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استغالل حالة الضحية

تصحيح  الضحية-   سياسة  الكتاب:  اسم 
الظلم التاريخي في إسرائيل

املؤلفة: روت أمير
الناشر: ريسلينغ

عدد الصفحات: 318 صفحة

امل��ث��ي��ر للجدل  ال��ع��امل��ي  ال��ت��وج��ه  ي��ط��رح 
من  كجزء  تاريخي،  ظلم  تصحيح  بشأن 
نظرية  معضالت  اإلنسان«،  حقوق  »ثورة 
العدالة  الذي يخاطب  العدل  وفعلية بشأن 
األجندة  على  طرحها  مت  التي  االجتماعية 

العامة في إسرائيل، مؤخرا. 
ويتناول كتاب روت أمير حتليال معمقا 
املهاجرين  جت���اه  ال��ت��اري��خ��ي  للظلم  وم��ه��م��ا 

من  وال��ن��اج��ني  والفلسطينيني  وال��ش��رق��ي��ني 
احملرقة في إسرائيل، في سياق كولونيالي 
الكتاب  هذا  في  املؤلفة  وتركز  وسلطوي. 
على عدد من القضايا التي عصفت بإسرائيل 
في السنوات املاضية، وبينها قضية األطفال 
اليمنيني، وهم أطفال مهاجرون من اليمن 
اختفت آثارهم في مستشفيات إسرائيلية، 
األطفال  بأن  املستشفيات  إدارات  وادع��ت 
سرقتهم  متت  أن��ه  الحقا  تبني  لكن  توفوا، 
وقضية  للتبني.  يهودية  لعائالت  وُسلموا 
أخرى تركز عليها املؤلفة هي ترحيل سكان 

القريتني الفلسطينيتني إقرث وكفر برعم. 
جديدة  قضايا  على  أمير  ركزت  كذلك 
إسرائيل  في  الفالشا  املهاجرين  تبرع  مثل 
ب���ال���دم، ورف����ض ال��س��ل��ط��ات ل��ه��ذا ال��ت��ب��رع 
اإليدز.   على  احتوائه  من  التخوف  بادعاء 
وتناولت أيضا قضية التعويضات من أملانيا 

ملواطني إسرائيل الناجني من احملرقة. 
بأن  االستنتاج  إل��ى  امل��ؤل��ف��ة  وت��وص��ل��ت 
ال��ق��ض��اي��ا وغ��ي��ره��ا تشكل دل��ي��ال على  ه���ذه 
ال��ض��ري��ب��ة ال��ك��الم��ي��ة وت���ه���رب ال���دول���ة من 
من  ال��ت��ه��رب  وب��ال��ت��ال��ي  بالظلم  االع���ت���راف 

حتمل املسؤولية وتصحيح الظلم. 
أسئلة  وتتعالى من حتليل هذه احلاالت 
ثاقبة، كما يضع التحليل مرآة من شأنها أن 
ترغم املجتمع اإلسرائيلي على توجيه النظر 
بشاعة  فيها  تتكشف  قضايا  نحو  مباشرة 
وقسوتهما  اإلسرائيليني  واملجتمع  الدولة 

جتاه ضحايا الظلم. 
الكتاب:  يطرحها  التي  األسئلة  وب��ني 
املتصالح  غير  الضحية  مجتمع  مبقدور  هل 
أن يرى ما وراء معاناته؟ هل ينظر الضحايا 
على  ق�����ادرون  ه���م  وه���ل  مستقبلهم  إل���ى 

حالتهم  يقدسون  هل  أم  أساهم،  تخفيف 
تبرير  أج���ل  م��ن  وي��س��ت��خ��دم��ون��ه��ا  كضحية 
حتولهم إلى العدوانية؟ هل مبقدور الضحية 
وتصحيح  كضحية  حالتها  على  تتعالى  أن 

الظلم ؟
املجاالت  متعددة  نظرة  املؤلفة  وتطرح 
وثقافية  واجتماعية  سياسية  ج��وان��ب  م��ن 
التاريخي  الظلم  تصحيح  لسياسة  وقانونية 

في إسرائيل. 
قسم  رئيسة  هي  أمير  روت  والدكتورة 
ال��دراس��ات امل��ت��ع��ددة امل��ج��االت ف��ي الكلية 
ابن  م��رج  في  يزراعيل«  »عيمق  األكادميية 

عامر.

الهندسة تعكس األفكار

التخطيط،  املدينة؟  ملن هذه  الكتاب:  اسم 
املعرفة واحلياة اليومية

اسم املؤلف: طوبي بنستر
الناشر: هكيبوتس هميئوحاد

عدد الصفحات: 214 صفحة

التخطيط  معاني  الكتاب  ه��ذا  يتناول 
في  االجتماعية  القوى  وت���وازن  العمراني 
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في  ويبحث  مختلفة،  فترات  في  إسرائيل 
مكانة الهويات وأهميتها في عملية تصميم 
تعابير  عن  يبحث  كما  إسرائيل.  في  احليز 
اليومية في مبان، وكيفية حتليل هذه  احلياة 
التعابير، وما إذا كانت تعبر عن انقالب أو 

صراع أو معارضة أو احتجاج أو حاجة.  
بواسطة  املسائل  ه��ذه  الكتاب  ويتناول 
ال��ذي  اخلبير   – املخطط  نظر  وجهة  حتليل 
يصمم احليز املديني، مقابل شكل استيعاب 
في  واستخدامه  امُلصمم  للحيز  املجتمعات 
احلياة اليومية. ويبدو أنه توجد عالقة لهذا 
اإلسرائيلي،  بالتخطيط  النقدي  التحليل 
حاليا وأكثر من أي وقت مضى، على أثر 
االحتجاجات االجتماعية ضد أزمة السكن 
وغالء املعيشة، التي عمت  إسرائيل خالل 

الصيف املاضي. 
أنه  الكتاب  في  النقدي  التحليل  ويعتبر 
اخلبراء،  املخططني  رؤي��ا  بني  فجوة  توجد 
الذين ميثلون بقدر كبير األنظمة االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية – الدولة أو البلدية 
ومشاعر  رغبات  وبني  احمللية،  السلطة  أو 
فإن  لذلك  ونتيجة  واملجتمعات.  االف��راد 
باالستناد  اليوم  تصميمها  يتم  )التي  امل��دن 
إلى املعرفة املهنية وحسب( هي في حاالت 
كثيرة حيز تسيطر عليه رؤية عصرية، لكنها 
اجتماعية  وف��وض��ى  ن��ظ��ام  ان���ع���دام  ت��خ��ل��ق 

وثقافية واقتصادية وسياسية. 
ويفتح هذا الوضع املجال أمام إجراءات 
مجاالت  واستخدام  احليز  لتصميم  محلية 
أن��واع  إل��ى  تستند  إج���راءات  املدينة، وه��ي 
مختلفة من املعرفة وإلى ممارسات تعبر عن 
القوى  ت���وازن  تتحدى  ومعارضة  ان��ق��الب 
املهيمنة  املهنية  املعرفة  إل��ى  وتستند  القائم 

على عملية التخطيط. 
وم��ؤل��ف��ة ال��ك��ت��اب، ال��ب��روف��س��ور طوبي 
اجلغرافيا  قسم  ف��ي  محاضرة  ه��ي  بنستر، 
وبيئة اإلنسان في جامعة تل أبيب، وترأس 
اإلقليمي«  والتعاون  الدبلوماسية  »معهد 
و«املختبر من أجل أبحاث التخطيط والبيئة 

واملجتمع«.     

غير  ــمــاعــي  االجــت ــام  ــظ ــن ال
الرسمي يشكل ميزة أساسية

والكود  االجتماعي  النظام  الكتاب:  اس��م 
غير الرسمي

امل���ؤل���ف: مت���ار رب���اب���ورت وأه��وف��ي��ا كهانا 
)حترير(

الناشر: ريسلينغ
عدد الصفحات: 610 صفحات

النظام  إن  الكتاب  ه��ذا  محررتا  تقول 
وتفكير  سلوك  أط��ر  يشمل  ال  االجتماعي 
وممارسات  مباني  أيضا  وإمنا  فقط،  جامدة 
وع����الق����ات ش��خ��ص��ي��ة وم��ؤس��س��ات��ي��ة غير 
رس��م��ي��ة. وم���ا ه��و غ��ي��ر رس��م��ي ال يشكل 
عنصرا اجتماعيا هامشيا أو سلبيا أو عفويا 

وإمنا هو ميزة اجتماعية أساسية. 
غير  االج��ت��م��اع��ي  ال��ن��ظ��ام  طبيعة  ل��ك��ن 
ال��رس��م��ي ف���ي ال��ت��رب��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع حظيت 
ب���ع���ن���اي���ة ض��ئ��ي��ل��ة ف���ق���ط وان����ح����ص����رت ف��ي 
املقاالت  وت��ط��رح  واألب��ح��اث.  النظريات 
جديدة  تفكير  أط��ر  الكتاب  يتضمنها  التي 
ل��ل��ت��ح��ل��ي��ل االج���ت���م���اع���ي. ك���ذل���ك ت��ش��ي��ر 
مجموعة املقاالت هذه إلى القدرة الكامنة 
كأداة  الرسمي  غير  النموذج  استخدام  في 
حتليلية وإطار نظري وقاعدة جتريبية للبحث 
املاضي  ف��ي  وت��رب��وي��ة  اجتماعية  ن���واح  ف��ي 

واحلاضر واملستقبل. 
امل��ق��االت في  ك��ت��اب وك��ات��ب��ات  ويحلل 
الكتاب أنشطة وساحات عمل مميزة، مثل 
إنهاء املدرسة، رحلة، رقص...  مراسم 
احل��ري��دمي  مثل  اجتماعية،  وم��ج��م��وع��ات 
وخ��ري��ج��ي ح���رك���ات ال��ش��ب��ي��ب��ة ف���ي أم��ي��رك��ا 
ويتناولون  فلسطينيني.  وش��ب��ان  الالتينية 
ق��ض��اي��ا اج��ت��م��اع��ي��ة م��ت��ن��وع��ة م��ث��ل ال��دي��ن 
والدولة، واالندماج والشبيبة في إسرائيل 
والتربية على  احلياة،  وفلسطني، ومراحل 
القيم، واأليديولوجيا. وتكشف املقاالت 
ومجاالت  الرسمي  غير  ب��ني  العالقة  ع��ن 
والفلسفة  اإلنسان  مثل علم  متنوعة  معرفة 
النفس االجتماعي  ودراس��ة األدي��ان وعلم 

والتيارات املختلفة في علم االجتماع.  
م����ح����ررا ال���ك���ت���اب ه���م���ا ال���ب���روف���س���ور 
مت���ار رب���اب���ورت احمل���اض���رة ف���ي ق��س��م علم 
القدس،  العبرية في  االجتماع في اجلامعة 
وال��ب��روف��س��ور أه��وف��ي��ا ك��ه��ان��ا احمل��اض��ر في 
جامعة  في  والفلسفة  الكالسيكية  العلوم 

لندن.    
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الشريعة اإلسالمية
في إسرائيل

 – الشرعية  احملكمة  أم���ام  ال��ك��ت��اب:  اس��م 
في  املسلمات  ال��ن��س��اء  مكانة  ف��ي  حت���والت 

إسرائيل والشرق األوسط
املؤلف: ليئات كوزما )محررة(

الناشر: ريسلينغ
عدد الصفحات: 266 صفحة

تغيير  إمكانية  ف��ي  الكتاب  ه��ذا  يبحث 
في  للمسلمني  الشخصية  األح���وال  قانون 
إسرائيل. والسؤال املطروح في أساسه هو 
القانون الذي مت تشريعه في  »مل��اذا ال يزال 
نهاية عصر اإلمبراطورية العثمانية معموال 
مثل  دول  في  بينما  اليوم،  إسرائيل  في  به 
مصر واألردن واملغرب يخضع لنقاش عام 
وحتى أنه طرأت عليه تغييرات في العقود 

األخيرة؟«. 
ويتناول اجلزء األول من الكتاب تاريخ 
منذ  الشخصية  واألحوال  الشرعي  القانون 
يومنا  وحتى  العثمانية  اإلمبراطورية  فترة 
ه����ذا. وت��ب��ح��ث امل���ق���االت ف���ي ه���ذا اجل���زء 

مسألة ما إذا كان تغيير مكانة النساء يتطلب 
من  يتم  أن  يجب  أن��ه  أي  تشريعيا،  تغييرا 
فعال  تتغير  التي  احملاكم،  ممارسات  خالل 

في العقود األخيرة.  
ويتناول اجلزء الثاني من الكتاب مكانة 
تركيا وإيران واملغرب.  النساء في  ونضال 
وتكمن في نضال النساء في إيران واملغرب 
حت��ل��ي��الت ح��دي��ث��ة ل��ل��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة، 
وي���وج���د ف���ي ك��ل��ت��ا ال���دول���ت���ني رج�����ال دي��ن 
النضال في  يؤيدون مطالبهن. وحقق هذا 
املغرب اجنازات مهمة، لكن في املقابل مت 
زج قائدات النضال في إيران في السجن. 
الصراع  حلت  أنها  يبدو  التي  تركيا،  وفي 
بني الدين وحقوق النساء من خالل وضع 
دفعت  وال��ط��الق،  ل��ل��زواج  مدنية  ق��وان��ني 
رسمية  غير  مجاالت  إلى  الدينية  املؤسسة 
قران  بعقد  يتزوجن  الالتي  النساء  وأبقت 

ديني من دون حماية. 
وي��ش��م��ل اجل�����زء ال��ث��ال��ث م���ن ال��ك��ت��اب 
إلى  يتوجهن  الالتي  النساء  حول  مقاالت 
في  املطلقات  والنساء  الشرعية،  احملكمة 
وتعامل  إسرائيل  في  الفلسطيني  املجتمع 
ج��ه��از ال��ق��ض��اء اإلس��رائ��ي��ل��ي ح��ي��ال ت��ن��ازل 
ال���ورث���ة. وي��دق��ق  ف��ي  ن��س��اء ع��ن حقوقهن 
هذا اجلزء في مدى دفع التقاليد، سوية مع 
الشريعة وقوانني دولة إسرائيل، النساء إلى 

الهوامش االقتصادية واالجتماعية. 
يتضمنها  ال��ت��ي  امل���ق���االت  وم��ج��م��وع��ة 
مؤرخني  بني  تعاون  ثمرة  وه��ي  الكتاب، 
توفر  ال  ق��ان��ون،  وخ��ب��راء  اجتماع  وعلماء 
للبحث  اجت���اه���ات  ت��ف��ت��ح  وإمن�����ا  إج���اب���ات 
واالط�����الع. وت��ط��رح س���ؤاال ح���ول طبيعة 
ينبغي  الذي  والنموذجي  التشريعي  التغيير 

إجراؤه في إسرائيل من أجل تسوية مكانة 
النساء مع مبادئ املساواة النابعة من املواثيق 

الدولية التي وقعت إسرائيل عليها. 
م���ح���ررة ال���ك���ت���اب، ال���دك���ت���ورة ل��ي��ئ��ات 
الدراسات  كوزما، هي محاضرة في قسم 
اإلس��الم��ي��ة وال��ش��رق األوس���ط ف��ي اجلامعة 

العبرية في القدس. 

رؤية مختلفة للصراع

اسم الكتاب: ماذا حدث هنا؟
املؤلف: يغئال عيالم

الناشر: عام عوفيد
عدد الصفحات: 212 صفحة

ي���ق���وض ال���ب���روف���س���ور ي���غ���ئ���ال ع��ي��الم 
ه��ذا  يتضمنها  ال��ت��ي  السبعة  امل��ق��االت  ف��ي 
ال��ك��ت��اب امل���واق���ف األس��اس��ي��ة وي��ف��ن��د ع��دة 
التاريخ  ف��ي  كبير  بشكل  متجذرة  أساطير 
أن  املؤلف  وي��رى  والصهيوني.  اليهودي 
التاريخية  العالقة بني الصهيونية واليهودية 
ليست  إس��رائ��ي��ل  ودول����ة  الصهيونية  وب���ني 
إلى  الكثيرون  مييل  مثلما  وسهلة  بسيطة 
جوهرية  تناقضات  فهناك  اس��ت��ع��راض��ه��ا. 
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ومن  التاريخية،  واليهودية  الصهيونية  بني 
اجلهة األخرى، ليس بإمكان الصهيونية أن 
حتوي كل الصيرورة اإلسرائيلية الرسمية، 
لكونها صيرورة مركبة ومنفتحة أكثر بكثير 
من تلك التي تستعرضها الرؤيا الصهيونية. 
وي����ج����ري امل����ؤل����ف ح���س���اب���ا ث���اق���ب���ا م��ع 
إلى  ويشير  التاريخ.  في  اليهودية  الطريق 
طريقها  ب��داي��ة  منذ  اخ��ت��ارت  ال��ي��ه��ودي��ة  أن 
الشعوب  باقي  عن  عزلتها  مهووسة  فكرة 
فحواها رفض احلاجة إلى وجود رسمي، 
األمر الذي حكم عليها باحلياة في الشتات 
واملعاناة املتواصلة. وشدد املؤلف على أن 
 2500 طوال  موجودة  دين  كأمة  اليهودية 
الشتات  عن  رغما  ليس  الشتات،  في  عام 

وإمنا بواسطة الشتات.   
السائد  امليل  عيالم  البروفسور  ويهاجم 
تيجان  بوضع  اإلسرائيليني  املؤرخني  لدى 
إسرائيل  حكومة  رئيس  رأس  على  وهمية 
ب��ش��أن رأي��ه  ب��ن غ���وري���ون،  األول، داف��ي��د 
متعلقة  وقضية  م��وض��وع  أي  م��ن  وم��وق��ف��ه 
ب��ن غ��وري��ون  ب��إح��ي��اء إس��رائ��ي��ل. ورأى أن 
التيجان،  ه��ذه  إل��ى  بحاجة  يكن  ل��م  نفسه 
الذين  هم  يبدو،  ما  على  املؤرخني،  لكن 
اح��ت��اج��وا إل��ي��ه��ا م���ن أج���ل احل���ص���ول على 

سيطرة على املادة التاريخية.
الكتاب،  ب��ه  يفتتح  ال���ذي  مقاله  وف��ي 
متوازنة  استعراض مراجعة  املؤلف  يحاول 
قدر اإلمكان للصراع اإلسرائيلي – العربي 
واجن����ازات دول���ة إس��رائ��ي��ل خ��الل سنواتها 
التي  ال��ص��ورة  وتتضمن  األول����ى.  الستني 
تبرز من ذلك أنها متفائلة رغم كل شيء. 
وي��ش��ي��ر امل���ؤل���ف ف���ي م��ق��دم��ة ال��ك��ت��اب إل��ى 
املعاني احلقيقية التي ينبغي نسبها إلى فكرته 

دول��ة  وج��ود  وجت��اه  الصهيونية  ظهور  جت��اه 
إسرائيل على حد سواء.  

تغييب جاسوس 
إسرائيل في القاهرة

اسم الكتاب: اجلاسوس املنسي – من أراد 
اجلاسوس   – الذاكرة  من  بينيت  مئير  محو 

الذي انتحر في القاهرة؟
املؤلف: شاؤول فيبر

الناشر: معاريف
عدد الصفحات: 144 صفحة

ف��ي إسرائيل  ال��ق��الئ��ل  إن  امل��ؤل��ف  ي��ق��ول 
ي���ت���ذك���رون ال���ي���وم م��ئ��ي��ر ب��ي��ن��ي��ت. وال��س��ي��رة 
القبض  أل��ق��ي  كجاسوس  تصفه  الصحافية 
عليه سوية مع شبان يهود عملوا في مصر في 
»العمل املشني«، وتعرض  ب�  ما يسمى  إطار 
ل��ل��ت��ع��ذي��ب وان��ت��ح��ر ف���ي زن��زان��ت��ه ف���ي سجن 
مصري. و«العمل املشني« هو اسم لعمليات 
إره���اب���ي���ة إس��رائ��ي��ل��ي��ة ف���ي م���ص���ر، مب��وج��ب 
بداية  في  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  تعليمات 
بنحاس الفون، حيث مت  سنوات اخلمسني 
وضع متفجرات في أماكن عامة في القاهرة 

أن��ه ال يوجد أم��ن في  إث��ارة انطباع  من أج��ل 
من  االنسحاب  بعدم  بريطانيا  إلقناع  مصر 

مصر بعد ثورة الضباط األحرار.
بينيت،  دف���ن  ف��إن��ه مت  ل��ل��م��ؤل��ف  ووف��ق��ا 
يوم  قبل  انتحر  الذي  اإلسرائيلي  اجلاسوس 
ك��ان��ون األول  ف��ي  ب��دء محاكمته  م��ن  واح���د 
العام 1954، ثالث مرات. في املرة األولى 
ايطالية بعدما مت نقل  مت دفنه سرا في مقبرة 
دفنه  مت  س��ن��وات  خمس  وبعد  إليها.  جثته 
في مراسم سرية، بهدف تشويش أية عالقة  
في  هرتسل«  »جبل  في  إسرائيل،  وبني  بينه 

القدس بعد إحضار رفاته من ايطاليا. 
 وي���رى امل��ؤل��ف أن ال��دف��ن ال��ث��ال��ث ك��ان 
دف��ن��ا ل���ذك���راه وه���و م��س��ت��م��ر ح��ت��ى ال��ي��وم. 
م��ن أن "مقاتلي  ال��رغ��م  أن��ه على  وأض���اف 
االستخبارات من أمثال ايلي كوهني )الذي 
رسمي  بتخليد  ح��ظ��وا  دم��ش��ق(  ف��ي  ُش��ن��ق 
البطولة  ت��راث  إل��ى ج��زء من  كبير وحت��ول��وا 
ف��ي دول���ة إس��رائ��ي��ل، ف���إن ذك���رى بينيت، 
ضابط االستخبارات الذي مت إلقاء القبض 
عليه  في مصر، اختفت في أعماق الوعي 

العام".  
صعود  وب��ع��د  أمل��ان��ي��ا  ف��ي  بينيت  وول����د 
فلسطني،  إل��ى  هاجر  احلكم  إل��ى  النازيني 
في  إس��رائ��ي��ل  لصالح  س��ري��ة  مبهمات  وق���ام 
وزود  وم��ص��ر.  وإي���ران  وايطاليا  بريطانيا 
بينيت االستخبارات اإلسرائيلية مبعلومات 
بشكل  إس��رائ��ي��ل  وس��اع��دت  القيمة  ب��ال��غ��ة 
"ك��ان  بأنه  بينيت  الكتاب  ويصف  كبير. 
وعمل  ومصر  إسرائيل  بني  بالسالم  يحلم 
لصالح الشعب املصري من خالل رؤيا بأن 

هذا هو مفتاح السالم بني الدولتني".   
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استمرارا   ليست  إســرائــيــل 
ليهود أوروبا

اس���م ال��ك��ت��اب: م���ارك أدمل����ان: م��ح��ارب، 
ثوري، إنسان

امل���ؤل���ف: ف��ي��ت��ول��د ب��ي��ري��س وك��اش��ي��ش��ت��وف 
بورناتكو

ترجمة عن البولندية: ميخائيل هندلزلتس
الناشر: يديعوت سفارمي

عدد الصفحات: 622 صفحة

ال��ك��ت��اب، احمل��رر  ت��س��اءل مترجم ه��ذا 
ميخائيل  "هآرتس"،  صحيفة  في  الثقافي 
ه��ن��دل��زل��ت��س: م��ن ه��و م���ارك أدمل����ان؟ مل��اذا 
يجب طرح سؤال كهذا في إسرائيل حول 
التمرد في غيتو وارسو؟ "سبب  أحد قادة 
ذلك بسيط، أدملان لم يكن صهيونيا. ولم 
يكن ثمة مكان له في الرواية التاريخية التي 

بناها مؤسسو دولة إسرائيل".
وكان أدملان أحد قادة منظمة "البوند"، 
وهي حركة آمنت بأنه يوجد مستقبل ليهود 
مستقبل  يوجد  وأن��ه  بلدانهم،  في  أوروب���ا 
العاملية  احل��رب  وبعد  الييديش.  للغتهم، 

اليهود  الكثيرون من  يبق  لم  الثانية، وفيما 
ال���ذي���ن ي��ؤم��ن��ون ب��أف��ك��ار "ال���ب���ون���د"، أو 
البقاء  أدملان قرر  بالييديش، فإن  بالتحدث 
التنظيم  ف��ي  رف��اق��ه  أن  رغ���م  ب��ول��ن��دا،  ف��ي 
ناشدوه  وارس��و  غيتو  في  السري  اليهودي 

بالهجرة إلى فلسطني.
ومحدثا  جراحا،  طبيبا  أدمل��ان  وأصبح 
في مجال جراحة القلب، وفي موازاة ذلك 
في  الشيوعي  ال��ن��ظ��ام  ض��د  نشاطه  واص���ل 
تأسست حركة "تضامن"  بالده. وعندما 
في  بولندا، وبعد زوال احلكم الشيوعي، 
كان أدملان قد أصبح معروفا كبطل بولندي 
من  ذل��ك  بعد  نشاطه  ف��ي  واستمر  أي��ض��ا. 
أجل جميع املطاردين في املعمورة، وحتى 

وفاته في العام 2009. 
املعاصرة  اليهودية  معهد  رئيس  ونشر 
في اجلامعة العبرية في القدس، البروفسور 
الكتاب  ه��ذا  ح��ول  مقاال  بلطمان،  دانيال 
"الكتب"  ملحق  ف��ي  أدمل���ان،  وشخصية 

األسبوعي الذي تصدره "هآرتس". 
وك��ت��ب ب��ل��ط��م��ان أن "أدمل�����ان ب��ق��ي في 
الذي  اليهودي،  الشعب  ذاكرة  ألن  بولندا 
شعر باالنتماء إليه، بقيت هناك. وواصل 
االدع������اء ط����وال ال���وق���ت أن إس��رائ��ي��ل لن 
تكون أبدا، وهي غير قادرة على أن تكون 
استمرارا للشعب اليهودي الذي يعيش في 
من  جاء  جمهور  هذا  إن  الشرقية.  أوروب��ا 
منطقة  ف��ي  يعيش  وه��و  مختلفة،  ثقافات 
الثقافة  ه��ي  واح����دة،  ثقافة  عليها  تهيمن 
ستصبح  إسرائيل  أن  ي��رى  وه��و  الشرقية. 
– عربية، فما عالقة هذا  مرة دولة يهودية 
م��ع ث��ق��اف��ة ال��ش��ع��ب ال��ي��ه��ودي ال���ذي ع��اش 
اليهود  على  بأنه  يؤمن  وكمن  بولندا؟  في 

بينها  يعيشون  التي  الشعوب  مع  االندماج 
ف���إن ل��دي��ه��م دورا واح����دا، وه���و ال��وق��وف 

دائما إلى جانب الضعفاء".    
ظل  في  أنه  ذلك  من  بلطمان  واستنتج 
"يتدهور  ال��ذي  اإلسرائيلي  املجتمع  واق��ع 
الوحشية،  القومية  الشوفينية  م��س��ار  ف��ي 
والكره الفظ لألجانب، والفصل العنصري 
من  التالميذ  فيه  ُي��رس��ل  وال���ذي  العنيف، 
اإلس��رائ��ي��ل��ي  والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة  وزي���ر  ِق��ب��ل 
]غ��دع��ون س��اع��ر[ إل��ى ج��والت تراثية في 
اخلليل ويلتقون مع كهنة ومقدسي األرض 
وال��ع��رق، ف��إن رس��ال��ة م��ارك أدمل���ان واقعية 

اآلن أكثر من أي وقت مضى". 

بيريس عن  بن غوريون

اسم الكتاب: بن غوريون في نظر شمعون 
بيريس- مقابالت

املؤلف: دافيد النداو
الناشر: كيتر

عدد الصفحات: 258 صفحة

وفقا للناشر فإن هذا الكتاب "شخصي 

اإلسرائيلي،  الرئيس  فيه  يحلل  ج���دا"، 
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وقدوته،  معلمه  ت��راث  بيريس،  شمعون 

داف���ي���د ب���ن غ���وري���ون، وي��س��ت��ع��رض ت��راث��ه 

وي��س��ل��ط ال���ض���وء ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ة "ال��زع��ي��م 

الوحيد والعاصف، الذي حتول محبوه إلى 

خصومه". 

والكتاب عبارة عن محادثات، أجراها 

مع بيريس الصحافي دافيد النداو، رئيس 

حت���ري���ر ص��ح��ي��ف��ة "ه�����آرت�����س" األس���ب���ق. 

وي��ت��ن��اول ال��ك��ت��اب م��واض��ي��ع ع��دي��دة بينها 

الدين  األردن���ي،  اخليار  احملرقة،  سنوات 

والدولة. 

هو  غ��وري��ون  "ب���ن  أن  ب��ي��ري��س  ويعتبر 

إقامة دول��ة، وكل ما  رجل فكرة واح��دة: 

الصباح  في  يستيقظ  ثانوي. كان  تبقى هو 

املساء،  النوم في  إلى  وي��رى دول��ة. وخلد 

ال��دول��ة؟  ق��ام��ت   أن  دول���ة". وبعد  ورأى 

"هو ال يعتقد أنها قامت".

وي��ت��ب��ني م���ن ال���ل���ق���اءات ف���ي ال��ك��ت��اب 

ال��دول��ة  "مستقبل  ألن  ق��ل��ق،  ب��ي��ري��س  أن 

ليس  – الدميقراطية  – اليهودية  الصهيونية 

قيادة  مضمونا. ويرى أن احلل هو بوجود 

سياسية تقرأ الواقع". ورأى أن "شوق بن 

غوريون باألساس هو شوق إلى قيادة لديها 

وعي تاريخي وقدرة على اتخاذ القرار". 

ما  بن غوريون  أنه "من دون  بيريس  وأكد 

كانت لدى اليهود نهضة قومية".  

احلكومة  ــدرة   ق عــدم  أسباب 
على احلكم

كيف   - حكومة  غياب  في  الكتاب:  اس��م 
ميكن إصالح عيوب النظام؟

املؤلفان: أمنون روبنشتاين وآدم وولفسون 
الناشر: زمورا - بيتان

عدد الصفحات: 350 صفحة
ي��ت��ن��اول ه����ذا ال��ك��ت��اب أس��ئ��ل��ة ع��دي��دة 
كيف  بينها  إس��رائ��ي��ل،  ف��ي  احل��ك��م  ح���ول 
التي  االجتماعية،  االح��ت��ج��اج��ات  ترتبط 
ان��دل��ع��ت ف��ي إس��رائ��ي��ل، ف��ي ص��ي��ف ال��ع��ام 
امل��اض��ي، واحل��ري��ق الهائل ال��ذي ش��ب في 
شهر  ب��داي��ة  ف��ي  حيفا  ق��رب  الكرمل  جبال 
كانون األول من العام 2010 وبني طريقة 
احلكم في إسرائيل؟ ملاذا ال يتم تنفيذ معظم  
أداء  يعتبر  مل��اذا  إسرائيل؟  حكومة  ق��رارات 
أداء  م��ن  أف��ض��ل   احمللية  السلطات  بعض 
ب��ني حكومة  ال��ف��رق  م��ا  حكومة إس��رائ��ي��ل؟ 
إسرائيل األولى برئاسة  دافيد بن غوريون 
بنيامني  برئاسة  احلالية  إسرائيل  وحكومة 

نتنياهو؟ 

ي����ح����اول ه�����ذا ال���ك���ت���اب »ف�����ي غ��ي��اب 
ح���ك���وم���ة« اإلج����اب����ة ع���ن ه����ذه األس��ئ��ل��ة. 
السياسي  ال��ت��اري��خ  ال��ك��ت��اب  وي��س��ت��ع��رض 
خالل  من  عنه  التعبير  يتم  كما  إلسرائيل، 
الكتاب  ويوضح  االئتالفية.  االتفاقيات 
كيفية نشوء طريقة االنتخابات املعمول بها 
قدرة  عدم  موضوع  ويتناول  إسرائيل،  في 

احلكومة على احلكم.
ووفقا للكتاب فإنه تسيطر على إسرائيل 
أقلية وليس أغلبية دميقراطية، خالفا ملزاعم 
أن لطريقة  املؤلفان  حكام إسرائيل. ويرى 
من  االرت��ي��اح  ع��دم  على  بالغا  تأثيرا  احلكم 
النظام الدميقراطي في إسرائيل، ويراجعان 
ال��ت��ي مت طرحها من  ال��ع��دي��دة  امل��ق��ت��رح��ات 
إسرائيل.  في  النظام  عيوب  إص��الح  أجل 
لتعزيز  عملية  مقترحات  الكتاب  ويتضمن 

وحتسني النظام الدميقراطي في إسرائيل.
وال��ب��روف��س��ور أم��ن��ون روب��ن��ش��ت��اي��ن هو 
خبير قانوني وأديب ومحاضر في موضوع 
املجاالت  املتعدد  املركز  في  العام  القانون 
في مدينة  هرتسليا. وكان روبنشتاين نائبا 
في الكنيست ووزيرا على مدار 25 عاما. 
وب��ني امل��ن��اص��ب ال��ت��ي ت��واله��ا وزي���ر التربية 
القانون  جلنة  ورئيس  والرياضة،  والتعليم 
حائز  وه��و  للكنيست.  التابعة  والدستور 
أبحاث  مجال  في  إسرائيل«  »جائزة  على 

القانون. 
ش���ه���ادة  وول����ف����س����ون  آدم  وي���ح���م���ل 
البكالوريوس في القانون واحلكم، ويعمل 
ف��ي م��ج��ال األب���ح���اث ف��ي م��واض��ي��ع تعلق 
بالعلوم  السياسية واألمن القومي. وعمل 

مساعد بحث للبروفسور روبنشتاين.  


