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ההממעלצת
רכת

טרור בשירות המהפכה

מערכת היחסים בין אש״ף לבין
ברית המועצות 1968־1991
מיכאל מ׳ לסקר וחנוך באזוב
אוניברסיטת בר־אילן ,תשע״ו 216 ,עמ׳

הספר שופך אור על פרשה מרתקת:
הקשר שהתקיים בין ברית המועצות
לבין הארגונים הפלשתיניים ,ובראשם
אש״ף שבחלוף הזמן נתפס על ידי
ברית המועצות כארגון גג שייצג את
רוב הארגונים הפלשתיניים .הוא מקיף
תקופה שתחילתה ב־ ,1968אז התקיים
המפגש הראשון בין יאסר ערפאת ,ראש
הארגון לשחרור פלשתין ,לבין ההנהגה
הסובייטית בתיווכו של נשיא מצרים
נאצר; וסופה ב־ 1991עם התמוטטותה
של ברית המועצות ,אז הסתמן מפנה
דרמטי במדיניות הפנים והחוץ הרוסית
שהוביל לסיום המלחמה הקרה.
הספר מסתמך על מגוון רחב של
מסמכים ועדויות ,ביניהם כאלה
שנחשפים בו לראשונה .הוא מתאר את
האופן שבו נעזרו המשטר הסובייטי
ואש״ף זה בזה למימוש האינטרסים
שלהם .הסובייטים – שרצו לגייס
מדינות וארגונים למען הפצתו של חזון
מציאות אקזוטית רחוקה .לדיון בתנ״ך
נוסף גם מרכיב חדש :דיון פוליטי בעם
העברי ,בשורשיו האתניים ובמאפייניו
התרבותיים ,כמודל ללאומיות הגרמנית
בשלביה הראשונים .עוד מוצג בספר
המתח בין שתי מגמות מנוגדות :זו
שביקשה לטהר את התרבות הגרמנית
הנוצרית מהשפעתו של התנ״ך ,וזו
ששאפה לשוב אל הברית הישנה
ולשאוב לגיטימציה לקיום נוצרי לאומי
דווקא מרעיון הבחירה התנ"כי.
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יאסר ערפאת בפגישה עם מנהיג ברית המועצות
לאוניד איליץ' ברז'נייב בקרמלין1977 ,
צילוםTASS, Getty Images :

המהפכה במישור הבינלאומי במסגרת
המלחמה הקרה מול ארצות הברית
והמערב – השתמשו באש״ף ,במצרים
ובסוריה ככלי משחק בידיהם; ואילו
אש״ף נעזר בברית המועצות כדי לממש
את מטרותיו ולהתגבר על הלחצים,
האירועים והתהליכים האזוריים
והבינלאומיים שהתקיימו באותה עת
בעולם הערבי .עוד חושף הספר את

מורכבותן של מערכות היחסים בין
מדינות ,ארגונים ומעצמות ,את כוח
השפעתה של הדיפלומטיה בגיוס
מדינות וארגונים ,את הדרכים ליישוב
סכסוכים בין מדינתיים ואת השיטות
שנוקטים מדינות ,מעצמות וארגונים
כדי לקדם מטרות כלכליות ,ביטחוניות
ומדיניות.

הלכה כהתרחשות

הדברים לאחר מעשה מתקשה לתפוס
את מכלול מרכיביה של ההתרחשות
החיה .למרות זאת מנסה הספר לטפל
בהתרחשות דינמית זו בעזרת שימוש
בכלים מתחומי מחקר שונים ,ובהם
פילוסופיית הלשון ,ייצוגי גוף ,חקר
הקוגניציה ,ניתוח תאטרלי ,תורת הנחיית
קבוצות וניתוח קולנועי; ובאמצעות עיסוק
במגוון סוגיות הלכתיות ,ובהן כיבוד הורים,
מצוות ידיעת ה׳ ,נדר ושבועה ,דיני אבלות
ויחס ההלכה להומוסקסואלים.

אבינועם רוזנק (עורך)

מאגנס ומכון ון ליר ,תשע״ו 466 ,עמ׳

הספר החדש בסדרה ׳פילוסופיה של
ההלכה׳ עוסק בניתוח ההלכה כהתרחשות,
זאת בשונה מדיון בה כמערכת משפט או
כמשקפת תפיסת עולם .כפי שמבואר
במבוא המצוין של הספר ,יש קושי רב
לעסוק בהתרחשות האנושית ,ובכלל זה
ההתרחשות ההלכתית ,כיוון שהמדיום
הכתוב והמחשבה הרפלקטיבית על
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