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המדינה מצד אלימות
1938־1941 בשנים הנאצית גרמניה

מרקס עמנואל
אילון־אורטל תמי מאנגלית:

עמ' 211 ,2021 רסלינג,

עמנואל מרקס הוא סוציולוג ותיק 
שהתרכז בחקר האלימות, ובמבוא 

מוצג בכנות נוגעת ללב המניע האישי 
לכתיבה: המחבר מבקש להבין את 

האלימות הנאצית כדי לסגור מעגל עם 
זיכרונות ילדותו מליל הבדולח. הפרק 
הראשון דן באופן מיושן ולא משכנע 

בסוגים שונים של אלימות, אך עיקרו 
של הספר הוא תיאור התפתחותה של 
האלימות הנאצית מליל הבדולח ועד 

סיום המלחמה. ההתפתחות מתוארת 
באמצעות סקירה ממעוף הציפור של 

למעלה ממאתיים מחקרים, ומציגה 
מהלך מורכב שסופו תכנית ההשמדה. 
המהלך החל בליל הבדולח שהאלימות 
שבו נועדה לנצל את הונם של היהודים 
לטובת תכנית ההתחמשות של הצבא; 

בהמשך הגיע כיבוש קולוניאלי של 
מזרח אירופה והרג המוני של פולנים – 
בעיקר יהודים אך גם קתולים – במטרה 
לפנות מקום להתיישבות ארית; ולאחר 

כישלון המערכה בסטלינגרד באוגוסט 
1941 הפכה השמדת היהודים למטרה 
מרכזית של המלחמה. התיאור מסקרן 
מאוד, אך באופן אופייני לסוציולוגיה 

הפונקציונלית שעליה אמון המחבר 

חזבאללה והגמוניית 
הֻמַקאַוַמה

 עבד אלקאדר כנאענה
מאגנס, תשפ״א, 280 עמ'

האסלאם הלוחמני נתפס במערב 
בדרך כלל כנוכחות דתית מקומית 

בעולם בינלאומי מודרני, אולם 
סיפור עלייתו של חזבאללה מעיד כי 

הצלחתו של הארגון הלבנוני תלויה 
דווקא ביכולתו ליצור זהות מודרנית 

החוצה גבולות מקומיים, דתיים 
ועדתיים. זהות זו מתבטאת במושג 

הֻמַקאַוַמה – ההתנגדות. כדי לסבר את 
האוזן של אנשי האקדמיה המערבית 
מקביל כנאענה את מושג ההתנגדות 
הערבי למושגים מקבילים מההגות 

המרקסיסטית. הוא מראה כיצד הוגים 
מוסלמים בלבנון יצרו זהות שבמרכזה 

עמידה של בני מיעוט נגד תרבות הרוב 
ההגמונית, זהות שהייתה גמישה דיה 

כדי ליצור הזדהות רחבה שהגיעה 
בסופו של דבר למעמד הגמוני. הספר 

עוקב בפירוט אחר הרקע החברתי 
וההיסטורי שהוביל להקמת הארגון. 

הוא דן באבותיו האינטלקטואליים של 
חזבאללה ובפרשנותם הדתית שממנה 

עלה הֻמַקאַוַמה כמושג מרכזי, ומציג 
את יומרתם לתאר את הזהות הלבנונית 

המודרנית כמעין פיניקיה מודרנית. 
הספר מסיים בסקירה של האמצעים 
התרבותיים ששימשו את חזבאללה 

להפצת דרכו בלבנון.
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