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 تل أب�ب -معهد غوته

 

لزال موض�ع الذا�رة ما يإ�ائ�ل،  ع� إعالن إقامة دولة سنة 75بعد مرور 
�
ا لل�اعات الس�اسّ�ة �شك ن� ّ ي . فيها  ح�ي

ن ف�ن   حني

ز الناجون من المحرقة 
�
ز الفلسطينّيون ع� سنة يرك

�
، يرك ن السنة  – 1948وساللتهم ع� إبادة يهود أورو�ا ع� �د النازّ�ني

ّ�ة ن اليهود من ال اقتالع والفرار كان   عندما  –النكبة  سنةالمعروفة � المص�ي ن من الفلس مص�ي مئات اآلالف مقاتلني  . طينّيني

ي كتابها 
 إ� شارلوتا ف�دمان  ال�اتبة، تدعو است�عاب ألم اآلخ��ن�ن

ّ
ن األطباع ذا�رة جد�دة متعاِط ات راف المختلفة، فة تعدل بني

ن الضحا�ا  لتضامنباوتناشد    بني
ً

ه � ممارسةوحول . ف�ما بينهم ن المنافسةعبد�
ّ
ي ألمان�ا، ف�ي مقتنعة بأن

جب تط��ر الذا�رة �ن

ي خصوصّ�ة المحرقة. 
�الّ�ة، و�أّن ذلك ال �دعو للتشك�ك �ن ة اإلم�ب  و�ي للجرائم ال�ولون�الّ�ة خالل الف�ت

ي إ�ائ�ل بالتعاون مع معهد غوته
 تل أب�ب.  -هذە األمس�ة من تنظ�م مؤّسسة روزا لوكسمبورغ �ن



 
 

 

 

 

ي الشؤون الخارجّ�ة�ي كات شارلوتا ف�دمان
  ،بة ومراسلة �ن

ُ
ي �

ي عّدة صحف، من بينها �ن
ت مقاالتها �ن  Die Zeit ،Geo�ث

ات. Monde Diplomatiqueو ي زاو�ة ولديها  ،تقّدم ف�دمان محا�ن
 tazالصح�فة اليومّ�ة �ن

ّ
ت العد�د من ه، كما أن ا ��ث

 Den Schmerz der anderen begreifen. Holocaust und : هو  ال�تب حول مواضيع عالمّ�ة. كتابها األخ�ي 

Weltgedächtnis )است�عاب ألم اآلخ��ن، المحرقة والذا�رة العالمّ�ة ،Propyläen ،2022( . 

ا�ّ�ةعن االنقاشات حول مسؤولّ�ة ألمان�ا ف�دمان �سبب صمت عائلتها حول هذا الموض�ع، تابعت  ط�لة أر�ــع  القومّ�ة-الش�ت

 عقود. 

 

ي هو  �ش�ي �ش�ي 
ي إ�ائ�ل، وزم�ل امحا�ن �ن

ي الجامعة المفتوحة �ن
ي معهد فابحألنظ�ّ�ة الس�اسّ�ة �ن

ي ث كب�ي �ن
ان ل�ي �ن

. إصدارە األخ�ي  ّ  و ه القدس. يبحث النظ�ّ�ة الد�مقراطّ�ة، والقومّ�ة، والمواطنة، والتعّددّ�ة الثقافّ�ة، والتصع�د الس�ا�ي

ن وما بعدها،المسألة الع��ّ�ة والمسألة اليهودّ�ة: جغرافّ�ة االنخرا ي فلسطني
 :The Arab and Jewish Questions( ط �ن

Geographies of Engagement in Palestine and Beyond. Columbia University Press, 2020) ؛ محّرر

ّ  د جد� إعرابالمحرقة والنكبة: ُمشارك ل�تاب   The Holocaust and Nakba: A، (للتار�ــــخ والذا�رة والفكر الس�ا�ي

New Grammar of Trauma and History. Columbia University Press, 2018( 

 

غ ي التار�ــــخ اليهودّي وال محا�ن هو  عاموس غولدب�ي
ي القدس. بحث ع� مدار عقود  ةيهود�ّ �ن

ّ�ة �ن ي الجامعة الع�ب
 المعا�ة �ن

ي تقاطع التار�ــــخ، والنظ�ّ�ة النقدّ�ة، واألدب. �شمل إصداراته
م: كتابة اليومّ�ات : ذا�رة المحرقة �ن

�
خالل  الصدمة بضم�ي المتكل

 ,Trauma in First Person: Diary Writing during the Holocaust. Indiana University Press(المحرقة 

ا مع �ش�ي �ش�ي ل�تاب  ،) 2017
�
ا مشارك ّ جد� إعراب: المحرقة والنكبة كما كان محّرر�  . د للتار�ــــخ والذا�رة والفكر الس�ا�ي

 

 ِ
ن  إينغا غون�ت ي إ�ائ�ل وفلسطني

�ن سنة، منع� مدى عملت كمراسلة لوسائل إعالم مختلفة �ن ها ينب أ��� من ع�ث

Frankfurter Rundschau وBerliner Zeitung ي كتبتها، كانت آخرها جائزة . حصلت ع� عّدة جوائز عن التقار�ر الئت

ي ع
ق األوسط �ن ي 2017ام الصحافة من قبل المبادرة األلمانّ�ة لل�ث

. ألسباب مهنّ�ة وشخصّ�ة، أصبحت القدس بيتها الثاين

 . ن  بعد برلني


