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اسم الكتاب: ثالثة يخلقون نمرًا: الخطابة 
الشعبوية، الصراع على الهيمنة 

تأليف: يهشواع جاتي ودولي ليفي

الناشر: أسيف

عدد الصفحات: 235
نظرية  أبعاداً  الكتاب  هذا  يعالج 
أرسطو  منذ  الشعبوية  لظاهرة  وعملية 

وحتى اليوم. 
املثل  من  عنوانه  الكتاب  يستقي 
الذي  نمراً«،  يخلقون  »ثالثة  الصيني 
قصد أنه يكفي أن يقول ثالثة أشخاص 
أناس  يصدقهم  وأن  نمراً،  هناك  أن 
آخرون لكي يكون هناك نمر، يف إشارة 

ألهمية الخطابة عىل خلق الواقع. 
اليمني  نجاح  إىل  الكتاب  ويشري 
حمايس  خطاب  استعمال  يف  اإلرسائييل 
اإلرسائييل  الجمهور  عواطف  عىل  يلعب 
متطرقاً  ذلك،  يف  اليسار  فشل  مقابل 
الخطابة  حول  أرسطو  لتعريفات 

اإليطايل  املفكر  عند  »الهيمنة«  ولسؤال 
انطونيو غراميش. يحلل الكتاب خطابات 
رئيس  منها  إرسائيلية  لقيادات  عينية 
الحكومة بنيامني نتنياهو، ووزيرة العدل 
الكتاب  يخصص  كما  شاكيد،  أييلت 
فصالً كامالً يتعلق بوزيرة الثقافة مريي 
الشعبوي،  بخطابها  املعروفة  ريغيف، 
وغري امللتزم بالتقاليد املتبعة للخطابات. 
التي تنجح بها  الطريقة  الكتاب  يحلل 
الساحة  يف  لها  مكان  احتالل  يف  ريغيف 
السياسية اإلرسائيلية، وكيف تصّور نفسها 
عىل أنها قائدة شعبية حقيقية. كما يشري 
ريغيف  خطابة  بني  الفوارق  إىل  الخطاب 
تستعمل  حيث  شاكيد،  أييلت  وخطابة 
الشارع« يف  »لغة  الكتاب  ما يسميه  األوىل 

حني تستعمل الثانية »حكمة الشارع«.
جاتيل  يهشواع  هم  الكتاب  مؤلفو 
ليفي  ودويل  الخطابة،  علم  يف  املختص 
ورئيسة  ليفينسكي  كلية  يف  املحارضة 

قسم اللغة العربية فيها.  
- - -

اسم الكتاب: ما العمل اآلن؟  

تأليف: دوف حنين وداني فيلك

الناشر: يديعوت أحرونوت

عدد الصفحات: 344
حنني،  دوف  تأليف  من  الكتاب  هذا 
عن  اإلرسائييل  الربملان  يف  السابق  النائب 
واملساواة،  للسالم  الديمقراطية  الجبهة 
ومؤسس  السياسية  العلوم  يف  والباحث 
يفتتح  فيلك.  داني  معا«،  »نقف  حركة 
الكتاب  »هذا  إن  بجملة  املقدمة  املؤلفان 
متفائل وهو موّجه للمتشائمني«، مؤكَدين 

عىل أن »التفاؤل ال يعني السذاجة«.
مبادرات  بوصف  الكتاب  يقوم 
ونضاالت حدثت يف العالم ويف البالد، ليس 
من زاوية نظر بحثية فحسب، وإّنما يشدد 
ينطلق من وجهة  الكتاب  أن  املؤلفان عىل 
السياسية  الساحة  عىل  كفاعلني  نظرهما 
األول  القسم  يخصصان  حيث  والشعبية، 
يف  للتجارب  والثاني  العاملية،  للتجارب 
طرد  ضد  العمل  تجربة  مثل  إرسائيل، 
الالجئني واملهاجرين األفارقة، احتجاجات 
صيف 2011، حركة »نقف معاً« وغريها.

اليسار  يف  للتطورات  الكتاب  يتطّرق 
العاملي، ويشري إىل أخطاء اليسار التقليدي، 
كثرياً  التي  الثالثة«  »الطريق  يسار  وأيضاً 
انتقد  وقد  نيولربالية.  سياسات  تبنّت  ما 
الكاتبان ارتكاز اليسار عىل العمل الربملاني 
وتراجع عمله الشعبي الذي مألته جمعيات 
العمل  »ما  كتاب  يهدف  املدني.  املجتمع 
»مانفيستو«  يشبه  ما  يكون  ألن  اآلن« 
عىل  إرسائيلية،  يسارية  جماهريية  لحركة 
غرار كتاب »ما العمل« الصادر عام 1902 

لفالديمري لينني.

- - -

اسم الكتاب: طالبو الحياة: اريتيريون، 
سودانيون وإسرائيليون في مساحات 

مشتركة    

تأليف: جاليا تسابار وإفرات شير

الناشر: بارديس

عدد الصفحات: 400
حياة  عىل  الضوء  الكتاب  هذا  يسلّط 
وهم  إرسائيل،  يف  األفارقة  اللجوء  طالبي 
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المكتبة - عرض موجز 

لمجموعة من اإلصدارات 

الحديثة في إسرائيل
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أريترييا  من  قدموا  يهود  غري  الجئون 
والسودان هرباً من أهوال الحرب والتطهري 
عام  اللجوء  هذا  بدأ  بلدانهم.  يف  العرقي 
2005 وتوّقف تقريباً بشكل كيل بعد بناء 

جدار فاصل عىل الحدود املرصية.
عدة  لنواٍح  الكتاب  أجزاء  تتطرق 
مهمشة  املجموعة،  بهذه  متعلقة 
واالجتماعي  السيايس  الخطاب  عن 
الحياة  الجوانب:  هذه  ومن  اإلرسائييل. 
املأكوالت  االقتصادية،  املبادرات  اليومية، 
والتعليم،  االستهالك  والثقافة،  الشعبية 
واالختالفات  والدينية،  األرسية  العالقات 

والخالفات الداخلية داخل املجموعة. 
عن  الدفاع  الكتاب  هذا  يحاول 
جوانب  واستحضار  األفارقة  الالجئني 
اإلعالمي  الخطاب  عن  مخفية  إنسانية 
والعنرصي  أحياناً،  الشعبوي  والسيايس 
السنوات  يف  أدى  الذي  أخرى،  أحيان  يف 
من  اآلالف  عرشات  ترحيل  إىل  األخرية 
كبرياً  مكاناً  الكتاب  يخصص  الالجئني. 
ملعاناة الالجئني ويطرح حلوالً إلخراجهم 

من األزمة التي يعيشونها.
تسابار،  جاليا  هما  الكتاب  مؤلفتا 
»روبــني«،  األكاديمي  املركز  رئيسة 

والناشطة االجتماعية إفرات شري. 

- - -

تغيير  مع  السيدة  نفس  الكتاب:  اسم 
الطريق – السيرة الذاتية لتسيبي ليفني    

تأليف: إيالن بن عامي

الناشر: ستيماتسكي

عدد الصفحات: 374
الذاتية  السرية  الكتاب  هذا  يتتبع 
السابقة  اإلرسائيلية  الخارجية  لوزيرة 

يف  طريقها  بداية  منذ  ليفني،  تسيبي 
خروجها  وحتى  اليمينية  »بيتار«  حركة 
إىل معسكر »وسط-اليسار« عام 2005 
مع حزب كاديما برئاسة أريئيل شارون.

تعترب ليفني أبرز السياسيات النساء 
جولدا  الحكومة  رئيسة  منذ  إرسائيل  يف 
مئري، وتثري بني جمهور اإلرسائيليني إما 
مشاعر كره قوية أو مشاعر تأييد قوية. 
ال يجدد الكتاب كثرياً حول ليفني )التي 
الكتاب(،  تأليف  يف  املؤلف  مع  تتعاون  لم 
لها  الذاتية  السرية  مجمل  يضع  ولكنه 
وزارة  يف  دورها  مثل  الناجحة،  بلحظاتها 
القضاء ويف حرب لبنان الثانية، وأخطائها 
االستجابة  عدم  يف  التعنّت  مثل  الكبرية 
 ،2009 عام  املتدّينة  األحــزاب  ملطالب 
لبنيامني  الحكومة  تأليف  وبالتايل خسارة 
»كاديما«  حزب  من  وانسحابها  نتنياهو، 

بعد خسارتها أمام شاؤول موفاز.
علم  يف  محارض  هو  الكتاب  مؤلف 

االجتماع السيايس يف الجامعة املفتوحة.
- - -

الطريق  في  »عاصفة«  الكتاب:  اسم 
محاوالت  منع  تم  هكذا   – إيــران  إلى 

ضرب المفاعل النووّي في إيران    

تأليف: إيالن كفير

الناشر: يديعوت

عدد الصفحات: 239
القيادة  نقاشات  الكتاب  هذا  يتناول 
حول  اإلرسائيلية  والعسكرية  السياسية 
بني  إيران  يف  النووي  املفاعل  قصف 
هذه  أن  مبينا   ،2012-2009 السنوات 
يف  أدنى  أو  قوسني  قاب  كانت  الرضبة 

ثالث مرات خالل هذه األعوام.

يصف الكاتب محاوالت رئيس الوزراء 
إيهود  الدفاع  ووزير  نتنياهو  بنيامني 
باراك رضب املفاعل، وكيف تم منع هذه 
املحاوالت من ِقبل رؤساء أركان الجيش، 
أشكنازي وبيني غانتس، ورئييس  غابي 

املوساد مئري داغان وتمري فاردو. 
كبرية  مساحة  الكتاب  يخصص  كما 
والرئيس  نتنياهو  بني  املتوترة  للعالقة 
الذي  أوباما،  باراك  السابق  األمريكي 
إليران  رضبة  توجيه  بشّدة  عــارض 

مفضالً املسارات الدبلوماسية. 
سياسية  ذاتية  سري  مؤلف  هو  الكاتب 
بن  الصحايف  مع  كتاباً،  سابقاً  أصدر  وأمنية، 
كسبيت، بعنوان »نتنياهو – الطريق إىل القوة«.

- - -

 – صهيون  في  الفن  الكتاب:  اســم 
تطور الفن القومي الحديث في أرض 

إسرائيل     

تأليف: دالية منور

الناشر: بياليك
بني  العالقة  حول  الكتاب  هذا  يتمحور 
الفن والقومية، وحول دور الفن يف الحركات 
القومية ودور األيديولوجيا يف تفسري الفن، 
يف  والقومية  الفن  بني  العالقة  عىل  ويركز 
أول  يف  األوىل  اليهودي  االستيطان  سنوات 

ثالثة عقود من القرن العرشين.
ملا  كبرية  مساحة  الكتاب  يخصص 
للفن  التأسيسيتني  باملدرستني  يصفهما 
اإلرسائييل. األوىل هي مدرسة »بتسلئيل« التي 
تقليدياً،  طابعاً  واتخذت  القدس  يف  أقيمت 
بالفن  تأثرت  وقد  أبيب،  تل  يف  والثانية 

الفرنيس، وأسست ملا يسمى الفن الحديث.
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ويسهب الكتاب يف تناول العالقة بني 
إنتاج فن  تنافستا عىل  اللتني  املدرستني، 
يخلق صلة بني مجتمع املستوطنني وبني 

أرض فلسطني. 
- - -

اليهود-  الكتاب: مسلمون في دولة  اسم 
دين، سياسة ومجتمع

المحرران: مئير حطينة ومحمد العطاونة

هميئوحاد  هكيبوتس  الــنــشــر:  دار 
)الكيبوتس الموّحد(

عدد الصفحات: 381

سنة اإلصدار: 2018
عادة، يجري تناول موضوع اإلسالم، 
يف النقاش العام ويف الخطاب البحثّي يف 
إرسائيل، بواسطة الكثري من التعميمات. 
لكن نظرة متعمقة إىل املوضوع تبنّي أن 
مجتمًعا  يشكلون  إرسائيل  يف  املسلمني 
أجسام  قبل  من  منظًما  كبريًا  محليًا 
مثل  وسياسية  ومدنية  دينية  وهيئات 
الرشعية  واملحاكم  اإلسالمية  الحركة 
والحركات كشفية وجمعيات أهلية كثرية 
ومختلفة. تشكل هذه األجسام والهيئات 
تشق  األوجه،  متعددة  قيادّية  فسيفساء 
طريقها بني الرتاث والحداثة منتجة بذلك 

خطاًبا إسالميًا متنوع األصوات.
طروًحا  يقدم  أن  الكتاب  هذا  يحاول 
صلة  ذات  جوهرّية  مسائل  حول  جديدة 
ويعرض  إرسائيل،  يف  املسلمني  بمكانة 
يواجهونها.  التي  واملعضالت  التحديات 
وتتناول املقاالت املجموعة يف الكتاب عدًدا 
من األسئلة مثل: هل هنالك نموذج إسالمي 
أن  يمكن  هل  متميِّزة؟  سمات  ذو  محيل 

ما  أصيل؟  دينّي  فكر  أسس  فيه  نجد 
املجتمع  بني  واالختالف  الشبه  أوجه  هي 
املجتمعات  وبني  إرسائيل  يف  اإلسالمي 

املحلية اإلسالميّة يف دول أوروبا؟ وغريها
بحثيًا  نقًصا  يسد  أن  الكتاب  يحاول 
عىل  الضوء  ويلقي  إرسائيل،  يف  ملحوًظا 
تعامل املسلمني مع مقتضيات العيش يف 
اليهودي يف ظل الرصاع  األغلبية  مجتمع 

اإلرسائييل الفلسطيني.
حطينة،  مئري  هما:  الكتاب  مؤلفا 
والرشق  اإلسالم  دراسات  قسم  رئيس 
القدس،  يف  العربّية  الجامعة  يف  األوسط 
قسم  يف  محارض  العطاونة،  ومحمد 
بن  جامعة  يف  األوسط  الرشق  دراسات 

غوريون يف النقب.   
- - -

الهجوم المفاجئ )الخاطف(-

القيادة والمخابرات في االمتحان األصعب 

المؤلف: أوري بار يوسف

دار النشر: دبير

عدد الصفحات: 480

تاريخ اإلصدار: أيلول 2019

لنيل  كوسيلة  املفاجئ  الهجوم  أهمية 
انتصار رسيع يف ساحة الحرب معروفة 
تقع  أن  املمكن  ومن  التاريخ.  فجر  منذ 
كل دولة ضحية لهجوم مفاجئ يداهمها 
فتتكبّد  للقتال،  مستعدة  تكون  ال  حني 
يف  خسارة  بني  ترتاوح  وخيمة  خسائر 
فقدان  وبني  حرب،  يف  وهزيمة  معركة 
جميع  ويف  الكامل.  ودمارها  دولــة 

وطنية  صدمة  عن  األمر  يسفر  الحاالت، 
قاسية.

حتى  اإلرسائيليني  من  كثري  يتذكر 
صفارات  روّعت  عندما  كانوا  أين  اليوم 
من  السادس  يف  برّمتها،  الدولة  اإلنذار 
أمريكيون  ويستطيع   .1973 أكتوبر 
سمعوا  التي  اللحظة  اسرتجاع  كثريون 

فيها عن هجمات 11 أيلول.
ُيعنى كتاب الهجوم املفاجئ بالعنرص 
اإلنساني يف سياق حاالت الهجوم املفاجئ 
الدول،  رؤساء  الدول:  بني  الحروب  يف 
وغريهم،  املخابرات  ضباط  العسكريون، 
خطورة  يدركوا  أن  املفروض  من  الذين 
التهديد القادم من جهة العدو، ويجابهوا 
يفشلون  ولكنهم  تداهم،  عندما  املفاجأة 
بتأثري  الحقيقية  الصورة  فهم  يف  أحياًنا 
معتقدات وأفكار ووجهات نظر خاطئة. 
هذا ناهيك عن ضعف شخصياتهم التي 
األوضاع  هذه  مجابهة  عن  أحيانًا  تعجز 
مثال  بستالني  أدى  الذي  فما  واملخاطر، 
إىل تصديق أكاذيب هتلر وليس تحذيرات 
قادة الجيش األحمر قبل عملية بربروسا؟ 
بقوة  ماكارثر  الجنرال  استهرت  وملاذا 
الجيش الصيني ما قاد إىل أقىس هزيمة 
أمريكية يف القرن العرشين؟ وكيف أخفق 
أكتوبر 1973  اييل زعريا يف حرب  اللواء 

التي انتهت بخسارة إلرسائيل؟
بار  أوري  الكتاب  مؤلف  يحاول 
يوسف أن يدخل إىل أعماق نفس بعض 
اسمها  ارتبط  التي  البارزة  الشخصيات 
القرن  يف  املثرية  املفاجئة  بالهجومات 
يجمع  مبتكرًا  تحليال  ويقدم  العرشين، 
بني التاريخ العسكري وعلم النفس مًعا.

بار  أوري  الربوفسور  الكتاب  مؤلف 
يف  وباحث  متقاعد  محارض  يوسف، 
له  الدولية.  والعالقات  السياسية  العلوم 
شؤون  تتناول  والكتب  املقاالت  عرشات 
والرصاع  القومّي  واألمــن  املخابرات 

اإلرسائييل الفلسطيني. 
 


