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من  ملجموعة  موجز  عرض   - املكتبة 

اإلصدارات احلديثة في إسرائيل

 

االنتداب  نهاية  في  الكتاب:  اســم 
لقرار  الوصول  تم  كيف   - البريطاني 
حكمها  إنهاء  البريطانية  الحكومة 

على »أرض إسرائيل«

تأليف: أفراهام بن مئير

الناشر: تساميرت

عدد الصفحات: 232

ــاب الــســيــاســات  ــكــت ــذا ال يــعــالــج هـ

البريطانية في فلسطني منذ احلرب العاملية 

الثانية وحتى خروج بريطانيا بعد النكبة، 

تسليم  بعد  اخلــروج  خلفيات  حول  يرّكز 

فلسطني للحركة الصهيونية. يعتمد الكتاب 

عنها  ــراج  اإلف مت  وثائق  على  باألساس 

البريطاني،  القومي  األرشيف  في  مؤخرًا 

الجتماعات  بروتوكوالت  على  يعتمد  حيث 

وبرقيات رسمية. 

الــزراعــة  وزارة  مدير  ــان  ك الكاتب 

أمت  وقــد  السبعينيات،  في  اإلسرائيلية 

الكتاب  هذا  عليها  أسس  التي  الدكتوراه 

في جيل 84.

اسم الكتاب: مجتمع الوفرة بدون رفاه 
وبدون سالم

تأليف: يورام جباي 

الناشر: كرمل

عدد الصفحات: 345

السياسات  الــكــتــاب  هـــذا  يــتــنــاول 

واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية 

االقتصاد  نحو  االنتقال  منذ  اإلسرائيلية 

أن  الكاتب  يعتبر   .1985 عــام  املعولم 

قد  الغربية  للضفة  اإلسرائيلي  االحتالل 

والفروقات  االجتماعية  املشاكل  عّمق 

الطبقية بني املركز والهوامش في املجتمع 

اإلسرائيلي، وإن استمرار االحتالل سوف 

يعزز اخلالفات في أوساط هذا املجتمع. 

خلفيات  ــاب،  ــت ــك ال يــتــنــاولــه  ــا  وممـ

إسرائيل  في  االجتماعية  االحتجاجات 

عام 2011، وحيثيات »جلنة تراختنبرغ« 

التي أقيمت في أعقابها. كما يقّدم الكتاب 

احلّر  السوق  اقتصاد  بني  للجمع  وصفته 

ودولة الرفاه االجتماعي.

ــاب هــو مــحــاضــر في  ــت ــك ــف ال ــؤل م

االقتصاد السياسي، وموظف سابق كبير 

في وزارة املالية اإلسرائيلية. 

اسم الكتاب: نظام اليد القاسية

تأليف: أدم راز 

الناشر: كرمل

عدد الصفحات: 356

القنبلة  قضية  الكتاب  هــذا  يتناول 

حولها  والنقاشات  اإلسرائيلية  النووية 

وقيام  النكبة  بعد  ــى  األول السنوات  في 

دولة إسرائيل. ينطلق الكتاب من فرضية 

إلسرائيل  األولى  السنوات  في  كانت  أنه 

التأثير  لهما  كانت  مركزيتان،  قضيتان 

األساسي على شكل الدولة ونظام احلكم.

التي  الدولتية،  هي  ــى  األول القضية 

قادها بن غوريون، وتعني باختصار أهمية 

أن تتركز القوة بيد الدولة، وأهمية التعامل 

الرسمي الدولتي مع األمور مقابل مؤيدي 

التوّجه احلركي، والذي أّيد استقاللية أكبر 

الثانية،  القضية  أما  السياسية.  للحركات 

النووي  املــشــروع  مــؤيــدي  بــني  النقاش 

اإلسرائيلي وبني ومعارضيه.

القضيتني  كال  أن  أيضا  الكاتب  يرى 

أثرت على األخرى: 

نظام  النزاعني؟  بني  هنالك عالقة  "هل 

قوية،  العالقة  أن   يظهر  القاسية  اليد 
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لدرجة أنه ميكن احلديث عن وجهني لنزاع 

واحد. الدولتية كانت القناع األيديولوجي 

لتركيز السلطات بيد بن غوريون ومجموعة 

النظام  وإضــعــاف  مؤيديه  من  صغيرة 

االجتماعية  ــات  احلــرك الــدميــقــراطــي، 

وأجهزة السيطرة.

لوسيلة  النووي  املشروع  مت استخدام 

لدميقراطية  إسرائيل  حتويل   – مشابهة 

للمرة  هنا  اجتراحه  مت  مصطلح  نووية، 

األولى، ومعناه وجود دولة دميقراطية، لكن 

السياسية  القوة  مختلفة:  خصائص  لها 

مركزة بيد قالئل؛ أجهزة الرقابة ضعيفة؛ 

امليزانيات  مبالغة؛  عسكرية  سرية  هنا 

ليست حتت الرقابة الكاملة؛ العلم مستعبد 

العسكري؛  والتطوير  احلــداثــة  لصالح 

العسكرية،  بالقوة  تفاخر  ثقافة  وتطّور 

وغيره.

في  القادة  نفس  هناك  النزاعني  في 

غوريون،  بن   – »الدولتيون«  طــرف:  كل 

كانوا  ديــان،  وموشي  بيريس  شمعون 

أما  النووي.  للمشروع  املبادرين  أيضًا 

يسرائيل  شاريت،  موشي  »احلركيون«- 

معارضي  من  كانوا  ألون  ويجآل  جاليلي 

املشروع النووي وعملوا على تقييده. أدى  

– »سياسة  الــنــزاع  حلل وســط خــاص 

إسرائيل  تعلن  ال  بحسبها  الغموض«، 

بشكل صريح«.

مؤلف الكتاب مؤّرخ وكاتب صحافي. 

الخرافات  بين  اإلرهاب  الكتاب:  اسم 
والحقيقة

تأليف: شلومو عوجن جولدمان 

الناشر: ريسلينج

عدد الصفحات: 257

يتناول هذا الكتاب موضوع »اإلرهاب« 

وعالقته بالعوملة والفقر والدين، باإلضافة 

االنتصار  على  احلديثة  الــدول  قدرة  إلى 

عليه. 

»يتحدث  الــكــتــاب:  غــالف  على  جــاء 

بينهم  اإلرهـــاب  عن  األكادمييني  أغلب 

على  ذاته  الوقت  في  لكن  أنفسهم.  وبني 

ما  احلديث عن  يختلف  الشعبي  املستوى 

ففي  األكادميي،  املستوى  على  عليه  هو 

بعض األحيان يتم عرض »حقائق«، حول 

في  لها  تأسيس  أي  يوجد  ال  اإلرهــاب، 

جولدمان  عوجن  شلومو  كتاب  الواقع. 

عبارة عن عرض خفيف ومختصر للمعرفة 

على  الكتاب  يتركز  اجلافة.  األكادميية 

أجزاء  تعالج  حيث  اإلسرائيلية،  احلالة 

في  باحلياة  متعلقة  مواضيع  الكتاب  من 

اإلســالمــي«،  ــاب  »اإلرهـ مثل   إسرائيل 

مّر  على  الفلسطيني«  ــاب  »االره وتطّور 

السنوات وطرق التعامل معه. هكذا ميكن 

عميقة  معرفة  في  يستمتع  أن  للقارئ 

ومؤسسة بشكل سلس، من خالل التطرق 

القراء  تِهم  أن  ميكن  وأبحاث  ملعلومات 

بشكل  اإلسرائيلي  والقارئ  عام  بشكل 

خاص«.

الدكتوراه  على  حاصل  الكتاب  مؤلف 

في العالقات الدولّية.

بائعو   - وطابع  دكــان  الكتاب:  اســم 
الكتب في أرض إسرائيل 1948-1870

تأليف: تسفي برسكي 

الناشر: منجد

عدد الصفحات: 308

الكتب  بائعي  سير  الكتاب  هذا  يقّدم 

 1870 سنوات  في  فلسطني  في  اليهود 

وحتى 1948. يعتمد الكتاب على مقابالت 

مقاطع  على  الباعة،  وأحــفــاد  أبناء  مع 

باعة  ملصقات  وعلى  القدمية،  الصحف 

الصفحة  على  إلصاقها  مت  التي  الكتب 

املؤلف  يقّص  الكتاب.  لغالف  الداخلية 

منها  املكتبات،  مــن  مجموعة  حكايات 

القدس  في  ــوان«  »دي الكتب  بيع  محالت 

والتي تردد عليها اليهود األملان، و«دروم« 

التي مت تفجيرها عام 1948.

مؤلف الكتاب درس الكيمياء وهو هاو 

حول  بحثه  ترّكز  القدمية،  الكتب  جلمع 

القدس  هي  ثالث  في  الكتب  بيع  محالت 
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وتل أبيب وحيفا.

ما  من  شكما،  »محطات  الكتاب:  اسم 
زال على قيد الحياة؟ حول« – معارك 
البطولة لكتيبة استطالع 87 في حرب 

يوم الغفران

تأليف: إيالن كفير وداني جور 

الناشر: يديعوت للكتب

عدد الصفحات: 189

لكتيبة  حكايات  الكتاب  هذا  يعرض 

املشاة رقم 87 وهي ضمن الفرقة 143، 

اإلسرائيلية  الكتب  ــار  إط فــي  ويــنــدرج 

االحــتــالل  وجلــيــش  للعسكرة  ــَمــجــدة  املُ

اإلسرائيلي. 

التي  الكتيبة،  ببدايات  الكتاب  يبدأ 

قليلة  بفترة  اكتوبر  حــرب  قبل  أقيمت 

ُقِتل  أثناء احلرب، حيث  بتفكيكها  وينتهي 

أنه  إلى  الكتاب  يشير  قادتها.  كل  تقريبًا 

من  الكبيرة  اخلسارات  من  الرغم  »على 

االستطالع  لكتيبة  كان  ومقاتلني،  ضباط 

87 دور مهم ومؤثر خالل احلرب: في كبح 

الهجوم املصري، وفي إيجاد »الثغرة« بني 

الدخول  ممر  وبكشف  املصرية  اجليوش 

لها، وبقيادة القوات التي سددت الطريق 

الصعبة  املعارك  وفي  السويس  قناة  نحو 

كلها  وهــي  الصينية؛  املــزرعــة  الحــتــالل 

معارك أدت إلى تغيير في اجلبهة اجلنوبية 

وبنقل املعارك لداخل أرض مصر«.

مؤلفا الكتاب  يختصان بكتابة السير 

السياسية والعسكرية.   

اسم الكتاب: حموطل ومخشير ليست 
و»مخشير«  »حموطل  معارك   – بيدنا 

في حرب الغفران

تأليف: عوديد مجيدو 

الناشر: كنيرت

عدد الصفحات: 376

كتيبة  قائد  الكتاب  هــذا  مؤلف  كــان 

التي   143 الفرقة  في   257 الدبابات 

 .1973 عام  اكتوبر  حرب  في  شاركت 

ليستحضر  احلرب  لساحة  الكاتب  يعود 

ذكرياته منها بشكل كبير. 

»خالل  الكاتب:  لسان  على  جاء  ومما 

9 مرات على  الدفاع  احلرب هجم جيش 

على  تواجدت  التي  املصرية  الدفاعات 

ترميزها  مت  التي  رملية  كثبان  نقطتي 

لكل  التصدي  – مخشير«. مت  ب»حموطل 

 100 قتلوا،حوالى  جنديا   61 الهجمات. 

األسر.  في  وقعوا  و6  جرحهم  مت  مقاتل 

جيش  أن  إسرائيل  تاريخ  في  يحصل  لم 

الدفاع يهجم على العدو 9 مرات، وفي كل 

املرات يتم التصدي له«.

تحترق  حقول  أمــام  الكتاب:  اســم 
وجدال في الغرف – األمن واالستيطان 

في عيمق يزرعيل )1940-1920(

تأليف: يعقوب مركوفيتسكي 

الناشر: كينيرت

عدد الصفحات: 236

االستيطان  قضية  الكتاب  هذا  يتناول 

في  عامر  بن  مرج  منطقة  في  ــن«  و«األم

سنوات 1920 وحتى 1940. 

املرج  »كان  الكتاب:  غالف  على  جاء 

هو احلصن والتعبير األيقوني في خارطة 

االستيطان عن »الدولة التي ستقام قريبًا«. 

باإلضافة ألهميته االستراتيجية، مت النظر 

له في الذاكرة اجلماعية الصهيونية كلواء 

استيطان قروي وجماعي، قّدم كثيرًا لبناء 

الدولة. مشاكل األمن كانت على املستوى 

على  التكتيكي  واملستوى  االستراتيجي 

املرج. في  أولويات مستوطني  رأس سلم 

هذا املجال، برز مفهوم فريد لألمن، غير 

اجتماعية  أسئلة  برزت  العملي.  املفهوم 

وعامة: من يتحمل مسؤولية األمن والدفاع 

– كل الرفاق أم النخبة األمنية؟ هل األمن 
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هو قيمة دميقراطية غير منفصلة عن حياة 

عمل  في  خــاص  مجال  أنــه  أم  املجتمع 

النساء  مساهمة  هي  ما  األمنية؟  النخبة 

لألمن والدفاع؟ وإلى أي مدى أثر نضالهن 

املجتمع  تشكيل  في  األمنية  النخبة  ضد 

ساهم  هل  الــبــالد؟  في  اجلديد  العبري 

الدميقراطي  الوعي  تشكيل  في  نضالهن 

األمني في املرج؟«

حيفا  جامعة  في  محاضر  هو  الكاتب 

الشؤون  في  متخصص  جــوردون،  وكلية 

احلربية وتاريخ اليهود في فلسطني.

إنسانية:  فسيفساء  الكتاب:  اســم 
مركبات  تشكيلة  على  نفسية  نظرة 

قوة شعب إسرائيل

تأليف: نيطاع عنبار - سابان 

الناشر: تساميرت

عدد الصفحات: 351

الشعب  تركيبة  الكتاب  هــذا  يعالج 

اليهودي من وجهة نظر نفسية. يبدأ الكتاب 

النفس  علم  في  عامة  نظريات  بعرض 

لفرويد ويونغ وآخرين. تقول الكاتبة، وهي 

معاجِلة نفسية، إن »قوة »شعب إسرائيل« 

يخصصها  التي  املكانة  خالل  من  تظهر 

أليام  تعود  التي  مكوناته  بني  لالختالفات 

السنوات  بآالف  مرورًا  وموسى  ابراهيم 

وقوانينها  املجموعة  هذه  بناء  أجل  من 

حتى اليوم.«

طفولة   – وقــاحــة  ــاب:  ــت ــك ال ــم  اسـ
إسرائيلية ومبادرة عالمية

تأليف: عنبال أريئيلي 

الناشر: يديعوت للكتب

عدد الصفحات: 215

يتناول هذا الكتاب موضوع »الوقاحة« 

اإلسرائيلية وعالقتها مبوضوع »املبادرة«. 

من ناحية، يتابع موضوع الطفولة والبلوغ 

تطّور  مراحل  يتابع  كما  إسرائيل،  في 

اكتشاف  حلظة  مــن  ــارت-أب«،  ــت ــس »ال

الفكرة وحتى تسويقها في السوق كمنتج 

ملبادرين  قصص  خالل  من  وذلك  جاهز، 

أن  الكتاب  مؤلفة  تــّدعــي  إسرائيليني. 

مجموعة من القيم التي يربى عليها الطفل 

اإلسرائيلي، ولها عالقة بالوقاحة واجلرأة 

تساعده  مآزق،  على اخلروج من  والقدرة 

في عالم املبادرة واألعمال.

في  وتعمل  مبادرة  هي  الكتابة  مؤلفة 

مجال الهايتك، وخدمت في جيش االحتالل 

في وحدة 8200.


