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المكتبة - عرض موجز 

لمجموعة من اإلصدارات الحديثة 

في إسرائيل

اسم الكتاب: السالم وانكساره

تأليف: إيتان بن تسور

الناشر: يديعوت للكتب

عدد الصفحات: 208

ــها  ــى رأس ــة، ع ــة اإلرسائيلي ــب يف وزارة الخارجي ــدة مناص ــاب ع ــذا الكت ــف ه ــغل مؤل ش

منصــب املديــر العــام للــوزارة مرافقــاً لفــرتات ثاثــة وزراء مختلفــني، هــم: دافــد ليفــي، وأريئيــل 

ــا كــربى  ــادرات الســام، وأحداث ــاول املؤلــف مجموعــة مــن مب شــارون وبنيامــني نتنياهــو. يتن

أخــرى متعلقــة بقــرارات األمــم املتحــدة، مثــل مبــادرة يارينــغ ومؤتمــر مدريــد واتفاقيــة أوســلو.

اسم الكتاب: بين القدس ومكة – القداسة والخالص في القرآن واإلرث اإلسالمي  

تأليف: أوري روبين

الناشر: ماغنس

عدد الصفحات: 328
يتنــاول هــذا الكتــاب مكانــة القــدس ومكــة املكرمــة يف اإلســام وعاقتهمــا باليهــود واليهودية. 

يتطــّرق الكتــاب لتطــّور مكانــة املســجد األقــى عنــد املســلمني، وتزايــد أهميــة بــاد الشــام بعــد 

ــي محمد.  ــوت النب م

املؤلف هو محارض يف قسم الدراسات العربية واإلسام يف جامعة تل أبيب.

اسم الكتاب: الحرب على الغاز  

تأليف: يوفال شطاينتس

الناشر: يديعوت للكتب / عدد الصفحات: 270
مؤلــف هــذا الكتــاب هــو وزيــر الطاقــة اإلرسائيــي يوفــال شــطاينتس، يقــص فيه 10 ســنوات 
ــض  ــر األبي ــن البح ــتخراجه م ــم اس ــذي يت ــل، وال ــاز يف إرسائي ــوع الغ ــع موض ــه م ــن تعامل م
املتوســط. يحكــي شــطاينتس نزاعــات وأحاديــث عــّدة حدثــت معــه، منهــا الخافــات مــع رشكات 
ورجــال أعمــال يحتكــرون هــذه الســوق. كمــا يشــر شــطاينتس إىل الضغوطــات التــي تعــّرض 
لهــا مــن النشــاطات املناِهضــة للــرشكات االحتكاريــة للغــاز، كمــا للضغوطــات التــي مارســتها 
ــازاً  ــويقه إنج ــتخراجه وتس ــاز واس ــاف الغ ــطاينتس استكش ــرب ش ــه. يعت ــها علي ــرشكات نفس ال

شــخصياً لــه، ولــذا يأتــي هــذا الكتــاب تتويجــاً لهــذا اإلنجــاز.
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اسم الكتاب: المسلمون، اليهود والقدس – ثنائية، الحوار أو ياجوج وماجوج 

تأليف: موشي معوز

الناشر: هكيبوتس هميئوحاد

عدد الصفحات: 255
ــرح يف  ــود، ويط ــلمني واليه ــني املس ــة ب ــرب ديني ــوم ح ــاب أن تق ــذا الكت ــف ه ــع مؤل يتوّق

الكتــاب رؤيتــه لعاقــة املســلمني واليهــود، مشــراً إىل مبــادرات للحــوار والتطبيــع بــني إرسائيــل 

ــامية.  ــة واإلس ــدول العربي وال

ــة  ــط يف الجامع ــرشق األوس ــامية وال ــات االس ــم الدراس ــارض يف قس ــو مح ــاب ه ــف الكت مؤل

ــة. ــات إرسائيلي ــدة حكوم ــرب يف ع ــؤون الع ــاراً لش ــابقاً مستش ــل س ــة، وعم العربي

اسم الكتاب: يافا – غير المعروفة   

تأليف: تامير جورين 

الناشر: أريئيل

عدد الصفحات: 223
ــا، لذكــرى  ــة ياف ــاب حــول مدين ــارة عــن مجموعــة مقــاالت لعــدة كتّ ــاب هــو عب هــذا الكت

الباحــث شــموئيل جيلــر املتخصــص بتاريــخ يافــا، ويدمــج بــني التاريــخ والعمــارة والجغرافيــا، 

حيــث يغّطــي فــرتات يافــا منــذ القــرن التاســع عــرش وحتــى فــرتة االســتعمار الربيطانــي.

اسم الكتاب: نهاية االنتداب البريطاني على أرض إسرائيل – بين اقتصاد يتهاوى 

والذرائع السياسية   

تأليف: تسفي غرينبرغ 

الناشر: ريسلينج

عدد الصفحات: 320
ــد  يطــرح هــذا الكتــاب تفســراً اقتصاديــاً النتهــاء االســتعمار الربيطانــي يف فلســطني، ويعي

ذلــك لوضــع بريطانيــا االقتصــادي بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة. مؤلــف الكتــاب هــو موظــف 

كبــر ســابق يف وزارة املاليــة ويعتمــد يف بحثــه عــى األرشــيف الربيطانــي واألمركــي واإلرسائيــي.

اسم الكتاب: التحدث بلغة الجيش – تصوير للغة الجيش اإلسرائيلي

تأليف: روفيك روزنطال

الناشر: بياليك

عدد الصفحات: 484
يقــّدم هــذا الكتــاب أجوبــة ملجموعــة مــن األســئلة حــول »لغــة« جيــش االحتــال. مــا هــي 

ــذي  ــا ال ــل؟ م ــارات الجم ــي اختص ــاذا تعن ــتعملة؟ م ــات املس ــي املصطلح ــا ه ــة؟ م ــذه اللغ ه

ــه لغــة الجيــش عــن أذرعــه املختلفــة؟ كيــف تســيل لغــة الجيــش نحــو املجتمــع؟  تقول

مؤلف الكتاب هو باحث يف علم اللسانيات.
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دون – الخالفات التي تشق الصهيونية الدينية
ّ

اسم الكتاب: ُمَعق

تأليف: يائير إتينغر

الناشر: دفير

عدد الصفحات: 272
ــن  ــزءاً م ــت ج ــي أصبح ــة« الت ــة الديني ــاء »الصهيوني ــن أبن ــو م ــاب ه ــذا الكت ــوع ه موض

النخــب املســيطرة اإلرسائيليــة. يرّكــز الكتــاب عــى الخافــات الداخليــة بــني مركبــات الصهيونيــة 

ــة بينهــا.  ــة والفكريــة والسياســية والديني ــة، ويعــرض النقاشــات األيدلوجي الديني

مؤلف الكتاب هو صحايف متخصص يف شؤون »الدين والدولة« يف قناة 11.

اسم الكتاب: »إسرائيل لنا« حركة االحتجاج بعد حرب يوم الغفران – قصة حركة 

احتجاج الجيل الضائع

تأليف: موشي ليفنا

الناشر: ملتسر

عدد الصفحات: 262
ــاط  ــود االحتي ــا« التــي خاضهــا جن ــل لن ــاب هــو حــول حركــة االحتجــاج »إرسائي هــذا الكت

الذيــن تــم ترسيحهــم بعــد حــرب اكتوبــر 1973. يتابــع الكتــاب تأثــر الحــرب عــى هــذا الجيــل 

يف إرسائيــل، وكيــف أثـّـرت الحــرب عليــه مــن الناحيــة النفســية واالجتماعيــة.

املؤلف باحث يف قسم علم االجتماع يف جامعة تل أبيب.

اسم الكتاب: من التوراة وحتى دولة اليهود – تحّوالت القومية اليهودية والجدل اإلسرائيلي

تأليف: أساف مآلخ

الناشر: يديعوت للكتب

عدد الصفحات: 350
يعالــج هــذا الكتــاب مجموعــة مــن األســئلة حــول اليهوديــة كقوميــة وكديــن، ويطــرح أســئلة 

مثــل: هــل اليهوديــة هــي قوميــة، وهــل هــي قوميــة حديثــة؟ هــل الصهيونيــة هــي ممثلــة لرؤية 

يهوديــة قديمــة، أم أنهــا ثــورة يف اليهوديــة؟ وكيــف يؤثــر ذلــك كلــه عــى طابــع دولــة إرسائيــل؟

ــر  ــدف لتطوي ــي ته ــدس الت ــيني« يف الق ــداد السياس ــة »إع ــس كلي ــو رئي ــاب ه ــف الكت مؤل

ــة. ــادة الصهيوني القي

اسم الكتاب: كل واحد هو سيدنا موسى – القيادة التجارية والسياسية   

تأليف: مايكل أيزنبرغ 

الناشر: سيالع مئير

عدد الصفحات: 288
ــادرة  ــادة واملب ــي، يقــّدم نصائــح يف القي ــاِدر اقتصــادي إرسائي ــاب هــو مب مؤلــف هــذا الكت

ــه الســام.  االقتصاديــة مــن خــال قصــة النبــي مــوىس علي
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اسم الكتاب: شعب االستطالع – وراء كواليس االستطالعات، سياسة ومصالح 

تجارية

تأليف: إسحق كاتس

الناشر: نيف

عدد الصفحات: 265
يتنــاول هــذا الكتــاب موضــوع اســتطاعات الــرأي وتأثــره عــى املجتمــع اإلرسائيــي يف مــا 

يتعلــق بالسياســة والتجــارة،  ويعــرض مجموعــة مــن القصــص مــن مــا وراء الكواليــس، حــول 

تأثــر االســتطاعات عــى عمليــات اتخــاذ القــرار. 

مؤلف الكتاب هو مؤسس معهد »مأجار موحوت« لاستطاعات.

اسم الكتاب: شياطين يهودية 

تأليف: حغاي دغان

الناشر: جامعة تل أبيب

عدد الصفحات: 265 
ــر  ــى م ــود ع ــة اليه ــد وثقاف ــن واألرواح يف تقالي ــم الج ــاً لعال ــاب ترتيب ــذا الكت ــرض ه يع

ــاحة  ــاب »الس ــار الكت ــن اعتب ــث. يمك ــر الحدي ــى الع ــة وحت ــات اليهودي ــذ بداي ــنني، من الس

الخلفيــة لليهوديــة« حيــث يتطــرق للروايــة غــر الرســمية لهــا، مــن خــال مجموعــة كبــرة مــن 

ــود. ــراث اليه ــن ت ــص م القص

مؤلف الكتاب هو محارض يف كلية »سابر«.

اسم الكتاب: بياليك صاحب الجسد – شغف، صهيونية، شعر

تأليف: حموطل تسمير

الناشر: هكيبوتس هميئوحاد

عدد الصفحات: 283  
يتنــاول هــذا الكتــاب الجانــب الجســدّي يف أشــعار حايــم نحمــان بياليــك أحــد أبــرز الشــعراء 

اليهــود يف مطلــع القــرن الـــ20، ويعتــرب »الشــاعر القومــي للحركــة الصهيونيــة«. تقــول املؤلفــة، 

وهــي محــارضة يف جامعــة بــن غوريــون يف النقــب، أنهــا تعــرض يف الكتــاب كيــف أن »بياليــك 

وضــع جســده نفســه كســاحة يتــم فيهــا ومــن خالهــا »والدة« األمــة«.


