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اسم الكتاب: أسرار نتنياهو

تأليف:  كوا شيفرون

ناشر: كينيرت

عدد الصفحات: 320

يتعّرض هذا الكتاب لظاهرة "نتنياهو" 

الكثير  فيه  قيل  الذي  نتنياهو  كثب،  عن 

إعلمّية،  آلة  ــلم،  اإلع ساحر  إعلمًيا: 

خطيب المع، كاريزماتي، عبقري، ساحر 

والعبارات. التوصيفات  من   وســواهــا 

أسئلة  على  الــضــوء  املــؤلّــف  ُيسلط  إذ 

اإلعلمّية:  نتنياهو  ظاهرة  حــول  تــدور 

إليه،  وصل  ما  إلى  نتنياهو  وصل  كيف 

ونحوها  متّيز؟  نفسه، مباذا  أسس  كيف 

الوثائق  الكتاب  يكشف  األسئلة.  من 

التي  اخلطابات  ُمسّودات  واملُستندات، 

حّضرها قبل الوقوف على املنبر، مكاتباته 

الشخصّية مع ُمستشاريه وحّتى خربشاته 

الذاتّية وما كتب وتراجع عنه في الدقائق 

السرّية  البرقيات  عن  عدا  هذا  األخيرة، 

التي ُتعرض للمّرة األولى. إلى جانب هذا 

ُكلّه، يأتي مؤلّف هذا الكتاب والذي عمل 

بقصٍص  لنتنياهو  شخصًيا  ُمستشاًرا 

خاصة حول ما حدث في مكتبه على مّر 

املرآة  أمام  التدرب  من  ابتداًء  السنوات، 

ووصواًل الختياره للملبس. 

املُؤلّف  مُييط  هذا  كل  على  اعتماًدا 

بــاإلعــلم  نتنياهو  عــلقــة  عــن  الــلــثــام 

والظهور اإلعلمي.

وُعنّي  لسنوات،  إعلمًيا  عمل  املؤلّف 

مسؤواًل  احلكومة  رئيس  مكتب  ِقَبل  من 

الكنيست  وأعضاء  الــوزراء  إعداد  على 

اجلمهور  أمام  للوقوف  املسؤولني  وكبار 

البلغة،  في  أستاًذا  يعمُل  والكاميرا، 

للعديد  وُمــدرًبــا  والتأثير،  اجلسد  ُلغة 

في  وُمستشاًرا   TED ُمحاضري  من 

احلملت السياسّية واالنتخابية.

من  خرجُت   – الخالص  الكتاب:  اسم 
مصر وتعهدُت أن أروي 

تأليف: آموتس شفيرا

ناشر: تساميرت

تاريخ النشر: 2020/03

عدد الصفحات: 174

قصة  جديد  بثوب  الكتاب  هــذا  يقّدم 

خروج اليهود من مصر، إحدى القصص من 

التاريخ اليهودي، إذ يتناول عدًدا من أساطير 

التاريخ اليهودي مثل: األعمال الشاقة، إبادة 

العشرة،  الوصايا  موسى،  ظهور  األبناء، 

ويأتي  هذا  والنزوح.  البحر  شق  وأخيرًا 

الكتاب على ما ُيسميه املؤلّف بـ"السيرورات 

اإللهية" واخلوف والشوق الذي ساور اليهود 

خلل تلك األحداث.

التوراتي  الطلب  على  املؤلف  ُيجيب 

الكتاب،  لهذا  بكتابتِه  أبناءك"  "وحــّدث 

ــراره  أســبــاب إص أحــد  أّن  يــوّضــح  إذ 

يترك  أاّل  هو  للنور  الكتاب  إخــراج  على 

شعب إسرائيل غير مباٍل "بتلك األحداث 

العظيمة"، وفق تعبيراته.

حريدية  عائلة  مــن  الكتاب  مــؤلّــف 

ــة، يــعــمــل مـــراســـًل لــلــشــؤون  ــن ــدي ــت ُم

القانونية في قناة "كان" - هيئة اإلذاعة 

اإلسرائيلية، وعمل سابًقا مقّدًما ومحرًرا 

في إذاعة صوت إسرائيل.

حرب   – العين  بزاوية  الكتاب:  اسم 
لبنان األولى من وجهة نظر ُمقاتل

تأليف: شالوم بنو

ناشر: تساميرت

تاريخ النشر: 2020/02

عدد الصفحات: 198

يتناول هذا الكتاب قصة حرب لبنان 

التسمية  وفق  اجلليل"  "سلم   - األولى 
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"آســاف"،  نظر  وجهة  من  اإلسرائيلية، 

-  ويعرف  غــوالنــي  لــواء  فــي  املقاتل 

1 في إسرائيل وهو  رقم  أيضا باللواء 

اإلسرائيلي،  لواء مشاة ضمن اجليش 

مت  بـ"النخبة"،  تسمى  مــا  ألــويــة  أحــد 

تأسيسه بتاريخ 22 شباط 1948 عندما 

أهم  أحد  جفعاتي، وهو  تقسيم لواء  مت 

 ، في إسرائيل-  النخبة  ألوية  ــوى  وأق

ومّر  احلربية  املعارك  في  آساف  شارك 

بتدريبات وجتهيزات خاصة. يروي قصته 

مــروًرا  لبنان،  في  احلــرب  فترة  طــوال 

باجلرح والتعافي ونهاية احلرب.

املنظور  الكتاب  يعكس  جهة،  من 

التدريب  والــقــائــد،  للمحارب  النقدي 

واحلرب. الفشل واملآسي واملوت - ومن 

الكاتب  ُيسميه  وما  النجاح  أخرى  جهة 

"االنتصارات املجيدة".

مؤلف الكتاب جندي سابق في وحدة 

جهازي  فــي  واستخباراتي  جــوالنــي 

الشاباك واملوساد سابًقا.

اسم الكتاب: السالم واالنكسار

تأليف: إيتان بن تسور

ناشر: يديعوت للكتب

عدد الصفحات: 208

سنوات  الكتاب  هــذا  مؤلّف  َعِمل 

طويلة في وزارة اخلارجية اإلسرائيلّية، 

السياسي  السكرتير  منصب  َشِغَل  إذ 

لوزير اخلارجية أبا إيبان، ومدير وزارة 

ديفيد  الوزراء  فترات  خلل  اخلارجية 

ليفي وأريئيل شارون وبنيامني نتنياهو. 

يتناول املؤلّف في كتابه هذا مسارات 

السلم في املنطقة، منذ قرار التقسيم 

242 الصادر عن مجلس األمن التابع 

 ،1967 ــرب  ح حتى  املتحدة  ــألمم  ل

فرفض مبادرة السلم عام 1971 التي 

كان من املمكن أن متنع حرب 1973، 

كانت  والتي  أوسلو  التفاقّية  وصــواًل 

مخطط  مدريد  محادثات  دّرة  ُتشّكل 

السلم في املنطقة.

من وجهة نظر جيلني، ُيقّدم بن تسور 

النجاحات  على  وإضاءاته  ملحظاته 

اإلسرائيلّية  الدبلوماسّية  حققتها  التي 

وعلى إخفاقاتها وعلى اخلصائص التي 

يأتي  إذا  السياسّية.  املسارات  شّكلت 

املؤلّف على الهرب واجلرأة واللمباالة 

مقابل  الوهم  السياسة؛  في  والعاطفة 

الطموح  مقابل  ــة  ــدول ال الــواقــعــيــة؛ 

الشخصي؛ السهو وقلة االنتباه وِقَصر 

النظر. كما يتطرق للثمن املدفوع على 

ما لم ُيعَمل ِبِه، على عدم االستثمار في 

حتقيق  في  والرغبة  السياسي  النفوذ 

األمجاد الشخصّية.

هذه  جــانــب  إلــى  الــكــتــاب  يحتوي 

نــوادر  على  أيــًضــا،  املهمة،  القضايا 

رجــاالت  حياة  من  شخصية  ــارب  وجت

الدبلوماسية اإلسرائيلية، باإلضافة إلى 

اخلارجية  العلقات  تاريخ  من  قصص 

كوريا  مع  االتصاالت  مثل  إلسرائيل، 

والسرية  العلنّية  واالتصاالت  الشمالية 

مع الدول العربية.

اسم الكتاب: ذئب رمادي

تأليف: روني إلياب 

ناشر: تساميرت

تاريخ النشر: 2020/02

عدد الصفحات: 186

يتناول هذا الكتاب قصة حياة جندي 

عاًما  أربعني  مدار  على  خدم  إسرائيلي 

ويأتي على مختلف احملطات التي مّر بها: 

التجنيد في وحدة الكوماندوس، التدريب، 

العمليات املختلفة، العلقات، الصداقات، 

فقدانه ألبنائه على أثر عملية استشهادية 

وعودته للجيش بعد مرور سنوات.

فــي جيش  يــخــدم  زال  مــا  املــؤلــف 

سابًقا  خدم  كما  ُمقّدم،  بُرتبة  االحتلل 

حياته  في  عمل  الُنخبة،  وحــدات  في 

مناصب  وشغل  ــن،  أم حــارس  املدنية 

إدارية أمنية في إسرائيل واخلارج، أدار 

في  مبا  البلدية،  السلطات  في  مشاريع 

ذلك تأسيس أنظمة أمان في املؤسسات 

مطلع  في  أسس  اإلسرائيلية.  التعليمية 

تختص  أمنية  شركة  الثانية  األلفية 

فيها  تدرب  أمن  رجال  وجتهيز  بتدريب 

اآلالف من إسرائيل وخارجها. 
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إسرائيل  إلــى  رحلة  الكتاب:  اســم 
أخرى

تأليف: موشيه بن عّطار 

ناشر: كرمل

تاريخ النشر: 2020/03

عدد الصفحات: 470

األخـــرى هي  إســرائــيــل  ــى  إل رحلة 

في  املــنــشــورة  املــقــاالت  مــن  مجموعة 

هآرتس  صحيفة  في  األخيرة  السنوات 

حتمل أفكاًرا ذات طابع ُمحفٍز للتفكير، 

يوميات  يكون  ما  إلــى  أقــرب  والكتاب 

ملشاِهد عن كثب "للدراما" على الساحة 

اإلسرائيلية التي ُتغّير وجه الدولة. وُيحّذر 

املؤلّف من عدٍد من املسارات املُقلقة في 

الدولة  يصف  إذ  اإلسرائيلية،  السياسة 

تقف على  أنّها  مقاالته على  في سلسلة 

مفترق طرق بني االزدهار وأفول جنمها، 

كما يتطرق إلى احلاجة إلصلح جذري 

الياء.  إلــى  ــف  األل من  املسار  وتقومي 

التغييرات  ــر  ألث أيــًضــا  ويتطرق  هــذا 

العاملية وانعكاساتها على شكل املجتمع 

بعضها  ُمركباته  وعلقة  اإلسرائيلي 

ببعض. 

ذات  ُمختلفة  مسائل  املؤلّف  يتناول 

اإلسرائيلي  السياق  في  بالغة  أهمية 

أهمها:  فــصــًل  عــشــريــن  ــن  م بــأكــثــر 

إسرائيل،  ــة  دول على  وأثــرهــا  العوملة 

والتصورات  القدس  ــة،  ــدول وال الدين 

املُستقبلية، االقتصاد واملجتمع، مستقبل 

التربية  السياسّية،  املنظومة  السلم، 

الدولة،  أجهزة  في  الفساد  والتعليم، 

َحَملَة  العرب  اليهودية،  احملرقة  الدروز، 

املواطنة اإلسرائيلية، الصهيونية الدينّية 

ومواضيع أخرى..

التربية  مجالّي  فــي  يعمل  املــؤلــف 

كما  والتسويق.  والــدعــايــة  والتعليم، 

للمجلس  التنفيذي  املدير  منصب  شغل 

الصهيوني، وُيعتبُر ناشًطا اجتماعًيا إذ 

ُمستشاًرا  وعمل  املُبادرات  قاد عشرات 

في  السياسّية  الشخصيات  لكبار 

إسرائيل ومنهم وزراء ورؤساء للمعارضة 

وشخصيات أخرى. 

ــكــتــاب: بــغــض الــنــظــر عن  اســـم ال
العرقية  التوترات  العرق،  أو  الدين 
في  والعرب  اليهود  بين  القومية   -

النظام الصحي اإلسرائيلي

جفعون،   – بــوبــار  أريــيــال  تأليف:  
ياعيل كيشت.

ناشر: كرمل

تاريخ النشر: 2020/01

عدد الصفحات: 138

األسئلة  من  عــدًدا  الكاتبتان  تتناول 

التي طفت على السطح على أثر االرتفاع 

في  العرب  املهنيني  عــدد  في  امللحوظ 

الكوادر الطبّية واملستشفيات االسرائيلّية 

في ظل التوترات العرقية والدينية. ومن 

أبرز ما تتناوله الباحثتان قيمة املساواة 

في بيئة العمل في املؤسسات الصحّية، 

اإلنسانية  والقيم  الــطــب  فــي  احلــيــاد 

الــتــوتــرات  على  التغلّب  وإمــكــانــيــات 

السياسّية وُفرص تسربها إلى هذا احلّيز 

املُشترك املعني بالعلج والرعاية. يبحث 

اجلهاز  في  العرب  اندماج  في  الكتاب 

الصحي في إسرائيل وكيفية بناء علقة 

ُمتوازنة بعيًدا عن التوترات. 

هي  جيفعون  بوبار  أرئيل  بروفسور 

الطبّية  االنثروبولوجيا  فــي  مختصة 

يالني،  دافيد  كلّية  في  محاضرة  وتعمل 

كلّية  في  االجتماع  علم  قسم  رئيسة 

مجالّي  في  وُمختّصة  الغربي  اجلليل 

الصّحة والرفاه.

 – اليهودية  الدولة  الكتاب:  اسم 
االنتقال إلى الطبيعّية

تأليف:  شموئيل طريجنو

ناشر: كرمل

تاريخ النشر: 2020/01

عدد الصفحات: 211
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بقوله:  الكتاب  هــذا  املــؤلّــف  يفتتح 

الشعب  لتحويل  سعت  الصهيونية  أن 

الشعوب.  كسائر  لشعب  الــيــهــودي 

كلمة  معنى  الكتاب،  هذا  في  ويتناول 

الصهيونّية-  مسعى  -أي  "التطبيع"  

مفاهيمًيا واصطلحًيا املُتأتي على تاريخ 

اليهودّية.  ويحاول اإلجابة على السؤال 

املركزي بعيًدا عن سفسطة السياسّيني 

وغوغاء الشعارات: هل حتول اليهود إلى 

شعب طبيعي؟

يتطرق املؤلّف لفشل الصهيونية في 

إسرائيل  دولة  أّن  وُيبنّي  الصدد  هذا 

األمم،  نظر  في  طبيعية  دولــة  ليست 

وأصبحت هدًفا ألعدائها. هذا الفشل 

أزمة  من  ُيفاقم  الدولية  الساحة  في 

اليهودي.  الشعب  متزق  التي  الهوية 

اإلسرائيلي  املجتمع  أن  يّدعي  كما 

أّن  سّيما  ال  طرق،  مفترق  على  يقف 

إلى  تصل  لم  اليهودي  املكون  مسألة 

مركبات  قبل  من  عليه  متفق  تعبير 

لكون  إضافًة  اإلسرائيلي،  املجتمع 

تتجدد  أن  في  تنجح  لم  الصهيونية 

وتخرج من لبوسها القدمي. 

يأتي الكتاب في فصوله السبعة على 

عدد من املفاهيم واألفكار املهّمة أبرزها: 

السياسي،  الفشل  ــي،  ــذات ال التحرر 

الفشل األخلقي، فشل الُنخب، مواجهة 

دولة  قيام  اليهودّية،  سؤال  التحدّيات، 

إسرائيل من جديد.

اجتماع  عالم  هــو  الكتاب  مــؤلّــف 

وباحث  فرنسي  ــهــودي  ي وفيلسوف 

الديني،  االجتماع  علم  في  متخصص 

أستاذ فخري في جامعة نانتير الديفونس 

في غرب باريس.

مثلّيات  ــهــات  أّم ــكــتــاب:   ال ــم  اس
الجنس في إسرائيل

تأليف:  ألونا بيليج

ناشر: ريسلينج

عدد الصفحات: 230

ُيعالج هذا الكتاب مسألة الهوية املثلّية 

التطوري  البناء  يتتبع  إذ  إسرائيل،  في 

إلى  األمـــراض  علم  من  املثلية  للهوية 

التعريج  عبر  البديل،  الثقافي  التصنيف 

والوعي  املُجتمعّية  الوصمة  مفهوم  على 

التي  األقليات  مجموعات  بني  اجلماعي 

ُتراوح بني الهامش واملركز. 

يدرس الكتاب انتقال النساء املثلّيات 

منظور  من  األســرة  وبناء  األمومة  إلى 

النساء أنفسهن، إذ ُيحاول اإلجابة على 

ال  الشخصّية،  والتجارب  الهوّية  أسئلة 

سيما وأّن الكتاب يتناول قصص اجليل 

اللواتي  املثلّيات  األمــهــات  من  األول 

اضطررن للتعايش والتأقلم مع "الوصم 

املُجتمعي املُزدوج": وصمة "العار" فيما 

يتعلق بتوجههن اجلنسي، ووصمة العار 

فيما يتعلّق بتكوين أسرة بدون أب.

املُؤلّفة  ُتضيف  الكتاب،  نهاية  في   

مخطًطا تفصيلًيا للعتراف باملساواة بني 

مجموعة  ُتقّدم  إذ  وإدماجهن،  اجلنسني 

التطبيقية  والــتــوصــيــات  ــادئ  ــب امل مــن 

وصانعيها  ــاســات  ــســي ال ــواضــعــي  ل

واملستشارين  املعلمني  إلى  باإلضافة 

االجتماعيني  واألخصائيني  التربويني 

واملعاجلني. 

املُؤلّفة: هي باحثة في مجالي اجلندر 

تربوّية  ُمستشارة  وتعمل  والتربية، 

وتنظيمّية ومحاضرًة في التربية في عدد 

من الكلّيات.


