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اسم الكتاب: الُمستعِرب – أهرون حاييم كوهين في حياته وفي مماته

تأليف: حاني بيران، وشلوميت أمير

الناشر: كرمل

تاريخ النشر: 2020/11

عدد الّصفحات: 344

يتنــاول الكتــاب حيــاة أهــرون حاييــم كوهــني، الــذي يصفــه الكتــاب بأنـّـه لــم يكــن ُمجــرَّد 
ــل  ــام بفع ــكٍل ع ــرات بش ــاالت امُلخاب ــاول رج ــد تن ــه عن ــّم وصف ــا يت ــاوز م ــتعِرب، ويتج ُمس
اســتثنائيّته. كوهــني ُوِلــَد وكــرُب يف »الييشــوف« الســفاردي القديــم، شــارك يف العمــل امُلخابراتــّي 
ــيس،  ــد جواس ــردع، تجني ــة: ال ــكاله امُلختلف ــداث 1929 بأش ــذ أح ــة من ــات الصهيونيّ للعصاب

التجّســس والتنّصــت عــى الهواتــف، وعمــل ُمســتعربًا.
ــاره كان  ــخ، باعتب ــاب إيجــاد مــكان لكوهــني بــني أســطر التاري ــا هــذا الكت يحــاول ُمؤّلف
اســتثنائيًا يف نشــاطه امُلخابراتــّي خــال فــرة حّساســة مــن املــرشوع الصهيونــي عــى أرض 
فلســطني. ويعتمــد املؤّلفــان عــى عــرض القصــص والوثائــق األرشــيفيّة وشــهادات مــن عــارص 

كوهــني مــن أفــراد عائلتــه بتحقيــق هــذا الهــدف.

اسم الكتاب: أنواع ُمختلفة من التفسيرات النفسّية للنازّية – أبحاث حول طبيعة 

النظام الشمولي وشكله

تأليف: آفياهو زكاي

الناشر: كرمل

تاريخ النشر: 2020/12

عدد الّصفحات: 204

يُناقــش هــذا الكتــاب عــدًدا مــن املقــاالت الخاّصــة بُمثقفــني يهــود أملــان حاولــوا التحــّري 
ــة وفــق تعبــر الكاتــب، أهّمهــا: علــم النفــس الجماعــي  وراء »علــم األمــراض النفســيّة« النازيّ
للفاشــيّة لفيلهــام رايــخ )1933(، ُهــروب ُمقنّــع إليريــك بــروس )1941(، مــن كاليجــاري إىل 
هتلــر: تاريــخ نفــي للفيلــم األملانــي لزيجفريــد كــركاور )1947(، وعلــم نفــس األعمــاق إليريك 
نويمــان )1949(. يقــف املقــال عــى خمســة ُفصــول ويعمــل الكتــاب عــى عقــد ُمقارنــة بــني 
القــراءات امُلختلفــة، ال ســيّما وأن ُكّل واحــدة منهــا ُقّدمــت بشــكل فــردّي وُمســتقّل، ولــم يتــم 

تناولهــا ســابًقا بشــكل ُمقــاِرن وذي معنــى.
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اسم الكتاب: القّوة واألرض – من اإلثنّية إلى الفصل الُعنصري الزاحف في إسرائيل/ 

فلسطين

تأليف: أورن يفتحئيل

تاريخ النشر: 2020

الناشر: ريسلينغ

عدد الّصفحات: 460
ــى  ــز ع ــر الحيّ ــف يُؤثّ ــّوة واألرض، وكي ــني الق ــة ب ــك العاق ــاب تفكي ــذا الكت ــاول ه يُح
ــودي  ــز »اليه ــميه بالحيّ ــا يُس ــل م ــاول تحلي ــا يُح ــيّة؟ كم ــة والسياس ــات االجتماعيّ العاق
الفلســطيني« الــذي نشــأ يف البــاد. يعتمــد الكتــاب مجموعــة أبحــاث نقديـّـة نرشهــا يف العقديــن 
األخريــن تناولــت الجوانــب السياســيّة واالقتصاديـّـة واالجتماعيـّـة، قســم منهــا يُنــرش ألّول مــّرة 
ويُحــاول اإلضــاءة، مــن خالهــا عــى ســرورة تشــكُّل النظــام اإلثنوقراطــي اإلرسائيــي وزحفــه 

نحــو نظــام الفصــل العنــري.
بلغــة غــر ُمتكّلفــة، وُمســتخدًما أدوات النقــد والتحليــل مــن مدرســتْي العلــوم االجتماعيّــة 
والعلــوم اإلنســانيّة، يعــَرض يفتاحئيــل تحليلــه أمــام امُلجتمــع اإلرسائيــي ويعــرض إمكانيــات 
ــة  ــات املعروف ــن املصطلح ــة م ــه مجموع ــال فصول ــاب خ ــرض الكت ــة. ويع ــر القائم التغي
ــورة،  ــق املكس ــة، املناط ــا: اإلثنوقراطيّ ــن منه ــن الراه ــر ع ــف للتعب ــتحدثها املؤّل ــرى اس وأخ
ــري  ــل العن ــة، الفص ــة الرماديّ ــي، املدين ــال الداخ ــة، املج ــة اإلثنيّ ــارصة، الطبق ــة امُلح األقليّ

ــت ونحوهــا. ــون النقــب امليّ الزاحــف، قان
يُقــّدم الجــزء األول مــن الكتــاب تحليــات مفاهيميـّـة ومنهجيـّـة وُدَوِليـّـة. بينمــا يرّكــز الجــزء 
ــل اليهــود  ــة، مث ــة والطبقيّ ــة والعرقيّ ــات القوميّ الثانــي عــى الــراع بــني الجماعــات والهويّ
ــث  ــزء الثال ــاول الج ــباب، ويتن ــطينيني والش ــرب الفلس ــدو والع ــات والب ــني والكيبوتس الرشقي

تشــكيل املســتقبل املكانــي والســيايس يف منطقــة ُمضطربــة.

 تمهيدّية في الديمقراطّية
ٌ
اسم الكتاب: حرب األمونيا – دورة

تأليف: أهود كينن

الناشر: يديعوت أحرونوت

تاريخ النشر: 2021/03

عدد الّصفحات: 352
ــني  ــني اإلرسائيلي ــار الكيميائي ــد كب ــن، أح ــود كين ــور إيه ــاب الربوفس ــف الكت ــح ُمؤّل يفتت
ــب  ــى مكت ــة« ع ــع »قنبل ــام بوض ــي 2017، ق ــون الثان ــد، 29 كان ــوم األح ــه: يف ي ــًرا بأنّ ُمذّك
رئيــس بلديــة حيفــا. تقريــر خبــر ذكــر أن كل مــادة األمونيــا الخاّصــة برشكــة »كيماويــات 
حيفــا«، وخاصــة ســفينة األمونيــا التــي كانــت تــزور مينــاء حيفــا مــرة كل شــهر، يمكــن أن 
تقــع يف لحظــة واحــدة ضحيــة لهجــوم مــن شــأنه أن يحــول شــمال البــاد إىل كارثــة أشــبه 
بفيلــم هوليــوودي. وُمتنــاواًل رّد الرشكــة ذلــك، إذ بــدأت رشكــة كيماويــات حيفــا، بدعــم مــن 
محامــني وجماعــات الضغــط والسياســيني ووزراء الحكومــة وحتــى رئيــس الــوزراء نفســه، يف 
بــذل كل مــا يف وســعها ملنــع هــذا التقريــر مــن التأثــر عــى الجمهــور واملحاكــم، وكان الهــدف 

الرئيــس لهــذا التحــّرك هــو االســتمرار بكســب املليــارات.
ــة تشــهر شــخيص  ــه رغــم تعّرضــه لحمل ــذي لعب ــّدور ال ــه عــى ال ــن يف كتاب ــي كين ويأت
وتهديــد ووعيــد لــم يتوّقــف للحظــة، ُمّدعًمــا كامــه بوثائــق وبروتوكــوالت رســميّة. وُمســّلًطا 
ــن  ــلطة-أمن« وع ـِ »مال-ُس ــود بــ ــا املقص ــل وم ــة إرسائي ــّرف دول ــة ت ــى طريق ــوء ع الض

ــراد. ــدى األف ــر ل ــات التأث إمكانيّ
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اسم الكتاب: الُمجتمع المدنّي

تأليف: ميخائيل ميرو

الناشر: ريسلينغ

تاريخ النشر: 2020

عدد الّصفحات: 250
يقــوم هــذا الكتــاب بتقديــم قــراءة ملنظمــات املجتمــع املدنــي ويــرى فيهــا ركيــزة ذات أهمية 
خاصــة يف نســيج العاقــات والســلوك مــع الحكومــة وقطــاع األعمــال. يــرى النمــوذج املعــروض 
يف هــذا الكتــاب أّن لــكل ضلــع مــن أضــاع امُلثلــث دوره يف هــذه العمليـّـة، ال ســيّما أّن املجتمــع 
املدنــي أصبــح بيتـًـا إبداعيـًـا لألفــكار العامــة واملرّشــحني الجديريــن لألحــزاب والكنيســت. فكما 
ــل  ــي مث ــع املدن ــل املجتم ــويقها، يعم ــا وتس ــات وتداوله ــع املنتج ــرشكات يف تصني ــارك ال تش
»ســورب ماركــت« لألفــكار، وخاّصــًة مشــاريع القوانــني التــي يتبناهــا املســؤولون املنتخبــون. 
تُعــّزز هــذه النتائــج، التــي ظهــرت منــذ ســنوات عديــدة مــن البحــث التــي أجراهــا امُلؤّلــف، 
ــا رئيســيًا يف  حقيقــة أن املجتمــع املدنــي بشــكل عــام ويف إرسائيــل بشــكل خــاّص أصبــح العبً
ــات ُصنــع القــرار. هــذا هــو النشــاط اليومــي للمنظمــات يف صنــع املعلومــات بنــاًء عــى  عمليّ
ــات  ــل واملقرح ــط العم ــرة يف خط ــني امله ــل املهني ــن قب ــا م ــات ومعالجته ــول إىل املعلوم الوص
ــدرة  ــم ق ــر يف فه ــكل كب ــاِهم بش ــر، ويُس ــذا مبتك ــة ه ــف العملي ــني. وص ــح قوان ــي تصب الت
املواطنــني عــى التأثــر يف صنــع القــرار. خاّصــًة أّن العــر الرقمــي عــّزز هــذا االتجــاه، وإىل 
جانــب االشــتباكات بــني املواطنــني والحكومــة، التــي تتجــى عــى وســائل التواصــل االجتماعــي، 
ــي. لكــن  ــة يف النظــام اإلرسائي ــح املدني ــز املصال ــه نتائــج لتعزي ــج عن ــم يَنت ــاك حــوار دائ هن
مــع ذلــك، يجــد ُمؤّلــف الكتــاب أّن تحــركات الحكومــة تســعى لتضييــق خطــوات املواطنــني 

واإلعــام يف قدرتهــا عــى االحتجــاج.
املجتمــع املدنــي – وفــق الكتــاب - هــو مدرســة السياســة والنمــوذج املثــايل للتعّلــم املســتمر 
ــب املرشــحني  ــة لتدري ــدة وفّعال ــة جيّ ــل كطريق ــة للجمهــور يف إرسائي عــن االحتياجــات العاّم
للمناصــب العاّمــة بشــكل عــام وللكنيســت بشــكل خــاص. يقــدم الكتــاب نموذًجــا للتفاعــات 
القائمــة عــى القيمــة بــني املنظمــات أينمــا كانــت والحكومــة؛ يوّفــر أدوات للمنظمــات املدنيــة 

وصنــاع القــرار فيمــا يتعلــق بكيفيّــة تعزيــز املصالــح املدنيــة مــن خــال بنــاء اإلجمــاع.

ار
ّ
اسم الكتاب: يعيش حالة حرب – صحافي تحت الن

تأليف: رون بن يشاي

الناشر: يديعوت أحرونوت  

تاريخ النشر: 2021/03

عدد الّصفحات: 393
ــده عــام  ــًة مــن فقدانــه لوال ــة، بداي ــاب يــرد رون بــن يشــاي ســرته الذاتيّ يف هــذا الكت
ــا  ــه يف أوروب ــام 1973. وعمل ــرب الع ــة يف العام1967فح ــّم النكس ــن ث ــة )1948( وم النكب
خــال فــرة نشــاط ُمنظمــة التحريــر آنــذاك، ووصــواًل النــدالع االنتفاضــة األوىل. كمــا يــرد 
بــن يشــاي يف الكتــاب مــا شــِهَده خــال حــرب لبنــان األوىل، حــني دخلهــا عــى ظهــر الدبابــة 
ــة، وتقاريــره عــن املجــازر يف املخيّمــات الفلســطينيّة جنــوب بــروت، ونهايــًة حــرب  اإلرسائيليّ
لبنــان األخــرة يف العــام 2006. وهــي أحــداث جميعهــا شــِهدها بــن يشــاي عــن ُقــرب ومــن 

قلــب األحــداث خــال عملــه الصحــايف. 
يُذَكــر أن بــن يشــاي أحــد ِكبــار الصحافيــني العســكريني يف إرسائيــل، ولــه كتــاب ســابق 
يحمــل اســم »امُلراِســل األمامــي« يتنــاول أحداثـًـا وُحروبـًـا جــرت يف العالــم. أّمــا يف هــذا الكتــاب 

فيتحــدث عــن اإلرسائيليــني حــًرا وُحروبهــم يف املنطقــة.
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اسم الكتاب: بين الفضاء اليهودي والفضاء الصهيوني

تأليف: نيكوال يوزغوف-أورباخ

الناشر: ريسلينغ

تاريخ النشر: 2021 

عدد الّصفحات: 260
ــز  ــودي إىل الحيّ ــز اليه ــن الحي ــن م ــرن العرشي ــات الق ــذ بداي ــود من ــال اليه ــرب انتق ال يُعت
الصهيونــي عــى أثــر قيــام دولــة إرسائيــل تحــّواًل يف مــكان اإلقامــة وحســب. يفحــص املؤلــف 
يف هــذا الكتــاب األعمــال األدبيــة املكتوبــة واملنشــورة يف مطلــع القــرن العرشيــن - وهــي الفــرة 
التــي حدثــت فيهــا تغيــرات عميقــة يف تجــارب اليهــود الذيــن عاشــوا يف الغالــب يف »املنفــى«، 
وُدفــع باملبدعــني والنشــطاء والسياســيني إىل صياغــة فضــاء جديــد يُزَعــم أنّــه بديــل للفضــاء 

الّســابق.
ــس  ــزل وموري ــف هرت ــني زئي ــني - بنيام ــة مؤلف ــال خمس ــة أعم ــاب بدراس ــوم الكت يق
ــاء  ــق فض ــى« لخل ــاء »املنف ــوا يف فض ــن عمل ــكي - الذي ــف جابوتينس ــدل وزئي ــد ومن روزنفيل
بديــل لليهــود. ســعيًا لتجــاوز مرحلــة »الشــتات«. خــدم بعضهــم يف مناصــب عليــا يف الحركــة 
الصهيونيــة، ولــم تكــن أعمالهــم ســوى تعزيــز ألفكارهــم السياســية إلنشــاء فضــاء يهــودي 
مســتقل. واملشــرك بــني جميعهــم هــو اصطدامهــم مــع الفضــاء املوجــود، إىل جانــب تقديــم 

ــي مقــرح للقــارئ اليهــودي املعــارص. حــل مكان

اسم الكتاب: دولة صغيرة لشعب كبير

تأليف: حاييم نوفان

الناشر: يديعوت أحرونوت

تاريخ النشر: 2021/03

عدد الّصفحات: 270
يتنــاول الكاتــب يف هــذا الكتــاب مفهــوم الدولــة مــن وجهــة نظــره، إذ يُعّلــق ُحلــم الدولــة 
ــة. ويــرى الحاخــام نوفــان أن  ــه عــن شــكل الدول ــة مــا تقول ــة عــى أن يبقــى لليهوديّ الدينيّ
ــراد.  ــني أف ــٍف ب ــّرد تحال ــت ُمج ــه ليس ــت ذات ــي يف الوق ــعب، وه ــة الش ــا خدم ــة مهمته الدول
ــى  ــاًدا ع ــاه اعتم ــًا إيّ ــف ُمحّل ــوم التحال ــى مفه ــاب ع ــال الكت ــان خ ــام نوف ــي الحاخ ويأت
الفقــه التوراتــي والفلســفة الغربيـّـة امُلعــارصة، ويــرى أّن الدولــة يجــب أن تكــون ليّنــة لتنجــح 
ــة  ــة الفرديّ ــني الليرباليّ ــوازن ب ــاد الت ــذا إليج ــال ه ــن خ ــعى م ــار، ويس ــول لازده يف الوص

ــة. وســيادة الّدول
ــذي  ــودي ال ــي اليه ــاش اإلرسائي ــًا للنق ــر تأصي ــعب كب ــرة لش ــة صغ ــاب دول ــّدم كت يُق
يــدور يف الدولــة. يُنّظــر للُحريـّـة التعليميـّـة، ليــس ألّن الُحريـّـة قيمــة ُعليــا وفــق تعبــره بــل ألّن 
التعليــم قيمــة ُعليــا، ويُريــد املزيــد مــن الُحريّــات الدينيّــة، ليــس مــن أجــل الُحريّــة بــل مــن 

أجــل الديــن نفســه.
والحاخــام حاييــم نوفــان هــو ُمثقــف إرسائيــي وكاتــب، أّلــف أحــد عــرش كتابـًـا يف اليهوديـّـة 

ــب أدبيّة. ــة ُكتُ وثاث
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اسم الكتاب: عن األمن ونقص األمن: صراع النساء الُمقاِتالت الُمضاَعف

تأليف: إيلين هارئيل وشير دافنا

الناشر: بارديس

تاريخ النشر: 2021/02

عدد الّصفحات: 207
ــال  ــل خ ــاخنًا يف إرسائي ــا س ــداًل عاًم ــش ج ــة يف الجي ــاء يف األدوار القتالي ــج النس ــار دم أث
ــز  ــة، ترك ــكرية ومدني ــة، عس ــن مختلف ــة يف ميادي ــات محتدم ــدور نقاش ــرة. ت ــود األخ العق
حــول مــا إذا كانــت املــرأة قــادرة عــى أداء هــذه األدوار، ومــا إذا كان مــن املناســب للمــرأة أن 
تعمــل كمقاتلــة، ويتمحــور النقــاش بشــكٍل عــامٍّ حــول موضوعــني: الخطــاب الــذي يؤثــر عــى 

ــكل الجيــش واملجتمــع ككل.  ــل، وهي ــاة النســاء يف إرسائي حي
ــة  ــة املزدوج ــة املعرك ــدات، قص ــن املجن ــرشات م ــص الع ــال قص ــن خ ــاب، م ــروي الكت ي

ــي. ــش إلرسائي ــة يف الجي ــم قتالي ــز دع ــة ومراك ــن يف أدوار قتالي ــاء خدم لنس
يســعى الكتــاب إىل توســيع النســيج األكاديمــي واالجتماعــي الــذي يمكــن اســتخاصه مــن 
تجربــة املــرأة عندمــا تكــون يف املركــز وليــس كإضافــة هامشــية. والتحليــل صالــح ليــس فقــط 
إلرسائيــل، ولكنــه يقــدم رؤى مهمــة لخدمــة النســاء يف األدوار القتاليــة والقضايــا األوســع التــي 
تــدرس الروابــط بــني الجنــس والحــرب والصدمــات والسياســة. عــاوة عــى ذلــك، مــن خــال 
ــكريّة  ــة العس ــا الخدم ــاب أيًض ــاول الكت ــش، يتن ــرأة يف الجي ــور امل ــى منظ ــوء ع ــليط الض تس
وتجــارب الرجــال، ويســلط الكتــاب الضــوء عــى الثنائيــات املعيبــة الســائدة يف دراســة الحــرب 
ــني، ورسد  ــود املرح ــن الجن ــة م ــات مئ ــل رواي ــم وتحلي ــال تقدي ــن خ ــال م ــف والقت والعن

تجاربهــم يف بيئــة الــراع والحــرب.

اسم الكتاب: العاملون في الترجمة

تأليف: يهودا شنهاف

الناشر: هكيبوتس همؤوحاد ومعهد فان لير

تاريخ النشر: 2020/12

عدد الّصفحات: 245
ــة  ــه ملؤسس ــن نوع ــو األّول م ــدي، وه ــي نق ــل تاريخ ــو تحلي ــة« ه ــون يف الرجم »العامل
ــّدم الكتــاب يف الجــزء األول سلســلة أنســاب ملجــال الرجمــة ومفاهيمــه  الرجمــة الحديثــة. يُق
وأدائــه مــن العصــور القديمــة مــروراً بالعصــور الوســطى إىل »نقطــة التحــول الفرديــة« التــي 

نشــأت يف أوروبــا خــال عــر النهضــة وبدايــة الحداثــة. 
يكشــف الكتــاب عــن قيــود نمــوذج الرجمــة الفرديـّـة الكاســيكية الجديــدة - وهــو نمــوذج 
قائــم عــى اإلغــاق، وبالتــايل فإنــه يغفــل مــن الرجمــة وظيفــة الحــوار التــي ميـّـزت الرجمــة 

الجماعيّــة التــي ســبقتها، وتفــرض الصمــت والعزلــة عــى املرجمــني. ف
ــل  ــه يف ظ ــاهارباني أن ــنهاف ش ــودا ش ــادل يه ــه، يُج ــن نوع ــد   م ــي وفري ــل أص ي تحلي
ــي  ــق داخ ــدم تناس ــد ع ــيكي الجدي ــوذج الكاس ــج النم ــتعماريّة، يُنِت ــات االس ــروف العاق ظ

ــة.  ــة الرجم ــارج غرف ــودة خ ــّوة املوج ــات الق ــم عاق ويُدي
يتنــاول الجــزء الثانــي مــن الكتــاب مســألة الرجمــة مــن العربيـّـة إىل العربيـّـة ويُقــّدم نوًعــا 
مثاليـًـا مــن الرجمــة ثنائيــة القوميــة، ممــا يســمح بتعــّدد األصــوات والتعّدديـّـة الّلغويـّـة ويُعيــد 
ــة. يجمــع الكتــاب بــني الفكــر الســيايس ونظريــة الرجمــة  قيمــة الحــوار إىل الرجمــة النصيّ

وممارســة ترجمــة األدب العربــّي إىل العربيّــة.
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اسم الكتاب: الديمقراطية االجتماعية المحلية - ظهور جيل سياسي جديد في 

حزب العمل اإلسرائيلي )2009-2006(

تأليف: سيجال عوزري رويتبيرج

الناشر: ماجنيس

تاريخ النشر: 2020

عدد الّصفحات: 400
ــرن  ــات الق ــذ بداي ــة من ــة وانتخابي ــة وأيديولوجي ــات قيادي ــل باضطراب ــزب العم ــّر ح م

ــت؟ ــل انته ــن ه ــه، لك ــبوقة يف تاريخ ــر مس ــة غ ــه إىل أزم ــايل أدت ب الح
ــه عــرب طــرح األســئلة حــول: مــاذا حــدث للحــزب  ــة عن ــاب اإلجاب ــاول الكت هــذا مــا يُح
الــذي أســس الدولــة؟ مــا الــذي أدى إىل األزمــة األخــرة؟ ومــاذا حــدث يف داخلهــا؟ مــا هــي 
التغيــرات الداخليـّـة التــي مــرت بهــا يف فــرة الحداثــة املتأخــرة، ومــع دخــول أجيــال وطبقــات 
اجتماعيـّـة جديــدة إىل الســاحة السياســية؟ مــا الخطابــات األيديولوجيـّـة القديمــة الجديــدة التــي 

أُِعــّدت لهــا؟ 
تُشــّكل هــذه األســئلة وغرهــا خلفيّــة البحــث اإلثنوغــرايف الــذي يســتند إليــه هــذا الكتــاب، 
والــذي يُرّكــز عــى ظهــور مجموعــات شــابّة وجديــدة مــن األجيــال يف الحــزب، الذيــن عّرفــوا 
أنفســهم عــى أنهــم ديمقراطيــات اجتماعيــة وســعوا إىل معالجــة أزمــة هويّــة الحــزب. يســتند 
ــكل  ــة تش ــن كيفيّ ــادرة ع ــة ن ــّدم ملح ــا يُق ــاالت، كم ــّدد املج ــي متع ــل ميدان ــاب إىل عم الكت
التغيــرات »السياســية الكبــرة« عــى مســتوى الحــزب وتشــكيلها يف تفاعــات شــخصية عــى 

املســتوى الجزئــي.

اسم الكتاب: منطقة الّراحة لدى ُمجتمع في صراع

تأليف: دانيال بار طال وعاميرام رافيف

الناشر: بياليك

تاريخ النشر: 2021

عدد الّصفحات: 424
يعــرض الكتــاب العوامــل والســرورات التــي عملــت وال تــزال تعمــل يف املجتمــع اليهــودي يف 
إرسائيــل، وأّدت بــه إىل الوضــع الــذي هــو عليــه اآلن، مــن أبرزهــا العيــش يف منطقــة مريحــة، 
ــب  ــف جوان ــا مختل ــم، كم ــم بِه ــطينيني، والتّحكُّ ــع الفلس ــراع م ــق بال ــا يتعل ــة فيم خاّص
ــيّة  ــة وسياس ــيّة اجتماعيّ ــة نفس ــل إىل مقارب ــتند التحلي ــة. يس ــة والديمقراطيّ ــوم القوميّ مفه
ــات  ــة الراع ــيّة يف دراس ــاهمة رئيس ــّي كمس ــع العلم ــت يف املجتم ــف األّول وُقِبَل ــا املؤّل طّوره
ــد مــن الدراســات  ــاب، صالحــة يف العدي ــة، كمــا وردت يف الكت ــة. هــذه املقارب ــة الجاري العنيف
وتتجّســد يف األحــداث التــي وقعــت يف إرسائيــل، وهــي بمثابــة حــاالت اختبــار. يف هــذا الجانــب، 
ــة التــي تحــدث يف  ــات النفســيّة واالجتماعيّ ــا يُــيء العمليّ ــا أصليً يُقــّدم الكتــاب إطــاًرا نظريً

املجتمعــات املنخرطــة يف رصاع دمــوي مســتمر.
الربوفســور دانيــال بــار تــال أســتاذ علــم النفــس الســيايس يف جامعــة تــل أبيــب. تخصــص 
ــة  ــة العنيف ــات العرقي ــة والنفســية للراع ــب االجتماعي ــن الجوان ــا يف البحــث ع مــدة 40 عاًم

واملســتمرة. كان الــراع اإلرسائيــي الفلســطيني يف قلــب عملــه.
ــون  ــي للقان ــز األكاديم ــس يف املرك ــم النف ــة عل ــد كلي ــف، عمي ــرام رافي ــور عم الربوفس
واألعمــال يف رمــات غــان، عالــم نفــس تربــوي ورسيــري، أســتاذ يف كليــة العلــوم النفســيّة يف 
جامعــة تــل أبيــب. شــغل منصــب رئيــس قســم علــم النفــس يف جامعــة تــل أبيــب، وشــغل 
ــم. وهــو  ــة والتعلي ــاء النفســيني يف دائــرة اإلرشــاد النفــي يف وزارة الربي منصــب كبــر األطب
رشيــك يف عــدة فــرق بحثيــة يرّكــز عملهــا عــى الجوانــب النفســية للتعامــل مــع النزاعــات.


