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اسم الكتاب: قواعد البيانات الجينّية للمجتمعات والجمهور - المسائل االجتماعّية 

واألخالقّية واالقتصادّية

تأليف: ب. ياعيل هشيلوني – دولف وأفيعاد راز

الناشر: معهد فان لير

تاريخ النشر: 2021

عدد الّصفحات: 84

يُصــدر معهــد فــان لــر هــذا الكتــاب، ضمــن الســعي اإلرسائيــي ملواكبــة التطــّور يف املجــال 

الجينــي وامُلبــادرات العامليّــة املتعلقــة بــه، بُغيــة رســم الخرائــط وتحليــل املعلومــات الوراثيّــة 

ــكان، واالســتثمار حتــى الحــّد األقــى يف املعلومــات الجينيـّـة وربطها  لــدى قســم كبــر مــن السُّ

ــلوكيّة ملصلحــة الّصحــة العاّمــة والبحــوث الطبّــّي. مــع املعلومــات السُّ

ــل:  ــي مث ــال الجين ــا املج ــي يُنتجه ــة الت ــة واالجتماعيّ ــئلة األخالقيّ ــُث األس ــاول املبح  يتن

ــات  ــن ُمجتمع ــث م ــني للبح ــد امُلتطوع ــة تجني ــرشوع، طريق ــة للم ــدة األخالقي ــف القاع تعري

ــا  ــا وثيًق ــذه ارتباًط ــئلة كه ــط أس ــفافيّة. ترتب ــة، الش ــة والخصوصيّ ــد الّريّ ــة، قواع ُمختلف

ــة الرئيســة يف امُلجتمــع اإلرسائيــي، خاّصــًة تلــك امُلتعّلقــة بثقــة الجمهــور  بالقضايــا االجتماعيّ

ــميّة.  ــات الرس ــة املؤّسس ومصداقيّ
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اسم الكتاب: الترميز اإلثنّي- كب”ا، الشّرقّيون، واألشكناز 

تأليف: زئيف ليرر

الناشر: معهد فان لير

تاريخ النشر: 2021

عدد الّصفحات: 208

ال)كــب”ا( اختصــار لكلمتــّي “مجموعــة الجــّودة” بالعربيّــة، ويقصــد بهــا الفئــة األفضــل 
ــّدد مصــر  ــذي يُح ــس ال ــرز الرئي ــاز الف ــّوء وظائــف حساســة. وهــو جه مــن املرشــحني لتب
ــول  ــت ح ــايض. وحام ــرن امل ــينيّات الق ــّور يف خمس ــّكل وتط ــذي تش ــدات، ال ــن وامُلجنّ امُلجنّدي
الجهــاز عــى مــدار الســنوات العديــد مــن القصــص واإلشــاعات واألســاطر، لكنـّـه ظــّل غامًضا 

أشــبه مــا يكــون بـــ “صنــدوق أســود”. 
ــّد  يقــوم الكتــاب بمحاولــة فتــح هــذا الّصنّــدوق األســود، ويعتمــد أساًســا عــى بحــث يُع
األّول مــن نوعــه مــن حيــث اشــتماله عــى جميــع امُلجنّديــن بــني الخمســينيات والتســعينيات من 
القــرن املــايض، وعــى مئــات الوثائــق التــي بقيــت رّسيّــًة حتّــى فــرٍة قريبــة. يصــف الكتــاب 
ــة بالجهــاز، ويكشــف عــن الفجــوة بــني كلٍّ مــن اليهــود  ســرورات اتخــاذ القــرارات امُلتعّلق
األشــكناز واليهــود الرشقيــني عــى ســّلم عالمــات االختيــار، ويُدّلــل عــى منابــع هــذه الفجــوات، 

خاّصــة عــى تأثــر هــذا عــى التقســيم العرقــي يف الجيــش. 
يعــرض كتــاب زئيــف لــرر  وجهــة نظــٍر سوســيولوجيّة ُمعّمقــة ملســألة ُممارســة الُعنرصيّة 
امُلؤسســيّة يف جهــاز يُعتــرب حداثيـًـا وكيــف أصبــح هــذا التمييــز ُممكنـًـا.  يُجــري الكتــاب تتبًّعــا 
ــة يف نســج العالقــة  ــا للجهــاز ويكشــف قصًصــا يعتربهــا الكاتــب “ُمؤملــًة” وذات أهميّ تاريخيًّ
بــني اليهــود الرشقيــني واليهــود األشــكناز يف إرسائيــل، ويصــف االّضطهــاد الثّقــايفّ والّســيايّس 
ــة، خاّصــًة داخــل ُمؤّسســة تعدهــم بامُلســاواة والرشاكــة  لليهــود القادمــني مــن الــّدول العربيّ

والكرامــة الوطنيّــة. 
يُذكــر أّن مؤّلــف الكتــاب باحــث يف املركــز األكاديمــي “بريــس”، ومحــارض يف جامعــة تــل 
أبيــب، وعمــل باحثـًـا يف قســم علــم الّســلوك يف الجيــش اإلرسائيــي، وتختــّص أبحاثــه يف دراســة 

الجنــدر والعــرق يف املؤّسســات.
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تفاضة – قراءة أخالقّية في األدبّيات 
ّ
 االن

ّ
اسم الكتاب: فضاءات وحدود في ظل

العبرّية، 2007-1987.

تأليف: عديا منديلسون ماعوز

الناشر: ماجنيس

تاريخ النشر: 2021

عدد الّصفحات: 373

ــالل  ــل االحت ــت يف ظ ــي ُكتب ــارصة الت ــة امُلع ــات العربيّ ــراءة األّدبيّ ــاب يف ق ــز الكت يرّك
واالنتفاضــة بــني األعــوام 1987-2007. يتفّحــص الكتــاب طرائــق التشــّكل الشــعريّة 
والســياقات األخالقيّــة التــي يتــم مــن خاللهــا وصــف الحــدود والفضــاءات يف األدب اإلرسائيــي 
امُلعــارص. ينُاقــش الكتــاب إنتاجــات ُكلٍّ مــن: يانيــف ايتزكوفيتــش، إســحق بن-نــار، ميخــال 
ــتل  ــون، أوريل كاس ــت ماتال ــي، روني ــار ليف ــوع، ايتم ــمان، أ.ب يهوش ــد جروس ــن، دافي جوفري

ــم.  ــوم وغره بل
تثــر التمثـّـالت األدبيّــة اإلرسائيليّــة لالحتــالل واالنتفاضتــني قضايــا أخالقيــة مهمــة تتعلــق 
ــي،  ــم الصهيون ــدات، والتعلي ــة وامُلجنّ ــة، واملواطن ــة الوطني ــانية، والهوي ــكرة واإلنس بالعس

ــي”.  ــام “ديمقراط ــة ذات نظ ــل كدول ــة إرسائي ــة دول ــر وطبيع ــراف باآلخ واالع
ــق  ــا املناط ــيّ وجغرافي ــدّي اإلرسائي ــى الجن ــز ع ــني: األّول يرّك ــى فصل ــاب ع ــي الكت يأت
وتضاريســها كمــا وردت يف األدبيــات. ويناقــش الفصــل الثانــي األعمــال التــي تجــري يف األماكن 
ــا  ــر به ــي يؤث ــرق الت ــث يف الط ــا- ويبح ــة وبعده ــة الثاني ــاء االنتفاض ــًة أثن ــة، - خاّص املدني
النــزاع عــى الحيــاة اليوميــة. يف النهايــة، يُقــّدم الكتــاب مناقشــة نظريّــة لقضيّــة “اإلمربياليــة 

ــاب. ــف الكت ــميها ُمؤّل ــا يُس ــة” كم األخالقي

اسم الكتاب: بشكل غير ديبلوماسي

تأليف: رون فروشأور

الناشر: يديعوت

تاريخ النشر: 2021

عدد الّصفحات: 328

مثـّـل مؤّلــف هــذا الكتــاب إرسائيــل عــى مــدار أربعــني عاًمــا يف العالــم؛ يف أملانيــا وبريطانيــا 
وواشــنطن، وشــارك يف عرشات الحمالت الديبلوماســيّة التي أطلقتهــا وزارة الخارجيـّـة اإلرسائيليّة، 
ويف تشــكيل العالقــات وتوطيدهــا يف كّل مــكان. كمــا كان شــاهًدا عــى عــدد مــن االتّفاقيـّـات التي 
 أبرمتهــا إرسائيــل مــن بينهــا االتّفاقيـّـات مــع منظمــة التحريــر؛ مــا ُوّقــع منهــا ومــا لــم يُوّقــع. 
كمــا شــارك يف مئــات املقابــالت بلغــات عــّدة للدفــاع عــن إرسائيــل، كذلــك األمــر يف جلســات 

األمــم امُلتّحــدة. 
هــذا موجــز قصــر عــن أربعــة عقــود عاشــها رون فروشــأور يف الديبلوماســيّة اإلرسائيليّــة 
ــام  ــر ع ــب مدي ــغاله منص ــواًل إلش ــدة وص ــم امُلتح ــا ويف األم ــل يف بريطاني ــفر إلرسائي ــني س ب

ــة.  وزارة الخارجيّ
يُقــّدم املؤّلــف يف هــذا الكتــاب قّصتــه الشــخصيّة يف العمــل الديبلومــايس، ويتنــاول األحــداث 

التــي جــرت وراء الكواليــس ويكشــف بعًضــا ممــا يعــّده “صندوًقــا أســود”.
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اسم الكتاب: ُمقّدسات في عين العاصفة - حائط المبكى بين اليهودّية واإلسرائيلّية 

.1967-2000

تأليف: دورون بار وكوبي كوهين-هطيف

الناشر: ماجنيس

تاريخ النشر: 2021

عدد الّصفحات: 273

ــق  ــرُباق وف ــط ال ــة( أّي حائ ــمية اليهوديّ ــق التس ــى )وف ــط املبك ــاب أّن حائ ــا الكت ــي ُمؤّلف يّدع
التّســمية االســالميّة – العربيـّـة، هــو املــكان األكثــر قداســًة لــدى اليهــود يف إرسائيــل وخارجهــا. تنبــع 
ــة التــي يحتّلهــا عنــد  قداســته مــن عمليّــة تقديســه عــى مــدار األجيــال وأيًضــا مــن املكانــة املركزيّ
املجتمــع اإلرسائيــي، يف السياســة ويف منظومــة العالقــات بــني دولــة إرسائيــل ويهــود العالــم. يرّكــز 
الكتــاب يف تطــّور املــكان منــذ النكســة وحتّــى العــام 2000 ويعرضــه كمنطقــة رصاع ُمســتمر عــى 

هويّتــه وتعريفــه، وباألســاس حــول ســؤال ملــن حــّق الصــالة فيــه، وتقريــر تقســيمه الزمانــي.
ــون  ــه ليك ــاء بتصميم ــه” االّدع ــى “يهوديت ــف ع ــة، أُضي ــد النكس ــنوات األوىل بع يف الس
مســاحًة ذات أهّميـّـة وطنيـّـة وتقديســه موقًعــا تراثيـًـا إرسائيليـًـا. كانــت الحفريـّـات التــي جــرت 
يف ُمحيطــه، وُمحاولــة تصميــم ســاحاته مــن النّاحيــة املعماريـّـة، والطقــوس التــي تُجــرى فيــه، 
ــة  ُجــزًءا مــن هــذا امُلخّطــط. وبفعــل هــذا التفاعــل اليهــودي مــع املوضــوع، نجحــت اليهوديّ
ــة  ــت القداس ــط، وتضاعف ــة يف الحائ ــات اإلرسائيليّ ــت امُلرّكب ــا. تضاءل ــة جانبً ــع اإلرسائيليّ بدف
ــة  ــكار “اليهوديّ ــول احت ــرصاع ح ــر ال ــودي األخ ــل اليه ــاط الجي ــم يف أوس ــة، وتعاظ الّدينيّ
ــة  ــول ماهيّ ــئلة ح ــت األس ــرصاع نبع ــذا ال ــب ه ــن قل ــه. م ــؤوليّة علي ــيّة” واملس األرثودوكس
الحائــط وهويّتــه كمــكان ُمقــّدس يهــودي وإرسائيــي، ويخلــص املؤّلفــان إىل أّن هــذه االّدعــاء 

ــم. ــكان يف العال ــود يف كل م ــي واليه ــودي اإلرسائي ــع اليه ــدى امُلجتم ــّزز ل تع

بط؟
ّ

اسم الكتاب: هل حدث هكذا بالض

تأليف: شاؤول أريئيلي

الناشر: يديعوت

تاريخ النشر: 2021

عدد الّصفحات: 440

يتنــاول هــذا الكتــاب األســاطر املؤّسســة للــرصاع، أهّمهــا: “القّلــة اليهوديـّـة مقابــل الكثــرة 
ــي  ــئلة الت ــن األس ــدد م ــى ع ــاب ع ــي الكت ــواها. يأت ــدون أرض” وس ــعب ب ــة” و”ش العربيّ
ُطبعــت يف الوعــي اإلرسائيــي كالّســؤال حــول حقيقــة وجــود الشــعب الفلســطيني يف فلســطني 
قبــل النكبــة، االســتيطان اليهــودي وحــدود الدولــة، هــل حًقــا هــرب الفلســطينيّون بتعليمــات 

ــة؟ والــدور الربيطانــي.  املفتــي والــدول العربيّ
يحــاول املؤّلــف ســرب أغــوار اثنتــي عــرشة “أســطورة” إرسائيليـّـة وفــق تســميته هــو، لكنـّـه 
يّدعــي أنـّـه ال يهــدف لتفنيــد هــذه األســاطر ألنّهــا تحمــل شــيئًا مــن الحقيقــة، إاّل أنـّـه يســعى 

لتفكيــك مــا يُحيــط بهــا مــن خيــال وُحجــج ُمتحيـّـزة.
ــر  ــل والحف ــًدا يف التحلي ــب بعي ــل يذه ــه يف كّل فص ــا، لكنّ ــة م ــٍل بقّص ــح كل فص يفتت

ــة. ــني التاريخيّ ــق والرباه ــى الحقائ ــد ع ــي امُلعتم ــي والعلم التاريخ
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اسم الكتاب: إثنّية في حركة – عمل الهوّية ومسارات حياة الشباب

تأليف: يوسفا طفيف - كليف

الناشر: ريسلينج

تاريخ النشر: 2021

عدد الّصفحات: 250

يبحــث هــذا الكتــاب ديناميكيــات الهويـّـة اإلثنيـّـة لــدى الشــباب طــوال فــرة البلــوغ، ويتنــاول 
مصطلــح العرقيّــة كهويّــة ثابتــة وُمعطــاة. بينمــا تتعّمــق هــذه الهويّــة لــدى الشــباب الرشقيــني 
ــم  ــة يف تشــكيل عال ــاب دور هــذه الهويّ ــة الكت ــع ُمؤّلف واألشــكناز مــن الطبقــات الوســطى، تتاب
هــؤالء الشــباب وهــّم يشــّقون طريقهــم لحيــاة البلــوغ. تســعى امُلؤّلفــة لبحــث مســارات “األخــذ 
ــي  ــة الت ــرق الرباغماتيّ ــة للط ــذه، باإلضاف ــوغ ه ــرة البل ــالل ف ــح خ ــة بامُلصطل ــرّد” امُلحيط وال
ــّدد  ــّرة. يُش ــح امُلتغ ــز واملصال ــان، والحواف ــكان، الّزم ــا للم ــون وفًق ــون البرشيّ ــتخدمها الفاعل يس
الكتــاب عــى تأثــر املواقــف االجتماعيّــة والقيــود البُنيويّــة التــي تتوّســط عمليــة االنتقــال للبلــوغ 
لــدى مجموعــات إثنيـّـة وطبقيـّـة ُمختلفــة، كمــا يأتــي الكتــاب عــى درجــات الُحريـّـة امُلختلفــة التي 

تُمّكنهــم مــن تفســر املواضيــع وإعطائهــا املعانــي كعامــل بــرشي يُفــّر ويتفاعــل. 
للموقــف  وفًقــا  اإلثنيّــة  للهويّــة  امُلختلفــة  الديناميكيــات  مــع  الكتــاب  يتعامــل 
ــي  ــل الطبق ــكل العام ــاًل، يش ــي. فمث ــع اإلرسائي ــباب يف امُلجتم ــد الش ــي عن ــي – طبق العرق
ــة  ــون الهويّ ــم ال يرك ــني أنّه ــا، يف ح ــاًل ُمهمًّ ــون عام ــباب الرشقيّ ــدى الش ــل ل ــورة األه وص
اإلثنيّــة جانبًــا ولكنّهــم يتعاملــون بأشــكال ُمختلفــة لتحقيــق مكاســب ونجاحــات، أو 
ــاظ  ــي الحف ــة، ه ــة ُمختلف ــكناز ُمهّم ــباب األش ــدى الش ــني ل ــنّي. يف ح ــل ُمع ــر فش لتربي
ــاب.  ــذا الب ــن ه ــة م ــة اإلثنيّ ــع الهويّ ــون م ــم ويتعامل ــا آباؤه ــي حققه ــة الت ــى املكان  ع
ــني لألحــداث  ــة دوًرا فاعــاًل يف تفســر الشــباب اإلرسائيلي ــة اإلثنيّ ــة عــى أّن للهويّ ــد املؤّلف تؤّك
أنمــاط تصويتهــم، هويّتهــم ومســتقبلهم.  تقريــر مســار حياتهــم، صعوباتهــم،   ويف 
ــا يف  ــز أبحاثه ــدس، وترّك ــة يف الق ــة العربيّ ــة يف الجامع ــال الربي ــارضة يف مج ــة ُمح املؤّلف

ــاة. ــاط الحي ــى أنم ــات ع ــر الهويّ ــدر وتأث ــة والجن ــة، الطبق ــاالت: اإلثنيّ مج

اسم الكتاب: إسرائيل واسكندنافيا – أولى العالقات.

تأليف: أورنا كيرن - كرمل

الناشر: بارديس

تاريخ النشر: 2021

عدد الّصفحات: 173

يعــرض الكتــاب للمــّرة األوىل وبشــكل واضــح فــرة “شــهر العســل” يف العالقــات -كمــا يصفهــا 
ــر  ــني أواخ ــرة ب ــن الف ــث ع ــدور الحدي ــج. ي ــارك والنروي ــويد، الدنم ــل والس ــني إرسائي ــاب - ب الكت
ــة  ــور، خّط ــن األم ــر م ــن الكث ــاب ضم ــف الكت ــتينيات. يكش ــى الس ــايض حتّ ــرن امل ــات الق أربعيني
بــن غوريــون لتقريــب العالقــات بــني إرسائيــل والــدول االســكندنافيّة، وضّمهــا للكتلــة “امُلحايــدة” 
ــاردة، كمــا العالقــات التــي تطــّورت مــع األحــزاب الحاكمــة  التــي أُقيمــت مــع بدايــات الحــرب الب
االشــراكية-الديمقراطيّة يف النرويــج، الســويد والدنمــارك والتــي تأّسســت بشــكل خــاص عــى عالقات 
العمــل واملجــاالت التــي تطــّورت بــني النقابــات املهنيـّـة باإلضافــة للعالقــات الشــخصيّة التــي توّلــدت 

عــى أثرهــا. يظهــر يف الكتــاب كيــف تحّولــت الــدول االســكندنافيّة لحليــف ويفّ إلرسائيــل. 



133

عدد 82

اسم الكتاب: الهزيمة الخامسة

تأليف: دافيد باسيج

الناشر: يديعوت

تاريخ النشر: 2021
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ــة  ــّدد مســار تطــّور اليهوديّ ــة يف تاريــخ اليهــود، إذا يُح ــاب رحل ــف هــذا الكت ــري ُمؤّل يُج

ــة يف تطّورهــا بُحكــم أنّهــا لــم تتبــّد  وطبيعــة قياداتهــا امُلســتقبليّة، ويرصــد التحــّوالت الجاريّ

عــى شــكل دولــة منــذ عصــور طــوال. يأتــي دافيــد باســيج عــى “الهزائــم األربــع” التــي مــّر 

بهــا  اليهــود يف عصــور ُمختلفــة، ويطــرح مــا يجــب فعلــه يف القــرن الواحــد والعرشيــن “كــي 

ــر  ــك األم ــة”. كذل ــة الخامس ــوّرط يف الهزيم ــا ويت ــاء ذاته ــودي يف األخط ــعب اليه ــع الش ال يق

ــة والديــن لليهــود يف إرسائيــل. يتنــاول القوميّ

يُذكــر أّن بروفســور دافيــد باســيج حاصــل عــى لقــب الدكتــوراه يف الّدراســات امُلســتقبليّة 

)دراســات االســترشاف( مــن جامعــة مينســوتا يف الواليــات امُلتحــدة األمركيـّـة، ويعمــل ُمحارًضا 

يف جامعــة بــار إيــالن ورئيًســا ملعهــد التكامــل.

اسم الكتاب: واقع الحال )الترجمة الحرفية: وجه السطح( – الفلسطينيون: نظرة من 

الداخل 

تأليف: إيهود حمو

الناشر: كيتير

تاريخ النشر: 2020

عدد الّصفحات: 296

ــث يف  ــطينيني وباح ــؤون الفلس ــص بش ــة مخت ــاة الثاني ــايف يف القن ــو صح ــود حم إيه

االســترشاق. يقــوم يف هــذا الكتــاب بتجميــع قصــص للشــباب الفلســطينيني يف غــّزة ويف الضّفــة 

ــيّة  ــم املعيش ــم وظروفه ــم ومعتقداته ــق تفكره ــألرسى، طرائ ــا ل ــر منه ــص الكث ــا يُخّص كم

ــة.  اليوميّ

نجــح حمــو بجمــع هــذه القصــص بفضــل تنّقلــه الدائــم بــني إرسائيــل والضّفــة، بــني تــل 

أبيــب والقــرى الفلســطينيّة منــذ مــا يزيــد عــى العرشيــن عاًمــا، ويَرســم بفضــل املحادثــات 

ــع كّل  ــي تجم ــطيني الت ــاة الفلس ــورة لحي ــطينيني ص ــع الفلس ــا م ــي أجراه ــاءات الت واللق

ــتقبل. ــايض وامُلس ــل، امل ــأس واألم ــة، الي ــب والكراهيّ ــة، الغض ــة والخارجيّ ــات الداخليّ الرصاع


