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اسم الكتاب: انتكاسات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا – جماعات دينّية 

وعرقّية

تأليف: موشيه معوز

الناشر: ماجنيس 

تاريخ النشر: ٢٠٢1

عدد الّصفحات: ٢81

َجــَرت يف العقــود األخــرة تحــّوالت كبــرة يف املكانــة السياســيّة والعســكريّة 

للجماعــات الدينيّــة واإلثنيّــة يف الــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، مــن أدنــى الدرجــات 

ــع  ــال  ملواق ــدار أجي ــى م ــدة ع ــة وُمضطه ــت ُمهّمش ــات كان ــت جماع ــا. انتقل إىل أعاه

ــراق، ويف  ــيعة يف الع ــا الش ــا، منه ــيّة يف دوله ــا السياس ــذت مكانته ــرار وفول ــاذ الق اتخ

لبنــان واليمــن؛ األكــراد يف العــراق وســورية، واملســيحيّون يف جنــوب الســودان والرببــر 

ــون يف ســورية فمســتمرون يف التمّســك بالُحكــم بالقــّوة  ــا العلويّ يف شــمال إفريقيــا؛ أّم

منــذ ســتينيّات القــرن املــايض. عملــت هــذه التجزئــة عــى إضعــاف الطبيعــة العربيّــة 

ــطني،  ــل«/ فلس ــا يف »إرسائي ــة.  أّم ــعة يف املنطق ــزاء واس ــنيّة يف أج ــاميّة الس اإلس

ــة  ــة اليهوديّ ــة العرقيّ ــة الدينيّ ــل األقليّ ــرورة تحوي ــتمّرت س ــتثنائي، اس ــكل اس وبش

ألغلبيـّـة حاكمــة، وتهميــش الجماعــة التــي كانــت غالبيــة ســابًقا. يتنــاول الكاتــب هــذه 

ــاش. ــث والنق ــا للبح ــا ويعرضه ــات تباًع املوضوع
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اسم الكتاب: بولندا - مذكرات ورؤى من البعثة الدبلوماسية 1993-1989.

تأليف: عامي ميهل

الناشر: نيف

تاريخ النشر: ٢٠٢1

عدد الّصفحات: ٢8٠

يتناول الكتاب تجربة السفير اإلسرائيلي »عامي ميهل« في بولندا بين السنوات 

 .1993 – 1989

كانــت هــذه الســنوات األربــع قــد غــّرت وجــه العالــم أجمــع، إذ بــدأت يف بولنــدا الثــورة 
ــي  ــف »عام ــم.، يص ــام العال ــّرت النظ ــا وغ ــيوعي يف رشق أوروب ــم الش ــت بالحك ــي أطاح الت
ميهــل« األحــداث مــن داخــل مــا يُســميه »عــني العاصفــة«، عــاش األحــداث كغريــب ال يحتــاج 
لوســاطة، بُحكــم اللغــة البولنديــة التــي يُتقنهــا والثقافــة البولنديّــة املطبوعــة فيــه كونــه ابــن 

ألبويــن بولنديــني. 
ــل  ــرة، والعم ــك الف ــل يف تل ــدا وإرسائي ــني بولن ــات ب ــف العاق ــب وص ــاول الكات يح
ــدر  ــة ق ــورة موضوعيّ ــي، بص ــّول الديمقراط ــّل التح ــدا يف ظ ــاة يف بولن ــايس والحي الديبلوم
اإلمــكان. بولنــدا اليــوم غــر بولنــدا قبــل ثاثــني عاًمــا، اختلفــت لألفضــل ولألســوأ. يتحــرى 
هــذا الكتــاب ُجــذور الواقــع يف بولنــدا يف أيامنــا، ويُقــّدم مفاتيــَح لفهــم العاقــة امُلرّكبــة بــني 

ــودي. ــدي واليه ــعبنْي البولن ــني الش ــل، وب ــدا وإرسائي بولن

رق – يهود وعرب خالل فترة االنتداب البريطاني
ّ

اسم الكتاب: أبناء البالد والش

تأليف: آفي جال يعكوفسون وموشيه نؤور

الناشر: ماجنيس 

تاريخ النشر: ٢٠٢1

عدد الّصفحات: ٢8٦

يتنــاول هــذا الكتــاب العاقــات بــني واليهــود والعــرب يف فلســطني خــال فــرة االنتــداب 
ــّور  ــاب التص ــث الكت ــرق. يبح ــبانيا وامل ــود إس ــى يه ــاّص ع ــكل خ ــز بش ــي، ويرّك الربيطان
الذاتــي لــدى يهــود إســبانيا واملــرق وفهمهــم للمصــر والــدور التاريخــي، الثقــايفّ والســيايّس 
ــن  ــة م ــذه العاق ــص ه ــب أّن فح ــي الكات ــة. يّدع ــة العربيّ ــع الثقاف ــه م ــّي، وعاقت واالجتماع
ــة،  ــخ الصهيونيّ ــى تأري ــخ وع ــى التاري ــد ع ــوٍء جدي ــي بض ــرق تُلق ــود امل ــر يه ــة نظ وجه
وعــى »الييشــوف« والــّراع اليهــودّي – العربــّي. هــذا البحــث وبهــذا الشــكل يُعطــي فرصــًة 
لرديـّـات وأصــوات أُســكتت عنــوًة، منهــا يف مرحلــة مــا قبــل قيــام إرسائيــل ومنهــا يف التاريــخ 
ــا مــن التقــارب والتعايــش والتعــاون  ــا أنماًط ــًة. تكشــف هــذه األصــوات مًع الصهيونــي عاّم

بــني اليهــود والعــرب وفــق تصــّورات الكاتــب. 
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اسم الكتاب: األولى – دوريت بينيش. ُمدعية عاّمة| قاضية| رئيسة المحكمة العليا

تأليف: ميخال شاكيد

الناشر: يديعوت 

تاريخ النشر: ٢٠٢1

عدد الّصفحات: 33٦

تفتتــح الكاتبــة بالقــول: »كانــت دوريــت بينيــش األوىل واألخــرة«. املــرأة األوىل التــي شــغلت 
منصــب ُمدعــي عــام الدولــة ومنصــب رئيــس املحكمــة العليــا، الرئيســة األوىل التــي ُوِلــَدت يف 
البــاد قبــل قيــام الدولــة، واألخــرة مــن »الجيــل الثانــي« لقضــاة املحكمــة الُعليــا. تقاعــدت 

عــام 2012، وبعــد مــرور عقــد تقريبًا،تصفهــا الكاتبــة بأنّهــا رمــز ونمــوذج لكثريــن.
ــام عــى خــال ســرورتها  ــرة لاهتم ــة واملث ــش« امُلرّكب ــة »بيبني ــة يف وضعيّ تبحــث الكاتب
ــا  ــا. كم ــي عالجته ــا الت ــي للقضاي ــي مهن ــل قانون ــي وتحلي ــح تاريخ ــوم بمس ــة، إذ تق املهنيّ
ــا  ــّم م ــا. كان أه ــرة عمله ــوال ف ــة ط ــه القاضي ــذي تبنّت ــِزن ال ــظ وامُلت ــّط امُلحاف ــاول الخ تتن
ــة الشــاباك امُلعــاِرض بشــّدة للتغطيــة عــى  ــة: موقــف القاضيــة يف قضي ــه الكاتب عّرجــت علي
قتــل األرسى. كمــا رفضهــا الدفــاع عــن ترحيــل نُشــطاء حركــة حمــاس القــري إىل لبنــان، 
ــجون  ــا للس ــه، وُمعارضته ــي وُمحاكمت ــه درع ــر أريي ــع الوزي ــق م ــى التحقي ــا ع وإرصاره

ــا. ــي دفعته ــة الت ــان الباهظ ــن األثم ــم م ــى الّرغ ــة؛ ع الخاّص

اسم الكتاب: 73

تأليف: دافيد كاهان

الناشر: بارديس

تاريخ النشر: ٢٠٢1

عدد الّصفحات: 18٢

يقــوم الكاتــب يف هــذا الكتــاب باســرجاع ذكرياتــه كمقاتــل عــى ظهــر دبابــة خــال حــرب 
ــت.  ــكار والصم ــة واإلن ــت بالصدم ــة انته ــون معرك ــن أت ــب ع ــف الكات ــن 1973. يكش تري
ــة حــول شــكل ســاحة املعركــة العنيفــة  ــة وأمان ــة نقــل األحــداث بدّق يّدعــي الكاتــب محاول
ــان هــذه  ــان أثم ــاب لتبي ــا. ويســعى مــن خــال الكت ــي تُركــت يف نفســه عميًق ــة الت والبصم

ــا. ــة له ــة الاحق ــات التاريخيّ ــف ويف كل اللحظ ــا ودون توّق ــّدى دائًم ــي تتب ــة الت املعرك
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اسم الكتاب: األب واالبن وروح الثورة – الشباب والشابات في »الربيع العربّي«.

تأليف: رونيت مارزن

الناشر: بارديس

تاريخ النشر: ٢٠٢1

عدد الّصفحات: 538

ــِه نضــال شــباٍب وشــابّات عــرب للتحــّرر  ــع العربــّي« بصفِت ــاب »الربي يعــِرض هــذا الكت
الشــعورّي مــن النظــام األبــوي واألعــراف االجتماعيـّـة والثقافيـّـة الســائدة التــي فرضهــا عليهــا 
ــب،  ــوف والغض ــاعر الخ ــة مش ــاول الكاتب ــم. وتتن ــّي« وغره ــي أو »األب القوم األب البيولوج

ــدت لــدى امُلنتفضــني. ــة باالنتقــام التــي توّل ــة والرغب الكراهي
ــد يف خمــِس ُدوٍل هــي:  ــة لــراع األجيــال امُلتولِّ كمــا تأتــي الكاتبــة عــى الفسيفســاء الغنيّ
ــال  ــرباء يف مج ــاث الُخ ــه يف أبح ــت معامل ــذي تبيّن ــن، ال ــا واليم ــورية، ليبي ــس، س ــر، تون م
ــومات  ــدران والّرس ــومات الج ــي«، رس ــل »الجرافيت ــن تحلي ــة، وم ــة العربيّ ــة يف الثقاف األبويّ
ــع  ــام ومقاط ــة، األف ــروض املرحيّ ــة والع ــات األدبيّ ــراب، اإلبداع ــي ال ــة، وأغان الكاريكاتوريّ

ــهم. ــاركني أنفس ــهادات امُلش ــوب، وش اليوتي
يخلــص الكاتــب إىل نتيجــة مفادهــا أّن عالــم التواصــل اإللكرونــي وعوالــم الفنــون امُلختلفــة 
َ عــن مشــاعرِه بواســطة ُرؤى، أصــوات ونصــوص. جيــٌل ســعى  ســمحت لجيــل شــاّب أن يُعــربِّ
لتحقيــق التغيــر لكــي ال يبقــى »جيــًا يف االنتظــار« يعيــش يف مجتمعــات قائمــة عــى الخــوف 
والخنــوع والســلبيّة، لكــي يكــون جيــًا قــادًرا عــى تحقيــق ذاتــه وبنــاء مجتمــع قائــم عــى 

االحــرام، االســتقاليّة، الُحريّــة والتضامــن.

اسم الكتاب: أنا طفلة سياسّية

تأليف: سيلينا مشيح وتمار فيرهات-زهافي

الناشر: ريسلينج

تاريخ النشر: ٢٠٢1

عدد الّصفحات: ٢9٠

يّدعــي الكتــاب أّن السياســة ليســت مســألة خاّصــة بالبالغــني فقــط، إذا إّن الفتيــات والفتيــان 
ــم يلتقــون مــع  ــذ اللحــظ األوىل لوالدتهــم! الســيّما وأنّه يطــّورون غرائزهــم السياســيّة أيًضــا ومن
السياســة يف حياتهــم ويف األدب: يف الحــرب والِســلم، الِقّلــة والوفــرة، عاقــات القــّوة داخــل العائلــة، 
ــايل األطفــال تجــاه السياســِة جــًدا.  إنهــم يعــربون عــن  يف ريــاض األطفــال وبــني األصدقــاء. ويُب
املعرفــة، واملوقــف املتعاطــف مــع السياســة والغريــزة السياســية التــي تعكــس كونهــم »أطفــااًل 

سياســيني« قبــل أن يكونــوا مواطنــني بالغــني رشكاء يف نظــام الدولــة الســيايّس.
ــال سياســيًا، مــن وجهــة نظــر  ــد األطف ــا لقــراءة قصــص وقصائ ــاب ُطرًق يعــرض هــذا الكت
التــي تنتقــل مــن التحليــل األدبــي امُلتمّركــز حــول »األنــا«؛ أي الفردانــي، إىل فضــاء ســيايّس يتمركز 
حــول أنــا« و »نحــن« اجتماعــي وأخاقــّي وســيايّس. كمــا ويُقــّدم الكتــاب مــع التحليــل الســيايس 
ــم  ــراوح أعماره ــن ت ــان الذي ــات والفتي ــًدا للفتي ــا وناق ــا حقيقيً ــة، صوتً ــة املعروف ــال األدبي لألعم
بــني 4 و8 ســنوات، بعــد اســتماعهم للقصــص حــول األدب والشــعر والسياســة. يصــف الفتيــات 
ــني  ــوة ب ــات الق ــون عاق ــيايس، ويناقش ــي والس ــم االجتماع ــور الظل ــات والص ــان بالكلم والفتي
ــع. ــح الجمي ــذ السياســة لصال ــح الواقــع وتنفي ــا لتصحي البالغــني واألطفــال، بــل ويقدمــون ُطرًق



142

عدد 83

اسم الكتاب: من أنت، الُمهاجر من شمال إفريقيا؟ - الهجرة من المغرب 194٦ -1948.

تأليف: دانيال بار إيلي بيطون

الناشر: ريسلينج

تاريخ النشر: ٢٠٢1

عدد الّصفحات: ٢8٠

ــي  ــخ الصهيون ــل التأري ــارة إىل تجاه ــون« إىل اإلش ــي بيط ــار إي ــال ب ــاب »داني ــعى كت يس
ــة  ــب الديموغرافي ــا، والجوان ــمال إفريقي ــن ش ــني م ــة للمغاربي ــر الرعي ــرة غ ــي للهج اإلرسائي
ــة  ــة والوكال ــات الصهيوني ــني املؤسس ــم يف أع ــم وصورته ــني ومصاعبه ــن املغاربي للمهاجري
ــكٍل  ــوى بش ــة س ــات البحثي ــا يف األدبي ــم مكانً ــة له ــة الصهيوني ــد الحرك ــم تج ــة. إذ ل اليهودي
عــريض. هاجــر املغاربــة عــى متــن 30 ســفينًة أبحــرت مــن ســواحل الجزائــر وفرنســا وإيطاليــا 
ــني  ــن مبعوث ــواردة م ــر ال ــا وردت يف التقاري ــلبية، كم ــور الس ــّد أن الص ــة. ال ب ــا الرقي وأوروب
ــي.  ــرب العرب ــن املغ ــة م ــر الرعي ــرة غ ــدى الهج ــى م ــرت ع ــد أثّ ــة، ق ــة اليهودي ــن الوكال م
عــاوة عــى ذلــك، اســتنزفت الهولوكوســت يهــود أوروبــا بشــكل كبــر، ووجــد اليهــود املرّحلــون 
ــون يف  ــر يرغب ــرب الكب ــود املغ ــا كان يه ــة«، بينم ــة الذهبيّ ــايس إىل »الدول ــكل أس ــم بش طريقه

ــموها. ــا أس ــون« كم ــرة إىل »صهي الهج
ــتيطاني  ــع االس ــوف« )املجتم ــات »الييش ــرة ملؤّسس ــة الهج ــاب سياس ــذا الكت ــاول ه يتن
ــب  ــن كث ــدرس ع ــني. وي ــود املغاربي ــق باليه ــا يتعل ــة( يف م ــل النكب ــطني قب ــودي يف فلس اليه
الحرمــان مــن امليزانيــات ومــن برامــج التدريــب الرائــدة التــي تديرهــا الجاليــات اليهوديــة يف 
تونــس واملغــرب، كمــا يحــدد العوائــق التــي أدت إىل اســتبعادهم يف املخيمــات القربصيــة ومــن 
ــي بــرزت  ــأن براعــم االحتجــاج الت اللجــان املختلفــة والعمــل يف املخيمــات. يجــادل املؤلــف ب
ــينيات يف وادي  ــق يف الخمس ــت الح ــة يف وق ــات االجتماعي ــق لاحتجاج ــدت الطري ــربص مّه يف ق

ــبعينيات. ــود يف الس ــود الس ــات الفه ــا، واحتجاج ــب يف حيف الصلي

اسم الكتاب: األغيار في اليهودّية – تصّورات عاّمة 

تأليف: ييشاي روزين تسفي وعادي أوفير

الناشر: كرمل

تاريخ النشر: ٢٠٢1

عدد الّصفحات: ٢٠٠

»الغــوي«؛أي »غــر اليهــودّي«، هــو اســم ألي شــخص ليــس يهوديـًـا. ليــس للكلمــة أي معنــى ســوى 
كونهــا تحمــل معنــى الّســلب )غــر يهــودي(. بالنســبة ملعظــم الشــعوب، وكذلــك ملعظــم األديــان.

ــة  ــو العربيّ ــود، ُمتحّدث ــون واليه ــا اإلرسائيليّ ــل به ــي يتخيّ ــة الت ــاب الطريق ــذا الكت ــاول ه يتن
واآلراميـّـة واليونانيـّـة القديمــة – اآلخــر. ويعــّرف الكتــاب »الغــوي« عــى أنـّـه ذهنيـّـة ومبنــى تفكــر 
كامــل. ويظهــر أنــه خاًفــا للــرأي املقبــول - وفًقــا لوجهــة النظــر التــي حســبها »الغــوي« داللــة 
عــى أي »غــر يهــودي«، موجــودة مــن الكتــاب املقــدس، منــذ بدايــة إرسائيــل - هــذا لــم يظهــر يف 

الواقــع قبــل القــرن األول امليــادي. 
تضّمــن الكتــاب قــراءات مختلفــة: لُغويـّـة وتاريخيـّـة واســتطراديّة، تتحــد مًعــا يف محاولــة لفضح 
ظهــور هــذه البنيــة، والتســاؤل عــن اســتقرارها غــر العــادي وتوضيــح أهّميتهــا السياســيّة يف هــذا 
الوقــت. »فالغــوي« ليــس فقــط مفهوًمــا مــن تاريــخ بعيــد، بــل هــو نمــط أســايس يصــوغ حيــاة 
اليهــود حتــى اليــوم، ويف دولــة إرسائيــل أيًضــا حيــاة غــر اليهــود الذيــن يعيشــون بينهــم ومعهــم.
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اسم الكتاب: بحكمة ودراية ومهارة - تطوير الصناعة كثيفة المعرفة في إسرائيل

تأليف: يوسي شوفال شوحطمان

الناشر: كرمل

تاريخ النشر: ٢٠٢1

عدد الّصفحات: ٢94

يبحــث هــذا الكتــاب يف تطــّور الصناعــة كثيفــة املعرفــة يف إرسائيــل مــن منظــور تاريخــي 
شــامل، ويصــف تأثــر األوســاط األكاديميــة والصناعيــة والحكوميــة. قيــل ســابًقا إن العوامــل 
ــى  ــة ع ــة اإلرسائيلي ــربت الحكوم ــي أج ــار الفرن ــة والحص ــة العربي ــل املقاطع ــة مث الخارجي
تطويــر املعرفــة وتطويــر الصناعــة يف إرسائيــل والحاجــة إىل تطويــر صناعــة كثيفــة املعرفــة. 
عــى عكــس هــذا االدعــاء، يثبــت هــذا الكتــاب أنــه بــدون القــوى الداخليــة، وخاصــة بــدون 
ــو  ــا كان نم ــني، ّلم ــني واملهندس ــني واملهني ــت الخريج ــي دّرب ــة الت ــة األكاديمي ــة التحتي البني
ــى  ــا ع ــوء أيًض ــاب الض ــّلط الكت ــا. يس ــل ممكنً ــة يف إرسائي ــة و / أو املدني ــة الدفاعي الصناع
الــدور الفريــد للحكومــات اإلرسائيليــة يف تطويــر الصناعــة كثيفــة املعرفــة مــن خــال إنشــاء 
الصناعــات الدفاعيــة والتريعــات وإنشــاء حاضنــات التكنولوجيــا وإنشــاء صنــدوق »مبــادرة« 

ــل. ــه صناعــة رأس املــال االســتثماري يف إرسائي ــم مــن خال يت
شــغل كاتــب الكتــاب، د. يــويس شوفال-شــوحطمان عــدًدا مــن املناصــب العليــا يف الخدمــات 
ــات  ــس للعاق ــب الّرئي ــو نائ ــغله ه ــب ش ــر منص ــة. وكان آخ ــة والخاّص ــة والعاّم الحكوميّ

ــل. ــل يف إرسائي ــة إنت ــة يف رشك ــة واملجتمعيّ الحكوميّ

رات. قيادّيات. 111 امرأة يروين قصصهن.
ّ
اسم الكتاب: حاِضرات. ُمؤث

تأليف: د. أوفرات لياني

الناشر: كينيرت

تاريخ النشر: ٢٠٢1

عدد الّصفحات: 448

ــا رائــًدا ويُعتــرب األّول مــن نوعــه، يجمــع الــرؤى  ــا نســائيًا تعاونيً ــّد هــذا الكتــاب كتابً يُع
املهنيـّـة ل111 امــرأة مــن ُكّل طبقــات امُلجتمــع اإلرسائيــيّ. وتقــول الكاتبــة يف تعريفهــا للكتاب: 
»إنهــن يحاولــن تحقيــق التــوازن، عــى الرغــم مــن أنهــن غالبـًـا مــا يشــعرن بالوحــدة. يعرفــن 
ــذا  ــاء ه ــد ج ــها«. وق ــاء نفس ــن تلق ــي م ــازات ال تأت ــرج، وأّن اإلنج ــل ومتع ــق طوي أّن الطري
الكتــاب لــروي التحّديــات التــي تنفــرد بهــا النّســاء، والطــرق التــي يجدنهــا للتغّلــب عليهــا. 

ولتمهيــد الطريــق لآخريــن، لتغيــر خطــاب وواقــع النســاء يف املجتمــع اإلرسائيــي.
هــذا الكتــاب هــو دعــوة لرحلــة إىل قصــص الحيــاة األصيلــة لنســاء لــم يستســلمن، ســقطن 
وقمــن مــراًرا وتكــراًرا، وجعلــن أصواتهــن مســموعة، وتقّدمــن وانفصلــن عــن أنفســهن. وهــي 
ــاواة  ــل املس ــن أج ــال م ــا، النض ــن أجله ــال م ــتَِحّقة للنض ــة ُمس ــا الكاتب ــور تراه ــوة ألم دع

والتمثيــل املناســب يف عالــم العمــل. 


