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اسم الكتاب: قالوا إنه كان هنا حلم 

رائع، لكن؛ عندما جئت لرؤيته لم 

أجد شيئًا

المؤّلف: أمير بن فورات

الناشر: بارديس
تاريخ النشر: 2020/06

عدد الصفحات: 134

لتطّور  تاريخًيا  سرًدا  الكاتب  ُيقّدم 

عن  وحتــولــهــا  الصهيونّية  املنظومة 

النموذج الصهيوني-االشتراكي، والذي 

ُيسميه »حلمًا رائعًا«، يوّضح الكاتب كيف 

تبّخر هذا احللم بعد أن كانت األحزاب 

الصهيونية االشتراكّية واحلركة العمالية 

التي أقامت مؤسسات الدولة ُمهيمنة وما 

لبثت أن تالشى ُحلمها.

اسم الكتاب: الُمستعربون، أسطورة 

إسرائيلية

المؤّلف: متي فريدمان

الناشر: كنيريت

تاريخ النشر: 2020

عدد الصفحات: 256

صحافيًا  الكتاب  هذا  مؤلف  يعمل 

وعِمل سابقًا ُمراساًل ُدوليًا لوكالة األنباء 

AP في عدد من الدول منها مصر ولبنان 

وفي العاضمة الروسية موسكو.

قصة  هــذا  كتابه  في  املؤلف  ُيــقــّدم 

عربي  ًأصــل  من  عمالء  لثالثة  حقيقّية 

هم يتسحاك الهارب من حلب، جمليئيل 

الذي وصل إسرائيل من دمشق وحبكوك 

املولود في اليمن. يتناول الكتاب جوانب 

ُمختلفة من حياة العمالء الثالثة، أهمها 

صراع الهويات الذي عايشوه وانتصار 

وعملهم  هويتهم  فــي  اليهودي  الُبعد 

أيًضا  ويتطرق  هذا   ، إسرائيل  لصالح 

إلى رفضهم من ِقَبل املُجتمع اإلسرائيلي 

على  ومعاناتهم  العربية  أصولهم  بِفعل 

وكما  كونهم  رغــم  املُجتمع،  هوامش 

يصفهم »أبطااًل«، إذ شاركوا في عمليات 

جتسس مهمة في عواصم عربية عّدة. 

عديدة  جوائز  على  الكتاب  حصل 

منها جائزة »ناتان« لألدب اليهودي في 

الواليات املتحدة.

اسم الكتاب: ليلهامر، ملف مفتوح

المؤّلف: ناعم نحمان تيفر

الناشر: نيف

تاريخ النشر: 2020/06

عدد الصفحات: 210

ُعــرف  مــا  أحـــداث  الكتاب  يتناول 

حدثت  قضية  وهــي  ليلهامر،  بقضية 

ميونخ،  عملية  على  رًدا  السبعينيات  في 

وكان هدف وحدة قيساريا التابعة جلهاز 

املوساد هو اغتيال القيادي الفلسطيني 

حسن.  بأبو  املُلقب  سالمة  حسن  علي 

مغربي  ــادل  ن قتل  ومت  العملية  فشلت 

وقامت  بوشيقي،  أحمد  ُيدعى  ــريء  ب

أفــراد  باعتقال  النرويجية  السلطات 

بتناول  الكاتب  يقوم  وسجنهم.  الوحدة 

الفشل الذريع الذي حصل خالل العملية، 

ويقوم  املـُـذنــبــني،  املسؤولني  وسلسلة 

يعتبرها  التي  ادعاءاتهم  زيف  بكشف 

مقاتلون  ضحّيتها  راح  كاذبة  ادعــاءات 

إسرائيليون في السجون.

ُيذكر أن الكتابة عن مواضيع الفشل 
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على  ــدًة  جــدي ليست  االســتــخــبــاراتــي 

الكاتب، إذ قّدم سابًقا كتاًبا عن العميل 

اإلسرائيلي في سوريا »إيلي كوهني«.

 

اسم الكتاب: ُمحمد القرآن واليهود

المؤّلف: نير تسورف

الناشر: تسميرت

تاريخ النشر: 2020/08 

عدد الصفحات: 512

ما  سياق  في  القرآن  الكاتب  يتناول 

حيث  للسامّية«،  املعادة  »تنامي  يسميه 

يقوم بقراءة الظاهرة في السياق العربي 

والفلسطيني و«تأّثرها« من القرآن، كما 

يدعي تفنيد الرواية الفلسطينية استدالاًل 

لليهود  تتطرق  التي  ــات  اآلي من  بعدد 

ويّدعي  هذا  ونحوها.  القدس  ومدينة 

من  عدد  بنسخ  قام  القرآن  أن  الكاتب 

من  والشخصيات  واألحـــداث  الــســور 

في  ذلك  إثبات  الكاتب  وُيحاول  التوراة، 

الكتاب. 

الكاتب خدم في املخابرات على مدار 

اإلعالم  وحــدة  في  ويخدم  عقود  أربعة 

العربي حالًيا.

 

الكتاب  في  الُمحارب  الكتاب:  اسم 

الُمقّدس

المؤّلف: أيال نيومن

الناشر: تسميرت

تاريخ النشر: 2020/07

عدد الصفحات: 304

املُقاتل  شخصّية  في  الكاتب  يبحث 

ُيجيب  إذ  املُقّدس،  الكتاب  في  وصفاته 

لدولة  احلــرب  قوانني  مثل  أسئلة  على 

املقاتل  ــني  ب واالخـــتـــالف  ــل،  ــي إســرائ

يأتي  كما  زمنه.  في  واملقاتلني  التوراتي 

املقاتلني،  طــهــارة  مثل:  قضايا  على 

التعامل  املعارك،  في  النساء  اغتصاب 

مع شهداء األعداء، وأثره في املسيحية 

واإلسالم الحًقا. هذا ويأتي الكتاب وفق 

وتصليح  اللبس  توضيح  لغرض  الكاتب 

وبني  األكادميية  في  املُتداولة  األخطاء 

اجلمهور العريض حول شخصية املُقاتل 

في التوراة.

 
ّ

 اسم الكتاب: ضوء من داخل الشق

التضامن  المرض،  حول  أفكار   –

ومعنى الحياة في فترة الكورونا

المؤّلف: آفي ساجي

الناشر: كرمل

تاريخ النشر: 2020/08

عدد الصفحات: 295

األسئلة  مع  بالتعاطي  الكتاب  يقوم 

الوجودية في فترات األوبئة، حيُث ُيعتبر 

حيث  أيامنا،  في  واحلياة  للفلسفة  لقاًء 

يتناول تقويض النظام، وفهم العالم كما 

تعطيل التقارب واخلوف والذعر، عدا عن 

عالقة اإلنسان باملكان، وعالقة اإلنسان 

مع أقرانه والتكافل والعالقات اإلنسانية.

في  ُمحاضر  ساجي  آفي  بروفسور 

إيــالن،  بــار  جامعة  في  الفلسفة  قسم 

ُمختص بالتفسير والثقافة في الفلسفة.
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الدينّية:  الصهيونية  الكتاب:  اسم 

دين قومية وسياسة

المؤّلف: نوعم حداد

الناشر: كرمل

تاريخ النشر: 2020/07

عدد الصفحات: 292

ُيلقي الكتاب الضوء على الصهيونية 

الدينية من الناحية األيديولوجية وظاللها، 

الديني  الفكر  خصائص  ُيناقش  إذ 

الصهيوني من وجهة النظر السائدة، في 

العام،  الرأي  وأيًضا في  البحثي  احلقل 

االنقسام  على  مهّمة  إضــاءات  وُيــقــّدم 

الصهيوني األيديولوجي القائم بني الدين 

الصهيونية  الهوية  يتناول  والعلمانية. 

السنوات  مــدار  على  وتشّكلها  الدينية 

وتفاعلها مع ُمفرزات احلداثة، وعالقتها 

مع اجليش والعسكرتاريا والسياسة.

اسم الكتاب: العودة لألندلس

المؤّلف: يوفال عفري

الناشر: ماغنس

تاريخ النشر: 2020

عدد الصفحات: 372

ُيقّدم هذا الكتاب قراءة جديدة في علم 

األنساب لدى اليهود السفارديني من خالل 

القرن  اليهود في مطلع  أصوات املثقفني 

العشرين، وهي فترة تكوينية في التاريخ 

اليهودي احلديث. إذ يتتبع الكتاب تنقلهم 

»أرض  الكاتب  ُيسميه  وما  األندلس  بني 

إسرائيل«، بني الشرق األقصى والشرق 

األوسط، بني برلني ومدريد والقدس.

اخلالفات  بترسيم  الكاتب  يقوم   

والصور التي شّكلت اإلسبانية كمشروع 

للشبكات  التقاء  كنقطة  ومتعدد،  أدبي 

اإلمبراطورية للتجارة في القطن واحلرير 

يعرض  املخطوطات.  وتبادل  واألفيون، 

واالنقسامات.  التشظي  حقيقة  الكتاب 

في  والــرفــض  متثيالت  مــن  ومجموعة 

ذلك  يتيح  العربي.  اليهودي  الفضاء 

إعادة النظر في القضايا األساسية التي 

زالت  وما  العشرين  القرن  مع  ظهرت 

ترافق اليهود حتى يومنا هذا: الصراع 

التالقي  والفلسطينيني،  اليهود  بــني 

والتباعد بني اللغة والثقافة العبرية واللغة 

والثقافة العربية، وتشكيل تراتبية عرقية 

بني اليهود األشكناز واليهود الشرقيني.

في  والــيــأس  األمــل  الكتاب:  اســم 

الِعرق، الفضاء  هوامش المدينة: 

تل  في  هتكفا  حي  في  والجندر 

أبيب

المؤّلف: طال شمور

الناشر: جامعة حيفا

تاريخ النشر: 2020/02

عدد الصفحات: 228

الكتاب  هذا  في  بحثه  الكاتب  ُيجري 

حول »حي األمل« جنوب مدينة تل أبيب، 

تقليديون،  شرقيون  يهود  يقطنه  الــذي 

ما  عادًة  إذ  بالوصم،  احلي  هذا  ويتمّيز 

ُيشاع عنه الفقر والبطالة والعنف. يقوم 

الباحث بتفّحص مشاعر سكان احلي عبر 

مقابلتهم، ليجد أن عملية الوصم اجلارية 

بحقهم هي سبب رئيسي في حالة الكآبة. 

على  اجتماعًيا  بحًثا  هنا  الباحث  ُيجري 

مقاربتها  عبر  وهوامشها  املدينة  أحوال 

بواسطة هذا النموذج البحثي.

وباحث  انثروبولوجي  هو  الكاتب 
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ُمدن، وحاصل على دكتوراة في املجال.

ل اسم الكتاب: ِعرق ُمتخيَّ

المؤّلف: شلومو ساند

الناشر: ريسلينج

تاريخ النشر: 2020/03

عدد الصفحات: 130

ُيحاول هذا الكتاب اإلجابة على عدد 

منها  اليهود  تخّص  التي  األسئلة  من 

مثاًل: هل كانت العنصرية دائًما نوًعا من 

التكبر السيئ أم أنها كانت أيًضا نتاًجا 

ثقافًيا منت من قبل النخب الفكرية؟ ما 

لليهود  املسيحية  »الكراهية«  هو مصدر 

مدة  الكراهية  هــذه  استمرت  وملـــاذا 

طويلة؟ ملاذا لم يختف الرهاب من اليهود 

)اليهودوفوبيا(؟ ومتى بدأ؟ هل كان ذلك 

التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  في 

مصطلح  صياغة  متــت  عندما  عشر 

نشوء  بداية  في  أم  السامية«  »معاداة 

البحر  حوض  في  املسيحية  احلضارة 

األبيض املتوسط   القدمي؟ 

هي  املسيحية  أن  الكاتب  يفترض 

ــة أكــثــر مــن أي عــامــل آخــر  املــســؤول

واخلائف  املنعزل  الطابع  تشكيل  عن 

لليهودية، وأن اليهود قبائل مت نفيهم من 

أرضهم هذه أسطورة مسيحية ُمعادية.

إلى  الكتاب:  نهاية  فــي  ويتساءل 

ُولدت  التي  الصهيونية  حملت  مدى  أي 

ُمالحقيهم  صورة  اليهود  ُمالحقة  نتيجة 

الُعنصريني؟.

الروحاني  العالم  من  الكتاب:  اسم 

 – الــثــانــي  الهيكل  ليهودية 

فصول في لفائف صحراء يهودا 

وُكتب أخرى

المؤّلف: يعقوب ليخت

الناشر: بياليك

تاريخ النشر: 2020

عدد الصفحات: 268

ــل  أوائ مــن  ليخت  الــبــروفــســور  ــان  ك

يهودا،  صــحــراء  لفائف  فــي  الباحثني 

الفترة  إلى  الكتاب  يتطرق يهودا في هذا 

التكوينية لليهودية والتي كانت خلفية نشوء 

املسيحية، ويتناول في املقاالت التي تختص 

على  أتت  التي  القدمية  واملصادر  باملجال 

املوضوع، هذا وجند آراءه عن قوة إعادة 

على  والذي،  القدمي  العبري  باألدب  اللقاء 

الرغم من قدمه، يتضح وفق ما يقول إنه 

في احلقيقة واجه حتديات روحية، بعضها 

ليس بعيًدا ّعما ُيقابله اليوم.

االستطاع:  وحــدة  الــكــتــاب:  اســم 

عملّيات الوحدة الُكبرى

المؤّلف: آفنير شور وآفيرم هلوي

الناشر: يديعوت

تاريخ النشر: 2020/07

عدد الصفحات: 320

ُيعتبر هذا الكتاب توثيقًا ُموّسعًا لعمل 

وحدة االستطالع، مكتوب على يد جنود 

عملوا في الوحدة، يصفون مشاعرهم ُقبيل 

العمليات التي يقومون بها، كالدخول إلى 

ُغرفة فيها أوالد وأخذهم رهائن، أو قبل 

التوّجه إلى ُدول ُمعادية إلسرائيل خلطف 

ال  الفلسطينية،  التنظيمات  في  قيادات 

سّيما وأّنه يضطر لالحتفاظ بقسم كبير 

يستطيع  ولــن  لنفسه،  ــور  األم هــذه  من 

قّصها حتى على أحفاده.

ُيسمح  ما  إلى  الكتاب  هذا  يتطرق   

آفنر  وهما  له،  التطرق  الكتاب  لكاتبي 

هلوي  وآفرمي  الوحدة  في  اجلندي  شور 

بعض  على  الكتاب  يأتي  رئيسها.  نائب 

سوريون،  ضباط  خطف  مثل  العمليات 

في  جهاد«  »أبــو  الوزير  خليل  واغتيال 

عبيد  الكرمي  عبد  الشيخ  وخطف  تونس 

في لبنان.



This Issue
 Much water has flowed in the river since the historic announcement by the Jewish Rabbinical Council
 in Germany, in 1897, that is, prior to the founding Zionist Conference in Basel, an announcement which
 condemned the Zionist idea of establishing a Jewish national homeland in Palestine. Among the reasons
cited by those Orthodox circles was that the Zionist project provides a new understanding of Judaism, en�
 abling a person to be a religious atheist and a good Jew at the same time, as Judaism was no longer merely
a religion but had become, through the Zionist understanding of it, a nation, as well, one which conceptu�
 ally permits the existence of non�religious Jews who do not adhere to religious teachings. Those circles
 thought that this posed a threat to Judaism, and that the Jewish existence could only be maintained by
 considering Judaism as a religion, not a nation, such that only its religious aspect was capable of keeping
 it a timeless, distinct and authentic phenomenon. On the other hand, Zionism was seen as interfering in
 the process of salvation, which in its religious essence meant waiting for the Messiah; thus, Zionism was
 a form of interference in the divine will and a kind of blasphemy. The conflict reached the point where one
of the German Jewish rabbis was dismissed for expressing sympathy with the Zionist movement in 1907.

 However, since that time, many events have unfolded, including the Balfour Declaration, a mandate
 instrument over Palestine that gave the Zionist movement international recognition, and, later, the rise
 of Nazism and the occurrence of the Holocaust, all of which diminished the level of opposition within
those circles to the Zionist project, such that they refrained from issuing a position opposing the estab�
 lishment of the State of Israel in 1948. At that time, Israeli Prime Minister David Ben�Gurion reached
 a well�known agreement with the Orthodox religious forces on the relations between religion and the
 state, that is, all matters related to the role of religion in the state, the sanctity of the Sabbath, religious
schools, and so on.

 How has history unfolded since that agreement? How have relations developed, and to what extent
 have the Orthodox forces become more Zionist, while Zionism has become more Jewish? This is a
 lengthy topic, and we attempt, in this issue, to highlight some of the changes in this field. In this short
 opening, I would like to note that, although the prevailing narrative speaks of a steady transformation
 in Israel from Zionism to Judaism, I think that this narration does not represent the whole story. Israel
 has witnessed several liberal transformations that appear hostile to religion in recent decades, such as
 recognition of the rights of women and homosexuals, the violation of the sanctity of the Sabbath and
holidays, and the increasing interference of the courts in some religious matters. Thus, the story ap�
pears to be more complex and dialectical in its ebbs and flows.

Undoubtedly, however, many interesting waters have flowed in the river since the 1897 announce�
 ment. Currently, a significant number of rabbis occupy seats in government, control many matters of
 the state, participate, heavily, in the process of settlement, and provide politics and politicians with
religious imagination and theological terms that return Zionism to its religious origins.


