المكتبة
التعرف على فلسطين
في إسرائيل

اجلوالت أمام املتنزّهني واملتنزهات والقراء تلك
الطبقة املغفلة من املشهد ،ومتنح تلك اخلرب
والبيوت املهجورة واملباني القليلة الباقية حياة
ومعنى مختلفني ع ّما نعرف عادة».
ويدعو الكتاب قراءه اإلس���رائيليني إلى
التع���رف عل���ى فلس���طني التي ف���ي داخل
إس���رائيل ،وإل���ى التع���رف عل���ى النكب���ة
الفلسطينية واالعتراف بها.
وجاء في مقدمة الكتاب أنه «قبل القراءة
لالعتراف ،وقبل حلظة لقاء قراء الكتاب مع
الكلمات والصور ،وقبل الذهاب إلى اجلولة،
وحتى قبل الصدور والطباعة والتجليد
والتوزيع على احلوانيت والبيع ،قبل كل
ذلك ،هذا الكتاب بحد ذاته هو للتعرف،
للتعرف على أمور كثيرة من جانب صانعي
وصانعات هذا الكتاب .وقبل أن يكون قراءة
للتعرف فإن هذا الكتاب هو فعل اعترافي.
اعتراف سياسي مدني بالنكبة الفلسطينية،
بواسطة الصور وطريقة الكتابة».

اسم الكتاب :حكاية بلد – دليل مسارات
المؤلفون :تومر غاردي ونوغا كدمان وعمر
إغبارية
ال��ن��اش��ر :ح��رك��ة «زوخ����روت  -ذاك���رات»
وبرديس
ما الذي يس���تتر وراء احلائط احلجري
الواقع في تقاطع شارع أرلوزوروف وشارع
اب���ن جبيرول في ت���ل أبيب؟ م���ا هي تلك
احلجارة الرابضة قرب ش���ارع رقم  1عند
منعطف موتس���ا في الطريق إلى القدس؟
وملاذا تتعالى مئذنة مسجد في وسط الشارع
الرئيس في مدينة يهود؟
يعرض هذا الكتاب «حكاية بلد  -دليل
مسارات» 18 ،مسار ًا جلوالت في أحياء مدنية
وقرى فلسطينية هجرت خالل النكبة ومت هدم
أغلبها بيد إسرائيل« .جوالت إلى أماكن كانت
قائمة هنا ،وطاملا نرى أطاللها ولكننا ال نعرف
دائم ًا مصدرها .من شاطئ الزيب شما ًال
وحتى بئر السبع في اجلنوب ،تكشف هذه

األدب في نظر ثقافات متنوعة

اس���م الكت���اب :األدب ف���ي م���دى متعدد
الثقافات :معلمون يهود وعرب يقرأون ً
معا
َ
المؤلفة :ياعيل زرمي – بيوس
الناشر :ريسلينغ
عدد الصفحات 260 :صفحة
القراءة املشتركة إلبداعات أدبية تتناول

قضايا اجتماعية هي دائما عمل ينطوي
على مقولة سياسية ،ألن النقاش احلاصل
بني املشاركني يتأثر باإلميان والثقافة والسن
والتعليم وإتقان اللغة وتوازن القوى وما إلى
ذلك .ويبرز هذا األمر بشكل أكبر عندما
يجري نقاش كهذا بني مجموعات هي عبارة
عن فسيفساء إثنية – دينية يوجد فيها
«آخرون» كثيرون.
ويروي كت���اب ياعيل زرم���ي – بيوس،
«األدب ف���ي مدى متع���دد الثقافات» ،قصة
لقاءات للقراءة والتعلم مبشاركة معلمني يهود
وعرب في إطار دراستهم املشتركة .وكشف
النقاش املثير بني عالم اإلبداع األدبي وبني
عالم كل واحد من القارئني والقارئات وعالم
عريف���ة اللقاءات ،وه���ي مؤلفة الكتاب ،ليس
فقط عن الروابط بني التحليل والثقافة وإمنا
عن توترات في املجتمع اإلسرائيلي أيضا.
ويبحث الكتاب في حدود النقاش في
السياق األكادميي والقدرة على دفع دراسة
النصوص األدبية ،إلى جانب البحث في
التحول الشخصي الذي مرت به املؤلفة من
خالل اللقاءات مع طالبها والكتابة عنهم.
وأثارت قراءة رواية «ويطول اليوم أكثر
من قرن» جلنكيز ايتماتوف ،بني القراء
رغبة الستيضاح أساطير وطنية ِ
موحدة،
وفي الوقت نفسه كشفت عن القيام بذلك
في املجموعات املختلطة .كذلك أثارت رواية
الطاهر بن جلون« ،طفل الرمال» ،معضالت
جنوسية وكشفت عن تعامل مختلف من
جانب القراء اليهود والعرب حيال هذه
املعضالت ،وشددت في الوقت نفسه على
الصمت جتاه األسئلة حول عالقات القوة بني
احلاكم واحملكوم في السياق اإلسرائيلي.
وف���ي املقابل أثارت ق���راءة رواية غابرييل
غارسيا ماركيز« ،وقائع موت معلن» ،ارتباكات
ومواجهات بني اجلنس�ي�ن ل���دى أبناء الثقافة
القومية نفسها .وتأثر النقاش داخل املجموعات
من عالق���ات القوة بني األغلبي���ة واألقلية في
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املستوى اجلنوس���ي والقومي على حد سواء،
وم���ن إتقان اللغ���ة وعادات الق���راءة واملكتبة
الثقافية املوجودة لدى كل واحد من الطالب.
والدكتورة ياعيل زرمي – بيوس هي
محاضرة في موضوع األدب وتدريسه في كلية
«أورانيم» – الكلية األكادميية للتربية .وتتناول
أبحاثها تدريس األدب في سياقات متنوعة.

بدائل لسياسة الحكومة
االقتصادية  -االجتماعية

ويس���تعرض الكتاب حتليال مهنيا بديال
يطرحه خبراء في مجاالت االقتصاد والتربية
والتعليم والصحة واإلسكان واإلدارة العامة
والقانون والتش���غيل والرف���اه .وغاية هذا
التحليل إظهار وجود بديل للسياسات التي
تنتهجها حكومات إسرائيل منذ ثالثة عقود.
وغاي���ة الكت���اب توفير بنية حتتي���ة ومهنية
لصناع الق���رار ،وزراء وأعضاء كنيس���ت
ورؤس���اء س���لطات محلية ،ولكل من يسعى
إلى تأسيس مجتمع نزيه وإنساني.
وفي موازاة ذلك ،يهدف الكتاب إلى منح
اجلمهور توجهات نقدية مفصلة ملواصلة
النقاش العام .فنقاش كهذا هو جزء من
اخلطاب الدميقراطي اإلسرائيلي وسيجد
مكانه في املؤمترات والدورات التعليمية
والتظاهرات واملظاهرات ،وفي القنوات
املختلفة لوسائل اإلعالم االجتماعية.

االحتجـاجات االجتـماعيـة
من الداخل
اسم الكتاب :يمكن أن يكون وضع آخر-
ّ
خطة لتأسيس مجتمع سوي
تحرير :يوسي يونا وأفيا سبيفاك
الناشر:هكيبوتس هميئوحاد
عدد الصفحات 436 :صفحة
مت تأليف هذا الكتاب كرد على «اللجنة
من أجل التغيير االجتماعي – االقتصادي»
برئاسة البروفسور عمانوئيل تراختنبرغ،
املستشار االقتصادي لرئيس احلكومة
اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو .وقد جاء تقرير
اللجنة في أعقاب االحتجاجات االجتماعية
التي عمت إسرائيل في صيف العام .2011
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وش���ارك في كتابة املقاالت كبار الباحثني
األكادمييني والعديد من املتخصصني والنشطاء
االجتماعيني ،م���ن أجل التعبير عن مقولة أنه
باإلمكان أن تس���ير األمور بشكل آخر وطرح
حلول ألمراض املجتمع اإلسرائيلي.

اسم الكتاب :روتشيلد – قصة احتجاج
المؤلف :آشر شخطر
الناشر :هكيبوتس هميئوحاد
عدد الصفحات 310 :صفحات
روتشيلد هو اسم اجلادة في تل أبيب التي
انطلقت منها شرارة االحتجاجات االجتماعية
في إسرائيل في صيف العام املاضي.2011 ،

ويرى املؤلف أنه على الرغم من أن اجلمهور
اإلسرائيلي تابع هذه االحتجاجات من خالل
التلفزيون والصحف ،ورمبا شارك قسم منه
في مسيرات وتظاهرات ،أو حتى نام ليالي
أو صيفا كامال في إحدى خيام االحتجاج،
إال أن األمور التي يعرفها اجلمهور عن هذه
االحتجاجات بإمكانها أن متأل كتابا كامال.
وتابع مؤلف الكتاب ،الصحافي آشر
شخطر ،بتواصل زمني أحداث االحتجاجات
واستمزج مئات االقتباسات من خالل عشرات
املقابالت مع احملتجني ،بدءا من اللقاء األول
ملؤسسي هذه االحتجاجات في شقة دافني
ليف ،التي باتت رمز االحتجاجات ،في
بداية متوز من العام املاضي ،وحتى اعتقال
ليف أمام وسائل اإلعالم ومظاهرة األلوف
الصاخبة التي جاءت في أعقاب االعتقال
وجرت في  23متوز من العام احلالي.
ويكشف الكتاب عن صورة مركبة أكثر
بكثير مما تبدو من خالل وسائل اإلعالم،
وحتى من الصورة التي تظهر للمشاركني في
خيام االحتجاج واملتظاهرين في الشوارع
واملتحدثني من على منصات االحتجاجات
في أنحاء البالد.
وتتحدث ليف عن نفسها وعن العام املكثف
الذي مر عليها .كذلك يتحدث الكثيرون من
الذين شاركوا في االحتجاجات ،وبعضهم
لم يظهروا في وسائل اإلعالم ،لتتكون ،في
الكتاب ،صورة شخصية عن كل واحد من
الكثيرين ممن شاركوا في االحتجاجات
وكانوا في األساس من منظميها.
ويس���تعرض الكت���اب طبيع���ة حرك���ة
االحتج���اج ،الطاق���ات التي اس���تهلكتها
والزمالة والدس���ائس واالنقسامات وجميع
العوام���ل الداخلية واخلارجي���ة التي تبني
االحتجاجات وتهدمها .ويرسم الكتاب صورة
إلس���رائيل في هذه الفترة .ويرى املؤلف أن
قصة االحتجاجات االجتماعية في إسرائيل
ما زال���ت بعيدة عن نهايته���ا ،وأن الكتاب

يروي قصة بداية االحتجاجات وحسب وعلى
لسان منظميها.
آشر شخطر هو صحافي في صحيفة «ذي
ماركر» ،التابعة ملجموعة «هآرتس» ،وشارك في
االحتجاجات االجتماعية منذ يومها األول.
ويستند كتابه إلى مئات الساعات من املقابالت
املسجلة التي أجراها مع عشرات األشخاص
الذين شاركوا في االحتجاجات في مواقع
عديدة في أنحاء إسرائيل.

«الفلسطينيون ما زالوا
يتطلعون لدولة في كل
فلسطين»
اس��م ال��ك��ت��اب :دول���ة واح���دة ،دول��ت��ان:
إسرائيل وفلسطين
المؤلف :بيني موريس
الناشر :عام عوفيد

يعتبر مؤلف هذا الكتاب أنه في ثالثينيات
القرن املاضي حدث انفصال في التطلعات
القومية لدى كال جانبي الصراع اليهودي –
الفلسطيني .وأضاف أن احلركة الصهيونية
طالبت في بداية طريقها بإقامة دولة يهودية
في فلسطني التاريخية كلها ،التي يصفها
بأنها «أرض إسرائيل» ،لكن في نهاية
سنوات الثالثني تراجع قادتها تدريجيا،
ومتسكوا بالطموح في تأسيس دولة يهودية
ذات سيادة في جزء من فلسطني.

ويدعي بيني موريس أن هذا اخلط وجه
احلركة الصهيونية بني السنوات – 1948
 ،1977ومنذ العام  .1922ويتناول في كتابه
املقترحات حلل الصراع في إطار دولة واحدة
وفي إطار دولتني.
وتابع أن دراسة دقيقة أجراها في وثائق
كال اجلانبني ،وبضمنها امليثاق الوطني
الفلسطيني ودستور حركة فتح وميثاق حركة
حماس ،دلت على أنه منذ تشكل احلركة
الوطنية الفلسطينية في سنوات العشرين
من القرن املاضي ،فإنها متسكت مبطلب
إقامة دولة فلسطينية في كافة أنحاء «أرض
إسرائيل» .وبقي هذا املوقف طوال فترة
الصراع بني السنوات ،1988 – 1920
بقيادة مفتي فلسطني احلاج أمني احلسني
وخلفه ياسر عرفات ،وأن هذا املوقف لم
يتغير خالل سنوات عملية أوسلو أيضا.
ويعتبر موريس أن مركبات احلركة الوطنية
الفلسطينية ما زالت تتمسك بهذا املوقف بعد
وفاة عرفات أيضا ،على الرغم من التصريحات
والتلميحات التصاحلية و»املضللة» املوجهة إلى
آذان صانعي السالم في الغرب.
ويقول موريس إنه يستند في وصفه
وحتليالته إلى دراسة تاريخية دقيقة
وباالستعانة بوثائق لم ُيكشف عنها حتى
اآلن ،مثل رد إسرائيل على مقترح الرئيس
األميركي األسبق ،بيل كلينتون ،في كانون
الثاني من العام .2000
ويعرف القارئ العربي عامة والفلسطيني
خاصة بيني موريس من خالل كتبه السابقة،
وهي «والدة قضية الالجئني الفلسطينيني
 »1949 – 1947الذي صدر في العام
1991؛ «حروب احلدود اإلسرائيلية 1949
–  »1956الذي صدر في العام 1996؛
«تصحيح خطأ» الذي صدر في العام 2000؛
«ضحايا» الصادر في العام 2003؛ «الطريق
إلى القدس – غلوب باشا» و «أرض إسرائيل
واليهود» اللذان صدرا في العام .2007

العيادات التقليدية العربية

اسم الكتاب :العرافات – عيادات تقليدية
عربية في إسرائيل
المؤلفة :أريئيال بوبر – غفعون
الناشر :جامعة حيفا وبرديس
عدد الصفحات 332 :صفحة
إلى أي���ن تتوجه امرأة ش���ابة تش���عر
ب���أن زوجها لم يع���د يحبها؟ من يس���اعد
امرأة يخالف أبناؤها املش���اغبون األصول
االجتماعية؟ من يرش���د امرأة على مواجهة
التهدي���د ب���أن زوجها س���يتزوج من امرأة
أخرى؟ ملن تتوجه عربية مطلقة وفقيرة نبذتها
عائلتها وتواجه الصعوبات وحدها؟
يتناول هذا الكتاب ،الذي يعتبر بحثا
طليعيا ،عالم العيادات العربية التقليدية في
إسرائيل وعالم املتوجهات إليها للحصول
على املساعدة .ويكشف عن العالم املتميز
واملثير للعيادات ،التي ما زالت خفية
بغالبيتها ،وعن سبل مواجهة متميزة يتم
منحها للنساء العربيات في إسرائيل ،عند
خط التماس بني التقاليد والعصرنة.
وتضطر النس���اء العربيات في إسرائيل
إلى مواجهة ظواهر قاس���ية في حضارتهن،
مثل تعدد الزوجات وتوقعات صارمة منهن،
ومواجه���ة حتديات جدي���دة نابعة من اللقاء
مع احلضارة الغربية .كيف ميكن اجلس���ر
بني التوق إلى حب رومانسي وتقاليد العائلة
الكبيرة القامعة؟ كيف ميكن إدخال مضمون
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جديد في العالقات التقليدية بني اجلنسني؟
ما هي اإلجابة على أسئلة الهوية واالنتماء
التي تهز اليوم النس���اء العربيات في املدن
املختلطة في وس���ط البالد والبلدات البدوية
في النقب؟
إن العي���ادات التقليدي���ة العربي���ة التي
يتناولها هذا الكتاب تساعد النساء العربيات
في إسرائيل ،الواقعات عند خط التماس بني
التقليد والتقدم ،عل���ى مواجهة الصعوبات.
وه���ذه املواجهة ،ب���أدوات الثقافة ومبوجب
قوانينها ،متكن النساء ،العرافات واملتوجهات
إليهن على حد سواء ،من حتسني أوضاعهن
داخل اإلطار الثقافي ،ومن دون كسره.
الدكت���ورة أريئي�ل�ا بوب���ر – غفعون هي
محاض���رة ف���ي الكلي���ة األكادميي���ة «دافيد
يال�ي�ن» في الق���دس وفي اجلامع���ة املفتوحة
ومتخصصة في األنثروبولوجيا واجلنوس���ية
والتاريخ والتربية.

تساذج اليسار اإلسرائيلي

احلكم بخيبة وفشل – «جيل الديناصورات،
الذين ماتوا منذ وقت طويل ،لكن أحدا لم
يبلغهم بذلك» .ووفقا للناشر فإن «القالئل
من املفكرين اإلسرائيليني هم الذين جترؤوا
على النظر في املرآة مثلما فعل ميرون
بنفينستي».
يعدم بنفينستي أسطورة تلو األخرى
من األساطير التي ترعرع عليها :احتالل
القفار التي لم تكن قفارا أبدا؛ الصابرا
القوي البدن الذي لم يكن سوى انعكاس
ملخاوف جيل اآلباء في الشتات؛ اشتراكية
البيض واحملميني املتعالية واملدللة؛ وفوق
كل هذا ،العمى املطلق جتاه سكان البالد
السابقني.
ومن بني ركام القرى العربية التي أحبها،
يسخر بنفينستي من احملاولة الساذجة
واملتساذجة لليسار اإلسرائيلي في العودة
إلى حدود العام  ،1967ويطرح احلل الوحيد
املمكن حتقيقه في نظره.
ميرون بنفينستي من مواليد العام ،1934
وه���و صحافي وباحث ومحاضر في اجلامعة
العبرية في القدس وف���ي جامعة بن غوريون
في بئر الس���بع ،وهو باحث زميل في جامعة
هارف���ارد ،وتولى في املاض���ي منصب نائب
بلدية القدس.

من السالم إلى الحرب
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اس��م الكتاب :حلم الصابرا األبيض –
سيرة ذاتية للصحوة
المؤلف :ميرون بنفينستي
الناشر :كيتر
عدد الصفحات 356 :صفحة
إن كتاب «حلم الصابرا األبيض» هو
اعتراف ثاقب ولكنه مليء بالرأفة البن
مجموعة املؤسسني ،الذين أقاموا دولة
أقصي عن
إسرائيل وفي نهاية املطاف
َ

اسم الكتاب :الحروب الجديدة إلسرائيل

– شرح اجتماعي – تاريخي
المؤلف :أوري بن إليعازر
الناشر :جامعة تل أبيب
عدد الصفحات 528 :صفحة
يرى مؤلف هذا الكتاب أن وضع إسرائيل
انقلب خالل س���نوات قليلة رأسا على عقب:
من اتفاق س�ل�ام مع األردن والفلسطينيني،
ومن مصافحة تاريخية بني رئيس حكومتها،
إس���حق راب�ي�ن ،ورئيس منظم���ة التحرير
الفلسطينية ،ياسر عرفات ،في حديقة البيت
األبيض ومراس���م مؤثرة ملن���ح جائزة نوبل
للسالم إلى مهندسي االتفاق ،إلى حرب.
ويعتبر املؤل���ف أن هذه حرب من نوع
خاص وجديد .ويتس���اءل ،هل صدفة هي
أنه من ناحية الكثير من مميزاتها تش���به
هذه احلرب اجلديدة حروبا أخرى جرت في
الوقت نفسه في العالم؟ هل صدفة هي أن
انتفاضة األقصى كانت حلقة في سلسلة
مواجهات مسلحة بني إسرائيل ومحيطها
ووقعت بعد توقيع اتفاقيات أوس���لو ،وما
زالت مستمرة عمليا حتى اليوم؟
ويتن���اول الكتاب أس���ئلة مثل :هل حقا
كان���ت انتفاض���ة األقصى غي���ر متوقعة؟
وهل كان باإلمكان منعه���ا؟ وماذا توقعت
إسرائيل أن حتققه من احلرب؟ وهل حتققت
التوقعات؟
هذا الكتاب عبارة عن حتليل اجتماعي
للعوامل االجتماعية والثقافية والسياسية
املسببة للحرب ،والتي متنحها شرعية جتعل
من الصعب إنهاءها.
مؤل���ف الكت���اب أوري ب���ن اليع���ازر
ه���و محاض���ر في قس���م عل���م االجتماع
واألنثروبولوجي���ا ف���ي جامع���ة حيفا .وهو
متخص���ص ف���ي عل���م اجتم���اع احلروب
والعالقات بني اجليش واملجتمع والسياسة،
واملجتمع املدني اإلس���رائيلي والدميقراطية
والعسكرة والعنصرية.

تحكم االحتالل بحياة
الفلسطينيين

اسم الكتاب :بيروقراطية االحتالل
المؤلفة :ياعيل بردة
الناشر :معهد ف��ان لير وهكيبوتس
هميئوحاد
عدد الصفحات 190 :صفحة
يفتح ه���ذا الكتاب أمام القارئ إمكانية
االطالع عل���ى نظام تصاري���ح التنقل في
الضف���ة الغربي���ة واألجه���زة البيروقراطية
لالحتالل اإلس���رائيلي في الضفة .وتكشف
املؤلفة بواس���طة اس���تخدام م���واد قانونية
ووثائ���ق إداري���ة ومقابالت ومش���اهدات،
عن أجهزة إدارة ش���ؤون الس���كان وأنظمة
التصاريح والقيود على تنقل الفلسطينيني من
سكان الضفة الغربية ،التي تسير بواسطة
آلية تنظيمية معقدة ودرامية وخفية عن العني.
وليس على غرار األجهزة البيروقراطية
في األنظمة الليبرالية ،التي صاغ مبادئها
األساسية ماكس فيبر ،فإن بيروقراطية
االحتالل اإلسرائيلي تعمل مبوجب منوذج
تنظيمي كولونيالي وإمبريالي إلدارة
شؤون السكان الرعايا في األنظمة غير
الدميقراطية .وتتسم هذه البيروقراطية
بالليونة اإلدارية وقوانني الطوارئ الدائمة
التي تستند إلى أمور شاذة في القانون.
ويت���م التحك���م بحياة الفلس���طينيني في
املناط���ق احملتلة من خالل مجموعة منظمات،

بينها الشرطة واإلدارة املدنية وحرس احلدود
ومنس���ق أعمال احلكومة في املناطق وسلطة
التش���غيل وجهاز األمن العام (الش���اباك).
وه���ذه املنظومة ،التي يعتمد نش���اطها على
أجهزة تشخيص وتصفية البشر على أساس
تقييم���ات س���رية وسياس���ة متغي���رة وجمع
املعلومات االس���تخباراتية ،هي حالة متطرفة
جلهاز إدارة ش���ؤون الس���كان ال���ذي تؤثر
تطبيقاته وطريقة عمله ليس على الضفة الغربية
وسكانها الفلسطينيني فقط ،وإمنا على تصميم
البيروقراطية السياسية التي تدير شؤون حياة
املواطنني والسكان في دولة إسرائيل.

نشهد في الس���نوات األخيرة حضورا
متزاي���دا للحري���دمي ،رجاال ونس���اء ،في
املجتمع واالقتصاد والثقافة في إسرائيل.
وهم يرتادون دورات التأهيل املهني ودوائر
التش���غيل والتجمعات التجارية .وينش���ط
احلريدمي في الدعوة إلى التدين .ويس���كن
الكثير منهم في املدن واملستوطنات احلريدية
اجلديدة في كال جانبي اخلط األخضر .وهم
حاضرون في وس���ائل اإلعالم والس���ينما
واملسرح .وهم حاضرون في أجهزة األمن.
ويطالبون بتغيير أمناط الس���لوك في احليز
العام في إسرائيل كلها.

ياعيل بردة ه���ي محامية متخصصة في
القانون اإلداري والدس���توري وطالبة أبحاث
في جامعة برينس���تون .وب�ي�ن املجاالت التي
تتن���اول في عمله���ا حقوق اإلنس���ان وحرية
التنقل .ومثلت فلس���طينيني من سكان الضفة
الغربية في قضايا عديدة أمام احملكمة العليا
واحملاكم العسكرية.

لذل���ك ،يرى هذا الكتاب أنه ليس مفاجئا
أنه في اخلطاب العام وفي مؤسسات احلكم
واملؤسس���ات العام���ة وبني رج���ال األعمال
وأصحاب املصالح التجارية ،يوجد انشغال
كبير حول قضية مكانة واحتياجات احلريدمي
واحلريديات اخلاصة في سياق اندماجهم في
املجتمع .واألسباب احلقيقية لهذا االنشغال
ه���و الزيادة الس���كانية للمجتم���ع احلريدي
وانتشاره اجلغرافي وتأثيره الكبير على املناعة
االقتصادية للدولة في احلاضر واملستقبل.

خروج الحريديم في إسرائيل
من التقوقع

اسم الكتاب :من صراع البقاء إلى التجذر
– تحوالت في المجتمع الحريدي في
إسرائيل ودراسته
المحرران :كيمي كبالن ونوريت شتيدلر
الناشر :هكيبوتس هميئوحاد ومعهد
فان لير
عدد الصفحات 314 :صفحة

وتس���تعرض األبح���اث الت���ي يجمعها
الكت���اب ،وكل بح���ث بطريقت���ه ،عدة نواح
يتبني من التدقيق فيها أن املجتمع احلريدي
يزداد قوة وحتى أنه يوسع صفوفه .وخالفا
للخطاب احلريدي الرس���مي ،الذي يستمر
في بث تهدي���د وجودي ،فإن احلديث يدور
عل���ى انتقال من مجتمع يصارع على بقائه
إل���ى مجتمع تنبعث منه مناعة داخلية وثقة
جماعية بالنفس .وترافق االنتقال من صراع
البقاء إلى التجذر تخبطات كثيرة وتوترات
داخلي���ة ،األمر الذي ينعكس في أش���كال
النظ���ر إلى ه���ذا املجتم���ع ،وبضمن ذلك
الدراسات حوله وفهمه واالعتبارات املتعلقة
بكل بحث في سياسة اجتماعية طويلة األمد
بش���أن املجتمع احلريدي خاصة واملجتمع
اإلسرائيلي عامة.
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