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اسم الكتاب: تاريخ موجز لوالدة اليسار في العالم

تأليف: شلومو ساند

الناشر: ريسلينج 

سنة النشر: 2021

عدد الصفحات: 280

يحــاول الكاتــب تقديــم تاريخ موجــز لــوالدة اليســار العاملــي وظهــوره يف التاريخ، 

ــات  ــنني واأليديولوجي ــّر الس ــى م ــه ع ــي دفعت ــة الت ــوى االجتماعي ــتعرض الق ويس

ــا يف  ــوًرا مركزيً ــا مح ــاواة باعتباره ــه باملس ــدد مطالبت ــي رافقته، ويج ــية الت األساس

ــر،  ــابع ع ــرن الس ــة األوىل يف الق ــورة اإلنكليزي ــن الث ــي: م ــار التاريخ ــود اليس صع

مــروًرا بالثــورة الفرنســية يف أواخــر القــرن الثامــن عــر، إىل تبلــور الطبقــة وصعــود 

الحــركات العماليــة يف القــرن التاســع عــر، حتــى االنتفاضــات املناهضــة لاســتعمار 

يف القــرن العريــن.  يســتعرض الكاتــب مختلــف أشــكال التيــارات اليســارية حــول 

ــات  ــاز التناقض ــدد بإيج ــا، ويُح ــا وإنجازاته ــا؛ جرائمه ــا؛ إخفاقاته ــم؛ هزائمه العال

التــي واجهتهــا عــى مــر الســنني، ومســاهمتها املبــارشة وغــر املبــارشة يف تقليــص 

عــدم املســاواة يف العالــم. وال يخفــي الكاتــب كونــه يســاريًا، لكــن هــذا ال يمنعــه مــن 

وصــف املــآيس التــي ألحقتهــا أحــزاب اليســار بمختلــف األماكــن التــي وصلــت فيهــا 

إىل مناصــب يف الســلطة.

مساعد بحث يف مدار "مدار".  *
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اسم الكتاب: نتنياهو، السيرة الذاتية )طبعة جديدة(

تأليف: بن كسبيت

الناشر: يديعوت 

سنة النشر: 2021

عدد الصفحات: 480

صــدرت الطبعــة الجديــدة مــن كتــاب ســرة نتنياهــو الــذي يحــاول فيــه الكاتــب 

ــذي  ــو ال ــرة نتنياه ــة بمس ــئلة املتعّلق ــن األس ــة م ــة متنوع ــن مجموع ــة ع اإلجاب

ــات  ــبعة بالتناقض ــخصية ُمش ــل، وش ــخ إرسائي ــادة يف تاري ــد أروع الق ــه أح ــرى في ي

واملواهــب، مــن خــال مراجعــة حياتــه وطفولتــه، بــدًءا مــن اســتعراض ســرة جــّده 

الحاخــام ناتــان ميليكوفســكي يف بولنــدا يف بدايــة القــرن املــايض، مــروًرا بســرة أبيــه 

الربوفســور بــن تســيون نتنياهــو وشــقيقه يونــي، وانتهــاء بزوجاتــه الثاث. ويحــاول 

الكاتــب تقديــم أفــكار جديــدة، ويوجــه األضــواء إىل الزوايــا البعيــدة يف حيــاة بنيامــني 

نتنياهــو وأســاليبه.

دفن معي
ُ

اسم الكتاب: أسرار لن ت

تأليف: يوسي بيلين

يديعوت الناشر: 

سنة النشر: 2021

عدد الصفحات:344

ــي  ــرة أو املقاه ــت يف األدي ــل حدث ــارئ تفاصي ــني للق ــف بيل ــاب، يكش ــذا الكت يف ه

ــل  ــش املراح ــى هام ــات ع ــب عريق ــني صائ ــه وب ــاء بين ــا يف الخف ــادق، وأحيانً والفن

ــمي  ــاش الرس ــف النق ــل وق ــول تفاصي ــلو”، وح ــات “أوس ــات اتفاقي ــة ملفاوض املختلف

حــول اتفــاق الســام، وملــاذا اقــرح شــمعون بريــس دخــول عرفــات إىل غــزة، ومــا 

هــي املحادثــات والنقاشــات التــي دارت بــني إســحق رابــني وبــرس يف ذلــك الوقــت؟

يــروي الكاتــب أيًضــا والدة مــروع “اكتشــاف” )تغليــت بالعربيــة( الــذي ســعى 

ــاب  ــه 700000 ش ــل بموجب ــا، وص ــودي الحًق ــروع يه ــم م ــح أه ــذي أصب ــه، وال إلي

ــك،  ــة إىل ذل ــل. باإلضاف ــرة اآلالف إىل إرسائي ــع إىل هج ــل، ودف ــارة إرسائي ــودي لزي يه

ــن  ــتيعاب املهاجري ــرض اس ــر لغ ــس وزراء مصّغ ــه مجل ــن تأسيس ــب ع ــدث الكات يتح

اليهــود قبــل موجــة الهجــرة الروســية، وكيــف كان وراء قــرار إرسائيــل فــرض عقوبــات 

ــن  ــد م ــه تقاع ــني إن ــول بيل ــا. ويق ــوب إفريقي ــري يف جن ــل العن ــام الفص ــى نظ ع

ــة  ــرى مهم ــور أخ ــرغ ألم ــه ليتف ــد نفس ــد وع ــا كان ق ــتني كم ــن الس ــة يف س السياس

ــب  ــي عايشــها الكات ــروي األحــداث الت ــة ت ــاب أشــبه بســرة ذاتي ــه. الكت بالنســبة إلي

ــة. عــن قــرب خــال شــغله ملناصــب سياســية مختلف
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اسم الكتاب: إسرائيل الثالثة

تأليف: شاي بيرون

الناشر: يديعوت

سنة النشر: 2021

عدد الصفحات: 232

ــني  ــع ب ــال الجم ــن خ ــد م ــة والتقالي ــًدا للدول ــا جدي ــاب تعريًف ــذا الكت ــدم ه يق

الدوالنيــة والتقاليــد. يتضمــن الكتــاب وصــف رحلــة حيــاة مضطربــة للكاتــب، الحاخام 

ــزل  ــب يف من ــد الكات ــد ول ــكنازية، فق ــي وأم أش ــد ألب رشق ــذي ول ــرون ال ــاي ب ش

ــط  ــي الخ ــني جانب ــاس ب ــط التم ــى خ ــه ع ــى منزل ــا، وبن ــح حاخاًم ــي وأصب علمان

ــة  ــة واملدرســة الديني ــة تســاهار الحاخامي األخــرض. بــرون هــو أحــد مؤســي منظم

“أوروت شــاؤول”. وشــغل منصــب وزيــر الربيــة والتعليــم ونائبــا لرئيــس الكنيســت، 

ــاب قائــاً:  ورئيــس حركــة “بنيمــا”. ويصــف الباحــث والكاتــب ميخــا غودمــان الكت

ــة  ــول الدوالني ــة ح ــة رائع ــرون نظري ــاي ب ــام ش ــدم الحاخ ــة، يق ــل الثالث “يف إرسائي

واملحافظــة )التقاليــد( والعاقــة املفاجئــة بينهمــا، وعندمــا تنتهــي مــن القــراءة ســتفهم 

ــل”. ــة إرسائي ــز دول ــق لغ ــل وأعم ــكل أفض بش

اسم الكتاب: الطبقة الوسطى العربية - الفلسطينية الجديدة في إسرائيل: جوانب 

اقتصادية، اجتماعية-ثقافية وسياسية.

تأليف: عزيز حيدر

الناشر: مركز والتر ليباخ- جامعة تل أبيب

سنة النشر: 2021

عدد الصفحات: 244

يتنــاول الكتــاب نمــو الطبقــة الوســطى العربيــة الفلســطينية يف إرسائيــل منــذ عــام 

1948 وحتــى الســنوات األخــرة، ويُشــر إىل العوامــل التــي ســاهمت يف تشــكيل هــذه 

الطبقــة، كمــا ويحّلــل الســمات االجتماعيــة والثقافيــة املمميــزة لهــا مــن خــال تفصيــل 

املميــزات االجتماعيــة، وأنمــاط الحيــاة بمــا يف ذلــك التحــوالت يف نمــط االســتهاك. كمــا 

ويتطــرق الكتــاب إىل التحديــات التــي واجهــت الطبقــة الوســطى العربيــة والتطــورات 

السياســية يف املجتمــع الفلســطيني يف الفــرات التاريخيــة املختلفــة، خصوًصــا منــذ هبــة 

أكتوبــر 2000.
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اسم الكتاب: لغة خارج مكانها: االستشراق، المعرفة والعربية في إسرائيل

تأليف: يونتان مندل

الناشر: معهد فان لير

سنة النشر: 2020

عدد الصفحات: 271

يحــاول هــذا الكتــاب البحــث يف ســؤال الوضــع “الشــاذ” للغــة العربيــة يف إرسائيــل، 

التــي يراهــا لغــة الــرق األوســط واللغــة األقــرب للعربيــة، ولغــة الفلســطينيني واللغــة 

األم لقرابــة نصــف اليهــود يف إرسائيــل. يتتبــع الكاتــب تطــور تعليــم اللغــة العربيــة يف 

إرسائيــل خــال القــرن املــايض واملنطــق املتحكــم بــه، ويكشــف عــن محوريــن شــّكا 

ــة،  ــس اللغ ــة لتدري ــة اللغوية-النحوي ــو املقارب ــل: األول ه ــة يف إرسائي ــات العربي دراس

ــل  ــا إىل إرسائي ــن أوروب ــروا م ــن هاج ــود الذي ــترقون اليه ــدره املس ــج مص ــو نه وه

ــذي نشــأ يف ظــل  ــاط االســتخباراتي ال ــي هــو االرتب ــن. والثان ــل القــرن العري يف أوائ

ــال  ــة يف مج ــة - أمني ــبكات مدني ــكلت ش ــاره تش ــي، ويف إط ــي اإلرسائي ــراع العرب ال

تدريــس العربيــة، وهــذا هــو أول كتــاب يحّلــل التاريــخ االجتماعــي والســيايس لتدريــس 

اللغــة العربيــة يف إرسائيــل. 

اسم الكتاب: أن تكون يهودًيا في ألمانيا النازية: المكان والزمان

تأليف: غي ميرون

الناشر: ياد فاشيم

سنة النشر: 2021

عدد الصفحات: 296

يحــاول الكتــاب اســتعراض الصدمــة العميقــة التــي حدثــت يف عالــم اليهــود يف أملانيا 

النازيــة، والتــي غــّرت تصورهــم للمــكان والزمان، ويحــاول تقديــم إجابــات لتســاؤالت 

ــم  ــد تنظي ــف أعي ــز العام؟ وكي ــن الحي ــتبعادهم م ــع اس ــود م ــل اليه ــف تعام كي

ــف  ــم الخاصة؟ وكي ــت يف منازله ــي حدث ــرات الت ــي التغي ــا ه ــة وم ــم االجتماعي حياته

أثــر ذلــك عــى الطريقــة التــي عاشــوا بها؟ اســتناًدا إىل مجموعــة متنوعــة مــن املصــادر 

اليهوديــة الشــخصية والعامــة، بمــا يف ذلــك اليوميــات واملراســات ومذكــرات الرجــال 

ــوء  ــّلط الض ــا ويُس ــرة، كم ــك الف ــة يف تل ــة اليهودي ــن الصحاف ــات م ــاء ومقتطف والنس

عــى جوانــب مختلفــة مــن الروتــني اليومــي لليهــود األملــان: والتعامــل مــع الصعوبــات 

التــي واجهتهــم. 


