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إعداد: عبد القادر بدوي

بة
كت

لم
ا

اسم الكتاب: العقد الذي ولد فيه »عرب إسرائيل«: إسرائيل ومواطنوها العرب-

الفلسطينيون 1976-1966

تأليف: درورون ماتسا 

الناشر: ريسلينغ

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: ٣05

يبحــث الكاتــب يف هــذا الكتــاب كيفيــة تطبيــق السياســة اإلرسائيليــة تجــاه املواطنــني 

العرب-الفلســطينيني مــن خــالل تحليــل مجــال الخطــاب الســيايس املؤســيس، والطريقــة 

التــي يتــم بهــا الحديــث عــن األقليــة مــن خــالل النظــم املفاهيميــة، والتعريفــات اللغويــة 

ــار  ــا، باعتب ــوالء« وغره ــس«، »ال ــور الخام ــل«، »الطاب ــرب إرسائي ــل »ع ــات مث واملصطلح

ــاء  ــاعد يف بن ــتقبلية، وتس ــط املس ــع الخط ــية وتض ــّكل أداة سياس ــات تش ــذه املصطلح ه

ــة  ــول األقلي ــة ح ــوروا املعرف ــن ط ــة الذي ــؤون العربي ــني يف الش ــرباء واملختص ــبكة الخ ش

العربيــة، والتــي تــم مــن خاللهــا تشــكيل الخطــاب تجاههــم ونــره وتفســره يف املجــال 

العــام وبــني صانعــي القــرار أيًضــا. 

بــرز يف هــذه العمليــة، بحســب الكاتــب، مستشــار الشــؤون العربيــة يف مكتــب رئيــس 

ــة توظيــف الدراســات  ــذي عــرف كيفي ــو ال ــك الفيلســوف« شــموئيل توليدان ــوزراء »املل ال

االســتراقية يف األكاديميــا اإلرسائيليــة، وأصبــح النــواة لشــبكة الخــرباء يف مجــال اإلعــالم 

ــة«. ــة »العربية-اإلرسائيلي ــاول القضي ــذي يتن ال

ــن  ــرباء، وتكم ــة والخ ــة والسياس ــة واللغ ــاب واملعرف ــني الخط ــاب ب ــذا الكت ــط ه  يرب

ــا  ــاب، وإنم ــالل الخط ــن خ ــات م ــة السياس ــات صياغ ــن آلي ــف ع ــس يف الكش ــه لي أهميت

ــي. ــا الداخ ــن منطقه ــف ع ــا يف الكش أيًض
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اسم الكتاب: الهيمنة واالستراتيجية االشتراكية: نحو سياسة ديمقراطية راديكالية 

تأليف: أرنستو لكالو وشنتل موف

الناشر: ريسلينغ

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 270

ــد  ــا بع ــوم »م ــالل مفه ــن خ ــية م ــف املاركس ــادة تعري ــاب إع ــذا الكت ــاول ه يُح

املاركســية« املتّجــذر بعمــق يف تفكيكيــة الثمانينيــات مــن العقــد املنــرم، وكونــه يحــاول 

إعــادة التفكــر يف األعــراف األساســية للفكــر املاركــيس دون التخــّي عــن التهمــة الراديكاليــة 

ــذ نــره ألول  ــث اســتطاع إحــداث جــدال حــاد من ــاب تأثــر شــديد، حي ــه، فــإن للكت في

مــرة يف العــام 1985، مــن حيــث األحــداث التــي أضفــت أهميــة إضافيــة لوجهــة النظــر 

ــات  ــا للهوي ــة وتحديه ــوفياتية؛ العومل ــة الس ــّكك الكتل ــل تف ــا، مث ــي يقدمه ــة الت النظري

ــدة  ــية جدي ــة وسياس ــات اجتماعي ــور هوي ــة؛ ظه ــة للحداث ــع الجماعي ــة واملواضي التقليدي

ــا. ــار وغره ــداف اليس ــة أه ــرة، وأزم ــمالية املتأخ ــات يف الرأس ــة باالضطراب مرتبط

ــة  ــة والراديكالي ــات النقدي ــاك اإلمكان ــاب إىل انته ــذا الكت ــوف يف ه ــكالو وم ــعى ل  يس

السياســية للتقاليــد املاركســية مــن خــالل دمجهــا مــع عنــارص التفكــر مــا بعــد البنيــوي، 

ــة:  ــة املختلف ــركات االجتماعي ــاالت الح ــية لنض ــرؤى السياس ــي ال ــالل تبنّ ــن خ ــك، م وكذل

الحركــة النســوية، والبيئيــة وحركــة الســالم. 

يُقــّدم الكاتبــان مفهوًمــا غــر جوهــري لـ«الهيمنــة« مــن أجــل فهــم املجــال الســيايس 

ــة. ــة وديمقراطي املعــارص، ومــن أجــل التفكــر يف ممارســة سياســة راديكالي

اسم الكتاب: حرب المئة عام القادمة

تأليف: عيرن نيتسان

الناشر: ماتر

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 192

يتنــاول الكتــاب الــراع املتنامــي بــني الواليــات املتحــدة والصــني، وهــي القصــة األكــرب 

يف عرنــا- العالقــة املعّقــدة واملتوتــرة بــني الصــني القــوة القديمــة الجديــدة التــي تتألــق 

مــن جديــد عــى املــرح العاملــي، والواليــات املتحــدة القــوة العظمــى التــي أجــربت عــى 

الدفــاع عــن موقعهــا. 

ــوم  ــات العل ــة وكلي ــات النظري ــن املناقش ــًدا ع ــراع بعي ــذا ال ــاب ه ــاول الكت يتن

ــا؛  السياســية، وإنمــا مــن جانــب تأثــر ذلــك عــى كل جانــب مــن جوانــب حياتنــا تقريبً

ــة،  ــواق املالي ــارة، واألس ــركات التج ــي وح ــاد العامل ــة، االقتص ــلحة الذري ــاخ واألس املن

والتطــورات التكنولوجيــة، وقضايــا الخصوصيــة وحريــة التعبــر- كل هــذه وأكثــر أجــزاء 

مــن لغــز واحــد كبــر تُكثّفــه حالــة التوتــر املتزايــدة باســتمرار بــني القوتــني العظميــني. 

ــخ،  ــاه التاري ــر اتج ــر؛ تغي ــن التغي ــاب ع ــو كت ــة ه ــام القادم ــة ع ــرب املائ ــاب ح كت

بعــد أن بــات الحــارض الــذي نعيشــه نتــاج نظــام عاملــي تاريخــي تــم تشــكيله يف منتصــف 

القــرن العريــن يف الحــروب العامليــة.
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اسم الكتاب: إسرائيل الثانية 

تأليف: أفيشاي بن حاييم

الناشر: يديعوت أحرنوت

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 408

ــث  ــن حي ــة« م ــل الثاني ــني يف »إرسائي ــود الرقي ــخ اليه ــاب تاري ــذا الكت ــاول ه يتن

االضطهــاد والقهــر املريــر والخطــوات املتخــذة لقمعهــم مــن ناحيــة، والشــفاء مــن ناحيــة 

أخــرى. إن »نظريــة إرسائيــل الثانيــة« مــن وجهــة نظــر بــن حاييــم، كمــا يســتعرضها يف 

هــذا الكتــاب، هــي رحلــة مــن االضطهــاد إىل الشــفاء؛ مــن املــّر إىل الحلــو، إنهــا بحســبه 

وثيقــة تاريخيــة معــارصة، مكتوبــة مــن القلــب والعقــل، وهــي تعبــر عــن شــعور العديــد 

ــاث  ــا يف األبح ــى اآلن صياغته ــم حت ــم يت ــي ل ــل، والت ــة يف إرسائي ــال اليهودي ــن األجي م

ــة. ــب املختلف والكت

اسم الكتاب: بين هتلر  وتشرشل

تأليف: يعقوب بلكوف

الناشر: ماغنيس

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: ٣5٣

ــة:  ــة الثاني ــرب العاملي ــخ الح ــروف يف تاري ــر مع ــه غ ــن وج ــاب ع ــذا الكت ــف ه يكش

محاولــة مســؤول كبــر يف الحكومــة البولنديــة املنفيــة التحــدث مــع قيــادة الرايــخ الثالــث 

ــة.  ــة إلفشــال هــذه املحادث ــل وكاالت االســتخبارات الربيطاني ومجهــود ناجــح مــن قب

تــم وصــف هــذا الحــدث يف الكتــاب مــن خــالل القصــص الشــخصية لبطلــني رئيســني، 

ــر  ــورة، واآلخ ــاالت املذك ــط يف االتص ــا توس ــدا، أحدهم ــد بولن ــن موالي ــان م ــا يهودي وهم

ســاعد الربيطانيــني يف القبــض عــى الوســيط أحــد أفــراد شــعبه، وإحضــاره إىل إرسائيــل 

وقتلــه فيهــا دون محاكمــة. بفضــل التحليــل الدقيــق لتقاريــر الجواســيس والدبلوماســيني 

البولنديــني والربيطانيــني واألملــان والــروس، والتــي يُكشــف عنهــا هنــا ألول مــرة، ســيتعّرف 

القــّراء عــى اتصــاالت الحكومــة الربيطانيــة الّريــة مــع كل مــن أملانيــا النازيــة واالتحــاد 

ــرب  ــي تعت ــة، الت ــر املقبول ــة النظ ــاب وجه ــّدى الكت ــك، يتح ــيوعي. وبذل ــوفيتي الش الس

احتــالل النازيــني لبولنــدا مقّدمــة معينــة للحــرب العامليــة الثانيــة. 

ــن  ــا، بم ــادة أوروب ــرط ق ــول 1939، انخ ــن أيل ــد األول م ــف األوىل بع ــنة والنص يف الس

ــة  ــية محموم ــاورات سياس ــى، يف من ــا العظم ــدا وبريطاني ــؤولني يف بولن ــار املس ــم كب فيه

ــل أن  ــارة، قب ــال يف الق ــاء القت ــخصية، إلنه ــة والش ــم الوطني ــة مصالحه ــدف إىل حماي ته

ــة.  ــخ البري ــة يف تاري ــرب كارث ــح أك تصب

ــات  ــة العالق ــني بنظري ــا للمهتم ــن نوعه ــدة م ــة وفري ــاهمة مهم ــاب مس ــدم الكت يق

ــتها. ــة وممارس الدولي
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اسم الكتاب: عن الحكم 

تأليف: عدي أوفير

الناشر: ريسلينغ

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 29٣

يكشــف هــذا الكتــاب عــن ثالثــة مفاهيــم أساســية للفكــر الســيايس: الدولــة، الحكومــة 

ــاب عــى ســؤال مــا هــي  ــب الكت ــث يُجي والسياســية، مــن خــالل إيقاعــات مختلفــة. حي

الدولــة يف الواقــع؟ ومــا هــي الحكومــة؟ عــى افــراض أنــه ليــس كل حكومــة دولــة، ومــا 

الــذي يجعلهــا، أي الحكومــة، سياســية؟ )عــى افــراض أنــه ليــس كل يشء يف هــذه البُنــى 

هــو ســيايس(. هــذه املفاهيــم مســتقاة مــن تقليــد طويــل للنظريــة السياســية األوروبيــة. 

يســعى الكتــاب لدفــع القــارئ إلعــادة التفكــر يف ذلــك، مــن خــالل اســتعراض أمثلــة 

ــّكل  ــي تُش ــك الت ــام، وتل ــكل ع ــم بش ــة املفاهي ــي بتاريخي ــق الوع ــن منطل ــة، م ملموس

ــة  ــى اللغ ــا ع ــث اعتماده ــن حي ــة(، وم ــة، السياس ــة، الحكوم ــاب )الدول ــا للكت موضوًع

ــا  ــة كم ــّذر بالعربي ــور املتج ــذا الظه ــا. ه ــن خالله ــا وم ــر فيه ــم النظ ــي يت ــة الت والثقاف

يظهــر يف الكتــاب، ويف ظــروف اليهــود املثقفــني- بحســب الكاتــب- يف إرسائيل/فلســطني. 

ويــرى الكاتــب أن رشوط هــذه الكتابــة تســاهم يف تشــكيل الخيــال الســيايس وخلــق أفــق 

ــة  ــالل الكتاب ــن خ ــا، م ــن إزالته ــّد م ــاء ال ب ــاط عمي ــه ونق ــب اخراق ــر يج ــدود للفك مح

بلغــة ليســت لغــة الدولــة، أو لغــة الحكومــة التــي تُعــّرف نفســها »الدولــة هــي أنــا«، ودون 

ــة هــي فعــل ســيايس. ــأن الكتاب معرفــة مســبقة ب

ــط؛  ــب فق ــى الكات ــس ع ــّراء ولي ــى الق ــد ع ــة تعتم ــة الكتاب ــب أن سياس ــي الكات  يّدع

حيــث أن لغــة الدولــة هــي الوســيط الــذي تتواجــد فيــه الدولــة كمــروع للخيــال املوّجــه، 

وال يشء يف هــذا املــروع نهائــي، فعــى الرغــم مــن أن الحكومــة لهــا القــدرة عــى وضــع 

حــّد لذلــك، لكنهــا يف النهايــة تســتند إىل طاعــة املحكومــني الذيــن ال يُمكــن ضمــان طاعتهــم 

بشــكل نهائــي، حيــث أن هــذا األمــر بحســب الكاتــب غــر مضمــون.


