المكتبة

إعداد :عبد القادر بدوي
*

اسم الكتاب :تاريخ موجز لوالدة اليسار في العالم
تأليف :شلومو ساند
الناشر :ريسلينج
سنة النشر2021 :
عدد الصفحات280 :
يحــاول الكاتــب تقديــم تاريخ موجــز لــوالدة اليســار العاملــي وظهــوره يف التاريخ،
ويســتعرض القــوى االجتماعيــة التــي دفعتــه عــى مــ ّر الســنني واأليديولوجيــات
األساســية التــي رافقته ،ويجــدد مطالبتــه باملســاواة باعتبارهــا محــو ًرا مركزيًــا يف
صعــود اليســار التاريخــي :مــن الثــورة اإلنكليزيــة األوىل يف القــرن الســابع عــر،
مــرو ًرا بالثــورة الفرنســية يف أواخــر القــرن الثامــن عــر ،إىل تبلــور الطبقــة وصعــود
الحــركات العماليــة يف القــرن التاســع عــر ،حتــى االنتفاضــات املناهضــة لالســتعمار
يف القــرن العرشيــن .يســتعرض الكاتــب مختلــف أشــكال التيــارات اليســارية حــول
العالــم؛ هزائمهــا؛ إخفاقاتهــا؛ جرائمهــا وإنجازاتهــا ،ويُحــدد بإيجــاز التناقضــات
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.
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مساعد بحث يف مدار "مدار".

اسم الكتاب :نتنياهو ،السيرة الذاتية (طبعة جديدة)
تأليف :بن كسبيت
الناشر :يديعوت
سنة النشر2021 :
عدد الصفحات480 :
صــدرت الطبعــة الجديــدة مــن كتــاب ســرة نتنياهــو الــذي يحــاول فيــه الكاتــب
اإلجابــة عــن مجموعــة متنوعــة مــن األســئلة املتع ّلقــة بمســرة نتنياهــو الــذي
يــرى فيــه أحــد أروع القــادة يف تاريــخ إرسائيــل ،وشــخصية مُشــبعة بالتناقضــات
واملواهــب ،مــن خــال مراجعــة حياتــه وطفولتــه ،بــدءًا مــن اســتعراض ســرة جـدّه
الحاخــام ناتــان ميليكوفســكي يف بولنــدا يف بدايــة القــرن املــايض ،مــرو ًرا بســرة أبيــه
الربوفســور بــن تســيون نتنياهــو وشــقيقه يونــي ،وانتهــاء بزوجاتــه الثالث .ويحــاول
الكاتــب تقديــم أفــكار جديــدة ،ويوجــه األضــواء إىل الزوايــا البعيــدة يف حيــاة بنيامــن
نتنياهــو وأســاليبه.

ُ
اسم الكتاب :أسرار لن تدفن معي
تأليف :يوسي بيلين
الناشر :يديعوت
سنة النشر2021 :
عدد الصفحات344:
يف هــذا الكتــاب ،يكشــف بيلــن للقــارئ تفاصيــل حدثــت يف األديــرة أو املقاهــي
والفنــادق ،وأحيانًــا يف الخفــاء بينــه وبــن صائــب عريقــات عــى هامــش املراحــل
املختلفــة ملفاوضــات اتفاقيــات “أوســلو” ،وحــول تفاصيــل وقــف النقــاش الرســمي
حــول اتفــاق الســام ،وملــاذا اقــرح شــمعون برييــس دخــول عرفــات إىل غــزة ،ومــا
هــي املحادثــات والنقاشــات التــي دارت بــن إســحق رابــن وبــرس يف ذلــك الوقــت؟
يــروي الكاتــب ً
أيضــا والدة مــروع “اكتشــاف” (تغليــت بالعربيــة) الــذي ســعى
إليــه ،والــذي أصبــح أهــم مــروع يهــودي ً
الحقــا ،وصــل بموجبــه  700000شــاب
يهــودي لزيــارة إرسائيــل ،ودفــع إىل هجــرة اآلالف إىل إرسائيــل .باإلضافــة إىل ذلــك،
ّ
مصغــر لغــرض اســتيعاب املهاجريــن
يتحــدث الكاتــب عــن تأسيســه مجلــس وزراء
اليهــود قبــل موجــة الهجــرة الروســية ،وكيــف كان وراء قــرار إرسائيــل فــرض عقوبــات
عــى نظــام الفصــل العنــري يف جنــوب إفريقيــا .ويقــول بيلــن إنــه تقاعــد مــن
السياســة يف ســن الســتني كمــا كان قــد وعــد نفســه ليتفــرغ ألمــور أخــرى مهمــة
بالنســبة إليــه .الكتــاب أشــبه بســرة ذاتيــة تــروي األحــداث التــي عايشــها الكاتــب
عــن قــرب خــال شــغله ملناصــب سياســية مختلفــة.
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اسم الكتاب :إسرائيل الثالثة
تأليف :شاي بيرون
الناشر :يديعوت
سنة النشر2021 :
عدد الصفحات232 :
ً
تعريفــا جديــدًا للدولــة والتقاليــد مــن خــال الجمــع بــن
يقــدم هــذا الكتــاب
الدوالنيــة والتقاليــد .يتضمــن الكتــاب وصــف رحلــة حيــاة مضطربــة للكاتــب ،الحاخام
شــاي بــرون الــذي ولــد ألب رشقــي وأم أشــكنازية ،فقــد ولــد الكاتــب يف منــزل
علمانــي وأصبــح حاخامً ــا ،وبنــى منزلــه عــى خــط التمــاس بــن جانبــي الخــط
األخــر .بــرون هــو أحــد مؤســي منظمــة تســاهار الحاخاميــة واملدرســة الدينيــة
“أوروت شــاؤول” .وشــغل منصــب وزيــر الرتبيــة والتعليــم ونائبــا لرئيــس الكنيســت،
ورئيــس حركــة “بنيمــا” .ويصــف الباحــث والكاتــب ميخــا غودمــان الكتــاب قائ ـاً:
“يف إرسائيــل الثالثــة ،يقــدم الحاخــام شــاي بــرون نظريــة رائعــة حــول الدوالنيــة
واملحافظــة (التقاليــد) والعالقــة املفاجئــة بينهمــا ،وعندمــا تنتهــي مــن القــراءة ســتفهم
بشــكل أفضــل وأعمــق لغــز دولــة إرسائيــل”.

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 النشر2021 :
عدد الصفحات244 :
يتنــاول الكتــاب نمــو الطبقــة الوســطى العربيــة الفلســطينية يف إرسائيــل منــذ عــام
 1948وحتــى الســنوات األخــرة ،ويُشــر إىل العوامــل التــي ســاهمت يف تشــكيل هــذه
الطبقــة ،كمــا ويح ّلــل الســمات االجتماعيــة والثقافيــة املمميــزة لهــا مــن خــال تفصيــل
املميــزات االجتماعيــة ،وأنمــاط الحيــاة بمــا يف ذلــك التحــوالت يف نمــط االســتهالك .كمــا
ويتطــرق الكتــاب إىل التحديــات التــي واجهــت الطبقــة الوســطى العربيــة والتطــورات
ً
خصوصــا منــذ هبــة
السياســية يف املجتمــع الفلســطيني يف الفــرات التاريخيــة املختلفــة،
أكتوبــر .2000
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اسم الكتاب :لغة خارج مكانها :االستشراق ،المعرفة والعربية في إسرائيل
تأليف :يونتان مندل
الناشر :معهد فان لير
سنة النشر2020 :
عدد الصفحات271 :
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 ش ـ ّكال
دراســات العربيــة يف إرسائيــل :األول هــو املقاربــة اللغوية-النحويــة لتدريــس اللغــة،
وهــو نهــج مصــدره املســترشقون اليهــود الذيــن هاجــروا مــن أوروبــا إىل إرسائيــل
يف أوائــل القــرن العرشيــن .والثانــي هــو االرتبــاط االســتخباراتي الــذي نشــأ يف ظــل
الــراع العربــي اإلرسائيــي ،ويف إطــاره تشــكلت شــبكات مدنيــة  -أمنيــة يف مجــال
تدريــس العربيــة ،وهــذا هــو أول كتــاب يح ّلــل التاريــخ االجتماعــي والســيايس لتدريــس
اللغــة العربيــة يف إرسائيــل.

ً
يهوديا في ألمانيا النازية :المكان والزمان
اسم الكتاب :أن تكون
تأليف :غي ميرون
الناشر :ياد فاشيم
سنة النشر2021 :
عدد الصفحات296 :
يحــاول الكتــاب اســتعراض الصدمــة العميقــة التــي حدثــت يف عالــم اليهــود يف أملانيا
النازيــة ،والتــي غـ ّ
ـرت تصورهــم للمــكان والزمان ،ويحــاول تقديــم إجابــات لتســاؤالت
كيــف تعامــل اليهــود مــع اســتبعادهم مــن الحيــز العام؟ وكيــف أعيــد تنظيــم
حياتهــم االجتماعيــة ومــا هــي التغيــرات التــي حدثــت يف منازلهــم الخاصة؟ وكيــف
أثــر ذلــك عــى الطريقــة التــي عاشــوا بها؟ اســتنادًا إىل مجموعــة متنوعــة مــن املصــادر
اليهوديــة الشــخصية والعامــة ،بمــا يف ذلــك اليوميــات واملراســات ومذكــرات الرجــال
والنســاء ومقتطفــات مــن الصحافــة اليهوديــة يف تلــك الفــرة ،كمــا ويُســ ّلط الضــوء
عــى جوانــب مختلفــة مــن الروتــن اليومــي لليهــود األملــان :والتعامــل مــع الصعوبــات
التــي واجهتهــم.
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