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واجهة املكتبات
■ عن "رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش"،
صدرت الرتجمة العربية لكتاب "كل يوم
هو اضافة" الذي يعد شهادة مفصلة حول
السياسة االمريكية يف الرشق االوسط ،خصوصا
وانه بقلم جون كريي ،السيايس االمرييك
الذي قىض ثالثني عاما سيناتورا يف مجلس
الشيوخ ،واربعة اعوام وزيرا للخارجية يف
عهد الرئيس باراك اوباما ،وترشح قبلها عن
الحزب الدميوقراطي للرئاسة يف وجه الرئيس
جورج بوش االبن .يف هذا الكتاب الصادر بلغته االصلية عام ،2018
ميزج كريي بني حياته الشخصية وبني حياته العامة بدءا بحرب فييتنام
وانتهاء بالحرب السورية .ينقل الكتاب الوقائع بالتفصيل ،مستندا إىل
مذكرات كريي اليومية ،واىل وثائق رسية عن مختلف القضايا الساخنة،
كاملفاوضات االمريكية ـ اإليرانية يف شأن نزع االسلحة النووية ،والحوار
الفلسطيني  -االرسائييل ،والحرب السورية وغريها.
■ يعرف املؤرخ جاميس بار بأنه متخصص يف
التاريخ الحديث للرشق االوسط .يف كتابه
"سادة الصحراء :الرصاع االمرييك الربيطاين
عىل الرشق االوسط" الذي انتقل اخريا
اىل العربية ("دار الساقي" ـ ترجمة ماريا
الدويهي) ،يكشف بار الرصاع الخفي بني
القوتني عىل الرشق االوسط يف فرتة ما بعد
الحرب العاملية الثانية.
يرى ان الواليات املتحدة وبريطانيا عىل
تنافس دائم تح ّول يف غالب االحيان اىل خصومة رصيحة بخالف
الصورة الشائعة بأنهام متوافقتان يف السياسات حول القضايا.
■ بالتعاون مع "معهد استوكهومل البحاث
السالم الدويل ـ سيربي" ،اصدر "مركز
دراسات الوحدة العربية" الطبعة العربية
من كتاب "التسلح ونزع السالح الدويل"
الذي يصدره املعهد سنويا ليغطي ابرز
التطورات عىل الساحة العاملية يف ما
يخص قضايا التس ّلح والنزاعات املسلحة.
الكتاب الجديد يتابع التطورات التسلحية
واالمنية يف العامل يف عام  ،2018وتحتل
املنطقة العربية حيزا مهام منه ،نظرا اىل مكانتها املحورية عىل
صعيد الرصاعات ،املتشابكة اقليميا ودوليا ،يف قضايا التسلح
واالنفاق العسكري واالستقطابات املحورية ،والحروب والنزاعات
املسلحة واالرهاب ،وانكشاف الدول واملجتمعات فيها عىل التدخل
الخارجي االقليمي والدويل.

■ نقلت "الدار العربية للعلوم نارشون"
اخريا كتاب "نوفاسني ـ عرص الذكاء الفائق
القادم" اىل املكتبة العربية .يف هذا الكتاب
الذي وضعه جاميس لوڤلوك وبراين آپليارد،
يتنبأ املؤلفان بظهور كائنات جديدة اىل
الوجود من انظمة الذكاء الصناعي ،ستكون
قادرة عىل التفكري بشكل ارسع بعرشة آالف
مرة من البرش .جاميس لوڤلوك الذي يعترب
اعظم مفكر بيئي معارص ،يناقش هنا فكرة
ان حقبة االنرثوبوسني التي اكتسب فيها البرش تقنيات عىل مستوى
الكواكب ،وصلت اىل نهايتها بعد  300سنة ،وان عرصا جديدا هو
عرص النوڤاسني قد بدأ لتوه .حقبة ستشهد الرشاكة بني االنسان وبني
الذكاء الصناعي.
■ "نساء وفواكه وآراء" هو عنوان الرواية
الجديدة التي اصدرها الروايئ اللبناين
املعروف حسن داوود عن "دار هاشيت
انطوان" .يف هذا العمل ،ال يغادر داوود
ملعبه الروايئ بني الذاكرة واملكان والحرب
االهلية والتغيريات السوسيولوجية التي
شهدها لبنان .قرأنا ذلك يف رواياته السابقة
من "بناية ماتيلد" اىل "سنة االوتوماتيك".
ويف عمله الجديد ،يأخذنا اىل لبنان
الستينات املح ّمل باآلمال واالحالم قبل االنفجار الكبري الذي سيجهز
عىل كل هذا .نحن يف كلية الرتبية عام  ،1968حيث "الطالب مل يكونوا
يعرفون انهم يف زمن لبنان الجميل ،غري انهم ال بد شعروا بذلك .كان
هناك متسع للهو يف اقامة العالقات مع البنات ويف الحيك يف السياسة
واطالق اآلراء عىل سجية قائليها .كان الجميع يلعب حتى يف ما عُ رف
بعد ذلك بأنه ملعب خطر" .شيئاً شيئا ،سيتسلل الخراب اىل البرش
والحجر لحظة ُ"أطلقت الرصاصة عىل خد عبد الهادي".
■ انطالقا من التطورات السياسية الراهنة،
وتحديدا القضية الفلسطينية التي تتعرض
حالياً ملحاوالت تصفية يف ظل ما سمي
"صفقة القرن" ،ينسج الكاتب عبد الله
غلوم الصالح روايته الجديدة "الهجرة اىل
الجنوب" الصادرة عن "دار الفارايب".
تتمحور الرواية حول فلسطني ،يف جردة
حساب ملا آلت اليه القضية بسبب
املامرسات السياسية الخاطئة ،من خالل
شخصيتي الرواية الزوجني فهاد وصبحة اللذين ما اقدما عليه "كان
البداية االوىل من فصول صفقة القرن او صفعة القرن بعبارة ادق".

