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 انعدام العدل في توزيع األراضي

اسم الكتاب: »مراقبة األرض«
المؤلفان: رافيت حنانئيل وراحيل ألترمان

الناشر: هكيبوتس همئوحاد
عدد الصفحات: 516 صفحة

توصف »سلطة أراضي إسرائيل«، التي 

أراضي  »دائرة  املاضي  في  تسمى  كانت 

وأنها  الدولة«  »سمسار  بأنها  إسرائيل«، 

»جتسد البيروقراطية«. ويؤكد هذا الكتاب أن 

هذه هي الهيئة املسؤولة عن انعدام التوزيع 

العادل في املجتمع اإلسرائيلي.

إن موضوع األراضي في إسرائيل، أكثر 

من أي دولة أخرى، هو موضوع ينطوي على 

أهمية خاصة، وهو موضوع حساس أيضا. 

ويبحث الكتاب في مجمل االعتبارات املاثلة 

اإلسرائيلية،  األراضي  سياسة  أساس  في 

يوجه  الذي  ما  مثل:  أسئلة  إلى  ويتطرق 

االعتبارات  مكانة  هي  وما  القرار؟  صناع 

األراضي؟  سياسة  في  والبيئية  االجتماعية 

سياسية  اجليو  االعتبارات  مكانة  هي  وما 

البارزة؟ وملاذا تختلف سياسة األراضي في 

املدن عن املناطق القروية؟ ويتوصل الكتاب 

األفكار  وتناقض  مفاجئة  استنتاجات  إلى 

السائدة.  

الكتاب في نهايته استنتاجات  ويعرض 

وتوصيات عديدة، تعكس اخلالف بني مؤلفتي 

الكتاب حول تبرير استمرار امللكية القومية 

اليهودية لألراضي.

                       

وسائل إعالم في األزمات

اسم الكتاب: »وسائل اإلعالم الفلسطينية 
وبناء األمة«

المؤلفة: ماري توتري
الناشر: ريسلينغ

عدد الصفحات: 264 صفحة

الدكتوره  واألكادميية  الباحثة  تتناول 

وسائل  دور  الكتاب  هذا  في  توتري  ماري 

اإلعالم الفلسطينية في عملية بناء األمة منذ 

بداية عملية أوسلو، من خالل التركيز على 

السلطة  قيام  منذ  األولى،  السبع  السنوات 

الفلسطينية وحتى اندالع االنتفاضة الثانية.

السلطة  تعهدت  الفترة  هذه  وخالل 

الفلسطينية، بواسطة مؤسساتها اإلعالمية، 

األمة  بناء  وعملية  أوسلو  عملية  بدفع 

الفلسطينية. ووفقا للكتاب، فإنه في أعقاب 

اندالع االنتفاضة الثانية تخلت السلطة عن 

تعهدها وجندت وسائل اإلعالم في الصراع 

ضد إسرائيل. 

ويستعرض الكتاب وسائل اإلعالم التي 

السياسة  الفترة. ويحلل  تلك  تطورت في 

الفلسطينية  للسلطة  املعلنة  اإلعالمية 

اإلعالم  وسائل  دور  جتاه  اإلعالم  ووزارة 

الرسمية واخلاصة، ومفهوم مبلوري اإلعالم، 

الرسمي واخلاص، ودور وسائل اإلعالم في 

بناء األمة.

كذلك يتناول الكتاب سياسة السلطة 

التشديد  خالل  من  فعليا،  الفلسطينية 

العالقة  في  احلاصلة  التغيرات  على 

اإلعالم  ووسائل  السلطة  بني  املتبادلة 

وبعد  أوسلو،  فترة  طوال  الفلسطينية 

االنتفاضة الثانية أيضا. 

دور  فهم  طريق  عن  أنه  املؤلفة  وترى 

ومساهمتها  الفلسطينية  اإلعالم  وسائل 

في عملية بناء األمة، باإلمكان فهم طبيعة 

عملية بناء األمة خالل فترة أوسلو. واألمر 

الفلسطينية،  اإلعالم  وسائل  مييز  الذي 

االنتفاضة،  قبل  ما  فترة  في  خصوصا 

هو أنها وسائل إعالم في فترة أزمة، تدمج 

التحرر  أجل  من  النضال  مرحلة  بداخلها 

ومرحلة االستقالل اجلزئي. 

ماري  الدكتوره  الكتاب،  هذا  ومؤلفة 

توتري، تخرجت من قسم العلوم السياسية 

في جامعة حيفا. وترأس حاليا قسم العلوم 

للتربية  األكادميية  الكلية  في  االجتماعية 

“أورانيم”. وتشمل مجاالت أبحاثها وسائل 
اإلعالم العربية والعالقات اليهودية – العربية 

في إسرائيل.
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الالجئون األفارقة في إسرائيل

أسمرا  زاوية  »ليفينسكي  الكتاب:  اسم 

لسياسة  وقانونية  اجتماعية  جوانب   –

اللجوء في إسرائيل«

المؤلف: طالي كريتسمان – أمير

تس  هكيبو و لير  ن  فا معهد   : شر لنا ا

همئوحاد

عدد الصفحات: 556 صفحة 

وصل إلى دولة إسرائيل، خالل السنوات 

املاضية، عشرات آالف طالبي اللجوء األفارقة 

غير اليهود، ويزيد عددهم اليوم عن خمسني 

ألفا. وهجرة طالبي اللجوء هي اليوم ظاهرة 

منتشرة في جميع دول العالم تقريبا. 

والسيطرة  السيادة  مثل  مسائل  وتؤثر 

واملكانة،  االنتماء  واملجتمع،  احلدود  على 

الدميغرافيا واألمن، الثقافة والديانة، والرفاه 

والعدالة االجتماعية تأثيرا بالغا على التعامل 

مع طالبي اللجوء في إسرائيل والعالم وتلقي 

هذه  وعلى  مستقبلهم.  على  ثقيال  ظال 

بالالجئني  االعتناء  أن  غريبا  ليس  اخللفية، 

ويثير  سياسيا  مشحونا  موضوعا  أصبح 

خالفات بني السلطات التشريعية والتنفيذية 

والقضائية.  

وهذا الكتاب، »ليفينسكي زاوية أسمرا - 

جوانب اجتماعية وقانونية لسياسة اللجوء 

مقاالت  مجموعة  عن  عبارة  إسرائيل«،  في 

في  اللجوء  طالبي  قضية  تتناول  شاملة 

كتابها  يسعى  مقاال   12 ويضم  إسرائيل. 

إلى وضع مميزات جلالية طالبي اللجوء في 

ومقارنة،  نقدية  بصورة  وتصف،  إسرائيل 

جانب  من  جتاههم  املتغيرة  السياسات 

السلطات واملجتمع املدني. 

في  باحثون  هم  املقاالت  هذه  وكتاب 

مجاالت متنوعة، وكتاب ضالعون في النشاط 

في هذا املوضوع. ومن بني األمور التي تبحث 

املنظومة  مثل  مواضيع  املقاالت،  هذه  فيها 

البيروقراطية في إسرائيل للتعامل مع طالبي 

اللجوء في إسرائيل  اللجوء، جتارب طالبي 

وشكل اندماجهم في احليز احلضري، احلياة 

اللجوء  املسيحيني،  اللجوء  لطالبي  الدينية 

بواسطة  اللجوء  طالبي  إقصاء  واجلنوسة، 

إسرائيل  إلى  دخولهم  على  قيود  فرض 

وسجنهم في منشآت احتجاز أو معسكرات 

اعتقال، الالجئون من مواطني دول تعتبرها 

الفلسطينيون،  والالجئون  معادية،  إسرائيل 

حلول قابلة للتنفيذ لقضية الالجئني.

التعليم العربي في إسرائيل

التاريخية  الرواية  »الهوية،  الكتاب:  اسم 

العربي  التعليم  الثقافية في  والتعددية 

في إسرائيل«

المؤلفان: خالد عرار وعيريت كينان

الناشر: برديس

عدد الصفحات: 372 صفحة

يسعى هذا الكتاب إلى وضع حتٍد أمام 

الهامشية املزدوجة، ووضع أساس أكادميي 

وعام، يسهم في وضع أسس بحث متعدد 

الثقافات للتربية واملجتمع، يبقي مكانا وحيزا 

لالختالف. وينبع القرار بتناول هذه املواضيع 

من أفكار محرري الكتاب، ومبوجبها أن مهمة 

األكادمييا ال تنحصر بالتدريس والبحث من 

أجل البحث، وإمنا يوجد لديها دور عام في 

البحث  مبعنى  احلقيقة،  عن  الدائم  البحث 

في النظام االجتماعي والتعبير عن مفاهيم 

جديدة من أجل تصحيح املظالم. 

والكتاب هو محاولة أولية إلثارة تفكير في 

طبقات عميقة في التعليم العربي، وبالطريقة 

احلاكمة  املؤسسة  خاللها  من  تنظر  التي 

هذه  عن  التعبير  يتم  مثلما  إليه،  اليهودية 

الفلسطيني   – العربي  التعليم  في  األمور 

التربية  طبقة  طبقاته:  بكل  إسرائيل  في 

وجهاز  للتدريس  التأهيل  طبقة  األساسية، 

التعليم العالي.

كبير  محاضر  هو  عرار  خالد  الدكتور 

في مركز الدراسات األكادميية في كلية أور 

يهودا، ومدير مشارك لبرنامج في قسم إدارة 

وتنظيم أجهزة التعليم في كلية سخنني.

والدكتوره عيريت كينان هي مديرة برنامج 

التربية  موضوع  في  الثاني  للقب  الدراسة 

املسؤولية  معهد  ورئيس  والثقافة،  واملجتمع 

في  األكادميية  الدراسات  مركز  في  املدنية 

أور يهودا.   



128

الدروز في إسرائيل

اسم الكتاب: »الدروز، عملية تشكيل«

المؤلف: شمعون أفيفي

الناشر: أريئيل

عدد الصفحات: 340 صفحة

يتناول هذا الكتاب قضايا وفصوال خفية 

الدرزية خالل  الطائفة  تشكيل«  »عملية  في 

األلف عام املاضية، وأحد جوانبها هو قدوم 

الدروز إلى فلسطني والسكن فيها، إضافة 

الييشوف  وبني  بينهم  العالقة  قصة  إلى 

اليهودي ودولة إسرائيل الحقا. 

من  مجموعة  إلى  الكتاب  هذا  ويضاف 

األبحاث السابقة التي أجراها مؤلفه، شمعون 

أفيفي، لرسم صورة كاملة وغنية حول تاريخ 

الدروز في إسرائيل. وجاءت صياغات الكتاب 

بحساسية، إذ إن املؤلف خصص جل عمله 

التفاهم  »وتعميق  الدرزية  الطائفة  لدراسة 

بني اجلمهور اليهودي والدروز مواطني دولة 

إسرائيل«.

أفيفي،  الدكتور شمعون  الكتاب،  مؤلف 

ومرشد  الدروز،  موضوع  في  محاضر  هو 

سياحي في القرى الدرزية. وعمل في املاضي 

األمن  كلية  خريج  وهو  مخابرات،  كضابط 

ملركز  اإلدارية  اللجنة  في  وعضو  القومي، 

تراث االستخبارات.

سيرة موجزة لبن غوريون

اسم الكتاب: »بن غوريون، صورة زعيم«

المؤلف: أنيتا شابيرا

الناشر: عام عوفيد

عدد الصفحات: 208 صفحات

البروفسور  الكتاب،  هذا  مؤلفة  تقول 

ورئيس  إسرائيل  مؤسس  إن  أنيتا شابيرا، 

كان  غوريون،  بن  دافيد  األول،  حكومتها 

»شخصا ال مييل إلى كشف حياته الروحية«. 

كتبتها  التي  حياته  سيرة  فإن  ذلك  رغم 

بإيجاز، تركز على محاولة الكشف عن بن 

غوريون الرجل، والتوقف عند مميزات زعامته 

في فترات مصيرية، وال متتنع عن تسليط 

ضوء على مساوئه. 

ووفقا للكتاب، فإن بن غوريون كان يتمتع 

بقدرة قيادية خاصة، ووصلت إلى أوجها في 

السنوات 1942 – 1953. »عندما بدأ يتضح 

)احملرقة(،  الرهيبة  اليهودية  املأساة  حجم 

التطورات  تنبؤ  من  الييشوف  زعيم  متكن 

السياسية التي ستولد فرصة ملرة واحدة من 

أجل تطبيق حلم الوثبة اليهودية«. 

وتصف املؤلفة بن غوريون كمن »قاد طريق 

القوى«  وحتصني  اليهودي  الشعب  جتنيد 

التي أخرجت املشروع الصهيوني بإقامة دولة 

لليهود في فلسطني إلى حيز التنفيذ. وفي 

تلك السنوات، لم يتردد بن غوريون في اتخاذ 

قرارات صعبة. وتعتبر املؤلفة بن غوريون أنه 

»واحد من أعظم زعماء الشعب اليهودي في 

األجيال األخيرة«. 

مؤلفة الكتاب، البروفسور أنيتا شابيرا، 

البحث  في  إسرائيل«  »جائزة  على  حائزة 

وعملت  إسرائيل«،  »شعب  حول  التاريخي 

تل  جامعة  في  طويلة  لسنوات  كمحاضرة 

باللغة  بداية  الكتاب  هذا  وصدر  أبيب. 

جلامعة  التابعة  النشر  دار  عن  االنكليزية 

ييل األميركية.

عالقات إسرائيل السرية في المنطقة
بحث   – وحيدة  »دولة  الكتاب:  اسم 

إسرائيل السري عن حلفاء في المنطقة«

المؤلف: يوسي ألفر

الناشر: مطر

عدد الصفحات: 208 صفحات 

تأسيسها،  منذ  إسرائيل،  دولة  بحثت 

واألقليات غير  الدول  إقامة عالقات مع  عن 

العربية وغير اإلسالمية في املنطقة. وكانت 

»عقيدة األطراف«، املوجودة في مركز الكتاب، 

العربي  املركز  لتطويق  عليا  إستراتيجية 

حكم  فترة  في  بإسرائيل  احمليط  املعادي 

الرئيس املصري جمال عبد الناصر. 

ويدور احلديث عن مشروع استخباراتي 

إيران  مع  حتالفات  شمل  النطاق،  واسع 
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وتركيا وأثيوبيا واألكراد في العراق وجنوب 

بعد  السبعينيات،  وفي  وغيرها.  السودان 

الشاه  وسقوط   ،1973 العام  تشرين  حرب 

في إيران، وتوقيع معاهدة السالم مع مصر، 

فقدت »عقيدة األطراف« مركزيتها في التفكير 

اإلستراتيجي في إسرائيل. 

مصطلح  أصبح  الراهنة،  الفترة  وفي 

»تطويق األطراف« ذا عالقة مع الواقع مجددا، 

فيما عادت إسرائيل لتكون محاطة باألعداء، 

املتشدد«  بـ»اإلسالم  املؤلف  يصفهم  الذين 

في غزة وسيناء وجنوب لبنان وسورية وإيران 

يروي  األطراف«  »عقيدة  خالل  ومن  وتركيا. 

هذا الكتاب قصة عالقات إسرائيل السرية 

ويبحث في مكانة إسرائيل في املنطقة، في 

املاضي واحلاضر.

عمل  ألفر،  يوسي  الكتاب،  هذا  مؤلف 

يافه  »مركز  مدير  وكان  املوساد  جهاز  في 

لألبحاث اإلستراتيجية«، الذي أصبح يعرف 

في  القومي«  األمن  أبحاث  بـ»معهد  الحقا 

كمستشار  ألفر  وعمل  أبيب.  تل  جامعة 

خاص لرئيس حكومة إسرائيل. وأصدر في 

الذئب مع  العام 2001 كتابا بعنوان »سكن 

حول  والفلسطينيون«  املستوطنون  الذئب: 

»غوش  حركة  قادة  بني  فيها  جمع  لقاءات 

إميونيم« االستيطانية وقياديني من منظمة 

التحرير الفلسطينية.   

االحتجاجات االجتماعية العام 2011
 – ر  لسو ا في  خ  و شر «  : ب لكتا ا سم  ا
بارونات  االجتماعية وعودة  االحتجاجات 

النهب«
المؤلف: يوسي يونا

الناشر: كيتر وصندوق فريدريك إيبرت

عدد الصفحات: 298 صفحة

االحتجاجات  أن  الكتاب  هذا  يعتبر 

في  إسرائيل  اجتاحت  التي  االجتماعية 

في  مؤسس  حدث  هي   2011 العام  صيف 

حياة املجتمع اإلسرائيلي، إذ إنها حازت على 

تأييد اجلمهور اإلسرائيلي كلّه وبجميع فئاته. 

وهذا أول كتاب يعرض حتليال عميقا لهذه 

االحتجاجات من جانب عالم اجتماع وناشط 

شارك في االحتجاجات بنفسه. 

ويقترح هذا الكتاب، بلغة مبسطة، البحث 

محلي  كتجّل  االجتماعية  االحتجاجات  في 

النطاق.  واسعة  وتاريخية  عاملية  لظاهرة 

طبيعة  عند  الوقوف  إلى  املؤلف  ويسعى 

االحتجاجات ومنط نشاطها، وعند التحديات 

املختلفة التي كانت ماثلة أمامها ومكانتها 

في احملور التاريخي، الذي يتحرك بني التقدم 

والتراجع الثقافي واالقتصادي. 

يونا،  يوسي  البروفسور  الكتاب،  مؤلف 

بن  جامعة  في  األكادميي  السلك  عضو 

غوريون في بئر السبع، وترأس طاقم اخلبراء 

االحتجاجات  ملنظمي  االستشارة  قدم  الذي 

االجتماعية في العام 2011. وفي االنتخابات 

العامة األخيرة انتخب عضوا في الكنيست 

عن قائمة »املعسكر الصهيوني«. 




