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مراجعات قصيرة 
 رنيم العزة

...

أصــدرت مؤسســة الدراســات الفلســطينية النســخة احملدثــة مــن الدليــل الصــادر 
عــام 2011، إذ مت حتديثهــا واإلضافــة عليهــا لتشــمل جوانــب أخــرى. ويهــدف الدليــل 
ــي كل  ــة ف ــة وحتليلي ــة ووصفي ــة وموثق ــية منهجي ــات أساس ــدمي معلوم ــى تق إل
مــا يتعلــق باحلركــة الصهيونيــة وإســرائيل. شــارك فــي إجنــاز الدليــل نخبــة مــن 
الباحثــني واألكادمييــني املطلعــني علــى املعلومــات األوليــة وأحــدث املراجــع العلميــة 
املوثــوق بهــا باللغــات العبريــة والعربيــة واإلجنليزيــة والفرنســية. وتختلــف نســخة 
ــات  ــة لعالق ــى تغطي ــتمل عل ــا تش ــنة 2020 بأنه ــة لس ــدة املعدل ــل اجلدي الدلي
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــات املتحــدة األميركي ــم، خصوصــاً الوالي إســرائيل بيهــود العال

موضــوع نظــام األراضــي وسياســات احليــز.

للصهيونيــة،  األيديولوجيــة  اخللفيــة  عــن  باحلديــث  الشــامل  الدليــل  يبــدأ 
وينتهــي باحلديــث عــن أدوات الســيطرة علــى الوعــي واجلســد واحليــاة السياســية 

للفلســطينيني.

ــني  ــت ب ــددة تنوع ــام متع ــي أقس ــمة ف ــالً مقس ــر فص ــي عش ــن اثن ــون م يتك
ــرائيل  ــي إس ــم ف ــام احلك ــة ونظ ــة األيديولوجي ــا اخللفي ــة، منه ــع مختلف مواضي
ــاً  ــت أيض ــاد، وتضمن ــة واالقتص ــم والصحاف ــة والتعلي ــي والتربي ــام القانون والنظ
األرض والتخطيــط العمرانــي، ومصــادر القــوة فــي العالقــات االقتصادية املشــتركة، 
والســيطرة اإلســرائيلية علــى األراضــي الفلســطينية والســورية احملتلــة عــام 1967. 

مراجعة كتاب : حرب المئة عام على فلسطين: قصة االستعمار االستيطاني والمقاومة
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تبحــث الكاتبــة فــي اثنــني مــن املفاهيــم اجلديــدة، وهمــا: الدبلوماســية الروحيــة 
واملشــترك اإلبراهيمــي، باعتبارهمــا مســميني جديديــن خلطــط اســتعمارية.

وحســب الكاتبــة، فــإن مفهــوم املشــترك اإلبراهيمــي تدعمــه احلكومــات األميركية 
ــوش األب  ــذ خطــاب الرئيــس األميركــي جــورج ب ــذ عــام 1990، أي من ــة من املتعاقب
عــن »النظــام العاملــي اجلديــد«، ولكــن املفهــوم مت تطويــره ليأخــذ مســاراً تطبيقيــاً 
ــدود  ــة احل ــعارات إزال ــع ش ــدة ترف ــق والءات جدي ــى خل ــدف إل ــام 2000، ويه ــد ع بع
والــوالءات الســائدة مــن أجــل ترســيخ مفهــوم املواطــن العاملــي، ليصبــح والء الفــرد 

مرتبطــاً مبشــترك واحــد بينهــم، وهــو املشــترك اإلبراهيمــي. 

ــرة  ــتخدامه ألول م ــوم مت اس ــا مفه ــة، بأنه ــية الروحي ــول الدبلوماس ــت ح وكتب
كمدخــل لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة األلفيــة بــني عامــي 2000- 2015 مــن خــالل 
ــع معــدالت  ــاءة مــن أجــل مكافحــة الفقــر ورف ــة بن ــث عــن مشــاريع تنموي احلدي
ــه عــام 2015 مــن  ــر تطبيقات ــم مت تطوي ــة، ث ــدول النامي ــة، ال ســيما فــي ال التنمي
خــالل خطــط التنميــة املســتدامة حتــت رعايــة األمم املتحــدة، وتتنــوع برامجهــا بــني 
ــاء  ــة لبن ــر طالبي ــات دوائ ــي، وجمعي ــع مدن ــات مجتم ــة، ومؤسس ــد أكادميي معاه
ــة،  ــي للدبلوماســية الروحي ــك املؤسســات املركــز العامل ــدة، ومــن تل الكــوادر اجلدي
ــم،  ــة إبراهي ــدة، ورؤي ــروع األرض اجلدي ــالم، ومش ــل الس ــن أج ــان م ــة األدي ومنظم

ــة. ــات اليهودي ــز العالق ومرك
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ــات  ــم والتطبيق ــي املفاهي ــاً ف ــاً عميق ــاب بحث ــالل الكت ــن خ ــة م ــدم الكاتب وتق
ــب  ــارئ لتقري ــات للق ــي مخرج ــات وتعط ــل املعلوم ــتقبلية، وحتل ــارات املس واملس

ــة. ــرة العام الفك

يتكــون الكتــاب مــن أربعــة فصــول ومقدمــة وخامتــة، وهــو كتــاب قّيــم وأكادميــي، 
تقــدم مــن خاللــه الكاتبــة وجهــة نظر بنــاء علــى معلومــات وتقــصٍّ وبحــث عميق، 
ــرى فــي كتابهــا مــن اخملططــات االســتعمارية  ــم كمــا ت ــر العال ــى حتذي لتصــل إل

اجلديــدة حتــت مســميات جديــدة.
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2021

376 صفحة

ــة  ــول املعرف ــب ح ــة الكات ــرة وعبقري ــاب خب ــذا الكت ــي ه ــاوي ف ــي اجلرب ــدم عل يق
ــا  ــارة وتقدمه ــور احلض ــخ وتط ــم التاري ــل فه ــن أج ــارة م ــة واحلض واأليديولوجي
واستشــراف مســتقبلها وتكويــن صــورة عنــه وفهــم عالقــة احلضــارات بعضهــا 
ــة  ــول ومقدم ــة فص ــي خمس ــض، ف ــى بع ــا عل ــدم بعضه ــباب تق ــض وأس ببع

ــة. وخامت

ــة  ــارة الغربي ــور احلض ــن تط ــة ع ــتعالئية الغربي ــرة االس ــاب النظ ــد الكت ينتق
ــخ  ــر التاري ــح بت ــتخدم مصطل ــابقة، واس ــانية الس ــارات اإلنس ــا احلض وجتاهله
ــل  ــن جتاه ــني ع ــي املصطلح ــري ف ــكل عبق ــب بش ــر الكات ــث عَب ــه، حي وتدحرج
احلضــارة الغربيــة للحضــارات اإلنســانية الســابقة لهــا وعــن فضلهــا فــي تراكــم 
املعرفــة بـــ »بتــر التاريــخ«، بينمــا جــاء »تدحــرج التاريــخ« للتعبيــر عــن أن التقــدم 
والتطــور البشــري عجلــة مســتمرة ال تتوقــف وال تنتهــي بانتهــاء إحــدى احلضــارات، 
وتتقــدم األمم وتتطــور نتيجــة لتراكــم املعرفــة  منــذ بدايــة البشــرية حتــى اليــوم، 
ــؤدي تراكــم املعرفــة البشــرية للوصــول ملرحلــة التقــدم التــي يشــهدها  حيــث ي
ــع  ــة، وتتراج ــي البيئ ــان وف ــان باإلنس ــة اإلنس ــي عالق ــث ف ــوم، فيبح ــم الي العال
ــذه  ــم ه ــارة لتراك ــج احلض ــة، وتنت ــن وازدادت املعرف ــدم الزم ــا تق ــات كلم الغيبي
املعرفــة فيقــول: »مســار تاريــخ التقــدم اإلنســاني ليــس محســوماً علــى اإلطــالق، 
بــل مفتــوح باســتمرار أمــام إبــداع البشــر«. ويســتعرض الكاتــب فــي فصلــي بتــر 
ــة  ــارات ونظري ــدام احلض ــة ص ــخ ونظري ــة التاري ــة نهاي ــه نظري ــخ وتدحرج التاري
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ــد  ــل وينتق ــش ويحل ــس، ويناق ــكارل مارك ــة ل ــة التاريخي ــاء واملادي ــوء واالرتق النش
ويقــدم مخرجــات التحليــل، ويعــرف احلضــارة فــي مفهومهــا وارتباطاتــه وصعــود 

ــرى. ــارة ألخ ــي حض ــا وتخط ــا وتواليه ــا وتألقه ــارة وهبوطه احلض

ــني  ــود الص ــع صع ــتقبلية تتوق ــرة مس ــاب نظ ــة الكت ــي خامت ــاوي ف ــدم اجلرب يق
ــات  ــار الوالي ــد مــن اجلهــد والوقــت، باعتب ــك، باملزي ألن مؤهالتهــا تســمح لهــا بذل
ــعاً  ــر متس ــت يوف ــي أي وق ــا ف ــة، وانهياره ــارة الغربي ــز احلض ــة مراك ــدة خامت املتح
للبديــل، إال أن ذلــك قــد ال يكــون قريبــاً أو وشــيكاً، ألن األنظمــة الدميقراطيــة مثــل 
ــا  ــد ميكنه ــا ق ــاً، م ــها ذاتي ــرمم نفس ــتطيع أن ت ــة تس ــدة األميركي ــات املتح الوالي
مــن متديــد أمــد حضارتهــا. وتــرك الكاتــب آخــر كلماتــه فــي الكتــاب عــن الشــأن 

ــخ. ــذي يقــع خــارج التاري ــي ال العرب
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يوميات عارف العارف في إمارة شرق األردن 1929-1926

تحقيق وتقديم علي محافظة

ضبط ودراسة ومقابلة نصوص مهند مبيضين

المركز العربي ألبحاث ودراسة السياسات 

2020

276 صفحة

يســجلُّ الكتــاب يوميــات عــارف العــارف حــني كان ســكرتيراً عاّمــاً حلكومــة شــرق 
األردن، ُمعــاراً مــن حكومــة فلســطني االنتدابيــة فــي الفتــرة 1926-1929، مقســماً 
إلــى أربعــة فصــول عــن ســنوات 1926/ 1927/ 1928/ 1929 بالتوالــي، باإلضافــة إلــى 
مقدمــة وملحــق ونبــذة عــن حيــاة املــؤرخ عــارف العــارف وأعمالــه الفكريــة فــي 
ــاب فــي التمهيــد عــن  ــاب. كتــب علــي محافظــة فــي مقدمــة الكت ــة الكت بداي
عــارف العــارف واصفــاً إيــاه: »يعــد عــارف العــارف مــن املؤرخــني البارزيــن للقضيــة 
ــالً.  ــوالً وعم ــا؛ ق ــوا عنه ــن دافع ــيني الذي ــني السياس ــن املناضل ــطينية، وم الفلس
فــي مدينــة القــدس، أبصــر النــور عــام 1892، ودرس فــي مدارســها االبتدائيــة، وأمت 
ــطنبول،  ــة إس ــق بجامع ــم التح ــام 1910، ث ــطنبول ع ــي إس ــة ف ــته الثانوي دراس
لينهــي دراســته فيهــا عــام 1913، متحصــالً علــى شــهادة الليســانس فــي اإلدارة 

واالقتصــاد«.

ــام 1921،  ــد ع ــي األردن بع ــة ف ــية واالجتماعي ــاة السياس ــات احلي ــف اليومي تص
وتوثــق تفاصيــل احلكــم وسياســة االنتــداب وتقــدم نقــداً لهــا، وتســرد تفاصيــل 
عالقتــه بشــيوخ األردن ومثقفيهــا ومســؤولي االنتــداب البريطانــي فــي شــرق األردن.

تشــكل تفاصيــل اليوميــات مزيجــاً مــن الثقافــة واملعرفــة واخلبــرة واملشــاعر التــي 
يعبــر فيهــا الكاتــب عــن أحــداث ال ميكــن امللــل منهــا أو التغاضــي عنهــا،
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 خاصــة أن تلــك احلقبــة الزمنيــة مفصليــة ومهمــة وغنيــة باألحــداث فــي تاريــخ 
األردن وفلســطني، وميكــن أن يلمــس القــارئ شــخصية الكاتــب فــي الســرد، وهــذا 
ــة الســير الذاتيــة، وال يبخــل فــي وصــف ارتياحــه أو انزعاجــه  مــن جماليــات كتاب
مــن شــخص مــا، وميكــن أن يعبــر عــن رأيــه فــي أي شــأن، ســواء كان ذلــك سياســياً 
أو اقتصاديــاً أو اجتماعيــاً ناقــداً بــكل ذوق وأناقــة بلغــة سلســة ولطيفــة ومباشــرة 
دون تكلــف أو مفــردات صعبــة، مبجــرد أن تبــدأ الفقــرة بســطرها األول، يبــدأ الهــدف 

مــن كتابتهــا يتجلــى دون عنــاء. 
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المكتبة الخالدية في القدس 1720- 2001

وليد الخالدي

طبعة ثانية 2021

مؤسسة الدراسات الفلسطينية 

87 صفحة

يبــدأ الكتــاب بنــص مقتبــس لصــالح الديــن األيوبــي عــن بيــت املقــدس »القــدس«  
ــد  ــبقها متهي ــول يس ــة فص ــى خمس ــوي عل ــة، يحت ــة والديني ــا التاريخي ألهميته
ــمل  ــدس، ويش ــي الق ــة ف ــة اخلالدي ــن املكتب ــا ع ــق وببليوغرافي ــا ملح ويلحقه
مخطوطــات وصــورًا، وورد فــي الصفحــة األخيــرة مــن الكتــاب صــورة عــن فرمــان 

ــي. ــع العثمان ــا التوقي ــة يتصدره ــات اخلالدي ــن مخطوط ــي م عثمان

ورد فــي مقدمــة الكتــاب فــي التمهيــد حتديــد رائــع ملــكان املكتبــة اخلالديــة فــي 
ــب  ــه »فــي قل ــد قراءت ــى القــدس القدميــة عن ــارة إل القــدس يأخــذ القــارئ فــي زي
ــة  ــي الناحي ــريف ف ــرم الش ــن احل ــر م ــة مت ــافة مائ ــى مس ــة، عل ــدس القدمي الق
ــة  ــي املغارب ــى ح ــراق وعل ــى الب ــل عل ــلة، وتط ــاب السلس ــق ب ــن طري ــة م اجلنوبي

ــي«  ــى احل ــة إل ــن املؤدي ــي مدي ــة أب ــق بعقب ــذا الطري ــى ه ــد ملتق ــابق عن الس

ــام  ــا ع ــواة خملطوطاته ــع أول ن ــذ مت جتمي ــة من ــوء اخلالدي ــن نش ــاب ع ــدث الكت يتح
1720، قبــل افتتاحهــا كمكتبــة عامــة عــام 1900، كمــا متكنــت جمعيــة أصدقــاء 
املكتبــة اخلالديــة مــن احلفــاظ عليهــا وتنميتهــا علــى الرغــم مــن مــرور نكبــة عــام 

1948 ونكســة عــام 1967.
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حتتــوي املكتبــة علــى مجموعــة مهمــة وذات قيمــة تاريخيــة عظيمــة مــن الكتــب، 
منهــا مــا هــو عــدد مــن اخملطوطــات، مثــل قصــص األنبيــاء التــي كتبهــا ابــن أبــي 
ــة بخــط اليــد  عدســة القدســي عــام 1452 ميــالدي، وبلــغ عــدد املؤلفــات املكتوب
ــرن  ــى الق ــا إل ــل تاريخ ــي ال حتم ــات الت ــدم اخملطوط ــخ أق ــود تاري ــا، ويع 112 عنوان

الرابــع الهجــري.
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BDS حركة مقاطعة إسرائيل

بحث في الطرق والقيم والتأثير

عمرو سعد الدين

مؤسسة الدراسات الفلسطينية 

2020

383 صفحة

يشــكل هــذا الكتــاب، الــذي بــدأ باقتبــاس للراحلــة الناشــطة األميركيــة األصــل، 
فلســطينية القلــب والهــوى راشــيل كــوري، دراســة شــاملة للمهتمــني والدارســني 
ــع  ــا، يتتب ــعها وتأثيره ــا وتوس ــا وامتداده ــة وبداياته ــة املقاطع ــوء حرك ــن نش ع
ــتثمارات  ــحب االس ــا لس ــي عمله ــة ف ــده احلرك ــذي تعتم ــوذج ال ــاب النم الكت
مــن إســرائيل ومقاطعتهــا دوليــا وفــرض العقوبــات عليهــا،  منــوذج يعتمــد علــى 
حصــار إســرائيل فــي نقطــة ضعفهــا األساســية املتمثلــة فــي اجلانبــني القيمــي 
واألخالقــي، مــن خــالل نظريــة الطبــق املرتــد »البومرنــغ1«، مــع احلفــاظ علــى البعــد 
الفلســطيني، ويذهــب الكتــاب إلــى أن هنــاك اختالًفــا بــني الطــرق التــي ســاهمت 
فــي تشــكل احلركــة ) االنتفاضــة الشــعبية وحمــالت املقاطعــة داخــل فلســطني 
كمقاومــة وطنيــة للتحــرر( وأولوياتهــا ) الضغــط علــى إســرائيل ومقاطعتهــا يأتــي 

عــن طريــق العمــل العابــر للحــدود(.

ــي/  ــي/ نقاب ــوع )مدن ــع ومتن ــطيني واس ــالف فلس ــع ائت ــة جم ــتطاعت احلرك اس
سياســي(، ومتكنــت مــن حتقيــق جنــاح داخلــي وخارجــي، يرصــد الكتــاب في خمســة 
ــي  ــرائيلي ف ــور اإلس ــجال احلض ــا، وس ــي أوروب ــا ف ــة، امتداده ــأة احلرك ــول نش فص
دعــوات املقاطعــة، والتبنــي العربــي الرســمي للمقاطعــة، وامتدادهــا فــي الواليــات 

�"/ O&D إA/اK' 9"G ا7^/ق/ ]f/>8 ا#7*} eR79 اiأ !L U7)@7ا K' دول ا7^;(ل K' /"�eR75ث اW< ١  أن
ا7;/:5.
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املتحــدة األمريكيــة. 

أمــا أهــم إجنــازات حركــة املقاطعــة التــي يتحــدث عنهــا الكتــاب فهــي ســعيها 
ــأن  ــم ب ــاع العال ــاح بإقن ــي والنج ــي واخلارج ــطيني الداخل ــال الفلس ــر النض لتأطي

إســرائيل دولــة فصــل عنصــري عبــر حمــالت محليــة ودوليــة.

يحتــوي الكتــاب علــى حتليــل لطريقــة عمــل حركــة املقاطعــة، فالنضــال 
ــى  ــا عل ــرائيل وإجباره ــة إس ــل مواجه ــن أج ــاس م ــه باألس ــطيني موج الفلس
ــي تقــوم  ــي الت ــدول الشــمال العامل ــدا يصــل ل ــرا بعي ــك تأثي ــا بذل التراجــع محدث
بدورهــا مبقاطعــة إســرائيل، وبحســب حتليــل الكاتــب فإن حركــة املقاطعة نفســها 
تخطــت ذلــك ولــم تعــد عابــرة للحــدود وحســب وإمنــا أصبحــت أيضــا مرجعيــة. 

ــر  ــي مؤمت ــام 1920 ف ــة ع ــي للمقاطع ــرك الوطن ــات التح ــى بداي ــب إل ــود الكات يع
ــاج  ــث دعــا املؤمتــر ملقاطعــة اإلنت ــة اإلسالمية-املســيحية فــي نابلــس، حي اجلمعي

ــاله مؤمتــر عــام 1922. ــم ت ــع األراضــي، ث اليهــودي فــي فلســطني وعــدم بي

ميكــن اعتبــار الكتــاب أكادمييــا ومرجعــا مهمــا لدراســة حركــة املقاطعــة، لغتــه 
سلســة وواضحــة ويحتــوي وصفــا دقيقــا لــكل مــا يرتبــط مبوضوعــه، باإلضافــة 

ــل فــي عمــق احلركــة وعملهــا واجنازاتهــا. ــاب حتلي ــه كت ــى كون إل
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Arab Armor VS Israeli Armor

Six Days War 1967

Chris Mcnab 

Osprey Publishing, 2021

pages 80

الدرع العربي مقابل الدرع اإلسرائيلي: حرب األيام الستة 1967

كريس مكناب

أوسبري للنشر 2021

80 صفحة

يقــدم املؤلــف كريــس مكنــاب، املــؤرخ اخملتــص بالشــأن احلربــي، فــي هــذا الكتــاب، 
حتليــالً حلــرب األيــام الســتة، محايــداً دون تبريــر أو لــوم ألحــد، وإمنــا يكشــف ســير 
ــواٍح  ــات واألســاليب وإســتراتيجيات احلــرب وأســباب الهزميــة مــن ن احلــرب والتقني
ــي  ــل الزمن ــن التسلس ــل ع ــدأ بفص ــي تب ــول الت ــبعة فص ــالل الس ــدة، خ عدي
للحــرب وتنتهــي بفصــل بعنــوان التحليــل. ويشــتمل الكتــاب علــى صــور وملحــق 

ومقدمــة وخامتــة.

ــة،  باالعتمــاد علــى روايــات مقنعــة مباشــرة مــن قــادة الوحــدات واألطقــم الفردي
ــة،  ــة وصريح ــة واضح ــتراتيجيات بلغ ــة واإلس ــن األدوات احلربي ــب ع ــرح الكات يش
ــة  ــماء أدوات حربي ــة وأس ــدالالت احلربي ــات وال ــض املصطلح ــتخدم بع ــه يس ولكن
وناقــالت وأجهــزة مبســميات حتتــاج للبحــث عنهــا ملعرفتهــا. ويقصــد مــن خــالل 
تفاصيــل كتابــه حتليــل احلــرب كونهــا مفصليــة وليــس بهــدف تســليط الضــوء 

علــى أحــد األطــراف فــي احلــرب.
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Decolonizing Israel, Liberating Palestine

Zionism, Settler Colonialism, and the Case for one Democratic State

Jeff Halper

Pluto Press

2021

256 pages

إنهاء استعمار إسرائيل وتحرير فلسطين

الصهيونية، االستعمار االستيطاني... الدولة الديمقراطية الواحدة

جيف هالبر

بلوتو بريس 

2021

يتحــدث جيــف هالبــر عــن إمكانيــة الدولــة الواحــدة بســبب فشــل أطروحــة حــل 
الدولتــني، مــا أدى إلــى ضــرورة تبنــي منــوذج آخــر قائــم علــى املســاواة والدميقراطيــة 
وإعطــاء الفلســطينيني حقوقهــم الشــرعية، ويناقــش فــي العمــق حــول 
الصهيونيــة واملمارســات االســتعمارية اإلســرائيلية جتــاه الفلســطينيني، باإلضافــة 
إلــى التطــرق إلــى مســؤولية اجملتمــع الدولــي وضــرورة اتخــاذ موقــف حاســم مــع 
إســرائيل، ال ســيما فــي قضايــا حقــوق الفلســطينيني الشــرعية وإيقــاف الفصــل 
ــاب  ــي الكت ــي ف ــع الدول ــب اجملتم ــب الكات ــاته. ويخاط ــة ممارس ــري بكاف العنص
ــط  ــرق األوس ــى الش ــة عل ــج إيجابي ــه نتائ ــتكون ل ــراع س ــاء الص ــاره أن إنه العتب
والعالــم، ولهــذا، اعتبــر أن هنــاك أربعــة أســباب تســتدعي توجيــه األنظــار جتــاه 

النــزاع فــي فلســطني، وهــي:
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االســتعمارية •  للممارســات  نتيجــة  املســتمرة  الفلســطينيني  معانــاة 
جتاههــم. اإلســرائيلية 

قضية الالجئني الفلسطينيني في الشتات.• 

النــزاع فــي فلســطني هــو بســبب اســتعمار أحــادي يهــدد اســتقرار املنطقــة، • 
ولكــن بإمــكان الواليــات املتحــدة األميركيــة، احلليــف األهــم إلســرائيل، التدخل 

بشــكل صحيــح إلنهــاء الصــراع وجعلــه منوذجــاً لالســتقرار.

ــة •  ــا للدميقراطي ــى منوذجه ــي عل ــع العامل ــاء الطاب ــى إضف ــرائيل عل ــل إس تعم
العســكرية القائمــة علــى القمــع الدائــم للفلســطينيني. إن تعريفهــم بأنهــم 
ــورة  ــية متط ــة بوليس ــع« دول ــى »بي ــدرة عل ــرائيل الق ــح إس ــون« مين »إرهابي
ــع  ــى جمي ــن« عل ــب »األم ــوق طل ــث يتف ــة، حي ــرب الدائم ــق احل ــا منط يقوده

ــة. ــة الدميقراطي ــكال احلماي أش

ــن  ــول ع ــة، ويق ــاتها احلقيقي ــة وممارس ــوم الصهيوني ــي مفه ــب ف ــث الكات يبح
الصهيونيــة إنهــا تشــكل حاليــاً حركــة اســتعمار واســتيطان تقــوم بإنشــاء دولــة 
فصــل عنصــري وتقــوم مبمارســات تــؤدي إلــى حرمــان الفلســطينيني مــن حقوقهم 
لصالــح حقــوق اليهــود. بالنســبة للكتــاب، فــإن ممارســات الفصــل العنصــري تهــدد 
العالــم اخلارجــي والداخلــي، ألن إســرائيل ال تخشــى شــيئاً وال ميكن معاقبتهــا دولياً، 

وبالتالــي، ال يوجــد مــا مينعهــا مــن ممارســة سياســاتها االســتعمارية العنصريــة.

ــم  ــاب ث ــر جن ــا ناص ــد لنادي ــا متهي ــول يتقدمه ــرة فص ــن عش ــاب م ــون الكت يتك
ــياً«  ــون سياس ــرة: أن تك ــة أخي ــوان »كلم ــة بعن ــا خامت ــاب، تلحقه ــة الكت مقدم
ــدات  ــى تعقي ــوي عل ــا ال حتت ــة، ولكنه ــاب أكادميي ــة الكت ــات. لغ ــق ومالحظ وملح
ــع  ــن اجملتم ــددة م ــات متع ــف فئ ــاً لتثقي ــاب موجه ــار الكت ــن اعتب ــة. وميك لغوي

ــة.  ــة ومقبول ــة جذاب ــاب بطريق ــة الكت ــم أطروح ــي لدع الدول
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Except For Palestine: the Limits of Progressive Politics

 Marc Lamont Hill

Mitchell Plitnick

240Pages

The New Press, 202s

باستثناء فلسطين: حدود للتقدمية السياسية

مارك ليمونت هيل

ميتشيل بليتنيك

نيو برس 2021

240 صفحة

ســلط الباحثــان مــارك ليمونــت هيــل وميتشــل بليتنيــك الضــوء علــى مســألة 
ــك  ــي أن التمس ــط، وه ــرق األوس ــي الش ــات ف ــة السياس ــق بصناع ــة تتعل مهم
بالسياســات األحاديــة اجلانــب واملؤيــدة إلســرائيل بشــكل ثابــت ومســتمر يعكــس 
انحرافــاً للحقيقــة. يخــوض الكتــاب فــي مســألة اســتثناء فلســطني فــي العديــد 
ــون  ــون املعارض ــون والليبرالي ــا التقدمي ــرق إليه ــي يتط ــة الت ــائل الدولي ــن املس م
ــمل  ــب أن تش ــني، إذ يج ــني اجلنس ــاواة ب ــة واملس ــة العرقي ــرة والعدال ــاه الهج جت
ــل،  ــع والقت ــر والقم ــم للتهجي ــطينيني وتعرضه ــاد الفلس ــادئ اضطه ــك املب تل
ومــا يتعــرض لــه ســكان قطــاع غــزة، واســتمرار احلصــار عليهــم وتشــديده مــن 
ــرض  ــا يتع ــل م ــن جتاه ــطني، وال ميك ــتثنى فلس ــن أن تس ــرائيل، إذ ال ميك ــل إس قب
لــه الفلســطينيون. ويوضــح الكتــاب إلــى أي مــدى جعلــت السياســة األميركيــة 
جتــاه فلســطني وتبنيهــا موقفــاً مســانداً إلســرائيل مهمــا كان ثمــن ذلــك، حتقيــق 

الســالم، أمــراً صعبــاً ومعقــداً. 
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يتطــرق الكتــاب ملســألة مهمــة، وهي اخللــط بــني الدفاع عــن حقوق الفلســطينيني 
ومعــاداة الســامية وكراهيــة إســرائيل. وتتمحــور النقطــة الرئيســية فــي الكتــاب 
عــن اســتثناء فلســطني فــي نقاشــات عن فلســطني ومــن أجل فلســطني نفســها! 
إذ تقــوم السياســات التــي تنتهجهــا الواليــات املتحــدة األميركيــة وإســرائيل علــى 
اتخــاذ قــرارات أحاديــة اجلانــب ال تشــمل فلســطني. ويكمــن اجلــدال فــي تســليط 
الضــوء علــى أهميــة وضــع فلســطني كجــزء مــن السياســات التــي تتخــذ جتــاه 

مصيرهــا ومســتقبلها.

يتكــون الكتــاب مــن مقدمــة وخامتــة وأربعــة فصــول، وهــو كتــاب ســلس ولغتــه 
واضحــة وأكادمييــة ومباشــرة فــي توضيــح األفــكار، إذ تتصــدر الفكــرة الرئيســية 
محتــوى الكتــاب وتتوضــح باقــي األفــكار والنقاشــات دون تكلــف، ويأتــي الكتــاب 
ــن  ــطينية م ــة الفلس ــى القضي ــوء عل ــلط الض ــي يس ــي دول ــاخ سياس ــي من ف

ــتقبلية.  ــات املس ــم السياس ــر ورس ــر املصي ــة تقري ناحي

يقــدم هيــل وبليتنيــك تدخــالً ضروريــاً فــي الوقــت املناســب مــن خــالل دراســة أبعاد 
ــى  ــالل عل ــار االحت ــرائيل، وآث ــي إس ــة ف ــع الدميقراطي ــك تراج ــي ذل ــا ف ــددة، مب متع
ــة  ــي لإلغاث ــل األميرك ــل التموي ــزة، وتقلي ــى غ ــروض عل ــار املف ــطني، واحلص فلس
ــات  ــدات والسياس ــة املعتق ــن مواءم ــف ميك ــاب كي ــأل الكت ــطينية. يس الفلس
التــي يتحــدث عنهــا املســؤولون والناشــطون احلقوقيــون واملواطنــون العاديــون مــع 

ــه؟ ــك كل ــم، وكيــف ميكــن أن تكــون فلســطني خــارج ذل القي
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Places of Mind A life of Edward Said

Timothy Brennan

Farrar, Straus and Giroux
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Pages 464

أماكن في الذاكرة : حياة إدوارد سعيد

تيموثي برينان

شتاروس وجيروكز للنشر، 2021

464 صفحة

240 صفحة

يهــدي الكاتــب تيموثــي برينــان كتابه للشــعب الفلســطيني، ويســتفتح صفحاته 
باقتبــاس إلدوارد ســعيد مــن »األســلوب املتأخــر« فيقــول: »ليــس كوئــام وحســم، 
ولكــن كصعوبــة عنــاد وتناقــض مســتمر«. يتكــون مــن اثنــي عشــر فصــالً بلغــة 
ــاج لقــارئ ذي ذوق فكــري  ــة، يحت ــاب ســيرة فكري ــاج للتعمــق، وهــو كت ــة حتت أدبي
فلســفي محــدد، وليــس ســهالً بلغتــه وتفاصيلــه، ويبــدو أن الكاتــب انخــرط فــي 
العديــد مــن اخملطوطــات واألوراق غيــر املنشــورة للمفكــر الراحــل، مــا جعــل مهمــة 
الكاتــب إجنــاز كتــاب ذات ذوق خــاص متميــز أقــرب ملــا قدمــه ســعيد مــن أعمــال 
متميــزة فــي حياتــه، وأوحــى بــأن الراحــل كان لديــه املزيــد ليقدمــه، مــن ضمنــه 

بعــض اخملطوطــات األوليــة لكتــب أثنــاء دراســته اجلامعيــة.

ــع  ــالت م ــمل مقاب ــي تش ــادر الت ــن املص ــد م ــد العدي ــذي اعتم ــب ال ــروي الكات ي
ــخصية  ــن ش ــي آي« ع ــن »أف ب ــات م ــى معلوم ــات وحت ــعيد ومخطوط ــة س عائل
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ــي  ــي ح ــد ف ــي، ول ــري نيويورك ــي قاه ــطيني مقدس ــو فلس ــة، فه ــعيد املركب س
الطالبيــة فــي القــدس وعــاش فــي القاهــرة فــي الزمالــك، وأكمــل تعليمــه وحياتــه 
ــي  ــخصية الت ــذه الش ــورك، وه ــيما نيوي ــة، ال س ــدة األميركي ــات املتح ــي الوالي ف
وصفهــا الكاتــب بأنــه لــو كان ســعيد مــن أجيــال اليــوم، لتــم وصفــه بــأن لديــه 
»فــرط حركــة«. ويتحــدث الكاتــب عــن تبلــور هــذه الشــخصية وصقلهــا وتطورهــا 
وأثــر البيئــة والتعليــم األكادميــي العالــي املســتوى الــذي تلقــاه ســعيد. وقــد متكــن 
الكاتــب ببراعــة مــن طــرح الكلمــات واملشــاعر والفكــر والفلســفة حــني احلديــث 

عنهــا. 

274



ع ا

 العدد المزدوج ٢٨٣ - ٢٨٤
٢٠

٢١
ف  

صي
ع  

بي
 ر

The Lost Orchard: the Palestinian- Arab Citrus Industry, 1850-1950

Mustafa Kabha

Nahum Karlinsky

Syracuse University Press 2021
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جامعة Syracuse  للنشر 2021

232 صفحة

ــي الصــادرات  ــات الفلســطينية تشــكل 77 % مــن إجمال ــت صناعــة احلمضي كان
ــالت  ــاة آلالف العائ ــت تشــكل عصــب احلي ــول عــام 1930، وكان الفلســطينية بحل
ــاء يافــا. يبحــث الكتــاب فــي كل مــا يتعلــق بهــذه  ــر مين ومحــرك تنميــة وتطوي
الصناعــة التــي شــكلت أهــم معالــم احليــاة املزدهــرة التــي كانــت للفلســطينيني 
قبــل النكبــة عــام 1948، التــي شــكلت عائــداً اقتصاديــاً عاليــاً ذا قيمــة تاريخيــة 
ــي اإلســرائيلي  ــإن الســرد الصهيون ــاب، ف ــة للفلســطينيني. وحســب الكت معنوي
قــد منــح صناعــة احلمضيــات اإلســرائيلية فــي العقــود األولــى بعــد عــام 1948 دوراً 
مشــابهاً للــدور الــذي يتــم منحــه فــي الوقــت احلاضــر للصناعــة عاليــة التقنيــة 
ــة، أو  ــطينية تاريخي ــة فلس ــا صناع ــن كونه ــام ع ــي الت ــرائيل، بالتغاض ــي إس ف
محاولــة لذكــر الفلســطينيني فــي ســرد تاريــخ تلــك الصناعــة، إذ كانــت صناعــة 
التصديــر الرئيســية فــي إســرائيل فــي العقــود األولــى بعــد قيــام الدولــة. وهــذه 

275



ع ا

 العدد المزدوج ٢٨٣ - ٢٨٤

٢٠
٢١

ف  
صي

ع  
بي

 ر

الصيغــة الكونيــة تقــدم بشــكل خاطــئ صناعــة احلمضيــات علــى أنهــا صناعــة 
ــة  ــة العمالي ــة الصهيوني ــل احلرك ــن قب ــطورياً م ــت أس ــة خلق ــة صهيوني يهودي
ــراء  ــل الصح ــى »جع ــي عل ــرد الصهيون ــي الس ــد ف ــة للتأكي ــة، ومحاول املهيمن
ــة  ــذه الصناع ــي ه ــث ف ــذي يبح ــاب ال ــة الكت ــاءت أهمي ــا ج ــن هن ــر«. م تزده
ــد  ــة، وج ــذه الصناع ــي ه ــث ف ــى البح ــل عل ــالل العم ــة. وخ ــطينية املهم الفلس
ــة  ــل احلرك ــن قب ــا م ــم تطويره ــم يت ــة ل ــذه الصناع ــي أن ه ــب كارلينس الكات
العماليــة الصهيونيــة كمــا تدعــي الكتابــات الصهيونيــة، وإمنــا مــن قبــل القطــاع 
ــى جعلهــا مزدهــرة وناجحــة  اخلــاص، وأن هــذه الصناعــة مت تطويرهــا والعمــل عل
وذات عائــد عــاٍل مــن قبــل الفلســطينيني قبــل أن تنســبها الصهيونيــة لنفســها 
الحقــاً، لذلــك، جــاءت تســمية الكتــاب متناســبة مــع محــاوالت طمــس التاريــخ 

احلقيقــي لهــذه الصناعــة بالبحــث عــن البســتان املفقــود.

ــدم  ــق، ويق ــات وملح ــة ومالحظ ــول، ومقدم ــة فص ــن خمس ــاب م ــون الكت يتك
حقائــق ووثائــق وصــوراً ومعلومــات لتثبيــت التاريــخ احلقيقــي لتلــك الصناعــة بــني 
عــام 1850 وعــام 1950، ولغتــه أكادمييــة واضحــة، وقــد اعتمــد الباحثــان مجموعــة 
ــالت الفلســطينية التــي  مــن املصــادر املتنوعــة، شــملت األرشــيف اخلــاص بالعائ
كانــت تنتــج احلمضيــات، واملكتبــة الوطنيــة اإلســرائيلية، واألرشــيف البريطانــي، 

ومت جتميــع املعلومــات وترتيبهــا بطريقــة متسلســلة إلنتــاج الكتــاب.
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288 صفحة

تســتعرض الكاتبــة آراء وأفــكاراً وقضايــا فــي الفكــر الصهيونــي لواحــد وعشــرين 
ــم  ــن ضمنه ــني، م ــيني ومؤرخ ــات وسياس ــاتذة جامع ــراً وأس ــاً ومفك ــاً وعامل باحث
ــم،  ــتاين، وغيره ــرت آينش ــاند، وألب ــلومو س ــي، وش ــون ليف ــه، وجدع ــالن بابي إي
وتناقــش أفكارهــم ومعارضتهــم ملــا آلــت إليــه ممارســات دولــة إســرائيل، وتطــرح 
فــي كتابهــا نقاشــاً عــن تناقضــات الصهيونيــة فــي جوهرهــا، وتقــوم بــكل ذلــك 
فــي مناقشــة تاريخيــة واحــدة خــالل الكتــاب. وليفيــت كاتبــة معارضــة تركــت 
ــى  ــة األقص ــدالع انتفاض ــد ان ــام 2001 بع ــي الع ــدا ف ــى كن ــافرت إل ــرائيل وس إس
نتيجــة لعــدم حتملهــا مــا يتعــرض لــه الفلســطينيون، وهــي ناشــطة حقوقيــة 
تســتخدم فــي كتابهــا خبرتهــا كناشــطة سياســية وباحثــة مــن أجــل كشــف 

ــان. ــوق اإلنس ــاكات حق ــات وانته التناقض
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ــني  ــكار معارض ــا أف ــي غالبيته ــة، وف ــر متنوع ــات نظ ــاب وجه ــتعرض الكت يس
للصهيونيــة تنتهــك حقــوق الفلســطينيني، ولكــن قــد يلتفــت القــارئ ملعلومــات 
جديــدة أو أســماء معروفــة، خصوصــاً أن أســماء املفكريــن الذيــن يتــم اســتعراض 
ــن يهــود وأســاتذة  ــاب قــد تكــون أســماء ملفكري فكرهــم ومناقشــتهم فــي الكت
فــي اجلامعــة العبريــة وباحثــني، ولكــن ال ميكــن أال يعــرف القــارئ ألبــرت آينشــتاين، 
ــت  إذ توضــح الكاتبــة مــن خــالل الكتــاب أن مناصــرة آينشــتاين للصهيونيــة كان
هامشــية، الهتمامــه بالعلــم، وأن صحيفــة نيويــورك تاميــز أظهرتــه كمناصــر بعــد 

وفاتــه عندمــا نعتــه فــي الصحيفــة خالفــاً للحقيقــة.

 وتسعى الكاتبة لتعريف وتثقيف القارئ اليهودي، حتى أنها توجه رسالة لقراءة فكر 
إدوارد سعيد ومحمود درويش، وتطالب اجملتمع اليهودي بالتمسك بالتقاليد اليهودية 

اإلنسانية التي تسعى للمساواة. 

278



ً شؤون فلسطينية قبل 48 عاما
كانون أول  )ديسمبر( 1973 

288



صدر حديثا...  كتاب
العسكرية الفلسطينية ذروة الكفاح املسلح واالقتالع   

289


