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تنفــرد هــذه الدراســة بكونهــا ترصــد مســاحة بديهيــة فــي حيــاة البشــر فــي عاملنــا 
اليــوم فــي أي مــكان، إذ يأتــي األفــراد مــن خلفيــات متنوعــة مــع مســارات مختلفــة 
للتجمــع فــي مركبــات النقــل للتنقــل بسالســة داخــل املــدن وفيمــا بينهــا؛ ولكنــه 
ــائل  ــى أن وس ــاب إل ــير الكت ــطني. يش ــي فلس ــة ف ــة الغربي ــي الضف ــك ف ــس كذل لي
النقــل العــام مبختلــف تفاصيلهــا تشــكل حتديــاً لالســتعمار وقيــوده علــى حياتهــم 
ــات  ــات وممارس ــدة بسياس ــام بش ــل الع ــائل النق ــر وس ــم. وتتأث ــة وتنقالته اليومي
االســتعمار االســتيطاني نظــراً لتحكــم املســتعِمر بالطــرق العامــة، كمــا هــي حــال 
الشــبكة بــني املــدن الفلســطينية اخملتلفــة، مــا يجعــل التنقــل باســتخدام وســائل 
النقــل كســراً للقيــود، وهــو كســر يتعــارض مــع مســألة ضــم أكبــر مســاحة ممكنــة 
مــن األراضــي بأقــل عــدد مــن الســكان، وهنــا، ال تكتفــي إســرائيل بالفصل بــني املناطق 
ــوم  ــا تق ــرائيليون، وإمن ــا اإلس ــي يقطنه ــق الت ــطينيون واملناط ــا الفلس ــي يقطنه الت
بالفصــل بــني الســكان الفلســطينيني أنفســهم وتعيــق حتركاتهــم، إذ تقــارن الكاتبــة 
بــني التنظيــم والترتيــب الــذي يحصــل عليــه املســتوطنون، والصعوبــات والتحديــات 

التــي تواجــه الفلســطينيني، الذيــن يشــكلون الســكان األصالنيــني.

ــة  ــات املقاوم ــطينية ودراس ــات الفلس ــن الدراس ــة م ــة مجموع ــتخدمت الكاتب اس
ــع.  ــاهدتها للواق ــطني ومش ــارة فلس ــد زي ــا بع ــا مالحظاته ــت معه ــل، جمع والتنق
يقــع الكتــاب فــي خمســة فصــول تســبقها مقدمــة ومختصــر عــن وســائل النقــل 
فــي الضفــة الغربيــة وتلحقهــا خامتــة وملحــق. ويشــكل الكتــاب دراســة مهمــة ذات 
تسلســل تاريخــي منظــم وعميــق وواضــح لشــرح تفاصيــل الطــرق واملناطــق التــي 

اســتولت عليهــا إســرائيل.

Vehicles of Decolonization: Public Tran-
sit in the Palestinian West Bank )Critical 
Race, Indigeneity, and Relationality(

Maryam S. Griffin

Temple University Press 202

وسائل إنهاء االستعمار: النقل العام في الضفة 
الغربية في فلسطني )السباق احلرج، األصالة، 

والروابط(

مرمي س. جريفني

231 صفحة
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ــات  ــة الدراس ــن مؤسس ــادرة ع ــتقبل الص ــاق املس ــلة آف ــن سلس ــاب ضم ــع الكت يق
الفلســطينية، وهــو يتكــون مــن ســبعة فصــول ومقدمــة وخامتــة وملحــق. يتصــدر 
فصولــه مدخــل نظــري، أمــا منهجيــاً، فاعتمــد الباحــث فــي دراســته علــى العديــد 

ــات الصــادرة مــن األطــر الطالبيــة. ــالت، وقــام بتحليــل مضمــون البيان مــن املقاب

حتلــل الدراســة عمــل احلــركات الطالبيــة منــذ ســبعينيات القــرن املاضــي وحتــى عــام 
2020 فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ويشــير إلــى االختــالف بــني مســيرة احلــركات 
الطالبيــة فــي الضفــة الغربيــة عنهــا فــي قطــاع غــزة، ومــن جملــة األســباب التــي 
ــام  ــألة االنقس ــة ومس ــه االجتماعي ــع وبنيت ــة اجملتم ــالف طبيع ــذا االخت ــى ه أدت إل
ــي  ــات الت ــن التحدي ــات. وم ــة للجامع ــة اإلداري ــى الهيكلي ــة إل ــي، باإلضاف السياس
تواجــه احلركــة الطالبيــة فــي فلســطني، حســب الدراســة، غيــاب املشــروع الوطنــي 
وفوضــى الهويــة الوطنيــة وأزمــات اجلامعــات املتالحقــة والوضــع االقتصادي واالنقســام 
السياســي. وحتــاول الدراســة تبيــان عالقــة احلــركات الطالبيــة بالتحــوالت السياســية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة فــي فلســطني، وحتديــد دور املــرأة فــي احلــركات الطالبيــة.

حتظــى الدراســة بأهميــة فــي ظــل غيــاب دراســات مشــابهة تتنــاول هــذا املوضــوع، 
ومــع األزمــات املتالحقــة التــي تواجــه اجلامعــات الفلســطينية اليــوم.

احلركــة الطالبيــة الفلســطينية فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة

أحمد حنيطي

مؤسسة الدراسات الفلسطينية 2021

216 صفحة
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مــن  منــاذج  احلديثــة:  فلســطني  مفهمــة 
التحرريــة املعرفــة 

إشراف وحترير: عبد الرحيم الشيخ

عدة مؤلفني

مؤسسة الدراسات الفلسطينية 2021

256 صفحة

يأتــي هــذا الكتــاب كجــزء أول ضمــن سلســلة دراســات بحثيــة تصــدر بتعــاون بــني 
ــبعة  ــي س ــاب ف ــع الكت ــطينية. يق ــات الفلس ــة الدراس ــت ومؤسس ــة بيرزي جامع
فصــول أجنزهــا طلبــة برنامــج الدكتــوراة فــي العلــوم االجتماعيــة فــي جامعــة بيرزيت. 
تنوعــت األبحــاث حــول الهويــة والوجــود والدميغرافيــا. ويجمــع الكتــاب فلســطني فــي 
ــي:  ــن كاآلت ــاءت العناوي ــتقبالً. ج ــراً ومس ــاً وحاض ــكان تاريخ ــان وامل ــني الزم ــه ب طيات
»مــن أروقــة احملاكــم االســتعمارية إلــى األرض: الصــراع اليومــي علــى الزمــان واملــكان 
ــات  ــني التوجه ــا: ب ــؤال الدميوغرافي ــالم. »س ــروز س ــطينية«، لفي ــوار الفلس ــي األغ ف
الفلســطينية واإلســرائيلية الراهنــة«، خللــود ناصــر. »االشــمئزاز كآليــة اســتعمارية: 
االســتعمار الصهيونــي منوذجــاً«، ألشــرف بــدر. »حظــر التجــّول واإلغالقــات العســكرية: 
اعتقــال الزمــكان الفلســطيني وحتريــره«، لقســم احلــاج. »أبعــاد الهويــة الفلســطينية 
فــي ســير ذاتيــة ومذكــرات مــن نابلــس )1948 –1967(«، لعلــي موســى. »صــور الفاعلية 
ــطني:  ــد فلس ــا بع ــرباتي. »م ــماء الش ــطينية«، ألس ــية الفلس ــب املدرس ــي الكت ف

ــا الهزميــة«، لعبــد اجلــواد عمــر. اخلطــاب الثقافــي الفلســطيني وتراجيدي

وحســب مقدمــة الكتــاب، فــإن مفهمــة فلســطني احلديثــة تســعى إلــى »جتــاوز مزدوج 
للفــوات النظــري وفوضــى املفهمــة حــول مــا تعنيه فلســطني كـ«حالــة اســتعمارية« 
بــني تيــارات عديــدة تتنافــس اليــوم علــى »كســب فلســطني« فــي رصيدهــا النظــري 
ــث  ــة، والبح ــتيطاني، واألصالني ــتعمار االس ــتعمار، واالس ــد االس ــا بع ــات: م كدراس

احملــارب، وإعــادة زعزعــة العــام«.
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يقــدم الكتــاب دراســة عميقــة عــن مشــاركة املــرأة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
ــي تواجههــا فــي ظــل األزمــات السياســية  ــات الت ــي رغــم التحدي ــي اجملتمــع املدن ف
ــطني  ــي فلس ــرأة ف ــي للم ــادي والسياس ــي واالقتص ــخ االجتماع ــة، والتاري واالقتصادي
واملؤسســات احملليــة الفاعلــة. ويســتعرض تاريــخ مشــاركة املــرأة فــي كافــة مجــاالت 
ــداف  ــق األه ــة لتحقي ــات احمللي ــادة املؤسس ــاعي قي ــود ومس ــص جه ــة. ويفح التنمي
اخملتلفــة ألنشــطة التمكــني والتغييــر، مــن خــالل دور القيــادة احملليــة للمجتمــع املدنــي 
ــني  ــة ب ــاً العالق ــدرس أيض ــة، وي ــة واحمللي ــات الوطني ــي االنتخاب ــطة ف ــي إدارة األنش ف
ــا  ــة دراســية، ويناقــش م ــي كحال ــة واجملتمــع املدن ــس احمللي ــوية واجملال ــادات النس القي
إذا كانــت املــرأة قــد شــاركت بفعاليــة فــي األنشــطة ومــدى تأثيــر ذلــك علــى تطويــر 
اجملتمــع احمليــط بهــا. وتشــمل الدراســة اســتعراض األنشــطة النســائية التــي قمــن 
ــاعي  ــود واملس ــل اجله ــلمية، وحتل ــة الس ــي واملقاوم ــام السياس ــاء االنقس ــا إلنه به
التــي تبذلهــا املنظمــات احملليــة لتحقيــق األهــداف اخملتلفــة لتمكــني املــرأة مــن خــالل 
تنظيــم أنشــطة تدريبيــة لبنــاء القــدرات، ومراقبــة اجملتمــع وتقــدمي املشــورة. يتكــون 
الكتــاب مــن مقدمــة وســبعة فصــول وخامتــة، يســتعرض خاللهــا أيضــاً دور منظمــات 
ــة  ــة واالجتماعي ــة والتعليمي ــة والثقافي ــي تقــدمي اخلدمــات الصحي ــي ف اجملتمــع املدن

أثنــاء األزمــات اإلنســانية.

Conflict, Civil Society, And Women’s Em-
powerment: Insight from the West Bank 
and Gaza Strip

Ibrahim Natil

Emerald publishing limited 2021
الصــراع واجملتمــع املدنــي ومتكــني املــرأة: نظــرة 

ثاقبــة مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة

إبراهيم نتيل  ٢٠٢١

144 صفحة
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Aftershocks:  Pandemic Politics and the 
End of the Old International Order

Colin Kahl and Thomas Wright

St. Martin’s Press 2021

ــة  ــة ونهاي ــة الوبائي ــدة: السياس ــزات املرت اله
ــدمي ــي الق ــام الدول النظ

كولن كال وتوماس رايت

464 صفحة

ــر قــادر حتــى علــى التعــاون   يشــكل الكتــاب صــورة حيــة لنظــام دولــي مصــاب بخلــل وغي
ــة  ــة -أزم ــي قص ــة. يحك ــة مميت ــة عاملي ــة عام ــوارئ صحي ــة ط ــة حال ــي مواجه ــيط ف البس
سياســية عامليــة مســتمرة- ومشــهد فوضــوي مــن عــدم اليقــني واخلــوف واملنفعة السياســية. 
ــد  ــل األم ــار الطوي ــد املس ــخيصية لتحدي ــة كأداة تش ــتخدام األزم ــى اس ــاب إل ــعى الكت ويس
للنظــام الدولــي. يجــادل كال ورايــت بــأن الوبــاء لعــب دور احملفــز وليــس املســبب فــي االنهيــار 
ــات املتحــدة. لقــد انتهــى عصــر تعــاون القــوى  ــذي تقــوده الوالي ــي للنظــام العاملــي ال النهائ
العظمــى. قــد يكــون االعتمــاد املتبــادل عبــر الوطنــي -فــي االقتصــاد واألمــن والصحــة العامــة 
والبيئــة- آخــذاً باالزديــاد، ولكــن التنافــس بــني الواليــات املتحــدة والصــني يخلــق آثــاراً ســلبية 
ميكــن أن جتعــل العالــم أقــل اســتقراراً وأقــل أمانــاً. يجــادل املؤلفــان بأنــه يجــب علــى الواليــات 
املتحــدة والــدول ذات التفكيــر املماثــل أن تتخلــى عــن بنــاء نظــام عاملــي للحكــم، وأن تتعــاون 
ــة  ــة الليبرالي ــادئ الدولي ــى املب ــاظ عل ــع احلف ــتركة، م ــر املش ــة اخملاط ــك ملعاجل ــن ذل ــدالً م ب
للشــفافية واملســاءلة. إن الكتــاب موجــه للــرأي العــام وينتقــد السياســة اخلارجيــة األميركيــة 
ــدة مــن أجــل أن تتعــاون مــع العالــم لتجنــب مخاطــر األوبئــة  ويضــع أمامهــا مســارات جدي
وغيرهــا مــن التحديــات التــي قــد تواجــه العالــم فــي املســتقبل. يزخــر الكتــاب باملعلومــات 

والتحقيقــات الصحفيــة والتحليــالت السياســية التــي يقدمهــا الكاتبــان بلغــة سلســة.

ــى أربعــة أقســام، باإلضافــة للمقدمــة.  ــة عشــر فصــالً موزعــة عل ــاب مــن ثالث يتكــون الكت
يســتعرض الكتــاب التاريــخ السياســي جلائحــة اإلنفلونــزا التــي اجتاحــت العالــم بــني عامــي 
1918 و1919، ويقــدم بحثــاً مكثفــاً حــول العواقــب العامليــة جلائحة كوفيــد. كما يتنــاول الكتاب 
آليــات اســتجابة الــدول الدميقراطيــة واالســتبدادية للجائحــة، التــي يــرى مؤلفــا الكتــاب أنهــا 
آليــات غيــر مالئمــة مت إعطــاء األولويــة فيهــا للمنافســة واأليديولوجيــا علــى حســاب التعــاون 
والعلــوم، إلــى جانــب االســتجداء علــى حســاب العمــل اجلماعــي، ونشــر املعلومــات املضللــة 
بــدالً مــن خلــق حقيقــة مشــتركة، والتحــدث مبــا يصفهــا الكتــاب التفاهــات عــن اإلنصــاف 

أثنــاء مشــاهدة تزايــد أعــداد املوتــى.
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يقــوم الكتــاب علــى مقاربــة مختلفــة وجديــدة لفهم واقــع السياســة الفلســطينية، 
واجلماعيــة  التاريخيــة  الذاكــرة  تتعامــل مــع  والســرديات  الدراســات  فمعظــم 
ــات  ــي اقتصادي ــاب ف ــق الكت ــا، يتعم ــن هن ــم، م ــي القائ ــع السياس ــتثني الواق وتس
االســتعمار واالحتــالل العســكري، ودور الدبلوماســية الدوليــة فــي االنقســامات بــني 
الفلســطينيني، ويأتــي علــى التناقضــات والتفاوتــات الهائلــة بــني الضفــة والقطــاع، 
ــل  ــاب يتعام ــوذج«. والكت ــا »من ــى أنه ــاب، عل ــق الكت ــر رام اهلل، وف ــم تصوي ــث يت بحي
مــع مشــكلة الدولــة والتنميــة فــي فلســطني مــن زوايــا مختلفــة، فيدعــي أن منــوذج 
مدينــة روابــي الواقعــة علــى تــالل رام اهلل وبيرزيــت هــي جتلــي مفهــوم بنــاء الدولــة 
ــى  ــا عل ــة وتأثيراته ــى اخلصخص ــب إل ــرق الكات ــة. ويتط ــلطة الوطني ــراه الس ــا ت كم
بنــاء هــذه الدولــة. ويقــدم الكتــاب قــراءة فــي اجلدلــني اإلعالمــي والسياســي اللذيــن 

ــي. أحاطــا بإنشــاء مدينــة رواب

ــة  ــكل دراس ــق، ويش ــة وملح ــة وخامت ــول ومقدم ــرة فص ــى عش ــاب عل ــوي الكت يحت
نوعيــة تســتدعي الترجمــة للعربيــة، ويأتــي بلغــة أكادمييــة، ويوظــف مصــادر متنوعــة 
تشــمل دراســات ومقابــالت وحتليــالت، وميكــن القــول إنــه دراســة أنثروبولوجيــة تتحــدث 
عــن التنميــة ومشــروع بنــاء الدولــة واخلصخصــة والليبراليــة اجلديــدة فــي فلســطني، 
ــي، كمــا يخصــص الفصلــني التاســع  ويرصــد االنتقــادات املوجهــة ملشــروع بنــاء رواب
والعاشــر ملســألة اســتغالل املســتوطنني خلطــاب حقــوق اإلنســان وتوجيهــه لدعــم 
ــطينيني،  ــى الفلس ــود عل ــن القي ــد م ــرض املزي ــرائيلية وف ــاءات اإلس ــاريع واالدع املش
ــدي  ــي تعت ــي أن رواب ــي تدع ــرائيلية، الت ــم« اإلس ــة »ريجافي ــاب منظم ــيما خط ال س
علــى األراضــي اإلســرائيلية، فــي إشــارة إلــى القيــود علــى احلركــة واحليــاة والســكن 

والتنميــة التــي تفرضهــا دولــة االحتــالل علــى الشــعب الفلســطيني.

Palestine Is Throwing a Party and the 
Whole World Is Invited
Capital and State Building in the West 
Bank
Kareem Rabie
Duke University Press 2021

فلسطني تقيم حفالً والعالم مدعو 
رأس املال وبناء الدولة في الضفة الغربية

كرمي ربيع
272 صفحة
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The book of Ramallah:  A City in short fic-
tion

Edited by: Maya Abu Al-Hayat

Comma Press 2021

كتاب رام اهلل: املدينة في قصص قصيرة

حترير: مايا أبو احليات

112 صفحة

يحتــوي الكتــاب على عشــر قصــص قصيــرة كتبهــا مؤلفــون فلســطينيون معاصرون، 
عــن املدينــة اجلبليــة احملاطــة بالعديــد مــن املســتوطنات واحلواجــز العســكرية التــي 
يقضــي املســافرون بــني رام اهلل ومدينــة أخــرى معظــم وقتهــم فــي االنتظــار عليهــا 

بشــكل يومــي.

يقــع الكتــاب ضمــن سلســلة كتــب لــدار كومــا بــرس للنشــر عــن املــدن، إذ ال بــد أن 
ــون  ــب الروائي ــة يكت ــي كل مدين ــم لهــا قصتهــا وتاريخهــا، وف ــي العال ــة ف كل مدين
والقاصــون رواياتهــم وقصصهــم التــي تخلــد تلــك املدينــة وحتفــظ ذاكرتهــا ألجيــال 
ــض القصــص  ــن قصصهــا، يتشــارك احلاجــز العســكري بع ــي رام اهلل وع قادمــة. وف
ليصــف املشــهد املؤلــم. فــي املقدمــة، تصــف الروائيــة مايــا أبــو احليــات تاريــخ رام اهلل 
وحياتهــا االجتماعيــة، مدينــة نابضــة باحليــاة مليئــة بالتناقضــات يشــوبها االحتــالل 
واحلواجــز. تقــول أبــو احليــات: »إنهــا مدينــة التناقضــات مــع ثقافــة املقاهــي الراقيــة 
ــة..  ــة العامل ــواق للطبق ــل وأس ــم الفالف ــى مطاع ــة إل ــة باإلضاف ــم احلديث واملطاع
ــري  ــزون واألمع ــي: اجلل ــطينيني وه ــني الفلس ــات لالجئ ــة مخيم ــا ثالث ــة فيه مدين

ــا«. وقلندي

يرســم هــذا الكتــاب القصصــي صــورة مــا يعيشــه الفلســطيني فــي حياتــه اليومية. 
ــة  ــا ذات مطابق ــا، لكنه ــال كتابه ــج خي ــن نس ــه م ــة، وقصص ــة جميل ــه أدبي لغت
بســياقات الواقــع، تســرد املعانــاة ولكــن بإضافــة العنصــر القصصــي والســرد اجلميــل. 
شــارك فــي هــذا الكتــاب الروائيــون والقاصــون: إبراهيــم نصــر اهلل، ومايــا أبــو احليــات، 
ــد  ــر حمــاد، وخال ــو رحمــة، وأحــالم بشــارات، وأمي ــدر، وأنــس أب ــا ب ــاد خــداش، وليان وزي

حورانــي، وأحمــد جابــر، ومحمــود شــقير. 
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ــام  ــى الع ــالد إل ــل املي ــن قب ــطني م ــوا فلس ــوك حكم ــخ مل ــي تاري ــاب ف ــث الكت يبح
ــل  ــن أج ــددة م ــات متع ــي بلغ ــع تاريخ ــة مرج ــى مئ ــاد عل ــالد، باالعتم ــد املي 100 بع
ــاء النبــي النــوح( مــن  ــر أبن ــوح )أكب ــن ن جتميعهــا فــي هــذا الكتــاب، أولهــم ســام ب
األســرة العمليقيــة )5098 إلــى 4498( قبــل امليــالد. ركــب ســام ســفينة نــوح وجنــا مــع 
الناجــني، وكان نصيبــه أن يحكــم وســط األرض. اســتقر فــي بيــت املقــدس وبناهــا وكان 
ملــكاً عليهــا. يستشــهد الباحــث ببعــض اآلثــار التــي وجــدت فــي منطقــة شــعفاط 
تعــود إلــى العــام 5000 ق. م، ويؤكــد فــي املراجــع التاريخيــة توثيقــاً للمعلومات الــواردة.

آخــر امللــوك الــوارد فــي الكتــاب هــو امللــك الرابــع والســتون أغريبــاس الثانــي )27 إلــى 
ــذي أصبــح ملــكاً علــى فلســطني عــام 48 بعــد امليــالد، بعدمــا  100( بعــد امليــالد، ال
توفــي عمــه امللــك هيــرودوس الثانــي. حكمهــا ملــدة 52 عامــا، وكان آخــر ملــوك األســرة 

األدوميــة. 

ــم  ــطني، ث ــة فلس ــى منطق ــت عل ــماء أطلق ــة بأس ــة تاريخي ــاب خلفي ــدم الكت تتق
ــي  ــب ف ــت«، ويكت ــرة كري ــرب أو جزي ــرة الع ــن جزي ــوا م ــطينيون ليس ــوان »الفلس عن
ــدم  ــى ق ــدل عل ــدت وت ــي وج ــار الت ــهاده باآلث ــا استش ــني، منه ــأ النظريت ــات خط إثب
ــة  ــى خمس ــود إل ــي تع ــة الت ــار الكنعاني ــا اآلث ــن ضمنه ــطني، وم ــي فلس ــارة ف احلض
ــني  ــي األلف ــى حوال ــة تعــود إل ــرة العربي ــي اجلزي ــالد، بينمــا هــي ف ــل املي آالف عــام قب

ــالد. ــل املي ــام قب ــمئة ع وخمس

ــى  ــطني وبن ــكن فلس ــوح س ــي ن ــن النب ــام ب ــث أن س ــب الباح ــا كت ــة م ــن جمل وم
ــك بســبب أن األرض  ــي املنطقــة اليابســة، وذل ــي تعن مدينتهــا »ســميت )يبــوس( الت
كانــت قبــل ذلــك غارقــة بالطوفــان العظيــم، وهــذا يــدل علــى أن فلســطني لــم تكــن 

ملوك فلسطني من ما قبل امليالد إلى سنة 
100 بعد امليالد

تامر مهنا الزغاري

الرعاة للدراسات والنشر وجسور للنشر 
والتوزيع 2021

362 صفحة
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ــا فيمــا يخــص نفــي  ــوا أول الســاكنني لهــا«. أم ــي مهاجــرون ليكون فارغــة كــي يأت
ــا أن  ــن ضمنه ــا، م ــات خطئه ــيرات إلثب ــة تفس ــح أربع ــت، فوض ــرة كري ــة جزي نظري
ــة الفلســتية القدميــة، وعندمــا  ــا جــزءاً مــن اإلمبراطوري ــان كانت ــت واليون ــرة كري جزي
ــن  ــى الوط ــودة إل ــة الع ــك مبثاب ــطني، كان ذل ــى فلس ــتية إل ــل الفلس ــاءت القبائ ج

ــزاة. ــن أو غ ــاً ملهاجري ــس قدوم ولي
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