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السياسة االجتماعية
في إسرائيل

اسم الكتاب: دولة مهملة، دولة حريصة 
)ال��س��ي��اس��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي إس��رائ��ي��ل 

)2008 -1985
احملرران: إيرز تسفاديا وحنه كاتس

الناشر: ريسلينغ، 2010 
ما هي شخصية السياسة االجتماعية- 
االق��ت��ص��ادي��ة ل��دول��ة إس��رائ��ي��ل؟ ل��ي��س من 

السهل اإلجابة عن هذا السؤال على الرغم 

من أن هذه السياسة تؤثر في أفراد كثيرين 

بل في كل فرد، كما يؤكد احمل��رران. ومع 

ذلك فإن هذا الكتاب يحاول أن يقدم جواًبا 

ال���س���ؤال م���ن خ���ال مصطلحني  ع���ن ه���ذا 

يبدوان متناقضني في الظاهر هما اإلهمال 

واحل���رص أو اإلش���راف، وذل��ك م��ن خال 

حتليل ه���ذه ال��س��ي��اس��ة ب����دًءا م��ن س��ن��وات 

الثمانني في القرن العشرين الفائت، والتي 

ب��� "اإلص��اح��ات  ب��داي��ة م��ا يسمى  شهدت 

التي   2008 بسنة  وانتهاء  االقتصادية"، 

انعكست  عاملية  اقتصادية  أزم���ة  ش��ه��دت 

االقتصادية-  وسياستها  إسرائيل  على 

االجتماعية.

احملور  ضمن  مداخلة   17 الكتاب  يضم 

املذكور، وتتعامل مع السياسة االجتماعية- 

االق��ت��ص��ادي��ة م��ن ج��وان��ب م��ت��ع��ددة، وه��ي 

م��وزع��ة ع��ل��ى أرب��ع��ة أب����واب: ال��ب��اب األول 

يتعلق بتعريف سياسة اإلهمال واحلرص 

إلى  الثاني  ال��ب��اب  ويتطرق  اإلش���راف،  أو 

تقنيات السلطة الرامية إلى تكريس اإلهمال 

أو احلرص، ويتناول الباب الثالث اخلطاب 

املتعلق بساسة اإلهمال واحلرص، أّما الباب 

الرابع فيتناول كل ما هو قائم في الساحة 

اخللفية للمجتمع.

حنه  الدكتور  هما  الكتاب  ه��ذا  ومحررا 

كاتس، أستاذة في قسم اإلدارة والسياسة 

االجتماعية  ال��ش��ؤون  ق��س��م  وف���ي  ال��ع��ام��ة 

تسفاديا،  إيرز  والدكتور  سابير،  كلية  في 

اإلدارة  قسم  في  كبير  أستاذ  أيًضا  وه��و 

والسياسة العامة في كلية سابير، وناشط 

التغيير  م��ج��ال  ف���ي  ت��ع��م��ل  م��ن��ظ��م��ات  ف���ي 

االجتماعي.

جهاز الصحة 
في إسرائيل

اسم الكتاب: جهاز الصحة في إسرائيل
امل����ؤل����ف����ون: غ���اب���ي ب����ن ن������ون، إس��ح��ق 

برلوفيتس، مردخاي شاني
الناشر: عام عوفيد، 2010

عدد الصفحات: 572 صفحة
يعتبر هذا الكتاب أشمل بحث صدر حتى 
اآلن حول جهاز الصحة في إسرائيل، وهو 
اجلهاز  لهذا  الرئيسة  العمل  أمناط  يتناول 
منذ تأسيسه وحتى الفترة الراهنة. ويضم 
ال��ك��ت��اب، م��ن جملة أم���ور أخ����رى، ع��رًض��ا 
للمبنى التنظيمي جلهاز الصحة اإلسرائيلي 
اجلوانب  وكذلك  يقدمها،  التي  واخلدمات 
يعقد  أنه  كما  بعمله.  املرتبطة  االقتصادية 
إسرائيل  ف��ي  الصحة  ج��ه��از  ب��ني  م��ق��ارن��ة 

وأجهزة صحة في دول أخرى. 
وم��ؤل��ف��و ال��ك��ت��اب ه���م ث��اث��ة م���ن ك��ب��ار 
املسؤولني في اجلهاز . فاألول البروفسور 
غ��اب��ي ب��ن ن��ون ه��و خبير ع��امل��ي ف��ي إدارة 
أج��ه��زة ال��ص��ح��ة وال���رف���اه  وم���ن خريجي 
اجلامعات األميركية، وشغل منصب نائب 
اإلسرائيلية  الصحة  ل���وزارة  العام  املدير 
حتى سنة 2008 ثم أصبح محاضًرا كبيًرا 
السبع.  بئر  ف��ي  غ��وري��ون  ب��ن  جامعة  ف��ي 
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وخال إشغاله وظيفته الرسمية في وزارة 
الصحة كان من الذين صاغوا قانون التأمني 
الصحي احلكومي املعمول به في إسرائيل. 
هو  برلوفيتس  إس��ح��ق  ال��دك��ت��ور  وال��ث��ان��ي 
وشغل  األطفال  طب  في  متخصص  طبيب 
بني السنوات 1993- 2000 وظيفة رئيس 
ال��ص��ح��ة، وب��ني  ال��ط��ب ف��ي وزارة  م��دي��ري��ة 
أول  نائبًا  ك��ان   2006  -2000 السنوات 
للمدير العام في الوزارة، ومنذ سنة 2006 
فإنه يتولى إدارة مستشفى وولفسون في 
حولون. أّما الثالث فإنه البروفسور مردخاي 
شاني، الذي شغل ملدة 33 سنة وظيفة املدير 
أبيب، وخال  العام ملستشفى شيبا في تل 
هذه الفترة تولى مرتني منصب املدير العام 
أسس   2005 سنة  وف��ي  الصحة.  ل���وزارة 
مدرسة الصحة العامة في جامعة تل أبيب 
وتولى رئاستها حتى سنة 2008، وفي سنة 

2009 حاز على »جائزة إسرائيل«.  

السجن كساحة خلفية
للمجتمع في إسرائيل

الساحة  ال��ن��س��اء-  ال��ك��ت��اب: سجن  اس��م 
اخللفية للمجتمع في إسرائيل

املؤلفان: غيال حني وتومر عينات
الناشر: ريسلينغ، 2010

بحث  نتائج  ويحلل  يعرض  الكتاب  هذا 
أنثروبولوجي جرى بني السنوات 2006- 
2010 في سجن »نفي ترتسا« وهو السجن 
الوحيد للنساء في إسرائيل. وكان الهدف 
وصف  ه��و  املسبوق  غير  البحث  ه��ذا  م��ن 
العالم الثقافي للسجينات ومحاولة معايشة 

جتربة السجن من وجهة نظرهن.
واملعايشات  التجارب  وصف  أسفر  وقد 
بطرح  املؤلفني  قيام  عن  للسجينات  املتعددة 
أسئلة متنوعة تتعلق مبجاالت احلياة املركزية 
داخ���ل ج���دران ال��س��ج��ن، على غ���رار: م��ا هو 
جوهر العاقة القائمة بني السجينات أنفسهن 
والقومية  العمرية  انتماءاتهن  اختاف  على 
بينهن  العاقة  وجوهر  جهة،  من  والدينية 
أخ��رى؟  جهة  من  نفسه  السجن  طاقم  وب��ني 
هل ثمة عاقات جنسية مثلية بني السجينات 
وم���ا ه��ي دواف��ع��ه��ا ف��ي ح���ال وج���وده���ا؟ هل 
العائلية  للحياة  بدياً  السجن  غ��رف  تشكل 
في اخلارج؟ كيف تواجه السجينات واقع أن 

ثلثهن يعاني من اضطرابات نفسانية؟
ويبني الكتاب أن معظم السجينات الاتي 
استغال  ضحايا  هن  املؤلفني  إلى  حتدثن 
جسدي أو نفساني منهجي، وهذا الوضع 
هو الذي دفع بهن دفًعا نحو هامش املجتمع 
فإن  وب��ال��ت��ال��ي  اجل��رمي��ة،  مستنقع  ون��ح��و 
يؤكد  كما  طرحه،  من  ُب��ّد  ال  ال��ذي  السؤال 
السجن  يشكل  مدى  أي  إلى  هو:  املؤلفان، 
أداة قمع أخرى ُتارس ضد السجينات من 

طرف املجتمع االستغالي الظالم؟
مؤلفا الكتاب هما الدكتور غيا حني وهي 
محاضرة كبيرة في كلية عسقان وجامعة 
ب���ار إي����ان وم��ت��خ��ص��ص��ة ف��ي م��وض��وع��ي 
عينات   تومر  والدكتور  واجلرمية،  النساء 
أستاذ في قسم علم اإلجرام في جامعة بار 
إيان والكلية األكادميية كنيرت، وقد سبق 

أن نشر كتبًا في علم اإلجرام.  

  اخلطاب اإلسرائيلي ذو نزعة 
عدوانية آخذة في التفاقم

اس���م ال��ك��ت��اب: اخل��ط��اب اإلس��رائ��ي��ل��ي- 
العدوانية في مقابل العقالنية

املؤلف: يهوشع غيتي
الناشر: برديس، 2010

عدد الصفحات: 138 صفحة
اخلطاب  جوهر  إلى  الكتاب  هذا  يتطّرق 
اإلسرائيلي والصراع أو التناقض القائم فيه 
بني النزعة العدوانية من جهة وبني النزعة 

العقانية من جهة أخرى مضادة. 
التلقائي  اخل��ط��اب  أن  م��ؤل��ف��ه  وي��ع��ت��ق��د 
أكثر  التفاقم  في  آخذ  العنيف  أو  العدواني 
فأكثر في إسرائيل، وأن البديل املتمثل في 
عاًما  التراجع  في  آخ��ذ  العقاني  اخلطاب 
فحواه:  مهًما  سؤاالً  يطرح  وهو  آخر.  بعد 
هل ميكن بواسطة اخلطاب العدواني إدارة 
يشجع  أن  به  يفترض  دميقراطي  مجتمع 

اجلدل بني أفراده كافة؟.
السائد  العنف  أن  أيًضا  املؤلف  ويؤكد 
في الشارع اإلسرائيلي قد تغلغل كثيًرا في 
اخلطاب العام والفردي، وكانت نتيجة ذلك 
ذرائع  إلى  يفتقر  شائع  خطاب  إيجاد  هي 
مقنعة أو إلى تبصرات عميقة، وهذا التغلغل 
على نتيجته تلك يعتبر خطًرا للغاية، وذلك 
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بقيم  التضحية  احتمال  على  ينطوي  ألن��ه 
دميقراطية بالغة األهمية واحليوية.

اإلسرائيلية  األب��ح��اث  أن  امل��ؤل��ف  وي��رى 
أهملت  للدميقراطية  التربية  برامج  وكذلك 
العقاني  اخلطاب  بأمناط  االهتمام  كثيًرا 
التي ميكن أن تشكل بدياً ألمناط اخلطاب 
للكتاب  الرئيس  الهدف  فإن  العدواني، ولذا 
إع��ادة اجل��دل بشان هذا اخلطاب  يتمثل في 
أن إحدى  االهتمام، وهو يؤكد  إلى ص��دارة 
في  كامنة  العقاني  اخل��ط��اب  م��ي��زات  أه��م 
أنه في أي جدل ال يوجد منتصرون  مقولة 
أو م��ه��زوم��ون، وإمن���ا ه��ن��اك أوالً وق��ب��ل أي 
يحترم أصحابها اخلافات  شيء سجاالت 
اخلطاب  وي��ت��وق��ف  بينهم.  فيما  اآلراء  ف��ي 
اخلطاب  انعكاس  كيفية  عند  خ��اص  بشكل 
الدائر  اجلدل  سياق  في  والعنيف  العدواني 
بني العلمانيني واملتدينني فيما يتعلق بعاقة 
الدولة بالدين، وذلك من خال حتليل اخلطاب 
والتيار  القومي  الديني  التيار  صحف  ف��ي 
احلريدي، أي تيار اليهود املتشددين دينيًا.      

صدور أربعة كتب جديدة عن 
»دراسات- املركز العربي للحقوق 

والسياسات«
اإلن��س��ان،  م��رع��ي:  خليل  س��ام��ي  »د.   )1

الرؤيا، املشروع واإلرث الثقافي«

ص���در م��ؤخ��راً ع��ن »دراس�����ات- امل��رك��ز 
العربي للحقوق والسياسات« كتاب جديد 
سامي  »د.  ب��ع��ن��وان  ع���رار  خ��ال��د  للدكتور 
املشروع  ال��رؤي��ا،  اإلن��س��ان،  مرعي:  خليل 
التي  ال��دراس��ة  ويضم  الثقافي«،  واإلرث 
اس��ت��غ��رق��ت 3 أع�����وام وش��م��ل��ت م��ق��اب��ات 
ل��ش��خ��ص��ي��ات م��ف��ص��ل��ي��ة ف���ي ح��ي��ات��ه، أه��م 
به  ُتعنى  ما  وج��ّل  ومنشوراته.  دراس��ات��ه 
الدراسة هو الفكر التربوي للمفكر التربوي 
سامي مرعي، وتتعرج على ظروف نشأته 
وفكره وأهم ما قاد إليه في ثاث ساحات 
التربية  قضايا  في  البحث  ساحة  أس��اس: 
اجلماهيرية،  والساحة  العربي،  واملجتمع 

ونضاله املتواصل إلقامة جامعة عربية. 
وأشار الدكتور يوسف جبارين، رئيس 
الدراسة  أهمية  إل��ى  دراس���ات«،  »مركز 
واحل��اج��ة إل��ي��ه��ا ف��ي م��ن ال��ك��ت��اب: »برز 
كان  مرحلة  في  مرعي  سامي  الدكتور 
فيها الباحثون العرب في الباد ُيعّدون، 
لرمبا، على أصابع اليد الواحدة. وكانت له 
سة حول املجتمع العربي،  إسهامات مؤِسّ
ما  وال��س��ي��اس��ات،  التربية  ف��ي  وخ��اص��ة 
زالت مبثابة مراجع ُتعتمد إلى يومنا هذا. 
وجتاوزت إسهاماته البعد احمللي إذ أنتج 
أيًضا دراسات مهمة في التربية املقارنة. 
لم يكن مرعي باحثًا في التربية فحسب، 
بل أيًضا شخصية تربوية وفكرية رائدة. 
لم يكن هّمه بحث وفهم الظواهر التربوية 
آليات  إلى  ليحّولها  تخطاها  وإمن��ا  فقط، 
عمل. ومما ال شك فيه أن التحديات التي 
إلى  ترافقنا  زال��ت  م��ا  مواجهتها  ح��اول 
هنا  تغيّرت شكاً. ومن  وإن  هذا،  يومنا 
أهمية هذا الكتاب، ألنه يوثق ذكرى باحث 
عربي فلسطيني له إسهاماته ودوره في 
تطوير العملية التربوية والبناء املجتمعي 

أولى  لبنات  وضع  حاول  وألنه  السليم، 
لسياسات تربوية. «.

ويركز الكتاب بحسب املؤلف على أربعة 
سامي  على  »التعرف  أس��اس��ي��ة:  م��ح��اور 
اإلنسان، والولوج في فكره التربوي الذي 
تثل في نظرية الصراع والتحدي، والتربية 
للقهر  وال���راف���ض  ال��ن��اق��د  ال��ت��ع��ددي  للفكر 
والسيطرة أو التهميش، كما نحاول التعرف 
على دوره في التأسيس ملعهد بحث وتنمية 
جامعة  في  العربي  والتعليم  التربية  جهاز 
حيفا، وعلى ريادته بإحلاح لفكرة التأسيس 
جلامعة عربية تقود إلى فكر ورواية وطنية 
كما  الفلسطينية،  األقلية  خاصية  عن  تعبر 
جهاز  كتابه«  والتحليل  بالدراسة  نتناول 
التعليم العربي في إسرائيل » املنشور في 
الواليات املتحدة، والذي كان مبثابة باكورة 
املجتمع  بحث  في  ت��اه  ملن  أس��اس  وحجة 
والتعليم العربي لدى األقلية الفلسطينية«.

»تعليم حتت االنتظار - السياسات   )2
للنهوض  األهلية  واملبادرات  احلكومية 

بالتعليم العربي«

مبناسبة  اليوم العاملي حلقوق اإلنسان 
ك����ان����ون األول(، أص���در "دراس����ات   10(
والسياسات«  للحقوق  العربي  امل��رك��ز   -
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حلقوق  القانونية  »العيادة  م��ع  بالتعاون 
تقريًرا  حيفا«  جامعة  في  العربية  األقلية 
شاماً حول أوضاع جهاز التعليم العربي 
ونقًدا  حتلياً  يقدم  ومكانته،  إسرائيل  في 
التربوية  للسياسة  ال��ع��ري��ض��ة  للخطوط 
القائمة جتاه التعليم العربي، ويتمحور في 
التقارير والتوصيات املركزية التي صدرت 
أوضاعه.  لتحسني  األخيرة  السنوات  في 
حتت  »تعليم  ع��ن��وان  حت��ت  التقرير  وج��اء 
االنتظار - السياسات احلكومية واملبادرات 
األهلية للنهوض بالتعليم العربي« وذلك في 
أكثر من 100 صفحة، وهو من تأليف د. 
يوسف جبارين ود. أمين اغبارية، من مركز 

»دراسات« وجامعة حيفا. 
ال  العربي  »التعليم  أّن  التقرير  وي��ؤك��د 
بخاصيته  االع��ت��راف  ع��دم  من  فقط  يعاني 
ال��ق��وم��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، وان���ع���دام امل���س���اواة 
امل����وارد وال��ن��ت��ائ��ج، وان��ع��دام الشراكة  ف��ي 
ف��ي م��واق��ع ص��ن��ع ال���ق���رار، ب��ل أي��ًض��ا من 
ممارسات منهجية ومتواصلة من اإلهمال 

واالستهتار«. 
فصول  أرب��ع��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ري��ر  ويشتمل 
وامل��ب��ادرات  احلكومية  اخل��ط��وات  ت��ع��رض 
األهلية في السنتني األخيرتني، والتي تبنّي 
أّن السياسات التربوية جتاه التعليم العربي 
هي سياسات جزئية قصيرة املدى، ال تائم 
االحتياجات االجتماعية الداخلية للمجتمع 
وه���ي،  ال���ب���اد.  ف���ي  الفلسطيني  ال��ع��رب��ي 
إلى  تفتقر  سياسات  التقرير،  ي��ؤك��د  كما 
أقلية  لدى  والتعليم  للتربية  شمولية  رؤية 
اإلدارة  في  شريكة  تكون  أن  تريد  قومية 
وبناتها.  ألبنائها  امل��ض��ام��ني  وض��ع  وف��ي 
ويعتبر التقرير أّن هذه السياسات متلعثمة، 
قوامها إدارة الفجوات، وبالتالي فليس في 
واملادية  البنيوية  الفجوات  س��ّد  مقدورها 

في  العبري  والتعليم  العربي  التعليم  بني 
املدى املنظور.

ويتضّمن الفصل األول عرًضا لتوصيات 
التربية  ل���وزارة  املشتركة  املهنية  اللجان 
التعليم  قضايا  متابعة  وجل��ن��ة  والتعليم 
وثيقة  ال��ث��ان��ي  الفصل  وي��ع��رض  ال��ع��رب��ي؛ 
أعّدتها للوزارة جلنة خاصة برئاسة اثنني 
التربويني )حائز  االختصاصيني  كبار  من 
البروفسور  التربية  »جائزة إسرائيل« في 
غابي سلومون، ورئيس أكادميية القاسمي 
د. محمد عيساوي( حول برنامج »التربية 
ال��وزي��ر  ج��ّم��ده��ا  وال��ت��ي  املشترك«  للعيش 
غدعون ساعر؛  ويتمحور الفصل الثالث في 
دوافع وأهداف املبادرة إلى تأسيس املجلس 
متابعة  جلنة  عن  املنبثق  العربي  التربوي 
تربوية  ك��ح��اج��ة  ال��ع��رب��ي  التعليم  ق��ض��اي��ا 
فيروي  الرابع  الفصل  أم��ا  جماعي؛  وح��ق 
قضية إقصاء اجلماهير العربية عن مناطق 
منذ  التعليم  مجال  في  القومية  األفضلية 
أواخر التسعينيات، والسبل التي تل�ّصت 
محكمة  ق��رارات  تطبيق  من  احلكومة  فيها 
العدل العليا في هذا الصدد، ال سيما قرار 

العام 2006.
وي��ض��ّم ال��ت��ق��ري��ر، ال���ذي وض��ع��ه مركز 
على طاولة  القانونية  والعيادة  »دراسات« 
والكنيست،  احلكومة  في  ال��ق��رار  متخذي 
ع�����دًدا م���ن امل��ط��ال��ب امل��ب��دئ��ي��ة ال��ض��روري��ة 
املتردية،  العربي  التعليم  أوضاع  لتحسني 

من بينها:
• امل���ي���زان���ي���ات - على 	 ف���ي  ال��ش��ف��اف��ي��ة 

احل��ك��وم��ة أن ت��ن��ش��ر س��ن��وًي��ا امل��ب��ال��غ 
العربي  للتعليم  امل��رص��ودة  الدقيقة 
لتمكني  وذل����ك  ال���ع���ب���ري،  وال��ت��ع��ل��ي��م 
رؤية  من  املدني  واملجتمع  اجلمهور 

األمور على حقيقتها؛

• سياسة احملكمة العليا - على احملكمة 	
العليا تغيير سياساتها باجتاه اتخاذ 
إلى  تفضي  وم��ؤث��رة  فورية  ق���رارات 
خ��ال  م��ن  وذل���ك  الفعلية،  امل���س���اواة 
في  التي  القضائية  اآلليات  استغال 
ح��وزت��ه��ا، ك��ف��رض األوام�����ر امل��ؤق��ت��ة 
م��ن تخصيص  أو حت���ّد  ال��ت��ي جت��ّم��د 
امليزانيات التمييزية، أو إجبار الدولة 
على رصد مبالغ مفّصلة وفق جداول 

زمنية دقيقة؛
• تطبيق التقارير السابقة - على وزارة 	

توصيات  تطبيق  والتعليم  التربية 
توصيات  وك��ذل��ك  املشتركة  اللجان 
مع  ه��ذا  عيساوي.  سلومون-  جلنة 
اإلشارة إلى أّن عدم تطبيق التوصيات 
في  النقص  يخّص  ما  في  التفصيلية 
تقدمي  إلى  ي��ؤّدي  أن  يجب  الصفوف 
والتعليم  التربية  وزارة  ضد  التماس 

حملكمة العدل العليا؛
• االع���ت���راف ب�����اإلدارة ال��ذات��ي��ة - على 	

ح��ك��وم��ة إس��رائ��ي��ل االع���ت���راف بحق 
في  إسرائيل  ف��ي  العربية  اجلماهير 
والثقافية  التربوية  شؤونها  إدارة 
بنفسها، والشروع بحوار مع ممثلي 
هذه اجلماهير حول ُسبل تطبيق فكرة 
ت��رب��وي��ة مستقلة،  إق��ام��ة س��ك��رت��اري��ة 
الديني  الرسمي  التعليم  غ��رار  على 

اليهودي؛
• التربية 	 التربوية - على وزارة  القيم 

مجال  في  سياساتها  تغيير  والتعليم 
التربية القيمية، والتي تتجاهل حقيقة 
فلسطينية  عربية  قومية  أقلية  وجود 
أه��داف  إل��ى  إس��رائ��ي��ل وحاجتها  ف��ي 
وغ����اي����ات ق��ي��م��ي��ة خ��ص��وص��ي��ة. كما 
في  تتبنّى  أن  ال���وزارة  على  يتوجب 
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ت��ت��ي��ح تطوير  ال���ص���دد س��ي��اس��ة  ه���ذا 
مضامني تعليمية وقيم تربوية ُتشتق 
من عالم الطاب واملربني العرب ومن 

ثقافتهم وُهويتهم القومية. 
»أج���زاء  أّن  على  التقرير  وي��ش��ّدد  ه���ذا، 
في  القائمة  األوض���اع  ص��ورة  من  واسعة 
وواضحة  معروفة  العربي  التعليم  جهاز 
السياسات  وواض��ع��ي  ال��ق��رارات  ملتخذي 
في وزارة التربية والتعليم وفي احلكومة. 
وكذلك األمر بالنسبة لاحتياجات املفّصلة 
وامليزانيات املطلوبة لسّدها. واملطلوب اآلن 

هو أمر واحد، أال وهو التنفيذ الفوري«.

3( "اللغة العربية في إسرائيل: سياقات 
وحتديات"

ص��در م��ؤخ��ًرا ع��ن »دراس����ات - املركز 
بالتعاون  والسياسات«،  للحقوق  العربي 
 - الفكر  ودار  ض.،  م.  ال��ه��دى  دار  أ.  م��ع 
األردن، كتاب »اللغة العربية في إسرائيل: 
محمد  للبروفسور  وحتديات«  س��ي��اق��ات 
أمارة، املختّص في علم اللغة- االجتماعي 
وال��س��ي��اس��ات ال��ل��غ��وي��ة، وج����اء ف���ي 304 
ملخص  م��ع  الكبير،  القطع  م��ن  صفحات 

باللغة االنكليزية.
ال��ض��وء على واق��ع  ال��دراس��ة  تلقي ه��ذه 
اللغة والعربية وحتدياتها في إسرائيل في 
ظل الصراع العربي- اإلسرائيلي وفحص 
وضعية اللغة العربية منذ النكبة، وبعد قيام 
إسرائيل لسبر عاقتها بالوجود العربي- 
الهوية  ناحية  من  ال��ب��اد،  في  الفلسطيني 

الفردية والهوية اجلماعية. 
استند هذا الكتاب على ثمرة عمل استمر 
العربية،  ال��ل��غ��ة  ب��ح��ث  ف��ي  س��ن��وات ط���وال 
واملخزون اللغوي، وسياسة التربية اللغوية 
إس��رائ��ي��ل  ف���ي  الفلسطينيني  ل��ل��م��واط��ن��ني 

ورب��ط��ه��ا ب��ال��س��ي��اق��ات احمل��ل��ي��ة، ال��ق��ط��ري��ة، 
أهمها  جوانب،  ع��دة  من  والعاملية  العربية 
الثقافية، والسياسية.  اللغوية، االجتماعية 
املجال  هذا  في  السابقة  األبحاث  أتت  وقد 
وحتليل  لفهم  لبنات  ال��ك��ت��اب  ف��ي  لتشكل 
خ��ص��وص��ي��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، س��ي��اق��ات��ه��ا 
وحتدياتها مبفهوم شمولي في ظل الواقع 
الوثيق  امل��رك��ب، وارت��ب��اط��ه��ا  اإلس��رائ��ي��ل��ي 

بالفضاء العربي اإلقليمي، والعوملة. 
كما يطرح الكتاب العديد من املوضوعات 
اللغوي  املشهد  مثل  امل��ط��روح��ة  اجل��دي��دة 
أسست  التي  اللغوية  املجامع  الفلسطيني، 
مؤخًرا، دور األحزاب، احلركات واملجتمع 
ال��ع��رب��ي��ة، ودوره����ا في  امل��دن��ي ف��ي تعزيز 
نظري  إطار  وبناء  املستقبلية،  التصّورات 

أولي ملواجهة التحديات. 
هذا الكتاب هو باألساس دراسة لغوية- 
حتلياً  مرة  وألول  يقّدم  حيث  اجتماعية، 
مبا  خاصة  العربية،  اللغة  ملكانة  شموليًا 
في  الفلسطيني  العربي  باملجتمع  يرتبط 
يفتح  أن  دراس��ات  مركز  ويأمل  إسرائيل. 
الكتاب اجتاهات جديدة وخاقة من الفكر 
واحللول، وأن يشكل مساهمة جدية إلعادة 
هوية  وتعزيز  مكانتها  إل��ى  العربية  اللغة 
أبنائها، في ظل حتديات الصراع والتحديات 

الثقافية في زمن العوملة.
د.  كتبها  التي  الكتاب  مقدمة  في  وج��اء 
دراسات«:  »مركز  مدير  جبارين،  يوسف 
»ما مييّز هذا املؤل�َّف هو تناوله للغة العربية 
في إسرائيل من باب علم اللغة االجتماعي، 
في  نسبيًا  العهد  حديث  علمي  ف��رع  وه��و 
العالم  وف��ي  بادنا  في  األك��ادمي��ي  البحث 
أخرى  ناحية  ناحية، ومن  عموًما، هذا من 
فإنه يتميز بسعيه إلى إلقاء الضوء مبنهجية 
وشمولية على واقعنا اللغوي، وصوالً إلى 

سياسات لغوية حتفظ وتعّزز وتطّور اللغة 
لكن  الداخلية،  التحديات  ظل  في  العربية 
للعوملة  الثقافية  اإلسقاطات  ظل  في  أيًضا 

التي لم نعد مبنأى عنها«.

دراسات«:  "كتاب  من  الثالث  العدد   )4
ظاهرة العنف وقضايا التعليم العالي

صدر العدد الثالث من "كتاب دراسات«، 
يصدره  ال��ذي  السنوي  األب��ح��اث  كتاب 
»مركز دراسات - املركز العربي للحقوق 
والسياسات«، وجاء في 136 صفحة من 
العدد على 14  الكبير. ويحتوي  القطع 
دراسة ومقالة وورقة بحثية في مجاالت 
واجتماعية  وتربوية  حقوقية  عديدة، 

وبيئية.
ُي��ف��ت��ت��ح ال����ع����دد مب���ق���دم���ة ب��ق��ل��م امل���دي���ر 
ال��ع��ام ل��ل��م��رك��ز، األخ��ص��ائ��ي احل��ق��وق��ي د. 
»تزايد  إل��ى  فيها  يشير  جبارين،  يوسف 
امل���خ���اط���ر وال���ت���ح���دي���ات أم�����ام اجل��م��اه��ي��ر 
اخلارجية  الباد،  في  الفلسطينية  العربية 
املقترحة  العنصرية  كالتشريعات  منها، 
سياسات  وتصعيد  االقتاع،  ومخططات 
وممارسات التهميش والتضييق الرسمية 
وال��ش��ع��ب��ي��ة ف���ي ش��ت��ى م��ن��اح��ي احل���ي���اة، 
والداخلية أيًضا، ال سيما استشراء العنف 
وت��ف��ش��ي اجل���رمي���ة، ل���درج���ة ب��ات��ت ت��ه��ّدد 
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اجلماعية«.  وعافيتنا  االجتماعي  نسيجنا 
وي��ل��ف��ت إل���ى ال����دور امل��رك��زي ال���ذي يلعبه 
البحث العلمي في إحقاق التنمية االجتماعية 
من  العديد  في  والسياسية  واالقتصادية 
أبحاث  »وخصوًصا  العاملية،  املجتمعات 
ال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة، ال��ت��ي ت��ش��ّك��ل حجر 
زاوية لكل مشروع علمي وثقافي، وأساًسا 
وبحثية  دراس��ي��ة  ق��اع��دة  بناء  ف��ي  معرفيًا 
موضوعية، بحيث يتجاوز دورها استقراء 
وحتليل الواقع فحسب إلى وضع املشاريع 

واخلطط والتصّورات من أجل تغييره«.
حوار العدد مع الباحث البروفسور محمد 
يحيى، احملاضر في مدرسة اخلدمة  حاج 
االجتماعية في اجلامعة العبرية في القدس، 
حول الواقع القامت واملرّكب ملوضوع العنف 
في املجتمع العربي وتشخيص أسبابه بني 

املوضوعي والذاتي. 
ويشتمل ملف العدد، بعنوان »األكادمييا 
الفلسطينيني  العرب  لدى  العالي  والتعليم 
تعالج  أوراق  عشر  على  إسرائيل«،  ف��ي 
بالتعليم  تتعلق  ومميزة  مختلفة  مواضيع 
النفسي  االخ��ت��ص��اص��ي  فيكتب  ال��ع��ال��ي؛ 
خليل سبيت عن العاقة بني استراتيجيات 
املثاقفة وتأقلم الطاب العرب في اجلامعة؛ 
ويعرض د. أمين اغبارية ود. ميري توتري 
حول  امل��ش��ت��رك  لبحثهما  األول��ي��ة  النتائج 
للطاب  واالج��ت��م��اع��ي  األك��ادمي��ي  التأقلم 
العبرية  األك��ادمي��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ات  ف��ي  ال��ع��رب 
لتأهيل املعلمني؛ وتطرح السيدة منال شلبي 
املتحدة  الواليات  في  العرب  الطاب  حالة 
التوّجه  ك��ان  إذا  عًما  للتساؤل  األميركية 
لدراسة األلقاب املتقّدمة خياًرا مدروًسا أم 
قسرًيا؛ ويناقش الباحث يونس أبو الهيجاء 
موضوع إقامة أول جامعة عربية في الباد 
األك��ادمي��ي��ة  وس��ي��اق��ات��ه  أب���ع���اده  مبختلف 

الباحث  وينقب  واالجتماعية؛  والسياسية 
م��ه��ن��د م��ص��ط��ف��ى ف���ي اإلن���ت���اج األك���ادمي���ي 
على  اإلسرائيلية  اجل��ام��ع��ات  ف��ي  العربي 
أبحاث  آخ���ًذا  وامل��ع��رف��ة،  السلطة  م��ح��وري 
العلوم االجتماعية الناجزة في جامعة حيفا 

كحالة دراسية.
وي��ن��اق��ش ال��ب��اح��ث م����روان أب���و غ��زال��ة 
في  اللغوي  واملشهد  اللغوية  السياسة 
امل��ع��اه��د ال��ع��ل��ي��ا وت��أث��ي��ره��ا ع��ل��ى ال��ط��اب 
العرب؛ وتكتب د. عنات مطار مقاالً نقدًيا 
ح��ول احل��ري��ة األك��ادمي��ي��ة ف��ي إسرائيل 
العام  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  وفي 
تار  ود.  س��اب��ا  تفاحة  وت��أخ��ذ  1967؛ 
هاجر ونافا شاي مساق احلوار العربي 
اليهودي في كلية تال حاي كحالة دراسية 
الثقافية في األكادمييا؛  خلطاب التعددية 
التقييدات  زهر  رنا  الباحثة  وتستعرض 
التقدميني  واليهود  العرب  الباحثني  على 
وُيختتم  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة؛  األك��ادمي��ي��ا  ف��ي 
امل��ل��ف ب��ورق��ة »م��رك��ز دراس������ات« ح��ول 
للجامعات  القبول  جيل  حتديد  سياسة 
أب��رز  ت��ع��رض  وببليوغرافيا  ال��ب��اد،  ف��ي 
حول  األكادميية  وامل��ق��االت  اإلص���دارات 
في  إسرائيل  في  العربي  العالي  التعليم 

العقدين األخيرين.


