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 يان صحفيب

 

عالن عن االفي لندن يست مونيتور )ميمو( إميدل مركز يسر 

 "كتاب فلسطين"ائز ولج للكتب التي تم ترشيحها لقائمة القصيرةا

 .2017لعام 

 

كتاب فلسطين" هي حدث سنوي مرموق في بريطانيا يتم "جائزة و 

الصادرة باللغة اإلنكليزية عن  بالكتبتكريم واإلحتفاء  ن خاللهم

فلسطين، تاريخها وشعبها وواقع القضية المعاصر. وهي محاولة 

 نتاج المزيد من الكتب عن فلسطين.لتشجيع الكتاب والناشرين إل

من كتاب  41ترشيح  حيث تم  فالاح اعام 2017كان عام وقد  

 .دور النشر وقام الحكام بقراءتها وتقييمها
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مؤلفات تمثل تنوعا وغنى  كتاب فلسطين"لقائمة وقد اختار الحكام 

وهي في مجملها تقدم رؤى  .لكي تكون من ضمن القائمة القصيرة 

 وجماليات جديدة وتوقيعا للحكاية الفلسطينية.

 

 : 2017 الكتب المرشحة للقائمة القصيرة لعام

 

 شرفة على القمر -بتسام بركات إ

  اتفاقيات أوسلو -بيتر بوك ومحمد عمر 

 فراشة سري:االسم ال  -أحالم بشارات

غزة تحت حماس: من الديمقراطية اإلسالمية إلى  -بيورا برينر 

  الحكم اإلسالمي

 منبعالطريق إلى ال -بن إهرينريتش 

  رسم مذبحة كفر قاسم -سامية حلبي 

األرض: تاريخ األراضي وجه أكبر سجن على  - هإيالن بابي  

 .المحتلة

القائد: فوزي القاوقجي والكفاح من أجل االستقالل  -ليلى بارسونز  

 1948-1914العربي 

 اآلخراليهودي، فلسطين، و-عن التشريد العربي -ات حإيال شو
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 وتشكلت لجنة التحكيم لهذا العام من :

 كاتبة وصحفية -هيفاء زنكنة 

دبلوماسي في االتحاد األوروبي ورئيس مؤسسة  -أالن وادامز 

 الفلسطيني )ماب( العون الطبي

 مؤلف -الدكتور فيصل مقدادي 

 ناقد األدبي ومعلق سياسي -صبحي حديدي 

 أكاديمي وصحفي -الدكتور إبراهيم درويش 

 

في حفل عشاء يقام في فندق هيليون  وسيتم اإلعالن عن الفائزين

 تشرين الثاني/نوفمبر. 24لندن في يوم الجمعة،  -بادينجتون

تشرين  23وستناقش الكتب في جلسة حوارية تعقد في 

وسيترأس الجلسة البرفسور يوجين  P21الثاني/نوفمبر بقاعة 

 جامعة أوكسفورد. –روغان من كلية سانت أنطوني 

  

 

 


