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  [اجمللس الوزاري اإلسرائيلي املصغّر يصادق على خطة
  طويلة األمد خلفض اإلصابات بكورونا تشمل فرض إغالق شامل]

  
  11/9/2020"معاريف"، 

  
 )اخلميسأمس (املصغّر لشؤون كورونا مساء اإلسرائيلي صادق اجمللس الوزاري 

البروفيسور  واملنسق العام ملكافحة فيروس كوروناعلى توصية وزارة الصحة 
مد ومتعددة املراحل خلفض عدد التي تشمل خطة طويلة األوروين جامزو 

  يف إسرائيل. بالفيروس صابات اإل

مواعيد دخول كل  التي ستحدّداحلكومة  طرفتم املصادقة على اخلطة من توس
  مرحلة حيز التنفيذ.

 الشامل. مراحل أهمها مرحلة اإلغالق 3دق عليها واخلطة التي ص وتتضمن

تتضمن فرض  املرحلةأن هذه  صادر عنهايف بيان الصحة وأوضحت وزارة 
متر من مكان السكن وإغالق املؤسسات  500حتى على حركة السكان تقييدات 

 أماكن العمل اخلاصة والعامة،التربوية باستثناء التربية اخلاصة وإغالق 
 . كما تنص علىالصيدليات واملصالح الضروريةواستثناء حوانيت البقالة ب

إقامة الصلوات يف احليز العام وفقاً للنظام الذي سيُتفق عليه، باإلضافة إىل 
التجارة والسياحة وأماكن الترفيه ورساليات إغالق شامل للمطاعم ما عدا اإل

  الداخلية.

فرض  حال عدم جناح املرحلة األوىل،فتشمل يف أما املرحلة الثانية من اخلطة 
منع االنتقال بين البلدات وتقييد التجمهرات طيلة فترة  ينص علىمشدّد  إغالق

برنامج " والتي تشملاملرحلة الثالثة من اخلطة  ويأتي االنتقال إىل غالق.اإل
، وذلك وفقاً لتقييم والثانية األوىل تينبعد انتهاء املرحل اإلشارة الضوئية"،

  نسبة اإلصابات. يفالوضع القائم وحدوث تغيير ملموس 
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  "يسرائير"شركة الطيران اإلسرائيلية [
  ]بو ظبيأيف تسيير رحالت إىل  بدأ الشهر املقبلست

  
  11/9/2020"يسرائيل هيوم"، 

  
بدأ الشهر ست أنها " أمس (اخلميس)يسرائير"علنت شركة الطيران اإلسرائيلية أ

  .بو ظبيأيف تسيير رحالت إىل  املقبل

حتمل تصميم خاص و ذاتن طائرة خاصة إوقال نائب املدير العام للشركة 
ساعات ونصف  4نحو ستقوم بهذه الرحالت التي ستستغرق السالم شعارات 

 .يكون الطلب على هذه الرحالت كبيراً ورجّح أن ،الساعة

لهما اجلوي للطائرات املتجهة على فتح جماوافقتا السعودية والبحرين  وكانت
  . األقصى الشرق اإلمارات ونحو من إسرائيل نحو

وشركة االستثمارات الوطنية اإلسرائيلي وقع مستشفى "شيبا"  من ناحية أخرى
يف جمال تطوير تقنيات  اتفاقاًأمس مارات "أبيكس" باألحرف األوىل إليف ا

ز التعاون على تأهيل يتركسالرعاية الصحية يف أبو ظبي ومنطقة اخلليج. و
  كورونا. فيروس طواقم طبية وتطوير تقنيات حديثة، بعضها يف جمال مكافحة 

ول تعاون بين مستشفى إسرائيلي وشركة إماراتية منذ إعالن أويعدّ هذا االتفاق 
  تطبيع العالقات بين البلدين.

  
  [املدعي العام السابق 
  يتهم نتنياهو بالكذب]

  
  11/9/2020"هآرتس"، 

   
االتهامات التي  قاطعاً السابق شاي نيتسان نفياًاإلسرائيلي العام  املدعينفى 

العام السابق  القائدأبقى قرار  بأنهليه رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو إوجهها 
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على حاله لعدم   ن املواطن يعقوب أبو القيعان كان إرهابياً ألشيخ أللشرطة روين 
 مع نتنياهو.املساس بالتحقيقات التي جرت آنذاك 

 12ت أجرتها معه قنوات التلفزة اإلسرائيلية "كان" ووقال نيتسان يف مقابال
ن أبو أ مل يحدد قطّ ، وأكد أنهرئيس احلكومة يكذب إن الليلة املاضية، 13و

نكر أنه ال يمكن احلسم يف هذه املسألة. كما أبل أوضح  القيعان كان إرهابياً
  .نتنياهوالتحقيق مع ملفات وهذه القضية بين بط اروجود أي 

العامة وعن النيابة  "سمعت الكثير من األكاذيب عني شخصياً  :وأضاف نيتسان
ضبطت نفسي، لكن عندما سمعت رئيس وضافة اىل القذف والتحريض باإل

يقول إن كبار املدعين والشرطة حولوا أبو القيعان إىل إرهابي إليذائه  احلكومة
  ".األكاذيب التي أرغب يف ابتالعها لكمية فقط قررت أن هناك حداً 

خر اتهامات حاي مندلبليت كذّب هو اآلأفيوكان املستشار القانوين للحكومة 
رئيس احلكومة بترويج  ساس لها من الصحة متهماًأال  وأكد أنهنتنياهو 

يف خرى مرة أُينظر س أنهضاف أو .جل التملص من حماكمتهأكاذيب من األ
  بسبب اتهامه بشبهات فساد. داء منصب رئيس احلكومةأمسألة تعذر نتنياهو عن 

  
  [أيزنكوت: األرقام األخيرة بشأن اإلصابات بفيروس

  ]زمةدارة األاإلسرائيلية يف إ احلكومةتشير إىل فشل كورونا 
  

  11/9/2020"معاريف"، 
  

هجوماً  غادي أيزنكوت العامة اجلنرال احتياطركان هيئة األالسابق لرئيس ال شنّ
  .كورونا على خلفية إدارة أزمة فيروسالقيادة اإلسرائيلية  حادّاً على

خالل مشاركته يف مؤتمر أمني عقد يف املركز متعدد اجملاالت يف أيزنكوت وقال 
عديدة بحجم إسرائيل  نرى دوالً : "إننااخلميس)(هيرتسليا [وسط إسرائيل] أمس 

ستراتيجية الغياب  ثمةن لدينا ملنهجية صحيحة لك يف العامل تصرفت وفقاً 
  ".واضحة وانعدام قيادة
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 من دون أنعلى رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو  مباشراً وشن أيزنكوت هجوماً
وقال  .والشرطةالعامة على النيابة  هذا األخيريذكر اسمه وذلك بعد هجوم 

ادات يمكننا توجيه االنتقوالرأي، يف ن نختلف أن نتناقش وأأيزنكوت: "يمكننا 
حد فوق أجلميع الهيئات يف إسرائيل واحملاكم والشرطة وحتى اجليش، ال يوجد 

نظمة القضائية بين هذا وبين التهجم والرغبة بتدمير األهناك فرق لكن  ،النقد
عدم هناك عالقة مباشرة بين التهجم الليلي على هذه الهيئات وبين و ،والشرطية

  بفرض القانون على املواطنين". هذه الهيئات صباحاً جناح

تشير إىل األرقام األخيرة بشأن اإلصابات بفيروس كورونا  وأضاف أيزنكوت أن
ن تتوىل وزارة الصحة أنه من اخلطأ أعلى  وشدّدزمة إدارة األيف  احلكومةفشل 

باتت تلحق الضرر بكافة اجملاالت يف  أنها نظراً إىل زمة لوحدهادارة األإ
   إسرائيل.

 .دارة احلكومة لألزمة تسببت بضياع ثقة اجلمهور باحلكومةإن إأيزنكوت  وقال
غالق واجلمهور ال اإل"عندما يعطون تعليمات للحفاظ على التباعد ووأضاف: 

  للغاية".  خطيراً بجدية، فهذا يسبب ضرراً ذلكيأخذ 
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  انتهت أيام املتاجرة بحياة العرب يف السوق السياسي. لسنا شركاء يف
ل نحن نناض - النضال من أجل الديمقراطية التي مل تدافع عنا مرة واحدة

من أجل ديمقراطية تخدمنا جميعاً. اخلطوة األوىل يف هذا النضال هي 
استبدال نتنياهو. وما ال يقل أهمية عن ذلك: تطهير منظومة القضاء 

نفاذ القانون من مدعين عامين ورجال شرطة يمارسون سياسة تمييز وإ
ى ضدنا. أي بديل حقيقي حلكم اليمين يجب أن يتوقف عن التبجيل األعم

سمونهم "حراس البوابة". النقد العام من دون حماباة لكبار يملن 
ة مثل إردان ونيتسان وألشيخ، هو الضمانة قاملسؤولين الذين يخونون الث

  الوحيدة هذه املرة لوقف قتل مواطنين من دون دفع الثمن.
  سكوت أحزاب الوسط مثل اعتذار اليمين، يثبت إىل أي حد يسيطر هوس

األحزاب. سندرس استخدام أحزاب الوسط  ههذنتنياهو على أي قرار ل
الستبدال نتنياهو إذا لزم األمر، لكن من يريد أن يكون شريكاً يف بناء 
بديل يتعين عليه أن يشارك يف النضال من أجل حتقيق العدالة لعائلة 

سنطالب بتغيير  -  القيعان. لن نكتفي باعتذار فارغ على مقتل يعقوب
  الظروف التي أدت إليه.

  بلدة غير  40احليران هي بلدة غير معترف بها. وحتى اليوم هناك أم
همال املؤسسات ألف مواطن يعانون من إ 200ش فيها معترف بها يعي

. الرفض املستمر لتقديم بنى حتتية أساسية مثل املياه 1948منذ 
صلة للدولة ضد والكهرباء والطرقات والتعليم املالئم هو جريمة متوا

  صالح لن يكون بالكلمات بل باألفعال.اإلواجلمهور العربي، 
 أن أجزاء كبيرة من اجلمهور اليهودي هم أكثر شجاعة  هي األخبار اجليدة

من السياسيين الذين انتخبوهم. يمكننا أن نرى ذلك يف االستقبال الذي 
نحظى به يف كل مرة نأتي وأعضاء القائمة املشتركة للمشاركة يف 
التظاهرات ضد رئيس احلكومة أمام مقر رئاسة احلكومة. وبينما يقوم 

والكراهية، ويحاول  عميقاً يف حاضر العزل قحامناإب معسكر اليمين
، فيه مواطنين متساوين ماعادتنا إىل ماض مل نكن يوماً معسكر الوسط إ

هناك معسكر ثالث آخذ يف التبلور يريد شراكة حقيقية ويقودنا نحو 
  مستقبل سالم ومساواة.  
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  مراسل عسكري - يوسي يهوشواع
  11/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
  تؤدي إىل [ضباط كبار: يف حال قيام حزب الله بعملية عسكرية

  إصابات بشرية ستكون هناك حاجة للرد
  بقوة وجباية ثمن من احلزب لتغيير املعادلة]

  
  ما زال اجليش اإلسرائيلي يستعد الحتمال قيام حزب الله بعملية عسكرية

ارة جوية يف منطقة احلدود مع لبنان انتقاماً ملقتل أحد ناشطيه خالل غ
منسوبة إىل إسرائيل يف سورية، لكن هذه املرة يؤكد ضباط كبار يف 
قيادة اجليش أنه يف حال وقوع إصابات كما وعد األمين العام للحزب 
السيد حسن نصر الله ستكون هناك حاجة للرد بقوة وجباية ثمن من 
حزب الله، حتى لو تطلب ذلك خوض عدة أيام من القتال يف الشمال، من 

 ل تغيير املعادلة [معادلة االشتباك] التي وضعها نصر الله.أج

  وتشير التقديرات السائدة يف صفوف اجليش اإلسرائيلي إىل أنه بالرغم
من حماولة حزب الله القيام بعمليتين عسكريتين باءتا بالفشل، ما زال 
مستمراً يف رصد جنود إسرائيليين من أجل حماولة القيام بعملية عسكرية 

وتسبب هذا األمر باحلؤول دون قيام جنود إسرائيليين بالتحرك  ضدهم.
بحرية يف منطقة احلدود مع لبنان إال يف إطار النشاطات العمالنية. وهذا 
أوجد وضعاً عبثياً يقوم فيه السكان املدنيون بالتحرك بحرية يف حين أن 

 اجلنود يختبئون من أجل عدم املساس بهم.

 قيادة اجليش اإلسرائيلي أنه ال يجوز قبول  ويعتقد أحد كبار الضباط يف
هذا الوضع. ولذا يف حال جناح حزب الله يف مسّ أحد اجلنود 
اإلسرائيليين يتعين على املؤسسة السياسية أن تتيح للجيش إمكان الرد 

 بقوة لتغيير املعادلة حتى ولو بثمن خوض عدة أيام من القتال.

 ة احلدود مع لبنان، قام اجليش ويف إطار االستعدادات العسكرية يف منطق
اإلسرائيلي بنقل قدرات إطالق نار كثيرة إىل فرقة اجلليل، وضاعف من 
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نشاط سالح اجلو، وجعل وحدات خمتارة مثل ماجالن وكتيبة الدورية 
 التابعة للمظليين ترابط يف مواقع سرية.

  إن اجليش اإلسرائيلي مستعد جلباية ثمن من حزب الله. والسؤال من
ر ذلك؟ لقد سبق لرئيس احلكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع سيقر

بني غانتس، أن أطلقا تصريحات يف هذا االجتاه، لكن كما هو معروف من 
احلاالت السابقة يف مقابل حزب الله هناك فجوة بين التصريحات وبين 
تطبيقها ميدانياً. ففي احلادثة التي قتل فيها حزب الله الضابطين يوحاي 

امتنع اجليش  2015ينغل ودور نيني يف هار دوف [مزارع شبعا] سنة كل
 اإلسرائيلي من الرد بالرغم من تهديداته. 

  وأكد مسؤول رفيع املستوى يف اجليش اإلسرائيلي أنه ال يجوز أن نكون
يف مثل هذا الوضع. وأضاف: "غير جيد للجيش أن يكون خمتبئاً، ولذا 

تغيير املعادلة للحؤول دون وقوع حالة يجب انتهاز أول فرصة من أجل 
 مماثلة يف املستقبل".

  يُشار إىل أن والية قائد فرقة اجلليل العميد شلومي بيندر مُدّدت ثالث
سنوات بتوصية من قائد املنطقة العسكرية الشمالية اللواء أمير برعام 
ومصادقة رئيس هيئة األركان العامة اجلنرال أفيف كوخايف. ويحظى 

تقدير قيادة اجليش وسيكون موضع اختبار يف احلادثة املقبلة بيندر ب
 والرد الذي أعدّه. 

  وبالرغم من فترة التوتر احلالية ال تزال التقديرات السائدة يف قيادة
املنطقة العسكرية الشمالية تشير إىل أن حزب الله غير معني بخوض 

لية ضد مواجهة عسكرية شاملة. ويف احلدّ األقصى قد تنشب جولة قتا
أهداف عسكرية لدى اجلانبين. ويقول ضباط كبار إن النتيجة يجب أن 

 تكون واضحة كي ال يتكرر الواقع القائم حالياً.   
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  صدر حديثاً 
  املثقف الفلسطيني ورهانات احلداثة

)1908 -1948(  
  

  ماهر الشريف :فتألي
  326عدد الصفحات: 

  $ 14السعر:  
  

رئيس وحدة األبحاث يف مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف بيروت، وباحث : ماهر الشريف
الفرنسي للشرق األدنى يف بيروت. صدر له العديد من املؤلفات، بينه مشارك يف املعهد 

 السياسي الفكر يف دراسة: كيان عن البحث" ؛)1985" (واالجتماعي االقتصادي فلسطين   "تاريخ
 ؛)2004" (للكومنترن السري األرشيف يف فلسطين" ؛)1995" (1993- 1908 الفلسطيني،

 مع" (الوطنية وحركتهم الفلسطينيين تاريخ" ؛)2016" (العربية التاريخية الكتابة يف فلسطين"
  ).2018ار، نصّ عصام

  
  

 

  
  
  
  

 

 عرفت فلسطين أن   ينطلق هذا البحث من افتراض يزعم
 تأثروا فلسطينيون، مثقفون حمله حداثياً، فكرياً مشروعاً
 األوروبية بالثقافات واحتكوا العربية، النهضة رواد بأفكار

 يف األجنبية اإلرساليات مدارس طريق عن إمّا احلديثة،
ات اجلامع يف والدراسة اإلقامة طريق عن وإمّا فلسطين،

األوروبية، وإّما عن طريق الترجمة، ووضعوا ألنفسهم هدفًا 
رئيسياً هو نقل جمتمعهم من التقليد إىل احلداثة، كي يتمكن 

 من كسب صراع "تنازع البقاء" الذي فُرض عليه.

وانطالقًا من هذا االفتراض، ستتمحور إشكالية هذا البحث 
حول السؤال التايل: ما هي مالمح هذا املشروع الفكري 
احلداثي، أو بتعبير آخر ما هي رهانات احلداثة التي واجهها 
املثقفون الفلسطينيون، الذين راحوا يظهرون على مسرح 

د األحداث يف فلسطين، منذ املرحلة املتأخرة من العه
العثماين وخالل عهد االنتداب البريطاين، وذلك بعد انفصال 
حقل العلم عن حقل الدين، وبروز التعليم احلديث، وتوفر 
فرصة االحتكاك باألفكار األوروبية احلديثة، وظهور الطباعة 

 الصحافة؟وانتشار
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