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  [غانتس: إيران تستخدم قاعدة يف شمايل أصفهان لتدريب
  قيادة طائرات مسيّرة من دون طيار]يف ة" على التحكم "عناصر إرهابي

  
  13/9/2021"معاريف"، 

  
قال وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس إن إيران تقوم باستخدام قاعدة كاشان 

قيادة يف التي تقع شمايل مدينة أصفهان لتدريب عناصر إرهابية على التحكم 
إحدى أبرز املنظومات التي طورتها طائرات مسيّرة من دون طيار، وأشار إىل أن 

 عد.إيران يف اآلونة األخيرة هي منظومة الطائرات املوجهة عن بُ

وأضاف غانتس يف سياق كلمة ألقاها أمام مؤتمر "معهد سياسات مكافحة 
تعدد اجملاالت املاإلرهاب" يف جامعة رايخمان يف هيرتسليا [مركز هيرتسليا 

وثيون يف اليمن عشرات الطائرات املتقدمة من سابقاً] أمس (األحد): "يمتلك احل
دون طيار التي استخدمت يف األسابيع األخيرة ملهاجمة السعودية. ويف العراق 

رة التي تم إطالقها بالفعل ضد القوات حتتفظ امليليشيات بعشرات الطائرات املسيّ
األميركية وغيرها يف املنطقة. ويف لبنان هناك حماوالت متواصلة لتهريب 

ائرات متقدمة من دون طيار إىل حزب الله. ويف اآلونة األخيرة بدأ اإليرانيون ط
واجلهاد ’ حماس’ بنقل املعرفة عن إنتاج الطائرات من دون طيار إىل حركتيْ

 اإلسالمي الفلسطينيتين".

فقال إنها باتت  ،م إيران يف برناجمها النوويوتطرّق غانتس إىل موضوع تقدُّ
إىل كمية اليورانيوم اخملصب التي ستجعلها دولة على أقرب من أي وقت مضى 

يف االتفاق النووي إىل فرض  اً تزال عضوالعتبة التسلح النووي. ودعا الدول التي 
مؤكداً أن الوقت احلايل هو األمثل للشروع يف حتركات ملموسة  ،عقوبات دائمة

  جتاه ما وصفه بأنه التهديد األكبر على العامل.

جية األميركي أنتوين بلينكن أكد يف تصريحات أدىل بها وكان وزير اخلار
أكثر من التخلي عن اجلهود فاألسبوع الفائت أن الواليات املتحدة تقترب أكثر 

أحد أكثر التصريح املبذولة إلحياء االتفاق النووي مع إيران. ويُعدّ هذا 
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ق بجهود التي يدىل بها مسؤول أميركي حتى اآلن فيما يتعل ،التصريحات تشاؤماً
  العودة إىل االتفاق النووي الذي وصل إىل طريق مسدود يف األشهر األخيرة.

  
  [األجهزة األمنية تواصل البحث عن األسيرين األمنيين اللذين

  ين]ين بعد إلقاء القبض على أربعة من األسرى الستة الفارّ ال يزاالن فارَّ 
  

  13/9/2021"يديعوت أحرونوت"، 
  

يف إسرائيل أمس (األحد) عمليات البحث عن األسيرين  واصلت األجهزة األمنية
وذلك بعد إلقاء القبض على أربعة من األسرى  ،يناألمنيين اللذين ال يزاالن فارَّ

  ين يوم اجلمعة الفائت.الستة الفارّ 

أن وقالت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة املستوى إن التقديرات السائدة تشير إىل 
  مناطق الضفة الغربية.أحد األسيرين يختبئ يف 

كما أعلنت مصلحة السجون اإلسرائيلية مساء أمس بدء عملية مسح هندسي 
   جلميع مرافق االعتقال يف إسرائيل.

خرى مددت حمكمة الصلح يف الناصرة أمس اعتقال األسرى األربعة من ناحية أُ
رار الذين تم القبض عليهم بتسعة أيام. ويجري التحقيق معهم بشبهة حماولة الف

من سجن وهم رهن االعتقال باإلضافة إىل تدبير مؤامرة لتنفيذ جريمة 
والعضوية يف تنظيم إرهابي وتقديم خدمات ووسائل الزمة لتنفيذ عمليات 

 - زبيدي القائد السابق لكتائب شهداء األقصىالهم زكريا  واألسرى عدائية.
عقوب ، والشقيقان حممود وحممد عارضة وي"فتح"اجلناح العسكري حلركة 

ل األسرى األربعة وهم اجلهاد اإلسالمي. ومثَحركة ن إىل ونتمذين يقادري ال
حضر إىل قاعة احملكمة. وحاول ن أُرجل. وكان الزبيدي آخر مَ األيدي واأل لومكبّ

حراس مصلحة السجون حلظة دخوله إىل قاعة احملكمة إخفاءه عن الكاميرات 
غير أن حمامي  ،د اليدينه مقيّالرغم من أنعلى بذريعة أنه قام باستفزازات 
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ض الدفاع عنه أفيغدور فيلدمان ادعى أنهم يف الواقع أرادوا إخفاء حقيقة أنه تعرّ
  زبيدي على طبيب. الوطلب احملامي من القاضي السماح بعرض  ،للضرب

وقال فيلدمان إن البنود األمنية تم إدخالها يف القضية فقط من أجل تمكين 
وبالتايل منع املشتبه بهم من لقاء  ،قضية أمنيةالتعامل معها على أنها 

  وأكد أن الهروب من السجن ليس عمالً أمنياً.  ،حماميهم

وجرت أمام مبنى احملكمة تظاهرة تأييد لألسرى رفع املشتركون فيها األعالم 
  الفلسطينية وشعارات تطالب بحرية األسرى الفلسطينيين.

 

  يخ من[لليوم الثالث على التوايل، إطالق صوار
  قطاع غزة يف اجتاه األراضي اإلسرائيلية]

  
 13/9/2021"يسرائيل هيوم"، 

  
قال بيان صادر عن الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي إن منظومة "القبة 

طلق احلديدية" املضادة للصواريخ تمكنت مساء أمس (األحد) من إسقاط صاروخ أُ
  طقة اجلنوبية. من قطاع غزة يف اجتاه األراضي اإلسرائيلية يف املن

وأضاف البيان أن هذا هو اليوم الثالث على التوايل الذي يتم فيه إطالق 
سرائيلية يف منطقة غالف غزة، اإل املستوطنات اجتاه يف القطاع من  صواريخ

عدة صواريخ يف اجتاه بلدة ومساء يوم اجلمعة طلقت أول أمس (السبت) حيث أُ
 منظومة "القبة احلديدية".سديروت اجملاورة للقطاع اعترضتها 

وأشار البيان إىل أن اجليش اإلسرائيلي شنّ الليلة قبل املاضية غارات على أهداف 
تابعة حلركة "حماس" يف قطاع غزة رداً على إطالق صواريخ على األراضي 

ومنشأة  ،صفت جممع عسكري إلنتاج الصواريخبين األهداف التي قُ ، واإلسرائيلية
    ونفق. ،وخمزن أسلحة ،تدريب
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ويف الليلة بين يومي اجلمعة والسبت شنّ اجليش اإلسرائيلي غارات على قطاع 
غزة رداً على إطالق صاروخ مساء اجلمعة بعد نحو ساعة من اعتقال أول أسيرين 

  من األسرى الفلسطينيين الستة الذين هربوا من سجن جلبوع.
  

  [لبيد يطرح خطة سياسية اقتصادية لتحسين الظروف
  ية لسكان قطاع غزة يف مقابل السالم واألمن إلسرائيل]املعيش

  
  13/9/2021"معاريف"، 

  
طرح وزير اخلارجية اإلسرائيلي يائير لبيد خطة سياسية اقتصادية لتحسين 
الظروف املعيشية لسكان قطاع غزة يف مقابل السالم واألمن إلسرائيل أطلق 

 عليها اسم "االقتصاد يف مقابل األمن".

 اتهذه اخلطة خالل قيام لبيد بإلقاء كلمة أمام مؤتمر "معهد سياسوجاء طرح 
تعدد اجملاالت سابقاً] املمكافحة اإلرهاب" يف جامعة رايخمان [مركز هيرتسليا 

مساء أمس (األحد)، وبموجبها ستعمل إسرائيل على حتسين االقتصاد يف قطاع 
 غزة يف مقابل سالم طويل األمد من جانب حركة "حماس".

وأشار إىل أن خطته  أعوام،وأوضح لبيد أن هذه العملية طويلة وتستغرق عدة 
مقسمة إىل مرحلتين: األوىل تشمل إعادة إعمار إنسانية متطورة لقطاع غزة يف 
مقابل التخلي عن التعزيزات العسكرية حلركة "حماس". وقال إن "غزة ستحصل 

ء مرافق حتلية املياه على إعادة تأهيل لنظام الكهرباء وتوصيل الغاز وبنا
وحتسين كبير يف اخلدمات الصحية وإعادة تأهيل البنية التحتية السكنية 

بسالم طويل األمد مع إسرائيل". ’ حماس’واملواصالت، ويف املقابل ستلتزم 
وتشمل املرحلة الثانية خطة منظمة واسعة النطاق للتنمية االقتصادية يف قطاع 

قبلت "حماس" ما ل غزة يف املستقبل إذا غزة ستوضح كيف يمكن أن يكون شك
  شروط اخلطة.
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الرغم من ذلك على لكن ، وأكد لبيد أنه يؤيد حل الدولتين للنزاع مع الفلسطينيين
فإن خطته ليست جزءاً من هذا احلل، مشيراً إىل أن الظروف السياسية احلالية يف 

، وع السياسيإسرائيل والسلطة الفلسطينية ال تسمح بإحراز أي تقدم يف املوض
  لكن يف غزة يمكن ويجب العمل اآلن من أجل مستقبل أفضل.

  
  [مقتل طبيب فلسطيني من شعفاط برصاص الشرطة

  اإلسرائيلية بحجة حماولة تنفيذ عملية طعن]
  

  12/9/2021"هآرتس"، 
  

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة اإلسرائيلية إن أحد أفراد الشرطة أطلق 
يني حاول القيام بعملية طعن بالقرب من باب اجمللس يف البلدة النار على فلسط

 القديمة يف القدس بعد ظهر أول أمس (اجلمعة).

وأضاف البيان أن الفلسطيني وصل إىل باب اجمللس وحاول طعن رجال شرطة 
ما أصيب أحد رجال الشرطة بجروح طفيفة بين ،فتم إطالق النار عليه وقتله

 بشظايا إطالق النار.

وأشار البيان إىل أن الشرطة اإلسرائيلية قامت على الفور بإغالق أبواب املسجد 
  األقصى والبلدة القديمة ونشرت قوات كبيرة يف املكان.

وهو طبيب من  ،عاماً) 51وقالت مصادر فلسطينية إن القتيل هو حازم جوالين (
 بلدة شعفاط يف القدس الشرقية.

  
  
  
  

 

  



ر

د 
ة 
و 
 .
د 
ل 
ع 
و 
ي 
ن 
؟ 

، 
ل 
م 
ل 

 يرجى ذكر املصدر

 عند اليهود
توبة العشرة
يهودي، هو
لسنة اآلتية.

هو موعديل] 
صي فقط، بل

النزاع بشأن
نتنياهومين 

رينا أن جنُ 
؟ إذا مل يكن

؟اًسرائيل إذ

،ي سيتحقق
مر؟ يف مثل
يختار معظم
يف إسرائيل

 عند االقتباس 

:  
  يانة؟]

وم مقدس
تمم أليام الت
ب التراث الي
 العامل يف ال
تمبر احلايل
عيد الشخص

بل النقاش 
بنياميف عهد 

يجدر بن -د 
سير من هنا
ي تطرحها إ

 

اؤالً هو الذي
ف سيبدو األم
لنووية، سي

عند العيش يف

 ة العبرية

  و"موجز 

وم الغفران"
 إسرائيل خي

يووهو رية 
اليوم املتم ه

حسببيوم، 
ي أو مصير

أيلول/سبت 
س على الصع

عديدة ظل ام
لدولتين. يف
اء هذا العهد

 إىل أين املس
البديلة التي

 بالضبط؟ 
ي األكثر تفا
 كاملة. كيف
ل األسلحة ا
ض. ولكن، ع

 يف اجلامعة
البشرية" خ
  " 21لـ
2  

قة عشية "يو
بالعدالة يف

  
ألعياد العبر

كما أنهفقط. 
نة. وهذا الي

صير الشخصي
16خلميس 

 للذات، ليس
أعوااً. طوال 

حمكوماً بحل ا
، وبعد انتها
سنا بصدق:
هي الرؤية ا
ا نرى هناك

و اإلسرائيلي
قيق رؤيتها

نا يف جمال
رهن الغموض

التاريخ تاذ
تاريخ"موجز

عن القرن ال
/9/2021

هواجس مقلق
املطالبة بت

أحد األ[ن"
ة والصيام ف
ي رأس السن
لتغيير املص

ام، يوم الع
اب صادق

ماعي أيضاً
لسطيني حم

ا احلل،ن هذ
ن نسأل أنفس
عبين، فما ه
ستقبل، ماذا

السيناريون
نجح يف حتق
 يف سياستن
اء األمور ر

ستأ -  هراري
مؤلف كتب "

درساً  21و"
11، رونوت"

[ه
هل باتت

يوم الغفران
صص للصالة
 تبدأ بيومي
صة األخيرة 

ادف، هذا ال
إلجراء حسا
الصعيد اجلم

الفل - رائيلي
ت إسرائيل عن

وأن ،باً للذات
 دولتين لشع
ا نتخيل املس
وا نفترض أن
سرائيل ستن
حلالة، كما

رائيليين إبقا

 
8

وفال نوح ه
يف القدس وم
اريخ الغد" و
يديعوت أحر

  يإن"
خمص

التي
الفرص
ويصا

جيد إل
على ا
اإلسر
تخلت
حساب
احلل

عندما
 تعالو

وأن إس
هذه ا
اإلسر

8 

 
  

يو
يف
تا
"ي

  



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
9 

يتين وعينين مفتوحتين، تبدو الرؤية البديلة واضحة وضوح بأذنين مصغ
 وسطية. األشمسنا الشرق 

  باختصار، انتقلت القوى احلاكمة يف إسرائيل من حل الدولتين إىل حل
الطبقات الثالث. فهي ترى، يف خميلتها، دولة واحدة بين البحر ونهر 

يتمتعون بكامل األردن يعيش فيها ثالثة أنواع من البشر: اليهود، الذين س
احلقوق؛ العرب من الصنف أ (الدرجة األوىل)، الذين سيتمتعون بجزء من 
احلقوق؛ والعرب من الصنف ب (الدرجة الثانية)، الذين لن يتمتعوا بأي 
من احلقوق، تقريباً. هذا هو الواقع القائم اليوم فعلياً، وإذا ما أردنا احلكم 

غلبية اليهود يف أاع، فيبدو أن وفقاً لنتائج التصويت يف صناديق االقتر
 إسرائيل تفضل استمرار هذا الوضع، كما هو عليه اآلن، إىل األبد. 

 حل الطبقات الثالث ليس جديداً، إذ تطبقه إسرائيل : الشيطان يف املصباح
خرى. لكن إسرائيل تنكر بطريقة تدريجية، خطوة تلو أُ األعواممنذ عشرات 

تلفة التي تعتمدها جتاه اليهود، جتاه ها حتى اآلن. املعاملة اخملتنيا
العرب مواطني إسرائيل وجتاه العرب غير املواطنين، يجري تبريرها 

جات دولة إسرائيل األمنية. حاقت تفرضه ووضع مالباالدعاء أن هذا 
يف  -واليوم أيضاً، حين يلقي ممثلون إسرائيليون خطابات علنية 

ال يجرؤون على  -ل املثال اجلمعية العمومية لألمم املتحدة، على سبي
ألن  ،ث باعتباره حالً دائماً وثابتاًاحلديث صراحة عن حل الطبقات الثال

 . فيها لهذا احلديث رائحة غير مرغوب

  بدالً من ذلك، يتحدث ممثلو إسرائيل مطوالً عن التحديات األمنية التي
ما  الرغم من كون احليز املمتدعلى نه أتواجه إسرائيل، أو يشرحون كيف 

أنها لن تمنح سكان  بين البحر ونهر األردن هو ملك إلسرائيل، كله، إالّ
نابلس أو بيت حلم حق التصويت، ألنهم ينتمون إىل كائن عجيب يدعى 

 "السلطة الفلسطينية". إنه كائن فريد من نوعه أشبه بمصباح عالء الدين. 

 اً مما هذا الكائن حبيسٌ داخل مصباح صغير معظم الوقت، وال يعيق شيئ
غلبية الساحقة من نرغب يف تنفيذه. فإسرائيل هي املسيطرة على األ

وعلى احليز اجلوي والرقمي، بالكامل، يف  ،األراضي ومصادر املياه
دون توقف، يف كل تفاصيل من الضفة الغربية. وإسرائيل تتدخل أيضاً، 
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 حياة السكان الفلسطينيين اليومية وتقرر، مثالً، املدة الزمنية التي
وما إذا كان بإمكان عائلة  ،يستغرقها السفر من نابلس إىل بيت حلم

خليلية املغادرة للمشاركة يف حفل زفاف قريب لها يف األردن. قلّبوا 
ثم انظروا يف  ا،صفحات هذه الصحيفة وانتقلوا إىل الصفحة األخيرة منه

طة األحوال اجلوية يالزاوية اليسرى من األعلى. ستجدون هناك خر
بما يف ذلك قطاع  -قعة. كل احليز الواقع ما بين البحر ونهر األردن املتو

مصبوغ بلون واحد. لن تعثروا على السلطة الفلسطينية، وال  -غزة أيضاً 
 حتى بواسطة عدسة تكبير. 

  عن تطعيم السكان  -ولكن، عندما نرغب يف التنصل من املسؤولية
حاجة سوى إىل فرك لسنا يف  -الفلسطينيين ضد فيروس كورونا مثالً 

املصباح فقط. فجأة يظهر هذا الكائن بكامل هيبته ويُسقط عنّا أية 
مسؤولية. "تطعيم سكان نابلس وبيت حلم؟ ما هي عالقتنا بهم؟ نابلس 

 وبيت حلم ليستا تابعتين لنا أصالً، وإنما للسلطة الفلسطينية". 

  "لكن ربما كان بإمكاننا أن نكون أكثر صراحة ووضوحاً يف "يوم الغفران
بالذات، حين يخلو كل شخص بنفسه وحيداً، أو برفقة جمموعة من 
األصدقاء الذين يمكن الوثوق بهم واالعتماد عليهم. أال يمكننا االعتراف 
 بأننا نسير نحو حل الطبقات الثالث؟ أي نحو دولة واحدة يعاين مليونان

ويف اخلدمات الشُرَطية،  ،يف السكنومن مواطنيها التمييز يف التعليم، 
حتى بحق التصويت يف  تتمتعخرى من سكانها ال بينما ماليين أُ

االنتخابات؟ دولة واحدة فيها ثالثة أنواع من الناس. دولة واحدة فيها 
يف احلركة ونوع واحد من الناس متمتع بأفضلية يف األمن الشخصي، 

 ويف كل شيء.  ،يف العملول، والتنق

  ثمة أشخاص يذكّرهم هذا بنماذج خمتلفة من التاريخ. هذا ليس ذا صلة
أو أهمية. ليس ثمة حالتان متطابقتان يف التاريخ، ويف اللحظة التي 

ما إذا كانت فيجتُرى فيها مقارنات تاريخية تبدأ على الفور جداالت 
نسى األمر بينما يُ  ،د متشابهةوإىل أي ح ،األمور متشابهة أو غير متشابهة

 هنا واآلن. عن هذا يجب أن يدور احلديث.  دثاألساس ـ ما يح
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 القاعدة األوىل اخلاصة بحل الطبقات الثالث هي أنه حمظورٌ : خَوَنة
احلديث عن حل الطبقات الثالث. ليس يف العلن، على األقل. حمظور 
احلديث عنه يف العلن ألنه من الواضح تماماً أنه ليس حالً عادالً. إنه نابع 
من منظور إىل العامل يضع فوق العدالة مبدأ آخر هو: الوالء القبلي. 

نون بمبدأ الوالء القبلي يعتقدون أن جمرد املطالبة بالعدل ملن هم املؤم
 ليسوا أبناء القبيلة هي بمثابة خيانة. 

  "بينما يُحَرَّم احلديث العلني عن حل الطبقات الثالث، تُرمى كلمة "خائن
يف الفضاء، صبح مساء. "اخلائن" يف األصل هو مَن يشي بأسرار عسكرية 

املثال ماركوس كلينغبرغ الذي سرّب إىل  لدولة معادية. على سبيل
برنامج األسلحة البيولوجية اإلسرائيلي. أما  عنت معلومات االسوفي

اليوم، فـ"اخلائن" يف عُرف إسرائيليين كثيرين هو كل مَن يعتقد أن العدالة 
تكون، أحياناً، أكثر أهمية من الوالء للقبيلة اليهودية. املعارضون حلل 

اسم العدالة، حصلوا على ترقية من جمرد كونهم "ذوي الطبقات الثالث، ب
نة"، حتى لو كانوا يحملون رتبة جنرال يف النفوس اجلميلة" إىل "خَو

 اجليش. 

  ،ًاملوقف من احملكمة العليا التي تُتَّهَم هي أيضاً باخليانة، يف فكِّروا، مثال
احملكمة أحياناً كثيرة. املشكلة التي تقف بين كثيرين من اإلسرائيليين و

العليا ال تنبع من قرار حُكم قضائي عينيّ أو من هوية هذه القاضية أو 
كونها "حمكمة العدل العليا"،  -تلك، وإنما من هوية احملكمة العليا ذاتها 

وليس "حمكمة الوالء العليا". فعلياً، مل جتُهض احملكمة العليا حتى اليوم 
تقودنا نحو حل الطبقات  أياً من اإلجراءات أو اخلطوات األساسية التي

الثالث، غير أن املعنيين بهذا احلل يتخوفون من احتمال أن حتاول هذه 
احملكمة يف يوم من األيام، ربما، معارضة هذا احلل باسم العدل ذاته. 
لذلك، هم يفضلون تصفية "حمكمة العدل العليا" مسبقاً، ألنهم ال يريدون 

 ء. يف الدولة مؤسسةً تضع العدل فوق الوال

  َن يضعون الوالء فوق العدالة. ثمة ماليين السنين من التطور يمكن فهم م
تقدس  -من النمل حتى الشمبانزي  -خلفهم. كل اخمللوقات االجتماعية 

الوالء للجماعة. صحيح أن الشمبانزي يعرف ما هو العدل، لكنه يأتي يف 
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سه، يقف نظرهم بعد الوالء، دائماً. يف النزاع بين عضوين من السرب نف
ا يف نزاع بين عضو من السرب الشمبانزي إىل جانب احلق والعدل. أمّ

وشمبانزي آخر غريب، فإن الشمبانزي يفضل القريب دائماً، حتى لو كان 
واضحاً تماماً أن احلق مع الطرف اآلخر. هكذا يتصرف بنو البشر أيضاً يف 

 ،افساتأو يف من ،حاالت عديدة، كما يف الصراعات بين عصابات إجرام
أو خصومات بين فرق رياضية (عندما سجل مارادونا الهدف بيده، مل و/

يحتج مشجعو األرجنتين على غياب العدل، بل ادّعوا أنها كانت "يدًا 
 إلهية").  

  احلساب هنا واضح تماماً. يف العديد جداً من احلاالت، إذا ما فضّلتُ إن
ى مصاحلي، بل قد العدل على الوالء للقبيلة فسيعود هذا بالضرر عل

يعرّض حياتي للخطر. لكن لهذا السبب بالذات يطلقون على تفضيل العدل 
اسم "األخالق"، وليس "املصلحة". األخالق حاضرة يف تلك احلاالت التي 

بينما تشد العدالة يف اجتاه آخر. ما من  ،تشد فيها املصالح يف اجتاه ما
ة من التصرف شك يف أن التصرف بطريقة أخالقية هو أكثر صعوب

بطريقة مصلحية. وهذا هو السبب، على ما يبدو، يف أن الديانة اليهودية 
قد حددت يوماً خاصاً يف كل سنة لكي نسأل أنفسنا: "هل نتصرف 
بطريقة أخالقية كافية؟". لسنا يف حاجة إىل يوم خاص كي نسأل أنفسنا 

سؤال كل "هل نتصرف بطريقة مصلحية كافية؟"، ألننا نسأل أنفسنا هذا ال
 الوقت، دائماً. 

 وقبل أن نردد "أذنبنا، خُنّا، سَرَقنا"، يجدر اًيف "يوم الغفران" القريب، إذ ،
 بنا أن نسأل أنفسنا: ما هي املبادئ األخالقية التي نعرّف بموجبها الذنب

اخليانة والسرقة أصالً؟ هل نعتقد أن اليهود هم أشخاص علويون و
ق وامتيازات خاصة؟ هل نعتقد أن بطبيعتهم ويحق لهم التمتع بحقو

العدالة أكثر أهمية من الوالء القبلي أحياناً، أم أن الوالء للقبيلة هو املتقدم 
طريقة للتجسير بين  ذلك هل ثمة من غموعلى الرعلى العدالة دائماً؟ 

املطالبة القيمية بالعدالة واملطالبة القبلية بالوالء، من دون احلاجة إىل 
  ومن دون أن تُعتبر املطالبة بالعدالة خيانة؟  ،االختيار بينهما
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  127مجلة الدرسات الفلسطينية العدد 
  

  
  
  
  

 

  
 

 

  "فلسطين تنتفض"
  

)، 127يصدر األسبوع المقبل عدد "مجلة الدراسات الفلسطينية" (
مايو، التي شملت كل هّبة شهر أيار/ متضمنًا ملفًا خاصًا عن

ب افتتاحية العدد وليد . وقد كت1936األولى منذ ثورة رة فلسطين، للم
 70الخالدي، بعنوان "تأمالت وخواطر"، مر بها على ما يربو على 

عامًا من النضال الفلسطيني. واقتصر باب مداخل، على نص الياس 
خوري عن "الكالم والكالم المكسور: الثقافة في مواجهة النكبة 

  المستمرة واالنحطاط اإلخالقي". 
نظمي الجعبة "حي الشيخ جّراح  ملف "فلسطين تنتفض" شارك فيه:

كميل منصور "دالالت هّبة القدس وحرب غزة  ومعركة البقاء؛
ودروسهما"؛ عبد الرازق فّراج "كي ال تتبدد تضحيات ومنجزات أيار 
الفلسطيني"؛ رندة حيدر "العملية العسكرية ضد غزة: حرب على 

: 48طوان شلحت "هبة فلسطينيي الوعي وصراع على السردية"؛ أن
هدف مزدوج"؛ معين الطاهر "ما بعد القدس وسيفها"؛ سعاد قطناني 
"شوك الصّبار"، أحمد عز الدين أسعد "محو المحو: تأمالت في هّبة 
القدس وَمداراتها"؛ مهند عبد الحميد "مقومات إعادة البناء والتحرر"؛ 

المستقبلية"؛ عبد الجواد عدنان أبو عامر "معركة غزة األخيرة وآفاقها 
عمر "التقاء أزمتين: قراءة في الهّبة الكبرى". ثالثة تحقيقات: عبد 

؛ أمجاد سعيد 48ـالرؤوف أرناؤوط من القدس؛ حسن مواسي من ال
  شبات من غزة.

، حوارًا مع وليد الخالدي عن كتاب 127كما تضمن العدد 
ة بالعربية عن "السيونيزم، أي المسألة الصهيونية: أول دراسة علمي

الصهيونية"؛ دراسة بعنوان "إذن بالرواية" إلدوارد سعيد، ترجمها وقدم 
لها عبد الرحيم الشيخ. ومقاالت لكل من: جانكيز تشاندار "روسيا 
اللعز: ليست امبراطورية، وٕانما دولة إمبريالية دائمًا"؛ ميشال نوفل 

ة بايدن إلى اإليراني"؛ عمر تشبينار "رؤي –"صور التفاهم األميركي 
سياسة أميركا العالمية والشرق أوسطية"؛ داود تلحمي "إدارة بايدن 
الشأن الفلسطيني: إنفراجات محدودة وحلول مؤجلة". وأخيرًا، قراءة في 
كتاب غسان أبو ستة وميشال نوفل "سردية الجرح الفلسطيني: تحليل 

 السياسة الحيوية إلسرائيل".


