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"أود أن أعدكم بأن كل واحد منكم  قائالً: وزراء حكومتهإىل حديثه  ووجّه نتنياهو
 وسالماً  حاراً ن سالماًسيكوألنه  ،هذا السالمجزءاً من  تهمن خالل وزارسيكون 

  سالم بين الشعوب." يضاًأعالوة على السالم السياسي، وسيكون هناك  اقتصادياً
ترحيبها بتوصل مملكة البحرين إىل اتفاق لتطبيع أمس أعلنت سلطنة عمان و

وأعربت عن أملها بأن يكون هذا التوجه االستراتيجي  ،العالقات مع إسرائيل
ويجسد  ،عملياً ينصب نحو حتقيق السالم ربية رافداًاجلديد الذي اختارته دول ع

 مبدأ حل الدولتين كما تنص عليه القرارات العربية واألممية.

كد املمثل أورحب االحتاد األوروبي بتطبيع العالقات بين البحرين وإسرائيل. و
جوزيف بوريل أهمية هذه اخلطوة يف  يف االحتاداألعلى للشؤون اخلارجية 

يف منطقة الشرق األوسط، وكرر موقف االحتاد القاضي بإقامة حتقيق السالم 
  دولة فلسطينية تتعايش بسالم إىل جانب إسرائيل.

صائب  يف املقابل أكد أمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
بل فكرة  و سالماًأ ن ما يحدث بين البحرين وإسرائيل ليس تطبيعاً أعريقات 
خطار احملدقة يف إسرائيلي ملواجهة األ -عربية خللق حتالف عربي -أميركية

ماراتيين ن إلسرائيل صراعاً مع الفلسطينيين وليس مع اإلأعريقات  أكداملنطقة. و
  ن تبدأ بحل هذا الصراع.أن أي عملية سالم يجب أو ،والبحرينيين

يف املنامة  استدعاء سفيرها يوم اجلمعة الفائتوكانت السلطة الفلسطينية أعلنت 
 اإلسرائيلي. - رداً على اتفاق التطبيع البحريني

  
  [شركة استخبارات إسرائيلية: املصنع الذي تعرض لهجوم جنوب

 شرقي حلب يُستخدم من جانب حزب الله إلنتاج مكونات صواريخ]
  

  Ynet ،14/9/2020 موقع
  

 )األحدأمس (اإلسرائيلية "إيميجسات إنترناشيونال"  االستخباراتكشفت شركة 
مصنع  ضدإسرائيل إىل سب ي نُ ذال هجومصوراً ألقمار اصطناعية توثق أضرار ال

 .الفائتإنتاج يف سورية يوم اجلمعة 
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يستخدمه وإن املصنع الذي تم قصفه هو إلنتاج مكونات صواريخ  وقالت الشركة
  يف بلدة السفيرة جنوب شرقي حلب.ويقع حزب الله 

وسائط الدفاع اجلوي  ذكرت أن"سانا"  الرسميةوكانت وكالة األنباء السورية 
جوي إسرائيلي استهدف حميط حلب يف شمال  هجومل يوم اجلمعة السوري تصدت

  . ةسوري
السوري حلقوق اإلنسان إن الهجوم استهدف جممعاً للمصانع  رصدوقال امل

 اًهناك تواجد وأضاف أنحمافظة حلب الشرقية. يف األمنية يف منطقة السفيرة 
  .ر موالية إليران يف املنطقةلعناص

  
  فرض إغالق تام مدة ثالثة أسابيع [احلكومة اإلسرائيلية قررت

 ]يروس كورونامن فموجة ثانية تفشي ابتداء من يوم اجلمعة املقبل الحتواء 

  
  14/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
يف مؤتمر صحايف خاص  بنيامين نتنياهو ةأعلن رئيس احلكومة اإلسرائيلي

مدة ثالثة على البلد فرض إغالق تام  ) أن احلكومة قررتاألحد( أمسمساء  عقده
س أعشية عيد ر ،ابتداء من الساعة الثانية من بعد ظهر يوم اجلمعة املقبل ،أسابيع

 الحتواء تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا. وذلك ،اجلديدة السنة العبرية

خالل رأس السنة  سارياً ، وسيكون قابل للتمديد أن اإلغالقنتنياهو  وأضاف
 تشرين األول/أكتوبر املقبل. 9يوم ة ويوم الغفران وعيد العرش حتى عبريال
التعليم حتى التربية وصادقت على استمرار عمل جهاز أشار إىل أن احلكومة و

  يوم اخلميس املقبل على أن يتم إغالق املؤسسات التعليمية بدءاً من يوم اجلمعة.

لتعليم عن إىل اإغالق املؤسسات التعليمية واالنتقال  إلغالق التاموتشمل قيود ا
إغالق شواطئ البحر وإغالق كافة احلدود واملعابر ومطار بن غوريون، وبُعد، 

وسائل النقل حتى و املواصالتوتخفيف وبرك السباحة ومراكز اللياقة البدنية، 
عمل القطاع اخلاص  تقليص عمل القطاع العام واستمرارو، ةتام صورةغالقها بإ
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تقييد احلركة ون استقبال اجلمهور باستثناء اخلدمات احليوية، ممع االمتناع 
بيع املواد احليوية  التمواصلة عمل حمومتر من أماكن السكن،  500ملسافة 

 20أشخاص يف األماكن املغلقة و 10والصيدليات، ومنع جتمهر أكثر من 
  يف األماكن املفتوحة. شخصاً

يعقوب ليتسمان من اإلسرائيلي اإلسكان البناء واستقال وزير أُخرى من ناحية 
فرض إغالق عام خالل فترة األعياد  هاعلى قرار احتجاجاً أمس،احلكومة 
  .املقبلةاليهودية 

هدد منذ فترة طويلة باالستقالة إذا تمت  ،وزير الصحة السابق ،وكان ليتسمان
حزبه يهدوت هتوراه يمكن أن ينسحب إن  املوافقة على خطة اإلغالق، وقال أيضاً

 احلكومي. من االئتالف

كورونا روين غامزو بالتخطيط العام ملكافحة فيروس نسق املواتهم ليتسمان 
يوم خالل شهور لفرض إغالق خالل عيد رأس السنة الذي يبدأ هذا األسبوع ومنذ 

أن نتنياهو انتهك  أكدكما  .اخلطوة خالل موسم الصيف مثل هذه بجتنّوالغفران 
من  نس اليهودية مفتوحة يف ظل قيود أكثر تساهالًيقضي بأن تبقى الكُ اتفاقاً

  صادقت عليها احلكومة.تلك التي 
  

  معاتفاقيات التطبيع  إىل تعزيز يتطلع ترامب: 12[قناة التلفزة 
  اإلمارات والبحرين من خالل رحالت جوية مباشرة بين إسرائيل

 وإقامة عالقات مع سلطنة عمان والسودان] واملغرب

  
  13/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
الرئيس األميركي مساء أمس (السبت) أن  12ذكرت قناة التلفزة اإلسرائيلية 

اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل واإلمارات العربية  تعزيزإىل  يتطلع دونالد ترامب
 .مباشرة بين إسرائيل واملغربقامة رحالت جوية إاملتحدة والبحرين من خالل 
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اجلهود املبذولة للتوصل إىل انفراج يف العالقات  وأضافت قناة التلفزة نفسها أن
إمكان بتأمل  ما زالتلكن واشنطن  ،بين إسرائيل واملغرب منذ بعض الوقت فشلت

 بين الدولتين. حتقيق رحالت مباشرة

عالقات دبلوماسية أن واشنطن تواصل الضغط من أجل إقامة  أشارت إىلكما 
ترمي إىل إسرائيل كجزء من حماولة  وبينسلطنة عُمان والسودان كل من بين 

الرئاسة  حتقيق أكبر عدد ممكن من اإلجنازات على املسرح العاملي قبل انتخابات
  املقبل. نوفمبرتشرين الثاين/ 3 األميركية التي ستجري يوم

إقامة عالقات دبلوماسية كاملة بين  )اجلمعةأعلن أول أمس (ترامب  وكان
بعد اإلمارات العربية املتحدة إسرائيل والبحرين، لتصبح بذلك ثاين دولة خليجية 

  .تقوم بالتطبيع مع إسرائيل يف أقل من شهر

آل  يسىعحمد بن امللك البحرين  عاهلوقال بيان صادر عن البيت األبيض إن 
اإلسرائيلية رئيس احلكومة  مع أمس األولخليفة حتدث يف وقت سابق من 

ووافق على إقامة عالقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل  ،بنيامين نتنياهو
 .ومملكة البحرين

لقد  .آخر اليوم اًتاريخي اًاختراق"حققنا : على "تويتر" وكتب ترامب يف تغريدة
هذه هي  .توصلت صديقتانا العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين إىل اتفاق سالم

 ."يوماً 30اين دولة عربية تصنع السالم مع إسرائيل يف غضون ث

وقال يف بيان خاص صادر عن ديوان رئاسة احلكومة  .وأشاد نتنياهو باالتفاق
االقتصاد مقابل  ،السالم مقابل السالم ؛هذا عهد جديد من السالماإلسرائيلية: "

ستثمر السالم االقتصاد. لقد استثمرنا يف السالم سنوات عديدة واآلن سوف ي
يف االقتصاد اإلسرائيلي، وهو أمر مهم  فينا. سيؤدي إىل استثمارات كبيرة جداً

تم إبرام كل هذه االتفاقيات من خالل العمل اجلاد وراء الكواليس على . للغاية
مدار سنوات، لكن تم حتقيقها اآلن بفضل املساعدة املهمة التي قدمها صديقنا 

  ."الرئيس األميركي ترامب
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وزارة اخلارجية  بلسانوقالت املتحدثة  .باالتفاقالعربية ا رحبت اإلمارات كم
مهما آخر سيساهم  تاريخياً يمثل إجنازاً" إنه تويتر"اإلماراتية هند العتيبة على 

 .يف استقرار وازدهار املنطقة ةكبير صورةب

وأشاد الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي باالتفاق ووصفه بأنه خطوة مهمة 
من شأنها أن تساعد يف إرساء االستقرار والسالم يف منطقة الشرق األوسط بما 

  .يحقق تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية

يف وقت سابق من هذا الشهر فتح جمالها اجلوي أمام وكانت البحرين أعلنت 
وصهره ومع ذلك عندما سافر مستشار ترامب  .الرحالت اجلوية اإلسرائيلية

 إسرائيلياً  - أميركياً أيام بعد أن ترأس وفداً 10ر إىل البحرين قبل ينجاريد كوش
 إالّ اًإىل اإلمارات، أشار ملك البحرين إىل أن املنامة لن توقّع اتفاق مشتركاً

 .بالتنسيق مع السعودية

  
  تقدمهاسعداد قائمة طلبات إل خاصاً  طاقماً  [قيادة اجليش أقامت

  ي]هدف إىل احلفاظ على تفوقها العسكرتولواليات املتحدة إسرائيل إىل ا
  

  13/9/2020"يسرائيل هيوم"، 
  

أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة املستوى أن قيادة اجليش اإلسرائيلي 
لواليات إسرائيل إىل اتقدمها سإعداد قائمة طلبات  من أجل خاصاً  طاقماً أقامت

  ي.تهدف إىل احلفاظ على تفوقها العسكرواملتحدة 

وحدات ة القادة العسكريين اإلسرائيليين من عدكبار من  الطاقم عدداًويضم 
  عسكرية. 

ومعدات عسكرية  F-35دارة األميركية بيع طائرات ضوء قرار اإل يفجاء ذلك و
، وذلك بعد االتفاق على تطبيع العربية املتحدة ماراتخرى إىل اإلأُمتطورة 

]يوم العالقات مع إسرائيل الذي سيتم توقيعه   . الثالثاء املقبل [غداً
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ذلك الوقت مرت سنوات غير قليلة حتى حدوث الزيارة العلنية ألعضاء يف 
احلكومة اإلسرائيلية  لهذه الدولة العربية املهمة ، دائماً ضمن إطار حدث 

  دويل. 
 تابة وشفهياً  إىل إقامة حلف استراتيجي بين منذ تلك الزيارة دعوت ك

إسرائيل وبين دول اخلليج، وعلى رأسها دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
لقد رأيت يف ذلك خطوة ضرورية لكبح التهديد اإليراين، وللسالم اإلقليمي. 

  وكان واضحاً أنه من دون إحراز تقدم إزاء الفلسطينيين، هذا لن يحدث.
 كثير من الرضى عن اتفاق السالم والتطبيع الذي سيوقَّع هذا لذلك أشعر بال

األسبوع يف واشنطن مع اإلمارات، وعن إعالن مباركة دول خليجية أُخرى 
  االتفاق، واحتمال أن توقّع هي أيضاً اتفاقاً مشابهاً يف وقت الحق.

  حقيقة أن توقيع االتفاق هو نتاج شخصيتين سياسيتين، دونالد ترامب
سروري.  نمد حتضائقة صعبة، ال من نتنياهو اللذين يعانيان وبنيامين 

 - شرط اإلمارات للموافقة على اتفاق التطبيع -إلغاء فكرة الضم اخلطرة ف
يقدم درساً إىل الذين ال يريدون أن يفهموا أن رؤيا الدولة الواحدة لن 

  تتحقق يف إطار تسوية سالم إقليمي، بل فقط رؤيا الدولتين.
  لكن يجب أالّ ندع فرحة السالم تشوش رؤيتنا الواعية. بينما تواصل دولة

إسرائيل مكافحتها وباء الكورونا وتداعياته االقتصادية املدمرة، فإن 
قريب. الفق األالتهديدات األمنية اخلارجية تتجمع كغيوم عاصفة يف 

 حتقيق هيمنةنووي و ف يف طريقها إىل احلصول على سالحإيران ال تتوق
ها يف الساحة ئإقليمية، ومن احملتمل أن حتدث مواجهة معها ومع وكال

الشمالية الواسعة. الساحتان الفلسطينيتان يف غزة والضفة ال تزاالن 
قابلتين لالنفجار؛ االتفاق مع دولة اإلمارات يزيد من اإلحباط الفلسطيني 

األوسط؛  يف املدى القصير. أيضاً سلوك تركيا ال يساعد يف استقرار الشرق
  وحتاول تركيا أيضاً التدخل يف الساحة الفلسطينية.

 سرعة صادية لالتفاق اجلديد لن تنضج بالثمار السياسية واألمنية واالقت
إسرائيل على مواجهة الصعوبات االقتصادية  ةساعدكافية مل

ها حالياً. يجب أالّ نخطىء، الثمار ال تزال من واالستراتيجية التي تعاين
  ل.بعيدة املنا
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  يف السنوات األخيرة حتدثت مرات عديدة مع أشخاص يف احلكم
وأكاديميين ورجال أعمال من دول اخلليج. استنتاجي واضح: االعتراف 
بضرورة وفائدة العالقات بإسرائيل هو حصيلة عمل القيادة السياسية 

وتها يف هذه الدول يف األساس. االعتراف بأن التطبيع مع إسرائيل، مع ق
سيجلب اخلير للجميع، مل يتسلل بما فيه  التكنولوجية يف كل اجملاالت

الكفاية إىل طبقات ما حتت النخب. الغضب على إسرائيل ال يزال سائداً، 
على الرغم من أنه أخف، وما يحدث يف املناطق احملتلة له تأثير كبير يف 

يل وحدة سكنية يف املستوطنات هو دل 5000قرار بناء  - هذه املشاعر
  على االستخفاف بما يحدث هناك.

  االتفاق مع اإلمارات يمكن أن يتحول إىل قطعة ورق فقط وصور يف
األرشيف، إذا مل يكن له تتمة سياسية. وهذه التتمة يجب أن تكون القضية 

احلدود النهائية لدولة أي حتديد ي تثقل على مستقبل أرض إسرائيل، الت
سهالً من الناحية  إسرائيل وعالقتها بالشعب الفلسطيني. هذا ليس

السياسية، ونرى الردود من اليمين على إلغاء خطة الضم. لكن مَن يعتقد 
أن العالقات بدول اخلليج ستنمو من دون مقابل سياسي للتطبيع، من 
املفيد أن يلقي نظرة على عالقاتنا باألردن: يوجد تصدير للغاز الطبيعي، 

  غير هذا.ويوجد تعاون أمني مستمر، لكن ال يوجد أي شيء 
  زهرة االتفاق مع دولة اإلمارات يمكن أن تنمو ويمكن أن تذبل، كل هذا

  يتوقف علينا.  
  

  حمللة سياسية -شمريت مئير 
  13/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
  الدومينو تأثيراالتفاق مع البحرين و 

  
  التفاق مع دولة عالن اإل تكرارإعالن االتفاق القريب مع البحرين بدا كأنه

ه لنيل  حيرشظهرت توصية بتاإلمارات العربية املتحدة: دونالد ترامب 
ضئيلة يف احلصول عليها، يف غزة أحرقوا صور حمد  هفرصوجائزة نوبل 

صورة حممد بن زايد من اإلمارات،  بن عيسى آل خليفة البحريني بدالً من
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يامين نتنياهو يف إسرائيل انقسمت ردات الفعل كالعادة بين أنصار بن
املصفقين املبالغين، وبين املمتعضين الذين ذكّروا بأن البحرين ليست 
دولة ديمقراطية ليبرالية، وأن األقلية السنية تسيطر على األغلبية الشيعية 

  غير مستحبة على اإلطالق. ةبصور
 لكن على الرغم من هذا كله، فإن هناك أموراً جتعل االتفاق اإلسرائيلي- 

اتفاق مثيراً بحد ذاته لالهتمام. أوالً، جمرد حدوثه معناه أن البحريني 
: االحتفال بالتطبيع بين اإلمارات وإسرائيل يف االختبار جنحاإلمارات 

استُقبل بال مباالة يف العامل العربي، والفلسطينيون مل ينجحوا يف القضاء 
على االحتفال وتعبئة معارضة ضده، ال يف اجلامعة العربية وال يف 
الشارع العربي. السعوديون الذين يعتمد عليهم حكم األقلية السنية يف 

عن قرب،  ما حدث البحرين، وإىل حد ما يتلقى تعليماته منهم، تابعوا
  وقرروا إعطاء ضوء أخضر التفاق سالم آخر.

  ثانياً، الفلسطينيون يدركون أن ما جرى ليس حدثاً يجري مرة واحدة، بل
ثانية". زعماء الدول العربية، واألخطر من ذلك، هو موجة يسمونها "نكبة 

ما يُطلق عليه "الشارع العربي" يديران ظهرهما لهم. احلقيقة الصعبة 
بالنسبة إىل الفلسطينيين هي أنه حتى لو أن جزءاً كبيراً من العرب يفرحه 
حترير فلسطين، فإن زعماءهم ال يدفعون ثمناً كبيراً عندما يفضّلون 

لسطينيين. وهذا فشل سياسي ودبلوماسي، واألخطر من إسرائيل على الف
من الضروري توفر فشل هائل يف املعركة على الوعي العربي.  - كل شيء

تقريباً كاإلجماع على فلسطين، شبه مطلق  إجماع  أخذأجل  موهبة من
من موضوعات  خمتلف عليهحتويله إىل موضوع ووالقدس، واألقصى، 

  خالفية عديدة.
 بالنسبة إىل الفلسطينيين هي إصرار  ثيرة جداً للغضبلكن النقطة امل

جاريد كوشنير على تضمين االتفاقات بنداً يسمح للمصلين املسلمين من 
اإلمارات والبحرين باجمليء للصالة يف املسجد األقصى. وحتت غطاء 
احملافظة على حرية ممارسة الدين اإلسالمي، هناك اعتراف ضمني 

لقدس وبسيطرتها على األماكن املقدسة بسيادة إسرائيل على كل ا
  اإلسالمية.
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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
مشارك يف املعهد الفرنسي للشرق األدنى يف بيروت. صدر له العديد من املؤلفات، بينه 

 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،

ووضعوا ألنفسهم هدفًا األوروبية، وإّما عن طريق الترجمة، 
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 

ات احلداثة التي واجهها احلداثي، أو بتعبير آخر ما هي رهان
املثقفون الفلسطينيون، الذين راحوا يظهرون على مسرح 
األحداث يف فلسطين، منذ املرحلة املتأخرة من العهد 
العثماين وخالل عهد االنتداب البريطاين، وذلك بعد انفصال 
حقل العلم عن حقل الدين، وبروز التعليم احلديث، وتوفر 

روبية احلديثة، وظهور الطباعة فرصة االحتكاك باألفكار األو
 الصحافة؟وانتشار

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650503

