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 يف احتفال
ضور الرئيس
ق سالم مع
 إىل اتفاقية
االت مدنية
ين فقط، ألن
وقت لصوغ
ي كبير، يف
مللقب "اتفاق

ن، رداً على
 بينهما على
ب "حساسية
لنيل موافقة

 والبحريني
 من الوزراء
ن يف وزارة
ت مع دول

 عند االقتباس 

  سرية

يف واشنطن
بيض، بحض
جيتين: اتفاق
 وسيضاف

ون يف جما
ت طابع إعالين
دم توفر الو

سؤول أميركي
إلمارات امل

  تين.

 الصحافيين
اتفقتا فيما

فاقات بسبب
قات الحقاً ل

ة اإلماراتي
 عدداً كبيراً

كل العاملين
امة العالقات

  فاقيْ سالم
صيالتهما س

لية اليوم يف
يف البيت األب
ولتين خليج

ع البحرين.م
تفاقات تعاو
ستكون ذات
مل يُقرَّر لعد
ناداً إىل مس

تفاق مع اإل
ة بين الدولت

 للمراسلين
ن الدولتين ا

توقيع االتفا
االتفاق طرح

  تنفيذ. 

اخلارجية ار
شنطن ضم

 ومن بين ك
صل إىل إقا

   
قّع اليوم اتف

ض بقيت تفص

مة اإلسرائيل
 املتحدة) يف
سالم مع دو
الن سالم م
 تتعلق بات

ع البحرين فس
رة التطبيع 
رحلة. واستن

لال مشابه
نائية منفردة

ىل واشنطن
التفاقات، إن
يالت قبل ت
سرائيلي، ستُط
ل يف حيز الت

سيمثل وزير
صل إىل واش

هو فقط،نيا
 أجل التوص

نتنياهو يوق
لبيت األبيض

2  

ئيس احلكوم
ت الواليات 
، اتفاقيْ س

ملتحدة، وإعال
حقاً مالحق
ي ستوقَّع مع
 إىل مبادر
يف هذه املر
حرين اتفاق

 اتفاقات ثن

إلسرائيلي إىل
تفصيالت اال
 كل التفصي
ملصدر اإلس
دها ستدخل

قام اليوم س
فق الذي وص

إسرائيل نتن
سنوات من

ن
يف ال

1/9/2020

أن يوقّع رئ
ظهر (بتوقيت
ونالد ترامب

ت العربية امل
إلمارات الح
لوثيقة التي
 انضمامها

م حقيقية يف
قّع مع البح
حقاً ستوقَّع

يف الوفد اإل
شأن إخفاء ت
 مسبقاً عن

حسب كالم امل
كنيست، وبعد

ل الذي سيق
ن الوفد املرا
بينما يمثل إ
ذين عملوا 
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 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
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طال بكار الذي يقوم بصوغ  اخلليج، سيشارك شخص واحد هو املستشار القانوين
  االتفاقات.

وتأمل واشنطن بأن يحضر حفل التوقيع عدد من سفراء الدول العربية لديها. 
مان وربما املغرب الحقاً إىل اإلدارة األميركية بانضمام السودان وعُ  وتأمل

 مبادرة التطبيع مع إسرائيل.

  
  بني غانتس: "السالم يف الداخل

  ال يقل أهمية عن السالم مع اخلارج"
 

  15/9/2020حرونوت"، أ"يديعوت 
 

تطرق وزير الدفاع ورئيس احلكومة باملناوبة بني غانتس يف مقابلة أجرتها 
معه الصحيفة هذا الصباح إىل توقيع اتفاق السالم بين إسرائيل ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة الذي سيجري يف البيت األبيض فقال: "هذا حدث مهم، وحلظة 
تاريخية يمكنها أن تغير توجهات الشرق األوسط. مع ذلك، ما اليقل أهمية عن 

ى السالم يف الداخل." وأضاف: صنع السالم مع اخلارج هو البدء يف احملافظة عل
"اجلمهور يريد حكومة فاعلة، وال يريد مماحكات. وهو يريد أن يرى حكومة 
حريصة على أمنه، وصحته، ولقد سئم من الشجارات واخلالفات." وعندما سئل 
ملاذا مل يرافق نتنياهو إىل واشنطن أجاب: "مل أذهب، ألن رئيس احلكومة اختار 

ه لتوقيع هذا االتفاق." ونفى غانتس أن يكون االتفاق الذهاب إىل واشنطن وحد
متضمناً بنداً ينص على جتميد البناء يف املستوطنات، أو تعهدات بعدم القيام 

  بخطوات ضم أحادية اجلانب.
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 ع صحيفة إماراتيةأشكنازي يف مقابلة م

  يدعو الفلسطينيين إىل العودة إىل طاولة املفاوضات
 

  15/9/2020"معاريف"، 
 

قال وزير اخلارجية غابي أشكنازي يف مقابلة أجرتها معه صحيفة "االحتاد" 
اإلماراتية إن اتفاق السالم مع اإلمارات هو اتفاق تاريخي وسيؤدي إىل تغييرات 
مهمة ليس يف إسرائيل واإلمارات فحسب، بل يف الشرق األوسط كله. وأضاف: 

الستقرار واألمن يف "االتفاق سيساعد مساعدة كبيرة يف حتقيق السالم وا
املنطقة، وسيفتح الطريق أمام التعاون بين الدول يف عدة جماالت، وال سيما يف 
اجملال االقتصادي، كما سيساعد يف مواجهة حتديات مشتركة." وأشاد أشكنازي 
كثيرًا بقيادة اإلمارات، وأنهى املقابلة بالتوجه إىل الفلسطينيين يف شتى أنحاء 

عوهم إىل النظر إىل الواقع وحتمّل املسؤولية  والعودة إىل طاولة العامل، قائالً: "أد
  املفاوضات." 

  
 االتفاقأوروبا تبارك 

  وتدعو إىل الدفع قدماً بحل الدولتين
 

  15/9/2020"معاريف"، 
 

أعربت دول االحتاد األوروبي عن تأييدها االتفاق بين إسرائيل واإلمارات 
للسالم واالستقرار يف الشرق األوسط. لكن والبحرين، ورأت فيه مساهمة إيجابية 

يف الوقت عينه شددت هذه الدول على أهمية التمسك بحل الدولتين وإجراء 
املفاوضات وفق املعايير الدولية املعروفة. كما أعرب وزير خارجية أملانيا عن 

  الفلسطينية. - أمله بأن حترك االتفاقات التي ستوقَّع املفاوضات اإلسرائيلية
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  اخلارجية األميركي مايك بومبيو: وزير
 اتفاقات السالم تؤكد أن إدارة أوباما كانت على خطأ

  
  15/9/2020"يسرائيل هيوم"، 

 

قال وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو أمس إن اتفاقات السالم بين إسرائيل 
واإلمارات والبحرين بوساطة الرئيس ترامب تثبت أن وزير اخلارجية السابق 
جون كيري أخطأ عندما توقع أن تعاين إسرائيل العزلة إذا مل يكن هناك اتفاق 
نووي مع إيران. وأضاف أن الذي جرى هو العكس تماماً. وقال يف تصريح  إىل 
شبكة فوكس نيوز: "إسرائيل تتعاون اليوم مع البحرين واإلمارات ولديها الكثير 

خلليج تعترف بأن التهديد من الشركاء يف شتى أنحاء املنطقة. جميع دول ا
اإليراين لها هو تهديد حقيقي، وهم حالياً يتعاونون مع إسرائيل ويبنون عالقات 

  أمنية واقتصادية حقيقية."

ودحض بومبيو كالم رئيسة جملس النواب نانسي بيلوسي من احلزب الديمقراطي 
امب التي حاولت التقليل من أهمية صفقات السالم التي حتققت بفضل وساطة تر

قائالً إن ما جرى هو إجناز غير مسبوق، وإن إدارة ترامب حددت شروط السالم 
يف الشرق األوسط.  وأضاف: "لقد حدث تقدم حقيقي. وسنشاهد ذلك عندما نرى 
اإلمارات والبحرين وإسرائيل معاً يف واشنطن يوقعون تطبيع العالقات فيما 

  بينهم." 
  

  مصاباً  4973رقم قياسي للمصابين بالكورونا أمس: 
  

  15/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 
 

أعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية أن عدد املصابين بالكورونا وصل يف األمس إىل 
وفاة. وبلغ عدد  1141مصاباً، بينما بلغ عدد الوفيات منذ بداية الوباء  4973

خطرة، حالتهم  533مريضاً، بينهم  1152املرضى الذين أُدخلوا إىل املستشفيات 
  جرى وصلهم بآالت تنفس اصطناعي. 140و
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"مذكرة واي
نتنياهو إىل
ملرة إلقامة
و كان دائماً

نض سيكو
 وحماكمته
كاذيب حتت
سرائيل فوق
ب، واملشهد

  ا.
يف اتفاقي 

ادات: سالم
بشـأن حل ة

لفلسطيني"،
وم هو: ماذا
ينيين، وإىل

لتصريحات
رفين. أيضاً

 عند االقتباس 

 يت األبيض
  ة

على توقيع "
ة بنيامين ن
ب، وهذه امل
ين. نتنياهو

 البيت األبيض
ة الكورونا،
ريض واألك
ع أعالم إس

يف تل أبيب
ىل شرق آسيا

الذي أُرسيد 
 وأنور السا

كالميةريبة 
عية للشعب ا
 احتفال اليو
يين والبحري

أن صيغة ا
سياسي للطر

تفال يف البي
ياهو الكبيرة

عاماً ع 22 
يس احلكومة
 حكام عرب
حدة والبحري

ثالثاء) يف
يف إدارة أزمة
صناعة التحر

لرمزية لرفع
 اإلمارات 

ن إسرائيل إىل
تقليدلتمرار ل

احيم بيغن
فق مع ضر
حلقوق الشرع
فضول قبل

ىل اإلماراتي
  ترامب.

اوضات بشأ
ثمن س من

  

فاشلة، االحت
جنازات نتني

  
طويلة، وبعد
ت، يعود رئي

ياسي مع
لعربية املتح
ل اليوم (الث

يف دوّي امل
 فساد، وص
 األهمية ال
نامة، وعلم

من رين جوّاً 
 إليه هو است

بين منا 19
عربية، يتراف
عترف بـ"احل
ل املثير للف

فلسطيني إىل
كي دونالد ت
جوهر املفا

يكمند فقط 

  ر "هآرتس"
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سة داخلية ف
يكون  من إجن

 مسيرته الط
ياسر عرفات
ق اتفاق سي
ة اإلمارات ال
اً، واالحتفال

كبيرة. فشله
الثة ملفات

ّال تقلل من
 ظبي واملن

مسافرظهر لل
رى التوصل

978 سنة

ئيل ودولة ع
نية. بيغن اع
صلها، والسؤا

يف البند الف
ئيس األميرك

 أن هذا هو
هذا البنيف

رئيس حترير
1/9/2020

يف ظل سياس
سي

 الثانية يف
ايشن" مع ي
طن لتحقيق
ات مع دولة
ماسياً بارعا
جنازاته الكب
ئية يف ثال

ته، يجب أال
رة يف أبو
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ق الذي جر
ب ديفيد يف
د بين إسرائ

الفلسطينكلة
ون أن يفص
م نتنياهو 
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 أن نتكهن
يفدلة، ألن
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نتنياهو الذي يحاول أن يقدم احلدث على أنه "سالم مقابل سالم"، مثل 
الوجبات اجملانية التي يحبها؛ وأيضاً حكام اخلليج الذين يتعين عليهم 

ت التزمملبادرة العربية التي م باالظاهر على تمسكه يفاحملافظة 
فقط مقابل انسحابها من األراضي [احملتلة] وإنهاء  بالتطبيع مع إسرائيل

  االحتالل. 
 ) لزمن غير حمدد) عن خطة ضم ل" "أجّفقط  حسناً، حسناً،نتنياهو تنازل

ل، كدفعة أوىل جلبت غور األردن وأراضي املستوطنات إىل إسرائي
وقيع. هل سيضطر يف االحتفال أيضاً إىل احلديث اإلماراتيين إىل حفل الت

بإيجابية عن حل الدولتين، اجلزء الذي يمقته اليمين يف "خطة القرن" 
لترامب؟ أم أن شركاءه اجلدد ومضيفيه سيكتفون منه اآلن، مع كل أزماته 
الداخلية، بكالم عام وغامض بشأن "أيدينا ممدودة للسالم" وثناء على 

ن دون الدخول يف التفصيالت؟ وماذا سيعطونه لو ترامب وخطة القرن م
  إىل الفلسطينيين؟ مذاقاً أطيبجزرة  اقترح

  منذ إقامته حكومة األكثرية الوطنية مع حزب أزرق أبيض، وأبقى
خارجها نفتايل بينت، وبتسلئيل سموتريتش وجملس يهودا والسامرة، 

تباهى به  رمى يف سلة املهمالت الضم الذينياهو نحو اليسار. توجه نت
بر "للشرق األوسط اجلديد". خطاباته غقبل االنتخابات، واستهواه السحر املُ

بشأن املليارات التي ستتدفق من دبي إىل هنا تذكر باملبادرات املنسية 
خلصمه القديم شمعون بيرس الذي وصفه نتنياهو وشركاؤه من اليمين 

  اإلقليمي".حينها بـ" الفانتازي الواهم" بسبب أفكار مثل "البنك 
  انتقادات اليسار احلالية لالتفاق مع دول اخلليج مفجعة يف بؤسها، وتبدو

نسخة باهتة عن املعارضة اليمينية التفاقات أوسلو مع الفلسطينيين 
حجة أن اإلمارات اخلليجية ليست ب واملفاوضات الفاشلة مع سورية، مثالً

حة إسرائيل، تمامًا دوالً ديمقراطية، وأن احلكم يمكن أن يتبدل لغير مصل
مثل الذي قاله نتنياهو آنذاك عن السوريين والفلسطينيين. اليساريون 
اخمللصون يدّعون عن حق أن االتفاق مع اإلمارات والبحرين لن يحل 

 – املشكلة الفلسطينية، ولن يؤدي إىل نهاية النزاع اإلسرائيلي
مل تنه النزاع  العربي. لكن االتفاقات مع األردن ومصر أيضاً  -الفلسطيني
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لتعزيز  استراتيجياً هائالً، مقابالًوال االحتالل، ومع ذلك منحت إسرائيل 
تطبيع موقعها اإلقليمي والدويل. هذا هو املعيار الذي يجب أن أمنها و

  نفحص من خالله العالقات مع دول اخلليج.
  يف "يسار الوسط" الذي يتخوف كعادته من تأييد الفلسطينيين، يتركز

جراءات: االتفاق مل ينل موافقة احلكومة أو الكنيست كالعادة على اإلالنقد 
قبل توقيعه، وزير اخلارجية مل يُدع إىل حضور االحتفال، ومل يبلّغ  رئيس 
األركان، وربما أيضاً وقعوا االتفاق بقلم أحمر بدالً من أزرق.  وكأن هذا ال 

سرية إىل يكفي، قدامى حكومة رابين استرجعوا ذكريات رحالتهم ال
اخلليج [راجع مقال إفرايم سنيه يف نشرة عدد أمس] لالدعاء أن نتنياهو 

  مل يأت بجديد ومل يحقق شيئاً. 
  نتنياهو، بل عقد  ادعاء "اتفاق سالم تاريخياً"، بحسبما جرى إذا مل يكن

إيجار عادي ملكاتب سفارات، ما الذي يزعجكم؟ إذا كان ذلك ال يتجاوز 
ت مع تيمور الشرقية وجنوب السودان، ملاذا مل اتفاقات إقامة عالقا

تطالبوا بطرحه على االستفتاء العام، وإذا مل يكن أكثر من ذلك، ملاذا 
تغضبون فقط من االتفاق مع اإلمارات والبحرين؟ يف الواقع الفارق 
الكبير يكمن يف االنتقال من العالقات السرية التي كان يستفيد منها فقط 

كل ل تيحن احلكم وجتار السالح، إىل عالقات علنية تحفنة من املقربين م
إسرائيلية وإسرائيلي ركوب الطائرة إىل دبي، من دون جواز سفر أجنبي. 

  هذه هي ديمقراطية السالم.
  ،نتنياهو ربما يبالغ يف حجم اإلجناز التاريخي، أيضاً أسبابه مفهومة

ن اخلطوة نه من حمبي املبالغات والعالقات العامة، بل ألألليس فقط 
السياسية كشفت يف األساس االعتماد املطلق إلسرائيل على الواليات 
املتحدة. هذه اخلطوة مل تولد بسبب فكرة سياسية خالقة بعيدة املدى يف 
مكتب رئيس احلكومة يف القدس، بل بسبب رغبة اإلدارة األميركية احلالية 

شيء من من يف واشنطن يف بيع طائرات حربية لإلمارات، واالستفادة 
قبل االنتخابات الرئاسية. االحتفال اليوم سيكون  ةسياسيالهيبة ال

احتفال ترامب الذي تفوق على االتفاق بين إسرائيل والدول العربية الذي 
. ومع ذلك، هذا ال يقلل من ذلكومل ينجح يف حتقيقه باراك أوباما  حاول
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به السياسة  اإلجناز، وإذا سمحوا لنا باخلروج من احلجر الذي تسببت
الداخلية الفاشلة لنتنياهو، يمكننا السباحة يف مياه اخلليج والتمتع بثمار 

  سياسته اخلارجية. 
  

  حملل عسكري - يوين بن مناحيم 
  13/9/2020"مركز القدس للشؤون العامة والسياسة"، 
  

  تخوف من حماولة إحباط االتفاق
  من قبل إيرانبين إسرائيل واإلمارات 

  
  االستخبارات يف الواليات املتحدة وإسرائيل واإلمارات جتُري أجهزة

مشاورات وتبادُل للمعلومات االستخباراتية قبل حفل توقيع اتفاق 
  أيلول/سبتمبر يف البيت األبيض. 15التطبيع بين إسرائيل واإلمارات يف 

  جهات أمنية يف إسرائيل تقول إن "حمور الشر" برئاسة إيران يبلور يف
استراتيجيا جديدة ضد عملية التطبيع مع إسرائيل التي األيام األخيرة 

يجب  سياقهذا ال يفتبادر إليها الواليات املتحدة يف الشرق األوسط، و
رؤية لقاء زعيم "حماس" إسماعيل هنية يف بيروت مع زعيم حزب الله 

  حسن نصر الله.
  أيلول/سبتمبر أجرتها معه قناة  6إسماعيل هنية ظهر يف مقابلة يف

"املنار"، القناة اإلعالمية الرسمية حلزب الله، قال فيها إن "اإلمارات 
ذا ستعاين كثيراً جرّاء اتفاق التطبيع مع إسرائيل." وأضاف أنه حتدث عن ه

مواجهة صفقة القرن،  املوضوع مع حسن نصر الله، "وأنه يف
ع واملستوطنات، والتطبيع، ال مفر من وجود استراتيجيا ملواجهة هذا الواق

  من خالل الوحدة الوطنية." 
  التوتر بين إيران واإلمارات ازداد يف أعقاب إعالن اتفاق التطبيع مع

إسرائيل، فاإليرانيون يعتبرون االتفاق تهديداً مباشراً ألمنهم القومي 
أن  تحاولراف يف اخلليج إن دولة اإلمارات وينوون تخريبه. تقول أط

أن ما اق ليس موجهاً ضدها، وتوضح إليران بوسائل متعددة أن االتف
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اإليرانيين عن  ل لدولة ذات سيادة"، لكن ما أخرججرى هو "قرار مستق
قال فيه: طورهم كان تصريح وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو الذي 

العربية املتحدة توصلتا إىل االتفاق على حلف  ت"إسرائيل ودولة اإلمارا
  لح األميركية يف الشرق األوسط." ضد إيران، من أجل الدفاع عن املصا

  اإليرانيون كانوا على علم، وتابعوا طوال سنوات العالقات السرية بين
إسرائيل ودولة اإلمارات، لكن يف موازاة ذلك حافظوا على عالقاتهم بأبو 

وىل األدعامة الظبي، وهم يتخوفون اليوم من أن يكون اتفاق التطبيع 
 -بين دول اخلليج بدعم أميركي  عسكري ضدهم - إلقامة حلف سياسي

إسرائيلي. هم يعلمون بأن املعركة خاسرة وأن اإلمارات اتخذت قراراً 
استراتيجياً بإقامة عالقات سالم علنية مع إسرائيل، لكن مع ذلك 

 يحاولون تهديدها.

 يف  حدثلهذا نشرت إيران حتذيراً علنياً جاء فيه: "كل هجوم إسرائيلي ي
 يرفودولة اإلمارات يف حلقة رد إيراين." التخوف ال منطقة اخلليج سيُدخل

إليران هو من أن تقيم إسرائيل سراً قاعدة عسكرية أو منشأة جلمع 
معلومات استخباراتية يف اإلمارات، من أجل التخطيط مستقبالً  ملواجهة 

  عسكرية مع إيران، وهم يعتبرون ذلك تهديداً استراتيجياً مباشراً إليران.

  أن تفعل إيران؟ املتوقعما 
 لتطبيع بين علي خامنئي، وصف اتفاق ا ،املرشد الروحي األعلى يف إيران

"اخليانة الكبرى"، وأمر بإعداد سلسلة خطوات ضد اإلمارات وإسرائيل بـ
اإلمارات. تعتبر إيران احلرب ضد هذا االتفاق استمراراً مباشراً حلربها ضد 

هاجمة إسرائيل قبل إسرائيل، وهي حالياً ليس لديها رغبة يف م
إسرائيل أن على الرغم من  ات الرئاسية يف الواليات املتحدةاالنتخاب

بحسب جهات يف لكن، إيرانية يف سورية، و اًأهداف تهاجم باستمرار
  اخلليج، هي تخطط للعمل ضد اإلمارات.

  ،االقتصاد اإليراين يف وضع صعب للغاية بسبب العقوبات األميركية
شر يف البلد، لكن قيادة آيات الله مصرّة على االستمرار ووباء الكورونا ينت

يف سياسة التوسع العدوانية على الرغم من وجود عالقات جتارية وثيقة 
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طرأ حتسن  ،إعالن اتفاق التطبيع قبل ،مع اإلمارات، ويف األشهر األخيرة
  على العالقات بين الدولتين.

 يف دولة اإلمارات  معقولية أن تبادر إيران إىل عمل عسكري ضد أهداف
استخباراتية غربية أن إيران  عناصرتبدو حالياً ضئيلة. التقدير لدى 

ستحاول القيام بموجة هجمات إرهابية داخل اإلمارات، من دون توقيع، 
كما فعلت خالل سنوات كثيرة يف البحرين، حيث توجد أغلبية شيعية. 

احية، ومراكز والتقدير أن األهداف املفضلة لها ستكون ضرب منشآت سي
جتارية كبيرة مع تفضيل كبير للسياح اإلسرائيليين، وشحنات جتارية من 

  إسرائيل، ومكاتب إسرائيلية، وكُنس يهودية. 
  مثل هذه الهجمات يمكن أن يخرّب بشدة اتفاق التطبيع والنشاطات

االقتصادية والتجارية يف اإلمارات، ويردع دوالً عربية وإسالمية أخرى 
وسط. لدى إىل العملية التاريخية التي بدأت يف الشرق األ عن االنضمام

لة للغاية، لكنها ليست قادرة على ضمان األمن اعاإلمارات أجهزة أمنية ف
مئة يف املئة، ألن لإليرانيين "خاليا نائمة" يمكن أن يستخدمونها بصورة 

  مفاجئة.
 ج. وهي يف نظر اإليرانيين اإلمارات هي "احللقة األضعف" بين دول اخللي

ال تستطيع االعتماد على الواليات املتحدة كي تهب ملساعدتها يف حال 
أيضاً السعوديون لن وحدوث هجوم إيراين، قبل االنتخابات الرئاسية، 

يهبّوا إىل مساعدتها، وخصوصاً بعد الهجوم اإليراين الناجع على املنشآت 
  رات مفخخة.النفطية لشركة "أرامكو" يف السعودية بواسطة صواريخ ومسيّ

  تملك اإلمارات قدرات عسكرية ضعيفة مقارنة بالقدرات العسكرية
اإليرانية، وهي لن تخاطر بمواجهة عسكرية مع إيران، وستضطر يف هذه 

املرحلة إىل أن تواجه وحدها اخلطر اإليراين، وإىل التشديد حالياً على  
لى هذا جمال احلرب ضد اإلرهاب، ويبدو أن اإليرانيين ينوون العمل ع

  الصعيد يف املدى الزمني القريب.  
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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،

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

 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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