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وأكدت سرايا القدس يف بيان صادر عنها أن ذلك جاء كرد من املقاومة على 
 وضمن إطار "معادلة القصف بالقصف". ،قصف مواقعها

إصابة إسرائيلييْن بجروح أعلن لعسكري اإلسرائيلي وكان بيان سابق للناطق ا
طلق من قطاع طفيفة بعد حتطم زجاج جراء سقوط صاروخ يف مدينة أسدود أُ

السالم يف البيت األبيض، كما تم نقل أربعة  يْغزة تزامناً مع توقيع اتفاق
   .إسرائيليين إىل املستشفى بعد إصابتهم بالهلع بسبب الصواريخ

تم رصد صاروخين جرى إطالقهما من قطاع غزة يف اجتاه  وأكد البيان أنه
  جنوب إسرائيل وتمكنت منظومة "القبة احلديدية" من إسقاط أحدهما.

عت إسرائيل واإلمارات العربية وجاء إطالق الصاروخين يف الوقت الذي وقّ
املتحدة ومملكة البحرين اتفاقين لتطبيع العالقات يف البيت األبيض برعاية 

األميركي دونالد ترامب. وعلق الناطق بلسان حركة "حماس" حازم قاسم الرئيس 
ه. بتبا الذي كُاحلبر فقال إن هذين االتفاقين ال يساويان  ،على مراسم التوقيع

 ،بإصراره على النضال حتى استرداد كامل حقوقه ،وأضاف أن الشعب الفلسطيني
  سيتعامل مع مثل هذه االتفاقيات كأنها مل تكن.

  
  اهو خالل مراسم توقيع االتفاقين مع اإلمارات والبحرين: هذا التطور[نتني

  ]العربي -  نهاء الصراع اإلسرائيليإيبشر بفجر جديد وسيساهم يف 
  

  16/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  
يع اتفاق السالم قيمت يف البيت األبيض يف واشنطن الليلة املاضية مراسم توقأُ

املتحدة واتفاق إعالن السالم بين إسرائيل  مارات العربيةبين إسرائيل واإل
  .والبحرين

رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو ووزيرا  ذين االتفاقينع الوثائق اخلاصة بهووقّ
 ،عبد اللطيف بن راشد الزياينوعبد الله بن زايد ، مارات والبحرينخارجية اإل

  ومئات املدعوين. بحضور الرئيس األميركي دونالد ترامب
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يف سياق الكلمة التي ألقاها يف املراسم، احلكومة بنيامين نتنياهو  وقال رئيس
وسيساهم يف  ،إن هذا اليوم يشكل عالمة فارقة يف التاريخ ويبشر بفجر جديد

ن الشعب اليهودي صلى للسالم خالل أه بالعربي. ونوّ  - نهاء الصراع اإلسرائيليإ
  ثناء العقود املاضية. أيف ن الدولة اليهودية تمنت حتقيقه أو وات،آالف السن

 ،وشكر نتنياهو بحرارة الرئيس األميركي لدعمه الراسخ واملتعاقب إلسرائيل
للسالم بين إسرائيل  معقوالً وقدم عرضاً ،نه تصدى للتهديدات اإليرانيةأ موضحاً

  .وتمكن من حتقيق اإلجناز الذي نشهده اليوم ،والفلسطينيين

 فكر جديد سيخلق مساراً نشهده اليوم هو إن ماماراتي قال وزير اخلارجية اإلو
وسيغير وجه الشرق األوسط. وتوجه بالشكر إىل رئيس احلكومة  ،فضلأ

 بنيامين نتنياهو على اختياره السالم ووقف ضم أراض فلسطينيةاإلسرائيلية 
  إىل السيادة اإلسرائيلية.

  
  خرىأُ عربية و ست دول أخمس : ترامب[

  ]سرائيلعلى استعداد لصنع السالم مع إ
  

  16/9/2020"يسرائيل هيوم"، 
  

على  اًو ستّأ خرىأُ عربية خمس دول  إنالرئيس األميركي دونالد ترامب  قال
  .استعداد لصنع السالم مع إسرائيل

وجاءت أقوال ترامب هذه يف تصريحات أدىل بها إىل وسائل إعالم خالل قيامه 
بنيامين نتنياهو يف البيت األبيض قبل  ةرئيس احلكومة اإلسرائيلي باستضافة

بين إسرائيل واإلمارات  يْ السالم، وإعالن السالموقت قصير من توقيع اتفاق
لدينا على مساء أمس (الثالثاء)، وذكر فيها أيضاً: " العربية املتحدة والبحرين
ريد رؤية ت . هذه الدولجداً ستنضم إلينا قريباًعربية األقل خمس أو ست دول 

  ."لكنها سئمت من القتال ،م. إنها دول متحاربةالسال

  .جيدة سوف حتدث ن أموراًأو ،حتدث مع امللك السعودي وأكد ترامب أنه
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يف الوقت املناسب سينضمون هم ، والفلسطينيين وأشار إىل أن هناك حديثاً مع
 اً.أيض

 قائالً له إنه مفتاح للواليات ،للبيت األبيض وقدم ترامب لنتنياهو مفتاحاً
لديه  الرئيس األميركيورد نتنياهو بالقول إن  املتحدة ولقلوب األميركيين،

 .مفتاح قلوب الشعب اإلسرائيلي

بشأن ما الذي ستحصل عليه إسرائيل من االتفاقين اجلديدين،  سؤالعلى  رداًو
هذا سالم و هذه اتفاقيات قوية للغاية ى.خرسنقوم بضم دول أُ "قال ترامب: 

 ."عليه إسرائيل هو السالمأهم ما حتصل و .جدي

لذلك.  سنجد حالً: "، قال ترامبF-35ت فيما يتعلق بطلب اإلمارات شراء طائراو
وأشار إىل أن اإلمارات كانت موالية للغاية وحاربت إىل  ."سيكون هذا األمر سهالً

  .جانب الواليات املتحدة أربع حروب

إىل السيادة  الضفة الغربية مناطق من لضم نتنياهوولدى سؤاله عن خطة 
ال نريد التحدث عن ذلك يف الوقت احلايل. األمور تسير : "قال ترامب اإلسرائيلية

بعد كل هذه السنوات : "وهو ينظر إىل نتنياهو مبتسماً أضافو." بشكل جيد للغاية
 .السالم يريدشعبها ون إسرائيل دولة قوية إ .سئم من احلرب[نتنياهو] حتى بيبي 

 إىل السالم." ب إسرائيل، ولدي احترام كبير للدول التي قررت االنضمامحأنا أ

  
  [نتنياهو حصل على توكيل رسمي من وزير

  اخلارجية لتوقيع االتفاقين مع اإلمارات والبحرين]
  

  16/9/2020"معاريف"، 
  

أن رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين  12اإلسرائيلية  التلفزة كشفت قناة
وإعالن السالم مع اإلمارات السالم  قبيل مراسم توقيع اتفاقيْنتنياهو اكتشف 

أن و هما،توقيعمن ناحية قانونية مملكة البحرين أنه غير خمول و العربية املتحدة



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
6 

الذي بقي يف  فقط التوقيع هو وزير اخلارجية غابي أشكنازيباملوكل الوحيد 
  .إىل واشنطنيف زيارته إسرائيل ومل ينضم إىل نتنياهو 

فيحاي مندلبليت الذي أ للحكومة انويناتصل نتنياهو باملستشار الق إثر ذلك ويف
أوضح أن ليس لديه خيار سوى طلب توكيل رسمي من أشكنازي الذي بقي يف 

ع ويف نهاية املطاف وقّ رئيس احلكومة. طرفدم دعوته من بسبب عإسرائيل 
ين يجب أن االتفاقلكن فقط بعد توضيحه أن ، لنتنياهو اًرسمي أشكنازي توكيالً

ا محيز التنفيذ حتى تتم املصادقة عليهإىل  دخاليلن  هماينص على أن يشمال بنداً
  احلكومة اإلسرائيلية.  طرفمن 

 كان من املهم جداًسياسي إسرائيلي مقرب من وزير اخلارجية إنه وقال مصدر 
ت جتد كاددرجة أن إسرائيل إىل  ،وحدهتوقيع االتفاقين لنتنياهو أن يأخذ فضل 

  اً.حرج دبلوماسيموقف يف نفسها 
  

  2021[حماكمة نتنياهو يف كانون الثاين/يناير 
  "]4000ستبدأ بمناقشة "امللف 

  
  16/9/2020"معاريف"، 

  
التي من املتوقع أن بنيامين نتنياهو اإلسرائيلية حملاكمة رئيس احلكومة  تمهيداً

قدمت النيابة العامة إىل احملكمة املركزية ، 2021تبدأ يف كانون الثاين/يناير 
جدول القضايا التي سيتم النظر فيها يف اجللسات  أمس (الثالثاء)يف القدس 

   تم إحضارهم لإلدالء بإفاداتهم.وقائمة أسماء الشهود الذين سي

وهذه هي أول مرة جتري فيها حماكمة لرئيس حكومة يف إسرائيل وهو ال يزال 
  يشغل مهمات منصبه.

بمناقشته الذي ستبدأ احملاكمة  " هو4000قررت النيابة العامة أن يكون "امللف و
املدير العام وأن يكون أول شاهد  ،القضيةهذه فادات يف مرحلة اإل وتنطلق من

 إيالن يشوعا. "والال" للموقع اإلخباريبق االس
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نتنياهو هم تُّا، الذي قُدّم يف وقت سابق إىل هذه احملكمة وبموجب "ملف الشبهات"
"، وذلك على خلفية قيامه بالدفع قدماً بمصالح 4000بتلقي الرشوة يف "امللف 

رجل األعمال اإلسرائيلي شاؤول ألوفيتش املالك الرئيسي لشركة "بيزك" 
يف  ةإيجابي صورةلالتصاالت، يف مقابل تغطية أخبار رئيس احلكومة وعائلته ب

ش. وتم إغالق امللف ضد زوجة رئيس املوقع اإلخباري "والال" الذي يمتلكه ألوفيت
تم توجيه تهمة تلقي الرشوة إىل  احلكومة سارة يف هذه القضية، يف حين

  ألوفيتش وزوجته.

إىل نتنياهو تهمتا االحتيال وخيانة األمانة بشبهة  وُجهت" 1000ويف "امللف 
يتم توجيه أي تهم ضد ملتشين يف  يه عطايا من الثري أرنون ملتشين. وملتلقّ

  .هذه القضية

" على خلفية اتصاالت 2000تهمتا االحتيال وخيانة األمانة يف "امللف  ووُجهت
جرت بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" وناشرها أرنون (نوين) 
موزس من أجل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" املنافسة يف مقابل قيام 

وتم اتهام  .أحرونوت" بنشر أخبار عن رئيس احلكومة بصورة إيجابية"يديعوت 
  موزس بالرشوة. 

حملة من خصومه أنها وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم املوجهة إليه ويصفها ب
  من أجل إسقاطه.السياسيين 

شبهات ال يُطلب من رئيس احلكومة املتهم بارتكاب  ،وفقاً للقانون اإلسرائيليو
  االستقالة من منصبه.  جنائية
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بيروقراطية وعسكرية مستهترة إىل تخفيض عدد الفلسطينيين الذين 
يعيشون هناك، بينما منعت أي تطوير وبناء ضرورييْن ناجميْن عن 
حاجات السكان اخلاضعين للحماية، وهي بذلك تنكرت لتعهداتها النابعة 

  من كونها دولة احتالل. 
 أعضاء 13/8و 29/7األمن املنعقدتين يف يف جلستي جلنة اخلارجية و ،

الكنيست من الليكود، ومن حزب يمينا، واملستوطنون الذين كانوا ضيوفًا 
يف اجللسة أعلنوا صراحةً ما هو االستمرار الطبيعي: يتعين على 

% من 39الفلسطينيين االكتفاء بأراضي املنطقتين أ وب، أي أقل من 
نفصلة عن بعضها البعض. هذا ما الضفة الغربية، يف قطع من األرض م

قاله مئير دويتش، املسؤول يف جمعية رغافيم [جمعية يمينية يهودية 
حملاربة البناء غير الشرعي]، وعضو الكنيست نير بركات الذي دعا أيضاً 
إىل إسكان مليوينْ يهودي يف الضفة؛ وهذا ما قاله أيضاً عضو الكنيست 

تند إىل االتفاقات هو املطالبة جدعون ساعر كعادته: "مطلبنا الذي يس
بكل أراضي املنطقة ج. يف هذه املعركة على أرض إسرائيل بيننا وبين 
السلطة الفلسطينية التي تمثل شعباً آخر، لسنا األمم املتحدة. لدينا 

  موقف."
  ال الكورونا، وال االتهامات املوجهة إىل نتنياهو، وال الضريبة الكالمية

كل هذا ال  - ن يف احتفاالت اتفاقات السالمالتي أعطاها للفلسطينيي
يستطيع أن يخفي التايل: "رؤيا" اجليوب الفلسطينية هي واقع كابوسي 
يتشكل أمام أعيننا. واقع ليس له أي عالقة بحل الدولتين املذكور يف 
االتفاق مع اإلمارات. هذا هو حتقيق لرؤيا املستوطنين ونهايته حتول 

  أبرتهايد. إسرائيل رسمياً إىل دولة 
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  د.عيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس لالستراتيجيا واألمن، 
  ومسؤول سابق يف االستخبارات العسكرية

  15/9/2020"يسرائيل هَيوم"، 
  

  معسكر االستقرار يتعزز
  

  يُعتبر توقيع اتفاقات السالم بين إسرائيل ودولة اإلمارات العربية املتحدة
لكنها تشير أيضاً إىل استكمال  - تاريخية فارقةومملكة البحرين عالمة 

)، وليست منعطفاً 1994عملية قائمة (مشابهة للسالم مع األردن يف سنة 
  .1977دراماتيكياً من نوع زيارة السادات إىل إسرائيل يف سنة 

  لقد حتولت إسرائيل منذ بداية العقد املاضي إىل جزء ال يتجزأ مما يمكن
الذي يضم معظم دول اخلليج؛  - ار" يف منطقتناتسميته "معسكر االستقر

ومصر؛ واألردن؛ واملغرب؛ واجلزء الشرقي من ليبيا؛ وحتى السلطة 
الفلسطينية يف رام الله. يقف هذا املعسكر يف مواجهة ثالثة معسكرات: 

الذي يضم التنظيمات الدائرة يف فلكها، يف  - األول، معسكر إيران الشيعية
احلوثيون) يف اليمن، واألسد يف سورية، ومعظم لبنان (حزب الله)، (

ميليشيات "احلشد الشعبي" يف العراق. املعسكر الثاين، هو معسكر تركيا 
وقطر شريكتها يف حتركاتها وتطلعاتها، والداعم للقوى املتماهية مع 
اإلخوان املسلمين. املعسكر الثالث هو املعسكر اجلهادي السلفي من نوع 

  داعش والقاعدة.  
 ملوقف املشترك يف مواجهة إيران وأطماعها االنقالبية أوجد تواصالً بين ا

إسرائيل والسعودية وجيرانها قبل أكثر من عقد: خالل الوالية الثانية 
إلدارة الرئيس أوباما تعزز اإلحساس بالشراكة، ألن إسرائيل، مثل دول 

يف  اخلليج، نظرت بقلق إىل االتفاق الذي جرى التوصل إليه مع طهران
املوضوع النووي. لقد تعلمت هذه الدول تقدير إسرائيل، سواء بسبب 

  موقفها العلني، أو بسبب عملها املتواصل ضد وضع يد إيران على سورية.
  مؤخراً أضيف إىل ذلك التحدي التركي أيضاً. تشعر اإلمارات، وإىل حد

ذا بعيد البحرين، بالقلق إزاء ازدياد تأثير اإلخوان املسلمين، ويف ه
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  صدر حديثاً 
  املثقف الفلسطيني ورهانات احلداثة

)1908 -1948(  
  

  الشريفماهر  :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،

ألنفسهم هدفًا األوروبية، وإّما عن طريق الترجمة، ووضعوا 
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 

اثة التي واجهها احلداثي، أو بتعبير آخر ما هي رهانات احلد
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 

حلديثة، وظهور الطباعة فرصة االحتكاك باألفكار األوروبية ا
 الصحافة؟وانتشار

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

