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  [نتنياهو: الفلسطينيون يريدون إعادة
  السالم إىل الوراء ولن ينجحوا]

  
  17/9/2020"يسرائيل هيوم"، 

  
ن الفلسطينيين يريدون إعادة إ بنيامين نتنياهو ةرئيس احلكومة اإلسرائيلي قال

  أنهم لن ينجحوا يف ذلك. وأكدالسالم إىل الوراء 

قبيل إقالع  جاءت أقوال نتنياهو هذه يف تصريحات أدىل بها إىل وسائل إعالمو
مساء أمس  إىل إسرائيل واشنطن عائداًمن قرب بالطائرته من قاعدة عسكرية 

اجتاه يف إطالق الصواريخ من قطاع غزة  إىل (األربعاء)، وذلك لدى تطرقه
يف البيت  اتفاقيْ التطبيع مع اإلمارات والبحرينإسرائيل خالل مراسم توقيع 

ال يستغرب من اإلرهابيين  أول أمس (الثالثاء)، وأشار فيها إىل أنه األبيض
خالل هذه املراسم  األراضي اإلسرائيليةالفلسطينيين الذين أطلقوا صواريخ على 

 يريدون إعادة السالم إىل الوراء. لكونهملتاريخية بالذات ا

كل هؤالء الذين يمدون يدهم لالعتداء بيد من حديد سنضرب ": وقال نتنياهو
  ."علينا وسنمد يدنا إىل كل هؤالء الذين يمدون يدهم لصنع السالم معنا

واإلمارات العربية املتحدة  إسرائيلتطبيع بين  وحتدث نتنياهو عن توقيع اتفاقيْ
  هذين االتفاقين.املواطنين اإلسرائيليين سيرون ثمار  فأكد أن ،|والبحرين

عنا وثائق حيث وقّ ،نهينا للتو زيارة تاريخية إىل واشنطنأ: "نتنياهو وقال
ين ذسالم مع دولتين عربيتين. سيرى املواطنون اإلسرائيليون ثمار ه يْاتفاق

. كل من حضر عديدة مقبلة وهذه الثمار ستبقى ألجيال ،جداً  االتفاقين سريعاً
 ةصلحدولة إسرائيل ومل ةصلحمل استراتيجياً املراسم أدرك أننا حققنا حتوالً 

   السالم."

 مهمات مستعجلة، هي: 3إسرائيل وأمامه وأشار نتنياهو إىل أنه يعود إىل 
 دائرة السالم مكافحة فيروس كورونا، ومكافحة اإلرهاب، واالستمرار يف توسيع

  مع دول أُخرى يف منطقة الشرق األوسط.
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  [وزير الدفاع يوعز بإضافة مئات اجلنود إىل وحدات اجليش 
  التي تساعد الشرطة اإلسرائيلية على فرض اإلغالق الشامل]

  
  17/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
بإضافة  اإلسرائيلييش اجلبني غانتس إىل قيادة اإلسرائيلي أوعز وزير الدفاع 

غالق الصحي التي ستساعد الشرطة على فرض اإل اجليش جندي إىل وحدات 500
الف من زمالئهم . وينضم هؤالء اجلنود إىل اآل)جلمعة(ا ابتداء من يوم غداملقرر 

د نحاء البلد لضمان تقيّأمن اجلبهة الداخلية الذين تم نشرهم يف خمتلف 
  غالق.املواطنين بقرار اإل

تلك  صوصاًوخ ،تطبيق قيود كورونا إلسرائيلية أنها ستواصلاوأعلنت الشرطة 
املاضية  لقليلةنها قامت خالل األيام اأاملتعلقة بمنع التجمهر. وأشارت إىل 

عدة بلدات، وال سيما يف القطاع بفض احتفاالت بمشاركة مئات األشخاص يف 
اجلمهور ض حياة عرّن عدم التقّيد بالتعليمات يُ أ. وحذرت الشرطة من العربي
 للخطر.

خمالفة  1400حررت نحو املاضية  24الساعات الـخالل  وأفادت الشرطة أنها
بحق مواطنين وأصحاب حمالت جتارية قاموا بخرق التعليمات املرعية الهادفة 

واقية يف  كماماتمعظمها بسبب عدم ارتداء ، وكان كورونا فيروسإىل مكافحة 
  ز العام.احليّ

غالق إعلى فرض  يوم األحد الفائتمساء  تصادق ليةاإلسرائياحلكومة  توكان
ابتداء من الساعة الثانية بعد  ،ملدة ثالثة أسابيع إسرائيلنحاء أشامل يف جميع 

س السنة العبرية، وسيُحظر على اجملمعات التجارية أعشية عيد ر غدظهر 
ق غالكما يشمل اإل اللياقة البدنية فتح أبوابها. فوالفنادق وبرك السباحة وغر

التعليم، ويُسمح للمواطنين باالبتعاد عن منازلهم مسافة التربية وتعطيل جهاز 
  .متر 500أقصاها 
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صابة جديدة إ 5494 وأعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية مساء أمس أنه تم تسجيل
وفاة حالة  11 وتم تسجيل، املاضية 24كورونا خالل الساعات الـ بفيروس

  حالة. 1163إسرائيل منذ بدء تفشي الفيروس إىل لترتفع حصيلة الوفيات يف 

 137حالة خطرة تم ربط  551وأوضحت وزارة الصحة أن بين اإلصابات هناك 
  حالة منها بأجهزة التنفس االصطناعي.

غالق صابة بفيروس كورونا واإلمعدالت اإل ازديادعلى خلفية من ناحية أُخرى، و
مساء أمس رؤوفين ريفلين  ةإلسرائيليا الدولةرئيس غداً، وجّه الشامل الذي سيبدأ 

بما  قيادة إسرائيل مل تقم أكد يف مستهله أنإىل الشعب اإلسرائيلي  خاصاً خطاباً
  حتى تكون جديرة بثقة الشعب.فيه الكفاية 

ملستشارين الوزراء واريفلين رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو و وطالب
  .إسرائيل سكاناخلي إىل جميع من الدعادة األإل كل ما يلزم بعملاحلكوميين 

  
  عدد سكان إسرائيل[
  ]مليون نسمة 9.246 نحو

  
  17/9/2020"معاريف"، 

  
عدد سكان إسرائيل  أمس (األربعاء) أنحصاء املركزي يف إسرائيل مكتب اإلأعلن 

  % منهم عرب.21% منهم يهود، و75نحو مليون نسمة،  9.246 بلغ نحو

 10إىل  سكان إسرائيل ن يصل عددأمن املتوقع أضاف مكتب اإلحصاء أنه و
، 2048سنة نهاية يف مليون نسمة  15وإىل ، 2024 سنةن نسمة يف نهاية ييمال

   .2065 سنةنهاية  يف مليون نسمة 20وإىل 

خالل السنة العبرية  إسرائيل مكتب اإلحصاء، ازداد عدد سكانملعطيات  ووفقاً
   مهاجر جديد. 25.000نسمة، بينهم  170.000بـ  التي تنتهي غداً (اجلمعة)
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اجلنود الذين يتوجب عليهم أالّ يقوم أي منهم بارتكاب خطأ يف مقابل 
الله الواسعة للمساس بهم. حتى اآلن جنحنا يف ذلك، لكن  جهود حزب

مستوطنة حماذية  22يجب أن نحافظ على قدر من التواضع. هنا ثمة 
للسياج احلدودي، وثمة سكان مدنيون، ويف نهاية املطاف يمكن أن ينجح 

 احلزب يف مس اجلنود. هذه معركة." 

 إنه كان على  ورفض برعام يف سياق املقابلة االدعاءات التي قالت
اجليش اإلسرائيلي أن يصفي اخللية التي تسللت إىل األراضي اإلسرائيلية 
يف هار دوف، وعدم تمكينها من الهرب والعودة إىل األراضي اللبنانية 

 ساملة.

  واقترح برعام على األمين العام حلزب الله السيد حسن نصر الله "النزول
جندي إسرائيلي، ستتدهور عن الشجرة". وحذّر من أنه يف حال إصابة 

اجلبهة إىل عدة أيام قتالية على األقل. وقال برعام: "يجدر بنصر الله أن 
يتصرف بعقالنية، كي ال يعترف بنظرة ثانية أنه أخطأ يف تقدير ردة 

[يف أثناء حرب لبنان  2006الفعل اإلسرائيلية، كما حدث له سنة 
 الثانية]". 

  األعياد اليهودية احلايل متوتراً، قال ورداً على السؤال هل سيكون موسم
برعام: "بالتأكيد سيكون موسم األعياد متوتراً. لكن هذا جزء من عملنا. 

 ونأمل بأن يكون كل شيء على ما يرام".
 

  حملل عسكري - رون بن يشاي 
  16/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
  ما بعد التاريخصباح  

  
  احلديقة اجلنوبية يف البيت األبيض االتفاقات التي وُقعت يف األمس يف

 - الرمزية تهاأهميها بالتاريخية، يف األساس بسبب تستحق حتماً تعريف
اإلسالمي  - هي تشكل إقراراً علنياً بحقيقة أن املعسكر العربياملبدئية: 

، ويف دول املنطقةجمتمع مجتمع شرعي يف املعتدل يقبل إسرائيل ك
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  العامل.
 ن اتفاقيْ السالم مع مصر واألردن، تُعتبر الدولة حتى اآلن، وعلى الرغم م

اً دخيالً غير زرعاليهودية ذات السيادة، من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية، 
شرعي يف املنطقة اإلسالمية.  لقد تمت موافقة اإلمارات والبحرين على 
توقيع اتفاقات إقامة عالقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل بموافقة 

من والعربي املوايل للغرب،  ، القائدة والدولة األهم يف املعسكريةالسعود
إسرائيل إىل  لم تاريخي حوّ حملرّكن اعتبار االتفاقات بمثابة كسر هنا يم

عضو مهم يف املعسكر املوايل للغرب يف الشرق األوسط. وهذه طبعاً خطوة 
  تاريخية.

  عن حفل التوقيع يدل على أن  - الشريكة األكثر أهمية –غياب السعودية
  هشاً، ويمكن العودة عنه. وبقيقبول وجود إسرائيل مل يكتمل، 

 األكثر أهمية لالتفاق هو أن ما جرى حتى  تصور االقتصادي األساسيال
اآلن من حتت الطاولة، مع تكلفة إضافية بسبب احلاجة إىل التخفي، 

ر للقيام باتصاالت بتكلفة أقل ومع فرص أكثر بكثي - سيجري اآلن علناً
وعقد صفقات. قبل فتح زجاجات الشامبانيا، يجب أن ننتظر كي نرى إىل 
أي حد ستكون إسرائيل على قدر توقعات رجال األعمال واحلكومات يف 
اخلليج الفارسي. هم يريدون أن نبيعهم منتوجات سيبرانية من دون قيود، 

فياتهم الفخمة، ويريدون من أطبائنا أن يصبحوا رؤساء أقسام يف مستش
  .ن أن يُعالَجوا يف إسرائيلويريدو

  من الناحية االستراتيجية، ليس سراً أن اإلمارات والبحرين، بدعم من
السعودية، وافقتا على تطبيع العالقات مع إسرائيل لثالثة أسباب أساسية 

  هي: 
 اخلوف من إيران. -1

لعسكري يف التدخل ااالبتعاد عن اإلدراك أن الواليات املتحدة تريد  -2
ياً عن تماد عليها بعد اآلن كي تدافع جسماناملنطقة، وال يمكن االع

الدول العربية املعتدلة. يف املقابل اجليش اإلسرائيلي موجود يف 
 املنطقة ويملك قدرات مؤكدة.
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التكنولوجيا اإلسرائيلية املتقدمة: احلكام الشباب يف الدول العربية  -3
الذي تتراجع قيمته  على هذه الصناعة كبديل من النفط يبنون

 كمصدر للعمل واملداخيل يف دول الشرق األوسط.

 تك اإلسرائيلي هما  - بكلمات بسيطة، قوة اجليش اإلسرائيلي وقوة الهاي
السببان االستراتيجيان احلقيقيان لتغيير موقف املعسكر العربي املعتدل، 

ألضواء على هذه احلقيقة، وأالّ ينسب إىل ومن األجدى أن يسلط  نتنياهو ا
نفسه، حصرياً، وإىل مؤهالته الدبلوماسية التغير التاريخي االقتصادي 
واالستراتيجي الذي طرأ على الشرق األوسط، وعلى العالقة بإسرائيل. ومن 

  األجدى أن يعترف قليالً بفضل شعب إسرائيل وقدراته يف هذا اجملال.
  الغائبة يف حديقة البيت األبيض. أيضاً  - احلاضرةمل تكن السعودية فقط

غائبين عن احلفل، ألسباب خمتلفة تماماً.  - الفلسطينيون كانوا حاضرين
السعوديون، بحسب ترامب، ينتظرون اللحظة املناسبة لالنضمام إىل 
التطبيع الرسمي للعالقات مع إسرائيل، بينما الفلسطينيون ببساطة يف 

كان يجب أالّ نُفاجأ عندما بادرت حركة اجلهاد  حيرة من أمرهم. لذلك
اإلسالمي يف األمس إىل إطالق صواريخ على إسرائيل يف أثناء حفل 

  التوقيع.
   إطالق الصواريخ من غزة، ومثلها تصريحات أبو مازن العنيفة والرافضة

يف األمس، هي الرد التلقائي الفلسطيني على أي تغيير يمس الفلسطينيين، 
من معرفتهم الواضحة أن ردوداً إرهابية لن تغير شيئاً من على الرغم 

الواقع الذي يعيشونه. إسرائيل أيضاً ردت كما هو متوقع منها يف فترة 
اجلو ضربات أقسى من العادة نحو منظومات  الكورونا. فقد وجّه سالح

عسكرية لـ"حماس" فوق األرض وحتتها. وبما يتالءم مع سياسة رئيس 
خايف، بأن على الذراع العسكرية لـ"حماس" أن تدفع األركان أفيف كو

  الثمن أيضاً، حتى لو مل تكن هي التي قامت بإطالق الصواريخ. 
  الرد الفلسطيني وما جرى من حوله كان متوقعاً، وقد دل أكثر من أي شيء

إسرائيل والفلسطينيون. يف  وجودة فيهاملسدود امل طريقآخر على ال
يتباهى بأن االتفاق مع اإلمارات والبحرين استطاعة رئيس احلكومة أن 

أخذ من الفلسطينيين أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة على إسرائيل، 
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لكن الفلسطينيين لن يتبخروا، هم موجودون هنا، وسيبقون هنا، والنزاع 
  معهم هو التهديد األمني والنفسي األخطر.

 السالم والتطبيع لن  عالوة على ذلك، ما دام النزاع مل يُحل، فإن اتفاقات
تكون مستقرة، ويمكن أن تنقلب األمور رأساً على عقب. لذلك، على الرغم 
من اإلحساس بالرضى الذي يمكن أن نشعر به بعد االحتفاالت يف البيت 
األبيض، يجب أن نتذكر أن هناك إشارة حتذير خطرة فيما يتعلق بالشأن 

  الفلسطيني. 
 ترامب الذي نال يف األمس ثناء  من املهم أن نأتي على ذكر الرئيس

وتصفيقاً من احلاضرين يف احلديقة. الرئيس األميركي كان يستحق فعالً 
التصفيق على اإلجناز الذي حققه من أجله صهره جاريد كوشنير بعمله 
الدؤوب. كوشنير هو اإلشبين احلقيقي لالتفاق مع اإلمارات، ويمكن 

 معركة االنتخابات االفتراض أن هذا االتفاق سيساعد ترامب يف
  الرئاسية، لكن أيضاً يجب عدم املبالغة يف املوضوع. 

 35-لكن ترامب حقق إجنازاً اقتصادياً جدياً: يمكنه بيع طائرات أف 
وسالح متقدم إىل اإلمارات براحة ضمير، األمر الذي يمكن أن يوفر آالف 

أهمية عن الوظائف للعاطلين من العمل يف الواليات املتحدة، وهذا ال يقل 
  اإلجناز الدعائي.

 ،إسرائيل لن تتضرر كثيراً من حصول دولة عربية على هذا  وباملناسبة
السالح. على العكس، من اجليد أن يكون لدى اإلمارات، القريبة من سواحل 
إيران، بنية حتتية عسكرية جيدة، يف انتظار اليوم الذي ربما نحن أيضاً 

ين. باستثناء ذلك، يف إمكان سنحتاج إليها. ينطبق هذا على البحر
رنيع يف "يديعوت أحرونوت"، مطالبة اإسرائيل، كما كشف ناحوم ب

الواليات املتحدة واحلصول هي أيضاً على منظومات قتالية 
واستخباراتية حتافظ على تفوقها النوعي، كتعويض عن صفقات مع دول 

  عربية يقوم بها ترامب يف كل األحوال.
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  حملل سياسي - شاليف  حيمي
  16/9/2020"هآرتس"، 

  
  "حماس" ذكّرت اجلميع بأن املسافة بين تل أبيب ودبي بعيدة،

  بينما غزة موجودة وراء السياج احلدودي
  

  "توقيع االتفاقات مع  يف أثناءصلية الصواريخ التي أطلقتها "حماس
البحرين واإلمارات يف البيت األبيض جسدت أمس كابوس أي رئيس 

يف بث اخلارج: شاشة منقسمة إىل قسمين. ما جرى  زيارة يفيف حكومة 
ه: من جهة بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب انكسارحللم ومباشر هو ا

يعلنان بفرح جميء السالم من دون أن يكلفا نفسيهما ذكر الفلسطينيين 
ولو بكلمة. ومن جهة أُخرى "حماس"، ربما بتشجيع من الدولة املمولة 

 2670تذكّر اجلميع بأن املسافة بين تل أبيب ودبي هي املتمردة قطر، 
حتى بعد  - وتهدد جاهزةكيلومتراً، بينما صواريخ القسام يف غزة 

  من وراء السياج احلدودي. - التاريخي ختراقاال
  إطالق الصواريخ على أشدود أضاف سبباً لتحويل انتباه جمهور إسرائيلي

مشغول باإلعداد لعيد رأس السنة اليهودية، وحمبط من اإلغالق  متذمّر
القريب، ويشعر بالقلق أمام املؤشرات التي تدل على أن احلكومة فقدت 

  السيطرة يف مكافحتها وباء الكورونا. 
  بخالف مواطنيه القلقين، بدا نتنياهو متأثراً فعالً وبإخالص وبقدر كبير

مارات والبحرين مل حتاربا إسرائيل . صحيح أن اإلمن ناحيتهمن الصدق 
ه نتنياهو، بيْد أن ، كما زعم ترامب من دون أن يصححفعالً وال مرة واحدة

إخراج العالقات النصف سرية مع القدس إىل العلن، وحتويلها إىل عالقات 
سياسية واقتصادية علنية وكاملة، يشكل عالمة تاريخية فارقة ستسجَّل 

تنياهو على ما يبدو حجته القديمة التي تقول إن باسم نتنياهو. لقد أثبت ن
يف اإلمكان حتقيق "السالم مقابل السالم" من دون الفلسطينيين، لكن 
الصواريخ التي أُطلقت من غزة أوضحت أن حمو الفلسطينيين من الوعي ال 

  ال بل على العكس.  -  يزيل مشكلتهم
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 رامب إىل حد لقد كان نتنياهو متحمساً جداً يف الثناء على مضيفه ت
االقتراب من اخلط األحمر الفاصل بين التملق املعهود وبين التدخل يف 
االنتخابات، وهذا ال شيء مقارنة باستعداد نتنياهو وزوجته سارة لنزع 
الكمامة واخملاطرة بالتعرض لوباء الكورونا، كي ال يحرجا الرئيس 

  دة يف العامل.ترامب الذي يواصل إنكاره جناعة الوسائل الوقائية املعتم
  صحيح أن ترامب رد  إىل نتنياهو الثناء والتقدير، لكنه مل ينس أيضاً أن

يحرجه. فقد استغل ترامب الصورة اخلتامية مع نتنياهو ملهاجمة خصمه 
ذلك. هو بدا متفاجئاً أكثر من رسالة  يتوقعبايدن، لكن نتنياهو كان 

األمس، وهي أنه إذا يف البيت األبيض يف  اتهترامب قبل وبعد كل اجتماع
انتُخب سيحقق اتفاقاً نووياً مع إيران "خالل شهر". من الواضح أن 
نتنياهو بذل جهداً للمحافظة على وجه إيجابي مبتسم يف الوقت الذي 

اإليرانية،  - ذهب فيه ترامب بعيداً يف احلديث عن رؤياه للجنة األميركية
  التي ال يشاركه فيها نتنياهو بالتأكيد. 

 ضيفه اإلسرائيلي، ترامب مل يحظَ بشاشة منقسمة. لسبب بسيط هو  بخالف
لتغطية احلدث  كنأن قنوات البث األميركية خصصت أقل وقت مم

 إىل احملن الداخلية. بين إسرائيل ودول اخلليح وانتقلت تشكّلالتاريخي امل
ملا وجدت صعوبة يف نقل التناقض املطلق  لو أرادت هذه القنوات

غضب بين جو القمة يف البيت األبيض وبين احلرائق التي والباعث على ال
تلتهم غرب الواليات املتحدة بسبب أزمة املناخ التي ينكرها ترامب، 
والتوترات املتصاعدة يف العالقات بين البيض والسود التي يغذيها 

ألف أميركي تويف حتى اآلن بمرض  200ترامب ويؤججها، أو أكثر من 
  الكورونا. 

 أن تهدُّج الصوت غير املعتاد يف اخلطاب الطويل الذي ألقاه  من احملتمل
صنع السالم. يعلم نتنياهو بأن عكس أكثر من جمرد انفعال جتاه نتنياهو 

مصير ترامب ووضعه سيُحسمان خالل أقل من شهرين. من الصعب على 
سيختفي كأنه مل يكن نتنياهو أن يتحمل فكرة أن عهده الذهبي مع ترامب 

بايدن، وكل شيء سيعود إىل نقطة  عهدسيحل حمله  أن ماموجوداً، و
البداية. يدرك نتنياهو جيداً أنه عندما سيذهب ترامب فإن جزءاً منه 

  سيذهب معه، إذا مل يكن كله.  
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  صدر حديثاً 
  الفلسطيني ورهانات احلداثةاملثقف 

)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 
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 
وع الفكري حول السؤال التايل: ما هي مالمح هذا املشر

احلداثي، أو بتعبير آخر ما هي رهانات احلداثة التي واجهها 
املثقفون الفلسطينيون، الذين راحوا يظهرون على مسرح 
األحداث يف فلسطين، منذ املرحلة املتأخرة من العهد 
العثماين وخالل عهد االنتداب البريطاين، وذلك بعد انفصال 

م احلديث، وتوفر حقل العلم عن حقل الدين، وبروز التعلي
فرصة االحتكاك باألفكار األوروبية احلديثة، وظهور الطباعة 

 الصحافة؟وانتشار
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