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 ]الجيش اإلسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله
 باختراق األجواء في الجليل األعلى[ قيامهابعد 

 
 81/5/2222"معاريف"، 

 
الجيش أسقط أمس ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي أن 

)الثالثاء( طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله بعد أن قامت باختراق األجواء اإلسرائيلية 
 قت في أجواء مستوطنة "مالكيا" في منطقة الجليل األعلى.من لبنان وحلّ 

رة للفحص، وأشار إلى أنها كانت وأضاف البيان أنه تم نقل حطام الطائرة المسيّ
 رصدها.تحت المراقبة منذ 

ت أمس في دوّ انفجارات عدة وكان المرصد السوري لحقوق اإلنسان أشار إلى أن
ريف دمشق الجنوبي بالقرب من محافظة القنيطرة نتيجة ضربات مدفعية مجهولة 

 المصدر من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اآلن.
 

 ]شاكيد: في حال االضطرار سيستخدم "يمينا" حق
 [ نع تعديل "قانون القومية اإلسرائيلي"الفيتو لم

 
  81/5/2222"يديعوت أحرونوت"، 

 
أكدت وزيرة الداخلية اإلسرائيلية أييلت شاكيد الليلة قبل الماضية أن حزبها 

أو على أي  ،]"يمينا"[ يعارض إجراء أي تعديل على "قانون القومية اإلسرائيلي"
 قانون أساس جرى االتفاق عليه في االتفاقيات االئتالفية. 

وقالت شاكيد في تغريدة نشرتها في حسابها الخاص على موقع "تويتر": "أنصح 
ها عليق متف غيرأعضاء االئتالف بالتوقف عن التسلي بالتفكير في إجراء تعديالت 
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التفاق االئتالفي بالضبط. قوانين أساس. هذا لن يحدث مثلما نص على ذلك ا على
ل أن نركز في سيستخدم حق الفيتو. ويفضَّ’ يمينا’ فإن ،وإذا ما كنا مضطرين

 .التحديات االقتصادية واألمنية الماثلة أمامنا"
وجاء تأكيد شاكيد هذا في إثر اقتراح وزير المال اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان ]رئيس 

جراء تعديل على "قانون القومية" المذكور، ثنين( إ"إسرائيل بيتنا"[ أول أمس )اإل
وكذلك عقب اقتراح وزير الدفاع بني غانتس ]رئيس أزرق أبيض[ سنّ قانون أساس: 

 .المساواة

"يمينا" و"أمل جديد" ]برئاسة وزير العدل جدعون  ر أعضاء الكنيست من حزبيْوعبّ
 ساعر[ عن معارضتهم إلجراء تعديالت كهذه. 

ا" في الكنيست عضو الكنيست نير أورباخ إن "قانون القومية" وقال رئيس كتلة "يمين
د ز ضال يتناقض مع مبدأ المساواة في إسرائيل. وأضاف أن "قانون القومية" ال يميّ

ل على آخر، بل جاء من وهو ال ينص أيضاً على أنه يوجد شخص مفضَّ ،أي إنسان
الشعب اليهودي قبل  فحواها أن إسرائيل هي دولة ،أجل التعبير عن حقيقة أساسية

 أي شيء آخر.
ليبرمان وغانتس بعد كشف النقاب عن هوية العقيد في الجيش  وتم طرح اقتراحيْ

 تل في أثناء قيادتهالذي ق   ،اإلسرائيلي محمود خير الدين من قرية حرفيش الدرزية
عملية عسكرية سرية في منطقة خان يونس في قطاع غزة، في تشرين 

وقالت مصادر رفيعة المستوى في قيادة الجيش اإلسرائيلي . 2218الثاني/نوفمبر 
 .ذها خير الدينكانت واحدة من عمليات سرية كثيرة نفّالعملية إن هذه 

’ بينض واضح وكتب ليبرمان في تغريدة نشرها في موقع "تويتر": "يوجد تناق 
حمود م بصيغته الحالية وبين إغداق المديح على بطل إسرائيل العقيد’ القومية قانون

خير الدين وآخرين ك ثر وجيدين مثله ق تلوا من أجل الدولة. لدينا اآلن فرصة من أجل 
وترسيخ مبادئ وثيقة االستقالل كقانون أساس". وفي وقت ’ القومية قانون’ تعديل

الحق قال ليبرمان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم إنه يعتزم تقديم اقتراح 
" في غضون األيام القليلة المقبلة. واقتبس وزير الخارجية لتعديل "قانون القومية
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ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد ]رئيس "يوجد مستقبل"[ أقوال ليبرمان وأكد أنه 
 يوافق على كل كلمة وردت فيها.

أشار رئيس كتلة أزرق أبيض في الكنيست عضو الكنيست إيتان  ،بموازاة ذلك
قانون وينتظر أن يتم بحثهما في اللجنة  غينزبورغ إلى أن حزبه قدم مشروعيْ

قانون أساس:  الوزارية لشؤون سنّ القوانين. وأضاف أن أزرق أبيض يطالب بسنّ
 ،نأمام القانوالمساواة، بحيث ينص على أن جميع المواطنين في إسرائيل متساوون 

وأنه ليس باإلمكان المساس بحقوق الفرد على خلفية الدين أو العرق أو الجنس أو 
 .خرى، أمّا مشروع القانون الثاني فهو مشروع قانون: وثيقة االستقاللأي أسباب أ 

كما أعلن عضو الكنيست موسي راز من حزب ميرتس أنه ينوي طرح مشروع قانون 
 واة أمام اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين. مشابه لمشروع قانون المسا

وأعربت رئيسة حزب العمل وزيرة المواصالت ميراف ميخائيلي عن تأييدها لتعديل 
 "قانون القومية".

ودعا رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة االئتالف إلى االستعانة 
 .اواةبكتلة القائمة المشتركة من أجل سن قانون أساس: المس

 
 خلفية موجة العمليات ]تقرير: تقديرات المؤسسة األمنية اإلسرائيلية:

 إمكان ضم  الجيش يدرس، وقومية تاألخيرة دينية وليسالفلسطينية 
 [وعملياته في الضفة إلى نشاطاته دون طيارمن مروحيات وطائرات 

 
 Ynet ،81/5/2222موقع 

 
 خلفية موجة اإلسرائيلية بشأنتشير التقديرات السائدة في المؤسسة األمنية 

 لة[والمناطق ]المحتفي إسرائيل التي نفّذها فلسطينيون  ،العمليات الدامية األخيرة
الدافع القومي لتنفيذ هذه في انخفاض  إلى وجود، اًإسرائيلي 19أدت الى مقتل و

 الدافع الديني. في مقابل ارتفاع في العمليات 
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ام اإللههذه العمليات هو منفّذي الذي يربط بين الخيط  ووفقاً لهذه التقديرات، فإن
 بحتة، دوافع شخصيةوجود أو  الشريف، الحرم القدسي المستمَد من واجب حماية

 وراءهم.قف أو فصيل مسّلح يمنظمة فلسطينية  من دون وجود أي

 النشاطات،ل هذه ال تموّ اعتقاد بأن حركة "حماس" كما يسود لدى المؤسسة األمنية
داخل  على الرغم من وجود محاوالتو ،شطة بشكل عملي في هذه الموجةاوهي غير ن

  .اختارت البقاء بعيداً "حماس" إلى هذه الموجة، يبدو أنالنضمام تحثّ على ا الحركة
تنتاج وتوصلت إلى االسالوضع  بتحليل في الجيش اإلسرائيلي وقامت شعبة التقييم

ة سلسلة العمليات الشديد في تقريباًتأثير أي ي اتصال وألم يكن لديها  "حماس" بأن
كما أن قيادة الجيش اإلسرائيلي  .خالل شهر رمضان وبعدهالتي وقعت والصعبة 

نفسها كانت تدرك أن "حماس" غير معنية بتصعيد األوضاع األمنية في قطاع غزة، 
 لكنها في الوقت نفسه ترغب في اشتعال الوضع من تلقاء نفسه.

 في مقابلبقوة كبيرة  ينوي الردّاإلسرائيلي كان  بأن الجيش Ynetوعلم موقع 
والتصريحات التي أرض الواقع  فيفي حال كان هناك رابط بين األحداث  "حماس"

 أدلى بها من قطاع غزة كلٌّ من قائديْ الحركة يحيى السنوار ومحمد ضيف.
 الضفةمناطق يهودا والسامرة ]التماس بين إسرائيل و وطخطب وفي كل ما يرتبط

خالل عمليات  الذي ارتكبوا من خاللها عدد من المهاجميندخل والتي  [الغربية
أكدت مصادر مسؤولة في المؤسسة األمنية أن القوات العسكرية الفترة األخيرة، 

 اإلسرائيلية التي ترابط في هذه الخطوط كافية حتى اآلن.
ي الوقت عينه إلى وكما هي الحال دائماً، فإن أنظار المؤسسة األمنية تكون متجهة ف

 أن Ynet جبهات توتر أ خرى. وأكدت مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة لموقع
النشاط الذي تقوم به المؤسسة األمنية ضد حزب الله في لبنان، وضد سورية، لن 
يتغير. ووفقاً لهذه المصادر، سيعمل الجيش اإلسرائيلي بكل ما يمتلك من قوة 

 ي حال اندالع أي مواجهة بين الجانبين.  ووسائل قتالية ضد حزب الله ف

أن أفادت صحيفة "هآرتس" أن الجيش اإلسرائيلي يدرس إمكان من ناحية أ خرى، 
الضفة الغربية مروحيات عسكرية قتالية مناطق وعملياته في  إلى نشاطاتهضم ي
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 فيتأمين الجنود اإلسرائيليين وإطالق النار بغية  ، وذلكدون طيارمن وطائرات 
 اإلسرائيلية. القوات العسكرية نحون يطلق النيران ه كل مَتجاا

 في التابعة للشرطةالخاصة  ةالوحد إسرائيلي منمقتل ضابط  إثروجاء ذلك في 
ل إطالق نار مع مسلحين فلسطينيين في قرية برقين في منطقة جنين خالل تباد  

وعناصر لي من الجيش اإلسرائي قامت قوة قبل عدة أيام. وفي تلك الحادثة جنين
ناشط في حركة الجهاد اإلسالمي محمود المنزل الوحدة الخاصة المذكورة بمداهمة 

ل وعندما خرجوا من القرية وقع تباد  من أجل اعتقاله، الدبعي على مدار عدة ساعات
 بجروح خطرة توفي في وقت الحق متأثرًا بها.صيب خالله الضابط أإطالق نار 

الجيش االسرائيلي استخدم في الماضي مروحيات قتالية  وأشارت "هآرتس" إلى أن
 مر.مستخالل اشتباكات واسعة مع مسلحين في الضفة الغربية لكن ليس بشكل 

 

 

      
 

 طال ليف رام، مراسل عسكري
 71/5/2222"معاريف"، 

 
 واسعة إليران جويةالجيش يتدرب على ضربة 

 على جبهة المدن المختلطة مهماً تدريباً ويجري 
 

 الحرب في الجيش على  مدته شهر تدريب "مركبات النار"، وهو تدريب
اإلسرائيلي، في أوجه. يحاكي التدريب حرباً متعددة الجبهات، تكون الجبهة 

 عملية ضد قطاع هالمركزية فيها مع حزب الله في لبنان، وفي الوقت ذات
على خلفية قومية في المدن  ةداخلي يةغزة، باإلضافة إلى أحداث أمن

 الطرق الرئيسية في الجنوب. على المختلطة و
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 على هجوم واسع ضدسالح الجو  تدربخالل األسبوع الرابع من التدريب، سي 
 262 لفرقةاأهداف مختلفة في إيران. هذا باإلضافة إلى أنه خالل تدريب 

ة أم نطقفي األسبوع المقبل، من المفترض أن يقوم الجيش بتدريبات في م
هذا الجزء  اجراءبحسب الخطة، وتدرس أجهزة األمن اآلن  ،الفحم ووادي عارة

 طاً له. من التدريب كما كان مخطَّ
  ،في مستمرة لمدة شهر،  اً حرب يفحص التدريب عينهفي الوقت وعمليًا

باإلضافة إلى  ،حزب اللهووالتنظيمات "اإلرهابية" في غزة  "حماس" مواجهة
تح التدريب اليمن والعراق. وافت و ةية تنشط في سوري"ميليشيات" إيران

ع تندلع م اً الساحة الفلسطينية، وحرب تصعيداً فييشهد  وضعمن  انطالقاً 
 حزب الله بعد أن يقوم الجيش بضرب أهداف للتنظيم في لبنان. 

 تم إلغاء التدريب بسبب التوتر األمني قبيل عملية "حارس  ،في العام الماضي
مع منح أولوية للتعامل مع  ،خذ القرار بالقيام به هذا العاماتُّ لكناألسوار"، 

تصعيد إضافي في الساحة  لمواجهة "موجة اإلرهاب" والتحضيرات
شارك في التدريب كافة المستويات القيادية، واألذرع تالفلسطينية. و

 262 فرقةالمختلفة للجيش. وفي إطاره، سيتم أيضًا إجراء تدريبين، األول لل

بهدف محاكاة  ،، وسيكون في قبرص89 فرقةدي عارة، والثاني للفي وا
يحاكي تدريباً البحث عن مراكز قيادة ومقاتلين في منطقة خارج الحدود، 

 حزب الله.  مواجهة لبنان في في
  ،يعتقد الجيش أنه وبسبب التحضير الذي استمر على مدار عام ونصف العام

 الدروس المستخلصة من عمليةبب وتم إجراء الكثير من التعديالت عليه بس
لخوض من جاهزية الجيش  هذا سيرفع "حارس األسوار" في قطاع غزة، فإن

على  اله أهمية التحضيرمن هنا رب على هذا المستوى في حال اندالعها، ح
هذا الشكل. هذا باإلضافة إلى أن وزارات حكومية مختلفة تشارك في التدريب 

 للواء في االحتياطا اري مصغر يؤدي فيهمجلس وزأمام  يةوتحاكي العمل
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الجنرال نيتسان ألون دور  يؤديكما ، وف عميدرور دور رئيس الحكومةقيع
 دور رئيس مجلس األمن القومي. بد ن، ويقوم الجنرال غيورا آيلدفاعوزير ال

 في المدن المختلطةت املن يتم إرسال الجنود إلى مه
  حارس األسوار"، يتم التدرب أيضاً على  من ستخالصاتاالفي أعقاب"

ة والتدرب على محاكاالتم ستالجبهة الداخلية بشكل جدي. وبحسب الجيش، 
بالنظام في المدن المختلطة  عمال مخلةأومواجهات وحداث أ مواجهة

 خالل "حارس األسوار". ن تلك التي حدثتوالطرق الرئيسية بشكل مضاعف ع
 واضح ما بين  حالة فصلخلق يما بين الجيش والشرطة  تامتوزيع المه

من  خرىالشرطة وحرس الحدود في المدن المختلطة أو مناطق أ عمليات 
 تاالمواطنين، في الوقت الذي سينشط فيه الجيش في مهم حيال العمليات

عسكرية. هذا باإلضافة إلى  ماتتتعلق بأمن الطرقات التي يستعملها لمه
ه تاموقدرة الجيش على القيام بمه تنقلمل يهدد حرية المسؤوليته عن كل ع

 العسكرية. 
 قياددة ولتحقيق هذا، يقوم الجيش بتحضير كتائب كانت تحت مسؤولية 

بهدف التعامل مع هذا التهديد. وتشير تقديرات الجيش إلى  ،الجبهة الداخلية
م حج أنه في حال تم نشر هذه القوات للحراسة منذ البداية، فإن هذا سيقلص

أساساً في منطقة الجنوب  دثاألحداث والعنف على الطرق الرئيسية كما ح
 العسكرية األخيرة.  عمليةخالل ال

 في المدن المختلطة،  ماتويوضح الجيش أنه لن يتم إرسال الجنود إلى مه
حرية  عسكرية كتأمينوالمقصود مهمة مواطنين، ال إزاءإنما سيكون العمل 

 خرى. إلى أ من جبهة  أجل تسهيل انتقال القوات ومنعلى الطرقات المرور 
 ،جنود  مؤلفة منوحدات احتياط  تشكيلتم في هذه األيام ت إلى جانب ذلك

خرى سيتم وضعها تحت احتياط من حرس الحدود، باإلضافة إلى وحدات أ 
اخلي، لكنها ستنسق مع الجيش لتكون دمسؤولية الشرطة ووزارة األمن ال

رة يقوم بها للتعامل مع أحداث أمنية خطِ ،الطوارئجاهزة في ساعات 
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العسكرية األخيرة  عمليةخالل ال دثن، كما حيسرائيلياإلعرب من الن ومواطن
 في غزة قبل نحو عام. 

 بنك األهداف في الجبهة الشمالية فيتغيير كبير 
 كل ما يخص بنك األهداففي تغيير كبير  دثتشير تقديرات الجيش إلى أنه ح 

خاصة على الجبهة الشمالية ضد إيران. وبصورة  وام الماضية،في األع
، يخطط الجيش هزادت قدرات ووتيرة الهجوم بشكل ملحوظ. وفي الوقت ذاتف

الطرقات والطاقة، ولضرب البنية التحتية اللبنانية، وضمنها الكهرباء، 
البنية التحتية  هذه بين مزدوجةعالقة  إذ توجدخرى، وأهداف أ   ،الرئيسية

 حزب الله.  منوبين استغاللها 
 وي تفإن الجيش يملك اليوم بنك أهداف ضد حزب الله يح ،وبحسب التقديرات

موزعة بحسب مجموعات نوعية الاألهداف المنفردة، آالف من على عشرات 
يشدد الجيش على أنه تم تحسين القدرة على رصد وتحضير  إذمختلفة، 

مقابل حزب الله  وخصوصاً ، هاة قبل الحرب وخاللأهداف للعدو في كل جبه
ألعوام ت خالل ادثبسبب التغييرات البنيوية التكنولوجية التي ح ،في لبنان
 األخيرة. 

 للبنان، إلى جانب  اًعسكري اًفي األسبوع الثالث، سيحاكي التدريب اجتياح
واقع مالقتال في غزة. وفي األسبوع الرابع واألخير، سيحاكي التدريب قصفاً ل

خرى في الشرق األوسط، إلى جانب عمليات إضافية من مواقع أ  ،داخل إيران
 ، وإمامن المتوقع أن يتم الهجوم على إسرائيل منها، إما من خالل صواريخ

 على سبيل المثال.  ،رة من األراضي العراقية أو اليمنيةطائرات مسيّعبر 
 

 تسفي برئيل، محلل سياسي
 81/5/2222"هآرتس"، 

 يهودية، شكراً للدروز دولة
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  زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف طرح حجتين مثيرتين
في مقال ن شر أول أمس في "يديعوت أحرونوت". األولى، أن "أبناء  دهشةلل

الطائفة الدرزية ليسوا مرتزقة، وليسوا ضيوفاً في هذه الدولة"، والثانية: 
وننا مواطنين في هذه الدولة، و لدنا فيها "أطالب بتعديل قانون القومية، ك

وبنينا حياتنا فيها". هاتان الحجتان تثيران الدهشة ألنهما بديهيتان، 
 كأنهما تقوالن "أنا إنسان ألنني إنسان".

  لكن ما يثير الدهشة أكثر أن الشيخ طريف يعرف جيداً أن المواطن الدرزي )أو
ئي( ليس مثل أي شخص آخر في المسلم، أو المسيحي، أو األرمني، أو البها

الدولة اليهودية. ال يكفي أن تكون و لدت في الدولة وخدمت في الجيش، أو 
ساهمت اقتصادياً في قيامها وازدهارها، كي تحصل على المساواة. إذ يجب 
أن يتوفر شرط أساسي: أن تكون يهودياً. ال يوجد تفسير آخر لقانون القومية 

ح الدروز مكانة خاصة، كاقتراح وزير المال حتى لو تم تعديله بصورة تمن
 أفيغدور ليبرمان.

  يشّوه  -هذا االقتراح بالذات، ربما أكثر من أي بند آخر تضّمنه القانون
أساسه. ونظراً إلى أن القانون ألغى مبدأ المساواة الذي منحته وثيقة 

ى االستقالل لكل مواطن في دولة إسرائيل، فإن أي خروج عن هذا المبدأ، حت
لو كان هدفه تحسين وضع قطاع معين أو طائفة معينة، يجعل من مبدأ 
المساواة جائزة ت قدَّم لقاء سلوك جيد، وفيما يتعلق بالدروز، مكافأة على 

د خير الدين الذي ق تل في ومحم قيدعالخدمة في الجيش. ولو لم ي كشَف اسم ال
ن ديل القانوعملية في خان يونس، ثمة شك في أن ليبرمان كان سيقترح تع

 واالعتراف باألخطاء لدى صوغ قانون القومية.
  هذه المعادلة ال أساس لها من الصحة. ألنها من الناحية النظرية، تسمح

للمسلمين والمسيحيين والبدو، وكذلك لمن أتوا من االتحاد السوفياتي من 
بالمطالبة  -من الذين يخدمون، أو خدموا في الجيش  –غير اليهود 

بالدروز )في حال حصولهم على المساواة(. وعندما يكون معيار  بمساواتهم
منح "تعويض المساواة" لغير اليهود هو الخدمة العسكرية، أو "أخوة الدم"، 
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 ،لقطاع معين حينها، يمكن منح المساواة بصورة فردية وليست طائفية أو
 كأن المقصود هدية في مقابل مدى مساهمة المواطن األمنية.

 التي يثيرها اقتراح ليبرمان يمكن انتقادها إلى ما ال نهاية. لكن  هذه العبثية
عدم المساواة  إنعاش فيفي الوقت عينه، ال يمكن تجاه ل مساهمة الدروز 

في الدولة. عندما يكتب الشيخ طريف أن "محمود شكّل في حياته ومماته 
 صورة عن المواطن الدرزي اإلسرائيلي الفخور بطائفته، الفخور بوطنه
وبدولته"، فإنه يعزز قوة "معادلة الدماء" ويعارض المقولة الصحيحة 
والمحقة، بأنه "ال يمكن الدفع قدماً بقانون القومية من دون التطرق إلى كل 
مواطني الدولة الذين قبلوا الدولة وقبلوا وثيقة االستقالل". ويجب على كل 

الذي يلغي مبدأ  مَن قبِل وثيقة االستقالل أن يرفض بشدة قانون القومية
المساواة الذي تستند إليه الوثيقة، حتى لو حصلت طائفته على تقديمات في 

 تصاريح البناء، أو زيادة في الميزانيات.
  لكن الخالف أكبر من مسألة وضع الدروز، أو الضرر الذي تعرّض له قطاع

ديني وطائفة بسبب قانون القومية، فهو يدل على مدى خواء تعريف الدولة 
نها "دولة يهودية وديمقراطية". عندما تكون أجندة الدولة وسبب قيامها بأ

يهودياً، فإنها ستسعى دائماً لتقليص مكانة غير اليهود. مثل هذا التعريف 
يشكل تهديداً لهوية أي أقلية، سواء خدمت في الجيش أو ق تل أفرادها في 

يعتها، يجب أن عملية جريئة من أجل الدولة. في مثل هذه الدولة، وبحكم طب
يكون هناك تمييز وحصرية، ألنها من دون ذلك تخاف على تفكُّك سبب 
وجودها. مثل هذه الدولة ال يمكن أن تعتبر نفسها ديمقراطية، وال حتى 

 محترمة. 
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 صدر حديثاً 
 

 الدراسات الفلسطينيةمجلة 
 2122، ربيع 031العدد 

  
 

 

 

 افتتاحية

الياس ...... .................................................. من الطنطورة إلى آخره
 خوري
 مدخل

 إيالن بابِهْ  ....... .......................................... الطنطورة: الماضي والحاضر
 مقاالت

 جمال زحالقة ...... ........ التطبيع العربي والطريق إلى "كانوسا" تل أبيب

 فيصل درّاج... ................................ الطريق العربي إلى العبودية الطوعية

 معين الطاهر........... .............................. جذور التطبيع: تاريخه ومراميه

 رازي نابلسي .......................................... التطبيع": تأبيد وجود إسرائيل"

 السينما بصفتها هوية: الحالة الفلسطينية في العقدين 
 سليم البيك ............................................................................... األخيرين   

أنيس  .......................................... قراءة في الدولة العربية الفاشلة
 محسن

 ان في السيرة الذاتية الروائية الفلسطينية: المكان واإلنس
 وتد عايدة فحماوي ....... "أم الزينات" نموذجاً لكتابة التاريخ الشفوي   

 في الذاكرة

 رحيل النحاتة منى السعودي: التجريد بين لغة الشرق 
 فيصل سلطان ................................................................ وهندسة الروح   

أيهم  ........................................... المواجهة عبر الجغرافيا الرقمية
 السهلي

 قراءات خاصة

  سليم تماري .......................... عارف العارف وبدايات دولة شرق األردن
 قراءات 

 بحث في  :BDS سعد الدين، عمرو. "حركة مقاطعة إسرائيل
 ساري حنفي. ................................... الطرق والقيم والتأثير" )بالعربية(   
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