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 لغ لكنها]إردان: خطة الضم مل تُ 
 سلم أولويات األميركيين[ مل تعد يف

 
 81/9/0202"معاريف"، 

 
قال سفير إسرائيل اجلديد لدى األمم املتحدة غلعاد إردان إن خطة ضم أجزاء من 
الضفة الغربية إىل السيادة اإلسرائيلية ال تزال مدرجة يف جدول األعمال على الرغم 

تعد كذلك يف  من أن مسؤولين أميركيين وإماراتيين كانوا أشاروا إىل أنها مل
وقّعتهما إسرائيل مع اإلمارات  نذيلالتطبيع ال املستقبل القريب يف إطار اتفاقيْ

 العربية املتحدة والبحرين هذا األسبوع.
يف  ،وأضاف إردان الذي سيتسلم أيضاً منصب سفير إسرائيل لدى الواليات املتحدة

هل"[ الليلة قبل سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة اجليش اإلسرائيلي ]"غايل تسا
خرى بعد انتخابات الرئاسة األميركية ش مرة أُن موضوع الضم سُيناقَأاملاضية، 

ه مل لكن ،لغتشرين الثاين/نوفمبر املقبل. وقال: "إن الضم مل يُ 3التي ستجري يوم 
يعد يف رأس سلم أولويات األميركيين. ونحن ندرك أن ذلك ال يمكن أن يحدث من 

 دون تعاون من إدارة دونالد ترامب."

وكان نتنياهو قد وعد لعدة أشهر بتطبيق خطة ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية 
طبيع تلكن تم تعليق اخلطة يف إطار اتفاق الالفائت، بحلول األول من تموز/يوليو 

ح ترامب بأن املسألة مل تعد مدرجة يف جدول مع اإلمارات. ويف الشهر الفائت صرّ
 نتنياهو يصر على أنها ما زالت مدرجة. غير أن ،األعمال

وخالل استضافة الرئيس األميركي لنتنياهو يف البيت األبيض يوم الثالثاء 
قال ترامب: "ال  ،ألعمالزيل من جدول اا إذا كان الضم أُ مّعوردًا على سؤال  ،الفائت

 نريد التحدث عن ذلك يف الوقت احلايل."
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 ]جهاز "الشاباك" يعلن اعتقال شابة فلسطينية من القدس
 [ وآخرين بشبهة جتنيدهم من طرف حزب الله و"فيلق القدس"

 
 81/9/0202"معاريف"، 

 
من األسمحت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية أمس )اخلميس( بنشر نبأ قيام جهاز 

العام اإلسرائيلي ]"الشاباك"[ مؤخراً باعتقال الشابة الفلسطينية ياسمين جابر من 
التي تعمل يف املكتبة الوطنية التابعة للجامعة العبرية يف ، والقدس الشرقية

بشبهة جتنيدها من طرف حزب الله و"فيلق القدس" اإليراين للقيام بعمليات  ،القدس
 "إرهابية" ضد إسرائيل. 

أن جابر متهمة باالنضمام إىل خلية  "الشاباك"ر بيان صادر عن جهاز وذك
وأن اعتقالها جاء بعد مراقبة استخباراتية مستمرة ومتواصلة أدّت أيضًا  ،إرهابية

م بينهم الشابة تسني ،إىل اعتقال مشتبه بهم آخرين من القدس الشرقية ورام الله
 منذ سنوات. وهي مقيمة يف تركيا ،القاضي من سكان رام الله

وأشار البيان إىل أنه يف إطار التحقيق مع املعتقلين تبين أن حزب الله يقوم بتنظيم 
مؤتمرات شبابية فلسطينية يف لبنان بهدف جتنيد شبان من إسرائيل والضفة 

وأضاف أنه تم حتديد اسم جابر للتجنيد يف صفوف حزب الله  صفوفه. يفالغربية 
، وحفاظاً على سرية 2486قد يف لبنان سنة عُ  بعد مشاركتها يف مؤتمر شبابي

خرى قامت الوحدة التابعة حلزب الله بإعطائها اسماً حركياً. ويف زيارة أُ ،هويتها
ىل ناشط آخر إزب بتعريفها احلقام ناشطان يف صفوف  2486لها إىل لبنان سنة 

  حزب من الضفة الغربية وإسرائيل.لليعمل على جتنيد عناصر 
حافظت جابر على عالقة سرية مع املشغل من خالل تمرير رسائل  ،نووفقاً للبيا

رت حيث أج ،وسافرت إىل تركيا ،سرية متفق عليها عبر مواقع التواصل االجتماعي
لية خللقاءات مع ناشطة من حزب الله وتلقت منها تعليمات بتجنيد أعضاء آخرين 

كنّ من أن يل فضَّيو ،والتشديد على جتنيد شبان عرب من إسرائيل ،تقوم بقيادتها
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مع القدرة على جبو ،كونهن يتمتعن بحرية أكبر للحركة يف البلدإىل  نساء نظراًال
  معلومات.

 
 ]نتنياهو: ال مفر من فرض اإلغالق التام من أجل
 وقف ارتفاع معدالت اإلصابة بفيروس كورونا[

 
 81/9/0202"يسرائيل هيوم"، 

  
أعلن رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه ال مفر من فرض اإلغالق 

 التام من أجل وقف ارتفاع معدالت اإلصابة بفيروس كورونا. 
وجاءت أقوال نتنياهو هذه يف سياق مؤتمر صحايف خاص عقده يف ديوان رئاسة 

عشية فرض إغالق تام يف  ،احلكومة اإلسرائيلية يف القدس مساء أمس )اخلميس(
 دّيف حماولة للح ،ابتداء من اليوم )اجلمعة( ،جميع أنحاء إسرائيل مدة ثالثة أسابيع
 من تفشي موجة جديدة من الفيروس.

ووعد نتنياهو بإعالن برنامج مساعدات على الصعيد االقتصادي يشمل تقديم منح 
 قروض التي تضمنهاملوظفي القطاع العام ومستخدمي القطاع اخلاص، وتوسيع ال

 الدولة، وخفض رواتب كبار املسؤولين التنفيذيين.
ا مبينويشمل اإلغالق املدارس واملطاعم ومراكز التسوق والفنادق ودور العبادة، 

منع كما سيُ .سمح لبعض الشركات بمواصلة العمل وفق شروط حمددةقد يُ
 زلهم. ن مناعأكثر من كيلومتر تبعد اإلسرائيليون من التنقل مسافة 

وأثارت هذه اإلجراءات غضب اليهود احلريديم ]املتشددون دينياً[ لكونها تتزامن 
 .مع األعياد اليهودية

 4654خرى أعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية مساء أمس أنه تم تسجيل من ناحية أُ 
 7املاضية، وتم تسجيل  24إصابة جديدة بفيروس كورونا خالل الساعات الـ

ع حصيلة الوفيات يف إسرائيل منذ بدء تفشي الفيروس إىل حاالت وفاة لترتف
 حالة. 8874
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حالة  849تم ربط  ،حالة خطرة 573وأوضحت وزارة الصحة أن بين اإلصابات 
 منها بأجهزة التنفس االصطناعي.

 
 

 

 
 حملل سياسي -بن درور يميني

 
 81/9/0202"يديعوت أحرونوت"، 

 
 إعالن السالم مع البحريناتفاق السالم مع اإلمارات واتفاق 

 يمثالن إعالناً صريحاً بشأن نهاية مبادرة السالم العربية

 
 

  العربية املتحدة واتفاق إعالن  اتفاق السالم مع اإلماراتيمكن القول إن
، هما وثيقتان اللذين وُقّعا هذا األسبوع يف واشنطن البحرين السالم مع

 اجملاالتالتعاون يف كل تشمالن تهب فيهما روح السالم من كل سطر، و
 ، فضالً عن كونهما الوثيقتين اللتين حلمنا بهماالطيبة ياتالكثير من النو

 .عندما حلمنا بشرق أوسط جديدفعالً 

 حول روح الوثيقتين فقط، بل أيضاً حول جوانب عملية احلديث ال يدور و
وإن مل يكن بكلمات  ان،تتضمن يناالتفاق تاأكثر. فمقدم ةمهمتُعتبر 

ى ستبقحتى وإن كانت  ،السالم العربية مبادرةن نهاية بشأإعالناً  ،يحةصر
 اجلامعة العربية. قراراتيف ظاهرة 

 اتياألساس التفاق وال شك يف أن اتفاق السالم مع اإلمارات الذي سيكون 
ع السالم م يْباتفاق يعيد التذكيرخرى، مقبلة مع البحرين وربما مع دول أُ
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وال لدولة  ،ات أوسلويذكر التفاق جد فيه أدنىيو لكن ال، مصر واألردن
عن مبادرة السالم العربية التي أُقّرت  وال ترِد فيه أي كلمة ،فلسطينية أيضاً 

  .2442سنة 

  دية فعندما عرضت السعو .ضربة قاسية للفلسطينيينبمثابة هذه وتُعتبر
 صرخ ،السالم العربية مبادرةها للسالم التي تختلف عن مبادرت

قال يف حينه كما حق العودة على الدولة،  بأنهم يفضلونالفلسطينيون 
 ]أحد قادة منظمة التحرير الفلسطينية[، فاروق القدوميمندوبهم األبرز 

بداًل  وإقرار مبادرة السالم العربيةاملبادرة السعودية  وأدى ذلك إىل موت
ر عن الصاد 894قرار الاالعتراف بيطالب ب بند هاإليضيف أُ و ،منها

لالجئين  العودة يقر حقاجلمعية العمومية لألمم املتحدة الذي 
أن وك ،حلظة االنعطاف بل وربما الثأراآلن حانت  ويبدو أنه. الفلسطينيين

العامل العربي يقول للفلسطينيين: جنحتم يف أن تفرضوا علينا كل ما أردتم 
دون أي  من، والسعوديةو ،ها قد جاء التطبيعولقد انتهى هذا.  ،يف حينه

عندما فتحت جمالها يف هذا املسار اتخذت اخلطوة األوىل  مبرم، اتفاق
 اجلوي للرحالت اجلوية اإلسرائيلية.

 من يتض ،الفلسطينيين بعض الشيء يمكن القول أيضًا إنه بغية إغضاب
دونالد ترامب. وفقاً خلطة الرئيس األميركي  "رؤيا السالم"االتفاق ذكراً لـ

 بينما خرجت مبادرة، من الشباك دخلت "قة القرنصف"أن  وهذا يعني
يأتي امللح الذي ينثره االتفاق على  وبعد ذلك. من البابالسالم العربية 

"يلتزم الطرفان ]اإلسرائيلي  ،التفاقل فوفقاً ،جراح الفلسطينيين
 –تحقيق حل متفق عليه للنزاع اإلسرائيلي لالعمل معاً  والفلسطيني[

اجات والتطلعات املشروعة للشعبين، والدفع نحو للح يستجيب الفلسطيني
مل " هكذا االستقرار واالزدهار.نحو و ،اتفاق سالم شامل يف الشرق األوسط

من الصعب و. "حاجات مشروعة"بل  "حقوق مشروعة"عد هناك بعد اليوم ي
ومنهم رجال قانون  ،الصياغات اخلبراء الذين وضعوا هذهأن نصدق أن 

  بين املصطلحْين. فرقبارزون، ال يعرفون ال
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  كلمة الجئين الف. للفلسطينيين عند هذا احلدهانات مسيرة اإلوال تنتهي 
 الروح األساس األهم يف كلمسألة الالجئين هي ومعروف أن تظهر. 

كل مؤسسات األمم  بشأنها يفالقرارات  واتُّخذت أكوام من ،الفلسطينية
 ومل يعد لهذه املسألة أدنى اآلن. هذا انتهى كلاملتحدة واجلامعة العربية. 

 حتى. ذكر

  ،يمكن وهزيمة للقيادة الفلسطينية.  بلهذه ليست صفعة للفلسطينيين
ويشرحون  على املألمن احملللين العرب يخرجون  مالحظة أن املزيد

 موجة كما أننا نطالع. "حماسحركة "والفلسطينية السلطة  لقادةاالتفاق 
عن شهية و ،صالحعن امل العربية يعبر كل سطر فيها جديدة من املقاالت

 ]مع إسرائيل[. التعاون

 د البن وينصإقامة عالقات دبلوماسية. من االتفاق على البند األول  ينص
 "سالم وأمن.يف االعتراف املتبادل بالسيادة وحق العيش " علىالثاين 

ما يف ب ،مكافحة اإلرهاب وخلق أجواء السالمعلى  6و 4البندان  ينصو
 دماً قيعمل الطرفان معاً ملكافحة التطرف الذي يدفع "ذلك التوافق على أن 
 7البند  ومسوغاته." وينصاإلرهاب ملكافحة وكذا  ،بالكراهية واخلالف

التعاون االستراتيجي لتحقيق شرق أوسط يعيش بسالم. ويوضح البند على 
قوم بها جهات دون أي صلة بخطوات تمن بذاته قائمًا أن االتفاق يكون  9
، أو السلطة الفلسطينية، "حماسـ"فترض بأي عمل لخرى. وبتعبير آخر، ال يُ أُ

عندما تنفيذ االتفاق. وأكثر من ذلك،  يفأن يؤثر  ،أو أي دولة أو حزب الله،
 احترام يجبخرى وبين اتفاق السالم ات دولية أُ التزامتضارب بين  ينشأ
 األخير.هذا 

 ّتهب بين إسرائيل ودول اخلليج. بدأت ر االتفاق عن روح جديدة ربيعية يعب
ممن يعتبرون وغيرهم  اً ويهود اً عربون إسرائيليين يمثقفوال شك يف أن 

سيواصلون مكافحة التطبيع يف جبهة مشتركة مع  أنفسهم قوى تقدمية،
 واآلن ه املطروح والسؤال ، وتركيا، وإيران."حماس"السلطة الفلسطينية، و

السالم اإلقليمي ب قدماًأي نهج سينتصر؟ ذاك الذي يرغب يف التقدم 
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مصالح  لديها ألن كل األطراف ،مع الفلسطينيين( أن يكون يف )مرغوب
ج للشقاق والنفاق والكراهية والتحريض باسم مشتركة، أم ذاك الذي يروّ

 ؟"حقوق الفلسطينيين"القلق الزائف على 

 ن كويأن بنأمل وهذا األسبوع انتصاراً للنهج األول.  األمر األكيد أننا حققنا
 قصير األمد. االنتصارإسرائيل ما يكفي من احلكمة كي ال يكون هذا لدى 

   
 

 تسفي برئيل، حملل سياسي
 81/9/0202"هآرتس"، 

 
مصر واألردن يعتمدان على اإلمارات ويتخوفان من تآكل مكانتهما بعد االتفاق 

 مع إسرائيل
 

  سرايا من كبار املعلّقين السياسيين يف مصر نشر  يف موقع األهرام أسامة
رسالة دفاع استثنائية عن اتفاقات السالم التي  أمس )اخلميس( املصري
كتب: "االتفاق اجلديد هو الظهير ين إسرائيل واإلمارات والبحرين. وُقّعت ب

" هذه .القوي الذي يحمي ما تبقى من األراضي الفلسطينية والقدس العربية
العبارة هي مقدمة خطاب حاسم يرمز ربما إىل "الريح اجلديدة" التي تهب 

 من مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
  الذي أذهلنا، هذه التصرفات الفلسطينية غير احلكيمة التي تمادت يف"

عدوانيتها، وذهبت إىل اجلامعة العربية، لتحصل على قرار يدين اإلمارات، 
اإليراين،  بل إن  -ح العربية ملصلحة احملور التركيبل يقف ضد املصال

السلطة الفلسطينية أعادت إحياء ما مات وانتهت صالحيته، من فصائل 
وتنظيمات أصبحت جمرد مكاتب يف دمشق أو يف بيروت، بل إنها تناست 
جريمة "حماس"، وقتلها الفلسطينيين... لكن املنظر املضحك كان لرئيس 

"حماس" إسماعيل هنية الذي ذهب إىل اخمليمات  املكتب السياسي حلركة
الفلسطينية ليستعرض أسلحتها، وهو يعرف تماماً أنها أسلحة إيرانية، 
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مهدداً، متوعداً، ومل يحترم سيادة دولة لبنان التي تعاين أزمة وكارثة مرفأ 
 بيروت."

  على املثقفين يتعيّن يكشف سرايا يف مقاله معضلة مزدوجة. كيف
لعرب التعامل مع اتفاقات السالم يف ظل تعريفها كـ"خيانة املصريين وا

رة" للوحدة العربية؛ وكيفية التعامل اآلن مع القضية الفلسطينية يخط
 وحلها. 

  مصر حليفة قوية لدولة اإلمارات املتحدة العربية وللسعودية، وهي تستفيد
ف صارمن مليارات الدوالرات التي تتدفق إليها كاستثمارات وودائع يف امل

، بعد إطاحة حكم 2483منذ وصول عبد الفتاح السيسي إىل احلكم سنة 
حممد مرسي، رجل اإلخوان املسلمين. وتمّول اإلمارات جزءاً ضخمًا من 

ة، والتنمي للتجديدتكلفة القاهرة اجلديدة، املدينة التي حتولت إىل رمز 
ير  تطوويتضح أكثر فأكثر أنها مشروع عديم اجلدوى. كما ساهمت أيضاً يف

مشاريع يف شمال سيناء كجزء من احملاربة املصرية للتنظيمات 
 اإلرهابية، ومن اجلهد لتجنيد البدو لهذه املعركة.

  اإلمارات هي شريكة يف احلرب املصرية ضد احلكومة الليبية، ومصر هي
جزء من االئتالف اخلليجي الذي شكلته السعودية من أجل احلرب ضد 

 معةالسهذا يفرض على النظام املصري الدفاع عن  احلوثيين يف اليمن. كل
 -لإلمارات، وكبح أي انتقاد ضدها، وتفضيل املصلحة االقتصادية ةاجليد

العسكرية على املبدأ العربي اجلامع الذي يدعو إىل إنقاذ فلسطين من 
 االحتالل اإلسرائيلي.

  وضع األردن مشابه لوضع مصر. يف السنوات األخيرة حصل األردن على
مليون دوالر من اإلمارات كمساعدة لقطاعيْ التعليم  344هبة تقدّر بـ

مليار دوالر من  8.5والصحة. ويف السنوات األخيرة حصل على دعم يقدَّر بـ
 ألف مواطن أردين يعملون يف 344نحو وجود دول اخلليج، باإلضافة إىل 

اإلمارات، ويحوّلون نحو مليار دوالر إىل عائالتهم سنوياً. أيضاً يف األردن 
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كما يف مصر، حظيت االتفاقات بتقارير مقتضبة من دون  معاجلة نقدية 
 أو حتليلية، بحسب تعليمات وزير اإلعالم األردين. 

  يف الوقت عينه هناك خماوف يف هاتين الدولتين وشكوك إزاء تداعيات
ن، " واشنط دة. حتى اآلن كانت مصر واألردن "حبيبتيسالم اجلدياتفاقات ال

لت حص -وحظيتا ليس فقط بدعم سياسي، بل أيضاً بمساعدة مالية سخية
التعاون األمني األردن بسبب عليها مصر بسبب اتفاقات كامب ديفيد، و

الوثيق مع إسرائيل. األهم من ذلك العالقات املميزة مع إسرائيل التي 
الدولتان كأداة للتأثير يف سلوك القدس يف الضفة الغربية، ويف  استخدمتها

غزة، ويف األماكن املقدسة اخلاضعة لرعاية وإدارة األردن، إنفاذًا 
لالتفاقات معه. حالياً يطرح معلقون مصريون بحذر التقدير أنه كلما ازداد 

 لعدد الدول املنضمة إىل حلقة أصدقاء إسرائيل، سيتراجع تأثير مصر حيا
 إسرائيل، ويف الشرق األوسط العربي عموماً.

  نموذج من هذا التخوف جرى التعبير عنه يف تقارير حتدثت عن ضغوط
إماراتية على السودان للتسريع يف تطبيع عالقاته مع إسرائيل. وباالستناد 
إىل تقارير يف وسائل إعالمية عربية، وعدت اإلمارات بتحويل مئات 

الدولة الفقيرة، باإلضافة إىل وعود هذه ىل املاليين من الدوالرات إ
إسرائيلية باملساعدة يف تطوير بنى حتتية زراعية. حتى اآلن كانت مصر 

السوداين، كجزء من الصراع الذي تخوضه -هي التي أدارت احملور العربي
يف مواجهة أثيوبيا بشأن بناء سد النهضة وتقاسُم املياه بينها وبين 

خوفون من أن يؤدي التدخل اإلماراتي يف السودان السودان. يف القاهرة يت
إىل إعطائها مكانة الوسيط بين مصر والسودان، وأن تُفرض على مصر 

 سياسة تضر بمصاحلها.
  االتفاقات يف وسائل اإلعالم، يتوجهون نحو مناطق  انتقادوبينما ُيمنع

 "التهديدات واخملاطر".  على سبيل املثال، يتحدثون عن مذكرة التفاهم
تاور اإلسرائيلية التي يملكها شلومي فوغل،  -املوقّعة بين شركة دوفار

من دبي. تتحدث  DP worldوتملك أيضاً مرفأ إيالت، وبين شركة  
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املذكرة عن تعاون وفحص إمكانات نقل بضائع من اإلمارات عبر ميناء 
إيالت إىل مرفأيْ أشدود وحيفا، كما تنوي الشركة اإلماراتية التنافس على 

 معروضة للخصخصة.إسرائيلية شراء أحواض سفن 
  تثير هذه التقارير يف مصر موجة عاصفة من القلق جراء التهديد الذي

يمكن أن تطرحه هذه الصفقة حلركة التجارة يف قناة السويس.  قبل سنوات 
 معظمها –دشنت مصر توسيع قناة السويس الذي كلّف مليارات الدوالرات 

سندات قروض إىل مواطنين مصريين. لقد وعد من بيع و من تبرعاتجاء 
الرئيس املصري حينها، ليس فقط بأن يزيد توسيع قناة السويس من حجم 
التجارة بل أن يترافق أيضاً مع بناء مراكز جتارية كبيرة ومشاريع 
صناعية على شواطئها. منذ ذلك احلين تقلص املرور املائي عبر السويس، 

شاريع بقي حبراً على ورق. ما الذي وانخفضت املداخيل، ومعظم امل
سيحدث لهذه املداخيل إذا قررت اإلمارات استخدام قناة عبور تمر عبر 
البحر األحمر إىل إيالت بدالً من قناة السويس؟  حتى اآلن ال توجد تقديرات 

 حمددة، لكن اخملاوف تزداد.
  اً مع والحق –يف األردن يتخوفون من إمكان أن يحرم االتفاق مع اإلمارات

ومكانته  ألماكن املقدسة يف القدسلرعايته، من األردن  -السعودية
، ويجعل السعودية صاحبة األمر يف األماكن املقدسة اخلاصة فيها

اإلسالمية. لكن قبل ذلك، سيكون من املهم أن نرى كيف سيتعامل املصلّون 
الفلسطينيون مع ضيوفهم القادمين من اخلليج؟ وهل سُتفرض عليهم 

 القيود التي تفرضها إسرائيل على املصلّين من الضفة وغزة.
  العامل العربي يجد نفسه يف داخل ثقب أسود، سيبتلع الدول العربية التي"

تسارع إىل تطبيع عالقاتها مع إسرائيل." هذا ما جاء يف مقال يف موقع 
أيضًا "اخلليج اجلديد" الصادر من قطر. من بين هذه الدول يسمّي املقال 

املقاومة  رايةورية "التي قمعت مواطنيها خالل عشرات السنوات حتت س
والعداء للصهيونية. لكن النظام أرسل مؤخراً تلميحات تُظهر أن ركوبه 
القطار اإلسرائيلي يمكن أن يحميه من اجلرائم الفظيعة التي ارتكبها ضد 
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اإلنسانية، وأنه سيحظى بالتطبيع مع العامل يف مقابل التطبيع مع 
 سرائيل."إ
 تطبيع مع إسرائيل من اجلانب الصعب العثور على تلميحات إىل  لكن من

السوري. الناطقة الوحيدة التي حتدثت عن هذا املوضوع كانت بثينة 
شعبان، مستشارة الرئيس بشار األسد التي قالت يف الشهر املاضي "ال نفهم 

خرقت كل ما الذي جتده دولة اإلمارات يف التطبيع مع إسرائيل" التي 
االتفاقات التي ُوقّعت معها. فُسِّر كالمها كتعبير إدانة ضعيف نسبيًا 
مقارنة باإلدانات األكثر حدة بكثير من جانب الفلسطينيين، وحزب الله، 
وإيران ودول أُخرى. كان من املتوقع أن يُصِدر األسد نفسه إدانة شديدة، 

ن جديد سفارتها لكن الرئيس السوري سكت. السبب أن اإلمارات فتحت م
، ومهدت الطريق إىل استئناف العالقات 2488يف دمشق يف سنة 

ادة سورية إىل اجلامعة العربية، الدبلوماسية بين سورية واإلمارات وإع
التي طُردت منها يف بداية احلرب األهلية يف سورية. ثمة شك كبير يف أن 

 فيما إذا كان يتوجه األسد فجأة نحو التطبيع مع إسرائيل، وثمة شك أكبر
سيجد شريكاً يف إسرائيل. بخالف اإلمارات والبحرين، السالم مع سورية له 

 ثمن لن تدفعه إسرائيل.
 د الفلسطيني. البنو-ثمة عالمة استفهام مهمة تتعلق بالنزاع اإلسرائيلي

العمل معاً من أجل بالعامة لالتفاقات تنص على أن الطرفين يتعهدان 
الفلسطيني، يستجيب إىل" -نزاع اإلسرائيليحتقيق حل متفَّق عليه لل

عة للشعبين"، حل يكون "عادالً وشامالً وواقعيًا وشراحلاجات والتطلعات امل
وقابالً للحياة." مع ذلك، ليس من املعروف حتى اآلن ما إذا كانت االتفاقات 
التفصيلية تتضمن تفسيرات متفَّق عليها لهذه املصطلحات، وماذا يعني 

هل تقبل اإلمارات والبحرين الوضع كما هو على األرض "حل واقعي"؟ 
". هل تنويان تشكيل منتدى احلقيقي" الواقعويشمل املستوطنات كجزء من 

جديد يشمل الفلسطينيين وإسرائيل، يجري يف إطاره تطبيق خطة ترامب؟ 
هل ستحل اإلمارات حمل قطر وتركيا يف دورهما "املدافع " واملمول 

ستكمال عملية جلم إيران؟ السرور اإلسرائيلي بهزيمة لـ"حماس"، من أجل ا
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الفلسطينيين يمكن أن يتضح أنه سابق ألوانه. دول اخلليج تمنح إسرائيل 
ما وافقت إسرائيل على منحه للفلسطينيين، "سالم اقتصادي"، لكن من 
احملتمل أن يكون ذلك هو البداية فقط لعملية سُيطلَب فيها من إسرائيل أن 

 سياسياً أيضاً.  تدفع ثمناً
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 صدر حديثاً 

 املثقف الفلسطيني ورهانات احلداثة
(8091-8091) 

 
 ماهر الشريف :فتألي

 362عدد الصفحات: 
 $ 14السعر:  

 
الفلسطينية يف بيروت، وباحث مشارك رئيس وحدة األبحاث يف مؤسسة الدراسات : ماهر الشريف

 فلسطين  يف املعهد الفرنسي للشرق األدنى يف بيروت. صدر له العديد من املؤلفات، بينه "تاريخ
 الفلسطيني، السياسي الفكر يف دراسة: كيان عن البحث" ؛(5891" )واالجتماعي االقتصادي

 الكتابة يف فلسطين" ؛(4992)" للكومنترن السري األرشيف يف فلسطين" ؛(5881" )5899-5881
 (.4959ار، نصّ عصام مع" )الوطنية وحركتهم الفلسطينيين تاريخ" ؛(4952" )العربية التاريخية

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 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، وإمّا عن طريق الترجمة، ووضعوا ألنفسهم هدفاً 
رئيسياً هو نقل جمتمعهم من التقليد إىل احلداثة، كي يتمكن 

 البقاء" الذي فُرض عليه.من كسب صراع "تنازع 

وانطالقاً 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 

ين د العثمااألحداث يف فلسطين، منذ املرحلة املتأخرة من العه
وخالل عهد االنتداب البريطاين، وذلك بعد انفصال حقل العلم 
عن حقل الدين، وبروز التعليم احلديث، وتوفر فرصة االحتكاك 

 وانتشارباألفكار األوروبية احلديثة، وظهور الطباعة 
 الصحافة؟
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