
 

  
 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  أخبار وتصريحات 

 الغربية بصورة تتيح  الجيش اإلسرائيلي يقوم بتغيير سياسة إطالق النار في الضفة
 2  .... ن يقوم برمي حجارة وزجاجات حارقة خالل فرارهمإمكان إطالق النار تجاه كل مَ   

 إلقاء القبض على  بيان ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية: بينت تابع بنفسه عملية
 3 .............................. ..................... ذت عملية قتل مستوطنأفراد الخلية الفلسطينية التي نفّ   

 3.....  ..................................... الغربية عملية طعن في القدس تعلن إحباطالشرطة اإلسرائيلية 
  4-3بمتحور "أوميكرون" في غضون  بينت: نتوقع ارتفاعاً كبيراً في عدد اإلصابات

 5....  .............................................................................................................................. أسابيع   
 لك قدرة حقيقية تال تم إسرائيلتقرير: خبراء أمنيون إسرائيليون ودوليون رفيعون: 

 6  ................................................................................ ضرب المنشآت النووية اإليرانيةعلى    

  مقاالت وتحليالت

 7  ............................................................. إيال زيسر: في الشرق األوسط يرقصون في عرسين
 9....  .............. تؤدي إلى ترسيخ االحتالل المقارنة بين الجوالن والضفة الغربيةأوري زكي: 

  

 

 
 
 

2127-21-27 ، 7773العدد   

 

 بحثهم عن مرتكبي الهجوم بالقرب من بؤرة حومش االستيطانية  جنود إسرائيليون خالل
  "(أحرونوت يديعوت" عن نقالًشمال الضفة الغربية )

 المؤسسة: على موقع رةمتوف
https://digitalprojects.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view 
 

 
 

 

https://digitalprojects.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view


 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
2 

 
 

 ]الجيش اإلسرائيلي يقوم بتغيير سياسة إطالق النار في الضفة
 الغربية بصورة تتيح إمكان إطالق النار 

 ن يقوم برمي حجارة وزجاجات حارقة خالل فرارهم[تجاه كل مَ
 

 02/20/0202"معاريف"، 
 

بدأ الجيش اإلسرائيلي بتغيير سياسة إطالق النار في مناطق يهودا والسامرة 
 يقوم برمين تجاه كل مَفي ا]الضفة الغربية[ بصورة تتيح إمكان إطالق النار 

 بعد العملية وخالل فرارهم.  ،الحجارة والزجاجات الحارقة أيضاً 

 إن هذه التعليماترفيعة المستوى أمس )األحد( إسرائيلية وقالت مصادر عسكرية 
المقاتلين خالل األسابيع األخيرة عبر مستند  على جميع الجنودعت زِّالجديدة وُ

ذ في منطقة العملية التي وصفها نفَّمكتوب، وأكد المستند أن إطالق النار يجب أن يُ
 .أي فوراً بعد وقوع الحادث ،بأنها "منطقة القتال"

لهيئة البث الرسمية الجديدة[ ذكرت قبل وكانت إذاعة "كان" اإلسرائيلية ]تابعة 
لى سياسة إطالق النار في الجيش إدخلت شهر أن هناك تغييرات إضافية أُ

كثر دراماتيكية هو السماح بإطالق النار في اإلسرائيلي، وأشارت إلى أن التغيير األ
 .اتجاه لصوص األسلحة والذخيرة من القواعد العسكرية وفي مناطق إطالق النار

ت اإلذاعة أيضاً أنه من المتوقع أن تتم أيضاً إعادة كتابة تعليمات إطالق وأضاف
وك وذلك على خلفية سل ،النار في مناطق الضفة الغربية بصورة تكون أكثر وضوحاً 

مقاتلين إسرائيليين خالل اشتباكات مع فلسطينيين تسبب بإصابة أبرياء. كما 
وء في ض ،طقة الحدود مع مصرتغيير في هذه التعليمات في من سيجريذكرت أنه 

 ارتفاع عمليات التهريب من األراضي المصرية.
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 ]بيان ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية: بينت تابع بنفسه عملية
 ذت عملية قتل مستوطن[إلقاء القبض على أفراد الخلية الفلسطينية التي نفّ 

 
 02/20/0202"يديعوت أحرونوت"، 

 
ذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية أن رئيس الحكومة نفتالي 
بينت قام أمس )األحد( بزيارة إلى غرفة العمليات الخاصة التابعة لجهاز األمن 
العام ]"الشاباك"[ وتابع برفقة رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي 

نين بار، وكبار قادة الجيش الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس "الشاباك" رو
ت عملية قتل ذة الفلسطينية التي نفّالخلي أفراد على القبض إلقاء عملية ،اإلسرائيلي

مستوطن إسرائيلي بالقرب من البؤرة االستيطانية غير القانونية حومش في شمال 
 الضفة الغربية يوم الخميس الماضي.

في إثر القبض على الخلية: وقال بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم 
"أهنئ جهاز الشاباك والجيش والوحدة الشرطية الخاصة على العمل السريع الذي 

لقاء القبض على إوالذي أدى إلى  ،ك األيدي والتعاونتم القيام به من خالل تشابُ
يجب على كل شخص أن  .ذوا العملية في السامرةأفراد الخلية الفلسطينية الذين نفّ

 ولة إسرائيل ستحاسبه. من المستحيل االختباء فترة طويلة".أن دبيعلم 

وكان بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي أعلن أن الجيش تمكن فجر 
من إلقاء القبض على أفراد  ،وبعد مرور ثالثة أيام من البحث المتواصل ،أمس

ي قرية وذلك فذت عملية قتل المستوطن اإلسرائيلي، الخلية الفلسطينية التي نفّ
السيلة الحارثية بالقرب من جنين. وأضاف البيان أنه تمت إحالة المشتبه بهم إلى 

دمت خوجرى العثور على الوسائل القتالية التي استُ  "،الشاباك"التحقيق لدى جهاز 
 في عملية القتل.

إن المشتبه بهم  لناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي العميد رون كوخافا وقال
استجواب بانتشروا بين عدة منازل في القرية، وأضاف أن األجهزة األمنية تأمل 

المشتبه بهم والحصول على معلومات من شأنها أن تساعد في منع وقوع هجمات 
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ال يمكنه التعليق في الوقت الحالي على عالقة المشتبه  أنه إلى مشيراً ،في المستقبل
 بهم بأي فصائل مسلحة.

نه تم خالل عملية االعتقال االستيالء على أوذكر بيان صادر عن جهاز "الشاباك" 
إلى جانب العديد من األسلحة  ،شتبه في استخدامها في هجوم يوم الخميسأسلحة يُ

ومدفع  M-16 بما في ذلك بندقيتان من طراز ،خرى التي كانت بحيازة الخليةاألُ
 .نعوهو سالح محلي الص ،رشاش من طراز كارلو

تنفيذ عملية عن مسؤولية اللها وسارعت حركة الجهاد اإلسالمي إلى إعالن تحمُّ
وذلك في إثر إعالن السلطات األمنية في إسرائيل اعتقال أعضاء  ،قتل المستوطن
 ذت العملية.الخلية التي نفّ

وكانت قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيلي وعناصر األجهزة األمنية قامت على 
لماضية بعمليات بحث مكثفة في شمال الضفة الغربية عقب الهجوم مدى األيام ا

 .الذي قُتل فيه المستوطن وأسفر عن إصابة مستوطنيْن آخرْين بجروح طفيفة
 ض الثالثة إلطالق النار بعد مغادرتهم بؤرة حومش االستيطانية. وتعرّ

 
 تعلن إحباطالشرطة اإلسرائيلية ]

 الغربية[ عملية طعن في القدس
 

 02/20/0202يسرائيل هيوم"، "
 

 غربيةال عملية طعن في مدينة القدس أن أفرادها أحبطواأعلنت الشرطة اإلسرائيلية 
 أمس )األحد(.

هر تلقت بعد ظ الشرطة إن بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة اإلسرائيلية وقال
 في موقف أحد المارةحاول طعن  مجهوالً  من مواطنين بأن شخصاً أمس بالغاً 

، اروالذ بالفرالغربية  باص المركزية في القدسحافالت السيارات قريب من محطة 
في وشرعت  إلى المكانقوات معززة من عناصر الشرطة وعلى الفور توجهت 

  .واعتقلته بعد دقائق من ذلك به، عن المشتبه بحثاً ،عمليات تمشيط
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قوع ومحاولة تنفيذ عملية طعن لم تسفر عن  حولالحديث يدور  وأضاف البيان أن
أن العملية، ومن المكان بعد محاولته تنفيذ  به فرّالمشتبه إصابات. وأشار إلى أن 

وهو  ه،ب لقائها القبض على المشتبهإعثرت على سكين في المنطقة قبل  الشرطة
 الفلسطينية وفي العشرينات من عمره.من سكان قرية عناتا 

 

 تفاعاً كبيراً في عدد اإلصابات]بينت: نتوقع ار
 أسابيع[ 4-3بمتحور "أوميكرون" في غضون 

 
 02/20/0202"يديعوت أحرونوت"، 

 
 لفيروس "وميكرون"أ إن متحورنفتالي بينت اإلسرائيلية رئيس الحكومة  قال

ة إلى في غضون ثالث إسرائيل، وتوقع أن يشهد البلدنتشر بسرعة في كورونا بات ي
 صابات بهذا المتحور.في عدد اإل كبيراً ارتفاعاًسابيع أربعة أ

خاص عقده في ديوان رئاسة  فيامؤتمر صحجاءت أقوال بينت هذه في سياق و
المواطنين على  فيه الحكومة اإلسرائيلية في القدس مساء أمس )األحد(، وحثّ

بالتباعد االجتماعي وارتداء أكثر التقيد على و ،سرع وقت ممكنأطفال بتطعيم األ
لعمل في لمام المستخدمين أرباب العمل بإفساح المجال أوعز إلى أكما  ،لكماماتا

ن هذه الخطوات تهدف إلى ضمان استمرار النشاط أوضح أو ،منازلهم قدر اإلمكان
 االقتصادي والتعليمي في البلد.

ولة يحظر السفر إلى دأعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية أنه بدءاً من الليلة الماضية و
سبانيا إيرلندا والنرويج وإ هي ،وروبيةأمارات العربية المتحدة وست دول اإل

راجها على القائمة الحمراء التي تشمل إدن تم أوفنلندا والسويد وفرنسا، بعد 
ون العائدون من هذه مم المطعلزَ فريقية. ويُبريطانيا والدنمارك ومعظم الدول األ

ظهار نتيجتين سلبيتين إبوع وسألحجر الصحي المنزلي لمدة لالدول بالخضوع 
م غير المطعمين بالدخول إلى حجر صحي داخل فنادق لزَما يُ، بينPCR لفحصيْ
 خاصة.
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 إسرائيل]تقرير: خبراء أمنيون إسرائيليون ودوليون رفيعون: 
 [ضرب المنشآت النووية اإليرانيةعلى لك قدرة حقيقية تال تم

 
 02/20/0202"معاريف"، 

 
تهديداتها  تنفيذكل ما يتعلق بيتقصى المقدرة الحقيقية إلسرائيل في نقل تقرير 

ا كية عنهيررفع العقوبات األملاألخيرة هذه على خلفية سعي  ،إيرانإلى الموجهة 
 " األميركية أمس )األحد(،نيويورك تايمز، والذي نشرته صحيفة "دون شروطمن 
قدرة  لكتإسرائيل ال تم تقديرهم بأنرفيعي المستوى دوليين خبراء أمنيين عن 

، على األقل في غضون العامين ضرب المنشآت النووية اإليرانيةعلى حقيقية 
 القريبين.

كما أجرى مراسلو الصحيفة مقابلة مع مصدر إسرائيلي أمني رفيع المستوى أعرب 
بأن إسرائيل ليس لديها قدرة حقيقية على مهاجمة فيها هو أيضاً عن تقديره 

 .اإليرانية المنشآت النووية

إسرائيل ليس لديها قدرة في المستقبل  ووفقاً لما أكده هذا المصدر نفسه، فإن
مه النووي ويعطل تقدّ هاهجوم ضد إيران يمكن أن يدمر برنامج القريب على شنّ

على  عامينإسرائيل لن تكون قادرة قبل مرور  وشّدد على أنعلى نطاق ملموس. 
 .هبيران النووي أو إلحاق ضرر بالغ األقل من اليوم على ضرب برنامج إ

بالبرنامج  بالغةدون إلحاق أضرار من أن هجوماً صغيراً  وأوضح المصدر ذاته
حالي، ، لكن في الوقت السيكون ممكناً بالفعل في المستقبل القريب اإليراني النووي
ئيليون كبار في محاولة اسرإسؤولون مطلقها يالرغم من التهديدات التي وعلى 
اقع عشرات الموإلى يبقى متعذراً على إسرائيل تسديد ضربات ، فإنه سيرانإلردع 

أن خطوة كهذه ستكون أبعد  مؤكداً ،ة وواسعة من إيرانتعددالنووية في مناطق م
 وموارده. بكثير من قدرات الجيش اإلسرائيلي
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 وخبير في تاريخ نائب رئيس جامعة تل أبيب/ -إيال زيسر 

 العربي –سورية ولبنان والنزاع  اإلسرائيلي 
 21/20/0202"يسرائيل هَيوم"، 

 
 في الشرق األوسط يرقصون في عرسين

 
  محاولة إسرائيل الدفع إلى األمام باتفاقات السالم التي أبرمتها مع الدول

العربية، ويجب االعتراف بأنها محاولة مريرة، دفعتها إلى الريبة والشكوك 
الثقة، وإلى االفتراض أن عالقات السالم مع جيرانها لها وحتى فقدان 

 سقف زجاجي من المستحيل خرقه.
  لكن اتفاقات أبراهام لم تعد اتفاقات سالم. هذا ما تجلى خالل زيارة

قى الت - غير سرية وعلنية - نفتالي بينت إلى اإلمارات، وهي زيارة رسمية
 بن زايد. محمد خاللها أحد مهندسي اتفاقات أبراهام ولي العهد

  لكن في إسرائيل ُأضيئت، مؤخراً، أضواء التحذير وجرى التعبير عن القلق
بشأن عدم قدرة اإلمارات على االستمرار في تحمُّل عبء اتفاق سالم مع 
إسرائيل، واحتمال االنسحاب منه، وتحويله إلى اتفاق سالم بارد، مثل 

 السالم مع دول عربية أُخرى.
  شقيق ولي العهد ومستشار الشؤون الخارجية األمير الدليل على ذلك أن

طحنون بن زايد، الذي حضر االجتماع مع رئيس الحكومة بينت، زار 
األسبوع الماضي طهران للبحث في الدفع قدماً بالعالقات مع إيران. 
والتقى رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي الذي يسعى منذ وصوله إلى 

 إلبعادها عن إسرائيل والواليات المتحدة.منصبه لـ "احتضان" دول الخليج 
  ونظراً إلى أن السعوديين أيضاً بدأوا حواراً مع طهران ويريدون تطبيع

العالقات بين الدولتين، ال غرابة في أنه لم يعد يُتداول الحديث في الخليج 
عن إقامة حلف أمني مع إسرائيل لكبح إيران، بل عن حوار مع اإليرانيين 
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. لكن يجب أالّ نظلم دول الخليج، فمَن رسم هذا التوجه والمصالحة معهم
هي إدارة بايدن التي تريد سحب القوات األميركية من المنطقة، وتعمل في 

 هذه األثناء على التصالح مع طهران من أجل التوصل إلى اتفاق معها.
  ،األمير طحنون هو أيضًا المسؤول عن توثيق العالقات بروسيا والصين

صفقة بيع اإلمارات  أغضب األميركيين ودفعهم إلى عرقلةاألمر الذي 
انعطافة في العالقات حدوث إلى  الذي سعىوهو أيضاً  ،35-طائرات أف

بين اإلمارات وتركيا. قبل عام فقط، استدعى الرئيس التركي أردوغان، وهو 
في حمأة غضبه، سفيره من أبو ظبي، احتجاجاً على توقيع اتفاقات 

و يشجع إعادة الحرارة إلى العالقات، ووّقع مع اإلمارات أبراهام. اآلن، ه
 صفقات بمليارات الدوالرات، يأمل أن تساعد االقتصاد التركي المتعثر.

  لله بن زايد، الذي حضر هو أيضًا اأخيراً، وزير خارجية اإلمارات عبد
االجتماع مع بينت، زار دمشق قبل قرابة الشهر، في خطوة إلعادة دمشق 

 العربي. إلى الحضن
  عن ذلك نقول أهالً وسهالً إلى الشرق األوسط، حيث يحرص حكام المنطقة

دائماً على إبقاء كل "الخيارات مفتوحة"، والرقص في عرسين في وقت 
لخوض حرب  -وهذا أيضاً ما تفعله إسرائيل –واحد. وهم ال يتطوعون قط  

 ضوء التخليبالنيابة عن اآلخر. المصلحة هي التي تنتصر، وحالياً، وفي 
األميركي المتوقع، مصلحة اإلمارات هي في التحدث مع الجميع من خالل 

 الدفع قدماً بالحوار الذي تجريه مع إسرائيل وتعميقه.
  إن حقيقة استعداد إيران وتركيا للمشاركة في "اللعبة اإلماراتية" تدلنا على

انتها أن اتفاقات أبراهام لم تؤدّ إلى إضعاف اإلمارات، بل رسّخت مك
وحولتها إلى العب إقليمي مطلوب ومرغوب فيه. في اإلمارات، يفهمون ذلك 

 جيداً، وهذا أيضاً درس لسائر الدول في المنطقة. 
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 أوري زكي،  عضوفي حزب ميرتس ومؤسس جبهة الدفاع عن الديمقراطية
 21/20/0202"هآرتس"، 

 
 ارنة بين الجوالن والضفة الغربيةالمق

 االحتاللتؤدي إلى ترسيخ 

 
  .هضبة الجوالن هي أرض محتلة، لكن في هضبة الجوالن ال يوجد احتالل

هذا التصنيف الداللي هو جوهري بالنسبة إلى الذين يؤمنون بحقوق 
 اإلنسان. المقارنة التي أجرتها افتتاحية "هآرتس" في األسبوع الماضي

، بأن الوضع في (13/12/2721مة للنص في عدد مختارات راجع الترج)
ال يمكنها تقويض  - هضبة الجوالن هو مثل الوضع في الضفة الغربية

شرعية الهضبة وسط أغلبية كبيرة من مواطني الدولة. لكنها، في المقابل، 
 اً وجودياً تهديدوتشكل  تسيء بصورة كبيرة إلى محاربة ظاهرة أكثر خطراً

السيطرة  أال وهي استمراروديمقراطية،  –إلسرائيل كدولة قومية يهودية 
 مليون فلسطيني. 2.5نحو  العسكرية على السكان المدنيين،

  .مع األسف، إنكار االحتالل في الضفة الغربية ليس حكراً على اليمين فقط
إذ رفض عدد غير قليل من زعيمات وزعماء اليسار في األعوام األخيرة 
التلفظ باسمه علناً، مدّعين أنه "ال يوجد شعب محتل في بلدنا". وبالطبع، 

ل في المناطق ليست ناجمة هذا خطأ فادح. إن معارضتنا العميقة لالحتال
عن طريقة السيطرة على هذه المناطق، بل عن األسلوب القمعي العنيف في 
تعريف نظام عسكري رفيع المستوى يسيطر على عدد كبير من السكان 

 المدنيين.
  ألن  -هذا هو سبب معارضة اليسار المشروع االستيطاني أعواماً طويلة

فيما يجري على األرض. إنها مصدر  اً حاسم اًللمستوطنات اليهودية تأثير
التمييز الخطر وتقييد قدرة الفلسطينيين على التنقل ووصول تجمعاتهم 
السكنية إلى المياه وغيرها. وباإلضافة إلى ذلك، هي سبب نشوء نظامين 

ية. دين - قومية – فوارق عرقية على قانونيين في المكان عينه، يعتمدان
ق التي يتمتع بها المواطنون في دولة وبينما تتمتع مجموعة بكل الحقو

ديمقراطية متقدمة، فإن المجموعة اأُلخرى، التي تشكل أكثرية في هذه 
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األرض، تعيش في ظل حكم عسكري )منح ممثلي السلطات المحلية جزءاً 
ضئيالً من الصالحيات المدنية في المدن الكبرى(. هذا من دون مناقشة 

 عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
 ل هذه الظواهر ليست موجودة في هضبة الجوالن، على الرغم من أن ك

 الجوالن، مثل الضفة الغربية، احتُلَّ في حرب األيام الستة ]حرب حزيران/
أغلبية سكانية مدنية  ناكهبقيت حيث [. لكن بعكس المناطق، 1967يونيو 

لم تكن هضبة الجوالن منطقة كثيرة السكان حتى في أيام الحكم كبيرة، 
وري؛ وخالل الحرب، وبعدها، طُرد عدد كبير من السكان الذين كانوا الس

 ألف نسمة، بقي أقل من عشرات 137بة يعيشون هناك. ومن مجموع قرا
الف في القرى الدرزية على سفوح جبل الشيخ. عندما أُقر قانون الجوالن اآل

، جرى إلغاء الحكم العسكري، وطُبِّق القانون اإلسرائيلي 1991في سنة 
والحقوق التي يمنحها على المنطقة وسكانها. وكل مواطن يرغب في ذلك، 
في إمكانه الحصول على الهوية اإلسرائيلية. ال يوجد في هضبة الجوالن 

 نظام احتالل مع كل تداعياته.
  .هذا ال يعني أن الجوالن هو مثل سائر المناطق ذات السيادة في إسرائيل

سورية، كان رؤساء الحكومة، رابين وعندما كان ُيطرَح إمكان سالم مع 
وبيرس ونتنياهو وباراك، يعربون عن استعدادهم للقيام بانسحاب 
إسرائيلي في مُقابله. مع ذلك، ال يمكن تجاهُل ما جرى في سورية في 
األعوام العشرة األخيرة. وال يزال الرئيس األسد في منصبه، وال يبدو أن 

السبب، إن برنامج عمل حركة  الوضع سيتغير في األفق المنظور. لهذا
ميرتس يتعامل مع الجوالن بصورة مختلفة تماماً، فقد نص على أن 
"ميرتس تتعاطف مع معاناة الشعب السوري، ومع رغبته في حكم 

. وهي تدين العنف الذي يمارسه نظام األسد ضد مواطنيهديمقراطي حر. 
مع الدولي، يجب وإذا أُلِّفت في دمشق حكومة ذات تمثيل يعترف بها المجت

العمل على استئناف العالقات مع سورية، على أساس مبادرة السالم 
 الصادرة عن الجامعة العربية".

  في ضوء هذا الوضع، ال يوجد سبب سياسي أو أخالقي يمنع تطوير هضبة
الجوالن حالياً. صحيح كما أشارت افتتاحية "هآرتس"، يجب األخذ في 

ي منطقة التطوير، ومنع إقامة مستوطنات الحسبان االعتبارات البيئية ف



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
11 

جديدة كي ال تضر بالمستوطنات المدينية الموجودة في المنطقة، مثل 
 كتسرين وكريات شمونة.

  كما جرى مع مصر، في حال تغيُّر النظام في سورية وتأليف حكومة شرعية
ترغب في السالم، أيضاً، حتى لو تضاعف عدد السكان اإلسرائيليين في 

أو بلغ ثالثة أضعاف، فإن هذا ال يشكل عائقاً في وجه السالم. في  المنطقة،
المقابل، استمرار االستيطان في مناطق الضفة الغربية في ظل نظام 
االحتالل هو أمر خطِر يجرّ إسرائيل كلها إلى كارثة. يتعين على حركة 
ميرتس وكل َمن يدرك ذلك أن يعارض بكل قواه االحتالل وظلمه، والدفع 

بحل سياسي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.  قدماً
التعامل مع الوضع في الجوالن كـ"احتالل"، ومع التجمعات السكانية هناك 

 كـ"مستوطنات" هو أمر بعيد عن ذلك.
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 صدر حديثاً 
 

 الحركة الطالبية الفلسطينية
 في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
 المؤلف: 

حائز درجة ماجستير في علم االجتماع من جامعة بيرزيت، مهتم بدراسة  أحمد حنيطي،
 .المسائل االجتماعية والثقافية الفلسطينية، تركز دراساته على المناطق الفلسطينية المهمشة

 

 
 
 

 

 

الحركة الطالبية الفلسطينية في تتناول هذه الدراسة 
الضفة الغربية وقطاع غزة، والنظرة السلبية إزاءها 
باعتبار أنها ال تقوم بالدور المتوقع منها. فتتم مقارنة 
الحركة الطالبية الحالية بتلك التي كانت خالل 
السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وأيضاً 

وفعاليته،  باتحاد طلبة فلسطين ونشاطه الدولي
وخصوصاً في تشكيل الحركة الوطنية الفلسطينية 
الحديثة. كذلك يتم ربط تراجع الحركة الطالبية بتراجع 
األحزاب السياسية والحركة الوطنية الفلسطينية بصورة 
عامة، وهذا التوصيف هو تقزيم لحجم اإلشكالية، ألن 
هذه النظرة أغفلت إلى درجة كبيرة البنية االجتماعية 

ي تعمل فيها الحركة الطالبية الحالية، األمر الذي الت
يضفي أبعاداً محبطة على ناشطي الحركة ويقلل فرص 

 .تطورها وتقدمها
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