
 
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

  وتصريحات  أخبار
 2  ...........إيران على العقوبات فرض إعادة املتحدة الواليات بقرار يشيدان وأشكنازي غانتس

 2  ....................القريب املستقبل يف إسرائيل مع عالقاتها األرجح على ستطبّع الكويت: ترامب
 لرئيس الرسمي املقر أمام نتنياهو ضد احتجاج تظاهرة يف يشاركون شخص 2000

 3... .....................................................................................................................................احلكومة

 4................................. أُخرى أشهر ستة بالوكالة اإلسرائيلية للشرطة العام القائد والية تمديد
 يف ابم الشامل اإلغالق ضمن املفروضة القيود تشديد إمكان ستناقش اإلسرائيلية احلكومة

 4...................................................................................................................  التظاهرات على ذلك
  الت وحتليالتمقا

 6... ................................................................................................العامل ضد ترامب: برئيل تسفي
 لعاملا على يفرضوا أن على قادرين مل يعودوا أنهم يدركون الفلسطينيون: لندا فاسرمان روث
 8................ ..................................................................املقبولين دائرة إىل إسرائيل تدخل متى

 
 

 
 

 
 

 ترامب لددونا األميركي والرئيس خامنئي علي اإليرانية اإلسالمية للجمهورية األعلى للمرشد األرشيف من صورة
 "(أحرونوت يديعوت" عن نقالا )

 
 

 املؤسسة: متوفرة على موقع
https://digitalprojects.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view 
 

 
 

2424-9-22 ،7443  العدد  

 

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


 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر

 
2 

 
 
 

 ]غانتس وأشكنازي يشيدان بقرار الواليات
 املتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران[

 
 12/9/1212"يديعوت أحرونوت"، 

 
قال رئيس احلكومة البديل ووزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس ]رئيس أزرق 

وأكد أن قيادتها تواصل تطوير  ،ودولياً  قليمياًإ أبيض[ إن إيران ال تزال تشكل خطراً
 مشروعها النووي

 الشرق األوسط.منطقة وتفعيل ميليشيات إرهابية موالية لها يف كافة أنحاء 
على قرار الواليات املتحدة  ،وأثنى غانتس يف بيان صادر عنه مساء أمس )األحد(

وأكد أن مواصلة الضغوط على النظام اإليراين  ،على طهرانإعادة فرض العقوبات 
وأن إسرائيل ترحب باملساعي التي تبذلها واشنطن من  ،أمراً حيوياً عدّالعدواين تُ

 دون هوادة من أجل كبح هذا النظام وتثبيت االستقرار يف املنطقة.

بإعالن ]أزرق أبيض[ كما رحب وزير اخلارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي 
 الواليات املتحدة إعادة تطبيق العقوبات على إيران. 

يف تصريحات أدىل بها إىل وسائل إعالم مساء أمس، األسرة  ،وحث أشكنازي
ن بيع أسلحة إىل إيران مالدولية على الوقوف إىل جانب واشنطن واالمتناع 

 والتعاون يف فرض العقوبات بأكملها. 
طانيا وأملانيا وفرنسا إىل التراجع عن مواقفها كاًل من بري وزير اخلارجية دعاو

 املعارضة لهذه اخلطوة األميركية.
 

 ع على األرجحالكويت ستطبّ :ترامب]
 [عالقاتها مع إسرائيل يف املستقبل القريب

 
 12/9/1212"معاريف"، 
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ع على األرجح عالقاتها مع قال الرئيس األميركي دونالد ترامب إن الكويت ستطبّ 
املستقبل القريب بعد خطوة التطبيع التي أقدم عليها كل من اإلمارات  إسرائيل يف

 العربية املتحدة والبحرين يوم الثالثاء الفائت.
يف تصريحات أدىل بها إىل وسائل إعالم بعد اجتماعه مع جنل  ،وأضاف ترامب

أمير الكويت يف البيت األبيض يوم اجلمعة الفائت، إن "الكويتيين متحمسون للغاية 
 وأعتقد أنهم سينضمون بسرعة." ،هذا األمرل

وجد سبع أو ثماين دول تريد أن تكون جزءاً من االتفاق. مل يعتقد يوقال ترامب: "
أحد أن هذا سيحدث، لكن ليس فقط يحدث بل أيضاً بسهولة إىل حد ما. أجريت 
مكاملتين هذا الصباح مع بلدين يريدان أن يعرفا متى يمكنهما الدخول يف 

 يريدان األمن والسالم وقد سئما القتال."إنهما نحن ال نقدم لهما أي شيء.  الصفقة؟
 

 شخص يشاركون يف تظاهرة احتجاج 1222]
 ضد نتنياهو أمام املقر الرسمي لرئيس احلكومة[

 
 12/9/1212"يديعوت أحرونوت"، 

 
شخص مساء أمس )األحد( يف التظاهرة التي أقيمت أمام املقر  2444شارك نحو 

 ،لرئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يف شارع بلفور يف القدس الرسمي
وعلى استمراره يف  ،احتجاجاً على أداء حكومته يف مواجهة فيروس كورونا

 الرغم من تقديمه إىل احملاكمة بشبهات فساد.على التمسك بمنصبه 
ين تظاهروأعلنت الشرطة اإلسرائيلية أنها اعتقلت شخصاً بشبهة حماولة دهس امل

 الشرطة.عناصر ل خطراً على املتظاهرين ووشكّ ،بمركبته
التظاهرات االحتجاجية ضد نتنياهو أنه هذه ويف وقت سابق أمس أوضح منظمو 

رض يف إسرائيل للحد من انتشار فيروس على الرغم من اإلغالق الشامل الذي فُ
  اإلسرائيليةالتظاهرة االحتجاجية أمام مقر رئيس احلكومة  لغَكورونا مل تُ

وقالت حركة "كرايم منيستر" وهي إحدى احلركات املشاركة يف التظاهرات، إن 
املتظاهرين سيحضرون إىل املقر الرسمي لنتنياهو حتى يوضحوا للمتهم بشبهات 
فساد أنه املسؤول الوحيد عن الفشل الذريع واإلغالق السياسي الذي لن يخفض 

 انتشار الوباء وسيدمر االقتصاد. 
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كدت احلركة أن هناك تقصيراً كبيراً من طرف رئيس احلكومة الذي يخلط بين وأ
 قرارات تتعلق بصحة اجلمهور وقرارات سياسية هدفها التهرب من القانون.

 
 تمديد والية القائد العام للشرطة]

 [خرىإلسرائيلية بالوكالة ستة أشهر أُا
 

 12/9/1212"معاريف"، 
 

اإلسرائيلي أمير أوحانا ]الليكود[ يوم اجلمعة الفائت أعلن وزير األمن الداخلي 
تمديد والية القائد العام للشرطة اإلسرائيلية بالوكالة موطي كوهين ستة أشهر 

 خرى.أُ
وجاء هذا اإلعالن على خلفية التطورات السياسية واإلجراءات املتعلقة بفرض 

 اإلغالق ملكافحة انتشار فيروس كورونا. 
ئد العام السابق للشرطة روين ألشيخ يف خضم أزمة سياسية يف وانتهت والية القا

معارك انتخابية خالل أقل من سنة حوّلت حكومة  3إسرائيل أدت إىل إجراء 
بنيامين نتنياهو إىل حكومة انتقالية. ورفض نتنياهو تمديد والية ألشيخ يف 

د حماكمة خطوة قالت املعارضة إنها تهدف إىل االنتقام من هذا األخير ألنه أيّ
نتنياهو يف ملفات الفساد ضده. وقرر املستشار القانوين للحكومة أن صالحيات 

ولذا  ،احلكومة االنتقالية ال تشمل تعيين مسؤولين حكوميين كالقائد العام للشرطة
مل يتم تعيين قائد عام جديد بل ُعيّن الرجل الثاين يف اجلهاز موطي كوهين قائدًا 

تفاق تأليف حكومة الوحدة الوطنية اإلسرائيلية، بين حزب عاماً بالوكالة. وينص ا
على إقامة جلنة مهنية حتدد آلية  ،نتنياهو الليكود وخصمه السابق أزرق أبيض

ات وأن تتم هذه التعيين ،بديلة لتعيين كبار املسؤولين مثل القائد العام للشرطة
 ومع ذلك مل تتم إقامة هذه اللجنة بعد. ،بالتوافق بينهما

 
 ]احلكومة اإلسرائيلية ستناقش إمكان تشديد القيود املفروضة

 ضمن اإلغالق الشامل بما يف ذلك على التظاهرات[
 

 12/9/1212"يديعوت أحرونوت"، 
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قالت مصادر سياسية رفيعة املستوى يف القدس مساء أمس )األحد( إنه على خلفية 
عدد و ،جلت أمسالتي سُالزيادة الكبيرة يف عدد اإلصابات اخلطرة بفيروس كورونا 

املرضى الذين يستعينون بأجهزة تنفس، من املتوقع أن تقوم احلكومة اإلسرائيلية 
ديد تشإمكان مع انتهاء عيد رأس السنة العبرية اجلديدة اليوم )االثنين( بمناقشة 

 القيود املفروضة ضمن اإلغالق الشامل.
من املتوقع فرضها إغالق وأضافت هذه املصادر نفسها أن من بين العقوبات التي 

 دور العبادة وفرض قيود على التظاهرات.
وأفادت إذاعة "كان" ]تابعة لهيئة البث اإلسرائيلية الرسمية اجلديدة[ أمس أن 

و ه يدرس ،بدعم من وزارة الصحة، رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
 إمكان تشديد القيود خالل فترة اإلغالق. أيضاً

بدأ الساعة الثانية من بعد ظهر يف شتى أنحاء البلد  شامالً إغالقاً كومةاحلوفرضت 
يوم اجلمعة الفائت ويستمر ثالثة أسابيع يف فترة األعياد اليهودية بهدف احلد من 

أول دولة جتدد فرض اإلغالق الشامل للحد إسرائيل انتشار الفيروس، وبذا أصبحت 
 من انتشار كورونا.

 3794أعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية مساء أمس أنه تم تسجيل خرى من ناحية أُ 
 4املاضية، وتم تسجيل  24إصابة جديدة بفيروس كورونا خالل الساعات الـ

حاالت وفاة لترتفع حصيلة الوفيات يف إسرائيل منذ بدء تفشي الفيروس إىل 
 حالة. 2236

تم ربط  ،رةحالة خط 643وأوضحت وزارة الصحة أن من بين اإلصابات هناك 
شخصاً حالتهم  242حالة منها بأجهزة التنفس االصطناعي. وأضافت أن  274

  شخصاً للشفاء. 233.898متوسطة، بينما تماثل 

ما بينمصاباً يتلقون العالج يف املستشفيات،  2291وأشارت الوزارة إىل أن 
 ا.صاباً للعالج املنزيل والفنادق التي أُعدت ملصابي كورونمُ 14.967يخضع 
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 تسفي برئيل، حملل سياسي

 12/9/1212"هآرتس"، 
 ترامب ضد العامل 

 
 فرض  ،الذي أعلنه وزير اخلارجية مايك بومبيو ،قرار الواليات املتحدة

 -قبل االتفاق النووي ساريةعقوبات أحادية اجلانب على إيران كما كانت 
 جتنيدبدء "حرب عاملية". منذ أسابيع طويلة حتاول واشنطن عن هو إعالن 

لذي اظر بيع السالح التقليدي إليران، تمديد ح رايةاجملتمع الدويل كي يرفع 
من املفترض أن ينتهي يف تشرين األول/أكتوبر. وحذرت الواليات املتحدة 
من أنه إذا مل يمدَّد احلظر فإنها ستفرض جمدداً كل العقوبات الدولية التي 

والتي رُفعت تدريجياً مع كانت مفروضة على إيران قبل االتفاق النووي، 
 .2421توقيع االتفاق يف سنة 

 ّد وقف اجملتمع الدويل ضده. احلجة مل تنجح مبادرة ترامب. وبدالً من التجن
القانونية التي قدمها ترامب تقول إن من حق الواليات املتحدة أن تطلب 

دولية، كونها شريكة يف االتفاق العقوبات المن األمم املتحدة إعادة فرض 
أملانيا؛  –ي. رداً على ذلك، تدّعي سائر الدول التي وقّعت االتفاق النوو

أن الواليات املتحدة خسرت املكانة التي تسمح  -روسيا؛ فرنسا؛ بريطانيا
 .2428لها  بمثل هذا الطلب بعد انسحابها من االتفاق النووي يف سنة 

 ة قِّعمنذ البداية مل يكن لطلب واشنطن فرصة، ألن دولتين من الدول املو
االتفاق، الصين وروسيا، ستستخدمان الفيتو ضد أي قرار يعيد العجلة إىل 

 معالتحرك بصورة أحادية اجلانب، بالوراء، من هنا وُلد القرار األميركي 
بأن الواليات املتحدة ستعمل على معاقبة كل من يقف ضد  الواضح التهديد

أن الواليات املتحدة يمكن  موقفها. التفسير العملي للتهديد، إذا حتقق، هو
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أن تفرض عقوبات على دول، وشركاء دوليين، وكيانات، وأفراد يف العامل 
 يستمرون يف إقامة عالقات مع إيران بخالف سياستها اجلديدة للعقوبات.

  يبدو أن ترامب، مهندس االتفاقات بين إسرائيل واإلمارات والبحرين، يقدم
ياً جمنوناً يف إطار تكثيف "ملف الوقائع" الذي سيعرضه على عرضاً انتخاب

 الناخبين كدليل على موهبته املدهشة يف إدارة السياسة اخلارجية.
  عالقات وثيقة بإيران تقيملكن هذا القرار مملوء بالثغرات. بين الدول التي 

يمكن أن جند مثالً قطر التي تستضيف إحدى أكبر القواعد األميركية يف 
مع إيران أحد أكبر حقول الغاز يف يف الوقت عينه تدير  لشرق األوسطا

اخلليج الفارسي. اإلمارات منحت هذه السنة إذناً لشركات إيرانية ملعاودة 
عملها يف دبي، وهي تمنح مواطنين ورجال أعمال إيرانيين تأشيرات دخول 

 بذلك يف من دون قيود. إيرانيون يشترون عقارات يف اإلمارات، ويساعدون
 القطاع الذي تلقى ضربة قاسية. ترميم

  عُمان الدولة املرشحة األُخرى لتوقيع اتفاق سالم مع إسرائيل، لديها
عالقات وثيقة مع إيران، وتقوم بدور الوسيط بين واشنطن وطهران، وبين 
إيران والسعودية. صحيح أن تركيا تخلت عن شراء النفط والغاز من إيران، 

 معها عالقات جتارية وعالقات تعاون.  لكن لديها 
  مليار دوالر يعتمد على  22العراق الذي يقدَّر حجم جتارته مع إيران بنحو

إيران يف التزود بالغاز والكهرباء واملياه، وتعمل داخل أراضيه امليليشيات 
الشيعية برعاية إيران. باستثناء سياسة رئيس احلكومة مصطفى الكاظمي 

ت املتحدة، ال يوجد حالياً بديل من أنبوب التنفس لوالياإىل ا املنحازة
 ستعايناالقتصادي اإليراين. هل هذه الدول الصديقة القريبة من واشنطن 

ضربة من ذراع اإلدارة األميركية؟ هل سيفكك اجليش األميركي قواعده  من
 يف قطر وعُمان؟

  املتين الذي يواصل دعم االقتصاد اإليراين،  الداعمالصين وروسيا هما
وعليهما تعتمد قدرتها على الصمود يف مواجهة العقوبات. صحيح أن 
الصين قلصت بصورة كبيرة مشترياتها من النفط اإليراين، لكن الدولتين 
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جتريان مفاوضات بشأن اتفاق استراتيجي اقتصادي، ستوظف بواسطته 
عاماً القادمة يف مقابل التزود  21الصين يف إيران مئات املليارات خالل الـ

خالل تلك الفترة. االتفاق هو جزء من استراتيجيا  خمفّضر سعالنفط بب
"الطريق واحلزام" التي تبنتها الصين، لتأمين شبكة جتارتها ونفوذها يف 

 الشرق األوسط، ويف آسيا، والحقاً يف أوروبا أيضًا.
  هل تهديدات ترامب بمعاقبة الصين بسبب عالقاتها مع إيران ستؤثر يف

ستقبل؟ لقد سبق أن أعلنت الصين أنها تعارض تمديد احلظر رؤيا بيجين للم
على إيران والعقوبات اجلديدة التي تنوي واشنطن فرضها. موقف مشابه 
وقاطع أعلنته يف األمس وزارة اخلارجية الروسية التي قالت إن "املبادرات 
واألعمال غير الشرعية للواليات املتحدة ال تستطيع التأثير يف دول ُأخرى." 
معنى ذلك أن موسكو ال تنوي االجنرار وراء ترامب، وخصوصاً يف الوقت 

 الذي يتالشى فيه وجود  الواليات املتحدة يف الشرق األوسط.
  ومن الصعب فهم كيف يوفق ترامب بين إعالنه يف حفل توقيع اتفاقات

حين قال إنه إذا انتُخب سيمنح إيران  -السالم بين إسرائيل ودول اخلليج
وبين نيته فرض عقوبات من جديد. تدل التجربة على أن  -صفقة ممتازة

أي جهد للعثور على منطق يف السياسة اخلارجية لترامب نهايته اإلحباط 
االستسالم. زعيم أعظم قوة يف العامل يشق طريقه إىل شهر تشرين و

الثاين/نوفمبر ]موعد االنتخابات الرئاسية[ وهو يزرع عبوات ناسفة يف 
كل اجتاه. واآلن، من خالل فتحه جبهة يف مواجهة حلفائه يف أوروبا 

ضحية ظلم وخصوم أقوياء، مثل روسيا والصين، يحول إيران حتديداً إىل 
 جنونه.   مناجة إىل حمايتهم بح واضطهاد
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 روث فاسرمان لندا، حمللة سياسية

 12/9/1212"معاريف"، 
 قادرين على أن يفرضوا على العامل متى  مل يعودواالفلسطينيون يدركون أنهم 

 دائرة املقبولين إىلتدخل إسرائيل 
 

  حصلت دولة  ،عاماً من املقاطعة يف اجملال اإلقليمي 74بعد مرور أكثر من
يف وضح النهار. ليس األمر أنه مل  بها فعترااالإسرائيل ذات السيادة على 

تكن توجد عالقات قبل ذلك بين إسرائيل وبين اإلمارات ودول أُخرى يف 
وهذا يعرفه اجلميع.  -املنطقة، لكنها اآلن خرجت إىل العلن ومل تعد سرية

االتفاقات مع اإلمارات والبحرين هي مقدمة التفاقات أخرى مع دول 
أخرى يف املنطقة، وهي يف األساس تشكل اختراقاً للوعي. املقاطعة 
حتطمت بكل معنى الكلمة. إذا وضعنا السياسة جانبًا، ما جرى هو خطوة 

 تاريخية ومهمة، حتى لو كانت ال تخلو من تعقيدات وأثمان كبيرة.
  ها قدماً، بشجاعة ؤامزع عشت سنوات طويلة يف مصر، التي دفع أننيمع

 ، بعد حروب دموية وأثمان باهظةيلاستثنائية، بالسالم بينها وبين إسرائ
ال أستطيع أن أجتاهل حقيقة أنه بخالف السالم املهم واالستراتيجي البارد 
مع مصر، فإن السالم الذي يجري احلديث عنه مع دول اخلليج ينطوي على 

 تطبيع، وحرارة، وعناق علني، من دون اعتذار.
 يف دول جماورة عقدنا معها  ال أقل من لعنةللغة العربية هي كلمة تطبيع با

حلف سالم قبل عشرات السنوات. لكنها تبدو خمتلفة هذه املرة. العناوين 
األوىل يف صحف اإلمارات والنصوص بالعربية يف التلفزيونات الرسمية 

ال نخجل من   -يف دبي يف يوم توقيع االتفاق هي إعالن واضح وقاطع
بالنسبة إليهم العالقة "حالل". االتفاقات بيننا وبين عالقتنا بإسرائيل. 

اإلمارات والبحرين هي خطوة تغيير للواقع. ما يجري هو اعتراف بحق دولة 
إسرائيل يف الوجود، والتوقف عن ربط التطبيع بحل شامل للقضية 

 الفلسطينية وقيام دولتين لشعبين.
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 ع الفلسطينية. الشار ال يعني هذا أن دول اخلليج ليست مهتمة بحل املشكلة
نفسها غير قادرة على جتاهل املشكلة. ناك معنيٌّ بذلك، لذلك الزعامات ه

لكن األغلبية يف اخلليج ليست معنية بما فيه الكفاية بهذه القضية كي 
ضد زعمائها، حكام البحرين واإلمارات، وهي  وتقفحياتها،  روتينتوقف 

قتصادي والتجاري والثقايف غير مستعدة بعد اآلن الشتراط التقدم اال
كرامة القيادة الفلسطينية احلالية يف  بإرضاءوالتكنولوجي يف املنطقة 
 الضفة الغربية، ويف غزة. 

  االسم "اتفاق أبراهام" ينطوي على معانٍ مدهشة أُخذت من دون شك يف
االعتبار لدى اختيار هذا االسم. جدنا إبراهيم مل ينجح يف حياته يف اجلمع 

ديه، يتسحاق وإسماعيل، لكن االثنين دفناه معاً بعد وفاته. األخوّة بين ول
وهو موت  ،تغلبت على العداء، ولو لوقت قصير، يف مواجهة احلدث الكبير

أنظار الرأي العام يف الشارع العربي  نألب. هذه الرمزية مل تكن خافية عا
 فلسطينيةيف إسرائيل. هم يدركون أنه انتهى العهد الذي كانت القيادة ال

املوجودة يف غزة ويف رام الله تفرض على العامل كله، وعلى املنطقة 
خصوصاً، متى تدخل إسرائيل إىل حلقة املقبولين من احلي. وهذا ال 

 يعجبهم.
  يجري أعضاء الكنيست من القائمة املشتركة مقابالت يف كل القنوات

 حون ضدالتلفزيونية وعلى وسائل التواصل االجتماعي العربية ويصرّ 
االتفاق. وهم بذلك يثيرون غضب أصحاب مواقع على وسائل التواصل 
وواضعي السياسات يف اإلمارات. جزء من املعارضين الذين ينتمون إىل 
حزب بلد يذهب بعيداً يف معارضته، ويدّعي أن االتفاق "يزرع الدمار يف 

 كما قال عضو الكنيست مطانيوس -اجملال اإلقليمي، ويف العامل كله"
 .22شحادة يف مقابلة مع قناة كان 

 اجلمهور اليهودي يف إسرائيل يميل إىل تكوين انطباعاته عن  ،وكالعادة
كما تعبّر عنه قيادته السياسية يف الكنيست.  ،الشارع العربي، يف األساس

وهذه القيادة تكثر من املقابالت، سواء يف وسائل اإلعالم الدولية 
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ويف كثير من األحيان هي ال تمثل الرأي واإلقليمية وكذلك اإلسرائيلية. 
العام بأمانة. مَن يصغي حقًا إىل املواطن العربي البسيط؟ قالئل جداً من 

 اإلسرائيليين اليهود.
  .هذا الشارع منقسم، يف أغلبيته، إىل جمموعتين غير متساويتين يف احلجم

جمموعة كبيرة تضم املواطنين الذي يصارعون من أجل بقائهم يف 
ة  الوضع االقتصادي الهش أصالً للمجتمع العربي يف إسرائيل، مواجه

يف ذروة أزمة الكورونا. وجمموعة أصغر تشمل رجال أعمال وبقوة أشد 
أذكياء ومنظّمين جيداً يرون يف التطورات مع اخلليج نافذة فرصة رائعة 
ومثيرة وممتازة للدفع قدماً باألعمال والصفقات االقتصادية. هذه 

نسمع صوتها قط. من األفضل لها الدفع قدمًا اجملموعة األخيرة ال 
 بقيةوسط  الغيرةبالصفقات بصمت، ومن وراء الكواليس، كي ال تثير 

 اجلمهور العربي.  
  أعجبت اجلميع أم مل تعجبهممن دون عالقة باملواقف السياسية، سواء ،

وهو جزء ال يتجزأ من  -اجملتمع العربي يف إسرائيل يشكل خمس السكان
ئيلي. اآلن، ومع التطورات التي تغير الوقائع التي جتري يف اجملتمع اإلسرا

املنطقة، هذا هو زمن هؤالء السكان الذين لديهم ميزة اللغة واملعرفة 
 العميقة بالثقافة اإلقليمية.

  املبالغة يف أهمية هذه امليزات يف كل ما له عالقة بالدفع قدمًا ال يمكن
الشركاء من الطرفين. متخذو  بالعالقات التجارية واالقتصادية بين

القرارات يف جمايلْ السياسة واالقتصاد يف إسرائيل واإلمارات والبحرين 
سينظمون أمورهم يف االتفاقات الكبيرة والصفقات االستراتيجية من دون 
مساعدة خاصة. لكن باقي اجلمهور يستطيع بالتأكيد االستفادة من ثمار 

ة، ويف األعمال، وهنا تكمن امليزة السالم يف كثير من النواحي التجاري
هؤالء لن يضيعوا الفرصة كما تقترح الكبيرة للسكان العرب. ويف رأيي 

 عليهم قيادتهم السياسية.  
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 صدر حديثاً 

 املثقف الفلسطيني ورهانات احلداثة
(8091-8091) 

 
 ماهر الشريف :فتألي

 362عدد الصفحات: 
 $ 14السعر:  

 
رئيس وحدة األبحاث يف مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف بيروت، وباحث مشارك : 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  يزعم ينطلق هذا البحث من افتراض
 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،

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

 من كسب صراع "تنازع البقاء" الذي فُرض عليه.

وانطالقاً من هذا االفتراض، ستتمحور إشكالية هذا البحث 
حول السؤال التايل: ما هي مالمح هذا املشروع الفكري 

آخر ما هي رهانات احلداثة التي واجهها احلداثي، أو بتعبير 
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 فرصة االحتكاك

 وانتشارباألفكار األوروبية احلديثة، وظهور الطباعة 
 الصحافة؟

 

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

