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  س تعلنانإسرائيل وهندورا
  فتح سفارتيهما قبل نهاية السنة

  
  21/9/2020 "يديعوت أحرونوت"،

  
اتفق رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو مع رئيس جمهورية هندوراس 
خوان أورالندو هيرنانديز، خالل مكاملة هاتفية جرت بينهما مؤخراً، على إعادة 
فتح سفارتيْ بلديهما يف القدس ويف عاصمة الهندوراس يف وقت واحد قبل 

جريت يز على حسابه على تويتر: "لقد أنهاية هذا العام. وكتب الرئيس هيرناند
حمادثة مع نتنياهو، ومن أجل تعزيز التحالف االستراتيجي، وافقنا على فتح 
سفارة إسرائيلية يف العاصمة تيغو سيغالبا وسفارة لبلدنا يف القدس يف آن معاً، 

  وذلك قبل نهاية السنة، كلما سمح لنا وباء الكورونا." 

أشكنازي قد افتتح قبل شهر، يف لقاء افتراضي، وكان وزير اخلارجية غابي  
مكتباً للتعاون بين إسرائيل والهندوراس يتركز عمله يف جماالت التعاون 

  االقتصادي والتنمية. 

وشهدت السنوات األخيرة عودة  احلرارة إىل العالقات بين إسرائيل والهندوراس، 
تحدة الذي دان وانعكس ذلك من خالل تصويت الهندوراس ضد قرار األمم امل

  انتقال السفارة األميركية إىل القدس. 
  

  اإلمارات يف فرنسا لـ"معاريف":  سفير
  هناك حماسة للتعرف أكثر إىل إسرائيل

  
  22/9/2020"معاريف"، 

  
قال سفير اإلمارات يف فرنسا علي عبد الله األحمد، يف مقابلة خاصة مع 
"معاريف"، إنه متحمس لتوقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل واإلمارات، مشيراً إىل 
أن التعاون بين الدولتين سيؤدي إىل نتائج إيجابية للطرفين، وأن العالقات 
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جماالً. وسُئل عن موقف  20الدبلوماسية الكاملة ستشمل تعاوناً يف أكثر من 
بالده من إيران فأجاب: "سنواصل عالقاتنا معها، إيران هي الدولة األقرب إلينا 
جغرافياً، وكان لنا معها دائماً عالقات جتارية. هناك حوار مع إيران. باإلضافة 
إىل ذلك، مثل كل دولة عربية، نحن نشتري تكنولوجيا جديدة للدفاع عن أنفسنا." 

ة الفلسطينية قال: "االتفاق مل يؤذ عملية السالم بين إسرائيل وعن القضي
والفلسطينيين بل أبقى املفاوضات يف قيد احلياة. سيظل حل الدولتين مطروحاً 
على البحث. نقول للفلسطينيين: إذا ذهبتم إىل املفاوضات مع إسرائيل، ستحققون 

  سب قيادته."إجنازاً. وإذا مل تفعلوا ذلك، فإن الشعب الفلسطيني سيحا

يف رأي السفير اإلماراتي، هناك حماسة كبيرة يف الشارع اإلماراتي بعد توقيع 
االتفاق، وال سيما بين أبناء اجليل الشاب، وأن اآلالف منهم بدأوا يتواصلون مع 
إسرائيليين عبر قنوات التواصل االجتماعي. ورأى السفير أن هناك إمكانات كبيرة 

أعرب عن أمله بأن تقرّب السياحة اجلماهيرية بين شعبيْ للسياحة بين البلدين، و
البلدين، وأضاف: "نحن ال نعرف إسرائيل وأنتم ال تعرفون اخلليج. يجب إعطاء 

  إىل بعض."  مفرصة للناس لتعرّف بعضه
  

إسرائيل تطلب من مريضات السرطان يف غزة تقديم نتائج فحوصهن اخملبرية 
  س الشرقيةللسماح لهن بتلقي العالج يف القد

  
  22/9/2020"هآرتس"، 

  
بدأت إسرائيل منذ تموز/يوليو املاضي بالطلب من املصابات بسرطان الثدي من 
غزة تقديم نتائج فحوصهن اخملبرية كشرط لتلقي العالج يف القدس الشرقية. 
قبل ذلك كان يكفي تقديم تقرير طبي يتعلق بالعالج الذي حتتاج إليه هؤالء 

  النسوة. 

ورأت أكثر من جهة فلسطينية يف طلب اجليش اإلسرائيلي األخير استغالالً غير 
إنساين للبيروقراطية، هدفه إساءة التعامل مع املرضى من غزة، وخصوصاً 
النساء املريضات بالسرطان. ويف رأي مديرة قسم املناطق احملتلة يف "منظمة 
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رائيلية أن تلغي فوراً هذا أطباء من أجل حقوق اإلنسان"،  يجب على السلطات اإلس
الطلب الذي ال أساس له، واألخذ يف احلسبان االعتبار الطبي قبل كل شيء، 

  وتأمين حصول النساء على املعاجلة الكاملة والسريعة.
  

  د اإلسرائيلي سيدفع ثمناً باهظاً االقتصا 
  لإلغالق املفروض على إسرائيل

  
  21/9/2020"هآرتس"، 

  
من املفترض أن تعقد جلنة الكورونا اجتماعاً اليوم (الثالثاء) التخاذ قرار 
بالتشدد يف تطبيق إجراءات اإلغالق وتقليص أكبر للنشاطات االقتصادية، بينما 
يواجه متخذو القرارات أرقاماً مقلقة، وال سيما الثمن االقتصادي الباهظ لإلغالق 

  يف فترة األعياد. 

مليارات  7صاد جراء اإلغالق احلايل يف فترة األعياد بنحو وتقدَّر خسائر االقت
أسابيع سيناريوهين:   3شيكل. وكان مصرف إسرائيل املركزي قد نشر قبل 

. السيناريو املتفائل يتوقع عجزاً 2021سيناريو متفائل وآخر متشائم بشأن سنة 
جديداً بعد  % يف الناجت احمللي، لكنه اعتمد على أنه لن يفرض إغالقا4.5ًمقداره 

. يف املقابل يبدو السيناريو املتشائم أنه األكثر واقعية، 2020أيلول/سبتمبر 
مليار  100% من الناجت احمللي (خسارة نحو 7وهو يتوقع خسارة تقدَّر بنحو 

شيكل)، ويعتمد على احتمال الزيادة يف تفشي العدوى واحلاجة إىل فرض املزيد 
من هذا اإلطار من املتوقع أن تصل البطالة يف من اإلغالق حتى نهاية العام. وض

ألف عاطل من العمل. وجتدر  550%، ومعنى ذلك نحو 13.6إىل  2020نهاية 
ألفاً عشية  150اإلشارة إىل أن جمموع العاطلين من العمل كان ال يتعدى الـ

  وصول الوباء إىل إسرائيل.
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  لدى "حماس".
  أشهر، عندما أعرب زعيم "حماس"  6نافذة فرصة مشابهة فُتحت قبل

يحيى السنوار عن رغبته  يف التوصل إىل صفقة تبادل لألسرى يف مقابل 
احلصول على مساعدة حملاربة الوباء. هذه النافذة فُتحت جمدداً بسبب 

من حدوث أزمة زعماء "حماس" وجميع سكان غزة  لدى تصاعد اخملاوف
  وشيكة.

  رسائل واضحة عبر الوسطاء اآلن حان الوقت كي ترسل إسرائيل
والتصريحات العامة: تقديم املساعدة إىل قطاع غزة  سيحدث  فقط عندما 
تبدي "حماس" مرونة يف مواقفها من موضوع جثماينْ اجلنديَيْن 

  واألسيريْن  لديها.
  هذه رسالة يتعين على زعماء "حماس" أن يسمعوها بوضوح، كما يجب

ر القنوات العامة ووسائل التواصل أن يسمعها ويدركها سكان القطاع عب
االجتماعي. يجب على أهايل غزة أن يدركوا وجود تقاطع مباشر بين 
موقف "حماس" من جثماينْ اجلنديَيْن واألسيريْن وبين تدهور الوضع 
  املعيشي يف غزة الذي تتخوف احلركة من حتوّل انفجاره إىل أعمال شغب.

 نسانية وتقديم املساعدة إىل يتعين على إسرائيل اعتماد املبادىء اإل
سكان قطاع غزة، لكن يجب عليها أيضاً أن تُظهر االهتمام عينه إزاء 

ية للقطاع يجب أالّ تكون يَيْن واملفقودين. املساعدة الفعلعائالت اجلند
. على سكان غزة أن يدركوا يجب أن يكون مشروطاً نطاقهامشروطة، لكن 

رائيل سيكون مساوياً حلجم أن حجم املساعدة املقدمة إليهم من إس
املرونة التي ستبديها "حماس"، وأن التشدد األيديولوجي التقليدي للحركة 

  يعرّض حياتهم للخطر. 
  أزمة الكورونا يف غزة يمكن أن تشكل فرصة إلسرائيل لصوغ اتفاق جديد

 - ملزم أكثر مع "حماس"، يشمل موضوع جثماينْ اجلنديَيْن واملفقودين 
مستبعداً يف املاضي عن أي اتفاق خوفاً من إفشال وهو موضوع كان 

  املفاوضات.  
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  حملل سياسي -دان شيفتان 
  21/9/2020"يسرائيل هَيوم"، 

  
  تصميم أميركي على حماربة إيران

  
 لذي رسمه وزير اخلارجية من الصعب املبالغة يف أهمية التوجه ا

يف بداية األسبوع، بشأن عقوبات األمم املتحدة على إيران،  ،األميركي
ها يف الساحة الشهر املقبل. ليس  املهم تفعيلوالتي ستنتهي مدتها يف 

بل التصميم الذي يبديه الرئيس ترامب يف حماربته للنظام يف  ،الدولية
طهران. اخلطوة بحد ذاتها إشكالية من الناحية القانونية، وسوف تُنتهك 

أكيد، ليس فقط من جانب روسيا والصين، بل أيضاً من حلفاء بالت
بريطانيا؛ فرنسا؛ أملانيا. الدولتان األوىل والثانية  -للواليات املتحدة 
(الصين مهتمة أكثر بالنفط)، واألخيرة تتوق إىل  أسلحةتريدان بيع إيران 

إجراء صفقات مع إيران، بما يف ذلك مواد ومعلومات تُستخدم يف 
قيع االتفاق ا. العقوبات الدولية كانت سارية املفعول حتى توإنتاجه

حين جرى وضع قيود على تطبيقها كجزء من  ،2015النووي يف سنة 
. وتسعى الواليات املتحدة 2020 االتفاق، حتى تشرين األول/أكتوبر
هي نفسها انسحبت من االتفاق بينما ملعاقبة اإليرانيين على خرقهم لها، 

  .2018يف أيار/مايو 
  على الرغم من أن الواليات املتحدة لن حتظى بتأييد الدول العظمى

اً مهماً إىل العقوبات مدماكاألُخرى، فإن العقوبات اجلديدة ستضيف 
املفروضة قبل عامين، والتي أحلقت ضرراً كبيراً باقتصاد إيران وبتعاظم 

ة قوتها. يف مرحلة سابقة حاول األوروبيون تقويض السياسة األميركي
اخلطوات التي اتخذها ترامب، لكن تخوّف الشركات  عنوتعويض إيران 

الكبيرة الرائدة يف أوروبا من املس بأعمالها يف السوق األميركية، 
  وبمنظومتها املصرفية، أظهر أن الوعود األوروبية أداة فارغة.

 ون اخلطوات ضد إيران من منظور االنتخابات عرضمنتقدو ترامب ي
سية القريبة كمحاولة إلثبات تشدُّده أمام مؤيديه من األميركية الرئا
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احملافظين. أي مرشح، وهو خصوصاً، يجند أي موضوع يف هذا السياق 
جه ثقل يف سياسته: التوالأيضاً؛ لكن هؤالء يتجاهلون ما يبدو أنه مركز 

لنضال من أجل إضعاف إيران. كما الثابت واملقنع والناجع جداً يف ا
ين جنون تصريحاته وثبات خطواته يف هذا اجملال. يتجاهلون الفارق ب

سيحاول بجدية صوغ طريقة تفكير منظمة، أنه ليس أكيداً أنه سينجح، أو 
لكن خطواته تندرج مرة أُخرى ضمن جممل سياسي واضح. وهذا يتعلق 

إيران للحاجات االستراتيجية للواليات جهة التهديد األساسي من  تحديدب
  وسائل الناجعة ملواجهة هذه التهديدات.املتحدة وحلفائها، وال

  التهديد األساسي للثورة اإليرانية هو الهيمنة على الشرق األوسط. سيطرة
باشرة بواسطة وكالئها وأنظمة خاضعة لنفوذها، أو تابعة م - إيران

االستراتيجية، وربما أيضًا  الطرق مفترقاتعلى النفط، وعلى  - لطهران
غيّر التوازنات ه السيطرة ستعلى املركز اإلسالمي يف مكة، وهذ

العاملي. كان يجب  نظامؤثر يف الوستاملنطقة، يتجاوز  بمااالستراتيجية 
أن تكون أوروبا هي األكثر قلقاً، لكنها مرة أُخرى تسمح لنزعتها 

  التصاحلية بتعطيل رجاحة حكمها االستراتيجي.
 لتطلع اإليراين إىل الهيمنة يف العقد األخير شهد زخماً مع تضافر نادر ا

بين ضعف مذهل للعرب وبين ثماين سنوات من والية رئيس "أوروبي" 
متساهل يف البيت األبيض. مل يشأ أوباما أن يفهم أن السالح النووي هو 

يز ، واختار التركوليس الهدف ،أداة لتحصين النظام ومؤامراته اإلقليمية
د للخطر األساسي. لذلك ودعم غير مقصو ةضمني نةععليه، من خالل شر

لتآمر، وجتاهل الصواريخ البعيدة املدى، ووافق على وسائل رقابة أذعن ل
واهية، وفتح الباب على مصراعيه أمام املوارد االقتصادية الضرورية 

  للسياسة العدوانية لنظام املاليل يف طهران.
 ية جنوده من الشرق األوسط. هذا جيد إلسرائيل ترامب يريد إخراج أغلب

وللحلفاء العرب للواليات املتحدة، بشرط أن يُضعف إيران اقتصادياً 
لة عظمى أن تلقي بثقلها اخلاص.  ويدعم حلفاءه يف جماالت تستطيع دو

يمكنه أن يردع دوالً عظمى أُخرى، وأن يقدم دعماً سياسياً ( مثالً كبح 
، وتقديم مساعدة اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية أضرار األمم املتحدة)
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  صدر حديثاً 
  املثقف الفلسطيني ورهانات احلداثة

)1908 -1948(  
  

  ماهر الشريف :فتألي
  326عدد الصفحات: 

    $ 14السعر:  
وباحث  رئيس وحدة األبحاث يف مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف بيروت،: 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 
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 

د األحداث يف فلسطين، منذ املرحلة املتأخرة من العه
العثماين وخالل عهد االنتداب البريطاين، وذلك بعد انفصال 
حقل العلم عن حقل الدين، وبروز التعليم احلديث، وتوفر 
فرصة االحتكاك باألفكار األوروبية احلديثة، وظهور الطباعة 

 الصحافة؟وانتشار
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