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حمد بن عيسى آل خليفة أكد يف وقت سابق أمس، وكان العاهل البحريني امللك 
 أن توقيع إعالن تأييد السالم مع إسرائيل إجناز تاريخي.

ونقلت الوكالة البحرينية لألنباء عن امللك قوله خالل رئاسته اجتماع احلكومة، 
إن إعالن تأييد السالم إجناز تاريخي مهم على طريق حتقيق السالم الشامل يف 

األمن واالستقرار واالزدهار إىل سط وحتقيق تطلعات شعوبها منطقة الشرق األو
رفت بها مملكة البحرين والنماء بمختلف دياناتهم، وترسيخ روح التعايش التي عُ

  . دائماً
  

  [منظمة التحرير الفلسطينية تستنكر إعالن
  هندوراس االفتتاح الوشيك لسفارتها يف القدس]

    
  23/9/2020"معاريف"، 

  
ر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، استنكر أمين س

  .بشدة إعالن هندوراس االفتتاح الوشيك لسفارتها يف القدس

وقال عريقات يف تغريدة نشرها يف حسابه اخلاص على موقع التواصل 
االجتماعي "تويتر" أمس (الثالثاء)، إن إعالن رئيس هندوراس نيته نقل سفارة 

 دس هو استمرار للتصويت املتواطئ لهذا البلد يف األمم املتحدة.بلده إىل الق

كل من يرفض التطبيع قبل إنهاء موقف خرى أكد عريقات تثمين أُ  من ناحية
بعاصمتها القدس  1967االحتالل وجتسيد استقالل دولة فلسطين على حدود 

  الشرقية.

وكانت هندوراس أعلنت على لسان رئيسها خوان أورالندو هيرنانديز يوم األحد 
الفائت أنها ستنقل سفارتها لدى إسرائيل من مدينة تل أبيب إىل القدس قبل 

  يف هندوراس.لها نهاية السنة احلالية، كما ستفتح إسرائيل مكتباً دبلوماسياً 
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  ر[نتنياهو يحوّل اجتماع اجمللس الوزاري املصغ
  لشؤون كورونا إىل منصة ملهاجمة التظاهرات املطالِبة

  باستقالته ويطالب بفرض قيود مشددة عليها]
  

  23/9/2020"هآرتس"، 
  

حوّل رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو االجتماع الذي عقده اجمللس 
كورونا أمس (الثالثاء)، إىل منصة فيروس الوزاري اإلسرائيلي املصغر لشؤون 

 14واملستمرة منذ أكثر من  ،ة باستقالته وحكومتهبهاجمة التظاهرات املطالِمل
التي تم فرضها يف إطار ما تتجه احلكومة إىل توسيع نطاق القيود بين ،أسبوعاً 

 .انتشار الفيروس كبحيف حماولة ل اإلغالق الشامل

انعقاده من دون  منساعات  9وانفض اجتماع اجمللس الوزاري املصغر بعد نحو 
القيود التي تسعى احلكومة لفرضها يف ظل ارتفاع معدالت  بشأناتخاذ قرارات 

الرغم من اإلغالق، على أن يعود إىل االجتماع جمدداً اليوم على اإلصابة بكورونا 
(األربعاء) للبت يف القيود اجلديدة قبل عرضها على الكنيست للمصادقة عليها 

 .ذحيّز التنفيإىل ودخولها 

% 50وتنص هذه القيود على تقليص عدد العاملين يف القطاع العام بنسبة 
لعمل بموجب أنظمة الطوارئ، وإغالق دور العبادة إىل اوانتقال القطاع العام 

لقيود خاصة، وإغالق  والسماح بإقامة الصلوات يف مساحات مفتوحة وفقاً 
قة، ووقف عمل أشخاص يف األماكن املغل 5األسواق، ومنع جتمهر أكثر من 

املواصالت العامة، وإغالق مطار بن غوريون ووقف الرحالت اجلوية باستثناء 
 .تلك التي تعتبر حيوية

وأبدى وزير الداخلية اإلسرائيلي أرييه درعي [رئيس شاس] موافقة مبدئية على 
  إغالق الكنس ودور العبادة شرط تشديد القيود على التظاهرات. 

الليكود بالتصويت ضد القيود اجلديدة إذا ما تم كما هدد أعضاء كنيست من 
 .استثناء التظاهرات
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وهاجم نتنياهو التظاهرات التي جتري ضده ودعا إىل عدم استثنائها من القيود 
  اجلديدة. 

أنه يسمح بالصالة يف حائط املبكى [البراق] جملموعات رئيس احلكومة وأضاف 
ت كل شيء متاح، ووصف ذلك بينما يف التظاهرا ،شخصاً  20صغيرة مكونة من 

 .بأنه مهزلة يجب أن تتوقف على الفور

ورفض وزراء حزب أزرق أبيض إصدار قرار يقضي بمنع التظاهرات أو تقييدها، 
واقترح وزير اخلارجية غابي أشكنازي إقامة هيئة من الوزارات املعنية لوضع 

لس خمطط بشأن تنظيم الصلوات والتظاهرات يتم عرضه على اجتماع اجمل
 الوزاري املصغر املقرر عقده اليوم.

خرى أعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية مساء أمس أنه تم تسجيل من ناحية أُ 
املاضية، وتم  24إصابة جديدة بفيروس كورونا خالل الساعات الـ 3858

وفاة لترتفع حصيلة الوفيات يف إسرائيل منذ بدء تفشي الفيروس  تسجيل حالتيْ
  حالة. 1285إىل 

حالة  160تم ربط  ،حالة خطرة 668ضحت وزارة الصحة أن بين اإلصابات وأو
منها بأجهزة التنفس االصطناعي. وأضافت أن عدد حاالت اإلصابة النشطة 

شخصاً  140.751بينما تماثل  ،حالة 51.338بالفيروس يبلغ يف الوقت احلايل 
   للشفاء.
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ئيل. هم مل يردوا يجر هجوماً عسكرياً من طرف الواليات املتحدة أو إسرا
على أحداث مهمة، مثل االنفجار يف منشأة نتانز. ومل يتهموا أي دولة على 

 الرغم من إيمانهم بأن إسرائيل يف الصورة." 

  يف هذه األيام عُيّن إليوت أبرامز ليكون املنسق يف مقابل إيران من طرف
ترامب. وكما هي العادة يف كل التعيينات التي يقدم عليها الرئيس 
األميركي، يُعتبر تعيين أبرامز بمثابة خطوة يف مقابل أجهزة 
االستخبارات األميركية التي تقدّر أن إيران تقوم بكبح أي عمليات رد يف 
انتظار نتائج االنتخابات يف الواليات املتحدة. وأبرامز هو من قدامى 

باستحواذ العداء إليران، ويبدو أنه اليهودي األكثر اجلمهوريين ومصاب 
 تطرفاً الذي يسرح ويمرح يف واشنطن اآلن.

  ويمكن القول إنه كلما زادت احتماالت فوز املرشح الديمقراطي جو بايدن
وتصاعد اليأس يف صفوف معسكر ترامب تصاعد اخلطر بأن تسحب 
الواليات املتحدة من الدرج خطة قصف قواعد إيرانية على طول منطقة 

يات املتحدة إىل هناك حاملة الشاطئ يف اخلليج الفارسي (نقلت الوال
طائرات هذه األيام) مع احتمال أن تقوم إسرائيل بتقديم مساهمة من 

    طرفها. 

  
  باحثان -  أودي ديكل ونوعا شوسترمان

  يف معهد دراسات األمن القومي
  21/9/2020"مباط عال"، 

  
  ما وراء كواليس "اتفاق أبراهام"

  
  ماذا يف االتفاق وماذا يف خارجه؟

  يدل عنوان االتفاق بين إسرائيل واإلمارات- Treaty of Diplomatic 

Relations And Full Normalization -  على تطلّع املشاركين فيه إىل
قد قُدّم كاتفاق سالم، تاريخية تتجاوز السياق احلايل. ل اعتباره خطوة

على الرغم من أنه مل يكن هناك حروب أو سفك للدماء بين إسرائيل 
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واإلمارات والبحرين. الرؤيا هي تطبيع كامل للعالقات، وذلك بخالف 
األردن  - العالقات بين إسرائيل وبين رائدتيْ اتفاقات السالم يف املنطقة

ضمن االتفاق بنوداً تتعلق بالتعاون يف جماالت مدنية متعددة، ومصر. يت
عات. بينها الصحة، والزراعة، والسياحة، والطاقة، والبيئة، واالخترا

عالقات حارة بين ح تيمروحة هذه اجملاالت هدفها تأسيس عالقات ت
الشعوب، ويف الوقت عينه تتغلب على أزمات سياسية يمكن أن تنشأ يف 

الفلسطيني. مل يتضمن االتفاق  - األساس بشأن إدارة النزاع اإلسرائيلي
حل الدولتين للمشكلة الفلسطينية؛ تأجيل الضم/فرض  - قضايا خالفية

لسيادة اإلسرائيلية على مناطق يف الضفة الغربية (بحسب التسريبات، ا
سنوات)؛ اتفاقات بين الواليات املتحدة واإلمارات لتزويدها  4ملدة 

، (السؤال هل ستستخدم إسرائيل ةمتطور ةهجومي ةحأسلبمنظومات 
اللوبي الذي لديها يف الكونغرس األميركي ملنع بيع سالح يمس بتفوقها 

باإلضافة إىل ذلك ال يتطرق االتفاق بصورة حمددة إىل التحدي  النوعي).
الذي تمثله إيران يف املنطقة، على الرغم من املصلحة املشتركة للطرفين 
يف جلم خطواتها لتوسيع نفوذها ومنعها من احلصول على قدرة نووية 
عسكرية. لكن  هذه املسألة حتديداً تطرق إليها الرئيس األميركي دونالد 

مب، عراب االتفاق، عندما وعد بأنه سيتوصل إىل "صفقة" أفضل بكثير ترا
مع إيران يف املوضوع النووي، إذا انتُخب لوالية ثانية يف االنتخابات 

  الرئاسية التي ستجري يف تشرين الثاين/نوفمبر املقبل. 

  ما هي أهداف إدارة ترامب؟ 
  إدارة ترامب، باإلضافة إىل املصلحة يف حتقيق إجناز سياسي بارز قبل

االنتخابات الرئاسية القريبة، تريد تطبيق عقيدة استراتيجية  تهدف إىل 
إعادة تنظيم ميزان القوى يف الشرق األوسط. تسعى اإلدارة األميركية 

ريبة من إلقامة ائتالف إقليمي من الدول العربية السنية البراغماتية، الق
ه كبح مطامع إيران، وأيضاً كبح تعزيز نفوذ من غرضالالواليات املتحدة، 

  . يف املنطقة الصين وروسيا
 الفلسطيني هدفه الدفع قدماً  - تقديم خمطط جديد حلل النزاع اإلسرائيلي
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التقليدي  هاحترير الدول العربية من التزام باالئتالف اإلقليمي من خالل
من دون جدوى، وحرمان  اآلن أنه ي ثبت حتىباملوضوع الفلسطيني، الذ

الفلسطينيين من فرض الفيتو على تطبيع العالقات بين إسرائيل والدول 
  العربية.

 ن خمس دول إضافية قريبة جداً من إالرئيس ترامب يف حفل التوقيع  قال
توفر من أجل أن ي جبإقامة عالقات مع إسرائيل. عدد من الشروط ي

حتقيق هذا الوعد: مصالح مشتركة مع إسرائيل، يف األساس للجم احملور 
الفلسطيني، الذي مل يعد يف  - اإليراين؛ التقدم يف حل النزاع اإلسرائيلي

رأس جدول األولويات اإلقليمي؛ أرباح اقتصادية وعسكرية من االتفاق 
ذه الدول يف العاملين مع إسرائيل؛ عدم وجود التزامات قيادية أو دينية له

العربي واإلسالمي. بحسب هذه الشروط، من الصعب اإلشارة إىل مَن 
لديها عالقات وثيقة، وإن مل تكن رسمية مع  التي سيأتي دوره. عُمان

إسرائيل، يبدو أنها تفضل يف هذه املرحلة تأجيل القرار واحملافظة على 
وبين إيران. أيضاً وضعها كوسيط  بين الواليات املتحدة ودول اخلليج 

املغرب، من املتوقع أن يؤجل قراره كي ال يخاطر بمكانته كرئيس للجنة 
القدس يف منظمة الدول اإلسالمية. جناح االتفاقات سيؤثر يف دول أُخرى 

فحص املقابل الذي ستحصل عليه هي ستتكي تنضم إىل دائرة التطبيع، و
  اإلمارات والبحرين من الواليات املتحدة. 

 النتخابات الرئاسية وخصم ترامب، ال يدن، املرشح الديمقراطي لو باج
 -واقع دولتين يف الساحة اإلسرائيليةفضي إىل يؤمن بأن خطة ترامب ست

الفلسطينية، لكن من املعقول أن يستغل اتفاقات التطبيع لكبح خطوات 
يف األساس البناء يف املستوطنات  - إسرائيل يف الساحة الفلسطينية

ومن أجل استئناف العملية  - لفلسطينيين عن املنطقة جوإبعاد ا
السياسية بواسطة ضغط عربي مباشر على الفلسطينيين إلظهار مرونة يف 
شروطهم للعودة إىل املفاوضات، باإلضافة إىل ضغط مقابل من جانب 

  اإلدارة األميركية على إسرائيل.

  



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
10 

  ؟اآلن اتاالتفاقلتوقيع كيف مُهِّد الطريق لإلمارات 
  يف ضوء اقتراب موعد االنتخابات يف الواليات املتحدة، هناك مصلحة

إدارة  بوجودلإلمارات وأيضاً للبحرين يف حتقيق إجنازات استراتيجية 
ترامب، وخصوصاً  احلصول على اتفاقات للتزود بالسالح املتطور 
واتفاقات اقتصادية، لن يكون يف اإلمكان حتقيقها إذا أصبحت اإلدارة 
املقبلة يف الواليات املتحدة ديمقراطية. من الناحية االستراتيجية تشعر 

هما يف اإلمارتان اخلليجيتان بالقلق جراء تعاظم قوة حمورين منافسين ل
الشيعي الذي ال يخاف من  - الشرق األوسط: األول، احملور اإليراين

يف اخلليج العربي؛ حتدٍّ سيزداد يف أعقاب رفع  اًأمنياً وقتصاديهما احتدي
حظر السالح عن إيران، وبعد التقارب الذي حدث مؤخراً بين إيران 

نفوذه من قطر، الذي يعمل على ترسيخ  - والصين؛ الثاين، هو حمور تركيا
، مروراً بشمال سورية واحلوض الشرقي العراقاخلليج العربي إىل شمال 

للبحر املتوسط، وصوالً إىل ليبيا (القوات اإلماراتية والتركية هناك على 
حافة مواجهة عسكرية). يف مواجهة هذين احملورين الراديكاليين، ويف 

األوسط،  ضوء التوجه إىل خفض الوجود العسكري األميركي يف الشرق
من الدول السنية مكوّن  نتطمح اإلمارات إىل إقامة حمور موازٍ

يشمل إسرائيل أيضاً. لبراغماتية واملسؤولة التي تسعى الستقرار إقليمي ا
اإلمارات العربية  دولة قة بإسرائيل يوسع نطاق فرص وتأثيرتوثيق العال

أيضاً ليمية، عليها ترسيخ مكانتها اإلق، التي تعتقد زعامتها أن املتحدة
استخدام اجليش بعيدًا عن الوطن، والقيام بدور الوساطة يف نزاعات ب

إقليمية. إقامة عالقات مع إسرائيل يمنحها موطئ قدم يف النزاع 
الفلسطيني، وفرصة إلبعاد قطر عن قطاع غزة، وإبعاد  - اإلسرائيلي

التي تركيا عن احلرم القدسي، ويف الوقت عينه االلتفاف على السعودية 
  ضعفت مكانتها اإلقليمية والدولية يف السنتين األخيرتين.

  ملاذا يتحفظ األردن عن االتفاق؟
 من  ،من جهة - "اتفاق أبراهام" يطرح مشكلة أمام اململكة الهاشمية

املفروض أن يؤيد األردن انضمام دول عربية إضافية إىل دائرة السالم 
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عاماً. لكن من جهة  26ه األردن قبل دمت عليقأخيار  - مع إسرائيل
أُخرى، تزداد اخملاوف يف األردن من أن التطبيع بين إسرائيل ودول عربية 
إضافية، من دون اشتراطه بعملية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، 
سيؤدي إىل عرقلة التقدم يف حتقيق رؤيا الدولتين، ويرسخ يف إسرائيل 

باإلضافة إىل ذلك، تتخوف العائلة  دولة فلسطينية.كرؤية األردن 
الهاشمية من أن يؤدي نشوب تمرد وسط مواطني األردن من الفلسطينيين، 
الذين يشكلون األغلبية يف اململكة، إىل زعزعة االستقرار الداخلي. كما 

عدم االستقرار األمني من الضفة الغربية إىل  انزالقيتخوف األردن من 
  أراضيها.

 قائد بين إسرائيل  طرف وسيطردن نفسه كتاريخياً يعتبر األ
 شرفوالفلسطينيين، لكن دوره هُمِّش، بينما حظيت اإلمارات والبحرين ب

انسحاب إسرائيلي  - اختفت مبادىء املبادرة العربيةو تأجيل نوايا الضم
شدد  ،من االتفاقات اجلديدة. باإلضافة إىل ذلك - 1967إىل خطوط 

بيع بين إسرائيل ودول اخلليج يفتح الباب أمام الرئيس ترامب على أن التط
مر الذي صالة املؤمنين من كل العامل اإلسالمي يف املسجد األقصى، األ

احملافظ على األماكن املقدسة يف القدس. مع  يمس بمكانة األردن بصفته
ذلك، األردن يعتمد على مساعدة دول اخلليج، لذلك يمتنع من إبداء 

  .معارضة حازمة لالتفاق

  ملاذا بقي الفلسطينيون على هامش الطريق؟
  التطبيع بين إسرائيل  مقاصدالطرف الفلسطيني هو األكثر تضرراً من

"اتفاق أبراهام" يف  تمرير بيان إدانة لـح قيادته يفودول اخلليج. مل تنج
اجلامعة العربية كما مل تنجح يف إثارة احتجاج شعبي وسط اجلمهور 
الفلسطيني يف الضفة الغربية ويف قطاع غزة. التطورات اإليجابية بين 

ستراتيجية التي تعانيها األزمة االظهر بوضوح إسرائيل ودول اخلليج ت
هانة، كما يمكن تفسيرها كدليل على املالفلسطينية، الضعيفة والسلطة 

  فشل النهج السياسي لرئيس السلطة حممود عباس. 
  حماس" ترى يف األحداث فرصة لعزيز مكانتها السياسية كأداة للدفع"



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
12 

جلولة قدماً بتطلعاتها الوطنية الفلسطينية. هزيمة عباس برزت يف أثناء ا
التي قام بها إسماعيل هنية زعيم "حماس" على اخمليمات الفلسطينية يف 
لبنان. صور هنية حمموالً على أكتاف اجلماهير يف اخمليمات التي تُعتبر 
معقالً حلركة "فتح" كانت بمثابة حتدٍّ لسيطرة "فتح" يف منظمة التحرير، 

  ويف السلطة الفلسطينية.
 حممود أبعده الذي دحالن، حممد ربق خلفية وعلى ذلك، على عالوة 

 بين حادة ثقة أزمة هناك اإلمارات، زعامة من ،"فتح" صفوف عن عباس
 من التخفيف اإلمارات حاولت. الفلسطينية السلطة زعامة وبين اإلمارات
 وعدها بواسطة إسرائيل مع التطبيع التفاق الفلسطينية السلطة معارضة

 بناء. رفضها عباس لكن سخية، حتتية وبنى اقتصادية مساعدة بتقديم
 اجلمهور إىل مباشرة اإلمارات تتوجه أن املتوقع من ذلك، على

 على وظائف اقتراح خالل من مثالً السلطة، على وااللتفاف الفلسطيني،
   ب.شبا فلسطينيين ومهندسين أكاديميين

 أالّ إسرائيل على يتعين الراهن، الوقت يف الفلسطيني الضعف ضوء يف 
 يشجعا أن يمكنهما حتديداً الفلسطيني والضعف األزمة  ألن ،كثيراً تفرح
 يف االستقرار انعدام وعلى  ،"حماس"و السلطة بين الصفوف توحيد على

  .واإلرهاب العنف تصعيد وعلى النزاع، ساحة

  وتوصيات خالصة
 والدول إسرائيل بين الرسمية العالقات حلاجز اختراق هو" أبراهام "اتفاق 

. كبيراً سياسياً إجنازاً إسرائيل إىل بالنسبة ويشكل -البراغماتية  العربية
 عالقته عكس مهم، شخصي إجناز هو جرى ما احلكومة، رئيس نظر يف

 إزالة هو لنتنياهو آخر سياسي إجناز. ترامب األميركي بالرئيس املميزة
 لكن. االتفاقات قاموس من الفلسطينية للمشكلة الدولتين حل مصطلح

 العربي العامل من التلميحات أن حسابها يف تأخذ أن إلسرائيل ينبغي
 أيضاً  وربما الفلسطينية، للمشكلة حل بإيجاد التزامه عن التراجع بشأن

 املشكلة أن اممعناه الفلسطينية مساعدة، السلطة منحالتوقف عن 
 وعلى ذلك، على بناء. وحدها إسرائيل عاتق على ملقاة ستبقى الفلسطينية
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 يجب اإلقليمية، الساحة يف الفلسطينية القضية أهمية تراجع من الرغم
 الفلسطينية السلطة إضعاف يف االستمرار من االمتناع إسرائيل على

 السلطة إىل قدمت إذا إسرائيل تفعل حسناً  ذلك، من أكثر. فشلها وإظهار
 عن ناجمة التحتية، البنى ويف – اقتصادية تعويضات الفلسطينية

   .االتفاق
 وتطبيع سالم التفاقات به يُحتذى مصدراً االتفاق يشكل أن املفروض من 

 متعدد إقليمي حتالف إلقامة ومنصة أُخرى، عربية ودول إسرائيل بين
 يف والبحرين واإلمارات إسرائيل بين املشتركة املصالح. األطراف

 واملواصالت والسياحة والزراعة، والصحة، واالقتصاد، األمن، موضوعات
 إقليمي إطار ويف. املنطقة يف أُخرى دول مصالح مع تتقاطع وغيرها،

  استطاعة يف والزعامات، الشعوب بين املتبادل االحترام على يعتمد واسع
 على يساعد إقليمي تعاون. اإلجمالية ميزاتها حتريك األعضاء الدول

 يف وتركيا إيران سلبية ويُبطل واالستقرار، األمن ويعزز اقتصادي ازدهار
  .املنطقة

 جراء تتطور أن يمكن التي التداعيات فحص أيضاً إسرائيل من املطلوب 
 عملية وهل الفلسطينية؟ الساحة يف عملها حرية ستقلص هل. االتفاق
 وما العربية؟ الدول مع التطبيع جتميد إىل ستؤدي غزة يف واسعة عسكرية

 شن إيران قرار على للرد إسرائيل متناول يف ستكون التي العمل سبل هي
 إذا أو سالم، اتفاقات معها وقّعت التي الدول على عسكري هجوم

   أراضيها؟ إسرائيلية يف أهدافاً يهاجمون إرهاب وكالء ضدها استخدمت
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  صدر حديثاً 
  الفلسطيني ورهانات احلداثةاملثقف 

)1908 -1948(  
  

  ماهر الشريف :فتألي
  326عدد الصفحات: 

    $ 14السعر:  
رئيس وحدة األبحاث يف مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف بيروت، وباحث : 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 
وع الفكري حول السؤال التايل: ما هي مالمح هذا املشر

احلداثي، أو بتعبير آخر ما هي رهانات احلداثة التي واجهها 
املثقفون الفلسطينيون، الذين راحوا يظهرون على مسرح 
األحداث يف فلسطين، منذ املرحلة املتأخرة من العهد 
العثماين وخالل عهد االنتداب البريطاين، وذلك بعد انفصال 

م احلديث، وتوفر حقل العلم عن حقل الدين، وبروز التعلي
فرصة االحتكاك باألفكار األوروبية احلديثة، وظهور الطباعة 
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