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 رؤساء السلطات المحلية في الضفة غاالنت التقى
 أن نفرض النظام في مناطق )ج( سموتريتش: علينا من دون

 
 32/1/3232"يديعوت أحرونوت"، 

 
ثنين، رؤساء السلطات المحلية في مساء أمس اال ،التقى وزير الدفاع يوآف غاالنت

دون وجود الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش.  من  - الضفة الغربية
من الوزارة ومن  ونالذي شارك فيه موظف ،وطرح رؤساء السلطات المحلية في اللقاء

قضايا أمنية ومدنية تحتاج المتعلقة بفي الجيش، مطالبهم  صلةالوحدات ذات ال
 . خرى مستقبالًحوارات أُإجراء وتم االتفاق على  - إلى معالجة من وزارة الدفاع

"أنا سعيد باستمرار التعاون مع رؤساء السلطات  :نت في ختام اللقاءالوقال غا
 ،لمحلية في الضفة، وهو ما قمت به في كافة المناصب التي توّليتها سابقًا"ا

 خلقي، في المستوطنات قرابة نصف مليون يعيش فرح الذيمضيفًا "الوضع الم
 " .تحديات يجب التعامل معها

فإن "المعركة على مناطق )ج( هي قضية مركزية. نحن مسؤولون  ،نتالوبحسب غا
أننا نسيطر  من األمني والمدني، ويجب أن نتأكد ينبفي هذه المناطق عن الجان

 على الوضع ونفرض القانون والنظام. أصغيت إلى القضايا التي طرحها رؤساء
 من أجل تأمين. الحديث يدور عن قضايا مهمة، سنعالجها بأفضل طريقة السلطات

 روتين حياة أفضل في الضفة." 

ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وفي  سموتريتش النت، التقى غاالمساء وفي
التفاق ما بين نتنياهو إلى االلقاء، تطرّقت مصادر في وزارة الدفاع وقت 

ر في وزيإلى النقل صالحيات "اإلدارة المدنية"  وفقاً له، سيتموالذي وسموتريتش، 
تحقيق وعود رئيس الحكومة من أجل ، هذه المصادر وزارة الدفاع. وبحسب
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جميع  أن حددقانون أساس: الجيش، الذي ي تغييرجب على الكنيست ي ،لسموتريتش
اع. التابع لسلطة وزير الدف - الضباط في الجيش يتبعون لسلطة قائد هيئة األركان

إسرائيل ووقف الحكم العسكري المستمر إلى ، ضم الضفة الغربية بدالً من ذلكأو 
ضم  جرى معي كما ذلك بشكل شرعتنفيذ . وقالوا "يمكن 2967 سنةفيها منذ 

 لوضع القائم،لهضبة الجوالن." وأضافوا أنه "حتى ذلك الوقت، ال يوجد أي تغيير 
وال يملك سموتريتش أي صالحية إلعطاء األوامر والتوجيهات لإلدارة المدنية أو 

 الحكومة في الضفة."  نشطةمنسّق أ

 ب باحترامالذي قاطع جلسة الحكومة أمس أن حزبه يطال ،بدوره، أعلن سموتريتش
 نشطةاالتفاقيات االئتالفية، والسماح له بأن يكون مسؤوالً عن وحدة منّسق أ

كافة القضايا  ي وضعالحكومة في الضفة واإلدارة المدنية. وقال "نحن ننو
بعد إخالء  االنت،غإلى صالحيات الجيش"، في رسالة مباشرة  خارجالمدنية 

خمس  دخول" عن إقامتها. فبعد مستوطنة "أور حاييم"، التي كشف موقع "واينت
ذكرى الحاخام حاييم ، تخليداً لعائالت إلى المنطقة التي أقيمت فيها البؤرة

دروكمان، وصلت قوات كبيرة من الشرطة و"حرس الحدود" وأخلت المستوطنين. 
 . امنعته القوى األمنيةباألمس أيضاً كان هناك محاولة لبناء البؤرة من جديد، لكن 

توجّه إلى  ،صالحياتهإلى عى سموتريتش يوم الجمعة أنه استنادًا من جانبه، ادّ 
ة جلس مقاطعتهبعد وقال بهدف وقف اإلخالء.  ،الحكومة في الضفة نشطةمنسّق أ

إن " :احتجاجاً على اإلخالء ،الحكومة هو ووزراء "الصهيونية الدينية" يوم أمس
دون أن يتحدث مع الوزير من نت أمر بإخالء المستوطنة، الوزير الدفاع غا

 وعلى عكس االتفاقيات االئتالفية التي تشكل أساس وجود الحكومة."  ،سموتريتش

نت إن "وزير الدفاع تحدث مع قائد هيئة الوفي المقابل، قال مكتب الوزير غا
. يجب على كل يةاألمن القوىاألركان هرتسي هليفي، ومنح الدعم الكامل للجيش و

كون بحسب القانون، بتنسيق كامل، وبحسب التقديرات خطوة على األرض أن ت
نت، وقال الاألمنية." أما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فدعم وزير الدفاع غا

الحكومة تدعم االستيطان عندما يكون بشكل قانوني فقط، وبالتنسيق "مكتبه: 
 ."دثلم يح ذامسبقاً مع رئيس الحكومة والجهات األمنية، وه
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 عشرات السفن تشاركطائرة و 143
 في أهم مناورة عسكرية بين إسرائيل والواليات المتحدة

 
 32/1/3232"يديعوت أحرونوت"، 

 
مع القيادة بدأ الجيش اإلسرائيلي بإجراء مناورة عسكرية "سنديان البازيلت" 

المركزية للجيش األميركي، وصفها مصدر أميركي بأنها أكبر مناورة عسكرية 
 يقوم بها البلدان حتى اليوم. 

وأعلن الجيش اإلسرائيلي أن المناورة ستستمر حتى يوم الجمعة، وسيجري خاللها 
فحص الجهوزية اإلسرائيلية واألميركية المشتركة، وتحسين العالقة العمالنية بين 

لجيشين. وسوف تحاكي المناورة مهاجمة أهداف وتدريبات معقدة تشارك فيها ا
 منظومات اتصال وقيادة وتحكُّم مشتركة. 

ر بمناورة بحرية مشتركة حوستقوم السفن حاملة الصواريخ وغواصات سالح الب
جندي  6422مع حاملة الطائرات األميركية جورج بوش. وسيشارك في المناورة 

أميركي، قسم منهم سيكون على حاملة الطائرات، وعلى متن السفن الهجومية. 
- ، وطائرات حربية من طراز أفB-52وتحمل حاملة الطائرات قاذفات من طراز 

. وذكر المصدر األميركي أنه من مجموع 21-، وأف 35-، وأف 25- ، وأف26
 منهم على األراضي اإلسرائيلية. 452جندي أميركي، هناك  6422

بالوقود من  5كما ستجري مناورة في وسط البحر يجري خاللها تزويد سفن ساعر 
ناقالت أميركية، مع العمل على توسيع نطاق ومدى عمليات الجيش اإلسرائيلي. 

أسلحة البر والجو والبحر اإلسرائيلية واألميركية بإطالق  خالل المناورة، ستقوم
النار على أهداف وهمية وتهديدات بحرية. وستجري التمارين البحرية التي 

 ستشارك فيها غواصات على مسافة آالف الكيلومترات. 

كما سيُجري سالح البر تدريبات مشتركة تتضمن إطالق عشرات الصواريخ، بينها 
األميركية التي نُقلت إلى أوكرانيا  HIMARSدى من منظومة صواريخ بعيدة الم

 مؤخراً، ومن منصات إسرائيلية من مناطق للتجارب في الجنوب. 
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وتجدر اإلشارة إلى أن التخطيط للمناورة بدأ قبل نحو شهرين من تعيين بنيامين 
ن منتنياهو رئيساً للحكومة. ووفقاً لمصدر عسكري أميركي: "إسرائيل عرفت الكثير 

الحكومات، فهي تأتي وتذهب، لكن هذا ال يغيّر من التزامنا بأمن إسرائيل"، ولدى 
تطرُّقه إلى السباق اإليراني نحو القنبلة، قال: "يمكن القول إن البرنامج النووي 
اإليراني يتقدم أكثر من أي وقت مضى. وقت حدوث االختراق أصبح داهماً، 

 والتحدي يزداد."

هر التدريبات أن في إمكان الواليات المتحدة نقل قواتها في رأي المصدر، سُتظ
بسرعة إلى الشرق األوسط، على الرغم من توجُّه اهتمام واشنطن حالياً إلى الغزو 

 الروسي ألوكرانيا وتعاُظم المواجهة مع الصين. 
 

 بالديمقراطية معهد دراسات األمن القومي: المسّ 
 ة للخطريعرّض عالقات إسرائيل بالواليات المتحد

 
 32/1/3232"هآرتس"، 

 
ثنين عن معهد دراسات األمن القومي يحذّر من التقرير السنوي الذي صدر يوم اال

تقوم بها الحكومة وتمسّ بالديمقراطية، والتي يمكن أن تعّرض  الخطوات التي
عالقات إسرائيل بالواليات المتحدة للخطر. وجاء في التقرير، الذي قُّدم إلى رئيس 

يتسحاق هرتسوغ، أن إضعاف المنظومة القضائية، باإلضافة إلى تغيير الدولة 
أسلوب العالقات مع الفلسطينيين يمكنهما أن يؤديا إلى تدهور عالقات إسرائيل 
مع الغرب ومع اإلدارة األميركية، وهو ما سيُلحق الضرر بأمن الدولة في المدى 

 الزمني القريب.

باحثو المعهد على أن منظومة العالقات استراتيجي، شدد  - على الصعيد الجيو
األمنية مع الواليات المتحدة هي التحدي األكبر المطروح على الحكومة الحالية، 
وأن أي ضرر يلحق بهذه العالقات سيؤثر مباشرة في المواجهة التي تخوضها 
إسرائيل في سائر الجبهات.  وفي رأي هؤالء، أن هذا التحدي ناجم عن تغييرات 

ميركية، بينها تعاظُم االستقطاب والتطرف على جانبيْ المتراس السياسي داخلية أ
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داخل الواليات المتحدة، وهو ما أدى إلى تآكل المنظومة السياسية الداعمة 
إلسرائيل.  وأضاف التقرير أن أي خطوة سياسية يمكن أن تفسَّر بأنها تعاُطف غير 

منافسة مع الصين، وخصوصًا كاٍف مع الواليات المتحدة والغرب فيما يتعلق بال
 مع روسيا، يمكن أن يزيد في الضرر بالعالقات.

ووفقاً للتقريرـ فإن انهيار السلطة الفلسطينية الذي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد أمني 
في المناطق يشكل التحدي المباشر إلسرائيل. ووفقاً للباحثين في المعهد، فإن هذا 

ني، بل هو األكثر قابلية لالنفجار في هذا التهديد ليس أخطر من التهديد اإليرا
الوقت. وجاء في التقرير: "استمرار وجود السلطة الفلسطينية، على الرغم من 
مشكالتها وعيوبها، يشكل مصلحة إسرائيلية واضحة." ويحذّر التقرير من أن "عدم 
وجود حل منظور قبل نهاية عهد محمود عباس في رئاسة السلطة، وفي ضوء 

لمتزايد وسط الشباب الفلسطيني المحبط، يزيد في خطر نشوب ثورة عنيفة الغليان ا
يمكن أن تندلع، رداً على خطوات إسرائيلية. بينما تزداد خطورة التهديد 
االستراتيجي الناجم عن االنزالق إلى دولة واحدة تهدد الهوية اليهودية 

 الديمقراطية إلسرائيل."

سرائيل قوية من ناحية القوة العسكرية، ومن وكتب مدير المعهد تامير هايمن أن "إ
تحمل عددًا من التحديات  2223ناحية وضعها الدولي." لكنه يحذر من أن سنة 

يمكن أن تزعزع هذا التوازن وتشكل خطراً على المناعة االجتماعية. وأشار  التي
تقرير المعهد إلى أن ازدياد التوترات بين العرب وبين اليهود والتطرف القومي 

 يشكل أيضاً تحدياً مهماً. 

األوكرانية، تراجع اهتمام دول  –ورأى هايمن أنه منذ نشوب الحرب الروسية 
الغرب بما يجري في الشرق األوسط أمام التهديدات من الصين، ومن روسيا. 
وأضاف أنه يتوقع تراُجع االهتمام بالمسألة النووية اإليرانية في سلّم أولويات 

 الدول الغربية. 
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 محلل سياسي - بن درور يميني
  34/1/3232"يديعوت أحرونوت"، 

  
 ية]الصراع الحقيقي هو بين اليمين الذي يريد دولة يهودية ديمقراط
 وبين اليمين الذي يريد دولة واحدة من البحر إلى نهر األردن[

 
  حاييم"، يجب أن نعترف للذين بادروا إلى إقامة البؤرة االستيطانية "أور

التي صمدت ساعات قليلة فقط، بأنهم أوضحوا لنا أنه حتى مع حكومة 
يمينية بالكامل، هناك قيود وخطوط حمراء. وكما يوجد يسار صهيوني 
قومي في مواجهة يسار متطرف ومُعادٍ للصهيونية، يوجد أيضاً يمين 
صهيوني قومي في مواجهة يمين متطرف ومُعادٍ للصهيونية. وفي الواقع، 

نذ أعوام، توجد قواسم مشتركة كثيرة بين اليسار واليمين القوميَّْين م
الصهيونيَّْين، تماماً مثلما يوجد قاسم مشترك واسع بين اليسار واليمين 
المعاديَْين للصهيونية. فاليسار واليمين القوميان الصهيونيان يريدان 

ة، من البحر دولة يهودية ديمقراطية، بينما يريد اآلخرون دولة واحدة كبير
 إلى نهر األردن، على الرغم من اختالف توجهاتهم.

  .األخبار غير الجيدة أن اليسار واليمين الصهيونيَْين غير مستعدَّيْن للتعاون
منذ أقل من سنة ونصف السنة، تم تأليف حكومة وحدة وطنية، مع أغلبية 
 من الوسط واليسار الصهيوني، لكن تحت تأثير جدّي من اليمين. بعد

االنتخابات، وعلى الرغم من التعادل في أصوات الناخبين، أُلِّفت حكومة 
يمينية بالكامل مع كتلة حريدية، كان ناخبوها في العقد األخير أكثر 

 يمينيةً من اليمين.
  ،في الليكود بحد ذاته، تتصادم وجهتان. هناك يمين رسمي وصهيوني

... على المستوى ويمين قريب أكثر في آرائه من الصهيونية الدينية



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
8 

السياسي، نتنياهو ينتمي إلى اليمين المعتدل. في العقد األخير، اتخذ 
مواقف سياسية معتدلة، أكثر فأكثر، في المفاوضات مع الفلسطينيين. كما 

 %92وافق، من دون تصريحات، على قيام دولة فلسطينية على أكثر من 
اما. الحقاً، أعلن من المناطق خالل المحادثات مع جون كيري وباراك أوب

من المناطق، وفق مبادرة  %72موافقته على قيام دولة فلسطينية على 
 دونالد ترامب للسالم.

  أسابيع على قيام ائتالف حكومي يميني بالكامل، حتى برزت  3لم تمر
الخالفات بين اليمين على السطح. لم تبادر الحكومة إلى إقامة أي بؤرة 

احدة "أور حاييم" أُقيمت بسرعة وأُزيلت استيطانية جديدة، لكن بؤرة و
بالسرعة عينها. البنية المعقدة للصالحيات الموجودة في الحكومة فيما 

األزمة األولى. هناك وزير دفاع،  خلقت - يتعلق بالسيطرة على المناطق
وهناك وزير آخر في وزارة الدفاع. هناك الجيش الخاضع لوزير الدفاع، 
وهناك إدارة مدنية من المفترض أن تكون تابعة للوزير في وزارة الدفاع. 
ووفقاً للقانون، اإلدارة المدنية يجب أن تكون تابعة لمنسّق أنشطة الحكومة 

لحقيقية على األرض هي لقائد المنطقة الوسطى في المناطق؛ والسيادة ا
في الجيش اإلسرائيلي. بنية غير قانونية هي التي ستتولى معالجة اإلدارة 
المدنية، لكن ليس لهذه اإلدارة قوات عسكرية خاصة بها. لذلك، فإن 
عمليات إخالء البؤر يجب أن يقوم بها مَن يرتدون الزي العسكري التابعون 

نه وزير الدفاع. وال ينتهي الموضوع عند هذا الحد، وبما للجيش، المسؤول ع
أن جزءاً من الذين يرتدون الزي الرسمي هم من حرس الحدود في المناطق، 
فإنهم تابعون لوزير األمن القومي إيتمار بن غفير. ثمة شك في أن 
المحامين الذين صاغوا االتفاقات بين األحزاب يستطيعون اإلجابة عن هذا 

بسيط: أين مصدر الصالحيات؟ هذه البنية المعقدة أقيمت لخدمة السؤال ال
أغراض ائتالفية. وهذا سيئ للدولة، وسيئ للحكومة، وسيئ للجيش؛ وهو 

 يشكل دوامة تضر فقط بالصالحيات. 
  في الخلفية، هناك الخالف األيديولوجي الذي ال يمكن لما يُسمى ائتالف أن

و مع أرض إسرائيل الكاملة، يطمسه. هناك موقف واضح لسموتريتش، فه
ومع دولة واحدة كبيرة من البحر إلى نهر األردن. وهو مع إقامة المزيد من 
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البؤر االستيطانية لمصلحة دولة يهودية، بينما النتيجة هي العكس تماماً، 
 القومية. - دولة ثنائيةألنه يروج للهجوم الزاحف نحو 

 في مؤتمر الرؤساء في  في مواجهته، يوجد يوآف غاالنت. فخالل ظهوره
الواليات المتحدة، لم يخفِ غاالنت مواقفه. فقد تحدث عن دولة فلسطينية، 

 7ماليين عربي بين نهر األردن والبحر، في مقابل  7في ضوء واقع وجود 
ماليين يهودي. كما أوضح أن "سياسة الحكومة هي عدم البناء في الضفة 

نت يومها وزيراً لإلسكان من . كان غاال2226الغربية." حدث هذا في سنة 
 حزب "كوالنو" في النسخة السابقة من حكومة يمينية بالكامل. 

  إن المواجهة داخل االئتالف الحكومي هي مواجهة مزدوجة: يوجد العديد
من الصالحيات والخالفات األيديولوجية. األرض مزروعة بالمستوطنات 
التي يمكنها أن تبقى تحت السيادة اإلسرائيلية، وفق مقترحات السالم في 

 ،العقود األخيرة. المشكلة تكمن في البؤر االستيطانية غير القانونية
، تعهدت إسرائيل أمام إدارة 2223بؤرة. في سنة  222والمقصود قرابة 

بؤرة.  32بوش بإخالئها. عدد ضئيل تم إخالؤه. وجرى تشريع قرابة 
وبحسب االتفاق االئتالفي، إسرائيل لن تنّفذ تعهداتها الدولية فحسب، بل 
ستقوم بتشريع بقية البؤر التي أُطلق عليها اسم ملتبس "المستوطنات 
الشابة". سموتريتش ال يكتفي باالتفاق االئتالفي. فهو يطالب بمنع إخالء 

 222كل البؤر غير القانونية. يمكننا أن نفهمه. فبهذه الطريقة أقيمت قرابة 
بؤرة. فغاالنت ونتنياهو أوقفا أمراً عبثياً صغيراً ]بإخالئهما بؤرة أور 

 ى األرض.حاييم[. لكن أموراً عبثية كثيرة ال تزال موجودة عل
 

 صحافي إسرائيلي - إفرايم غانور

 32/5/3233"معاريف"، 
 

 "متالزمة درعي: ماذا قدم حزب "شاس

 عاماً من وجوده؟ 22لناخبيه على مدار 
 

 "22  قضاة أشكيناز قرروا بعكس تصويت مئات اآلالف من الناخبين"، هذا
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كان الرد الغاضب للمئات من ناخبي "شاس"، بعد قرار المحكمة العليا منع 
أرييه درعي من تولّي منصب وزاري في الحكومة اإلسرائيلية. هذا القرار 

علة المشتالمتعلق بدرعي هو بمثابة صبّ الزيت على نار االنقسام العرقي، 
عاماً. وفي هذه األيام، ارتفع لهيب الكراهية  75في إسرائيل منذ أكثر من 

واإلحباط إلى مستويات مقلقة في أعقاب الشعور بالضرر الذي لحق 
 بدرعي، وهو الذي يُعَد أحد الرموز األكثر أهمية في حزب "شاس". 

  كحزب حريدي 2912كما هو معروف، تأسست الحركة في سنة - 
، هدفه االنخراط في انتخابات بلدية القدس، بهدف تحسين ظروف سفاردي

ومكانة الحريديم من أصول سفاردية  في المدينة. وبعد النجاح في هذه 
للمرة  2914في سنة  22االنتخابات، خاض الحزب انتخابات الكنيست الـ

، تم تعيين أرييه درعي، المقرب 2992األولى، وحاز أربعة مقاعد. في سنة 
حاخام عوفاديا يوسف، لرئاسة "شاس". وفي انتخابات الكنيست من ال

التي جرت في العام نفسه، انضم "شاس" إلى حكومة حزب "العمل"  23الـ
برئاسة إسحاق رابين، وتم تعيين درعي وزيراً للداخلية في والية قصيرة 
جداً، بعد أن قررت المحكمة العليا أنه ال يستطيع االستمرار في منصبه 

ئحة االتهام التي قُدمت ضده في قضايا فساد واحتيال وخيانة بسبب ال
في السجن مع أعوام  3األمانة. وتمت إدانته في نهاية المطاف، فأمضى 

 عن السياسة.  ابتعاده
  ،بمرور الوقت، كبر حزب "شاس" ونما، وقام ببناء نظام تعليمي مستقل

. هذا 2999ت مقعداً في انتخابا 27ووصل إلى الذروة بعد أن حصل على 
باإلضافة إلى أنه تحول إلى حزب يميني بارز. وعلى مدار األعوام، كان 
يضم بعض أعضاء الكنيست الذين تمت إدانتهم باتهامات مختلفة إلى 
جانب درعي، بينهم عضو الكنيست السابق عوفر حوغي الذي ديَن 
 باالحتيال والتزييف في ظروف استثنائية؛ وعضو الكنيست السابق يائير

بيرتس الذي دينَ باالحتيال؛ الوزير السابق رفائيل بنحاسي الذي ديَن 
بتحويل أموال بشكل غير قانوني؛ عضو الكنيست السابق شلومو ديان الذي 
دينَ باالحتيال والتزييف؛ عضو الكنيست السابق يائير ليفي الذي ديَن 

ة رشوبالتزييف والسرقة؛ والوزير السابق شلومو بنيزاري الذي دينَ بال
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 وخيانة األمانة وتشويش المسار القضائي. 
  هذه الحقائق ال تضيف أي احترام أو فخر لحزب "شاس"، الذي يعتبر الدين

والمحافظة على التقاليد مثاالً يحتذي به.  كان من األفضل لكل هؤالء الذين 
يشتكون من قرار ابطال تعيين درعي النظر جيداً إلى مالبسهم الدينية. ال 

 32منع نفسي من السؤال: ماذا فعل "شاس" لناخبيه على مدار أستطيع 
 عاماً من وجوده؟ بمَ طوّرهم؟ يقال في هذا: الجمل ال يرى حدبته. 
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 صدر حديثاً 

 5491سنة المغيّبات: النساء والمدن الفلسطينية حتى 
 

 منار حسين: تأليف
باحثة متخصصة بعلم االجتماع الحضري، والجندر، واالستعمار وما بعد االستعمار، 

 .والمجتمع الفلسطيني في إسرائيل

 : المشاركون بالتأليف
 سناء حمودي: تدقيق وتحرير لغوي

 عالء حليحل: ترجمه عن العبرية

 
 

 

 

 

عشية النكبة، كان المجتمع الفلسطيني في خضم عملية 
من مجموع السكان  ٪03و ٪03تمدْيُن؛ إذ كان بين 

العرب في فلسطين يعيشون في المدن، فتوسعت األماكن 
الحضرية وكذلك المحتوى الحضري بصورة كبيرة. 

الجديدة في النمو وأخذت الروابط والعالقات االجتماعية 
والتشكل، جنباً إلى جنب مع نمو ظواهر ثقافية لم تكن 
معروفة من قبل. وكان بعض المدن الفلسطينية 
الرئيسية، كالقدس ويافا وحيفا، األكثر أهمية في هذا 
اإلطار. من الناحية الديموغرافية، برزت عملية التحضُّر 

ة التي مرت عبر مدينتيْ المرفأ، حيفا ويافا، بصور
خاصة ووصلت إلى أبعاد كبيرة، ال فيما يتعلق 
بالتطورات العمرانية في فلسطين التاريخية فحسب، بل 

 .أيضاً فيما يتعلق بالشرق األوسط بأكمله

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653456
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653456

