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قة العاللبيان صادر عن وزارة الدفاع األميركية، إن  وفقاً ،وقال إسبر لغانتس
 وإنه يعتزم ،الدفاعية بين الواليات املتحدة وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى

الدفاعية  هذه العالقةوأضاف أن حجر األساس يف . اإلبقاء عليها على هذا النحو
 الشرق األوسط.هو احلفاظ على التفوق العسكري النوعي إلسرائيل يف 

ة انتس وإسبر ناقشا أهميوزارة الدفاع اإلسرائيلية إن غ بيان صادر عن وقال
وعرضا الفرص اإلقليمية  ،وسبل احلفاظ عليهضمان التفوق العسكري اإلسرائيلي 

 .اإلضافية والتعاون الدفاعي احملتمل

مع كبير إىل اإلمارات الطائرات  ناقش موضوع بيعغانتس  وأضاف البيان أن
ر، وهو مهندس رئيسي يجاريد كوشن ئيس األميركي وصهرهمستشاري الر

 .التطبيع مع اإلمارات والبحرين التفاقيْ

  
  [سفيرة إسرائيل لدى مصر تقدم أوراق اعتمادها إىل السيسي وتؤكد:
  معاهدة السالم بيننا مهدت التفاقيْ التطبيع مع اإلمارات والبحرين]

  
  24/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
أوراق  أمس (األربعاء)ورون بعد ظهر أميرة أقدمت سفيرة إسرائيل لدى مصر 

اعتمادها إىل الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي خالل مراسم أقيمت يف القصر 
  .القاهرةيف الرئاسي 

السالم قدماً بدفع لورون خالل املراسم الرئيس املصري على جهوده لأوشكرت 
 يف الشرق األوسط.

عن قبل بدء املراسم أعربت أورون يف تصريحات أدلت بها إىل وسائل إعالم، و
التطورات  إثرن يعود الفلسطينيون إىل طاولة املفاوضات مع إسرائيل يف بأملها أ

  ابية األخيرة يف املنطقة.اإليج

مام التوصل أن معاهدة السالم بين إسرائيل ومصر مهدت الطريق إورون أوقالت 
املتحدة واتفاق إعالن تأييد السالم مع مارات العربية اإل اتفاق السالم معإىل 
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وأكدت أن  ،بالعالقات السلمية التي تربط بين إسرائيل ومصروأشادت  البحرين.
  هذه العالقات.جل تعميق أتبذل قصارى اجلهود من  إسرائيل

  
  خطة فرضعلى  تصادقاحلكومة اإلسرائيلية [

  مدة أسبوعين ملواجهة تفشي فيروس كورونا]إغالق شامل 
  

  Ynet ،24/9/2020موقع 
  

إغالق شامل خطة فرض على  اليوم (اخلميس)صادقت احلكومة اإلسرائيلية فجر 
حيز التنفيذ اخلطة إىل دخل تسمدة أسبوعين ملواجهة تفشي فيروس كورونا، و

ما ليلي، بينحظر جتول وظاهرات تتقليص الصلوات وال )، وتشملاجلمعة( غداً
 .املشددة أسبوعين آخرينيستمر بعد ذلك العمل بموجب اإلجراءات والتقييدات 

ت احلكومة اخلطة التي صادق عليها اجمللس الوزاري املصغر لشؤون كورونا وتبنّ 
 ).األربعاءأمس (مساء 

إغالق الكُنس ودور العبادة (السماح بالصالة جملموعات  :القيود اجلديدةتشمل و
متر عن حميط مكان  1000يف أماكن مفتوحة ال تبعد أكثر من  شخصاً 20من 

بمسافة ال تتجاوز  اًشخص 20ظاهرات (حتى تتقليص املشاركة يف ال؛ لسكن)ا
غالق ؛ إإغالق جميع أماكن العمل غير احليوية)؛ متر عن مكان السكن 1000

تقليص عمل املواصالت العامة (اإلبقاء على ؛ املصالح التجارية واألسواق
منع التجمهر ؛ درةإغالق مطار بن غوريون أمام الرحالت املغا؛ )ةاخلطوط احليوي

 .وإمكان خمالطة أفراد العائلة الصغيرة فقط

واجهة كورونا روين غمزو مل املنسق العاملتوصيات  وجاءت هذه القرارات خالفاً
شمل اإلبقاء على عمل القطاعين العام واخلاص بموجب قيود ت خطةالذي اقترح 

 %.50ص حجم النشاط االقتصادي بنسبة يتنص على تقل

اإلجراءات ضرورية أيضاً ملصلحة  هن هذإنتنياهو  حلكومة بنيامينوقال رئيس ا
من املفضل فرض اإلغالق يف أيام العطل خالل فترة األعياد وأكد أنه االقتصاد. 
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  ووفقاً للتحليل الذي جرى يف وزارة االستخبارات اإلسرائيلية التي يقف
على رأسها الوزير إيلي كوهين [الليكود]، فإن "التدخل الدويل املتصاعد 

 زاع يشجعان خماطر من شأنها أن تهدد مصالح إسرائيل." ونتائج الن

  وبحسب ما يؤكد الباحثون، فإن املشروع املركزي الذي يمكن أن يتضرر
نتيجة سيطرة تركيا على املياه اإلقليمية الليبية هو أنبوب الغاز الطبيعي 
بين شرق البحر األبيض املتوسط وأوروبا. وهو مشروع يجري العمل على 

اً به من طرف وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينيتس الدفع قدم
 بالتعاون مع دول أُخرى يف املنطقة. 

  كما يشير الباحثون إىل أن هذا التطور يمكن أيضاً أن يضع مصاعب أمام
 خطة ربط إسرائيل باقتصاد الكهرباء األوروبي اآلخذة بالتبلور. 

 أو مصلحة يف مواجهة  وجاء يف التحليل أن "إسرائيل ليس لديها أي رغبة
تركيا أو يف الوقوف يف اخلط األول أمامها، يف ليبيا أو يف أي ساحة 
أُخرى". وعلى الرغم من ذلك فإن التحليل يقدّر أن "التعاون بين األطراف 
الدولية يف املسألة الليبية يمكن أن ينطوي على تداعيات إيجابية يف كل 

  األمام."   ما يتعلق بدفع املصالح اإلسرائيلية إىل
  

  إلداد شافيط، وسيما شاين، باحثان يف معهد دراسات األمن القومي
  138523/9/2020"مباط عال"، العدد 

  
  دان مواقفهماالواليات املتحدة وإيران تصعّ 

  قبل االنتخابات الرئاسية األميركية
  

  أعلنت الواليات املتحدة أن كل العقوبات التي فرضها جملس األمن على
لغيت بعد االتفاق النووي، يف جماالت بيع املاضي، والتي أُإيران يف 

ها ستبقى ناحيت منالسالح وتخصيب اليوارنيوم وتطوير الصواريخ، 
أيلول/سبتمبر. وتطلب اإلدارة األميركية من  19نافذة املفعول بدءاً من 

 13اجملتمع الدويل االمتثال للعقوبات على الرغم من رفض الدول الـ
األعضاء يف جملس األمن للخطوة التي تعتبرها خارج صالحيات 
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ران واشنطن. من أجل حتقيق الطلب، قبل انتهاء احلظر على بيع السالح إلي
تشرين األول/أكتوبر، وقّع الرئيس ترامب جمموعة أوامر مغزاها  18يف 

ور يف أي فرض عقوبات مباشرة ومزدوجة على كل األطراف التي "لها د
، سواء قلهبيعه أو نلتزويد بالسالح أو أي عتاد، نشاط يساهم مادياً يف 

ا أو ، ومن أجل استخدامهمن إيران وإليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة
  باسمها."

  طراف األيف األسابيع القادمة ستدور مواجهة بين اإلدارة األميركية وبين
صلة، وعلى رأسها الدول األوروبية الشريكة يف االتفاق الدولية ذات ال

بريطانيا، وأملانيا، وفرنسا، التي سبق أن أعلنت رفضها جتديد  -النووي
إيقاف من جهتها ال تنوي العقوبات، وتمسُّكها باالتفاق النووي. إيران 

لنووي من وسائر النشاطات املتعلقة باملشروع اتخصيب اليورانيوم 
حمادثات مع روسيا لشراء سالح. اإلدارة  ريهي جتخالل خرق االتفاق، و

األميركية ستحاول من جهتها منع ذلك، لكن شبكة العالقات املضطربة 
اج الرئيس بين واشنطن وموسكو وبيجين ستشجعهم على حماولة إحر

  ترامب قبل االنتخابات الرئاسية.
  ،"تغير الواقع يف املواجهة بين التي قد باستثناء احتمال "مفاجأة أكتوبر

الواليات املتحدة وبين إيران، جميع األطراف تنتظر حالياً نتائج 
االنتخابات الرئاسية يف الواليات املتحدة. النظام اإليراين يبدي حذرًا 

بخطوات من شأنها أن تمس باإلجناز الذي حققه لنفسه ويمتنع من القيام 
بعد عزلة الواليات املتحدة يف مواجهة اجملتمع الدويل، كي ال يمنح 
الرئيس ترامب ذريعة للمس بإيران (صحيفة النيويورك تايمز حتدثت، 
باالستناد إىل معلومات استخباراتية، عن أن املرشد األعلى اإليراين علي 

رات للقيام بعمليات مباشرة ضد الواليات املتحدة، خامنئي، جلم مباد
ران الدفع قدماً باستثناء الهجمات السيبرانية). لكن يف املقابل، تواصل إي

وهي تملك مواد خمصبة تكفي على األقل ملنشأتين  بمشروعها النووي،
سالح نووي، إذا قررت إيران ذلك، ختراق إىل الة لالزمنوويتين، واملدة ال

بحاث وتطوير معامل الطرد ألتسريع وهناك ؛ كبير إىل حد صير أقصرست
على الرغم من تعرقل العمل فيها إىل حد ما بعد االنفجار الذي  - املركزي
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يف منشأة ملعامل الطرد املركزي. يف الوقت  2020وقع يف تموز/يوليو 
تواصل إيران تطوير مشروع الصواريخ الباليستية، وترسيخ  ،عينه

  أنحاء الشرق األوسط.قبضتها يف شتى 
  ،بعد االنتخابات يف الواليات املتحدة، سيُطلب من أي إدارة أميركية

جديدة أو قديمة، بلورة سياسة يف مواجهة التحدي الذي تطرحه إيران يف 
اجملال النووي والصواريخ، وأيضاً إزاء سياستها يف املنطقة. املرشحان 

يتين أنهما لن يسمحا إليران الرئاسيان أعلنا يف إطار حملتيهما االنتخاب
باحلصول على سالح نووي، وأن هدفهما هو إجراء مفاوضات بشأن 
اتفاق حمسّن: الرئيس األميركي كرر أكثر من مرة أنه إذا انتُخب جمددًا 

على ما هو يفترض "سيتوصل إىل اتفاق مع إيران خالل أربعة أسابيع." 
سنوات إضافية من  4ل يبدو أن إيران ال تستطيع أن تسمح لنفسها بتحمّ

العقوبات يف ظل الوضع االقتصادي الصعب. نائب الرئيس السابق جو 
سي أن أن، إنه "سيعرض على إيران ـ بايدن، قال يف مقال نشره موقع ال

طريقة الئقة للعودة إىل الدبلوماسية." وبحسب كالمه، إذا عادت إيران إىل 
أيضاً، وستكون نقطة االنطالق االتفاق، فإن الواليات املتحدة ستفعل ذلك 

ملواصلة مفاوضات سيكون هدفها املشترك، حتى بالنسبة إىل الشركاء 
األوروبيين، تمديد الفترة الزمنية للقيود التي سيتضمنها االتفاق، كما 
سيجري أيضاً التطرق إىل التوترات اإلقليمية يف الشرق األوسط. يبقى 

 طرحطالبة اإليرانية التي تاملرشحان غامضيْن بشأن موقفيهما من امل
رفع العقوبات والتعويض عن  - كشرط مسبق للدخول يف املفاوضات

  تداعيات العقوبات األميركية منذ فرضها جمدداً.
  أي إدارة أميركية ستجد يف مواجهتها إيران التي يزداد وضعها

لكورونا وتراكم أضرار االقتصادي الصعب تفاقماً، مقترناً بأضرار ا
لكن إيران تعلمت كيف تواجه الوضع، لقد تعرضت كرامتها . العقوبات

ال يمكن الوثوق  - لإلهانة وتشعر بأنها خُدعت، وكما قال خامنئي
 بالواليات املتحدة. إنها إيران قبل بضعة أشهر من االنتخابات الرئاسية

، يف 2021التي من املفروض أن جتري يف حزيران/يونيو  [اإليرانية]
ع احملافظون، الذين سيطروا على البرملان، إىل تقديم الوقت الذي يتطل
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 مضايقةمرشح لهم، وسيستغلون األزمة مع الواليات املتحدة من أجل 
. باإلضافة إىل ذلك ستكون تلك إيران التي حتى لو أرادت أكثر املعتدلين

إجراء مفاوضات بهدف التوصل إىل إزالة العقوبات، فإنها ستطالب 
لها أن أي إدارة أميركية مستقبلية ال يمكنها بضمانات متينة تضمن 

موافقة الكونغرس. بخالف املشكلة  التنكر للتفاهمات التي حتققت، مثالً
النووية، إيران ال تنوي التنازل عن أرصدتها يف الشرق األوسط وهي 

  مصرة على السعي لتحقيق خروج القوات األميركية من العراق.
 الواليات يف للرئاسة املرشحين مواقف يف الفجوات من الرغم على 

ومستشاريه  بايدن جو أيضاًو ترامب إدارة أن هو االنطباع فإن املتحدة،
 أجروا الذين ومن أوباما، إدارة" خريجي" إىل ينتمون الذين من أغلبيتهم(

 فقط ممكن اختراق حدوث أن يدركون) املاضي إيران يف مع مفاوضات
 تخضع لن إيران أنالفتراض  عالية معقولية وثمة مفاوضات، خالل من

 أنها إليران الواضح من. مقابل دون من النقاشات طاولة إىل تأتي ولن
 اخملاطرة وبين املفاوضات، بين االختيار إىل ستضطر االنتخابات بعد

. باهظة أثمانها والتي ستكون املتحدة، الواليات مع املواجهة حدة بتفاقم
 إىل التوصل األسهل من سيكون بأنه أمل يبدو، ما على يسود طهران،

 الستئناف إليها بالنسبة معقولة آلية خالل من بايدن إدارة مع تفاهم
   .املفاوضات

 إسرائيل يف و املتحدة الواليات يف يكونوا أن املهم من األحوال، جميع يف 
 استمرار احتماالت أو مفاوضات: حمتملين مستعدين لسيناريوهين

 إيران تتشدد أن إمكان األساس ويف إيران، مع املواجهة يف اخلطِر التفاقم
 االستعداد يجب. النووي بمشروعها قدماً للدفع تتخذها التي اخلطوات يف

 إيران ستحاول للرئاسة، ديمقراطي مرشح انتُخب إذا أنه لفرضية أيضاً
 متشددة بخطوات قدماً للدفع القسم، أداءه تسبق التي األشهر استغالل

  .لديها التي املقايضة أوراق تعزيز بهدف
 الواليات يف االنتخابات بعد) واإلسرائيلية( األميركية السياسة بلورة 

 :التالية االفتراضات على تعتمد أن يجب املتحدة

 مشروعها يف تتقدم إيرانإن " الضغوط أقصى" سياسة من الرغم على 
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 فترة تقصير نحو قدماً بها تدفع بها تقوم التي واخلطوات النووي
 .القنبلة إىل احملتمل ختراقاال

 طاولة إىل اجمليء إىل إيران لدفع حادة اقتصادية أزمة تكفي ال 
 تؤدي أن توقعوا الذين آمال خابت لقد. مقابل دون من النقاشات

 ويجب إيران، يف النظام لتغيير عمليات حتريك إىل االقتصادية األزمة
 الصين احلالية بمساعدة سياستها إيران تواصل إن إلمكان االستعداد

 .وروسيا

 فعالة اقتصادية عقوبات فرض على املتحدة الواليات وقدرة إصرار 
 ورقة وهذه ترامب، إدارة أيام يف ثبتا دويل، تأييد دون من أيضاً

 ما استغاللها إىل ستلجأ ستُنتخب أميركية إدارة أيو مهمة، مقايضة
 حمسّن اتفاق إىل تؤدي مفاوضات إلجراء مستعدة غير إيران دامت
 .األمد وبعيد

 على العثور األجدى من بمفاوضات قدماً الدفع أجل من املقابل، يف 
 احملتمل من. العقوبات رافعة خسارة دون من إيران، ملساعدة وسائل

 سلماً دبلوماسياً، حالً تفضل التي اإليرانية، الزعامة على يُعرَض أن
 جتنيد املتحدة الواليات على ذلك وسيسهل. الشجرة عن للنزول

 .األوروبيين شركائها من التعاون

 جمهورية املقبلة، األميركية اإلدارة على يتعين األحوال، جميع يف 
 الستخدام مستعدة ستكون أنها إليران توضح أن ديمقراطية، أو كانت

 والتقدم" القواعد كل تخطي" إيران قررت متى، أو إذا، العسكرية قدراتها
  .عسكرية نووية قدرة نحو كبيرة بصورة

 يفضالن الطرفين أن واإليرانية األميركية االعتبارات حتليل من يظهر 
 الطرفين مواقف احلالية، الزمنية النقطة يف لكن. حوار إىل التوصل

 يف وتعكس بعض،البعضها عن  بعيدة تزال ال للمفاوضات االستهاللية
 االنسحاب بعد إيران، إىل بالنسبة املزمن املتبادل، الثقة عدم األساس

 بقدر تمتنع أن انتُخبت إذا الديمقراطية اإلدارة على. االتفاق من األميركي
 إدارة أي. سابقتها من جناحاً  أكثر أنها تثبت أن إغراء نم مكاناإل
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  صدر حديثاً 

  املثقف الفلسطيني ورهانات احلداثة
)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.

من هذا االفتراض، ستتمحور إشكالية هذا البحث  وانطالقاً 
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 
األحداث يف فلسطين، منذ املرحلة املتأخرة من العهد 

 وخالل عهد االنتداب البريطاين، وذلك بعد انفصال العثماين
حقل العلم عن حقل الدين، وبروز التعليم احلديث، وتوفر 
فرصة االحتكاك باألفكار األوروبية احلديثة، وظهور الطباعة 

 الصحافة؟وانتشار
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