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ستتوقف حركة وسائل النقل العام بالكامل و .ملنازل فقطإىل اتوصيل طلبيات 
برامج التعليم  وأساساً ،، وكذلك املؤسسات التربوية التي ال تزال تعملتقريباً 

مسافة إىل بتعاد الولن يُسمح لإلسرائيليين با .اخلاص ودور احلضانة اخلاصة
الطرق السريعة وعند  يفكيلومتر واحد عن منازلهم، وسيتم نشر الشرطة أكثر من 

 .اإلغالقفترة اخل املدن والبلدات لضمان عدم حماولة التنقل خالل مد

  
  اإلدارة الفاشلة إىل فرض إغالق شامل مشدد للمرة الثانية يعود سبب :لبيد[

  أزمة فيروس كورونا]يف التعامل مع  وخصوصاً نتنياهوللحكومة 
  

  25/9/2020"معاريف"، 
  

يائير عضو الكنيست املعارضة تلم" وزعيم  - حتالف "يوجد مستقبلقال رئيس 
اإلدارة الفاشلة  إىل فرض إغالق شامل مشدد للمرة الثانية يعود ن سببإلبيد 

أزمة يف التعامل مع  وخصوصاً رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو، ،للحكومة
   فيروس كورونا.

احلكومة  لبيد يف سياق مؤتمر صحايف عقده مساء أمس (اخلميس)، أنوأضاف 
  .ر بهانها فقدت ثقة اجلمهوأكد أو ،غالقخطة وأهداف ملا بعد اإلها ديليس ل

البروفسور روين فيروس كورونا العام ملكافحة نسق املكرر من ناحية أُخرى 
 أن )، وأكداجلمعة(يوم المعارضته لقيود اإلغالق اجلديدة املقرر تنفيذها  غامزو

  .الضرر االقتصادي سيكون هائالً

 أمس، إنه أوصىبؤر تفشي الفيروس يف القدس  قال غامزو خالل جولة يفو
 .لكن احلكومة قررت خالف ذلك ،بتشديد طفيف لإلغالق

فرض إغالق  باإلمكانربما كان ووأضاف غامزو أن معدل اإلصابة مقلق للغاية 
 احلكومة هذا القرار.  باتخاذال بأس  ه يف الوقت عينه أكد أنلكن ،أخف

أنه ال يعتقد أن  أكد للحكومةغامزو وأفادت مصادر سياسية رفيعة املستوى بأن 
يف النشاط االقتصادي بنسبة  فضخل وسعى ،راإلغالق الكامل لالقتصاد مبرَّ



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
4 

االختالط االجتماعي، كما سعى  كثيراًمن شأنه أن يقلل ، مشيراً إىل أن ذلك 50%
 اإلغالق اجلزئي فترة طويلة. الستمرار 

ل رئيس احلكومة نتنياهو مل يوافق على ذلك وفضّ وأضافت املصادر نفسها أن
وبسرعة. وادعى  ةكبير صورةلتقليل معدالت اإلصابة ب اًوفوري شامالً اًإغالق

بعد غد يبدأ يوم الغفران مساء (ة قريبعياد اليهودية النتنياهو يف احلكومة أن األ
أكتوبر تشرين األول/ 2مانية أيام يف وتبدأ عطلة عيد العرش التي تستمر ث ،األحد

وفرض اإلغالق  ،هي فترات ال يعمل فيها معظم اإلسرائيليين بأي حال املقبل)
 .على االقتصاد من القيام بذلك بعد األعياد خالل هذه الفترة أقل ضرراً

الليكود وأزرق حزبيْ يف  وتعرّض قرار فرض إغالق شامل ملوجة من االنتقاد
 .أبيض

إغالق النشاط االقتصادي  ،من الليكود ،وزير املال يسرائيل كاتسفقد انتقد 
مدة أسبوعين، وهو قرار يتناقض مع توصيات وزارة املال  ةشبه كامل صورةب

القالئل الذين صوتوا ضد  وزراءمن بين ال . وكان كاتس واحداًالفائتمن األسبوع 
 .احلكومةقرار اإلغالق يف 

الفيروس من املمكن اتخاذ خطوات لكبح ه إن بعد تصويت احلكومةكاتس وقال 
دون إحلاق ضرر بالغ باملصانع والشركات التابعة للقطاع اخلاص غير  من

والتي حترص على االمتثال إلرشادات وزارة الصحة،  ،املفتوحة للجمهور
الوطني ويجب البلد  وأضاف أن صمود االقتصاد اإلسرائيلي هو جزء من صمود

 .حمايته أيضاً

ر شاي من حزب أزرق أبيض من اجتماع احلكومة اير العلوم يزهوانسحب وز
على ورقة. واعترض شاي على  ، وترك تصويته ضد القرار مكتوباًاحتجاجاً

 .قال إنه يتعارض مع توصيات املستوى املهنيواإلغالق الشامل لالقتصاد 

وقال إنه  اإلغالق الشاملكما احتج حمافظ بنك إسرائيل أمير يارون على قرار 
  .سيتسبب بضرر كبير لالقتصاد
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  إسرائيل [عدد العاطلين من العمل يف 
 ]800.054أكثر من 

  
  25/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
قالت معطيات جديدة نشرتها مصلحة التشغيل اإلسرائيلية أمس (اخلميس) إن 

ن العمل يف مإىل فئة العاطلين  منذ أول أمس (األربعاء) واانضم 11.300نحو 
  إسرائيل.

قدموا طلبات للحصول على شخص  120.000وأشارت املعطيات إىل أن أكثر من 
السابق يف غالق أي قبل يوم واحد من دخول اإل الفائت،اخلميس  يوم عمل منذ

  جر. إجازة غير مدفوعة األتم إخراجه إىل معظمهم  وأوضحت أنحيز التنفيذ، 

إن مئات  لتشغيل يف بيان صادر عنه أمس،االستخدام واوقال مدير عام مصلحة 
وحذر من  آذار/مارس الفائت،آالف املستخدمين مل يعودوا إىل أماكن عملهم منذ 

جيل  إيجادما سيؤدي إىل ، وهو ن هذه املدة الطويلة قد تتسبب ببطالة مزمنةأ
  خرى.ن العمل إىل جانب عواقب أُمتائه من الشبان والشابات العاطلين 

من العمل يف إسرائيل يف الوقت عدد العاطلين  يات جديدة بأنوأفادت إحصائ
   شخصاً. 800.054احلايل بلغ أكثر من 

قرار قال رئيس احتاد نقابات املستقلين واملصالح التجارية إن  يف سياق متصل
يفتقر إىل خطة عمل منظمة، ودعا احلكومة إىل حتويل أموال إىل املشدد غالق اإل

 وأكد أننها تعاين ضائقة اقتصادية خانقة. لكو ،الفوراملصالح التجارية على 
تم تركهم ليواجهوا مصيرهم  بأنهاملستقلين وعددهم نصف مليون يشعرون 

 دون أي دعم من احلكومة.من وحدهم 
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  نتنياهو وزوجته أحضرا معهما حقائب من املالبس :"واشنطن بوست"[
  ]البيت األبيضيف بيت الضيافة بلغسلها وتنظيفها اجلاف يف أثناء إقامتهما 

  
  25/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
 إن رئيس احلكومة األميركية أول أمس (األربعاء)قالت صحيفة "واشنطن بوست" 

مناسبات عدة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة أحضرا معهما يف  اإلسرائيلية
بيت الضيافة بحقائب من املالبس لغسلها وتنظيفها اجلاف يف أثناء إقامتهما 

  البيت األبيض. يف 
أن فحواها ويعزز هذا التقرير مزاعم سابقة يعود تاريخها إىل عقد من الزمان 

كشف عنها أحد  ،سخ خارج البلدوالزوجين نتنياهو يفضالن تنظيف غسيلهما ال
 ةيف حماكم ملكياً والذي أصبح شاهداً ،ين للزوجينكبار املساعدين السابق

 .فساد بشبهاتنتنياهو 

البيت األبيض يف دار الضيافة بن ين املقيميالزائروقالت الصحيفة األميركية إن 
لكن  ،على تنظيف املالبس اخلاصة بهم كميزة إضافية ةروتيني صورةبيحصلون 

 ، فترات إقامتهم القصيرةأو اثنين بالنظر إىل اًواحد اًيشمل ذلك عادة قميص
لب حقائب جت تيال ةالوحيد يونقلت عن مسؤول أميركي قوله إن عائلة نتنياهو ه

أصبح من الواضح أن  زياراتال ، وأكد أنه بعد عدد منسخ لتنظيفهاومن الغسيل ال
 .كان مقصوداً عملالهذا 

هذا االفتراء ديوان رئاسة احلكومة اإلسرائيلية هذا التقرير، وأكد أن ونفى 
كرر من أرشيف اإلعالم اإلسرائيلي يهدف إىل التقليل من املهول الهوية واجمل

أهمية االتفاقين التاريخيين اللذين توصل إليهما رئيس احلكومة نتنياهو 
 مع كل من اإلمارات العربية املتحدة والبحرين. ترامباألميركي دونالد والرئيس 

هذه  إنقالت فيه  بياناً  لواليات املتحدةاوأصدرت السفارة اإلسرائيلية يف 
تهدف إىل التقليل من شأن اإلجناز الضخم واملزاعم ال أساس لها من الصحة 

 من لرئيس احلكومة نتنياهو يف قمة السالم التاريخية التي عُقدت بوساطة
 .الرئيس ترامب يف البيت األبيض
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التي تم  ،الزيارة ءيف أثناوأشارت السفارة إىل أنه مل يكن هناك تنظيف جاف 
وتم غسل قميصين فقط  ،تطبيع مع اإلمارات والبحرينال خاللها توقيع اتفاقيْ 

 .لالجتماع العام وكي بدلة رئيس احلكومة وفستان السيدة نتنياهو

تعود التقارير التي تتحدث عن رغبة عائلة نتنياهو يف غسل مالبسها يف و
 .ألموال الدولةنتنياهو  عائلةاخلارج إىل التحقيق يف إساءة استخدام 

بسوء استخدام األموال  2019دينت يف حزيران/يونيو سارة نتنياهو  وكانت
يف قضية تتعلق بقيامها باستئجار  النيابة العامةالعامة يف إطار صفقة مع 

بموجب و .وتقديم بيانات مضللة بهذا الشأن ةغير قانوني طريقةخدمات مطاعم ب
لكنها أقرت  ،ت من إدانتها بتهمة االحتيال املشددالصفقة تمكنت سارة من اإلفال

شيكل  55.000مبلغ  بردبتهمة استغالل خطأ وهي تهمة أخف، وأمرتها احملكمة 
 إىل اخلزينة العامة للدولة.

 

  قدمها مسؤول مصري رفيع "معلومة ذهبية[وثائق إسرائيلية سرية: "
 إسرائيل]ملصلحة "يوم الغفران" ده املوساد غيرت مسار حرب جنّ املستوى 

  
  25/9/2020"يسرائيل هيوم"، 

  
وثائق جديدة تتعلق بحرب يوم الغفران [حرب تشرين األول/أكتوبر  تكشف

رئيس اإلسرائيلية بنشرها هذا األسبوع، أن  ]، سمحت الرقابة العسكرية1973
قدمها مسؤول  "معلومة ذهبية"أن  أكدمير ااملوساد خالل احلرب تسفي زجهاز 

  إسرائيل.ده املوساد غيرت مسار احلرب ملصلحة جنّاملستوى مصري رفيع 

بأنه أثناء اجتماع وصفه يف جاءت  "املعلومة الذهبيةهذه "وأوضح زامير أن 
تشرين  12 يوماملصغر لشؤون احلرب اإلسرائيلي مصيري عقده اجمللس الوزاري 

ة أيام على بعد ست ،بقيادة رئيسة احلكومة آنذاك غولدا مئير، 1973 /أكتوبراألول
يان بالغة القتامة اموشيه دالدفاع كانت توقعات وزير "وأضاف:  اندالع احلرب.

إىل ن مستقبل احلرب، ولفت إىل أن اجليش اإلسرائيلي قد يضطر بشأوالسوداوية 
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التهديد هاجمت اإلمارات بحدة للسبب عينه، وقبل ذلك عقدت يف األراضي 
رضة  اللبنانية اجتماعاً بين زعماء التنظيمات الفلسطينية لتنسيق املعا

ضد اتفاق التطبيع مع إسرائيل. وضمن هذا اإلطار التقى هنية، من 
"حماس"، حسن نصر الله، من حزب الله. وهكذا وُلدت جبهة معارِضة 

  برعاية إيران.
  عاماً مل تزُر خاللها شخصية فلسطينية لبنان وصل هنية  30بعد مرور

الفلسطينية يف يف زيارة إليه. السبب املعلن هو االجتماع مع كل الفصائل 
املنطقة، من أجل تنسيق النضال الفلسطيني ضد موجة تطبيع الدول 
العربية مع إسرائيل. عملياً استغل هنية زيارته لالجتماع بشخصيات 
مركزية من أجل الدفع قدماً بأجندة املقاومة. كما التقى شخصيات 

 ين يفين الفلسطينوقام بجولة على أكبر خميم لالجئيرسمية لبنانية، 
  لبنان، خميم عين احللوة، حيث استُقبل بالتصفيق.

 ألساسي من زيارته إىل لبنان، كانأبرز نشاطات هنية، وربما الهدف ا 
اجتماعه بنصر الله. من املعقول جداً أن إيران مهتمة بتنسيق اخلطوات 

  بين التنظيمين اخلاضعين لرعايتها. 
 ية من أجل توحيد تستغل إيران الشرخ بين "حماس" والسلطة الفلسطين

حركة "حماس" يف غزة مع ذراعها األساسية يف الشرق األوسط، حزب 
الله. لقد هدد هنية يف خميم عين احللوة إسرائيل بأسلوب نصر الله نفسه 

قال إن صواريخه ستصل إىل ما بعد حيفا.  الذيخالل حرب لبنان الثانية 
أبيب. ويجب  كذلك قال هنية إن صواريخ "حماس" ستصل إىل ما بعد تل

  عدم االستهانة بهذا الكالم.
  كالم هنية ولقاؤه نصر الله أثارا غضباً يف لبنان، لكن ليس على املستوى

الرسمي. وزراء سابقون ووسائل إعالم، وشخصيات معروفة، وزعيم 
القوات اللبنانية املسيحية، قالوا إن كالم هنية يشكل خطراً على األمن 

  منه اإلدالء بهذا الكالم يف غزة وليس من لبنان.الوطني اللبناين، وطلبوا 
  يتعين على "حماس" أن تدرك أن تنسيق خطواتها مع نصر الله، أسوأ عدو

إلسرائيل، لن يُسكَت عنه. من املهم أن نوضح لزعماء "حماس"، ربما عن 
العصا من الطرفين. إسرائيل معنية ب اإلمساكطريق مصر، أنه ال يمكن 
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مع يف التعامل ستعدة ملد يد املساعدة اليوم حتديداً بتهدئة إزاء غزة وم
الكورونا. لكن هذا لن يجري عندما يضع هنية خططاً مع إيران بواسطة 

هناك رياح جديدة تهب يف الشرق األوسط، والوقوف ضدها  حزب الله.
  خماطرة ال يستطيع أحد معرفة نتائجها. 

 

  حملل سياسي -تسفي برئيل 
  25/9/2020"هآرتس"، 

  
  السالم حابرأس حممد بن سلمان يف س

  وقدماه غارقتان يف الوحل اليمني
  

  يمكن منبهرة من اللهفة بأنفاس تطبيع مع السعوديةانتظار توقيع اتفاق ،
معلقون يف وسائل إعالم عربية  عزوهقليالً. التأخير احلايل ي طولأن ي

سلمان وغربية إىل اخلالف الذي اندلع بين امللك سلمان وابنه حممد بن 
الفلسطيني. وبينما أعلن امللك سلمان  - بشأن مسألة النزاع اإلسرائيلي

يف خطاب استثنائي هذا األسبوع تمسّكه باملبادرة العربية التي تشمل 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وانسحاباً إسرائيلياً كامالً كشرط للتطبيع 

كجزء من  ةطويدفع ابنه بن سلمان نحو تسريع هذه اخل، مع إسرائيل
  رؤياه االستراتيجية، ويف األساس االقتصادية.  

 خطب يف اجلمعية العمومية لألمم ن هو امللك السعودي الثاين الذي سلما
املتحدة، وتطرّق يف كالمه يف األساس إىل إيران التي وصفها باملسؤولة 

تُظهر عدم اهتمام مطلق " وبأنهااستقرار يف املنطقة، كل عدم عن 
ستقرار يف تزويد األسواق الدولية اقتصادي يف العامل، أو باباستقرار 
السعودية كمملكة وُلد فيها اإلسالم، وكمسؤولة عن  ووصفبالنفط"؛ 

مل يأتِ قط على بأنها تدعم  عملية السالم. واألماكن املقدسة اإلسالمية، و
، كأنها غير بين إسرائيل واإلمارات والبحرين ذكر اتفاقات السالم

  موجودة.
  ويراقب هل أراد امللك سلمان أن يثبت أنه ال يزال احلاكم الذي يسيطر
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لذي يحدد السياسة هو امع كل االحترام البنه اململكة، وأنه  سلوك
؟ هل هو صراع بين األجيال، بين "مشروع" االبن وبين النظرة اخلارجية

نية التقليدية لألب؟ بين أيديولوجيا عربية جامعة تعتبر القضية الفلسطي
مركزاً للتعبئة، ولهوية عربية شاملة، وبين وجهة نظر بن سلمان اخلاصة 
القائلة إن على كل دولة أن تعمل وفقاً ملصاحلها من دون األخذ يف 

يف قلبها القضية  سلحة عربية عامة، أو قومية عربية مغرواحلسبان مص
د هو ربما املقصوأو التطهر منها أوالً؟  يجب أصليةالفلسطينية كخطيئة 

انتظار تكتيكي لنتائج االنتخابات يف الواليات املتحدة لفحص مَْن 
ومع مَنْ يمكن احلصول على مقابل أكبر  - سيحظى بـ"الهدية" السعودية

  لقاءها.
  هو الذي فرض حالياً صيغة العوامل  أي من هذهمن الصعب التقدير

خطاب امللك سلمان. السعودية هي دولة غامضة يف كل ما يتعلق 
العائلة املالكة،  أبناء مليات اتخاذ القرارات فيها، وبالعالقات بينبع
اعتباراتها السياسية الداخلية واخلارجية. قبل بضعة أسابيع فقط، وبعد ب

زمن قصير من إعالن التطبيع مع اإلمارات تنبأ مستشار الرئيس ترامب 
وقّع وصهره جاريد كوشنير، بأن تكون السعودية الدولة التالية  التي ست

دث يف وقت قريب. كوشنير وبأن هذا سيح - اتفاق سالم مع إسرائيل
من املفروض أن على األقل من بن سلمان يف واشنطن كان  اً قرباألكثر 

مل يتوقع  حتى هو يعرف ماذا يدور يف رأس بن سلمان، لكن يبدو أنه
م التأخير. ليس واضحاً أبداً ما إذا كان التأخير مبدئياً، أي إىل حين قيا

دولة فلسطينية، أو على األقل استئناف املفاوضات بين إسرائيل 
والفلسطينيين، كما أوضح األب، أو أنه تأخير موقت إىل أن ينجح بن 

  سلمان يف إقناع والده.

  الهدف: الواليات املتحدة
  حاجة السعودية إىل "صنع السالم" مع  حتميةاألكثر وضوحاً هو

كجزء منها. سبب اخلالف املركزي واشنطن، قبل صفقة مع إسرائيل أو 
يف سنة  اًملك بينهما هو احلرب يف اليمن، التي بدأت مع تعيين سلمان
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. أظهرت هذه احلرب مدى الوحشية التي استخدمها جيشا السعودية 2015
واإلمارات ضد السكان املدنيين، مستخدمين سالحاً أميركياً. أكثر من 

ألفاً قُتلوا  14رب، بينهم نحو ألف شخص قُتل حتى اآلن يف هذه احل 125
يف هجمات وُجهت ضد أهداف مدنية. الضغطان الشعبي والدويل أديا إىل 

قضى بتجميد صفقة  2016اتخاذ الرئيس باراك أوباما قراراً يف سنة 
سالح للسعودية بهدف الضغط عليها لتغيير تكتيكها الهجومي يف اليمن. 

وفتح الباب أمام التسلح  بعد مرور عام، ألغى الرئيس ترامب القرار
تعرضت السعودية  2018السعودي بالسالح والقنابل األميركية. يف سنة 

لالنتقادات جمدداً يف أعقاب قتل الصحايف جمال خاشقجي يف القنصلية 
نبول. منذ ذلك احلين مُنع بن سلمان من زيارة واشنطن: طالسعودية يف إس

غرس، وباستثناء البيت قيل له إنه شخصية غير مرغوب فيها يف الكون
  األبيض ثمة شك يف أن يكون هناك مَنْ يريد االجتماع به.

  مؤخراً طُرحت احلرب يف اليمن وسلوك السعودية على جدول األعمال، بعد
التقرير السري الذي وضعه مراقب وزارة اخلارجية بشأن تدخل الواليات 

تقرير التي نُشرت املتحدة يف احلرب يف اليمن. وتدل األجزاء العلنية من ال
يف وسائل إعالم أميركية على حجم جرائم احلرب التي ارتكبتها 

إىل طوال سنوات احلرب،  ،السعودية، واإلمارات، واملرتزقة التابعة لهما
د تخوف حقيقي من مالحقة الواليات املتحدة يف احملكمة حد أنه يوج

أن إىل آذان اجلنائية الدولية يف الهاي... وقد وصلت حتذيرات بهذا الش
ترامب ووزيري خارجيته، ريكس تيلرسون ومايك بومبيو. لكن ترامب قدم 

شيء آخر سوى  )للسعوديين واإلماراتيين( لديهم اجلواب التايل: "ليس
املال. هم يدفعون لنا يف مقابل خدمات وحماية وأمور أُخرى." وفيما 

يعرفون كيف ال  )نوالسعودي(" هميتعلق بقتل املدنيين يف اليمن أوضح أن
  يستخدمون السالح."

  2019مل يقبل الكونغرس األميركي تفسير ترامب، ويف نيسان/أبريل 
اتخذ احلزبان، اجلمهوري والديمقراطي، قراراً بإنهاء التدخل العسكري 
األميركي يف اليمن. ترامب فرض الفيتو على القرار والتف على قرار منع 

لطوارىء مع إيران، األمر الذي بيع السالح إىل السعودية بإعالن حال ا
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سمح له بمواصلة االستجابة لطلبات السعودية. لقد خصصت اإلدارة 
مليون دوالر إلعداد مقاتلين وطيارين  750األميركية ميزانية تقدّر بـ

سعوديين للقتال يف أماكن آهلة بهدف منع املس باملدنيين، وقدمت 
س بها، لكن ال يبدو ألف هدف يجب عدم امل 33للسعوديين قائمة تضمنت 

  وا بهذه اخلطة واخلروقات مستمرة حتى اليوم. أثرأن السعوديين ت
  بخالف السعودية، يبدو أن اإلمارات أدركت اخلطر الذي يتربص بها جراء

التدخل يف احلرب يف اليمن، وقررت سحب قواتها. هكذا جنحت يف إلغاء 
ت على العقبة وصفقات سالح أُخرى . وتغلب 35-منع بيعها طائرات أف

ده إىل اإلسرائيلية بواسطة اتفاق السالم معها. بن سلمان الذي بادر مع وال
يعقّد عالقاته مع اً يف الوحل اليمني الذي رقاغاحلرب يف اليمن، ال يزال 

الواليات املتحدة. يضاف إىل ذلك إخفاقاته املدوية يف إدارة السياسة 
اللبنانية سعد احلريري،  اخلارجية، مثل فرضه استقالة رئيس احلكومة

التي أدت إىل ارتفاع وحصار قطر، وحرب النفط الفاشلة مع روسيا، و
  عن القضية الفلسطينية. هيتخلّاألسعار، و

  يف إمكان بن سلمان أن يغار من صديقه حممد بن زايد، ويل العهد
واحلاكم الفعلي يف اإلمارات، ألنه جنح يف إنقاذ نفسه من احلرب يف 

بح املفضل لدى واشنطن، ليس فقط بسبب اتفاق السالم مع اليمن، وأص
الوقت ويف يف األساس ألنه غير حماط بشرنقة عائلية معادية. وإسرائيل، 

يتردد يف وضع  تقول جهات استخباراتية أميركية إن بن سلمان ملنفسه 
والدته يف اإلقامة اجلبرية وإبعادها عن والده سلمان خوفاً من أن تعمل 

  كن أن يتضح أن طاعة الوالدين ال تشكل جزءاً من ثقافته. ويم -ضده 
  يف استطاعة امللك سلمان إلقاء خطاب تأييد للشعب الفلسطيني، لكن ابنه

ه، إذا اعتقد أن مثل هذه وزير الدفاع لديه القوة للقيام بانقالب ضد والد
  خدم أجندته التي ربما تشمل أيضاً سالماً مع إسرائيل. اخلطوة تخدمه أو ت
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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 
التقليد إىل احلداثة، كي يتمكن  رئيسياً هو نقل جمتمعهم من

 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 

لذين راحوا يظهرون على مسرح املثقفون الفلسطينيون، ا
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 باألفكار األوروبية احلديثة، وظهور الطباعة 

 الصحافة؟وانتشار
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