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  [بينت: لن جنُري أي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية
 وسنواصل توسيع املشروع االستيطاين يف الضفة الغربية]

  
  26/8/2021"معاريف"، 

  
مفاوضات مع قال رئيس احلكومة اإلسرائيلية نفتايل بينت إنه لن يجري أي 

السلطة الفلسطينية كما أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، وشدّد على أن حكومته 
ستواصل توسيع املشروع االستيطاين يف يهودا والسامرة [الضفة الغربية] 

 وستستمر يف شن الهجمات ضد إيران لكبح برناجمها النووي.
ايمز" األميركية وأضاف بينت يف سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة "نيويورك ت

لدى وصوله إىل الواليات املتحدة أمس (األربعاء)، أنه يعارض العودة إىل االتفاق 
النووي مع إيران، وملّح إىل أن إسرائيل ستواصل هجماتها السرية التي تستهدف 

 .البرنامج النووي اإليراين
وقال بينت إنه ينوي أن يعرض على الرئيس األميركي جو بايدن وكبار 

ؤولين يف اإلدارة األميركية رؤية استراتيجية جديدة بشأن إيران تشمل تعزيز املس
العالقات مع الدول العربية املعارضة لنفوذ طهران اإلقليمي وطموحاتها النووية 
بما يقود إىل إقامة حتالف إقليمي مع هذه الدول العربية. وأوضح أن الرؤية 

واالقتصادية ضد إيران والهجمات اجلديدة تتضمن استمرار القيود الدبلوماسية 
 اإلسرائيلية السرية على مصاحلها ومنشآتها.

وتطرق بينت إىل امللف الفلسطيني فقال إنه سيعمل على توسيع املستوطنات 
القائمة يف يهودا والسامرة [الضفة الغربية] واستبعد احتمال التوصل إىل اتفاق 

أييده للخطة األميركية سالم مع الفلسطينيين حتت قيادته، ورفض إعالن ت
الرامية إىل إعادة فتح القنصلية األميركية للفلسطينيين يف القدس الشرقية. وأكد 
أن حكومته ستتبع السياسة الطويلة األمد لتوسيع املستوطنات القائمة يف الضفة 
الغربية، وأنه مستعد خلوض حرب أُخرى مع حركة "حماس" حتى لو كلفه ذلك 
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نيست من راعم [القائمة العربية املوحدة]، والالزم لبقائه خسارة دعم أعضاء الك
 .يف رئاسة احلكومة

واستبعد بينت التوصل إىل اتفاق سالم مع الفلسطينيين وهو يف منصبه كرئيس 
للحكومة وال حتى يف املستقبل املنظور مبرراً ذلك بمعارضته ألي سيادة 

أنه يمكن معاجلة معظم  فلسطينية، وبانقسام القيادة الفلسطينية، وشدّد على
  املشاكل اإلقليمية، بما يف ذلك النزاع مع الفلسطينيين من خالل االقتصاد.

 
  فلسطينياً خالل اشتباكات مع القوات اإلسرائيلية 14[إصابة 

  على طول منطقة احلدود مع قطاع غزة]
  

  26/8/2021"هآرتس"، 
  

التي دعت إليها الفصائل شارك آالف الفلسطينيين أمس (األربعاء) يف التظاهرات 
الفلسطينية بالقرب من السياج احلدودي مع إسرائيل يف جنوب قطاع غزة يف 

  حميط مدينة خانيونس.

وذكر بيان صادر عن الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي أن اجليش أصدر حتذيرات 
  إىل املتظاهرين من مغبة االقتراب من السياج احلدودي. 

من   اجليش اإلسرائيلي عملت على تفريق املتظاهرينوأضاف البيان أن قوات 
 خالل إطالق الرصاص وقنابل الغاز املسيل للدموع.

فلسطينياً أصيبوا بجروح يف  14وأفادت وزارة الصحة يف قطاع غزة بأن 
أصيبوا  5اشتباكات مع القوات اإلسرائيلية على طول منطقة احلدود، بينهم 

 7ان بالرصاص املطاطي، وأصيب بالرصاص احلي، كما أصيب شخصان آخر
 أشخاص بعد استنشاق الغاز املسيل للدموع.

وأشارت مصادر فلسطينية إىل أن عشرات املشتركين يف التظاهرات اقتربوا عدة 
أمتار من السياج احلدودي وقاموا بإلقاء احلجارة يف اجتاه اجلنود اإلسرائيليين 

  بل الغاز املسيل للدموع. الذين كانوا يطلقون الرصاص احلي واملطاطي وقنا



يرجى ذكر املصدرعند االقتباس   
 
5 

كما أطلق عدد من املتظاهرين قنابل صوتية يف اجتاه دبابات إسرائيلية كانت 
    متمركزة وراء تالل رملية.

وأكدت هذه املصادر نفسها أن قوات خاصة تابعة حلركة "حماس" يف القطاع 
انتشرت على طول منطقة السياج احلدودي يف حماولة ملنع املتظاهرين من 

  ول إىل السياج.الوص

وكانت الفصائل الفلسطينية يف قطاع غزة أشارت إىل أن الهدف من هذه 
التظاهرات هو جتديد الرفض الشعبي للحصار والتهويد وتأكيد نصرة القدس 

 واملسجد األقصى.
  

  [اآلالف يشاركون يف مراسم تشييع
  عضو الكنيست سعيد اخلرومي من راعم]

  
  26/8/2021"معاريف"، 

  
قيمت يف املقبرة االسالمية يف قرية شقيب السالم البدوية يف النقب [جنوب أُ

إسرائيل] مساء أمس (األربعاء) مراسم تشييع جثمان عضو الكنيست سعيد 
  اخلرومي من حزب راعم [القائمة العربية املوحدة] العضو يف االئتالف احلكومي. 

لرفاه االجتماعي مئير وشارك يف املراسم رئيس الكنيست ميكي ليفي، ووزيرا ا
كوهن واألمن الداخلي عومر بارليف. ومثّل احلكومة يف املراسم وزير 

 االستخبارات إيلي أفيدار.
شخص، أعضاء الكنيست  10.000كما حضر مراسم الدفن، التي شارك فيها نحو 

  من راعم والقائمة املشتركة ورؤساء سلطات حملية من خمتلف أنحاء إسرائيل.

  كومة اإلسرائيلية نفتايل بينت بتعازيه إىل عائلة اخلرومي.وبعث رئيس احل
وأعرب رئيس الدولة اإلسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ عن حزنه الشديد لوفاة 

  اخلرومي. 
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 قال كوخايف يف حمادثة مع مراسلي الشؤون العسكرية هذا األسبوع: "إن و
تقدُّم البرنامج النووي اإليراين جعل اجليش اإلسرائيلي يسرّع خططه 
العمالنية لكبحه، وكانت امليزانية األمنية التي صودق عليها مؤخراً معدّة 

نوعة لهذا الغرض. إن اجليش اإلسرائيلي يعمل بصورة ممنهجة وبطرق مت
 لتقليص نفوذ إيران يف منطقة الشرق األوسط." 

  وأضاف بني غانتس يف السياق اإليراين إن املسؤولين يف إسرائيل
أقلعت ’ ميرسير ستريت’يعتقدون أن "الطائرة املسيّرة التي هاجمت سفينة 

من إيران. ويمكن االفتراض أن هذا الهجوم تم بمصادقة املرشد األعلى 
غي إمكان أن نضطر إىل العمل يف املستقبل من أجل أال خامنئي. إنني ال أل

تتمكن إيران من امتالك سالح نووي." وجاءت أقوال غانتس هذه خالل 
سفيراً أجنبياً يف إسرائيل. وكشف الوزير  60اجتماع عقده مع أكثر من 

النقاب عن أن "إيران موجودة على بعد شهرين من مراكمة املادة املطلوبة 
 ولديها نية للقضاء على إسرائيل." ،نوويةإلنتاج قنبلة 

  ووفقاً للتقديرات وعلى خلفية املفاوضات الدائرة يف العاصمة النمساوية
)، حتتفظ هذه األخيرة JCPOAڤيينا للعودة إىل االتفاق النووي مع إيران (

، لكنها ال تقوم %60ت بتخصيبه حتى اآلن إىل نسبة بيورانيوم قام
 . بتسريع استمرار التخصيب

  ومع ذلك فإن إسرائيل قلقة جداً من االتفاق النووي اآلخذ بالتبلور مع
الواليات املتحدة هو توقيع اتفاق مماثل  ىلإإيران. واخليار املفضل 

، ويف إطاره يستطيع اإليرانيون 2015لالتفاق اإلشكايل الذي وُقِّع سنة 
 .2031تخصيب يورانيوم من دون أي عائق، بدءاً من سنة 

  مسؤولون يف إسرائيل إىل أن األميركيين يأخذون يف االعتبار ويشير
املوقف اإلسرائيلي. وبموازاة ذلك، وبفضل املصادقة على امليزانية 

مليار شيكل، يتم تسريع إعداد اخلطط الرامية إىل  58األمنية بحجم 
 مهاجمة املنشآت النووية اإليرانية.

  2كل لهذه السنة ومليار شي 1.5ومن أجل مواجهة إيران تم تخصيص 
مليار شيكل للسنة املقبلة. وبصورة عامة يشعر اجليش اإلسرائيلي بالقلق 
من تهديد الطائرات املسيّرة من دون طيار، ومن الصواريخ البحرية 
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املوجودة ليس يف إيران فقط إنما أيضاً يف دول أُخرى مثل العراق واليمن. 
توقع أن يتفاقم تهديد وبحسب التقديرات السائدة يف إسرائيل، من امل

الطائرات املسيّرة والصواريخ البحرية، وإذا كانت موجودة باملئات يف 
 اجلبهة الشمالية اآلن فمن املتوقع أن تصبح باآلالف بعد عدة أعوام.

  كما أن هناك قلقاً يف صفوف اجليش اإلسرائيلي من املنظمات
األخيرة بإطالق  الفلسطينية يف اجلنوب اللبناين، والتي قامت يف الفترة

 صواريخ يف اجتاه األراضي اإلسرائيلية عدة مرات. 
  أمّا فيما يتعلق باجلبهة اجلنوبية [قطاع غزة] فإن اجليش اإلسرائيلي

يدرك أن اندالع جولة قتالية واحدة كل عدة أعوام هو الواقع الذي سيظل 
 قائماً يف األعوام القريبة، ويستعد اجليش كل الوقت للقيام بعملية

  عسكرية واسعة يف القطاع عندما يلزم األمر.    
  

  باحث يف معهد السياسة - د. ميخائيل ميلشتاين
  واالستراتيجيا يف مركز هرتسليا املتعدد اجملاالت

  25/8/2021املوقع اإللكتروين للمعهد، 
  

  غزة: بين التسوية "القديمة" ومعركة جديدة
  

  ًعميقاً حيال الواقع احلايل يف تواجه إسرائيل تناقضاً حاداً وارتباكا
قطاع غزة. يف األسبوع املاضي برز انطباع وسط كثيرين يف إسرائيل 
بحدوث انعطافة يف اجتاه تسوية يف املنطقة، لكن سرعان ما حلت حمل 
هذا االنطباع اشتباكات عنيفة بادرت إليها "حماس"، يف مقدمها جتدُّد 

منطقة السياج احلدودي. هذا  إطالق البالونات احلارقة وأعمال الشغب يف
التناقض ناجم عن فجوة عميقة بين نظرة إسرائيل وبين نظرة "حماس" 
إىل الواقع، باإلضافة إىل استمرار الصعوبة التي تواجهها إسرائيل يف فك 

  ألغاز عامل ونوايا مسؤويل "حماس" الرفيعي املستوى.
 ن أجل حتقيق منذ انتهاء عملية "حارس األسوار" يعمل يحيى السنوار م

كان عليه قبل ما هدف مركزي: إعادة الواقع االستراتيجي يف القطاع إىل 
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أيار/مايو عندما أطلقت "حماس" صلية صواريخها يف اجتاه القدس،  10
معلنةً بدء املعركة العسكرية. يومها انتهكت "حماس" قواعد التسوية التي 

من إلغاء  قت، وكانت قلقةكانت قائمة يف قطاع غزة حتى ذلك الو
معنية  ات املدنية التي سبقت العملية، وبدت جزءاً من اخلطو إسرائيل

بالعودة إىل "التسوية القديمة"؛ بكالم آخر، هي تريد أن تثبت أنها جنحت 
يف تغيير قواعد اللعبة يف مواجهة إسرائيل من دون أن تدفع ثمناً باهظاً 

  يهدد استقرار حكمها.
 قاً من منطق مفاده أن يف اإلمكان العودة إىل يبدو أن السنوار يعمل انطال

"التسوية القديمة" من دون االجنرار إىل معركة واسعة النطاق ال ترغب 
فيها "حماس" يف هذه املرحلة. السنوار ليس راضياً عن اخلطوات املدنية 

املساعدة حتويل عدم التي طبقتها إسرائيل حتى اآلن، وعلى رأسها 
منها، حجم الواردات والصادرات ، وتوسيع إىل قطاع غزة كاملة القطرية

والسماح بمرور البضائع الغزية إىل إسرائيل (هذه اخلطوات تساعد يف 
ترسيخ استقرار حكم "حماس" واحملافظة على نفوذ قطر يف قطاع غزة). 

قة يشكالن جتدُّد االحتكاكات يف منطقة احلدود وإطالق البالونات احلار
نوع من  هو وسائل ضغط ناجعة يف نظر السنوار الذي يعتبر أن ما يجري
  "معركة بين احلروب" لن تصل بالضرورة إىل مواجهة واسعة.

  من احملتمل أن تعكس خطوات "حماس" إدراكاً مفاده أن إسرائيل مشغولة
، حالياً بمشكالت أُخرى على رأسها الكورونا، والعقدة السياسية الداخلية

والتوترات يف جبهة الشمال ويف مواجهة إيران، األمر الذي يجعل من 
الصعب عليها تخصيص االنتباه واجلهد للمواجهة يف قطاع غزة، 
وبالتايل دفعها إىل العودة إىل "التسوية القديمة" يف املنطقة. من احملتمل 
أن الطمس املستمر للخطوط احلمراء التي وضعتها إسرائيل عند االنتهاء 

شهر من عملية "حارس األسوار" يعزز التقدير أن إسرائيل سبق لها  يف األ
ت مدنية مهمة حيال قطاع غزة على الرغم اراألخيرة أن دفعت قدماً بباد

ال ترد  موضوع األسرى واملفقودين، وأنها من عدم حدوث انعطافة يف
  بصرامة على كل خرق أمني (البالون احلارق مثل الصاروخ).

 وار ليس سلوكاً غير عقالين وليس دليالً على روحية مسيانية، سلوك السن
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أو على "انقطاع العالقة بالواقع"، بحسب تقديرات يُزعم أنها تعود إىل 
جهات أمنية إسرائيلية. يعمل السنوار يف ضوء اعتبارات ذكية وبواسطة 
أسلوب "التجربة واخلطأ"، وهو مستعد لدفع ثمن معين مقابل الدفع قدماً 

هداف األيديولوجية األساسية بالنسبة إليه. وبعد اخلطوة اجلريئة التي باأل
أقدم عليها يف عملية "حارس األسوار"، إذ بادرت "حماس" إىل بدء معركة 

بسبب حوادث يف القدس، ومن  رائيل ألول مرة يف تاريخها، وذلكضد إس
دون احتكاك سابق يف قطاع غزة، نراه يواصل فحص احتماالت تغيير 

  واعد اللعبة يف مواجهة إسرائيل.ق
  تواجه إسرائيل اليوم معضلة استراتيجية صعبة يف قطاع غزة. فإذا أرادت

أن ترسخ هدوءاً مثل الذي كان موجوداً قبل عملية "حارس األسوار"، 
يتعين عليها أن تقبل شروط السنوار والعودة إىل مسار "التسوية القديمة"، 

ل املساعدة القطرية وزيادة كبيرة يف ومعناها املوافقة على حتويل ك
أذونات التنقل والتجارة من القطاع وإليه. كل ذلك من دون إحراز تقدُّم يف 
املفاوضات يف موضوع األسرى واملفقودين الذي كان شرطاً أساسياً بعد 

  عملية "حارس األسوار"، للدفع قدماً بخطوات مدنية واسعة النطاق. 
 ية القديمة" هو املسّ بقوة الردع اإلسرائيلية. إن مغزى العودة إىل "التسو

يف هذا اإلطار تتعزز إمكانية تبنّي قيادة "حماس" تقديراً مفاده أن يف 
اإلمكان العودة إىل القيام بخطوات استفزازية يف املستقبل، سواء كان 
جرّاء تطورات خارج قطاع غزة، مثالً يف القدس، أو يف الضفة الغربية، أو 

  لعربي داخل إسرائيل، من دون أن تدفع احلركة ثمناً باهظاً.ا تمعيف اجمل
  اخليار الثاين أمام إسرائيل هو معركة إضافية واسعة النطاق يمكن

بواسطتها إعادة صوغ  قواعد اللعبة مع "حماس". إذا وصلت إسرائيل إىل 
خالصة أن هذه اخلطوة ضرورية، فمن األفضل أن تشمل هذه املعركة 

فجوات استراتيجية برزت خالل عملية "حارس األسوار":  جواباً على ثالث
أخذ زمام املبادرة الهجومية؛ توجيه ضربة قاسية إىل قيادة "حماس"؛ 
وصيغة صارمة لشروط التسوية يف اليوم التايل من دون انسحابات 
ومرونة كما جرى يف األشهر األخيرة، واإلصرار على أن شروط الدفع قدماً 

  هي تقديم تنازالت يف موضوع األسرى واملفقودين.بخطوات مدنية مهمة 
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  .بين هذين البديلين املتناقضين ال يوجد بدائل وسطية قابلة للتطبيق
استمرار الوضع احلايل معناه استمرار االحتكاكات ولو بقوة خمتلفة يمكن 
أن تفاجئنا "حماس" خاللها وتبادر إىل معركة ضد إسرائيل. ثمة  احتمال 

يف األساس منع  –"حماس" إبداء مرونة يف مواقفها ضئيل ألن تقرر 
االحتكاكات العنيفة وقبول الواقع املدين القائم واالستجابة إىل الضغط 
املصري والقطري عليها. صحيح أن مصر أغلقت معبر رفح كخطوة 
عقابية على سلوك "حماس"، لكن ليس من الواضح اآلن ما إذا كانت 

االحتكاكات العنيفة بصورة كاملة  ستنجح يف إجبار "حماس" على منع
  ودائمة يف القطاع.

  الواقع املعقد يف قطاع غزة يثبت مرة أُخرى أن عملية "حارس األسوار" مل
تنتهِ فعالً، بل بقيت كقصة مفتوحة ومل تغير أساس قواعد اللعبة بين 
إسرائيل و"حماس". بناء على ذلك يتعين على إسرائيل االستعداد ملواجهة 

افية، ومن احملتمل يف األمد قريب. إذا أحسنت إسرائيل قراءة معركة إض
نوايا "حماس" وامتنعت من إسقاط منطقها على خصمها وأخذت  مبادرة 
هجومية بدالً من االجنرار إىل تبادُل ضربات مرهقة، فإن هذا سيعزز 

 فرص بلورة "تسوية جديدة" عند انتهاء املعركة املقبلة.
  

  سفير سابق - نون ڤيتسحاق لِ 
  26/8/2021"معاريف"، 

  
  كيف يمكن لبينت أن يأسر قلب بايدن

  
  من دون الهزيمة يف أفغانستان، زيارة رئيس احلكومة نفتايل بينت إىل

واشنطن هي زيارة مهمة جداً على عدة مستويات: على املستوى الشخصي 
ال والثنائي والدويل. مبدئياً، ال حاجة إىل إثقال املفاوضات بموضوعات 

ضرورة لها، بل اختيار األهم منها وإبقاء املوضوعات األُخرى لطواقم 
جملس األمن القومي ووزارة اخلارجية. األرضية مالئمة حلدوث تقارُب 
بين بايدن وبينت، بالطبع إذا مل يدخال يف نقاشات سياسية من شأنها أن 
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  تعرقل ذلك.
  على االجتماع. تدل التلميحات على رغبة أميركية يف إضفاء طابع حار

على هذا الصعيد، من املهم إنشاء آلية تواصُل بين الزعيمين من دون 
وسطاء. نوع من خط أحمر شخصي، يشعر كل طرف باالرتياح الستخدامه 
متى يشاء. وهناك حاجة إىل تعميق أكبر للمصالح القائمة ألنها ضمانة 

من سان الستمرار العالقة اخلاصة بين الدولتين. وبصفته ابن عائلة 
فرانسيسكو، يف إمكان بينت استغالل اجلانب العاطفي كي يأسر قلب 

  رئيس الواليات املتحدة.
  على مستوى العالقات الثنائية، يجب على بينت الدفع قدماً بثالثة

مبادىء أساسية: شفافية، وتعاون، وسالم، وعليه أيضاً أن يجعل الرئيس 
ما وبين الدولتين. من دون األميركي يشعر بأن هناك شفافية كاملة بينه

عمليات من وراء الظهر، وبكالم آخر: عليه أن يرمم االنطباع السيئ الذي 
  كان موجوداً خالل والية باراك أوباما وعندما كان بايدن نائباً ألوباما.

 ،والتأكد من أن أي  ويجب أن يكون التعاون كامالً وعلنياً بين االثنين
األفضل عدم االتفاق على موضوعات  طرف لن يفاجىء الطرف اآلخر. من

معينة، لكن من دون فرض الفيتو. يتعين على إسرائيل احملافظة على 
حرية العمل العسكري بمعرفة الواليات املتحدة وبالتنسيق معها. الشرق 

  األوسط مليء باملفاجآت وعلى إسرائيل الدفاع عن نفسها من أي سوء.
  سيجعله الذي  األمريف أفغانستان،  الهزيمةإىل بينت  رشيُ الّأبايدن سيقدّر

يحظى بنقاط إيجابية. فيما يتعلق بالسالم، يجب على بينت حث بايدن 
على إبداء املزيد من النشاط فيما يتعلق بالسالم بين إسرائيل والدول 
العربية. يجب أال تبقى اتفاقات أبراهام من دون تطوير أو استمرارية. هذا 

العربية، وللواليات املتحدة دور  اإلطار سيسمح بتوسيع دائرة الدول
  خاص يف ذلك.

  موضوعات يجب أن تكون مطروحة على  3على الصعيد الدويل، هناك
جدول األعمال، قبل كل شيء الصين. يجب على بينت أن يشرح لبايدن أن 
إلسرائيل عالقات جيدة مع الصين، لكنها خارج اللعبة بين واشنطن 

الواليات املتحدة، وإبداء رئيس وبيجين. املوضوع مشحون ويُقلق 
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  127مجلة الدرسات الفلسطينية العدد 
  

  
  
  
  

 

  
 

 

  "فلسطين تنتفض"
  

)، 127يصدر األسبوع المقبل عدد "مجلة الدراسات الفلسطينية" (
مايو، التي شملت كل هّبة شهر أيار/ متضمنًا ملفًا خاصًا عن

ب افتتاحية العدد وليد . وقد كت1936رة األولى منذ ثورة فلسطين، للم
 70الخالدي، بعنوان "تأمالت وخواطر"، مر بها على ما يربو على 

عامًا من النضال الفلسطيني. واقتصر باب مداخل، على نص الياس 
خوري عن "الكالم والكالم المكسور: الثقافة في مواجهة النكبة 

  المستمرة واالنحطاط اإلخالقي". 
نظمي الجعبة "حي الشيخ جّراح  ملف "فلسطين تنتفض" شارك فيه:

كميل منصور "دالالت هّبة القدس وحرب غزة  ومعركة البقاء؛
ودروسهما"؛ عبد الرازق فّراج "كي ال تتبدد تضحيات ومنجزات أيار 
الفلسطيني"؛ رندة حيدر "العملية العسكرية ضد غزة: حرب على 

: 48الوعي وصراع على السردية"؛ أنطوان شلحت "هبة فلسطينيي 
هدف مزدوج"؛ معين الطاهر "ما بعد القدس وسيفها"؛ سعاد قطناني 
"شوك الصّبار"، أحمد عز الدين أسعد "محو المحو: تأمالت في هّبة 
القدس وَمداراتها"؛ مهند عبد الحميد "مقومات إعادة البناء والتحرر"؛ 
عدنان أبو عامر "معركة غزة األخيرة وآفاقها المستقبلية"؛ عبد الجواد 

"التقاء أزمتين: قراءة في الهّبة الكبرى". ثالثة تحقيقات: عبد عمر 
؛ أمجاد سعيد 48ـالرؤوف أرناؤوط من القدس؛ حسن مواسي من ال

  شبات من غزة.
، حوارًا مع وليد الخالدي عن كتاب 127كما تضمن العدد 

"السيونيزم، أي المسألة الصهيونية: أول دراسة علمية بالعربية عن 
اسة بعنوان "إذن بالرواية" إلدوارد سعيد، ترجمها وقدم الصهيونية"؛ در 

لها عبد الرحيم الشيخ. ومقاالت لكل من: جانكيز تشاندار "روسيا 
اللعز: ليست امبراطورية، وٕانما دولة إمبريالية دائمًا"؛ ميشال نوفل 

اإليراني"؛ عمر تشبينار "رؤية بايدن إلى  –"صور التفاهم األميركي 
المية والشرق أوسطية"؛ داود تلحمي "إدارة بايدن سياسة أميركا الع

الشأن الفلسطيني: إنفراجات محدودة وحلول مؤجلة". وأخيرًا، قراءة في 
كتاب غسان أبو ستة وميشال نوفل "سردية الجرح الفلسطيني: تحليل 

 السياسة الحيوية إلسرائيل".


