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 150طعن يف بتاح تكفا. وخالل عملية الهدم وقعت أعمال شغب شارك فيها نحو 
ارات ورشقوا القوات اإلسرائيلية باحلجارة. وقد ردت فلسطينياً قاموا بإحراق اإلط

  هذه القوات على ذلك وعملت على تفريق احملتجين. 
 

 مندلبليت يطالب بالتسريع يف تعيين

 مسؤولين كبار يف الدولة

  
 3/11/2020"معاريف"، 

  
دعا املستشار القانوين لرئيس احلكومة أفيحاي مندلبليت باإلسراع يف  عملية 

عام للدولة ومفوض عام للشرطة. بدوره، طلب وزير الدفاع بني  تعيين مدّعٍ
غانتس من وزير العدل آيف نيسنكرون اإلسراع يف تعيين مدّعٍ عام للدولة وطرحه 
على احلكومة يف أقرب وقت للموافقة على التعيين. كما طلب من وزير الداخلية 

لة بحاجة حالياً أمير أوحنا تعيين مفوض عام يف أسرع وقت ممكن، وقال: "الدو
إىل استقرار، أن تكون فاعلة بصورة كاملة. ممنوع تأخير التعيينات ألن ذلك 

  سيمس بمصلحة املواطن اإلسرائيلي."

وكان املستشار القانوين للحكومة مندلبليت قدم رأيه يف املوضوع ورأى عدم 
وجود مبرر موضوعي يمنع احلكومة من إجراء التعيينات يف مناصب أساسية يف 
الدولة. وقال يف رسالة أرسلها إىل كل من رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو ووزير 
الدفاع بني غانتس: "عدم الدفع قدماً بالتعيينات يمس بصورة خطِرة بأداء عمل 
مؤسسات الدولة. لذا أطلب منكما العمل من دون تأخير، وبما يتالءم مع 

رة." وذكّر مندلبليت صالحياتكما على تعيين مسؤولين يف املناصب الشاغ
احلكومة بتعهدها أمام احملكمة اإلسرائيلية العليا إجراء التعيينات يف غضون 

  يوم من بعد تأليف احلكومة. وهذه الفترة مرت منذ وقت طويل. 100

ومن املعلوم أن تعيين مدّعٍ عام للدولة عالق بسبب اخلالف بين وزير العدل آيف 
نيسنكرون، الذي أقام جلنة للتعيين، وبين رئيس احلكومة، ألن التعيين نفسه 

 مرتبط بموافقة احلكومة، وبصورة خاصة بموافقة نتنياهو وغانتس. 
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 تقديرات تشير إىل أن يائير لبيد 

  يست غداً سيطرح اقتراح حل الكن
  

 3/11/2020"معاريف"، 

  
تشير التقديرات إىل أن زعيم املعارضة يائير لبيد سيطرح يوم األربعاء اقتراحاً 
بحل الكنيست. وعندما سُئل لبيد هل ال يزال ينوي طرح االقتراح بحل الكنيست 
أجاب: "هذه احلكومة الضعيفة يجب أن ترحل بسبب االقتصاد اإلسرائيلي، 

  الكورونا. االقتراح حُضّر، وسيُطرح يف يوم األربعاء."وبسبب معاجلة 

يف املقابل، أوضح مسؤولون كبار يف حزب أزرق أبيض أن احلزب ال ينوي 
االجنرار وراء مبادرة لبيد إسقاط احلكومة. وعلقوا على ذلك بالقول: "نحن ال 

لتوقيت نعمل عند لبيد وال عند نتنياهو." وشددوا على أن احلزب سيتخذ قراره يف ا
الصحيح، وذلك عندما يتضح له أن الليكود يعارض املوافقة على امليزانية لسنتْي 

، ويمنع التعيينات يف املناصب الكبيرة، كما يمنع اجتماع اللجنة 2002-2021
  الوزارية للتشريع. 

  
  % من اإلسرائيليين يفضّلون دونالد ترامب57

  
  3/11/2020"معاريف"، 

  
أف أم، إىل أن األغلبية الساحقة من  103أجرته شبكة أشار استطالع للرأي 

% من 57مب يف البيت األبيض. فقد أجاب اجلمهور اإلسرائيلي تفضّل دونالد ترا
الذين شاركوا يف االستطالع بأنهم سيصوتون ملصلحة ترامب. وبلغت هذه 

ن %. أمّا نسبة املؤيدين جلو بايدن وسط املشاركي84النسبة وسط اليمين املعتدل 
  % فقط من بين ناخبي اليمين).3% (23يف االستطالع فبلغت 

وبحسب االستطالع، لو جتري انتخابات جديدة يف إسرائيل اآلن، ستستطيع كتلة 
اليمين تأليف حكومة بسهولة إذا توحّد الليكود مع حزب يمينا. كما أظهر 
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جداً؛ ويمكن أن نشعر بحماسة قطاع األعمال عندنا. هل هذه االتفاقات 
ستفتح أمام إسرائيل أفقاً اقتصادياً متعدد األهمية؟ نعم ألنه يف نهاية 
األمر، لدولة إسرائيل اتفاقات جتارة حرة مع أغنى الدول يف العامل: اتفاق 

ق التجارة احلرة مع االحتاد التجارة احلرة مع الواليات املتحدة، واتفا
  األوروبي.

  دبلوماسية يمكن القول اليوم، أنه بعد إقامة الصين والهند أيضاً عالقات
عاماً، بات العامل كله مفتوحاً أمام التجارة  20مع إسرائيل قبل أكثر من 

، ما هي األهمية إذا كان األمر كذلكواالستيراد واالستثمارات املتبادلة. 
ات السالم بيننا وبين دولة مثل اإلمارات التي يبلغ عدد اخلاصة التفاق

  مليون نسمة، أو مع البحرين؟ 11سكانها 
 مع مناطق التجارة احلرة  ضافيةاتفاق السالم مع اإلمارات واالتفاقات اإل

يف دُبي، يف املطار واملرفأ، تفتح ثالث حلقات نشاطات ذات أهمية 
ا. تملك هذه الدولة قدرة شرائية كبيرة: احللقة األوىل هي اإلمارات نفسه

مليار دوالر، تقريباً ما يوازي ضعفي  240كبيرة، ويبلغ حجم استيرادها 
  مليارات دوالر. 107ونصف ضعف االستيراد اإلسرائيلي الذي يقارب 

  احللقة الثانية هي دول اخلليج التي نستطيع الوصول إليها عن طريق
املقصود دول مثل قطر، والكويت، اإلمارات ومناطق  التجارة احلرة هناك. 

مليون نسمة. وهذه بحد ذاتها تشكل  50والسعودية التي يبلغ عدد سكانها 
  سوقاً كبيرة.

 شرق آسيا، وحتى  - احللقة الثالثة هي دول مثل شرق أفريقيا وجنوب
الهند والصين. بواسطة مناطق التجارة احلرة املتطورة جداً يف دبي، وهي 

ومطار كبير من أكثر األماكن املقصودة يف العامل. أيضاً مرفأ بحري 
سنحظى بجسر نستطيع بواسطته الوصول إىل دول يف احللقة الثالثة. 
اإلمكانات كبيرة ومذهلة وهي بالتأكيد ستساهم يف حتسين حقيقي 
لالقتصاد اإلسرائيلي. لدينا الكثير كي نقترحه ولديهم مصالح يف 

  رات املتقدمة إلسرائيل:يالتطو
 تزودنا بمجموعة خدمات لوجستية ومالية،  هذه اطق التجارة احلرةمن

. هذا هو سبب عمل جزء من الشركات إنتاجوحتى بإمكان بناء خطوط 
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الكبرى يف العامل هناك. رجال األعمال يف إسرائيل يستطيعون أن يقيموا 
يف هذه املناطق احلرة شركات فرعية إسرائيلية بملكية إسرائيلية كاملة 

  شراكة مع شركات من دول أجنبية.بالأو 
  هي اإلعفاء الضريبي. يف إمكان هذه ميزة أُخرى ملناطق التجارة احلرة

 إىلاإلمارات، أو  ممتدة إىل هال شركات إسرائيلية تطوير العمل يف فروع
  منطقة تقريباً غير حمدودة يف أفريقيا وآسيا.  إىلدول اخلليج، و

 ملطلوب، مثل وسائل قتالية وخدمات باإلضافة إىل التصدير اإلسرائيلي ا
سيبرانية، لدى إسرائيل ابتكارات متقدمة لها فائدة كبيرة لإلمارات 

استخدام ناجع لشبكة املياه  ضاً جليرانها، مثل حتلية املياه؛وأي
م النفط اخلام وتكريرها؛ تطوير الطاقة الشمسية البديلة من استخدا

عانيها؛ تنمية الزراعات أوسع موية متطورة بصحراومشتقاته؛ زراعة 
الصحراوية؛ زراعة الطحالب؛ برك األسماك؛ وطبعاً كل هذا بمساعدة 

  تكنولوجيا املياه. 
  ،باإلضافة إىل ذلك، يوجد يف دول اخلليج طلب كبير على املواد الغذائية

والكيميائية، واملنتوجات البالستيكية، واملعدات الطبية، واخلدمات 
وأيضاً خدمات التخطيط واألبحاث والتنمية،  الطبية، واألمن الداخلي،

تملك إسرائيل قدرات مؤكدة وحمترمة يف العامل كله. هذه فرص و
اقتصادية كبيرة، ومع تأسيس خطوط طيران بين البلدين ستتطور سوق 

  كبيرة جديدة. 
  لكن ليس جمال التصدير فقط يمكن أن يشهد زخماً كبيراً، سيكون هناك

املعاكس من خالل تصدير اإلمارات إىل إسرائيل زخم أيضاً يف االجتاه 
منتوجات نفطية، وغذائية، وجموهرات وأحجار كريمة، وخدمات سياحية. 
كما أن اجملال مفتوح أيضاً يف جمال االستثمارات املتبادلة. لدى  

ليار دوالر، مثل الصين الكبيرة، م 1.3اإلمارات صندوق لالستثمار بنحو 
  التكنولوجيا املتطورة يف إسرائيل.هي معنية باالستثمار يف 

  باإلضافة إىل اتفاقات تولّد هذه اإلمكانات االقتصاديةنأمل كثيراً بأن ،
  السالم، عالقات ودية حقيقية بين شعبي البلدين.  

  



االقتباس يرجى ذكر املصدرعند   
 
8 

  حملل سياسي -إيتمار أيخنر 
  3/11/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
  القرن، إيران، واتفاقات السالم: صفقة

  الواليات املتحدة وإسرائيل بعد االنتخاباتالعالقات بين 
  

  ال شك يف أن رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو سيفرح بفوز صديقه دونالد
ربع سنوات إضافية، لكنه لن يعترف بذلك بصورة ألترامب بوالية ثانية 

رسمية. صحيح أن ترامب أعطى نتنياهو شيكاً مفتوحاً بعد ثماين سنوات 
أوباما، لكن هذا ال يعني أنه سيذرف دمعة إذا فاز  من املواجهات مع إدارة

بايدن. هناك صداقة عمرها سنوات طويلة بين الرجلين، ويوجد بينهما 
كيف  - كيمياء ممتازة. عشية االنتخابات الرئاسية يف الواليات املتحدة
  ستؤثر هوية الفائز يف العالقات بين الواليات املتحدة وإسرائيل؟ 

  نالرئيس اجلديد بايد
  جو بايدن هو صديق كبير إلسرائيل ومن املؤمنين بااللتزام األميركي

بأمن إسرائيل واحملافظة على تفوّقها العسكري النوعي. يف نظره، دعم 
إسرائيل عميق وحساس وصادق. وقد أثبت ذلك يف عدد ال يحصى من 

  التصريحات املؤيدة إلسرائيل، ويف تشريعات مؤيدة لها يف الكونغرس. 
  ،يؤمن بايدن بحل الدولتين، وبإقامة دولة يف املوضوع الفلسطيني

فلسطينية تعيش بسالم وأمان إىل جانب إسرائيل. يف رأيه، هذا احلل يجب 
العربي،  - أن يقود السياسة األميركية يف موضوع النزاع اإلسرائيلي

  ويجب احملافظة عليه.
 يف رأس سلم الفلسطيني  - مع ذلك، لن يكون املوضوع اإلسرائيلي

أولوياته. زعامة أبو مازن تقترب من نهايتها ومعركة الوراثة على 
شكوك األبواب، احلكومة اإلسرائيلية غير فاعلة يف الوقت احلايل ومن امل

 أن تكون شريكة يف مفاوضات، ويسود بين نتنياهو وأبو مازن عدم فيه
  مياه من هذه الصخرة. ثقة مطلق. يف اخلالصة، لن تخرج 
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 ضافة إىل ذلك، من املتوقع أن يركز بايدن يف سنته الرئاسية األوىل، باإل
مثل مكافحة الكورونا، ورأب  - يف األساس على موضوعات داخلية

التصدعات يف اجملتمع األميركي. ليس هذا ما سيمنع االهتمام بالسياسة 
اخلارجية، لكن الفلسطينيين لن يكونوا يف الصفوف األوىل. قبلهم هناك 

تظر بالدور، املوضوع اإليراين، وعودة قيادة الواليات املتحدة مَن ين
  للناتو، وترميم العالقات مع الصين، وموضوعات أُخرى.

 احملافظة على حل الدولتين أليام أفضل، واملعنى  رغب يفلكن بايدن سي
تشجيع الطرفين على اتخاذ خطوات إيجابية واالمتناع من القيام 

ن التقدير أن إدارة بايدن ستطلب من إسرائيل بخطوات أحادية اجلانب. يمك
االمتناع من توسيع املستوطنات وعدم احلديث عن الضم من اآلن 
فصاعداً. وستطلب من الفلسطينيين االمتناع من القيام بخطوات سلبية، 

ودفع رواتب للمخربين، والتحريض. مثل نزع الشرعية عن إسرائيل، 
تعلن فيها اإلدارة األميركية  إسرائيل أن تنسى األيام التي تستطيع

بحيث تطبَّق على الضفة  ية املستوطنات، وتوسيع االتفاقاتقانون
  الغربية، وهلم جراً. 

  أنطوين بلينكن، املستشار السياسي لبايدن وأحد املرشحين ملنصب وزير
اخلارجية، قال إن بايدن ال ينوي إعادة السفارة األميركية من القدس إىل 

، التقدير أن بايدن سيطلب إقامة القنصلية التي كانت تل أبيب. مع ذلك
مسؤولة عن العالقات مع الفلسطينيين من جديد. القنصلية كانت تعمل 
يف القدس خالل فترة ترامب، وحتولت إىل فرع للسفارة األميركية، 

إذا كانت  ما وتوقفت عن التعامل مع الفلسطينيين. ليس من الواضح
  القدس أو يف أراضي الضفة الغربية. القنصلية ستقام جمدداً يف

 استئناف تقديم املساعدة املالية للفلسطينيين، التي توقفت نوي بايدن ي
إعادة فتح السفارة الفلسطينية يف واشنطن. هذه ويف أيام ترامب، 

اخلطوات كلها تهدف إىل استعادة ثقة الفلسطينيين بالواليات املتحدة 
  .مناسبكوسيط 

  سياسة التطبيع اإلقليمية لترامب إزاء إسرائيل، ستتبنى إدارة بايدن
وستحاول استغالل زخم اتفاقات السالم والتطبيع التي وُقِّعت. سيعمل 
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بايدن على تشجيع الدول العربية واإلسالمية على مواصلة عملية التطبيع 
إيجاد زخم إيجابي حلل الدولتين إىل ها شدّمع إسرائيل، لكنه سيحاول 

  يف احلوار.ودمج الفلسطينيين 
  التقدير أن السعوديين سيحتفظون بقرار تطبيع العالقات مع إسرائيل إىل

ما بعد حتديد هوية الرئيس األميركي املقبل، وهل سيكون ترامب أو 
بايدن. إذا وافقت السعودية على تطبيع العالقات مع إسرائيل فإن هذا 

حذو  اسيكون هدية كبيرة لبايدن وإرثه. السعوديون يمكن أن يحذو
. وهذا 35-اإلماراتيين، وأن يطلبوا هم أيضاً صفقة شراء طائرات أف

سيضع بايدن والديمقراطيين أمام معضلة صعبة، كونهم حتفّظوا عن بيع 
الطائرات إىل دول تخرق احترام حقوق اإلنسان. لكن السابقة مع اإلمارات 
ستجعل من الصعب على بايدن أن يرفض، وخصوصاً خالل حماولته مد 

  يد إىل إيران.ال
  ،من املتوقع أن يرمم بايدن عالقات الواليات املتحدة مع الدول األوروبية

وهذا يعني بصورة غير مباشرة أيضاً زيادة التدخل األوروبي يف عملية 
  السالم يف الشرق األوسط، تدخّل كُبح  بازدراء خالل فترة ترامب.  

  متقدماً يف السياسة اخلارجية مكاناً  من املتوقع أن يحتلالنووي اإليراين
إىل االلتزام بصورة ت إيران ديدة. لقد صرّح بايدن بأنه إذا عادلإلدارة اجل

التفاق النووي، فإن الواليات املتحدة ستنضم إليه من جديد، كاملة با
وهو ما يعني رفع العقوبات. فقط بعد ذلك ستُجري إدارة بايدن 

على االتفاق على "تعزيز مفاوضات مع إيران، وستعمل مع حلفائها 
  وتمديد صالحية" بنود االتفاق.  

 ستقف الواليات املتحدة ضد نشاطات إيران وزعزعة  يف املقابل
االستقرار، والتهديدات التي تطرحها على املنطقة، وستواصل استخدام 

قوق اإلنسان، وتأييد حلعقوبات حمدودة ضد إيران يف أعقاب خرق 
  االرهاب، وتطوير صواريخ.

 عتقد بايدن أن العقوبات ستكون فعالة فقط إذا اعتُبرت الواليات املتحدة ي
مل مع اجملتمع الدويل. وهذا اعتمن جديد شريكاً موثوقاً به تعرف كيف ت

يتطلب تشاوراً قريباً مع إسرائيل ودول اخلليج، وموقفاً معاكساً ملوقف 
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ات املتحدة، إدارة ترامب التي انسحبت من االتفاق النووي، وعزلت الوالي
وتسببت بعدم موافقة أي دولة على االنضمام إىل فرض حظر السالح على 
إيران. سيحاول بايدن أن يكون أكثر تشدداً من أوباما  إزاء اإليرانيين، كما 

  سيحاول إدخال حتسينات على االتفاق النووي. 
 يف كمندوب نتنياهو عمل عندما: وبايدن نتنياهو بين الشخصية العالقة 

 أشخاص. املقربين األصدقاء من وبايدن هو أصبح واشنطن، يف فارةالس
 بينهما كبيرة كيمياء وهناك حقيقية، صداقة إنها قالوا بايدن حميط يف

 يف اخلالفات ومناقشة بصدق، التحدث يعرفان هما. "جيدة ودينامية
  ."ودية بروح الرأي

 اإلسرائيلية الديمقراطية كثيراً يحترم بايدن املصادر، هذه إىل باالستناد 
 وأضافت. للحكومة رئيساً اإلسرائيليون يختاره شخص أي مع وسيعمل

 جيدة بصورة العمل على قادر أنه يف شك لدينا ليس" بايدن أوساط
   نتنياهو." فيهم بمن إسرائيلي، زعيم أي مع وبناءة

 فاز إذا: القسم املقبل الرئيس أداء حتى االنتخابات بين االنتقالية الفترة 
 املوضوع يف بخطوات القيام ترامب إدارة حتاول أن احتمال هناك بايدن

 ظل يف أيضاً تداعيات لها ستكون األرض على حقائق خللق الفلسطيني،
 قانونية ضد األمن جملس قرار من أميركي كانتقام وذلك. بايدن إدارة

 فرض من امتنعت التي أوباما إدارة من بتشجيع مُرِّر والذي املستوطنات،
 حركة بمثابة كان القرار هذا. تنصيبه وقبل ترامب فوز بعد عليه، الفيتو
 اليمين أن االفتراض ويمكن. لنتنياهو وصفعة أوباما إدارة  من أخيرة

 الضبابية الفترة هذه خالل خلقي كي ترامب على سيضغط اإلسرائيلي
   ض.األر على حقائق

 إىل القرن صفقة ترجمة هو ترامب إدارة فحصتها التي االحتماالت أحد 
 يف - نتنياهو وحكومة ترامب إدارة بين رسائل تبادل أو تفاهمات

 سياسة إىل القرن صفقة وحتويل بايدن، إدارة يدي لتكبيل حماولة
  .املتحدة والواليات إسرائيل بين عليه متفق إىل توجهو رسمية أميركية

 احلكومة رئيس إىل بوش السابق الرئيس رسالة يشبه األمر فإن ذلك، مع 
 خلطة تأييده عن فيها أعرب ، والتي2004 أبريل/نيسان يف شارون
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 كاعتراف رسالةال وأنصاره شارون قدم وبينما. غزة عن االنفصال
 أقل، أهمية الكتاب أولت األميركية اإلدارة االستيطانية، بالكتل أميركي

 رسالة بايدن، حملة يف جهات بحسب. له تنكرت فقد أوباما إدارة أمّا
  .تأثير لها يكون أن يف شك وثمة بايدن، تُلزم لن تفاهم مذكرة أو كهذه

 بخطوة ترامب إدارة تقوم أن هو املعقولية، ضئيل لكن آخر، احتمال 
 يف وتعلن املستوطنات، قانونية بشأن العلنية التصريحات غير إضافية

. الغربية الضفة من أجزاء على إسرائيل بسيادة االعتراف االنتقالية الفترة
 وذلك واقعياً، االنتقالية الفترة يف الضم احتمالال يكون  أن املعقول من

 على سنوات 4-3 مدة الضم بلجم اإلمارات مع األميركي االلتزام ببسب
   .األقل

 عالقاتهم لتطبيع السعوديين على ستضغط ترامب إدارة أن التقدير يمكن 
 نوالسعودي يقدّم لن األغلب على لكن االنتقالية، الفترة يف إسرائيل مع

  .بايدن إىل إعطاءها ويفضّلون عرجاء، بطة هو رئيس إىل الهدية هذه مثل

  لترامب إضافية سنوات أربع
 التطبيع اتسياس زخم مواصلة سيحاول إضافية، بوالية ترامب فاز إذا 

 الشرق يف أُخرى دول إشراك على وسيعمل يقودها، التي إسرائيل مع
  .وأفريقيا األوسط

 أميركي جهد أيضاً يبرز لكن السعودية، نحو سيوجَّه األساسي اجلهد 
 اإلجنيلي املستشار أيفنس، مايك. د رأي يف. عُمان اختراق مع إلحداث
 الفارسي اخلليج لدول" جمنون سباق" سيحدث جمدداً فاز إذا لترامب،
 هم الرئيس، من يريدونها أمور هناك: "وأضاف. إسرائيل مع للتطبيع

 أن واعتقد ،35-أف شراء تريد أُخرى ودول قطر. الشيعة من جداً قلقون
 ليس ستأتي التي الدول من الكثير هناك سيكون. سيبيعهم إياها ترامب

  ."القدس إىل سفاراتها لنقل أيضاً بل إسرائيل مع السالم لصنع فقط
 انتُخب إذا أنه مرة من أكثر صرّح ترامب اإليراين، بالنووي يتعلق فيما 

 أساس يف". أسابيع خالل" إيران مع اتفاق إىل سيتوصل فإنه ثانية لوالية
 ألنها بايدن، انتخاب وتتمنى تنتظر إيران أن التقدير  يوجد ترامب منطق
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 الداخلية الضغوط من إضافية سنوات 4 حتمّل على قادرة غير أنها تدرك
  .العقوبات سببتها التي املسبوقة غير

 معهد يف الباحث أفينتال، أودي االحتياط يف العميدحذّر  ذلك مع 
ه إذا أن من اجملاالت، املتعدد هرتسليا مركز يف واالستراتيجيا السياسات

 أن لحملتما منف طهران، مع اتفاق إىل للتوصل جداً تواقاً ترامب كان
  .احملدّث النووي االتفاق شروط عن يتنازل

 وعده حتقيق على قادر أنه ترامب للعامل يثبت كي كالمه، بحسب 
. إسرائيلية نظر وجهة من" سيئة صفقة" عقدي أن يمكن االنتخابي،

 الرئيس باتفاق مقارنة" دراماتيكي حتسين" أنها على الصفقة وسيسوّق
 عملياً بصورة تعدَّل يتضمنها مل التي اخلطِرة العيوب أن ولو أوباما،

  جوهرية.
 أي ضد الوقوف إسرائيل على جداً الصعب من سيكون الوضع، هذا مثل يف 

 بعد وبالتأكيد. دويل بتأييد ويحظى ترامب الرئيس يدعمه إيران مع اتفاق
 بالسيادة واعترف القدس، إىل األميركية السفارة ترامب نقل الرئيس أن

  .عربية دول مع التطبيع التفاقات وسعى اجلوالن، هضبة يف  اإلسرائيلية
 االمتناع اإليراين النظام يحاول أن املتوقع من جمدداً، ترامب انتُخب إذا 

 تظهره بصورة املفاوضات طاولة إىل عائداً" األربعة على الزحف" من
 موقفه تعزيز سيحاول أنه االفتراض املعقول من. ومضغوطاً ضعيفاً

 لتكديس ،"نوعيتها"و االتفاق خروقات حجم توسيع بواسطة املفاوض
  .املفاوضات يف مقايضة أوراق
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  صدر حديثاً 
  

  : حتول شعب1987انتفاضة 
  
  

 .عالء جرادات ،روجر هيكوك تقديم وحترير:
  
  
  

 

  
  
  
  

 

عقدت مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف بيرزيت وغزة 
، 2017تشرين الثاين/نوفمبر  30إىل  24وبيروت، من 

: احلدث والذاكرة"، بمناسبة 1987مؤتمراً بعنوان: "انتفاضة 
اندالع االنتفاضة الفلسطينية سنة عاماً على  30مرور 
. ويستند هذا الكتاب إىل أوراق ومداخالت وشهادات 1987

 قُدمت يف هذا املؤتمر، وجميعها خضع للمراجعة والتحكيم.
يعكس املساهمون رؤى سياسية متنوعة، ذلك بأنهم 
منخرطون يف طيف واسع من احلقول: من التعليم إىل العلوم 

شارك بعضهم يف األحداث موضوع إىل التجارة إىل الفن. و
النقاش، وكان البعض اآلخر يف سن صغيرة خاللها، لكنهم 
اجتمعوا ليفكروا يف أسباب وجمريات وتبعات أحداث تعود 

  إىل جيل إىل الوراء.
هذه األمور كلها جعلت من هذا الكتاب الكتاب األول والفريد 
 يف نوعه الذي يقدم رؤى لالنتفاضة متعددة األبعاد ومن

خمتلف األجيال، والذي يبحث عن مفاتيح ألبواب مستقبل 
فلسطيني غارق يف ماض مضطرب ومتناقض. وبهذا فهو 
يخدم قراء متنوعين، متخصصين وغير متخصصين، ممن 
يسعون لفهم فصل أساسي من تاريخ فلسطين والشرق 

  األوسط والعامل، بصورة أفضل.

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650673

