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 تمرين واسع النطاق يحاكي ]اجليش اإلسرائيلي يعلن انتهاء 
 لبنان[معركة متعددة اجلبهات تتضمن مناورة برية يف 

 
 03/03/0303، "معاريف"

 
 اجليش أنهى أمسأن اجليش اإلسرائيلي  ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان

يحاكي معركة ، وطلق عليه اسم "السهم القاتل"أُواسع النطاق  )اخلميس( تمريناً 
 لبنان.متعددة اجلبهات تتضمن مناورة برية يف 

غارة دي ؤت تم على أساس افتراض أنالتخطيط لهذا التمرين  وأضاف البيان أن
ىل رد إ حزب الله،ة، وأسفرت عن مقتل ناشط يف إسرائيل يف سوريإىل سبت نُ جوية

قوات  وبقيام احلزب بإرسالالتدهور إىل حرب شاملة من جانب احلزب يتسبب ب
 قفضالً عن إطال ،راضي اإلسرائيليةاجتاه األ لديه، يفوهي قوات النخبة  ،رضوانال

 .القذائف والصواريخ يومياً
 نإفيف كوخايف ألجيش اإلسرائيلي اجلنرال هيئة األركان العامة لوقال رئيس 

 ة وتعزيز القدراتتعددذرع اجليش املأالتمرين يهدف إىل توثيق التنسيق بين 
كافة واجهة االستعداد مل أتماجليش اإلسرائيلي على  وأكد أنالهجومية. 

 .السيناريوهات
 

 رسالة إىل عباس يدعوه فيها يوجهشكنازي ]أ
 [لعودة إىل طاولة املفاوضات مع إسرائيلإىل ا

 
 03/03/0303"يديعوت أحرونوت"، 
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وزير اخلارجية  قالت مصادر رفيعة املستوى يف وزارة اخلارجية اإلسرائيلية إن
رسالة إىل رئيس السلطة الفلسطينية حممود  ]"أزرق أبيض"[ وجّهشكنازي أغابي 

 لعودة إىل طاولة املفاوضات السياسية مع إسرائيل.إىل اعباس يدعوه فيها 
لويجي دي  يليطااإلارجية اخلوزير إىل أن الرسالة سُلمت  وأضافت هذه املصادر

 خالل االجتماع الذي عقده مع أشكنازي يف القدس أمس )اخلميس(، وذلكمايو 
م القيام بها إىل األراضي الفلسطينية اليوالوزير االيطايل التي يعتزم زيارة العشية 

 )اجلمعة(.

 
 إزالة األميركي على -اإلسرائيلي]منظمة التحرير الفلسطينية: االتفاق 

 [غطاء سياسي خملطط الضم العائق أمام التعاون العلمي يف الضفة الغربية
 

 03/03/0303"هآرتس"، 
 

لية رئيس احلكومة اإلسرائي شجبت منظمة التحرير الفلسطينية االتفاق الذي وقّعه
ول أمس أان سفير الواليات املتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدموبنيامين نتنياهو 

إزالة العائق أمام التعاون العلمي بين إسرائيل والواليات  )األربعاء( ونصّ على
 .املتحدة يف جامعة أريئيل يف يهودا والسامرة ]الضفة الغربية[

 يفحمد جمدالين أقال عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية و
هو بمثابة االتفاق  )اخلميس(، إن هذاتصريحات أدىل بها إىل وسائل إعالم أمس 

غور  ليس فقط يف ،الضم خملطط عطاء احلكومة اإلسرائيلية الغطاء السياسي جمدداًإ
 الضفة الغربية.أنحاء سائر  األردن إنما يف

 
 كيين املولودين يف القدسيرستسمح للمواطنين األم : الواليات املتحدةبومبيو]

 [رىخوازات السفر والوثائق القنصلية األُ بتسجيل إسرائيل كبلد املولد على ج
 

 03/03/0303"هآرتس"، 
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 (اخلميس) أمس يف بيان صادر عنه كي مايك بومبيويرأعلن وزير اخلارجية األم

كيين املولودين يف القدس يرستسمح اآلن للمواطنين األم الواليات املتحدةأن 
 .رىخالقنصلية األُ بتسجيل إسرائيل كبلد املولد على جوازات السفر والوثائق 

ن حتديد املدينة مامتنعت  لسياسة دامت عقوداً تغييراًبومبيو هذا ويمثل إعالن 
يف حماولة من الواليات املتحدة للبقاء على احلياد يف  إسرائيلكجزء من دولة 

 -املسائل الكبرى التي تتعلق بالوضع النهائي للنزاع اإلسرائيلي إحدى
 .الفلسطيني

إن تغيير السياسة سيكون ساري املفعول على الفور، وأنه  هيانوقال بومبيو يف ب
االعتراف بالقدس ، 2322 سنةكي دونالد ترامب يريتوافق مع قرار الرئيس األم

 .إليهاكية يرعاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األم
وسط موجة من البوادر والنشاطات الدبلوماسية التي تهدف إىل  ويأتي هذا القرار

عدة  بلقلناخبين اليهود واملسيحيين اإلجنيليين املوالين إلسرائيل جتنيد دعم ا
 نوفمبرتشرين الثاين/ 3 يوم األميركية التي ستجري االنتخابات الرئاسية منأيام 

 املقبل.
 

 من اغتيال رابين هناك سنة 02بعد  :نتنياهو]
 [حتريض على اغتيال رئيس احلكومة وعائلته

 
 03/03/0303"يديعوت أحرونوت"، 

 
 22مناسبة ذكرى مرور يف خاصة جلسة  عقد الكنيست اإلسرائيلي أمس )اخلميس(

يس رئ قاليتسحاق رابين رئيس احلكومة اإلسرائيلية السابق على اغتيال  سنة
 .لتهديدات ضده وضد عائلتهل خاللها إن هناك جتاهالًاحلكومة بنيامين نتنياهو 

من اغتيال رابين هناك حتريض على اغتيال رئيس  سنة 22بعد " :وقال نتنياهو
 ."احلكومة وعائلته، وال أحد تقريبا يقول أي شيء
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 ورةصب يجب إدانة العنف السياسي من جميع األطراف، مشيراً وأضاف نتنياهو أنه
 علينا جميعاً وقال: " .إىل خطر التحريض على وسائل التواصل االجتماعي ةخاص

حريض وإدانة املظاهر الفعلية للعنف السياسي من أي جهة. إدانة اآلثار املدمرة للت
تعتمد  .صندوق االقتراعمن  إطالق النار يف ساحة مدينة مل ولن يكون بديالًإن 

هذه هي عظمة شبكات والديمقراطية على عدم خضوع اإلعالم لصوت واحد 
 ك،نها تقدم مساهمة مهمة يف الديمقراطية، لكن حتى هنابأالتواصل االجتماعي 

 ." يكون حتريض على القتل والعنف من أي جانبيجب أالّ
 

 مقعداً  02ع الليكود إىل ]استطالع "معاريف": تراجُ
 مقعداً[ 00وحصول حتالف "يمينا" على 

 
 03/03/0303"معاريف"، 

 
أظهر استطالع للرأي العام أجرته صحيفة "معاريف" بواسطة معهد "بانلز 
بوليتيكس" املتخصص يف شؤون االستطالعات هذا األسبوع أنه يف حال إجراء 

اآلن ستتراجع قوة حزب الليكود برئاسة رئيس  24االنتخابات العامة للكنيست الـ
حصل يف استطالع  بينمامقعداً،  22احلكومة بنيامين نتنياهو ويحصل على 

مقعداً، ووصلت قوته خالل ذروة املوجة األوىل من تفشي  33األسبوع الفائت على 
 مقعداً. 43فيروس كورونا إىل أكثر من 

كما أظهر االستطالع ازدياداً كبيراً يف قوة قائمة "يمينا" بزعامة عضو الكنيست  
ومي زب االحتاد القنفتايل بينت املكونة من حزب اليمين اجلديد برئاسة بينت، وح

 مقعداً. 22 مقاعد، إىل 2برئاسة بتسلئيل سموتريش، واملمثلة يف الكنيست احلايل بـ

 تلم" بزعامة عضو الكنيست -سيحصل حتالف "يوجد مستقبل ،ووفقاً لالستطالع
مقعداً، وقائمة حزب  12مقعدًا، وحتصل القائمة املشتركة على  22يائير لبيد على 

 23وزير الدفاع ورئيس احلكومة البديل بني غانتس على  "أزرق أبيض" بزعامة
مقاعد، ويحصل كل من قائمة حزب شاس لليهود احلريديم ]املتشددون دينياً[، 
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 9قائمة حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على و
مقاعد، وقائمة حزب  2مقاعد، وحتصل قائمة حزب يهدوت هتوراه احلريدي على 

 مقاعد. 6ميرتس على 
و"غيشر" و"ديرخ إيرتس"  "البيت اليهودي"ولن تتمكن قوائم أحزاب العمل و

و"عوتسما يهوديت" ]قوة يهودية[ من أتباع احلاخام مئير كهانا من جتاوز نسبة 
 (.%3222احلسم )

شخصاً يمثلون جميع فئات السكان  249نة مؤلفة من وشمل االستطالع عيّ
 .%424مع نسبة خطأ حدّها األقصى  البالغين يف إسرائيل

 

 

 
 

مستشار إعالمي سابق لرئيس احلكومة بنيامين نتنياهو وقنصل  -شاي بزاك
 سابق يف الواليات املتحدة

 
 02/03/0303"يديعوت أحرونوت"، 

 
  ةالسياسية واألمنيالقضايا يف حال فوز بايدن، 

 يف مكان  قد تصبح واالقتصادية األكثر جوهرية إلسرائيل
 ترامبإدارة مع فيه كانت  غير الذيآخر 

 
  تشير توقعات كثيرة إىل أنه من غير املؤكد أن يكون لدى الرئيس األميركي

دونالد ترامب سبب وجيه لالحتفال األسبوع املقبل بعد انتهاء انتخابات 
املفاجأة الكامنة يف فوزه يف  عنكثيرون  الرئاسة األميركية. ويتحدث

املؤشرات التي اختار احملللون  عن، و2326 سنةاالنتخابات السابقة 
، ومنها أن فوزه على مرشحة احلزب واملستطلعون جتاهلها يف حينه
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فلوريدا  مثل الديمقراطي هيالري كلينتون يف بعض الواليات،
، كان بفارق طفيف تراوح بين وبنسلفانيا ،ميتشغانو ،ويسكونسينو

كلينتون  جعلطفيف كان سي أي تغييرأن و ،يف املئة 222و أعشار باملئة
 .رئيسة اليوم

  ون من وضع كلينت بايدن أفضل اآلن بكثيراملرشح الديمقراطي جو وضع إن
الواليات  تلكيف الرأي العام ، سواء من ناحية استطالعات يف حينه

أوساط مؤيدي من ناحية احلماسة هذه املرة للتصويت يف  وأ ،وغيرها
 ،كورونابفيروس ازدياد اإلصابات يف ظل  وأساساً ،الديمقراطي احلزب
 خرى تصوتأُحتى يف واليات  ، وذلكضعف لترامبالنقطة األيُعتبر والذي 
 .إىل الديمقراطيين هذه املرة صوتها ويمكن أن تنقل ،للجمهوريين تقليدياً

  ىل ضافة إباإلاالنتخابات. يوم من الصعب التنبؤ، فاألمور قد تتغير حتى
ائج ظهر فيه النتيمكن له أن يؤدي إىل وضع تُ و ذلك، ثمة تصويت يف البريد

االنتخابات يف صناديق االقتراع فوزًا لترامب، بينما نتائج  ةيف ليل
كثر لبايدن ستصل بعد بضعة أيام من ذلك أمصوتي البريد ممن يصوتون 

وال  ،هذه املرة . كما أن االعتراف بالهزيمة ليس مؤكداًكلياً ر الصورةلتغيّ
يفعل ترامب ذلك، ويمكن للقصة أن إىل أن حاجة هناك ما كانت  إذاسيما 

 .عديدة تستغرق أياماً

  ىل إوبالنسبة  ،إسرائيل ولح األميركيةاالنتخابات بطبيعة احلال ال جتري
إىل ، لكن دولة إسرائيل بحاجة معظم الناخبين هذه مسألة هامشية تماماً

يات املتحدة هو جو بايدن، للوال املقبلأن يكون الرئيس  الحتمالتستعد أن 
خ جملس الشيوعلى الديمقراطيون على جملس النواب وربما  وإىل أن يسيطر

ة الصاخبة يف الهوامش اليسارية واملتطرفة موعن اجملأ. صحيح اًأيض
لك تللحزب الديمقراطي الذي سيسيطر يف الواليات املتحدة ستبقى يف 

يف كل ما يرتبط  ذلك بما يف ،كبرأذات تأثير ستكون الهوامش، لكنها 
 .لعالقات مع إسرائيل والشرق األوسطبا
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  واالقتصادية األكثر جوهرية لدولة  ةالسياسية واألمنيإن القضايا
التهديد اإليراين، حزب الله، استمرار الصراع على اتفاقات السالم  -إسرائيل

إدارة ظل من شأنها أن تكون يف  -ن ومع الدول يف اخلليج، الفلسطيني
ترامب. إدارة مع  فيه حتى اآلنكانت  غير املكان الذين يف مكان آخر بايد

. إىل أبعد احلدودكما أن أهمية عالقات إسرائيل مع دول أوروبا ستزداد 
ة السياس حساباتأكثر بكثير يف  فالدول األوروبية ستكون جزءاً معتبراً

موقف دول أوروبا  فإناخلارجية لبايدن مما كانت لدى ترامب. وهكذا 
قفها موفإن  لككثر أهمية. كذأمع إيران سيكون النووي التفاق إىل ابالنسبة 

 من مكانة إسرائيل يف الشرق األوسط، والذي كان حتى اآلن يأتي أساساً 
مع  نيعاملوقّ ينور الفلسطيني وبدأ يتغير بسبب االتفاقظمن خالل املن

ا ذإخرى إىل الوراء أن يعود مرة أُ والبحرين، يمكنالعربية املتحدة اإلمارات 
عد على إسرائيل أن تستور بايدن سياسته وسلم أولوياته يف منطقتنا. ما غيّ
 .اً أوروبا أيض يف مقابلو ،الواليات املتحدة يف مقابللذلك 

 ْلكن تأثيرهما على العامل، مل يعودا شابيناألميركية ن للرئاسة إن املرشحي 
ألهمية، ونتائج االنتخابات وتداعياتها باتت كله وعلى إسرائيل يف غاية ا

 .هنا خلف الزاوية

 
 طال ليف رام، حملل عسكري

 02/03/0303"معاريف"، 
 

 اإلسرائيلي للمستقبل  احلرب املقبلة: تمرين "السهم القاتل"، يكشف رؤية اجليش 
 

  تمرين "السهم القاتل" الذي جرى هذا األسبوع يف شمال البلد هو فرصة
لفهم كيف ينظر اجليش اإلسرائيلي إىل احلرب املقبلة، يف حال حدثت. 
صحيح كما يبدو، أن فرص اندالع مواجهة عسكرية  يف قطاع غزة يف 
السنة املقبلة أكبر بكثير من اندالعها يف اجلبهة الشمالية يف مواجهة حزب 
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الله، لكن التهديد من الشمال أكثر خطراً بكثير. يف اجليش اإلسرائيلي 
يقدّرون بمعقولية كبيرة أنه إذا اندلعت مواجهة يف الشمال، على ما يبدو 

 أيضاً لن يكون هناك هدوء يف قطاع غزة.
  املواجهة مع حزب الله يف لبنان لن تكون كما كانت عليه يف املاضي، ومن

تلفة تماماً. يف اجليش اإلسرائيلي يعتقدون أن إطالق املتوقع أن تكون خم
صواريخ يف اجتاه إسرائيل سينفَّذ من مناطق ُأخرى يف الشرق األوسط، 
يوجد فيها مواقع ميليشيات موالية إليران، يف األساس يف سورية والعراق، 

 لكن هناك سيناريوهات حمتملة أُخرى. 
 ء تفصيالت عمّا إذا كان ضمنيف اجليش اإلسرائيلي ليسوا مستعدين إلعطا 

السيناريوهات التي جرى التدرب عليها سيناريو قيام إيران بعمليات 
عسكرية مباشرة ضد إسرائيل؛ ورداً على ذلك، هل ستهاجم إسرائيل أيضًا 
يف األراضي اإليرانية. لكن تشغيل ميليشيات وقوات بقيادة احلرس الثوري، 

يران، يقرّب املواجهة األوىل حتى لو جرى ذلك يف أراضي دولة غير إ
اجلبهوية بين إسرائيل وإيران،  وأيضاً سيكون تنظيم حزب الله أول َمن 

 سيحمل راية الكفاح.
  التغيّر املتوقع يف تطورات املعركة يف املواجهة املقبلة يطرح على اجليش

اإلسرائيلي معضالت كثيرة، مقارنة بالقتال يف مواجهة حزب الله يف حرب 
[. ذلك بأن القتال املشترك إىل 2336ثانية ]حرب تموز/يوليو لبنان ال

جانب إيران وامليليشيات الشيعية يف سورية عزز إدراك حزب الله أنه يمكن 
العمل بالتعاون ضمن ائتالف. القدرات الصاروخية للميليشيات ليست 
كبيرة بصورة خاصة، لكن يف وضع تكون فيه اجلبهة املركزية يف إسرائيل 

جهة مع حزب الله يف لبنان، فإن إطالق الصواريخ من سورية يف موا
والعراق، ويف املوازاة أيضاً من قطاع غزة، سيفرض على سالح اجلو 
واالستخبارات اإلسرائيلية العمل أيضاً يف مناطق إضافية. يف سيناريو أقل 
احتمااًل، لكن ال يمكن استبعاده تمامًا، يجب أن نأخذ يف احلسبان إطالق 

 يخ بعيدة املدى من إيران أيضاً.صوار
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  يف كل األحوال، فإن مواجهة جبهوية مثل التي حدثت يف املاضي بين
إسرائيل وحزب الله على األراضي اللبنانية فقط، تبدو اليوم كسيناريو أقل 
معقولية يف املستقبل. ثمة احتماالت كبيرة أن تضطر إسرائيل إىل الدخول 

ن معاً ويف مثل هذه احلالة فإن العبء يف مواجهة على عدة جبهات يف آ
 على سالح اجلو سيفرض استخدام وسائل إضافية. 

  ،يف اجليش اإلسرائيلي يقدّرون أن احلرب يف الشمال لن تبدأ يف يوم واحد
ولن حتدث بصورة مفاجئة تماماً. على ما يبدو ستسبقها توترات سابقة 

جأة العدو من دون قيام وأيام قتال. عملياً، معنى ذلك أن القدرة على مفا
اجليش اإلسرائيلي بعملية استباقية حمدودة جداً. كما يف غزة كذلك يف 
الشمال، يعتقد اجليش اإلسرائيلي أن مفاجأة العدو ستكون على مستوى 
استخدام قوة اجليش اإلسرائيلي يف احلرب املقبلة منذ املراحل األوىل، من 

االختفاء حتت األرض، وإغالق  خالل القدرة على كشف العدو الذي سيحاول
 سريع لدوائر إطالق النار.

  .التفوق النسبي للجيش اإلسرائيلي على حزب الله مل يكن يوماً موضع شك
مشكلة اجليش اإلسرائيلي يف حرب لبنان الثانية، وأيضاً يف العمليات يف 
غزة، أنه مل ينجح يف التعبير عن تفوّقه التكنولوجي الكبير على العدو. 

شكلة األوىل يف كشف العدو حتت األرض، أو  يف استغالل املناطق امل
املبنية، باإلضافة إىل  عدم القدرة على كشف اخملربين يف املنطقة، كل ذلك 
أنتج واقعاً هو أن اخملربين يف نهاية األمر ويف مرات كثيرة هم الذين 

 فرضوا الواقع على األرض وليس اجليش اإلسرائيلي. 
 لقتال وجهاً لوجه من مسافات قريبة، ال يجد التفوق كما قلنا، يف ا

التكنولوجي الكبير تعبيراً له. يف السنوات األخيرة وجد اجليش اإلسرائيلي 
نفسه يقاتل عدواً خفياً، استطاع بواسطة األنفاق  واملنطقة املبنية وإطالق 
 صواريخ على اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية أن يوازن بصورة كبيرة الفجوات

الكبيرة يف مواجهة اجليش اإلسرائيلي. الفجوات الهائلة يف التكنولوجيا، 
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ويف امليزانيات، ويف موازين القوى، مل تظهر يف ساحة القتال ويف نتائج 
 املواجهات األخيرة.

  يف العقيدة العمالنية التي جرى التدرب عليها يف التمرين، لواء متدرب، مثل
قرية تابعة حلزب الله يف جبهة تشكل  لواء الناحل،  سيتحرك يف مواجهة

فعلياً موقعاً متقدماً لفرقة الرضوان، من دون عالقة بألوية أُخرى يف نفس 
الفرقة. اللغة املشتركة مع سالح اجلو، والقدرة على إغالق سريع لدوائر 
النيران، وضرب العدو، واحلصول على معلومات استخبارتية نوعية 

نظاميًا  رض، بحسب اجليش، أن تزود لواءمباشرة على األرض، من املفت
 وكتائبه بالقدرة كي يكون أكثر فعالية بكثير.  

  لكل كتيبة ُحددت أهداف يف كل قطاع، وأيضاً ما يجب ضربه، ووسائل
قتال وتدمير أقصى للعدو على األرض. يف اجليش اإلسرائيلي يؤمنون بأنه 

،  فإن إجمايل املس بعدد بقدر التزام كل لواء باألهداف التي أُسندت إليه
كبير جدًا من ناشطي حزب الله، وضرب وسائل قتالية وقدرات أخرى 

 سيؤدي إىل نتيجة حتقق انتصاراً واضحاً.
  املشكلة هي أنه يف ساحة القتال التي من الصعب اإلشارة فيها إىل اإلجناز

العمالين  الدقيق، وللطرف الثاين أيضاً جناحات، فإن القدرة على حتقيق 
حسم يمكن يف نهاية املطاف أن يجبر اخلصم على االستسالم  أمر صعب 

ة بصورة خاصة. مسألة االنتصار واحلسم هي قضية ال حل لها يف ساح
القتال املعاصر، حيث اختفى تقريباً احتالل األرض واإلجناز البرّي من 
خريطة القتال. يف اجليش اإلسرائيلي يعلمون جيداً بأن املواجهات األخيرة 
يف لبنان ويف غزة، مل يحقق اجليش فيها حسمًا واضحاً، لكنهم يعتقدون 

 . أفضل بكثير أن يف اإلمكان فعل ذلك كما  يف اإلمكان التوصل إىل نتائج
  اجليش اإلسرائيلي تدرب هذا األسبوع على مواجهة حزب الله يف لبنان. يف

هذه األثناء انخفضت يف الشمال التوترات واالستعدادات األمنية يف األشهر 
األخيرة، بعد اغتيال ناشط من حزب الله يف هجوم منسوب إىل سالح اجلو 

 ا الكثير لتخسره يف حرب يفاإلسرئيلي يف سورية. الدولة اللبنانية لديه
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مواجهة إسرائيل. أيضاً يف السنوات األخيرة احتماالت وقوع مواجهة 
 عسكرية ضد "حماس" يف قطاع غزة تبقى حالياً أكبر بكثير. 
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عقدت مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف بيرزيت وغزة 
، مؤتمراً 4302تشرين الثاين/نوفمبر  03 إىل 42وبيروت، من 

 03: احلدث والذاكرة"، بمناسبة مرور 0892بعنوان: "انتفاضة 
. ويستند 0892عاماً على اندالع االنتفاضة الفلسطينية سنة 

هذا الكتاب إىل أوراق ومداخالت وشهادات قُدمت يف هذا 
 املؤتمر، وجميعها خضع للمراجعة والتحكيم.

رؤى سياسية متنوعة، ذلك بأنهم يعكس املساهمون 
منخرطون يف طيف واسع من احلقول: من التعليم إىل العلوم 
إىل التجارة إىل الفن. وشارك بعضهم يف األحداث موضوع 
النقاش، وكان البعض اآلخر يف سن صغيرة خاللها، لكنهم 
اجتمعوا ليفكروا يف أسباب وجمريات وتبعات أحداث تعود إىل 

 جيل إىل الوراء.
ذه األمور كلها جعلت من هذا الكتاب الكتاب األول والفريد ه

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 

فصل أساسي من تاريخ فلسطين والشرق األوسط  يسعون لفهم
 والعامل، بصورة أفضل.
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