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  تسيير رحالت تعلنشركة إلعال [
 إىل دبي] أسبوعيةجوية شحن 

  
  4/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
أعلنت شركة الطيران اإلسرائيلية إلعال يف بيان صادر عنها أمس (اخلميس) أنها 

أيلول/سبتمبر احلايل حاملة  16ستنفذ أول رحلة شحن جوية إىل دبي يوم 
 .منتجات زراعية ومنتجات هايتك وبعدها سيتم تسيير رحالت شحن أسبوعية

حن األوىل هذه ستكون على متن طائرة من طراز وقالت "إلعال" إن رحلة الش
ج يف ي" تنطلق من مطار بن غوريون الدويل يف تل أبيب متجهة إىل لي747"بوينغ 

بلجيكا ثم تواصل رحلتها من هناك إىل دبي، وأكدت أن رحالت شحن جوية 
ستُسيّر أسبوعياً وتنطلق من تل أبيب كل يوم أربعاء وتعود من اإلمارات يوم 

وأشارت إىل أن طائرة الشحن هذه ستتيح لإلسرائيليين إمكان االستيراد  .اجلمعة
  .والتصدير من دبي وإليها وأيضاً إمكان االستيراد من دول آسيوية عبر دبي

  
  نتنياهو قادر على مواصلة :مندلبليت[

  ]ثناء حماكمتهيف أأداء منصبه 
 

 4/9/2020"معاريف"، 
  

اإلسرائيلية أفيحاي مندلبليت أن رئيس احلكومة أكد املستشار القانوين للحكومة 
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو قادر على مواصلة أداء منصبه يف أثناء حماكمته 

  بشبهة ارتكاب خمالفات فساد.

وأضاف مندلبليت يف سياق كلمة ألقاها أمام مؤتمر عقدته نقابة احملامين يف 
على نتنياهو يف الوقت نفسه أن إسرائيل يف تل أبيب أمس (اخلميس)، أنه يتعين 

يتقيد بتسوية تمنعه من التأثير على قضاياه اجلنائية الشخصية بواسطة ممارسة 
  صالحياته السلطوية. 

  .ويشار إىل أن نتنياهو يرفض حتى اآلن توقيع تسوية كهذه
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  بلدة وقرية حمراء فيها نسبة 30[فرض إغالق شامل على نحو 
  كورونا بدءاً من يوم االثنين املقبل]عالية من اإلصابات بفيروس 

  
  4/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
قرر اجمللس الوزاري اإلسرائيلي املصغر لشؤون كورونا مساء أمس (اخلميس) 

بلدة وقرية حمراء فيها نسبة عالية من  30فرض إغالق شامل على نحو 
  اإلصابات بفيروس كورونا بدءاً من يوم االثنين املقبل.

اخلروج من املنازل ملسافة أكثر ببدو لن يسمح يف هذه البلدات والقرى وعلى ما ي
متر، وستُغلق احملالت التجارية باستثناء تلك احليوية، وسيعطل جهاز  500من 

  التربية والتعليم ما عدا رياض األطفال والتعليم اخلاص. 

غالق وستُعلن يوم األحد املقبل قائمة البلدات والقرى التي سيشملها قرار اإل
وبموازاة ذلك ستبلور وزارة الصحة بالتعاون مع   واخلطوات التي ستتبع فيها.

  الوزارات واجلهات املعنية خطة لفرض قيود أخف على املستوى القطري.

وطلب املنسق العام لشؤون مكافحة فيروس كورونا البروفيسور روين غامزو من 
وقف االستهتار بتعليمات  السكان العرب واليهود احلريديم [املتشددون دينياً]

  الوقاية من الفيروس.

واتهم رئيس القائمة املشتركة عضو الكنيست أيمن عودة احلكومة بفقدان 
السيطرة على أزمة فيروس كورونا، ولكنه يف الوقت عينه أشار إىل أن املواطنين 

% من إجمايل املرضى وأكد أن على اجلميع أن يتحلى 28العرب يشكلون 
  ودعا إىل وقف املناسبات اجلماعية.باملسؤولية 

وأفادت معطيات جديدة للهيئة العربية للطوارئ أن جممل عدد اإلصابات 
 18.000بفيروس كورونا يف البلدات العربية من دون املدن اخملتلطة، جتاوز 

إصابة وارتفع عدد اإلصابات اجلديدة خالل األيام السبعة املاضية بأكثر من 
  .إصابة نشطة 6500اإلصابات يف اجملتمع العربي عن  إصابة ليزيد عدد 3000
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من ناحية أخرى قال وزير الصحة اإلسرائيلي يويل إدلشتاين إنه يجب أيضاً 
تقييد التظاهرات التي جتري يف أنحاء متعددة من إسرائيل للمطالبة باستقالة 

ة رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو على خلفية حماكمته بتهم فساد وأداء احلكوم
  يف مواجهة أزمة كورونا.

أكد [الليكود] وكان رئيس كتل االئتالف احلكومي عضو الكنيست ميكي زوهار 
يف وقت سابق أمس أنه ال يمكن فرض إغالق على البلدات احلمراء من دون وقف 
هذه التظاهرات. وأضاف أنه من غير املعقول أن يتجمهر اآلالف يف شوارع 

  .ن بالبقاء يف املنازلالقدس يف وقت يُلزم فيه السكا
  

  اإلصابات ناحيةاملكان األول يف العامل من  حتتل إسرائيل[
  ]اجلديدة بفيروس كورونا بالنسبة لعدد السكان

  
  4/9/2020"هآرتس"، 

  
أفادت معطيات جديدة نشرتها منظمة الصحة العاملية أمس (اخلميس) أن 

ت اجلديدة بفيروس إسرائيل حتتل املكان األول يف العامل من ناحية اإلصابا
 200كورونا بالنسبة لعدد السكان، حيث سُجلت خالل األسبوع األخير نحو 

تليها إسبانيا وإصابة يومياً لكل مليون نسمة. وحتتل البرازيل املكان الثاين 
  .والواليات املتحدة

حاالت وفاة  9وأعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية مساء أمس أنه تم تسجيل 
منذ منتصف الليلة قبل املاضية لترتفع حصيلة الوفيات يف بفيروس كورونا 

  حالة. 985إسرائيل منذ بدء تفشي الفيروس إىل 

إصابة جديدة بالفيروس خالل الساعات  3141وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 
أمس، وبذا ترتفع حصيلة اإلصابات  فحصاً 34.857املاضية بعد إجراء  24الـ

 24.281ابة، فيما بلغ عدد املرضى الفعليين إص 123.903يف إسرائيل إىل 
 مريضاً.



ر

ط 
 ،

ع 

ه 
ت 
ذ 
 

ى 
ت 
ة 
ه 
ك 
ل 

 يرجى ذكر املصدر

طرة تم ربط
ها متوسطة،

فيما يخضع
  رونا.

  
[  

حد ناشطيه
ر التقديرات
حاول تنفيذ

18يف يوم 

قصوى على
ة. وتعاظمت
تنفيذ عملية
 الذي ألقاه
ت. وال تدرك
نفي احتمال

 عند االقتباس 

حالة خط 4
حالة منه 1

ستشفيات، ف
ملُصابي كور

لله سيحاول
اجلديدة]دية 

قاماً ملقتل أ
ئيل، وتشير

 احلزب سيح
 ي يصادف

ة التأهب الق
واقع العينية
صمم على ت
ثر اخلطاب

ألحد الفائت
 لكنها ال تن

17ت هناك 

138ي، وأن

ج يف املسعال
لتي أُعدت مل

بأن حزب ال
لسنة اليهود

مسلحة انتق
ة إىل إسرا
لية إىل أن

جلديدة الذي

ي على حالة
ء بعض املو
ب الله مص

يف إثشهر، 
 الله يوم األ

هذه العملية

ن اإلصابات
االصطناعي

   اء.

اً يتلقون الع
 والفنادق ال

  

ئيلية تقدّر ب
ل عيد رأس ا

نفيذ عملية 
وية منسوبة
ية اإلسرائيل
 اليهودية ا

ش اإلسرائيلي
ية باستثناء

ش بأن حزب
ودية هذا الش

حسن نصر
حزب الله ه

ة أن من بين
زة التنفس ا
شخصاً للشفا

مصاباً 848
 يف املنازل

  عسكرية
2020  

منية اإلسرا
عسكرية قبل

ه التهديد بتن
ل غارة جو
سسة األمني
 رأس السنة

 حلايل.

حافظ اجليش
دود الشمالي

يادة اجليش
عياد اليهو
حزب السيد 

يف سينفذ ح

زارة الصحة
منها بأجهز

ش 98.637

8ارة إىل أن

صاباً للعالج

سلة مرا -  ل
4/9/0وم"،

املؤسسة األ
نفيذ عملية ع

صل حزب الله
سورية خالل
دة يف املؤس

ية قبل عيد
/سبتمبر احل
ضوء ذلك يح
 منطقة احلد
يرات يف قي
رية قبل األ
ن العام للح
ة اجليش كي

 
6

أوضحت وز
حالة م 11

7ينما تماثل

أشارت الوزا
مص 23.43

يالخ شوفال
يسرائيل هيو

[ا
تن

 يواص
يف س
السائد
العملي
أيلول

 ويف ض
طول

التقدي
عسكر

األمين
قيادة

6 

وأ
8

بي

وأ
3

  
  

 

لي
"ي

  

  



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
7 

إطالق قذائف صاروخية يف اجتاه جبهة هار دوف [مزارع شبعا]، أو 
ئيلية، أو إطالق صواريخ القيام بمحاولة تسلل يف اجتاه األراضي اإلسرا

 نار من أسلحة خفيفة وغير ذلك.مضادة للدبابات، أو إطالق 

  ويشار إىل أنه منذ مقتل ناشط حزب الله خالل هجوم يف سورية منسوب
إىل إسرائيل قبل نحو شهر، حاول احلزب أن يطبّق قاعدة االشتباك التي 

 نه باء بالفشل. أعلنها نصر الله واالنتقام ملقتل هذا الناشط مرتين، لك

  وتؤكد التقديرات السائدة يف إسرائيل أن حزب الله غير معني بمواجهة
عسكرية شاملة، ولذا سيحاول أن يقوم بعملية عسكرية بشكل حمدّد ضد 
هدف عسكري.  وال بدّ من إعادة التذكير بأن إسرائيل هددت يف املاضي 
بأن ترد بشكل استثنائي وحادّ من خالل استهداف بنى حتتية لدولة 

  لبنان.

  
  حملل عسكري - رون بن يشاي 

  3/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

  دالالت الهجوم اخلارج عن املألوف يف سورية
  

  من املعقول التقدير أن هجوم يوم األربعاء املنسوب إىل سالح اجلو
الهجوم  من  هم منذ شهرين. نُفّذاإلسرائيلي يف وسط سورية كان األ

 - قاعدة التنف األميركية العراقية يف منطقة - احلدود السورية
داخل الكردية والتي يوجد فيها قوات خاصة. وهي تقع  –البريطانية 

 -  كيلومترات شمال املثلت احلدودي السوري 10على بعد نحو سورية، 
جندي أميركي. جزء منهم  400العراقي، وفيها نحو  –اإلردين 

راطية"، ية الديمق"مستشارون" يعملون مع التنظيم الكردي "قوات سور
استخباراتية، وجزء عناصر كوماندوس للعمليات  وجزء آخر عناصر

  اخلاصة.
 كردي يضايق وجوده  - القاعدة واملنطقة احمليطة بها هي جيب أميركي

كثيراً النظام السوري والروس، الذين ال يستطيعون فرض سيطرتهم  على 
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مساعد جداً. هذه املنطقة االستراتيجية. بالنسبة إىل املهاجم وجود اجليب 
الهجوم من املنطقة أو اجملال اجلوي للجيب كان موجهاً يف األمس 

يف حمافظة حمص، على بعد  T-4بحسب التقارير نحو املطار العسكري 
  كيلومتر عن إسرائيل. 300نحو 

  فبراير التي أُسقطت فوق اجلليل يف شباط 16-تتذكرون طائرة أفهل/
روسي؟ لقد   SA5طرازبواسطة صاروخ مضاد للطائرات من  2018

كانت تهاجم غرفة  حتكم بطائرة إيرانية من دون طيار أقعلت من مطار 
T-4 .وهددت بالتسلل إىل إسرائيل  

  سبب جيد اضايف للهجوم من منطقة التنف هو احلاجة ملفاجأة
السوريين، الذين منظوماتهم للكشف والرقابة املضادة للطائرات موجهة 

هذه الليلة تعاون واضح مع  ه كان هناكيبدو أنيف األساس غربًا وشماالً. 
  األميركيين.

 T-4  تصرف اإليرانيين بسورية جزء منها موضوع جوية هي قاعدة
، مثل مسيرات ة خاصةجوي ةحأسلوتشغيل شحنات منظومات  ستقبالال

وبطاريات صواريخ جديدة من انتاج إيران العتراض طائرات وصواريخ. 
يف املاضي هاجمت إسرائيل عدة مرات هذه املنطقة اإليرانية يف املطار. 
ويف احدى املرات دمرت غرفة توجيه املسيرة اإليرانية الشبح التي 

  حاولت التسلل كي تنفجر يف  غور األردن. 
 ى تفجير شحنة  بطاريات دفاع جوي جديدة من يف حادثة أخرى جر

  S-300" وهي نسخة ناجحة جداً عن3انتاج إيران إسمها "خرداد 
" Global Hawkالروسية (بواسطة هذه املنظومة أسقط اإليرانيون طائرة "

  األميركية يف اخلليج الفارسي).
 ُخرى جنح اإليرانيون يف تصنيعها سالح الدفاع اجلوي هذا ومنظومات أ

شكالن خطراً كبيراً على طائرات سالح اجلو اإلسرائيلي، ويمكن أن يقيدا ي
يف لبنان وسورية، وأيضاً يف  من حرية العمل يف اجملال اجلوي كثيراً

أنظمة الدفاع اجلوية هذه هي بوضوح سالح نوعي يكسر  .إسرائيل نفسها
لسبب هو ا ، حتى لو بقيت يف سورية ومل تنتقل إىل لبنان. هذاميزان الردع

ضباط  7صيب إىل إسرائيل قتل وأُ املنسوباجلوي الهجوم  ذلك أنه يف
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  كبار إيرانيين، بينهم عميد يف الذراع اجلوية يف احلرس الثوري.
  قبل بضعة أشهر زار رئيس األركان اإليراين دمشق ووقع مع مضيفيه

اتفاقية دفاع جوي، يف أساسها كما نشر علناً، التزود بمضادات جوية 
بهدف حتسين قدرة اجليش السوري على الدفاع يف مواجهة حديثة 

هجمات سالح اجلو. من احملتمل جداً أن ما هوجم يف األمس هو 
التي بدأت تصل، بينها ربما اإليرانية املضادة للطائرات املنظومات 

  ".3"خرداد 
  جتدر اإلشارة أيضاً إىل أن منطقة أخرى من مطارT-4  موضوعة يف

تصرف القوات اجلوية الروسية العاملة يف سورية. يف إحدى الهجمات 
املنسوبة إىل سالح اجلو على املطار يف السنوات األخيرة انفجر صاروخ 

متر من الروس. الرئيس الروسي غضب وسجلت حادثة  1000على مسافة 
  ديبلوماسية.

 فترة ترامب هاجموا شارة أيضاً إىل أن األميركيين يفيف اخلتام جتدر اإل 
تابعة للنظام السوري، ألن الرئيس بشار األسد   T-4منشآت وطائرات  يف 

  استخدم سالحاً كيميائياً ضد مواطنيه.
  من ناحيتنا، يبدو أن رئيس األركان أفيف كوخايف يواصل قيادة خط

ا هذا هجومي ضمن اطار املعركة بين احلروب، والهجومان اللذان وقع
  افة إىل التوتر مع حزب الله دليل على ذلك.ضاألسبوع باإل

 

  حملل سياسي - حيمي شاليف 
  4/9/2020"هآرتس"، 

  
  حفل التوقيع على اتفاق التطبيع

  يمكن أن يتحول إىل حقل ألغام سياسي
  

 ويورك تايمز يف األسبوع املاضي خبراً مثيراً كان من ينشرت صحيفة الن
املفترض نظرياً ان يثير عاصفة لكنه هُمش بسبب موجة الفضائح التي 
يثيرها الرئيس األميركي دونالد ترامب. باالستناد إىل الصحيفة، نائب 
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املدعي العام السابق، رود روزنشتاين، قلص يف السنة املاضية التحقيق 
به احملقق اخلاص روبرت مولر يف قضية التدخل الروسي الذي كان يقوم 

الذين  "آي .بي .أف"لـوعات جنائية واضحة، ومنع عمالء ايف موض
استخدمهم مولر من التعمق يف عالقات ترامب مع من اعتبره "جهات 

  أجنبية ومعادية". 
 يترابط جيداً مع  2016انتخابات  عالن عن تقييد حتقيق مولر يفاإل

خبارات األمن القومي جون راتكليف، أن أجهزة عالن رئيس استإ
بمحاوالت دول أجنبية بارات ستتوقف عن تبليغ الكونغرس االستخ

. التفسير السائد هو أن توجيهات روزنشتاين، 2020التدخل يف انتخابات 
الذي يف هذه األثناء استقال من منصبه، جعلت من الصعب على مولر 

حمظور مع موسكو، األمر الذي أدى  جمع أدلة تدعم اتهام ترامب بتعاون
عالن يمقراطيين يف الكونغرس لتنحيته. إأيضاً إىل فشل جهود الد

راتكليف هدفه اخفاء احتمال عودة ترامب إىل ساحة اجلريمة وحصوله 
  .ساعدة مشابهة من الروس اآلن أيضاًعلى م

 روسيا ليست الدولة الوحيدة التي يلحظها تقرير مولر. وفالديمير بوتين 
ليس الزعيم األجنبي الوحيد املذكور اسمه علناً يف التقرير. الزعيم الثاين 

يف احتفال التطبيع مع إشبين هو ويل العهد يف دولة اإلمارات املتحدة و
وعلى  –إسرائيل، حممد بن زايد. باالستناد إىل التقرير، مندوبو بن زايد 

سابقاً يف  هوصفلبناين جرى  -رأسهم جورج نادر، رجل أعمال أميركي
صندوقاً مالياً  2016عميل للموساد، أدار يف إعالم عربية بأنه وسائل 

 تابعة ةناظرإماراتياً  حصل على استثمارات ضخمة من صناديق م
كانوا على عالقة وثيقة مع مقربين من ترامب يف احلملة  –للكرملين 

سنوات، ونظموا لقاءات مع مبعوثين عن بوتين، ولعبوا  4الرئاسية قبل 
  فيها دوراً فاعالَ.

  معظم التفاصيل التي تتناول دور اإلماراتيين يف القضية الروسية منعت
مركزي يف  سم بن زايد كالعبيف التقرير النهائي ملولر. لكن ا من النشر

أن مندوبين عن ويل العهد مولوا على شكوك ثمة ة بقي يف مكانه. وقصال
األقل جزءاً من العمليات الروسية احملظورة وساهموا مباشرة يف حملة 
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  ترامب.
  على أي حال، ال خالف بشأن العالقة الشخصية والتجارية العميقة بين

جاريد كوشنير، الصانع  زعماء دولة اإلمارات املتحدة وبين صهر الرئيس
األساسي التفاق التطبيع. الصناديق التي يديرها مقربون من احلكم يف 
اإلمارات وظفت خالل سنوات مليارات الدوالرات يف شركات كوشنير 

مليار دوالر كان يجب  1.4وساعدته على التخلص من دين كبير يقدّر بـ
  أن يعيده يف السنة املاضية. 

 لعالقات مع إسرائيل التي جرى التعبير عنها هذا أن تسوية ا يف ثمة شك
األسبوع يف الرحلة التي قام بها كوشنير والوفدان من أميركا وإسرائيل 
إىل أبو ظبي، كان يمكن أن ترى النور لوال العالقة العميقة بين كوشنير 

  واإلمارات. 
  على افتراض أن الزعامة اإلماراتية لن ترتدع يف اللحظة األخيرة ولن

اكم عراقيل أمام نسخة اتفاق التطبيع، فإن العملية كلها ستصل إىل تر
الذي من املتوقع أن بيض ذروتها يف االحتفال الذي سيقام يف البيت األ

يجري يف غضون أسبوعين. اإلماراتيون سيكونون يف مركز الصدارة يف 
االحتفال، وسينالون ثناء كبيراً على شجاعتهم يف كسر دائرة العداء 

قامة حلف استراتيجي إب املتمثلرائيل، وعلى أفق رؤيتهم ي ضد إسالعرب
مكانية هائلة ل إالذي يحمو ،ثالثي مع إسرائيل والواليات املتحدة

للتعاون االقتصادي والتكنولوجي. بالنسبة إىل البيت األبيض الهدف 
األساسي للمناسبة ليس االحتفال بالتطورات التاريخية يف الشرق 

  ر منصة ومضمون للمعركة االنتخابية لترامب.  األوسط، بل توفي
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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 
احلداثة، كي يتمكن رئيسياً هو نقل جمتمعهم من التقليد إىل 

 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 

هرون على مسرح املثقفون الفلسطينيون، الذين راحوا يظ
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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