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اخلليل وبالقرب من مفترق مستوطنة أريئيل شمايل مدينة سلفيت يف الضفة 
  الغربية.

ع طيني من نقطة جتمّ وأضاف البيان أن يف احملاولة الثانية اقترب شاب فلس
لكنه مل  ،للجنود يف مفترق مستوطنة أريئيل وأخرج سكيناً وحاول طعن اجلنود

وبعد مطاردة قصيرة من طرف قوات اجليش تم  ،وهرب من مكان احلادث ،ينجح
  إلقاء القبض عليه.

شار إىل أن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة يوم اخلميس الفائت يف يُ
 ،نفذها شاب فلسطيني عند حاجز عسكري بالقرب من مدينة نابلسعملية دهس 

وأصيب الشاب بجروح متوسطة بنيران اجليش اإلسرائيلي. وذكر بيان صادر عن 
ذ العملية حاول دهس اجلنديين بسيارته الناطق العسكري اإلسرائيلي أن منفّ

نود عندها قام أحد اجل، وتسبب بإصابتهما وخرج من سيارته شاهراً سكيناً
    بإطالق النار عليه وإصابته.

  
  "بلدة حمراء" 40فرض إغالق ليلي على [

  كورونا] للحد من انتشار فيروس
  

  7/9/2020"معاريف"، 
  

أعلن اجمللس الوزاري اإلسرائيلي املصغر لشؤون فيروس كورونا مساء أمس 
"بلدة حمراء" وإغالق املؤسسات التعليمية  40(األحد) فرض إغالق ليلي على 

  .وذلك للحد من انتشار الفيروس ،فيها

ابتداء من  ،"بلدة حمراء" 40سيتم فرض حظر جتول ليلي يف  ،ووفقاً للقرار
باإلضافة إىل إغالق نظام  ،الساعة السابعة مساء حتى الساعة اخلامسة صباحاً 

كما سيتم إغالق  ،التعليم فيها باستثناء رياض األطفال والتعليم اخلاص
  ما عدا تلك احليوية.  احملالت التجارية

  يوم (االثنين).لحيز التنفيذ ابتداء من ايف وسيدخل القرار 
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 24وقال رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه خالل الساعات الـ
خرى إىل قائمة "البلدات احلمراء" ووصل املاضية انضمت عشر بلدات إسرائيلية أُ

  بلدة. 40عددها إىل 

ضوء ذلك أوصت اجلهات اخملتصة بفرض  يفشريط متلفز: "وأضاف نتنياهو يف 
إغالق ليلي شامل على كل هذه البلدات وإغالق أبواب املؤسسات التعليمية فيها، 

، فرض تقييدات على التجمهرات. أعلم أن هذه التقييدات ليست سهلةإىل إضافة 
  ضوء الوضع الراهن." يفلكن ال مفر منها 

لس الوزاري املصغر لشؤون فيروس كورونا وكان من املقرر أن يعقد اجمل
"البلدات كل اجتماعه يف وقت سابق أمس للموافقة على فرض إغالق شامل على 

احلمراء"، لكن تأجل عقده يف إثر ضغوط مارستها أحزاب اليهود احلريديم 
[املتشددون دينياً] وطالبت خاللها بصوغ خمطط جديد للحد من تفشي فيروس 

 لدات ال ينص على إغالق شامل.كورونا يف هذه الب

  
  يف امليزانية اإلسرائيلية العامة يسجلالعجز [

  ]الدولة إقامةمنذ مل يكن له مثيل  قياسياً  رقماً 
  

  7/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

نسبة العجز  بشأننشرت وزارة املال اإلسرائيلية أمس (األحد) معطيات جديدة 
ستدل منها أن العجز املايل يف امليزانية العامة للدولة منذ مطلع السنة احلالية يُ 

  الدولة. إقامةمنذ مل يكن له مثيل رقماً قياسياً  سجل

مليار شيكل يف حين أنه  87.5وأشارت املعطيات إىل أن العجز املايل وصل إىل 
  الفائتة.مليار خالل الفترة نفسها من السنة  29.2كان 

بلغ  ، إذكما أشارت إىل أن العجز سجل قفزة كبيرة خالل آب/أغسطس املاضي
  % منذ نهاية تموز/يوليو.0.9بنسبة  ا يشكل ارتفاعاً، وهو م8.1%
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وقالت مصادر رفيعة املستوى يف وزارة املال إن سبب االرتفاع احلاد يف العجز 
وإىل  ،ألزمة االقتصاديةايعود إىل انخفاض مدخوالت الدولة من الضرائب نتيجة 

 ،ن العملمارتفاع اإلنفاق العام الناجم عن البرامج احلكومية ملساعدة العاطلين 
  ملستقلين.اومنح الهبات للمحتاجين و اخلاصة، االقتصادية واملرافق

  
  تعهدت بنقل سفارتها إىل القدس ، صربياوساطة أميركية [يف إثر

  ]ت الدبلوماسية بينهماا تطبيع العالقاتإسرائيل وكوسوفو قررو
  

  6/9/2020"معاريف"، 
  

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب أول أمس (اجلمعة) أنه يف إثر وساطة 
. 2021أميركية تعهدت صربيا بنقل سفارتها إىل القدس بحلول حزيران/يونيو 

  .بينهمافيما كما أعلن أن إسرائيل وكوسوفو قررتا تطبيع العالقات الدبلوماسية 

وجاء إعالن ترامب هذا تتويجاً ملباحثات جرت يف البيت األبيض بين رئيس 
تناولت  ،والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ،وزراء كوسوفو عبد الله هوتي

التي انفصلت وأعلنت  ،وتسعى كوسوفو .العالقات االقتصادية بين بلديهماأساساً 
 ا كدولة مستقلة منفصلة.النتزاع اعتراف صربيا به ،استقاللها بدعم دويل واسع

ومباشرة بعد إعالن ترامب أصدر رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو 
رحب فيه بهذه التطورات الدبلوماسية، قائالً إنه إجناز آخر يف اجلهود  بياناً

املبذولة لتوسيع العالقات الدبلوماسية إلسرائيل واالعتراف بالقدس عاصمة 
  إلسرائيل.

أعلن رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش أن صربيا ستنقل  ،هووبحسب نتنيا
وحتى ذلك احلين ستفتح فيها ، 2021سفارتها إىل القدس بحلول حزيران/يونيو 

  مكتباً تمثيلياً، وأشار إىل أنها ستكون أول دولة أوروبية تفتح سفارة يف القدس.

دس وأضاف نتنياهو: "أشكر صديقي رئيس صربيا على قرار االعتراف بالق
عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده إليها. كما أود أن أشكر صديقي الرئيس 
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  بنيامين نتنياهو ورئيس املوساد يوسي كوهين. 
  والضغط األميركي، مل تكن 35-إيران، وبيع طائرات أفأيضاً اخلوف من ،

ت إىل إعالن العالقات العلنية مع اكافية بحد ذاتها لدفع احلكم يف اإلمار
إسرائيل بخالف املبادرة العربية للسالم. قيام السلطة الفلسطينية وجعل 

سمحا  - وكل ذلك وليد أوسلو - الضفة الغربية قابلة للتفاوض الدائم
ق ج. وبذلك ساعدت اإلمارات از" اإلماراتي بمنع ضم مناطبـ"اإلجن
عملياً  ت اإلماراتها يف املنطقة على مباركة االتفاق. حتى لو كانوومؤيد

  دولة أقل التزاماً باملوضوع الفلسطيني.
  عموماً، لفتات االحترام لها أهمية يف هذه اجملاالت: صديق من دولة

[يف ت املرور اتأثر كثيراً لكون إشارإسالمية زار إسرائيل، قال يل إنه 
مكتوبة بالعربية أيضاً. وكما يبدو، هناك أهمية لدمج املواطنين إسرائيل] 

العرب يف الدولة (سواء رسمياً كما يف أيام رابين، أو يف اخلفاء يف أيام 
اقات أوسلو، واالنسحاب من لبنان، نتنياهو). فكم باألحرى اتف

قصود خطوات استراتيجية تقلص من واالنسحاب من قطاع غزة. امل
  ر وبشجاعة.تغيّاملوضع لمساحة األرض، جرت تلبية ل

  ،ال يمكن أن ننكر أن اتفاقات أوسلو انطوت أيضاً على تداعيات مأساوية
ركة احلوأسفرت عن أكثر من ألف ضحية يف إسرائيل. من وجهة نظر 

اء شجاعتها الثمن السياسي الذي دفعته احلركة لق ية [حزب العمل]لاالعم
يوازي الثمن الذي دفعته باألرواح بعد حرب الغفران [حرب تشرين 

]. لكن حقيقة أن رئيساً للحكومة، مثل بنيامين 1973األول/أكتوبر 
يدل على جناحها. االتفاق مع دولة  - نتنياهو، مل يتراجع عن العملية

  اإلمارات العربية املتحدة يعزز هذا االفتراض.
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  حملل عسكري  -  حيميوين بن منا
  6/9/2020"مركز القدس للشؤون العامة والسياسة"، 

  
  إنذار "حماس" إلسرائيل

  
  توصلت إسرائيل و"حماس" إىل تفاهمات جديدة للتهدئة على احلدود مع

أسابيع من البالونات احلارقة والصواريخ  3القطاع بوساطة قطرية، بعد 
  من قطاع غزة يف اجتاه إسرائيل.

  بادر إليها زعيم "حماس" يف القطاع يحيى السنوار، وهي هذه اخلطوة
خطوة كان خمططاً لها منذ وقت طويل وانتظرت اللحظة املؤاتية. كان 
هدف السنوار حتسين الوضع يف قطاع غزة من ناحية زيادة املساعدة 
املالية الشهرية التي يحصل عليها من قطر، وتسريع تنفيذ املشاريع 

 تفاهماتمم املتحدة ضمن إطار بها إسرائيل واأل اإلنسانية التي التزمت
  السابقة. التهدئة

  يف اخللفية أيضاً االنتخابات الداخلية لقيادة "حماس"، يحيى السنوار
الذي يحظى بتأييد الذراع العسكرية للحركة "عز الدين القسام"، يريد 
حتقيق احلد األقصى من اإلجنازات وحتسين صورته يف نظر اجلمهور 

  .الغزّي
 حتى اآلن مع إسرائيل  م التوصل إليهاباالستناد إىل االتفاقات التي ت

واألمم املتحدة بواسطة الوسيط القطري حممد العمادي، يبدو أن السنوار 
حقق جزءاً من األهداف التي حددها لنفسه. فهو ينوي الترشح يف 
االنتخابات املقبلة ملنصب رئيس املكتب السياسي للحركة، يف مواجهة 

ئيس السابق للمكتب الر وخالد مشعلإسماعيل هنية، رئيس املكتب حالياً، 
السياسي. لهذا السبب أدار يحيى السنوار بصورة شخصية املفاوضات مع 

  إسرائيل بواسطة السفير القطري.
  تدّعي مصادر يف "حماس" أن السنوار يعرف جيداً طريقة التفكير

عاماً وأُطلق سراحه  23اإلسرائيلية بعد أن قضى يف السجن اإلسرائيلي 
، ومن دون التشاور مع شخصياًوهو أيضاً اتخذ يف إطار "صفقة شاليط"، 
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إسماعيل هنية، قرار العودة املوقتة للهدوء على حدود القطاع، واالكتفاء 
بينه  التي جرى التوصل إليها. التوتر يف هذه األثناء بالتفاهمات اجلديدة

زداد، ويستغل يحيى السنوار وجود هنية يف اخلارج يوبين إسماعيل هنية 
قرارات مستقلة، وكي يظهر أنه  السيد احلقيقي يف قطاع غزة، التخاذ 

يعزز كثيراً مكانته يف الكامل من الذراع العسكرية  وكونه يحظى بالدعم
  حركة "حماس".

  ،اإلجناز الذي حققه السنوار ويمكن اإلشارة إليه هو حصول قطاع غزة
ماليين  10مليون دوالر ستوزع كالتايل:  34بموافقة إسرائيل، على مبلغ 

ماليين دوالر ستوزع  10دوالر على الوقود ورواتب موظفي "حماس"؛ 
ماليين دوالر على املصابين بوباء الكورونا.  7على العائالت احملتاجة؛ و

وظيفه جديدة يف وزارتْي  5000ما تبقى من املبلغ سيُستخدم يف إيجاد 
ت وجامعات، أشهر، كما ستحوَّل أموال إىل بلديا 3الصحة والداخلية ملدة 

  وأعراس أزواج من الشباب ومشاريع بناء.
  انتهاء جولة القتال احلالية التي استمرت بوتيرة منخفضة، ألن اجليش

اإلسرائيلي حاول استيعاب الوضع وعدم التصعيد، ال يبشر بتهدئة لوقت 
هدوء وهمي وموقت.  ما تم التوصل إليهطويل على احلدود مع القطاع، 

لقطري حممد العمادي التوصل إىل تفاهمات التهدئة، فور إعالن السفير ا
ظهر خليل احلية، نائب السنوار، يف األول من أيلول/سبتمبر، على تلفزيون 
"األقصى" التابع لـ"حماس" ووجّه إنذاراً إىل إسرائيل. "إذا مل تفِ إسرائيل 
بالتزاماتها، ستدخل يف جوالت إضافية من البالونات وغيرها"، حذّر 

لتنفيذ من وجهة نظر "حماس"، لدى إسرائيل شهرين وأوضح أن احلية. 
  االلتزامات التي جرى االتفاق عليها. 

  إسرائيل ألغت كل العقوبات التي فرضتها على قطاع غزة يف أعقاب
البالونات احلارقة، وفتحت معبريْ إيرز وكرم سامل، وسمحت بدخول 

  ميالً بحرياً. 15الوقود إىل القطاع، وفتحت جمال الصيد ضمن مسافة 
 أميركي يف منطقة ذلك، هناك تسريع إلقامة مستشفى ميداين  موازاةب

الغاز الطبيعي. ب غزة إىل حمطة تعمل حمطة كهرباء وتسريع حتويلإيرز، 
وصرح السفير القطري حممد العمادي أنه التقى رئيس شركة "ديليك" 
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لذي سيزود ا 161للبحث يف تزويد القطاع بالغاز الطبيعي من أجل اخلط 
 17قطاع غزة بالكهرباء. وقال العمادي إن إسرائيل وافقت على دخول 

إسرائيل، لكن األمر يتعرقل بسبب تفشي  للعمل يف ألف عامل من القطاع
  الكورونا يف قطاع غزة.

 بسبب سياسة االحتواء وتفضيل إسرائيل  سرائيلي تآكل جمدداًالردع اإل
ية وحماربة التمركز العسكري اإليراين يف التركيز على الساحة الشمال

في األسبوع املاضي نُفّذ هجومان على أهداف إيرانية يف سورية فسورية، 
  نُسبا إىل إسرائيل.

  حماس" نشرت علناً اإلنذار الذي وجهته إىل إسرائيل كي تزيد قوة يحيى"
السنوار، ومن أجل حتذير الوسطاء الستخدام الضغط يف األسابيع املقبلة 

ات اجلديدة لى إسرائيل كي تلتزم بما اتُّفق عليه. مع ذلك فإن التفاهمع
تفتح الباب جمدداً أمام استئناف املفاوضات على بين إسرائيل و"حماس" 

صفقة تبادل األسرى مع "حماس" بعد وصول هذه املفاوضات إىل طريق 
  مسدود.

 صفقة. أيضاً تفشي وباء الكورونا يف غزة يخلق فرصة للدفع قدماً بال
مصادر يف "حماس" تقول إن يحيى السنوار يتخوف من حتميله مسؤولية  
تفشي وباء الكورونا خالل فترة زعامته، وهو يريد حتقيق إجنازات قبل 

احلركة حماس". يف رأي مصادر يف "حماس"، االنتخابات الداخلية يف "
ل قللت من استخدام إطالق الصواريخ يف فترة التوتر األخير مع إسرائي

للتلميح إىل أنها مهتمة بالتوصل إىل تفاهمات، وال تريد مواجهة عسكرية 
  شاملة.

  إسرائيل أيضاً مستعدة إلمكان استئناف املفاوضات على صفقة جديدة
لتبادل األسرى. اجمللس الوزاري املصغر وافق على طلب وزير الدفاع بني 

لضغط غانتس عدم تسليم "حماس" املزيد من جثامين الفلسطينيين ل
عليها من أجل استعادة جثماينْ اجلنديين اإلسرائيليين، هذه اخلطوة 
جاءت متأخرة وثمة شك كبير يف أنها ستساعد يف زيادة الضغط على 

  "حماس". 
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  صدر حديثاً 
  ورهانات احلداثةاملثقف الفلسطيني 

)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   هذا البحث من افتراض يزعم ينطلق
 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 
رئيسياً هو نقل جمتمعهم من التقليد إىل احلداثة، كي يتمكن 

 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 
املثقفون الفلسطينيون، الذين راحوا يظهرون على مسرح 
األحداث يف فلسطين، منذ املرحلة املتأخرة من العهد 
العثماين وخالل عهد االنتداب البريطاين، وذلك بعد انفصال 

وتوفر  حقل العلم عن حقل الدين، وبروز التعليم احلديث،
فرصة االحتكاك باألفكار األوروبية احلديثة، وظهور الطباعة 

 الصحافة؟وانتشار
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