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  إطالق النار على فلسطيني على معبر قلندية
  بشبهة أنه كان ينوي القيام بعملية طعن

  
  7/12/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
تعرض إلطالق النار بالقرب من معبر قلندية  ذكرت تقارير أولية أن  فلسطينياً

يف القدس بعد االشتباه بأنه كان ينوي القيام بعملية طعن، وذلك بعد أن مشى 
بسرعة يف االجتاه اخملصص للسيارات، وليس للمشاة، وعندما طلب منه احلراس 
التوقف مل يستجب، األمر الذي أدى إىل إطالق احلراس النار على اجلزء السفلي من 

  جسده، وهو ما تسبب بإصابته بجروح متوسطة. 

جرت هذه احلادثة، بعد اندالع مواجهات وأعمال شغب يف خميم قلندية أدت إىل 
. حدثت سقوط عدد من اجلرحى الفلسطينيينمن حرس احلدود بجروح و 7إصابة 

هذه املواجهات بعد وصول قوة من املستعربين وحرس احلدود وحمققين من 
دس إىل  اخمليم إللقاء القبض على اثنين من املشتبه بهم يف سرقة سيارات. الق

ولدى وصول القوة اصطدمت برشق باحلجارة واألدوات الثقيلة، وهو ما دفعها 
سقوط عدد من  إىل استخدام وسائل تفريق املتظاهرين، األمر الذي أدى إىل

  .اجلرحى الفلسطينيين
  

  يعرض أنتوين بلينكن ةركياخلارجية األمي وزارةلاملرشح 
  رؤية إدارة بايدن إزاء القضية الفلسطينية

  
  6/12/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
يف إدارة بايدن أنتوين بلينكن عن رؤية املُقترح حتدث وزير اخلارجية األميركي 

اإلدارة اجلديدة إزاء القضية الفلسطينية خالل لقاء زوم أجرته منظمة "األكثرية 
الديمقراطية من أجل إسرائيل" يوم السبت املاضي. شدد بلينكن يف اللقاء على 

حيد الذي يضمن مستقبل إسرائيل تأييد بايدن حلل الدولتين الذي يعتبره احلل الو
كدولة يهودية ديمقراطية وآمنة، باإلضافة إىل أنه يحقق التطلعات املشروعة 
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للشعب الفلسطيني. ومما قاله بلينكن: "جو بايدن سيحافظ على التعاون العسكري 
واالستخباراتي بين الدولتين وسيعمّقه، وسيضمن التفوق العسكري اإلسرائيلي. 

إسرائيل والفلسطينيين إىل عدم القيام بخطوات أحادية اجلانب  وسيدعو كالً من
تمس بفرص العودة إىل خمطط الدولتين، وهو سيجدد دعمه للسلطة الفلسطينية، 
وسيعيد فتح القنصلية األميركية يف القدس الشرقية، وسيحول املساعدة 
 اإلنسانية واالقتصادية إىل الفلسطينيين، لكن بشرط وقف دفع رواتب إىل
املتورطين يف عمليات إرهابية. وأكد بلينكن أن بايدن سيطلب من السلطة 
الفلسطينية وقف التحريض واالعتراف مرة واحدة وإىل األبد بالدولة اليهودية يف 

  إسرائيل. 

وعن مبادرة الضم اإلسرائيلية قال بلينكن: "الرئيس املنتخَب كان واضحاً يف 
وليس يف الواليات املتحدة فقط. هناك  معارضته للضم. وليس هذا موقفه وحده،

مسؤول كبير سابق يف املؤسسة األمنية يف إسرائيل ضد الضم،  200أكثر من 
  وهناك أيضاً معارضة الدول اجملاورة." 

يف الشأن اإليراين قال بلينكن: "ترامب قال إن االنسحاب من االتفاق النووي 
ىل وقف زعزعة االستقرار، وما سيعيد اإليرانيين إىل طاولة املفاوضات وسيؤدي إ

رأيناه هو العكس تماماً. رأينا إيران تعيد حتريك عمليات خطرة يف املشروع 
النووي، وتعرّض للخطر جنوداً أميركيين يف العراق وسورية. كما أن خطوات 
ترامب سلطت الضوء علينا بدالً من إيران، وأدت إىل عزلتنا عن شركائنا 

  األوروبيين."
  

  ي تعلن استقالتها مناوحنان عشر
  منظمة التحرير الفلسطينية، بسبب عودة التنسيق األمني

  
   8/12/2020"هآرتس"، 

  
أعلنت عضو اللجنة التنفيذية يف منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي 
استقالتها من منصبها، وذكرت صحيفة إعالمية عربية تصدر يف لندن أن 
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االستقالة أتت احتجاجاً على عودة التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية 
وإسرائيل. لكن مصادر فلسطينية ذكرت لـ"هآرتس" أن لالستقالة أسباباً شخصية، 
وأن رئيس السلطة حممود عباس مل يقبلها، واجلهة التي من املفترض أن تقبل 

  االستقالة هي اجمللس الوطني الفلسطيني. 
  

  لكورونا تعلن فرضجلنة ا
  منع التجول ليالً بدءاً من األربعاء

  
  8/12/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
ثنين فرض منع جتول ليلي بدءاً من يوم غد قررت جلنة الكورونا مساء يوم اال

كانون الثاين/يناير، يف أعقاب ارتفاع أعداد اإلصابات يف  2األربعاء وحتى 
فتح احملالت واألسواق باستثناء تلك  إسرائيل. كما صوّت أعضاء اللجنة على

 1837املاضية  24املوجودة يف مناطق مصنفة حمراء. وسجلت الساعات الـ
  %.  2.9إصابة جديدة، وهو ما رفع نسبة الفحوص اإليجابية إىل 
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يف هذا السيناريو تشغّل إيران وكالءها يف املنطقة وثمة احتمال 
إلطالق نار من غرب العراق، لكن قواتها ال تتدخل يف القتال من 

 أراضي إيران.

ر، وليس فقط عبر تشغيل وكالئها: تدخّل مباش -  حرب ضد إيران -ج
وصواريخ بحرية) من أراضيها يف اجتاه ق صواريخ (باليستية تطل

أهداف يف إسرائيل؛ ويشارك اجليش اإليراين واحلرس الثوري يف 
  القتال ضد إسرائيل.

 السيناريو الثاين حلرب حتليل املشروع تقرر التركيز على  هذا يف إطار
من والشمال، يف ضوء التقدير أن هذا هو السيناريو األكثر معقولية 

  معاجلته. ناسبامل

  احلرب: تدهور أم حرب استباقية مسببات
  تؤدي إىل نشوب حرب الشمال؟ من املمكن أن ما هي األسباب التي  
  احلرب يمكن أن تنشب يف ظروف تدهور يف إثر مواجهة حمدودة و/أو

الطرفين. سيناريو التدهور ممكن يف كل قبل بسبب خطأ يف احلسابات من 
  من الساحات التالية:

 يوجد بين حزب الله وإسرائيل احتمال كبير حلدوث  -  اجملال اللبناين
يمكن أن يشعل بسرعة حرباً واسعة. وذلك يف األساس يف ضوء  صعيدت

حساسية حزب الله للمحافظة على "قواعد اللعبة" القائمة، كما يتجلى ذلك 
يف ردوده على عمليات اجليش اإلسرائيلي يف اجملالين اللبناين والسوري. 
من املهم حلزب الله احملافظة على "الردع املتبادل" القائم منذ سنة 

، وهو يحرص على الرد على كل عملية إسرائيلية تُعتبر يف نظره 2006
يمكن أن تؤدي إىل خرقاً لـ"معادلة الردع" القائمة. طريقة العمل هذه 

عدة طرق، بدءاً من احتكاك على طول احلدود، مروراً دينامية تصعيد ب
ضمن للجيش اإلسرائيلي حمدودة عسكرية بحادث يتطور جرّاء عملية 

بمواجهة عسكرية حمدودة وموضعية  كة بين احلروب، وانتهاءًإطار املعر
أحد الطرفين. نموذج عن هذا التدهور يمكن أن تشكله األحداث يبادر إليها 

: أطلق حزب الله صاروخ كورنيت على 2019التي وقعت يف آب/أغسطس 
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آلية عسكرية للجيش اإلسرائيلي فيما اعتبره احلزب رداً على هجوم مسيّرة 
 من ية على موقع تابع حلزب الله يف بيروت وإصابة عناصرإسرائيل

احلزب يف هجوم إسرائيلي يف سورية. اختارت إسرائيل أن حتتوي إطالق 
النار هذا الذي مل يوقع إصابات باألرواح، واكتفت برد صغير، لكن 
احلادث كان يمكن أن ينتهي بصورة خمتلفة. يف أيلول/سبتمبر حاول 

لة الردع" إىل الساحة السورية؛ كما جتلى ذلك عبر حزب الله توسيع "معاد
حماوالته الرد بعملية ضد اجليش اإلسرائيلي على احلدود اللبنانية (يف 

احلزب يف هجوم  )، يف أعقاب مقتل أحد عناصر2020تموز/يوليو  27
)، 2020تموز/يوليو  20نُسب إىل إسرائيل بالقرب من دمشق (يف 

آت. بالتأكيد بأن الرد  تذه احملاوالوتصريحات نصر الله بعد فشل ه
أيضاً بعد التفجير يف مرفأ بيروت، واصل احلزب التمسك بهذه 
االستراتيجيا التي جتلت يف حماولة احلزب إطالق نيران قناصة على قوة 

آب/أغسطس)،  25من اجليش اإلسرائيلي بالقرب من احلدود اللبنانية (
د من حيز االحتكاك بين والتي فشلت أيضاً. هذه االستراتيجيا تزي

  الطرفين، ومن خماطر التدهور إىل مواجهة.
  هذه ساحة صراع  بين إسرائيل وأطراف يف احملور الشيعي،  –سورية

 -  وخصوصاً منذ سمح نظام األسد بالتمركز العسكري إليران ووكالئها
الذين جاؤوا ملساعدته يف حربه  - امليليشيات الشيعية، بينها حزب الله

مردين. هذا الواقع أنشأ احتكاكاً عسكرياً دائماً بإسرائيل التي ضد املت
ياً لتقليص التهديدات املوجهة ضدها من هذه الساحة، ضمن روتينتعمل 

إطار املعركة بين احلروب. التصعيد حلرب واسعة يمكن أن ينجم عن 
 -حتى لو حمدودة - مواجهة عسكرية يف الساحة السورية يف إثر عمليات

ن أطراف احملور الشيعي املعارض إلسرائيل (مثل عملية ألي طرف م
إرهابية على طول احلدود؛ وإطالق صواريخ على أراضي إسرائيل؛ وإطالق 
مسيّرات)؛ أو يف أعقاب عملية إسرائيلية يف إطار املعركة بين احلروب 

جيش األسد ذلك املسّ ب يف اللمس ببنية حتتية إليران أو وكالئها، بم
يخ الدقيقة؛ سالح غير تقليدي؛ ودفاع جوي)؛ لوقف (مشروع الصوار

شحنات سالح متطور إىل حزب الله؛ أو إلحباط حماوالت إطالق نار 
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  وعمليات إرهاب ضد إسرائيل. 
  ب التصعيد سبّم -  إيرانتدهور يؤدي إىل مواجهة عسكرية مباشرة مع

أو عملية ضد إيران سيكون يف هذه احلالة عملية عسكرية إسرائيلية 
، أو قرار إيران استخدام حزب الله وباقي عناصر سرائيلإإيرانية ضد 

احملور الشيعي ضد إسرائيل، من دون حدوث تدخل مباشر يف هذا 
إيران. عناصر أُخرى يمكن أن تتسبب بذلك، من ناحية  داخلالتصعيد من 

ميركي على منشآت/بنى حتتية يف إيران (بما يف ذلك احتمال هجوم أ
أقصى مهاجمة منشآت نووية)؛ ومن جهة ثانية عملية عسكرية حمدودة 
إليران ضد إسرائيل جرّاء ضائقة إيران االستراتيجية الناشئة نتيجة 
الضغط املتصاعد من الواليات املتحدة (الذي يهدف إىل إعادة إيران إىل 

 - ت لصوغ اتفاق نووي جديد)، والغليان االجتماعيطاولة النقاشا
السياسي يف الساحة الداخلية، أو كردّ على استمرار أو تصعيد عمليات 

  اجليش اإلسرائيلي ضد مواقع إيرانية يف سورية.
  ًإىل جانب سيناريوهات التدهور، من احملتمل يف السنوات املقبلة أيضا

  املتورطين:حدوث حرب استباقية من طرف أحد 
  انطالقاً من إدراك خطورة التهديد الذي يتطور يف  إسرائيليةمبادرة

مواجهتها، يف األساس مراكمة وسائل قتال متطورة لدى حزب الله، 
وخصوصاً صواريخ دقيقة، و/أو باالستناد إىل تقدير أن الوقت حان 

ان لعملية عسكرية، بينما حزب الله وإيران يف ضائقة استراتيجية. الطرف
يخضعان اليوم لضغوط داخلية وخارجية، ومن املتوقع أن تستمر وتزداد. 
التهديد األمني الذي سينشأ إىل جانب الفرصة يمكن أن يؤدي إىل حرب 
استباقية قد تكون ذات نطاق متفاوت: من هجوم استباقي حمدود 

توجيه ضربة عميقة للتقليص التهديد، وصوالً إىل حرب واسعة النطاق 
حلجم حلزب الله سعياً إلحداث تغيير استراتيجي يف الساحة وكبيرة ا
  الشمالية.

 يمكن أن تنشب يف  حزب الله بالتنسيق مع إيران من حرب بمبادرة
ضائقة يعانيها احلزب  ظروفحالتين متعارضتين ظاهرياً: األوىل، يف 

بعد الضغوط التي تمارَس عليه كما ذكرنا أعاله، وخصوصاً منذ كارثة 
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حويل االنتباه إىل تله يف طموح لديآب/أغسطس)، أو  4(ت مرفأ بيرو
صراع ضد إسرائيل، وحتقيق مهمته كـ"درع لبنان"؛ احلالة الثانية، عندما 
يشعر حزب الله بأن تعاظُم قوته العسكرية وصل إىل درجة تسمح له 
بتوجيه ضربة كبيرة إىل اجليش اإلسرائيلي واجلبهة الداخلية اإلسرائيلية، 

 سرائيل وتغيير قواعد اللعبة إزاءها. وإضعاف إ

  معركة واسعة يف الساحة الشمالية شنّ من جهتها قد تبادر إىل إيران
خرين ضد إسرائيل، إذا وصلت إىل اآل ئهاوكالوبواسطة حتريك حزب الله 

أن هذه احلرب التي لن تتدخل فيها إيران مباشرة ستخدم  استنتاج
مصاحلها يف مواجهة املعركة الداخلية واملعركة اإلقليمية، ويف مواجهة 

 الضغط الدويل الذي يمارَس عليها فيما يتعلق باملوضوع النووي. 

 السيناريو اخلطر مالمح

 حلرب الشمال يستند إىل االفتراضات التالية: خطر سيناريو  
وب حرب متعددة اجلبهات بينما يتركز القتال األساسي على نش -

  .ن: لبنان وسوريةتيجبه
العدو األساسي يف مواجهة إسرائيل هو احملور الشيعي بقيادة إيران،  -

اركة مباشرة أو غير مباشرة): حزب الله شويشمل القوات التالية (بم
ما بين هضبة  نطقة الواقعةحزب الله يف امل ؛يف اجملال اللبناين

قوات اجليش ؛ امليليشيات الشيعية يف سورية ؛اجلوالن ودمشق
 ؛هضبة اجلوالن ودمشق نالسوري أيضاً يف املنطقة الواقعة بي

من  خطالق صواريإ ،من عمق سورية صواريخ القإطضافة إىل باإل
 امليليشيات الشيعية يف العراق.قبل 

 أو فجأة عندما ال يكون ة،نذار قصيرإ فترة  تنشب خاللساحلرب  -
  حالة جهوزية كاملة. اإلسرائيلي يفاجليش 

طلب من سيُ ،ار معركة واسعة يف الشمالإطثمة معقولية كبيرة أنه يف  -
اجليش اإلسرائيلي مواجهة املنظومة الفلسطينية أيضاً: قذائف 

رهاب عمليات اإل ازديادبات و/أو اوصواريخ من قطاع غزة واضطر
 يف الضفة الغربية.
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اجليش سيحظيان بتأييد السكان يف إسرائيل يف كل واحلكومة  -
 تهما وعملياتهما، على األقل يف املراحل األوىل للحرب.اقرار

يف  مراحل القتال األوىل ستالقي عمليات اجليش تفهماً من اجملتمع  -
 عملياته. عرقلةولن تقوم أطراف دولية ب ،الدويل

 :خطوط مالمح التهديد املتوقع خالل احلرب

ية الدفع يومياً إىل من لبنان سيُطلق وابل من آالف الصواريخ الذات -
الصواريخ الدقيقة. هذا الرقم ال يعتمد  من حتى مئاتجانب عشرات 

 إطالق الصواريخ من مالمحعلى استخبارات، بل هو حصيلة حتليل 
حزب الله يف أثناء حرب لبنان الثانية. يف هذه احلرب أطلق  قبل

ألف قذيفة وصاروخ، شكلوا نحو ثلث  14نحو  احلزب ما جمموعه
ألف صاروخ). يف احلرب املقبلة من  40اخملزون الذي لديه (نحو 

ألف قذيفة وصاروخ، وهو ما  50املتوقع أن يطلق حزب الله نحو 
ألف صاروخ  150يشكل نحو ثلث خمزونه احلايل املؤلف من نحو 

 ذاتي الدفع. 

إطالق صواريخ بعيدة املدى  إىل جانب ذلك يجب األخذ يف احلسبان -
 من العراق.ربما أيضاً من سورية أيضاً، و

مة: مطارات؛ ذات قيالصواريخ الدقيقة ستوجَّه إىل أهداف استراتيجية  -
بنى حتتية حيوية: الطاقة (حمطات الطاقة، بنى حتتية للغاز، حمطات 
التكرير يف حيفا)، ومياه؛ وضد رموز احلكم (مقر وزارة الدفاع يف 

مبنى رئاسة األركان للجيش ؛ ياه واحلكومة والكنيست)الكر
 اإلسرائيلي؛ بطاريات الدفاع اجلوي؛ قواعد عسكرية وقيادات.

 رشقاتالسالح غير الدقيق سيوجَّه إىل املراكز السكانية وسيترافق ب -
من الصواريخ الدقيقة، كي يكون من الصعب على قوات الدفاع اجلوي 

العتراض. وسيكون الغرض من للجيش اإلسرائيلي رصد أهداف ا
التشويش على جناعة منظومة أيضاً إطالق الصواريخ الذاتية الدفع 

 الدفاع يف إسرائيل.
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سيستمر سقوط وابل الصواريخ على اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية أيضاً  -
 خالل مناورة برية إسرائيلية يف عمق أراضي لبنان.

رات تُشغّل كأسراب يف موازاة إطالق الصواريخ ستُطلق أيضاً مسيّ -
 وتوجَّه نحو أهداف قيّمة وحساسة.

ستنفَّذ عمليات برية الحتالل أراضٍ داخل إسرائيل بواسطة قوات  -
كوماندوس تابعة حلزب الله (قوات الرضوان)، من جنوب لبنان، 
وبواسطة ميليشيات شيعية من هضبة اجلوالن. يف هذه األثناء من 

دة عسكرية وعلى مناطق آهلة املتوقع أيضاً وقوع هجمات على أرص
 بالسكان املدنيين.

ستنفَّذ هجمات سيبرانية على بنى حتتية حساسة يف إسرائيل، مع  -
التشديد على منظومة القيادة والتحكم، وعلى بنى حتتية حيوية، 

 بهدف عرقلة عمل االقتصاد واملنظومات األمنية.

سطة ستجري عمليات تستهدف الوعي بواسطة وسائل إعالمية، وبوا -
شبكات التواصل االجتماعي، بهدف التأثير يف وعي اجلمهور 

 اإلسرائيلي واملسّ باملعنويات.

االقتصاد اإلسرائيلي سينتقل إىل حالة طوارىء؛ ومن املتوقع حدوث  -
عرقلة يف عموم نشاطاته، ونتيجة ذلك ستتضرر اخلدمات احليوية 

 الكهرباء واملياه.التزويد بوخصوصاً  - للمواطنين

املتوقع حدوث اضطراب كبير يف نشاط املرافىء البحرية من  -
بمقدار ما واجلوية، وسيتقلص استخدام املسارات اجلوية والبحرية. و

 سيؤثر يف طول النفَس العسكري واملدين.فإنه الوضع  يستمر هذا

  طردالالت عمالنية للسيناريو اخل
  التالية للجيش من صورة الوضع اخلطِر هذا يمكن استخالص الدالالت

  اإلسرائيلي:
تعبئة عامة لالحتياطيين، وهذه العملية  سيكون مطلوباً من اجليش -

 -  تعبئة االحتياطيين، جمع قوات ونشرها، قتال جبهوي - كلها
 اً بوطلكون مل االستعدادات سيإىل أن تستكم ستجري حتت إطالق النار.
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قبل  : لبنان وسورية،اجلبهتينساعة للدفاع عن  96-48ما بين 
 االنتقال إىل الهجوم.

يف املرحلة األوىل سيُطلب من اجليش  -  الدفاع عن اجلبهة الداخلية -
ملعاجلة  وعدم التوجهالتركيز على منظومات الصواريخ املتطورة، 

أن يكون هناك تأثير القذائف والصواريخ الذاتية الدفع، ومن املتوقع 
على اجلبهة يف حجم اإلطالق حمدود نسبياً لنشاط سالح اجلو، 

الداخلية. بناء على ذلك، يف إمكان السكان املدنيين االعتماد على 
منظومة اعتراض الصواريخ لدى اجليش اإلسرائيلي فقط يف املرحلة 
الثانية، لكن من املتوقع تأمين اعتراض متوسط للدفاع الفعال يف 
مواجهة اإلطالق الكثيف واحلاجة إىل التركيز على الدفاع عن 

 يوية طوال احلرب.احلرصدة األ

القوات اإلسرائيلية ستعمل حتت النار يف منطقة  - يف اجلبهة -
حتكاك، ومن املتوقع عرقلة تعبئة االحتياطيين وجتميع القوات يف اال

منطقة القتال. وهناك احتمال حدوث عرقلة يف عمل القيادات 
 ومنظومات القيادة والتحكم.

عدد من الساحات يف وقت سيعمل سالح اجلو يف  -  يف اجملال اجلوي -
واحد، يف مواجهة منظومات الدفاع اجلوي للعدو. اجلهد األساسي 
لسالح اجلو يف بداية احلرب سيوجَّه نحو حتقيق التفوق اجلوي يف 
ساحات القتال؛ وإحباط تهديدات من اجلو للجبهة الداخلية 

ة حلزب الله يف ستراتيجياإلسرائيلية؛ وحتييد منظومات اإلطالق اال
بنان وتلك التابعة لسورية وإيران يف سورية. سيضطر سالح اجلو إىل ل

 قواعده ومنظومات القيادة والتحكم. لمواجهة تهديدات 

 تخصيص  لىعمن املتوقع أن يكون هناك قيود  تعدّد املهمات، جرّاء
يف  - مساعدة جوية للقوات البرية يف املرحلة الدفاعية، ولسالح البحر

  بحر.  - صواريخ برعمليات مطلوبة  ضد 
سالح البحر سيعمل هو أيضاً يف بيئة تشكل  -  يف اجملال البحري -

ستراتيجية الرصدة ااألحتدياً. اجلهد األساسي سيوجَّه إىل الدفاع عن 
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عقدت مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف بيرزيت وغزة 
، 2017تشرين الثاين/نوفمبر  30إىل  24وبيروت، من 

: احلدث والذاكرة"، بمناسبة 1987مؤتمراً بعنوان: "انتفاضة 
عاماً على اندالع االنتفاضة الفلسطينية سنة  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 

لتجارة إىل الفن. وشارك بعضهم يف األحداث موضوع إىل ا
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 

متعددة األبعاد ومن يف نوعه الذي يقدم رؤى لالنتفاضة 
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

