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 يرجى ذكر املصدر
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فقط على التطبيع بل أيضاً املتحدة. عندما أحتدث عن السالم أشدد دائماً، ليس 
  على سالم وتعايش."

  
  ا وكوسوفو: فتح سفارات لهمااالحتاد األوروبي يحذر صربي

  انضامهما إىل االحتاد للخطر يف القدس الشرقية يعرّض
  

  7/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

حذر االحتاد األوروبي صربيا وكوسوفو من فتح سفارتين لهما يف القدس 
هذا قد يشكل خطراً على انضمامهما إىل االحتاد. وقال الناطق الشرقية، ومن أن 

بلسان املفوضية األوروبية إن ليس هناك دولة يف االحتاد األوروبي لديها سفارة 
يف القدس الشرقية. وأي خطوة دبلوماسية يمكن أن تشكك يف املوقف املشترك 

  جداً.  ةمقلقي خطوة لالحتاد إزاء القدس الشرقية ه

بعد  هاملوقف بعد إعالن الرئيس األميركي يوم اجلمعة املاضية أنجاء هذا 
. 2021نقل سفارتها إىل القدس يف تموز/يوليو بوساطة أميركية تعهدت صربيا 

كما أعلن ترامب أن إسرائيل وكوسوفو قررتا إقامة عالقات دبلوماسية بينهما. 
تا  خالله أيضاً وجتدر اإلشارة إىل أن االتفاق بين كوسوفو وصربيا الذي وافق

على الدفع قدماً بعالقاتهما بإسرائيل حتقق خالل يومين من االجتماعات التي 
  عقدتها اإلدارة األميركية مع الرئيس الصربي، ومع رئيس حكومة كوسوفو.  

  
  ويتهمهم نتنياهو يهاجم زعماء املعارضة

  باالستغالل السياسي للكورونا وتشجيع الفوضى
  

  7/9/2020"هآرتس"، 
  

شن رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو يوم اإلثنين هجوماً حاداً على زعماء 
املعارضة واتهمهم بأنهم يشجعون على الفوضى ويلحقون الضرر بجهود 
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احلكومة من أجل مكافحة الكورونا لدوافع سياسية. وقال نتنياهو يف مؤتمر 
ة، صحايف عقده "مع األسف هناك سياسيون يستغلون الوضع ملصالح سياسي

ويدعون الناس إىل عدم التقيد بالتوجيهات. هذا يمكن أن يؤدي إىل الفوضى. 
  كونوا مسؤولين وتوقفوا عن هذا السلوك غير الالئق، هذه ليست قيادة."

يف موازاة ذلك، أرسل نتنياهو رسالة إىل كل من يائير لبيد، وأيمن عودة، 
حاتهم عديمة وأفيغدور ليبرمان ونفتايل بينت أوضح لهم فيها أن تصري

املسؤولية، وهي تضعف وتقسم وتضر وحدة اجلمهور يف مكافحة الكورونا"، 
  وطلب منهم مساعدته يف إقناع اجلمهور بالتقيد بتعليمات احلكومة.

وقد رد رئيس حزب يوجد مستقبل يائير لبيد على رسالة نتنياهو برسالة اتهم 
، حممالً إياه الفشل الذريع فيها نتنياهو بأنه  هو من يسيء إىل حماربة الكورونا

يف اتخاذ القرارات، األمر الذي أدى إىل وفاة أكثر من ألف شخص بالوباء، وحتول 
ألف شركة،  70أكثر من مليون إسرائيلي إىل عاطل من العمل، وإغالق أبواب نحو 

ونشوء أكبر عجز يف ميزانية إسرائيل. وطلب يائير من نتيناهو االعتراف بفشله 
  الته. وتقديم استق

يأتي هذا اجلدل على خلفية تراجُع نتنياهو يف اللحظة األخيرة عن املوافقة على 
، والتي طالب وتوصيات املسؤول عن مكافحة الكورونا البروفيسور روين غامز

فيها بفرض إغالق كامل وقيود صارمة على البلدات املصنفة حمراء، حيث يرتفع 
  دات احلريدية.معدل تفشي الوباء، بينها العديد من البل

غامزو وافقت احلكومة على اقتراح رئيس احلكومة فرض منع  توصياتوبدالً من 
بلدة، جزء صغير منها فقط بلدات حريدية،  40جتول ليلي ووقف الدراسة يف 

وذلك بعد أن هدد رؤساء بلدات حريدية بعدم التقيد بقرارات احلكومة فرض 
ظمها ارتفاعاً كبيراً يف تفشي العدوى، اإلغالق الكامل على بلداتهم التي يشهد مع

سيما بين تالمذة اليشيفوت [املدارس الدينية احلريدية] بسبب عدم تقيدهم  وال
  بإجراءات الوقاية املطلوبة. 

بالكورونا التي بلغت  األمس عدداً قياسياً يف اإلصاباتوسجلت إسرائيل يف 
  إصابة. 3.392
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على عشر بلدات، هو دليل آخر على فشله الذريع يف  وضعيفرض إغالق م
أزمة الكورونا. وهو أيضاً دليل صارخ على أن الدولة ال يمكن أن إدارة 

تعمل كما يجب عندما يكون رئيس احلكومة متهماً جنائياً. بإهماله وعدم 
  مسؤوليته نتنياهو يجر إسرائيل إىل الفوضى. 

  نتنياهو وأفراد عائلته ومناصروه يحتقرون املتظاهرين ضد احلكومة
فوضويين احلقيقيين هم شركاء نتنياهو ويصفونهم بالفوضويين. لكن ال

الطبيعيون يف حكومته السيئة. ممثلو احلريديم يستغلون اعتماد نتنياهو 
على دعمهم البتزازه. وهم مثل نتنياهو يعرفون أنه يعتمد على تأييدهم 
من أجل بقائه السياسي، ومن أجل حماوالته املقبلة للتهرب من 

  احملاكمة.
 رات احلكومة إذا جترأت على املوافقة على التهديد بعدم احترام قرا

التوصيات املهنية املهمة للمسؤول عن الكورونا البروفيسور روين غامزو، 
هو تمرد بكل معنى الكلمة. خضوع نتنياهو للتهديدات على حساب 
مواطني إسرائيل ال يدل فقط على أن نتنياهو قابل لالبتزاز بل أن الدولة 

  كلها رهينة له.
 الثقة كان يمكن رؤيتها يف األمس عندما دعا رئيس حزب  نتائج أزمة

إسرائيل بيتنا عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان اجلمهور إىل عدم اإلصغاء 
إىل توجيهات احلكومة للحد من تفشي الكورونا، ألنها فشلت يف إدارة 

  األزمة.
  ،رداً على انهيار الثقة باحلكومة، أرسل نتنياهو رسالة إىل يائير لبيد

كفاح إىل  تكمإساءرمان ونفتايل بينت، حتت عنوان "وأيمن عودة، وليب
يف حماولة لتحميل  ".الكورونا وتشجيع الفوضى إسرائيل ضد دولة

فيه احلريديم، اتهم اجلميع املسؤولية باستثنائه وباستثناء خاط
"تصريحات عديمة املسؤولية تضعف وتقسم وتضرب  املعارضة بإطالق

  صراع ضد الكورونا."وحدة اجلمهور يف ال
  بيْد أن من يقسّم ويضرب وحدة اجلمهور هو نتنياهو نفسه الذي يقود

إسرائيل نحو فشل منهجي خمزٍ من أجل بقائه، ومن أجل مصالح شركائه 
  احلريديم الضيقة .
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  مطالبة نتنياهو بمغادرة الساحة ار ممكنجدالعنوان كان على كل .
، اتسُمعت منذ بداية التحقيقالسياسية إىل أن يتضح وضعه القانوين 

صدور كتاب االتهامات، وصوالً إىل إصدار الئحة االتهام وبدء ب مروراً
طلب البديهي عندما حماكمته. نتنياهو نفسه قدم الصيغة الكاملة لهذا امل

إىل رئيس احلكومة السابق إيهود أوملرت قائالً: "هناك تخوف... من  هوجه
صلحته الشخصية وبقائه السياسي، أن يتخذ قرارات باالستناد إىل م

وليس انطالقاً من املصلحة الوطنية." دولة بأكملها تشهد يف هذه األيام 
وف. يف ذروة وباء عاملي إسرائيل على حافة تخال ااجملنونة حتقُّق هذ

  الفوضى. نتنياهو يجب أن يرحل.
  

  سابقاً عمل  يوحنان تسوريف، باحث يف معهد دراسات األمن القومي،
  رئيساً للقسم الفلسطيني يف وزارة شؤون االستخبارات واالستراتيجيا

  3/9/2020"معهد دراسات األمن القومي"، 
  

  حلو وحامض 
  

  تطبيع العالقات مع دولة اإلمارات العربية املتحدة هو من دون شك أحد
التطورات اإليجابية بالنسبة إىل إسرائيل يف السنوات األخيرة. ما جرى قد 

دثًا تاريخياً، لكنه بالتأكيد بداية نافذة إضافية على العامل ال يكون ح
قي، مل نعرفه يف عالقاتنا العربي، يمكن أن نأمل من خاللها بتطبيع حقي

  عربية أُخرى بسبب التأييد الذي يحظى به يف الشارع اإلماراتي. مع دول
  عن هذه  كثيرة عن معارضة، وعدم رضى تتعبيرالكن ال يمكننا جتاهل

أطراف متعددة يف العامل العربي، ويف الساحة من جانب اخلطوة واستياء 
الدولية، ووسط اجلمهور اإلسرائيلي. ينظر هؤالء إىل سلوك إدارة الرئيس 
ترامب ورئيس احلكومة اإلسرائيلية نتنياهو يف السنوات األربع األخيرة، 

طريقة نشره، ويطرحون تساؤالت بشأن توقيت إعالن تطبيع العالقات و
سنوات تقريباً من االنشغال يف بلورة وإعداد صفقة القرن لترامب.  4بعد 

على ما يبدو هناك صلة بين هذه اخلطة وبين خطة نتنياهو للضم وبين 
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  إعالن التطبيع.
  لقد تبين لإلدارتين األميركية واإلسرائيلية حتى قبل نشر خطة القرن يف

قابلة للتطبيق بسبب املعارضة أنها غير  2020كانون الثاين/يناير 
الكبيرة التي تثيرها يف الساحة الفلسطينية، ويف الدول العربية، ويف 
اجملتمع الدويل، وكذلك وسط جمموعات قوية يف اليمين اإلسرائيلي. خطة 

ها نتنياهو كانت حماولة لفرض حقائق على األرض عبّر عنالضم التي 
  زال من جدول األعمال.قبل أن تصبح خطة غير قابلة للتنفيذ وتُ

 تطبيع العالقات هو إىل حد بعيد تعويض لترامب  بالطبع اإلعالن عن
ونتنياهو عن الطريق املسدود الذي واجهته اخلطة، وعن فشل الضم الذي 

يف املقابل على إجناز سياسي يحصل ترامب كان جزءاً ال يتجزأ منها. 
اخبيه اإلجنيليين عشية االنتخابات الرئاسية، يستطيع أن يقدمه إىل ن

ويستطيع نتنياهو تقديم التطبيع املناصرين ألمن إسرائيل ومصلحتها 
كذريعة لتخلّيه عن خطة الضم، أو بحسب قوله، تأجيل هذه اخلطة التي 

  .2020وعد بالبدء بتنفيذها يف مطلع تموز/يوليو 
  بالنسبة إىل اإلماراتيين أيضاً، ال شيء باجملان، هم مل يطالبوا باحلصول

فقط على جتميد الضم، بل سيحصلون أيضاً على مقابل، هو خيار التسلح 
بوسائل قتالية متطورة تعتمد على تكنولوجيا االختراعات اجلديدة، مل 

،  وذلك 35-ا يف املاضي، مثل طائرة الشبح أفيستطيعوا احلصول عليه
بسبب معارضة إسرائيل والتعهد األميركي باحملافظة على تفوقها 

حالياً، وبحسب تصريحات ترامب وكبار موظفيه، سيُسمح  العسكري.
ات التي ستُقدَّم إىل يلإلمارات بالتزود بهذا النوع من السالح. الطلب

الشركات األميركية ستوجد فرص عمل  كثيرة يف الواليات املتحدة، 
 أخذاً بعين االعتباروستمنح ترامب إجنازاً إضافياً عشية االنتخابات، 

دية التي تعانيها الواليات املتحدة بسبب وباء الكورونا األزمة االقتصا
  وصعوبات  املاضي.

  بكالم آخر، إذا اعتقد هؤالء الزعماء أن يف إمكانهم إخفاء القضية
الفلسطينية بواسطة إعالن التطبيع  ووضعها حتت السجادة بعد أن خسروا 

  فعالً فرصة تطبيق خطة القرن، هم واهمون. 



ر

ع 
ل 
 ،
ء 
ر 

ج 

 يرجى ذكر املصدر

عالقات مع
ن، من خالل
الفلسطينية،
قليمية لقاء
ئيلي مل يجر

غير النموذج

 عند االقتباس 

ط تطبيع الع
 اإلماراتيين
 بالقضية ا
فع بعملة إق

اإلسرائ -ي 

عترفون بتغ

م الذي ربط
رائيلي، فإن
لة واضحة

مرار يف الدف
ع الفلسطيني

طينيين سيع

وذج القديم
اإلسر - يني

أوجدوا صل
ائيل االستم

ما دام النزاع

 أن الفلسط
 ن لترامب.

  
  
  
  
  
  
  
  

  

لنمو حتطم ا
زاع الفلسطي
يد الضم، أ

على إسران
، ميف املنطقة

طأ االعتقاد
ن خطة القرن

 الرغم من
يل بحل النز
بتهم بتجمي

أنه يتعين وا
ات سالم يف

ون من اخلط
م، وسيقبلون

 
9

 على
إسرائي
مطالب

وثبتو
تسويا
 حله. 

 سيكو
القديم

 
9 

  
  
  

  
  

  
 



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
10 

  صدر حديثاً 
  ورهانات احلداثة املثقف 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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