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 ]نتنياهو يبحث مع وفد رسمي من تشاد
 احتمال افتتاح سفارة لهذا البلد يف القدس[

 
 9/9/0202"معاريف"، 

 
 مع اجتماعاً( الثالثاء) أمس نتنياهو بنيامين اإلسرائيلية احلكومة رئيسعقد 

 التشادية ستخباراتالتشادي عبد الكريم ديبي ورئيس اال الوزاري اجمللس رئيس
 أحمد كغاري يف ديوان رئاسة احلكومة يف القدس.

اجلانبين تناولت وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة احلكومة أن احملادثات بين 
بينها تبادل سفيرين وافتتاح ممثليات دبلوماسية واحتمال افتتاح  ،عدة مواضيع

سفارة تشادية يف القدس. كما بحث اجلانبان تعزيز التعاون بين إسرائيل 
 وجمهورية تشاد يف جماالت مكافحة اإلرهاب والسايبر واملياه والزراعة. 

 ،جنل الرئيس التشادي إدريس ديبي ،بيويف وقت سابق أمس أشار عبد الكريم دي
كوهين، إىل أن بالده ستفتح  ييلإوزير االستخبارات اإلسرائيلي بخالل اجتماعه 

ممثلية رسمية لها يف مدينة القدس يف غضون سنة. واتفق اجلانبان على قيام وفد 
 رجال أعمال إسرائيلي بزيارة إىل تشاد يف املستقبل القريب من أجل تعزيز التعاون

التجاري واالقتصادي بين الدولتين وتعزيز املشاريع يف جمال الزراعة وتوسيع 
 التعاون التكنولوجي واألمني بين البلدين.

وقال الوزير كوهين بعد االجتماع إن توطيد العالقات بين إسرائيل وتشاد يخدم 
 املصلحة املشتركة للبلدين على الصعيدين األمني واالقتصادي.

 إذ ،غلبية املسلمة قبل أكثر من سنةزار هذه الدولة األفريقية ذات األوكان نتنياهو 
 أعلن استئناف العالقات الدبلوماسية بين البلدين.
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 ]توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل واإلمارات يف
 أيلول/سبتمبر احلايل[ 51البيت األبيض يوم 

 
 9/9/0202"يديعوت أحرونوت"، 

 
قال بيان صادر عن ديوان رئاسة احلكومة اإلسرائيلية إن رئيس احلكومة بنيامين 
نتنياهو تلقى أمس )الثالثاء( دعوة رسمية من الرئيس األميركي دونالد ترامب 
لزيارة واشنطن األسبوع املقبل حلضور مراسم توقيع اتفاق السالم بين إسرائيل 

 واإلمارات العربية املتحدة. 
أيلول/سبتمبر  51أن هذه املراسم ستقام يف البيت األبيض يوم  وأضاف البيان

احلايل بحضور وفد إسرائيلي برئاسة رئيس احلكومة وكبار املسؤولين يف 
 اإلمارات العربية املتحدة وبمشاركة الرئيس األميركي.

علن أمس وصول أول وفد اقتصادي إسرائيلي إىل اإلمارات خرى أُمن ناحية أُ
 ة. العربية املتحد

 ،وف كوتلرد ،ويضم الوفد الرئيس التنفيذي لبنك "هبوعليم" أكبر بنك يف إسرائيل
وجمموعة من رجال األعمال يف جماالت التكنولوجيا الفائقة والتكنولوجيا املالية 

 والصناعة. 
علن أن من املتوقع أن يغادر وفد آخر من رجال األعمال اإلسرائيليين يضم كما أُ

إىل  ،وهو من أكبر البنوك التجارية يف إسرائيل ،ك "ليئومي"رئيس جملس إدارة بن
 أيلول/سبتمبر احلايل. 54اإلمارات يوم 

جتدر اإلشارة إىل أن اتفاق السالم وتطبيع العالقات بين إسرائيل واإلمارات تم 
ذلك زيارة وفد  تعآب/أغسطس الفائت، وتبِ 53علن يوم بوساطة أميركية وأُ

إسرائيلي إىل أبو ظبي استمرت يومين ناقش خاللها سبل التعاون يف  -أميركي
 جماالت عدة.

 
 



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر

 
4 

 ]نتنياهو يعتذر من عائلة يعقوب أبو القيعان الذي قُتل برصاص
 الشرطة اإلسرائيلية وادّعت كذباً أنه قام بتنفيذ حادث دهس إرهابي[

 
 9/9/0202"هآرتس"، 

 
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس )الثالثاء( اعتذاره إىل  قدم رئيس احلكومة

عائلة أبو القيعان البدوية يف النقب ]جنوب إسرائيل[ عن حادثة مقتل ابنهم يعقوب 
 أم احليران قبل أكثر منقرية أبو القيعان برصاص الشرطة اإلسرائيلية يف أحداث 

تلك  عنمعلومات كاذبة سنوات، واتهم الشرطة بممارسة التضليل وتقديم  3
بمتابعة التحقيق  شخصياً نه قامادعى أو ،احلادثة، وقال إنهم حولوه إىل إرهابي

 أن أبو القيعان قام بارتكاب حادث دهس إرهابي. تفيد ردود  3وتلقى من الشرطة 
الليلة قبل  52وجاء اعتذار نتنياهو هذا غداة قيام قناة التلفزة اإلسرائيلية 

رير ألقى الضوء على ممارسات السلطات اإلسرائيلية يف تعاملها ببث تقاملاضية، 
مع مقتل يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة اإلسرائيلية خالل أحداث هدم منازل 

تل فيها والتي قُ، 2457يف قرية أم احليران البدوية غير املعترف بها يف النقب سنة 
حتجاجات على أعمال أيضاً شرطي إسرائيلي يف حادث صدم بالسيارة خالل اال

 الهدم.
وكشفت قناة التلفزة اإلسرائيلية النقاب عن أن املدعي اإلسرائيلي العام حينها 
شاي نيتسان رفض يف مراسالت إلكترونية داخلية طلب وحدة التحقيقات مع أفراد 
الشرطة ]ماحش[ تصحيح استنتاجات القائد العام للشرطة آنذاك روين ألشيخ بأن 

ن إرهابياً. وأكد نيتسان أن هناك مصالح للدولة يجب صيانتها على أبو القيعان كا
 الرغم من إدراكه أن ألشيخ مل يتصرف كما كان مطلوباً. 

وأشارت قناة التلفزة إىل أن نيتسان أغلق التحقيق يف جتاوزات الشرطة يف هذه 
القضية خشية أن يؤدي ذلك إىل تشويه صورة سلطات إنفاذ القانون التي كانت 

وذكرت أنه يف حين  .قق يف قضايا فساد ضد رئيس احلكومة بنيامين نتنياهوحت
واصلت الشرطة االدعاء أن يعقوب أبو القيعان ُقتل يف أثناء تنفيذ هجوم دهس 
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خالل عملية الهدم، شككت حتقيقات جهاز األمن العام ]"الشاباك"[ ووحدة 
فقد السيطرة على "ماحش" يف هذا االدعاء وخلصت إىل وجود دالئل على أنه 

 .ما أسفر عن مقتل شرطي دهساً ، وهو سيارته بعد إطالق النار عليه باخلطأ

وقال نتنياهو إن ذلك يبرهن على أن النيابة قامت بذلك بغية عدم املساس 
بالتحقيقات اجلنائية التي جرت معه، واعتبر أنها حاولت وحتاول إسقاطه بواسطة 

 م بذلك عن طريق االنتخابات.القضاء بسبب عدم قدرتها على القيا
عائلة أبو القيعان، وهذا بوأضاف رئيس احلكومة: "هذا ما فعلوه بي وهذا ما فعلوه 

 جراء حتقيق مستقل علىإاملهم من مواطني إسرائيل. أعتقد أن بما يفعلونه كل يوم 
وهذه هي الطريقة الوحيدة إلعادة الثقة إىل  ،الفور بطريقة مستقلة وغير منحازة

 القانون وضمان ديمقراطيتنا."حكم 
ورداً على تقرير قناة التلفزة قالت عائلة أبو القيعان يف بيان صادر عنها إنها لن 
تتنازل عن حق املربي الراحل يعقوب أبو القيعان يف تطهير سمعته وتبرئة اسمه 
من االتهامات الباطلة للشرطة وكل من قال عنه أو طعن يف شخصه أو كتب عنه. 

نعرف  "نحن نعرف احلقيقة وعرفناها منذ اللحظة األوىل، ألننا جميعاً وأضافت: 
خرى ضرورة يطرح مرة أُ 52من هو يعقوب، والتقرير الذي تم نشره على قناة 

ونطالب بتشكيل جلنة حتقيق للتحقيق يف األحداث  ،إنصاف الراحل يعقوب
ير األمن من امليدان إىل وز ،وحماكمة جميع املسؤولين يف التسلسل القيادي

 الداخلي."
وقال رئيس القائمة املشتركة عضو الكنيست أيمن عودة إن اعتذار نتنياهو يُعدّ 

ما يؤكد مرة وهذا  ،استغالالً ملأساة عائلة أبو القيعان من أجل مصاحله الشخصية
 نظره.يف خرى أن حياة املواطنين العرب رخيصة أُ

وحانا ]الليكود[ إىل مراجعة النتائج خرى دعا وزير األمن الداخلي أمير أمن ناحية أُ
عتبر الذي يُ ،التي توصلت إليها الشرطة يف قضية مقتل أبو القيعان. ويدعم أوحانا

مزاعم رئيس احلكومة بأن القضايا ضده هي مؤامرة تشارك  ،لنتنياهو قوياً حليفاً
 فيها سلطات إنفاذ القانون واإلعالم. 
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 املاضي إىل فتح حتقيق جنائي ضد وكان أوحانا وزير العدل السابق دعا يف
 .مبيوتر وزارة العدل بعد تركه منصبهونيتسان بدعوى أنه دخل إىل أنظمة ك

ودعا عدد من أعضاء الكنيست يف حزب الليكود إىل التحقيق يف سوء سلوك الشرطة 
 .وإعادة النظر يف لوائح االتهام ضد رئيس احلكومة

رن من حزب أزرق أبيض ما وصفها يف املقابل رفض وزير العدل آيف نيسانكو
 بأنها نظريات مؤامرة تعتبر أن قضايا نتنياهو تم تلفيقها، وقال إن ذلك ما هو إالّ 

 ويهدف إىل منع سيادة القانون. ،جزء من التحريض ضد سلطات إنفاذ القانون

 
 "بلدة حمراء" يف 02نظام اإلغالق الليلي يف  ]بدء
 [فيروس كوروناأنحاء إسرائيل للحد من تفشي شتى 

 
 9/9/0202"معاريف"، 

 
بدأ يف تمام الساعة السابعة من مساء أمس )الثالثاء( فرض نظام اإلغالق الليلي 

أنحاء إسرائيل يف حماولة للحد من تفشي فيروس  شتى "بلدة حمراء" يف 44يف 
 كورونا.

 بلدة عربية ودرزية باإلضافة إىل بلدات كفر عقب وبيت 34ويشمل اإلغالق نحو 
حنينا والطور والعيساوية وخميم شعفاط وعناتا اجلديدة يف القدس الشرقية وعدة 

 أحياء يهودية يف القدس الغربية.
ابتداء من الساعة السابعة  ،ظر جتول ليليحل 44ووفقاً لهذا النظام تخضع البلدات الـ

باإلضافة إىل إغالق احملالت التجارية ما  ،مساء حتى الساعة اخلامسة صباحاً
 144اخلروج من املنازل ملسافة أكثر من  على السكان ويحظر ،دا تلك احليويةع

 متر.
وأكد رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يف تصريحات أدىل بها إىل 
وسائل إعالم خالل جولة يف بيت شيمش بالقرب من القدس أمس، أن هذه اخلطوة 
ضرورية خلفض عدد اإلصابات بفيروس كورونا. وأضاف أن احلكومة ستقرر يف 
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 والقيادات امليدانيةاحمللية  سلطاتغضون أسبوع منح صالحيات أوسع لرؤساء ال
لتحسين مواجهة الفيروس. وأشار إىل أنه أوعز إىل اجلهات املعنية بالدفع قدمًا 

 نحو إجراء فحوصات أسرع تعطي أجوبة يف غضون أقل من ساعة.

 
 

 

 
 جيل بفمان، االقتصادي األساسي يف بنك ليؤمي

 8/9/0202"يديعوت أحرونوت"، 
 

 لدولتينل تكون مفيدةالفوارق بين دولة اإلمارات وإسرائيل يمكن أن 
 

  على التأثير احملتمل التفاق السالم مع دولة اإلمارات العربية املتحدة
االقتصاد اإلسرائيلي هو أهم وأكبر من التأثير العابر لنسيم منعش يف إبان 

هي من أعقد أزمة اقتصادية عاملية   ذروة. ففي الصيف اإلسرائيلي احلار
 ،اإلمارات احتاد األزمات التي عرفتها الدولة، وصلت بشارة االتفاق مع

 األجل بالنسبة إىل االقتصاد اإلسرائيلي. طويلةالذي ينطوي على إمكانات 
 يف األساس بسبب هو أحد االقتصادات األغنى يف العاملاإلمارات  احتاد ،

ماليين  54لصغيرة )نحو خمزون النفط والغاز الطبيعي لديه. هذه الدولة ا
يف مؤشر  53من العمال األجانب( حتتل املرتبة الـ منهم %54نسمة، 

(، وتبرز قوتها يف سهولة فتح أعمال جديدة، Doing Businessاألعمال )
والسهولة يف احلصول على تصاريح بناء وتسجيل أصول، وتنفيذ عقود 

يف الشركات،  لاحلصة األقبطريقة ناجعة، واحملافظة على حقوق أصحاب 
 وأيضاً توفير كهرباء تُعتبر من األفضل يف العامل.   

  مستقر وقوي يف احلسابات اخلارجية.  بمظهر مايلتتمتع دولة اإلمارات
من  %24حجم الدين مقارنة  بالناجت الصايف احمللي منخفض جداً )نحو 
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الناجت احمللي يف السنوات األخيرة(.  هذه هي بعض األسباب التي جتعل 
 هذه الدولة هدفاً جذاباً للمستثمرين من كل أنحاء العامل. 

  جانب آخر من الشبه بين اإلمارات وإسرائيل يمكن اإلشارة إليه هو عدد
الفرد من  ناجت السكان، احلجم اإلجمايل للناجت احمللي، متوسط نصيب

ن خلطوط التشابه بين الدولتي الرسم البيايناحمللي اإلجمايل. بينما الناجت 
نسبياً، فإن الفوارق االقتصادية واالجتماعية واضحة.  يف هذه  قصير

الفوارق، حتديداً بين إسرائيل واإلمارات، يمكن إيجاد جماالت عمل يمكن 
 أن تفيد الدولتين على طريقة "األضداد التي تكمل بعضها بعضاً".

 املهم أن نتذكر أن اإلمارات دولة ذات نمط حياة خمتلف وال يعرفه  من
اإلسرائيليون. باإلضافة إىل ذلك، املقصود دولة موجهة نحو التصدير يف 
جماالت حمددة جداً وضيقة، وتعتمد اعتماداً كبيراً على التجارة العاملية 

عنى عموماً، وعلى التجارة يف سوق الطاقة والسياحة خصوصًا. بهذا امل
إسرائيل تشكيلة أوسع بكثير من أنواع املعرفة وتصدير السلع  تقترح

 واخلدمات. 
  العمال األجانب أيضاً يف  علىاإلمارات  تعتمدباإلضافة إىل ذلك، بينما

"العالية"، تعتمد إسرائيل على رأس املال البشري احمللي كمحرك  املهن
يص حجم االعتماد على لالبتكارات والنمو. تسعى قيادة اإلمارات اىل تقل

النفط اخلام كمصدر للطاقة، وكمصدر للدخل والنشاط االقتصادي، وتعمل 
على تنويعه بصورة أكبر، ويشكل هذا قاعدة مهمة لتعاون حمتمل قوي بين 

 الدولتين. 
  كما يف أغلبية دول العامل، وباء الكورونا مل يستثنِ اإلمارات أيضاً. يف

ش الناجت احمللي يف اإلمارات موقتاً يف سنة تقديرنا  من املتوقع أن ينكم
. ومن املتوقع أن يبقى 2425، لكنه سينمو من جديد يف سنة 2424

القادمة إىل حين حدوث التعايف القريبة التضخم معتدالً يف السنوات 
العاملي، وخصوصاً يف اجملاالت املهمة يف الدولة، مثل الطلب على الطاقة 

 وخدمات الطيران وغيرها.
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  التجارة مع  إمكاناتعلى الرغم من التراجع املوقت يف النشاطات، فإن
، من بين أمور أُخرى، يف ةموجود ييف الوقت احلايل، وه ةإسرائيل مهم

ومات املكثفة جمموعة متنوعة من اخلدمات واملنتوجات يف جماالت املعل
جيا ووالسايبر، وتكنولوجيا الزراعة املتطورة، وتكنولوالتقنيات املالية، 

 "املياه الذكية"، والسياحة والطيران والطاقة. 
 مهم آخر للتعاون موجود يف جمال اخلدمات والتكنولوجيا الطبية.  إمكان

يف اجملال الطبي، يف إمكان اإلمارات أن تستعين بإسرائيل، ألن معدل 
األعمار املنخفض نسبيًا هناك يزيد من احلاجة إىل حلول طبية، إسرائيل 

 متعددة.  بأشكالرها مؤهلة لتوفي
  يف جمال الزراعة مثالً، اإلمارات مهتمة بتوسيع "أمنها الغذائي" بسبب

املناخ الصحراوي واعتمادها الكبير على استيراد املنتوجات الزراعية من 
العامل، لذا هي مهتمة بالتكنولوجيا واالختراعات يف هذا اجملال. يف جمال 

الدول األكثر تقدماً يف العامل. جمال تكنولوجيا املياه، إسرائيل هي إحدى 
املياه متنوع جداً ويتضمن، من بين أمور أُخرى، استخداماً ناجعاً للمياه، 

 تدوير املياه، وضمان ومراقبة شبكات املياه، وأيضاً حتلية مياه البحر.
  املباشر الذي ينطوي عليه االتفاق مع اإلمارات، يف  اإلمكانباإلضافة إىل

ائيلي يأملون بأن يشكل جسراً إلقامة عالقات مع دول االقتصاد اإلسر
عربية ُأخرى، وربما فتح الطريق أمام اتفاقات سالم أُخرى، على طريق 

 حتقيق رؤيا " الشرق األوسط اجلديد" يف مرحلة ما بعد الكورونا. 
 

 عوديد غرانوت، حملل سياسي
 9/9/0202"يسرائيل هَيوم"، 

 
 أبو مازن يخاف من دحالن، وهنية يقلقه مشعل 
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  املعارضة يف املعسكر الفلسطيني التفاق السالم والتطبيع بين إسرائيل
ازن بين أبو م أساساً مشتركاً للتعاونودولة اإلمارات أوجدت على ما يبدو 

ن إىل البحث عن ربح وإنقاذ من اخلارج. يثنوهنية، لكنها عملياً دفعت اال
ن يمتزج "املوضوع الوطني" باملصلحة الشخصية، وله عالقة ويف احلالتي

 مباشرة بالصراعات على الوراثة.
  أبو مازن يراهن على األتراك بعد أن أدرك أن اإلنقاذ لن يأتي من اجلامعة

مع أنه طرأت العربية. هو يدرك طبعاً أن أردوغان مؤيد متحمس لـ"حماس" )
  رأيه أقل أهمية حاليًا.العالقات مؤخراً(، لكن هذا يفبرودة على 

  ما هو أهم بالنسبة إىل أبو مازن أن تركيا هي عدو اإلمارات. حاكم
اإلمارات ويل العهد حممد بن زايد من أشد املعارضين لإلسالم السياسي 

على تقفان الراديكايل  الذي يمثله أردوغان، وكل من اإلمارات وتركيا 
 ليبيا. طريف املتراس يف احلرب الدائرة حالياً يف

 كثر أهمية ألبو مازن يف العالقة مع األتراك، الذين هددوا باستدعاء األ
أنه وأردوغان هو سفيرهم من اإلمارات رداً على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، 

 حمراء" قماشةيعتبران حممد دحالن، املستشار األمني حلاكم اإلمارات، "
دفع الثور نحو القماشة ]يف املصارعة اإلسبانية بين املصارع والثور، ين

. الرئيس التركي يشك يف أن دحالن متورط يف حماولة االنقالب احلمراء[
سنوات، وأعلن جائزة مالية للحصول على رأسه. أبو مازن  4ضده قبل 

 مقتنع بأن دحالن يفعل كل شيء كي يرثه.
  صحيح أن رئيس السلطة الفلسطينية غاضب على اإلمارات التي "طعنته يف

وعلى تطبيع عالقاتها مع إسرائيل، لكن يف سيناريو كابوسي، يرى  الظهر"،
يساعد احللف اجلديد، الذي يزداد توثقاً بين إسرائيل يمكن أن كيف 

إىل رام الله، بعد إبعاده عنها بأمر  منتصراًواإلمارات، دحالن على العودة 
 شخصي من أبو مازن.

 م بين إسرائيل أيضاً من جهة "حماس"، يدور نضال ضد اتفاق السال
واإلمارات يف ظل املنافسة القريبة على السلطة. رئيس املكتب السياسي 
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إسماعيل هنية تنقّل يف األسابيع األخيرة بين أنقرة وبيروت، حيث التقى 
كبار املسؤولين يف حزب الله. هدف هذه اجلولة على ما يبدو تعبئة الدعم 

 هذه األثناء يحاول هنية ملعارضة إسرائيل والتطبيع مع اإلمارات، لكن يف
أيضاً جمع التأييد لترّشحه لوالية ثانية كرئيس للمكتب السياسي للحركة 
يف االنتخابات الداخلية التي كان يجب أن جتُرى يف الصيف، ومل يحدَّد لها 

 بعد موعد رسمي.
  أبو مازن يشعر بالقلق إزاء إمكان عودة دحالن. هنية يشعر بالقلق من

إمكان أن يترشّح للمنصب خالد مشعل، الذي كان قبله رئيساً للمكتب 
السياسي لـ"حماس"، ويتمتع بدعم قطر. ظاهرياً، يُعتبر مشعل أكثر تشددًا 

يف من هنية، واألكثر مالءمة لقيادة "حماس" يف املواجهة مع إسرائيل، 
 وبين العامل العربي. إسرائيلوقت بدأت تسقط جدران العزلة بين 

  إسرائيل ال تتدخل يف الصراعات على الوراثة الداخلية يف السلطة
الفلسطينية ويف "حماس"، لكنها طبعاً تتابعها باهتمام. استبدال هنية 
بمشعل أو بمرشح آخر ليس من املتوقع أن يُحدث انعطافة دراماتيكية يف 

اجهة بين إسرائيل و"حماس"، لكن استبدال أبو مازن بمرشح من نوع املو
دحالن، املقرب من ويل العهد يف دولة اإلمارات، التي ستوقّع يف األيام 
املقبلة اتفاق تطبيع العالقات مع إسرائيل، يمكن بالتأكيد أن يُحدث تغييرًا 

 رام الله.  -يصب يف مصلحة حمور القدس
 إذا كان دحالن مهتمًا ه ليس واضحاً البتة ما املشكلة الوحيدة هي أن

يف اخلليج بالعودة إىل املقاطعة، وأيضاً ما إذا الرفاهية حياة باستبدال 
 كان هناك َمنْ سينتظره بالورود.  
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 صدر حديثاً 

 ورهانات احلداثةاملثقف الفلسطيني 
(8091-8091) 

 
 ماهر الشريف :فتألي

 362عدد الصفحات: 
 $ 14السعر:  

 
رئيس وحدة األبحاث يف مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف بيروت، وباحث مشارك : ماهر الشريف

 فلسطين  يف املعهد الفرنسي للشرق األدنى يف بيروت. صدر له العديد من املؤلفات، بينه "تاريخ
 الفلسطيني، السياسي الفكر يف دراسة: كيان عن البحث" ؛(5891" )واالجتماعي االقتصادي

 الكتابة يف فلسطين" ؛(4992" )للكومنترن السري األرشيف يف فلسطين" ؛(5881" )5899-5881
 (.4959ار، نصّ عصام مع" )الوطنية وحركتهم الفلسطينيين تاريخ" ؛(4952" )العربية التاريخية

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 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، وإمّا عن طريق الترجمة، ووضعوا ألنفسهم هدفاً 
رئيسياً هو نقل جمتمعهم من التقليد إىل احلداثة، كي يتمكن 

 من كسب صراع "تنازع البقاء" الذي فُرض عليه.

وانطالقاً 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 حقل العلم 

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

 الصحافة؟
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