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 الواليات المتحدة أكد خاللها إلى]رئيس الموساد اختتم زيارة 
 بينما تواصل إيران خداع العالم[ ن،أن إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدي

 
 9/9/2222"يسرائيل هيوم"، 

 
ت الواليا إلىاختتم رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي دافيد برنياع زيارة رسمية 

 سلسلة من االجتماعات مع كبار المسؤولين األمنيين في أثنائهاعقد  ،المتحدة
أن إسرائيل لن تكون  قّدم خاللها مواد استخباراتية حساسة، وأكداألميركيين، و

بينما تواصل إيران خداع العالم في كل ما  ن،قادرة على الوقوف مكتوفة اليدي
 يتعلق ببرنامجها النووي.

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن رئيس الموساد استمع من 
ا أكدوكما أن الواليات المتحدة ستواصل التزامها بأمن دولة إسرائيل، إلى نظرائه 

وأنهم  ،خالل االجتماعات أنهم لن يسمحوا إليران بامتالك أسلحة نووية
استمرار  وكذلك شددوا علىسيواصلون العمل بشكل صارم من أجل تحقيق ذلك، 

التعاون مع دولة إسرائيل في كل القضايا اإلقليمية المتعلقة بأمن دولة إسرائيل 
 في منطقة الشرق األوسط. 

أن برنياع في القدس رئاسة الحكومة اإلسرائيلية  وذكر بيان صادر عن ديوان
التقى خالل الزيارة عدداً من كبار المسؤولين األميركيين، بينهم رئيس وكالة 

درالي، يي. إي، ورئيس مكتب التحقيقات الفآرات المركزية السي. باخالستا
وكبار  ،ومستشار األمن القومي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة األركان المشتركة

 .المسؤولين في وزارة الخارجية
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 ف حملتها لمكافحة]غانتس: إسرائيل ستكثّ 
 خرى["اإلرهاب" في الضفة الغربية وأماكن أ  

 
 9/9/2222"يديعوت أحرونوت"، 

 
ف حملتها لمكافحة قال وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس إن إسرائيل ستكثّ

 خرى.وأماكن أ "اإلرهاب" في يهودا والسامرة ]الضفة الغربية[ 

وأضاف غانتس خالل احتفال تكريم عدد من ضباط الجيش اإلسرائيلي أقيم أمس 
وسنقوم بمزيد من اإلجراءات في  ،"سننشر المزيد من قوات الجيش )الخميس(:

بناء الجدار سرّع أعمال ون ،المناطق ]المحتلة[، وسنعزز التعاون بين أجهزة األمن
 الفاصل في الضفة الغربية."

تم  ،وأشار غانتس إلى أنه بفضل ما يقوم به الجيش اإلسرائيلي واألجهزة األمنية
في األسبوع المنصرم وحده منع عدد من المحاوالت إللحاق األذى بالسكان 

 من أراضي الضفة الغربية. انطالقاً ،اإلسرائيليين

حيث ال تتم محاربته، في إشارة  ،وأكد وزير الدفاع أن إسرائيل ستحارب "اإلرهاب"
إلى رفض السلطة الفلسطينية تصعيد إجراءاتها لمحاربة "اإلرهاب" وتهريب 

 األسلحة في الضفة الغربية.

 

 ]اعتقال شاب فلسطيني في يافا بحجة تخطيطه الرتكاب
 عملية مسلحة في أحد األماكن المكتظة في تل أبيب[

 
 9/9/2222"معاريف"، 

 
الناطق بلسان الشرطة اإلسرائيلية إن الشاب الفلسطيني الذي  قال بيان صادر عن

قل في يافا عصر أمس )الخميس( اعترف خالل قيام الشرطة بإجراء تحقيق اعت 
 أنه خّطط الرتكاب عملية مسلحة في أحد األماكن المكتظة في تل أبيب.بي معه أولّ
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وهو مقيم  لس،ناب سكان من وأضاف البيان أن الشاب المعتقل هو محمد ميناوي
 وكارلإسرائيل بشكل غير قانوني، وتم العثور بحيازته على بندقية من طراز ب

 وعبوتين ناسفتْين أنبوبيتْين.

وهذه ليست المرة األولى  ،وأشار البيان إلى أن الشاب من ذوي السوابق األمنية
 ،أشهر 5قبل نحو  رمضان، شهر خالل خطط إذ اعتداء، ارتكاب فيها يحاول التي

وتم العثور بحيازته على سكين بالقرب من جبل الهيكل ]الحرم  ،رتكاب اعتداءال
 القدسي الشريف[.

في وسط مدينة يافا قامت الشرطة بإغالق دوار الساعة  ،وفي إثر عملية االعتقال
 المكان.  إلىوتم استدعاء خبراء متفجرات  ،أمام حركة السير من كافة االتجاهات

 
 ظهر استطالع "معاريف" ما زال ي ]أخبار انتخابية: 

 حكومة؛ ميخائيلي ترفض شكيلأن نتنياهو ال يمتلك أغلبية لت 
 مع ميرتس بشكل قاطع[ العمل فتحال  

 
 9/9/2222"معاريف"، 

 
لألسبوع الرابع على التوالي، أظهر استطالع للرأي العام أجرته صحيفة )*( 

 ،بات اإلسرائيلية العامة اآلن"معاريف" أمس )الخميس( أنه في حال إجراء االنتخا
بقيادة رئيس الليكود ورئيس الحكومة  ،سيحصل معسكر األحزاب في المعارضة

 ،مقعداً، ولن تتمكن قائمة "روح صهيونية" 59على  ،السابق بنيامين نتنياهو
من اجتياز نسبة الحسم  ،برئاسة وزيرة الداخلية أييلت شاكيد ]رئيسة "يمينا"[

برئاسة وزير  ،"إيرتس ديرخ" حزب مع تحالفها من الرغم، على (3225%)
 االتصاالت يوعز هندل. 

التي يحصل عليها معسكر نتنياهو موزعة على  59وأظهر االستطالع أن المقاعد الـ
برئاسة عضو  ،حزب الصهيونية الدينية؛ مقعداً 33النحو التالي: حزب الليكود 
 ،("يهودية )عوتسما يهوديتالذي يضم حزب "قوة و ،الكنيست بتسلئيل سموتريتش
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حزب شاس لليهود الحريديم ؛ مقعداً 33 ،برئاسة عضو الكنيست إيتمار بن غفير
 مقاعد. 7حزب يهدوت هتوراه الحريدي ؛ مقاعد 8]المتشددون دينياً[ 

موزعة على النحو  ،مقعداً 55يحصل المعسكر المناوئ لنتنياهو على  ،في المقابل 
 25 ،برئاسة رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير لبيد ،التالي: حزب "يوجد مستقبل"

ة برئاس ،"أزرق أبيض" ف "المعسكر الرسمي" الذي يضم كالً من حزبيْتحال ؛ مقعداً
برئاسة وزير العدل جدعون ساعر، والرئيس  ،وزير الدفاع بني غانتس، و"أمل جديد"

 ،ط غادي أيزنكوتالسابق لهيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي الجنرال احتيا
 ؛مقاعد 5 ،برئاسة وزير المال أفيغدور ليبرمان ،حزب "إسرائيل بيتنا"؛ مقعداً 32

 ،برئاسة وزيرة المواصالت ميراف ميخائيلي ،حزب العمل؛ مقاعد 5حزب ميرتس 
حزب راعام ]القائمة العربية الموحدة[ برئاسة عضو الكنيست منصور ؛ مقاعد 4

 مقاعد. 4 ،عباس

مقاعد في  6وتحصل على  ،وتحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها الحالي 
 الكنيست. 

إن بنيامين نتنياهو هو الشخص األنسب  ،من المشتركين في االستطالع %43وقال 
منهم إن يائير لبيد هو األنسب،  %33ي منصب رئيس الحكومة، في حين قال لتولّ

 .إن بني غانتس هو األنسب %37وقال 

أشخاص يمثلون جميع فئات السكان  724نة مؤلفة من االستطالع عيّوشمل 
 .%327مع نسبة خطأ حدّها األقصى  ،البالغين في إسرائيل

)*( رفضت رئيسة حزب العمل وزيرة المواصالت ميراف ميخائيلي رفضًا قاطعًا 
ف حزبها مع حزب ميرتس وخوض االنتخابات العامة المقبلة في فكرة تحال 

 . قائمة واحدة

وقالت ميخائيلي في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعالم أمس )الخميس(، إن 
 منهما بفشل وم ني كلٌّ في الماضي القريب،الحزبين خاضا االنتخابات مرة واحدة 

ذريع. وأضافت أنها وافقت على عقد لقاء مع رئيس الحكومة يائير لبيد ورئيسة 
 التحالف. ميرتس زهافا غالئون كي تؤكد رفضها مثل هذا
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 ،وذكرت مصادر مسؤولة في حزب العمل أن التحالف من شأنه أن يضر بالحزبين
حزب على انفراد في  بسبب الحصول على عدد مقاعد أقل مما حصل عليه كل 

االنتخابات السابقة. كما أوضحت مصادر رفيعة في العمل لحزب "يوجد مستقبل" 
 بأكمله. يسار - بمعسكر الوسط أن هذا التحالف قد يضرّ

 ناخبيفإن  ،وأضافت هذه المصادر نفسها أنه في حال قيام مثل هذا التحالف
د من التحالف الجدي بدالً ،حزب ميرتس اليساريين قد ينتخبون القائمة المشتركة

 بين الحزبين.
 
 

      
 

 وزير سابق وقيادي في حزب العمل - إفرايم سنيه
 8/9/2222"هآرتس"، 

 
 حزباً يسارياً حزب "العمل" ليس 

 
 ري التي ستج كلما اقترب موعد إغالق القوائم المرشحة النتخابات الكنيست

، كلما ازدادت الضغوط على زعيمة تشرين الثاني/نوفمبر المقبل 3يوم 
 ومنحزب العمل ميراف ميخائيلي، للتحالف مع ميرتس في قائمة واحدة. 

ئًا، سي اًعنه تاريختحالفات حزب العمل مع أحزاب مختلفة المعروف أن ل
المنسحبون من الليكود هم  - مع "غيشر" 3999 سنةراك تحالف اإيهود بف

مقعداً(،  26النتيجة في الصندوق كانت محبطة )وبرئاسة دافيد ليفي. 
 بعد ،"إسرائيل واحدة" مع هذا التحالف الذي س مِّيَ ت الشراكةو"غيشر" فضّ 

الالحقة الشراكة كما أن . 2222 سنةقمة كامب ديفيد مع الفلسطينيين في 
يس، أبكس - ليفي، أورلي ليفيدافيد بزعامة ابنة  ،مع "غيشر"لحزب العمل 
 فقط. في الكنيست مقاعد  7أتت بنتيجة  ،ومع ميرتس
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 هكذا هي األمور في فوليس منذ وقت طويل.  ،هذه التجربة كانت موجودة
د تتوقف عنبل ال تصمد طويالً،  ،دون قاعدة ثابتةمن تحالفات  - السياسة

  وهذه األزمة ستأتي.  ،األزمة األولى

  ،ًبين العمل  هذا الضغط للتحالف تقفان وراءن اهناك مجموعتحاليا
: المجموعة األولى تتكون من أشخاص لديهم نية طيبة ويخافون وميرتس
 المجموعة أمانتنياهو. بنيامين وبالتالي تقوية معسكر  ،ميرتس من زوال

حزب  إلى زوالمحون اطاللثانية فإن نياتها ليست نظيفة. ومن ضمنها ا
. ويمكن القول إن العمل المستقل، وعزله إلى زاوية "حزب يسار" صغير

ستكون  ،ديمقراطي مركزي - دون حزب اشتراكيمن طة سياسية يخر
هذه ويبدو أن مثل يمين.  - وسطربح تمثيلي واضح ألحزاب البمثابة 

حرك الضغوط تحت عنوان "توحدوا، يكفي"، ويتم ت يالتالنتيجة هي 
 على قيادة حزب العمل. تحديداً تفعيلها 

  حزب  وميرتس هإن لماذا ال يوجد أساس لتحالف العمل مع ميرتس؟
حافظ على هويته في أصعب الظروف أمام قد ه، وبخر تفيهذا ما و. ييسار

 دّ وال ي ع ،فلم يكن في المقابل، حمالت التشهير والتحريض. أمّا حزب العمل
على غرار حزب ديمقراطي مركزي،  - حزب اشتراكيهو ، إنما ياً يسار اًحزب

غلبية الدول األوروبية أ" األلماني. في SPDالبريطاني، وحزب " العمال
وجد أحزاب تيوجد حزب كهذا، وأحياناً يكون الحزب الحاكم، وإلى جانبه 

، وال عوامعشرات األ ظ عليهاطبيعة الحزب هذه تم الحفاوإن يسار واضحة. 
 بسبب الظروف االنتخابية المتغيرة.  في الوقت الحالي ايوجد سبب لتغييره

  يوسي ]رئيس حزب العمل[ كالً من رابين في الماضي، احترم يتسحاق
لكنني ال أتذكر أنه نسي ]هما رئيسا حزب ميرتس[،  ميت ألونيولسريد وش

 اهملتحالف معفي اؤكد أنه لم يفكر بينهم، ومن الم فيماللحظة االختالفات 
]رئيسة حزب ون الئلكنيست. أنا أيضًا تعاونت مع زهافا غافي انتخابات 

 أصدقائها عالقات صداقةوربطتني ب ،في الكنيستميرتس الحالية[ 
أوضح كي وصف المشاعر ل وأجد نفسي اآلن مضطراً إلىاحترام وتعاون. و

منع هذا في رغبة يعّبر عن ر، إنما أن موقفي ال يحمل أي استعالء أو تنك 
 خطوة سياسية متسرعة. عبر  ،التشويش في هوية حزب العمل
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  :جتماعي )اشتراكيالمركّب االتحمل هوية حزب العمل ثالثة مرّكبات - 
 وفي حال القيامللسالم.  ومركّب السعي ،مني، والمركّب األديمقراطي(
، الف العمل مع ميرتستحوإذا هويته. الحزب سيفقد  ،منهم بإزالة أيّ 

 الناخبينير من كثبألوان ليست لونه، ويبعد عنه ال صبغ األولسيف
لبيد وبني غانتس، لكن ليس لحزب  اً ليائيرهذا جيدوقد يكون التقليديين. 

 العمل. 

  أمّا بالنسبة إلى المعطيات االنتخابية، فأنا ال أستهتر بمخاوف معسكر
تي وصلت إليهم في اآلونة األخيرة لكن االستطالعات ال، معارضي نتنياهو

فسيحصل التحالف على  ،تحالف ميرتس مع العملحتى ولو  تشير إلى أنه
وهذا األمر منفرداً.  امنهمحزب  كل  عليه أصوات أقل مما كان سيحصل

يعتبرون المبررات األيديولوجية  كل الذينانتباه  ينبغي أن يسترعي
 هم. إليهامشية بالنسبة 

 
  SUGNAL مدير مجال السياسات في مجموعة - طومي شطاينر

  الصينية -الصينية والعالقات اإلسرائيلية  للسياسات
 7/9/2222(، 31)قناة التلفزة اإلسرائيلية  N13 موقع 
 

وتتوقع من  ،كها من أجل لجم الصينلواليات المتحدة صعّدت وتيرة تحر  ]ا
 [لمساعدتها في هذه المعركة تجندال ،وفي طليعتهم إسرائيل ،أصدقائها

 
  ك تب الكثير عن أن الصراع مع الصين دفع الواليات المتحدة إلى التخلي

كما أن تقليص االتكال األميركي على النفط  ،عن منطقة الشرق األوسط
المستخرَج من المنطقة قد سرّع هذه الوجهة. واآلن، نحن في نقطة انعطاف 

طقة يحّتم على الواليات المتحدة تعزيز ـ التدخل الصيني المتزايد في المن
 ،مكانتها. وأكثر من هذا، ثمة دور مركزي لمنطقة الشرق األوسط وإلسرائيل

  .المعركة التكنولوجية في مقابل الصين ، فيالمنظور األميركي من

 لقد حلّت الـ Tech War مكان الـ Trade War منذ زمن. وقد أدركت شركة
مكن أن تشكل قاعدتها الحصرية لتركيب جهاز "أبل" ذاتها أن الصين ال ي
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فشرعت في نقل منظومات التركيب إلى الهند. كما بحثت شركة  ،اآليفون
"إنتل" إمكانية إنشاء مصنع جديد إلنتاج الشرائح اإللكترونية في الصين، 

ع الرئيس جو لكنها سرعان ما عدلت عن الفكرة. قبل بضعة أسابيع، وقّ 
بصناعات  للدفع قدماً ،مليار دوالر 282 يقضي بضخّ اً بايدن قانون

الشرائح اإللكترونية واألبحاث للتطوير التكنولوجي في الواليات المتحدة. 
وسيجري تخصيص الجزء األكبر من الموارد لضمان التفوق األميركي في 

وشبكات  ،الحوسبة الكموميةومجاالت الذكاء االصطناعي، الروبوتية، 
 .اتصاالت الجيلين الخامس والسادس

 ة اإلجراءات التي أعلنتها الواليات المتحدةلهذه هي أيضاً الخلفية لسلس، 
ي د فبالتزامن مع زيارة بايدن إلى الشرق األوسط. لم يرِ ،مع حلفائها اًسوي

ذكر للصين، لكنها كانت حاضرة جداً. لقد عززت  البيانات الرسمية أيّ
االستراتيجي في الشرق األوسط بواسطة استثمار مئات  الصين حضورها

مليارات الدوالرات في البنى التحتية التقليدية )الموانئ، على سبيل 
وفي البنى التحتية المعلوماتية والتكنولوجية، بدءاً بالبنى  ،المثال(

 وانتهاءً  ،التحتية االتصاالتية، مروراً بكوابل االتصال تحت المائية
دينة الذكية" وغيرها. ولم يكن هذا غائباً عن أعين الواليات بمشاريع "الم

 .المتحدة

  ولئن كانت الواليات المتحدة اكتفت في السابق بممارسة الضغط على
ب االستثمارات الصينية، إال أنها الدول الحليفة معها، وبينها إسرائيل، لتجن 

أصدقائها وتتوقع من ، كها من أجل لجم الصيناليوم تصّعد وتيرة تحر 
لمساعدتها في المعركة ضد الصين. وفي هذا اإلطار، على سبيل  جندالت

العربية السعودية والواليات المتحدة إطالق مشروع المملكة المثال، أعلنت 
 يهدف إلى ،مشترك لتطوير تقنيات اتصال من الجيلين الخامس والسادس

 .إضعاف هيمنة شركة هواوي الصينية

 تجند. عشية زيارة بايدن، أعلنت إسرائيل الاً بكما طولبت إسرائيل أيض
و للدفع نح ،التكنولوجيا بشأنوالواليات المتحدة إطالق حوار استراتيجي 

البحث والتطوير التكنولوجيين على مجاليْ  تعاون ثنائي بين البلدين في
أعلى المستويات. الواليات المتحدة تريد أن تتجند إسرائيل للمساعدة في 
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الصين. وسيدور الحوار حول "إدارة المخاطر في منظومات المنافسة مع 
ب التكنولوجيا االبتكار والتجديد"ـ وهي صيغة دبلوماسية لمنع تسر 

 .اإلسرائيلية إلى الصين

  ويضع البيان المشترك أيضاً األسس المناسبة إلمكانية أن تكون إسرائيل
أن هنالك مطالَبة بفرض قيود تصديرية على الصين. لكن هذا ال يعني 

"ثمناً" فقط، بل فرصة أيضاً لتعميق التدخل واالستثمارات األميركية في 
 .االبتكارات اإلسرائيلية

 ّعضد الصين. فقد أصبحت منطقة الشرق األوسط حلبة مهمة  فيهذا  لن يفت
بكين، أكثر من النفط بكثير. وقد تابعت الصين زيارة إلى جداً بالنسبة 

رسالة حادة ومباشرة إلى إسرائيل بعدم ووجهت  ،المنطقة إلىبايدن 
 -بالعالقات الصينية  السماح بضغوط أميركية ترمي إلى المسّ

اإلسرائيلية. وينبغي االنتباه إلى أن هذا يحدث بعد التحسن الذي طرأ على 
 ".الموقف الصيني تجاه إسرائيل، بفضل "اتفاقيات أبراهام

 صورة ، وبإسرائيلإلى بالنسبة ، ثمة أهمية كبيرة للعالقات الجيدة مع بكين
خاصة على خلفية ازدياد الفهم اإلسرائيلي للحاجة إلى إدارة المخاطر في 
العالقات المتبادلة مع الصين. ال شك في أن الخصومة الصينية ـ األميركية 

اع القرار في القدس. كما ستواجه ستضع المزيد من المعضالت أمام صنّ
تحديات  ،ئيل في الشرق األوسط مؤخراًالتي أصبحت شريكة إلسرا ،الدول

 هذا أيضاً. بشأنمماثلة. وسيكون من الحري بها أن تتحاور 
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تعتزم نشرة مختارات من الصحف العبرية تخصيص مكان أكبر 
 ترسيم الحدوداإلسرائيلي على  -اللبناني  واهتمام خاص للنزاع

 لقاء الضوء علىوإالبحرية والصراع على الحقول الغازية البحرية، 
ه إلى ما تنشرالمواقف والتحليالت اإلسرائيلية وذلك باالستناد 

ومراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية عن  الصحف اإلسرائيلية 
 الموضوع.  

ة دونوللمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى الملف الخاص في م
مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعنوان: "الصراع بين إسرائيل 

 على الرابط التالي:ولبنان على حقول الغاز البحرية" 
 

studies.org/ar/node/1652888-https://www.palestine 

 
 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652888


 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
12 

        
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
13 

 
  صدر حديثاً 

  مفهوم التحرر في منظار الثقافة النقدية الفلسطينية
(8491-8449) 

 
رئيس وحدة األبحاث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وباحث مشارك في  ماهر الشريف، المؤلف:

المعهد الفرنسي للشرق األدنى في بيروت؛ له عدة مساهمات في حقل تاريخ الفكر السياسي الفلسطيني 
(؛ "قرن 8001" )8001-8091من بينها: "البحث عن كيان: دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني، 

(؛ "تاريخ الفلسطينيين وحركتهم 1988الصهيوني: هل هناك أفق للسالم؟" ) -على الصراع العربي 
( باالشتراك مع عصام نصار؛ "المشروع الوطني الفلسطيني: تطوره ومأزقه 1981الوطنية" )
 (.1918" )ومصائره

 
 

 

يأتي مؤلَّفي هذا استكماالً لمساهماتي البحثية السابقة في حقل 
بصورة رئيسية، على منهج وصفي؛ الدراسات الثقافية وهو مبني، 

ذلك بأنني اخترت عينة من المثقفين والمثقفات الفلسطينيين 
النقديين من مشارب متعددة، أبدعوا في ميادين الفكر والتاريخ 
واألدب، وانتموا بصورة عامة إلى مشروع منظمة التحرير الفلسطينية، 

ية واقف نقدلكنهم اتخذوا، وخصوصاً بعد التوصل إلى اتفاق أوسلو، م
من قيادتها وإزاء عملية السالم وتداعياتها. وهكذا، رجعت  إلى 
كتاباتهم كي أعرض، استناداً إليها، مالمح خطابهم النقدي، 

 ومواقفهم من مفهوم التحرر، ومضامينه وسبل بلوغه.

وأنا إذ أنبّه إلى أن اختياري هذه العينة من المثقفين والمثقفات ال 
الثقافة النقدية الفلسطينية اقتصر عليهم. ولذا، يعني مطلقاً أن حقل 

أود أن أتوقف عند عاملين ربما يكونان حكما عملية االختيار هذه: 
أولهما، يتمثّل في أن هذا الكتاب كان في األصل ورقة قدمت ها إلى 
مؤتمر "الثقافة الفلسطينية اليوم: تعبيرات وتحديات وآفاق"، الذي 

سطينية بالتعاون مع كلية الفنون نظمته مؤسسة الدراسات الفل
تشرين  24- 22والموسيقى في جامعة بيرزيت خالل الفترة 

، ولقيت أصداء إيجابية حفزتني على العمل 2223الثاني/نوفمبر 
على توسيعها؛ ثانيهما، يتمثّل في أن الحاالت الدراسية التي اخترتها 

هوم كانت قد توسعت أكثر من غيرها، بحسب رأيي، في مقاربة مف
التحرر ومضامينه وسبل بلوغه، وكنت على معرفة جيدة بنتاجها في 

 هذا المضمار.
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