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  نتنياهو عقد قمة سرية مع الشيخ حممد بن زايد
  2018يف أبو ظبي يف سنة 

  
  1/9/2020ديعوت أحرونوت"، "ي

  
كشفت الصحيفة أن نتنياهو قام بزيارة سرية إىل أبو ظبي برفقة رئيس املوساد 

، التقى خاللها ويل العهد حممد بن زايد. وبحسب 2018يوسي كوهين يف سنة 
مصادر دبلوماسية مطلعة، كانت أجواء االجتماع جيدة، وجرت احملافظة على 

مرور سنة على هذا االجتماع، جرى لقاء بين رئيس  العالقات بين الطرفين. بعد
جملس األمن القومي مئير بن شابات وبين مندوبين أميركيين وإماراتيين يف 
واشنطن. سفير إسرائيل يف واشنطن رون دريمر كان على علم باالتصاالت السرية 

  التي أدت إىل االتفاق الذي وُقِّع قبل أسبوعين.

مكتب رئيس احلكومة رفض التطرق إىل املوضوع، لكن يف املؤتمر الصحايف  
الذي عقده نتنياهو بعد ساعات قليلة على وصول الوفد إىل أبو ظبي ملّح إىل 
حدوث اجتماعات مع زعماء عرب مل يجر الكشف عنها أمام اجلمهور، وقال: 

مي أكثر بكثير مما التقيت عدداً كبيراً من الزعماء يف العامل العربي واإلسال
  تعتقدون."

  
  هجوم منسوب إىل إسرائيل يف سورية

  قتيالً جنوبي دمشق 11يوقع 
  

  1/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

ذكر املرصد السوري حلقوق اإلنسان أن خمسة نشطاء على األقل من امليليشيات 
املوالية إليران، بينهم ثالثة أجانب، قُتلوا يف الهجوم املنسوب إىل إسرائيل 

على  رمانبلزيجنوبي دمشق. وعلّق الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي العميد 
الهجوم قائالً: "للجيش اإلسرائيلي مصلحة، ولديه أهداف استراتيجية يف الساحة 
الشمالية، ونحن نبذل كل ما يلزم لتحقيق هذه األهداف. "وأضاف: "ال أريد 
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الدخول يف تفصيالت حمددة. لكن اجليش اإلسرائيلي يعمل ليالً ونهاراً، وسنبذل 
  جمتنا."كل اجلهود إلفشال حماوالت حزب الله مها

وعلّق املراسل العسكري للصحيفة، يف حديث له مع إحدى احملطات اإلذاعية، على 
الهجوم املنسوب إىل إسرائيل بالقول: إن هذا الهجوم هو األول الذي يُنسب إىل 
إسرائيل يف جنوبي دمشق، بعد الهجوم الذي قُتل فيه عنصر من حزب الله قبل 

تر على اجلبهة الشمالية. ويف تقديره هناك أكثر من شهر، والذي تسبب بحالة التو
عالقة بين هذا الهجوم وبين اخللية التي أُرسلت لزرع عبوات ناسفة يف هضبة 

  اجلوالن قبل شهر حتديداً وتصدى لها اجليش اإلسرائيلي، وقتل عناصرها.
  

  ة التأهب القصوى يف منطقة الشمالحال
  ستستمر يف فترة األعياد

  
  1/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
يتوقع اجليش اإلسرائيلي استمرار حالة التوتر يف املنطقة الشمالية يف الفترة 
املقبلة، على الرغم من الهدوء الذي يسود املنطقة. وذلك على خلفية الكالم الذي 
قاله األمين العام حلزب الله حسن نصر الله قبل يومين بأن هناك حساباً 

نها ملقتل أحد عناصره. ويف تقدير مفتوحاً مع إسرائيل، وسيعمل على االنتقام م
اجليش اإلسرائيلي أنه على الرغم من التوتر يف الشمال، والذي يمكن أن يستمر 
فترة طويلة، فلن يكون له أي تداعيات على احلياة العادية للمواطنين يف الشمال، 

  وال على املتنزهين الذين يزورون منطقة اجلليل واجلوالن. 

زب الله حماوالته القيام بهجوم على طول احلدود، يف رأي اجليش، سيواصل ح
كما جرى قبل أيام، بواسطة إطالق النار من أسلحة دقيقة وقناصة، مع احملافظة 
على عدم خروج األحداث عن السيطرة. مع ذلك يأخذ اجليش اإلسرائيلي يف 
حسابه احتمال حماولة إطالق صاروخ مضاد للدبابات على القوات اإلسرائيلية، 

ك يستمر تقليص وجود اجلنود ومنع الدخول إىل مناطق عرضة للتهديد من لذل
  لبنان، واالمتناع بقدر املستطاع من وقوع أخطاء تكتيكية يستغلها حزب الله. 
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نيين واستعادة جثماين تبذل إسرائيل جهداً جدياً إلطالق سراح املد
ذين حتتجزهم "حماس". كان هناك إدراك أن االتصاالت من لالاجلنديين 

لة ليست فرصة مناسبة للضغط على "حماس" أجل التوصل إىل إنهاء اجلو
يف هذا املوضوع. املوضوع ذُكر خالل املفاوضات، لكنه مل يُبحث يف 
العمق، ومل يكن هناك  نية للتوصل إىل أية نتائج. لذلك يجب عدم توقُّع أي 

  جديد يف هذا الشـأن يف وقت قريب.
  كل ما مل تخرج "حماس" خالية الوفاض، لكنها على ما يبدو مل حتقق

تريد. طالبت "حماس" بمضاعفة عدد الذين يحصلون على خمصصات من 
ألف، وحصلت على  200ألف إىل  100من  - دوالر شهرياً 100 - قطر

مليون  30دت املساعدة القطرية الشهرية إىل يزذلك على ما يبدو، فقد 
 10دوالر. وشملت باإلضافة إىل مساعدة العائالت احملتاجة، نحو 

  ر ثمن الوقود حملطة الكهرباء يف غزة.ماليين دوال
  ستستأنف إسرائيل أيضاً تزويد القطاع بالوقود، ومن املعقول يف أيام

ساعات يومياً إىل  4احلر هذه أن ترتفع ساعات التزود بالكهرباء من 
ساعة، وهذا موضوع مهم جداً بالنسبة إىل الغزيين، لكن ال يزال  20قرابة 

ت قطر قد استجابت ملطلب آخر لـ"حماس"، وهو من غير الواضح ما إذا كان
  تأمين املساعدة املالية الشهرية لعام آخر على األقل.

  أن تنتهي هذا  الشهر، ويبدو أن قطر  قررمن املكان هذه املساعدة
ستمددها مدة نصف عام على األقل. أمير قطر أعلن ذلك قبل أسبوعين، 

ستنجح يف احلصول من لكن يجب االنتظار لنرى ما إذا كانت "حماس" 
قطر على نصف عام آخر من املساعدة للعائالت احملتاجة بعدد مضاعف 

  للسابق، وتمويل شراء الوقود لشركة الكهرباء يف غزة.
  ،ليس واضحاً أيضاً مصير املشاريع املدنية، واالقتصادية، واالجتماعية

التي تطلبها "حماس" من إسرائيل ومصر وقطر. يتعين على إسرائيل 
ملوافقة على تنفيذ هذه املشاريع، ومن املفروض أن تقوم قطر وتركيا ا

  والواليات املتحدة بتمويلها. 
 ميالً  15إعادة منطقة الصيد إىل مسافة  - فيما يتعلق بسائر التسهيالت

بحرياً، وفتح معبر كرم سامل، واستئناف تزويد حمطة الطاقة يف غزة 
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نات. على "حماس" لوقف البالو أقرّتها إسرائيل بهدف الضغط - بالوقود
عاد الوضع إىل ما كان عليه. يف هذا الشأن  اآلن، بعد التوصل إىل اتفاق،

ليس يف إمكان "حماس" أن تسجل إجنازاً. بذلك يكون اإلجناز احلماسي 
الصايف زيادة املساعدة القطرية وضمان احلصول عليها مدة نصف عام، 

ة اإلنسانية والعالقات التجارية مع والتعهد اإلسرائيلي باستمرار املساعد
  غزة.

  مسألة مهمة أُخرى ظلت مفتوحة، هي املطالبة باملوافقة على دخول نحو
ألف فلسطيني للعمل يف إسرائيل. الشاباك عارض، وبيان "حماس"  100

مل يأت على ذكر املطالبة. يمكن االفتراض أن الطلب أُحيل إلجراء املزيد 
حماس" بزيادة أقل بكثير من العدد الذي طلبته من النقاش، وربما وعدوا "

  من أذونات الدخول إىل إسرائيل.
  املفاوضات كلها، سواء من جانب "حماس" أو من جانب إسرائيل، جرت

يف ظل أزمة الكورونا. الطرفان كانا حذرَيْن جداً من عدم تدمير كل شيء، 
طرا إىل القتال وأظهرا صبراً مدهشاً، ومل ينجرّا إىل تصعيد كبير كي ال يض

  يف فترة تشهد ارتفاعاً سريعاً يف نسبة املصابين بالوباء يف القطاع. 
  حماس" طلبت من إسرائيل املساعدة (ليس آالت للتنفس االصطناعي كما"

قيل)، ووعدت إسرائيل بمساعدتها بكل ما يف استطاعتها. كما هو معلوم، 
املتحدة، لكن وصلت طائرة مساعدات إىل غزة من اإلمارات العربية 

السلطة الفلسطينية و"حماس" رفضتاها. تستطيع إسرائيل أن تتيح 
  لـ"حماس" التراجع" عن موقفها وقبول املساعدة من اخلليج.

  منذ بداية "تصعيد البالونات" بدا أن الطرفين أرادا إنهاء األزمة حتى لو
 حصال على احلد األدنى من مطالبهما. لكن عملية التهدئة كانت بطيئة
ومضبوطة، وسارت وفق أوقات الصعود والهبوط يف عملية املفاوضات. 
على سبيل املثال، عندما بدأت التهدئة ترتسم أوقفت "حماس" عمليات 

الضجة واملفرقعات التي قام بها عناصرها بالقرب من  - اإلزعاج الليلي
  السياج احلدودي إلزعاج سكان غالف غزة.

 وده بحذر. وعندما كان يتبين أن من جهته وجّه رد ياجليش اإلسرائيل
املفاوضات تتقدم اكتفى اجليش بإطالق نيران املدفعية على مواقع 
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مراقبة لـ"حماس" خالية من الناس، ومل يضرب أرصدة مهمة تقع يف عمق 
القطاع. كما حرص اجليش طوال الوقت على عدم املس باألرواح يف غزة، 

  كي ال يؤدي ذلك إىل تصعيد غير مضبوط.
  اجليش اإلسرائيلي حرص على قاعدة عدم إبقاء البالونات احلارقة من

حتى لو  - دون رد، من أجل جتسيد مبدأ أن املسّ بالسيادة اإلسرائيلية
سيؤدي إىل عقاب، لكن بصورة مدروسة،  -جرى ذلك بواسطة البالونات 
  وبطريقة ال تؤدي إىل تصعيد.

 من حذر الطرفين، والذين  قواعد اللعبة واضحة للطرفين، والكورونا زادت
  عانوا هم كالعادة املواطنون. 

  يف ظل غياب اتفاق تسوية بعيد األجل وجذري، يلتزم به الطرفان، لن
يكون هناك تهدئة مستمرة. ولن يكون هناك هدنة. لذلك جولة البالونات 

 القادمة هي مسألة وقت فقط.

 
  حملل سياسي -  حيمي شاليف

  1/9/2020"هآرتس"، 
  

  وقت طويل ذمن نتنياهو بدأانقالب 
  

  أن  من املفروضاالستقالة اجلريئة لرئيس دائرة امليزانية شاوول مريدور
تتسبب بصدمة عميقة، لكنها استُقبلت باستخفاف. كتاب استقالته تضمن 
وصفاً تقشعر له األبدان بشأن أداء وزير املال يسرائيل كاتس، وخصوصاً 

يف  االستقالةأن من شإدارة االقتصاد اإلسرائيلي. الزلزال الذي كان 
   ضربة خفيفة على الكتف، أيضاً بصعوبة. اآلنهو  حتدثه أن املاضي

  ،ًمواجهة األزمات التي  شيء يتقلّص يف كلهناك عدة أسباب لذلك: أوال
وباء الكورونا، واالنهيار االقتصادي وعدم االستقرار  :تبدو أكثر وجودية

الذي تسببه املستمر . ثانياً، سيل األحداث وكلها صارت مزمنةالسياسي 
الهي للسالم أيضاً يوم الرحلة االستعراضية إىل مدينة املوهذه األزمات، 

الزاوية، حيث  دفعا استقالة مريدور إىلمن دون الفلسطينيين يف أبو ظبي، 
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  سيجري نسيانها بسرعة.
  رع يف استغالل الشلل الذي فرضه على ابثالثاً، بنيامين نتنياهو

املنظومة السياسية، من أجل إزالة التوازنات والكوابح التي تعرقل تهرّبه 
لديمقراطية الليبرالية التي ضاق ذرعاً بها من احملاكمة، واملس بأسسس ا

اخلدمات  يةيف حمنته. مريدور هو ضحية أُخرى يف الصراع على استقالل
العامة، حجر األساس يف كل ديمقراطية عصرية، التي يسميها نتنياهو 

 اً ساحة قتال من ساحات حرب التدميرورفاقه "حكم املوظفين". هذه أيض
س املتضعضعة للنظام الديمقراطي الذي التي يشنها نتنياهو ضد األس

  أوصلنا إىل هذا احلد.
  بعد أن أضعف الكنيست، وشل عمل مراقب الدولة، هجم على منظومة

القانون والقضاء ووضعها يف موقف دفاعي، واستوىل على حصة من 
وسائل اإلعالم، كل ذلك عبر تقصّد نشر اخلالف واملشاحنات وحتريض 

لبعض. من الصعب عدم الوصول إىل استنتاج اإلسرائيليين على بعضهم ا
أنه من أجل إنقاذ نفسه من حمنته يقوم نتنياهو بانقالب، لكن بصورة 

  مضبوطة وتدريجية، وتقريباً بعيداً عن األنظار.
  انقالب نتنياهو هو صيغة أكثر نقاء وذكاء، ولذلك هو أكثر خطورة من

ضد الديمقراطية نظيره دونالد ترامب  اي يخوضهة التالدموي عركةامل
باالستناد إىل األميركية. ترامب أكثر تهوراً وصراحة من نتنياهو، و

هو يتجاهل القانون، ويدوس على الدستور،  استطالعات الرأي أكثر يأساً.
ويقضي على العرف، ويطلق النار يف كل االجتاهات. يحرّض اليمين 

على استخدام العنف، ويثير شكوكاً يف صدقية االنتخابات، ويُعد  طرفاملت
األرضية ملواجهة قانونية، ويثير اخملاوف من حرب أهلية، ويتصرف 
كاملستبدين، وينشر أكاذيب كبيرة بأن وباء الكورونا حتول إىل وحش. 

مقارنات تاريخية بأملانيا يف مطلع عاله وتصريحاته أدت إىل انتشار أف
  نا استخدامها.نديات، احملظور عالثالثين

  نتنياهو وترامب يختلفان يف األسلوب والتكتيك، وليس يف الدوافع
 انحسّ ي، وضطهادواالستراتيجيا. االثنان نرجسيان ويعانيان جنون اال

باالضطهاد على الرغم من أنهما وُلدا ويف فمهما  ملعقة من ذهب، وصعدا 
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  صدر حديثاً 

 الفلسطينيون يف سورية:
  ذكريات نكبة جمتمعات ممزقة

 

  أناهيد احلردان :فتألي
  351عدد الصفحات: 

  $ 18السعر:  
  

أستاذة علم اجتماع مساعدة يف اجلامعة األميركية يف بيروت. تقاسم أناهيد احلردان: 
كتابها هذا، مع كتاب آخر، الفوز بجائزة الكتاب األكاديمي، وهي إحدى جوائز جمعية جوائز 

  ).2016كتاب فلسطين يف لندن (
  
  

 

  
  
  
  

 

  
 

إسرائيل على أرض فلسطين يف سنة بعد إنشاء دولة 
ألف فلسطيني من  800، وتشريد ما يقارب 1948

سكانها، جلأ منهم مئة ألف طُردوا من مدنهم وقراهم إىل 
سورية. وتشق جتربة هؤالء الذين اندجموا بمرور الوقت 
يف اجملتمع السوري، وبتباينها تبايناً صارخاً مع حمنة 

لعربية األُخرى، طرقاً الالجئين الفلسطينيين يف الدول ا
 يف ذاكرتهم الشعبية. 1948متعددة لفهم نكبة 

وتتابع وتدرس أناهيد احلردان، بإجرائها مقابالت 
ميدانية مع أفراد أجيال اجملتمع الفلسطيني الثالثة يف 
سورية، األول والثاين والثالث، تطور مفهوم النكبة، 
املؤشر املركزي الدال على ماضي وحاضر الالجئين 
الفلسطينيين، يف خطابات الفكر العربي، وسياسة سورية 

ين، ويف إحياء اجملتمع الفلسطيني جتاه الفلسطيني
  للذكرى. 

وتتقصى دراستها معنى النكبة املتغير نقدياً أيضاً يف 
      ضوء احلرب يف سورية يف القرن احلادي والعشرين. 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650450

