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 ]التلفزيون السوري الرسمي: طائرات إسرائيلية شنت غارات

 والبوكمال[على مواقع في مدينتي دير الزور 
 

 Ynet ،31/3/0203موقع 
 

عن مصدر عسكري أن طائرات عسكرية إسرائيلية  أعلن التلفزيون السوري الرسمي نقلً 
   شنت الليلة الماضية غارات على مواقع في مدينتي دير الزور والبوكمال شمال سورية.

وهذا هو الهجوم الرابع الذي ينسبه اإلعلم الرسمي في سورية إلى إسرائيل في أقل من 
 ثلثة أسابيع. 

كما أفادت وسائل إعلم حكومية سورية بأن هجومًا إسرائيليًا وقع في المنطقة الحدودية مع  
واجد فيها العراق الليلة الماضية. وذكرت قناة التلفزة "العربية" أن الهجوم استهدف مناطق تت

 ميليشيات إيرانية وعراقية شرق سورية.

وكان وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس أكد أن إسرائيل وجيشها وأجهزتها األمنية تعمل 
وتواصل العمل على كافة الصعد األمنية والسياسية واالقتصادية ضد كل من يحاول 

أدلى بها إلى وسائل إعلم المساس بها من قريب أو بعيد. وجاء تأكيده هذا في تصريحات 
في أثناء جولة قام بها أمس في منطقة الحدود مع سورية واستمع خللها إلى تقارير بشأن 
آخر األوضاع في هذه الجبهة من قائد الفرقة العسكرية المرابطة في المكان وكبار ضباط 

  الفرقة.
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 ]كوهين يجتمع ببومبيو بهدف وضع عراقيل أمام
 الستئناف المفاوضات مع إيران[إدارة بايدن 

 
 31/3/0203"يديعوت أحرونوت"، 

 
عقد رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي يوسي كوهين الليلة قبل الماضية اجتماعًا مع وزير 

 الخارجية األميركي مايك بومبيو. 

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن هذا االجتماع الذي ُعقد في أحد المطاعم في 
ميركية، جاء تمهيدًا لخطاب من المقرر أن يلقيه الوزير بومبيو وُيتوقع أن العاصمة األ

يكشف فيه النقاب عن معلومات استخباراتية تخص العلقات بين إيران وأحد كبار قادة 
تنظيم "القاعدة" أبو محمد المصري الذي تمت تصفيته في طهران في مطلع آب/أغسطس 

 . الفائت

عن هذه المعلومات السرية إلى إرباك إيران ووضع عراقيل أمام إدارة ويهدف كشف النقاب 
الرئيس األميركي الجديد جو بايدن إزاء استئناف المفاوضات مع إيران بشأن االتفاق 

 النووي.
 

 ]وفاة الملياردير اليهودي األميركي شلدون 
 إدلسون أحد كبار الداعمين لنتنياهو واالستيطان[

 
 31/3/0203"معاريف"، 

 
توفي في الواليات المتحدة أمس )الثلثاء( الملياردير اليهودي األميركي شلدون إدلسون عن 

 عامًا.  08عمر يناهز 

وكان إدلسون ذا آراء يمينية متطرفة ومؤيدًا للستيطان اإلسرائيلي في المناطق ]المحتلة[ 
ائيل هيوم" التي ومن أكبر الداعمين لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إذ أسس صحيفة "يسر 

 يتم توزيعها مجانًا وتتبنى خطًا مؤيدًا لنتنياهو واليمين اإلسرائيلي.
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وسفنًا سياحية؛ وتبّرع بمليارات  ويملك إدلسون كازينوهات في الس فيغاس ومكاو وغيرهما،
الدوالرات لمشاريع في إسرائيل على مّر السنوات، أبرزها مشروع "تغليت" الذي يعمل على 

 ان يهود من شتى أنحاء العالم إلى إسرائيل لتعزيز هويتهم اليهودية.استقدام شب
 

 ]نتنياهو: لجنة تابعة لوزارة الدفاع ستوافق على خطط إلقامة
 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة 022أكثر من 

 قبل أيام من أداء بايدن اليمين الدستورية[
 

 31/3/0203"معاريف"، 
 

اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إن لجنة تابعة لوزارة الدفاع ستوافق على قال رئيس الحكومة 
وحدة سكنية جديدة في مستوطنات يهودا والسامرة ]الضفة  088خطط إلقامة أكثر من 

الغربية[ قبل أيام من أداء جو بايدن اليمين الدستورية كرئيس جديد للواليات المتحدة يوم 
 كانون الثاني/يناير الحالي. 28

كتب نتنياهو في بيان مقتضب نشره في صفحته الخاصة على موقع التواصل االجتماعي و 
 "فايسبوك" أول أمس )االثنين(: "نحن هنا لنبقى. نحن مستمرون في بناء أرض إسرائيل."

وذكرت إذاعة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة أن اللجنة العليا للتخطيط والبناء 
 588لمدنية ستوافق في اجتماعها الذي ستعقده األسبوع المقبل على بناء التابعة لإلدارة ا

وحدة سكنية في مستوطنات إيتمار وبيت إيل وشافيه شومرون وأورانيت وجفعات زئيف في 
وحدة سكنية في  188باإلضافة إلى ذلك ستقدم اللجنة أيضًا خططًا إلقامة  .الضفة الغربية

ة في بؤرة نوفي نحميا. وتل منشيه مسقط رأس وحدة سكني 288تل منشيه وأكثر من 
المستوِطنة التي ُقتلت الشهر الفائت ودعا زوجها إلى زيادة البناء في المستوطنات بعد 

 .مقتلها

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة في وقت الحق أنه ستتم الموافقة على خطط 
 188نية قائمة، بما في ذلك وحدة سكنية جديدة، أو تطوير وحدات سك 088إلقامة نحو 

 .وحدة في نوفي نحميا 288وحدة في تل منشيه وأكثر من 
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وانتقد رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد توقيت هذه 
 الموافقة.

ووصف لبيد في تغريدة نشرها في حسابه على موقع "تويتر" هذه الخطوة بأنها غير 
ن إدارة بايدن لم تتول مهماتها بعد، وأن الحكومة تقود فعًل إلى مسؤولة، وأشار إلى أ
 .مواجهة غير ضرورية

وأضاف لبيد أنه حتى في أثناء االنتخابات يجب الحفاظ على المصلحة الوطنية، وأكد أن 
 .حكومة عاقلة ال تبدأ بمعركة غير ضرورية مع رئيس أميركي جديد

ة إلى وزير الدفاع بني غانتس. وقالت في بيان ووجهت حركة "السلم اآلن" انتقادات حاد
صادر عنها إن غانتس بات وزير دفاع من دون حزب أو تفويض عام ومن دون عمود 
فقري، كما أنه فشل في الدفاع عن مستقبل إسرائيل ويخضع ألقلية صغيرة في 

 .المستوطنات

جديدة في الواليات وأضافت "السلم اآلن" أن هذه التحركات توّجه رسالة إلى اإلدارة ال
 المتحدة فحواها أن إسرائيل تريد استمرار النزاع مع الفلسطينيين.

 
 ]محكمة إسرائيلية تصدر قرارًا يقضي بحظر عرض

 فيلم "جنين جنين" ومصادرة جميع نسخه ودفع تعويضات
 إلى ضابط احتياط إسرائيلي بحجة تعرضه للتشهير[

 
 31/3/0203"يديعوت أحرونوت"، 

 
محكمة اللد المركزية أول أمس )االثنين( قرارًا يقضي بحظر عرض الفيلم الوثائقي أصدرت 

، وبوجوب 2882المثير للجدل "جنين جنين" للمخرج محمد بكري، والذي تم إنتاجه سنة 
مصادرة جميع النسخ، وأمرت بدفع تعويضات إلى ضابط احتياط في الجيش تعرض 

 .للتشهير في الفيلم
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كمة ردًا على دعوى رفعها العقيد احتياط نسيم مغناجي ضد بكري في وجاء قرار هذه المح
مليون شيكل، وبحظر عرض  2.6وطالب فيها بتعويض قدره  2816تشرين الثاني/نوفمبر 

 .الفيلم الوثائقي

ألف  58ألف شيكل إلى مغناجي باإلضافة إلى دفع  185وأمرت المحكمة بكري بدفع 
 .شيكل كمصروفات قانونية

ية المحكمة في قرار الحكم الصادر عنها: "في نهاية المطاف نحن نتعامل مع وكتبت قاض
مدعى عليه وجد أنه من المناسب إنتاج فيلم يّدعي أنه فيلم وثائقي بناء على مجموعة من 
المقابلت مع من ُيفترض أنهم من سكان مخيم جنين للجئين، لكن األدلة في هذه القضية 

عدم إجراء فحص ولو بالحد األدنى وحتى تمهيدي  ُتظهر أن بكري اختار عن قصد
 للدعاءات والحقائق الواردة في المقابلت نفسها."

وردًا على القرار قال بكري في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلم، أنه دفع ثمنًا باهظًا 
 وأضاف أنه يعتزم تقديم استئناف إلى .للغاية، وأكد أنه لم يدُع قط إلى تدمير إسرائيل

 .المحكمة العليا ضد قرار المحكمة المركزية

ورحب رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي بقرار المحكمة 
 .ووصف الحقائق الواردة في الفيلم بأنها خاطئة

وأشاد وزير الثقافة والرياضة حيلي تروبر ]أزرق أبيض[ بدعم المحكمة لمقاتلي الجيش 
وقيم الصدق والحقيقة، وقال إن حرية التعبير ال تسمح بتوجيه اتهامات باطلة اإلسرائيلي 
 .وبالتشهير

كما رحب زعيم حزب "األمل الجديد" جدعون ساعر بقرار المحكمة وأشار إلى أن فيلم 
 ."جنين جنين" أساء إلى الجيش اإلسرائيلي ومقاتليه

المشتركة إن ما يجب إلغاؤه هو في المقابل قال عضو الكنيست إمطانس شحادة من القائمة 
سليمان  -االحتلل اإلسرائيلي وجرائمه وليس فيلم بكري. وقالت عضو الكنيست عايدة توما

 من القائمة المشتركة إن قرار المحكمة يشكل رعاية للحتلل.
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وكانت هذه ثاني دعوى تشهير يتم رفعها ضد بكري بسبب الفيلم الذي ادعى أن الجيش 
مدنيين في مدينة جنين خلل حملة "السور الواقي" العسكرية التي قام بشنها  اإلسرائيلي قتل

 .في ذروة االنتفاضة الفلسطينية الثانية

بوقت قصير رفع خمسة جنود احتياط إسرائيليين دعوى  2882وبعد صدور الفيلم سنة 
ة وبعد معركة قضائي .تشهير ضد بكري ادعوا فيها أنه أظهرهم كمجرمي حرب في الفيلم

. وقرر القضاة أنه على 2811طويلة رفضت المحكمة العليا ادعاءات جنود االحتياط سنة 
الرغم من كون الفيلم مليئًا بأمور غير صحيحة وشّوه سمعة الجيش إاّل إنه لم يذكر المّدعين 

 تحديدًا، ولذا ال يمكن االدعاء أنه تم التشهير بهم بصورة شخصية.

آخر هو الضابط نسيم مغناجي إنه يظهر في الفيلم ولديه وفي إثر ذلك قال جندي احتياط 
 .أساس قانوني لرفع دعوى تشهير نتيجة لذلك

وفي هذا الجزء من الفيلم يصف رجل فلسطيني مسن كيف هدد الجنود حياته، وينتقل الفيلم 
بعدها إلى تصوير ثلثة جنود إسرائيليين يمشون إلى جانب مركبة، من ضمنهم مغناجي 

 عوى، بينما يقول الرجل المسن: "الجندي قال لي: إّما أن تصمت أو نقتلك".وفقًا للد
وادعى مغناجي في الدعوى ضد بكري أنه تم تشويه اسمه الطيب وُأسيء إلى كرامته 

 .وهويته كجندي أخلقي
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 محلل عسكري  - عاموس هرئيل

 32/3/0203"هآرتس"، 
 

 نسبيًا إليرانإسرائيل تستغل ضعفًا تكيكيًا 
 لرفع وتيرة هجماتها  في سورية

 
 جانب فترة االنتظار  إلى - يبدو أن إسرائيل تستغل ضعفًا إيرانيًا نسبيًا في سورية

ها طهران في الساحة اإلقليمية قبل استلم إدارة بايدن مهماتها في إليالتي دخلت 
في سورية. تحدثت من أجل زيادة هجماتها ضد مصالح إيرانية  - الواليات المتحدة

في األسبوعين األخيرين وسائل إعلم عربية عن ثلث هجمات جوية مختلفة في 
 سورية ُنسبت إلى إسرائيل.

 جرى الحديث عن هجوم في منطقة الكسوة غربي دمشق،  ليلً  في يوم األربعاء
حدود سورية مع لبنان. في األيام العشرة التي سبقت القصف عن  اً بعيد ليس

وسائل إعلم عربية عن هجومين آخرين، واحد ضد مجمع األخير تحدثت 
للصناعات العسكرية السورية شمالي دمشق وآخر جنوبي العاصمة في الجزء 

 الشمالي من الجوالن السوري.
  في متنوعة بحسب التقارير، الهجمات التي ُنسبت إلى إسرائيل ُوجهت ضد أهداف

فظ به حزب هللا، ومواقع سورية: منشآت لصنع السلح، مخازن عتاد حربي يحت
ها حزب هللا في شّغلسوري و"قيادة الجنوب" التي يمشتركة للفيلق األول للجيش ال

جنوب سورية لقيادة شبكات إرهابية محلية. كما ُوجهت إلى إحدى منظومات الدفاع 
 السورية.

  مقارنة باألشهر السابقة التي جرى الحديث فيها عن معدل هجوم واحد تقريبًا كل
ة أسابيع، يبدو أن إسرائيل رفعت الوتيرة. باإلضافة إلى االستمرار في الضرب ثلث

التكتيكي لمصالح اإليرانيين، فإنها ترسل رسائل إلى نظام األسد، الغرض منها 
تقليص تدّخل بطاريات دفاعه الجوي في الدفاع عن أرصدة عسكرية تابعة إليران 
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 وحزب هللا في األراضي السورية.
 ت استغلل ما يبدو ضعفًا تكتيكيًا وبلبلة استراتيجية في الجانب تكشف الهجما

اإليراني، في األساس منذ االغتيال األميركي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
الجنرال قاسم سليماني، في كانون الثاني/يناير العام الماضي. أجهزة استخباراتية 

رال قاسم يجد صعوبة في الجنفي الغرب تشاطر التقدير أن قاآني الذي حل محل 
قيادة الجهد المنظم الذي يخدم المصالح اإليرانية، ب كون بمستواه وفي أن يقومأن ي

 كما فعل سَلَفه.
  في الوقت عينه، تحصي طهران األيام الباقية لمغادرة دونالد ترامب البيت األبيض

يون يركزون كانون الثاني/يناير. حتى الساعة اإليران 28في األسبوع المقبل في 
، %28على خطوات رمزية، مثل إعلن استئناف تخصيب اليوارنيوم على درجة 

كجزء من تلميحاتهم إلى األميركيين. بخلف المخاوف التي ُسمعت في الواليات 
المتحدة وفي إسرائيل، لم ُتسّجل محاولة عملية انتقام إيرانية في الذكرى السنوية 

ك، في إسرائيل ليسوا مقتنعين تمامًا بأن الخطر لمقتل سليماني، قبل أسبوع. مع ذل
 قد زال.

 حساب مفتوح
  في األسابيع األخيرة حافظت إسرائيل على درجة عالية نسبيًا من التأهب. وذلك

سرائيلية، انتقامًا  على خلفية التقدير أن اإليرانيين سيتحركون ضد أهداف أميركية وا 
العسكري اإليراني البروفيسور محسن  لمقتل سليماني واغتيال رئيس المشروع النووي 

فخري زادة، في آخر تشرين الثاني/نوفمبر شرقي طهران، والذي ُنسب إلى الموساد 
 اإلسرائيلي.

  في إسرائيل يستعدون لمواجهة احتمال هجوم عن بعد من جانب اإليرانيين أو
يمن. ميليشيات وتنظيمات للمتمردين تعمل بإمرتهم، من سورية والعراق وحتى من ال

وعلى الرغم من مسارعة األمين العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا إلى 
التوضيح أن حزبه لن يكون جزءًا من خطط عمل إيرانية في هذه الحالة، ساد نوع 

 استعدو اد مع لبنان. في المؤسسة األمنية من اليقظة أيضًا على طول الحدو 
لمجموعة سيناريوهات، بينها إطلق قذائف وصواريخ باليستية طويلة المدى، 
واستخدام مسّيرات وصواريخ بحرية، أو محاولة االعتداء على شخصيات إسرائيلية 
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 أو ممثليات إسرائيلية في الخارج.
 من هذه التقديرات. من المحتمل أن ما يفسر ذلك جزئيًا  حتى اآلن لم يتحقق أي

صعوبات التنظيمية التي يواجهها فيلق القدس في العراق وسورية. مع يكمن في ال
فرضية العمل في الجانب اإلسرائيلي هي أن الحساب ال يزال مفتوحًا في  ،ذلك

طهران فرصة لتوجيه ل وقت تلوح فيهنظر اإليرانيين، وسُتنفَّذ عملية انتقامية في 
اإليرانية في اليمن لمساعدة  االستعداداتناطقون إسرائيليون ذكروا مؤخرًا ضربة. 

المتمردين الحوثيين. قبل أسبوعين نّفذ المتمردون هجومًا جريئًا على الحكومة 
ُأطلقت على المكان وزرائها إلى مطار العاصمة عدن. اليمنية الجديدة عند وصول 

 شخصًا في الهجوم. 28قذائف مع مسّيرات هجومية. وُقتل أكثر من 
 شر بطارية الصواريخ االعتراضية، القبة الحديدية، في مؤخرًا جرى استثنائيًا ن

إيلت. في األسابيع األخيرة أيضًا لوحظ نشاط غير عادي للمقاتلت اإلسرائيلية 
عرقلة عملية ليبدو أن ما يجري هو جزء من محاوالت و في سماء جنوب البلد، 

أن يتجلي في ذا يمكن بالوكالة يشغلها اإليرانيون من الجنوب. وه محتملة لتنظيمات
موّجه إلى أراضي إسرائيل، أو تهديد النقل البحري اإلسرائيلي في  تهديد مباشر

 البحر األحمر.
  مركز األبحاث االستراتيجية البحرية في جامعة حيفا أصدر في األسبوع الماضي

وثيقة تقدير استراتيجي للسنة المقبلة. رئيس المركز البروفيسور شاوول حوريف 
المتزايدة للبحر األحمر. وبحسب كلمه، "في هذه المنطقة التي  كتب عن األهمية

ُتعتبر من الممرات المركزية للسفن في العالم يجري صراع على السيطرة بين  كثير 
من اللعبين. في ضوء األهمية المتزايدة للتجارة اإلسرائيلية مع آسيا التي تعبر في 

ن اللعبين المحليين مع العبين هذه الممرات، وأيضًا العلقات الوثيقة لعدد م
يران(، يتعين على إسرائيل فحص التطورات في  إقليميين ودوليين )مثل الحوثيين وا 

 المنطقة بصورة دائمة ومعمقة."
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 س مركز أبحاث الضغط والمناعةرئي - شاوول كيمحي
 الكلية األكاديمية في تل حاي، يوسي ميلمان صحافيفي 

 30/3/0203"هآرتس"، 
  

 بين نتنياهو وترامب )هذا يمكن أن يحدث هنا أيضًا(
 

  هل يمكن أن ينشأ عندنا وضع يحاول فيه جمهور يحرضه زعيم متسلط وشعبوي
يحتقر الديمقراطية ومؤسساتها، تقليد ما فعله في األسبوع الماضي رئيس الواليات 

ام بانقلب المتحدة دونالد ترامب وأنصاره عندما اقتحموا الكونغرس في محاولة للقي
 على السلطة؟ هل هذا يمكن أن يحدث هنا؟ نعم لقد سبق أن حدث.

  جرى نقل اآلالف بالباصات من شتى  1552في السابع من كانون الثاني/يناير
أنحاء البلد إلى القدس للمشاركة في التظاهرة التي نظمها حزب حيروت بزعامة 

التعويضات مع ألمانيا. خرج مناحيم بيغن ضد نية الكنيست الموافقة على اتفاق  
بيغن إلى المتظاهرين وحّمسهم بخطاب ناري: "أقول للسيد بن غوريون: لن يكون 

عدون للتضحية بأنفسنا. نموت هناك مفاوضات مع ألمانيا، من أجل هذا كلنا مست
" الجماهير . ال يوجد تضحية، لن نضحي بها من أجل إحباط المؤامرة.مرّ تولن 

الكنيست، ورجمته بالحجارة، وتصدت لهم الشرطة  ت مبنىهاجمالغاضبة 
 مستخدمًة قنابل مسيلة للدموع )من إنتاج ألمانيا(. 

  هذا الحادث حدد لسنوات الصورة العامة لمناحيم بيغن كزعيم شعبوي ُمعاد
للديمقراطية، كل الوسائل للوصول إلى السلطة هي مشروعة في نظره. لكن يمكن 

مرض طفولي" لديمقراطية هشة خرجت رة كـ"يثة الخطأيضًا التعامل مع هذه الحاد
، وشعب عاد إلى الحياة من رماد المحرقة. مع مرور 1590للتو من صدمة حرب 

ه وبات يصوَّر كرجل ديمقراطي إلية نظر السنوات، والحقًا بعد موت بيغن، تغيرت ال
 حقيقي، سيادة القانون، وتعزيز المنظومة القضائية، والحرص على الفصل بين

، كانت كلها على الدوام في صدارة اهتماماته، الرسمية ةوطنيالسلطات، وفكرة ال
الذي يعّبر عن وجهة نظره، ، ه "يوجد قضاة في القدس"قولفوق أي اعتبار آخر. و 

ال يزال يتردد صداه حتى يومنا هذا. هذه السمة الجديدة لبيغن والحنين إليه يزدادان 
بنيامين نتنياهو، وبين الليكود آنذاك والليكود في بسبب الفوارق الهائلة بينه وبين 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر
 
12 

يولوجية ال يمكن وأيد ،سياسية ،شخصية قيادية ،أيام نتنياهو. تقريبًا من أي زاوية
 ثنين، وبين الليكود آنذاك والحزب في أيام بيبي اليوم.المقارنة بين اال

 ض الِسمات هناك بعو فإن نتنياهو يشبه أكثر ترامب،  ،مقارناتعن  ما دمنا نتحدث
على  النرجسية، الشك، جنون العظمة، اعتبار نفسه قادراً  - ثنينالمشتركة بين اال

فيما يلي عشر صفات سلوكية  - قدرة شخصية على الصمودمع كل شيء، 
متشابهة بين الزعيمين، ال تشكل بالضرورة قائمة كاملة، وال تتناقض مع حقيقة أنه 

 لكن يجدر بها أن ُتقلق مواطني إسرائيل:يوجد أيضًا فوارق بين نتنياهو وترامب، 
واقع ال يتلءم مع يرفض الزعيمان االعتراف ب ع.قاالو هو  قرر ماأنا الذي ي -1

تطلعاتهما. ترامب أعطى نموذجًا لذلك من خلل رفضه االعتراف بنتائج 
 لوائح االتهام الموجهة ضده.تجاه ه موقفاالنتخابات، ونتنياهو من خلل 

اعتبار معارضيهما يسارًا متطرفًا، خونة ضدي هو عدو الشعب.  هوَمن  -2
 وفوضويين، وخطرين على الدولة.

هجوم دائم على وسائل اإلعلم. اتهامها بالوقوف عدو. عالم هي وسائل اإل -3
ضدهما وبنشر أخبار ملفقة، بينما المسؤولون األساسيون عن نشر األكاذيب 

 هما الزعيمان وَمن يساعدهما.
من أجل  تآمرأطراف مجهولة وقوية )الدولة العميقة( تي كل زاوية. مؤامرة ف -9

 إسقاطي، وبأي وسيلة ممكنة.
، ال يوجد شخص مؤهل أكثر مني لقيادة الجميع أنا أذكى منأنا فوق الجميع.  -5

 الدولة.
توسيع الفجوات والتصدعات بين أجزاء الشعب  فّرق تُسد كسياسة داخلية. -6

بعض، ونشر الكراهية حيال اآلخر بهدف تحريض الشعب ضد بعضه ال
 كسياسة دائمة.

ظهار براعة في البهلوانيات. -8  القدرة على الكذب من دون أن يرف له جفن، وا 
م مع ما سأقوله وأفعله ءتتل ليس بالضرورة أنأمور قلتها وفعلتها في األمس 

 اليوم أو غدًا.
 العالم "غابة"، والبقاء للقوي فقط. غياب الضوابط األخالقية. -0
 األنانية وخطوط نرجسية بارزة. -5
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خلق خوف في أوساط وزراء الحكومة وكبار قمع أي معارضة داخلية.  -18
خطوات تضر ل ضرر إذا وجهوا انتقاداتمسؤولي الحزب من أن مكانتهم ستت

 بالديمقراطية.
 خطوط الشبه هذه إمكانية حدوث أمر مشابه لما حدث في هضبة الكابيتول  تطرح

لب منه مغادرة في واشنطن أيضًا في إسرائيل، إذا خسر نتنياهو االنتخابات وطُ 
بلفور في القدس. نتنياهو، وخصوصًا ابنه يائير، ومن وراء  شارعالمقر الرسمي في 

مكن أن يّدعوا أن االنتخابات الكواليس سارة نتنياهو وبعض وزرائه ومحاميه، ي
ذا ُرفض االلتماس الذي قدموه إلى اللجنة المركزية للنتخابات، وأيضًا  مزورة، وا 
قامة  المحكمة العليا لم تقبل شكواهم، سيدعون أنصارهم إلى المجيء إلى بلفور وا 
سلسلة بشرية تمنع إخلء المقر الرسمي لرئيس الحكومة، أو الذهاب إلى الكنيست 

 تنصيب رئيس حكومة جديد، هذا يمكن أن يحدث هنا أيضًا. لمنع 
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 صدر حديثا  
 

 الفلسطينيون في سورية:

 ذكريات نكبة مجتمعات ممزقة

 

 :المؤلف

أستاذة علم اجتماع مساعدة في  أناهيد الحردان،

األميركية في بيروت. تقاسم كتابها هذا، الجامعة 

مع كتاب آخر، الفوز بجائزة الكتاب األكاديمي، وهي 

إحدى جوائز جمعية جوائز كتاب فلسطين في لندن 

(6102.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد إنشاء دولة إسرائيل على أرض 

، وتشريد ما 0491فلسطين في سنة 

ألف فلسطيني من سكانها،  111يقارب 

طُردوا من مدنهم لجأ منهم مئة ألف 

وقراهم إلى سورية. وتشق تجربة 

هؤالء الذين اندمجوا بمرور الوقت 

في المجتمع السوري، وبتباينها 

تباينًا صارخًا مع محنة الالجئين 

الفلسطينيين في الدول العربية 

األُخرى، طرقًا متعددة لفهم نكبة 

 في ذاكرتهم الشعبية. 0491

وتتابع وتدرس أناهيد الحردان، 

رائها مقابالت ميدانية مع بإج

أفراد أجيال المجتمع الفلسطيني 

الثالثة في سورية، األول والثاني 

والثالث، تطور مفهوم النكبة، 

المؤشر المركزي الدال على ماضي 

وحاضر الالجئين الفلسطينيين، في 

خطابات الفكر العربي، وسياسة 

سورية تجاه الفلسطينيين، وفي 

للذكرى. إحياء المجتمع الفلسطيني 

ويلقي بحث أناهيد المدق ِّق الضوء 

على أهمية النكبة وداللتها 

الراسخة بين الجماعات الفلسطينية 

التي ساهمت هذه النكبة في 

والدتها، ويتحدى في الوقت نفسه 
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