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 ]مسؤول رفيع في االستخبارات األميركية: إسرائيل هاجمت أهدافًا إيرانية في

 باالستعانة بمعلومات استخباراتية تم تمريرها لها من الواليات المتحدة[سورية 
 

 41/4/0204"يديعوت أحرونوت"، 
 

قال مسؤول رفيع المستوى في االستخبارات األميركية إن إسرائيل هاجمت الليلة قبل 
 الماضية أهدافًا إيرانية في سورية باالستعانة بمعلومات استخباراتية تم تمريرها لها من

  الواليات المتحدة.

وأضاف هذا المسؤول في تصريحات أدلى بها إلى وكالة أسوشيتد برس لألنباء أمس 
)األربعاء(، أن الهجمات استهدفت مخازن أسلحة إيرانية كانت بمثابة قناة لنقل مكونات 

 مطلوبة للبرنامج النووي اإليراني. 

صلب المواضيع التي تم بحثها بين وأشار المسؤول نفسه إلى أن الهجوم المذكور كان في 
وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين خالل االجتماع 

 قد بينهما في أحد مقاهي واشنطن في مطلع األسبوع الحالي. الذي ع  

ة ويقوم كوهين هذه األيام بزيارة عمل إلى واشنطن، الهدف العلني منها وداع اإلدارة المنتهي
جراء اتصاالت بطواقم اإلدارة الجديدة.  واليتها وا 

شخصًا ق تلوا وأ صيب  23المرصد السوري لحقوق اإلنسان أمس أن  من ناحية أ خرى أعلن
وأشار إلى أن هذه الهجمات  آخرون في الهجمات اإلسرائيلية داخل األراضي السورية. 22

 أسابيع. 3هي الرابعة في غضون 

در السورية الرسمية، استهدفت الغارات المنسوبة إلى إسرائيل وبموجب ما أوردت المصا
  موقعين في مدينة دير الزور وفي منطقة البوكمال بالقرب من الحدود مع العراق.
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 ]آلية هندسية إسرائيلية تتعرض
 إلطالق نار من قطاع غزة[

 
 41/4/0204"معاريف"، 

 
إن آلية هندسية إسرائيلية كانت تعمل قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي 

بالقرب من الجهة الغربية للسياج األمني المحيط بقطاع غزة تعرضت أمس )األربعاء( 
 إلطالق نار من القطاع من دون وقوع إصابات.

وأضاف البيان أن المدفعية اإلسرائيلية رّدت على ذلك في وقت الحق بإطالق قذيفة في 
بط الميداني التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة اتجاه نقطة أمنية لقوات الض

 "حماس" شرقي خانيونس.
 

 ]نتنياهو يزور الناصرة ويعلن التزامه
 بتحقيق عهد جديد مع المجتمع العربي[

 
 41/4/0204"يديعوت أحرونوت"، 

 
أكبر  قام رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس )األربعاء( بزيارة إلى الناصرة
 مدينة عربية في إسرائيل أعلن خاللها التزامه بتحقيق عهد جديد مع المجتمع العربي.

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم في مستهل الزيارة، أنه تم تحريف 
، والتي حّذر فيها من تدفق الناخبين العرب 2105تصريحاته خالل االنتخابات العامة سنة 

االقتراع، وأكد أن كل ما أراده في ذلك الحين هو التحذير من القائمة على صناديق 
 المشتركة. 

وقال نتنياهو: "على جميع المواطنين اإلسرائيليين التصويت، هذا حق ديمقراطي. لسنوات 
لم تكن نيتي التحذير من تصويت  2105شوهت عناصر سياسية كلماتي. في انتخابات 

 ت للقائمة المشتركة."العرب، لكن التحذير من التصوي
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وفيما يتعلق بالعنف داخل المجتمع العربي قال نتنياهو: "استثمرت في المجتمع العربي أكثر 
من جميع الحكومات اإلسرائيلية مجتمعة في تاريخ إسرائيل بأكملها. نعمل لضمان أمنكم 

رى مراكز شرطة أ خ 3مراكز شرطة وهناك  9حتى اليوم أنشأنا  2106الشخصي. من سنة 
في قيد اإلنشاء. قبل ذلك كان هناك مركز شرطة واحد. هناك الكثير مما يجب القيام به 
لنجعلكم تشعرون باألمان والسالم في مجتمعاتكم، أنا ملتزم شخصيًا بضمان األمن 
الشخصي لكل فرد منكم. أريدكم أن تغادروا منازلكم من دون خوف، وأن تتجولوا في تل 

خضيرة، لذا طلبت من وزير األمن الداخلي أمير أوحانا أن يعّد لي أبيب أو بئر السبع أو ال
خطة للقضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي، والتي تشمل حربًا مريرة مع 
المنظمات اإلجرامية، لقد قمنا بذلك بنجاح ضد المنظمات اإلجرامية في المجتمع اليهودي، 

ًا، قريبًا جدًا سأقدم الخطة إلى الحكومة وسنفعل ذلك بنجاح في المجتمع العربي أيض
 والجمهور وأعدكم بأننا سننفذها."

ورحب رئيس بلدية الناصرة علي سالم بزيارة نتنياهو إلى المدينة ووصفها بأنها تاريخية، 
وتعهد بدعم رئيس الحكومة وحزب الليكود في االنتخابات المقبلة. وقال سالم: "ما قام به 

يفعله أحد، لم نكن في حال أفضل مما نحن عليه اآلن، لو لم يهتم رئيس الحكومة لم 
بفيروس كورونا ال أعرف ماذا كنا سنفعل، ومع كل هذه الفوضى فإنه يصنع السالم أيضًا، 
والسالم هو أمر جيد. أعدك بأننا سندعمك لمواصلة العطاء. القائمة المشتركة لم تفعل شيئًا 

 فها وعملها."والمجتمع العربي كله محبط من موق

وقوبلت زيارة نتنياهو إلى الناصرة بتظاهرات قادتها القائمة المشتركة ووقعت خاللها 
 09اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة وحرس الحدود وقامت الشرطة باعتقال 

شخصًا للتحقيق. كما قام أفراد من الشرطة بجّر عضو الكنيست سندس صالح من القائمة 
 .ما تسبب بإصابتها بجروح في يدها وظهرهاالمشتركة، وهو 

وكتب رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة في تغريدة نشرها في حسابه 
الخاص على موقع "تويتر": "هروب نتنياهو الكبير من المحاكمة أوصله إلى الناصرة في 

لم يجلب معه محاولة أ خرى لشرذمة المجتمع العربي وتقسيمنا إلى جيدين وسيئين. لو 
الشرطة الضخمة لكان هناك ما يثير الشفقة في زيارته. شرطة نتنياهو تضرب المتظاهرين 
والصحافيين. إذا كان هذا ما تبدو عليه جهود المصالحة، فمن األفضل لك البقاء في 

 المنزل."
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سليمان: "نتنياهو المحرض األكبر على المجتمع  -وقالت عضو الكنيست عايدة توما
والرجل الذي فشل في التعامل مع وباء كورونا، يأتي اآلن إلى الناصرة لكسب العربي 

 أصوات العرب. الجمهور العربي يفهم في السياسة ويعرف نفاق نتنياهو وأكاذيبه."
 

 ]مسؤولون في وزارة الصحة يرجحون أن يوصوا بتمديد اإلغالق العام
 صابات كورونا[أسبوعًا آخر جّراء تصاعد المنحنى الوبائي المتعلق بإ

 
 41/4/0204"معاريف"، 

 
رجح مسؤولون في وزارة الصحة اإلسرائيلية أمس )األربعاء( أن يضطروا إلى التوصية 

أسابيع، وذلك في ضوء تصاع د المنحنى الوبائي  3بتمديد اإلغالق العام أسبوعًا آخر ليدوم 
 المتعلق باإلصابة بفيروس كورونا. 

يقض مضاجعهم هو ارتفاع اإلصابات بالفيروس لدى صغار وقال هؤالء المسؤولون إن ما 
من اإلصابات الجديدة تم تشخيصها لدى  %32السن، إذ أشار المنحنى الوبائي إلى أن 

عامًا، وأن نسبة األطفال من بين حاالت اإلصابة الجديدة  09أطفال وأبناء شبيبة حتى سن 
لك صلة بانتشار الفيروس البريطاني خالل األسبوعين الفائتين، وي عتقد أن لذ %31ارتفعت 
    المتحّور.

وأعرب المنسق العام لشؤون مكافحة فيروس كورونا البروفيسور نحمان آش عن خشيته من 
عدم تحقيق اإلغالق الصحي الهدف المنشود بعد أسبوعين على فرضه. وأضاف أن 

 الفيروس لن يختفي خالل الشهور المقبلة ويجب التعايش معه.

شخصًا، وأن عدد حاالت  9525ارة الصحة أن عدوى الفيروس انتقلت أمس إلى وأعلنت وز 
 حالة.  3771الوفاة بالفيروس منذ انتشاره في إسرائيل بلغ 
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 محلل عسكري  - يوسي يهوشواع

 41/4/0204"يديعوت أحرونوت"، 
 

 ]الجيش اإلسرائيلي يحقق نجاحات في الجبهة مع سورية
 في مقابل الجبهة مع غزة[ويخفق في تعزيز الردع 

 
  )كما في السنوات األخيرة، شهدت الجبهتان في سورية وغزة أمس )األربعاء

نشاطين عسكريين غير أن نهاية كل منهما تدل على الفجوات القائمة بينهما. 
فبينما أكدت تقارير وسائل اإلعالم األجنبية أن الجيش اإلسرائيلي يعرف كيف يقوم 

عمق األراضي السورية من دون أي حاجة إلى مساعدة بشن هجمات دقيقة في 
االستخبارات األميركية، فإنه يقوم بالرّد بشكل مترّدد وضعيف على تحّرش ناشطين 
من قطاع غزة، األمر الذي يدل على وجود مشكلة جوهرية في السياسة العامة 

 ويمس الردع.
 ّن هجوم رابع منسوب إلى إسرائيل خالل  نبدأ بسورية: في الليلة قبل الماضية ش 

الفترة القليلة الماضية ضد التموضع العسكري اإليراني، لكن هذه المرة لم يتم في 
مناطق قريبة، مثل منطقة الحدود في الجوالن أو دمشق بل في شرق البلد، في 

كيلومتر. وتداولت  611منطقة البوكمال بمحاذاة الحدود مع العراق على بعد 
صحيحين، األول أن الهجوم تسبب بمقتل عشرات وسائل اإلعالم خبرين غير 

األشخاص في حين أنه انتهى بعدد محدود من اإلصابات. والثاني أن المعلومات 
االستخباراتية وصلت إلى إسرائيل في االجتماع الذي عقده رئيس جهاز الموساد 
يوسي كوهين مع وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو في واشنطن. وهذا غير 

أيضًا. ويمكن االفتراض أن التخطيط لهذا الهجوم جرى منذ فترة طويلة، صحيح 
كما أن الجيش اإلسرائيلي ليس بحاجة إلى االستخبارات األميركية في هذه المنطقة 

 بل على العكس.
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  شمل الهجوم اإلسرائيلي منطقتين هما البوكمال ودير الزور. ومنطقة البوكمال
ورية، وت عتبر ممرًا لوجستيًا بريًا تنقل إيران عبره الس - موجودة في الحدود العراقية

أسلحة إلى سورية ولبنان. وفي منطقة دير الزور تتواجد ميليشيات موالية إليران. 
وقام اإليرانيون بنقل قواعدهم إلى هاتين المنطقتين بعد أن تم تدمير معظم القواعد 

 لحة. في المناطق القريبة من إسرائيل وكذلك تدمير شحنات األس
  ما يمكن افتراضه هو أن هذا الهجوم استهدف صواريخ طويلة المدى كانت في

طريقها إلى حزب هللا. وفي سورية ال ينجح اإليرانيون في تطبيق برنامجهم منذ 
 عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني.

 ًا، وهو ي ظهر قدرات عمالنية مثيرة يمكن القول إن هذا الهجوم كان متميزًا ومهم
لالنطباع لدى االستخبارات وسالح الجو في إسرائيل. في المقابل لم ينجح الجيش 
اإلسرائيلي مرة أ خرى في مواجهة خاليا ناشطين في قطاع غزة. فيوم أمس 
)األربعاء( أعلن أن آلية هندسية كانت تعمل في الجهة الغربية من السياج األمني 

قطاع غزة تعرضت إلطالق نار من القطاع يبدو أن حركة "حماس" تقف المحيط ب
 3وراءه. فماذا كانت ردة فعل الجيش اإلسرائيلي؟ قامت دبابة إسرائيلية باستهداف 

مواقع خالية لـ"حماس" بمحاذاة منطقة إطالق النار. وال شك في أن هذا الرد 
ث شرعي وفي نطاق ضعيف ويبعث إلى الجانب اآلخر برسالة فحواها أن ما حد

أصول اللعب المقبولة على إسرائيل، وهو يضع صعوبات حتى على المستوى 
االستراتيجي أمام إمكان التوصل إلى تسوية طويلة األمد، ألنه من دون ردع 

 سيكون من الصعب التوصل إلى تفاهمات يمكن أن تصمد.       
 

 محلل الشؤون الحزبية - يوسي فيرتر
 41/4/0204"هآرتس"، 

 
 نياهو في الناصرة ليس موجهًا فقطظهور نت

 إلى العرب بل أيضًا إلى الليكوديين
 

 أن جدعون ساعر استقال من الليكود، وأن نتنياهو خسر بين  حسن حظ يا له من
يوم وآخر "األغلبية اليهودية" إلقامة ائتالف. لوال ساعر "العهد الجديد في العالقات 
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ة بصوت مخنوق من نتنياهو في األمس في الناصر لعربية" الذي أعلنه ا -اليهودية 
السياسية الصعبة، "زوجتي سارة ضْنك األوقات يحدث. لوال ل ما كانشدة االنفعال، 

الرعاية المخلصة التي قدمها  بويهماعقد على موت أمرور وأنا" لم يتذكرا فجأة بعد 
ليها للحصول التي يحتاج إالناقصة لهم األطباء والممرضات العرب. لوال المقاعد 

على حصانة برلمانية، أو من أجل قانون فرنسي قبيح ]قانون يمنح الحصانة 
كتشف وجود بلدات عربية؛ ايمنع محاكمتهم[ لما كان نتنياهو لرؤساء الحكومات و 

في األسابيع األخيرة زار ثالثًا منها، أغدق كلمات الحب والمصالحة، ودللهم أكثر 
 من سانتا كلوز.

 تنياهو ينّكل بالجمهور العربي. يسن قانونًا ضده ويحّرض عليه سنوات طويلة ون
حّذر من اقتراع جماهيري )لم يحدث فعليًا(.  2105ويقصيه ويقّسمه. في سنة 

قاد قانون القومية العنصري وقانون العرب يصفهم "بأنصار اإلرهاب".  النواب
ف من استعانة االنتخابية األخيرة، عندما تخو  اركالكاميرات العنصري. في المع

حزب أزرق أبيض بأصوات أعضاء الكنيست العرب، فقد كل الضوابط. العنصرية 
وكراهية العرب سيطرتا على حمالت الليكود. كل شيء كان يمليه مقر رئاسة 

ة ونصوصه تحريضيالحكومة في بلفور، والكل جرى بإيحاء منه. خطاباته كانت 
مستهتر  لسات الكنيست. فقط شخصمرعبة. "يهود وغير يهود"، اعتاد القول في ج

تقبيل الوجه الذي بصق عليه مرات عديدة والتظاهر  قادر على كليًا مثل نتنياهو
 بأنه يتمتع بذلك.

  الشارع العربي. هذه المرة رأى نتنياهو نافذة ما في  موطىء قدمكان لليكود دائمًا
ة خيبت هذا. القائمة المشتركموطىء القدم فرصة يستطيع من خاللها توسيع 

ي ظهرون المباالة. . الناخبون فت. بني غانتس استخدمه ثم رماهاآلمال، وضع
ويجب أن نعترف بأن حكومة نتنياهو ضخت أموااًل إلى الجمهور العربي. 
استراتيجيته )الذكية يجب االعتراف( ال تهدف فقط إلى الحصول على مقعد إضافي 

لتقبُّل ناخبيه  تهيئةه هو احيتن نمهنا. هذا سيكون جائزة إضافية. الهدف األساسي 
 عدة أعضاء كنيست من العرب إلى عجلة الحصانة/بعد االنتخابات أن يشد 

القانون الفرنسي. بالتأكيد سيكون هؤالء أصدقاءه الجدد من قائمة الحركة اإلسالمية 
 التي يتزعمها منصور عباس.

  آذار/مارس، أيضًا  23الحب والحضن التي ستزداد وتكثر حتى  استعراضاتبعد
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عباس منصور أنصار بيبي المتحمسون والتحريضيون لن يتذمروا إذا عّين نتنياهو 
وزيرًا، أو إذا تحول أعضاء القائمة اإلسالمية إلى شركائه المخلصين في الكنيست. 

بيعي، وأنه حان الوقت سيبدو هذا طبيعيًا لهم. ومجددًا يجب أن يقولوا إن هذا ط
لدمج السياسيين العرب في السلطة. لن يكون في إمكان اليساريين أن يتذمروا: ما 

من أن توصمهم آالت التشويه خوفًا تخوف سياسيوهم من فعله على الدوام، 
الليكودية بحب العرب وكراهية اليهود، سيفعله نتنياهو ومن دون تردد. هذا ما فعله 

اعترف بدولة فلسطينية في خطابه في عندما عرفات، و  عندما صافح يد ياسر
 جامعة بار إيالن، وعندما جّمد البناء في المستوطنات بضغط من األميركيين.

 
 محلل سياسي - يوني بن مناحيم

 41/4/0204"مركز القدس للشؤون العامة والسياسة"، 
 

 بادرة فلسطينية طيبة موجهة إلى بايدن
 

  مسؤولين في إدارة بايدن الجديدة على كبار في األسابيع األخيرة ازداد ضغط
المسؤولين في السلطة الفلسطينية إلجراء انتخابات في مناطق السلطة الفلسطينية 
في أقرب وقت ممكن. الرسالة التي ن قلت إلى رئيس السلطة محمود عباس كانت 

ملية ديمقراطية يجري من خاللها بسيطة: الرئيس المنتَخب جو بايدن يريد رؤية ع
 ضخ دماء جديدة في القيادة الفلسطينية. 

  حه اضجرى إيمؤسسات، هذا ما ية نظام فلسطيني جديد مبني على يريد بايدن رؤ
لمحمود عباس، وهذا هو شرط حصول السلطة الفلسطينية على بادرات حسنة 

ولألونروا، ونقل أميركية، أي استئناف المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية 
استئناف المفاوضات السياسية وغيرها ة األميركية إلى القدس الشرقية، القنصلي

 مرتبط بإجراء انتخابات.
 أيضًا االتحاد األوروبي نقل إليه طلبًا مشابهًا  .رئيس السلطة التقط الرسالة بسرعة

ل تتمثديمقراطية عملية  لمساعدة المالية للسلطة بإجراءواشترط استئناف ا
على الرغم من أن محمود عباس ليس معنيًا باالنتخابات فإنه ال و نتخابات، با

 يستطيع تجاه ل الضغط األميركي واألوروبي، ويجب عليه أن يلعب اللعبة.
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  بعد فوزه  في 2115يتولى محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية منذ سنة ،
االنتخابات عقب وفاة ياسر عرفات. عباس أحب منصبه وليس مستعجاًل للتنازل 

في تقدير و عنه و"التخلي عن البقرة الحلوب" التي ت دعى السلطة الفلسطينية، 
ة الجديدة واالتحاد األوروبي، اإلدار  معمسؤولين كبار في "فتح" أنه سيلعب اللعبة 

 ومن خالل هذه الحركة سيجد وسيلة لعرقلة االنتخابات.
  "أيضًا حركة "حماس" تقرأ الواقع الجديد وال تريد أن تبقى خارج اللعبة "الديمقراطية

الفلسطينية. تنتظر "حماس" منذ وقت طويل اعترافًا أميركيًا وشرعية دولية، وتريد أن 
أنها ليست تنظيمًا إرهابيًا بل هي جزء "شرعي" من المنظومة  ت ظهر إلدارة بايدن

السياسية الفلسطينية. ولن تسمح "حماس" للسلطة الفلسطينية باتهامها بإفشال 
االنتخابات، لذلك قام زعيم الحركة إسماعيل هنية بخطوة مفاجئة وأعلن موافقته 

]المجلس  لبرلمانعلى شروط محمود عباس إلجراء انتخابات، أي البدء بانتخاب ا
ات رئاسة السلطة الفلسطينية انتخاببعد ذلك وبالتوالي الفلسطيني، و  التشريعي[
 الفلسطيني.  وطنيالمجلس ال وانتخابات

  هناك سبب إضافي لموافقة حركة "حماس" على الخطوة، أنها لم تحقق حتى اآلن
أي إنجاز سياسي.  لم يحقق لها [كذا] أي إنجاز حيال إسرائيل، وطريق اإلرهاب

في  2116في "حماس" يتذكرون بلهفة االنتصار الكبير الذي حققوه في سنة 
انتخابات البرلمان الفلسطيني، ويريدون تكرار اإلنجاز، وخصوصًا في ضوء حقيقة 
أن محمود عباس حّل البرلمان بأمر رئاسي ألن "حماس" كانت تملك فيه أغلبية 

 جلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.األصوات، ونقل صالحياته إلى الم
  في هذه األثناء، وافقت السلطة الفلسطينية و"حماس" على المضي قدمًا، بحسب

التفاهمات التي جرى التوصل إليها في اجتماع إسطنبول، ويبدو الجدول الزمني 
 حاليًا كالتالي:

  عد االنتخابات من هذا الشهر ي صدر محمود عباس أمرًا رئاسيًا لتحديد مو  21حتى
، وسيفعل ذلك في توقيت قريب من الفلسطيني يوطنللبرلمان، والرئاسة، والمجلس ال

دخول جو بايدن إلى البيت األبيض. تجري االنتخابات بالتدريج، أواًل انتخابات 
 يوطن، ثم المجلس الالسلطة رئاسةانتخابات ، وبعدها مجلس التشريعيال

أشهر. في الشهر  6هي خالل فترة هذه العملية كلها يجب أن تنتو ، الفلسطيني
المقبل سيذهب ممثلو الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة لبحث موضوع االنتخابات 
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مع رئيس االستخبارات المصرية. بحسب مصادر في "فتح"، الموعد المحتَمل 
للمرحلة األولى، أي انتخابات البرلمان، هو أيار/مايو المقبل بعد شهر رمضان. 

في قائمة "فتح" أن محمود عباس يدرس ترشيح حركة "فتح" تّدعي مصادر في 
بينما موازين القوى بينهما  مجلس التشريعينتخابات المشتركة مع "حماس" في ا
شراكة في السلطة، لكن حركة "فتح"  بمثابةخطوة هذه المحدد سلفًا. عمليًا ستكون 

 ستحتفظ بالصدارة وسيحتفظ محمود عباس بمنصبه.

 الموقف اإلسرائيلي
  بالنسبة إليها ما يجري هو  .ء تلتزم إسرائيل الصمت وال تتدخلهذه األثنافي

موضوع فلسطيني داخلي، وهي ال تريد أن يستخدمها الفلسطينيون ويصورونها 
 كمعرقل للعملية التي ال تزال في بدايتها في هذه المرحلة.

  خضع رئيس الحكومة آنذاك أريئيل شارون لضغوط إدارة بوش  2116في سنة
افق على مشاركة سكان القدس الشرقية في االنتخابات، العملية سلكت طريقها وو 

 و"حماس" هزمت "فتح" في االنتخابات.
  يمنع اتفاق أوسلو مشاركة حركات وتنظيمات إرهابية في االنتخابات، ومنذ الفوز

في االنتخابات البرلمانية أقامت "حماس" في قطاع غزة قاعدة ضخمة مع صناعة 
ي وتطوير وسائل قتالية لها عالقة بإيران، عملت على ترسيخها سالح صاروخ

 يوميًا، وتعّرض للخطر أمن إسرائيل. 
  .فوز "حماس" في االنتخابات سيعزز قوة إيران وتركيا في أراضي الضفة الغربية

إجراء انتخابات في المناطق هو جزء مهم من اتفاق أوسلو ومن العملية الديمقراطية 
ؤسسات حكم فلسطينية، لكن يجب منع حركة إرهابية مثل النتخاب قيادة وم

"حماس" من المشاركة فيها. ثمة نقطة إضافية لها عالقة بموضوع القدس، مشاركة 
سكان القدس الشرقية في االنتخابات سيقوض مكانة القدس كعاصمة إلسرائيل، 

ى يجب أاّل توافق إسرائيل علو مكانة حصلت على شرعية من إدارة ترامب، وهي 
أي خطوة تقضم مكانة القدس الشرقية، كما يجب عليها أاّل تتساهل  في الموضوع 

 األمني. 
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 صدر حديثا  

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

 ذكريات نكبة مجتمعات ممزقة

 

أستاذة علم اجتماع مساعدة في  الحردان،أناهيد :المؤلف

الجامعة األميركية في بيروت. تقاسم كتابها هذا، مع كتاب 

آخر، الفوز بجائزة الكتاب األكاديمي، وهي إحدى جوائز 

 (.6102جمعية جوائز كتاب فلسطين في لندن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد إنشاء دولة إسرائيل على أرض 

، وتشريد ما يقارب 0491فلسطين في سنة 

ألف فلسطيني من سكانها، لجأ منهم  111

مئة ألف طُردوا من مدنهم 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 

 لشعبية.في ذاكرتهم ا 0491نكبة 

وتتابع وتدرس أناهيد الحردان، 

بإجرائها مقابالت ميدانية مع 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 

لفلسطينيين، وفي إحياء سورية تجاه ا

المجتمع الفلسطيني للذكرى. ويلقي بحث 

أناهيد المدق ِّق الضوء على أهمية 

النكبة وداللتها الراسخة بين الجماعات 

الفلسطينية التي ساهمت هذه النكبة في 

والدتها، ويتحدى في الوقت نفسه الفكرة 

الشائعة على الصعيدين الوطني والقومي 

بتة وعامة ال بأن ذكريات النكبة ثا

 تتغير في أوساط الفلسطينيين.

وتتقصى دراستها معنى النكبة المتغير 

نقديًا أيضًا في ضوء الحرب في سورية في 

    القرن الحادي والعشرين. 
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