
   
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

  أخبار وتصريحات 

 2  ......................................................... نتنياهو أجرى أول مكالمة هاتفية مع بايدن
 إسرائيلية اجتازت الحدود إلى  مفاوضات بوساطة روسية بين إسرائيل وسورية بهدف إعادة

 2 .. ............................................................................ األراضي السورية   
 4..  .............. المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة الروسي تحويل أول شحنة من لقاح "سبوتنيك"

 4  ......... بفيروس كورونا توفي بسبب إصابته بالعدوى  مصابةالجنين الذي ُولد ميتًا من امرأة إسرائيلية 
 

  مقاالت وتحليالت

 إعادة المفقودين  لم يطرأ أي تغيير أو تقّدم مهم في المفاوضات الهادفة إلىرام:  –طال ليف 
 5...  ........................................ وجثتْي الجنديين اإلسرائيليين المحتجزين لدى "حماس"  

 7 .. ................................. ألبرتهايدل إلسرائيل: صندوق دائمالصندوق الدائم  جدعون ليفي:
 9  .............................................................. بو ببيأل حق الكالمسمدار بيري: 

 
 

 

 2321-2-18 ،0539 العدد

-1-1223  

 

 المؤسسة: متوفرة على موقع

https://digitalprojects.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view 
 

 
 

 

 ها معه الرئيس األميركي جو بايدنمحادثة هاتفية أجرا صورة بنيامين نتنياهو خالل أول 
 نحو شهر )نقاًل عن "معاريف"( تنصيبه قبل  منذ

https://digitalprojects.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view


 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر
 
2 

 

 
 ]نتنياهو أجرى أول مكالمة هاتفية مع بايدن[

 
 81/2/2228"معاريف"، 

 
الحكومة اإلسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال بيان صادر عن ديوان رئاسة 

أجرى مساء أمس )األربعاء( مكالمة هاتفية مع الرئيس األميركي جو بايدن كانت ودية 
للغاية واستمرت قرابة الساعة، وهي أول مكالمة بين الزعيمين منذ تولي بايدن منصبه يوم 

 كانون الثاني/يناير الفائت. 22

الزعيمين تحدثا عن العالقات الشخصية التي وحدت بينهما فترة طويلة  وأضاف البيان أن
 وقاال إنهما يعتزمان التعاون لزيادة تعزيز التحالف بين إسرائيل والواليات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن نتنياهو وبايدن بحثا أيضًا االستمرار في الدفع قدمًا باتفاقيات السالم 
وهنأ بايدن نتنياهو  يات اإلقليمية واتفقا على مواصلة الحوار بينهما.والتهديد اإليراني والتحد

 على إدارته في مكافحة وباء كورونا وتبادال سبل التعامل مع الجائحة.

وكان البيت األبيض أكد أول أمس )الثالثاء( أن أول اتصال للرئيس األميركي مع زعيم في 
 منطقة الشرق األوسط سيكون مع نتنياهو.

 
 ات بوساطة روسية بين إسرائيل وسورية بهدف إعادة]مفاوض

 إسرائيلية اجتازت الحدود إلى األراضي السورية[
 

 81/2/2228"يديعوت أحرونوت"، 
 

سمحت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية أمس )األربعاء( بنشر نبأ قيام مواطنة إسرائيلية باجتياز 
جراء مفاوضات في األيام األخيرة بوساطة روسية تهدف إلى إعادتها  ،الحدود إلى سورية وا 

 عبر مبادلتها بأسيرين سوريين في السجون اإلسرائيلية. 
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وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى إن مستشار األمن القومي في ديوان رئاسة 
رئاسة الحكومة  الحكومة مئير بن شبات، ومنسق شؤون األسرى والمفقودين في ديوان

يارون بلوم، سافرا إلى موسكو أمس لمناقشة شروط إطالق سراح اإلسرائيلية، لكنهما عادا 
 من دون أن يتم التوصل إلى أي اتفاق. وأضافت هذه المصادر أن المفاوضات ستستمر.

خبر الصفقة في إسرائيل في إثر قيام وكالة األنباء السورية الرسمية "سانا" في  وُسمح بنشر
تلعب دور وسيط في االتصاالت الجارية حاليًا  وقت سابق أمس بنشر نبأ يفيد بأن روسيا

 بين إسرائيل وسورية بشأن صفقة تباُدل أسرى.

وتطرق رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى هذه المفاوضات في سياق مقابلة 
قال: "نحن ال نعلق على أجرتها معه إذاعة الجيش اإلسرائيلي ]"غالي تساهل"[ أمس، ف

تقارير بل نعمل على إنقاذ أرواح. إننا في ذروة اتصاالت حساسة وأنا أستخدم عالقاتي مع 
 الرئيس الروسي بوتين ونعمل بتكتم شديد وآمل بأن نكون قريبين من إنهاء القضية."

 وذكر تقرير بثه التلفزيون السوري أمس أنه بموجب هذه االتصاالت ستفرج إسرائيل عن
مواطنْين سوريين في مقابل إطالق سراح شابة إسرائيلية كانت دخلت إلى سورية قبل نحو 
أسبوعين. وبحسب التقرير، فإن المواطنْين السوريين هما نهال المقت وذياب قهموز. أّما 
المواطنة اإلسرائيلية التي دخلت إلى سورية فلم يتم الكشف عن هويتها واكتفت الجهات 

 إنها دخلت إلى األراضي السورية عبر معبر القنيطرة.المسؤولة بالقول 

وأشارت معلومات حصل عليها نادي األسير الفلسطيني من مصادره الخاصة إلى أن إدارة 
مصلحة السجون اإلسرائيلية استدعت صباح أمس األسير السوري ذياب قهموز وهو من 

، 2242منذ سنة  عاماً  44قرية الغجر في هضبة الجوالن ويقضي عقوبة بالسجن مدة 
وأوضح نادي  وذلك من أجل تبليغه بقرار اإلفراج عنه إلى سورية بموجب الصفقة المذكورة.

األسير نقاًل عن مصادره داخل السجون أنه حتى اآلن تجري مفاوضات في نقل قهموز إلى 
 سورية أو إلى قريته الغجر، وأن األسير يصّر على نقله إلى قريته.
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 من لقاح "سبوتنيك" الروسي ]تحويل أول شحنة
 المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة[

 
 81/2/2228"يسرائيل هيوم"، 

 
بعد تأخير دام يومين حّولت السلطات اإلسرائيلية أمس )األربعاء( شحنة من لقاح "سبوتنيك" 
الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، وذلك في إثر طلب رسمي قدمته السلطة 

 .الفلسطينية

لقاح  2222وقالت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى أنه تم نقل شحنة تضم 
"سبوتنيك" تبرعت بها روسيا لقطاع غزة بناء على طلب السلطة الفلسطينية وموافقة 

 المؤسسة السياسية في إسرائيل.

ر معبر وأكد مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون بعد بهر أمس وصول شحنة اللقاحات عب
وهذه أول شحنة لقاح ضد فيروس كورونا تصل إلى  .كيرم شالوم ]كرم أبو سالم[ التجاري 
 .قطاع غزة منذ بداية انتشار الوباء

 
 ]الجنين الذي ُولد ميتًا من امرأة إسرائيلية مصابة
 بفيروس كورونا توفي بسبب إصابته بالعدوى[

 
 81/2/2228"يديعوت أحرونوت"، 

 
مستشفى أسوتا في أسدود ]جنوب إسرائيل[ الليلة الماضية أنه تبين أن ذكر بيان صادر عن 

الجنين الذي ُولد ميتًا من امرأة مصابة بفيروس كورونا يحمل الفيروس أيضًا بعد أن أصيب 
بالعدوى عبر المشيمة. وأضاف البيان أن هذه هي أول حالة من نوعها يتم التبليغ عنها في 

عامًا كانت في األسبوع الخامس  29ن المرأة البالغة من العمر وأشار البيان إلى أ .إسرائيل
والعشرين من الحمل، ووصلت إلى المستشفى في عطلة نهاية األسبوع الفائت بعد يومين 
من الحمى وأعراض فيروس كورونا، وبعد أن أدركت أن جنينها ال يتحرك، وثبتت إصابة 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر
 
5 

وتبين أن الطفل كان يحمل الفيروس  المرأة بالفيروس عندما تم إدخالها إلى المستشفى
 أيضًا.

وقال رئيس قسم األمراض المعدية في المستشفى إن الجنين أصيب من خالل المشيمة 
 ويمكن القول بدرجة عالية جدًا من اليقين إنه توفي بسبب فيروس كورونا.

في  وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة اإلسرائيلية أن هذا الحادث هو األول من نوعه
 .إسرائيل ويمكن القول إنه حادث نادر على مستوى العالم

 4422من ناحية ُأخرى قال بيان صادر عن وزارة الصحة اإلسرائيلية أمس إنه تم تشخيص 
 74.222الماضية، وذلك بعد إجراء  24إصابات جديدة بفيروس كورونا خالل الساعات الـ
ي نسبة منخفضة نسبيًا مقارنة وه %2.4فحص بلغت نسبة الفحوصات اإليجابية فيها 

 باأليام األخيرة.

منهم  %5.5عامًا وأن  42من المصابين هم في عمر أقل من  %77.7وأوضح البيان أن 
حالة،  5425عامًا فما فوق. وأضاف أن إجمالي حاالت الوفاة بلغ  22هم في عمر 

ت الخطرة مصابًا في حالة خطرة، كما أن هناك ارتفاعًا في اإلصابا 984هناك  وأن
من  %42الجديدة لدى األجيال الشابة التي وصلت نسبتها خالل األسبوعين األخيرين إلى 

  هذه اإلصابات.
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 رام، محلل عسكري  - طال ليف

 81/2/2228"معاريف"، 
 

 ]لم يطرأ أي تغيير أو تقّدم مهم في المفاوضات الهادفة إلى
 اإلسرائيليين المحتجزين لدى "حماس"[إعادة المفقودين وجثتْي الجنديين 

 
  مقارنة بسورية التي يبدو أن من السهل أكثر إيجاد حلول للقضايا اإلنسانية، وأساسًا

بسبب التدخل الروسي، وكذلك مقارنة بلبنان الذي أمكن في الماضي إيجاد حلول 
يرة لم لقضايا كهذه، فإن الوضع في قطاع غزة يبدو أكثر تعقيدًا، وفي السنوات األخ

يطرأ أي تغيير أو تقّدم مهم في المفاوضات الهادفة إلى إعادة المفقودين وجثتْي 
 الجنديين اإلسرائيليين.

 إسرائيليين على اجتياز السياج األمني الذي  5األخيرة أقدم  7خالل السنوات الـ
هشام السيد  -يفصل بين إسرائيل وقطاع غزة في اتجاه القطاع. وفقط إثنان منهم

، وأفرا منغستو الذي اجتازه سنة 2245اجتاز السياج في اتجاه غزة سنة الذي 
ُشّخصا بكونهما محتجزين لدى حركة "حماس"، التي تتكتم على أي  -2244

معلومات بشأنهما، ومصيرهما غير معروف. أّما بالنسبة إلى الثالث وهو جمعة أبو 
ُعرف عنه أنه اجتاز غنيمة فإن حالته تعتبر مختلفة في المؤسسة األمنية، وما 

 السياج الحدودي من أجل أن يعيش في القطاع، ولذا فهو ليس في وضعية أسير.
  ويدور الحديث المتعلق بإطالق اإلسرائيليْين المذكورْين في إطار المفاوضات

الرامية إلى استعادة جثتْي الجنديين اإلسرائيليين هدار غولدين وأورون شاؤول اللذين 
لية "الجرف الصامد" العسكرية التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة ُقتال في أثناء عم

وقامت "حماس" باحتجاز جثتيهما. وتنبر "حماس" إلى األسيرْين  2244سنة 
اإلسرائيليْين المحتجزْين لديها باعتبارهما جزءًا غير منفصل من صفقة تبادل أسرى 

 في المستقبل.
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 اإلسرائيلية إلى أن اإلسرائيليْين اللذين  وتشير الفرضية السائدة لدى المؤسسة األمنية
اجتازا الحدود إلى القطاع ال يزاالن محتجزين في القطاع من جانب "حماس" وهما 
في قيد الحياة. لكن ليس هناك تأكد كامل من هذا األمر، على األقل وفقًا 

 للمعلومات الموجودة بحيازة المؤسسة األمنية في الوقت الحالي. 
   

 محلل سياسي - جدعون ليفي
 81/2/2228"هآرتس"، 

 
 ألبرتهايدل إلسرائيل: صندوق دائمالصندوق الدائم 

 
  انقذوا" أراضي الضفة الغربية بواسطة 2224تعّرفوا على الصهيونية في سنة" :

الصندوق الدائم إلسرائيل ]كييرن كييمت ليسرائيل[، "انقذوا أراضي" في الجليل 
ليسوا  الذين هم نجسينالسرائيليين اإليدي أأيضًا، كي ال تقع األراضي المقدسة في 
الطابع القومي العنصري، نعم العنصري،  يهودًا. إذا كان هناك َمن لديه شك في

إبراهام دوفدوفاني وأزال  الكيرن كييمتللصهيونية في ردائها المعاصر، جاء رئيس 
 آخر الشكوك.

   مثل نصوص صهيونية كثيرة ُأخرى، أيضًا المقابلة األخيرة التي أجراها معه
، لغة أوروبية " هذا األسبوع،  يجب ترجمتها إلى44كالمان ليفسكينر من قناة "كان 

كي نصدم. عندما يكون النص بالعبرية ويتعلق  - يهودل العرب باستبدكلمة ال
بالعرب يبدو أنه ال يصدم أحدًا في إسرائيل. "ساعدوني، جاري يريد أن يبيع 
األرض ليهودي" يقول الُمعادي للسامية الحقير. "ساعدوني، جاري يريد أن يبيع 
 األرض لعربي" يقول الصهيوني النقي األخالقي. هذه هي الصهيونية كما قال لنا

 زعمائها. أحد
  الدولة قامت وتحولت إلى قوة عبمى، لكن 4924سنة  وليس 2224سنة هذه ،

شيئًا لم يتغير في الجشع العقاري لهذه الحركة المنحرفة. لنضع جانبًا االستخدام 
كبرنا على هذا الشعار مكتوبًا على الصندوق  - المبتذل لمصطلح "إنقاذ األرض"
نسأل َمن الذي ننقذ األرض منه  وال - ذلك الحين األزرق، وغسيل  دماغنا بدأ منذ

ولمصلحة َمن. لكن كيف يمكن لممثل مؤسسة صهيونية التحدث عن شراء أراض 
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اليهودي، في دولة من المفترض أنها ديمقراطية،  - في الجليل اإلسرائيلي، العربي
 يدي مواطنين عرب.أ فيكي ال تقع نقاذها من أجل إ

 حسن الحظ لم ُيطَردوا للكًا لك، هو ملك لسكانه الذين دوفدوفاني، الجليل ليس م
المنطقة األخيرة من  ت، لذلك بقي4948كلهم على يدي آباء الصهيونية في سنة 

البلد التي يوجد فيها أكثرية عربية. ما السيئ في ذلك؟ هذا جيد فقط. هذه أرضهم، 
سكان هذه األرض تمامًا كما هي أرضك، وأكثر منك قلياًل، ألنهم بعكسك كانوا من 

 منذ أجيال.
   .كنا في كل يوم جمعة نرتدي األزرق واألبيض ونضع نقودًا في الصندوق األزرق

قنا  كان الهدف حينها جمع التبرعات من أجل شراء أراض من مالكيها العرب. صدَّ
ن اليهود ياإلسرائيلي معبم أن هذا هو اإلنقاذ. كنا مغفلين وسذجًا. اليوم أيضًا يفكر

لطريقة. الدليل أنه يمكن الحديث عن إنقاذ األرض من دون أن تكون مع نفس اب
 إيتمار بن غفير، بل مع التيار المركزي في الصهيونية.  

  يروي دوفدوفاني كيف بدأ تحركه. اتصل به أحد سكان الجليل مؤخرًا وبّلغه أن
جاره على وشك أن يبيع أرضه لعرب. هنا دخل إلى الصورة وأنقذ األرض 

 ينة. "كي ال نضطر غدًا إلى شراء األرض من العرب."المسك
  ة أن يمكن أن نشم رائحته من بعيد. وحقيق الصندوق الدائم إلسرائيلالفساد في

دليل قاطع و ان في هذا المشروع  الوطني النتن هحزب العمل وحركة ميرتس شريك
م أراضيها على ما آل إليه اليسار الصهيوني. "شركة من أجل المنفعة العامة"، معب

هي أراض ُنهبت من أصحابها في النكبة ولم تعد إليهم أبدًا؛ شركة غطت على 
تدمير مئات القرى العربية، فقط كي تمحو وجودها من األرض وتلغي إمكان 
عودتها إلى أصحابها؛ شركة باعت طوال سنوات أراضي لليهود فقط، ومنذ سنة 

ال يوجد احتالل وال يوجد خط رّسخت ذلك في قرار رسمي؛ بالنسبة إليها  2229
بل دولة واحدة من نهر األردن إلى البحر، وفيها يشترى األرض أبناء  -أخضر

شعب واحد فقط؛ واآلن أعلنت أيضًا رسميًا مشاركتها في جريمة حرب تسمى 
 المستوطنات، بعد أن فعلت ذلك طوال سنوات من خالل شركات وهمية.

  نزهات في حضن الطبيعة، الشركة الخضراء على طاوالت هذه الشركة كلنا أمضينا
من أجل المنفعة العامة ليست سوى شركة عنصرية كريهة. كان يجب تفكيكها منذ 

 سنوات. واآلن يجب مقاطعتها. 
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  إلى أولئك الذين ال تزال لديهم شكوك، هل هذا أبرتهايد أم ال، يتعين عليهم  أن
من اليمين ومن اليسار، وأيضًا . مع أعضاء الصندوق الدائم إلسرائيل يتعرفوا على

ألبرتهايد، رمز لتعرفوا على الصندوق الدائم  - من ميرتس في اإلدارة وفي األعمال
 اإلجماع اإلسرائيلي.

 
 مراسلة الشؤون العربية - سمدار بيري 

 81/2/2228"يديعوت أحرونوت"، 
 

 بو ببيأل حق الكالم
 

 ( بعد الكورونا أو كمسافر فقط قبل وصول أول سفير لإلمارات محمد الخاجة– 
ضيف في طائرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عندما يسافر إلى الخليج(، أقترح 

 قراءة ما كتبه نبيره سفير اإلمارات في واشنطن يوسف العتيبي.
 وليس أي موبف في اإلمارات - الدبلوماسي البارز لقد جرى اختيار العتيبي - 

بي في إسرائيل. وهكذا نعلم أن مهمته للكشف عن مجاالت عمل سفير أبو ب
ستتركز على تشجيع مشاريع اقتصادية، استيراد وتصدير، وعالقات شحن، وتعاون 

نقل البضائع من الخليج عبر ل. هو سيعمل في مجاالت الصحة والغذاء والمياه
إسرائيل إلى دول في أوروبا، وأيضًا إلى دول عربية؛ وسيركز على التكنولوجيا 

على العمل على مشاريع تعليم مشتركة؛ وتنبيم زيارات وزراء وكبار والطاقة؛ و 
يجاد الوقت للتبادل الثقافي.  الموبفين، وا 

  من المفيد االنتباه أيضًا إلى التركيز الخاص في بيان السفير اإلماراتي في
واشنطن، والذي ُيفهم منه بصورة قاطعة، أن الضم اإلسرائيلي لمناطق في الضفة 

حساب الفلسطينيين لن يحدث. بينما حكومة إسرائيل تلتزم الصمت، الغربية على 
أبو ببي تأخذ حق الكالم. يتضح من كالم العتيبي أن نتنياهو لو أصر على 
الضم لما جاء السفير إلى تل أبيب. ويشدد على أن اإلمارات تنوي العمل من أجل 

حقيقة الرفض حقوق الفلسطينيين والعمل على التطبيع. الجزء األهم هو في ال
 الجارف للضم.

  إسرائيليين َيِعد بزيارة  كبارمسؤولين العتيبي الذي حبَي بالكثير من الثناء من
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"قريبة" إلى مكان عمل السفير الجديد الخاجة. هكذا نرى نوعًا من ثالثة مراكز قوة 
 في فترة الرئيس الجديد بايدن: واشنطن، والقدس، وأبو ببي. 

  اإلماراتي من المتوقع بصورة طبيعية أن ينضم إلى سفيرْي عندما يصل السفير
نما الرئيس السيسي والملك عبد هللا بيف ،ةلكن مهماته مختلف - مصر واألردن

ون ينتبران "فقط" التقارير الدبلوماسية من ممثليهما في إسرائيل، في أبو ببي يريد
جال أعمال، بواخر شحن وطائرات نقل، انتقال ر في األساس القيام بصفقات. 

المحافبة على حدود مفتوحة. ال جدال، وخصوصًا بعد الكورونا، في أن الصفقات 
التجارية مع القاهرة وعّمان بوساطة خليجية، يمكن أن تحسن الوضع االقتصادي 

 الصعب، وأن ُتدخل آالف العاطلين إلى سوق العمل.
 و يحمل بكالوريوس في من المتوقع أن ينال السفير اإلماراتي الجديد رضانا كلنا: فه

العلوم السياسية من جامعة بوسطن ويتحدث اإلنكليزية بطالقة، باإلضافة إلى 
يينا. في األربعين من العمر، وسيم، متزوج فماجستير في إدارة الطاقة من جامعة 

أوالد. ولديه أيضًا هوايات ستضمن له معجبين عندنا: كرة القدم، ركوب  4ولديه 
 لهوائية، والتزلج على المياه.الدراجات النارية وا

  بعد أن يستقر، من المتوقع وصول سفير البحرين، وبعده سفير المغرب، وربما
أيضًا السودان. مع السعودية العالقات مختلفة، لكن طاقمًا خاصًا في مكتب ولي 

 طلبات عبر سفارة اإلمارات.بل سيرسل  العهد ال يتابع فقط ما يجري عن قرب،
  االنتباه إلى حقيقة ُأخرى: بينما حصل مندوبانا الدبلوماسيان، في من المهم توجيه

اإلمارات )إيتان نائيه( وفي المغرب )د. دفيد غوبرين(، على لقب "مفوض رسمي" 
ني هذا؟ بحسب ه. ماذا يعقبل وصولأو "مندوب موقت"، ُعّين الخاجة سفيرًا 

ّدون فقط المنصب للذين ، من المحتمل بالتأكيد أن مندوبينا يعاألسلوب اإلسرائيلي
سيأتون بعدهم، ويحبون بمنصب سفير. في مقابلهم ممثل اإلمارات يأتي إلى هنا 

 لالستقرار أربع سنوات على األقل.
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 صدر حديثا  
 

 الفلسطينيون في سورية:

 ذكريات نكبة مجتمعات ممزقة

 

أستاذة علم اجتماع مساعدة في  أناهيد الحردان،:المؤلف

الجامعة األميركية في بيروت. تقاسم كتابها هذا، مع كتاب 

آخر، الفوز بجائزة الكتاب األكاديمي، وهي إحدى جوائز 

 (.6102جمعية جوائز كتاب فلسطين في لندن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أرض بعد إنشاء دولة إسرائيل على 

، 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 

رى، طرقًا متعددة لفهم العربية األُخ

 في ذاكرتهم الشعبية. 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 

سورية تجاه الفلسطينيين، وفي إحياء 

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 

الصعيدين الوطني والقومي الشائعة على 

بأن ذكريات النكبة ثابتة وعامة ال 

 تتغير في أوساط الفلسطينيين.

وتتقصى دراستها معنى النكبة المتغير 

نقديًا أيضًا في ضوء الحرب في سورية في 

    القرن الحادي والعشرين. 

  

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

