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  أن حتذو جميع الدول العربية[كوشنير يتوقع 
 ]حذو اإلمارات يف تطبيع العالقات مع إسرائيل

  
  2/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
حطت طائرة الركاب التي أقلت الوفدين األميركي واإلسرائيلي من أبو ظبي يف 

بعد زيارة إىل  ،مطار بن غوريون الدويل يف تل أبيب مساء أمس (الثالثاء)
اإلمارات العربية املتحدة ناقش مسؤولون من كال البلدين خاللها مستقبل 

والذي تم  ،العالقات بين اإلمارات وإسرائيل يف إثر اتفاق إقامة عالقات بينهما
  .التوصل إليه بوساطة أميركية

 ،وهبطت الطائرة يف مطار بن غوريون بعد أن مرت عبر اجملال اجلوي السعودي
خدمة يف طريق العودة نفس املسار الذي استخدمته للوصول إىل أبو ظبي يف مست

   .اليوم السابق

وقالت مصادر سياسية رفيعة املستوى يف القدس إن استخدام اجملال اجلوي 
بمثابة حدث  هو أيضاًألول مرة السعودي من جانب رحلة ركاب إسرائيلية 

 .تاريخي آخر ضمن األحداث اجلارية

الرئيس األميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنير الوفدين  وقاد مستشار
األميركي واإلسرائيلي الذي ضم أيضاً مستشار األمن القومي األميركي روبرت 

 .ومستشار األمن القومي اإلسرائيلي مئير بن شبات ،أوبراين

وتوقع كوشنير يف سياق مقابلة أجرتها معه وكالة األنباء اإلمارتية "وام" أمس، 
خرى حذو اإلمارات يف تطبيع العالقات مع أن حتذو جميع الدول العربية األُ

 إسرائيل

وقال كوشنير إن احملادثات التي أجراها الوفدان مع كبار املسؤولين يف 
اإلمارات ناقشت التعاون يف جماالت االستثمار واملال والصحة واكتشاف 

وأضاف أن  .ة والثقافةالفضاء والطيران املدين والسياسة اخلارجية والسياح
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على نطاق واسع بين اثنين من أكثر اقتصادات منطقة  اً النتيجة ستكون تعاون
  الشرق األوسط ابتكاراً وديناميكية.

  
  [التوصل إىل اتفاق تهدئة بين

  إسرائيل و"حماس" برعاية قطر]
  

  2/9/2020"هآرتس"، 
  

الفصائل الفلسطينية قال عضو املكتب السياسي حلركة "حماس" خليل احلية إن 
يف غزة أمهلت إسرائيل مدة شهرين لتنفيذ التفاهمات السابقة، وأكد أنه يف حال 

خرى بالبالونات عدم التزام هذه األخيرة بذلك ستعود الفصائل خلوض جوالت أُ
 احلارقة واملفخخة وغيرها.

التابعة  ،وأضاف احلية يف سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة "األقصى"
أمس (الثالثاء)، أن حركته مل تتوصل إىل اتفاق جديد مع  ،حلركة "حماس"

أن الفصائل الفلسطينية  إسرائيل وإنما قامت بتثبيت التفاهمات السابقة، موضحاً
منذ بداية السنة اجلارية بالضغط على إسرائيل بكل  كانت قد اتخذت قراراً

فيروس كورونا وانشغل لكن جاء   ،القطاع عنالوسائل من أجل فك احلصار 
  اجلميع بالوقاية من الفيروس.

وقال احلية إن "حماس" أرسلت مؤخراً إىل كل الوسطاء أن سكان قطاع غزة 
ت أذنيها ومل تستجب ألحد، فكانت احلركة لكن إسرائيل صمّ  ،ينيعانون األمرّ 

 مضطرة إىل العودة للضغط باألدوات اخلشنة وبدأت بالبالونات. 

 أن إسرائيل وافقت على مضاعفة املنحة القطرية لقطاع غزة هذا وأشار احلية إىل
سر موضحاً أن األُ ،لقطاعإىل امليون دوالر  30حيث سيدخل ما يزيد عن ، بالشهر

  املتضررة من فيروس كورونا ستستفيد من املساعدات. 

وكانت إسرائيل أكدت مساء أول أمس (االثنين) نبأ التوصل إىل اتفاق تهدئة مع 
"حماس" يف قطاع غزة برعاية قطر، وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه  حركة
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سمح يُوس ،إعادة فتح معبر "كيرم شالوم" [كرم أبو سامل] تاعتباراً من أمس تم
 .خرى بالصيد قبالة ساحل غزةللفلسطينيين مرة أُ

وجاء االنفراج يف املفاوضات مع استمرار ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس 
قطاع غزة بالعشرات يومياً. وقالت مصادر فلسطينية إن االتفاق تم  كورونا يف

بوساطة املبعوث القطري حممد العمادي الذي التقى بانتظام مسؤولين من غزة 
 .ومسؤولين إسرائيليين طوال األسبوع الفائت

كما أعلن املبعوث القطري التوصل إىل اتفاق تهدئة. وأشاد بقيادة "حماس" التي 
حمل مستوى عالياً من املسؤولية مع مراعاة الظروف الصعبة التي قال إنها تت

 خاصة يف ظل انتشار فيروس كورونا.وبصورة يعيشها سكان القطاع، 

عملية السالم يف الشرق األوسط نيكوالي بوأشاد منسق األمم املتحدة اخلاص 
ة مالدينوف باتفاق التهدئة، وأكد أنه سيسمح لألمم املتحدة بالبدء يف مساعد

  .القطاع يف كل ما يتعلق بالتعامل مع تفشي فيروس كورونا
  

  [كوشنير بدأ جولة يف عدة دول يف الشرق األوسط
  إلقناعها بتطبيع العالقات مع إسرائيل]

  
  Ynet ،2/9/2020موقع 

  
قالت مصادر سياسية رفيعة املستوى يف واشنطن إن مستشار الرئيس األميركي 

(الثالثاء) جولة يف عدة دول يف الشرق األوسط وصهره جاريد كوشنير بدأ أمس 
على غرار ما فعلته اإلمارات سرائيل إبتطبيع العالقات مع  تهدف إىل إقناعها

  العربية املتحدة.

كوشنير الليلة  وأضافت هذه املصادر نفسها أنه يف إطار هذه اجلولة عقد
  بن عبد العزيز. مع ويل العهد السعودي األمير حممد بن سلمان اجتماعاً املاضية 
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ن املسؤوليْن بحثا آفاق عملية السالم يف أنباء السعودية "واس" وأفادت وكالة األ
املنطقة وضرورة استئناف املفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين لتحقيق 

 السالم العادل والدائم.

خرى يف املنطقة تسعى لالقتداء باإلمارات بعد أُ أن دوالً وكان كوشنير أكد أمس
تقرر  أنالقيادة الفلسطينية  وأضاف أن على ،عالنها تطبيع العالقات مع إسرائيلإ

أو أن تشارك يف احلوار  ،املاضييف اآلن ما إذا كانت تريد أن تبقى عالقة 
  وحتقيق السالم.

  
  إسرائيل منذحصيلة الوفيات يف  [ارتفاع 

  ]956إىل كورونا  بدء تفشي فيروس
  

  2/9/2020"معاريف"، 
  

حالة  11وزارة الصحة اإلسرائيلية مساء أمس (الثالثاء) أنه تم تسجيل أعلنت 
وفاة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة قبل املاضية لترتفع حصيلة الوفيات 

  حالة. 956يف إسرائيل منذ بدء تفشي الفيروس إىل 

إصابة جديدة بالفيروس خالل الساعات  2.183وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 
فحوصات أمس، وبذا ترتفع حصيلة  31.705اضية بعد إجراء امل 24الـ

ما بلغ عدد املرضى الفعليين بينإصابة،  118.122اإلصابات يف إسرائيل إىل 
 مريضاً. 20.960

 117تم ربط  ،حالة خطرة 415وأوضحت وزارة الصحة أن بين اإلصابات هناك 
توسطة، بينما حالة منها م 178حالة منها بأجهزة التنفس االصطناعي، وأن 

   أشخاص للشفاء. 96.206تماثل 

ما بينمصاباً يتلقون العالج يف املستشفيات،  863وأشارت الوزارة إىل أن 
والفنادق التي أُعدت ملصابي  يف املنازلمصاباً للعالج  20.960يخضع 
  كورونا.
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باللغة العربية، غادر بعده  جملس األمن القومي مئير بن شبات خطاباً
الوفد الكبير إىل الفندق الذي جرت فيه نقاشات طواقم عمل صغيرة بشأن 
اتفاقات التعاون املقبل. يف رواق طويل وُضعت الفتة بالقرب من كل 
غرفة كُتب عليها املوضوع الذي يناقَش فيها: دبلوماسية، مالية، طيران 

ضاء وعلوم واستثمارات، وتأشيرات دخول، صحة، ثقافة، سياحة، ف
  اختراعات وجتارة. 

  مشاركون يف النقاشات، ممثلون جلهات يف احلكومة ذات صلة، قالوا
لـ"هآرتس" إن احملادثات كانت مثمرة وجرت يف أجواء جيدة، لكن مل يجر 
التوصل إىل صوغ التفاهمات، وما جرى كان لقاءً غير ناضج. لكن هناك 

ال السياحة يبدو أن الزيارات املتبادلة أموراً واضحة منذ اآلن: يف جم
  تتطلب تأشيرات. 

  باإلضافة إىل ذلك، أجرى رئيس جملس األمن القومي بن شبات ومدير
عام وزارة اخلارجية لقاءً مع مستشار األمن القومي لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشيخ طحنون بن زايد، ووزير اخلارجية عبد الله بن زايد، 

اخلاص للرئيس األميركي جاريد كوشنير، ومستشار األمن  واملستشار
القومي للواليات املتحدة روبرت أوبراين، ومسؤولين أميركيين كبار 

  آخرين يف قصر طحنون.
  املقابلة الوحيدة مع مسؤول حملي كبير سُمح لنا بها خالل الزيارة جرت

الرسائل يف املطار، قبل وقت قليل من اإلقالع. وتضمنت، يف أغلبيتها، 
طوة اخلالتي تكررت أكثر من مرة يف األحاديث اخلاصة األكثر حرية: 

وهم  - حان الوقت لتغيير إقليميألنه يف نظرهم، همة لإلماراتيين، امل
  يريدون قيادته. 

  ورداً على سؤال هل عملية التطبيع ستوقف الضم اإلسرائيلي؟ أجاب
"ال"، لكنه تابع قائالً: حصلنا على تعهدات من الواليات  املسؤول الكبير:

بأن الضم لن يجري الدفع به قدماً. فورًا  - وأيضاً من إسرائيل –املتحدة 
  بعد ذلك، وصل توضيح أن الرد األول ال يعكس املوقف الرسمي.

  باستثناء األسئلة عن موضوع الضم ودعوة كوشنير إىل استئناف
غائبون كانوا كالعادة الفلسطينيين. يف خطاب املفاوضات، احلاضرون ال
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موجّه إىل اجلالية الفلسطينية احمللية التي يقدَّر عددها بعشرات اآلالف، 
يف موازاة زيارة الوفد اإلسرائيلي، وعدهم وزير اخلارجية عبد الله أُلقي 

  بن زايد بأن بلده ستواصل دعمها للفلسطينيين.
  الفعل على اخلطوة يف العامل العربي. اإلماراتيون يتابعون عن كثب ردات

يراقبون النشاطات يف املوضوع على وسائل التواصل االجتماعي، 
ويعتقدون أن املعارضة الشعبية تأتي يف األساس من إيران وقطر 
والكويت. هم مشغولون جداً بكيفية استقبال الرأي العام العربي للخطوة، 

 بأن وهم نفسهال أحد ي هم.ومقتنعون بأن الشباب واملثقفين يؤيدون
ليست معقدة أكثر من مشاهد رحلة  لرحلةالنصر التي رسمتها اصورة 

، لكن اإلماراتيين يعربون عن إصرارهم على املضي الطائرة واالستقبال
قدماً. ويدّعون أن الفلسطينيين أيضاً يمكنهم أن يربحوا من منطقة 

  مستقرة وأكثر ازدهاراً.
 يراً باملؤتمر الذي عُقد يف البحرين يف السنة مشهد التطبيع هذا يذكّر كث

املاضية. أيضاً حينها استقبل البحرينيون اإلسرائيليين بحرارة، بضغط 
ووساطة أميركية. لكنهم مل يتحمسوا كثيراً ملواصلة العالقات املعلنة 

هل االستقبال احلار سيتحول إىل  - عندما خرج األميركيون من الغرفة
سؤولين اإلماراتيين مقتنعون بذلك. هم أيضاً أمر روتيني؟ كبار امل

يقولون إن ما يجري هو عملية "تدريجية"، و يريدون الدفع بها قدماً 
  بأسرع ما يمكن.

  
  مراسل عسكري -عاموس هرئيل 

  2/9/2020"هآرتس"، 
  

  اخلوف يف غزة من انتشار الوباء أدى إىل تهدئة هشة
  

  يف إسرائيل تخوفوا من تصعيد يف قطاع غزة يلقي بظالله على الزيارة
السياسية العلنية األوىل إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة، لكن يف 
النهاية حدث العكس تماماً. مع وصول الوفد اإلسرائيلي إىل أبو ظبي، 
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توصل القطريون هنا إىل تسوية موقتة بين إسرائيل و"حماس". كالعادة 
د. إىل أن وهذه صفقة متواضعة نسبياً، ستصمد على ما يبدو لوقت حمد

يأتي سبب آخر الندالع االشتباكات، ستحوّل قطر أمواالً شهرياً، وتتعهد 
إزالة كل القيود على املشاريع يف جمال البنى التحتية، وتوقف بإسرائيل 

  "حماس" إطالق بالونات حارقة ومتفجرة وصواريخ.
 لقطاع يحيى السنوار هو الذي رفع هذه املرة حرارة زعيم "حماس" يف ا

الساحة عن قصد. يف تشرين الثاين/نوفمبر من العام املاضي توصل 
الطرفان إىل تفاهمات بشأن وقف إطالق نار مستمر يف مقابل تدفق 
مساعدات وتسهيالت اقتصادية ومشاريع جديدة يف القطاع. هذا اخملطط 

ونا يف املنطقة يف آذار/مارس، تعرض لضربة أوىل مع تفشي الكور
شخص من غزة  7000عندما أوقفت "حماس"، خوفاً من الوباء، خروج 

سمحت لهم إسرائيل بالدخول للعمل يف أراضيها. وانهارت التهدئة نهائياً 
قبل شهر، عندما اعتقد السنوار أنه عثر على ضعف إسرائيلي ناجم عن 

  دأ بالضغط.وب -تضافر تفشي الكورونا واألزمة السياسية
  بخالف املاضي، مل حتاول "حماس" إخفاء حتركاتها. خالياها العسكرية

هي التي أطلقت مئات البالونات املتفجرةـ بينما أطلقت فصائل أُخرى 
معظم الصواريخ. ردت إسرائيل بمجموعة عمليات انتقامية: هجمات جوية 

ا ضد عدد كبير نسبياً من األهداف، تقليص املساحة املسموح فيه
بالصيد، وتقليص كميات مادة السوالر التي تدخل إىل القطاع، األمر الذي 

  أضر كثيراً بالتزود بالكهرباء.
  ،باالستناد إىل االتفاق الذي توصل إليه املوفد القطري حممد العمادي

مليون دوالر حملها معه املوفد  30حتصل "حماس" هذا األسبوع على 
الدولة وبين العائالت احملتاجة.  القطري، ستوزعها "حماس" بين موظفي

مال أكثر يمكن أن يُرسَل إىل القطاع بدءاً من الشهر املقبل. إسرائيل من 
جهتها ستزيل القيود التي عرقلت أعمال البنى التحتية. وهناك على ما 
يبدو تفاهم على إدخال مساعدة طبية إضافية، باإلضافة إىل فحوصات 

" مؤخراً. وربما املقصود آالت تنفس الكورونا التي حصلت عليها "حماس
  اصطناعي.
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 تفاقات هشة، والسنوار يمكن أن مع ذلك، يجب أن نتذكر أن هذه ا
يستخلص مما حدث يف األيام األخيرة أنه من املمكن العودة إىل استخدام 
القوة العسكرية ضد إسرائيل للحصول على تسهيالت واتفاقات. موضوع 

زاج العمادي. يف قطر ليسوا متحمسين آخر يجب أخذه يف احلسبان هو م
للخطوة األخيرة لإلماراتيين الذين وظفوا بصعوبة ماالً يف املناطق 
مؤخراً، وهم يلتفون عليهم بواسطة االتفاق مع إسرائيل. من احملتمل أن 
 ،يتعبوا يف مرحلة معينة من أداء دور حمفظة "حماس" إذا مل يُترجَم األمر

  .ةحقيقي ةإقليمي إىل مكانة
  يف الضفة الغربية ال تزال السلطة ال تبدي استعداداً الستئناف التنسيق

أسابيع على إعالن  3األمني واملدين مع إسرائيل، على الرغم من مرور 
نتنياهو جتميد خطته ضم املستوطنات كجزء من املفاوضات مع دولة 
اإلمارات العربية املتحدة. يبدو أن رئيس السلطة حممود عباس الذي 
فوجىء بالعملية السرية التي راكمتها إسرائيل واإلمارات، يريد احلصول 
على التزامات واضحة من نتنياهو بأن الضم لن يُطرح يف املستقبل كي 

  يستأنف التنسيق.
  عباس يعاقب نفسه إىل حد ما، ألن السلطة، ويف األساس السكان

ذي يؤثر يف الفلسطينيون، هم املتضررون األساسيون من قطع العالقات ال
الوضع االقتصادي يف رام الله. يف هذه األثناء قال مندوبون إماراتيون 
رسميون لصحافيين إسرائيليين علناً إنهم ينتظرون ضمانات إسرائيلية 
بأنه لن يكون هناك ضم. يف اتصاالت سابقة بين الطرفين، جرى احلديث 

  لك.عن ضمانات خلمس سنوات. على ما يبدو نتنياهو مل يستجب لذ
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  صدر حديثاً 

 الفلسطينيون يف سورية:
  ذكريات نكبة جمتمعات ممزقة

 

  أناهيد احلردان :فتألي
  351عدد الصفحات: 

  $ 18السعر:  
  

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

  ).2016كتاب فلسطين يف لندن (
  
  

 

  
  
  
  

 

  
 

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

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

 يف ذاكرتهم الشعبية. 1948متعددة لفهم نكبة 
بإجرائها مقابالت  وتتابع وتدرس أناهيد احلردان،

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 

يني جتاه الفلسطينيين، ويف إحياء اجملتمع الفلسط
  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

