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التي تقوم بها، تعلن جهوزيتها لتنفيذ  ونتاجاً حلجم االستعدادات القتالية
  مناورات عسكرية مشتركة للمرة األوىل.

وقالت مصادر فلسطينية يف غزة إن املناورة العسكرية ستحمل اسم "الركن 
الشديد" وستشارك فيها عدة أجنحة عسكرية منضوية حتت لواء الغرفة املشتركة 

تلف أنحاء قطاع غزة لفصائل املقاومة وستكون مناورة عسكرية ضخمة يف خم
األجهزة  هاقساعة متواصلة تصاحبها إجراءات أمنية مكثّفة تُطبّ 12ستمتد لنحو 

  التابعة لوزارة الداخلية يف القطاع.

ستكون أول مناورة عسكرية املناورة وأشارت املصادر نفسها إىل أن هذه 
واحد يف مل يسبق أن اشتركت يف ميدان  ، إذمشتركة لفصائل املقاومة يف القطاع

  .ةفردي صورةري تدريبات ومناورات بوكانت الفصائل املسلحة جتُ ،التدريبات
  

  [وفد مغربي يبدأ زيارة إىل إسرائيل من
  أجل الدفع قدماً بتطبيع العالقات بين البلدين]

  
  29/12/2020"يسرائيل هيوم"، 

  
بدأ وفد مغربي أمس (االثنين) زيارة إىل إسرائيل من أجل الدفع قدماً بتطبيع 

  العالقات بين البلدين. 

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة املستوى إن املهمة الرئيسية للوفد هي 
املمثلية الدبلوماسية تشغله إعادة استخدام املبنى الذي كانت  درس إمكان

  .2000سنة للمغرب يف تل أبيب حتى 

احلكومة إن  إالّ وأضافت هذه املصادر أنه على الرغم من إغالق املمثلية املذكورة 
ما يسمح بإعادة افتتاحه بسرعة يف إثر وهو  ،املغربية احتفظت بملكية املبنى

 كانون األول/ديسمبر احلايل. 10إعالن جتديد العالقات بين البلدين يوم 
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عدداً من اللقاءات مع وزارة اخلارجية ومن املقرر أن يعقد الوفد املغربي 
اإلسرائيلية حتضيراً لوصول وفد رسمي رفيع املستوى الشهر املقبل وإعادة فتح 

  مكتب املمثلية الدبلوماسية.

أجرى وزير االقتصاد والصناعة اإلسرائيلي عمير بيرتس أمس من ناحية أُخرى 
 آفاق تناولت العَلَمي حفيظ موالي (االثنين) مباحثات عن بُعد مع نظيره املغربي

 واألغذية، النسيج، قطاعات حول احلديث ودار. البلدين بين الصناعي التعاون
تطبيقي يف الصناعة، والتكنولوجيات اخلضراء، وصناعة الطاقات ال والبحث

 املتجددة.

أميركي مشترك ترأسه مستشار األمن القومي اإلسرائيلي  - وكان وفد إسرائيلي
وكبير مستشاري الرئيس األميركي وصهره جاريد كوشنير، قام مئير بن شبات، 

خ اخلطط إلعادة جتديد األسبوع الفائت بزيارة إىل الرباط لتوقيع إعالن ثالثي رسّ
ولتأكيد أن الواليات املتحدة ستعترف بالسيادة  ،العالقات بين إسرائيل واملغرب

وخالل هذه الزيارة تم ع عليها. املغربية على منطقة الصحراء الغربية املتنازَ 
اتفاقية ذلك بما يف  ،توقيع عدد من االتفاقيات الثنائية بين القدس والرباط

 تسيير رحالت جوية مباشرة بينهما اعتباراً من مطلع السنة املقبلة.

ويوم اجلمعة الفائت أجرى رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو مكاملة 
ك حممد السادس هي األوىل التي يتحدث فيها هاتفية مع العاهل املغربي املل

 الزعيمان منذ إعالن اتفاق التطبيع بين البلدين.

أ الزعيمان أحدهما ووفقاً لبيان صادر عن ديوان رئاسة احلكومة اإلسرائيلية، هنّ
اآلخر على االتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الرئيس األميركي دونالد ترامب، 

واتفق االثنان على  ،ىل امللك حممد السادس لزيارة إسرائيلووجّه نتنياهو دعوة إ
 .مواصلة االتصاالت من أجل الدفع قدماً باتفاق التطبيع يف األسابيع املقبلة

وأصدر الديوان امللكي املغربي بياناً قال فيه إن امللك أشار يف املكاملة مع 
ة يف املغرب واململكة نتنياهو إىل العالقات املتينة واخلاصة بين اجلالية اليهودي

الذي ال يتغير بخصوص وململكة املغربية الثابت ااملغربية، وأعاد تأكيد موقف 
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القضية الفلسطينية وكذا الدور الرائد للمملكة من أجل النهوض بالسالم 
 .واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط

  
  إقامةإعالن اليوم  يعتزمرئيس بلدية تل أبيب [

 العامة] خالله االنتخابات اإلسرائيليةحزب جديد يخوض من 

  
  29/12/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
ذكرت مصادر مقربة من رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي أنه يعتزم عقد 
مؤتمر صحايف مساء اليوم (الثالثاء) إلعالن إقامة حزب جديد يخوض من 

 .مارس املقبلخالله االنتخابات اإلسرائيلية العامة املقرر إجراؤها يف آذار/

بياناً  ،سنة 22الذي يشغل منصب رئيس بلدية تل أبيب منذ  ،وأصدر خولدائي
مقتضباً مساء أمس (االثنين) قال فيه إن مئات اآلالف من اإلسرائيليين يشعرون 

أن ليس لديهم بيت يف النظام السياسي احلايل. وأضاف: "سنرفع رؤوسهم ونعيد ب
الشخصيات املركزية العامة يف إسرائيل إيلّ  هم. وبعد انضمام عدد منإلياألمل 

 حان الوقت لتقديم بديل واضح."

  
  تطورات األوضاع يف سوريةآخر  بشأن مع بوتين حتادث هاتفياً  نتنياهو[

  ]التعاون يف جمال مكافحة فيروس كوروناوالشرق األوسط و
  

  29/12/2020"معاريف"، 
  

رئيس احلكومة  يلية أنذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة احلكومة اإلسرائ
مساء أمس  مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين حتادث هاتفياً بنيامين نتنياهو

  (االثنين).
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تطورات األوضاع يف آخر  وأضاف البيان أن احملادثة بين الزعيمين تطرقت إىل
ومنطقة الشرق األوسط واخلطوات الضرورية لزيادة االستقرار اإلقليمي،  سورية

  .التعاون يف جمال مكافحة فيروس كورونا وإىل

رأس مناسبة حلول بومواطني روسيا  بوتينهنّأ نتنياهو  وأشار البيان إىل أن
 السنة امليالدية اجلديدة. 

"إننا نعتبر عالقاتنا الودية مع إسرائيل لنتنياهو: بيان عن بوتين قوله الونقل 
 سنةلنا املشترك خالل الأمراً يف غاية األهمية، ونتطلع إىل توسيع رقعة عم

يشكل استمراراً وتعزيزاً للعالقة التي تربط الدولتين، وكذلك  األمر الذي، ةاملقبل
إىل التعاون يف معاجلة القضايا الشائكة املطروحة على جدول األعمال نتطلع 

أن هذا األمر سيتوافق مع املصالح يف ال يساورين الشك . واإلقليمي والدويل
 ."عبينا وسيخدم احلاجات األمنية واالستقرار يف الشرق األوسطالرئيسية لكال ش

 ةأن بوتين ونتنياهو أجريا حمادث يف موسكو الكرملينبيان صادر عن وذكر 
اإلسرائيلية يف  - لحة للعالقات الروسيةهاتفية تطرقا فيها إىل القضايا املُ

ملتبادل على أكدا تصميمهما ا . وأشار البيان إىل أن الزعيمينةتعددجماالت م
بما يف ذلك يف سياق مكافحة انتشار  ،تعدد اجلوانباملتعزيز التعاون الثنائي 

  .عدوى فيروس كورونا

عبر ة بحث القضايا اإلقليمية ادثخالل احملتم أيضاً الكرملين أنه بيان وأضاف 
 كما تبادل الزعيمانالتركيز على بعض جوانب تطورات األوضاع يف سورية، 

 التهاين بمناسبة أعياد رأس السنة واتفقا على االستمرار يف االتصاالت الثنائية
 بين البلدين.
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األول ـ تنفيذ عملية انتقامية الدافع  أن لدى إيران ثالثة دوافع للقيام بذلك:
ضد الواليات املتحدة بحلول الذكرى السنوية األوىل الغتيال قائد "فيلق 

 /اينثال كانون 3احلرس الثوري اإليراين، قاسم سليماين، يوم القدس" يف 
وكذلك ضد إسرائيل انتقاماً الغتيال العامل النووي اإليراين  ،قادمال نايري

ع األميركيين إىل سحب قواتهم التي دفْ -الدافع الثاين  ؛حمسن فخري زاده
نستان يف ستراتيجياً إليران، من العراق يف الغرب ومن أفغااتشكل تهديداً 

الدافع الثالث ـ ممارسة ضغط نفسي على إدارة الرئيس بايدن ؛ الشرق
والتي  ،لدفعها إىل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على إيران

وتشكل تهديداً جدياً لبقاء  ،تسبب لها ضائقة اقتصادية واجتماعية حادة
 النظام احلاكم.  

 كية بشأن نوايا إيران هي أكثر من املهم التنويه بأن التقديرات األمير
تشدداً من التقديرات اإلسرائيلية. هنا يف إسرائيل، يسود االعتقاد أنه إذا 
ما أقدم اإليرانيون على تنفيذ عمل ما، فسيفعلون ذلك بواسطة عمالء لهم 
وستكون األضرار قليلة جداً، لتجنب جنوح إدارة بايدن إىل تصليب 

 ل ضغط الرأي العام ومؤيدي ترامب. مها احلكم، حياتسلمواقفها لدى 

 ن يريدون حقاً فتح ييف املقابل، تقول التقديرات األميركية إن اإليراني
صفحة جديدة مع الرئيس املنتخَب وإدارته، ودفعهما إىل رفع العقوبات 
املفروضة عليهم، لكن رغبتهم يف الثأر وطرد األميركيين من الشرق 

افظ املسيطر على السياسة اإليرانية األوسط ـ وخصوصاً رغبة اجلناح احمل
اليوم ـ أقوى من صوت اجلناح البراغماتي بقيادة الرئيس حسن روحاين، 

خامنئي، اللذين يعتبران رفع العقوبات  علي وكذلك "املرشد األعلى"
 األوىل.  اأفضليتهم

  على هذه اخللفية جتري حملة الردع، بوسائل عسكرية وذهنية ومن خالل
) يف رحلة جوية B-52" (52، إذ بدأت بإرسال قاذفات "بي ـ الدمج بينهما

مباشرة من الواليات املتحدة إىل قطر يف اخلليج الفارسي. وقد أثبتت هذه 
القاذفات قدرة على الوصول من الواليات املتحدة إىل اخلليج الفارسي، 

دون أي توقف، ثم العودة أيضاً. وتمتلك هذه القاذفات من مباشرة و
طناً من الذخائر الدقيقة، خارج نطاق  30لى إطالق ما يزيد عن القدرة ع
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بطاريات الصواريخ اإليرانية املضادة للطائرات وقدرتها على إسقاط 
الصواريخ والطائرات، كما تمتلك القدرة على إبادة عشرات األهداف 

دون أن يتمكن اإليرانيون أو من احملصنة واملنشآت النووية يف إيران، 
 إيقافها.     عمالؤهم من

  األميركية يف الشرق األوسط من قبل،  "52وقد تم استخدام قاذفات "بي ـ
يف العراق وأفغانستان، غير أن القدرات التكنولوجية للصواريخ الدقيقة 
التي حتملها أصبحت أكثر تقدماً بكثير من تلك التي استخدمتها الواليات 

 املتحدة حتى اآلن. 

  اإليرانيين. ففي ليلة األحد،  يفيبدو أن هذه اإلشارة ال تؤتي األثر املرجو
 اتملليمتر 107قذيفة قُطر كل منها  20ليشيات عراقية أكثر من يأطلقت م

السفارة األميركية يف بغداد، بعد وقت قصير من جتنب  يف اجتاه
خرى، ينشط بعضها حتت رعاية إيرانية، إصابة ليشيات عراقية أُيم
نشآت السفارة ذاتها. كانت تلك القذائف صواريخ "كاتيوشا" قصيرة م

املدى ومل توقع ضحايا بشرية، بل أحلقت أضراراً خفيفة فقط. لكن الرئيس 
ه ترامب اتهم اإليرانيين مباشرة باملسؤولية عن هذه العملية. وقد وجّ

 ترامب حتذيراً مباشراً إىل إيران مدّعياً، يف تغريدة على حسابه على
"تويتر"، أن فحص القذائف أثبت أنها من إنتاج إيراين. لكن إيران استنكرت 

األكثر  تإطالق القذائف على السفارة، كما نددت بها أيضاً امليليشيا
 تتشدداً يف العراق، "كتائب حزب الله"، بينما مل تعلن أي ميليشيا
بير مسؤوليتها عن العملية، لكن األميركيين يدّعون بقوة أن األمر تد

كي واحد يرإيراين، حتى أن الرئيس ترامب قال إنه إذا أصيب ولو مواطن أم
 بأي أذى، فسيتحمل اإليرانيون العواقب.  

 ثنين، غداة العملية املذكورة، كشف األميركيون وعمموا على يف يوم اال
وسائل اإلعالم صورًا لغواصة استراتيجية تدعى "جورجيا" تُبحر يف مياه 

صاروخاً موجَّهاً.  150وهي حتمل على متنها أكثر من اخلليج الفارسي 
وفوق ذلك، هذه الغواصة هي جزء من قوة تقوم بمهمة خاصة تشمل 
مُدَمِّرات، ثقيلة وخفيفة، حتمل ـ هي األخرى ـ صواريخ موجَّهة. يمثل وجود 
قوة هجومية استراتيجية كهذه على بعد بضع عشرات األميال البحرية من 
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وعليهم أن يأخذوا  ،يداً ال يمكن لإليرانيين التغاضي عنهشواطئ إيران تهد
، قد يستخدم هذه تصرفاته ةأن الرئيس ترامب، غير املتوقعيف احلسبان 

االتفاق النووي اجلديد مع  بشأنكي يجعل أمر املفاوضات لالقوة، ولو 
 إيران أكثر صعوبة على الرئيس بايدن. 

 طوروا طرق عمل  ثمة أهمية خاصة الستخدام الغواصة، ألن اإليرانيين
خرى فوق وصواريخ يمكنها إصابة حامالت الطائرات والقطع البحرية األُ

ن اإليرانيين عاجزون حيال الغواصة التي يمكن أن تطلق إ سطح البحر. إالّ
ليست نووية  -نحوهم أكثر من مئة من الصواريخ املوجّهة االستراتيجية 

ت املشروع النووي القادرة على زرع دمار هائل يف منشآ -بالضرورة 
دون من الطائرات وومنشآت الصناعات األمنية التي تنتج الصواريخ، 

طيار وغيرها. طريقة عمل اإليرانيين، يف مهاجمة القطع البحرية 
األميركية بواسطة قوارب سريعة حتمل مواد متفجرة وصواريخ، ليست 

  مقابل مثل هذه الغواصة. يف ناجعة 

 عي كيس، يف قناة التلفزة اإلسرائيلية "كان روثنين إياه، نشر يف يوم اال
"، اقتباساً عن مصادر عربية أن إسرائيل أرسلت غواصة من طراز 11

"دولفين" إىل اخلليج الفارسي، عبر قناة السويس. يمكن االفتراض أن 
 إسرائيل ومصر كانتا معنيتين بهذا النشر الذي يُراد منه الردع أيضاً.

 ًتلك الغواصة اإلسرائيلية من طراز "دولفين"، لتقارير أجنبية، تم وفقا
أيضاً، قدرة على إطالق صواريخ موجَّهة متقدمة، حتمل رؤوساً نووية أو 
تقليدية. ويمكن االفتراض أن ثمة توزيع أدوار هنا ما بين إسرائيل 
والواليات املتحدة: فاملتوقع من إسرائيل أن تشغّل الغواصة وقدراتها 

ر األحمر ومضيق باب املندب، بينما تتكفل خرى يف منطقة البحاألُ
 الواليات املتحدة بالعمل يف داخل اخلليج الفارسي.  

 نية، على خلفية نشاط ميليشيات ضروري ألسباب عمال اتوزيع األدوار هذ
الشيعية، التي ترعاها وتسلحها إيران، يف منطقة  -احلوثيين اليمنية 

مقابل تنفيذها هجمات ضد أهداف ومصالح بحرية يف البحر األحمر، 
سعودية وقدرتها، ولو النظرية، على إطالق صواريخ موجّهة من اجلنوب 
نحو املناطق اإلسرائيلية. وعليه، قد يؤدي وجود الغواصة اإلسرائيلية يف 
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قدام على خطوة اإلع احلوثيين إىل التفكير مرتين قبل فالبحر األحمر إىل د
ية، إضافة إىل قدرتها اتاصة تمتلك أيضاً قدرات استخباركهذه، ألن الغو

على إطالق قذائف دقيقة. وما ال تستطيع الغواصة القيام به من البحر، 
 يمكن أن تقوم به إسرائيل من اجلو.  

   هذا االستخدام للغواصات االستراتيجية كوسيلة للردع هو أمر جديد يف
صات يف املعارك البحرية مشاركة الغوامن رغم على الالشرق األوسط، 

ا كوسيلة ردع استراتيجي، فيبدو أنها خالل احلرب العاملية الثانية. أمّ
 املرة األوىل. 

  يتمثل مركّب الوعي يف حملة الردع هذه يف تصريحات اجلنراالت
أركان اجليش هيئة  رئيس يفاجلنرال أفيف كوخاواألميركيين، 

س احلكومة بنيامين نتنياهو، بني غانتس، ورئي الدفاعزير وواإلسرائيلي، 
قد  -القاذفات والغواصات  -الذين أوضحوا لإليرانيين أن هذا املسدس 

وإذا مل يستوعب اإليرانيون الرسالة الكامنة فيه، فقد يتم  ،أُخرِج من الدُرج
 اللجوء إىل استخدام هذه الوسائل وغيرها ضدهم.    

  املتحدة بتحريك ونقل باإلضافة إىل الوسائل العلنية، تقوم الواليات
إىل أوضاع تشكل تهديداً إليران إذا ما حاولت  تعددةمنظومات قتالية م

بمصالح أميركية أو إسرائيلية. جزء كبير من هذه العمليات ال  اساملس
ة يحظى بأي نشر عنه حقاً، غير أن اإليرانيين ومبعوثيهم يف سوري

 ذر. العراق واليمن يدركون حقيقة وجودها ويلتزمون احلو

 ن يدهذا الوضع املتوتر وحالة الردع سيستمران حتى تأدية الرئيس با
القريب على األقل، وربما  /ينايركانون الثاين 20اليمين الدستورية، يف 

يف هذه عليه الذي ال يملك أحد أي جواب  لبعد ذلك أيضاً. ويبقى السؤا
  اللحظة: هل سيرتدع اإليرانيون فعالً؟ 
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  صدر حديثاً 
  

  الفلسطينيون يف سورية:
  ذكريات نكبة جمتمعات ممزقة

  
 :املؤلف

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

 ).2016كتاب فلسطين يف لندن (
  
  
  

 

  
  
  
  

 

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

مئة ألف طُردوا من مدنهم وقراهم إىل سورية. وتشق جتربة 
وا بمرور الوقت يف اجملتمع السوري، هؤالء الذين اندجم

وبتباينها تبايناً صارخاً مع حمنة الالجئين الفلسطينيين يف 
يف  1948الدول العربية األُخرى، طرقاً متعددة لفهم نكبة 

 ذاكرتهم الشعبية.
وتتابع وتدرس أناهيد احلردان، بإجرائها مقابالت ميدانية مع 

الثالثة يف سورية، األول أفراد أجيال اجملتمع الفلسطيني 
والثاين والثالث، تطور مفهوم النكبة، املؤشر املركزي الدال على 
ماضي وحاضر الالجئين الفلسطينيين، يف خطابات الفكر 
العربي، وسياسة سورية جتاه الفلسطينيين، ويف إحياء اجملتمع 
الفلسطيني للذكرى. ويلقي بحث أناهيد املدقِّق الضوء على 

ة وداللتها الراسخة بين اجلماعات الفلسطينية التي أهمية النكب
ساهمت هذه النكبة يف والدتها، ويتحدى يف الوقت نفسه 
الفكرة الشائعة على الصعيدين الوطني والقومي بأن ذكريات 

  النكبة ثابتة وعامة ال تتغير يف أوساط الفلسطينيين.
 وتتقصى دراستها معنى النكبة املتغير نقدياً أيضاً يف ضوء

      احلرب يف سورية يف القرن احلادي والعشرين. 

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

