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وجاء هذا اإلعالن عقب القيام بأول رحلة إسرائيلية مباشرة إىل أبو ظبي عبرت 
  رة اجملال اجلوي السعودي يوم االثنين الفائت.ألول م

وأشاد رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بهذا اإلعالن ووصفه بأنه 
اختراق ضخم من شأنه أن يساعد االقتصاد اإلسرائيلي ويقلل من تكاليف السفر 

  .اجلوي

أعمل وقال نتنياهو يف بيان مصور وهو يقف بالقرب من خريطة ضخمة: "أنا 
. وكان هناك أنباء األقصى منذ سنوات على فتح األجواء بين إسرائيل والشرق

رائعة قبل سنتين ونصف السنة عندما تلقت شركة طيران الهند املوافقة على 
السفر مباشرة إىل إسرائيل. واآلن هناك اختراق هائل آخر، فالطائرات اإلسرائيلية 

ة على الطيران مباشرة من إسرائيل ستكون قادر دوتلك القادمة من جميع البال
إىل أبو ظبي ودبي والعودة. ستكون الرحالت اجلوية أرخص وأقصر، وستؤدي إىل 
سياحة قوية وتنمية اقتصادنا. عندما تسافر إىل تايالند أو أي مكان آخر يف 

 ."احلقيقيآسيا، فهذا سيوفر الوقت واملال. هذه هي فوائد السالم 

ئيس األميركي وصهره جاريد كوشنير، واحلاكم الفعلي وشكر نتنياهو مستشار الر
لإلمارات حممد بن زايد، على مساهمتهما املهمة يف انتهاج هذه السياسة 

 .السعودية اجلديدة

خرى أكد وزير اخلارجية السعودي فيصل بن فرحان يف تغريدة من ناحية أُ 
فتح  نشرها على حسابه اخلاص يف موقع التواصل االجتماعي "تويتر"، أن

اجملال اجلوي السعودي أمام الرحالت اجلوية بين إسرائيل واإلمارات ال يغير 
وأضاف أن  .مواقف اململكة الثابتة جتاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني

الرياض تثمن كل اجلهود الهادفة إىل حتقيق سالم عادل ودائم وفق مبادرة 
 .السالم العربية

ة التي توجهت مباشرة من تل أبيب إىل أبو ظبي يوم وكان كوشنير على متن الرحل
االثنين الفائت، ومن هناك توجه إىل البحرين والسعودية للدعوة إىل التطبيع مع 

على استعداد بعد إلقامة عالقات  اغاه أنهما ليسلكن البلدين بلّ ،إسرائيل
 .دبلوماسية مع إسرائيل
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كوشنير مع ويل العهد السعودي وأفادت وكالة األنباء السعودية يف إثر اجتماع 
حممد بن سلمان، أنه تم بحث آفاق عملية السالم يف املنطقة وضرورة استئناف 

  .املفاوضات بين اجلانبين الفلسطيني واإلسرائيلي لتحقيق السالم العادل والدائم
  

  إسرائيلييْن ينجندي[إصابة 
  ]عملية دهس جنوبي نابلسيف 

  
  3/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
قال بيان صادر عن الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي إن جنديين إسرائيلييْن 
أصيبا بجروح طفيفة يف إثر تعرضهما لعملية دهس نفذها شاب فلسطيني يف 

  مفترق تبواح [زعترة] جنوبي نابلس أمس (األربعاء).

وأضاف البيان أن الشاب الفلسطيني نزل من السيارة بعد عملية الدهس 
فقام أحد اجلنود بإطالق النار عليه  ،وتوجه نحو جنود آخرين ،ينوبحيازته سك

  وحتييده. 

  غ البيان عن حالة الشاب.ومل يبلّ

وقالت مصادر فلسطينية إن منفذ العملية هو الشاب حممد جبر خضير من بلدة 
  بيتا جنوبي مدينة نابلس.

  
  الصهيونية العاملية سترسلنظمة امل[

  ]اجلالية اليهودية يف دبيمبعوثين ثابتين إىل 
  

  3/9/2020"يسرائيل هيوم"، 
  

الصهيونية العاملية أمس (األربعاء) أنها سترسل خالل األيام  نظمةاملأعلنت 
وذلك بعد اتفاق تطبيع  ،املقبلة مبعوثين ثابتين إىل اجلالية اليهودية يف دبي

   العالقات بين إسرائيل واإلمارات العربية املتحدة.
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  وتستند هذه التقديرات إىل حقيقة ارتفاع حاالت اإلصابة بالفيروس يف
القطاع بثمانية أضعاف خالل األسبوع األخير فقط، وإىل أن معظم هؤالء 

 املصابين يتجولون بحرية خارج مراكز احلجر الصحي. 

  وأكد مسؤولون كبار يف املؤسسة األمنية أن تفشي فيروس كورونا يف
القطاع أثر كثيراً يف قرار حركة "حماس" املوافقة على اتفاق التهدئة مع 
إسرائيل الذي تم التوصل إليه يف األيام القليلة املاضية بوساطة قطر، 
وينص على دخول مزيد من أموال املنحة القطرية إىل القطاع التي 

 ستخدم جزء منها يف مكافحة فيروس كورونا. سيُ

  وعلى الرغم من ذلك يعتقد هؤالء املسؤولون أيضاً أن تفاقم أزمة فيروس
كورونا سيؤدي إىل زيادة ضغط الشارع على قيادة "حماس"، وهو ما قد 

 يدفع هذه القيادة إىل توجيه هذا الضغط نحو إسرائيل. 

 ة األمنية أن تفشي فيروس من ناحية أُخرى تعتقد مصادر يف املؤسس
كورونا يف القطاع يوفر فرصة أُخرى للتقدم إىل األمام يف املفاوضات 
املتعلقة بالتوصل إىل تسوية طويلة األمد وحل قضية جثتي اجلنديين 
واملفقودين اإلسرائيليين احملتجزين لدى "حماس". ووفقاً لهذه املصادر، 

ساعدات واسعة ملكافحة يمكن إلسرائيل أن تعرض على "حماس" صفقة م
فيروس كورونا، باإلضافة إىل تنازالت أُخرى يف مقابل قيام احلركة 

 بإعادة جثتي اجلنديين وسائر املفقودين.  

  وفيما يتعلق بالضفة الغربية ال بد من مالحظة أنه وقعت مؤخراً خالل
أقل من شهر ثالث عمليات إرهابية كان آخرها عملية الدهس أمس 

 مفترق تبواح بالقرب من نابلس، وتتسم كلها بأن من قام (األربعاء) يف
بها هم أفراد مل يكونوا بحاجة إىل أي مساعدة من بنية حتتية إرهابية. 
وهذه السمة بالذات هي التي جتعل حتدي إحباط اإلرهابيين األفراد قبل 

 تنفيذ عملياتهم أكثر تعقيدًا.

 تفجر موجة جديدة من  ومع أنه من السابق ألوانه اإلشارة إىل احتمال
العمليات اإلرهابية الفردية من مناطق الضفة الغربية، إالّ إن هذه 
العمليات تثير قلقاً كبيراً يف أوساط اجليش اإلسرائيلي، لكن من منظور 
أوسع، فإن ما يثير القلق أكثر يف أوساط املؤسسة األمنية هو احتمال 
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رّاء انقطاع االتصاالت انهيار سيطرة السلطة الفلسطينية على الضفة ج
معها وجتميد التنسيق األمني بينها وبين إسرائيل. ويف رأي مسؤولين 
كبار يف املؤسسة األمنية، من شأن انهيار هذه السيطرة أن يؤثر بصورة 
درامية يف االستقرار األمني، ويف نطاق اإلرهاب يف الضفة الغربية 

طينية يف الوقت وخارجها. يُضاف إىل ذلك أن أوضاع السلطة الفلس
احلايل تُعتبر األسوأ على خلفية أزمة فيروس كورونا وتداعياتها 

 االقتصادية واالجتماعية.

  ومع أن رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس استأنف االتصال
باألميركيين إالّ إنه ما زال يرفض استئنافه مع إسرائيل. ويحاول كثيرون 

ذا االتصال، وخصوصاً فيما يتعلق من املسؤولين يف إسرائيل استئناف ه
 بالتنسيق األمني، لكن من دون جناح يُذكر حتى اآلن.

  وتقوم املؤسسة األمنية يف الوقت احلايل ببذل جهود كبيرة للحؤول دون
إقدام رئيس السلطة الفلسطينية على أي خطوة درامية يمكن أن تؤثر يف 
االستقرار األمني يف املناطق [احملتلة] بالتزامن مع إعالنه اعتزال 

 مهمات منصبه يف أي وقت من األوقات.      

 

  يحملل سياس -تسفي برئيل 
  3/9/2020"هآرتس"، 

  
  فتح األجواء السعودية يبدو كدفعة أوىل 

  يف الصفقة التي جرى التوصل إليها مع الواليات املتحدة
  

  يف اليوم التايل النتهاء الزيارة الرسمية للوفد الرسمي اإلسرائيلي إىل أبو
ظبي، أعلنت السعودية أنها ستفتح أجواءها ألي طائرة مدنية يف طريقها 

ومن هناك إىل أي دولة يف العامل.  –إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
إىل ذلك. السعودية  طبعاً مل يُذكر اسم إسرائيل بصورة علنية، لكن ال حاجة

ال تزال حذرة وثمن التطبيع مع إسرائيل سيكون مرتبطاً بالثمن السياسي 
الذي ستحصل عليه من الواليات املتحدة. جتري نقاشات على قدم وساق 
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يف هذا الشأن بين ويل العهد السعودي حممد بن سلمان، وبين صديقه 
ذي يسعى جاريد كوشنير، صهر الرئيس ترامب ومستشاره اخلاص ال

إلجناز "الصفقة" قبل االنتخابات الرئاسية يف الواليات املتحدة يف 
  تشرين الثاين/نوفمبر.

  الزمن يضغط، وترامب يتطلع إىل حتقيق إجناز سياسي باهر يمكن أن
يلوح به يف احلملة االنتخابية، بعد انهيار معظم مبادراته السياسية، بما 

ويف أكثر األحيان خلقت قلقاً  - فيها "صفقة القرن"، وحتولها إىل مزحة
عميقاً وسط كل األطراف. السالم بين إسرائيل ودولة اإلمارات العربية 

يمكن أن تغير الوعي يف الشرق األوسط و تمثل اختراقاًاملتحدة هو خطوة 
  "صفقة القرن" لترامب.مفعول إزاء إسرائيل، لكنها ال تكفي لتؤكد سريان 

 اتيجية التي تقول إن السالم بين إسرائيل من أجل إثبات النظرية االستر
بل على العكس، السالم مع  - والعرب ال يتطلب حل املشكلة الفلسطينية

 - الدول العربية يمكن أن يُستخدم كمحفز للسالم مع الفلسطينيين
املطلوب حزام عربي أوسع، تنضم إليه دول أُخرى، على األقل السعودية. 

  شروطاً لذلك. لديهالكن 
 وراء والدة النموذج القائل  2002بة إىل الدولة التي كانت يف سنة بالنس

إن يف استطاعة إسرائيل احلصول على التطبيع وحزام عربي دفاعي يف 
معادلة حتولت إىل جزء ال وهو  – مقابل انسحابها من كل املناطق احملتلة

يتجزأ من كل املفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، بما فيها خطة 
إقامة عالقات مع إسرائيل ستبدو عن حق، كتراجع عن هذا  فإن - ترامب

حدث بعد قرار اإلماراتيين إقامة قد املبدأ ال عودة عنه. لكن الضرر 
  عالقات كاملة مع إسرائيل.

  بقي اآلن احلديث عن الثمن السعودي. لقد حتول حممد بن سلمان منذ
ر مرغوب مقتل الصحايف جمال خاشقجي قبل عامين، إىل شخصية غي

فيها لدى اجلمهور ولدى الكونغرس األميركي. خالل تلك الفترة مل يقم 
بزيارة واشنطن، ومصاحله يمثلها شقيقه األمير خالد الذي كان سفيراً يف 

، وعُيّن بعدها نائباً لوزير الدفاع ورئيساً لسلطة 2019تى واشنطن ح
  الصناعة العسكرية. 
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 د إليه مكانته بعد أن بدأ ويل العهد بن سلمان بحاجة شديدة إىل تغيير يعي
يلقي بظله عليه  ،صديقه حممد بن زايد ،يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

كزعيم ينجح يف بلورة سياسة شرق أوسطية جديدة، وكشخصية عربية 
 تمثل اختراقاً قريبة من ترامب. السالم مع إسرائيل يمكن أن يشكل خطوة 

  ارات وضع السعودية أكثر تعقيدًا.واشنطن، لكن مقارنة باإلم نحو
 مليار دوالر،  110من ناحية تعهدت الرياض شراء سالح أميركي يقدّر بـ

إغراء كبير استخدمه ترامب حملاولة إقناع الكونغرس بالسماح وهذا 
بضغط من الواليات  - أو من األصح القول - بتشجيعوبالصفقة. 

العراق وتقدم له بديالً يف املتحدة، تقوم السعودية بتوثيق عالقاتها مع 
جمال الكهرباء والغاز اللذين يشتريهما من إيران. وذلك جزء من النضال 

  املشترك لكبح نفوذ إيران يف الشرق األوسط.
  من ناحية أُخرى، وقّعت السعودية مذكرة تفاهم مع روسيا، وهي تفحص

إقامة مفاعل نووي من صنعها إلنتاج الكهرباء، وعلى ما يبدو تفحص 
أيضاً إمكان تطوير مشروع نووي يثير الشك يف أن له أغراضاً عسكرية. إذا 

فإن  - 35-شراء طائرات أف - كان لدولة اإلمارات طلب مركزي واحد
رزمة الطلبات العسكرية والسياسية للسعودية ستكون أطول بكثير. لكن 
أدوات املقايضة حملمد بن سلمان مقيدة زمنياً. فهو ال يستطيع أن يكون 
متاكداً من أن ترامب سيظل رئيساً، ويجب أن يأخذ يف حسابه وصول جو 

وإدارة ديمقراطية ليست ما يحلم به ويل  - بايدن إىل البيت األبيض
  العهد.

  هنا يكمن االعتبار الذي يمكن أن يلعب ملصلحة الدفع قدماً بالتطبيع مع
يل أن إسرائ إسرائيل، وسواء انتُخب ترامب أو خصمه بايدن، يف إمكان

العودة إىل واشنطن. فتح األجواء السعودية  تفتح أمام بن سلمان طريق
أمام طائرات إسرائيلية وغيرها هو خطوة هدفها أكثر من إظهار تأييد 
لالتفاق بين دولة االمارات العربية املتحدة وبين إسرائيل. هي على ما 

يها يبدو الدفعة األوىل من حساب بضاعة يأمل بن سلمان باحلصول عل
  من ترامب. 

  على ما يبدو يف إمكان إسرائيل أن تكون راضية جداً عن التطورات
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األخيرة التي حولتها إىل مركز للوساطة الفعالة بين دول عربية وبين 
باستثناء جتميد  - واشنطن، من دون أن يُطلب منها دفع ثمن فلسطيني

  الضم.
  ًتشمل االتفاق مع اإلجنازات الدبلوماسية التي حققتها إسرائيل مؤخرا

والعلني بين اء يف السعودية، احلديث الهاتفي اإلمارات، وفتح األجو
نتنياهو الذي هنأ  - نتنياهو والرئيس املصري عبد الفتاح السيسي

وأيضاً  - باالتفاق، لكنه حذّره من خطوات أحادية اجلانب يف الضفة
أثمر هذا  احلوار الذي جتريه إسرائيل وقطر بشأن التهدئة يف غزة الذي

  األسبوع "وقف إطالق النار".
 إىل وسائل اإلعالم وتصريحات املعلقين العرب.  ربكل هذا يتس

االنتقادات واإلدانات لدولة اإلمارات العربية املتحدة ليست غائبة عن 
وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم الرسمية، لكن إىل جانبها 

التفاق الذي يضع معارضي التطبيع يمكن رؤية تبدل يف الوعي إزاء هذا ا
  أمام واقع جديد وحتديات من نوع جديد.

 ع مع الفلسطينيين. الكن هذا التغيير ال يحرر إسرائيل من ضرورة  حل النز
إسرائيل ادّعت تقليدياً أن حل النزاع يجب أن يؤدي إىل نهاية حالة احلرب 

ت إسرائيل أنها مع العامل العربي، ومن دون ذلك ال فائدة من احلل. اعتقد
بذلك تضع عقبة ال يمكن جتاوزها أمام أي مفاوضات مع الفلسطينيين. 
لكن كلما كبر عدد "دول التطبيع"، فإن هذا االدعاء يصبح فارغ املضمون، 
وستضطر إسرائيل إىل حتديد النزاع بصورة رسمية على أنه "مشكلة 

  إسرائيلية" وليس مشكلة فلسطينية. 
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  ستريت يف إسرائيل -رئيسة منظمة جيعدينه أيلون، 
  2/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
  اقوالضم رحل، الفلسطينيون ب

  
  اتفاق التطبيع الذي تبلور مع دولة اإلمارات العربية املتحدة هو بشرى

كبيرة إلسرائيل، وللمنطقة، وللواليات املتحدة وملصاحلها يف املنطقة. 
موت خطة الضم اخلطرة من  عن وال يقل أهمية (على األقل حتى اآلن)

طرف واحد، وحسناً فعل رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو عندما اختار 
مسار السالم. مع ذلك يجب  احلد من االحتفال بتأجيل الضم. ففي نهاية 
األمر الضم كأمر قانوين رافقنا فقط يف السنة األخيرة، وكان نوعاً من 

اإلقليمية، وإخراجه لن يجعل ت ساراجرى إدخاله إىل خريطة امل تهديد
الوضع أفضل مما كان عليه قبل عام، قبل كل شيء بالنسبة إىل مستقبل 

  العالقات بين إسرائيل والفلسطينيين.
 الرسالة التي تأتي حالياً من جهة احلزب الديمقراطي يف  أيضاً هذه هي

الواليات املتحدة الذي مل يألُ ممثلوه وزعماؤه جهداً يف انتقاد الضم 
بقينا مع واقع كئيب ووتداعياته. هم يدركون أن الضم مل يعد مطروحاً، 

الستمرار حماولة اليمين اإلسرائيلي فرض حقائق على األرض، 
  وخصوصاً يف كل ما له عالقة بمستقبل املنطقة ج.

  عضو كونغرس ديمقراطي إىل  60يف آذار/مارس املاضي توجه أكثر من
طالبين منه منع إسرائيل من استخدام عتاد وزير اخلارجية مايك بومبيو، 

أميركي وأموال املساعدة األمنية من أجل الدفع قدماً بالهدم املنهجي 
  للمنازل يف  املنطقة ج، ويف القدس الشرقية.

  التغيير الذي طرأ على مَن يُعتبرون أنهم من أفضل أصدقاء إسرائيل يف
رارات يف الدولة. الكونغرس يجب أن يدق ناقوس اخلطر لدى متخذي الق

ليس صدفة أن تتضمن كل الردود التي صدرت عن احلزب الديمقراطي بعد 
االتفاق مع اإلمارات أيضاً الدعوة إىل استئناف احملاوالت للتوصل إىل 
حل دبلوماسي مع الفلسطينيين. وكان الفتاً الهجوم يف رد عضو 
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حان الوقت  الكونغرس اليهودي من ميشيغان أندي ليفين الذي كتب: "اآلن
  إلنهاء االحتالل".

  ،صديق كبير الذي هو عضو الكونغرس براد شيرمان، وليفين ليس الوحيد
إلسرائيل وأحد املرشحين لرئاسة جلنة اخلارجية يف جملس النواب، قال 
مؤخراً إنه سيقف ضد إسرائيل إذا استخدمت أموال املساعدة "للتخطيط 

  يف غزة". وبناء منشآت دائمة يف الضفة الغربية أو
  هذه التصريحات مهمة، ألنها ال تأتي من األجزاء األكثر نقداً إلسرائيل يف

احلزب الديمقراطي. على العكس، شيرمان هو من أعمدة احلزب 
الديمقراطي، يهودي، تعاون طوال سنوات بصورة واسعة مع أيباك. 
 وعندما يقول إنه سيعارض استخدام أموال املساعدة من أجل ما هو فعلياً

  حماولة فرض وقائع على األرض، يجب أن نستمع إليه.
  الضم كان الشعار الذي ناضل ضده احلزب الديمقراطي يف األشهر

األخيرة، لكن من اخلطأ االعتقاد أنه يكفي إزالة تهديد الضم القانوين 
للحصول على تأييد من دون حتفظ من احلزب الذي لديه فرصة معقولة 

ى البيت األبيض، وعلى الكونغرس وجملس للسيطرة بعد بضعة أشهر عل
  النواب.

  احلزب الديمقراطي أصبح ليس فقط أكثر تنوعاً وتعدداً يف كل ما له عالقة
، بل بات أكثر حدة يف مطالباته من إسرائيل. ال وناخبيه بآراء مؤيديه

الوقوف إىل يمين حكومة  مععن "الدولتين" بعد اليوم ضعيف كالم 
ة إلسرائيل ال تخاف من كل موضوع، بل سياسة مؤيد ريباً يفإسرائيل تق

انتقاد سياسة توسيع املستوطنات، وهدم املنازل واستمرار احملاولة حتى 
اآلن  يف الدفع بالضم الزاحف بواسطة السماح لليهود بالبناء وهدم 

  منازل الفلسطينيين.
  الضم القانوين رحل، لكن الضم كأمر واقع باق، وهو سيستمر كحجر

إسرائيل مع احلزب الديمقراطي الذي أصبح أقل تساحماً  على رقبةى الرح
  مع السياسة اإلسرائيلية يف الضفة الغربية. 
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  صدر حديثاً 

 الفلسطينيون يف سورية:
  ذكريات نكبة جمتمعات ممزقة

 

  أناهيد احلردان :فتألي
  351عدد الصفحات: 

  $ 18السعر:  
  

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

  ).2016كتاب فلسطين يف لندن (
  
  

 

  
  
  
  

 

  
 

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

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

لعربية األُخرى، طرقاً الالجئين الفلسطينيين يف الدول ا
 يف ذاكرتهم الشعبية. 1948متعددة لفهم نكبة 

وتتابع وتدرس أناهيد احلردان، بإجرائها مقابالت 
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 
جتاه الفلسطينيين، ويف إحياء اجملتمع الفلسطيني 

  للذكرى. 
وتتقصى دراستها معنى النكبة املتغير نقدياً أيضاً يف 

      ضوء احلرب يف سورية يف القرن احلادي والعشرين. 


