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 المحققون الهنود مقتنعون بأن إيران

 الهجوم بالقرب من السفارة اإلسرائيلية في نيودلهيوراء 
 

 8/1/0201"معاريف"، 
 

بعد أكثر من شهر على انفجار عبوة ناسفة بالقرب من السفارة اإلسرائيلية في نيودلهي، 
توصل المحققون الهنود إلى خالصة مفادها أن فيلق القدس اإليراني هو وراء الهجوم، لكن 

 مواطنًا هنديًا هو الذي زرع العبوة.

ولة اإلسالمية هو المسؤول عن الهجوم،  لكن في البداية اعتقدوا في الهند أن تنظيم الد
أجهزة محاربة اإلرهاب توصلت إلى أن الهجوم هو جزء من صراع إيران ضد إسرائيل. وبما 

 أن الهند هي دولة صديقة إليران فإن العبوة كانت صغيرة وضررها محدود. 
 

 قوة من الجيش اإلسرائيلي
 تطلق النار على فلسطينيين بالقرب من بيت لحم

 
 8/3/0201"يديعوت أحرونوت"، 

 
أطلق الجنود اإلسرائيليون النار مساء اإلثنين على فلسطينيين قاما برشق الزجاجات 

في غوش عتسيون، األمر الذي أدى إلى إصابتهما بجروح  62المشتعلة على الطريق 
 بليغة، بحسب مصادر فلسطينية.

، األولى في مزرعة أفرايم، حيث قبل ذلك وقعت حادثتان أمنيتان في منطقة الضفة الغربية
حاولت فلسطينية طعن امرأة كانت موجودة هناك بسكين مطبخ. وأوقفت قوات األمن المرأة 
من دون إطالق النار عليها. قبلها أحبطت قوة من الجيش محاولة طعن ُأخرى في أثناء 



االقتباس يرجى ذكر المصدرعند   
 
3 

ل عملية اعتقال كانت تقوم بها في شمال شرق الضفة  في بلدة طوباس، عندما حاو 
 فلسطيني طعن أحد الجنود، فأطلق قائد القوة النار عليه وأصابه بجروح.

 
 تقارير من لبنان: الجيش اللبناني يطلق النار على مسّيرة إسرائيلية 

 
 9/3/0201"معاريف"، 

 
ذكرت تقارير نشرتها وسائل إعالمية لبنانية أن الجيش اللبناني أطلق النيران المضادة 
للطائرات على مسّيرة إسرائيلية كانت تحلق في أجواء منطقة ميس الجبل في الجنوب 

 اللبناني من دون وقوع إصابات. 

من دون أن تجدر اإلشارة إلى أن حزب هللا أطلق قبل شهر صاروخًا على مسّيرة إسرائيلية 
يصيبها، بحسب تقارير لبنانية. يومها ذكر بيان للجيش اإلسرائيلي أن المسّيرة كانت في 

 مهمة عادية في األجواء اللبنانية، وأنها لم ُتَصب بأذى وأكملت مهمتها.
 

 صعود حزب "يوجد مستقبل"استطالع للرأي: 
 مقعداً  08مقعدًا و"الليكود" يحافظ على  02إلى 

 
 9/3/0201"معاريف"، 

 
برئاسة مناحيم الزار، واصل حزب  Panels Politicsباالستناد إلى استطالع أجراه معهد 

مقعداًـ مع زيادة مقعد واحد مقارنة باألسبوع  22"يوجد مستقبل" صعوده ووصل إلى 
مقعدًا، وبذلك تكون الفجوة التي تفصل  22الماضي. بينما حافظ "الليكود" على قوته مع 

تنياهو هي األدنى منذ بدء الحملة االنتخابية. كما سجل حزب "يمينا" تقدمًا مع بين  لبيد ون
مقعدًا.  22مقعدًا، بينما انخفضت مقاعد حزب "يوجد أمل" برئاسة جدعون ساعر إلى  22

مقعدًا، وصعد حزب "إسرائيل بيتنا"  24كما انخفضت مقاعد كتلة األحزاب الحريدية إلى 
سبعة مقاعد إلى ثمانية. ومن بين األحزاب التي سجلت تراجعًا  برئاسة أفيغدور ليبرمان من

مقاعد فقط. وحصل حزب "أزرق  2القائمة المشتركة التي حصلت في االستطالع على 
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مقاعد. وال يزال على حافة نسبة الحسم حزب  2أبيض" برئاسة بني غانتس على 
س" برئاسة نيتسان "الصهيونية اليهودية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، و"حركة ميرت

هوروفيتس. وبقي تحت نسبة الحسم حزب "راعام" برئاسة منصور عباس وحزب يارون 
 زليخا االقتصادي.

مقعدًا تسمح له  62وبحسب نتائج االستطالع، ال يزال بنيامين نتنياهو ال يملك أكثرية 
 82ل إلى مقعدًا، ومع حزب "يمينا" تص 46بتأليف حكومة. كتلة اليمين والحريديم لديها 

 مقعدًا.  62في المقابل كتلة األحزاب المعارضة لنتيناهو ما زالت تملك  -مقعداً 
 

 تقرير: بعد انتهاء زيارة البابا،
 تخوف من رد عسكري أميركي في العراق

 
 8/3/0201"مركز القدس للشؤون العامة والسياسية"، 

 
الضغوطات اإليرانية الدبلوماسية يبدو  أن الرئيس األميركي جو بايدن ال ينوي التراجع أمام 

والعسكرية في آن معًا. في نهاية األسبوع الماضي مدد الرئيس األميركي عامًا آخر "حالة 
الطوارىء الخاصة"  في الواليات المتحدة في مواجهة إيران بحجة أن األخيرة ال تزال تشكل 

وكالئها في الشرق األوسط. تهديدًا استثنائيًا للواليات المتحدة، وبسبب استمرار تأييدها ل
وصدر بيان بهذا الشأن عن الكونغرس. في مقابل ذلك، أعلن ناطقون رسميون بلسان 
اإلدارة أن الواليات المتحدة تواصل فحص َمن يقف وراء الهجوم بالصواريخ على القاعدة 

 األميركية الجوية الكبيرة في "عين األسد" في العراق في نهاية األسبوع الماضي.

تقدير أن ميليشيات "كتائب حزب هللا" المدعومة من إيران هي التي نّفذت الهجوم ردًا وال
 السورية.-على القصف األميركي لمعسكرات الميليشيات الموالية إليران على الحدود العراقية

آذار/مارس إن الواليات المتحدة سترد على الهجوم على  7وزير الدفاع األميركي قال في 
"أن تقوم إيران باألمور لتوقيت الذي تختاره، وأنه يأمل بـسد" في العراق في اقاعدة "عين األ

 بصورة صحيحة".
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شباط/فبراير للمواقع  22صور األقمار الصناعية التي عرضتها محطة السي. أن. أن في 
العراقية ال تترك مجااًل  - التي قصفتها طائرات سالح الجو األميركي على الحدود السورية

ن الهجوم كان كبيرًا. المواقع التي ُقصفت تعود إلى تنظيمين مواليين إليران هما للشك في أ
"كتائب حزب هللا" و"سيد الشهداء"، اللذين ينتميان إلى "الحشد الشعبي" المدعوم من إيران، 

 وهما اللذان يتهمهما األميركيون بالهجوم على أهداف أميركية في العراق بصورة دائمة.

يركيين على معلومات استخباراتية دقيقة من أجهزتهم االستخباراتية اعتمد تحرك األم
ومعلومات وصلت إليهم من العراق. وحاول الرئيس األميركي عدم شد الحبل أكثر من 
اللزوم في مواجهة إيران والتسبب بتصعيد كبير في العراق، حيث ينتشر جنود أميركيون. 

عراق بمواجهة الميليشيات الموالية إليران، وليس الجبهة الحقيقية للواليات المتحدة هي في ال
 في سورية.

شخصًا، ويبدو أن الرئيس األميركي  22أدى القصف األميركي على شرق سورية إلى مقتل 
أراد إرسال رسالة بواسطة الهجوم إلى الميليشيات الموالية إليران في سورية لنقلها إلى إيران، 

اليات المتحدة ال تزال تحتفظ بالخيار العسكري، ولن وهي أنه مع الحوار السياسي، لكن الو 
 تقبل المّس بمواطنيها أو جنودها.

الرسالة الردعية للرئيس بايدن عبر الهجوم في سورية كانت واضحة: كل مّس باألميركيين 
في العراق سيواَجه برد عسكري فوري. لكن إيران ال تنوي التخلي عن ميليشياتها التي ردت 

اعدة "عين األسد" األميركية في العراق. لذا يزداد التخوف في العراق من أن بالهجوم على ق
الرد األميركي على الهجوم على قاعدة "عين األسد" هو مسـألة وقت فقط. وفي رأي 

 مسؤولين عراقيين، أن الرد تأجل بسبب الزيارة التاريخية التي قام بها البابا إلى العراق.

الميليشيات الموالية لها على أهداف أميركية لسببين: األول،  تواصل إيران هجماتها بواسطة
مواصلة االنتقام من الواليات المتحدة الغتيال قاسم سليماني، وتحقيق انسحاب الجنود 
األميركيين من العراق وفقًا للقرار الذي اتخذه البرلمان العراقي قبل نحو عام. أّما السبب 

لرفع العقوبات عن إيران والعودة إلى االتفاق النووي الثاني فهو الضغط على إدارة بايدن 
 .2228من سنة 
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من جهتها اإلدارة األميركية ليست معنية بالتصعيد، لكن إذا لم ترد على الهجوم على "عين 
ر هذا بأنه عالمة ضعف من طرف الرئيس بايدن الذي يحاول بناء الردع  األسد" سيفسَّ

 األميركي. 

مواصلة هجماتها على أهداف أميركية في العراق. وهذا قرار  من جهة ُأخرى تنوي إيران
استراتيجي اتخذه المرشد األعلى للثورة اإلسالمية علي خامنئي، ويبدو أن على الرئيس 
األميركي أن يقرر ما إذا كان سيدخل في اللعبة اإليرانية في العراق التي تهدف إلى 

 استنزاف الواليات المتحدة  هناك.
 
 

 

 
 افتتاحية

 9/3/0201"هآرتس"، 
 

 يجب تلقيح كل الفلسطينيين 
 وليس الذين يعملون عندنا فقط

 
  في األمس وبعد الكثير من التأجيل، بدأت عملية تلقيح العمال الفلسطينيين الذي

ألف عامل  222يعملون بإذن في إسرائيل وفي المستوطنات. بحسب المخطط، 
موديرنا. مراكز التلقيح ستقام في الجانب سيأخذون لقاحًا من إنتاج شركة 

اإلسرائيلي من الحواجز، وسيشغلها طاقم طبي إسرائيلي بوجود ممثلين عن اإلدارة 
 المدنية وسلطة المعابر.

  ،يجب أن تكون األولى في سلسلة خطوات ما يجري هو خطوة مهمة ومباركة
رفض المنطق  تؤدي في نهاية األمر إلى تلقيح كل السكان الفلسطينيين. يجب

القائل إن مسؤولية إسرائيل عن الفلسطينيين تنتهي عند الحاجز. فكم باألحرى 
 عندما تطالب حكومات إسرائيل بملكية  األراضي المحتلة بحد ذاتها.

 أخالقية وقانونية )مستمدة من واجبها كدولة "احتالل"،  ،إلسرائيل واجبات وبائية
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لسطينيين في المناطق وليس فقط هؤالء بحسب معاهدة جنيف( إزاء كل السكان الف
الذين يعملون لديها. أية محاولة للتهرب من هذا الواجب ستؤدي إلى استمرار تفّشي 

أنها ستكون دلياًل على عدم  –المرض داخل دولة إسرائيل. لكن ما ال يقل أهمية 
المنطق وعدم األخالق في أساس نظام االحتالل الذي تطبقه إسرائيل. إذا كانت 

على كل المعابر بالتأكيد تسيطر  هيف نطقةائيل هي التي تسيطر على المسر إ
والمداخل، ومن واجبها الحرص على رفاه وسالمة كل من يعيش في هذه المنطقة. 
الفلسطينيون ليسوا فقط عمااًل في مواقع البناء وفي معاملنا الصناعية، هم أيضًا 

 بشر من حقهم الحصول على الحماية  من الوباء.
 العالم كي تنقل سفاراتها إلى القدس،  في بداًل من المتاجرة باللقاحات مع حكومات

يتعين على حكومة إسرائيل نقل كل فوائض اللقاحات اليومية إلى الفلسطينيين. 
ليس مقبواًل أن يفضل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شراء تأييد دبلوماسي بواسطة 

 ح الفلسطينيين.ما تبقى من اللقاحات بداًل من تلقي
  يجب السعي لتعزيز التعاون الطبي مع السلطة الفلسطينية. وباإلضافة إلى تلقيح

العمال يتعين على إسرائيل الحرص على الفور على نقل اللقاحات إلى جهات طبية 
لى السكان الذين  في خطر. الحقًا عليها العمل بالتعاون مع هم فلسطينية، وا 
راء مخزون من اللقاحات لكل السكان. كما يتعين السلطة الفلسطينية من أجل ش

على إسرائيل تسهيل انتقال اللقاحات إلى الضفة الغربية وغزة من دون الخضوع 
 للمساومة األمنية في مسألة األسرى اإلسرائيليين األحياء واألموات.

  أيضًا  بل هو، فحسب يجب القيام به من كل النواحي اً صحيح اً أمر ليس هذا
ية إسرائيلية. وباء الكورونا ال يعبأ بالخط األخضر. لذا فإن تلقيح مصلحة صح

المواطنين على أحد طرفيه وا همال تلقيح ماليين الفلسطينيين الذي يسكنون في 
الطرف الثاني سيخرب مساعي اقتالع الوباء. الطريق إلى وقف الوباء تمر بطريق 

 ًا. تلقيح الفلسطينيين، وهي الطريق الوحيدة كي نكون بشر 
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 محلل عسكري  - عمير رابوبورت
 7/3/0201"مكور ريشون"، 

 
 النموذج اإليراني وراء الهجوم على الباخرة اإلسرائيلية 

 
 الخليج الفارسي:  حدث هذا يوم الجمعة قبل أسبوع، بالقرب من ساحل ُعمان في

 من جانبي الباخرة "هليوس راي". لكن الوقائع واضحة. منذ ذلكُسمع انفجاران 
الحين فصاعدًا برزت تقديرات وتبصرات ال بأس بها بشأن الساحة البحرية األكثر 

درجة، إلى  درجة رتفعتإسرائيلية  - احتدامًا في العالم، وأيضًا بشأن حرب إيرانية
 حد طرح  السؤال هل إسرائيل غارقة  في نظرية عمل غير صحيحة.

  سلسلة طويلة من الهجمات االحتمال األول المطروح أن الهجوم هو فقط حلقة من
في الخليج الفارسي في البحر والبر، شملت أهدافًا، مثل حقل النفط المركزي في 
السعودية الذي توقف نصفه عن العمل جّراء هجوم إيراني عنيف في أيلول/سبتمبر 

، تعرضت عدة 2222قبل عام ونصف العام. قبل ذلك بوقت قليل، في صيف 
حرية وألغام ُألصقتها قوة كوماندوس تابعة للحرس سفن تجارية النفجار ألغام ب

الثوري اإليراني عبر زوارق سريعة جرى توثيق عملياتها بواسطة سالح البحرية 
 األميركي.

  لدى كل طرف في المنطقة المتوترة أسباب لمهاجمة الطرف اآلخر من حين إلى
فيف عبء آخر، وخصوصًا الجمهورية اإلسالمية التي تسعى الستخدام الضغط لتخ

العقوبات عنها قلياًل. لكن عندما اتضح أن الباخرة تعود إلى رجل األعمال 
ه علنًا ضد  اإلسرائيلي رامي أونغار، ُطرح فورًا احتمال أن يكون الهجوم اإليراني ُوجِّّ

 هدف إسرائيلي. فهل هذا صحيح؟
 لى لدى حدوث الهجوم كانت السفينة ترفع علم جزر الباهامس، وكانت في طريقها إ

سنغافورة بعد أن أنزلت سيارات أوروبية في مرافىء ُعمان والسعودية والبحرين. 
الماء، وعلى ما يبدو كان مقصودًا سطح الهجوم على جانب السفينة كان فوق 
 للحؤول دون غرقها وحدوث رد عنيف.

  رست الباخرة إلجراء التصليحات في مرفأ دبي، وهناك جرى التحقيق قي ظروف
اركة عناصر أمنية إسرائيلية. وقد سارعت مصادر إسرائيلية إلى االنفجار بمش
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توجيه االتهام إلى إيران، ربما ردًا على اغتيال أبي المشروع النووي اإليراني د. 
أشهر. أونغار نفسه الذي يبلغ السابعة والسبعين من  8محسن فخري زادة قبل 

إسرائيلي، بل هو تاجر كها لام عالقة له بأن العمر قّدر أن الهجوم على الباخرة ال
 رد إيراني على الهجمات األميركية في سورية والعراق قبل ليلة من ذلك.

  لكن هل عرف اإليرانيون فعاًل أنهم هاجموا سفينة يملكها إسرائيلي؟ العميد في
االحتياط د. إيل بانكس، الذي خدم سابقًا في سالح البحر وهو خبير في األمن 

"إسرائيل ديفنس" قائاًل إن السفن التي تبحر ملَزمة بإرسال  البحري، كتب مقااًل في
رسائل بانتظام تحدد هويتها بصورة أوتوماتيكية وعلنية، بحسب قانون التأمين 
العالمي؛ وقد أرسلت أجهزة الباخرة معلومات عن هويتها ومكانها ومسارها وهدفها 

ل التي أرسلتها الباخرة، وغيره. سالح البحر في الحرس الثوري اإليراني تابع الرسائ
وعلى ما يبدو قرر مهاجمتها بعيدًا عن الساحل اإليراني كي تبقى العملية سرية. 
ومع ذلك ال يعني هذا أن اإليرانيين تحققوا بالضرورة من هوية الباخرة لتحديد هوية 

 صاحبها.
 للتطوع" واإلعالن أن ما جرى هو هجوم  اً هل من المحتمل أن إلسرائيل دافع"

؟ منذ تشرين الثاني/نوفمبر هناك توقعات لحدوث هجوم انتقامي ردًا على عليها
اغتيال فخري زادة، والذي تنسبه إيران إلى إسرائيل. بحسب سيناريو ُأخذ في 

عن قصد،  ياً إسرائيلهدفًا الحسبان أيضًا، إذا اعترف اإليرانيون بأنهم فعاًل هاجموا 
غلق جزءًا من الحساب يأن  يمكنه إصابات باألرواح، الذي لم يوقعفإن الهجوم 

 المفتوح.

 ساحة محتدمة
  وزيرة شؤون الدفاع عن البيئة غيال غمليئيل تحدثت في مؤتمر صحافي عقدته يوم

األربعاء عن التقدم في التحقيق في تلوث شواطىء إسرائيل بالقطران: باالستناد إلى 
وأقمار صناعية وغيرها الوزيرة، عثرت التحقيقات بمساعدة أجهزة رصد إلكترونية 

على السفينة التي تسرب منها النفط الخام على طول الشاطىء، وهي ناقلة النفط 
 أمرليد التي اسُتخدمت لنقل النفط من ميناء  جزيرة خرج في إيران إلى سورية.

 وكّذبت أن يكون تسرُّب النفط هجومًا إرهابيًا بيئيًا  وزيرةالمؤسسة األمنية انتقدت ال
وعلى أي حال فإن الحادثة تقدم نموذجًا آخر الحتدام الساحة البحرية في مقصودًا. 
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 كل العالم.
  سجلت السنوات األخيرة زيادة كبيرة في بيع الغواصات والبواخر والسالح البحري

الهجومي والدفاعي. يقول ران كريل المدير العام للتسويق الدولي في منظومات 
بشأن بحر  يكون لهذا عالقة بالتوتر في آسياألبيت ]للصناعة العسكرية[ "يمكن أن 

الصين الجنوبي، أو باإلحصاءات التي تدل على زيادة كبيرة في عدد الغواصات 
التي تبحر في العالم. على أي حال هناك ضجيج غير طبيعي بشأن كل ما له 
عالقة بالقتال تحت الماء. وهذه زيادة دراماتيكية لم نر مثياًل لها خالل سنوات". 

مسؤولة عن  - الصين، روسيا، كوريا الشمالية، إيران - اك أربع قوات معاديةهن
 من قوة أسطول الغواصات العالمي. 47%

 " :ال أستطيع اإلشارة إلى حادثة معينة، لكن الروس أعلنوا استثمارات ويتابع كريل
ضخمة جدًا في الغواصات، وهذا ما جعل الواليات المتحدة تشعر بالضغط قلياًل. 

سنوات يبني الصينيون أرصدة ويحاصرون الهند، ووقعت عدة احتكاكات في  منذ
الخليج الفارسي، من بين أمور ُأخرى مع األميركيين. وهذا من دون أن نتحدث عن 

منطقة محتدمة بعمليات بحرية ومواجهات ال  - كوريا االشمالية والصين واليابان
 تنتهي."

 النموذج اإليراني
 مهم االنتباه إلى أن تبادل الضربات المتواصل بين إسرائيل في هذه األثناء من ال

يران )سواء قصد اإليرانيون مهاجمة هدف إسرائيلي أم ال( ناجم عن افتراضين  وا 
أساسيين إلسرائيل، ليس في إمكان أحد االعتراض عليهما حاليًا. االفتراض األول 

ران من شراء قدرة هو أن على إسرائيل أن تبذل كل ما في استطاعتها كي تمنع إي
هجومية نووية. واالفتراض الثاني هو أن أي اتفاق نووي بين إيران والدول العظمى 

 سيكون سيئًا بالنسبة إلى إسرائيل.
  هذه هي مقاربة عمل إسرائيل إزاء إيران في سورية ولبنان، علنًا وسرًا، في الساحة

موحد الذي يبدو العسكرية وفي الساحة الدبلوماسية. لكن بخالف االنطباع ال
للخارج، يمكن االعتراض على هاتين الفرضيتين األساسيتين. من المحتمل أن 

، من األفضل إلسرائيل ذا الثمنيتمكن اإليرانيون من تكبيدنا ثمنًا باهظًا، مقارنة به
ذا كانت التقارير بشأن وجود سالح نووي لدى إسرائيل  قبول إيران نووية؛ وا 
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لردع النووي المتبادل" كما كان قائمًا بين يمكن أن ننتقل إلى عهد "ا - صحيحة
 االتحاد السوفياتي سابقًا والواليات المتحدة طوال عشرات السنوات.

  من المحتمل أيضًا أن السبيل األفضل لعرقلة المشروع النووي اإليراني هو تحديدًا
االتفاق أو مزيج من "فترة  اتفاق" و"فترة ضغط"، وليس ضغطًا اقتصاديًا ال يتوقف 
من دون أي اتفاق. مثل هذا الضغط يدفع اإليرانيين إلى تسريع مشروعهم النووي 
السري، لكن هناك َمن يعترض على النظرية حاليًا فقط في داخل المؤسستين 

 األمنية والسياسية. 
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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 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنشاء دولة إسرائيل على أرض بعد 

، 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 

في الدول  محنة الالجئين الفلسطينيين

العربية األُخرى، طرقًا متعددة لفهم 

 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 

ر الالجئين الفلسطينيين، على ماضي وحاض

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 

فسه الفكرة والدتها، ويتحدى في الوقت ن

الشائعة على الصعيدين الوطني والقومي 

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. 
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