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 ف التوتر مع الفلسطينيينخطوان لتخفي اتخاة.. بينين ينوي .ال حلول جةرية .1
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، الجمعة، في محادثة  -دوت كوم” القدس“ -تل ابيب

زووم مع مسؤولي المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة، إنه ينوي اتخاذ خطوات لتخفيف التوتر 
يدرك الجميع أننا ال نتوقع اختراقا ” نه، مشيرا إلى أ” انفراج سياسي“مع الفلسطينيين رغم عدم وجود 

 ”.سياسيا في المستقبل القريب
إما التحرك نحو دولة فلسطينية أو عدم القيام بأي  –كان هناك دائما انقسام “واوضح، أنه 

أعتقد أنه في العديد من المجاالت من الممكن العمل للحد من المشكلة، خاصة في  ”مضيفا”شيء
أن العمل والعيش بكرامة يمكن أن يحسن الوضع، يمكن للطرفين اتخاذ  المجال االقتصادي، أعتقد
ولدى سؤاله عن االجتماع بين، بيني غانتس، والرئيس محمود عباس،  ”.تدابير للحد من التوترات

قال بينيت إنه ال ينوي اللقاء مع ابو مازن ألنه قدم شكوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية 
كما أنني ال أريد أن أخلق الوهم بشيء لن يحدث ألن خيبة األمل يمكن أن “تابع: في الهاي، و 

 ”.تكون لها عواقب سلبية، لن نتخذ إجراءات جذرية، ونتخذ إجراءات لتحقيق االستقرار في المنطقة
 3/9/2021القدس، القدس، 

 
 وائم اإلرهابرفع منظمة التحرير من قو القدس باشتية يطالب واشنطن بإعادة فتح القنصلية  .2

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، اإلدارة األميركية باإلسراع في تنفيذ ما وعدت به، خاصة : رام هللا
إعادة فتح القنصلية األميركية في القدس الشرقية، باإلضافة الى رفع اسم منظمة التحرير والسلطة 

ذلك خالل استقباله، يوم الجمعة،  جاء الوطنية الفلسطينية من قوائم اإلرهاب في الواليات المتحدة.
برام هللا، وفًدا من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس األميركي عن الحزب الديمقراطي. وشدد 
رئيس الوزراء على أهمية العمل على فتح مسار سياسي جاد وجديد إلنهاء االحتالل، من خالل 

 رارات األمم المتحدة.الرباعية الدولية على أساس القانون والشرعية الدولية وق
 3/9/2021، وكالة األنباء والمعلومان الفلسطينية وفا

 
 الهدمي: تزييف االحتالل للحقائق لن يغير الوجه العربي الفلسطيني لمدينة القدس .3

أدان وزير شؤون القدس فادي الهدمي، الحملة اإلسرائيلية الشرسة على الثقافة والهوية  :القدس
وقال الهدمي، في بيان، يوم الجمعة، إن االحتالل  مدينة القدس المحتلة.العربية الفلسطينية في 

اإلسرائيلي يستهدف البشر والحجر والشجر في مدينة القدس عبر سلسلة ال تتوقف من االنتهاكات 
وأشار في هذا السياق إلى إقدام االحتالل على تغيير أسماء شوارع ببلدة القدس القديمة  واالعتداءات.
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وقال: "ما يقوم به االحتالل من تغيير أسماء الشوارع  على مديرية التربية والتعليم بالمدينة.بعد هجمة 
وأضاف: "ستفشل ايضا كل محاوالت  وتزييف الحقائق لن يغير وجه المدينة العربي الفلسطيني".

 فرض المنهاج التعليمي اإلسرائيلي على المقدسيين".
 3/9/2021، وكالة معًا اإلخبارية

 
 " العبرية: مصر وقطر تضغطان على حماس لوقف االرباك الليلي"كان .4

كشفت قناة "كان" العبرية عن ان مصر وقطر تضغطان على حماس من أجل وقف  :بيت لحم
االرباك الليلي بمحاذاة السياج الحدودي مع إسرائيل، حتى ال تعّرض تسهيالت غزة للخطر. وقد تم 

المعلمين  -ن موظفي حماس إوحسب القناة ف ى قيادة حماس.نقل هذه الرسائل في األيام األخيرة إل
ومعلمي رياض األطفال واألطباء والممرضات وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية في غزة سيتلقون 

ضافت ان أموال المساعدات من قطر أو  رواتبهم بعد التواصل مع مسؤولي البريد في قطاع غزة.
ة في غزة في األسابيع المقبلة من خالل بطاقات قابلة والتي سيتم توزيعها على األسر المحتاج
 دوالر لكل أسرة. 100 -إلعادة الشحن ستصدرها األمم المتحدة 

 4/9/2021وكالة سما اإلخبارية، 
 

 هنية ألنهار الديك: جهودنا مستمرة لتأمين اإلفراج عن األسرى .5
ركته تواصل جهودها لتأمين أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أن ح: غزة

جاء ذلك خالل اتصال لهنية ليلة  اإلفراج عن جميع األسرى الفلسطينيين من سجون االحتالل.
وأشاد  الجمعة/السبت، مع األسيرة المحررة أنهار الديك، التي أفرج عنها مؤخًرا من سجون االحتالل.

كنا الفلسطينية التي نخوضها هنية بالديك وعائلتها وصمودها وانتصارها في واحدة من "معار 
كما أشاد بصمود األسرى وعطائهم الدائم، وقال إن "قضية األسرى ستبقى  مجتمعين مع أسرانا".

 على رأس سلم أولويات عملنا الحركي والوطني".
  4/9/2021، قدس برس

 
 تقر العودة إلى اإلطالق المتدرج للبالونان الحارقةفي غزة الفصائل  .6

اد مصدر فصائلي مطلع بأن الفصائل أقرت بشكل مبدئي طبيعة الفعاليات أف عيسى سعد هللا:
الضاغطة التي ستنطق األسبوع الجاري للضغط على االحتالل لرفع حصاره عن القطاع واالستجابة 
لشروط المقاومة، وذلك بالتزامن مع وصول رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة السفير محمد 
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وقال  في ساعة مبكرة من فجر أمس، عبر معبر بيت حانون "إيريز". العمادي إلى قطاع غزة
المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"األيام"، إنه تم التوافق على العودة إلطالق البالونات الحارقة 
بشكل متدرج على أن يتم االتفاق على استكمال باقي الفعاليات خالل لقاء من المقرر أن تعقده لجنة 

صائل اليوم "السبت" إلقرار الجدول كاماًل، بغض النظر عن نتائج مهمة الوسيط منبثقة عن الف
القطري الذي سيضع اللمسات األخيرة على بدء تنفيذ صرف المنحة المالية القطرية بعد توقف استمر 

 أربعة أشهر بسبب الرفض اإلسرائيلي.
اغطة التي اعتمدتها الفصائل وأوضح المصدر ذاته، أن المرحلة األولى من الفعاليات الشعبية الض

قبل نحو أسبوعين، والتي تضمنت إقامة مهرجانين على الحدود واستئناف فعاليات اإلرباك الليلي 
وأكد المصدر أن الفصائل مجمعة على  انتهت على أن تبدأ المرحلة الثانية مطلع األسبوع الجاري.
ي ظل عدم رضوخ االحتالل لشروط االستمرار في الفعاليات وتثويرها خالل المرحلة المقبلة ف

المقاومة، والمتمثلة بحدها األدنى برفع الحصار والسماح بإعادة اإلعمار وعدم ربط ذلك بقضية 
 تبادل األسرى.

 4/9/2021، رام هللا، األيام

 
 حماس: فعاليان كسر الحصار ستتواصل وبأدوان مختلفة ولن نقبل بالتخفيف المتدرج .7

ة )حماس(، عبد اللطيف القانوع، مساء الجمعة، أن فعاليات كسر أكد الناطق باسم حرك: غزة
وأضاف القانوع، في  انفراجة واسعة في قطاع غزة. قتتحقلم  الحصار متواصلة وبأدوات مختلفة، ما

تصريحات صحفية، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مصر على انتزاع كافة مطالبه وكسر 
وختم القانوع بالقول: "خيارات شعبنا مفتوحة وكل األدوات  لمتدرج.الحصار، ولم يعد يقبل بالتخفيف ا

لزامه برفع الحصار عن شعبنا".  والوسائل متاحة للضغط على االحتالل وا 
 3/9/2021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 حماس تنعى القيادي الدكتور عصام األشقر .8

هد"، والذي وافته المنية في نعت حركة حماس أحد قادتها الدكتور القائد عصام األشقر "أبو مجا
حافلة بالعطاء  نعي حياةواستذكرت الحركة في بيان  مدينة نابلس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

 والعلم والجهاد والدعوة إلى هللا، والعمل التنظيمي الذي ظل الدكتور عصام أحد رواده حتى رحيله. 
 نائه وأهالي بلدته صيدا وعموم شعبنا الفلسطيني،وتقدم الحركة بالتعزية من عائلة الفقيد، زوجته وأب

ودعت جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة في تشييع جثمان الدكتور عصام األشقر، وفاء لرجل 
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بحثا  120تميز بجمعه بين العلم والمقاومة، فرغم مالحقة االحتالل واالعتقاالت، ترك خلفه أكثر من 
 رجة األستاذية في جامعة النجاح.علميا في مجال الفيزياء، كما نال د

 3/9/2021موقع حركة حماس، 
 

 إطالق نار يستهدف قوة لجيش االحتالل قرب قرية كفر قليل .9
استهدف مقاومون، مساء الجمعة، قوة لجيش االحتالل بإطالق نار، أثناء مرورها : الضفة الغربية

إطالق نار استهدفت خالله وأظهر مقطع فيديو مصور  بالقرب من قرية كفر قليل جنوب نابلس. 
 قوة لجيش االحتالل قرب قرية كفر قليل.

 3/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 من عالقتنا بالسلطة الفلسطينية حول التنسيق األمني %90االحتالل:  وزير الخارجية .10

لطة من العالقات مع الس %90قال وزير الخارجية اإلسرائيلي، يائير لبيد، إّن ": أحمد دراوشة
الفلسطينية تتعّلق بالتنسيق األمني"، بينما قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، إنه لن يلتقي 

 الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
اإلسرائيلية، مساء الجمعة، صّرح خالله أيًضا أّن  12وجاءت تصريحات لبيد خالل لقاء مع القناة 

 ياسًيا مع الفلسطينيين.الحكومة الحالية لن تشهد اختراًقا س
 3/9/2021، 48عرب 

 
 ”الخان األحمر“خالفان داخل الحكومة اإلسرائيلية بشأن إخالء  .11

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يوم الجمعة، أن هناك خالفات داخل الحكومة اإلسرائيلية 
 شرقي القدس.” الخان األحمر“بشأن إخالء القرية البدوية 

يوم األحد، ” الكابنيت“نه من المفترض أن يناقش المجلس الوزاري المصغر وبحسب الصحيفة، فإ
منتدى “هذه القضية، مشيرًة إلى أنه هناك خالفات ولذلك قد يتم نقل النقاش حول القضية من خالل 

 ”.وزاري محدود
ء رده على المحكمة العليا حول القضية مع انتها” ممثل الدولة“ومن المقرر أن يقدم ما يسمى بـ 

المهلة التي منحت له بهذا الشأن، حيث أن هذه هي المهلة األخيرة التي تمنح له بشأن تحديد موقفه 
 النهائي. كما ذكرت الصحيفة.
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ولفتت الصحيفة، إلى أن هناك معسكرين في الحكومة بخصوص اإلخالء، حيث يؤيد وزير الجيش 
تأجيل اإلخالء، في حين أن أعضاء  اإلسرائيلي بيني غانتس، ووزير خارجيته يائير البيد، عملية

الحكومة من اليمين بما فيهم رئيسها نفالي بينيت، إلى جانب إيليت شاكيد وأفيغدور ليبرمان وجدعون 
 ساعر وزئيف إلكين، يؤيدون عملية اإلخالء، وأصروا في الماضي على ضرورة ذلك.

 3/9/2021القدس، القدس، 
 

 في الجنوب الشرطة اإلسرائيلية تجري مناورة واسعة .12
قالت الشرطة اإلسرائيلية، الجمعة، إنها أنهت مناورة واسعة النطاق، أجرتها يوم الخميس الماضي، 

 تحاكي سيناريو اندالع حرائق في أحراش جنوب إسرائيل وعمليات تسلل فلسطينيين من غزة.
رة تخللها انتشار وبحسب بيان أصدرته الشرطة اإلسرائيلية، اطلعت عليه وكالة األناضول، فإن المناو 

لعناصر الشرطة اإلسرائيلية وقوات حرس الحدود )تابعة للشرطة( في منطقة أحراش "الهاف" في 
 جنوب إسرائيل.

وبينت أن هذا االنتشار كان جزءا من سيناريو في المناورة، َيفترض قيام فلسطينيين من غزة باجتياز 
 الحدود للتسلل إلى مناطق حضرية داخل إسرائيل.

الشرطة إن قائد الشرطة اإلسرائيلية في جنوب إسرائيل، اللواء " بيرتس عمار" قد شارك في  وقالت
 المناورة وأشرف على السيناريو االفتراضي )السيطرة على الفلسطينيين المتسللين(.
 3/9/2021لألنباء، وكالة االناضول 

 
 اإلسرائيلينتائج التحقيق األولية بمقتل القناص «: فشل عملياتي واستخباراتي» .13

، بأن نتائج الّتحقيق في مقتل القّناص بارئيل «إسرائيل اليوم»أفاد الموقع اإللكتروني لصحيفة 
 لدى الجيش اإلسرائيلي.« فشٍل عملّياتي واستخباراتي»عامًا(، كشفت عن  21شموئيلي )

يلي في نابٌع من تصّوٍر خاطٍئ لدى قيادة الجيش اإلسرائ»وبحسب الّتحقيق، فإّن هذا الفشل، 
الجنوب، حيث لم يأِت في حسبانهم سيناريو اقتراب مسّلح فلسطيني إلى الجدار الحدودي، ليطلق 

 «.النار من مسافة صفر على جندي إسرائيلي، من خالل الفتحات الموجودة في الجدار
 أيضًا، أنه لم تصل أي« إسرائيل اليوم»وأظهرت نتائج التحقيق، بحسب الموقع اإللكتروني لصحيفة 

معلومة استخباراتية حّساسة للجيش اإلسرائيلي، بأن هنالك فلسطيني مسّلح بين المتظاهرين اآلخرين، 
 في نّيته االقتراب من الجدار لتنفيذ عملّية إطالق نار.
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كما بّينت أّن قّوة المستعربين اإلسرائيلية، التي كانت تتمركز وراء الجدار، كان بمقدورها تمييز 
متر تقريبًا، وأنه كّلما اقترب المتظاهرون من الجدار، كّلما تقّلص مدى  100فة المتظاهرين حتى مسا

 رؤية القّوة التي كانت ُتطلق الّنار نحو المتظاهرين عبر فتحات خاصة في الجدار.
وجاء في الّتحقيق أيضًا، أن القناصين اإلسرائيليين كانوا يرصدون المنطقة الواقعة في قطاع غزة 

ية مصّفحة؛ وعندما كانت السيارات تقترب من الجدار في المنطقة اإلسرائيلية، عبر سيارات عسكر 
كان القّناصون ينزلون منها ليطلقوا النار على المتظاهرين الفلسطينيين من الفتحات في الجدار، ومن 

 ثّم إغالق تلك الفتحات والعودة إلى السيارات المصّفحة.
شموئيلي، تمّكن من إصابة خمسة متظاهرين، قبل أن  وكشف التحقيق أّن الجندي المقتول بارئيل

 يقتله أحد الفلسطينّيين المسّلحين.
 4/9/2021األخبار، بيرون، 

 
 الشرطة اإلسرائيلية تعثر على حطام صاروخ سوري .14

تل أبيب: عثرت وحدة إبطال مفعول المتفجرات في الشرطة اإلسرائيلية على قطع من حطام صاروخ 
 في شمال تل أبيب، صباح اليوم )الجمعة(، وفقًا لوكالة األنباء األلمانية.جو سوري )سام(  -أرض 

وأكد الجيش اإلسرائيلي في بيان إطالق صاروخ سوري صوب إسرائيل في الساعات األولى من 
اإلسرائيلية. وأوضح البيان أنه انفجر فوق « جيروزاليم بوست»صباح الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة 

 ط.البحر األبيض المتوس
 3/9/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 اندالع مواجهان "أعنف" في المدن المختلطة... "مسألة وقن" .15

أشارت تقديرات في الشرطة اإلسرائيلية إلى أن اندالع مواجهات في المدن المختلطة على غرار تلك 
ة من أن التي اندلعت خالل الهبة الشعبية في أيار/ مايو الماضي، ليست سوى "مسألة وقت"، محذر 
 موجة المواجهات المقبلة ستكون "أعنف"، وسيكون "من الصعب على الشرطة االستجابة لها".

جاء ذلك بحسب ما نقلت موقع "والال" اإللكتروني عن مسؤول رفيع في الشرطة اإلسرائيلية، اليوم 
لمختلطة في السبت. واعتبر المسؤول أنه "خالل األيام الثالثة األولى من أعمال الشغب في المدن ا
 أيار/ مايو الماضي، كان تواجد الشرطة على األرض ضئياًل بالنسبة لحجم األحداث".

وشدد على أن "الشرطة وجدت صعوبة في االستجابة والوصول إلى المكالمات الواردة من المواطنين 
الذين تعرضوا للخطر"، معتبرا أنه "على الرغم من الوقت الطويل الذي مضى منذ ذلك الحين 
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والدروس المستفادة"، إال أن "الموجة التالية من االضطرابات، والتي ستحدث بالتأكيد، ستكون أكثر 
 عنًفا في المقابل، ستكون قوة الشرطة محدودة للغاية".

وقال المسؤول الشرطة إن "موجة أخرى من أعمال الشغب ليست مسألة ما إذا كانت ستحدث، األمر 
 تى ستحدث".يتعلق بمسألة الوقت، السؤال: م

 4/9/2021، 48عرب 
 

 خان األحمر يتيح تأجياًل لهدم القرية الفلسطينية جنوب القدس "بدو"تقدم في المفاوضان مع  .16
كشف مصدر في الحكومة اإلسرائيلية عن تقدم في المفاوضات الجارية بينها : نظير مجلي-تل أبيب

دس المحتلة، يتيح مرة أخرى تأجيل وبين بدو سكان القرية الفلسطينية خان األحمر جنوب شرقي الق
وقالت هذه  تنفيذ مخطط وضعته الحكومة السابقة، برئاسة بنيامين نتنياهو، لهدم بيوت القرية.

المصادر، إن حكومة نفتالي بنيت قبلت توصية جهاز األمن العام )الشاباك(، بعدم إخالء القرية في 
ة بنيت، كانوا ينتقدون نتنياهو على تأخير الهدم الوقت الحالي، على الرغم من أن وزراء اليمين بقياد

ويطالبونه بتنفيذ الخطة فورًا. وقررت الحكومة إبالغ المحكمة العليا في القدس، غدًا )األحد(، بأنها 
تطلب تأجيل تنفيذ قرار الهدم مرة أخرى، بعد أن كانت تقدمت بطلبات تأجيل عديدة في الماضي. 

اري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيت(، وأكدت المصادر، أن المجلس الوز 
وذكرت الصحيفة، أن مداوالت حول  سيقرر غدًا، نقل هذه المداوالت بهذا الشأن إلى هيئة مقلصة.

هذه القضية جرت في األيام األخيرة، وأن جهاز األمن أوصى بعدم إخالء خان األحمر حاليًا، وأن 
قناعهم باالنتقال إلى مكان آخرتتواصل االتصاالت مع »  «.سكانها من البدو وا 

  4/9/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 باألقصى "الجمعة"عشران اآلالف يؤدون  .17
أدى عشرات آالف المصلين، صالة الجمعة أمس، في رحاب المسجد األقصى المبارك، وأكدت دائرة 

وسط إجراءات « األقصى»الجمعة في ألف مصٍل، أدوا  45األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، أن 
 مشددة من قبل القوات اإلسرائيلية على أبواب المسجد.

 4/9/2021الخليج، الشارقة، 
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 عمال فلسطينيين من نفق على حدود مصر 3انتشال جثامين : غزة .18
عمال فلسطينيين من داخل نفق على الحدود  3انتشلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة جثامين 

رية مع القطاع، وقالت مصادر أمنية إن الشبان الثالثة فقدوا الخميس داخل نفق جنوب المص
وذكرت  محافظة رفح جنوبي القطاع، وبحثت فرق اإلنقاذ عنهم على مدار يومين إلى أن وجدتهم.

وكالة الصحافة الفرنسية أن شهودا أفادوا بأن اثنين من المتوفين هما وسام عياد وعيسى أبو الحسوم 
عامًا(. وقال شاهد عيان إن العمال الثالثة "كانوا يعملون داخل النفق التجاري عندما  25و 22)

وفتحت األجهزة األمنية في غزة تحقيقا  تعرضوا للرش بالغاز، وحدث انهيار جزئي في النفق".
للوقوف على أسباب وفاة العمال، ولم يصدر عن الجهات الرسمية في مصر أي تعقيب على 

 الحادث.
أوردت وكالة األنباء األلمانية أن لجنة القوى الوطنية واإلسالمية وفصائل المقاومة في غزة أصدرت و 

بيانين الليلة الماضية إلدانة ما قالت إنه "قتل السلطات المصرية لعمال فلسطينيين داخل أحد األنفاق 
اخل النفق ما أدى إلى واتهم البيانان الجيش المصري بـ "رش غازات سامة د التجارية على الحدود".

مصرع عدد من العمال كانوا يبحثون عن قوت يومهم ولقمة أبنائهم وأهلهم" وطالبا السلطات 
 المصرية بفتح تحقيق في "الجريمة" وضمان عدم تكرارها.

 3/9/2021. نن، الجزيرة
 

 هاعشران اإلصابان خالل قمع مسيران الجمعة ومواجهان في رام هللا عقب اقتحام بعض أحيائ .19
"األيام": أصيب، أمس، العشرات بجروح وحاالت اختناق خالل قمع قوات االحتالل  –محافظات 

المسيرات التي خرجت في محافظات عدة رفضًا لالحتالل واالستيطان وسرقة األراضي الفلسطينية، 
ينة في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوة كبيرة من جيش االحتالل أحياء بمد

 رام هللا.
صابة  12ففي بلدة بيتا جنوب نابلس، ُسجلت سبعون إصابة، بينها  إصابة بالرصاص المعدني وا 

وفي بلدة  بقنبلة غاز مباشرة خالل مواجهات أعقبت قمع االحتالل مسيرة شعبية على جبل صبيح.
ت قمع كفر قدوم، شرق قلقيلية، أصيب شاب بجروح والعشرات باالختناق خالل مواجهات أعقب

  االحتالل مسيرة البلدة األسبوعية.
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وفي قرية بيت دجن شرق نابلس أصيب العشرات بحاالت اختناق متفاوتة نتيجة قمع قوات االحتالل 
 مواجهات عنيفة فجر أمس، عقب اقتحام قوات االحتالل مدينة رام هللا. مسيرة رافضة لالستيطان.

للقوة المقتحمة ورشقوها بالحجارة والزجاجات وأفادت مصادر محلية أن عشرات الشبان تصدوا 
 الحارقة فيما أطلقت قوات االحتالل قنابل الصوت والغاز بين البنايات السكنية.

 4/9/2021، رام هللا، األيام
 

 أنهار الديك: األسيران صدحن بالتكبير فور قرار اإلفراج عني .20
ج عنها من السجون اإلسرائيلية، قالت الفلسطينية أنهار الديك، المفر : رام هللا/عوض الرجوب

الخميس، إن األسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون "صدحن بالتكبير" فور وصول خبر قرار 
وعن لحظة وصول الخبر لألسيرات ذكرت أن الفرحة كانت "ال توصف، ليس لي  اإلفراج عنها.

نما لكل األسيرات، والتكبيرات )كانت( تصدح في كل مكان" قل إسرائيل في سجونها وتعت. فقط، وا 
معتقال إداريا، وفق مؤسسات مختصة  540طفال، و 225أسيرة، و 41فلسطينيا، بينهم  4,850نحو 

 بشؤون األسرى.
 3/9/2021 ،لألنباءوكالة االناضول 

 
 "حق العودة"... فلسطينيون يتظاهرون تأكيدًا لـ"العتيقة"بعشران السياران  .21

المسيرات الشعبية السلمية في شتى أنحاء الضفة الغربية، في الوقت الذي انطلقت فيه  تل أبيب:
أمس الجمعة، والتي قمعت قوات االحتالل عددًا منها بالقوة وأسفرت عن عشرات اإلصابات، تميزت 

وضمت مركبات قديمة « مسيرة العودة»مدينة جنين باستضافة مظاهرة من نوع غير مألوف، بعنوان 
 طافت شوارع مدينة جنين وقراها.

، يحتفظ بها أصحابها منذ عشرات السنين، وانطلقت «تراثية»مركبة قديمة  60شارك في المسيرة و 
من دوار بلدة عرابة، رافعة األعالم الفلسطينية وأعالما تحمل أسماء المدن والقرى التي هجروا منها 

 ، تأكيدا على حق العودة. 1948في زمن نكبة 
استقرت في وقفة تضامن مع أهالي مخيم جنين الذين شردوا ثم جابت شوارع جنين وقراها وبلداتها، و 

 من قراهم.
 4/9/2021، لندن، الشرق األوسط
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 يافا: وقفة احتجاجية تصديًا لسياسة اإلخالء والتهجير .22
": شارك العشرات من أهالي يافا بعد ظهر امس، في وقفة احتجاجية في حديقة 48"عرب  -يافا

وجاءت الدعوة من  روضة عايش المهددة باإلخالء الفوري من منزلها.الغزازوة بالمدينة، تضامنًا مع 
اللجنة الشعبية لحماية األرض والمسكن في يافا، تصديًا لسياسات التهجير من قبل السلطات 
خصوًصا شركة "عميدار"، بمشاركة نشطاء من مختلف األحزاب والحركات الفاعلة على الساحة 

ورفع  مد بركة، والنائب عن القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة.المحلية ورئيس لجنة المتابعة، مح
المتظاهرون الفتات حملت صورًا لصاحبة المنزل المهدد باإلخالء، باإلضافة إلى شعارات رافضة 

 لسياسة التهجير تحت شعار "يافا ضد سياسة اإلخالء والتهجير".
 4/9/2021، رام هللا، األيام

 
 سكان مخيم اليرموك بدمشق لمنازلهم شروط "قاسية" لعودةتقرير:  .23

ال يزال مشهد الدمار طاغيا على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين  :عمر يوسف -ةشمال سوري
أعوام على سيطرة النظام السوري عليه، فمنظر  3في دمشق جنوبي سوريا رغم مرور أكثر من 

أن هذه المعارك حدثت منذ وقت األنقاض واألبنية المتهالكة بفعل القصف واالشتباكات يوحي ك
، وصنف سابع أكبر منطقة %60وتقدر نسبة دمار أبنية المخيم والبنى التحتية بأكثر من  قريب.

 (.UNITARدمار في سوريا، بحسب مسح أجرته "وكالة األمم المتحدة للتدريب والبحث" )
 عودة وشروط

السماح لسكان المخيم بالعودة إلى ، أعلنت سلطات النظام السوري 2018في نوفمبر/تشرين الثاني 
منازلهم، لكن القرار لم ينفذ وبقي حبرا على ورق، وتعرض المخيم حينها لعمليات نهب وسرقة منظمة 
من قوات النظام السوري والشبيحة، حيث نشر ناشطون وأهاٍل عشرات الصور لعناصر النظام وهم 

وبعد عامين، أصدر النظام السوري قرارا  م.ينقلون األدوات المنزلية واألثاث المسروق خارج المخي
يقضي بتسلم محافظة دمشق طلبات العودة من األهالي  2020جديدا للعودة في أكتوبر/تشرين األول 

ثبات ملكية العقار، والحصول على الموافقة األمنية. 3وفق   شروط وهي: السالمة العامة للبناء، وا 
إن المياه  -في تصريحات إعالمية-مير جزائرلي وقال عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق س

والصرف الصحي متوفران في معظم مناطق المخيم، في حين أن التيار الكهربائي حاليا غير متوفر، 
وتستمر طلبات العودة، بحسب جزائرلي،  ومع بداية العام الحالي ترصد االعتمادات لتوفيره للمخيم.

دمشق منذ فتح باب تسجيل الطلبات في طلب إلى محافظة  1200حيث وصل أكثر من 
طلب فقط حققت الشروط التي وضعتها الحكومة ألجل  500، مضيفا أن 2020أكتوبر/تشرين األول 
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ورغم ذلك فإن عدد العائالت الفلسطينية التي عادت إلى مخيم اليرموك أقل من  تأمين عملية العودة.
، وفق "مجموعة العمل من 2011عام ألف شخص  150عائلة، في حين كان يقطنه أكثر من  500

 أجل فلسطينيي سوريا" المعنية بشأن الالجئين الفلسطينيين.
 دمار ممنهج

المنسق العام لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، طارق حمود، تساءل عن سبب تدمير البنى 
ا إليه، إن كان التحتية في مخيم اليرموك تدميرا منهجيا من قبل قوات النظام السوري بعد دخوله

إن النظام  -في حديث للجزيرة نت-وقال حمود  النظام يتحدث عن نية إعادة سكان المخيم إليه.
السوري عبر محافظة دمشق أقّر إعادة المخطط التنظيمي الجديد للمخيم رغم االعتراضات، بما 

 استراتيجيةعزيز يتوافق مع االحتياجات األمنية في العاصمة دمشق حسب منظوره، والهدف منه هو ت
 فلسطينيين أقل في العاصمة وأكثر في األطراف.

 نهب وسرقان
من المشاركين في  %93.2وحسب تقرير استبياني لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، فإن 

االستبيان تعرضت منازلهم لعمليات السرقة من نهب األثاث واألبواب والشبابيك واألسالك الكهربائية 
ويؤكد التقرير أن عناصر النظام السوري قاموا بسرقة منازل المدنيين في مخيم اليرموك  وغيرها.

، في ظاهرة بات يطلق عليها 2018مايو/أيار  21واألحياء المجاورة له التي سيطر عليها النظام في 
 اسم "التعفيش".

 3/9/2021. نن، الجزيرة

 
 ٍن مباشرة قبل نهاية العام الحاليالسيسي تعّهد بدعوة تل أبيب إلى مفاوضا": األخبار" .24

الفلسطيني، بغطاء من إدارة جو بايدن، تحّركاته على  -األردني  -يكّثف الثالثي المصري القاهرة: 
ومن أجل ذلك، يسعى عبد الفتاح السيسي إلى إطالق «. عملية السالم»خّط إحياء ما ُتسّمى 

قبل نهاية العام الجاري، توازيًا مع استمرار مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 
تنمية »توّسط بالده إلرساء هدنة طويلة األمد في غزة، تتيح، وفق ما تُنّظر له القاهرة، البدء بمشاريع 

وبحسب مصادر شاركت في جزء من اللقاءات الثالثية التي تضّمنت جلسًة . في القطاع« مستدامة
خطوطًا عريضة الستئناف المفاوضات، بما يتناسب مع  مغلقة، فإن السيسي سيعرض على بينت

أو « الكنيست»طبيعة التعقيدات التي تعتري الحكومة اإلسرائيلية الحالية، وبما يسمح بتقّبلها داخل 
، فإن السيسي، الذي تعّهد بدعوة «األخبار»حتى في الشارع. ووفق مصدر مصري تحّدث إلى 

مفاوضات مباشرة قد تجري في شرم الشيخ قبل نهاية العام  الحكومة اإلسرائيلية إلى االنخراط في
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في أقرب فرصة، سواًء بحضور أطراف عربية إلى جانب « مؤتمر للسالم»الحالي، يأمل في عقد 
الواليات المتحدة، أو اقتصاره في مرحلة أولى على مصر واألردن، وهو أمر سيكون رهنًا بمدى 

فيما ستجري مناقشة األمر مع اإلماراتيين أيضًا، في اهتمام واشنطن بحضور الجوالت األولى، 
 لقاءات مرتقبة خالل الفترة المقبلة.

 4/9/2021، بيرون، األخبار
 

 الرئاسة المصرية: بدء إعادة اإلعمار بقطاع غزة خالل أيام .25
 قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن أعمال التشييد والبناء بقطاع: القاهرة

غزة ستبدأ خالل األيام القادمة ضمن جهود إعادة إعمار القطاع، موضحا أن المرحلة األولى قاربت 
وأضاف المتحدث في تصريح، مساء يوم الجمعة لـ  على االنتهاء لرفع آثار التدمير في القطاع.

إعادة  "راديو مصر، أن القمة المصرية األردنية الفلسطينية، التي عقدت بالقاهرة، تناولت جهود
اإلعمار بغزة، وجاءت استمرارا للمشاورات بين الدول الثالث، مشيرا إلى مناقشتها كذلك العمل على 
تثبيت الهدنة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين والتهدئة الشاملة في القدس والضفة ووقف كل األعمال 

 العدائية ووقف االستيطان.
 4/9/2021اإلخبارية، وكالة سما 

 
 تضغطان على حماس لوقف االرباك الليلي ومصر رية: قطر"كان" العب .26

ن مصر وقطر تضغطان على حماس من أجل وقف أكشفت قناة "كان" العبرية عن : القدس المحتلة
االرباك الليلي بمحاذاة السياج الحدودي مع إسرائيل، حتى ال تعّرض تسهيالت غزة للخطر. وقد تم 

ن أموال المساعدات من قطر أضافت القناة أو  ى قيادة حماس.نقل هذه الرسائل في األيام األخيرة إل
والتي سيتم توزيعها على األسر المحتاجة في غزة في األسابيع المقبلة من خالل بطاقات قابلة 

 دوالر لكل أسرة. 100 -إلعادة الشحن ستصدرها األمم المتحدة 
  4/9/2021اإلخبارية، وكالة سما 

 
 بيبفي سورية رًدا على صاروخ تل أ الجيش اإلسرائيلي عاود القصف .27

الجمعة، قصف مواقع في سورية بعد انتهاء  –عاود الجيش اإلسرائيلي، ليل الخميس : بالل ضاهر
غاراته األولى، رًدا على سقوط مضاد جوي سوري في البحر قبالة تل أبيب، بحسب ما ذكرت إذاعة 

ي لإلذاعة، فإّن الغارات األولى استهدفت ووفًقا للمراسل العسكر  الجيش اإلسرائيلي، مساء الجمعة.
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"مواقع إيرانية مهّمة في مطار دمشق الدولي، من بينها مخزن يحوي وسائل قتالية إستراتيجّية"، قبل 
، لنقل رسالة إلى السوريين"، وزعم SA-5أن يستهدف "مّرة أخرى، وبشكل استثنائي، بطارية صواريخ 

ر في أماكن في تل أبيب صباح اليوم، الجمعة، على شظايا وُعث أّن البطارية أصيبت "بشكل كبير".
جو، مضاد للطائرات، تم إطالقه من سورية في موازاة الغارة اإلسرائيلية  –كبيرة من صاروخ أرض 

 في منطقة دمشق، الليلة الماضية.
 3/9/2021، 48عرب 

 
 "فلسطينيةمصالحة وطنية "البرلمان العربي يثّمن مخرجان القمة الثالثية ويطالب بـ .28

التي « القمة الثالثية»أعرب عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، عن تثمينه مخرجات  القاهرة:
جمعت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل األردني الملك عبد هللا الثاني، ورئيس 

أشاد العسومي و  السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، والتي عقدت في القاهرة.
مضامين البيان الختامي الصادر عن القمة، والذي أكد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها »بـ

كما أكد على أن  «.القضية العربية األولى، ودعم الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني
مل على تحقيق البرلمان العربي يضم صوته إلى صوت قادة الدول الثالث بشأن أهمية الع»

المصالحة الوطنية الفلسطينية وضرورة تجاوب جميع األطراف الفلسطينية مع الجهود التي تبذلها 
 «.مصر في هذا الملف إعالًء للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني

 3/9/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 أوزباكستان تؤكد دعمها الكامل لفلسطين .29
رية أوزباكستان فرقات صيديقوف موقف بالده الثابت والداعم أكد نائب وزير خارجية جمهو : طشقند

وأكد صيديقوف اهتمامه بتأطير ومأسسة التعاون مع  للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.
الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي من خالل التوقيع على اتفاقية تعاون تلبي أولويات واحتياجات 

التاريخية بين الشعبين واهتمام بالده في تطوير وتعزيز التعاون  ةلعالقالطرفين، وتعكس عمق ا
التنموي بما يعود بالمنفعة والمصلحة للبلدين ومصلحة دول أخرى تقع ضمن االولويات وخطط العمل 

 المشتركة.
 3/9/2021، القدس، القدس
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 انونيا بقتل الفلسطينيينشركاء ق "إسرائيلـ"منظمة أميركية وعالمية تعتبر مصدري األسلحة ل 120  .30
منظمة من الواليات المتحدة االمريكية وأوروبا وفلسطين ودول أخرى، في رسالة مفتوحة  120اعتبرت 

وجهت إلى الدول األطراف في معاهدة تجارة األسلحة، من تبعات قانونية ستطال من يصدر أو 
لى إسرائيل باعتبارهم شركاء في قتل المدنيين الفلسطينيين، وطالبت بفرض  يستورد أسلحة من وا 

 حظر أسلحة شامل في اتجاهين على إسرائيل.
بعدة لغات "نحن في التحالف العالمي للقادة  ]أول أمس[ ودعت الرسالة المفتوحة التي نشرت اليوم

من المجتمع المدني واألوساط األكاديمية والفنية واإلعالم واألعمال والسياسية والدينية وأصحاب 
( إلى العمل ATTيع أنحاء العالم، ندعو الدول األطراف في معاهدة تجارة األسلحة )الضمير في جم

بحزم لوضع حد الستخدام إسرائيل السيئ السمعة لألسلحة والمعدات العسكرية والتي ارتكبت 
بواسطتها انتهاكات خطيرة للقانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان ضد المدنيين الفلسطينيين، 

 حظر أسلحة شامل ثنائي االتجاه على إسرائيل. مطالبة بفرض
واشارت الرسالة الى جرائم اسرائيل في ربيع العام الحالي عندما قامت، قوات االحتالل اإلسرائيلي 
بمهاجمة المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وداخل 

 إسرائيل.
 3/9/2021، ان الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوم

 
 بمقاطعة المستوطنان ” بن آند جيري“عدد كبير من الناخبين األميركيين يدعمون قرار شركة  .31

( بوقف بيع اآليس كريم في المستوطنات اإلسرائيلية في Ben & Jerryيحظي قرار بن آند جيري )
 يركيين. األراضي الفلسطينية المحتلة بدعم عدد كبير من الناخبين األم

” جون زغبي ستراتيجيز“وأجرته شركة ” المعهد العربي األميركي“ووجد استطالع حديث أجراه 
المعروفة باستطالعاتها الدقيقة بالشؤون االنتخابية في الواليات المتحدة، الديمقراطيين والمستقلين 

وبحسب على وجه الخصوص، دعًما قويا لجهود المقاطعة بين الناخبين غير الجمهوريين. 
بسحب ” بن آند جيري“من األميركيين يوافقون على القرار الذي اتخذته شركة  %49االستطالع فإن 

 منتجاتها من المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
 %65فقط ال يوافقون على قرار الشركة، وبين الديمقراطيين، كان الهامش  %31ووجد االستطالع أن 

 من الذين يعارضونه. %18ن االستطالع، و من الذين يؤيدو 
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من المشروع للذين يعارضون سياسات “، قال الناخبون األميركيون إنه %26مقابل  %43وبهامش 
االستيطان اإلسرائيلية الدعوة إلى المقاطعة أو فرض عقوبات للتعبير عن استيائهم من هذه 

 .%15ى إل %57السياسات، بينما كانت الهامش بين الديمقراطيين، 
 3/9/2021القدس، القدس، 

 
 األمريكية بسبب دعمها للمستوطنين اإلسرائيليين "السوق الحرة"دعوة لمقاطعة  .32

إلى مقاطعة السوق الحرة األمريكية بسبب ارتباط ” تحالف جنوب فلوريدا من أجل فلسطين“دعا 
عية والطرد القسري الشركة، التي تتخذ من ميامي مقرا لها، بالمستوطنات اإلسرائيلية غير الشر 

 للفلسطينيين.
متجرًا  180التي تملكها عائلة فاليس تدير أكثر من ” السوق الحرة“أن شركة ” موندويز“وأوضح موقع 

في المطارات والمعابر في الواليات المتحدة وأمريكا الالتينية، ووفقًا لتقارير دولية، فقد تبرعت الشركة 
 توطنين على مدى عشر سنوات.مليون دوالر لمجموعات المس 5.6بمبلغ 

 وقدمت الشركة دعمًا ماليًا للجماعات اليهودية المتطرفة في الخليل المحتلة.
الصوت اليهودي من أجل السالم في ”و” دريم ديفندرز“وضم التحالف الذي يدعو للمقاطعة جماعة 

” وب فلوريداجن –طالب من أجل العدالة في فلسطين ”و” جنوب فلوريدا -العودة”و” جوب فلوريدا
 اإلسالمية )كير( واتحاد مسلمي جنوب فلوريدا. -ومجلس العالقات األمريكية

 3/9/2021القدس العربي، لندن، 
 

 "4"أوهام في العمل الفلسطيني  .33
 محسن محمد صالحأ د 

 ناقشنا في مقاالت سابقة ثمانية أوهام في العمل الفلسطيني، ونناقش في هذا المقال وهمين آخرين.
 لتاسع: تحرير فلسطين من داخلها:الوهم ا

المقاومة الفلسطينية في الداخل، وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ومواجهته لالحتالل بكل 
السبل، ركن أصيل في مشروع تحرير فلسطين من نهرها إلى بحرها. كما أن تحرير أي جزء من 

لسطين، والتأسيس لمشروع فلسطين نتيجة ضربات المقاومة، هو خطوة مهمة باتجاه تحرير كل ف
المقاومة على األرض المحررة. وهذه المقاومة وهذا الصمود يشّكالن حائط صدٍّ في وجه المشروع 
الصهيوني، وخط الدفاع األول عن األمة، ورأس حربة في مواجهته، وأداة قوية في اهتزاز أمنه 

 وضرب اقتصاده، ونزع "شرعيته".
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تحرير فلسطين من داخلها، هو حالة اليأس من البيئة  ربما كان أحد أسباب حديث البعض عن
العربية واإلسالمية الضعيفة والمتخلفة والمفككة، وركون الفلسطينيين الُمحِبط عشرات السنوات بعد 
النكبة بانتظار التحرير القادم من البلدان العربية، والهزائم التي تلقتها الجيوش العربية، وجنوح البلدان 

ة السلمية والتطبيع مع العدو؛ في مقابل ما حققته قوى المقاومة من أعمال بطولية العربية للتسوي
وانتصارات خصوصا في قطاع غزة. غير أن هذا التوصيف يؤكد الدور الحيوي للمقاومة، لكنه ال 

 يلغي المسار الحيوي للبيئة االستراتيجية المحيطة عندما يتعلق األمر بالتحرير الكامل لفلسطين.
 1948هاء المشروع الصهيوني والتحرير الكامل لفلسطين، بما في ذلك األرض المحتلة سنة إّن إن

التي قام عليها الكيان اإلسرائيلي، أمر مرتبط بمعادلة أوسع مبنية على أساس تحقيق تكافؤ أو تفوق 
استراتيجي مع الكيان، بحيث ترجح موازين القوى لصالح مشروع التحرير في مقابل المشروع 

 هيوني.الص
قد يقوم الكيان الصهيوني بانسحابات وا عادة تموضع بما يتوافق مع حساباته االستراتيجية ومصالحه 

، التي 1967العليا، وتقليل األعباء والمخاطر، وهو ما قد ينطبق على أجزاء من األرض المحتلة سنة 
ولكن مسألة انهياره وانتهائه ُتعدُّ أرضا محتلة، طبقا لما يسمى "الشرعية الدولية" والقانون الدولي؛ 

 ككيان أمٌر آخر.
تشير الحقائق الموضوعية إلى أن الكيان الصهيوني يملك قوة عسكرية متفوقة، يمكن أن تهزم البلدان 
العربية، كما يملك أسلحة دمار شامل بما في ذلك أكثر من مئتي قنبلة نووية، وعندما يتعرض لخطر 

 عن أدائه في اإلدارة التقليدية للصراع.وجودي، فإن أداءه العسكري سيختلف 
كما أن المشروع الصهيوني يملك مظلة دولية من قوى عظمى تدعمه وتوفر له الغطاء السياسي 
والعسكري واالقتصادي، ألن وجوده مرتبط بمصالحها الكبرى، وخصوصا الواليات المتحدة، وقبل 

استمراره وترعى شروط تفوقه. ومن ثم ذلك بريطانيا وغيرها. فهي نفسها رعت إقامته، كما ترعى 
نما يتخذ شكال أوسع في مواجهة تحالف المصالح الدولية  فالصراع ليس مجرد صراع مع الكيان، وا 
ن تفكيك  وارتباطاتها به، وبخلفياتها الدينية والثقافية واأليديولوجية واالقتصادية التي تدفعها لحمايته. وا 

 ة يقع ضمن المعركة األوسع في إدارة الصراع مع العدو.هذه العالقة وتحويلها إلى حالة خاسر 
، وتؤيد 1948ثم إن ما يسمى "الشرعية الدولية" تعترف بالكيان اإلسرائيلي على فلسطين المحتلة 

االنسحاب اإلسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، وستقف ضد أي محاوالت إلنهاء هذا 
"العقلية" الدولية، مرتبط بنشوء معادالت جديدة في المنطقة، الكيان، ما لم يطرأ تغيير جوهري في 

وتحول الكيان إلى عبء كبير على المنظومة الدولية، وتطور وفعالية الدعاية واإلعالم المقاوم 
 إلحداث نقلة نوعية من هذا النوع.
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غير أن وصحيح أن أحد أسباب انسحاب االحتالل اإلسرائيلي هو المقاومة الفلسطينية وبطوالتها، 
، جاء أيضا ضمن عملية إعادة تموضع إسرائيلي، وفق خطة 2005االنسحاب بحد ذاته في سنة 

شارون التي هدفت لفرض مسار تسوية سلمية مبني على انسحاب من طرف واحد؛ بحيث يتخلص 
دارة مناطق الكثافة السكانية العالية وعلى رأسها قطاع غزة، واالحتفاظ  الكيان من أعباء احتالل وا 
بأكبر قدر من األراضي ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وهو ما يحدث في الضفة الغربية. كما 
حافظ على قدر من الهيمنة على األرض التي انسحب منها. ولذلك، فقد أبقى على حصاره لقطاع 

 غزة، وعلى تحّكمه بحدوده البرية والبحرية والجوية طوال السنوات الستة عشر الماضية.
ير فلسطين عملية متكاملة تتم بالتوازي بين مشروع المقاومة الفلسطيني، والمشروع النهضوي إن تحر 

 الوحدوي لألمة؛ وال يلغي أحدهما اآلخر، كما ال يحّل مكانه.
 الوهم العاشر: تحرير فلسطين دون مشروع نهضوي وحدوي:

 وهذه النقطة مرتبطة بشكل وثيق بسابقتها.
الفلسطينيين وحدهم وال أرض فلسطين وحدها، وهو كيان نشأ في  ال يستهدف المشروع الصهيوني

قلب العالم العربي وقلب العالم اإلسالمي، يفصل شطري هذين العالمين اآلسيوي عن شطرهما 
األفريقي. وهو كيان عدواني توسعي، ال يجد لنفسه مستقبال في المنطقة إال إذا كان ما حوله )البيئة 

يفا ومتخلفا وُمفككا؛ فالبيئة العربية المسلمة هي بطبيعتها بيئة معادية االستراتيجية المحيطة( ضع
لهذا الكيان، وهذا سبب وجود أنظمة فاسدة ومستبدة ال تعكس إرادة شعوبها؛ وهي ُتمثل "القشرة" 
السطحية الراغبة في التسوية والتطبيع؛ تعبيرا عن عجزها أو ضمانا لبقائها من خالل إرضاء القوى 

 لحليفة للكيان وعلى رأسها الواليات المتحدة.الدولية ا
إن جوهر القضية الفلسطينية مرتبط بمشروع استنهاض األمة؛ إذ إن المعادلة التي يقوم على أساسها 
الكيان الصهيوني أن قوته واستمراره مرهون بضعف األمة وتخلفها، وأن إنهاءه وزواله مرهون بقوتها 

 ئة االستراتيجية المحيطة به.ونهضتها ووحدتها، وتحديدا في البي
ومن ثم، فإذا كان الهدف هو تحرير فلسطين كاملة، فإن الحديث عن التكافؤ االستراتيجي والوصول 
إلى "النقطة الحرجة" التي ُتمكِّن من المضي في إنهاء الكيان، يرتبط بمشروع نهضوي وحدوي، 

ئة هي التي تشّكل حاضنة المقاومة في خصوصا في البيئة االستراتيجية المحيطة بفلسطين. وهذه البي
الداخل ورئته وعناصر نموه وعنفوانه؛ وهي التي تملك )بعيدا عن هيمنة االحتالل( األسباب واألدوات 

 التي تمكنها من معالجة االختالل في موازين القوى، وتحقيق الثقل النوعي المطلوب.
الدولية التي تفرضها، هي اختبار التأهيل إن قضية فلسطين بخطورتها والتحديات الكبرى اإلقليمية و 

وبرنامج الصعود الكبير الممزوج باآلالم والمعاناة والمصاعب؛ الذي قدَّره هللا سبحانه لألمة لالرتقاء 
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لمستوى "االستخالف" في األرض، ومستوى التحرير على يد جيٍل هم "عباٌد هلل، أولي بأس شديد" 
ن األزمات الت5)سورة اإلسراء:  ي تشهدها المنطقة، وتجربة ما يعرف بـ"الربيع العربي" الذي (. وا 

ظهرت فيه روح األمة المتطلعة للحرية والتغيير، والمنسجمة مع عقيدتها وتاريخها وتراثها، هي 
مؤشرات على حالة المخاض التي تشهدها المنطقة، باتجاه موجة جديدة أو موجات قادمة تستعيد 

امتها، وتستنهض عوامل قوتها ووحدتها ونهضتها، وتتماهى مع فيها األمة إرادتها وعزتها وكر 
المقاومة في فلسطين، لتحقق "الوزن النوعي" المطلوب، ولتفرض موازين قوى إقليمية ودولية جديدة، 

 وتتقدم نحو تحرير كل فلسطين.
لى لقاء مع أوهام أخرى!!  وا 

 3/9/2021، 21موقع عربي 
 

 من أين لك هةا يا حماس؟ .34
 و شمالةفايز أب د.

من عاداتي أال أرد على طارق الليل، ولكن إلحاح الهاتف، ورنين جرس الباب الخارجي، أجبراني 
 على الرد!

 قال أحدهم: تفضل معنا لدقائق! وال تقلق، سنريك شيًئا مهًما.
رغم حذري، وعدم معرفتي بهم، فقد أغراني الفضول إلى مرافقتهم، وال سيما أنني قد وثقت بحديثهم، 

 تجزع نفسي من لثامهم رعًبا.ولم 
لم يعِطني الرجل الذي رافقني فرصة استبدال ثيابي، وما أن صعدت معهم سيارة الجيب حتى أسدل 
الستائر، لقد توجست بعض الريبة، وأنا ال أدري أين أنا؟ ولكن الصوت ذاته قال لي: ال تقلق. ولم 

 .أقلق حين توقفت سيارة الجيب، وفتح الباب، وقال لي: تفضل
نزلت حذًرا برجلي اليمني، ويا للعجب، أين أنا؟ ما هذا؟ أظن أنني تحت األرض، أنا أمام مصانع 
للسالح، وأرى مخازن على مدى البصر؛ قذائف من كل األنواع واألحجام، ومضادات، وبنادق، 
وألغام، ومدافع، وصواريخ يصل مداها إلى تل أبيب؛ كما قال المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت 

 أحرنوت" "أليكس فيشمان".
تساءلت: من أنتم؟ وكيف حصلتم على هذه المصانع؟ من أين لكم كل هذا السالح، من أين لكم 

 المال الذي جلب هذا السالح؟ وكيف أوصلتموه رغم الحصار؟
 قال أحدهم: تقّدم، وتفقد المكان جيًدا، انظر في كل اتجاه، راقب، ووثق في ذاكرتك دون تصوير.
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كرني بوالية فرجينيا في الواليات المتحدة األمريكية قبل عشر سنوات، حين نزلت من سيارة المكان يذ
أحد األقارب العاملين في الخارجية األمريكية، فإذا بي تحت األرض عدة طوابق، وبمساحة عشرات 

 الدونمات، تستخدم موقًفا آلالف السيارات، أنا أقف اليوم أمام التصميم الهندسي نفسه.
ت: من أوحى لكم بهذا؟ كيف أبدعتم هذا؟ كيف أقمتم عدة طوابق تحت األرض لتخزين تساءل

السالح، والمعدات؟ كيف أنشأتم هذه المدينة المترامية، من أين لكم اإلسمنت، والحديد، والخبرة 
 الهندسية، كيف أنجزتم عماًل بهذا الحجم، وبهذه السرية، وبهذه السرعة، من أنتم؟

 ، لنكمل الجولة، نحن أصحاب أقدس قضية على وجه األرض.قال: اصعد السيارة
السيارة تتحرك تحت األرض، في مكان ال أعرف أين هو، السيارة تمر عن مخازن لمولدات 
الكهرباء، وعن مخازن ألنابيب المياه بكل األحجام، تكاد تغطي أرض فلسطين، والسيارة تمر عن 

 قتال، وينامون داخل الغرف مطمئنين.مباٍن تحت األرض يتعلم فيها الشباب فنون ال
السيارة تمر عن ساحات تدريب تحت األرض، وتمر عن رجال يركبون "التكتوك" في شوارع تحت 
األرض، اإلنارة فيها أفضل منها فوق األرض، شبكة الصرف الصحي تحت األرض أنظم منها فوق 

، والتنقل، ونقل المعدات، األرض، أنابيب المياه، وخطوط الهاتف، وسالسة الحركة، والتدريب
 وتخزين العبوات، والوقود، واألخشاب، والحديد، واأللمنيوم، والمطاط، والبالستك، والقصدير والبارود!

فما هذا العالم الممتد المتواصل الذي يعج بالحياة؟ من أنتم؟ أال تخشون الهجوم )اإلسرائيلي(، أال 
 تخافون االنفجار؟ أال تخافون التشريك؟

 في كل األحوال، وعلى كل سؤال: نحن أصحاب أقدس قضية، فال تقلق. الجواب
 قلت: سأكتب، سأصف كل الذي أرى: قال: ال مشكلة لدينا، قل ما تعرف.

ورغم أنهم لم يفصحوا عن هويتهم، إال أنني تأكدت أنهم من رجال المقاومة الفلسطينية، وأنهم يعّدون 
ًئا، ويرتبون أنفسهم ليوم المواجهة الخطير، وأثق أنهم أنفسهم ليوم ال يجزي فيه والد عن ولده شي

 واثقون من االنتصار الكبير.
، وقبل حرب 2012، قبل معركة حجارة السجيل 23/10/2010عاًما بتاريخ  11كتبت هذا المقال قبل 
، وقد جاءت نتائج المعارك مع العدو لتؤكد ما ذهبت إليه في مقالي، 2014العصف المأكول سنة 

 تقدم بالشكر لشبكة فلسطين للحوار التي لما تزل تحتفظ بالمقال على موقعها.وهنا أ
 وأنا أعاود نشر المقال في هذه األيام، أضيف هاتين الفقرتين:

عامًا، وأثبت اقترابه من الواقع، اليوم أجزم أن للمقاومة  11األولى: ذلك التصور الخيالي كان قبل 
، رغم وجود الجدار 1948الفلسطينية المغتصبة سنة  قدرة على تحرير أجزاء هامة من األرض

 اإللكتروني!
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الثانية: ضمن هذه التصور الخيالي لحال المقاومة في قطاع غزة، طاف ذهني على واقع الضفة 
الغربية، ترى؛ لو أغمضت السلطة الفلسطينية عينيها قلياًل، وسمحت للمقاومة بالتسلح، والتدريب، 

اإلسرائيلي، أما كانت ستثير فزع المستوطنين الصهاينة، وتجبرهم على واإلعداد لمواجهة المحتل 
 الهروب من الضفة الغربية، مثلما هربوا ذات يوٍم من قطاع غزة؟

 2/9/2021فلسطين أون الين، 
 

 إخفاقان بنيوية وفكرية تهدد وجود إسرائيل .35
 يوسي بلوم هليفي

؛ الذي ورد في كتاب لوبا الياف "بالد الغزال"، يذكرنا ما يجري في بالدنا في األشهر األخيرة بالنورس
والذي نشر قبل نحو سنة من حرب "يوم الغفران". ينظر النورس من األعلى وهو محّلق في السماء 
الى سفينة االستمتاع، ويصفر، ويحّذر مسافريها بينما يقف على جسر القيادة قباطنتها سكرى بخمر 

قودون سفينتهم في البحر العاصف مباشرة نحو التحطم على مجدهم، وواثقين بأنفسهم وبمكانتهم، وي
الصخور. منذ زمن طويل وخبراء كثيرون وطيبون يصرخون هنا ويوجهون النداء لالستيقاظ 
كالنورس، وليس ثمة من يستمع لصرختهم. ابتداء من الراحل عمانويل فالد، مرورًا بامانتسيا حن، 

 هن، وآري شافيت، وايلي ديكل وغيرهم.واوري ميلشتاين، واسحق بريك، وغرشون هكو 
هو جملة  –من عظماء المفكرين في هذا المجال  –األمن القومي، بروح مذهب يهوشع هركابي 

كاملة من المواضيع التي ال تتلخص في جوانب الحرب واالستراتيجية العسكرية. فقوة ومتانة الدولة 
لقوة العسكرية وبين باقي المقدرات في العموم متعلقتان بالميزان الذي بين المقدرات المستثمرة في ا

الوطني، والتي تضمن قوة صمود مواطني الدولة في وقت االزمة، بما فيها الدفاع عن الجبهة 
الداخلية، وضمان الحركة داخل حدود الدولة وخارجها، بما في ذلك قدرة نقل القوات في خطوط 

الطاقة والمياه، والحركة الحرة في البر وفي الجو داخلية وخارجية، وضمان التوريد الجاري للغذاء، و 
وفي البحر من الدولة ومن خارجها، وحماية صحة الشعب، المعنويات الوطنية واألمن الشخصي 
للمواطنين في اوقات الطوارئ، وبشكل خاص في إسرائيل، واحباط "االرهاب" النابع من تهديدات 

 كرية وتتجند للحرب ضد التهديد الخارجي.داخلية، في الوقت الذي تستعد فيه القوة العس
دولة إسرائيل، في العقود الثالثة التي انقضت منذ اتفاقات أوسلو، غيرت وجهها. إنجازاتها 
االقتصادية، والعلمية، والقومية، التي تثير الحسد والعجب في اوساط أمم العالم، تقف أمام أزمة 

تدخل الى هذه المعادلة "عرب إسرائيل" كعدو اجتماعية واقتصادية عميقة تعرض للخطر وجودها و 
 داخلي.
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حملة "حارس األسوار"، وهي واحدة من حمالت كثيرة تندرج على لسان مفكرينا االستراتيجيين في 
"المعركة بين الحروب"، كشفت عن االخفاقات البنيوية لجهاز األمن القومي لدينا، والذي يؤدي  إطار

على التحرر منه بإسرائيل الى خط وجودي كما يوصف في فصل الجمود المتواصل وانعدام القدرة 
 "سياسة األمن القومي" لهركابي في كتابه "حرب واستراتيجية".

 جمود "مفهوم االحتواء"
منذ حرب الخليج االولى ليس لقوتنا العسكرية القدرة على ردع العدو عن إطالق الصواريخ نحو 

ملموسًا بسبب جمود "مفهوم االحتواء" لدى الجيش الجبهة الداخلية المدنية، وأصبح التهديد 
الذي يسيطر  لإلرهاباإلسرائيلي، األخ غير القانوني لمفاهيم "ليس هناك من ننتصر عليه" و"ال حل 

 على السكان المدنيين".
واتفاقات السالم التي وقعت مع االردن ومصر ومؤخرًا مع دول الخليج  2003هزيمة العراق في العام 

فهوم خطير يقضي بأن تهديدات الحرب الشاملة ضد الجيوش النظامية انتهت من العالم. أدت الى م
ونتيجة لذلك، اثناء السنوات الثالثين األخيرة، فكك الجيش اإلسرائيلي قسما كبيرا من الجيش البري 

 لقوات االحتياط، وهو القوة األساس في قدرة الدولة على الدفاع عن وجودها بكل مقياس.
نا الى وضع قوات الذراع البرية سنكتشف أنه حيال القوة العسكرية الهائلة للجيش المصري في إذا نظر 
تقف فرقة لوائية واحدة فقط ستضطر  –والتي بنيت في ظل الخرق الواضح التفاقات السالم  –سيناء 

قتالية عند الطوارئ الى التصدي لبنية تحتية مصرية لوجستية واسعة النطاق من الوقود والوسائل ال
ساعة، موجة هجوم اولى تضم جيشا من ثالث  12التي تسمح بأن تلقي على النقب، في أقل من 

فرق مدرعة، وهذا ال يشمل االلوية المستقلة التي تنضم اليها في القتال. يقصر اليراع عن وصف ما 
مات بعد اجتياح الجيش اإلسرائيلي استحكا 1960يمكن ان يحصل في العودة الى "تأهب روتم" 

توفيق السورية، عندما فشلت االستخبارات في العثور على فرقة مدرعة مصرية دخلت إلى جبل لبني 
على خط الحدود في الجنوب يرافقها ألوية مشاة اخرى. ونشر الجيش اإلسرائيلي، الذي تفاجأ، القوات 

تياط بأوامر بصعوبة، حيث بعث على عجل بمعظم القوة النظامية الى الجنوب وبالتوازي جند االح
 طوارئ.

القصور األكبر للجيش اإلسرائيلي، في ظل وزير الدفاع الحالي ورئيس االركان، كما يتبين من 
شهادة اللواء احتياط اسحق بريك، هو ان الفرق البرية القليلة في االحتياط التي تبقت بعد حل األطر 

د كفاءاتها العملياتية عميقا تحت وارسال آالف المدرعات الى الخردة لم تتدرب لسنوات طويلة، وتوج
 الخط األحمر.
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أمر صادم وقع في حملة "حارس األسوار" عندما رفض وزير الدفاع، اغلب الظن بإلهام من المعهد 
اإلسرائيلي للديمقراطية، االستجابة بداية لطلب وزير االمن الداخلي والمفتش العام تعزيز الشرطة، 

رب اإلسرائيليين الذين هاجموا جيرانهم اليهود في المدن التي وقفت بال وسيلة امام آالف الع
المختلطة، في ظل تشويش حركة القوات العملياتية للجيش اإلسرائيلي والشرطة في كل المحاور في 
البالد وال سيما على طرق الجنوب. وفقط بعد ذلك جند مقاتلو حرس الحدود الذين نقلوا الى المدن 

 المختلطة.
شف عندما رفض سائقو الشاحنات التي تنقل الدبابات والعتاد، والذين قصور معيب آخر انك

تستأجرهم وزارة الدفاع من شركات مدنية، الخروج الى عملهم "كي ال يمسوا بإخوانهم في غزة". 
سالحهم في القاعدة اثناء  بإبقاءإضافة الى ذلك صدر أمر قيادي فزع لجنود االحتياط الذين جندوا 

ج اليها بلباس مدني، "كي ال يستفزوا ويوقظوا االضطرابات مع السكان العرب"، اإلجازة، بل الخرو 
 والغيت تدريبات التوجيه لوحدات النخبة في الجنوب لسبب مشابه.

لماذا لم يعمل أي قائد قاعدة من الجيش اإلسرائيلي في "اعمال الشغب" االخيرة بمبادرة منه ضد 
 1976انوش بن غال في اضطرابات عرب الجليل في العام "المشاغبين" العرب، مثلما عمل اللواء ي

عندما بعث القوة التي تحت قيادته للقضاء على التمرد العنيف في الشمال وأعاد النظام الى سابق 
سنة لم تقض ابدا مضاجع سياسيينا  61عهده؟ واالخطر من ذلك، فإن العودة الى "تأهب روتم" قبل 

جنود الدائمين على حساب المقدرات الالزمة للقوة العسكرية الهابطة وقادتنا، المنشغلين بشروط أجر ال
 للجيش بعامة والذراع البرية بخاصة.

استمرارا لخضوعها  –ان االنسحاب األميركي المعيب من افغانستان، وقريبا من العراق، بث 
هيمنة االقليمية، لل إيرانريح اسناد شديدة القوة في تطلعات  –السياسي في االتفاق النووي االيراني 

ومن شأن هذا ليس فقط ان يجرف السعودية ودول الخليج التي بدأت تغازلها بعد حرب ترامب، بل 
 وايضا تغري مصر بمواصلة التآكل في اتفاق تجريد سيناء وخلق تهديد وجودي على دولة إسرائيل.

 
القوة  بإسنادالم، ما بحث في وضع يفرض فيه تحالف اإلس إذاخيرًا يفعل "الكابينت" األمني  

العسكرية المصرية في سيناء، على دولة إسرائيل شروط استسالم؛ ما يعتبر تهديدا خطيرا على وجود 
 دولة إسرائيل قبل النووي اإليراني بكثير.

 "معاريف"
 4/9/2021األيام، رام هللا، 
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