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.. ورسائل غاضبة من غزة تنذر "حرق السجون"أسرى الجهاد خشية من  توقف نقل "إسرائيل" .1
 "مواجهة مسلحة"بـ

تنذر عملية تتبع قوات االحتالل لألسرى الفلسطينيين الستة، الذين هربوا قبل  أشرف الهور: –غزة 
 اإلسرائيلي، والتي يستخدم فيها األمن اإلسرائيلي كل اإلمكانيات األمنية” جلبوع“أيام من سجن 

والعسكرية، إلى تصعيد عسكري مع قطاع غزة، في وقت أجبرت سلطات االحتالل على وقف 
ووفق مصدر في فصائل  عمليات نقل أسرى حركة الجهاد وتشتيتهم، بعد تهديدهم بحرق غرفهم.

أن خيارات التعامل مع العقلية اإلسرائيلية القائمة على القتل ” القدس العربي”المقاومة، فقد أكد لـ
سيكون له دور لردع االحتالل، ولضمان سالمة ” سالح المقاومة“نكيل واالنتقام كثيرة، وأن والت

 األسرى الستة، الفتا إلى أن هذا الخيار أبلغ للوسطاء.
” جلبوع“العبرية، إن ما بدأ في النفق قرب سجن ” يديعوت أحرونوت“وفي هذا السياق، قالت صحيفة 

غزة، وذكرت في تقرير لها أن الخوف الفلسطيني من تدهور  قد ينتهي بمنصة إلطالق الصواريخ من
وأشارت إلى التهديد الذي صدر عن األذرع  أوضاع األسرى، بدأ يعطي إشارات تهديد ورسائل وعيد.

، الفتة إلى أنه يحمل رسالة ”يؤخذ على محمل الجد“الفلسطينية المسلحة، وقالت إنه يجب أن 
وبات ضد األسرى، سنرد بأي طريقة نراها مناسبة، هؤالء األسـرى إذا واصلتم العق“إلسرائيل مفادها 

 ”.لن يتركوا بمفردهم في المعركة معكم
وقد حذرت فصائل المقاومة في قطاع غزة، االحتالل اإلسرائيلي من مغبة التعرض لألسرى، وطالب 

ي كل مكان، محمد البريم المسؤول في لجان المقاومة الشعبية أحد فصائل المقاومة، الجماهير ف
وأعلن وقوف  ”.جلبوع“بتوفير كل وسائل الدعم والحماية واإلسناد لألسرى الذين فروا من سجن 

يتعرضون ألبشع “فصائل المقاومة إلى جانب األسرى في سجون االحتالل والذين قال إنهم 
تداعيات المسؤولية الكاملة عن “، محمالا االحتالل ”االعتداءات اإلجرامية من قبل مصلحة السجون

 ”.جرائمه
في السياق، أكد أسرى حركة الجهاد في سجن النقب الصحراوي، أنهم اتخذوا قراراا بحرق كل غرفة 
يتم إخراجهم منها، رداا على استمرار الهجمة الشرسة بحقهم من قبل إدارة مصلحة سجون االحتالل، 

كما تريد اإلدارة، وأن  وأنه لن يتم إخراجهم من غرفهم وتشتيتهم بهدوء في باقي غرف الفصائل
 األوضاع تتجه نحو تصعيد خطر يمس حياتهم، حيث أبلغوا اإلدارة رفضهم لإلجراءات القمعية.

 8/9/2021القدس العربي، لندن، 
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 األسرى الفارينعن بالبحث والتحري تنفي الموافقة على طلب "إسرائيل"  السلطة الفلسطينية .2
األمن، بيني غانتس، توجه، أمس )األربعاء(، إلى  كشفت مصادر في تل أبيب أن وزيرتل أبيب: 

السلطة الفلسطينية طالباا المساعدة العاجلة إليجاد األسرى الستة الفارين. وهدد بإجراءات قاسية إذا 
، فإن السلطة الفلسطينية وافقت على «11كان »لم تستجب لطلبه. وحسب القناة الرسمية للتلفزيون 

تقوم بالبحث والتحري عن أماكن وجود األسرى الفارين وتسليمهم الطلب، وأبلغت غانتس بأنها س
وادعت أنه، في وقت الحق، تلقى غانتس اتصاالا هاتفياا من وزير الشؤون  للجانب اإلسرائيلي.

المدنية حسين الشيخ يؤكد رفض الرئيس محمود عباس والسلطة عملية الفرار واالستعداد للعمل 
ان عدم تكراره. لكن مصدراا في السلطة نفى ذلك بشدة، واعتبرها المشترك لحل هذا الموضوع، ولضم

وقال إن السلطة الفلسطينية، رئيساا وحكومة وشعباا، تقف مع الحركة «. محاوالت دق أسافين حقيرة»
األسيرة، وتطالب إسرائيل باالستفادة من الدرس والتوجه لعملية سالم تضع حداا لمعاناة األسرى 

 السجون.وتطلق سراحهم وتغلق 
 9/9/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 عساف: السلطة تعتقل النواب والمحررين "إلقصاء الطرف اآلخر" .3

غزة/ نور الدين صالح: قال رئيس لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية خليل عساف، إن -سلفيت
" لدى السلطة، استدعاء النواب في المجلس التشريعي واألسرى المحررين واعتقالهم "سياسة ممنهجة

قصاء الطرف اآلخر، مستبعداا أن تتوقف السلطة عن النهج ذاته. وأكد  بهدف التضييق عليهم وا 
أمس أن استمرار هذه السياسة "انتهاك للحريات، ]أول[عساف في حديثه مع صحيفة "فلسطين"، 

لسلطة لهذه ومحاولة لقمع الطرف اآلخر، ضمن نهج تكميم األفواه".. وقال عساف: "إن اعتقاالت ا
الشخصيات لن تتوقف، ما دامت هناك نشاطات للمعارضين لسياساتها"، مستهجناا التهم التي تلفقها 

 السلطة للمعتقلين السياسيين.
 8/9/2021فلسطين أون الين، 

 
"الخارجية" الفلسطينية ُتحّمل الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياة أسرى "جلبوع"  .4

 وذويهم
حّملت وزارة الخارجية، الحكومة اإلسرائيلية وأذرعها المختلفة، المسؤولية كاملة عن حياة  :رام هللا

األسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن "جلبوع"، ومعاناة ذويهم وأقاربهم، وعن تداعيات 
، حملة وأدانت الخارجية في بيان صحفي، األربعاء اعتقالهم، والضغط عليهم، وابتزازهم، وترهيبهم.
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القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها دولة االحتالل ومصلحة إدارة سجونها بحق 
كافة األسرى الذي جرى نقلهم إلى سجون أخرى، بما في ذلك اقتحامات السجون، وأقسامها، 

 واالعتداء على األسرى، والتضييق عليهم.
 8/9/2021 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وزير العمل الفلسطيني يدعو إلى فتح األسواق العربية للعمالة الفلسطينية .5

دعا وزير العمل نصري أبو جيش، إلى فتح األسواق العربية للعمالة الفلسطينية، وتنفيذ : القاهرة
القرارات التي تتعلق بدعم العامل الفلسطيني للمساهمة في تخفيض نسبة الفقر وخفض معدالت 

كما التقى وزير العمل مع عدد من نظرائه العرب، لحشد دعم لعقد اجتماع المانحين، وتم  الة.البط
االتفاق مع عدد من الوزراء على إبرام مذكرة تفاهم واالتفاق على استقبال العمالة الفلسطينية في 

المختصة،  مجالي التعليم والهندسة، على أن يتابع الوزراء هذا الموضوع بعد التشاور مع الوزارات
 خاصة في دولتي قطر والكويت.

 7/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ل صرفت لألسر الفقيرة والمتضررة من العدوان األخير على غزةكمليون شي 165مجدالني:  .6

زارة قال وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني في بيان صحفي، اليوم األربعاء، إن الو : رام هللا
ل لصالح األسر الفقيرة والمتضررة من العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع كمليون شي 165صرفت 

وبين أن المساعدات شملت مساعدات  ( مؤسسة مانحة محلية ودولية.265غزة، بالتعاون وبدعم من )
شرائية ل خارج إطار برنامج المساعدات النقدية، وقسائم ك( ماليين شي106نقدية بما قيمته )

 ألف أسرة. 200ل ألكثر من ك( مليون شي59ومساعدات غذائية وعينية بما قيمته )
 8/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : تحضيرات لبدء إعمار المنازل المدمرة كليًا بغزة"األشغال" .7

مهندس ناجي سرحان عن أعلن وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان في قطاع غزة ال الرأي: –غزة 
 تحضيرات من أجل البدء في عملية إعمار المنازل المدمرة كلياا بفعل العدوان اإلسرائيلي األخير.
وقال "سرحان" في تصريح خاص لوكالة الرأي اليوم األربعاء، إن الوزارة أرسلت بالتنسيق مع اللجنة 

 مرة كلياا لالستعداد لعملية اإلعمار.القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة رسائل ألصحاب المنازل المد
في سياق متصل، أكد "سرحان" أن مصر تعهدت عبر اإلعالن رسمياا بإعادة بناء العمارات واألبراج 
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مليون دوالر، مبيناا أنهم ينتظرون رصد المبالغ والبدء  500التي دمرها االحتالل وذلك ضمن منحة الـ 
 بالتنفيذ.

 8/9/2021، وكالة الرأي الفلسطينية
 

 فلسطين ونيكاراغوا توقعان اتفاقية شاملة للتعاون في مجال التعليم العالي .8
وّقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، األربعاء، عن ُبعد، مع رئيس : رام هللا

ي ( في جمهورية نيكاراغوا رامونا رودريغيز بيريز، والمدير التنفيذCNUالمجلس الوطني للجامعات )
( في نيكاراغوا لويدا باريدا رودريغس؛ اتفاقية تعاون INATECللمعهد الوطني للتعليم التكنولوجي )

وتشمل االتفاقية، وفق بيان لوزارة، التعاون بين البلدين  شاملة بمجال التعليم العالي والبحث العلمي.
دراسية، والتعليم المهني في مجاالت البحث العلمي، وتعزيز جودة برامج التعليم العالي، والمنح ال

والتقني، واالعتراف بالشهادات، إضافةا للتعليم اإللكتروني بما يشمل التطبيقات، وتصميم المحتوى، 
 وأساليب وطرق التعّلم.

 8/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حماس: لن نترك أسرانا وحدهم في معركتهم .9

عاء، من "اإلجراءات االنتقامية" التي يمارسها االحتالل بحق األسرى حذرت حركة "حماس" األرب :غزة
وحّملت "حماس" في تصريح صحفي، سلطات االحتالل اإلسرائيلي "المسؤولية الكاملة  الفلسطينيين.

عن كل نتائج وتبعات هذه السياسات الخطيرة، وعن حياة جميع األسرى، قائلة إنه "ال يمكن السكوت 
وأضافت: "لن نترك أسرانا وحدهم في معركتهم، فهم  م واالنتهاكات بحقهم".عن كل هذه الجرائ

عناوين شعبنا ورموزه، وعنوان قضيتنا، فهّمهم هّمنا، وألمهم ألمنا، ومعركتهم معركتنا، فلن نتخلى 
عنهم وال عن واجبنا الوطني والقيمي واألخالقي تجاه حقوقهم العادلة، وفي مقدمتها حقهم في الحرية، 

وطالبت بـ"تشكيل أوسع حالة استنفار ومشاركة شعبية ورسمية  صفقة وفاء األحرار عنا ببعيد". وما
ومؤسساتية وفصائلية في كل الفعاليات واألنشطة الميدانية والسياسية والشعبية المساندة لهم، 

 .ومواصلة المشوار الجهادي والمقاوم إلنهاء معاناتهم، ووضع حد النتهاكات االحتالل بحقهم"
 8/9/2021، قدس برس
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 دودين: شعبنا سيحمي أسرى نفق الحرية ونحذر االحتالل من أي حماقات قد يرتكبها .10
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى دودين إن ملحمة نفق الحرية، هي مرحلة مفصلية 

ن على المحتل الغاصب أن يعلم أن بيوتنا وأرواحنا وكل م ا نملك تهون في حياة شعبنا وأسرانا، وا 
أن شعبنا البطل  ،وأضاف دودين في تصريح صحفي األربعاء من أجل أسرى نفق الحرية وسالمتهم.

في أماكن تواجده كافة جاهز للرد على أي عدوان أو حماقة لالحتالل. ودعا جميع أبناء شعبنا 
أن محاوالت لتصعيد نقاط المواجهة مع المحتل نصرة ألسرانا األبطال داخل سجون العدو، مؤكدا 

االحتالل للنيل من معنوياتهم عبر سلسلة اإلجراءات العقابية التي اتخذها هي محاولة بائسة أمام 
 صورة النصر التي صنعها أسرى نفق الحرية.

 8/9/2021موقع حركة حماس، 
 

فتح: ما تقوم به قوات االحتالل بحق أسرانا األبطال جريمة حرب تستدعي تدخال عاجال للمجتمع  .11
 ليالدو 

أكدت حركة "فتح" أن ما يجري بحق معتقلينا األبطال من اقتحامات واعتداءات خاصة في : رام هللا
سجني "جلبوع" و"النقب" جريمة حرب تستدعي تدخال دوليا عاجال، من أجل حماية األسرى األبطال 

فة وشددت "فتح" التي دعت إلى هبة شعبية عاجلة في كا وتحريرهم من هذا االحتالل الغاصب.
المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، على أنها ستقف مع جماهير شعبنا إلى جانب أسرانا األبطال، 

 ولن نتركهم وحيدين في هذه المعركة.
 8/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ضابط إسرائيلي: حماس تتبع استراتيجية "السير حتى النهاية" .12

أمان، إن "حماس -ضابط إسرائيلي سابق في جهاز االستخبارات العسكريةقال : عدنان أبو عامر
تعتزم تصعيد المقاومة الشعبية على حدود غزة إلجبار إسرائيل على االنصياع لمطالبها، وتهدد مرة 
أخرى بالحرب ضد إسرائيل من قطاع غزة، حتى إن زعيمها في غزة يحيى السنوار أرسل مرة أخرى 

لضيف رئيس أركان حماس، والمطلوب األول إلسرائيل، بقوله إن قطاع غزة تهديداا باسم محمد ا
وأضاف يوني بن مناحيم،  جاهز لمواجهة عسكرية أخرى، إذا فشلت كل الجهود التي نبذلها اآلن".

" أن "إعادة استخدام 21في مقال على "المعهد المقدسي للشؤون العامة والدولة"، ترجمته "عربي
حرب جديدة، يهدفان للتوضيح إلسرائيل أن حماس جادة بشأن تهديداتها، ألن  الضيف، والتهديد بشن

الضيف رجل خطير، يحفظ كلمته، وال يخشى مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل، التي تمكنت 
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خالل الحرب األخيرة من اغتيال بعض كبار مساعديه، لكنها فشلت في محاولة إلحاق األذى به 
يحات قادة حماس، وعلى رأسهم السنوار، تشير إلى أن الحركة تتبع وأكد أن "تصر  وبالسنوار".

استراتيجية "السير إلى النهاية"، خشية تآكل إنجازاتها من الحرب األخيرة، وتدهور الوضع االقتصادي 
واإلنساني في غزة، ولذلك تتواصل النشاطات الشعبية الفلسطينية على حدود القطاع مع إسرائيل 

تظهر مؤشرات على توقفها قريباا، رغم سلسلة التسهيالت التي أعلنتها إسرائيل  بشكل مكثف، دون أن
 مؤخرا، بما في ذلك بدء إدخال مواد البناء كاإلسمنت والحديد لصالح القطاع الخاص".
 8/9/2021، 21عربي 

 
 القيادي شديد: ما يجري مع األسرى جريمة تستوجب وجود وقفة جادة .13

في تصريح له، وصل "فلسطين أون الين" نسخة  ي في حركة حماسأكد عبد الرحمن شديد القياد
عنه، مساء األربعاء، أن ما يجري من قمع وجرائم بحق األسرى في سجون االحتالل على يد إدارة 
مصلحة السجون وقوات جيش االحتالل جريمة تستوجب وجود موقف فلسطيني موحد وجاد لردع 

د رسالة إلى أبناء مدينة جنين على وجه الخصوص وأهل االحتالل ولوقف تلك الجرائم.. ووجه شدي
الضفة عموما قائال: "أنتم خط الدفاع األول عن األسرى الذين خرجوا يوما للدفاع عن كرامتنا وحريتنا 

 وعن مقدساتنا.
 8/9/2021، فلسطين أون الين

 
 قرعاوي لـ"فلسطين": "نفق الحرية" أظهر خيبة االحتالل األمنية وانتكاسه .14

غزة/ نور الدين صالح: أكد القيادي في حركة حماس فتحي قرعاوي أن عملية "نفق الحرية" -هللارام 
التي حرر األسرى الستة أنفسهم عبرها من سجن "جلبوع"، أظهرت خيبة االحتالل اإلسرائيلي 

وقال قرعاوي  وهشاشة أمنه، مطالبا السلطة بضرورة وقف التنسيق األمني، وحماية هؤالء المحررين.
في حديث لصحيفة "فلسطين": إن العملية كشفت زيف األمن اإلسرائيلي وضعفه، أمام اإلصرار 
والتنفيذ لهذه الفئة التي واصلت التخطيط لسنوات طويلة، حتى نالت ما أرادت، معتبراا أن العملية 
 وضعت االحتالل في موقف محرج أمام مجتمعه والعالم، وأدخلته في حالة ذهول وصراع داخلي. 
وقال قرعاوي: إن حماية األسرى الستة مسؤولية وطنية تجاه التضحيات والعملية البطولية التي 

 نفذوها، مطالباا السلطة بضرورة تبنيهم والقيام بواجبها تجاه أبناء شعبها وخاصة األسرى.
 8/9/2021، فلسطين أون الين
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سناد األسرى .15  الشعبية تدعو للتعبئة العامة لخوض معركة حماية وا 
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، األربعاء، للتعبئة الشعبية العامة في كل أماكن تواجد  :غزة

سناد الحركة األسيرة التي تخوض ملحمة “الشعب الفلسطيني، من أجل  خوض معركة حماية وا 
ع بطولية رائعة، كان من أبرز نتائجها انتزاع مجموعة من األسرى األبطال حريتهم من باستيل جلبو 

واعتبرت الجبهة في بيان لها، أن  ”.أكثر الباستيالت الصهيونية واإلمبريالية تحصيناا حول العالم
قضية األسرى من الثوابت، ومهمة تحريرهم مقدسة من قدسية األقصى وكنيسة المهد، وأن المساس 

 ا.بهم مساس بالكرامة الوطنية وهو ما ال يقبله الشعب الفلسطيني. كما جاء في نص بيانه
 8/9/2021، القدس، القدس

 
 الزبيدي رتب خدعة أبعدت السجانين عن األسرى... فأتاح تنفيذ خطة الهروب .16

تل أبيب: كشف أمس أن زكريا زبيدي، قام ببث إشاعة تقول إن هناك خطة سرية يعدها األسرى 
ن يحذروا لطعن أحد السجانين بآلة حادة. وعلى أثر ذلك أصدرت إدارة السجن تعليمات للسجانين بأ

وال يقتربوا من األسرى. وبهذه الطريقة أتاح األمر لألسرى أن يختفوا عن أنظار السجانين ويتمكنوا 
 من االستمرار في عمليات الحفر.

 9/9/2021، لندن، الشرق األوسط
 

لقاء عبوة ناسفة على قوات االحتالل بالضفة الغربية إطالق .17  نار وا 
ن قوات من جيش االحتالل، متمركزة وسط وشمال الضفة ذكرت وسائل اعالم عبرية، أ: الناصرة

الغربية المحتلة، تعرضت، الليلة الماضية، لعمليتي إطالق نار، والقاء عبوة ناسفة، مع ارتفاع 
سخونة األوضاع باألراضي المحتلة جراء ما يتعرض له األسرى الفلسطينيون في السجون 

بري، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، قولها: "إن إطالق ونقل موقع "والال" اإلخباري الع اإلسرائيلية.
النار لم يوقع أي إصابات في صفوف الجنود، وأن قوات االحتالل بدأت بتمشيط المنطقة بحثا عن 

وأشار الموقع إلى حادث آخر، حين قام فلسطيني على دراجة نارية بإلقاء عبوة ناسفة  مطلقي النار".
ى حاجز "الجلمة" العسكري شمالي مدينة جنين )شماال(، دون وقوع على قوات االحتالل المتمركزة عل

وشهدت أغلب مدن الضفة الغربية المحتلة، مساء األربعاء، وقفات ومسيرات تضامنا مع  إصابات.
األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، تحول بعضها إلى مواجهات على الحواجز العسكرية 

 اإلسرائيلية.
 9/9/2021، قدس برس
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 إلى أن نقبض عليهم "األسرى الهاربين"وزير إسرائيلي: لن نتوقف عن مطاردة  .18
قال عومير بارليف وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، صباح يوم الخميس، إنه ومنذ لحظة تأكيد 

من سجن جلبوع، وجميع األجهزة األمنية والعسكرية منخرطة في مطاردة ” هروب األسرى األمنيين“
 ع أيدينا عليهم.لن تنتهي حتى نض

وأضاف بارليف في تصريحات أوردها موقع صحيفة معاريف العبرية، أن هناك تحقيقات مكثفة 
مصحوبة بجريمة، مشيراا إلى أن هناك تحقيقات داخلية ” الهروب“تجري لمعرفة ما إذا كانت عملية 

 مع حراس وضباط السجن.
ذا سنضع أيدينا على اإلرهابيين الفارين، ونصحح اإل“وأضاف  خفاقات التي أدت إلى هذا الهروب، وا 

ا  ”.وجدنا إهماالا مهنياا فسنتعامل معه أيضا
من جهتها ذكرت إذاعة كان العبرية هذا الصباح، أن هناك خشية لدى المؤسسة العسكرية واألمنية 

 اإلسرائيلية من تدهور االستقرار األمني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ن أن اعتقال األسرى الستة مجدداا سيؤدي إلى مواجهات في الضفة، وأشارت إلى وجود مخاوف م

لى تصعيد قد يمتد لغزة.  وا 
 8/9/2021القدس، القدس، 

 
 االحتالل يدفع بأكثر من ألف جندي للبحث عن أسرى نفق الحرية .19

دفع جيش االحتالل اإلسرائيلي بالمزيد من قواته في إطار عمليات البحث والتقصي عن أسرى نفق 
 ية الذي انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع قبل ثالثة ايام. الحر 

ووفق وسائل إعالم عبرية، ضاعف جيش االحتالل من حجم المساعدة خالل أيام "األعياد اليهودية"، 
سرايا وفريقي استطالع وعدد  6إذ حالياا تشارك كتيبتان في أعمال التمشيط والبحث باإلضافة إلى 

قا لجيش االحتالل فإن هناك أكثر من ألف جندي يشاركون اآلن في ووف من فرق الوحدات الخاصة.
 عمليات البحث.

 8/9/2021، فلسطين أون الين
 

 ماليين مواطن بواسطة هاكرز من ماليزيا 7تحقق في سرقة بيانات  "إسرائيل" .20
تل أبيب: بعد تشكيك ليومين، كشفت مصادر في تل ابيب أن هيئة السايبر العليا بدأت تفحص 

ماليين مواطن إسرائيلي في  7ما أعلنه أحد القراصنة )الهاكرز( من أنه سرق بيانات حوالي  بجدية
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عملية اقتحام لموقع المركز القطري للسلطات المحلية. وقالت المصادر إنه في حال كانت هذه 
 األنباء صحيحة، فإن هذا يكون أخطر عملية اختراق ضد إسرائيل.

لعبرية، أمس األربعاء، إن السلطات اإلسرائيلية استخفت في ا« يديعوت أحرونوت»وقالت صحيفة 
(، ولم تصدقه. ولكنه Sangkancilالبداية بالنبأ الذي بثه الهاكرز الذي يسمي نفسه سانغ كانسيل )

راح ينشر عدداا وفيراا من الوثائق للتدليل على صحة ادعائه، بما في ذلك صور بطاقات الهوية 
ة األمالك لإلسرائيليين. وحسب خبير سايبر تحدث الى الصحيفة ورخص القيادة وحسابات ضريب

تعني الغزال  Sang Kancilالعبرية، فإن اسم القرصان يشير إلى أنه من ماليزيا. وأوضحت أن 
ندونيسيا، ويتحدث عن غزال صغير، يتغلب  الصغير، وهو مشتق من الحكايات الشعبية من ماليزيا وا 

 اوالت اإلمساك به.بذكائه على أعدائه ويتفادى مح
 9/9/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 تقرير إسرائيلي يكشف عملية إخراج آخر يهودي من أفغانستان .21

كشف تقرير إسرائيلي تفاصيل عملية إخراج آخر يهودي من أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان 
لى دولة مجاورة على البالد، وطبيعة المساعدة التي تلقاها من جهات خارجية لتأمين عبوره إ

 ألفغانستان.
وذكر التقرير أن زابولون سيمانتوف عبر حدود أفغانستان إلى بلد مجاور، بمساعدة من ُوصف بأنه 

 رجل أعمال يهودي متشدد من بروكلين، ورجل أعمال إسرائيلي أمريكي.
ا، فر من عام 62وورد أن آخر يهودي متبق في أفغانستان وهو زابولون سيمانتوف البالغ من العمر 

البالد بعد استيالء حركة طالبان على البالد الشهر الماضي، وأنه شوهد مؤخرا في دولة مجاورة 
 ألفغانستان.

وُنقل عن هيئة البث اإلسرائيلية أن سيمانتوف عبر الحدود إلى دولة مجاورة نهاية األسبوع، مع 
 ./ آبانسحاب الواليات المتحدة الكامل من أفغانستان نهاية أغسطس

 8/9/2021القدس العربي، لندن، 
 

 "هيئة األسرى": الحركة األسيرة في سجون االحتالل تعلن النفير العام .22
أفادت "هيئة شؤون األسرى والمحررين" الفلسطينيين، أن الحركة الوطنية األسيرة في سجون : رام هللا

ن مصلحة سجون االحتالل، في االحتالل، أعلنت، اليوم األربعاء، النفير العام والتمرد على كافة قواني
وأشارت الهيئة،  حال استمرار اإلجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحقهم لليوم الثالث على التوالي.
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في بيانها، إلى أن "مشاورات سريعة حدثت بين قادة الحركة األسيرة في السجون والمعتقالت، وتم 
 رطة السجون بكل الوسائل والطرق".على التصدي لهجمات وحدات القمع الخاصة وش االتفاق

وأكدت الهيئة أن األسرى "لن يخضعوا لهذه الممارسات العنصرية الحاقدة، النابعة من الفشل 
 العسكري والسقوط األمني لحكومة االحتالل وسجن الجلبوع تحديداا".

  8/9/2021، قدس برس
 

 على أحد السجانين اء ساخنقوات االحتالل تنكل باألسرى في سجن جلبوع بعد أن سكب أسير ما .23
األناضول: نفذت وحدات إسرائيلية خاصة، فجر األربعاء، عملية اقتحام وتنكيل بأسرى  -رام هللا

وقال نادي األسير الفلسطيني، في بيان صحافي، إن وحدات خاصة  فلسطينيين في سجن جلبوع.
ية نقل عدد منهم إلى سجن بسجن جلبوع، ونّكلت باألسرى وشرعت بعمل 3إسرائيلية قد اقتحمت قسم 

وأوضح نادي األسير، أن العقوبات الجديدة جاءت بعد أن سكب أسير فلسطيني يدعى  ”.شطة“
 مالك حامد، الماء الساخن على أحد السجانين، ردا على عمليات التنكيل التي تنفذها القوات.

 وأوضح النادي أن حالة من التوتر تسود في السجن.
 8/9/2021القدس العربي، لندن، 

 
 تضيق الخناق على جنين بحثا عن األسرى الستة وتعتقل أفرادا من أسرهم "إسرائيل" .24

صّعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي من حمالت المداهمة والتمشيط في قرى شرق مدينة جنين شمالي 
ى وشهدت بعض القر  الضفة الغربية بحثا عن األسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع.

الفلسطينية مواجهات مع قوات االحتالل التي وسعت عمليات التفتيش على جانبي الخط األخضر 
كما اعتقلت  بحثا عن األسرى الفارين، وواصلت إغالق حواجزها العسكرية ومعابرها في المنطقة.

 قوات االحتالل فجر األربعاء عددا من أقرباء األسرى الفلسطينيين الستة في إطار حملة تمشيط
كما  ودهم تواصلها تلك القوات، وتتركز في قرى منطقة جنين والقرى القريبة من الخط األخضر.

اقتحم الجنود قرى عربونة والجامعة وفقوعة شرق جنين والقريبة من الجدار العازل، وال تبعد إال 
غرب  كما قامت قوة عسكرية باقتحام قرى يعبد والطيبة والعرقة عن سجن جلبوع. تبضعة كيلومترا

جنين والتفتيش في أحراشها، بزعم أنها قرى حدودية قرب الجدار وعلى خط التماس عند الخط 
 األخضر.

 8/9/2021نت، .الجزيرة
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 هيئة األسرى: جرائم نازية في سجن النقب واألسرى يحرقون الغرف .25
لمجتمع طالبت هيئة شؤون األسرى والمحررين، ومن خالل وسائل اإلعالم وعلى المأل، ا: رام هللا

الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب األحمر، بالتحرك الفوري لوضع حد للنازية 
اإلسرائيلية التي تمارسها إدارة سجون االحتالل ووحدات القمع في هذه اللحظات في سجن النقب 

تم في السجن يتعرض لهجمة بشعة، حيث  6وأوضحت الهيئة، في بيان، أن قسم  الصحراوي.
اقتحامه من قبل وحدات خاصة مدججة بكل أنواع األسلحة والكالب البوليسية، ومدعمة بعدد كبير 
من جنود االحتالل الذين استدعوا بشكل عاجل من قاعدة عسكرية قريبة ورافقتهم سيارات إسعاف، 

عليهم، ورد حيث يقومون بتكبيل أيدي وأرجل المعتقلين، ويلقون بهم خارج القسم ويباشرون باالعتداء 
شعال النيران فيها. 7األسرى على ذلك بإحراق  وحذرت الهيئة من هذا الصمت الدولي  غرف وا 

 المعيب.
 8/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "الصليب األحمر" يبلغ ذوي المعتقلين في سجون االحتالل بإلغاء الزيارات .26

أبلغت اللجنة الدولية للصليب األحمر في األراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس، أهالي : غزة
المعتقلين الفلسطينيين، بإلغاء زيارة ذويهم في سجون االحتالل، اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الشهر 

"إن الصليب  وقال رئيس جمعية "واعد" لألسرى والمحررين عبد هللا قنديل لـ "قدس برس": الجاري.
األحمر أبلغ اليوم الخميس، عائالت األسرى الفلسطينيين، بإلغاء زيارات أبنائهم في السجون 

ورجح قنديل أن يكون إلغاء الزيارات بسبب األحداث  اإلسرائيلية حتى نهاية أيلول /سبتمبر الجاري".
عتداء والتنكير باألسرى الجارية في سجون االحتالل والتي كانت ذروتها أمس األربعاء، حيث تم اال

 من قبل قوات السجون اإلسرائيلية.
 9/9/2021، قدس برس

 
مسيرات ومواجهات في مدن عدة نصرًة .. باعتداءات االحتالل في نابلس إصابة 100الضفة:  .27

 لألسرى
فلسطيني، األربعاء، خالل اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي، على مسيرات  100أصيب : نابلس

وقال  األسرى، في منطقتي حوارة وبيتا بمدينة نابلس، وفق الهالل األحمر الفلسطيني.تضامنية مع 
فلسطينيا أصيبوا في نابلس بسبب قنابل الغاز، وتسعة بالرصاص المطاطي،  89"الهالل األحمر" إن 

وخرجت في معظم مدن الضفة الغربية، مساء  وشخص واحد بالرصاص الحي، وآخر بسبب السقوط.
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مسيرات تضامنية مع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، تحول بعضها األربعاء، 
إلى مواجهات تركزت على حاجز حوارة جنوبي نابلس، وبيت إيل شرق رام هللا، باإلضافة إلى الخليل 

واستخدم جنود االحتالل الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية لتفريق المتظاهرين  وبيت لحم.
 فلسطينيين، في حين أشعل المتظاهرون إطارات سيارات ورشقوا القوات اإلسرائيلية بالحجارة.ال

 8/9/2021، قدس برس
 

 خالل عقدين %82": انخفاض معدل األمّية في فلسطين بنسبة الفلسطيني "اإلحصاء .28
معدالت أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء، أن معدالت األمية في فلسطين تعتبر من أقل ال: رام هللا

خالل العقدين  %82، وانخفاضها بنسبة 2020سنة فأكثر( لعام  15بين األفراد  %2.5في العالم )
وأوضح "اإلحصاء"، في تقرير أعده لمناسبة اليوم العالمي لمحو األمية، أنه استنادا إلى  الماضيين.

نخفض بين ، اذ ا1997البيانات المتوفرة فقد طرأ انخفاض كبير في معدل األمية منذ عام 
وأشار إلى أن هذا  .2020في عام  %2.5إلى  1997عام  13.9عاما فأكثر( من % 15الفلسطينيين )

في عام  %7.8االتجاه في االنخفاض ينطبق على الجنسين، اذ انخفض المعدل بين الذكور من 
 للفترة ذاتها. %3.8إلى  %20.3، أما بين اإلناث فقد انخفض من 2020عام  %1.2إلى  1997

 8/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 توقعات ببدء مصر عملية اإلعمار في قطاع غزة خالل الساعات القادمة .29

أفاد مصدر فلسطيني مطلع بأن مصر أبلغت حركة "حماس"، أمس، بأنها بصدد  عيسى سعد هللا:
دمة، ضمن منحتها المالية البالغة المباشرة بعملية إعادة اإلعمار في قطاع غزة خالل الساعات القا

مليون دوالر والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع  500
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"األيام"، إنه من  غزة منتصف شهر أيار الماضي.

ر معبر رفح في أي لحظة للبدء المتوقع وصول آليات ومعدات مصرية خاصة بعملية اإلعمار عب
إلى ذلك أكد مصدر  بعملية اإلعمار التي تأخرت لنحو أربعة أشهر بسبب المعارضة اإلسرائيلية..

موثوق في وزارة األشغال واإلسكان بغزة، أن الوزارة تلقت إشارات قوية بقرب بدء عملية اإلعمار 
 المصرية.

 9/9/2021، رام هللا، األيام
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 صرية تبحث مع أونروا سبل دعم ومساندة الالجئين الفلسطينيينالم "الخارجية" .30
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع الُمفوض العام لوكالة األونروا فيليب : القاهرة

وقال الُمتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية  الزاريني، سبل دعم ومساندة الالجئين الفلسطينيين.
ي أعرب خالل اللقاء الذي عقد في مقر الخارجية المصرية األربعاء، أحمد حافظ، أن الوزير شكر 

عن حرص مصر الدائم على مساندة األونروا ودورها الهام في دعم األشقاء من الالجئين 
الفلسطينيين بمختلف مناطق عملها، والتطلع الستمرار التعاون الوثيق مع الوكالة من أجل تخفيف 

، ”كورونا“ديات التي تشهدها المنطقة واستمرار تبعات جائحة فيروس معاناتهم، ال سيما في ظل التح
 مؤكداا أهمية ضمان ما ُيمكنها من االستمرار في القيام بمسئولياتها اإلنسانية واإلغاثية.

 8/9/2021، القدس، القدس
 

 الجغرافيا كتاب تبرر حذف اسم فلسطين من " األردنيةالتربية" .31
على إحدى ” فلسطين“التعليم، األربعاء، توضيحا حول عدم وجود اسم أصدرت وزارة التربية و : عّمان

الخرائط الموجودة في كتاب الجغرافيا للصّف العاشر األساسي، قائلة إنها لم تقم بحذف االسم لكونه 
، كما لم تجِر الوزارة أي تغيير على مدى 2016لم يكن مثبتا على الخريطة منذ الطبعة األولى عام 

 السنوية، فيما أكدت أنها ستأخذ هذه المالحظة بعين االعتبار في الطبعات القادمة. تتابع الطبعات
وهذه  األردني،وأكدت الوزارة أن مصدر الخرائط الموجودة في الكتب المدرسية هو المركز الجغرافي 

 الخريطة موضوع الحديث مأخوذة كما هي من المصدر.
 8/9/2021، الغد، عّمان

 
 مليون دوالر 72بتكلفة  مستشفى أردني في غزة .32

 72مليون دينار أردني ) 50تستعد الحكومة األردنية إلنشاء مستشفى في قطاع غزة، بتكلفة : غزة
 عاماا. 12مليون دوالر أمريكي(، إلى جانب المشفى الميداني األردني اآلخر المقام في القطاع منذ 

ا المشفى، إن األشقاء في المملكة وقال أيمن دويك، رئيس بلدية البريج التي سيقام على أراضيه
األردنية طلبوا منا توفير قطعة أرض لبناء مشفى عليها، ووفرنا قطعة أرض شرقي المخيم بمساحة 

 دونما، على الرغم من صعوبة ذلك؛ لعدم وجود أراض حكومية أو أراٍض للبلدية في المنطقة. 15
 8/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ين تهنئان االحتالل بمناسبة "السنة اليهودية" الجديدةاإلمارات والبحر  .33
قدمت دولة اإلمارات، والبحرين، التهنئة لدولة االحتالل اإلسرائيلي، بمناسبة حلول "السنة اليهودية" 

 الجديدة.
جاء ذلك عبر حساب وزير الخارجية اإلماراتي الرسمي، عبد هللا بن زايد، قال فيها: "بمناسبة السنة  

ة الجديدة، اتمنى لكم وألعزاءكم جميعاا، عاماا سعيداا ومليئا بالبركات".  كما قدمت السفارة اليهودي
 االمارتية لدى )إسرائيل( تهانيها لالحتالل بتغريده عبر "تويتر" باللغة اإلنجليزية والعبرية.
عياد اليهودية، وفي السياق قدم السفير البحريني لدى االحتالل خالد الجالهمة قدم تهانيه بمناسبة األ

األحد، عبر تغريده في تويتر. وفي المقابل أعرب وزير خارجية االحتالل اإلسرائيلي، يائير البيد، في 
تغريده، عن شكره لنظيره وزير الخارجية االماراتي الشيخ عبد هللا بن زايد بمناسبة ما يسمى بالسنة 

 العبرية الجديدة واألعياد اليهودية.  
 8/9/2021 ،فلسطين أون الين

 
 "التسييس"عن  األونرواأبو الغيط يدعو إلبعاد  .34

األهمية البالغة التي ينطوي »شدد األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على  القاهرة:
إبعادها عن التسييس من أجل القيام بالمهام اإلنسانية »، داعياا إلى «عليها عمل وكالة )أونروا(

وبواقع التفويض األممي الممنوح لها والمنصوص عليه في قرار إنشائها في عام الموكلة إليها، 
1949.» 

الدور »وأشار أبو الغيط، خالل استقباله، أمس، فيليب الزاريني المفوض العام لوكالة )أونروا(، إلى  
ق عمل المهم للوكالة خاصة في المرحلة الحالية التي يواجه خاللها الالجئون الفلسطينيون في مناط
 «.األونروا الخمس صعوبات كبيرة جراء جائحة كورونا وتبعاتها االقتصادية واالجتماعية الخطيرة

 8/9/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 مسؤول إيراني يؤكد ضرورة مساعدة المقاومة الفلسطينية في مواجهة الصهيونية .35
مساعدة “ن أختري على ضرورة بيروت: أكد ممثل مرشد الثورة االسالمية اإليرانية الشيخ محمد حس

  ”.ومساندة المقاومة اإلسالمية والمقاومة الفلسطينية في مواجهة الصهيونية
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أكدنا على ضرورة “وقال أختري، خالل لقائه في بيروت مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان: 
مية والمقاومة التعاون في موضوع الوحدة اإلسالمية، وكذلك في مساعدة ومساندة المقاومة اإلسال

 ”.الفلسطينية في مواجهة الصهيونية، وضرورات األمة اإلسالمية في هذه الظروف
  8/9/2021القدس العربي، لندن، 

 

 بيغاسوس المثير للجدل اإلسرائيلي ألمانيا تقر بأن شرطتها استخدمت برنامج التجسس .36
برنامج التجسس اإلسرائيلي المثير أقرت الحكومة األلمانية الثالثاء، بأن شرطتها الفدرالية استخدمت 

ثار على الفور انتقادات أللجدل بيغاسوس، حسبما قالت مصادر برلمانية لوكالة فرانس برس، ما 
 مجموعات حقوقية.

اشترت الشرطة الفدرالية األلمانية البرنامج المعلوماتي من مجموعة إن إس أو اإلسرائيلية أواخر 
 لجنة برلمانية خالل جلسة مغلقة. ، حسبما أفاد مسؤولون حكوميون2019

وأكد هذا االعتراف الذي نقلته لوكالة فرانس برس مصادر حضرت االجتماع، تقارير سابقة في 
ن دي إر وفي دي إر.  الصحف األلمانية تسايت وزودويتشه وا 

 8/9/2021القدس، القدس، 
 

 جهاتعارض اإلفراج المشروط عن الجئ فلسطيني قتل زو ” روبرت كنيدي“أرملة  .37
عن معارضتها يوم الثالثاء لتوصية ” روبرت إف. كنيدي“لوس أنجليس: أعربت إثيل كنيدي، أرملة 

لجنة مراجعة في كاليفورنيا باإلفراج المشروط عن الرجل الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة 
 .1968بتهمة اغتيال زوجها خالل حملته الرئاسية عام 

نا وبلدنا من خسارة ال توصف بسبب وحشية رجل واحد. نؤمن عانت عائلت“عاما(  93وكتبت إثيل )
بالرأفة التي أنقذت حياته ولكن للحد من عنفه، ينبغي أال تتاح له الفرصة لممارسة اإلرهاب مرة 

 ”.أخرى
يوما من توصل لجنة مؤلفة من مفوضين  11ونشرت إثيل رسالتها الموجزة في وسائل اإلعالم بعد 

 27ص بالنظر في اإلفراج المشروط عن السجناء بالوالية إلى استنتاج في اثنين وتابعة لمجلس مخت
عاما( بات مهيئا لإلفراج المشروط عنه.  77أغسطس/ آب مفاده أن القاتل المدان سرحان سرحان )

 وكانت هذه هي المرة األولى التي توصي فيها لجنة مراجعة أولية بإطالق سراحه.
 8/9/2021القدس العربي، لندن، 
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 لفدائيون الستة ونفق العقل االنهزامي العربيا .38
 رفقة شقور
صباح السادس من أيلول/ سبتمبر كان الفلسطينيون والعالم على موعد مع نقطة تحول هامة في 
تاريخ ثورات التحرر في العالم، فقد تمكن ستة فدائيين فلسطينيين من معتقلي سجن جلبوع المركزي، 

تحت األرض بأدوات بدائية، في مشهد ألهب العقل التحرري  من انتزاع حريتهم عبر نفق حفروه
والثوري العربي، وأعاد شحنه بعقيدة الحرية التي كفر بها كثيرون في معرض االستبداد العربي 

 والثورات المضادة.
ال شك في أن هنالك أزمات متالحقة تعرض لها العقل العربي في حربه التحررية من االحتالل 

مجهودات مستدامة استمرت لسنوات وعقود أصيبت الدول العربية بوهن االستبداد  واالستبداد، فبعد
حتى تمكن منها االحتالل، ورأينا كيف ذهبت دول عربية نحو التطبيع مع العدو الصهيوني، في 
حين كانت هنالك حالة انقسام شعبي بين من رأى ذلك جزءا من األمر الواقع، إذعاناا لتفوق دولة 

ين األحرار الذين هاجموا تلك الخطوات واعتبروها هزيمة وخسارة فادحة أمام الذات االحتالل، وب
ن تذرعت تلك األنظمة بأهمية حلف األمر الواقع مع دولة االحتالل في  وأمام كيان االحتالل، حتى وا 

 مواجهة المد الشيعي.
مات فارقة في في أعقاب األحداث التي حصلت هذا العام في فلسطين المحتلة والتي مثلت عال

مجرى مقاومة االحتالل، ظهرت أصوات استعادت عافيتها الثورية من سيل هزائم التطبيع والثورات 
المضادة، والتي نظرت للتطورات في قدرات المقاومة في معركة سيف القدس، كذلك في حدث 

اج اجتهاد الهروب الكبير من سجن جلبوع المعروف بالخزنة لشدة حصانته األمنية، باعتبارهما نت
ومثابرة وتفوق في حرب كسر اإلرادات لدى الجانب الفلسطيني، محدود اإلمكانات، على كيان 
االحتالل المدعوم من محاور التطبيع ومن القوى العالمية التي تقيم دولة االحتالل على حساب 

 دافعي ضرائبها.
وعكست أزمة في في المقابل، ظهرت أصوات صدرت عن هزيمة في عقلها الثوري والتحرري، 

خطابها اإلنكاري لتفوق اإلرادة الفلسطينية على إرادة االحتالل، وراحت تردد خطاب المؤامرة التي 
أعدها وأخرجها االحتالل للعالم لعدم قدرة ذلك العقل المهزوم على إدراك أهمية اإلرادة في حرب 

اطها ويأسها من الرواية الوجود، وراحت تلك األصوات تردد روايات االحتالل، وتأخذ مادة إحب
الصهيونية المتفوقة والمدعومة من اإلله، في مشهد استدعى الوقوف على تلك الظاهرة التي تستفز 
التفكير نحو العوامل التي ساهمت في تكوين العقل االنهزامي؛ الذي ال تسعفه محدوديته في النظر 
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نظمة العربية االستبدادية المتكررة أمام لألحداث خارج محدودية أدواته وعقده المركبة نتيجة هزائم األ
 االحتالل، ونتيجة انهزام ذلك العقل أمام سطوة االستبداد.

تقف مجموعة من العوامل وراء تصدر الخطاب االنهزامي رؤية تلك العقول، حتى حولت تلك 
له في العوامل الحاكم المستبد واالحتالل اإلسرائيلي لصورة إله تصب كل األحداث حتى المعاكسة 

رصيده الوجودي. وقد أسهمت الدولة األمنية العميقة االستخباراتية في صياغة أهم أركان العقل 
العربي االنهزامي. ففي الدول التي يردد فيها المواطنين العرب بأن الحيطان لها عيون وآذان، داللة 

م الغيب وما يخفى، فإن على أن الحاكم المستبد وقوى الصهيونية العالمية لها قوى أمنية خارقة وتعل
هذا كان أبرز عوامل هزيمة العقل العربي الذي نخره الطابع األمني لدول االستبداد، وجرده حتى من 

 قدرته على تخيل الحرية كفكرة.
العقل االنهزامي الذي ُيرجع تلك األحداث المقاومة المتفوقة في حرب كسر اإلرادات لمؤامرة السيد 

، وأن دولة االحتالل منحت هامشا لتلك القوى الثورية بتطوير قدراتها، هو وقوى الصهيونية العالمية
نموذج عن التشوه الفكري والهزيمة الداخلية التي ألحقتها الدولة األمنية العميقة الديكتاتورية 
بمواطنيها، حتى أمرضت مخيلة المهزوم وتسربت له من الداخل، ونقلت سجونها ومعتقالتها 

وكّبلتها بالعجز والشعور بالهزيمة من العمق، وهذا ما يؤزم تلك العقول أمام العقل لمنظومته الفكرية 
التحرري الثوري، حيث ينظر العقل المهزوم للعقل التحرري على أنه مجازف، وُملَحق بمدار جزء من 

 مؤامرة سترتد عليه حكماا.
مة لجزء من منظومتها عمدت األنظمة االستبدادية والقمعية لتحويل االنكسار الداخلي والهزي

التعليمية، حيث تتمثل عملية تعليم المواطن العربي منذ مراحله األولى ببرمجته على فكرة الحاكم 
المستبد الخارق القائد الواحد الخالد. وهذه المنظومة التعليمية، وكذلك منظومة العمل في مؤسسات 

واالستسالمي أمام القدرة المطلقة الدولة، أسهمت في جمود العقل الثوري لصالح العقل المهزوم 
 للحاكم المستبد وأعوانه.

وأهمية التنشئة التعليمية لديمومة دولة االحتالل أدركتها الدول المانحة للجانب الفلسطيني مثالا، تلك 
الدول التي راحت تشترط فلترة المناهج بحيث تحولها لعملية تدجين للعقل الثوري، وتنقل المستوى 

 فلسطين المحتلة من االشتباك مع واقع االحتالل إلى حالة من االنفصام عن الواقع.التعليمي داخل 
يدرك المستبد والمحتل بأن ديمومة االستبداد واالحتالل تتوقف على مقدار قدرتهما على غزو العقل 
لحاق الهزيمة به، وهذا ما اجتهدت المؤسسات السياسية واألمنية والعسكرية في نظم دول  العربي وا 

الستبداد ودولة االحتالل؛ في ترديده. فلطالما استعرض القادة األمنيون والسياسيون اإلسرائيليون ا



 
 
 
 

 

 21 ص             5627 العدد:             9/9/2021 لخميسا التاريخ: 

 

                                    

إمكانات وحصانة دولة االحتالل في كل ظهور لهم، حتى أثرت الرواية الصهيونية للقدرات الخارقة 
 على العقل العربي غير الناقد والمهزوم أمام االستبداد واالحتالل.

الذي لم ينشأ على النقد وعلى البنية العلمية المتحررة من التحيزات من أن يدرك ال يمكن للعقل 
قدراته وعمق إمكاناته، أو أن يدرك قدرات اآلخرين المتحررين ذهنياا من الهزيمة. وهنا تتوقف أولى 
خطوات تحرير العقل العربي من سيناريو الهزيمة الحتمية؛ على عملية تربية المقهور في المدارس 

الجامعات ومؤسسات التعليم، ألن كل توغل في الجهل هو عملية شلل إرادة تامة وسيطرة مطلقة و 
 للمستبد والمحتل على دهاليز ذلك العقل.

أيضاا ال يمكن إغفال دور السلطة الفلسطينية وقادة التنسيق األمني مع االحتالل في ترديد خطاب 
فاقية أوسلو االنهزامية. وكان جزء من تبرير اتفاقية الهزيمة على مسامع األجيال التي أعقبت توقيع ات

أوسلو المهينة والمذلة يقوم على ترديد خطاب العجز أمام االحتالل، وأمام قدراته األمنية 
واالستخباراتية والعسكرية الهائلة والتي ال تُقهر، وردد قادة التنسيق األمني بأن الخدمات األمنية التي 

اردة المقاومين وتسليمهم هي أمور في متناول االحتالل، وأن عثور يقدمونها لالحتالل من مط
 االحتالل عليهم تحصيل حاصل، فهو الذي يصدر أنظمة التجسس والتنصت لكثير من دول العالم.

باإلضافة لما سبق فإن الهزيمة التي لحقت بالعقل الثوري وهيأته التفاقية أوسلو والتخديم على كيان 
ا القادة الفلسطينيون الذين توغلوا في الهزيمة أمام االحتالل على أنها أمر االحتالل؛ تعاطى معه

واقع، وال مفر من التعاطي مع االحتالل انطالقاا من تلك الوقائع، حيث اجتهدت تلك القيادات 
األوسلوية وقيادات التنسيق األمني في تسطيح وتحويل كل إنجاز للمقاومة الفلسطينية إلى هزيمة لهم 

تهم منافع مؤقتة، والتعامل مع إنجازات المقاومة على أنها كروت رابحة تطيل من عمر تلك بمطارد
 المكاسب المغمسة بإذالل االحتالل.

القادة األوسلويون والعقول االنهزامية التي أصبح أكبر طموحاتهم الوطنية تجاوز حاجز إسرائيلي عن 
أنوفهم بالتنسيق األمني من أجلها، ويوغل  طريق استخدام بطاقات "في آي بي" التي يمرغ االحتالل

في إذاللهم في سبيل الحصول عليها واالحتفاظ بها، ال يمكن لهم تخيل اإلرادة التي تحرك المقاومين 
الفلسطينيين في أنفاقهم التي حفروها تحت األرض في سبيل مقارعة االحتالل وتخطيه بإراداتهم 

العزائم وراء نفق الحرية في سجن جلبوع الذي حفره المطلقة. كذلك ال يدرك عقلهم االنهزامي 
الفدائيون الستة بالمالعق من أجل حرية روج لها قادة أوسلو االنهزاميون على أنها جزء من خطاب 

 استهالكي ال جزء من أمر حتمي الحدوث.
كما كانت جولة المفاجآت ضمن معركة سيف القدس للعقل المتفوق الصهيوني كذلك للعقل العربي 
المهزوم؛ مذهلة وصادمة، وأتى الهروب الكبير بمعناه المعجز كي يقدم درساا ألطراف الهزيمة من 
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مطبعين وعقول مهزومة حول الممكنات في حال كانت الحرية هي الهدف؛ ال االنتقال من عبودية 
 طرف إلى آخر في سبيل ضمان الوجود.

 
ل المهزوم وأحالوه لمشكالته المتمثلة بقصور لقد حفر هؤالء الفدائيون الستة نفقاا طويالا في العق

اإلرادة وشلل العزيمة، وهذا أمر هّز العقل االنهزامي بمقدار ما هز أسطورة التفوق األمني 
 اإلسرائيلي.

 9/9/2021، "21موقع "عربي 
 

 فلسطينيو دول الطوق.. الرقم الصعب الذي يريدونه سهالً  .39
 ياسر علي

إلحصاءات أهمية خاصة في القضايا السياسية، وربما عّدوها العقبة لطالما َأْولى الغرب لألرقام وا
األساسية في حل القضية الفلسطينية باعتبار عدد الالجئين "الضخم" نسبة إلى عدد السكان غير 

ويجري العمل منذ عقود على تقليص أعداد الالجئين في الدول  الفلسطينيين في فلسطين التاريخية.
 ئين )طول الطوق، أو دول مناطق عمل األونروا(.التي تضم مخيمات الالج

ففي لبنان مثالا ُفتح باب الهجرة لفلسطينيي لبنان بعد كل حرب كبيرة بشكل ملحوظ. فبعد مجزرة تل 
ومجزرة صبرا  1982ُفتح باب الهجرة إلى ألمانيا، وبعد االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام  1976الزعتر 

ُفتح باُب الهجرة إلى  1987-1985ى السويد. وفي أثناء حرب المخيمات وشاتيال ُفتح باُب الهجرة إل
 ُفتح باب الهجرة إلى بريطانيا. 1990الدنمارك، وبعد الحرب اللبنانية 

واآلن باُب الهجرة مفتوٌح إلى أوروبا بين مهاجري األزمة السورية من الفلسطينيين. وهي هجرات 
ن على تأهيلهم، فيبقى المندمجون ويغادر من ال نصف شرعية، يتغاضون عن دخولهم، ثم يعملو 

 يصلح لالندماج.
من جانب آخر لم يغفل رعاُة مشروع التسوية عن تفّحص أعداد الفلسطينيين في دول الطوق، فقامت 
أكثر من جهة بإجراء أكثر من عملية مسح لالجئين الفلسطينيين في لبنان على وجه الخصوص، 

. لدرجة أن لبنان الذي شهد آخر إحصاء ُسّكاني لمواطنيه سنة وقد حاولوا ذلك في سوريا أيضاا 
حصاءات لالجئين الفلسطينيين.1932  ، شهد في العقود الماضية عدة مسوح وا 

"يعيش في الدول المجاورة لفلسطين )األردن  2019وحسب تقارير جهاز اإلحصاء المركزي عام 
نياا، ويقطن في الدول العربية نحو مليون فلسطي 451ألفاا و 555ماليين و 5وسوريا ولبنان( نحو 

 فلسطيني". 400ألفاا و 337و
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ُتعّد هذه األرقام بالنسبة إلى االحتالل والغرب عقبةا في وجه التسوية المرتقبة. وملف الالجئين 
المؤجل في اتفاق أوسلو إلى مفاوضات الحل النهائي في قسمه األكبر موجود في دول الطوق )أكثر 

 ج((.ماليين ال 5من 
وُيالحظ بوضوح أن خطة حل "مشكلة" عودة الالجئين ترتكز على عملية تذويبهم أو تشتيتهم أو 

 تخفيض أعدادهم قدر اإلمكان في دول الطوق، أي في األردن وسوريا ولبنان.
 البيئة الهادئة في األردن

مل أغلبيتهم على الرغم من أن عدد الالجئين الفلسطينيين فيها يتجاوز أربعة ماليين نسمة تح
الساحقة الجنسية األردنية، ال يمكن اعتبار مفردات قضية الالجئين وحق العودة من أولويات السلطة 
في األردن، ومن يتجول في مخيمات المملكة فلن يجد العلم الفلسطيني المرفوع فوق السطوح 

 واألعمدة كلبنان وسوريا.
في األردن هي قرار سياسي وليس شعبياا وليس خفياا على أحد أن قضية الالجئين وحق العودة 

بالدرجة األولى، وستظهر وتختفي وفق إرادة السلطة ال وفق إرادة الشعب أو تطور األحداث. وهذا ما 
 يؤثر على الثقل السياسي لفلسطينيي األردن في القضية الفلسطينية.

 عودتهم إلى فلسطين. لذلك ال يحمل المشرفون على عملية التسوية هّم فلسطينيي األردن واحتمال
 البيئة الكامنة في سوريا

كانت الحكومة السورية ترفض السماح لفلسطينيي سوريا بمغادرة البلد، وتمنع السفر من دون مبررات 
 ألفاا. 630مقنعة جداا، حتى أصبح عدد الالجئين الفلسطينيين نحو 

ن، وبدأ الفلسطينيون يغادرون بدأت هجرة فلسطينيي سوريا مع السوريي 2011وعند بداية أحداث عام 
حيث دخل لبنان  2012شرعياا أو خلسة عبر الحدود إلى لبنان واألردن، وكانت الذروة في بداية عام 

ألفاا منهم، غير أن أكبر عائق بوجه الخروج ومحاولة السفر بعد السلطة السورية هو عدم  90نحو 
 استفادتهم من الوثيقة السورية للسفر.

الحصول على جواز السلطة من رام هللا، ولكن المبلغ المطلوب كان مئات الدوالرات وبدأت محاوالت 
)حسب الوسيط(. أما اليوم فوصل سعر الجواز الفلسطيني الصادر عن السفارة الفلسطينية في سورية 

 دوالرات فقط ال غير. 10
ظمة التحرير اتهامها وباتت إجراءات الحصول على هذا الجواز سهلة لدرجة تثير الريبة. وقد نفت من
 بالدخول في "اتفاق دولي" إلخراج فلسطينيي سورية، وأكدت تمسكها بحق العودة.

ألف الج(  17ألف الج( هم اليوم نحو  90فلسطينيو سورية في لبنان الذين بلغ عددهم في السابق 
الا عن فقط. معظمهم جعل لبنان محطة سفر إلى تركيا أو مصر أو ليبيا ومنهم إلى أوروبا. فض
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ألفاا، أي أن  350الذين غادروا سوريا في البر إلى تركيا. إذ ُيقّدر عدد الفلسطينيين في سورية اليوم بـ
 نحو نصفهم قد غادر سورية.

 البيئة الطاردة في لبنان
منذ البداية جرى التضييق على الفلسطينيين في لبنان فُحرموا حقوقهم االقتصادية واالجتماعية مثل 

ق التملك وحق االستشفاء وحق التعليم، ما جعل عدد الفلسطينيين الذي تضاعف تسع حق العمل وح
مرات في العالم، يتضاعف في لبنان أربع مرات فقط. والمس عددهم وفق سجالت مديرية الشؤون 

ألفاا في سجالت وكالة  470ألف، بينما ناهز  600السياسية والالجئين في وزارة الداخلية اللبنانية 
 ألفاا غير مسجلين الجئين. 35ا واألونرو 

ألف هاجر معظمهم وبات تقدير المسح االقتصادي واالجتماعي للجامعة  600-500هؤالء الـ
من  %66.4ألفاا فقط. هذا المسح أفاد أيضاا بأن  250ألعدادهم يناهز  2016األمريكية عام 

 %33ن عن العمل وعاطلو  %56تحت خط الفقر المدقع، و %6فلسطينيي لبنان تحت خط الفقر و
 من دون تأمين صحي. %95يعانون أمراضاا مزمنة و

 700وفي الوقت الذي يهول فيه البعض من أعداد فلسطينيي لبنان )اليمين المسيحي(، ويقدرونهم بـ
ألف، أجرت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بإشراف المركز الفلسطيني لإلحصاء في رام هللا وبدعم 

جاءت نتيجته مفاجئة واعتبرها البعض لتسهيل ابتالع مشروع  2017طس/آب غربي إحصاء في أغس
 الجئاا فلسطينياا. 174422التوطين، إذ كان العدد 

هنا كان المالحظ أن السنوات األربع التي تلت هذا اإلحصاء انخفض عدد الفلسطينيين في لبنان، 
اا من قرار وزير العمل كميل أبو فقد شهدت ضغوطاا شديدة على المجتمع الفلسطيني في لبنان، بدء

منع الفلسطينيين من العمل، وعدم التغاضي عنهم، وشّن حملة  2019سليمان في منتصف عام 
شرسة عليهم. تال ذلك أحداث الثورة اللبنانية وتعطُّل األشغال في البلد، ثم جائحة كورونا والشلل شبه 

"، ثم انفجار مرفأ بيروت، وانهيار العملة، الكامل، ومحاولة ضرب وكالة األونروا في "صفقة القرن
وفقدان السلع والمحروقات واألدوية وارتفاع األسعار. كل ذلك شّكل دوافع إضافية لهجرة الفلسطينيين 

 .%90والبطالة إلى  %95من لبنان، وتضاعفت نسبة الفقر إلى 
ذا  150بعد كل هذه األحداث أصبح الرقم المتداول ألعداد الفلسطينيين في لبنان  ألفاا فقط ال غير، وا 

أخذنا باالعتبار ما تسرب سابقاا عن خطط دولية لتوطين مائة ألف فلسطيني في لبنان وا عادة كبار 
 السن إلى فلسطين فإن الرقم المستهدف يقترب بسرعة.
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باختصار إن ما يجري في دول الطوق يؤكد أن عملية التفريغ والتذويب والتشتيت ماضية، وأنهم 
أن تؤتي أُكَلها. بانتظار إحصاء جديد يضع قطار التوطين و"حل" مشكلة الالجئين على  ينتظرون

 السكة من جديد.
 8/9/2021، تي أر تي عربي

 
 إخـفــاقــات أمـنـيـة سّهلــت هــروب األسـرى مــن سجـن جلــبــوع .40

 يهوشواع برينر
الليلة الماضية، من سجن جلبوع  كانت اإلخفاقات األمنية التي سمحت بفرار ستة أسرى فلسطينيين،

موجودة أمام أنظار مصلحة السجون والشرطة منذ وقت طويل لكنها لم ُتعالج، بحسب ما جاء على 
لسان مسؤولين رفيعي المستوى، صباح أمس. وفي رأيهم تتوزع المسؤولية عن هذه اإلخفاقات على 

دأت قبل وقت طويل من قيادة سجن جلبوع وشعبة االستخبارات في مصلحة السجون، وهي ب
التخطيط لعملية الفرار عندما تقرر وضع األسرى الستة معاا، على الرغم من أنهم كلهم من جنين 

 «.سجناء مع خطر كبير للفرار»القريبة من السجن، وثالثة منهم صنفوا مسبقاا بأنهم 
ن أمني وأشار مسؤول كبير في مصلحة السجون إلى أنه على الرغم من أن سجن جلبوع هو سج

شديد الحراسة، فال توجد فيه سيارة دورية تتجول حول السجن للكشف عن هجمات أو محاوالت فرار. 
وكان أحد المسؤولين حذر من ذلك قبل سنة لكن قيادة السجن تجاهلت التحذير على الرغم من 

 .2020 - 2019الخلل الذي ظهر عند التدّرب على سيناريوهات فرار من السجن جرت في سنتي 
حاول سجناء الفرار من السجن بوساطة نفق لكن العملية ُأحبطت في اللحظة  2014وفي سنة 

 األخيرة.
وشهد هذا الصباح احتجاجاا في مصلحة السجون على قرار وضع األسرى منذ البداية في زنزانة 

 ال يوضع سجناء من بلدة واحدة معاا، وأكثر من ذلك ال يوضع سجناء من جنين في سجن»واحدة. 
إذا كان لديك أسير »قال أحد المسؤولين في مصلحة السجون، وأضاف: « جلبوع القريب جداا منها

من جنين فيجب وضعه في سجن كتسيعوت البعيد عن أبناء بلدته الذين على األرجح سيحاولون 
وباالستناد إلى مصادر كان لدى شعبة «. مساعدته على الفرار. هذا تقصير استخباراتي ضخم

 رات معلومات عن نية السجناء القيام بعملية فرار ومن غير الواضح كيف تعاملوا معها.االستخبا
، «فتح»الذي يضم أسرى  2في القسم  5وأظهر تحقيق أولي أن السجناء الستة كانوا في زنزانة رقم 

وخالل أشهر حفروا نفقاا تحت حمام الزنزانه. ونظراا إلى أن القسم قريب من سور السجن فقد نجح 
لستة في حفر نفق من تحت السور وهربوا عبر فتحة إلى طريق فرعية للسجن. وبحسب التحقيق ا
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فإن الستة تلقوا مساعدة خارجية بوساطة هاتف جرى تهريبه إلى السجن. ويتساءل مسؤولو السجن 
 أين ذهب الرمل الذي حفر في النفق خالل أشهر، وكيف لم يعرف السجانون بذلك؟

مصلحة السجن في جلبوع في تركيب أجهزة تشويش تعترض المكالمات نجحت  2020في أيلول 
الهاتفية من السجن بوساطة تكنولوجيا متطورة على الرغم من معارضة األسرى األمنيين. وقد تم 
تشغيل هذه األجهزة في البداية إلى جانب الهواتف األرضية، لكن حينها اندلع احتجاج كبير وسط 

 راب عن الطعام ووقعت اضطرابات واعتداءات على السّجانين.السجناء الذين هددوا باإلض
وباالستناد إلى مسؤولين رفيعي المستوى في مصلحة السجون فإن هذه األجهزة كّلفت الماليين لكنهم 
في النهاية فضلوا عدم استخدامها تجنباا الندالع االحتجاجات في صفوف األسرى، وسمحوا لهم 

 وية.بمواصلة استخدام الهواتف الخل
 «هآرتس»
 7/9/2021األيام، رام هللا، 
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