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أجرته قيادة اجليش أمس (األربعاء) تمديد الطوق األمني املفروض على مناطق 
يهودا والسامرة [الضفة الغربية] حتى منتصف ليلة ما بين يومي السبت واألحد 

وضح أنه بعد انتهاء فترة تمديد الطوق سيخضع القرار لتقييم الوضع املقبلين، وأ
تقييم نتيجة اجلهود التي ويف حينه بناءً على نتائج تقييم آخر األوضاع األمنية 

تقوم بها إسرائيل لتحديد مكان األسرى األمنيين الفلسطينيين الستة الذين فروا 
 الفائت.من سجن جلبواع [شمال إسرائيل] يوم اإلثنين 

وأضاف البيان أنه سيتم فتح معابر البضائع يف قطاع غزة والضفة الغربية كما 
  هو خمطَّط له عند منتصف الليلة املاضية.

وأشار البيان إىل أنه تقرر تعزيز قوات اجليش اإلسرائيلي يف مناطق الضفة 
الغربية وحشد مزيد من قوات اجليش والطائرات كجزء من تعزيز جهود القبض 

  ى األسرى الفارين وإحباط أي حوادث أمنية. عل

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة املستوى إن اجليش اإلسرائيلي يستعد 
الحتمال حدوث تصعيد يف الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية التوترات 

  املستجدة يف إثر فرار األسرى.
  

  [بينت: إسرائيل مستعدة جلميع
  احملتلة] السيناريوهات يف املناطق

  
  9/9/2021"يديعوت أحرونوت"، 

  
قال رئيس احلكومة اإلسرائيلية نفتايل بينت إن إسرائيل مستعدة جلميع 

  السيناريوهات يف املناطق [احملتلة].

وجاءت أقوال بينت هذه يف سياق بيان صادر عن ديوان رئاسة احلكومة 
اإلسرائيلية مساء أمس (األربعاء)، وذلك يف إثر تصاعُد التوتر بين املعتقلين 

أسرى أمنيين  6الفلسطينيين ومصلحة السجون اإلسرائيلية عقب هروب 
هذه فلسطينيين من سجن جلبواع، شدّد رئيس احلكومة فيه أيضاً على أن 
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األحداث قادرة على أن تؤثر يف عدة جهات، ولذا تبذل جميع األجهزة األمنية 
 جهوداً مشتركة يف هذا السياق.

وأفاد البيان أنه يف ضوء األحداث التي وقعت يف السجون أجرى رئيس احلكومة 
يف الساعة األخيرة تقييماً لألوضاع بمشاركة كل من وزير الدفاع بني غانتس، 

الداخلي عومر بارليف، ورئيس هيئة األركان العامة للجيش اجلنرال ووزير األمن 
أفيف كوخايف، ورئيس جهاز األمن العام ["الشاباك"] نداف أرغمان، والقائد 
العام للشرطة كوبي شبتاي، ومفوضة مصلحة السجون ورئيس هيئة األمن 

جدات، القومي ومسؤولين كبار آخرين. وتم إطالع رئيس احلكومة على آخر املست
  وسيقوم بإجراء مشاورات أُخرى وفق احلاجة.

  
  [هنية لنخالة: فرار األسرى عمل بطويل ويشكل صفحة

  انتصار جديدة للشعب الفلسطيني يف النضال ضد االحتالل]
  

  9/9/2021"هآرتس"، 
  

رحّب رئيس املكتب السياسي حلركة "حماس" إسماعيل هنية مساء أول أمس 
أسرى من حركة اجلهاد  5أمنيين فلسطينيين، بينهم أسرى  6(الثالثاء) بفرار 

اإلسالمي وزكريا الزبيدي القائد السابق يف كتائب شهداء األقصى اجلناح 
العسكري حلركة "فتح"، من سجن جلبواع عبر نفق حفروه حتت نظام صرف 

 صحي.
وذكر بيان صادر عن "حماس" أن هنية أجرى حمادثة هاتفية مع األمين العام 

هاد اإلسالمي زياد النخالة جرى خاللها التشديد على التزام احلركتين حلركة اجل
باإلفراج عن األسرى بغضّ النظر عن الثمن الذي ينطوي عليه األمر، وعلى أن 

  املوضوع يقف يف رأس أولويات احلركتين.
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ووفقاً للبيان، أكد هنية أيضاً أن هذا العمل بطويل ويشكل صفحة انتصار جديدة 
سطيني يف النضال ضد االحتالل، كما أكد ضرورة توفير احلماية للشعب الفل

 لألسرى الفارين وأهمية تزويدهم بشبكة أمان ملواصلة عملهم.
  

  رفع حالة التأهب يف جميع السجون اإلسرائيليةتقرير: [
  حتى اآلن تعلن أنها ال تملك واألجهزة األمنية

  ارين]أي طرف خيط بشأن األسرى األمنيين الفلسطينيين الف
  

  9/9/2021"معاريف"، "يديعوت أحرونوت"، "هآرتس"، 
  

أعلنت مصلحة السجون اإلسرائيلية مساء أمس (األربعاء) أنها قررت رفع حالة 
التأهب يف جميع السجون اإلسرائيلية إىل الدرجة القصوى بعد أن قام سجناء من 
حركة اجلهاد اإلسالمي بإضرام النار يف عدد من الغرف داخل سجنيْ كتسيعوت 

على عملية النقل التي تقوم  يف النقب ورامون يف جنوب إسرائيل، وذلك احتجاجاً
بها مصلحة السجون لسجناء اجلهاد اإلسالمي، على خلفية عملية الفرار من 

سجناء من حركة اجلهاد اإلسالمي، هم:  5سجن جلبواع [قام بعملية الفرار 
يعقوب نفيعات مناضل مجي ومد عارضة ويعقوب قادري وأيهم كمحممود وحم

 حركة "فتح"].  باإلضافة إىل السجين زكريا الزبيدي من
غرف يف سجنيْ كتسيعوت  9وأضرم السجناء من اجلهاد االسالمي النار يف 

  ورامون وتم إخماد النيران من دون وقوع إصابات بشرية.

كما أفيدَ بأن سجناء اجلهاد اإلسالمي يف معتقل عوفر بالقرب من القدس رفضوا 
ن انفرادية. وحاول إعادة توزيعهم بين الغرف وتمت معاقبتهم بوضعهم يف زنازي

سجين إلقاء ماء ساخن على حارس يف سجن جلبواع، وقالت إدارة السجن إن 
  احلارس مل يصَب بأذى وتم وضع السجين يف احلبس االنفرادي.

هذا وتواصل قوات األمن اإلسرائيلية أعمال البحث والتمشيط سعياً إللقاء القبض 
على األسرى األمنيين الستة الفارين. ودفع اجليش اإلسرائيلي بمزيد من قواته 
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للمشاركة يف أعمال البحث عن األسرى الفارين ليرتفع عدد السرايا التي تقدم 
  ملساعي قوة من سالح اجلو أيضاً.وانضمت إىل هذه ا 14املساعدة للشرطة إىل 

وحتى مساء أمس أكدت قيادة املؤسسة األمنية أنه ال يوجد لديها أي طرف خيط 
  بشأن األسرى الفارين، وشدّدت على أن األمر يحتاج إىل كثير من الصبر.

من ناحية أُخرى تقرر استدعاء كبار املسؤولين يف سجن جلبواع لتقديم إفادات 
ة يف وحدة التحقيقات القطرية مع أفراد مصلحة السجون خالل األيام القريب

التابعة للشرطة. وقالت مصادر يف قيادة مصلحة السجون إن احلديث ال يدور 
حول حتقيق حتت طائلة التحذير كما ال توجد شبهات بشأن ضلوع سجّانين يف 

  .سجّاناً إفاداتهم يف هذه القضية 19عملية الفرار. وحتى اآلن قدّم 
صادر فلسطينية إن قوات عسكرية إسرائيلية اعتقلت أمس وأمس األول وقالت م

(الثالثاء) عدداً من أقرباء األسرى الستة يف منطقة جنين، بينهم والد السجين 
يعقوب نفيعات من بلدة يعبد، وشقيق السجين حممود عارضة، وشقيق السجين 

تيش يف قرية حممد قاسم عارضة من بلدة عرابة. كما أجرت القوات عمليات تف
  السجين الهارب يعقوب قادري، بير الباشا.

وأشارت املصادر الفلسطينية نفسها إىل أن مسلحين من اجلهاد اإلسالمي ومن 
كتائب شهداء األقصى اجلناح العسكري حلركة "فتح" قاموا باالنتشار يف خميم 

  م. جنين استعداداً ملواجهة اجليش اإلسرائيلي يف حال قيامه باقتحام اخملي

يف املقابل ذكرت الشرطة اإلسرائيلية أنها يف إطار البحث عن األسرى األمنيين 
أشخاص من قرية الناعورة  3الفلسطينيين الذين فروا، قامت فجر أمس باعتقال 

العربية القريبة من سجن جلبواع. وذكر شهود عيان أن قوات الشرطة داهمت 
سرى الهاربين أو بعضهم كانوا أيضاً مسجداً يف القرية لالشتباه بأن أحد األ

  خمتبئين فيه.

، الذي فرّ النفق أن كشفت وكانت حتقيقات أولية قامت بها إدارة سجن جلبواع
منه األسرى األمنيون الفلسطينيون الستة، بدأوا بحفره قبل عام وذلك عبر نظام 
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كيلومترات  3صرف صحي داخل زنزانتهم، وأن الستة ساروا على أقدامهم مسافة 
 ى وصولهم إىل مركبة كانت تنتظرهم ونقلتهم من املكان.حت

ورجحت مصادر يف الشرطة، بناء على قيامها بمسح املنطقة، أن الفارين ذهبوا 
يف اجتاه مدينة بيت شان [بيسان] وحتى أنهم توقفوا للتدخين خالل هروبهم، 

  ومن هناك اختفت آثارهم. 

رّ من املكان حلظة خروج الستة كما تبيّن يف وقت الحق أن سائق سيارة أجرة م
من النفق فقام بتبليغ الشرطة هاتفياً بما شاهده يف عتمة الليل بالقرب من 
السجن. وقال السائق بعد ساعات من تبليغه باألمر إنه قام بتبليغ الشرطة بأنه 

أشخاص وأكد أنه كان مرتبكاً للغاية وقت  6أشخاص فقط يف حين شاهد  3رأى 
    التبليغ.

السائق لوسائل إعالم: "أدركت أنه حدث غير عادي. فجأة رأيت بعض وقال 
األشخاص يركضون عن يساري وانطلقوا مسرعين، األمر الذي أثار الشبهات لدي. 
حاولوا االختباء وراء األدغال فأدركت أن شيئاً ما غير عادي يحدث هنا. رأيت 

س، وربما كنت أشخاص، لكنني بدأت أفكر يف أنني ربما كنت أهلو 3أكثر من 
متعباً، وحتى ال يشتبهوا بأنني أتعرض للهلوسة بلّغت عن ثالثة فقط وليس أكثر. 

  يف حال مل أبلّغ على الفور فمن يعلم متى كانوا سيالحظون حقيقة فرارهم؟"

وما زال مسؤولو سجن جلبواع وقادة الشرطة ومصلحة السجون عرضة 
لت عملية الهروب، وارتكاب النتقادات واسعة، وذلك بسبب الهفوات التي سه

سلسلة من األخطاء الفادحة التي سمحت بحدوث عملية الفرار يف املقام األول، 
 .وكذلك بسبب اإلخفاق يف فهم خطورة املوقف عدة ساعات بعد حدوثه

يف سياق متصل قالت قناة التلفزة اإلسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث الرسمية 
شبهات قوية بأن األسرى الفارين تلقوا مساعدة من  اجلديدة] مساء أمس إن هناك

سجّانين من السجن للمرة الثانية.  5سجّانين، وأشارت إىل أنه تم أمس استجواب 
كما أشارت إىل أنه من املتوقع أن تقوم الشرطة اليوم (اخلميس) بالتحقيق مع 
اثنين من عناصر مصلحة السجون الذين شاركوا يف اتخاذ قرارات يف هذه 

  .لقضيةا
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املؤسسة، وإىل حماولة الفرار التي جرت بالطريقة نفسها يف سنة  تعرفها
بواسطة املعابر عينها حتت األرض، والتي أُحبِطَت يف اللحظة  2014

األخيرة، وبعدها  شُكلت جلنة حتقيق. وفعالً من الصعب التفكير يف دليل 
أكثر إقناعاً بوجود "إخفاق خطِر"، بحسب كالم الوزير، وعدم استخالص 

  روس من عملية الهروب األوىل. الد
  ليس بارليف فقط مَن يعترف بما هو أمر مفروغ منه. مسؤولون رفيعو

املستوى يف مصلحة السجون يقولون إن اإلخفاقات األمنية التي سمحت 
لألسرى بالفرار كانت مصلحة السجون على علم بها منذ وقت طويل، 

 عملية الفرار طويلة: قرار لكنها مل تُعالَج. سلسلة اإلخفاقات التي أدت إىل
إبقاء األسرى الستة معاً على الرغم من أنهم كلهم من جنين القريبة من 
السجن، وثالثة منهم جرى تصنيفهم مسبقاً بأنهم "أسرى مع خطر كبير 
للفرار"؛ حقيقة أن سجن جلبوع الذي يُعتبر سجناً شديد احلراسة ليس لديه 

ليات فرار؛ غضُّ مصلحة السجون سيارة دورية تدور حوله للكشف عن عم
النظر عن استخدام األسرى هواتف خليوية مهربة، (يبدو أن األسرى 
خططوا للفرار بمساعدة عناصر خارجية بواسطة هاتف هُرِّب إىل الزنزانة، 

وهو  –وهربوا بسيارة كانت يف انتظارهم)؛ كون اخملطَّط الهندسي للسجن 
على اإلنترنت وكان يف متناول  منشوراً علناً - من األفضل يف إسرائيل

اجلميع؛ اعتراف السجّانة، التي كانت يف برج احلراسة املشرف على فتحة 
النفق الذي هرب منه األسرى، بأنها كانت نائمة حين حصول احلادثة؛ 
حقيقة مرور ساعتين قبل التقرير األول عن الفرار وبعد االنتهاء من 

  إحصاء األسرى.
 دة عملية تقييم ملنظومة مصلحة السجون، بما يف عملية الفرار تفرض إعا

ذلك إدخال وسائل تكنولوجية حتل حمل حراس مرهقين. إهمال مصلحة 
السجون ومنشآتها ألعوام طويلة هو الذي تسبب بهذا اإلخفاق. لقد حتولت 
مصلحة السجون إىل باحة خلفية  للمؤسسة األمنية وامليزانيات التي 

اتب واملعاشات التقاعدية بدالً من بناء مبانٍ صُرفت عليها ذهبت إىل الرو
  حديثة وحتسين حياة األسرى.

  يتعين على بارليف تشكيل جلنة حتقيق خارجية حتدد املسؤولين عن هذا
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 شخصية وبنيوية والتأكد هذه املرةصات استخالالتوصل إىل اإلخفاق و
خالصات ستنفَّذ على األرض. يجب عدم االكتفاء ستاال هذه من أن

ة غفت، بل فحص كل الهرم، بما يف ذلك مَن تقف على بمحاسبة حارس
رأسه رئيسة مصلحة السجون كاتي بيري التي وقعت خالل توليها 
منصبها حادثة الفرار التي تُعتبر أخطر إخفاق يف تاريخ مصلحة 

  السجون. 
  

  خبيرة يف السياسة - رونيت مرزان 
  واجملتمع الفلسطيني يف جامعة حيفا

  8/9/2021"هآرتس"، 
  

  الشبابإىل وا صغغانتس، عباس، السنوار: ا
  

  ،اجتماع وزير الدفاع بني غانتس بمحمود عباس مهم كبادرة حسن نية
لكن إذا بقي عند هذا احلد ومل يتطور إىل حمادثات سياسية تشمل قيادة 

فإن  - ليس تلك املوجودة يف قطر، بل املوجودة يف غزة -"حماس" 
  أهمية االجتماع ستضيع.

  الفلسطينيون واإلسرائيليون من اجتماعات من هذا النوع، هدفها لقد شبع
التخفيف من اللهب وليس إطفاء النيران. الشعبان بحاجة إىل زعماء 
يمتازون بالسمو والشجاعة وال يختبئون وراء اعتبارات حزبية أو 
ائتالفية ويخافون من ردة فعل املعارضة؛ زعماء يقفون أمام أبناء 

احلقيقة: حان الوقت التخاذ قرارات سياسية حاسمة  شعبهم ويقولون لهم
  من أجل األجيال املقبلة.

 اجلانب صحيح أنه يوجد انقسام عميق يف اجلانب الفلسطيني، ويف 
فقت على عدم االتفاق على املوضوعات تااإلسرائيلي حتكم حكومة 

  السياسية، لكن ال مفر من املضي قدماً  يف حتقيق حل الدولتين.
 إدارة  - النهج الذي تنتهجه النخب السياسية والعسكرية لدى الطرفين

فشل مرة تلو املرة. تكفي  -النزاع وتقليصه بانتظار الوقت حلسمه 
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كلمات، مثل "جوالت عسكرية"، كي نفهم أن الطريقة العسكرية ليست 
ناجعة، وكلما حصدت املزيد من الضحايا كلما خسرت شرعيتها،  

مستخدميها، وستُخرج اجلماهير إىل الشوارع. وستُضعف قدرة حكم 
"اجلولة العسكرية" األخيرة"، عملية "حارس األسوار"، تقدم نموذجاً جيدًا 
مما ينتظرنا: سواء "فتح" أو حكومة إسرائيل ستخسران قدرتهما على 

  .احلكم ملصلحة ازدياد قوة العناصر القومية
  "يمكن أن يؤدي إىل ازدياد قوة يف حالة الضفة الغربية، ضعف "فتح

اليسار الراديكايل والتنظيمات اإلسالمية. أوىل التباشير يمكن رؤيتها يف 
انتخاب نادية حبش ممثلة "حماس" واجلبهة الشعبية رئيسة لنقابة 

يمكن أن يؤدي إىل تقوية  . يف حالة غزة، ضعف قيادة "حماس"املهندسين
ى أفغانستان، الشبيهة بالثورة التنظيمات اجلهادية، سيطرة طالبان عل

  ، تعطي زخماً لهذه التنظيمات اإلسالمية.1979اإلسالمية يف إيران سنة 
  يف اجلانب اإلسرائيلي، ضعف اجلهات املوجلة فرض القانون يمكن أن

العربي بمؤسسات الدولة،  يؤدي إىل تراجُع إضايف يف ثقة اجلمهور
. ية وإسالمية متشددةذلك توجّه الشباب نحو تنظيمات قومونتيجة 

تستغل هذه األطراف اإلحساس باإلقصاء وعدم تقدير الشباب الفلسطيني 
إلقناعهم بأن ما يجري نزاع أساسه ديني استعماري. وهم يعتبرون 
توجهات االندماج لدى املواطنين العرب يف اجملتمع واالقتصاد 

ارات التطبيع مع إسرائيل، ظاهرات سلبية تفرّغ اإلسرائيلييْن، وكذلك مس
الهوية الفلسطينية من مضمونها التاريخي واألخالقي والثقايف وتُضعف 

  النضال من أجل التحرر الوطني.
  هذه العناصر الدينية والقومية تدعو إىل إلغاء الفصل اجلغرايف والعزل

سكان  الذي فرضته إسرائيل على التجمعات الفلسطينية عندما أسرت
" يف سجن "الهوية 48الضفة الغربية يف "سجن أوسلو"، و"عرب 

اإلسرائيلية"، وسكان غزة يف "سجن احلصار"، والالجئين يف "سجن 
اخمليمات". وهم يطالبون باستبدال النخب السياسية، التي وقّعت اتفاقات 
أوسلو وتخلت عن استراتيجية النضال الثوري، بزعامة وطنية عليا تعمل 

عزيز التضامن بين الفلسطينيين أينما كانوا، وإقناع كل املترددين على ت
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بأنه حان الوقت إلعالن مرحلة جديدة من النضال ضد الصهيونية، 
بحسب نموذج الربيع العربي ومسيرات الالجئين نحو احلدود. رد عسكري 

  من طرف إسرائيل سيُلحق بها أضراراً سياسية ودبلوماسية وأخالقية.
 يجري الدفع بها قدماً عبر احملطات الفضائية، وحمطات  هذه األفكار

الراديو، وشبكات التواصل االجتماعي، ومعاهد األبحاث، وفنانين 
. الشعار الذي يتردد يف كالمهم "هذا ممكن": BDSفلسطينيين، وحركة الـ

أيار/مايو، حترير فلسطين كلها من البحر إىل النهر ممكن...  15"اليوم 
هو شرط استقالل الوطن... املقاومة هي املمثل الوحيد استقالل السالح 

الشرعي واحلصري للشعب الفلسطيني. املقاومة تقرّبنا من بعضنا 
البعض؛ املفاوضات، والتطبيع واألنظمة الديكتاتورية، واحلروب 
املستقبلية، تبعدنا عن بعضنا البعض. كل من يدعم املستبدين واملطبّعين 

هذا ما  قاله الشاعر تميم البرغوثي يف مقابلة  يخدم اجليش اإلسرائيلي"،
  أجرتها معه قناة اجلزيرة خالل عملية "حارس األسوار".

  كي نمنع انسياق الشباب وراء هذه العناصر يتعين على السلطة
الفلسطينية و"حماس" وحكومة إسرائيل اإلصغاء إىل الرسائل التي يرسلها 

يى السنوار منح هؤالء هؤالء الشباب. ويجب على غانتس وعباس ويح
الشباب  اإلحساس بأنهم رصيد وليسوا عبئاً؛ وأنهم جيل حر ومبدع 
يمكنه أن يؤمن بأن لديه أفقاً ويستطيع أن يتعلم ويتطور ويعيل عائلته، 

وهم ليسوا تابعين  -وأن يشارك يف القرارات التي تتعلق بمصير شعبه 
  . ألحد، وال يعيشون يف انتظار أموال التبرعات
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  127مجلة الدرسات الفلسطينية العدد 
  

  
  
  
  

 

  
 

 

  "فلسطين تنتفض"
  

)، 127يصدر األسبوع المقبل عدد "مجلة الدراسات الفلسطينية" (
مايو، التي شملت كل هّبة شهر أيار/ متضمنًا ملفًا خاصًا عن

ب افتتاحية العدد وليد . وقد كت1936رة األولى منذ ثورة فلسطين، للم
 70الخالدي، بعنوان "تأمالت وخواطر"، مر بها على ما يربو على 

عامًا من النضال الفلسطيني. واقتصر باب مداخل، على نص الياس 
خوري عن "الكالم والكالم المكسور: الثقافة في مواجهة النكبة 

  المستمرة واالنحطاط اإلخالقي". 
نظمي الجعبة "حي الشيخ جّراح  ملف "فلسطين تنتفض" شارك فيه:

كميل منصور "دالالت هّبة القدس وحرب غزة  ومعركة البقاء؛
ودروسهما"؛ عبد الرازق فّراج "كي ال تتبدد تضحيات ومنجزات أيار 
الفلسطيني"؛ رندة حيدر "العملية العسكرية ضد غزة: حرب على 

: 48الوعي وصراع على السردية"؛ أنطوان شلحت "هبة فلسطينيي 
هدف مزدوج"؛ معين الطاهر "ما بعد القدس وسيفها"؛ سعاد قطناني 
"شوك الصّبار"، أحمد عز الدين أسعد "محو المحو: تأمالت في هّبة 
القدس وَمداراتها"؛ مهند عبد الحميد "مقومات إعادة البناء والتحرر"؛ 
عدنان أبو عامر "معركة غزة األخيرة وآفاقها المستقبلية"؛ عبد الجواد 

"التقاء أزمتين: قراءة في الهّبة الكبرى". ثالثة تحقيقات: عبد عمر 
؛ أمجاد سعيد 48ـالرؤوف أرناؤوط من القدس؛ حسن مواسي من ال

  شبات من غزة.
، حوارًا مع وليد الخالدي عن كتاب 127كما تضمن العدد 

"السيونيزم، أي المسألة الصهيونية: أول دراسة علمية بالعربية عن 
اسة بعنوان "إذن بالرواية" إلدوارد سعيد، ترجمها وقدم الصهيونية"؛ در 

لها عبد الرحيم الشيخ. ومقاالت لكل من: جانكيز تشاندار "روسيا 
اللعز: ليست امبراطورية، وٕانما دولة إمبريالية دائمًا"؛ ميشال نوفل 

اإليراني"؛ عمر تشبينار "رؤية بايدن إلى  –"صور التفاهم األميركي 
المية والشرق أوسطية"؛ داود تلحمي "إدارة بايدن سياسة أميركا الع

الشأن الفلسطيني: إنفراجات محدودة وحلول مؤجلة". وأخيرًا، قراءة في 
كتاب غسان أبو ستة وميشال نوفل "سردية الجرح الفلسطيني: تحليل 

 السياسة الحيوية إلسرائيل".


