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 لبيد يشارك للمرة األولى في الجمعية العمومية ]
 [لألمم المتحدة كرئيس للحكومة

 
 02/9/0200"يديعوت أحرونوت"، 

 
الثالثاء في طريقه إلى نيويورك للمشاركة -لبيد إسرائيل مساء اإلثنين غادر يائير

في الجمعية العمومية لألمم المتحدة، حيث سيلقي كلمة باسم إسرائيل، كما سيعقد 
على هامش الجمعية سلسلة لقاءات، بينها اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب 

رئيس حكومة إسرائيلية  أردوغان، وسيكون هذا أول اجتماع يعقده أردوغان مع
 عاما . 03منذ اجتماعه مع رئيس الحكومة إيهود أولمرت قبل 

كما من المفترض أن يلتقي لبيد يوم األربعاء زعماء المنظمات اليهودية من كل 
التيارات. بعدها سيلتقي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس التي تولت 

لبيد سيجتمع بالرئيس األميركي جو بايدن منصبها قبل أسبوعين. وال يبدو أن 
 بسبب اضطراره إلى العودة إلى إسرائيل لحضور زفاف ابنه. 

وعُلم أن الخطاب الذي سيُلقيه لبيد في األمم المتحدة كتبه بنفسه، وسيتطرق إلى 
دقيقة. وسيشكل مناسبة لرئيس  21و 05التهديد اإليراني، وسيستغرق ما بين 

 هور قدراته السياسية والخطابية. الحكومة كي يُظهر للجم
 

 لبيد: استخراج الغاز من منصة كاريش سيبدأ عندما يصبح ممكنا  ]
 [وال عالقة له بالمفاوضات مع لبنان

 
 99/9/0200"هآرتس"، 
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ثنين( بأن استخراج الغاز من صرّح رئيس الحكومة يائير لبيد مساء اليوم )اال

سيبدأ من دون تأخير، وفي اللحظة التي يصبح هذا ممكنا ، وال  منصة كاريش
عالقة له بالمفاوضات مع لبنان على ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين. وقال: 
"تعتقد إسرائيل أنه من الممكن، ويجب التوصل إلى اتفاق على الخط البحري بين 

م بع: "االتفاق سيساهإسرائيل ولبنان بصورة تخدم مصالح مواطني البلدين." وتا
في الكثير، وسيساعد على االستقرار اإلقليمي." وأعرب لبيد عن شكره للموفد 

 األميركي الخاص على "عمله الجاد من أجل التوصل إلى اتفاق."
وكانت االتصاالت بين إسرائيل ولبنان وصلت إلى مرحلة حاسمة. وينتظر الطرفان 

د األميركي عاموس ل على بلورته الموفاآلن الصيغة النهائية لالتفاق الذي يعم
في األيام المقبلة. مسؤول إسرائيلي رفيع  من المفترض أن تصل هوكشتاين، والتي

المستوى قال هذا المساء: "ثمة فرصة جيدة في إنجازنا االتفاق قريبا ." وكان 
رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون صرّح في وقت سابق بأن المفاوضات 

 مراحلها النهائية".وصلت إلى "
وال يعرف المستوى السياسي في إسرائيل متى ستبدأ أعمال استخراج الغاز من 
منصة كاريش، التي تأجلت في هذه األثناء إلى منتصف تشرين األول/أكتوبر 
المقبل على األقل. أما فيما يتعلق بتهديدات األمين العام لحزب الله السيد حسن 

ي في األسبوع الماضي: "نحن بالتأكيد ُنبقي أعيننا نصر الله، قال مصدر إسرائيل
 وآذاننا مفتوحة. أيّ هجوم على هذه المنصة أو تلك سيؤدي إلى هجوم من جانبنا."

( مقابلة مع اللواء في 21/9/2122على صعيد آخر، أجرت صحيفة "معاريف" )
هذا  ياالحتياط عاموس يادلين، سألته فيها عن التنازالت التي قدمتها إسرائيل ف

الموضوع، فقال: "لقد تنازلت إسرائيل عن عدة نقاط لمساعدة اللبنانيين على 
الخروج من الوضع الصعب الذي هم فيه. إسرائيل أبدت مرونة على صعيد الحدود 
البحرية، ونحن ال نريد أن يتحول لبنان إلى غزة." وشدّد يادلين على الدور الذي 

"من المهم أن ندرك أن مَن يعرقل إنهاء يلعبه حزب الله في المفاوضات، فقال: 
الموضوع هو نصر الله. وهذا دليل واضح على مَن يحكم لبنان فعال ، سياسيا  
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وعسكريا ، ونصر الله قادر على الدفع إلى مكان ال يريده اإلسرائيليون وال 
ى وأشار إل "،اللبنانيون." وأضاف يادلين: "اليوم قبلت إسرائيل بالخط اللبناني

ن مهمتين بالنسبة إلى إسرائيل في المفاوضات: "منطقة المياه اإلقليمية في نقطتي
رأس الناقورة، والمنطقة الموجودة جنوبي حقل قانا التي نطالب بتعويض مالي 
عنها. نحن مصرون على هاتين النقطتين. لذا، في رأيي يجب إعطاء األميركيين 

 مهلة أيام، وربما أسابيع، لكن ليس أكثر من ذلك."
 

 السلطة الفلسطينية تعتقل مسؤوال  رفيع المستوى ]
 [من "حماس" في نابلس

 
 02/9/0200"معاريف"، 

 
الثالثاء وقوع مواجهات في نابلس بين القوى األمنية -شهد ليل اإلثنين 

الفلسطينية وبين مسلحين فلسطينيين، سببها اعتقال أحد كبار قادة الذراع 
نابلس، مصعب اشتية، والذي كان يُعتبر من العسكرية في "حماس" في منطقة 

األصدقاء المقربين من إبراهيم النابلسي الذي قتله الجيش اإلسرائيلي في الشهر 
 الماضي. وتحدثت وسائل اإلعالم المحلية عن مقتل فلسطيني خالل المواجهات.

كما حدثت خالل الليل عمليات إطالق نار على مبنى المقاطعة التابع للسلطة 
الفلسطينية، احتجاجا  على االعتقال، وتظاهر في نابلس مئات الفلسطينيين 

 واشتبكوا مع عناصر األجهزة األمنية الفلسطينية. 
جاء هذا االعتقال في أعقاب الضغط الذي مارسته إسرائيل على األجهزة، وكالم 
يائير لبيد بعد مقتل الرائد بار فيلح، والذي قال فيه: "إذا لم تفرض السلطة النظام، 
فلن نتردد في التحرك." وهذا ما قاله وزير الدفاع بني غانتس عندما طلب من 
السلطة محاربة "اإلرهاب" وليس الكالم ضده فقط، وذلك للحؤول دون تصعيد 

 أمني.
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 [تفاق للتجارة الحرة بين البلدينإسرائيل والبحرين تتفاوضان على ا]
 

 02/9/0200"يسرائيل هَيوم"، 
 

بدأت أمس وزيرة االقتصاد والصناعة أورنا بربيفاي بإجراء مفاوضات مع وزير 
الصناعة والتجارة في البحرين زايد بن رشيد آل زياني من أجل التوصل إلى اتفاق 

ئيلية لنظيرها البحريني للتجارة الحرة. وخالل المحادثات، قالت الوزيرة اإلسرا
إنها على يقين "من أن هذا االتفاق سيشكل مدماكا  إضافيا  في توطيد اتفاقات 
أبراهام، والدفع قدما  باألهداف التي اتُّفق عليها في مؤتمر النقب. كما سيساهم 
االتفاق في تعزيز العالقات بين البحرين وإسرائيل بصورة كبيرة، وسيزيل الحواجز 

 ق التعاون االقتصادي، ويساعد في بناء جسور أُخرى بين الدولتين."ويوسّع نطا
وخالل زيارتها، اجتمعت الوزيرة بوزير االقتصاد والمال الشيخ سلمان بن خليفة، 
وبحثا في أهمية العالقات بين الدولتين واالحتماالت لمواجهة التحديات الدولية 

 التي تواجهها الدولتان.
وباالستناد إلى أرقام إدارة التجارة الخارجية في وزارة االقتصاد والصناعة منذ 
اتفاقات أبراهام المبرمة قبل عامين، ازداد حجم التجارة بين إسرائيل والبحرين 

ماليين دوالر. كما وصل التصدير  7-5باطّراد خالل سنة، ووصل إلى نحو 
الر. بينما بلغ حجم التصدير من ماليين دو 4اإلسرائيلي إلى البحرين إلى نحو 

ماليين دوالر. وفي تقدير إدارة التجارة  5-3البحرين إلى إسرائيل ما يتراوح بين 
الخارجية، أن اتفاق التجارة الجاري العمل عليه سيزيد في حجم التجارة بين 

 البلدين. 
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 افتتاحية

 02/9/0200"هآرتس"، 
 لبيد، يجب عليك أن تجتمع بعباس  

 
  ينوي رئيس الحكومة يائير لبيد استغالل وجوده في نيويورك في األسبوع

المقبل، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية السنوية لألمم المتحدة، كي 
يجتمع بزعماء ورؤساء العالم. ويعمل مكتبه ووزارة الخارجية على تحضير 

اهل اجتماع محتمل له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومع الع
 األردني الملك عبد الله، ومع زعماء عرب آخرين.

  من المتوقع أن يغيب زعيم بارز ومهم عن قائمة االجتماعات التي يجري
التحضير لها، هو محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، والشخصية 
المركزية التي يمكنها أن تساعد في تهدئة األرض في الضفة الغربية، 

ي مع إسرائيل وتقديم أفق سياسي، وهو أيضا  الزعيم وتوطيد التنسيق األمن
الذي بذل لبيد كل جهده للتهرب منه. على ما يبدو، يفترض لبيد أن حزام 
الصداقة العربي، الذي تشارك فيه مصر واألردن ودولة اإلمارات والبحرين 

 النار التي تهدد باالشتعال في الضفة. يطفئوالمغرب والسودان، يمكنه أن 
  لبيد االنتخابية مفهومة، لكنها غير مقبولة. ووفقا  لها، لقاء حسابات

عباس يشكل ضررا  سياسيا ، بالتأكيد بالنسبة إلى رئيس حكومة رفع شعار 
"استحالة" إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين، فكم باألحرى السعي لحل 
سياسي يعتمد على حل الدولتين. عالوة على ذلك، ما الفائدة من االجتماع 

عيم فلسطيني من المنتظر أن يسمع منه انتقادات حادة ضد إسرائيل بز
وسياسة حكومته، وأن يقدم أرقاما  تقشعر لها األبدان بشأن عدد 
الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش اإلسرائيلي، ويطالب باعتراف المجتمع 
الدولي بدولة فلسطينية مستقلة؟ لبيد مثل بنيامين نتنياهو، مقتنع بأن 
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القائم يمكن أن يستمر إلى األبد، وأن في إمكان الجيش اإلسرائيلي الوضع 
قمع االنتفاضات الشعبية دائما ، وأيضا  مواجهة انهيار السلطة الفلسطينية 
بصورة كاملة. الظاهر أنه يعتقد أنه يكفي إلقاء خطاب ناري وتهديدات 

 عدائية من أجل ضمان الهدوء.
 اقات العربية التي تتم االستعانة بها من األجدى تذكير لبيد بأن هذه الصد

األرض، تؤيد حل الدولتين، وتتخوف من الوضع على دائما  من أجل تهدئة 
اندالع انتفاضة في المناطق يمكن أن تنزلق أيضا  إلى أراضيهم وتؤجج 

 الفلسطيني تهديدا  إقليميا . الملك-مواطنيهم، وهي تعتبر النزاع اإلسرائيلي
لرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليسا مستعدين األردني عبد الله وا

فلسطينية، واالجتماع بهما ال يمكن -لتحمُّل مسؤولية مواجهة إسرائيلية
أن يشكل بديال  من مفاوضات مباشرة وحقيقية بين رئيس الحكومة وبين 

 الرئيس الفلسطيني.
  االمتناع من االجتماع بعباس يُلحق ضررا  مباشرا  بأمن إسرائيل

يها، وليس هناك أي حجة سياسية يمكن أن تبرر مقاطعة الرئيس وبمواطن
الفلسطيني، وخصوصا  بعد اجتماع وزير الدفاع بني غانتس به. إنها 
فرصة للبيد لوضع خط ُيفرّق بينه وبين اليمين القومي، وأيضا  تقديم أفق 

 سياسي للمواطنين اإلسرائيليين.

 
 دورون ماتسا، مستشرق وباحث

 02/9/0200أحرونوت"، "يديعوت 
 

 عودة والطيبي يسيران على خطى منصور عباس
 

  االنشقاق في القائمة المشتركة يشغل الخطاب اإلسرائيلي كثيرا ، لكن ليس
ألسباب صحيحة تتعلق بالجانب السياسي الملموس للمعركة االنتخابية 

ذه هالمقبلة، وبالمسألة غير المهمة، ما هي الكتل السياسية التي ستخدمها 
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الخطوة، ومَن سيربح وَمن سيخسر. اإلجابة عن هذه المسألة هي من باب 
التخمين الخالص، ومعالجتها من خالل هذا البعد السياسي الضيق يضّيع 

 األهمية الكبيرة وراء هذا التطور.
  يجب أن نفهم شيئا  أساسيا  حيال الظاهرة السياسية التي يُطلق عليها اسم

من خالل وحدة تاريخية بين  2105أقيمت في سنة القائمة المشتركة. فقد 
كل األحزاب العربية، هذه الخطوة شجعتها المبادرة التي قدمها حزب 
إسرائيل بيتنا برفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست العشرين، وهو ما 
خلق تهديدا  ملموسا  لحجم التمثيل العربي في الكنيست، وفي ضوء تخّوف 

بية )باألساس حزب التجمع الديمقراطي /بلد( من جزء من األحزاب العر
 عدم تمكُّنه من اجتياز نسبة الحسم.

  لكن إنشاء القائمة المشتركة لم يعكس فقط خطوة محدودة، بل عكس تبّني
السياسة العربية استراتيجيا جديدة، في أساسها السعي نحو الدفع قدما  

عربي. وذلك من خالل اجتماعية ملتهبة تهمّ المجتمع ال-بقضايا اقتصادية
رؤية القواسم المشتركة في هذا الشأن مع المجتمع اليهودي، وأيضا  
باالعتماد على االستراتيجيا الرسمية التي سعت، كجزء من سياستها 
النيوليبرالية، نحو تشجيع االندماج االقتصادي للمواطنين العرب. بهذه 

ي ة صلة الوصل التاالقتصادي-الطريقة، أصبحت االستراتيجيا االجتماعية
ربطت بين جميع مكونات القائمة المشتركة وخلقت بينهم قاسما  
أيديولوجيا  مشتركا . وكانت ردة فعل الجمهور العربي على ذلك إيجابية، 

مقعدا  في انتخابات سنة  03وتُرجمت بأحجام تأييد كبيرة وصلت إلى 
2105. 

 ين الماضيين، حاولت ما جرى تاليا  لم يكن أقل إثارة للدهشة: في العام
القائمة العربية الموحدة )راعام(، بزعامة منصور عباس، الدفع 

االقتصادية للقائمة المشتركة خطوة إلى -باالستراتيجيا االجتماعية
األمام، وتحويلها إلى سياسة معلنة، والتغاضي عن اهتمام السياسة 

 العربية بموضوع الهوية القومية للفلسطينيين.
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 ية االنشقاق في القائمة المشتركة عشية انتخابات الكنيست وشكّل هذا خلف
، فقد خرجت راعام من القائمة وانطلقت في طريق 2120في آذار/مارس 

جديدة، وتحولت إلى أول حزب عربي يشارك في ائتالف حكومي صهيوني، 
ويعترف بدولة إسرائيل كدولة يهودية.  وكانت النتيجة مُربحة بالنسبة إلى 

بي: عشرات ماليين الشيكالت )معظمها ال يزال على الورق( القطاع العر
 05لبيد )أضيفت إلى -تدفقت كجزء من الخطة الخمسية لحكومة بينت

مليار شيكل من الخطة الخمسية التي أقرّتها حكومة نتنياهو في سنة 
2102.) 

 
  هذا الواقع فاقم خطوط التماس بين القائمة المشتركة التي استمرت في

 اقتصادية، إلى-ديولوجيا مزدوجة تستند إلى أجندة اجتماعيةالتمسك بأي
قومية، وبين راعام التي تمسكت بأجندة أحادية -جانب أجندة وطنية

 اجتماعية فقط. –تعتمد على قضايا اقتصادية 
  على هذه الخلفية، يجب أن نفهم ونحلل االنشقاق الحالي في القائمة

المشتركة في األسبوع الماضي. االنفصال بين حزب بلد القومي وبين 
حزبيْ حداش وتعل يدل على تحوُّل نموذج منصور عباس البراغماتي 
النفعي إلى مبدأ يحدد السياسة العربية. يحاول أيمن عودة وأحمد الطيبي، 

ن قليال ، سدّ الفجوة التي نشأت بين القائمة المشتركة وبين راعام، متأخري
التي تواصل تحديد السياسة العربية من خالل المزج بين مبادئ االعتدال 
وبين مقاربة تفضل الدفع بقضايا اجتماعية مدنية على حساب 

 موضوعات الهوية القومية.
 زب بلد المتماهي مع السبيل إلى ذلك من خالل إزالة العائق الذي يشكله ح

سياسة الهوية القومية العربية، ومع المطالبة بتحوُّل إسرائيل إلى دولة لكل 
مواطنيها. من هذه الزاوية، ما يجري هو انتصار كبير للمشروع الصهيوني 
الذي يحمل السياسة العربية في إسرائيل على الدخول في عالم البراغماتية 

ر ولليمين اإلسرائيليْين، الحريصْين على والنفعية. وهذه أخبار جيدة لليسا
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المحافظة على المبدأ الصهيوني الحديدي القديم الذي يرسم الخط الفاصل 
بين االستعداد للتعاون مع السياسة العربية في الدفع قدما  باالندماج 
االقتصادي، وبين عدم االعتماد عليها بشأن كل ما له عالقة بصوغ 

 األجندة القومية وتحديدها.

 

 نير، كاتب وصحافي  –يتسحاق بن 
 99/9/0200"معاريف"، 

 
 حلقة الدماء والكراهية لن تتوقف ألن ال أحد يحاول إيقافها

 
  ، الحر الشديد بدأ ينخفض، لكن الغليان ال يزال مستمرا : أمنيا ، واجتماعيا

في ظل أزمة المناخ العالمية،  2122واقتصاديا ، وسياسيا . يأتي خريف 
وبعد أزمة وجودية عالمية عقب سنوات الكورونا القاتلة، ومع مزيد من عدم 

ن الكتل قد يستمر يوما ، ستجري االنتخابات، والتعادل بي 43اليقين. بعد 
 ويهدد بإجراء انتخابات سادسة.

  في وسائل اإلعالم، يدور جدل بشأن ما إذا كان انشقاق "حداش" ]الجبهة
الديمقراطية للسالم والمساواة[ وتعل ]الحركة العربية للتغيير[ عن بلد 
]التجمع الوطني الديمقراطي[ سيؤدي  إلى زيادة عدد المقاعد التي 

 الوسط، وسيوقظ-بنيامين نتنياهو، أم أنه سيخدم اليسارسيحصل عليها 
الناخبين العرب النائمين أو اليائسين، ويزيد  في قوة األحزاب العربية غير 
المتشددة، وطرد بلد من الكنيست، ويساهم في كبح جماح اليمين 
والمتطرفين، ويزيد في اندماج العرب في المجتمع اإلسرائيلي، والمشاركة 

 والتوصل إلى نوع من إجماع وطني ال ثنائي القومية. في السلطة،
  لكن في هذه األثناء، تواصل قواتنا أعمال القتل، واعتقال مشتبه فيهم

وهدم منازلهم، ومطالبة السلطة الفلسطينية الضعيفة وأبو مازن بالعودة 
إلى السيطرة على شمال الضفة، وإذا لم يجرِ ذلك، فإن "الجيش اإلسرائيلي 
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ية عسكرية واسعة"، كما هدد المراسل العسكري نير دبوري في سيشن عمل
، قد تؤدي إلى سقوط عدد كبير من اإلصابات، وثمة شك في أنها 02القناة 

 ستحل المشكلة.
  حلقة الدماء والكراهية لن تتوقف، ألنه لم يحاول أحد إيقافها. ال يوجد

لوجي. حزب يطرح مثل هذا الهدف في حملته، أو في برنامجه األيديو
أيديولوجيا نتنياهو تقوم على استعادة عائلته السلطة، وعلى وعود 
وأكاذيب وتهديدات وتملُّق وترهيب، والتخلص من تهديد المحاكمة، وهذا 
كل شيء. غانتس الذي اجتمع مرتين بأبو مازن، يتحدث، كحد أقصى، عن 

 .االنفصال عن الفلسطينيين، وعن إعطائهم "أقل من دولة" في المستقبل
  غانتس مشغول بمحاربة أعداء ال حصر لهم في المناطق، حيث يزداد غليان

الشباب الفلسطينيين الذين ليس لديهم ما يخسرونه، بينما يدفع اإليرانيون 
بالسالح والمال إلى الجهاد اإلسالمي و"حماس" ويطالبون بنتائج؛ في 

الحكومة الشمال يهّدد نصر الله، باسم إيران، اتفاق الغاز البحري مع 
اللبنانية، وهناك بالطبع التهديد اإليراني نفسه واالتفاق النووي اآلخذ في 
االبتعاد. يبدو لبيد رئيسا  جيدا  للحكومة في ظروف صعبة، لكنه يتجاهل 
تماما  السؤال والحاجة )الموجودان منذ عدة أعوام( إلى أن يضع أهدافا  

رأسها وقف دائرة الدماء  ومبادئ مع شركائه في الحملة االنتخابية، وعلى
واالحتالل، والتوصل إلى تفاهمات مع الفلسطينيين. ليس لحزب "يوجد 

 مستقبل" أيديولوجيا صالحة.
  المؤرخ البروفيسور يغآل عيالم وصف "أنصار الوسط بأنهم يحملون هوية

اليمين"، وكأنهم يريدون البقاء من دون هوية واضحة، ومن دون هوية 
تس، إن الجميع يعرف أنه في نهاية المعركة االنتخابية حقيقية." لبيد وغان

يجب عليكما بذل جهد سياسي، لذا، عليكما عدم الخوف من ردود نتنياهو 
 على-الحاقدة. يتعين عليكما تقديم هوية واضحة، وتبّني مبادئ وأهداف

رأسها المضي قدما  نحو حل المشكلة الفلسطينية. يجب اعتبار هذا الهدف، 
 ف له األولوية، والسعي إلجراء استفتاء عام بشأن الموضوع.علنا ، كهد
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  42صحيح أن األغلبية اإلسرائيلية المشوشة تمنح نتنياهو أغلبية% ،
يطالبون  %25وتعتبره الشخص األكثر مالءمة لتولّي رئاسة الحكومة، لكن 

بفرض التعليم األساسي على الحريديم، بعد أن وعد بنيامين نتنياهو 
تعليمية الحريدية بالمليارات، من دون تطبيق التعليم المؤسسات ال

األساسي. أعتقد أن األغلبية في االستفتاء ستكون ضد حلقة الدم والعنف 
 التي ال تنتهي. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

تعتزم نشرة مختارات من الصحف العبرية تخصيص مكان أكبر 
 ترسيم الحدوداإلسرائيلي على  -اللبناني  واهتمام خاص للنزاع

 لقاء الضوء علىوإالبحرية والصراع على الحقول الغازية البحرية، 
ه إلى ما تنشرالمواقف والتحليالت اإلسرائيلية وذلك باالستناد 

ومراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية عن  الصحف اإلسرائيلية 
 الموضوع.  

ة دونوللمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى الملف الخاص في م
مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعنوان: "الصراع بين إسرائيل 

 على الرابط التالي:ولبنان على حقول الغاز البحرية" 
 

studies.org/ar/node/1652888-https://www.palestine 

 
 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652888
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  صدر حديثا  
 استشهاد شيرين أبو عاقلة: سجل توثيقي

 
  المشاركون بالتأليف:

 وباحث فلسطيني، مدير عام مؤسسة الدراسات الفلسطينية.كاتب  ،تقديم وتحرير: خالد فرّاج
 محررة الشؤون اإلسرائيلية في مؤسسة الدراسات الفلسطينية. رندة حيدر، إعداد: 

 محررة. سناء حمودي،

 رئيسة قسم التحرير في مؤسسة الدراسات الفلسطينية. لميس رضى،

 أمينة مكتبة مؤسسة الدراسات الفلسطينية. هالة زين العابدين،
 

 

إن هذا السجل التوثيقي محاولة متواضعة لتوثيق مالبسات وظروف 
استشهاد شيرين أبو عاقلة تكريما  لها وتخليدا  لذكراها. يرصد 

الكتاب الفترة التي سبقت االغتيال، من التصعيد اإلسرائيلي الواسع 
 إلى التصعيد والتحريض في جميع مناطق الضفة الغربية، وصوال 

الكبير اللذين قامت بهما إسرائيل في مخيم جنين في تلك الفترة، 
والعمليات الفلسطينية في العديد من المناطق في الضفة الغربية 
وفي المدن اإلسرائيلية. كما يرصد لحظة االغتيال وما تبعها من 

 ةردات فعل دولية وإقليمية وعربية وفلسطينية. ويعرض الرواي
اإلسرائيلية المتخبطة منذ اللحظة األولى، ويوثق االعتداء الوحشي 

 .على جنازة شيرين، وما تالها من ردات فعل غاضبة
ويتضمن الكتاب بيانات ومواقف للمنظمات الحقوقية الدولية 

المطالبة بإجراء تحقيق نزيه في االغتيال وفي االعتداء على 
التحقيقات التي أجرتها كبرى الجنازة، باإلضافة إلى توثيق نتائج 

وسائل اإلعالم، وأيضا  تحقيق الشرطة اإلسرائيلية في االعتداء على 
تموز/يوليو  4الجنازة في القدس، ونتائج التحقيق األميركي في 

2122. 
وفي الكتاب أيضا  مواقف وبيانات العائلة وقناة "الجزيرة" 

، باإلضافة اإلخبارية حيث كانت تعمل الشهيدة شيرين أبو عاقلة
إلى رصد النشاطات والفعاليات التكريمية التي أقيمت للشهيدة 

 .شيرين في مختلف أنحاء العالم
على أمل أن يشكل هذا الملف خطوة صغيرة على درب كشف الحقيقة 
وإعالنها وتحقيق العدالة لشيرين، وأن يكون بمثابة مقدمة لتحقيق 

 العدالة لعشرات بل مئات الشهداء في فلسطين.

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653188
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653188

