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 يعقد هوكشتاين عاموس األميركي الوسيط]
 [نيويورك في يسرائيلاإل المفاوضات فريقاجتماعاً مع 

 
 Ynet ،12/9/1211موقع 

 
 نانلب بين البحرية الحدود ترسيم بشأن المفاوضات في األميركي الوسيط عقد

، وذلك يسرائيلاإل المفاوضات فريقاجتماعاً مع  هوكشتاين عاموس إسرائيلو
 هاإلي وصل التي نيويورك، في المتحدة لألمم العامة الجمعية أعمال هامش على

 مقرّرال من زيارة في (الثالثاءأمس ) لبيد يائير يةسرائيلاإل الحكومة رئيسأيضاً 
 .المقبل الجمعة يوم حتى تستمر أن

 الممكن من أن ترى إسرائيل أن لبيد إعالن من يوم بعد وجاء هذا االجتماع
 إلى مشيراً لبنان، مع البحرية الحدود ترسيم بشأن اتفاق إلى التوصل والضروري

 ال]في عرض البحر األبيض المتوسط[ " كاريش" منصة من الغاز استخراج أن
 ،مباشر غير بشكل البلدين بين الجارية الحدود ترسيم فاوضاتمب له عالقة

 .أميركية وبوساطة

وشارك في االجتماع مع هوكشتاين كلٌّ من رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي 
 .أوشفيز ألون يةسرائيلاإل الخارجية وزارةل عامال مديرالو حوالتا، إيال

 .وبّناءً اًجيد كان وقالت مصادر إسرائيلية مطّلعة على اللقاء إنه

 

 مسعى في الثاني الله عبديجتمع ب لبيد]
 [الغربية الضفة في التصعيد لتهدئة يإسرائيل

 
 12/9/1211"هآرتس"، 
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 ( اجتماعاً معالثالثاءأمس ) مساء لبيد يائير يةسرائيلاإل الحكومة رئيس عقد

لعامة ا جمعيةال اجتماعات هامش على الثاني، الله عبد الملك األردني العاهل
 ذيال التصعيد لتهدئة يإسرائيل مسعى في وذلك نيويورك، في المتحدة ألممل

 .مؤخراً[ الغربية الضفةمناطق يهودا والسامرة ] تشهده

 ملك مع تحدث لبيد رئاسة الحكومة اإلسرائيلية إن وذكر بيان صادر عن ديوان
 ألعيادل استعداداً "،اإلرهاب" جماح وكبح مناطق الضفة تهدئة ضرورة عن األردن

 ن،ليديا مكتوفة تقف لن إسرائيل نفي الوقت عينه أ أكد لبيد وأشار إلى أن .اليهودية
 بأمن األذى بإلحاق تسمح ولن ،ضدها الموّجه "اإلرهاب" من نوع أيّ وستكافح

 سكانها.

 .نالبلدي ينب االقتصادي التعاون تعزيز وأضاف البيان أن االجتماع ناقش أيضاً

 من أنه االجتماع خالل الله عبد الملك غبلّ لبيد أنب" هآرتس" صحيفةعلمت و
 زورون جبل الهيكل ]الحرم القدسي الشريف[سي الذين اليهود عدد زيادة عالمتوق
 وعدم بذلك السماح األردني الجانب من يأملالقريبة، وأنه  اليهودية األعياد خالل

 األمن ألجهزة يوليها التي األهمية شدّد على لبيد كما علمت بأن .التحريض
 .قوله سببح ،العنف مستوى وخفض للسيطرة ضروريةتُعتبر  والتي ،الفلسطينية

 
 ]لبيد التقى أردوغان في نيويورك وأنباء عن

 الرئيس التركي بزيارة قريبة إلى إسرائيل[احتمال قيام 
 

 12/9/1211"معاريف"، 
 

 لتركيا الرئيس مساء أمس )الثالثاء( لبيد يائير يةسرائيلاإل الحكومة رئيس التقى
 في المتحدة ألمملعامة لا جمعيةال اجتماعات هامش على ،أردوغان طيب رجب

  .2998وهذا اللقاء هو األول من نوعه منذ سنة  .نيويورك
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في تصريحات أدلى بها إلى  أوغلو شيتشاو مولود التركي الخارجية وزير وقال
 .جداً جيداً كان اللقاء إن ،وسائل إعالم

ت وأفاد اإلسرائيلية اإلعالم وسائل فينُشرت  تقارير من ساعات بعد اللقاء وجاء
 حسبب وذلك ،قريباً إسرائيلالقيام بزيارة رسمية إلى  يعتزم التركي الرئيس بأن

 األميركية اليهودية والمنظمات الجاليات ممثلي مع عقده لقاء خالل به صرّح ما
 أول أمس )اإلثنين(.

 العامة االنتخابات تتم في إثر قد الزيارة أن إلى وسائل اإلعالم أيضاً أشارتو
 أنكما أشارت إلى  .المقبل نوفمبر/الثاني تشرين من األول في المقررة، وللكنيست
 على األميركية اليهودية والمنظمات الجاليات رؤساء مع لقائه خالل شدد أردوغان

 .اإلنسانية ضد جريمة هي السامية معاداة أن

 
 يهودية مسنّة]الشرطة اإلسرائيلية تزعم أن 

 [قومية خلفية على في مدينة حولون قُتِلت
 

 12/9/1211"يديعوت أحرونوت"، 
 

 لرابعةا في يهودية مسنّةذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة اإلسرائيلية أن 
(، ءالثالثاأمس ) مساءفي مدينة حولون ]وسط إسرائيل[  ُقتِلت عمرها من والثمانين

 .لدى الشرطة معروفة العملية منفّذ هوية أن وأشار إلى قومية، خلفية على

 صرصور موسى الشاب هوالعملية  ذمنفّ وفي وقت الحق أمس، قالت الشرطة إن
 . قلقيلية من عاماً(، 28)

إسرائيل، وهو يعمل في  في للعمل تصريح على حاصل صرصور أن إلى وأشارت
 .المرأة فيه ُقتلت الذي المكان من القريبة البناء ورشات إحدى

 
 تعيين إيريت ليليان في منصب]

 [تركيا لدى إسرائيل سفيرة
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 12/9/1211 ،"معاريف"
 

 إيريت إن الماضية قبل الليلة يةسرائيلاإل الخارجية وزارة عن صادر بيان قال
 إسرائيل بين المصالحة في رئيسياً دوراً أدّت كبيرة دبلوماسية وهي ليليان،
 .تركيا لدى المقبلة إسرائيل سفيرة منصب ستشغل ،وتركيا

براير ف/شباطوتشغل ليليان منصب القائمة باألعمال اإلسرائيلية في أنقرة منذ 
ك الجانبان نحو استئناف العالقات الدبلوماسية تحرّ ،، وخالل هذه الفترة0202

 .الكاملة بينهما

 ههذ استدعت عندما، 0222 سنة منذ تركيا في إسرائيلي سفير هناك يكن لم أنه ذكريُ
 لىع احتجاجاً ، وذلكالبلد مغادرة يسرائيلاإل السفير من وطلبت ،سفيرها األخيرة

 مسيرات] غزة قطاع مع الحدود منطقة في احتجاجات علىالعنيف  إسرائيل ردّ
 .الفلسطينيين عشرات خاللها قُتل والتي ،[العودة

 
 ومن ،نسمة 990939222إسرائيل  سكان عدد]تقرير: 

 [1212نسمة سنة  2292229222المتوقع أن يبلغ نحو 
 

 12/9/1211"معاريف"، 

 
ة (، بمناسبالثالثاءأمس ) يسرائيلاإل المركزي اإلحصاء مكتب بيان صادر عن أفاد

 أنب قُرب حلول عيد رأس السنة العبرية الجديدة الذي يصادف يوم األحد المقبل،
 الفلسطينيين ]هذا العدد يشمل نسمة 90.39999. غ حالياً بلإسرائيل ي سكان عدد
 [، وأنه من المتوقع أن يبلغالجوالن هضبة في والسوريين ةالشرقي القدس في

نسمة سنة  0099999999، ونحو 2924نسمة سنة  0999999999عددهم نحو 
 .2900نسمة سنة  2999999999، ونحو 2948
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 من %04 يشكلون ،نسمة 0990.9999د هو اليهو السكان وأضاف البيان أن عدد
من عدد السكان.  %20نسمة، يشكلون  299209999 العربعدد و إسرائيل، سكان

 وهم ،نوآخرأنهم ب يوصفون (%0) شخص 4.89999 هناك ،ذلك إلى ضافةباإل
 سجلال في دينياً  تصنيفهم دون من أو ،خرىأُ  ديانات وأبناء ،عرباً ليسوا مسيحيون

 االتحاد دول من المهاجرين من العظمى غلبيتهمأو ،الداخلية وزارة في السكاني
 .السابق تياالسوفي

 0809999 نحو يعادل ما، أي %098 نحو 0202 سنة في السكاني النمو معدل وبلغ
نحو  وتوفي مولود، 0009999نحو  األخيرةالعبرية  السنة خالل لدووُ شخص،

 .كورونا بفيروس إصابتهم اءجرّ توفوا 0022 نحو بينهم، 009999

 ديهو مهاجرين جلب برامج ضمن ،األخيرةالعبرية  السنة خالل إسرائيل إلى وهاجر
 إلى وعائالتهم اليهود بهجرة يسمح الذي القانون بموجب ،شخص 209099

 .فقط إسرائيل

 رواهاج الذين المواطنين عدد يسرائيلاإل المركزي اإلحصاءمكتب  معطيات شملتو
 299899 الخارج إلى هاجروا الذينعدد  بلغ إذ ،0200 وإليها سنة إسرائيل من

 .شخص 099099 الخارج من عادوا الذين المواطنين عدد بلغ حين في ،شخص

 عدلم أشارت المعطيات إلى أن ،يةسرائيلاإل المستشفيات بأوضاع يتعلق وفيما
 2222 لكلطبيب  3.3 األطباء نسبة وبلغت ،سرير 2.1 نحو شخص 0999 لكل ةاألسرّ

ممرضة  0.4 الصحية الخدمات في العامالت الممرضات نسبةفي حين بلغت  نسمة،
 .نسمة 2222 لكل

 نةس خالل إسرائيل في المسجلة الوفيات ربع نحو أن إلى أيضاً المعطيات وأشارت
 بسبب %0394 توفي حين في السرطان، بمرض اإلصابة اءجرّ كانت( 2490%) 0202

 .كورونا فيروس بسبب %090وتوفي  القلب، أمراض

 وبلغ. عاماً  20.8 إلى النساء ولدى ،عاماً  22.8إلى  الرجال لدى العمر متوسط ووصل
 34.420 تسجيل تم حين في ،حاالت 28.321 نحو 2920خالل سنة  الطالق حاالت عدد
 ا.ذاته السنة خالل زواج عقد
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 اللواء في االحتياط تامير هايمن، مدير معهد دراسات األمن القومي

"N12 ،"12/9/1211 
 

 على شفير االنفجار: "الدائرة المفرغة" التي تحرك موجة العنف 
 في الضفة الغربية

 
 ،ًتكون فترة األعياد اليهودية فترة متوترة من  كما في كل عام تقريبا

الناحية األمنية. هذا العام أيضاً التقت عدة أطراف، من دون أن يجمع بينها 
خط واحد، األمر الذي يتطلب انتباهاً خاصاً من رؤساء المؤسسة األمنية 

 والمستوى السياسي.
  :الجبهتان األساسيتان اللتان تحتمالن التصعيد في األسابيع المقبلة هما

موجة أُخرى من العنف في الضفة الغربية، والتوترات على الحدود الشمالية 
حول منصة كاريش. كل هذا يجري على خلفية فترة االنتخابات في 
إسرائيل وضغوط سياسية من كل االتجاهات، يجب أالّ تتداخل مع 

 ارات األمنية.االعتب
  التقدير هو عدم وجود خط واحد يربط بين العوامل المختلفة للتوتر، لكن

بالتأكيد يوجد عامل مركزي يمكن أن يكون مفجِّراً لكل هذه التوترات، 
ويؤدي إلى إشعال حريق كبير، هو الحرم القدسي. تُعتبر فترة األعياد فترة 

غير عادي هناك، يمكن  متوترة من تلقاء نفسها في الحرم، ووقوع حادث
أن يؤدي إلى ضغط كل التوترات معاً وانفجارها. وننتظر من المستوى 
السياسي أن يتصرف بهدوء أعصاب ويترك العمل للشرطة، مع ضبط النفس 
إلى أقصى حدّ، من جهة، ومن جهة ثانية، اإلصرار على منع االستفزازات 

 من أي اتجاه.
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قلقة؛ وأيام قتال يمكن أن تنزلق إلى ثقة نصر الله بنفسه مُ-جبهة الشمال
 حرب

  يوم السبت الماضي، ألقى األمين العام لحزب الله حسن نصر الله خطابًا
تطرّق فيه إلى منصة كاريش، مجدِّداً تهديداته، ومعتبِراً استخراج الغاز خطًا 
أحمر. يواصل نصر الله استراتيجية السير على حافة الهاوية. وهو مستعد 

 مواجهة، لكنه يأمل بأال يحتاج إلى ذلك.للوصول إلى 
  جرأة نصر الله هذه يجب أن تُقلق إسرائيل. الجيش اإلسرائيلي أقوى بعشرات

المرات من حزب الله، وعلى الرغم من ذلك، فإنه ال يردع نصر الله، على ما 
بنفسه وسوء أن تؤدي ثقة حزب الله المفرطة يبدو. والتخوف الكبير من 

 لى إدارة غير مسؤولة للمخاطر.تقديره لقدراته إ
  ليس لدى نصر الله رقابة داخلية، وال يوجد حوله مَن يستطيع أن يقدم له

تقريراً موثوقاً به عن الوضع وجهوزية الحزب. وهو محاط بأشخاص 
رماديين من الذين يمدحونه، ومن المعقول أنهم في هذه اللحظة يقولون له 

 .إلى أيّ حد أخاف خطابه اإلسرائيليين
  الثقة المفرطة بالنفس، حتى ولو كانت غير مرتبطة بالواقع، فإنها تزيد في

فرص التصعيد حول منصة كاريش. ويمكن أن يُظهر حزب الله جرأة أكبر، 
متأمالً أن ينتهي االحتكاك بإسرائيل بـ"يوم قتال". لكن االنزالق إلى الحرب 

وأضرار جسيمة سيكون سريعاً، وفي نهايتها، وبعد دمار هائل للبنان، 
تلحق بالجبهة الداخلية اإلسرائيلية، سيشرح نصر الله أن آالم الحرب أفضل 
من ذلّ الجوع )لبنان اليوم دولة تعاني جرّاء الجوع، بحسب تقرير األمم 

 المتحدة(.
  األخبار الجيدة أن الطرفين يقتربان من تسوية على ترسيم حدود المياه

ل الوضع السياسي المعقد في إسرائيل االقتصادية. وهنا يُطرح السؤال: ه
سيسمح بقبول تسوية تتطلب التغلب على عقبات سياسية باألساس؟ على 
ما يبدو، جوهر التسوية هو الموافقة على حدود المياه االقتصادية، بحيث 
يبقى جزء من الحقل اللبناني في األراضي اإلسرائيلية، وفي المقابل، 
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قتصادياً معيناً. هذا على افتراض أن إسرائيل ستدفع للبنان تعويضاً ا
 حيث ال يوجد-الطرفين سيوافقان على حل مشكلة ترسيم الحدود البرية

مجال لالتفاق أو التسوية. إذا تحققت هذه التسوية، فإنها ستبدّد التوترات 
األمنية، وستسمح باستخراج الغاز من حقل كاريش، كما ستسمح للبنان 

 في مياهه االقتصادية.بتطوير حقول الغاز الموجودة 
الساحة الفلسطينية: التقاء عدد من العوامل التي تؤدي إلى وضع على شفير 

 االنفجار
  موجة جديدة من العنف تُغرق الضفة الغربية. وهي تمتاز بهجمات يقوم

بها شبان ينتمون إلى حركة "فتح". تترافق هذه الموجة بحملة واسعة 
ة التي تتعرض لضغط هائل، وُتتّهم النطاق ضد القوى األمنية الفلسطيني

 بالخيانة والتعاون مع إسرائيل بسبب التنسيق األمني.
  ،يجري هذا كله على خلفية عملية "كاسر الموج" التي دخلت شهرها الثالث

وهي عملية تخلق احتكاكاً كبيراً في داخل مناطق السلطة الفلسطينية. في 
ية، كجزء من عمليات اإلحباط كل ليلة تدخل فيها قواتنا إلى مدينة فلسطين

المطلوبة والمحقة، فإنها تُضعف صالحيات ومكانة القوى األمنية 
الفلسطينية. وتترافق عملية االعتقال بحد ذاتها بإطالق نار من هؤالء 
الشبان الفلسطينيين. ويفرض إطالق النار هذا عملية أُخرى والدخول لياًل 

ل، وهو ما يعّرض قواتنا إلطالق النار، إلى المدينة في الليلة التالية لالعتقا
وهكذا تستمر الحلقة المفرغة. دائرة العنف تتوسع، والقوى األمنية 

 الفلسطينية تزداد ضعفاً.
  بيْد أن األمر األخطر في هذه الساحة، هو التقاء ضعف التنسيق األمني

وظاهرة عنف شباب "فتح" والصراع على الوراثة في اليوم التالي ألبو 
 وهذا صراع بشع، ونحن نشهد بداياته منذ اليوم.  مازن.

  بناءً على ذلك، من المستحسن أن نحدد الفارق بين السلطة الفلسطينية وبين
زعامتها. األولى في نظر المواطنين الفلسطينيين، تمثل الدولة الفلسطينية 
على الطريق، ولذا، فهي تحظى بشرعية وطنية، ومكانتها غير خاضعة 
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. على عكس زعامة السلطة الفلسطينية التي ال تُعتبر شرعية، للنقاش بتاتاً
في نظر الكثيرين. والطريق إلى زعامة فلسطينية جديدة ذات شرعية أقوى، 
يمكن أن تعبر من خالل موجة من العنف القاسي. وهذا العنف يمكن أن 
يشجعه المرشحون على منصب الرئاسة. هم يعرفون الترهيب والقومية 

شجيع العنف ضد اليهود هو وصفة ناجحة من أجل زيادة والتطرف، وت
 شعبيتهم في الشارع.

  في الخالصة، كما في األعوام الماضية، عرفت المؤسسة األمنية كيف
تواجه التحديات في فترة األعياد، ومن المحتمل أن تفعل ذلك هذه المرة 

 رأيضاً. لكن من المفيد، ومن المستحسن تسهيل عملها وتخفيف الضغط غي
الالزم. المقصود هنا الضغط الناجم عن اعتبارات المعركة االنتخابية، 
ويجب التخفيف من الحديث التقسيمي المتطرف والعدائي. وليس كل حادث 
أمني ناجماً عن نجاح الحكومة الحالية، أو إخفاقها. توطيد التنسيق األمني 

 هو مصلحة أمنية، وليس ضعفاً سياسياً. 
 

 ياسيتسفي برئيل، محلل س
 12/9/1211"هآرتس"، 

 
 عندما يساوي بنك األهداف الماليين، حزب الله وإسرائيل يصبحان شريكين

 
  اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان يضع إسرائيل أمام شريك

جديد، حسن نصر الله، وليس الحكومة اللبنانية. هو الذي يضع المعايير 
وبنود االتفاق، ومكان وضع منصات الغاز، وتوجيه أرباح التنقيب. 
 المفاوضات الحقيقية بين الطرفين ال تجري بين حكومتين، بل بين دولة
وتنظيم. في يوم السبت األخير، كشف نصر الله أنه بعث برسالة سرية إلى 
إسرائيل، أوضح فيها أنها إذا بدأت بالحفر في حقل كاريش "ستبدأ 

 المشكلة".
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  الرد العلني الذي حصل عليه أرضاه. فقد أوضحت إسرائيل أن األعمال
ر. دء بالحفالجارية في الحقل تهدف فقط إلى إعداد خط األنابيب، وليس الب

صحيح أنها أضافت أن الحفر سيبدأ، سواء وُقِّع االتفاق أم لم يوقَّع، لكن 
يمكن التشكيك في مدى صرامة هذا الكالم. شركة الغاز البريطانية ال تريد 
أن تكون هي الطاولة التي تجري عليها عملية الكباش بين إسرائيل وحزب 

د لبنان. فالبلد مدمّر، الله، ولم يبقَ لدى إسرائيل سوط حقيقي لتهدي
واقتصاده منهار، وتديره حكومة أشباح، ومرفأ بيروت تفجّر "من تلقاء 
نفسه" قبل عامين، ومواطنوه يهربون منه، لذا، فإن قصفاً إسرائيلياً جديدًا 

 له لن يزيد ولن ينقص. 
  في ميزان الردع القائم بين إسرائيل وحزب الله، تلعب إسرائيل أمام

م يبقَ لدى لبنان الكثير كي يخسره. من هنا فهمت إسرائيل صندوق فارغ. ل
أن عليها تبنّي معادلة جديدة في مواجهة حزب الله. وإلى جانب المعادلة 

 القديمة، نشأ توازُن مربح.
  بين إسرائيل وحزب الله جرى التقاء في المصالح االقتصادية، النزاع على

ريعة للحرب، بل ينطوي على الحدود الوطنية ليس قائماً بحد ذاته ويشكل ذ
أرباح اقتصادية حيوية جداً بالنسبة إلى إسرائيل ولبنان، وعلى هذه 
األرباح يدور النزاع. لقد أجاد نصر الله في صوغ المنطق الذي يحركه، إذ 
قال: "لبنان أمام فرصة تاريخية لن تتكرر. هذه هي فرصتنا الوحيدة 

قتصادية والحياتية"، الكالم الذي إلنتاج النفط والغاز لمعالجة أزمتنا اال
قاله في خطابه يليق برئيس دولة. وعندما تكون هذه هي طبيعة الخالف، 

 فهو مستعد ليكون شريكًا للشيطان، وفق شروطه هو.
  حزب الله ليس التنظيم الوحيد المعادي إلسرائيل الذي يُجري معها

جهة مفاوضات تجارية، كأنهما شركتان متنافستان. أيضًا في موا
يُرَد على الصواريخ  عندما كان"حماس"، تغيّر ميزان الردع التقليدي، 

بقصف وتهديدات بـ "إعادة غزة إلى العصر الحجري". عداء "حماس" 
وتطلعاتها الوطنية لم يتبددا، لكن االعتبارات االقتصادية خلقت هنا تالقيًا 
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غزّيين، في المصالح: آالف تصاريح العمل التي تقدمها إسرائيل إلى ال
وانتقال منظّم للمساعدة المالية من قطر، وعبور مواد البناء والسلع من 
إسرائيل، وإعادة بناء البنى التحتية التي تقوم بها مصر في القطاع، وفي 
المقابل، تكبح "حماس" إطالق الصواريخ، وامتنعت من االنضمام إلى 

 المعركة التي خاضها الجهاد اإلسالمي. 
 لوهم االعتقاد أن الشراكة مع هذه التنظيمات يمكن أن لكن من الخطأ وا

تكون بديالً من حل سياسي. "حماس" وحزب الله ال يعترفان بإسرائيل، وال 
يتخليان عن الكفاح المسلح. الشراكة معهما ممكنة موقتاً، ألنها ال تتطلب 
من إسرائيل ثمناً سياسياً، وال توصم السياسيين اإلسرائيليين الذين 

 بها بالخيانة. يقومون
  المفارقة أنه عندما يكون المقصود السلطة الفلسطينية تحديداً، التي تعترف

بإسرائيل وتقيم تعاوناً وتنسيقاً أمنياً معها، تحرص إسرائيل على عدم 
التعامل معها كشريك. وتتصرف معها بصورة فظة، للمسّ بمكانتها 

عامل معه كما لو وقدراتها، وُتقاطع رئيسها محمود عباس، وتحاول الت
 كان زعيم تنظيم مشابه لـ"حماس" وحزب الله، قبل أن يصبحا شريكين لها. 

  استيقاظ العنف في الضفة يمكن أن يدل على أن الضفة استوعبت الدرس
الذي علّمته "حماس" وحزب الله إلسرائيل، ووفقاً له، فقط توازُن الردع 

 والرعب يمكنه أن يثمر مكاسب. 
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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 

األبحاث والدراسات اإلسرائيلية عن  ومراكز الصحف اإلسرائيلية 
 الموضوع.  

وللمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى الملف الخاص في مدونة 
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 حديثاً 
 أبو عاقلة: سجل توثيقياستشهاد شيرين 

 
  المشاركون بالتأليف:

 كاتب وباحث فلسطيني، مدير عام مؤسسة الدراسات الفلسطينية. ،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،

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653188
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653188
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إن هذا السجل التوثيقي محاولة متواضعة لتوثيق مالبسات وظروف 
استشهاد شيرين أبو عاقلة تكريماً لها وتخليداً لذكراها. يرصد 

يال، من التصعيد اإلسرائيلي الواسع الكتاب الفترة التي سبقت االغت
في جميع مناطق الضفة الغربية، وصوالً إلى التصعيد والتحريض 

الكبير اللذين قامت بهما إسرائيل في مخيم جنين في تلك الفترة، 
والعمليات الفلسطينية في العديد من المناطق في الضفة الغربية 

وما تبعها من وفي المدن اإلسرائيلية. كما يرصد لحظة االغتيال 
ردات فعل دولية وإقليمية وعربية وفلسطينية. ويعرض الرواية 

اإلسرائيلية المتخبطة منذ اللحظة األولى، ويوثق االعتداء الوحشي 
 .على جنازة شيرين، وما تالها من ردات فعل غاضبة

ويتضمن الكتاب بيانات ومواقف للمنظمات الحقوقية الدولية 
ه في االغتيال وفي االعتداء على المطالبة بإجراء تحقيق نزي

الجنازة، باإلضافة إلى توثيق نتائج التحقيقات التي أجرتها كبرى 
وسائل اإلعالم، وأيضاً تحقيق الشرطة اإلسرائيلية في االعتداء على 

تموز/يوليو  4الجنازة في القدس، ونتائج التحقيق األميركي في 
2922. 

العائلة وقناة "الجزيرة" وفي الكتاب أيضاً مواقف وبيانات 
اإلخبارية حيث كانت تعمل الشهيدة شيرين أبو عاقلة، باإلضافة 

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 
وأن يكون بمثابة مقدمة لتحقيق  وإعالنها وتحقيق العدالة لشيرين،

 العدالة لعشرات بل مئات الشهداء في فلسطين.


