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 يائير لبيد سيقوم بزيارة خاطفة لفرنسا 
 حيث سيقدم معلومات جديدة عن عمليات حزب الله

 
 5/7/2222"معاريف"، 

 
لبيد اليوم بزيارة خاطفة لباريس في أول زيارة رسمية  يقوم رئيس الحكومة يائير

له إلى الخارج كرئيس للحكومة، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس أمانويل 
 ماكرون.

وسيبحث لبيد خالل اجتماعه مع الرئيس الفرنسي ماكرون عدداً من الموضوعات 
اإلسرائيلية للعودة إلى االقتصادية واألمنية، مثل المسألة اإليرانية والمعارضة 

االتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران.  باإلضافة إلى ذلك من المتوقع أن 
يعرض رئيس الحكومة معلومات جديدة عن عمليات حزب الله في لبنان. وأشار 
مصدر حكومي رفيع المستوى إلى أن لبيد سينقل رسالة إلى لبنان من خالل 

ة بإنهاء المفاوضات البحرية، لكنها لن تجري ماكرون مفادها أن إسرائيل معني
 أي مفاوضات تحت تهديدات حزب الله.

( أن لبيد سيبحث مع ماكرون الحرب في أوكرانيا 5/7/2222وذكرت "هآرتس" )
وأزمة الطاقة في أوروبا جرّاء اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية. كما يبدو أن 

م السبت حين اعترض الجيش الفرنسيين مهتمون بالحادثة التي وقعت يو
اإلسرائيلي ثالث مسيّرات أطلقها حزب الله في اتجاه منصة حقل كاريش للغاز 
وما أثاره ذلك من توتر بين لبنان وإسرائيل، سواء بسبب االهتمام الفرنسي بالغاز 
الذي سيُستخرج من حقل كاريش والذي من المفترض أن يُرسل إلى مصر ومن 

، أو من الناحية األمنية على خلفية المفاوضات بين هناك ُيباع لألوروبيين
 إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم حدود المياه االقتصادية بين الدولتين.
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وأضافت الصحيفة أن زيارة لبيد إلى فرنسا ترتدي أهمية سياسية كبيرة ألن لبيد 
قرر أن يركز في األسابيع األولى من توليه منصبه على جدول أعمال سياسي وطني 

 اعتقاداً منه أنه سيكون لذلك تأثير كبير في صورته كرئيس للحكومة. 
 

 الواليات المتحدة: ال يمكن أن نحدد بدقة من أطلق النار 
 على شيرين أبو عاقلة، لكن األمر لم يكن مقصوداً 

 
 5/7/2222"يديعوت أحرونوت"، 

 
 الجنائيأعلنت الواليات المتحدة عدم التوصل إلى نتائج قاطعة بعد التحقيق 

األخير الذي أجرته إسرائيل بوجود مراقبين أميركيين.  لكنها تفترض أن الرصاصة 
التي قتلت الصحافية الفلسطينية انطلقت من االتجاه الذي كانت فيه القوات 
اإلسرائيلية. وقال مايكل فنزيل المنسق األمني األميركي بين إسرائيل والسلطة 

والمهني والموضوعي لم يكن من الممكن  الفلسطينية إنه بعد الفحص الجنائي
التوصل إلى نتائج قاطعة بشأن مصدر الرصاصة التي قتلت مراسلة تلفزيون 

 الجزيرة شيرين أبو عاقلة في جنين قبل شهرين.

كما أظهر الفحص الذي أجراه خبراء أنه بعد التحليل الجنائي المعمق يمكن القول 
كن متعمداً، ومع ذلك يبدو أن الرصاصة إن إطالق النار في اتجاه الصحافية لم ي

 عاقلة أُطلقت من سالح إسرائيلي. وأشار الجنرال األميركي إلى أن التي أصابت أبو

 إطالق النار على الصحافية لم يكن مقصوداً. 

وباإلضافة إلى التحليل الجنائي، اطلع الجنرال األميركي على كامل التحقيق الذي 
والتحقيق الذي قامت به السلطة الفلسطينية، وتوصل أجراه الجيش اإلسرائيلي 

المنسق األمني األميركي إلى خالصة مفادها أن إطالق النار من المواقع 
اإلسرائيلية هو الذي أدى إلى مقتل الصحافية. لكنه لم يجد سبباً يدل على أن األمر 

ان كان مقصوداً، بل هو في رأيه حدث نتيجة ظروف مأساوية لعملية عسكرية ك
 يقوم بها الجيش اإلسرائيلي ضد فصائل تابعه للجهاد اإلسالمي.
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وعلّق رئيس الحكومة على ذلك بالقول: "يوضح تحقيق الجيش اإلسرائيلي أنه ال 
يمكن تحديد المسؤول عن الموت المؤسف للصحافية شيرين أبو عاقلة، لكن يمكن 

أسفها لموتها". وأضاف: الجزم أنه لم يكن هناك نية المس بها، وإسرائيل تعبّر عن 
"في السنوات األخيرة قُتل مئات الصحافيين في مناطق القتال في شتى أنحاء 
العالم. ومن الطبيعي أن تكون إسرائيل معنية بالدفاع عن الصحافيين في أي 
مكان وفي أي ظروف. وكرئيس للحكومة أقدم دعمي الكامل والقاطع لمقاتلي 

بحياتهم للدفاع عن المواطنين اإلسرائيليين  الجيش اإلسرائيلي الذين يخاطرون
 في مواجهة اإلرهاب، ويعملون ليالً ونهاراً دفاعاً عن أمن إسرائيل".

من جهة أُخرى قال وزير الدفاع بني غانتس ردًا على نشر نتائج التحقيق: "أريد  
أن أعبّر مرة أُخرى عن أسفي لموت شيرين أبو عاقلة. وتعتبر المؤسسة األمنية أن 
التحقيق من أجل الحقيقة له قيمة عليا. في القضية التي أمامنا وعلى الرغم من 
التحقيق الجنائي للرصاصة والسالح المتعلق بها لم يكن من الممكن ربط 

 - الرصاصة بسالح محدد. لذلك مع األسف ال يمكن أن نحدد من أطلق النار
 والتحقيق في الموضوع سيستمر".

كر أنه خالل الحادث المذكور أُطلقت مئات الرصاصات وأضاف: "من المهم أن نتذ
في اتجاه الجنود اإلسرائيليين الذين ردوا على مصدر إطالق النار فقط. من يتحمل 
المسؤولية عن الحادث هم في المقام األول اإلرهابيون الذين يتحركون وسط 

ن مواطنيالسكان المدنيين. من واجب الجنود اإلسرائيليين وقادتهم الدفاع عن ال
اإلسرائيليين ولديهم الدعم الكامل على المستوى السياسي للقيام بمهمتهم. لكننا 
مع ذلك نحافظ على طهارة السالح ونقوم بكل ما يقوم به أي جيش لمنع المس 

 باألبرياء وللمحافظة على حرية الصحافة".

لتحقيق "ا وقال الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي في أول رد له على نتائج التحقيق:
ال يحدد بصورة قاطعة إن كانت أبو عاقلة قتلت بنيران مسلحين فلسطينيين أطلقوا 

طريق الخطأ على يد جندي من الجيش أنها أُصيبت من أو  عشوائية،النار بصورة 
اإلسرائيلي. ونشدد على أن التحقيق حدد بصورة قاطعة أن الجيش اإلسرائيلي لم 

و عاقلة". وأضاف الناطق: "منذ الحادثة المؤسفة يطلق النار عن قصد في اتجاه أب
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عاقلة. ولهذه الغاية عيّن رئيس  يحقق الجيش ويعمل على توضيح ظروف مقتل أبو
األركان طاقماً خاصاً من الخبراء في موضوعات مختلفة يجري في إطاره إعادة 
تمثيل ما جرى على األرض ومحاكاة الظروف التي كانت موجودة حين وقوع 

ة". وتابع: "كما أوعز رئيس األركان باالستمرار في العمل والتوضيح الحادث
والتحقيق بالحادثة واستخدام كل الوسائل المتاحة من خالل االلتزام بالشفافية 

 وكشف الحقيقة".

وعلّق مركز بتسيلم: "وفقاً لكل النتائج والتحقيقات التي نُشرت حتى اآلن يتبين أن 
الصحافية شيرين أبو عاقلة. ليس واضحاً إلى ماذا  إسرائيل هي المسؤولة عن مقتل

وليس جريمة يجب  'مأساة'تستند الخارجية األميركية في اعتبارها عملية القتل 
أن يحاكم المسؤول عنها." وأضاف: "في كل ما له عالقة بإسرائيل، من الواضح أن 

دفه هسياستها المتعلقة بالتحقيق في مقتل فلسطينيين لم تكن سوى عرض منظم 
السماح باستمرار القتل من دون عوائق، وال يغير شيئاً إذا كان المقصود مواطنة 
أميركية كما هي الحال اليوم. إن احتمال إحالة المسؤولين عن مقتل أبو عاقلة إلى 
المحاكمة هو صفر، والحصانة الدولية التي تحظى بها إسرائيل ستبقى على 

 حالها".

الخارجية األميركية: "تقدر الواليات المتحدة وجاء في بيان صادر عن وزارة 
وتواصل تشجيع التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في هذه الحادثة 
المهمة. وسنواصل مشاركتنا مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية إزاء الخطوات 

 تعازينا إلى عائلة أبو عاقلة".   قّدم المقبلة ونضغط من أجل المساءلة. كما ن
 

 يا تدين الهجوم اإلسرائيلي بالقرب من المرفأ الذي تستخدمه روس
 في سورية وتطالب بوقف الهجمات فوراً 

 
 5/7/2222"يديعوت أحرونوت"، 

 
دانت وزارة الخارجية الروسية في األمس الهجوم المنسوب إلى إسرائيل والذي وقع 
يوم السبت الماضي بالقرب من مدينة طرطوس في سورية، وهو الهجوم 
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اإلسرائيلي األول الذي على ما يبدو وافق عليه رئيس الحكومة الجديد يائير لبيد. 
ر المسؤولة التي تنتهك السيادة ومما جاء في البيان: "ندين بشدة هذه العمليات غي

 السورية والمعايير األساسية للقانون الدولي، ونطالب بوقفها من دون شروط".

وتُعتبر طرطوس، التي وقع الهجوم بالقرب منها، المدينة الساحلية الثانية من 
حيث الحجم في سورية بعد الالذقية، وهي عاصمة محافظة طرطوس. وتقع على 

من الحدود اللبنانية، ويوجد في مرفئها قاعدة لألسطول  كيلومتراً 25مسافة 
الروسي. ويشكل موقع المنشأة البحرية في طرطوس عنصراً مركزياً في دعم روسيا 
الستقرار نظام األسد، وهي القاعدة البحرية الوحيدة لموسكو في منطقة البحر 

 المتوسط.

اولة إسرائيل وضع للتنديد الروسي أهمية كبيرة، إذ إن روسيا تتخوف من مح
"قواعد لعبة "جديدة في سورية تعتاد من خاللها على القيام بهجمات متكررة 
بالقرب من المرفأ البحري المهم. ومن المحتمل باإلضافة إلى التنديد أن تستدعي 

 موسكو السفير اإلسرائيلي من أجل االستيضاح أو التوبيخ.

صباحاً، وأصابت  0332 ووفقاً للجيش الروسي وقع الهجوم قرابة الساعة
الصواريخ مزارع للدواجن جنوبي طرطوس، كما أُصيبت امرأة. في المقابل ذكر 
مركز حقوق اإلنسان السوري القريب من المعارضة السورية أن الهجوم استهدف 

 موقعاً لمخازن سالح تابعة لحزب الله كان من المفترض أن تنقل إلى لبنان. 
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 مراسل عسكري -هرئيل عاموس 
 4/7/2222"هآرتس"، 

 
 الواليات المتحدة أرادت أن تضع قضية شيرين أبو عاقلة

 وراءها، لكن القضية ستبقى من دون حل
 

  لم يؤد التحليل الجنائي للرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية
شيرين أبو عاقلة في جنين إلى حل نهائي للقضية. فبعد انتهاء التحقيق 

قام به خبراء جنائيون إسرائيليون تحت رقابة أميركية لم يتم  الذي
 التوصل إلى خالصة واضحة بشأن من أطلق الرصاصة القاتلة.

  وقد شدّد اإلعالن الصادر عن الدولتين على عدة أمور. الناطق بلسان الجيش
من أي بندقية انطلقت الرصاصة،  اإلسرائيلي قال إنه ال يمكن التحديد بدقة

ع الرصاصة ونوعية العالمات التي عليها. وبينما أعرب الجيش بسبب وض
مسؤولية اإلسرائيلي عن أسفه لموت الصحافية، حمّل وزير الدفاع ال

اإلرهابيين الذين يطلقون النار من بين السكان األساسية عن الحادثة لـ"
 المدنيين".

 يجة من ناحيتها، أقرّت وزارة الخارجية األميركية بعدم التوصل إلى نت
تقدير المنسق األمني األميركي  :حاسمة لكنها أضافت مالحظتين: األولى

ن م في المنطقة باحتمال كبير في أن تكون المراسلة قُتلت بنيران أُطلقت
ال يوجد سبب لالفتراض بأن إطالق النار من  :ياًالمواقع اإلسرائيلية. ثان

األمر كان "نتيجة الجانب اإلسرائيلي كان متعمداً. ويقول األميركيون إن 
ظروف مأساوية خالل عملية عسكرية للجيش اإلسرائيلي ضد فصائل من 

 الجهاد اإلسالمي".
 ينتظرون إثباتاً قاطعًا بمسؤولية  اإذا افترضنا أن الفلسطينيين كانو

ن وسيكون م -إسرائيل، فإنهم لم يحصلوا عليه نتيجة التحليل الجنائي 
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طعاً  بسبب التدخل األميركي القوي الصعب عليهم رفض النتائج رفضاً قا
 لتي تحمل الجنسيةفي العملية. ستبقى القضية من دون حل، وأبو عاقلة ا

ستضاف إلى الالئحة الطويلة من الضحايا المدنيين  األميركية أيضاً
 الفلسطينيين الذين سيُعتبرون رمزاً للنضال.

 ن لعسكرية اآلفي الجانب اإلسرائيلي من المستبعد جداً أن تفتح الشرطة ا
تحقيقاً جنائياً بالحادثة. هذا كان موقف النيابة العامة العسكرية منذ 

 ربداية التحقيق بحجة عدم وجود شبهة جنائية. ومن الصعب حدوث تغيي
مع األخذ في االعتبار ردة فعل الرأي العام إزاء هذه  في هذا الموقف أيضاً

لجديد يائير لبيد ورئيس المسألة. إن آخر ما يحتاج إليه رئيس الحكومة ا
األركان اآلن هو تحقيق جنائي ضد جنود وحدة الدوفدفان بشبهة قتل 

 صحافية.
  لقد سعت إدارة بايدن إلنهاء العمل على القضية قبل زيارة الرئيس للمنطقة

ن يفي األسبوع المقبل. الضغط األميركي الكبير هو الذي أجبر الفلسطيني
ها من جانب خبراء إسرائيليين. إن صعلى تسليم الرصاصة والقبول بفح

مجرد إجراء تحقيق مشترك سيسمح للواليات المتحدة بالقول إن المسألة 
 باتت وراءها، لكن من المحتمل أن يطرحها الفلسطينيون مجدداً.

  فحص الرصاصة بعد  –لقد قامت إسرائيل في النهاية بما هو مطلوب منها
التحقيق العملي. النهج المتزمت الذي انتهجته منذ بداية الحادثة كان غير 
ضروري. حتى بعد الخالصة غير القاطعة التي توصل إليها الفحص، فإن 
األميركيين يقولون ما هو متوقع منهم منذ اليوم األول: صحيح حدث تبادل 

الرصاصة جاءت من االتجاه إلطالق النار، لكن هناك احتمال كبير في أن 
ال الفلسطيني. حتى في هذه الحالة لم يكن مضراً إلسرائيل  -اإلسرائيلي 

االعتراف بالظلم والتعبير المسبق عن األسف، بدالً من اإلنكار ومحاوالت 
 رمي الكرة على الطرف اآلخر. 
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 مراسل - رويوآف ليم

 3/7/2222"يسرائيل هَيوم"، 
 

 اليوم" زار الرياضراسل "إسرائيل م
 وعاش التغيير في نظرة السعودية إلسرائيل

 
  سعوديمساء أول أمس، خالل وجودي في مطعم بالرياض، سألني شاب 

كان يجلس إلى جانبنا من أين أنا. أجبته "إسرائيل". ضحك، واستمر بما 
من إسرائيل؟ أجبت  وسألني: صدقاً كان يقوم به. وعندما خرج، نظر إليّ

. نحن نستقبل الجميع هنا بحفاوة، من جميع وسهالً بنعم. فقال "واو، أهالً
 الديانات". 

  حتى كلمة "إسرائيل"  ،، وسموحة الوجهودودة. اًدجمفاجئة تبدو السعودية
أحد هنا. حاولت أن أتفحّص الموضوع مع سائقي سيارات  تثير دهشةال 

هزوا رؤوسهم واألسواق. جزء منهم ابتسموا واألجرة، والباعة في الحوانيت 
في خوف، وآخرون فتحوا محادثة مثيرة لالهتمام. أشك بأو  غير مصدقين
من قبل، أو سمع اللغة العبرية، لكن  قد التقى إسرائيلياً همأن يكون أحد
لم يشعرنا هنا بأنه غير مرغوب بنا في المملكة المسؤولة  اًالمهم أن أحد

 . اإلسالميةة عن األماكن المقدس
 ي تؤدلن  -لسعودية وا سرائيلإل - زيارة الرئيس بايدن األسبوع المقبل

 عدبالسعودية  لىإبايدن صل علنية رسمية بين الدولتين. سيعالقات إلى 
سرائيل. في جّدة، سيلتقي بجميع زعماء الخليج وبعض الزعماء إل زيارته

ولي العهد السعودي  يسيلتقأنه  - ألهم من هذا كلهالعرب البارزين، لكن ا
الشاب محمد بن سلمان، وبذلك يكون قد أزال المقاطعة المفروضة عليه في 

األساس في أعقاب فضيحة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي. بايدن 
معني بزيادة إنتاج النفط بهدف تخفيض األسعار، لكنه سيعمل على الدفع 

 ع إسرائيل. وكجزء من هذه الجهود، سيحاولبخطوات تطبيعية م قدماً
 أنمن رغم على ال، لسعوديةلته حلر لىإشخصية إسرائيلية  ضمبايدن 

 بعد.  نهائياً تفق عليهالموضوع لم ي
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  العالقات بين السعودية وإسرائيل ن إعلى الموضوع  المطلعونيقول
الرياض  ورزيمن . لكن على مدى طويلخطوة،  ،ببطء، خطوة تزداد حرارةس
 ، كانالمملكة. من نظام محافظ جداً تمر بهر العميق الذي حجم التغيّ لمسي
بوا تعاقالذين  ،سعودبن عبد العزيز المملكة السعودية مؤسس بناء أ ميزي

األخيرة )الشاب بينهم، سلمان، هو الملك  لعقوداالحكم فيما بينهم في  على
 . حمدم على الغرب يقوده ابنهالحالي(، إلى انفتاح بطيء ومحسوب 

  مكان في الرياض. ويبدو أن المملكة تمر  في كلصور الملك وابنه تنتشر
البشارة إلسرائيل: من  التي تحمل أيضاً بحالة تحضير النتقال السلطة، 

بعيدة عن األضواء مع النظام القديم، إلى عالقات تعاون في  ،عالقات حذرة
جانبه سيعمل خالل الزيارة على خطة دفاعية  جميع المجاالت. بايدن من

وجية تكنول - ن الشركات اإلسرائيليةإ إقليمية ضد الصواريخ والقذائف، إالّ
 بالعمل هنا، وفي عدة مجاالت.  بدأت فعالً - وغيرها

 الشعب يعيش حياة عادية
  ،غلبيتهم رجال أفي األعوام األخيرة زار السعودية كثير من اإلسرائيليين

 معظم، وبطائرات خاصة في ، لكن األمر كان سرياًبقيادة الموسادأمن، 
 بالتدريجفي اآلونة األخيرة فتحت أبوابها  السعودية نإ األحيان. إالّ

رجال األعمال.  وخصوصاًاألجنبي،  جواز السفرحملة من لإلسرائيليين 
 هو مسار األمر ما يحدد - سياح لكن هنا أيضاًلل اًتدفق أن نرى في وأشك

ن ع ستستطيع شركات الطيران اإلسرائيلية السفر شرقاً  . قريباً لعالقاتا
 بطيران مباشر للحج.  قريباًسمح طريق المملكة، ومن الممكن أن يُ 

 ًنساء : الباللباس أساساً - كل مكانفي في الرياض  الدين يبدو واضحا
ي فالذي ال يظهر منه  نقابالسوداء، باإلضافة إلى ال كلهن يرتدين العباءة

الرجال جالبية بيضاء مع كوفية.  بينما يرتديالعيون،  األحيان إالّ معظم
حتى في الفنادق،  ا: ممنوع تقديمهاللحديث عنه يأمّا الكحول فال داع

بالمصلين،  مألى. المساجد فقط وليس في شركة الطيران "السعودية"
جراءات ن اإلقالع وبعد اإلوقبل لحظات مذان يُسمع في أوقات الصالة. واأل

 يبث دعاء السفر بصيغته اإلسالمية.  - األمنية



يرجى ذكر المصدرعند االقتباس   

 
11 

  وخصوصاً الخليج،  من شقيقاتها في دولة سياحية بدرجة أقلالسعودية 
فيها كثير من الغرباء، باستثناء هؤالء  نشاهدال  ، إذاإلمارات والبحرين

ويمكن  - األقصىباألساس من الشرق  - الذين يعملون بأجور منخفضة
أو  المحالتال نظافة في الفنادق، يساعدون في ان: عمّ رؤيتهم في كل مك

الغربية، ومن ضمنها  ماركاتال بناء. وفي الرياض، تجد جميع العمّ
اس ، والن: جميع السيارات عادية تقريباًال تلفت األنظار، لكنها الثمينة جداّ

األساس من حقيقة أن توزيع الثروة هنا في تتصّرف ببساطة. وهذا ينبع 
. فعلى عكس اإلمارات وقطر، هنا قلّة فقط تستمتع بالرفاه، وياًليس متسا

تعيش األغلبية حياة عادية. وهذا سيكون التحدي األساسي أمام ولي  بينما
 العهد محمد بن سلمان: منح الشعب كله، الشعور باالنتماء. 

 سياحي؟ أشك ة هدفيالسعود
 ًتفوقفي السعودية، درجات الحرارة  في األيام األخيرة كان الطقس حارا 

 لكن هناكو مكيّفات الهواء. في ظلغلبية السكان تعيش أ درجة، ولهذا 02
في ساعات المساء  وخصوصاًة، مكتظفي الخارج: األسواق  أيضاً حياة

 - السعودية المنتوجاتتجد جميع حيث  عندما يصبح الجو أكثر برودة،
إلى  والذهب، وصوالً توابلالوالعطور، مروراً بدل اوالصن عباءاتمن ال

بصوة عامة . وواألسعار منخفضة نسبياً - عالسيوف من جميع األنوا
والفواكه بنصف السعر  روات: الخضيتفاجأ المرء من انخفاض األسعار

ماركت(، المالبس بربع السعر )ال يشمل  الموجود في البالد )يشمل السوبر
ر )ارتفاع األسعار واألزمة العالمية لم شيكل لليت 2الماركات(، والوقود بـ

 إلى هنا(.  يصال
 ًإلى هنا في المستقبل. بعضهم تصلأكبر من اإلسرائيليين س يبدو أن أعدادا 

هنا دولة أقل  الجميع سيجددافع حب استطالع. ببهدف األعمال، وآخرون 
 جداً  مريحة بدو من بعيد. والعكس هو الصحيح: السعوديةتمما  تهديداً
أن تتحوّل إلى هدف سياحي إسرائيلي،  في أشكلكن  بالراحة.  شعوراً وتترك

هنا في األيام األخيرة بين المملكة وإسرائيل هو حدث  يجريلكن ما 
 ،بصورة عامةالذي ال يميزها  ،تاريخي مؤثر. إن تسلّحت إسرائيل بالصبر

حتاج إلى وقت، فإن االحتماالت الكامنة بين ست عمليةوفهمت أن ال
 . واعدة جداًتين الدول
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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 

ومراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية عن  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 

 
 131العدد  - الدراسات الفلسطينيةمجلة 

 (2022 صيف)
 

 
 
 
 
 

 

 

 قائمة المحتويات

 افتتاحية

 الياس خوري .............................................................................. جرح القدس
 مدخل

 الّسعيد أبو مع...........  اغتيال شيرين أبو عاقلة: محاسبة القتلة على المحك
 مقاالت

 وليد نويهض................. ...................... حرب أوكرانيا وتداعياتها األوراسية
ميشال ... ............. عالم ما وراء النزاع األوكراني: عودة روسيا الكبرى

 نوفل
 وهوبيتوس القبيلة: استيحاء السلطةالسلطة الفلسطينية 

أحمد ....... ............................من الرمز االجتماعي .......................   
 الحرباوي

.. مراد بواكير الموسيقى الفلسطينية بين الفالهاال والسفارديم ...
 البسطامي

 خَلَص، دقّينا اإليقاع: فدائيون وشباب يتحدثون من 
 غوستافو باربوزا......... .....................................................خالل الموسيقى    

 دراسات
 ان: رهانات التطبيع ومقاربة دعمإسرائيل والسود

 سامي صبري عبد القوي. المكون العسكري ................................................   
 سنية الحسيني......... ........................................... تشكُّل الكيانية الفلسطينية

 مقابلة
 لمناضل الحقوقي واألسير المحامي صالح حموري ا

 صالح حمّوري..... الدائم .............................................................................   
 فسحة

 الياس خوري............. ........................................................... أيقونات جنين

 تحقيق
 لفردي واألسطورة والفصائلمخيم جنين: البطل ا

 عبد الباسط خلف ........................................................ و"قواعد االشتباك"   
 تقارير

 عليان الهندي.......... ............................. العمليات الفردية: الدوافع والنتائج
 فيروز سالمة................ ........................................................ الشهداء األسرى
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