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 ]السفير األميركي: بايدن وعد لبيد
 إيران على سالح نووي[ بعدم حصول

 
 Walla ،5/9/2222موقع 

 
قال سفير الواليات المتحدة في إسرائيل توم نيدس إن الرئيس األميركي جو بايدن 

خالل المحادثة الهاتفية التي جرت  ،وعد رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير لبيد
 إيران على سالح نووي.  بعدم حصول ،بينهما مؤخراً

أن ثنين(، وأضاف نيدس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم أمس )اال
 لجميع المخاطر من طرف إيران، وأكد أن الواليات المتحدة لن تكبّبواشنطن واعية 

 أيدي إسرائيل إلى األبد في كل ما يتعلق بكبح هذه المخاطر.

وأوضح نيدس أن الصعوبات التي تمنع توقيع اتفاق نووي جديد في الوقت الحالي 
ي: رفع جميع العقوبات ه ،تكمن في رفض الواليات المتحدة ثالثة مطالب إيرانية

المفروضة على إيران، وشطب الحرس الثوري اإليراني من قائمة اإلرهاب، ووقف 
 تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الخروقات اإليرانية.

 
 ]تحقيقات الجيش اإلسرائيلي: ثمة احتمال كبير أن تكون

 الجيش اإلسرائيلي[ن طريق الخطأ بنيران جنود عتلت شيرين أبو عاقلة ق 
 

 6/9/2222"هآرتس"، 
 

ي أجراها في قضية مقتل تثنين( إن التحقيقات القال الجيش اإلسرائيلي أمس )اال
 ،الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة دلت على أنه ليس باإلمكان التحديد
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طلقت منه الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة، السالحَ الذي أ  ،بشكل ال يقبل التأويل
لنيران جنود  ،ن طريق الخطأع ،ضتثمة احتمال كبير أن تكون تعرّ ،ومع ذلك

ن ومسلحأنهم الجنود  ظنّ  أشخاصطلقت في اتجاه الجيش اإلسرائيلي التي أ 
ران نيلض خاللها الجنود تعرّ ،ذلك خالل معركة قتالية في جنينون، وفلسطيني

 ،ةالحادث طوال مدةه حياتهم للخطر. وشدد الجيش على أنعرّضت  عشوائية مكثفة
 تم تصويب نيران الجنود في اتجاه "اإلرهابيين" الذين أطلقوا النيران على الجنود.

وهي أن تكون أبو عاقلة  ،في استنتاجات التحقيقات أن هناك إمكانية أ خرى ووردَ
 نيران مسلحين فلسطينيين.بصيبت أ 

 اقم تحقيق خاص.وصدرت هذه االستنتاجات بعد سلسلة من التحقيقات توالها ط

نه منذ وقوع الحادث في أقال الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي  ،وتعقيبًا عليها
أيار/مايو الماضي، بدأ الجيش يحقق بشكل مستفيض في مالبسات مقتل أبو 

برئاسة عميد. وأكد الناطق العسكري أن  اًخاص اًن فريقعيّ ، لهذه الغايةوعاقلة. 
وشدد على أن حرية الصحافة وحماية سالمة  ،عاقلةبدي أسفه لمقتل أبو الجيش ي  

 والجيش ملتزم بها. ،من دعائم الديمقراطية اإلسرائيليةهما الصحافيين 

وأصدرت عائلة أبو عاقلة بيانًا قالت فيه إنه يجب أن تشرع المحكمة الدولية في 
 شروعلإلى اي وقائع عملية القتل. كما دعت العائلة اإلدارة األميركية تحقيق لتقصّ

 كون شيرين مواطنة أميركية. ،في تحقيق مستقل

وقالت السلطة الفلسطينية إن إسرائيل تحاول التنصل من مسؤوليتها عن مقتل 
الصحافية. وأشار الناطق بلسان رئيس السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إلى أن 

 السلطة ستواصل متابعة القضية مع جميع األطراف الدولية.
 مفصالً في مقاالت وتحليالت[ ]اقرأ تقريراً 
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 فلسطيني 0522]الجيش اإلسرائيلي اعتقل نحو 

 عملية "كاسر األمواج" في الضفة الغربية[ منذ بدء شنّ 
 

 6/9/2222"يديعوت أحرونوت"، 
 

أكد رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي أن 
نشاطاته إلحباط عمليات  ،بشكل ملحوظو ،ف في المدة األخيرةالجيش كثّ

مطلوب وإحباط مئات العمليات ضمن  0011"إرهابية"، وأشار إلى اعتقال نحو 
ها في مناطق يهودا والسامرة ]الضفة شنّفي الحملة العسكرية التي شرع الجيش 

 طلق عليها اسم "كاسر األمواج".والتي أ  ،الغربية[

قد أمس ر لهيئة األركان العامة ع وجاءت أقوال كوخافي هذه في إطار مؤتم
ثنين(، وقال فيها أيضاً: "في ضوء الزيادة الكبيرة في حجم الهجمات في يهودا )اال

وزاد  ،’كاسر األمواج’خرج الجيش اإلسرائيلي قبل عدة أشهر إلى عملية  ،والسامرة
أسفرت العملية عن ، حتى اآلنو. ةكبير صورةنشاطاته لمكافحة اإلرهاب بفي 

 مطلوب وإحباط مئات العمليات اإلرهابية." 0011اعتقال نحو 

وأضاف كوخافي أن جزءاً من ازدياد عدد العمليات "اإلرهابية" يعود إلى عدم قدرة 
األجهزة األمنية الفلسطينية على فرض سيطرتها على بعض المناطق في يهودا 

فأصبحت تلك المناطق مرتعاً خصباً لتنامي "اإلرهاب". وفي هذا  ،والسامرة
أكد كوخافي أن المهمة الملقاة على عاتق الجيش هي إحباط "اإلرهاب"،  ،السياق

وزقاق وبيت  سيصل الجيش إلى كل مدينة وحيّ ،ومن أجل تحقيق هذه المهمة
 ة.اقتضت الضرورإذا  ،وقبو. وأكد أن الجيش على أهبة االستعداد لتكثيف نشاطاته
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 ]تقرير: إسرائيل أجرت مع الواليات المتحدة

 تمريناً مشتركاً للدفاع الصاروخي[
 

 6/9/2222"معاريف"، 
 

ثنين( أنها أجرت مع أعلنت وزارة الدفاع اإلسرائيلية في بيان صادر عنها أمس )اال
 الواليات المتحدة مؤخراً تمريناً مشتركاً للدفاع الصاروخي. 

 ،ذته منظمة الدفاع الصاروخي اإلسرائيليةالبيان إن التمرين المشترك نفّوقال 
جنباً إلى جنب مع وكالة الدفاع الصاروخي األميركية وقيادة الدفاع الجوي 

 اإلسرائيلية وقوة مهمات الدفاع الجوي والصاروخي األميركية.

أواخر  ئيلية فيوأشار البيان إلى أن التمرين انطلق في مختبر شركة "إلبيت" اإلسرا
تموز/يوليو الماضي، وركز على حماية دولة إسرائيل من التهديدات الباليستية، 

قامت القوات اإلسرائيلية بتشغيل منظومات الدفاع  ،وخالل تدريبات المحاكاة
ما قامت القوات األميركية بينالجوية "حيتس" و"مقالع داود" و"القبة الحديدية"، 

 و"إيجيس" و"ثاد". بتشغيل منظومات "باتريوت"

وقال رئيس منظمة الدفاع الصاروخي اإلسرائيلية موشيه باتل: "يمثل هذا التمرين 
خطوة أ خرى في تعاوننا المكثف مع قوات الدفاع الجوي والصاروخي األميركية. 

استعداد قواتنا لمواجهة التهديدات اً رثين كإن الجمع بين األنظمة المختلفة يحسّ 
 ."جبهات في وقت واحدالمتطورة على عدة 

قال وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس: "إن العالقة بين إسرائيل  ،ومن جهته
والواليات المتحدة تزداد قوة في مواجهة التهديدات والتحديات المتزايدة في 
منطقة الشرق األوسط، من أجل الحفاظ على أمننا واستقرارنا اإلقليمي." وأضاف: 

ب بالتعاون الجديد أرحّ ،القيادة المركزية األميركية مؤخراً "بعد زيارتي إلى مقرّ
 لإن الجمع بين القوات وتباد . بين القيادة المركزية وقوات الجيش اإلسرائيلي

ا، شركائنلالمعرفة وتعزيز الدفاع الجوي في الشرق األوسط، هو رسالة ألعدائنا و
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من الجو والبر  أي تحدٍّ نحن أقوياء معًا، ونحن مستعدون للوقوف معًا في مواجهة
 ."الساحة اإللكترونيةمن والبحر، و

يأتي هذا التمرين في إطار التعاون التقليدي بين القوات المسلحة في البلدين من و
من حيث التكتيكات والتقنيات واإلجراءات  ،أجل تحسين مستوى كفاءة الجنود

 وتعزيز التنسيق بين القوات. 
 
 

      
 

 لواء احتياط والرئيس السابق لـ"معهد   - دليناعاموس ي
 أبحاث األمن القومي" وشعبة االستخبارات العسكرية ]"أمان"[

 خبير في شؤون االستراتيجيا والسياسات - أودي أفينطال
 N12" ،3/9/2222موقع "

 
 ]نصر الله يتطرف ويتحدى أكثر فأكثر، ويتعين

 ره بـ"ثمن أي خطأ"[يعلى إسرائيل تذك
 

 ّاألول من أيلول/سبتمبر، وبعد نهاية المفاوضات ونزاع العمل ما بين  مر
الغاز والحدود البحرية  علىالمعلمين ووزارة المال، يتربص بنا اآلن النزاع 

اريخ هو ت ،والمفاوضات لتسويته. أيلول/سبتمبر ،ما بين إسرائيل ولبنان
ام لحزب الله د األمين العحدّ ،بدء الحفريات في حقل "كاريش"، وفي سياقه

بحسب شروطه، وإما  ،: إما انتهاء المفاوضاتالموعد السيد حسن نصر الله
الله أن جدول  ضرب البنى اإلسرائيلية للطاقة. هل من الواضح لنصر

المواعيد قد تغير؟ وأن إسرائيل منشغلة باالنتخابات واالتفاق النووي الذي 
عد على الشجرة التي ص ،بصبر ،يتم العمل عليه مع إيران، وأن عليه أن ينتظر

ر تنفيذها ويخاطر بتصعيد غير حدة تهديداته، أو يقرّ فيإليها؟ أو سيزيد 
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 ر عليه؟ مسيطَ

 يهدد إسرائيل قبيل بدء استخراج الغاز المتوقع  نصر اللهأشهر،  ثالثة منذ
بدأت  في حالمن حقل "كاريش". ويحذر بأنه جاهز للمخاطرة بحرب، 

حصل على مطالبه يلبنان حقوقه و ينالغاز قبل أن إسرائيل باستخراج ال
ة أنه في حالبالكاملة في المفاوضات على الحدود البحرية. نصر الله يهدد 

سيمنع استخراج الغاز "من كل  بلكهذه، لن يكتفي بضرب "كاريش"، 
 الحقول في فلسطين"، بحسب قوله. 

 وتيرة  من حيث ،إن اللهجة التي يتحدث فيها نصر الله غير مسبوقة
[، ويبدو 2116تها، على األقل منذ حرب لبنان الثانية ]التصريحات وحدّ 

دعمها فإنه أنها تتطرف أكثر. وبعد أسابيع قليلة من بدء هذه اللهجة، 
حة رات غير مسلفي حدثين منفصلين، أطلق حزب الله أربع مسيّفباألعمال: 

وهدد  ،ية علناًل المسؤولاالقتصادية اإلسرائيلية، تحمّ هفي اتجاه الميا
 بعمليات إضافية. 

  الطريقة العدوانية التي يتبناها نصر الله، والثقة بالنفس التي يبثها، جزء
يضع نصر الله إسرائيل  ،من اتجاه يتعزز في األعوام األخيرة، وفي إطاره

لديه الجهوزية الستعمال القوة  ،غلب األحيانأأمام معادالت جديدة، وفي 
 بهدف تثبيتها: 

 من دون طيار في سماء لبنان؛  لطائرات ال -

على قذائف  ال لضرب سالح الجو في األراضي اللبنانية كردٍّ -
 فلسطينية إلى إسرائيل؛ 

 ال لقتل رجاله في الضربات اإلسرائيلية في سورية؛ -

 االقتصادية السيادية إلسرائيل. هال الستخراج الغاز من الميا -

 وب جنالوجوده العسكري العلني في تعزيز في دانياً، ال يتردد حزب الله مي
إسرائيل ب، وخلق احتكاك دائم 0710، وخرق قرار مجلس األمن يلبنانال

على طول "الخط األزرق". هذا باإلضافة إلى أنه أقام على الحدود أكثر من 
 ،في األغلبونقطة مراقبة وجمع معلومات بصورة "جمعية بيئية"،  21

". كما أن حزب الله يقوم بتدريبات ناشطو وحدة النخبة "الرضوان يديرها
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خالل النهار وفي ضوء الشمس،  يلبنانالجنوب العلى إطالق النار في 
يحاول إلحاق وظاهرات واستفزازات للجنود على الجدار، تيبادر إلى و

الطوارئ الدولية  ات، ويعزز اعتداءاته على جوالت قومالضرر به
]اليونيفيل[، التي من المفترض أن تحفظ الحدود وترسل التقارير عن 

 استفزازات الحزب. 

  والمخاطرة  - مضي حتى النهايةعلى اليبدو أن ثقة نصر الله بقدراته
تتغذى أيضاً من ردود إسرائيل  - بتصعيد مع إسرائيل تحت سقف الحرب

 عة ومكبوحة: تدالتي تبدو مر
رات، إسرائيل امتنعت من الرد على إطالق حزب الله مسيّأوالً،  -

 واكتفت بإسقاطها. 

ثانياً، هي تستمر في المفاوضات على الحدود البحرية، في ظل  -
لم تعجبه مواقفها خالل  في حال ،تهديدات الحزب باستعمال القوة ضدها

بهدف إلغاء احتمال  ،تبدو متلهفة إلنهاء المفاوضات ،المفاوضات. وبذلك
في الخلفية تسريبات ورسائل تفيد بأنها جاهزة لتقديم  إذ تبدولحرب، ا

 تنازالت كريمة في المفاوضات. 

احتمال الحرب، يتحدث  عنثالثًا، في الوقت الذي يتحدث نصر الله  -
من أن السير على  همسؤولون إسرائيليون عن "أيام معركة"، بدالً من تحذير

 وبحرب واسعة لم يرَ  ،لى الهاويةالحافة من الممكن أن ينتهي بالسقوط إ
 .2116في سنة  حدث كما ،لها مثيالً 

فيما يخص  ا،رابعاً، إسرائيل ال توضح بالشكل الالزم استراتيجي -
 خطواتها، لوضع المفاوضات وبدء استخراج الغاز. و موقفها

  من الممكن أن ينتهي هذا الوضع ما بين حزب الله وإسرائيل باشتباك قوي
ر كل طرف أن الطرف اآلخر يقدّ إذلو كان الطرفان ال يريدانه، وجداً، حتى 
وم يقفوضعاً تكون الحسابات فيه مغلوطة،  ي نتجما وهو بحرب،  غير معنيّ

أحدهما بخطوة أكبر من قدرة المنافس على االحتواء. وفي الظرف الحالي، 
شكل مغلوط تصميم بر هذا الوضع يميز حزب الله باألساس، الذي يقدّ 

االستراتيجية في مناطقها  - ئيل والجيش على حماية الطاقة القوميةإسرا
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وراء تصريحاته، وسيكون من الصعب عليه فهم  السيادية. نصر الله انجرّ 
هامش المناورة أن كما  ،تصميم حكومات إسرائيل أمام التهديدات األمنية

 لقليل لدى الحكومات االنتقالية في مقابل التحديات واالستفزازات قبي
 االنتخابات. 

 من طرف حزب الله، على إسرائيل أن توضح  ئطاف خخطر تصر   قليلولت
 للحزب والجماهير في إسرائيل ولبنان أنها: 

ومن دون عالقة  ،لن ترتدع عن الضخ من "كاريش" في الموعد المحدد -0
 ،في المنطقة اإلسرائيلية دثتوضيح أن الضخ يحالبالمفاوضات. من المهم 

 ،بدءث للبحسب المواقف اللبنانية في المفاوضات. يجب إقرار الموعد المحدّ
 والوقوف عليه. 

لن تخوضها  أنها ومن المؤكد ،إسرائيل لن تخوض مفاوضات تحت التهديد -2
"تحت النار". وضرب حزب الله لمواقع إسرائيلية سيؤدي إلى وقف 

 المحادثات. 

ع، كما أن ون قاسياً وغير متوقّ على أي عدوان من طرف حزب الله سيك الردّ -3
حتى النهاية سيكون رهاناً غير مسؤول على مصير لبنان والطائفة  همضيّ

 الشيعية. 

من الممكن أن يتحول بسهولة إلى حرب شاملة، وال  ،ل إطالق النارتباد   -4
 يجب االكتفاء بـ"أيام معركة". 

 البلدات والقرىقها، على سكان في تهديداته ويطبّ  اًستمرمحزب الله  ما دام  -0
التي و ،د عن البنى العسكرية التابعة لهابتعاالحذر وال يلبنانالجنوب الفي 

 في مناطق مدنية.  أ نشئت

من المتوقع أال تنتهي المفاوضات على الحدود البحرية قبل االنتخابات  -6
[. فعلى الرغم من 2122تشرين الثاني/نوفمبر  0اإلسرائيلية العامة ]يوم 

ئلة للمبعوث األميركي )الذي خرج في آب/أغسطس إلى الرسائل المتفا
إجازة خاصة(، فإن احتماالت استكمال المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، 

 ،دار منذ عامين، ال تزال منخفضة. وهذا بسبب الخالف السياسيي ت تالو
القانوني بشأن صالحية حكومة انتقالية بسبب الخالف ومن الممكن أيضاً 

 من دون مصادقة الكنيست بأغلبية نسبية.  ،ودتوقيع اتفاق حدل
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 ًة نصر ي ثقسيغذّ  ،فقط اًإضافي اًإسرائيلي على المستوى العمالني، إن احتواء
متزايد. في هذه الظروف، من المهم  ه ويضع إسرائيل أمام تحدٍّنفسالله ب

ع القرارات التحضير لعمليات تزعزع ثقة نصر الله بقدرته على توق  
 اإلسرائيلية والخطوات. 

  في نهاية األمر، الوضوح االستراتيجي من جهة، وزعزعة شعور القوة لدى
نصر الله من جهة ثانية، من الممكن أن يدفعاه إلى التنازل عن المسار 

مكن أن يؤدي إلى حرب وخراب غير ي. هذا المسار انتهجهالتصعيدي الذي 
 سياسياً واقتصاديًا.  ،الهاوية على حافة لبنان، الموجود أصالًفي مسبوق 

 
 صحافي  - يانيف كوفوفيتش

 5/9/2222"هآرتس"، 
 

 ال كبير أن تكون شيرين أبو عاقلة]تحقيق الجيش اإلسرائيلي: ثمة احتم
 "طريق الخطأ"[عن تلت برصاص أحد الجنود اإلسرائيليين ق 

 
 ظروف  في(، نتائج التحقيق 0/9ثنين )اال ،نشر الجيش اإلسرائيلي اليوم

أشار إلى أن هناك احتمااًل فمقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة في جنين، 
صها بالـ"خطأ" كمسلح تلت برصاص جندي شخّ كبيراً بأن تكون قد ق 

لت تفلسطيني. وحتى اآلن، ال يلغي الجيش احتمال أن تكون الصحافية قد ق 
د تلت برصاص أححتمال أن تكون ق برصاص فلسطيني، لكنه يعترف بأن ا

 الجنود أكبر. 

  وأضاف الجيش أنه يبدو أن الجندي أطلق النار بشكل دقيق في اتجاه أبو
عاقلة بالـ"خطأ"، في الوقت الذي كان تحت النار، مضيفاً أنه لم تكن لديه 

 -نية قتل الصحافية. أما النائبة العسكرية الرئيسية اللواء يفعات تومر
لعت على نتائج التحقيق، فقررت عدم فتح تحقيق التي اطّيروشالمي، 

 ي وقائع القضية. جنائي داخل الشرطة العسكرية لتقصّ

  أيار/مايو الماضي، عندما دخلت قوات من وحدة  00هذا الحدث وقع يوم
بهدف اعتقال مطلوبيْن اثنْين. القوة  ،"دوفدفان" إلى مخيم جنين لالجئين
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داخلها، وعندما بدأ بْين به بوجود المطلوبَاشت  األولى حاصرت المنازل التي
مسلحون فلسطينيون بإطالق النار على الجنود، دخلت إلى المخيم قوة 

في نة ضد الرصاص. نجحت القوات إضافية في خمس مركبات محصّ
فيبدو أنه لم يكن موجوداً في المكان.  ،ْين، أما الثانياعتقال أحد المطلوبَ

إطالق نار كثيف، علم الجيش  وسطمن المخيم  بعدها، ومع خروج القوات
 بمقتل أبو عاقلة. 

 ّأنبشل الجيش كافة المعلومات التي كانت بحيازته كجزء من التحقيق، حل 
فيديوهات، وومن ضمنها تحديد المواقع في األجهزة الخليوية،  - الحدث

 ونجح - باإلضافة إلى المعلومات التي وردت في األخبار، مقاطع صوتيةو
تحديد الموقع الذي كانت فيه أبو عاقلة عندما أصيبت. وبحسب النتائج،  في

خالل عمل القوات في المخيم، تم فتح النار من المنطقة التي تواجدت فيها 
 ،نة. أحدهمالصحافية في اتجاه الجنود، الذين كانوا داخل مركبات محصّ 

و عاقلة، من متر في اتجاه أب 211عد بإطالق نار دقيق عن ب  ردّ ،كما يبدو
 خالل عدسة تلسكوبية، معتقداً أنها أحد المسلحين.

  أوضح ضابط كبير في حديث  - ن الذي أصابها"بدقة مَ التحديد"ال يمكن
مع المراسلين، مضيفاً أنه "يجب القول إن المنطقة التي نعتقد أنها أصيبت 

 نوأيضًا فلسطينيون. االحتمال األعلى أن مَ  ،فيها جنود الجيش ، كانمنها
أطلق الرصاص بالخطأ هو جندي في الجيش عندما كان تحت النار. تم 

نة[، وردوا بإطالق "دود" ]مركبة محصّ إطالق النار وهم ال يزالون داخل الـ
قليل من المواقع التي اعتقدوا أن فيها مسلحين يطلقون  غيرالنار على عدد 
 إطالق نار كهذا بالخطأ."  نتيجةتلت كن أن تكون شيرين قد ق  النار عليهم. يم

  ،من  اًأيفإن وبحسب التحقيق العسكري، وعلى الرغم من إطالق النار الدقيق
الجنود لم يقصد إصابة الصحافية. ويجب اإلشارة إلى أن أبو عاقلة كانت 

حمل كاميرا. وصف ت، و"PRESSتب عليها "ترتدي الخوذة، ومالبس ك 
ل إطالق الوضع الذي كان فيه الجندي الذي أطلق النار خالل تباد   الجيش

النار، وقال "إن المنطقة صعبة، إطالق نار من الشبابيك، من األسقف، 
في وقت كان إطالق النار  ،والجنود كانوا تحت الخطر مع إطالق نار دقيق

ة قلفي اتجاههم عشوائياً." وأضاف "يبدو أن الجندي أطلق النار على أبو عا
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نة التي كان فيها، في الوقت الذي وقفت أبو من خرم داخل المركبة المحصّ
هو  نهأ ،بيقين ،ال يستطيع الجندي القول ،عاقلة وراء شجرة، وحتى اللحظة

 ن أطلق النار عليها ألنه اعتقد أنه يطلق النار على أحد المسلحين." مَ

 إلى المنطقة التي  "أطلق ]الجندي[ النار ،ما أشار الضابط المسؤولبحسب و
منها إلى  01رصاصة،  21قام بإطالق  ،المجملفي حددها"، مضيفاً "

 المنطقة التي تواجدت فيها شيرين." 

 ّا الناطق بلسان الجيش فقال إنه "منذ الحدث المؤسف، قام الجيش أم
ة ن رئيس هيئعيّ ،أبو عاقلة بشكل مهني. لذلك وفاةبالتحقيق في أسباب 

 هذافي األركان لجنة خاصة برئاسة اللواء مني ليبرتي بهدف التحقيق 
لت من ضباط في الجيش وخبراء ذوي صلة بالموضوع. كِّالحدث. اللجنة ش 

االستخالصات األولية من التحقيق البيني تم عرضها على رئيس هيئة 
صدر ال يمكن الحسم بخصوص م ،األركان مباشرة بعد الحدث، وبحسبها

إطالق النار الذي قتل أبو عاقلة. وفي أعقاب ذلك، أصدر رئيس هيئة 
األركان أوامره باالستمرار في التحقيق في الحادث وتوسيع األدوات 
المهنية المستعملة، بهدف استنفاد التحقيق حتى نهايته والوصول إلى 

 الحقيقة."

  ى نهائياً عل جريت، ال يمكن الحسموأضاف أنه "بحسب كل التحقيقات التي أ
أ صيبت بالخطاحتمال كبير أن تكون قد أ يوجد تلت أبو عاقلة، لكن ن ق  يد مَ

ن تم تشخيصهم على أنهم من رصاص الجيش، الذي أطلق في اتجاه مَ
ي إطالق نار كثيف ف التي تخللها معركةال في أثناء ،مسلحون فلسطينيون

. هذا خطر على الحياةي ظل وجود فودون تفرقة من اتجاه الجنود، 
إلضافة إلى أنه يجب التوضيح والتشديد على أن إطالق النار من طرف با

كان الهدف منه إصابة "مخربين" أطلقوا النار على  ،الحدث والالجيش ط
صيبت برصاص مسلحين قواتنا. إمكانية أ خرى هي أن تكون أبو عاقلة أ  

 طلق على المنطقة التي كانت موجودة فيها." وقالوا في الجيشفلسطينيين أ 
إنه "في إطار التحقيق، كما في كل تحقيق عمالني كهذا، تم بحث قواعد 

خلل. رئيس هيئة األركان  إطالق النار وكيف تم تطبيقها، ولم يكن هناك أيّ
أن التحقيق الذي تم إجراؤه أساسي بص حصل على نتائج التحقيق، ولخّ
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. ةبهدف الوصول إلى الحقيق ،وشامل، وأن طواقم التحقيق قلبت كل شيء
ن الجيش يأسف لموت الصحافية. كما أن حرية الصحافة والحفاظ على أو

 والجيش ملتزم بها."  ،أمن الصحافيين من ركائز الديمقراطية اإلسرائيلية

 عائلة أبو عاقلة: مجرمو الحرب اإلسرائيليون
 ال يستطيعون التحقيق في جرائمهم!

  من جانبها، قالت عائلة أبو عاقلة إن "نشر نتائج التحقيق على أيدي الجيش
ل مسؤولية ن تحم مودولة إسرائيل يهدف إلى إخفاء الحقيقة واالمتناع 

ن أطلق موتها." وأضافت العائلة أنه منذ أكثر من أربعة أشهر يعرفون أن مَ
قارير تم نشرها النار على أبو عاقلة هو جندي إسرائيلي. وهذا بسبب عدة ت

. وقالت إنه "على الرغم هافي وسائل إعالم دولية ووصلت إلى النتيجة ذات
 ل المسؤولية"، مضيفةًإسرائيل رفضت تحم فإن ع، من ذلك، وكما هو متوقّ 

النتيجة ألنه من الواضح لكل إنسان أن مجرمي بأن "العائلة غير متفاجئة 
 ي جرائمهم." الحرب اإلسرائيليين ال يستطيعون التحقيق ف

  وعادت عائلة أبو عاقلة وتوجهت إلى أعضاء الكونغرس، ومؤسسات حقوق
اإلنسان، والصحافيين، والمجتمع الواسع، لتشكيل ضغط على الرئيس 
األميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، بهدف اتخاذ خطوات 

لى االعتراف جدية ضد إسرائيل. وقالت العائلة: "ألن إسرائيل غير قادرة ع
بمسؤوليتها عن الحادث، نطالب بمحاكمة كاملة في المحكمة الدولية." 

أجل من لعدالة إلى اوأضافت أنها "لن تتوقف عن جهودها للوصول 
 شيرين." 

 كرر الجيش نتائج التحقيق البيني، التي تم نشرها بعد أيام من  ،حتى اآلن
در إطالق النار ال يمكن الحسم بخصوص مص ،مقتل أبو عاقلة، وبحسبه

مسلحون فلسطينيون "أطلقوا النار بشكل عشوائي  هم الذي أصابها؛ هل
الذي تواجدت  هوغير دقيق في اتجاه المركبات العسكرية، وهو االتجاه ذات

فيه المراسلة"، أو أن جندياً أطلق النار من داخل خرم في المركبة في اتجاه 
 ه وقف إلى جانبها. فيه مشتبَ

  رت أيضاً بعد فحص الرصاصة أنه ال يمكن الحسم المتحدة قدّالواليات
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بخصوص السالح الذي تم إطالق النار منه. وزارة  ةنهائي صورةب
الخارجية في واشنطن قالت إن الرصاصة التي حصلت عليها فيها الكثير 
من األضرار. وأشارت الواليات المتحدة إلى أنه من المرجح أن تكون 

من منطقة وجود الجيش، لكنها أوضحت أنه "ال يوجد طلقت الرصاصة قد أ 
أن إطالق النار كان مقصوداً، إنما نتيجة حادثة في لتفكير إلى اسبب يدعو 

رفضت السلطة الفلسطينية السماح لجهات ، على مدار شهرينومؤلمة." 
خارجية بفحص الرصاصة، ووافقت فقط بعد تفعيل ضغوط عليها من 

 إدارة بايدن.

 ت أبو عاقلة بشكل واسع، كما غطّ  مقتلت م الدولية غطّوسائل اإلعال
بين الفلسطينيين وقوات األمن اإلسرائيلية التي  جرتالمواجهات التي 

لجيش والسياسة لهاجمت الجنازة. وأدت الحادثة إلى سلسلة إدانات حادة 
هت إدارة بايدن انتقادات إلى إسرائيل اإلسرائيلية في الضفة. كذلك وجّ

المراسلة التي كانت تحمل الجنسية األميركية بشأن مقتل رات وطلبت تفسي
 أيضاً. 

 ّل الفلسطينيون الجيش اإلسرائيلي المسؤوليةمنذ مقتل أبو عاقلة، حم، 
واتهموا إسرائيل باغتيال الصحافية. وقال النائب العام أكرم الخطيب بعد 

ن دون وجود الحادثة إن الجنود أطلقوا النار مباشرة في اتجاه أبو عاقلة، م
مسلحين فلسطينيين في المنطقة. أما رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس وعائلة أبو عاقلة، فرفضا خالصة الفحص األميركي بشأن 

 إسرائيلأن الموضوع. وأشارت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان إلى 
التي  CNNب بقتل أبو عاقلة. كذلك شبكة مسؤولة عن إطالق النار الذي تسبّ

وصلتا إلى قامت بتحقيقها الخاص، باإلضافة إلى "نيويورك تايمز"، 
 .  هاالنتائج ذات
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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.  

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 حديثاً 

  مفهوم التحرر في منظار الثقافة النقدية الفلسطينية
(8491-8449) 

 
رئيس وحدة األبحاث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وباحث مشارك في  ماهر الشريف، المؤلف:

المعهد الفرنسي للشرق األدنى في بيروت؛ له عدة مساهمات في حقل تاريخ الفكر السياسي الفلسطيني 
(؛ "قرن 8001" )8001-8091من بينها: "البحث عن كيان: دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني، 

(؛ "تاريخ الفلسطينيين وحركتهم 1988الصهيوني: هل هناك أفق للسالم؟" ) -على الصراع العربي 
( باالشتراك مع عصام نصار؛ "المشروع الوطني الفلسطيني: تطوره ومأزقه 1981الوطنية" )
 (.1918" )ومصائره

 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652993
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652993
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652993
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652993
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يأتي مؤلَّفي هذا استكماالً لمساهماتي البحثية السابقة في حقل 
بصورة رئيسية، على منهج وصفي؛ الدراسات الثقافية وهو مبني، 

ذلك بأنني اخترت عينة من المثقفين والمثقفات الفلسطينيين 
النقديين من مشارب متعددة، أبدعوا في ميادين الفكر والتاريخ 
واألدب، وانتموا بصورة عامة إلى مشروع منظمة التحرير الفلسطينية، 

ية واقف نقدلكنهم اتخذوا، وخصوصاً بعد التوصل إلى اتفاق أوسلو، م
من قيادتها وإزاء عملية السالم وتداعياتها. وهكذا، رجعت  إلى 
كتاباتهم كي أعرض، استناداً إليها، مالمح خطابهم النقدي، 

 ومواقفهم من مفهوم التحرر، ومضامينه وسبل بلوغه.

وأنا إذ أنبّه إلى أن اختياري هذه العينة من المثقفين والمثقفات ال 
الثقافة النقدية الفلسطينية اقتصر عليهم. ولذا، يعني مطلقاً أن حقل 

أود أن أتوقف عند عاملين ربما يكونان حكما عملية االختيار هذه: 
أولهما، يتمثّل في أن هذا الكتاب كان في األصل ورقة قدمت ها إلى 
مؤتمر "الثقافة الفلسطينية اليوم: تعبيرات وتحديات وآفاق"، الذي 

سطينية بالتعاون مع كلية الفنون نظمته مؤسسة الدراسات الفل
تشرين  24- 22والموسيقى في جامعة بيرزيت خالل الفترة 

، ولقيت أصداء إيجابية حفزتني على العمل 2120الثاني/نوفمبر 
على توسيعها؛ ثانيهما، يتمثّل في أن الحاالت الدراسية التي اخترتها 

هوم كانت قد توسعت أكثر من غيرها، بحسب رأيي، في مقاربة مف
التحرر ومضامينه وسبل بلوغه، وكنت على معرفة جيدة بنتاجها في 

 هذا المضمار.
 


