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 لوال وجود حزب الله]رئيس شعبة "أمان": 
 أبراهام"[ات يتفاق"الكان لبنان انضم إلى 

 
 41/9/2222أحرونوت"، "يديعوت 

 
قال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي ]"أمان"[ اللواء 
أهارون حليفا إنه لوال وجود حزب الله لكان لبنان انضم إلى "اتفاقيات أبراهام" 

 ]اتفاقات تطبيع العالقات بين دول عربية وإسرائيل[.

معهد سياسة ـ"وأضاف حليفا في سياق كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي السنوي ل
مكافحة اإلرهاب" في جامعة رايخمان في هرتسليا أمس )الثالثاء(، إن "حزب الله 

الثانية، العمل كوكيل ؛ قبعات: األولى، حماية الطائفة الشيعية 3هو منظمة ترتدي 
 لكنه أخذ اللبنانيين كرهائن."  ،ة، حماية لبنانالثالث؛ له وتدعمه طهرانإيراني تموّ

فشدّد  ،اإلسرائيلية -وتطّرق حليفا إلى موضوع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية
على أن الجيش اإلسرائيلي ناقش إمكانية حدوث تصعيد في الجبهة الشمالية 

اق طنتيجة عدم التوصل إلى اتفاق، وأشار إلى أن الجيش أجرى تدريبات واسعة الن
 لمحاكاة حرب مع لبنان.

يستهين بالرّد  وقال حليفا: "آمل من ]األمين العام لحزب الله[ حسن نصر الله أالّ
وأنا متأكد من أن حزب  ،ر اتخاذ خطوة. إن قوة إسرائيل عظيمةاإلسرائيلي إذا قرّ

الله يفهم ذلك. نصر الله شخص جاد ويعرف ما أتحدث عنه. كما أن شعب لبنان 
 ما ستكون عليه نتيجة الحرب." يفهم أيضاً

د للتوترات بشأن منصة تصاعُ ظل وأضاف: "ال يزال لبنان وإسرائيل يعيشان في
تأكيد أن إقامة المن  بدال  ،والحدود البحرية بين البلدين. ومع ذلك’ كاريش’غاز ال
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بهدف  ،عتبر مصلحة إسرائيليةمنصة لبنانية الستخراج الغاز في البحر المتوسط تُ
 ة االقتصاد اللبناني."تقوي

وأوضح حليفا أن الجيش اإلسرائيلي يعتقد أن نصر الله يحظى بتقدير كبير في 
 وأنه شريك في اتخاذ القرارات في طهران. ،إيران

فتوقع  ،ق رئيس شعبة "أمان" إلى التصعيد في المناطق الفلسطينية ]المحتلة[وتطرّ 
ها بعد انتهاء حقبة رئيسالفلسطينية، م مسألة وراثة السلطة ة مع تفاقُأن يزداد حدّ

 محمود عباس. 

ناًء ب ،ح أن يستمر الهدوء فترة طويلةفرجّ  ،ألوضاع في قطاع غزةإلى اأما بالنسبة 
على المصالح المشتركة، وقال إن عدم انضمام حركة "حماس" إلى المواجهة 

نع مثل ال يكفي، بل يتوجب عليها م ي،جانب حركة الجهاد االسالمإلى  ،خيرةاأل
 هذه المواجهات في المستقبل.

 
 خطط عملية ]غانتس زار األمم المتحدة لحثّ المجتمع الدولي على إعداد

 ضدها[ك في مجلس األمن تحرُّ على الولكبح إيران، وسياسية واقتصادية 

 
 41/9/2222"معاريف"، 

 
إن عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة  قال وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس
علن، وأشار إلى أن إيران ضاعفت قدرتها التي تمتلكها إيران أكبر بكثير من العدد المُ

 وردو.فمرات في منشأة  3على التخصيب 

هذه في سياق إحاطة قدمها إلى عدد من السفراء في مجلس  وجاءت أقوال غانتس
األمن الدولي في نيويورك أمس )الثالثاء(، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها إلى 

والتقى خاللها أيضاً كالً من السكرتير العام لألمم المتحدة  ،األمم المتحدةمنظمة 
مم المتحدة ليندا توماس أنطونيو غوتيريش، وسفيرة الواليات المتحدة لدى األ

 غرينفيلد.
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خطط عملية وسياسية واقتصادية  إعدادوحثّ غانتس المجتمع الدولي بأسره على 
 ك ضدها في مجلس األمن.تحرُّ الوعلى  ،لكبح إيران

ع لالستقرار في منطقة الشرق األوسط هو وأشار غانتس إلى أن أكبر عامل مزعزِ
يمكنها أن تؤدي إلى اإلرهاب وسباق التسلح، كما أنها تهدد االقتصاد  إذإيران، 

وتؤثر في أسعار الغذاء والتجارة وحرية المالحة، وإنها  ،العالمي وموارد الطاقة
 وفي حال حصولها على مظلة نووية سوف يزداد األمر سوءاً. ،تفعل كل هذا اآلن

أن إيران أحرزت تقدماً كبيراً في  رات اإلسرائيلية إلىباخستوقال غانتس: "تشير اال
إنتاج  في زادت إيران ،في السنة الماضية .برنامجها النووي في اآلونة األخيرة

نها من تخصيب عالي المستوى بمئات أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تمكّ
 تضاعف أو أكثر عدد ،وفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا، في السنة الماضية .المرات

ة الطرد المركزي المتقدمة في منشآت إيران تحت األرض في نتانز وفوردو. أجهز
 بموجب االتفاقية النووية التي ،حيث يُحظر تخصيب اليورانيوم ،وفي منشأة فوردو

ال تزال إيران تخضع لها، ضاعفت إيران قدرتها على التخصيب ثالث مرات في 
. %92نتقال إلى تخصيب بنسبة يمكنها أيضاً اال ،السنة الماضية. إذا قررت إيران

حد. يجب أن نتحرك ونضع خططًا عملية يجب على المجتمع الدولي بأسره أن يتّ
. ةيركب صورةنسمح باتفاق ال يعيد إيران إلى الوراء ب وسياسية واقتصادية، وأالّ

مجلس األمن التابع لألمم  نشاطاتيجب أن تنعكس هذه المهمة أيضاً في 
 المتحدة."

إعطاء دون من  المفتوحة الملفات إغالق أيضاً: "إن محاوالت إيرانوقال غانتس 
وأنا أرحب بموقف الواليات  ،من المفاوضات ال يمكن أن تكون جزءاً ،أجوبة

المتحدة والدول األوروبية من هذه القضية. يجب أن تظل الوكالة الدولية للطاقة 
ا يجب أن يكون خطًا وإغالق ملف التحقيقات التي تقوم به ،الذرية هيئة محترفة

 أحمر في مفاوضات االتفاق النووي."

وتطّرق غانتس إلى مباحثات ترسيم الحدود البحرية االقتصادية مع لبنان، فقال: 
ستقف حفارتان على الجانبين اإلسرائيلي واللبناني، والسؤال  ،"في نهاية األمر

فاع عن أنفسنا وعن سيادة إسرائيل باستخدام القوة إلى الدهل سنضطر  :هو
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العسكرية؟ إن إقامة الحفارة في الجانب اللبناني من مصلحة لبنان، الذي ال 
أزمة اقتصادية  جرّاءويعانون  ،يحصل سكانه على التيار الكهربائي المنتظم

 دفعالي أدعو مجلس األمن إلى إدانة أي انتهاك لسيادة إسرائيل. يجب نعميقة. إن
وبالتالي تعزيز االستقرار واالزدهار في المنطقة، ومنع  ،المفاوضات قدماًب

عيدنا إلى وي ،بمواطني لبنان والدولة اللبنانية ،قبل كل شيء ،التصعيد الذي سيضر
 ."هاالنقطة نفس

أكد وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن أمس أن رد إيران  ،من ناحية أُخرى
غير  2215األوروبي بشأن إحياء االتفاق النووي المبرم سنة  على اقتراح االتحاد

 حة.المدى القريب غير مرجّ فيويجعل احتماالت التوصل إلى االتفاق  ،مشجع

وكان البيت األبيض أكد في وقت سابق أن الواليات المتحدة مستعدة لكل 
 السيناريوهات المرتبطة بنجاح االتفاق أو فشله.

 
 ات أمنية لبحث التحضيرات]لبيد يعقد جلسة مشاور

 والترتيبات األمنية لفترة األعياد اليهودية[
 

 41/9/2222 "يديعوت أحرونوت"،
 

عقد رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير لبيد أمس )الثالثاء( جلسة مشاورات أمنية 
لبحث التحضيرات والترتيبات األمنية لفترة األعياد اليهودية التي ستبدأ بعد نحو 

 أسابيع.  3وستستمر نحو  ،أيام 12

ليف، والقائد العام  من وزير األمن الداخلي عومر بار وشارك في الجلسة كلٌّ
 وفي جهاز األمن ،للشرطة يعقوب شبتاي، وكبار المسؤولين في شرطة لواء القدس

 العام ]"الشاباك"[.

وقال مصدر رفيع المستوى في ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية إن من بين 
واضيع التي نوقشت زيارات اليهود إلى جبل الهيكل ]الحرم القدسي الشريف[ الم

 خالل فترة األعياد.
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وقال مسؤول أمني كبير إن الشرطة اإلسرائيلية أصدرت أوامر إبعاد عن الحرم 
في ظل وجود إنذارات  ، وذلكالقدسي لعدد من العناصر المتطرفة من اليهود والعرب

وأضاف أن جهات  .شعال الموقف في محيط الحرمإ نية منظمات "إرهابية" بشأن
إلى  ،عبر شبكات التواصل االجتماعي ،محسوبة على حركة "حماس" توجه نداءات

ود ن فيه لمنع اليهللقدوم إلى الحرم القدسي والتحصّ ،السكان العرب في إسرائيل
 من الصعود إليه في أثناء األعياد.

 
 دات فلسطينياتمساعِيمنعون دخول إسرائيليين ]أهالي أطفال 

 من القدس الشرقية إلى حضانة في حولون[

 
 41/9/2222"معاريف"، 

 
في مدينة حولون ]وسط إسرائيل[ أمس )الثالثاء( إسرائيليين منع أهالي أطفال 

بحجة  ،دات فلسطينيات من القدس الشرقية إلى حضانة أطفالهممساعِ 4دخول 
 .دون علمهممن أنهن غير مؤهالت بما فيه الكفاية وتم توظيفهن 

ووقفوا في الخارج لساعات لمنع  ،ووصل األهالي إلى الحضانة في الصباح
 دات من الدخول. المساعِ

التي تدير الحضانة، خطوة األهالي ، ووانتقدت منظمة "نعمات" للنساء العامالت
 هذه ووصفتها بأنه عنصرية ومخزية.

دات الفلسطينيات في وقالت رئيسة "نعمات" في بيان صادر عنها، إن المساعِ
روضة األطفال شعرن بالتهديد الشديد من طرف األهالي لدرجة أنهن ضغطن على 

غن المنظمة أنهن ال دات بلّوأضافت أن المساعِ .االستغاثة لطلب المساعدة زر
 سالمتهن.على  خوفاً ،يعتزمن االستمرار في العمل في الحضانة
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 ومحلل سياسي أكاديمي إسرائيلي - تساادورون م
 Ynet ،41/9/2222موقع 

 
 ]ما يجري في الضفة الغربية هو 

 انتفاضة تسعى لتغيير الوضع القائم[
 

 ّجود و عنتبرز أهمية السؤال  ،ة التصعيد في الضفة الغربيةمع ارتفاع حد
[، في ]في إسرائيل نويتفادى المحللوزية النتفاضة فلسطينية ثالثة. هوج

رون أننا ال نزال بعيدين عن نقطة "الالعودة" ويقدّ بذلك، اإلقرارأغلبيتهم، 
باع الً ألن االنطصطلح "انتفاضة" قد يكون مضلِّمقبل االنفجار الكبير، لكن 

ديسمبر كانون األول/في  دثاألول يدور حول مواجهات جماهيرية كما ح
 . 2222أكتوبر تشرين األول/ –ر سبتمبأيلول/، و1987

 الفترة ت فيدثمتأخرة من االنفجارات التاريخية التي ح اًهذه كانت صور 
قبل إقامة  ،تم االعتداء على اليهود بدوافع قومية ن، حي1929و 1921

: بين أساسييننتفاضات األربع يتركز في مركّبين االالمشترك والدولة. 
مبادرات فلسطينية بادر  انه، فهو أثانيب العنيف. أما الهو المركّ ،األول

بهدف تغيير الواقع في العالقات ما بين العرب  ،إليها الجانب الفلسطيني
 رسؤال ثانوي، وتغيّ فإنه ،حجم وشعبية االنفجار عن سؤالأما الواليهود. 

 . عوامعلى مدار األ

 وتحولت  ،كتعبير عن قوة الجماهيربدأت االنتفاضة األولى أن  صحيح
 كالحجارة والسكاكين ،من العمليات "اإلرهابية" ةسريعاً إلى مجموع

ي قادتها تال، 425باص عملية الفي  دثكما ح ،الخطف والعملياتو
ت كان هذا أوضح، إذ تحول ،في االنتفاضة الثانيةوالتنظيمات الفلسطينية. 
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 إلى ،لمسجد األقصىاشارون أريئيل اقتحام  إثرفي  ،ظاهرات الشعبيةتال
ائل فص بقيادة"إرهاب" الفدائيين داخل المدن اإلسرائيلية بسرعة كبيرة، 

المعارضة اإلسالمية، إلى جانب ألوية مقربة من السلطة الفلسطينية 
 "فتح". حركة و

  أيار/مايونقطة االنطالق األبرز للواقع األمني القائم اليوم كانت في إن 
وأدت إلى حملة  ،احجرّالشيخ  حيّ في، عقب التوتر في القدس 2221

"حارس األسوار" ومواجهات صعبة داخل الخط األخضر. التوقعات في 
 ،ة شعبية واسعة في الجانب الفلسطينيحدث كبير وهبّوقوع شأن إسرائيل ب

، وهو أننا أمام مبادرة ياألساساألمر ل ضلّت ،تعبيراً عن "االنتفاضة"
سياسية فلسطينية تحاول تغيير الوضع القائم الذي تطور في الضفة 

 بالعالقات بين إسرائيل والفلسطينيين هناك. فيما يتعلق الغربية 

  النابع من الفهم - يقوم على التعاون بين المتنافسينلذي اهذا الواقع إن 
 تمأسس علىوالذي  – ضات سياسيةبأنه لن يكون ممكناً الدفع قدماً بمفاو

)محاولة إسرائيل والسلطة الفلسطينية الدفع جانباً بالمعارضة األرض 
 تجري محاوالت ،يين(نعبر وعود برفاهية اقتصادية للفلسطي ،اإلسالمية

العنف و"اإلرهاب" تجاه إسرائيل، إلى جانب ظواهر العنف إن  .لتغييره
في العام األخير لتغيير هذا الواقع. ت جرالداخلي والفوضى، هي محاوالت 

قوى التغيير من خالل عدم ل ةستسلممتبدو إذ ضعف السلطة صارخ، و
 . تحرُّكقيامها بأي 

  اً عكس انسحابيالمصالحة مع "حماس"  بشأنقرار تجديد المفاوضات إن 
ممكناً من معادلة الصراع المشترك مع إسرائيل ضد القوى اإلسالمية. 

السلطة اليوم من وضع تكون فيه مسؤولة عن القضايا وعملياً، تقترب 
ة إلى نسببالبذلك تقترب أيضاً من نقطة الالفاعلية والمدنية في الضفة، 

حفظ االستقرار في الميدان. التعبير العملي هو في المصلحة اإلسرائيلية 
الضفة إلحباط  ي"الشاباك" في شمالجهاز الوجود المادي األعمق للجيش و

لو لم نكن وفي اآلونة األخيرة. ومن وجهة النظر هذه، حتى "اإلرهاب" 
لوضع ل اًر، فإنه من الواضح أن هناك تنكّاًواسع اً جماهيري اًنعيش انفجار
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القائم لدى فئات في المجتمع الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني. هذا 
 ر" هو الترجمة العبرية لـ"مصطلح" االنتفاضة. "التنكّ

  من حيث االنفجار الجماهيري  ،ال تبدو كسابقاتها 2222انتفاضة إن
ي الترتيبات القائمة. الواسع، إنما كظاهرة مستمرة وجذرية تحاول تحدّ

 الوقتوانتفاضة بنموذج جديد تتميز بالتالي: االستمرارية،  ، هيعملياً 
وهي غير منتمية إلى الفصائل،  ،الشخصيات التي تقود "اإلرهاب"والطويل، 

الضفة. وفي المقابل،  يشمالفي المناطق المهمشة  علىغرافي ز جيوترك
من حيث المنطق الناظم: تغيير وزعزعة الوضع  ،فإن هذا النموذج قديم

 القائم الذي تستفيد منه إسرائيل خالل األعوام األخيرة. 

  تأتي في وقت ،تها الجديدةبحلّ  ،هي أن هذه االنتفاضةفاألخبار السيئة أما 
و وقربه من يوم ما بعد أب ،سياسي الفلسطيني ذروة الضعفيعيش النظام ال

وضع رهانها كله على في تستمر إسرائيل  ،هذا الواقعظل مازن، وفي 
  إليه. ي يصعب تزويدها بما تحتاجتحصان السلطة الفلسطينية ال

 

 محلل عسكري - يوآف ليمور
 41/9/2222"يسرائيل هيوم"، 

 
 اإلسرائيلي:إيران في الجيش  قسمرئيس ]

 في السابق قط[بحجم لم نعرفه  بات التهديد اإليراني
 

  جانبنا، وتشكل التهديد المركزي لدولة إلى "إيران قوة إقليمية عظمى قامت
باًل. طويلة مستق عوامأل يةتتحدى الرؤية األمنية اإلسرائيلأنها كما  ،إسرائيل

استثمار موارد، وإلى ز بالشكل المالئم، أن نتجهّإلى هذا يحتاج منا 
نا أمام نفسأوإصغاء. إن لم نتعامل مع هذا بجدية، من الممكن أن نجد 

"ط"، رئيس قسم إيران في  لواءر منه الهذا ما حذّ ،ز لها"تطورات لم نتجهّ
 الجيش. 

 األسبوعي ملحق السيتم نشرها في  ،خالل مقابلة حصرية ضيف "ط"وي
ام عشرات األعولسيرافقنا  "إيران تحدٍّن لـ"يسرائيل هيوم" بعد غد )الجمعة(، أ



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
10 

مختلفة كلياً عن ، 2212 ، أو سنة2222 سنةإيران إن ة، وسيتعاظم. المقبل
علينا  ،. وهذا ما يدفعنا إلى العمل بطريقة مختلفة. أوال2222ً سنةإيران 

 يمكن تخطيط ،استناداً إليهاوبناء إطار يرتب التفكير ويقوم ببناء رؤية، 
مسار المة الالزمة. هذا ئة في بناء القوة العسكرية المالينالخطط العمال

وسيكبر مستقباًل، ويتوجب  ،أمامنا كبير الماثلسيتعاظم، ألن التحدي 
ز للمدى البعيد، مع ميزانيات وبنى تحتية تالئم حجم التهديد علينا أن نتجهّ

 المتوقع أمامنا." 
  من ية. شغل نمالع ماته في مهنفس"ط" طيار حربي فاعل، كثيراً ما يجد

 ،األول، وقبل عام ونصف العام( F-35قبل منصب قائد سرب طائرات )
تجاه في اطويلة المدى التي أطلقتها إيران الرة ن أسقط المسيّ كان هو مَ

وتم الكشف عنه خالل األشهر األخيرة في  ،إسرائيل، وهو حدث بقي سرياً
 يوم". هسرائيل يصحيفة "

 أن "إيران تتحدانا على عدة صعد." قائالً إن "األول، هو السعي  "ط" وأضاف
كان سواء للسالح النووي. والثاني، األذرع التي تحاول إقامتها حولنا، 

 ليشياتيدعم مأو  ة،التمركز في سوريفي أو رغبتها  ،حزب الله في لبنان
 ،الثالثوتابع "أما  اليمن، أو الجهاد اإلسالمي في غزة." و مسلحة في العراق

دوات األقدرات ووالفهو أن إيران هي الموزع األكبر واألخطر للسالح 
ة صورفي بات تكنولوجية لكل أعدائنا. وعندما يتم دمج جميع هذه المركّال

يتضح حجم التهديد الذي تشكله إيران لنا، وهو تهديد يجب علينا  ،واحدة
قة أن إيران تلغي إذا ما أضفنا إليه حقي صوصاًخو ،ز له بكل جديةأن نتجهّ
 أعوام، 12، كي ال نكون هنا بعد الهدف تحقيق هذالوتعمل بفعالية  ،وجودنا

األموال، واأليديولوجيا،  بواسطةعاماً. تقوم بهذا  32أو ، عاماً 22 أو
نا في كل مكان. وعندما يدور الحديث بلة إلحاق األذى وومحا ،الميزانياتو

 ،الكثير من األدوات والوسائل ها أيضاًلدي، لقيد التشكّفي قوة إقليمية  حول
ثابة بم سيكون اهذن إفأكثر تطوراً في المستقبل المنظور،  وستمتلك أدوات

 مركزي ألمننا."  تحدٍّ
 ؟عديدة أعواممنذ موجوداً كل هذا إذا كان  وما الجديدسؤال: 
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  اإلمكانات كانت موجودة، لكن التهديد بهذا الحجم لم يكن موجوداً. إيران"
لم ، 2222 سنةفي فقامت بقفزة دراماتيكية على صعيد قدراتها العسكرية. 

كان لديها بعض الصواريخ ، 2212 سنةكن لديها القدرة على ضربنا. في ي
ي الدقيقة الت عدد الصواريخوتنظر إلى ما لديها اليوم، لكن عندما الدقيقة. 
إيران جديدة. صحيح أن السالح ، تتأكد من أنها ناءسلح أعداكيف تُوتملكها، 

النووي هو التحدي المركزي، لكن إلى جانبه يتطور هنا تهديد بحجم لم 
تعامل ز للنعرفه سابقًا، وسيتعزز في األعوام المقبلة، ويجب علينا أن نتجهّ

 معه." 
 جه؟ إلى أين نتّ  ،باألرقامسؤال: 
 رات التي تستطيع مئات من الصواريخ والمسيّعدة زتهم اليوم ياكان بح ذا"إ

، الفاآلسيكون لديهم ، 2225 سنةالوصول إلى هنا من إيران، ففي 
 وجميعها دقيقة."

 من جانبنا؟  ونوماذا يقولسؤال: 
  لدى إسرائيل طبقات دفاعية مذهلة، لكن تجهيزاتنا أمام إيران يجب أن"

علينا أن نستطيع ، فوصلنا إلى اشتباك مع إيران ذاألننا إ تكون هجومية.
 حيث البوأن نضرب أيضاً بصورة مؤلمة في المقابل،  ،نفسناأالدفاع عن 

 ينا." تحدّفي خرى يفكرون مرة أُ
 ؟ إلى أين يريدون الوصول؟الموجهما هو منطقهم سؤال: 
 " ]بهدف انهيار  ،وسيقومون بكل شيء ،يقومون بكل شيءإنهم ]اإليرانيون

هم، وبمساعدة أذرعهم في بأنفسيقومون بهذا هم . في المستقبلإسرائيل 
الشرق األوسط، وإنهاء منطقة المنطقة. رؤيتهم هي تأسيس هالل شيعي في 

 ماه إلى جانبنا مختلف عن كل ؤوجود إسرائيل ككيان يهودي. ما تم بنا
. نحن ال نتحدث عن ب أكثر، وخطورته أكبرمركّإنه عرفناه حتى يومنا هذا. 

كلم من  1522عد حرب في غزة أو في لبنان، إنما عن دولة موجودة على بُ
أن نكون  عليناويتعين  ،مقابلنا منافسة استراتيجية إقليميةفي هنا، وتدير 

وضع أفضل في دائماً متفوقين، بهدف الخروج من أي اشتباك معها 
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سوداء في  اًون، أرى غيوماستراتيجياً. عندما أنظر إلى ما يريده اإليراني
 ز لها منذ اآلن." سيكون من األفضل التجهّواألفق، 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

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 

  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، رجعتُ 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 قدمُتها 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 2221الثاني/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.
 


