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 وزير األمن الداخلي يعترف بأن العملية
 لم تقدم المعلومات المنتظرة بشأن رون آراد

 
 7/01/0100"معاريف"، 

 
تحدث وزير األمن الداخلي عومر بار ليف )من حزب العمل( صباح اليوم )الخميس( 

" عن العملية بشأن الحصول على معلومات عن مصير الطيار FM 013إلى إذاعة "
بينت في الكنيست،  المفقود رون آراد، والتي كشف عنها رئيس الحكومة نفتالي

إرسال رسالة إلى مواطني دولة إسرائيل مفادها  هدف من العمليةفقال: "لقد كان ال
أن دولتهم تبذل كل ما في وسعها منذ أعوام للحصول على معلومات عن 
المفقودين، وأننا نبذل كل ما في وسعنا إلعادة األسرى وقتالنا الذين سقطوا في 

ان. وذلك بعكس قصة األرشيف اإليراني الذي قطاع غزة، وفي الحروب مع لبن
 كشفه نتنياهو، ومن خالله كشف طريقة عمل الموساد."

وتابع: "لقد سمعت مَن يقول إن الكشف عن العملية أضر بقدرات الموساد، وسمعت 
مَن يدّعي أن العملية لم تكن ناجحة، وهذا صحيح، ففي نهاية األمر لم تؤد العملية 
إلى المعلومات التي كنا ننتظرها عن رون آراد، لكن ذلك لم يؤد إلى كشف أساليب 

 ته على تنفيذ عمليات في المستقبل."عمل الموساد، ولم يُلحق الضرر بقدر

وأضاف الوزير: "من غير األخالقي تعريض حياة الناس للخطر، وبهذا المعنى لم 
تتعرض حياة أحد للخطر، ولم يكن هناك خطر من كشف أسلوب عمل الموساد. من 
واجب دولة إسرائيل توظيف الكثير من الجهود أعواما  عديدة من أجل الحصول على 

المفقودين بهدف إعادتهم كي ُيدفنوا في دولة إسرائيل. من الواضح  معلومات عن
 أن هذا واجبها وهو يكلف ماال ."

وتطرق الوزير خالل الحديث إلى الجريمة في المجتمع العربي، فقال: "طوال أعوام 
قالت الحكومات لنفسها أنه ما دام العرب يطلقون النار على بعضهم البعض 
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الجميع، ال يتوقف العنف والجريمة والتحرش عند حدود سنتركهم. لكن كما يعرف 
البلديات، ووصولها إلى كل مكان في إسرائيل هو مسألة وقت فقط، ومع األسف، 
سيصل هذا إلى كل مكان في إسرائيل. أنا ضد استخدام جنود الجيش اإلسرائيلي 

د عفي القضاء على الجريمة في المجتمع العربي. يجب على الجنود حماية القوا
العسكرية ومنع سرقة السالح منها، ويجب على الجيش الدفاع عن الحدود." وتابع: 
"يجب على الشاباك العمل وفق القانون، ومهمة الشاباك منع المسّ بأمن الدولة، 
 بما في ذلك أمنها الداخلي. مع األسف، ما يحدث اليوم في أنحاء الدولة أن عائالت

وتهدد رؤساء البلديات في المجالس ، الجريمة وغيرها تقف ضد السلطات
اإلقليمية، وما يجري في النقب هو تحدٍّ فعلي لسيادة دولة إسرائيل وحكومتها." 
وأضاف: "إذا أردنا إحداث تغيير حقيقي فيتعين على الحكومة العمل على معالجة 
القضايا األساسية الناجمة عن الفجوات الكبيرة جدا  في العمل والتعليم والسكن. 

ك يجب العمل على كل المسائل في آن معا . رئيس الحكومة يعترف بذلك ويبذل لذل
 مليار شيكل من أجل ذلك." 31قصارى جهده، ومن المنتظر وصول 

 
 الكشف عن عملية الحصول على معلومات عن رون آراد 

 يزيد في حدة المواجهة بين بينت وغانتس
 

 7/01/0100"هآرتس"، 
 

الكشف عن عملية الحصول على معلومات عن مصير رون آراد تسبب بزيادة حدة 
المواجهة بين رئيس الحكومة نفتالي بينت ووزير الدفاع بني غانتس. والسبب أن 

قبل وقت قصير من إلقائه  بينت لم يخبر غانتس بنيته الكشف عن العملية إالّ
أن إعالن العملية كان خطأ ، خطابه في الكنيست. في رأي أوساط غانتس، أنه يعتقد 

لكن لم تَُتح له الفرصة لثنيْ بينت عن ذلك. مصادر سياسية نسبت إلى غانتس 
األقوال التي نشرتها وسائل اإلعالم بعد خطاب بينت في الكنيست، والتي تقول إن 
العملية لم تكن ناجحة. وفي رأي هذه المصادر، التعبير العلني عن التوتر بشأن 

ضه كفشل، بعكس موقف رئيس الحكومة وأطراف أمنية أُخرى، هو حدث أمني وعر
بمثابة "تجاوز للخط األحمر". مصدر مقرب من رئيس الحكومة قال "هذا أمر غير 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
4 

طبيعي"، ووصفت أوساط في االئتالف ما يجرى بأنه حدث سياسي كبير ويجب 
 تهدئة األجواء.

ة ليف الحكومة، على خلفيالتوتر بين غانتس وشركائه برز منذ بدء االتصاالت لتأ
عدم رضا غانتس عن مكانه في االئتالف. غانتس الذي رفض اقتراحا  بتأليف 
حكومة مع بنيامين نتنياهو اعتقد أن وضع حزب أزرق أبيض سيمكّنه من دخول 

علنا   وزير الدفاع حضدمكتب رئاسة الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ي
، لكن أحداثا  أُخرى وقعت في الشهر ةالسياسيه تأنه خائب األمل بمكان رةكف

 الماضي تدل على تدهور العالقات بينه وبين بينت ولبيد.
 

 مإسرائيل تنفي حدوث تقدُّ 
 في مفاوضات التسوية مع "حماس"

 
 7/01/0100"معاريف"، 

 
على الرغم من التقارير التي نشرتها وسائل إعالم أجنبية، نقال  عن مصادر في 

حدوث تقدُّم في مفاوضات التسوية مع إسرائيل وإعادة إعمار "حماس"، بشأن 
 قطاع غزة، ال يرون في إسرائيل أي تقدُّم.

مصادر في "حماس" تحدثت في األيام األخيرة عن تقدُّم في النقاشات الدائرة بين 
نحو التوصل إلى  لمسؤولين في االستخبارات المصريةقيادة الحركة وكبار ا
في هذا الموضوع. يُعتقَد في إسرائيل أن المصريين يبذلون  تفاهمات تشكل اختراقا 

قصارى جهدهم من أجل التوصل إلى استقرار الوضع في القطاع، ويبحثون مع 
قيادة "حماس" في كيفية زيادة دخول البضائع من مصر إلى غزة عن طريق رفح، 

اء ألن مثل هذه الخطوة يخدم مصلحتهم ويعزز مكانتهم الدولية، وخصوصا  إز
األميركيين. مع ذلك، في هذه المرحلة لم يحدث اختراق أو تغيير في الوضع القائم، 

 وال في قضية إعادة إعمار غزة ومسألة األسرى والمفقودين.
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يعتقدون في إسرائيل أن "حماس" ترى أهمية كبيرة لمجرد وصول قيادة الحركة، 
ت طويل. ومن الواضح بتركيبة واسعة، إلى لقاء قمة في القاهرة لم يحدث منذ وق

للطرفين أن الحديث مع المصريين له تأثير أيضا  في الهدوء النسبي في الفترة 
األخيرة. فالتسهيالت المدنية المقدمة إلى غزة، من نواحٍ عديدة، خلقت وضعا  يشبه 
ما كان قائما  قبل عملية "حارس األسوار"، من بين أمور أُخرى بسبب زيادة دخول 

رائيل عبر معبر إيرز. من جهة أُخرى لم تُحَل حتى اآلن مشكلة البضائع إلى إس
إدخال أموال المساعدة القطرية التي يجب دفعها إلى موظفي "حماس" بسبب 

 صعوبة إيجاد آلية تتالءم مع المطالب التي وضعتها إسرائيل.

على أي حال، تعتقد المؤسسة األمنية أن الهدوء النسبي في الفترة األخيرة ليس 
ة، بل يعبّر أيضا  عن رغبة "حماس" في تحسين الوضع االقتصادي في القطاع صدف

والحصول على تسهيالت إضافية من مصر. لكن في نهاية األمر سيضطر المستوى 
السياسي في إسرائيل إلى اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالمسائل المدنية في 

لذي ستكون القدس القطاع، وفي موضوع المال القطري، ومسألة ما هو الثمن ا
 مستعدة لدفعه مقابل صفقة محتملة مع "حماس" تتعلق باألسرى والمفقودين.

 
 

 

 

 محلل سياسي –جدعون ليفي 

 7/01/0100 ،"هآرتس"
 

 دولة تتمرّغ في اشتهاء الجثث

 

  ،ال يمكن وصف المطاردة المجنونة لجثة رون آراد إالّ بأنها اشتهاء الجثث
ليست العَرَض الوحيد الشتهاء الجثث في سلوك  باسم الدولة. جثة رون آراد

إسرائيل، في األعوام األخيرة بصورة خاصة وأساسية، لكنه أشدّ هذه 
األعراض خطورة. إسرائيل تنبش وتنّقب: تارة عن ساعة اليد الخاصة بإيلي 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
6 

كوهين، الجاسوس الذي أُعدِم قبل أكثر من نصف قرن، وتارة أُخرى عن 
ائه، اللذين استُعيدا ملفوفيْن بالعلم الوطني في معطف زخاريا باومل وحذ

حفل مَرَضي مروع في ديوان الرئيس الروسي، وتارة ثالثة عن بقايا 
 الجنديين اللذين قُتال في غزة. 

  الدولة التي تحتقر حياة اإلنسان اآلخر تقدّس جثث موتاها. دائما  ما يجري
هذا باسم القيم المزعومة؛ ودائما  ما يكون نصف العالم ضالعا  في هذا، 
بقيادة أجهزة الظالم اإلسرائيلية التي تتمكن من استعراض سر مجدها، 

العقل والصحة  مرة تلو أُخرى؛ ودائما  ما يثير هذا تساؤالت عن مدى رجاحة
النفسية لدى َمن يقفون خلف هذه العمليات المَرَضية. وإن لم يكن هذا 
كافيا ، فإن إسرائيل تتاجر وتُضارب بالجثث أيضا . فقد امتألت ثالجاتها 
بالجثث وهي تحتجز عشرات الجثامين الفلسطينية "أوراقَ مساومة". إذا لم 

 يكن هذا هو اشتهاء الموتى، فما هو إذا ؟ 
 جميع راضٍ. العائالت الثكلى، الوحيدة التي يخصها األمر، تتوق إلى ال

معرفة أكثر ما يمكن من تفاصيل عن أعزائها؛ وسائل اإلعالم التي تضّخم 
 -هذه القصص إلى أبعاد غريبة وقبيحة، ال لشيء سوى ألغراض تجارية 

 أواألجهزة الظالمية بالطبع، التي تتهي -قصص األلم والبطولة المعروفة 
لها فرصة أُخرى للفوز بهالة البطولة والغموض، ثم الميزانيات اإلضافية. 
نبش قبر في لبنان واختطاف جنرال إيراني في سورية والفوز بعناوين 

 رئيسية. 
  كم يعشق رؤساء الحكومات هذا، أيضا : بنيامين نتنياهو برفقة فالديمير

يد في الكنيست. بوتين مع حذاء باومل؛ نفتالي بينت الجديد، وكشفٌ جد
عملية رون آراد مُنيت بالفشل مرة أُخرى، لكن في )صحيفة( "يديعوت 
أحرونوت" تّوجوا صفحتهم الرئيسية بالعنوان: "يدُ إسرائيل الطويلة"، كما 
يحبون وكما يحب قرّاؤهم، بينما قال مصدر أمني إن العملية "قدمت 

نص إلزامي لكل إسرائيل" )إلى أين؟( و"محورت الجهود" )حول ماذا؟(. 
 حصة تدريسية في البهلوانيات اللغوية.

  .ما العيب في هذا، ظاهريا ؟ الدولة تهتم بجنودها، األحياء منهم واألموات
قد يكون األمر مثيرا ، لكنه قد يكون منفّرا ، شائنا  وخطِرا  أيضا . عندما يصبح 
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من اشتهاء الموتى هو األساس، عندما يجري تعريض حياة البشر للخطر 
أجله، عندما تُهَدر أموال طائلة وتُرتَكب ممارسات يُحظَر على دولة قانون 
القيام بها، ال يمكن وال يجوز اإلعجاب بفنون األلعاب النارية. لماذا 
مسموح إلسرائيل اختطاف جنراالت ونقلهم إلى أفريقيا النتزاع المعلومات 

يين ونقلهم إلى منهم؟ هل سيكون شرعيا  أيضا  اختطاف جنراالت إسرائيل
أفريقيا النتزاع معلومات منهم عن جندي مصري ميت؟ هل سيكون شرعيا  
احتجاز مخطوفين من لبنان في سجن إسرائيلي وتعذيبهم بوحشية طوال 
أعوام، فقط من أجل انتزاع معلومات لم تكن تتوفر لديهم عن طيار ميت؟ 

نهائيا  لهذا  من الحتمي أن تكون ثمة لحظة معينة تضع فيها الدولة حدا 
 الجنون وتعلن: هيا بنا ننشغل بالحياة. 

  ،لكن هذه دولة االستعراضات. جيمس بوند من مقبرة النبي شيت في لبنان
هو عنوان الفيلم القادم قريبا . العيون تلمع مشرقة. ال مثيل لنا. لكن األلعاب 
االستعراضية ال توصل، أبدا ، إلى أي مكان جيد، تماما  مثل االغتياالت التي 

قها. هذه ليست مجرد تكمن قوتها األساسية في قصص البطولة التي تراف
لدينا "موساد" يختطف أشخاصا  وينبش قبورا  في كل  -طريقة للتبجح 

بل هي طريقة لحرف األنظار عن األسئلة والقضايا المهمة، أيضا .  -مكان 
النقاش الوحيد الذي يجري اآلن هو حول السؤال: هل فشلت هذه العملية أم 

 اذا؟ لم تنجح، فقط؟ لكن أحدا  ال يسأل: من أجل م
  ،من أجل ماذا تجري التفجيرات، واالغتياالت، وأعمال التخريب، والحرائق

واألحداث الغامضة العديدة في سورية وإيران، إذا كانت إيران قد أصبحت 
قاب قوس وأدنى من امتالك السالح النووي؟ ماذا تأتّى من هذا كله، غير 

سطينيين على مدار مجد أجهزة الظالم؟ وماذا تأتّى من عمليات اغتيال الفل
أعوام عديدة، غير إشباع غرائز منفذيها؟ ذات مرة، كان ال يزال باإلمكان 

ا جنون رون آراد فال تغليف كل شيء باالعتبارات والضرورات األمنية. أمّ
يمكن تغليفه سوى بثرثرة "التراث". لكن في نهاية المطاف ينتصب السؤال 

   بكامل قوته وحدّته: متى سنكبر ونُفطَم؟ 
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 باحثون في معهد السياسات واالستراتيجيا في مركز 

 هرتسليا المتعدد المجاالت برئاسة عاموس جلعاد
 6/01/0100 ،الموقع اإللكتروني للمعهد

 
 الخريطة االستراتيجية:

 نجازات إزاء تحديات متعاظمةإ

 
  .تشهد دولة إسرائيل واقعا  أمنيا  مريحا ، لكن تحديات األمن القومي تتعاظم

ويمتنعون من  ،أعداء إسرائيل يركزون على بناء القوة أكثر من استخدامها
وبسبب مشكالت داخلية صعبة تتطلب حال .  ،التصعيد بسبب أثمانه الباهظة

 مستراتيجي ألمن إسرائيل في مواجهة تعاظُ يتصاعد التهديد اال ،مع ذلك
 وبناء القوة.

 ا هالغربية أظهر خطورة تهديدحباط البنية التحتية لـ"حماس" في الضفة إ
ونجاح القوى األمنية في المحافظة على االستقرار األمني. على سبيل 

حادثة فرار نشطاء الجهاد اإلسالمي من سجن جلبوع وقدرة القوى  ،المثال
ومنع الحادث التكتيكي من التحول إلى  ،غالق الدائرة بسرعةإاألمنية على 

عجاب، لكنه احا  عمالنيا  مثيرا  لإلحادث ذي أهمية استراتيجية يشكل نج
في المقابل يعكس هشاشة الهدوء األمني واحتمال التدهور إلى تصعيد 

 شامل بسرعة.
  تعمل إسرائيل على تحسين الواقع المدني كأساس  الضفة الغربية،في

في  ؛لهدوء أمني، بطريقة تمنع تعبئة شعبية واسعة للنضال ضد إسرائيل
عة مكانتها في وضَي هذه المعادلة ومَتحدّ تحاول "حماس"  ،المقابل

المجتمع الفلسطيني في موقع متقدم للسيطرة على المنظومة السياسية في 
التي كُشفت في  ،ما بعد أبو مازن. البنية التحتية للحركةلاليوم التالي 

عتبر أكبر وأهم شبكة جرى التي تُ، والعملية األخيرة للجيش اإلسرائيلي
ي تبذله "حماس" ذ، تعكس الجهد المتواصل ال2104 سنة كشفها منذ

التسوية بيجري الدفع قدما   ،لترميم قوتها في الضفة. في قطاع غزة
من مصلحة الطرفين االحتواء  ،وفي المرحلة الحالية .بوساطة مصرية



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
9 

الجهد المتواصل الذي تبذله  ،ضافية. مع ذلكإوعدم الدخول في جولة قتال 
المعركة للحصول على  كات ما دون سقفبقاء على االحتكا"حماس" لإل

 خرى في وقت قريب.نجازات مدنية أكثر أهمية، يمكن أن يؤدي إلى معركة أُإ
 ،د خطاب رئيس الحكومة اإلسرائيلية في األمم جسّ في الساحة السياسية

المتحدة وخطاب رئيس السلطة الفلسطينية الفجوة العميقة التي تفصل بين 
الطرفين، وحقيقة عدم وجود العب في الساحة الدولية مستعد الستخدام 

 سياسية.العملية الالضغط من أجل تحريك 
 تمع العربي يشكل ما يجري في المج اإلسرائيلية، - في الساحة الداخلية

وظاهرة  ،الجريمة الواسعةحيث تحديا  استراتيجيا  من الدرجة األولى، 
وغياب السلطة في جزء  ،وفقدان القدرة على فرض القانون والردع ،السالح

يتطلب ردا  متعدد  ،واسع من المجتمع العربي )في األساس في الجنوب(
جريمة الجنائية إلى جريمة إن احتمال انزالق المدنيا  وأمنيا .  - األبعاد

ما يزيد الحاجة ، وهو قومية تأكد خالل عملية "حارس األسوار" - أمنية
 تطوير رد على المستوى الوطني.إلى الملحة 

 ،المفاوضات لتجديد االتفاق النووي لم تتحرك بعد، في هذه  في إيران
لوصول إلى لاألثناء تعمل إيران على توسيع برنامجها النووي وتسعى 

ا تُستأنف االتصاالت سيكون معند إذضع "دولة على حافة النووي"، و
خذ قرارا  بذلك. تت حينلديها التكنولوجيا والمعلومات لمواصلة المشروع 

مع التوصل إلى اتفاق يفرض تفريغ مخزون  وأيضا  ، في هذا الوضع
اليورانيوم المخصب، تستطيع إيران استكمال النقص بواسطة منظومات 

 مة طورتها خالل فترة زمنية قصيرة نسبيا .تخصيب متقد
  في المقابل، تواصل إيران العمل بهدف تعميق نفوذها اإلقليمي وترسيخ

تحول العراق واليمن إلى  ،سرائيل. عمليا  إل قدرة متقدمة تشكل تهديدا 
 ،طارسرائيل في سيناريو تصعيدي. ضمن هذا اإلإلساحتين تشكالن تحديا  

لبنان لبناء قوة بالوكالة عنها تعمل في خدمتها.  ةتوسع إيران مساعد
عد نشطاء من أجل استخدام كشف وزير الدفاع اإليراني أن إيران تُ ،مؤخرا 

 عداد نشطاءرات متقدمة في قاعدة قاشان التي تشكل قاعدة مركزية إلمسيّ
 الستخدام أسلحة جوية.
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  ستمرة منسحاب الفوضوي للواليات المتحدة من أفغانستان االأصداء
 نعوسط حلفائها اإلقليميين. التساؤالت  وتنعكس على الصدقية األميركية

وسعي واشنطن  ،استمرار الوجود العسكري األميركي في العراق وسورية
والتصدعات في جدار العقوبات  ،تجديد االتفاق النووي مع إيرانل

 المفروضة على نظام األسد، وغياب استراتيجيا أميركية واضحة، كل ذلك
 يؤدي إلى تحركات إقليمية خارج المعسكرات والتحالفات.

 ،تمرير أنبوب الغاز بالواليات المتحدة سمحت لمصر واألردن  في سورية
إلى لبنان عبر سورية، لكنها ليست مستعدة لتقليص العقوبات ضد نظام 
األسد. الحوار االستراتيجي بين روسيا والواليات المتحدة ال يتقدم، 

متبلورة تتعلق بسورية. في هذه  ارض بعد استراتيجيوواشنطن لم تع
 والتي تكبح ،توقع انسحاب القوات األميركية من شرق سوريةال يُالمرحلة 

مساعي التمدد اإليراني والخطوات التركية في المنطقة. االنسحاب من 
فشل ال"بالـالذي وصفه قائد قيادة األركان المشتركة األميركية  ،أفغانستان

 ،ستراتيجي"، يشكل حاجزا  أمام انسحاب آخر من سورية أو من العراقاال
دة عاإعلى األقل في المرحلة الحالية. األردن ومصر ودول الخليج تتردد في 

لكنها تستخدم "جزرات" اقتصادية وسياسية من  ،األهلية إلى نظام األسد
سد )في أجل ترسيخ تأثيرها في هذه الدولة. حديث ملك األردن مع بشار األ

 ر فيه الملك عن تأييده لسورية موحدةالذي عبّ، وتشرين األول/أكتوبر( 3
ي وف، يشكل خطوة مهمة في التقارب بين الدولتين ،ذات سيادةومستقرة 

ا وعدم رده ،ق العقوباتاالعتراف بشرعية النظام. الواليات المتحدة ال تطبّ 
 يسمح باستمرار االتصاالت والخطوات بين الدولتين.

 المساعي الدولية في األسابيع األخيرة بقيادة فرنسا  دادتز ي لبنان،ف
والواليات المتحدة من أجل تحقيق استقرار المنظومة السياسية، لكنهما ال 

تجاهالن أبدا  استمرار بناء حزب الله لقوته ووجوده في الحكومة اللبنانية ت
نان في لب الجديدة. يواصل حزب الله تحصين قوته السياسية والعسكرية

وحكومة نجيب ميقاتي، صديق بشار األسد، ليس لديها  ؛زعاجإمن دون 
م قوة الرغبة وال القدرة على التضييق على خطوات الحزب. مشكلة تعاظُ 

بصواريخ دقيقة وقدرات متطورة  هححزب الله تزداد حدة مع استمرار تسلُّ
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 خرى.أُ

 التداعيات على إسرائيل
 جراء التقييماتاستغالل فترة الهدوء األمني إلكومة إسرائيل ح من المطلوب 

 وبناء القوة للمواجهات المستقبلية للتهديدات اآلخذة في التشكل.
يفرض تنسيقا  كامال  مع قبل كل شيء، هناك التحدي النووي اإليراني الذي  -

 ،ه لتعزيز الردعبضافة إلى تطوير رد عسكري موثوق باإل ،واشنطن
ل بحيث يقدم ردا  على مطالب إسرائي ،ق المستقبليللتأثير في بلورة االتفاو

يجب على إسرائيل أن تقود معركة دبلوماسية شرسة في الساحة  األمنية.
 األمن فيعلى  "إيران نووية"ـالدولية تصور االنعكاسات الواسعة النطاق ل

التوضيح أن "كل الخيارات مطروحة على  ،المنطقة والعالم، إلى جانب ذلك
 الطاولة".

المطلوب من إسرائيل االستمرار في التمسك بسياستها  ،في الضفة الغربية -
الحالية الرامية إلى تحسين نسيج الحياة المدنية وتعزيز التعاون السياسي 

يمكنها منع تصعيد  اهذه االستراتيجيواألمني مع السلطة الفلسطينية. 
ائمة. ية دواسع في الضفة الغربية، لكنها ال تشكل بديال  من تسوية سياس

عدم وجود تسوية تعتمد على فكرة الفصل سيؤدي بصورة ال مفر منها إن 
 إلى واقع الدولة الواحدة.

محاربة العنف في المجتمع العربي ومساعدة  ،قرار الطاقم الوزاري -
لشرطة في معالجة مشكلة السالح غير لالشاباك والجيش اإلسرائيلي 

همة في معالجة الجريمة في يشكل خطوة م ،الشرعي في البلدات العربية
القطاع العربي، واعترافا  بأن ما يجري يفرض تعاونا  بين جميع األجهزة 

يجب استكمال الجهد األمني من خالل تطوير حلول شاملة  ،مع ذلكاألمنية. 
المدنية الصعبة وتشجيع مشاريع تهدف إلى تحسين وضع جيل  لضائقاتل

 ي بالمجتمع اإلسرائيلي والدولة.اب العربي، وارتباط المواطن العرببالش

ويبدو في  ،اتصاالت التسوية تجري بوساطة مصرية ،في قطاع غزة -
منع التصعيد. مع  المرحلة الحالية أن المصلحة المشتركة لكل الالعبين

 استراتيجية "حماس" الثابتة مع السنوار هي االستمرار في ،ذلك
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نجازات مدنية إعلى بهدف الحصول  ،االحتكاكات من دون التسبب بمعركة
 مهمة تفرض على إسرائيل االستعداد لسيناريو تصعيد جديد.

العالم العربي يعمل ببطء على تأهيل نظام األسد من دون معارضة  -
أميركية يؤدي إلى تآكل نظام العقوبات  اواشنطن. عدم وجود استراتيجي

ن م ر وضع النظام السوري في المجالين اإلقليمي والدولي. المطلوبوتغيّ
والمبادرة إلى حوار مع موسكو  ،إسرائيل بلورة استراتيجيا تتعلق بسورية

وواشنطن بهدف التأثير في بلورة الساحة بطريقة تتماشى مع مصالح 
 األمن القومي اإلسرائيلي، طالما أن نافذة الفرص للتأثير متاحة.

 ،اللبنانيةم قوة حزب الله تحت حماية الحكومة تعاظُ - في مواجهة لبنان -
يشكل تهديدا  استراتيجيا  من الدرجة األولى. وفي حال  ،وبتشجيع إيراني

فشلت الوسائل الدبلوماسية وعمليات منع انتقال السالح من سورية إلى 
هل تبادر إلى شن  ،لبنان، سيتعين على إسرائيل اتخاذ قرار استراتيجي

 بحصول الحزب يمضربة استباقية والمخاطرة بالتدهور إلى حرب؟ أو التسل
 على قدرة نيران دقيقة موجهة ضد إسرائيل بواسطة طهران.

 ركز ت "المعركة بين الحروب"طار إالعمليات اإلسرائيلية ضمن  الخالصة، في
ستخدم ضد بناء القوة المستمر تقريبا  لكنها ال تُ ،على ناحية استخدام القوة

حرب شاملة. هذا خوفا  من التدهور إلى ، زعاج في كل الساحاتإمن دون 
 الحاجة إلى ويزيد في حدة ،الوضع يفاقم المعضلة التي تواجهها إسرائيل

ضافة إلى بلورة عقيدة عمل مالئمة، باإل تقدير بناء القوة وتطوير
استراتيجيا شاملة تحدد أهداف المعركة والطريقة التي يمكن بواسطتها 

 مد.تحقيق هذه األهداف بصورة تضمن األمن لفترة طويلة األ

  كما أن الوضع األمني اليوم يسمح بالتركيز على تهديدات بناء القوة أيضا 
تعاون المصالح مشتركة في المحيط اإلقليمي تشجع  دمع وجو

 ستراتيجي. اال

 د النفوذ اإليراني في المنطقةي الدولة اإلسالمية وتمدُّتحدّ ،طارفي هذا اإل، 
، كلها أمور ة الكوروناحوجائ ،والضائقات االقتصادية في دول المنطقة

 "لترسيخ "اتفاقات أبراهام اتمكانإوتخلق  ،تعزز األرصدة اإلسرائيلية
 وبلورة هندسة إقليمية لكبح إيران. ،وتوسيعها
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 صدر حديثا  

 (001العدد ) مجلة الدراسات الفلسطينية
 

 

 

 

 

 كالم األسرى.. عيون الكالم: عدد خاص

 افتتاحية

 الياس خوري..... .......................................... فلسطين تحت فلسطين

 (كالم األسرى.. عيون الكالم)ملف 

ي، ندقجخ باسم...... .... ندوة الحركة الفلسطينية األسيرة: الجغرافيا السادسة

، مروان البرغوثي، عبد الناصر عيسى ،عبد الرازق فّراج، ثابت مرداوي

 وليد دقة، ي جودةوجد

 قََسم الحاج..... ........... أربع أسيرات، أربع محررات: قصص عن الحرية

 سعاد قطناني........ .............................. حكايات تكسر صمت القضبان

 زكريا زبيدي ................ .........................................الصياد والتنين

 يتسنيم القاض...... ......... المؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال األسرى

 حسام شاهين ........................................... بال وزارة وزيرة خارجية

 أمير مّخول ........................................من وحي الميالد ومذاق السجن

 هيئة التحرير.... ...................................................... (1) ملصقات

 أماني سراحنة ............ الثابت والمتحول في السياسة االعتقالية اإلسرائيلية

 طرطارق م ..... األبعاد النفسية واالجتماعية للمواجهة في زنزانات التحقيق

 باسم خندقجي ...... ..... أثر سياسات المعرفة في الخطاب البحثي األكاديمي

 ليان كايد............ .................................................... السجن كنص

 سائد سالمة.... ......................................................... عطر اإلرادة

 كميل أبو حنيش . ................................................... أنا لسُت يوسف

 ناصر حسن أبو سرور )ابن مزيونة( ...... ..................... نِْصف الحكاية

 مقال

 ائلة خليلن... ...... سلطة القمع الفلسطينية: عبيد المنزل يسحقون عبيد الحقل

 شهادات

، مهند عبد الحميد.... ............... أربع شهادات عن القمع على دّوار المنارة

 خلدون بشارة ،فادي قرعان ،هند شريدة، زكريا محمد
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