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أن يكون مرجعية  إلى  يسعى مركز رؤية للتنمية السياسية  

القرار،   وصناعة  السياسية  التنمية  قضايا  في  مختصة 

والتعددية   الديمقراطية  قيم  تعزيز  في   
ً
ومساهما

إلى   ، والتسامحواالعتدال   القدرات    باإلضافة  تنمية 

واإلمكانيات السياسية لدى األفراد والجماعات واألحزاب  

مدنية   ودول  مجتمعات  بناء  يخدم  بما  املنطقة،  في 

املصير   تقرير  حق  مبادئ  على  قائمة  وديمقراطية 

و  العنفوالحرية،  في    نبذ  واملساهمة  إنجاز  والتطرف، 

واملدنية السياسية  لحقوقها  الشعب    ،الشعوب  السيما 

 .الفلسطيني

يهدف املركز إلى مساعدة الكفاءات العلمية والبحثية في  

اإلنسانية   العلوم  مهاراتها   علىمجال  ،  وتنميتها  تطوير 

وتوفير الدعم السياس ي واألكاديمي للفلسطينيين، ورعاية  

الثقافية،   املهارات  إلى    يسعىكما  الطاقات  تنمية 

الشباب لدى  املدني،  و   ، السياسية  املجتمع  قضايا  فهم 

وتمكين املرأة من خالل أدوات البحث العلمي في الحقول  

 االجتماعية واإلنسانية والسياسية.
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بجملة من التطورات واألحداث في مختلف القطاعات  "اإلسرائيلية"تزدحم الساحة 

قدم في مجموعها صورة للمشهد  وغيرها واملجاالت السياسية واألمنية والعسكرية
ُ
، ت

من  ، لفهم أبعادها ودالالتهاتسليط الضوء على أبرز أحداثه؛  يستدعيالذي   "اإلسرائيلي"

يصدر أول كل شهر في محاولة إلعطاء ملحة  "اإلسرائيلي"املشهد خالل عدد دوري من 

باتت متداخلة  "اإلسرائيلية"فاحصة للقارئ الفلسطيني والعربي، على اعتبار أن التطورات 

 عن أهميتها بالنسبة للفلسطينييمع عدد من الساحات املجاورة
ً
 . ن، فضال

 

 مقدمة: 
بما جعله  ا،  ا وخارجيالعديد من التفاعالت السياسية واألمنية والعسكرية، داخلي  خالل شهر مارس  شهدت دولة االحتالل

أنفسهم من جهة، وعلى محيطهم العربي واإلقليمي    "اإلسرائيليين"التي انعكست بدورها على  شهرا مزدحما بهذه التطورات،  

، وما تبعها من تحركات  48الهجمات الفدائية التي وقعت في قلب املدن الفلسطينية املحتلة عام  ال سيما    ، من جهة أخرى 

 . في دولة االحتالل الشهر   أحداثذروة  شكل بدوره الذي  في الثلث األخير من الشهر  أمنية وعسكرية متالحقة

الروسية تلقي بتأثير  الوقت ذاته، ما زالت الحرب األوكرانية  ، سواء ما تعلق منها  "اإلسرائيلي"على املشهد    ها املختلففي 

الوساطة   الجهود    "اإلسرائيلية "باستمرار  أو  املتحاربين،  الطرفين  املهاجرين    ؛الجارية  "اإلسرائيلية"بين  آالف  الستيعاب 

 . االتدريجي للموقف الغربي عموًم   "اإلسرائيلي" االنحياز   األوكرانيين، فضال عن

  " إسرائيلية" قفزة نوعية في مارس من خالل انعقاد قمة النقب، بدعوة  " اإلسرائيلية"العالقات التطببعية العربية  شهدت  

لعدد من وزراء الخارجية العرب، الذين تداولوا مع مضيفهم مسألة إقامة حلف إقليمي ملواجهة ما أسموها "التهديدات  

 املشتركة"، وسط غياب كامل للقضية الفلسطينية عن بساط البحث. 

 

 الهجمات الفدائية  •

في مارس املنصرم، في ضوء اندالع جملة عمليات فدائية فلسطينية نوعية    "اإلسرائيلية"سيطر املشهد األمني على الساحة  

التي  ،  األخيرة  العشرة  بسبب الهجمات  "؛اإلسرائيليين"إلى أذهان  "  1996و  2002بدورها مارس األسود"  عادت  أومتزامنة،  

استنفار أمني غير مسبوق منذ سنوات طويلة، واستدعاء لالحتياط،    اتبعه، و اإلصاباتد من  قتيال، وعد  11سقط فيها  

 واعتقاالت مكثفة.

بمختلف مستوياته السياسية    " اإلسرائيلي"حملت هذه الهجمات جملة من الحيثيات التي لم تكن حاضرة لدى صانع القرار  

أنظار  واألمنية والعسكرية، لعل أهمها عنصر املفاجأة الجغرا نحو الضفة الغربية    "اإلسرائيليين"في، ففي حين توجهت 

املحتلة   املتوقعةا  وجهة   لكونهماوالقدس  األمنية  والدعس وإطالق  وبؤرتها  ألحداث  الطعن  استمرار عمليات  ، من خالل 

 ليشكل مفاجأة مذهلة من العيار الثقيل لدولة االحتالل. ؛ 1948املحتلة جاء انفجار هذه األحداث داخل فلسطين  النار، 
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فالحديث يدور  حيثية أخرى ال تقل أهمية عن املفاجأة الجغرافية،  تعد األريحية الزمنية التي واكبت تنفيذ هذه العمليات،  

أوقع  3عن   دامية،  قتلى  هجمات  أسبوع واحد"إسرائيليين"ت عشرة  دولة    ، خالل  أن  رغم  مارس،  من  األخير  الثلث  في 

عن سبب هذه السالسة  لم يحل بعضها  تساؤالت خلق نظيره في السنوات األخيرة، مما  قلا ا أمنيً االحتالل عاشت استنفارً 

  أسئلة ت  هذه الحيثية بالذات طرح ،  ى تل أبيب في الوسط!إلى الخضيرة شماال  إلفي انتقال العمليات من بئر السبع جنوبا  

هل تلقى املنفذون مساعدة من أحد، ومن هو، وملاذا لم ينجح الجيش  ف:  لها  إجابات شافية  "اإلسرائيليون " قاسية، لم يجد  

، وليس  "اإلسرائيلية"وقوات األمن في إحباط العمليات قبل وقوعها، وما هو السبب في تركيز العمليات على الجبهة الداخلية  

م أن هناك أحد ما، في مكان  الضفة والقدس، أم أننا أمام توزيع أدوار جغرافية لهذه العمليات، وهل األمر محض صدفة أ

 عليه؟  "اإلسرائيلي"يقع الرادار اذا  ما، يوجه ويخطط ويمول، ومل

أنها غادرتها منذ زمن، وهي:    "اإلسرائيلية" ظنت أجهزة األمن    ،تمثلت في استعادة مفردات  مسألة ثالثة  واكبت هذه العمليات

لى مؤسستهم  إفي توجيه انتقاداتهم    "اإلسرائيليون "، وهي مصطلحات غالبا ما دأب على تكرارها  اإلخفاق والفشل واالنتكاس

لى ساحة مستباحة للمقاومة الفلسطينية،  إاألمنية والعسكرية، حين تحولت جبهتهم الداخلية التي يفترض أن تكون آمنة 

الذي  ا  طلبً   60ا، مقارنة بـطلبً   430%، بواقع  700نسبة  ـبالقتناء األسلحة    "؛اإلسرائيلية"ارتفاع الطلبات  ذلك ب  وقد تمثل 

الامل  يعد لطلبات  اليومي  علتوسط  العامحصول  األمن  جهاز  لرئيس  خاصة  انتكاسة  شكلت  العمليات  هذه  ولعل  - يها، 

 ، الذي لم يمض على تعيينه سوى ستة أشهر، حتى باغتته هذه العمليات ببداية محبطة!"رونين بار"الشاباك الجديد 

ومفاده أن كل هذه  من انعقاد قمة النقب التطبيعية، بهذه العمليات ذات البعد األمني البحت، ما تزامن  عامل رابع  ارتبط

القائم على األرض، ولن يكون بإمكانها تغيير حقائق املواجهة القائمة بين   التطبيعية لن تلغي حقيقة الصراع  الحراكات 

الفلسطيني،   والشعب  فلسطينيً ردً   العمليات  شكلت  حيثاالحتالل  حقيقيً ا  ممهورا  ا  عليها،  الشهداء  ب  ا  دماء  توقيع 

 ،  "اإلسرائيليين"الفلسطينيين والقتلى  
ً
العين للقضية الفلسطينية،  ا ال  ، مع العلم أن هذه القمة أظهرت تهميش تخطئه 

 سواء من حيث عدم مشاركة السلطة الفلسطينية بها، أو عدم التطرق إليها في البيان الختامي للقمة. 

مثيالتها السابقة، فقد تعمدت أجهزة أمن    مع العمليات األخيرة، على غير   "اإلسرائيلي"هناك نقطة بدت الفتة في التعامل  

ا ال وبصورة مبكرة، وقبل انتهاء التحقيقات التي تأخذ بالعادة وقتً  داعش -حتالل أن تربط هذه الهجمات بتنظيم الدولةاال 

يقل عن أيام معدودات على األقل، صحيح أن هناك بعض اإلشارات الخاصة ببعض املنفذين التي ربطتهم بالتنظيم في 

، لكن التنظيم اليوم ليس له وجود  سنوات سابقة، خاصة على صعيد اعتناق أفكاره، دو 
ً
ن االلتحاق بصفوفه تنظيميا

لالعتقاد بأن   هذا األمر يدفعو ، أنفسهم  "اإلسرائيليين"عملياتي داخل فلسطين املحتلة، باعتراف عدد من الخبراء األمنيين 

التنظيم مس  " إسرائيل"مسارعة   في قمة    عضها املشارك بأريد به تحريض دول املنطقة،    ، ولية بعض العملياتؤ لتحميل 

ولعل ذلك بدا الفتا من صدور إدانات    الدامية،بنيران هجماته  ت  النقب، على هذه العمليات، وربطها بداعش، التي اكتو 

 سياسية عالية املستوى من بعض دول املنطقة للعمليات، على غير العادة! 

 

 قمة النقب •

ا في مارس، في ظل تسارع األحداث السياسية املتالحقة، داخليا في شهرا مزدحًم   "اإلسرائيلية"عاشت اآللة الدبلوماسية  

 "إسرائيل"
ً

  " إسرائيلي" للساحة الدولية، مما يعطي إشارة عن حراك  ، أو إقليميا مع الدول العربية ودول املنطقة، وصوال

 ة والدولية. مكثف يتجاوز حدود الدولة، ومساحتها املتواضعة، في ضوء تشعبات عالقاتها السياسية اإلقليمي

يوم  شكلت   املنعقدة  التطبيعية  النقب  من    ، مارس  28قمة  الخفاء  في  يدور  النقاب عما  التي كشفت  الجليد  قمة جبل 

اتصاالت سياسية ودبلوماسية وأمنية وعسكرية بين دولة االحتالل من جهة، والدول العربية التي حضرت قمة النقب من  
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  تصريحات فضفاضة   صدرت، وقد  البحرين، فضال عن الضيف األمريكيجهة أخرى، خاصة مصر واملغرب واإلمارات و 

قبل وخالل وبعد انعقاد القمة املذكورة، ربما لسرية ما بحثه الوزراء املجتمعون، لكنها في الوقت ذاته تركت جملة مالحظات  

ا عند القارئ  ، ال تكاد تجد اهتماًم اجًد مهمة  البد من التطرق إليها، رغم النزر اليسير الذي تسرب منها، لعل أولها نقطة  

ا  داخلية ترتبط أساًس  "إسرائيلية"لتلبية حاجة ؛ قمة النقب ضمن عوامل أخرى عقدت ؛ ار أيضاالعربي، وربما صانع القر 

مع    "اإلسرائيلي"ورئيس الحكومة باإلنابة، خاصة وأن الحراك    وزير الخارجية  "يائير البيد"باملضيف صاحب الدعوة، وهو  

،  "بيني غانتس"وشريكه وزير الحرب    "نفتالي بينيت"الجانبين الفلسطيني والعربي لم يكن حاضرا فيه بقدر ما حضر رئيسه  

،  "اإلسرائيلية"اللذان واظبا خالل الفترة املاضية على التحليق في العواصم العربية، باستثنائه، رغم أنه رئيس الدبلوماسية  

 أو هكذا يفترض أن يكون. 

دون أن تأخذ نصيبها من التحضيرات الدبلوماسية واللوجستية، وهذا باعتراف  بدا واضحا أن القمة عقدت على عجل،  

أنفسهم، وهو ما تجلى بلحاق الوزير املصري في اللحظات األخيرة، وعدم قدرة   "اإلسرائيلية" موظفين كبار بوزارة الخارجية 

األمر الذي يمنح الفرضية القائلة أنها كانت قمة بروتوكولية ذات بعد ؛  لقمةاإلى  على إقناع األردن باالنضمام    "إسرائيل"

ا من الوجاهة واملصداقية، خاصة وأن الحديث يدور عن وزراء خارجية، أي ليسوا رؤساء حكومات أو  كثيرً   ، يحملرمزي 

ها بيان ختامي يجمل ما ورد فيها، مما  دول، وال وزراء دفاع أو قادة أجهزة أمنية، ولعل ما يؤكد ذلك أن القمة لم يخرج عن

 بأنه تعبير قاس ي عن عدم توافق املؤتمرين عن النقاط التي سيتضمنها البيان املذكور.   "اإلسرائيلية"فسرته بعض األوساط  

هذه االستدراكات ال يجب أن تقلل من أهمية انعقاد القمة التي كان يفترض أن تتم في القدس املحتلة، وفقا لنص الدعوة  

، لكن رفض الدول العربية املشاركة لذلك، خشية أن تريق ما تبقى لديها  "اإلسرائيلية"األول الذي تداولته وسائل اإلعالم  

لى مكان ليس  إمن ماء الوجه، اضطر املضيف ألن يغير املكان من القدس املحتلة، ذات األبعاد الدينية الحساسة، ونقلها 

ديفيد  "أقل منها خطورة وأهمية، ولكن بأبعاد تاريخية وهي النقب املحتل، الذي مثل أهم تطلعات مؤسس دولة االحتالل  

، باعتباره العمق الجغرافي للدولة، ويشهد مؤخرا سلوكا احتالليا ال تخطئه العين يستهدف الفلسطينيين البدو  "بن غوريون 

 ونية مساكنهم، وهدمها على رؤوس أصحابها. املقيمين فيه، بزعم عدم قان

الخارجية  القمة  أخذت   وزير  حضور  لعدم  سواء  عنها،  الفلسطينية  القضية  غياب  لكن  الشكلي،  البروتوكولي  البعد 

ركزت  الفلسطيني عنها، أو عدم اإلتيان على ذكرها في تصريحات الوزراء املشاركين، جعل األنظار تتجه نحو أجندتها التي  

على ما يبدو على جملة تطورات تشهدها املنطقة والعالم، لعل أهمها قرب التوقيع على االتفاق النووي اإليراني، وتبعات  

الحرب األوكرانية الروسية على صعيد أزمة النفط والطاقة حول العالم، فضال عن الحديث األولي عن إنشاء حلف أمني  

هة ما تراه الدول املشاركة تهديدات تواجهها مجتمعة من قبل القوى املعادية  عسكري أسماه البعض "ناتو مصغر"، ملواج

 بصورة أساسية.  "اإلسرائيلي"لالحتالل 

 

انيي  مهاجر تمييز بين ال •  أثيوبياو  اأوكر

في الوقت الذي استنفرت فيه الوكالة اليهودية ووزارة الهجرة واالستيعاب الستغالل الحرب األوكرانية الروسية من أجل  

ا عن تعامل هذه الجهات  ا سلبيً ، فقد أظهر ذلك تمايزً األًف   150-120اإلتيان بآالف اليهود األوكرانيين، املقدرة أعدادهم بين  
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لقادمين من أثيوبيا، مما أعاد لألذهان من جديد سياسة التمييز العنصري التي تتبعها دولة  مع نظرائهم من اليهود الفالشا ا

 ليس فقط تجاه الفلسطينيين، وإنما بين اليهود أنفسهم، حين تفرق بين يهودي ويهودي، وبين دم ودم. ،االحتالل 

تتداوله وسائل اإلعالم، ولم يعد خ باتت  الذي  التمييز  األثيوبية،  ا،  فيً تسبب هذا  الهجرة، وهي ذات األصول  بدفع وزير 

على رفع الحظر املفروض على جلب اليهود من أثيوبيا، بتفعيل قانون لم الشمل،  ة  صادقللضغط على الحكومة من أجل امل

تالل،  ومن خالله سيسمح بتقديم طلبات الهجرة لليهود األثيوبيين ممن لهم أقارب من الدرجة األولى، ويعيشون في دولة االح

ستكون األولى بثالثة آالف مهاجر، مع أن قانون   ،آالف من يهود الفالشا على عدة مراحل  10وبموجب الخطة سيتم جلب  

  يمكن مع العلم أن مثل هذا السلوك يعطي من جديد إشارات    ،مزدوجي الديانة  ماملواطنة ال ينطبق على يهود الفالشا، كونه 

البنية االجتماعية والديموغرافية التي تتكون منها دولة االحتالل، فالكل ال زال يذكر فضيحة بنك  التقاطها عن هشاشة  

،  لى شبكة الصرف الصحي، سواء لعدم االعتقاد بأنهم يهودإالذي ألقى بالدماء التي تبرع بها يهود الفالشا    "اإلسرائيلي"الدم  

 ا من قصص التمييز تجاههم. تبث مزيًد  "اإلسرائيلية" أو لشعورهم بـ"القرف منهم"، وال تفتأ الساحة االجتماعية 

  الهجرات اليهودية القادمة من أوكرانيا هذه املرة    تضّمنت
ً
لأمًرا جديدا

ّ
محاوالت عديدة من قبل شركات تجار الرقيق  في    تمث

، ومن جهة ثانية اعتراض الحاخامية الكبرى على  الدعارةاألبيض الستغالل اليهوديات املهاجرات من هناك لالنخراط في  

هذه الهجرات مع    تبعد من يهوديتهم، ومن جهة ثالثة تزامن  تأكدلم ي  ألنه    ،أعداد كبيرة من اليهود الوافدين من أوكرانيا

بسبب الحرب الدائرة، وعدم القدرة على استيعاب اآلالف    ؛من تأثرها سلبا من النواحي االقتصادية  "اإلسرائيلية"املخاوف  

 الوافدة من هناك. 

 

 ذكرى السور الواقي  •

ا على تنفيذ عملية السور الواقي التي حصلت في الضفة الغربية في  مرور عشرين عاًم   "اإلسرائيلي" بدا الفتا أن يحيي الجيش  

عقب سلسلة العمليات الفدائية التي    ألف جندي  30  "إسرائيل"وحشدت لها    2002مايو   10وانتهت في    2002مارس/آذار  

مئات   مقتل  عن  وأسفرت  منها،  االستشهادية  السيما  الفلسطينية،  املقاومة  قوى  ال  "اإلسرائيليين"نفذتها    د و جنمن 

جحيم ال يطاق، ومثل ضغوطا هائلة على رئيس الحكومة في حينه  إلى    " اإلسرائيليين"، األمر الذي حول حياة  ستوطنينوامل

، واستمرت عدة أشهر، ومثلت من الناحية  "شاؤول موفاز" وقائد الجيش    "بنيامين بن أليعازر "ووزير حربه    "أريئيل شارون"

ا على اتفاق أوسلو، بعد اجتياح كامل الضفة الغربية، واقتحام مقار السلطة الفلسطينية، ومحاصرة ياسر  قالبً العملية ان

 اغتياله. إلى  عرفات، وصوال 

وسط رؤية استشرافية الحتمال الذهاب ملا أسموها "السور    ، مرور عقدين من الزمن على هذه العملية  " ون اإلسرائيلي "   اأحي

"، سواء في غزة أو الضفة، في ضوء تنامي قدرات املقاومة العسكرية لدى األولى، أو ارتفاع حدة العمليات في الثانية، 2الواقي  

ما طرأ لديهم من    ، في ضوء2022في    كما هم ليسوا    2002حساس يرى أن الفلسطينيين في    "إسرائيلي"رغم وجود تقدير  

لى العشرة قبيل  إالذي باتت لديه حسابات كثيرة تجعله يعد    "اإلسرائيلي" في مواجهة الجيش    ات إمكانيات وقدرات وخبر 

في  إلالذهاب   بالسكان، ألن ذلك يعني سقوط خسائر بشرية  املكتظة  الفلسطينية  في قلب املدن  برية  ى عملية عسكرية 

 برمته.  "اإلسرائيلي" صفوفه قد ال يحتملها املجتمع 
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من تقارير ومقابالت ومقاالت وبرامج    ،خالل شهر مارس  "اإلسرائيلية"عالم  إل العل إجراء مسح دقيق عما نشرته وسائل  

ا أن هذه  ا الفتً تعطي مؤشرً ،  1973نية تحيي ذكرى السور الواقي، بما يقترب فقط من إحيائهم سنويا لحرب أكتوبر  تلفزيو 

بجنوده    "غامر" شارونا تأبى أن تندمل، سواء بسبب الدوافع التي من أجلها  جروًح   "اإلسرائيليين"العملية تركت في نفوس  

ل أن يعود العشرات منهم بالتوابيت السوداء، أو ما أظهره الفلسطينيون من مقاومة شرسة  في قلب الضفة الغربية، وتحمّ 

الفلسطينية السلطة  في  التي حدثت  املفاجئة  حين    ،لقوات االحتالل وهي تغزو مدنهم، واألخطر بسبب حالة االستدارة 

والتعاو  األمني  التنسيق  أقص ى  من  في  تحولت  األمنيين  عناصرها  وانخراط  الشرسة  املقاومة  أقص ى  إلى  االستخباري،  ن 

.    "اإلسرائيلية"صفوف أجنحة الفصائل املسلحة، والخشية 
َ
 من تكراره اليوم، رغم استبعاده مؤقتا

لحة في الثلث  مع اندالع سلسلة الهجمات املس  ،للذكرى السنوية العشرين لعملية السور الواقي  "اإلسرائيليين" تزامن إحياء  

، األمر  2002أنهم غادروها منذ تنفيذ تلك العملية في    "اإلسرائيليون "األخير من مارس/آذار، وما أعادته من كوابيس اعتقد  

" في الضفة  الذي دفع عددا من خبرائهم العسكريين إلجراء نقاشات ذات بعد عملياتي قتالي تدعو لتنفيذ "سور واقي مصغر

ناف ما تسمى  الغربية، دون الحاجة ملشاهد االقتحامات الواسعة، وإنما االستفراد بكل مدينة فلسطينية على حدة، واستئ

بسياسة "جز العشب"، من جديد، سواء بصورة أحادية من قبل جيش االحتالل، او التنسيق مع السلطة الفلسطينية،  

لى أيام انتفاضة األقص ى، ولم تعد تخفي خالفها مع عرفات حول إعادة التموضع  إالتي ال تريد نخبتها الحاكمة اليوم العودة  

 . "بيل كلينتون "و "إيهود باراك"مع  2000مب ديفيد التي أجراها عقب فشل مفاوضات كا

 

 خاتمةال
التحليلية  من خالل  يتضح   لنا  هذه الجرعة  أمام شهر مزدحم  لشهر مارس،    "اإلسرائيلية"أهم األحداث  التي تقدم  أننا 

السياسية واألمنية والعسكرية    بالتطورات واالجتماعية، مما يقدم صورة  الداخلية والخارجية، وعلى مختلف األصعدة: 

القرار  معقدة جًد  أمام صانع  فيها،    "ياإلسرائيل" ا  املنخرطين  الالعبين  كثرة  في ظل  معها،  يتعامل  التي  البيئة  عن طبيعة 

تكمن أهمية ذلك في ضوء  و ،  وخطورة وحساسية أي قرار قد يقدم عليه، ما لم يأخذ بالحسبان مختلف الجوانب املطلوبة

بعض، وفق نظرية "األواني املستطرقة"، وهي فرصة قد تكون سانحة للقوى  بى بعضها  إل  الذكر تؤديأن الجوانب سالفة  

األخرى بمدى قدرتها على اقتناص الفرصة املناسبة، وفرض مزيد من التحديات والتهديدات على دولة االحتالل، التي تتكون  

 فرص واملخاطر املاثلة لديها، وفق ما أوضحته السطور السابقة.لديها جملة من ال

 


