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 משה אלעד.( מיל)מ "ר אל"ד
 

סוגיות הליבה בסכסוך משה אלעד .( מיל)מ "ר אל"יוצא לאור ספרו של ד, בעיתוי טוב

 על המדוכה הישראלי והפלסטיני יושבים בחסות אמריקנית ,עוד הצדדים. הישראלי פלסטיני

בא הספר ומציג תמונת מצב לא , ומנסים לשפר עמדות מיקוח בסכסוך רב השנים הזה

אודות האפשרות של גישור על פני הפער העצום , אופטימית במיוחד אבל ריאליסטית לחלוטין

 . שנפער בין הצדדים

סדקה את הסדקים המשמעותיים הראשונים ' 27תכנית החלוקה בנובמבר יש לזכור ש

בבסיסה . נועה הלאומית הפלסטינית לבין התנועה הציונית ומדינת ישראלבסכסוך שבין הת

 . של המחלוקת אז ניצבה אי נכונותם של הערבים להתפשר על חלוקתה של ארץ ישראל

בקעו , והנכבה הפלסטינית שבאה בעקבותיה', 24מלחמת השחרור הישראלית בשנת 

סוגיית הפליטים והרס התשתיות  אז בקיעים רחבים נוספים בעימות הזה כשבמרכזו ניצבו

 .הערביות

והעשור הראשון של הממשל הישראלי בגדה המערבית ובמזרח ' 77מלחמת ששת הימים 

רבדיה של תהום זו פרושים . פערו בין הצדדים תהום שכמעט איננה ניתנת לגישור, ירושלים

סוגית , םירושלי -סוגית מזרח ', 77על פני סוגית הפליטים לרבות אלו שנוספו בשנת 

 .וסוגית הגבולות וההסדרים, ההתנחלויות

ספר זה המבוסס על עבודת דוקטורט שעסקה בממשל הישראלי בעשור הראשון שאחרי 

מתאר את לידתן של ארבע סוגיות הליבה תוך הארת , 0677 -0677, מלחמת ששת הימים

המחבר  .היבטים עכשוויים ואקטואליים ותוך ציון ההשלכות המעשיות האפשריות שלהן

משלב בספר גם סצינות מתוך שירותו הצבאי בגדה המערבית ובלבנון וזאת לשם הארתם 

 .הנושאים השונים המתוארים בוחלק משל 

אך בסופו של דבר מותיר , מעיר ומאיר, מרחיב ומפרש, אלעד משרטט את התמונה לפרטיה

 .שגהלקורא להחליט בעצמו אם הסכם שלום בין הישראלים לפלסטינים הוא בר ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 משה אלעד .(מיל)מ "אל ר"ד
 

חברה המתמחה בתחום המנהיגות וה חוקרמרצה ו, משה אלעד הינו מזרחן.( מיל)מ "ר אל"ד

החברה הישראלית מאז העלייה הראשונה בשנת  בינם לביןהפלסטינית ויחסי הגומלין 

 אלעד הינו. הוא משלב ידע אקדמי נרחב עם ניסיון שטח רב שנים בגדה המערבית. 0444

בוגר החוגים להיסטוריה של המזרח התיכון ולימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה שם גם 

 – 7691 םבשני הממשל הישראלי בגדה המערבית ובמזרח ירושליםכתב דוקטורט על 

והן קנדי לממשל 'כמו כן הוא בוגר תואר שני במנהל ציבורי בבית הספר ג.  7619

 .7כעמית קרן וקסנר כתה   באוניברסיטת הרווארד בארצות הברית

ת ולמדעי המדינה "כמרצה בחוגים להיסטוריה של המזה 4112אלעד משמש מאז שנת 

אילן וכן הוא מרצה במכללת -במכללה האקדמית גליל מערבי המסונפת לאוניברסיטת בר

הוא גם שימש . פלסטיני-ל הבאים להתמחות בסכסוך הישראלי"גליל בנהלל לסטודנטים מחו

 4112ן למחקרי מדיניות לאומית בטכניון בשנים כחוקר וכמתאם מחקרים במוסד שמואל נאמ

– 4100. 

-בהמשך מושל בית, נין באינתיפאדה הראשונה'היה מושל ג, אלוף משנה במילואים, אלעד

יועץ לענייני ערבים במשרד הביטחון ואחרון , מושל צור במלחמת לבנון הראשונה, לחם

הסכמי "הפלסטינית במסגרת  ל היה ראש המנגנון לתיאום ביטחוני עם הרשות"תפקידיו בצה

עם תום שירותו הצבאי יצא לשליחות מטעם הקרן הקיימת לישראל (. 0664 – 0661" )אוסלו

 .בארצות הברית ועסק בהסברה

 

 

 

 

 

 

 


