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 ]الكنيست يقرّ بأغلبية كبيرة قانوناً ينص

 على طرد "إرهابيين" وسحب جنسيتهم أو إقامتهم[
 

 61/2/2222"هآرتس"، 
 

اء( مساء أمس )األربعصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة 
]من أبناء السكان العرب في إسرائيل أو من  "رهابيين"إطرد ينص على على قانون 

في حال تقاضيهم  ،و حقهم في اإلقامةأ ،وسحب جنسيتهمسكان القدس الشرقية[ 
 من السلطة الفلسطينية.  معاشات

أعضاء فقط.  12عضو كنيست من االئتالف والمعارضة، وعارضه  99وأيّد القانون 
 ل له نفسه المساسن تسوّ مَيتعين على كل وقال أعضاء كنيست من المعارضة إنه 

 . باهظاً نه سيدفع ثمناًأدراك إإسرائيل  سكانب

 فاً واص وشجب مركز "عدالة" لحقوق األقلية القومية العربية في إسرائيل القانون،
صادر عن هذا المركز لقانون الدولي. وجاء في بيان لخالف معنصري وأنه ياه بإ

خر اآللليهود و ال، أحدهمفي إسرائيهناك نظامين قضائيين مختلفين  أن
ن الحكومة تعمل على ترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي أكد أللفلسطينيين، و

 بدعم من المعارضة. ،خضرالخط األ

لى ع ،وبأغلبية كبيرة من ناحية أُخرى، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية أمس،
 ".رهابية"إمشروع قانون يقضي بطرد عائالت مرتكبي اعتداءات 
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 ]الجيش اإلسرائيلي يفجّر منزالً في الخليل يعود إلى
 منفّذ عملية إطالق نار في "كريات أربع"[

 
  Ynet ،61/2/2222موقع 

 
قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي إن قوات الجيش قامت فجر 

 في مدينة الخليل. محمد كامل الجعبري  اليوم )الخميس( بتفجير منزل

تشرين  29يوم مستوطنة "كريات أربع" في ذ عملية إطالق نار نفّوكان الجعبري 
، كما أسفرت عن آخرين 5مستوطن وإصابة  ، أسفرت عن مقتل2222األول/أكتوبر 

 مقتله برصاص أحد المستوطنين.

وأضاف البيان أن قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيلي قامت باقتحام مدينة 
أجبرت عشرات العائالت وفي محيط منزل عائلة الجعبري،  وفرضت إغالقاً الخليل،

 .منزلالحتى تم االنتهاء من عملية تفجير  ،على إخالء منازلها لساعات

 
 سقفإلى رفع لبيد ]االئتالف الحكومي يرفض دعوة 

 "[صالح القضائيخطة اإل"المطالب للتحاور بشأن 
 

 61/2/2222"معاريف"، 
 

أمس  يائير لبيدعضو الكنيست المعارضة  حزب "يوجد مستقبل" وزعيم رفع رئيس
، واشترط ذلك "صالح القضائيخطة اإل"سقف المطالب للتحاور بشأن )األربعاء( 

األولى، قبل التصويت عليها بالقراءة  يوماً 62جراءات التشريع مدة إبإعالن تجميد 
دارة إل لية يتسحاق هرتسوغاإلسرائي مام رئيس الدولةأإفساح المجال  وذلك بغية

 هذه االتصاالت. 
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هيئة شراك محافظ بنك إسرائيل ورئيس إإلى  في بيان صادر عنه، ودعا لبيد
ن الخطة أللتأكد من  هذه االتصاالت،في  األركان العامة للجيش اإلسرائيلي

 مني.وألن تؤدي إلى ضرر اقتصادي المذكورة 

 ،على الديمقراطية سيستمر في الكنيستلدوس محاوالت االنضال ضد  لبيد أنكد أو
 وفي الشوارع.

 لبيد هذا. االئتالف الحكومي مطلب ورفض

محا سيعضو الكنيست وقال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية 
 خطة اإلصالحولى بشأن مشاريع القوانين األ ]"الصهيونية الدينية"[ إنروتمان 

  .المقبل للتصويت عليها بالقراءة األولى ثنينستُطرح على الكنيست يوم اإل

تحدث عن من جانب المعارضة بهذا الشأن ول االقتراح األ وأشار روتمان إلى أن
 سبوعين فقط.أتجميد لمدة 

قرر تعليق النقاش بشأن كان االئتالف الحكومي أعلن في وقت سابق أمس أنه و
 لكنيست. لغاء قوانين لإفقرة التغلب وصالحية المحكمة العليا في 

مع  بذلك نيته التفاوض االئتالف إلى القيامسباب التي دفعت من بين األ أن فيدَأُو
ة ل رئيس الدولتدخُّ "، وأيضاً على خلفيةصالح القضائيخطة اإل" بشأنالمعارضة 

  في القضية.

 االئتالف قومي أنمن المتوقع قالت مصادر رفيعة المستوى في االئتالف إنه و
مشروع القانون وهما  مشروعي قانون آخرين من جدول األعمال،أيضاً بسحب 

يه درعي في منصب وزاري، ومشروع يرآالذي يتيح تعيين رئيس حزب شاس 
ن ]"ماحش"[ عفراد الشرطة أيقضي بفصل قسم التحقيقات مع  الذيقانون ال
 لدولة.لعامة لنيابة اال
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 وضاعهاألم تتم تسوية زرعها مستوطنون في أرض  أشجار اقتالع ]عملية
 [في االئتالف الحكومي انشقاقاً  في محيط مستوطنة "شيلو" تُحدثالقانونية 

 
 61/2/2222"يديعوت أحرونوت"، 

 
]شمال شرقي رام الله[  "شيلو"من زرعها مستوطنون أشجار  اقتالع ت عمليةحدثأ

 أمس )األربعاء(،صباح في أرض متنازَع عليها، تقع في محيط المستوطنة، 
 في االئتالف الحكومي.  انشقاقاً

هيونية ]رئيس "الص بتسلئيل سموتريتشاإلسرائيلية وقال الوزير في وزارة الدفاع 
شكل ب ةاالئتالفي يةينتهك االتفاق]الليكود[ إن وزير الدفاع يوآف غاالنت  الدينية"[

 .فظّ

وبعث سموتريتش برسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يطالب فيها 
 دارة المدنية إليه بالكامل.شجار ونقل صالحيات اإلتجميد اقتالع األب

داء أات سيضع صعوبات جدية أمام عمل ويسموتريتش من أن انتهاك االتفاق وحذّر
 الحكومة واالئتالف بشكل منتظم. 

بنقل صباح أمس دارة المدنية قامت حرس الحدود وطواقم من اإلمن قوات  وكانت
وضاعها القانونية في منطقة ألم تتم تسوية  في أراضٍرعت شجرة زُ 1222نحو 

  خرى.ماكن أُأإلى  قريبة من مستوطنة "شيلو"
 األشجار تجاهل قرارات صاحبن إمنية األ المؤسسةفي مسؤولة وقالت مصادر 

سموتريتش يستغل  بشأن هذه األرض، وأكدت أنمحكمة العليا ال صادرة عن
 صدام سياسي.تفجير الحادث ل

رقلة ع "،الصهيونية الدينية"ن م ،هذا وحاولت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ
ومنعها من  بتطويقها من رجال الشرطة 9وقام  ،عمل الجرافات واقتالع األشجار

  االقتراب.
ن أليها جنسياً. وأشارت إلى إساء أبأنه  رجال الشرطة واتهمت هار ميلخ أحد

وال تتحرك ضد حاالت كثيرة من  ،جار ليهودشأحكومة اليمين تعمل على اقتالع 
 .عمليات زرع وبناء فلسطينية غير قانونية
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 ضد " توسّع نشاطهاالشاباك"الدائرة اليهودية في جهاز  ]تقرير:
 تصفهم بأنهم فوضويون يساريون ينشطون في مَن

 إصالح الجهاز القضائي"[خطة ـ "االحتجاجات المناهضة ل
 

 61/2/2222"هآرتس"، 
 

الدائرة اليهودية في جهاز علمت صحيفة "هآرتس" من مصادر أمنية مطّلعة بأن 
بتوسيع نشاطها  الشهر األخير خالل "[ قامتالشاباك]"األمن العام اإلسرائيلي 

تصفهم بأنهم فوضويون يساريون ينشطون في  الهادف إلى مراقبة مَن
االستعدادات في و إصالح الجهاز القضائي"،خطة "ـاالحتجاجات المناهضة ل

تحريض ضد وزراء كبار في الحكومة  تنطوي علىأقوال تصدر عنهم و ،لتنظيمها
 الحالية. اإلسرائيلية

 إلى جانب بالعمل "الشاباكجهاز "الدائرة اليهودية في  ووفقاً لهذه المصادر، تقوم
يقوم هؤالء الخشية من أن  بحجة ،ظاهرات االحتجاجيةتأثناء الفي الشرطة 

كما أكدت المصادر مؤسسات الحكم. يساريون المتطرفون باستهداف الناشطون ال
 ثيقاً و وتشمل تعاوناً فقط راتية اباستخهي  شأنبهذا ال "الشاباك"عمليات  نفسها أن

وفي إطارها، يقوم أفراد من الدائرة اليهودية بجمع  .الشرطةفي مباحث قسم المع 
محظورة على غرار معلومات تحتوي على شبهات باحتمال القيام بنشاطات 

مهاجمة منزل رئيس الكنيست أمير أوحانا ]الليكود[ القريب من مركز التظاهرات 
 دىنيات ل عنراتية اباستخمعلومات  " بجمعالشاباك"أفراد في تل أبيب. كما يقوم 

الدخول في عراك مع  بغية ،اليمين بالوصول إلى مراكز االحتجاجات منناشطين 
 عليهم.واالعتداء المتظاهرين 

ق " سبالشاباك"إن الدائرة اليهودية في  األمنية المسؤولة نفسهادر امصال توقال
ظاهرات ضد رئيس الحكومة بنيامين تأثناء ال في مشابهة نشاطاتذت نفّ أن

 "الشاباك"في شارع بلفور في القدس. كذلك نقل  منزله الرسمي أمامنتنياهو 
بينهم أعضاء في  ،متطرف ناشطي يمينل نشاطات عنمعلومات إلى الشرطة 

وأكدت  .خشية أن يحاولوا استهداف المتظاهرين ضد نتنياهو ،منظمة "الفاميليا"



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
7 

متطرفون وفوضويون قد  أوساط اليسار أيضاًهذه المصادر أنه يوجد في 
ع قد يدف مواقع التواصل االجتماعيفإن الخطاب في  ،وعدا ذلك ،يستخدمون العنف

 .إثر التحريض المتصاعد في ،ما إلى تنفيذ عمل شخصاً

 نمسؤول بموجب القانون عوتعقيبًا على هذا التقرير، قال جهاز "الشاباك" إنه 
أي إجراءات النظام الديمقراطية ومؤسساته من على و ،الحفاظ على أمن الدولة

سرار الدولة. ألس وكشف تجسُّ وأي نشاطات  ،تآمريةو تخريبيةو تهديدات إرهابية
 ،ته بموجب القانون فقطالغاي وفقاً ،العملفي وسيستمر  يعمل، الجهاز وأكد أن

 وسكانها.بهدف الحفاظ على أمن الدولة 

 

 

      

 
 افتتاحية

 61/2/2222"هآرتس"، 
 

 قانون العقوبة الجماعية
 

  99وافق الكنيست أمس، بتأييد كبير من االئتالف والمعارضة، وبأغلبية 
اإلقامات، من "المخربين" في صوتاً، على قانون سحب الجنسية، أو 

 إسرائيل، وهو بذلك منح غطاء قانونياً لفعل يمكن اعتباره جريمة حرب.
  ،وينص القانون على أن من حق وزير الداخلية سحب الجنسية، أو اإلقامة

من "مخرب" تمت إدانته بعمل "إرهابي"، وحصل على أموال من السلطة 
وإذا لم تُبطل المحكمة العليا الفلسطينية، وترحيله إلى أراضي السلطة. 

القانون، الذي اعترضت عليه المستشارة القانونية للحكومة، فإنه سيفتح 
الباب على مصراعيه لترحيل الفلسطينيين من سكان إسرائيل بالجملة، 

 بصورة غير قابلة لالستئناف.
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  هذا القانون بحاجة إلى قانون آخر أقّرته اللجنة الوزارية للتشريع، والذي
مح أيضاً بسحب الهوية وترحيل أفراد عائالت "مخربين" من حَمَلة يس

الهوية الزرقاء. ويشكل اقتراح القانون هذا سابقة قانونية للعقوبة 
 الجماعية.

  وقبل مرور القانون بكل الخطوات القانونية، بّلغت وزارة الداخلية والد
لقدس "المخرب" الذي نفّذ هجوم الدهس في راموت في ا -حسين قراقع 

أنها تبحث في سحب تصريح إقامته بإسرائيل،  -يوم الجمعة الماضي
 والذي حصل عليه منذ مطلع التسعينيات.

  ،حتى اآلن، لم ُيقدَّم أي دليل يثبت أن األب كان على معرفة بما سيفعله نجله
أو شجعه، أو أيّده، كما ال يوجد دليل يثبت أنه يشكل "خطراً ملموساً"، وفق 

القانون، كشرط للترحيل. إذا كان لدى الشرطة، أو الشاباك، ما ينص عليه 
معلومات تربط األب بنجله، فيجب محاكمته، ال أن يُترَك البتّ بقضيته 

 وتقرير مصيره لوزارة الداخلية.
  بلدية القدس انضمت إلى نوبة العقوبة الجماعية. فقد قررت البلدية إقالة

بحجة أنها تسيء إلى صورة  زوجة قراقع التي تمضي اآلن إجازة أمومة،
البلدية وثقة الجمهور بها. فهل تملك البلدية معلومات عن المرأة ال تعرفها 

 الجهات األمنية؟
  حكومة إسرائيل، التي لم تنجح في مواجهة الهجمات "اإلرهابية"، تحاول

تضليل نفسها والجمهور بأن العقوبات الجماعية الشديدة، مثل هدم منازل 
عائلة، أو تشديد ظروف اعتقال "المخربين"، ستردع، أو وترحيل أفراد 

ستقضي على الحافز الوطني لدى أولئك الذين يئسوا فعالً، وهم مستعدون 
للتضحية بحياتهم. هذه الوسائل ليست جديدة؛ فقد سبق أن استخدموها 

كي يتضح مجدداً أن النضال الوطني  -في عدد ال يُحصى من المرات 
 بها.الفلسطيني ال يتأثر 

  إن القوانين التي تسمح إلسرائيل بانتهاك القانون الدولي وقوانين
االحتالل، لن تقضي على "اإلرهاب"، ال بل ستجرّ إسرائيل إلى قفص اتهام 

 المجتمع الدولي. 
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 مدير سابق في وزارة الخارجية وزميل -آفي جيل 
 باحث في معهد سياسة الشعب اليهودي

 61/2/2222"يديعوت أحرونوت"، 
 

 األبرتهايد ليس هو الرد على "اإلرهاب"
 

  العمليات "اإلرهابية" القاتلة التي وقعت في األسابيع األخيرة، دفعت
أعضاء الحكومة الجديدة إلى الطقوس القديمة التي يرددون فيها، مرات 
ومرات، تهديدات ووعوداً أصبحت بالية من كثرة االستخدام: سنردّ بيد من 

سنغلق، ونهدم، ونرحّل، ونسحب الجنسية، سنوقف حديد، سنفرض حصاراً، 
التحريض في وسائل التواصل االجتماعي، وسنوقف المخيمات الصيفية 
في السجون، سنطبّق عقوبة اإلعدام، ونسحب االمتيازات المعطاة لكبار 
المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وسنرد على كل هجوم بإقامة مستوطنة 

ات فتح النار، ولن نسمح للمحكمة العليا جديدة، وسنتساهل في تعليم
 بتخريب حربنا ضد اإلرهاب، إلخ إلخ..

  إن تكرار هذه الكلمات السحرية يشبه في تأثيره حبة المهدىء التي ال تعالج
مصدر األلم، وهي ال تتطرّق إلى واقع، في إطاره، يسيطر شعب على شعب 

معالجته، والذي أساسه اعتراف وسلو آخر. هذا المرض الذي حاول اتفاق أ
متبادل بحقوق الشعبين في أن يكون كلٌّ منهما سيد مصيره، والعيش 
بأمان والتعبير عن هويته الوطنية ضمن إطار أرض متفق على حدودها. 
هذا الهدف، الذي يضمن المحافظة على هوية إسرائيل كدولة يهودية 

 سيم البلد. وديمقراطية، مرتبط فعالً بتسوية مؤلمة تتضمن تق
  في مواجهة رؤيا أوسلو، هناك خيار األبرتهايد الذي يجعل إسرائيل دولة

ثنائية القومية تمتد من البحر حتى النهر، وينشىء واقعاً يعيش فيه شعب 
تحت سيطرة شعب آخر. علينا أال نوهم أنفسنا: المساران المؤديان إلى 

لعنف، لكن هاتين الصورتين المستقبليتين محفوفان بالمطبات وا
نهايتهما مختلفة للغاية. طريق األبرتهايد يضمن القضاء على أي احتمال 
تسوية متفق عليها، وسيدفع بأغلبية الفلسطينيين إلى اليأس و"اإلرهاب"، 
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ويؤبّد سفك الدماء، ويؤدي إلى تدمير إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. 
ق، ويحشد شركاء في المقابل، طريق أوسلو يشعل ضوءاً في آخر النف

فلسطينيين في محاربة "اإلرهاب"، ويعزز قوة المعسكر الذي يرى في 
 التسوية مع إسرائيل مصلحة فلسطينية وطنية.

  اختيار طريق أوسلو ال يضمن تهدئة فورية. لقد تعلمنا من التجربة ونعلم
بأنه يوجد في الجانب الفلسطيني معسكر مهم سيسعى لنسف المصالحة 

هاب". من أجل تآكل قوة هذا المعسكر، يجب االلتزام بواسطة "اإلر
باستراتيجيا طويلة األمد، تمزج بين خطوات أمنية صارمة، هدفها إلحاق 
األذى الشديد بمن يقف ضدنا، وبين خطوات سياسية واقتصادية، الغرض 
منها رسم أفق موثوق به لدولة فلسطينية مزدهرة تعيش بسالم إلى جانب 

يمكن تحقيقه من خالل عملية حذرة وتدريجية، مشروطة  إسرائيل. هذا الحل
 بامتثال الفلسطينيين إلى مطالب أمنية صارمة. 

  يمكننا الغرق في مناقشات ال نهاية لها بشأن األخطاء التي ارتكبها
الطرفان في عملية أوسلو، لكن نظرة باردة وواقعية تشير إلى ميزة هذا 

حاربة "اإلرهاب". هذه الحجة ال تُطرح، االتفاق، كاستراتيجيا بعيدة األمد لم
طبعاً، بصورة جدية في نقاشات الحكومة اإلسرائيلية التي تفضل أن 
تقودنا نحو طريق األبرتهايد. وبعكس الحكومات السابقة، الحكومة 
الجديدة ال تحاول تقديم صورة دعائية بأن يدها ممدودة نحو السالم، وهي 

به في الجمعية العامة لألمم المتحدة ي. في خطانلسطيفتصطدم بالرفض ال
مرة. وأعلن أنه  19، ذكر بنيامين نتنياهو كلمة "سالم" 2222في سنة 

عندما يقرر الزعماء الفلسطينيون تحقيق السالم مع الدولة اليهودية، فإنه 
"سيكون حاضراً ومستعداً للتفاوض، باالستناد إلى خطة هدفها إنهاء 

 د."النزاع مرة واحدة، وإلى األب
  لكن شركاءه الحاليين لن يسمحوا له بالعودة إلى هذه الوعود، حتى بشكل

مناورة في العالقات العامة. فهؤالء يعلمون جيداً بأن خطة ترامب تعتمد 
على منطق أوسلو: تقسيم البلد، وقيام دولة فلسطينية، تبادُل أراٍض 

. وليس )بصورة غير متساوية(، وإقامة معبر آمن بين الضفة وقطاع غزة
هذه الخطة ستقوم في نهايتها دولة " عبثاً قول بتسلئيل سموتريتش حينها:
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فلسطينية، األمر الذي ال يمكن أن يحدث في أي حال من األحوال. أرض 
إسرائيل كلها لنا، ولن نتنازل عن أي سنتيمتر منها." وكان رد إيتمار بن 

صاب بجنون العظمة غفير مشابهاً: "دُهشت أنه وراء هذا االسم الرنان والم
"خطة القرن"، يختبىء االعتراف بوجود الشعب الفلسطيني المخترع، 
وإعطاء أجزاء كبيرة من أرض إسرائيل، وتقسيم القدس وإقامة دولة 

 فلسطين."
  الخالصة قاتمة. إذا كانت طريق الحكومة اإلسرائيلية في الماضي مشوبة

وقت مضى: رؤيا بالغموض، فإن هذه الطريق باتت اآلن أوضح من أي 
أوسلو دُفنت، وجرى اختيار األبرتهايد، وسيستمر الرد اإلسرائيلي على 

 "اإلرهاب" الفلسطيني في تجاهُل جذور هذا "اإلرهاب". 
 

 ورئيس شعبة االستخبارات العسكريةباحث  - دليناعاموس ي
 ص فيعسكري وباحث متخص - أودي أفينطال سابقاً؛

 واالستراتيجياشؤون تخطيط السياسات 
 21N  ،"41/2/2222"موقع 

 
 كيف يمكن إبادة "اإلرهاب"

 في القدس من دون ضرر دبلوماسي
 

 ًفي "النبي يعقوب"، و"راموت"،  - العمليات القاتلة التي جرت مؤخرا
لوقف "اإلرهاب"  المعقد لتحديوشعفاط، عادت لتؤكد مرة أُخرى ا

من  الفلسطيني. هذا إلى جانب الحاجة إلى رد استراتيجي واسع يكون بديالً
أو تشريع بؤر استيطانية  "،2"السور الواقي  الشعارات التي تتعلق بتنفيذ

تؤدي إلى ضرر استراتيجي بعالقتنا بالواليات المتحدة، حليفتنا 
 األساسية، وبدول المنطقة. 

 ي القدس هي جزء من مسار تصعيد في الصراع مع العمليات التي جرت ف
الفلسطينيين. الرد الموضعي والمحدد ضد منفّذي العمليات لم يثبت 

كحلّ للمشكلة. المطلوب رد شامل مستمر على جبهات متعددة،  فعاليته
ودمج أجهزة األمن المختلفة، إلى جانب جهود دبلوماسية، وبصورة خاصة 
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 ة األعياد المقبلة. عشية االمتحان األكبر في فتر
  زيادة الجهود االستخباراتية وتواجُد أجهزة األمن في الميدان، إلى جانب

خطوات ردع محسوبة، يمكنها أن تحسّن درجة األمن، وتمنح المستوى 
السياسي الوقت والهامش الالزمين. ولكن، في غياب استراتيجيا بعيدة 

 9نب ومستفزة، كتشريع المدى، واألسوأ من ذلك أيضاً خطوات أحادية الجا
بؤر استيطانية )خطوة دانتها السعودية سريعًا(، سيتعزز مسار التصعيد في 

األمني العام في  -الساحة الفلسطينية ويسيطر على الجو السياسي 
إسرائيل، بصورة ستضر بمعالجة التهديد النووي اإليراني والدفع قدمًا 

 بالتطبيع ودمج إسرائيل في المنطقة. 
 ى حكومة مسؤولة، وضع المواجهة مع موجة "اإلرهاب" ويجب عل

المتصاعدة والتحديات األمنية على رأس سلّم أولوياتها، ووقف االندفاع 
غير المسبوق لهدم النظام القضائي، ورأب الشرخ الداخلي الذي يُضعف 
أمننا وحصانتنا القومية، ويفسَّر بأنه ضعف من جانب األعداء، يرفع لديهم 

 حدّينا. الرغبة في ت

 "؛ ضد من؟ 2"السور الواقي 
  بسبب القرب الجغرافي والتضامن القومي والديني، يؤثر ارتفاع نسبة

"اإلرهاب" في الضفة خالل العام الماضي في الجو العام في شرقي القدس، 
سياسي، وفي ظل حالة فراغ ألف فلسطيني في  372حيث تعيش قرابة 

ربي المدينة، على صعيد العمل تهميش وفجوات عميقة، مقارنةً بسكان غ
والبنى التحتية ونسبة الفقر. وأكثر من هذا كله، هناك التوتر الدائم بسبب 

 الحساسية المتطرفة إزاء األماكن المقدسة والمسجد األقصى. 
  من المتوقع أن يزداد االحتقان عشية شهر نيسان/أبريل، حين تلتقي عدة

زور الحرم القدسي مئات مواعيد حساسة: شهر رمضان وعيد الفصح )ت
آالف المسلمين ومئات اليهود(؛ ذكرى المحرقة ويوم "االستقالل"؛ وبعدها 
ذكرى النكبة والنكسة ويوم القدس. هذا المزيج سريع االنفجار يتم 

عادةً، من طرف التنظيمات "اإلرهابية" وجِهات متطرفة تشجعها  استغالله،
ئيل واألحداث "العنيفة" في األزمة الداخلية المتصاعدة أيضاً في إسرا
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 الضفة الغربية. 
  في هذه الظروف، فإن احتمال االنجرار إلى التصعيد واضح، ويمكن رسم

مساره أيضاً: المسلمون "يخلّون بالنظام" في الحرم القدسي، ويمكن أن 
يكون رداً على دخول اليهود، أو مسيرة األعالم في البلدة القديمة؛ ينعكس 

 "المدن المختلطة" في إسرائيل؛ هذا على الضفة الغربية، وحتى على
"إخالل بالنظام" وتجدُّد موجة العمليات؛ عمليات تصدٍّ  "إرهاب"، في ظل

واسعة يقاومها المسلحون وتخلّف قتلى؛ إطالق قذائف من قطاع غزة، 
 ضربات رد، وبعدها تصعيد حقيقي. 

  القدس، -في ضوء االرتباط المقلق واحتماالت التأثير بين كل الساحات 
على  -رائيل والسجون وتوحّدهاالضفة الغربية، قطاع غزة وداخل إس

الحكومة تبنّي طريقة عمل شاملة ومحسوبة ومخططة، الهدف منها فك 
االرتباط بين الجبهات المختلفة، ومنع انتشار "العنف" بين الجبهات، 
وتفريغ الضغط، من خالل توزيع الجهود المبذولة بالتدريج، وخصوصًا 

 عشية األعياد، موعد نشوب االضطرابات.
 الموضعية، كإغالق بيوت منّفذي العمليات، ووقف مخصصات  الردود

"التأمين الوطني" لسكان شرقي القدس، والحكم باإلعدام على مَن 
يفترضون أصاًل أنهم لن يعودوا أحياء من العمليات )التي نفّذها مؤخرًا 

لن تغيّر الظروف االستراتيجية، ولن توقف "اإلرهاب"،  - عاماً( 13أبناء الـ
ثبت خالل األعوام الماضية. وأكثر من ذلك، فإن مقترحات، مثل وهو ما 

" في القدس، ليست أكثر من شعارات شعبوية يتم طرحها 2"السور الواقي 
من دون تفكير، ويمكنها فقط أن ترفع احتماالت االنفجار، وتربط ما بين 
القدس وجبهة الضفة، على عكس المصلحة اإلسرائيلية في فصلهما. 

َمن ستعمل هذه القوات داخل "عاصمة" إسرائيل؟ ضد منفّذي  وعموماً، ضد
عمليات فردية محتمَلين من سكان المدينة الذين يحملون بطاقة الهوية 
الزرقاء؟ أم بنية "إرهاب" غير منظمة، ال إدارة لها، وال قائد، وال معامل 

 متفجرات؟ 
  مل العلخلق استقرار طويل المدى في الساحة الفلسطينية، على الحكومة

بشكل يمزج بين الجبهات كافة في الوقت نفسه، وذلك يبدأ، إما فورياً، وإما 
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 البعيد.  -في المدى المتوسط 
 على الجيش وحرس سيكون - العملياتي – فوراً، وعلى المستوى التكتيكي 

الحدود والشاباك الحفاظ على مستوى وجود مرتفع، ويمكن أيضاً تعزيز 
القوات في الضفة، وزيادة الجهود االستخباراتية إلحباط العمليات 
ومنعها، إلى جانب إغالق الفتحات في خط التماس والتجهز لفرض إغالق 

اإلرهاب خالل فترة األعياد. من المهم تركيز العمل في مجال "بنى 
الموقوتة"، استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، في محاولة لكسر 

تصعيد"، والدخول إلى فترة األعياد بعد تحقيق  - مصابين -دائرة "قتل
أكبر قدر ممكن من الهدوء. وفي الوقت نفسه، كما تعتقد كافة الجهات 

لفلسطينية، األمنية، يجب ترك هامش عمل ألجهزة األمن التابعة للسلطة ا
وتفضيل إحباط العمليات على يدها كلما سمحت الظروف. واستغالل 
الضغوط التي تمارسها اإلدارة األميركية على أبو مازن، بهدف عودة 

 السلطة إلى نشاطها األمني المستمر في منطقة نابلس وجنين. 
  "أما في شرقي القدس، فالمطلوب تعزيز قوات الشرطة و"حرس الحدود

من إلى الشوارع، باإلضافة إلى الحذر والتنسيق مع األردن في وإعادة األ
 كل ما يخص إدارة الحرم القدسي. 

  وفي المقابل، من المهم تخصيص موارد لزيادة الرصد في المجال
االفتراضي وشبكات التواصل االجتماعي، بهدف إيقاف "المحرضين" الذين 

 ذ. قد يكون أحدهم منّفذ عملية قبل خروجه إلى التنفي

 المواجهة الداخلية تؤثر في األمن القومي
 ال" مقولة تطبيق إسرائيل على الميدان، في" اإلرهاب" دائرة وسُّعلمنع ت 

 : من واالمتناع ،"تفعل
 غيير السياسة المتبعة بالفصل بين المجتمع الفلسطيني و"اإلرهاب".ت -

عقاب إلحاق الضرر بروتين الحياة، وتفعيل قوة مبالَغ فيها، إلى جانب 
جماعي )حصار، وتقليص حاد لعدد العمال في إسرائيل(، وإلحاق الضرر 
باالقتصاد الفلسطيني، أمور كلها ستؤدي إلى نتائج عكسية وتوسيع دائرة 

 "اإلرهاب". 
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تحريك كاسح وسريع لقوات كبيرة  تغيير حاد في نشر القوات في الضفة. -
ن القومي، سيؤدي إلى من الضفة إلى النقب والجليل، مثلما يخطط وزير األم

ضغط كبير على الجيش، ويدفعه إلى تفعيل قوات االحتياط بشكل واسع في 
 أماكن ستكون عرضة لنشوب أعمال شغب.

و ه تدخُّل سياسي في الحسابات األمنية للجيش واإلدارة المدنية والشرطة -
وصفة إلضعاف هذه األجهزة، وإلحاق الضرر بفعاليتها، والتصعيد في 

 الميدان. 
 مة على الحكو - الطويل، وعلى الصعيد االستراتيجي - في المدى المتوسط

أن تقرر ما إذا كانت ستركز على كبح التهديد اإليراني والدفع بالتطبيع، مع 
التشديد على السالم مع السعودية، كما صرّح نتنياهو يوم تأليف الحكومة؛ 

ريد سموتريتش أم تريد الدفع اآلن بخطوات الضم األحادية الجانب، كما ي
وبن غفير، وبذلك تكون في حالة اندفاع نحو التصعيد وسيطرة الساحة 

االستراتيجي والسياسي  -الفلسطينية كلياً على الوضع العام، األمني
 اإلسرائيلي. 

  لحفظ االستقرار على الساحة الفلسطينية وعدم االنجرار إلى داخلها، على
الحرم القدسي، والذي يمكن أن الحكومة المحافظة على الوضع القائم في 

يؤدي تغييره إلى تصعيد في غزة وداخل إسرائيل، كما جرى في حملة 
"حارس األسوار"؛ واالمتناع من القيام بخطوات ضمّ فعلية، وتشريع بؤر 
استيطانية وفرض السيادة، وهي خطوات تتم إدانتها في المنطقة والعالم، 

 من إضعافها.  نية، بدالًويجب العمل على استقرار السلطة الفلسطي
  السلطة الفلسطينية تعيش أصاًل حالة تراُجع كمؤسسة حُكم، وتراُجع

مكانتها في نهاية حُكم عباس يمكن أن يدفع بإسرائيل إلى تخصيص قوات 
عسكرية لملء الفراغ األمني، في الوقت الذي ستنتقل المسؤوليات المدنية، 

افع الضرائب اإلسرائيلي. هذا بالتدريج، إلى إسرائيل، وتقع على عاتق د
االتجاه العام، إذا ما أضيف إليه الضم وفرض السيادة، يمكن أن يقضي 
على مبدأ "الدولتين" كلياً، ويدفع في اتجاه مبدأ "الدولة الواحدة" الذي 
يتحدى جوهر إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية وعادلة. الواقع في القدس 

لة الواحدة، التي سيكون نصف سكانها يشكل نموذجاً يجسّد خطورة الدو
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 أعداء محتملين. 
  في الختام، إن الحالة الفلسطينية في اتجاه تصعيد واضح، واستقرارها هو

المهمة األولى واألهم المطروحة على الحكومة. خطوات غير حذرة، أو تدفع 
بالتصعيد، يمكنها أن "تسحب" إسرائيل إلى داخل الدوامة الفلسطينية وُتثقل 

رتها على التركيز على التحديات األمنية االستراتيجية اأُلخرى في هذه قد
 المرحلة المهمة، وعلى رأسها تقدُّم إيران نحو قدرات نووية. 

  حالياً، ينظر أعداء إسرائيل إلى المواجهة الداخلية التي تمزق المجتمع
 اإلسرائيلي من الداخل، وينتظرون الوقت المالئم، بهدف استغالل األزمة

الداخلية والضرر الذي ُتلحقه بالحصانة القومية واألمنية. وفي أعقاب 
موجة "اإلرهاب" المتصاعدة، سيكون من المهم تفضيل التعامل مع 
التحديات األمنية بشعب موحد. على الحكومة المسؤولة، أن توقف االنقالب 
على النظام وتفكيك المنظومة القضائية، وأن تركز على صوغ ردّ على 

فاع إيران نحو النووي، وعلى جهود أعدائنا، بربط جميع الجبهات اند
وإشعالها، وإعادة الشرعية إلى إسرائيل، وكذلك المبادئ المشتركة بينها 

 وبين حلفائها في الغرب. 
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 صدر حديثاً 
بيت لحم، أقدم كنائس فلسطين: دراسة  كنيسة المهد في

 في العمارة والفنون والتاريخ والتراث
 
 

 : نظمي الجعبةتأليف
أستاذ التاريخ في جامعة بيرزيت، تخرج من جامعة بيرزيت في فلسطين وجامعة  نظمي الجعبة،

في ألمانيا. كان مديرًا للمتحف اإلسالمي، ومديراً لمتحف جامعة بيرزيت، ومديراً مشاركًا  توبنغن
 .2212 سنة منذ المهد كنيسة لترميم الرئاسية اللجنة وعضو الشعبي، المعمار مركز –لرواق 

)بيروت ورام الله: « شعب: التاريخ والتراث الثقافي والنضال سجل - لفتا»منشوراته من الكتب: 
حارة اليهود وحارة المغاربة في القدس القديمة: التاريخ »(؛ 2222مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

القدس »(؛ 2219)بيروت ورام الله: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، « والمصير ما بين التدمير والتهويد
 (.2219)الرباط: منشورات بيت مال القدس الشريف، « ية اإلسرائيليةفي الكتابات التاريخ

 

 : المشاركون بالتأليف
 سمير الديك: تدقيق وتحرير لغوي

 

هذا الكتاب هو األول باللغة العربية الذي يتناول 
مجمل تاريخ الكنيسة، الروحي والمعماري والفني، 
ويتتبع مختلف المراحل التي مرت بها. كما يقدم 
وصفاً تفصيلياً لزخارفها ومعانيها، ويرافق 
أعمال الترميم األخيرة التي كان المؤلف أحد 

 المشرفين عليها.

 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653606
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653606
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653606

