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 ثالثب هجومشنّ  وراء تقفإسرائيل ]مصادر أميركية: 

 [أصفهان في عسكري مصنع على مسيّرة طائرات
 

 03/1/0300"يديعوت أحرونوت"، 
 

أميركية رفيعة  مصادر عن نقالًاألميركية،  "جورنال ستريت وول" صحيفة أفادت
 الذي تم شّنه الهجوم وراء تقف التي هيإسرائيل  أنب المستوى أمس )األحد(،

 رانيإ وسط أصفهان مدينة في عسكري مصنع على مسيّرة طائراتواسطة ثالث ب
 .الماضية قبل الليلة منتصف عند

 الجوي الدفاع وسائط صادر عنها، أن بيان في اإليرانية الدفاع وزارة علنتأو
 على األخريان الطائرتان انفجرت بينما ،الطائرات حدىإ استهداف من تمكنت

 نعالمص لمعدات خلل يبأ الهجوم يتسبب ولم ،بأذى حدأ صبيُ ولم ،المصنع سطح
  ومهماته.

 ثالحدي أن ،المعارضة على المحسوبة "،نترناشيونالإ يرانالتلفزة "إ قناة ذكرتو
 .ذخائر لتصنيع مركز حول يدور

]تابعة لهيئة البث الرسمية  "11 كان"قناة التلفزة اإلسرائيلية  ذكرت، جانبها من
 يف بما ،إيرانية عسكرية قدرات استهدف أصفهان في المسّيرات هجوم أن الجديدة[

 والطائرات البالستية الصواريخ وتطوير النووي بالمشروع المتعلقة تلك ذلك
 حدةواليات المتال تشكيك من الرغم على أنه إلى يشير الهجوم أن واعتبرت، المسيّرة

 ظهرتُ نهان، فإإيرا في النووية لمنشآتإلى ا جوية ضربة توجيهنجاعة  في
 .العقوبات مستوى على فقط وليس ،إيران ضد مباشر بشكل للعملاً استعداد

 لمتحدةا الواليات " بأنالحدث - العربيةالتلفزة السعودية " قناة أفادتفي المقابل، 
 مدينة في بالستية صواريخ مستودع ضرب في شاركتاإسرائيل  ليست أُخرى ودولة



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
3 

 الذي الجوي القصف إن قولها واشنطن في مصادر نقلت عنو. اإليرانية صفهانأ
 الغارة هذه من الرسالة فان ،القناة وبحسب . وقوياً اًشديد كان مسيّراتال ذتهنفّ

 .وتصديرها الصواريخ هذه إلنتاج مصانع بإقامة يرانإو لروسيا السماح عدم هي
 

 تمهيداً  القدس في المسلح الهجوم ذمنفّ  منزل إغالق]
 [باهظاً  ثمناً  بتدفيعهم الفلسطينيين يتوعد ونتنياهو ،لهدمه

 
 03/1/0300"معاريف"، 

 
 أمس قامت الشرطة إن اإلسرائيلية الشرطة بلسان الناطق عن صادر نابي قال

 7 قتل الذي( عاماً 21) علقم خيري الفلسطيني الشاب منزل بإغالق( األحد)
 الماضي الجمعة يوم ذهنفّ مسلح هجوم في بجروح آخرين 3 وأصاب إسرائيليين

 دّ شاألالهجوم  عتبرويُالشرقية،  القدس في" يعقوب نافيه"]مستوطنة[  حي في
 . لهدمه تمهيداً وذلك أعوام، 13 من أكثر منذ دموية

 .القدس الشرقيةويقع المنزل في حي الطور في 

بعد هجوم الجمعة.  ،وكانت قوات الشرطة اإلسرائيلية أمرت سكان المنزل بمغادرته
 شخصاً من أقارب علقم ومعارفه. 22كما قامت يوم السبت الماضي باعتقال 

 نللشؤو المصغر يسرائيلاإل الوزاري المجلس اتخذ أن بعد ،علقم منزل إغالق وجاء
 ذاه في قراراً الماضية قبل الليلة عقده الذي االجتماع في األمنية - السياسية

 عوتسما" رئيس] غفير بن إيتمار القومي األمن وزير هاجم ،االجتماع وقبل .الشأن
 بعدم إياها متهماً ،ميارا - بهراف غالي للحكومة القانونية المستشارة"[ يهوديت
 .النار إطالق هجوم ذنفّ الذي الفلسطيني منزل بإغالق األمن لقوات السماح

 .ميارا إلى نفي مزاعم بن غفير - وسارعت بهراف

وباإلضافة إلى إغالق المنزل، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن المجلس 
الوزاري المصغر قرر اتخاذ سلسلة من الخطوات لمحاربة "اإلرهاب" وجعل 

 "اإلرهابيين" وداعميهم يدفعون ثمناً باهظاً. 
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 وند من ،المستوطنات لتعزيز قريبة خطوات اتخاذ أيضاً تقرر أنه نتنياهو وأضاف
 الوطني التأمين مخصصات إلغاء تقّرر كما .التفاصيل من مزيد في الخوض

 يدعمون الذين الهجمات ذيمنفّ عائالت ألفراد أُخرى ومزايا[ االجتماعي الضمان]
 .أفعالهم

 حملل تصاريح اإلسرائيليين المواطنين آالف منح سيتم أنه إلى نتنياهو وأشار
 قوات نشر سيتم كما .توسيعها أو الترخيص عملية تسريع خالل من ،السالح

 لجمع العمليات من بسلسلة األمن أجهزة وستبدأ والشرطة، الجنود من إضافية
 .اعتقاالت وتنفيذ القانونية، غير األسلحة ومصادرة االستخباراتية، المعلومات

 رئيس الحكومة اإلسرائيليين على االلتزام بالقانون. وحثّ

 رحسيقت إنه ،االجتماع بعد المصغر، الوزاري المجلس في عضو وهو غفير، بن وقال
 .الهجمات ذيمنفّ بحق  اإلعدام عقوبةتنفيذ ب يسمح قانوناً قريباً

كما حضر اجتماع المجلس الوزاري المصغر زعيم حزب شاس أرييه درعي الذي 
ي منصب وزاري بسبب عدد من اإلدانات الجنائية ضده في الماضي، من تولّمُنع 

 .لمشاركة بصفة مراقبإلى الكن نتنياهو دعاه 

 إطالقب السبت يوم فلسطيني فتى قام ،"يعقوب نافيه" في الهجوم غداة أنه ذكريُ
 إلى ىأد ما، وهو الشرقية القدس في سلوان في يينإسرائيل مستوطنين على النار

 وأصابه الفتى على النار بإطالق آخر مستوطن وقام. بجروح منهم اثنين إصابة
 13) عليوات محمد محمود هو المصاب الفتى إن فلسطينية مصادر وقالت. بجروح

 بإغالق قامت يةسرائيلاإل الشرطة قوات أن إلى نفسها المصادر وأشارت(. عاماً
 .لهدمه تمهيداً ،أيضاً عائلته منزل

 لموغأ مفرق من بالقرب مطعم على النار فلسطيني شاب فتح ،أيضاً  السبت ويوم
 ،ضاًأي السبت ليلة وفي. إصابات بوقوع التسبب دون من ،أريحا مدينة من القريب

 مستوطنة من بالقرب أمن حارس بنيران مسدساً حملي فلسطيني شاب قُتل
 .الغربية الضفة شمال في" كدوميم"
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 وقطاع الغربية الضفة في العنف دتصاعُ من أيام بعد الجمعة يوم هجوم وجاء
 أسفرت عندما الماضي الخميس يوم صباح منذ كبير بشكل التوتر وازداد. غزة

 9 مقتل عن جنين مخيم في فلسطينية خلية ضد يسرائيلاإل للجيش عملية
 إلحباط ضرورية كانت العملية هذه إن يسرائيلاإل الجيش وقال فلسطينيين،

 قامت اإلسالمي الجهاد لحركة تابعة محلية خلية جانب من وشيك هجوم مخطط
 .نارية وأسلحة متفجرات بتجهيز

 في خصواري بإطالق غزة قطاع في فلسطينية فصائل قيام الجمعة يوم فجر وشهد
 .جوية غارات بشنّ إسرائيل عليها ردت ،يةسرائيلاإل األراضي اتجاه

واعتبرته رداً على عملية الجيش يوم  ،وأشادت حركة "حماس" بهجوم يوم الجمعة
 .الخميس، لكن الحركة لم تعلن مسؤوليتها عنه

 
 عشرات اإلنذارات انزتيابح]بيان الشرطة اإلسرائيلية: 

 [عمليات تنفيذعلى  فلسطينيينشبان  عزم بشأن
 

 03/1/0300موقع "والال"، 
 

 23أكثر من  زتهايابح نمس )األحد( إأ يةسرائيلاإل الشرطة بيان صادر عن قال
رفع  في وقت أعلنت وذلك ،عمليات تنفيذعلى  فلسطينيينشبان  عزم بشأن إنذاراً

حي ]مستوطنة[  في النار إطالق عمليتيْ حالة التأهب إلى الدرجة القصوى في إثر
 .أول أمس )السبت( سلوان وفي ،يوم الجمعة الماضي" يعقوب نافيه"

 المدن مراكز في مكثف لبشك عناصرهانشرت  الشرطة وأضاف البيان أن
اليهود الحريديم ]المتشددون  يقطنها التي المناطق في صوصاًوخ، والمستوطنات

 بحسبومنح الشعور باألمن،  دينياً[ من أجل الردع وإحباط أي نشاطات "إرهابية"
 .تسفي بار سيغال الشرطة في العمليات شعبة رئيسة ما أكدت



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
6 

 لكوكذ عام، قبل هاترصد لتيمثل ا مؤشرات أن الشرطة رصدت تسفي بار وأضافت
" العسكرية التي قام الجيش اإلسرائيلي بشنها في األسوار حارسعملية " عشية

  ، وهي تدل على تصعيد في العمليات.2321قطاع غزة في أيار/مايو 

 معنية غير "حماس" حركة إسرائيلي رفيع المستوى إن أمني مصدر وقال
 ،القدس إشعال وعلى ،الضفة في" اإلرهاب" على ضتحرّ  لكنها، تصعيدالب

 ةوقابل حساسة فترة في موجودون نناإ" :وأضاف. األقصى المسجد في صوصاًوخ
 ،لقّبتع الميدان وتهدئة مدروس، وبشكل ردةابأعصاب ب العمل وينبغي ،لالشتعال

 ."وحكيم صحيح بشكل واالستعداد

السائد في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية  التخوف وأفادت مصادر أمنية أُخرى بأن
" عقوبي نافيه" عمليتيْ بتقليد يقومون فلسطينيون ذهاينفّ  عمليات مناآلن هو 

 . وسلوان

 وتهدئة التصعيد منع هو حالياً األكبر التحديوأكدت هذه المصادر نفسها أن 
 .ثالثة انتفاضةإلى  الوصول وعدم الوضع

 
 تظاهرات االحتجاج في شاركواآالف اإلسرائيليين  عشرات]

 [القضاء جهاز إضعاف وخطة نتنياهو حكومة ضد

 
 02/1/0300"يديعوت أحرونوت"، 

 
تظاهرات االحتجاج التي  في آالف اإلسرائيليين مساء أمس )السبت( عشراتشارك 

 طةوخ نتنياهوبنيامين  حكومة ضدومدن ُأخرى،  وحيفا والقدس أبيب تلجرت في 
 المحكمة وتقويض القضاء جهاز إضعاف إلى الرامية ليفين ياريف العدل وزير

 .العليا

 شارع في شخص في التظاهرة التي أقيمت 230333 نحو شارك ،أبيب تل فيف
 كما .شخص 130333نحو  حيفا تظاهرة فيشارك و. "هبيما" وساحة" كبالن"

 ،القدس في ةيسرائيلاإل الدولة رئيس منزل أمامفي تظاهرة أقيمت  المئات شارك
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، وشارك مئات في هرتسليا في البلدية مبنى أمام تظاهرة في آالف شارك مابين
 بالقرب من القدس. موديعين في تظاهرة أقيمت قبالة منزل وزير العدل

 ظاهراتهذه الت مع تزامناً  ،الشوارع من العديدبإغالق  يةسرائيلاإل الشرطة وقامت
 .االحتجاجية

 ضد شاركوا في التظاهرة التي جرت في تل أبيبشخص  1330333وكان أكثر من 
شاركوا في تظاهرات  آالف عدة إلى باإلضافة الماضي، األسبوع نتنياهو حكومة
 .والقدس السبع وبئر حيفاالوقت نفسه في  فيأقيمت 

اإلسرائيلي خالل اجتماع عقده  القضاء جهاز شنّ هجوماً حاداً على نتنياهو وكان
 في القوانين سنّ أن واعتبر مع عشرات رجال األعمال يوم الجمعة الماضي،

 بسبب تدخُّل جهاز القضاء. االقتصاد أمام هائالً اًعائق يشكلإسرائيل 

 بتوقيع االقتصاديين الخبراء مئات قيام اجتماع نتنياهو هذا على خلفية وجاء
 لحقستُ القضاء جهاز إلضعاف وليفين نتنياهو خطة أن من فيها رواحذّ عريضة

 .اإلسرائيلي باالقتصاد كبيراً ضرراً

 نعهام خالل من ،العليا المحكمة صالحيات تقليصإلى  تهدف ليفين خطة أن ذكريُ
إلى و ة،دستوري عتبرتُ أساس قوانين مع وتتناقض الكنيست هايسنّ قوانين إلغاء من

 الحكومة، تتخذها قرارات في المحكمة نظر لدى المعقولية عدم اعتبار إلغاء
 قابةن إشراك وعدم ةالقضا تعيين لجنة في السياسيين قوة تعزيز إلى باإلضافة
 .فيها المحامين
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 اللواء في االحتياط عاموس يادلين، رئيس االستخبارات العسكرية
 سابقاً وباحث في مركز بلفور في جامعة هارفارد

"N12 ،"02/1/0300 
 

 ": إنها اللحظة التي يتعين فيها على رئيس الحكومةN12يادلين لموقع "
 نتنياهو أن يقرر ماذا يريد من الفلسطينيين

 
س: لو طُلب منك أن توصي المجلس الوزاري المصغر اآلن بما يجب أن يفعله في 

 جميع الجبهات، ما الذي ستكتبه في وثيقة التوصيات؟
سلّم األولويات فيما يتعلق بالجبهات. لقد حدده  "قبل كل شيء، يجب وضع -

رئيس الحكومة في خطابه أمام الكنيست: كبح إيران، وإقامة عالقات مع 
السعودية، وإنشاء قطار من الضواحي إلى الوسط. ما نراه اليوم هو سيطرة 
الجبهة الفلسطينية على جدول األعمال واستحواذها على كل االهتمام. 

الحكومة وزير الخارجية األميركي بلينكن للتحضير  عندما يلتقي رئيس
لالجتماع مع الرئيس جو بايدن، فبدالً من التحدث عن إيران أو السعودية، 

 الفلسطيني." 'اإلرهاب'سيتحدث عن 
"يجب على حكومة نتنياهو أن تقرر اآلن ماذا تريد أن تفعل في الساحة  -

دولة واحدة بين البحر ونهر الفلسطينية. إذا كانت تريد الضم والوصول إلى 
األردن، فإن ما يجري في القدس اآلن هو بروفة لوضعنا المستقبلي مع 

العربية، الذين ال يُعتبرون اليوم مواطنين، لكنهم  -الجماهير الفلسطينية 
سيصبحون كذلك بعد الضم. يتعين على نتنياهو أن يختار أي عملية يريد 

م القيا اف العملية السياسية، أوأن يقودها حيال الفلسطينيين: استئن
 بخطوات أحادية الجانب؛ حالياً، يبدو أنها ُوضعت جانباً."
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 -" حالياً، من الواضح عدم وجود مَن نتحدث معه في الجانب الثاني -
"حماس" تسيطر على غزة، والسلطة الفلسطينية ضعيفة جداً على األرض 

، سطيني، يجب أن نقرروتعاني جرّاء فقدان الشرعية. لكن في الموضوع الفل
نحن اإلسرائيليين، ماذا نريد، وليس أن يُملي علينا الطرف الثاني ما يريده. 

عامًا؟ وهل نريد  23يجب أن نفهم في أي دولة نريد أن يعيش أوالدنا بعد 
 أن يعيشوا في دولة يهودية وديمقراطية؟"

"يتعين على إسرائيل أن تقرر ما إذا كنا نريد الربط بين كل الساحات. زعيم  -
"حماس" يحيى السنوار يريد الربط بين كل الساحات بشدة. هو يريد البقاء 
في غزة، حيث يسود الهدوء، وتجري أعمال إعادة البناء، والعمال يذهبون 

ع، في كل صباح للعمل في إسرائيل. في المقابل، هو يؤجج الوض
والتحريض ال يأتي من جهته فقط، بل من بيروت، ومن تركيا، ومن 

الموجودة خارج القطاع. يجب على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت  'حماس'
مع ساحة القدس، أو في أفضل األحوال،  ستتعامل مع كل الساحات، أم فقط

 مع الضفة الغربية فقط."
في رره ما إذا كانت ترغب تق"األمر الثاني الذي يتعين على إسرائيل أن  -

استعادة السلطة الفلسطينية الحوكمة والعودة إلى التنسيق األمني، أم أننا 
نفكر، ومع األسف، هذا ما أفكر فيه أنا أيضاً، في أن السلطة ليست قادرة 
على ذلك، حتى لو رغبت فيه. لقد منحتها إسرائيل فرصة في جنين، وهي 

 ."'اإلرهابية'لم تنجح في القضاء على العمليات 
 س: ما هي الخطوات التي يجب القيام بها على األرض؟

معالجة الحدود  -2"تكثيف القوات وإعادة األمن إلى الشوارع.  -1
المخترَقة: من األردن يدخل السالح والمال، وأيضاً من منطقة التماس. 

يجب التمييز بين  -3يجب تعزيز منطقة التماس والحدود مع األردن. 
، الجمهور نفسه ليس متورطاً في 'اإلرهاب'لسطيني وبين الجمهور الف

ألف شخص يعملون في  163، هو يريد أن يعمل في إسرائيل: 'اإلرهاب'
التعامل مع  -2ألفاً من قطاع غزة.  23إسرائيل من الضفة الغربية، و

ك ـرورة تلــس بالضـن ليـن الجبهات، لكـط بيــا الربـ"حماس"، إذا قررن
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وءاً موجودون في بيروت، ـيون األكثر سـغزة. فالحماسودة في ــالموج
وسائل التواصل االجتماعي: نحن نعرف  -5ر. ــا وقطـي تركيـوف

بالتأكيد ماذا يجري في وسائل التواصل، على صعيد استخباراتي، أو 
على صعيد العمليات المضادة التي يمكن القيام بها هناك. اآلن، هذا ما 

. هذه ليست فترة االنتفاضة الثانية التي كان يحرّك المهاجمين األفراد
ر ـو التحريض وتوفّـة. اآلن، ما يحرك هـات وبنى تحتيـفيها تنظيم

التعامل بصورة تفاضلية مع المدن الفلسطينية، بما  -6الح. ـالس
منع أي تحرك يمكن أن  -7يتالءم مع نسبة خطورتها وسيطرة السلطة. 

 يُشعل مواجهة في الحرم القدسي."
 

 محلل سياسي -يوآف ليمور 
 02/1/0300"يسرائيل هَيوم"، 

 
 إيران بعد الهجوم في أصفهان: الرسالة الموجهة إلى

 نستطيع الوصول إلى كل مكان
 

  التسريب األميركي بأن إسرائيل هي التي تقف وراء الهجوم على منشأة
إنتاج سالح إيراني في أصفهان، يدل على أهمية الحادثة. فالقيادة 
السياسية واألمنية في واشنطن لم تكن لتتكبد عناء التطّرق إلى حادثة 

 ثانوية، وهي فعلت ذلك كي تتنصل من مسؤولية الحادثة.
  أيضاً الردود الهستيرية والمتناقضة من طهران تدل على اإلحراج، وعلى

الضرر الكبير الذي لحِق بالمنشأة التي تنتج منظومات صاروخية 
لصور التي ُنشرت عن مكان الهجوم أظهرت اندالع ومسيّرات متطورة. ا

حريق كبير في المنشأة، لكن اإليرانيين اّدعوا أن المسيّرات التي هاجمتهم 
 جرى اعتراضها وهي في طريقها، وأنها لم تتسبب بأذى كبير.

  إن مثل هذا الهجوم يتطلب مزيجاً من استخبارات نوعية ومن قدرة عمالنية
تخباراتي، يجب معرفة تفاصيل المنشأة وقدراتها عالية. في الجانب االس

والمكان الدقيق الذي تتواجد فيه المواد التي يجب مهاجمتها، وعدد 
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األشخاص الموجودين في المكان. ومن المعقول أن يكون سبب اختيار 
توقيت الهجوم عشية يوم السبت، أي خالل عطلة نهاية األسبوع، وجود عدد 

قليص إصابة مدنيين بقدر الممكن، وبالتالي قليل من األشخاص، وذلك لت
 المطالبة باالنتقام.

  على الصعيد العمالني، كان يتطلب القدرة على إرسال مسيّرات محملة
بالذخيرة تنفجر فوق الهدف بدقة متناهية. ونظراً إلى أن المقصود مسيّرات 

( لم يكن من الممكن Quadcopterصغيرة نسبياً )من طراز كوادكوبتر 
 إرسالها من خارج حدود إيران، بل من داخل أراضيها.

  ،وهذا يتطلب قدرة عالية موجودة فقط لدى عدد قليل من الدول في العالم
وفي طليعتها إسرائيل. وكان سبق أن اتُّهم الموساد في الماضي بأنه هاجم 
أهدافاً في إيران بصورة مشابهة، مثل الهجوم الذي وقع قبل عام ضد 

 ه التي يّصنع فيها اإليرانيون مسيّرات هجومية.منشأة كرمنشا
  في العام الماضي، سرّعت إيران كثيراً في إنتاج المسيّرات، باألساس من

، وذلك بعد العقود التي وقّعتها مع روسيا التي تستخدم 136طراز شاهد 
هذه المسيّرات في حربها في أوكرانيا. مؤخراً، علمت "يسرائيل هَيوم" بأن 

قّعتا عقداً إضافياً، بموجبه، من المفترض أن تزود إيران موسكو الدولتين و
بمئات المسيّرات. هذا باإلضافة إلى الجهد اإليراني في تسريع وإنتاج 
المسيّرات لحلفائها في المنطقة، وعلى رأسهم حزب الله في لبنان 

 والحوثيون في اليمن، والميليشيات الشيعية في العراق.
 ة تثير قلقاً كبيراً في إسرائيل، ويمكن االفتراض أنها هذه األنشطة اإليراني

تُقلق أوكرانيا والدول الغربية المؤيدة لها. ومن المعقول أن األميركيين لم 
يفاجأوا بالهجوم، على الرغم من تنصُّلهم من المسؤولية، من خالل 
التسريبات إلى "الوول ستريت جورنال" في األمس، وهو ما يدل على 

رد فعل إيراني مضاد )ضد قواتهم في العراق(، وربما يريدون تخوّفهم من 
 أيضاً إبقاء الباب مفتوحًا للمحادثات بشأن االتفاق النووي.

  على افتراض أن إسرائيل هي فعالً وراء الهجوم، فهذه هي العملية األولى
التي تنفَّذ خالل والية حكومة نتنياهو الجديدة. في الماضي، قاد الموساد 

ئيسه السابق يوسي كوهين سياسة عمالنية عدائية ضد إيران، بقيادة ر
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 ويبدو أن خليفته ديفيد برنيع يريد مواصلة المسار عينه.
  ،الهدف من هذه الهجمات، ليس فقط التشويش وعرقلة العمليات اإليرانية

بل أيضاً خلق ردع، ومن الطبيعي أنها تزيد في االحتكاك بين البلدين. في 
ألمس أصوات تطالب باالنتقام من إسرائيل، رداً على طهران، برزت في ا

هجومها، ويجب على إسرائيل أن تستعد لهجوم إيراني مضاد، على غرار 
الهجمات التي قام بها الحرس الثوري اإليراني في األعوام األخيرة ضد 
سفن تعبر الخليج الفارسي تملكها إسرائيل، وأيضاً بواسطة الهجوم على 

 رائيلية في شتى أنحاء العالم.أهداف وشخصيات إس
 

 محلل سياسي -أفرايم غانور 
 03/1/0300"معاريف"، 

 
 هذا هو الحل المطلوب لخفض الهجمات في القدس

 
  في حي نافيه يعقوب وفي مدينة دافيد -الهجومان األخيران في القدس- 

قوّضا بصورة كبيرة الحياة اآلمنة في عاصمة إسرائيل، وطرحا أسئلة 
التعايش في العاصمة الموحدة التي تحولت، عملياً، إلى قنبلة كثيرة عن 

ديموغرافية موقوتة، باألساس بسبب القرى ومخيم الالجئين شعفاط، 
الذين جرى ضمّهم إلى الدولة بعد حرب األيام الستة ]حرب حزيران/يونيو 

1967.] 
  في هذه القرى التي تشمل جبل المكبر وبيت حنينا وسور باهر وكفر عقب

 %25ألف فلسطينياً، يشكلون نحو  353سكن اليوم قرابة يلندية والطور، وق
من سكان العاصمة. والمقصود أكبر تجمُّع سكاني فلسطيني مديني في 
أراضي الضفة الغربية، بينما هؤالء السكان، في أغلبيتهم، معادون لدولة 

 إسرائيل، وأغلبية المهاجمين أتت من هذه القرى.
 ذه القرى، فإن ثمة صعوبة كبيرة في السيطرة على ما على الرغم من ضمّ ه

يجري فيها بسبب الكثافة السكانية، باإلضافة إلى الصعوبة في إيجاد 
حاجز بين هذه القرى وبين األحياء اليهودية. وفي الوقت الذي نجح 
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الشاباك والجيش اإلسرائيلي في تقديم ردّ شامل على "اإلرهاب" في نابلس 
إن المشكلة األصعب التي تواجهها المؤسسة األمنية وجنين وضواحيها، ف

هي كيفية مواجهة "إرهاب" األفراد، من الذين يحملون الهوية اإلسرائيلية، 
والذين يأتون من هذه القرى، ويمكنهم التنقل بحُرية في القدس، والوصول 

 إلى أي مكان في وسط البلد.
 غير صحيح بين مما ال شك فيه أن المقصود هنا ارتباط غير طبيعي و

العاصمة القدس وبين هذه القرى، وخالل أعوام عديدة، لم يستوعب العديد 
من الحكومات أن هذا االرتباط، باإلضافة إلى المشكالت األمنية الصعبة 
التي يخلقها، فإنه يشكل أيضاً خطراً ديموغرافياً على القدس، وعلى الهوية 

 اليهودية لعاصمة إسرائيل األبدية.
  قدّم عضو الكنيست يوئيل حسون، من قائمة المعسكر 2317في سنة ،

الصهيوني، اقتراح قانون إلنقاذ القدس كعاصمة يهودية وديمقراطية، 
طلب فيه من الحكومة الموافقة خالل نصف عام على إخراج القرى 
الفلسطينية ومخيم شعفاط، الذين جرى ضمّهم، من األراضي التابعة لبلدية 

هم إلى المنطقة ب وج، أي إلغاء إعطاء سكان هذه عاصمة إسرائيل، ونقل
 القرى اإلقامة الدائمة. وتم رفض االقتراح بالقراءة األولى.

  وفي الوقت الذي يغيّر "اإلرهاب" الفلسطيني في األعوام األخيرة في شكله
هناك المزيد من الهجمات التي يقوم بها أفراد مجهولون،  - وطرق عمله

كشفهم، لم يبقَ هناك حلّ صحيح وناجع  في أغلبيتهم، ومن الصعب
لمواجهة هذا الوضع سوى االنفصال عن هذه القرى، وعن مخيم شعفاط 
في القدس. مثل هذا االنفصال سيجعل عاصمة إسرائيل أكثر أمناً. ومن أجل 
هذه الغاية، المطلوب زعامة قوية وبراغماتية قادرة على اتخاذ قرارات 

على استشراف ما سيجري في األعوام شُجاعة ترى المستقبل، وقادرة 
المقبلة. لقد جرت تجربة جميع الحلول لمواجهة هذا النوع من "اإلرهاب"، 

 وتبين أنها كلها غير ناجعة.
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 حديثاً در ص
كنيسة المهد في بيت لحم، أقدم كنائس فلسطين: دراسة 

 في العمارة والفنون والتاريخ والتراث
 
 

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

توبنغن في ألمانيا. كان مديرًا للمتحف اإلسالمي، ومديراً لمتحف جامعة بيرزيت، ومديراً مشاركًا 
 .2313 سنة منذ المهد كنيسة لترميم الرئاسية اللجنة وعضو الشعبي، المعمار مركز –لرواق 

)بيروت ورام الله: « سجل شعب: التاريخ والتراث الثقافي والنضال - لفتا»منشوراته من الكتب: 
هود وحارة المغاربة في القدس القديمة: التاريخ حارة الي»(؛ 2323مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

القدس »(؛ 2319)بيروت ورام الله: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، « والمصير ما بين التدمير والتهويد
 (.2319)الرباط: منشورات بيت مال القدس الشريف، « في الكتابات التاريخية اإلسرائيلية

 
 : المشاركون بالتأليف
 مير الديكس: تدقيق وتحرير لغوي

 

 

اب هو األول باللغة العربية الذي يتناول هذا الكت
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.
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