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 ]دبابات الجيش اإلسرائيلي تهاجم مواقع لـ"حماس" في قطاع غزة
 على إطالق صاروخ وزرع عبوة ناسفة في المنطقة الحدودية[رداً 

 
 9/3/0203"معاريف"، 

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

 الحدود في منطقةالقوات مواقع هذه تفجير عبوة ناسفة بالقرب من ب )األربعاء(
من دون أن يسفر وذلك خالل نشاط ميداني غربي السياج الحدودي،  ،مع قطاع غزة

 .إصابات بين الجنود ذلك عن وقوع أي

على ذلك، هاجمت دبابات للجيش اإلسرائيلي أبراج مراقبة  رداًوأضاف البيان أنه 
نان أصيب اث ،جنوب القطاع، وبحسب تقارير فلسطينية " فيحماس"تابعة لحركة 

  .صابات بين القوات االسرائيليةإولم تقع  ،ح طفيفةبجرو "حماس"من نشطاء 

إطالق صاروخ من  إثرفي  أمسرعت صباح أن العبوة الناسفة زُ  ويسود االعتقاد
من  بالقرب ،داخل األراضي اإلسرائيلية هطوسقو ة قبل الماضيةالقطاع خالل الليل

ة اإلسرائيليأن تبحث القوات  "حماس"ع نشطاء توقّ وعلى ما يبدو،السياج األمني. 
 .وضعوا القنبلة هناك مقدماً ولذا، ،عن المكان الذي سقط فيه الصاروخ

من  طلبت في منطقة الحدود مع القطاع أنها أعلنت السلطات المحليةو هذا،
ووقف أي أعمال زراعية فيها  المنطقة القريبة من الحدود القيام بإخالءالمزارعين 

 حتى إشعار آخر.
 

 

 

 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
3 

 قرار برلمان جنوب أفريقيا]وزارة الخارجية: 
 [خزومُ  شينم مع إسرائيلخفض مستوى العالقات 
 

 9/3/0203"يسرائيل هيوم"، 
 

أعربت اسرائيل عن أسفها لقرار البرلمان في جنوب أفريقيا خفض مستوى 
 خز.ومُ شينووصفته بأنه قرار م ،العالقات بين الدولتين

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية اإلسرائيلية أمس )األربعاء(، أنه في  
الوقت الذي تقوم دول أفريقية وإسالمية عديدة بتعزيز وتعميق العالقات مع 

ذ جنوب أفريقيا تحبّفإن  ،في خانة المصالح المشتركة لكون ذلك يصبّ  ،اسرائيل
 .إليها كثيراً ءيسيساألمر الذي  ،تدهور العالقات

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى إن القرار الذي اتخذه البرلمان 
 5في كيب تاون رمزي ألنه ال يوجد سفير معتمد لجنوب أفريقيا لدى اسرائيل منذ 

 أعوام.

في بيان ودعت  ،بالقرار الجنوب أفريقي "حماس"رحبت حركة  ،وفي قطاع غزة
في القارة األفريقية إلى قطع عالقاتها هذه الدولة وسائر الدول صادر عنها 

 الدبلوماسية واالقتصادية مع إسرائيل.
 

 منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط يدين]
 [الهجمات الجديدة للمستوطنين في حوارة ويطالب إسرائيل بمحاسبتهم

 
 9/3/0203"يديعوت أحرونوت"، 

 
أصدر منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط تور وينسالند 

ي فالهجمات الجديدة للمستوطنين في بلدة حوارة  دان فيه ( بياناًاألربعاءأمس )
 .الضفة الغربية، وطالب إسرائيل بمحاسبتهم
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 ةيكيف بشأنفي الوقت الذي ظهرت شهادة جديدة مروعة هذا وينسالند  بيانوجاء 
 ،غارمع أطفال صفلسطينية أسرة  سيارة تقلّل اإلسرائيليين نيمستوطنال ةهاجمم
 .حطموا النوافذ وأطلقوا الرصاصالذين و

إنني قلق للغاية من استمرار العنف، وفزعت من هجمات المستوطنين البيان: " وقال
اإلسرائيليين ضد الفلسطينيين قبل يومين في حوارة بالقرب من نابلس. على 

." ائيل، كقوة محتلة، أن تضمن حماية السكان المدنيين، ومحاسبة الجناةإسر
أدين الهجمات ، وأدين عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وأضاف: "إنني

الفلسطينية ضد اإلسرائيليين. يجب حماية جميع المدنيين من العنف. نحن في 
 ."خضم دائرة عنف يجب وقفها على الفور

من مداهمة الجيش اإلسرائيلي  المنسق األممي أيضاً وأعرب البيان عن انزعاج
بين قوات األمن اإلسرائيلية  إطالق النارل التي أدت إلى تبادُ ، ولمدينة جنين

ذ الهجوم الذي وقع في منفّهم بمن في ،فلسطينيين 6ومسلحين فلسطينيين وقتل 
 شباط/فبراير الفائت وأدى إلى مقتل مستوطنْين إسرائيليْين. 26يوم  حوارة

 العقبة في المملكة األردنيةالمؤتمر، الذي ُعقد مؤخراً في تم في وجاء في البيان أنه 
إيجاد طريق للمضي في حال الرغبة في يجب تنفيذها قطع التزامات  ،الهاشمية

الشهر الماضي بين إسرائيل ومسؤولين  المؤتمر الذي عُقدفي إشارة إلى وذلك ، قدماً
 .بهدف تهدئة التوترات ،أردنيين والسلطة الفلسطينية

ب في أعقاب هجوم المستوطنين غير المسبوق في حالة تأه  كانت حوارة  يُذكر أن
فبراير، والذي جاء بعد ساعات من قيام فلسطيني بإطالق النار شباط/ 26في 

ما أسفر عن مقتل شقيقين ، وهو البلدة على سيارة إسرائيلية كانت تسير في
ووردت أنباء عن اشتباكات بين المستوطنين والفلسطينيين في البلدة مرة  .داخلهاب
مع إصابة عدد من السكان  الماضي، ثنينخرى في وقت متأخر من يوم االأُ

أن ب ،على حد سواء ،فلسطينيون وسكان المحليين. وأفاد مستوطنون إسرائيليون
 .ها الطريق الرئيسي في البلدةعبورأثناء  في لرشق بالحجارةلعرضت سياراتهم ت
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 تسريع وتيرة المصادقة علىتعتزم الحكومة اإلسرائيلية ]تقرير: 
 [األسبوع المقبل ئيجهاز القضاالخطة إضعاف  التي تتضمنها تشريعاتال

 
 9/3/0203"هآرتس"، 

 
الرسمية الجديدة[ أمس  " اإلسرائيلية ]تابعة لهيئة البث11ذكرت إذاعة "كان 

 ريعاتتشالتسريع وتيرة المصادقة على تعتزم الحكومة اإلسرائيلية  )األربعاء( أن
ع دفالومن خالل  ،األسبوع المقبل ئيجهاز القضاالخطة إضعاف  التي تتضمنها

 .الخطة بالتوازي قسميْقدماً ب

ن ع تحدثت إسرائيلية متعددةويأتي ذلك بخالف تام مع تقارير في وسائل إعالم 
 ةاإلسرائيلي الدولة لدى رئيس بشأن تلك الخطةتسويات ومفاوضات متواصلة 

 يتسحاق هرتسوغ. 

 ياريف ليفين، الذي يقود وعلمت صحيفة "هآرتس" بأن وزير العدل اإلسرائيلي
ها التسويات المقترحة ويرفضيعارض الخطة في الكنيست،  عملية تمرير تشريعات

إيقاف ما زالوا متمسكين بموقفهم الداعي إلى معارضة رؤساء أحزاب ال وأن ،بشدة
 .مع االئتالف بشأنها التشريعات من أجل إجراء مفاوضات

 فيتوافقات واسعة  إنه ال توجد حالياً  وقال قياديون في حزب الليكود لـ"هآرتس"
 متناول اليد بشأن تسويات كهذه. 

"ال  وأضاف:خداع،  يذه هتسويات كه بشأنالتقارير  وأكد أحد هؤالء القياديين أن
ليفين يريد التحدث عن إن ولن تكون كهذه في األيام القريبة.  ،توجد توافقات

للمصادقة عليه  اًفقط، وعندما يكون كل شيء جاهز 92الـ تسوية في الدقيقة 
م فيها هاوالرئيس يس ،تجري مماطلة ،بالقراءتين الثانية والثالثة. وفي هذه األثناء

 ."أيضاً

ستجري األسبوع المقبل مداوالت في  مصادر مقربة من الحكومة، وبحسب
 لىيتطرق إالذي و ئي،جهاز القضاالالقسم الثاني من خطة إضعاف  بشأنالكنيست 

لغته أ إمكان سّن قانونلكنيست ل ]التي تتيحالرقابة القضائية و"فقرة التغلب" 
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موازاة ذلك، سيتم إجراء بو .التصويت عليه بالقراءة األولىسيتم و [،المحكمة العليا
ن القسم األول م بشأنفي الكنيست والقضاء مداوالت في لجنة القانون والدستور 

 ومنع المحكمة العليا من ،الخطة الذي يتناول تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة
للتصويت عليه بالقراءتين  تعديالت فيها، تمهيداً إجراء إلغاء قوانين أساس أو

 .ةالثانية والثالث

تتعلق جري مداوالت أن معظم األطراف التي تُ من ناحية أُخرى، تبين أمس
ف ما يُعر معلى السماح بتقدّت وافق ،الخطة تحت رعاية هرتسوغ بشأنتسويات ب

ويقضي بمنع  ،" الذي صودق عليه بالقراءة التمهيدية2"قانون درعي  باسم
ت المحكمة إلغاء تعيين المحكمة العليا من التدخل في تعيين وزراء، بعد أن قرر

ي الت وقد أبدت أطراف من "اليسار الصهيوني" .رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيراً
 أنه من دون موافقتهم بحجة ،هذا القانون على سنّ موافقتهاتشارك في المداوالت 

بشأن خطة إضعاف الجهاز  تسويةالمتعلقة بالال يمكن أن تتقدم المداوالت  هذه،
 القضائي.

لى ليفين ع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يحضّ إنمصادر في الليكود  وقالت
 أن نتنياهو معنيّ  تمن دون التطرق إلى تفاصيلها. وأضاف ،التوصل إلى تسوية

على  اًوال يوافق إطالق ،لكن ليفين يهدد باالستقالةو ،بالتوصل إلى توافقات بسرعة
ول أة في الخطة. وأعلن ليفين أو التنازل عن المبادئ األساسي ،وقف التشريعات

خطة طرحها  وقالت إنها ،أن التسوية التي نشرتها وسائل اإلعالم أمس )الثالثاء(
 .تفرغ اإلصالح القضائي من مضمونه ،هرتسوغالرئيس 

خطة من  نه لم يبلور بعد خطة نهائية تشكل بديالًأ من ناحيته، أكد هرتسوغ
قدمها هناك عدة مقترحات أن  لىشار إ. وأئيجهاز القضاالالحكومة إلضعاف 

 .هاتداول ، وجرىباحثون أكاديميون في األسابيع األخيرة

 ئي معارضتهمجهاز القضاالقادة االحتجاجات ضد خطة إضعاف  أعلن ،كذلك
 .لمقترح الذي نُشر على أنه مقترح هرتسوغ للتسويةل

لجنة تعيين السيطرة على نقل : "إن قادة االحتجاجات وجاء في بيان صادر عن
 الً منك منح ورئيس الدولةالقضاة إلى سياسيين شبيه بالدخول إلى ديكتاتورية. 
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روتمان ونتنياهو مفتاح الدخول إلى سيمحا سموتريتش وبتسلئيل ليفين و
حصلوا على كل ما يريدون: محكمة سياسية،  من ناحيتهم، ديكتاتورية. وهم

 أماعاقر.  ئيوجهاز قضا ،دحكومة محصنة من أي انتقاومحكمة عليا عاقر، و
فقد تلقوا المكافحين منذ شهرين من أجل الديمقراطية في إسرائيل  مئات آالف

للتعهدات العلنية، أدار الرئيس خطوة أحادية الجانب  . وخالفاًهمهوبصقة في وج
وسنستمر في ، خرى. لن نقبل هذالديكتاتورية أُ في غرف مظلمة وقدم مقترحاً 

 ."يش تحت ديكتاتوريةالكفاح، ألننا لن نع

 

 

      
 

 معهد دراسات"سابق ومدير  لواء - لعادجعاموس 
 ناجامعة رايخم" في السياسات واالستراتيجيا

 N12" ،8/3/0203موقع "
 

 يجب إيقاف االنقالب الدستوري الذي :صرخة تنبيه أخيرة]
 [معزولة ومتخلفةوسيحول إسرائيل إلى دولة ضعيفة 

 
  في النظريات االستخباراتية، هناك طريقة مقبولة تسمى المؤشرات

لتنبؤ بالتهديدات التي تغدو حقيقية ومحسوسة أكثر. اليوم، إلى ااألساسية 
وبحسب هذه النظرية، تتراكم في إسرائيل عدة أحداث لتشكل صورة مقلقة 

 ل االنقالبيمكن أن يحوّ ،خطورتها، وبحسبهامن حيث جداً، غير مسبوقة 
، وقوية أمنياً ووطنياً  ،القضائي إسرائيل من ديمقراطية منتعشة اقتصادياً

 ع. مع اقتصاد في حالة تراجُ ،كتاتورية متخلفةيإلى د

  تم تسميته اليوم "رفض الخدمة" في أوساط جنود االحتياط، حتى لو تما
رفض  حولكن خطوة مقبولة، هو بمثابة صرخة. الحديث هنا ال يدور تلم 
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عدم استعداد للعيش في دولة تمنح جهات حول أمني، إنما  - يقرار سياس
 دون كوابح. من سياسية الحرية كي تسيطر على الدولة 

 ّر بوضوح، ويبدو بشكل حاد أكثر في الغرف المغلقة الواليات المتحدة تعب
فتور في العالقات بين الدولتين، فال يجب أن  دثأنه في حال حعن أيضاً، 

: لنفترض أن دثما يمكن أن يحلِالشامل. مثال  نتوقع منها التعاون
يكون هذا قد وتفعيل سالح الجو.  ،الحكومة قررت ضرب إيران عسكرياً 

ددة متع اًممكناً عسكرياً، لكنه لن يكون ممكناً عملياً. ضربة كهذه تعني حرب
وتتطلب الدعم الشامل من الواليات  ،الجبهات، لها إسقاطات كبيرة

من أوروبا، على  اًواسع اًأيضاً دعم تتلقىلك، يجب أن المتحدة. وأبعد من ذ
صل لن تحفكتاتورية، يتحولت إسرائيل إلى د ذااألوكرانية. إ السابقةأساس 

على هذا الدعم. وإلى جانب االنقسام والتفرقة الداخلية المتصاعدة، يمكننا 
 أن نبقى معزولين، حتى أكثر من إيران. 

 الفلسطينيين، فإن المشاهد المرفوضة مقابل في  ،في الساحة الداخليةو
سموتريتش، والتصريحات االستفزازية من بتسلئيل التي صدرت عن الوزير 

بن غفير قبل شهر رمضان، هي بمثابة خطر حقيقي على  الوزير إيتمار
مواجهة غير ضرورية وغير مبررة إن العالم العربي. بوعلى عالقتنا  ،األمن

ى و"اإلدارة المدنية" تحولت إل ةالسلطة ضعيفمع المجتمع الفلسطيني، حيث 
 إلى ضرر فيببساطة بعد فصلها عن الجهاز األمني، ستؤدي  ،جهة ضعيفة

بعد حروب  ،نيت بجهد كبيرعالقاتنا مع الدول العربية، وهي عالقات بُ 
 حيث ،دامية. الدمج ما بين قوة الجيش والفهم السياسي أدى إلى واقع مذهل

استراتيجي يمنحنا قوة  - بية في حلف عسكريإسرائيل والدول العر
منطقة الخرى. إسرائيل أيضاً جزء من قيادة الدفاع وأمور أُفي مضاعفة 

كي، وهذا مهم جداً. ممنوع على إسرائيل أن تخطو يرفي الجيش األم ىالوسط
دخول في مواجهة دينية وهي معزولة عن الدعم النحو حلم األعداء جميعاً: 

  كي.يرالدولي واألم

 ةة االقتصادية اإلسرائيليزهناك إشارات تثبت أن المعج ،في االقتصاد ،
أب" واالستثمار الخارجي الكبير  - الدمج ما بين "الستارتفي التي تنعكس 

ة المصادر المالي يالذي يصل إلى هنا، يمكن أن تنقلب علينا. من أين ستأت
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 يجب إيقافوة، بأمر من رئيس الحكوم ،للقوة العسكرية؟ يجب التوقف حاالً
معزولة و االنقالب الدستوري الذي سيحول إسرائيل إلى دولة ضعيفة

 ومتخلفة. 

 الذين أعلنوا  ،على الطيارين في جيش االحتياطفهذا كله،  من رغمعلى الو
يمكن  ،أنفسهم. منذ اآلن ضبط ،أنهم سيتوقفون عن حضور التدريبات

في حال تم تمرير القوانين  ،أن االحتجاجات ستغدو أقوىالتوقع 
 اذمهم جداً الحديث والتفسير، وهمن الالثانية والثالثة. من هنا،  تينبالقراء

لدى بشكل فعال،  الدفاعووزير العامة هيئة األركان  رئيسما قام به 
لوقف استمرار التفكك. يجب أيضاً منع السبب تعامُلهما مع جنود االحتياط 

الخطة التي تتعارض مع رؤية إسرائيل كدولة وراء هذه الظواهر، والكامن 
ن وم   ،ن أقامهاسيها وم  تتعارض مع رؤية مؤسّ كما يهودية وديمقراطية، 

 ومواطنيها. هذه صرخة أخيرة قبل الفوضى. ،قادها

 

 كاتب وناشط في مجال حقوق اإلنسان - نير أفيشاي كوهين
 Ynet ،8/3/0203موقع 

 
 ]إنهم يريدون الديمقراطية

 الخط األخضر[ فقط داخل
 

  منذ بداية االحتجاجات ضد االنقالب الدستوري، وأنا جزء من مجموعة
إسرائيليين تعمل على نشر مقولة أنه ال توجد ديمقراطية مع احتالل، بين 
المتظاهرين، وتقوم بتفسيرها. وكذلك نؤكد أنه من غير المعقول التظاهر 

عاماً،  56عسكرية منذ ديكتاتورية ظل وجود من أجل هذا الموضوع، في 
على بُعد مسافة قصيرة جداً. طبعاً، أنا أدعم الديمقراطية اإلسرائيلية، ولكن 

علينا في الوقت نفسه أيضًا فكنا نتظاهر من أجلها، ومن أجل قي مها،  ذاإ
المطالبة بإنهاء الحكم العسكري في الضفة الغربية. لألسف، أغلبية 

اصة قيادات االحتجاجات. هم المتظاهرين ال تفهم ذلك، وبصورة خ
يريدون النضال من أجل الديمقراطية داخل الخط األخضر، تلك التي ستكون 
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جيدة لليهود حصراً. أما بالنسبة إلى الفلسطينيين؛ فليبقوا تحت حُكم 
ديكتاتورية عسكرية. بالنسبة إلى شكما برسلر ]اسم مستعار[، فإن 

ديمقراطية وتتطور في "عيمق الفلسطينيين أقل أهمية. المهم أن تنمو ال
، في الوقت الذي تنمو الديكتاتورية في حقول ]مرج ابن عامر[ يزراعيل"

 جنين. 

  خالل التظاهرات التي أقيمت يوم األربعاء الماضي في شارع "كابالن" في
تل أبيب، رفعت علميْ فلسطين وإسرائيل سويًا، بعد أن قمت بربطهما 

داً ال بأس به غضب مني، وهؤالء بمشابك. هناك م ن مدحني، لكن عد
صرخوا في وجهي بأنني أضرّ باالحتجاجات، وأن الوقت ليس مالئماً اآلن. 
بعد ذلك بدقائق، وقفت مع آالف األشخاص وصرخنا: أين كنتم في حوارة؟ 
لحظة مهمة انتهت مع أول قنبلة هلع ضربت رأسي، ومن ُحسن حظي، لم 

هي أدوات االحتالل تصل اآلن إلى إنما على األرض. وها  ،تنفجر في وجهي
 تل أبيب، وهذه فقط بداية النظام الذي في قيد التشكل في إسرائيل. 

  إسرائيلي لزيارة تضامنية في  522بعد ذلك بيومين، سافرت مع نحو
]أعمال شغب اً المكان الذي نّفذ فيه إرهابيون من اليهود بوغروم - حوارة

أوقفنا الجيش في مفرق "تبواح"، نظمتها جمعية "نقف سوياً".  - وعنف[
 تكم عن البلدة، وأعلمنا بأننا ال نستطيع االستمرار. الطريق بقي 4على بُعد 

ريد ن الذيننحن،  إالّ - لإلسرائيليين والفلسطينيين - للجميع ةمفتوح
السالم، ال نستطيع العبور. حتى اآلن، ال يوجد لدى أي أحد إجابة عن سبب 

هي حال األمور في الضفة الغربية. الجيش يقرر،  منعنا من الدخول. هكذا
وانتهى األمر، ال توجد حاجة إلى التفسير. لم نقبل هذا القرار غير القانوني 

في مناطق تحت سيطرة عسكرية، وبدأنا بالسير  الذي ال يمكن أن يُتخذ إالّ 
على األقدام. بعد كيلومترين، اصطدمنا بقوات من الشرطة والجيش كانت 

لى منعنا من الوصول، واستعملت القوة التي تضمنت الضرب، مصممة ع
 ومرة أُخرى قنابل الهلع. 

  ما العالقة بين أمن دولة إسرائيل وبين عنف الجنود الذين يحاولون منع
مجموعة من "نشطاء السالم" من الوصول إلى حوارة، حيث الطريق مفتوح 

عندما هاجم مئات للجميع؟ أين كان هؤالء الجنود قبل ذلك ببضعة أيام، 
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في بيوت السكان؟ هذا  اًاإلرهابيين اليهود البلدة ونفّذوا فيها بوغروم
السؤال األخير سألته لضابط في المنطقة. أجابني بأنهم بشكل خاص كانوا 

مستوطنين. طأطأ رأسه،  6موجودين حينها، وحتى أنهم نجحوا في توقيف 
لجيش وقف حركة يبدو أنه هو أيضًا ال يصدق نفسه. عندما يريد ا

بعد  ،المواطنين، يستطيع القيام بذلك. ما يثبت ذلك هو نجاحهم في إيقافنا
 استخدام كافة الطرق الموجودة لديهم. 

  هناك عالقة مباشرة ما بين "بوغروم" حوارة وبين االنقالب الدستوري
الذي تقوم به حكومة إسرائيل. هؤالء الذين يقودون االنقالب دعموا 

إما من خالل التجاهل، وإما من خالل اإلدانة الخفيفة، وهي "البوغروم"، 
أسوأ من الصمت. وهذا من دون الحديث عن وزير المال بتسلئيل سموتريتش 
الذي قال إنه يجب "محو" حوارة. هؤالء جميعاً، يريدون أيضاً توسيع 
المستوطنات وتعميق االحتالل في المناطق المحتلة، وهم معنيون بتوسيع 

ديمقراطية إلى داخل إسرائيل أيضاً. على المتظاهرين أن يفهموا هذه إلغاء ال
 العالقة المباشرة، وأن يصرخوا بها من على كل منصة. 

  وبالمناسبة، إن كان هناك م ن يبحث عن طريقة لتقريب المواطنين العرب
من االحتجاجات، فها أنا أمنحه طريقة خاصة. كي تنجح االحتجاجات، 

بين المطالب الديمقراطية الحقيقية داخل الخط األخضر، علينا أن نربط ما 
 مع كل قيمها، وبين االلتزام بإنهاء االحتالل. وليس الحقاً، بل اآلن. 
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 صدر حديثاً 
كنائس فلسطين: دراسة  كنيسة المهد في بيت لحم، أقدم

 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.
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