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الوقائع الفلسطينيّة
العربي
توثيق ألهم أحداث القضية الفلسطينيّة والصراع
ّ
اإلسرائيلي في الفترة 2013/3/1 – 2013/1/1

العدد 2
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أيـــار  /مايــو 2013

كانون الثاني /يناير 2013

 2013/1/3إرسائيل تنرش قوات عسكرية لحامية مجموعة من
املستوطنني يريدون بناء مستوطنات يف غور األردن.
(السفري )2013/1/4

 2013/1/4حركة فتح تحتفل يف مدينة غزة بذكرى انطالقتها ،وهي
املرة األوىل منذ سيطرة حركة حامس عىل قطاع غزة .وقد وصل عدد
املشاركني يف املهرجان االحتفايل إىل أكرث من  700ألف شخص.
(يب يب يس عريب )2013/1/4

 2012/1/6إرسائ��ي��ل تقرر بناء سياج أمني جديد "مكهرب" يف
السوري املحتل .وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء
الجوالن
ّ
اإلرسائييل بنيامني نتنياهو "أننا نعلم أنّه عىل الجانب اآلخر من
حدودنا مع سورية ،تراجع الجيش السوري ،وأ ّن عنارص من الجهاد
العاملي حلوا محله .وبالتايل يجب علينا حامية هذه الحدود من
الغارات واإلرهاب ،كام نفعل عىل طول الحدود مع سيناء".
(فرانس برس )2013/1/6

 2013/1/7طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من
مسؤويل الحكومة االستعداد الستخدام عبارة "دولة فلسطني" يف
الوثائق الحكومية بدالً من السلطة الفلسطينية .وقال عباس إ ّن
التحرك إزاء استخدام عبارة "دولة فلسطني" يف الوثائق الرسمية
سيسهم يف تعزيز الدولة الفلسطينية "عىل األرض وبناء مؤسساتها
وسيادتها عىل أرضها" .والجدير بالذكر أ ّن الجمعية العامة يف األمم
املتحدة صوتت يف ترشين الثاين /نوفمرب  2012لصالح قرار رفع متثيل
فلسطني يف األمم املتحدة إىل دولة بصفة مراقب.
(وكالة األنباء الفلسطينية "وفا" ) 2013/1/7

 2013/1/9الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس املكتب
السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية (حامس) خالد مشعل يلتقيان يف
القاهرة ملتابعة قضية املصالحة الوطنية الفلسطينية.
(يب يب يس عريب )2013/1/9

أعلنت حركة السالم اآلن اإلرسائيلية املناهضة لالستيطان أ ّن الحكومة
اإلرسائيلية "رشعت" بؤرة "رحليم" االستيطانية "غري القانونية" يف
الضفة الغربية ،والتي كانت قد أقيمت عام  2002من "دون ترخيص".
(السفري )2013/1/10

 250 2013/1/11ناشطاً فلسطينيا يقيمون قرية خيام عىل ما يسمى
املنطقة  E1الواقعة إىل الرشق من مدينة القدس ،والتي تنوي إرسائيل
بناء  400وحدة استيطانية فيها باسم "باب الشمس" .وجاء يف صفحة
"باب الشمس" عىل الفيسبوك البيان التايل الذي يحدد أسباب إقامة
هذه القرية" :نعلن نحن ...،أبناء فلسطني ،من كافة أرجائها ،عن
إقامة قرية باب الشمس بقرار من الشعب الفلسطيني ،بال تصاريح
االحتالل ،وبال إذن من أحد ،ألنها أرضنا ومن حقنا إعامرها .لقد
اتخذنا قرا ًرا بإقامة قرية باب الشمس عىل أرايض ما يسمى مبنطقة
 E1والتي أعلن االحتالل قبل شهور عن نيته إقامة  4000وحدة
استيطانية عليها .ألننا لن نصمت عىل استمرار االستيطان واالستعامر
يف أرضنا ،وألننا نؤمن بالفعل وباملقاومة ،نؤكد بأ ّن القرية ستصمد
إىل حني تثبيت حق أصحاب األرض عىل أراضيهم".
(صفحة باب الشمس عىل الفيسبوك )2013/1/11

 2013/1/13الجيش اإلرسائييل يطرد بالقوة الناشطني الفلسطينيني
من قرية "باب الشمس".
(الجزيرة نت )2013/1/13

الفصائل الفلسطينية يف دمشق تتفق عىل تحييد مخيم الريموك عن
الرصاعات الدائرة يف سورية ،وجعله منزوع السالح .وقد زار وفد
من منظمة التحرير الفلسطينية سورية لتثبيت هذا االتفاق .وقال
محمود الخالدي سفري فلسطني لدى سورية يف  13كانون الثاين /يناير
" 2013إ ّن الهدف الرئيس لزيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية
لسورية ،هو الحفاظ عىل الحقوق الوطنية الفلسطينية وسالمة
أمن املخيامت ،وتحييدها عن الرصاع واألزمة الداخلية السوريّة".
وأشار الخالدي إىل "تعهد  14فصيلاً فلسطين ًيا يف مخيامت اللجوء
يف سورية ،بالوقوف عىل الحياد من األزمة السوريّة الداخلية ،وإبقاء
املخيامت آمنة خاصة مخيم الريموك الذي تعرض لخسائر برشية
ومادية يف اآلونة األخرية".
(وفا )2013/1/13

 2013/1/24أع��ل��ن يف إرسائيل عن النتائج النهائية النتخابات
الكنيست  ،19والتي جرت يف  22كانون الثاين /يناير  ،2013وب ّينت
هذه النتائج فوز قامئة الليكود  -بيتنا اليمينية التي يتزعمها رئيس
الوزراء بنيامني نتنياهو بـ 31 مقع ًدا من دون أن يحصل عىل أغلبية
مريحة لتشيكل الحكومة .وفيام ييل ترتيب األحزاب بحسب نتائجها
يف االنتخابات:

نصوص وشهادات
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اسم الحزب /القامئة

عدد املقاعد

الليكود  -بيتنا

 31مقعدًا

يش عتيد

 19مقعدًا

العمل

 15مقعدًا

شاس

 11مقعدًا

التوراه اليهودي

 7مقاعد

الحركة

 6مقاعد

مريتس

 6مقاعد

األحزاب العربية (الجبهة الدميقراطية
للسالم واملساواة ،القامئة العربية
املوحدة ،التجمع)

 11مقعدًا

(رويرتز عن اللجنة املركزية لالنتخابات يف إرسائيل )2013/1/24

 2013/1/27أقرت الحكومة اإلرسائيلية تبني مخطط "برافر" الذي
سيجري وفقه االستيالء عىل آالف الدومنات من أصحابها البدو يف
النقب.
(وفا )2013/1/27

 2013/1/31رح���ب مجلس ال��وزراء الفلسطيني بتقرير اللجنة
الدولية التابعة ملجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ،الذي أكد
عدم رشعية املستوطنات ،وطالب الحكومة اإلرسائيلية بإخالء كافة
املستوطنات يف األرض الفلسطينية وإخراج املستوطنني تدريجياً.
(القدس العريب )2013/1/31

شباط /فبراير 2013

 2013/2/2كلّف الرئيس اإلرسائييل شيمون برييز بنيامني نتنياهو
زعيم قامئة الليكود  -بيتنا بتشكيل حكومة جديدة يف ضوء نتائج
انتخابات الكنيست  .19وأشار نتنياهو عقب قبوله التكليف إىل أ ّن
املهمة األساسية لحكومته هي منع إيران من الحصول عىل األسلحة
النووية واملخاطر األمنية التي تحيط بإرسائيل.
(الجزيرة نت )2013/2/2

 2013/2/7رصح رئيس املكتب السيايس لحركة حامس خالد مشعل
لربنامج "هارد توك" عىل قناة يب يب يس أنّه يُجري محادثات مع

الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول تشكيل حكومة وحدة
وطنية فلسطينية تشارك فيها فتح وحامس.
(يب يب يس عريب )2013/2/7

 2013/2/15ت��ظ��اه �رات يف الضفة الغربية تضام ًنا مع األرسى
الفلسطينيني املرضبني عن الطعام يف السجون اإلرسائيلية.
(وفا )2013/2/15

 2013/2/21إصابة نحو  140فلسطين ًيا يف مواجهات اندلعت يف
خصوصا يف محيط سجن "عوفر"
مناطق عدة من الضفة الغربية،
ً
اإلرسائييل دعماً لألرسى املرضبني عن الطعام.
(السفري )2013/2/22

 2013/2/24أعلنت السلطة الفلسطينية عن وفاة األسري عرفات
جرادات يف أحد السجون اإلرسائيلية .وقد اندلعت مواجهات بني
قوات االحتالل اإلرسائييل ومتظاهرين فلسطينني يف محيط سجن
عوفر قرب رام الله .كام رشع آالف السجناء الفلسطينيني يف سجون
االحتالل يف إرضاب شامل عن الطعام حدا ًدا عىل وفاته ،واحتجا ًجا
عىل سياسات االحتالل القمعية وإجراءاته بحق األرسى الفلسطينينن.
وقد تصاعدت املواجهات بعد إعالن وزير شؤون األرسى يف السلطة
الفلسطينية عيىس قراقع نتائج الترشيح األوىل لجثة جرادات ،والتي
بينت وفاته نتيجة التعذيب وليس بأزمة قلبية كام ادعت سلطات
االحتالل.
(يب يب يس عريب )2013/2/24

صـدر حديـ ًثا

تأليـف :ديفيد إنغليز وجون هيوستون
ترجمة :لما نصير

مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة
يقع هذا الكتاب في  390صفحة من القطع الكبير ،وهو الكتاب الثاني الذي تصدره وحدة ترجمان بالمركز العربي
لالبحاث ودراسة السياسات ،والكتاب عبارة عن دراسة نقدية في نشأة علم االجتماع الثقافي ،وبحث موسع في المدارس
والتيارات الفكرية المختلفة التي ساهمت في بلورة منهجيات هذا العلم ومفاهيمه .يعرض الكتاب للفرضيات التي
ناقشتها السوسيولوجيا الحديثة في ميدان الثقافة ،ويتصدى لتقديم أعمال علماء االجتماع الكالسيكيين ،وال سيما
أعمال مدرسة فرانكفورت وكبار أساتذتها أمثال يورغن هابرماس وهربرت ماركوزه وثيودور أدورنو وماكس هوركهايمر
وفالتر بنيامين وإريك فروم.

