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ّ
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آذار /مارس

 2013/3/11أكدت املفوضة العليا للسياسة الخارجية واألمن يف االتحاد
األورويب كاثرين آشتون يف بيان لها التزام االتحاد األورويب والدول
األعضاء فيه بتأمني التنفيذ الفاعل والكامل لترشيعاته يف التعامل مع
إرسائيل ،وتعزيز الجهود لتحقيق هذه الغاية .وكان مجلس العالقات
الخارجية لالتحاد الذي عقد يف  10كانون األول /ديسمرب  2012قد
عبرّ عن غضبه العميق حيال الخطط اإلرسائيلية الهادفة إىل توسيع
االستيطان ،خاصة تطوير مرشوع .E1
(وكالة وفا)2013/3/11 ،

 2013/3/13دان��ت الهيئة اإلسالمية املسيحية لنرصة القدس
واملقدسات اقتحام قطعان املستوطنني باحات املسجد األقىص املبارك
من جهة باب املغاربة وسط حراسة مشددة من قبل رشطة االحتالل،
حيث تجولوا يف باحاته وأدوا بعض الصلوات التلمودية .وقالت الهيئة
أ ّن هدف مثل هذه االقتحامات شبه اليومية ،هو فرض سياسة األمر
الواقع وتقسيم األقىص بني اليهود واملسلمني.
(وكالة وفا)2013/3/13 ،

 2013/3/15التوقيع عىل ائتالف لتشكيل الحكومة اإلرسائيلية بني
الليكود بيتنا والبيت اليهودي ويش عتيد ،بعد مفاوضات استمرت
نحو شهرين .وحسب االتفاق ،حصل حزب يش عتيد عىل خمس
حقائب وزارية أهمها املالية ،يف حني حصل حزب البيت اليهودي عىل
ثالث وزارات ،وأبقى الليكود بيتنا الذي يضم حزيب الليكود ويرسائيل
بيتينو ،عىل عرش وزارات منها األمن ،والخارجية التي سيحصل عليها
أفيجدور ليربمان بعد انتهاء محاكمته بتهمة الفساد.
(وكالة وفا)2013/3/15 ،

 2013/3/16التزم حزبا البيت اليهودي والليكود بيتنا ،يف اتفاق
االئتالف الحكومي ،بالعمل عىل تعديل قانون أسايس يجري مبوجبه
تغيري التوازن يف ما يتعلق بإرسائيل كدولة "يهودية دميقراطية"
واعتبارها دولة للقومية اليهودية ،وال تلتزم بتطوير أو البناء ملن
ينتمون إىل قوميات أخرى.
(هآرتس)2013/3/16 ،

 2013/3/16مستوطنو مستوطنة "اليعازر" ،املقامة عىل أرايض
مزارعي الخرض ،يستولون عىل قطعة أرض ،ويزرعون عليها أشتال
زيتون .كام وضعوا جرا ًرا فخارية يف املنطقة املستوىل عليها ،وذلك
التخاذه كموقع ألداء الطقوس الدينية.

رشق القدس املحتلة؛ إذ نصب العرشات من الفلسطينيني والناشطني
األجانب خيا ًما مقابل مستوطنة معايل أدوميم املقامة عىل القرى
الرشقية ملدينة القدس .وقال الناشطون الفلسطينيون إ ّن "أهدافنا
أولاً التأكيد عىل حق الشعب الفلسطيني يف العودة إىل دياره وأراضيه
التي هجر منها ،وحقه يف مامرسة السيادة عىل أرضه ،بدون إذن
من أحد ،وثانيًا حامية األرض من االستيطان وخاصة حامية القدس
من سياسة التهويد والتطهري العرقي ،وثالثًا تعزيز املقاومة الشعبية
كشكل من أشكال املقاومة املختلفة".
(يب يب يس عريب)2013/3/20 ،

رصح أوباما يف كلمة ألقاها أمام جمع من الطلبة
ّ 2013/3/21
اإلرسائيليني يف القدس أ ّن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة
هو "الطريق الوحيد لتحقيق األمن الحقيقي إلرسائيل" .وأضاف أنّه
"من حق الفلسطينيني أن يعيشوا أحرا ًرا يف أرضهم" .كام قال إ ّن
الوقت قد حان للعامل العريب ليك يطبّع عالقاته مع إرسائيل .وعقب
اجتامعه مبقر السلطة الوطنية الفلسطينية بالرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،قال أوباما" :بكل بساطة ،الفلسطينيون يستحقون أن
تكون لهم دولتهم" ،مضيفًا أ ّن النشاط االستيطاين اإلرسائييل يف األرايض
الفلسطينية املحتلة "غري ب ّناء وغري مالئم لجهود إحالل السالم".
(يب يب يس عريب)2013/3/21 ،

 2013/3/22اعتمد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف
جنيف يف دورته العادية ،خمسة مشاريع قرارات لصالح دولة فلسطني،
قدمتها البعثة املراقبة الدامئة لدولة فلسطني لدى األمم املتحدة يف
جنيف .واملشاريع املعتمدة هي :مرشوع القرار املتعلق بحق الشعب
الفلسطيني يف تقرير مصريه ،ومرشوع قرار حول حالة حقوق اإلنسان
يف األرايض الفلسطينية املحتلة مبا فيها القدس الرشقية ،ومرشوع
قرار حول االستيطان اإلرسائييل يف األرض الفلسطينية املحتلة مبا فيها
القدس الرشقية .أما املرشوع الرابع فكان حول متابعة تقرير البعثة
الدولية املستقلة لتقيص الحقائق من أجل التحقيق فيام يرتتب عىل
املستوطنات اإلرسائيلية من تداعيات بالنسبة إىل الحقوق املدنية
والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية للشعب الفلسطيني يف
جميع أنحاء األرض الفلسطينية املحتلة مبا فيها القدس الرشقية .وكان
مرشوع القرار الخامس حول متابعة تقرير بعثة األمم املتحدة الدولية
لتقيص الحقائق بشأن الحرب عىل غزة واملشهور بتقرير غولدستون.
(وكالة فلسطني اإلخبارية)2013/3/22 ،

(وكالة وفا 2013/3/22 )2013/3/16 ،إرسائيل تعتذر لرتكيا وتعلن عودة العالقات بينهام؛ فقد
 2013/3/20تشييد حي جديد حمل اسم "أحفاد يونس" يف قرية جاء يف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو
باب الشمس ،عىل األرايض املهددة باملصادرة واملعروفة باسم  E1أنّه قدم اعتذاره عن "األخطاء التي رمبا تسببت يف مقتل تسعة نشطاء
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أتراك يف الهجوم عىل أسطول الحرية الذي كان متج ًها إىل قطاع غزة
يف عام  ."2010وأشار البيان إىل إعادة العالقات الدبلوماسية بني
البلدين مبا يف ذلك إعادة السفراء ،ودفع تعويضات لعائالت القتىل،
و"إلغاء اإلجراءات القانونية ضد جنود جيش االحتالل اإلرسائييل".
(الجزيرة نت)2013/3/22 ،

 2013/3/24أخلت قوة إرسائيلية بالقوة املواطنني واملتضامنني
األجانب املتمركزين يف حي "أحفاد يونس" يف قرية باب الشمس
رشق القدس املحتلة ،وهدمت الخيام املقامة فيه.
(وكالة وفا)2013/3/24 ،

 2013/3/24طالبت منظمة بتسيلم الحقوقية اإلرسائيلية جيش
االحتالل برفع القيود املفروضة عىل الصيد يف شواطئ قطاع غزة.
واعتربت املنظمة يف بيان صدر عنها ،أ ّن تقليص مسافة الصيد يف
ومسا خط ًريا بأرزاق
غزة ر ًدا عىل إطالق النار يُشكل عقابًا جامع ًيا ً
الصيادين.
(وكالة وفا)2013/3/24 ،

 2013/3/29املجلس الوطني الفلسطيني يدعو األرسة الدولية إىل
تح ّمل مسؤولياتها تجاه املعاناة املستمرة للشعب الفلسطيني،
وإجبار دولة االحتالل عىل إنهاء احتاللها للدولة الفلسطينية،
وااللتزام مبتطلبات إنهاء الرصاع وصنع السالم العادل القائم عىل
أساس الرشعية الدولية وقراراتها ذات الصلة.
(وكالة وفا)2013/3/29 ،

 2013/3/31وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وامللك عبد الله
الثاين اتفاقية الدفاع عن القدس واملقدسات .وتؤكد االتفاقية عىل
الوصاية األردنية عىل األماكن املقدسة يف مدينة القدس منذ عام
 ،1924والتي انعقدت مبوجبها الوصاية عىل األماكن املقدسة للملك
الحسني بن عيل ،كام تؤكد أ ّن القدس الرشقية املحتلة أرض عربية
محتلة ،وأ ّن مامرسات االحتالل فيها منذ عام  1967باطلة .وجاء يف
املجسدة لحق
االتفاقية أيضً ا أ ّن لحكومة دولة فلسطني ،باعتبارها
ِّ
الشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه ،مامرسة السيادة عىل جميع
أجزاء إقليمها مبا يف ذلك القدس ،وعىل سعي الطرفني للتنسيق
والتشاور بشأن موضوع األماكن املقدسة كلام دعت الرضورة.
(الجزيرة نت)2013/4/1 ،

نيسان /أبريل

 2013/4/8دع��ت دائ��رة الثقافة واإلع�لام يف منظمة التحرير
الفلسطينية إىل اتخاذ التدابري الالزمة لتقديم ق��ادة االحتالل
ومستوطنيه إىل املحاكم الدولية ،ومحاسبتهم عىل خروقاتهم
واعتداءاتهم ،وتأمني الحامية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.
وقالت" :وجود املستوطنني غري القانوين عىل أرايض دولة محتلة يعترب
بحد ذاته انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدويل وجرمية حرب طبقًا
مليثاق روما عىل نحو خاص ،وإ ّن عدم محاسبتهم وردع عدوانهم
وتقديم املساعدة والتمويل والحامية لهم من قبل جيش االحتالل
هو جرمية أخرى".
(وكالة وفا)2013/4/8 ،

 2013/4/15افتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس سفارة دولة
فلسطني يف الكويت ،بعد إغالق استمر  22عا ًما ورفع علم فلسطني
عىل مبنى السفارة.
(جريدة القدس العريب)2013/4/15 ،

 2013/4/23أعلن األسري الفلسطيني سامر العيساوي ،املرضب عن
الطعام منذ نحو مثانية أشهر ،وقف إرضابه بعد التوصل إىل اتفاق
يحقق مطالبه واإلفراج عنه نهاية العام الحايل.
(الجزيرة نت)2013/4/23 ،

 20013/4/27أعلن الرئيس محمود عباس عن بدء مشاوراته لتشكيل
حكومة التوافق الوطني وفقًا إلعالن الدوحة ،وتنفيذًا للجدول الذي
أقرته القيادة الفلسطينية يف اجتامعات تفعيل منظمة التحرير
الفلسطينية وتطويرها التي انعقدت يف القاهرة ،والتوافق عىل موعد
إجراء االنتخابات الرئاسية والترشيعية واملجلس الوطني الفلسطيني.
(جريدة القدس)2013/4/24 ،

 2013/4/30ع ّدلت جامعة الدول العربية مبادرتها للسالم يف الرشق
األوسط التي كانت أطلقتها يف عام 2002؛ إذ أجازت فيها رسم ًيا مبدأ
تبادل أراض بني إرسائيل والفلسطينيني ،وذلك برعاية أمريكية .ورحب
وزير الخارجية األمرييك جون كريي بالتغيري الذي أدخلته الجامعة
عىل مبادرتها للسالم يف الرشق األوس��ط ،حيث قال إنّه "بخالف
املقرتح األصيل الذي مل يرش إال إىل خطوط  1967فقط ال غري ،قالت
[الدول العربية] إنها مستعدة للقبول بحدود  1967مع تعديالت
ترتجم اتفاقًا ثنائيًا عىل تبادل أراض".
(فرانس )2013/5/1 ،24

 2013/4/2استشهاد األسري ميرسة أبو حمدية ،يف مستشفى سوروكا،
بعد رصاع طويل مع الرسطان ومامطلة إرسائيلية يف عالجه يف إطار
سياسة اإلهامل الطبي التي يتعرض لها األرسى.
(جريدة القدس)2013/4/2 ،

 2013/4/30دعت وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
"األون���روا" األط��راف كافة إىل حامية أرواح املدنيني السوريني
والفلسطينيني وسالمتهم عىل حد سواء .وشددت األونروا عىل أ ّن
القانون الدويل اإلنساين يلزم األطراف كافة بحامية املدنيني ،وطالبت
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تلك األطراف بالوفاء بهذا االلتزام .وأوضحت أ ّن الالجئني الفلسطينيني
يف سورية يتعرضون للقتل ولإلصابة وللترشد بأعداد أكرث من ذي قبل
يف ظل استمرار النزاع املسلح.
(وكالة وفا)2013/4/30 ،

أيار /مايو

وتقديم الصيغة النهائية بعد التوافق عليها إىل اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية إلقرارها خالل أسبوع" .كام نص البيان
عىل "إصدار رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
مرسوم بتشكيل لجنة انتخابات املجلس الوطني بالخارج باالتفاق
مع كافة الفصائل خالل أسبوع من إقرار اللجنة التنفيذية لقانون
االنتخابات عىل أن تبارش هذه اللجنة عملها فور تشكيلها ،وتشكيل
محكمة انتخابات املجلس الوطني الفلسطيني بنفس آلية تشكيل
محكمة انتخابات املجلس الترشيعي عىل أن يصدر رئيس اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية مرسو ًما بذلك".

 2013/5/2إطالق خدمة حافالت مخصصة لنقل العامل الفلسطينيني
فقط ،ويربط هذا الخط بني حاجز "إي��ال" قرب قلقيلية شامل
الضفة الغربية واملدن اإلرسائيلية .وال يسمح للمستوطنني بالصعود
إليها حتى ال يتشاركوا وسائل النقل مع الفلسطينيني بحجة تخوفهم
( يب يب يس عريب)2013/5/15 ،
من وقوع هجامت.
 2013/5/16أبلغت الحكومة اإلرسائيلية املحكمة العليا بأنّها تعمل
(الجزيرة نت )2013/5/3 ،عىل رشعنة أربع بؤر استيطانية كان من املفرتض أن يجري هدمها
 2013/5/6صادقت اللجنة الوزارية لشؤون الترشيع يف الكنيست منذ عام  .2003وهي" :جبعات اساف" املقامة عىل أرض خاصة،
اإلرسائييل عىل مذكرة قانون "برافر" ،الذي سيؤدي إىل مصادرة مئات و"متسفيه لخيش" ،و"جبعات هروئيه" ،و"معليه رحبعام".
اآلالف من الدومنات ،وتهجري ما يقارب  35ألف مواطن عريب من
(هآرتس)2013/15/16 ،
بيوتهم وأراضيهم يف النقب.
 2013/5/16اقتحم الحاخام اليهودي املتطرف يرسائيل أرئيل،
(وكالة وفا )2013/5/7 ،املسجد األقىص املبارك من جهة باب املغاربة عىل رأس مجموعة من
 2013/5/14توصل ممثلو حركتي فتح وحامس يف القاهرة إىل صيغة املتطرفني اليهود من مستوطنة "كريات أربع" الواقعة مبدينة الخليل،
اتفاق لدفع عملية املصالحة؛ إذ صدر بيان عن االجتامع الذي عقد احتفاء مبا يسمى "نزول التوراة" .وأحاطت بالحاخام مجموعة من
بني وفدي الحركتني نص عىل "التنسيق مع رئيس املجلس الوطني عنارص الوحدات الخاصة برشطة االحتالل ،والتي وفرت له الحامية
الفلسطيني لدعوة لجنة إعداد قانون انتخابات املجلس الوطني والحراسة خالل تجواله يف باحات االقىص.
(وكالة وفا)2013/5/16 ،
لالنعقاد خالل أسبوع من تاريخه ملناقشة النقاط العالقة يف القانون

صـدر حديـ ًثا

تأليـف :نايجل سي .غيبسون
ترجمة :خالد عايد أبو هديب

فانــون المخيلة بعد  -الكولونيالية
يقع هذا الكتاب في  358صفحة من القطع الكبير ،ويسلط هذا الكتاب الضوء على المراحل المتميزة في سيرة
فرانز فانون الفكرية والسياسية ،وعلى المؤثرات الفلسفية واالجتماعية التي حددت مساراته ،وعلى تفصيالت حياته
ونضاله كطبيب أسود من جزر المارتنيك يحمل الجنسية الفرنسية ،والذي قاتل في صفوف حركة التحرير الوطني
الجزائرية .وهذا الكتاب الذي يحاول ان يفكك عناصر الهوية المركبة لصاحب "المعذبون في األرض" يشدد على الدور
المؤثر للمثقفين ،ال في حركات التحرر الوطني فحسب ،بل في تطوير وعي وطني لدى الشعوب المستعمرة من
شأنه أن ينبذ المفاهيم التي غرسها االستعمار في أذهان هذه الشعوب.

