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 2013 /6 /8نظَّمت "لجنة مناهضة الخدمة املدنية وكافة أشكال
التجنيد" املنبثقة من "لجنة املتابعة العليا للجامهري العربية"،
بالتعاون مع "الحملة األهلية ملناهضة الخدمة املدنية" املؤمت َر
وكل أشكال التجنيد؛
الوطني ملناهضة الخدمة املدنية والعسكرية ّ
وذلك يف مق ِّر املتابعة بالنارصة .وانبثقت منه مجموعة من القرارات
تصب جميعها ،يف اتجاه تأكيد رفْض هذه املشاريع.
الوحدوية التي ُّ
ِ
وكل
مخططات "الخدمة املدنية" ّ
وأكّد املؤمتر رفْضه القاطع واملو َّحد
أشكال التجنيد التي كان آخرها توصيات لجنة بريي .كام أكَّد أيضً ا
رفْض الخدمة املدنية والعسكرية كيفام كانت مس َّميات ُها.
(جريدة األيام الفلسطينية)2013 /6 /9 ،

 2013 /6 /9وافقت اللجنة الوزارية للترشيع والقضاء ،يف الحكومة
اإلرسائيلية ،عىل مرشو َع ما يُس ّمى بقانون "م ْنع اإلرهاب" الذي
بديل من قانون الطوارئ
ق َّدمته وزيرة القضاء "تسيبي ليفني" ،ليكون ً
املعمول به حاليًّا ،والذي أُ ِق َّر عا َم  ،1945ووافقت ،كذلك ،عىل العمل
عىل ترتيب الصالحيات املطلوبة إلحباط ما يُس ّمى "األعامل اإلرهابية"
والتحقيق يف املخالفات األمنية .ويُح ِّدد القانون أ ّن َمن يُظهر تضامنه
مع "منظمة إرهابية" أو ينارصها ،أو يرفع رايتها ،أو يحمل شعارها،
يعاقب بالسجن ثالث سنوات .ويتط ّرق القانون أيضً ا إىل أ ّن َد ْعم
"عمل إرهاب ًّيا".
املنظامت "اإلرهابية" عن طريق التمويل املايل يُع ُّد ً
كام م َّدد القانون فرتة اعتقال املحكومني بالسجن املؤبّد من 30سن ًة
إىل  40سنةً ،وس َمح باعتقال األفراد من دون الحاجة إىل مثولهم أمام
القايض  96ساعةً ،عالو ًة عىل من ِعهم من لقاء محاميهم  30يو ًما.
(عرب )2013 /6 /10 ،48

 2013 /6 /20دعت ُممثِّلة السياسة الخارجية لالتحاد األورويب
كاثرين آشتون ،أثناء زيارتها غزةَ ،إىل رفْع الحصار املفروض وفتْح
املعابر .وقالت آشتون :إ ّن االتحاد األورويب يواصل جهده من أجل
فتْح معابر قطاع غزة ،مؤكِّد ًة أهمية تحسني االقتصاد الفلسطيني.
(جريدة األيام الفلسطينية)2013 /6 /21 ،

تموز /يوليو 2013 /7 /3

منسق األمم املتحدة لحقوق اإلنسان جيمس رويل ،يف زيارته
طالب ِّ
بيت الهيا ،سلطات االحتالل اإلرسائييل برفْع الحصار املفروض عىل
قطاع غزة واحرتام حقوق اإلنسان الفلسطيني.
(وكالة وفا)2013 /7 /3،

 2013 /7 /14لجنة املتابعة العليا للجامهري الفلسطينية يف األرايض
املحتلة عام  ،1948تُعلن اإلرضاب العا ّم وتنظيم تظاهرات يوم 15

متوز /يوليو ،احتجا ًجا عىل قانون "برافر" التهجريي الذي ج َرت قراءته
األوىل يف الكنيست بتاريخ  26حزيران /يونيو  .2013وبحسب قانون
برافر ،فإ ّن السلطات اإلرسائيلية ستستويل عىل أكرث من  850ألف
دونم من أرايض النقب ،وسيجري تهجري  40ألفا من بدو النقب
واقتالع  40قري ًة غري معرتف بها إرسائيل ًّيا.
(وكالة وفا)2013 /7 /14 ،

 2013 /7 /14خيّم حوايل  20مستوط ًنا ،يف ما يُعرف بحديقة
االستقالل ،قُرب مقربة مأمن الله اإلسالمية يف القدس املحتلة ،تنفيذًا
لدعوات "منظامت جبل الهيكل" ،يف ذكرى ما يس ُّمونه "خراب
الهيكل" املزعوم.
(وكالة وفا)2013 /7 /14 ،

 2013 /7 /14انطلقت يف أرايض عام  ،1948مسريات غَضَ ب رفضً ا
ملخطَّط "برافر" الذي يستهدف االستيالء عىل مئات آالف الدومنات
من أرايض فلسطينيي النقب وتهجري عرشات اآلالف؛ إذ ج َرت  -وفقًا
لِلَجنة املتابعة العليا لقضايا الجامهري العربية  -أكرث من  15نقطة
تظاهر يف املثلَّث وال ّنقب والجليل .كام هاجمت الرشطة اإلرسائيلية
بالضب ،واعتقلت عد ًدا من
املتظاهرين ب ُعنف ،واعتدت عليهم َّ
املتظاهرين الش َّبان والشابات.
(وكالة وفا)2013 /7 /15 ،

 2013 /7 /15بدأت الحكومة اإلرسائيلية إقامة أكرب الشوارع
االستيطانية يف الضفة الغربية وأطولها ،من أجل ربط مدن إرسائيل
باملستوطنات املقامة عىل أرايض الضفة الغربية؛ وذلك من خالل
إقامه شارع رقم " ،"9بطول  183كم ،وهو يبدأ من منطقة الساحل
قرب الخضرية ،وميت ّد من شامل الضفة من قرية جيت وباقة الغربية؛
إذ سيصادر  700دونم من أرايض املواطنني ،ومن مث ّة فهو ميت ّد إىل
جنني ومنطقة األغوار ،وإىل الحدود األردنية الفلسطينية ،وسيصادر
أكرث من  20ألف دونم من أرايض املواطنني.
(جريدة األيام الفلسطينية)2013 /7 /15 ،

 2013 /7 /15أصدر االتحاد األورويب تعليامت ت ُلزم جميع دول
أي ط َرف  -يوجد داخل املستوطنات اليهودية يف
االتحاد ،الـ َّ ،28
أي متويلٍ  ،أو تعاونٍ ،
الضفة الغربية
ورشقي القدس  -االمتنا َع عن ِّ
ّ
أي تسهيالت ،أو ِم َن ٍح دراسية أو بحثية ،أو جوائز .وح َّددت
وعن م ْنح ِّ
أي اتفاق مستقبيل يجري
التعليامت األوروبية ،كذلك ،أ ْن يتضمن ّ
ينص عىل "أ ّن املستوطنات ليست جز ًءا من
توقيعه مع إرسائيل ،بن ًدا ّ
أي اتفاق".
دولة إرسائيل ،وعليه ،فهي ليست جز ًءا من ّ
(جريدة القدس)2013 /7 /16 ،
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واملقدسات ستصبح يف مهب الريح ،باإلضافة إىل سحب الهويات
 2013 /7 /17وفاة عميد األرسى املح ِّررين املناضل أحمد جبارة
(أبو السكر) ،البالغ من العمر  77عاما ،إثر نوبة قلبية .وكان قد أمىض املقدسية من اآلالف الذين يعيشون خلف الجدار العنرصي العازل".
ً
(وكالة وفا)2013/7/27 ،
يف سجون االحتالل اإلرسائييل  28عا ًما ،وأُفرج عنه عام  ،2003ضمن
صفقة.
 2013/8/14صادق املستشار القانوين لحكومة االحتالل يهودا
(وكالة وفا )2013 /7 /17 ،فاينشتاين ،عىل منح صالحيات مبامرسة قانون 'أمــاك الغائبني
 2013 /7 /17رشعت بلدية االحتالل يف القدس يف وضع الخطط ورسم "لالستيالء عىل أمالك فلسطينية يف القدس بادعاء الحفاظ عىل
ْ
املخطَّطات لبناء فنادق ومنشآت سياحية وتجارية وعقارية ،عىل "النسيج اليهودي" يف أحياء املدينة ،أو بسبب "نشاط أمني" ألحد
أجزاء من مقربة "مأمن الله" اإلسالمية التاريخية يف القدس؛ إذ رصدت املالكني الفلسطينيني.
(هآرتس)2013/8/14 ،

اللجنة املالية يف البلدية مبلغ  200ألف شيقل ،من أجل تخطيط
املشاريع املذكورة؛ وذلك بالتعاون مع رشكة "عيدن" اإلرسائيلية.
 2013/7/21أعلن رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو ،أنه
(صحيفة معاريف )2013 /7 /17 ،سيتم إجراء استفتاء عىل أي اتفاق مع الجانب الفلسطيني .وتط ّرق
نتنياهو يف جلسة حكومته األسبوعية إىل ملف املفاوضات ،وقال:
مؤسسة األقىص للوقْف والرتاث ،النقاب عن
 2013 /7 /18كشفت ّ
إن الهدف من استئنافها منع إقامة دولة ثنائية القومية ،وإلرسائيل
قيادة رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو ،بطريقة مبارشة كانت
مصلحة إسرتاتيجية يف العودة للمفاوضات ،مشريا إىل أنها لن تكون
أسفل
أو غري مبارش ،حمل ًة للرتويج سياح ًّيا للهيكل املزعوم واألنفاقَ ،
سهلة ،ولكن من الرضوري الحفاظ عىل رسيتها .وأضاف :رشكاؤنا
املسجد األقىص .وأشارت املؤسسة ،يف بيان لها ،إىل حمالت إعالمية
سيضطرون إىل التوصل لتفاهامت متكننا من الحفاظ عىل أمننا.
عاملية سياحية يقودها نتنياهو يف األشهر األخرية؛ وذلك من خالل
(وكالة وفا)20013/7/21 ،
تصوير حلقات لربنامج تلفزيوين أمرييك مشهور يحمل اسم "قناة
السفَر" " ،"travel channelيُ َع ُّد فيها نتنياهو الشخصي َة املركزيةَ 2013/7/26 ،أصدر وزير "الدفاع" اإلرسائييل موشيه يعالون تعليامت
َّ
ويق ِّدم رشو ًحا للرواية اإلرسائيلية بشأن الهيكل املزعوم ،وكان آخرها واضحة لألوساط األمنية اإلرسائيلية بوقف التعاون مع ممثيل االتحاد
تصوير حلقة خاصة للرتويج سياحيًّا لألنفاق التي ّ
ظل يحفرها األورويب يف مناطق الضفة الغربية املصنفة “ ”Cوفق اتفاق أوسلو
االحتالل أسفل املسجد.
والخاضعة للسيطرة األمنية اإلرسائيلية ،ردا عىل قرار االتحاد الخاص
(صحيفة معاريف )2013 /7 /18 ،مبقاطعة املستوطنات يف الضفة والقدس الرشقية وهضبة الجوالن
املحتل ،وعدم متويل أي مشاريع يف تلك املستوطنات .باإلضافة إىل
 2013 /7 /19بعد جوالت كريي للمنطقة ،حصل اتفاق مبديئ ،بني
عدم السامح ملمثيل االتحاد بدفع مشاريع إنسانية يف مناطق “”C
الفلسطينيني واإلرسائيليني ،عىل استئناف مفاوضات السالم املتوقِّفة
الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية إرسائيلية يف الضفة
منذ ثالثة أعوام .ويف غضون أسبوع ،سيتو ّجه لهذا الغرض مفاوضون
الغربية .كام قرر يعالون عدم السامح ملمثيل االتحاد األورويب بدخول
فلسطينيون وإرسائيليون إىل واشنطن.
(الجزيرة .نت )2013 /7 /20 ،قطاع غزة عرب معرب بيت حانون "إيريز".
(القدس العريب)2013/7/26 ،

 2013/7/27رصحت الهيئة اإلسالمية العليا ،ومجلس األوقاف
 2013/8/4رصح صائب عريقات بان إرسائيل وافقت عىل إطالق
والشؤون اإلسالمية يف القدس ،أن أهل القدس مواطنون وليسوا
رساح  26أس ًريا يف  13من آب .وقال إن إرسائيل أكدت أن إطالق رساح
مجرد مقيمني .تعقيبًا عىل ما تناقلته وسائل اإلعالم من أن وزارة
األرسى سيكون عىل دفعات يف إطار إعادة إطالق محادثات السالم
داخلية االحتالل بدأت بإصدار بطاقات هوية شخصية جديدة ألهل
مع الفلسطينيني.
مدينة القدس ،كتب عليها لفظ "مقيم" ،وأن صالحية هذه البطاقات
(العربية .نت )2013/8/4
محددة مبدة معينة .وأوضح البيان "أن هذا يعني أن املواطن العريب
يف القدس أصبح مجرد زائر لهذه املدينة وأن إقامته فيها محددة ،وأن  2013/8/11وضع "وزير اإلسكان" اإلرسائييل أوري إرئيل ،ورئيس
ممتلكاته وبيوته وأراضيه معرضة لتصبح أمالك غائبني ،وأن املساجد بلدية االحتالل يف القدس نري باركات حجر األساس شكل ًيا لبناء 63
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وحدة استيطانية خاصة باملستوطنني املتدينني عىل أرايض املواطنني يف املفاوضات بعد إطالق رساح  26سجينا فلسطينيا بعد توقفها بني
قرية جبل املكرب جنويب القدس املحتلة.
الجانبني منذ ثالث سنوات.
(وكالة وفا)2013/8/11 ،

 2013/8/11صادقت اللجنة الوزارية اإلرسائيلية عىل قامئة األرسى
الـ  26الذين سيتم اإلفراج عنهم ضمن الدفعة األوىل من األرسى
الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو ،مبوجب االتفاق بني الجانبني
اإلرسائييل والفلسطيني .أربعة عرش أسريا من بني املفرج عنهم ضمن
هذه الدفعة سينقلون إىل قطاع غزة ،وان  8منهم كان من املقرر أن
تنتهي فرتة محكوميتهم خالل السنوات الثالث القادمة ،واثنني آخرين
منهم خالل الستة أشهر القادمة.
(وكالة وفا)2013/8/11 ،

 2013/8/11عىل ضوء االتفاق ببدء املفاوضات ،أكد وزير اإلسكان
اإلرسائييل يوري أرييل أحد قياديي حزب "إرسائيل بيتنا" املشجع عىل
االستيطان أن بناء الوحدات السكنية سيستمر ،قائال يف بيان له "ليس
هناك أي دولة يف العامل تأخذ األوامر من دول أخرى ،أين تبني ومتى
تبني" ،مضيفا" ،سنكمل البناء يف كامل أنحاء البالد ..ذلك هو التوجه
الصحيح يف الوقت الراهن ،من أجل الصهيونية واالقتصاد" .وأشار إىل
عزم إرسائيل طرح عطاءات لبناء  1200وحدة سكنية استيطانية يف
الضفة الغربية والقدس املحتلة.

(يب ،يب ،يس)2013/8/14 .

 2013/8/16يف استطالع رأي ملعهد هاغال حاحاداش لحساب صحيفة
ارسائيل هايوم اليمينية ،يعتقد نحو  %80من اإلرسائيليني اليهود أن
من املستحيل التوصل إىل اتفاق سالم مع الفلسطينيني ،وذلك بعد
يومني عىل استئناف املفاوضات بني الطرفني يف القدس .ور ّد أن %79,9
من املستطلعة آراؤهم بالنفي عىل سؤال يقول" :هل سنتوصل هذه
املرة إىل اتفاق نهايئ يضع حدا للرصاع؟" ،بينام أجاب  %6,2فقط
باإليجاب  .ومل يبد  %14,1من املستطلعني أي رأي حول املوضوع.
(يب ،يب ،يس)2013/8/16 .

 2013/8/20دعا رئيس الحكومة الفلسطينية املقالة إسامعيل هنية
إىل تشكيل تحالف وطني لرفض املفاوضات مع إرسائيل .وطالب
هنية خالل كلمته يف جلسة خاصة عقدها نواب حركة املقاومة
اإلسالمية (حامس) يف املجلس الترشيعي السلطة الفلسطينية بالعودة
عن هذا الخيار الذي وصفه بأنه كاريث واستمر عرشين عاما ومل يجن
منه الشعب الفلسطيني سوى الدمار ،يف حني كان االحتالل اإلرسائييل
(الجزيرة .نت )2013/8/11 ،هو املستفيد الوحيد منه .وقال أدعو إىل إنشاء تحالف وطني واسع
 2013/8/14انتهت الجولة األوىل من املفاوضات املبارشة بني الوفدين إلعالن رفض املفاوضات والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية.
اإلرسائييل والفلسطيني ،وقال متحدث باسم وزيرة العدل اإلرسائيلية
تسيبي ليفني إن جولة املفاوضات كانت طويلة وجادة ..وانطلقت
(الجزيرة .نت2013/8/20 .

صـدر حديـ ًثا

عزمي بشارة:

سورية ودرب اآلالم نحو الحرية
يؤرخ هذا الكتاب لوقائع سنتين كاملتين من عمر الثورة السورية ،أي منذ  15آذار  /مارس  2011حتى آذار  /مارس  .2013ففي
هاتين السنتين ظهرت بوضوح األسباب العميقة النفجار حركة االحتجاجات في سورية ،وتفاعلت في أثنائها العناصر
األساسية المح ِّركة ،اجتماعية كانت أم سياسية أم جهوية أم طائفية ،ثم انفرجت األمور عن المشهد الدامي لسورية
اليوم وعن درب اآلالم الطويل نحو الحرية .ويعود الكاتب في عدة فصول إلى الوراء ليؤرّخ لجذور الصراعات السياسية
والطائفية والخلفيات االقتصادية الطبقية أيضا.
هذا الكتاب أشمل وأعمق كتاب ينشر  -حتى اآلن  -عن الثورة السورية ،فهو يجمع التوثيق بالسوسيولوجيا واالقتصاد
معا .وفي هذا اإلطار ،ال ينشر الكتاب
واإلستراتيجيات في سياق تاريخي مترابط ،وبمنهج التحليل االجتماعي التاريخي ً
ً
محيطا بجذورها وأصولها وأبعادها .لذلك
يفسر أي حادثة ما لم يكن
متأكدا من صحتها ،وال
أي معلومة ما لم يكن
ً
ّ
ليسد ً
فراغا معرف ً ّيا وتأريخ ً ّيا من حيث تم ّيزه عما كتب عن الثورة السورية ،ومن حيث فرادته في التعليل
جاء هذا الكتاب
ّ
والتحليل والتفسير واالستنباط واالستنتاج ،وهي أمور ال بد منها في أي كتابة معمقة وعلمية وحيوية.

