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تشرين الثاني  /نوفمبر ٢٠١٤

 2014/11/3ذكر مسؤول إرسائييل أ ّن لجن ًة حكومية تق ّدمت
بخطة لبناء  500وحدة استيطانية يف القدس الرشقية رغم معارضة
من الواليات املتحدة للبناء عىل أراض فلسطينية محتلة .وأحيطت
املوافقة املبدئية للجنة التابعة لوزارة الداخلية اإلرسائيلية عىل البناء
االستيطاين يف رامات شلومو بالكتامن يف محاولة عىل ما يبدو للحيلولة
دون االحتكاك بواشنطن.
(رويرتز)2014/11/3 ،

 2014/11/4صادقت الهيئة العامة للكنيست اإلرسائييل بالقراءتني
الثانية والثالثة عىل مرشوع قانون مينع العفو عن األرسى الفلسطينيني.
ومن شأن هذا القانون الذي ق ّدمه "البيت اليهودي" ،منع العفو عن
أرسى فلسطينيني أو تخفيف األحكام الصادرة بحقهم يف إطار صفقة
سياسية أو صفقة تبادل أرسى .ويخ ّول القانون املحكمة صالحية
أقل من 40
اإلقرار بأنّه لن يكون باإلمكان تحديد مدة العقوبة إىل ّ
عا ًما ،كام مينع األسري من تقديم طلب تحديد الحكم املؤبد قبل قضاء
 15عا ًما يف السجن.
(روسيا اليوم)2014/11/4 ،

 2014/11/5اقتحم متطرفون يهود محيط املسجد األقىص استجاب ًة
لدعوات جامعات إرسائيلية متطرفة مبناسبة مرور أسبوع عىل إطالق
النار عىل الحاخام يهودا غليك.
(الجزيرة.نت)2014/11/5 ،

 2014/11/8دعت مسؤولة الشؤون الخارجية الجديدة باالتحاد
األورويب فديريكا موجرينى إىل إنشاء دولة فلسطينية ،مشدد ًة عىل
أ ّن العامل ال ميكنه "تح ّمل حرب أخرى يف غزة".
(يب يب يس)2014/11/8 ،

 2014/11/8استشهاد الشاب خري لطفي حمدان ( 22عا ًما) من قرية
كفر كنا رم ًيا بالرصاص عىل يد أفراد الرشطة اإلرسائيلية با ّدعاء أنّه
حاول طعن رشطي .وأعلن املجلس املحيل يف كفر كنا اإلرضاب يف
البلدة احتجا ًجا عىل قتل الشاب حمدان ،وقام العرشات من الشبان
بحرق اإلطارات وإغالق الشارع الرئيس.
(وكالة وفا)2014/11/8 ،

 2014/11/10دعا رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو عالني ًة
فلسطينيي الداخل الذين يتظاهرون احتجا ًجا عىل قتل الرشطة لرجل
يف إحدى قراهم أن يرحلوا ويعيشوا تحت الحكم الفلسطيني يف
الضفة الغربية وغزة.
(رويرتز)2014/11/10 ،

 2014/11/17قالت املسؤولة الجديدة عن السياسة الخارجية
لالتحاد األورويب فيدريكا موجريني إ ّن االتحاد األورويب ال يعتزم
فرض عقوبات عىل إرسائيل إذا ات ّخذت خطوات لعرقلة حل الرصاع
اإلرسائييل الفلسطيني عىل أساس قيام دولتني .وقال دبلوماسيون
أوروبيون إ ّن االتحاد يبحث عن سبلٍ جديدة للضغط عىل إرسائيل
لحملها عىل وقف بناء مستوطنات عىل أر ٍ
اض يريدها الفلسطينيون
إلقامة دولة يف حني وصل اإلحباط من الربنامج االستيطاين ذرو ًة
جديدة.
(رويرتز)2014/11/17 ،

رصح وزير الخارجية اإليطايل باولو جينتيلوين ،قبيل
ّ 2014/11/17
مشاركته يف اجتامع مجلس الشؤون الخارجية يف االتحاد األورويب
يف بروكسل ،إ ّن االعرتاف بدولة فلسطني هدف أورويب ويندرج يف
إطار سياس ٍة تسعى إىل إقامة دولتني ،دولة إرسائيلية ،ودولة للشعب
الفلسطيني .وأضاف أنّه ينبغي االعرتاف بدولة فلسطني يف الوقت
عمل رمزيًّا يتعني القيام به
األكرث مالءمة؛ فاالعرتاف بالدولتني ليس ً
ألسباب سياسية ،بل هو هدف يف إطار إسرتاتيجية الدولتني.
ٍ
(روسيا اليوم)2014/11/17 ،

 2014/11/18قُتل خمسة إرسائيليني وجرح مثانية آخرون ،أربعة
منهم جراحهم حرجة ،يف عملي ٍة نفّذها غسان وعدي أبو جمل
داخل كنيس يهودي يف القدس الغربية حسب بيان "نجمة داود
الحمراء" .وتب ّنت الهجوم كتائب أبو عيل مصطفى (الجناح العسكري
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني) وباركت الجبهة العملية ووصفتها
بالبطولية ،وقالت إ ّن "العملية جاءت ر ًّدا عىل جرائم االحتالل يف
القدس ،كام دعت إىل تطوير الجهود نحو مقاومة مو ّحدة ض ّد
املحتلّني وقطعان املستوطنني".
(الجزيرة.نت)2014/11/18 ،

 2014/11/18ح ّمل وزيــر األمــن الداخيل اإلرسائييل ،يتسحاق
أهرونوفيتش ،محمود عباس وحركة حــاس ،مسؤولية عملية
القدس التي أسفرت عن وقوع  4قتىل إرسائيليني ،واستشهاد منفّذي
العملية .وقال أهرونوفيتش إ ّن "العملية هي نتاج الستمرار التحريض
الفلسطيني ،يف شبكات التواصل االجتامعي واإلذاعة والتلفزيون
ووسائل اإلعالم الفلسطينية".
(العريب الجديد)2014/11/18 ،

 2014/11/19وافقت الحكومة اإلرسائيلية عىل بناء نحو  78وحدة
استيطانية جديدة يف القدس الرشقية املحتلة .وتع ّهد بنيامني نتنياهو
رئيس الوزراء اإلرسائييل مبواصلة بناء املستوطنات يف القدس الرشقية
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رغم االنتقادات التي تواجهها إرسائيل عىل املستوى الدويل الستمرار
نشاطها االستيطاين يف الضفة الغربية.
(يب يب يس)2014/11/19 ،

 2014/11/19تب ّنى الربملان اإلسباين قرا ًرا رمزيًّا "غري ملزم" ملصلحة
رشعني اإلسبان عىل
االعرتاف بـدولة فلسطني ،حيث ص ّوتت أغلبية امل ّ
مذكرة طرحتها املعارضة االشرتاكية ،وتطلب من الحكومة االعرتاف
بدولة فلسطني بالتنسيق مع االتحاد األورويب؛ إذ حرض  319نائ ًبا من
أصل  322الجلسة وص ّوتوا لفائدة مقرتح للحزب االشرتايك يتض ّمن
اعرتافًا رمزيًّا بدولة فلسطني ،فيام امتنع عضو عن التصويت ،وص ّوت
نائبان ض ّد القرار.
(الجزيرة.نت)2014/11/19 ،

 2014/11/20انسحبت قوات االحتالل من داخل قرية جبل املكرب يف
القدس الرشقية ،وذلك بعد اقتحامها خيمة عزاء عائلة غسان وعدي
أبو جمل ،منفذَي عملية الكنيس يف القدس ،واندالع مواجهات بني
الشبان الفلسطينيني ورشطة االحتالل.
(عرب )2014/11/20 ،48

 2014/11/21رفضت املستشارة األملانية أنجيال مريكل ،يف مؤمتر
صحفي يف برلني مع رئيس الــوزراء البلجييك شارل ميشيل ،فكرة
اعرتاف أملانيا من جانب واحد بفلسطني كدولة ،وإنه يجب أن
حل الدولتني .ومن
يكون اتفاق الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل عىل ّ
جانبه قال ميشيل إ ّن بلجيكا تنتظر الوقت املالئم لالعرتاف بفلسطني
دولة ،وأكّد عىل الحاجة إىل موقف مشرتك للدول األعضاء يف االتحاد
األورويب.
(رويرتز)2014/11/21 ،

 2014/11/21طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش ،إرسائيل "أن
تفرض حظ ًرا فوريًّا عىل سياسة هدم منازل عائالت الفلسطينيني
املشتبه يف تنفيذهم هجامت عىل إرسائيليني .فهذه السياسة التي
أشخاصا
يزعم مسؤولون إرسائيليون تنفيذها بغرض الردع تعاقب
ً
بأي جرائم عم ًدا ودون وجه حق ،وعند تنفيذها يف أراض
غري متّهمني ّ
ّ
مصاف العقاب
محتلة ،مبا يف ذلك القدس الرشقية ،فإنّها ترقى إىل
الجامعي املعدود ضمن جرائم الحرب".
(هيومن رايتس ووتش)2014/11/21 ،

 2014/11/22يسعى رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،إىل
ترشيع قانون سحب حق اإلقامة من سكان القدس الذين ينفّذون
عمليات ضد إرسائيل وإقامة أهاليهم وحرمانهم من حقوقهم
االجتامعية .حيث وقّع وزير الداخلية اإلرسائييل ،جلعاد أردان ،قرار
سحب حق اإلقامة من محمود نادي من سكان القدس املحتلة بعد

إدانته يف املساعدة عىل تنفيذ العملية الفدائية "الدولفيناريوم" يف تل
أبيب ،يف عام  2001والتي أسفرت عن مقتل  21إرسائيليًّا .حيث تم
طرده وعائلته خارج املدينة إىل الضفة الغربية.
(العريب الجديد)2014/11/23 ،

 2014/11/23أق ّرت الحكومة اإلرسائيلية مرشوع قانون "القومية"
الذي ق ّدمه عض َوا الكنيست ،زئيف الكني (الليكود) ،واييليت شاكد
وينص مرشوع قانون "القومية" عىل أ ّن "إرسائيل
(البيت اليهودي)ّ .
دولة الشعب اليهودي ،وملزمة بالبناء لليهود فقط ،وليس لغري
اليهود ،وإلغاء اللغة العربية كلغة رسمية".
(وكالة وفا)2014/11/23 ،

رصح الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس ،يف مقابلة
ّ 2014/11/24
مع صحيفة إيطالية قبل بدئه زيارة رسمية إىل روما والفاتيكان،
باستعداد مرص لتأمني دولة فلسطينية مستقبلية من خالل إرسال
قوات وذلك باالتفاق مع إرسائيل والسلطة الفلسطينية .وأوضح
الناطق باسم الرئاسة ،عالء يوسف ،إ ّن ترصيح السييس جاء يف سياق
امليض قد ًما نحو تسوية القضية
تشجيع الجانب اإلرسائييل عىل
ّ
لحل الدولتني.
الفلسطينية وفقًا ّ
(يس .ان .ان)2014/11/24 ،

رصح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،بأ ّن الحديث
ّ 2014/11/25
عن قانون "يهودية الدولة" أمر مرفوض؛ إذ يلقى هذا القانون
معارض ًة عنيفة داخل الحكومة والكنيست اإلرسائيليني.
(روسيا اليوم)2014/11/25 ،

 2014/11/26قال ممثّل االتحاد األورويب للضفة الغربية وغزة ،جون
جات روتر أثناء زيارة لقطاع غزة ،إ ّن الوقت ينفد أمام البدء يف
إعادة إعامر غزة بعد الحرب ،وإ ّن األمر يحتاج إىل تح ّرك دبلومايس
وتغيري سيايس جوهري .وأضاف إنّه يدرك حجم املشكلة املتمثلة
يف نقل كميات كافية من معدات البناء من إرسائيل إىل غزة ،والتي
تشعر إرسائيل بالقلق من االستخدام املزدوج لهذه املواد يف إعادة
بناء أنفاق إىل إرسائيل أو وقوعها يف أيدي نشطاء حامس.
(رويرتز)2014/11/26 ،

 2014/11/30اعتمد وزراء الخارجية العرب ،مرشوع قرار يضع سقفًا
زمنيًّا إلقامة دولة فلسطينية .وأصدر الوزراء بيانًا بأ ّن لجنة متابعة
تض ّم األردن العضو العريب يف مجلس األمن ستسعى للحصول عىل
دعمٍ دويل ملرشوع القرار .وذكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يف
الجلسة االفتتاحية لالجتامع ،إ ّن إرسائيل مل ترتك للشعب الفلسطيني
أي خيار سوى التوجه مبارش ًة إىل املجتمع الدويل ،وتدويل القضية.
ّ
(رويرتز)2014/11/30 ،
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 2014/12/1فرضت املحاكم اإلرسائيلية عقوبات شديدة ض ّد
املتظاهرين الفلسطينيني املحت ّجني عىل قتل الشهيد ياسني حمدان
يف  8ترشين الثاين  /نوفمرب  .2014عىل الرغم من اإلفراج عن ستة
معتقل ،فاملحاكم أصدرت عقوبات صارمة
ً
من املعتقلني من أصل 48
شملت غرامات مالية ،وكفاالت عالية ،والحبس املنزيل ،واستعادة
أحكام فرتة الحكم العسكري باإلبعاد عن قراهم .ووصفت النائبة
عن التجمع الوطني ،حنني زعبي ،املحاكمة بـ"السياسية"؛ فهي ترى
أ ّن تفاصيل املحاكمة من تحقيقات النيابة وأسئلتها تؤكّد أنّه عقاب
سيايس.
(العريب الجديد)2014/12/1 ،

 2014/12/2ر ّحبت القيادات الفلسطينية باعرتاف الربملان الفرنيس
رمزيًّا بالدولة الفلسطينية ،وص ّوت لفائدة االقرتاح  339نائبًا من
أصل  506أصوات .وجاءت هذه الخطوة بعد قيام السويد باالعرتاف
بدولة فلسطني أواخر شهر ترشين األول  /أكتوبر  ،2014وعليه قامت
إرسائيل باستدعاء سفريها يف ستوكهومل .ويع ّد االعرتاف اعرتافًا رمزيًّا
وليس ملز ًما للحكومة الفرنسية ،حيث أكّد وزير الخارجية الفرنيس
لوران فابيوس أ ّن فرنسا ستعرتف بالدولة الفلسطينية دون تسوية عن
طريق التفاوض يف حال فشلت املفاوضات األخرية.
(سكاي نيوز)2014/12/2 ،

 2014/12/4اقتحمت مجموعات من املستوطنني ومن املتدينني
املتز ّمتني "الحريديم" ،املسجد األقىص من باب املغاربة ،بحراسات
مع ّززة من رشطة االحتالل الخاصة .فيام أحبط ح ّراس املسجد األقىص
محاولة ألحد املستوطنني ،إقامة طقوس تلمودية يف املسجد.
(وكالة وفا)2014/12/4 ،

 2014/12/9ص ّوت أعضاء الكنيست اإلرسائييل عىل مجلسهم ،وق ّرروا
إجراء انتخابات عامة مبكرة يوم  17آذار  /مــارس املقبل .وجاء
الحل الذي طرحته أحزاب املعارضة،
التصويت عىل مرشوع قرار ّ
أي عضو .وجاءت تلك الخطوة بعد خالفات
بأغلبية  93دون اعرتاض ّ
حكومية بسبب مرشوع قانون يهودية إرسائيل واملوازنة التي أ ّدت إىل
انهيار االئتالف الحكومي برئاسة بنيامني نتنياهو.
(يب.يب.يس)2014/12/9 ،

 2014/12/9قالت منظمة العفو الدولية (امنستي) "إ ّن الغارات
الجوية التي قامت بها الطائرات اإلرسائيلية يف نهاية عملية الجرف
الصامد يف آب  /أغسطس عام  2014يف غزة بشكل مبارش ومتع ّمد
عىل املباين التاريخية ترقى ملستوى جرائم الحرب.
(منظمة العفو الدولية)2014/12/9 ،

 2014/12/10ح ّملت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية ،الحكومة
اإلرسائيلية املسؤولية املبارشة عن جرمية اغتيال رئيس هيئة مقاومة
االستيطان والجدار ،الوزير زياد أبو عني ،وأكدت أنّها ستتابع هذه
القضية يف املحافل الدولية .واعتربت الخارجية أ ّن اغتيال أبو عني يف
وضح النهار ،وعىل مسمع ومرأى العامل وكامريات اإلعالم ،جرمية حرب
بكل ما للكلمة من معنى ،تضاف إىل سلسلة الجرائم التي ترتكبها
سلطات االحتالل ومتارسها بشكل يومي ض ّد شعبنا وقيادته وأرضه
ووطنه.
(وكالة وفا)2014/12/10 ،

 2014/12/10صادق الربملان اإليرلندي عىل مذكرة غري ملزمة تطالب
الحكومة باالعرتاف بدولة فلسطني عىل أساس حدود عام 1967
وعاصمتها القدس الرشقية .ويضيف النص أ ّن هذا االعرتاف سيشكّل
"مساهمة إيجابية لضامن التوصل إىل حل تفاويض بني دولتني للنزاع
اإلرسائييل  -الفلسطيني" .ومل تتعهد الحكومة اإليرلندية باالستجابة
ملطلب الربملان ،لكن وزير الخارجية تشاريل فالناغان أعلن أ ّن دبلن
تؤيد مبدأ التوصل إىل حل سلمي قائم عىل أساس وجود دولتني.
(فرانس)2014/12/11 ،24

 2014/12/11بعد قرار مجلس النواب ،ص ّوت مجلس الشيوخ
الفرنيس بأغلبية  7أصوات ملصلحة قرار يحثّ الحكومة عىل االعرتاف
بدولة فلسطني .وص ّوت ملصلحة القرار الذي يطالب باعرتاف فرنسا
بدولة فلسطني وباستئناف فوري ملفاوضات السالم بني الفلسطينيني
واإلرسائيليني 153 ،من أعضاء مجلس الشيوخ فيام عارضه .146
(يب.يب.يس)2014/12/11 ،

 2014/12/16اقتحمت جامعات يهودية متطرفة املسجد األقىص ،عرب
مجموعات متتالية من باب املغاربة تحرسها عنارص من الوحدات
الخاصة برشطة االحتالل .حيث تواصلت االقتحامات حتى موعد
صالة الظهر ،وسط احتجاج املصلني وانتشار عرشات العاملني من
أي
أي سلوك للمتطرفني ومنع ّ
ُح ّر ٍاس وسدنة يف أرجاء املسجد ،ملراقبة ّ
ٍ
طقوس وشعائر تلمودية فيه.
محاولة إلقامة
(وكالة وفا)2014/12/16 ،

 2014/12/23ج ّددت الجامعات اليهودية املتطرفة اقتحامها للمسجد
األقىص املبارك ،من باب املغاربة ،ومبرافقة وحراسة قوة معززة من
ٍ
مجموعات صغرية
رشطة االحتالل الخاصة .وتت ّم االقتحامات عرب
ٍ
جوالت استفزازية يف مرافق
ومتالحقة ،ينفّذ خاللها املستوطنون
املسجد املبارك.
(وكالة وفا)2014/12/23،
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 2014/12/24أصدرت بلدية االحتالل اإلرسائييل يف القدس تراخيص
لبناء  380وحدة استيطانية جديدة يف القدس الرشقية املحتلة وبيت
لحم .وقال عضو البلدية عن حزب مرييتس بيبي األلو ،إ ّن لجنة
البلدية منحت رخصة بناء  307وحدات يف مستوطنة "رموت" يف
القدس ،و 73وحدة يف جبل أبو غنيم يف بيت لحم.
(الدستور)2014/12/24 ،

 2014/12/28صادق رئيس الــوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو،
عىل خطة لتكثيف الوجود العسكري بشكل دائم يف مدينة القدس
وتنص الخطة حسب ما ذكرت اإلذاعة اإلرسائيلية ،عىل
املحتلةّ .
تعزيز قوات الرشطة بـ  400عنرص وتحديث الوسائل التكنولوجية
التي بحوزتها ،كام أوعز للجهات العسكرية املعنية مبواصلة الحفاظ
عىل مستوى عا ٍل من التأهب يف املدينة.
(وكالة وفا)2014/12/28 ،

 2014/12/29وصل إىل غزة وف ٌد من حكومة التوافق يضم أكرث من
مسؤول بينهم مثانية وزراء ،وأكد شوقي العيسة وزير الزراعة
ً
أربعني
والشؤون االجتامعية يف الحكومة الفلسطينية أ ّن الوفد "وصل ملتابعة
أعامل الحكومة وبحث القضايا العالقة يف قطاع غزة" .وهذه أ ّول مرة

يزور فيها وفد حكومي من رام الله قطاع غزة منذ أن ألغى رئيس
الوزراء رامي الحمد الله زيارته عىل أثر تفجريات استهدفت منازل
قياديني يف فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،يف 7
ترشين الثاين  /نوفمرب .2014
(جريدة األيام الفلسطينية)2014/12/29 ،

 2014/12/30ص ّوت مجلس األمن ض ّد مرشوع قرار فلسطيني
يطالب بـ"انسحاب إرسائيل من األرايض التي احتلّتها عام ."1967
وكانت الواليات املتحدة قد أعلنت مسبقًا أنّها لن تؤيّده .وحصل
أساسا بـ"انسحاب إرسائيل من األرايض التي
النص الذي يطالب ً
احتلتها عام  ،"1967عىل تأييد مثاين دول مقابل اثنتني ص ّوتتا ض ّده
وخمس امتنعت عن التصويت ،بينام كان إقراره بحاجة إىل تسعة
وحق
أصوات .ومن أصل الدول الخمس صاحبة العضوية الدامئة ّ
النقض يف املجلس ،حصل مرشوع القرار عىل تأييد ثالث منها هي
كل من الواليات املتحدة
فرنسا والصني وروسيا ،يف حني ص ّوتت ض ّده ّ
وأسرتاليا ،بينام امتنعت بريطانيا عن التصويت.
(فرانس)2014/12/30 ،24

صـدر حديـ ًثا

تأليـف :مجموعة مؤلفين

الثورة التونسية :القادح المحلي تحت مجهر العلوم اإلنسانية
يتشكل منها هذا الكتاب أن تغرس ّ
ّ
الثورة التونس ّية في مجتمعها التاريخي من مداخل مختلفة،
تحاول الدراسات التي
وأن تكشف عن مسارات ال ّتحديث وال ّتنمية وتناقضاتهما التي ُولد بموجبها جيل ّ
الثورة الحال ّية ،م ّت ً
خذة نتائج بحثها
الدقيقة
السوسيولوج ّية ّ
ً
أساسا جد ًيّا ،يمكن أن يُعتمد إذا ما تراكمت األبحاث وتكاثف الجهد في رسم المعالم ّ
للمجتمع الذي هو اآلن بصدد الوالدة ،وللمراحل السياس ّية والثقاف ّية واالقتصاديّة اآلتية التي من المحتمل أن تمرّ منها
العام لثورتها ،وإن يكن على أمد طويل.
تونس باتّجاه الصوغ العملي للمشروع
ّ

