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الوقائع الفلسطينيّة
العربي اإلسرائيلي
توثيق ألهم أحداث القضية الفلسطينيّة والصراع
ّ
في الفترة 2015/06/30 - 2015/٠٥/١
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تعديل عىل قانون
ً
 2015/5/1تب ّنى مجلس الشيوخ األمرييك
"األولويات التجارية واملساءلة لعام  ،" 2015بحيث يجعل من
مبادرات مقاطعة إرسائيل أو تصنيف املستوطنات اإلرسائيلية بغري
الرشعية "مخالفة للقوانني األمريكية وبالتايل غري رشعية" ،وذلك من
أجل حامية إرسائيل واملستوطنات بحسب تفسري أعضاء مجلس
الشيوخ الذين بادروا بإضافة امللحق لهذا القانون مثل السيناتور بن
كاردن من والية مرييالند.
(القدس)2015/5/2 ،

 2015/5/1أكدت املدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يف
الهاي ،فاتو بنسودا أنّه يف حال فتح تحقيق فإ ّن سياسة التحقيق
أساسا إىل من يتحملون املسؤولية بشكل أكرث من
واملقاضاة ستو ّجه ً
غريهم عن تنفيذ جرائم حرب ،وأنّه من املمكن أن يجري التحقيق
ويقايض مرتكبي جرائم معروفني ،أو مرتكبي جرائم عىل مستويات
متدنية أو متوسطة ،بحيث يسري العمل من األسفل إىل األعىل لبناء
ملف قوي أكرث ضد املسؤولني عن الجرائم.
(الحياة الجديدة)2015/5/2 ،

 2015/5/2صادقت لجنة القوات املسلحة مبجلس الشيوخ األمرييك
عىل تخصيص مساعدة مالية إلرسائيل بقيمة  474مليون دوالر
لتمويل منظومات "القبة الحديدية"" ،العصا السحرية" و"حيتس"،
فيام أقرت متويل مرشوع إرسائييل أمرييك مشرتك لتطوير منظومة
للكشف عن األنفاق.
(القدس)2015/5/3 ،

 2015/5/3اقتحمت عنارص من منظمة "طالب ألجل الهيكل"
اليهودية املتطرفة ،ومن املستوطنني ،املسجد األقىص من باب املغاربة،
بحراسات معززة من عنارص الوحدات الخاصة يف رشطة االحتالل.
(وفا لألنباء)2015/5/3 ،

 2015/5/5نرشت منظمة كرس الصمت اإلرسائيلية شهادات 60
ضابطًا وجنديًا إرسائيليًا شاركوا يف حرب غزة األخرية متوز  /يوليو
وآب  /أغسطس  ، 2014وأفادوا فيها بأ ّن الجيش تس ّبب يف سقوط
عدد غري مسبوق من الضحايا املدنيني بسبب استخدامه القوة من
دون متييز .وذكرت املنظمة التي تع ّد من أش ّد منتقدي الجيش
اإلرسائييل ،أ ّن الجيش يعمل عىل تقليل خسائره إىل الح ّد األدىن من
املخاطر لقواته حتى لو كان ذلك عىل حساب إلحاق األذى باملدنيني
األبرياء .وأكّد جندي أ ّن قواعد االشتباك التي قدمت للجنود عىل
كل من يتجرأ
كل مكان" ،فإ ّن ّ
األرض كانت قامئة عىل إطالق النار يف ّ

عىل رفع رأسه هو إرهايب" .وأضاف جندي آخر راقب وقتل امرأتني
فلسطينيتني كانتا تسريان يف بستان قريب من الخطوط اإلرسائيلية،
أي
وبعد معاينة جثتيهام ،وجد الجنود أ ّن املرأتني مل تكونا تحمالن ّ
أسلحة ،لكن "ت ّم رصدهام كإرهابيتني".
(فرانس )2015/5/5 ،24

 2015/5/6أصدرت املحكمة اإلرسائيلية العليا قرا ًرا نهائ ًيا بهدم
وتهجري قرية عتري  -أم الحريان العربية غري املعرتف بها يف النقب،
وذلك بهدف إقامة بلدة يهوديّة ومرعى للموايش عىل أنقاض القرية
البدويّة التي يبلغ تعداد سكّانها أكرث من ألف شخص.
(األيام)2015/5/7 ،

 2015/5/7نجح رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو يف التوصل
إىل اتفاق بشأن تشكيل حكومة ائتالفية جديدة قبيل انتهاء املهلة
املحددة لذلك .واحتاج نتنياهو إىل دعم حزب البيت اليهودي اليميني
ليضمن الئتالفه أغلبية  61مقع ًدا يف الكنيست الذي يوجد فيه 120
عض ًوا .ومتكّن نتنياهو من الحصول عىل دعم حزب البيت اليهودي،
وذلك بعد أن توصل إىل اتفاق مع ثالثة أحزاب أخرى هي كوالنو من
الوسط ،وحزبان دينيان متشددان هام التوراة املوحدة وشاس.
(يب يب يس العربية)2015/5/7 ،

 2015/5/7وافقت الحكومة اإلرسائيلية عىل بناء  900وحدة سكنية
استيطانية يف حي "رمات شلومو" االستيطاين يف القدس الرشقية
املحتلة.
(وفا لألنباء)2015/5/7 ،

 2015/5/8أكدت وزارة الخارجية الروسية ،أ ّن "روسيا تعترب النشاط
اإلرسائييل االستيطاين عىل األرايض الفلسطينية غري قانوين" .وجاء
هذا الترصيح بعد موافقة السلطات اإلرسائيلية عىل بناء  900وحدة
سكنية استيطانية جديدة يف مستوطنة رمات شلومو الواقعة يف
القدس الرشقية.
(روسيا اليوم)2015/5/8 ،

 2015/5/9اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف اجتامعها،
وبتوافق اآلراء ،مرشوع قرار بعنوان" :تقرير املحكمة الجنائية الدولية".
ورحبت العديد من الدول يف مداخالتها يف االجتامع ،بانضامم دولة
فلسطني إىل املحكمة الجنائية الدولية ،وكذلك مندوب هولندا الذي
ق ّدم مرشوع القرار بالنيابة عن الدول األطراف يف نظام روما األسايس
للمحكمة الجنائية الدولية ،ور ّحب بالعضو الجديد يف املحكمة.
(القدس)2015/5/10 ،
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 2015/5/9انضم االتحاد األورويب إىل الواليات املتحدة والسلطة
الفلسطينية يف انتقاد خطط إرسائيل بناء  900وحدة استيطانية يف
القدس الرشقية .وجاء يف بيان لالتحاد األورويب أ ّن "تصميم إرسائيل
عىل مواصلة سياستها االستيطانية رغم دعوات املجتمع الدويل،
حل الدولتني ،كام أنّه يشكك بشكل جدي يف
يهدد إمكانية تحقيق ّ
التزامها باالتفاق الذي جرى التفاوض عليه مع الفلسطينيني" .وأكد أ ّن
"املستوطنات غري رشعية مبوجب القانون الدويل".
(الرشق األوسط)2015/5/10 ،

 2015/5/13اعرتف الفاتيكان رسم ًيا بدولة فلسطني ،وذلك يف اتفاقية
تنص عىل تحويل العالقات الدبلوماسية من
جديدة أبرمها معها ّ
منظمة التحرير الفلسطينية إىل دولة فلسطني.
(يب يب يس العربية)2015/5/13 ،

 2015/5/14حصلت حكومة بنيامني نتنياهو عىل ثقة "الكنيست"
بأغلبية ضئيلة للغاية بلغت  61صوت ًا مقابل  ،59لتصبح بذلك رابع
حكومة يرأسها زعيم الليكود وإحدى أكرث الحكومات ميينية يف تاريخ
الدولة العربية.
(القدس)2015/5/15 ،

 2015/5/14استنكر وزير الخارجية البلجييك ديديه ريندرز مبارشة
السلطات اإلرسائيلية لتوسيع مستوطنة رمات شلومو يف القدس،
واعترب الوزير أ ّن املستوطنات غري رشعية مبوجب القانون الدويل.
(الجزيرة نت)2015/5/14 ،

 2015/5/16قال وزير الخارجية الفلسطيني ،رياض املاليك ،إنّه تق ّدم
قبل يومني بطلب ملحكمة الجنايات الدولية لتُحدد موع ًدا لتقديم
ملفّي االستيطان وجرائم الحرب اإلرسائيلية للمحكمة.
(التحرير)2015/5/18 ،

 2015/5/19نددت منظمة هيومن رايتس ووتش ،بقرار للمحكمة
العليا اإلرسائيلية يسمح بإخالء قرية بدوية يقيم فيها نحو 100
شخص ،جنوب إرسائيل وأخرى يف الضفة الغربية ،حيث أصدرت
املحكمة قرا ًرا يسمح بطرد سكان قرية أم الحريان البدوية غري املعرتف
بها يف النقب ،ويحمل سكانها الجنسية اإلرسائيلية ،والتي سمحت لهم
إرسائيل عام  1956بالسكن هناك ،بعد طردهم منها عام  1948بعد
قيام دولة إرسائيل ،ويف الوقت ذاته رفضت االعرتاف بالقرية أو توفري
الخدمات األساسية لها من ماء وكهرباء.
(روسيا اليوم)2015/5/19 ،

 2015/5/20صادقت اللجنة املحلية للبناء والتخطيط اإلرسائيلية عىل
مخطط لبناء  90وحدة استيطانية جديدة يف مستوطنة جبل أبو غنيم
"هار حوماه" جنوب القدس املحتلة.
(األيام)2015/5/21 ،

 2015/5/20اقرتح مرشوع قرار فرنيس أق ّره وزير الخارجية لوران
فابيوس "تحديد مهلة قصوى من  18شه ًرا للتوصل عرب التفاوض إىل
حل عادل ودائم وشامل" .ويف حال مل يت ّم التوصل إىل اتفاق يف نهاية
ّ
هذه الفرتة" ،تعلن فرنسا أنّها ستعرتف رسم ًيا بدولة فلسطني" .ويدعو
مرشوع القرار الذي ترغب فرنسا يف التصويت عليه قبل أيلول ،إىل
تنفيذ "مبدأ الدولتني لشعبني" .ويدعو إىل إنشاء دولة فلسطينية "عىل
أساس حدود الرابع من حزيران  1967مع حصول عمليات تبادل بني
الطرفني لألرايض" .ويجب أن تحدد املفاوضات خطة "تضمن أمن
إرسائيل وفلسطني عرب مراقبة ف ّعالة للحدود ومن شأنها أن تعيق قيام
اإلرهاب وإدخال األسلحة" .ويشري مرشوع القرار إىل انسحاب الجيش
اإلرسائييل من األرايض الفلسطينية .كام يدعو إىل "احرتام سيادة دولة
فلسطني املنزوعة السالح مبا يف ذلك اإلعالن عن انسحاب عىل مراحل
وكامل للجيش اإلرسائييل خالل فرتة انتقالية متفق عليها" .وبالنسبة
إىل مسألة الالجئني الفلسطينيني ،يطالب مرشوع القرار بـ "حلٍ عادل
ومتوازن وواقعي" يرتكز عىل "آلية التعويض" .وبالنسبة إىل القدس
وهي نقطة الخالف الرئيسة بني الطرفني ،يشري مرشوع القرار الفرنيس
إىل أهمية أن تكون القدس "عاصمة الدولتني" .مرشوع القرار الفرنيس
"تبلغته لندن ومدريد بشكل غري رسمي" .ولن يرفع إىل التصويت يف
مجلس األمن قبل  30حزيران  /يونيو .2015
(الحياة الجديدة)2015/5/22 ،

 2015/5/22قالت اللجنة الرباعية الدولية إنّه "مبرور أكرث من عام
عىل انهيار املحادثات بني إرسائيل والفلسطينيني ،فال يوجد هناك أفق
سيايس ملموس عىل املدى املنظور".
(األيام)2015/5/23 ،

 2015/5/22أثناء زيارة إىل كنيس (اداس إرسائيل) يف واشنطن ،أكّد
أوباما أ ّن العالقات بني الواليات املتحدة وإرسائيل تتجاوز الروابط
الرسمية مع حكومة الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو.
(القدس)2015/5/23 ،

 2015/5/25حذّرت األمم املتحدة من أ ّن "الوضع الراهن يف األرايض
الفلسطينية املحتلة غري قابل لالستمرار" مشري ًة إىل "أ ّن الفرتة املقبلة
ستكون حاسمة بالنسبة إىل مستقبل عملية السالم ،مع تزايد املخاوف
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حل
بشأن عدم وجود أفق الستئناف املفاوضات من أجل التوصل إىل ّ
الدولتني".
(األيام)2015/5/26 ،

 2015/5/26طالبت الجامعة العربية ،مجلس األمن ،وخاصة الدول
دامئة العضوية واألمني العام لألمم املتحدة بان يك مون ،باتّخاذ
خطوات عملية لوقف االنتهاكات اإلرسائيلية الخطرية يف األرايض
الفلسطينية املحتلة ،وآخرها قرار مريي ريغيف وزيــرة الثقافة
والرياضة يف الحكومة اإلرسائيلية الجديدة بنقل مكاتب وزارتها إىل
مدينة القدس املحتلة.
(العريب الجديد)2015/5/26 ،

 2015/5/27استقالة طوين بلري ممثل الرباعية الدولية لعملية السالم
يف الرشق األوسط من منصبه لألمني العام لألمم املتحدة بان يك مون
بعد نحو  8أعوام من العمل يف هذا املنصب.
(القدس)2015/5/28 ،

 2015/5/27قالت منظمة العفو الدولية يف تقرير ،إ ّن حركة املقاومة
اإلسالمية (حامس) ارتكبت جرائم حرب يف حق مدنيني فلسطينيني يف
قطاع غزة أثناء حربها مع إرسائيل يف عام  .2014وأضاف التقرير أ ّن
قوات حامس نفّذت "حملة وحشية من أعامل االختطاف والتعذيب
والقتل غري املرشوع استهدفت الفلسطينيني املتهمني بالتواطؤ مع
إرسائيل وغريهم خالل الهجوم العسكري اإلرسائييل عىل غزة" .واعترب
الناطق باسم حامس ،فوزي برهوم التقرير "تجنٍ عىل الحركة ويفتقر
إىل املهنية والصدقية وتع ّمد التهويل والتضخيم من دون االستامع إىل
كل املستويات ومن دون التدقيق يف صحة
األطراف املختلفة ومن ّ
املعلومات".
(الحياة)2015/5/27 ،

 2015/5/28و ّجه السيناتور األمرييك ليندزي جراهام ،رئيس لجنة
رشا ملنظمة
املساعدات الخارجية يف الكونغرس األمرييك ،تهدي ًدا مبا ً
األمم املتحدة ،بوقف املساعدات األمريكية للمنظمة ،يف حال تب ّنت
املبادرة الفرنسية املتعلقة بالقضية الفلسطينية.
(القدس)2015/5/29 ،

 2015/5/29سحب االتحاد الفلسطيني لكرة القدم اقرتاحه بإيقاف
إرسائيل من قبل االتحاد الدويل (الفيفا) وسط مشاهد غاية يف التوتر
خالل املؤمتر السنوي للفيفا يف زوريخ.
(رويرتز)2015/5/29 ،

 2015/5/29قال بنيامني نتنياهو رئيس الوزراء اإلرسائييل :إ ّن مبادرة
السالم العربية التي أطلقت قبل  13عا ًما مل تعد تتالءم والتطورات
يف املنطقة.
(األيام)2015/5/30 ،

 2015/5/31أق ّرت اللجنة الوزارية لشؤون الترشيع اإلرسائيلية ،يف
أ ّول جلسة لها ،مواصلة ترشيع قانون تشديد العقوبة عىل راشقي
الحجارة وفرض عقوبة لغاية ( 20عا ًما) ،عرب إلغاء الحاجة إلثبات
وجود ن ّية مسبقة لدى راشقي الحجارة بإلحاق الرضر بأفراد وعنارص
الرشطة .كام أق ّرت اللجنة الوزارية لشؤون الترشيع أيضً ا املصادقة
عىل اقرتاح قانون جديد أع ّدته وزيرة العدل الجديدة أيضً ا ،لطرحه
عىل الكنيست يحظر عىل األرسى الفلسطينيني استخدام الهاتف يف
السجن ومنعهم من االتصال بأهاليهم ومحاميهم ،بدعوى منع نقلهم
ملعلومات أو تعليامت لعنارص املقاومة خارج السجن.
(العريب الجديد)2015/6/1 ،

 2015/6/3الحكومة اإلرسائيلية تق ّر مرشوع قرار ينتظر مناقشته
رشعها الكنيست عىل
يف الكنيست عىل رسيــان القوانني التي ي ّ
بدل من خضوع تلك املستوطنات إىل
مستوطنات الضفة الغربيةً ،
قرارات عسكرية من قائد املنطقة الوسطى يف الجيش اإلرسائييل،
بحسب الوضع القائم حاليًا.
(القدس العريب)2015/6/4 ،

 2015/6/4طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ،األمني العام
لألمم املتحدة بان يك مون بإدراج إرسائيل عىل "الئحة العار" التي
تتضمن منتهيك حقوق األطفال خالل النزاعات املسلحة ،إثر الحرب
خصوصا من
يف قطاع غزة العام املايض .وطلبت املنظمة الحقوقية
ً
بان يك مون مقاومة الضغوط التي متارسها إرسائيل والواليات املتحدة
ملنع إدراج الجيش اإلرسائييل عىل الالئحة السنوية ،الفتة إىل أ ّن نحو
 500طفل قتلوا خالل النزاع يف غزة.
(الحياة)2015/6/4 ،

حكم قضائيًا سابقًا اعترب
 2015/6/6ألغت محكمة استئناف مرصيةً ،
حركة حامس "منظمة إرهابية" يف قرار ر ّحبت به الحركة الفلسطينية
واعتربته "تصويبًا لخطأ سابق".
(األيام)2015/6/7 ،

 2015/6/6أكّدت مصادر عسكرية مرصية يف رفح أ ّن قوات حرس
الحدود ستبدأ عقب انتهاء شهر رمضان املبارك من إخالء منازل
الرشيط الحدودي الواقعة بنطاق املرحلة الثالثة بعمق  500مرت
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جديدة؛ لتوسيع نطاق املنطقة العازلة إىل  1500مرت ملكافحة خطر
األنفاق .وتلقّت بعض األرس بنطاق املرحلة الثالثة تنبيهات من قوات
حرس الحدود باالستعداد إلخالء املرحلة الثالثة عقب انتهاء شهر
رمضان ،والتي تستهدف إخالء  10آالف منزل بنطاق أحياء حي الصفا
وحي اإلمام عيل وحي األحراش برفح.
(األيام)2015/6/7 ،

 2015/6/8نرشت األمم املتحدة "قامئة العار" للجهات املنتهكة
لحقوق األطفال دون أن تدرج ضمنها إرسائيل ،رغم الدعوات إىل ذلك
بعد مقتل أكرث من  500طفل يف الحرب اإلرسائيلية عىل قطاع غزة.
(القدس العريب)2015/6/9 ،

تعي مبعوث ًا
 2015/6/11أعلنت اللجنة الرباعية الدولية أنّها لن ّ
لها يف األرايض الفلسطينية وإرسائيل خلفًا للمبعوث السابق للّجنة
الرباعية توين بلري.
(األيام)2015/6/12 ،

 2015/6/14استنكرت هيئة شؤون األرسى واملحررين ،مصادقة
الحكومة اإلرسائيلية اليمينية املتطرفة عىل مرشوع قانون خاص
باألرسى املرضبني عن الطعام ،الذي يجيز إلرسائيل إطعام األرسى
بالقوة.
(الحياة الجديدة)2015/6/15 ،

 2015/6/14استشهد الشاب عبد الله غنايم ( 21عا ًما) من قرية كفر
مالك رشق رام الله ،إثر إطالق النار عليه من قبل قوات االحتالل
اإلرسائييل التي قامت بدهسه أيضً ا باستخدام سيارة عسكرية
إرسائيلية "جيب" ،انقلبت فوقه ،خالل مواجهات اندلعت يف القرية
فج ًرا إثر اقتحام قوات االحتالل القرية.
(األيام)2015/6/15 ،

 2015/6/19رأى يوفال ديسكني رئيس الشاباك السابق أ ّن الوضع
حل
حل الدولة الواحدة الثنائية القومية ،وأ ّن ّ
الحايل يتّجه نحو ّ
الدولتني بات بعي ًدا ،واعترب أ ّن رئيس حكومة إرسائيل ،بنيامني نتنياهو،
ورئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير الرتبية والتعليم ،نفتايل بينيت،
ال يريدان دولة ثنائية القومية.
(األيام)2015/6/20 ،

القسام  -مجموعات الشهيدين (مروان
 2015/6/20أعلنت كتائب ّ
القواسمة وعامر أبو عيشة) مسؤوليتها عن عملية إطالق النار عىل
سيارة للمستوطنني قرب مستوطنة "دولــف" املقامة عىل أرايض

املواطنني غرب رام الله ،والتي أ ّدت إىل مقتل مستوطن صهيوين
وإصابة آخر بجراح.
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2015/6/21 ،

 2015/6/21وصفت نائبة وزير الخارجية اإلرسائيلية ،تسيبي
خوتوبييل ،املبادرة الفرنسية بالهدامة؛ ألنّها توهم الفلسطينيني بأنّهم
سيحصلون عىل مكاسب من املجتمع الدويل دون تقديم أيّة تنازالت.
(األيام)2015/6/22 ،

 2015/6/22نرشت لجنة التحقيق املستقلة التابعة لألمم املتحدة
نتائج تحقيقها الذي دام عا ًما يف مؤمتر صحفي عقدته يف جنيف.
وترأست اللجنة ماري مكجوان ديفيز القاضية السابقة باملحكمة
العليا يف نيويورك والخبري السنغايل دودو دين.
ملخص تقرير األمم املتحدة حول جرائم حرب غزة 2014
لجنة األمم املتحدة للتحقيق بشأن غزة تجد ادعاءات ذات مصداقية
عىل ارتكاب إرسائيل والجامعات املسلحة الفلسطينية جرائم حرب
يف عام .2014
جنيف ( 22حزيران  /يونيو  :)2015جمعت لجنة األمم املتحدة
املستقلة للتحقيق بشأن النزاع يف غزة يف عام  2014معلومات كثرية
تشري إىل ارتكاب كلٍ من إرسائيل والجامعات املسلحة الفلسطينية
لجرائم حرب محتملة.
قالت رئيسة اللجنة القاضية ماري ماكغوان ديفيس يف مؤمتر صحفي
اليوم" :إ ّن مدى الدمار واملعاناة اإلنسانية يف قطاع غزة غري مسبوقني
وسيؤثران عىل األجيال القادمة" ،وأضافت أ ّن "هناك أيضً ا خوف
مستمر يف إرسائيل بني املجتمعات التي تتعرض لتهديد منتظم".
شهدت األعامل العدائية عام  2014زيادة كبرية يف القوة التدمريية
التي استخدمت يف قطاع غزة فقد أطلقت إرسائيل أكرث من 6000
رضبة جوية وحواىل  50000قذيفة دبابة ومدفعية ،وقد قُ ِتل 1462
مدن ًيا فلسطين ًيا – ثلثهم أطفال  -يف العملية التي استمرت  51يو ًما،
وأطلقت الجامعات املسلحة الفلسطينية  4881صاروخًا و1753
قذيفة هاون باتجاه إرسائيل ،يف متوز  /يوليو وآب  /أغسطس 2014
مام أسفر عن مقتل  6مدنيني وإصابة  1600عىل األقل.
قُ ِتل مئات املدنيني الفلسطينيني  -ال سيام النساء واألطفال  -يف
مفصلة تصف الرضبات الجوية
منازلهم ،ولقد أدىل الناجون بشهادات ّ
التي ح ّولت املباين إىل أكوام من الرتاب والركام يف ثوانٍ معدودة.
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قال أحد أفراد عائلة النجار بعد هجوم عىل خان يونس يوم 26
متوز  /يوليو قتل  19من أقربائه" :استيقظت يف املستشفى وعلمت
يف وقت الحق أ ّن أختي وأمي وأطفايل كلّهم ماتوا" .وأضاف" :كلّنا متنا
يف ذلك اليوم حتى من بقوا عىل قيد الحياة".
فقدت  142عائلة عىل األقل ثالثة من أفرادها أو أكرث يف هجوم عىل مبنى
شخصا .حقيقة أ ّن إرسائيل مل
سكني يف صيف  2014أ ّدى إىل مقتل ً 742
تع ّدل مامرستها للرضبات الجوية – حتى بعدما اتضحت آثارها الوخيمة
عم إذا كان هذا جز ًءا من سياسة أوسع وافق
عىل املدنيني – تثري التساؤل ّ
عليها – ضمن ًيا عىل األقل – أكرب املسؤولني يف الحكومة.
تعب لجنة التحقيق عن قلقها إزاء استخدام إرسائيل عىل نطاق واسع
ّ
ألسلحة تقتل وتصيب يف منطقة كبرية ،وعىل الرغم من أ ّن هذه
األسلحة ليست ممنوعة قانونًا فاستخدامها يف مناطق مكتظة بالسكان
سيؤدي عىل األرجح إىل قتل مقاتلني ومدنيني دون متييز .وهناك أيضً ا
عىل ما يبدو منط آخر عند إصدار الجيش اإلرسائييل تحذيرات للناس
مقاتل،
أي شخص باق ً
بإخالء منطقة ما كان يعترب بصورة تلقائية أ ّن ّ
وتجعل هذه املامرسة الهجامت عىل املدنيني محتملة ج ًدا .قُ ِتل مئات
األشخاص و ُد ِمرت آالف املنازل أو أُتلِفت أثناء التوغل الربي اإلرسائييل
يف غزة الذي بدأ يف منتصف شهر متوز  /يوليو  ،2014وقالت مراكز
اتصال اإلسعاف إنّهم تلقَّوا نداءات يائسة للمساعدة من الناس يف
الشجاعية ،وقد سمعوا خاللها رصاخ أطفال صغار يف الخلفية .وقال
شاهد عيان يف رفح يف أوائل آب  /أغسطس حيث أطلق الجيش
اإلرسائييل عملية كربى هناك بعد اعتقادهم بأرس أحد جنودهم:
كل عرش ثوانٍ تقريبًا" ،وقالت القاضية ديفيس:
"كان هناك انفجار ّ
"عندما تكون سالمة أحد الجنود اإلرسائيليني يف خطر فإنّهم عىل ما
بكل القوانني عرض الحائط".
يبدو يرضبون ّ
أصابت األعامل العدائية أيضً ا املدنيني يف إرسائيل بقلق بالغ وعطّلت
حياتهم ،وتح ّدث الشهود الذين يسكنون بالقرب من قطاع غزة عن
اضطرابهم لرؤيتهم القصف من نوافذ غرفة جلوسهم ولك ّنهم عانوا
أيضً ا يف الوصول إىل مالجئ األمان مع أطفالهم يف الوقت املناسب
عند إطالق صفارات اإلنذار لتحذّرهم من الهجامت املقبلة .ويبدو أ ّن
الغرض من وراء إطالق آالف الصواريخ وقذائف الهاون العشوايئ عىل
إرسائيل هو نرش الرعب بني املدنيني هناك .وإضاف ًة إىل ذلك اكتشف
الجيش اإلرسائييل  14نفقًا متتد من غزة إىل إرسائيل استخدمت
للهجوم عىل جنوده خالل تلك الفرتة .ولقد س ّببت فكرة األنفاق

العدد ١٥
تموز  /يوليو 2015

صدمة نفسية للمدنيني اإلرسائيليني الذين خشوا من الهجوم عليهم
أي لحظة من ِقبل مسلحني يخرجون من تحت األرض.
يف ّ
يف الضفة الغربية مبا فيها القدس الرشقية قُ ِتل  27فلسطين ًيا و ُجرِح
 3020يف الفرتة ما بني حزيران  /يونيو وآب  /أغسطس  .2014وكان
عدد القتىل يف هذه الشهور الثالثة مساويًا لعدد القتىل اإلجاميل لعام
وتعب اللجنة عن قلقها إزاء ما يبدو استخدام قوات
 2013بأكملهّ .
األمن اإلرسائيلية املتزايد للذخرية الح ّية للسيطرة عىل التجمعات ،مام
يزيد احتامل الوفاة أو اإلصابة الخطرية.
كل املستويات عن االنتهاكات املزمعة
يسود اإلفالت من العقاب عىل ّ
التي ارتكبتها القوات اإلرسائيلية يف كل من الضفة الغربية وقطاع
تغي سجلّها املؤسف يف
غزة .ويقول املفوضان إنّه "عىل إرسائيل أن ّ
مساءلة املخطئني" ويضيفان إ ّن "املساءلة عىل الجانب الفلسطيني
أيضً ا غري كافية بامل ّرة".
تعب لجنة التحقيق عن انزعاجها من قرار إرسائيل بغلق تحقيقها
ّ
الجنايئ يف قضية قتل أربعة أطفال عىل الشاطئ يف غزة يوم 16
متوز  /يوليو  ،2014وال يبدو أ ّن السلطات اإلرسائيلية قد استمعت
إىل أقوال الصحفيني الدوليني والعديد من شهود العيان الفلسطينيني
األمر الذي يثري تساؤالت حول دقة تحقيقاتها.
قام مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان بتشكيل اللجنة يف
كل خروقات القانون
شهر أيلول  /سبتمرب  2014للتحقيق يف ّ
الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان الدويل يف سياق العمليات
العسكرية التي أجريت الصيف املايض ،وتتكون اللجنة من القاضية
ماري ماكغوان ديفيس (الواليات املتحدة األمريكية) والدكتور
دودو ديِني (السنغال).
مل تستجب السلطات اإلرسائيلية لطلبات اللجنة املتكررة للحصول
عىل معلومات واإلذن بدخول إرسائيل واألرض الفلسطينية املحتلة
املبارش ،إال أ ّن اللجنة حصلت عىل شهادات مروعة مبارشة عن طريق
سكايب ومؤمترات الفيديو عن بعد واملقابالت الهاتفية ،كام قامت
بإجراء مقابالت وج ًها لوجه مع ضحايا وشهود من الضفة الغربية
خالل زيارتني إىل األردن ،واستمعت إىل شهادات ضحايا وشهود من
إرسائيل سافروا إىل جنيف ،وقد أجرت لجنة التحقيق أكرث من 280
رسية وتلقّت نحو  500شهادة مكتوبة.
مقابلة ّ
()2015/6/22 ،news i24
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 2015/6/24ق ّدمت دولة فلسطني ملفاتها ووثائقها بشكل رسمي
إىل املحكمة الجنائية الدولية ،كام ق ّدم وفد فلسطني ملفات تتعلق
بجرائم االستيطان يف الضفة الغربية املحتلة مبا فيها القدس الرشقية،
وملفات أخرى تتعلق بالحملة العسكرية اإلرسائيلية ،خاصة العدوان
األخري عىل قطاع غزة املحارص ،إضاف ًة إىل ملف األرسى.
(الحياة الجديدة)2015/6/26 ،

 2015/6/29سيطرت قوة من سالح البحرية اإلرسائيلية ،عىل السفينة
السويدية ماريان التابعة لـ "أسطول الحرية ،"3التي كانت يف طريقها
إىل قطاع غزة ،مخرتقة بذلك الطوق البحري املفروض عىل القطاع.
ونقلت املواقع اإلرسائيلية عن جيش االحتالل ،تأكيده أ ّن "عملية
السيطرة عىل السفينة متّت من دون أن يصاب أحد بأذى".
(العريب الجديد)2015/6/29 ،

 2015/6/29أعلن رئيس هيئة شــؤون األرسى عيىس قراقع،
أ ّن السلطات اإلرسائيلية قررت اإلف ـراج عن األسري خرض عدنان
 2015/7/12مقابل ّ
فك إرضابه عن الطعام املستمر لليوم الـ  56عىل
التوايل ،للمطالبة بحريته وإطالق رساحه بعدما ج ّدد االحتالل اعتقاله
اإلداري للمرة الثالثة عىل التوايل.
(القدس)2015/6/30 ،

 2015/6/29متكّن الكونغرس األمرييك من إدخال تعديل عىل مرشوع
قانون يفرض عىل الواليات املتحدة االعرتاض عىل الدول والرشكات

األجنبية التي تنتهج مقاطعة البضائع اإلرسائيلية املصنوعة يف
املستوطنات اليهودية يف األرايض املحتلة أو مقاطعة إرسائيل.
(القدس)2015/6/30 ،

 2015/6/30ر ّحلت إرسائيل ،الرئيس التونيس السابق املنصف
املرزوقي والعضو يف الربملان األورويب أنا مرياندا بعد مشاركتهام
يف أسطول الحرية الذي كان متّج ًها إىل قطاع غزة لكرس الحصار
اإلرسائــيــي املفروض عليه .وأعلن املــرزوقــي عقب وصوله إىل
باريس ،إطالق أسطول حرية مغاريب صوب قطاع غزة خالل أيام.
وقال املرزوقي عقب وصوله إىل املطار :إ ّن ما حدث يف إرسائيل كان
عملية قرصنة واضحة ،حيث هاجمت قوات االحتالل السفينة وهي
يف البحر املتوسط ،وأ ّن ما حدث يدفعنا ملواصلة املشوار والعمل عىل
كرس الحصار املفروض عىل قطاع غزة.
(األيام)2015/7/1 ،

صـدر حديـ ًثا

وجيه كوثراني

الفقيه والسلطان:
جدلية الدين والسياسة في تجربتين تاريخيتين العثمانية
والصفوية-القاجارية
صدرت عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات الطبعة الرابعة من كتاب الفقيه والسلطان :جدلية الدين
والسياسة في تجربتين تاريخيتين ،العثمانية والصفوية  -القاجارية ،للمؤلف وجيه كوثراني ،وكانت الطبعة
األولى من هذا الكتاب قد صدرت عن دار الراشد في بيروت عام  .1989ويعالج هذا الكتاب إشكالية العالقة بين
الفقيه والسلطان من خالل تجربتين سلطانيتين كبريين شغل َتا قرو ًنا من الزمن التاريخي العربي واإلسالمي ما
تكون الدول الوطنية في العوالم اإليرانية والعربية والتركية ،هما :التجربة الصفوية  -القاجارية والتجربة
قبل
ُّ
العثمانية.
ً
صفحة من القطع الكبير ،وهو يشتمل على أربعة فصول رئيسة تسبقها مقدمات
كون من 254
هذا الكتاب ُم َّ
عام .وقد اختار المؤلف
الطبعات السابقة ،فض ًلا عن مقدمة طبعته الحالية ،وعلى مجموعة من المالحق وفهرس ٍّ
تحديدا لعدة أسباب من بينها أنّهما كانتا آخر الدول اإلسالمية الكبرى التي أعلنت انتسابها إلى
هاتين الدولتين
ً
وأن ما نجم عن هذا اإلعالن من نتائج كان له تأثير في الصورة التاريخية الموروثة في حاضر
الشريعة اإلسالميةّ ،
صراعا حا ً ّدا بينهما من أجل السيطرة والتوسع
أن هاتين الدولتين شهدتَا
ً
المسلمين عن ماضي دولتهم ،كما ّ
ً
ً
مخلتفة في
أيدولوجية
في مناطق العالم اإلسالمي ،وقد اعتمدت كلتاهما في تبرير صراعها تجاه األخرى وسائل
ً
أن نهاية ّ
كل من هاتين الدولتين كانت في آخر القرن التاسع عشر ومطلع
صدارتها التعبئة الدينية،
إضافة إلى ّ
القرن العشرين وتزامنت مع بداية تبلور المشروعات القومية وقيام مشروعات الدول اإلقليمية المحدثة في
العالمين العربي واإلسالمي.

