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الوقائع الفلسطينيّة
Palestine Over Two Months

ً
توثيقا ألهم الوقائع الفلســطينية واألحــداث المرتبطة بالصراع العربي
يتضمــن هذا التقرير
اإلسرائيلي في الفترة الممتدة ما بين  1آذار /مارس و  30نيسان /أبريل .2017
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي
Keywords: Palestine, Israel, Arab - Israeli conflict
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ويام  /رايأرايأ

 2017/3/1أعلن الجيش اإلرسائييل أ ّن فلسطين ًيا طعن مستوط ًنا
إرسائيليًا وأصابه بجروح ،قبل أن يقوم املستوطن بإطالق النار عليه،
وقتله يف مستوطنة تقع جنوب الضفة الغربية املحتلة.
القدس العريب2017/3/1 ،

 2017/3/1قال ممثل منظمة التعاون اإلسالمي يف فلسطني أحمد
الروييض" :إ ّن سلطات االحتالل اإلرسائييل بدأت بتنفيذ التقسيم
املكاين للمسجد األقىص املبارك ،من خالل وضع غرفة زجاجية
يف ساحته".
قدس اإلخبارية2017/3/1 ،

 2017/3/2وث ّق تقرير رسمي فلسطيني هدم االحتالل الصهيوين
 48منزلً ومنشأ ًة يف الضفة الغربية والقدس املحتلتني ،خالل شباط/
وبي التقرير الشهري ،الصادر عن هيئة مقاومة الجدار
فرباير املايضّ .
واالستيطان ،أ ّن أغلبية عمليات الهدم كانت يف مدينة القدس.
املركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/2 ،

 2017/3/6أعدمت قوات االحتالل اإلرسائييل ،الشاب باسل األعرج،
بعد عملية تبادل إطالق نا ٍر بينه وبني جنود االحتالل داخل أحد
املنازل يف محافظة رام الله ،بحسب موقع "واال" العربي.
موقع القدس2017/3/6 ،

 2017/3/6ص ّدق الكنيست اإلرسائييل القانون الذي أطلق عليه
"قانون عزمي بشارة" ،والذي يسهل سحب املواطنة ،وذلك بأغلبية
 51صوتًا ،مقابل  17صوتًا .ويسمح القانون الجديد للمحكمة مبنع
دخول "مشتبه فيه باإلرهاب" يعيش خارج البالد من املشاركة يف
املداوالت لسحب مواطنته ،كام يسمح بإجراء مداوالت بشأن سحب
مواطنة "مشتبهني باإلرهاب" ،حتى يف الحاالت التي ال يستطيعون
فيها الوصول إىل البالد للمشاركة يف هذه املداوالت أو ال يريدون ذلك.
موقع عرب 2017/3/6 ،48

 2017/3/6ذكرت مؤسسات حقوقية أ ّن سلطات االحتالل الصهيوين
اعتقلت خالل شباط /فرباير املايض 498 ،فلسطينيًا من األرايض
الفلسطينية املحتلة ،من بينهم  108أطفال ،و 19سيدةً ،وصحايف
واحد ،كام ذكرت استشهاد املعتقل محمد الجالد.
املركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/6 ،

 2017/3/8أقــر الكنيســت ،بأغلبيــة  55صوتًــا ،مقرت َحــي قانونني ملنــع
األذان يف ســاعات الليــل .ومــن املقــرر أن تنتقــل اقرتاحــات القانونــن
إىل اللجنــة الداخليــة التابعــة للكنيســت لإلعداد للتصويــت
عليهام بالقراءتــن الثانيــة والثالثــة.
العريب الجديد2017/3/8 ،

عب االئتالف اليميني لحكومة إرسائييل عن إرصاره
ّ 2017/3/10
عىل إقصاء النائب باسل غطاس ،بذريعة أنه أدخــل هواتف
محمول ًة إىل أرسى يف سجن "كتسيعوت" اإلرسائييل ،وعدم انتظار

إن كانت ستتم محاكمته .وذكر موقع "واال" العربي أ ّن رئيس
لجنة الكنيست ،وأعضاء كنيست آخرين رفضوا طلبًا ق ّدمه النائب
غطاس بتأجيل جلسة لجنة الكنيست التي ستبحث يف استخدام
قانون إقصاء النواب العرب.
موقع عرب 2017/3/10 ،48

أي
َ 2017/3/13ع ّد وزير الدفاع اإلرسائييل أفيغدور ليربمان أ ّن ّ
محاولة لحل الـراع الفلسطيني  -اإلرسائييل عىل أساس مبدأ
"األرض مقابل السالم" محكوم عليها بالفشل ،مج ّد ًدا اقرتاحه السابق
بتبادل السكان.
القدس العريب2017/3/13 ،

 2017/3/14ناقش رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ،مع
مبعوث الرئيس األمرييك للمفاوضات الدولية ،جيسون غرينبالت،
املرشوع االستيطاين باألرايض الفلسطينية املحتلة ،وسبل تجديد
املفاوضات مع الفلسطينيني ،من خالل قمة إقليمية.
الحياة الجديدة2017/3/14 ،

 2017/3/15أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل لقائه
يف رام الله جيسون غرينبالت ،املمثل الخاص للرئيس األمرييك
دونالد ترامب ،أ ّن "الخيار اإلسرتاتيجي" للفلسطينيني هو تحقيق
حل الدولتني.
ّ
الغد األردنية2017/3/15 ،

 2017/3/15أعلن نائب املدعي الرئيس يف إرسائيل أ ّن النيابة تدير
مفاوضات متقدم ًة مع النائب عن التجمع الوطني الدميقراطي باسل
غطاس ،إلبرام صفقة يعرتف مبوجبها بتهمة تهريب هواتف جوالة
إىل األرسى الفلسطينيني يف سجون االحتالل ،مع تقديم استقالته
من الكنيست (الربملان اإلرسائييل) ،مقابل ُحكم مخفف بالسجن
سنوات قليلةً.
الرشق األوسط2017/3/15 ،

 2017/3/15أعلنت النائبة العربية يف الكنيست اإلرسائييل حنني
زعبي أ ّن الفلسطينيني لن يذعنوا لقانون م ْنع األذان يف املساجد
بالقدس والداخل ،عا ّد ًة أنه "إعالن حرب" عىل الوجود والهوية
الفلسطينية يف الداخل.
دنيا الوطن2017/3/15 ،

 2017/3/16نفذت طائرات إرسائيلية  4غارات عىل موقعني تابعني
لحركة حامس رشق قطاع غزة ووسطه .ونقلت مواقع فلسطينية أ ّن
طائرات إرسائيلي ًة قصفت بصاروخني موق ًعا للتدريب تاب ًعا لكتائب
القسام الجناح املسلح لحركة حامس غرب دير البلح ،ما أدى إىل
ّ
اشتعال النريان فيه.
روسيا اليوم2017/3/16 ،
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 2017/3/25وزعت قوات االحتالل أوامر إخالء لعدد من أهايل قرية
املغري وعائالت بدوية تسكن يف محيط القرية شامل رشق رام الله.
شبكة قدس اإلخبارية2017/3/25 ،

 2017/3/25اغتيل القائد يف "كتائب عز الدين القسام" ،الذراع
العسكرية لـ "حركة املقاومة اإلسالمية" (حــاس) ،مازن فقهاء،
بإطالق نار مبارش ،قبل أن تنترش عرشات الحواجز األمنية والرشطية
عىل طول الشوارع الرئيسة يف قطاع غزة.
العريب الجديد2017/3/25 ،

 2017/3/28يستعد نواب من "الليكود" وحزب "البيت اليهودي"،
لتقديم مقرتح قانون يهدف إىل "إقامة مدينة القدس الكربى
املوحدة" ،من خالل ض ّم كتلة "غوش عتصيون" ومستوطنة "بيتار
عيليت" ،ومستوطنات "بيسجاف زئيف وجفعات زئيف وإفرات
ومعاليه أدوميم" إىل مدينة القدس ،عىل نح ٍو يتالءم مع مخططات
سابقة إلقامة مرتوبولني القدس.
العريب الجديد2017/3/28 ،

 2017/3/28موظف يف سلطة اآلثار الصهيونية يعتدي عنو ًة عىل حرمة
املسجد األقىص املبارك ،ويحاول جها ًرا رسقة حجارة من داخل املصىل
القديم ،ألهداف مريبة ،إال أ ّن حراس األقىص كانوا له باملرصاد ،ومنعوه،
وتص ّدوا له .وإزاء ذلك ،كان مصري الحراس االعتقال واملحاكمة.
املركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/28 ،

 2017/3/29عقدت قمة ثالثية بني الرئيس محمود عباس ،والعاهل
األردين امللك عبد الله الثاين ،والرئيس املرصي عبد الفتاح السييس،
عىل هامش أعامل القمة العربية املنعقدة يف مركز امللك الحسني بن
طالل للمؤمترات يف منطقة البحر امليت؛ لتنسيق املواقف وتوحيد
الجهد واالتفاق عىل الخطوات املزمع اتخاذها يف املرحلة املقبلة.
وكالة م ًعا اإلخبارية2017/3/29 ،

 2017/3/31وافق مجلس الوزراء األمني اإلرسائييل عىل بناء أول
مستوطنة جديدة بالضفة الغربية املحتلة يف  20عا ًما ،يف وقت
يتفاوض فيه رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو مع واشنطن بشأن قيود
محتملة عىل النشاط االستيطاين.
الرأي األردنية2017/3/31 ،

 2017/4/1كشفت مصادر صحافية بريطانية عن مفاوضات رسية
جرت يف لندن بني سياسيني وأكادمييني إرسائيليني وفلسطينيني.
وقالت صحف ومواقع إعالمية بريطانية وإرسائيلية إنها اطلعت
من املركز الربيطاين  -اإلرسائييل لالتصال واألبحاث" ،بايكوم" ،عىل
معلومات تفيد عقد جلسة مفاوضات بني شخصيات سياسية
وأكادميية إرسائيلية وفلسطينية ،يف محاول ٍة الخرتاق الجمود الذي مت ّر
به عملية السالم بني الجانبني.
العريب الجديد2017/4/1 ،

 2017/4/1استشهد شاب برصاص االحتالل الصهيوين ،يف البلدة القدمية
بالقدس املحتلة ،بعد طعنه ثالثة صهاينة .وقد ذكر بيان لرشطة االحتالل
أ ّن فلسطين ًيا طعن ثالثة إرسائيليني كان أحدهم رشط ًيا من قوات
"حرس الحدود" ،وأنّه أصابهم بجروح تراوح ما بني الطفيفة واملتوسطة.
املركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/1 ،

 2017/4/2كشف ما يسمى "املجلس األعىل للتنظيم والبناء" ،التابع
لإلدارة املدنية اإلرسائيلية ،عن مخطط لسلطات االحتالل متمثّل
بالسيطرة عىل عرشات الدومنات من أرايض غرب محافظة سلفيت
شامل الضفة الغربية ،إلقامة كلية ووحدات استيطانية جديدة.
الدستور األردنية2017/4/2 ،

 2017/4/3بدأت سلطات االحتالل اإلرسائييل تطبيق قانون رشعنة
االستيطان الذي س ّنه الكنيست قبل شهرين ،بهدف إضفاء صفة
رشعية وقانونية عىل آالف الوحدات السكينة االستيطانية التي
أقيمت عىل أراض فلسطينية يف مستوطنات مختلفة ،وعىل أطراف
هذه املستوطنات.
العريب الجديد2017/4/3 ،

 2017/4/3حذّر املفتي العا ّم للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب
املسجد األقىص املبارك ،من دعوات ما تسمى منظامت الهيكل اليهودية
املتطرفة القتحام املسجد األقىص املبارك ،واملشاركة يف فعاليات ما يسمى
"مترير الذبيحة بعيد الفصح" التي تنوي القيام بها يف منطقة القصور
األموية املالصقة للمسجد األقىص املبارك ،بالتزامن مع األعياد اليهودية.
الغد األردنية2017/4/3 ،

 2017/4/4أكد وزير الخارجية املرصي أ ّن الرئيس عبد الفتاح السييس
طرح ،خالل لقاء الرئيس األمرييك دونالد ترامب ،رؤيته بالنسبة إىل
الحل النهايئ يف فلسطني ،وهو إقامة الدولتني ،والعمل عىل تغيري
املناخ اإلقليمي يف املنطقة ،وإزالة أسباب التوتر والرصاع القائم،
مستشه ًدا مبا حققته مرص وتجربتها يف استقرار السالم.
دنيا الوطن2017/4/4 ،

 2017/4/5أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون األرسى واملحررين أ ّن
قوات القمع التابعة إلدارة مصلحة السجون اقتحمت الغرفة رقم 93
يف القسم  14بسجن نفحة ،واعتدت عىل األرسى بالرضب والتنكيل.
وقالت الهيئة إ ّن عد ًدا من األرسى تعرضوا لالعتداء وأصيبوا برضوض،
وقد ُعرف منهم األسري نارص عويص.
وكالة م ًعا اإلخبارية2017/4/5 ،

 2017/4/6نفّذ شاب فلسطيني عملية دهس أدت إىل مقتل أحد
جنود االحتالل وإصابة آخر بجروح ،قرب مستوطنة "عوفر" رشق
رام الله .وأفادت مصادر محليّة أ ّن الشاب املنفّذ هو مالك حامد
( 21عا ًما) من بلدة سلواد رشق رام الله ،وقد اعتقلته قوات االحتالل
يف عقب تنفيذه عمليته الفدائية.
شبكة قدس اإلخبارية2017/4/6 ،
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ويام  /رايأرايأ

 2017/4/6تسلمت السلطات األردنية ،رفات  3جنود قتلوا خالل
حرب  ،1967يف منطقة صور باهر بالقدس .وكانت وزارة الخارجية
األردنية قد أعلنت الشهر املايض أ ّن السلطات اإلرسائيلية أبلغتها
بالعثور عىل رفات هؤالء الجنود ،خالل حفريات كانت تجريها يف
تلك املنطقة.
القدس2017/4/6 ،

 2017/4/6أعلنت حركة حامس إعدامها ثالثة أشخاص يف قطاع غزة
بعد إدانتهم بالتخابر مع إرسائيل .ونُفذ حكم اإلعدام شنقًا يف مقر
الرشطة الرئيس يف القطاع الذي تسيطر عليه الحركة منذ عام .2007
يب يب يس عريب2017/4/6 ،

 2017/4/8أعلن النائب أمين عودة ،رئيس القامئة املشرتكة التي تض ّم
جميع األحزاب العربية الوطنية يف إرسائيل ،الرفض القاطع للقانون
الجديد الذي أق ّره الكنيست (الربملان اإلرسائييل) ،والذي يقيض
تشديد سياسة هدم البيوت العربية التي بُنيت بال ترخيص .وقال إ ّن
فلسطينيي  48لن يطبقوا هذا القانون ،وسيتمردون عليه.
الرشق األوسط2017/4/8 ،

 2017/4/8أعلنت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" املسيطرة عىل
قطاع غزة ،استعدادها لتسليم الوزارات لحكومة التوافق الفلسطيني
يف حال التزام هذه الحكومة مبسؤولياتها تجاه القطاع.
هافنغتون بوست عريب2017/4/8 ،

 2017/4/9أصدرت سلطات االحتالل اإلرسائييل  24أمر اعتقال
حق عدد من األرسى ملدد تراوح بني ثالثة وستة شهور قابلة
إداري يف ّ
للتجديد ع ّدة مرات ،وذلك منذ بداية نيسان /أبريل الجاري.
الحياة الجديدة2017/4/9 ،

 2017/4/9يت ّم ،اليوم ،الحكم عىل النائب السابق يف الكنيست
اإلرسائييل باسل غطاس يف محكمة الصلح اإلرسائيلية يف برئ السبع.
ومن املتوقَّع أن يقبل القايض الصفقة بني النيابة والدفاع ،وأن يحكم
عىل غطاس بالسجن مدة عامني.
وكالة م ًعا اإلخبارية2017/4/9 ،

شامل
 2017/4/10فرضت قوات االحتالل الصهيوين ،طوقا عسكريًا ً
يف محيط الضفة الغربية وقطاع غزة مدة أسبوع كامل ،بدعوى تأمني
االحتفاالت اليهودية بـ "عيد الفصح" العربي.
املركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/10 ،

 2017/4/10تدور اشتباكات متقطعة ،يف مخيم لالجئني الفلسطينيني
يف لبنان لليوم الرابع عىل التوايل ،وذلك عىل خلفية اعرتاض مجموعة
متشددة عىل انتشار قوة أمنية ،يف وقت بلغت فيه حصيلة القتىل
مثانية أشخاص ،وفق ما أفادت مصادر طبية وميدانية.
القدس العريب2017/4/10 ،

 2017/4/10اقتحم عرشات املستوطنني ،ساحات املسجد األقىص
عن طريق باب املغاربة بحامية مشددة لقوات األمن التي استنفرت
قواتها ،وعملت عىل تفريغ ساحات املسجد من الفلسطينيني.
موقع عرب 2017/4/10 ،48

 2017/4/11أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية أ ّن قوات االحتالل
قتلت خالل العام املنرصم  97فلسطين ًيا يف الضفة الغربية وقطاع غزة،
طفل و 8نساء ،وجرحت  840فلسطين ًيا .وأوضح املركز
من بينهم ً 36
الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،يف تقريره السنوي لعام  ،2016أ ّن من بني
طفل و 7نساء،
الشهداء  88فلسطين ًيا قُتلوا يف الضفة الغربية ،منهم ً 33
وأنّه قُتل  9فلسطينيني يف قطاع غزة من بينهم  3أطفال وامرأة واحدة.
وكالة فلسطني اليوم2017/4/11 ،

 2017/4/16أطلقت سلطات االحتالل الصهيوين رساح عميدة األسريات
الفلسطينيات لينا أحمد الجربوين ( 43عا ًما) من عرابة البطوف مبدينة
عكا يف الداخل املحتل؛ وذلك بعد قضائها  15عا ًما يف األرس.
املركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/16 ،

 2017/4/16أمر جلعاد أردان وزير األمن الداخيل اإلرسائييل بإنشاء
مستشفى ميداين بالقرب من معتقل "كتسيعوت" يف النقب لنقل
املرضبني عن الطعام إليه ،بدلً من نقلهم إىل املستشفيات اإلرسائيلية،
يف خطوة إرسائيلية ملواجهة إرضاب األرسى الفلسطينيني ،بالتزامن مع
يوم األسري الفلسطيني.
وكالة فلسطني اليوم2017/4/16 ،

 2017/4/16أعلنت الهيئة القيادية العليا ألرسى حركة املقاومة
اإلسالمية "حامس" عن دعمها ،ومساندتها الكاملة ،إلرضاب الحرية
والكرامة الذي ستخوضه نخبة من األرسى البواسل يف سجون االحتالل؛
النتزاع حقوقنا املسلوبة ،ودفا ًعا عن كرامة األرسى وحريتهم.
حركة املقاومة اإلسالمية (حامس)2017/4/16 ،

 2017/4/17بدأ أكرث من ألف معتقل فلسطيني يف السجون
اإلرسائيلية إرضابًا عن الطعام؛ احتجا ًجا عىل أوضاعهم ،تزام ًنا مع يوم
األسري الفلسطيني .ويقود اإلرضاب مروان الربغويث ،القيادي يف حركة
فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،والذي يُنظر
إليه عىل أنه خليفة محتمل لعباس .وتوجد مخاوف من أن يؤدي
اإلرضاب إىل احتجاجات يف الضفة الغربية.
يب يب يس عريب2017/4/17 ،

 2017/4/18أعلنت إرسائيل يوم الثالثاء أنها "لن تتفاوض" مع أكرث من
ألف معتقل فلسطيني يقومون بإرضاب جامعي عن الطعام ،بدعوة
من القيادي يف حركة فتح مروان الربغويث املحكوم عليه بالسجن مدى
الحياة للمطالبة بتحسني ظروف سجنهم .وكتب الربغويث ،يف مقالة
رأي نرشتها صحيفة نيويورك تاميز ،إ ّن اإلرضاب يهدف إىل "مقاومة
ٍ
االنتهاكات" التي ترتكبها مصلحة السجون اإلرسائيلية ضد األرسى.
العرب (لندن)2017/4/18 ،
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 2017/4/18أوضــح مدير الوحدة القانونية يف نــادي األسري
الفلسطيني ،املحامي جواد بولس ،أنه ت ّوجه بطلب متهيدي إىل وزارة
العدل اإلرسائيلية ،وفيه يطلب تدخّلهم للسامح بزيارة األسري مروان
الربغويث عىل نحو عاجل ،مش ًريا إىل أ ّن منع مصلحة سجون االحتالل
للزيارة صباح اليوم ليس له ما ي ّربره قانونيًا.
العريب الجديد2017/4/18 ،

 2017/4/19استشهد فلسطيني ،برصاص الجيش اإلرسائييل ،بزعم
محاولته تنفيذ عملية دهس أسفرت عن إصابة إرسائييل بجروح
طفيفة ،جنويب الضفة الغربية.
الرأي األردنية2017/4/19 ،

 2017/4/20أفادت اإلذاعة اإلرسائيلية أنّه من املتوقع أن توافق
اللجنة املحلية للتخطيط والبناء يف القدس عىل بناء أكرث من 200
وحدة استيطانية جديدة يف القدس الرشقية.
الدستور األردنية2017/4/19 ،

 2017/4/25أصيبت إحــدى مجندات جيش االحتالل بجرو ٍح
متوسطة ،إثر عملية طعن عىل حاجز قلنديا شامل القدس املحتلة.
وأفادت وسائل إعالم إرسائيلية أ ّن رشطة االحتالل اعتقلت منفذة
العملية بعد إصابتها برصاص جنود االحتالل.
وكالة األناضول لألنباء2017/4/25 ،

 2017/4/27ي ُع ُّم اإلرضاب الشامل ،يف اليوم الحادي عرش إلرضاب
األرسى عن الطعام ،املدن الفلسطينية املحتلة كافة؛ وذلك إلسناد
األرسى يف إرضاب الحرية والكرامة.
موقع عرب 2017/4/27 ،48

 2017/4/29تتجه حركة حامس يف وثيقتها املعدلة التي تكشف
عنها يف الدوحة ،نحو االعتدال الذي ميكن أن ميهد ،بحسب مسؤولني
ومحللني ،لقبولها دوليًا ،وال سيام بعد اعرتافها بحدود عام 1967
وتوصيف الرصاع مع إرسائيل بأنه سيايس ،ال ديني.
القدس العريب2017/4/29 ،

 2017/4/23اعتقلت رشطة االحتالل شابًا فلسطينيًا بزعم طعنه
أربعة إرسائيليني ّ
مبفك يف منطقة الريكون يف تل أبيب .وت ّم نقل
الشاب للتحقيق ،ونقل املصابني إىل إحدى املستشفيات لعالجهم
من جروح طفيفة.

 2017/4/30قررت سلطات االحتالل اإلرسائييل إغالق الضفة
الغربية ومعابر قطاع غزة بداي ًة من اليوم األحد مبناسبة ما
يسمى "عيد االستقالل" ،وقالت سلطات االحتالل إ ّن اإلغالق
يستمر أسبو ًعا.

 2017/4/24أكدت اللجنة اإلعالمية إلرضاب الحرية والكرامة
أ ّن تدهو ًرا صح ًيا خط ًرا طرأ عىل الوضع الصحي لألسري النائب
يف املجلس الترشيعي ،وعضو اللجنة املركزية لحركة فتح ،وقائد
علم أنه مرضب عن الطعام برفقة
اإلرضاب الجامعي مروان الربغويث؛ ً
نحو  1500أسري لليوم الثامن عىل التوايل.

 2017/4/30انضم نحو  100أسري فلسطيني ،إىل  1500آخرين
يخوضون اإلرضاب املفتوح عن الطعام منذ  13يو ًما ،وفق ما ذكرت
لجنة مساندة لإلرضاب .وقال مسؤول اللجنة اإلعالمية لـ "إرضاب
الكرامة" ،إ ّن األرسى املرضبني الجدد يقبعون يف سجن مجدو الواقع
شاميل إرسائيل.

الجزيرة نت2017/4/23 ،

شبكة قدس اإلخبارية2017/4/24 ،

الرأي األردنية2017/4/30 ،

الدستور األردنية2017/4/30 ،

صـدر حديـ ًثا

الجيش والسياسة  -إشكاليات نظرية ونماذج عربية

يف كتابه الجيش والسياسة – إشكاليات نظرية ومناذج عربية ،الصادر  حديثًا  عن املركز
ًا ومفهرسا)،
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ( 224صفحةً من القطع املتوسط ،موثق
ً
يعالج عزمي بشارة نظريًا بعض العنارص الرئيسة يف إشكالية الجيش والسياسة ،انطالقًا 
من واقع البلدان العربية ،ويقارب تحليليًا مناذج عربيةً ،استنادًا إىل التجربة العينيّة ،ويفحص
نظريًا مقوالت رائجةً من مصادر أكادميية غربية ،بنا ًء عىل التجربة .كام يبحث يف العالقة
فاصل بني الجيش والسياسة بحكم تعريفهام؛
ً
ن ال جدا َر
بني الجيش والسياسة انطالقًا من أ ْ
وة قمعية ،تدافع عن النظام القائم ،أي عن
إذ يتدخل الجيش يف الحكم ويتحول إىل ق ّ
سلطته وامتيازاته.

