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فرتتها بتسعة أشهر للوصول إىل اتفاق شامل إلنهاء الرصاع" .وأضاف
أيلول /سبتمبر 2013
كل األرايض التي احتلتها عام  ،1967فإ ّن
 2013 /9 /1أكد مبعوث االتحاد األورويب لعملية السالم يف الرشق "إذا انسحبت إرسائيل من ّ
األوسط أندرياس رايكينيه ،إثر لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض هناك  57دول ًة عربي ًة وإسالمي ًة ستط ِّبع عالقاتها مع إرسائيل".
(الرشق األوسط)2013 /9 /11 ،
املاليك ،موقف االتحاد األورويب الداعم لعملية السالم بني الجانبني
الفلسطيني واإلرسائييل ،عىل أساس ّ
حل الدولتني ود ْعم جهد وزير  2013 /9 /11اقتحم وزير اإلسكان اإلرسائييل أوري أريئيل ،املسجد
الخارجية األمرييك جون كريي إلحياء عملية السالم واملفاوضات بني األقىص ،برفقة العرشات من املستوطنني املتطرفني يف حامية الرشطة
املؤسسات اإلرسائيلية يف اإلرسائيلية ،وذلك بعد تحذير السلطة الفلسطينية من استدراج
الجانبني .كام أكّد حظر متويل التعاون مع ّ
األرايض التي احتلتها عام  .1967وأشار إىل أ ّن االتحاد األورويب بصدد املنطقة إىل حرب دينية ،من ج ّراء إعالن السلطات اإلرسائيلية نيَّتها
َص ْوغ إرشادات جديدة تخص وضْ ع بيانات التعريف عىل بضائع اتخاذ إجراءات جديدة متكِّن اليهود من الصالة يف األقىص.
منتجات املستوطنات.
(الرشق األوسط)2013 /9 /12 ،
(وكالة وفا)2013 /9 /1 ،

"مؤسسة األقىص للوقف والرتاث" قيام سلطة
 2013 /9 /2كشفت ّ
اآلثار اإلرسائيلية بحفريات جديدة مع َّمقة أسفل املسجد األقىص،
وأشارت إىل أ ّن "أذرع االحتالل تسعى لربط النفق الرئييس الجديد
بشبكة أنفاق يف منطقة حي سلوان مع منطقة ساحة الرباق وأسفل
علم أ ّن النفق قد وصل إىل باب املغاربة ،أو قد
البلدة القدميةً ،
يكون تجاوزه" ،وأضافت" :مث َّة نفق آخر مربوط بالنفق الرئييس وهو
شامل مبحاذاة األول ،وت ّم خالله الكشف عن برك تجميع
كذلك ميتد ً
(تجويفات) مياه قدمية" .كام أكدت أ ّن األنفاق التي جرى كشفها
رشا عىل أساسات املسجد األقىص وستزيد من حجم
ستشكل خطرا مبا ً
الخطر املحدق به.
(جريدة األيام الفلسطينية)2013 /9 /2 ،

 2013 /9 /4أكد داين دانون ،نائب وزير جيش االحتالل اإلرسائييل
ألي اتفاقية
يف ترصيحات يف اإلذاعة العربية ،معارضة حزب الليكود ّ
موقَّتة سيجري التوصل إليها مع الجانب الفلسطيني.
(جريدة األيام الفلسطينية)2013 /9 /2 ،

 2013 /9 /15حـذَّرت الهيئة اإلسالمية املسيحية لنرصة القدس
واملقدسات ،من دعوات بلدية االحتالل يف القدس إىل تنظيم تظاهرات
مليونية يف شوارع املدينة املقدسة احتفالً مبا يُس َّمى عيد "العرش
اليهودي" يف الرابع والعرشين من أيلول /سبتمرب .وقالت الهيئة إ ّن
سلطات االحتالل تنفِّذ مخططًا خط ًرا يف حق مدينة القدس وتاريخها،
وإنها كادت تفرض واق ًعا جدي ًدا يقيض بتقسيم املسجد األقىص املبارك
وفتح بواباته أمام املستوطنني واملتطرفني .وقالت أيضً ا" :إ ّن املسرية
احتفال مبا يس َّمى عيد
ً
املليونية املنوي تنظيمها يف شوارع القدس
"العرش اليهودي" إعالن رصيح من سلطات االحتالل عن تهويد القدس
وحرصها باليهود فقط ،رغم معارضة الجميع ورفضهم" ،وذكرت أ ّن
االحتالل "يش ّن حمل ًة مسعور ًة ض ّد املدينة املقدسة واملسجد املبارك
بشكل خاص ،وهو ما يتضح من كثافة االقتحامات اليومية لباحات
املسجد وتأدية الطقوس والصلوات الخاصة بالهيكل املزعوم" ،كام
أشارت إىل أ ّن القدس "باتت يف املرحلة األخرية من التهويد".
(وكالة وفا)2013 /9 /15 ،

 2013 /9 /15رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس يف ترصيح
أي وجود للجيش اإلرسائييل عىل الحدود بني دولة فلسطني
صحفي ّ
الحل النهايئ .وقال" :حدودنا
واألردن يف رشق الضفة الغربية يف إطار ّ
الرشقية هي مع األردن وال توجد إرسائيل بيننا" .وأضاف أ ّن "االستيطان
غري رشعي ويجب أن يزال من أرضنا الفلسطينية".

 2013 /9 /5حذَّرت حركة فتح ،من املحاوالت اإلرسائيلية املستم ّرة
لتقسيم املسجد األقىص وساحاته ،عىل غرار ما نفذته يف الحرم
اإلبراهيمي الرشيف يف الخليل منذ عرشين عا ًما .و َو َرد يف بيان صدر
عن مفوضية اإلعالم والثقافة يف حركة فتح" :إننا يف حركة فتح لن
نسمح بتكرار الجرمية ،وإ ّن مثل هذه املحاوالت ستشعل املنطقة
(فرانس )2013 /9 /16 ،24
بأكملها ،وإ ّن القدس ومسجدها وكنائسها هي عربية فلسطينية
إسالمية ومسيحية وخ ٌّط أحمر ،وال تقبل القسمة أو التجزئة ،ونفديها  2013 /9 /16ن ـ َّددت منظمة هيومان رايتس ووتــش باألعامل
اإلرسائيلية لتهجري سكان يف خربة مكحول البدوية من دون مربر
بروحنا".
(مفوضية اإلعالم والثقافة يف حركة فتح )2013 /9 /5 ،قانوين؛ إذ هدم اإلرسائيليون جميع املنازل يف هذا التجمع السكني
 2013 /9 /11أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،يف كلمة أمام ومنعوا أربع محاوالت ملنظامت إنسانية من تزويدهم مبالجئ
مجلس اللوردات والعموم الربيطاين أ ّن "املفاوضات التي استؤنفت لهم؛ وذلك باستخدام القوة ض ّد السكان ،وض ّد أعامل اإلغاثة ،وض ّد
الحل النهايئ( ،القدس ،دبلوماسيني أجانب أيضً ا.
الشهر املايض مع إرسائيل ،تتناول جميع قضايا ّ
والحدود ،واملستوطنات ،والالجئني ،واألمن ،واألرسى) ،وقد ح ّددت
(هيومن رايتس ووتش)2013 /9 /26 ،
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 2013 /9 /24حذَّر وزير الخارجية املرصي نبيل فهمي حركة حامس
من أ ّن بالده ستوجه لها "ر ًّدا قاس ًيا" إن حاولت التدخل يف شؤون
أمنها القومي .وقال إ ّن الر ّد سيعتمد " خيار ٍ
ات عسكري ًة أمنيةً ،وليس
خيار ٍ
ات تنتهي إىل معاناة للمواطن الفلسطيني".

 2013 /9 /17أكد ممثل اللجنة الرباعية توين بلري ،يف بيان صحفي،
أ ّن التسهيالت التي أق َّرتها الحكومة اإلرسائيلية يف الضفة الغربية
وقطاع غزة ،ت ُع ُّد خطو ًة مه ّم ًة لتعزيز املفاوضات الدبلوماسية الجارية،
وتحض ًريا عمل ًّيا للمبادرة االقتصادية الجذرية املقبلة .ويف هذا الشأن
وافق الجانب اإلرسائييل عىل إدخال كميات محدودة من مواد البناء إىل
(الحياة اللندنية)2013 /9 /24 ،
القطاع الخاص يف قطاع غزة" ،سبقه إعالن بزيادة عدد التصاريح للعامل  2013 /9 /25قال رئيس الوزراء األمرييك جون كريي ،إ ّن اإلرسائيليني
الفلسطينيني للعمل يف إرسائيل إىل  ،5000لريتفع عدد التصاريح التي ت ّم والفلسطينيني اتفقا عىل تكثيف محادثاتهام يف ما يتعلّق بالسالم،
منحها للعامل خالل الفرتة املاضية إىل  50.000ترصيح ،واالتفاق عىل وعىل زيادة الدور األمرييك يف هذا الشأن.
رفع نسبة مياه الرشب املدخلة لقطاع غزة بخمسة ماليني كوب إضايف
(رويرتز)2013 /9 /26 ،
سنويًّا ،ورفع نسبة املياه للضفة الغربية بـ  4ماليني كوب إضايف سنويًّا".
(وكالة وفا 2013 /9 /26 )2013 /9 /17 ،قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إ ّن "الوقت
 2013 /9 /20أرسل السفري رياض منصور ،املراقب الدائم لدولة ينفذ" أمام جهد السالم يف الرشق األوسط ،وحثّ القوى العاملية
فلسطني لدى األمم املتحدة ،رسائل إىل "األمني العام لألمم املتحدة ،عىل كبْح البناء االستيطاين اإلرسائييل ،وقال إ ّن هذا البناء قد يق ِّوض
ّ
ورئيس مجلس األمن ،ورئيس الجمعية العامة لألمم املتحدة ،بشأن املفاوضات التي ترعاها الواليات املتحدة .وتع َّهد عباس يف كلمته التي
َّ
الوضع يف األرض الفلسطينية املحتلة ،مبا فيها القدس الرشقية ،ألقاها أمام الجمعية العا َّمة لألمم املتحدة بالتفاوض مع إرسائيل بِنيَّ ٍة
نتيجة السياسات واملامرسات اإلرسائيلية غري القانونية ضد الشعب صادقة ،لكنه وصف الوضع بأنه صورة "محبطة وقامتة" آلمال السالم.
ّ
(رويرتز)2013 /9 /26 ،
الفلسطيني وأرضه" .وطالب السفري منصور املجتمع الدويل ،مبا يف
ذلك مجلس األمن ،باالضطالع مبسؤولياته وإعالء شأن القانون الدويل  2013 /9 /27استوىل نحو  200مستوطن عىل جبل قرقفه قرب قرية
جوريش جنوب رشق نابلس من أجل احتالله .كام بدأ مستوطنون
ملعالجة هذا الوضع الحرج.
بشق طريق استيطانية يف قرية رسطه مبحافظة سلفيت لربط
(وكالة وفا )2013 /9 /20 ،آخرون ّ
 2013 /9 /20رفضت إرسائيل انتقاد االتحاد األورويب مصادرتها مستوطنة "بروخني" باملستوطنات األخرى.
ٍ
مخصص ًة للفلسطينيني يف الضفة الغربية املحتلة ،وقالت
(وكالة وفا)2013 /9 /27 ،
مساعدات َّ
إ ّن الدبلوماسيني األوروبيني الذين يسلِّمون هذه املساعدات انتهكوا  2013 /9 /27اندلعت مواجهات بني املواطنني وقوات االحتالل
القانون .وعامل الجنود اإلرسائيليون الدبلوماسيني بعنف ،وصادروا خيا ًما اإلرسائييل ،يف عدد من ضواحي القدس املحتلة وبلداتها ،نرص ًة
ٍ
ومعونات طارئ ًة كان هؤالء الدبلوماسيون يحاولون تسليمها للفلسطينيني للمسجد األقىص ،ودفا ًعا عن املقدسات اإلسالمية واملسيحية.
الذين هدمت إرسائيل منازلهم يف خربة مكحول يف غور األردن.
(وكالة وفا)2013 /9 /27 ،
(رويرتز)2013 /9 /22 ،

 2013 /9 /22أطلقت مجموعة من القوى الوطنية حمل ًة شعبي ًة
ض ّد املفاوضات مع إرسائيل التي جرى استئنافها يف نهاية متوز /يوليو
املايض برعاية أمريكية من دون وقف االستيطان ،ومن دون التزام
إرسائيل بحدود عام  1967مرجعي ًة للمفاوضات.

 2013 /9 /30أصدرت املحكمة املركزية يف القدس قرا ًرا يُسمح مبوجبه
ملنظامت استيطانية الحصول عىل سجالت الطابو لألرايض الفلسطينية
علم أ ّن
يف محافظة رام الله والبرية ،بحج ِة قانونِ ح ِّرية املعلوماتً ،
الهدف الحقيقي هو معرفة من جرى تسجيل األرايض باسمه؛ حتى
إذا كانت األرايض "أرايض دولة" ،أمكن للمستوطنني االستيالء عليها
بسهولة.

وتشمل الحملة الشعبية ض ـ ّد املــفــاوضــات مــس ـر ٍ
ات شعبي ًة
وج ـ ْمــع الــتــواقــيــع مــن الفلسطينيني يف الــداخــل والشتات
(وكالة وفا)2013 /9 /30 ،
ظــل رفْــض
عــى مــذكــرة ضــ ّد استئناف مــحــادثــات الــســام يف ّ
تشرين األول /أكتوبر 2013
إرسائــيــل وقْــف االستيطان وعــدم التزامها حــدود عــام .1967
وأ ّما القوى املشاركة يف الحملة فهي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني 2013 /10 /1 ،حثّ الرئيس األمرييك باراك أوباما ،رئيس الحكومة
والجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني ،وحزب الشعب ،واملبادرة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو ،عىل اإلرساع يف املفاوضات الجا ّدة
الوطنية ،واالتحاد الدميقراطي (فدا) ،إىل جانب شخصيات مستقلة .املتعلقة بالقضايا املهمة مع الفلسطينيني ،وهي :الحدود ،واألمن،
(القدس العريب )2013 /9 /22 ،والالجئون ،والقدس .وقال نتنياهو إ ّن الرئيس محمود عباس طلب
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تدخل أمريك ًّيا ومواقع التواصل االجتامعي ،للحثّ عىل املشاركة يف فعاليات خاصة
منه خالل لقائهام يف الجمعية العمومية لألمم املتحدةً ،
لهذه املناسبة.
يف املفاوضات.
(وكالة وفا)2013 /10 /1 ،

 2013 /10 /3كُشف النقاب عن مخطط استيطاين جديد لتوسيع
البُؤرة االستيطانية "بيت أوروت" بـ  32وحد ًة استيطانيةً ،وذلك بعد
االنتهاء من إقامة  28وحد ًة استيطاني ًة عىل أرايض جبل الزيتون،
املطل عىل بلدة القدس القدمية.
وسط حي الطورّ ،
(األيام الفلسطينية)2013 /10 /3 ،

(األيام الفلسطينية)2013 /10 /8 ،

 2013 /10 /9جـ َّدد االتحاد الربملاين الــدويل مطالبته الحكوم َة
اإلرسائيلية بإطالق رساح جميع النواب الفلسطينيني املعتقلني لديها
فو ًرا ،مؤك ًدا بطالن إجراءات االعتقال واملحاكمة .ووافق املجلس
الحاكم لالتحاد الربملاين الدويل عىل مطلب الوفد الفلسطيني بتضمني
كل القضايا الجوهرية املتعلقة بالقضية الفلسطينية ،يف تقرير لجنة
ّ
الرشق األوسط التابعة لالتحاد.

 2013 /10 /3قال مصدر يف وزارة الخارجية األردنية إ ّن الوزارة
عمن حاييم أرسف مذكرة
سلَّمت القائم باألعامل اإلرسائييل يف ّ
(وكالة وفا)2013 /10 /9 ،
منص ًة يف الجزء املالصق
احتجاج تتعلق برفض األردن بناء إرسائيل َّ
 2013 /10 /9دعا رئيس املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية
لجدار املسجد األقىص يف القدس القدمية.
(الجزيرة .نت" )2013 /10 /3 ،حامس" خالد مشعل حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"
 2013 /10 /7استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس عددا من وجميع الفصائل بالداخل والخارج ،إىل عقْد لقاء عاجل من أجل
ً
أعضاء "الكنيست" مبقر الرئاسة يف رام الله .ووصف املفاوضات القدس املحتلة التي تتعرض النتهاكات متواصلة من املستوطنني
الفلسطينية  -اإلرسائيلية الجارية بأنها جدية ،مشريا إىل أ ّن الفرتة التي اإلرسائيليني .وأكد مشعل أ ّن االنقسام الفلسطيني واألوضاع العربية
ً
جرى تحديدها للتوصل إىل اتفاق هي تسعة أشهر ،وإىل أنها "كافية" ساهمت يف إضعاف املوقف من القدس ،مؤكِّ ًدا رضورة اإلعالن
التفاوض
أي زعيم ،أو مسؤول،
َ
الواضح والقاطع أنه ينبغي ألَّ يُخ َّول ّ
يف حال توافر الن َّيات الجيدة.
َ
التنازل عنها.
(األيام الفلسطينية )2013 /10 /8 ،عن القدس أو

 2013 /10 /7أجرى املفاوضون الفلسطينيون واإلرسائيليون جول ًة
جديد ًة من املحادثات يف خطوة لتكثيف اجتامعاتهم بطلب من
الواليات املتحدة .وقد ُعقدت تلك االجتامعات ضمن الجولة التاسعة
من املفاوضات التي انطلقت نهاية متوز /يوليو ،مبشاركة تسيفي
ليفني ويتسحاق مولخو من الجانب اإلرسائييل ،وصائب عريقات
ومحمد شتيه من الجانب الفلسطيني .وجرى االتفاق عىل تعزيز
الدور األمرييك يف املفاوضات استجاب ًة لطلب الجانب الفلسطيني.
(األيام الفلسطينية)2013 /10 /8 ،

 2013 /9 /7أعلن وزير االقتصاد الوطني يف الحكومة التي تقودها
حركة حامس يف قطاع غزة الدكتور عالء الرفايت أ ّن السلطات املرصية
أي من  80إىل  90يف املئة من
د َّمرت نحو  250نفقًا تدم ًريا ً
كامل؛ ْ
أنفاق التهريب أسفل الرشيط الحدودي بني القطاع ومرص تقريبًا،
وقد بلغ مجمل الخسائر من تدمري األنفاق عىل مدى شهرين نحو
 460مليون دوالر.
(الحياة اللندنية)2013 /9 /7 ،

 2013 /10 /8دعت منظامت يهودية متطرفة منها "الهيكل"
وناشطون يف حزب "الليكود" اليميني الحاكم إىل أكرب مشاركة ممكنة
القتحام املسجد األقىص م َّدة أسبوع ،بد ًءا من  10ترشين األ ّول/
أكتوبر ،يف ذكرى ما يسمى "الصعود إىل جبل الهيكل" .ونشطت هذه
نش إعالنات خاصة مبختلف وسائل اإلعالم اإلرسائيلية
املنظامت يف ْ

(الجزيرة .نت)2013 /10 /9 ،

 2013 /10 /18اعتذرت اململكة العربية السعودية عن عدم قبول
مقعد غري دائم يف مجلس األمن ،يف تعبري غري مسبوق عن غضبها من
عجز املجتمع الدويل عن إنهاء الحرب الدائرة يف سورية ،والتعامل مع
غريها من قضايا الرشق األوسط .ودانت اململكة ما وصفته بازدواجية
املعايري يف التعامل مع قضايا الرشق األوسط ،وطالبت بإصالحات
يف مجلس األمن .وأشارت الرياض إىل فشل مجلس األمن يف تسوية
الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني واتخاذ خطوات إلنهاء الحرب األهلية يف
بدل من
رسخ ً -
سورية ووقف االنتشار النووي يف املنطقة ،وقالت إنه َّ
ذلك " -النزاعات واملظامل" .وذكر البيان :أ ّن بقاء القضية الفلسطينية،
حل عادل ودائم ،خمس ًة وستني عا ًما نجمت عنها ع ّدة
من دون ّ
حروب ه َّددت األمن والسلم والعامليني ...وأ ّن مجلس األمن فشل يف
جعل منطقة الرشق األوسط خالي ًة من جميع أسلحة الدمار الشامل...
وأ ّن السامح للنظام الحاكم يف سورية بقتل شعبه وإحراقه بالسالح
أي
الكياموي عىل مرأى ومسمع من العامل كلّه ،من دون مواجهة ّ
"دليل ساطع وبرهان دافع عىل عجز مجلس األمن عن
عقوبات رادعة ٌ
أداء واجباته وتحمل مسؤولياته" .والسعودية هي واحدة من خمس
دول اختارتها الجمعية العا َّمة لألمم املتحدة يف  17ترشين األول/
أكتوبر لعضوي ٍة م َّدت ُها عامان يف مجلس األمن الذي يض ّم  15عض ًوا.
(رويرتز)2013 /10 /18 ،

دعــوة

للكتابــة

بعد النجاح الذي حققه المؤتمر األ ّول لمراكز األبحاث وال ّدراســات
العربي وبمشاركة أكثر من
السياسيّة واالستراتيجيّة في الوطن
ّ
عددا من مراكز األبحاث التركيّة
 70مركز بحث عربي ،واســتضافة
ً
واإليرانيّة .يدعوكم المركز العربي لحضور:

المؤتمر السنوي الثّاني لمراكز األبحاث العربيّة:
الفلسطيني
قضيّة فلسطين ومستقبل المشــروع الوطني
ّ

في مدينة الدوحة
في الفترة من  9 – 7كانون األ ّول /ديسمبر 2013

