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تشرين األول/أكتوبر 2013

 2013/10/31استشهاد أربعة شبّان فلسطينيني عىل األقل ،يف ٍ
قصف
نفّذه الجيش اإلرسائييل عىل مدينة خان يونس ،جنوب قطاع غزة.
(يس.ان.ان)2013/11/1 ،

تشرين الثاني/نوفمبر 2013

 2013/11/3أصدر رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو
مخططًا لبناء جدار عىل الحدود األردنية ،قال نتنياهو إ ّن الهدف من
إقامة الجدار هو "منع تسلّل الجئني إىل إرسائيل من األردن" ،وذلك
مع "ازدياد تدفّق الالجئني السوريني إىل اململكة األردنية" .وبدأت
الجهات املختصة العمل عىل هذه املخططات ،إضاف ًة إىل الترسيع يف
عملية بناء ما تبقّى من الجدار عىل الحدود مع مرص.
(معاريف)2013/11/3،

 2013/11/8قالت لجنة التحقيق الفلسطينية يف وفاة الرئيس الراحل
يارس عرفات إ ّن التقريرين الرويس والفرنيس والتحقيق املستم ّر منذ
ثالث سنوات أكّدت أنّه ّ
توف مبادة س ّمية ال ميكن تحديدها ،وإ ّن
التقريرين أكّدا وجود مادة البولونيوم السامة بكميات كبرية يف رفات
الراحل .وأوضحت اللجنة أ ّن التقريرين الرويس والسويرسي يؤكدان
أ ّن عرفات مل ميت موت ًا طبيع ًّيا ،أو بسبب املرض ،أو تق ّدم السن.
(الجزيرة.نت)2013/11/8 ،

 2013/11/10أعلن الحراك الشبايب الشعبي ض ّد مخطط برافر
االقتالعي عن تنظيم يومٍ ثالث للغضب ض ّد املرشوع يف 2013/11/30
الذي يهدف إىل طرد أكرث من  40ألف فلسطيني يف النقب وترحيلهم
من قراهم وبيوتهم ،وتركيزهم يف تج ّمع سكاين أو تج ّمعني وفقًا
لخطّة للحكومة اإلرسائيلية.
(القدس العريب)2013/11/10 ،

 2013/11/10أق ّرت الحكومة اإلرسائيلية ،هدم القرية العربية
غري املعرتف بها "ام حريان" وإقامة مكانها مستوطنة للمتدينني
(الحرديم) عىل الرغم من أ ّن قرار املحكمة العليا اإلرسائيلية مل يصدر
بعد التامس أهايل القرية   .
(وكالة وفا)2013/11/10 ،

 2013/11/14أصدرت الحكومة اإلرسائيلية ،تعليامت باإلرساع قدر
اإلمكان بإقرار خطة إقامة حديقة "قومية" يف جبل املشارف يف
القدس ،وخطط للبناء االستيطاين يف القدس والضفة الغربية.
(الحياة الجديدة)2013/11/15 ،

 2013/11/19ش ّنت طائرات االحتالل سبع غــارات عىل مواقع
مختلفة يف بيت الهيا وخانيونس بقطاع غزة ،بزعم الر ّد عىل قصف
املقاومة لتوغّل إرسائييل رشق خانيونس بقذائف الهاون.
(وكالة وطن لألنباء)2013/11/19 ،

 2013/11/30إصابة واعتقال عرشات املواطنني ،إثر قمع قوات
االحتالل اإلرسائييل تظاهرات نظّمت يف مدن الضفة الغربية وغزة
بحق
وداخل األرايض املحتلة العام  ،48ض ّد مخطط برافر التهجريي ّ
أهل النقب .ويهدف هذا التحرك الذي بات يعرف بيوم الغضب
إىل وقف مرشوع برافر بيغن الذي يهدف إىل إزالة  35قرية ويؤدي
إىل نزوح  70ألف بدوي فلسطيني ومصادرة مثاين مئة ألف دونم
يف النقب.
(الجزيرة.نت)2013/12/1 ،

كانون األ ّول/ديسمبر 2013

 2013/12/7عرب مصدر دبلومايس شارك يف املفاوضات بني جون
كريي وزير الخارجية األمرييك وبنيامني نتنياهو حول األمن ،أ ّن
اقرتاح الوساطة األمريكية اقرتب إىل ح ٍّد كبري من الطلبات اإلرسائيلية
فيام يتعلّق بالرتتيبات األمنيّة بعد إقامة الدولة الفلسطينية .وكان
األمريكيون قد قبلوا مبوقف إرسائيل بوجودهم الطويل األمد يف
غور األردن خالفًا ملا كان عليه األمر من قبل ،وكذلك برضورة وجود
عسكري إرسائييل.
(جريدة األيام الفلسطينية)2013/12/7 ،

 2013/12/12أعلن بنيامني نتنياهو تعليق قانون برافر الذي يهدف
لتهجري نحو  70ألف فلسطيني من بدو النقب من أراضيهم .كام أمر
بإلغاء نقاش القانون يف الكنيست ،وبدء العمل عىل تنظيم وتسوية
وجود بدو النقب.
(الجزيرة.نت)2013/12/12 ،

ملف
 2013/12/13طرحت وزيرة القضاء اإلرسائيلية واملسؤولة عن ّ
لحل
املفاوضات مع الفلسطينيني تسيبي ليفني ،معادلة جديدة ّ
الرصاع التاريخي تعتمد عىل أ ّن قيام دولة فلسطينية سيكون مقابل
أمن إرسائيل.
(القدس العريب)2013/12/13 ،

 2013/12/13أكّد عضو اللجنة املركزية لحركة فتح محمود العالول
أ ّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض االقرتاح األمرييك ببقاء
الجيش اإلرسائييل مسيط ًرا عىل "منطقة األغوار" التي تعترب الحدود
الرشقية للدولة الفلسطينية مع األردن .وكان قد ش ّدد عىل املوقف
أي جندي إرسائييل عىل الحدود الرشقية
الفلسطيني ،وهو رفض بقاء ّ
لدولة فلسطني.
(القدس العريب)2013/12/13 ،

 2013/12/15صادقت اللجنة الوزارية لشؤون الترشيع يف إرسائيل،
ينص عىل فرض رضيبة بنسبة
عىل مرشوع قانون الجمعيات الذي ّ
 %45عىل تربعات تنقلها جهات أجنبية إىل جمعيات يسارية
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إرسائيلية ،بهدف القضاء عىل هذه الجمعيات .وكانت عضو الكنيست  2013/12/25نصب جيش االحتالل منظومة الق ّبة الحديدية يف
ايليت شكيد من "البيت اليهودي" ،قدمت اقرتاح القانون الذي يشمل "سدروت" بالقرب من الحدود مع غزة .وقال جيش االحتالل ،إنّه ت ّم
أيضا الجمعيات التي تدعو إىل تقديم الجنود اإلرسائيليني للمحاكمة نصب القبة الحديدية تخ ّوفًا من إطالق صواريخ من قطاع غزة ،ر ًّدا
يف هيئات قضائية دولية عىل خلفية ارتكاب جرائم حرب.
عىل العدوان اإلرسائييل عىل القطاع.
(وكالة وفا)2013/12/15 ،

 2013/12/17قرار رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو ،تجميد
خطة إقامة الكليات العسكرية يف جبل املشارف يف القدس الرشقية
تخ ّوفًا من ر ّد فعل الواليات املتحدة .ويف ر ٍّد عىل هذا القرار قال قائد
الكليات العسكرية يف جيش االحتالل يويس بيريتس إنّه "عىل استعداد
لنصب الخيام يف جبل املشارف ونقل الكلّيات نظ ًرا لرمزية املنطقة
بالنسبة إىل إرسائيل".
(وكالة وفا)2013/12/17 ،

 2013/12/17ق ّررت جمعية محارضي الجامعات األمريكية التي
تض ّم نحو خمسة آالف أستاذ جامعي وباحث أمرييك فرض مقاطعة
أكادميية عىل إرسائيل احتجا ًجا عىل سياستها تجاه الفلسطينيني .وجاء
املتخصصة يف دراسة تاريخ وثقافة الواليات املتحدة،
يف قرار الجمعية
ّ
أ ّن إرسائيل تنتهك القانون الدويل وحقوق اإلنسان وتتجاهل القرارات
األممية .وصادق عىل قرار الجمعية نحو  %66.05من أعضائها ،والبالغ
كل البحاثة
عددهم  1252عض ًوا ،والقرار الذي اعتمد هو للتضامن مع ّ
والطلبة املحرومني من حريتهم األكادميية ويتطلّعون إىل إعطاء هذه
الحرية للجميع ومن بينهم الفلسطينيون ،خاصة أ ّن إرسائيل خرقت
القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة.

(وكالة وفا)2013/12/25 ،

 2013/12/26أصدر رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو،
تعليامته بنرش مناقصات لبناء  1400وحدة سكن ّية نصفها يف القدس
الرشقية .وكان نتنياهو قد رفض طلب الواليات املتحدة بعدم اإلعالن
عن البناء الجديد ،وكذلك االتحاد األورويب الذي حذّر إرسائيل من
الخطوة.
(وكالة وفا)2013/12/26 ،

 2013/12/27ق ّدم عضو الكنيست اإلرسائيلية ،موطي يوغب ،من
البيت اليهودي ،اقرتاح قانون "لض ّم غور األردن إىل إرسائيل وتطبيق
القانون اإلرسائييل يف املنطقة" .حيث أيّده أعضاء الكنيست من اليمني
من داخل االئتالف واملعارضة .وجاء يف االقرتاح "يجب بقاء األغوار يف
كل اتفاق تحت السيطرة اإلرسائيلية وإىل األبد".
ّ
(وكالة وفا)2013/12/27 ،

 2013/12/29صادقت الحكومة اإلرسائيلية عىل الدفعة الثالثة من
قامئة أرسى ما قبل أوسلو الذين من املق ّرر اإلفراج عنهم يف  30و31
من كانون األ ّول  ،2013مبوجب التفاهامت اإلرسائيلية  -الفلسطينية
التي سبقت استئناف املفاوضات يف متوز املايض.

(وكالة وفا)2013/12/17 ،

(عرب)2013/12/29 ،48

(الجزيرة.نت)2013/12/24 ،

(وطن لألنباء)2013/12/31 ،

الخاصة بشؤون
 2013/12/20أكّد أهايل قرية الرمية ،غري املعرتف بها ،داخل األرايض  2013/12/29أق ّرت اللجنة الوزارية اإلرسائيلية
ّ
متسكهم بأرضهم وعدم الرحيل عنها مهام
الفلسطينية املحتلة عام ّ ،48
ْ الترشيع مقرت ًحا يقيض بض ّم منطقة غور األردن بالضفة الغربية إىل
كلّفهم ذلك من مثن ،رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها نتيجة عدم
إرسائيل.
وجود بنية تحتية .جاء ذلك خالل االجتامع الشعبي الذي شارك فيه
(الجزيرة .نت)2013/12/30 ،
املئات من األهايل يف القرية الواقعة داخل مدينة "كرمئيل" االستيطانية،
مبشاركة أعضاء الكنيست العرب ورؤســاء السلطات املحلية ،رفع  2013/12/30ه ّددت القيادة الفلسطينية بطلب عضوية "املحكمة
خالله العلم الفلسطيني ،وشعارات من ّددة بسياسة التهجري الرسمية الجنائية الدولية" ر ًّدا عىل قرار حكومي إرسائييل بض ّم منطقة األغوار
اإلرسائيلية .ويذكر أ ّن بلدية "كرمئيل" التي أقيمت عىل أرايض قرية التي تفصل حدود الدولة الفلسطينية املنشودة عن األردن .وأكّدت
متسكها بحقوق الشعب الفلسطيني ،وقالت إ ّن قرار
الرمية يف الستينيات ضمن مخطّط تهويد الجليل ،كانت أصدرت قرا ًرا حركة فتح عىل ّ
بإخالء أهايل القرية من أجل بناء حي سكني للمهاجرين الجدد اليهود .الض ّم يهدف إلفشال الجهود األمريكية والدولية لتحقيق السالم ،فيام
بكل الطرق.
(وكالة وفا )2013/12/20 ،وصفت حامس القرار بـ "العدواين" ودعت ملقاومته ّ
(القدس العريب)2013/12/30 ،
 2013/12/24استشهاد طفلة فلسطينية يف قصف إرسائييل عىل
شامل ووسط قطاع غزة ،وذلك بعد ساعات من مقتل مدين يعمل يف  2013/12/31اإلفراج عن  26أس ًريا ضمن الدفعة الثالثة من أرسى ما
خدمة الجيش اإلرسائييل بنريان ق ّناص استهدفه قرب موقع عسكري قبل أوسلو ،حيث وصل إىل مق ّر الرئاسة يف رام الله مثانية عرش أس ًريا
من الضفة ،وخمسة أرسى وصلوا القدس وثالثة وصلوا قطاع غزة.
رشقي القطاع.

