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أيلول  /سبتمبر ٢٠١٤

 2014/9/3تو ّجه وفد من األمانة العامة للجامعة العربية يضم خرباء
يف الشؤون القانونية واإلنسانية والصحية إىل قطاع غزة عرب معرب رفح
الربي .وأشارت ليىل نجم مديرة إدارة الصحة والشؤون اإلنسانية يف
جامعة الدول العربية  -رئيس وفد الجامعة إىل قطاع غزة ،أ ّن هذه
الزيارة مهمة متهيدية للتمهيد لزيارة األمني العام مع عدد من وزراء
الخارجية العرب.
(وكالة وفا)2014/9/3 ،

 2014/9/3أعلنت وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني يف منظمة
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" يف تقديرات مبدئية،
أ ّن الخسائر االقتصادية يف قطاع غزة ترتاوح نتيجة الحرب اإلرسائيلية
بني  6إىل  9مليارات دوالر .وتوقعت أن تـراوح معدالت النمو
االقتصادي يف األرايض الفلسطينية خالل العام الحايل بني  1.5إىل
 ٪2فقط؛ إذ تؤكد املؤرشات أ ّن العمليات األخرية قد د ّمرت نحو 40
ألف وحدة سكنية ،و 141مدرسة ،و 29مستشفى ،وعرشات املصانع
ومحطات توليد كهرباء وغريها.
(األونكتاد)2014/9/3،

 2014/9/4أعلن املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعامر
"بكدار" يف غزة ،بالتشارك مع الجهات ذات العالقة ،عن خطة شاملة
إلعادة إعامر قطاع غزة من الدمار الذي س ّببه العدوان اإلرسائييل
وكل ما سبقه من حروب عاشها القطاع ،مستندة إىل زيارات
األخري ّ
ميدانية لحرص الخسائر؛ إذ أشار إىل أ ّن التكلفة اإلجاملية لعملية
إعادة إعامر وتنمية غزة تصل إىل  7.8مليارات دوالر ،بحيث ُرصد
مبلغ  450مليون دوالر للحاجات اإلغاثية العاجلة ،وق ّدرت الخسائر
املبارشة وغري املبارشة للعدوان األخري بــ 4.4مليارات دوالر ،يف حني
وضعت ميزانية بقيمة  3.02مليارات دوالر للحاجات التنموية ،مبا
يشمل امليناء ومحطة تحلية املياه وغريه.
(وكالة وفا)2014/9/4 ،

 2014/9/7استشهد يف القدس الفتى محمد عبد املجيد سنقرط (16
عا ًما) متأث ًرا بجراح أصيب بها يف  31آب  /أغسطس  .2014وشهد
حي وادي الجوز مواجهات عنيفة بعد دهم قوات االحتالل اإلرسائييل
ّ
خيمة العزاء ،ما أ ّدى إىل إصابة عرشات املواطنني بجروح .وأغلقت
ّ
املحال التجارية يف املدينة أبوابها حدا ًدا.
(األيام)2014/9/8 ،

 2014/9/9حذّر املدير التنفيذي لـ "الصندوق الهاشمي إلعامر
رشفة" وصفي كيالين ،من
املسجد األقىص املبارك وقبّة الصخرة امل ّ
عواقب استمرار محاوالت االحتالل اإلرسائييل طرح موضوع تقسيم

املسجد األقىص زمان ًّيا أو مكان ًّيا .وش ّدد عىل أن ال أحد يف العامل
اإلسالمي ميلك حق التفاوض أو املوافقة عىل تقسيم األقىص ،وإن
حدث يشء من هذا القبيل فهو تفاوض مرفوض قانونيًّا وسياسيًّا ،ألنّه
مع احتالل غري قانوين ومرفوض دين ًّيا ألنّه تفاوض عىل مطلب من
مطالب بعض املتطرفني اليهود ملامرسة شعائرهم داخل ما يزعمون
أنّه "هيكل يهودي".
(الحياة الجديدة)2014/9/10 ،

 2014/9/11قالت هيومن رايتس إ ّن ثالث غارات إرسائيلية شُ ّنت يف
 24و 30متوز  /يوليو و 3آب  /أغسطس  2014انتهكت قوانني الحرب
شخصا
واستهدفت
رشدين ما أ ّدى إىل مقتل ً 45
َ
مدارس يف غزة تأوي م ّ
طفل.
ضمنهم ً 17
(هيومن رايتس ووتش)2014/9/11 ،

 2014/9/23أدان الوفد الفلسطيني إىل مفاوضات التهدئة يف القاهرة
اغتيال إرسائيل مروان القواسمي وعامر أبو عيشة .وقال بيان صادر
عن الوفد "إ ّن االغتيال ّ
يدل عىل النوايا الخبيثة املب ّيتة لدى الجانب
اإلرسائييل يف عدوانه وحربه عىل الشعب الفلسطيني وتعطيل جهود
وقف العدوان واستمراره يف ارتكاب الجرائم الوحشية ض ّد الشعب
بحق الشعب
الفلسطيني .وطالب الوفد بوقف العدوان اإلرسائييل ّ
الفلسطيني ،والبدء يف إعادة إعامر قطاع غزة ،وإنهاء الحصار.
(املرصي اليوم)2014/9/23 ،

 2014/9/23انتهت جلسة املفاوضات غري املبارشة بني الجانبني
الفلسطيني واإلرسائــيــي التي عقدت برعاية مرصية يف مق ّر
جهاز املخابرات العامة املرصية .وقال رئيس الوفد الفلسطيني
إىل املفاوضات يف القاهرة عزام األحمد ،إنّه ت ّم االتفاق عىل بنود
جدول األعامل وتداولها الجانبان ،وهي تتعلق بتثبيت التهدئة
واالستمرار يف الخطوات التي تتعلق بتحسني أوضاع سكان قطاع
غزة وحياتهم ،وإنهاء الحصار عن القطاع ب ًّرا وبح ًرا ،وتوفري متطلبات
إعادة إعامر قطاع غزة .وت ّم إقرار هذه النقاط عىل أن تستأنف
املفاوضات يف ترشين األول  /أكتوبر .2014
(وكالة وفا)2014/9/23 ،

 2014/9/24استؤنفت األربعاء يف العاصمة املرصية القاهرة لقاءات
املصالحة الفلسطينية بني حركتي التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"
واملقاومة اإلسالمية "حامس" بحضور عدد من أعضاء اللجنة املركزية
لفتح وقيادات من حامس .وقد بحث اللقاء جميع بنود املصالحة
العالقة ،ومن أبرزها عمل حكومة الوفاق الوطني يف غزة برئاسة
رامي الحمد الله وتطبيق ما ت ّم التوصل إليه من اتفاقات سابقة .كام
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تض ّمنت البنود قضايا السلم والحرب ،وحصار غزة وإعامر ما خلّفته
الحرب ،واالنتخابات ولجان املصالحة.
(الجزيرة نت)2014/9/24 ،

 2014/9/24قال رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو إ ّن إرسائيل
تستع ّد إلجراء مباحثات غري مبارشة مع وفد فلسطيني يف القاهرة،
ليس من أجل التوصل إىل اتفاق سالم بل لتعزيز أمنها" :إنها مفاوضات
حول قضايا األمن وليست مفاوضات سالم" .وأضاف" :لقد حرصت
عىل أن يركّز الوفد املرسل إىل القاهرة فقط عىل األمن" ،مش ًريا إىل
أنّه لذلك مل يض ّم إىل الوفد مبعوثه املعتاد والشخيص للمفاوضات مع
الوفد الفلسطيني إسحق مولخو وال أي وزير.
(الجزيرة نت)2014/9/24 ،

 2014/9/24أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مواصلة الحكومة
اإلرسائيلية تنظيم اقتحامات املستوطنني والجنود املتطرفني
والحاخامات اليهود للمسجد األقىص ،ومتويلها وتشجيعها .كام أدانت
إقدام املتطرفني عىل اقتحام األقىص ،وأداء طقوس دينية عند باب
السلسلة ،وإقدامهم عىل تحطيم نوافذ املسجد القبيل ،ويف مقدمتهم
وزير األمن الداخيل اسحاق اهرنوفتش ،ووزير اإلسكان املتطرف
أوري أريئيل الذي قام بجولة يف ساحاته.
(الحياة الجديدة)2014/9/25 ،

 2014/9/26يف كلمة له أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة أبدى
الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه العودة إىل استئناف
املفاوضات مع إرسائيل ،رابطًا استئنافها بــروط وضع سقف
زمني مح ّدد إلنهاء االحتالل اإلرسائييل وإقامة الدولة الفلسطينية،
وعاصمتها القدس الرشقية ،عىل كامل األرايض املحتلة منذ عام .1967
ييل ذلك استئناف املفاوضات لرتسيم الحدود ،واالتفاق عىل تفاصيل
والتوصل التفاق شامل للسالم بني الجانبني.
املرحلة النهائية،
ّ
(الحياة الجديدة)2014/9/27 ،

 2014/9/27انتقدت وزارة الخارجية األمريكية كلمة الرئيس
الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة يف
نيويورك ،ووصفتها بـ "العدائية" وأنّها تعمل عىل تقويض جهود
إحالل السالم .وقالت املتحدثة باسم الخارجية األمريكية ،جني سايك،
إ ّن خطاب عباس تض ّمن توصيفات هجومية ما أثار خيبة األمل ،والتي
ترفضها الواليات املتحدة .وكان الرئيس الفلسطيني عباس قد اتهم
إرسائيل يف كلمته بش ّن حرب إبادة ض ّد الشعب الفلسطيني يف قطاع
غزة.
(الدستور)2014/9/27 ،

تشرين األول  /أكتوبر ٢٠١٤

 2014/10/1حذّرت أمريكا إرسائيل من خطط االستيطان يف القدس
الرشقية ،وأ ّن هذا التحرك سيثري ّ
الشك يف التزام إرسائيل بالسالم مع
الفلسطينيني.
(رويرتز)2014/10/1 ،

 2014/10/2نرشت حكومة الوفاق الوطني معلومات عن خطّتها
الوطنية لإلنعاش املبكر وإعادة إعامر غزة ،وذلك بعد عرضها عىل
مجلس الوزراء .وق ّدرت الخطة أ ّن تكلفة إعادة اإلعامر تبلغ حواىل
لحل األزمة اإلنسانية الراهنة ،وتحقيق تنمية
 4مليار دوالر أمرييك ّ
وتخصص هذه الخطة حواىل 414
اقتصادية مستدامة لقطاع غزة.
ّ
مليون دوالر أمرييك لس ّد االحتياجات العاجلة للمواطنني يف قطاع غزة،
بينام تخصص  1.2مليار دوالر أمرييك لجهود اإلنعاش املبكر ،يف حني
تحتاج عملية إعادة اإلعامر عىل املدى الطويل إىل حواىل  2.4مليار
دوالر ،إىل جانب  1.9مليار دوالر أمرييك تكلفة إصالح البنية التحتية
يف غزة.
(وكالة وفا)2014/10/2 ،

 2014/10/2دعت فرنسا إرسائيل للرتاجع عن خطط لالستيطان يف
كل من الواليات املتحدة وأملانيا قد انتقد هذه
القدس الرشقية .وكان ّ
الخطط.
(رويرتز)2014/10/2 ،

 2014/10/3أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفني ،أ ّن السويد
حل النزاع اإلرسائييل -
ستعرتف بـ "دولة فلسطني" ،مش ًريا إىل أ ّن ّ
"حل
حل الدولتني .وقال لوفني يف خطاب له إ ّن ّ
الفلسطيني مي ّر عرب ّ
متبادل وإرادة التعايش السلمي".
ً
الدولتني يفرتض اعرتافًا
(األيام)2014/10/4 ،

 2014/10/9أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يف زيارة
امليض قد ًما يف تحقيق الوحدة الوطنية
لحكومته لقطاع غزة عىل
ّ
وإنهاء مرحلة االنقسام الذي عاشه القطاع يف السنوات املاضية.
وأشار إىل أ ّن "حكومة الوفاق الوطني ستبارش مهامتها يف االطّالع عىل
متطلبات املواطنني يف غزة ونجدتهم وإغاثة أهلها ،والنهوض بكل
القطاعات وإعادة اإلعامر وتحقيق التنمية القادرة عىل النهوض بكل
القطاعات لتوفري حياة كرمية للسكان".
(العريب الجديد)2014/10/9 ،

 2014/10/13تع ّهد املشاركون يف مؤمتر القاهرة الدويل إلعادة إعامر
قطاع غزة باملساهمة بنحو  5.4مليارات دوالر ،ساهمت فيها قطر
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مبليار دوالر إلعادة إعامر القطاع بعد التدمري الذي تع ّرض له ج ّراء
العدوان اإلرسائييل األخري.
(الجزيرة نت)2014/10/13 ،

 2014/10/13اقتحم نائب رئيس "الكنيست" اإلرسائييل املتطرف
موشيه فيجلن املسجد األقىص املبارك برفقة عدد من غالة املستوطنني
املتطرفني وقياداتهم ،من جهة باب املغاربة بحراسة مع ّززة ومشددة
من عنارص التدخل الرسيع والوحدات الخاصة برشطة االحتالل.
(وكالة وفا)2014/10/13 ،

 2014/10/13ص ّوت مجلس العموم (الربملان) الربيطاين بأغلبية
كاسحة لفائدة مذكرة تطالب الحكومة الربيطانية باالعرتاف بفلسطني
دولة مستقلة .وحصلت املذكرة عىل تأييد  274عض ًوا يف مجلس
العموم ،فيام رفضها  12عض ًوا فقط.
(يب.يب.يس عريب)2014/10/13 ،

 2014/10/14تزامنت زيارة األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون
قطاع غزة مع سامح سلطات االحتالل اإلرسائييل بدخول مواد البناء
من خالل معابر القطاع أل ّول مرة منذ سبع سنوات .فقد سمحت
سلطات االحتالل بإدخال  15شاحنة مح ّملة باإلسمنت ،وعرش مح ّملة
بالحديد ،وخمسني شاحنة مح ّملة بحىص البناء.
(الجزيرة نت)2014/10/14 ،

 2014/10/20يعتزم الكنيست طرح مرشوع قانونٍ جديد للتصويت
يف شهر ترشين الثاين  /نوفمرب ،يُتيح تقاسم املسجد األقىص املبارك،
زمان ًّيا ومكان ًّيا ،بني اليهود واملسلمني .ويسمح القانون بصالة اليهود
يف األقىص ،عرب مقرتح مساواة الحق يف العبادة لليهود واملسلمني

يف املسجد األقىص ،وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم
وأداء شعائرهم وطقوسهم التلمودية .كام يحظر املرشوع تنظيم
املظاهرات واالحتجاجات املضا ّدة تحت طائلة العقوبة ،يف إشارة إىل
الفلسطينيني.
(القدس العريب)2014/10/20 ،

 2014/10/26وصل الوفد الفلسطيني املشارك يف املفاوضات غري
املبارشة مع إرسائيل إىل القاهرة الستكامل عملية التفاوض حول
تثبيت اتفاق وقف إطالق النار يف غزة .ويبحث الوفد الفلسطيني
الذي يرتأّسه عزام األحمد عضو اللجنة املركزية لحركة فتح القضايا
العالقة يف املفاوضات وعىل رأسها توسيع مساحة الصيد البحري قبالة
ملف املعتقلني.
سواحل غزة وإنشاء مطار وميناء بالقطاع إضاف ًة إىل ّ
(يب يب يس عريب)2014/10/26 ،

 2014/10/27أصدر رئيس الــوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو،
تعليامته بتخطيط بناء  1060وحدة استيطانية جديدة يف القدس
الرشقية ،بعد تهديد املستوطنني له بزعزعة االئتالف الحكومي.
وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو فإنّه سيت ّم بناء  660وحدة
استيطانية يف الحي االستيطاين "رمات شلومو" ،و 400أخرى يف حي
شق  12شار ًعا استيطانيًّا يف الضفة الغربية.
"هار حومه" ،إضاف ًة إىل ّ
(وكالة وفا)2014/10/27 ،

 2014/10/30أعلنت وزيرة الخارجية السويدية مارغو فالسرتوم أ ّن
حكومة بالدها اعرتفت مبرسوم بدولة فلسطني ،لتصبح بذلك أ ّول بلد
غريب عضو يف االتحاد األورويب يتخذ قرا ًرا من هذا النوع.
(العريب الجديد) 2014/10/30 ،

صـدر حديـ ًثا

عمار
تأليـف :عباس مصطفى ّ

سيناء المدخل الشرقي لمصر
يعيد المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات نشر كتاب "سيناء المدخل الشرقي لمصر" للمؤلف المصري عباس
مضي قرابة سبعين عامً ا على تأليفه ضمن مشروع سلسلة "طي الذاكرة".
عمار ،ويستعيد المركز الكتاب بعد
ّ
مصطفى ّ
كانت مصر وفلسطين والعراق تحت االنتداب البريطاني حين صدر الكتاب أ ّول مرة ،وكان لبنان وسورية تحت االنتداب
ً
ً
انتقالية كان االنتداب يستعد فيها للرحيل ،لم تكن المنطقة حينئ ٍذ تعرف
لحظة
الفرنسي ،وصادف صدور هذا الكتاب
ً
ً
مصيرية في تاريخها المعاصر وال
فترة
ما ينتظرها في األيام المقبلة .واليوم ،إذ يعاد نشر الكتاب ،تشهد المنطقة ذاتها
تعلم ما الذي ينتظرها في األيام المقبلة ً
أيضا.

