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فصليات

خليل شاهين * 

مأزق تفاوضي يفتح األبواب أمام 

سيناريوهات خطيرة

يكن يتفق  أيًا  خطورة،  األكثر  وربما  صعبة،  ستكون   2014 سنة  أن  على  الفلسطينيون 

الثنائية التي انطلقت يف 29 تموز / يوليو  إليه املفاوضات  السيناريو الذي ستؤول 

2013، ويستوي يف ذلك، كل من مؤيدي املفاوضات ومعارضيها، بما يف ذلك الوفد املفاوض نفسه.

خذ القرار الفلسطيني باستئناف املفاوضات من دون احلصول على التزام إسرائيلي، أو حتى  لقد اتُّ

أميركي، بخطوط الرابع من حزيران / يونيو 1967 كأساس لبحث قضية احلدود، ووقف االستيطان، 

بل من دون اتفاق حتى على أجندة املفاوضات، حتت وطأة اخلشية من حتميل اجلانب الفلسطيني 

ُعقدت  التي  التفاوض  أن جلسات  األميركي جون كيري. غير  إفشال جهود وزير اخلاجية  مسؤولية 

حتى نهاية سنة 2013، زادت يف هذه اخملاوف إىل احلد الذي بات يثير التساؤل عن املفاضلة بين 

ظالل  يف  التفاوض  استمرار  و"نار"  األميركية،  اجلهود  إفشال  عن  باملسؤولية  االتهام  "جنة"  ثمن 

إجراءات تعميق االحتالل واالستيطان، والقلق جّراء تدّخل أميركي بطرح أفكار بشأن تسوية انتقالية 

تعيد إنتاج "أوسلو"، لكن بشروط أشد سوءاً.

املفاوضات،  يف  األميركية  اإلدارة  بتدّخل  طالب  قد  كان  الذي  الفلسطيني  اجلانب  أن  والالفت 

جلسات  يف  إنديك  مارتن  األميركي  املبعوث  ملشاركة  اإلسرائيلية  احلكومة  ممانعة  على  واحتج 

التفاوض، بات األكثر قلقًا إزاء تبعات مثل هذا التدّخل. وخّلص عضو اللجنة املركزية حلركة "فتح"، 

يف  الثنائي،  التفاوض  خيار  إليه  وصل  الذي  املأزق  اشتية،  حممد  املستقيل  املفاوض  الوفد  عضو 

سياق شرحه أسباب استقالته إىل جانب صائب عريقات بالقول إن "السبب األول هو أنه ال يوجد شريك 

 ".1967 عام  بدأ  الذي  االسرائيلي  االحتالل  ينهي  سالم  اتفاق  إىل  معه  التوصل  يمكن  إسرائيل  يف 

و"السبب الثاين هو بقاء االستراتيجيا اإلسرائيلية على األرض كما هي من دون تغيير جلهة التوسع 

تريد ضم  إسرائيل  إن  اشتية  قول  األهم يكمن يف  السبب  أن  البيوت، غير  والقتل وهدم  واالستيطان 

الضفة ومنح الفلسطينيين سلطة على السكان، معتبراً أنه ال توجد فرصة للتوصل إىل أي اتفاق مع 

احلكومة اإلسرائيلية بسبب أربع قضايا خالفية رئيسة هي: القدس، والالجئون، والوجود العسكري 

اإلسرائيلي، والدولة اليهودية" )صحيفة "احلياة" اللندنية، 2013/12/9(.

* صحايف فلسطيني.
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I ـ ثالث فرضيات

ويف حديث السيناريوهات، يبدو الفلسطينيون منشغلين بالتفكير يف اليوم التايل النتهاء الفترة 

احملددة للمفاوضات الثنائية التي ال تزال وقائعها مفتوحة على إمكان تطور السيناريوهات التالية 

وفق  ذاك،  أو  السيناريو  هذا  ترجيح حتقق  إىل  تدفع  قد  التي  واملتغيرات  العوامل  عن  النظر  بصرف 

الفرضيات التالية:

أواًل: استمرار الوضع الراهن

ال يفترض هذا السيناريو حدوث تغيير جوهري يف الوضع القائم، بمفاوضات حينًا، ومن دونها 

حينًا آخر، إذ تستمر املفاوضات اجلارية حاليًا حتى نهاية الفترة "االفتراضية" احملددة بتسعة أشهر، 

أي نيسان / أبريل 2014. وسيؤدي هذا السيناريو إىل بقاء السلطة الفلسطينية من دون أي تغيير يف 

شكلها ودورها ووظائفها، ويقطع الطريق على البدائل واخليارات اأُلخرى، يف ظل التعهد الفلسطيني 

بعدم التوجه إىل األمم املتحدة، وعدم االنسحاب من املفاوضات طوال فترة األشهر التسعة، مع إمكان 

تمديد هذه الفترة. وبحسب موقع "فلسطين اليوم" )2013/12/6(، فإن مصادر إسرائيلية ذكرت أن 

كيري طلب من إسرائيل والفلسطينيين تمديد املفاوضات 9 أشهر إضافية من أجل منع انفجارها، أو 

انتظار استئناف جولة جديدة الحقًا. وأكد الرئيس حممود عباس، خالل لقائه يف رام الله يف 1 كانون 

 حزب العمل اإلسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، التزام اجلانب الفلسطيني 
َ

األول / ديسمبر 2013، رئيس

، كما  الزمنية املتفق عليها )وكالة "معًا" اإلخبارية، 2013/12/1(  بخيار املفاوضات وفق املدة 

قال يف مقابلة صحافية مع وكالة "فرانس برس" أن القيادة الفلسطينية "ملتزمة املفاوضات حتى 

انتهاء مدتها مهما حصل على األرض"، الفتًا إىل أن السلطة مستعدة لالنتقال إىل احملافل الدولية 

حين انتهاء هذه املهلة )وكالة "سما" اإلخبارية، 2013/11/23(.

وهناك أيضًا إمكان لتطور سيناريو آخر يهدف إىل إطالة أمد بقاء الوضع على حاله، ويتمثل فيما 

اجلانبان  يتفق  التي  تلك  أي  املنسقة"،  األحادية  "سيناريو اخلطوات  اإلسرائيليين  يطلق عليه بعض 

القيام بها كل من طرفه، يف مقابل خطوة يقدم عليها اجلانب اآلخر،  الفلسطيني واإلسرائيلي على 

مثل تنفيذ انسحابات إسرائيلية من مناطق "ب" أو "ج"، يقابلها توسيع فلسطيني لصالحيات السلطة 

املدنية واألمنية يف هذه املناطق، أو إعالن إسرائيلي بشأن تسهيالت اقتصادية يستفيد منها اجلانب 

الفلسطيني، وهذا السيناريو ال يختلف من حيث اجلوهر عن سيناريو استمرار الوضع القائم.

ثانيًا: انهيار املفاوضات

يفتح سيناريو انهيار خيار املفاوضات الثنائية، كنتيجة للفشل يف التوصل إىل أي اتفاق نهائي 

أو انتقايل، الباب أمام احتمالين سيكون لهما تأثير يف اخليارات الفلسطينية الالحقة، وهما:

1 ـ اعتماد خيارات فلسطينية جديدة تتضمن استكمال التوجه إىل األمم املتحدة وتفعيل املقاومة 
الشعبية واملقاطعة وملف املصاحلة الوطنية، وهذا من شأنه أن يقود إىل جمابهة فلسطينيةـ  إسرائيلية 

يمكن أن تؤدي إىل انهيار السلطة والفوضى والفلتان األمني، أو قد تدفع نحو إعادة النظر يف شكل 

فرصه  تعزز  احتمال  وهذا  املنظمة.  دور  وتفعيل  إحياء  إعادة  ملصلحة  ووظائفها،  ودورها  السلطة 

احلكومة  موقف  من  األميركية  اإلدارة  تطرحها  التي  األفكار  واقتراب  املتعنتة  اإلسرائيلية  املواقُف 
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اإلسرائيلية بطريقة ربما تدفع اجلانب الفلسطيني إىل التحول نحو خيارات جديدة بعيداً عن طاولة 

املفاوضات.

2 ـ حماولة إسرائيل تنفيذ سيناريوهات أحادية اجلانب من دون تنسيق مع اجلانب الفلسطيني، 

إسرائيلية مشاركة يف  أطراف  وهناك  الضفة.  أراضي  من  واسعة  مساحات  فكرة ضم  إىل  واستناداً 

فقد  أحادية.  إسرائيلية  خطوات  يف  الفوري  والشروع  املفاوضات  بوقف  تطالب  نتنياهو  حكومة 

يف  اإلسرائيلية  اإلذاعة  إىل  حديث  يف  بينت،  نفتايل  االقتصاد  ووزير  اليهودي"  "البيت  زعيم  دعا 

املنطقة  "أؤيد فكرة ضم  الغربية احملتلة، وقال:  الضفة  املناطق يف  2013/12/8، إىل ضم بعض 

ال  عباس  "حممود  مضيفًا:  فقط"!  عربي   70,000 مقابل  يف  مستوطن   400,000 فيها  يعيش  التي 

يسيطر على قطاع غزة، ولذلك ال يمكن اعتباره شريكًا يف املفاوضات بكل ما للكلمة من معنى."

ثالثًا: تقّدم املفاوضات

يستند هذا السيناريو إىل إمكان حتقيق تقّدم يف املفاوضات، يف ضوء عدم رغبة خمتلف األطراف 

إىل طريق مسدودة،  املفاوضات  لوصول  التداعيات احملتملة  القائم، وخطورة  الوضع  استمرار  يف 

يف  وعربية  دولية  أطراف  مع  بشأنها  املسبق  التنسيق  يجري  أميركية  أفكاراً  كيري  طرح  وإمكان 

ظل امليل نحو احتواء بعض أزمات املنطقة استناداً إىل ترتيبات إقليمية حتظى بتوافقات أميركية 

أوروبية ـ روسية ـ عربية، على غرار "نموذج جنيف" يف حالَتي إيران وسورية. لكن املشكلة األكبر 

تكمن يف ماهية التقدم الذي يمكن إحرازه، بالترغيب أو الترهيب، والذي يمكن تمريره لدى اجلانبين 

حلول  طرح  جّراء  خاص،  بشكل  الفلسطيني  اجلانب  لدى  القلق  ويتزايد  واإلسرائيلي.  الفلسطيني 

أميركية منسقة مع حكومة نتنياهو وتتبنى مواقفها بشأن التوصل إىل تسوية انتقالية تساهم يف 

تعميق االحتالل واالستيطان بداًل من إنهائهما.

استراتيجيا  تبّني  اجتاه  التحول يف  إمكانات  أن يجهض  املفاوضات،  تقّدم  ومن شأن سيناريو 

وطنية بديلة، بما فيها املقاومة، واملقاطعة، وتوظيف رفع مكانة فلسطين يف األمم املتحدة إىل دولة 

بصفة مراقب.

II ـ مقايضة أميركية ـ إسرائيلية 

وكان اشتية أكد أن اجلانب الفلسطيني رفض عرضًا إسرائيليًا بالتوصل إىل حل انتقايل، بينما 

اإلسرائيلي  اجلانب  أن   ،)2013/11/13 اللندنية  "احلياة"  جريدة  )وفق  فلسطينية  مصادر  ذكرت 

اتفاق نهائي يف هذه املرحلة. لكن اجلانب  التوصل إىل  "أوسلو 2" لتعذر  اتفاق  يسعى للتوصل إىل 

الفلسطيني رفض العرض اإلسرائيلي الذي نص على إقامة دولة فلسطينية ذات حدود موقتة، واقترح 

بداًل من ذلك التوصل إىل اتفاق نهائي، وتطبيقه عبر مراحل خالل ثالثة أعوام، تبدأ بدولة ذات حدود 

موقتة على 80% من مساحة الضفة، وصواًل إىل 100% مع تبادل أراٍض بنسبة صغيرة ال تتجاوز 

2%. كما تضّمن العرض اإلسرائيلي استئجار غور األردن )ثلث مساحة الضفة الغربية( لـ 40 عامًا، 

وإبقاء  استثناء،  دون  من  املستعمرات  جميع  تشمل  استيطانية،  كتل  عشر  يف  املستعمرات  وجتميع 

السيطرة اإلسرائيلية على حمطات اإلنذار املبكر املقامة على جبال الضفة الغربية املرتفعة، مثل جبل 

عيبال يف نابلس وجبال اخلليل والسفوح الشرقية جلبال الضفة الغربية وغيرها.
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تسريبات  عبر  لطرحها،  املتحدة  الواليات  حتّضر  التي  األفكار  معامل  تتضح  بدأت  ما  وسرعان 

وتصريحات أميركية مل تلتزم بمبدأ "التكتم" الذي فرضه كيري نفسه على سير العملية التفاوضية، يف 

حماولة لطمأنة إسرائيل بعد اتفاق جنيف املوقت بشأن البرنامج النووي اإليراين من جهة، وممارسة 

الضغط املعلن على اجلانب الفلسطيني من جهة ُأخرى. وهي أفكار تنطلق من مقايضة قبول حكومة 

للرؤية اإلسرائيلية إىل  أوباما  إدارة  اإليراين بتفّهم  للتعامل مع امللف  نتنياهو باملقاربة األميركية 

النتائج املتوخاة من املفاوضات مع الفلسطينيين، وخصوصًا فيما يتعلق بالتوصل إىل حل انتقايل 

ال يغّير من األمر الواقع شيئًا.

يف  األوسط  الشرق  يف  للسياسة  سابان  ملركز  السنوي  املنتدى  أمام  أوباما،  الرئيس  حذر  فقد 

واشنطن، من أنه "يف إطار احتمال التوقيع على اتفاق سالم، يجب أن يوافق الفلسطينيون على رغبة 

إسرائيل يف قيام فترة انتقالية، للتأكد من أن الضفة الغربية ال تشكل مشكلة أمنية مشابهة لتلك التي 

وثيق مع  آالن عمل بشكل  )جون(  "اجلنرال  إن  فقال  أّما كيري،  'حماس'."  بقيادة  شكلها قطاع غزة 

القوات اإلسرائيلية، الختبار سيناريوهات والتوصل إىل حل يؤمن حاجات إسرائيل للسنوات املقبلة" 

)صحيفة "احلياة" اللندنية، 2013/12/8(.

اإلسرائيلي  املوقف  بين  ما  اخلالف  جتسر  "وسطية"  صيغة  يجد  أن  أيضًا  حاول  أوباما  أن  غير 

واملوقف الفلسطيني، وقال: "أعتقد أن من املمكن خالل األشهر املقبلة التوصل إلطار عمل ال يعالج كل 

التفاصيل، ولكن يجعلنا نصل لنقطة يدرك فيها اجلميع أن التحرك لألمام أفضل من الرجوع للخلف." 

اإلخباري،  "أمد"  )موقع  غزة  قطاع  تستبعد  اتفاقية  إىل  التوصل  إمكان  أمام  مفتوحًا  الباب  وترك 

.)2013/12/8

بشأن  أوباما  لتصريحات  قاطع  برفض  التايل  اليوم  يف  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ورّدت 

السادسة والعشرين النطالقة االنتفاضة  الذكرى  احلل االنتقايل، وقالت يف بيان أصدرته بمناسبة 

األوىل: "يف هذه املناسبة يعيد الشعب الفلسطيني التأكيد على رفضه ألي صورة كانت من حماوالت 

االنتقاص من حقه يف دولة كاملة السيادة على مائها وترابها وحدودها وعاصمتها القدس" )موقع 

"أمد" اإلخباري، 2013/12/8(.

بشأن  األميركي  باالقتراح  املتعلقة  التفاصيل  من  مزيداً  اإلسرائيلية  "هآرتس"  وكشفت صحيفة 

االحتالل  جيش  من  قوات  وجود  استمرار  يشمل  أنه  وذكرت  الغربية،  الضفة  يف  األمنية  الترتيبات 

اإلسرائيلي على طول نهر األردن لعدة أعوام مقبلة، وسيتم تخفيفها بالتدريج بمرور الوقت يف ضوء 

الوضع األمني يف املنطقة، وسيستمر هذا الوضع أكثر من ثالثة أو أربعة أعوام. وقالت الصحيفة إن 

املسؤول اإلسرائيلي الذي كشف تفاصيل االقتراح األميركي، أكد أن "الواليات املتحدة تبّنت املوقف 

وأضافت  املفاوضات"،  الستكمال  أساسي  كشرط  األمنية  الترتيبات  أهمية  بخصوص  اإلسرائيلي 

تعزز  أن  يمكنها  لكن  السالح،  منزوعة  فلسطينية  دولة  يكون هناك  أن  يشمل  األميركي  االقتراح  أن 

قدراتها "بقوة أمنية قوية الحتياجات األمن الداخلي واحلرب ضد اإلرهاب"، مشيرة إىل أن الواليات 

طيار  دون  من  أميركية  جتسس  طائرات  بواسطة  االقتراح  هذا  تنفيذ  على  إشرافها  عرضت  املتحدة 

تقوم بالتصوير. ووفًقا لالقتراح، فإن املعابر على طول احلدود األردنية ستكون حتت سيطرة مشتركة 

معظم  إخالء  على  االقتراح  ينص  كما  أميركيين،  ممثلين  وجود  إمكان  مع  وفلسطين،  إسرائيل  بين 

مناطق الضفة الغربية، ماعدا منطقة غور األردن، وال ُيسمح إلسرائيل بالتحرك بحرية داخل األراضي 

الفلسطينية ملنع حدوث مطاردات.
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وخصوصًا  االقتراح،  هذا  بشأن  اإلسرائيلي  اجلانب  يف  خالفات  وجود  إىل  الصحيفة  وأشارت 

إذ يتحفظ يعلون على بعض بنود  "العدل" تسيبي ليفني،  "الدفاع" موشيه يعلون، ووزيرة  بين وزير 

االقتراح األميركي، وال سيما إجالء قوات جيش االحتالل من معظم مناطق الضفة ماعدا غور األردن، 

بينما تقول ليفني إن االقتراح يلبي جزءاً كبيراً من متطلبات إسرائيل األمنية )موقع "أمد" اإلخباري، 

.)2013/12/8

III ـ "العصا" األميركية

ويف الوقت الذي حتولت "اجلزرة" املتمثلة يف خطة كيري االقتصادية إىل وسيلة البتزاز اجلانب 

داخل غرف  ُيطرح  ما  على  املوافقة  أي  السياسي،  املسار  بالتقدم يف  تنفيذها  ربط  عبر  الفلسطيني 

املفاوضات، فقد تم حتويل موضوع اإلفراج عن األسرى القدامى أيضًا إىل وسيلة إضافية يف سياسة 

"العصا" يف مواجهة املفاوض الفلسطيني، خالفًا لتصريحات فلسطينية سابقة أكدت أن إطالق سراح 

األسرى مرتبط بالتعهد الفلسطيني بعدم التوجه إىل األمم املتحدة طوال فترة املفاوضات.

األسرى  من  الثالثة  الدفعة  عن  اإلفراج  إرجاء  قرر  كيري  إن  العبرية  "معاريف"  صحيفة  وقالت 

التفاوض مع  "تليين مواقفه من عملية  أجل ما وصفته  الرئيس عباس من  للضغط على  مدة شهر، 

إسرائيل." ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها، إن مكتب الوزير كيري بّلغ طاقم التفاوض 

الفلسطيني هذا القرار، بعد أن رفض الرئيس عباس قبول اخلطة األميركية بشأن الترتيبات األمنية يف 

غور األردن، والتي عرضها كيري على الطرفين. وأضافت املصادر أن "كيري مصمم على بلورة بيان 

الشهر املقبل"  ـ فلسطيني مشترك ينص على حتقيق تقدم يف املفاوضات على أن يصدر  إسرائيلي 

)وكالة "معًا" اإلخبارية، 2013/12/9(.

ورّداً على ذلك، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أنه "لن يكون هناك أي اتفاق 

سالم مع إسرائيل دون اإلفراج عن األسرى والقدس عاصمة للدولة وحل كافة قضايا احلل النهائي." 

وقال يف تصريح صحايف: "لن نقبل تأجيل إطالق سراح األسرى كما أنه لن يكون هناك سالم بدون 

أي  "يرفض  عباس  الرئيس  إن  أيضًا،  قراقع  عيسى  واحملررين  األسرى  شؤون  وزير  وقال  القدس." 

بأنه  قراقع  وهدد  الفلسطينيين."  األسرى  من  الثالثة  الدفعة  إلرجاء  إسرائيلية  ـ  أميركية  حماوالت 

"يف حال عدم التزام إسرائيل أو تنصلت من االتفاق ستتحمل وحدها املسؤولية، وسينعكس ذلك على 

استمرار املفاوضات، وربما تتوقف إذا أوقفت اإلفراج عن الدفعة الثالثة نهاية الشهر اجلاري" )وكالة 

"سما" اإلخبارية، 2013/12/9(.

IV ـ إسرائيل ترسم "احلل" على األرض
يف املقابل، تواصل حكومة نتنياهو سياسة فرض الوقائع على األرض من خالل عمليات توسع 

استيطاين وتهويد غير مسبوقة يف القدس احملتلة واملناطق املصنفة "ج" التي تزيد مساحتها على 

60% من إجمايل مساحة الضفة الغربية، بهدف حتويل "احلل املوقت" إىل السيناريو الوحيد القابل 

للتطبيق سواء باتفاق مع الفلسطينيين أو من دون اتفاق.

إلقامة  وبناء  تخطيط  عطاءات  طرح  يف   ،2013/11/12 يف  اإلسرائيلية  احلكومة  شرعت  وقد 

20,000 وحدة سكنية يف املستعمرات، بما يف ذلك التخطيط ألعمال بناء يف منطقة "إي ـ 1" الواقعة 
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شرقي القدس، والتي يعني البناء فيها قطع التواصل اجلغرايف بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. 

خدمات  الستئجار  عطاء  طرحت  اإلسرائيلية  واإلسكان  البناء  وزارة  أن  "هآرتس"  صحيفة  وذكرت 

مليون شيكل  بتكلفة 2,5   "1 ـ  "إي  لبناء 1200 وحدة سكنية يف جنوب منطقة  للتخطيط  هندسية 

دفع مكتب  الذي  األمر  واسعة،  دولية  وانتقادات  فلسطينيًا،  أثار غضبًا  ما  )نحو 710,000 دوالر(، 

نتنياهو إىل االدعاء أن "رئيس احلكومة مل يكن يعلم بهذه اخلطوة!" وأنه أمر وزير البناء واإلسكان 

أوري أريئيل، من حزب "البيت اليهودي" اليميني املتطرف، بوقف العطاء املتعلق بتخطيط البناء يف 

العطاء هو جزء من موجة عطاءات تخطيط  هذا  أن  إىل  أشارت  "هآرتس"  لكن  الفور.  على   "1 ـ  "إي 

جديدة لبناء 20,000 وحدة سكنية يف الضفة الغربية، تشمل بناء 1100 وحدة سكنية يف مستعمرة " 

تكّواع"، و5000 وحدة سكنية جديدة يف املنطقة االستيطانية "بنيامين" الواقعة قرب مدينة رام الله، 

و1250 وحدة سكنية جديدة يف مستعمرة "شيلو"، و2800 وحدة سكنية جديدة يف مستعمرة "عيلي"، 

و1000 وحدة سكنية جديدة يف مستعمرة "فيرد يريحو"، و900 وحدة سكنية جديدة يف مستعمرة 

"شفوت" )موقع "دنيا الوطن" اإلخباري، 2013/11/12(.

ومع أن العاصفة التي أثارها إعالن هذه العطاءات هدأت عقب "إعالن" تدّخل نتنياهو لوقفها، إاّل 

إن إسرائيل مل تتراجع عن هذا اخملطط، وإنما مضت قدمًا يف تنفيذه بعيداً عن األضواء. وكشف النائب 

العربي يف الكنيست أحمد الطيبي، أن نتنياهو مل يوقف بناء 20,000 وحدة استيطانية يف الضفة 

الغربية، وأن العطاءات ظلت مدرجة يف موقع وزارة اإلسكان اإلسرائيلية، وتم التعامل معها للتنفيذ 

حتى تاريخ 2013/11/28، أي نهاية املوعد احملدد لها، وأن العديد من رجال األعمال والشركات 

اليهودية قّدموا عطاءاتهم لها عبر احلكومة، وبشكل رسمي، وأن كل ما أعلنه نتنياهو "كان جمرد ذر 

للرماد يف العيون" )وكالة "معًا" اإلخبارية، 2013/12/1(.

املال  وزارة  أن  اإلسرائيلي، يف 2013/12/6،  التلفزيون  العاشرة يف  القناة  كما كشف مراسل 

طلبت من اللجنة املالية يف الكنيست املصادقة على حتويل 90 مليون شيكل إضافية لتمويل مشاريع 

البناء يف املستعمرات )وكالة "معًا" اإلخبارية، 2013/12/7(.

ويف ظل استمرار املفاوضات، ترافق ذلك كله مع تصعيد واسع النطاق يف سياسة هدم املنازل 

 100 الستيعاب  خطط  خالل  من  اجلليل،  تهويد  خمطط  أعلنه  ما  مع  وخصوصًا  القسري،  والتهجير 

لدى  تبّقى  ما  نهب  إىل  يهدف  الذي  برافر"  "خمطط  تنفيذ  حماوالت  مع  بالتزامن  يهودي،  مستوطن 

بعد  للبدو  تبّقت  التي  األراضي  أراٍض، بشأن مصادرة نحو 800,000 دونم )نصف  النقب من  بدو 

املصادرات التي تمت عام النكبة( وتهجير ما بين 40,000 و75,000 من 34 قرية ترفض إسرائيل 

االعتراف بها، وحترمها من أبسط احلقوق ومقومات احلياة.

نوفمبر   / الثاين  تشرين  خالل  رصد  إنه  واالستيطان  اجلدار  معلومات  مركز  قال  املقابل،  يف 

املاضي، 99 اعتداء جديداً نفذتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي واملستوطنون، مع التركيز على مدينة 

القدس. إذ جرى هدم 11 منزاًل ومنشأة يف الضفة الغربية خالل هذا الشهر وحده، منها خمسة يف 

خربة  يف  ومنزالن  اخلليل،  حمافظة  يف  إذنا  بلدة  يف  وثالثة  بالقدس،  حنينا  وبيت  القديمة  البلدة 

الطويل يف حمافظة نابلس. وبلغ عدد إخطارات الهدم للشهر ذاته 287 إخطاراً يف الضفة الغربية، 

منها 200 إخطار يف منطقة رأس خميس ورأس عطية وخميم شعفاط بمحافظة القدس )وكالة "سما" 

اإلخبارية، 30 / 11 / 2013(. 


