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   ٢٠١٤بیة الیوم، الضفة الغر 
  

بنیامین نتنیاهو عن إمكانیة تأییده لقیام دولة فلسطینیة منزوعة السالح إلى جانب إسرائیل في حال اعترف  أعلن رئیس الوزراء اإلسرائیلي
محمود عباس ودعاهما إلى والتقى الرئیس األمریكي أوباما بعد ثالثة أشهر مع نتنیاهو والرئیس  ١.الفلسطینیون بكون إسرائیل الوطن القومي للیهود

بعد تشجعه لفوزه . رغم أن كال الطرفین أبدیا رغبتهما باستئناف المفاوضات، إال أن ذلك لم یحدث إال بعد مرور سنة ٢.إحیاء عملیة المفاوضات
خالل سنة واحدة بعد بدایة حدد الرئیس أوباما الموعد النهائي إلبرام اتفاق سالم إسرائیلي فلسطیني شامل  ٢٠٠٩،٣بجائزة نوبل للسالم عام 

ومع ذلك، انهارت المفاوضات في غضون شهر عندما وضعت القیادة الفلسطینیة حدًا للمحادثات بسبب  ٢٠١٠.٤) سبتمبر(المفاوضات في أیلول 
أن ) أكتوبر(ألول أعلن نتنیاهو في تشرین ا ٥.أشهر ١٠رفض إسرائیل تجمید جزء من مستوطنة في الضفة الغربیة كانت قد بدأت بتنفیذه قبل 

لم  إسرائیل ستمدد التجمید فقط في حال اعترف الفلسطینیون بإسرائیل كدولة للشعب الیهودي، وهو أمر كانت السلطة الفلسطینیة قد أوضحت أنها
حین استمرت لذلك لیس من الغریب أن الرئیس محمود عباس قد رفض ذلك وبقیت طاولة المفاوضات فارغة، في . تكن على استعداد للقیام به

  ٦.عملیة بناء المستوطنات
 

نیسان أدان بنیامین نتانیاهو، رئیس الوزراء المصالحة الفلسطینیة بین حركتي فتح وحماس واتفاقهما على تشكیل حكومة وحدة وطنیة فلسطینیة في 
یل أو تحقیق السالم مع حماس، ألن هدف مشیرًا إلى أن السلطة الفلسطینیة یجب أن تختار ما بین تحقیق السالم مع إسرائ ٧ ،٢٠١١) أبریل(

وصرح الرئیس محمود عباس في  ٨.حماس من وجهة نظر إسرائیل هو القضاء على دولة إسرائیل، األمر الذي یجعل هذین الهدفین غیر متوافقین
ق مسدودًا أمام المفاوضات، فإن السلطة الشهر التالي أن الوحدة الوطنیة الفلسطینیة شرط مهم للتوصل إلى حل الدولتین، وأعلن أنه إذا بقي الطری

  ٩.أوباما الفلسطینیة ستقدم طلبًا إلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة لالعتراف الدولي بدولة فلسطین بعد مرور سنة واحدة على المهلة التي حددها
وبعد  ١٠.بعد أن رأى أن ملف المفاوضات قد أغلق) سبتمبر(تقدم الرئیس محمود عباس بطلب عضویة كاملة لفلسطین في األمم المتحدة في أیلول 

دولة مراقبة غیر "تقدمت السلطة الفلسطینیة بطلب االنضمام وتم منحها وضع  ١١فشل المحاولة وعدم تحرك عملیة السالم خالل العام التالي،
  ١٢!دولة بها ١٣٨باعتراف  ٢٠١٢) نوفمبر(تشرین الثاني  ٢٩في " عضو

  

، عقد جون كیري، وزیر الخارجیة األمریكیة سلسلة لقاءات بین الطرفین ٢٠١٣) مارس(یكي أوباما إلسرائیل في آذار بعد أول زیارة للرئیس األمر 
أقنع جون كیري كال الجانبین باستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي في ) یولیو(وبحلول تموز  ١٣،إلحیاء عملیة السالم
 ١٥وقف حملتها المتعلقة باالعتراف الدولي بدولة فلسطین،تعهد الجهة الفلسطینیة بأسباب نجاح المفاوضات  وكان أحد ١٤.غضون تسعة أشهر

آب  ١٤بدأت المحادثات الحقیقیة في  .١٦سجین فلسطیني على المدى الطویل ١٠٤فضال عن اتفاق إسرائیلي بإطالق سراح تدریجي ل 
شهر من المحادثات دون أیة إشارة إلى اقتراب األطراف من اتفاق سالم، دفع جون كیري ، عقب أ٢٠١٤) ینایر(وفي كانون الثاني  ١٧.)أغسطس(

سجین  ٢٦في أواخر مارس، رفضت إسرائیل اإلفراج عن آخر  ١٨.مشترك لمحادثات الوضع النهائي" إطار"كال الجانبین لالتفاق في البدایة على 
. ١٩الماضي) ابریل(نیسان  ٢٩أوال على تمدید محادثات السالم بعد الموعد النهائي في فلسطیني ، مشیرا إلى أن السلطة الفلسطینیة یجب أن تتفق 
مستوطنة في  ٧٠٠وأعلنت على أثرها إسرائیل على بناء أكثر من  ٢٠.اتفاقیة دولیة ١٥وقام الرئیس محمود عباس بتسجیل عضویة فلسطین في 

رغم أنه كان من الواضح أن عملیة السالم بقیادة جون كیري كانت متوقفة  ٢١.القدس الشرقیة وفرضت عقوبات اقتصادیة ضد السلطة الفلسطینیة
، بعد )نیسان(إبریل  ٢٤كانت ال تزال جاریة رسمیا إلى أن علقتها إسرائیل في " المسار الثاني- الجانبیة"تمامًا قبل هذا الوقت، إال أن المفاوضات 

وصرحت إسرائیل أنها لن تتفاوض مع حركة حماس واصفة إیاها  ٢٢.ومة توافق وطنيیوم واحد من توقیع حركتي فتح وحماس اتفاقًا لتشكیل حك
رغم أن الرئیس عباس أعلن في وقت الحق أن حكومة التوافق الفلسطینیة سوف تعترف بوجود ." منظمة إرهابیة تدعو إلى تدمیر إسرائیل"بأنها 
  ٢٤.یل والسلطة الفلسطینیة، إال أن إسرائیل استمرت على موقفها الرافض لذلكوتنبذ العنف وتقبل جمیع االتفاقات السابقة بین إسرائ ٢٣إسرائیل

  

ري قد أشاروا رغم أن إدارة أوباما قد اتهمت علنًا كال الجانبین بفشل محادثات السالم، إال أن العدید من المسئولین األمریكیین وبما في ذلك جون كی
خالل األشهر التسعة األولى من المحادثات، كانت إسرائیل قد  ٢٥.لمفسد الرئیسي لعملیة السالمإلى أن  التوسع االستیطاني المستمر إلسرائیل هو ا

في  ٢٦وحدة إضافیة، ٠٠٠،٩وحدة سكنیة استیطانیة في الضفة الغربیة والقدس الشرقیة وروجت لما یقرب من  ٥,٠٠٠طرحت عطاء بناء لحوالي 
جراءات المتبعة هي جزء من عملیة االستعمار اإلسرائیلي للضفة الغربیة والقدس الشرقیة إن هذه اإل ٢٧.عقار فلسطیني ٥٠٠حین تم هدم أكثر من 

على األرض الفلسطینیة وبناء المستوطنات على تلك األراضي، جنبا إلى جنب مع التدمیر المتزامن للبیوت " بؤر استیطانیة"من خالل إقامة 
رغم أن  ٢٠١٣.٢٩وحتى عام  ٢٠٠٩وحدة استیطانیة في الضفة الغربیة منذ عام  ٧,٥٠٠شرعت إسرائیل ببناء ما یقارب  ٢٨.والمباني الفلسطینیة

، إال أنه قد ارتفع مرة أخرى على مدى السنوات المقبلة، وارتفع إلى أكثر من ٢٠١٠وحتى عام  ٢٠٠٩البناء قد انخفض بشكل ملحوظ من عام 
استمر التوسع االستیطاني في . سنوي منذ أكثر من عقد من الزمان ، مسجال أعلى مجموع٢٠١٣في عام  ٢،٥٠٠الضعف لیصل إلى أكثر من 

مناقصة بناء  ٢,٥٠٠، لتصل إلى مستوى قیاسي حیث بلغت أكثر من ٢٠١٢القدس الشرقیة أیضا، كما ارتفعت عدد المناقصات للبناء الصادرة منذ 
اجئ ازدیاد عدد السكان المستوطنین في الضفة الغربیة والقدس لذلك لم یكن من المف ٣٠.خالل األشهر التسعة األولى من محادثات كیري للسالم

نسمة في عام ) ٥٦٠,٠٠٠(نسمة في فترة اتفاقیة أوسلو ووصل إلى ) ٣٠٠,٠٠٠(الشرقیة بشكل كبیر على مر السنین، حیث كان عددهم ما یقارب 
، وشرد  ٢٠١٣وعام  ٢٠٠٩والقدس الشرقیة بین عام ) ج(مبنى فلسطیني في المنطقة   ٢,٥٠٠عالوة على ذلك، تم هدم ما یزید عن  ٢٠١٤.٣١

بیت و تم تشرید  ٦٦٠أعلى نسبة هدم للبیوت الفلسطینیة، حیث تم هدم أكثر من  ٢٠١٣وسجل عام  ٣٢.فلسطیني) ٤,٣٠٠(نتیجة ذلك أكثر من 
نسبة من الجرحى الفلسطینیین نتیجة  الذي شهد أعلى ٢٠١٣فلسطیني وتصاعد التوتر في الضفة الغربیة وخاصة منذ عام ) ١,١٠٠(ما یزید عن 

أصبحت فرص  ٣٤.، وكان عدد حاالت الوفیات الفلسطینیة أكثر من تلك التي شهدتها السنتین السابقتین٣٣ ٢٠٠٥العنف المرتبط بالصراع منذ عام 
 االستیطانري وتوسع حل الدولتین أصعب من أي وقت مضى بعد أن وصلت محادثات السالم إلى طریق مسدود منذ انهیار عملیة جون كی

  .اإلسرائیلي
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