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م0303-6-03التاريخ :   

 الضفة الغربيةفي مخططات اسرائيل لضم مناطق 

 والمشروع الصهيوني أيضا !نهاية حل الدولتين 

 نائب رئيس مركز الناطور للدراسات –باحث مختص في الشؤون السياسية  –بقلم د. يوسف يونس 

 مقدمة : 

العالم، ٌترقب الشعب الفلسطٌنً والعربً ، ومعهم الكثٌر من دول 

تطورات مرتقبة وهامة ستكون االراضً الفلسطٌنٌة فً محورها الرئٌسً فً 

الساعات القادمة ، انتظارا للقرار االسرائٌلً بخصوص مخططات ضم مناطق 

فً الضفة الؽربٌة، فً خطوة اعتبرها الكثٌرون سٌكون لها تداعٌات خطٌرة 

النظرة التشاإمٌة على مستقبل االوضاع فً المنطقة، وذلك على الرؼم من 

 المحبطة من ان هذه الخطوة ستمر بدون اٌة عقبات او تعقٌدات.

سٌساهم فً تقطٌع أوصال الضفة المرتقب ضرب سٌمخطط الضم ف

وعزل الجنوب ، الفلسطٌنٌةبٌن المناطق الؽربٌة، وسٌزٌد من خنق التواصل 

حسم المعركة  دٌمؽرافٌا فً ، والعنصريواكمال جدار الفصل القدس عن الوسط والشمال، اضافة الى تهوٌد 

، العالم الخارجًلفصل اي كٌان فلسطٌنًٌ مستقبلً عن . والسٌطرة على ؼور االردن القدس والضفة الؽربٌة

 حل الدولتٌن.افشال وهو ما سٌإدي الى 

وهو االمر الذي ستكون له تداعٌاته على االوضاع فً المنطقة ، ولن تكون اسرائٌل بعٌدة عن تلك 

لتداعٌات على اعتبار انها ستكون فً قلب المتؤثرٌن بهذه الخطوة وخاصة من جهة وقوفها امام معضلة التعامل ا

مع مستقبل المشروع الصهٌونً والدولة الٌهودٌة التً ال ٌمكن ان تكون فً ضوء مسإولٌتها المباشرة عن 

جتماعٌة وستكون مطالبة بمنحهم ملٌون فلسطٌنً سٌكونون ضمن نطاق مسإولٌاتها السٌاسٌة واال 3حوالً 

حقوقها السٌاسٌة بالكامل وفق االعراؾ والقوانٌن الدولٌة باعتبارهم مواطنٌن ٌقٌمون فً هذه الدولة ، وهو ما 

سٌجعل اسرائٌل فً مواجهة الخطر الدٌمؽرافً، الذي ٌدعً نتنٌاهو ان مخططات الضم هدفها مواجهة هذا 

جهة العالم ا، فانها ستكون فً موالمواطنٌن الفلسطٌنٌٌن حقوقهم الخطر. وفً حالة رفضت اسرائٌل منح 

 باعتبارها دولة تمٌٌز عنصري "ابارثاٌد".

وعلى الصعٌد الفلسطٌنً فانه وعلى الرؼم من الصورة القاتمة التً تبدو فٌها السلطة الفلسطٌنٌة فً 

سرائٌلً ، ولالسؾ تنقله الكثٌر من أضعؾ حاالتها وانعدام الخٌارات أمامها ، وهذا ما ٌروج له االعالم اال

وسائل اعالمنا باعتباره حقائق، فان التطورات االخٌرة التً شهدتها المنطقة تشٌر الى ان القضٌة الفلسطٌنٌة 

الزالت تمثل محور ارتكاز رئٌسً فً المنطقة ، وهذا ما ظهر فً اعقاب اعالن الرئٌس محمود عباس عن 

لجانبٌن الفلسطٌنً واالسرائٌلً، وهً الخطوة الهامة اال انها ٌجب ان تكون قرار التحلل من االتفاقٌات مع ا

 عادة النظر فً االستراتٌجٌة الفلسطٌنٌة ، استنادا الى اوراق القوة التً لم نستخدمها حتى االن.إمتبوعة ب

من خالل التقرٌر المرفق سنحاول بلورة رإٌة واضحة للمحاور المختلفة لقضٌة الضم ، من خالل 

، واالجراءات التً نفذتها اسرائٌل لوقوؾ على اهداؾ ومخططات اسرائٌل ، وأهمٌة المناطق المرشحة للضم ا

 ، وتداعٌات الضم وآثاره اسرائٌلٌا، وصوال الى الخٌارات المتاحة امام اسرائٌل.تمهٌدا لتمرٌر مخططات الضم

تداعٌاته واثاره ، والخٌارات المتاحة كما سنتطرق الى البعد الفلسطٌنً فً موضوع الضم ، من ناحٌة 

امام القٌادة الفلسطٌنٌة ، وعرض التوصٌات المقترحة لمواجهة هذه المخططات االخطر فً تارٌخ القضٌة 

 الفلسطٌنٌة.
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 :  إسرائيلأهداف مخططات الضم و

الساحل ، وخاصة المناطق المرتفعة، والتً تطل على منطقة للضفة الؽربٌة  ةستراتٌجٌالجٌواالهمٌة  .1

تلك ى علالسٌطرة وضرورة للضفة الؽربٌة،  ةاألمنٌمتمسكة باالهمٌة  إسرائٌل، ٌجعل ”ًسرائٌلاإل“والعمق 

 أهمها المٌاه. والموارد الحٌوٌة وتوفر  ،ةستراتٌجٌبالمنافذ والطرق اإلتحكمة مالة ، ستراتٌجٌاإلالمواقع 

ضرب الوحدة الجؽرافٌة للدولة سٌ% من مساحة أراضً الضفة المحتلة، 44ٌشمل مخطط الضم  .2

بٌن المناطق سٌساهم فً تقطٌع أوصال الضفة الؽربٌة، وسٌزٌد من خنق التواصل و الفلسطٌنٌة،

واكمال جدار الفصل العنصري القدس وعزل الجنوب عن الوسط والشمال، اضافة الى تهوٌد ، الفلسطٌنٌة

% منها وخاصة فً ؼور األردن،  33% من الضفة الؽربٌة عملٌاً وعزل أكثر من  14.4بضم  أكثر من 

% من المساحة الكلٌة للضفة 4..2كٌلومترا مربعا و تمثل  1664مساحة منطقة العزل الشرقٌة تبلػ 

 (.1” )طٌنٌاتجمعا فلس 42ٌة و إسرائٌلمستوطنة  43الؽربٌة، وتضم أٌضا 

% 04الرئٌسٌة والتً تمثل الكتل االستٌطانٌة على  ٌة"سرائٌل"السٌادة اإلالضم فرض مخططات ستهدؾ ت .3

ؽرافٌا فً ٌعنً حسم المعركة  دٌمما ، % من المستوطنٌن6.حوالً ٌسكنها من اجمالً المستوطنات و

 .القدس والضفة الؽربٌة

تؽٌٌر موازٌن القوى فً لالحدود على نهر االردن، على ٌة إسرائٌلاالؼوار شرط حٌوي لسٌطرة ضم  .4

ات بعٌدة المدى، لفصل اي كٌان فلسطٌنًٌ مستقبلً عن االردن وابقاء السٌادة إستراتٌجٌالمنطقة وفق 

، واحباط الخطر الدٌمؽرافً، المتمثل االؼلبٌة العربٌة إسرائٌلض بٌن الضفة واالردن بٌد االمنٌة علً االر

بٌسان وجنوبا، محور  –فً المنطقة، من خالل استٌطان المحاور الثالثة الهامة الى الؽور: محور العفولة 

ما سٌشكل عامل ضؽط البحر المٌت عبر معالٌه ادومٌم.  –ارئٌل وشرقا ومحور القدس   –رأس العٌن 

الذٌن سٌجري تجمٌعهم فً جٌوب معزولة مقطعة األوصال لخلق الظروؾ المناسبة اخر على الفلسطٌنٌٌن 

 .(2) الكبرى" إسرائٌلقامة "تمهٌدا إل، الى شرق االردن" قسراالنتقالهم "

لم تعد تخدم الفلسطٌنٌٌن والعرب والتً الموقعة مع االتفاقٌات حل الدولتٌن من خالل التحلل من افشال  .5

 .ال توفر لها حدوداً أمنٌة طبٌعٌةو مصالح تل أبٌب التوسعٌة

األراضً المستهدفة فً عملٌة الضم، فً حٌن أن الضم سٌثبت حالٌا بصورة مإقتة على  إسرائٌلتسٌطر  .6

سٌطرتها على هذه األراضً وسٌإدي الى توسٌع خارطة االستٌطان فً الضفة الؽربٌة ، وسٌزٌد من 

مة المناطق المزدحٌٌن على االنتقال من سرائٌلصعوبة إجالء المستوطنٌن مما سٌشجع المواطنٌن اإل

ولالستفادة من المزاٌا االقتصادٌة  والقطاع الساحلً إلى الضفة الؽربٌة دون خوؾ من اإلخالء فً المستقبل

 التً ٌوفرها السكن فً مناطق المستوطنات.واالجتماعٌة 

 لضمها :  إسرائيلالمناطق التي تسعى 

كمنطقة "ج" وفق اتفاقٌة أوسلو، تخضع  2كلم 3453، صنفت 2كلم 5664من بٌن مساحة الضفة الؽربٌة  .1

وتنتشر فً  .% من أراضً منطقة "ج" استهدفت بإجراءات االحتالل03ٌة، وإن ما نسبته إسرائٌللسٌطرة 

 4.ٌطانٌة وبإرة است 123ألؾ مستوطن، إضافة إلى  604مستوطنة ٌسكنها قرابة  106الضفة الؽربٌة 

وتمتد  .موقعا سٌاحٌا وخدمٌا، كلها ستكون ضمن خطة الضم 25موقعا صناعٌا و 25موقعا عسكرٌا و

المستوطنات على مساحة ُعشر مساحة الضفة الؽربٌة، لكن مساحة األراضً الواقعة تحت سٌطرة هذه 

صل العنصري جدار الف ."% من مساحة المنطقة "ج63%، وتشّكل 44المستوطنات مباشرة تصل إلى 

% من المستوطنٌن، وتحتوي األؼوار 35ٌسكنها التً  ،% من مجموع المستوطنات فً الضفة54ضم 

 % من المستوطنٌن.11ٌسكنها % من مجموع المستوطنات التً 13على 

% من مساحة الضفة، وٌتراوح امتدادها .2على الحدود الشرقٌة لألراضً الفلسطٌنٌة تقع األؼوار وتشكل  .2

وتمتد األؼوار من بٌسان حتى صفد شمااًل، ومن عٌن جدي حتى النقب ، كم عن نهر األردن34-كم15بٌن 

جنوًبا؛ ومن منتصؾ نهر األردن حتى السفوح الشرقٌة للضفة الؽربٌة ؼرًبا. وتبلػ المساحة اإلجمالٌة 

، 2410عام ألؾ نسمة )بما فٌها مدٌنة أرٌحا( حسب تعداد ال 50ألؾ دونم، وٌسكنها قرابة  024لألؼوار 

                                                           
1
 م2424-6-6القدس  -  نواؾ الزرو -صرخة االؼوار فً مواجهة السطو الصهٌونً المسلح  - 

2
 22/5/2424 –بقلم  شاإول ارٌئٌلً   –هآرتس  -لماذا هم متحمسون جدا للضم؟  - 
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وال تتجاوز المنطقة الخاضعة لسٌطرة السلطة الفلسطٌنٌة والمصنفة "أ" نسبة ، تجمعا 20موزعٌن على 

ٌة ومدنٌة فلسطٌنٌة. إسرائٌل% لمسإولٌة أمنٌة 4.3% من مساحة األؼوار، بٌنما ٌخضع ما نسبته 0.4

موقعا  4.ما ٌنتشر فً المنطقة ألؾ دونم بتصنٌفها "مناطق عسكرٌة مؽلقة"، بٌن 444على  إسرائٌلتسٌطر 

 544.ألؾ دونم ملحق بها، ٌسكنها  64ألؾ دونم، إضافة إلى  12أقٌمت على ، مستوطنة 36عسكرٌا، و

 (.3) مستوطن

لم تتوفر أي معطٌاٍت نهائٌة حول حجم األراضً المنوي ضّمها، وهً مسؤلة ال تزال خاضعة إلى ترسٌم   .3

ثّمة مإشرات إلى أن الضم سٌشمل اال ان أمٌركً،  –ً إسرائٌلخرائط مفصلة من طرؾ طاقم مشترك 

% من سائر األراضً 34، بما ٌبقً نحو C % من مساحة أراضً الضفة الواقعة فً مناطق33 -% 34

 .والفلسطٌنٌٌن إسرائٌلالواقعة فً هذه المناطق موضوًعا للتفاوض بٌن 

منطقة ؼور ، تقع  ملٌون متر مكعب من المٌاه 335فً الضفة الؽربٌة حوالً ٌبلػ خزان المٌاه الجوفٌة  .4

ملٌون متر مكعب من المٌاه،   102إمن سنوٌا ما معدله والذي ٌ الجوفٌة الشرقًه االردن فوق حوض المٌا

الجوفٌة الؽربً والشمالً الؽربً والتً تإمن ما معدله  هكما تقع منطقة العزل الؽربٌة فوق حوض المٌا

تشكل أهمٌة  سرائٌلبالنسبة إل. مما ٌجعل السٌطرة على تلك المناطق ٌاهملٌون متر مكعب من الم  540

 الضفة الؽربٌة.المٌاه فً  مخزون% من 36السٌطرة على على  إسرائٌلتساعد  جٌوستراتٌجٌة

ٌمثل أطول مساحة حدودٌة أنه موقع ؼور األردن منطقة نزاعات جٌوبولٌتٌكٌة ، تكمن أهمٌته فً ٌشكل  .5

 إستراتٌجً -ٌة  تحّول الى ُبعد جٌوسرائٌلاألردن، ولذلك فان توسٌع كٌان الحدود اإلعلى الحدود مع 

ً مع الدول المجاورة ، ومنع تواصل بٌن سرائٌلبتوسٌع المساحة الجؽرافٌة وإطالة الخط الحدودي اإل

ً، ئٌلسرادائما إلى ربط االؼوار بمنظومة األمن القومً اإل إسرائٌلسعت و. ناألردنٌٌن والفلسطٌنٌٌ

ًٌّا على أن إسرائٌلتؤمٌن جبهتها الشرقٌة، وهناك توافًقا لالتؤكٌد على أن تكون تحت سٌادتها الكاملة، و ا داخل ًٌّ

كما أن هناك إجماًعا على  ،المنطقة ال بد أن تكون لها وضعٌة خاصة فً ظل أٌة تسوٌة سٌاسٌة مستقبلٌة

أمر حاسم لألمن القومً  أن ؼور األردنً اعتبرت التخطة ترامب ، وهو ما اكدت علٌها عدم التنازل عنها

أ، فٌما ٌتعلق بما أسمته  2ٌة، كما نصت الخطة فً الملحق رقم سرائٌلً، سٌكون تحت السٌادة اإلسرائٌلاإل

من ؼور األردن فسوؾ تترتب على ذلك تبعات كبٌرة  إسرائٌلالخرائط المفاهٌمٌة، على أنه إذا انسحبت 

 (. 4) الشرق األوسطعلى األمن اإلقلٌمً فً 

ا من الناحٌة االقتصادٌة والتجارٌة، حٌث ٌتوفر فٌها مصادر المٌاه إستراتٌجٌالمناطق )ج( تمثل كنزا  .6

من إقامة مشارٌع حٌوٌة خاصة فً مجال الزراعة وسد العجز  إسرائٌلوالخصوبة الزراعٌة التً تمكن 

% من الموارد الطبٌعٌة  30المائً نتٌجة تراجع مصادر المٌاه من بحٌرة طبرٌا؛ إذ تحوي هذه المنطقة 

% من شبكة الطرق وٌخسر االقتصاد الفلسطٌنً سنوٌاً سبعة ملٌارات وربما  54% من الؽابات و 4.

وٌتمثل البعد اآلخر ٌتمثل فً  .(5مواطنٌن الفلسطٌنٌٌن من الوصول ألراضٌهم )أكثر نتٌجة عدم تمكن ال

ً من خالل شبكة طرق وأنفاق تساهم فً التقلٌل من تكلفة النقل فً حال سرائٌلربط مناطق )ج( بالداخل اإل

 قررت تصدٌر منتجاتها إلى مناطق األردن والخلٌج العربً. 

محافظة بٌت لحم وصواًل إلى مشارؾ محافظة تحاصر التً تشمل كتلة ؼوش عتصٌون مخططات الضم س .0

( المزمع البناء E1كما تشمل كتل مستوطنات معالٌه أدومٌم وملحقاتها مثل مٌشور أدومٌم ومنطقة )، الخلٌل

فٌها للمستوطنٌن، وهً الكتل التً تشمل مخططاتها المستقبلٌة فكرة توسٌعها لتصل حتى البحر المٌت. كما 

ات زئٌؾ التً تلؾ قرى شمال محافظة القدس. وإضافًة لهذه الكتل الثالث، تقوم الحكومة تشمل كتلة ؼفع

ٌة بتوسٌع كتلة رابعة تشمل مستوطنات آدم وكوخاؾ ٌعقوب وبساؼوت، وهً مستوطنات تقر سرائٌلاإل

  ، ما ٌحد من إمكانٌة التوسع المستقبلً لمحافظة رام هللا.إسرائٌلالصفقة أًٌضا بضمها إلى 

  

                                                           
3
 م2424-2-.1الجزٌرة  -عوض الرجوب  -ٌة بؤراضً الضفة سرائٌلخرائط جاهزة.. هذا ما ستفعله اللجنة األمٌركٌة اإل - 

4
 2/5/2424الدوٌري  اللواء محمد ابراهٌم -وضم منطقة ؼور األردن .. التداعٌات والمتطلبات  إسرائٌل - 

5
 2424-4-25الؽد  -د. زٌد النواٌسة  -وتداعٌاته أردنٌا  سرائٌلضم الضفة الؽربٌة إل - 
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 ( : 1لخريطة رقم )ا

 خريطة منطقة غور االردن وشمالي البحر الميت
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 إجراءات الضم : 

ٌة األمرٌكٌة المشتركة أعمالها لترسٌم خرائط المناطق فً الضفة التً سٌتم ضمها سرائٌلبدأت اللجنة اإل .1

دٌفٌد فرٌدمان، ومستشاره أرٌٌه  إسرائٌل، وٌتكون طاقم اللجنة المشتركة  السفٌر األمٌركً لدى سرائٌلإل

ٌة الفلسطٌنٌة فً مجلس األمن القومً األمٌركً سكوت لٌث عن سرائٌلالٌتستون، ورئٌس الشإون اإل

، ورونٌن بٌرتس ً فٌضم السفٌر لدى الوالٌات المتحدة رون دٌرمرسرائٌلأما الفرٌق اإل .الجانب األمٌركً

 القائم بؤعمال مدٌر مكتب رئٌس الوزراء بنٌامٌن نتنٌاهو، والوزٌر من حزب اللٌكود ٌرٌؾ لٌفٌن. 

اللجنة الُمشّكلة إلعادة ترسٌم الضفة، تستند لمشروع آلون، إضافة لمشارٌع أخرى الحقة منها: "األمر  .2

فً الشوارع، ثم قرار شارون، ، بتقطٌع الضفة طولً وعرضً 1.33الصادر عام  54العسكري رقم 

والذي  ."الذي وضع إطار مشروع "النجوم" القاضً بإزالة الخط األخضر من النطرون حتى أم الفحم

ومشروع "لٌبرمان" القائم  .من جمٌع الجهات إسرائٌلٌضمن تقطٌع الضفة الؽربٌة بحٌث تصبح محاطة ب

ي ٌتحدث عن دولة مستوطنٌن فً الضفة، وهذا على تبادل السكان واألراضً، إضافة لمشروع نتنٌاهو، الذ

 .هذه المشارٌع ُدمجت كلها، فً مشروع رإٌة صفقة القرن، بتوقٌع وإشراؾ أمرٌكً .ٌضمن ضم األؼوار

االمرٌكٌة لٌست خرٌطة جؽرافٌة سٌاسٌة، وانما خرٌطة تقرٌبٌة، تعرض الضم االقصى، أي  خرٌطة الضم .3

ستظهر ، وستعرض مواقع ضم اصؽر ،نٌا سٌكونون فً االرضتحاول أن تقرر كم فلسطٌ، وفً المئة 34

ضما بالحد االدنى. وسٌتم عرض كل المستوطنات المنعزلة والجٌوب الفلسطٌنٌة، وصوال الى ترسٌم 

 (.6حدودها الهٌكلٌة. مع مراعاة التداعٌات الجؽرافٌة، والسٌاسٌة، والدٌمؽرافٌة، واألمنٌة )

حٌث تقدمت وزٌرة العدل ، 2414رسمٌة قانونٌة وتشرٌعٌة عام  ضم بدأت بالفعل عبر خطواتالعملٌة  .4

ً بؤمر القائد إسرائٌلٌقضً بسرٌان أي قانون اقتراح قانون أٌٌلت شاكٌد مع عضو الكنٌست ٌارٌؾ لٌفٌن 

العسكري للضفة الؽربٌة على المستوطنٌن. وقامت شكٌد بتقدٌم مشروع قانون ٌجبر الفلسطٌنٌٌن على 

أقر وٌة فً القدس بدال من محكمة العدل العلٌا. سرائٌلاألراضً إلى المحاكم االدارٌة اإلالتوجه فً نزاعات 

لفلسطٌنٌٌن والتً ُبنً علٌها مستوطنة وتنقل لوالذي ٌصادر الملكٌة الخاصة ” التنظٌم“الكنٌست قانون 

 (.0) %125سبة الملكٌة إلى الدولة، بالمقابل ٌتلقى الفلسطٌنٌون أرضاً بدٌلة أو تعوٌضاً مالٌاً بن

مشارٌع ، اضافة الى األراضً الخاضعة لنفوذ المستوطناتمصادرة تكثٌؾ البناء وتشهد المستوطنات  .5

مستوطنات بالداخل الفلسطٌنً على نطاق واسع سعٌاً إللؽاء تصنٌؾ ال، لربط ضخمة لشق طرق استٌطانٌة

 .ٌةسرائٌلمع المدن اإلمستوطنات كالتعامل الالخط األخضر والتعامل مع 

لمستوطنات لٌة قامت ببلورة خطة شاملة لتطوٌر البنى التحتٌة الكهربائٌة سرائٌلشركة الكهرباء اإل .6

تلك ٌة على سرائٌلالمجاورة ، بهدؾ خلق امر واقع ٌرسخ السٌطرة اإل لتجمعات السكنٌة الفلسطٌنٌةوا

 .ٌةسرائٌلمن خالل ربطها بالبنٌة التحتٌة اإلالمناطق 

إجراءات جدٌدة منها إزالة الالفتات الحمراء عن المفترقات التً كانت تحذر  بدأت سلطات االحتالل .0

ٌٌن من دخول القرى الفلسطٌنٌة، كما أزالت المكعبات اإلسمنتٌة التً تؽلق بعض الشوارع الفرعٌة سرائٌلاإل

 .أو الترابٌة، بمعنى أن الوجود الفلسطٌنً ؼٌر قائم فً المنطقة

ً التً تّتبعها سلطات اإلحتالل فً المنطقة )ج( تمنع الفلسطٌنٌٌن فعلٌاً من سٌاسة التخطٌط وتنظٌم األراض .3

سلسلة قٌود تلؽً عملٌاً إمكانٌة وفً المنطقة المتبقٌة تطبق % من أراضً المناطق )ج(  04البناء فً نحو 

ضمن الخطة للفلسطٌنٌٌن بالبناء إال ال تسمح من الناحٌة الفعلٌة أي انها الحصول على تراخٌص للبناء، 

 (.3) )ج ( % من مساحة المنطقة1التً صادقت علٌها، وهً أقل من 

هناك تطابق بٌن و، للفلسطٌنٌٌنً سرائٌلتزاٌدت اوامر اخالء االراضً التً ٌصدرها الحاكم العسكري اإل ..

 .االخالءواوامر ها لضم إسرائٌلتخطط المناطق التً 

 

                                                           
6
 12/6/2424 –بقلم  بن كسبٌت  –معارٌؾ -خطر واضح وفوري ، كل ضم ممكن  - 

0
موقع الهدهد  –سعٌد بشارات  -ٌنٌٌن على الضفة الؽربٌة : دعوة للُمصادرة، والتهجٌر، وطرد الفلسط ”ٌةسرائٌلاإل“فرض السٌادة  - 

 م2424-5-20ٌة سرائٌلللشإون اإل
3
 مصدر سابق. –صرخة االؼوار فً مواجهة السطو الصهٌونً المسلح  - 
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 ( :0خريطة رقم )

 لضمهااالراضي التي يخطط نتنياهو 
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 فلسطينا: -تداعيات الضم 

الضم ٌعنً مواصلة دولة االحتالل تحقٌق مخططاتها فً بسط سٌطرتها الكاملة على كامل التراب  .1

تكرٌس السٌادة الكاملة على الحدود براً وبحراً وجواً.. واعتبار األراضً الفلسطٌنٌة أنها و الفلسطٌنً

،  .. مما ٌعنً بؤن ال عودة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن" استعادتهاأراض تمت ".. بل " لٌست أراضً محتلة"

 .. الذي ٌبلػ تعدادهم ما ٌقارب الملٌون مستوطن فً الضفة، المستوطنٌن، وبقاء وعدم تفكٌك المستوطنات

 انهاء مشروع حل الدولتٌن.وقٌام دولة فلسطٌنٌة امكانٌة القضاء على ، ما ٌعنً  حسم المعركة دٌمؽرافٌاً و

إضافة ، % من مساحة أراضً الضفة الؽربٌة المحتلة34ؼور األردن المزمع ضمها تمثل أراضً  .2

لمساحات من أراضً الضفة الؽربٌة المصنفة بمنطقة ج، إضافة للمستوطنات فً الضفة والتً تبلػ 

% من مساحة الضفة الؽربٌة التً ٌزمع االحتالل 44%.. إذن نحن نتحدث عن 14مساحتها ما ٌقارب 

 4254من السكان الذٌن ٌعٌشون فً  13544قرٌة فلسطٌنٌة فً مناطق ب مع  12افة الى ضمها، اض

التواصل بٌن البلدات  دونم، ما سٌساهم فً تقطٌع أوصال مكونات الضفة الؽربٌة، وسٌزٌد من خنق

، ما سٌتسبب بصعوبات على كافة األصعدة المعٌشٌة للفلسطٌنٌٌن، دون تواصل حدودي مع الفلسطٌنٌة

 .م ، إال عن طرٌق دولة االحتالل، إضافة لمصادرة السٌادة الفلسطٌنٌة على مٌاه البحر المٌتالعال

، سٌتم ضمها فً االؼوارفً ارٌحا ومحٌطها ستتحول الى جٌب فلسطٌنً داخل المنطقة التً  (أ)مناطق  .3

وستكون ، تجمعاتألؾ فلسطٌنً فً ست  43ألؾ دونم ٌعٌش فٌها نحو  04هذا الجٌب سٌمتد على 

، سٌتم اقتصادي وزراعً، وهو ما سٌعنً أن ارٌحا ، التً هً مركز سٌاحً وًإسرائٌلتحركاتهم باشراؾ 

 (..)واالقتصاد الفلسطٌنً وسٌكون لذلك تداعٌات اقتصادٌة كارثٌة على ارٌحا  ،فصلها عن الضفة الؽربٌة

إحٌاء مشروع الوطن البدٌل فً ضم ؼور األردن ٌعنً عزلها عن التواصل الحدودي مع األردن، ما ٌعنً  .4

االردن، عن طرٌق موجة هجرة جدٌدة من الفلسطٌنٌٌن لألردن، وهو ما ٌشكل خطر حقٌقً على الهوٌة 

 األردنٌة وأمنها الوطنً ومصالحها العلٌا.

ستشهد المناطق التً سٌجري ضمها حٌث ، الفلسطٌنٌٌنمن مشروع الضم هو تصعٌد لمشروع نزع الملكٌة  .5

مصادرة  اراضً وممتلكات الفلسطٌنٌٌن، للدفع باتجاه "تهجٌر قسري" لتجمعات فلسطٌنٌة كاملة. تكثٌؾ 

ؼٌر  ألؾ دونم، هً بملكٌة خاصة فلسطٌنٌة 201% من المساحة المخصصة للضم، 23علما وان 

، بشكل بمصادرة األراضً استنادا الى قانون "أمالك الؽائبٌن" إسرائٌلستقوم متواجدٌن فً تلك المنطقة ، 

وسٌتم مصادرة آالؾ . ٌةسرائٌلبالتدرٌج للمستوطنات اإلوتخصٌصها  جماعً ونقلها إلى أٌدي الدولة

ما ٌعنً خسارة ، ”(ب“و ” أ“الدونمات من األراضً الزراعٌة مملوكة لفلسطٌنٌٌن ٌعٌشون فً المنطقتٌن 

سٌسمح واعٌة فً المنطقة ج. اقتصادٌة للفلسطٌنٌٌن، الذٌن سٌفقدون إمكانٌة الوصول إلى أراضٌهم الزر

أن عملٌة الضم قد أزالت حدود  إسرائٌلستعتبر ، حٌث ”لالحتٌاجات العامة“الضم بمصادرة األراضً 

ٌمكنها مصادرة األراضً من  إسرائٌلوهذا ٌعنً أن ، قوانٌن على مصادرة األراضً لالحتٌاجات العامةال

 (.14أو الطرق لخدمة المستوطنٌن ) أجل بناء األحٌاء والحدائق والمدارس ومراكز التسوق

خطر التً تهدد الوجود فً وسط الضفة الؽربٌة، وهً المرحلة األستكون  ةمعالم المرحلة االستٌطانٌة المقبل .6

ومن المرشح جدا أن تكون محافظة الخلٌل هً عنوان المشروع اإلستٌطانً فً المرحلة ، الفلسطٌنً

وما قد ٌعزز هذا ، المستوطنات لبعدها عن الخط االخضر الجدار لم ٌستطع ضم معظم، حٌث أن القادمة

 .فً الموروث الٌهوديللمدٌنة اإلفتراض هو االهمٌة الدٌنٌة 

ة ستراتٌجٌالضم سٌإدي الى ظهور أجٌال فلسطٌنٌة متشددة ستشكل تهدٌداً حقٌقٌاً ألحد المرتكزات اإل .0

تحمل أعباء االحتالل العسكري المباشر بؤبعاده  إسرائٌلوهو ما سٌفرض على  ،إسرائٌلالرئٌسة ألمن 

العسكرٌة، االقتصادٌة والسٌاسٌة والعودة للقٌام بمهامه االمنٌة فً الضفة الؽربٌة للتصدي لالضطرابات 

ً للتصدي للتهدٌدات سرائٌلاالمنٌة المٌدانٌة. وسٌكون لهذا التهدٌد تؤثٌرات مباشرة على قدرات الجٌش اإل

 (. 11تعداده للحرب القادمة )ة، واسستراتٌجٌاإل

                                                           
.
 مصدر سابقلماذا هم متحمسون جدا للضم؟  - 

14
 4/5/2424  02.مجلة + –ماذا سٌحدث لألرض الفلسطٌنٌة فً الٌوم التالً للضم؟ بقلم زٌؾ ستال  - 

11
 11/5/2424االسرائٌلً ة ستراتٌجٌمعهد السٌاسة واإل -ً سرائٌلالقومً اإل األمنخطة الضم تمس ب - 
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 يا:إسرائيلتداعيات الضم : 

  حٌث ، ضمالقرار تنفٌذ ملٌار شٌكل فً حال تم  52ستتجاوز  إسرائٌلالتكلفة السنوٌة التً ستتحملها

ألؾ فلسطٌنً صفة مواطنٌن دائمٌن، وما ٌترتب على ذلك من ترتٌبات أمنٌة  66لمنح  إسرائٌلستضطر 

بناء مرافق أساسٌة بقٌمة و .ملٌار شٌكل 20كم، بتكلفة  1030كبناء جدار فصل عنصري جدٌد بطول 

بتكلفة بناء شبكة خدمات صحٌة و .ملٌارات شٌكل سنوٌا 5دفع رواتب بقٌمة وملٌار شٌكل سنوٌا،  14.5

أما فٌما ٌخص  .ملٌار شٌكل 21ملٌار شٌكل، باإلضافة لتكالٌؾ التؤمٌن الوطنً وتؤمٌن الدخل بقٌمة  16

والخدمات االجتماعٌة  التكالٌؾ األخرى، والمرتبطة بنفقات استكمال الدخل، ومعاشات الشٌخوخة والتقاعد

أن كما  .(12ٌكال سنوٌا )ش 25.042ملٌارات شٌكل، وستكون تكلفة األسرة الواحدة  14األخرى، ستتجاوز 

ال ٌمكنها االمتناع عن دفع مخصصات التؤمٌن الوطنً والنفقات الباهظة فً مجال التعلٌم والصحة  إسرائٌل

 .(13ملٌار شٌكل لمٌزانٌة الدولة ) 52والرفاه للسكان. هذه النفقات تقتضً زٌادة تبلػ 

  بٌنما تصل فالفلسطٌنٌة ، المناطق و إسرائٌلالحدود بٌن زٌادة كبٌرة فً مخططات الضم ستإدي الى

حدوداً الى رسم مشروع الضم فانه من المتوقع ان ٌإدي كم،  311حالٌا حوالً حدود مع الضفة الؽربٌة ال

اضافة الى مشكلة الجٌوب ، ما سٌنعكس فً االشكاالت العرقٌة واالقتصادٌة واألمنٌة، كم1030طولها 

  (.14ٌة داخل فلسطٌن )سرائٌلواإل ،إسرائٌلوالمعازل الفلسطٌنٌة داخل مناطق 

  فً حال انعدام أفق سٌاسً، ستجد السلطة الفلسطٌنٌة نفسها أمام حائط مسدود، الضم سٌؽلق الباب أمام حل

على الفلسطٌنٌٌن. وستتدهور نجاعة التعاون  إسرائٌلالدولتٌن وسترفض السلطة أن تتحول إلى أداة لسٌطرة 

ً الذي سٌضطر إلى توظٌؾ قوات كبٌرة فً سرائٌلاألمنً مع الفلسطٌنٌٌن وسٌحل محلها الجٌش اإل

مواجهة االضطرابات ، وسٌكون عبء االحتالل العسكري المباشر كبٌراً بالمقاٌٌس العسكرٌة واالقتصادٌة 

الناتجة عن جائحة كورونا قد  فً الضفة الؽربٌة ةاالقتصادٌزمة اال انوالسٌاسٌة. ومن الجدٌر بالذكر ف

ضم، ٌمكن الالضفة الؽربٌة، وهذا االمر قد ال ٌستمر طوٌال، ففً كابحاً مركزٌاً لتطور موجة عنؾ شكلت 

 (.15) التً ستجرؾ الجمهور الفلسطٌنً بحجم أكبر من الماضً إلى صراع عنٌؾ” الشرارة“أن تشكل 

  ارتفاع التوتر فً الضفة الؽربٌة، تفاقم سرائٌلإل ستراتٌجًبتدهور كبٌر فً المحٌط اإلٌتسبب سالضم :

 إسرائٌلالعالقات  مع االردن؛ فرصة لحزب هللا واٌران لتحوٌل االنتباه عن سورٌا؛ تجمٌد التطبٌع بٌن 

مإسسات دولة  فً اوروبا، فً االمم المتحدة وفً سرائٌلوالعالم العربً؛ وتحرٌر المٌول المناهضة إل

سٌدفع ، إسرائٌلوسٌكون الضم محفزا لتؽٌٌر الموقؾ فً عواصم مركزٌة ستتوقؾ عن الدفاع عن ، اخرى

، ألن تحمٌل المسإولٌة للجٌش إسرائٌلة الخطٌرة ومتعدد األبعاد بالنسبة إلى ستراتٌجٌالضم بالتهدٌدات اإل

 ة من جهة إٌران وحلفائها.ستراتٌجٌٌدات اإلً ستؤتً حتماً على حساب قدرات المواجهة مع التهدسرائٌلاإل

 (.16) ًسرائٌلوسٌكون لذلك تؤثٌر سًء على جهوزٌة الجٌش اإل

 ٌعتمد على ثالث ركائز: قدرة الجٌش الذي ، ان ٌقوض استقرار الحدود الشرقٌة قرار الضم من شؤنه

خطة وٌمكن ان تإدي ، والتنسٌق األمنً مع السلطة الفلسطٌنٌة، االردنواالستخبارات، استقرار  سرائٌلاإل

تمهٌد لمخططات ألردن، الذي سٌعتبر الضم بمثابة اة مع ستراتٌجٌاإل إسرائٌلالضم إلى هزة لعالقات 

 السالم بٌن الجانبٌن.  التفاقانتهاك والداخلً ،  هالستقرار"الوطن البدٌل" وتهدٌد 

  ل التعامل مع السكان الفلسطٌنٌٌن فً المناطق التً سٌتم ضمها ، فقرار امام معضلة مستقب إسرائٌلتقؾ

الضم ٌعنً اما ٌتم منح الفلسطٌنٌٌن كامل حقوقهم والمؽامرة بمستقبل الدولة الٌهودٌة، وتحوٌلها مع مرور 

 أو انها ستفرض علٌهم، الوقت إلى دولة واحدة بؤقلٌة ٌهودٌة، ما ٌعنً القضاء على المشروع الصهٌونً

ر الفلسطٌنً تجد مطالبة الجمهوحٌث س، دٌمقراطٌةكدولة تها ، وهو ما سٌإثر على صورقوانٌن عنصرٌة

المقاطعة الدولٌة  ، ومن المتوقع تصاُعد نشاطات حركةفً العالم، أصداء كبٌرة بالمساواة فً الحقوق

(BDS) ًسرائٌلالجٌش اإل لمالحقة تجاوزاتالدولٌة الجناٌات محكمة لتفعٌل دور ، وأن ٌزداد التوجه . 
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ٌة، منظمة "ضباط من أجل أمن سرائٌلفً حال قررت وضع الضفة الؽربٌة تحت السٌادة اإل إسرائٌلالتكلفة التً ستتحملها  - 
 م2413-12-24هآرتس  –" إسرائٌل

13
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 مصدر سابق –ً سرائٌلالقومً اإل األمنخطة الضم تمس ب - 
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 القانون الدولي : الضم و

  الدولٌة ، وأهمها لقوانٌن لعدٌد من ااٌة لمناطق من الضفة الؽربٌة سرائٌلاإلالضم  مخططاتتخالؾ: 

التً نصت على  2334، 1.4، 333، 242، قرارات الشرعٌة الدولٌة .1.4جنٌؾ مٌثاق لالضم ُمخالؾ  .1

وأقرت بؤن الخطوات األحادٌة مخالفة، ومن هنا فؤي  1.60حل متفق علٌه بٌن طرفً الصراع على حدود 

 .لضم أراٍض محتلة هو عمل ؼٌر قانونً إسرائٌلمحاولة من طرؾ 

،  1918نسُح  191مشاس وان،  181نزٌ أسس نه انمشاس تجاوص انمشاساخ انذونُح راخ انصهح تحم انذونتٍُ ا .2

حضَشاٌ، حشب خالل تاالَسحاب يٍ األساضٍ انًحتهح  إسشائُمطانة ، وانزٌ 1991نسُح  212وانمشاس 

 انًحتهح.األساضٍ تإنغاء إجشاءاخ ضى  إسشائُم، انزٌ طانة 1911نسُح  2881وانمشاس 

انمىج انًحتهح ال َجة أٌ تُمم »( انفمشج انسادسح إنً أٌ 19)َشُش فٍ يادته  1919يُثاق جُُف انًذٍَ عاو  .3

أكذ أٌ االستُطاٌ وَمم  1919نسُح  119وانمشاس «. جضءا يٍ سكاَها إنً األساضٍ انتٍ احتهتها

وانمشاس  .َمضٍ تىلف االستُطاٌ 1919نهعاو  182وانمشاس . انًستىطٍُُ نألساضٍ انفهسطُُُح غُش ششعٍ

،  2111-1ا إنً تفكُك انًستىطُاخ. فضالً عٍ لشاس يحكًح انعذل انذونُح فٍ انزٌ دع 1981نسُح  198

( يٍ َظاو سويا األساسٍ نهًحكًح انجُائُح 8/ب/8وتعّشف انًادج ) غُش ششعٍ. انفصم عتثش جذاس اوانزٌ 

شًَح ج""لُاو دونح االحتالل تُمم سكاَها انًذٍَُُ إنً األسض انتٍ تحتهها" عهً أَه  1988، عاو حانذونُ

)" حشب
11

). 

 لمٌثاق األمم المتحدة والتً تخالؾ الحصول على األرض بالقوة.المادة الثانٌة مخالفة  .4

 المندد باألبارثاٌد والعنصرٌة. 1.03مخالفة مٌثاق  -4

الفلسطٌنً ، بخصوص اتفاق الطرفٌن 5..1من اتفاقٌة  0مخالفة االتفاقٌات الموقعة وخاصة المادة  -5

 الخطوات األحادٌة.وتجنب ً سرائٌلواإل

 تحاول المراوؼة  إسرائٌلبالرؼم من مخالفة موضوع الضم الصرٌح لكافة أشكال القوانٌن الدولٌة، إال أن و

، وهنا وجب التنوٌه ان ”فرض القانون”و” فرض السٌادة“فً تمرٌر الضم من خالل استخدام مصطلحات 

على الجوالن او  إسرائٌلفرض سٌادة  إعالن فرض السٌادة من ناحٌة قانونٌة تتبع للقانون الدولً، فمثالً 

القدس الشرقٌة او ؼور االردن، من ناحٌة قانونٌة هذا الحق محفوظ للسورٌٌن فً الجوالن ومحفوظ 

ً فهو موضوع خاضع لقرار سرائٌلللفلسطٌنٌٌن فً القدس والضفة بما فٌها األؼوار. أما فرض القانون اإل

ً وبالنسبة سرائٌلخاذ قرار فرض القانون دون الرجوع الى الكنٌست اإلٌة أي تستطٌع اتسرائٌلالحكومة اإل

ٌة صالحٌة مصادرة أراٍض ونشر القوة فٌها حتى سرائٌلٌة، تمتلك الحكومة اإلسرائٌلللقوانٌن المحلٌة اإل

الشعب حق فٌة وهذا ٌخالؾ القانون الدولً. سرائٌلدون إذن من الكنٌست استناداً للقوانٌن المحلٌة اإل

، ٌة هذه الحقٌقةسرائٌلمحفوظ من ناحٌة القانون الدولً وال تؽٌر السٌاسات اإل، فً تقرٌر مصٌرهفلسطٌنً ال

 (.13) اعن أي سٌاسة تنوي تنفٌذه إسرائٌل إعالنوال ٌسقط القانون الدولً بمجرد 

 

 االمريكي: الموقف 

  الضوء األخضر حتى اآلن فٌما  إسرائٌلتصرٌحات البٌت األبٌض أن الوالٌات المتحدة لم ُتعِط أشارت

على التبنً الكامل لخطة  إسرائٌلوأن مسؤلة الضم مرتبطة بموافقة ، ٌتعلق بضم مناطق فً الضفة الؽربٌة

وأن الموافقة األمرٌكٌة على الضم ستكون فً إطار  .السالم األمرٌكٌة بما فً ذلك إقامة الدولة الفلسطٌنٌة

اجتمعت اآلراء حول ضرورة توافق و. على التفاوض مع الفلسطٌنٌٌن إسرائٌلمسار شامل توافق فٌه 

ً فً الحكومة على أي خطوة قبل إسرائٌلإجماع وتشترط  .(.1) ً داخلً على مشروع الضمإسرائٌل

 .اتخاذها
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  ًاألمٌركٌة بٌن أعضاء داخل اإلدارة ظهرت خالفات ظل خالفات نتنٌاهو وؼانتس حول الخطوة القادمة، وف

  :إلى ثالث اتجاهات  الصفقةفرٌق 

 .وجهة نظر السفٌر األمرٌكً دٌفٌد فرٌدمان األكثر إٌدٌولوجٌة والتً تإٌد عملٌة ضّم أوسع نطاقاً  - 1

 .وزٌر الخارجٌة ماٌك بومبٌو الذي ٌركز على الجوانب اإلقلٌمٌة السلبٌة المحتملة - 2

لحفاظ على خطة ترامب ، لتقلٌص أو تؤجٌل خطة الضم الذي ٌرٌدو،  ستشاري البٌت األبٌض جارٌد كوشنركبٌر م - 3

 (.24جزئٌاً من أجل دعم إعادة انتخاب ترامب )

  المرشح الدٌمقراطً النتخابات الرئاسة  "باٌدن"جو موقؾ وظهر عامال اخر مإثر فً هذا االتجاه وهو

ستقوض و سالمخنق أي فرصة للستٌة باعتبارها سرائٌلاإلالضم المعارض لخطوة ، ةاالمرٌكٌة القادم

وعلٌها وقؾ البناء فً بحاجة إلى الكؾ عن التهدٌد بالضم،  إسرائٌلواعتبر ان ، تماالت حل الدولتٌناح

أمٌركٌاً، تحذٌرا من تبعات مخطط الضم على عالقات « دٌمقراطٌاً »سٌناتوراً  10اصدر . والمستوطنات

ٌهودٌة أمرٌكٌة موقفاً رافضا للضم ومإكدا واتخذت منظمات ،  مع الوالٌات المتحدة األمٌركٌة إسرائٌل

 .(21) على حل الدولتٌن باعتبار أن مخطط الضم ٌضر بعالقاتهم المستقبلٌة مع الوالٌات المتحدة

  من ضم األؼوار،  إسرائٌلبعض التقدٌرات ان الموقؾ األمرٌكً ؼٌر مإثر ولن ٌمنع اعتبرت وبٌنما

ة بالنسبة إستراتٌجٌاستناًدا إلى أن هذه المنطقة ُتعتبر منطقة وسٌنتهً األمر إلى موافقة واشنطن على الضم 

والتً رفضها الجانب الفلسطٌنً ، ترامب للسالمً ومواجهة اإلرهاب، وهً جزء من خطة سرائٌللألمن اإل

الضوء األخضر لبدء تنفٌذ  إسرائٌلستقوم واشنطن بمنح ولذلك ، ألنها مجحفة بالحقوق الفلسطٌنٌة نظًرا

 . (22)وفق تلك التقدٌرات  -ضم مناطق الضفة الؽربٌة  انب واحد، والخطة من ج

  وفً المقابل ظهرت تقدٌرات اخرى ترى ان واشنطن تبحث عن تلٌٌن الموقؾ مع شركاءها فً الشرق

وترجح  .المنطقةاالوسط واالوروبٌٌن، فً ضوء المخاوؾ من انعكاسات قرار الضم على االوضاع فً 

ربما ستعطً نتنٌاهو الضوء االخضر على ضم جزء أصؽر حجماً، ربما بعض  تلك التقدٌرات ان واشنطن

 (.23ٌة )سرائٌلأو الكتل االستٌطانٌة المتاخمة إلى حد كبٌر للمناطق الحضرٌة اإل

  بدا واضًحا وكؤّن الضّم قد تؤّجل، إسرائٌلوفً اعقاب زٌارة ماٌك بومبٌو، وزٌر الخارجٌة األمٌركً، إلى ،

ٌّة الكاملة، وإعطاء فُرصة بعد أن طالبت إدار ة ترامب بؤن ٌندرج الضم ضمن تطبٌق الرإٌة األمٌرك

ٌة، ودعوة الفلسطٌنٌٌن إلى تقدٌم عرض مضاد للخطة على إسرائٌلللفلسطٌنٌٌن إلجراء مفاوضات فلسطٌنٌة 

  .طاولة المفاوضات

 الخيارات الفلسطينية : الضم و

  ًتوجه حكومة نتنٌاهو بضم أجزاء من الضفة الؽربٌة بؤن رداً على محمود عباس قرار الرئٌس الفلسطٌن

ً واألمٌركً؛ منعطؾ مهم فً الصراع سرائٌلالسلطة تتحلل من التزاماتها باالتفاقٌات مع الطرفٌن اإل

تستند السلطة فً قرارها بؤن دولة االحتالل لم تتنكر فقط التفاقٌة أوسلو بل لكل وً؛ سرائٌلالفلسطٌنً اإل

تضع العالم أمام مسإولٌاته لالخطوة الفلسطٌنٌة ، ولذلك جاءت ستندت علٌها عملٌة التسوٌة القرارات التً ا

ً بضرورة إعادة المفاوضات لمسارها الصحٌح حسب سرائٌلللضؽط على الطرفٌن األمٌركً واإل

واتفاقٌة مسإولٌاتها وفقاً للقانون الدولً والقانون الدولً اإلنسانً  إسرائٌلالقرارات الدولٌة أو تتحمل 

 .(24جنٌؾ الرابعة )

  وإن كانت خطوة فً الطرٌق  إسرائٌلمن االتفاقات مع  التحللباإلجراءات التً اتخذتها القٌادة الفلسطٌنٌة

القٌادة الفلسطٌنٌة لم تفّسر ف المشروع الوطنً،الصحٌح إال أنها ال تشكل مخرجاً من المؤزق الذي ٌعٌشه 

قرارها، ولم توضح اإلجراءات المترتبة علٌه، خصوًصا بعد قٌام االحتالل بوقؾ التنسٌق المدنً فً خطوة 

اًرا كبٌرة ، ووقفها ٌعنً أضرالسلطة كثٌرةالعالقات بٌن االحتالل وفٌسبب قلًقا للجمٌع، ما ، مفاجؤة 

 : الخٌارات الفلسطٌنٌة المحتملة فً المرحلة المقبلة . وسنعرض هنا اهم .بمصالح الناس وحٌاتهم
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 انهاء االتفاقات وبقاء السلطة : الخيار االول :  – 1

  واإلبقاء على السلطة باعتبارها اإلنجاز األكبر لمنظمة التحرٌر  إسرائٌلإنهاء االتفاقٌات مع  إعالنخٌار

تملك المإسسات ، ووهً نواة الدولة الفلسطٌنٌة ، وهً التً حظٌت باعتراؾ األمم المتحدة ودول العالم 

 (.25) كما أن وجودها تجاوز مرحلة السإال الوجودي ،واألدوات الداخلٌة والخارجٌة لالستمرار

  السلطة الفلسطٌنٌة بدون  استمرارامكانٌة حول  تساإالتال ٌقدم اجابة على هذا الخٌار وفً المقابل

ً مثل بروتوكول بارٌس االقتصادي وأموال المقاصة والتنسٌق سرائٌلاالتفاقات الموقعة مع الجانب اإل

وقؾ  المدنً. وهل تستطٌع السلطة مواجهة التداعٌات السٌاسٌة واالقتصادٌة التً ستترتب على خطوة

هل وقؾ االتفاقات ٌعنً االنتقال تلقائٌاً من ، وتؽٌٌر وظٌفة السلطة؟ إسرائٌلمع العمل باالتفاقات الموقعة 

حكومة وسلطة الحكم الذاتً ومجمل اتفاقات أوسلو إلى حكومة وسلطة الدولة الفلسطٌنٌة دون تعدٌل فً 

بؤن دول العالم بما فٌها الدول العربٌة  وهل توجد ضمانات أو مإشرات ،القانون األساسً وبدون انتخابات؟

واإلسالمٌة ستعترؾ بالدولة الفلسطٌنٌة؟ فً حالة تحوٌل سلطة الحكم الذاتً إلى سلطة دولة فما شكل 

 (. 26؟ ) ، الذي تسٌطر علٌه حركة حماسعالقتها بقطاع ؼزة

  فاألمم المتحدة لن تكون ، نٌمأله اآلخرولن عنً فراًؼا ت األزمةاستمرار وتوجه انتقادات لهذا الخٌار ان

وطؤة  تحتالسلطة وتراجعت، قادرة وال مرؼوب من االحتالل أن تواصل القٌام بمهام السلطة، وإذا عادت 

من دون تراجع االحتالل عن مخطط الضم، فهذا ٌعنً أنها مستعدة لقبول األمر ، الحاجة السٌاسٌة والحٌاتٌة

ا إلى سلطة تحقق الواقع والتعاٌش معه، وهذا ٌحّولها  ًٌ ، وإذا لم توافق فهذا ٌعنً ”السالم االقتصادي“تدرٌج

ا ) ًٌ   .(20أن السلطة ستنهار تدرٌج

 انهاء االتفاقات وحل السلطة : الخيار الثاني : 

  حٌث االنتفاضة والمقاومة الشعبٌة وأن تتحمل منظمة التحرٌر  5..1حل السلطة والعودة إلى ما قبل العام

المسإولٌة عن األراضً المحتلة، بكل  إسرائٌللق دعاة هذا الخٌار من ضرورة تحمٌل مسإولٌاتها، ٌنط

  جوانبها ، باعتبار أن خطة الضم تقّوض إمكانٌة إقامة دولة فلسطٌنٌة.

  األمر بٌدها، فً إدارة  إسرائٌلأولهما، أن تؤخذ : أنفسهم إزاء خٌارٌنالفلسطٌنٌون  سٌجدفً هذه الحالة

الوضع مباشرة، وتحمل تبعاته المختلفة والمكلفة. وثانٌهما قٌام سلطة، أو عدة سلطات محلٌة، فلسطٌنٌة 

الخٌار وهو  متعاونة مع االحتالل، قد ٌسّهل االحتالل إقامتها، باالستناد إلى مراكز القوى فً الضفة الؽربٌة

ن تتحمل مسإولٌة حكم الفلسطٌنٌٌن، وال إظهار نفسها كدولة ال ترٌد أ إسرائٌلاألكثر ترجٌحا، ألن 

  (.23) ”أبارتاٌد“

  أمام مصٌر وا ولم ٌتوقف االليات الالزمة لتنفيذه على ارض الواقع،دعاة خٌار حّل السلطة لم ٌوّضحوا

ألؾ متقاعد، وؼٌرهم الكثٌر من المستفٌدٌن من وجود السلطة. وهل حل السلطة  05ألؾ موظؾ و 164

ًنا، فال سلطة تحل نفسها، وإذا حلت أو انهارت، فهل سٌعود االحتالل المباشر أم سٌعمل على تشكٌل ممك

ثم ما هً تبعات إلؽاء السلطة على  .وأن نزٌد من تفاقم المشكالت االجتماعٌة ،سلطة أو سلطات بدٌلة عنها

إذا ما ذهب المجتمع الفلسطٌنً و .السلم االجتماعً وعلى األمن واألمان االجتماعً فً حالة إلؽاء السلطة

عشائرٌة و إلى حالة الفوضى والفلتان فهل ٌتعزز النضال والصمود الوطنً؟، أم أن نشوء أجسام محلٌة

  .لمشروع االحتالل فً إنهاء الصراع وحصره فً مطالب معٌشٌة ؟واجهة  ستتحول إلى

  للضؽط على  "إستراتٌجً"ولٌس  "تكتكً"اصحاب هذا الخٌار ٌطرحونه كخٌار الى تخوفات أن هناك

وتهدٌدها  إسرائٌلللضؽط على  "الدولة الواحدة"، فً اطار الخٌارات المشابهة كتبنً مطلب  إسرائٌل

 كدولة للٌهود. إسرائٌلبالمخاطر التً قد تطٌح بفكرة 
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 خيار الدولة الواحدة : الخيار الثالث : حل السلطة والتوجه الى 

  ،ًوفق رإٌة "حل الدولتٌن"، الذي سرائٌلالنظر فً مقاربته إلنهاء النزاع اإلسٌعٌد الجانب الفلسطٌن ً

. هذه الخطوة ستحتاج إلى قرار تارٌخً تنفٌذ قرار الضمعلى  إسرائٌلسٌصبح مستحٌالً، فً ظل إصرار 

تعٌش بسالم لتؽٌٌر اإلطار العام للحل، فبدالً من المناشدة بقٌام دولة فلسطٌنٌة مستقلة القٌادة الفلسطٌنٌة من 

ٌصبح التركٌز على تحصٌل وضمان الحقوق السٌاسٌة والمدنٌة للفلسطٌنٌٌن  إسرائٌلجنباً إلى جنب مع 

 على أرضهم. 

  ٌة سٌإدٌان الى تعظٌم فكرة الدولة سرائٌلتفكك السلطة وتوسٌع السٌطرة اإلوٌعتبر اصحاب هذا الرأي ان

 معظم الجمهور الفلسطٌنً، اذ ان حة الفلسطٌنٌةفً السا تؤٌٌد متصاعدأصبحت تحظى بالتً ، الواحدة 

الحفاظ على الهوٌة وٌستند اصحاب هذا الرأي الى ان  (..2) سٌفضل المطالبة بالمساواة فً الحقوق المدنٌة

الوطنٌة الفلسطٌنٌة وتطوٌرها ؼٌر مرتبط بشكل الدولة، وجوهرها هو صمود شعبها على كامل التراب 

الدولة أو عدمه، فارتباط الهوٌة باألرض أهم كثٌراً من ارتباطها بشكل  الفلسطٌنً بصرؾ النظر عن شكل

 (. 34الدولة  )

  أن الهوٌة الوطنٌة الفلسطٌنٌة أخذت عقوداً لتطورها ، كما الحال وفً المقابل ٌعتبر المعارضون لهذا الخٌار

سٌهدد تطور « حل الدولتٌن»مع المإسسات الوطنٌة الفلسطٌنٌة الحالٌة، وإن أي طرح ٌبتعد عن 

هذا الخٌار الكفاح من أجل دولة فلسطٌنٌة إلى نضال من أجل المساواة ، وسٌحول المإسسات والهوٌة

ة من الخطر الدٌمؽرافً ، تجعل الجانب ستراتٌجٌٌة اإلسرائٌلاضافة الى ان التخوفات اإل .بالحقوق

د على ان المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن فً ً حذرا ازاء هذا الخٌار، وهو االمر الذي دفع نتنٌاهو للتؤكٌسرائٌلاإل

 "رعاٌا بال جنسٌة". ٌة وانما اقامة باعتبارهم سرائٌلالمناطق التً سٌتم ضمها لن ٌحصلوا على الجنسٌة اإل

 

 : تأجيل الضم والعودة الى المفاوضات : الرابع الخيار 

 ووفق هذا الخٌار فان ٌٌن، سرائٌلبٌن الفلسطٌنٌٌن واإل تؤجٌل الضم وتدخل وساطات دولٌة لعودة المفاوضات

الرئٌس محمود عباس أمام وضع أصعب، إذ تتزاٌد علٌه الضؽوط العربٌة واألوروبٌة واألمٌركٌة 

لالنخراط فً عملٌة المفاوضات بحجة أنه لن ٌكون ملزًما بقبول رإٌة ترامب، وٌمكن أن ٌفاوض على 

، موعد االنتخابات ب وقًتا حتى تشرٌن الثانًالمناطق المضمومة، وأّنه بمقدوره أن ٌناور بذلك وٌكس

، وبعدها ٌتراجع خطر الضم إذا فاز باٌدن، و إذا فاز ترامب سٌكون االنخراط بها أهون الشرور االمرٌكٌة

أفضل من انهٌار السلطة واندالع انتفاضة، أو نشوب فوضى وهو الوحٌد، الخٌار ألن رإٌته للحل ستكون 

 .(31ً وتعدد السلطات ومصادر القرار )وما تقود إلٌه من فلتان أمن

  وٌبقى هذا الخٌار مرتبطا ، بالموقؾ الفلسطٌنً ومدى قدرته على التصدي لتلك الضؽوط والتعامل مع

التطورات السٌاسٌة فً المنطقة ، والمناورة حتى تنتهً مرحلة االنتخابات االمرٌكٌة ، باعتبار ان السلطة 

لبٌت االبٌض. وفً المقابل فان االمر ٌبدو مرتبطا بموقؾ تراهن سٌاسٌا على وصول باٌدن الى ا

 ٌن وتوجهاتهم فً الساعات القادمة ، وهل ٌقومون بتنفٌذ عملٌة الضم ام ٌقوموا بتؤجٌلها.سرائٌلاإل

 

 قيام دولة فلسطين تحت االحتالل : إعالن: الخامس الخيار 

  ،والتً تمثل األهداؾ والحقوق ، لها حق األصل هو المنظمة التً تجسد وحدة الشعب والوطن والقضٌة

وهً جزء من القانون الدولً ، ولقد أدى مسار أوسلو إلى إضعاؾ دور المنظمة ، التمثٌل وشرعٌة التمثٌل

                                                           
2.
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34
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ومكانتها، وتحولت السلطة الوطنٌة إلى واجهة للعمل الوطنً، ولم تعد هً القائد الفعلً للمشروع الوطنً، 

  (.32لمشروع الوطنً )لظمة هو إعادة اعتبار ولهذا فإن إعادة االعتبار للمن

  لحفاظ على األهداؾ للمإهلة سٌاسٌاً وقانونٌاً االجهة الوحٌدة لذلك فان منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة وبصفتها

بلورة ، مطالبة بالقانون الدولً والشرعٌة الدولٌة للشعب الفلسطٌنً، وبما ٌتناسب مع والحقوق الوطنٌة 

سحب االعتراؾ المتبادل بٌن و ،إسرائٌلفك االرتباط باالتفاقات الموقعة مع ل” رإٌة وطنٌة فلسطٌنٌة“

. 2412وفقا لقرار األمم المتحدة تحت االحتالل دولة فلسطٌن  إعالن، ٌترافق معها إسرائٌلوالمنظمة 

كومة الدولة وتؤسٌس برلمانها ح إعالن، ب)السلطة الفلسطٌنٌة( 3..1استكماال للكٌان الذي تؤسس عام و

الوطنً، مكون من المجلسٌن المركزي والتشرٌعً، والذي سٌكون صاحب الحق فً تسمٌة رئٌس دولة 

 فلسطٌن الى حٌن ترتٌب االنتخابات العامة للدولة. 

  لتفعٌل مكانة منظمة التحرٌر وتطوٌر أطرها،  2410إعادة تفعٌل ورقة بٌروت ٌناٌر ب آلٌات العمل“وتبدأ ،

، ٌكون لها قٌادتها ”جبهة مقاومة شعبٌة موحدة“تشكٌل  الى جانب آلٌة انضمام حركتً حماس والجهاد،

وأدوات عملها منفصلة كلٌا عن األطر الرسمٌة، مفتوحة لكل فصائل العمل الوطنً والشخصٌات العامة، 

 .إٌة السٌاسٌة الوطنٌةحدد اشكال المقاومة لمخطط المعادي وتقوم بتنفٌذ الرتومإسسات العمل األهلً، 

  األوروبٌة لها مصلحة أنهت بالفعل اتفاق اوسلو، وبعض الدول  إسرائٌلوٌستند انصار هذا الخٌار الى ان

اضافة الى ان هذا قانونٌة. وبؤن ٌنتقل االعتراؾ من منظمة التحرٌر الى دولة فلسطٌن، ألسباب سٌاسٌة 

سد “عٌة لخلق بدٌل سٌاسً تمثٌلً وفق نظرٌة تحركات حماس الساالخٌار قد ٌشكل خٌارا لمواجهة 

تحالؾ منظمة التحرٌر هو الكتلة الرئٌسٌة لبرلمان الدولة المقترح ، وال خوؾ من ، خاصة وان ”الفراغ

 (.33” )شرعٌة مستحدثة“بـ ” خطؾ الشرعٌة التارٌخٌة“عددٌة ٌمكنها 

  االحتالل وتشكٌل مجلس تؤسٌسً تحوٌل السلطة إلى دولة تحت وٌالقً هذا الرأي معارضة بحجة ان

وإقرار دستور للدولة لن ٌؽٌر من الواقع الحالً شًٌئا، بل سٌزٌده تدهوًرا، فال ٌوجد فرق بٌن سلطة تحت 

اضافة الى ان المجلس التشرٌعً لم ٌعد موجودا بعد قرار حله من  (.34االحتالل أو دولة تحت االحتالل )

ة حول تسٌٌر االمور الحٌاتٌة للمواطنٌن من دون وجود عالقة كثٌر تساإالتالمحكمة الدستورٌة. وهناك 

 مع االحتالل.

 

 :ية سرائيلالخيارات اإل

  مع اقتراب الموعد الذي حدده نتنٌاهو لتمرٌر مخططات ضم مناطق الضفة  إسرائٌلفً داخل جدال كبٌر

وحجمه والمناطق التً الؽربٌة ، لٌس حول "مبدأ الضم"، الذي ُحسم فً رإٌة ترامب، ولكن حول توقٌته 

سٌشملها ؟ وهل سٌكون الضم فً إطار رإٌة ترامب، أي ضمن عملٌة سٌاسٌة أم ال، أو بتفاهم مع األردن 

حادٌة؟ فهناك أوساط مهمة فً الٌمٌن أى معاهدات السالم معهما أو خطوة ومصر وأوروبا لكً ال ٌإثر عل

كونها تنّص على إقامة دولة فلسطٌنٌة على  ً المتطرؾ ترفض أن ٌؤتً الضم ضمن رإٌة ترامبسرائٌلاإل

 –وسنحاول استعراض موقؾ كال الجانبٌن المإٌد والمعارض لعملٌة الضم  (.35% من الضفة )04حوالً 

 ً.إسرائٌل

 لضم : المؤيدين ل

الضم ال ٌتعارض فً جوهره مع خطة السالم األمرٌكٌة، حٌث نصت فً قسمها الرابع )الخاص بالحدود(،  .1

% من المستوطنٌن فً 0.ٌة، وسٌتم دمج حوالً سرائٌلاألردن سٌكون تحت السٌادة اإلعلى أن ؼور 

أ، فٌما ٌتعلق بما أسمته  2ٌة )كما نصت الخطة فً الملحق رقم سرائٌلاإلتحت السٌادة الضفة الؽربٌة 
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فً الحفاظ  ( المعلنةإسرائٌلللمرة األولى، وافقت الوالٌات المتحدة على نٌة )و (،36)( الخرائط المفاهٌمٌة

جود هذه االدارة ولذلك سٌقوم نتنٌاهو باستؽالل فرصة وم، 1.60على وجود دائم خارج حدودها قبل عام 

 ، قبل حدوث تطورات فً االنتخابات االمرٌكٌة القادمة.فً البٌت االبٌض

المنضوٌة فً ٌة سرائٌلالتوافق بٌن االحزاب اإلٌة الجدٌدة تضمن سرائٌلاالتفاق بشؤن تشكٌل الحكومة اإل .2

فرض السٌادة على المستوطنات ومناطق شاسعة فً الضفة “لـ لبدء فً اإلجراءات الحكومة على ا

على ٌحرص الذي  القراراألؼلبٌة التً تمكنه من تمرٌر وٌمتلك نتنٌاهو  .2424، فً بداٌة ٌولٌو ”الؽربٌة

 .ٌلإسرائتارٌخ األهم فً  ستراتٌجًحتى ٌسجل أنه صاحب القرار اإلتنفٌذه 

، وعلى فً هذه المرحلةٌعتبر نتنٌاهو ان هناك الكثٌر من االعتبارات الخارجٌة التً تدعم مخططات الضم  .3

على ستقتصر الفعل الدولً، بما فً ذلك األوروبً،  ودرد، اضافة الى تقدٌراته أن الدعم األمرٌكً رأسها 

 االنقساماضافة الى لعربً، ضعؾ الوضع ات، رتقى إلى فرض العقوباتاإلدانة واالحتجاج، دون أن 

 .(30) مواجهة تلك المخططاتعلى تهم الفلسطٌنً، الذي ٌعطل قدر

الرئٌس عباس لن ٌذهب إلى الخٌار الصفري ألنه ٌعلم أن تشٌر الى ان ٌة إسرائٌلتقدٌرات استخبارٌة  .4

قراراتها بشؤن ٌة لن تتراجع فً سرائٌل، وأن الحكومة اإلإسرائٌلمصٌر السلطة الفلسطٌنٌة ما زال بٌد 

أن هناك مسإولٌن ” شاباك“وجهاز األمن الداخلً ” أمان“ترى االستخبارات العسكرٌة و .مشروع الضم

توجهات مختلفة عن القٌادة الفلسطٌنٌة، وأنها المسإولة عن إدارة المشهد األمنً بٌن فلسطٌنٌٌن لدٌهم 

أن الوضع الفلسطٌنً الراهن، واستمرار  اضافة الى .الجانبٌن، وفً النهاٌة هً من ستقرر مسارات المشهد

 (.33) والمحاذٌر حالة االنقسام تشجع على تنفٌذ خطوة الضم بالرؼم من كل التحذٌرات

 

 المعارضين للضم : 

  ًمعارضة الضم ال تقتصر فقط على معسكر الٌسار ، بل فً أوساط الٌمٌن الذٌن اعتبروا ان بنودا ف

بإرة  25، خاصة فً ضوء الحدٌث عن ”االستٌطانً“ تشكل خطرا على المشروع” صفقة ترامب“

 وأنها سوؾ تنتقل للسٌطرة الفلسطٌنٌة. ” إسرائٌل“ؼٌر مدرجة فً األراضً التً ستضمها ” استٌطانٌة“

بعدم االكتفاء حٌث ٌطالبون حجم األراضً التً سٌتم ضّمها من مناطق الضفة اضافة الى اعتراضهم على 

ضمًنا على أن ُتخّصص النسبة الباقٌة لمصلحة الدولة  إسرائٌلٌعنً موافقة والذي ، المطروحةبضّم النسبة 

  .(.3) خطرا على المشروع الصهٌونًوالتً ٌعتبرونها الفلسطٌنٌة التً سُتقام 

  األمنٌة والسٌاسٌة  اة تستحق أن تتحمل تبعاتهإستراتٌجٌمٌزة  إسرائٌلٌمنح أنه لن ٌعتقدون معارضو الضم

على ؼور لى أي مٌزة أمنٌة فوق الوضع الحالً الذي تسٌطر فٌه ع( إسرائٌلولن تحصل )، واالقتصادٌة

، وتشترك فً تعاون فعال مع األمن الفلسطٌنً. الؽربٌة الضفةفً الحركة والعمل ، وتتمتع بحرٌة األردن

 ً تحوٌلسرائٌلالجٌش اإلفً الضفة الؽربٌة، ما سٌفرض على العنؾ اندالع سٌزٌد الضم من خطر و

 انتباهه من الحدود الشمالٌة وإٌران إلى الساحة الفلسطٌنٌة. 

 ملٌون  2.0الشإون الحٌاتٌة لحوالً ( مسإولة عن إسرائٌل، ستكون )انهٌار السلطة الفلسطٌنٌة  فً حالة

، بالتزامن مع تزاٌد الدعم الشعبً الفلسطٌنً لفكرة ٌةاالقتصادة واألمنٌ، فً الكثٌر من المجاالت ، فلسطٌنً

ٌعنً نهاٌة الحلم الصهٌونً ونهاٌة الدولة ذات األؼلبٌة وهو ما . "حل الدولتٌن"واحدة كبدٌل لرإٌة الدولة ال

 (.44) إسرائٌلالٌهودٌة ما ٌمثل مؤزق تارٌخً قد ٌعصؾ بمستقبل دولة 

  ٌرفض التنفٌذ األحادي، األمر ” أبٌض -أزرق“فحزب موضوع الضم، حول  اتعانً انقسامحكومة نتنٌاهو

وعلى الرؼم من ، الذي دفع األخٌر بالتهدٌد للذهاب إلى انتخابات رابعة فً حال لم ٌتم االتفاق على الضم 

 –الحصول على األؼلبٌة المطلوبة إلقرار الخطة من دون الحاجة ألصوات أزرق بنتنٌاهو امكانٌة قٌام 

                                                           
36

 مصدر سابق – التداعٌات والمتطلبات، وضم منطقة ؼور األردن إسرائٌل - 
30

 4/6/2424صحٌفة األٌام  –عبد المجٌد سوٌلم  -ما العمل؟.. استرجاع دور المنظمة وتحدٌد دور السلطة  - 
33

 5/2424/.2االهرام  –طارق فهمً  -السلطة الفلسطٌنٌة أمام ” الخٌارات الصفرٌة“سٌاسة  - 
3.

 20/5/2424( 43عرب ) –أنطوان شلحت  -ً سرائٌلالضم فً جدل الٌمٌن اإل - 
44

 20/5/2424األٌام  –أشرؾ العجرمً  -التارٌخً  إسرائٌلنتنٌاهو : الضم ومؤزق  - 



15 
 

النزٌاحات فً سٌاق التكتل الٌمٌنً الداعم لنتنٌاهو تشٌر إلى أنه لم ٌعد ٌملك العدد أبٌض، إالّ أّن بعض ا

 -أزرق“معارضته إالّ فً حال موافقة ” شاس“، وذلك بعد أن أبدى حزب ات الالزمةالكافً من األصو

ه علٌها، وأن صوتاً واحدا ربما ٌإثر على نتٌجة التصوٌت إلقرار خطة الضم، وهو صوت مستشار” أبٌض

األسبق الشرٌك الحالً وخصمه فً االئتالؾ ٌوعاز هندل، أّما بشؤن رفض قٌادة مجلس المستوطنات فإن 

 (.41نتنٌاهو نجح فً شقها، حٌث بات عدد أكبر من قادة المستوطنات ٌدعم خطة الضم )

 َتُُاهى ال ًَكٍ االعتًاد عهً دعى االداسج االيشَكُح انحانُح نًخططاخ انذعى احادَح انجاَة انتٍ َسع ً

نتًشَشها ، فانخالفاخ داخم انفشَك االيشَكٍ انًكهف تتًشَش انصفمح ، وانًشاكم انكثشي انتٍ تىاجهها اداسج 

تشاية عهً انصعُذ انذاخهٍ وانخاسجٍ تجعهه غُش لادس عهً دعى تىجهاخ َتُُاهى ، وَثذو اٌ هزا هى يا تى 

" )وزٌر ماٌك بومبٌو"انُح ، ورنك اثُاء صَاسج اتالغه نُتُُاهى تضشوسج تأجُم انصفمح فٍ انًشحهح انح

 .مإخرا سرائٌلالخارجٌة االمرٌكٌة( إل

 خيارات واحتماالت: 

 االول : الضم الكامل :االحتمال 

  مستوطنة فً الضفة الؽربٌة ،  134كافة المستوطنات البالػ عددها  إسرائٌلتضم س، االحتمال هذا وفق

  .الكاملة ٌةسرائٌلاإللسٌطرة ، ستكون خاضعة لمستوطنة فً الدولة الفلسطٌنٌة المستقبلٌة  15وستبقى 

  الفصل مستوطنة داخل الجدار  52 مستوطناً، وتشمل :  466,208 المذكورة 134تضّم المستوطنات الـ

مستوطناً  107,803 مستوطنة خارج الجدار تضمّ  78  ،مستوطناً    358,405سكنهاوٌ، العنصري 

٪ من مساحة الضفة 4.1كٌلومترات مربعة، أو  0معزولة على مساحة مستوطنة  15)ٌشمل هذا الرقم 

مستوطنة فً ؼور  34تشمل (، و٪ من إجمالً عدد المستوطنٌن3مستوطناً، أو   15,061 الؽربٌة، وتضم

 .مستوطنا  15,462 نهاٌسك األردن

  من إجمالً عدد سكان 4.5)فلسطٌنٌا    109,594ٌسكنهفلسطٌنٌاً تجمعا  03على وتحتوي هذه المنطقة ٪

فلسطٌنٌاً  18,918 جدار الفصل ٌسكنهداخل تجمعا فلسطٌنٌا  24  :(، وتتضمنالفلسطٌنٌٌن الضفة الؽربٌة

خارج الجدار فلسطٌنٌا معاً جت  54، وتتضمن (الفلسطٌنٌٌن ٪ من إجمالً عدد سكان الضفة الؽربٌة4.3)

(؛ وٌشمل هذا الفلسطٌنٌٌن إجمالً عدد سكان الضفة الؽربٌة% من  3.0فلسطٌنٌاً )  90,676ٌسكنها  

 .فلسطٌنٌاً  9,090 مجتمعاً فً ؼور األردن ٌضم 14العدد 

 كٌلومتراً مربعاً أو   1,613 ًوفق هذا السٌنارٌو تبلػ حوال عملٌة الضمّ قد التً تشملها االجمالٌة  المساحة

كٌلومتراً مربعاً  334الجزء الخاص بؽور األردن االجمالٌة، ٌضاؾ الٌها  الضفة الؽربٌةمساحة من % .2

 .(42% من الضفة الؽربٌة )15أو 

  االحتمال هذا العقبات أمام هناك العديد من: 

، بٌن كافة متفق علٌهاخرائط هذه هو عدم وجود لهذا االحتمال من أبرز عوامل عدم الٌقٌن السٌاسً  .1

على الرؼم من ان الحدٌث ٌدور عن قرار ذي أثار واالطراؾ ، وخاصة االمرٌكٌة واالسرائٌلٌة، 

ً فً مخططاته ولم ٌبلؽه اي سٌنارٌو علٌه سرائٌلة ، اال أن بنٌامٌن نتنٌاهو، لم ٌشرك الجٌش اإلإستراتٌجٌ

وزارة العدل اإلسرائٌلٌة لم تتوصل . اضافة الى ان لٌست مطلعة على التفاصٌلأن ٌستعد له، وقٌادة الجٌش 

ما هً األراضً التً ، ومن ؼٌر الواضح بعد إلى األسس القانونٌة الالزمة ألي خطوة من هذا القبٌل

ستضمها إسرائٌل تحدٌداً؟ وما هً مساحة المنطقة التً ستشملها العملٌة، وما هو عدد اإلسرائٌلٌٌن 

 .(43لسطٌنٌٌن الذٌن ستشملهم عملٌات التبادل المختلفة المرتبطة بالضّم؟ )والف

تمثلت فً تحذٌرات رئٌس األركان كوخافً ورئٌس الشاباك  إسرائٌلمعارضة المستوى العسكري فً  .2

رؼمان من التداعٌات المحتملة لهذه الخطوة، وعلى رأسها المس باتفاق السالم مع األردن ووقؾ أنداؾ 

                                                           
41

 2424-6-24االٌام  -هانً حبٌب  –نتنٌاهو وتحدٌات خطة الضم  - 
42

 مصدر سابق – رسم خرائط ضم أراضً من الضفة الؽربٌة : الشكوك اإلقلٌمٌة والسٌاسٌة - 
43

 المصدر السابق - 
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تصعٌد محتمل فً من ً سرائٌل(. وحذر رئٌس األركان قادة الجٌش اإل44(التنسٌق األمنً مع الفلسطٌنٌٌن 

ً حالة التؤهب استعدادا المكانٌة حدوث سرائٌلالضفة الؽربٌة، وأعلنت قٌادة المنطقة الوسطى فً الجٌش اإل

 (. 45مواجهة مسلحة مع الفلسطٌنٌٌن )

، الذي تتعزز تخوفاته لتداعٌات هذه الخطوة على العالقات مع االردن تداعٌات سٌكون لهضّم ؼور األردن  .3

االوضاع فً نظراً إلى عدم االستقرار االردن لفلسطٌنٌٌن باتجاه لحدوث هجرة جماعٌة احتماالت وخاصة 

،  إسرائٌللخطوة على مستقبل التعاون االمنً بٌن االردن ولاضافة الى التؤثٌر السلبً ، الضفة الؽربٌة

 .(46) والذي اثبتت نجاعته لسنوات طوٌلة

وخلق جبهة دولٌة واسعة معارضة مع دول الخلٌج؛ ٌة سرائٌلاإلالعالقات سٌإدي الضم الى عرقلة تطور  .4

فرض ، قد تصل الى مرحلة واألمم المتحدة والصٌن وروسٌا ًوروبمن دول االتحاد األ، سرائٌلإل

( والتً ستلقى دعما BDSمن نشاطات حركة المقاطعة ) ، حٌث ستعزز هذه الخطوةالعقوبات والمقاطعة

ٌة من احتماالت قٌام السلطة الفلسطٌنة ، سرائٌلوتتخوؾ االوساط اإل ..(40)كبٌرا فً المرحلة المقبلة 

ٌة فً سرائٌلمدعومة ببعض الدول االوروبٌة ، بتفعٌل تدخل محكمة الجناٌات الدولٌة فً مواجهة الجرائم اإل

 ٌة المحتلة.االراضً الفلسطٌن

 ( :0الخريطة رقم )

 الضم الكامل –االحتمال االول لعملية الضم 
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 ( :4الخريطة رقم )

 الضم الكامل –خريطة صفقة القرن 
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 الثاني: ضم جميع الكتل االستيطانية داخل الجدار العازل : االحتمال 

  ٌة الكبٌرة والمكتظة بالسكان الواقعة داخل جدار سرائٌلضّم الكتل االستٌطانٌة اإلوفق هذا السٌنارٌو سٌتم

 .فقطالفصل العنصري 

  مستوطناً أو  358,405 :ٌٌنسرائٌلكتلة، ؼالبٌة المستوطنٌن اإل 52تضم الكتل االستٌطانٌة البالػ عددها

من %  0كٌلومتراً مربعاً أو حوالى  345تمتد على مساحة   للمستوطنٌن. من العدد اإلجمالً%  00

 .الضفة الؽربٌةمساحة 

 من الفلسطٌنٌٌن فً الضفة 4.3مجتمعاً ) 24فلسطٌنٌاً فً   18,918 سٌشمل هذا السٌنارٌو ضم ٪

 (.الؽربٌة

 وهناك العديد من العوامل التي تدعم هذا السيناريو : 

مرة واحدة، خصوًصا أن منطقة االؼوار وكافة المستوطنات نتنٌاهو لن سٌذهب إلى الحد األقصى وٌضم  .1

امج االئتالفً نص على المحافظة على معاهدات السالم، وضم الؽور ٌهددها، وتحدًٌدا المعاهدة مع البرن

 األردن. 

ضم الكتل االستٌطانٌة ٌمكن تبرٌره إنها أُدرجت فً المفاوضات السابقة ضمن المناطق التً ستضم  .2

  .فً الحل النهائً بموافقة الفلسطٌنٌٌن ضمن مبدأ "تبادل األراضً" سرائٌلإل

من تنفٌذ عملٌة الضم ، ، وخاصة فً الجٌش واالجهزة االمنٌةإسرائٌلقوٌة فً داخل وجود معارضة  .3

فمن الصعب على الفلسطٌنٌٌن، فً واالستقرار ، كون لها تداعٌات خطٌرة على األمن الشاملة والتً سٌ

 % من الضفة، االكتفاء بالشجب واالستنكار. 34حال ضم 

فرض التراجع على نتنٌاهو، رؼم أنه خطٌر جدا وسٌفتح الطرٌق للمزٌد من  نوًعا منٌمثل هذا االحتمال  .4

كدولة "ٌهودٌة نقٌة" على أرض فلسطٌن التارٌخٌة، وما  إسرائٌلخطوات الضم الحًقا، وصواًل إلى إقامة 

ٌُطبق  ٌعنٌه ذلك من حتمٌة طرد وتهجٌر معظم الفلسطٌنٌٌن. فالمشروع االستعماري الصهٌونً منذ البداٌة 

 .(43بالتدرٌج، بحٌث ٌتم اإلقدام على خطوة ثم هضمها قبل االنتقال إلى خطوة جدٌدة وهكذا )

  ًالضم عشرات البإر أن ال ٌشمل مخاوؾ المستوطنٌن من وهناك عقبة أساسٌة امام هذا االحتمال تتمثل ف

وذلك ، سٌتم ضمهااالستٌطانٌة، فً ظل الؽموض الناجم عن عدم إظهار الخرائط النهائٌة للمناطق التً 

نتنٌاهو استرضاء الٌمٌن باإلعالن عن أن الضم لٌس مرتبطاً بخطة ترامب، وأن على الرؼم من محاوالت 

البإر االستٌطانٌة المعزولة ستتوسع وتنمو وسٌتم ربطها بالشوارع الرئٌسة التً تربط المستوطنات ببعضها 

مستوطنة تضم أكثر من عشرٌن ألؾ  .1ك األمٌركٌة تتر –البعض، علماً أن الخارطة اإلسرائٌلٌة 

فهذا االحتمال ٌإكد على احتماالت قٌام تمرٌر الجزء االهم  (..4مستوطن كمعازل فً المناطق الفلسطٌنٌة )

 من مشروع الضم والمتمثل فً الكتل االستٌطانٌة واستبعاد البإر االكثر اثارة للمشاكل والتوترات.

 

 : محدودالالضم الثالث : االحتمال 

  قد ٌشمل مستوطنة أو كتلة استٌطانٌة ، ٌة على ضم جزئًسرائٌلعلى إقدام الحكومة اإلاالحتمال ٌقوم هذا

)شرقً القدس(. وٌمكن أن ” معالٌه أدومٌم“)جنوب القدس( و/أو ” ؼوش عتصٌون“واحدة كبٌرة، ربما 

 القدس.من بالقرب ٌشمل عدداً قلٌالً من المستوطنات 

  4 ، مساحتها٪ من إجمالً المستوطنٌن( .) مستوطن 41,223 ٌسكنها معالٌه أدومٌممستوطنة 

 .الضفة الؽربٌة(مساحة ٪ من 4.40كٌلومترات مربعة )

  مستوطنة  12٪ من إجمالً المستوطنٌن( وتضّم  21) مستوطن 96,378  ” ؼوش عتصٌون“عدد سكان

 مساحة الضفة الؽربٌة(. % من1)كٌلومتراً مربعاً  ..56مساحاتها ، خارجه( 2داخل الجدار و  14)
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 لبحث امحاوالت ، باعتباره يتوافق مع إسرائٌلجماع واسع فً أوساط الجمهور فً إٌحظى هذا الخٌار ب

عن شًء رمزي ال  عالنعن مخرج للمؤزق الذي ٌتواجد فً الجمٌع ، والذي من الممكن الخروج منه باإل

اٌضا على ابتالع الجانب الثانً من العملة لخطة  إسرائٌلٌؽٌر الوضع القائم على االرض، وخطوة ال تجبر 

ها فً ترضً المستوطنٌن، لكنالرمزٌة قد خطوة ال .ترامب: مفاوضات مع الفلسطٌنٌٌن وتجمٌد البناء

 (.54تإدي الى هزة دولٌة شدٌدة تجر خلفها خطوات عقابٌة أو عدم استقرار أمنً )المقابل لن 

  ًالرفض اإلقلٌمً ٌساعد على تجاوز  من تنفٌذها دفعة واحدة، تجزئة عملٌة الضم )الضم على مراحل( بدال

المحاذٌر األمنٌة التً تتحدث عن إمكانٌة اندالع انتفاضة و الدولٌة،ووالدولً، والضؽوط األوروبٌة 

 فلسطٌنٌة على الرؼم من الهدوء النسبً الذي تشهده األراضً المحتلة. 

 : امام هذا الخيار عقبات هناك 

  فً ظل انشؽال واشنطن بجائحة ، ونواٌا إدارة ترامب، إسرائٌلشكوك هً سٌاسٌة تتعلق بدٌنامٌكٌات

عن تراجع أمرٌكً ٌة، لوحظ ، وتداعٌات ذلك على السٌاسة الخارجالداخلٌة ، واالحتجاجات «كورونا»

 .المعارضة الدولٌة الواسعة النطاق لهذه الخطوة، اضافة الى تؤثٌر الضمدعم مخططات 

  حول جدول زمنً إسرائٌل إعالنالضم مهما كان حجمه ٌفتح الطرٌق للضم الكلً، خصوًصا إذا رافقه ً

 الستكمال الضم. 

 .ًالموقؾ الفلسطٌنً واالردنً الذي ٌإكد على رفضه الضم فً كافة اشكاله سواء الكلً او الجزئ 

 ( :5الخريطة رقم )

 مستوطنات داخل الجدار –خريطة االحتمال الثاني ا: لضم الجزئي 
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 ( :6الخريطة رقم )

 خريطة منطقة القدس الموسعة
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 ( :7خريطة رقم )

 ضم معاليه ادوميم –الضم الجزئي  -خريطة االحتمال الثالث 
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 ( :7خريطة رقم )

 ضم غوش عتسيون –الضم الجزئي  -خريطة االحتمال الثالث 
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 الرابع : عدم الضم حاليا )تأجيله(: االحتمال 

  فً المرحلة الحالٌة ،  تمنع نتنٌاهو من تنفٌذهخطٌرة سستكون له عواقب الكلً او الجزئً ضم المخطط

وهناك توجهات لتؤجٌله إلى ما بعد االنتخابات األمٌركٌة، ودعوة الفلسطٌنٌٌن للمفاوضات على أساس رإٌة 

ٌة فً االتفاق على آلٌة الضم، والذهاب سرائٌلفشل الحكومة اإلماالت وٌستند هذا التقدٌر الى احت ترامب.

 ٌعنً أن الضم سٌتؤخر إلى ما بعد االنتخابات األمٌركٌة، وسٌكون مرتهًنا بنتائجهاما إلى انتخابات جدٌدة، 

  هناك العدٌد من العوامل التً تعزز هذا االحتمال :  (.51)

قد ٌضطر نتنٌاهو للمناورة أمام معظم األطراؾ الفلسطٌنٌة والعربٌة والدولٌة الرافضة للضم، وأن ٌطرح  .1

 إسرائٌلصٌؽة، بالتنسٌق مع البٌت األبٌض، ٌتم بموجبها العودة إلى المفاوضات مع الفلسطٌنٌٌن، وتتنازل 

  .عن الضم فترة، المتصاص المواقؾ الفلسطٌنٌة والعربٌة والدولٌة

وهذا  على الدعم األمٌركً، ٌحوز ومن دون مفاوضات ال الشامل او الجزئً كخطوة احادٌة الجانب م الض .2

الحزب ما أظهرته الخالفات داخل الفرٌق االمرٌكً المكلؾ بصفقة القرن، اضافة الى معارضة 

فوز فً فً ظل تزاٌد فرص جو باٌدن بال. والدٌمقراطً وأوساط عسكرٌة وأمنٌة داخل الوالٌات المتحدة

. البة بؤن تكون حذرة فً هذا االمرمط إسرائٌلفان االنتخابات الرئاسٌة، الذي أعلن سلًفا معارضته للضم، 

االنتخابات مع اقتراب أن ترامب سٌحتاج إلى الضم أكثر منه، خصوًصا على الرؼم من ان نتنٌاهو ٌدرك و

إلى دعم المحافظٌن وفً ظل االزمة االقتصادٌة االمرٌكٌة ، سٌكون ترامب بحاجة الى الرئاسٌة األمٌركٌة، 

 .(52)فً نهاٌة العام االنتخابات ، الذي ٌتجهون لتؤجٌله لٌتزامن مع لضمالمإٌدٌن لالجدد واألنجلٌكانٌٌن 

محذر من قرار لعبت أمرٌكا دورا هاما فً ذلك القرار، كشفت عنها زٌارة بومبٌو المفاجئة لتل أبٌب، ال .3

، وأثره السلبً الكبٌر على اإلدارة األمرٌكٌة ورئٌسها ترامب، عشٌة االنتخابات الرئاسٌة حالٌاالضم 

القادمة، ومإشراتها السلبٌة، ورسائل دول عربٌة مركزٌة تعلن رفضها لتلك الخطوة ما قد ٌترك أثره 

 (.53المباشر على العالقة مع واشنطن )

، ال سرائٌلة إلإستراتٌجٌتحدة من ان خطوة الضم األحادٌة، ال تعطً مكاسب تحذٌرات فً الوالٌات الم .4

ٌة قائمة، فضاًل عن أن هذه الخطوة ٌمكن أن تسبب خسائر سرائٌلسٌما أن الضم الفعلً حاصل، والسٌادة اإل

اضافة الى . ة من اذا نفذت من دون أن تكون جزًءا من عملٌة سٌاسٌة ومفاوضات مع الفلسطٌنٌٌنإستراتٌجٌ

، فهً توجه إسرائٌلالتخوفات من تداعٌاتها المحتملة على األمن واالستقرار والسالم فً المنطقة وعلى 

والتً ٌمكن أن تإدي إلى انهٌار السلطة الفلسطٌنٌة، واندالع  ”حل الدولتٌن“ضربة قاتلة لما ٌسمى 

القوى االقلٌمٌة والمتشددة على تفعٌل  انتفاضة، وتهدٌد استقرار األمن على الحدود األردنٌة ، مما ٌساعد

 .نشاطاتها فً المنطقة

لتجنب التداعٌات الخطٌرة فً الوقت الراهن، ٌة بتؤجٌل عملٌة الضم سرائٌلالتوصٌات االستخبارٌة اإل .5

 . المحتملة لهذه الخطوة على استقرار االوضاع فً المنطقة

 عقبات امام هذا االحتمال : 

  ربط دعوات التؤجٌل لمخططات الضم بعودة الفلسطٌنٌٌن الى المفاوضات ، سٌرفضه الفلسطٌنٌون باعتبار

 .لتقبل رإٌة ترامبالفلسطٌنٌة السلطة انه ٌستهدؾ الضؽط على 

  السلطة الفلسطٌنٌة واالردن ٌرفضها الضم جملة وتفصٌال وبالتالً فان التؤجٌل لن ٌؽٌر فً الوضع شٌئا

 قد ٌخدم ترامب فً حملته االنتخابٌة ، وهو تقدٌر ٌبدو ؼٌر واقعً على االطالق.باستثناء انه 

  التخوؾ المحٌط بهذا االحتمال ٌتعلق باحتماالت قٌام الجانبٌن االسرائٌلً واالمرٌكً بالبدء فً تحضٌرات

 فً االوساط الفلسطٌنٌة لتمرٌر صفقة القرن!.استخبارٌة 
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 الخالصة :

 فً توقٌت دقٌق تمّر به منطقة الشرق األوسط، تسعى إسرائٌل لتحقٌق طموحاتها السٌاسٌة والجٌوبولٌتٌكٌة ،

للسٌطرة ستراتٌجٌة اال هامع أهدافاتساقا عن طرٌق مخططات ضم مناطق الضفة الؽربٌة وؼور االردن 

نموذجا، ؼور األردن المناطق، لتلك  الجٌوبولٌتٌكٌة  ةهمٌاألمن  ، انطالقابصورة نهائٌةتلك المناطق على 

تطورات واستباقا لتلك ال .واالهمٌة الجٌواستراتٌجٌة لمناطق اخرى ، الكتل االستٌطانٌة نموذجا اخر

قد أن شكل الصراع تإشر بإحداث تؽٌٌرات جذرٌة، فً السنوات الماضٌة إسرائٌل قامت ، ةستراتٌجٌاإل

"التوصل الى تسوٌة"، وهو ما ٌعنً  اسقاط حل  ولٌس الحل" فرض"إسرائٌل حٌث ترٌد تؽٌر بالكامل، 

 .الدولتٌن من االجندة االسرائٌلٌة

  الضم بطرٌقة متدرجة، حٌث ستحرص فً مخططات مع وفق المعطٌات المتوفرة ، ستتعامل اسرائٌل

على المناشدات  ستعرض تؤجٌل تنفٌذ الضم بناءا، ثم ترامب"خطة "البداٌة على التنسٌق مع واشنطن بشؤن 

رفض السلطة مع ادراكها ستدعو الفلسطٌنٌٌن للتفاوض بناء على الخطة األمرٌكٌة، الداخلٌة والخارجٌة ، و

مناطق فً الضفة الؽربٌة ، ضم عن  عالناإلإلى ، وهو ما سٌدفع اسرائٌل الفلسطٌنٌة مسبًقا لهذه الدعوة

ً الحد مستوطنات القدس او الكتل االستٌطانٌة ٌرجح ان تكون وفق االحتمال الثالث المطروح ، كضم جزئ

لمنطقة القدس ، وفً مرحلة الحقة وبعد امتصاص ردود الفعل ستقوم بضم كتلة استٌطانٌة اخرى وصوال 

 (.54)الى ضم ؼالبٌة المناطق التً تم االعالن عنها فً السابق

  لمدنً اإلسرائٌلً ساري المفعول القانون ا، وإسرائٌل سٌطرة أمنٌة كاملة فً الضفة الؽربٌةتمتلك بٌنما

، الذي ٌتواصل بهدوء التوسع االستٌطانًوالمجتمع الدولً اصبح ؼٌر عابئ باستمرار ، المستوطنٌنعلى 

بمستقبل إسرائٌل كدولة ٌهودٌة، ان مخططات الضم ستضر فً المقابل نجد  .بدون معارضة مإثرة

إسرائٌل فرض سٌادتها على األرض الفلسطٌنٌة، ، واعالن سٌكون إعالنا رسمٌا بإنهاء فكرة حل دولتٌنو

سٌسلط الضوء على مخالفة وومعاملته بعنصرٌة تحت نظام االبارتاٌد. الفلسطٌنً واستمرار احتالل الشعب 

سٌضع إسرائٌل تحت عواقب تإثر على سمعتها دولٌاً، وإسرائٌل لقوانٌن ولقرارات الشرعٌة الدولٌة، 

لة احتالل مسإولة عن الشعب الُمحتل ومثول قٌاداتها العسكرٌٌن كدوٌها سٌضع مسإولٌة مباشرة علو

 (.55كمجرمً حرب فً المحاكم الدولٌة )

  سٌستمر الذي  ،دول العالموتنفٌذ الضم لن ٌحظى الضم بؤٌة شرعٌة دولٌة وستزداد الخالفات بٌن تل ابٌب

وروبٌة التخاذ إجراءات عقابٌة قد تلجؤ المجموعة األو .القدس كؤراضً محتلةوتعامل مع الضفة الؽربٌة بال

إذن، الرفض الفلسطٌنً ووقؾ العمل  .وٌستمر سٌبقى الصراعو  حتى وإن كانت محدودة؟ إسرائٌلضد 

باالتفاقات الموقعة خطوة فً االتجاه الصحٌح وقد تإدي لتؤجٌل ضم األراضً وقد ُتحرج واشنطن وتربك 

مخططاتها ألنه ال ٌمكن تسوٌة الصراع فً المنطقة دون شرٌك فلسطٌنً، إال أن المحك العملً هو مدى 

ة مواجهة مع االحتالل ألنه ال ٌبدو فً المدى ستراتٌجٌسس إلمراجعة شاملة تإالفلسطٌنٌة لتحرك القٌادة 

  .القرٌب أٌة فرصة لتسوٌة سٌاسٌة وسالم عادل

  تصعٌد فً الموقؾ األوروبً سٌخضع العتبارات دقٌقة سوؾ تحول دون تطوٌر هذا الموقؾ ألكثر من

هذا الموقؾ اإلسرائٌلً، حٌث  هناك توافقاً على كٌفٌة التعامل معواإلجراءات والقرارات المعروفة سلفاً . 

األمرٌكً على  -ٌتوقع  أن تصطد الضؽوط األوروبٌة بعاملٌن رئٌسٌٌن : األول، هو التوافق اإلسرائٌلً 

التً طرحها الرئٌس ترامب. العامل الثانً، أن الدول ” صفقة القرن“خطوة الضم باعتبارها جزء من 

ؽط على إسرائٌل إلى مرحلة تإثر على العالقات األوروبٌة لن تتفق فٌما بٌنها على أن ٌنتقل الض

ؼٌر وٌجري الحدٌث عن خطوات عقابٌة  .(56)  األوروبٌة، سواء مع إسرائٌل أو مع الوالٌات المتحدة

اتفاقات فً مجال االبحاث ، ومنها عقوبات ؼٌر رسمٌةك اال تحتاج الى اجماع ، ٌمكن تبرٌرهرسمٌة ، 

اضافة الى ذلك كل دولة ٌمكنها أن تقرر بصورة مستقلة منتجاتها ،  ووسم مقاطعة المستوطناتو والتعلٌم،

 .(50)االوروبً  القٌام بخطوات ضد إسرائٌل دون صلة بقرارات االتحاد
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  حتى اذا تم بالفعل تؤجٌل الضم ، فان هذا االمر ال ٌجب ان ٌتم التعامل معه باعتباره نصرا سٌاسٌا ومعنوٌا

مع ، خطوة ٌجب البناء علٌها فً مواجهة الخطوات االسرائٌلٌة القادمة للشعب الفلسطٌنً وانما هو بمثابة

 ضرورة الحذر من احتماالت قٌام نتنٌاهو بمحاولة الحصول على مكاسب مقابل التؤجٌل.

 توصيات :

  والذي تم تتوٌجه مناطق الضفة الؽربٌة وؼور االردن ، ضم مخططات للقٌادة الفلسطٌنٌة الرافض اموقؾ

ماٌو / اٌار بؤن السلطة فً ِحلِّ من أمرها تجاه  .1فً اجتماع القٌادة فً محمود عباس بإعالن الرئٌس 

خطوة ٌمكن البناء علٌها ولكن مع توفر خطوات اخرى ٌعتبر االتفاقات الموقعة مع إسرائٌل، هذا الموقؾ، 

طٌنٌٌن واالحتالل بعد وقؾ العمل باالتفاقات؟ وما هو أهمها : تحدٌد كٌفٌة تنظٌم وتحدٌد العالقة بٌن الفلس

مع  . (53)ً مستقبل السلطة الفلسطٌنٌة وطبٌعة وشكل عالقتها مع إسرائٌل؟  كٌفٌة انهاء االنقسام الفلسطٌن

 : التركٌز على خمسة عناصر أساسٌة لنجاح أي خطة تقوم السلطة الوطنٌة ببلورتها لمواجهة قرار الضم

وبعض سٌاساتها، وإذا كانت السلطة بالنسبة إلسرائٌل هً ضرورة الوظٌفً لسلطة المشكلة فً دور ا .1

من ” تتحلّل“إلسرائٌل عندما ” األهمٌة“سٌاسٌة والعتبارات أمنٌة، فإن هذه السلطة ال تصبح بنفس درجة 

ولذلك  .ٌعنً أن إسرائٌل ستضؽط بهدؾ إبقاء السلطة عند حدود هذا الدورالمشتركة، ما  االتفاقٌات

القٌادة ولذلك فان  .(.5) تنفذ مخططات االحتالل بدالً منهاتساعد فً ٌجاد بدائل محلٌة تسعى إلسفإسرائٌل 

بناء منظمة ، العادة شراكة وطنٌة شاملةعبر ، بناء النظام السٌاسً الفلسطٌنًإعادة الفلسطٌنٌة مطالبة ب

، من السلطة نقل المهمات السٌاسٌة إلى المنظمةو،  ة شاملةإستراتٌجٌبمراجعة  ، والقٌاموتفعٌلهاالتحرٌر 

  .(64) هأن تكون سلطة خدمٌة إدارٌة، توفر مقومات صمود الشعب الفلسطٌنً، وتسٌٌر شإونالتً ٌجب 

ضرورة عدم انحسار ردود الفعل الفلسطٌنٌة فً القرارات الرسمٌة ضرورة تفعٌل التحركات الشعبٌة فً  .2

حراك شعبً سلمً فلسطٌنً ضد قرار الضم لتعزٌز الموقؾ واطالق  كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطٌنً

إاّل إشعال لمواجهة مخططات الضم حقٌقٌة فلسطٌنٌة ال توجد أي ورقة وبالفعل . الرسمًالفلسطٌنً 

ٌّر كل المعطٌات الحالٌةاألراضً المحتلة، بانتفاضة فلسطٌنٌة سلمٌة، تؤخذ طابعاً شعبٌاً حقٌقٌ ، اً، ستؽ

 .(61)  والدولٌة المواقؾ الرسمٌة والشعبٌة العربٌة عٌد بناءتوس

ابراز أن ومن تنفٌذ قرار الضم ،  إسرائٌلحشد كافة الجهود الداخلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة من أجل منع  .3

استمرار هذه القضٌة دون حل عادل، و، المنطقةالقضٌة الفلسطٌنٌة تختلؾ عن الصراعات األخرى فً 

وانعكاساته امن واستقرار المنطقة ، ار الضم سٌإدى إلى انفجار الموقؾتنفٌذ قر إسرائٌلواعتزام 

  .تعطى الفرصة للجماعات اإلرهابٌة لتنشٌط عملٌاتها، حٌث سالمصالح الؽربٌة و

ضرورة الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس األمن لبحث مسؤلة الضم وتداعٌاتها، مما ٌمنح هذا الموضوع  .4

وإبالغ الوالٌات المتحدة أن  . ومن ٌإٌدها سرائٌلعامل ضؽط أو إحراج إلالزخم الدولً المطلوب وٌشكل 

 . على األمن واالستقرار فً المنطقةً سوؾ تكون له تداعٌاته سرائٌلالقرار اإل

ال بد أن ٌمتلك العرب والفلسطٌنٌون المشروع السٌاسً لعدم ترك الساحة أمام خطة السالم األمرٌكٌة  .5

سرائٌل فً عملٌة الضم، ال سٌما أن الرهان األمرٌكً اإلسرائٌلً ٌتركز على وحدها التً تعتمد علٌها إ

ا ٌقبل بدء ، عامل الرفض الفلسطٌنً للخطة ًٌّ ًٌّا مدعوًما عرب مع ضرورة إظهار أن هناك شرًٌكا فلسطٌن

بما التفاوض من خالل رإٌة شاملة للحل العادل للقضٌة بما ٌحقق األمن واالستقرار لجمٌع دول المنطقة 

 .(62فٌها إسرائٌل )
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