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 اإلسرائيلي ألجزاء من الضفة الغربية الضم
 والتداعيات ،السيناريوهاتو الدوافع، 

 1عبد الناصر عيسى
 

 :امللخص
اعتماداً  ،من الضفة الغربية %30بضم حنو  نتنياهو بنيامني إىل حتليل قرار هتدف هذه الورقة
 ،اترخيياً  يتتبع املقال املوقف اإلسرائيلي من الضمو ، (القرن)أو ما يُعرف بصفقة  على خطة ترامب

ن مجلة من العوامل املقال أب رىحيث ي ؛ موقف نتنياهو من:  من الرض  الاامل إىل القبولغُّي مث ت  
ياهو وحتديداً السياسية الدولية أسهمت يف حسم توجهات نتن ،لوجيةو ييدوالدواضع الشخصية واأل
 أتثّي العوامل األمنية على هذا القرار، كما تناول املقال أهم ثالثة سيناريوهات حنو الضم، مستبعداً 
 حمدوداً  الو مرجحاً أن: سياون تدرجيياً وعرب دضعات وليس كلياً ودضعة واحدة  ،لشال وحجم الضم

وحتديدًا على  ،أهم اآلاثر والتداعيات السياسية األمنية واالقتصادية للضم قةوحللت الور  .رمزيً 
دولة االحتالل، معتربًا أبن ضهم الدواضع والتداعيات سيسهم يف مواجهة أكثر جناعة من قبل 

 الفلسطينيني والعرب واملسلمني هلذا القرار.
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 :دقدمةامل
 Benjamin Netanyahu بنيامني نتنياهو اإلسرائيليأاثرت مواقف وتعهدات رئيس الوزراء 
 Donald رامبتدوانلد وضق خطة رئيس الواليت املتحدة حول عزم: ضم أجزاء من الضفة الغربية 

Trump جداًل واسعًا يف "واملسماة "صفقة القرن 
أوساط السياسيني واملتابعني وكل من يهم: األمر 

وآاثر   ملا حتمل: من تداعيات ؛حملياً وإقليمياً ودولياً 
 قليم، وحتديدًا املساعيكبّية على املنطقة واإل

 اهلادضة حلل الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي، والصراع
 الفلسطيين من خالل حل الدولتني. - العريب

 ؛"إسرائيل"( بني احلزبني األكرب يف 20/4/2020لقد تضمن االتفاق احلاومي األخّي يف )
 Blue and White أو أزرق أبي  Kaḥol Lavan الضان كاحولوحزب   Likud ومها اللياود
ورئيس احلاومة بنيامني  Likud ، إماانية قيام رئيس اللياودBenny Gantz انتسجبقيادة بين 

بضم رمسي يسمح  ،2020يوليو متوز/ يف بداية  Knesset نتنياهو بتقدمي مقرتح قانون للانيست
الغربية وغور األردن واملستوطنات الاربى، وقانوين ألجزاء من الضفة 

كانت سياسة حاومة االحتالل ووضق معظم الباحثني هبذا   بعد أن
 2.سياسة الضم الزاحف هي الشأن

رئيس رئيس الوزراء و من االتفاق بني احلزبني على أن " 28 ينص البند
 اتفاق سالم كي يتم تقدمي  ؛الوزراء البديل يعمالن معاً ابلتنسيق بينهما

 ابإلضاضة إىل ما 3"،ويف كل ما يتعلق إبعالن الرئيس ترامب ،مع اجلّيان
"بدءاً من يوليو ميان لرئيس الوزراء أن يعرض التواضق  29تضمن: البند 

 اجمللسش لنقا ؛ضرض السيادة الذي مت مع الواليت املتحدة يف موضوع
 Political-Security Cabinet( كابينت) والسياسية األمنية للشؤون املصّغر اإلسرائيلي الوزاري

عاد نتنياهو التأكيد على هذا املوقف مراراً أوقد  4.بينت"اواحلاومة وملواضقة احلاومة و/أو الا

 انتسجبين 
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حيث ؛ 26/4/2020ومنها يف بث مباشر جلمهور من املسيحيني األجنيليني األمرياان يف  ،وتاراراً 
اعرتضت حبق إسرائيل يف كل أراضي يهودا والسامرة، والرئيس ترامب وعد أبن  خطة ترامب"  قال

ية أخرى وبعد أشهر سنحتفل بلحظة اترخي ...وعلى غور األردناليهودية عليها يعرتف ابلسيادة 
 5."ها هو وعد الصهيونية يتحقق من اتريخ الصهيونية، مئة سنة بعد سان رميو،

انتس والواليت املتحدة خبطوة أحادية اجلانب بضم األغوار جضهل سيقوم نتنياهو بدعم من 
 سنةذ ًا يف سياسات حاومة االحتالل منايمما يشّال تغّيًا دراماتي، ومناطق من الضفة الغربية

 ،من الضم؟ وما هو حجم األراضي اليت سيقوم بضمها وأهداض: ما هي دواضع نتنياهو ؟1967
من مناطق  %30أي هل سيقوم بضم كلي لااضة املناطق اليت تسمح هبا خطة ترامب والبالغة 

ون الضم لبع  من هذه املناطق؟ أم سيا أم جزئياً  ،الضفة الغربية مبا ضيها الغور واملستوطنات
حمدوداً لاتلة استيطانية أو ثالثة على أكثر تقدير كغوش عتصيون؟ وكيف سيقوم نتنياهو بذلك؟ 

عة واحدة أم ابلتدريج؟ وما هي أهم تداعيات الضم األمنية والسياسية، وكيف ميان دض
 ؟للفلسطينيني مواجهة الضم
 لإلجابة علي:. هذه الورقةما هتدف  هذه األسئلة هي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 من مساحة الضفة الغربية %30ضمه ميثل  "إسرائيل"غور األردن الذي تريد  
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 :الضم: نبذة اترخيية أواًل:
مع هذه املناطق على  1967سنة ومنذ احتالهلا لبقية األراضي الفلسطينية  "سرائيل"إتعاملت 

أهنا ورقة مساومة أو "مناطق ذات أمهية لصد اجليوش العربية، وميان استخدامها كورقة سياسية 
"مصادر املياه يف الضفة الغربية مستودعًا أمنياً  كما أهنا نظرت إىل  6".ضاغطة يف التعامل معها

لذا اتبعت سياسة متناقضة، ضمن جهة بدأت يف  7".سرائيل الشحيح من املياهإحيويً الحتياط 
الشوارع والسيطرة على املزيد من األراضي، لانها مل تقم بضم هذه  بناء املستوطنات ضيها وشق

 وجدتأالعالقة مع الفلسطيين وليس مع أرض:، و  سعت حلسم"مبعىن أهنا  ،املناطق مع سااهنا
 8".بذلك صيغة بينية جديدة تسمح هلا بفعل األمر وعاس:

سرائيلي على الشطر الشرقي من القدس يف لانها مع ذلك قامت بفرض القانون اإل
ا وكان هذقامة، اجلنسية بل اإلومل متنح الساان ، 30/7/1980مث ضمتها رمسياً يف  ،11/6/1967

سرائيلي تطبيقًا ملقولة رئيس الوزراء اإل بروح صهيونية عنصرية
 يف رده على سؤال ،الشهّية Levi Eshkol أشاولليفي 
ل:  "عندما سألت أشاول ما  Golda Meir ولدا مائّيج

أنك  م...ضهأ  عريب؟ أجابين قائالً  الذي ستفعل: مع مليون
واملهر هو األرض والعروس هم  9،ابلعروس"مهتمة ابملهر وليس 

  أبناء الشعب الفلسطيين ساان البلد األصليني.
 أىر بضم هضبة اجلوالن السورية احملتلة، و  1981ديسمرب  ول/األيف كانون  "سرائيل"إمث قامت 
نتاج إأسفر عن وهو ما  Apartheid،10 ايدابرهتأنظام ّثل متُ  "سرائيلإ"سياسات  أن ابحثون كثر

ضئتني من الساان تعيشان يف بقعة واحدة، ولانهما ختضعان ملرجعيتني قانونيتني، وسياستني 
 11.خمتلفتني

برائسة نتنياهو، وزيدة قوة الصهيونية الدينية يف كاضة  2009 سنةيف  عودة اللياود للحاممع و 
ملؤشرات اوكأحد  .مشروع اليمني املركزي ،وحسم الصراع ،أصبح موضوع الضم ،مؤسسات الدولة
مقرتح قانون وخطط لضم مناطق أو أجزاء منها للنقاش  60تقدمي أكثر من  على ذلك ضقد "مت

 جولدا مائريو ليفي أشكول 
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من  ومهمةمرحلة جديدة  أبن عملية الضمّ الباحث  ىوير  12".2018الانيست منذ العام يف 
تنقل: من املؤقت إىل الدائم، وقد تاون املرحلة السادسة من االحتالل على  ،مراحل االحتالل

 والذي قّسم االحتالل إىل مخسة مراحل أو ضرتات Neve Gordon،13 نو وردج ي:ضرضية نيف
  وهي

 .(1980-1967ضرتة احلام العساري ) .1
 .(1987-1981ضرتة االدارة املدنية ) .2
 .(1993-1988ضرتة االنتفاضة االوىل ) .3
 .(2000-1994) سنوات أوسلو .4
  14.(2009-2001ضرتة االنتفاضة الثانية ) .5

  وهي، (2019-2009وميان تقسيم املرحلة السادسة إىل مرحلتني ضرعيتني )
 ،ضعليًا على األرض حيث عززت حاومة االحتالل االستيطان   ؛مرحلة الضم الزاحف

بطريق اثلث جتاوز حل الدولتني  Ben-Eliezer  Uriليعازرإواستخدمت ما وصف: أوري بن 
ومن أهم مالمح هذه املرحلة  انتهاج سياسة تفصل بني  .67وامتنع عن الضم الاامل ملناطق 
بني الفلسطينيني و م داخل الضفة الغربية، هبني الفلسطينيني أنفسو قطاع غزة والضفة الغربية، 

الذين  ،واملستوطنني "إسرائيل"بني و ضمها ضعلياً،  اليت متّ  واملناطق"إسرائيل" بني و ، واملستوطنني
ويبدو أن: ويف حال تطبيق نتنياهو لتعهدات:  15.ذاهتا"إسرائيل" ال يتجزأ من مواطين  ون جزءاً عديُ 

أو حنو ذلك،  2020يوليو متوز/ بدءًا من شهر  الغربية واملستوطناتبضم مناطق من الضفة 
الزاحف من  الرمسي ضستاون هذه بداية مرحلة ضرعية جديدة ميان تسميتها ابلضم القانوين/

كما   ،والذي قد يصل يف مرحلة من املراحل إىل تطبيق توجهات الصهيونية الدينية ،(...-2020)
سرائيل علينا االنتقال من الابح إأرض  "يف موضوع Naftali Bennettت يبينعرّب عنها نفتايل 
ن حندد احللم، واحللم هو أبن تاون يهودا والسامرة جزءًا من السيادة على أإىل احلسم، علينا 
يف  حتديداً وملواقف: األكثر تطرضاً شيئاً ضشيئاً و ، لليمني"إسرائيل" هاذا تقرتب  16.أرض اسرائيل"
 موضوع الضم.

 نيفيه جوردون



  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                6        

  الضماثنياً: دوافع وأهداف نتنياهو من 
صراره إتامن أمهية معرضة دواضع وأهداف نتنياهو من الضم يف أهنا تعطي صورة أوضح ملدى 

 على هذه اخلطوة، وتسهم يف تصور حجمها وطبيعتها، وابلتايل كيفية مواجهتها.
هد لان: كان عمليًا مي ،و أحادي اجلانبأمل يان نتنياهو من دعاة الضم الرمسي أو القانوين 

لوزراء يف منذ تولي: منصب رئيس ا األرضية املناسبة لذلك بعزم ونشاط. وقد اتبع هذه السياسة
، "ج" ، كما أضشل وعرقل "مبادرات الضم يف املنطقة2019سبتمرب أيلول/ ، وحىت 2009 سنة

اوالت وسّد الطريق على حم ،رحياأ على طريق القدس ومنع طرح قانون مستعمرة معالي: أدوميم
وكان إذا ُسئل عن موضوع الضم "أشار بيده راضضاً  17.ضم مناطق أخرى من الضفة الغربية"

 18.ويقول من أجل ماذا؟ وما هي الفائدة من الضم؟ هاذا كان جواب: الثابت"

ويف املقابل عّزز نتنياهو سياسة الضم والقضم الزاحف ضعليًا على األرض، والذي متثل على 
وطنني، يف وكل أنواع البنية التحتية لصاحل املست ،سبيل املثال ابستمرار االستيطان وشّق الطرق

وهو  ،حني يتم وضع العقبات والصعوابت للحد من توسع الفلسطيين صاحب األرض األصلي
طبيعي وضروري، وذلك على العاس متامًا من بع  أهم "شركائ: الطبيعيني" من البيت  ع  توسُ 

حالياً،  Yaminaسابقاً وحزب ميينا  The Jewish Home (HaBayit HaYehudi) اليهودي
نذ دينية، وظهر ذلك جليًا م ةوأيدولوجيألسباب قومية ؛ ج والذين أيدوا الضم الاامل ملناطق

ملية خطة التهدئة  خطوط عـ"ما يسمى ب تينفتايل بينحيث طرح رئيس احلزب  ؛2013 سنة

 نفتايل بينيتو نتنياهو بنيامني 
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 جنيني يف مناطق جتنيس كامل للفلسطي ، واليت تتضمن أيضاً "الفلسطيينسرائيلي اإلإلدارة الصراع 
 ،ايد، واالعرتاف ابلسلطة الفلسطينية كإدارة حام ذايترهتاباأل ادعاءاملضمومة من أجل ضرب 

ورض  عودة الالجئني حىت إىل مناطق السلطة الفلسطينية، وضرورة تعزيز الفصل بني غزة والضفة 
مقبول  ماانية حللإواليت تعين يف حقيقتها القضاء على أي  19، ...الغربية وغّيها من التفاصيل

 قليمياً ودولياً.إ
اب أمنية؟ أم أسب ما الذي جعل نتنياهو يغّّي رأي: وينضم لركب املطالبني ابلضم؟ هل هي

 ؟ أم خليط من كل هذه االسباب؟أيديولوجيةسياسية؟ أم شخصية؟ أم 
  . دور العوامل الشخصية1

بني: خيار ن مجلة من الدواضع أدت إىل تأ ،يشّي السياق التارخيي لتطور موقف نتنياهو من الضم
" اطق يهودا والسامرةعلى منائيلية سر ضرض السيادة اإل"سرائيلي اليمني اإليف أو ما يطلق علي:  ،الضم

شارة وردت يف هذا السياق هي قيام: بعقد صفقة مع إمبا يف ذلك غور األردن، وقد تاون أول 
"تشمل دعم خطوات متنع تقدمي: للمحاكمة،  Right Wing Union حتالف احتاد اليمني

م مناطق الضفة الغربية ضوخصوصاً منح: احلصانة الربملانية، ويف املقابل التزم نتنياهو بتمرير قوانني 
مما يشّي بوضوح إىل دور العامل الشخصي وحتديداً "البقاء السياسي والتهرب من  20،سرائيل"إإىل 

ة تولي: منصب رائسة ن امتنع طيلة ضرت أبعد  ،املالحقات القضائية" يف قرار نتنياهو ابلتوج: حنو الضم
 وبعد أن جنحت حتالفات: مع اليمني يف ولانالوزراء عن ضم ولو شرب واحد من مناطق الضفة، 

 والنجاح بتشايل احلاومة ضقد آن أوان تنفيذ وعده ابلضم. ،الصمود
ضإن نتنياهو يسعى إىل دخول التاريخ من خالل ترك إرث  ،اً لشخصي أيضطار البعد اإويف 

اترخيي خلف: "ويف دائرة نتنياهو الضيقة يقولون  إن: حباجة إىل 
األمر الذي أكده ابحث إسرائيلي   21،"مّياث أو إرث اترخيي

 الباحثني ، كبّيSever Plocker بلوكر سيفرهو  كبّي
يف  ،Yedioth Ahronothأحرونوت  عوتيدي يف االقتصاديني

حيث  ،عملية نتنياهو" - مقالة ل: بعنوان "ضم من أجل التاريخ
 سيفر بلوكر
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 ،حماكمت: القضائية طيل أعمالرض  الباحث أتكيد الداضع الشخصي لنتنياهو املتعلق مبحاولت: تع
لتاريخ كأول ضهو يريد أن ُياتب عن: يف كتب ا ،أبن "الداضع الرئيسي لنتنياهو هو اترخيي اً مؤكد

 22".سياسي جنح يف توسيع حدود السيادة اإلسرائيلية يف الضفة الغربية

ب هو ما قد يدمر إرث نتنياهو وخير  اً إىل الرأي القائل أبن الضم حتديدمن املناسب اإلشارة 
هو  Ari Shavit واألمر مشروط بردة الفعل الفلسطينية، ضإرث نتنياهو وضق آري شبيط ،اترخي:

 ،الضم إىل اندالع احتجاجات ضلسطينية واسعةيؤدي قد و  23.االستقرار مث االستقرار مث االستقرار
نتنياهو  إىل أتثر اً ومن املناسب اإلشارة أيض ردن،كما قد يهدد استقرار العالقات واحلدود مع األ

 ،ث االنغماس والتأثر ابلتاريخمن حي Benzion Netanyahu تسيونبوالده املؤرخ املتطرف بن
م ويف موضوع الض ،هاذا تبدو الشخصنة إذن أحد أهم مسات املشهد اإلسرائيلي بشال عام

 .بشال خاص
 :ياأليديولوج. العامل 2

يف موضوع و يف توجهات نتنياهو وقرارات: بشاٍل عام،  اً مهم اً نصيب ولوجيايلأليدومع ذلك ضإن 
ل ضنتنياهو "هو رجلانها قد ال تاون العامل املركزي يف قرار الضم،  ،الضم بشاٍل خاص

رية اليهودية ئ العنصمبباد اً عميق التزاماً  ملتزمضهو  ،بال ما حتمل الالمة من معىن جيو أيديول
لضمان التفوق  بل أداة ،حبد ذات: اً والبقاء السياسي ليس هدض .الفلسطينية.. ونفي الوطنية ،الدينية

 24".هرالن اليهودي من البحر إىل

ذا هل خيتلط الديين ابلقومي بصور وأشاال متعددة، وقد ياون نتنياهو منوذجاً  "إسرائيل"يف 
االختالط أو اخللط الذي سعت ل: احلركة الصهيونية منذ نشأهتا، مظهره علماين لان: ما زال 

 ميق للتناخ"لنتنياهو يوجد تقدير ع ،يعيش يف كثّي من النخب العلمانية يف أساطّي التاريخ
ظ على  حياضوال ،وال يقيم الشعائر الدينية ،كحجر األساس للهوية اليهودية، وهو ال يؤمن ابهلل

وقد يشال حتالف نتنياهو املتني مع املتدينني بشقيهم " 25".حرمة السبت وال يلتزم ابألكل احلالل
لف هذا التحا حيث شال ،الختالط دواضع نتنياهو اً واضح اً ريدمي والصهيونية الدينية منوذجاحل
 جتديد وبالمات أخرى "تتقاطع رؤية نتنياهو يف ".من الدواضع القومية والدينية والشخصية اً خليط



 9 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

ودة والسيطرة االستيطانية اليت تتمسك ابلع ةاأليدولوجية يف الوطن التارخيي مع السيادة اليهودي
من مؤيدي وقيادات  مهماً  اً كما أن جزء 26"،من أوامر رابنية اً سرائيل انطالقإعلى كل أرض 

انون كوقد انعاس ذلك يف قرار مركز اللياود يف هناية   ،اللياود هم من تيار الصهيونية الدينية
 طناتمستو ضم كل باحلاومة  اليت تدير والذي ألزم ضي: قيادة احلزب، 2017ديسمرب األول/ 

  .مما يعين ضم كل مناطق ج ،الضفة الغربية
يف  اً هر ذلك جليوقد ظ ،بني نتنياهو وحلفائ: من املستوطنني اً ويرى ابحثون أبن هناك ضروق 

وحتاصر العديد  ،ألهنا برأيهم تعرتف بدولة ضلسطينية ؛يرضضوهنااملوقف من خطة ترامب ضأغلبيتهم 
يف و "يرون وبعاس نتنياه ،ضاملستوطنون .من اجليوب االستيطانية املعزولة يف قلب الضفة

ما رؤية بين 27."الفلسطينيني عدوهم الرئيسي والعقبة الرئيسية اليت جيب جتاوزها بال طريقة ممانة
حبد  م ليس مستقالً ضالصراع معه ؛من الال العريب الابّي اً هامشي اً الفلسطينيني "جزء دنتنياهو تع
رى إبسرائيل ادياالية اليت تسالمية الر منا هو جزء  من صراع كبّي بني القومية العربية واإلإ ؛ذات:
 28".لذا تريد تدمّيه ؛للعامل الغريب اً متقدم اً موقع

 ،"سرائيلإ"يف  اً قادت املعسار األكرب حالي ،قومية ميينية ةأيديولوجيهاذا تبىن نتنياهو وقدم 
"معتدل  "إسرائيل"أو ما يطلق علي: يف  ،وهو القومي اليميين احملاضظ يف مقابل معسار وسط يسار

وعالقة الدين  1967سنة  مصّي األراضي احملتلة حيث شالت مسأليت   "،ليربايل إىل يساري
 .يف هذا التقسيم ساساً أابلدولة 

  . العامل السياسي الدويل3
التوج: حنو  يف قرار نتنياهو واأليديولوجيةعلى الرغم من أمهية العوامل الشخصية والتارخيية 

د هذه التوجهات، وعلي: قالدويل قد ياون األهم يف صياغة  - الضم إال أن العامل السياسي
م وشال من حيث حج ،هو األهم يف التأثّي على قرارات نتنياهو هبذا اخلصوص اً ياون أيض

د يف وهذا مستبع ،يدهومضمون وتوقيت الضم بل وأكثر من ذلك  أتجيل الضم لدرجة جتم
 .الظرف احلايل
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اللحظة حسم  اول حىتلذا ضهو حي خطة الضم ضرصةً اترخييةً ال ينبغي تضييعها،يف نتنياهو يرى 
األمرياية  االنتخاابتحيث  ،2020نوضمرب تشرين الثاين/ توجهات: وتنفيذ جزء من خمططات: قبل 

اليت تراجعت ضيها شعبية ترامب، وازدادت ضرص مناضس: 
 .Joe Biden ابيدنقراطي واملعارض للضم جو و الدمي

رض  أن نتنياهو كان ي "إسرائيل"يعتقد البع  يف 
اء العقل ومت إلق ،الضم "حىت جاء ترامب للبيت األبي 

واملنطق من الناضذة، وحتول الضم إىل تطبيق أحالم 
كما   "،صفقة القرن"مب أو ضخطة ترا 29.األجيال"

ولة لد اً هي اخلطة األكثر احنياز  ،عالمتسمى يف اإل
هي و  ،ابت احللول السلمية السابقةنشائها، حيث ألغت أحد أهم أركان وثو إاالحتالل منذ 

ة رائيل ثالثسإاخلطة متنح ، "كحدود للدولة الفلسطينية املستقبلية  1967االعتماد على خطوط 
سيادة واألمر الثالث ال .السيادة على كل الاتل االستيطانية ،على غور األردنمناطق  السيادة 

 ."إسرائيل"وذلك وضق نظرة اإلمجاع يف  30،مستوطنة معزولة" 19على 
 ،ودولياً  لسطينياً املرضوضة ض ،التوسعية والقوميةمن وجهة نظره  وقد ياون اعتقاد نتنياهو صائباً 

 "إسرائيل"ـزة ابلاامل لضإدارة ترامب والثالثية املشرضة على امللف الفلسطيين ضيها منحا
 ،David Friedman ديفيد ضريدمان "سرائيلإ"السفّي األمرياي يف  اً وحتديد ،وللمستوطنني

لضم أكرب مساحة ممانة من أراضي الضفة الغربية مع أقل عدد من  اً والذي يدضع نتنياهو دضع
 Jared Kushner الساان الفلسطينيني، وذلك يف مقابل مستشار وصهر الرئيس جاريد كوشنر

 31،"والذي بدأ يوصف يف "ماتب رئيس الوزراء نتنياهو أبن: يساري على الرئيس، اً األكثر أتثّي 

 سرائيلي.إجيل الضم حلني حتقيق تواضق وطين حيث مييل إىل أت ملواقف: احلذرة من الضم، نظراً 
 
 

 جو ابيدن
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يالند آ راغيو د ب: وكمؤشر واضح على التغّيات يف موقف اإلدارة األمرياية من الضم ما أضا
Giora Eiland يعاين من مشالة كبّية داخلية ومن املشاوك  ترامب ضأوالً  ،"الظروف تغّيت
املعقول االعتقاد أبن أحد أهم معايّي نتنياهو يف مسألة كم يضم من  ومن 32،"االعتماد علي:

حد أو  "أن هذا األمر لن ميس أب هو ؟ومىت يضمها ؟وكيف يضمها ؟األراضي الفلسطينية احملتلة
وإنشاء  ،الفلسطيين عن أعلى سلم األجندة الدوليةكال إجنازي: الابّيين ومها  إبعاد املوضوع 

يشار إىل أن املوقف األمرياي حيتل املاانة  33."حلف غّي رمسي ضد إيران مع األنظمة يف اخلليج
املركزية يف قرار نتنياهو ابلنسبة للضم، مقابل املوقف األورويب الثانوي نسبياً، وهذا ما ظهر يف 

 .يذ الضموليست الدولية شرطًا لتنف الذي جعل املواضقة األمرياية ،االتفاق االئتاليف احلاومي
ربز بوضوح مدى أمهية معرضة دواضع وأهداف نتنياهو من الضم من أجل تقدير موقف توهنا 

 .نتنياهو من:، ومن حيث الام والايف واملواعيد
  العامل األمين واالسرتاتيجي .4

 "سرائيلإ"يف مقابل الدواضع واألهداف السابقة استبعد الاثّي من الباحثني واالسرتاتيجيني يف 
 .ةسة أو اسرتاتيجية، وهذا ما تراه الدرايأن تاون أهداف نتنياهو من الضم أمن

رب غ"إمجاع واسع على أن الاتل االستيطانية واملنطقة الواقعة  وذلك على الرغم من وجود
ولان  ،ارعلى األغو  اً سيطرة اجليش أمني ضاضة الستمرارإ إسرائيل،اجلدار جيب أن تاون بيد 
أي أن استمرار  34".ابتفاق وليس كعملية ضم

الوضع احلايل القائم على السيطرة الفعلية 
 ،"رائيلإس"وليست الرمسية القانونية تضمن أمن 
 ضإّن تغيّي اً بل وعلى العاس من ذلك متام
مر "هو أ الوضع احلايل من خالل الضم الرمسي

ّية، وإن اخلطويتميز ابإلمهال وابملقامرة  ،خطّي
 35."اإلسرائيليألمن القومي ل اً ضسياون هتديد ،وأعلن عن الضم قام ب: نتنياهو ضعالً 
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 Robert روبرت ستلوفوهذا ما أكده أيضًا 

Satloff
راً الضم يشال خط"وان يف مقالة ل: بعن 36
حيث قال  "يشّي حتليل  ،إسرائيل"على أمن 

التالفة والعائد على أن: من األضضل احلفاظ على 
نية، سرائيلية الفلسطيالوضع الراهن يف الساحة اال

نية ابلفعل ابلسيطرة األم "سرائيل"إحيث تتمتع 
 37".الااملة يف الضفة الغربية

إمنا  ،ضماألسباب األمنية واالسرتاتيجية يف مركز خطاب: لصاحل الوحىت نتنياهو نفس: مل جيعل 
صعود اخلطاب  من وأيضًا قد يبدو هذا جزءاً  ،للمربرات التارخيية والقومية والدينية اً أشار حتديد
واضمحالل  ،والذي بلغ ذروت: يف س ّن قانون القومية ،يف السنوات األخّية "سرائيل"إالقومي يف 

مما وصف: عامل االجتماع السياسي  ، أو قد ياون ذلك جزءاً حل الدولتني اخلط األخضر ومع:
األحيان خلف  تقف يف الاثّي من ،"عوامل غّي عقالنية وغّي منطقية االسرائيلي أوري بن إليعازر

 38."ما يبدو كرأي سديد ومتزن للزعامة السياسية، وكقرار مهين لقادة اجليش وضباط:
 

  اثلثاً: سيناريوهات الضم
من حيث  ،من توضيح نوايه احلقيقية حول الضم ،حىت كتابة هذه السطور ،امتنع نتنياهو

م وه ،حىت عن كبار قادة هيئة األركان ورؤساء الدوائر األمنية ،الشال واحلجم أو التوقيت الدقيق
 يونيو/ رب حزيرانبعد ح خصوصاً جتاه املناطق احملتلة، سرائيلية الذين كانوا يصيغون السياسة اإل

 ؛لسياسيةضنتنياهو بتجربت: وقوة شخصيت: مأل الفراغ يف القيادة ا .واحتالل الضفة الغربية ،1967
وقد ياون السبب يف  39.لذا حّد من قدرة اجليش السياسية وقدرت: على صنع السياسة القومية

أو بسبب  ليتمان من املناورة واملساومة ؛ذلك رغبت: يف احلفاظ على كل األوراق قريبة إىل صدره
املالفة أعمال اللجنة املشرتكة اإلسرائيلية األمرياية و  عدم وضوح الصورة ل: نفس:، حيث مل تنت:  

ال وقياس مدى ردود أضع ،أو بسبب حساابت الربح واخلسارة ،إبعداد اخلرائط الالزمة للضم

 روبرت ستلوف
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ان الواضح أبن موعد الضم لن ياون املوعد أو لال ما ذكر من األسباب، ول ،األطراف املختلفة
على األرجح قبل موعد االنتخاابت  ، ولان: سياون1/7/2020 أعلن: نتنياهو وهوالذي 

 وال يقلل هذا من خماطر وتداعيات اخلطوة حملياً وإقليمياً ودولياً. األمرياية أبسابيع كاضية،
 ميان القول أبن شال والضم

لن يتجاوز أحد  وحجم:
يوهات الواقعية الرئيسية السينار 
مع إماانية وجود ، التالية

 .سيناريوهات ضرعية واثنوية متعددة

 
 

 واملباشر: الكلي الضم  السيناريو األول
من مناطق الضفة الغربية وضق  %30ويقصد بذلك قيام نتنياهو وبشال أحادي اجلانب بضم 

 كم  1,200أي ضم  ،من مساحة الضفة الغربية %20.5أو بشال أدق قيام: بضم  ،خطة ترامب
منها أراضي ملاية ضلسطينية خاصة،  %23ألف دومن أي  271من أراضي الضفة الغربية، منها 

 ووضق القانون اإلسرائيلي هي تشمل ،كم( 1,200من  %23ألف دومن تعين  271توضيحًا )
ين، يعيشون على مواطن ضلسطي 13,500ويبلغ عدد سااهنا  ،قرية ضلسطينية من منطقة ب 12

مستغلة ما يسمى إسرائيليًا )اللحظة التارخيية( املتمثلة بوجود الرئيس دوانلد  40،دومن 4,250
وضعف  ،الميواإلس ، وضعف العامل العريب"إسرائيل"املنحازة متامًا لليمني يف  ،ترامب وإدارت:

 االحتادن م وخصوصاً تهديدات الدولية وال تاإلداانومتجاهاًل  ،األورويب واألمم املتحدة االحتاد
طورة وتداعيات من خ "إسرائيل"بل وحتذيرات املستوى األمين يف  ،األورويب والتحذيرات األردنية

سبة ابلن أوهو السيناريو األخطر واألسو  ،الضم الواسع دضعة واحدة وخصوصاً  ،عملية الضم
 للفلسطينيني واملنطقة.

ويزداد األمر خطورة إذا تبني أبن نتنياهو سينفذ تعهده الذي جاء يف مقابلت: مع صحيفة 
  41.عد الضم"يتم منحهم املواطنة اإلسرائيلية ب يف غور األردن لن الفلسطينينيإسرائيل هيوم "أبن 
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 لى الرغم منعهذا السيناريو هو األقرب إىل مطالب املستوطنني ابلضم الاامل والفوري  دويع
رئيس جملس  David Elhayani ، ويقول ديفيد احلياينحتفظهم بل ورضضهم خطة ترامب

 Yesha يشع املسماة، مستوطنات الضفة الغربية

Council،  ما مل يقل: رئيس الوزراء هو أن خطة"
وأن كل هذا  ،هي خطة لتقسيم البالد ترامب
وهو  42،هو رمز إلقامة الدولة الفلسطينية" االتفاق

تقدير خاطئ يدل على مدى تطرف املستوطنني يف 
 هذا السيناريو هو األخطر من دويع .لغربيةالضفة ا

وقد  ،اقتصاديً و حيث تداعيات: املتوقعة سياسياً وأمنياً 
ل مثل أن: حيدد وُيربز املشالة الاربى يف االحتال ،ىتفضل: بع  األطراف من منطلقات أخر 

القائل  اءاالدعن: يعزز من أو أل وضرورة مواجهت: بعد سقوط مشروع أوسلو بشال مدٍو وهنائي،
ة الوضع كما أن: ياشف حقيق  ،يد بال ما حتمل: الالمة من معىناهي دولة أابرهت "إسرائيل"أبن 

والباحث يرى  .والقائم على الضم الفعلي والزاحف ألجزاء كبّية منها ،احلايل يف الضفة الغربية
وإن كانت صحيحة إال أهنا ال تربر الساوت أو الرتحيب بعملية عدوان  االدعاءاتأبن هذه 

ن أراضي الضفة واملتمثلة بضم رمسي ألي جزء م ،ساضر جديدة على الفلسطينيني يف الضفة الغربية
 الغربية احملتلة.

ترى الدراسة  ،ومن جهة أخرى
أبن احتماالت حدوث هذا 
السيناريو وهو الضم الالي ودضعة 
واحدة لال مناطق الضفة الغربية 
)املسموحة وضق خطة ترامب أي 

من الضفة هي احتماالت  30%
  .ضعيفة جداً(

 ديفيد احلياين

 الدقدس( يطنة معاليه أدوميم )شرقمستو 
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 دفعات: على الضم أو التدرجيي الضم  السيناريو الثاين
واملقصود هنا هو البدء بضم جزئي وحمدود حلني الوصول إىل كامل اجلزء املطلوب ضم: وضق 

ن نتنياهو سيقوم إ 17/6/2020إسرائيل هيوم وقد ذكرت صحيفة  .%30 حنووهو  ،خطة ترامب
طانية االستيت خارج الاتل واليت تشمل مستوطنا ،من أراضي الضفة %10بفرض السيادة على 

والضم  .وهذا ما يتعارض على األرجح مع التواضق احلاومي 43،الاربى
: قد يّفوت ، لانةعلى دضعات يسمح لنتنياهو هبامش كبّي من املناور 

ومن  .ريايةدة الرائسة األمود ترامب يف سه الفرصة التارخيية بوجراما ي
رق وهم حزب أز  االئتالفقد ينال مواضقة شركائ: يف  ،جهة أخرى
على  Gabi Ashkenazi انتس وجايب أشانازيجوقادت: بين  أبي 

صاً مقل الدضعة األوىل، إذ يرغب حزب أزرق أبي  أن ياون الضم
وأن  ،ينينيوال يشتمل على عدد كبّي من الفلسط ،ألبعد حد ممان

 44يتم إعطائهم اإلقامة اإلسرائيلية.
فيد رأسهم دي قادة املستوطنات وعلىلان هذا السيناريو يواج: معارضة شديدة من معظم 

وستواج: الدضعة الثانية ضي: على األرجح معارضًة من حزب أزرق أبي  الذي يرى ضرورة  ،احلياين
مر وليس بشال أحادي اجلانب، أو أن يست ابتفاقنيني لياون الضم يالتفاوض مع الفلسط
 يطرة إسرائيلية ضعلية على األرض.أي س ،ما هو علي:الوضع احلايل ك

لطرضني ضمن خالل: ميان ل ،األعلى ابالحتماالتيتمتع هذا السيناريو وضق ما تراه الدراسة 
ما أن هذا ك مؤقتًا حىت الدضعة الثانية، أبهنما حققا ما يريدان االدعاءانتس جومها نتنياهو و 

سيتم و  على املعارضة األمرياية أو األوروبية أو اإلقليمية للضم، السيناريو سيخفف إن مل يق   
يو يسمح لألطراف ن: سينار أتسويق: إسرائيلياً على أن: استجابة للمطالب الدولية واإلقليمية، أي 

 ب:. ابالحتفاء
 

 

 

 جايب أشكنازي
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 احملدود: الضم  السيناريو الثالث
رير ألن كلمة رمزي قد تسهم يف تسهيل مت ؛وقد امتنعت الدراسة عن تسميت: ابلضم الرمزي

هنا قد تعطي اخلطوة واستيعاهبا من طرف الراضضني واملقاومني هلا من الفلسطينيني وأنصارهم، وأل
خاطئًا عن خطورة هذا النوع من الضم، ضضم عشرات اآلالف من الدومنات التابعة  اً انطباع

هنا سرقة أل ؛ةة القانونية والسياسية واألخالقيخطوة رمزية من الناحي اعتبارهللفلسطينيني ال ميان 
 املشروعة. ةقوق الفلسطينياحلعلى  واعتداء

عيات ملا هلذا األمر من تدا "ضم رمزيـ"من املستبعد أن يقوم نتنياهو ابإلعالن عن قيام: ب
خطّية على مستقبل: السياسي وعلى دعم أوساط اليمني ل:، لان: قد يستخدم مصطلح الضم 
 ة.التدرجيي مث ياتفي ابلدضعة األوىل من الضم نتيجة للتفاعالت الداخلية اإلسرائيلية وتلك اخلارجي

ن أن: املرجح أن: سيعل لتحقيق هذا السيناريو ومن ؛يسعى حزب أزرق أبي  ،من جهة أخرى 
جنح يف حتقيق: ضور مواضقة أو إعالن نتنياهو عن بدء اخلطوة األوىل من الضم التدرجيي والزاحف 

 الستيطانيةالبع  الاتل  "رمزيً "قانونيًا ورمسياً، كما يسعى حزب أزرق أبي  أن ياون الضم 
 Camp دكامب ديفيوليس خارجها واليت واضق عليها الفلسطينيون يف مفاوضات   ،الاربى

David Accords  وهي تسمى  ؛وليس بشال أحادي اجلانب ،تبادل األراضي اتفاقضمن
 سرائيلياً مناطق اإلمجاع.إ

هاذا أصبحت ضارة الضم اليمينية إمجاعًا صهيونيًا بني اليمني واليسار واخلالف بينهما هو 
 م والتوقيت وبع  الشروط الفرعية.على احلج
 
 

 

ون فلسطينيون يراقبأطفال 
عمليات جتريف إسرائيلية 

 ألراضيهم ابألغوار
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 :الضمتداعيات  رابعاً:
يرى الباحث أبن الضم سوف ياون ل: تداعيات على درجة أو أخرى من اخلطورة وحتديداً 

 ومها  ئيسينيعاملني ر ، وقد تعتمد درجة اخلطورة على واالقتصاديةمن النواحي األمنية والسياسية 
 .نية ومدى قوهتايردة ضعل الفلسطينيني والسلطة الفلسط أواًل 
ة األوىل على وكال العاملني يعتمدان ابلدرج ،ردة الفعل الدولية وحتديداً من قبل األوروبيني اثنياً 

 .ن واسعاً أم تدرجيياً أم حمدوداً أكا سواء حجم وعمق الضم
 :. التداعيات األمنية1

السيطرة  األمنية على "إسرائيل"ال تتعلق التداعيات األمنية هنا بتحسني أو زيدة قدرات 
وعلي: ضإن  ،ضمناطق الضفة ابلاامل تقع حالياً حتت مثل هذه السيطرة واالسرتاتيجية،التاتياية 

ٍة وقدرٍة قوًة إىل قوهتا، بل قد يعرض ما متتلا: من قو  "إسرائيل"الضم الرمسي أو القانوين لن يزيد 
، )بل حفظللت يوقد ياون هذا األمر هو الداضع الرئيس .واضحة للخطرسرتاتيجية مستقرة و ا

طة الضم أحادي خل "إسرائيل"أبداه معظم القادة العساريني واألمنيني يف  وهو ما (وأحياانً الرض 
 Amos عاموس يدلنيو  45،يورا آيالندغأمثال سابقني ت وضق ما أكده قادة وجنراال ،اجلانب

Yadlin،46  عاموس جلعادو Amos Gilad،47  الذي أشار بشال خاص ملخاطر ضم غور
ناجح مع والتنسيق األمين ال ،األردن على العالقات األمنية "الرائعة مع اململاة األردنية اهلامشية

من البحر  اسرتاتيجيعمق بو  ،جناز غّي مسبوقإب "ائيلإسر "حيث تتمتع  48،السلطة الفلسطينية"
تهديدات الو  "رهاباإل"وهو جمال يوضر هلا هدوءًا واستقرارًا من  ،األبي  وحىت األردن والعراق

 49.العسارية

 غيورا آيالند عاموس ايدلني عاموس جلعاد 
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إن من الواضح أبن عملية ضم أجزاء من الضفة سوف تؤدي إىل اندالع مظاهرات 
لة، وقد تؤدي وهذا حمتمل بدرجة ضئي ،إىل درجة انتفاضة اثلثةواحتجاجات ضلسطينية قد تتطور 

حمدودة  ن تتحول إىل حربأمن املمان أيضًا إىل اندالع اشتباكات مسلحة يف الضفة الغربية 
قد عزز من و  الذي تسيطر علي: ضصائل املقاومة الفلسطينية بقيادة حركة محاس، ،مع قطاع غزة

الذي أكد ضي: أبن محاس يف  ،25/6/2020ب القسام ذلك خطاب الناطق الرمسي ابسم كتائ
إّن املقاومة تعترب هذا القرار إعالن حرٍب على شعبنا "غزة سرتد على قرار الضم بشال مؤمل، 

الفلسطيين، وإن املقاومة يف هذه احلرب ستاون احلارس األمني والويف للدضاع عن شعبنا وأرض: 
 Alex ألياس ضيشمان وقد كشف املراسل العساري لصحيفة يديعوت أحرونوت 50".ومقدسات:

Fishman يف الضفة  لتصعيد األمينالنقاب عن قيام اجليش ابالستعداد ألربعة سيناريوهات من ا
ا إسرائيلياً وميان استيعاهب ،أدانها اهلدوء احلذر الذي يشمل احتجاجات حمدودة ،الغربية بعد الضم

وتتضمن اشتباكات واسعة مع أجهزة  ،بسهولة نسبية، وأعالها الدرجة الرابعة وهي األخطر
يف ي مما يستدعي جتنيد واسع لالحتياط والقيام بعملية شبيهة ابلسور الواق ،السلطة الفلسطينية

 ابهظاً. والفلسطينيني مثناً  "إسرائيل"ستالف  ،2002سنة 
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ضيشمل احتجاجات أوسع ومظاهرات كبّية، والسيناريو الثالث يشمل  ؛السيناريو الثاينأما 
سرائيلية من قبل خالي محاس النائمة إاستخدام السالح وانطالق عمليات عسارية ضد أهداف 

فة وسيضطر اجليش لتشغيل قوات إضاضية مبا ضيها ألوية النخبة يف الض ،وأضراد من تنظيم ضتح
 51.الغربية

ن السيناريو الراجح هو ما بني الثاين والثالث ضاألول أويرى الباحث 
ة أو والرابع مستبعدان، ألن التجربة التارخيية تظهر حترك الفلسطينيني بصور 
 يف أبخرى عندما تنتهك حقوقهم بشال ضظ، كما سيتم يف عملية الضم،

و ى نية السلطة الفلسطينية االخنراط أاملقابل ال تظهر مؤشرات جدية عل
حىت السماح للجماهّي الفلسطينية ابالشتباك مع االحتالل بشال جيعل 

وج: ملصاحلة عدم الت ابإلضاضة إىلاالحتالل يعيد حساابت: يف قرار الضم، 
وطنية ضلسطينية داخلية، والسماح للفصائل ابلتحرك احلر ملواجهة قرار 

ل تدهور األوضاع دون ختطيط أو رغمًا عن الضم، ومع ذلك ضمن احملتم
  اجلهود املبذولة لضبطها لتصل إىل السيناريو الرابع.

ضقد حذر قادة الدوائر األمنية  ،وأًي كان شال أو درجة التصعيد
لل كما أشار احمل  .)كضم األغوار( اإلسرائيلية من عمليات أحادية اجلانب

لصحيفة هآرتس إىل أن "نتنياهو   Amos Harel رئيلاعاموس هالعساري 
وذلك بعد  ،يف سبتمرب املاضي االنتخاابتكان ينوي ضم األغوار عشية 

يس حذر رئ حيث .تلفونية عاصفة من قادة األجهزة األمنية اتصاالت
نداف رئيس جهاز الشاابك و  Aviv Kochavi األركان أضيف كوخايف

من التداعيات اخلطّية النامجة عن عملية  Nadav Argaman مانغأر 
من اهنيار السلطة الفلسطينية ونشوء أوضاع  ومن ذلك التحذير 52.الضم"

يف  واستعداد اجليش انتشاروتتطلب إعادة  أمنية جديدة وغّي مستقرة،
 القدس على وج: اخلصوص.شرقي الضفة الغربية و 

 عاموس هارئيل

 أفيف كوخايف

 نداف أرغمان
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  . التداعيات السياسية2
تداعيات أبن: ستاون لعملية ضم أجزاء من الضفة الغربية نتائج وآاثر و  جُيمع املراقبون والباحثون

ذه التداعيات أبن أهم ه هذه الدراسة . وترىسياسية على الفلسطينيني واإلسرائيليني واملنطقة
لقضاء على أي إماانية لتسوية سياسية بني الفلسطينيني ودولة االحتالل القائمة على ما ا هي 

وتعزيز أضاار ورؤى ومواقف اليمني  ،1993 سنةأوسلو املوقع  اتفاقوإلغاء  ،يعرف حبل الدولتني
ة اليهودية على ب الدولرك  وتعزيز مُ  ،االنفصالبداًل من  االنضماماإلسرائيلي املتشدد القائم على 

وتعزيز  53،(ابلدميوقراطية االستعماري الايان اإلسرائيليوصف رض  " )نالدميوقراطية"حساب 
  54،دة"ضماً جوهريً يف الضفة سيضع إسرائيل يف موقع دولة متمر غّي أن " .اإلسرائيلي يدااألابرهت

 كما أشار اجلنرال عاموس يدلني.
الباحث و  دوليًا وعلى نطاق واسع عربيًا وضلسطينياً، "حاًل عاداًل ومقبوالً "حل الدولتني  دُ عيُ 
لتارخيية، األن: يتضمن تنازاًل عن معظم أرض ضلسطني ه عاداًل أو مقبواًل ار وال يهذا احلل  يرض 

  .مجاهّي واسعة من الشعب الفلسطيين والعريب واإلسالميوهو رأي 
كما   يينلمشروع الوطين الفلسطحّل الدولتني األهداف املرحلية لضقد عاس  ،أما ضلسطينياً 

وعلى الرغم  .ياتالسبعينمنذ أواسط حددت: منظمة التحرير الفلسطينية اليت تقودها حركة ضتح، 
شيئاً  قد أضافإال أن:  ،ولتني قد بدأ قبل الضمأن هذا احلديث عن انتهاء إماانية حل الد من

ة مرحلة إماانية حل الدولتني على األقل ابلطريقة املطروح انتهاءوهو  ؛مهمًا لتعزيز هذا التوج:
االعتقاد أبن احتالل إسرائيل األراضي  ،"ومن ميزات املرحلة املنتهية 1993 سنةمنذ أوسلو 

هو احتالل مؤقت سيفاوض علي: اإلسرائيليون إلهنائ: حبسب  1967الفلسطينية منذ العام 
 55."دالت مقبولة ضلسطينياً وعربياً معا
ومن أمهها ضرورة إعادة االعتبار  ،وهلذا ما ل: من تداعيات ،الضم هذا االعتقادضعف يُ 

أي وقف التنسيق األمين ووقف كل أشاال التعاون مع  ،للمقاومة الفلسطينية بااضة أشااهلا
لطة وعلى رأسها الس ،سسات الشعب الفلسطيينل مؤ ب  ت االحتالل اإلسرائيلي من ق  سلطا

ن مركبات هوية أساسيًا م وبعدها وحىت اليوم مركباً  "املقاومة قبل النابة، ؛ حيث إنالفلسطينية
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لى االستمرار وعلى عدم وتقوي قدرت: ع ،ضهي اليت تزود الفلسطيين بارامت: وإنسانيت:، الفلسطيين
 56.وتشحن القوة التحررية الاامنة" ،الدونية والوحشية والظلم

 ،وهذا يتطلب ابلضرورة حتقيق املصاحلة والوحدة الوطنية الفلسطينية دون أي شروط أجنبية
 19/5/2020 يفومن التداعيات السياسية للضم أيضاً ما أكده الرئيس حممود عباس يف خطاب: 

 57،ل"معها ابلاام واالتفاقاتأوسلو  اتفاق"أن سلطة االحتالل قد ألغت  رداً على قرار الضم

 علي الذي ال يبدو كذلك حىت اآلن.وحقيقة هذا املوقف ختضع للسلوك الفلسطيين الف
يد ارهتألابحنو ا ابستمرارالزاحفة  "إسرائيل"من الواضح أيضًا أبن الضم سيعزز من توجهات 

 ألابرهتايداوالذي يتأسس خبالف االحتالل العساري احلايل "يتأسس نظام  ،والتمييز العنصري
 58.ريعياً"وعلى تنظيم: هلذا احلسم دستوريً وتش ،بوصف: نظاماً سياسياً على حسم مسألة املواطنة

 "إسرائيل"ـكما حذر معارضي الضم من قادة وجنراالت ومفارين إسرائيليني من أن الضم سيضر ب
ري اإلشارة إىل ومن الضرو  .وسينقل االهتمام من التهديد اإليراين إىل املوضوع الفلسطيين ،دولياً 

م هو أحد أه ،وإقامة دولة يهودية واحدة من البحر إىل النهر ،أن القضاء على حل الدولتني
مبعىن أن بع  هذه التداعيات واآلاثر للضم هي أهداف مقصودة  ،"إسرائيل"أهداف اليمني يف 

 وليست كامنة أو غّي مقصودة.
-وبشال عام ميان القول أبن اليمني مييل للمخاطرة واملقامرة "من أجل إمياهنم املسيحياين 

   59."لسرائيإعلى ن التهديدات احملتملة القوجمي، وهم مييلون للتقليل م

وقد خلصها  ،أهم التداعيات السياسية للضم، ولال منها تداعيات تفصيلية أخرىهي هذه 
سرائيلي بقول:  "هدف من يطالب ابلضم واضح  إلغاء اتفاقات أوسلو وإحباط حل إابحث 

 60.القوجمي" اينالدولتني، ودضع الفلسطينيني إىل األردن، وحتقيق حلم املسيحي
 :االقتصادية التداعيات .3

 الواملتواجد يف املناطق اليت ينوي االحتالل ضمها إلي: بش ،الشعب الفلسطيين بشال عام
وابلتايل هو من سيدضع التااليف واألمثان الباهظة أكثر باثّي من دولة  ،هو الضحية ،خاص

 االحتالل.
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ألن: هو  حملتل"ا على "اجلانب االسرائيليهو  ،كما أصبح واضحاً ،  هذه الورقةولان الرتكيز يف 
ن ومعرضة حساابت الربح واخلسارة لدي: هي األهم يف تقدير موقف: م ،من سيقرر يف هناية املطاف

الضم من حيث مىت سيضم؟ وكم سيضم؟ واليت ينبين عليها استخدام أساليب املواجهة األجنع 
 ماان.هذا القرار أو ختفيف أضراره قدر اإل إلسقاط

إن تااليف الضم االقتصادية تبلغ وضق البحث الذي مت لصاحل 
 Commanders for سرائيلإمجعية "قادة من أجل أمن 

Israel’s Securityبرائسة اجلنرال احتياط أمنون ريشف " 
Amnon Reshef  مليار دوالر( 2.1)حنو  مليار شيال 7.5سيبلغ 

مليار  0.5)حنو  مليار شيال 1.8ن خيصم منها أميان  سنويً،
كما سيؤدي الضم يف   .زيدة مدخوالت الدولة من الضم دوالر(

أسوأ حاالت:  أي اهنيار السلطة الفلسطينية، وجولة قتالية جديدة 
 مليار دوالر( 1.1)حنو مليار شيال  4ألف جندي احتياط للضفة بتالفة  30مع غزة إىل إدخال 

ات عن اخلدم ملواجهة املقاومة الفلسطينية يف غزة، عدا مليار دوالر( 2.6)حنو مليار شيال  9و
  61.وب أ لتقدميها للفلسطينيني يف املناطق املضمومة مبا ضيها "سرائيلإ"املدنية اليت ستضطر 

جملة  ويف هذا السياق نشرت ،رليها البحث املذكو إوهناك تااليف أمنية ومدنية أخرى أشار 
أرقام وتااليف الضم على النحو  2020يف منتصف حزيران/ يونيو  TheMarkerذي ماركر 

 )حنو شيال 25,100التايل  كل مواطن ضلسطيين يتم منح: إقامة بعد الضم يالف الدولة 
شيال  6,200أتمني وطين،  دوالر( 3,200)حنو شيال  11,200تشمل  ،سنويً  دوالر( 7,200
، تعليميةخدمات  دوالر( 1,600)حنو شيال  5,600و ،خدمات صحية دوالر( 1,800)حنو 
 يف املقابل يدضع الفلسطيين ضرائب .تااليف حاومية أخرى دوالر( 600)حنو شيال  2,100و

مبا ضيها الغور واليت  ج،، كما أن ضم كل مناطق دوالر( 1,700)حنو  شيال 5,900بقيمة 
سنويً، أما ضم كل  مليار دوالر( 2.4)حنو مليار شيال  8.4ألف ضلسطيين سيالف  300 تضم

 أمنون ريشف
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مليار  14.8)حنو مليار شيال  52 "سرائيل"إستالف  ،مليون ضلسطيين 2.6الضفة الغربية أي 
 62.سنويً  دوالر(

 وجدتُ ن "اخلارطة املرضقة خلطة القرن أأشار اجلنرال عاموس يدلني إىل  ،ومن جهت:
وستاون تالفة توزيع الاتائب عليها ما  ،كم  1,800-1,600سرائيل حدودًا طويلة من إل

مع الوضع يف وكل هذا أييت  63،سنويً" مليار دوالر( 2.9)حنو مليار شيال  10 ـال يقارب
ة حدوث موجة ، واليت ستتزايد مع احتمالي"سرائيلإ"املشاكل االقتصادية اليت تعاين منها  االعتبار

حصاء املركزي اليت نشرها ماتب اإل، ومن ذلك املعطيات COVID-19 اثنية من الاوروان
 ضاضةابإل، مليون عاطل حنوحول وصول عدد العاطلني عن العمل إىل  22/6/2020سرائيلي يف اإل

سرائيلي سيجد صعوابت مجة للعودة ، وأبن السوق اإل%21إىل بلوغ نسبة البطالة الفعلية إىل 
  64.مع احتمالية حقيقية حلدوث احتجاجات اجتماعية ،للعمل

طالب  ،إىل التداعيات األمنية سالفة الذكر ابإلضاضة ،سبق من التااليف االقتصادية ما لال
الذي آيالند  اغيور ومنهم  ،جنراالت وقادة سياسيون نتنياهو ابلرتاجع عن قراره ضم أجزاء الضفة

ألمنية مع األزمة ا بعد الاوروان "سرائيل"إحذر من اجتماع األزمة االقتصادية اليت تعاين منها 
ها من يغّي منطقية ال تربرها الفائدة املشاوك ض بسبب قرار الضم، مما يشال "خماطرة ؛املتوقعة

  65.عملية الضم أحادي اجلانب"

بية ما سترتك: من عقوابت دولية وأورو  ،ومن ضمن التااليف واملخاطر االقتصادية املتوقعة
تماالت والذي يقضي على اح ،نتيجًة لقرارها املخالف للقانون الدويل ؛"سرائيل"إحمتملة ضد 

ي شريك "هتدد أورواب اليت ه عاموس يدلني إلي:التسوية السياسية املدعومة دولياً، وهو ما أشار 
ألن  ؛ابملس ابلتعاون االقتصادي معها، والصني ليست بديالً عن أورواب إلسرائيلجتاري أساسي 
  66.اون معها ستزيد من توتر العالقات مع أمرياا"أي زيدة يف التع

"،  سرائيلإ"سرائيلية املتوقعة، واليت حذر منها الاثّيون يف ضهل ستؤدي التااليف واخلسائر اإل
 للرتاجع عن قرار الضم؟، كما سبق ذكره
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و شرط ميان وه ،سرائيلياً إرى الباحث أبن هذا ممان شريطة اقتناع نتنياهو أهنا ال تطاق ي
ن خالل املقاومة م بوضوح يف إجياده اإلسهامالعامل للفلسطينيني والعرب واملسلمني وكل أحرار 

 والضغوط املختلفة اليت ترضع تااليف الضم وتفقده معناه ومربرات:.
 

  خامساً: استنتاجات وتوصيات
 ووضقاً للنتائج ،ردضعات وحبذقرار نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية على األرجح على سيتم . 1

 واآلاثر األمنية واالقتصادية والسياسية الدولية، وقد يبدأ ضعلياً خالل الفرتة القريبة القادمة.
منذ خطة ترامب،  تأنش اليت ةالدولي ةالسياسي هي البيئةنتنياهو للضم العناصر املشجعة ل. أهم 2

الضم من  اخلصوص قادر على التأثّي على قرارمما يعين أن املوقف العريب والشعيب على وج: 
 خالل الرض  واالحتجاج بااضة األشاال املمانة واملشروعة.

ل التحركات من خال ،. ميان للشعب الفلسطيين اذا تضاضرت جهوده وقف أو جتميد هذا القرار3
القدس ا ضيها مبيف الضفة الغربية  املقاومةومنها االحتجاجات الشعبية وتصعيد  ،املعارضة ل:
 ورويب.قرار نتنياهو واملوقف الدويل واألمرياي واأل سينعاس بشال قوي علىمما  ،وقطاع غزة

 زراعية فلسطينية يف منطدقة األغوار أراض  
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