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لضم ثلث الضفة:
املشروع اإلسرائيلي ّ
واشنطن تعيد النظر في التوقيت وطريقة التنفيذ
صفقة القرن كانت الهدية االمريكية الثمينة الرسائيل .احدثت تحوال يف مجرى الرصاع الفلسطيني ـ االرسائييل ملجرد ان
ارسائيل ،غري آبهة مبصري الخطة االمريكية وما ستؤول اليه ،اعتمدتها اساسا للتعاطي مع الفلسطينيني ،واعتربت كل مكسب
فيها امرا واقعا ال رجوع عنه
ابرز هذه املكاسب اعطاء ارسائيل
الحق يف االحتفاظ بالسيادة يف جميع
مستوطنات الضفة الغربية ،وبقاء
السيطرة االمنية الكاملة يف غور االردن.
فام كادت حكومة الوحدة تتشكل يف
ارسائيل بالرشاكة بني بنيامني نتنياهو
وبيني غانتس ،حتى سارعت اىل اقتناص
فرصة الرئيس االمرييك دونالد ترامب
التاريخية ووضعت عىل رأس جدول
اعاملها مسألة ضم القدس بشكل كامل،
اضافة اىل اراض يف الضفة ،مبا يف ذلك
غور االردن وشامل البحر امليت.
يشكل غور االردن بالنسبة اىل ارسائيل
اهمية اسرتاتيجية ،امنية واقتصادية.
فاالغوار من اخصب االرايض زراعيا،
وترتكز فيها العديد من آبار املياه،
وارسائيل تستغل  85يف املئة من املياه
فيها ،كام تسيطر عىل  55يف املئة من
مياه نهر االردن ،وتريد ارسائيل السيطرة
عليها بشكل كامل من دون ان تتقاسمها
مع احد .كام ان السيطرة عىل االغوار
تحول عمليا دون وجود اي سيادة
للسلطة الفلسطينية عىل مناطقها ،فضال
عن انها مساحات كبرية بعدد سكان
قليل ،لذلك فهي منطقة مثالية للضم.
لكن يف الواقع ،هناك عقبات سياسية
وعملية يف وجه مرشوع الضم:
 -1مشكلة الوجود الفلسطيني يف
هذه املناطق هي االصعب واالكرث
تعقيدا من بني القضايا .فعىل رغم ان
املستوطنات مبنية عىل مساحات صغرية
ومتناثرة اىل حد كبري ،اال انها بنيت يف
اماكن قريبة من التجمعات السكانية
الفلسطينية وهو ما يعيق التوسع

نتنياهو لن يفوت
فرصة اميركية سانحة
واملسألة عنده مجرد
توقيت واخراج

العمراين الفلسطيني يف املستقبل .املقلق
يف ذلك هو ان هذه املناطق تشكل
خزان الضفة الغربية من االرايض التي
ميكن استثامرها يف البناء والتوسع ،لكن
ارسائيل منعت عنهم تراخيص البناء.
الضم سيعزل هذه املناطق عن بقية
املناطق الفلسطينية االخرى يف الضفة،
وسيواجه سكانها صعوبات اكرب يف التنقل
والتمدد والبناء ،ومحاولة االستقالل
اقتصاديا عن االحتالل ،عىل الرغم من
كل ما يروج حول الطروحات االقتصادية
للحل .وستستمر السيطرة الكاملة عىل
املعابر ،كام هو واقع الحال ،ويظل تنقل
الفلسطينيني خارج فلسطني محكوما
مبوافقة االحتالل.
 -2االنقسام والتجاذب عىل الساحة
االرسائيلية ،بني من يطالب بالحد االقىص
من الضم ،ويرى انه ينبغي استغالل
هذه الفرصة التاريخية يف هذا االتجاه،
ومن يرص عىل ان يبقى سقف الضم
مخطط ترامب .ويحذر خرباء وجهات
سياسية من ان الضم لن يغري من الوقائع
امليدانية ،فاالحتالل قائم مع الضم ومن

دونه لكن امثانه قد تكون سياسية ،ومبا
يؤثر عىل مواجهة تهديد ايران والجبهة
الشاملية التي تحتل رأس اولويات االمن
القومي يف هذه املرحلة.
يثري الضم انقسامات شديدة يف ارسائيل
نفسها ايضا ،خصوصا وان نتنياهو يخبئ
تفاصيل مخططه ،وميتنع عن اطالع
اصحاب الشان عليها .ال احد يف جهاز
االمن االرسائييل ،سواء وزير االمن بيني
غانتس او رئيس اركان الجيش افيف
كوخايف او اي من ضباط الجيش ،يعلم
ماذا يقصد نتنياهو بالضم ،هل ينوي
ضم الضفة الغربية بكاملها ام جزء منها؟
وهل هذا الجزء هو غور االردن ام شامل
البحر امليت ام املستوطنات ام كل هذا
معا؟ وهل سيفعل ذلك  -كام يطلب
غانتس -بالتنسيق مع الفلسطينيني ام
من دونهم؟
 3موقف االدارة االمريكية املتحفظة عنالتوقيت واملمتنعة عن اعطاء ضوء اخرض
لنتنياهو .مسألة ضم اراض فلسطينية
يف الضفة الغربية ،شكلت احد محاور
املحادثات التي اجراها الشهر املايض
وزير الخارجية االمرييك مايك بومبيو
يف ارسائيل ،مشددا عىل ان واشنطن
تطلب تأجيل الضم اىل حني استنفاد
فرص ارشاك الفلسطينيني وال تلتزم اي
جدول زمني تضعه ارسائيل للرشوع
يف اجراءات الضم خالل الفرتة املقبلة.
اما التحفظ االمرييك عىل مسألة الضم،
فيعود اىل تداعيات محتملة مثل نشوب
ازمة سياسية خطرية مع االردن ومع
السلطة الفلسطينية ،وحدوث تطورات
ميدانية وزعزعة االستقرار عىل الحدود

عملية الضم
لن تغري من
الواقع الذي
يرزح تحته
الفلسطينيون
منذ احتالل
ارسائيل للضفة
وغزة.

تنديد دولي بخطة الضم
عبوا فيه
اصدرت مجموعة مستقلة من خرباء حقوق االنسان يف االمم املتحدة بيانا مشرتكا ّ
عن االستياء من دعم الواليات املتحدة لخطة نتنياهو ،واكدوا انها غري قانونية.
وقال البيان ،ان ضم اراض محتلة هو انتهاك خطري مليثاق االمم املتحدة ومعاهدات جنيف،
ويتناقض مع قاعدة اساسية اكدها مرارا مجلس االمن التابع لالمم املتحدة والجمعية العامة،
مفادها ان االستيالء عىل االرايض بالحرب او بالقوة غري مقبول.
اضاف البيان ان ما سيتبقى من الضفة الغربية بعد ضم حواىل  30يف املئة سريقى اىل
"بانتوستان فلسطينية".
ويشري تعبري بانتوستان تاريخيا اىل املناطق االقليمية املنفصلة املحددة كاوطان ،يف ظل نظام
الفصل العنرصي الذي كانت تتبعه جنوب افريقيا.
كام وصلت رسائل اىل وزارة العلوم االرسائيلية من ديبلوماسيني يف االتحاد االورويب ،هددت
عمليا بوقف املشاركة االرسائيلية يف برنامج اوريزون  2020الذي يعترب اكرب منصة يف العامل
لتمويل االبحاث ودعم االبتكار ،بينام دعا وزراء خارجية االتحاد االورويب واشنطن اىل
املشاركة يف مبادرة دولية العادة ارسائيل والفلسطينيني اىل طاولة املفاوضات.

الرشقية االمنة مع االردن .وبالفعل،
جاء الرد االول من العاهل االردين امللك
عبدالله الثاين الذي اكد ان ضم اجزاء من
الضفة الغربية سيؤدي اىل صدام كبري مع
بالده ،محذرا من انهيار السلطة الوطنية
الفلسطينية ،الذي سيتبعه املزيد من
الفوىض والتطرف يف املنطقة.
وفيام نقلت االذاعة االرسائيلية الرسمية
عن مصدر ارسائييل كبري قوله ان واشنطن
اوعزت اىل نتنياهو بوقف خطة ضم
االرايض يف الوقت الحارض ،الن البيت
االبيض تلقى رسائل غاضبة ومعارضة
لهذه الخطة ،من دول عربية مؤثرة مثل
مرص ،والسعودية ،والكويت ،واالردن...
اكد غانتس عىل صحة االنباء التي تقول
ان االدارة االمريكية تعيد النظر يف
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مسألة الضم من حيث طريقة التنفيذ
وموعده ،وذلك اوال بسبب انشغالها
يف الهبة الشعبية الداخلية ،وثانيا
بسبب اعرتاضات من الدول العربية،
وثالثا بسبب الخالفات بني املستوطنني
ومظاهر العداء التي عرب عنها بعضهم
ضد ترامب.
 -4املوقف االورويب الذي تعرب عنه املانيا
الصديقة والحليفة الرسائيل وترأس
هذا الشهر االتحاد االورويب ومجلس
االمن ،وهو موقف معرتض يصل اىل
حد البحث يف فرض عقوبات ،مثل منع
ارشاك ارسائيل يف اتفاقات التعاون ومنح
جديدة يف مجال االبحاث االكادميية،
وعقوبات عىل مستوى العالقات املبارشة

يشكل غور
االردن
بالنسبة اىل
ارسائيل اهمية
اسرتاتيجية
امنية
واقتصادية.
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االتحاد االوروبي يفكر
في العقوبات واالعتراف
بدولة فلسطني

بني الدول .وحتى ان دوال اوروبية عدة
ابدت استعدادا لالعرتاف بدولة فلسطني.
وسط كل ما تقدم ،ال يزال من غري
الواضح او املحسوم ،ارسائيليا ،حتى
بالنسبة اىل القوى اليمينية القومية
والدينية ،امكان ضم الضفة الغربية

كاملة او بعض منها ،اذ ترجح اغلب
التوقعات ان الضم سينحرص يف مناطق
الكتل االستيطانية الكربى القريبة من
الخط االخرض ،ومنطقة غور االردن،
لسبب بسيط يتعلق بحرصها عىل االبقاء
عىل معادلة ضم اكرب مساحة من االرض
مع اقل قدر من السكان ،مع الحفاظ
عىل بقاء نوع من الكيان الفلسطيني.
بالنسبة اىل التغريات ،فمن الواضح ان
عملية الضم لن تغري من الواقع الذي
يرزح تحته الفلسطينيون منذ احتالل
ارسائيل للضفة وغزة ( ،)1967لجهة
سيطرتها عىل حياتهم ،وتحكمها باالحوال
االقتصادية واالجتامعية عندهم،
وانشائها املستوطنات ،ومحاولتها

تهويد القدس والضفة ،لكن ما سيتغري
هو تعامل ارسائيل مع تلك املنطقة
باعتبارها جزءا من اراضيها ،وهو امر
من املبكر تبني تفاصيله او ترجامته يف
مختلف املجاالت .ما يعني ان الخطوة
االرسائيلية املقبلة ،مهام كان شانها او
حجمها ،ستضع ارسائيل امام مسؤوليات
وتحديات عديدة ،اهمها:
 ستنفض يدها من عملية التسوية معالفلسطينيني ،بعد ان كانت دفنت اتفاق
اوسلو ورفضت تنفيذ االستحقاقات
املطلوبة منها يف الحل االنتقايل املنصوص
عليه يف ذلك االتفاق.
 ستكون مسؤولة مبارشة عن وجودعدد كبري من الفلسطينيني ضمن دائرة
سلطتها يف كل املجاالت ،ما يضعها يف
احتكاك ،او يف اختبار جديد مع السلطة
الفلسطينية ،ورمبا االمر يصل اىل حد
االطاحة بتلك السلطة او االبقاء عليها
كسلطة حكم ذايت ـ اداري.
 هذه الخطوة ستعيد داخليا ،طرح قصةالقنبلة الدميوغرافية ،واملخاوف عىل
يهودية الدولة ،كام سيعيد خارجيا ،قصة
التناقض بني ارسائيل كدولة دميوقراطية
وبني كونها دولة استعامرية وعنرصية،
ويف الحالني فانها ستكون مستقبال امام
تحدي كونها دولة ابارثايد ،او دولة
مواطنني متساوين.
 ال شك يف ان اية خطوة ارسائيلية يف هذااالتجاه ستفيض اىل رد فعل فلسطينية،
من ضمنها الغاء التنسيق االمني .وهناك
اعتقاد بأن السلطة الفلسطينية ستمتنع
عن قطع العالقات بالكامل مع ارسائيل،
لكنها ايضا قد تبادر اىل خطوات ضد
مصلحتها اذا واجهت معارضة داخلية،
خاصة من جانب حامس ،التي يتوقع
ان تحاول استغالل االحداث يك تعزز
مكانتها يف الضفة عىل حساب السلطة
الفلسطينية ،مبا يؤدي اىل انهاء حال
التنسيق االمني .كذلك هناك تداعيات
اخرى قد تنشأ عن ذلك ،ابرزها احتامل
انتفاضة شعبية جديدة.

التحفظ االمرييك عن الضم يعود اىل تداعيات محتملة مثل نشوب ازمة مع االردن والسلطة الفلسطينية.

يثري الضم انقسامات شديدة يف ارسائيل ،خصوصا وان نتنياهو يخبئ تفاصيل مخططه.

الضم ينسف ما
تبقى من عملية السالم
وحل الدولتني

عىل الرغم من وجود محاذير ،لن يض ّيع
نتنياهو هذه الفرصة ،فالقرار متخذ
واملسألة توقيت واخراج وتأرجح بني
احتاملني :تأجيل الضم او ان يقدم نتنياهو
عىل ضم ثالث مناطق يف الضفة كمرحلة
اوىل ،وهي التي تحظى باجامع ارسائييل
داخيل وامرييك ،مع االمتناع عن ضم االغوار
خشية تدهور العالقات مع االردن.
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