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تأيت ورقة املوقف الثالثة هذه ضمن سلسلة املوجزات التي تصدرها »الشبكة الدولية لخرباء القضية الفلسطينية« لرتكز عىل خطط 

دولة االحتالل اإلرسائييل غري الرشعية املعلن عنها لضم أجزاء كبرية من الضفة الغربية، مبا يف ذلك غور األردن. تأيت خطط الضم هذه يف 

الوقت الذي تواصل فيه حكومة االحتالل اإلرسائيلية تنفيذ سياساتها التعسفية ضد الفلسطينيني، مستغلة حالة الطوارئ التي أحدثها 

تفيش جائحة كوفيد-19 للميض قدًما يف خططها دون أي عقاب.

القضية الفلسطينية يف زمن كوفيد-19

موجز )رقم 3( ورقة موقف حول خطط الضم يف الضفة الغربية 

حزيران/يونيو 2020 

هدف املوجز 

ينصب االهتامم العاملي يف الوقت الحايل من أزمة كوفيد-19 

عىل الخروج بتدابري االستجابة التي من شأنها متكني البلدان من 

التعامل مع العواقب االقتصادية لهذا الوباء. ويف الحني الذي 

عىل  الضوء  تسليط  إىل  السابقتان  املوقف  ورقتا  فيه  هدفت 

تأثري الجائحة عىل الفلسطينيني تحت االحتالل وعىل الالجئني 

الفلسطينيني يف املنطقة، تركز هذه الورقة عىل التهديد الوشيك 

املفروض عىل فلسطني والفلسطينيني واملنطقة، والذي يشكل 

الضم  تطبيق خطة  اإلعالن عن  لألردن خاصًة يف ظل  تهديًدا 

اإلرسائييل بحلول 1 متوز/يوليو 2020. تهدف هذه الورقة لدعم 

جهود املنارصة للمساهمة يف رفض خطة الضم وإدانتها ملنع 

النهضة  منظمة  بيان  عىل  الورقة  هذه  تبني  كام  تنفيذها، 

أدان  الذي  السابق  )أرض(  والتنمية  للدميقراطية  العربية 

وشجب ما يسمى بـ »صفقة القرن«، والذي حذر من عواقب 

هذه الصفقة وضم دولة االحتالل اإلرسائييل ملزيد من األرايض 

الفلسطينية كنتيجة لها.

السياق

أُسكت  املتحدة،  للواليات  رئيًسا  ترامب  دونالد  انتخاب  منذ 

اإلدارة  واعتربته  بل  الفلسطينية  القضية  حلول  حول  الحوار 

علنيًا  دعاًم  ترامب  إدارة  أظهرت  كام  عدائيًا.  أمرًا  األمريكية 

كاالعرتاف  أمثلة عدة:  اإلرسائييل، عرب  االحتالل  لدولة  متزايًدا 

السفارة  ونقل  اإلرسائييل،  االحتالل  لدولة  عاصمة  بالقدس 

األمريكية فيها إىل القدس، وزعزعة استقرار األونروا ومتويلها، 

املتحدة،  الواليات  من  الفلسطينية  التحرير  منظمة  وطرد 

واالعرتاف بسيادة االحتالل اإلرسائييل عىل مرتفعات الجوالن.

التطورات األخرية  السالم لالزدهار  أحد أحدث  وكانت خطة 

باسم  أيًضا  واملعروفة  الفلسطينيني،  تجاه  األمريكية  للسياسة 

»صفقة القرن«، والتي متت صياغتها دون أي مشاركة أو متثيل 

واالتفاقيات  الدويل  للقانون  صارخ  تجاهل  يف  للفلسطينيني 

الثنائية السابقة بني دولة االحتالل اإلرسائييل ومنظمة التحرير 

الفلسطينية. 

تدعم »صفقة القرن« الخطاب اإلرسائييل السائد بأن فلسطني 

املنتدبة هي وطن للشعب اليهودي، وبالتايل تحرم الفلسطينيني 

تواصل  املصري يف دولة ذات سيادة مع  تقرير  فعليًا من حق 

العودة.  حق  من  الفلسطينيني  الالجئني  تحرم  كام  جغرايف، 

الغربية  الضفة  يف  الفلسطينيني  من   % 94 الصفقة  وعارض 

وقطاع غزة، دون احتساب أصوات عرب 48 يف هذا الشأن.

تسمح صفقة القرن بضم دولة االحتالل اإلرسائييل ملا يصل إىل 

30 % من الضفة الغربية، مبا يف ذلك الكتل االستيطانية، وغور 

متثل والتي  ج،  املنطقة  من   % 50 يعادل  ما  ليخضع  األردن. 

إدارية  إرسائيلية  لسيطرة  املحتلة  الغربية  الضفة  من   % 60

من   % 15 من  يقرب  ما  للفلسطينيني  وترتك  كاملة،  وأمنية 
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فلسطني التاريخية، موزعة عىل عدد من الجيوب غري املتجاورة. 

وتجدر اإلشارة أيًضا إىل أن منطقتي غور األردن وشامل البحر 

الضفة  ثلث  تقريبًا  تشكالن  ضمهام،  املقرر  الخصبة،  امليت 

الغربية، أي ما يقرب من 2,400 كيلومرت مربع حيث يقيم أكرث 

“دولة  توضحان  خريطتان  ييل  فيام  فلسطيني.   50,000 من 

فلسطني املستقبلية” و”دولة االحتالل اإلرسائييل” كام تصورتها 

الخطة التي كشفت عنها إدارة ترامب:

يوضح الضم اإلرسائييل املسجل والزاحف للضفة الغربية كذلك 

من(  تبقى  لـ)ما  االستيطاين  اإلرسائييل  االستعامري  املرشوع 

فلسطني، وهو مرشوع يعرف بأنه تأسيس ملجتمعات متاميزة 

واملوارد،  األرايض  عىل  للسيطرة  تسعى  األصليني  السكان  عن 

وإنشاء اقتصاد ونظام حكم خاص بها.  يقوض الضم احتاملية 

قيام دولة فلسطينية مستقبلية وفًقا لحدود 1967 املعرتف بها 

دوليًا ويعجل من تفتيتها.

الفلسطينية  للجاليتني  املختلفة  الفاعلة  الجهات  أعربت  وقد 

الدوليون  العلامء  وكذلك  العامل،  أنحاء  جميع  يف  واليهودية 

ومخاوفهم  الضم  بهذا  تنديدهم  عن  املتحدة،  األمم  وخرباء 

إزاءه. كام أرسلت املنظامت الحقوقية العديد من الطلبات إىل 

يف  اإلنسان  بحالة حقوق  املعني  الخاص  املتحدة  األمم  مقرر 

األرايض الفلسطينية املحتلة منذ عام 1967. ومن املفارقات، أن 

قادة املستوطنني اليهود أدانوا بدورهم خطط الضم أيًضا، ألنها 

مل تتوسع مبا فيه الكفاية بالنسبة لهم.

التطورات والتحليالت الحالية 

منذ أن نرشت إدارة ترامب ورئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني 

نتنياهو ما يسمى بـ»صفقة القرن« يوم  28 كانون الثاين/ يناير 

2020  وعىل مدار األشهر املاضية، لوحظت التطورات التالية 

الفاعلة  الجهات  مختلف  قبل  من  املعلنة  الضم  خطة  حول 

الرئيسية املتأثرة بها:

◊ مالحظات قانونية	

يشبه الضم املتوقع ألجزاء كبرية من الضفة الغربية إىل جانب 

وإنفاذها،  واملحددات  والقيود  واالستثناءات  التاميز  إنشاء 

يف  الوضع  العرقية،  األصول  أساس  عىل  حرصيًا  القامئة  وهي 

اعرتفت  وقد  العنرصي.  الفصل  نظام  إبّان  إفريقيا  جنوب 

الفصل  بشأن  فتواها  يف  النظام  بهذا  الدولية  العدل  محكمة 

 130 الفقرتان  سيام  -وال  أفريقيا  غرب  جنوب  يف  العنرصي 

و131- باعتباره مبثابة إنكار لحقوق اإلنسان األساسية، وكونه 

واآلن؛  وميثاقها.  املتحدة  األمم  مبادئ  ملقاصد  صارًخا  انتهاكًا 

عرب  العنرصي  الفصل  لنظام  اإلرسائييل  االحتالل  دولة  تؤسس 

إسرتاتيجيات مامثلة وجديدة تتجىل من خالل:

الفلسطينيني  للسكان  والجغرايف  السيايس  التفتيت  أ   
مام  وداخلها،  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  خارج 

يضعف قدرتهم عىل املقاومة واالعتامد عىل الذات.

القوانني  الفلسطينيني من خالل مجموعة من  قمع  ب   
تضمن  التي  التمييزية  واملامرسات  والسياسات 

عدم  ميّكن  مام  اإلرسائييل،  االحتالل  دولة  هيمنة 

حدوث املساواة الهيكلية.

يعمل الضم عىل فرض القمع املنظم والهيمنة املؤسسية التي 

واستمرار  الفلسطينيني  عىل  اإلرسائييل  االحتالل  دولة  متارسها 

متكني الجرائم ضد اإلنسانية، املوضحة يف املادة 7 )1( )ي( من 

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية. يسهم تجاهل 

املستمرة  اإلرسائييل  االحتالل  الدويل النتهاكات دولة  املجتمع 

من  بد  وال  بها.  االستمرار  عىل  تشجيعها  يف  الدويل  للقانون 

تفعيل آليات املساءلة إذ يعترب رفض إجراءات دولة االحتالل 

اإلرسائييل بشكل قطعي أمرًا رضوريًا لوقف استمرار األعامل 

غري الرشعية والحفاظ عىل مصداقية االلتزام بالقانون الدويل.
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كام يقوض الضم حق تقرير املصري للشعب الفلسطيني الذي 

ينطوي عىل سيادة دامئة عىل األرض واملوارد الطبيعية األخرى، 

مثل الحصول عىل املياه، األمر الذي سيتم تقويضه بشكل دائم 

عن طريق االستحواذ عىل األرايض الضفة الغربية بالقوة.

ال يزال حق الفلسطينيني يف تقرير املصري معلًقا عىل الرغم من 

أنه متجذر يف تفويض عصبة األمم لفلسطني )1922(، كام تم 

تعميمه بعد ذلك يف املادتني 2 )3( و2 )4( من ميثاق األمم 

املتحدة، املادة املشرتكة 1 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 

الخاص  الدويل  والعهد  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 

عليه من جديد يف  التأكيد  وتم  والسياسية،  املدنية  بالحقوق 

العديد من قرارات األمم املتحدة، مبا يف ذلك قرار مجلس األمن 

2334 وقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 2649. وعالوة عىل 

ذلك، قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 37/36، 

الذي يدعو دولة االحتالل اإلرسائييل إىل وقف جميع التدابري 

الرامية إىل تغيري التكوين الدميغرايف وشخصية ومكانة األرايض 

الفلسطينية املحتلة منذ عام 1967.

لألرايض  السكانية  الرتكيبة  لتغيري  أي محاولة  فإن  الواقع،  ويف 

ونقل  املستوطنات،  وتوسيع  بناء  -أي  االحتالل  الواقعة تحت 

املستوطنني اإلرسائيليني، ومصادرة األرايض، وهدم املنازل، وبناء 

الفلسطينيني-  املدنيني  وترشيد  الغربية،  الضفة  يف  الجدار 

القانون اإلنساين الدويل )1907  انتهاكًا صارًخا مبوجب  تشكل 

أمام  رئيسية  وعقبة  الرابعة(  جنيف  اتفاقية  الهاي،  لوائح 

بني  والشامل  والدائم  العادل  والسالم  الدولتني  حل  تحقيق 

اإلرسائيليني والفلسطينيني. 

أوضحت محكمة العدل الدولية انتهاك الحق يف تقرير املصري 

يف فتواها )الفقرات 87 و88 و155( فيام يخص بناء الجدار يف 

مالدينوف،  نيكوالي  قال  وكام  املحتلة.  الفلسطينية  األرايض 

املنسق الخاص لعملية السالم يف الرشق األوسط، فإن التهديد 

ومن  الدويل«  للقانون  خطريًا  »انتهاكًا  يشكل  للضم  املستمر 

شأنه أن يوجه أيًضا »رضبة مدمرة« لفكرة حل الدولتني وفًقا 

استئناف  أمام  الباب  سيغلق  أنه  كام   .1967 قبل  ما  لحدود 

اإلقليمي  السالم  لدفع  املبذولة  الجهود  ويهدد  املفاوضات 

والسلم واألمن الدوليني.، ويحث االتحاد األورويب دولة االحتالل 

جانب  من  قرار  أي  اتخاذ  عن  االمتناع  عىل  بشدة  اإلرسائييل 

أن يؤدي إىل ضم أي أرض فلسطينية محتلة،  له  واحد ميكن 

وانتهاك القانون الدويل عىل هذا النحو.

دولة  وجود  بعدم  املتمثل  اإلرسائييل  االحتالل  دولة  موقف 

فلسطينية ذات سيادة مل يتغري كام هو واضح من موقف بيغن 

هذا  وعىل  وكارتر.  السادات  مع  ديفيد  كامب  مفاوضات  يف 

انتهاكًا. هذا  الضم  تعترب  ال  اإلرسائييل  االحتالل  فدولة  النحو، 

وقد رصح رئيس الوزراء نتنياهو يف مقابلة أن الفلسطينيني يف 

الجنسية  عىل  يحصلوا  لن  األردن  غور  يف  املضمومة  املناطق 

اإلرسائيلية، كام قيل بأن املدن والقرى الفلسطينية يف املنطقة 

ما زالت »جيوبًا فلسطينية« تحت الحكم الفلسطيني وتحت 

سيطرة دولة االحتالل اإلرسائييل األمنية.

لقد اتخذت السلطة الفلسطينية موقًفا واضًحا يدين عزم دولة 

وغور  الغربية  الضفة  من  أجزاء  اإلرسائييل عىل ضم  االحتالل 

األردن ويبني إنهاء التزاماتها مبوجب اتفاقية أوسلو. بعد هذا 

املحكمة  طلبت  الفلسطينية،  السلطة  عن  الصادر  الترصيح 

إضافية  معلومات  تقديم  فلسطني  دولة  الدولية من  الجنائية 

اتفاقيات  بإلغاء  يتعلق  الفلسطينية فيام  السلطة  حول إعالن 

أوسلو، لرتد السلطة الفلسطينية بتوقف التزاماتها يف حال ميض 

ألنها ستشكل خرقًا  الضم  عملية  اإلرسائييل يف  االحتالل  دولة 

ماديًا ال رجعة فيه لالتفاقات التي تم التوصل إليها بني الطرفني، 

كام هو مبني يف اتفاقات أوسلو )1995-1993(.

◊ مالحظات سياسية	

من  طوياًل  املتحدة سجاًل  للواليات  فإن  التاريخي،  السياق  يف 

العمل من أجل املصالح اإلرسائيلية ويعيق وجودها يف مجلس 

الدويل  اإلنساين  القانون  مبادئ  لدعم  الهيئة  فعالية  األمن 

وحيادها. حيث ظهرت العديد من القرارات والتأييد الصادرة 

عن هيئات األمم املتحدة عىل مر السنني، إال أن تأثريها عىل 

الفلسطينيني تحت االحتالل بقي ضئياًل أو معدوًما عىل أرض 

الواقع. بل عىل العكس من ذلك، فقد تم توسيع املستوطنات 

اليهودية يف الضفة الغربية وكشف كوفيد-19 عن عدم املساواة 

الهيكلية الكامنة يف األرايض الفلسطينية املحتلة ودولة االحتالل 

اإلرسائييل.

https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html
https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/14DA6ECEAD5F088A8525630A0072450D
https://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf
https://undocs.org/A/HRC/RES/37/36
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/ISR/INT_CERD_NGO_ISR_39700_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/ISR/INT_CERD_NGO_ISR_39700_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/ISR/INT_CERD_NGO_ISR_39700_E.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/385ec082b509e76c41256739003e636d/6756482d86146898c125641e004aa3c5
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/385ec082b509e76c41256739003e636d/6756482d86146898c125641e004aa3c5
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A
https://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://twitter.com/nmladenov/status/1253350065126678528/photo/1
https://twitter.com/nmladenov/status/1253350065126678528/photo/1
https://www.un.org/press/en/2020/sc14192.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2020/sc14192.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2020/sc14192.doc.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/79576/israel-statement-high-representative-josep-borrell-formation-new-government_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/79576/israel-statement-high-representative-josep-borrell-formation-new-government_en
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2019/Documents/ICCs%20lack%20of%20jurisdiction%20over%20so-called%20%E2%80%9Csituation%20in%20Palestine%E2%80%9D%20-%20AG.pdf
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2019/Documents/ICCs%20lack%20of%20jurisdiction%20over%20so-called%20%E2%80%9Csituation%20in%20Palestine%E2%80%9D%20-%20AG.pdf
https://www.thecairoreview.com/essays/the-players-of-camp-david/
https://www.thecairoreview.com/essays/the-players-of-camp-david/
https://www.timesofisrael.com/rejecting-settler-fears-pm-says-annexation-plan-wont-mention-palestinian-state/
https://www.timesofisrael.com/rejecting-settler-fears-pm-says-annexation-plan-wont-mention-palestinian-state/
https://www.timesofisrael.com/rejecting-settler-fears-pm-says-annexation-plan-wont-mention-palestinian-state/
https://apnews.com/0796199caacc58b3c61224c21218db6c
https://apnews.com/0796199caacc58b3c61224c21218db6c
https://apnews.com/0796199caacc58b3c61224c21218db6c
https://apnews.com/0796199caacc58b3c61224c21218db6c
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=cBrJbOa117154132029acBrJbO
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/18-134
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/18-134
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/18-134
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/18-134
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/18-135&ln=fr
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/18-135&ln=fr
https://www.nytimes.com/2020/05/13/world/middleeast/israel-pompeo-annexation-netanyahu.html
https://www.nytimes.com/2020/05/13/world/middleeast/israel-pompeo-annexation-netanyahu.html
https://www.nytimes.com/2020/05/13/world/middleeast/israel-pompeo-annexation-netanyahu.html
https://www.nytimes.com/2020/05/13/world/middleeast/israel-pompeo-annexation-netanyahu.html
https://www.ardd-jo.org/ar/Publications/on-the-72nd-anniversary-of-al-nakba-day-ardds-global
https://www.ardd-jo.org/ar/Publications/on-the-72nd-anniversary-of-al-nakba-day-ardds-global
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طريق  خارطة   1515 األمن  مجلس  قرار  أيد  فقد  ذلك،  ومع 

رباعية للعمل للوصول إىل الدولتني كحل دائم للرصاع اإلرسائييل 

مستقلة  فلسطينية  لدولة  الطريق  ميهد  مام  الفلسطيني، 

ودميقراطية وقابلة للحياة يعيش سكانها جنبًا إىل جنب بسالم 

وأمن مع دولة االحتالل اإلرسائييل وجريانهم اآلخرين. ويف هذا 

الصدد، اقرتحت جامعة الدول العربية مبادرة السالم العريب يف 

عام 2002 )وأعيد تأكيد املوافقة يف عامي 2007 و2017( إذ 

تتوسط الجامعة فيها وتدعو إىل االنسحاب اإلرسائييل الكامل 

من جميع األرايض املحتلة منذ عام 1967، مبا يف ذلك مرتفعات 

الجوالن السوري حتى خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 

وكذلك األرايض اللبنانية املحتلة املتبقية يف جنوب لبنان. كام 

فلسطينية  دولة  إقامة  قبول  إىل  العربية  السالم  خطة  تدعو 

غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  تشمل  سيادة  ذات  مستقلة 

البعثة  تقدم   ، الحايل  الوقت  يف  الرشقية.  القدس  وعاصمتها 

الفلسطينية لدى األمم املتحدة مقرتح قرار إىل الجمعية العامة 

لألمم املتحدة، ينطوي عىل عدد من التدابري ضد إجراءات دولة 

مع  الوفد  اجتمع  كام  األخرية.  األشهر  يف  اإلرسائييل  االحتالل 

مجلس األمن الدويل يف 24 حزيران/ يونيو 2020.

توافق   غياب  ويف  الدويل  للقانون  املستمر  االنتهاك  عىل  ورًدا 

اآلراء حول كيفية حل النزاع اإلرسائييل/الفلسطيني، ويف غياب 

الفلسطيني  الرئيس  أعلن  اإلرسائييل،  االحتالل  دولة  مساءلة 

السلطة  اللتزامات  حد  وضع  نيته  عن  عباس  محمود 

اتفاقات  مبوجب  الفلسطينية  التحرير  الفلسطينية/منظمة 

االحتالل  دولة  مع  األمني  تعاونها  يشمل  وهذا  أوسلو. 

اإلرسائييل،  االحتالل  دولة  مسؤولية  تأكيد  ويعيد  اإلرسائييل، 

كقوة احتالل، وفًقا لألحكام السارية يف القانون الدويل. مل يكن 

بيان الرئيس عباس حول االتفاقيات مع إرسائيل تهديًدا خاوياً. 

وشدد عدد من املسؤولني الفلسطينيني الذين قابلتهم صحيفة 

األمن  لضباط  ومطالبته  الرئيس،  جدية  عىل  تاميز  نيويورك 

وحرص  اإلرسائيليني  باملسؤولني  االتصال  بتجنب  الفلسطينيني 

مهمتهم يف الحفاظ عىل النظام العام ومكافحة اإلرهاب. وعىل 

الجانب اإلرسائييل، بدأ جيش االحتالل اإلرسائييل، والشني بيت 

واملنظامت  اإلرسائيلية  والرشطة  اإلرسائيلية(،  األمن  )وكالة 

األمنية املدنية االستعداد لسيناريوهات أسوأ الحاالت منذ عدة 

)“فجر  بهاريم”  »شاهار  اسم  حملت  عملية  ضمن  أشهر 

الجبال«( وذلك تحسبًا الضطرابات ما بعد الضم.

دون  ومن  أنه  الفلسطينية  السلطة  أعلنت  ذلك،  عىل  عالوة 

خدماتها  تخفيض  سيتم  سيادة،  ذات  دولة  إقامة  إمكانية 

لالقتصار عىل أداء الوظائف املدنية مبا يف ذلك إدارة املدارس 

واملستشفيات ومراكز الرشطة. حيث أكد رئيس الهيئة العامة 

للشؤون املدنية، حسني الشيخ، يف 3 حزيران/يونيو 2020 أن 

فيام  اإلرسائييل  االحتالل  دولة  مع  التنسيق  ستنهي  السلطة 

يتعلق بتحصيل اإليرادات الرضيبية -املعروفة باسم املقاصة- 

والتي تتحصل دولة االحتالل اإلرسائييل عىل 3 % منها كعمولة 

لحسابها. ويقدر أن الرضائب متثل 60 % من اإليرادات العامة 

للسلطة الفلسطينية شهريًا.

سيزيد “املرشوع” االستعامري االستيطاين اإلرسائييل، مبا يف ذلك 

التوسع االستيطاين املستمر وخطط الضم وفًقا لصفقة القرن، 

كبري  حد  إىل  الفلسطينيني  حركة  عىل  املفروضة  القيود  من 

املتزايدة،  القيود  الطبيعية. إن  املوارد  ويحد من وصولهم إىل 

االحتالل  دولة  تفرضها  التي  العوائق  بسبب  تفاقمت  التي 

املالية، تجعل  العمل،  واالتفاقيات والعالقات  اإلرسائييل عىل 

االقتصاد الفلسطيني يف حالة من األرس. 

تقرير نرشه  يربز  التطورات عواقب كبرية كام  لهذه  وستكون 

االقتصاد  تدهور  يصل  أن  املرجح  ومن  مؤخرًا،  الدويل  البنك 

الفلسطيني إىل 11% من الناتج املحيل اإلجاميل يف حال تباطؤ 

التعايف من كوفيد-91 أو فرض املزيد من القيود.

ورًدا عىل اإلعالن عن خطط الضم، أعربت أغلبية كبرية )%48( 

تأييدها  عن  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  الفلسطينيني  من 

يؤيد    اإلرسائييل؛ كام  االحتالل  بدولة  االعرتاف  لالنسحاب من 

 %96 ويؤيد  إرسائيل؛  مع  األمني  التنسيق  إنهاء  منهم   %77

املركز  أجراه  للرأي  استطالع  )نتائج  أوسلو  اتفاق  تنفيذ  إنهاء 

الفلسطيني لبحوث السياسات واملسح يف شباط/فرباير 0202(.

بشكل  الغربية  الضفة  يف  يعيشون  الذين  الفلسطينيون  يتأثر 

مبارش بخطط الضم نتيجة لزيادة بناء املستوطنات اإلرسائيلية 

الضفة  يف  اليهودية  املستوطنات  ضم  ويعني  الرشعية.  غري 

يف  التجزئة  من  املزيد  اإلرسائييل  االحتالل  دولة  إىل  الغربية 

مناطق التقسيم الحالية أ، ب، ج ويجعل حل الدولتني الواقعي 

يف  يعيشون  الذين  الفلسطينيني  من   %61 لـ  وفًقا  مستحياًل 

تفكيك  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة 

https://peacemaker.un.org/israel-palestine-roadmap2003
https://peacemaker.un.org/israel-palestine-roadmap2003
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1515
https://peacemaker.un.org/israel-palestine-roadmap2003
https://peacemaker.un.org/israel-palestine-roadmap2003
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empa/dv/1_arab-initiative-beirut_/1_arab-initiative-beirut_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empa/dv/1_arab-initiative-beirut_/1_arab-initiative-beirut_en.pdf
https://palestineun.org/4-june-2020-escalating-israeli-aggression-against-palestinian-civilians-and-looming-annexation/
https://palestineun.org/4-june-2020-escalating-israeli-aggression-against-palestinian-civilians-and-looming-annexation/
https://palestineun.org/4-june-2020-escalating-israeli-aggression-against-palestinian-civilians-and-looming-annexation/
https://palestineun.org/4-june-2020-escalating-israeli-aggression-against-palestinian-civilians-and-looming-annexation/
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Xd87GUa117416815857aXd87GU
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Xd87GUa117416815857aXd87GU
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Xd87GUa117416815857aXd87GU
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Xd87GUa117416815857aXd87GU
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=cBrJbOa117154132029acBrJbO
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=cBrJbOa117154132029acBrJbO
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=cBrJbOa117154132029acBrJbO
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=cBrJbOa117154132029acBrJbO
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=cBrJbOa117154132029acBrJbO
https://english.aawsat.com/home/article/2321861/palestine-responds-icc-request-clarifications-over-withdrawal-agreements?fbclid=IwAR2xzAPkrdxxNMNz32PonPuASYnV5P9e0pWIkiTezO5CAKfN-9NILK2_T-o
https://english.aawsat.com/home/article/2321861/palestine-responds-icc-request-clarifications-over-withdrawal-agreements?fbclid=IwAR2xzAPkrdxxNMNz32PonPuASYnV5P9e0pWIkiTezO5CAKfN-9NILK2_T-o
https://twitter.com/HusseinSheikhpl/status/1268240021053755392
https://twitter.com/HusseinSheikhpl/status/1268240021053755392
http://documents.worldbank.org/curated/en/844141590600764047/pdf/Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee.pdf
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عرشات  ترك  إىل  يؤدي  قد  الضم  نتيجة  الفلسطينية  السلطة 

اآلالف من موظفي الخدمة املدنية الفلسطينيني دون وظائف، 

وزيادة هشاشة املدنيني يف مواجهة قوة االحتالل من الناحية 

األمنية.

تطرف  حدية  وتصاعد  املستوطنني  عنف  أن  من  الرغم  عىل 

اليمني املتطرف يف دولة االحتالل اإلرسائييل ضد الفلسطينيني 

قد أثار القلق قبل وقت طويل من تفيش الجائحة، فقد ازدادت 

هجامت املستوطنني اإلرسائيليني عىل الفلسطينيني وممتلكاتهم 

االستعامري  النموذج  إن  بدايتها.  منذ  الغربية  الضفة  يف 

ضد  يرتكبونه  الذي  والظلم  العنف  هذا  يجعل  للمستوطنني 

الفلسطينيني أمرًا مقبواًل تغذيه مأسسة عدم املساواة العرقية. 

وعىل نطاق أوسع، يوجد تصور بأن دولة االحتالل اإلرسائييل 

التطلعات  عىل  القامئة  الدولية  القرارات  عىل  تهيمن 

اإليديولوجية التي ميكن أن تحفز الجامعات الراديكالية األخرى 

يف املنطقة عىل اللجوء إىل أساطريها لتربير أسبابها أيًضا. ومن 

املرجح أن يزيد هذا الدافع من مستوى العنف وعدم االستقرار 

يف املنطقة وخارجها.

-من   1994 لعام  اإلرسائيلية  األردنية  السالم  معاهدة  تستلزم 

بني أمور أخرى- التعاون األمني بني الجارتني. إن هذا التنسيق 

كام  اإلرسائيلية  واملخابرات  الجيش  لدى  للغاية  مهم  األمني 

السالم  معاهدة  إنهاء  يعني  اإلرهاب.  منع  يف  فعاليته  ثبتت 

يتحول  أن  وميكن  الحدود  طول  عىل  األمنية  املخاوف  ازدياد 

التعاون األمني    إىل تهديد أمني للمنطقة بأرسها، لذا،  إنهاء 

القوى  مع  والتشاور  االعتبار  ني  ع ب املسائل  هذه  أخذ  يجب 

اإلقليمية قبل اتخاذ مثل هذا اإلجراء.

يف مقابلة مع صحيفة دير شبيغل األملانية، قال امللك عبدالله 

الثاين ، عند سؤاله عن إمكانية تعليق معاهدة السالم مع دولة 

جميع  يأخذ  بأنه  الضم،  حدوث  حال  يف  يل  اإلرسائي االحتالل 

الخيارات يف االعتبار. وتجدر اإلشارة إىل أن املادة 2 من معاهدة 

أو  التهديد  عن  الطرفني  من  كل  امتناع  ىل  ع تنص  السالم 

استخدام القوة ضد بعضهام البعض.

الضم، فاالحتالل  األردن مبنع  هناك اهتامم إضايف من جانب 

إىل  يشريان  املتقدم  االستيطاين  االستعامر  رشوع  وم املستمر 

من  األردن  يف  فلسطيني  الجئ  مليون   2.2 من  أكرث  حرمان 

مضيفة  كدولة  األردن  ويتعرض  العودة،  يف  بحقهم  املطالبة 

وأمنية كبرية خاصة  واقتصادية  لزمن طويل لضغوط سياسية 

عالقة  تخلق  ذلك،  إىل  باإلضافة  لالجئني.  املتكرر  التدفق  مع 

األردن بدولة االحتالل اإلرسائييل توترات اجتامعية يف الداخل.

ويف رده عىل سياسة دولة االحتالل التوسعية، ال بد لألردن من 

يف  وسطية  كدولة  ودوره  صورته  عىل  لإلبقاء  بحذر  التعامل 

املنطقة. يشري إلغاء معاهدة السالم إىل إلغاء االتفاقيات األمنية 

الغاز  صفقة  ذلك  يف  مبا  الجارة،  مع  واالقتصادية  والعسكرية 

الطبيعي التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دوالر. إن إنهاء معاهدة 

وذلك  للخطر  للبالد  الخارجية  املساعدات  يعرض  قد  السالم 

الوقت  يف  سيام  ال  مسجل،  الجئ   750,000 من  أكرث  بوجود 

األردين  باالقتصاد  بالغة  أرضاًرا  كوفيد-19  فيه  ألحق  الذي 

بسبب إجراءات الحظر واإلغالق.

قام وزير الخارجية األردين أمين الصفدي مؤخرًا بزيارة الرئيس 

عباس لتأكيد دعم األردن لحل الدولتني، كام التقى جاللة امللك 

باملرشعني األمريكيني الرئيسيني لتأكيد معارضته للضم ورفض 

فإن  ذلك،  ومع  هاتفيًا،  نتنياهو  الوزراء  رئيس  مع  التحدث 

اتخاذ األردن إلجراءات منع الضم ما يزال أمرًا غري واضح. 

◊ مالحظات أخالقية 	

للفلسطينيني  األمد  طويل  اإلرسائييل  االحتالل  تسبب 

وممتلكاتهم مبعاناة طويلة وإحباط وشلل ملن يعيشون تحت 

عن  الضم  وكشف  كذلك.  املنفى  يف  يعيشون  وملن  االحتالل 

نظام التمييز العنرصي املؤسيس والقمع املنهجي ضدهم، كام 

ذكر يف األقسام السابقة. يجسد الطابع االستعامري االستيطاين 

إىل  اليهود  السكان  ونقل  األرايض،  مصادرة  االحتالل  لدولة 

األرايض التي تحتلها، ومتكني نظام معيشة منفصل للمستوطنني 

تحت حامية كاملة من جيش االحتالل اإلرسائييل.

وقد تكون املستوطنات اليهودية غري الرشعية يف الضفة الغربية 

عبارة عن مستوطنات سكنية وزراعية وصناعية، ويتم استخدام 

منتجات هذه املستوطنات،  والتي أتت نتيجة الستغالل املوارد 

الطبيعية املتاحة يف هذه املناطق، ألغراض تجارية مع األسواق 

الخارجية، مبا يف ذلك الواليات املتحدة وأوروبا وخارجها. سرتفع 

https://www.middleeasteye.net/news/israeli-settler-attacks-increase-palestinians-under-coronavirus-lockdown
http://www.kinghussein.gov.jo/peacetreaty.html
http://www.kinghussein.gov.jo/peacetreaty.html
https://www.spiegel.de/international/world/jordan-s-king-abdullah-ii-the-danger-of-people-starving-to-death-is-greater-than-the-danger-from-the-virus-a-4b220928-7ff9-4219-a176-ec380ec16cf3
https://www.spiegel.de/international/world/jordan-s-king-abdullah-ii-the-danger-of-people-starving-to-death-is-greater-than-the-danger-from-the-virus-a-4b220928-7ff9-4219-a176-ec380ec16cf3
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/06/jordan-king-abdullah-congress-israel-annexation-netanyahu.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/06/jordan-king-abdullah-congress-israel-annexation-netanyahu.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/06/jordan-king-abdullah-congress-israel-annexation-netanyahu.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/06/jordan-king-abdullah-congress-israel-annexation-netanyahu.html
https://bdsmovement.net/colonialism-and-apartheid/israel-and-the-crime-of-apartheid
https://bdsmovement.net/colonialism-and-apartheid/israel-and-the-crime-of-apartheid
https://bdsmovement.net/colonialism-and-apartheid/israel-and-the-crime-of-apartheid
https://bdsmovement.net/colonialism-and-apartheid/israel-and-the-crime-of-apartheid
https://bdsmovement.net/resources/farming-injustice-international-trade-israeli-agricultural-companies-and-destruction
http://www.alhaq.org/publications/8063.html
http://www.alhaq.org/publications/8063.html
https://www.trocaire.org/sites/default/files/resources/policy/trading-away-peace.pdf
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زيادة ضم 30 % من الضفة الغربية -مبا يف ذلك األرايض الخصبة 

من  سياحيًا-  الغني  السياحي  امليت  والبحر  األردن  غور  يف 

غري  االستيطان  مشاريع  عىل  وتحافظ  االستغالل،  ربحية 

الرشعية.

تتجاهل املؤسسات يف املستوطنات االعتبارات األخالقية بطرق 

لألمم  التوجيهية  املبادئ  فيه  تنص  الذي  الوقت  يف  عديدة، 

 )UNGPs( اإلنسان التجارية وحقوق  املتحدة بشأن األعامل 

حامية  مسؤولية  تتحمل  األعامل  مؤسسات  جميع  أن  عىل 

سواء  حد  عىل  واألفراد  للدول  ميكن  وعليه،  اإلنسان.  حقوق 

من  للفلسطينيني  واإلنصاف  والعدالة  املساءلة  لضامن  العمل 

خالل منع رشاء منتجات وخدمات املستوطنات غري الرشعية 

األوروبية  املحكمة  عن  مؤخرًا  صدر  ذلك،  ضوء  يف  ووقفها. 

املحكمة  إدانة  بأن  يقيض  باإلجامع  حكم  اإلنسان  لحقوق 

اإلرسائييل  االحتالل  دولة  ملقاطعي  فرنسا  يف  العليا  الجنائية 

يعترب انتهاكًا لحرية التعبري مبوجب االتفاقية األوروبية لحقوق 

اإلنسان )املادة 10(.

إىل  ترقى  ال  وأفعالها  اإلرسائييل  االحتالل  دولة  إجراءات  إن 

الدويل فحسب، بل إن  للقانون  الجسيمة  االنتهاكات  مستوى 

طبيعة هذه األفعال تظهر انعدام أي اعتبارات أخالقية لديها 

أو ذلك االستعداد لتقبّل قيم املساواة والتعايش.

عىل الرغم من خروج املتظاهرين اإلرسائيليني )والفلسطينيني( 

ورفض  الضم،  خطط  ضد  للتظاهر  أبيب  تل  يف  الشوارع  إىل 

التطرف  أن  إال  بيانها،  الضم يف  األمريكية  اليهودية  املنظامت 

حيث  املتطرفني.  والسياسيني  اليهود  املستوطنني  بني  يتصاعد 

يصبح تجاهل األخالق واضًحا يف السياق الحايل، فيقود رئيس 

الضم  إنفاذ  ترسيع  عملية  نتنياهو  بنيامني  اإلرسائييل  الوزراء 

وفًقا لصفقة القرن عىل أساس أن الشعب اليهودي هو صاحب 

الوطن  هي  إرسائيل  »أرض  وأن  املصري  تقرير  يف  فقط  الحق 

إرسائيل«.  دولة  تأسست  حيث  اليهودي،  للشعب  التاريخي 

يجيز هذا الخطاب التسامح مع انعدام املساواة والتمييز ضد 

أو  اعتبارات أخالقية  الفلسطينيني، ويرتك مساحة صغرية ألي 

اعرتاف بالظلم املرتكب ضد الفلسطينيني منذ عام 1948.

يعني الرشوع بالضم ضمنيًا وقف املفاوضات بني حكومة دولة 

إمكانية  وعدم  الفلسطينية،  والسلطة  اإلرسائييل  االحتالل 

االنتهاكات  استمرار  عىل  ويدل  الدولتني  حل  إىل  الوصول 

التوترات  تتصاعد  ذلك،  غضون  يف  الدويل.  للقانون  الجسيمة 

داخل األرايض الفلسطينية املحتلة ودولة االحتالل اإلرسائييل، 

وبني األردن ودولة االحتالل اإلرسائييل، مام يتسبب يف ازدياد 

املخاوف األمنية والشكوك لدى الفلسطينيني واإلرسائيليني عىل 

حد سواء، ويف املنطقة األوسع. وبهدف وقف إجراءات دولة 

الفلسطينية  األرايض  يف  القانونية  غري  اإلرسائييل  االحتالل 

إيصال رسالة موحدة وواضحة -تتضمن  وعكسها،  ال بد من 

العواقب- إىل دولة االحتالل اإلرسائييل وإجبار حكومتها عىل 

التوقف عن االنتهاكات.

http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2020/06/03/joint-submission-to-unsr-michael-lynk-on-accountability-1591163396.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6718555-8953654
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6718555-8953654
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6718555-8953654
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6718555-8953654
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/israelis-protest-netanyahu-plan-annex-west-bank-200607055609727.html?fbclid=IwAR1eQW3-ZO9n4QnOnR7dcBGcJdC9tOUktZtFUWdhrQOW3BqPsoAa05Nfz4Y
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/israelis-protest-netanyahu-plan-annex-west-bank-200607055609727.html?fbclid=IwAR1eQW3-ZO9n4QnOnR7dcBGcJdC9tOUktZtFUWdhrQOW3BqPsoAa05Nfz4Y
https://jstreet.org/american-jewish-organizations-reject-netanyahu-gantz-annexation-plans-support-us-lawmakers-speaking-out/#.Xvh-Gy-B0Xp
https://mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/history/pages/facts%20about%20israel-%20history.aspx
https://mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/history/pages/facts%20about%20israel-%20history.aspx
https://mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/history/pages/facts%20about%20israel-%20history.aspx
https://mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/history/pages/facts%20about%20israel-%20history.aspx
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الشبكة الدولية لخرباء القضية الفلسطينية

تتألف الشبكة الدولية لخرباء القضية الفلسطينية من أكادمييني دوليني ومحامني وناشطني يف مجال حقوق اإلنسان يشاركون رؤاهم 

ووجهات نظرهم حول املناقشات القانونية والسياسية السائدة فيام يخص القضية الفلسطينية. يأيت تأسيس الشبكة الدولية لخرباء 

القضية الفلسطينية كجزء من برنامج مدته ثالث سنوات )القضية الفلسطينية بعد مرور 70 عاًما: أولويات العمل( الذي أطلقته 

منظمة النهضة العربية للدميقراطية والتنمية )أرض( يف ترشين األول 2018، بهدف إثراء الحوار حول القضية الفلسطينية وتعزيز 

جهود املنارصة اإلسرتاتيجية املبتكرة والقامئة عىل األدلة.

التوصيات

الفلسطينية  القضية  العاملية  لخرباء  الدولية  الشبكة  تويص 

املجتمع الدويل، وكذلك الدول، مبا ييل:

رفض مخطط الضم، استناًدا إىل قرار قرار مجلس األمن  ●

الدويل،  اإلنساين  القانون  بانتهاكات  يقر  الذي  الدويل 

لحفظ  املتحدة  لألمم  خاصة  بعثة  تأسيس  إىل  باإلضافة 

االستعامر  مرشوع  ملعالجة  واضح  بتفويض  السالم 

االستيطاين ونظام الفصل العنرصي واالحتالل.

فصل  ● نظام  أنه  عىل  القائم  اإلرسائييل  النظام  تصنيف 

عنرصي، وضامن تنفيذ أحكام القانون الدويل ذات الصلة 

العقوبات االقتصادية،  املتحدة من خالل  وقرارات األمم 

العسكري- والتعاون  األسلحة  تجارة  حظر  إىل  باإلضافة 

تعليق  ذلك  يف  مبا  اإلرسائييل،  االحتالل  دولة  مع  األمني 

اتفاقيات التجارة الحرة.

رفض »صفقة القرن« وتطبيق أية أعامل غري قانونية من  ●

قبل دولة االحتالل اإلرسائييل عىل أساس هذه الخطة.

الكاملة  ● العضوية  بدولة فلسطني ومنح  االعرتاف  ترسيع 

لها يف األمم املتحدة.

مع  ● للتنسيق  العريب  العامل  من  مستقلة  لجنة  تشكيل 

التي  لألزمات  الحامية  احتياجات  ملعالجة  األمن  مجلس 

املنطقة، واألردن ولبنان وقضية فلسطني  طال أمدها يف 

عىل وجه التحديد.

والخدمات  ● السلع  استرياد  تحظر  التي  القوانني  تنفيذ 

يف  الرشعية  غري  اإلرسائيلية  املستوطنات  عن  الصادرة 

الضفة الغربية، عىل سبيل املثال مرشوع قانون السيطرة 

عىل النشاط االقتصادي الستمرار رفض معارضة االستعامر 

االستيطاين واالحتالل.

حث الدول عىل سحب تواجدها الدبلومايس من القدس  ●

عىل  اإلرسائيلية  بالسيادة  ترامب  إدارة  اعرتاف  ورفض 

املدينة.

ضامن تأسيس آليات للمساءلة، وذلك من خالل املحكمة  ●

الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2018/6/https:/www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2018/6/
https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2018/6/https:/www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2018/6/
https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2018/6/https:/www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2018/6/
https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2018/6/https:/www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2018/6/



