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 مقدمة

ي الكنيس رسائيليةحزب الليكود )أكبر أحزاب الحكومة ال لمركزّية اللجنة الصادقت 
 
بتاري    خ ( تف

، وهو ىل قرار بفرض "السيادة الرسائيلية" عىل المستوطنات بالضفة الغربيةع 31/12/2017

لمانيةقرار ُيطالب أعضاء   ام بالباال كتلة الحزب البر عند بهذا الشأن تصويت لصالح قانون لب  

ي الكنيست. طرحه 
 
ي أواخر  ،رسائيىلي عن الليكود عضو الكنيست ال  ،تقدم يوآف كيش ف

 
كانون   ف

وع أعاله من  2018 األول ي جل التصويت عليه أبالمشر
 
عيق بقرار رئيس أالكنيست، لكنه ف

بحجة وجود تفاهمات مع واشنطن  12/2/2018بتاري    خ  رسائيىلي بنيامي   نتنياهو الحكومة ال 

 حول عملية بهذا الشأن. 

 
 
مت سابق

ّ
د
ُ
مة مشاري    ع وقرارات ، ضمن رز ا هذا القانون جزء من سلسلة قواني   شبيهة ق

ي المحتلجزاء من األأتستهدف ضم 
 وقائع عىل األرض من خالل  فرض، 1967ة العام راض 

 . 67قامة دولة فلسطينية عىل حدود إعاقة حلٍّ يتضمن إتستهدف 

تبة عىل تنفيذ مثل سيناريو إىل اتقود هذه العملية   لتساؤل حول ماهّية األبعاد والتداعيات الُمب 

 ؟ا أو جزئي   ا كلي  ،  الضم الرسمي 
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ل والسيطرة 
ّ
 عقيدة التسل

ي العقلية الصهيونيةحر تستند 
 
، ها احدإمنّية، أذرائع وإىل الرواية التوراتية، إىل  كة االستيطان ف

 
 
ي تعزيز القدرات الدفاعية لرسائيل كون معظم المستوطنات يقع عىل مثال

 
، هو المساهمة ف

ي تؤدي 
ف عىل الطرق الت   عمق إرسائيل.  ىلإالتالل، وتشر

وعها، و العمود الرئيسي لستيطان تعتبر الصهيونية اال  تساهم معظم مؤسسات "الدولة" مشر

ي مجاله، بتعزيز اال 
 
ي الضفة. وأنظمتها الرسمية، وغب  الرسمية، كٌل ف

 
تعتبر األرض و ستيطان ف

حتالل، فمنذ خمسينيات القرن التاسع عشر وحت  إعالن قيام محور الرصاع بي   مالكيها واال 

 كانت سياسة االستيطان أشبه بالتسلل الصامت.   1948عام الدولة "إرسائيل" 

ي المحتلة 
إىل  جراءات قادتإمن خالل  1948عام الأحكمت إرسائيل سيطرتها عىل األراض 

ي المدن المختلطة تقطيع التواصل بي   التجمعات الفلسطينية، وضمنت أغلبية يهود
 
ية ف

وقواني    وذلك عبر تخطيط ممنهج، شمَل  أوامر مصادرة بحجج مختلفة، ، لخ(... إ )حيفا، عكا 

وكة ل صدرت عن الكنيست، ومنها:  وقانون استمالك ، 19501عام لقانون أمالك الغائبي   المب 

ي 
 . 1953عام ال وقانون الترصف ،19522عام الاألراض 

 

 

                                                           

 https://goo.gl/9nY2yB. 1950م لعالالغائبين المتروكة  أمالكقانون : نظرا 1
   https://goo.gl/wdNcsf. 1952ي العام راضقانون استمالك األ :نظرا 2

https://goo.gl/9nY2yB
https://goo.gl/wdNcsf
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 الضم الزاحف

ي تقوم بها استخدام مصطلح الضم الزاحف لوصف  ا كاديمي  وأ  ا إعالمي  انتشر 
الجراءات الت 

  جل أرسائيل من إ
ّ
ر  3مناطق )ج( خاصةعىل مناطق بالضفة الغربية،  قوانينها  مد

ّ
ي تقد

 الت 

منها  ،مستوطنة 242فيها ويبلغ عدد المستوطنات  4. من مساحة الضفة% 42 مساحتها بنحو 

ف بها رسمي  : البؤر ) بؤرة استيطانية، 100 مع بموجب القانون الرسائيىلي  ا مستوطنات غب  معب 

نشأ بقدر من الدعم الحكومي  ا أنها كثب   
ُ
مركز المعلومات حسب  ألف 600ويسكنها  (5ما ت

ة
ّ
ي المحتل

ي األراض 
 
 6. )بتسيلم( الرسائيىلي لحقوق النسان ف

امها بحل الدولتي   كحل  الحكومة الرسائيلية إعالنعىل الرغم من  ي أكبر من مناسبة الب  
 
ي ف

 نهائ 

 ، لم  أنها  ، كما ا عن تلك الترصيحاتعىل األرض تختلف كلي   ممارساتها ن أ إال مع الفلسطينيي  

 
 
 ، أو حت  حدود دولة إرسائيل الدائمة. ما تقصده بحل الدولتي    ا تحدد أبد

وع قانون "كيش"تّم ق وع قانون، تدعو  22فقط، تقديم  2015العام  ومنذ أواخر  ،بل مشر مشر

حزاب أِقَبْل الجزئية عىل المستوطنات، والمناطق المسماه )ج( من  فرض السيادة الكلية أوإىل 

                                                           
 هي المناطق التي تخضع للسيطرة األمنية والمدنية "اإلسرائيلية" حسب اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين وإسرائيل. مناطق)ج( 3
. تاريخ الدخول: بيتسيلم"المحتلة " األراضيفي  اإلنسانلحقوق  اإلسرائيليمركز المعلومات  سياسة التخطيط في الضقة الغربية، 4

28/3/2018 .https://goo.gl/rvsXwX  
 .12/2/2014، ، ريتشارد فولك1967عام التقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ  5

https://goo.gl/UPSm8Z  
  https://goo.gl/zgK8UU. 29/3/2018. تاريخ الدخول: مركز بيتسيلم ،المستوطنات 6

https://goo.gl/rvsXwX
https://goo.gl/UPSm8Z
https://goo.gl/zgK8UU
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اتيجية إسبقها مشاري    ع استيطانية ، اليمي    تقوم عىل ضم أجزاء منذ بداية االحتالل، عدة سب 

وع آلون، : مثلمن الضفة الغربية،  ، و مشر وع جاليىلي
وع فوخمانو مشر  7. مشر

 قرارات وإجراءات 
ْ
ت

َ
ِخذ

ُّ
عىل للسيادة  ا تدريجي   فرضها  من ِقَبْل حكومة االحتالل تشب  إىلعدة ات

يعات برلمانية.  عبر ، من الضفة أجزاء األكبر حزب )البيت اليهودي(  يعتبر  قرارات حكومية، وتشر

 للتشي    ع بتطبيق الضم، مدعوم  
 
. وعىل سبيل االئتالف الحاكمحزاب أقية بالطبع من ب ا مبادرة

قّر المثال
ُ
ي الكنيست،  "قانون التسوية"، أ

 
، 66/2/2017بتاري    خ  ،بالقراءتي   الثانية والثالثةف

ي "يهودا والسامرة"وهو قانون يهدف إىل 
 
 8. وتعزيزه تسوية التوطي   الرسائيىلي ف

، من القومي حاث األ أبمعهد دراسة لبحسب  الرسائيىلي هو فرض  "تطبيق القانون فإن االرسائيىلي

ي ضم
 9". للسيادة، وفرض السيادة يعت 

ي هذا السياقو
 
ي    ع ،ف وع قانون تقدمت ، 25/2/2018 بتاري    خ ،أقرت اللجنة الوزارية للتشر مشر

توسيع نطاق صالحيات المحاكم إىل يقود  (،البيت اليهودي)عن  وزيرة العدلإيليت شاكيد، به 

فة الغربية، مع تقليص لصالحيات محكمة العدل المدنية الرسائيلية عىل مناطق )ج( بالض

ي كبحت جماح بعض الجراءات االستيطانية 
 أالعليا الت 

 
حزاب ، وذلك هدف حيوي لل ا حيان

 .  اليمينية والمستوطني  

                                                           

  https://goo.gl/2qbexX. 20/3/2018(. تاريخ الدخول: وفا) المشاريع االستيطانية، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 7
  . 3، 2017، 268العدد  شؤون فلسطينية، مجلة ، شرعنة االستيطان: قراءة في قانون تسوية التوطين،ةكمال قبع 8

9 Panina Barunch, “Implications of The Application of Israeli Sovereignty over Judea and Samaria,” Tel-
Aviv University – The Institute for National Security Studies, January.8,2018. https://goo.gl/hDd5PX.  

https://goo.gl/2qbexX
https://goo.gl/hDd5PX
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ي جلسته بتاري    خ  الكنيست كما أقّر 
 
ّ ب ،تي   الثانية والثالثةءبالقرا ، 12/2/2018ف قانون ما سمي

القانون الرسائيىلي عىل مؤسسات التعليم العاىلي  تطبيق ىلإيهدف الذي ريئيل"، أ"جامعة 

ن هذا من أ الرسائيليي    األكاديميي   وقد حذر بعض  10. المستوطنات بالكاملعىل المقامة 

 بوضع نظام التعليم العاىلي الرسائيىلي وتوسيع المقاطعة الدولية ضد أالقانون يمكن 
ن يرص 

 . 11ل. إرسائي

 

 طراف من الضممواقف ال 

  لة للحكومةأتؤيد
ِّ
سياسة الضم، بل تقوم  ،حزاب اليمي   الرسائيلية، خاصة تلك المشك

 
 
كيبة الكنيست الحالية،  بتقديم مشاري    ع قواني   بأعداد غب  مسبوقة، فيما يبدو استغالال لب 

ي تقوم بها إرسائيل عىل األرض. فيما 
أفيخاي عارض يوتأييد واشنطن لكل الجراءات الت 

ي  ،مندلبليت
، وخاصة قانون بال، غالرسائيلية للحكومةالمستشار القانوئ  ية هذه القواني  

ي ر أنه عاد و ، إال أالتسوية
 
، أجاز ف ي

أنه يمكن استخدام األرض الفلسطينية الخاصة ي قانوئ 

 12". من أجل "مصلحة الجمهور

  الجراءات الرسائيلية بهذا الصدد، وقد عبر  1948العام يعارُض فلسطينيو األرض المحتلة

عن ذلك بقوله حول قانون  ،عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدةيوسف جبارين، 

                                                           

10 Tovah lazaroff, “Knesset Applies Israeli  law to Ariel University in West Bank ,” The Jerusalem post, 
Feb.12,2018. 
11 Ibid, Panina Barunch, Implications of The Application of Israeli Sovereignty over Judea and Samaria. 

 . 18/3/2018. تاريخ الدخول: المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية يجيز مصادرة األراضي الفلسطينية، القدس العربي 12
https://goo.gl/ea26f5  

https://goo.gl/ea26f5
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ضافية من حكومة اليمي   والمستوطني   نحو إجراء هو خطوة ن هذا ال إ": ضم الجامعات

ي    ع االستيطان وفرض السيادة عىل الضفة الغربية  13". تشر

  ي يقوم بها االحتالل، ومن
رفضت منظمة التحرير الفلسطينية كافة القرارات والجراءات الت 

ت عن رفضها  من الدوىلي ومطالبته بالتوجه إىل مجلس األ ضمنها االستيطان والضم، وعبر

ي حماية قراراته ودفع إرسائيل إىل االمتثال لها. 
 
كما أدانت السلطة   14بتحمل مسؤولياته ف

ينية مصادقة االحتالل عىل قانون المؤسسات األكاديمية بالمستوطنات الوطنية الفلسط

لما يشكله من انتهاك صارخ للقانون الدوىلي واتفاقيات جنيف واالتفاقيات الموقعة بي   

 .  الجانبي  

    يتعارض االستيطان وأية إجراءات من شأنها تغيب  الوقائع عىل األرض مع القواني

 ،15من اتفاقية جنيف الرابعه 147و 53و  49 ، مثل البنود والمعاهدات والقرارات الدولية

عيتهوقرارات مجلس األ  ي تدين االستيطان وتؤكد عىل عدم رسر
 446 مثل القرارات ،من الت 

 . 2334/2016رها قرار ، وآخ465و 452و

  إن كي بقولهب  عن الموقف األم ،إرسائيللدى  كي ب  األم السفب   ،د فريدمانيديفعبر" :

وفقد  ا هي جزء من إرسائيل، ومصطلح حل الدولتي   لم يعد مجدي   مستوطنات الضفة

 16". معناه بشكل كبب  

                                                           

 . 21/3/2018. تاريخ الدخول: دنيا الوطن و تجسيد لألبارتهايد اإلسرائيلي،النائب جبارين: تصويت الليكود ه 13
https://goo.gl/ucUNu9  

  https://goo.gl/xsricG. 20/3/2018. تاريخ الدخول: التنفيذية ترفض قانون التسوية وتدعو المجتمع الدولي لرفضه، وكالة وفا 14
 .12، 2014، رام هللا، مركز مدار للدراسات اإلسرائيلية، أحمد األطرش، جغرافيا االستيطان 15
. 23/3/2018. تاريخ الدخول: سرائيلإسرائيلية ليست غير قانونية وفق مستشار ترامب، تايمز أوف المستوطنات اإل 16

https://goo.gl/oH3cmv  

https://goo.gl/ucUNu9
https://goo.gl/xsricG
https://goo.gl/oH3cmv
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  تب عليهإية أترفض الدول العربية من حيث المبدأ، االحتالل واالستيطان و  ،جراءات تب 

 .  بما فيها من معارضة للقانون الدوىلي

  ي ي األعمال أية بتمسكه بحل الدولتي   ورفضه أل  واضحالموقف األوروئر
 
ي استيطانية ف

راض 

، بما فيها فرض حل الدولة الواحدة من خالل عمليات الضم 1967عام ة الالمحتل

 17والتوسع. 

 

 والمشهد السياسي  الضم

ي يفرضها االحتالل تدريجي  تقود 
ي األرض المحتلالجراءات والقواني   الت 

 
ن بأالستنتاج إىل ا ةا ف

 .المستوطنات تتضمن أجزاء منها،  نحو الضم الكامل للضفة الغربية أو  ا هناك سب   

 هذما 
ُ
ز ي الحاكم ا ُيعزِّ

 االستنتاج حول السعي نحو تشي    ع وقوننة الضم، سياسة التحالف اليميت 

ي إرسائيل، 
 
نتخابية مع العالن عن احتمال إجراء انتخابات مبكرة ضافة إىل الحسابات اال إف

ي االنتخاباتللكنيست، وأهمية أصو 
 
القادمة. يصاحب ذلك حالة االنقسام  ات المستوطني   ف

ي مع انشغال معظم  ، وتأييد واشنطن المطلق لرسائيل، وضعف الموقف العرئر ي
الفلسطيت 

وبعض دول  إرسائيل، بي   ا لتقارب الحاصل مؤخر  إىل ا إضافةالدول العربية بمشاكلها الداخلية، 

 الخليج. 

                                                           

17 Hugh Lovatt, Occupation and Sovereignty: Renewing EU Policy in Israel -Palestine, 
European Council on Foreign Relations, December.21,2017. https://goo.gl/BQb7Ho.   

https://goo.gl/BQb7Ho
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  يزداد المجتمع الرسائيىلي 
 
  يمينية

 
ي ا وتطرف

 
ي مراكز صنع القرار ف

 
، مع تغلغل المستوطني   ف

يعية، والقضائية(، من جهة، و  ما تظهره نتائج انتخابات مع السلطات )التنفيذية، والتشر

ي تشكيلة الكنيست من جهة أخرىالكنيست المتعاقبة من ازدياد نسبة األ 
 
، حزاب اليمينية ف

ي وإن تراجع تمثيل بعضها 
 الت 

 
خرى وليس لليسار أحزاب يمينية ن الفارق يذهب أل أال ، إا أحيان

ي الذي ال يعارض بدوره االستيطان
ي سياساته  ا ، من حيث المبدأ، ولكنه ربما أقل صخب  الصهيوئ 

 
ف

 . االستيطانية

ايدة  ترصيحاتالالسابق،  يعزز االستنتاج ( احكومي   أمكان   ا )حزبي  إرسائيىلي من مسؤول  ألكبر المب  

ي صحيفة  ،جدعون ساعار أقوال وربما كان آخرها 
 
ي قيادة الليكود، ف

 
المرشح لخالفة نتنياهو ف

نسحاب من الضفة الغربية، لما أكد معارضته لقامة دولة فلسطينية واال إذ  ،"إرسائيل هيوم"

منية والديمغرافية، باعتبار أن إقامة الدولة يعنيه ذلك من فقدان إرسائيل للسيطرة األ 

رصيحات وتقود ت 18. طينية سيخلق مشكلة ديمغرافية ال يتحقق معها بقاء اليهود كغالبيةالفلس

ي الرسائيليي   المسؤولي   
 
  حل  هناك أنه لن يكون بالعتقاد ، إىل امعظمها ، ف

ُ
ه
ُ
ت بِّ
َ
ث
ُ
للرصاع سوى ما ت

ي فرض الوقائع حيث ستستمر إرسائيل عىل األرض، 
 
 بشكل متالحق.  ف

 آثار قانونية: 

  ي نفس البقعة الجغرافية )قانون
 
، أوامر عسكرية، القانون أتطبيق قواني   مختلفة ف ي

ردئ 

 .) ، القانون الرسائيىلي ي
 الفلسطيت 

                                                           

 .https://goo.gl/jcv33u. .2018328..  יום ישראל" ، דמוגרפית בעיה תיצור פלשתינית מדינה، "סער גדעון 18

 

https://goo.gl/jcv33u
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  ي طرفي   إحدوث
ي وال  ،حدهما إرسائيىلي أ : شكاالت قانونية عند تقاض 

، فأي خر فلسطيت 

 القواني   ستطّبق بالقضّية؟

  ي قوننة األ
ي مقاضاة إرسائيل دولي  إىل تناد مكانية االس إبارتهايد، وهو ما يعت 

 
 ا ص  خصو ، ا ذلك ف

 . للفلسطينيي   ، وآخر إلرسائيليي   واحد لن، اضع قانونإذا وُ 

  ي إلغاء األوامر العسكرية
: هل فرض القانون الرسائيىلي سيعت  ي

ز هنا تساؤل قانوئ  يبر

ي إ؟ و ةالسابق
لقضاء إىل االفلسطينيي   مكانية لجوء إ ذلك ذا كان الجواب نعم، فهل سيعت 

ي األوساط الرسائيليةالرسائيىلي ل
 
 (. نحت  ال لغاء آثار تلك األوامر؟ )سؤال لم يناقش ف

ة: 
ّ
 آثار اقتصادي

  
 
ي تحسن

ي تطبيق قانون العمل، وهو يعت 
 ا فرض القانون الرسائيىلي عىل المستوطنات، سيعت 

ي ظروف عمل الفلسطينيي   هناك، وحصولهم عىل حقوق طالما ُح 
 
رموا منها، ف

 ... إلخ.  جور واأل  ،المهنية ةوقواني   السالم ،يناتأمكالت

  أنها  مأ ،لالمتيازات الممنوحة للمستوطنات إلغاء  هل سيحمل تطبيق القانون الرسائيىلي

ي المدن الساحلية ضد هذا 
ي أوساط مواطت 

 
اضات ف ستبق  كما هي وتعلو معها االعب 

يبية والهبات المالي ، خاصة بالتسهيالت الرص   ؟ة ألغراض عديدةالتميب  

 تب تس آثار سلبية عىل "إرسائيل" نتيجة إلزامها بتوفب  كامل االحتياجات لسكان المناطق ب 

 عىل األغلب سيتوقف الدعم الماىلي الدوىلي للفلسطينيي   فيها.  إذ المضمومة، 

 مقيمي   خارجها، حيث تطبيق السيادة عىل كل مناطق )ج( سيؤثر عىل الفلسطينيي   ال

ي 
ال بالمرور إليها إ خرى، لن يكون بإمكانهم الوصولأوبت  تحتية، وملكيات  ،يمتلكون أراض 
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ي  رسية والعائلية بي   سكان هاتي   المنطقتي   ضافة للعالقات األ إمن خالل مناطق )ج(، 
الت 

ي التقطيع. 
 ستعائ 

 منية: أآثار سياسية و 

   منها، وتقليص طموحات  ا إقامة دولة فلسطينية تكون الضفة جزء  إمكانية ، إلغاء ا فلسطيني

 
ّ
ي الفلسطينيي   السياسية، بسبب تقل

 
 ،ص األرض المتاحة، وتقطيع التواصل الجغراف

ل الضفة إىل معازل ة وتحوُّ
ّ
دة. فصل إجراءات مع ، عد

ّ
  مشد

يد  نفسها تحلُّ وقد  ،من الضغوط الداخلية عىل السلطة الفلسطينيةالجراء نتائج هذا  سب  

ي بسبب عدم قدرتها عىل المواجهةضغط تحت و أ، إرادة واعيةب .  شعتر  والتأثب 

  ي ظل ابتطبيق السيادة عىل المستوطنات فقط، سيدعم االدعاءات بشأن األ
 
رتهايد، ف

ي قواني   منفصلة ظالمة للفلسطينيي   
. أوجود منظومت   مام الرسائيليي  

   ،سيقوم جيش االحتالل بتوسيع  إذ انفصال تام بالعالقة مع السلطة الفلسطينية

ي عمق المناطق الفلسطينية ل 
 
ه تهديدات قد حباط ما نشاطاته ف منية، وما سيتبع أيعتبر

. محتملة ذلك من مواجهات   مع الفلسطينيي  

   إ، تعتبر الخطوة ا دولي 
 
، الذي يحظ  بشبه تطبيق لللجهود الدولية  ا حباط حل الدولتي  

، كما سُيحّمل إرسائيل   إجماع دوىلي
 
  ا مسؤولية إطالة أمد الرصاع، مع كونها خرق

 
 ا صارخ

 .  للقانون الدوىلي

   خرى، أالتقارب مع دول عربية  ا ردن، وتعيق نظري  ، ستؤثر عىل السالم مع مرص واألا عربي

 مام شعوب  ها. أمر أو عىل األقل ستصعب تمرير الحكومات لل 
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 خاتمة

ء بمزيد من الجراءات حت   تستغل إرسائيل عامل الزمن، وكونها المسيطر عىل األرض، مما ينتر

كمال "الضم الزاحف"، مع قصور الفلسطينيي   عن المواجهة، عىل األقل بالوسائل المعتادة إ 

 حت  الن. 

 
 
ي ما سبق أيض

يكون  لن - الذي سُيفرض عىل الفلسطينيي   عىل األغلب -، أن الحل القادم ا يعت 

 
 
ت حولها التشيبات، وفيها استبعاد للضفة )أو معظمها(  ا بعيد ي كبر

عن )الصفقة النهائية( الت 

. أمن   ي تسوية نهائية للرصاع بي   إرسائيل وفلسطي  

ي القليم والعالم من 
 
ي ظل ما يجري ف

 
، ف تبدو الخيارات المؤثرة محدودة بيد الفلسطينيي  

 
 
ي مزيد

نعدام التأثب  للمنظومة الرسمية امن الضعف و  ا تحالفات وأزمات، وهو ما يعت 

، سوى ربما خطابات، ومبادرات،  ا خصوص   الفلسطينية، ي
ي ظل استمرار االنقسام الفلسطيت 

 
ف

ي المحافل الدولية، غالب  
 
لن تجد لها صدى عىل األرض، وهو ما أثبته تاري    خ  ا وإجراءات قانونية ف

ام  ية. إرسائيل بأية قرارات دول الرصاع من عدم الب  

 


