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 |||هل بدأ ضم الضفة وألاغوارتقدير موقف: |||   

 مة:مقد

 

سياسة االحتالل في استالم اإلدارة والسلطة ألي منطقة مستهدفة تكون بالتدرج، حيث يصدر االحتالل 

األشخاص المتنفذين من بعض الشخصيات التي تتعاون مع االحتالل لتنفيذ المخطط وتعيين اليهود في 

على المكان والسكان بكل  المناصب العليا لتدريبهم على المناطق التي ستكون تحت سيطرتهم ويتم السيطرة

سهولة ويسر، ولكن السؤال هنا هل االحتالل بدأ بضم الضفة الغربية واألغوار بخطوات مدروسة أم أن الضم 

 سيكون بطريقة االحتالل العسكري؟

اعالن عباس انهاء االتفاقيات مع االحتالل وأمريكا ماهي إال خطوة في اطار تسليم المناطق المستهدفة من 

، ولكن هل اإلعالن عن الضم يأتي في مقدمة العملية أم انتهاء العملية؟ حيث أن االنسحاب من بعض االحتالل

المناطق بمنطقة )ب( بحجة اناء االتفاقيات ما هي إال عملية توسع لالحتالل باستالم المناطق حيث أن منطقة 

إسرائيلية ويعني انسحاب السطلة  من مساحة الضفة والتي تخضع إلدارة مدنية فلسطينية وأمنية %12)ب( تمثل 

يعني أن هذه المناطق أصبح بيد اسرائيل وهذا يدلل على أن عملية الضم بدأت ويعني أن االحتالل اصبحت 

من مساحة الضفة والتي  %12من مساحة الضفة الغربية حيث أن مناطق )ج( تمثل  %21تحت ادارته 

دارية اسرائيلية، وما تبقى ب وتصريحات من مساحة الضفة الغربية،  %21طة يد السلتخضع لسيطرة أمنة وا 

نتنياهو على أن هناك من يؤيد عملية الضم وأخرى معارضة أو تأخير عملية الضم أو البدأ بها ما هي إال 

مناورة للتغطية على عملية التنفيذ التي تسير بخطوات متدحرجة، واعتماد االحتالل الصحافة الدعاية كأداة 

ومخاطبة جميع الحكومات والشعوب على حسب  خدمة عملية ضم الضفة الغربية واألغوار،لترويج أفكارها و 

ية توسيع دولة لمدولي بعللعمل على تسهيل عملية االعتراف ال مستوياتهم االجتماعية واالقتصادية والفكرية؛

 .، االحتالل



 تقدير موقف )مستقبل الانتخابات املحلية |||||

 

 (  4صفحة رقم )  هل بدأ ضم الضفة وألاغوارتقدير موقف:  |||||

 

 :الخطوات الرئيسية في عملية الضم

البؤرة  نزيادة عدد اليهود في فلسطين وتكو  لن والقدس من خالزيادة نسبة السكان في الضفة وغور االرد .2

 الرئيسة لهم المستوطنات.

 مصادرة األراضي الفلسطينية، واالستيالء عليها وتهويدها. .1

  إقامة القواعد االستيطانية التوسعية وتكوين القواعد السياسية والعسكرية لترسيخ وجودها وتوقيتها. .3

 

 :ل في عملية ضم الضفة وألاغوارالطرق التي يستخدمها الاحتال
 

القاعدة التي تتبع في إدارة الضفة الغربية واألغوار هي المحافظة على الحالة الراهنة، وتجنب التغيير في  .2

قوانين البالد أو في طريقة تطبيقها، حيث تعين يهودي على االدارة الفلسطينية كي ينفذ القوانين واالدارة 

فلسطينية والتي تعمل بشكل واضح مع االحتالل وتوسيع دولتهم على حساب اليهودية من خالل السلطة ال

 الحق الفلسطيني.

التعاون مع السلطة في تكوين اإلدارة وتسليم اليهود االدارة والسلطة بالتدرج، حيث التعاون في جميع المسائل  .1

، بذلك يكون ة بطريقة تدريجيةاالقتصادية واالجتماعية واألمينة بين السلطة واالحتالل ماهي إال تسليم للسطل

االحتالل سيطر على العملية العسكرية واألمنية ومكاتب العمل والبلديات وممتلكات السلطة والسيطرة على 

 .التعليم وغيرها بطرق غير مباشرة وعند االنتهاء منها يتم االعالن عن عملية الضم

منها الكنيست واالدارة المدنية والعسكرية ويتم  يتم تربيط جميع المؤسسات الحكومية مع السلطات االسرائيلية .3

االحكام على المناطق المستهدفة وتربيطها وقد يصعب على المقاومة التدخل ألنها أصبحت تحت االدارة 

 االسرائيلية بشكل رسمي.

ل التدرج على أن تصبح الضفة الغربية واألغوار جزء من دولة االحتالل، وتعيين كبار الموظفين من االحتال .4

 وعدم اسناد على مهام للفلسطينيين في المناطق المستهدفة.

 تنظيم وتهيئة المنطقة إداريا وسياسيا وعسكريا وتشريعيا واقتصاديا استعدادا لعملية الضم. .5



 تقدير موقف )مستقبل الانتخابات املحلية |||||

 

 (  5صفحة رقم )  هل بدأ ضم الضفة وألاغوارتقدير موقف:  |||||

 

نزع الصفة الفلسطينية واستبعادها عن اإلدارة، ووضعها تحت االدارة اليهودية، حيث باشرت السلطة في  .1

باالنسحاب من المناطق المستهدفة في تهويد االدارة وتهيئة المنطقة لضمها لالحتالل، وتسليم  تنفيذ مهمتها

عداد القوانين وهذا تم تهيئته منذ اعالن عباس حل التشريعي.  دائرة التشريع وا 

اعطاء الصالحيات لالحتالل منذ اتفاقية أسلو كان بحكم أشبه بدولة داخل دولة لما تمتع لالحتالل  .7

 ات واسعة، وشّكلوا بنية تحتية قوية يمكن يعتد عليها بعملية الضم.بصالحي

تكوين لجان في المستوطنات تكون بمثابة ادارة تقوم باإلشراف على المنطقة المستهدفة، وعند االعالن عن  .2

عملية الضم ستنتقل الصالحيات إلى الحكومة بطريقة مباشرة ألن عمليات الوصل مع الحكومة االسرائيلية 

 ن المستوطنات قامت بها ويتم التسليم واالعالن عن عملية الضم.تكو 

تكوين الحكم المحلي وتعيين يهود عليها كي يتم السيطرة على عملية الخدمات، ووضع قانون البلديات  .9

موضع التنفيذ في الضفة الغربية واألغوار، وسيتم ذلك من خالل المستوطنات حيث تفرض لتكوين مجلس 

 لدية بشكل مؤقت لكي يتم السيطرة بشكل كامل. محلي يحل محل الب

تغيير الهياكل واألسماء التنظيمية للمحاكم الفلسطينية حيث يتم تسليها لالحتالل بشكل كامل والعمل  .21

 على تهويدها، والعمل على وضع وتغيير القوانين التي تناسب البيئة الجديدة لالحتالل.



 تقدير موقف )مستقبل الانتخابات املحلية |||||

 

 (  6صفحة رقم )  هل بدأ ضم الضفة وألاغوارتقدير موقف:  |||||

 

 

 : تكتيك املقاومة في مواجهة عملية الضم

 .من السيطرة عليهاعن مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنع االحتالل لدفاع ا .2

 استهداف المستوطنات بشكل مباشر لزعزعة أمنهم ألنها البؤرة االساسية في تسليم المناطق المستهدفة. .1

 رفع قضايا دولية عن طريق الدول الصديقة تعدي االحتالل على االراضي الفلسطينية. .3

 وسيع العالقات الدولية للمقاومة لسد الطريق على االحتالل في ضم الضفة الغربية والقدس واالغوار ت .4

 المتغيرات الدولية على الساحة العالمية والمطالبة بإقامة دولة فلسطينية ويتم االعتراف بها. ثمارتاس .5

االعتصامات والمسيرات السلمية في الضفة والقدس واالغوار والمناطق المحتلة الداخلية المقاومة و  ستمرارا .1

 لزعزعة االحتالل. 

 والهاب جذوة المقاومة وعدم االنتظار لعملية االعالن.التصدي للمستوطنين  .7

 .والمطالبة بدولة للفلسطينيين  مةألدوات الدبلوماسية والمقاو اتصدي قطاع غزة لعملية الضم من خالل  .2

 

س لن يكون معجزة بل ستشارك به العديد من األطراف من خالل جنسيات عملية ضم الضفة الغربية واألغوار والقد

اليهود المتعددة والمنتمية لبعض الدول، حيث أن أمريكا هي الراعي لمشروع الضم، ويعمل نتنياهو مع أذرعه 

كتيكية في على اقناع العالم بعملية الضم وعند االنتهاء من التأثير الدولي يكون االحتالل انتهى من العمليات الت

 عملية الضم ويتم االعالن عن عملية الضم وستتوالى االعتراف التي تم تجهيزها من االحتالل واذرعه.

وهذا  2942د تكون عملية الضم انتهت وستأتي المرحلة الثانية وهي الحرب الوهمية كما حدث في عام ق

ر االحتالل في المناطق المستهدفة سيحدث بعد االعالن عن عملية الضم ويكون عبارة عن حروب وهمية لتصدي

 وتوسيعها والسيطرة عليها.

ا َفَتْحَنا لََك َفْتًحا ُمِبيًنا) َر َوُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعلَْيَك َوَيْهِدَيَك ِصَراًطا ُمْستَ  ،إِنَّ َم ِمْن َذْنبَِك َوَما َتأَخَّ ُ َما َتَقدَّ  ،قِيًمالَِيْغفَِر َلَك َّللاَّ

ُ َنصْ   )ًرا َعِزيًزاَوَيْنُصَرَك َّللاَّ

 


