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  األغوار في الخطاب األمني اإلسرائيلي

يشـــهد العقد األخير مراجعة إســـرائيلية لبعض الفرضيات األساسية املتعلقة 

باألهمية االســـتراتيجية ملنطقة األغوار وعالقتها باألمن القومي اإلسرائيلي. وقد 

شـــهد عام 2011 بالذات نقاشًا موســـًعا في أروقة املؤسسة العسكرية واألمنية 

حول األهمية اإلســـتراتيجية خلطوط  الرابـــع من  حزيران 1967 ومركزيتها في 

ضمان أمن إســـرائيل، وضرورة االحتفاظ بالسيطرة الكاملة على منطقة األغوار  

في إطار أي تسوية مستقبلية مع السلطة الفلسطينية.

ويأتي هذا النقاش بعد أن ســـاد  منذ حرب 1967 بني األوســـاط السياســـية 

واألمنية موقف موحد حول أهمية األغوار االســـتراتيجية إلسرائيل، املوقف الذي 

اعتمد على مجموعة من الفرضيات  حاولت املؤسســـة السياســـية  حتويلها إلى 

أسس موجهة لعملها، وهي:

»مستقبل إسرائيل مرهون بتوسيع حدودها الشرقية«.  -

»اجلبهة الشرقية تهدد أمن إسرائيل«.  -

»ال يوجد شريك حملادثات سالم ونتوقع حروًبا مستقبلية«.  -

»غور األردن خال من السكان العرب«. -

ســـنحاول في هذا التقرير فهم السياسة  اإلســـرائيلية جتاه األغوار، ورصد 

مقدمة
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األسباب التي تقف وراء اعتبارها ذات قيمة استراتيجية أمنية، ال ميكن االستغناء 

عنها، على الرغم من التغيرات االســـتراتيجية واالقليمية املستجدة، وتغير مفهوم 

األمن القومـــي منذ بلورة »خطة ألون 1968« ومخطط »اجلادة املزدوجة 1975« 

وغيرهما.

يعتمد التقرير على مقاالت وأبحاث منشـــورة، وآراء وتعليقات تناولتها وسائل 

اإلعـــالم العبرية، وتعكـــس اجتاهات الرأي العام اإلســـرائيلي، كما ويعتمد على 

مجموعـــة من البروتوكـــوالت واألوراق التي صدرت في مؤمتـــرات مختلفة، وعن 

مراكـــز أبحاث، أبرزها: معهد بحوث األمن القومـــي )جامعة حيفا(، مركز يافي 

للدراسات اإلستراتيجية )جامعة تل أبيب(،  التقريراالستراتيجي السنوي، والتقارير 

اإلستراتيجية جلهاز االستخبارات العسكرية.  
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خلفية عامة عن األغوار

يقصد باألغوار في اخلطاب اإلسرائيلي الشريط الشرقي للضفة الغربية الذي 

احتل عام 1967، والذي ميتد على طول 120 كم من منطقة عني جدي قرب البحر 

امليت في اجلنوب، وحتى منطقة عني البيضاء جنوبي بيسان في الشمال، ويتراوح 

عـــرض األغوار مـــا بني  5 كم و25 كم )أريحا عرضها 25 كم(، وتضم أكثر من 

ربع أراضي الضفة الغربية؛ )%28(.1 

  مت تبني هذا التعريف واعتماده  كأســـاس في خطة ألون عام  1968، حيث 

كان االعتبار األساسي املوجه في حتديد منطقة األغوار هو السيطرة على املجال 

املمتد بني جبال اخلليل ونابلس وبني نهر األردن، والذي يضم الكتل االستيطانية: 

بكعـــات هيردن، مغيلوت ومعليه افرامي، إضافة إلـــى ضم البحر امليت حتى عني 

جدي واعتباره جزءًا من األغوار.2 

ويعيش اليوم )2012( في األغوار بحسب املصادر الفلسطينية 70 ألف فلسطيني3 

موزعني على 27  جتمعًا ثابتًا على مساحة تقدر بحوالي 10 آالف دومن، إضافة إلى 

عشــــرات التجمعات الرعوية والبدوية غير احملصيــــة. وتتبع جتمعات األغوار إدارًيا 

لثالث محافظات فلسطينية، هي: أريحا »األغوار اجلنوبية«، ومحافظة نابلس »األغوار 

الوسطى«، ومحافظة طوباس »األغوار الشمالية«. وتعود جذور القاطنني في األغوار 

الفصل األول
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للمحافظات الثالث باســــتثناء نسبة محدودة غير محصية تعود جذورها للمحافظات 

اجلنوبيــــة؛ وحتديًدا الرعاة ومربو الثــــروة احليوانية الوافدون من اخلليل وبيت حلم4 

ويشــــكل ســــكان األغوار حوالي 2.7% من التعداد الكلي للسكان الفلسطينيني في 

الضفة الغربية، كما ويســــتوطن  مناطق  األغوار حوالي 7500 مســــتوطن  موزعني 

على  28 مستوطنة.5 

 وتكمـــن أهميـــة األغوار فيما تتضمنه من إمكانيات واســـعة للتطوير، إذ تعد 

أراضيه من أخصب األراضي الزراعية، كما أن مناخه الدافئ شتاًء واحلار جدًا 

صيًفا يعد مناســـًبا لعدد كبير  من املزروعات. إذ يناســـب  املناخ الدافئ  الكثير 

من اخلضار والفاكهة واألشجار مثل املوز واحلمضيات والنخيل. أضف إلى ذلك، 

أهمية موقعه اإلستراتيجي، فحدوده مع األردن تشكل نقاط تواصل مهمة للتجارة 

والســـفر مع بقية دول املنطقة، واســـتمرار السيطرة  اإلســـرائيلية على قطاعات 

منه ســـتعني أن الضفة ســـتبقى مطوقة من قبل إســـرائيل، وهو ما يؤكد أهميته 

االستراتيجية إلقامة دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة.6

السياسة اإلسرائيلية تجاه التواجد الفلسطيني في األغوار 

ســـعت إسرائيل منذ عام 1967 إلى  ضم األغوار فعلًيا إلى سيطرتها، لكنها 

امتنعت عن فعل ذلك رســـمًيا، كما فعلت في القدس الشـــرقية مثاًل. وعمدت إلى 

محاصرة  التواجد الفلســـطيني وتقييده،  من خالل تبني سياسات مختلفة متنع  

تطـــور البلدات الفلســـطينية. كما جلأت إلى هـــدم العديد من  القرى البدوية  في 

هذه املنطقة، ومنعت وصول السكان إلى موارد املياه الغنية فيها ، وفرضت قيوًدا 

صارمة على حرية حركة الفلسطينيني وتنقلهم في املنطقة.7 وكان من نتائج السياسة  

اإلســـرائيلية »تقفير مســـتمر« لألغوار ، إذ كان عدد ســـكان املنطقة  املمتدة من 
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»عني جدي« في اجلنوب حتى بيســـان بـــني األعوام 1948  و 1967  نحو 320 

ألف نســـمة، ولكن عندما جاء االحتالل، انخفض العدد بشكل دراماتيكي ليصل 

اليوم إلى ما يقارب 70 ألًفا، وذلك نتيجة  للسياسات اإلسرائيلية والتي تضمنت 

مجموعة من اخلطوات: 

اأول، ال�صتيالء على الأرا�صي  

استولت إسرائيل على األغوار التي تشكل حوالي ربع مساحة الضفة الغربية، 

وعمدت  إلى اســـتخدام مجموعة من الوسائل لبسط سيطرتها على األراضي من 

أجل استخدامها سواء أكان ذلك من أجل بناء املستوطنات أم  من أجل االستخدام 

االقتصادي أو العسكري، حيث مت االستيالء على األراضي اعتماًدا على مجموعة 

من الوسائل التي جلأت لها أذرع الدولة، منها:

اإلعالن عن األراضي التي يراد االســـتيالء عليها أراضي دولة وتسجيلها  -

على هذا األســـاس. وقد بدأ اتباع هذا اإلجراء عام 1979، واستند على 

تطبيق قانون األراضي العثماني من عام 1858، الذي كان ساري املفعول 

عشية االحتالل.

اإلعالن عن األراضي  مناطق عسكرية، أو اإلعالن عنها »ممتلكات متروكة«،  -

هكذا مثاًل مت إعالن املناطق احملاذية لنهر األردن بعرض 3-5 كم، وتقدر 

مساحتها بـ 400 ألف دومن، مناطق عسكرية مغلقة، مينع الفلسطينيون من 

الوصول إليها الستغاللها في الزراعة أو السكن أو أي نشاط اقتصادي، 

ومتت إقامة نحو 90 موقًعا عســـكرًيا و 7 حواجز عســـكرية ثابتة، أربعة 

منها حول أريحا، تقّيد إمكانية وصول الفلســـطينيني إلى األغوار، وهي: 

التياســـير، احلمرة، معاليه إفرامي وييطـــاف. احلاجزان األوالن مأهوالن 
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بشـــكل دائم، وال يسمح اجليش بعبور الفلسطينيني لهما بالسيارات، إال 

إذا كان مسّجاًل في هوياتهم بأنهم من سكان األغوار. ولم يكن احلاجزان 

اآلخران مأهولني خالل عام 2011 إال في حاالت نادرة.8

مصادرة األراضي »الحتياجات جماهيرية«؛ أي بناء مؤسســـات ومرافئ  -

خدماتية للمستوطنني.

مساعدة مواطنني إسرائيليني أفراد على شراء أراض من  السوق احلرة. -

وعادة ما مت االستيالء على األراضي مبخالفة واضحة للقوانني األساسية 

ألي إجراء عادل، إذ لم  يعرف الفلســـطينيون في الكثير من األحيان بأن 

أراضيهم قد مت تسجيلها على اسم الدولة، وعندما عرفوا بذلك كان موعد 

ــراض قد صار متأخرًا، بل وواجـــب اإلثبات وقع دائمًا على  تقـــدمي االعـت

الفلسطينيني الذين يدعون بأن األراضي ملك لهم، ولو جنح صاحب األرض 

في إثبات ملكيته لألرض، في بعض األحيان، تسجل األرض باسم الدولة 

بإدعاء أن هذه األرض  مت تسليمها للمستوطنة »بحسن نية«، وتصب هذه 

السياسات في هدف واحد: بناء مستوطنات مدنية في األراضي احملتلة. 

لذلك، فإن الطريقة التي يتم بها نقل امللكية على األراضي من الفلسطينيني 

إلى  اإلسرائيليني ثانوية، ألن إسرائيل تتحكم في مسألة تسجيل األراضي، 

وذلك بغض النظر عن أن االســـتيطان بحّد ذاته هو فعل غير شـــرعي، ما 

يعني أن أي ممارسة لتسهيل األمر هي غير قانونية.

وقد كان استخدام األراضي مقصورًا على املستوطنات، ومنعت إسرائيل 

الفلسطينيني من استعمالها ألي غرض كان، كما تعاونت في غالبية األحيان 

احملكمة العليا مع آلية االســـتيالء علـــى األراضي، إضافة إلى خلق رداء 
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قانونـــي لهذه اإلجراءات. في بادئ األمر قبلت محكمة العدل العليا ادعاء 

الدولة بـ »االحتياجات العسكرية« امللحة وسمحت للدولة مبصادرة أراض 

ميتلكها سكان فلسطينيون إلقامة هذه املستوطنات. كما ورفضت محكمة 

العدل العليا التدخل ملنع إجراء اإلعالن عن األراضي كأراضي دولة.9

تدمير  مضخات مياه الفلسطينيني ومصادرتها. -

تضمنت سياسات محاصرة الوجود الفلسطيني في األغوار تدمير ومصادرة 

أكثر من 140 مضخة مياه تعمل في األغوار ميلكها فلسطينيون، وتسحب 

املاء من نهر األردن لري مزروعاتهم في األغوار الغربية، وحفر اآلبار لصالح 

املســـتوطنات، الســـيما غرب اآلبار الفلســـطينية، للوصول للمياه العذبة، 

واصطياد املياه اجلوفية املتدفقة من الغرب إلى الشرق.

ثانًيا، منع التطور والبناء يف الأغوار بحجة ت�صنيفها مناطق ج 

نصت اتفاقية أوسلو الثانية املؤقتة واملوقعة في 1995/9/28 على االنسحاب  

اإلســــرائيلي من األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتصنيف األراضي 

 "A" حيــــث تخضع  مناطق ."C" ومناطق " B" ومناطــــق "A"  إلــــى مناطــــق

للسيطرة الفلسطينية الكاملة، أما مناطق "B"، فتقع املسؤولية فيها عن النظام 

العام على عاتق الســــلطة الفلســــطينية، وتبقى إلسرائيل السلطة الكاملة على 

 "A" األمور األمنية، واجلدير بالذكر أن  غالبية السكان يتمركزون في مناطق

و"B" والتي تشكل 8.4% فقط من املساحة الكلية ملنطقة األغوار. أما املنطقة 

"C"، فتخضع للسيادة  اإلسرائيلية الكاملة حيث مينع البناء الفلسطيني فيها 

أو االســــتفادة منها بأي شكل من األشكال إال بتصريح صادر عن السلطات  

اإلسرائيلية املختصة.10
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جدول تو�صيحي لتوزيع مناطق الأغوار ح�صب نوع ال�صيطرة عليها

املنطقة
2
 امل�صاحة التقريبية كم

 من جمموع 

امل�صاحة

 A 85 %7.4 سلطة فلسطينية

فلســـطيني  تقاســـم    B
إسرائيلي

50 %4.3 

 C1020 %88.3  سيطرة إسرائيلية

100% 1155املجموع

تعتبر 88.3% من أراضي األغوار منطقة "C" وال يستطيع الفلسطينيون بناء 

منازل أو أي أبنية فيها إال إذا حصلوا على ترخيص من السلطات  اإلسرائيلية 

التي ترفض عادة إعطاء الفلســـطينيني هذه التصاريح.  والواقع أن مسؤوال في 

اجليش  اإلســـرائيلي أبلغ منظمة العفو الدولية أن »سياســـة إسرائيل« هي عدم 

املوافقـــة على البناء في املنطقة "C".11  فيما تســـتغل 50% من أراضي األغوار 

لصالح املستوطنات، بينما تصنف 44% من األراضي مناطق عسكرية مغلقة.12

فيما يخص اجلدار الفاصل، مت بناء اجلزء األول منه   في األغوار عام 1999 

بالقـــرب من نهر األردن، فامتـــد من البحر امليت حتى خط وقف إطالق النار عام 

1967 في الشمال على عرض يتراوح بني 1- 3 كم. وفي عام 2003، أعلن رئيس 

الوزراء  اإلسرائيلي آنذاك اريئيل شارون رسمًيا عن خطط لعزل وادي األردن من 

خالل بناء اجلزء الشرقي من جدار الفصل، وقد مت بناء جزٍء من اجلدار ابتداًء من 
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نهر األردن في الشرق وحتى قرية مطلة، التي تقع شرقي مدينة جنني، في الغرب. 

فعزل 6000 دومن من األراضي عن قرية بردلة في وادي األردن الشمالي، إضافة 

إلى 1000 دومن من  األراضي عن رابا في جنني. ولم تترك إسرائيل أي بوابات 

أو طرق للفلسطينيني للوصول إلى أراضيهم الزراعية، التي تقع خلف اجلدار، بل 

إنها أعطت هذه األراضي للمستوطنني لزراعتها.

 فعليًا، جنم عن هذا عزل القطاع الشرقي من الضفة الغربية، وكذلك املناطق 

املجاورة لنهر األردن، وشمال البحر امليت واملنحدرات الشرقية للضفة الغربية. في 

12 كانون األول عام 2006 أعلن الزعماءاإلسرائيليون عزل األغوار عن بقية الضفة 

الغربية، ومت إخراجه من مفاوضات الوضع النهائي. ونتيجة لذلك، مت حرمان اآلالف 

من مالكي  األراضي من حقهم األساســـي في الدخول إلى  أراضيهم وزراعتها. 

وعالوة على ذلك، واصلت إسرائيل تصعيدها لإلجراءات العسكرية املتمثلة بإقامة  

احلواجز العسكرية )نقاط التفتيش(، مناطق التدريب، القواعد العسكرية واجلدار 

في منطقة األغوار13. وقد متكنت السلطات  اإلسرائيلية منذ بداية احتاللها ألراضي 

الضفـــة الغربية عام 67 من إيقاف النمو الدميغرافي وإعاقة التنمية االقتصادية 

في ما يقارب 24  جتمًعا سكانًيا فلسطينًيا في األغوار مقارنة بعمليات التوسعة 

والتنمية ملا يقرب 31 مستوطنة زراعية وصناعية.

المشروع االستيطاني في األغوار: أمننة االستعمار

توجد في األغوار 27 مستوطنة ممتدة من صحراء اخلليل جنوًبامروًرا بالسواحل 

الغربية للبحر امليت حتى حدود الضفة الشمالية معها، وقد فشلت إسرائيل عملًيا 

في جذب أعداد كبيرة من املستوطنني لألغوار، ففي عام 1981  بلغ عددهم نحو 

4 آالف، ارتفع إلى 4115 عام 1992، ووصل إلى 7500 عام 2005، حيث شهد 
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العدد زيادًة ملحوظة بعد توقيع اتفاق أوسلو، وتعتبر غالبية مستوطني األغوار من 

العلمانيني ومؤيدي حزب العمل.14 وعلى الرغم من تدني عددهم، إال أن مســـاحة 

األرض التي يســـيطرون عليها تفوق ما يســـيطر عليه الفلســـطينيون، ناهيك عن 

القواعد واملناطق العســـكرية املغلقة واملناطق التي تسيطر عليها إسرائيل بذريعة 

كونها  مناطق األمنية، وبهدف ربط مستوطنات األغوار بعضها مع بعض.  ولضمان 

التواصل اجلغرافي، بني إســـرائيل واألغوار مت شـــق الطريق رقم 90 التي تقطع 

األغوار من الشـــمال للجنوب، واصلة هذه املستوطنات ضمن شريان مواصالت 

يصل داخل إسرائيل باجتاه شمالي وجنوبي.

كما قامت إســـرائيل بشـــق طرق عرضية تخترق الضفة الغربية لتصل منطقة 

األغوار بالعمق  اإلســـرائيلي في منطقة »غوش دان«، وأهمها: طريق بن حورون 

وطريق »عابر السامرة« بالقرب من نابلس، الذي يسهل للمستوطنني املستثمرين 

الوصول ملطار بن غوريون، ويسهل تصدير بضائعهم لألسواق الدولية، وعلى الرغم 

من الفوائد االقتصادية لشبكة الطرق هذه، إال ان االعتبارات  األمنية تشكل عملًيا 

االعتبار احلاســـم في شـــق الطرق واملمرات، بغرض تسهيل التواصل بني البؤر 

االســـتيطانية املختلفة، ويظهر ذلك من قيمة تكلفـــة الطرق واملمرات، حيث تفوق 

تكلفتها حجم الربح من املنتوج والصادرات الزراعية في غور األردن،  )بلغ حجم 

الصادرات عام 2012، ما يقارب 458 مليون شـــيكل منها 90% معدة للتصدير 

ـ ومت تخصيص  4600 دومن للتمور التي تشكل 70% من مجمل الصادرات(.15

وبعكس تبريراتها ملشاريعها االستيطانية في األماكن األخرى من فلسطني، لم 

تلجأ إسرائيل إلى مبررات أيديولوجية، دينية أو وتاريخية لشرعنة استيطانها في 

األغوار،  بل اعتمدت »املبرر األمني« لتحويل عملية االســـتيطان والســـيطرة على  

األراضي إلى حاجة أمنية ملحة لها. 
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وميكـــن أن نرى محاولة عكـــس املنظور األمني على االســـتعماري من خالل  

محاولة التوفيق بني الرغبة في االســـتعمار والسيطرة على األراضي واإلدعاء أن 

األغوار هي حاجة أمنية إلسرائيل، وهو ما مت عملًيا من خالل اعتماد خطة الون 

كأســـاس للمشروع االســـتيطاني في الضفة الغربية حتى عام 1977، وصعود 

الليكود إلى سدة احلكم. 

خطة آلون

ترتكز خطة ألون على ضرورة إبقاء الســـيطرة  اإلســـرائيلية على احلدود مع 

األردن، لكي يتحقق الدمج بني حلم ســـالمة البالد من ناحية جيو- إســـتراتيجية 

مع إبقاء الدولة يهودية من ناحية دميغرافية، يتطلب هذا فرض نهر األردن حدودًا 

شرقية للدولة اليهودية«. وقد صاغ »آلون« خطته للحل اإلقليمي عقب حرب 1967، 

على األسس التالية16:

• خلق وجود إســـرائيلي مدني، إضافة للوجود العســـكري، بواســـطة نقاط 	

استيطانية.

• اعتبـــار الوجـــود املدني والعســـكري تصحيحـــًا للحدود، حيـــث ال تعتبر 	

املستوطنات مشكلة أمام احللول السياسية.

• تشكل منطقة األغوار منطقة تواصل جغرافي بني »بيسان وصحراء النقب«.	

• تشكل األغوار حزامًا واقيًا للقدس من هجمات عسكرية من الناحية الشرقية.	

 توافق املشـــروع االســـتيطاني في األغوار مع خطة ألون، وفي عام 1968 مت 

البدء ببناء ثالث مستوطنات هي ميحوال في الشمال، و ارجمان في الوسط وكاليا 

في اجلنوب. هدفت عملية البناء بدًءا التغلب على »العامل الدميغرافي« عن طريق 

بناء املســـتوطنات في الضفة الغربية، وحتويل التركيبة السكانية للمكان، خاصة 
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في املناطق ذات التواجد الفلسطيني القليل. 

كانت مستوطنة ميحوال هي أول مسعى من هذا القبيل في وادي األردن لدعم 

خطة ألون. وقد بنيت على  األراضي التي صودرت سابًقا من القرى الفلسطينية 

بردلة وعني البيضاء بحجة  إقامة القواعد العسكرية. 

تســـارع النشاط االستيطاني في أوائل السبعينيات وحتى أوائل الثمانينيات، 

وهي الفترة التي قامت إسرائيل فيها ببناء املزيد من املستوطنات ألغراض زراعية 

وصناعية ودينية وعســـكرية. وزاد عدد املستوطنات منذ التسعينيات من 11 إلى  

28مستوطنة، معظمها زراعية، تستوعب أكثر من 7500 مستوطن، وتستغل هذه 

املســـتوطنات دفء املنطقة لزراعة النخيل واملوز واخلضروات واألعشـــاب الطبية 

وغيرها من املنتجات الزراعية. 

على الرغم من أن إسرائيل قامت بحمالت دعائية جلذب املزيد من املستوطنني 

إلى غور األردن منذ األيام األولى لالحتالل، تعززت اجلهود أكثر بعد تنفيذ خطة 

االنســـحاب أحادي اجلانب من قطاع غزة في 2005. حيث زادت إسرائيل املنح 

املتاحة لتســـهيل املزيد من النشـــاط االســـتيطاني في األغوار، إذ تتوفر في هذه 

املنطقـــة اآلن خدمات مجانية ذات جودة عالية. ونتيجة لهذه السياســـة، أصدرت 

أوامر ملئات العائالت الفلسطينية، خاصة في اجلزء الشمالي من األغوار، بإخالء 

أراضيهم الزراعية ومراعيهم إلفساح املجال أمام بناء مستوطنات جديدة.

إذن، وبأثـــر رجعي بعـــد احتالل 1967 وبالتوافق مـــع فرضيات آلون، صار  

اخلبراء اإلســـرائيليون يشيرون إلى أن االســـتيطان في األغوار هدفة األساسي  

ضمان حدود آمنة إلســـرائيل على اجلبهة الشرقية، واعتبار األغوار مبثابة حاجز 

أمني أمام ما كان يسمى »اجلبهة الشرقية«.

وينعكس الترابط بني املنظور األمني الذي صكه آلون واملشـــروع االستيطاني 
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في منطقة األغوار باخلاصيات التي تتميز بها املستوطنات في األغوار، ومنها:

• قربها من نهر األردن الذي ميثل احلد الشرقي للضفة الغربية، إذ تتراوح 	

املسافة بني هذه املستوطنات ونهر األردن ما بني 1.5 - 6 كم.

• متركزها عند اجلبال بالقرب من الســـفوح الشرقية للمرتفعات الوسطى، 	

نابلس والقدس واخلليل خلفها، والسهل اخلصيب أمامها.

• ســـيطرتها على مساحات واســـعة من  األراضي ما بني مناطق عمرانية 	

ومناطق أمنية، جتعل منها سلســـلة متشـــابكة من البؤر االستيطانية في 

هذه املنطقة املهمة اقتصادًيا واســـتراتيجًيا، حيث متثل هذه املستوطنات 

في نظر اإلسرائيليني، خط الدفاع األول من الشرق.

  
17

ويرتبط الإبقاء على ال�صيطرة يف الأغوار مب�صالح مركزية، وهي: 

• الســـيطرة على مصادر امليـــاه في األحواض اجلوفيـــة. إذ جتري غالبية 	

عمليـــات تنقيب املياه في الضفة الغربية، ويصل حجم التنقيب إلى حوالي 

44 مليون متًرا مكعًبا سنوًيا. حسب اتفاقية اوسلو، ال يوجد حتديد حلجم 

تنقيب املياه اجلوفية  من قبل إســـرائيل إال أنه يحق إلســـرائيل وضع فيتو 

على أي مبادرة فلسطينية لتوسيع حجم التنقيب. السيطرة اإلسرائيلية على 

مصادر املياه هدفها األساسي التحكم بكمية املياه الفلسطينية املستخرجة 

التي تراجعت حوالي 40% مقارنة مع ما قبل اتفاقية أوسلو. بالتالي، متنع 

اســـرائيل من خالل هذه اخلطوة وخطوات أخرى تطوير االنتاج الزراعي 

واالقتصادي الفلسطيني.18

• حتويل مستوطنات األغوار إلى مستوطنات صناعية، ومناطق زراعية مرتبطة 	

بالصناعة، مع إنشاء ما يسمى بالصناعات العالجية عند البحر امليت. 
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• حتويل منطقة األغوار إلى حاجز جغرافي )إسرائيلي( بني الدولة الفلسطينية 	

املســــتقبلية واألردن، إذ تشكل املستوطنات عملًيا سًدا يفصل بني التجمعات 

السكانية الفلسطينية في الداخل، وبني امتدادها العربي شرق النهر،19 وتسمح 

بالسيطرة املستقبلية إلسرائيل على الدولة الفلسطينية العتيدة، بشكل كامل.

جدول تو�صيحي لتوزيع امل�صتوطنات  الإ�صرائيلية يف الأغوار 2011

 العددامل�صتوطنةالعددامل�صتوطنةالعددامل�صتوطنة

164 غيتيت 205 بعقوب 205 ارغمون

123 يفيت 178 حمرا 164 جليل

219 مسوآه 191 مخورا 328 محولة

102 نعران 137 بفماه 2190 معاليه أفرامي

150 روعى 342 فصايل 240 نتيف هدروت

غير مأهولة ييطاف 356 تومر 301 شدموت محولة

 205متسفية شلوم 191 فيرديريحو 54 بيت هرفاه

املجموع العام  137 املوع 342 كاليه
 7500

مستوطن

ال بد من اإلشارة، إلى أن حكومات إسرائيل منذ عام 2008، تخطط ملضاعفة 

عدد املســـتوطنني في األغوار عن طريق زيادة الدعم الزراعي وتشـــجيع السياحة 

للمســـتوطنات فيها، والتي تعتبر  من أكثر  املســـتوطنات حصواًل على الدعم من 

بني تلك املقامة في جميع أنحاء الضفة الغربية.20

ولتحقيق هذا الهدف تقوم احلكومة  اإلسرائيلية حاليًا )2012( بتوسيع وإعادة 

تغيير مسار أجزاء من شارع »عابر السامرة« الذي يربط  األغوار بإسرائيل عبر 
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كتلة ارييل االستيطانية.  وسيعطي هذا الشارع املنتجني  اإلسرائيليني في األغوار 

حرية الوصول إلى مطار بن غوريون الدولي، ما يسهل تصدير بضائع املستوطنات 

إلى األسواق الدولية، األمر الذي يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

األهمية السياسية - االستيطانية لألغوار من منظور إسرائيل

تشكل األغوار مثلًثا مع مدن القدس وبيت حلم وتربط فلسطني باألردن، وتشكل 

كل األغــــوار أيضًا مخزوًنا جغرافًيا من األراضي حيث ميكن للفلســــطينيني إقامة 

مشــــاريع إسكان ومرافق عامة لبناء دولة ناجحة. كما تشكل أيًضا امتداًدا طبيعًيا 

لتوســــيع مدينة القدس، وقد جعلت هذه امليزات االحتالل  اإلسرائيلي أكثر متسًكا 

باملنطقة.21   

وكما ذكر سابقًا، منذ احتالل الضفة الغربية في حرب 1967، اعتبرت جميع 

احلكومات  اإلسرائيلية منطقة األغوار مبثابة »احلدود الشرقية« إلسرائيل، وطمحت 

إلـــى ضمها. وعلى مدار الســـنني، مت اإلعالن عن الغالبيـــة العظمى من أراضي 

األغوار، على أنها أراض تابعة لدولة إســـرائيل، وجرى ضمها إلى مناطق النفوذ 

التابعة للمجالس اإلقليمية املعروفة باسم »عرفوت هيردين« و »مجيلوت« التي تعمل 

في إطارها معظم املستوطنات في املنطقة. 

ومت في إطار اتفاقية أوسلو،  تعريف هذه املنطقة، باستثناء جيب يضم مدينة 

أريحا واملســـاحات التي حتيط بها، على أنها مناطق "C"، التي تســـيطر عليها 

إسرائيل سيطرة تامة. وتوالت تصريحات رؤساء احلكومات اإلسرائيلية أن األغوار  

ستبقى حتت السيطرة  اإلسرائيلية في أي تسوية مستقبلية. 

وتفرض إسرائيل منذ العام 2005، في األغوار سياسة من التقييد على حركة 

السكان الفلسطينيني وتنقلهم، وجاءت هذه السياسة لتحل محل اجلدار الفاصل، 
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بحيث أن الوضع الذي أوجده اجليش  اإلســـرائيلي في األغوار مشابه على وجه 

التقريب  للوضع السائد في »منطقة التماس« الواقعة بني اجلدار الفاصل واخلط 

األخضر.

كما أقامت إسرائيل خالل السنوات األخيرة أربعة حواجز ثابتة، شدد اجليش 

بصورة ملحوظة من التقييدات املفروضة عليها، وأتاح املرور عبرها فقط لســـكان 

األغوار على أســـاس بطاقة الهوية، بشـــرط أن يكون العنوان املسجل في بطاقة 

الهوية هو إحدى قرى املنطقة. 

أما باقي سكان الضفة الغربية، فُيطلب منهم إبراز تصريح خاص يتم إصداره 

مـــن قبل »اإلدارة املدنيـــة«، وبدون التصريح، فإن اجليـــش يتيح املرور فقط في 

»احلاالت اإلنسانية«. وال يسري هذا املنع على دخول املواطنني من الضفة الغربية 

إلى مدينة أريحا، غير أن السفر من أريحا شمااًل إلى باقي أجزاء األغوار محظور 

على الفلسطينيني، ومن بينهم سكان أريحا أنفسهم، باستثناء حملة التصاريح، ويتم 

حتويل الفلســـطينيني الذين يتم ضبطهم في األغوار بدون تصريح، إلى الشرطة، 

كما يقول املتحدث باسم اجليش إسرائيل اإلسرائيلي. 

ويتضح من الســـلوك امليداني للجيش  اإلسرائيلي أن إسرائيل ال ترى في األغوار 

وحدة جغرافية واحدة، مع باقي مناطق الضفة الغربية، وبالتالي، فإن الفلســـطينيني 

الذين يســـكنون خارج األغوار، وميتلكون أراضي زراعية في مجالها، جرى فصلهم 

عن أراضيهم، وفقدوا مصادر رزقهم.

كما مينع اجليش اإلســـرائيلي ســـكان القرى الواقعة شمالي جيب أريحا من 

اســـتضافة أقاربهم وأصدقائهم الذين يعيشون خارج األغوار وفي أريحا، وبات 

تنظيم مناسبة كثيرة املشاركني، كحفل الزواج أو اجلنازة، مهمة شبه مستحيلة. 

كما أن النساء اللواتي تزوجن من رجال يسكنون في األغوار، وانتقلن للعيش 
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معهم في املنطقة دون أن يبدلن البند اخلاص بالعنوان في بطاقة الهوية، ال يخرجن 

من منطقة القرى، خشـــية منعهن من العودة إلـــى بيوتهن، وقد توقف الكثير من 

مزودي اخلدمات عن الوصول إلى هذه القرى. 

وهكـــذا، فإن السياســـة التي تطبقها إســـرائيل في غـــور األردن، إلى جانب 

تصريحـــات القيادات  اإلســـرائيلية حول هذه القضيـــة، ترمز إلى أن الدافع من 

ورائها ليس أمنيًا بحتًا، بل سياســـي بامتيـــاز، ويتمثل في ضم هذه املنطقة من 

الناحية الفعلية إلسرائيل. 

األهمية االقتصادية لألغوار من منظور إسرائيل

تقع معظم األغوار حاليًا حتت سيطرة املجالس االستيطانية  اإلسرائيلية، ويفلح 

املستوطنون  اإلسرائيليون 27 ألف دومن من األرض ويزرعون منتجات تصّدر غالبًا 

إلى اخلارج، ما يزود املســـتوطنات اإلسرائيلية مبصدر رئيسي للدخل، وباملقارنة 

يفلح الفلسطينيني الذين يعيشون في األغوار 53ألف دومن، كنتيجة للقيود املختلفة 

للحكومة  اإلسرائيلية.22

 وبينما يســـتهلك فلســـطينيو األغوار ما معدله 37 مليون متر مكعب من املاء 

ســـنوًيا، فان ال 7500 مســـتوطن يســـتهلكون 41 مليون متـــر مكعب من املاء 

ســـنويًا، ويأخذون مياه الفلسطينيني لفالحة األرض بينما يقيدون إمكانية وصول 

الفلسطينيون إلى مصادر املياه.23

ميكن القول إن منطقة األغوار ترقد على بحيرة من املياه تشكل ثلث احتياطي 

املياه اجلوفية في الضفة الغربية، إذ تســـيطر املســـتوطنات على نصف األراضي 

في املنطقة التي يقطنها آالف الفلســـطينيني الذين يعتمدون عليها كموقع طبيعي 

ملجتمعات الرعي والزراعة من أجل كسب عيشهم وقوتهم اليومي. واليوم، كما ذكرنا 
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آنًفا، يســـيطر اجليش اإلســـرائيلي على 44 % مما تبقى من األرض غير املأهولة 

بســـبب االستيطان وبحجة إعالنها مناطق عسكرية مغلقة ومحميات طبيعية. كما 

أن القيود على الوصول إلى هذه املناطق لها تأثير مدمر على السكان الفلسطينيني 

الذين يعيشون  في األغوار ويعملون فيها. 24

السيطرة على المياه أحد األسس

االستراتيجية في السيطرة على األغوار

االستنزاف اإلســـرائيلي حلوض نهر األردن غير في طبيعة املنطقة، ويتعرض 

حـــوض نهـــر األردن اليـــوم إلى عمليات نهـــب وتغيير مالمح مـــن قبل االحتالل 

اإلســـرائيلي، ما قّطع أوصال جريانه الطبيعي، وأخـــذ يهدد بحيراته باجلفاف، 

وذلك بعد أن كان من أكثر مياه العالم اختزاًنا للقيم البيئية والتربوية والدينية.25

تعتبـــر منطقة األغوار من املناطق املتميزة نســـبًيا بوفرة مواردها املائية، على 

الرغم من أن جزًءا كبيرًا منها غير مســـتغل ألســـباب سياسية، ولعل أهم املوارد 

املائية املتوفرة لالستخدام في الوقت الراهن هي ينابيع املياه املتواجدة في السفوح 

اجلبليـــة املطلة على املنطقة، حيث يتصل عدد كبير نســـبيًا من الينابيع بها. كما 

توجـــد فيها 133 بئرًا جوفيـــة، موزعة في مناطق: أريحا، العوجا، اجلفتلك، مرج 

نعجة، بردلة، تســـتخدم غالبيتها الســـاحقة لألغراض الزراعية، وتقدر كمية املياه 

املستخرجة منها بـ16 مليون متر مكعب.26

وقـــد جلأت إســـرائيل إلى حفر 35 بئرًا بقدرة إنتاجيـــة تقدر بـ40 مليون متر 

مكعب، وفرضت قيودًا على حفر أي آبار جديدة للفلسطينيني في املنطقة، وأغلقت 

اآلبار الفلسطينية الواقعة في املناطق العسكرية، كما حدث في منطقة مرج نعجة.27

كما فرضت إسرائيل على نهر األردن، املورد األول للمياه في املنطقة، إجراءات 
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حرمت الفلسطينيني من حقهم في حصتهم من موارد مياهه، املقدرة بـ250 مليون 

متر مكعب، ومت االستيالء عليها كليًا منذ مطلع الستينيات. وقامت منذ عام 1967 

باإلعـــالن عن املنطقة احملاذية للنهر، املعروفة باســـم الزور، والتالل املطلة عليها 

كمنطقة عسكرية يحظر على الفلسطينيني الدخول إليها، ما أدى إلى حرمان جزء 

كبير منهم من أراضيهم الزراعية التي يتم ريها من مياه نهر األردن.28

تدرك إسرائيل بان مجال التطوير في األغوار مع وجود مصادر مياهها وأراضيها 

الزراعية، يجعلها  ضرورية لكون أي دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة. األمر 

الذي يجعل السيطرة  اإلسرائيلية على املياه أحد أسس اعتباراتها االستراتيجية 

في السيطرة عليها.29

تقع منطقة األغوار فوق احلوض املائي الشرقي، غير أن الفلسطينيني في هذه 

املنطقة يعانون من أجل الوصول إلى املاء بســـبب القيود اإلســـرائيلية املفروضة 

على استخدام املياه، إذ أن املسموح باستخدامه هو ما يعادل تقريًبا 58 مليون 

متر مكعب من املاء كل سنة. فمنذ احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية عام 67 

وهي حتتكر وتدمر وتســـتنزف مصادر مياه املنطقة، وعلى امتداد العقود األربعة 

الســـابقة عزلت إسرائيل 162 بئًرا زراعية في وادي األردن، حارمة الفلسطينيني 

من اســـتخدامها، كنبع العوجا، لكن بعدما قامت إسرائيل بحفر آبار بجوار ذلك 

النبع فإنه جف بالكامل.

أدى هذا اإلجراء من قبل إســـرائيل إلى حتويل آالف الدومنات من األراضي 

املزروعـــة إلى صحراء. وانتهى ذلك إلى التدمير الكامل ملزارع شاســـعة مزروعة 

بأنواع املوز املعطر املسمى بأبو منلة واملتالئمة مع مناخ الوادي، واملشهورة على 

امتداد فلسطني برائحتها العطرية املميزة وطعمها اللذيذ. 30
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لم تكتف الســـلطات  اإلسرائيلية بحرمان الفلسطينيني من حقهم في مياه نهر 

األردن، بل عمدت إلى سرقة مصادر املياه املعتمدة على اآلبار االرتوازية الزراعية 

مـــن خالل تخريبها كما حصل في األغوار الشـــمالية حـــني أقدمت على تخريب 

وجتفيف 9 آبار، ما اضطر املواطنني واملزارعني هناك لالنتفاع من مياه شـــركة 

املياه  اإلســـرائيلية ميكروت لســـد احتياجات الزراعة. وقد ساهم هذا الواقع في 

انحســـار املساحات الزراعية بسبب تشدد سلطات االحتالل مبنح تصاريح حلفر 

آبار جديدة في مناطق »ج« والتي تشكل 95% من األغوار، مع العلم أن 60% من 

اآلبـــار العاملـــة في املنطقة مت حفرها في العهد األردني، ولم يجر جتديدها نظًرا 

للعراقيل اإلسرائيلية.

كذلك األمر مع عيون املياه، حيث استطاعت السلطات  اإلسرائيلية خالل ستة 

عقـــود عزل املناطـــق ذات الكفاءة التخزينية بحجة أنها مناطق عســـكرية مغلقة، 

ووضعت يدها على جوف األرض ومخزونها من املياه، ما أثر على الطاقة اإلنتاجية 

لعيون املياه في األغوار البالغة 16 عيًنا، والتي تعد واحدة من أهم مصادر املياه 

للزراعة الفلسطينية في املنطقة ما أدى إلى جفاف 6 منها، أبرزها عني الفارعة، 

وحتولت أخرى إلى ينابيع موسمية في فصل الشتاء والربيع على أبعد تقدير، بعد 

أن كانت ينابيع جارية على مدار السنة. كل هذا دفع   الفلسطينيني إلى استخدام 

املياه القذرة املهملة غير الصاحلة لالستخدام، ألنه في العديد من األوقات يحدث 

تسرب للمياه غير املعاجلة القادمة من املستوطنات نحو آبار املزارعني ونحو الينابيع 

التي يســـتخدمها الفلســـطينيون في ري مزارعهم، وإطفاء عطشهم. في حني متر 

خطوط املياه الصاحلة التابعة لشركة ميكروت  اإلسرائيلية من داخل بعض القرى 

الفلسطينية، فيسمعون صوت مرورها لكنهم غير قادرين على احلصول على رشفة 
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ماء منها دون مقابل، حيث يجبرون على شراء املاء من شركة ميكروت  اإلسرائيلية 

بأسعار باهظة مقارنة باألسعار الزهيدة التي يدفعها سكان املستوطنات31.

ولم تكتف ســـلطات االحتالل بالســـيطرة على احلصة الفلسطينية من حوض 

امليـــاه فـــي األغوار، بل قامت باإلعالن عن املنطقة احملاذية لنهر األردن  )املنطقة 

املعروفة باسم الزور( والتالل املطلة عليها منطقة عسكرية يحظر على الفلسطينيني 

الدخول إليها، ما أدى إلى حرمان جزء كبير من الفلسطينيني من أراضيهم الزراعية 

املوجودة في تلك املنطقة التي كان يجري ريها من مياه نهر األردن، كذلك هو احلال 

بالنســـبة لآلبار االرتوازية املنتشرة على امتداد األغوار، البالغ عددها 133 بئًرا، 

حيث متت السيطرة التامة عليها من قبل االحتالل، ومت جتفيف قسم كبير منها، 

ليس هذا فحسب، بل يحظر على الفلسطينيني مجرد حفر بئر ماء في األغوار.

خالصة القول،  إن املستوطنات اليهودية حتصل على مياهها من املياه اجلوفية 

احمللية ومياه اجلرف في األودية دون االعتماد على مصادر خارجية مثل املشروع 

القطري. املســـتوطنات تســـتغل كل مخزون املياه الفلسطينية على الرغم من أن 

اتفاقية اوسلو تفرض على إسرائيل االمتناع عن توسيع التنقيب عن املياه.32 
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مواقف الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة 

من المشاريع المتعلقة باألغوار 

منذ االحتالل اإلســـرائيلي لألراضي الفلســـطينية في كل من الضفة الغربية 

وقطاع غزة عام 1967، والقيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل تتخبط في 

محاولتهـــا إيجاد الطريقة املثلى التي تخولها االحتفاظ بأكبر قدر ممكن من هذه 

األراضي، مع أقل عدد ممكن من السكان. وكان القادة اإلسرائيليون ممن يسمون 

بجيل عام 1948، من أمثال يغال آلون وآريئيل شـــارون وموشـــيه ديان وإسحق 

رابني وشمعون بيريس وسواهم، قد تربوا جميعًا على أسطورة ما يسمى »إنقاذ 

أرض إســـرائيل«. إال أن هؤالء ما لبثوا أن أدركوا أن احلل البســـيط القائم على 

ضم جميع هذه األراضي احملتلة، كان من شـــأنه أن يحّول السكان الفلسطينيني 

إلى مواطنني إســـرائيليني، وبالتالي يخلق الضم »مشـــكلة دميغرافية« ذات أبعاد 

إجتماعيـــة وثقافية وأمنية واقتصادية بالغة اخلطورة على وجود أكثرية يهودية.33 

من هنا  تبلور في إسرائيل منظوران أساسيان ميكن أن ننسب أولهما إلى يغال 

آلون والثاني إلى آريئيل شارون.

ينطوي منظور »آلون«، كما مت التعبير عنه في خطته، على ضم ما يتراوح بني 

35 %    - 40% من  األراضي احملتلة عام 1967 إلى الكيان اإلســـرائيلي، وعن 

الفصل  الثاني
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إقامـــة حكـــم ذاتي أو احتاد كونفدرالي مع ســـائر املناطق التي يقيم فيها معظم 

الســـكان الفلســـطينيني العرب. وأخذ هذا املفهوم بعني االعتبار  أنه من الصعب 

جدًا، إن لم يكن من املستحيل، العودة ملمارسة عمليات الطرد اجلماعي والترحيل 

القســـري )ترانســـفير(، مثلما حصل عبر مجازر عام 1948، خاصة ألن العالم 

املكشوف أكثر فأكثر أمام وسائل اإلعالم اإللكترونية املتطورة لن يسمح مبثل ذلك.

أما املنظور الثاني الذي كان أريئيل شــــارون الناطق األبرز باسمه، فافترض أنه 

مــــن املمكن إيجاد ســــبل »ذكية ومقبولة« من منطلق االنتهازية واســــتغالل الظروف 

اإلقليميــــة والدولية املتقلبة والدائمة التغّير، وفقًا ملوازين القوى واملصالح، لفرض حل 

على منط ما حصل عام 1948. وفي هذا السياق تدخل تصريحات شارون املتكررة 

بأن ما يحصل من مواجهة مستمرة )خاصة االنتفاضة الفلسطينية عام  2000( في 

األراضي احملتلة، ما هو ســــوى استمرار حلرب عام 1948، التي لم تكتمل فصولها 

بعد، حتى تثبيت الســــيطرة الصهيونية في مناطق ومواقع اســــتراتيجية على أرض 

فلســــطني التاريخية. إضافة إلى مناداته العلنيــــة بأنه ال مجال إلقامة دولة ثالثة بني 

إسرائيل واألردن، وأن األردن هو فلسطني. وكان هذا املنظور الشاروني جزءًا من خطة 

استراتيجية شاملة تقضي بفرض »تسويات جديدة« في املنطقة، انطالقًا من احلرب 

الضروس واإلجرامية على لبنان في عام 1982 وحتى االنسحاب األحادي من غزة. 

منظور األون : اعتبار الأغوار حدود اإ�صرائيل من اجلهة ال�صرقية 

منـــذ حرب األيام الســـتة عام 1967 حتـــى توقيع اتفاقية اوســـلو عام 1993، مت 

التواجد االستيطاني اليهودي في  األغوار ضمن االجماع  اإلسرائيلي.34 تعززت هذه 

املكانة بعد االنسحاب من سيناء، حيث زاد االستثمار احلكومي فيها، ونقلت إليها عدة 

قواعد عسكرية من سيناء.35 يفيد االفتراض األساسي لدى كل حكومات إسرائيل ان 
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االستيطان في األغور  يبلور شكل  احلدود الشرقية إلسرائيل ويشكل منطقة فاصلة بني 

الدول العربية من الشرق، وبني الساحل الغربي  املزدحم بالوجود السكاني إلسرائيل.36

م�صروع األون - العتبارات الإ�صرتاتيجية الأ�صا�صية منذ عام 1967 –

 واعتبار منطقة الأغوار حدوًدا اآمنة

طرح الوزير اإلســـرائيلي ييغال آلون على حكومته في شـــهر متوز عام 1967 

)بعد شـــهر واحد من حرب 1967( مشـــروعًا يتعلق باملناطق احملتلة حديًثا؛ أي 

الضفة الغربية وقطاع غزة. وهو أول وزير إســـرائيلي يطرح تصورًا للتســـوية في 

املنطقة من وجهة نظر إســـرائيلية. لكنه لم يطرح تصوره هذا على أنه مشـــروع 

رســـمي للحكومة اإلسرائيلية آنذاك، على الرغم من أن مشروعه هذا ظل أساسًا 

لسياســـة حكومة املعراخ )التجمع( في املناطق احملتلة، وورقة عمل رئيســـية في 

مناقشات احلكومة بشأن املناطق وقضايا االستيطان وغيرها.37

ولعل ما دفع آلون إلى وضع مشروعه أنه كان يطمح إلى استغالل مركز إسرائيل 

القوي بعد حرب1967 إلجناز تسوية تضمن لها احلد األقصى من األرض واحلد 

األدنـــى من العرب. كما كان يرى احلاجة إلى وجود مشـــروع للتســـوية تطرحه 

إســـرائيل أساسًا للمفاوضات في اتفاق سالم شامل أو جزئي، ويتحمل اجلانب 

العربي املسؤولية في حال رفضه أو فشل املفاوضات.

ونشر آلون في أيلول 1976 في مجلة »فورين أفيرز« )Foreign Affairs( األميركية 

الفصلية دراســـة بعنوان »إسرائيل: حدود دفاعية« ميكن أن تعتبر تطويرًا وتكملة 

ملشروعه األول الذي اقتصر على تناول مصير الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما 

تناولت الدراسة اجلديدة جميع األراضي العربية احملتلة بعد عام 1967 والعالقات 

مع البلدان العربية املعنية.

ينص مشروع آلون األساسي على النقاط التالية:38
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تصر إســـرائيل على أن حدودها الشـــرقية يجب أن تكون نهر األردن، وخطًا 

يقطع البحر امليت بكل طوله، في حني تبقى حدود االنتداب، على طول وادي عربة 

كما كانت قبل حرب 1967.

من أجل إنشـــاء نظـــام دفاعي متني من جهة، وحتقيق وحـــدة أراضي البالد 

وتأمينها من ناحية جغرافية اســـتراتيجية من ناحية أخرى، تضم إســـرائيل إلى 

سيادتها املناطق التالية:

)1(  شـــريطا يتراوح عرضه بني 10 و 15 كم تقريبًا على امتداد غور األردن، 

من غور بيســـان وحتى شمالي البحر امليت، على أن يشمل حدًا أدنى من 

السكان العرب.

)2(  شريطًا عرضه بضعة كيلو مترات، جتري دراسته على الطبيعة، من شمالي 

طريـــق املواصالت  بني القدس والبحـــر امليت، بحيث يتصل في مكان ما 

مع املنطقة الواقعة شـــمالي طريق: عطورات، بيت حورون، اللطرون، مبا 

في ذلك منطقة اللطرون.

)3(   بالنســـبة إلى جبال اخلليل و »صحراء يهودا«1 يجب دراســـة احتمالني: 

إما ضم جبال اخلليل بســـكانه، وإما ضم صحراء يهودا، على األقل من 

مشارف اخلليل الشرقية حتى البحر امليت والنقب.

)4(   من أجل جتنب ضم عدد كبير من السكان العرب يجب النظر في إمكان 

االكتفاء بضم "صحراء يهودا" فقط مع تعديالت أقل في احلدود. 

• يجب أن تقام في تلك املناطق، مستعمرات ريفية ومدنية وقواعد عسكرية 	

دائمة وفق متطلبات األمن.

1    نستخدم هنا التسميات االسرائيلية كما وردت في اخلطة. ويقصد بصحراء يهودا املنطقة الصحراوية املمتدة 

من شرقي  القدس حتى شاطئ البحر امليت.
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• يجب أن تقام شرقي القدس ضواح بلدية مأهولة بالسكان اليهود، إضافة 	

إلى اإلسراع في إعادة تعمير احلي اليهودي في البلدة القدمية وتأهيله.

•  تبادر إســـرائيل إلى إقامة روابط مع زعماء وشـــخصيات من سكان 	

الضفة الغربية كي تطلع على مدى استعدادهم إلقامة إطار حكم ذاتي 

في األراضي التي تكون حتت سيادة إسرائيل. وقد يكون إطار احلكم 

الذاتي هذا مرتبطًا بإســـرائيل،  وميكن أن يتمثل هذا االرتباط بوجود 

إطار اقتصادي مشترك، ومعاهدة دفاع مشترك، وتعاون تقني وعملي، 

واتفاقات ثقافية، وإيجاد حل مشـــترك لتوطـــني الجئي قطاع غزة في 

الضفة الغربية. ومن الواضح أنه ســـيترتب على احلكومة أن تبادر إلى 

إعداد خطة عامة وشاملة وبعيدة املدى حلل مشكلة الالجئني التي هي 

مشكلة مؤملة وغير قابلة حلل كامل إال على أساس تعاون إقليمي يحظى 

مبســـاعدات دولية. وإلى أن يتم التوصل إلى التعاون الكامل، يتوجب 

على حكومة إســـرائيل أن تقدم على إقامة عدة قرى منوذجية لالجئني 

في الضفة الغربية، ورمبا في ســـيناء أيضًا. وهذا األمر ضروري من 

أجـــل التعلم من التجربة، ومن أجل إظهار حســـن النية والتدليل على 

استعداد إسرائيل لاللتزام بحل املشكلة بطريقة بناءة. وال بد من اتخاذ 

هذا التدابير ألسباب إنسانية وأسباب سياسية معًا. 

• يتوجب على إسرائيل أن تضم قطاع غزة بسكانه األصليني، أي أولئك 	

الذين كانوا يعيشـــون فيه قبل عام 1948. أما بالنســـبة إلى الالجئني 

الذين لم يتم اســـتيعابهم في قطاع غزة ألسباب اقتصادية واجتماعية 

وغيرهـــا فيجب توطينهم في الضفـــة الغربية وفي منطقة العريش وفق 

اختيارهم. ويتوجب على األمم املتحدة العناية بالالجئني، في حني تتولى 
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إســـرائيل املعاجلة الكاملة لشؤون السكان الدائمني. وسيحتاج تنفيذ 

مثل هذا املشروع إلى وقت كاف. لذلك ال يضم القطاع إلى الدولة في 

هذه الفترة بصورة قانونية.

• إن وضـــع خطوط احلدود الدقيقة، يتم بالطبع بعد ســـماع رأي رئيس 	

هيئة األركان.

• ويجب ان تقام، بأســـرع وقت ممكن، ســـلطة عليها ملعاجلة مشـــكالت 	

املناطق احملتفظ بها والالجئني في نطاق دائرة رئيس احلكومة.

أما مشـــروع آلون املوســـع لعـــام 1976 فقد انطلق مـــن الفرضيات 

األوليـــة التي تـــرى أن حرب 1973 أكدت مدى حاجة إســـرائيل إلى 

حدود دفاعية، وأن التقدم التكنولوجي ال يلغي أهمية احلدود الدفاعية 

والعوائق الطبيعية. كما أن الضمانات السياسية ألمن إسرائيل خالية 

من أي قدرة على الردع.39

أما قرار مجلس األمن رقم 242 فال ينص في رأي آلون على االنسحاب 

من كل األراضي العربية احملتلة عام 1967.  ويرى آلون على أن على 

إســـرائيل أن تتنازل، مبوجب اتفاقية سالم، عن الغالبية العظمى من 

األراضـــي العربيـــة التي حتتلها منذ عام 1967 ألنها في غنى عن أن 

تلحق بها عربًا إضافيني.40

وينتقـــل آلون بعد هذه الفرضيات األساســـية، إلى حتديد احلدود التي يراها 

كفيلة بتوفير األمن والعمق االستراتيجي إلسرائيل، فيقرر أن العمق االستراتيجي 

والعقبات الطبوغرافية كانت غائبة كليًا في القطاع األوسط من إسرائيل في خطوط 

ما قبل عام 1967. وال يكفي لذلك حتديد احلدود في هذا القطاع املواجه للضفة 
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الغربية نحو الشـــرق، بل إن من الضروري، أن تســـيطر إســـرائيل على القطاع 

الشـــرقي الواقع إلى الشـــرق من التجمع العربي املتمركز على قمم جبال اخلليل 

والقدس ونابلس )ســـفوحها الغربية(، أي القطاع اجلاف الواقع بني نهر األردن 

في الشـــرق والسلسلة الشـــرقية جلبال »يهودا والسامرة« في الغرب، وبني جبال 

فقوعة )اجلبال املطلة على غور بيسان( في الشمال، والنقب في اجلنوب. ويعطى 

للعرب ممر عبر هذا القطاع لكي يبقى االتصال مســـتمرًا بني الضفتني الشـــرقية 

والغربية. وســـوف يترك هذا احلل جميع الفلســـطينيني في الضفة الغربية تقريبًا 

حتت احلكم العربي. 

ويقترح آلون بالنسبة إلى قطاع غزة  أن تشكل املدينة وضواحيها املزدحمة بالسكان 

جزءًا من الدولة الفلســـطينيةـ  األردنية التي يقترحها حلل املشكلة الفلسطينية، بحيث 

تصبح غزة ميناء تلك الدولة على البحر املتوسط. وحتى يتحقق االتصال البري بني غزة 

وبقية أجزاء الدولة الفلســـطينة ـ األردنية، يخصص ممر بري، ال يشكل جزءًا من تلك 

الدولة وإمنا يكون حتت السيادة اإلسرائيلية. وينبغي أن تستمر إسرائيل في السيطرة 

على القطاع الصحراوي االستراتيجي املمتد من جنوب قطاع غزة حتى التالل الرملية 

الواقعة على املداخل الشرقية ملدينة العريش، ألن هذا القطاع ميكن أن يسد الطريق 

التاريخي للغزو، املار مبحاذاة البحر، والذي عبره العديد من الغزاة عبر التاريخ.

وبالنســـبة إلى القدس، يرفض آلون إعادة تقسيمها، ويصر على أنها يجب أن 

تظل موحدة وعاصمة إسرائيل، ويعتبر أن القدس لم تكن في يوم من األيام عاصمة 

ألي دولة عربية أو إسالمية، ولكنها كانت دائمًا عاصمة ومركزًا للشعب اليهودي. 

ولكن وضع القدس ومكانتها الدينية العاملية وتركيب سكانها تدفع إلى إيجاد حل 

لوضع املصالح الدينية فيها على أســـاس ديني، ال على أســـاس سياسي. واحلل 
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هو إعطاء وضع خاص ملمثلي مختلف الديانات في األماكن املقدســـة لديها. ومن 

املمكن أن تقســـم املدينة إلى أحياء يراعى فيها التركيب الســـكاني والديني، وأن 

تقام مجالس لهذه األحياء، مع بلدية مركزية.

وأما احلل الواقعي الوحيد ملشـــكلة الهوية الفلســـطينية فيكمن في  إقامة دولة 

أردنية - فلسطينية. ومرد ذلك أن سكان الضفتني في غالبيتهم من الفلسطينيني. 

كما أن كثيرًا من الفلسطينيني يحملون جوازات سفر أردنية.

ويرى آلون أن للجوالن أهمية كبيرة بالنســـبة إلى أمن إســـرائيل، ألنه يشرف 

على وادي احلولة وسهل بيسان واجلليل الشرقي،  ولذلك فإن إسرائيل بحاجة إلى 

خط دفاعي في اجلوالن لسبب تكتيكي، هو منع السوريني من قصف املستعمرات 

اإلسرائيلية، ولسببني استراتيجيني هما: احليلولة دون تسلط السوريني على مصادر 

املياه اإلســـرائيلية، ومنع أي هجوم ضد اجلليل. وبعبارة أخرى يقترح آلون ضم 

معظم اجلوالن إلى إسرائيل، حيث يسير اخلط الدفاعي الذي يقترح مبوازاة خط 

وقف إطالق النار، وال يبعد عنه سوى مسافة محدودة.

ويـــرى آلون أن من الضـــروري إجراء عدد من التعديـــالت احلدودية في املناطق 

احلساســـة على خط الهدنة بني إســـرائيل ومصر، ويجب أن يتم ذلك بشـــكل يسمح 

بســـيطرة إســـرائيلية كاملة في عدد من القطاعات ذات األهمية الدفاعية احلاســـمة،  

والتي ال أهمية لها بالنســـبة إلى أمن مصر، ويقصد بذلك املســـاحات احمليطة بأبو 

عجيلة والقســـيمة والكونتيال التي تشكل مناطق تقاطع محاور الطرق الرئيسية املارة 

من الصحراء إلى بئر السبع. 

 كذلك فإن منطقة شرم الشيخ حساسة جدَا إلسرائيل ألن االستيالء عليها يهدد 

حرية املالحة اإلســـرائيلية. ولذلك يجب أن تسيطر إسرائيل على الطريق الواصلة 
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بينها وبني إيالت بشكل أو بآخر، وفي رأي آلون أن هذه التعديالت غير نابعة من 

رغبة إسرائيل في التوسع أو إحلاق أراض بها، وال من اعتبارات ودوافع تاريخية 

أو ايديولوجية، بل من اعتبارات أمنية فقط.

وإلـــى جانـــب هذه التعديالت ال بد من وضع ترتيبـــات أمن فعالة ملنع الهجوم 

املفاجئ من طرف ضد آخر، أو على األقل تقليله إلى أدنى حّد ممكن.

واملقصود بهذه الترتيبات إيجاد مناطق مجردة كليًا أو جزئيًا من السالح حتت 

إشـــراف عربي.ـ إسرائيلي مشـــترك، إضافة إلى ضمان عنصر دولي إن أمكن، 

وإقامة أجهزة إنذار مبكر كتلك املقامة مبقتضى اتفاقية سيناء.

ميكن تلخي�ص »م�صروع الون« بالنقاط التالية:

i . احلدود الشـــرقية للكيان اإلســـرائيلي هي نهر األردن وخط يقطع البحر

امليت من منتصفه.

ii . ضـــم املناطق الغربية لغور األردن والبحر امليت بعرض بضعة كيلومترات

تصل إلى نحو 15 كيلومترًا، وإقامة مستوطنات  زراعية وعسكرية ومدنية 

فيها بأسرع ما ميكن، وإقامة ضواح سكنية يهودية شرقي القدس.

iii ..جتنُّب ضم السكان العرب إلى الكيان اإلسرائيلي قدر اإلمكان

iv . إقامة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية في املناطق التي لن يضمها

الكيان اإلسرائيلي.

v . ضم قطاع غزة للكيان اإلســـرائيلي بســـكانه األصليني فقط، ونقل الجئي

1948 من هناك وتوطينهم في الضفة الغربية أو العريش.

vi . حل مشكلة الالجئني على أساس تعاون إقليمي يتمتع مبساعدة دولية. وتقوم

إسرائيل بإقامة عدة قرى »منوذجية« لالجئني في الضفة ورمبا في سيناء.
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من اجلدير ذكره، أن حكومة آلون على الرغم من طرحه  مشـــروعه عليها  إال 

أنها لم تقم مبناقشـــته أو تبّنيه رســـميًا. ومع ذلك، فإن هذا املشروع أصبح بعد 

ذلك أساســـًا تنطلق منه معظم أو كل مشـــاريع التسوية اإلسرائيلية حتى أواخر 

القرن العشرين مع بعض التعديالت أو الديكورات الطفيفة.

العتبارات ال�صرتاتيجية املرتتبة عن »م�صروع الون« يف الأغوار

اعتبار األغوار حاجزًا أمنيًا أمام »اجلبهة الشـــرقية« بحيث يحاط عمق الضفة   -1

الغربية من خالل حاجزين: شـــرقي يضم  األغوار، وغربي هو اجلدار الفاصل 

احلالي.

تطمح إســــرائيل إلى إعادة بناء منطقة األغوار، عبر إنشاء مشاريع صناعية   -2

وزراعية مرتبطة باالقتصاد اإلسرائيلي، إضافة للمشاريع السياحية في املنطقة.

السيطرة على األحواض املائية اجلوفية في الضفة الغربية، خاصة األحواض   -3

الشرقية منها، نظرًا ألهميتها في تنمية املنطقة.

الفصل اجلغرافي بني فلســـطينيي الضفة الغربية وفلسطينيي األردن الذين   -4

ميثلون »عمقًا دميغرافيًا« ألي كيان فلسطيني قادم.

وهكذا تتلخص الرؤية اإلســـرائيلية جتاه غور األردن بـاحلفاظ على شـــريط طويل 

عريض على امتداد الغور من أقصى الشمال عند بلدة الشونة، وصواًل إلى شرق مدينة 

إيالت، مع السيطرة الكاملة على الشاطئ الغربي للبحر امليت، ووضع اليد على ثرواته .

باملجمل، مخطط ألون واملخططات األخرى، التي طرحت ليست إال مشروعات 

مستندة على ركائز من بحث اخلبراء بتكليف من احلكومة نفسها. ولم تأت عرضًا 

أو نتيجة اجتهادات فردية. وأيضًا، أراد هذا املشروع كغيره من املشروعات حاًل 

للمشكلة ضمن املنظور األمني اإلسرائيلي وليس احلل السياسي، أي دون اعتبار 

ملواقف الطرف الفلسطيني وحقوقه.
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وعقب وضع »مشروع آلون« عام 1967، عملت إسرائيل على إطباق سيطرتها 

الكاملة على األغوار، حيث نظرت حكومة إسرائيل في ذلك الوقت إلى وادي األردن 

كمنطقة عازلة أمنية ضد أي هجوم عربي محتمل، حيث سمحت بإقامة سياج من 

املســـتوطنات في الوادي يحقق وجوًدا إسرائيلًيا دائمًاً في املنطقة، كما استمرت 

إسرائيل في منع الفلسطينيني من إنشاء أي بنية حتتية أو إقامة أي مشاريع تنموية 

مثل اســـتصالح األراضي الزراعية وشق طرق جديدة ومتديد شبكات الري، إلى 

جانب استمرارها في مصادرة األراضي وهدم املنازل ومنع ترميم البيوت والطرق 

القائمة.41 فقد اأعلنت ال�صلطات الإ�صرائيلية عام 1967 املناطق املحاذية لنهر الأردن والبالغة 

م�صاحتها 400 األف دومن مناطق ع�صكرية مغلقة، واأن�صاأت مبا�صرة فيها 90 موقًعا ع�صكرًيا.42

وبعــــد ذلك تبنت حكومات االحتالل املتعاقبة مــــا قاله ييغال آلون ونظريته حول 

األهمية األمنية لغور األردن، ومفادها أنه » لكي يتحقق الدمج بني حلم سالمة البالد 

وإبقاء الدولة يهودية يجب فرض نهر األردن كحدود شرقية للدولة اليهودية«، وهكذا 

صاغ ألون  تصوره للحل النهائي في أعقاب حرب 1967 على أساس خلق وجود 

إسرائيلي مدني إضافة للوجود العسكري، بواسطة نقاط استيطانية على أن تشكل 

األغوار تواصاًل جغرافًيا بني بيسان وصحراء النقب.43 وهذا ما مت فعاًل من خالل 

شارع 90 الذي يعد جهة الربط بني املستوطنات اليهودية على أراضي األغوار في 

الضفة الغربية وبيسان داخل اخلط األخضر، بعد أن عزلت عزاًل كلًيا عن محيطها 

الفلســــطيني، وأصبح تعامــــل االحتالل معهاعلى أرض الواقــــع من خالل حواجز 

عسكرية ثابتة تفصلها عن الضفة الغربية، وكأنها جزء ال يتجزأ من دولة االحتالل. 

وقامت  سلطات االحتالل أيضًا عام 1967 مبصادرة األراضي الزراعية وأمالك 

الغائبني واألراضي الوقفية اإلسالمية والكنسية املسيحية في غور األردن استناًدا 
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إلى القانون الذي أقرته في العام 1950 مبصادرة أمالك الغائبني الفلســـطينيني 

ممـــن جلأوا إلـــى األردن في أعقاب احلرب، وما تبع ذلـــك من إجراءات وضغوط 

تهدف القتالع املواطنني الفلسطينيني من أرضهم.44

اتفاقية أوسلو، اتفاقية واي ومذكرة شرم

شكلت اتفاقية أوسلو عملًيا خرًقا لالجماع الذي حاولت الصهيونية بناءه حول 

ضرورة الســـيادة اإلســـرائيلية على األغوار، إذ ينص االتفاق عند تنفيذ مرحلته 

األولى »غزة وأريحا أواًل«، بان تنتقل مناطق واســـعة من  األغوار للفلسطينيني.45 

في الواقع، يتضمن طرح إســـرائيل لفكرة  احلكم الذاتي للفلسطينيني على غالبية 

أراضي الضفة الغربية،  فكرة إقامة الدولة، وفتح امكانية للتفاوض على منطقة غور 

األردن، األمر الذي يعكس بدايات التخبط اإلســـرائيلي حول أهمية السيطرة على 

غور األردن.46 حكومة رابني بثت ملستوطني األغوار خطابًا مزدوجًا: طاملا اإلجماع 

مستمر »لن نتحرك من األغوار«، في حني طرحت مسألة التفاوض على مصيره.47

في خضم تطبيق املرحلة الثانية من اتفاقية اوســـلو، تبدل احلكم في إسرائيل، 

وتبنت حكومة نتنياهو اجلديدة موقفًا متحفظًا من استمرار  تطبيق االتفاقية املبرمة 

بـــني الطرفني. وفي عهد حكومة نتنياهـــو األولى )1996-1999( حولت ميزانيات 

ضخمة للمســـتوطنات اليهودية في األغـــوار، وكان واضًحا أن احلكومة تتصرف 

على أساس أن املنطقة  عادت لتكون جزءًا ال يتجزأ من اإلجماع الوطني. ونتيجة 

لضغوطـــات الواليات املتحدة وقعت اتفاقيـــة »واي« بتاريخ 1998/10/23، التي 

أعطت إلسرائيل الشـــرعية في التعاطي مع تنفيذ اتفاقية أوسلو بحسب الظروف 

والصعوبات التي على األرض.

كانت حكومة باراك )1999-2001( أول من وضع مصير غور األردن بشـــكل 
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واضح على طاولة املفاوضات، وحســـب »مذكرة شـــرم« 1999/9/3، تقرر وضع 

جدول زمني لتنفيذ االلتزامات املقررة في االتفاقيات واســـتئناف احملادثات حول 

ــرأي  العام إلعادة األغوار  ترتيبـــات احلل الدائم، إال أنه ســـرعان ما مت جتنيد اـل

لإلجمـــاع الوطني، مـــا أدى إلى تراجع بـــاراك، وتقلصت عمليـــة نقل األراضي 

للفلسطينيني، من أجل احلفاظ على التواصل اإلقليمي على امتداد غور األردن.48 

لم تعط للفلســـطينيني معابر ثابتة حيوية للنبي موســـى، للبحر امليت، جلسر اللنبي 

ولقصر اليهود، كما ورد في نص مذكرة شرم الشيخ.49 كذلك، بقيت معظم مصادر 

املياه بجانب أريحا  مع اإلسرائيليني، املمر بني أريحا والعوجة تقلص للحد األدنى، 

منع توسيع منطقة أريحا ضمن األغوار، ومت شق طريق التفافية حول أريحا لعزلها 

ومحاصرتها.

 حاول إيهود باراك، في محادثات كامب ديفيد، في العام 2000، إعادة استنساخ 

اتفاق أوســـلو جديد مع الزعيم الفلسطيني  ياسر عرفات، وقّدم طروحات ضبابية 

وغير واضحة تتضّمن أفخاًخا تستطيع إسرائيل من خاللها أن تصل إلى ما تقتضيه 

مصلحتها األمنية والسياســـية بخصوص شكل وجوهر الكيان الفلسطيني العتيد، 

بحيث يتم تفريغه من مقّومات احلياة واالستمرار، ومن أبرز نقاط االختالف أو بروز 

التعنت اإلســـرائيلي فيما يخص مصير األغوار، تشـــديد  باراك على ضرورة بقاء 

أجزاء من األغوار حتت السيادة اإلسرائيلية حتت ذريعة االعتبارات األمنيةـ إال أن 

األمر لم يصل إلى تفاصيل األمور لتعثر املفاوضات حول نقاط عديدة، وخصوصًا 

إصرار باراك على االستحصال على اعتراف فلسطيني بإنهاء الصراع قبل حسم 

نقاط اخلالف، وبالتالي تتحّول كل مطالبة فلســـطينية الحقة بحقوق مهدورة، إلى 

مطالبة غير محّقة وغير مشروعة في نظر الرأي العام الدولي.



-46-

 شّكل  فشل محادثات كامب ديفيد وانطالقة انتفاضة األقصى صدمة حقيقية 

للشـــارع اإلســـرائيلي الذي بنى آمااًل كثيرة على التســـوية املفترضة واملفروضة 

بوساطة أميركية، إاّل أّنه لم يشّكل مفاجأة في حينه ملبلوري القرار اإلسرائيلي. فقد 

سّرب اإلعالم اإلسرائيلي الحقًا أّن أجهزة التقدير اإلستخبارية التابعة للمؤسسة 

العسكرية واألمنية قّدرت وتوّقعت إمكانية ترّدي األوضاع األمنية ووقوع املواجهة 

على خلفية حتمية فشـــل املفاوضات النهائية مع الفلســـطينيني، وبالتالي وضعت 

اخلطط األمنية والعسكرية للمواجهة احملتومة بشكل يكفل إعادة تصويب األمور، 

وزرع الهزمية في الوعي الفلســـطيني، على حّد تعبير رئيس األركان اإلسرائيلي 

السابق اجلنرال موشيه يعلون. 

ومنذ بدء انتفاضة األقصى وحتى نهاية حكم إيهود باراك وجزء كبير من فترة 

تولّي أريئيل شارون رئاسة احلكومة، كان اخلطاب اإلسرائيلي يّتجه نحو حتميل  

ياسر عرفات مسؤولية تدهور األوضاع األمنية والتنظير لضرورة قيامه بواجباته 

بحســـب االتفاقـــات التي وّقع عليهـــا، أي إعادة الروح ألجهزة الســـلطة األمنية 

الفلســـطينية وحتويلها إلى مقاول فرعي محلي ملصلحة األمن اإلسرائيلي، إاّل أّن 

تراخي الســـلطة الفلسطينية وخوفها من السقوط في حرب أهلية بالغة اخلطورة، 

وتنامي االستعداد والقدرة الشعبية على املقاومة، واستمرار العمليات التي طالت 

الداخل اإلســـرائيلي،  دفعت بالقرار السياســـي - األمني اإلسرائيلي، وبتغطية 

أميركية واضحة، إلى اجتياح اجليش اإلسرائيلي أراضي السلطة الفلسطينية في 

الضّفة الغربية املسّماة بأراضي )A(، بحسب اتفاقات أوسلو، واحتاللها بالكامل.
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انتفاضة األقصى وما بعدها

لعلها أصعب الفترات التي شـــهدتها املســـتوطنات اإلســـرائيلية خالل فترات 

االحتـــالل املختلفة، متثلت بالوضع األمني الصعب نتيجة للعمليات الفدائية التي 

جنحت في اختراق املستوطنات وتعطيل املواصالت على شارع 90 وشارع ألون، 

بالتزامن  مع األزمة االقتصادية  التي عانت منها إسرائيل، أدى كل هذا إلى حالة 

شـــديدة من القلق والشـــعور بعدم الثقة وبعدم الرغبة في تعزيز االستيطان لدى 

املستوطنني واملجتمع اليهودي عامة، ما أسفر عن ترك عدد كبير من املستوطنني 

منطقة األغوار نتيجة للوضع املعيشي واألمني املتردي.50 

بدأت الســــلطات اإلســــرائيلية في حزيران 2002  بتنفيذ سياسة العزل أحادية 

اجلانب بني األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1948 والضفة الغربية من خالل إيجاد 

منطقة عزل في اجلزء الغربي من الضفة الغربية، ممتدة من شمالها إلى جنوبها، كما 

عمدت اإ�صرائيل اإىل فر�ص منطقة عازلة �صرقية على امتداد منطقة  الأغوار، وذلك من 

خالل إحكام سيطرة اجليش اإلسرائيلي على كافة الطرق املؤدية إلى املنطقة الشرقية 

من الضفة الغربية. وتبلغ مساحة منطقة العزل الشرقية 1664 كم وتشكل ما نسبته 

29.4% من مساحة الضفة الغربية. وتبلغ مساحة منطقة العزل في األغوار 64 كم.51 

 وعمدت احلكومة اإلسرائيلية ما بني 2002-2005 ، إلى تشجيع االستيطان 

في منطقة  األغوار، إال أن محاوالتها  باءت بالفشـــل ولم تســـتطع حتقيق احلد 

األدنى من توقعات االنتســـاب للمستوطنات فيها ، فقد انضم لها 173 مستوطًنا 

في عام 2003، وفي عام 2004 انضم 240 مستوطًنا، على الرغم من التوقعات 

بانضمام اآلالف نتيجة ملبادرات التشجيع واملساعدات االقتصادية.52 في منتصف 

عام 2005، وصل عدد املستوطنني حلوالي 7000 مستوطن.53
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خطة النطواء: اعتبار الأغوار حزاًما اأمنًيا: تبنى رئيس حكومة إسرائيل إيهود 

اوملرت سياســـة االنطواء، وكانت أفكاره تشمل إزالة معظم املستوطنات باستثناء 

املراكز الســـكانية اإلسرائيلية الكبرى، مبررًا موقفه أمام الرأي العام اإلسرائيلي 

ل خطوة مهمة نحو السالم«.54 بـ »أن اخلطة اإلسرائيلية األحادية ميكن أن تشكِّ

تلك اخلطة التي تهدف إلى رســـم حدود نهائية إلســـرائيل تســـتولي إسرائيل 

مبوجبهـــا على أكثر من نصـــف أرض الضفة الغربية، وجتدر اإلشـــارة إلى أن 

الواليات املتحدة األميركية أعطت الضوء األخضر حلكومته لتنفيذ خطة االنطواء 

أو التجميـــع، إذا دخلـــت احملادثات في طريق مســـدود، ولم يبق غير تنفيذ خطة 

االنطواء من جانب واحد.55

تســــعى إســــرائيل  منذ عهد اوملرت إلى انتزاع غطــــاء أميركي لتنفيذ خطة 

االنطــــواء أو التجميع وعلى األخص ترســــيم احلدود النهائية إلســــرائيل، وبعد 

محــــاوالت املراوغــــة والغموض من قبل اوملرت لالدارة األميركية حول الشــــريك 

الفلســــطيني، استطاع اوملرت أن ينتزع خطاب ضمان حول مشروعه القاضي 

بترســــيم احلدود وضم أكثر من نصف الضفــــة الغربية لدولته حتت دعوى عدم 

وجود شريك فلسطيني.56 

كما حتدث أوملرت مراًرا عن سيطرة دائمة على سبع كتل استيطانية في الضفة 

الغربية،  مقابل تفكيك بعض املستوطنات املعزولة والصغيرة وضمها للكتل الكبيرة، 

كما تضمنت خطته االحتفاظ مبدينة القدس الكبرى ومنطقة األغوار.

ما أن بدأت احلكومة اإلســـرائيلية بالقيـــام مبهامها، حتى صرح أوملرت »بأن 

القوات اإلسرائيلية ستواصل السيطرة على منطقة غور األردن كـ »حزام أمني«، 

كما ذكر تفصياًل، »ســـوف ندخل إلى تكتالت املســـتوطنات املركزية وســـنحافظ 
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على القدس املوحدة، وســـتكون معاليه ادوميـــم وغوش عصيون وارئيل جزءا من 

دولة إســـرائيل، كما ال ميكن التخلي عن السيطرة على غور األردن وعلى احلدود 

الشـــرقية لدولة إســـرائيل«، وقد مت اإلعالن عن مشروع بناء 3500 وحدة سكنية 

في منطقة A-1 الواقعة بني القدس الشـــرقية ومستوطنة معالية أدوميم، ما يعني 

الفصل العملي بني جنوب الضفة الغربية وشـــمالها، وإيجاد امتداد إقليمي يصل 

بني القدس و األغوار التي تقع كتلة معاليه ادوميم في محيطها، فيما عرض مخطط 

عزل 8 أحياء فلسطينية في القدس يعيش فيها 120 ألف فلسطيني.57 

كشــــفت  خطة أوملرت التي مت احلديث عنها في االنتخابات وبعدها نيته ترســــيم 

احلدود النهائية للدولة، بحيث يكون جدار الفصل هو تلك احلدود، بتغيير طفيف في 

بعض مقاطعه الشرقية باجتاه ) منطقة األغوار(، والغربية باجتاه ) اخلط األخضر(، 

وعليه فان حكومة أوملرت ستعمل على مصادرة حوالي 58% من األراضي الفلسطينية 

في الضفة الغربية، األمر الذي يعني أن تقوم إسرائيل بإخالء تلك املنطقة من سكانها 

األصليني، ومصادرة أراضيهم وطردهم منها، واالستيالء عليها بحجج قانونية أو غير 

ذلك، ووفًقا للمخطط املقترح، ستنفذ حكومة أوملرت فصاًل مدنًيا يتم في إطاره إخالء 

مســــتوطنات معزولة ونقلها داخل التجمعات االستيطانية في الضفة الغربية، بحيث 

يستمر اجليش بالسيطرة على املناطق التي يتم اخالؤها. سيعني مخطط اوملرت من 

الناحية العملية وجود ثالثة خطوط حدودية بالنســــبة إلســــرائيل، أولها؛ حدود جدار 

الفصل في الناحية الشــــرقية من الضفة، والذي ستتركز بداخله قوات االحتالل دون 

املســــتوطنني حيث سيتم اخالؤهم من تلك املناطق وجتميعهم في الكتل االستيطانية 

السبع، وثانيها؛ اخلط احلدودي الغربي الذي سيفصل بني السكان الفلسطينيني وبني  

األغوار، وثالثها؛ خط احلدود اخلارجية على امتداد نهر األردن. إضافة إلى اخلطوط 

الثانوية؛ أي الطرق التي تربط األغوار مبنطقة التجميع. 
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شـــاؤول موفاز، وزير الدفاع اإلســـرائيلي األسبق، قال:58 »احلدود املستقبلية 

إلسرائيل سوف تشمل الكتل االستيطانية وغور األردن«، دعمت هذه التصريحات، 

وتصريحات، رئيس الوزراء أيهود اوملرت بقرار احلكومة القاضي بتوسيع مستوطنة 

ماسكيوت. واملناقشات في عهد أوملرت بشأن أي خطة إسرائيلية محتملة )تعرف 

ب »االنطواء« إو »إعادة التجميع«( إلخالء بعض املستوطنات »غير الشرعية« في 

الضفة الغربية احملتلة مع إحكام الســـيطرة على مستوطنات أخرى كانت تتصور 

سيطرة عسكرية إسرائيلية على  األغوار حتى ضمن السيناريوهات التي تتضمن 

إخالء مستوطنات فيها.

على الرغم من أن خطة االنسحاب األحادي عام 2005، واملعدلة منها، رافقت 

تصريحـــات احلكومة في االنتخابات، كما أن وصف اخلطة واخلطوات التدريجية 

لتنفيذهـــا جاءت في تصريحات رئيس الوزراء اجلديد أيهود اوملرت، إال أن اجلزء 

املتعلق باألغوار لم يكن جديًدا، فقد كانت إسرائيل تعتبر أن األغوار هي حدودها 

األمنية التي لن تتنازل عنها في أي تسوية سياسية، وكانت تبرر االستيطان في 

املنطقة على أنه يخدم الهدف األمني االستراتيجي، وذلك من أجل إخفاء اجلانب 

التوســـعي في تعاملها مع األراضي الفلســـطينية، والذي هو عنصر أساسي من 

عناصر الفكر الصهيوني العلماني، أو الديني.59 

 بدأ التحضير خلطوة توسيع االستيطان في غور األردن منذ بداية العام 2004، 

ومت تنفيذها في أواخر عام 2005، وأشرف على هذا التحضير كل من وزير الزراعة 

السابق يسرائيل كاتس الذي يترأس »اللجنة الوزارية لشؤون االستيطان القروي«، 

ووزير املالية السابق بنيامني نتنياهو )قبل استقالته( الذي يترأس »املجلس الوزاري 

املصغر للشؤون االجتماعية واالقتصادية«، ثم مت الكشف عن التخطيط  في وسائل 
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اإلعالم اإلســـرائيلية منذ بداية عام 2004، فقد ذكرت الصحف اإلســـرائيلية أن 

وزير الزراعة يســـرائيل كاتس، ينوي طرح مخطط جديد لتوســـيع االستيطان في 

غور األردن، وقام كاتس في اليوم نفسه بجولة في منطقة الغور كي يقف عن قرب 

على خطط توسيع االستيطان. وأتت هذه اجلولة عشية النقاش الذي أجرته اللجنة 

الوزارية لشؤون االســـتيطان القروي لبحث خطة تطوير وتوسيع مستوطنات غور 

األردن وشمالي البحر امليت، وستكلف خطة تكثيف االستيطان في غور األردن 60 

مليون شيكل خالل العام 2004، يضاف إليها 58 مليون شيكل عام 2005 .60 

وبعـــد ثمانية أشـــهر، ذكرت صحيفـــة هآرتس، أن وزيـــر الزراعة يعد خطًطا 

ملصادرة 32 ألف دومن من األراضي الزراعية الفلسطينية في غور األردن لتوسيع 

املستوطنات اإلسرائيلية. وقالت الصحيفة إن كاتس أعلن خالل جولة قام بها في 

غور األردن أنه ينوي العمل بســـرعة ومن دون أي تأخير على تنفيذ خطة لتطوير 

االســـتيطان القروي، وأنه ســـيطرح قريًبا خطته هذه على اللجنة الوزارية لتطوير 

املســـتوطنات القروية التي يترأسها بنفسه. وحسب خطة كاتس سيتم االستيالء 

على 3200 دومن تقوم عليها معسكرات إسرائيلية سيتم إخالؤها، واالستيالء أيضا 

على 28 ألف دومن من أراضي املزارع الفلسطينية وتخصيصها لالستيطان.61

ثـــم اجتمع املجلـــس الـــوزاري املصغر للشـــؤون االجتماعيـــة واالقتصادية، 

برئاســـة بنيامني نتنياهو وزيـــر املالية في منتصف العـــام 2005، لبحث »تعزيز 

االســـتيطان في غور األردن«، وقررت اللجنة اســـتثمار 85 مليون شـــيكل جديد 

بني الســـنوات 2006 - 2008 من أجل تطوير الزراعة هناك، كما مت في اجللسة 

 ذاتها توســـيع مشـــروع تشجيع األزواج الشابة على الســـكن في غور األردن.62 

جاء تقرير  ملنظمة بيتسيلم، في بداية عام 2006 ، ليكشف عن استكمال سلطات 
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االحتالل فصل القطاع الشرقي من الضفة الغربية عن بقية أجزائها، وإقامة  حواجز 

متنع أكثر من مليوني فلسطيني يقيمون في الضفة الغربية من دخول املنطقة الشرقية 

التي تشكل ثلث أراضي الضفة الغربية، وتشمل منطقة األغوار ومنطقة البحر امليت 

واملنحدرات الشرقية جلبال الضفة الغربية، في الوقت نفسه الذي أشارت فيه صحف 

إســـرائيلية إلى خطة أوصى بها اجليش اإلسرائيلي في الضفة بانتشار عسكري 

جديد يستند إلى األغوار واملستوطنات الواقعة على مرتفعات وسط الضفة، إضافة 

إلى القدس، مع حرية حترك كاملة لقوات االحتالل في األراضي الفلســـطينية، مع 

عدم االشارة إلى أي انسحابات من مستوطنات الضفة.

ومن أهم اخلطوات املقترحة اســـتكمال فك االرتباط عن قطاع غزة  واالنتشار 

في خط عسكري جديد داخل الضفة، يستند إلى غور األردن، وإلى نقاط أساسية 

تشـــمل بشكل أساسي مستوطنات ارئيل، باعل حتسور، غوش عصيون والقدس، 

وحسب اخلطة فان إسرائيل ستنتهج »سياسة عزل« بني غزة والضفة، وتكيف ردها 

العســـكري على التحديات املختلفة في املنطقتني، إلى أن تنشـــأ »قيادة فلسطينية 

مغايرة«. 

ودعت اخلطة إلى مواصلة السيطرة اإلسرائيلية على نقاط استراتيجية في مرتفعات 

وســــط الضفة، وكذلك في قطاع في األغوار ســــيمتد من شــــمالي البحر امليت حتى 

شــــماليها، مفصلة ذلك بالقول إن هذا القطاع يجب أن يكون واسًعا مبا فيه الكفاية 

للسماح بتدخل عسكري فعال، وضيًقا مبا فيه الكفاية للسماح بتطور مستقبلي للسلطة 

باجتاه الشرق، وتركت اخلطة للقيادة السياسية القرار احلساس في إخالء مستوطنات 

أخرى في الضفة، مشيرة إلى أن مكان االستيطان يتقرر العتبارات مثل الطوبغرافيا، 

والسيطرة على مصادر املياه وغيرها من األسباب، األمر الذي يتفق مع نهج اوملرت 
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الذي يؤيد ترسيم حدود دائمة على أساس دميغرافي يبقي على االغلبية إليهودية.63

وأوصت اخلطة في الســـياق نفســـه، بتفعيل اخليار األردني في الضفة، وقد 

أشارت إلى أنها مبادرة متجددة حلمل األردن على التدخل في معاجلة أمر السلطة 

الفلسطينية، وأن املعايير التي تقررت بناء عليها اخلطة تهدف إلى »تقليص الصلة 

قدر اإلمكان« بني إسرائيل وبني مناطق السلطة الفلسطينية، وتخفيض  املسؤولية 

اإلســـرائيلية، والتدخل أو املســـاعدة املقدمة من خالل إســـرائيل إلى األراضي 

الفلسطينية خاصة في مناطق استراتيجية كغور األردن. وسيتعني على الفلسطينيني 

أن يحصلوا على الوقود بقواهم الذاتية. 

يشــــير بعض احملللني إلى أن التفسيرات التي يعطيها أوملرت للسياسة التي يريد 

اتباعها، والتي جاءت في عبارة »إن إســــرائيل ال تستطيع التنازل عن سيطرتها على 

حدودها الشرقية« في جوهرها ذات تبريرات عسكرية صرفة، حيث زعم جيش االحتالل 

اإلسرائيلي ان فصل القطاع الشرقي عن الضفة الغربية هو إجراء أمني، وليست له 

أي أبعاد سياســــية، وأن القيود على حركة الفلســــطينيني في غور األردن مت فرضها 

في بداية االنتفاضة، ومت توســــيعها تدريجيا، إال أن األمر مبنع الدخول إلى املنطقة 

من قبل الفلسطينيني مت فرضه فعلًيا بعد نقل الصالحية األمنية في مدينة اريحا في 

آذار 2005. لكن تصريحات أوملرت وموفاز منذ غياب شارون عن الساحة السياسية، 

تؤكد عكس ذلك، فقد أعلنا في بداية عام 2006 رفض إسرائيل االنسحاب من املنطقة 

الشــــرقية للضفة الغربية رفًضا قاطًعا، بزعم أنها تعتبر منطقة استراتيجية حساسة 

ألمنها، بل وتعهد اوملرت بإبقاء االلتزام والسيطرة اإلسرائيلية على هذه املنطقة، وقد 

أعلن صراحة ان إسرائيل ستواصل االحتفاظ باألغوار في كل اتفاق مستقبلي.

إن من شــــأن ضم األغوار إلى إسرائيل أن يعمل على تطويق الدولة الفلسطينية 

املســــتقبلية، وعلى إحكام السيطرة اإلســــرائيلية عليها. إلى جانب ذلك، فإن إعالن 
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أوملرت اعتزام إسرائيل االحتفاظ بالسيطرة على وادي األردن والتجمعات اإلستيطانية 

الكبــــرى في الضفة الغربية املمثلة في معاليه أدوميم وأرئيل وغوش عتصيون والتي 

تشــــكل معًا ما يزيد على 40% من مســــاحة الضفة الغربية، إضافة إلى االحتفاظ 

بالقدس »املوحدة«، من شأن ذلك أن يضع نهاية ملشروع التفاوض مقابل استبداله 

بإجراءات أحادية اجلانب، كان أوملرت قد قرر فعاًل البدء بتطبيقها في حزيران  2006. 

فيما يخص اجلدار الفاصل، مت بناء اجلزء األول منه  في األغوار عام 1999 

بالقرب من نهر األردن، فامتد من البحر امليت حتى خط وقف إطالق النار حدود 

1967 في الشمال على عرض يتراوح بني 1- 3 كم. وفي عام 2003، أعلن رئيس 

الوزراء اإلسرائيلي آنذاك اريئيل شارون رسميًا عن خطط لعزل وادي األردن من 

خالل بناء اجلزء الشـــرقي من جدار الفصل، وقد مت بناء جزٍء من اجلدار ابتداًء 

من نهر األردن في الشـــرق وحتى قرية املطلة، التي تقع شـــرقي مدينة جنني، في 

الغرب، فعزل 6000 دومن من األراضي عن قرية بردلة في وادي األردن الشمالى، 

إضافة إلى 1000 دومن من األراضي عن رابا في جنني. ولم تترك إســـرائيل أي 

بوابات أو طرق للفلســـطينيني للوصول إلى أراضيهـــم الزراعية، التي تقع خلف 

اجلدار.  بل  إن اســـرائيل   أعطت  هذه األراضي للمستوطنني لزراعتها. فعليًا، 

تسبب هذا بعزل القطاع الشرقي من الضفة الغربية، وكذلك املناطق املجاورة لنهر 

األردن، وشـــمال البحر امليت واملنحدرات الشرقية للضفة الغربية. في 12 كانون 

األول عام 2006 أعلن الزعماء  اإلسرائيليون عزل األغوارعن بقية الضفة الغربية، 

ومت إخراجها من مفاوضات الوضع النهائي. ونتيجة لذلك، مت حرمان اآلالف من 

مالكي األراضي من حقهم األساسي في الدخول إلى أراضيهم وزراعتها. وعالوة 

على ذلك، واصلت إسرائيل تصعيدها لإلجراءات العسكرية في املنطقة .
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موقف حكومة نتنياهو: األغوار حاجة أمنية استراتيجية 

صادق مجلس الوزراء اإلســـرائيلي فـــي 2009/12/12 على خريطة جديدة 

للمناطق ذات األولوية الوطنية في إســـرائيل، وتقرر منح اعتمادات إضافية لـ 90 

مستوطنة، منها 29 تقع في منطقة  األغوار. إضافة إلى إقامة 32 بؤرة استيطانية 

في منطقة العزل الشرقية.64 

قامت القوات اإلسرائيلية في السنوات األخيرة،  ببناء 133 موقًعا عسكرًيا في 

منطقة العزل الشرقية حلماية املستوطنات.65

لعل املباحثات بني إســـرائيل والسلطة الفلســـطينية حتت غطاء أردني، أكدت 

للفلســـطينيني املوقف اإلســـرائيلي املتعنت حول بقاء الســـيطرة اإلسرائيلية على 

منطقة  األغوار في أي اتفاق مستقبلي بني اجلانبني، وهو ما يرفضه الفلسطينيون 

بشكل مطلق.

انتظر اجلانب الفلسطيني أن يتقدم املفاوض اإلسرائيلي برد خطي على ورقة 

العمل الفلسطينية حول احلدود واألمن، والتي سبق تسليمها له مباشرة عند بدء 

اللقاءات االستكشـــافية، لكن جاء رد رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامني نتنياهو 

معاكًســـا أمام جلنة اخلارجية واألمن التابعة للكنيست خالل اجتماعها، وقال فيه 

»لقـــد قدمنا وثيقة مؤلفة من 21 بنًدا يوجـــد حولها إجماع مطلق، وكل واحد في 

هذه الغرفة يوافق عليها«.66

وكانت صحيفة »إسرائيل اليوم« قد أفادت أن مبعوث نتنياهو اخلاص إلجراء 

محادثات مع الفلسطينيني يتسحاق موخلو، ّقدم إلى كبير املفاوضني الفلسطينيني 

صائب عريقات، خالل اجتماعهما الثاني في عّمان )9 كانون الثاني2012(، وثيقة 

مؤلفة من 21 بنًدا، وأن أحد هذه البنود نص على بقاء وجود إسرائيل في منطقة 
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غور األردن في أي اتفاق مســـتقبلي بني اجلانبني، وهو ما يرفضه الفلســـطينيون 

بشكل مطلق.

كانـــت محادثات عمان هي املرة األولى التي تثير فيها حكومة بنيامني نتنياهو 

قضية احلدود مع الفلســـطينيني. عرضت إسرائيل أفكارها بشأن قضية احلدود 

والترتيبات األمنية إلقامة دولة فلســـطينية في املستقبل، وذلك في محاولة لإلبقاء 

على احملادثات بني اجلانبني في عمان .

خال�ص���ة موقف نتانياهو ان اإ�ص���رائيل تريد دولة فل�صطينية حدودها اجلدار وبدون القد�ص 

وغ���ور الأردن. ح���دود 1967 يرف�ص���ها رئي����ص ال���وزراء  الإ�ص���رائيلي بنيام���ن نتنياه���و ذريع���ة 

لرف�ص اأي م�صاريع ت�صوية، على اعتبار اأن هذه احلدود غري قابلة للدفاع عنها، ومتثل عمقاً 

ا�صرتاتيجياً للدولة العربية. 
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 االعتبارات والمواقف اإلسرائيلية

 الداعية لالحتفاظ باألغوار

تختلف األسباب التي تسوقها اجلهات اإلسرائيلية لتبرير استمرار التمسك مبنطقة 

األغوار، وهو ما يؤكد عملًيا أن العامل املركزي كما يبدو هو االيديولوجي التوســـعي 

وليس ما يتم تســـويقه من عوامل أمنية تارة واقتصادية أو نفسية تارة أخرى. نسوق 

هنـــا بعض املبررات التي يتم تســـويقها للمحاججة بضرورة االحتفاظ باألغوار حتت 

السيطرة االسرائيلية. 

الحيلولة دون توسع الدولة الفلسطينية باتجاه األردن وإسرائيل

يفترض أصحاب وجهة النظر هذه أن إســـرائيل  تريد قيام دولة فلسطينية، لكنهم 

يشـــددون على أهمية غور األردن كونه يشـــكل فاصاُل أمام التواصل الدميغرافي بني 

غور األردن الشـــرقي وبني سلســـلة جبال نابلس واخلليل، ويقـــف حائال أمام التمدد  

الدميغرافي العربي.67

يرى أصحاب هذا املوقف ضرورة التوصل إلى تفاهم إســـرائيلي-أردني حول 

األغوار واعتبارها منطقة فاصلة تستثمر فيها مشاريع مشتركة أردنية إسرائيلية 

ودولية، ويرون أن هذا الفاصل ســـيمنع قيام دولة فلسطينية كبيرة مستقباًل على 

الفصل  الثالث
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ضفتـــي األردن ويحافظ على كيان اململكة الهاشـــمية التي ال يشـــكل حل الدولة 

الفلسطينية ضمانة الستمرار وجودها. مبعنى آخر يحاجج أصحاب هذا التوجه 

أن حتويـــل األغوار إلى فاصل يخـــدم املصلحة األردنية ألنه يزيل خطر التواصل 

بني فلســـطني املســـتقبلية واألردن التي تتواجد فيها نسبة فلسطينيني عالية، كما 

أنه يخدم في الوقت نفسه املصلحة اإلسرائيلية ألنه يحرر اإلسرائيلي من هاجس 

التمدد الفلســـطيني مستقباًل نحو األردن والتحول إلى دولة فلسطينية كبرى.  إن 

بقاء غور األردن حتت السيادة اإلسرائيلية سيحافظ على موارد املياه، ويسهم في 

التطوير االقتصادي بتحويله إلى منطقة  تطوير اقتصادي لكلتا الدولتني، وسيمنع  

بالضرورة وجود مشكلة دميغرافية إلسرائيل.68

يرى يعض اخلبراء اإلســــرائيليني ان هذا اخليار ســــيكون مقبواًل على األوساط 

األردنية التي يتصاعد قلقها بسبب التحول الدميغرافي لصالح الفلسطينيني واتساع 

نفوذهم االقتصادي، والسياسي والتجاري والثقافي داخل اململكة، كما يشدد هؤالء 

على أن إقامة دولة فلســــطينية أصاًل  وسيطرتها على األغوار يتنافي مع الضرورة 

الوجودية للمملكة األردنية.69  يضيف هذا التيار أن التخوف من تطور منطقة »غور 

األردن الفلســــطينية« من املمكن أن يشــــكل عنصًرا أساسًيا للتنسيق بني الطرفني 

اإلسرائيلي واألردني ملنع قيامها، وذلك من خالل وضع خطة استراتيجية مشتركة 

لتطويــــر منطقة فاصلــــة، واحلصول على تأييد ودعم املجتمــــع الدولي وفي مقدمته 

الواليات املتحدة. تشــــمل هذه اخلطة  إقامة مناطــــق جتارة حرة للزراعة، مصانع 

حتلية املياه، مشــــاريع مشتركة في مجال الطاقة، املواصالت، السياحة، الصناعة 

والتجارة، وأيضًا، إقامة مناطق اســــتيطانية، هذه املشــــاريع مدعمة بأجهزة أمنية 

مشتركة وممولة من قبل األردن وإسرائيل.70
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الحفاظ على العمق االستراتيجي إلسرائيل

تقـــوم وجهة النظر هذه علـــى االفتراض بأنه في حال إقامة دولة فلســـطينية 

سيادية، من املتوقع أن يرفض الفلسطينيون خرق السيادة الفلسطينية، وبالتالي 

ســـيتم رفض السماح إلسرائيل بوضع أجهزة رادار وحتكم في  األغوار، ورفض 

خرق السيادة اجلوية للدولة الفلسطينية، ورفض بقاء  األغوار منزوعة السالح.

ويفترض هذا التيار  أن الدولة الفلسطينية العتيدة ستتواصل بسرعة كبيرة مع 

قوى راديكالية في العالم العربي واالسالمي بدوافع أيديولوجية وعملية. هذه الدولة 

التي ستعاني من شعور التهديد والقلق الدائم من إسرائيل، وستعمل على إقامة 

محور أو جبهة حتالفات قد متتد من إيران حتى احلدود الشـــرقية إلســـرائيل.71 

يتفاقم هذا التخوف عند طرح ســـيناريو أكثر صعوبة، وهو نشـــوء بؤر راديكالية 

على الضفة الشـــرقية التي تتمركز بها غالبية مخيمات الالجئني الفلســـطينية، قد 

تلتقي وتلتحم مع قوى راديكالية من الضفة الغربية لتشكل تهديدًا أساسيًا للعمق 

االســـتراتيجي إلسرائيل. لهذا، بحســـب رواد وجهة النظر هذه خاصة من قوى 

اليمني وعلى رأسهم رئيس احلكومة احلالي نتنياهو، ال بد من بقاء غور األردن حتت 

السيطرة اإلسرائيلية كمنطقة فاصلة بني السلطة الفلسطينية والعالم العربي.72 

أضـــف إلى ذلك، أنه فـــي حالة تنفيذ خطة انطواء أو انفصال من غور األردن 

أو االنســـحاب في ظل تسوية سياسية ســـوف تفتح إسرائيل أبوابها أمام خطر 

عمليات املقاومة الفلســـطينية واإلســـالمية من اجلهة الشرقية، لتكون بداية حلرب 

اســـتنزاف صعبة وطويلة األمد،  وبخاصة أنه ال توجد أي ضمانة أو رهان لعدم 

تغييـــر األنظمة والتوجهات اإلســـتراتيجية داخل العـــراق واألردن في حال تبدل 

األنظمة احلاكمة.73  كذلك، على الرغم من تقلص إمكانية حرب تقليدية في املرحلة 



-60-

الراهنة على احلدود الشرقية، هناك تخوف حقيقي من امتداد ذراع تنظيم القاعدة 

من جنوب سورية عبر غربي العراق وشرق األردن حتى شمال السعودية، وجبال 

هالل في ســـيناء. حسب مصادر استخباراتية إسرائيلية، أصبح  تنظيم القاعدة  

أكثر تطورًا وجهوزية حيث تعجز الدول العربية عن مواجهة أو صد أي امتداد أو 

انتشار قواعد للتنظيم، بل ستصبح الدول املجاورة إلسرائيل غطاء لوجود القاعدة 

على احلدود اإلســـرائيلية. لهذا، سيطرة إســـرائيل الكاملة على غور األردن هي 

شرط أساسي وضروري لبقاء التهديد شرقي األردن، ولضمان عدم وصوله  إلى 

املدن الفلسطينية، وال توجد أي فائدة  للجدار الفاصل.

حسب وجهة النظر هذه، يتصاعد التهديد العسكري الفلسطيني واإلسالمي 

تدريجيًا وبشكل ملحوظ بوسائل مختلفة مثل العمليات التفجيرية، وضع عبوات 

ناســــفة، عمليــــات قنص أو مداهمــــات مفاجئة وغيرها، لهذا، فــــإن مكانة غور 

األردن في املنظور األمني اإلسرائيلي تتبدل من منطقة متاس بني جيوش كبيرة 

ملنطقة عازلة وفاصلة متنع مرور مقاتلني ووسائل قتالية من األردن إلى السلطة 

الفلسطينية.74 

األغوار منطقة تطوير مدني ضروري إلسرائيل 

يرى املدافعون عن هذا التبرير، أن بقاء منطقة األغوار حتت السيادة اإلسرائيلية 

هـــو أمر ضروري وحيوي ألمن إســـرائيل، وفي  الوقت ذاته، يســـاهم في تطور 

اقتصادها ومجالها البيئي.75 وبحسب ذلك سيؤدي  »التنازل« عن األغوار إلى منع 

التواصل بني املناطق اإلسرائيلية املختلفة، وإلى بقاء إسرائيل دولة ساحلية فقط. 

ويرى هؤالء ان إسرائيل بحاجة إلى ضفتني لبناء دولة متوازنة دميغرافيًا. يتمركز 

غالبية الفلسطينيني في املنطقة الوسطى: اجلليل، الضفة الغربية، غور األردن، بئر 
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السبع وقطاع غزة، ويصل عدد السكان الفلسطينيني إلى ما يزيد عن 6 مليون،76 

األمر الذي يشكل خطًرا دميغرافًيا، سياسًيا وعسكرًيا ، يهدد الساحل الذي يقطن 

به حوالي 80% من سكان إسرائيل اليهود. إن التنازل عن االستيطان في الضفة 

الشرقية إلسرائيل قد يؤدي إلى زحف سكاني من الشرق إلى الغرب.77 إن ضمان 

السيادة اإلسرائيلية في األغوار  أمر ضروري وحيوي خللق ضفتني لدولة إسرائيل، 

األمر الذي يوازن التوزيع السكاني لليهود في إسرائيل ويساهم في تطوير املناطق 

بـــني الضفتني مثل اجلليل، النقب والقدس. هنـــاك العديد من الباحثني، يعتقدون 

أن إســـرائيل ال ميكن أن تســـتمر فقط على ضفة واحدة، بل هناك ضرورة كيانية 

للحفاظ على توازن ثابت عن طريق التمسك بكلتا الضفتني.78 

أضف إلى ذلك، بقاء  األغوار حتت الســـيادة اإلســـرائيلية يعزز مكانة القدس 

على اعتبار املنطقة  حلقة وصل مهمة للقدس مع مناطق داخل إسرائيل، كما أن 

الســـيادة اإلســـرائيلية في الضفة الشرقية تعزز وجود  القدس ومكانتها كمنطقة 

مهمة في لب خارطة دولة إسرائيل وليس في أطرافها، إذ هناك تخوف من حتّول  

القدس  تدريجيًا حملور الدولة الفلسطينية وعاصمتها.79 

األغوار ورقة للمقايضة التفاوضية في القضايا النهائية

تقوم وجهة النظر هذه على فرضية أن بقاء  األغوار حتت السيادة اإلسرائيلية 

سوف يشكل أساسًا ألي تسوية محتملة عند التفاوض مع الفلسطينيني في القضايا 

أو التسوية النهائية. يقّر مؤيدو هذا االفتراض مثل رئيس احلكومة السابق إيهود 

أوملرت ووزيرة خارجيته تســـيبي ليفني،  بإمكانية إرجاع  األغوار إلى الســـيادة 

الفلسطينية إال أن  بقاء السيطرة اإلسرائيلية عليها قد ميكن املفاوض اإلسرائيلي 

تشكيل ضغط على اجلانب  الفلسطيني، وقبوله ببقائها حتت السيادة اإلسرائيلية 
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لفترة زمنية طويلة متكن إسرائيل من احلفاظ على احتياجاتها األمنية. وأيًـضا، بقاء 

األغوار حتت السيطرة اإلســـرائيلية يشكل وسيلة ضغط على الدولة الفلسطينية 

في حال شهدت العالقات الثنائية أزمات متواصلة.80 

اعتبــــر االســــتيطان اليهودي في األغوار حتى منتصف التســــعينيات، جزًءا من 

اإلجماع الوطني في إســــرائيل، ولم نشــــهد أي تشــــكك أو تســــاؤل من قبل القوى 

السياسية أو الرأي العام حول حتمية بقاء  األغوار حتت السيادة اإلسرائيلية. إال أنه 

في أعقاب عقد اتفاقية السالم مع األردن واتفاقية أوسلو، نضجت طروحات جديدة 

تقول بضرورة »تسوية اقليمية معتدلة«، تشغل فيها منطقة  األغوار موقًعا استراتيجًيا 

مهًما لفترة محددة، دون ضمها نهائيًا للسيادة اإلسرائيلية. طروحات مثل مشروع 

بيلني-أبو مازن، »مشروع الفر« )1994(، »مشروع شر وسغي« )2000(، »مشروع 

االنفصال أحادي اجلانب أليهود باراك«، »مشروع اجلنرال عوزي ديان«.81 كل هذه 

الطروحات أو املشــــاريع تؤكد  أنه في حال اتخاد قرار استراتيجي في التنازل عن  

األغوار، يتم ذلك فقط بعد تطبيق خطة أنطواء )انفصال( من جبال نابلس واخلليل.

منظور أيديولوجي: األغوار جزء من أرض إسرائيل الكاملة

يندرج موقف رفض االنســـحاب من األراضي احملتلة عامة و األغوار خاصة، 

ضمن األيديولوجية الصهيونية اليمينية القائمة على رؤية »أرض إسرائيل الكاملة«. 

يعتبر أصحاب هذه األيديولوجية بأن لليهود حق تاريخي في السيطرة على »أرض 

إســـرائيل« كوطن الشعب اليهودي النابع من الوعد االلهي آلباء »األمة اليهودية« 

كما ورد في التوراة، لكننا نشهد في السنوات املاضية، قبول بعض الفئات اليمينية 

لفكرة االنسحاب من بعض املناطق احملتلة، إال أن هناك إجماًعا حول بقاء  األغوار 

ضمن احللم التاريخي .82
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إخالء مستوطنات يعود  بآثار سلبية بعيدة األمد

يشدد أصحاب هذا املوقف على عدم تشبيه عملية االنسحاب أو االنطواء من 

قطاع غزة التي متت دون اســـتعمال القوة وبدون عنف من قبل املستوطنني، بأي 

عملية إنطواء أخرى مفترضة  كعملية انسحاب من األغوار والضفة الغربية. ويرى 

هؤالء أن انســـحاًبا كهذا  ســـيضرب املناعة الوطنية ويؤدي إلى انقسام املجتمع 

اليهودي اإلسرائيلي، بل سيزعزع اإلجماع واالعتقاد بصدقية املسار الصهيوني 

القائم على فكرة االســـتيطان، كما أن االنسحاب سيعكس حالة من الضعف في  

مواجهة الشعب الفلسطيني.

يـــرى أصحاب هذا التوجه أن إخالء املســـتوطنات في غور األردن بعد إخالء 

املســـتوطنات من قطاع غزة، قد يؤدي إلى مشاكل داخلية وخارجية. من املنظور 

الداخلي، سيصبح كل إخالء جديد أكثر صعوبة من جهة ممارسة السلطة السياسية 

) تصاب السلطة بضعف استقرارها حتى ولو أن اإلخالء األول حصل على اإلجماع 

الوطني املطلوب(، ومن جهة القوات العسكرية املنفذة لعملية اإلخالء )احتمال أكبر 

لتوسع ظاهرة رفض االنصياع ألوامر اإلخالء(، وأيضًا، هناك شرائح واسعة من 

اجلمهور اليهودي لم تذوت  بعد عملية االنطواء السابقة. أما من منظور خارجي، 

فان عملية انطواء جديدة قد تشـــجع قوى معادية إلســـرائيل على القيام بعمليات 

تزعزع أمن اجلمهور اإلسرائيلي بهدف احلصول على إجنازات اقليمية على حساب 

الدولة »املنطوية«؛ أي إسرائيل.
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   المواقف واالعتبارات المعارضة

 لبقاء األغوار  تحت السيادة اإلسرائيلية 

الخيار األردني، تحوالت اقتصادية وديمغرافية، 

الضغط على إسرائيل باالتجاه الشرقي

يقصد بـ »اخليار األردني« قيام كيان فلسطيني ممتد على ضفتي األردن حتت 

سيطرة أردنية.83 ويرى أصحاب هذا اخليار أنه ال توجد ضرورة إلبقاء غور األردن 

كمنطقة فاصلة في حال  وجود ثبات أمني-سياســـي داخل األردن ومع احلدود 

املجاورة )األردن، العراق والســـعودية(.  تكمن املشـــكلة  أن هذا اخليار، بحسب 

مؤيديه، سيؤدي إلى تآكل قدرة العائلة الهاشمية في السيطرة على غالبية مطلقة 

فلسطينية داخل حدود كبيرة، وأن امللك األردني يفضل بقاء »املشكلة الفلسطينية« 

شانًا إسرائيليًا. وحتى في حالة قبوله لهذا اخليار، ال توجد ضمانة حقيقية لقدرته 

على الســـيطرة على شـــطري النهر، بل ستزداد  القوى املسلحة الفلسطينية قوة، 

ولـــن تقوى الدولة األردنية على ضبط احلدود مع إســـرائيل، يعتبر أصحاب هذا 

الرأي   اخليار األردني أفضل اخليارات الفلسطينية مستقباًل، األمر الذي يشكل 

مصدر قلق إلسرائيل. 

وفي حال التخلي عن اخليار األردني، إذا اقيمت دولة فلسطينية مستقلة، ستكون 

متصلة جغرافيًا أو لديها ممر نحو العالم اخلارجي، وهو اجلهة الشـــرقية وليس 

الفصل  الرابع
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دولة إسرائيل.84 وفي حال تطويق الدولة الفلسطينية بتجمعات استيطانية من كل 

االجتاهات، قد ينشأ شعور باالختناق واحلصار، الذي يعيق إقامة عالقة طبيعية 

بني الدولتني، ويؤدي التهام إسرائيل من قبل املجتمع الدولي بوضع عراقيل أمام 

إمكانية تسوية مع الفلسطينيني.85 

أضــــف إلى ذلك، أن توثيق العالقة االقتصادية – الدميغرافية – اجلغرافية بني 

جبال نابلس وبني اململكة األردنية يخفف الضغط من قبل سكان املنطقة اجتاه الغرب 

»اخلصر الضيق« أي الساحل اإلسرائيلي. في املقابل، قد يدعي معترضو هذا الرأي، 

بتنامي إمكانية إقامة دولة فلســــطينية على حساب اململكة الهاشمية التي متتد من 

قلقيلية إلى الصحراء السورية، هذا التطور يدخل إسرائيل في جو مقلق ومرعب.

تحوالت في المحيط االستراتيجي - إزالة المخاطر 

األمنية القادمة من جهة الشرق
شـــكلت منطقة األغوار منذ عام 1967، ومنذ طرح مشروع ألون عام 1968، 

حيزًا أساســـيًا في املنظومة العسكرية اإلسرائيلية. اعتقد غالبية اإلسرائيليني أن 

ســـيطرة كاملة وسيادة إســـرائيلية على غور األردن تشكل ضرورة أمنية في ظل 

جبهة عربية من الشرق، ودولة فلسطينية من الغرب. منذ حرب 1967 يشكل غور 

األردن عنصًرا اساســـًيا في النظرية األمنية اإلســـرائيلية، األمر الذي يعود إلى 

سببني أساسيني: األمن الداخلي؛ وهو خطر العمليات الفلسطينية، األمن اخلارجي؛ 

وهو خطر تهديد اجلبهة الشرقية. 

تتخوف إســـرائيل منذ تأسيسها من بلورة جبهة عربية من أجل إبادتها، حيث 

اســـتطاع العرب تشـــكيل جبهة عربية على مدار الصراع العربي – اإلسرائيلي: 

األولى –  في حرب 1948، حيث شـــكلت جيوش ســـورية، األردن والعراق أولى 
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اجلبهات الشرقية التي حاربت إسرائيل. اجليش األردني هاجم عبر جسر اللنبي 

نحو القدس وجبال اخلليل، اجليش العراقي سيطر على املنطقة الفاصلة املتخمة بني 

الساحل وجبال نابلس متقدًما نحو اجلهة الشرقية من املنطقة الساحلية، واجليش 

السوري دخل عبر منطقة اليرموك ومنحدرات اجلوالن شمالي كيبوتس دان. 

وتشكلت اجلبهة الثانية – في حرب حزيران 1967، عند دخول القوات األردنية 

ووصول تعزيزات من ســـورية. وتشكلت الثالثة – في حرب اكتوبر 1973، عندما 

بدأت إسرائيل بهجوم مضاد نحو دمشق، حيث وصلت سورية مساعدة من العراق 

واألردن؛ الرابعة – دخول سورية إلى األردن أثناء أحداث أيلول األسود 1970، 

وشكلت السيطرة السورية على مدينة إربد جتسيدًا للخوف اإلسرائيلي من إمكانية 

تهديد سورية للجبهة الشرقية إضافة لهضبة اجلوالن، وحتديدًا، التخوف من هجوم 

سورية عبر مدينة الرمثا األردنية القريبة من مدينة بيت شان اليهودية. لهذا، شكل 

هاجس تكوين جبهة عربية موحدة تضم العراق، سورية، األردن وإمكانية انضمام 

السعودية ودول أخرى، جوهر املوقف األمني الصارم الذي يرى في السيطرة على 

غور األردن ضرورة أمنية غير قابلة للنقاش.

إال أنه منذ حوالي عشـــرين عامًا، هناك حتوالت وتغييرات جيو-سياســـية في 

منطقة الشرق األوسط، إضافة إلى تطور التكنولوجيا العسكرية وأساليب القتال، 

التي أدت إلى تقليل أهمية األغوار العسكرية بالنسبة إلسرائيل. تستبعد األوساط 

املؤيـــدة لهذا املوقف قيـــام جبهة عربية موحدة قادرة علـــى تهديد األمن القومي 

اإلسرائيلي. أدت اتفاقية السالم مع األردن عام 1994، وتدمير القدرة العسكرية 

للعراق بعد الغزو األميركي عام 2003، وتراجع القدرات العســـكرية لسورية بعد 

زوال االحتاد السوفييتي،  إلى تغيير املعادلة لصالح إسرائيل، ولهذا، هناك ضرورة 

لتعديل النظرية األمنية فيما يخص اجلبهة الشرقية.86
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إن االدعاء األبرز حول إمكانية صد أي هجوم بري محتمل من جهة الشـــرق، 

بأن اجليش اإلسرائيلي قادر على مواجهة ذلك بضربات جوية للقوات العربية داخل 

احلدود األردنية ونقل املعركة إلى األراضي األردنية، أضف إلى ذلك، االســـتعانة 

بالقدرات الدفاعية املوجودة على امتداد غور األردن ومنحدرات جبال الضفة. وهناك 

إمكانية أخرى، بأن تتركز القوات  اإلسرائيلية في محيط مستوطنة »معليه ادوميم«، 

بيت شان وعرادـ على أن يشكل تركيز القوات في هذه املناطق بدياًل لغور األردن.87 

إن التغييرات في احمليط اجليو-سياســـي  املرتبطة  بكيفية إدارة احلرب احلديثة 

يعطي أفضلية للحرب من بعيد على حالة الدفاع القريب )على خط املواجهة(.88

قلصت  التغييرات االقليمية والدولية في العقدين األخيرين،  بشكل كبير خطر 

هجوم بري واسع على اجلبهة العربية الشرقية ضد إسرائيل، قوة التهديد ضعفت 

واحتمـــاالت وقوعه تقلصت.89 انهيار االحتاد الســـوفييتي أضعف جيوش الدول 

العربية املوالية لها مثل سورية والعراق، إلى جانب تداعيات احتالل الواليات املتحدة 

للعراق، ومن ثم انشغال العراق في أمورها الداخلية املستعصية، بل تبدل الذهنية 

السياســـية بعد رحيل نظام صدام حسني لتنحاز العراق أكثر حمليطها اإلقليمي 

وعالقاتها اخلارجية مع دول الغرب من جهة، وابتعادها عن التعاطي املباشر مع 

الصراع العربي – اإلســـرائيلي. ال توجد دول كبرى على اســـتعداد لدعم حرب 

على اجلبهة الشـــرقية، وبخاصة مع وجود الواليات املتحدة إلى جانب إسرائيل ، 

ما يحول دون  تأسيس جبهة عربية في املنظور القريب.90 وكذلك، ضعف القدرات 

العسكرية وانعدام احلد األدنى من التوازن االستراتيجي مع إسرائيل.

 وعلى اجلانب الســــوري، في املرحلة الراهنة، ومع انشــــغال ســــورية في األزمة 

الداخلية التي حتمًا انهكتها اقتصادًيا وعســــكرًيا، يستبعد أن تشكل إحدى عناصر 
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املواجهة مع إســــرائيل على اجلبهة الشــــرقية. إن خروج العراق وسورية من معادلة 

املواجهة على اجلبهة الشــــرقية، ينســــف احتمال أي حترك أردني أو إيراني أو أي 

دولة عربية أخرى ملواجهة إســــرائيل. إن معظم الدول العربية منهمكة في قضاياها 

الداخلية، وخفت وهج أيديولوجية »الوحدة العربية« وزال حلم مواجهة إســــرائيل عبر 

جبهة عربية موحدة، وبخاصة على اجلبهة الشــــرقية. خالصة القول، ال يشــــكل بقاء 

األغوار حتت الســــيادة  اإلســــرائيلية ضرورة أمنية بعد التحوالت اإلقليمية والدولية، 

لعل األردن ككل تشــــكل أهمية استراتيجية وأمنية إلســــرائيل وليس منطقة األغوار  

حتديًدا. إن العراق وسورية يبحثان منذ سنوات عن أساليب عسكرية جديدة ملواجهة 

إسرائيل بعد فشل خيار املواجهة البرية املباشرة معها، وهو التزود بترسانة صواريخ 

تقليديــــة وغير تقليدية بعيدة املدى. تشــــير حرب اخلليــــج عام 1991  إلى حتول في 

مفهوم املواجهة العســــكرية، وكسر التفوق العسكري املطلق، بل السعي أليجاد حالة 

من »الردع املتبادل« مع إسرائيل، بواسطة امتالك قدرات صاروخية قادرة على ضرب 

العمق االستراتيجي احليوي إلسرائيل.91 

األغوار قد تتحول في حال المواجهة إلى عائق 

هناك رأي آخر داخل املؤسسة العسكرية لم يأخد بعد احليز واالهتمام الكافيني 

في النقاش حول أهمية التواجد العسكري في  األغوار، يفيد بأنه في حالة هجوم 

قوات عربية على منطقة األغوار، وهي قطاع جعرافي فاصل ألغراض عســـكرية 

أو ألغراض تعزيز االنتشـــار العسكري، فإنها ستكون ضيقة ومعزولة وغير فاعلة 

في مواجهة أعداد ضخمة من اجليوش العربية. وجود قوة إسرائيلية محدودة في 

األغوار قد يجعلها في حالة حصار وتطويق، وأقل عدديًا مع صعوبات طبوغرافية 

تعيق املواجهة. إن تقدم قوات من الشرق وضرب اجلبهة الداخلية من قبل املقاومة 
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الفلســـطينية من جهة الغرب قد تكون حاسمة ضد اجليش اإلسرائيلي. أما بقاء 

اجليـــوش، مخازن الطوارئ ومحطات اإلنذار والردع في منطقة اجلبال وليس في 

األغوار في حالة تسوية مع الفلسطينيني قد متكن اجليش اإلسرائيلي من السيطرة 

الطبوغرافية وتعزيز قدرة الردع  واإلنذار الالزمة ألمن إسرائيل. أضف إلى ذلك 

وجود  قوات دولية مع أجهزة ردع وإنذار، وســـتكون الدولة الفلســـطينية  منزوعة 

السالح مراقبة بواسطة أجهزة استخباراتية، كل هذا ميكن إسرائيل من االستغناء 

عن بقاء وحدات عسكرية ثابتة في األغوار عن طريق تسوية مع الفلسطينيني.

في ظـــل املتغيرات والتحوالت االســـتراتيجية، تســـعى إســـرائيل إلى تعزيز 

تفـــوق قدراتها القتالية-التكنولوجية في مجاالت عدة خاصة تفوق ســـالح اجلو، 

االســـتخبارات العسكرية وأجهزة الســـيطرة والتحكم. ننوه هنا بأن خطة العمل 

اخلماســـية التي اعتمدها اجليش اإلسرائيلي عام 2008 )كلع 2008( تقوم على 

فرضية أن التفوق التكنولوجي يقلل من أهمية السيطرة على األرض. حيث قررت 

هيئة األركان اإلسرائيلية بحسب اخلطة اخلماسية تخصيص ميزانية كبيرة  لتزويد 

ســـالح اجلو وسالح االســـتخبارات. األمر الذي يعزز مفهوم أهمية الردع  بفعل 

االســـتخبارات  جلانب تقوية القدرات الردعية بواســـطة سالح اجلو على حساب 

وحدات البرية من مشاة ومدرعات وغيرها. قلل اجليش اإلسرائيلي منذ عام 2004  

عدد معسكرات اجليش في منطقة  األغوار  نظرًا إلحكام سيطرته عليها.

رفع قيمة الجدار الفاصل وجدواه92 

املوقف الرسمي الصادر على لسان رئيس جهاز الشاباك بشأن الغاية من وضع 

اجلدار الفاصل هو »إيجاد وضع الفصل بني  املناطق ذات الســــيادة اإلســــرائيلية 

وبني املناطق حتت الســــيادة الفلســــطينيية عدا مجموعة من املســــتوطنات الواقعة 
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داخل املناطق الفلسطينيية. ولعل األهمية الكبرى واألجنح للجدار هي منع متسللني 

فلسطينيني لألراضي اإلسرائيلية«.93 إن التخوف من تسلل مقاتلني فلسطينيني تشكل 

مصدر قلق ومكونًا مهمًا لشرعية استمرار احتالل  األغوار وضمها إلى إسرائيل. 

أقرت إســـرائيل بحجة منع التســـلل وبذرائع أمنية  مســـار اجلدار الفاصل 

الذي يخترق أراضي فلســـطينية كثيرة، األمر الذي أدى إلى مواجهات عنيفة مع 

الفلســـطينيني ونشطاء حركات السالم، وفي مراحلة معينة، تدخلت محكمة العدل 

العليا وساهمت في جتميد عملية بناء اجلدار حسب توصيات اجليش اإلسرائيلي. 

منها اجلدار الفاصل في منطقة  األغوار أكثر املناطق اشكالية. في السياق ذاته، 

علق اخلبير العسكري املعروف، زئيف شيف، »من اجلدير أن تتنازل إسرائيل عن 

بناء اجلدار في منطقة غور األردن، فاجليش ال يرى ضرورة القامته، نظًرا ألنه يلحق 

الضرر بسمعة إسرائيل ومواقفها  وسياستها  ويحول املناطق الفلسطينية إلى ما 

يشبه معسكر اعتقال كبيًرا يزيد من ضغط الفلسطينيني على منطقة الساحل«.94

يشـــدد أصحاب هذا املوقف  على ضرورة حتديد مســـار اجلدار في منطقة 

األغوار أو إقامة مناطق عازلة ال تشكل محوًرا لنقاش أو خالف مع الفلسطينيني 

عند التوصل إلى تسويات نهائية. إن رفع قيمة اجلدار األمنية وأهميته تتم بتحديد 

مساره بوضوح ودون التباس على أن تكون  األغوار ضمن السيادة الفلسطينية.

ما زال املشـــروع اإلســـرائيلي لبناء جدار فاصل على التالل احملاذية لألغوار 

في الضفة الغربية مجمًدا في الوقت احلاضر. وأعلن رئيس الوزراء اإلســـرائيلي 

اريئيل شارون في 24 تشرين األول  2003، عن وجود مشروع قيد الدرس لبناء 

»خط دفاعي« مبحاذاة وادي االردن يتوغل »كيلومترات عدة« في الضفة الغربية، 

سيعرض على احلكومة مبجرد أن يصبح جاهًزا.
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 ضعف المبرر االقتصادي واألخالقي 

على الرغم من احلملة الدعائية التي واكبت طرح »مشـــروع آلون« بأن منطقة 

األغوار  »خالية« من الفلســـطينيني خالفًا للمنطقة اجلبلية املكتظة، وعلى حكومة 

إسرائيل دعم  عملية االستيطان وتسهيلها في األغوار كمنطقة مناسبة لالستيطان 

بسبب قلة عدد السكان الفلسطينيني بها،95 لم ينجح االستيطان في تغيير امليزان 

الدميغرافـــي لصالح اليهود في األغوار، بل حتـــول  واقعيًا الى عبء دميوغرافي 

على إسرائيل. يشكل اليهود  أقلية اثنية-دينية في محيط فلسطيني متناٍم. فيما، 

ارتفع عدد الســـكان الفلسطينيني وزادت نسبتهم تدريجيًا بسبب النمو الطبيعي 

والهجـــرة، وبخاصة بعد توقيع  اتفاقية اوســـلو عـــام 1993. فبعد اتفاقية »غزة 

وأريحا اواًل« تضاعف عدد الســـكان الفلســـطينيني في منطقة أريحا، بحثًا عن 

حياة أفضل حتت حكم السلطة الفلسطينية.96 في عام 2005، سكن في األغوار 

53000 فلســـطيني على امتداد منطقة بردلة، هاجســـلي، العوجا، اريحا وشمال 

البحر امليت )عدا الســـكان البدو(. في منطقة أريحا عاش 35000، في جيفتليك 

6700، في شمال األغوار 3150 ، وفي منحدرات اجلبل 3700  97 .  فيما تقدر 

املصادر الفلســـطينية98 ان العدد اليوم )2012( وصل نحو 70000 فلســـطيني،  

فيما لم يتعد عدد املستوطنني  7500 مستوطن. 

يرى مؤيدو هذا املوقف أن حجم االستيطان اليهودي في  األغوار ال يعطي مصداقية 

لبقاء السيطرة اإلسرائيلية، كما ان  عدم تبني تطوير اقتصادي ملموس مدعوم بسياسة 

حكومية تشجع على االنتقال للعيش في مستوطنات األغوار، قد يصعب على صناع 

القرار استمرار السيطرة على املنطقة  لدوافع »أخالقية واقتصادية«.99

 ميكن االعتقاد، باملقابل، أن فشل التوطني يعود إلى ابتعاد  األغوار  عن مركز 
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االقتصاد اإلســـرائيلي، وعدم الشعور باألمن الشخصي، وصعوبة املناخ ووجود 

مناطق أخرى أكثر جاذبية للعيش والتطور. فالسبب الرئيسي لفشل االستيطان هو 

نزوح السكان اليهود من املناطق الريفية  نحو تل ابيب، ارتباطًا بتسارع العوملة 

وفشل سياسة احلكومات اإلسرائيلية في تدعيم  االنتشار السكاني. 

إسرائيل ستواجه ضغوًطا لالنسحاب خاصة من الواليات المتحدة

لم تســـتطع احلكومات اإلســـرائيلية إقناع املجتمع الدولي، وبخاصة الواليات 

املتحدة واالحتاد األوروبي بضرورة استمرار احتالل  األغوار. يعتقد أصحاب هذا 

الرأي  أن التعنت اإلسرائيلي في مواجهة املجتمع الدولي سيؤدي في مرحلة معينة 

إلى تآكل في العالقات املتينة مع بعض الدول وبخاصة دول االحتاد األوروبي، ألن 

الرأي العام األوروبي ينظر إلى إسرائيل كدولة مغتصبة حلقوق الشعب الفلسطيني، 

وال يوجد أي مبرر الستمرار االحتالل خاصة في منطقة كاألغوار.

وضع حد لالحتالل، وتنفيذ صيغة »أرض مقابل السالم«

أحد املواقف األيديولوجية لليسار اإلسرائيلي، أن إسرائيل ال ترغب بالسيطرة 

على شعب آخر. من منطلق أن االحتالل هو أمر مفسد، حيث  يعود على أصحابه 

بتبعات  ســـلبية. يشـــكل هذا املوقف  األســـاس لطلب إســـرائيل البقاء فقط في 

األراضي احملتلة قبل عام 1967، وغالبية املؤيدين لذلك ال يفصلون  األغوار عن 

باقي مناطق الضفة الغربية احملتلة.

تقليل االحتكاك  بين اليهود والعرب إلى أكبر قدر ممكن

سيؤدي  استمرار السيطرة  اإلسرائيلية على  األغوار  حتمًا  إلى تعاظم حالة 

االحتكاك والتوتر بني الطرفني ألمد بعيد. لن يقبل اجلانب الفلســـطيني  املساومة 
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على مستقبل  األغوار، ولن يقبل بأي تسوية تبقي السيطرة  اإلسرائيلية عليه. 

باملجمل، لم حتســـم إسرائيل أمرها في  مسألة مصير  األغوار، شأنها شأن 

باقي القضايا األساســـية العالقة بني الطرفني، لهذا نرى مؤشـــرات مختلفة تعزز 

مطالب ضمها،  مثل إفراد موازنات  مالية خاصة بتطويرها : اقتصاديًا ومعيشيًا، 

ومؤشرات أخرى تعزز إمكانية االنسحاب منها، مثل  إبقائها  خارج حدود اجلدار 

الفاصل املقام حاليًا بالقرب من مدينة أريحا.
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 األغوار والعقيدة األمنية اإلسرائيلية

المبادئ التي اعتمدتها االستراتيجية  اإلسرائيلية في تحقيق وجودها 

اقتصر مصطلح األمن القومي  حتى سبعينيات القرن املاضي غالبًا على االهتمامات 

السياسية، وكانت له في نهاية الثمانينيات  تداعيات عسكرية واضحة، من حيث االهتمام 

بتمكـــني القدرة علـــى الصمود أمام االعتداء من اخلـــارج، وضمان الوجود احلاضر 

واملســـتقبلي. كان مفهوم األمن القومي يعني إقامة سياســـة دفاع تقليدية ونشاطات 

غير عســـكرية للدولة لتأمني قدرتها على االستمرار في الوجود كوحدة سياسية، حتى 

تكون قادرة على التأثير وحتقيق أهدافها الداخلية والعاملية. مبعنى آخر، يعرف األمن 

القومي بأنه » ذاك اجلزء من سياسة احلكومة اإلسرائيلية الذي يهدف إلى خلق ظروف 

سياســـية محلية وعاملية جيدة للحفاظ على املناعة  الوطنية ضد قوى معارضة  قائمة 

أو ممكنة«.101  هذا وما زال مفهوم األمن القومي اإلســـرائيلي يرتكز باألســـاس على 

األمن العســـكري ، الذي يقوم على الفرضية القائلة بأن إســـرائيل موجودة في حالة 

خطـــر وجودي دائم.102 ويقوم هذا األمـــن على عدة عناصر، أهمها103: االعتماد على 

املقدرات الذاتية )self-reliance(  التي وضعها بن غوريون، وتنعكس في السعي الدائم 

والصريح لزيادة القوته  العسكرية؛ »حرب راقدة« أي حالة الالحرب والال سالم، على 

 )deterrence( افتراض أن الدول العربية مازالت تؤمن بخيار احلرب مع إسرائيل؛ الردع

الفصل  الخامس
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وخنوع العدو )compliance(؛ منع توازن قوى مع دول الشـــرق األوســـط وذلك مرتبط 

 .)preventive war( وحرب وقائية )preemptive strike( مبســالة الردع؛ حرب استبــاقية

لقد اتبعت إســـرائيل مجموعة من املبادىء اإلســـتراتيجية خالل ســـتة عقود، 

خاصة حيال املناطق االستراتيجية مثل األغوار، والتي عززت االعتبارات األمنية 

عند تعاطيها مع الصراع العربي – اإلســـرائيلي. هذه املبادئ أوصلتها إلى ما 

وصلت إليه اآلن – فهي قوة عظمى في ترسانتها النووية، وهي قوة اقتصادية في 

املنطقة، وهي دولة ذات نفوذ سياسي ـ أبرزها:

اأوًل – إقناع الواليات املتحدة بأن العالقة اإلسرائيلية معها هي أقوى بكثير من 

العالقة األميركية العربية، وأن إسرائيل هي الصديق واحلليف اإلستراتيجي 

الذي ميكن االعتماد عليه.

ثانياً – إقناع العالم مبا فيه الواليات املتحدة  أن التفوق العسكري اإلسرائيلي هو 

مفتاح األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط.

ثالثاً – االســـتمرار في إبقاء احلدود العربية اإلســـرائيلية هادئة وخالية من أي 

عمليات للمقاومة الفلسطينية.

رابعاً – االستمرار في عمليات االستيطان.

خام�صاً – تفريغ املناطق احملتلة من أهلها األصليني،  وفرض أساليب تتفاوت بني 

دفع أثمان باهظة لقطع األراضي التي ميلكونها، واتباع أساليب الترهيب 

لتحقيق ذلك.

�صاد�ص���اً – حتقيق األهداف اإلســـرائيلية في ســـلب املياه العربية ال ســـيما املياه 

املخصصة للزراعة.

�ص���ابعاً – حتقيق أهداف إســـرائيل في ضم املناطق العربية وحتويلها إلى مناطق 

عازلة من الناحية اإلســـتراتيجية مثل اجلنوب اللبناني، مرتفعات اجلوالن، 
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غور األردن، وإعادة سيناء إلى مصر وإعالنها منطقة منزوعة من السالح.

ثامن���اً - حتقيـــق االجماع بني كافة األحزاب اإلســـرائيلية، واالتفاق على ضرورة 

حتقيق هدف إسرائيل في السيطرة والتوسع واالحتالل، وأن هذا االختالف 

الشـــكلي بني األحزاب إمنا هو اختالف في الوســـائل، أما األهداف فهي 

واحدة تصب في خدمة مصالح إسرائيل.

النظرية األمنية اإلسرائيلية فيما يخص األغوار 

اعتمدت النظرية األمنية اإلسرائيلية في تبرير السيطرة على األغوار بعد حرب 

1967، على أحد أبرز عناصرها، وهو ضرورة احلفاظ على العمق االستراتيجي، 

انطالًقا من املعطيات التالية:

دونية اإ�صرائيل اجليو – ا�صرتاتيجية: يزداد خضوع إسرائيل للتهديد كلما  اأوًل -  

ازدادت إمكانية احلاق الضرر بها نتيجة طبيعتها اجلغرافية. تواجه اسرائيل 

حســــب تقرير االستخبارات العسكرية عام 2010،  »خطًرا وجودًيا« على 

اجلبهة الشرقية وعلى جبهة سيناء، األمر الذي يعرض إسرائيل إلى دونية 

جيو – اســــتراتيجية، بنضوج حتديات جديدة على أثر املتغيرات االقليمية 

في ظل الثورات العربية. تضطر املؤسسة العسكرية ملراجعة استراتيجيتها 

العســــكرية في مواجهة األخطار املستقبلية على اطول اجلبهات احلدودية. 

األمر الذي يســــاهم في تعميق دونية إســــرائيل اجليو – استراتيجية في 

حتول جميع حدودها إلى مناطق »غير آمنة« و »غير مستقرة«.104

العمق ال�ص���رتاتيجي الدفاعي ال�ص���يهّق – »اخلاصرة الضيقة« إلســـرائيل  ثانياً –  

عرضها 12 كم بني الضفة الغربية والســـاحل الذي يتمركز به 80% من 

السكان. ما يعزز دونية إسرائيل اجليو – استراتيجية. لعل أبرز التحديات 
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أمام االستراتيجية الدفاعية اإلسرائيلية هي كيفية مواجهة احتمال هجوم 

صاروخـــي مكثف على منطقة »اخلاصرة الضيقة« التي تتمركز بها أهم 

الصناعات واملشاريع واملؤسسات اإلسرائيلية،  املدنية منها والعسكرية. 

إضافة إلى متوضع عصب املجتمع اليهودي اإلسرائيلي. 

 

تهديد السكان اإلسرائيليني في املركز من جهة الضفة الغربية

htpp://www.defensibleboders.org اخلرائط عن موقع
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ثالثاُ – جبال نابل�ص واخلليل تك�ص���ف ال�ص���هل ال�ص���احلي الإ�ص���رائيلي وتعطي أفضلية 

»للعدو« باملفهوم العسكري، من ناحية االستكشاف أو إطالق  الصواريخ. 

تتمســـك إسرائيل باستمرار السيطرة على سلسلة جبال نابلس واخلليل 

دون االعتماد على أجهزة الرادار واإلنذار املبكر لقصر مســـافة اإلنذار 

بني سلسلة اجلبال والعمق االستراتيجي احلساس إلسرائيل.105 

رابعاً - انعدام العمق ال�صرتاتيجي الذي يوؤثر على زمن رد الفعل وقوة الردع. لهذا، 

تعاني إسرائيل من مشكلة فيما يتعلق باإلنذار املبكر. 

الطبوغرافيا واألمن االسرائيلي: استغالل اجلبال على ارتفاع أعلى من 4200 قدم 
كحواجز حلماية الساحل اإلسرائيلي الهش

htpp://www.defensibleboders.org اخلرائط عن موقع
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تبلور مبدأ »حدود قابلة للدفاع« 

تشـــغل  مســـألة ضمان العمق االســـتراتيجي وتأمني »حـــدود قابلة للدفاع« 

حيًزا أساســـًيا، في النقاش الدائم حول إمكانية التســـوية بني إسرائيل والسلطة 

الفلســـطينية. تســـلط غالبية مراكز األبحاث األكادميية والعسكرية  الضوء حول 

مصطلح عسكري تكمن به عقدة وهاجس االستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية نحو 

أي تسوية مستقبلية قد تضمن إلسرائيل »حدودًا آمنة« باملفهوم العسكري.106 يبرز 

مصطلح »حدود قابلة للدفاع« في كل حديث إعالمي أو تقرير أمني للمســـؤولني 

العسكريني والسياسيني، مؤكدين متسك إسرائيل بالسيطرة على  األغوار لضمان 

مبدأ »حدود قابلة للدفاع« في ظل الدونية اجليو-استراتيجية إلسرائيل.107 

من الواضح، أن تبلور مبدأ »حدود قابلة للدفاع« حتت شعار ضمان مستقبل 

إســـرائيل، جاء لتبرير  اســـتمرار سيطرة إسرائيل  العســـكرية على األغوار، أو 

أساًسا لضم مناطق منها في ظل تسوية سياسية. 

تبرر إســـرائيل متســـكها مببدأ »حدود قابلة للدفـــاع«، معتمدة على الظروف 

االستراتيجية والقانونية التي تبلورت بعد حرب 1967،  والتي أبرزها:

اأوًل – خـــط اتفاقيـــة الهدنة عام 1949 ال يعتبر »حدوًدا قابلة للدفاع« بالنســـبة 

إلسرائيل.108 فقد رفض مصممو النظرية األمنية اإلسرائيلية، وأبرزهم يغآل 

الون، موشـــيه ديان واسحق رابني،  الرجوع حلدود 1967، وبخاصة في 

منطقة األغوار، باعتبار أن الظروف االســـتراتيجية مرتبطة بضرب العمق 

الدفاعي الضيق إلسرائيل؛ أي »اخلاصرة الضيقة« التي تصل الى 12 كم 

بني الضفة الغربية والساحل اإلسرائيلي.

ثانياً - »اخلط األخضر« الذي حدد حســـب اتفاقية الهدنة عام 1949- يعتبر حدوًدا 
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عسكرية وليس سياسية ثابتة بني إسرائيل واألردن. األمر الذي  شكل أساًسا 

لقرار مجلس األمن 242 الذي ال ينص على انسحاب كامل حتى اخلط األخضر. 

ثالثاً - وجه الرئيس األميركي جورج بوش، إلســــرائيل، كتاب ضمانات، مينحها ما 

يسميه حًقا   في »حدود قابلة للدفاع عنها«. األمر الذي تعتبره إسرائيل دعمًا 

اســــتراتيجيًا وسياســــيًا بالغ االهمية ملوقفها.109 مقابل موقف  دول االحتاد 

األوروبي الذي يرى ان إســــرائيل قادرة على تأمني احلماية واألمن ملواطنيها، 

وعليها التنازل عن السيطرة املباشرة العسكرية واستبدالها بترتيبات أمنية عدة، 

مثل مناطق فلسطينية منزوعة السالح، قوة دولية، ضمانات دولية وغيرها.110 

فرضيات سياسية - أمنية إسرائيلية
تعزز فكرة استمرار السيطرة على غور األردن

هذه الفرضيات هي الرائجة في  اخلطاب الرسمي واإلعالمي اإلسرائيلي، التي 

وردت على لسان عدد من القادة السياسيني واألمنيني، أو مت نقاشها وتداولها في 

مؤمترات وندوات أكادميية مختلفة.

اأوًل – إقامة دولة فلســـطينية سيشـــكل غطاء وقاعدة أساسية لتطوير ما يسّمى 

»بنية حتتية لإلرهاب«، كما حدث عند االنسحاب من قطاع غزة. 

ثانياً – تصاعد خطر القوى الراديكالية االســـالمية على اجلبهة الشرقية، وحتول 

املناطق الفلسطينية لقاعدة عمليات عدائية ضد إسرائيل.  

ثالثاً – االتفاقيات املبرمة مع إسرائيل فشلت في معظمها، ولم توفر االحتياجات 

األمنية إلسرائيل. 

رابعاً - حرية التحرك العســـكري في الضفة الغربية متنع إمكانية بناء الصواريخ 

وتصويبها نحو إسرائيل. 



-82-

االعتبارات العسكرية لبقاء السيطرة اإلسرائيلية على األغوار، والحفاظ 
على »حدود قابلة للدفاع«:

هناك إجماع داخل مؤسسات األمن القومي اإلسرائيلي حول احلفاظ على »حدود 

قابلة للدفاع« كضرورة عسكرية في مواجهة التحديات والتهديدات األمنية التالية:

يف حالة الهجوم التقليدي  فاإن ال�صيطرة على الأر�ص ت�صمن: 

اأوًل – عاملي الزمن واحليهّز اجلغراف�ي، وهما أساسيان لضمان العمق الدفاعي وقوة 

الردع. تشـــدد إسرائيل على ضرورة السيطرة على حيز جغرافي من أجل 

تهيئة اجليوش البرية واجلوية. إذ تتعاطى االعتبارات العسكرية اإلسرائيلية 

مع عامل الزمن كعنصر مهم  ومعقد، على اعتبار أن اجليش اإلســـرائيلي 

يعتمد على جيوش االحتياط في حال مواجهة عسكرية تقليدية. لهذا، عامل 

الزمن واإلنذار املبكر ضروري لتمكني اجليش من استدعاء فرق االحتياط.

ثانياً – ال�صيطرة على جمال الروؤية، أي منع العدو من السيطرة على مجال الرؤية 

الـــذي يعطيه نقطة تفـــوق مهمة، ويعزز من قدرته على إطالق النار. لهذا، 

تتمسك إسرائيل بالسيطرة على املناطق اجلبلية في منطقة األغوار.

منع بناء بنية تحتية والقيام بعمل »إرهابي«

حســــب وجهة النظر األمنية اإلسرائيلية، يصّعب  التواجد العسكري اإلسرائيلي 

في الضفة الغربية، وضمان حرية التحرك العسكري فيها،  عملية بناء بنية حتتية ملا 

يسمى بـ »االرهاب«، ويحّد من إمكانية تهريب األسلحة والتسلل إلى داخل إسرائيل.111 

في حالة إطالق  قذائف وصواريخ

تتعاطى إسرائيل مع التهديد الصاروخي على مختلف أنواعه وإمكاناته كخطر حقيقي 
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بالغ الصعوبة. بعد حرب اخلليج عام 1991،  وباألخص بعد العدوان اإلسرائيلي على 

لبنان عام 2006، أضافت إسرائيل إلى عناصر املنظومة العسكرية )احلسم، الهجوم، 

الردع(، عنصر الدفاع، األمر الذي يترتب عليه تغيير في االســـتراتيجية العســـكرية، 

ويدل على ضرورة وعمق التعاطي مع إمكانية حقيقية في مواجهة هجوم صاروخي.

فقد شـــكلت الصواريخ قصيرة املدى في الســـنوات األخيرة، مشـــكلة أمنية يومية 

إلسرائيل، وبخاصة كونها منصوبة داخل التجمعات السكنية. إن املدى القصير عند 

إطـــالق الصواريخ يعيق فعالية الوســـائل الدفاعية املتطورة في مواجهة صواريخ عن 

بعد كيلومتر أو إثنني.112 

عدم االعتماد على الردع االستخباراتي كبديل للسيطرة على األرض

يرفض القادة العســـكريون فكرة االعتماد على الردع االستخباراتي كبديل أو 

كعنصر أساسي مقابل السيطرة على األرض، متمسكني بتجربة حرب 1973 التي 

عكســـت فشاًل استخباراتًيا فاضًحا إلســـرائيل، أضف إلى ذلك، التفوق اجلوي، 

وســـيطرة إســـرائيل على كل املجال اجلوي الفلسطيني، فهو ال يضمن من وجهة 

نظر إســـرائيلية ردعًا استخباراتًيا، باعتبار أن لسالح اجلو أولويات أخرى، مثل 

ضرب منصات القذائف والصواريخ التي تشغل القوات اجلوية بشكل دائم وحثيث.

إسرائيل تشترط وجود ترتيبات أمنية في ظل تسوية سلمية

ميكن تلخيص الشروط األمنية التي تطرحها إسرائيل في سياق تسوية سياسية، 

وحل دائم للصراع ، وفق درجة األهمية من منظور أمني إسرائيلي، مبا يلي: 

اأوًل - دولة فل�صطينية »منزوعة ال�صالح« – شرط أساسي لتسوية سياسية وأمنية 

حول غور األردن. 
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لم تخف إســـرائيل موقفها من مسألة »دولة فلسطينية منزوعة السالح«، بل   

ســـعت إلى ترسيخ الفكرة كأســـاس وفق  اتفاقية اوسلو – حسب املوقف 

اإلســـرائيلي – معتبرة أن »دولة فلســـطينية منزوعة الســـالح« هي أساس 

تسوية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية. في الوقت الراهن، ترفض 

إسرائيل املفهوم األساسي ملصطلح »منزوعة السالح« مبعنى »حتديد الوسائل 

القتالية«، بل تسعى إلى مفهوم أوسع، وهو »منع تطور خطر أمني من داخل 

أو خارج األراضي الفلســـطينية«، بهدف أن تضمن إسرائيل حرية التحرك 

العسكري داخل الدولة الفلسطينية انطالًقا من ادعاءات أمنية مختلفة.113

يذكـــر أنـــه وخالل النقاش في كامـــب ديفيد عام 2000، اســـتعملت الواليات   

املتحـــدة مصطلًحا بدياًل له دالالت جديدة، وغيـــر معروف في القانون الدولي 

)Nonmilitarization(، أي »عدم وجود طابع عسكري«. من نافل القول هنا، ان 

إســـرائيل ستسعى لتغيير مفهوم املصطلح ليعطيها شرعية التدخل العسكري، 

متجاهلة احلق السيادي للدولة الفلسطينية.

ثانياً - ترتيبات أمنية خاصة لصالح إسرائيل، مثل محور فيالدلفيا )صالح الدين(، 

ممرات أمنية، وترتيبات تضمن إمكانية عسكرية في مواجهة تهديد من الشرق. 

إضافة للســـيطرة على املعابر في األغوار، تعتبر املؤسســـة العسكرية في   

إســـرائيل أن املمرات هي احلل األمثل. إمـــا أن تكون  األغوار ككل ممرًا 

واحدًا، أو بناء عدة ممرات متنع التواصل اجلغرافي بني ضفتي نهر األردن. 

يطرح اخلبراء العسكريون  فكرة وجود ممرين من املمكن أن يخففا الضغط 

الدميغرافي- االقتصادي من الشرق، ويخففا الضغط على اخلاصرة الضيقة 

إلسرائيل )ممر رام الله – اريحا – جسر اللنبي، نابلس – وادي الفارعة- 

اجليفتلك(، إضافة إلى إقامة ممرات فرعية في كل الضفة الغربية.
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ثالًث���ا - مجال جوي موحد حتت الســـيطرة اإلســـرائيلية، وســـيطرة على املجال 

االلكترومغناطيسي. 

تتمسك إسرائيل بشرط السيطرة اإلسرائيلية على مجال جوي موّحد للدولتني،   

وســـيطرة على املجال االلكترومغناطيسي، النعدام عنصري الزمن واملجال 

االقليمي للرد على أي هجوم محتمل من الشرق. حسب التقديرات اإلسرائيلية، 

فان طائرة حربية بإمكانها عبور كل إسرائيل خالل أربع دقائق، وأن تصل 

إلى القدس عبر غور االردن خالل دقيقتني.114 يشترط سالح اجلو اإلسرائيلي 

من أجل تأمني املجال اجلوي اإلسرائيلي، السيطرة على مجال جوي مشترك 

مساحته 40 مياًل، وحرية حترك مطلقة داخل الدولة الفلسطينية.115

أضف إلى ذلك، تتمسك إسرائيل بالسيطرة على املجال االلكترومغناطيسي   

للحفاظ على فعالية أجهزة االتصال العســـكرية واملدنية، ومنع الفلسطينيني 

من اســـتغالل األفضليـــة الطوبوغرافية ملنع أو تشـــويش أجهزة االتصال 

اإلســـرائيلية، أو استغالل ذلك جلمع معطيات اســـتخباراتية لصاحلها أو 

لصالح دولة أخرى. يشار إلى  أن إسرائيل القت دعمًا أميركيًا حول ضرورة 

سيطرتها على املجال اجلوي بعد أحداث 11 أيلول  2001.

رابعاً - عدم توقيع الفلســـطينيني اتفاقيات عسكرية مع دول أخرى، بضمنها دول 

»معتدلة« أو »صديقة« مثل األردن ومصر. 

خام�صاً - منع إقامة بنية حتتية عسكرية مثل الصناعات العسكرية.

�صاد�صاً - سيطرة ومراقبة فعالة على احلواجز األمنية. تتمسك إسرائيل بالسيطرة 

على احلواجز األمنية التي تشـــكل عصب احلركة داخل األغوار. لكنها في 

الوقت نفسه  تبدي قبواًل لتقليص عدد احلواجز األمنية، إال أنها تترك التداول 

الدقيق في األمر لوقت التفاوض. 
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�ص���ابعاً - حتديدأنواع األســـلحة التي تصنف وفق وســـائل القتال حلماية »األمن 

الداخلي«.

ثامناً - مراقبة وتفتيش من قبل مراقبني دوليني. هذا األمر غير محســـوم بالنسبة 

إلسرائيل. على العموم، إسرائيل تتحفظ من تواجد قوات دولية معتبرة إياها 

غير فعالة، وحتّد من سلوكها العسكري.

تا�ص���عاً - تعزيز العالقات األمنية القائمة مع األردن. حســـب تقرير االســـتخبارات 

العسكرية اإلسرائيلية لعام 2012 هناك خطر حقيقي على النظام الهاشمي 

األردني.116 لهذا، قد تتمهل إسرائيل في تعزيز التنسيق األمني مع األردن، 

واألهـــم أن األردن ســـتكون حذرة من أي تعـــاط الفت مع األجهزة األمنية 

اإلسرائيلية خوفًا من استغالل األمر داخليًا.
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السيطرة اإلسرائيلية على األغوار: ضرورة أمنية  حقيقية أم وهم؟

خلصت وثيقة أعدها »املجلس اإلســـرائيلي للسالم واألمن« في أيلول 2011، 

تناولـــت موضوع حدود 1967، ومدى كونهـــا قابلة للدفاع،  إلى التأكيد على أن 

صيغة حدود عام 1967، مع تبادل أراٍض، تضمن إلسرائيل خطوط دفاع وحماية 

جيـــدة في مواجهة التهديدات ذات الصلة، وأن الســـيطرة على منطقتي  األغوار 

وغربي الضفة الغربية ليست ضرورية على اإلطالق ملواجهة هذه التهديدات. وأكدت 

أن املنطقتني  ال متثالن حاًل للتهديدات الرئيسة املتوقعة.

وتنبع أهمية هذه الوثيقة أواًل من اجلهة التي تولت إعدادها، وفريق العمل الذي 

شـــارك في العملية. فاملجلس اإلســـرائيلي للسالم واألمن، هو محفل غير حزبي، 

وإن كان معارضوه يعطونه صبغة يسارية، يضم نحو ألف عضو يتمتعون بخبرة 

وجتربة وماض سياسي وأمني غني، ويضم بني أعضائه شخصيات تولت سابقًا 

مناصب عليا في اجليش اإلسرائيلي، املوساد، الشاباك والشرطة، إلى جانب سفراء 

ومدراء عامني في الوزارات املختلفة، وأســـاتذة جامعيني وأكادمييني في مجاالت 

متعددة. وقد تأســـس املجلس عام 1988 على يد مجموعة من كبار الضباط في 

االحتياط، برئاســـة اللواء أهرون ياريف، وقام املجلس على أساس فكرة تقول إن 

األمن مجال مهني يتطلب معرفة واسعة وخبرة، وأن الهدف منه هو وضع املعرفة 

واخلبرة اللتني يتمتع بهما أعضاؤه في خدمة اجلمهور الواســـع، كي يكون قادرًا 

على بلورة موقفه من القرارات الصعبة املتعلقة باألمن وعملية السالم.

على هذا األساس، وجد املجلس أن من واجبه أن ُيدلي مبوقفه في النقاش الدائر 

في إســــرائيل بشأن األهمية االستراتيجية واألمنية خلطوط 1967، فاجتمعت لهذه 

الغايــــة مجموعة عمل في املجلس، ووضعــــت وثيقة حتت عنوان »وثيقة املجلس في 
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موضوع احلدود القابلة للدفاع«، حيث شارك في مجموعة العمل، رئيس املجلس حاليًا 

اللواء احتياط ناتي شاروني، ورئيس شعبة االستخبارات سابقًا اللواء احتياط شلومو 

غازيت، واللواء احتياط عاموس لبيدوت، والعميد احتياط شــــاؤول غبعولي، والعميد 

احتياط شلومو بروم، والعميد احتياط غادي زوهر، والعقيد احتياط شاؤول أريئيلي.

حاولت الوثيقة إسقاط عمود اخليمة في استراتيجية نتنياهو، من خالل اإلجابة 

عن عدد من األسئلة، أهمها ما هي التهديدات الرئيسة التي قد تضطر إسرائيل 

إلى مجابهتها؟ وما هي أهمية غور األردن وغربي الضفة كعمق استراتيجي وحدود 

قابلة للدفاع عنها في متكني إسرائيل من مواجهة هذه التهديدات بصورة أفضل؟.

في ما يتعلق بصورة التهديدات، أشـــارت الوثيقة إلى أنه عندما تبلور مفهوم 

احلاجة إلى حدود قابلة للدفاع عنها، وبالتالي ضرورة االحتفاظ بسيطرة إسرائيلية 

على منطقة  األغوار، كان التهديد الرئيسي املتربص بإسرائيل عندها هو إمكان 

تعرضها لهجوم بري واسع النطاق مدعوم جويًا من ائتالف عربي وإقليمي. وقد كان 

ذلك تهديدًا وجوديًا بسبب عدم التناظر بني إسرائيل والعالم العربي، الذي كان أحد 

عوامل غياب العمق اإلســـتراتيجي. لكن امليزان ال�صرتاتيجي يف ال�صرق الأو�صط 

تغري كلياً، واختفي تقريباً تهديد الهجوم الربي الوا�صع، وذلك لألسباب التالية:

• انهيار الحتاد ال�صوفيتي وفقدان العرب تاأييد تلك القوة العظمى ؛ 	

• انهي���ار فك���رة الوحدة العربية والعم���ل العربي اجلماعي، ما أدى بالتالي إلى 	

انعدام فرص قيام ائتالف عربي من هذا القبيل.

• معاهدات ال�ص���الم مع م�ص���ر والأردن: أدى توقيع إســـرائيل على معاهدتي 	

سالم مع دولتني عربيتني )مصر واألردن(  إلى إخراجهما من دائرة احلرب 

واملواجهـــة. في املقابل أقرت جميع األنظمة واحلكومات العربية، من دون 
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استثناء، في مبادرة السالم العربية، بانعدام إمكان حتقيق أهدافها حيال 

إسرائيل بالطرق غير السياسية.

• تفكك اخلطر القادم من العراق :  تعرض العراق، الذي ميثل عنصرًا مركزيًا 	

في أي جبهة شرقية ضد إسرائيل، لهزمية في حربي اخلليج، وسحقت قواته 

العسكرية، وسوف يحتاج إلى سنوات طويلة من أجل إعادة بناء قوة عسكرية 

مؤثرة، هذا إذا ما جنح العراق في احلفاظ على وحدته. اإلنهاك في سورية:  

سورية منهكة في قضاياها الداخلية منذ اندالع الثورة في بداية عام 2011.

لهذه األســـباب، ترى الوثيقة، أن التهديدات العسكرية الرئيسية التي ستضطر 

إســـرائيل إلى مواجهتها في احلاضر واملســـتقبل املنظـــور، تنحصر في مجالني 

رئيسني آخرين:

مواجهة في مجال يقع خارج إطار احلرب النظامية الكالســـيكية؛ أي في  -

مجال حرب العصابات و »اإلرهاب«.

خـــوض حرب ضد إســـرائيل بأدوات وأســـلحة اســـتراتيجية، وبخاصة  -

الصواريخ الباليستية، وأسلحة الدمار الشامل.

وتشــــير الوثيقة إلى أّن هناك عدة أمور مشتركة لهذين املجالني، أهمها أن  -

الهدف الرئيســــي في كال املجالني هم  السكان املدنيون في إسرائيل؛ كما 

يعتمد كالهما، كسالح رئيسي، على قدرة إطالق صاروخية، قادرة على تغطية 

كامل مساحة دولة إسرائيل؛ األمر املشترك الثالث لهذين املجالني يتمثل في 

كونهما ال يســــعيان إلى حتقيق انتصار أو حسم عسكريني، بل الستنزاف 

قوى إسرائيل وضرب املعنويات وحتقيق مكاسب إعالمية وسياسية ومعنوية.

بعـــد عرض صورة التهديدات، تنتقـــل الوثيقة إلى فحص ما إذا كانت منطقتا   
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األغـــوار  وغربـــي الضفة، متثالن ردًا علـــى التهديدات. وفي هـــذا املجال تؤكد 

الوثيقـــة علـــى أن املنطقتـــني  ال تقدمان ردًا ذا صلة حيال التهديدين الرئيســـني 

اجلديديـــن. ذلـــك أن مـــدى الصواريـــخ ميّكن مـــن تغطية كامل مســـاحة دولة 

إســـرائيل بتهديـــد صاروخي مكثف مـــن دون احلاجة إلى نشـــر أي قاذفات أو 

منصـــات إطالق غربي نهر األردن، كما تؤكد الوثيقة أن صلة املنطقتني )األغوار 

 والضفة( بالنســـبة إلى تهديد اإلرهاب وحرب العصابات، هي صلة ضعيفة جدًا.

في املقابل، لم تغفل الوثيقة ما يتعلق بالتهديد العســـكري الكالسيكي، الذي وإن 

عّدت أن خطورته انحسرت بدرجة كبيرة في العقود األخيرة، إال أنها أشارت إلى 

أنـــه ال ميكن اجلزم هنا بعدم وجود مغزى لألراضي أو املناطق اجلغرافية، لكنها 

مع ذلك لفتت إلى بعض املالحظات في هذا السياق:

إن اســـتخدام تعبير أو مصطلح عمق استراتيجي في ما يتعلق مبنطقتي غور 

األردن وغربي الضفة، هو ضرب من السخرية واالستهزاء. فإسرائيل ال متلك عمقًا 

استراتيجيًا، سواء مع أو بدون غور األردن. فعرض إسرائيل مع غور األردن ال يزيد 

عن 40 كيلومترًا تقريبا، ومن هنا، فإن ثمة حاجة إلى حلول أخرى لهذا التهديد.

إذا كان الهدف من السيطرة في األغوار  هو ضمان وجود رد عسكري حيال 

هجوم بري، فإن أي حتليل عســـكري بســـيط يبني أن املســـألة املهمة هنا ليست 

االحتفاظ بوجود عسكري على خط نهر األردن أو في منطقة غور األردن ذاتها، إذ 

إن أي قوة عسكرية منتشرة في هاتني املنطقتني سوف تعاني ضعفًا طوبوغرافيًا 

وستكون عرضة للنيران من الغرب والشرق. فاملنطقة احلاسمة واألكثر أهمية هي 

املرتفعات املؤدية من  األغوار إلى السفوح اجلبلية، إذ إن وجود وانتشار القوات 

فوق ســـفوح اجلبال املطلة سيحوالن املنطقة  إلى منطقة إبادة ألي قوة مهاجمة. 
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القوة العسكرية التي ستمكث دائمًا في األغوار  ستكون في جميع األحوال محدودة 

في حجمها، ومعرضة خلطر دائم باحملاصرة.

اســـتنادًا إلى ما تقدم، تخرج الوثيقة بخالصة مفادها أن منطقتي األغوار  وغرب 

الضفة الغربية ال متثالن حاًل للتهديدات الرئيسة املتوقعة بعد التوصل إلى تسوية مع 

الفلسطينيني، وأنه يتضح من حتليل املسائل الرئيسية املرتبطة باحلدود القابلة للدفاع 

عنها، أنه ميكن في نطاق املفاوضات مع الفلسطينيني بشأن احلدود الدائمة، رسم حدود 

قابلة للدفاع عنها على أساس خطوط عام 1967 مع تبادل أراض بحجم غير كبير.

استنتاجات 

هناك عدة اســـتنتاجات وتوصيات أساســـية مرتبطة بالقراءة االســـتراتيجية 

اإلسرائيلية في املرحلة الراهنة، والتي لها إسقاطاتها املباشرة على أهمية  األغوار 

االستراتيجية من منظور إسرائيلي، وهي على النحو التالي:

اأوًل: تأثرت اجلبهة الشرقية مبجموعة من التغيرات التي تشكل عوامل »استقرار« 

)بحســـب املنظور اإلســـرائيلي(، وهي اتفاق السالم مع األردن، االتفاقيات 

السياســـية واألمنية مع الفلسطينيني، حرب اخلليج وما سببته من تفكيك لـ 

»التهديد العراقي«، إضافة إلى سنوات االحتالل األميركي للعراق. 

ثانياً: جتري املؤسســـة العســـكرية منذ عام 2011، في ظل املتغييرات اإلقليمية 

والثـــورات العربية املتتالية )»الربيع العربـــي«(، مراجعة وقراءة تقييمية من 

منظـــور أمنها القومي، باعتبار أن الهزة في العالم العربي أّدت وســـتؤدي 

إلى حتّول اســـتراتيجي إقليمي وتاريخي، وقد وصفت تقارير االستخبارات 

العســـكرية اإلسرائيلية أحداث عامي 2011 – 2012 بأّنها مرحلة انتقالية 

باجتاه إعادة إنتاج بيئة إستراتيجية مغايرة مليئة بالتهديدات لألمن القومي 
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اإلســـرائيلي. وهناك  تخـــوف وقلق من فترة االنتقـــال الفاصلة بني مرحلة 

الثورات العربية وبني الوضع اجليو-سياسي اجلديد الذي سيتكّون بعد عدة 

ســـنوات، حيث أن التحّوالت احملتملة في العالم العربي كثيرة، ولها تأثيرات 

وتداعيات متنوعة، األمر الذي قد يدعم  وجهة النظر الداعية  إلبقاء  األغوار 

حتت السيطرة اإلسرائيلية.

وتشـــير تقارير االســـتخبارات العســـكرية لعامي 2011 و 2012، إلى أن   

أهم ركيزتني كانت تّتكئ عليهما إســـرائيل فيما يتعلق بسياســـاتها وأمنها 

واســـتراتيجياتها إقليميًا، هما: حيادية اجلبهة اجلنوبية مع مصر، وحيادية 

اجلبهة الشرقية خاصة غور األردن. 

ثالثاً: لم تتخذ املؤسســـة العسكرية موقًفا واحًدا من مستقبل بقاء  األغوار حتت 

السيادة اإلسرائيلية، على الرغم من أن جميع احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة 

متســـكت بذلك . من املمكن اســـتثمار »الالموقف« لدى املؤسسة العسكرية 

اإلســـرائيلية واعتباره ركنًا أساسيًا في مواجهة املوقف السياسي للحكومة 

اإلسرائيلية برفض االدعاءات األمنية، وبخاصة أن هناك آراء عديدة من قبل 

جنراالت إسرائيليني يعتقدون أن  التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيني ضمن 

ترتيبات أمنية، ممكن ) تطرقنا آلراء بعض اجلنراالت في سياق البحث(. 

رابع���اً: ال يوجـــد إجمـــاع وطني إســـرائيلي حـــول بقاء  األغوار حتت الســـيادة 

اإلســـرائيلية. هناك وجهات نظر متوازية داخل املجتمع اإلســـرائيلي حول 

مسألة الضم أو االنسحاب. املوقف الفلسطيني الرسمي عليه أن يشدد على 

ان اتفاقية ســـالم حقيقية مع الفلسطينيني توفر عالقة طبيعية بني الطرفني، 

وتقلل من دوافع التخوف األمني اإلسرائيلي. 
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خام�ص���اً: هناك محاولة حثيثة من اجلانب اإلســـرائيلي لربط وضعية القدس داخل 

إسرائيل ببقاء  األغوار حتت السيطرة اإلسرائيلية. من الواضح أن اجلانب 

اإلســـرائيلي ال يعيـــر أي اهتمام خاص  للعامل األمنـــي في تبريراته لربط 

القدس مع األغوار. ما يؤكد عدم مصداقية الطرح »األمني«، بل استخدامه 

كغطاء للتبرير السياسي.

اأ�ص���بحت التربي���رات الأمني���ة يف الوق���ت احلايل، ويف ظ���ل التغريات التي ط���راأت،  واهية، 

خا�صة يف ظل ما يلي :

التحول من حرب تقليدية إلى حرب قذائف وصواريخ باليستية، وما تسميه  -

إسرائيل بـ »االرهاب«،هذا التحول ال ميكن مواجهته باستمرار السيطرة 

العسكرية على  األغوار. 

تضعف التغييرات في طبيعة شـــكل املعركة  فرضية كون الســـيطرة على  -

األرض هي احلل األمثل. 

تطرح التغييرات في طبيعة شـــكل املعركة تســـاؤالت حول ضرورة تسوية  -

سلمية مقابل التمسك بالذهنية األمنية واخليار العسكري. 

في حال هجوم بري، يشـــكل تفّوق ســـالح الطيران اإلسرائيلي  ضمانة  -

ملواجهة التهديد عن بعيد. 

ســـيتم أي هجوم بري على إســـرائيل  فقط عبر خمســـة ممرات بســـبب  -

طبوغرافية  األغوار الصعبة، األمر الذي يسهل حتكم إسرائيل باملواجهة، 

وينفي  فعالية السيطرة على كامل منطقة األغوار. 
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خال�ص���ة الق���ول: هن���اك ت�ص���ريحات ووثائ���ق اإ�ص���رائيلية ر�ص���مها ج���رالت معروف���ون يف 

ال�ص���يطرة  ا�ص���تمرار  اأن  الإ�ص���رائيلية، خرج���ت بخال�ص���ة مفاده���ا  الع�ص���كرية  املوؤ�ص�ص���ة 

الإ�ص���رائيلية على منطقة  الأغوار )كذلك املنطقة غربي ال�ص���فة الغربية( ل متثل حاًل 

للتهدي���دات الرئي�ص���ة املتوقعة بعد التو�ص���ل اإىل ت�ص���وية مع الفل�ص���طينين، واأنه يت�ص���ح 

م���ن حتليل امل�ص���ائل الرئي�ص���ة املرتبطة باحلدود القابلة للدفاع عنه���ا، اأنه ميكن يف نطاق 

املفاو�ص���ات مع الفل�ص���طينين ب�صاأن احلدود الدائمة، ر�ص���م حدود قابلة للدفاع عنها على 

اأ�صا�ص خطوط عام 1967.
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