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شكر وتقدير
الحمد هلل الذي له األمر من قبل ومن بعد على ما أنعم عليﱠ من إتمام لهذذ الد ارةذ
حمذذداك يرا ذ اكر وة ذ الةذذموا

واألرض والص ذ و والة ذ م علذذى نبيذذه األمذذان محمذذد صذذلى

وةلم وصحبه أجمعان القائل" :ال يشير
إنذذه ليةذذعدني أن أتوجذذه ب ذذال

عليذذه

من ال يشير الناس".
الشذذير والتقذذدار إلذذى جامعذ األ اذذر بتذ و التذذي تحذ

ذراعاها لتحتضن يل الظامئان للعلم والمعر .
الشذير والعر ذان إلذى أةذتاذي المشذرأ

يما يشر ني يذل الشذرأ أن أتقذدم بىةذمى يذا
على اذ الرةال

األةتاذ الديتور :أحمد ةعاد دح ن
ذىا جهذذداك ولذذم يض ذن علذذى ا ذذ الرةذذال ب برتذذه الواعي ذ ونصذذائحه الةذذدادو و برتذذه
الذذذي لذذم يذ ً
العميق لت رج على اذا النحو.
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الديتور :صبحي اوةف األةتاذ
وابذدا التوجاهذا

القيمذ الةذدادو لت ذرج ذي أبهذى

حل قشاب .
والش ذذير موص ذذوا إل ذذى ي ذذل أة ذذاتذتي األجذ ذ
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ذذي جامعذ ذ األ ا ذذر ال ذذذان أ اضذ ذوا عل ذذى

وجعلهذذم معان ذاك د اق ذاك للعلذذم والمعر ذ

وأ ذ

بالذذذير األة ذتاذ

الديتور :اار المصري رئيس قةم التاريخ على ما قدمه لي من مشورو وتوجيه.
وال أنةى ي اذا المقام أن أتقدم بالشير الج يل من أ .مناا ةليم الن اا علذى مذا بذلتذه
مذذن جهذذد ذذي تذذدقاا الرةذذال وتهذذذابها ويذذذلك أ .إنعذذام يذذرم لمةذذاعدتها لذذي ذذي ترجم ذ الم ارج ذ
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وال أنةذذى أن أبذذرر شذذيري وعر ذذاني إلذذى م ئذذي وأحبذذائي :أ .محمذذد المملذذوك أ .ةذذعاد
المداون أ .أحمد النجذار أ .أحمذد وادي أ .عااذد روانذ

أ .الذد غذانم ولكذل الذ م

ار قوني أرنا الدراة .
يل الشير والعر ان لهم جميعاك.
ج

الذذان

تناول ذ

ملخص الدراسة

الد ارة ذ منطق ذ األغ ذوار الفلةذذطاني

اإلةرائالي للوض النهائي ي التةوي الةياةي

على اذ المنطق الحاوي

وقذ ذ ذذد اةتعرض ذ ذ ذ

الجاوةتراتاجي

ي حذذد القضذذايا الشذذائي ذذي المفاوضذذا

حاذ

الفلةذذطاني

تصذر إةذرائال علذى ابقذا ةذيطرتها العةذيري واألمنيذ

ي أي اتفار ة م نهائي م الفلةطاناان يفضي إلى إقام دول لةطاني .

الد ارة ذ ذ ذ الش صذ ذ ذذي الجت ار ي ذ ذ ذ لنغ ذ ذ ذوار الفلةذ ذ ذذطاني

واألطماع الجاو ولاتكي اإلةرائالي اها والوةائل واألدوا

و ان ذ ذ ذ

أامي ذ ذ ذ المنطق ذ ذ ذ

التي اةت دمتها بهدأ إعادو رةم

ال ارط الجاوديمت ار ي لنغوار و رض وقائ على األرض تتناةل وم ططاتها المةتقبلي للمنطق .
واستخدمت الدراسة عدد من مناهج البحث العلمي منها:

اةذذت دام المذذنهإل اإلقليمذذي لتوظيفذذه ذذي التريا ذ علذذى المعطيذذا

الطبيعي ذ والبش ذري ذذي األغ ذوار

بوصذذفها إقلذذيم طبيعذذي باإلضذذا إلذذى المذذنهإل التذذاري ي والمذذنهإل الوصذذفي وذلذذك لضذذبت األحذذدا

ال اص بالةيا ة اإلةرائالي ي األغوار و يان المحذددا

والتطذذو ار

المذرررو اهذا وتطذور االةذتراتاجي اإلةذرائالي ذي

األغوار ومد تىراراا على التةوي الةياةي .

وقذ ذذد تذ ذذم االةذ ذذتعان بىةذ ذذلول التحلاذ ذذل الجاو ذ ذذولاتكى لفهذ ذذم الواق ذ ذ الجاو ذ ذذولاتكى وتذ ذذىرار ذ ذذي رةذ ذذم الةياةذ ذذا
واالةتراتاجيا .

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها:
أن منطقذ ذ األغذ ذوار الفلة ذذطاني تتمتذ ذ ب ص ذذائ

جاوةتراتاجي للفلةطاناان إلقام دولتهم المةتقبلي .
و ان

الدراة إن اإلصرار اإلةرائالي على إبقذا الةذيطرو العةذيري واألمنيذ علذى المنطقذ

ذرائ أمني و ى ظل ترتابذا

تفاوضذي

مةعى الفلةطاناان إلقام دول ذا
بان الجانبان.

جت ار يذ ذ واقتص ذذادي مماذ ذ و وا ذذي ذا

ت فذي إةذرائال لفهذا أطماعهذا الجاو ولاتكيذ

أاميذ ذ
تحذ

إنمذا يشذيل عذائا أمذام

ةيادو وقابل للحياو وبالتالي يعاذا إميانيذ الوصذوا إلذى تةذوي ةياةذي

وأوصت الدراسة بما يلي:
اإلة ذ ذراع ذ ذذي بلذ ذذورو اةذ ذذتراتاجي لةذ ذذطاني متكامل ذ ذ

التوةعي

بحا

لمواجه ذ ذ األطمذ ذذاع الجاو ولاتكي ذ ذ اإلة ذ ذرائالي

تتضمن تع يذ صذمود الفلةذطاناان ذي األغذوار ووضذ رريذ جداذدو إلدارو المفاوضذا

مذ

االحذ ذذت ا مت ار ق ذ ذ م ذ ذ إعذ ذذادو اةذ ذذتنهاض المقاوم ذ ذ الشذ ذذعبي وتطويراذ ذذا يورق ذ ذ قذ ذذوو ذ ذذي مواجه ذ ذ االحذ ذذت ا

وم ططات ذذه وب ذذالتوا ي مذ ذ تح ذذرك ةياة ذذي ودبلوماة ذذي عل ذذى الة ذذاح الدوليذ ذ

واج ار اته و رض القانون الدولي على إةرائال.

د

لنذ ذ ع الش ذذرعي ع ذذن االح ذذت ا

Abstract
The study examines the Palestinian Jordan Valley Rifts, as one of the
complicated issues in the Israeli-Palestinian final status negotiations on any
political compromise. Israel insists on keeping the military and security control
over this vital region in order to prevent the Palestinians from establishing their
state. Moreover, it impedes access to political settlements between the two sides.
The study clarifies the geo-strategic importance of the Jordan Valley Rifts. It
also shows the Israeli geo-political ambitions, methods and tools used in order to
redraw the geo-demographic map of the region.
The study achieves its goals on several research methods, mainly:
The study uses the regional method to focus on human and natural data in the
Jordan Valley Rifts as a natural region. In addition, it uses the descriptive and
historical methods to adjust events and developments concern the Israeli polices in
the Jordan Valley Rifts. It clarifies effects of these polices and the development of
the Israeli strategy in the Jordan Valley and its impacts on the political
compromise too. The study also uses the geo-political analytical style to help
understanding the importance of the geo-politics in designing polices and
strategies.
The study concludes with a set of important results:
The Palestinian Jordan Valley Rifts area has a unique geo-graphical and
economical characteristic. a geo-strategical importance for the Palestinians to
establish their future state.
The study recommends the following:
It is important to form a complete Palestinian strategy against the Israeli geopolitical expanding ambitions in the Jordan Valley Rifts. It offers support for the
Palestinians Who are living there. Palestinians are supposed to form a new vision
to manage negotiations with the Israeli occupation in a combination with
developing the Palestinian revolution against it. Palestinians should move towards
the outer world politically in order to impose the international law on Israel.
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-1-1مقدمة:

يمرل الصراع العر ي اإلةرائالي صورو واضح للصراع الجاو ولاتكي الدائر ور األراضي العر ي
الذي تمرل ي البداي بمحاوال

المحتل

القو االةتعماري التر ي الةيطرو والهيمن على المنطق العر ي

يمنطق اةتراتاجي لفرض ايمنتها ونفوذاا على العالم ألنها تتمت بموق اةتراتاجي اام وتمتلك موارد
ومن أجل ذلك رع

طبيعي اائل

ما ةمى بالكيان "اإلةرائالي" على أرض لةطان ي عملي اةتعمار

اةتيطاني إح لي ولد بعد ا يم 1948م مشوااك ب صائ

الدا لي اإلةرائالي و ى محيطها ال ارجي اذ ال صائ
المتعلق بمةار األحدا

الةياةي لهذا الصراع حا

جاو ولاتكي يان لها انعياةاتها على الصعاد
مرل

األةاس الموجه للةياةا

توصف إةرائال بىنها جال ةياةي محاصر ةياةياك

وأرنوغ ار ياك ورقا ياك واجتماعياك واقتصادياك ولتعويض ال لل ي الجاو ولاتكا اإلةرائالي
1967م واحتل

اإلةرائالي

اض

إةرائال حرل

ما تبقى من األراضي الفلةطاني "الضف التر ي وقطاع غ و" وأج ا مهم من أراضي

الدوا العر ي المجاورو ومرل

الضف التر ي بموقعها الجاوةتراتاجى المما المشرأ على اصرو إةرائال

االةتراتاجي اإلةرائالي

ي الضف التر ي تقوم على أةاس ضم أكبر مةاح من األرض وأقل عدد

الضيق ووةطها الذي يضم غالبي الةيان والمواق الحاوي اإلةرائالي

ويان

اد اك اةتراتاجياك وحاوياك إلةرائال

من الةيان العرل إلاجاد عما اةتراتاجي بدا العما الجت ار ي الضعاف الذي تعانى منه ونظر إةرائال

للمواق االةتراتاجي ي الضف التر ي يالقدس واألغوار على أنها تمرل مد ك جت ار ياك لتوةي حدوداا الشرقي
وحماي عمقها الجت ار ي المهدد باةتمرار من الجبه الشرقي وبعد ضم القدس رةمياك و علياك إلةرائال عام
1980م اةت دم

الهاد

مجموع من الوةائل واإلج ار ا

إلى إحيام الةيطرو على منطق األغوار

وا راغها من ةيانها العرل تمهاداك لضمها لحدوداا على أةاس اعتبا ار عدادو أامها :
-1إن مةتقبل إةرائال مراون بتوةي حدوداا الشرقي .
-2إن الجبه الشرقي تمرل تهداداك ألمن إةرائال والتي تتوق حدو
الجبه ( .نحاس )11: 2011

حرول مةتقبلي م العرل على اذ

-3يمرل نهر األردن يحاج طبيعي حدود من وقابل للد اع عنها.
ومن تواصلها م

-4أن الةيطرو على األغوار تعني إحيام الةيطرو على حدود الدول الفلةطاني المةتقبلي
محيطها العر ي وتفقداا الةيادو وتجعلها مرتبط ب ةرائال.

-5إن الةيطرو على منطق األغوار ترمن احتياجا
من الةيان العرل وذا

موارد واميانيا

ولتنفاذ االةتراتاجي

واإلج ار ا

اإلةرائالي

طبيعي واقتصادي مهم .
ي منطق

األغوار اةت دم

إةرائال مجموع

من الوةائل

ويان االةتعمار االةتيطاني يمرل الدور البار ي يرو العما االةتراتاجي ي ت د اع جبهوي

دائم والذي انتشر على طوا المنطق
وةيطر على مصادر الميا و رض
وقاد

إةرائال الديمت ار ي واالقتصادي

باعتباراا شبه الي

يما أقام

مناطا عا ل

حري الحري من والى األغوار وانتهج

إةرائال القواعد العةيري
وأقام

حواج أمني اصل

ةياة ادم الباو
2

وصادر األراضي ال راعي
ومنع

وتفييك التجمعا

تطوير المنطق

الرعوي

بهدأ

التضااا على الةيان العرل وارغامهم على ترك المنطق واجرتها وبالتالي إحيام الةيطرو علاها وضمها
لحدود إةرائال.

التي بدأ

اذ اإلج ار ا

منذ األيام األولى ل حت ا ي 1967م أ ذ

ي التةارع بعد

عام2000م بشيل غار مةبور لفرض حقائا جت ار ي وديمت ار ي على األرض أمام مفاوضا
و رض الشروط اإلةرائالي

النهائي

لةطاني قابل للحياو ومتصل جت ار ياك وذا

وعرقل قيام دول

األمر الذي يعرقل إمياني الوصوا للتةوي الةياةي
لق ار و الوقائ واألحدا

الفلةطاني

التةوي

ةيادو

واو ما تتناوله اذ الدراة من ناحي جاو ولاتكي

الةياةي المرتبط بمنطق األغوار لما تمرله من أامي اةتراتاجي لمةتقبل الدول

ولما لها من رار على مةتقبل التةوي الةياةي ونتائجها.

-1-2مشكلة الدراسة:

تكمن مشيل الدراة
م الف

التةوي النهائي

ي إصرار إةرائال على إبقا منطق األغوار تح

ةيطرتها ي مفاوضا
إج ار ا

ي ذلك الت اماتها تجا عملي الة م ومبادئها ومن أجل ذلك ات ذ

م تلف لفرض حقائا جت ار ي وديمت ار ي على األرض إلكماا الةيطرو علاها واةتبار نتائإل المفاوضا
للحل الدائم وم انط ر مفاوضا
بر

التةوي الةياةي حوا قضايا األمن والحدود ي أغةطس 2013م

نوايا إةرائال الحقيقي من ةياةاتها ي األغوار حا

تصر على بقا ةيطرتها على األغوار وضمها

لحدود إةرائال باعتباراا ج من حدوداا الشرقي وذي قيم اةتراتاجي اام لمصالحها الحاوي واألمني من

ناحي

ومن ناحي أ ري اةت دامها يورق للمةاوم وابت ا الفلةطاناان ي ملفا

وقضايا الحل النهائي

واو ما يض العراقال اإلضا ي أمام الوصوا للتةوي الةياة الدائم م الفلةطاناان ويد

اإلقليم إلى

حال من العنف وعدم االةتقرار.

-1-3تساؤالت الدراسة:

-1-3-1التةارا الرئيةي:
ما أرر الجاو ولاتييا اإلةرائالي على منطق األغوار الفلةطاني

الةياةي

واميانيا

الوصوا إلى حلوا ممينه لمشيل األغوار؟

-1-3-2اتفرع من التةارا الرئيةي عدد من التةارال
-1ما الةما

وأرر ذلك على مفاوضا

الفرعي واي:

الجت ار ي لنغوار الفلةطاني ؟

-2ما األامي الجاوةترتاجي لمنطق األغوار الفلةطاني ؟
-3ما المحددا

المرررو ي الجاو ولاتكا اإلةرائالي ي األغوار الفلةطاني ؟

-4ما اي األدوا

الجاو ولاتكي اإلةرائالي ي األغوار الفلةطاني ؟

-6ما الةاناريواا

المحتمل للتةوي الةياةي ي ظل الرر الم تلف لمةتقبل األغوار الفلةطاني ؟

-5ما أرر المطالل األمني اإلةرائالي على مفاوضا

الوض الدائم؟
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التةوي

-1-4أهداف الدراسة:
تتمرل أاداأ الدراة ي اآلتي:
-1التعرأ على الطبيع الجت ار ي
-2التعرأ على المحددا
-3بيان أدوا

واألامي الجاوةترتاجي لنغوار الفلةطاني .

المرررو ي االجاو ولاتكا اإلةرائالي ي األغوار الفلةطاني .

تطباا الجاو ولاتكا اإلةرائالي ي األغوار الفلةطاني .

-4بيان أرر المطالل األمني اإلةرائالي ي األغوار على عملي التةوي ومةتقبل الدول الفلةطاني .
-5رصد المواقف الم تلف لنطراأ المعني حوا رريتها لمةتقبل منطق األغوار الفلةطاني .

-6تقديم رري اةتش ار ي لتطوير الموقف الفلةطاني تجا األغوار ي التةوي الةياةي م إةرائال.
-1-5أهمية الدراسة:

تكمن أامي الدراة ي اآلتي:

-1-5-1األهمية العلمية:

-1إر ار الحقل األكاديمي بدراة تتناوا منطق األغوار الفلةطاني
للمةاام ي تع ي الدراةا

-2تع ي الدراةا

الةابق ذا

الجاو ولاتكي .

التةوي الةياةي

ي مفاوضا

العر ي .

الصل ب ضا دراة جدادو ومتفردو إلى ميتب الدراةا

-1-5-2األهمية العملية:
-1تقديم رري موضوعي لنامي الجاوةترتاجي لمنطق األغوار الفلةطاني .
-2المةاام ي يشف و ضح الةياةا

واإلج ار ا

اإلةرائالي ي األغوار الفلةطاني .

-3التحذار من م اطر االنجرار و ار المبر ار اإلةرائالي لبقا ةيطرتها على األغوار الفلةطاني .
-4المةاام ي تطوير ار الموقف الفلةطاني ي إدارو أ م األغوار ي التةوي الةياةي .
-1-6مناهج الدراسة:

اعتمد الدراة على عدد من المنااإل والنظريا

-1-6-1المنهج اإلقليمي :اعتمد

وتفةار تو يعها والعوامل التي أعط

األ ر

الدراة على اذا المنهإل بهدأ إب ار
اإلقليم ش صي

وبالتالي تم التريا على المعطيا

طبيعي مما .

العلمي

وذلك على النحو التالي:

اص بار و تجعله ا تلف عن غار من األقاليم

الطبيعي والبشري المرررو ي منطق األغوار بوصفها إقليم

-1-6-2المنهج التاريخي :وقد تم توظيفه ي ضبت األحدا
ال ا

بتطور الةياةا

اإلةرائالي

صائ

ي األغوار الفلةطاني

واالةتفادو منها ي هم أبعاد الموقف اإلةرائالي تجا األغوار.

والتطو ار

و قاك لمنطا التةلةل التاري ي

و ى عقد المقارنا

-1-6-3المنهج الوصفي :وتم االةتعان به ي العرض التاري ي لتطور الةياةا
المحددا

اإلقليم الجت ار ي

المرررو اها و ى عرض تطور االةتراتاجي اإلةرائالي
4

م التجارل المشابه
اإلةرائالي

و يان

ي منطق األغوار و راراا على التةوي

الةياةي

المحتمل لمةتقبل األغوار وما يمين أن اترتل علاها من رري اةتش ار ي لتطوير

والةاناريواا

الموقف الفلةطاني تجا منطق األغوار الفلةطاني .

-1-6-4أسلوب التحليل الجيوبوليتكى :ل ةتعان
واالةتراتاجيا .

الةياةا

-1-6-5أدوادت الدراسة :اةت دم

العالي

يه ي هم الواق

الجاو ولاتكى وتىرار ي رةم

الدراة برنامإل  GISو رائت  DEMالطبوغ ار ي ذا

الدق المياني

وذلك للتحلال المياني الدقاا لمنطق الدراة وانشا ال رائت.

-1-7حدود الدراسة:
تتمرل حدود الدراة ي الجوانل التالي :

الدراة منطق األغوار الفلةطاني التي تمرل الشريت الشرقي للضف التر ي

-1الحد المكاني :تناول

الواقع ضمن األراضي المحتل على حدود 1967م والتي تق على درج طولي واحدو ﹶ
 °34 :15شرقاك

نظ اكر لقل عرضها ودائرتي عرض30ﹶ°29 :و °32شماالك.

-2الحد الزماني :ويتمرل ي تطور األحدا
انط ر عملي الة م وتوقي اتفاقيا

-1-8صعوبات الدراسة:
-1عدم إمياني البح
نتاج االحت ا وةياةا

ا الفترو التي بدأ

ما بان عامي 2014-1993م أي

بعد

أوةلو االنتقالي.

الماداني لمنطق الدراة ي ظل الظروأ الةياةي التي تعيشها األراضي الفلةطاني
اإلغ ر والحصار.

-2تضارل األرقام التي تناول

الدراة .

-3ا ت أ تحداد المةاح المياني لمنطق األغوار بان الةلط الفلةطاني و"إةرائال" مما د
على اةت دام تقني  GISللوصوا إلى مةاحا

أكرر دق .

الباح

-1-9مصطلحات الدراسة:

-1االستراتيجية" STRATOGIC" :
اي يلمه مشتقه من اةتراتاجوس "  " STRAIGUSالاوناني بمعنى قائد ويان

الماضي للدالل على ن إعداد المعارك أي ال ط العام لحمل عةيري يامل
العلم والفن الذي بموجب يمين تجناد يا

والقد ار

اإلميانا

.)307:

أي أنها

واإلج ار ا

طت أو طرر للوصوا إلى ادأ معان على المد

األمان ي اةت دام المصادر المتو رو ي المد القصار.

5

رم تطور المصطلح ليصبح

البشري ةوا يان

عةيري من أجل بلوغ ميان قوي يمين بها تحقاا الهدأ ةلميا و دعم من القوا

تةت دم ي

اقتصادي أم ةياةي أم

المةلح (اارون 1998

البعاد اعتماداك على التكتييا

-2اتفاق أوسلو"Oslo agreement " :
او إع ن المبادئ االنتقالي الموق من قبل إةرائال ومنظم التحرير الفلةطاني

ي  13ةبتمبر

1993م ياتفار إطار لتحداد مةار عملي الة م والهدأ منها حةل المادو األولى إنشا ةلط حيم ذاتي

المجلس المنت ل للشعل الفلةطاني ي الضف التر ي وقطاع غ و وذلك لفترو انتقالي ال

لةطاني مرقت

ت يد عن مس ةنوا

قر ار مجلس األمن 242لعام 338 1967لعام
تردي إلى تةوي دائم على أةاس ا

( 1973األمم المتحدو .)A/48/486: 1993

-4البؤر االستعمارية"OUTPOSTS":

اي بنا مدني أو شب عةيري لم اتم إقرار إنشائه من قبل الةلطا

به يما بعد با تيار توقا

اإلةرائالي

وغالباك ما اتم اإلقرار

ةياةي مناةل ومن اذا التعريف اتضح أن البرر االةتعماري قد تتحوا إلى

مةتعمرو أو معةير( .الجها المري ي لإلحصا الفلةطاني .)39: 2012
-5التسوية السياسية"POLITCAL SETTLEMENT" :

اي عملي الة م الجاري بان إةرائال والفلةطاناان والتي انطلق

 1991م برعاي دوليه بهدأ تةوي الصراع العر ي اإلةرائالي على أةاس ق ار ار
 1967والقرار 338لعام  1973والق ار ار الدولي ذا

الصل

من مرتمر مدريد للة م

األمم المتحدو  242لعام

اذ العملي التي تم ض عنها اتفار أوةلو

1993م وما ت من اتفاقيا رنائي تمهاداك للوصوا إلى الة م العادا والشامل والدائم.
-6الجيوسياسية – الجيوبوليتكا" GEOPOLITICS" :

مصطلح اتكون من يلمتان إغريقاتان اما  GEOوتعنى األرض  POLITICSوتعنى أمر اتعلا

بالةياة

أي علم دراة تىرار العوامل الجت ار ي واالقتصادي والبشري

)146:

واي الةلوك الةياةي للدول تجا اإلقليم الجت ار ي المناةل لها من حا

ال ارجي منها

المياني للدول

واي علم توظاف الجت ار يا الةياةي ل دم الن اعا

وعر

القومي (مجم اللت العر ي 2010

حداراك بىنها يل ما اتعلا بالتنا س بان يل الةلطا

تنا س أقل أو أكرر ةلماك أو عنفاك بان الةلطا
الحريا

ي ةياة الدول

الةياةي أو المجموعا

الةياةي من يل األنواع

المةلح الشرعي أو غار الشرعي

اص الةياة

المةاح أو المطالل

التي تعيش على أرض واحدو

وليس قت بان الدوا بل بان

اذا التنا س يمارس من أجل الةيطرو

أو الهيمن على إقليم جاو ولاتكى له مةاح يبارو أو صتار جداك وبالتالي تم تجاو المفهوم الك ةييي

(دح ن .)312: 2013

-7الحدود اآلمنة"THE SAFE BORDERS ":
مدلوا ةياةي غار قانوني واو مصطلح ورد ذير ي قرار مجلس األمن " " 242أرر حرل

1967م للتىكاد على حا دوا المنطق بالتمت بحدود من وات ذ منه إةرائال مبر اكر لتوةي حدوداا
وتفةر إةرائال بنا على جمل قواعد "االرتكا على عما إقليمي وموان طبيعي يمجاري الميا والجباا
والصح ار والمم ار

الضيق لمن تقدم الجاوش .....يما حدد إيتاا ألون أو اي الحدود التي يمين الد اع

عنها يما يعتبر با إبيان أو اي الحدود الرادع يما أكد
6

غولدا مائار أو أن ييون نهر األردن حدوداك

أمن بحا
.)25:

ال اجو عبور غر اك بقوا

أجنبي

يما أعلن برنامإل ح ل العمل ي 1969م(حةان 1989

-8فلسطين االنتدابية"MONDATORY PALESTINE " :
اي مةاح األراضي التي وقع

تح

االنتدال البريطاني بموجل صك االنتدال الصادر عن عصب األمم

ي عام 1922م وتبلغ مةاحتها حوالي  27000يم 2وتمتد من رأس الناقورو شماالك وحتى لاإل العقب

جنوباك ومن البحر المتوةت غر اك وحتى نهر األردن البحر الما
-9القرار "Resolution 242" :242

ووادي عر شرقاك (شرال .)41: 1983

او القرار الذي ات ذ مجلس األمن التاب لنمم المتحدو ي  22نو مبر  1967ي أعقال حرل
 1967بان إةرائال وجارانها العرل ومضمونه :إن احت ا األراضي عن طريا الحرل أمر مر وض واناك
ضرورو إلح ا الة م العادا والدائم الذي تةتطي

المبدأان التالاان:

-1انةحال القوا

يه يل دول أن تعيش بة م واذا اتحقا عن طريا

المةلح اإلةرائالي من األراضي التي احتلتها ي إطار الن اع األ ار.

-2إلتا أي حال حرل واالعتراأ بالةيادو اإلقليمي الكامل واالةتق ا الةياةي لكل دول من دوا

المنطق وحقها بالعيش بة م دا ل حدود معترأ بها و من ودون تهداد ودون أعماا عنف( .األمم المتحدو
)18 :2008

-10القرار "Resolution 338 " :338
او القرار الذي ات ذ مجلس األمن ي  22أكتو ر 1973م

من مصر وةوريا ويقوا مضمون :

ا حرل أكتو ر بان إةرائال ويل

-1ادعو مجلس األمن يل األطراأ ي الحرل الدائرو حالياك التوقف عن إط ر النار وانها العمليا

العةيري على الفور وال انبتي أن اتى ر وقف إط ر النار أكرر من  24ةاع منذ صدور القرار و ى

المناطا التي اتواجدون بها اآلن.

-2ادعو األطراأ المعني باألمر للبد بعد التوقف عن إط ر النار و اكر ي تطباا قرار مجلس األمن

 242لعام  1967بيل بنود ( ..........األمم المتحدو .)20 :2008
-11المستعمرة"COLONY":

األرضي الفلةطاني المحتل
مصطلح يطلا على يل تجم اةتيطاني اهودي مقام ور ا

إةرائال ألاداأ متعددو ةياةي واقتصادي وأمني وديمت ار ي
و راعي

ومنها مةتعم ار

مدني وعةيري وصناعي

وتعر ها إةرائال بىنها يل مةتعمرو معترأ بها من قبل االحت ا اإلةرائالي بحا

شروط التجم

المعااار التالي :

تقيمه

تنطبا علاها

ويعرأ ميتل اإلحصا المري ي اإلةرائالي التجم بىنه ميان مىاوا بشيل دائم ضمن

-1غالبا ما يةينه  20ش صاك أو أكرر.
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-2له إدار ذاتي .
ر.

-3ليس مشموا م الحدود الرةمي لتجم

-4تم إقرار تىةيةه رةمياك (الجها المري ي لإلحصا الفلةطاني .)39: 2012

-12المستعمرة الحضرية"UNBAN COLONY" :
اي مةتعمرو ابلغ عدد ةيانها  2000نةم أو أكرر أو أي مةتعمرو تق دا ل حدود القدس بتض

النظر عن عدد ةيانها( .الجها المري ي لإلحصا الفلةطاني .)39: 2012

-13المستعمرة الريفية"RURAL COLONY" :

اي مةتعمرو يقل عدد الةيان اها عن  2000نةم

ذلك المةتعم ار

ويشمل ذلك المةتعم ار

التي يقل عدد ةيانها عن  2000نةم والتي تق

ال راعي

ويةترنى من

ي دا ل حدود منطق القدس حا

تصنف على أنها مةتعم ار حضري ( .الجها المري ي لإلحصا الفلةطاني )39 :2012

-14منطقة األغوار"GHOR AREA" :

يلم التور :تعنى المن فض وجمعها أغوار وغور األردن :او االن فاض العظيم الذي يق بان
ي

لةطان واألردن وةوريا أما وادي األردن :هو القةم الواق بان بحارو طبريا ي الشماا والبحر الما

الجنول أما منطق التور هي تق شرقي أرض لةطان وي ترقها نهر األردن م بحاراته "الحول (قبل
ليشمل المنطق الممتدو من جنول الليطاني شماالك وحتى لاإل العقب جنوباك

التجفاف) وطبريا والبحر الما
(األغا .)117: 1993

أما منطق األغوار الفلةطاني المقصودو بالدراة  :هي المنطق التي وقع

التر ي عام 1967م تح

الةيطرو اإلةرائالي

1948م شماالك ويطلا علاها عدو تةميا

-1-10الدراسات السابقة:
الدراةا

بعد االط ع على الدراةا

التي تناول

اإلةرائالي حا

وتمرل

والمعلوما

منطق األغوار يان

تتشابك األحدا
باآلتي:

جنوباك وحتى طوط الهدن للعام

مرل :وادي األردن وغور األردن األغوار.

الةابق

والةياةا

والممتدو من البحر الما

منذ احت ا إةرائال للضف

التي تناول

إما بشيل

منطق األغوار الفلةطاني
ا

تبان من

لها أن

للصرع العر ي
ا
أو ضمن اإلطار العام

وتتدا ل م بعضها والتي أ اد

الدراة ي تنوي المصادر

-1دراسة عايش قاسم ( ،)2013بعنوان" :الصراع الديمغرافي الفلسطيني اإلسرائيلي (")2030 ،2000
قدم

الدراة شرحاك تفصالياك للصراع الديمت ار ي ي األراضي المحتل 1967م متضمن البعد

الديمت ار ي بشقيه الةياني والجت ار ي ل ةتعمار االةتيطاني وجدار الفصل ومظاار الصراع الديمت ار ي ي
أراضي  48و لص

الدراة إلى رري اةتش ار ي لحل الصراع و قاك لرري حل الدولتان أو حل الدول

الواحدو ومن أام التوصيا :
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لما له من م اطر على القضي الفلةطاني

-1الر ض الفلةطاني المطلا لاهودي الدول

-2التمةك بحل الدولتان لما يحققه من إقام دول
والطموحا

لةطاني قابل للحياو ويحد من التوة االةتيطاني

اإلةرائالي التوةعي .

-3أن تقوم الةلط الوطني بوض ةياةا
تترك أماكن مفتوح بجانل المةتوطنا

جدادو إلنشا مدن لةطاني جدادو تحد من الكرا الةياني

والحدود اإلةرائالي لتتمدد اها.

وال

-2دراسة محمد المملوك ( ،)2012بعنوان "الضفة الغربية –دراسة جيوبوليتيكية"
تناول

الدراة موضوع الصراع بان الفلةطاناان واإلةرائالاان حوا األرض حا

الجاو اولاتكى المعقد ي الضف التر ي

االةتيطان والجدار الفاصل والطرر االلتفا ي
وتوصل

واآلرار الجاو ولاتييي اإلةرائالي التوةعي
والحواج العةيري ونهل الرروا

والميا .

ناقش
من

الوض
ا ةياة

الدراة إلى أن :الةلوك الجاو ولاتكى اإلةرائالي ي الضف التر ي يقضى على يل مقوما

العملي الةياةي وبالتالي على حلم الفلةطاناان بدوله قبله للحياو على حدود 1967م.
وقدم

الدراة مجموع من التوصيا

منها:

-1ضرورو تحقاا الوحدو الفلةطاني يشرط لمقاوم أطماع إةرائال التوةعي .

-2وض اةتراتاجي

لةطاني تهدأ إلى إقناع المرةةا

وتحشاد القو الشعبي لمواجه الم ططا

الدولي بفرض القانون الدولي على إةرائال

التوةعي االةرائالي .

-3دراسة بالل إبراهيم ( ،)2010بعنوان ":االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية وأثره على التنمية

السياسية"

تناول

بها والتىرا ار

الدراة االةتيطان اإلةرائالي ي الضف التر ي

من حا

التي أحدرها على التنمي الةياةي من النواحي االقتصادي

أادا ه ودوا عه والمراحل التي مر
والتعليمي

واالجتماعي

وعلى

مةتقبل الدول الفلةطاني وحدوداا وعلى األمن الفلةطاني وعلى قضي ال جئان وعلى الديمت ار يا

الفلةطاني

و لص

الدراة إلى مجموع من النتائإل والتوصيا

-1أن االةتيطان ي الضف التر ي يقضى على يل مقوما
الدول الفلةطاني .

-2ارتفاع نةب المةتوطنان واالةتيطان  %100بعد اتفاقيا
الة م يتطا الةتمرار االةتيطان.

-3العمل على وض اةتراتاجي
والمرةةا

أامها:

التنمي

الة م مما ادلل على أن إةرائال تةتتل

لةطاني لمواجه االةتيطان من

الدولي لفرض القانون الدولي على إةرائال.

-4العمل على إقام وحدو لةطاني ذا

وبالتالي على حلم الفلةطاناان ب قام

ا المقاوم الحقيقي ل ةتيطان

اةتراتاجي موحدو تةتطي مواجه الم ططا
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اإلةرائالي .

-4دراسة ياسر سالمة ( ،)2008بعنوان" :السياسة اإلسرائيلية المائية وأثرها على الضفة الغربية-دراسة
في الجغرافيا السياسية"

الدراة مصادر الميا وموارداا وجت ار اتها والةياة المائي اإلةرائالي وأام مشاريعها

تناول

وم ططاتها واألطماع اإلةرائالي

ي الميا العر ي

الصراع على الميا والميا ي المفاوضا
ا

ويذلك االةتيطان وأرر على الميا

الدراة بمجموع من التوصيا

وأوص

وتناول

اذير الباح

أبعاد

منها ما

الفلةطاناان:

-1ضرورو أن تعمل الحيوم الفلةطاني على تطوير وتنظيم طرر اةتت ا وانتاج وتو ي الميا
لةطان.

-2ضرورو أن اتمةك الفلةطاناون بحقوقهم المائي

مواردام وأرضهم ومةتقبل وجودام على اذ األرض.

يحقور قانوني وشرعي وطبيعي تمرل ةيادتهم على

-3أن يعطي أصحال القرار الفلةطاني مةىل أحواض الميا الجو ي أولويه
إةرائال للميا الفلةطاني .

-4العمل على ضح الممارةا

ي

اص

لمواجه اةتت ا

اإلةرائالي وأرراا ي أ م الميا الفلةطاني .

-5دراسة طارق قاسم ( ،)2008بعنوان ":االستيطان الصهيوني في وادي األردن"
تناول

الدراة جت ار ي وادي األردن وأاماته االةتراتاجي
أرر العوامل التاري ي

عوامل انتشار و ان

وانتشار وأام الم ططا

المتمري

واألمني

والداني

اإلةرائالي االةتيطاني

وقد أظهر الدراة أرار االةتيطان على البائ

واآلرار الةياةي
و لص

واالجتماعي

األح ال الصهاوني

والرقا ي

الدراة إلى أن إةرائال أوجد

واالقتصادي ي توجيه االةتيطان

والةياة

ي وادي األردن وأام مراحل االةتيطان والمحاور

اها والحواج األمني وتىراراتها.

و ان

وتاريخ االةتيطان ي وادي األردن وأام

والتضاريس والنبا

والةيان واالقتصاد واألمن

أةالال مقاومته لةطاناناك.

بعد اتفار أوةلو رأياك عاماك دا لها أظهرته برامإل أغلل

والتي تشار إلى أن اناك مناطا حاوي ي الضف التر ي اجل أن تضم إلةرائال ي

إطار أي حل نهائي ومنها وادي األردن ويذلك ةع

إلقناع دوا العالم و اص الواليا

المتحدو بىن اناك

مناطا حاوي واةتراتاجي ال يمين إلةرائال االةتتنا عنها ألةبال اةتراتاجي د اعي وديمت ار ي ومائي

وبالتالي ضم اذ المناطا إلةرائال اذا اتطلل من الفلةطاناان وض اةتراتاجي لمواجه الم ططا

اإلةرائالي تقوم على عدو أةس منها" :توحاد وتفعال اللجان الوطني لمقاوم االةتيطان وتطوير عملها
وقيام يا و ا ار الةلط الفلةطاني بحم

التنموي والبني التحتي
المفاوضا

وتشجي

اةتص ح األراضي ودعم صمود المواطنان واقام المشاري

البنا والةين ي وادي األردن

إلجبار إةرائال على وقف عملي االةتيطان .
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ور ت قضي االةتيطان باةتمرار

-6دراسة محمد أمير قيطة ( )2002بعنوان" :المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزه –
دراسة جيوبوليتيكية"
ناقش

أشياله وأنواعه وتو يعه الجت ار ي وأادا ه والمحددا

الد ارة موضوع االةتيطان من حا

المرررو به واآلرار التي ا لفها على الةيان واألرض والبائ .

الدراة ييفي قيام إةرائال ب لا المبر ار

وقد أظهر

للةيطرو على األرض ومن رم التوة رم الضم حا

التر ي التي تمتا بمواق ذا
و رض تتا ار

أامي اةتراتاجي

دمه لتنفاذ م ططا

األمني

انتشر االةتيطان على المةاحا

الواةع من الضف

ةلبي على مجمل الحقور الفلةطاني

مما شيل تىرا ار

جاو ولاتييي على األرض وأن إةرائال ما ال

االةتيطان

مةتمرو ي م ططاتها االةتيطاني للةيطرو

وللحالول دون قيام دوله لةطاني .

على أكبر مةاح من األراضي الفلةطاني

-7دراسة محمد المصري ( ،)2000بعنوان" :التخطيط اإلقليمي لالستيطان الصهيوني في الضفة الغربية-
" 2000 ،1967
تناول
تناول

الدراة بشيل مفصل وباألرقام واإلحصائيا

أاداأ االةتيطان واشياله ومقوما

والعمراني للمةتوطنا

اإلنشا

وتو ي المةتوطنا

والتو ي الجت ار ي للمةتوطنا

وتوصل

يا

االةتيطان والمشاري

حةل المحا ظ والمةاح

ي المحا ظا .

الدراة إلى مجموعه من التوصيا

الجوانل المتعلق باالةتيطان حا
االةتيطاني وال صائ

والةيان والمةاح

الةياني

والمحا ظ وةن

أامها:

-1التصدي الفوري الرةمي والجماااري الفلةطاني عبر طت ممنهج لمواجه االةتيطان.
-2تنمي االقتصاد الوطني لتقلي

االعتماد على االقتصاد اإلةرائالي اص اقتصاد المةتوطنا

ا تنشيت القطاع ال راعي ودعم صمود المواطنان وتربا

اإلةياني وتمدداا لمواجه االةتيطان وتقديم التةهي
-3تنمي الريف من
المةتوطنا .

من

وجودام على أرضهم واقام المشاري

لجلل االةترمار.

ا إقام المشاري التنموي و لا ر

عمل للمواطنان لتنائهم عن العمل ي

-8دراسة عبد الرحمن أبو عرفة ( ،)1984بعنوان :وادي األردن "دراسة تحليليه للخواص البيئية
واالقتصادية والسياسية"
تناول

والمناخ والتر

الدراة ال وا

وأيضاك الموارد الطبيعي والبشري والتي شمل

ال راعي مقوماته وع قاته
و ان

العام لوادي األردن من حا

والجدو االقتصادي لل راع يه

األامي االقتصادي

والةياةي

األرض والميا والةيان

والقاعدو االقتصادي للمةتوطنا

والتضاريس

ويذلك اإلنتاج
ي التور

الدراة أن أراضي الوادي بما تشمله من أراضي صالح لل راع وميا صالحه ل ةتعماا البشر

وال راعي تمرل قاعدو اقتصادي اام لها أرراا على اقتصاد الضف التر ي

لكن األوضاع الشاذو التي

تعيشها المنطق نتاج االحت ا وممارةاته التي تةتهدأ الةيطرو على األرض واميانياتها
11

والتي أد

إلى

تقلي

عدد الةيان اها

وطالما اةتمر االحت ا ال يمين تصور إحدا

تتار إاجابي لصالح المنطق و

الةيان وانه ال يمين إج ار تطوير عاا للمنطق ولن تى ذ مدااا األشمل إال ب نها االحت ا.
التعقيب على الدراسات السابقة:
ي حظ ي الدراةا

األول :الدراةا

الةابق أنها اشتمل

التي اةتهد

على نوعان من الدراةا .

منطق األغوار بشيل

ا

حا

تناول

أحد جوانل المشيل مرل:

"االةتيطان-الميا -الةيان-ال راع " دون ر طها م بعضها أو بباقي جوانل الصراع لتصبح الرري يامل
حوا مةتقبل منطق األغوار الفلةطاني .

الثاني :الدراةا
شامل ري

التي اةتهد

جوانل متعددو من قضايا الصراع الفلةطاني اإلةرائالي ولكن بشيل عام

على االةتيطان ي الضف التر ي

يان

حا

الضف التر ي ضمن اذ الدراةا .
وقد تما

اذ الدراة عن غاراا ي يونها مت صص

األطماع الجاو ولاتكي اإلةرائالي ي األغوار الفلةطاني

الةياةي بان الفلةطاناان واةرائال.

12

منطق األغوار بصفتها ج رئيةي من أراضي
ي منطق األغوار الفلةطاني
وتبر تىراراا على مةتقبل المنطق

وتبح

ي يل

وعلى التةوي

الفصل الثاني
جغرافية األغوار الفلسطينية

المبحث األول :الموقــع والمســاحة.
المبحث الثاني :الموارد الطبيعية واالقتصادية.
المبحث الثالث :التوزيع الديموغرافي.
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-2.1تمهيد:
لةطان :اي الب د الواقع
الشرقي للبحر المتوةت وقد أتاح

ي الج

الجنو ي من ب د الشام غرل قارو أةيا على الةاحل

الحرل العالمي األولى لكل من بريطانيا و رنةا تقةيم ب د الشام وةلخ

لةطان منها وتحداد حدوداا بما اتماشى م م ططاتهما االةتعماري

لتصبح لةطان المنطق الواقع

°34: 15و ﹶ
 °33 :15شماالك ودرجتي طوا ﹶ
°29 :30و ﹶ
بان درجتي عرض ﹶ
°35 :40شرقاك
الشيل وتبلغ مةاحتها حوالي (27009يم )2أي ( 10429مال( )2الدباغ 1991

واي مةتطال

 )15ويحداا

من الشماا لبنان ومن الترل البحر المتوةت ومن الشرر ةوريا واألردن ومن الجنول مصر.
الجبلي

وتنقةم لةطان من الواجه الطبيعي إلى أر أقاليم رئية اي أقاليم الةهل الةاحلي المرتفعا
التور والصح ار .

لكن األحدا

الةياةي التي شهدتها لةطان منذ مطل القرن العشرين المي دي أد

ال ريط الةياةي والجت ار ي لفلةطان يما يظهر ي ال ريط رقم ( )1.1حا
األولى أقيم

علاها "دول إةرائال" ورةم

حدوداا اتفاقيا

مةاحته 20922.023يم 2أي  %77.46من لةطان.

إلى تتاار

قةمتها إلى منطقتان:

الهدن لعام 1949م أعط

اذ "الدول " ما

والراني اعتبر أراضي عر ي محتل بموجل قراري مجلس األمن رقم  242لعام  1967والذي

اعتبر والقرار  338لعام  1973صيان أةاةان ألي تةوي ةياةي

ي الشرر األوةت (األمم المتحدو 2008

 )22ونتاج لذلك تتار الم مح الجت ار ي والديمت ار ي لنراضي الفلةطاني .

وبما أن الدراة ةتتناوا الج الفلةطاني من إقليم غور األردن والذي تم تحداد بموجل التقةيم

الةياةي الناتإل عن حر ي 1948م و1967م ةاتم ت صي

لمنطق األغوار الفلةطاني يىةاس للتحلال الجاو ولاتكى لنحدا

14

اذا الفصل لدراة الحقائا الجت ار ي

الةياةي الدائرو علاها.

ريط رقم ( :)2.1االنشطار الجاوةياةى لفلةطان عام 1948
المصدر( :عمل الباح

باالعتماد ريط الجها المري ي لإلحصا الفلةطاني )2013

15

-2-2المبحث األول :الموقــع والمســاحة.

يطلا اةم وادي األردن أو التور على المنطق التي تق شرر لةطان بانها و ان ةوريا وشرقي

األردن وي ترقها نهر األردن م بحاراته.

التور او قةم من االن فاض [الصدع] اإل ريقي العظيم الذي ابدأ من جباا طوروس ي أةيا

الصتر

وادي عر إلى لاإل العقب

ويةتمر جنوباك ما اكر بةوريا والبحر الما

وينتهي ي بحارو يتوريا

بىواةت إ ريقيا ليس اذا االن فاض ناتإل من تآكل األرض بفعل الميا وانما او نتاج حري
األرض وما أرض التور إال قطع ضيق لهذ القشرو ان فض

الجانبان (الدباغ 1991

مئا

األمتار تح

جائي لقشرو

ةطح النجد على

 )61وينقةم إقليم وادي األردن إلى ر ر أقةام جت ار ي اي:

 -1وادي األردن األعلى :يمتد من جبل الشاخ شماالك حتى بحارو الحول ةابقاك جنوباك.

 -2وادي األردن األوةت :يمتد من بحارو الحول ةابقاك شماالك وحتى الةاحل الشمالي لبحارو طبريا
جنوباك.

 -3وادي األردن األدنى والبحر الما

(غور األردن) :يمتد ما بان بحارو طبريا شماالك والبحر الما

جنوباك بطوا ابلغ 105يم (جامع القدس المفتوح 1999
ومادان اذ الدراة األغوار الفلةطاني

.)41

ذلك الج الذي تم صله قة اكر من منطق غذور األردن

علذذى الجانذذل الفلةذذطاني غر ذذي نهذذر األردن بفعذذل نتذذائإل حذذرل 1948م حاذ
بيةان عن باقي منطق غور األردن وضم

صذذل غذذور الهذوا وغذذور

لنراضي المحتل عام 1948م وبقا

ضذذمن األ ارضذذي المحتل ذ عذذام 1967م والتذذي أطلذذا علاهذذا اةذذم األغ ذوار الفلةذذطاني

باقي منطق التور
لتما اذذا عذذن بذذاقي

مناطا التور واي ج من وادي األردن األدنى والتي ةاتم تناولها ي اذ الدراة .

 :1-2-2الموقع الفلكي.

تمتد منطق األغوار الفلةطاني

واي الشريت الشرقي للضف التر ي

على درج طولي واحدو

 34°:15شرقاك وذلك نظ اكر لقل عرضها وعلى دائرتي عرض ﹶ °29: 5و°32شماالك (قاةم 2008
ﹶ
.)77

باالعتماد على الموق الفلكي لنغوار الفلةطاني

وتطل على شواطئ البحر الما

مناخ مما
الفلةطاني

الشمالي والشرقي

نجداا تق إلى الجه التر ي لنهر األردن

واي منطق من فض عن ةطح األرض واي ذا

هو دا ئ شتا وحار ورطل صيفاك واو ما يعنى أنها منطق تكامل م باقي المناطا

من حا

ال راع واإلنتاج الحاواني وتشجي حري الةياح الدا لي وال ارجي .

-2-2-2الموقع الجغرافي.

حا

يعد الموق الجت ار ي لنغوار الفلةطاني عام ك رئيةياك يمنحها ميان ك مهم ك وش صي ك مما كو
تمرل المنطق الشريت الشرقي للضف التر ي التي يحداا من الشماا ت الهدن إلى الجنول من

بيةان ونهر األردن من الشرر ومن الجنول البحر الما

التر ي

ومن الشرر الةفوح الشرقي للضف

يما يظهر علي ال ريط رقم ( ) 2.2وي حظ أن األغوار تتما بموق اةتراتاجي اام إذ تمرل
16

البواب الشرقي للضف التر ي إلى العالم ال ارجي عبر األردن يما أن وقوعها على طوا الضف التر ي
لنهر األردن باعتبار حاج طبيعي جعل إةرائال تتمةك بها بذريع األامي األمني لها حا

تعتبراا

منطق اصل بان حدوداا الشرقي والجبه الشرقي م العرل " األردن العرار" ويذلك هي تفصل بان
التواجد الةياني الفلةطاني من جه ومحيطه العر ي من جه راني .
-3-2-2المساحة.
تتفاو

مةاحتها أامها:

المةاح الفعلي لمنطق األغوار الفلةطاني نتاج عوامل عدادو تررر ي تحداد

-1العامل الجغرافي :حا

تمتذد مةذاح األغذوار الفلةذطاني حةذل التو يذ الجت ار ذي المشذار إليذه أعذ

بمةذ ذذا اوائي ذ ذ 70يذ ذذم تقريب ذ ذاك وبعذ ذذرض ات ذ ذراوح بذ ذذان  5إلذ ذذى  15يذ ذذم (الموةذ ذذوع الفلةذ ذذطاني 1983
 )408وتقذذدر و ارو ال ارع ذ الفلةذذطاني المةذذاح الفعلي ذ لهذذا بح ذوالي  722000دونذذم (مداري ذ

ارع ذ

أريحا واألغوار  )2005أي ما يعدا 722يم 2أي  %12.77من مةاح الضف التر ي .
-2العامل السياسي :منذذ العذام  1967واحذت ا إةذرائال للضذف التر يذ
على األرض عملذ

و ذرض ةذيطرتها بقذوو الةذ ح

علذى تتاذر الحذدود التضاريةذي المتعذارأ علاهذا لنغذوار ووةذع

وم ططاتها األمني واالةتيطاني

بحا

شمل

الةهل الضاا المحاذي للبحر الما

 11يم جنوباك يما شمل التوة معظم منطق المرتفعا
المبني على أةاس مشروع لون (أبذو عر ذ 1984

مةذاحتها لتذت

م

مذن التذرل ولمةذا

الشرقي لمنطق التور ضمن الح ام االةتيطاني
 )13حاذ

يذان االعتبذار األةاةذي الموجذه ذي

تحداذذد منطق ذ األغ ذوار اذذو الةذذيطرو علذذى المجذذاا األرضذذي الممتذذد بذذان جبذذاا ال لاذذل ذذي الجنذذول وجبذذاا

نابلس ي الشماا و ان نهر األردن ي التذرل باإلضذا إلذى صذح ار ال لاذل والذذي يضذم المةذتعم ار
االةذذتيطاني  :بيعذذا

ااذذرون معالذذو

ومعالي ذ أ ذرايم إضذذا إلذذى ضذذم البح ذر الما ذ

واعتباراذذا ج ذ مذذن األغ ذوار و ذذذلك تكذذون إةذ ذرائال قذذد وةذذع

حتذذى عذذان جذذدي

حذذدود منطق ذ األغ ذوار لتصذذبح المة ذذاح

اإلجمالي لمنطق األغوار حةل التعريف اإلةرائالي 1600يم 2تشيل حذوالي  %28مذن مةذاح الضذف

التر ي

(نحاس 2012

.)13

وبحةذ ذذل اتفذ ذذار أوةذ ذذلو2لعذ ذذام 1995م والذ ذذذي قةذ ذذم األ ارضذ ذذي الفلةذ ذذطاني ومذ ذذن ضذ ذذمنها األغ ذ ذوار

الفلةذطاني إلذذى ر رذ أقةذام يمذذا يظهذذر ذي ال ريطذ رقذذم ( )2.3واذي " Aو Bو "Cبحاذ
منطقه إلى ةيطرو أمني واداري م تلف

ويما او مبان ذي الجذدوا رقذم ( )2.1ذ ن أ ارضذي منطقذ األغذوار

البالغ مجموعها  1155يم 2قد تم تقةيمها إلي المنطق
الفلة ذذطاني األمنيذ ذ واإلداريذ ذ

الفلةطاناان واةرائال والمنطق

والمنطقذ ذ

ت ضذ يذذل

 Aومةاحتها حوالي 85يم 2التي ت ض للةيطرو

 Bومة ذذاحتها حذ ذوالي 50ي ذذم 2وت ضذ ذ للة ذذيطرو المش ذذتري ب ذذان

 Cومةاحتها 1020يم 2وت ض للةيطرو اإلةرائالي الكامل .
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خريطة رقم ( :)2.2الموقع الجغرافي والمساحة لمنطقة األغوار الفلسطينية
المصدر( :باالعتماد على نظام  GISوخرائط )DEM

18

جدول ( )2.1تقسيم مناطق األغوار الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو 2لعام 1995م
تصنيف المنطقة
مناطا مصنفه A
مناطا مصنفه B

نوع السيطرة

المساحة التقريبية كم2

لةطاني

85

المساحة الكلية
7.4

50

مشترك

مناطا مصنفه C

النسبة المئوية من مجموع

إةرائالي

المجموع

4.3

1020

88.3

 1155يم2

%100

المصدر :بتصرف الباحث عن (نحاس )18 :2012،

ونظ اكر لعدم وجود تقدار رةمي لمةاح األغوار الفلةطاني

تقدار مةاحتها

ن الدراة عمد

وتباان بان جمي المصادر التي تناول

إلى تحداد مةاح األغوار "مادان الدراة " على أةاس المنطق الممتدو

من ت الهدن الفاصل بان مدانتي طوباس و يةان شماالك وحتى ت الهدن الفاصل بان الضف التر ي
والنقل جنوباك على الةاحل الشرقي للبحر الما

الشرقي للضف التر ي غر اك وذلك من

المياني العالي

ومن

وبعما يمتد من نهر األردن شرقاك وحتى أقدام المرتفعا

ا اةت دام نظام " "GISو رائت"  "DEMالطبوغ ار ي ذا

ا التحلال المةاحي

ن المةاح الكلي لنغوار الفلةطاني بلت

1108.9يم2

يما يظهر علي ال ريط رقم (.)2.2
-3التقسيم اإلداري :قةم

الةلط الوطني الفلةطاني الضف التر ي إدارياك إلى  11محا ظ

إدارو مناطا الحيم الذاتي الفلةطاني ونتاج لذلك التقةيم ن األغوار تو ع

يظهر من تحلال ال ريط رقم ( )2.2على النحو اآلتي:

بان ةت محا ظا

جدوا رقم ( :)2.2مةاح األغوار الفلةطاني حةل المحا ظ
المحا ظ

يم2

%

طوباس

249

22.46

أريحا

557.9

50.31

نابلس

58.7

5.29

40

3.61

45.5

4.10

لحم

157.8

14.23

المجموع

1108.9

100.00

والبارو

رام

القدس
با

المصدر( :إعداد الباح
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)2014

الدق

بهدأ
يما

خريطة رقم ( :)2.3التقسيم الجيوسياسى لمنطقة األغوار الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو2
المصدر( :باالعتماد على نظام  GISوخرائط )DEM
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-2-2-4التضاريس:
تشيل األغوار الفلةطاني

ج اك أصي ك من التكوين الجاولوجي والتضاريةي لمنطق غور

األردن الممتدو من بحارو طبريا شماالك وحتى البحر الما
ويشا طريقه ي اإلرةابا

بصعوب

البحاري القديم

جنوباك ويجر نهر األردن ي وةت التور

لكن تعترض مج ار بعض العتبا

البا لتي

ليشيل اص ك طبيعياك بان منطق التور الشرقي التي تق دا ل الحدود األردني
:1984

التر ي التي تق دا ل الحدود الفلةطاني (الموةوع الفلةطاني

ا ترقها

ومنطق التور

 )406أما البحر الما

واو بحارو متلق تق على الحدود بان األردن شرقاك و لةطان غر اك واو مةتطال الشيل تقريبا

(األغا 1993

 )119أما أرض األغوار هي مةتوي عموماك وتتفاو

ي اتةاعها إذ ابلغ

اتةاعها حوالي 15يم ي غور أريحا وحوالي 5يم قرل بحارو طبريا وتضاا ي الوةت حوالي 3يم

قرل قرن الحمار واناك انحدا اكر عرضياك يمتد من حا
.)41
الشرر (جامع القدس المفتوح 1999

التور الجبلي

ي الترل إلى نهر األردن ي

وتنقةم أرض األغوار إلى قةمان :األوا الذي الذي مجذر النهذر مباشذرو مذن يذ الجذانبان ويذدعى

ال ور واو دغل يراف األشجار والنباتا

ويتراوح عرضه من  360إلى 1300مت اكر.

والقةذذم الرذذاني ويذذدعى "التذذور" الذذذي الذذي الذ ور وترتفذ عنهذذا بمقذذدار 45متذذر وتفصذذل المنطقتذذان

ذل الرمذادي والتذي ال انبذ
وتما امذا عذن بعضذهما تذ ا مذذن الذتﹶ ﹾ

علاهذا شذي (أبذو عر ذ :1984

)31

واذذي أ ارضذذي وعذذرو محذذددو تعذذرأ محليذاك باةذذم الكتذذار وتتصذذف بحذذدو حا اتهذذا ووعذذورو جوانبهذذا و لواذذا مذذن

النبا

الطبيعي ال ا يد عرض بقاعها عن 3يم.

طبيعي اي:

يما تقةم األغوار من الشماا إلى الجنول إلى وحدا

 -1غور طوباس "بقيع طوباس" :ويبلغ عرضه 5يم وطوله نحو 20يم ويتصف بانبةاط أراضيه
رغم ارتفاعها ي الترل ويجري يه وادي المالح أحد روا د نهر األردن.

 -2غور دامي  :ويبلغ اتةاعه 5يم باةترنا الفتح التي ا ترقها وادي الفارع
األردن حا

ي طريقه إلى نهر

اتة عرض التور قلي ك ويرتف الجانل التر ي للتور يما يعرأ بقرن صرطب الذي

اتكون من يتل جبلي يبارو ترتف 720م عن نهر األردن.

 -3غور صاال :اتة عرض التور ي اذ المنطق ليصل نحو  8يم ويتة عرض ال ور الذي
انفصل عن التور بوضوح بفعل األرض الوعرو ويجر

العوجا األدنى اللذان اجريان مةا

نهر األردن.

ي اذا التور وادي الفارع األدنى ووادي

10يم ي موا او نهر األردن رم انجر ان شرقاك ويصبان ي

 -4غور أريحا :واو ةهل طويل متلا من الشرر والترل بحا ا

من األراضي المرتفع الوعرو ويجر

اها وادي القلت المتعرج وين فض اها ال ور عن التور نحو 40م ويبلغ اتةاعه قراب  2\1يم

وعرض التور 15يم ويبدو البحر الما

يىنه اةتمرار لةهل أريحا من الناحي الجنو ي

الةهل قم جبل قرنطل التي تشرأ على المنطق يلها (الموةوع الفلةطاني 1984
21

وحف بهذا
.)408

-2-2-5المناخ:
لعل الموق الجت ار ي لنغوار الفلةطاني

باعتبار ميون رئيةي من منطق غور األردن دو اكر
والنشاط العمراني وال راعي

ااماك ي تحداد م مح المناخ والذي له تىرار مباشر على الكرا الةياني
والرعوي والتطا النباتي والذي اتطابا م رائت تو ي الح اررو واألمطار والتي يان

التالي:

على النحو

-1درجات الحرارة:
ترتف درجا
تصل معدال

الح اررو ي األغوار

الح اررو الدنيا

 32-17درجه مئوي
 40درجه مئوي

ا صل الشتا عن معدلها ي المناطا المجاورو حا

ا اذا الفصل بان  13- 4.5درجه مئوي
الح اررو ي الصاف حا

بانما ترتف درجا

تتراوح الدرجا

والعظمى ما بان  48-43درجه مئوي وتت ااد درجا

عن ةطح البحر نجداا ي البحر الما

أما العظمى تتراوح بان
الدنيا بان-36

الح اررو بحةل االن فاض

مر تصل إلى ما بان  55-50درجه مئوي

ان فاضه الحاد عن ةطح البحر (أبو عر

1984

تتراوح بان  45و( % 50الدباغ 2003

.)93

-2األمطار:

نتاج

 )28أما نةب الرطوب هي متوةط

تعتبر منطق األغوار من المناطا الفلةطاني التي تقل اها يمي األمطار ألنها تق

ي

ظذل المطذر ويذ داد اهذا معذدا التب ذر بةذبل ان فذاض اذذ المنطقذ عذن مةذتو ةذطح البحذر ألكرذر
من  400متر إضا إلى ارتفاع درجا

الح اررو األمر الذي اردي إلى التب ر وقل األمطار.

ويت ذراوح معذذدا ةذذقوط األمطذذار بذذالمليمت ار

بذذان  152.6مذذم ذذي أريحذذا و88مذذم شذذماا البحذذر

 )93وعموماك تقل األمطذار يلمذا اتجهنذا مذن الشذماا إلذى الجنذول ويذذلك
الما (الدباغ 2003
من الترل إلى الشرر حاذ ييذون معذدا ةذقوط األمطذار ذي األغذوار اتذراوح بذان 160مم/ةذن علذى
طذذوا الجبه ذ التر ي ذ

ويصذذل إلذذى  50مم/ة ذن

الفلةطاني 2010

.)9

علذذى طذذوا الجبه ذ الش ذرقي

وتقذذدر معذذدال

الواصذذ ذذل إلذذ ذذى الميذذ ذذا الجو ي ذ ذ ذ ذ ذ ذذي منطق ذ ذ ذ أريحذذ ذذا بح ذ ذ ذوالي  6-5ملاذ ذ ذذون م/3ة ذ ذ ذن
-3الرياح:

تتعرض منطق األغوار لر ر أنواع من الرياح ي العام واي:

(ةذ ذ ذذلط الميذ ذ ذذا

-1الرياح التجاري  :واي رياح جا ه تهل ي صل الصاف وتررر على شماا المنطق
تىراراا يلما اتجهنا نحو الجنول.

التتذي ذ

ويضعف

-2الرياح الشرقي  :وتعرأ بال ماةان واي رياح جا جداك تىتى من الصح ار وتكون محمل بالتبار
وتتىرر بها المنطق ي شهري أبريل ومااو.
22

-3الرياح العيةي الماطرو :وتهل على المنطق
يلما اتجهنا نحو الشرر (قاةم 2008

ا صل الشتا من الجنول التر ي ويقل تىراراا

.)12

-2-3المبحث الثاني :الموارد الطبيعية واالقتصادية:
تعتبر أرض األغوار الفلةطاني
الفلةطاني عام

حا

-2-3-1األرض:

شاةع

ذا

طبيعي مما و جعلتها من أغنى المناطا

صائ

تمتلك مجموع من الموارد الطبيعي واالقتصادي

واى من أام الموارد الطبيعي

أاما:

نظ اكر لوجود مجموع من ال صائ

بالمقارن م مةاح األراضي الفلةطاني

المما و

مةاح

هي ذا

يما ذير ةابقاك إذ تقدر مةاح أراضي األغوار حوالي

 722000دونم يصلح منها لل راع  280000دونم [ ]%38.78أما المةاح المةتتل من قبل

الم ارعان الفلةطاناان تتراوح بان  50-48ألف دونم أما المةاحا
ألف دونم يما قام

ةلطا

تبلغ 72

المصادرو إلقام المةتوطنا

االحت ا اإلةرائالي ب غ ر المنطق المحاذي لنهر األردن بعرض 5-3يم

وباقي المةاح اي أراضي جبلي غار قابل لل راع (و ارو ال راع الفلةطاني . )2005

مةتو ةطح البحر مما يعطاها

وتوصف أراضي األغوار بىنها د ائ طبيعي يونها تق تح

ما منا ي نةبي من حا ارتفاع درجا الح اررو صيفاك واعتدالها شتا ك اذ المةاح يمين اةتت لها ي
النشاط ال راعي لتتطي حاجا الفلةطاناان لنةوار المحلي و الصناعا ال راعي وتو ار ر التصدار
يبار حا
اك
يما أن مةاحتها الشاةع تمرل م وناك جت ار ياك واةتراتاجياك

لل ارج

مشاري إةيان وم ار ا عام

الةتيعال ال يادو الةياني الفلةطاني

ةياني من فض جداك تقدر بحوالي  83رد/يم 2يما أن المما ا
األغوار يمين اةتت لها ي تطوير قطاع الةياح و الصناعا

الةياحي األرري والداني المنتشرو اها .

يمين اةتت لها إلقام

اص وأن األغوار تعتبر ذا
المنا ي والطبيعي ال

الةياحي

يرا

ب ألرض

اص م وجود المواق

-2-3-2المياه:

تعتبر الميا المورد األةاةي واألام بعد األرض ي األغوار الفلةطاني

متما و نةبياك بو رو موارداا المائي

ذيراا الحقا" وج مهم
منطق جا

أو شب جا

على الرغم من أن ج

مهم منها غار مةتتل ألةبال ةياةي "ةاتم

ر اتم مصادرته واةتت له من قبل ةلطا
حا

تن فض يميا

يظهر ي ال ريط رقم ( )2.4ومن

االحت ا وتق األغوار بمعظمها ي

األمطار إلى معدال

متدني

إال أن أرض األغوار ويما

ا التحلال الهادرولوجي تعتبر ممر لكميا

اآلتي من الوديان ويذلك مةتودع اائل من الميا الجو ي

والروا د النهري .

ض م من الميا

التي تصل باطن األرض عن طريا المةي

وتتو ع أام مصادر الميا ي األغوار الفلةطاني على النحو اآلتي:

23

التي تعتبر مناطا

خريطة رقم ( :)2.4التحليل الهيدرولوجي لمنطقة األغوار الفلسطينية
المصدر( :باالعتماد على نظام  GISوخرائط )DEM
24

-2.3.2.1مياه األمطار :ابلغ معدا ةقوط األمطار ي األغوار من الجنول إلى الشماا ما بان 150
 250ملم ةنوياك (و ارو ال راع  )2005واي نةب من فض لكن يمين اةتت لها لتحقاا مردود إنتاجيلبعض المحاصال ال راعي و اص الحبول.

-2.3.2.2المياه الجارية :نظ اكر الن فاض األغوار عن ةطح البحر قد أصبح

المتد ق من المرتفعا

المحيط به ويعتبر نهر األردن المورد األوا للميا

مري اك لتجم الميا

ي األغوار تحرم ةلطا

االحت ا اإلةرائالي الفلةطاناان من حقهم المشروع ي حصتهم من ميا نهر األردن والتي

بموجل مشروع جونةون والتي تقدر بنحو  330ملاون مم/3ةن
ةتانا

القرن الماضي (و ارو ال راع
ومن

الجنول اي:

والتي اةتول

.)2005

ا الجدوا رقم ( )2.3اتبان أن أام األودي التي تجر

صص

علاها إةرائال منذ مطل

ي األغوار من الشماا إلى

-1وادي الفارع  :وينب من جباا نابلس ويقدر ما يحمله ي العام من  62- 45ملاون م 3واو من

أام روا د نهر األردن بعد وادي جالود (الدباغ 1991

.)82

 -2وادي العوجا :تنتهي يه األمطار الهابط من ت ا قري يفر مالك وتةار ي مج ار إلى أن تصل

ي نهر األردن ويقدر جريان وادي العوجا 3ملاون م 3ةنوياك.

-3وادي النويعم  :يحمل األمطار المتد ق من نواحي قر الطاب ورمون ودار دوان ويصل ي نهر

األردن عند جةر الملك حةان.

-4وادي القلت :تنتهي يه األمطار المنحدرو من ت ا البارو وعناتا والرام وتنتهي ي نهر األردن عند

م اض حجل ويقدر جريان القلت نحو  3ملاون م 3ةنوياك (دائرو الرقا الفلةطاني

.)24

1990

جدول ( :)2.3يبين معدل تدفق الوديان في األغوار.

معدل الجريان السطحي  /م

معدل السقوط المطري/

الحوض المائي السطحي/

وادي األحمر

300

1-2

وادي الفارع

500

3.5-11

وادي العوجا

350

2-3

وادي القلت

450

3-11

وادي النويعم

350

1-2

وادي المالح

200

1

المجموع

2150

11-30

م/3ساعة

مليمتر/ساعة

مليون م3

المصدر( :سلطة المياه الفلسطينية  ،2010،ص)27

-2.3.2.3الينابيع والمياه الجوفية :نتاج لتضاريس المنطق
األمطار الهاطل

ور المرتفعا

الجبلي

تنصرأ إلي ال انا
25

ن يميا

المائي التح

يبارو من ميا
أرضي

التي تعد

المصدر الرئيس للت ود بالميا ي يا
ان الترةبا

يعتبر

مناطا األغوار وذلك إما عن طريا اآلبار أو الانابي

الحدار و ان األاوةان المائاان من أام ال انا

والتي تةتتل ميااا لكا االةت داما

يما

المائي المتجددو ي األغوار

من الميا وتتتذي الميا الجو ي ي اذان ال انان عن طريا

التتذي المباشرو الناتج عن األمطار والجريان الةطحي للوديان باإلضا
الجو ي من المناطا الجبلي (ويال و ا لننبا

إلى التتذي الجانبي للميا

 .)2014وتتمرل الميا والانابي الجو ي ي:

-1الحوض الشرقي :واو أحد األحواض المائي الهام ي لةطان ويقدر م ونذه المذائي بحذوالي 171

ملاذذون م 3ذذي الةذذن
م/3ةن

وتةذذتهلك إة ذرائال منذذه  40ملاذذون

تةذذتهلك الضذذف التر ي ذ منذذه  54ملاذذون م/3ة ذن

ويتبقى منه 78ملاون م/3ةن غار مةتتله (ة مه 2008

.)59

-2الينابيع :اوجد ي األغوار العداد من الانابي المتد ق ي مناطا عدو يقدر عدد الرئيةذ منهذا حذوالي
يمذذا يقذذدر المعذذدا العذذام للتذذد ا الةذذنوي لهذذذ الانذذابي

المائي ذ الجبلي ذ

22انبوعذاك تتتذذذ ميااهذذا مذذن الطبقذذا
بحذوالي  44ملاذذون م/3ةذن باإلضذذا إلذذى مجموعذ انذذابي الفشذ
 100ملاون م/3ةن

(ويال و ا لننبا
العوجا

التذذي ابلذذغ معذذدا تصذريفها مذا بذذان -80

واي من الميا المالح التي تنب من عان الفشذ

.)2014

علذى الشذاطئ التر ذي للبحذر الماذ

ويوضح للجدوا رقم ( )2.4أام اذ الانابي " :القلت الداوك النويعم
الشبلى بردل

صاال البادان الفارع

ملاون م/3ةن .

الةلطان

الشوص

عان البيضا " ومعدا تد قها الةنوي البالغ 100-80

جدول ( :)2.4عدد الينابيع في األغوار ومعدل تدفقها السنوي لعام  2008بالمليون م.3

المنطقة

عدد الينابيع

المعدل العام السنوي /م م3

معدل التدفق السنوي /م3

أريحا

4

13.5

9.7

وادي القلت

5

7.5

3.6

العوجا

1

11.3

2.55

العقر اني

2

1.6

0.15

الجفتلك

1

0.7

0.52

النصاري

1

1

0.2

الفارع

2

6.82

2.83

عان البيضا

3

0.3

0.13

بردل

5

1.7

0.54

المجموع

22

44.0

20.3

البحر الما

100-80

مجموع الفش
المصدر( :سلطة المياه الفلسطينية ،2010،ص)11

 -3اآلبار االرتوازية :اوجد ي منطق األغوار حوالي  209بئر حفر معظمها قبل عام 1967م

ألغراض الري والشرل واي بار اتراوح أعماقها بان  100-50م وطاقتها اإلنتاجي قلال
26

وعدد اآلبار

العامل منها  89بئر قت يما ابان الجدوا رقم ( )2.5يةت دم معظمها ي ال راع
ل ةت راج الةنوي آل ر عشر ةنوا

بلغ المعدا العام

حا

من تلك اآلبار حوالي 12-10ملاون م/3ةن (ويال و ا لننبا

 )2014وتتراوح طاقتها اإلنتاجي ما بان  14-12م 3ي الةاع

أي ما يعادا 13ملاون م 3ي الةن

ويبلغ المجموع الكلى لميا الانابي واآلبار حوالي  45.5ملاون م/3ةن (و ارو ال راع . )2005
جدول( )2.5توزيع اآلبار في األغوار الفلسطينية

كمية االستخراج

المنطقة

عدد اآلبار الكلية

عددا آلبار العاملة

لعام/2009م م3

أريحا

93

28

107

دار حجل

2

0

0

العوجا

9

7

.43

8

4

.14

18

16

4

صاال

1

1

.06

الجفتلك

27

23

208

ال ادا

3

2

.35

مرج نعج

13

7

.8

بردل

8

1

.09

المجموع

209

89

11

ورش با

دوجن

وادي الفارع

المصدر( :سلطة المياه الفلسطينية  ،2010،ص)9

-2-3-3موارد البحر الميت:
يحتوي البحر الما

 %26-24أم ح معدني
الما

على العداد من الرروا

الطبيعي

ميااه المالح والمرو تحتوي على

تقدر اذ األم ح الذائب يه نحو ةت أضعاأ ما ي المحيطا

ويعتبر البجر

مةتودعاك يبا اكر لمصادر الرروو المعدني ي لةطان ومن أامها:

-1يلوريد البوتاةاوم :ويةمى البوتاس ويةتتل يةماد ييميائي ويةت دم ي صن البارود والداان

والصابون وال جاج واألصباغ والورر وغاراا وقدر ما تحتويه البحارو حوالي  2000ملاون طن متري
واذ الكمي تكفي العالم مئا

الةنان.

-2يلوريد المتنيةاوم :واو الذي ييةل ميا البحارو مذاقها المر وما تحتويه البحارو من اذا المعدن

نحو  22000ملاون طن ويد ل ي صناع الطائ ار

الصو ي وتنعيمها يما يةت دم ي الصناعا

(الدباغ 1991

.)85

والمعادن و ى صناع النةاإل لتلان األلياأ

الكيميائي يمادو أةاةي تتىلف منها بعض التراكال

-3يلوريد الصوداوم :واو الملح العادي وقدر ما تحويه البحارو منه بىكرر من 11000ملاون طن

ويةتعمل ض ك عن الطعام ي صناع الصابون وغاراا.
27

 -4بروماد المتنيةاوم :ويقدر ما تحويه البحارو منه بنحو 980ملاون طناك ويةتفاد منه ي ن

التصوير وتريال األدوي

واطفا الحرائا و ى صن القنابل والمنةوجا

البتروا وغاراا.

وتقدر يماته بنحو  6000ملاون

-5يلوريد الكالةاوم :واو الذي ييةل ميا البحارو الل وج ال يتي

طن واةتعماله قلال.

-6الما الرقال :ويةتعمل ي الصناعا

التجاري

واةت راج بن ين الطائ ار

النووي .

ري من األم ح ويعتبر البوتاس والبروم من أام منتجا

 -7ض ك عن أنواع
(الدباغ 1991

من

.)87

البحارو من الواجه

-2-3-4السياحة واآلثار:

تمرل الةياح راني أام الموارد االقتصادي بعد ال راع

أام الصناعا

ي العصر الحدا
والمواق الداني

"المواق التاري ي

حا

ي األغوار الفلةطاني

تمتلك األغوار الفلةطاني يل مقوما

والمواق األرري

والمواق الطبيعي

التي تعتبر من

التصني الةياحي مرل
ل والمناخ

والجماا الطبيعي ال

المما " باإلضا إلى تكامل ذلك م التما الةياحي ي لةطان التي تملك  %75من المواق الداني ي
المنطق

اص

الفلةطاني

ي با

اص

لحم والقدس

ي منطق أريحا وجواراا

أ فض نقط على اليابة ي العالم
يةينها اإلنةان
. )228

مما اجعلها قبل الةياح من يا

التي تعد من أام المناطا الةياحي

لكونها

ي لةطان

وأقدم مدان يه والتي يعود تاري ها إلى عشرو الأ عام وأوا مدانه

و تنتشر اها ما يقرل من  80موقعاك ررياك و دانياك ومعظمها غار مةتتل (مةلم 1997

وتنقةم الةياح ي األغوار الفلةطاني

 -1ةياح

أرجا العالم

و ى األغوار

رري

حا

قمران تل الةلطان.

إلى أر ع أقةام اي:

تضم المواق األرري التالي  :قصر اشام دار قرنطل طواحان الةير

 -2ةياح داني للطوائف المةيحي

ر

يونها تضم المتطس على نهر األردن الذي تعمد يه الةاد

المةيح عليه الة م والحتوائها على العداد من األدارو والكنائس مرل "دار قرنطل دار حجل

الكنية القبطي

والكنية الروةي

والكنية الاوناني

المةيح.

 -3ةياح ع جي  :بةبل وجود البحر الما

ويذلك شجرو الجما التي اةتظل بها الةاد

ووجود التر الطاني والتي تحتوي على العداد من

األم ح التني والهام للجةم التي يقصداا العداد من الةياح للع ج.

 -4الةياح البائي  :بةبل طبيع المناخ الذي ةاام ي إاجاد بائ نوعي وحاوي على المةتويان النباتي
أو الحاواني وتبان اإلحصا ا

أن عدد الةياح األجانل الذان اروا األغوار بلغ عام -2007

2008م نصف ملاون ةائح أجنبي وملاون ةائح لةطاني من ةيان المحا ظا

(محا ظ أريحا واألغوار 2010

.)11
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الشمالي

مما ةبا اتضح أن األغوار الفلةطاني تتمت بموارد طبيعي واقتصادي و ارو
تمتلك الكرار مما يمين أن تقدم من إةهاما

الم تلف

" راعي

وتجاري

وصناعي

الفلةطاناان إلاها

تنموي وتطويري

ي النواحي االقتصادي

وةياحي " باإلضا إلى إمياني إقام المدن العمراني الحدار

واةتيعال أعداد مت اادو من الةيان
المةاحا

اص

لذلك هي

اص

ي حال قيام دول

لةطاني وعودو أالأ ال جئان

الواةع من األراضي ال راعي " والتي تقدر ل(  )400ألف دونم" ةوا

المةتتل منها أو التي لم اتم اةتت لها بعد والميا الو ارو ةوا من الميا الجاري أو من الميا الجو ي
التي يمين اةتت لها ي تطوير قطاع ال راع

أما باقي المةاحا
البني التحتي
ر

والتي ال تصلح لل راع

والةياحي

من أجل االةته ك الدا لي وتصدار الفائض لل ارج

نه باإلميان اةتت لها ي إقام المدن العمراني

ومشاري

والمدن الصناعي وغاراا مما يةاام ي تدعيم االقتصاد الفلةطاني و لا

لنادي العامل و يادو الد ل القومي اإلجمالي.

لكن عمليه تنمي وتطوير موارد األغوار الفلةطاني

الفلةطاني ما ال

تواجه تحديا

صعب

واةتت لها ي بنا وتطوير االقتصاد

اص أن االحت ا اإلةرائالي لنراضي الفلةطاني ما اا

قائما ويةعي إلي الةيطرو الفعلي على األرض واميانياتها ونهل موارداا وحرمان الفلةطاناان من
حقوقهم اها.

-2-4المبحث الثالث :التوزيع الديموغرافي:

يان التور الفلةطاني من أقدم المناطا التي ةينها البشر ما قبل التاريخ ومن مدنه التي

ا دار

مدان
يان

ي تلك العصور :أريحا التي تعود ي نشىتها إلى نحو عام  7000قبل المي د باعتباراا أوا

ي العالم عر

تقوم على تالي

حتى الاوم و يةان التي يان

التةوا بجوار البحر الما

عامرو ي نحو  4000قبل المي د والبلدو التي

تعود بتاري ها إلى ما قبل  3400عام قبل

المي د وير البعض أن التور ةبا ي عمرانه وةينا المناطا الفلةطاني األ ر التي يان
متطاو بالتابا

الكريف

(الدباغ 1991

.)95

حانئذ

وقد مر على التور أقوام عدو منهم من اةتوطنها وعمراا مرل الكنعاناان الذان ن لوا إليه ي

األلف الرالر قبل المي د وأقاموا ي م تلف أنحائه القر والمدن التي نم

وتوةع

وا دار بفضل

صل األرض ونشاط الةيان ومنهم من جا غا ياك يالاهود ي القرن الراني عشر قبل المي د حا

أحرقوا أريحا وأالكوا جمي أالها وأ ذوا أموالهم (الموةوع الفلةطاني 1984

األ ر "يالةاناون ي القرن الةاب قبل المي د البطالم

 )410ومن األقوام

الةلوقاون الرومان الذي ا دار التور ي

عهدام و ى عهد قةطنطان الكبار  331-301مي دي انتشر المةيحي ي بعض مدن التور و ى

عهد البا نطاان حا
لةطان ويان

بنا

عدو ينائس وأدار رم جا العرل المةلمون ي 13ه634/م و تحوا

مدن التور عامرو و اارو " (الموةوع الفلةطاني 1984
29

.)410

و ى مطل القرن العشرين و اص
تح

ي أعقال الحرل العالمي األولى 1917م وقع

لةطان

حيم االحت ا رم االنتدال البريطاني الذي اةتمر حتى العام 1948م و ى اذ الفترو شهد

لةطان مرامرو تقةيمها و رع جةم غريل اها مما يان له األرر الكبار على طبيع الةيان وتو يعهم

أما بالنةب لمنطق األغوار نها قةم
ولوا القدس الذ

إدارياك ي 1939م

ضم قضا أريحا (التنيما

نه والذي ةييون مد

2012

بان لوا الجلال الذي ضم قضا بيةان

 )77وبما أن قضا أريحا او الج

لدراة التو ي الديمت ار ي والتطور الةياني ي األغوار الفلةطاني

األام
يىحد

العوامل المهم والمرررو ي التحلال الجاو ولاتكى لمنطق الدراة .

- 2-4-1التطور السكاني في األغوار الفلسطينية في الفترة ما قبل عام 1948م:
يعتبر قضا أريحا ومري مدان أريحا من أام المناطا التي يان

الفلةطاني

حا

بلت

عامرو بةيانها ي األغوار

مةاح القضا عام 1944م 340.7يم 2ال يملك اها الاهود أي شبر.

و لغ عدد الةيان ي قضا أريحا عام 1922م " 1919نةم " مو عان يما الي :المةلمون

( )1769نةم

المةيحاون( )144نةم

( )3483نةم

مو عان يما الي:

المةلمون ( )2949نةم
وال داناون ( )3نةم

الاهود ( )6نةم

المةيحاون ( )263نةم

و ى العام 1931م ارتف عدد الةيان إلى

الاهود ( )243نةم

و ى عام 1944م بلغ عدد الةيان  4586نةم

1937م :العوجا والداوك والنبي موةى والنوعيم

المةتقرون يه ام :النصا ار

العرينا

الكعابن

ويان اذا القضا يضم ي عام

ض ك عن قبائله البدوي

وغارام (الدباغ 1991

والدرو

( )2نةم

وأريحا نفةها ومن البدو

.)527

-2-4-2التطور السكاني في األغوار الفلسطينية في الفترة ما بين 1967-1948م:

اعتبر يل من أريحا و يةان مري ين يبارين لتجم الةيان العرل ي األغوار غر ي نهر

األردن على مدار التاريخ وحتى العام 1948م حا
1948م إلى تقةيم منطق األغوار بحا

أد

األحدا

الةياةي التي رضتها حرل

صل الج الشمالي والذي ضم بيةان وجواراا عن الج

الجنو ي والذي ضم أريحا وجواراا وبالتالي انتهى الوجود العر ي ي القةم الشمالي من األغوار
نتاج احت ا مدان بيةان وتدمار نحو عشرين قري عر ي عام 1948م و ى المقابل قد ا داد
أامي القةم الجنو ي نتاج تو ر األادي العامل التي نتج

عن لجو عش ار

الفلةطانان اللذان أبعدوا قة اكر من م تلف مناطا لةطان (أبو عر 1984
األكبر منهم ي أر ع م يما

أنشىتها ويال غو ال جئان األونروا

اآلالأ من العرل

 )72واةتقر الج

أرر ذلك على طبيع التو ي

الةياني وتطور ي األغوار بعد أن يان يةين المنطق بضع الأ من الةيان قبل العام 1948م
لكن بعد ذلك ا دار األغوار و اد عدد الةيان وانتشر القر على طوا نهر األردن حا

األرض ال صب وتو ر الميا حا

يان

اذ القر تتب يل من قضا أريحا وقضا نابلس يقري
30

أبو ةدر التي قدر عدد ةيانها قراب 206نةم
واةعادو التي يان يقطنها 238نةم

نةم

244نةم
والنويعم

ومرج نعج قراب 448نةم

وميحان الةمن قراب  160نةم
وعان البيضا 543نةم

(الدباغ

1991

والةا يو 140

وقري دار أبو ةوس

)225-220

وقري العوجا

والداوك والتي دمإل عدد ةيانها م مدان أريحا التي بلغ عدد ةيانها حوالي 2840نةم

ي العام 1945م وأصبح ي العام 1961م 10166نةم

العام  1961باةترنا بلدو أريحا
1991

 53814نةم

أما قضا أريحا قد بلغ تعداد ةيانه ي

معظمهم من العائدان [ال جئان] (الدباغ

 )251وبالتالي شهد قضا أريحا يادو يبارو ي أعداد الةيان

وصل تعداد ةيانه عام 1952م حوالي  49099نةم
التر ي البالغ حوالي 742285نةم
 66281نةم

ا اذ الفترو قد

شيلوا ما نةبته  %6.6من ةيان الضف

واةتمر عدد الةيان ي ال يادو حتى بلغ عام 1961م حوالي

شيلوا  %8من ةيان الضف التر ي اللذان بلتوا ي نفس العام حوالي 805450

نةم (قاةم 2008

 )18لكن اذ ال يادو المتتالي ي أعداد الةيان ي األغوار الفلةطاني لم
بشيل حاد نتاج أحدا

تةتمر بعد عام 1967م وانما ان فض

حرل 1967م يما ةابان الحقا.

-2-4-3التطور السكاني في األغوار الفلسطينية خالل الفترة ما بين  1994-1967م:
نتاج أحدا

أ ري حا

حرل 1967م

عاش الفلةطاناون م اررو التشرد واإلراال اإلةرائالي مرو
واج ار ا

يان للحرل وما تبعها من أحدا

ةياةي وعةيري إةرائالي

مباشر
اك
انعياةاك

على الةيان وتريابهم بانما يان عدد ةيان األغوار الفلةطاني قبال الحرل يقدر  250ألف نةم

تراج بعد الحرل بشيل يبار نتاج لحال الذعر واإلراال التي ةاد
اضطر أكرر من  70ألف نةم للن وح نحو الضف الشرقي
جبر لم ابا منهم ةو  2500نةم

ةو  500نةم (أبو عر 1984

ي أعقال الحرل

من مجموع  40ألف ةين

ومن أصل  12ألف نةم ةين

قد

م يم عقب

م يم عان الةلطان لم ابا

 )72و ى مقابل تراج أعداد الةيان العرل عمل

إةرائال على تتاار التريال الديمت ار ي للمنطق من

ا االةتعمار االةتيطاني بحا

أد ل

أعداداك من الاهود ليةتوطنوا اها و قاك لنظري االةتيطان الصهاوني التي تهدأ إلي تتار الما ان
الةياني ي المنطق لصالحها وانا البد من اإلشارو إلى مجموع م حظا

الديمت ار ي

ا اذ الفترو " 1994-1967م" تتمرل ي اآلتي:

تتعلا بالوض

 -1إن عدد الةيان العرل ي األغوار لم ا د عن عشرين ألف نةم حتى العام 1970م وارتف

نتاج لل يادو الطبيعي إلى  22ألف نةم عام 1975م ووصل إلى  26ألف نةم عام

1978م (أبو عر 1984

.)73

 -2تواصل ارتفاع أعداد المةتعمرين الاهود ي المنطق من  1180مةتعمر عام 1975م إلى
نحو  4000مةتعمر عام 1978م وحتى العام  1980بلغ عدد العائ

اةتوطن

األغوار  80عائل

وتقيم ي  32مةتعمرو

الاهودي التي

من أصل  530عائل يان من الم طت أن تةتوطن األغوار

ا اذ الفترو (أبو عر 1984
31

.)73

 -3إن األرقام اإلحصائي للةيان

ا اذ الفترو يان

متتارو لعدو أةبال منها:

-1الهجرو المتادرو والمةتمرو من المنطق و اص إلي عمان.
-2الهجرو الوا دو إلى المنطق

ويقوم بها المدناون واي

-3الهجرو الفصلي والموةمي المرقت

ذو ي النقصان.

اص ي صل الصاف.

-4عدم إعطا أرقام صحيح عن الةيان ال جئان العتقادام بىنها ترتبت ببطاق اإلعاش
وم صصاتها (دائرو الرقا الفلةطاني 1990

-5غيال المرةةا

اإلحصائي المت صص الرةمي

على أن ييون مصدر المعلوما

مرتبت باألجندو اإلةرائالي .

.)28

بةبل وجود االحت ا والذي حر

-2-4-4التطور السكاني في األغوار خالل الفترة ما بين 2013-1994م:
ي العام 1994م وتولاها لمهامها ي إدارو المناطا

م إقام الةلط الوطني الفلةطاني

الفلةطاني حةل اتفار أوةلو االنتقالي قام الةلط الفلةطاني بتقةيم األغوار الفلةطاني إدارياك بان
محا ظا حا تري الةيان الفلةطاناون اها يما اتضح من الجدوا رقم( )2.6واي على
ر

النحو التالي:

 -1محافظة أريحا واألغوار :ومرل
تجم ةياني ام" :مرج نعم

الرقل الجت ار ي والةياني الرئيةي ي األغوار حا
ال ادا

ضم

12

مرج الت اا الجفتلك صاال العوجا النويعم

عان

الداوك م يم عان الةلطان أريحا م يم عقب جبر النبي موةى " يما او مبان ي الجدوا

رقم ( )2.6بلغ عدد الةيان " 31501نةم عام 1997م" وارتف إلى " 42320نةم ي عام
2007م " رم وصل إلي " 49390نةم ي العام 2013م ".

-2محافظة نابلس :وضم
شبلي روش با

أر ع تجمعا

دجن" و لغ عدد ةيانها مجتمع نحو"  "5530نةم عام 2007م وحوالي" "6348

نةم ي العام 2013م.

-3محافظة طوباس :وضم

يردل

ةياني صتارو العدد اي" :العقر اني

با

دجن عان

مة تجمعا

ةياني صتارو العدد اي" :بردل

عان البيضا

المالح وادي الفارع " و لغ عدد ةيانها " 6111نةم " عام 2007م ي حان بلغ عدد ةيانها

حوالي " "7482نةم عام 2013م.

ويبذذان الجذذدوا رقذذم ( )2.6أن المجمذذوع الكلذذى لةذذيان األغ ذوار الفلةذذطاني قذذد قذذدر بح ذوالي

 63220نةم عام 2013م أي ما يعادا  %2.3وحوالي  %1.4من جمل ةيان الضف التر ي
وةيان األراضي الفلةطاني البالغ عددام  2 719112نةم
ي نفس العام.

ومن ناحي راني تعتبر األغوار الفلةطاني

بلت

الكرا

الةياني ي األراضي الفلةطاني
32

ونحو 4420549نةذم علذى التذوالي

أقل المناطا الفلةطاني يرا

بالةيان حا

ي منتصف العام 2013م  734رد/يم 2أما ي

الضف التر ي
والتي بلت

يان

 481رد/يم 2ويان

محا ظ أريحا واألغوار األقل يرا

 83رد/يم 2الاها محا ظ طوباس والتي بلت

لإلحصا الفلةطانى 2013

بان المحا ظا

 151رد/يم( 2الجها

.)25

جدول( )2.6التجمعات السكانية في األغوار ،حسب نوع التجمع وتقديرات أعداد السكان خالل األعوام"
"2013-2007

المحافظة

التجمع

أريحا واألغوار

2007

نوع

2010

2013

التجمع
َم ْرج َن ْع َج
ال ادا

2

706

768

834

2

1403

1526

1658

مرج الت اا

2

200

218

237

الجفتلك

2

3666

3987

4334

صاال

2

1064

1157

1258

العوجا

1

4067

4423

4808

النويعم

2

1229

1337

1453

عان الداوك الفوقا

2

810

881

958

م يم عان الةلطان

3

3119

3392

3688

أريحا

1

18110

19696

21411

م يم عقب جبر

3

7084

7704

8375

النبي موةى
َ
تجمعا أ ر

2

305

332

361

2

12

13

14

بردل

2

1612

1784

1973

عان البيضا

2

1145

1267

1402

يردل

2

302

335

370

المالح

2

364

403

446

وادي الفارع

2

2688

2975

3291

العقر اني

2

990

1061

1137

عان شبلي

2

331

355

380

دجن

2

3448

3695

3958

2

761

815

873

-

53416

58124

63221

طوباس

نابلس

با

روش با
المجموع

-

دجن

المصدر (:الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)2013،
33

المري ي

-2-4-5الخصائص السكانية واالجتماعية األساسية للسكان:
الةياني واالجتماعي األةاةي للةيان ي اآلتي:

تتمرل ال صائ

-1التركيب العمري للسكان :يعتبر مجتم منطق األغوار مجتم

تى حا

تشار البيانا

الواردو

ي الجدوا رقم ( )2.7بىن عدد الةيان الذان تتراوح أعمارام بان (صفر )14-عام بلغ 16658نةم

يشيلون  %43.2من جمل الةيان عام 2007م بانما يان عام 1997م عددام 13487نةم

يشيلون نةب  %42.8أما عدد الةيان اللذان تتراوح أعمارام بان( )64-15عام بلغ عددام "21417

نةم " عام 2007م ما يعادا %53من مجموع الةيان " بانما بلغ عددام ي العام 1997م
ما يعادا  %54من مجموع الةيان.

"18998نةم

الجدول ( )2.7التركيب العمري النسبي للسكان في محافظة أريحا واألغوار لعامي 2007-1997م
العام \ العمر

صفر14-

64-15

65+

المجموع

1997

42.8

54

3.2

100

2007

43.2

53

2.7

100

-2التعليم :بلت
عن عشر ةنوا

المصدر( :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :2009،ص)35

نةب األمي ي منطق أريحا واألغوار  %7.6من الةيان اللذان ت يد أعمارام

عام 2007م بانما يان

نةبتهم عام 1997م  %13.8من الةيان بلغ عدد

الحاصلان على درج البيالوريوس ىعلى عام 2007م  %5.2من الةيان بانما يان

نةبتهم عام

1997م  %2.7من الةيان مما ادا على التحةن الجواري ي المةتو التعليمي للةيان بان

التعدادان.

-3الخصائص األساسية للعمل :تشار بيانا

العاملان يه إلي أن قطاع ال راع والصاد والحراج

الجدوا رقم ( )2.8المتعلق بةور العمل ونةل
يعتبر من أكبر قطاعا

ةور التشتال ي منطق

الجدول ( )2.8توزيع العمالة في منطقة أريحا واألغوار ما بين عامي 2007-1997
قطاع العمل

النسبة المئوية لعام

النسبة المئوية لعام 2007

1997
40.7

34.2

ال راع والصاد والحراج

9.5

8.5

اإلنشا ا

9.2

8.1

التجارو والعقا ار

8.6

9.2

التعليم والصح

5.8

8.5

26.2

31.5

الصناعا

قطاعا

التحويلي

أ ري

المصدر( :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  ،2009،ص)41
34

ة ذذجل

أريح ذذا واألغذ ذوار حاذ ذ

نة ذذب الع ذذاملان ذذي ا ذذذا القط ذذاع  %40.7ع ذذام 1997م ر ذذم ان فضذ ذ

 %34.2عذذام  2007مذذن جمل ذ الةذذيان بانمذذا تتذذو ع بذذاقي نةذذب العمال ذ علذذى بذذاقي قطاعذذا

األ ر

البطالذ ذ

التي ي حظ ان فاض ي عدد العاملان اها باةترنا قطاع التعليم والصح

واو ما أرر علي نةب

التذ ذذي ة ذذجل  %8.2عذ ذذام 1997م وارتفعذ ذ
يشار إلى أن األرقام االحصائي الواردو أع

ي الجداوا أرقام ( )2.8-2.7تقتصر على محا ظ

.)41

أريحا واألغوار قت باعتباراا تمرل أكبر تجم جت ار ي وةياني ي منطق الدراة
إحصا ا

ةذذور العمذذل

إلذ ذذى  %8.7ع ذذام 2007م (الجه ذذا المريذ ذ ي لإلحصذ ذذا

الفلةطاني 2009

الةياني

إل ذذى

ي األغوار الفلةطاني

محا ظتي نابلس وطوباس.

توجد إحصائيا

رةميه منفصل

أما باقي التجمعا

ي

اص بها وانما اي مدمج

-2-4-6تطور أعداد سكان المستعمرات اإلسرائيلية خالل الفترة 1999م2012-م:
رغذذم انتشذذار المةذذتعم ار اإلة ذرائالي علذذى طذذوا منطق ذ األغ ذوار الفلةذذطاني

منذذذ احت لهذذا عذذام

1967م وانشذذا أوا المةذذتعم ار " أرجمذذان قاليذذا محذوال عذذام 1968م" ورغذذم يذذل الذذدعم والتةذذهي
تقدمها الحيوما

اإلةذرائالي المتعاقبذ وجمعيذا

التذذي

دعذم االةذتعمار االةذتيطاني ذ ن أعذداد المةذتعمرين الاهذود

ذتعمر" بانمذا بلتذ
بلت ( )6243مةذتعم اكر عذام 1999م مة اك

أعذدادام عذام 2012م مذا يقذرل مذن ()7663

ذتعمر أي بنةذذب
ذتعمر أي اد عذذدد ةذذيان المةذذتعمرين ذ ا اذذذ الفتذرو (13ةذذن ) بحذوالي ( )1420مةذ اك
مةذ اك
 %1.75ةنوياك.

وباالعتمذذاد علذذى بيان ذذا

الجذذدوا رقذذم ( )2.9يمي ذذن تحلاذذل تطذذور ة ذذيان المةذذتعم ار

2012-1999م على النحو اآلتي:
-1ةذذجل

بعذذض المةذذتعم ار تناقص ذاك ذذي عذذدد المةذذتعمرين مرذذل مةذذتعمرو معالي ذ إ ذرايم التذذي تنذذاق

ةيانها بنةب ةنوي بلت

-2ةجل

ذ ا الفتذذرو
عذذدد

 %1.8ومةتعمرو تومر بنحو  %2والحم ار بنحو .%1.9

مةتعمرو ماتةاب اريحو أعلى نةب

يادو ةنوي بلت

.%6.3

-3تتمت المنطق بعدد  19مةتعمرو صتارو الةيان بلغ المتوةت للمةتعمرو الواحدو نحو  149مةتعم اكر.
-4بلت ذ

جمل ذ المةذذاح التذذي تشذذتلها المةذذتعم ار [الكتل ذ العمراني ذ ] ح ذوالي  46575دونذذم أي 46.575

يم 2حةل تقنيا

التحلال المياني ي نظام المعلوما

35

الجت ار ي .

خريطة رقم ( :)2.5االنتشار السكاني للمستعمرات في األغوار الفلسطينية
المصدر :المصدر( :باالعتماد على نظام  GISوخرائط )DEM

36

الجدول رقم ( )2.9مساحة ،وعدد المستعمرات ،وسنة التأسيس ،وعدد المستعمرين بين عامي2012-1999:م

الرقم

المةتعمرو

ةن

1

ألموج

التىةيس

المةاح /يم2

عدد

الةيان

عدد

الةيان

المنطق /المحا ظ

عام 1999عام2012
1977

0.731486

156

178

أريحا

1968

0.732065.5

155

132

أريحا

3

أرجمان "ل"

1978

1.053198

-

-

أريحا

4

مةوا

1970

2.898944

140

153

أريحا

5

ريد اريحو

1980

0.909956.5

155

221

أريحا

1978

1.387970

1160

2115

أريحا

1980

0.727655

45

119

أريحا

1.559887

-

-

أريحا

133

98

أريحا

228

أريحا
أريحا

2

أرجمان

6

"أ"

متةاب

اريحو
اع ار ا

7

با

8

لادو اهودا

-

9

نعامى+نعم

1982

7.221827

10

تومر

1978

1.482271

307

11

جلجاا

1970

1.554900.5

164

167

12

نتاف اجدود

1976

1.658122.5

143

162

أريحا

13

نعران

1977

0.612321.5

45

69

أريحا

14

ايطاأ

1970

0.715061.5

107

195

أريحا

15

حم ار

1971

2.005493.5

147

110

أريحا

16

يا ا

1980

1.988697.5

118

124

أريحا

17

باتةائال

1972

1.988538.5

-

-

أريحا

18

معالي ا ريم

1970

1.913622.5

1460

1119

أريحا

19

إتريتةيا

-

0.696210.5

-

-

أريحا

20

اليش

-

0.074128.5

-

-

أريحا

21

نحاا تةور

-

0.073356

-

-

أريحا

22

ياليا

1968

1.320106

206

360

القدس

23

ميحوال

1968

2.472234.5

135

429

طوباس

24

شدمو

1978

1.704236.5

400

512

طوباس

ميحوال

37

25

روتم

1984

0.093894

-

110

طوباس

26

مةياو

1987

0.158691

507

132

طوباس

27

بترتو شي

-

0.157594

-

-

طوباس

28

روعى

1976

2.252416

133

154

طوباس

29

حمدا

1980

0.440833.5

54

186

طوباس

30

بقعو

1972

3.372263.5

144

175

طوباس

31

جتا

1973

1.475449

109

308

نابلس

32

م و ار

1973

1.141771

120

112

نابلس

المجموع

32

46.575202

6243

7663

%4.2

المصدر( ،(fmep,2013) :باالعتماد على نظام  GISوخرائط )DEM

-2-4-7الخالصة:
أظهر العرض الةابا للعناصر الجت ار ي لمنطق األغوار الفلةطاني أن األحدا
لها أرر يبار ي تحداد الم مح الجت ار ي والديموغ ار ي لمنطقذ الد ارةذ
المنطق ومقدراتها المتو رو نتاج موقعها الجت ار ي ومةاحتها النةبي
تمرل أمل للفلةطاناان ي إحدا

ا ذذذ ال ص ذذائ

الةياةي يان

وأاميذ التعذرأ علذى صذائ

وموارداا الطبيعي واالقتصذادي

تنمي شامل وتدعيم ريائ دوله قابل للحيذاو ومتصذل جت ار يذاك وذا

المماذ ذ و لمنطقذ ذ الد ارةذ ذ جعلته ذذا ا ذذد اك حاويذ ذاك للجاو ولاتييذ ذا اإلةذ ذرائالي

إذ عملذ ذ

االحذذت ا بشذذتى الوةذذائل علذذى تتاا ذر الواق ذ الجت ار ذذي والذذديمت ار ي لنغ ذوار الفلةذذطاني تح ذ
لتتمين من إحيام الةيطرو علاها وبالتالي رض أمر واق للتىرار ي نتائإل مفاوضا

يحقا مصالحها وأادا ها .

38

اذذ

والتذي

ةذيادو
ة ذذلطا

ذ ارئ ذ م تلف ذ

التةوي الةياةذي بمذا

الفصل الثالث

الجيوسترتيجية لألغوار الفلسطينية
ا
األهمية

المبحث األول :األهمية السياسية لألغوار الفلسطينية.
المبحث الثاني :األهمية األمنية لألغوار الفلسطينية.
المبحث الثالث :األهمية االقتصادية لألغوار الفلسطينية.

39

-3-1تمهيد:
نظ اكر لتمت األغوار الفلةطاني بمجموع من ال صائ

التذي ةذبا اإلشذارو

الجت ار ي والتاري ي

إلاهذذا ذذي الفصذذل األوا واذذو مذذا منحهذذا ميانذ كذه اامذ ك وش صذذي ك مماذ و وجعلهذذا اذذد اك للجاو ولاتكيذذا اإلةذرائالي
يمنطق تع اها أطماعها الةياةي واألمني واالقتصادي و ى المقابل تطل الفلةطاناون إلى إنهذا ةذيطرو
االحذذت ا اإلة ذرائالي علذذى ي ذل األ ارضذذي الفلةذذطاني المحتل ذ عذذام 1967م بمذذا اهذذا األغ ذوار التذذي بذذدونها
الةيادو والقابل للحياو.

يصعل علاهم إقام دولتهم المةتقبلي ذا

و نا عليه ذ ن اذذا الفصذل اتنذاوا توضذيح األاميذ الجاوةذتراتاجي لنغذوار الفلةذطاني

علذذى رري ذ الفلةذذطاناان واإلة ذرائالاان لمةذذتقبل المنطق ذ

وتىراراذا

ذذي محاول ذ لفهذذم وتفةذذار وجه ذ نظذذر يذذل طذذرأ

ل ةذذتفادو منهذذا ذذي تحلاذذل مواقذذف طر ذذي الص ذراع وتحداذذد حجذذم الن ذ اع واةتش ذراأ مناحيذذه وتذذىرار ذلذذك علذذى
التةوي الةياةي .

مةتقبل األغوار الفلةطاني ي مفاوضا
-3-2المبحث األول :األهمية السياسية.
شيل

لم تكن لمنطق األغوار الفلةطاني أامي ةياةي اعل

مم اكر لعبور القوا ل التجاري من جه

الفلةذذطاني التذذي شذيل

قبل بدايذ القذرن العشذرين ةذو

والقوا ل العةيري مذن جهذ أ ذر

أنهذا

باعتباراذا جذ مذن األ ارضذي

عبذذر موقعهذذا الجت ار ذذي المماذ حلقذ الوصذذل بذذان البحذذر المتوةذذت وقذذارو ةذذيا و ذذان

الشماا والجنول و ى أعقال الحذرل العالميذ األولذى وةذيطرو القذو االةذتعماري التر يذ "بريطانيذا و رنةذا"
علذذى ب ذ د الشذذام وتقةذذيمها إلذذى ييانذذا

ةياةذذي منفصذذل حةذذل اتفاقي ذ ةذذاييس-بييذذو1916م أصذذبح نهذذر

األردن حذذداك طبيعي ذاك يفصذذل بذذان ييذذانان ةياةذذاان منفصذذلان و ذذدأ
نتاج ذ تطذذور األحذذدا

الةياةذذي علذذى األ ارض ذي الفلةذذطاني

معظم األ ارضذي الفلةذطاني

ا داد

أامي ذ المنطق ذ الةياةذذي تتشذذيل وتتطذذور

وم ذ إع ذ ن إقام ذ "إة ذرائال" عذذام 1948م علذذى

األاميذ الةياةذي لهذذا الفاصذل الطبيعذي مذ اكتةذابه ألبعذاد عةذيري

بحيم ظروأ المواجه العر ي اإلةرائالي

ولقد اكتمل الدور الةياةي لهذ المنطق

مذ االحذت ا اإلةذرائالي

للضذذف التر ي ذ عذذام1967م وانتشذذار قواتهذذا علذذى جمي ذ األط ذراأ التر ي ذ لنهذذر األردن محقق ذ بذذذلك طذذوو
أ ذذر نحذذو اكتمذذاا المشذذروع الصذذهاوني "الكباذذر" األمذذر الذذذي تطلذذل تذذدعيم اذذذا الحذذد بحا ذ
يمين بواةطته ي مراحل الحقذ ابذت ع المنذاطا المحتلذ التذي يضذمها (أبذو عر ذ 1984

أحدا

حرل 1967م وما ت اا من تطو ار ةياةي متةذارع بذدأ

األغوار الفلةطاني

لما مرلته من صائ

 )26ونتاجذ

معهذا تتطذور األاميذ الةياةذي لمنطقذ

طبيعيذ وجت ار يذ واقتصذادي

لكل من الفلةطاناان واإلةرائالاان على حد ةوا

يصذذبح ةذذياجاك

جعلتهذا ذا

أاميذ ةياةذي بالتذ

بهدأ تحقاا المصالح الحاوي لهما على المد البعاد.

و يما الي بيان األامي الةياةي لمنطق األغوار الفلةطاني لكل من الفلةطاناان واإلةرائالاان:

-3-2-1األهمية السياسية لمنطقة األغوار الفلسطينية بالنسبة للفلسطينيين:
تنب ذ األامي ذ الةياةذذي لنغ ذوار الفلةذذطاني

للموقف الفلةطاني ي مفاوضا

التةوي الةياةي

مذذن مجموع ذ اعتبذذا ار شذذيل

ومن أام اذ القواعد:
40

قواعذذد أةاةذذي محذذددو

 -3.2.1.1تىكا ذذد الح ذذا الفلةذ ذطاني ذذي يا ذ ذ األ ارض ذذي المحتلذ ذ ع ذذام 1967م وع ذذدم مش ذذروعي االح ذذت ا
اإلةرائالي وأي إج ار ا
المةذذتقبلي

يقوم بها اةذتناداك إلذى أنهذا جذ ال اتجذ أ مذن أ ارضذي الدولذ الفلةذطاني

أو ممارةا

التذذي تضذذم الضذذف التر ي ذ وقطذذاع غ ذ و عشذذي احذذت ا إة ذرائال لهمذذا عذذام 1967م وتماشذذياك م ذ

اصذ القذ اررين " "338 242الصذذادرين عذذن مجلذذس األمذذن الذذدولي عذذام 1967م-

قذ ار ار الشذذرعي الدوليذ

1973م على التوالي واللذان أكدا على عذدم جذوا االةذتي
القذوا

علذى األرض بذالحرل ويذدعوان إلذى انةذحال

المةذذلح اإلةذرائالي مذذن األ ارضذذي التذذي احتلتهذا ذذي النذ اع األ اذذر (دائذذرو شذذرون المفاوضذذا

2011

 )15واو ما يعنذى أن يا ذ األ ارضذي المحتلذ عذام1967م اذي أ ارضذي محتلذ وغاذر متنذا ع علاهذا يمذا

تحاوا إةرائال تةويقه للعالم وبالتالي لذيس إلةذرائال أي حقذور اهذا وأن يذل إج ار اتهذا لفذرض األمذر الواقذ

على األرض اي باطل وغار مشروع .

-3.2.1.2إن بقذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا األغ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذوار ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمن الةذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيادو الفلةذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذطاني
الفلةذذطاني ذذي ميذذا نهذذر األردن و ذذى مي ذا األح ذواض الجو ي ذ

تعنذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى تىكاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد وحفذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذظ الحقذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذور

وحذذا المشذذاطىو ذذي البحذذر الما ذ

اةذذتت ا المذوارد والمصذذادر الطبيعيذ لذذه واذذذ الحقذذور وغاراذذا ما الذ

و ذذى حذذا

إةذرائال تمنذ وتحذذرم الفلةذذطاناان مذذن

حقذذوقهم اهذذا رغذذم اعت ار هذذا بموجذذل اتفذذار أوةذذلو بهذذذ الحقذذور التذذي تذذم ترحالهذذا إلذذى مفاوضذذا

الحذذل الذذدائم

والتي تتمرل ي( :يا ميا الحوض الشرقي حص عادل من نهر األردن حقور عادلذ ذي البحذر الماذ )
واو ما أكد صائل عريقا

المةروا الفلةذطاني عذن ملذف المفاوضذا

لنا  37يالومت ار على البحذر الماذ
األردن( ون .)2014

بقولذه( :ةذ منا لذن ييذون بذىي رمذن

لنذا  97يالذومت ار مذن الحذدود علذى نهذر األردن لنذا حقذور مائيذ ذي نهذر

لذلك األغوار مهم من الناحي الةياةي للفلةطاناان لتحقاذا مصذالحهم والحفذال علذى حقذوقهم

ي مواردام الطبيعي

لذا ذ ن التهذاون ذي مةذىل الةذيادو الفلةذطاني علذى منطقذ األغذوار والةذماح إلةذرائال

بالةيطرو علاها يحرم الفلةذطاناان مذن اذذ الحقذور ويبذدداا ويذد

مناطا مهم أ ري يالقدس والمناطا المتا م ل ت الهدن .

إةذرائال لم يذد مذن المطالذل التوةذعي ذي

-3.2.1.3تىكاد الةيادو الفلةطاني على حدود الدول الفلةطاني المةتقبلي
و جةر التواصل م يا الذدوا العر يذ

باعتبار األغوار منطق حدودي

والبوابذ الشذرقي لفلةذطان وضذمها إلةذرائال اذو القضذا علذى حذل

الدولتان ألن الكيان الفلةطاني الولاد ةتتلا بوابته الشرقي إلى العالم ال ارجي (أبو الشان 2014
وبقا ةيطرو إةرائال على األغوار يعنى إحيام ةيطرتها على يامل حدود الضف التر ي
حريذ حريذ الةذذيان والبضذذائ علذذى حذذدود الدولذ الفلةذذطاني
الدول الموعودو واذا مهم من الناحي االةتراتاجي

ألن حدود األغوار مذ األردن تشذيل نقذاط تواصذل اامذ

الضف التر ي محاصرو من قبل إةرائال واو ما ار ضه الفلةطاناون بشيل قاط

االحت ا وانتقا

وبالتالي التحيم ي

اتبعذذه قذذدان الفلةذذطاناان لةذذيادتهم علذذى حذذدود

للتجارو والةفر م بقي دوا الشرر األوةت واةتمرار الةذيطرو اإلةذرائالي علذى قطاعذا
من ةيادتهم الوطني

)2

مذن األغذوار ةذابقي

باعتبار شذيل مذن أشذياا

ويتجلى ذلك م الموقف الرةمي الفلةطاني الذذي عبذر عنذه الذرئيس

الفلةطاني محمود عبذاس ذي رةذال رةذمي ميتوبذ للجانذل األمرييذي
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ذي  2013/12/12ذي معذرض رد

علذذى مقتذذرح أمرييذذي باإلبقذذا علذذى وجذذود عةذذيري إة ذرائالي ذذي غذذور األردن حا ذ

أكذذد ( :ر ذذض أي وجذذود

إة ذرائالي علذذى الحذذدود الش ذرقي م ذ األردن وأن رريتذذه للحذذل اذذو إقام ذ دول ذ لةذذطاني مةذذتقل ذا
ومتصل على حدود 1967م حةل القانون الدولي والشرعي الدولي )(الج يرو ن

2013م).

ةذذيادو

-3.2.1.4أامي ذ األغ ذوار لمةذذتقبل الدول ذ الفلةذذطاني ذذي تع ي ذ دعذذائم التنمي ذ والتطذذوير و نذذا دول ذ قابل ذ
للحياو:

إن جذ ذذوار العملي ذ ذ الةياةذ ذذي ومرجعياتهذ ذذا واطاراذ ذذا ال منذ ذذي واألاذ ذذداأ المرجذ ذذوو منهذ ذذا اذ ذذو إنهذ ذذا

االحذذت ا اإلة ذرائالي عذذن األ ارضذذي المحتل ذ منذذذ العذذام1967م وبالتذذالي تميذذان الشذذعل الفلةذذطاني وةذذلطته
الوطني ذ مذذن بنذذا واقام ذ دولتذذه المةذذتقل

 )1لذذذلك اتطل ذ

وعاصذذمتها القذذدس الش ذريف ( يذذاض 2009

الفلةطاناون إلى األغذوار الفلةذطاني باعتباراذا منطقذ حاويذ لمةذتقبل دولذتهم الموعذودو لمذا تمرلذه مذن أاميذ
تنموي ذ للدول ذ الفلةذذطاني المةذذتقبلي

المةاح وأقلها من حا

هذذي مذذن الناحي ذ الجت ار ي ذ مذذن أوة ذ المنذذاطا الفلةذذطاني مذذن حا ذ

الةيان وتشيل م وناك جت ار ياك مذن األ ارضذي تميذن الفلةذطاناان مذن إقامذ مشذاري

إةيان وم ار ا عامه لبنا دوله ناجح (نحاس 2012
وجود مصادر ميا وأراضي صب واميانيا

 )25يما أن األغوار تشذيل مجذاالك للتطذوير مذ

اقتصادي و ارو يمين اةتت لها ي دعم وتع ي دعائم التنمي

والتطذذوير لذذذلك ذ ن بقذذا الةذذيطرو اإلة ذرائالي علذذى األغ ذوار يحذذرم الفلةذذطاناان مذذن اةذذتت ا اذذذ المما ذ ا

وغاراا ويقوض مةعى الفلةطاناان ي بنا دول مةتقل ومتصل جت ار ياك وقابل للحياو.
-3-2-2األهمية السياسية لألغوار الفلسطينية بالنسبة إلسرائيل:
منذ احت ا إةرائال للضف التر ي ي ح يران 1967م اعتبر منطقذ األغذوار الفلةذطاني ذا

أامي ةياةي للةيطرو على إقليم الضف التر ي
وما الذ

ويمنطق حاوي لتىمان الحدود الشرقي إلةرائال.

الةياةذ التذذي تطبقهذذا إة ذرائال ذذي األغذوار الفلةذذطاني إلذذى جانذذل تصذريحا

اإلةرائالي حوا اذ القضي ترمذ إلذى أن الذدا

مذن ورائهذا لذيس أمنيذاك بحتذاك بذل ةياةذياك بامتيذا

ضذذم اذذذ المنطق ذ مذذن الناحي ذ الفعلي ذ إلة ذرائال (نحذذاس 2012

القيذذادا

ويتمرذل ذي

 )27واذذو مذذا اعتبذذر أةاةذذياك ذذي يا ذ

منذذ مشذروع لذون الذذي وضذ عقذل حذرل 1967م والذذي اعتبذر اإلطذار األةاةذي

الم ططا

اإلةرائالي

الم ططذذا

والمشذذاري اإلة ذرائالي

لةياة ذ ذ حيوم ذ ذ المع ذ ذراخ ذ ذذي الفت ذ ذرو مذ ذذا بذ ذذان 1976-1967م (ال يتون ذ ذ 2012
ولذذيس انتهذذا بتص ذريحا

 )11مذ ذذرو اكر بيا ذ ذ

المةذذئولان اإلة ذرائالاان اللذذذان اريذذدون ذذي يذذل

مناةذذب علذذى أامي ذ منطق ذ األغ ذوار بالنةذذب ألمذذن إة ذرائال حا ذ

قذذاا رئذذيس الذذو ار اإلة ذرائالي نتنيذذااو ذذي

2012/1/31م( :إن إةرائال لن توا ا على أي تةوي م الفلةطاناان ال ييون للجيش اإلةرائالي اها وجود
ي غور األردن) (الكرمل .)2012 :
لقد مرل

األغذوار أاميذ ةياةذي يبذري إلةذرائال اصذ ذي ظذل التوجذه للتةذوي الةياةذي

التذي

إلذى إنجذا رريذ حذل الذدولتان واذو مذا اتطلذل تةذوي لملفذا

الحذل

من المفتذرض أن تتذوج عبذر المفاوضذا

النه ذذائي "الح ذذدود واألم ذذن والق ذذدس والمة ذذتوطنا

والمي ذذا وال جئ ذذان" وغارا ذذا م ذذن القض ذذايا المرتبطذ ذ بالصذ ذراع

اإلةذرائالي الفلةذطاني وباعتبذار األغذوار يمنطقذ جت ار يذ شاةذع وذا
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موقذ جت ار ذي مماذ ومذوارد طبيعيذ

واقتصذادي اامذ
اإلةرائالي

تذىرار وتذدا ل مباشذذر علذى قضذذايا الحذل النهذائي لذذذلك ةذارع

اجعلهذذا ذا

للةيطرو على األغوار واعتبرتها ج اك من أرض "إةرائال" ومارةذ

الجاو ولاتييذا

ذي األغذوار إجذ ار ا

لفذرض

أمذذر واقذ يةذذتبا التةذذوي الةياةذذي

للتذذىرار ذذي نتائجهذذا بمذذا يحقذذا أاذذداأ "إةذرائال" ومصذذالحها علذذى حةذذال

ويان

الةياةا

اإلةرائالي ي األغوار يما ي باقي الضف التر ي ترمي إلى

و ذى اذذا اإلطذذار ترشذر اإلجذ ار ا

اإلةذرائالي ذي األغذوار الفلةذذطاني إلذى أن الهذدأ اإلةذرائالي

المصالح الحاوي الفلةطاني

إ راغ حل الدولتان من مضمونه والتىرار على المةار الةياةي للقضي الفلةطاني

اإلةذرائالي

ذذي األغ ذوار ال اتوقذذف عنذذد متطلبذذا

أامها:

و رض حل حةل الرري

األمذذن اإلة ذرائالي حةذذل وانمذذا اتجذذاو لتحقاذذا أاذذداأ ةياةذذي أ ذذر

-3.2.2.1التوسع خارج حدود خط الهدنة لعام 1948م:
لقذذد أدرك القذذادو الصذذهاان ومنذذذ وقذ

مبيذذر أن "الدولذ الاهوديذ " الكبذذر تفتذذرض إنجذذا شذذرطان

أةاةذ ذذاان  :يفاي ذ ذ ديمت ار ي ذ ذ واتةذ ذذاع جت ار ذ ذذي قذ ذذادر علذ ذذى اةذ ذذتيعال التذ ذذد قا
الاهود( همي 1999

 )73ولتحقاا ذلك تطلع

وبالتذذالي دا ذذل حذذدود الضذذف التر ي ذ

إةرائال للتوة

ال متنااي ذ ذ مذ ذذن المهذ ذذاجرين

ارج ما اغتصذبته ذي العذام 1948م

إذ إن إة ذرائال مذذن الناحي ذ الجت ار ي ذ تعذذانى مذذن صذذتر المةذذاح نحذذو

 20.9ألف يم 2منها 445يم 2مةطحا

مائي

باإلضا إلى عدد الةيان البالغ ي العام 2014م حوالي

 8ملا ذذون نة ذذم (ميت ذذل اإلحص ذذا اإلةذ ذرائالي  )2014يم ذذا أن إةذ ذرائال تح ذذاوا تض ذذاا الفج ذذوو الة ذذياني
الموجودو بانها و ان الذدوا العر يذ المحيطذ علذى األ ذ

الذدوا التذي تعتبراذا ذي بذررو الصذراع لذذلك تةذعى

لتعذذويض اذذذا ال لذذل مذذن ذ ا اةذذتقدام المهذذاجرين الاهذذود وتشذذجي الهجذرو الاهوديذ إلةذرائال وعليذذه تطلعذ
إةرائال للتوة

مةتقب ك.

ارج حدود الهدنذ لعذام 1948وتعذدال الحذدود بمذا اذت

ويعترأ االةتراتاجاون اإلةرائالاون حةبما ل

م مذ احتياجاتهذا ونمواذا الذديمت ار ي

إليه مرتمر ارتةذاليا عذام2006م بذىن معضذل

إةرائال تكمن ي التو اا بان ضرورو وجود دول اهودي ديمقراطي

تتمتذ بىغلبيذ اهوديذ مريحذ

ذلك من تنا ا عن أج ا مهم مما يةمونه "أرض إةرائال" و نا دولذ لةذطاني بهذدأ الذت ل

ومذا يعنذى

مذن العذل

الةياني الفلةطاني و ان الحاج لحماي وجود الاهود على "أرض إةرائال" وما يعنى ذلذك مذن دعذم لمشذاري

االةتيطان والتوة الاهودي واةتمرار احت ا أراضي الدول الفلةطاني الموعذودو ومذا اترتذل علذى ذلذك مذن

ضرو ار أمني (ال يتون

2012

. )37

لذلك تةعى إةرائال للةيطرو على األغوار باعتباراا منطقه جت ار ي يبارو المةاح وقلال الةذيان

وحلق وصل جت ار ي بذان بيةذان ذي الشذماا والنقذل ذي الجنذول يمذا أنهذا تمرذل عمقذاك جت ار يذاك للقذدس لذذلك

اعتبذذر ذا

أامي ذ إلة ذرائال للتوة ذ

النهائي للحدود والمةتعم ار

األردن وحتى الةهل الةاحلي.

ذذارج حذذدوداا الحالي ذ

بمذذا يةذذمح إلة ذرائال بتحقاذذا الرري ذ اإلة ذرائالي

يما ةيمن وجود مشيل ديمت ار ي إلةرائال ويحا ظ علذى عمذا الذب د مذن نهذر
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-3.2.2.2الحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتوسعها باتجاه األردن أو إسرائيل:
اكتةذب
ذذي الضذذف التر ي ذ

األغذوار أاماتهذذا الةياةذذي مذذن يونهذذا منطقذ اصذذل بذذان التواجذذد الذذديمت ار ي الفلةذذطاني
و ذذان محيطذذه العر ذذي علذذى الضذذف الش ذرقي لذذنردن

جهاتهذذا الشذذمالي والتر يذ والجنو يذ

واذا أحيمذ

ةذرائال تحذذيت بالضذذف التر ي ذ مذذن

الةذذيطرو علذذى األغذوار مذذن جهذ الشذذرر تصذذبح قذذادرو علذذي

تطويا حدود الدول الفلةطاني بالكامل وبالتالي التحيم ي اةتق لي وةيادو الدول الفلةطاني

وتقف حذائ ك

أمذذام التمذذدد الذذديمت ار ي العر ذذي وبالتذذالي يمنذ قيذذام دولذ لةذذطاني علذذى ضذذفتي األردن ويحذذرر إةذرائال مذذن
ااجس التمدد الفلةطاني مةذتقب ك نحذو األردن (نحذاس 2012

رئيس الو ار الةابا اهود ولمر حا

 )58واذو مذا أكذد ذي ب اراذر 2006م

أعلن( :أن حيومته تريذد ناتهذا جعذل الذوادي –األغذوار -قطذاع أمذن

إلة ذرائال وقط ذ أي ع ق ذ لذذه بمةذذتقبل الدول ذ الفلةذذطاني ي ذرابت مباشذذر م ذ األردن) ( 2012 : p2
 ) Palestine campaignلذذذا ذ ن الجاو ولاتكذذا اإلة ذرائالي تذذر أنذذه مذذن ذ ا الةذذيطرو علذذى األغ ذوار

يمين إاجاد منطق اصل جت ار ياك وديمت ار ياك بان التواجد الفلةطاني ي الضف التر ي ومحيطه العر ي على

الضف الشرقي لنهر األردن ويمن أي تمدد لةطاني مةتقبلي قد يشيل ط اكر على وجود " دول إةرائال" .
-3.2.2.3السيطرة على مصادر المياه:

حاذ ذ

تحتل الميا موقعاك مهماك ي االةتراتاجي اإلةرائالي

قد عبر عذن ذلذك العداذد مذن القذادو الصذهاان

ق ذذاا تا ذذودور اارت ي ذذل( :إن وج ذذود إةذ ذرائال اتوق ذذف عل ذذى تل ذذك المذ ذوارد الطبيعيذ ذ م ذذن المي ذذا ) (الممل ذذوك

2012

 )72لذذذلك عملذ

إةذرائال منذذذ نشذذىتها علذذى الةذذيطرو علذذى مصذذادر الميذذا واةذذتن

منذذه اآل ذذرون واذذو مذذا جعذذل الميذذا أكبذذر مرذذار للص ذراعا

الةيطرو على األرض أحد أام محاور االةتراتاجي الصهاوني

االةتراتاجي الصذهاوني

الجاو ولاتييي ذ ذذي اذذذ المنطق ذ
قد شيل

مذذا يةذذتفاد

مرلمذذا شذذيل

الةيطرو على الميا محو اكر

منذذ بذدأ التفياذر ب نشذا إةذرائال ذور األ ارضذي الفلةذطاني

ر ي

وقذد ال نجذد أحذر

مذن

إةذرائال مرذذاالك علذذى أاميذ مذوارد الميذذا ذذي جاو ولاتيييذ الشذذرر األوةذذت وجت ار اتذ المعاصذرو ذذالمتتب لتذذاريخ
إةرائال اجد ارتباطاك وريقاك بان التوة العةيري واةتراتاجي العدوان واتجاااته و ان مصذادرو األ ارضذي والميذا

(المملوك  )65 2012واذا ما يمين اةتنتاجه من الةياة اإلةرائالي ي األغوار الفلةطاني بشيل ا
و ى الضف التر ي بشيل عام.

ولقد ةبا اإلشارو إلى أن األغوار تق ضمن المناطا الجا وشذبه الجا ذ

ميذذا و ا ذرو حا ذ

تعتبذذر

ان ذاك مائي ذاك تتجم ذ

إال أنهذا تحذوي مصذادر

يذذه الميذذا اآلتي ذ مذذن الجبذذاا المحيط ذ بمذذن فض التذذور ويعتبذذر

حوضذاك مائي ذاك مشذذترياك ويتذراوح معذذدا التص ذريف الةذذنوي الطبيعذذي لنهذذر األردن مذذا بذذان 1600-1200م م3
عنذذد مصذذبه ذذي البحذر الماذ

ويقذذدر االةذذت دام اإلةذرائالي لميذذا النهذذر بذذىكرر مذذن ( %55المملذذوك 2012

 )69يقذ الحذذوض الش ذرقي الواقذ بالكامذذل ضذذمن أ ارضذذي الضذذف التر ي ذ و اص ذ الجذ األكبذذر منذذه ذذي

األغ ذوار والذذذي يقذذدر م ونذذه المذذائي بح ذوالي 172ملاذذون م/3س تةذذتهلك منذذه الضذذف التر ي ذ ح ذوالي 54

ملاذ ذ ذ ذذون م/3س واة ذ ذ ذ ذرائال تةذ ذ ذ ذذتهلك  40ملاذ ذ ذ ذذون م/3س ويبقذ ذ ذ ذذى منذ ذ ذ ذذه 78ملاذ ذ ذ ذذون م/3س غاذ ذ ذ ذذر مةذ ذ ذ ذذتتل
(ة م 2008

.)59
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يمذذا أن وادي األردن يشذذيل ح ذوالي نصذذف إجمذذالي الميذذا المتجذذددو ذذي لةذذطان ة ذوا مذذن نهذذر

األردن التذذي تةذذتتل إةذرائال منذذه حذوالي  600ملاذذون م/3س أو مذذن الميذذا الجو يذ التذذي تةذذحبها مذذن اآلبذذار

االرتوا يذ ذي وادي األردن أو التتذيذ التذي تصذل آلباراذا ذي المنذاطا المجذاورو للذوادي و هذذا تكذون الضذف
التر ي بشيل عام ووادي األردن بشيل ا
ومم ذذا ة ذذبا ذ ذ ن األغذ ذوار ش ذذيل

ان الميا ي لةطان (قاةم 2008

الم ذذا الفلة ذذطاني حاذ ذ

أح ذذد أقط ذذال مرلذ ذ

.)34

تش ذذيل  %47م ذذن

مصذذادر الميذذا الجو ي ذ الفلةذذطاني (ويال مع ذاك  )2014واذذو مذذا جعذذل الةذذيطرو علذذى الميذذا ج ذ اك أةاةذذياك ذذي

االةذذتراتاجي اإلةذرائالي للةذذيطرو علذذى األغذوار حاذ

إةرائال" بلت

1700ملاون م 3وواضح أن اذ الكمي تقترل من االةتت ا الكامل والتي تصذل إلذى أكرذر

مذذن  %90تقريب ذاك ومذذن انذذا نشذذى
تطلع ذ

تشذذار التقذذدا ار إلذذى أن إجمذذالي يميذ الميذذا ذذي" دولذ

الحاج ذ إلذذى حذذل مشذذيل نق ذ

إة ذرائال للةذذيطرو علذذى مصذذادر الميذذا الفلةذذطاني

أ ذذري واذذو مذذا أعطذذى الميذذا بعذذداك ةياةذذياك حاذ
الوض النهائي ةابق الذير(دائرو شرون المفاوضا

الميذذا (الجدب ذ 2008

 )10حا ذ

لةذذد حاجاتهذذا مذذن الميذذا ولتحقاذذا أاذذداأ ةياةذذي

تذذررر قضذذايا الميذذا علذذى قضذذايا أ ذذري مرتبطذ بمفاوضذذا
.)27

2011

-3.2.2.4استخدام األغوار ورقة للمساومة في القضايا النهائية:
أظهذذر المفاوضذذا

الفلةذذطاني اإلة ذرائالي حجذذم الفجذذوو بذذان الطذذر ان وحجذذم المشذذاكل والقضذذايا

المطروح للنقاش بهدأ الوصذوا للتةذوي الةياةذي

وأن انذاك قضذايا معقذدو مرذل القذدس وال جئذان وغاراذا

يمذذا اوجذذد تذذدا ل وتشذذابك بذذان معظذذم اذذذ القضذذايا و ذذى اذذذا اإلطذذار تةذذعى إةذرائال باعتباراذذا القذذوو المحتلذ
والمةيطرو علذى األرض إلذى اةذت دام يذل أوراقهذا ذي الضذتت علذى الفلةذطاناان للوصذوا إلذى تةذوي ةياةذي

تلب ذي األطمذذاع اإلة ذرائالي
تةذذتطي مذذن

الفلةطاني يان

وعليذذه شذذرع

إة ذرائال بمجموع ذ مذذن اإلج ذ ار ا

لذذه تحويذذل الحقذذور الفلةذذطاني ضذذمن المفاوضذذا
ورق رابحذ ذي اذذا الصذدد

إن رضي بقا األغوار تح

الةذيادو اإلةذرائالي

الفلةطاناان ي قضايا التةوي النهائي

الجاو ولاتكي ذ لفذذرض أمذذر واق ذ

المةذذتقبلي إلذذى حال ذ مةذذاوم

اصذ يمذا اتعلذا بملفذا

ذذاألغوار

الحذدود واألمذن والميذا واالةذتيطان

ةذوأ يشذيل أةاةذاك ألي تةذوي محتملذ عنذد التفذاوض مذ

ويقر مريدو اذا اال تراض مرل رئيس الحيوم الةابا أاهود أولمذر

وو يذ ذذر ارجاتذ ذذه تةذ ذذابي ليفنذ ذذى ب مياني ذ ذ إرجذ ذذاع األغ ذ ذوار إلذ ذذى الةذ ذذيادو الفلةذ ذذطاني

إال أن بقذ ذذا الةذ ذذيطرو

اإلةذ ذرائالي علاه ذذا يورقذ ذ ض ذذتت تفاوض ذذي عل ذذي الجان ذذل الفلة ذذطاني مر ذذل المطالبذ ذ ببقائه ذذا تحذ ذ

الة ذذيادو

وأيضذاك يشذيل بقذا األغذوار تحذ

الةذيطرو

اإلةرائالي لفترو مني طويل لتلبي االحتياجا

األمني اإلةرائالي

اإلة ذ ذرائالي وةذ ذذال ضذ ذذتت علذ ذذى الدول ذ ذ الفلةذ ذذطاني ذ ذذي حذ ذذاا شذ ذذهد

(نحاس 2012

.)61

وتذ ذذىتي تص ذ ذريحا

الع قذ ذذا

الرنائي ذ ذ أ مذ ذذا

متواصذ ذذل

المةذ ذذئوا األمنذ ذذي اإلة ذ ذرائالي الة ذ ذذابا مذ ذذائار داغذ ذذان ذ ذذي مذ ذذرتمر ارتةذ ذذاليا ذ ذذي

6انذاار( 2014ليشذذار إلذذى أنذذه ال اذر أاميذ أمنيذ لتذذور األردن و أن الحيومذ اإلةذرائالي متمةذذي بذذالتور

للت عذ ذذل ةياةذ ذذياك ) ( الكذ ذذر مذ ذذل  )2014ليضذ ذذاف تىكاذ ذذداك
للمةاوم والمقايضذ وابتذ ا الفلةذطاناان ذي ملفذا

ذ ذذر علذ ذذى أن إة ذ ذرائال تةذ ذذت دم ورق ذ ذ األغ ذ ذوار

وقضذايا أ ذري و ذى اذذا اإلطذار يتذل يذاريف أو نهذايمر
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صحفي ي جريذد اذآرتس ذي بدايذ انذاار 2014م مقذاالك بعنذوان "الحقيقذ و ار األغذوار" يقذوا يذه ( :بحةذل

معطيذا

الميتذل المريذ ي لإلحصذذا للعذام  2012يعذيش ذي غذذور األردن 6042إةذرائالياك أي أقذل مذن عذذدد

الجمهذذور ذذي إةذذتاد تاذذد " وييمذذل " أنذذه لذذيس الةذذتيطان بهذذذا الكبذذر أي معنذذى أمنذذى بالنةذذب لمةذذتقبل "دولذ
إةذرائال" ويذذل يذ م علذذى ذذت البلذذدا

ذذي التذذور الذذذي يحمذى حذذدود إةذرائال الشذرقي لذذيس أكرذذر مذذن دعاي ذ

ةياةي يماني مقطوع عن الواق غااتها يلها إ شاا احتماا حل الدولتان) (أبو الشان 2014

.)5

إن الق ذ ار و المتفحص ذ لناذذداأ الةذذابق تذذدا بشذذيل واضذذح علذذى األطمذذاع الجاو ولاتييي ذ اإلة ذرائالي

تجا األغوار وذلك باإلصرار علذى احت لهذا واعتباراذا جذ مذن أرض إةذرائال علذى الذرغم مذن اتفذار أوةذلو

االنتقالي للتةوي الةياةي
للةلط الفلةطاني

والذي أقر يه االنةحال اإلةرائالي من المناطا الفلةطاني وتةليم الةذيطرو اهذا

إال أن إةذرائال مذا الذ

تمتنذ عذن تنفاذذ ذلذك تماشذياك مذ م ططاتهذا التوةذعي

على األغوار وضمها إلةرائال يمينها من تحقاا األاداأ التالي :

للةذيطرو

-1الةيطرو على مصادر الميا ةوا ي نهر األردن أو الحوض الجو ي الشرقي.
-2القضا على إمياني إقام دول لةطاني مةتقل وذا

ةيادو.

-3من التواصل بان الضف التر ي واألردن عبر التحيم ي بوابتها الشرقي األغوار.
-4تحجيم التوة العمراني وال راعي والصناعي الفلةطاني المةتقبلي.
-5حرمان الفلةطاناان من حذا المشذاطىو ذي البحذر الماذ

وبالتذالي حرمذانهم مذن اةذتت ا مذوارد الطبيعيذ

واالقتصادي .

-3-3المبحث الثاني :األهمية األمنية لألغوار الفلسطينية:
مرل

األغوار الفلةطاني بموقعها الجت ار ذي ومما اتهذا الطبوغ ار يذ الفريذدو واحذدو مذن أاذم المنذاطا

االةتراتاجي ي الضف التر ي بعد القدس واو مذا جعلهذا ذا

أاميذ يبذر مذن الناحيذ األمنيذ

اصذ ذي

ة ذذيار الصذ ذراع اإلةذ ذرائالي الفلة ذذطاني وبالت ذذالي اعتب ذذر الجاو ولاتك ذذا اإلةذ ذرائالي األغذ ذوار ح ذذدوداا الشذ ذرقي
ود ع

باتجا ضرورو االحتفال بالةيطرو األمني علاها وضذمها للةذيادو اإلةذرائالي

اآلمنذ "إلةذرائال" و ذت الذد اع ذي مواجهذ التهداذدا

مدعيذ أنهذا تمرذل الحذدود

األمنيذ التذي قذد تواجذه إةذرائال مذن جهذ الشذرر ويذذر

الفلةذذطاناون ذلذذك تهداذذداك ألمذذنهم الذذوطني وانتقاص ذاك مذذن حقذذوقهم المشذذروع ومذذن اةذذتق لي دولذذتهم الموعذذودو
باعتبار األغوار ج أصال من األراضي الفلةطاني المحتل .

و نذذا عليذذه تهذذدأ الد ارة ذ إلذذي اةذذتبيان األامي ذ األمني ذ لنغ ذوار الفلةذذطاني مذذن وجه ذ النظذذر الفلةذذطاني

يمقدم ذ لتحلاذذل اذذذ األ يذذار والتصذذو ار وللوقذذوأ علذذى طبيع ذ المواقذذف والذذرر لذذد الطذذر ان

واإلة ذرائالي

وانعياس ذلك على مفاوضا

التةوي الةياةي النهائي .

-3-3-1األهمية األمنية لألغوار الفلسطينية بالنسبة للفلسطينيين:
اعتب ذذر األغذ ذوار الفلة ذذطاني ذا

المةتقبل حا

أاميذ ذ أمنيذ ذ للش ذذعل الفلة ذذطاني ذذي الماض ذذي والحاض ذذر و ذذي

يفرض الموق الجت ار ي المماذ لهذذ المنطقذ نفةذه ذي الجانذل األمنذي والعةذيري باعتباراذا

القطاع الشرقي للحدود الشرقي لفلةطان ومنطق العبور والتواصل م العالم ال ارجي عبر نهذر األردن يمذا
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أنها تمرل جةر التواصل والعما االةتراتاجي ألام المدن الفلةطاني
وانط ق ذاك مذذن ذلذذك شذذيل
التالي :

المعطيا

اص القدس ورام

ونابلس وال لال

األغ ذوار بعذذداك أةاةذذياك ذذي تشذذيال مفهذذوم األمذذن الذذوطني الفلةذذطاني انط ق ذاك مذذن

-3.3.1.1تشكل األغوار خط الدفاع األول عن فلسطين:
تما

بىنهذا مرلذ

األغوار من الناحي العةيري

منذذذ التذذاريخ القذذديم وحتذذى الاذذوم (مةذذلم 1997

األوضاع الةياةي

لتحرير أرضهم المحتل
إةذرائال

تطذذور األامي ذ األمنيذ للمنطقذ مذ تطذذور

اص ي مرحل ما بعد حذرل اوناذو1967م التذي أد

إلي ضفاأ نهر األردن ومنذ ذلك الوق
قذذد شذذهد

 )23حاذ

ذت الذد اع األوا عذن لةذطان مذن جهذ الشذرر

أصبح

األغوار المنطق األكرر أامي للفلةطاناان ينقط انط ر

اص أن حدود الضف التر يذ الر رذ الشذمالي والتر يذ والجنو يذ

مطوقذ مذن قبذل

األغذوار بعذذد تةذذع أيذذام مذذن االحذذت ا أوا عمليذ دائيذ قذذرل يابذذوتس جيشذر ولعبذ

األغ ذوار دو اكر اام ذاك يمنطق ذ عبذذور للفذذدائاان للقيذذام بالعمليذذا
األردن عبر النهر إلى األغوار حا

ةاام

الفدائي ذ ضذذد إة ذ ارئال والتذذي يان ذ

تنطلذذا مذذن

األغوار ي مقاوم االحذت ا مذن ذ ا( :تذو ار المذ ذ اآلمذن

وأماكن اال تبا للفدائاان وتو ار التموين للفدائاان وتىمان عبورام للمنطق

أماكن القوا

إلذي وصذوا الجذيش اإلةذرائالي

وت ويد الفدائاان بالمعلوما

عن

اإلةرائالي والمةتعمرين باإلضا إلى انضمام أبنا المنطق وان راطهم ي مقاوم االحت ا)

(قاةم 2008

 )25اذ المةااما

إلى نجاحا

أد

باارو للمقاوم الفلةطاني نذذاك وشذيل

دا عذاك

حقيقياك للفلةطاناان ب مياني ا يم االحت ا وتحرير األرض باعتبار األغوار مهمذ لتذو ار عمذا اةذتراتاجي
يمنح حري التحرر الفلةطاني يل مقوما

الدعم والصمود ي مواجه االحت ا وقواته العةيري .

-3.3.1.2أهمية األغوار كمنطقة حدود وعبور مع العالم الخارجي:
إن الةيادو الفلةطاني على األغوار ذا

أامي يبارو من الناحي األمني واالةتراتاجي للفلةطاناان

باعتباراذذا منطق ذ حذذدود حذذدوداا مذ األردن تشذذيل نقذذاط تواصذذل اامذذه للتجذذارو والةذذفر م ذ بقيذ دوا الشذذرر
األوةت والعالم واذا مهم من الناحي األمني ي تذىمان حريذ المواصذ

الحدود لمن التهريل والتةلل و رض األمن من جه

مذن جهذ

والةذيطرو والرقابذ علذى

ري واةذتمرار الةذيطرو اإلةذرائالي علذى قطاعذا

األغوار ةوأ يعني أن الضف التر ي ةتبقى محاصرو من قبذل إةذرائال (دائذرو شذرون المفاوضذا

واو ما يفقد الفلةطاناان الةيطرو األمني على حدود الدول الفلةطاني المةتقبلي

الفلةطاني من

ا التحيم بمحاور العبور للضف التر ي .

مذن

)2006

ويمرل تهداد لنمن الوطني

-3.3.1.3أهمية األغوار في تعزيز األمن االقتصادي واالجتماعي الفلسطيني:

وشمولي

ال يقتصر المفهذوم األمنذي علذى الجانذل العةذيري واألمنذي قذت وانمذا اتعذدا بصذورو أكرذر اتةذاعاك

حا

يمين لنمن أن اتحقا من

ا التنميذ القوميذ الشذامل

اتضمن القدر األدنى من النظام واالةتقرار واذا لم توجد تنميذ دا ليذ

مةتحي ك (شبال 2003

.)21
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واذا يذان األمذن اتضذمن شذائاك هذو

ذ ن النظذام واالةذتقرار يصذبحان أمذ اكر

وعليه يعتبر الفلةطاناون األغوار منطق حاوي لمةذتقبل التنميذ ذي األ ارضذي الفلةذطاني لمذا اتذو ر
اها من موارد واميانيا

التحتي

وتنمي القطاعا

يبارو إذا ما تم اةتت لها يمين أن تةهم ي إقام المشاري التنموي وتطوير البني
االقتصادي

ل ةترمار وبالتالي تشتال األادي العامل و يادو الد ل

وتو ار ر

القذومي ممذذا يةذذاام ذذي تذذدعيم األمذن االقتصذذادي واالجتمذذاعي للفلةذذطاناان ومذذا يةذاعد ذذي إاجذذاد بائذ منذ
ويو ر قد اكر من النظام واالةتقرار.
-3.3.1.4السيطرة اإلسرائيلية على األغوار تمثل تهديد لألمن الوطني الفلسطيني:
إن بقذذا الةذذيطرو اإلة ذرائالي ذذي األغ ذوار م ذ بقذذا المةذذتعم ار

يمرذذل تهداذذداك للكيذذان الفلةذذطاني

واةتقرار وذلك بةبل الةذيطرو علذى الطذرر والمعذابر التذي تذر ت بذان المنذاطا الفلةذطاني

أمذذام المةذذتعمرين إلغ قهذذا ذذي أي وق ذ

أو ضذذر ها يمذذا حذذد

تهداذذداك أمنيذاك علذذى اةذذتقرار الدولذ الفلةذذطاني

األغذ ذوار يعن ذذى انتق ذذا

ممذا يفذتح الطريذا

أبذذان انتفاض ذ األقصذذى األ ا ذرو واذذذا يعنذذى

وتهداذذد جذذواري للةذذيادو الفلةذذطاني

ووجذذود قذوا

إةذرائالي ذذي

للة ذذيادو الوطنيذ ذ ومة ذذاس بذ ذاألمن ال ذذوطني للدولذ ذ الفلة ذذطاني (التفيجذ ذي )2004
واحتكاك ذذا

وبالت ذذالي ذ ذ ن أي وج ذذود إةذ ذرائالي ذذي األغذ ذوار ةذ ذاردي حتمذ ذاك إل ذذى ت ذذد

ب ذذان اإلةذ ذرائالاان

والفلةطاناان قد تتطور إلى ن اعا عنيف وبالتالي تشيل تهداداك حقيقياك لنمن واالةتقرار الفلةطاني .
-3-3-2األهمية األمنية لألغوار الفلسطينية بالنسبة إلسرائيل:
شذذيل

األغ ذوار أامي ذ حاوي ذ ومري ي ذ ذذي الفيذذر الصذذهاوني حيذذاا حذذدود إة ذرائال اآلمن ذ وع قتهذذا

بالع ذذالم العر ذذي عمومذ ذاك وان ذذا تت ذذدا ل توليفذ ذ م ذذن مت م ذذي األم ذذن والمة ذذتعم ار

الصذذهاوني لنمذذن الذذوظيفي عبذذر تريا اذذا عنذذد ت ذذوم حذذدود لةذذطان
األردن وةذ ذذاحل البحذ ذذر الما ذ ذ

2006

(مجل ذ ذ م تذ ذذا ار إة ذ ذرائالي

اصذ المنطقذ الشذرقي منهذذا ذذي غذذور
 )151منذ ذذذ عذ ذذام 1967م يان ذ ذ

األغذوار العنصذذر األكرذذر أاميذ ذذي الفيذذر اإلةذرائالي حذذوا الحذذدود اآلمنذ

الفريذذدو مذذن جهذ

وموقعهذذا الجت ار ذذي مذذن جهذ أ ذذري حاذ

ب ذذر ت األ اذ ذرو ب ذذالمفهوم

وذلذذك بةذذبل مما اتهذا الطبوغ ار يذ

ابلذذغ عذذرض إةذرائال والضذذف التر يذ مذذا معذذدا

64يم من البحر المتوةت إلى نهر األردن (إةحا و نور 2008

.) 31

إة ذرائال علذذى جميذ القمذذم محطذذا

ونظذ اكر لطبوغ ار ي ذ المنطقذ الجبلي ذ المنحذذدرو شذرقاك قذذد وضذذع
إنذذذار مبيذذر تواجذذه الشذذرر وبالتذذالي أصذذبح يامذذل األغ ذوار ذا التعذذداد الةذذياني الفلةذذطاني الضذذئال يشذذيل
حذذاج اك طبيعي ذاك بعمذذا  3000إلذذى  4600متذذر ضذذد أي اجذذوم والجذذدار بالذذذير أنذذه أصذذبح ب ميذذان الجذذيش
اإلةرائالي الاوم الد اع عن المم ار ال مس الشرقي والتر ي

(إةذذحا و نذذور 2008

التي يمين أن يمر من

لها الجيش المعذادي

 ) 31ولهذذذا الةذذبل تذذم اعتبذذار األغذوار بىنذذه ال ذذت األمذذامي للذذد اع عذذن إةذرائال

ذذي منطقذ الشذذرر األوةذذت ورغذذم انتفذذا الكراذذر مذذن المبذذر ار األمنيذ اإلةذرائالي حذذوا ضذذرورو بقذذا األغ ذوار

تح

الةيطرو اإلةرائالي المباشرو إال أن إةرائال ما الذ

جاو ولاتكي عدادو تح
األول :التوة

تصذر علذى بقذا ةذيطرتها علذى األغذوار العتبذا ار

مبر ار أمني تعتبراا مهم وحاوي لنمن اإلةرائالي لتحقاا اد ان:

ارج حدود إةرائال الحالي من جه .
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الثــاني :ذذرض ايمنذ وةذذيطرو إةذرائالي علذذى إقلذذيم الضذذف التر يذ

باعتبذذار المجذذاا الحاذذوي إلةذرائال لتذذىمان

الحدود الشرقي لها.
وتحقاا ذلذك اذرد إلذى تعذويض ال لذل الجاوةذتراتاجى ذي الجت ار يذ اإلةذرائالي

للجاو ولاتكا اإلةرائالي أامي أمني بنا ك علي اعتبا ار عدادو منها:
-3.3.2.1الحفاظ على العمق االستراتيجي إلسرائيل:

األغذوار

لذذا مرلذ

تعذذاني إة ذرائال مذذن دوني ذ جاوةذذتراتاجي نتاجذ طبيعتهذذا الجت ار ي ذ ومحيطهذذا الجاوةياةذذى المعذذادي
اص ذرتها الضذذيق

يمذذا أن عمقهذذا االةذذتراتاجي الذذد اعي الضذذاا اص ذ

والتذذي تةذذيطر الضذذف التر ي ذ علذذى

الج ذ المنبةذذت م ذذن الةذذهل الة ذذاحلي الذذذي ال ا ي ذد ارتفاع ذذه عذذن ة ذذطح البحذذر علذذى بضذ ذ عش ذ ار األمت ذذار
باةترنا بعض الت ا التي يصل ارتفاعها إلى حوالي 100م ويتراوح عرضها بان 14يم ذي منطقذ قلقاليذ

 )13وبما إن اذ المنطق الضيق والةاحلي التي تحد

وحوالي 30يم ي منطق أةدود (شلاف 1985

الضذذف التر ي ذ تشذذيل المنطق ذ الحاوي ذ "لدول ذ إة ذرائال" حا ذ

 %80من المصان اإلةرائالي

يقذذيم اهذذا %70مذذن الةذذيان الاهذذود ويتواجذذد

اذا العما الميشوأ التذي تطذل عليذه جبذاا ال لاذل والقذدس ونذابلس يشذيل

تهداذذداك للعمذذا اإلة ذرائالي ويعط ذي أ ضذذلي للعذذدو بذذالمفهوم العةذذيري ومذذن اذذذ المعطيذذا
إلاجاد البدال عبر لا عما اةتراتاجي دا ل الضف التر ي

وجعل منطق األغوار الحدود اآلمن لها واذو

ما عبر عنه" يتاا لون" ي مشروعه األوا عقل حرل 1967م حا
اجل أن تكون قابل للد اع من وجه نظر اةذتراتاجي

ار لون أن حدود إةرائال الدائم

التذي تعتمذد علذى عوائذا طبوغ ار يذ تةذتطي أن تقذاوم

 )2004وبحةذل جنذراا االحتيذاط اإلةذرائالي "عذو ي دايذان"

أي اجوم للجاوش العر ي الحدار (الج يذرو نذ

الذ حدد ي ديةمبر2012م االحتياجا

ةذذع

"إة ذرائال"

األمني اإلةرائالي ي الحدود الشرقي على النحو التالي:

-1الحفال على عما اةتراتاجي وانا اتحد

عن عرض إةرائال من البحر المتوةت إلى نهر األردن.

-2القدرو على الد اع ضد اجوم تقلادي شرقاك متذرعاك باالنةحال األمرييي من العرار ومةتقبل األردن.
-3تجريد المناطا التي تح الةيطرو الفلةطاني من الة ح ويعتبر شرطاك للموا ق على حل الدولتان.
و رأيه إن مناطا الد اع الحاوي توجد قت ي غور األردن ال تذاك إلذى أن إةذرائال اجذل أن تكذون ذا

ةيادو يامل عليه (أبو الشان 2014

.)3

اذ الشروط ي حال تحققها ةتكون قادرو على تىمان العما االةتراتاجي إلةذرائال ألنذه ذي حالذ

إقام ذ دول ذ لةذذطاني ةذذيادي

مذذن المتوق ذ أن اذذر ض الفلةذذطاناون ذذرر الةذذيادو الفلةذذطاني

بالتذذالي ةذذاتم

ر ذذض الةذذماح إلة ذرائال بوض ذ أجه ذ و رادار وتحيذذم ذذي األغ ذوار ور ذض ذذرر الةذذيادو الجوي ذ الفلةذذطاني

ور ذذض بقذذا األغ ذوار من وع ذ الة ذ ح وأن الدول ذ الفلةذذطاني ةتتواصذذل بةذذرع يباذذرو م ذ قذذو رادييالي ذ ذذي

الع ذذالم العر ذذي واإلةذ ذ مي ب ذذدوا

أاداولوجيذ ذ وعمليذ ذ

وةتعمل على إقام محور أو جبه تحالفا

بة ذذبل الش ذذعور بالتهدا ذذد والقل ذذا ال ذذدائم م ذذن إةذ ذرائال

قد تمتد من إاذران حتذى الحذدود الشذرقي إلةذرائال لتشذيل تهداذداك
.)59

أةاةياك للعما االةتراتاجي إلةرائال (نحاس 2012
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انط قذ ذاك م ذذن ذل ذذك تط ذذرح إةذ ذرائال بق ذذا ة ذذيطرتها عل ذذى األغذ ذوار و ذذرض نه ذذر األردن يح ذذدود منذ ذ

إلة ذرائال ممذذا يمنحهذذا عمق ذاك اةذذتراتاجياك اذذرمن عمقهذذا الجت ار ذذي الضذذاا ويحمذذي حذذدوداا الش ذرقي ذذي حذذاا
تعرضها لهجوم عةيري ويمنحها ال من الكا ي لرد الفعل وقوو الردع.

-3.3.2.2القدرة على الدفاع عن أي هجوم تقليدي من الشرق:
منح

حذرل اوناذو1967م إةذرائال م ايذا اةذتراتاجي جداذدو أامهذا وقذوأ الجذيش اإلةذرائالي عنذد

عوائذذا طبيعي ذ مرذذل نهذذر األردن ممذذا أوجذذد صذذعوبا
مةتقبلي

يما تقلص

اةذذتراتاجي جداذذدو أمذذام الجاذذوش العر ي ذ ذذي أي حذذرل

الحدود م األردن من 650يم قبل الحرل إلذى 480يذم بعذداا و ذذلك يةذل الجذيش

اإلة ذرائالي م يذذداك مذذن حري ذ الحري ذ

وو ذذر لذذه عمق ذاك اةذذتراتاجياك بذذد

مواق ذ ذ الكرا ذ ذ البشذ ذذري والقذ ذذو اإلنتاجي ذ ذ اإلة ذ ذرائالي (حةذ ذذان 1989

بالةيطرو على محاور العبور للضف التر ي

طذذوط المواجه ذ إلذذى نقذذاط بعاذذدو عذذن
 )45يذ ذذذلك ذ ذ ن أاماتهذ ذذا تكمذ ذذن

إذ تبرر الحيوم اإلةذرائالي ر ضذها يذرو االنةذحال مذن منطقذ

غذذور األردن بذذالقوا إن االحتفذذال بهذذا يةذذاعد إة ذرائال علذذى حماي ذ نفةذذها ذذي حذذاا عذذاد

الجبه ذ الش ذرقي

وتعرضذ ذ لهج ذذوم ب ذذري واةذ ذ م ذذن الش ذذرر (الج يذ ذرو نذ ذ  )2014و ن ذذا ك علي ذذه لذ ذ
االةتراتاجي ي جامع تل أبال إلى أنه" :رم حاج إلةرائال إلى أن تكون لها ي أراضي الدول الفلةطاني
مريذ ذ يا ذذا للد ارة ذذا

محطا

إنذار مبيذر ومراقبذ وقذوا

منتشذرو ذي المواقذ المهمذ و اصذ عنذد جةذور نهذر األردن وم اضذاته

وأن ييون إلةرائال حا التحلاا الجوي ور لةطان ألغراض االةتط ع" ( همي 1998

.)126

ورغذذم أن انذذاك الكراذذر مذذن ال بذ ار اإلةذرائالاان يةذذتبعدون رضذذي قيذذام تحذذالف عةذذيري عر ذذي علذذى

الجبهذ الشذرقي

اصذ بعذذد تفيذذك الجذيش الع ارقذذي ود ذذوا الجذذيش الةذذوري ذي حذذرل أاليذ و قدانذذه لكراذذر مذذن

قد ارتذه البشذري والعةذيري

باإلضذذا إلذى معااذذدو الةذ م مذ األردن وبالتذذالي ال أاميذ للةذذيطرو اإلةذرائالي

على األغوار إال أن انذاك مذن ال اذرمن بذذلك مبذر اكر بوجذود أةذبال عداذدو تجعذل األغذوار مهمذ مذن الناحيذ

األمني إلةرائال

على الضف الشرقي لنهر األردن حا

"المملك األردني " التي تذرتبت مذ إةذرائال بمعااذدو

ةذ م منذذ 1994م وتعذاون أمنذذى اذذا اجعلهذا ت شذى ذذي ظذل التحذوال

الكبذر التذذي يشذهداا العذالم العر ذذي

منذذ العذام 2011م مذذن تذىرر األردن بهذذا وبالتذالي حذذدو تتااذر لنظذام الحيذذم يذه أو ةذذيطرو قذو راديياليذ

معاديذ علذذى الحيذذم وعذذودو الجبهذ الشذرقي لتشذذيل تهداذذد إلةذرائال واذذو األمذذر الذذذ عبذذر عنذذه نتنيذذااو ذذي
أعقذذال ةذذيطرو تنظذذيم "الدولذ اإلة ذ مي ذذي الع ذرار والشذذام" (داعذذش) علذذى منذذاطا واةذذع ذذي الع ذرار وةذذوري

واع نذذه عذذن قيذذام "الدولذ اإلة ذ مي " اهذذا حاذ
التر ي ال يمين االعتماد على قوا

يحذ ذذد

قذذاا " :إنذذه م ذرو تلذذو األ ذذر ارب ذ

أنذذه بعذذد انةذذحال الق ذوا

عر ي ي يبح اإلة ماان المتطر ان واذا ما حد

ي لبنان وغ و وما

ذ ذذي الع ذ ذرار اآلن وعلانذ ذذا أن نذ ذذدعم الجهذ ذذود الدولي ذ ذ لذ ذذدعم األردن ودعذ ذذم طمذ ذذوح األك ذ ذراد ل ةذ ذذتق ا"

(ضاار .)2014

-3.3.2.3اإلبقاء على المناطق الفلسطينية منزوعة السالح:
تطالل إةرائال ببقا مناطا الةلط الفلةطاني من وع الة ح الرقاذل ذي إطذار أي تةذوي ةياةذي
وتعتبر ذلك شرطاك أةاةياك للموا ق على حل الدولتان ولضمان ذلذك تتطلذ إلذى بقذا ةذيطرتها علذى األغذوار
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ألن ذلك يمينها من التحيم ي يامل الحدود الشرقي للضف التر ي
ممر ي دلفيا الضف التر ي
ر

إذ تعتبر األغوار ي يرار من النذواحي

واو أطوا بيرار من ممر ي دلفيا على الحدود م مصر ومن

لذه تتذو ر

إةذرائال تقتذرح أن إقامذ أي دولذ لةذطاني ذي المةذتقبل ةذتكون من وعذ

متعددو للتهريذل واذا يانذ

الة ح لمنعها من أن تصبح معقل

ر مدعوم من إاران مرل غ و

ن الطريق الوحادو لضمان عدم د وا

األة ذذلح المحظ ذذورو إل ذذى أ ارض ذذاها ا ذذو احتف ذذال إةذ ذرائال بالة ذذيطرو عل ذذى األغذ ذوار ومنذ ذ د ذذوا األة ذذلح غا ذذر

المشذ ذذروع (إةذ ذذحا و نذ ذذورو 2008

 ) 31و ذ ذذى اذ ذذذا اإلطذ ذذار تذ ذذدعي إة ذ ذرائال أن تجر ذ ذ غ ذ ذ و مذ ذذا بعذ ذذد

االنة ذذحال اإلةذ ذرائالي ع ذذام2005م وم ذذا ن ذذتإل عنه ذذا م ذذن قي ذذام الفص ذذائل الفلة ذذطاني بتهري ذذل الةذ ذ ح اصذ ذ
الصواريخ وتهداد العمذا اإلةذرائالي اجذل أن ال اتكذرر ذي الضذف التر يذ

وبالتذالي ذ ن وجذود حذدود أمنيذ

إلةرائال على طوا نهر األردن يمين أن يمن عذدو تهداذدا  :يذ ط ر الصذواريخ مذر ك ذالاوم تمتلذك حريذ

حمذذاس صذواريخ ابلذذغ مذذدااا أكرذذر مذذن 50يذذم وبعذذد حذذرل غذ و 2014م تبذذان أنهذذا تصذذل إلذذى 160يذذم واذا
أطلق

اذ الصواريخ من جباا [اهودا والةامر ] الضف التر ي

نه يميذن لهذا ضذرل أواةذت إةذرائال حاذ

يعيش أكرر من  %70من الةيان ولهذا الةبل نه من المهم بالنةب إلةرائال الةذيطرو االةذتراتاجي علذى

األغوار واذا لم تفعذل ذلذك
غذ ومصذذر حاذ

2008

. )38

قذد ييذون الوضذ علذى طذوا حذدود األردن ممارذل لذذلك الذذي علذى الحذدود بذان

اذذتم تهريذذل "األةذذلح واإلراذذاباان" وغاذذر ذلذذك مذذن أشذذياا الذذدعم لحمذذاس (إةذذحا و نذذورو

وعليه ن الةيطرو على األغوار تحوا دون أن تصبح الجبه الشرقي مفتوح أمام طر عمليا

المقاوم الفلةطاني واإلة مي

وتكون حرل اةتن اأ صعب وطويل األمد اصذ أنذه ال اوجذد أيذ ضذمان

أو راذان لعذذدم تتاذر األنظمذ والتوجهذذا

االةذتراتاجي دا ذذل العذرار واألردن ذذي حذذاا تبذدا األنظمذ الحاكمذ

وتر إةرائال أن الضمان لذلك ييمن قت ي بقا قواتها العةذيري واألمنيذ علذى منطقذ األغذوار لهذذا ذ ن
ميانذ األغذوار مذذن المنظذذور اإلةذرائالي تبذذدا مذذن منطقذ تمذذاس بذذان جاذذوش يراذرو لمنطقذ عا لذ و اصذذل
تمن عبور مقاتلان و وةائل قتالي من األردن إلى لةطان (نحذاس 2012

اإلةرائالي

ذ ن الةذيطرو علذى األغذوار يعنذي الوجذود اإلةذرائالي علذى طذوا المحذيت الشذرقي للضذف التر يذ

ي منطق غور األردن و"صح ار اهودا" أي أصبح

المعادي

 )60وحةذل وجهذ النظذر

و ى الواق

إةرائال قادرو على من تهريل األةلح وتةلةل القو

ن واحدو من أام الشروط المةبق لنجاح ميا ح اإلراال او اةتراتاجي عذ ا منطقذ

النذ اع بتيذ قطذ أيذ تع يذ ا

مذن القذوا

المعاديذ (إةذحا و نذذور 2008

 )31واذذا مذا تصذذبو إليذه يذذل

الذذرر والتصذذو ار اإلةذرائالي المتعلق ذ بضذذرورو بقذذا الةذذيطرو اإلةذرائالي علذذى األغ ذوار لضذذمان ع ذ ا الضذذف

التر ي عن محيطها العر ي و رض ةيطرتها األمني علاها وجعل نهر األردن حذدوداك أمنيذه إلةذرائال و ذت

الد اع األوا عن العما اإلةرائالي الضاا .
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-3-4المبحث الثالث :األهمية االقتصادية لألغوار الفلسطينية.
األغوار الفلةطاني تتمتذ بمذوارد طبيعيذ واقتصذادي ريذدو ومتنوعذ
إذ يمينهذذا المةذذاام بفاعلي ذ ذذي قطاعذذا

بالت ذ

والةذذياح والصذذناع
المنطلذذا حظاذ
جعلذ

اقتصذذادي متعذذددو

جعلتهذا ذا

اص ذ ذذي مجذذاال

أاميذ اقتصذادي
ال ارع ذ واإلةذذيان

وبالتذذالي المةذذاام ذذي التنمي ذ المة ذذتدام و يذذادو النذذاتإل القذذومي اإلجمذذالي ومذذن ا ذذذا

األغذوار بىاماتهذذا االقتصذذادي يىحذد األوجذذه الرئيةذ ألاماتهذذا الجاوةذذتراتاجي المماذ و والتذذي
تتطلذ إةذرائال لتحقاذا أطمذاعهم التوةذذعي

منهذا محذور مذذن محذاور الصذراع القذذائم علذى األرض حاذ

على حةال الفلةطاناان.

وممذذا ةذذبا اتنذذاوا اذذذا المبح ذ

بيذذان األامي ذ االقتصذذادي لمنطق ذ األغ ذوار وتىراراذذا علذذى صذذان

الق ذرار لك ذذل م ذذن الفلة ذذطاناان واإلةذ ذرائالاان ومذذد ت ذذىرار ذل ذذك عل ذذى رريذ ذ يذذل ط ذذرأ لمة ذذتقبل األغذ ذوار ذذي
مفاوضا

التةوي الةياةي .

-3-4-1األهمية االقتصادية لألغوار بالنسبة للفلسطينيين:

انظر الفلةطاناون إلى منطق األغوار باعتباراا منطق حاوي واام لمةتقبل دولذتهم الموعذودو ذي

تع ي ذ االقتص ذذاد الفلة ذذطاني والمةذذاام ذذي ل ذذا تنميذ ذ مةذذتدام
الفلةذذطاناان إقامذ دولذ ذا

والت ذذي ب ذذدونها يصذذبح م ذذن الص ذذعل عل ذذى

اقتصذذاد مةذذتقل ومةذذتقر يةذذاام ذذي تع يذ مقومذذا

الدولذ الفلةذذطاني ويحماهذذا

مذذن التبعي ذ االقتصذذادي إلة ذرائال واذذو مذذا يمرذذل ج ذ اك أةاةذذياك مذذن الةذذيادو الفلةذذطاني ومذذن األمذذن القذذومي

الفلةذطاني والذذذي ةذذاتىرر حتمذاك ذذي حالذ بقذذا الةذذيطرو اإلةذرائالي علذذى األغذوار حاذ

تةذذاام ذذي قطاعذذا

اقتصادي عدادو أامها:

-3.4.1.1قطاع الزراعة:
تتمت ذ منطق ذ األغ ذوار بمري ذ متما ذ

ذذي القطذذاع ال ارعذذي للضذذف التر ي ذ

الطبيعي ذ األةاةذذي ذذي تلذذك المنطق ذ وعلذذى الذذرغم مذذن العقبذذا

تطوراا

نها ما ال

التذذي ما ال ذ

نظ ذ اكر لتذذو ر المصذذادر

تحذذد مذذن تنمي ذ المنطق ذ وتعاذذا

أحد األعمدو الرئية للقطاع ال راعي ي الضف التر ي .

ورغم أن مةاح األراضي ال راعي باألغوار ال تشيل إال  %2.8مذن المةذاح اإلجماليذ لن ارضذي

ال راعي ذ ذذي الضذذف التر ي ذ

إال أنهذذا تةذذهم بنةذذب مرتفع ذ مذذن اإلنتذذاج ال ارعذذي للضذذف التر ي ذ
حا ذ

ويعذذود ذلذذك

تضذذم األغ ذوار نصذذف األ ارضذذي المروي ذ للضذذف التر ي ذ

أةاة ذاك إلذذى نةذذب األ ارضذذي المروي ذ العالي ذ
نتاجي ذ الذذدونم المذذروي ذذي بعذذض الةذذنوا تكذذون  40ضذذعف إنتاجي ذ الذذدونم البعلذذي و ذذى المتوةذذت العذذام

إنتاجي الدونم المروي 13ضعف إنتاجي الدونم البعلي (شذرون لةذطاني 2014
تمت القطاع ال راعي ي األغوار بمما ا

 )2اذذا باإلضذا إلذى

ريدو نتاج عوامل بائي وطبيعي تتمرل باآلتي:

-1المناخ شبه االستوائي :نظ اكر الن فاض المنطق عن منةول ةطح البحر تو ر لها ظروأ منا ي

اص ما تها عن غاراا من المناطا ومنحتها راع أصذناأ ال تنمذو ذي المنذاطا األ ذر

إال ذي أوقذا

معانذ ذ مم ذذا أة ذذهم ذذي تحقا ذذا تكام ذذل يم ذذي ون ذذوعي وماذ ذ و من ذذاخ المنطقذ ذ ية ذذمح ب ارعذ ذ الفواك ذذه المتنوعذ ذ
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وال ضذروا

يالفراولذ والبنذدورو وال يذار أر ذ مذ ار

طبيعته التكاملي

بل ي قيمته المادي المرتفع

ذي الةذن ) )PLO,2013,p2اذذا اإلنتذاج ال تكمذن ذي
نظ اكر لندرو اذ المحاصال وبشيل عام يميذن اعتبذار منطقذ

األغوار باتاك جاجياك طبيعياك مرال إلنتاج أنواع عدادو من المحاصال.

-2طبوغرافيــة األرض :بعيذذس منذذاطا الضذذف التر ي ذ والتذذي تعتمذذد ال ارع ذ اهذذا علذذى الظذذروأ البعلي ذ

والتذذي ت ذ داد اهذذا معذذدال

األمطذذار وا ذي غالب ذاك منذذاطا جبلي ذ وعذذرو أمذذا األغ ذوار ذ ن مناطقهذذا ذا

منبةط وبالتالي تتيح إمياني اةت دام الميين ي العمليا

ال راعي بةهول (أبو عر 1984

تر ذ

.)26

ري

-3تــوفر مصــادر الميــاه :يمذذا ةذذبا اإلشذذارو ذ ن و ذرو الميذذا ذذي منذذاطا األغذوار اتذذيح لهذذا إميانيذذا
واةع من األراضي وقد ةاام

مةاحا

ب يادو اةتت ا الميا الجو ي من ال انا

التطو ار التكنولوجيذ منذذ ةذنوا

األر عانذا

مذن القذرن الماضذى

األرضي .

إن تظا ر اذ العوامل م التطور التكنولوجي أةهم ذي تطذوير ال ارعذ الميرفذ ذي المنطقذ

ةيما ال راع المحمي

حا

وتشذار معطيذذا

تضاعف

إنتاجي األرض وا داد

أاماتها االقتصادي .

اإلنتذذاج ال ارعذذي ذذي األغذوار بذذىن المةذذاح الم روعذ بالمحاصذذال الحقليذ حذوالي

 2971دونمذ ذاك ومة ذذاح األ ارض ذذي الم روعذ ذ بمحاص ذذال ال ض ذذروا
الم روعذ بىشذذجار البةذذتن  7007دونذذم (الجهذذا المريذ ي لإلحصذذا الفلةذذطاني 2010

 26299دونمذ ذاك ومة ذذاح األ ارض ذذي

األغوار تةاام بنحو  %50من مةاح الم روعا

مذذن ال ضذذروا

ذذي الضذذف التر يذ

من محصوا الحمضيا

وال

المروي ي الضف التر ي

 )100و أن

والتي يشيل إنتاجهذا %60

ومعظذذم الفاكهذ االةذذتوائي وشذذبه االةذذتوائي ذذي الضذذف التر يذ

و %100من إنتاج المو (شريدو 2010

و%40

 )23باإلضا إلى قطاع الن ال

الذ تطور بشيل متةارع وقد تجاو الرقم  180ألف شجرو وم ارع األعشذال الطبيذ والذورود التذي تطذور
راعتها ي األغوار باإلضا إلى المشاري الم ار ق من التصناف والتتلاف والت ين التابع للقطاع ال ا

الفلةطاني (جبر 2014

.)13

ا ذذذا األم ذذر ش ذذيل أاميذ ذ بالتذ ذ ذذي المج ذذاا ال ارع ذذي ل ذذد الفلة ذذطاناان إذ يمر ذذل القطذ ذاع األوا ذذي

االقتصذذاد الفلةذذطاني وتمرذذل األغ ذوار المنطق ذ األاذذم مذذن الناحي ذ ال راعي ذ

نظ ذ اكر للمما ذ ا

ال راعي ذ الفريذذدو

التي تتمت بها يما ةبا اإلشارو ومن انا تبر إمياني يبارو لتطوير القطاع ال ارعذي الذذي يعتبذر األةاةذي
للتنميذ ذ الريفيذ ذ المة ذذتدام ذذي األغذ ذوار باعتبارا ذذا ة ذذل

المصذذادر المائيذ الواةذذع باإلضذذا للمةذذاحا
ال ارعذذي

فذذي الوقذ

حاذ ذ

الت ذذذا للدولذ ذ الفلة ذذطاني المة ذذتقبلي

تم ذذنح

الواةذذع مذذن األ ارضذذي المتذذو رو وةذذائل نمذذو وتطذذوير للقطذذاع

الحاضذذر يفلذذح الفلةذذطاناون  53ألذذف دونذذم ذذي غذذور األردن "13097ايتذذار" يمذذا أن

 77أل ذذف دون ذذم إض ذذا ي يمي ذذن أن ا ذذتم تطويرا ذذا ألغذ ذراض راعيذ ذ مة ذذتقب ك(دائرو ش ذذرون المفاوض ذذا
 )2باإلضا إلى ما ةذبا نذه اترتذل علذى تطذوير القطذاع ال ارعذي أن يةذهم ذي قطاعذا

2006

اقتصذادي

أ ر أامها قطاع الصناع ال راعي والتجارو واو ما اردي إلى تشتال األادي العامل الفلةطاني ويقلل من
نةذذب البطال ذ

ويةذذهم ذذي يذذادو الذذد ل القذذومي الفلةذذطاني ويقل ذ

اعتمذذاد الفلةذذطاناان علذذى المةذذاعدا

المالي ال ارجي والتي عادو ما تكذون مرتبطذ بشذروط ةياةذي يمذا اذو عليذه الحذاا ذي الوقذ
53

الذراان وو كقذا

ن راع واةتص ح  100,000دونم ي غور األردن يمينهمذا

لتقدا ار اقتصاداان إةرائالاان و لةطاناان

اإلرم ذذار ع ذذن  200,000-150,000مي ذذان عم ذذل جدا ذذد .يم ذذا أن اة ذذت دام تقني ذذا

ارعذ ذ متقدمذ ذ ة ذ ًذيمين

المذ ارعان مذذن يذذادو محاصذذالهم ال راعيذ مذذن مةذ إلذذى عشذرو أضذذعاأ وتطذذوير ارعذ للتصذذدار ذذي غذذور

ذنويا وتطذ ذذوير مرذ ذذل اذ ذذذ ال ارع ذ ذ َمًنذ ذذوط
األردن علذذذى مةذ ذذاح ق ارب ذ ذ  50,000دونذ ذذم بقيم ذ ذ مليذ ذذار دوالر ةذ ذ ك
بت صي مصادر ميا وأر ٍ
اض (بتةليم .)2011
وتصدر األغوار ما نةبته  %70من ناتإل ال ضار ذي أحةذن األحذواا والذى  % 30ذي حذاال

ذذري إلذذى األة ذوار اإلة ذرائالي بانمذذا التصذذدار للذذدوا العر ي ذ ييذذاد ييذذون معذذدوماك إال ذذي حذذاال
تتجذذاو نةذذب التصذذدار إلذذى الةذذور األجنبيذ نةذذب  %10مذذن إجمذذالي النذذاتإل ال ارعذذي والتذذي تذذتم غالبذاك عذذن
.)27
طريا وي عرل يعملون لد المةتعم ار (شريدو 2010
ردي ذ

ويرج ذ ذ أةذ ذذبال تضذ ذذائل نةذ ذذل تصذ ذذدار المنذ ذذتإل ال ارعذ ذذي إلذ ذذى معيقذ ذذا

اإلةرائالي أةاةاك لفها من
تقلي

يرا ذ ذرو يقذ ذذف االحذ ذذت ا

ا القاود المشددو التذي تفرضذها منذذ علذم 1967م وما الذ

يالمن الذي تفرضه على اةت دام غالبي األراضي ال راعيذ
مصادر الميا المتاح من

وال

علذى الفلةذطاناان

اصذ المنطقذ المحاذيذ لنهذر األردن ويذذلك

ا من اةتت ا ميا نهر األردن ي الذري ومنذ حفذر بذار جداذدو أو

اةتص ح القائم منها وتر اذ الظروأ من يلف االةتصذ ح ال ارعذي وتحذد مذن تنذوع المحاصذال وتذردي

قياةا بذلك الموجود ي المةذتوطنا  .ونتاجذ لكذل اذذا و ذرغم االحتمذاال
إلى دوني رع ال راع الفلةطاني ك
ن غور األردن او أقل مناطا الضف التر ي راع ك من حا المةاح وبحةذل تقايمذا
ال راعي الكامن
و ارو ال ارع ذ الفلة ذطاني

ذ ن المنطق ذ التذذي ا رعهذذا الفلةذذطاناون ذذي التذذور تبلذذغ الاذذوم ق ارب ذ  50,000دونذذم

قت واي رًمن األ ارضذي الم ئمذ لل ارعذ ذي اذذ المنطقذ
راعيذ مقلصذ

أيضذا علذى مشذاري
والعراقال ك
نها تمن الف حان والمبذادرين الفلةذطاناان بمذن ذاهم مذن يةذينون منطقتذي"  AوB
مناطا عةيري متلق
ْ
"أيضا من تطوير مشاري راعي ي التور و لا أماكن عمل (بتةليم .)2011
ك
إن غالبيذ ذ األ ارض ذذي ال راعيذ ذ ذذي األغذ ذوار تقذ ذ ض ذذمن المن ذذاطا المصذ ذنف (ج) والت ذذي ال ية ذذتطي

الفلةطاناون اةذترماراا أو العمذل بهذا حاذ

و تةذويتا

وت يذد اإلدارو المدنيذ اإلةذرائالي مذن الصذعوبا

م تلفذ

مرذل حظذر اةتصذ ح أ ارضذي الدولذ أو

اوجذد 50ألذف دونذم مصذادرو ذي األغذوار وحةذل البنذك الذدولي:

(أن ذذه ذ ذذي حال ذ ذ اةذ ذذتطاع الفلةذ ذذطاناون اةتص ذ ذ ح  50ألذ ذذف دونذ ذذم أن يعذ ذذود علذ ذذاهم مالي ذ ذاك ق ارب ذ ذ مليذ ذذار دوالر ةذ ذذنوياك)

(P1

 )UNITED nation 2012بمعنذى 50ألذف دونذم مذروي معذدا إنتاجيذ الذدونم 3.25طذن اذذا يعطذي حذوالي

 1479دوالر ذ ذ ذذي اإلجمذ ذ ذذالي يعذ ذ ذذود منهذ ذ ذذا  891دوالر للم ذ ذ ذ ارع (شذ ذ ذذرون لةذ ذ ذذطاني 2014
اإلميانيذذا

 )9اذ ذ ذذذ

الكبا ذرو ذذي حال ذ تميذذن الفلةذذطاناان مذذن اةذذتت لها ةذذوأ تر ذ مذذن مةذذاام ال ارع ذ ذذي النذذاتإل

المحلى اإلجمالي واو ما اتطل إليه الفلةطاناون مةتقب ك لتطوير اقتصاد دولتهم.
لذا ار الفلةطاناون أن الةبال الوحاد نحو تطوير اقتصاد لةطاني مةتقل وتنمي مةتدام
االحت ا اإلةرائالي للضف التر ي

وتفييك ةيطرته على المنطق

األغوار.
54

ب نها

اص ي المنطقذ المصذنف "ج "بمذا اهذا

-3.4.1.2قطاع المياه:
تعتبذر المذوارد المائيذ مذن أاذم المذوارد الطبيعيذ وأكرراذذا حاويذ
االقتصذذادي واالجتماعيذ ألي مجتم ذ بشذذر

لذذذا أصذذبح

لمذا لهذا مذن قيمذ يباذرو ذي التنميذ

الميذذا والةذذيطرو علذذى موارداذذا أةاة ذاك للصذراع بذذان
حا ذ

الذذدوا والشذذعول و ذذى لةذذطان باعتباراذذا تقذ منا ي ذاك ذذي المنطقذ الجا ذ وشذذبه الجا ذ
معدال التةاقت المطري ومحدودي موارد الميا اها إلى يادو األامي االةتراتاجي للميا اها بوجه عام.
تعتبذر األغذوار مذذن المنذذاطا الت يذرو بمصذذادر الميذذا الطبيعيذ ذذي الضذف التر يذ

حا ذ

أد ان فذذاض
تحذذوي علذذى

 %47من مصادر الميا الجو ي الفلةطاني و ذذلك اعتبذر أحذد أقطذال مرلذ المذا الفلةذطاني (ويالذ معذاك
 )2014واو ما جعل من الميا ذي األغذوار مرذا اكر للصذراع مذ اإلةذرائالاان اللذذان اتطلعذون للةذيطرو علذى
اذا المورد الهام وحرمان الفلةطاناان من حا اةتت ا ميااهم والتي تعتبر شريان الحياو لهم وشرطاك أةاةياك

للبقا والصمود على أرضهم هي أم ار مهم ل داار الفلةطاني على المد البعاد.

وتواجذذه الدولذ الفلةذذطاني القادمذ تحذذدياك صذذعباك ذذي قطذذاع الميذذا ألن الوضذ المذذائي الفلةذذطاني

أصذذبح ذذي غاي ذ الحذذرج والصذذعوب

بةذذبل تفذذاقم أ مذذا

الجو ي ي الضذف التر يذ وقطذاع غذ و علذى الةذوا

نق ذ

حاذ

الميذذا واتةذذاع منذذاطا التلذذو لمصذذادر الميذذا

ال مذوارد مائيذ متاحذ لذد الفلةذطاناان ألغذراض

الشرل ةو الكميا المحدودو التي يحصلون عليه حالياك من األحواض الجو ي
الشريان الحاوي الذي يذان متاحذاك للفلةذطاناان ةذابقاك لذري األ ارضذي ال راعيذ ذي منطقذ األغذوار لذم يعذد لهمذا
وألن ميذا نهذر األردن واذي

وجذذود منذذذ العذذام  1967حاذ اواجذذه الفلةذذطاناون ذذي يا ذ منذذاطا الضذذف التر يذ عجذ اك مائيذاك تراكميذاك فذذي
عام 2002م تم اةذته ك مذا يقذرل  1.377ملاذون م 3صذ منهذا  684ملاذون م 3لميذا الذري ال راعيذ
بانمذ ذذا يذ ذذان ذ ذذي عذ ذذام 2006م مذ ذذا يقذ ذذارل  1.700ملاذ ذذون م 3والذ ذذذ تذ ذذم اةذ ذذت دامه ل حتياجذ ذذا
والصناعي وال راعي

وبعج يصل إلى مذا يقذرل مذن 350ملاذون م 3حاذ

المحلي ذ ذ

انذاك احتيذاج ةذنوي اذ داد بنةذب

 %2.8من يمي الميا المطلوب حالياك ).(Amer and others,2006,p307
ورغذذم أن اتفاقيذذا

التر يذ

أوةذذلو تذذن

علذذى أن إةذرائال تعتذذرأ بذذالحقور الفلةذذطاني ذذي الميذذا ذذي الضذذف

إال أن اذذذ الحقذذور لذذم تحذذدد وأجذذل التفذذاوض بشذذىنها لمفاوضذذا

الوضذ النهذذائي بانمذذا بقذذي التقةذذيم

غار المنصف لموارد الميذا الجو يذ المشذتري علذى مذا اذو ذي المرحلذ االنتقاليذ

رقذذم ( )3.10بحا ذ

تةذذتىرر إة ذرائال بنحذذو  80بالمئ ذ منذذه وال انذذاا الفلةذذطاناون ةذذو  20بالمئ ذ

الميا الفلةطاني .)2014
وق ذذد أد

يمذا اذو مبذان ذي الجذدوا

حفري ذذا

اآلب ذذار العميقذ ذ الت ذذي تق ذذوم به ذذا إةذ ذرائال إل ذذى تقل ذذي

يمي ذذا

(ةذذلط

الميذ ذا الت ذذي ًيمي ذذن

للفلةطاناان أن يضذ واا مذن بذار الميذا التابعذ لهذم وتمذس بجذودو اذذ الميذا وتذردي إلذى انحذدار ذي تذد ا
الجداوا المائي الطبيعي ي أرجا األغوار و ض ك عن ذلك تمن إةرائال الفلةطاناان من الوصوا إلى
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جدول رقم ( :)3.10تخصيص موارد المياه المشتركة كما قننته اتفاقيات أوسلو (البند  40والجدول رقم  10الملحق بالبند
)40
الحوض الجبلي

 678ملاون متر
ميعل/ةنوياك

اإلمكانية التقديرية
 483متر

ميعل/ةنوياك

الفلسطينيون

إسرائيل

 118ملاون متر ميعل/ةنوياك (+
 78للحاجا

مو ع على النحو التالي :

المةتقبلي )

 362ملاون متر

 340ملاون متر ميعل ةنوياك

 22ملاون متر ميعل/ةنوياك

ال ان الشمالي

 145ملاون متر

التر ي

ميعل/ةنوياك
 172ملاون متر

 103ملاون متر ميعل/ةنوياك

 42ملاون متر ميعل/ةنوياك

 40ملاون متر ميعل/ةنوياك

 54ملاون متر ميعل/ةنوياك (78 +

ال ان التر ي

ال ان الشرقي

ميعل/ةنوياك

ميعل/ةنوياك

المةتقبلي مرلما ًذير أع )

للحاجا

المصدر( :ةلط الميا الفلةطانيه )2014

الانابي الموجودو ارج مناطا ةيناام ومن الوصوا إلى ميا حوض نهر األردن والتذي حذدد

حة ذ ذذل طذ ذ ذ جونة ذ ذذون لمحاصصذ ذ ذ مي ذ ذذا نه ذ ذذر األردن إل ذ ذذى ت ص ذ ذذي

 250ملا ذ ذذون م/3س م ذ ذذن المي ذ ذذا

للفلةذذطاناان غاذذر أن ذلذذك لذذم انفذذذ و ذذى حال ذ تنفاذذذ ةذذييون باإلميذذان ري أكرذذر مذذن  250ألذذف دونم ذاك ذذي

منطق التور واو ما ةارد إلى حدو تطور اقتصادي ملمذوس ذي المنطقذ ( مةذلم 1997
ورغم تعدد مصادر الميا ي األغوار إال أن الفلةطاناان يعانون من نق

شذداد ذي يميذا

)201

الميذا ال مذ

ةوا ألغراض ال راع أو للشرل واالةت دام المن لي وغاراا مما أجبر الفلةطاناان على شرائها مذن شذريا

الميذذا اإلة ذرائالي بىةذذعار بااظ ذ

واذذو األمذذر الذذذي أد إلذذى ةذذائر ادح ذ ل قتصذذاد الفلةذذطاني وتذذرد

لنوضاع البائي والصحي الفلةطاني

يميا

لذذا اذر الفلةذطاناون أنذه لناذل حقذوقهم ذي الميذا بضذرورو ت صذي

عادل منهذا وأن ييذون لهذم ةذيطرو ياملذ علذى المصذادر المائيذ الفلةذطاني وأن اتمينذوا مذن الوصذوا

لها بحري

لهما مطلبان أةاةيان للتوصل إلى حل ناجح لملف الميا ي مفاوضا

إن اكبذذر الم ذذاوأ والم ذذاطر التذذي ةذذتواجه قيذذام الدولذ الفلةذذطاني

اذ الدول عل مواجه ومعالج أ ما

نق

الميا المتفاقم

وطبيع التحديا

الوض الدائم .

اذذي بالدرجذ األولذذى مذذد قذذدرو
المتعلق بتو ار ما ييفي من

المي ذذا لة ذذد العجذ ذ الكبا ذذر الق ذذائم وتلبيذ ذ حج ذذم الطل ذذل للة ذذنوا القادمذ ذ لكا ذ ذ األغذ ذراض المن ليذ ذ والش ذذرل
والصذذناع وال ارع ذ ومعالج ذ م ذذاطر التلذذو وتذذداور البائ ذ المائي ذ بمذذا ًي َم ِيذذن مذذن ضذذمان متطلبذذا األمذذن
المذذائي واألمذذن التذذذائي معذذا للدولذ الفلةذذطاني القادمذ ذذي ظذذل ظذذروأ مائيذ يارريذ صذذعب للتايذ ومتفاقمذ
ةذذن بعذذد ةذذن

تعيشذذها يا ذ منذذاطا الضذذف التر ي ذ وقطذذاع غ ذ و و ذذي ظذذل الةياةذذا

اإلةذرائالي المةذذتمرو ذذي الةذيطرو والذذتحيم ونهذذل واةذتن اأ أحذواض الميذذا الجو يذ

والممارةذذا

المائي ذ

ور ذذض االعتذراأ بحقذذور

الفلةطاناان ي مجاري وأنظم مصادر الميا الجو ي المشتري و ي حوض نهر األردن (يعوش .)2014
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لهذا ن الراان على اةتعادو الفلةذطاناان لحقذوقهم المائيذ اجذل أن ييذون قويذاك ألن الميذا تعتبذر

مورداك وطنياك ي غاي األامي للدول الفلةطاني القادم

الميا اها يحرم الفلةطاناان من أحد أام مقوما

دولتهم المةتقبلي القابل للحياو.

-3.4.1.3قطاع اإلسكان والتطوير:

حا

منطق األغذوار غنيذ بذالرروا

ومن ذلك ن ةيطرو إةرائال على األغوار ومصادر

الطبيعيذ األ ذر والتذي تحتاجهذا معظذم قطاعذا

يان ب ميان الفلةطاناان تطوير اذ المنطق وجعلها إحذد ريذائ

المجاال

األ ر غاذر ال ارعذ

والمناطا الةيني الحدار حا

القاذذود اإلة ذرائالي

المتوةذط والرقالذ

تتو ر األراضي الشاةع

و نا مطار دولي وغار ذلك.

الحذذالي القيذذام بذذىي مذذن أعمذذاا التطذذوير اذذذ بةذذبل

بذذان تقريذذر لمنظم ذ أويةذذفام الدولي ذ "  " OXFAMأن  %86مذذن مةذذاح

مص ذذنفه منطقذ ذ (ج) وت ضذ ذ للة ذذيطرو اإلةذ ذرائالي

وأن  %94م ذذن طلب ذذا

التط ذذوير ر ضذ ذ

األغ ذوار

ذذي الة ذذنوا

األ ارو (.(OXFAM 2012 P2

ادلل اذا األمر على أن إةرائال تحوا دون تحقاا أي نشاط تنموي للفلةطاناان يع

ذذي األغ ذوار وعمذذد

ومنذاطا

يمذذا أنهذذا مهم ذ للتطذذوير والتوة ذ العم ارنذذي و نذذا المذذدن

إال أن الفلةذذطاناان ال يةذذتطيعون ذذي الوقذ
حاذ

طذت و ذرامإل التنميذ ذي العداذد مذن

مرذل إقامذ منذاطا صذناعي مري يذ للصذناعا

وقذذر ةذذياحي دا لي ذ علذذى ش ذواطئ البحذذر الما ذ

التنميذ الرئيةذي

من تواجدام

إلذذى تحويذذل منطق ذ األغذذوار بياملهذذا إلذذى معةذذي ار للجذذيش اإلة ذرائالي والذذى منذذاطا

عةذذيري متلق ذ ومةذذتعم ار ومحميذذا

طبيعي ذ ومنذذاطا ممنوع ذ علذذى الفلةذذطاناان أصذذبح

تتجذذاو نةذذب

مةذاحتها  % 88.3مذذن المةذذاح اإلجماليذ لمنطقذ األغذوار ولكذذي يةذذتطي الفلةذذطاناون اةذذتت ا إميانيذذا
التطوير ي األغوار مةتقب ك اجل إنها االحت ا وتفييك ةيطرته بالكامل عن منطق األغوار.
-3.4.1.4قطاع السياحة:
االقتصاديا

ات اا ذذد االاتم ذذام عل ذذى المة ذذتو الع ذذالمي باآلر ذذار الناجمذ ذ والمترتبذ ذ م ذذن النش ذذاط الة ذذياحي عل ذذى
المحلي

قد أصبح

صناع الةياح تق

ي ةلم االاتماما

لمذذا تشذذيله مذذن أامي ذ ذذي تنمي ذ الم ذوارد المحلي ذ وتع ي ذ التنمي ذ االقتصذذادي

عند المةرولان وأصحال القرار
باإلضذذا إلذذى دوراذذا ذذي إب ذ ار

الجوانل الحضاري واألرري والتاري ي للدوا وتعريف العالم بها.

وتحظذذى األ ارضذذي الفلةذذطاني برذذروو ةذذياحي متنوع ذ و ري ذدو هذذي مهذذد الذذديانا

ومهد العداد من الحضا ار التي تري

بصما

الرئية ذ الذذر

واضذح علذى التذ ار اإلنةذاني وبذالرغم مذن صذتر مةذاحتها

هي تتما بجت ار يا غني بتنوعها الحاوي والمنا ي والذي يشيل عامل جذل لةياح التر يه والةياح الداني

والةياح الع جي .
حا ذ

وتمرذذل األغذوار الفلةذذطاني واحذذدو مذذن أاذذم المنذذاطا الةذذياحي ذذي لةذذطان بعذذد القذذدس و اذ

تعيذذس األمذذاكن الداني ذ مرذذل المتطذذس علذذى نهذذر األردن واألدا ذرو والمقامذذا

الداني ذ

لحذذم

وتذذرو العداذذد مذذن

اآلرار التاري ي مرل قصذر اشذام ووادي قمذران ونهذر األردن باإلضذا إلذى أمذاكن االةذتجمام الفريذدو علذى
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مةذذتو العذذالم مذذن حاذ

الةذذياح الع جيذ

الوا دان لنراضي الفلةطاني للةياح

يذذل مماذ ا

الجذذذل الةذذياحي اذذذ تعتبذذر اةذذتكماالك لذذدورو الةذذياح

وبالتالي تشيل ج اك اصي ك من الةياح ي لةطان وبالتالي تجعذل

منها محرياك أةاةياك ل قتصاد بحا

. )2

تةهم بشيل ملحول بتنمي اقتصادي مةتدام ( ح 2012

ويشذذيل القط ذاع الةذذياحي الريا ذ و الراني ذ ل قتصذذاد الفلةذذطاني ويذذدرك الفلةذذطاناون أامي ذ عملي ذ

التص ذذني الة ذذياحي حاذ ذ

تذ ذ داد أاميذ ذ ودور ا ذذذا القط ذذاع ذذي لة ذذطان نظذ ذ اكر ال تقارا ذذا للمذ ذوارد والص ذذناعا

المتط ذذورو باإلض ذذا إل ذذى ض ذذمور القط ذذاع الص ذذناعي وال ارع ذذي وبالت ذذالي يع ذذوا عل ذذى الة ذذياح أن تلع ذذل دو اكر
اقتصادياك وتنموياك مهماك لذلك اتطل الفلةطاناون للةياح ي األغوار بقدر يبار من األامي نظ اكر للدور الذ
يميذن أن تلعبذه ذذي يذادو النمذو االقتصذذادي وذلذك لمذذا لهذذا القطذاع مذذن ع قذ تشذابيي مذ قطاعذا

و دمي متعددو تررر إاجاباك ي يادو الناتإل المحلي ومةتويا

ارتفذذاع أعذذداد الةذذياح الوا ذذدان للمنطقذ

التوظاف حا

إنتاجيذ

اتبان من جدوا رقذم ()3.11

ذ ا األع ذوام  2010 -2007م واذذو األمذذر الذذذ يشذذار إلذذى وجذذود

إميانيذ ارتفذذاع اعذذداد الذ وار الوا ذذدان إلذذى منطقذ األغذوار مةذذتقب ك حاذ

يعتبذذر يذذادو عذذدد نذ ال الفنذذادر مذذن

الةذذائحان حاوي ذاك ذذي تع ي ذ العائذذد االقتصذذادي للةذذياح مذذر ك يذذادو عذذدد ليذذالي المبا ذ
معدله 385ن يل اذا ار الناتإل القومي المحلى الحقيقي بحوالي 1.41ملاون دوالر لنفس الفترو "الر " الذ
اتم يه ال يادو للنشاط الةياحي ( ح 2012

و ذذرغم تمتذ ذ منطقذ ذ األغذ ذوار ب مياني ذذا

عاج ين إلى حد بعاد عن اةتت ا اذذ اإلميانيذا

.)9

عالميذ ذ ذذي مج ذذاا الة ذذياح

بذذىلف لال ذ ا ذوا

مذذا

إال أن الفلة ذذطاناان م ذذا الذ ذوا

نتاجذ للقاذود اإلةذرائالي المفروضذ حاليذاك علذى الوصذوا

إلى تلك المقاصد الةياحي واالةترمار اها و اص ي منطق البحر الما .

جدول رقم ( )3.11أعداد الزيارات من قبل السياح الوافدين والمحليين لألغوار الفلسطينية في الفترة 2010-2007م.
السنة

عدد الزيارات

2007

679811

2008

832914

2009

852492

2010

1164600

المصدر :بتصرف الطالب عن (فالح ،2012،ص.)9

ومذذن الجذذدار بالذذذير أن تنمي ذ الةذذياح الفلةذذطاني بمنطق ذ البحذذر الما ذ

مذذن البنذذود التذذي نص ذ

علاها اتفاقيذ أوةذلو المرقتذ لكذن شذائاك مذن ذلذك لذم اتحقذا إلذى اآلن و ذي حذاا إلتذا القاذود الحاليذ وتحةذن
مناخ االةترمار بالضف التر ي ةييون من المنطقي أن نتوقذ ذي الوقذ المناةذل أن اذتمين المةذترمرون

الفلةذذطاناون مذذن إقام ذ صذذناع ندقي ذ بمنطق ذ البحذذر الما ذ

تعذذادا مذذا لذذد إة ذرائال واذذو مذذا ةذذانتإل قيم ذ

مضذذا تصذذل إلذذى نحذذو  621ملاذذون دوالر ةذذنوياك أي مذذا يعذذادا  % 6مذذن إجمذذالي النذذاتإل المحلذذي الفلةذذطاني
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حت ذذى ع ذذام 2016م ويمي ذذن ل ة ذذترما ار الراميذ ذ إل ذذى تط ذذوير المواقذ ذ الة ذذياحي األ ذذر بالمنطقذ ذ أن ت ذذدر
إارادا

إضا ي يبارو (ورائا البنك الدولي 2012
وما ال

أام المعيقا

.)5

التي تواجه نمو وتطوير الةياح ي األغذوار تكمذن ذي اةذتمرار االحذت ا

واج ار اتذذه العنص ذري التذذي تحذذوا دون اةذذتت ا الفلةذذطاناان لمصذذادرام الةذذياحي

اص ذ ذذي البحذذر الماذ ذ

والمن ذذاطا المص ذذنف (ج) و ذذدون واا يا ذ ذ أش ذذياا االح ذذت ا ذذي األغذ ذوار ذ ذ ن أي ةياةذ ذ تة ذذتهدأ ر ذذت
القطاع الةياحي بتحقاا تنمي اقتصادي مةتدام لن ترتي رماراا.
-3.4.1.5قطاع الصناعة واستخراج الموارد المعدنية:

والبحذر الماذ

إن منطقذ األغذوار غنيذ بذذالموارد المعدنيذ

واحذذد مذذن أغنذذى المصذذادر المعدنيذ ذذي

العذذالم ول ذذذا اتطل ذ الفلة ذذطاناون إلذذى إميانيذ ذ اةذذتت ا مذ ذوارد البحذذر الماذ ذ

ذذي تط ذذوير قطذذاعي الص ذذناع

والتجارو ومذ وجذود روابذت بانهذا و ذان غذ و يميذن اةذت ارج اذذ المصذادر وتصذداراا عبذر غذ و جذواك أو بحذ اكر
وبالتالي االةتفادو من العائد المالي ي إقام تنمي مةتدام واقتصاد م دار للدول الفلةطاني .
حا

يحفل البحذر الماذ

بذالكرار مذن المعذادن الرمانذ

ذي مقذدمتها م ونذان ضذ م مذن البوتذاس

والبروماذد يمذذا اتضذح مذذن الجذدوا رقذذم ( )3.12وتحصذذل إةذرائال واألردن معذاك علذى نحذذو  1.2مليذذار دوالر

مذذن المبيعذذا

الةذذنوي لهذذذ المنتجذذا

واذذو مذذا يمرذذل  %1مذذن اإلمذذدادا

العالميذ مذذن البوتذذاس و % 12مذذن

إنتاج العالم من البروماان .ومن المتوق أن يةتمر الطلل على اذان العنصرين قوياك وأن يظل البحر الما
جدول ( )3.12مصادر البحر الميت من الموارد المعدنية:
الموارد المعدنية

الكمية /مليون طن

-1

يلوريد البوتاةاوم

2000

-2

يلوريد المتنيةاوم

22000

-3

يلوريد الصوداوم

11000

-4

متنيةاوم بروماد

980

-5

يلوريد الكالةاوم

6000

-6

الما الرقال

-

-7

أنواع

ري من األم ح

المصدر  (:الدباغ  ،1991،ص)87

مصذذد اكر ر يصذاك لهمذذا مذ ةذذهول اةذذتت له ولذذيس انذذاك مذذن ةذذبل ال ذ

-

يمنذ المةذذترمرين الفلةذذطاناان ومذذن

معهم من الشريا الدولاان المحتملان من االةترمار ي اذا المجاا بشرط أن اتمينوا من الوصذوا إلذى اذذ

الموارد بحري

إال أنهم يعج ون عن جني رمار اذ الةور ألن إةرائال ما ال

ي اةذتت ا مذوارد البحذر الماذ

تمن الفلةذطاناان مذن حقهذم

واذا مذا أ ذذنا يمقيذاس متوةذت القيمذ المضذا لهذذ الصذناعا

ل قتصذاد

األردني واالقتصاد اإلةرائالي ةذييون بمقذدور االقتصذاد الفلةذطاني أن يضذاف مذا قيمتذه  962ملاذون دوالر
59

من القيم المضا ةنوياك أي ما يعادا  % 9من إجمالي الناتإل المحلي عام  ( 2016ورذائا البنذك الذدولي
2012

.)4

-3-4-2األهمية االقتصادية بالنسبة إلسرائيل:
األامي االقتصادي لمنطق األغوار اد اك م دوجاك للجاو ولاتكا اإلةرائالي تجذا األ ارضذي

شيل

المحتلذ ذ ع ذذام1967م م ذذن ناحيذ ذ ش ذذيل

األغذ ذوار م ذذورداك اقتص ذذادياك مهمذ ذاك يمي ذذن االة ذذتفادو من ذذه ذذي تحقا ذذا

األطماع التوةعي إلةرائال اص ي دعم المةتعم ار وتو ار يل الةبل لبقائها وتطويراا بتي جلذل الم يذد

من المهاجرين الاهود إلاها واالةتيطان اها يج من ط الةيطرو على األراضي المحتل
الموارد االقتصادي لنغذوار ذي تطذوير القطاعذا

ويذلك اةتت ا

االقتصذادي اإلةذرائالي والحصذوا علذى مذوارد ماليذ تصذل

ي ال ين العام إلةرائال ومن ناحي راني ي تميذان إةذرائال مذن ذرض ةذيطرتها وتحيمهذا ذي االقتصذاد

الفلةذذطاني وجعلذذه تابع ذاك القتصذذاداا وبالتذذالي التذذىرار علذذى الق ذرار الفلةذذطاني عبذذر الذذتحيم ذذي طبيع ذ الحيذذاو
الفلةطاني

ا اةتت لها للقطاعا

من

-3.4.2.1قطاع الزراعة:
اةت دم

االقتصادي التالي :

إةرائال االةتعمار االةتيطاني وةال لبةت ةيطرتها على منطق األغوار الفلةطاني

واةذذتت ا موارداذذا ل دم ذ مشذذروعها االةذذتعماري التوةذذعي ذذي األ ارضذذي الفلةذذطاني

قذذد عمذذد

ةذذلطا

االحت ا إلى مصادرو األراضي و نذا المةذتعم ار علاهذا التذي بلذغ عذدداا  32مةذتعمرو ومةذاحتها العمرانيذ

 46575دون ذذم ومة ذذاح األرض ال راعيذ ذ التابعذ ذ له ذذا يق ذذارل  60أل ذذف دون ذذم و
اإلة ذرائالي التذذي أقيم ذ
ذر

ذذي الضذذف التر ي ذ المحتل ذ

ذ ذاك لجميذ ذ المة ذذتعم ار

تحظذذى مةذذتعم ار األغ ذوار ب ميانيذذا

ريذذدو تتذذيح لهذذا

النمذو واالةذذتمرار باالعتمذاد علذذى ذاتهذا نتاجذ تذو ر المصذذادر الطبيعيذ مذذن أ ارضذي وميذذا إضذا إلذذى

رروس األمذواا االةذذترماري التذي تكفذذل قيذذام ارعذ حدارذ ذي المنطقذ يميذذن أن تصذبح ذا

اام .

جذذدو اقتصذذادي

وتعمذذل مةذذتعم ار األغ ذوار بتنةذذاا يامذذل م ذ قةذذم الت طذذيت ذذي و ارو ال ارع ذ اإلة ذرائالي

مرةةذذا

البح ذ

الفعاليا

تكمن ي تنوي اإلنتاج ال راعي ب ارعذ أصذناأ جداذدو مةذتحدره ت ئذم طبيعذ المنطقذ وتةذهم ذي

المنطق ذ

العلمذذي ال ارعذذي اإلة ذرائالي لل ذذروج بمعطي ذذا

ولقذذد أةذذس لهذذذا التذذرض محط ذ

ومعذذادال

وم ذ

راعي ذ جداذذدو اذذتم تطبيقهذذا ذذي

اص ذ للتجذذارل ال راعي ذ ذذي منطق ذ صذذاال وأاذذم نتاج ذ لهذذذ

ةد الفراغ اإلنتاجي اإلةرائالي لبعض المحاصال (أبو عر 1984

.)116

وتةذذتتل المةذذتعم ار أ ارضذذي األغذوار ذذي ارعذ األعشذذال الطبيذ

والعنذذل والذذورود والتذذي اذذتم تةذذويقها إلذذى األةذوار التر يذ "أوروبذذا والواليذذا

والن اذذل والمذذو

وال ضذذار

المتحذذدو وينذذدا " إذ تبلذذغ نةذذب

التةذذويا ال ذذارجي للمةذذتعم ار ح ذوالي  %80مذذن النذذاتإل ال ارعذذي باةذذترنا التمذذور التذذي تةذذور ذذي الضذذف
التر يذ

و نةذذل تصذذل إلذذى  %30مذذن إجمذذالي النذذاتإل (شذريدو 2010

ال ارعذذي اإلة ذرائالي ذذي تنمي ذ قطذذاع ال ارع ذ ذذي مةذذتعم ار األغ ذوار ولعب ذ

االةتيطاني ي المنطق

وأتاح

مةتو اقتصذادياك رغاذداك لةذيانها ومذن حاذ
60

 )28وتةذذاام شذذريا

التةذذويا

دو اكر بذذار اك ذذي ترةذذاخ الواق ذ

الجذدو االقتصذادي إلةذرائال

ي المجاا ال راعي ي األغوار يقوا " :أ يقدور الحيانى" المةروا األمني لمنطق األغوار ":إننا نعمذل علذى
بنا تجمعا

اةتيطاني

راعي وعمالي ل ةتفادو من الما و ال راعي وطبيع المنطق وموقعهذا االةذتراتاجي

ل راع الورود والن ال وعدو أنواع من الفاكه

وقاا :إن تصدار اذ المنتجا

وأوروبا يحقا د ك ابلغ حوالي  52ملاون دوالر ةنوياك "( مةلم 1997

ال راعي إلذى الواليذا

المتحذدو

. )265

ذذان تفرضذهما إةذرائال علذى التجمعذا
و ي مقابذل الجمذود واإلامذاا الل ْ
ارد جم  :تقر كيبا يذل أ ارضذي التذور ً صصذ للمجذالس
األردن نها تةترمر ي ةيان مةتعم ار األغوار مو َ
ومنح على مذر
اإلقليمي والمحلي ال اص بالمةتعمرين يما أن المةتعم ار تحظى بت صي ميا ة ي ً
الةنان أ ضليا

اةترنائي ي حجمها يل اذ األمور مين

الةذياني الفلةذطاني ذي غذور

المةتعمرين مذن تطذوير ارعذ عصذري وميرفذ

ذي غذور األردن

على مةاح تمتد علذى ق اربذ  32,000دونذم وتًقذدر قيمذ اإلنتذاج ال ارعذي ذي المةذتوطنا
المةذذتوطنا ذذي غذذور األردن بال ارعذ
ذنويا .وتعمذذل  %30مذذن عذذائ
بنصذذف مليذذار شذذييل ةذ ك
ال دما الداعم للم ارعان (بتةليم.)2011:
مشابه من العائ
بانما تطل إةرائال إلى االةتفادو القصو مذن األاميذ ال راعيذ
ين ذ إة ذرائال

وترةذذاخ وجوداذذا ولتحقاذذا أر ذذاح مالي ذ ت ذ ود بهذذا

وتقذذدم نةذذب

لنغذوار ذي تطذوير المةذتعم ار

نهذذا ذذي المقابذذل تةذذعى الةذذتت ا اذذذ

األامي ذ ال راعي ذ إلحيذذام ةذذيطرتها علذذى االقتصذذاد الفلةذذطاني إذ يعتبذذر القطذذاع ال ارعذذي مذذن أاذذم األنشذذط

االقتص ذذادي ذذي األ ارض ذذي الفلة ذذطاني المحتلذ ذ

وم ذذن ذذ ا اة ذذتهداأ و ن ذذا القط ذذاع ال ارع ذذي يمي ذذن إدم ذذاج

االقتصاد الفلةطاني م إةرائال والتحيم يه بحا

ييون تابعذاك وميمذ ك القتصذاد إةذرائال ولذيس منا ةذاك لذه

وبالنتاج النهائي الوصوا بالفلةطاناان إلى تبعيذ ياملذ ةياةذياك واقتصذادياك بعاذداك عذن التوجذه نحذو الةذيادو و

االةذذتق ا ( ة ذ م 2009
مجموع ذ م ذذن الممارةذذا

الحقوا والم ارع والمنشآ

 )210واذذو األمذذر الذذذ تةذذعى إة ذرائال ومذذا ال ذ

والت ذذي بحة ذذل محذذا ظ طوب ذذاس واألغ ذوار الش ذذمالي

اذو األمذر الذذ تةذعى إةذرائال ومذا الذ

واةذذع مذذن أ ارضذذي األغ ذوار لتايذذا

التذذدريل العةذذيري

إلذذى تحقيقذذه مذذن ذ ا

ر ذذيح ال نذذدقجي :ذ ذ ن ت ذذدمار

إلذى تحقيقذه مذن ذ ا إغذ ر مةذاحا
يبا ذرو لصذذالح المةذذتعم ار

ومصذذادرو مةذذاحا

ذذي

محاول ذ إلطبذذار الةذذيطرو بشذذيل يامذذل علذذى أ ارضذذي األغ ذوار والتذذي تهذذدأ ذذي حقيق ذ األمذذر إلذذى اةذذتم ارر
االةذذتفادو االقتصذذادي الكباذرو ل حذذت ا مذذن ةذذيطرته علذذى المذوارد والرذذروا

الطبيعيذ

والتذذي تصذذل إلذذى مليذذار

دوالر ةنوياك )مجل لةطان .)2014
-3.4.2.2قطاع المياه:
لقد شيل

من

ميا األغوار أامي حاوي إلةرائال لذا تةذعى للةذيطرو علذى مصذادر الميذا اهذا والتذي

لها يمين أن تحقا ي المجاا االقتصادي ر ر أاداأ رئية اي:

-1ت ويد إةرائال بموارد مائي إضا ي من األراضي المحتل عام 1967م:
تدرك إةرائال مد أامي الميا للتنمي االقتصادي والبشري

الميذا لتذىمان احتياجاتهذا الحاليذ والمةذذتقبلي مذن الميذا

61

لذا تطلع

إلى الةيطرو على مصذادر

اصذ ذي ظذذل األوضذاع المائيذ الصذعب إلةذرائال

والتذذي ةذذبا اإلشذذارو إلذذى أنهذذا تقتذذرل مذذن االةذذتت ا الكامذذل إلجمذذالي يميذ الميذذا المتذذو رو لذذداها واذذو مذذا د ذ
للبح ذ

عذذن حذذل لمشذذيل نق ذ

يباذذرو تطلع ذ

الميذذا ولمذذا يان ذ

إة ذرائال للةذذيطرو علذذى مصذذادر الميذذا ذذي األ ارضذذي الفلةذذطاني

العةذ ذذيري المحتل ذ ذ

المةتعم ار من جه

إضا ي

الضذذف التر ي ذ عام ذ واألغ ذوار اص ذ غني ذ بم ذوار مائي ذ

واذ ذذد

مةذذتتل بذذذلك وجذذود قواتهذذا

مذ ذذن الةذ ذذيطرو علذ ذذى مصذ ذذادر الميذ ذذا واالةذ ذذتي

ولنقلهذا إلذى الذدا ل اإلةذرائالي مذن جهذ رانيذ

وبالتذالي تكذون قذد أمنذ

تعتبراا اام بالنةب لها يدول مفتوح للهجرو (المملذوك 2012

يا ذ الحص ذ المائي ذ للفلةذذطاناان مذذن الميذذا الةذذطحي

علاهذ ذذا الة ذ ذتت لها لصذ ذذالح
مصذادر مائيذ

علذى

 )67يذان أن اةذتول

اص ذ ميذذا نهذذر األردن الذذذي يعتب ذر المذذورد األوا

للميذذا ذذي لةذذطان وعلذذي حقهذذم ذذي الميذذا الجو ي ذ المشذذتري

ولذذم تكتذذف إة ذرائال بذذذلك إذ قاذذد

الفلةطاناان لميا الحوض الشرقي والذي يق بالكامذل دا ذل األ ارضذي الفلةذطاني

اةذذت دام

و ذي المقابذل أنشذى

مةتعم ار األغوار  35بئ اكر تضخ  44ملاون م/ 3س من ميا الحوض الشرقي (مةلم 1997

ذي

.)201

-2الذذتحيم ذذي ييفي ذ اةذذت دام الم ذواطن الفلةذذطاني للميذذا واةذذت دامها يوةذذال لتحقاذذا مياةذذل ةياةذذي ذذي

األراضي المحتل :

إةذرائال علذذى بةذذت ةذذيطرتها علذذى مصذذادر الميذذا الفلةذذطاني منذذذ العذذام 1967م مذذن ذ ا

عملذ

مجموع من الق ار ار العةيري واإلج ار ا
بحا ذ

قاذذد

التذي ضذمن

اإلداري

االةذذت دام الفلةذذطاني إلذذى أقصذذى درج ذ

مذن

لهذا الذتحيم ذي اةذت داما

ولذذم تقذذف عنذذد ذلذذك بذذل منع ذ

الميذا

الفلةذذطاناان مذذن أ ذذذ

حصصهم المائيه اإلضا ي المقدرو ي اتفاقي أوةلو الراني والتذي قذدر  80ملاذون م/3س ولذم اتذو ر منهذا

ة ذذو  20ملا ذذون م/ 3س ق ذذت (إعبيذ ذ 2005
المقامذ ذي الضذف التر يذ
بموجل اتفاقيا

 )208وذل ذذك به ذذدأ ت ذذو ار المي ذذا لص ذذالح المة ذذتعم ار

وتواصذل إةذرائال الذتحيم مذن ذ ا لجنذ الميذا المشذتري

أوةلو عن إدارو يل موارد ونظم الميا ي الضف التر ي

واذي الجةذم المةذذروا

ي ات اذ القذ ار ار ال اصذ بيميذ

الميذذا التذذي اجذذو اةذذت راجها مذذن اآلبذذار والانذذابي الموجذذودو ذذي األ ارضذذي الفلةذذطاني المحتل ذ أو إنشذذا بذذار
جدادو وذلك بنفس درج تحيمها اها تقريباك قبل اتفاقيا
ايذذذا تةذذتمر الةذذلطا

أوةلو (ةلط الميا الفلةطاني

.)2014

اإلةذرائالي ذذي رصذذد وتحداذذد يميذ الميذذا المةذذت رج مذذن اآلبذذار والانذذابي

الفلةطاني ي الضف التر ي دون أن ًيةمح للفلةذطاناان بحفذر بذار جداذدو أو إعذادو تىااذل اآلبذار الموجذودو
دون الحصوا على تصريح مةبا من لجن الميا المشتري وأيضا من االدارو المدني اإلةرائالي ومرذل اذذا
تتةذم بمذا ال داعذي لذه مذن الطذوا والتعقاذد واحتمذاا التذى ار

منح ولو ًمنح ن اإلج ار ا
التصريح ناد اكر ما ًي ْ
والتعطال وما اترتل على ذلك من ارتفاع التكالاف وتبلذغ يميذ الميذا الم صصذ لق اربذ  10,000مةذتوطن
يعيشذذون ذذي غذذور األردن وشذذماا البحذذر الما ذ

 44.8ملاذذون متذذر ميعذذل ذذي الةذذن

ق ارب ذ رلذ

يميذ الميذذا

المتاحذ ذذي الةذذن لةذذيان الضذذف التر يذ الذذذان ابلذذغ عذذددام ق اربذ  2.7ملاذذون لةذذطاني اذذذا باإلضذذا إلذذى
تحداذذد يمي ذ الميذذا المةذذموح للفلةذذطاناان ض ذ ها مذذن بذذارام والتذذي ال ت يذذد عذذن 35ملاذذون م/3س (بتةذذليم
.)2011
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التجمعا

الةياني الفلةطاني ي غذور األردن والتذي تمنذ اإلدارو المدنيذ اإلةذرائالي عنهذا إميانيذ

عمومذذا بذذىي ر ذذت مذ شذذبي الميذذا وبالتذذالي ذ ن الةذذيان متعلقذذون بميذذا
الت طذذيت والبنذذا القذذانوني ال تحظذذى
ك
األمطار القلال التي تهطل ي المنطقذ والتذي ا نواذا ذي اآلبذار ال اصذ بهذم وبشذ ار الميذا مذن صذهاريإل
المقاولان ال صوصاان بةعر يصل إلى  25شيي ك للمتر الميعل ي المعدا .ويبلذغ متوةذت اةذته ك الميذا
الواحد قت.

لتر للاوم للش
ي األغوار  20كا
قريذ الحداديذ مذذر غاذر مر وطذ بت ويذذد منذذتظم للميذا بذذرغم قر هذذا لمنشذىو شذذفت الميذذا "بيعذذو "2

التابع لشري الميا القطري اإلةرائالي "ميورو " التي تو ر الميا لمةتوطنتي روعي وبيعذو المجذاور ْتان.
ْ
ذعفا مذن
ض
23
عن
يد
ا
ما
قت
ااتان المةتعمرتان ل ةت داما المن لي
ويبلغ ت صي الميا للش
ك
ي ْ
واحد ي الحدادي (بتةليم .)2011
اةته ك الميا لش
اذذذا الت صذذي

الفلةذذطاني

والتقااذذد اإلة ذرائالي ل ةذذت دام الفلةذذطاني للميذذا اذذنعيس بشذذيل ةذذلبي علذذى مجمذذل الحيذذاو

ويلحذذا الضذذرر باالقتصذذاد الفلةذذطاني

اص ذ علذذى قطذذاع ال ارعذ

واذذو مذذا تهذذدأ إةذرائال مذذن

و ارئه إلى التضااا على الةيان الفلةطاناان لد عهم لهجرو أرضهم وا راغ المنطق من ةيانها ولجعل الحقور
الفلةطاني ي الميا موض للمةاوم والتفاوض أو المقايض علاها ي قضايا

-3تو ار الميا الضروري ال م لتنمي البني التحتي للمةتعم ار

ري.

ي األراضي المحتل وبىةعار من فض :

تةت دم إةرائال المةذتعم ار يوةذال للةذيطرو علذى األرض و لذا أمذر واقذ

أي تة ذذوي مة ذذتقبلي مذ ذ الفلة ذذطاناان ويتطل ذذل ترباذ ذ

يمينهذا مذن رضذه ذي

ا ذذذ المة ذذتعم ار وتطويرا ذذا ت ذذو ار المي ذذا الض ذذروري

ال م ل لا تنمي اقتصادي لها لكذي تةذتطي النمذو والتطذور وبالتذالي البقذا واالةذتم ارري

الميا الفلةطاني الجو ي

إذ يق  %95من الحوض الشرقي تح

باالةذتي

الةيطرو المباشرو ل حت ا.

علذى

ومذذن ذ ا حفذذر اآلبذذار العميقذ تةذذحل إةذرائال الميذذا وتحولهذذا إلذذى مةذذتعمراتها ذذي الضذذف التر يذ

غالبي ذ حفريذذا

الميذذا اإلة ذرائالي ذذي منذذاطا الضذذف التر ي ذ  28حفري ذ مذذن أصذذل  42موجذذودو ذذي غذذور

ذنويا (شذ ذ ذذرون
األردن تضذ ذ ذذخ إة ذ ذ ذرائال مذ ذ ذذن اذ ذ ذذذ الحفريذ ذ ذذا ق ارب ذ ذ ذ  32ملاذ ذ ذذون متذ ذ ذ كا
ميعبذ ذ ذذا مذ ذ ذذن الميذ ذ ذذا ةذ ذ ذ ك
ذر ك
 )205غالباته ذذا م صصذ ذ الة ذذت دام المة ذذتوطنا والقلا ذذل منه ذذا ا ذذذال إل ذذى الق ذذر
لة ذذطاني 2012
الفلةطاني .

ويتمتذ المةذذتعمرون الاهذذود ذذي التذذور بيميذ ميذذا يباذرو اذذي أضذذعاأ الكميذ التذذي يضذذطر جا ذرانهم

الفلةذذطاناون ل كتفذذا بهذذا ذذي عذذام  ً 2011صص ذ
اوميا للش
 450كا
لتر ك
اوميذا للشذ
 2009قراب  60كا
لتر ك

ل ةذذت دام الباتذذي ذذي مةذذتعم ار غذذور األردن ق ارب ذ

ي يما بلغ معدا اةته ك الميا لد الفلةذطاناان ذي مريذ التذور وشذماله عذام
 .واذو أقذل بيراذر مذن المعذدا الذذي توصذي بذه منظمذ الصذح العالميذ

المقدر باةته ك اومي قدر  100لتر للش
وتو ر إةرائال الميا ل ةذت داما

(بتةليم .)2011

ال راعيذ ذي المةذتعم ار بواةذط

ذ ان الميذا الصذناعي "ترةذتا"

أيضذذا ومذذن الميذذا العادم ذ الميذذررو التذذي تصذذل مذذن األحيذذا اإلة ذرائالي
الذذذي أقذذيم ذذي مري ذ غذذور األردن ك
والفلةطاني ي القدس الشرقي ومةتعم ار "غوش أدوميم" (بتةذليم  )2011حاذ تعتبذر مةذتعم ار األغذوار
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ومعظذذم اذذذ المةذتعم ار اذذي راعيذ تصذذدر معظذذم

مهمذ جذذداك إلةذرائال مذذن الناحيذ الةياةذذي واالقتصذذادي

منتجاتها ال راعي المبيرو إلى الدا ل اإلةرائالي والى الضف التر ي

منا ة

لذا تحر

إةرائال للتوة

ي اذ المنطق من

والبذاقي إلذى األةذوار ال ارجيذ وبىةذعار
والعمذل علذى توةذيعها وتطويراذا

ا المةذتعم ار

وضمان بقائها واةتم ارريتها.

-3.4.2.3قطاع السياحة:
عمد

إةرائال إلى اةتت ا القطاع الةياحي ي األغوار لتحقاا طموحاتها التوةذعي

مذن ذ ا

ر ذت القطذاع الةذياحي ذي األغذوار بالقطذاع الةذياحي اإلةذرائالي واقامذ المنذاطا الةذياحي التذي تحذذوي الأ
الترأ الفندقي على ةواحل البحر الما

االقتصذذادي علذذى حةذذال الفلةذذطاناان حاذ

حاذ

علذى المقذد ار الةذياحي الفلةذطاني وجنذ

اةذتول

عوائذداا

ضذ القطذذاع الةذذياحي ذذي األ ارضذذي الفلةذذطاني طذواا العقذذود

الماضي للقاود القانوني والمالي التي رضها االحت ا اإلةرائالي و ى المقابل منح تةذهي

يباذرو وأ ضذلي

تنا ةي حصري للقطاع الةياحي اإلةرائالي واو ما أد إلى ضمور القطاع الةياحي الفلةطاني.
وما ال

إلج ذ ار

الع جي

تبلذور ططذاك ومشذاري جداذدو لبنذا نذادر ةذياحي علذى الةذاحل الشذمالي للبحذر الماذ

يذذادو ملموة ذ ذي عذذدد التذذرأ الفندقي ذ ذذي المنطق ذ

وتذذىتى أغلبي ذ اذذذ ال طذذت مذذن أجذذل الةذذياح

إذ تدرك إةرائال أن اذذ المنذاطا

وةترد اذ المشاري إلى ن اع ةياةي م الةلط الفلةطاني

ةذذتكون ج ذ اك مذذن األ ارضذذي التذذي ةذذيطالل بهذذا الفلةذذطاناون ذذي أي ذ تةذذوي ةياةذذي
ةذارع

ططوا إلقام  20ألف غر ه ندقي ي اذذ المنطقذ

واق ذ ذ جداذ ذذد ال يميذ ذذن تتاذ ذذر ذ ذذي المنطق ذ ذ (مةذ ذذلم 1997
االقتصذذادي األ ذذر

من اإلج ار ا

التحتيذ

إةذرائال لتنفاذذ اذذ ال طذت والمشذاري لفذرض
 )264والهذ ذذدأ يمذ ذذا ذ ذذي بذ ذذاقي القطاعذ ذذا

اةذذت دام قطذذاع الةذذياح لمذا لذذه مذذن مذذردود اقتصذذادي ومذذالي مهذذم يميذذن اةذذت دامه ذذي

دعم وتطوير المةتعم ار
اذا من جه

ورغذذم أن الفلةذذطاناان

ي األغوار ل لا واق جداد يمين من

ومن الجه األ ر عمد

له تربا

الوجود اإلةرائالي ي المنطق

إلى إعاق تطوير القطاع الةذياحي الفلةذطاني مذن ذ ا مجموعذ

على األرض مرل :مصادرو األراضي واقام الحذواج األمنيذ

ومنذ تطذوير المنذاطا والبنيذ

بهذدأ ضذذرل االقتصذاد الفلةذذطاني وللتضذااا علذذى الةذيان إلجبذذارام علذى تذذرك المنطقذ واجرتهذذا

و نا القطاع الةياحي الذذي يعتبذر الرياذ و الرانيذ ل قتصذاد الفلةذطاني وبالتذالي اإلبقذا عليذه تابعذاك القتصذاد
إةرائال واةت دام ذلك لتحقاا مياةل ةياةي من الفلةطاناان.
-3.4.2.4قطاع الصناعة واستخراج الموارد المعدنية:
وقذذد عمذذد

تةعى إةرائال يعادتها دوماك إلى انتهذا الفذر

مذذن جانبهذذا إلذذى اةذذتت ا طبيع ذ البحذذر الما ذ

التر ي الةذتت ا مذوارد وقذد ذيذر المصذادر األردنيذ

لد ارةذ ذ المي ذذا الت ذذي تح ذذوي عل ذذى الر ذذروا

الم تلفذ ذ

المتاحذ لهذا وترباذ
حا ذ

أنشذذى

دعذائم احت لهذا ذي لةذطان

عذذدو مصذذان وم تب ذ ار

أن إةذرائال تةذت دم ةذفان أبحذا

ذذي الضذذف

ذي البحذر الماذ

ويعم ذذل ذذي ا ذذذ الة ذذفان ع ذذدد م ذذن العلم ذذا والب ذذاحران
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والتواصان للوقوأ على التطو ار من التريال المائي والمعدني للبحر الما
بتكوين بحارو شمةي من ميا البحر الما
و ى اذا اإلطار صعد

و ذذى ح يذران 2009م قامذ
قبال شواطئ البحر الما

لتولاد الطاق (اآلغا 1993

إةرائال من ةياةتها الرامي ل ةتي

جهذذا

إةذرائالي بنشذذر إع نذذا

الشمالي والتر ي

الةذذيطرو اإلة ذرائالي علذذى ش ذواطئ البحذذر الما ذ

ومعلوم أن إةرائال تقذوم أيضذاك

.)120

على أراضي حوض البحر الماذ

طلذذل تةذذجال 139000دونذذم (139يذذم )2تقذ

يىتي ذلك إلحيام

من قبل حارس أم ك الدول اإلةرائالي حا

و ذذي اذذذا الةذذيار تجذذدر اإلشذذارو إلذذى أن الحقذذور الفلةذذطاني

ةوا على الصعاد التجذاري أو االةذترماري أو التر اهذي قذد تذم إلتاراذا مذن قبذل

المائي الةتت ا البحر الما

إةذذرائال ب ذذالرغم مم ذذا ت ذذم االتف ذذار بش ذذىنه ذذي ا ذذذا الموض ذذوع ذذي اتفاقيذذ أوة ذذلو الرانيذ ذ المرقتذ ذ والموقعذ ذ ذذي
ةبتمبر1995م.

من ناحي راني نجح

إةرائال ي الوصوا إلذي اتفذار عذام 2013م مذ يذل مذن األردن والةذلط
والقنذذاو المقترحذ ذذي حذان تنفاذذذ

الفلةذطاني إلقامذ مشذذروع ناقذل البحذرين لذر ت البحذذر األحمذر بذذالبحر الماذ

مشذذروعها تةذذتفاد إة ذرائال مذذن رم ذ ار مشذذروع ااذذدرويهر ائى ض ذ م و ذذى تبريذذد محطذذا
إضذذا إلذذى إنشذذا بحاذرو صذذناعي يباذذرو و يذذادو الذذد ل الةذذياحي وميتةذذبا

والنوويذ

نفس الوق

تمرل مرش ار

طارو على تربا

الطاق ذ الكهر ائي ذ

أ ذذر يراذرو واذذي ذذي

الوجود الصهاوني ي لةطان.

ذذي ذلذذك يقذذوا و يذذر الطاق ذ اإلة ذرائالي األةذذبا " او ذذاا نئمذذان"  :إن مشذذروع القنذذاو البحري ذ لذذه

اةذذتم ارري ويطذذل علذذى ذذار أ ذذر يراذرو إنذذه مفتذذاح لمجموعذ بذرامإل طاقذ لل مةذذان ةذذن القادمذ ذذي "دولذ
إةرائال "واذ البرامإل ةوأ ت يد ي طاق محطذا
ور مذذا األاذذم مذذن ذلذذك تحويذذل البحذذر الما ذ

الما

الكهر ذا ذي النقذل إلذى جانذل اةذتت ا الصذ ور ال يتيذ

إلذذى حذذوض شمةذذي ض ذ م وأعذذرل عذذن اعتقذذاد أن إنقذذاذ البحذذر

ب د اا ميا جدادو إليه ةيةمح ي المةتقبل ب نتاج 1500ميتاواط من الحوض الشمةي وأضاأ أن

مرل اذ المشاري تذو ر مصذادر عمذل جداذدو وتةذتقطل الهجذرو إلذى الذب د وتجذدد الذدا
باإلبداع (األغا 1993

الصذهاوني والشذعور

.)121

-3-4-3الخالصة:
ب ميانيذذا

إن التوضذذيح الةذذابا لنامي ذ االقتصذذادي لنغ ذوار الفلةذذطاني

اقتصذذادي يباذرو ومتعذذددو إذا مذذا أحةذن اةذذتت لها نهذذا تةذذهم بشذذيل إاجذذابي ذذي تطذذوير قطاعذذا

اقتصادي رئية يال راع

والصناع

والتجارو والةياح

وبالتذذالي تةذذهم ذذي يذذادو الذذد ل القذذومي واتاح ذ ذذر

العجذ

يظهذذر بج ذ

مذذد تمت ذ المنطق ذ

ذي المذوارد الماليذ ال مذ لتمويذذل قطاعذا

يما أنها تعتبر بائذ مناةذب ل ةذترما ار األجنبيذ

عمذذل جداذذدو وتمويذذل مشذذاري البني ذ التحتي ذ

أ ذري يذذالتعليم والصذح وغاراذا لذذذا يعتبراذا الفلةذذطاناون

بالت األامي ي المجاا االقتصادي لجه بنا دول لةطاني قابل للحياو وذا
لكن اذ المما ا

االقتصادي يان

وما ال

اقتصاد م دار ومةتقل .

ادأ لنطماع الجاو ولاتكي اإلةرائالي

تةذذعى للةذذيطرو علاهذذا ل ةذذتفادو منهذذا ذذي ت ويذذد الكيذذان اإلة ذرائالي بم ذوارد اقتصذذادي ومالي ذ
الذذنق

وةذذد

هي من جهذ

تمينذذه مذذن ةذذد

ذذي احتياجاتذذه االقتصذذادي وتذذو ر لذذه التمويذذل ال ذ م الةذذتكماا مشذذروعه االةذذتعماري ذذي األ ارضذذي
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الفلةذذطاني

ومذذن جهذ أ ذذري ذ ن الةذيطرو علذذى األغذوار وعلذذى موارداذذا يمينهذذا مذذن حرمذذان الفلةذذطاناان مذذن

اةذذتت ا م ذواردام حا ذ

تفذذرض إة ذرائال قاذذود مشذذددو علذذى اةذذت دام الفلةذذطاناان لحقهذذم ذذي اةذذتت ا اذذذ

المذذوارد ااد ذ مذذن ذلذذك جعذذل االقتصذذاد الفلةذذطاني تابعذاك القتصذذاداا ولذذيس مةذذتق ك ولذذد

الفلةذذطاناان لفذذك

ارتبذذاطهم بذذاألرض وبالتذذالي اجرتهذذا إلتاح ذ الفرص ذ أمذذام إة ذرائال إلحيذذام ةذذيطرتها علذذى أكبذذر مةذذاح مذذن
األرض ومن رم ضمها لحدوداا بمذا يضذمن أقذل عذدد مذن الةذيان العذرل ومذن رذم الحالولذ دون إقامذ دولذ
لةذذطاني مةذذتقل ويامل ذ الةذذيادو علذذى يامذذل أ ارضذذي الضذذف التر ي ذ

اإلةرائالي .
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واذذذا اذذو الهذذدأ النهذذائي للجاو ولاتكذذا

الفصل الرابع
الجيوبوليتكا اإلسرائيلية في األغوار الفلسطينية

المبحث األول :طبيعة الجيوبوليتكا اإلسرائيلية والعوامل المؤثرة فيها.
المبحث الثاني :االستراتيجية اإلسرائيلية في األغوار الفلسطينية.
المبحث الثالث :عناصر تطبيق الجيوبوليتكا اإلسرائيلية في األغوار الفلسطينية.
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-4.1تمهيد:

تمرل الجاو ولاتكا اإلةرائالي تجا األغوار مجموع من التصو ار

واأل يار التي تتبنااا وتضعها

القو المرررو ي إةرائال من أجل الةيطرو والهيمن على اذا اإلقليم بوصفه إقليم جاو ولاتكى رضه واق
الصراع القائم على األراضي الفلةطاني

بحا

حلق أةاةي لتحقاا الةيطرو على الضف التر ي
طبيع الجاو ولاتكا اإلةرائالي

اعتبر الةيطرو على األغوار الفلةطاني "مادان الدراة "
لما لها من أامي جاوةتراتاجي

وعليه اتناوا اذا الفصل

والعوامل المحددو لها واالةتراتاجي المنبرق عنها تجا األغوار واألدوا

التي اةت دمتها لتنفاذ رريتها الجاو ولاتكي

بهدأ تحداد محتو وحجم الن اع واةتشراأ مناحيه والمةاام

ي إاجاد حلوا له.
-4.2المبحث األول :طبيعة الجيوبوليتكا اإلس ارئيلية والعوامل المؤثرة فيها:

ترتل عن الصراع القائم على لةطان منذ مطل القرن العشرين والذي نتإل عنه ي أعقال حرل
حدوداا الحالي اتفاقيا

1948م قيام دول "إةرائال " على  %77.46من مةاحتها والتي رةم

الهدن

لعام 1949م لانتقل بعد ذلك الصراع على ما تبقى من لةطان ي الضف التر ي وقطاع غ و.

وما اا الصراع مةتم اكر نتاج مجموع من العوامل والتي يىتي ي مقدمتها المفاايم الجاو ولاتكي

للكيان اإلةرائالي التي يان
المفاايم مرل

لها انعياةاتها على الصعاد الدا لي ي إةرائال و ى محيطها ال ارجي اذ

األةاس الموجه للةياةا

اإلةرائالي المتعلق بمةار األحدا

الةياةي لهذا الصراع حا

توصف "إةرائال" بىنها جال ةياةي محاصر ةياةياك وأرنوج ار ياك ورقا ياك واجتماعياك واقتصادياك ونتاج لذلك
بدأ

تتشيل لد

حدوداا الحالي

إةرائال مجموع من الرر والتصو ار

تح

مبر ار

أمني وديمت ار ي واقتصادي

الجاو ولاتكي القائم على أةاس التوة
غالباتها مةتوحا من النظريا

ارج

الجاو ولاتكي

اص المرتبط بمفهوم المجاا األرضي باعتبار المجاا الحاوي القائم على احت ا مناطا ارج

األلماني

الحدود و لا مجاا حاوي للدول تتنفس يه وتمتد بانه لتصبح دوله عظمى (الهاتى  )15 :2000إال أن
إةرائال تجاو

ي تبريراا يل النظريا

الجاو ولاتكي النا ي للتوة .

الجاو ولاتكيا انهض على اعتبارين:

والفير االةتراتاجي اإلةرائالي ي تبنيه لنظريا

األول :تاري ي يتلل عليه الصف الداني وتجةد الفيرو التي تذال إلى أن أرض الميعاد ويما وعدام الرل
بها ال تنحصر ي الج

إةرائال.

التر ي من أرض إةرائال وانما تترامى أط ار ها جنوباك وشرقاك وشماالك إنها مملك

الثاني :الفير العةيري وما اناط به من وظائف إلنجا التوة اإلقليمي واو الفير المرتبت بمفهوم الحدود
األمن الذي يعد مرادأ لتوةي الحدود متى اقتض

الضرو ار

األمني

وذلك بهدأ الةيطرو على مناطا

حاوي واةتراتاجي ةوا ألغراض اقتصادي أو عةيري أو ةياةي ( همي .)47 :1999
لذا اعتبر "إةرائال" الضف التر ي ذا

أغلل األاداأ الحاوي

أامي جاو ولاتكي وجاوةتراتاجي

ي إةرائال ومن المراك الةياني الرئيةي
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بةبل قر ها الشداد من

و ى اذا اإلطار تطلع

الجاو ولاتكا

اإلةرائالي ي مةعااا لبةت نفوذاا على الضف التر ي
ولما يان

أن تحيم ةيطرتها على المناطا االةتراتاجي اها
اعتبرتها حلق أةاةي

األغوار الفلةطاني باعتباراا منطق جاوةتراتاجي بالت األامي

م ططاتها الهاد إلحيام الةيطرو ومحاصرو الضف التر ي .

مجموع من العوامل ي تبلور اذ الرر والتصو ار

ولقد ةاام

لمعر مد تىراراا ي صياغ الرري اإلةرائالي

المحتل

ي

التي تةعى الدراة لتبيانها

وأرر ذلك على الةلوك الةياةي اإلةرائالي تجا األراضي

اص ي األغوار.

-4.2.1العامل الديني والتاريخي:

منذ البدايا

العل العامل الداني والتاري ي دو اكر بار اك ي الصراع اإلةرائالي الفلةطاني
األولى لتشيال الرري الصهاوني تجا لةطان

مجموع من المنطلقا
اذ المنطلقا

الحيوما

شيل

الداني والتاري ي

أحد أام المرتك ا

اإلةرائالي اذ المنطلقا

ي صياغ الفير الصهاوني تجا األراضي الفلةطاني

الداني

ي حر ها المةتمرو على األراضي الفلةطاني
حا

ةبحانه اذ األرض إلبراايم ونةله

اذال من أرضك ومن عشارتك ومن با

اةتند دعاو الصهاوني األوائل على

ي تبريرام الةتعمار لةطان واقام وطن قومي اهودي علاها

رريتهم المةتقاو من التوراو والتلمود والمتداول بان أاداهم الاوم

من التوراو المحر من إعطا

حا

والتي ظهر تجلياته

ولم ت ف

انط قاك من

ابنى الاهود ادعا ام على ما انقلونه
ومما جا

اها " :قاا الرل إلبراايم

أبيك إلى األرض التي أريك  .....ذال إبراايم يما قاا الرل

 .....ىتوا أرض ينعان .....وظهر الرل إلبراايم وقاا :لنةلك أعطي اذ األرض " وجا أيضاك "وةين
أبراايم ي أرض ينعان قاا له الرل  :ار عانيك وانظر من الموض أن

يه شماالك وجنوباك وشرقاك وغر اك

ألن جمي األرض التي تري لك أعطاها لنةلك إلى األبد " (صالح .)33 :2002

يما تذير الم اعم ي التوراو أن وعد الرل إلبراايم انتقل من بعد البنه إةحا "حا

قاا الرل  :ال

تن ا إلى مصر اةين ي األرض التي أقوا لك ....ألنى لك ولنةلك أعطي جمي اذ الب د وأو ي بالقةم

الذ

أقةم

إلبراايم أبيك " يما ا عم الاهود أن

األرض التي أن

قاا ليعقول :أنا الرل إله إبراايم أبيك واله إةحا

مضج علاها أعطاها لك ولنةلك وييون نةلك يترال األرض و ى من موةى تذير

الم اعم " وييون متى أد لك الرل أرض الكنعاناان والحراان واألموريان والحو اان والابوةاان التي حلف

آلبائك أن يعطيك أرضاك تفيض لبناك وعة ك " (قاةم .)38 :2008

يما يةتند الاهود إلى التلمود ي تبريرام احت لهم لةطان والةيطرو على أرضها والتلمود او

مجموع من األحيام والوصايا المدني والداني التي الت م بها الاهود ور ما أكرر من الت امهم بمضمون العهد

القديم نفةه [التو ار ] بحا

يان له األرر الكبار ي برو ظاارو التعصل القومي لد

يفضلون اإليمان به على التوراو واو يعتبرام "شعل

معظم الاهود الذان

الم تار " أي الشعل المفضل على يل شعول

األرض وأن اذ ال اصي اي صفه يةتىرر الاهود بها لوحدام دون ةواام وبالتالي يحا لهم التوة على
حةال الشعول األ ر (حةان . )16 :1989
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ويطرح الاهود يذلك الذريع التاري ي لتبرير اغتصال لةطان والقيام بىعماا االحت ا والعدوان

يحتجون بت ار

أنبيا بنى إةرائال ي األراضي المقدة

وةعاهم إلةيان أتباعهم اها ومد نفوذام علاها

يما عل موةى ويوش وداوود وةليمان علاهم الة م و ى اذا تةرد روااتهم أنه عندما قادام اوش بن نون
نحو 1190ر.م حا

عبر بهم نهر األردن واةتطاع تحقاا بعض الةيطرو لبنى إةرائال ي الج الشمالي

الشرقي من لةطان ولمدو 150عام تالي

مرو اكر بطالو رم داوود عليه الة م حا

أ ض معظم لةطان

لةيطرته ونقل عاصمته للقدس عام  995ر.م باةترنا معظم المناطا الةاحلي التي لم ت ض له رم
لفه ابنه ةليمان عليه الة م  913ر.م لنحو رمانان عام وبعد و اته انقةم

منفصلتان متعاداتان ي يرار من األحيان

نشى

721ر.م) ومملك اهودا (586-923ر.م) ويان
أن لةطان اي أرضهم التاري ي

مملك إةرائال شماا لةطان

مملكته إلى دولتان

ا الفترو (-923

عاصمتها القدس (صالح  )12 :2002ا عم الاهود

وأن تاري هم وترارهم قد ارتبت بها وأنهم ام األصل ي اذ األرض

وغارام ليةوا من أبنائها وليةوا أكرر من عابري ةبال وأن األرض ال ترتبت عندام بمعنى مما يما ترتبت

لد الاهود ويشارون إلى ت ار حيم داوود و ةليمان ودولتي إةرائال ويهودا ....الخ .
لقد يان

أريحا بشيل ا

ووادي األردن بشيل عام ضمن المناطا التي ادعي الاهود بىن لهم

حا تاري ي اها مةتندان إلى قصر اوردس وبعض الكنس الاهودي
تاري ي امتد

اها لانةجوا من اذا الوجود ع ق

على مر العصور يما ادعون بحقهم التاري ي ي الجلجاا والتي تق شماا أريحا وأ ذاا

الاهود منطلقاك لهجماتهم على ةيان الب د حا

تورد الرواي التوراتي عن بنى إةرائال بعد عبورام نهر

األردن " وصعد الشعل األردن ي الاوم العاشر من الشهر األوا وحلوا ي الجلجاا ي ت م أريحا الشرقي

واالرنا عشر حج اكر التي ات ذواا من األردن نصبها يشوع ي الجلجاا" (قاةم . )42 :2008
وايذا تدرج

للاهود

ويان

التوراو المتداول الاوم ي أاداهم ي رواي اذ الهب اإللهي الم عوم بىن أرض لةطان

اذ الرواي األةاس التي بنى علاها المفيرون والةاة الاهود تبرير م اعمهم ي حقهم ي

العودو وانشا وطنهم القومي ي لةطان حا

انعية

اذ الرواي الداني والتاري ي على تفيار وةلوك
و ى اذا يقوا بن

الةاة اإلةرائالاان بعد إنشا دولتهم وقد ادعوا أن اذا الحا مقاداك لنجياا الاهودي
غوريون :حتى الاهود الذان يعلنون ي أي وق يان تنا لهم عن اذا الحا ليس من حقهم وال ام يةتطيعون
ةلبه من األجياا القادم

وايذا ديان الذ قاا بعد حرل ح يران 1967م" :إ واننا اللذان ةقطوا ي حرل

القضاو ومعقل ممتلكا

لحم وأريحا ونهر األردن" ويمضى ي

التحرير لن نت لى عن حلميم ولن ننةى دوريم

عدنا إلى الجبل مهد تاريخ شعبنا إلى تري

ا داوود عدنا إلى ال لال ونابلس و ا

بائنا أرض

تىكاد على اذا الحا الم عوم بقوله " :لم نى ذ أرضاك أجنبي ولم نةيطر على أجانل بل على تري بائنا
اذ األرض التي ا رج من يل ضر

ىس ي أرضها بقايا من العهد الماضي الاهودي والتي ال ا اا االةم

العبري القديم المس ي أةما قرااا" (قاةم )39 :2008
الةياةي القائل " :إذا ينا نملك التوراو

وايذا نم

واذا ينا نعتبر أنفةنا شعل التوراو

الق ار و المتطر للصهاوني

من الواجل علانا أن نمتلك

جمي األراضي التوراتي " ومن ذلك اغتاا " جاا عامار" ي 24نو مبر1995م إةحا رابان
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بىمر من

الرل ومن جماعته المةلح التي تنادي ب عدام يل من يفرط ي األرض الموعودو لاهودا والةامرو "الضف
التر يه"ويةلمها للعرل (جارود .)35 :1996

وما اا البعد الداني والتاري ي مةتم اكر ي تىرار بحا

إن تصريحا

إذ

أصبح من أام معالم الةياة اإلةرائالي

يبار قادو إةرائال ومنذ العام 1967م وحتى الاوم تريد على اةتمراراا ي منطلقاتها الفيري

والداني ي صراعها م الفلةطاناان وليس أوضح من ذلك قوا الحا ام تةيفي اهودا يوك واو اوجه ي مه
ي المةتعم ار  " :لكل قواتنا التي لق

لط ل المدارس الداني

الةيطرو الفوري على المواق الحاوي

لإليمان بالتوراو والب د

يما قام بذلك ملكنا المقدس داوود الذ

تحقق

أن يةاعدوا ي

ي عهد االنتصا ار

ومن أجل شعبنا ومن أجل مدن إلهنا مطلول منا والى األبد احت ا يل نقطه ي الب د واالةتيطان بها
واو األمر الذ

أمرنا به الرل ووجهنا إليه" اذا البعد لم يتل عن الذاني الصهاوني الحالي والمتمرل ي

القيادو الةياةي لحيوم نتنيااو قد جا

على العقلي الاهودي

والةامرو

حا

الداني

ي طابه بتاريخ  2009/6/14م ما اريد ةيطرو الدوا

قاا" :إن صل الشعل الاهودي بىرض إةرائال مةتمرو منذ"3500عام"

األماكن التي ةار اها إبراايم واةحا ويعقول وةليمان ....اذ لية

بائنا" (إبراايم .)37 :2010

مما ةبا ار الباح

ويهودا

أرض غريب إنها أرض
تىرار

انه البد من التىكاد على مجموع من الحقائا ي إطار تبيان مد

البعد الداني والتاري ي على الفير اإلةرائالي اص ي صياغ الجاو ولاتكا اإلةرائالي .
-1ال بد من اإلشارو إلى أن االدعا ا

قبال الحقائا بل جا

واالةتعماري ي لةطان.

لفهم المنطلقا

والم اعم الداني والتاري ي التي تطرحها إةرائال لية

التي اةتند

من

إلاها إةرائال ي تبريراا ألعمالها التوةعي

-2إن اناك الكرار من القرائن التي يطرحها المفيرون العرل والمةلمون وحتى من الاهود التي تدحض

اذ الم اعم حا

يتل ئاف اارتةوغ عالم اآلرار اإلةرائالي ي اذا الشىن :أن الميتشفا

الصورو التوراتي تناقضاك صار اك (مصالحه  )3 :2001إن إةرائال شل
صح م اعمها من

ترب

ا أبحارها األرري والتاري ي والحفريا

األرري تناقض

على مدار عقود االحت ا من أن

التي تقوم بها لهذا الترض.

 -3ابتدع الاهود ي وض التوراو يرو داني مردااا أن الرل قد منح أرض ينعان " لةطان" إلى إبراايم

وذريته لذا ن الرل أمرام ب راج الكنعاناان بشاو هم ونةائهم وأطفالهم من اذ األرض و تملييها لبنى

إةرائال.

-4أصبح البعد الداني واحد من أبر معالم الةياة اإلةرائالي

باالعتراأ باهودي الدول

ويظهر ذلك جلياك ي مطالبهم المتكررو

اذا الشعار القديم الجداد اهدأ ي بعد الةياةي إلى عدم االعتراأ بحا

الفلةطاني ي العيش على أرضهم واو ما يعطي الحا ل حت ا بطردام من اذ األرض.
-5تظهر تجليا

البعد الداني والتاري ي على الةلوك الةياةي اإلةرائالي من

الداني وأن ما يقوم به الجيش اإلةرائالي اي حرل تحرير مقدة
منح

االحت ا غطا ك دانياك الةتباح األراضي الفلةطاني
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ا صبغ الصراع بالبعد

وأنهم اردون مهم داني مقدة

وتهجار ةيانها .

وبالتالي

 -6تىرر الجاو ولاتكا اإلةرائالي بالبعد الداني والتاري ي لذا نجداا تقوم على التوة والةيطرو تح
اةتم ك أرض "إةرائال الكبر " لتحويل األح م الصهاوني الم عوم إلى وقائ

مبرر

ور األرض الفلةطاني

وبالتالي تصبح يل الضف التر ي بما اها األغوار مناطا اجل إعادتها وضمها إلةرائال بوصفها ج

من

أرض "إةرائال الكبر ".

-4-2-2الطبيعة الجغرافية إلسرائيل:

الفلةطاني

بعد أن شيل البعد الداني التاري ي دا عاك للجاو ولاتكا اإلةرائالي ل ةتي
والتوة

إلةرائال التي نشى

اها باعتباراا ج

من أرض "إةرائال الكبر "

ن الطبيع الجت ار ي والديمت ار ي

عقل حرل عام 1948م يان لها تىرار بالغ على الجاو ولاتكا اإلةرائالي

على تصر اتهم الجاو ولاتييي تجا األراضي المحتل عام والضف التر ي

للتوة

على باقي األراضي

ي األراضي الفلةطاني

إذ تما

ضعف ي جةد الكيان اإلةرائالي الذ

تق إةرائال ي الج

ر لها

دا عاك

اذ الطبيع الجت ار ي والديمت ار ي بم مح اصه مرل

يعتبر حدا

مةتقبل الوجود اإلةرائالي ومن أام اذ الم مح:
-4.2.2.1الموق الجت ار ي:

اص

وشيل

مما انعيس
نقاط

النشىو والتكوين والتي يان لها تىرار مباشر على

التر ي من لةطان الواق غرل قارو ةيا على ةاحل البحر المتوةت

ويحداا من الشماا لبنان ومن الشرر ةوريا واألردن والضف التر ي

ومن الجنول قطاع غ و ومصر والبحر

األحمر وبالنظر إلى الموق الجت ار ي إلةرائال نجد أنها تشترك م أر ع دوا عر ي ي الحدود وجميعها
تناصبها العدا الةياةي والعةيري والرقا ي والوجودي واي حدود مفروض على الدوا العر ي

االةتعمار أما حدوداا م الضف التر ي وقطاع غ و البالت 358يم تعتبر ذا
التمري الةياني الفلةطاني لفها والذان تنا عهم إةرائال على األرض

ي حقب

أامي ةياةي بةبل

اص وأن حدود الضف التر ي

الجتر ي إلةرائال
ا
تشيل مشيل يبارو بةبل إش ار ها على الرقل الةياني والحاوي إلةرائال ويعتبر الموق
جانل قوو معطل بةبل عدم وجود ع قا

ةلمي طبيعي م دوا الجوار

ألن الحدود الةياةي إلةرائال

غار رابت أو محددو ألنها غار مرةوم مةاحياك ولكنها مرةوم أادولوجياك ي مشروع توةعي اةتعماري
ويت ذ من الحرل وةال اةتراتاجي إلنجا مشروع الدول

يعتمد المراحل المتدرج

لحاجاتها األمني والةياةي واالقتصادي

ي ضو االةتجاب

وقبل يل شي لتىمان اةتم ارريتها ووجوداا (حداد )10 :2011

ومن انا انظر إلى اذ الحدود على أنها حدود متى م دائماك ومصدر قلا و وأ إلةرائال .
-4.2.2.2المساحة:

تعتبر مةاح الدول من المعااار المهم لقوتها وأاماتها واى غالباك ما تكون الع ق طردي

لكن

ي حال إةرائال نجد أن صتر المةاح شيل أحد جوانل الضعف اها مما جعلها تتبنى اةتراتاجي عدائي
قوي لكى تحمى مةاحتها الصتارو البالت  20ألف يم 2والتي منها 445يم 2مةطحا
تعتبر من أام المشي

التي تعانى منها إةرائال و صناع القرار اها حا

مائي

حا

تفتقد للعما الجت ار ي الكا ي

مما اررر على إمياني الد اع ي العما ويجعله محفوأ بالم اطر وتبدو اذ المشيل واضح ي الةهل
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الةاحلي حا
عش ار

األمتار

المنبةت منه الذي ال ا يد ارتفاعه عن ةطح البحر

تةيطر الضف التر ي على الج

باةترنا بعض الت ا التي يصل ارتفاعها إلى 100متر

ويتراوح عرضها بان 14يم ي

منطق قلقالي وحوالى 30يم ي منطق أةدود وأن يون اذ المنطق الضيق والةاحلي التي تحد الضف
التر ي تشيل المنطق الحاوي "لدول إةرائال" واو ما انطوي على طورو بالت

األمر الذ

(المملوك )20 :2012

يةهل مهم المهاجم إن وجد يذلك الحاا بالنةب للجنول الصحراوي الذ

ي الشماا ورأةه ي الجنول

يعتبر مرل

وأيضاك يفتقر للعما الجت ار ي (الجدب  )13 :2008ومن انا تبن

قاعدته

إةرائال

يرو العما االةتراتاجي يبدال للعما الجت ار ي أنظر ال ريط رقم (.)4.6
-4.2.2.3شكل الدولة:

مرل الشيل أحد جوانل الضعف ي جةد الدول

حا

يى ذ شيل المةتطال بطوا 417يم

وعرض اتراوح بان 90-60يم و14.5يم ي الوةت وشيل الدول عبارو عن مجموع من العاول
الجاواةتراتاج الواضح

حا

تعاني إةرائال من بعض االنبعاجا

تعتبر موطن ضعف ي الحجم الجاوةتراتاجى والتي من أامها:

والنتو ا

التي تشو شيل الدول

والتي

 -1االنبعاج الفلسطيني "الضفة الغربية" :والتي ابلغ مةاحتها 5655يم 2بما اها شرقي القدس ويحداا

من الشرر نهر األردن والبحر الما

ومن الشماا والترل والجنول ت الهدن م إةرائال

االنبعاج يضم ةيان متجانةان بعيس إةرائال

واذا

التي بلغ عدد ةيانها  2.72ملاون نةم عام 2013م

ويعد بمراب إةفان جت ار ي وديمت ار ي متروس دا ل الكيان اإلةرائالي أما من الناحي االةتراتاجي لهذا

االنبعاج هو يةتطي تم يا الجةم الاهودي وشطر إلى نصفان ويما يظهر من ال ريط رقم ( )4.6ن

موق الضف التر ي
اةتراتاجي

ور المرتفعا

الجبلي وةت لةطان وامتداداا من الشماا إلى الجنول أكةبها أامي

هي تطل على أكبر التجمعا

الةياني

ي إةرائال

مرل حيفا وتل أبال واللد وال ضارو

وأةدود مما جعل إةرائال تنظر إلاها يمنطق حاوي ألمنها التكتييي واالةتراتاجي.

 -2نتوء القدس :هو يمرل ظاارو ريدو ي منطق انبعاج معادي

واذا الوض الشاذ يعيس أامي

اص

ورم اك روحياك للكيان اإلةرائالي ويمتد اذا النتو من الترل إلى الشرر نحو25.8يم ومن الشماا إلى

الجنول ما بان 18-6يم وي يد من تعقاد اذا النتو ما تقوم به إةرائال من بنا الجدار الفاصل ويتما

اذا النتو بالتعقاد الشداد جت ار ياك هو ابدأ من 150م وينتهى 800م جه الشرر ومحاط بيتل ةياني

معادي من جمي الجها

باةترنا الجه التر ي المرتبط ب ةرائال ويضاعف من العال الجاوةتراتاجى

لمنطق النتو وجود جال اهودي مع وا على بعد 1.5يم شرقي القدس والمتمرل ي جبل الميبر "جبل

صهاون" يما ادعونه والذ يضم الجامع العبري (الجدب .)13 :2008

73

خريطة رقم ( :)4.6توضح موقع الضفة الغربية المشرف على أهم المدن اإلسرائيلية
المصدر( :المملوك:2.12،ص)21

74

نةتنتإل من الق ار و الةابق للمعلوما
إلةرائال ما ال

الجت ار ي للكيان اإلةرائالي إلى أن إشيالي الجت ار ي الةياةي

من المنظور الجاو ولاتكى عصي على الحةم حتى اآلن واو األمر الذي انعيس على

الجاو ولاتكا اإلةرائالي التي ال تعاني من عدم إنجا جت ار اتها الةياةي الم ئم لدولتها الموعودو حةل

وانما تعاني أيضاك من ال ةتق ارري المهددو لهذ الجت ار يا الةياةي .
و ى اذا اإلطار تشيل

الرري اإلةرائالي تجا األغوار الفلةطاني والتي تم اعتباراا الحدود الشرقي

إلةرائال و ت الد اع األوا بنا ك على المعطيا

اآلتي :

-1أن جمي حدود إةرائال اي غار من وغار مةتقرو

اإلقليمي

وظهور تحديا

جدادو "تصاعد قوو القو الرادييالي

اص

ي الوق

الراان ي ظل المتتا ار

ي الشرر وتصاعد المقاوم الفلةطاني ي

الضف التر ي " مما يعتبر تحد للرر الجاوةتراتاجي اإلةرائالي .

-2العما الد اعي الضاا واو من أبر التحديا

التي تواجهه إةرائال لحماي

اصرتها الضيق من أي

اجوم األمر الذي اتطلل لا عما جت ار ي اةتراتاجي قادر على تو ار األمن وحماي العما اإلةرائالي

الذي يحوي عصل المجتم اإلةرائالي.

-3تع ي ميان القدس على اعتبار األغوار تمرل عمقاك جت ار ياك متقدماك لمدان القدس وحلق وصل لها م
مناطا دا ل إةرائال وان الةيطرو علاها يع

اجوم مفترض من الشرر.

ميانتها ي مري الدول وليس ي أط ار ها ويحماها من أي

 -4-2-3الديموغرافيا اإلسرائيلية:

يعتبر العامل الديمت ار ي األكرر حةماك ي معادل الصراع على أرض لةطان بان الاهود والعرل

وتمرل الديمت ار يا إشيالي مةتعصي أمام إةرائال حا

الفلةطاناان

اص

ي ظل المعادال

ت شى من أن اتحوا إلى ة ح مررر ي اد

الديمت ار ي الحالي التي ترشر إلى انق ل اائل ي المعادل

الديمت ار ي لصالح الفلةطاناان على المداان المتوةت والبعاد
المةىل الةياني تحتل نفس مرتب االاتمام بالمةىل الجت ار ي

حا

تشار التحلي

االةتش ار ي إلى أن

ي ذان صان الق ارر اإلةرائالي لما لها من

أامي مباشرو على مةتقبل الصراع ي لةطان وعلى اةتم ارري وجود الكيان الاهودي برمته وذلك تبعاك
لمعدال

النمو الةياني الةائدو ي عام 2012م ما بان الفلةطاناان والاهود إذ ةاتةاو عدد الةيان

الفلةطاناان والاهود بنهاي عام 2015م حا

ابلغ قراب 6.3ملاون نةم

وذلك إذا بقا

معدال

النمو

الةائدو حالياك وةيصبح نةب الةيان الاهود حوالى  %48.7من مجموع ةيان لةطان االنتدابي وذلك
بحلوا العام 2020م حا ةيصل عددام إلى نحو  6.8ملاون نةم ي مقابل 7.2ملاون نةم

للفلةطاناان و ى عام 2030م ةيصل مجموع الاهود إلى 7.5ملاون نةم دا ل لةطان مقابل
10.2ملاون نةم للفلةطاناان (قاةم . )131 :2012

قراب

أما على صعاد الدا ل اإلةرائالي :إذ تعتبر إةرائال من الدوا المريب ةيانياك إذ ابلغ عدد ةيانها
 8.2ملاون نةم عام 2014م نةب الاهود منهم  %75.5ونةب العرل  ( %20.7ميتل

اإلحصا اإلةرائالي  )2014ومعدا ال يادو الةنوي الطبيعي لعام 2006م  %1.8للاهود مقابل %3.3
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للفلةطاناان أي معدا ال يادو عند الاهود نصف معدا ال يادو عند العرل الفلةطاناان ومعدا ال صوب
مقابل  42طفل لكل10نةا عرل أي معدا ال صوب

الكلي لعام2006م الاهود  26طفل لكل 10نةا

للمرأو الفلةطاني أكبر مرو ونصف من مري تها الاهوديا
اذا على مةتو ال يادو ي معدال

(حداد . )13 :2011

النمو الطبيعي أما بالنةب لل يادو الناتج عن الهجرو من

ال ارج إلى الدا ل والتي تعتمد علاها "إةرائال" ي تعدال الما ان الديمت ار ي لصالحها

الماضى" "2010-2000تدا بوضوح على تراج معدال
عدد المهاجرين  25ألفاك ي العام 2003م وتراج

ن مرش ار

الهجرو الاهودي الوا دو إلى إةرائال حا

ي العام 2007م إلى  19700مهاجر قت

العقد

لم اتعد
بعد أن

يان اذا العدد يقترل من اامش  100ألف ةنوياك يما قبل (حداد  )12 :2011اذا باإلضا إلى مشيل

الهجرو العيةي التي تواجهها إةرائال ورغم الضبابي التي تفرضها المرةة اإلةرائالي الرةمي على

معطيا

الهجرو العيةي

إةرائال حا

الرةمي

للةنوا

إلى  22ألف ش

بان

إال أن تقارير رةمي ودراةا

دراة أعداا مري

أكاديمي تشار إلى ارتفاع وتارو الهجرو العيةي ي

يا ا للدراةا

واألبحا  ":أنه حةل التقدا ار

الرةمي وشبه

العشر األ ارو يتادر إةرائال ةنوياك ألمد طويل م ني البقا ي ال ارج ما بان  17ألفا
ويعود بالمعدا ةنويا بعد غيال طويل حوالي  % 50من عدد المهاجرين .واذ وتارو

تربتها ةلةل من التقارير"(جرايةى  )2012وأظهر البح

الذي أعد "ةارجاو بار جوال" ونشرته صحيف

اآرتس  :2012/12/14أن  %40من اإلةرائالاان يفيرون بالهجرو" واو ما يعتبر مصدر قلا لمعااد
الت طيت االةتراتاجي
الكلي

اص ي ضو تراج الهجرو إلى إةرائال.

أما التو ي الجت ار ي للةيان نجد أن  %70من الةيان اتمري ون ي مةاح  %11من المةاح

واي منطق الوةت و  %16من الةيان على مةاح  %18واى منطق الجلال التي غالباتها

عرل و %11.5من الةيان على مةاح  %68واي النقل الذ غالباته عرل أيضاك بانما يةين %90
من الةيان نحو  6.3ملاون نةم ي المدن التي ا يد عدد ةيانها عن  200ألف نةم (الجدب :2008
 )13مرل مدن "القدس تل أبال حيفا " وينظر معظم اإلةرائالاان إلى الجالي العر ي التي تقدر %20
من مجموع الةيان بىنها تمرل تهداد دا لي لشرعي الدول وطبيعتها الاهودي
ل نفصاا عن الدول حا

يعتبرونهم بمراب

ادعم اذا االنفصاا حواج اقتصادي واجتماعي وةياةي

والت وأ من ةعاها
وحقور منقوص

لذا

طر يامن دا ل الكيان اإلةرائالي .

اي :تدنى معدا النمو الطبيعي للاهود وتراج الهجرو

مما ةبا نةتنتإل أن رم عوامل ر

الوا دو وتنامي الهجرو المضادو اذ العوامل أ ض

إلى إشيالي

ي المةىل الديمت ار ي اإلةرائالي

بدأ

تررر ةلباك على الواق الديمت ار ي اإلةرائالي الذي قد اردي إلى ا ت ا الما ان الديمت ار ي دا ل لةطان

لصالح الفلةطاناان وبالتالي اهدد المشروع الصهاوني برمته األمر الذي انعيس على الةلوك اإلةرائالي
ةوا ي الدا ل اإلةرائالي أو ي الضف التر ي
لذا

تجا الةيان الفلةطاناان.

ن الةيطرو على األغوار الفلةطاني ةيشيل حاج اك جت ار ياك وبشرياك لمحاصرو الةيان

الفلةطاناان ومن تواصلهم م امتدادام العر ي على الضف الشرقي لنردن
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اصه لةطاني األردن الذان

يمرلون عمقاك ديمت ار ياك للدول الفلةطاني الموعودو باإلضا إلى التحيم ي حري الةيان الفلةطاناان دا ل

الضف التر ي

وباعتبار األغوار ذا

اةتيعال المهاجرين الاهود وتشجي

اتةاع جت ار ي ويرا

نه يمين اةتت لها ي

ةياني قلال

رين من دا ل إةرائال للةين اها وبالتالي تحقاا انتشار ديمت ار ي

يحقا توا ن ي التو ي الةياني على الجت ار يا اإلةرائالي

وي فف الضتت الةياني على وةت إةرائال .

-3-4المبحث الثاني :االستراتيجية اإلسرائيلية في األغوار الفلسطينية:

يما ةبا اإلشارو ن عوامل "اإلادلوجي والجت ار ي والديمت ار يا" قد ةاام

اإلةرائالي تجا األراضي العر ي المحتل

واةتم ارريتها يان

اةتراتاجي العدوان والتوة

وتح

ي رةم الجاو ولاتكا

ذريع بقا "الدول الاهودي " والحفال على وجوداا

ارج الحدود التي رةمتها اتفاقيا

الهدن

نتائجها قيام إةرائال بحرل ح يران 1967م واحت ا ما تبقى من األراضي الفلةطاني .

حاال

ونتاج لتلك الحرل أصدر مجلس األمن القرار رقم  242لعام 1967م الذي ن

والتي يان من

على "إنها يل

الحرل والمطالب بانةحال إةرائال من األراضي التي احتلتها وعلى حا يل دول ي العيش بة م

ضمن حدود من ومعترأ بها دون تهدادا
ال اص باألراضي المحتل
ي حاريا

بحا

أو اةت دام للقوو ومنذ ذلك بدأ

تضمن إد اا تعدي

إةرائال تض اةتراتاجاتها

على حدود ما قبل عام 1967م من

ا النظر

القرار 242وتطباا ما دعا إليه من "حدود من ومعترأ بها " وبما اتناةل وم ططاتها

المةتقبلي للمنطق

(إةحار و نور :2010

وبالتالي شيل

.)5

منطق األغوار الفلةطاني

محو اكر أةاةياك ي االةتراتاجي اإلةرائالي تجا

األراضي الفلةطاني المحتل عام 1967م على أةاس الةيطرو الكامل على المنطق الممتدو من نهر األردن
شرقاك وحتى الةفوح الشرقي لمرتفعا

الضف التر ي غر اك بما اها منطق شماا البحر الما

وصح ار

ال لال واعتباراا ضمن أراضي "دول إةرائال" واعتبار نهر األردن الحدود الشرقي لها وتحقاا األاداأ

الحاوي إلةرائال واو ما تتناوله المحاور التالي :

-4-3-1األسس األساسية لالستراتيجية اإلسرائيلية في األغوار:
إن االاتمام اإلةرائالي الذي بدأ مبي اكر بمنطق األغوار لم يين صد

إةرائالياك اةتراتاجياك راة اك و ى بعض جوانبه غار قابل للتتار ويري على وض
األردن ضمن منظوم

قد عيس بذلك مفهوماك
ت نهر األردن وغور

يري أوة تشتمل على احتياجاتها األادلوجي ورريتها األمني ومصادر التهداد

لوجوداا (ال الد :2012

 )1اذا المفهوم اإلةرائالي لمنطق األغوار ارتك على مجموع من األبعاد

اي:

-1البعد الديمغرافي:
ةع

القيادو الةياةي والعةيري

ممين من األراضي الفلةطاني

ي إةرائال إلي إاجاد الطريق المناةب ل حتفال بىكبر قدر

م أقل عدد ممين من الةيان ويان القادو اإلةرائالاون ممن يةمون
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أنفةهم بجال عام 1948م

من أمراا يتاا لون وأريئال شارون وموشيه ديان واةحا رابان و شمعون

بارس وغارام قد تر وا جميعاك على أةطورو ما يةمى "إنقاذ أرض إةرائال" إال أن ارال ما لبروا أن أدريوا
أن الحل البةيت القائم على ضم جمي اذ األراضي المحتل

مواطنان إةرائالاان

اهودي

ذا

وبالتالي ا لا الضم مشيل ديمت ار ي ذا

(نحاس :2012

الكرا

الةياني العر ي

عبر إاجاد شريك

يان يمين أن يحوا الةيان الفلةطاناان إلى
أبعاد بالت ال طورو على وجود أكرري

 )33لذلك نجد أن لون يطرح ي مشروعه احتماا ت لي إةرائال عن المناطا
ي الضف التر ي

مقابل االحتفال بالمناطا ذا

ر يحتضن ارال ويتكفل باةتيعابهم ةياةياك ويان
ي ذلك الوق

المرةة الةياةي اإلةرائالي

ي ح ل العمل

متمرل

الت لي عن العل الديمت ار ي الفلةطاني أةاةاك حياك حتى اذا الاوم
 )3حا

(ال الدي :2012

األمر الذ

وم المصلح الحاوي اإلةرائالي

(غا ي

اذ الرري تتطابا م رر

وبقي اذا أةاةاك اةتراتاجياك واو

ويتبنا الاوم نتنيااو بشيل واضح

إن إحد المصالح الحاوي والتي اوجد إجماع واة حولها ي إةرائال أن

"إةرائال" دول اهودي ديمقراطي
إةرائالي

الكرا

الةياني المتدني

اتناقض م اةتمرار الةيطرو علي يا

ولذلك ن الت لي عن المناطا ذا

المناطا الفلةطاني

الكرا العالي ا دم مصلح حاوي

ويولد مصلح قومي حاوي أ ري واي الحالول دون تد ا يبار للفلةطاناان دا ل إةرائال

و رون : 2005

. )45

م ططا

و نا ك على ذلك يان
ي الفترو ما بان عامي 2006-2004م لترةيم الحدود النهائي إلةرائال والتي اةترن
شارون وأولمر
األغوار من عملي االنفصاا ارتك
لذا اعتمد

واةع

ويرا

ال ط

ةياني متدني

االنفصاا أحادي الجانل م الضف التر ي التي طرحها يل من

على مفهوم ضرورو الت ل

ي األغوار على اعتبا ار
واي منطق

من العل الةياني الفلةطاني.

مةاحي وديمت ار ي المنطق

اصل بان الكرا

الةياني العالي

التي تتمت

بمةاح

ي وةت الضف التر ي

وامتداد اا الديمت ار ي على الجانل األردني يما أن إصرار إةرائال ي اتفار أوةلو( )2االنتقالي 1995م
على إبقا منطق األغوار ضمن المناطا "ج" والتي ت ض لةيطرتها الكامل

باةترنا جال أريحا وبعض

القري المحددو حولها والتي تحوي غالبي ةيان األغوار إنما جا بهدأ الت ل
الفلةطاني ومحاصرته ي يانتونا

مع ول و الةيطرو على باقي األراضي قلال الةيان والتي يمين طردام

الحقاك واو الةاناريو القائم الاوم من

ا عمليا

التهجار القصر

والتضااا على الةيان وحرمانهم من ممارة حياتهم العادي

وادم الباو

نهر األردن.

صل ديمت ار ي بحا

ومصادرو األراضي

وبالتالي تكون اةتراتاجي لون قد تحقق

الحصوا على أكبر مةاح من األرض م أقل عدد من الةيان اذا من جه

األغوار منطق

من العل الةياني

ي

ومن الجه األ ر جعل

تصبح عائقاك أمام أي تمدد ديمت ار ي لةطاني مةتقب ك على جانبي

-2البعد الجغرافي:
تةعى االةتراتاجي اإلةرائالي للةيطرو على المجاا األرضي ي األغوار من

اةتعماري اةتيطاني واةع تةعى لتربا

الحقائا على األرض من جه
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ا اجم

وللتىكاد على دعم "الحا

الاهودي" ي اذ األرض من جه أ ري و ى اذا اإلطار وض "إيتاا لون" عقل حرل 1967م
مشروعه المتعلا بمةتقبل األراضي الفلةطاني

أمني

القائم على اةتمرار الةيطرو اإلةرائالي علاها تح

حدد لون ي مشروعه المناطا التي اجل أن تبقى تح

حا

يج

الةيطرو اإلةرائالي

من ةيادتها واى" :شريت اتراوح عرضه بان 15-10يم تقريباك على امتداد غور األردن
بضع يالو مت ار

تجر دراةته على الطبيع ار ت طريا المواص

اتصل ي ميان ما بالمنطق الواقع شمالي طريا عطرو – با

ذرائ

ال اتج أ

وشريت عرضه

بان القدس والبحر الما

بحا

حورون – اللطرون بما ي ذلك منطق

اللطرون باإلضا إلى جبل ال لال بةيانه أو صح ار ال لال على األقل من مشارأ ال لال الشرقي حتى
البحر الما
بحا

العالي

والنقل" (عااد :1986

 )13وتضمن مشروعه تةوي ةياةي تقوم ي الضف التر ي

تت لى إةرائال عن" " %40من المناطا التي تق تح
مقابل االحتفال برقع جت ار ي متدني الكرا

غور األردن) ) Efrat,2006,P26واالحتفال بها تح
عةيري عر ي عبر نهر األردن

أي تحريا

ةيطرتها

ذا

الكرا

الةياني نةبياك واقام مةتعم ار

الةياني الفلةطاني

إةرائالي على طوا

الةيطرو العةيري واألمني اإلةرائالي

من أجل صد

ومن أجل الحفال على اذ الحدود اآلمن يما عر ها لون

تحتاج إةرائال لضم حوالى  %80من منطق األغوار أي ضم ما مجموعه  %40إلى %60من الضف

التر ي (ال الدي  )2 :2012ويضاف لون " :لكى اتحقا الدمإل بان حلم ة م الب د من ناحي
جاوةتراتاجي م إبقا الدول اهودي من ناحي ديمت ار ي

"للدول الاهودي ".

ومما ةبا

اتطلل اذا رض نهر األردن حدوداك شرقي

ن لون وض األةس ال م ل ةتراتاجي اإلةرائالي من

ا تحداد المجاا

األرضي الذ اجل الةيطرو عليه ويذلك الوةال الضامن لهذ الةيطرو واي االةتعمار االةتيطاني حا

يقوا لون" :إن مةىل االةتيطان ي المناطا ذا

الميان االةتراتاجي والد اعي العام اي إحد الوةائل

الهام ي صراعنا الةياةي حوا مةىل تىةيس حدود إةرائال" (حةان :1989
تح

التي تل

و ي اذا اإلطار

)47

ط لون البال أمام اجم اةتعماري اةتيطاني واةع قاداا ح ل العمل نفةه ي المرحل األولى
حرل 1967م ونشر إةرائال مةتعمراتها ي األغوار تح

االةتعمار االةتيطاني ةرعان ما تحول

غار أن عملي

ذريع أمني عةيري

إلى مشروع أادلوجى ةياةي شامل اريد حا إةرائال الم عوم ي

اذ األرض.

و ي أعقال وصوا اللييود إلى الحيم يان من الواضح أن أرئال شارون وغار انظرون إلى

االةتعمار االةتيطاني من اوي اةتراتاجي أ ري أي لا وقائ تصل ي نهاي المطاأ إلى عدم وجود
دول لةطاني مترابط دا ل ما يةمى "أرض إةرائال" (ال الدي 3 :2012

المةتعم ار االةتيطاني ي يا أنحا الضف التر ي
الةيطرو على الضف التر ي

من

) ويان

نتاج ذلك انتشار

ا تنفاذ العداد من الم ططا

التي اةتهد

وللحالول دون قيام دول لةطاني اها والتي يان من أامها مشروع ماتنيااو

درو لس 1978م ومشروع شارون " العمود الفقري 1982م .
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ومن الواضح و قاك للتصو ار

اإلةرائالي

اها بد ك من مشروع لون ومرو اكر بمشروع شارون وليس انتها ك بمشروع
الم تلف للقادو اإلةرائالاان نةتنتإل أن معظمها تتقاط ي المواق التي

المشاري المتعددو التي اتم الحدا
نتنيااو أو من

ةوا عبر ال رائت الم تلف التي اتم اإلع ن عنها أو

ا التصريحا

اجل االحتفال بها دون تحداد مةاحا

ومن تحلال الصورو التوةعي لكل ذلك

االحتفال بما ا يد عن  %40من مةاح الضف التر ي
على طوا نهر األردن (غنيم :2000
والةياةي

والعةيري

)86

وبما يشمل البحر الما

ابدو أن "إةرائال" تريد

وشريت بعما 20-10يم

على اعتبار ذلك مجاالك جت ار ياك يحقا األاداأ األمني

و االقتصادي إلةرائال.

-3البعد األمني العسكري:

واو البعد األام واأل طر ألنه يعتمد على النظري األمني اإلةرائالي
ي تبرير يا الم ططا

اإلةرائالي الهاد للةيطرو والتوة

اذ الذريع على محورين أةاةاان:

التي مرل

الذريع األام

ي الضف التر ي وتحداداك ي األغوار وتقوم

المحور األول :و يه تم الر ت بان الحدود التي يمين الد اع عنها وما ةمي بةاناريو الجبه

الشرقي
والحج اي أن اصرو إةرائال الضيق ال يمين الد اع عنها المطلول م يد من العما من أجل التصدي

إلمياني قيام عمليا
(ال الدي :2012

اجومي من الدوا العر ي ضد إةرائال قد تصل إلى مناطا الكرا الةياني الاهودي
.)5

و نا ك علي اعتبر
وتشيل عائا أمام تقدم أي عدو من الشرر

طوا واد

إةرائال منطق األغوار منطق أمني تحمي حدوداا وترمن عما دولتها
يرو إقام المةتعم ار

ويان

شبه العةيري "الناحل" على

األردن لتشيل عائقاك منياك أمام العدو يمين إةرائال من تجها القوا

والتحرك ي الوق

المناةل واي العملي التي تتطلل ترو مني تتراوح بان 36-24ةاع (قاةم :2008

لذا يصبح من الضروري االحتفال بمنطق األغوار ونشر القوا

)46

واةتدعا االحتياط

ومراك اإلنذار أي ما يضمن

إبطا أي اجوم محتمل من الشرر ويتيح إلةرائال نقل الحرل البري إلى مناطا بعادو عن التجمعا
الةياني الاهودي الكبارو.
باإلضا

حج الحدود التي يمين الد اع عنها اي عدم العودو إلى الوض القائم

إلى ذلك يان

قبل عام 1967م يونه يشيل حا اك للعدوان العر ي "على ال اصرو الضيق " واذا يعني أن الحدود التي يمين
الد اع عنها اي بالضبت لية

حدود 1967م (ال الدي :2012

.)5

المحور الثاني :يقوم علي الر ت بان األمن الجاري بالمقارن م األمن الوجودي أي مشيل ما تةميه

إةرائال اإلراال والتةلل عبر نهر األردن إلى الضف التر ي ومن رم إلى العما اإلةرائالي و

الماضي ورغم تبدد يل ةاناريواا

عنها من

الجبه الشرقي

ا ذريع جدادو اي أن التهداد الذ

ا العقد

قد تم إحيا مفهوم الحدود اآلمن والتي يمين الد اع

تواجهه إةرائال الاوم اتمرل ي حلوا أةلح جدادو بما

اها صواريخ ةهل التنقل والصواريخ المضادو للطائ ار
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والدبابا

وغاراا التي من الةهل تهريبها وا فائها

وحتى تصنيعها يما يحد
( ي ند 2010

الاوم ي غ و والطريق العملي الوحادو لمن ذلك او الةيطرو على مناطا أكرر

 )35اذا التتار ي المفهوم أصبح الاوم ي صميم الةياة اإلةرائالي ي تعاملها م

يل أراضي الضف التر ي .

-3-3-4األهداف العامة لالستراتيجية اإلسرائيلية في األغوار:
ةلطا

أنه

االحت ا اإلةرائالي ع ا منطق األغوار بالكامل قبل نهاي عام 2005م من

الحواج األمني والعةيري التي أقامتها حوا األغوار بدالك من الجدار العنصري و ى العام 2014م أعلن
إةرائال الشروع ي بنا جدار اصل على طوا الحدود م األردن تح

اةتراتاجي

النحو اآلتي:

ا

ذرائ أمني تقف لفها أاداأ

تةعى إةرائال لتحقيقها وضمانها ي أي تةوي ةياةي محتمل م الفلةطاناان واي على

-3.3.4.1في المجال االستراتيجي " األمني العسكري":
تفترض إةرائال أن االحتفال بالةيطرو على األغوار الفلةطاني من شىنه أن يحقا لها مجموع

من األاداأ ي المجاا األمني والعةيري المشتق من نظرياتها األمني

والتي تعتمد علاها ي تبرير

الةيطرو على األغوار والتي أام ريائ اا او ضرورو الحفال على العما االةتراتاجي إلةرائال.

النظريا

ورغم امت ك إةرائال يل التطو ار

التكنولوجي الهائل

األمني نتاج لذلك إال أن إةرائال ما ال

التفور الرادع والمد الجت ار ي ال م للد اع والمن

ي الصناعا

العةيري

ورغم التتار ي

تبنى ياراا الد اعي على يار مريل يقوم على

األولى ضد الهجوم األوا والراني تمينها من القدرو على

الضر الراني

اذ النظري د ع

إةرائال لتطوير برنامجها الد اعي بمنظوم من الصواريخ االعتراضي

الضر الراني

(غنيم :2000

 )79ومن اذا المنطلا تةعى إةرائال إلى بقا يامل الحدود م األردن

لمن الهجوم األوا إضا

تح

للتريا على قواعد االةتشعار واإلنذار المبير المت ك القدرو ال م لتوجيه

الةيطرو اإلةرائالي ولعما ما بان 20-10يم وتفترض أن الةيطرو على اذ المنطق او ر لها

التكامل جت ار ياك واةتراتاجياك ويحقا لها اآلتي :

 -1عدم وجود أي جيش
حا

ر غار إةرائالي على اذ الحدود وعدم إمياني د وا أي جيش أجنبي لها

ار مدار مري يا ا للدراةا

االةتراتاجي

ي جامع تل أبال :أنه بقدر ما تت لى إةرائال عن

حضور عةيري ميرف على طوا نهر األردن بقدر ما تكون عرض ل طر الهجوم من الشرر ألن أي
اجوم محتمل ةييون قادر على اجتيا النهر وات اذ مواق اجومي

الضيق ( همي :1989

.)126

-2الةيطرو على األغوار يمنحها اإلنذار المبير ضد أي اجوم مباغ
الشرر يما أن نشر مواق للرادار على المرتفعا

مهددو عما األراضي اإلةرائالي

وصد أو إبطا أي اجوم من

الشرقي لجباا الضف التر ي

يةمح للجيش يشف

الصواريخ والطائ ار المهاجم على مةا أبعد من المناطا التي تةيطر علاها إةرائال (ال الدي :2012
.)5

81

-3من الدول الفلةطاني ي حاا قيامها من أن تشيل غطا وقاعدو أةاةي لتطوير ما يةمى "بنيه تحتي
لإلراال " يما حد

.)81

بعد االنةحال من غ و (نحاس :2012

-4إن الةيطرو على اذ المنطق يمنح إةرائال الةيطرو على مدا ل مدان القدس وشا الضف التر ي إلى
قةمان عرضاان وبالتالي يمن التواصل الجت ار ي للضف التر ي .

-5الهدأ االةتراتاجي األكبر او إنشا منطق عا ل لمن التواصل م األردن وقط االتصاا الجت ار ي

واو األمر الذي ت فى إةرائال تحته الكرار من األاداأ

والديمت ار ي بان الضف التر ي والضف الشرقي

الةياةي واألمني (التفيجى .)2012
-3.3.4.2في المجال الحيوي:

لم يقف اإلصرار اإلةرائالي على الةيطرو على األغوار عند الرغب

ي تو ار االحتياجا

يما تدعي بل اتجاو اا إلى أامي وجود مجاا حاوي إلةرائال يحوي بعداك إقليمياك ي الضف التر ي
ذلك تنطلا إةرائال ي ةياةتها الرةمي للعمل بها و ى اتجااا
ي نطاقها اإلقليمي الحالي ما او ر لها يل مقوما

تر

المجاا الحاوي بما يحقا لها مصالح اةتراتاجي

لتحقاا أطماعها التوةعي

م تلف

األمني
ومن

البقا واالةتمرار لذا اجل التمدد والتوة

ي مجاال

إذ ال

ي

حاوي عدادو وبالتالي تشيل األغوار

الفلةطاني ج اك أةاةياك من المجاا الحاوي اإلةرائالي والذي انقةم إلى:
-3.3.4.2.1المجال األرضي:
بعد حرل 1967م

احتل

"إةرائال" ما تبقى من األراضي الفلةطاني البالت  %22.3أي

6020يم 2وتعي إةرائال جاداك أن الواق على األرض ةيفضى إلى إقام ييانان على اذ األرض
يقوا إ ريم إةنيه" :ةييون اناك على "أرض إةرائال" ييانان األوا دول يبارو اي إةرائال وييان صتار

مهما ةمي او لةطان" (غنيم :2000
مقوما
شيل

يما

 )84لذا تحاوا إةرائال تحداد المجاا األرضي الذ يحقا لها

البقا واالةتمرار مةتقب ك وذلك من

ا االحتفال بمةاحا

أكبر وعدد ةيان عرل أقل وبالتالي

التي حدد

المواق التي اجل االحتفال بها دون

األغوار أامي يبر إلةرائال للتمدد ي اذ المنطق واعتباراا مجاالك أرضياك لها بحا

بااتمام واة

تحداد المةاحا

ي يا

الممتد بان مرتفعا

المشاري والم ططا

وو قاك لهذ الم ططا

اإلةرائالي

ن المجاا األرضي الذ

تنوي إةرائال االحتفال به او المجاا

وةت الضف التر ي و ان نهر األردن (نحاس :2012

تةعى إةرائال إلى ضمها تح

ةيطرتها وقام

حظا

)13

واي المنطق التي

علياك بع لها بالكامل عن الضف التر ي يما ةبا اإلشارو .

-3.3.4.2.2المجال الحيوي المائي:
ارتبت ببقا الةيطرو اإلةرائالي على األغوار الفلةطاني

بالمجاا الحاوي المائي إلةرائال والتي من أامها:
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مصالح إةرائالي اةتراتاجي تتعلا

-1نهر األردن:
ا داد
له

أاماته الطبيعي

واالجتماعي

والبائي

واالقتصادي

بعد أن أصبح أحد محاور الصراع العر ي اإلةرائالي

والةياةي

بالنةب للدوا المشاطىو

نتاج قيام إةرائال بالةيطرو على ميا حوض

النهر وعلى مناب الحوض ي جبل الشاخ واضب الجوالن بعد حرل 1967م وتقوم إةرائال باةتت ا ميا
النهر ي مشاريعها المائي بىقصى طاق ممين

النهر والتي تقدر  900ملاون متر ميعل ي الةن

من

ا تحويل يامل موارد ميا الحوض األعلى من

وتشيل نةب  %70من إجمالي المعدا الةنوي لموارد

الحوض المقدرو بحوالي  1280ملاون متر ميعل ي الةن

ميعل منها لري ةهل الحول

اجري اةت دام أكرر من  160ملاون متر

يما اجري ضخ وتحويل أكرر من  600ملاون متر ميعل عبر بحارو طبريا

باتجا الةهل الةاحلي وحتى مناطا شماا النقل باإلضا الى حوالي  140ملاون متر ميعل اتم تحويلها

إلى مناطا غور بيةان (مجل الطريا نحو االةتق ا والة م )2014 :وبالتالي تةتفاد إةرائال من حوالى
واي عملياك تعتبر نهر األردن ضمن المجاا الحاوي لها

 %50من ميا النهر ي ةد احتياجاتها المائي

االحت ا وتحرم الفلةطاناان من اةت دامه

وتقوم باةتت له على مدار ةنوا

اصه أنها لم تترك لهم

مجاالك للوصوا إليه أو االةتفادو منه على الرغم من أن للفلةطاناان حقور مائي
لحقور المشاطىو إذ تمتد الحدود الفلةطاني من مجر النهر إلى مةا ت يد على  70يالو مت اكر شماالك
ي نهر األردن

وحتى مصبه ي البحر الما

لةطان اإل باري

جنوباك (شبي

 )2013ومن جانل

إةرائال بالحقور الفلةطاني يطرأ مشاطئ أو بالةيادو عليه وبالتالي قام
طوا الحدود م األردن للتىكاد على أن أي ع ق للفلةطاناان بالنهر انته

و قاك

ر ال تعترأ

ب نشا الجدار العا ا على

ولنبد .

-2البحر الميت:
إن البحر الما

ليس بح اكر إةرائالياك

واةرائال ولكل طرأ حقوقه تحيمها اتفاقيا
لةطان المحتل حدوداك مائي

البحر الما

ي البحر الما

في حوضه تتشاطى يل من األردن ودول
دولي

لةطان المحتل

وت ض لمبادئ وقواعد القانون الدولي يما أن لدول

تمتد إلى 52.6يم لكن ليس صد أن تقوم إةرائال ب ةقاط

من نةب إعادو االنتشار طبقاك لمذيرو شرم الشاخ ألن إةرائال ال تعتبر اذا الج

مشموالك باتفاقي أوةلو واي تةعى ل حتفال بالةيادو على الج
الذ تحقا من

مما و ي مجاال

له وائد جم (غنيم :2000

الصناع والةياح

واناك قيم أمني للبحر الما

 )88حا

الفلةطاني وتعتبر ضمن مجالها الحاوي

تتمت منطق البحر الما

بىامي اقتصادي

يما ةبا اإلشارو إلى ذلك من قبل.

بالنةب إلةرائال ي مجالها الحاوي باعتبار واقعاك ضمن المنطق

الحدودي م األردن والتي تةعى إةرائال للةيطرو علاها باإلضا
لصح ار النقل حا

من لةطان

اتواجد المفاعل النووي اإلةرائالي ي ديمونا.

ن األغوار تحوي مصادر مائي أ ري و ارو أامها

باإلضا إلى مةىلتي نهر األردن والبحر الما

ما اتعلا باآلبار والانابي والميا الجو ي

لضمان الحدود الشرقي والشمالي

اص الحوض الشرقي وباعتبار الميا واحدو من أكرر القضايا
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أامي ي المجاا الحاوي اإلةرائالي ويما ةبا اإلشارو إلى مد اةتت ا إةرائال للميا ي األغوار

نها

تةعى من

ا بةت ةيطرتها على األغوار إلى تىمان اةتمرار ةيطرتها على الميا وعلى الحد من

الضف التر ي

جر غالباتها ي منطق األغوار تحصل عبراا على  45ملاون م م 3س واي يمي

حا

اة ت دام الفلةطاناان لهذ الميا

أن معظم عمليا

تشار المعطيا

التنقال اإلةرائالي عن الميا ي
.)206

تعادا أكرر من رلري ما يحصل عليه يل ةيان الضف التر ي (جابر :2012
-3.3.4.2.3المجال االقتصادي:

تةعى إةرائال للةيطرو على منطق األغوار الفلةطاني
ات طى حدود الضف التر ي

لكنها تعتبر اذ المنطق واح اةترمار اام ل قتصاد اإلةرائالي

اإلشارو تعتبر منطق األغوار د ائ

راعي طبيعي

المةاح إلى اذ المنطق االةتراتاجي
اةترنائي تتمرل ي مجاال

والةياحي والتصدار والتصني

اص

ي المجاا االقتصادي الذ

يمين اةتت لها طواا أيام الةن

ولعل إضا

واحتوائها على أام األحواض المائي الفلةطاني

عدو أامها ال ارع والرروو الحاواني يعامل أةاس إضا
واو األمر الذ

يشار إلى أامي

للتبادا التجاري

ي يادو الد ل القومي اإلةرائالي ويتطى

العج المالي لعملياتها غار المشروع ي الضف التر ي (غنيم 95 :2000

).

-4-4المبحث الثالث :أدوات تطبيق الجيوبوليتكا اإلسرائيلية في األغوار:
متعددو اةتهد

إةرائال لتنفاذ رريتها الجاو ولاتييي

إلى اةت دام أدوا

ي األغوار الفلةطاني

ووةائل

تتاار التريال الجت ار ي والديمت ار ي لنغوار وتحقاا أادا ها التوةعي واالةتراتاجي

الضف التر ي بشيل عام و ى األغوار بشيل ا
وتري

عامل

يضفي عملي تكامل اقتصادي م المناطا اإلةرائالي

ويو ر إلةرائال موارد اقتصادي أ ري يةهم مردوداا المالي

عمد

يما ةبا

الدراة

ي اذا المبح

والةيطرو على األغوار الفلةطاني

.

على أام األدوا

ي

والوةائل التي اةت دمتها إةرائال ل ةتي

باعتباراا أام عناصر التحلال الجاو ولاتكى ي إطار تتاار األبعاد

الجاو ولاتييي لنغوار الةتشراأ تىرار ذلك على رري ومةتقبل األغوار ي التةوي الةياةي المحتمل بان
اإلةرائالاان والفلةطاناان.

-4-4-1االستعمار االستيطاني:
مرل االةتعمار االةتيطاني أحد أام األدوا

واةع منها إلى حدود الةيطرو اإلةرائالي
المةتعم ار

باعتبار التطباا العملي للصهاوني و لةفتها التوةعي

إذ تشيل

الشرعي

ي اةتمرار التواجد واالحت ا اإلةرائالي ي األراضي

االةتيطان ي اهودا والةامرو [ الضف التر ي ]

قادرو على ضمان األمن بصورو أ ضل

الفلةطاني

من الجيش

اإلةرائالي ةبباك الدعا

الصهاوني ل ةتي

على األرض وضم مةاحا

و ى اذا المجاا يقوا موشيه ديان و ير الد اع اإلةرائالي األةبا ي اذ الشىن" :نحن نريد
ال ألن المةتعم ار

بل ألننا ال نةتطي من دونها أن نبقى الجيش ي تلك األراضي

ييون جيش الد اع اإلةرائالي إال جيشاك أجنبياك يحيم شعل أجنبي" (غنيم :2000
84

من دون المةتعم ار

لن

 )80أما لون قاا:

الميان االةتراتاجي والد اعي

"إن مةىل االةتيطان ي المناطا ذا

الةياةي حوا مةىل تىةيس حدود إةرائال" (حةان :1989

االةتيطاني جا يوةال ل ةتي

اي إحد الوةائل الهام ي صراعنا
 )47من ذلك اتضح أن االةتعمار

على األرض و لا واق جت ار ي وديمت ار ي يمين إةرائال من اةتمرار
و ى اذا اإلطار جا

بقا ةيطرتها على األراضي الفلةطاني

اإلةرائالي المتتالي ل ةتيطان

الم ططا

والتي يان من أامها م طت لون وديان عقل حرل

ي الضف التر ي بشيل عام واألغوار بشيل ا

1967م مرو اكر بم طت شارون 1977م وليس انتها بم طت تع ي الةيطرو على األغوار عام 2004م
مما وضح الرر الجاو ولاتكي اإلةرائالي الهاد إلى تتاار
الذ أقرته حيوم شارون ي ذلك الوق
الواق الجاوديمت ار ى ي األغوار الفلةطاني .

إن ةياة االةتعمار االةتيطاني التي تطبقها إةرائال ي األغوار الفلةطاني

جاو ولاتكي على مةتويان اما:

-4.4.1.1على مستوى األرض "الحيز المكاني":
منذ عام 1967م اعتبر يل الحيوما

وتطلع

لضمها إلاها ومنذ ذلك الوق

الوجود الاهودي اها حا

أقام

وعدد من البرر االةتيطاني

ومن

( )4.7نجد اآلتي:

اإلةرائالي منطق األغوار حدوداا الشرقي م األردن

تبذا يا الجهود إلنفاذ ةياة األمر الواق

ةلطا

أد

إلى لا وقائ

ي اذ المنطق

لتربا

االحت ا على أراضي األغوار حوالي  32مةتعمرو اةتيطاني

ا تحلال االنتشار الجت ار ي للمةتعم ار

يما يظهر ي ال ريط رقم

-1تمتد المةتعم ار بشيل شمالي جنو ي يي تعطى مبر اكر إلةرائال للةيطرو على األغوار بياملها.
-2تموض المةتعم ار

بالقرل من نهر األردن على اعتبار أنه يمرل الحدود الشرقي إلةرائال ولكي تشيل

اصل جاوديمت ار ى بان الضف التر ي واألردن باإلضا

ميا نهر األردن.

-3اإلشراأ على الةفوح الشرقي للمرتفعا

الوةطى ي نابلس والقدس لتمن أي تمدد عمراني وديمت ار ي

أو اةترمار راعي ي المنطق باتجا الشرر حا
م م حظ أن اذ المةتعم ار

علاها بطرر ووةائل غار قانوني .
والمةاحا

األراضي ال صب والميا الو ارو.

تم إقامتها على مراحل متتالي

التي تشتلها اذ المةتعم ار

مةاح واةع من األراضي بلت

للةيطرو على األراضي ال راعي ال صب وعلى

ي يادو مةتمرو حا

وتقام على أراضي تم االةتي
تةيطر اذ المةتعم ار

على

ي عام 2009م أكرر من 191143دونم يما تقدر مصادر متعددو أن

المةاح التي تشتلها المةتعم ار تتراوح بان  %17-15.5من مةاح األغوار لكن علياك تةيطر
ا
 )204من
المةتعم ار على أكرر من  %60من أراضي األغوار (شرون لةطاني :2012

طرر م تلف أامها:
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خريطة رقم ( )4.7االنتشار الجغرافي للمستعمرات اإلسرائيلية في األغوار الفلسطينية
المصدر( :باالعتماد على نظام  GISوخرائط )DEM
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 -1الم ططا
للمةتعم ار
األراضي

الهييلي

التي تفرضها ةلطا

للمةتعم ار

واي أحد أةالال الةيطرو على الحا األرضي

وتشمل اذ الم ططا

االحت ا تح
ويتم من

ذريع

النمو الطبيعي

لها ابت ع مةاحا

واةع من

على :المنطق المبني " العمراني " الح ام األمني للمةتعمرو ومنطق

مةتعمرو معالي إ اريم مر ك مةاحتها  152ألف دونم منها  17ألف دونم للمةتعمرو
النفوذ المةتقبلي
والباقي منطقه أمني ومنطق نفوذ أما مةتعمرو معاليه أدوميم "والتي تق ارج األغوار" شرر القدس

ومةاحتها 10يم 2والح ام األمني 35يم 2ومنطق

النفوذ الم طت لها تمتد حتى البحر الما

(التفيجى  )2012بمعنى أن إةرائال تريد الةيطرو على يامل المنطق الممتدو من حدود القدس حتى البحر
.

الما

-2الطرر االلتفا ي والتي أصبح بعد اتفار أوةلو ج ك من ةياة إةرائال لفرض حقائا على أرض
الواق من ا مصادرو أراضي الفلةطاناان قد تمين إةرائال ا ةنوا االحت ا من شا 875يم
من الطرر االلتفا ي

ببعضها البعض وم الدا ل اإلةرائالي مر ك

ي األغوار بذريع ر ت المةتعم ار

صدر بتاريخ  2007/12/4م األمر العةيري اإلةرائالي رقم /19/07

الذي يصادر  1722دونم من

أراضي الفلةطاناان إلقام شارع "نةاإل الحياو" والذي ةيمتد من نقط حاج الكونتانر جنول شرر أبو
ديس باتجا الشماا الشرقي لار ت الشارع االلتفا ي رقم ( )1والذي اتجه لمدان أريحا (إةحا و نور :2012
.)15

ي حظ أن معظم المةتعم ار

ي مري األغوار واناك طرر اص تر ت بانها يةت دمها

تق

المةتعمرين الاهود قت مرل طريا رقم( )90الذي يمتد من الشماا إلى الجنول على طوا نهر األردن

وطريا لون المقابل له على طوا امتداد الشريت الشرقي لجباا الضف التر ي
تر ت بان الطريا رقم( )90وطريا لون

ومنها طريا واحد ار ت بان نهر األردن وتل ابال

) )PLO,2013,p4تعمل اذ الطرر على الةيطرو الجاوةياةي على المنطق
الوض النهائي م الفلةطاناان.

 -3المناطا العةيري المتلق  :إع ن مةاحا

الفلةطاناان من

ا إقام القواعد العةيري

األغوار حوالى  133قاعدو عةيري

مةاحا

بلت

واناك طرر اص عرضي
والتحيم بنتائإل مفاوضا

واةع من األراضي يمناطا عةيري متلق أمام

ومناطا التدريل والرماي للجيش اإلةرائالي حا

أقيم ي

المةاح اإلجمالي لها حوالى 33.2يم 2ما يضاأ إلاها

أ ر أعلن عنها مناطا عةيريه متلق

لتصبح المةاح اإلجمالي لها  %46.1من مةاح

األغوار يما يظهر ي الجدوا رقم( )4.13واى مناطا عةيري متلق أمام الفلةطاناان و ى حال إ
أي منها اتم تحويلها للمةتعم ار

األغوار عام 2004م

(ال يتون :2012

والتي تضمن

معةي ار الجيش التي تم إ

)22

واو ما تضمنته ط تع ي االةتيطان ي

تو ي أراضي األغوار على المةتعم ار

اص التي يان

تحتلها

راا يما بعد (مدار . )2010

و ي اتفاقي أوةلو( )2المرقت لعام 1995م تم تصناف غالبي مناطا األغوار ضمن المناطا

المصنف (ج)

والتي ت ض للةيطرو اإلةرائالي الكامل
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وتتجاو مةاحتها  %88.3من مةاح األغوار

اذ المنطق تق بدا لها غالبي مةتعم ار
إةرائال ذلك و قام

األغوار والقواعد العةيري

بتة ار يامل اذ المنطق ل دم االةتيطان

اةت دام أو اةتت ا أي من حقوقهم ي اذ المنطق

والمحميا

الطبيعي

ي مقابل حرمان الفلةطاناان من

وما تبقى من األغوار للفلةطاناان والذ يمرل حوالى

 %11.7من مةاحتها واي المناطا المصنف (أ +ل) وت ض للةيطرو الفلةطاني

وبعض القر والبلدا

ولذلك أد

حولها أضح

وقد اةتتل

صتار مع والك ومحاطاك بالمةتعم ار .
اك
جاباك

وتضم مدان أريحا

االةتعمار االةتيطاني إلى تتاار ال ريط الجت ار ي لنغوار من

على األراضي وأصبح الفلةطاناون محرومان من ممارة يا

المةتعمرون الحري الكامل ي اةتت ا يا مقد ار واميانيا

ا االةتي

حقوقهم ي اذ األراضي بانما منح

األغوار دون رقال أو حةال.

جدول رقم ( )4.13يبين حجم المناطق التي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية في األغوار والمحظورة على الفلسطينيين
المساحة /دونم

النسبة المئوية من

المنطقة

1344335

%83.4

أراضي دول

784969

%48.7

مناطا عةيري متلق

743626

%46.1

334614

%20.7

مناطا أغلقها الجدار الفاصل

2505

%0.16

المجموع باةترنا التطابا بان المناطا

1372695

%85.17

المةتعم ار

والمجالس اإلقليمي

محميا

طبيعي

مساحة األغوار

المصدر (:باتةالم .)2011

-4.4.1.2على المستوى الديمغرافي:
اصه تلك المناطا التي تتطل للتوة

ال طوو التالي اإلةرائالي تجا المناطا المحتل

وضمها لنفوذاا والعمل من أجل تتاار الطاب الةياني لهذ المنطق

من

اها

ا إح ا المةتعمرين الاهود

بدا الةيان الفلةطاناان المحلاان واةيانهم ي اذ المناطا ل لا أمر واق ديمت ار ي واةتراتاجي لوجوداا
اها و ي ةبال ذلك عمل

منح با

ةلطا

االحت ا على تقديم حوا

عدادو لجذل المةتعمرين للةين منها" :

مجاني لكل مةتعمر و صم  %75على الكهر ا واالتصاال

والمواص

وتقديم ال دما

الصحي والتعليمي و ميا الري مجاناك وتحصل يل عائل اهودي تةتوطن األغوار على  70دونماك من
األرض اذا إضا

إلى القروض الميةرو والتي تصل إلى  20ألف دوالر وغاراا الكرار من الحوا "

( .) MAAN, 2007, P6

وعلى الرغم من ذلك شل

إةرائال ي جذل أعداد يبارو من المةتعمرين الاهود إلى األغوار حا

بلغ عددام عام 1981م أر ع االأ مةتعمر وارتف عددام عام 1992م إلى  4115مةتعم اكر و ى عام

 2005أصبح عددام 7500مةتعم اكر وأن ال يادو الملحوظ
االنةحال من قطاع غ و عام 2005م (نحاس :2012
88

ي أعداد المةتعمرين يان

 )20حا

بعد أوةلو رم

تم نقل بعض المةتعمرين من غ و

إلى األغوار لتع ي االةتيطان اناك و ى عام 2012م بلغ عدد المةتعمرين حوالي  7663مةتعم اكر أنظر

الجدوا رقم (.)2.9
التجمعا

ويشار الواق الديمت ار ي ي األغوار إلى وجود حوالى  24تجمعاك ةيانياك لةطانياك رابتاك وعش ار
البدوي الصتارو المنتشرو ي األغوار
عام 2013م حوالى  63220نةم

إحصائيا

ويبلغ عدد الةيان

الفلةطاناان ي األغوار حةل

أي ما يعادا  %2.3من مجموع ةيان الضف التر ي

يةين مدان أريحا وحداا أكرر من  30ألف نةم

إذ

وأن الرقل الةياني الفلةطاني ي األغوار اتواجد ي
ي العام

مدان أريحا وما حولها مو عان على  12تجمعاك ةيانياك بلغ عددام أكرر من  50ألف نةم
2013م بانما اوجد مة تجمعا ةياني أ ري ي األغوار الشمالي بلغ عدد ةيانها حوالى 7482
نةم

ي نفس العام واناك أر ع تجمعا

حوالى  6348نةم .

ةياني

ي األغوار الوةطى بلغ عدد ةيانها ي نفس العام

مةتعمر إةرائالياك ي
و ي مقابل التو ي الديمت ار ي الفلةطاني ي األغوار اةتوطن حوالي 7663
اك

األغوار شيلوا ما نةبته  %11.5من جمل الةيان وحوالى  %3.1من مجموع المةتعمرين ي الضف

التر ي (مجل شرون لةطاني
يا

واإلغ ار ا

التةهي

 )203وعلى الرغم من المشاري الطموح والمتنوع وتقديم

:2012

للمةتعمرين اإلةرائالاان لجذبهم للةين ي األغوار

تتاار الطاب الةياني لنغوار

اذا ما أكد الجت ار ي اإلةرائالي اليشاع إ ار

األغوار اجعل من الو ن االةتراتاجي ل ةتيطان الاهودي اناك
األردني  .....لكن إةرائال شل

إال أن عددام شل ي

" :أن حجم المةتعمرين ي

أحد أام الدعائم إلةرائال على الحدود

ي شيل ملموس بتتاار الطاب الةياني للتور

ي مقابل التطور

الديمت ار ي الكبار للفلةطاناان والذي ات ااد منذ توقي أوةلوا عام1993م والذي وصل عددام إلى قراب 70
وبالتالي ال يمين اعتبار المةتوطنا

ألف نةم

.)2014

اناك داعم لوض إةرائال ي األغوار" (الحياو الةعودي

-4-4-2المناطق المغلقة والحواجز الفاصلة:
اي إحد األدوا

الفلةطاني

المهم التي اةت دمتها االةتراتاجي اإلةرائالي ي ةبال الةيطرو على األغوار

باإلع ن عن مةاحا

واةع من األغوار بىنها مناطا متلق أمام الفلةطاناان بذرائ م تلف

يما يظهر ي الجدوا رقم ( )4.13وذلك بهدأ الحد من التوة الجاوديمت ار ى الفلةطاني ي اذ المنطق

والتي تمرل

ي اآلتي:

-4.4.2.1المناطق المغلقة:
ي أعقال حرل 1967م أعلن

إةرائال ع ا منطق الشريت الحدودي م األردن بعما 5-1يم

وتم ترحال الةيان من مناطا ال ور والكتاار إلى الجه الشرقي من النهر (مدار  )2010اذا اإلج ار أد
إلى ع ا  400ألف دونم واع نها مناطا عةيري متلق وأنها منطقه حرام و رع

اها أة ك شائي

وحقوا ألتام ي شريت اتراوح عرضه ما بان 1000-200متر دا ل اذ المنطق (الما ان :1997
 )13ومنع

الفلةطاناان من الوصوا إلاها الةتت لها ي ال راع أو للةين أو أي نشاط اقتصادي
89

وعمد

إلى تدمار ونةف جمي مشاري الري البالت  140مشروعاك على امتداد النهر وأ ال

جمي م ار ا البني التحتي يالمنشآ

ومياتل البريد وادم

واألبني والمدارس والعيادا

ألةبال أمني

المنا ا على نطار

صتار وحرمان الفلةطاناان من الوصوا إلى ميا نهر األردن الةتت لها
اك
واة أكرر من  40تجمعاك ةينياك
لري أراضاهم.
للمةتعمرين الاهود باةتت ا عش ار

ي المقابل ةمح

ي اذ المنطق الممتدو

الأ الدونما

على طوا نهر األردن ي راع ال ضار والفواكه و اص التمور المحةن والعنل البياري والمو وبعض
أصناأ الفاكه االةتوائي
:1997

والتي تدر اذ الم روعا

 )14وأصدر ةلطا

بصفتها رئا

لبنا المةتعم ار

ض ار "محميا
يما حد

الر
الم اان من الدو ا

د ك بعش ار

االحت ا بعد اتفاقي أوةلو 1993م مراةيم اص بمناطا معان

طبيعي " جعلتها مناطا محظورو على الفلةطاناان وقد تةت دم يما بعد
 )114واعتمد

ي ةابق جبل أبو غنيم (باب :2012

حتى اومنا اذا لقضم األرض قطع قطع وع لها عن الجةم الفلةطاني حا

الطبيعي حوالى  %20.7من مةاح األغوار والتي أعلنتها إةرائال محميا
 )2012باإلضا

للجيش

إلى مصادرو الأ الدونما

وبالتالي اتم إغ قها أمام الفلةطاناان

األغوار

اذ المحميا

طبيعي متلق ( القدس العر ي

اتضح من الجدوا رقم( )4.12أن إةرائال ةيطر

حا

-4.4.2.2الجدران والحواجز الفاصلة:
والتي بدأ

شيل

اذا النهإل تدريجياك

بحج أنها أراضي دول أو أنها مناطا تدريل ورماي

بوةائل م تلف على  %85.17من أراضي األغوار.
لقد انتهج

ةنوياك (الما ان

إةرائال اةتكماالك إلحيام قبضتها على األغوار الفلةطاني

ةياة الع ا والفصل ي

صولها م اندالع انتفاض األقصى ي العام 2000م وتنفاذاك لم طت الع ا
شرع

األحادي الجانل بان إة ارئال واألراضي الفلةطاني المحتل

إةرائال

الجدار الفاصل الممتد على طوا  700يم وارتفاع  8أمتار وضمن ر

ي ح يران 2002م ي بنا

مراحل يان

منه تشمل طاك طولياك يفصل األغوار عن الضف التر ي (مجل م تا ار
حا أعلن رئيس الو ار اإلةرائالي األةبا أرئال شارون ي عام 2003م رةمياك عن طت لع ا واد
األردن من

ا بنا الج

الشرقي من جدار الفصل حا

تم بنا ج

إةرائالي

المرحل األ ارو

منه ابتدا من نهر األردن ي

الشرر وحتى قري المطل شرقي جنان ي الترل وع ا  6000دونم عن قري بردل
باإلضا

ي األغوار الشمالي

إلى  1000دونم من قري رابا ي جنان ومن الفلةطاناان من الوصوا إلى أراضاهم ال راعي

اناك بانما ةمح للمةتعمرين ب راعتها (نحاس :2012
العتبا ار

: 2006

)152

متعددو أامها االنتقادا

الشدادو التي وجه

محيم العدا الدولي الصادر ي 2004/5/9م

والذ

)19

لكن ما تبقى من مشروع الجدار لم انفذ

إلةرائال من المجتم الدولي ي أعقال قرار

اعتبر الجدار م الف للقانون الدولي وداعياك إلى

وقف بنائه وادمه وتعويض الفلةطاناان المتضررين عن األضرار التي لحق

بهم بةببه (األارام )2006

واةتبدا مشروع الجدار ب قام الحواج العةيري واألمني على طوا محيت األغوار واي تعمل ميان

الجدار ولها نفس تىراراته.

90

حا

يان ذلك واضحاك ي تصريح شارون ي 2004م عندما ةئل عن الجدار ي المنطق الشرقي

الحاج إلى ذلك انا واناك ةوأ نحجل

قاا" :أنا ال أر جدا اكر ي المنطق الشرقي إال إذا دع

الد وا إلى المنطق الشرقي بالحواج العةيري " (إةحا و نور :2012

األغوار أقام

رقم(.)4.14
أد

ةلطا

االحت ا  35حاج اك بان حواج

رابت وأ ري مرقت

 )6وتنفاذاك لةياة ع ا
يما اتضح من الجدوا

اذ الحواج إلى تقااد حري وتنقل الةيان الفلةطاناان إذ يةمح بد وا المنطق للةيان

المةجلان يمواطنان ي التور قت وبالتالي أدي ذلك إلي ع ا منطق األغوار بالكامل عن الجةد

الفلةطاني ي الضف التر ي

واو اإلج ار الذي اتناةا م النوايا المعلن للحيوم اإلةرائالي للضم أحادي

الجانل لنغوار وللمناطا الواقع غرل الجدار.
وعمد

ةلطا

االحت ا إلى تحويل الحواج التالي " بردل

والتيةار والحم ار " إلى معابر حدوديذ

يبا ذذرو عل ذذى ش ذذاكل معب ذذر قلن ذذديا وجه ته ذذا بت ذذرأ التفت ذذيش ومة ذذارل للمش ذذاو والمريب ذذا
إجر ا
الفلةطاناون الذان يةت دمون اذ المعابر إلى ا
واةتكماالك لعملي الع ا اذ يشف

المتحريذ ذ

وي ضذ ذ

طويل ومعقدو وغار إنةاني (مدار .)2010

مصادر ةياةذي إةذرائالي عذن اعتذ ام إةذرائال إقامذ جذدار عذا ا

علذذى الحذذدود مذ األردن حةذذل تعباذذر عاذران أو اذذر رئذذيس "إدارو بنذذا الجذذدران ذذي و ارو الحذذرل اإلة ذرائالي "

(ويال ذ لةذذطان الاذذوم  )2012باإلضذذا إلذذي ال ط ذ التذذي أعذذدتها و ارتذذا الجذذيش والمالي ذ الةذذتكماا بنذذا
الجذدار الحذذدودي مذ األردن بطذذوا  400يذم علذذى امتذذداد الحذدود الشذرقي للضذف التر يذ
عناصذذر مذذن األردن" وت طذذت ةذذلطا

بادعذا "منذ تةذذلل

االحذذت ا لت ويذذد اذذذا الجذذدار بيذذاما ار ح ارري ذ وأجه ذ و رصذذد الحري ذ

وطائ ار ب طيار وةاتم البنا على مراحل واعتماد ما اني قد تصل مليا ار الدوال ار للمشروع بحلذوا عذام

2014م (ويال معاك .)2014

ومم ذذا ة ذذبا اتض ذذح أن الج ذذدار الجدا ذذد ة ذذييون بمح ذذاذاو نه ذذر األردن وض ذذمن منطقذ ذ ة ذذتق تحذ ذ

الةيطرو العةذيري اإلةذرائالي

وبمذا اتذيح لهذا الةذيطرو علذى مذوارد اإلقلذيم الطبيعيذ

بذذان الضذذف واألردن و ذذذلك تكذذون إة ذرائال قذذد أحيم ذ

منطق أريحا والقر المجاورو لها.

ويمنذ التواصذل الجت ار ذي

ةذذيطرتها علذذى يامذذل منطقذ األغ ذوار باةذذترنا جاذذل

جدول رقم ( )4.14تصنيف الحواجز اإلسرائيلية في األغوار الفلسطينية.
الرقم

التصنيف

العدد

1

ةاتر ترابي

15

2

حاج طيار "مرق "

3

3

حاج دائم

7

4

حاج إةمنتي

3

5

بوابه حدادي

7

6

مجموع الحواج والةواتر

35

المصدر (أريإل :2012
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- 4.4.3التطهير العرقي وهدم المنازل:
إعماالك الةتراتاجي "أرض أكبر وعرل أقل " انتهج

إةرائال ي األراضي المحتل ةياة التطهار

العرقي للةيان الفلةطاناان واو األمر الذي تم تطبيقه ي األغوار الفلةطاني منذ األيام األولى ل حت ا

اإلةرائالي عام  1967إذ قام
ةيان الم يما
:2012

إةرائال مةتتله ظروأ الحرل بعملي تهجار طال

القر المنتشرو بمحاذو نهر األردن إلى األردن (مجل شرون لةطاني

األر ع وعش ار

.)199

و ي المرحل التي تل

 230ألف نةم من

القادو اإلةرائالاان بشىن احتماا أو

حرل 1967م ةاد نقاشاك دا لياك لد

والةبل أنه يمين للتطهار العرقي بعد

حيم القيام بتطهار عرقي واة بعد الوقف الرةمي لنعماا العدائي

الحرل أن اوقظ الضمار التر ي النائم ع وو عن الشيوك إن يان لد الجيش اإل اردو والعقلي ال م للقيام
بذلك

ض ك عن الوةائل ال م إلنجا

دون د

رمن و طوا

ولتجاو اذ المةىل تم تنفاذ عملي التطهار العرقي بوةائل صامت
المشهورين ي الجيش اإلةرائالي

تدريجي (باب :2012

عبر عنها مئار اارتةاون أحد األبطاا

قاا ي اناار 1979م" :أنا ال أقوا إنه اجل أن نض العرل ي
ال ييون من المجدي بالنةب لهم أن يعيشوا انا

شاحنا ونقتلهم اجل أن نةت دم وضعاك بحا
ارحلوا إلى األردن أو الةعودي أو أي دول أ ري" ( مصالحه :1997

وقد أربت

يما بعد أن اإلج ار ا

لتقلي

أن ت لا

ةابق الذير التي انتهجتها إةرائال ي األغوار اد

إلى إنجا عملي التطهار العرقي بطريق تدريجي
األغوار بالكامل عن الضف التر ي

وانما

 )83أما شارون قد قاا" :إنك

ببةاط ال تحمل الناس ي شاحنا وتذال بهم بعاداك  ....إنني أ ضل التوصي بةياة إاجابي
ي الواق وضعاك اد الناس بطريق ما إلى أن يتادروا" (شرون المفاوضا .)2006
األحدا

)107

اص بعد أن اةتكمل

إةرائال عملي

ي العام 2005م لتبدأ معها مرحل جدادو من اإلج ار ا

صل وع ا
المتةارع

عدد الةيان الفلةطاناان إلى الحد األدنى ومحاصرو من اتبقى منهم ي معا ا صتارو يمين

الةيطرو علاها وذلك من

ا:

-4.4.3.1عمليات الهدم واسعة النطاق للممتلكات والمنشآت والمنازل:
ةع

إةرائال إلي تفييك التجمعا

العمراني التي نشى

ي أر عانيا

و مةانيا

القرن الماضي

ي األغوار وذلك بم حق المواطنان وادم مةاكنهم وحظائر مواشاهم ي الحمي وحمص وقري روش با

دجن والفارةي و ي عان الحلوو والمالح وعاطوأ والرأس األحمر و ي ةمرو والعقب

و ي ب يا وةحلل

الةنوا

األ ارو اجم غار

و ي عان البيضا و ردل ويردل وجباريس وغاراا من القر اناك وقد شهد

مةبوق ي اذا المجاا وتح

ذرائ م تلف

في عام 2011م تم ادم أكرر من  200ملكي لةطاني وطرد

 340مواطن لةطاني" ( )UNITED NATION 2012 P1و

ا الفترو ما بان 2013-2006م تم

ادم  315من الك على األقل إلى جانل عدد غار معروأ من المباني ال راعي

مواطناك

منهم  225مواطناك ادم

التي ةينها حوالى 1577

منا لهم على مرتان (بتةليم  )2011اذ الممارةا

والتي اعتبراا

تقرير األمم المتحدو محرم دولياك ييون الهدأ منها محاصرو التواجد الفلةطاني ي أقل مةاح ممين
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وي

التالل ال تراعى احتياجا
الم حظ قيام قوا

لهذ التجمعا

اص أنهم يعتمدون ي معيشتهم على ال راع وتر ي المواشي ومن

الةيان

االحت ا بهدم الباو

بشيل مةتمر من أجل د

و وتارو متةارع من اإلج ار ا

-1قيام ج ار ا

والمنشآ

ارج المةاح العم ارني الم صص

ال راعي المقام

الةيان لهجرو األغوار وشهد عام 2014م اجم غار مةبوق

ضد  24تجمعاك ةيانياك ي األغوار على ةبال المراا ال الحصر:

االحت ا بتدمار  20يم و ريس ومنشىو للم ارعان ي منطق بردل بالقرل من حاج

بيةان ودمر أيضاك مةاحا

ي المنطق

راعي

التي تشرد

و لغ عدد أ راد العائ

بةبل ذلك ما

يقارل  50مواطناك نصفهم من األطفاا (الميتل الوطني للد اع عن األرض ومقاوم االةتيطان .)2014

 -2ي  2014-10-20م ادم

ج ار ا

االحت ا اإلةرائالي عدداك من المنا ا الةيني والبريةا

لمواطنان ي بلدتي الجفتلك و صائل إلى الشماا من مدان أريحا ي األغوار الفلةطاني

(و ا .)2014

-4.4.3.2عمليات الترحيل والتهجير القسري للسكان:
انتهج

إةرائال ةياة التطهار العرقي للةيان الفلةطاناان ي األغوار من
ي اآلتي:

و وةائل متعددو تمرل

ا طوا

تدريجي

-1إلخالء المؤقت للسكان:

تم ممارة عملي اإل

المرق

للةيان بذريع تواجدام ي المناطا التي تم اإلع ن عنها

مناطا عةيري ومناطا للتدريل العةيري حا

يطلل من الةيان الفلةطاناان اإل

التي يعيشون اها لمدو مني محددو واو األمر الذ ارد إلى تهجار مرق
لنفس األمر اد
مرق

لجماعا

ومتادرو المنطق

للةيان لكن التكرار المتعمد

باتجا التهجار الدائم في صاف 2012م أمر الجيش اإلةرائالي مرو تلو األ ر إ

تةين ي المناطا التي أعلن عنها مناطا تدريل عةيري

ا

وتجبر اذ اإل

المتكررو

الةيان على وقف ةار حياتهم وترار مشاعر ال وأ والريب واي منوط بالمصاعل والمعاناو ويذلك ن
تلحا الضرر بالحقوا الم روع التابع للةيان وبممتلكاتهم وحتى نهاي 2013م وقع

التدريبا

التي طال

 20حادر إ

تجمعا

"حمام المالح والبرج وعان المات وعان الحلوو و ر حمص و ر

الرأس األحمر و ر طانا والحدادي وير ا وةمرو " (بتةليم . )2011
وأصدر قوا

االحت ا اإلةرائالي بتاريخ  2014/10/8ق ار ار

ي منطق األغوار الشمالي بهدأ إج ار مناو ار

مةاكنها

واو ما أد

بالذ ارو الحي

من

عةيري بترحال نحو  20عائل
ا إنذا ار

ميتوب للرحال عن

ا أقل من أةبوعان ي منطق البرج والرأس األحمر واي مناطا رعوي يان

من ةيانها للترض ذاته وتجري قوا
عن اذ العمليا

ا الةنوا

أكرر من

االحت ا تدريبا

الماضي إلى وقوع إصابا

المتكررو أضرار جةيم

عةيري بالذ ارو الحي ي مناطا يةينها مدناون

مباشرو ي صفوأ المواطنان( و ا  )2014وينجم

اص بالممتلكا

عن مآو بدال أكرر أمناك واةتق ار اكر .
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أ لا

من قبل

مما اد

الةيان لمتادرو مناطا ةيناام بحراك

-2اإلخالء الدائم للسكان:
شهد

مناطا األغوار الفلةطاني

الةياني الفلةطاني من مناطا ةيناام

األغوار حا

ي الةنوا

القلال الماضي اجمه شرة القت ع التجمعا
البدوي والرعوي المنتشرو ي يا

اص التجمعا

مناطا

يشيل وجود البدو بان ةفوح األغوار وت لها ووديانها عائقاك أمام مشاري التوة االةتيطاني

والةيطرو على األرض ومصادر الميا ي األغوار ولذلك تعمل ةلطا

البدوي التي تعيش حياو بدائي ي منطق األغوار الفلةطاني دون مقدما .

االحت ا على ترحال التجمعا

وحةل تقارير م تلف صدر عن مري القدس للمةاعدو القانوني ؛ تعمل االدارو المدني اإلةرائالي

على بلورو ط القت ع اذ التجمعا

"عملي تطهار" ورغم وجود مرش ار

من مواقعها منذ عام  2011البعض أطلا على اذ العملي صف

لتطبيقها الفوري أوقف

أمرييي من إةرائال إلى جانل تعرض ةلطا
األورو ي والمنظما

(عود

العملي مرقتاك وق

االحت ا لضتوطا

المفاوضا

بنا على طلل

من قبل المحاكم اإلةرائالي واالتحاد

الحقوقي إلاجاد بدائل للبدو الذان اتم ترحالهم وادم منا لهم بعد أن قدوا حا التنقل

 )2014ولتفادي تلك الضتوط طرح

ةلطا

االحت ا اإلةرائالي بدائل تعتبر األ طر ضد

الوجود الفلةطاني ي األغوار ب ط ظااراا تطويري وجواراا ةيطرو اةرائال ومةتعمريها على الم يد من
األرض الفلةطاني ومصادر الميا عبر تهجار البدو من مناطا تواجدام و و قاك لما أةمتها إةرائال عملي

" ط إعادو التموض " التي تم إقراراا ي عام 2011م وتنفذ على مراحل يي ال ترار ضجاجاك ييشف عما

ال طت االةتيطاني ل حت ا و ي ح يران 2012م أبلت
تجمعا

إ

بدوي من مناطا م تلف من الضف التر ي

ومرتبط بالبني التحتي

منطق

وموقعان ي النويعم شمالي أريحا و ي أيار 2013م صادق

المدني التابع ل حت ا على إاداع م ططا

منطق "ج" (بتةليم .)2011
وتبح

ي

لبنا قر بالقرل من منطق النويعم بىريحا

البدوي التي تق ما بان القدس واألغوار الاها تمهاداك للةيطرو على المنطق

االةتيطاني المةماو " "E1لتوةع القدس شرقاك ور طها م مةتعمرو معالي أدوميم حا

المدني

اإلدارو

إلقام بلدو دائم للبدو ي النويعم على أراضي دول

اإلدارو المدني ل حت ا طرح  6م ططا

لنقل مضارل التجمعا

إلى مواق دائم

ةتبني اها منا ا دائم

بدو يعيشون ي غور األردن ونقلهم إلى موقعان ي

وةيشمل الم طت إ

صاال ي مري األغوار

ةلطا

االحت ا المحيم العليا اإلةرائالي

ا شهر ةبتمبر 2014م ةت م ططا

أودع

اإلدارو

ل عتراض لبنا قر جدادو ةاتم إجبار ةيان البدو

الواقع مضار هم ما بان القدس واألغوار على العيش ي اذ التجمعا

ةابق الذير وتهدأ الم ططا

االحت لي الجدادو إلي تهجار حوالي  15ألف مواطن يقطنون ي اذ المناطا وتةيانهم ي معا ا منفصل

حةل الم ططا

التي تضم م طت توةي

شارع المعرجا

 )2014اذا الم طت ي حاا تنفاذ ةيعمل على االةتي

الرابت بان رام

وأريحا (ويال معاك

على يا األراضي الواقع بان أريحا والقدس

وةيع ا القدس ويقةم الضف التر ي إلى شطرين شمالي وجنو ي وبالتالي يمن التواصل الجت ار ي للضف

التر ي ويقضى على مةتقبل إقام الدول الفلةطاني .
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و ى نفس الةيار أشار صحيف "اآرتس" إلى أن الم طت الحالي او رال
اذا النوع لكنه األكبر ويهدأ إلى إ

رض

ةلطا

عنهم ال دما

الةيان الفلةطاناان من أراضاهم وتجميعهم ي بلدو واحدو إذ

االحت ا طواا العقود الماضي الةماح لةيان التجمعا

األةاةي ياالتصاا بشبيا

م طت إةرائالي من

الميا والكهر ا (موق

ببنا منا ا ي أراضاهم ومنع

لةطان أون الان .)2014

-4-4-4الخالصة
من

ا العرض الةابا اتبن أن إةرائال اةت دم

االةتيطاني والجدران والحواج
اإلج ار ا

التي اةتهد

الفاصل

أدوا

ووةائل متعددو أامها االةتعمار

والتهجار القةري للةيان وادم المنا ا والمنشآ

تتاار التريال الجاوديمت ار ي لنغوار ومن

وغاراا من

ا م طت مةبا اتمرل ي إ راغ

المنطق من ةيانها األصلاان ومحاصرو من اتبقى منهم ي مناطا صتارو ومع ول يما او اآلن ي جال

أريحا واالةتي

على أكبر مةاح ممين من األرض وبما اتيح لها رص تحقاا أادا ها التوةعي

واالةتراتاجي ي الضف التر ي بشيل عام و ى األغوار بشيل ا

95

.

الفصل الخامس
أثر المطالب األمنية اإلسرائيلية في األغوار الفلسطينية على مفاوضات الوضع الدائم

المبحث األول :المطالب اإلسرائيلية في األغوار في الفترة ما بين عام1991-1967م.

المبحث الثاني :المطالب اإلسرائيلية في األغوار في الفترة ما بين عام2000-1991م.
المبحث الثالث :المطالب اإلسرائيلية في األغوار في الفترة ما بين عام2014-2000م.
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-5-1تمهيد:
شذ ذذيل األمذ ذذن التاي ذ ذ األاذ ذذم إلة ذ ذرائال واذ ذذو وض ذ ذ طبيعذ ذذي اص ذ ذ ذ ذذي دول ذ ذ مذ ذذن المهذ ذذاجرين
المةذذتعمرين قامذ

علذذى تشذريد الشذذعل الفلةذذطاني مذذن أرضذ

األمني اإلةرائالي مر بم ارحذل متعذددو طذور إةذرائال
والةياةي ي البائ اإلقليمي والدولي لكل مرحلذ

المةائل التي أشتل

ويانذ

و ذ ا أكرذذر مذذن ةذذت عقذذود نجذذد أن الوضذ

لهذا نظمهذا األمنيذ بمذا اتناةذل والتطذو ار األمنيذ

مةذىل العمذا االةذتراتاجي إلةذرائال واحذدو مذن أاذم

الفير االةتراتاجي اإلةرائالي منذ اغتصال لةطان عام  1948وحتى اآلن أمذا الذر ت

صوص ذاك المتعلق ذ بمةذذتقبل

بذذان األمذذن والحذذدود اآلمن ذ والقابل ذ للذذد اع قذذد شذذيل أةاة ذاك للكراذذر مذذن الق ذ ار ار

األراضي المحتل والتةوي الةياةي المحتمل م العرل والفلةطاناان.
وم إعادو اةتئناأ المفاوضا

الفلةطاني اإلةرائالي

التي اتفا الطر ان على إجرائها حوا قضايا

الوضذ الذذدائم ذذي 2013/8/14م ولمذذدو تةذذع أشذذهر برعايذ و يذذر ال ارجيذ األمرييذذي جذذون ياذذري علذذى أن
تبذذدأ المحادرذذا

حذذوا ملفذذي الحذذدود واألمذذن أوالك للتوصذذل التفذذار حذذوا ترةذذيم الحذذدود الةياةذذي

النظر اإلةرائالي تبدأ الحدود بترةيم الحدود اآلمن

والتي ال تبدأ بالجدار الفاصل والكتل االةذتيطاني بذل ذي

األغوار بهدأ اإلبقا على الةيطرو اإلةرائالي على أج ا يبارو من المنطق
الفلةطاناان األجندا

العذذام  2014تضذذمن

التفاوضي اإلةرائالي التي طرحذ

عقبذذا

مذذن وجه ذ

ي أي اتفار ةذ م نهذائي مذ

علذى طاولذ المفاوضذا

منذذ العذام  2000وحتذى

ذذا

الحذذادو حذذوا العداذذد مذذن

أكرذذر تعقاذذداك بشذذىن مةذذىل األغ ذوار تتمرذذل بال

القضايا التفاوضذي و ذي مقذدمتها مةذىل االعتذراأ اإلةذرائالي بحذدود عذام  1967اذذا باإلضذا إلذى مةذىل
الشروط األمني اإلةرائالي وعلى أرةذها بقذا الجذيش اإلةذرائالي ذي منطقذ األغذوار لةذنوا

واذذذا اذذردي إلذذى انتقذذا

أو عقذود طويلذ

ةذذيادو الدول ذ الفلةذذطاني علذذى يامذذل أ ارضذذاها ومعابراذذا الدولي ذ البري ذ

للحقور المائي واالقتصادي والقانوني والبائي .

وانتقذذا

وعلي تتناوا الدراة ذي اذذا الفصذل المطالذل اإلةذرائالي ذي األغذوار الفلةذطاني وم ارحذل تطوراذا

و راراا على قضايا الحدود واألمن ي مفاوضا

التةوي الةياةي .

-5-2المبحث األول :المطالب اإلسرائيلية في األغوار خالل الفترة "1991-1967م".
يحتل موق األمن ي الفير الةياةي اإلةرائالي ميانذ بذار و باعتبذار ال لفيذ واإلطذار االةذتراتاجي
إةذرائال تجذا األ ارضذي الفلةذطاني

الذي يحيت بالتفيار اإلةرائالي واألةذاس الذذي تًْبنذى عليذه يذل م ططذا
وعليه اتناوا اذا المبح تطور مفهوم األمن اإلةذرائالي وظهذور
المحتل بشيل عام واألغوار بشيل ا
مفهوم الحدود اآلمنذ القابلذ للذد اع وانعيذاس ذلذك علذى الموقذف اإلةذرائالي المتعلذا بذاألغوار الفلةذطاني ذي

مفاوضا

الوض الدائم.
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-5-2-1تطور مفهوم األمن اإلسرائيلي خالل هذه الفترة:
منذذذ إقام ذ "دول ذ إة ذرائال" علذذى األ ارضذذي الفلةذذطاني وضذذع

إة ذرائال نظريتهذذا األمني ذ بذذدون حذذدود

التذي قذد تواجههذا وقذد وضذع

معان لها وابق مفهذوم األمذن لذداها مراونذاك بطبيعذ التهداذدا
لمفهوم األمن ومفهوم المجذاا الحاذوي الذذي يحفذظ أمنهذا ولقذد مذر النظريذ األمنيذ اإلةذرائالي بعذدو م ارحذل
حاذ

يانذ

إةذرائال ذذي يذذل مرحلذ مذذن الم ارحذذل تتاذذر اةذذتراتاجاتها األمنيذ
حا

الةاح الدا لي وال ارجي

يان

معذااار معانذ

بمذذا اتناةذذل مذ التحذوال

علذذى

االةتراتاجي اإلةرائالي األمني ي البداي تقوم على مبدأان اما:

األول :الةذذيطرو والتوةذ  :أي الةذذيطرو علذذى األ ارضذذي الم صصذ "للدولذ اإلةذرائالي " ومذذن رذذم توةذذي الحذذدود
باحت ا أراضي أ ر

ارج حدود التقةيم.

.)101

الثاني :الد اع عن ييان الدول وتدعيم وجوداا (شبال 2003

نتاج ذ إدراك إة ذرائال لطبيع ذ وضذذعها الجاوةياةذذى بىنهذذا محاص ذرو مذذن دوا تذذر ض وجوداذذا

تشذذعر دائم ذاك بالتهداذذد و طذذر الذ واا وللحالول ذ دون ذلذذك عمل ذ

نهذذا

علذذى امذذت ك القذذوو العةذذيري لحمايذ نفةذذها

وطذذور الجذذيش وأةذذلحته ليصذذبح رأس حر ذ ذذي الذذد اع عذذن الدولذ وتحقاذذا مصذذالحها وبذذالتوا ي مذ ذلذذك
عذ

ذذارج حذذدود التقةذذيم اذذذا ومذا اا مفهذذوم األمذذن اإلةذرائالي ارتكذ

مذذن موقعهذذا الجاوةذذتراتاجى بالتوةذ

باألةذذاس علذذى األمذذن العةذذيري الذذذي يقذذوم علذذى رضذذي وجذذود إة ذرائال ذذي طذذر وجذذودي دائذذم ويقذذوم اذذذا
األمن على عدو عناصر أامها:

-1االعتماد على المقد ار الذاتي التي وضعها بن غوريون وتذنعيس ذي الةذعي الذدائم والصذريح ل يذادو

القذذوو العةذذيري "حذذرل ارقذذدو" أي حال ذ ال ذ حذذرل وال ذ ة ذ م علذذى ا ت ذراض أن الذذدوا العر ي ذ ما ال ذ
ب يار الحرل م إةرائال.

تذذرمن

-2الذذردع و نذذوع العذذدو الذذذي يقذذوم علذذى من ذ ت ذوا ن القذذو م ذ دوا الشذذرر األوةذذت مذذن ذ ا مةذذىل

الردع.

-3حرل اةذتباقي وحذرل وقائيذ

ممين باالعتماد على ة ح الجو والقوا

والقذدرو علذى حةذم المعريذ ونقذل الحذرل إلذى أرض العذدو بىةذرع وقذ
المدرع (نحاس 2012

ويمذذا ةذذبا اإلشذذارو ذذي الفصذذل ال ارب ذ

الجت ار ي والعةيري التي ةاد

.)76

ذ ن مفهذذوم األمذذن اإلة ذرائالي تذذم اعتمذذاد بنذذا علذذى المعطيذذا

قبل حرل عام 1967م والتي يان أامها:

-1إدراك إةرائال لطبيع وضعها الجاوةياةى بعد حذرل 1948م هذي محاصذرو بذدوا تذر ض وجوداذا

بةبل اغتصابها ألرض لةطان وتشريد أالها.

-2عدم تكا ر ما ان القو البشري والجت ار ي م الدوا العر ي .

 -3قذذدان إةذرائال للعمذذا االةذذتراتاجي المناةذذل التذذي يمينهذذا مذذن حمايذ مصذذالحها الحاويذ

ظل تمري القوا

العر ي على ت التماس على طوا حدود الهدن عام1949م.

 -4شل إةرائال ي تحقاا أي من أادا ها ي حرل 1956م على مصر.
98

اصذ ذذي

وقد ات ذ

من مةىل أمن إةرائال ذريع للعدوان والتوة وتحقاا األح م التاري ي

1967م والتي أصذبح

الصذورو الجت ار يذ واالةذتراتاجي إلةذرائال بعذداا قذد تتاذر مذن أةاةذها قذد منحذ

الحذذرل إةذرائال العمذذا االةذذتراتاجي المناةذذل الذذذي يمينهذذا مذذن حماي ذ مصذذالحها الحاوي ذ
وقذ ذذف إط ذ ذ ر النذ ذذار أكرذ ذذر بعذ ذذداك عذ ذذن م ارك ذ ذ الدول ذ ذ الحاوي ذ ذ ب ذ ذ أ مذ ذذا يان ذ ذ

(شذذبال 2003

 )110وبالتذذالي أصذذبح

األ ارضذي العر يذ المحتلذ

علي ذ ذ بعذ ذذد ادن ذ ذ 1949م

لإلنذذذار المبيذذر ضذذد أي اجذذوم

الضر األولى والقيام بهجوم مضاد.

وانط قذاك مذذن ذلذذك و ذذى ةذذبال تذذىمان حذذدوداا وعمقهذذا االةذذتراتاجي عمذذد

المنذذاطا االةذذتراتاجي ذذي الضذذف التر يذ

مذذن ذ ا م ططذذا

والتذذي يذذان مذذن أامهذذا منذذاطا األغ ذوار واعتمذذد

وتع ي ذ أمذذن إة ذرائال وتنظذذر القيذذادو اإلة ذرائالي

المحتل على أنها ق ع عةيري متقدم
ا ةنوا

االنتفاضا

ذذرض ضذذم أجذ ا مذذن الضذذف التر يذ يذذىمر

االةذذتعمار االةذذتيطاني وةذذال عملي ذ لتحقاذذا ذلذذك

للمةذذتعم ار المنتش ذرو ذذي مواق ذ اةذذتراتاجي ذذي األ ارضذذي

عةيري ضد اإلةرائالاان (نو ل 2005

اتبان مما ةبا ياذف انعيذس مفهذوم األمذن اإلةذرائالي علذى التوجهذا

ضذذمن الةذذيادو اإلةذرائالي

إةذرائال إلذذى الةذذيطرو علذذى

ظهر دوراا األمني العةيري ذي تقطيذ أوصذاا الضذف وقطذاع غذ و

وعند وقوع عمليا

الضف التر ي و اص ي األغوار حا

وأصذذبح

طذذوط

إة ذرائال ذذي وض ذ يةذذمح لهذذا بقتذذاا الجاذذوش العر ي ذ دا ذذل

بعاذذداك عذذن عمقهذذا الحاذذوي واذذو مذا و ذذر لهذذا الوقذ

معاد محتمل وقدرو أكبر على امتصا

واق ذ

و اض

حرل

ات ذ

.)17

الجاو ولاتكيذ االةذرائالي تجذا

مذن الفرضذي األمنيذ القائلذ بذىن االحتفذال بمنطقذ األغذوار

اذذو ر إلةذرائال عمقذاك اةذذتراتاجياك يحمذذي حذذدوداا ال ارجيذ مذذن أي اجذذوم قذذادم مذذن

الشرر ويبقى أي معري م العدو ارج اذ الحدود.
-5-2-2الحدود اآلمنة والقابلة للدفاع:
ذي حذان شذيل
ي لةطان

الجاو ولاتكذا الصذهاوني محريذاك ذاع ك للعمليذا

ن الجاو ولاتكذا اإلةذرائالي تجذد نفةذها مضذطرو إليذ

االةذتيطاني [االةذتعماري ] الاهوديذ

موضذوع األمذن األ ضذلي علذى موضذوع

االةتيطان ذلك أن تطور الع ق بان “األمن واالةتيطان” قد د ل مرحل جدادو با
االةذذتيطان أمذ اكر ال مفذذر منذذه بعذذدما وصذذل

اها تتلال األمن على

الجاو ولاتكذذا الصذذهاوني إلذذى أقصذذى مذذا يميذذن أن تصذذل إليذذه مذذن

تحقاا لطموحاتها األرضي (حداد  )2001بمعنى لم يعد ب ميان إةرائال األ ذ بتلك المشاري الطموح التي

حلم

بها ذي النصذف األوا مذن القذرن العشذرين مرذل المشذاري التذي توصذي ب نشذا "إةذرائال الكبذر " حاذ

أن االة ذذتعمار االة ذذتيطاني ومن ذذذ الة ذذتانا

التوةعي الكبر

م ذذن الق ذذرن العشذ ذرين ي ذذان ق ذذد اة ذذتنفذ إميانيات ذذه ذا

واذا االةتنفاذ او الذي وض "األمن والحدود اآلمن " ي أولويا

االاتماما

المواص ذذفا

اإلةرائالي .

ومنذ صدور قرار مجلس األمن رقم  242لعام 1967م الذي أكد ي نصه "اإلنجلا ي" على ضرورو

االنةحال اإلةرائالي من أراضي احتل

ي حرل ح يران 1967م وعذدم جذوا االةذتي

علذى األرض عذن

طريا الحرل وعلى حذا يذل دولذ ذي العذيش بةذ م دا ذل حذدود منذ ومعتذرأ بهذا أصذبح مفهذوم "الحذدود

اآلمنذ ذ "جذ ذ اك م ذذن لتذ ذ الدابلوماة ذذي اإلةذ ذرائالي -العر يذ ذ
اصذذط ح الحذذدود اآلمن ذ لذذم يذذى

ج ا ذاك بذذل ا تاذذر بعناي ذ
99

وان ا تل ذذف الطر ذذان ذذي تفة ذذار إال أن ا تي ذذار

إذ إن تعباذذر الحذذدود األمن ذ جذذا معب ذ اكر عذذن الفيذذر

اإلةرائالي ذي مجذاا الحذدود هذو انطذوي علذى مرونذ يباذرو مذدرك الحذدود اآلمنذ قابلذ للتمذدد بمذا اتماشذى
األمن ومن المعروأ أن موضوع األمن نةبى ودانامييي وعلى اذذا ذ ن موضذوع الحذدود اآلمنذ

ومتطلبا

ةذذييون اذذو اآل ذذر نةذذبياك وداناميييذاك وةذذتكون انذذاك حاجذ دائمذ لذذد

العما والحصوا على أمن أكرر عالي ( همي 1999

الحذذدود صذذول منذذاطا ال طذذر ل يذذادو

.)47

لكن ي الواق ال توجد على األرض حدود من بحذد ذاتهذا أو حذدود أمنيذ بذالمطلا إذ مذا قذد ييذون

مناك لفريا قد ال ييون مناك للفريا الراني األمر الذذي مذن المميذن أن اهذدد أمذن الفريذا األوا وعليذه ذاألمن
إما أن ييون بالتوا ا الكلي والشامل أو ال ييون.
اذذذا ولمذذا يان ذ

الما ا

طذذوط الحذذدود ت تذذرر مةذذاحا

االةتراتاجي لهذ المةذاحا

الحذدود وذلذذك مذذن ذ ا البحذ

جت ار ي ذ تتذذو ع علذذى الفرقذذا المتنذذا عان ذ ن تقاذذيم

تكذون الشذتل الشذاغل لكذل ريذا علذى حذدو قبذل وأرنذا وحتذى بعذد ترةذيم

عذذن العناصذذر التذذي تجعذذل مذذن جت ار يذ المنذذاطا الحدوديذ حليفذاك موضذذوعياك

على األرض ي حاا المواجه العةيري أو التوت ار األمني

(حداد .)2001

لذلك ن تعبار الحدود اآلمن انطوي بالضرورو على معان متاارو بالنةب لكل ريا من رقا الن اع

وقد تصل عند الشروع ي تنفاذ وتحقاا ترةيم الحدود إلى مةتو مةتعر مذن التنذاقض واذو مذا يظهذر مذن
حجم التنذاقض ذي تفةذار أطذراأ الصذراع لمفهذوم الحذدود األمنذ

اآلمن ذ يقتصذذر علذذى وض ذ ترتابذذا

بانمذا يذان التفةذار العر ذي لمفهذوم الحذدود

حدودي ذ أمني ذ ين ذ ع ة ذ ح وعلذذى قيذذام ع قذذا

ةذذلمي

ذ ن التفةذذار

اإلةذرائالي للمفهذذوم تعذذد ذلذذك بذذالقوا بضذذرورو إعذذادو ترةذذيم الحذذدود مذذن جداذذد لتصذذبح منذ (شذذقاقى 1999
 )85ولقد ةع

إةرائال بعد حرل 1967م إلى تتلاف ضم األراضي العر ي المحتل بالمطالب بحذدود

أمن ومعترأ بها واذ الحدود اآلمن بنظرام لية
نفس الوق

تر ض توضيح مفهومها لهذ الحدود اآلمن

ال طذ ذوط الة ذذابق (الموة ذذوع الفلة ذذطاني
رضذ

حدود الهدن التذي يانذ

قائمذ قبذل الحذرل لكنهذا ذي

وتكتفي باالدعا أنها تعنى حدوداك جدادو أوة مذن

 )598وق ذذد تىك ذذد ا ذذذا المفه ذذوم اإلةذ ذرائالي عن ذذدما

1984

إة ذرائال إعطذذا وصذذف دقاذذا للحذذدود اآلمن ذ ذذي عذذام 1969م رداك علذذى ة ذراا المبعذذو الش صذذي

لنمان العام لنمم المتحدو نذذاك إذ أوضذح

عن طريا المفاوضا
(ش ذذقاقى 1999

م الدوا العر ي المعني

 )86و ذذى الوقذ ذ

 :أن الحذدود اآلمنذ اذي تلذك الحذدود التذي اذتم التوصذل إلاهذا
مريدو أن تلك الحدود ةتكون م تلف عذن حذدود 1967م

نفة ذذه ص ذذدر ع ذذن المة ذذرولان اإلةذ ذرائالاان عشذ ذ ار التصذ ذريحا

المتضذذار حذذوا حذذدود إة ذرائال ومصذذار األ ارضذذي المحتل ذ

ولعذذل أاذذم اذذذ التص ذريحا

مذذا ورد ذذي برنذذامإل

ح ل العمل الحاكم 1969م من أنه إلى جانل ضم القدس الشرقي اجذل ضذم ةذانا والجذوالن وقطذاع غذ و
بصف دائم إلى إةرائال على أن ييون نهر األردن حدود أمن بحا

ال اجو عبور غر اك بقوا

أجنبيذ

رذم

عاد المرتمر األوا للح ل نفةه وأكد نفس األمر ي 1971/4/6م مطالبذاك بضذرورو إجذ ار تتاذ ار اامذ ذي

حدود إةرائال ما قبل 1967م (الموةوع الفلةطاني

1984

.)598

يذذذلك اجتهذذد الذذبعض ذذي تفةذذار عبذذارو الحذذدود اآلمن ذ باةذذت دام ألفذذال جداذذدو غاذذر واردو ذذي ق ذرار

مجلس األمن رقم  242اةتعمل با إابان و ير ال ارجيذ اإلةذرائالي نذذاك عبذارو الحذدود التذي يميذن الذد اع
100

عنهذذا وأمذذا غولذذدا مذذائار رئية ذ الذذو ار ذذي 1971م ىض ذا

إاجاا ألون ريط رةم

ويذذذلك وضذذع

عبذذارو الحذذدود الرادع ذ

طذ

اها حدود جداذدو " قابلذ للذد اع عنهذا " وأكذد ألذون أن الحذدود القابلذ للذد اع عنهذا

اذ ذ ذذي تلذ ذ ذذك الحذ ذ ذذدود التذ ذ ذذي تعط ذ ذ ذي عمق ذ ذ ذاك اةذ ذ ذذتراتاجياك (بذ ذ ذذالمعنى اإلقليم ذ ذ ذى-الطبذ ذ ذذوغ ار ى) "للدول ذ ذ ذ الاهودي ذ ذ ذ "
.)86

(شقاقى 1999

لة ذذطاني -إةذذرائالي  -أردنيذ ذ

وقذذد ت ذذم ذذي اتفاقيذ ذ يام ذذل ديفا ذذد لع ذذام 1978م اإلش ذذارو لمفاوض ذذا

للتوصذذل التفذذار ةذ م مبنذذى علذذى أةذذاس قذرار 242اذذتم يذذه تحداذذد مواقذ الحذذدود وطبيعذ الترتابذذا
مبادرو ريتان لعام  1982عن مبدأ "مبادل األرض بالة م " وأكد

وتحدر

ي القرار  242تنطبا على الضف التر ي وقطاع غ و يما علذى يا ذ الجبهذا

أكد

عنها "

المتحدو لمفهوم إةرائال للحدود اآلمنذ عنذدما تحذدر

على تبني الواليا

األمنيذ

على أن بنود االنةحال الواردو
األ ذر

لكذن مبذادرو ريتذان

عذن حذدود " منذ يميذن الذد اع

بالتالي بان المفهوم الوارد ي قرار 242والمفهوم الوارد ي ط ألون ويذان ذي اذذا ذروج

لط

عنه جونةون ي مااو 1967م والذ تحد

عن المفهوم الذ تحد

عن ترتابا

تجعل الحدود من

لكن

ريتان عاد وأكد أن حجم االنةحال اإلةرائالي من الضف والقطاع ةيعتمد على طبيع الة م ودرج التطبي

والترتابا

.)86

األمني المتفا علاها (الشقاقى 1999

-5-2-3األغوار وقضايا الحدود واألمن:
ا الفترو ما بان حرل اوناو 1967م وصدور قرار مجلس األمن الدولي رقم 242

لقد طرح

وحتذذى مذذرتمر مدريذذد للة ذ م عذذام 1991م الكراذذر مذذن المشذذاري المتعلق ذ بالتةذذوي الةياةذذي إلنهذذا الص ذراع
اإلةرائالي العر ي واتةم
يان ذ

حا ذ

اذ المشاري جميعها بالفشل نتاج المواقف والردود اإلةرائالي علاها.

الرري ذ الجاو ولاتكي ذ اإلة ذرائالي لهذذا تىراراتهذذا علذذى التوجهذذا

التةوي والتي اةتند

إلى أن الة م اتحقا من

اإلة ذرائالي تجذذا مشذذاري

ا قبوا العرل بوجه النظر اإلةرائالي ال اص بتفةار

القذ ذرار  242و صوصذ ذاك م ذذا اتعل ذذا بمفه ذذوم الح ذذدود اآلمنذ ذ والمعت ذذرأ به ذذا والت ذذي عب ذذر عنه ذذا " ل ذذون " ذذي
مشروعه ال ا

باألراضي الفلةطاني المحتل

ال اص بالقضي الفلةطاني منذ ذلك الوقذ
الفصل الراب .

والذي يذان مذن أكرذر المشذاري تذىرا اكر ذي الةياةذ اإلةذرائالي

ولاومنذا اذذا (غنذيم 2000

 )65والذذي تذم التعذرض لذه ذي

ويجمذ ذ اإلةذ ذرائالاون عل ذذى ا ذذت أ انتم ذذا اتهم الةياة ذذي عل ذذى أن نه ذذر األردن يقذ ذ ض ذذمن “أرض

إةرائال” ولما يان معظمهم يعتبر أن “أرض إةرائال” اي من حا دول إةرائال” قد أقدم

اذ الدولذ بعذد

ةن  1967على إقام مةتعم ار ونقاط عةيري على طوا المجر الراني للنهر لجه ضفته اليمنذي بحاذ
باتذ

إةذرائال تشذذرأ مباشذرو علذذى طذذوا النهذذر وتذذتحيم يذذه ذذي الوقذ

الذ طالب

به إةذرائال وتطلعذ

المنطق إلى إةرائال تح

ذي المرحلذ التذي ةذبق

نفةذذه (حذذداد  )3 :2001واذذو األمذذر

انطذ ر عمليذ الةذ م 1991م بضذم يامذل اذذ

ذريع الحدود التي يمين الد اع عنها ي أي تةوي ةياةي م العرل.
101

-5-3المبحث الثاني :المطالب اإلسرائيلية في األغوار خالل الفترة "2000-1991م"
-5-3-1تطور مفهوم األمن اإلسرائيلي خالل هذه الفترة:

عنذذدما تبلذذور مفهذذوم الحاج ذ إلذذى حذذدود منذ وقابل ذ للذذد اع عنهذذا وبالتذذالي ضذذرورو االحتفذذال بةذذيطرو
إةرائالي على منطق األغوار يان التهداد الرئيةي المتر

ب ةرائال عنداا او إميان تعرضها لهجوم بذر

واة النطار من جه الشرر مدعوم جوياك من ائت أ عر ي واقليمي وبىنه يشيل تهداداك وجوديذاك بةذبل عذدم
التنذاظر بذذان إةذرائال والعذذالم العر ذذي بةذذبل غيذذال العمذذا االةذذتراتاجي لكذذن الماذ ان االةذذتراتاجي ذذي الشذذرر

األوةت تتار يلياك ي العقد األ ار من القرن العشرين حا

ظرو اك اةتراتاجي مرالي لتو ار متطلبا

أتاح

جملذ مذن المتتاذ ار الدوليذ واإلقليميذ

األمن اإلةرائالي واحتياجاته والتي يان من أامها:

-1تفي ذذك االتح ذذاد الة ذذو اتي وانته ذذا الح ذذرل الب ذذاردو أد إل ذذى ق ذذدان ع ذذدد م ذذن ال ذذدوا العر يذ ذ لحليفه ذذا

االةتراتاجي الةو اتي القذديم وانعذدام اذامش المنذاورو أمامهذا مذ تفذرد الواليذا

إلةرائال بالهيمن المطلق على النظام الدولي.

-2حرل ال لاإل الراني عام 1991م التي أد

بما يان

من بان أمذور أ ذر إلذى تذدمار القذوو العةذيري العراقيذ

تمرله من مصدر تهداد رئيس من وجه النظر اإلةذرائالي

العر ي إلى الحد الذي با

المتحذدو الحلاذف االةذتراتاجي

والذى تصذاعد وتاذرو ال

العر يذ –

ذا

من الصعوب معها التوصل إلى اةتراتاجي عر ي موحدو تجا إةرائال.

-3إنط ر عملي الة م بان العرل واةرائال ي مرتمر مدريد للةذ م 1991م مذن أجذل الوصذوا إلذى

تةوي ةلمي شامل بان العرل واةرائال وما تفرع عنه من توقيذ اتفذار أوةذلو إلعذ ن المبذادئ بذان إةذرائال
والفلةطاناان عام1993م رم تبعه اتفار الة م م األردن عام1994م (نحاس 2012
اذذذ العوامذذل أد

.)89

إلذذى اةذذتقرار نةذذبى ذذي المجذذاا األمنذذي ذذي المحذذيت الجاوةياةذذي إلة ذرائال والذذى

انتفا مصادر التهداذد الرئيةذ و اصذ يمذا اتعلذا بةذاناريواا
ي االعتبار أةو االحتماال

التي ترتك بشيل ا

تنشى نتاج المناخ الةائد ي اإلقليم وقد تم تشذ ي

الجبهذ الشذرقي

على مجموع التهدادا

نوعيذا

لكذن إةذرائال وضذع
التي ما الذ

دائمذاك

قائمذ أو التذي

جداذدو مذن التهداذد األمنذي لذم ييذن ذي إميذان

النظري األمني الةابق التعامل معه والتي من أبر اذا :االنتفاضذ الفلةذطاني األولذى 1993-1987م التذي
شذذل

يذذل الحلذذوا العةذذيري ذذي القضذذا علاهذذا ويذذذلك انتشذذار األةذذلح الكيمياوي ذ والباولوجي ذ

إيصالها و اص الصواريخ البالةتي

القذذدرو عل ذذى إص ذذاب أاذذداأ اة ذذتراتاجي

ووةذذائل

وا دياد عدد دوا الشرر األوةت المالك للصواريخ متوةط المذد ذا

عذ ذ وو علذذى م ذذا يص ذذفه اإلة ذرائالاون باإلرا ذذال وتط ذذرأ الجماع ذذا

اإلة مي "األصولي " األمر الذ حذا بصناع القرار ي إةرائال إلى األ ذ بالحةبان إمياني تعرض العما

اإلة ذرائالي إلذذى اجمذذا

صذذارو ي بذذالرروس التقلادي ذ وغاذذر التقلادي ذ (دح ذ ن 2013

 )38اذذذا د ذ

العداد من قادو الفير االةتراتاجي اإلةرائالي إلى ضرورو إعادو النظر ي معالج مفهوم األمن اإلةرائالي.
حا ذ

تعتبذذر اذذذ المتتاذ ار والتذذي أحذذدر

التكنولوجيذذا العةذذيري تطذذو اكر اذذائ ك اهذذا ذذي العقذذد األ ا ذر

واو ما قلل نةذبياك مذن األاميذ الجاو ولاتكيذ للمنذاطا العا لذ
102

وغاذر مذن مفهذوم الحذدود اآلمنذ

وبالتذالي ذ ن

مت ذ

اصذذط ح العمذذا االةذذتراتاجي قذذد تضذذا ا وحذذل المعيذذار الصذذارو ي محذذل المعيذذار الجت ار ذذي حةذذل

وصف شمعون بارس ( همي 1999

.)117

-5-3-2ظهور مفهوم الحدود األمنية:
رغم أن إةرائال لم تت ل عن مفهومها للحدود اآلمن إال أن اذا المصطلح لم ارد ي إع ن المبادئ
ال حق بان الطر ان بل تم التىكاد على أن "الضف التر ي وقطاع غذ و

الفلةطاني –اإلةرائالي أو االتفاقيا

اما وحدو إقليمي واحدو اجل المحا ظ على ة متهما" يما أكد

على أن ادأ االنةحال واعادو االنتشار

او نقل الةلط على الضف التر ي والقطاع بياملها للمجلس الفلةطاني المنت ل باةترنا المواقذ العةذيري

والمةتعم ار (شقاقى 1999

.)87

لكذن التطذذو ار ال حقذ والمةذذتجدو اصذ بعذذد انطذ ر عمليذ الةذ م وقبذذوا إةذرائال االنةذذحال مذذن

األ ارضذذي المحتلذ ضذذمن تةذذوي ةياةذذي مذ الفلةذذطاناان تنهذي حالذ الصذراع والحذذرل التذذي عاشذذتها المنطقذ

منذذ عقذود واذو مذا تحتاجذه إةذرائال ذي اذذذ المرحلذ العتبذا ار تتعلذا بىمنهذا القذومي يمذا يقذوا االةذذتراتاجي

اإلةرائالي أبرااام تامار والتي من أامها:

"-1عدم اةتقرار الة م المنفرد ما لم اواكبه تحرك نحو الة م الشامل.
-2تقذذود اتفاقيذذا

الحدود الدائم

الة ذ م الشذذامل إذا يان ذ

بضذذمانا

دولي ذ إلذذى توطاذذد الع قذذا

ون ع الة ح والمراقب عليه والتنمي اإلقليمي " (شبال 2002

المتبادل ذ ذذي مجذذاال

.)147

ولقد تطور رري إةرائال لمفهوم الحدود اآلمن والقابل للذد اع بعذض الشذي

عنذدما لجذى

حيومذ

اربذذان الةذذتعماا مصذذطلح جداذذد عذذن الحذذدود ذذي التةذذوي الدائمذ بوصذذفها "لنهذذر األردن" بىنذذه الحذذدود األمني ذ

"للدول الاهودي " ورغم أن المعنذى المقصذود ظذل غامضذاك ذ ن ال ذرائت اإلةذرائالي التذي وضذعها مقر ذون مذن
ح ذ ل العمذذل ا ترض ذ

وجذذود ترتابذذا

أمني ذ علذذى طذذوا نهذذر األردن ولذذيس بالضذذرورو ضذذم منطق ذ األغ ذوار

بياملهذذا بعبذذارو أ ذذر االحتفذذال بوجذذود عةذذيري ذذي األغ ذوار يذذان المت ذ
األمني تماا ذلك عذن الحذدود الةياةذي

الوق

بحاذ

مذذن اةذذتعماا مصذذطلح الحذذدود

يميذن أن يشذيل نهذر األردن حذدوداك ةياةذي للفلةذطاناان ذي

الذ يشيل يه حدوداك أمني إلةرائال (شقاقي 1999

.)87

اذا المفهوم الجداد للحدود اآلمن والقابل للد اع جا يمحاول إةرائالي الةتت ا التحوال

على الةاح اإلقليمي والدولي
علاهذذا تعذذالإل التهداذذدا

وجنوح العرل للة م معها إذ اعتبر ذلذك رصذ مواتيذ لفذرض حذدود متفذا

الجدا ذذدو وتحذذل معضذذل العم ذذا االةذذتراتاجي إلة ذرائال م ذذن ذ ا موائم ذ مفاايمه ذذا

ومرتك اتهذذا األمنيذ بشذذيل جداذذد وبمذذا اتناةذذل مذ اذذذ التحذوال

التهداذذدا

الجاري

األمنيذ إلةذ ارئال

اصذ ذذي ظذذل ظهذذور أشذذياا جداذذدو مذذن

اصذ المتعلقذ بذذالعما االةذذتراتاجي مرذذل ضذذمان بقذذا الضذذف التر يذ يمنطقذ

من وع الة ح وضمان بقا الجيش اإلةرائالي منتش اكر على الحدود الشرقي على طوا نهر األردن.
ولقد أصبح مفهوم الحدود األمني معبذ اكر عذن وجهذ النظذر اإلةذرائالي التذي ةذاد

ذي تلذك الفتذرو لذد

القيذذادو اإلة ذرائالي الحاكم ذ والتذذي عبذذر عنهذذا تذذامار بقول ذ  " :تةذذتطي إة ذرائال بفضذذل قذذدراتها الردعي ذ وقذذدرو

جيشها على الحةذم العةذيري أن تتوصذل إلذى صذلح مذ العذرل علذى أةذاس تفضذال حذدود متفذا علاهذا ذا
103

أمريييذ وترتابذا

عما اةتراتاجي بضمانا

علذ ذذى حذ ذذدود غاذ ذذر متفذ ذذا علاهذ ذذا وذا
.)148

(شبال 2002

مما ةبا ن التحوال

أمنيذ متفذا علاهذا اتذيح لهذا قذدرو أكبذر ذي الذد اع عذن وجوداذا

عم ذ ذا اةذ ذذتراتاجي اذ ذذردي التمةذ ذذك بهذ ذذا إلذ ذذى تك ذ ذريس حال ذ ذ الحذ ذذرل"
يما بعد عام 1991م أد

الجاري ي البائ المحلي واإلقليمي

إلى تطور

ذذي المفذذاايم األمني ذ اإلة ذرائالي والتذذي يذذان لهذذا انعيذذاس علذذى مفهذذوم الحذذدود اآلمن ذ القابل ذ للذذد اع والتذذي تذذم

االةتعاض عنها بمفهوم الحدود األمني واو األمر الذي ةييون له انعياس على طبيع المطالل اإلةرائالي
ا اذ المرحل .

ي األغوار

-5-3-3األغوار وقضايا الوضع الدائم:
شذ ذهد ع ذذام 1993م توقيذ ذ منظم ذ ذ التحري ذذر الفلة ذذطاني بص ذذفتها ممرل ذ ذ للش ذذعل الفلة ذذطاني و ذذذان
إةرائال علي اتفار إع ن المبادئ والتي تن

مادته ال امة علذى مفاوضذا

القضايا المتبقي بما ي ذلك القدس وال جئون والمةتوطنا

والترتابا

الوضذ الذدائم التذى تشذمل

األمني والحدود والع قذا

والتعذاون

مذ الجاذران اآل ذرين والقضذذايا األ ذذر التذذي تهذذم الجذذانبان ويذذذلك اتفذذا الطر ذذان علذذى أال تمذذس االتفاقذذا
التي اتم التوصل إلاها للفترو االنتقالي أو تةتبا نتائإل مفاوضا
 )5بحاذ ذ

حذذذدد

االتفاقي ذ ذ بوضذذذوح مة ذ ذار مفاوضذ ذذا

الوض الدائم (وريق إع ن المبادئ 1993

التة ذذوي الةياة ذذي النهائي ذ ذ

وحذذذدد

القضذذذايا

األةاةي التي من المفترض أن اجري التفاوض بشىنها للوصوا إلى حل عادا للصراع بان الطر ان .
وقذذد جذذر

ت

ذ ا اذذذ الفت ذرو الكراذذر مذذن ج ذوال

المرحل االنتقالي

التفذذاوض التذذي أنتج ذ

و ى العام 2000م جذر أوا مفاوضذا

الدائم ي مرتمر يامل ديفاد الراني برعاي الواليا

المتحدو حا

اتفاقيذذا

عداذذدو بذذان الطذذر ان

جديذ بذان الطذر ان بشذىن قضذايا الوضذ

إن رئيس الو ار اإلةرائالي األةبا باراك

يذذان قذذد وا ذذا ضذذمنياك علذذى الت لذذي عذذن األغ ذوار ذذي إطذذار أي حذذل نهذذائي م ذ الجانذذل الفلةذذطاني ذي تلذذك
المحادرا بانما جا مقترحا الرئيس األمرييي يلانتون يمذا اتعلذا بذاألغوار أن ابقذى الجذيش اإلةذرائالي
علذذى طذذوا الح ذدود الش ذرقي م ذ األردن لمذذدو ر ذ

ةذذنوا

رذذم يةذذتبدا بقذذوو متعذذددو الجنةذذيا

إلةرائال تواجد عةذيري صذتار ذي عذدو أمذاكن ذي األغذوار برعايذ القذوو متعذددو الجنةذيا
أ ري (البابا 2014

ةنوا

والتي تضمن

اآلتي :

 )173و ي اذ الجول طرح

وةذذييون

علذى مذد رذ

إةرائال مطالبهذا األمنيذ مذن الفلةذطاناان

الموا ق على قيام دول لةطاني على معظم أ ارضذي الضذف التر يذ وقطذاع غذ و و قذاك للشذروط

-1أن تكون الدول لةطاني من وع الة ح ولها قوو أمن وشرط بما ي ذلك شذرط بحريذ مةذلح بىةذلح

فيف بهدأ المحا ظ على األمن الدا لي وتطباا القانون والنظام العام ومحار اإلراال قت ويمن على

الدولذ الفلةذذطاني اةذذتاراد أو تصذذني األةذذلح الرقالذ والمتوةذذط مرذذل العبذوا

ال فيف ذ وراجمذذا

والعةيري

الص ذواريخ ويتفذذا علذذى تةذذويا

أو المواد ذا

.)375-364

الناةذذف الجانبيذ أو الصذواريخ

اص ذ متعلق ذ بتصذذدار وتطذذوير وانتذذاج المعذذدا

األمني ذ

االةت دام الرنائي (عةيري /مدني) ي لةطان باالتفار النهذائي (الهنذد 2013
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-2االحتفال بعدد من القواعد العةيري القوي على طوا الحدود م الدول الفلةطاني واقام محطا
وحا

المبير ي مرتفعا

الضف التر ي

حمااتها من الهجما

المحلي (نو ل 2005

اإلنذار

ترااا إةرائال ضروري ألغراض األمن االةتراتاجي واألعماا

وضمان حري وة م حري الجيش اإلةرائالي إلى اذ القواعد وتعاون الفلةطاناان ي

االةت باري

.)17

ي اذ المناطا المحددو تطبا قاود حوا الت طيت والبنا الفلةطاني وبحا الوصوا إلى اذ

المناطا بحري و دون قاود عبر الطرر الم صص لها وبىن تلت م لةطان بضمان أن النشاطا
الفلةطاني ال تمس باةت دام اعل للمواق المذيورو أع

والمناطا المحددو والمواق العةيري أو ي طوط المواص
قت (الهند 2013

.)375-364

وت ض الطواقم اإلةرائالي

ي المناطا األمني

الموصل إلاها للقانون والمةرولي اإلةرائالي

-مرذذل شذذارع ألذذون وعذذابر الةذذامرو وشذذارع ""433

-3تحذذتفظ إة ذرائال ب طذذوط التنقذذل  -طذذوط المواص ذ

وشذذارع القذذدس أريحذذا للحريذ اإلة ذرائالي الحذرو وغاذذر المحذذدودو مذذن والذذى المنذذاطا المذذذيورو أعذ

و ذذي حال ذ

تهداذذد قريذذل بهجذذوم عةذذيري تعطذذى إلةذرائال أولويذ اةذذت دام اذذذ الشذوارع بحريذ و ذذدون قاذذود علذذى تحريذذا
.)216

الجيش اإلةرائالي وطواقمه (جابر 2012

-4تة ذذيطر إةذ ذرائال عل ذذى المج ذذاا الج ذذوي الفلة ذذطاني ال ذذذي ةا ضذ ذ لإلشذ ذراأ والرقابذ ذ واإلدارو اإلةذ ذرائالي

الموحذ ذذدو وعلذ ذذى المجذ ذذاا البحذ ذذري وعلذ ذذى األطيذ ذذاأ الكهرومتناطيةذ ذذي

وذلذ ذذك بذريع ذ ذ أن الواق ذ ذ الجت ار ذ ذذي

والطبوغ ار ي لفلةطان ال انقةمان وعدم إمياني إدارو مجاا جوي وبحري ويهرومتناطيةي لةطاني مةتقل
ومن أجل مصالح إةرائال الحاوي

.)216

(جابر 2012

-5تشيل إةرائال و لةطان نظام أمن حذدودي علذى طذوا حذدوداا بهذدأ مراقبذ الحريذ بذان الحذدود وتطباذا
ةلط القانون وتشيل لجن تعذاون مشذترك ذي المجذاا األمنذي تعمذل باإلضذا إلذى أدواراذا األ ذر

لحل يل الن اعا

المتعلق باألمن (الهند 2013

مم ذذا ة ذذبا ي ح ذذظ أن المقترح ذذا

2000م ت لذ

.)375-364

اإلةذ ذرائالي الت ذذي ق ذذدمها حذ ذ ل العم ذذل ذذي مفاوض ذذا

عذن مةذىل الضذم الكامذل لمنطقذ األغذوار الفلةذطاني

واةذتبدل

أري ذذد منه ذذا أن يش ذذيل نه ذذر األردن الح ذذدود األمنيذ ذ إلةذ ذرائال مذ ذ إجذذ ار تع ذذدي
 ١٩٦٧والتذذي تمتذذد حاذ

تتواجذذد المةذذتعم ار و انذذا

اريذد موقذذف المرةةذ األمنيذ الذذداعي إلذذى إجذ ار تعذدي
لنغراض األمني الحاوي وإلبقا بعض التجمعا

ذلذك بترتابذا

يطذاقم

يام ذذل ديفا ذذد
أمنيذ محذذددو

جواريذ ذ عل ذذى ح ذذدود الع ذذام

الميذذا الجو يذ التذذي ترغذذل إةذرائال ذذي ضذذمها واذذو
واةذذع علذذى حذذدود الضذف التر يذ

االةتيطاني االةتعماري تح

يذذىمر ضذذروري

الةيادو اإلةرائالي.

المطالل اإلةرائالي بىن تكون الدول الفلةطاني من وع الة ح وباالحتفال بمناطا أمنيذ وقواعذد

عةذذيري وبمحذذاور الطذذرر الرئيةذذي ذذي األغ ذوار و ذذا الشذذروط اإلة ذرائالي

والةذذيطرو علذذى المع ذابر الحدودي ذ

والمجذذاا الجذذوي الفلةذذطاني إنمذذا اذذو وصذذف إلعذذادو احذذت ا واةذذتعمار األ ارضذذي الفلةذذطاني ولكذذن بموا ق ذ
لةذذطاني علاهذذا حا ذ

الفلةطاني

أن اذذذ المطالذذل تنذذتق

بشذذيل يباذذر مذذن الةذذيادو الفلةذذطاني علذذى أ ارضذذي الدول ذ

وتعاا التواصل اإلقليمي بان المناطا الفلةطاني
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يما أن نشر قوا

إةرائالي على طوا الحدود

الةذذيطرو األمني ذ اإلة ذرائالي

الفلةذذطاني م ذ األردن وبقذذا المعذذابر الدولي ذ الذذى الضذذف تح ذ

بمذذا ذذي ذلذذك

اإلشراأ على الموانئ والمطا ار بذريع ضمان أمن إةرائال واإلةرائالاان الهدأ منه التحيم بنوعي الحري

وحرمذان اذذ الدولذ مذن أي

والتنقل ومن تد ا ال جئذان والنذا حان والمبعذدان الذى أ ارضذي الدولذ الفلةذطاني

تماس مباشر م الدوا العر ي المجاورو دون رقاب إةرائالي صارم وتام .
اذ المطالل أراد

ذريع األمذن إ ذراغ معنذى الدولذ الفلةذطاني مذن مضذمونه

إةرائال منها وتح

وجعلهذا ييانذاك وظيفيذاك ملحقذاك ب ةذرائال واذو األمذذر الذذي ا ذذالف مبذذادئ وأةذس عمليذ الةذ م ويعاذذا أي تقذذدم

على مةار التةوي الةياةي .

-5-4المبحث الثالث :المطالب اإلسرائيلية في األغوار خالل الفترة "2014-2000م"
-5-4-1تطور مفهوم األمن اإلسرائيلي:

شذذهد عذذام 2000م أحذذداراك مفصذذلي ذا

طذذاب أمنذذي واةذذتراتاجي أرذذر علذذى التوجهذذا

وتطوراتها المةتقبلي تجا مفهوم األمن اإلةرائالي والتي من أامها:

-1اندالع انتفاض األقصى ي ةبتمبر من العام 2000م والتي ما ال
-2برو قو المقاوم الفلةطاني واللبناني اإلة مي

ضرل العما االةتراتاجي اإلةرائالي بيرا .

اإلة ذرائالي

تداعياتها مارل إلى اآلن.

وتطور قدراتها القتالي بحا

أصبح

قادرو علذى

-3عذدم االةذذتقرار ذذي العذالم العر ذذي بعذذد انذدالع رذذو ار مذذا يعذرأ ب ذ "الر يذ العر ذي" منذذذ العذذام 2011م

وما ةاتم ض عنها من إعادو صياغ المشهد اإلقليمي و ارط التحالفا
حا

ةجل

اذ التطو ار ا تراقا

الماض ذذي والت ذذي أص ذذبح

يه.

ي النظم األمني اإلةرائالي التي ةاد

منذذ مةذانيا

القذرن

تع ذذاني م ذذن ال ل ذذل ذذي جوان ذذل ع ذذدو يم ذذا يق ذذوا " لن ذذائي" مة ذذاعد رئ ذذيس األري ذذان

اإلة ذرائالي األةذذبا" :والذذذي دع ذا إلذذى إعذذادو النظذذر بيذذل عناصذذراا والعمذذل علذذى تعذذدالها بمذذا اتناةذذل وطبيع ذ
التهدادا

التي تواجهها إةرائال ي الدا ل وال ارج على حد ةوا " (شبال 2002

و ي الماضي انحصذر مفهذوم األمذن القذومي اإلةذرائالي ذي التهداذدا

بذذان تقريذذر انذذوغراد عذذام 2007م حا ذ

التذي تذىتى مذن الذدوا قذت يمذا

ةذذاد االعتقذذاد أن المواجه ذ م ذ عناصذذر غاذذر الذذدوا ال تذذردي إلذذى

حذذرول وال إل ذذى أ مذ ذ وجذذود (دلا ذذل اةذ ذرائال لعذذام 2011
التهدادا

.)151

 )586لك ذذن المعطي ذذا

األمني التي تواجهها إةرائال ي العقدان األ اذرين يشذف

الجداذذدو ذذي أش ذذياا

عيذس ذلذك ويميذن تحداذد أبذر جوانذل

ال لل ي النظم األمني اإلةرائالي القائم على النحو اآلتي:

أوالً :تةتند االةتراتاجي األمني اإلةرائالي القائم على ر ر عناصر اي:
-1الذذردع قذذد شذذهد اذذذ المرحل ذ تآكذذل ذذي قذذوو الذذردع اإلة ذرائالي وبات ذ قذذو شذذبه عةذذيري

الفلةذذطاني واللبناني ذ مةذذتعدو لشذذن اجمذذا
اإلةرائالي يما حد

اص ذ

و ذذوض حذذرل شذذبه نظامي ذ طويل ذ ضذذد إة ذرائال و ذذى العمذذا

إبان حرل 2014م على قطاع غ و.
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-2اإلن ذذذار المبي ذذر والق ذذدرو عل ذذى معر ذ ذ نواي ذذا الع ذذدو قب ذذل تنفا ذذذاا وا ذذو م ذذا ظه ذذر إب ذذان حر ذذي -2006
2014م حاذ ذ

ش ذذل

المنوي مهاجمتها.

االة ذذت با ار اإلةذ ذ ارئالي ذذي معر ذ ذ ق ذذد ار حذ ذ ل

واألا ذذداأ

وحم ذذاس العة ذذيري

-3الحةذذم ذذي الماذذدان مذذن ذ ا نقذذل الحذذرل إلذذى أرض العذذدو وتذذدمار قواتذذه قبذذل وصذذولها إلذذى الت ذذوم

اإلةرائالي

تضذذا ل

لكذن بعذد د ذوا الصذواريخ قصذارو ومتوةذط المذد لةذاحا

القتذاا ذ ن أاميذ الذردع والحةذم قذد

ذذي عه ذذد الق ذذدرو عل ذذى المذذس ب ذذالمراك الحاويذ ذ دا ذذل إةذ ذرائال و اص ذ م ذذن ق ذذو "حم ذذاس والجه ذذاد

اإلة مي وح ل

" والتي بات

تقف على تماس م العما االةتراتاجي اإلةرائالي.

ثانيـاً :علذذى الذذرغم مذذن االنتصذذا ار العةذذيري اإلةذرائالي ذذي ميذذادان القتذذاا وا ديذذاد عمقهذا االةذذتراتاجي
بعد حرل1967م وامت كها ألحد التقنيا العةيري إال أن ذلذك لذم يحذوا دون قيذام انتفاضذ لةذطاني
ذذي العذذام 2000م ممذذا شذذيل تهداذذداك جداذذداك لنمذذن اإلةذرائالي لذذم يعتذذد مذذن قبذذل واألكرذذر مذذن ذلذذك قيذذام قذذو
لةطاني دا ل األراضي المحتل وأ ر

ي لبنان بضرل العما اإلةرائالي بالصواريخ يما حد

األمن والقابل للد اع (شبال 2002
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أبذان حذرل

2014-2012-2008-2006م األمر الذ يشف بوضوح وان النظم األمني القائم على أةاس الحدود
النتاج األام اي الت وأ والقلا من ترو االنتقاا الفاصل بان الموجذ األولذى مذن الرذو ار العر يذ

و ذذان الوض ذ الجاوةياةذذى الجداذذد الذذذي ةذذاتكون بعذذد عذذدو ةذذنوا
العر ي يرارو ومتنوع ولها تىرا ار وتداعيا

2012م أن رذذو ار "الر ي ذ العر ذذي " أوجذذد

حا ذ

إن التح ذوال

عدادو قد وصف تقرير االةت با ار العةيري اإلةرائالي لعام
حال ذ مذذن عذذدم االةذذتقرار والضذذبابي ذذي المحذذيت الجاوةياةذذى

إلةرائال و اص ي مصر وةوريا و وادر انتقالها لنردن (مدار 2013
وأشذذار التحلذذي

بالتهدادا

طر تع

المحتمل ذ ذذي العذذالم

.)11

اإلة ذرائالي أن عذذام 2012م شذذهد اةذذتمرار التحذذوا نحذذو بائ ذ اةذذتراتاجي ملائ ذ

و اص من جه ةوريا ي ظل حال التقلل والحراك المةتمر ذي المحذيت الجت ار ذي مذ وجذود
التيا ار اإلة مي باعتباراا القو األكرر اةتفادو من ةقوط األنظم العر ي .

وقذذد أشذذار تقذذارير االةذذت با ار اإلة ذرائالي لعذذامي 2012-2011م علذذى التذوالي الم ذذاطر األمني ذ

التذذي تواجهذذه إةذرائال ذذي اذذذ الفتذرو ومذذا قذذد تواجهذذه ذذي مرحلذ مذذا بعذذد اةذذتقرار األوضذذاع ذذي اإلقلذذيم والتذذي
يمين تل يصها على النحو اآلتي:

-1الة ح غار التقلادي بىنواعه الم تلف
-2الصواريخ على الجبه الدا لي

وامياني وصوله ألادي دوا وجها

و صوصاك منظوم ح ل

-3الجاذذوش النظامي ذ ذذي المنطق ذ التذذي تملذذك أةذذلح متطذذورو

حيوما

معادي إلةرائال.

-4أ طار شبه عةيري من قبل منظما

مةلح غار نظامي

-إاران-والمنظما

الفلةطاني .

اص ذ التذذي يميذذن أن تصذذبح تح ذ

إم ذرو

قد تشيل معضل أمني عةيري ليس لها

حل تحداداك ي ةانا وغ و وجنول لبنان واحتمالي انتقالها إلى الضف التر ي .
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متطر معادي .

-5اةتعداد جها

متطر لتنفاذ عمليذا

الة ح غار التقلادي (مدار 2013
اذذ المعطيذا

د عذ

ترااذل اائلذ ضذد الةذيان المذدناان اإلةذرائالاان ذي ظذل تةذرل
.)133

صذناع القذرار اإلةذرائالي إلذى إعذادو تقذذويم االةذتراتاجي األمنيذ القائمذ

على تحدارها بما اتناةل والتحديا

والعمذذل

التي تواجهها إةرائال ي الدا ل وال ارج.

-5-4-2العودة لمفهوم الحدود اآلمنة والقابلة للدفاع:
و ى ظل المعطيا

والح ذذدود اآلمنذ ذ

الةابق عاد النقاش ي إةرائال من جداد حوا مةىل أامي العما االةذتراتاجي

وع ذذاد مع ذذه الج ذذدا ح ذذوا أاميذ ذ األغذ ذوار االة ذذتراتاجي يح ذذدود منذ ذ وقابلذ ذ لل ذذد اع ذذي ظ ذذل

المتتا ذ ار األمنيذ ذ والتطذذو ار التكنولوجيذ ذ الت ذذي رض ذ
ةاناريواا

الجبه الشرقي

تتاا ذذر ذذي طبيع ذ وش ذذيل المعريذ ذ

قد تم إحيا مفهوم الحدود اآلمن القابل للد اع

ا العقد الماضذي وأصذبح

ريا ذ و أةاةذذي ذذي ةياة ذ الحيوم ذ اإلة ذرائالي ذذي تعاملهذذا م ذ يذذل أ ارضذذي الضذذف التر ي ذ

الةيطرو علذى األ ارضذي الفلةذطاني المحتلذ

ورغذذم تب ذذدد ي ذذل
ويمبذذرر إلبقذذا

بذريعذ عذدم التفذريت بذاألمن اإلةذرائالي و ذى اذذا اإلطذار اذدعي

ال ب ذ ار واالةذذتراتاجاون المقر ذون مذذن الحيوم ذ اإلة ذرائالي بقيذذادو نتنيذذااو واليمذذان اإلة ذرائالي المتطذذرأ أن
الةذذيطرو علذذى األغ ذوار والمنطق ذ المتا م ذ ل ذذت الهدن ذ غر ذذي الضذذف التر ي ذ
التهدادا

األمني المةتقبلي

تمذذر ن ح ذ ك واقعي ذاك لمواجه ذ

حتى ي حال تم التوصل إلى تةوي ةياةي مذ العذرل وينشذى عنهذا أي ييذان

لةذذطاني مةذذتقبلي و ذذى اذذذا اإلطذذار يقذذوا مةتشذذار األمذذن القذذومي الةذذابا "عماذذدور" " :أن علذذى إةذرائال أن

تحتفظ بحقها ي الد اع عن نفةها وأن تحدد أان الحدود التي يمين الذد اع عنهذا وأن اذذ الحذدود اجذل أن

تى ذذذ التهدا ذذدا

 "7بمعن ذذي أن تك ذذون الح ذذدود اآلمنذ ذ إلةذ ذرائال ا ذذي

بعا ذذدو األم ذذد) (ال ال ذذد 2012

الحدود التي تمن التهدادا

الحالي أو أي تهدادا

قد تنشى ي المةتقبل.

يحذذاجي أصذذحال وجه ذ النظذذر اذذذ بذذالقوا أن األحذذدا

أشذذياا التهداذذدا
لةطاني

التذذي يميذذن توقعهذذا ذذي حذذاا انةذذحب

أو أي ييان محتمل واذ التهدادا

تنب من ر

التذذي تم ذ

ذ ا العقذذد الماضذذي يشذذف

إة ذرائال لحذذدود عذذام 1967م لصذذالح إقام ذ دول ذ
رضيا

اي:

-1التهديــدات بعيــدة المــدى :اذذدعى أصذذحال وجه ذ النظذذر اذذذ أن األغ ذوار مهم ذ إلة ذرائال يذذدرع ضذذد أي
عذذدوان قذذادم مذذن الشذذرر وير ضذذون رضذذي تقل ذ

ةذذاناريو الجبه ذ الش ذرقي

ويعتبرونهذذا وجه ذ نظذذر قصذذارو

البعد ويحاجون بىن اناك احتماالك قوياك بىن ما يةمى رو ار الر يذ العر ذي قذد تصذل ل ع عذ اةذتقرار المملكذ
االردني والةعودي

وظهور الجهاداان ي ةوريا لية

باالحتماال

البعادو ي المةتقبل القريل وةالي ذلك

ظهور الجبه الشرقي من جداد يتهداد أمني)(Inbar,2014,P2

اذذذ اذذي الذريعذ التذذي يةذذت دمها اذرال يمبذذرر الةذذتمرار ةذذيطرتهم علذذى األ ارضذذي الفلةذذطاني

نفةها التي اةت دمها رئيس الحيوم اإلةرائالي نتنيااو عندما تطرر إلى التطو ار األ اذرو ذي المنطقذ

اذذي
ذي

أعقذذال ةذذيطرو تنظذذيم "الدولذ اإلةذ مي ذذي العذرار والشذذام" (داعذذش) علذذى منذذاطا واةذذع ذذي العذرار وةذذوري
حاذ

تحذذد " :عذذن الحاجذ إلقامذ جذذدار أمنذذي علذذى الحذذدود الشذرقي إلةذرائال معتبذ ار أن "التحذذدي األوا اذذو

الذذد اع عذذن حذذدودنا" وأن ق ذوا

"اإلة ذ م المتطذذرأ" تطذذرر بابنذذا ذذي الشذذماا والجنذذول وأاذذم شذذي ذذي اذذذ
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المرحل او بنا الجدار ي الشرر" (ضاار  )2014وقد ةبا ذلذك قذرار الحيومذ اإلةذرائالي بنذا جذدار أمنذي
على طوا الحدود م األردن ممذا اذدلل علذى أن نتنيذااو اةذتتل األحذدا

ر ضه يرو الت لي عن الةيطرو على األغوار.

ذي ةذوريا والعذرار مذن أجذل تبريذر

-2التكنولوجيا العسكرية المتطورة :أما بالنةب ألامي األغوار الطبوغ ار ي عند اإلشارو للتكنولوجيا العةيري
الحدار

بىنها ألت

أامي األرض تحد

نتنيااو " :أن عصر الصواريخ ت يد يذه أاميذ األرض وال تذنق

األمر الذي ا يد من أاميذ الةذيطرو علذى منطقذ تمذنح الجذيش القذدرو علذى امتصذا
ا قصف صواريخ بعادو المد

وتبعد الصواريخ قصارو المد عن أادا ها وان إةذرائال اجذل أن تحذتفظ

بالعما االةتراتاجي الحالي الذي تمرله مناطا الضف التر ي "(منصور 2014
و ذى نفذس اإلطذار يقوا"عماذذدور" :بذالعيس ألن الذدبابا

لدانا مناطا أوة وأكبر مةاح

اجذوم أرضذي يشذن مذن

.)109

تتحذرك بةذذرع أكبذر الاذوم اجذل أن ييذذون

وبالنةب للصواريخ نه من ال طى القوا إن التكنولوجيذا العةذيري لمنظومذ
الجت ار يذ

الصواريخ المضادو تلتى الحاج لن ضذليا

إن يذان اذذا يشذتا مذن العمذا الجت ار ذي االةذتراتاجي

أو الطبوغ ار ي بل العيس او الصذوال (ال الذد 2012

 )7ألن التكنولوجيذا العةذيري بانذ

أن انذاك

تذبذذذباك واضذذحاك بذذان ايمنذ الوةذذائل الد اعيذ والهجوميذ علذذى مذذد قذذرون مذذن الذ من ومذذن اذذر أن تكنولوجيذذا

الاذ ذذوم التذ ذذي تقل ذ ذ

حق ذ ذاك أامي ذ ذ الطبوغ ار يذ ذذا ةذ ذذتظل غاذ ذذر قابل ذ ذ للتح ذ ذدي يشذ ذذيل ار ذ ذ اةذ ذذتراتاجي

طا ذ ذرو

).(Inbar,2014,P3

-3مكافحة اإلرهـاب :وحةذل وجهذ النظذر اذذ ذ ن التواجذد العةذيري اإلةذرائالي ذي الضذف التر يذ و اصذ

ي األغوار وضمان حري التحرك العةيري اها يمن بنا بني تحتي "لإلراال" ويحد مذن إميانيذ تهريذل

األةذذلح والتةذذلل إلذذى دا ذذل إة ذرائال يقذذوا غاذذور ي نذذد المةتشذذار األمنذذي الةذذابا :لذذيس انذذاك مذذن أدوا

مراقب يفالذ لمنذ ومواجهذ مشذيل اإلراذال والتةذلل "تةذلل اإلراذابان-وتهريذل الةذ ح-ووةذائل تصذنيعه" إال

عبذذر الةذذيطرو الفعلي ذ اإلة ذرائالي علذذى غذذور األردن وعلذذى ذذت نهذذر األردن بشذذيل يامذذل (ال الذذد 2012
.)8

إن المبذذر ار التذذي تةذذوقها الحيومذذا

لحذذدود عذذام 1967م تتنذذاقض مذ وجهذذا

اإلةذرائالي ذذي العقذذد األ اذذر لتبريذذر ر ضذذها لفي ذرو االنةذذحال

بعذذض ال بذ ار والمفيذرين اإلةذرائالاان ويذذىتي المجلذذس اإلةذرائالي

للة م واألمذن ذي مقذدمتهم والذذي أصذدر وريقذ ذي ةذبتمبر2011م تناولذ

موضذوع حذدود1967م ومذد

يونهذذا قابل ذ للذذد اع إذ تريذذد أنذذه ك ذذا لم ذ اعم اليمذذان ذ ن الةذذيطرو علذذى األغ ذوار لية ذ
للتهدا ذذدا األمنيذ ذ إلةذ ذرائال وي ذذر اذ ذرال أن التهدا ذذدا الت ذذي ةتض ذذطر إةذ ذرائال لمواجهته ذذا ذذي الحاض ذذر
والمةتقبل تنحصر ي مجالان رئيةان اما:
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ضذذروري يذذرد وحذذل

-1مواجه ي مجاا يق

ارج إطار الحرل النظامي الك ةييي

 -2ذذوض ح ذذرل ض ذذد إةذ ذرائال بذذىدوا

وأة ذذلح اة ذذتراتاجي

أي ي مجاا حرل العصابا

و اصذذ الصذ ذواريخ الباليةذذتي

واإلراال.

وأة ذذلح ال ذذدمار

الشامل.
بحةل الوريق  ":ن اذ األ طار المري ي التي تًواجهها "الدول العبري " ال توجد أي ائدو لمواجهتها
عبر الةيطرو على الج التر ي مذن الضذف التر يذ وغذور األردن ذي الوقذ الذذي تملذك يذه إةذرائال الحلذوا
العةذذيري المناةذذب لةذذاناريواا

ذر مرذذل اجذذوم بذذري مذذن قبذذل الذذدوا العر ي ذ " باإلضذذا إلذذى ذلذذك أن
أشذذد طذ كا

بريذ يباذرو وذلذك علذى

"الدول اإلةذرائالي " تملذك ذي اذذ الفتذرو الحلذوا والذردود الجاذدو ج كذدا لمواجهذ اجمذا
الرغم من أن احتماال ةاناريو يهذا ضعيف للتاي وذلك ألن الجيش اإلةرائالي يملك القدرو على إبادو قذوا
حتذذى واذذي ال ت ذ اا دا ذذل األ ارضذذي األردني ذ

وقبذذل أن تصذذل إلذذى حذذدود نهذذر األردن ويذذر ا ذرال

أنذذه عنذذد

التوص ذذل التف ذذار م ئ ذذم مذ ذ الفلة ذذطاناان و ذذا ح ذذدود الع ذذام  1967مذ ذ تب ذذادا أ ارض ذذي يض ذذمن حمايذ ذ جا ذذدو
إلةرائال ي مواجه األ طار المحتمل

ن الةيطرو على غور األردن والمناطا التر ي من الضف التر ي

والتي ًيطلا علاها اةم طوط التماس لية
( )91القدس العر ى .)2013

ضروري يحل لهذ األ طار األردن"(نحاس 2012
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ورغذذم أامي ذ الوريق ذ والجه ذ التذذي صذذدر عنهذذا إال أنذذه ابذذدو أن الحيوم ذ اإلة ذرائالي بقيذذادو نتنيذذااو

واليمذذان اإلةذرائالي تذذر ض وجهذ النظذذر اذذذ وتصذذر علذذى أن تكذذون طبيعذ التواجذذد اإلةذرائالي ذذي األغذوار

عةيري

أمر حتمياك حتى ي حاا جر اتفار مةتقبلي يما عبر عنه حيوم االحت ا
باعتبار ذلك اك

جول المفاوضا

ا

التي جر برعاي أمرييي ي اولاو 2013م (القدس العر ي  )2013ولتطباا ذلك حةذم

نتنيذذااو أمذذر بشذذيل نهذذائي مذذر اكر عنذذدما قذذرر بنذذا جذذدار أمن ذي عذذا ا علذذى طذذوا الحذذدود م ذ نهذذر األردن

وتوةذذي عذذرض الةذذياج الحذذدودي باإلضذذا إلذذى وض ذ عوائذذا اندةذذي و ال

معلوما

(أبوالشان 2014

.)4

تصذذوير ووةذذائل رصذذد وجم ذ

إن نتني ذذااو اري ذذد م ذذن ذ ذ ا ذل ذذك ذذرض األم ذذر الواقذ ذ عل ذذى األرض وم ذذن ر ذذم رضذ ذ عل ذذى الجان ذذل

الفلةذذطاني واقذرار تفاوضذذياك انذذا ن حذذظ أن مفهذذوم الحذذدود اآلمنذ والقابل ذ للذذد اع بقذذي يمذذا اذذو ولكذذن بصذذيت
الضذذم الج ئذذي أي ضذذم منذذاطا معان ذ مذذن األغ ذوار ولذذيس الضذذم الكلذذى لمنذذاطا األغ ذوار م ذ ةذذيطرو أمني ذ
إةرائالي يامل .

-5-4-3األغوار وقضايا الحدود واألمن:
شهد

اذ المرحل تعاقل عدد من الحيومذا

م تلف ذ عذذن األ ذذر

اإلةذرائالي

والتذي يذان لكذل واحذدو مذنهم وجهذ نظذر

ذذي تعاملهذذا م ذ الشذذىن الفلةذذطاني و اص ذ يمذذا اتعلذذا بعملي ذ الة ذ م لذذذلك تتنذذاوا

الدراة موقف يل حيوم من مةىل التةوي الةياةي و اص ما اتعلا بقضي األغوار الفلةطاني .
-1حكومة أرئيل شارون-أولمرت:

ةنوا

إن عدم الت لي عن أي أرض لةطاني محتل

او نموذج رعا بدرجذ يباذرو أرئاذل شذارون علذى مذر

طواا لتاي منتصف عام 2003م ويان اذا النموذج مرتك اك إلى وجه النظذر االةذتراتاجي التاري يذ

القائل بىن االةتيطان الاهودي او الذي يعان حدود "دول إةرائال" (غا ي
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و رين 2005

.)27

ومذ ووصذوا أرئاذل شذارون للحيذم ذي إةذرائال عذام 2001م علذى رأس حذ ل اللييذود ضذم شذارون
 %20من الضف التر ي إلى إةرائال وبذا نصذف الضذف التر يذ بمذا اهذا األغذوار جذ ك مذن إةذرائال (بابذ
ةنوا ي وجود ي الحيم تحد شارون ألوا مذرو ذي مذرتمر ارتةذاليا
 )121وبعد ر
2012
2003م عن ط ل نفصاا من جانل واحد عن الفلةطاناان و ذك االرتبذاط معهذم وةذحل الجذيش وا ذ

مةذذتعم ار قطذذاع غ ذ و واةذذتكماا إقامذ ذ جذذدار الفصذذل وحظا ذ

طت ذذه بذذدعم أمرييذذي يامذذل ومعارضذ ذ

دا لي ذ شرة ذ مذذن اليمذذان المتطذذرأ ومذذن اللييذذود نفةذذه (نو ذذل  )2005ويذذان شذذارون قذذد أعلذذن ذذي ةذذبتمبر
أان تق الحذدود الفلةذطاني

2004م أن المةىل لية

وانمذا أاذن تكذون حذدود إةذرائال يذون "دولذ إةذرائال"
 )121لكذذن ال

ةتضذذمن مةذذتقب ك الكتذذل االةذذتيطاني بمذذا اهذذا مةذذتعم ار األغوار(باب ذ 2012
الحذذادو دا ذذل حذ ل اللييذذود حذذوا طذ االنفصذذاا د عذ شذذارون لل ذذروج مذذن اللييذذود وتشذذيال حذ ل ياديمذذا

الذ حيم إةرائال حتى العام 2009م و ى العذام 2006م تذولى أاهذود أولمذر
حاذ

رئاةذ الحيومذ

تعهذذد بذذىن إةذرائال ةذذتت ذ طذوا

و ا رريتها وعليه قدم أولمر

أو "االنطوا " والتي تضمن

ذذا

عامذ حذ ل ياديمذا ومذن رذم

أحاديذ الجانذذل إلقامذ وترةذذيم حذذدوداا الجت ار يذ

طته ل نةحال أحادي الجانل من الضف التر ي والتي أةمااا " التجميذ "

على:

-1االنةذذحال مذذن  %92مذذن الضذذف التر يذ دون تحداذذد واضذذح ل ذذت االنةذذحال و ذذدون أن تشذذمل شذذرر

القدس وما حولها.

-2تفييذذك المةذذتعم ار الصذذتارو المتنذذاررو شذذرر الجذذدار وتجمي ذ المةذذتعمرين الذذذان بذذدا لها دا ذذل الكتذذل

االةتيطاني التي ةاتم ضمها إلةرائال.

-3تقذذام شذذرر الجذذدار دول ذ لةذذطاني ذا

إج ار مفاوضا

تواصذذل جت ار ذذي ولهذذا حذذدود مرقت ذ

حوا قضايا الوض النهائي بما اها الحدود.

-4بقذذا األغذوار تحذ

الةذذيطرو اإلةذرائالي وغاذذر مشذذمول بالترتابذذا

الضف التر ي (ماكومةيى 2006

وأن اذذتم ذذي مرحل ذ الحقذذه

األمنيذ التذذي ةذذتتم ذذي بذذاقي منذذاطا

.)14

و ى مقابل م اآرتس  2006/5/10ذير أولمر " :أن حذدودنا األمنيذ ةذتكون علذى امتذداد النهذر

ولهذذذ المةذذىل اعتبذذا ار اةذذتراتاجي ال نةذذتطي التنذذا ا عنهذذا وأن القذوا

اإلةذرائالي ةتواصذل الةذذيطرو علذذى

األغوار يح ام أمني وعلى الحدود الشرقي "لدول إةرائال" (عدوان 2006

.)1

وقذذد انعقذذد ذذي  27نذذو مبر  2007مذذرتمر أنذذابوليس ذذي يليذ البحريذ للواليذذا

ذذي "أنذذابوليس" بوالي ذ "مري نذذد" وت ذ ﱠم التنظذذيم والتحضذذار للمذذرتمر مذذن قبذذل الواليذذا

ال ارجي

"يوندالا ا رايس" واةتمر المرتمر لاو ٍم واحد وةع

اإلدارو األمرييي من

المةاعدو ي التوصل إلى اتفاقي ة م بان اإلةرائالاان والفلةطاناان وحاول
ةع

المتحذذدو األمريييذ

المتحذذدو ب ش ذراأ و ي ذرو

إحيا

ا اذذا المذرتمر إلذى
ارطذ الطريذا يمذا

اإلدارو األمرييي حةل تصريحاتها " إلى إنجاح رري حل الدولتان للرئيس بوش وقيام دول لةطاني

م نهاي ترو رئاة الرئيس "بوش" ( .)BBC,news, 2007
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و

ا المفاوضا

أشهر متواصل

التي جر عام  2008بان الفلةطاناان واإلةرائالاان على مد أكرر من رماني

أكد اإلةرائالاون ب عام أولمر ومةذاعدته رئيةذ الفريذا اإلةذرائالي المفذاوض تةذيفي ليفنذي

علذذى نفذذس الموقذذف الذ ار ض للحقذذور الفلةذذطاني
يين ا تلذف مذن حاذ

وان جذذا الطذذرح اإلةذ ارئالي اذذذ المذرو دابلوماةذذياك إال أنذذه لذذم

الجذوار عذن المواقذف الةذابق ل عمذا وقذادو اليمذان اإلةذرائالي المتطذرأ حاذ
ا اللقا ا

أولمر ومعه ليفني بمواقفهما المتشددو

التفاوضي حوا يا الجوانل الجواري

قضذذايا الحذذدود ومةذذىل األغذوار ذ ن الموقذذف اإلةذرائالي ذذي اذذذ الجولذ مذذن المفاوضذذا

اإلشذراأ والرقابذ العةذيري واألمنيذ اإلةذرائالي

المعابر والحدود الشرقي م األردن تح

دائم ي يامل منطق وادي األردن" (عدوان 2006

.)4

تمةذك

أما ما ا

تريذ علذذى" :بقذذا

مذ وجذود عةذيري

ممذذا ةذذبا اتذذبن أن مفهذذوم الحذذدود األمنذ والقابلذ للذذد اع قذذد تذذم إحياراذذا مذذن جداذذد ولكذذن بصذذيت

الضذذم الكامذذل لمنطق ذ األغ ذوار يمذذا ذذي م طذذت االنفصذذاا الذذذي قدمذذه شذذارون بانمذذا اةذذتبدا أولمذذر صذذيت

الضم الكامل بالةيطرو العةيري واألمني الدائم على األغوار و ى الحالتان ن المضمون بقي واحداك وانما

التتاار طاا اإلطار الهييلي لمفهوم الحدود اآلمن والقابل للد اع.
-2حكومة بنيامين نتنياهو:

م عودو اللييود للحيم ي الفترو مذا بذان 2009م 2014-م أعلذن نتنيذااو ب طابذه ذي جامعذ بذار

إي ذ ن عذذن موا قتذذه علذذى دول ذ لةذذطاني ش ذريط أن تكذذون دول ذ من وع ذ الة ذ ح وأن يعتذذرأ الفلةذذطاناون
باهودي ذ دول ذ إة ذرائال دون أن اوضذذح طبيع ذ وشذذيل الدول ذ الفلةذذطاني التذذي يقصذذداا و يمذذا اتعلذذا بمة ذىل
ذي مذارس 2011م أرنذا مشذاريته ذي جولذ تفقديذ علذى طذوا نهذر األردن عذن وجذول بقذا

األغوار تحد

الجيش اإلةرائالي منتش اكر على امتداد نهر األردن ي أي تةوي مةذتقب ك موضذحاك أن الحذدود األمنيذ "لدولذ

إةرائال تق

ي نهر األردن و ت الد اع ابدأ ي األغوار وال بدال له (أبو الشان 2014

و ى الجول األ اذرو مذن المفاوضذا

التذي قاداذا و يذر ال ارجيذ األمرييذي جذون ياذري عذاد

األغ ذوار بقذذوو إلذذى المشذذهد عنذذدما قذذدم الوةذذيت األمرييذذي مجموع ذ مذذن المقترحذذا
الفلةذطاني – اإلةذرائالي

للمفاوضا

األغ ذوار تح ذ

الةذذيطرو اإلة ذرائالي

الفلةذ ذذطاني منطق ذ ذ عةذ ذذيري متلق ذ ذ

( همي .)2014

ورغذ ذذم أن المقترحذ ذذا

والتذي تضذمن

مقترحذا

مةمى الترتابا

مرل ذ

قضذي

ال ط ذ األمرييي ذ

تقتذرل أكرذر مذن المطالذل اإلةذرائالي

وتبقذى

واذذو مذذا صذذرح بذذه الذذو ير ياذذري حر ي ذاك عنذذدما قذذاا( :ةذذتبقى منطق ذ األغ ذوار

ألن الجذ ذذيش اإلة ذ ذرائالي اذ ذذو القذ ذذوو المري ي ذ ذ التذ ذذي ةذ ذذتكون موجذ ذذودو ذ ذذي اذ ذذذ المنطق ذ ذ )

األمرييي ذ ذ التذ ذذي عرضذ ذذها ياذ ذذري علذ ذذى الطذ ذذر ان لحذ ذذل عقذ ذذدو الةذ ذذيطرو األمني ذ ذ

اإلةذرائالي علذذى األغ ذوار والحذذدود بذذان األردن و لةذذطان قذذد منحذ
األمني

. )3

إة ذرائال ةذذيطرو أمنيذ ذذي األغذوار تح ذ

قد تكون نتاجتها اةتمرار االحت ا اإلةرائالي بشيل غار مباشر لفتذ ار طويلذ

أن حيومذ نتنيذااو ر ضذ

ال طذ

أادانا" (البابا 2014

.)174

نتنيااو" :أن إةرائال تر ض مقترحا

حاذ

جذا علذى لةذذان "او ذاا ماناتذر" و يذر الع قذا

الواليا

إال

الدوليذ ذي حيومذ

المتحدو بشذىن ضذمان أمذن األغذوار واألمذن اجذل أن ابقذى ذي
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انتهذ

يمذذا ذذي الجذوال

اذذذ الجولذ مذذن المفاوضذذا

الةذذابق

ودون إحذ ار أي تقذذدم ورغذذم المرونذ

التذذي قذذدمها الفلةذذطاناون إال أن نتنيذذااو لذذم اتجذذاول معهذذا العتبذذا ار أاداولوجي ذ وائت ي ذ
عوامل عدو مرل " :ضعف الحال الفلةطاني

باإلضذذا إلذذى

واألوضاع غاذر المةذتقرو ذي اإلقلذيم وانشذتاا المجتمذ الذدولي

بقضايا أ ر مرل ميا ح اإلراال" األمر الذي ةاعد الحيومذ اإلةذرائالي علذي تبنذي م طذت جداذد لتوةذي

أر ذ مةذذتعم ار

(مدار .)2015

اذذي " :اريحذوا حلمذذيش يذذدوميم عمانوئاذذل" علذذي مةذذاح  3740دونمذاك ذذي عذذام 2014م

ا ذذذ المواق ذذف المتص ذذلب م ذذن قب ذذل إةذ ذرائال الت ذذي تتطلذ ذ إل ذذى تة ذذويا

أمنيذ ذ ذذي الح ذذل النه ذذائي مذ ذ

الفلةطاناان تى ذ بعان االعتبار يل مطالل إةرائال األمنيذ االةذتراتاجي والتكتيييذ مذن دون أن تى ذذ بعذان
االعتبار أي مطلل للفلةطاناان اتعلا بىمنهم ووجودام

حقوقه منذ أكرر من قرن من ال مان أد
و ذذي ظذذل نتذذائإل االنت ابذذا

اص أنهم الطرأ األضعف والمعتد عليذه وعلذى

إلى انهيار جول المفاوضا

المذيورو.

اإلةذرائالي األ اذرو لعذذام 2015م والتذذي شذذهد

وعلى رأةه ح ل اللييود ب عام نتنيااو والتي قد تمنحه ترأس الحيوم لفترو أر ذ ةذنوا
برنامإل نتنيااو وح ل اللييود او الذي ةيقود إةرائال ي الفترو المقبل

ذذو اليمذذان المتطذذرأ
قادمذ

وعليذه ذ ن

واذذا يقودنذا إلذى تحلاذل رريذ نتنيذااو

وح ل اللييود باعتباراا تمرل الموقف اإلةرائالي تجا مةتقبل األغوار ي التةوي الةياةي ي الفترو المقبل

على األقل.

فذذي العذذام 2009م عذذاد ح ذ ل اللييذذود ب عام ذ بنيذذامان نتنيذذااو إلذذى الحيذذم ذذي إة ذرائال وقذذد شذذيل

الحيوم مرتان واا اي االنت ابا
الرالرذ

اإلةرائالي لعام 2015م قد تمنح اللييود ونتنيااو تشيال الحيوم للمرو

واذذو مذذا يفةذذر قبذذوا الذرأي العذذام اإلةذرائالي بذالبرامإل التذذي يطرحهذذا اللييذذود ب عامذ نتنيذذااو لذذذلك ذ ن

المطالذذل اإلة ذرائالي لحيوم ذ نتنيذذااو ذذي األغ ذوار ةذذتحدد الرري ذ اإلة ذرائالي لمةذذتقبل األغ ذوار ذذي التةذذوي

الةياةي لفترو أر ةنوا

قادم على األقل.

ةبا لنتنيااو أن وض

ط للتةوي الةياةي ي العام 1996م والمعرو ب ط " لون " +واذي

تتبنى نفس ط لون الةابق التي ةذبا اإلشذارو إلاهذا "إضذا إلذى ضذم ةلةذل الجبذاا الموا يذ لشذارع لذون

المعروأ بشارع رقم  458والذي يصل بان الشماا والجنول من مةتعمرو محوال وةذت األغذوار مذرو اكر إلذى

الشرر من مةتعمرو معاليه أدوميم" (جابر 2012

 )210ويظهر من ال ط أنه اريد االحتفال بالةذيطرو

اإلةذرائالي الكاملذ علذذى المنطقذ الممتذدو مذذن نهذر األردن شذرقاك وحتذذى المنحذد ار الشذرقي لجبذذاا الضذف غر ذاك
من

ا ضم اذ المنطقذ لةذيادو إةذرائال واذذا الطذرح يذان اتجذاول مذ توجهذا

المتطذرأ اإلاداولوجيذ

القائمذ علذذى أةذاس ر ذذض االنةذحال مذذن أ ارضذي الضذذف التر يذ

إةرائالي " محررو ومن إقام دول لةطاني ذا
و ذذي العذذام 2009م وتح ذ

إي ن عن موا قته على دول لةطاني
2011م التي تم

يذل مذن نتنيذااو واليمذان

ةيادو بان نهر األردن واةرائال.

باعتباراذذا "أ ارضذذي

ضذذتت دولذذي و اص ذ أمرييذذي أعلذذن نتنيذذااو ذذي طذذال جامع ذ بذذار
بشروطه المشار إلاها ويذلك عل ي مفاوضا

التقريل بدايذ العذام

برعاي أمريييذ واشذراأ الةذاناتور األمرييذي الةذابا جذورج ماتشذل وتنذاوا اهذا الطر ذان
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أورار تتعلا بشيل ا
ما قال

بالترتابا األمني وقضايا الحدود وقد يشف

أنه العرض الذي تقدم بذه مبعذو نتنيذااو للمفاوضذا

صحيف اآرتس ي 2012/2/20م

إةذحا مول ذو للجانذل الفلةذطاني وقالذ

شبيه بما عرضته تةابي ليفنى ي أنابوليس عام 2008م ومن أبر النقاط التي قدمها مول و:

إنذه

"-1اتم رةم الحدود على نحو اتيح إميذان بقذا أكرذر مذا يميذن مذن اإلةذرائالاان المةذتعمرين وأقذل مذا يميذن

من الفلةطاني نفى المناطا التي ةت ض لةيادو إةرائال.

-2ضم الكتل االةتيطاني الكبر

ي الضف التر ي

-3إاجذذاد حذذل لمةذذىلتي الحذذدود والترتابذذا

" لم اتم تحداد أةمائها أو حجمها".

األمني ذ الم ذرتبطتان بالضذذف التر ي ذ

القدس واالحتفال بوجود عةيري ي األغوار لفترو غار محدودو" (مدار 2013

رذذم االنتقذذاا لمناقش ذ مةذذىل
.)33

بق ار و متفحص للنقاط الةابق التي تضمنها العرض اإلةرائالي ي حظ ما الي:
-1أن المطالل اإلةرائالي اشتمل

اتجا .

على عبا ار غامض وغار واضح

وقابل للتىويل والتفةار ي أكرر من

-2أن إة ذرائال تريذذد رةذذم الحذذدود بنذذا علذذى ضذذم األ ارضذذي التذذي تق ذ علاهذذا المةذذتعم ار

ولذذيس علذذى أةذذاس

ح ذذدود 19967م يم ذذا أن عب ذذارو بق ذذا أكر ذذر م ذذا يمي ذذن م ذذن المة ذذتعمرين غامض ذذه ه ذذل المقص ذذود ا ذذو تجميذ ذ

المةذذتعمرين ذذي مةذذتعم ار محذذددو أم أنهذذا تعنذذى ضذذم المنذذاطا التذذي اتواجذذد اهذذا المةذذتعمرون وانذذاك ذذرر
شاةذ بذذان المفهذذومان وعبذارو أقذذل عذذدد مذذن الفلةذطاناان تحمذذل معنذذى ترحاذذل الفلةذطاناان مذذن المنذذاطا التذذي

ةتروا إلةرائال.

-3عذذدم تحداذذد أةذذما الكتذذل االةذذتيطاني الكبذذر وحجمهذذا اذذدا علذذى مذذا ةذذبا ذيذذر وينطذذوي علذذى طذذورو

يبارو ألنها لم تجل على ةرالان مهمان اما :ما او الموق الجت ار ي لهذذ المةذتعم ار والقيمذ االةذتراتاجي

لهذذا؟ ومذذااي المةذذاح التذذي ةتشذذملها؟ ألن ذلذذك ةذذيحدد تىراراذذا المةذذتقبلي علذذى الوض ذ الجاوةياةذذى للدول ذ
الفلةطاني المةتقبلي .

-4الذذر ت بذذان مةذذىل الوصذذوا إلذذى حذذل ذذي قضذذايا األمذذن والحذذدود و ذذان النقذذاش حذذوا القذذدس يعنذذى محاول ذ
إةرائال اةتت ا اذ القضي واةت دامها للضتت على الفلةطاناان للقبوا بالشروط اإلةرائالي .

-5المطالب ببقا الجيش اإلةرائالي ي األغوار لفترو غار محدودو يعني بقا االحذت ا مةذتم اكر

ظل التجر الةابق لعدم الت ام إةرائال بتنفاذ االتفاقيا

والتعهدا

م الجانل الفلةطاني.

وقد عاد الجانبان اإلةرائالي والفلةطاني قبل نهاي عذام 2013م للمفاوضذا

و ير ال ارجيذ األمرييذي جذون ياذري والتذي وصذل
أحرونو قد يشف

اصذ ذي

مذن جداذد و رعايذ

لطريذا مةذدود يمذا ذيذر ةذابقاك إال أن صذحيف اذديعو

ي  2015/3/13م عما أةمته "مشروع مقترح لبيان المبادئ نحذو تةذوي دائمذ " قدمذه

نتنيااو للفلةطاناان أرنا مفاوضا

2013م ويمين تل ي

ما تضمنته الوريق ي اآلتي:

"-1العودو إلى حدود عام  1967م تبادا أراضي بنةب .1:1
-2االنةحال التدريجي للقوا

اإلةرائالي

ييون أ راا م تنفاذ
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ر بنود االتفار.

-3أن تكون اناك دول لةطاني مةتقل وذا

ةيادو وقابلذ للحيذاو علذى األ ارضذي التذي يانذ

تحذ

ةذيطرو

األردن ومصذذر قبذذل  4اوناذذو  1967وحذذل جميذ المطالذذل بمذذا ذذي ذلذذك المةذذتعم ار بشذذيل دائذذم يجذ مذذن
تبادا األراضي المقترح .

-4مذذنح الفلةذذطاناان مذذوطئ قذذدم دائذذم ذذي وادي األردن إضذذا إلذذى بعذذض المقترحذذا
وال جئان" (احرنو .)2015

حذذوا مةذذىل القذذدس

وب ذذالرغم عم ذذا ورد ذذي الوريقذ ذ م ذذن غم ذذوض ح ذذوا الكرا ذذر م ذذن القض ذذايا اصذ ذ القض ذذايا المتعلقذ ذ

بمةتقبل القدس واألغوار وا تقاراا ألدنذى المطالذل الفلةذطاني ومتطلبذا
طبيعذ المطالذذل األمنيذ اإلةذرائالي

عمليذ الةذ م يمذا أنهذا لذم توضذح

ومذذا اذو المقصذذود بمذذوطئ قذذدم ذذي األغذوار اذذل تريذذد انةذذحال يامذذل أم
عن تبادا أراضي؟ ورغم ذلك قد ر ض نتنيااو اإلقرار بهذا ورد

ضم يلى لنغوار أم ج ئي ي ظل الحدا

علاها بالقوا" :بىن المةودو طرحتها الواليا المتحدو وأنه لم اوا ا علاها أبذداك" وادعذى بذىن أي منطقذ ةذاتم
إ را ذذا ةية ذذيطر علاه ذذا " اإلةذ ذ م المتط ذذرأ" ولذ ذذلك ل ذذن يي ذذون انة ذذحابا أو تن ذذا ال " (ض ذذاار 2015
.)6

وبذذالعودو إلذذى برنذذامإل حذ ل اللييذذود الذذذي تذذم عرضذذه ذذي االنت ابذذا

األ اذرو 2015م والذذذي تضذذمن

رري الح ل لمةتقبل الع ق م الفلةطاناان ولكن من بال ما أةما "الحلوا للمةىل األمني " وليس الحلوا
للتةوي الةياةي

من

وانا يحاوا الح ل تصوير المشيل بىنها أمني ولية

ةياةي

ويذير أن اذ الحلوا تذتم

ا:

"-1حدود من إلةرائال " تىمان العما االةتراتاجي بضم المناطا األمني للت أ المحيت".

-2تكذريس وتوطاذذد الةذذيطرو علذذى األغذوار وحتذذى نهذذر األردن وصذذح ار اهذذودا [ال لاذذل] والتذذي تشذذيل الح ذ ام
األمني الشرقي إلةرائال.

-3رةم مةار جداد للجدار يضمن إدراج األغوار وصذح ار ال لاذل ضذمن الحذدود األمنيذ إلةذرائال ألن اذذ

المنذذاطا ذا

أاميذ اائلذ يمنذذاطا اصذذل ذذي حذذاا صذذعود قذذو المتطذذر ان مذذن الشذذرر ويذذذلك لمنذ د ذذوا

وتهريل أةلح للضف التر ي .

 -4ذذى حذذاا وجذذود قيذذادو لةذذطاني مةذذرول
الط ذذر ان " من ذذاطا أمنيذ ذ عا لذ ذ

يميذذن التفذذاوض معهذذا علذذى مبذذدأ التبادلي ذ وتقذذديم تنذذا ال

وتع ذذاون أمن ذذى حاة ذذم مقاب ذذل تقل ذذي

مذذن

االحتك ذذاك مذ ذ الفلة ذذطاناان وتع ذذاون

اقتصادي" (الميتل الوطني للد اع عن األرض ومقاوم االةتيطان .)2015

وبتذذض النظذذر عمذذا إذا يذذان ذلذذك موجه ذاك ضذذمن الدعايذ االنت ابيذ أم ال إال أن مذذا تضذذمنه برنذذامإل

حذ ل اللييذذود والذذذي ذذا
المتطر

ذذي االنت ابذذا

علذذى أةاةذذه إنمذذا اذذو يعبذذر عذذن مواقذذف الحذ ل وأادلوجاتذ اليمانيذ

والتي تصذور مةذىل الصذراع مذ الفلةذطاناان علذى أنهذا مةذىل أمنيذ وليةذ

وجود دول لةطاني ي الضف التر ي

ةياةذي

وتطرح الة م االقتصادي بدي ك عن التةوي الةياةي .
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واذي تذر ض

ورغم اذا الواق
ال

والتناقض الواضح ي المواقذف والتصذريحا

اإلةذرائالي

حذوا العداذد مذن القضذايا

ي م الفلةطاناان وعدم الوضوح ي المطالل اإلةرائالي المتعلقذ بذاألغوار إال أنذه يميذن أن نةذتنتإل

مما ةبا ما تريد إةرائال تحقيقه من مطالل ي األغوار واي على النحو اآلتي:

-1منطق عا ل وواةذع بعذرض 20-15يذم ذي األغذوار رغذم ت ارجذ نتنيذااو عذن ضذم اذذ المنطقذ إال أنذه
يصر على التواجد العةيري اها من

ا الةيطرو على مناطا اةمها أمني .

-2اإلصرار على بقا طويل األمد اها وغار محدد.
دولي .

-3ر ض وجود قوا

-4الةيطرو الكامل على حري المعابر من والى نهر األردن.
-5الةيطرو الكامل على األجوا الفلةطاني .
-6اإلج ار ا

التي تمن قيام بني تحتي لإلراال

اص مةىل تهريل وتصني الصواريخ على غرار غ و.

اذ المطالل تشمل على مجموع من األاداأ األادلوجي

للتتطي على اذا االحت ا.

منها ما او للتوة واالحت ا ومنها مذا يةذت دم

-5-7الخالصة:

مما ةبا وبق ار و متفحص للمطالذل اإلةذرائالي ذي قضذايا األمذن والحذدود والتذي جذر
ج ذوال

الحاكم

ذ ا جميذ

التفذذاوض بذذان الط ذذر ان ذذي الةذذابا وم ذذن ذ ا مقار ذ تش يص ذذي لريذذائ ورر القذذو اإلةذ ذرائالي
طالذ

اإلطذار الهييلذي

ن يا التصو ار اإلةرائالي التي طرح

بشىن األغوار ذي المفاوضذا

جميعها تصل ي اتجا واحد او اةتمرار االحت ا لنراضي الفلةطاني

من ذ ا إاجذاد

دون أن تصذال المضذمون المفذذاايمي مضذامان الضذذم الكلذى أو الج ئذذي والةذيادو المرقتذ أو الدائمذ وحتذذى
الترتابا

األمني

قطذذاع أمنذذى ش ذرقي علذذى طذذوا األغ ذوار تةذذترنى منذذه أريحذذا وبعذذض البلذذدا
العةيري واألمني اإلةرائالي

باعتبار ت الد اع الرذاني عذن "الدولذ " ذي مواجهذ أي نذوع مذن أنذواع الهجذوم

من الشرر وتىمان الحدود الشرقي إلةرائال.
إن المقترحذذا

والعةيري

من

حولهذذا وييذذون تح ذ

الةذذيطرو

اإلةذرائالي بشذذىن األغذوار تجذذاو

صذذيت الضذذم الكامذذل إلذذى صذذيت الةذذيطرو األمنيذ

ا االحتفال بمناطا أمني وقواعد عةيري و طوط مواص

وغاراا يما أن انذاك عذدم

وضوح بشىن حجم اذ المناطا التذي يةذعى الجانذل اإلةذرائالي ل حتفذال بهذا األمذر الذذي يعنذى أن إةذرائال

تةعى إلى جعل نهر األردن حدوداا األمنيذ
الفلةذ ذذطاني المةذ ذذتقبلي

اإلة ذرائالي

واذو مذا ةذييون لذه تذىرار يباذر علذى الواقذ الجاوةياةذى للدولذ

مذ ذذن ذ ذ ا تج ئ ذ ذ إقليمهذ ذذا مذ ذذا بذ ذذان منذ ذذاطا لةذ ذذطاني و أ ذ ذذر ت ض ذ ذ للةذ ذذيطرو
التذذي ةتةذذيطر علاهذذا إة ذرائال والتذذي ةذذتم ر الضذذف

أو مذذن ذ ا طذذوط الطذذرر والمواص ذ

التر يذ وتعرقذذل التواصذذل اإلقليمذذي اهذذا وعلذذى ذذرض التوصذذل لحلذذوا لقضذذايا القذذدس والمةذذتوطنا

والحذذدود

والميذا وغاراذذا مذذن القضذذايا المتعلقذ بالحذذل النهذذائي ذ ن المطالذذل األمنيذ اإلةذرائالي تفذذرغ الدولذ الفلةذذطاني

المةتقل من أي مضمون ةيادي أو حتى رم ي.
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مجمل المطالل األمني اإلةرائالي

تعني بوضوح أن الدول الفلةطاني المةتقبلي اي ييان وظيفي

رعذذي اذذتحيم يذذه موظفذذون اهذذود اتواجذذدون ذذي المعذذابر البري ذ والجوي ذ والبحري ذ لهذذذ الدول ذ

وتذذدار بواةذذط

ضذذباط معةذذي ار الجذذيش اإلة ذرائالي والمنذذاطا األمنيذ التذذي تطمذذح إةذرائال بوجوداذذا ذذي الضذذف التر ي ذ ذذي
الحذذل النهذذائي يمذذا أن التةذذويا

األمنيذ التذذي تقترحهذذا إةذرائال علذذى الفلةذذطاناان ذذي الحذذل النهذذائي تفصذذلهم

بشذذيل غاذذر طبيعذذي عذذن واقعهذذم ومحذذيطهم وامتذذدادام الطبيعذذي مذ العذذالم العر ذذي واإلةذ مي وتحذذولهم لكيذذان

غريل

ر ي منطق الشرر األوةت.

وعلذذى ضذذو مطلذذل الفلةذذطاناان بدول ذ مةذذتقل ذا

الضف التر ي ي الحل النهائي

ةذذيادو ور ضذذهم وجذذود أي ق ذوا

نهم ةاجدون صعوب ي التوصل لحل م دول االحت ا.
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إة ذرائالي ذذي

الفصل السادس

الرؤى المختلفة لمستقبل األغوار الفلسطينية
المبحث األول :الرؤية األردنية لمستقبل األغوار الفلسطينية.
المبحث الثاني :الرؤية األمريكية لمستقبل األغوار الفلسطينية.
المبحث الثالث :مستقبل األغوار في التسوية السياسية :رؤية استشرافية.
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-6-1تمهيد:

نظ اكر لنامي الجاوةتراتاجي لنغوار الفلةطاني

نه من المفاد للدراة أن تتناوا موقف يل من

" األردن والواليا المتحدو " باعتبارام الدولتان األكرر تىرا اكر على طر ي الصراع ولما لهم من مصالح حاوي
ي المنطق تةعيان للحفال علاها ودون ال وض ي تفاصال الع ق بان الدولتان م طر ي الصراع
األةاةاان ي األغوار وتطوراتها وتدا

تها

ن الفصل الةادس اتناوا رري يل من األردن والواليا
ا التريا على مواقفهما ي المفاوضا

المتحدو لمةتقبل األغوار ي التةوي الةياةي من

التي جر

بان الطر ان حوا قضايا الوض النهائي والدور الذ يمين أن تلعبه الدولتان ي مةار التةوي الةياةي

وبالتالي ي مةتقبل األغوار الفلةطاني .

-6-2المبحث األول :الرؤية األردنية لمستقبل األغوار الفلسطينية:
رض

الجت ار يا والتاريخ على األردن أن ييون ي قلل معادل الصراع العر ي اإلةرائالي يما ي

معادل الة م ي الشرر األوةت ويدرك الجمي أن عملي الة م لن تكذون بذدون المشذاري النشذط لذنردن

بصفته الشريك األكرر تىاي ك ل رتباط الوراا بفلةطان تاري ياك واجتماعياك واقتصادياك وع قاتذه األ ويذ علذى

المةتويان :الرةمي والشعبي المتما و م الفلةطاناان وحدود المترامي م "إةرائال" و لةطان واي الحذدود
التي تعتبر أكرر حةاةي بالنةب إلةرائال واي ع قا

بالت الدق

اصذ ذي مةذاري الصذراع والةذ م مذ

اإلة ذرائالاان ألن األردن المعنذذى بمضذذامان القضذذايا الجواري ذ التذذي تعالجهذذا و نتائجهذذا يذذذلك وبالطروحذذا

ال اص ذ بةذذبل حلهذذا ألن قضذذايا الص ذراع يلهذذا اذذي قضذذايا لهذذا تمذذاس مباشذذر بمصذذالح أردني ذ عليذذا وحاوي ذ

اجل أن تى ذ بالحةبان ي ظل التةوي الةياةي .
-6-2-1العالقات األردنية الفلسطينية:

منذ حرل لةطان عام 1948م أعلن الملذك األردنذي عبذد

األوا مذن جانبذه ضذم الضذف التر يذ

إلذ ذ ذذى إمذ ذ ذذارو شذ ذ ذذرر األردن ويذ ذ ذذون منهذ ذ ذذا المملك ذ ذ ذ األردني ذ ذ ذ الهاشذ ذ ذذمي (أبذ ذ ذذو نحذ ذ ذذل 2012

1988/7/31م أعلذذن الملذذك حةذذان ق ذرار بفذذك االرتبذذاط اإلداري والقذذانوني م ذ الضذذف التر ي ذ

ذلذذك القذذدس واألمذذاكن المقدةذ
الفلةطاني ( ملت 2009

 )10و ذ ذ ذذي

دون أن يشذذمل

مبذذر اكر القذرار بالتجذذاول مذ رغبذ منظمذ التحريذذر الفلةذذطاني ذذي إقامذ الدولذ

 )38التي أعلنتها ي الج ائر ي 1988/11/15م وحةل قوله ن األردن

أمام يارين:

األول ":اإلبقذذا علذذى حال ذ االرتبذذاط " واذذو مذذا ةذذاترك المجذذاا لضذذتت دولذذي واة ذرائالي و صوص ذاك أمرييذذي

للد وا ي تةوي بدي ك عن الفلةطاناان الةيما أن الةياةي األمرييي ي المنطقذ اذي ةياةذ إدارو أ مذا
دون امذذت ك أي ذ اةذذتراتاجي شذذرر أوةذذطي ةذذو دعذذم إة ذرائال و ذذذلك يميذذن التصذذادم م ذ منظم ذ التحريذذر

الثـــاني " :ذذك االرتب ذذاط" وان أض ذذعف األردن ديمت ار يذ ذاك إال أن ذذه اوص ذذد األبذ ذوال ذذي وج ذذه ت ذذوريت األردن ذذي
تةويا

بدالك من الفلةطاناان ويرةس لع ق أردني لةذطاني متكا ئذ
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متناغمذ مذ التوجذه العر ذي الذذ لذم

يعترأ رةمياك بوحدو الضفتان منذ العام 1950م يما يةتبعد أن يطرح األردن وطناك بذدي ك للفلةذطاناان (أبذو
.)7

الشان 2014

وبعذذد توقيذ منظمذ التحريذذر الفلةذذطاني واةذرائال علذذى اتفذذار أوةذذلو االنتقذذالي ذذى العذذام 1993م

عارض األردن االتفار وأنتقد و أر
أعبا صفق

اها عم ك انفرادياك تمين

يه إةرائال من اإليقاع بالفلةطاناان وحملواا

اةرو ورمنها بااظ إال أن الملك حةان تراج عن ذلك تحذ

ضذتوط أمريييذ (عفيفذ 2014

 )77وأعلن تىااد الكامل التفار أوةلوا ووصف القرار الفلةذطاني بالشذجاع و ذى العذام التذالي شذهد

األردني اإلةذرائالي تطذو اكر مهمذا فذي العذام 1994م وقذ األردن مذ إةذرائال اتفاقيذ للةذ م تةذمى

الع قا

محلي ذاك" وادي عر ذ " والتذذي تضذذمن
االتفاقي أعط

الت ذ ام األردن بالتعذذاون ضذذد أي طذذرأ رال ذ

إةرائال األردن ميان ي إدارو األماكن المقدة ( ملت 2009

و ي 2012/11/29م نالذ
إةرائال والواليا

وقد عارض

معذذادي إلة ذ ارئال وبموجذذل
.)39

لةذطان عضذوي دولذ م ارقذل ذي األمذم المتحذدو مذن الجمعيذ العامذ

المتحدو القرار األممي ي حان أن الملك عبد

الراني ملك األردن يان من

أوا ال ائرين والمهنئان لدول لةطان و ى 2012/12/28م يشف النقال عن لقا أجر بان رئيس الو ار

اإلةذرائالي نتنيذذااو والملذذك األردنذذي أراد نتنيذذااو منذذه االةذذتماع مباشذرو مذذن الملذذك لكذذل مذذا اتعلذذا بنوايذذا حذذوا

اقامذ اتحذذاد يونفذذدرالي واةذذتعداد األردن لتحمذل مةذذئولي الرقابذ العةذذيري واالةذت باراتي ذذي الضذذف التر يذ
م النوايذا األردنيذ مذ احتياجذا

وييفي م

جداد (الج يرو ن

إةذرائال األمنيذ بعذد التوصذل التفذار مرحلذي لةذطاني إةذرائالي

.)2014

-6-2-2الدور األردني في مفاوضات الوضع النهائي:
ي بداي عام 2013م تحد
ذذي عمليذ الة ذ م واطذ ر المفاوضذذا

الملك عبد

إل ذراج عمليذ الةذ م مذذن دائذرو الجمذذود ووض ذ إطذذار منذذي واضذذح

إلحذ ار حذذل الذذدولتان (أبذذو الشذذان 2014
المفاوضا

الراني أرنذا اةذتقباله و ذد حريذ حمذاس " :عذن جهذود

 )8و ذذي إطذذار جهذذود الملذذك والجهذذود األمريييذ إلعذذادو إحيذذا

بان الفلةطاناان واإلةرائالاان التي انته

يما ذير ةابقاك.

وم تفجر قضي األغوار ومحاوال

حوا ةيادو إةرائالي على األغذوار انشذتل
ط أمرييي

بالفشل ودون التوصل لناداأ التي جذر مذن أجلهذا

إةرائال المعرو بضمها والتذرع باألمن وما طذرح مذن حلذوا
األوةذاط الةياةذي ذي األردن بجذدا حذوا مذا اجذر تةذريبه مذن

اص ي ظل اإلصرار اإلةرائالي على االحتفال بالةيادو علذى األغذوار ورمذ م ذاوأ لذد

األردن مذذن مفاجذذىو بمةذذار تفاوضذذي ةذذر بذذان الفلةذذطاناان واإلة ذرائالاان
الةذابق

اص ذ ذذي ضذذو تجر ذ أوةذذلو

لذذذا جذذا تصذريح و يذذر ال ارجيذ األردنذذي" ناصذذر جذذودو" ليعبذذر عذن اذذذ الم ذذاوأ بقولذذه" :أن بذ د

تذذر ض أيذ ةذذيادو إةذرائالي علذذى األغذوار وأن األردن لذن يقبذذل بذذىي حذذل ال انةذذجم مذ مصذذالحه ولذذن نوا ذذا

على أي ترتال ال اوا ذا عليذه الفلةذطاناون ويحذوا دون ممارةذ ةذيادو الفلةذطاناان علذى أ ارضذاهم مويذداك

ربا

الموقذف األردنذي ب قامذ الدولذ الفلةذطاني المةذتقل القابلذ للحيذاو والمتواصذل جت ار يذاك وعاصذمتها القذدس
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الش ذرقي

وذا

ةذذيادو يامل ذ علذذى أ ارضذذاها مري ذ اك ذذي حدارذذه أن الحذذدود بذذان األردن علذذى الجانذذل التر ذذي

ة ذ ذذتكون مذ ذ ذ دولذ ذ ذ لة ذ ذذطان يم ذ ذذا أك ذ ذذد أن األردن لذ ذ ذيس غائبذ ذ ذاك ع ذ ذذن المفاوض ذ ذذا
 )110وقد تم التىكاد على اذا الموقف ي مناةبا

(عفيف 2014

وبعد نشر بعض من نقاط ط ياري للمفاوضا

الفلة ذ ذذطاني اإلةذ ذ ذرائالي "

عدادو ال مجاا لحصراا.

صذرح رئذيس الذو ار األردنذي "عبذد

النةذور":

"بىن قرار األردن واضح ال لبس يه بىن يامل أراضي الضف التر ي وقطاع غ و اي أراضي لةطاني تحذ
االحذت ا وأي إجذ ار ا

أو ممارةذا

يميذن أن تقذوض حذل الذدولتان ةذتعرض عمليذ الةذ م برمتهذا لل طذذر

وان ضم األغوار ةوأ اتعارض م اتفاقي الة م الموقع بان البلدان عذام 1994م (الج يذرو نذ

جا ذلك مت امناك م محاولذ إةذرائالي الةذتبار نتذائإل محادرذا

يان

إلاجاد حل لعقدو الةيطرو اإلةرائالي على األغوار حا

الذو ير األمرييذي ياذري مذ األطذراأ المعنيذ
لجن و اري

إةرائالي قد وا قذ

قذذانون ضذذم غذذور األردن لضذذمان أن تبقذذى المنطق ذ دا ذذل الةذذيادو اإلة ذرائالي
التفار ة م م الفلةطاناان.

ويتضذذح مذذن التصذريحا

بقا ا ذذا ض ذذمن الة ذذيادو الفلة ذذطاني
حاذ

اعترضذ

األمنيذ
معدا ٍ و ليا ٍ أمني

الرةذذمي األردنيذ

علذى مشذروع

حتذذى ذذي حذذاا تذذم التوصذذل

أن األردن اذذر ض ةذذيطرو إةذرائال علذذى األغذوار ويريذذد

ب ذذل إن األردن يع ذذارض أيذ ذ ترتاب ذذا

أمنيذ ذ ذذي األغذ ذوار ته ذذدد مص ذذالحه

الحيومذ األردنيذ حذوا مذا رشذذح مذن أنبذا عذن نيذ الواليذا

اص

)2014

ومنها أجه و إنذار مبير ومحطا

الةذذيطرو األمني ذ اإلة ذرائالي

المتحذدو األمريييذ نشذذر

رصد وتنبيه وتصوير وغار ذلك مما اجعل

اص ذ أن المعذذدا

والتجها ذ ا

المقترح ذ متطذذورو جذذداك

المنطق ذ بىكملهذذا تح ذ
وذا إميانيذذا ٍ يباذرو ويبذذدو أن الملذذك األردنذذي قذذد أبلذذغ جذذون ياذذري ذ ا اةذذتقباله لذذه ذذي عمذذان اعت ارضذذه
على مقترحاته بشىن األغوار ممذا حذدا بياذري إلذى إصذدار أوامذر إلذى مةذاعديه إلعذادو النظذر ذي الترتابذا
األمني المقترح على جانبي الحدود األردني اإلةرائالي

وأكد ياري أن بذ د ةذتعمل علذى الحفذال علذى أمذن

األردن وحدود ضمن أي اتفار ة م بان الفلةطاناان واإلةرائالاان (الن اا 2014
-6-2-3الموقف األردني من مستقبل األغوار الفلسطينية:
ممذذا ةذذبا يميذذن تل ذذي

.)144

الموقذذف األردنذذي مذذن مةذذتقبل األغ ذوار ذذي التةذذوي الةياةذذي

ذذي النقذذاط

اآلتي :

 .1ر ض أي ةيادو إةرائالي على األغوار م القبوا باإلطار العام للمبادرو األمرييي .
 .2عدم القبوا بىي حل ال انةجم م مصالحه.
 .3عدم الموا ق على أي ترتابا

ال اوا ا علاها الفلةطاناون وتحوا دون ممارة ةيادتهم على أرضهم.

 .4التىكاد على أن الحدود التر ي لنردن ةتكون م دول لةطان.
التوجهذذا

إن الموق ذذف األردن ذذي المعل ذذن رة ذذمياك حت ذذى اآلن انة ذذجم مذ ذ الموق ذذف الفلة ذذطاني الرة ذذمي وي ذذدعم
الفلةذذطاني

دور اام ذاك ذذي عملي ذ المفاوضذذا
يمذذا أن لذذنردن اك

القضايا المطروح على طاول المفاوضا

واذذو طذذرأ أصذذال ذذي يراذذر مذذن

ودور األردن اام ي صياغ مةذتقبل األغذوار الفلةذطاني

لذذلك

نج ذذد" إة ذ ذرائال" تةذ ذذعى دومذ ذاك ل ذ ذ رع الشذ ذذيوك وع ذذدم الرق ذ ذ بذ ذذان األردن والفلة ذذطاناان مذ ذذن ذ ذ ا التص ذ ذريحا
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المتضذذار حذذوا مذذا يطذذرح مذذن حلذذوا والمواقذذف تجذذا قضذذايا المرحلذ النهائيذ
الفلةذذطاني مذذن جهذ

ذذي محاولذ إلضذعاأ الموقذذف

ود ذ األردن للقبذذوا بالمطالذذل اإلةذرائالي مذذن جهذ رانيذ

العمذذل علذذى تبداذذد أيذ م ذذاوأ أردنيذ

لذذذا علذذى الجانذذل الفلةذذطاني

مذذن ذ ا التنةذذاا بذذان البلذذدان مذذن أجذذل بلذذورو رريذ لةذذطاني أردنيذ

مشذذتري لمواجه ذ األطمذذاع اإلة ذرائالي ذذي المنطق ذ

لمذذا ذي ذلذذك مذذن أامي ذ للحفذذال علذذى المصذذالح الحاوي ذ

لنردن و لةطان وقط الطريا على إةرائال التي تحاوا إظهار أن إقام دول لةطاني ذا
طر على النظام األردني يما على إةرائال.
اك

ةيادو ةيشيل

-6-3المبحث الثاني :الرؤية األمريكية لمستقبل األغوار الفلسطينية:
تعتب ذذر الوالي ذذا

والوةيت ي يل جوال
باتفاقا
بح ذ

المتح ذذدو األمريييذ ذ ال ارع ذذي األكب ذذر والحص ذذري لعمليذ ذ الةذ ذ م ذذي الش ذذرر األوة ذذت

التفاوض التي أجرااا الفلةطاناان واإلةرائالاان منذ مفاوضا

مدريذد 1991م مذرو اكر

الوض النهائي المتعررو والمةتمرو دون التوصل إلى حل.

أوةلو 1993م وصوالك لمفاوضا

ونظ ذ اكر ألامي ذ الذذدور األمرييذذي وتذذىرار ذذي مةذذىل الص ذراع الفلةذذطاني اإلة ذرائالي

الموقذذف األمرييذذي ودور ذذي المفاوضذذا

ذ ا المقترحذذا

المفاوضا

األمرييي ذ التذذي قذذدم

نذذه مذذن المفاذذد

ورريتذذه لمةذذتقبل األغ ذوار ذذي التةذذوي الةياةذذي
الفلةذذطاني اإلة ذرائالي

ذذي المفاوضذذا

ي عام 2000م وعام 2013م.

والتذذي بذذر

وذلذذك مذذن

ذ ا جذذولتي

-6-3-1الموقف األمريكي في مفاوضات كامب ديفيد 2000م:

الفلةطاني
حاذ

لقذذد شذذهد

الفت ذرو مذذا بذذان العذذام  1993والعذذام  2000تح ذوال

واي ترو تولي الرئيس األمرييي الديمقراطي "بال يلانتون" الحيم

إن اذذذ الفت ذرو شذذهد

تحري ذاك نشذذطاك لحذذل القضذذي الفلةذذطاني

التحريذذر الفلةذذطاني واةذرائال برعاي ذ أمريييذ
عذذن اتفذذار أوةذذلو الذذذي وق ذ

الفلةطاني

انطلق ذ

.

وقبل نهاي والي الرئيس األمرييي بال يلانتون الراني

مةذ عشذذر اومذاك بحضذذور يلانتذذون وعر ذذا

الصراع الفلةطاني اإلةرائالي (قري 2005

دعا إلى عقد مفاوضذا

وجذذر المفاوضذذا

للتةذوي النهائيذ ذي

ذذي  11اولاذذو 2000م لمذذدو

وبذذاراك بهذذدأ التوصذذل إلذذى اتفذذار حذذوا القضذذايا الرئيةذ لحذذل
 )45وم تعرر الوصوا إلى حلوا لمجمذل القضذايا نتاجذ

الفجذذوو الكباذرو ذذي مواقذذف الطذذر ان تقذذدم يلانتذذون بمقترحذذا
الضذف التر يذ

مذذن ذ ا ذذتح قن ذوا

ة ذري بذذان منظم ذ

منذذذ العذذام  1991وأرمذذر جهوداذذا ذذي العذذام 1993

منتج ذ يامذذل ديفاذذد الرئاةذذي ذذي والي ذ مري نذذد األمرييي ذ

تةوي

ا الفترو "2001-1993م"

يمذذا بعذذد ذذي "واشذذنطن" برعاي ذ "يلانتذذون" الذذذي اةتشذذعر أامي ذ حذذل القضذذي

باعتباراا مصدر توتر ي المنطق

لكنها مقترحا

دراماتييي ذ ذذي مجريذذا

القضذذي

للتقريذذل بانهمذذا ويىةذذاس للتفذذاوض للوصذذوا إلذذى

غار ميتوب بنا على طلذل بذاراك والتذي تضذمن  :انةذحال إةذرائال مذن  %95مذن

وضذم بذاقي المنطقذ إلذى إةذرائال ذذي إطذار تبذادا أ ارضذي ودولذ من وعذ الةذ ح وعلذذى أن

تنش ذذر إةذ ذرائال قواته ذذا عل ذذى ط ذذوا نه ذذر األردن و ذ ذي األغذ ذوار و ذذى حالذ ذ وج ذذود تهدا ذذد عة ذذيري م ذذن الش ذذرر
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(غنذذام 2013
وصذل

وتضمن

 )136وبعذذد شذذل مفاوضذذا

إليذ المفاوضذذا
اآلتي:

وقذدم اقت ارحذذا

يامذذل ديفاذذد حذذاوا ال ذرئيس يلانتذذون يةذذر الجمذذود الذذذي

جداذذدو اةذتلهمها مذذن جملذ المناقشذا

التذذي جذذر

-1انةحال إةرائالي من  %96-94من أراضي الضف التر ي لصالح الدول الفلةذطاني

ب ذذان  %6-4م ذذن أ ارض ذذي الض ذذف التر يذ ذ تش ذذمل الكت ذذل االة ذذتيطاني

ذي يامذذل ديفاذذد
مذ تبذادا أ ارضذي

مقاب ذذل نة ذذب تب ذذادا  1:3م ذذن أ ارض ذذي

إةذرائال وضذذم نحذذو  %80مذذن المةذذتعمرين ذذي الكتذذل االةذذتيطاني دا ذذل األ ارضذذي الفلةذذطاني
المةتعم ار المحيط بالقدس وحتى مشارأ مدان أريحا.

-2وجود دولي ال يمين ةحبه إال بموا ق الطر ان بحا

اتولى اذا الوجود الدولي مراقب تطباا االتفار بان

الجذذانبان ويذذتم تنفاذذذ انةذذحال إة ذرائالي مذذن المنذذاطا علذذى مذذد ر ذ
الدولي ي المنطق

ةذذنوا

ويذذتم تذذدريجياك إح ذ ا التواجذذد

و ى نهايذ اذذ الفتذرو ابقذى تواجذد إةذرائالي صذتار ذي مواقذ رابتذ ذي األغذوار اضذع

لةلط القوو الدولي لمدو ر

ةنوا

من الم اطر التي تهدد إةرائال.

إضا ي

اذ الفترو ي حال وجود تطو ار إاجابيذ تحذد

ويمين تقلي

-3دولذ لةذذطاني من وع ذ الة ذ ح وةذذيطرو لةذذطاني علذذى المجذذاا الجذذوي م ذ م ارعذذاو حاجذذا
مجذذاا التذذدريل والعمليذذا

واالحتفذذال بذذر

إلعذذادو النظذذر بعذذد عشذذر ةذذنوا

وأةمر 2014

منهذذا " يتلذ

محطذذا

لإلنذذذار المبيذذر ذذي الضذذف التر ي ذ

إة ذرائال ذذي

وةذذتكون عرض ذ

وأي تتااذذر ذذي وضذذعها ييذذون باتفذذار الطذذر ان (غنذذام 2013

 92و.( FMEP 2000

مذن ذ ا قذ ار و العذذرض األمرييذذي للحذذل الذذدائم ذي مفاوضذذا

التةذذوي الةياةذذي
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اصذ يمذذا اتعلذذا

بمة ذذىل الح ذذدود واألم ذذن نج ذذد أنه ذذا تلب ذذى مطال ذذل الجان ذذل اإلةذذرائالي وتتجاا ذذل الحق ذذور الةياة ذذي والة ذذيادي
للشذعل الفلةذطاني مذن ناحيذ تذدعو الحتفذال إةذرائال بذذىكبر عذدد مذن المةذتعم ار
األراضي وتتجاال أن اذ المةتعم ار أقيم

مذذن ذ ا عمليذ تبذذادا

بطريق غار شرعي على األ ارضذي الفلةذطاني المحتلذ

ورغذم

ذلك ن المشيل تكمن ي موق اذ المةتعم ار الجاوةياةى التىكاد مر ك على بقا المةتعم ار المحيط

بالقذذدس وحتذذى مشذذارأ أريحذذا يعنذذي أن الدول ذ الفلةذذطاني ةذذتولد مقةذذم إلذذى شذذطرين شذذمالي وجنذذو ي واذذو

األم ذذر ال ذذذ ة ذذييون ل ذذه تىرا ارت ذذه عل ذذى األوض ذذاع الجاوةياة ذذي للدولذ ذ الفلة ذذطاني
الجت ار ذذي ذذي إقلذذيم الدولذ الفلةذذطاني
للبحر الماذ

ويفصذذل القذذدس عذذن الضذذف التر يذ

م ذذن ذ ذ ا منذ ذ التواص ذذل

ويحذذرم الفلةذذطاناان مذذن المشذذاطىو

يمذا أن العذرض انتهذك الةذيادو الفلةذطاني مذن ذ ا الةذماح ببقذا وجذود إةذرائالي ذي منذاطا

الضف التر ي ةوا من

ا تمري قوا

إةذرائالي أو وجذود محطذا

اإلنذذار والتذي تذم ر ذت تذرو وجودامذا

باتفار الطر ان واذو مذا يعنذي وحةذل التجر ذ مذ اةذرائال أنهذا لذن تلتذ م بذىي تعهذد أو اتفذار اذذا باإلضذا
إلى انتهاك الةيادو الجوي لفلةطان من

تتوقف اوماك.

الواليذا

ا مراعاو حاجا

ورغذم ذلذذك مارةذ
ا ذذو مع ذذروض عل ذذاهم إالﱠ أن الذ ذرئيس الفلة ذذطاني عر ذذا

إةرائال ي مجاا العمليا

والتدريل والتي لذن

المتحذذدو ضذذتطاك شذذداداك علذى الجانذذل الفلةذذطاني مذن أجذذل القبذذوا بمذذا
123

ر ذذض الموا قذ ذ عل ذذى ا ذذذا الط ذذرح ألنه ذذا ال تلب ذذي

طموحا

المفاوضذا

الشعل الفلةطاني و هذا شذل

النهائيذ لحذل القضذي الفلةذطاني برعايذ أمريييذ

بذان الفلةذطاناان واإلةذرائالاان بشذيل ال ذ

يين دور الواليا المتحدو ن يهاك ذي المفاوضذا
والي الرئيس "يلانتون" دون الوصوا ألي نتائإل تًذير.
-6-3-2الموقف األمريكي في مفاوضات كيري 2014-2013م:
م وصوا الرئيس باراك أوباما للحيم ي الواليا

ولذم

للنظذر وانتهذ

المتحدو عام 2009م وصذدور تصذريحا

القذادو

األمريياان وعلى رأةهم الرئيس أوباما حوا حل الدولتان ووقف االةتيطان يذان التفذارا ةذاد الموقذف حيذاا

مواقف جدادو لإلدارو األمرييي
ال ذ ذرئيس أوبامذ ذذا الرئاة ذ ذ
المفاوضذذا

المبعذ ذذو األمرييذ ذذي جذ ذذورج ماتشذ ذذل إعذ ذذادو األط ذ ذراأ إلذ ذذى طاول ذ ذ
بعذذد عذذامان دون حذذدو أي تقذذدم ذذي المفاوضذذا

بداي ذ العذذام 2012م والتذذي انته ذ

(أةذذمر 2014
إةرائال.

بذ ذذدأ

قد تفضي إلى تقدم ذي مةذار التةذوي الةياةذي
محذ ذذاوال

 )138نتاج ذ التعن ذ

بان الجذانبان وذلذك لبحذ

وتشجي يل منهما على القيذام ب طذوا

المحادرذذا

اإلة ذرائالي وضذذعف القذذدرو األمرييي ذ علذذى ذذرض أي الت ذ ام علذذى

الةذبل الةذتئناأ المفاوضذا

ملموةذ تهذدأ إلذى اعذادو الرقذ بانهمذا وعلذى مذدار تةذع أشذهر مذن

الميوييذ ذ لل ذذو ير يا ذذري ة ذذعى م ذذن

والجذ ذوال

مذن ذ ا تضذاا الفجذوو بذان الطذر ان

لهذذا للوص ذذوا إل ذذى اتف ذذار إط ذذار اتض ذذمن جميذ ذ

القضذذايا الرئيةذ ويذذتم تنفاذذذ علذذى م ارحذذل وقذذد تقذذدم الجانذذل األمرييذذي بمقترحذذا
ي البداي على الترتابا

يشف لصذحيف "اذآرتس" العبريذ

األمني ي األغوار (الج يرو ن
عذن بعذض االقت ارحذا

تذذم عرضذذها علذذى الجذذانبان

 )2013ويان مةروا إةذرائالي يباذر قذد

األمنيذ التذي وضذعتها الواليذا

األ م بان الجانبان :الفلةطاني واالةرائالي واةتكماا المحادرا
الترتابا

التقريبي ذ

و ي أبريل2013م أعلن و ير ال ارجي األمرييي جون ياذري عذن مبذادرو أو مةذعى جداذد الةذتئناأ

المفاوضا

ري

بعذد مذرور عذام علذى تذولى

المتحذدو لتةذوي تلذك

ةعياك للوصوا إلى اتفار شذامل وقذاا :إن

االمني والحدود اي القضي الجواري التي اتم النقذاش علاهذا ذي الفتذرو الحاليذ

األمريي ذذي نج ذذون يا ذذرين صذ ذ
.)2013

( لةطان اإل باري

يارت ذذه العاشذ ذرو للمنطقذ ذ من ذذذ ب ذذد المفاوض ذذا

وقذذد تذذم الكشذذف عذذن أاذذم المقترحذذا

األمرييي ذ للمفاوضذذا

الفلةذذطاني اإلة ذرائالي

الذرئيس محمذذود عبذذاس وتتقذذاط مذ مذذا يشذذفته صذحيف اذذآرتس اإلةذرائالي
مجموع من المقترحا
 "-1أن تعاد قوا
بقذذا ق ذوا

التي تعني أكرر بالترتابا

األمني

دون الحدا

االحت ا اإلةرائالي انتشاراا من الضف التر ي

للح ذذدا

حاذ

تضذذمن

وأن و يذر ال ارجيذ
ع ذذن تل ذذك القض ذذي

والتذذي لذذم انيراذذا

ال طذ األمريييذ

عن مصار القدس ومن أبر اا:

ذ ا تذرو أر ذ ةذنوا

بشذيل تذدريجي وأن

االحذذت ا ذذي األغ ذوار وعلذذى طذذوا الحذذدود م ذ األردن مشذذروط بمذذد الت ذ ام الفلةذذطاناان بالمعذذااار

ويطمذئن اإلةذرائالاان تمامذاك وقذد تمتذد اذذ
األمني اإلةذرائالي وأن ًاربذ الفلةذطاناون حةذن الةذلوك بمذا ارضذي ً
المدو إلى  100عام أو أكرر بيرار إذا لم ًاربتوا ذلك.

-2أن يشذذارك األمريياذذون ذذي مراقب ذ ن ذ ع ة ذ ح الدول ذ الفلةذذطاني باةذذت دام الطذذائ ار بذذدون طيذذار ورح ذ
مصورو يقوم بها الجيش األمرييي على غرار تنظيم رح
ي مرتفعا

الجوالن.
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اتفاقا

ك االرتبذاط األمرييذي بذان إةذرائال وةذوريا

-3أن تكذذون اإلدارو مشذذتري للمعذذابر مذذن قبذذل إةذذرائال والةذذلط الفلةذذطاني علذذى طذذوا المعذذابر الحدودي ذ مذذ
المتحذذدو وةذذتبقى منطق ذ األغ ذوار الفلةذذطاني منطق ذ عةذذيري متلق ذ

األردن مذ إمياني ذ وجذذود ممرذذل للواليذذا

ألن الجذذيش اإلة ذرائالي اذذو القذذوو المري يذ التذذي ةذذتكون موجذذودو ذذي اذذذ المنطقذ

ياري حر يًّا.

-4تتبنى ال ط األمرييي الطلبا
ومصذذادر الميذذا ووضذ محطذذا

اإل باري

بحةذذل مذذا جذذا ذذي تصذريح

اإلةرائالي لجهذ الةذيطرو األمنيذ علذى المعذابر مذ األردن ويذذلك األجذوا

إنذذذار مبيذذر علذذى قمذذم جبذذاا الضذذف التر يذ (طذذارر همذذي  2014و لةذذطان

.)2013

مما ةبا اتبان أن الموقف األمرييي تجا القضايا المطروح للمفاوضا

من انتها مفاوضا

وبعد ر ر عشر عامذاك

يامل ديفاد 2000م لم يحر تقدماك ملموةاك يمين البنا واالعتماد عليه ألنه يةتجال
المتحدو بانما يان الموقف األمرييي عام 2000م يطذرح

للمطالل اإلةرائالي الحلاف االةتراتاجي للواليا
انةذذحال إة ذرائالي مذذن األغ ذوار علذذى مذذدار ر ذ

ويةذذتبدا بق ذوا

ةذذنوا

إةرائالياك من األغوار م البقا ي مناطا أمني لفتذ ار طويلذ
بالمعااار األمني اإلةرائالي واربا

دولي ذ

نجذذد الاذذوم يطذذرح انةذذحاباك

وأن تكذون مشذروط بمذد التذ ام الفلةذطاناان

أي أن التقدار ةييون إةرائالي قت.

حةن الني

بذذل أكرذذر مذذن ذلذذك إذ تبنذذى الموقذذف األمرييذذي يلي ذاك المطالذذل األمني ذ اإلة ذرائالي ذذي األغ ذوار وعلذذى
الحذذدود مذ األردن واذذو مذذا أكذذد المبعذذو األمرييذذي للةذ م ذذي الشذذرر األوةذذت "مذذارتن أنذذديك" عنذذدما يشذذف

لقادو المنظما

الاهودي األمرييي  " :أن ياري يض بعذان االعتبذار أن ال تتعذارض طتذه مذ األمذن القذومي

اإلةذ ذرائالي" (ال رو ذذى 2014

ا ارع ذذى

 )213وا ذذو م ذذا يعن ذذى أن الط ذذرح األمريي ذذي ل طذ ذ المفاوض ذذا

المطالذذل اإلة ذرائالي ويتبنااذذا دون أي ذ م ارعذذاو للحقذذور الفلةذذطاني ومطذذالبهم العادل ذ ذذي دول ذ مةذذتقل وذا
ةيادو على األراضي المحتل عام1967م.

ج

-6-3-3الموقف األمريكي من مستقبل األغوار الفلسطينية:
تنطلا الواليا

المتحدو ي تحداد رريتها لقضايا الصراع اإلةرائالي الفلةطاني من رريتها لطبيع
وما الذ

ال تقذارن الع قذ بهذا بىيذ ع قذ مذ أيذ دولذ عر يذ

الع ق االةتراتاجي م اةرائال التذي يانذ
ولذذذلك نذذه ال يميذذن بذذىي حذ ٍ
ذاا مذذن األح ذواا صذذل االةذذتراتاجي األمرييي ذ عذذن االةذذتراتاجي اإلة ذرائالي
عناصر الت طيت االةتراتاجي لك الدولتان متدا ل ومترابط ي يرار مذن األمذور الواليذا

تمامذ ذاك بالرري ذذا االة ذذتراتاجي اإلةذ ذرائالي

ألن

المتحذدو تذرمن

وأن أمنه ذذا وةذ ذ متها ا ذذو ال ذذذي يض ذذمن اة ذذتقرار المنطقذ ذ

واة ذذتقرار

المصذالح األمريييذ اهذا) ) Aruri 1993. p2لذذلك نجذد المواقذف األمريييذ دائمذاك مذا تكذون أقذرل لتبنذي
المواقف اإلةرائالي .

مذ ذذن ذ ذ ا ح ذ ذ

اإلةرائالي

وتحلاذ ذذل المقترحذ ذذا

األمرييي ذ ذ الةذ ذذابق

حوا قضايا الوض الدائم ي التةوي الةياةي

األغوار ي المفاوضا

من

ا النقاط اآلتي :

125

التذ ذذي قذ ذذدم

للمفاوضذ ذذا

الفلةذ ذذطاني

يمين االةذتدالا علذى الرريذ األمريييذ لمةذتقبل

-1إن اإلدارو األمريييذ ال تذذر ذذي األغذوار جذ اك مذذن الةذذيادو اإلةذرائالي
ألن المقترحذذا

األمرييي ذ تضذذمن

إطار تةوي ةياةي .

اإلشذذارو إلذذى حذذدود عذذام 1967م م ذ تبذذادا أ ارضذذي وترتابذذا

-2تتبنى اإلدارو األمريييذ الموقذف اإلةذرائالي وتذتفهم الحاجذا
وتطرح ترتابا

بذذل جذ اك مذذن الةذذيادو الفلةذذطاني

االةذت ارتاجي واألمنيذ إلةذرائال ذي األغذوار

أمني تلبي المطالل اإلةرائالي ي األغوار وال تتعارض م األمن القومي اإلةرائالي.

-3اناك غموض ذي الموقذف األمرييذي حذوا المنذاطا األمنيذ التذي ةذتبقى تحذ
مذذن حا ذ
اها.

أمني ذ ذذي

المةذذاحا

الةذيطرو اإلةذرائالي

ةذوا

أو تحداذذد المواض ذ والمواق ذ الجت ار ي ذ لهذذا أو المذذدو ال مني ذ إلنهذذا التواجذذد اإلة ذرائالي

-4المقترحذذا األمرييي ذ ذذي مةذذىل الترتابذذا األمني ذ تتنذذاقض يلي ذاك م ذ الموقذذف األمرييذذي الرةذذمي الذذداعي
إلقام ذ دول ذ لةذذطاني ذا ةذذيادو وقابل ذ للحيذذاو ومتصذذل جت ار ي ذاك حا ذ إنهذذا تمذذس بشذذيل يامذذل مض ذمون
الةيادو الفلةطاني على األرض والحدود واألجوا

وتجعل من الدول الفلةطاني يياناك وظيفياك ملحقاك ب ةرائال.

-6-4المبحث الثالث :مستقبل األغوار في التسوية السياسية :رؤية استشرافية
حرص

الجاو ولاتكا اإلةرائالي على إعادو رةم ال ريط الجاوديمت ار ي ي األغوار بمذا اتماشذى مذ

م ططاتها الرامي إلى جعل المنطق ويىنها أراضي متنا ع علاها من

ا اقت ع الةيان الفلةطاناان منهذا

وتم يذذا وحذذدتها الجت ار يذ و الةياةذذي عبذذر إقامذ المةذذتعم ار علذذى امتذذداد المنطقذ وجلذذل الاهذذود المهذذاجرين

للةذذين اهذذا ومصذذادرو األ ارضذذي واقام ذ الجذذدران العا ل ذ والحذواج الفاصذذل والطذذرر االلتفا يذ
أدوا

للجاو ولاتكا التوةعي ذي األغذوار ورغذم أن الجاو ولاتكذا اإلةذرائالي حققذ

وجميعهذذا تعذذد

أقصذى مذا يميذن أن تصذل

إليذذه ذذي أطماعهذذا الرامي ذ للةذذيطرو علذذى األغ ذوار إال أن مشذذروعها االةذذتعماري االةذذتيطاني ذذي األغ ذوار قذذد
شل عملياك ي جذل أعداد يبارو من المةتعمرين.
واو األمر الذي د

الجاو ولاتكا اإلةرائالي للتريا على الدواعي األمني ي ةذعاها إلبقذا ةذيطرتها

علذذى األغذوار باعتبذذار المنطقذ ضذذرورو حاويذ يجذ مذذن نظريذ األمذذن القذذومي اإلةذرائالي وأن نذ ع الةذذيادو
األمني اإلةرائالي عنها بمراب إع ن حرل أو أن اذا األمر ةارد إلى الحرل.
و ي الةنوا

األ ارو اةتتل

إةرائال الظروأ الفلةطاني الحالي من انقةام ةياةي وجت ار ي وحالذ

تشذذرذم وضذذعف باإلضذذا إلذذى األوضذذاع اإلقليمي ذ والدولي ذ الراان ذ
األرض و ق ذاك لرغباتهذذا الجاو ولاتكي ذ

ذذي ذذرض الحقذذائا الديموجت ار ي ذ علذذى

ت ار ذذا ذلذذك م ذ حمل ذ إع مي ذ واةذذع تهذذدأ إلقنذذاع ال ذرأي العذذام بىامي ذ

بعض المناطا ي الضف التر ي ألمن إةرائال ومةتقبلها ةوا على جانل الجاو ولاتكا الدا ليذ مذن ذ ا

حشذذد أر عذذام إة ذرائالي اذذدعم اذذذا التوجذذه أو علذذى صذذعاد الجاو ولاتكذذا ال ارجي ذ مذذن ذ ا يةذذل الموقذذف
األمرييي الحلاف الجاوةتراتاجى إلةرائال بجانبها وذلك باعتبذار اذذ المنذاطا ال يميذن االةذتتنا عنهذا ذي
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أي تةذذوي ةياةذذي قادم ذ

ألةذذبال جاوديمت ار ي ذ واةذذتراتاجي د اعي ذ ومائي ذ

وبالتذذالي اجذذل أن اذذتم ضذذمها

إلةرائال أو ضمان تواجد إةرائالي طويل األمد ي أي حل نهائي م الفلةطاناان.

المرحليذ

و نا ك على ما ةبا ن الجانل اإلةرائالي قد ري على الجوانل األمنيذ ذي االتفاقيذا
م ذ الجانذذل الفلةذذطاني ومذذن المريذذد أنذذه ةذذاري علاهذذا ذذي مفاوضذذا الوض ذ الذذدائم مذذدعماك موقفذذه بر ر ذ

اعتبا ار رئية اي:

-1أامي موق الضف التر ي ي المفهوم األمني االةتراتاجي الشامل إلةرائال.
-2إحباط أي قدرو مةتقبلي للفلةطاناان لتهداد مراك الةيان الرئية ي إةرائال ومناطقها الحاوي .
-3حماي المةتعم ار واألمن الش صي للمةتعمرين الةيما ي المناطا المتا م للتجمعا
انط قذاك مذذن اذذذا التصذذور عملذ

اةتباقي تفرض من

الفلةطاني .

الجاو ولاتكذذا اإلةذرائالي علذذى حةذذم ياراتهذذا علذذى األرض ي طذذوو

لها شذروطها للتةذوي الةياةذي ذي أيذ مفاوضذا
حا

تقوم به إةرائال على األرض و ان ما تطالل به ي المفاوضا

مذن ذ ا الذر ت بذان مذا

مةذتقبلي

نجد حيوم نتنيااو تقذوم بشذن أكبذر
وتهجار الةيان

وأوة اجم على األغوار منذ تولاها الحيم و اص ضمن ةياة ادم المنا ا والمنشآ

ومصذادرو األ ارضذي واقامذ الجذذدار العذا ا علذى طذذوا نهذر األردن وجميعهذا تحمذذل معذاني وتطبيقذا
ضد األرض واإلنةان.

مناقش مةتقبل األغوار من الناحي الجاو ولاتكي حةل رري الباح

-6-4-1الحقائق الجيوبوليتكية وأفاق التسوية السياسية:

من

الحذذرل

ا المحاور اآلتي :

مذ ذذا أن تقذ ذذرر حةذ ذذم مصذ ذذار الص ذ ذراع اإلة ذ ذرائالي الفلةذ ذذطاني مذ ذذن ذ ذ ا عملي ذ ذ الة ذ ذ م التذ ذذي تبذ ذذدأ

بالمفاوضا

وتنتهي بالوصوا إلى تةوي ةياةي

دولذ لةذذطاني ذا

التي من المفترض أن تردي ي نهاي المطاأ إلى إقام

ةذذيادو ومتصذذل جت ار يذاك وقابل ذ للحيذذاو إال أن اذذذا األمذذر أصذذبح صذذعباك ذذي ضذذو الذذرر

الجاو ولاتكيذ ذ اإلةذ ذرائالي القائم ذ ذ

والوق ذذائ التذ ذذي رض ذذتها إة ذ ذرائال عل ذذى األرض باإلضذذذا إل ذذى المطالذذذل

والشروط التي تضذعها إةذرائال للوصذوا إلذى التةذوي الةياةذي

و ذى األغذوار الفلةذطاني يرةذ

الجاو ولاتكذا

اإلةذرائالي مجهوداتهذذا الراميذ للةذذيطرو علذذى المنطق ذ مذذن ذ ا :االةذذتعمار االةذذتيطاني والطذذرر االلتفا ي ذ
والجدران العا ل والحواج الفاصل

والةيطرو األمني على مناطا واةذع مذن األغذوار

الموارد المائي والموارد الطبيعي واألراضي ال راعي ال صب .

اصذ المنذاطا ذا

اذ ذذر الباح ذ ذ أن تحلاذ ذذل الواق ذ ذ الجاو ذ ذذولاتكى لنغ ذ ذوار يظهذ ذذر جلي ذ ذاك مذ ذذن ذ ذ ا توضذ ذذيح أمذ ذذاكن
المةذذتعم ار ومةذذاحاتها والطذذرر االلتفا ي ذ التذذي تر طهذذا بذذبعض وتر طهذذا بالذذدا ل اإلة ذرائالي ويذذذلك مواق ذ
القواعد العةيري اإلةرائالي والمناطا األمني المتلق

إلى المةاحا

وةطها التجمعا

(.)4.7

ومواقذ الحذواج العةذيري والجذدران العا لذ

األ ر المصنف (ج) وال اضع للةيطرو اإلةرائالي األمني والمدني الكامل
الةياني الفلةطاني باألغوار والتذي أشذبه مذا تكذون بذالرقول المع ولذ
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باإلضذا

والتي تظهر ذي

انظذر ال ريطذ رقذم

حا ذ

واذذى المةذذاح المحظذذورو أمذذام

تةذذيطر "إة ذرائال" علي ذاك علذذى  %85مذذن مةذذاح األغ ذوار الفلةذذطاني

تف ذذتح ا ذذذ المن ذذاطا أم ذذام

الفلة ذذطاناان ب ذذدواعي م تلفذ ذ يم ذذا اب ذذان الج ذذدوا رق ذذم ( )4.13و ذذى نف ذذس الوقذ ذ

المةتعمرين الاهود اللذان بلغ عذددام ذي العذام  2012حذوالى 7664مةذتعم اكر مذو عان علذى  32مةذتعمرو

منتشرو على طوا امتداد األغوار ار ا ذلك اج ار ا

متةارع ذي الةذنوا

األ اذرو اةذتهد

التضذاا علذى

الةذ ذذيان وتهجاذ ذذرام اص ذ ذ ذ ذذي المنذ ذذاطا المصذ ذذنف (ج) ومذ ذذن ذ ذ ا وةذ ذذائل متعذ ذذددو مرذ ذذل " اذ ذذدم المنذ ذذا ا
واةتهداأ األمن الش صي للمواطنان الفلةذطاناان مذن قبذل المةذتعمرين والجذيش ومنذ إقامذ أيذ

والمنشآ

مباني أو مشاري ةوا عام أو اصذ

وتقااذد حريذ الةذيان مذن والذى األغذوار ومنذ حفذر أو تطذوير بذار

الميذذا والذذتحيم ذذي يميذ الضذذخ مذذن اآلبذذار والتهجاذذر المرقذ
اإلج ار ا

الكرارو.

وتشار اإلج ار ا

تض عقبا

والذذدائم للةذذيان يمذذا ةذذبا اإلشذذارو وغاراذذا مذذن

اإلةرائالي على األرض بىنها ماضي ي م ططاتها ال اص بهذ المنطق

تعاا أي رص أمام أي تقدم حقيقي للوصوا إلى تةذوي ةياةذي

إلى تحقاا اد ان:

حاذ

وأنهذا

تةذعى مذن ذ ا ذلذك

األول :العم ذذل عل ذذى ذذرض األم ذذر الواقذ ذ عل ذذى األرض بم ذذا يحق ذذا مص ذذالحها الحاويذ ذ ويي ذذرس وجودا ذذا ذذي
المنطق

واةت دام ذلك ورق رابح ي أي مفاوضا

مةتقبلي م الفلةطاناان.

الثــاني :الضذذتت علذذى الفلةذذطاناان للقبذذوا بشذذروطها للتةذذوي الةياةذذي

واذا ر ضذوا ذ ن إةذرائال ماضذذي ذذي

تنفاذ اةتراتاجاتها تجا األغوار.

ومن أجل تكريس ذلك تةتتل إةرائال حال التى م التي يعاني منها الجانل الفلةطاني وتريذ علذى

الحلذوا الج ئيذ واالنتقاليذ

واةذترمر حالذ االنقةذذام الفلةذطاني ومذا نذذتإل عنهذا مذن انقةذذام ةياةذي وجت ار ذذي

والذي أوجد حال من الضعف والتفيك لمرةةا

منظم التحرير الفلةطاني وللةلط الفلةطاني

الت اماتها تجا عملي الة م واةذتت ا اذذا الواقذ لتحقاذا أطماعهذا الجاو ولاتكيذ
وانما ي يل الضف التر ي

بياملها.

إرنا االنت ابا

لذيس ذي األغذوار حةذل

لفرض ةياة األمر الواق وتتاار ال ريطذ الجاوديمت ار يذ لن ارضذي الفلةذطاني

إن حيومذ ذ نتني ذذااو يم ذذا الحيوم ذذا

األراضي الفلةطاني

للتهرل من

الت ذذي ة ذذبقتها تة ذذعى إل ذذى تحقا ذذا م ذذا اتف ذذا مذ ذ أطماعه ذذا ذذي

وأنها ضد حذل الذدولتان وضذد قيذام دولذ لةذطاني

يمذا عبذر عذن ذلذك صذراح نتنيذااو

األ ارو ي مارس 2015م عندما أعلن أنه ةيعارض إقام دول لةطاني لو أعاد انت ابذه

هو اريد دول حدوداا الجدار و ذدون القذدس واألغذوار ويذر ض العذودو لحذدود 1967م علذى اعتبذار أن اذذ

الحدود غار قابل للد اع عنها.

و ى المقابل يصر الو د الفلةطاني على انةحال إةذرائالي يامذل مذن الضذف إلذى طذوط ال اربذ مذن

اوناذذو عذذام  1967م ذ الموا ق ذ علذذى تبذذادا محذذدود لن ارضذذي م ذ ضذذمان الةذذيادو الفلةذذطاني علذذى الحذذدود

الشرقي م األردن ويمين لقوا

دولي متفا علاها أن تراقل تطباا ما اتم االتفار عليه ي الوض النهائي
128

وعليذذه ذ ن يامذذل أ ارضذذي األغذوار ومنطقذ شذذمالي البحذذر الماذ
االحت ا اإلةرائالي لها بالكامل.

وير الباح  :أنه بعد ةبع عشر عاماك من المفاوضذا

النهائي ما ال

الصذ اجذذل انهذذا

اذذي أ ارضذذي لةذذطاني

الةياةذي مذ إةذرائال حذوا قضذايا الوضذ

إةرائال مصرو على مواقفها بشىن الةيطرو على األغوار تحذ

مةذميا

الحفذال علذى األمذن

اإلةذرائالي واذذو األمذذر الذذذي اتنذذاقض مذ الحقذذور المشذذروع للشذذعل الفلةذذطاني ذذي إقامذ دولتذذه الفلةذذطاني

ذا

الةذذيادو علذذى يامذذل األ ارضذذي الفلةذذطاني المحتلذ عذذام1967م وبمذذا أن الوصذذوا إلذذى التةذذوي الةياةذذي

وحل قضايا الوض الدائم يقتضي التفاوض على أةاس توا ن الحل ووض أليا

تنفاذ مبادئ وق ار ار عملي

الة م القائم على مبادل األرض بالة م وتطباا قراري مجلس األمن رقم"  "338 242وليس المفاوضذ

علذذى حقذذور الش ذعل الفلةذذطاني واذذذا اتطلذذل ر ذ عصذى األمذذن اإلة ذرائالي مذذن دوالاذذل عملي ذ الة ذ م لاذذتم

تشيال أليا

الحل الةياةي الدائم والعادا.

إن تعرر المفاوضا

ي الجوال

الةابق ووصولها إلى طريذا مةذدود ذي الجولذ األ اذرو "-2013

2014م" يعيذذس مذذد التصذذادم الواضذذح بذذان الرري ذ اإلة ذرائالي واأل ذذر الفلةذذطاني
التةذذوي بشذذىن مةذذىل األغ ذوار ذذي المفاوض ذا

الحاليذ ذ ذذي األغذ ذوار الفلة ذذطاني
الفلةذذطاناان يمذذا أن ةياةذذا

ذذي ظذذل الذذرري الجاو ولاتكي ذ

تح ذذوا دون أي تق ذذدم ذذي مة ذذار المفاوض ذذا

الحيوم ذ اإلة ذرائالي حذذوا األمذذن ت ااذذد

ويذذدلل علذذى أن ذذار

والمطالذذل األمني ذ اإلة ذرائالي
ح ذذوا التة ذذوي الةياة ذذي مذ ذ

م ذ الطذذرح األمرييذذي األ اذذر ومذذن

ي ظذل الوضذ الفلةذطاني الذراان واذو مذا

غار المنتظر أن تًقدم الحيوم اإلةرائالي على تقديم أي تنا ال
يعقذذد الوصذذوا إلذذى تةذذوي ةياةذذي ذذي المذذد المنظذذور مذذا لذذم تط ذ أر تتاا ذ ار جذري ذ ذذي الةذذاح اإلة ذرائالي
واإلقليمي والدولي

تبدا مةار األحدا

وتد

باتجا تحقاا تةوي ةياةي عادل وشامل .

-6-4-2نحو استراتيجية وطنية فلسطينية:

تشذ ذذار الوقذ ذذائ الماداني ذ ذ اإلة ذ ذرائالي علذ ذذى األرض بىنهذ ذذا ماضذ ذذي ذ ذذي محذ ذذاوال

تحقاذ ذذا أاذ ذذدا ها

الجاو ولاتكيذ ذي األغذوار و ذرض األمذذر الواقذ الذذي يصذذعل الرجذوع عنذذه مةذتقب ك واذو مذذا تحذاوا إةذرائال

إقنذذاع المجتمذ الذذدولي بذذه األمذذر الذذذي اتطلذذل مذذن الجانذذل الفلةذذطاني العمذذل علذذى وضذ اةذذتراتاجي وطنيذ
واضذذح وحا م ذ ذذي مواجه ذ الجاو ولاتكذذا اإلة ذرائالي

اآلتي :

وللوصذذوا إلذذى ذلذذك اجذذل العمذذل مذذن ذ ا المحذذاور

المحور األول :على المستوى الوطني الفلسطيني.
-1العمل علي إنها االنقةام الدا لي وتحقاذا الوحذدو الوطنيذ

علذى أةذس وطنيذ ورريذ لةذطاني واضذح

ومحددو األاداأ والوةائل وقابل للتنفاذ لمواجه األطماع الجاو ولاتكي اإلةرائالي التوةعي

الوحذذدو الوطني ذ

بدون اةتعادو

ذ ن األ طذذار ةذذتهدد القضذذي الفلةذذطاني والشذذعل الفلةذذطاني وتجعلنذذا عذذاج ين عذذن القيذذام

بمهماتنا الكفاحي يما انبتي لتحقاا أادا نا الوطني .
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-2تميان المواطنان الفلةطاناان من الصذمود ومواجهذ الممارةذا
المشذذاري التنمويذ وتطذذوير البنيذ التحتيذ

اإلةذرائالي ذي األغذوار مذن ذ ا إقامذ

واةتص ذ ح األ ارضذذي ال راعي ذ ودعذذم المذ ارعان وتعماذذر مذذا ا ذدمر

االحت ا وتعويض المواطنان المتضررين من ممارةا

االحت ا.

-3التعامل مذ يا ذ منذاطا األغذوار علذى أنهذا وحذدو جت ار يذ واداريذ واحذدو ولذيس عبذر التقةذيما
أليذا

والةياةي القائم حالياك بمذا يضذمن وحذدو العمذل المرةةذاتي والشذعبي ويعذ
ويدعم صمودام.

-4إنشذذا صذذندور للتنمي ذ ودعذذم اإلةذذيان ذذي األغ ذوار لمواجه ذ ادعذذا ا

اإلداريذ

التواصذل مذ المذواطنان

إة ذرائال بذذىن األغ ذوار ارغ ذ مذذن

الةذيان وذلذذك بتشذجي الفلةذذطاناان علذى الةذذين ذذي األغذوار وتقذذديم التةذهي

ال مذ لذذلك بهذذدأ يذذادو

الكرا ذ ذ الة ذذياني

اصذ ذ ذذي المن ذذاطا المه ذذددو بالمص ذذادرو والمن ذذاطا المج ذذاورو للمة ذذتعم ار لوق ذذف حفه ذذا

-5االن راط الواة

ي المقاوم الشعبي ل حت ا بيل أشيالها بما ي ذلك التصدي ل ةتعمار االةتيطاني

وتوةعها ولتميان الوض الديمت ار ي الفلةطاني ي األغوار.

والمةذتعمرين وتحويذذل يذذل شذذبر مذذن األرض الفلةذذطاني التذذي يصذذادراا االحذذت ا إلذذى ةذذاح جداذذدو ل شذذتباك

الجم ذذاااري مع ذذه وتش ذذيال ق ذذو ض ذذتت لة ذذطاني مرةة ذذي وش ذذعبي
الفلة ذذطاني الوطنيذ ذ والش ذذعبي

تش ذذيل عنص ذذر ق ذذوو وتحش ذذاد للطاق ذذا

واة ذذترماراا ذذي إط ذذار مقاومذ ذ االح ذذت ا وم ططات ذذه التوة ذذعي

ذذرغم إب ذذداع

الجم ذذااار ذذي تق ذذديم النم ذذاذج المتع ذذددو والمتط ذذورو لهذ ذذا النض ذذاا إال أن ذذه ل ذذم يى ذذذ م ذذدا يم ذذا انبت ذذي يم ذذا أن
مةااما

القو الةياةي والوطني أقل بيرار من قدرو اذ القو ومن الحد األدنى المقبوا منها.

-6تفعاذذل وتكراذذف العمذذل اإلع مذذي والجمذذاااري لتةذذليت الضذذو علذذى معانذذاو الةذذيان وتوعي ذ ال ذرأي العذذام
ويفضذذح الممارةذذا

الفلةذذطاني وتشذذياله بمذذا ا ذذدم المصذذالح الوطنيذ

الجاو ولاتكيذ اإلةذرائالي التوةذذعي ذذي

األغوار و ى باقي الضف التر ي .

المحور الثاني :على مستوى العالقة مع إسرائيل.

-1وض رري لةطاني واضح للتعامل م الجانذل اإلةذرائالي ذي يذل مذا اتعلذا بمةذار التةذوي الةياةذي

من

ا تحداد األاداأ والوةائل واألولويا

الفلةطاني

والتمةك بالمرجعيا

أو القذ ار ار األمميذ ال اصذ بالقضذذي الفلةذذطاني " يىةذذاس أليذ مفاوضذذا

المواقف واالدعا ا

اإلةرائالي ويىنها أمر واق .

-2إج ار مراجع ةياةي ووطني ي النهإل واألدا التفاوضي
عل ذذى ي ذذار حص ذذري ا ذذو المفاوض ذذا

مذ إةذرائال وعذذدم االنجذرار و ار

اص بالعدوا عن االةتراتاجي القائم حالياك

وا تب ذذار أورار الق ذذوو الفلة ذذطاني واةتنهاض ذذها ذذي مواجهذ ذ التط ذذرأ

اإلةرائالي واذا او األةلول األنجح يبدال للنهإل التفاوضي الحالي الذي ربذ

عاماك.

-3تحةان عناصر القوو ي المفاوضا

الدولي ةوا " القانون الدولي

من

شذله علذى مذد ةذبع عشذر

ا :التةلح باإلجماع الوطني وبموقف شعبي لةطاني يعبر

عنذذه مذذن ذ ا المقاوم ذ الشذذعبي الةذذلمي ال ار ض ذ لنطمذذاع اإلة ذرائالي
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باإلضذذا إلذذى تحداذذد دقاذذا لهذذدأ

المفاوضا

ي ظذل اةذتمرار إةذرائال ذي ةياةذتها الراميذ إلذى ذرض الوقذائ علذى األرض واذو األمذر الذذي

يفضح الممارةا

اإلةرائالي وييشف الموقف اإلةرائالي أمام الرأي العام.

-4أن تكذذون الع قذ مذ إةذرائال مبنيذ علذذى التبادليذ
واالنتقائيذ ذذي التعامذذل مذ القضذذايا الفلةذذطاني

األمني بمد التقدم بالعملي الةياةي .

ولذذيس االرتهذذان لحةذذن النيذ لذذد الجانذذل اإلةذرائالي

وعذذدم القبذذوا بتج ئذ الحلذذوا والقضذذايا ور ذذت مةذذىل التنةذذاا

-5إعادو إحيا وتفعال ةياة المقاطع الشذامل إلةذرائال علذى الصذعاد االقتصذادي والرقذا ي وغاراذا وطنيذاك

وقوميذاك ودوليذاك وانذذاك العداذذد مذذن مرشذ ار النجذذاح الممينذ علذذى اذذذا الصذذعاد والتذذي يميذذن تطويراذذا وتفعالهذذا

يورق ضاغط على االحت ا والمةتعمرين الجارمان على األراضي الفلةطاني .
المحور الثالث :على المستوى اإلقليمي والدولي.

-1تفعال الع قا

ةبل معالج المشي

الفلةطاني م الدوا الشقيق ي اإلقليم اص الدوا المرررو والتشاور والتنةاا معها ي
الناتج عن المواجه م إةرائال لكن ي إطار صيان القرار الوطني المةتقل.

-2العمل م الشقيق األردن لتطوير موقف موحد من مفهوم الترتابا
وضمن منظوم إقليمي لمواجه االدعا ا

األمني ي األغوار وعلى نهر األردن

اإلةرائالي حوا الم اوأ األمني القادم من الشرر.

-3تفعاذذل الق ذرار األممذذي بمذذنح دول ذ لةذذطان دول ذ م ارقذذل ذذي األمذذم المتحذذدو بالذذذاال إلذذى االنضذذمام إلذذى
المرةةذذا

الدولي ذ ة ذوا التابع ذ لنمذذم المتحذذدو أو التذذي ارجهذذا

اص ذ محيم ذ الجنايذذا

العدا الدولي ومجلس حقور اإلنةان لمحاةب االحت ا على جرائمه من جه
وتو ار المرجعيا

الدولي ذ ومحيم ذ

ولما لذذلك مذن تذىرار إاجذابي

الدولي المةاعدو لكفاح شعبنا ضد االحت ا وةياةاته لن ع الشرعي الدولي عن االحت ا

واج ار اته العنصري .

-4التحرك الدولي ضذمن رريذ ةياةذي ووطنيذ ذا
يقذذوم علذذى اةذذتعادو القضذذي الوطنيذ لميانتهذذا الدوليذ

طذاب ةياةذي ودبلوماةذي احت ار ذي ذي المحا ذل الدوليذ
وجعذذل قذ ار ار األمذذم المتحذذدو ذا

القضي الفلةطاني اي المرجعي األةاةي للعملي التفاوضي .
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الصذذل بىةذذبال نشذذو

-7الخاتمة

وعليذذه ذ ن اذذذ الد ارة ذ التذذي تتنذذاوا األغ ذوار الفلةذذطاني ذذي مفاوضذذا

التةذذوي الةياةذذي "د ارة ذ

جاو ولاتكيذ ذ " توض ذذح مجموعذ ذ مذ ذذن الحق ذذائا وتب ذذان الم ذذاطر التذ ذذي ته ذذدد الفلة ذذطاناان ديمت ار يذ ذاك وجت ار ي ذ ذاك

وةياةذذياك مذذن أجذذل العمذذل علذذى مواجه ذ األبعذذاد الجاو ولاتكي ذ اإلة ذرائالي ذذي األغ ذوار الفلةذذطاني وأطماعهذذا
التوةعي والتي ةييون لها تىرار ةلبي على الدول الفلةطاني المةتقبلي .
ولقد لص

الدراة إلى مجموع من النتائإل والتوصيا

-7.1النتائج:

يما الي عرض ألام النتائإل التي توصل

واي يما الي:

إلاها الدراة :

-7.1.1أظهر الدراة أن منطق األغوار الفلةطاني "مادان الدراة " تشيل إقليم ذا ش صي طبيعي وم ايا
متفردو واي ذا

أامي جاوةتراتاجي للفلةطاناان لتمتعها بال صائ

اآلتي :

-1من الناحية الجغرافية :تشيل األغوار الفلةطاني  %20من مةاح الضذف التر يذ
المنذذاطا الفلةذذطاني
الفلةطاني

يمذذا أن األغ ذوار ذا

المةذاح األكبذر بذان

موق ذ اةذذتراتاجي اذذام إذ تشذذيل األغ ذوار القطذذاع الش ذرقي للدول ذ

ومنطق الحذدود والعبذور للضذف التر يذ علذى العذالم وصذمام التواصذل مذ االمتذداد العر ذي شذرقاك

وحلق وصل مهم بان المذدن الفلةذطاني الرئيةذ

لذذلك هذي مهمذ لناحيذ ترةذيم الحذدود الةياةذي والةذيادي

للدول الفلةطاني حةل حدود عام 1967م يما أنها تشرأ علذى نهذر األردن والبحذر الماذ

واذو مذا يعنذي

حا المشذاطىو والمشذاري ذي يامذل الحقذور الواقعذ دا ذل حذدود اذاتان المنطقتذان بمذا اهذا المصذادر المائيذ
والطبيعيذ

وبالتذذالي الةذذيطرو وييفيذ إدارو المصذذادر المشذذتري اهمذذا يضذذاأ إلذذى ذلذذك أاميذ المنطقذ لنمذذن

القومي الفلةطاني ولتىمان حذدود الدولذ الفلةذطاني

وم ال ارج.

ولضذمان حريذ التواصذل اإلقليمذي دا ذل الضذف التر يذ

-2مــن الناحيـــة الديمغرافيــة :يان ذ

األغ ذوار عذذامرو بىالهذذا الفلةذذطاناان منذذذ القذذدم وحتذذى احت لهذذا مذذن قبذذل

اةذرائال عذذام 1967م التذي عمذذد

مذن ذ ا أدواتهذا الجاو ولاتكيذ إلذذى تفريذغ المنطقذ مذن ةذذيانها وةذذعاها

لتتااذذر تريابتهذذا الديمت ار ي ذ لصذذالح الاهذذود المةذذتعمرين لذذذا أصذذبح

يرا ذ ةذذياني رغ ذذم مةذذاحتها الواةذذع

األغ ذوار مذذن أقذذل المنذذاطا الفلةذذطاني

ل ذذذلك هذذي تعتبذذر مهم ذذه لمةذذتقبل الدول ذ الفلة ذذطاني يمنطق ذ تط ذذوير

عمراني يمين اةتت لها ي بنا المراك العمراني واةتيعال األعداد المت اادو مذن الةذيان وت فاذف الضذتت

الةياني المتمري

ي المدن الفلةطاني الرئية .

-3مــن الناحيــة الحضــارية :تمرذذل األغذوار جذ اك أصذذي ك مذذن تذذاريخ وحضذذارو الشذذعل الفلةذذطاني وتحذذوي ذذي

دا لهذا الكراذر مذن ت اررذذه ورقا تذه فاهذا أريحذا أقذذدم المذدن علذى وجهذ األرض ونهذذر األردن لمذا لذه مذن ميانذ
اص ذ ودور ذذي صذذياغ الحيذذاو منذذذ تشذذيل ويذذذلك البحذذر الما ذ

ومذذا لذذه تذذاريخ ع ذريض تشذذهد لذذه االرذذار

الميتشف من حوله يضاأ إلى ذلذك مذا يقذرل مذن  80موقذ أرريذاك وتنوعذاك حضذارياك واررذاك إنةذانياك مهمذاك لذذلك
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اتطل ذ الفلةذذطاناون للعمذذل علذذى بع ذ اذذذ اإلقلذذيم لييذذون منةذذجماك م ذ دور الحضذذاري واإلر التذذاري ي الذذذ
طه عبر ال من والم ون االقتصادي الذ انطوي عليه.

-4مــن الناحيــة االقتصــادية :تتمتذ األغ ذوار بمذوارد طبيعيذ واقتصذذادي يبا ذرو أامهذذا و ذرو األ ارضذذي ال راعي ذ
وغنااذذا بالمصذذادر الطبيعيذ و ذذو رو الميذذا ذذي باطنذذه وعلذذى ةذذطحه يضذذاأ إلاهذذا المذوارد الطبيعي ذ

ال صذذب

يمذا أن األغذوار تمرذل بائذ ةذياحي ريذدو اذذ المماذ ا

للبحر الماذ

اقتصادي عدادو أامها قطاع ال ارعذ والصذناع والةذياح

مذ يذذل المنذذاطا الفلةذذطاني األ ذذر

يميذن اةذتت لها ذي تطذوير قطاعذا

ويذذلك قطذاع اإلةذيان والتطذوير و تنذاغم وتكامذل

وبالتذذالي المةذذاام ذي تطذذوير اقتصذذاد م داذذر نظذ اكر لمذذا ةذذبا شذذيل

األغوار أامي جاوةتراتاجي للفلةطاناان يج أةاةي من دولتهم الموعودو .

-7.1.2أدري

لنةبال اآلتي :

الجاو ولاتكا اإلةرائالي أامي األغوار الجاوةتراتاجي مبي اكر وةع

-1تمرذذل األغذوار القطذذاع الحذذدودي الشذرقي للضذذف التر يذ المحتلذ
بيةذذان شذذماالك حتذذى البحذذر الما ذ

جنوب ذاك لذذذا اعتبرتهذذا "إة ذرائال" ذا

اآلمن وع قتها بالعالم العر ي عموماك والفلةطاناان صوصاك.

للةيطرو على اذا اإلقليم

الممتذد بطذذوا  70يذذم اوائيذاك تقريبذاك مذذن
ميان ذ حاوي ذ بالنةذذب لحذذدوداا األمني ذ

-2تعتبذذر األغ ذوار منطق ذ اصذذل جت ار ي ذاك وديمت ار ي ذاك بذذان الضذذف التر ي ذ ومحيطهذذا العر ذذي مذذن الشذذرر مذذن
ا إش ار ها على مان طبيعي او نهر األردن.

-3تمتذ ذ المنطقذ ذ بمذ ذوارد مائيذ ذ و اذ ذرو اصذ ذ مي ذذا نه ذذر األردن والح ذذوض الشذ ذرقي باإلض ذذا إل ذذى أ ارض ذذاها
ال صب

وموارداا الطبيعي واالقتصادي

-7.1.3نظ اكر ألامي األغوار الجاوةتراتاجي

اص ي منطق البحر الما .

ن الجاو ولاتكا اإلةرائالي اعتبرتها مجاالك حاويذاك للتوةذ

اهذا

يحقا لها مجموع من األاداأ الحاوي المتمرل باآلتي:

-1أنها مجاالك أرضياك او ر إلةذرائال عمقذاك اةذتراتاجياك يمنطقذ عا لذ تذو ر لهذا اإلنذذار المبيذر وتمنذ تعذرض
عمقها االةتراتاجي ل طر الهجوم من الشذرر ويذذلك لمنذ تطذوير بنيذ تحتيذ " لإلراذال" ذي الضذف التر يذ
مةتقب ك.

-2أنها مجذاالك حاويذاك مائيذاك اتمرذل بالةذيطرو علذى يامذل المذوارد المائيذ لنهذر األردن باإلضذا للةذيطرو علذى

البحر الما

واةتت ا موارد الطبيعي واالقتصادي

واعتبار ااتان المنطقتان ضمن مجالها الحاوي.

-3المجذذاا الحاذذوي االقتصذذادي والذذذي ات طذذى حذذدود الضذذف التر يذ

باعتبذذار المنطقذ واح ذ اةذذترمار اائل ذ

ل قتصاد اإلةرائالي ومنطق تكامل اقتصادي م المناطا اإلةرائالي األ ر .

-4ةياةياك ن الةيطرو على األغوار تةتهدأ محاصرو الدول الفلةطاني المةتقبلي ي إطار طور إةرائالي
محي ذذم ويمنذ ذ التواص ذذل الجت ار ذذي ب ذذان الض ذذف واألردن إض ذذا إل ذذى منذ ذ ح ذذل ال ذذدولتان والقض ذذا عل ذذى يذ ذرو

اةتق لها الةياةي واالقتصادي.

لذذذلك ذ ن منطقذ األغذوار تعتبذذر مجذذاالك حاويذاك بالنةذذب "إلةذرائال" ومذذن انذذا يذذىتي اشذذتراط بقذذا قواتهذا المحتلذ
منتشرو على امتداد نهر األردن ي أي اتفار تةوي اتم التوصل إليه م الجانل الفلةطاني.
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الجاو ولاتكا اإلةذرائالي مجموعذ مذن األدوا

-7.1.4اةت دم

بما اتناةل وم ططاتها المةتقبلي

-1االستعمار االستيطاني :من

لتتااذر التريابذ الجاوديمت ار يذ ذي األغذوار

ولفرض األمر الواق ومنها:

على الميا وشا الطذرر االتفاقيذ

ا مصادرو األراضي واالةتي

المةتعم ار للةيطرو على أكبذر مةذاح مذن األرض و لذا تواجذد ديمت ار ذي اهذودي ذي المنطقذ

الذي أد إلى تم يا الوحدو الجت ار ي والةياةي لنغوار.

أقيمذ

واذو األمذر

-2الجداران والحواجز العازلة :وتعد من أ طر المشاري الجاو ولاتكي التوةعي ي الفترو األ اذرو يونذه ارةذم
الحدود بان الفلةطاناان واإلةرائالاان ويعتبر طوو اةتباقي لترةيم حدود الدول الفلةطاني المةتقبلي
من المفترض أن تشمل جمي أراضي األغوار بما اها نهر األردن والبحذر الماذ

1967م.

-3التهجير القسري للسكان :اةت دم
والمنشى

التي اد

أةالال التهجار المرق

والتي

الواقعذ ضذمن حذدود العذام

والذدائم باإلضذا إلذى ةياةذي اذدم المنذا ا

إلى إعادو تو ي الةيان وتفريغ المناطا المراد الةيطرو علاها من ةيانها العرل.

-7.1.5األةذذاس ذذي أيذ تةذذوي للةذ م مذ إةذرائال اذذو إقامذ الدولذ الفلةذذطاني علذذى يامذذل األ ارضذذي التذذي
األمر الواق

احتلتها إةرائال عام 1967م ومن الواضح أن المطالل اإلةرائالي واج ار ا

إ ذراغ اذذذا المضذذمون مذذن معنذذا وبالتذذالي ذ ن اإلبقذذا علذذى أي ذ أج ذ ا مذذن األغ ذوار تح ذ
اإلة ذرائالي

ذي األغذوار تعنذي
الةذذيطرو العةذذيري

يعن ذي أن أج ذ ا م ذذن األ ارضذذي الفلةذذطاني ة ذذاتم اةذذترنائها وضذذمها إلةذذرائال واذذو األمذذر ال ذذذي

ةييون له تىرا ار يبارو على مةتقبل الدول الفلةطاني ي جوانل عدو منها:

-1الجانـــب السياســـي :ة ذذتكون الدولذ ذ الفلة ذذطاني محاصذ ذرو م ذذن ي ذذل الجه ذذا
األوصذذاا ومقةذذم إلذذى يانتونذذا

مع ولذ

م ذذن قب ذذل إةذ ذرائال ومقطعذ ذ

وال تتمتذ باالةذذتق ا الفعلذذي وال تمذذارس ةذذيادتها وةذذلطتها العملي ذ

علذذى األرض وةذذتكون غاذذر قابلذ للحيذذاو واالةذذتمرار وةذذتبقى اضذذع وتابعذ بشذذيل مباشذذر أو غاذذر مباشذذر
ألوامر وايمن إةرائال ومصالحها الةياةي واألمني واالقتصادي .

-2الجانـــب األمنـــي :إن بق ذذا الة ذذيطرو العة ذذيري والمواقذ ذ العة ذذيري والمن ذذاطا األمنيذ ذ وأي مة ذذتعم ار

ذذي

األغوار او بمراب إبقا الفلةطاناان ي حال مواجه واةذتنفار دائذم مذ الجذيش اإلةذرائالي الذذي ةذييون لذه
الحا ي التد ل ي أي وق

الضرورو األمني لذلك وو قاك لما اذ ار القذادو األمناذون

وأي ميان يلما اةتدع

الميلفون بتو ار الحماي والحفال على األمن.

-3الجانـب االقتصــادي :ةذالحا الضذذرر بمةذاحا
األردن والتذي تعتبذر مذن أكرذر منذاطا الضذف التر يذ

واةذذع مذن األ ارضذي ال راعيذ
صذوب وصذالح لل ارعذ

اصذ تلذك المحاذيذ لنهذذر
ويذذلك حرمذان الفلةذطاناان

من الوصوا إلى ميا نهذر األردن ومشذاري الفلةذطاناون ذي حقذوقهم المائيذ الجو يذ واالةذتي
وجه حا باإلضذا إلذى حرمذانهم مذن حذا المشذاطىو ذي البحذر الماذ

مذواردو الطبيعيذ

واذذو مذذا الحذذا باالقتصذذاد الفلةذذطاني ةذذائر ادحذ

وحياو ومةتقبل المواطن الفلةطاني وعلى البائ والدول الفلةطاني .
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علاهذا بذدون

وبالتذالي حرمذانهم مذن حقذوقهم ذي

وييذذون لذذذلك تبعذذا

مذذدمرو علذذى أمذذن

-7.1.6نتاج شل مشروع الضم الكلى لنغذوار تةذعى الجاو ولاتكذا اإلةذرائالي عبذر مشذروعها األمنذي ذي
األغ ذوار علذذى ضذذم أج ذ ا مذذن األغ ذوار إلذذى ةذذيادتها تح ذ
اةتئجار دائم أو مرق

اما:

م تلف ذ تبذذادا أ ارضذذي منذذاطا أمني ذ

مةذذميا

وجميعها يعنى اةتمرار االحت ا وةذوأ تصذر علذى االحتفذال بمنطقتذان جتذ ار اتان
على ميا نهر األردن واألحذواض المائيذ

-1المنطقة المحاذية لنهر األردن :والتي ةتتيح إلةرائال االةتي

الجو يذ ذ والجوان ذذل ال راعيذ ذ واالقتص ذذادي ذذي منطقذ ذ غنيذ ذ بمواردا ذذا ومنذ ذ التواص ذذل الجت ار ذذي ب ذذان الض ذذف

واألردن.

-2المنطقة الواقعة ما بين البحر الميت والقدس :والتذي ةذتتيح إلةذرائال إحيذام ةذيطرتها علذى البحذر الماذ
واالةتي

على موارد الطبيعي من جه

الدول الفلةطاني من جه راني .

-7.1.7بذذالرغم مذذن أن جمي ذ الحيومذذا

وتقةيم الضف التر ي إلى قةمان عرضذاان لتةذهال الةذيطرو علذى
بضذذرورو بقذذا األغ ذوار تح ذ

الةذذيادو

اإلةرائالي لضرو ار األمن اإلةرائالي يما تدعي إال أن اذا الموقف من مةتقبل بقا األغوار تح

الةذيادو

اإلةذ ذرائالي
العةذذيري

ل ذذم يع ذذد موح ذذداك ل ذذد قطاع ذذا

اإلة ذرائالي المتعاقب ذ تمةذذي

عدا ذذدو م ذذن المجتمذ ذ اإلةذ ذرائالي اصذ ذ ذذي ص ذذفوأ المرةةذ ذ

باإلضذذا إلذذى غيذذال اإلجمذذاع الذذوطني اإلة ذرائالي مذذن مةذذىل األغ ذوار حا ذ

توجذذد وجهذذا

نظذذر

متوا ي حوا مةىل الضم أو االنةذحال واذو األمذر الذذي يميذن اةذترمار واعتبذار ريذن أةاةذي ذي مواجهذ

الموقذف الةياةذي للحيومذ اإلةذرائالي بذذر ض االدعذا ا

وعلذذى الموقذف الفلةذذطاني الرةذمي التشذذداد

األمنيذ

علذذى أن اتفاقي ذ ة ذ م حقيقي ذ م ذ الفلةذذطاناان تذذو ر ع ق ذ طبيعي ذ بذذان الطذذر ان وتقلذذل مذذن دوا ذ الت ذذوأ

األمني اإلةرائالي.

-7.1.8الموقذذف األردنذذي المعلذذن مذذن مةذذىل األغذوار اتطذذابا مذ المواقذذف الفلةذذطاني

ويذذر ض أيذ ةذذيطرو

إةرائالي على األغوار.

-7.1.9ا دواجيذ ذ الموق ذذف األمريي ذذي الرة ذذمي ه ذذو اري ذذد الة ذذيادو الفلة ذذطاناان عل ذذى األغذ ذوار م ذذن الناحيذ ذ
النظريذ ذ
الحاجذذا

الفلةطاني

إال أن مواقف ذذه العمليذ ذ م ذذن المطال ذذل اإلةذ ذرائالي

ت ذذدا عل ذذى أن ذذه اتبن ذذى الموق ذذف اإلةذ ذرائالي وي ذذتفهم

األمني ذ اإلة ذرائالي ذذي األغ ذوار ويطذذرح حلذذوا أقذذرل للمواقذذف اإلة ذرائالي وعلذذى حةذذال الحقذذور
واو األمر الذي انفى عنه صف الوةيت الن يه والمحااد ي عملي الة م.

-7.2التوصيات:
بع ذذد ع ذذرض النت ذذائإل الت ذذي توص ذذل

إلاه ذذا الد ارةذ ذ

االةتفادو منها واي:

-1العم ذذل بة ذذرع عل ذذى وضذ ذ اة ذذتراتاجي لة ذذطاني متكاملذ ذ
التوةذعي

وارةذذا رريذ قذادرو علذذى الصذذمود والمواجهذ

يمي ذذن اقتذ ذراح بع ذذض التوص ذذيا

الت ذذي يمي ذذن

لمواجهذ ذ األطم ذذاع الجاو ولاتكيذ ذ اإلةذ ذرائالي

مذن ذ ا العمذذل علذذى تقذديم الذذدعم المذذادي والمعنذذوي

الفوري والمةتمر للمواطنان الفلةطاناان المتضررين من الممارةا

أرضهم والحالول دون تهجارام.
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اإلةذرائالي

وذلذك لتع يذ صذمودام علذى

-2اإلةذراع ذذي قيذذام الحيومذ الفلةذذطاني بتنفاذذذ مشذذاري البنيذ التحتيذ مذذن شذذبيا
وشا وتعباد الطذرر لذر ت التجمعذا

الكهر ذذا والميذذا والمجذذاري

الةذياني الفلةذطاني مذ بعضذها ومذ المذدن الفلةذطاني األ ذر

لتع يذ

التواج ذذد الة ذذياني والعم ارن ذذي الفلة ذذطاني ودع ذذم مش ذذاري اإلة ذذيان ذذي ي ذذل من ذذاطا األغذ ذوار و اصذ ذ بجذ ذوار
المةتعم ار

لمن

حف المةتعم ار مةتقب ك وعدم التقاد باإلج ار ا

باإلضذذا إلذذى إعذذادو بنذذا مذذا اهدم ذه االحذذت ا مذذن منذذا ا ومنشذى
أراضي راعي جدادو والمةاعدو على تةويا منتجا

الم ارعان.

التذي يفرضذها االحذت ا علذى األرض

والعمذذل علذذى دعذذم الم ذ ارعان واةتص ذ ح

-3االةذذتفادو مذذن الموقذذف الذذدولي الذذذي مرلتذذه اللجن ذ الر اعي ذ ذذي عذذام2012م باعتبذذار المنذذاطا "ج" حاج ذ
حاوي للفلةطاناان وللدول الفلةطاني

والد وا ي مذي ار تفاام م الدوا المهم إلقام وتطذوير المشذاري

التنموي ي األغوار لحةم الجدا حوا ميان اذ المناطا ي الوعي الدولي.

-4وضذ اةذذتراتاجي لةذذطاني
ا

اصذ بالعمذذل مذ المجتمذ الذذدولي لفذذرض القذذانون الذذدولي علذذى إةذرائال يمذذا

المةتعم ار وةرق الموارد الطبيعي

وادم المنا ا وتهجار الةيان م التريا على الصورو اإلنةاني

التي أوجدتها الجاو ولاتكا اإلةرائالي ي األغوار.

-5الةذذعي لبلذذورو جاو ولاتكذذا لةذذطاني وطنيذ تري ذ علذذى التعامذذل م ذ ال يذذا ار المتاح ذ ذذي إطذذار المصذذلح
الوطني العليا ومواجه التحديا

الجاو ولاتكي المفروض علاها من قبل إةذرائال وعذدم القبذوا بىيذ اتفاقذا

حذذوا" تذذىجار أ ارضذذي تبذذادا أ ارضذذي محميذذا

طبيعي ذ " م ذ إة ذرائال ذذي إطذذار مشذذي

إةرائال إنما ييون ذلك بعد قيام دول لةطان المةتقل وذا

الةيادو وليس ي ظل االحت ا.

-6الةعى من أجل تطوير مجموع حجإل أمني مقنع مقابل الحجإل األمني اإلةرائالي
العملي لإلشياال

وشذذروط تطرحهذذا

وطرح بعض الحلوا

األمني غار تلك المبني على رضي حةن الني عند الطرأ األ ر يما تفعل إةرائال.

-7العمل م المملك األردني الهاشمي لتطوير موقذف موحذد مذن مفهذوم الترتابذا
نهذذر األردن وض ذذمن منظومذ ذ إقليمي ذ لمواجهذ ذ االدع ذذا ا

الشرر.
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األمنيذ ذي األغذوار وعلذى

اإلة ذرائالي ح ذذوا الم ذذاوأ األمني ذ القادمذ ذ م ذذن

قائمة المصادر والمراجع
أوالً :الوثائق:

-1األمذذم المتحذذدو وثيقـــة اتفـــاق إعـــالن المبـــادا بشـــأن ترتيبـــات الحكـــم الـــذاتي المؤقـــت المرر ذ
1993/11/8م المنشورو على موق األمم المتحدو ناويورك.

-2األمذذم المتحذذدو وثيقــة اتفــاق القــاهرة حــول فطــاع غــزة ومنطقــة أريحــا المنشذذورو علذذى موق ذ األمذذم

المتحدو ناويورك.

-3البنك الدولي وريق رقم " "AUS2922الضفة الغربية وقطـاع غـزه االقتصـاد الفلسـطيني ومسـتقبل

المنطقة ج ،المرر

2013/10/2م الصادرو عن ميتل منطق الشرر األوةت وشماا إ ريقيا.

ثانياً :الكتب العربية والمترجمة:

-1األمم المتحدو ( )2008قضية فلسطين في األمم المتحدة منشو ار إدارو اإلع م بذاألمم المتحذدو
ناويورك

 -2الت طذذيت الفلةذذطاني مري ذ

( )2010ق ـراءات اســتراتيجية "رؤيــة غيــور ليالنــد لحــل الــدولتين

الةن  3العدد  5مري الت طيت الفلةطاني غ

-3ج ذذارودي رج ذذا

لةطان

( )1996األســـاطير المؤسســـة للسياســـية اإلســـرائيلية دار الت ذذد العر ذذي ط1

القاارو

-4جبذذر يحاذذى ( )2014أوراق وقــائع مــؤتمر ســدنة الغــور أريحــا وشــاطئيها "البحــر والنهــر" دائ ذرو
نابلس لةطان

المعارأ الفلةطاني بجامع النجاح الوطني

-5الجه ذذا المريذ ذ ي لإلحص ذذا الفلة ذذطاني ( )2012التعـــداد الزراعـــى ،2010-النتـــائج النهائيـــة-
محافظة أريحا واألغوار رام

– لةطان

-6الجهذذا المريذ ي لإلحصذذا الفلةذذطاني ( )2013كتــاب فلســطين اإلحصــائي الســنوي  2013رقذذم
 14رام

لةطان

-7دائ ذرو شذذرون المفاوضذذا
اإلصدا ار

رام

منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية )2011( ،نظذذر علذذى المفاوضذذا

لةطان

-8الدباغ مصطفى مراد ( )1991بالدنا فلسطين مإل 1ر 2بارو

قة ذذم

لبنان

-9دوغان ألكةندر ( )2004أسس الجيوبوليتكا-مستقبل روسيا الجيوبوليتيكى ترجم  :عماد

حاتم ط 1دار الكتال الجداد المتحدو بارو

لبنان

-10ري ذذاض محم ذذد ( )1979األصـــول العامـــة فـــي الجغرافيـــا السياســـية والجيوبوليتـــك "دراســـة
تطبيقيه على الشرق األوسط" ،ط 2دار النهض العر ي

-11ال يتونذ ذ ذ للد ارة ذ ذذا

واالةتش ذ ذذا ار

الغربية" " 2011 1993مري ال يتون

مريذ ذ ذ

بارو

137

بارو

لبنان

( )2012االســـــتيطان اإلســـــرائيلي فـــــي الضـــــفة
لبنان

-12ةذذلط الميذذا الفلةذذطاني

( )2010تطــوير األغ ـوار الفلســطينية ،خطــة تطــوير

و ارو ال ارع ذ

لةطان

مصادر المياه في محافظات األغوار رام

-13الةاد حةان عدنان ( )1989التوسـع فـي االسـتراتيجية اإلسـرائيلية دار النفذائس باذرو
لبنان

- 14شرال محمد محمد ( )1987معجم بلدان فلسطين دار المىمون للت ار

دمشا ةوريا

-15شر ل يماا ( )1998الموسوعة الجغرافية للوطن العربي ط 1دار الجال بارو

لبنان

-16شلاف اريه ( )1985خط الدفاع فـي الضـفة الغربيـة :وجهـة نظـر إسـرائيلية ترجمذ غذا ي
الةعد

دار الجلال للنشر عمان األردن

للدراةا

يوااللمبور مالا يا

-17صذذالح محةذذن محمذذد ( )2002دراســات منهجيــه فــي القضــية الفلســطينية مري ذ ال يتون ذ
واالةتشا ار

الذذد ( )1986االســتعمار االســتيطاني للمنــاطق العربيــة المحتلــة خــالل عهــد الليكــود

-18عااذد

" "1984-1977ط 1مرةة الدراةا
-19أبو عر

نيقوةيا قبر

الفلةطاني

عبد الذرحمن ( )1984وادي األردن "دراسة تحليليه للخواص البيئيـة واالقتصـادية
العر ي

والسياسية "جمعي الدراةا

القدس لةطان

-20غنيم أحمد ( )2000الحدود أوال ،ط 1أ ذار المعر ذ

أكاديميذ المةذتقبل للتفياذر اإلبذداعي

لةطان

 -21همي عبد القذادر ( )1999واقع ومستقبل االستراتيجية اإلسرائيلية "تحديات القرن القادم"
وائل للنشر والتو ي

-22القدس المفتوح
-23قريذ ذ

عمان األردن
جامع

أحم ذذد ( )2005فــــي الطريــــق إلــــى الدولــــة الفلســــطينية "الةذ ذ م المعل ذذا "2-ط1

المرةة العر ي للد ارةا
-24قيط ذ

( )1999جغرافيا فلسطين غ

لةطان

لبنان.

والنشر بارو

أماذذر ( )2008المســـتوطنات اإلســـرائيلية فـــي الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزه-دراســـة

جيوبوليتيكية مطبع دار المنارو غ

-25مجم اللت العر ي

لةطان

( )2010معجم المصطلحات الجغرافية ط 1القاارو مصر

-26مةلم ةذامي ( )1997محافظة أريحـا فـي خطـط التنميـة واالسـتثمار لـدى السـلطة الوطنيـة

الفلسطينية والقطاع الخاص مرةة امر يان للطباع والتصوير القدس لةطان

-27مصذذالحه نذذور الذذدان ( )1997أرض أكثــر وعــرب أقــل "سياســة الترانســفير اإلس ـرائيلية فــي

التطبيق 1996-1949م" ط 1مرةة الدراةا

الفلةطاني

بارو

-28مصذذالحه نذذور الذذدان ( )2001إس ـرائيل الكبــرى والفلســطينيون-سياســة التوســع - 1967
2000م ط 1مرةة الدراةا

الفلةطاني

بارو
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-29منصذذور يماذذل ( )2011دليــل إس ـرائيل العــام مرةةذ الد ارةذذا
رام

ح يران .2011

-30منظمذ التحريذذر الفلةذطاني
للطباع والنشر والتو ي

-31الموة ذذوع الفلة ذذطاني

دائذرو الرقا ذ  1990موســوعة المــدن الفلســطينية ط 1األاذذالي

دمشا ةوريا

( )1984م ذذإل 1ر(2

دمشا

-23الماذ ذ ان لحق ذذور اإلنة ذذان مريذ ذ

-ك) إص ذذدار اائذ ذ الموة ذذوع الفلة ذذطاني

( )1997االســـتيالء علـــى األرض واالســـتيطان ومضـــايقة

المزارعين في طوباس واألغوار الشمالية ،ةلةل البح
-33نحذذاس ذذاد

الفلةذذطاني

ط 1باذذرو

الماداني رام

لةطان

( )2012إســـرائيل واألغـــوار "بـــين المفهـــوم األمنـــي واســـتراتيجيات الضـــم "

المري الفلةطاني للدراةا

اإلةرائالي -مدار مرةة األيام رام

لةطان

-34أبذذو نح ذذل أة ذذام ( )2012الدولـــة الفلســـطينية بـــين الفكـــرة والواقـــع العملـــي مريذ ذ باحذ ذ
للدراةا

الفلةطاني واالةتراتاجي

بارو

لبنان.

-35اارون على أحمد ( )1998أسس الجغرافيا السياسية دار الفير العر ي القاارو مصر

-36الهاتى صبري ذارس ( )2000الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيوبوليتيكيـة ط 1صذفا
للنشر والتو ي

عمان

ثالثاً :الرسائل العلمية:

 -1أةمر أحمد جمال ( )2014الموقف األمريكي من إقامة الدولة الفلسطينية "من كلينتون إلى
أوباما ،"2012-1993،رةال ماجةتار غار منشورو جامع األ ار بت و

 -2إعبي

إحةان ( )2005المياه وأثرها في توجيه االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية

رةال ماجةتار غار منشورو جامع النجاح نابلس لةطان

 -3ب ا إبراايم ( )2010االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية وأثره على التنمية السياسية
رةال ماجةتار غار منشورو جامع النجاح نابلس لةطان

 -4جبر ب ا ( )2005تأثيرات الجدار الفاصل على التنمية السياسية في الضفة الغربية رةال
ماجةتار غار منشورو جامع النجاح نابلس لةطان

 -5حامد راشد ( )2009استراتيجية تطوير الهيئات المحلية في منطقة أريحا واألغوار رةال
ماجةتار غار منشورو جامع النجاح الوطني

نابلس لةطان

 -6دح ن محمد ( ،)2013تطور نظرية األمن اإلسرائيلية وأثرها على األمن القومي المصري
رةال ماجةتار غار منشورو جامع األ ار غ

لةطان

 -7درويش عبدا لة م ( )2013أثر االختالل في شروط التفاوض الفلسطيني اإلسرائيلي وأثره
على حل القضية الفلسطينية رةال ماجةتار غار منشورو جامع النجاح نابلس لةطان
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 -8ملت مصطفى عبد الة م ( )2009موقف دول الطوق العربية من الصراع الفلسطيني
اإلسرائيليى" ،"2001-1993رةال ماجةتار غار منشورو جامع القدس القدس لةطان

 -9ة مه ياةر ( )2008السياسة المائية اإلسرائيلية وأثرها في الضفة الغربية رةال ماجةتار
غار منشورو جامع النجاح نابلس لةطان

-10شبال منار ( ،)2003نظرية األمن اإلسرائيلية في ظل التسوية السياسية في الشرق
األوسط رةال ماجةتار غار منشورو جامع النجاح نابلس لةطان

-11عفيف

وةام إبراايم ( )2014الخطاب السياسي األردني تجاه القضية الفلسطينية في

ضوء اتفاق وادي عربه1994م رةال ماجةتار غار منشورو جامع األ ار بت و

-12غنام أحمد ااشم ( )2013الدور األمريكي في تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي "حل
الدولتين نموذجاً "2010-1991،رةال ماجةتار غار منشورو جامع األ ار بت و

-13التنيما

أةما

( )2012التحليل المكاني للتقسيمات اإلدارية ألراضي الضفة الغربية

منذ العهد العثماني وحتى  2009رةال ماجةتار غار منشورو جامع النجاح الوطني

نابلس

لةطان

-14قاةم طارر ( )2008االستيطان الصهيوني في وادي األردن رةال ماجةتار غار
منشورو جامع النجاح نابلس لةطان

-15قاةم عايش ( )2012الصراع الديمغرافي الفلسطيني اإلسرائيلي رةال ماجةتار غار
لةطان

منشورو جامع األ ار غ

-16المصري محمد ( )2000التخطيط اإلقليمي لالستيطان الصهيوني في الضفة الغربية
رةال ماجةتار غار منشورو جامع النجاح نابلس لةطان

-17المملوك محمد ( )2012الضفة الغربية "دراسة جيوبوليتيكية " رةال ماجةتار غار
منشورو الجامع اإلة مي

-18منصور ع

غ

لةطان

الدان محمد ( )2013األمن القومي اإلسرائيلي وانعكاسه على عملية

السالم " "2011-1991رةال ماجةتار غار منشورو جامع األ ار بت و

-19الن اا عبد المطلل عامر ( )2014دعاوى الوطن البديل في السياسة اإلسرائيلية
والموقف الفلسطيني واألردني منها رةال ماجةتار غار منشورو جامع األ ار بت و

-20الوادي

أحمد جواد ( )2009السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية

" ،"2008-2001رةال ماجةتار غار منشورو جامع األ ار بت و
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رابعاً :الدراسات واألبحاث والدوريات:

--1اةحا جاد جولاا
األبحا

بنور ( )2010السياسات اإلسرائيلية تجاه األراضي في األغوار معهد
لحم الضف التر ي ( (pdfانظر الرابت:

التطبيقي –القدس "أريإل" با

http://www.poica.org

-2البابا جماا ( )2012مقاا "المنطقة ج نهب إسرائيلي متواصل وحاجة فلسطينية ملحة مجل مري
الت طيت الفلةطاني الةن التاةع

73.-62

العدد 36-35

-3البابا جماا ( )2014دراة بعنوان "غور األردن بين األطماع اإلسرائيلية والحق الفلسطيني مجل
مري الت طيت الفلةطاني الةن الحادي عشر العدد 41

-4باب

إي ن ( )2012االستعمار االستيطاني في فلسطين " المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية –

االحتالل والتطهير العرقي بوسائل لخري مجل الدراةا

-5التفيجى
االةتي

175.-162

الفلةطاني

العدد  91صاف2012م.

لال ( )2013األغوار والسيطرة اإلسرائيلية مرتمر " واق ومةتقبل منطق "ج" واالغوار:

االةرائالي علاها وةبل المواجه مرةة الدراةا

لةطان منشور على

الفلةطاني  ،رام

موق اوتاول انظر الرابتhttps://www.youtube.com/watch?v=pX_YZBosM8w :

-6جابر محمد ( )2012األغوار الفلسطينية استالب أم تطوير مجل شرون لةطاني
ر ي 2012م مري األبحا

-7الجدب

منظم التحرير الفلةطاني

العدد 248

لةطان

و ي ( )2008حرب عام 1948وقيام دولة إسرائيل "دراسة في الجغرافيا السياسية" يلي

اآلدال-قةم الجت ار يا الجامع اإلة مي

غ

-8جرايةى إبراايم ( )2012دراسة إسرائيلية عن تنامى الهجرة العكسية مري يا ا للدارةا

واألبحا

القاارو أنظر الرابتhttp://www.yafacenter.com/TopicDetails.aspx?TopicID=1712 :

-9حداد معان ( )2001الجيوبوليتكا اإلسرائيلية إزاء الضفة الغربية وقطاع غزه مجل الد اع الوطني
الموق الرةمي للجيش اللبناني الرابت:

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?1289#.VRsHkLf9ljo

-10حداد معان ( )2011الدولة اليهودية :إشكاليات الهوية والجغرافيا السياسية والديمغرافيا مجل
الد اع الوطني الموق الرةمي للجيش اللبناني انظر الرابت:

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?27051#.VRsIJbf9ljo

-11ال الدي أحمد ةامح ( )2012منطقة ج واألغوار في االستراتيجية اإلسرائيلية ،مؤتمر واقع
ومستقبل المنطقة ج واألغوار ،رام

لةطان مرةة الدراةا

الفلةطاني

منشور على موق اوتاول

انظر الرابتhttps://www.youtube.com/watch?v=4UpWPAUaMic :

-12دح ن أحمد ( )2013الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني على المكان في مدينة القدس-دراة
جاو ولاتييي

مجل الجامع اإلة مي للبحو اإلنةاني
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مإل  21العدد الراني غ

لةطان

-13األةتاذ صبحي ( )2010الجدار الفاصل ومستقبل الدولة الفلسطينية-دراة ي الجت ار يا الةياةي
مجل جامع األ ار مإل  12العدد واحد غ

لةطان

-14ةعد الدان ناديه ( )2006غور األردن في المخططات اإلسرائيلية مجل م تا ار
 136أبريل2006م مري الدارةا

إةرائالي

العدد

الةياةي واالةتراتاجي -األارام القاارو

-15شريدو عبد الةتار ( )2010األغوار في مهب التسريب "دراسة بحثية ميدانية" مري الشرر العر ي
للدراةا

الحضاري واالةتراتاجي

لندن المملك المتحدو ( )pdfانظر الرابت:

http://www.asharqalarabi.org

-16الشقاقى

لال ( )2000الحدود والترتيبات األمنية مرتمر ال ب ار الفلةطاناان لقضايا مفاوضا

الوض الدائم المبادرو الفلةطاني لتعماا الحوار العالمي والديمقراطي(مفتاح) مطبع رام
لةطان

الحدار

رام

-17عدوان بيةان ( )2006/6/8خطة االنطواء غور األردن وترسيم نهائي للحدود الحوار المتمدن-
العدد 1575 :أنظر الرابتhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=66817 :

-18أبو عمرو أكرم ( )2010االستيطان االسرائيلي بين الجغرافيا والديموغرافيا استراتيجية تحكمها
االيديولوجيا الحوار المتمدن-العدد 2010/5/20 3010 :انظر الرابت:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=216064

-19غريل أحمد جبارين عبد القادر ( )2010الجدار الفاصل ما بين اإلرث التاريخي والجيوبوليتكا
مجل جامع ال لال للبحو

مإل  2العدد الراني ال لال لةطان

 -20ح ب ا ( )2012السياحة في األراضي الفلسطينية ،تحليل األهمية واألثر معهد أبحا
الةياةا

لةطان.

االقتصادي الفلةطاني (ماس) القدس ورام

 -21همي طارر ( )2014مأزق غور األردن ،واشكاليات األمن باألطروحات األمريكية للمفاوضات
الفلسطينية اإلسرائيلية الةياة الدولي مرةة األارام انظر الرابت:
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3499.aspx

 -22ياض ة م ( ،)2012كلمة رئيس الوزراء الفلسطيني مرتمر واق ومةتقبل المنطق "ج" واألغوار
رام

الفلةطاني pdf

لةطان منشور على موق مرةة الدراةا

-23قرش محمد ضر ( )2014ندوو بعنوان "االمكانات المتاحة لتطوير االنتاج الزراعي الفلسطيني"
مجل شرون لةطاني

العدد  250رام

لةطان.

-24أبو الشان جماا ( )2014األغوار الفلسطينية والحل األمني الحوار المتمدن العدد 4355
 2014/2/4انظر الرابتhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=399110 :
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-25ماكو ةيى ديفاد ( )2006خطة أولمرت أحادية الجانب "تقيم أولى" ةلةل أورار إةرائالي ()35
اإلةرائالي "مدار" انظر الرابت:

منشور على موق المري الفلةطاني للدراةا

http://www.madarcenter.org/pub-details.php?id=194

-26المجدول محمد طه ( )2006بح
" الةياة الدولي

بعنوان "التطورات الجديدة في االستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية

األارام الرقمي القاارو انظر الرابت:

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=213414&eid=3778

-27محمود

الد ولاد ( )2014مصير األغوار بين المقترح األمريكي واألمر الواقع اإلسرائيلي المري

العر ي لنبحا

ودراة الةياةا

2014/1/23م انظر الرابت:

http://www.dohainstitute.org/release/f7baa4fd-59c7-4711

-28مدار المري

الفلةطاني للدراةا

اإلةرائالي

( )2006إسرائيل تضم غور األردن من الناحية

اإلةرائالي

( )2010تقرير :الحواجز واإلغالقات في األغوار،

الفعلية ،تقرير مدار االستراتيجي  2006المشهد اإلةرائالي العام 2005م.

-29مدار المري الفلةطاني للدراةا

2010/10/16م األرشاف الفلةطاني ي جامع بار ي

-30مدار المري الفلةطاني للدراةا
رام

لةطان.

-31منصور ع

اإلةرائالي

pdf

( )2013المشهد اإلسرائيلي  2012مرةة األيام
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