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مقدمة
شهد العقد األخري مراجعة لبعض الفرضيات األساسية املتعلقة باألمهية

اإلسرتاتيجية ملنطقة األغوار وعالقتها بـ «األمن القومي اإلرسائييل» .وقد
موسعا يف أروقة املؤسسات العسكرية
شهد عام  2020بالذات نقاش ًا
ً
واألمنية ،اإلسرتاتيجية ،حول أمهية خطوط حزيران  1967يف ضامن أمن

إرسائيل ،ورضورة االحتفاظ بالسيطرة الكاملة عىل منطقة األغوار يف إطار

أي تسوية مستقبلية مع السلطة الفلسطينية .وينبع ذلك من افرتاض أسايس
لدى كل حكومات إرسائيل مؤداه أن االستيطان يف غور األردن يبلور شكل
ّ
ويشكل منطقة فاصلة بني الدول العربية من
احلدود الرشقية إلرسائيل

الرشق وبني الساحل الغريب املزدحم بالوجود السكاين إلرسائيل.

 1األمر الذي ينسجم مع املوقف اإلرسائييل منذ حرب حزيران عام

مرورا بتوقيع اتفاقية أوسلو عام  ،1993القائل إن التواجد
1967
ً
االستيطاين اإلرسائييل واستمراره يف غور األردن قد تم ضمن اإلمجاع
اإلرسائييل 2.أظهر استطالع للرأي أجراه «معهد الديمقراطية» يف نيسان

 2020أن خطوة الضم تتم ّتع بتأييد أغلبية صغرية  %53وأعربت أقلية عن

معارضتها .%28
ٍ
سياق متصل ،ينبغي التأكيد عىل أمهية استخدام املصطلحات التي
يف
3

تتمسك احلكومات
تعكس الرؤيا واملوقف األسايس من مسألة الضم ،حيث ّ

5

اإلرسائيلية باستخدام مصطلح «تطبيق القانون» أو «تطبيق السيادة» عىل

سكان الضفة الغربية ،كباقي املدنيني يف كل موقع آخر يف البالد ،وامتنعت يف
البداية عن استعامل مصطلح «الضم» كونه حيتوي عىل دالالت سلبية؛ بمفهوم
أن «املناطق» ال تنتمي إىل إرسائيل .فاملنطق اإلرسائييل هو تطبيق القانون/
السيادة اإلرسائيلية عىل منطقة األغوار والكتل االستيطانية ليس باعتبارها

أرايض حمتلة بل جزء من مناطق سيادة فعلية ،لذلك عملت منذ سنوات عىل
الربط ما بني هذه املستوطنات وبني املدن اإلرسائيلية بحيث تراجعت معها

أي عوائق بينهام 4.هلذا ،يستخدم يف األدبيات اإلرسائيلية تعبري «فرض السيادة
عىل املستوطنات اإلرسائيلية» أكثر من مصطلح «الضم».

موقف احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة منذ 1967
وصو ًال إلى نتنياهو
بدأ املوقف اإلرسائييل جتاه منطقة األغوار يتبلور مع طرح مرشوع ألون،

الذي أصبح بحيثياته البوصلة للمدّ االستيطاين الذي يتم تطبيقه عىل األرض،

ضمن فكرة عدم السامح بإنشاء دولة فلسطينية بني األردن وإرسائيل .وهذا
ما تم تطبيقه ً
فعل من قبل حكومات االحتالل املتعاقبة ،والتي قامت من

أجل جتسيد هذا املوقف ببناء شارع « ،»90الذي يربط مستوطنات األغوار

مع بعضها البعض .واستمر هذا الوضع حتى اتفاق أوسلو ،الذي يفرتض
يف تطبيق مرحلته األوىل «غزة أرحيا ً
أول» أن تنتقل مناطق واسعة من أرايض

األغوار إىل الفلسطينيني 5.ولذا ،فإن فكرة التفاوض عىل مصري أرايض األغوار
ُطرحت للمرة األوىل من قبل حكومة رابني عام .1993
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ومع وصول نتنياهو إىل السلطة ( )1999 - 1996بدأت حقبة جديدة

جتسدت يف جتميد اتفاقية أوسلو ،والسعي إىل تعزيز التواجد
ومغايرةّ ،

االستيطاين يف منطقة األغوار .أما حكومة باراك ( ،)2001- 1999فقد
وضعت ملف األغوار عىل طاولة املفاوضات مع الفلسطينيني للمرة األوىل

قبل أن يرتاجع باراك عن التفاوض عليه قبيل اندالع انتفاضة األقىص عام
 ،2000أما إسرتاتيجية حكومة شارون ( )2006- 2001فيام يتعلق بمسألة
األغوار فكانت متامهية من سياسة نتنياهو ،وسعى إىل مشاريع توسعية
استيطانية جديدة .أما حكومة أوملرت ( ،)2009 - 2006فقد طرحت
إمكانية إزالة بعض املستوطنات ،واإلبقاء عىل التجمعات الكربى .إال أن
ً
متمسكا بالفرضية اإلرسائيلية السائدة برضورة بقاء السيطرة
أوملرت بقي
عىل منطقة األغوار ،كحزام أمني وعسكري رضوري ومهم.

يشري هذا السياق التارخيي إىل عدة استنتاجات ،أوهلا أن احلقب الزمنية

املتطرف عىل إدارة احلكومة اإلرسائيلية شهدت
التي سيطر فيها اليمني
ّ

تعن ًتا أكرب يف التعامل مع قضية األغوار ،حيث رفضت مجيعها من حيث
املبدأ وضع هذا امللف عىل طاولة املفاوضات ،أما احلكومات األخرى ،مثل

حكومتي رابني وباراك ،فقد كانت أكثر مرونة ،من حيث قابليتها لوضع

ملف األغوار عىل طاولة املفاوضات .لكن يف احلالة الثانية ،ظهر مدى
تأثري الرأي العام اإلرسائييل وموقفه الثابت من هذا امللف ،وهذا ما أدى
باحلكومات غري اليمينية إىل الرتاجع ،وتبنى رأي اإلمجاع السيايس والشعبي

بأن منطقة األغوار هلا أمهية أمنية ال يمكن التنازل عنها .يف خطاب رابني
األخري يف الكنيست قال« :إن احلدود األمنية حلامية دولة إرسائيل ستوضع
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يف غور األردن ،بكل ما حتمل الكلمة من معنى» ،وهذا يعني أن احلدود
الدفاعية إلرسائيل تتضمن املنحدرات الرشقية ملنطقة األغوار .وكذلك،

طرح إسحق هرتسوغ« 6خطة النقاط العرش» التي نرشت بعد لقاء رسي

عقده وزير خارجية الواليات املتحدة جون كريي مع ملك األردن عبد

اهلل والرئيس املرصي عبد الفتاح السييس وبنامني نتنياهو لبحث خطة
سالم جديدةّ ،
لتؤكد اخلطة عىل أمهية منطقة األغوار إلرسائيل ورضورة
إبقائها حتت السيطرة األمنية اإلرسائيلية.
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وبعد فوز نتنياهو يف انتخابات عام  2009ووصوله إىل رئاسة احلكومة حتى

اليوم ،بدأت مرحلة أكثر تعقيدً ا يف التعاطي مع منطقة األغوار .فقد صادق جملس

الوزراء اإلرسائييل يف  2009/12/12عىل خريطة جديدة متثل األولويات

القومية إلرسائيل يف التعاطي مع مناطق الضفة الغربية ،وتم بموجبها منح
امتيازات إضافية ملستوطنات األغوار ،وإقرار بناء  32بؤرة استيطانية جديدة.

8

موقعا عسكر ًيا.
وحتى عام  ،2012شهدت مناطق األغوار بناء ما يقارب ً 133
ومنذ عام  2012حتى  ،2017قامت حكومة نتنياهو هبدم ٍ 806
مبان ،وما
يقارب  700منزل ،يف منطقة األغوار وحدها.
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ويف املرحلة الراهنة (عام  ،)2020طرح نتنياهو جمد ًدا موقفه الثابت

من منطقة األغوار كجزء مركزي يف محلته االنتخابية معتمدً ا عىل موقف

اإلدارة األمريكية برئاسة ترامب الداعم له ،وعىل إعالن خطة السالم أو ما

ُعرفت إعالميا بـ «صفقة القرن» يف  28كانون الثاين  ،2020والتي سبقتها
عدة خطوات عملية متثّلت يف نقل السفارة األمريكية للقدس ،واالعرتاف
بالسيادة اإلرسائيلية عىل هضبة اجلوالن املحتلة ،لنصل عمل ًيا إىل ما انتهى
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إليه «االئتالف احلكومي اجلديد» املوقع يف ايار  2020ما بني حزب الليكود،
وحزب «كاحول  -الفان» ،بالتأكيد عىل أمهية السيطرة عىل منطقة األغوار.

وا ِ
إلشارة إىل رضورة «االنفصال التدرجيي» من جهة ،وضامن تقليل املخاطر

األمنية عىل إرسائيل وضامن تفوقها اإلسرتاتيجي وسيطرهتا األمنية عىل
املناطق الفلسطينية .من جهة أخرى.

لوحظ يف عام  ،2020تسارع اخلطوات التمهيدية اإلرسائيلية لرشعنة

«إسرتاتيجية الضم» ،فعىل سبيل املثال ،يف كانون الثاين  ،2020بدأ وزير الدفاع

آنذاك «نفتايل بينيت» يف تكريس الضم الفعيل ملنطقة (ج) من الضفة الغربية ،وقام
بتشكيل جهاز أطلق عليه «املنتدى املسؤول عن احلرب عىل مستقبل منطقة ج»،

وذلك ملنح املستوطنني تراخيص لرشاء أراض يف املنطقة بشكل خاص ،وربط

النقاط االستيطانية بشبكتي الكهرباء واملياه ،وعدم السامح بإخالء املستوطنني
من األرايض الفلسطينية اخلاصة التي سيطروا عليها .باإلضافة إىل ذلك ،عمل

«املنتدى» عىل إضفاء الرشعية عىل وجود مزارع يمتلكها املستوطنون يف املنطقة
(ج) من دون احلصول عىل إذن من جيش االحتالل.

باملجمل ،هناك أربع فرضيات عمل اتفقت حوهلا مجيع احلكومات

اإلرسائيلية املتعاقبة ،بشأن األمهية اإلسرتاتيجية لألغوار واملناطق الرشقية:
 «مستقبل إرسائيل مرتبط بتوسيع حدودها الرشقية».« -اجلبهة الرشقية هتدد األمن القومي إلرسائيل».

 «ال يوجد رشيك فلسطيني ملفاوضات سالم ويتوقع اندالعحروب مستقبلية».
 «غور األردن ٍخال من السكان الفلسطينيني».
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معلومات وأرقام أساسية حول مشاريع الضم
هناك مخس مناطق ،عىل األقل ،جيري استهدافها عرب ضمها من قبل

بعض املشاريع ،تشكل يف جمملها  %60من مساحة الضفة الغربية .والتي
تتمثل يف املناطق التالية:
 .1مدينة القدس وضواحيها حتى مشارف أرحيا.
 .2الكتل االستيطانية الكربى وتشكل « .%9.6غوش عتصيون»« ،أريئيل»
و«معاليه أدوميم» و«جفعات زئيف» و«موديعني عليت وما حوهلا».
 .3املنطقة التي تشمل األغوار غرب هنر األردن وبدايات السفوح
الرشقية التي تشكل ما يقارب  %29من مساحة الضفة الغربية.
 .4منطقة خلف اجلدار ومساحتها %9.4؛ عىل اعتبار أن مساحة
األرض يف الضفة الغربية هي  5664.5كم مربع.
 .5بقية املناطق املصنفة «ج» .وإذا تم خمطط الضم ملناطق «ج» كاملة
فيعني عمليا السيطرة عىل  ،%60من أرايض الضفة.
ّ
يتضح من املعلومات أعاله ،أن خيارات الضم كلها سياسية أكثر منها

ميدانية وتعني إحلاق املناطق املسيطر عليها لسيادة إرسائيل ،األمر الذي يؤدي
بالرضورة إىل إلغاء االتفاقيات املربمة بني إرسائيل والسلطة الفلسطينية« ،فال
تعود قيمة ألي اتفاق».
منطقة األغوار

يطلق اسم األغوار عىل املنطقة املمتدة من «عني ِجدي» قرب البحر
امليت جنو ًبا ،إىل منطقة بيسان ً
شامل ،التي وقعت حتت االحتالل اإلرسائييل

عام  .1967تبلغ مساحة هذه املنطقة  1664كم؛ أي ما يقارب  %29من
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مساحة الضفة الغربية واحلدود الرشقية لألرايض الفلسطينية %87 .منها

تصنف كمناطق «ج» ،حتت سيطرة االحتالل اإلرسائييل أمن ًيا وإدار ًيا ،وفق

اتفاقية أوسلو.
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يسكن يف هذه املنطقة حوايل  80ألف فلسطيني بام فيها أرحيا وخميامهتا
التي يعيش هبا حواىل  24000مواطن 15 ،ألف ًا منهم يقيمون يف جتمعات
بدوية متفرقة 11.ووصل عدد املستوطنني يف منطقة األغوار إىل حواىل 11

ألف مستوطن ،يعيشون يف  37مستوطنة ،أقيمت عىل مساحة  12ألف
دونم ،إضافة إىل  60ألف دونم ملحقة هبا.
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تشري هذه الدالئل اإلحصائية إىل أن االهتامم اإلرسائييل بمنطقة األغوار

هو جيو-سيايس أكثر من االهتامم الديمغرايف كام يظهر يف مناطق حمتلة أخرى
مثل التجمعات السكانية والقدس.
الكتل االستيطانية

«الكتل االستيطانية» مصطلح تستخدمه سلطات االحتالل لإلشارة إىل

التجمعات االستيطانية االستعامرية يف األرض الفلسطينية املحتلة يف الضفة
الغربية والقدس الرشقية.

تقيم إرسائيل عرش كتل استيطانية يف الضفة الغربية ومئات احلواجز
العسكرية ،وتضم الكتل مناطق واسعة ذات أمهية إسرتاتيجية؛ إذ ّ
تشكل

مناطق فاصلة بني املدن الفلسطينيةّ .
تشكل هذه الكتل االستيطانية وعىل

وجه اخلصوص الكتل اخلمس؛ «غوش عتصيون»« ،أريئيل والشومرون
االستيطانية»« ،معاليه أدوميم»« ،جفعات زئيف» و «موديعني إليت وما

حوهلا» نحو  ٪9.6من مساحة الضفة الغربية .وتساهم إىل جانب األغوار

11

مع جدار الفصل العنرصي ومنظومة الطرق االلتفافية إضافة إىل احلواجز
العسكرية ،أداة لتقسيم الضفة وعزهلا ضمن «كانتونات» وتسيطر عىل قرابة
 %60من أرايض الضفة .كام ذكرنا ساب ًقا.
فيام خيص مرشوع الضم احلايل (خطة الضم حلكومة نتنياهو

13،)2020فاملنطقة مساحتها حواىل  %22.5من مساحة الضفة الغربية،
وهي تشكل حواىل  %78من مساحة األغوار وتعادل  1306كم مربع،

يسكنها أكثر من  80ألف فلسطيني 14.وتشمل خطة الضم اإلرسائيلية أكثر

من  130مستوطنة وبؤرة استيطانية يف الضفة الغربية.

«إستراتيجيات الضم التدريجية»
يف عمق املفهوم االستيطاني اإلسرائيلي
تتنوع اخليارات اإلرسائيلية حول «إسرتاتيجية الضم» ،والتي تتباين

ما بني ضم شامل أو تدرجيي (جزئي) ،إال أن احلكومات اإلرسائيلية

املتعاقبة منذ حرب حزيران  1967تتبنى «إسرتاتيجيات ضم تدرجيية
(جزئية)» وف ًقا ملرشوعها االستيطاين والرؤيا املستقبلية حلدود دولة

إرسائيل ،األمر الذي ينسجم مع ذهنية االستيطان والتوطني الذي
اعتمدته احلركة الصهيونية يف الربع األخري من القرن التاسع عرش كحجر

أساس لبناء الدولة اليهودية.

وعىل الرغم من تزايد إمكانية فرض الضم الشامل مع تطبيق القانون
اإلرسائييل املدين عليها ،وحتديدً ا فيام يتع ّلق بخطة الضم األخرية التي عرضها
نتنياهو ،املتامهية مع خطة السالم األمريكية «صفقة القرن» والتأييد االستثنائي

12

إلرسائيل يف عهد الرئيس ترامب ،وعدم االكرتاث باملوقف واحلقوق الفلسطينية
بادعاء الرفض الفلسطيني للخطة ،إال أن هناك عدّ ة عوائق أبرزها :التخوف من
املقاومة والرد الشعبي واندالع «انتفاضة ثالثة» كنتيجة لضياع اخليار السيايس

وحل الدولتني هنائ ًيا ،التخوف من جتنيس مئات آالف الفلسطينيني وإنتاج نظام

«فصل عنرصي» ،التخوف من الرد العريب حيث أن الضم الكامل قد حيفز عىل

رضورة اختاد موقف عريب ومنع التقارب العلني والنوعي مع بعض الدول العربية
الذي ُترجم باالتفاقيات مع اإلمارات والبحرين والسودان .كذلك ،املعارضة
السياسية الداخلية التي توافق عىل فكرة الضم لكنها ترفض إجراءات الضم دون
غطاء دويل أو تأييد أو تفامهات مع الدول الغربية وخاصة الواليات املتحدة التي

رجحت سياسة الضم التدرجيي ،خوفا من العزلة الدولية.

15

اختذت حكومة نتنياهو خطواهتا نحو خيار الضم اجلزئي ،عىل اعتبار أن هذا

اخليار هو األكثر عقالنية يف ظل املعطيات اإلقليمية والدولية الراهنة ،واستنا ًدا
عىل عدد من املربرات الداعمة لذلك ،كام ُذكر أعاله ،إال أنه يقع يف صلب قرار
الضم اجلزئي فرض سياسات األمر الواقع ،حيث دأبت إرسائيل يف السنوات
السابقة عىل إعادة هيكلة الطبيعة الديمغرافية للمناطق املستهدفة من خالل

تعول عىل حالة
سياسات التهويد املدعومة من تيار اليمني ،وال تزال إرسائيل ّ
الضعف العريب غري املسبوق يف ظل انشغال دول اإلقليم بإعادة هيكلة الثوابت

الداخلية للدولة الوطنية عقب أزمات وثورات العامل العريب منذ عام ،2011
فض ً
ال عن التصدّ ي لتبعات ظهور ومتدّ د التنظيامت «اإلرهابية» املختلفة واملوالني
والداعمني هلا ،باإلضافة إىل حالة االنقسام الفلسطيني ،إذ مجيعها مؤرشات

تدعم تراجع حدّ ة التصعيد املضاد إزاء خطوات إقرار مرشوع الضم.

13

أضف إىل ذلك التقديرات اإلرسائيلية القائلة برتاجع أولوية القضية

الفلسطينية يف السياسات اإلقليمية ،وحتييد التهديدات األمنية يف ظل انخراط

«حزب اهلل» اللبناين يف احلرب األهلية السورية وتفضيله استمرار اهلدنة

طويلة األمد مع إرسائيل ،وهو ذات النهج الذي اتبعته حركة محاس ،كام
أن تصاعد هتديدات إيران وتنظيامت مثل «داعش» ،ك ّلها قادت إىل حدوث
تقارب نسبي بني إرسائيل والقوى اإلقليمية ملواجهة هذه التهديدات يف

إطار سعي إرسائيل لتأسيس نظام «لألمن اإلقليمي» يف الرشق األوسط.

16

خيص منطقة األغوار والكتل االستيطانية عىل وجه اخلصوص،
فيام ّ

سيطرت إرسائيل بعد حرب  1967عىل منطقة غور األردن وامتنعت عن

ضمها رسم ًيا كام حدث مع القدس الرشقية حتى عام  .1980وعمدت إىل

حمارصة التواجد الفلسطيني فيها وذلك بتب ّني سياسات وإجراءات متنع تطور
البلدات الفلسطينية .إضافة إىل هدم قرى بدوية عىل امتداد منطقة األغوار،
ّ
وحتكمت بموارد املياه يف غور األردن ،وفرضت قيو ًدا صارمة عىل حرية
حركة وتنقل الفلسطينيني يف املنطقة.

17

تقوم إسرتاتيجية الضم التدرجيية للسيطرة عىل األغوار عىل خطوتني

أساسيتني:

ً
أوال :السيطرة الكاملة عىل األرايض وإعالهنا مناطق عسكرية (عسكرة
األرض).

18

تص ّنف احلكومة اإلرسائيلية األرايض التي ُيراد االستيالء عليها كأرايض

دولة ويتم تسجيلها عىل هذا األساس .وقد اختذت احلكومة اإلرسائيلية
هذا اإلجراء يف عام  1979معتمدة عىل تطبيق «قانون األرايض العثامين
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 .»1858ومن ثم ،إعالهنا «ممتلكات مرتوكة» أو إعالهنا «مناطق عسكرية»،

حيث يصنف  %44منها «مناطق عسكرية مغلقة»ُ 19،يمنع الفلسطينيون من

الوصول إليها الستغالهلا يف السكن أو أي نشاط اقتصادي ،ومتت إقامة نحو
 90موقع ًا عسكري ًا و 7حواجز عسكرية ثابتةً .
وأيضا ،تتم مصادرة األرايض

حتت عنوان بناء مؤسسات ومرافئ خدماتية للمستوطنني ،أو يتم توزيعها

عىل املستوطنني اليهود لتعزيز نمو االستيطان الفردي اليهودي يف املنطقة.
بحجة تصنيفها مناطق «ج»
ثاني ًا ،منع التطور والبناء يف األغوار ّ

تعترب  %87من أرايض األغوار منطقة «ج» وال يستطيع الفلسطينيون

بناء منازل أو أي أبنية أخرى فيها إال إذا حصلوا عىل ترخيص من السلطات
اإلرسائيلية التي ترفض عادة إعطاء هذه التصاريح.

ويف املقابل ،هتيئ احلكومات اإلرسائيلية منذ سنوات عملية ضم الكتل

االستيطانية وربطها باألغوار خاصة «معاليه أدوميم» و«غوش عتصيون»،
بواسطة شبكات الطرق ،وبالتايل فإن الضم سيكون فوري ًا ،يف حال اختذ

القرار الرسمي بشأنه.

يف السياق ذاته ،فإن «سياسة الفصل» ،التي متارسها إرسائيل منذ سنوات

الغربية ،تتامشى مع إسرتاتيجيات الضم التدرجيي،
لعزل قطاع غزة عن الضفة
ّ

من خالل الفصل اجلغرايف وفرض قيود شاملة عىل احلركة والتنقل حتت
ذرائع عسكرية وأمنية ،كام فعلت بخصوص مرشوع املستوطنات يف الضفة

الغربية وحتويلها إىل كانتونات أشبه بالبنتوستانات ،ستخضع املمرات بينها

ً
أيضا لسيطرة إرسائيل.
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إن اخليار التدرجيي؛ أي ضم منطقة األغوار وجزء من الكتل االستيطانية،

واسعا داخل األوساط السياسية اإلرسائيلية ،خاصة إذا ما تم االكتفاء
يلقى تأييدً ا ً

بضم منطقة األغوار فقط ،ألهنا ضمن اإلمجاع اإلرسائييل وبذريعة كوهنا جزءا
من منظومة األمن القومي إلرسائيل ،ولن تؤدي إىل صدام وتوتر مع املجتمع
الدويل والعريب ،بل هناك افرتاض أن الفلسطينيني ال يملكون إسرتاتيجية ملواجهة

الضم اجلزئي ،ما يعرب عن نفسه يوم ًيا بعدم مواجهة التوسع االستيطاين وفشل

مقاطعة بضائع املستوطنات ..إلخً .
وأيضا ،يتامثل هذا اخليار مع الرشوط األمريكية

لـ»صفقة القرن» بضم األغوار وضامن إمجاع سيايس داخيل يف إرسائيل.
ّ
لعل االعتبارات العسكرية واألمنية هلا الدور األسايس يف تبني سياسة

الضم التدرجيي ،حيث إن السيطرة العسكرية واألمنية اإلرسائيلية عىل منطقة

األغوار قائمة ومستقرة وال تفرض تداعيات أمنية يف حال الضم التدرجيي.
الدوافع اإلرسائيلية ملرشوع الضم

ملرشوع ضم األغوار والكتل االستيطانية أهداف متعددة متشابكة

ومتداخلة ،يتم تصنيف أمهيتها وأولوياهتا وفق الرتتيب التايل:

أوال :الدوافع السياسية  -األيديولوجية
يأيت مرشوع الضم وف ًقا لفرضيات سياسية وايديولوجية أساسية تقوم

عىل فكرة أنه يعزز مصالح إرسائيل السيادية املرتبطة برؤيتها للعالقات
مع الفلسطينيني ،وعىل وجه اخلصوص ماهية وشكل الكيان الفلسطيني
يطوق الدولة الفلسطينية
املستقبيل .حيث من شأن ضم غور األردن أن ّ
املستقبليةُ ،
ويكم السيطرة اإلرسائيلية عليها.
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خالصة موقف حكومات إرسائيل وحكومة نتنياهو عىل وجه

اخلصوص ،أن إرسائيل تريد حكام ذاتيا فلسطينيا ،وباحلد األقىص دولة

فلسطينية هزيلة حدودها اجلدار وبدون القدس وغور األردن وهنر
األردن والبحر امليت .من وجهه النظر اإلرسائيلية ،فإن حدود 1967

كأساس للتفاوض مع الفلسطينيني هي جمرد ّادعاء لرفض أي مرشوع
تسوية ،عىل اعتبار أن هذه احلدود غري قابلة للدفاع عنها ،ومتثل عم ًقا

إسرتاتيجيا إلرسائيل.

21

وفيام خيص ضم الكتل االستيطانية ،فهدفها السيايس إهناء أي إمكانية

إلقامة «كيان فلسطيني سيادي مستقل» يف الضفة الغربية بعزل شامهلا عن

جنوهبا أو عىل األقل جعلها دولة هزيلة غري قابلة للحياةً .
وأيضا ،تكريس
ما يعرف بـ «القدس املوحدة».

ويف السياق ذاته ،تعمل إرسائيل عىل احلفاظ عىل احلد األدنى من السلطة

الفلسطينية ،وتقليص مهامها ملهام أمنية وإدارية أساسية ،كإدارة شؤون
بلديات أو شؤون إنسانية وتفصيلية صغرية ،دون الذهاب لتعزيز مكانتها

السياسية.

بل يف اجلوهر ،ال تريد إرسائيل قيادة سياسية فلسطينية موحدة ،وال تريد

نظا ًما سياس ًيا فلسطين ًيا قو ًيا يف الضفة الغربية.

ويف هذا اجلانب ،تؤكد التقارير اإلرسائيلية ،أن «خطوة بسط السيادة

ستغي قواعد اللعبة وموازين القوى يف الساحة اإلرسائيلية  -الفلسطينية،
ّ
بحيث حترم الفلسطينيني من إمكانية املعارضة عىل اقرتاحات التسوية
والقدرة عىل اإلمساك بإرسائيل كرهينة يف وضع النزاع القائم».
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كام أنه «ألول مرة ،تؤيد واشنطن إعالن نوايا إرسائيل للتواجد الدائم

خلف خطوط  ،67وعليه ينبغي جتسيد ذلك بالسيادة عىل األرض ،وحيتمل
أال هيز خمطط الضم وضع إرسائيل األمني والسيايس ،وال سيام إذا كان حجم

الضم حمدو ًدا ومل يمنع خيار حل الدولتني».

وفق التقديرات اإلرسائيلية ،ال يتناقض خمطط الضم مع التزام احلكومة

اإلرسائيلية من جانبها بسياسة إدارة الرصاع ،عىل افرتاض أن خمطط الضم ال

ينطوي عىل خماطر أمنية ،األمر الذي سيسمح إلرسائيل بتحصني مصاحلها.
ونظرا لقلة فرص حتقيق تقدم سيايس مع الطرف اآلخر ،تركز إرسائيل يف
ً

املقام األول عىل معاجلة املخاطر األمنية يف مسألة الضم .وفق التقديرات
االستخباراتية اإلرسائيلية ،ال تشري العمليات واالجتاهات يف الساحة

الفلسطينية إىل تزايد فرص التصعيد يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة يف

حالة الضم اجلزئي ،إىل جانب تراجع احتامل التهديد من قبل اجلهات الفاعلة
اإلقليمية ،وال سيام إيران وحزب اهلل وتركيا ومنظامت سلفية جهادية.
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ثانيا :الدوافع العسكرية واألمنية

مل تتبدّ ل االعتبارات األمنية واإلسرتاتيجية اإلرسائيلية الداعية إلبقاء

غور األردن حتت السيادة اإلرسائيلية منذ طرح «مرشوع ألون املوسع» عام
نص عىل رضورة ضامن منطقة األغوار كحدود آمنة .وتنطلق
 1976الذي ّ

عمقت مفهوم
الفرضية األساسية للمرشوع عىل حرب أكتوبر  1973التي ّ

رضورة وجود حدود دفاعية إلرسائيل ،وأن التطور التكنولوجي العسكري

ال يلغي أمهية احلدود الدفاعية والعوائق الطبيعية ،كام أن الضامنات السياسية

ألمن إرسائيل غري قادرة عىل حتقيق الردع.

24
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يمكن تركيز االعتبارات اإلسرتاتيجية واألمنية يف ثالثة حماور أساسية:

أوال :منع إمكانية توسع الدولة الفلسطينية يف كال االجتاهني نحو

األردن ،باعتبار أن غور األردن يشكل فاصال ديمغرافيا بني غور األردن

الرشقي وبني سلسلة جبال نابلس واخلليل 25.يمنع هذا الفاصل قيام

دولة فلسطينية كبرية عىل ضفتي األردن ،وحيافظ عىل كيان اململكة
اهلاشمية التي ال يشكل حل الدولة الفلسطينية ضامنة الستمرار

وجودها 26.كانت هذه اإلمكانية حمتملة يف أوائل فرتة ما بعد حرب

عام  ،1967وقبل فك االرتباط بني الضفتني.

يرتكز هذا االعتبار عىل تب ّني خطة ألون مبدأ العزل األمني من خالل
السيادة اإلرسائيلية يف غور األردن ،وذلك لتج ّنب تواصل إقليمي عريب

من إيران إىل كفر سابا يف أي تسوية سياسية مستقبلية.

ثانيا :كان أحد أبرز مرتكزات النظرية األمنية اإلرسائيلية يف تربير

السيطرة عىل غور األردن بعد احتالل العام  ،1967هو رضورة احلفاظ
عىل العمق اإلسرتاتيجي ،معتمدة عىل املعطيات التالية:
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 -دونية إرسائيل اجليو  -إسرتاتيجية :يزداد خضوع إرسائيل للتهديد

كلام ازدادت إمكانية إحلاق الرضر هبا نتيجة طبيعتها اجلغرافية.
وال يلحظ تغيري جوهري يف تقارير االستخبارات العسكرية
اإلرسائيلية منذ عام  ،2011رغم تراجع هاجس تكوين جبهة

عربية موحدة تضم العراق ،سورية ،األردن وإمكانية انضامم

السعودية ودول أخرى .فال تزال مقولة إن إرسائيل تواجه
«خطرا كيانيا» عىل اجلبهة الرشقية (وعىل جبهة سيناء) ،قائمة،
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بنضوج حتديات جديدة عىل أثر املتغريات اإلقليمية يف ظل
األزمات العربية .لذلك تؤكد املؤسسة العسكرية أثناء مراجعة

إسرتاتيجيتها العسكرية يف مواجهة األخطار املستقبلية عىل أمهية

أطول اجلبهات احلدودية ،األمر الذي يساهم يف تعميق دونية
إرسائيل اجليو  -إسرتاتيجية من خالل حتول مجيع حدودها إىل

مناطق «غري آمنة» و«غري مستقرة».

28

الضيق « -اخلارصة الضيقة»
 العمق اإلسرتاتيجي الدفاعيّ
إلرسائيل :عرضها  12كم بني الضفة الغربية والساحل الذي

يتمركز به  %80من سكان إرسائيل ،ما يعزز دونية إرسائيل
اجليو  -إسرتاتيجية 29.لعل أبرز التحديات أمام اإلسرتاتيجية

الدفاعية اإلرسائيلية هي كيفية مواجهة احتامل هجوم

صاروخي مكثّف عىل منطقة «اخلارصة الضيقة» التي تتمركز
فيها أهم الصناعات واملشاريع واملؤسسات اإلرسائيلية املدنية

منها والعسكرية ،.إضافة إىل متوضع عصب املجتمع اليهودي
اإلرسائييل؛ بمعنى آخر ،إن لغور األردن أمهية كبرية اكتسبها
من احلدود الطبيعية ،ما يسمح بتشكيل عمق إسرتاتيجي،

وهذا مهم لنرش القوات وإزالة التهديد من الرشيط الساحيل،
حيث ّ
يرتكز معظم سكان إرسائيل وصناعتها ،وتزداد أمهية هذا
العمق اإلسرتاتيجي مع عرص الصواريخ الباليستية والصواريخ

ً
وأيضا ،حتد
بعيدة املدى التي هتدّ د املراكز السكنية واملدنية.
غور األردن سلسلة من التالل هبا مخسة معابر ،يمكن أن يناور
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اجليش املعادي عربها ،ولذلك من السهل محاية أي معرب من

أي عدو خارجي هناك.

 يؤثر انعدام العمق اإلسرتاتيجي عىل زمن رد الفعل وقوة الردع.هلذا ،تعاين إرسائيل من مشكلة فيام يتعلق باإلنذار املبكر .جبال

نابلس واخلليل تكشف السهل الساحيل اإلرسائييل وتعطي أفضلية

«للعدو» باملفهوم العسكري من ناحية استكشاف أو إطالق
تتمسك إرسائيل باستمرار بالسيطرة عىل سلسلة جبال
صواريخّ :

نابلس واخلليل لقرص مسافة اإلنذار بني سلسلة اجلبال والعمق

احلساس إلرسائيل.
اإلسرتاتيجي ّ

30

يف واقع األمر ،تشغل مسألة ضامن العمق اإلسرتاتيجي وتأمني
حيزا أساسيا يف النقاش الدائم حول إمكانية
«حدود قابلة للدفاع» ّ

التسوية بني إرسائيل والسلطة الفلسطينية 31.مع اإلرصار عىل

متسك إرسائيل بالسيطرة عىل غور األردن لضامن مبدأ «حدود
ّ
قابلة للدفاع» يف ظل الدونية اجليو-إسرتاتيجية إلرسائيل.

32

ثالثا :أضف إىل ذلك ،يعزز بقاء غور األردن حتت السيادة اإلرسائيلية
مكانة القدس عىل اعتبار أن منطقة غور األردن حلقة وصل مهمة

للقدس مع مناطق داخل إرسائيل .فالسيادة اإلرسائيلية يف الضفة

لب خارطة دولة
الرشقية تعزز وجود القدس ومكانتها كمنطقة مهمة يف ّ

إرسائيل وليس يف أطرافها ،بل هناك ختوف عىل بقاء القدس يف أطراف
33
إرسائيل ومن ثم حتوهلا تدرجيي ًا ملحور الدولة الفلسطينية وعاصمتها.

إذا أقيمت دولة فلسطينية مستقلة ستكون متصلة جغرافي ًا أو لدهيا ممر
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نحو العامل اخلارجي ،وهو اجلهة الرشقية وليس دولة إرسائيل 34.يف حال

تطويق الدولة الفلسطينية بتجمعات استيطانية من كل االجتاهات ،قد خيلق
ذلك شعورا باالختناق واحلصار.

35

هناك جتاذبات واختالفات بني جنراالت املؤسسة العسكرية واألمنية

يف إرسائيل حول رضورة السيطرة عىل منطقة غور األردن ،وأبرز املواقف
املؤيدة ملخطط الضم ،تطرحه منظمة  -قادة من أجل أمن إرسائيل -وهي
شكلها مسؤولون كبار سابقون يف املنظومة َ
حركة إرسائيلية ّ
األ منية

اإلرسائيلية (قادة أركان يف اجليش ،الشاباك ،املوساد والرشطة) ،تأسست يف

املسمى باجلرف الصامد
كانون األول  ،2014بعد انتهاء العدوان عىل غزة ّ

عام  ،2014بمبادرة من اجلنرال (احتياط) أمنون رشيف ،وضمت رؤساء

"املوساد" السابقني تسفي زامري ،شبتاي شافيت ،داين ياتوم ،مئري داغان،
ورئيس الشاباك السابق عامي أيالون ،ورئيس جملس األمن القومي السابق

عوزي أراد ،ومفويض الرشطة السابقني هرتسل شافري ،ويعقوب ترينر،
وأساف حيفتس ،وغريهم الكثري.

يف حزيران  ،2016نرشت احلركة خطة "األمن أو ً
ال " ،داعية إىل

االنفصال املدين عن الفلسطينيني مع احلفاظ عىل السيطرة العسكرية عىل

مناطق من الضفة الغربية بضمنها السيطرة العسكرية الكاملة عىل غور
األردن ،حتى إذا مل يكن هناك رشيك يف املرحلة الراهنة لتوقيع اتفاقية احلل

الدائم تضمن أن تكون دولة إرسائيل هيودية وديمقراطية.

ضباط وجنراالت سابقني مؤيدين ملرشوعه اهلادف
دأب نتنياهو عىل جتنيد ّ

لضم األغوار ،حتت حركة يطلق عليها «األمنيون» تضم مئات اجلنراالت
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وجهوا رسالة
السابقني هلم تقديراهتم وخرباهتم العسكرية واألمنية .هؤالء ّ
إىل الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،معلنني مساندهتم ودعمهم احلكومة
اإلرسائيلية ،ويأيت توجيه هذه الرسالة يف حماولة من نتنياهو للرد عىل احلركة
السابق ذكرها ،والتي تعارض ّ
خمطط الضم يف منظومته احلالية واشرتاطه
أرضارا بالغة لألمن اإلرسائييل.
يسبب
ً
بتنسيق إقليمي ،ألن من شأنه أن ّ

مواقف إسرائيلية معارضة للمبررات العسكرية للضم
يستند املوقف الرافض لعملية الضم عىل افرتاض إسرتاتيجي وأمني مهم

وأسايس ،مؤ ّداه أن التزام إرسائيل املفرتض بالسالم مع الفلسطينيني وفكرة
ّ
«حل الدولتني» شكل ركيزة أساسية للوضع الراهن ،وتبني أنه كان أساس ًيا
للسامح هلا بفرض السيطرة املطلقة عىل الضفة الغربية بشكل متزايد ،عىل
الرغم من تعثّر حمادثات السالم الفعلية لسنوات .ولطاملا ّ
شكلت املستوطنات
وملموسا هلذا االلتزام ،لكن الرد اإلرسائييل واملوقف الدويل
حتد ًيا حقيق ًيا
ً

واألمريكي كان بأن مسألة املستوطنات قابلة للمفاوضات ولو جزئ ًيا ،فعملية
إزالة املستوطنات من سيناء ومن غزة واجلزء الشاميل من الضفة الغربية،
أعطت مصداقية هلذا القول ،إال أن خمطط الضم الذي يشمل  %30من

أرايض الضفة الغربية ويشمل مجيع املستوطنات وينهي فكرة «حل الدولتني»
يقوض هذا االفرتاض هنائ ًيا وقد جيعل النتائج املحتملة سلبية إلرسائيل.

يرفض املوقف املعارض املربرات األمنية؛ أي (أمننة) الدوافع السياسية

ملرشوع الضم ،حيث يستبعد الكثري من الباحثني واإلسرتاتيجيني يف إرسائيل

أن تكون أهداف نتنياهو من الضم أمنية أو إسرتاتيجية ،بل ويعتربون تطبيق
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السيادة يف غور األردن واملستوطنات وأجزاء من الضفة أهم املنعطفات
اإلسرتاتيجية واملركزية واألصعب يف تاريخ دولة إرسائيل ومستقبل السلطة

الفلسطينية ،األمر الذي سوف يشعل األوضاع إىل حدّ اندالع انتفاضة
ثالثة .فعىل عىل الرغم من وجود إمجاع واسع عىل أن الكتل االستيطانية
واملنطقة الواقعة غرب اجلدار جيب أن تكون بيد إرسائيل ،إضاف ًة الستمرار

سيطرة اجليش أمني ًا عىل األغوارّ ،إل أن ذلك جيب أن يكون باتفاق وليس
كعملية ضم؛ 36أي أن استمرار الوضع احلايل القائم عىل السيطرة الفعلية

وليست الرسمية القانونية يضمن أمن إرسائيل ،بل وعىل العكس من ذلك

متا ًما فإن تغيري الوضع القائم من خالل الضم الرسمي هو أمر خطري،
ويتميز باإلمهال وباملقامرة اخلطرية ،وإن قام به نتنياهو فع ً
ال وأعلن عن
الضم ،فسيكون هتديدً ا لألمن القومي اإلرسائييل؛ 37أي أنه يف ميزان الربح

واخلسارة ،وفق التقديرات اإلسرتاتيجية املعارضة للضم ،من األفضل

احلفاظ عىل الوضع الراهن يف الساحة اإلرسائيلية الفلسطينية ،حيث تتمتع
إرسائيل بالفعل بالسيطرة األمنية الكاملة عىل الضفة الغربية.

38

التذرع بالدوافع واملربرات األمنية ،عىل أن
يستند هؤالء؛ أي معارضو
ّ

نتنياهو مل جيعل األسباب األمنية واإلسرتاتيجية يف مركز خطابه لصالح
الضم ،إنام أشار حتديدً ا للمربرات التارخيية والقومية والدينية ،ويأيت يف
سياق تصعيد اخلطاب القومي األيديولوجي اليميني يف إرسائيل يف السنوات

األخرية ،والذي بلغ ذروته يف َس ّن قانون القومية ،نقل السفارة األمريكية اىل
القدس ،واضمحالل اخلط األخرض ومعه حل الدولتني.

39

ومتسك الكثري من الباحثني واألمنيني ،برضورة احلفاظ عىل الوضع
ّ
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الراهن .فإرسائيل تتمتع أساس ًا بسيطرة أمنية كاملة عىل الضفة الغربية ،كام

أن املستوطنني القاطنني يف تلك األرايض خيضعون يف األصل لقانوهنا املدين،
وقد نجحت إىل حدّ كبري يف جعل املجتمع الدويل يتقبل فكرة الزيادة املستمرة
يف النشاط االستيطاين .وبحسبهم ،فمعظم اجلهات الفاعلة ذات الصلة -

السلطة الفلسطينية ،والعديد من الدول العربية ،والعواصم األوروبية،

والدول املمثلة يف جملس األمن الدويل ،والواليات املتحدة ،قد تكيفت مع

هذا الواقع وال تعارضه بصورة نشطة .وبطبيعة احلال ،فإن الوضع الراهن
يتم
ليس خالي ًا من التكلفة ،وقد يكون من املستحسن التوصل إىل سالم ّ
التفاوض بشأنه ،غري أن هذا البديل كان مقبو ً
ال بشكل منطقي ومستدام

عىل نحو مدهش عىل حد سواء.

ويف سياق آخر ،يؤكد خرباء وجنراالت عسكريون ،أنه ومنذ حواىل

عرشين عا ًما ،هناك حتوالت وتغيريات جيو-سياسية يف منطقة الرشق
األوسط ،إضافة إىل تطور التكنولوجيا العسكرية وأساليب القتال ،أدت

إىل تقليل األمهية العسكرية لغور األردن بالنسبة إلرسائيل .حيث تستبعد

األوساط املؤيدة هلذا املوقف إمكانية بلورة موقف عريب موحد قادر عىل
هتديد األمن القومي اإلرسائييل؛ اتفاقية السالم مع األردن عام  ،1994تدمري

القدرة العسكرية للعراق بعد الغزو األمريكي عام  ،2003وتدمري القدرات
العسكرية لسورية ،كل ذلك أدى إىل تغيري املعادلة لصالح إرسائيل.

40

ويتمثل االدعاء األبرز حول إمكانية صدّ أي هجوم ّبري حمتمل من جهة

الرشق ،بأن اجليش اإلرسائييل قادر عىل مواجهة ذلك برضبات جوية للقوات

العربية داخل احلدود األردنية ونقل املعركة إىل االرايض األردنية ،أضف
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إىل ذلك ،االستعانة بالقدرات الدفاعية املوجودة عىل امتداد غور األردن
ومنحدرات جبال السامرة .وإن التغيريات يف املحيط اجليو-سيايس املرتبطة

يف كيفية إدارة احلرب احلديثة يعطي أفضلية للحرب من بعيد عىل حالة الدفاع
القريب (عىل خط املواجهة) .أضف إىل ذلك ،االتفاقيات والتكنولوجيا
العسكرية هي الضامن األسايس ألمن إرسائيل ،لذلك ،االعتبار األمني

ضعيف ،فاألغوار منطقة قابلة للضبط عسكر ًيا.
هلذا ،ال تتع ّلق التداعيات األمنية ملسألة الضم بتحسني أو تعاظم قدرات

إرسائيل العسكرية عىل السيطرة التكتيكية واإلسرتاتيجية ،فمناطق الضفة

بالكامل تقع حال ًيا حتت مثل هذه السيطرة ،وعليه فإن الضم الرسمي
ٍ
يعرض ما متتلكه من ٍ
وقدرة
قوة
أو القانوين لن يزيد إرسائيل قوة ،بل قد ّ

إسرتاتيجية مستقرة وواضحة للخطر .وقد يكون هذا األمر هو الدافع
عب عنه ُكثر من القادة العسكريني
الرئييس للتح ّفظ أو الرفض ،وهذا ما ّ
واألمنيني يف إرسائيل جتاه خطة الضم أحادي اجلانب ،مثل غيورا آيالند،

وعاموس يادلني 41،منوهني بشكل خاص ملخاطر ضم غور األردن عىل
التنسيق األمني الناجح مع السلطة الفلسطينية ،والعالقات األمنية املتينة
مع اململكة األردنية اهلاشمية.
فيام يتع ّلق باألردن ،فالقضية الفلسطينية هلا أمهية وجودية بالنسبة
42

للمملكة ،حيث أن أكثر من نصف سكاهنا فلسطينيون .لذلك ،معارضة

األردن الرسمية هي معارضة شديدة وحقيقية ألي خطوة ضم ،برصف النظر
يواجه أي حترك إرسائييل يف هذا
املرجح أن َ
عن شكل الضم ونطاقه ،ومن ّ
االجتاه بمعارضة أردنية قوية 43،ومن املتو ّقع ً
أيضا أن متتد االضطرابات من
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الضفة الغربية إىل السكان الفلسطينيني يف األردن .فعىل الرغم من اإلغراءات
االقتصادية ا ُملقرتحة لألردن ضمن خطة ترامب «صفقة القرن» ( 4.7مليار

دوالر من املساعدات)ّ ،إل أهنا مل ّ
حافزا لقبول اخلطوط العريضة منها
تشكل ً

يمر هبا األردن يف الفرتة األخرية.
رغم حالة عدم االستقرار االقتصادي التي ّ
يف السنوات األخريةّ ،
ركزت سياسة إرسائيل األمنية عىل تعطيل تقدم
إيران ومنع «متوضعها» العسكري يف الرشق األوسط ،وتم استيعاهبا يف
الساحة الشاملية عىل اجلبهة السورية  -اللبنانية إىل ٍ
حد بعيد .إال أن خمطط
الضم ّ
شكل موضع اهتامم مركزي لدى املجتمع الدويل إضافة إىل أزمة جائحة

كورونا ،وهو ما ساعد إيران يف انتهاك االلتزامات التي فرضها االتفاق

النووي املربم عام  ،2015األمر الذي ساهم يف تشكيل موقف دويل موحد

44
يمس بتعاون
بالغ األمهية ضد طهران .ومن اجلدير ذكره أن الضم قد ّ

إرسائيل مع دول ليس هلا عالقات رسمية معها ،عىل أساس وجود مصلحة
مشرتكة ضد توسع النفوذ اإليراين يف منطقة الرشق األوسط؛ بمعنى آخر،

قد يشتت خمطط الضم انتباه العامل عن شعار نتنياهو املعروف «أن التحدي
اإلسرتاتيجي األهم إلرسائيل واملجتمع الدويل هو إيران».
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ومن وجهة نظر عامة ،إن اخلسارة األساسية هي عىل املدى اإلسرتاتيجي

البعيد ،حيث إن الصمت أو عدم االكرتاث العاملي الذي يبدو للحكومة
اإلرسائيلية جتاه عملية الضم ،لع ّله سيعيد إرسائيل إىل أوائل السبعينات

وتبني اعتبار الصهيونية حركة عنرصية ،وتراجع تطور العالقات الثنائية
مع الدول الغربية عىل مدار عرشات السنني 46.يتهم معارضو خمطط الضم

أن املخطط هو دليل عىل أن األحداث التكتيكية هي التي حتدّ د اإلسرتاتيجية

27

اإلرسائيلية حلكومة نتنياهو ،وأن عملية صنع القرار تعكس اعتبارات سياسية
ال تأخذ بعني احلسبان أبعاد ًا وخطوات جوهرية تغري قواعد اللعبة يف القضايا
اإلسرتاتيجية واملصريية.
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املوقف الرافض من دوافع اقتصادية

ستبلغ تكاليف الضم االقتصادية وفق البحث الذي ُأعدّ لصالح مجعية «قادة

من أجل أمن إرسائيل ( »)Commanders for Israel’s Securityبرئاسة اجلنرال
احتياط أمنون ريشف 52 ،مليار شيكل سنوي ًا 48.كام سيؤدي الضم يف أسوأ

حاالته :أي اهنيار السلطة الفلسطينية ،وجولة قتالية جديدة مع غزة إىل إدخال 30

ألف جندي احتياط للضفة بتكلفة  1.1مليار دوالر ،و 2.6مليار دوالر ملواجهة
ستضطر إرسائيل
املقاومة الفلسطينية يف غزة ،عدا عن اخلدمات املدنية التي
ّ

لتقديمها للفلسطينيني يف املناطق التي يشملها الضم بام فيها «أ» و« ب» 49.وهناك

تكاليف أمنية ومدنية أخرى أشار إليها البحث املذكور ،ويف هذا السياق نرشت

جملة ذي ماركر ( )The Markerيف منتصف حزيران  2020أرقام وتكاليف الضم
عىل النحو التايل :كل عائلة فلسطينية تكلف بعد الضم  25742شيكال سنوي ًا:

تأمني وطني ،خدمات صحية ،خدمات تعليمية ،وتكاليف حكومية أخرى .كام
أن ضم كل مناطق «ج» ،بام فيها الغور ،والتي تضم  300ألف فلسطيني ،سيك ّلف
 2.4مليار دوالر سنو ًيا ،أما ضم كل الضفة الغربية؛ أي  2.6مليون فلسطيني،
سيكلف إرسائيل  14.8مليار دوالر سنويا.
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ومن جهته ،أشار عاموس يادلني إىل أن «اخلارطة املرفقة خلطة القرن

ُتوجد إلرسائيل حدو ًدا طويلة من  1.800-1.600كم ،وستكون تكلفة
ً 51
توزيع الكتائب عليها ما يقارب الـ  2.9مليار دوالر سنويا».
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ومن ضمن التكاليف واملخاطر االقتصادية املتوقعة ،ما سترتكه من
عقوبات دولية وأوروبية حمتملة ضد إرسائيل ،نتيج ًة لقرارها املخالف

للقانون الدويل ،والذي يقيض عىل احتامالت التسوية السياسية املدعومة

دول ًيا ،وهو ما أشار إليه عاموس يادلني« :هدد أوروبا التي هي رشيك

جتاري أسايس إلرسائيل باملس بالتعاون االقتصادي معها ،والصني ليست
بدي ً
ال عن أوروبا؛ ألن أي زيادة يف التعاون معها ستزيد من توتر العالقات

مع أمريكا».

52

سيناريوهات الرد الفلسطيني وفق التقديرات اإلسرائيلية
من املفرتض أن عملية ضم أجزاء من الضفة سوف تؤدي إىل اندالع

مظاهرات واحتجاجات فلسطينية قد تتطور إىل درجة اندالع انتفاضة ثالثة،
وهذا حمتمل بدرجة ضعيفة وفق التقديرات اإلرسائيلية .وتطرقت صحيفة

يديعوت أحرونوت إىل قيام اجليش باالستعداد ألربعة سيناريوهات من
التصعيد األمني يف الضفة الغربية بعد الضم 53،أضعفها استمرار حالة

اهلدوء احلذر الذي يشمل احتجاجات حمدودة ،وأصعبها السيناريو الرابع

وهو األخطر ،يشري إىل مواجهات واسعة مع األجهزة األمنية الفلسطينية؛
أي القيام بعملية شبيهة بـ«اجلدار الواقي» يف سنة  ،2002ستك ّلف إرسائيل
والفلسطينيني ثمنًا ً
باهظا .جيب وفق هذا السيناريو الرابع ،أخذ التهديدات

الفلسطينية عىل حممل اجلدّ  ،ويتوقع ممارسة ضغوط من اجلمهور الفلسطيني،
وكذلك من اجلمهور يف البلدان املجاورة ،الختاذ رد ٍ
قاس ،ولو بقوة ،عىل
إجراءات الضم .وتشري التقديرات إىل أنه من املتوقع أن يكون ألي حترك
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للضم مقاومة فلسطينية قوية وعنيفة ،وهجامت وأعامل شغب ،ومن املتوقع

أن تكون العواقب السلبية األخرى هناية عهد التنسيق األمني بني إرسائيل
واألجهزة التابعة للسلطة الفلسطينية.

54

أما السيناريو الثاين ،فيتمحور حول حدوث احتجاجات أوسع

ومظاهرات كبرية ،والسيناريو الثالث يشمل استخدام السالح والقيام
بعمليات عسكرية حمدودة ضد أهداف إرسائيلية من قبل خاليا حركة
محاس النائمة وعنارص من تنظيم حركة فتح ،وسيضطر اجليش لتشغيل

قوات إضافية بام فيها ألوية النخبة يف الضفة الغربية.
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ووفق تقرير صحيفة يديعوت ،أن السيناريو األرجح هو ما بني

الثاين والثالث ،فاألول والرابع مستبعدان بسبب عدم وجود مؤرشات

جدية عىل نية السلطة الفلسطينية االنخراط أو حتى السامح للجامهري

الفلسطينية باالشتباك بشكل جيعل االحتالل يعيد حساباته يف قرار
الضم ،باإلضافة إىل عدم التوجه ملصاحلة وطنية فلسطينية داخلية،

والسامح للفصائل بالتحرك احلر ملواجهة قرار الضم ،ومع ذلك فمن
املحتمل تدهور األوضاع دون ختطيط أو ً
رغم عن اجلهود املبذولة
لضبطها لتصل إىل السيناريو الرابع.

تفرتض معظم التقديرات االستخباراتية اإلرسائيلية ،أن األرض مل تكن

مهتزة عىل عكس املخاوف والتحذيرات بعد نقل السفارة األمريكية من

تل أبيب إىل القدس .ويبدو أن الساحة اإلقليمية والدولية قد استوعبت

االنطباع بأن الرصاع اإلرسائييل-الفلسطيني ليس املشكلة الرئيسية يف الرشق
األوسط ،وخاصة إذا كان الضم جزئ ًيا ،يقل احتامل التصعيد.
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ثالثا :الدوافع االقتصادية

 السيطرة عىل املياه :لعل أهم األهداف االقتصادية ملرشوع ضم األغوار،هو سلب حقوق الفلسطينيني املائية ،والسيطرة عىل مصادر املياه خاصة

يف األغوار.

تقوم إرسائيل بسياسات مائية هتدف إىل حتكم ديمغرايف واقتصادي

وإنتاجي من خالل السيطرة عىل املياه واآلبار اجلوفية وعدم السامح
للفلسطينيني بحفر آبار جديدة أو استصالح اآلبار هبدف خفض كميات

املياه .تسيطر إرسائيل عىل  %90من مصادر املياه اجلوفية ،ما يدفع سكان

األغوار إىل اهلجرة ،عرب حرماهنم من املياه ،وبالتايل إفقادهم مقومات

البقاء والصمود.
ّ
تشكل مياه األغوار ثلث احتياطي املياه اجلوفية يف الضفة الغربية؛ حيث
تضم حوض املياه الرشقي ويشكل حوايل 170م/مكعب من مياه

الضفة .وس ُيفقد الضم الفلسطينيني ما قيمته  215مليون م/مكعب

من مياه هنر األردن -حسب خطة جونستون عدا عن حقوق كوهنا

مشاطئة يف هنر األردن والبحر امليت -األمر الذي ينعكس سل ًبا عىل
اإلنتاج الزراعي؛ أي خسارة الفلسطينيني ملواردهم الغذائية خاصة

األرايض الزراعية الواسعة يف األغوار.

ويف املقابل ،حتصل املستوطنات اليهودية عىل مياهها عرب رسقة خمزون املياه
اجلوفية الفلسطينية عىل الرغم من أن اتفاقية أوسلو تفرض عىل إرسائيل

االمتناع عن توسيع التنقيب عن املياه .وبذلك يتاح لـ  11ألف مستوطن
ثلث ما هو متاح للفلسطينيني يف الضفة الغربية؛ إذ يستهلكون قرابة 46
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مليون م /مكعب كان من املفرتض أن تعود للفلسطينيني ضمن مفهوم
إخالء املستوطنات والتوصل حلل مقبول ملختلف قضايا احلل النهائي.

 السيطرة عىل االقتصاد الزراعي :هيدد خمطط الضم األمن املائي والغذائيالفلسطيني ،ألن معظم مناطق الضفة تعتمد عىل ما تنتجه الزراعة يف

األغوار حيث تعترب أراضيها من أكثر األرايض الفلسطينية خصوبة،

ومتثل  %50من إمجايل املساحات الزراعية يف الضفة ،وتقدّ م  %60من
إمجايل ناتج اخلضار ،وتصلح ً
أيضا لزراعة النخيل وإنتاج التمور من

أنواع جيدة قادرة عىل املنافسة يف األسواق العاملية.

تعتمد األغوار عىل االقتصاد الزراعي النبايت األسايس ،أ ّما الثروة

احليوانية فهي أقل أمهية ومهمشة ،لذلك استخدمت إرسائيل عملية

االستيطان الفردي للسيطرة عىل مناطق واسعة وهتديد الرعاة
الفلسطينيني ورضب الثروة الزراعية احليوانية.

دورا مهام يف تطوير الصناعات الغذائية
ويف املقابل ،حتتل منطقة األغوار ً
اإلرسائيلية ،حيث سيطرت عىل الثروات الطبيعية ،واستغ ّلت وجود
ٍ
أيد عاملة رخيصة؛ حيث تعتمد نسبة عالية من السكان عىل هذا العمل
كمصدر معيشة بد ً
ال عن اإلنتاج املحيل الذي يفتقد إىل بنية حتتية مالئمة،
ويعاين من هتميش عرب السنني ،األمر الذي ساهم يف التع ّلق االقتصادي
للسكان املحليني باالقتصاد الزراعي اإلرسائييل.

البحر امليت ذو الثروة الطبيعية اهلائلة
مصدرا ً
مهم للمدخول يف السياحة والعالج واألمالح
يعترب البحر امليت
ً

بمختلف أنواعها .فالبحر امليت غني باملعادن ،وبمخزونات ضخمة من
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البوتاس والربوم واملغنيسيوم وغريها ،إضافة لكونه دفيئة زراعية يف الشتاء.

ووفق التقديرات الفلسطينية ،يتم حرمان الفلسطينيني من استغالل ما يزيد

عن مليار دوالر سنو ًيا من املوارد املتاحة يف البحر امليت.

يف واقع االمر ،تعد األغوار أكرب مصدر دخل للضفة اقتصاد ًيا ،بل تشري

التقارير إىل أنه دون منطقة األغوار ال يوجد مستقبل لالقتصاد الفلسطيني،
فمن املمكن استصالح األرايض الزراعية وتصدير املنتجات إىل دول اخلليج
وإنشاء مطار فلسطيني ُيساهم يف تطوير السياحة الفلسطينية .وتشكل

األغوار مصدرا أساسيا من مصادر املحاجر والكسارات .وتعترب أرايض

للتوسع السكاين يف الضفة الغربية،
غور األردن األرايض الشاغرة الوحيدة
ّ

ال سيام أن منحدرات األغوار مالئمة إلقامة مدينة فلسطينية يف املنطقة املمتدة
بني القدس حتى البحر امليت.

رابعا :الدافع الديمغرايف
ً

ينسجم خمطط الضم مع تركيز خطة ألون عىل رضورة إبقاء السيطرة

اإلرسائيلية عىل احلدود مع األردن ،حتت فرضية أن التامهي والدمج بني حلم
أمن وسيادة الدولة من ناحية جيو-إسرتاتيجية مع إبقاء الدولة هيودية من
ناحية ديمغرافية ،يتط ّلب بقاء هنر األردن حدو ًدا رشقية إلرسائيل.
إن ضامن السيادة اإلرسائيلية يف غور األردن هو أمر رضوري وحيوي

خللق ضفتني لدولة إرسائيل ،األمر الذي يوازن التوزيع السكاين لليهود يف

إرسائيل ويساهم يف تطوير املناطق بني الضفتني مثل اجلليل ،النقب والقدس.

هناك العديد من الباحثني اإلرسائيليني ،يعتقدون أن إرسائيل ال ُيمكن أن
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تستمر فقط عىل ضفة واحدة بل هناك رضورة كيانية للحفاظ عىل توازن
ثابت عن طريق التمسك بكلتا الضفتني.
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إن الدالئل اإلحصائية ،كام ذكرنا ساب ًقا ،تشري إىل أن االهتامم اإلرسائييل

بمنطقة األغوار هو جيو-سيايس أكثر منه اهتامم بالبعد الديمغرايف كام يظهر

يف مناطق حمتلة أخرى مثل الكتل االستيطانية والقدس .إال أن تغيري الواقع
الديمغرايف هو أحد عنارص املرشوع االستيطاين واحلفاظ عىل دولة ذات

أغلبية هيودية مطلقة.

خيص منطقة األغوار ،فقد تم هتجري غالبية سكاهنا إىل األردن (حوايل
وفيام ّ

 )%80باإلضافة لتدمري عرشات التجمعات السكنية فيها ،األمر الذي نتج عنه
وجود كثافة سكانية فلسطينية قليلة نسب ًيا وهو ما يتناغم مع مبدأ االستيطان

ليسهل عملية السيطرة عىل األرض ( 40فلسطيني لكل كم /مربع يف حال

الضم) ،من الناحية النظرية ،يمكن أن ُيمنح حق اإلقامة لفئة قليلة معينة،
ومعظم السكان سوف يتم ترحيلهم إىل أقرب مدينة كبرية (مثال واقع بدو

النقب وسكان القدس الرشقية الذين وجدوا أنفسهم يف جتمعات سكنية

مهمشة ومنفصلة عن أحياء املدينة) .أما التكتالت االستيطانية فهي يف صلب
املخطط الديمغرايف اإلرسائييل حيث تراعي عملية تأسيسها وهندستها ضامن
وجود أغلبية هيودية وأقلية فلسطينية يف جوارها.

املوقف الفلسطيني  -السيناريوهات الفلسطينية املحتملة ملواجهة مرشوع الضم
تدرك السلطة الفلسطينية متا ًما حجم خطورة مرشوع الضم اإلرسائييل،

إال أهنا ال متلك إسرتاتيجية وطنية واضحة الرؤى ملواجهته ،حيث تراهن

بشكل كبري عىل إمكانية وقف الضم جراء املعارضة الدولية القوية له،
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واالكتفاء بقرار التح ّلل من االتفاقيات ،العمل السيايس والديبلومايس،
ووقف التنسيق األمني.
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هتدّ د القيادة الفلسطينية ،بسحب االعرتاف بدولة إرسائيل ،ضمن
خيارات الرد عىل خطوة تنفيذ الضم بالضفة الغربية املحتلة؛ مدرك ًة أن

إلغاء االعرتاف واالتفاقيات كذلك له مضمون سيايس كبري ،وينهي مرحلة
طويلة من عالقة السلطة باالحتالل ،وهو «اعرتاف من اجلانبني بفشل مسار
التسوية» ،وأن القرار الفلسطيني مصريي وخطري ،كون السلطة الفلسطينية

قامت بموجب هذه االتفاقيات ورشعيتها الدولية مستمدة منها ،وأي حماولة
لالنسحاب من طرف واحد ستؤثر عىل كينونة السلطة ورشعيتها الدولية،

خاصة أن جزءا من واقع العمل السيايس الفلسطيني احلايل هو جتنيد األموال

لضامن استمرار وجود السلطة وضامن قدرهتا عىل اإليفاء بالتزاماهتا املالية،
وهو خاضع لضغط وتأثري أمريكي إرسائييل مستمر ،يؤثر عىل قيام السلطة

بمهامها اليومية وخاصة األمنية منها .إىل جانب السعي لالنضامم للمنظامت

الدولية .لكن ،مواجهة مرشوع الضم اإلرسائييل سيكون بمثابة معركة وجود

بالنسبة للكيان السيايس الفلسطيني ،ومعركة وجود للمرشوع الوطني .حيث

إن انسحاب السلطة من االتفاقيات خطوة مهمة لكنها غري كافية ،بل جيب
أن يتم استتباعها بصياغة جدول أعامل جديد للسلطة يتضمن برناجما سياسيا
خمتلفا وعىل مستوى التحديات املطروحة.

يف املقابل ،تراهن إرسائيل أنه ال يمكن لقرارات السلطة الفلسطينية

عرقلة خمطط الضم ،ألن القوى الفلسطينية (سلطة وفصائل) يف وضع
دعم ً
أضعف من أن تواجه عملية تتلقى ً
مهم من الواليات املتحدة .وتشري
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التقديرات اإلرسائيلية إىل أأن قيادة السلطة الفلسطينية لن تقبل باهنيار

السلطة ،يف حني أن إرسائيل غري قادرة اقتصاد ًّيا عىل العودة إىل إدارة

شؤون سكان الضفة.
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ال تبايل إرسائيل من وقف التنسيق األمني من ِقبل اجلانب الفلسطيني،

رغم التلويح الفلسطيني بقطيعة تامة هذه املرة .وال نتفق مع القول السائد

بأن املعادلة االحتاللية ال تتيح وجود سلطة بدون تنسيق أمني؛ أي أن وقف
التنسيق األمني يعادل حل السلطة أو اهنيارها ،باعتبار أن كيان السلطة

مرهون باالتفاقيات مع إرسائيل ،وإقامة هذه السلطة التي ال متتلك سيادة
وتسيطر عليها إرسائيل من كافة اجلوانب ،جيعلها غري قادرة عىل احلياة دون
تنسيق مع إرسائيل.

باعتقادنا أن إرسائيل قادرة عىل التكيف دون التنسيق األمني ،رغم

أنه يعرقل بشكل واضح الوضع العمليايت للجيش اإلرسائييل ،إال أنه
ليس مستحي ً
ال ،فقد يرتفع منسوب خطر االشتباك مع عنارص القوى

األمنية الفلسطينية يف حال قيام وحدات اجليش اإلرسائييل بعمليات
اعتقال داخل «املنطقة أ» اخلاضعة للسلطة الفلسطينية دون تنسيق مع

الطرف الفلسطيني ،بل يقترص التنسيق عىل اجلانب االقتصادي واملدين

كونه مرتبطا بالصريورة احلياتية اليومية للسكان الفلسطينيني ،من حتويل
ّ
(وتشكل عائدات الرضائب أكثر من  %60من إمجايل
أموال الرضائب

اإليرادات العامة الفلسطينية) ،تبادل البضائع ،وخدمات صحية مثل

التحكم بالعالجات الطبية وغريها.

خالصة القول ،إن املوقف الفلسطيني جيب أن يستند إىل إدراك وا ٍع،

36

بأن حكومة نتنياهو تعكس التحول الواسع يف أوساط اجلمهور اإلرسائييل

نحو التطرف اليميني ،وخصوصا بعد إعالن «صفقة القرن» التي نسخت
خطة نتنياهو للضم ،وال يمكن مواجهة السياسة اإلرسائيلية دون حدوث

تغيري إسرتاتيجي يف ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطينيني ،وداخليا دون

حتقيق املصاحلة الوطنية وإهناء االنقسام بني فتح ومحاس ،حيث إن السياسة
اإلرسائيلية تعول من خالل هذا االنقسام عىل هتميش الساحة الفلسطينية

داخل ًيا وإضعافها عىل الساحتني اإلقليمية والدولية.

املوقف األمريكي

يستمد مرشوع الضم الذي طرحه نتنياهو رشعيته من خطة السالم

األمريكية «صفقة القرن» ،التي بدأت باالعرتاف األمريكي يف كانون

الثاين  2017بالقدس  -بشقيها الرشقي والغريب  -عاصمة موحدة
إلرسائيل ،وذلك كأوىل خطوات صفقة القرن ،ومن ثم نقل السفارة

األمريكية ،وأعقب ذلك اعرتاف ترامب بالسيادة اإلرسائيلية عىل
مرتفعات اجلوالن ا ُملحتلة يف أذار  ،2019ل ُتمهد مجيعها خلطوات
إرسائيلية مستقبلية رامية إلعادة استنساخ مثل تلك «اإلسرتاتيجيات»،

وبناء نموذج جديد للعالقات الفلسطينية-اإلرسائيلية حيقق املصالح

اجليوسياسية واألمنية اإلرسائيلية دون االكرتاث للمطالب السياسية
واالحتياجات األمنية الفلسطينية.

59

تنسجم خطة الضم مع اخلطة األمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب

يف كانون الثاين  ،2020واملعروفة باسم «صفقة القرن» ،التي أخذت املطامع
اإلرسائيلية بعني االعتبار ،وهي تتنكر للقوانني واألعراف الدولية اخلاصة

37

بالقضية الفلسطينية والتي تنص عىل إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة عىل
األرايض الفلسطينية املحتلة عام  ،1967وتطرح بد ً
ال عن ذلك إقامة دويلة

تربطها جسور وأنفاق ،وجعل مدينة القدس عاصمة إرسائيل ،واعرتاف
رصيح بسياسات الضم للكتل االستيطانية ومنطقة األغوار .فالواليات
املتحدة هي الدولة الوحيدة املؤيدة ملرشوع الضم اإلرسائييل يف ظل إدانة

غالبية املجتمع الدويل هلذا املرشوع 60.وللمرة األوىل ،تؤيد الواليات املتحدة

علن ًيا إعالن احلكومة اإلرسائيلية بقاء وجودها الدائم خارج حدود 1967

من خالل السيادة عىل املناطق يف الضفة الغربية أو ما يسميها االحتالل «هيودا
والسامرة» .وتتب ّنى االدعاء اإلرسائييل بأن قرار جملس األمن رقم  242ال
يتطلب االنسحاب إىل حدود عام  1967ولكن إىل حدود معروفة وآمنة.

61

ترى احلكومة اإلرسائيلية أن إدارة ترامب أعطت فرصة إسرتاتيجية

لتطبيق السيادة اإلرسائيلية عىل املناطق التي تعترب حيوية بالنسبة هلا ،وهبذه
الطريقة ،تثبت للعامل أن هناك مناطق لن تتخىل عنها إرسائيل يف أي خمطط

لرتتيب سيايس مستقبيل ،وأن تثبت للفلسطينيني أن الوقت ال يعمل لصاحلهم

وأنه ال جدوى من االعرتاض ،حيث هتدف إرسائيل إىل حتقيق إنجاز إقليمي
ودويل مع تطبيق السيادة.

إن املوقف األمريكي نحو قضايا الرشق األوسط بشكلٍ عام مرهون

بمصالح األمن القومي األمريكي ،وبضمنها العالقة اإلسرتاتيجية املتينة مع

متايزا
إرسائيل ،إال أهنا حتكمها اعتبارات ومصالح إسرتاتيجية عديدة ،تظهر ً

عن املوقف الرسمي اإلرسائييل .هلذا ،تتب ّنى الواليات املتحدة خطة الضم
ولكنها أبدت حت ّفظها ،ولو إعالم ًيا ،من حيث التوقيت وحجم الضم .حيث

38

أن اإلدارة األمريكية ،يف املرحلة الراهنة عىل األقل ،ال ترغب يف التعامل مع
ٍ
تداعيات سلبية إقليمية أو حملية ترتتّب عىل خطوة الضم اإلرسائيلية.
أي
ويف املقابل ،احلزب الديمقراطي والرئيس املنتخب جو بايدن يعارضون

مرشوع الضم واخلطوات أحادية اجلانب التي قد تلغي إمكانية حل الدولتني.
ويفرتض معلقون عىل أن الرئيس املنتخب سيترصف ضد الضم .وقد يبحث

عن سبل ملعارضة هذه اخلطوة ،بل وحماولة إقناع الطرفني بأنه ال تزال هناك
إمكانية لدفع حل الدولتني قدم ًا ،وسيعمل عىل إعادة الطرفني إىل طاولة
املفاوضات.
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موقف االحتاد االورويب

قوبل خمطط الضم بموقف معارض واضح وشديد اللهجة من األمم

املتحدة واالحتاد األورويب ،إال أن إرسائيل ال تتخوف من املوقف األورويب
الرسمي الذي قد يقترص عىل فرض عقوبات خفيفة لفرتة معينة مثل تقليص
الزيارات الدبلوماسية إلرسائيل ووقف تبادل الطالب وإلغاء املنح لدعم

البحث اإلرسائييل .فاالحتاد األورويب ليس لديه القدرة وربام النية ً
أيضا عىل

إحلاق رضر اقتصادي كبري بإرسائيل من شأنه أن يردع احلكومة اإلرسائيلية

عن االقدام عىل تنفيذ خمطط الضم .قد يصل األمر إىل قرار بإلغاء اتفاقية

التعاون بني إرسائيل واالحتاد األورويب حول دمج إرسائيل يف برنامج البحث

والتطوير األورويب «أفق  ،»2020كإمكانية معاقبة االحتاد األورويب عىل

ضم إرسائيل مناطق فلسطينية وفق خطة الضم .إال أن استبعاد إرسائيل من
«أوروبا األفق» الذي يرض جزئي ًا بنسيج العالقات القائمة بني املؤسسات
اإلرسائيلية واألوروبية ،هلذا ،من املتوقع أنه لن يتم إلغاؤه.

63

39

ويف سياق متصل ،ال بد من التنويه أن إرسائيل ال تكرتث للبعد القانوين

ملسألة الضم ،مدركة متا ًما أن عملية الضم هي سيطرة عىل األرايض بالقوة،

وهو انتهاك صارخ للقانون الدويل ،بل تعتقد أن توسيع نطاق القانون
عرف كمناطق حمتلة ومعاملتها كجزء من أرايض
اإلرسائييل ليضم مناطق ُت ّ
دولة إرسائيل ،سيصبح أمرا واقعا ال بد للمجتمع الدويل قبوله الحقا.

64

استنادا إىل مصلحة االحتاد األورويب التارخيية والسياسية واألمنية
ً

واالقتصادية يف منطقة الرشق األوسط ،حددت التفامهات مع إرسائيل

عام  ،1995وهي إطار رسمي للعالقات ،يتضمن أن يلعب االحتاد
دورا أساسيا يف ّ
حل الرصاع اإلرسائييل  -الفلسطيني ،مبنيا عىل تطبيق
ومراعاة سيادة القانون الدويل وحقوق اإلنسان وحقوق األقليات ،ومل
يتغري هذا النهج منذ عقود ،ويركز عىل دفع حل الدولتني للشعبني ،وهو

ما سيتم حتقيقه يف املفاوضات بني الطرفني .ويلتزم االحتاد باملوقف القائل

إن أساس وضع احلدود هو خطوط عام  ،1967ويعارض املستوطنات
اإلرسائيلية يف املناطق املحتلة عام  1967ويستبعد رشعيتها ،إىل جانب

اعتبار املنتجات اإلرسائيلية املص ّنعة يف املستوطنات غري خاضعة لإلعفاء

من الرسوم اجلمركية ،ولن تتمكن املؤسسات اإلرسائيلية العاملة يف هذه
املمولة من
األرايض من االستفادة من التعاون مع الكيانات األوروبية ّ
االحتاد األورويب.

65

عىل مدى السنوات املاضية ،أوقف االحتاد األورويب احلوار السيايس

مع إرسائيل عىل خلفية ركود يف العملية السياسية اإلرسائيلية  -الفلسطينية
واستمرار توسيع املستوطنات يف املناطق املحتلة عام  .1967وعارض االحتاد

40

األورويب سياسة الرئيس ترامب منذ االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل،

وقرار نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس ،حتى خطة «صفقة
القرن» ،األمر الذي كفل استمرار الركود يف احلوار السيايس الرفيع املستوى

بني إرسائيل واالحتاد االورويب.

66

باملجمل ،يف ضوء رد الفعل عىل الضم املتوقع لالحتاد األورويب ،من غري
املرجح أن ّ
التسبب يف أرضار اقتصادية كبرية إلرسائيل،
يتمكن االحتاد من
ّ
ّ

األمر الذي سيثني احلكومة اإلرسائيلية عن اختاذ قرار بالضم ،وربام ال يكون
استمرار تآكل العالقات مع أوروبا وعدم وجود حوار سيايس مع االحتاد
األورويب كاف ًيا ملنع قرار الضم.

املوقف العريب

لن خيتلف موقف الدول العربية عن مواقفها السابقة جتاه القضية

الفلسطينية التي مل تتجاوز مربع الترصحيات السياسية دون أي فعل حقيقي
عىل األرض ،ووف ًقا للمصادر اإلرسائيلية ،فال يمكن املراهنة عىل دور عريب
فعال ملواجهة ّ
خمطط الضم ،وعىل األرجح أن تكون الالمباالة هي املوقف
ّ
إزاء تنفيذ خمطط ضم مناطق يف الضفة الغربية إىل إرسائيل.

منذ سنوات نلحظ تراجع املوقف الرسمي لبعض الدول العربية

عن دعم القضية الفلسطينية ،بل وتآمره عليها بالتحالف مع إرسائيل

الذي وصل ذروته يف توقيع االتفاقيات مع احتاد االمارات العربية
والبحرين والسودان ،التي تتضمن أعىل مستويات التطبيع؛ فلم يعد

تطوير العالقات بني الدول العربية وخاصة دول اخلليج وبني إرسائيل
ً
مرشوطا بالتوصل التفاق سالم شامل بني إرسائيل والفلسطينيني كام

41

نصت عىل ذلك مبادرة السالم العربية ،بل هناك ّادعاء أخطر بأن حل
ّ

القضية الفلسطينية يتم من خالل حتسني العالقات مع إرسائيل وليس
العكس ،األمر الذي ينعكس بالضغط عىل الفلسطينيني لتقديم تنازالت
إىل حد املساس بالثوابت الوطنية والقبول بدويلة هزيلة غري قابلة للحياة

عىل شكل حكم ذايت حميل.
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مما ال شك فيه أن حالة االنقسام واملحاور يف املحيط العريب والرشق
أوسطي ،وعدم وجود إسرتاتيجية فلسطينية عربية موحدة ،إضاف ًة إىل عدم
قدرة الدول العربية لالرتقاء إىل مستوى الصدام مع الواليات املتحدةُ ،ت ّتم
عىل القيادة الفلسطينية رضورة اإلرساع بطرح برنامج للعمل الدبلومايس
العريب فيام خيص القضية الفلسطينية؛ برنامج رافض لصفقة ترامب وخلطة

الضم وقادر عىل مواجهة موجة التطبيع.
املوقف األردين

واضحا ً
رافضا خلطة ضم أجزاء من الضفة،
يتب ّنى األردن موق ًفا رسم ًيا
ً

حيث أن هذه اخلطوة ستؤدي إىل «تراجع فرص السالم» ،إىل حد حتذير
املسؤولني األردنيني اجلانب اإلرسائييل بالقول «سندخل حر ًبا باردة».
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يرى األردن أن اجلمود السيايس اإلرسائييل الفلسطيني واستمرار سيطرة
إرسائيل عىل الضفة الغربية ّ
يشكالن هتديدً ا إسرتاتيجيا حقيق ًيا .وما دام

الوضع الراهن ً
حترك نحو إقامة دولة فلسطينية،
قائم ،إىل جانب غياب أي ّ

فإن األردنيني خيشون ترحيل الفلسطينيني إىل األرايض األردنية ،وهو ما
اعتربه بعض الساسة األردنيون وأبرزهم األمري حسن شقيق امللك حسني

«عدوان ديمغرايف».
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42

األردن يف حالة اجتامعية واقتصادية صعبة ومتوترة؛ ويعود هذا
الوضع جزئ ًيا إىل العبء اهلائل املفروض عليها اقتصاد ًيا وسياسي ًا
واجتامعي ًا وعىل بنيتها التحتية .باإلضافة إىل ذلك ،انخفض يف
السنوات األخرية الدعم املايل ا ُملقدّ م من دول اخلليج ،ويف عام ،2017

مستوى هلا منذ  25عام ًا؛ أي حوايل 18
وصلت البطالة إىل أعىل
ً

يف املائة من السكان .فالركود االقتصادي يف األردن يتفاقم بأسعار

السلع االستهالكية األساسية ،والزيادة الكبرية يف رضيبة الدخل
ورضيبة الرشكات .ومن هنا ،الطريق قصري للرتكيز عىل كرامة األردن
وصالحياته فيام يتعلق باحلدود مع إرسائيل ،وع َلت أصوات من جهات
شعبية ورسمية تطالب امللك واحلكومة باختاذ سلسلة من اخلطوات،

انعكست بعدم جتديد اتفاق إجيار الباقورة.

تعب نية الضم عن خيار إرسائييل يف
وحسب املوقف الرسمي األردينّ ،

تبي أن إرسائيل لن تضم
طريق املواجهة ،ومل هيدأ الضغط يف األردن عندما ّ
تؤكد عىل أن ّ
غور األردن ،فاململكة ما زالت ّ
حل الدولتني هو احلل األمثل.
ويف الوقت نفسه ،فإن لألردن مصلحة يف احلفاظ عىل التعاون األمني مع
إرسائيل ،حتى لو تم ختفيضه ،إىل جانب اعتامدها عىل إرسائيل يف توفري املياه
والطاقة 70.يف املقابل ،ال تبدي إرسائيل قل ًقا من املوقف األردين الرسمي

الرافض خلطة الضم ،معتمد ًة عىل الفرضية األمنية القائلة بأن األردن غري

معني وغري قادر عىل وقف التنسيق األمني وتبادل املعلومات والتعاون
االستخبارايت املتني معها.
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ملخص
إن السياسة التي تطبقها إرسائيل يف غور األردن ،والتي تتامهى مع

ترصحيات القيادات اإلرسائيلية حول هذه القضية ،تشري إىل أن الدافع
من ورائها ليس أمن ًيا بح ًتا ،بل سيايس بامتياز؛ ويتمثّل يف ضم هذه املنطقة

من الناحية الفعلية إلرسائيل .بمعنى آخر ،إن إرسائيل تسعى إىل أمننة

املوقف السيايس من مرشوع الضم ،األمر الذي ينعكس عىل معظم مواقف
احلكومات اإلرسائيلية اجتاه القضية الفلسطينية ،فكوهنا ال متلك رؤيا

فإنا تتمسك
وإسرتاتيجية نحو حل سيايس للرصاع مع الفلسطينينيّ ،
بالذهنية واهلاجس األمني.

هناك شبه إمجاع يف إرسائيل حول خمططات الضم وعىل وجه اخلصوص

ضم الكتل االستيطانية «معاليه أدوميم» ،و«غوش عتصيون» و«اريئيل»
و«جفعات زئيف» و «موديعني إليت» ومناطق حيوية من غور األردن،

وعليه ،فإن احلكومة اإلرسائيلية مل تواجه إي إشكالية يف ترويج خطة

الضم ،ال سيام وأهنا متارس سياسات الضم التدرجيي منذ عقود ضمن

«إمجاع وطني /قومي» إرسائييل كبري .إن التجاذبات السياسية واألمنية حول
خمطط الضم ،تتمحور يف سياق التوقيت وكيفية إجراء الضم ،وليس حول
فكرة السيطرة األمنية الكاملة عىل منطقة األغوار والتكتالت االستيطانية.

ّ
يركز مؤيدو خمطط الضم عىل األبعاد األمنية والعسكرية ،باعتبار أن
األغوار ُت ّ
منيعا أمام أي هجوم من جهة األردن عىل الرغم من أن
شكل سدًّ ا ً

تغيت؛ بحيث أصبح بإمكان اهلجامت الصاروخية
طبيعة احلروب وآلياهتا ّ
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أن تصل إىل إرسائيل ،وخاصة من املنطقة الشاملية للغور ،إال أن منطقة

األغوار ما زالت تشكل منطقة عازلة جغراف ًيا وزمان ًيا بني األردن من جهة،
وإرسائيل ومستوطناهتا من جهة أخرى .وبام أن منطق احلروب التقليدية
يفرتض أمهية وجود إنذار ّ
مبكر ألي اعتداء ،فإن السيطرة عىل مناطق األغوار

حت ّقق ذلك وفق وجهة نظرهم.

ّ
وأيضا ،إن املبدأ األمني الذي يتب ّناه مؤيدو خمطط الضم ،هو وجود

«حدود قابلة للدفاع» ،من أجل احلفاظ عىل العمق اإلسرتاتيجي .وهذا

املبدأ تبلور بسبب وجود «خارصة دفاعية ضيقة» ،بني حدود الضفة الغربية

من ناحية اخلط األخرض ،وبني املنطقة الساحلية « 12كيلو مرت فقط» ،والتي

تضم مد ًنا كربى كتل أبيب ،وفيها الثقل السكاين األكرب.
من الناحية اجليوسياسية ،متثّل منطقة األغوار ثق ً
ال حيو ًيا ألي دولة
فلسطينية مستقبلية حماذية لألردن ،حيث أهنا حتتوي عىل خمزون جغرايف من

األرايض الصاحلة للزراعة ،واملوارد احليوية ،وأمهها املياه .لذا ،فإن إمكانية

حصول ذلك تعني ،ملؤيدي الضم زيادة املخاوف األمنية اإلرسائيلية عىل

مستقبل املستوطنات داخل الضفة .وبالتايل ،فإن أمهية السيطرة عىل هذه
املنطقة ،تكمن يف منع إقامة أي حكم ذايت فلسطيني فيها .تتمتع منطقة

األغوار كذلك بموقع إسرتاتيجي ،كوهنا تشكل امتدا ًدا طبيع ًيا لتوسع مدينة
القدس املحاذية هلا ،وهذا يعني أن السيطرة عىل منطقة األغوار ،ستسمح

لالحتالل بتنفيذ خمططاته االستيطانية الكربى ،وأمهها مرشوع القدس
ّ
التخل عن هذا املنطقة ،يعني بالرضورة ،تق ّلص املرشوع
الكربى .كام أن
االستيطاين ّ
الكل يف الضفة الغربية .يف هذا السياق ،يمكن ربط الدوافع
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األيديولوجية ،كاإليامن بالقدس عاصمة أبدية «للدولة اليهودية» ،بأمهية

السيطرة عىل أرايض األغوار ،والتي تساهم يف حتقيق هدف جعل القدس

الكربى عاصمة هلم.

يف املقابل ،هناك معارضو خمطط الضم ،حتت عنوان واسع بأن خمطط
الضم هو ٍ
حتد مركزي ألمن إرسائيل القومي 71.يعتقد معارضو الضم أن

ميزان الربح واخلسارة للضم يشري إىل أن معظمها سلبية ،وهو لن يمنح
إرسائيل تفو ًقا إسرتاتيجيا ،أو أي تفوق أمني عىل الوضع احلايل ،الذي يف
إطاره تسيطر إرسائيل يف غور األردن ،وتتمتع بحرية عمل أمني يف كل

املنطقة إىل جانب استقرار العالقات األمنية مع أجهزة األمن الفلسطينية؛
بل إن خمطط الضم احلايل هو أحد أكرب املسائل التي قد ُتدث
تفجرا سياس ًيا
ً
ودبلوماس ًيا ،حيث يعارض املجتمع الدويل ضم األرايض الفلسطينية ،ويفقد
الفلسطينيني األمل بحل الدولتني.

يتهم معارضو خمطط الضم أن املخطط هو دليل عىل أن األحداث التكتيكية

هي التي حتدّ د اإلسرتاتيجية اإلرسائيلية حلكومة نتنياهو ،وأن عملية صنع القرار

تغي
تعكس اعتبارات سياسة ال تأخذ بعني االعتبار أبعادا وخطوات جوهرية ّ
قواعد اللعبة يف القضايا اإلسرتاتيجية واملصريية ،وعىل وجه اخلصوص،
تقويض إمكانية حل الدولتني هنائ ًيا وفرض األمر الواقع من خالل اختاد قرارات
وخطوات أحادية اجلانب ال ُتسب عواقبها عىل املدى البعيد.

ولعل أبرز األبعاد اإلسرتاتيجية السلبية ملخطط الضم ،حسب رأي

معاريض املخطط ،أن إقدام إرسائيل عىل ضم مناطق واسعة من الضفة

الغربية قد ُيشتت انتباه العامل عن شعار «التحدّ ي األكرب للعامل هو إيران
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«الذي يرفعه نتنياهو ،يف حني يتجاوز اإليرانيون كافة القيود التي فرضها
االتفاق النووي املربم عام  ،2015الذي ّ
شكل موقفا دوليا موحدا بالغ
األمهية ضد طهران.

إن أهم العنارص التي تشجع نتنياهو عىل امليض قد ًما يف خمطط الضم يف

ظل البيئة السياسية الدولية التي نشأت منذ «صفقة القرن» ،هو انعدام املوقف

العريب الرسمي والشعبي القادر عىل التأثري من خالل الرفض واالحتجاج

بكافة األشكال املمكنة واملرشوعة .وال يمكن جتاهل تزامن طرح خمطط الضم
واستحواذ جزء أسايس منه يف «صفقة القرن» مع توقيع اتفاقيات التطبيع مع
دولة اإلمارات العربية املتحدة والبحرين والسودان .حيث ينسجم االتفاق مع

تصور نتنياهو عىل أن الرتتيبات بني إرسائيل ودول املنطقة كمورد مسبق ،وحتى
ّ
كبديل عن ترتيب واتفاق مع الفلسطينيني .فهذه االتفاقيات تنسف املبدأ الذي
تقوم عليه مبادرة السالم العربية لعام  ،2002وأصبح بدهييا لدى الفلسطينيني،

وهو اشرتاط حل الرصاع مع الفلسطينيني ثم التطبيع مع إرسائيل 72،رغم

االدعاء بأن هذه االتفاقيات مل يتم التوصل إليها عرب االنفصال عن القضية
الفلسطينية وهتميشها ،ولو رسم ًيا وعلن ًيا ،بل من أجل إلغاء نية إرسائيل يف
ضم األرايض املحتلة من جانب واحد يف الضفة الغربية.

73

إن أسوأ ما يف األمر أن قرار الضم اإلرسائييل ،حتى وإن تم تأجيله يف

واقعا فرضته إرسائيل اليوم ،نظر ًيا ،عىل املجتمع
أمرا ً
الوقت احلايل ،أصبح ً
الدويل ،وأدخلته إىل قاموس البيانات والترصحيات الصادرة عن الدول

واحلكومات .إن تأجيل خمطط الضم ليس هزيمة هنائية للمخطط ،بل أنه

جمرد تأجيل تكتيكي ولظروف خمتلفة؛ 74فتأجيل الضم ،ولر ّبام تقليصه،
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بنا ًء عىل ضغوط أمريكية راهنة واعتبارات سياسية داخل إرسائيل .ويبقى

السيناريو املحتمل واألخطر هو تب ّني إسرتاتيجية ضم تدرجيية أو جزئية من
خالل ضم كتلة أو كتل استيطانية ال تؤدي إىل تدهور أمني وال اإلرضار
بالعالقات اإلرسائيلية مع الدول العربية واالحتاد االورويب واألمم املتحدة،
واألهم ال تؤدي إىل اهنيار السلطة أو ح ّلها.

إن تأجيل ضم منطقة األغوار قد تم بطلب أمريكي ،وكل التحركات

الدولية واإلقليمية مل يكن بمقدورها منع إرسائيل ودفعها للرتاجع عن ذلك؛
فالواليات املتحدة هي الوحيدة القادرة عىل فرض الرتاجع عن هذا املرشوع،

جراء ما قد حيمله من
إذ قد تطلب الواليات املتحدة من إرسائيل إلغاء الضم ّ

هتديد لالستقرار اإلقليمي ،وهتديد للعالقات اإلرسائيلية -العربية.
أما فيام يتع ّلق باملشهد اإلقليمي والدويل ،هناك ا ّدعاء بأن األجواء

الدولية مرحية وال ّ
تشكل عائ ًقا أمام عملية الضم اجلزئي ،يف الوقت الذي

حتتاج فيه بعض الدول العربية إىل قوة إرسائيل ملواجهة إيران .أما روسيا،
ّ
فيرتكز اهتاممها احلايل عىل سوريا وليبيا وهي مستعدّ ة للسامح إلرسائيل
بالعمل بحرية يف «املحيط االقليمي» .وحول املوقف الدويل ،فسيستمر

املوقف الرمادي خاصة يف الدول التي حيكمها اليمني القومي ،مثل هنغاريا

والربازيل .وباعرتاف اجلميع ،قد يستمر البعض يف أوروبا مثل بلجيكا
وإيرلندا بدعم القضية الفلسطينية دون تأثري ملموس.

هناك اعتقاد آخر ،أن الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل يف مرحلة صعبة

ومع ّقدة ،بل وختتلف بشكلٍ جذري عن سابقاهتا 75.ومن ثم أصبح هناك
احلاجة للتساؤل حول احتامالت نجاح إرسائيل يف حتقيق خمطط للضم
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وفرض نموذج حل للرصاع العريب اإلرسائييل ،باستنساخ االتفاقيات وفق

شعار السالم مقابل السالم ،بضمنها تقويض القضية الفلسطينية وهتميشها
دون االكرتاث إىل تباين ردود األفعال اإلقليمية والدولية حول خيارات

مرشوع الضم وآليات الدعم أو املواجهة.

76

ويف سياق الرد الفلسطيني ،هناك رضورة كبرية لطرح إسرتاتيجية

وبرنامج نضايل فلسطيني شامل يؤسس عىل إعادة االعتبار ملنظمة التحرير
الفلسطينية إىل جانب السلطة .هذه فرضية اإلسرتاتيجية تقوم عىل وضع

رؤيا للموقف الفلسطيني من مسألة الرصاع مع إرسائيل وكيفية إدارته

وكيفية مواجهة املرشوع االستيطاين عامة دون الرتكيز فقط عىل خمطط الضم.
جيب أن يتم طرح قضية مواجهة الضم أمام إرسائيل واملجتمع الدويل عىل

أنه املنعطف اإلسرتاتيجي واملركزي واألصعب يف تاريخ الرصاع الفلسطيني
اإلرسائييل ،وأن قرار الضم هو أبرز األخطار منذ االحتالل «النكبة» 77،باعتبار

أن قرار الضم اجلديد يعني اإلجهاز عىل القضية الفلسطينية ،وعىل حلم إقامة
دولة فلسطينية ولو عىل شرب من أرض فلسطني التارخيية ،وال بد من التعاطي

بجدية مع املوقف املعلن للحزب الديمقراطي األمريكي الذي أوضح أن الضم
يتعارض مع مصالح الواليات املتحدة ،بل يفرتض املع ّلقون أن الرئيس املنتخب
جو بايدن ،سيترصف ضد الضم ،وقد يبحث عن سبل ملعارضة هذه اخلطوة
بل وحماولة إقناع الطرفني بأنه ال تزال هناك إمكانية لدفع حل الدولتني قد ًما،

وسيعمل عىل إعادة الطرفني إىل طاولة املفاوضات.
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