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 مقدمة

عت قوات االحتالل اإلشائيلي   600حوالي بمداهمة وتجريف  8/2/2018بتاري    خ شر

ي  ،دونم
 وزارة األوقافإل تعود ملكيتها  ،أريحا ب "دير حجلة"و "الزور"من أراض 

ة بتاري    خ األغوار بوقبل ذلك قام مجلس المستعمرات اإلشائيلية ، 1الفلسطيني

 2. بتحويل قاعدة عسكرية إل منتجع سياحي يخدم المستعمرين 1/10/2017

ي 
 
ي ذلك ف

ي تنتهجها دولة االحتاللوالسياسات  الخطط إطار يأت 
ي السنوات  توسعلل الت 

 
ف

ة ي تسىع لتكريسها األخير
ي منذ احتاللها  ، والت 

بهدف ، 1967عام الة الغربية الضف ألراض 

ي وعزل المنطقة جغرافي  
 ؛، وفصلها عن الحدود األردنيةا عن الضفةالتوسع االستيطات 

 منة لها. آلخلق حدود جديدة 

من ، وحرمان السكان السيطرة التامة عل المنطقةإحكام  نتج عن هذه السياسات

% من 55.5ما نسبته  ، أيألف دونم 400سيطرت إشائيل عل إذ استغالل أراضيهم، 

 3. ، بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقةالمساحة الكلية لألغوار 

ي األغوار يطرح 
 
ي ف

 ثر تصاعد السياسات العسكريةأما : سؤالهذا الالتوسع االستيطات 

ي الرس ، منطقة األغوار واالستيطانية عل
ي ظل غياب االهتمام الفلسطيت 

 
مي والوجود ف

                                                           
تلفزيون فلسطين، ا، في ظل هجمة االحتالل المتصاعدة عليهغوار يتفقد األراضي الوقفية في األ الفلسطيني وزير األوقاف 1

22/3/2018. https://bit.ly/2IoZTbR 
، (ريج)أبحاث التطبيقية لى منتجع سياحي على قرية فصايل، مركز األإ سرائيليةإلشروع بتحويل قاعدة عسكرية ا 2
2/10/2017 ،https://bit.ly/2Ecc4GB  
 . https://bit.ly/2pZQIag .2015 ،(وفا)الفلسطينية، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  األغوار 3

https://bit.ly/2IoZTbR
https://bit.ly/2Ecc4GB
https://bit.ly/2pZQIag
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ي المنطقة،
 
ز من خالل تخصيص موازنات  الفعلي ف ألغوار، ل غاثية غير منتظمةإالذي يير

 عن 
 
ي االحتياجاتفضال

 
الصحية ووسائل النقل  والمراكز من المدارس ألساسية ا النقص ف

ها من وسائل الت  ؟مكير  والصمود والمواصالت، وغير

، ينبع من يةيجد أن اهتمام إشائيل بتكريس سياستها التوسع األغوار إن المتتبع لواقع 

ي ووفرة مياهها كونها  ،الزراعيةأراضيها خصوبة 
 
ي األكير ف

 
ف ي الشر

ضمن الحوض المات 

ي  أرباح، إذ تقدر فلسطير  
 
دوالر  مليون 650الشمالية بحوالي  األغوار المستوطنير  ف

ي ا، سنوي  
 
 4. ا سنوي   مليون دوالر  800حوالي فلسطير  بلغ خسائر ت المقابلف

 عتكما 
 
قية بوابة أمنية وعسكرية المنطقة د  السياسة اإلشائيلية تعتير و ، من الجهة الشر

ي األغوار 
 
بقيام دولة فلسطينية عل عدم السماح ل ةاإلشائيلي ساعي عل الم ا مؤشر   ف

 . 1967حدود العام 

ويبلغ ، ألف مواطن 50احة الضفة الغربية، ويعيش فيها حوالي رب  ع مس األغوار  تشكل

ا  27يها عدد التجمعات الفلسطينية ف
 
ا ثابت ات التجمعات الرعوية والبدويةتجمع   ، وعشر

ي و  . المتنقلة
% من 38.8دونم، أي ما نسبته  ألف 280لزراعة اتبلغ مساحة األراض 

 5. المساحة الكلية لألغوار 

 

                                                           
سات الحوراني للدراغوار الشمالية بين مطرقة االحتالل وسندان عصابات المستوطنين، مركز عبد هللا رقة حقائق، األو  4

 .17/10/2017 ،توثيقوال
 مصدر سابق. غوار الفلسطينية، األ 5
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 إرسائيليةسياسات 

غور األردن " ،1967 العام عقب احتالل الضفة الغربية أعلنت الحكومة اإلشائيلية

قية يجب ضمان السيطرة عليها، وهي بمثابة الحدود الشر ة منطق "وشمال البحر الميت

 واألوامر العسكرية الضامنة إلنجاز الضم الفعلي له "إلشائيل"، وأصدرت
 ا. القوانير 

ي تموز  اإلشائيلي  وزير العمل ،ئال ألون"أساس خطة "يغ كانت هذه الرؤيا 
 
الذي ، 1967ف

ي ل ها قدم
ها تصوره المستقبلي للوجود فيصاغ و ، (1963-1969) شكولأحكومة ليف 

ي والعسكري، مناإلشائيلي بشقيه 
تطلع و خالل إقامة مستوطنات ومعسكرات.  المدت 

(، إل إسكان مليون  ألون )الذي تبنت الحكومة اإلشائيلية آنذاك خطته بشكل غير رسمي

ي 
 
ي الجنوب الغور، وخلق تواصل إشائيلي يهودي ف

 
بيسان  إلمن صحراء النقب ف

 
 
 6. شماال

ي المنطقة  ما 
 
تهدف إل تعزيز السيطرة ، منظم وفق مخططاتعمل تقوم به إشائيل ف

 ومن هذه الخطط: ، ر او األغاإلشائيلية عل 

ي  ،1976 العام خطة تطوير غور األردن
ي الوكالة  الت 

 
قدمت من قبل قسم االستيطان ف

إل زيادة نسبة توطير  المستوطنير  اليهود، وإقامة مستوطنات وسعت اليهودية، 

و تناولت و  . جديدة ط التشغيل، من خالل تطوير وتوسيع نشاطي التصنيع تحسير  شر

 نجاز الخطة المرجوة. وتوفير المناخ الداعم إل  ،والسياحة

                                                           
 .2012، 248دد مجلة شؤون فلسطينية، العم تطوير، أاستالب  :محمد جابر، األغوار الفلسطينية 6
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ي حكومة اإلشائيلي  واإلسكانوزير البناء  ،ف غاالنتآخطة يو 
 
، 2017نتنياهو  بنيامير   ف

ي األغوار. 
 
ي أعدها لمضاعفة أعداد المستوطنير  ف

 7الت 

وع  ي حكومتهريأكان مشر
 
 ا ذاتي   ا ولم يعرض سوى حكم   ،ا أمني   2001 العام يل شارون ف

ي الضفة45-40ينيير  عل للفلسط
ي التيارات % من أراض 

 
، وكان هناك شبه إجماع ف

ي الضفةبالرئيسة  اإلشائيلية
 
 8. اإلبقاء عل الكتل االستيطانية الرئيسة ف

مليون شيقل كانت  417، تحويل موازنة بقيمة 2018العام  قررت الحكومة اإلشائيلية

، هالمستوطنات المقامة حول معالجة انكماش البحر الميت، لصالح مخصصة لصالح

ي يتعرض لها البحر الميتذلك حكومة ال توبرر 
ي تؤثر  ،لمواجهة ظاهرة الجفاف الت 

والت 

ي المنطقة. 
 
 9عل حياة المستوطنير  ف

، وتوسيعه والمحافظة عليه استمراره يجب حق طبيىعي  االستيطانأن  ترى إشائيل

ي ، و بشكل غير محدود 
برامج األحزاب السياسية، وأثر بشكل  تصدر التوسع االستيطات 

، وسعت إشائيل بشكل دائم لجعل ملف  ي
كبير عل الخطاب السياسي واألمت 

 
 
أو ضمن نصوص المعاهدات واالتفاقيات  ،المفاوضاتا عن طاولة االستيطان بعيد

ي تطلقها من وقت 
 آخر. إل الدولية، أو ضمن الوعود الت 

                                                           
 https://bit.ly/2K38imV .9/11/2017، 48األردن، موقع عرب  رغو االستيطاني في المشروع  خطة حكومية لتعزيز 7
بيروت،  ،للدراسات واالستشارات مركز الزيتونة، 2011-1993ة الغربيسرائيلي في الضفة ، االستيطان اإل21قرير معلومات ت 8

10/1/2012. 
 .21/4/2018دنيا الوطن،  ولويات حكومة االحتالل،أغوار الفلسطينية في الضفة الغربية من االستثمار في مستوطنات األ 9

https://bit.ly/2qRBPr3  

https://bit.ly/2K38imV
https://bit.ly/2qRBPr3
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 إرسائيليةإجراءات 

 رسقة المياه

بهذا  أصدرتو عل نهب المياه الفلسطينية،  1967 احتاللمنذ  إشائيلعملت 

عل الموارد المائية،  لسيطرةل العسكرية واألوامر الخصوص العديد من القوانير  

ي  نسبة % من85عل نحو سيطرت و 
 
  10. منطقةالاآلبار ف

ي م نأإل  تشير المعطيات
 
ي الضفة عظم عمليات التنقيب عن المياه ف

 
، جرت غالبيتها ف

 اآلبار من هذه  إشائيلعملية تنقيب، وتحصل  42 أصلمرة من  28، بمعدل األغوار 

 9400، لتصل مخصصات المياه لصالح حوالي ا مليون مي  مكعب سنوي   32عل 

ي 
 
ا، وهي تعادل ثلث الكمية مليون مي  مكعب سنوي   45نحو  األغوار مستوطن ف

ي الضفة الغربية. مليون ف 2.5المخصصة لنحو 
 
ي ف

 11لسطيت 

ي برمتههذا االستحواذ العنرصي  انعكس
ي الفلسطيت 

نتج عنه ، و عل الوضع المات 

 : أهمها  عدة إشكاليات

  األمطار من مياه  األغوار االرتوازية، وحرمان سكان  اآلبار جفاف العديد من . 

                                                           
 ،(تسيلمبنسان في األرض المحتلة )حقوق اإلمركز المعلومات اإلسرائيلي ل السيطرة على مصادر المياه في غور األردن، 10

18/5/2011. https://bit.ly/2H6Q2Iu  
  مصدر سابق.محمد جابر،  11
 

https://bit.ly/2H6Q2Iu
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 ي لكمية اس
به منظمة الصحة  أوصتقل مما أمياه تهالك المواطن الفلسطيت 

 . من حيث الكمية والجودة العالمية

 الوضع الزراعي  تردي . 

ي المياهب ةتعلقالمسلسلة من القوانير  واألوامر العسكرية  إشائيل أدخلت
 نصت، الت 

ها، ومراقبة عواستخراجها واستهالكها وبيعها وتوزي بنقل المياهتتعلق  وأنظمة أحكامعل 

اخيص اآلبار المنشآت المائية وحفر  وإقامة ،وتحديد الحصص ،استخدامها  ...  ومنح الي 

 إلخ. 

م لم   ي  بما جاء إشائيلتلي  
 
ة بينها وبير  الموقع (أوسلو) "المبادئ إعالن" يةاتفاقف

 مالحقها اتفاقية )غزة وأ، و 1993العام  منظمة التحرير الفلسطينية
 
( الموقعة ريحا أوال

ض أن تسلم إشائيل للفلسطينيير  ما إذ   ما يتعلق بالمياه،، ب1994العام  كان من المفي 

 12. ع الكمية، أي رب  3ماليير  م 6سوى  لم تسلم لكنها من المياه  3مليون م 28,6قيمته 

يعية بشأن المياه أوسلو ولم تمنح  جميع  أنيبدو و  ،للفلسطينيير  أي سلطة تشر

من  أكي  غير قادرة عل إلغاء  اآلنحت   واإلشائيليير  االتفاقات الموقعة بير  الفلسطينيير  

ي الشؤون المائية.  اإلشائيليةعقدين ونيف من القوانير  العسكرية 
 
 المتشددة ف

 القيود عل الحركة

ي فيد حركة الفلسطينيير  بير  مدنهم. تقيل العديد من الحواجز  إشائيلوضعت 
 العام ف 

ترحيل و  ها،عن األغوار فصل بهدف عل الضفة قيودها سلطات االحتالل شددت  2005

                                                           
 .2004، باحث للدراسات، الجذور التاريخية والواقع المعاش :الصراع على المياه في فلسطين، بو عامرأعدنان  12
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ي 
انتكاس عملية التبادل التجاري عل صعيد  إل أدىما ، أراضيهممن األغوار  مواطت 

من حرية  اإلشائيليةحدت الحواجز . كما الزراعية والحيوانية األغوار تسويق منتجات 

ي تهجير عدد وأدت إل حركة، ال
 
، وحرمان هذه المنطقة  إضاف من السكان الفلسطينيير 

ي المأمول.   الحيوية من حراكها البشر

 لكات ووضع قيود مشددة عل البناءهدم الممت

ي واصلت إشائيل سياس
 
والبت  ت آهدم المنازل والمنشمن خالل سياسة  ة التطهير العرف

 1023ما يقارب ) هدمتإذ التحتية، 
 
ال ي مختلف مناطق الضفة ( مي  

 
والقدس،  ومنشأة ف

 ( مي   657أكي  من )هدم بإخطارات وأصدرت 
 
ت أد، و 2016 ومنشأة خالل العام ال

يد أكي    0162من ) عمليات الهدم إل تشر
 
 13أصبحوا بال مأوى.  ا فلسطيني   ا ( مواطن

ي ب إشائيل لم تكتف
بل عمدت إل االستيالء عل ، إجراءاتها لالستيالء عل األراض 

ي لأل األمالك الخاصة للمواطنير  
غراض العامة )المشاري    ع متذرعة باستمالك األراض 

ي العامة(، مستندة بذلك إل القانون 
، حيث عدل بموجب 1953لسنة  2رقم  األردت 

ي االستيالء عل  تمكنت من خاللهالذي ، 941و 321العسكريير   األمرين
من  األراض 

وربطها بشبكة الطرق  ،المستوطناتوشق الطرق من وإل  ،ناء خزانات المياهجل بأ

 . إشائيلالرئيسة داخل 

                                                           
 قعمو ، 2016منزال ومنشأة خالل العام  1023ومنازل المواطنين الفلسطينيين: االحتالل يهدم  تآتقرير خاص بهدم منش 13

  https://bit.ly/2GHqErw .28/12/2016منظمة التحرير، 

https://bit.ly/2GHqErw
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 12/12/2009ة بتاري    خ لياإلشائي الحكومةتندرج هذه السياسات مع ما صادق عليه 

ي طرحها جديدة للمنطقة  ارطةبشأن خ
 
نتنياهو للمناطق ذات األولوية الوطنية ف

ات المستوطنات.  اتإشائيل، وتقرر منح اعتماد  مالية إضافية لعشر

ي  نجحت إشائيل
 
ي مستوطنة  37ء بنا "ف

 
 2009عام الحت  بلغ عدد سكانها غوار أل ا ف

(9354 ) 
 
ي األغوار معلومات وتشير الا". مستوطن

 
أضعاف ثالث أن نسبة متوسط البناء ف

ي مستوطنات الضفةالبناء 
 
 14ف

 
ي  5.5يصل إل  إذ ا، ، وينمو بشكل شي    ع جد

 
 ،كل سنة% ف

ي إشائيل
 
ي مستوطنات  ،ما يشكل ثالثة أضعاف الزيادة السكانية ف

 
ي الزيادة ف

وضعف 

ي اإلشائيلي ليه أشار إوهذا ما  الضفة،
ته العديد  الصحف  ي مقال له نشر

 
غاي" ف "نداف شر

 15. 10/4/2017بتاري    خ  اإلشائيليةمن الصحف 

ي إشائيل فشلت 
 
ي إل  "ألون" تسىع إليه وما طرحه تحقيق ما ف

 
سكان مليون يهودي ف

ه غوار األ    ،حد أهم التحدياتأ، وهو ما تعتير
 
ي المنطقة ا غرافي  ا ديموتهديد

 
 كما هو   ،لها ف

ي المحتلة داخ
تعتمد عل هجرة المستوطنير  إل المناطق  ها نإذ إ، 1948عام الل األراض 

 الفلسطينية المحتلة، بينما يتفوق الفلسطينيون بالزيادة الطبيعية. 

 

 

                                                           
 سابق.مصدر محمد جابر،  14
  https://bit.ly/2IAUdfc .2017، (، جامعة الدول العربية2017تشرين الثاني( -آبتطورات االستيطان خالل األشهر ) 15

https://bit.ly/2IAUdfc
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 ردود فعل فلسطينية

 أبو محمد  أكد  إذ  ،تخلي عنها وال يمكن ال ا من دولتهمجزء   وار األغيعتير الفلسطينيون 

السفير الفرنسي  ،بيير دوكانخالل استقباله  ،وزير الدولة لشؤون التخطيط ،نرمضا

ي رام هللا بتاري    خ للتنمية والتطوير االقتصادي
 
أن الخطة الوطنية  ،6/12/204، ف

ي تعتير ذات ، األغوار  فيها بما  (ج)تستهدف المناطق المصنفة 
قصوى وذات  أولويةالت 

اتيجية أبعاد   التنمية  إلحداث إسي 
 
، منوه ي فلسطير 

 
السياسات  أجندةأن وثيقة  إلا ف

 16. هواحتياجات األغوار  أولوياتتتضمن ( 2014-2016) الوطنية وخطة التنمية الوطنية

ي مجلس الوزارء  أعلنو 
ي جلسته الفلسطيت 

 
عن   21/3/2017المنعقدة بأريحا بتاري    خ  ف

ي حينه بإعداد مسودة تشكيل "هيئة تطوير األغوار"
 
ي ف

لف وزير العدل الفلسطيت 
ُ
، وك

ي قانون لتنظيم عمل الهيئة، وتقديمها إل مجلس الوزراء 
التخاذ المقتض  القانوت 

 17. المناسب

 الإن هذه 
 
ي محصلته ا وتنموي  ا سياسي  خطوة تحمل بعد

 
ل الموارد استغالإل ا يهدف ف

، الطبيعية وتعزيز  ي
ي انسجام  صمود المواطن الفلسطيت 

ا مع أجندة السياسات ويأت 

"
 
ي تحمل شعار "المواطن أوال

، االقتصادي والزراعي ثمار عجلة االستلدفع ؛ الوطنية الت 

                                                           
، دنيا الوطن، 0162-2014دعم االقتصاد الوطني من أولويات خطة التنمية الوطنية لألعوام وزير الدولة لشؤون التخطيط:  16
6/1/2014. https://bit.ly/2JrXvl1 
. 27/3/2017بوابة اقتصاد فلسطين،  خطوة لتعزيز الصمود واستغالل الموارد، :غواريئة تطوير األه 17

https://bit.ly/2H4sYK7  

https://bit.ly/2H4sYK7


 

11 
 

يةالطبيعية و بالموارد من مساحة غنية المنطقة لما تشكله  يساهم سكما أن ذلك   . البشر

ي التخفيف 
 
 الخدمات األساسية لهم.  وتوفير عن المواطنير  ف

وتخصيص موازنات  ،وتحديد مهامها  ،إال أن هذه الخطوة لم تكتمل بعد بتشكيل الهيئة

خاصة لها، وهذا ما يظهر ضعف وتنامي اإلجراءات الحكومية الفلسطينية عل األرض، 

 مقارنة بشعة اإلجراءات اإلشائيلية عل األرض. 

ر مجلس الوزراء كما 
 
ي جلسته رقم )حذ

 
 ، 14/11/2017بتاري    خ ( 178ف

 
من المد

ي األغوار، من خالل قيام حكومة االحتالل بتقديم إغراءات وحوافز مالية 
 
ي ف

االستيطات 

غوار لضمان سيطرة ضخمة لتشجيع المستوطنير  عل االنتقال إل مستوطنات األ 

 18. إشائيل عليها 

ي فلسطير  ت
 
، فقد مواجهة إجراءات االحتالل أساليبأحد شكل المقاومة الشعبية ف

ي 
 
، لمواجهة 2005 العام أطلق عدد من النشطاء الفلسطينيير  حملة "أنقذوا األغوار" ف

 أراضيهم. تهجير أهالي األغوار من محاوالت إشائيل 

 

 محادثات السالمو  األغوار 

ي األغوار %87.5)ما نسبته  أوسلو اتفاقية صنفت 
(، تخضع جمناطق )( من أراض 

ي العام كامب ديفيد محادثات  دعت و  للسيطرة اإلشائيلية المطلقة. 
 
إل قيام  2000 ف

                                                           
  https://bit.ly/2Gv11OE .14/11/2017(، 178جتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم )ا 18

https://bit.ly/2Gv11OE
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وط منها: إقامة  دولة فلسطينية ي الضفة الغربية وقطاع غزة وفق شر
عل معظم أراض 

وعة السالح،  ي األغوار، و بنشر السماح إلشائيل و دولة فلسطينية مي  
 
تركيب  قواتها ف

ي الجبال المطلة محطات إنذار مبكر 
 
ي  احتفاظ إشائيل بأراض  ، و عليها ف

 
مؤجرة ف

 ية مع المملكة األردنية الهاشمية. د، والرقابة عل المعابر الحدو منطقةال

ي، زيارة  أعمالجدول  األغوار عل منطقة  اإلشائيليةتصدر ملف السيطرة  جون كير

كي األموزير الخارجية  ي كانون األول  ،ير
 
. كما بير  الطرفير  ع عملية السالم لدف، 2013ف

ي  ي محمود عباس، نتنياهو، وبخالل اجتماعه بتطرق كير
ذات  إلالرئيس الفلسطيت 

ي دعت 
وط الت   الفلسطينية.  األغوار محادثات كامب ديفيد فيما يتعلق بمنطقة  إليها الشر

ي هذا السياق، 
 
ورة االنسحابعباس يس الرئأرص وف أي  رفض بقاءاألغوار، و  من عل رص 

ي حير  ر  الحدود األردنية الفلسطينية، جندي إشائيلي عل
 
كبير   ،صائب عريقاتد ف

يالمفاوض حات كير
، عل مقي  جندي أي بالرفض القاطع لوجود  ير  الفلسطينيير 

ي الضفة واألغوار  شائيلي إ
 
 . ف

 

 خاتمة

  ا واقع  ا تشكل أمر   خطار المحدقة باألغوار إن األ 
 
ي وتهديد

تنجح فلم ، ا للوجود الفلسطيت 

يجد المواطن  حيث ،نية بالتصدي لإلجراءات اإلشائيليةردود الفعل الفلسطي

 
 
ي نفسه وحيد

ي وجه االحتاللا الفلسطيت 
 
ي  ،يقف ف

 أعلنت عنها ويرى باإلجراءات الت 

 . اإلشائيليةمع السياسات ال تتناسب  ،لمقاومة الشعبيةاو  الحكومة الفلسطينية
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اتيجية طخط ، وصياغةفلسطينية عمليةسياسات وإجراءات إل بحاجة ن األمر إ  ،إسي 

 سيك افإن ذوإال 
 
عنةمن هويتها الفلسطينية،  األغوار تجريد  إل ؤدي مستقبال  وشر

ي 
ي الرسمي التوسع االستيطات 

ي ظل الغياب والعجز التنظيمي الفلسطيت 
 
شعة  أمامف

ي المنطقة إشائيل إجراءات
 
 ،الطبيعيةعل الموارد طلقة والسيطرة اإلشائيلية الم، ف

إل تدمير ، و ير البنية االقتصادية الفلسطينيةالذي سيؤدي بدوره إل إضعاف وتدم

 فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة.  وإنهاء ،عملية السالم

 


