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املقدمة

�لقت�سادية  �ملكا�سب  على  للحفاظ  ��ستعملها  �لتي  �أدو�ته  خالل  من  »�لإ�رص�ئيلي«  �لحتالل  متكن 
للم�ستوطنني من �إعاقة �لتنمية �لقت�سادية للمو�طنني �لفل�سطينيني يف غور �لأردن، و��ستغل �لحتالل 
�ملز�عم �لأمنية، من خالل �ل�ستيطان، و�ملناطق �لع�سكرية �ملغلقة، و�لتحّكم باملياه، وغريها من �لأدو�ت، 
 ،»C لب�سط �سيطرته، و�لتحّكم بنحو 95% من م�ساحة غور �لأردن، وهي ما �أُطلق عليه ��سم »مناطق

و�لتي تخ�سع لل�سيطرة »�لإ�رص�ئيلية« �لكاملة ح�سب �تفاقات �أو�سلو.
وعلى �لرغم من �لدعاء�ت »�لإ�رص�ئيلية« باأن �ل�سيطرة على غور �لأردن مرتبط باحلاجة �لأمنية لدولة 
�لحتالل على �عتبار �أن غور �لأردن بحدوده �ل�رصقية مع �لأردن �سيكون »حاجزً� �أمنيًا �أمام �جلبهة 
�ملفاو�سات  جولت  من  جولة  كل  يف  ذلك  حول  و�لت�رصيبات  �لأر�ض،  على  �لوقائع  �أن  �إّل  �ل�رصقية«؛ 
�لنهائية تدح�ض هذ� �لإدعاء جملًة وتف�سياًل، وتوؤكد �أن �لهدف »�لإ�رص�ئيلي« من كل �ملخططات �لتي 
�إىل خلق ظروف م�ستقرة للم�ستوطنني يف غور �لأردن، تتيح لهم �ل�ستثمار يف  �أُعلن عنها كانت ترمي 
�لقطاع �لزر�عي �سمن �ملعطيات �لإيجابية لذلك، �سو�ًء من حيث توفر م�سادر �ملياه؛ خا�سًة �لطبيعية؛ 
و�ملُناخ، و�لأيدي �لعاملة زهيدة �لأجر، و�لأهم من كل ذلك �لأر��سي �لزر�عية �مل�سادرة من �لفل�سطينيني.
وما �لت�رصيبات �ملزعومة من �جلانب »�لإ�رص�ئيلي« حول نّية �لحتالل ��ستئجار غور �لأردن لـِ 70 �سنة 
�إّل دليٌل فا�سح على ذلك، خا�سًة و�أن �لأردن مربر �حلاجز �لأمني �ل�رصقي لوجود �لحتالل يف غور 
�لأردن موجودة و�ستبقى موجودة، ومطلب رحيل �لحتالل بعد �نتهاء مدة �إيجار غور �لأردن �ملزعومة 

لن يتغري.
�إذن �ل�سوؤ�ل هنا هو: ما �لذي ل تريد »�إ�رص�ئيل« له �أن يتغري يف غور �لأردن؟؟ وملاذ�؟؟

�إىل  �لدر��سة  �لأردن، ومكا�سبها �لقت�سادية، وهذ� ما ت�سعى  �إنه بب�ساطة �حتاللها �لقت�سادي لغور 
�قت�سادي  ن�ساط  لها  م�ستوطنة   21 لـِ  �لأردن  غور  يتيحه  ما  وتو�سيحها، حيث حتلل  �أهد�فه  حتقيق 
عائالت جنود  م�ستوطنات حتوي  و3  و�سياحية،  ُبنية �سناعية  ذ�ت  م�ستوطنات   4 �إىل جانب  زر�عي، 

جي�ض �لحتالل، وم�ستوطنة و�حدة »مدنية«. 
ومن هنا تربز كذلك �أهمية �لدر��سة، بالإ�سافة �إىل حماولة رد �لدر��سة للمز�عم و�ملربر�ت �لأمنية �لتي 
ي�سوقها �لحتالل »�لإ�رص�ئيلي« يف غور �لأردن، كغطاٍء يحقق من خالله �ل�ستقر�ر، وظروف �ل�ستثمار، 
عرب ��ستغالل مو�رد �لفل�سطينيني، وقدر�تهم، عرب حمفز�ت �لحتالل �لقت�سادي �ملتمثلة يف م�سادرة 
�لأر��سي، و�لتحكم مب�سادر �ملياه، و��ستغالل �لأيدي �لفل�سطينية زهيدة �لأجر للعمل يف �مل�ستوطنات. 

�لأردن من خالل  للفل�سطينيني يف غور  �لقت�سادية  �ل�سيا�سات  عند  �لوقوف  �إىل  �لدر��سة  كما وتهدف 
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�لبحث يف و�قع وظروف �لتنمية و�ل�ستثمار �حلكومي و�لأهلي و�خلا�ض، وما �إن كان �جلهد �ملبذول 
�إيجابّيًا �أم �سلبّيًا، خا�سة يف ظل �ل�سيطرة �سبه �لكاملة ل�سلطات �لحتالل على غور �لأردن، وكل ذلك 
و�عتماده يف جزء كبري من  �مللفت،  �لفل�سطيني ومنّوه  �لت�سديرية  �لزر�عات  دون جتاهل تطور قطاع 
ن�ساطه - خا�سة فيما يتعلق بالت�سويق - على �رصكات ت�سويق زر�عي »�إ�رص�ئيلية«، ومنها ��ستيطانية. 
�لأر��سي  ��ستخد�مات  وتر�جع  تعرث  ظل  يف  عنها  �لإجابة  �لدر��سة  حتاول  �أ�سئلة  يثري  �لتطور  وهذ� 
�لزر�عية لدى �سغار �ملز�رعني �لفل�سطينيني يف غور �لأردن نتيجة �نتهاكات �لحتالل، ما يظهر �أهمية 

�لدر��سة يف جانب �ل�سيا�سات �لقت�سادية �لفل�سطينية يف غور �لأردن.
وقد �عتمدت �لدر��سة يف �حل�سول على �ملعلومات يف �جلو�نب �ملتعلقة بالُبنية �لقت�سادية مل�ستوطنات 

غور �لأردن على م�سادر »�إ�رص�ئيلية«، �أو م�سادر فل�سطينية م�ستندة �إىل م�سادر »�إ�رص�ئيلية«. 
�أما فيما يتعلق بال�سيا�سات �لقت�سادية �لفل�سطينية فقد �عتمدت �لدر��سة على مقابالت �أجر�ها �لباحث 
تو�سح  و�إح�ساء�ت وبر�مج  وثائق  على  �لقطاع �خلا�ض، و�حل�سول  و�أهلية ومن  ر�سمية  مع هيئات 

حجم تدخل هذه �لهيئات بهدف �لو�سول �إىل �لتفا�سيل �ملتعلقة بهذه �ل�سيا�سات.
وتتكون �لدر��سة من ف�سلني:

يتناول �لأول �أدو�ت وحمفز�ت �لحتالل �لقت�سادي يف غور �لأردن، وذلك بدر��سة �لأر��سي �مل�سادرة 
عرب »�ل�ستيطان و�ملو�قع �لع�سكرية �ملغلقة، وجد�ر �لف�سل �لعن�رصي«، وتغطية �لتحكم باملياه و�لعمالة 

زهيدة �لأجر كاأد�ة وحمفز لالحتالل �لقت�سادي.
و�قع  خطط  حيث  من  �لأردن  غور  يف  �لفل�سطينية  �لقت�سادية  �ل�سيا�سات  فيتناول  �لثاين  �لف�سل  �أما 
�لت�سديرية،  �لزر�عات  يف  �ل�ستثمار  وو�قع  �لأهلية،  و�ملنظمات  �خلا�ض،  و�لقطاع  للحكومة،  �لتنمية 

ولدى �سغار �ملز�رعني �لفل�سطينيني، كذلك تغطية بد�ئل �لعمل يف �مل�ستوطنات.
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اأوًل: الأرا�سي امل�سادرة
1. ال�ستيطان 

مربر�ت  باأن  �ملز�عم  رغم  �لأردن،  غور  �جتاه  �قت�سادية  �سهوًة  مبكرً�  »�لإ�رص�ئيلي«  �لحتالل  �أظهر 
وجوده يف �ملنطقة مرتبط بـِ »�حتياجات �أمنية« �أمام ما كان ي�سمى بـِ »�جلبهة �ل�رصقية«. وعلى عك�ض 
�أمني   هو  هدفها  �أن  ظاهرها  يك�سف  �لتي  �لأردن  غور  �جتاه  »�لإ�رص�ئيلي«  �لحتالل  خطط  من  كثري 
�ألون 1967- 1977،  كـَ »خطة  �لأردن،  للم�ستوطنني يف غور  بينما باطنها يعزز �لوجود �لقت�سادي 
�لأمنية »�لإ�رص�ئيلية« وُن�رصت  �لأجهزة  �أعدتها  �لتي  وخطة �سارون 1977- 1993«، جتاهر �خلطة 
يف �ل�سحف »�لإ�رص�ئيلية« بتاريخ 7 �آذ�ر عام 2006 بامل�سالح �لقت�سادية لدولة �لحتالل، وبالت�سور 
ولي�ست  �قت�سادية  م�سالح  منطلق  من  وذلك  �لأردن،  غور  يخ�ض  فيما  �لنهائي  للحل  »�لإ�رص�ئيلي« 
يف  �ل�ستثمار  خالل  من  �لأردن  غور  بناء  �إعادة  يف  �لحتالل  دولة  طموح  �خلطة  بّينت  حيث  �أمنية)1(، 
على  و�ل�سيطرة  »�لإ�رص�ئيلي«،  بالقت�ساد  مرتبطة  وزر�عية  �سناعية  م�ساريع  و�إن�ساء  �مل�ستوطنات، 
�لأحو��ض �ملائية، و�لف�سل �جلغر�يف بني فل�سطينيي �ل�سفة �لغربية وفل�سطينيي �لأردن، �لذين ميثلون 

عمقًا دميغر�فيًا لأّي كيان فل�سطيني قادم. 
على  عمل  �أنه  معرفة  عند  خا�سة  �قت�ساديًا،  �لأردن  غور  منطقة  باأهمية  �لحتالل  وعي  يعك�ض  وهذ� 
�إن�ساء )ميحول( كاأول م�ستوطنة زر�عية على �أكرث من 1750 دومنًا من �أر��سي �ملو�طنني �لفل�سطينيني 
�لحتالل  من  و�حد  عام  بعد  �أي   ،1968 عام  �ل�سمالية  �لأغو�ر  يف  �لبي�ساء  وعني  بردل  قرَيَتْي  يف 
»�لإ�رص�ئيلي« لل�سفة �لغربية، وقد تال ذلك ��ستغالل �لحتالل »�لإ�رص�ئيلي« للمز�عم �لأمنية حتى �لعام 
2003، مل�سادرة �أكرث من 33 �ألف دومن، و�إن�ساء نحو 29 م�ستوطنة يف عمق غور �لأردن، �إ�سافًة �إىل 
ع�رص�ت �لبوؤر �ل�ستيطانية، و�أتاحت �حليوية �لنادرة ملُناخ وتربة ووفرة �ملياه يف غور �لأردن حتقيق 

مكا�سب وم�ستويات �قت�سادية للم�ستوطنات �جلاثمة على �أر��سي �لفل�سطينيني يف �ملنطقة. 
م�ستوطنات   3 هناك  يوجد  حيث  �لأردن،  غور  يف  �ل�ستيطاين  �لن�ساط  طبيعة  خالل  من  ذلك  وينعك�ض 
و21  �مل�ستوطنات،  �إجمايل  من   %10 ن�سبته  ما  �أي  �لحتالل،  جي�ض  جنود  عائالت  تقطنها  ع�سكرية 
�إجمايل �مل�ستوطنات، وهناك م�ستوطنتان طبيعة ن�ساطهما  �أي ما ن�سبته 73% من  م�ستوطنة زر�عية، 
�سياحي، �أي ما ن�سبته 7% من �إجمايل �مل�ستوطنات. كما جتثم على �أر��سي �لفل�سطينيني يف غور �لأردن 
�أي  م�ستوطنوها  ل مياِر�ض  »مدنية«،  و�حدة  وم�ستوطنة   ،%7 ن�سبته  ما  �أي  �سناعيتان،  م�ستوطنتان 

1. ر�جع در��سة �لباحث: )�لأغو�ر �لفل�سطينية يف مهب �لت�رصيب( �ل�سادرة عن مركز �ل�رصق �لعربي بلندن، 2010.

الف�سل الأول

»اإ�سرائيل« يف غور الأردن: احتالٌل اقت�سادي
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ن�ساط ذ� طبيعة �قت�سادية على �أر��سي �لفل�سطينيني �مل�سادرة، وهي ت�سكل ما ن�سبته %3. 

وعمال  و�لبلديات  �ملحلية  �ملجال�ض  خالل  من  �لباحث  وتوثيق   ،2010 �أريج  معهد  �مل�سدر: 
فل�سطينيني لتحديد طبيعة ن�ساط �مل�ستوطنات.

غور  يف  �مل�سادرة  �لفل�سطينيني  �أر��سي  على  �جلاثمة  �مل�ستوطنات  ن�ساط  طبيعة  حتليل  من  ويت�سح 
�لأردن �أن مربر�ت �لحتالل �لقت�سادي للمنطقة هي 86%، وذلك وفقًا �إىل 25 م�ستوطنة ذ�ت ن�ساط 
�قت�سادي زر�عي، و�سناعي، و�سياحي، و�إّن �لدو�عي �لأمنية وحتى �لأيديولوجية �ملزعومة ل تتعدى 
14% ��ستنادً� �إىل طبيعة ن�ساط 3 م�ستوطنات حتوي عائالت جنود جي�ض �لحتالل، وم�ستوطنة و�حدة 

»مدنية«.

�مل�سدر: توثيق �لباحث من خالل �لبحث �مليد�ين.

ر�سم بياين يظهر عدد ون�سبة امل�ستوطنات يف غور الأردن وفقاً لطبيعة الن�ساط

القت�سادي يف غور  الن�ساط  ذات  امل�ستوطنات  بياين يظهر  عدد  ر�سم 
الأردن مقارنة مع امل�ستوطنات الع�سكرية واملدنية
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�أما فيما يخ�ّض �لأر��سي �مل�ساَدرة من �لفل�سطينيني و�مللحقة بامل�ستوطنات ح�سب طبيعة �لن�ساط، فاإننا 
جند �أن �إجمايل �مل�ساحة لـِ 29 م�ستوطنة هي نحو 33088 دومنًا، ومن هذه �مل�ساحة هناك نحو 27369 
�أر��سي  من  �مل�سادرة  �مل�ساحة  هي  دومنًا  و415  �لزر�عية،  �مل�ستوطنات  م�ساحة  جمموع  هي  دومنًا 
�لفل�سطينيني لـِ 3 م�ستوطنات ع�سكرية، ونحو 1244 دومنًا مل�ستوطنتني �سياحّيتني، ونحو 2268 دومنًا 
هي �لأر��سي �مل�سادرة ل�سالح م�ستوطنة »مدنية«، وما تبقى - وم�ساحته 1792 دومنًا - هي م�ساحة 

�لأر��سي �مل�سادرة ل�سالح م�ستوطنتني �سناعّيتني.

 
�مل�سدر: حتليل �لباحث ��ستناد� �إىل )�أريج( - معهد �لأبحاث �لتطبيقية،  �ل�سيا�سات »�لإ�رص�ئيلية« 

جتاه غور �لأردن -2010.

ويت�سح من خالل �لبيانات �لتحليلية لطبيعة ن�ساط �مل�ستوطنات �جلاثمة على �أر��سي �لفل�سطينيني يف 
غور �لأردن �أن وجود �لحتالل مرتبٌط مبا تتيحه هذه �مل�ستوطنات من م�ستويات �قت�سادية رغيدة لنحو 

8 �آلف م�ستوطن يف غور �لأردن، ولي�ض حلاجة �أمنية كما يزعم »�لإ�رص�ئيليون«. 
ولي�ض  �مل�ستوطنات  هذه  يف  �لقت�سادي  �لن�ساط  ��ستقر�ر  على  للحفاظ  هي  �ملزعومة  �لأمنية  و�حلاجة 
�أي قر�ر �سيا�سي  �أو حتى  �لأردن،  تاأثري على �سوق منتجات م�ستوطنات غور  �أي  �أن  �لعك�ض، مبعنى 
ذي �سلة بطبيعة ن�ساطها قد يت�سبب بحدوث �إخالل للم�ستويات �لقت�سادية �لرغيدة �لتي �عتاد عليها 
م�ستوطنو م�ستوطنات غور �لأردن، وبالتايل �لتاأثري على �لن�ساط �ل�ستيطاين لالحتالل فيه، وهو �أمر 
حدث فعاًل حني �أعلنت �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية ب�سكل ر�سمي عام 2010 مقاطعة وحظر منتجات 
�مل�ستوطنات �جلاثمة على �لأر��سي �لفل�سطينية، وقبلها �حلمالت �ل�سعبية يف عدد من �لدول �لأوروبية 

�ملقاِطعة ملنتجات �مل�ستوطنات �جلاثمة على �لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة عام 1967. 
وقد ت�سبب هذ�ن �لإجر�ء�ن يف �رتباك وفقد�ن �لتو�زن يف كثري من �مل�ستوطنات �لزر�عية �جلاثمة على 
»�إ�رص�ئيليني« يف  »�إفال�ض و�إغالق 5 م�سغلني  �لأمر حد  �لأردن، وو�سل  �لفل�سطينيني يف غور  �أر��سي 

ر�سم بياين يظهر اإجمايل امل�ساحات امل�سادرة بالدومن ح�سب طبيعة ن�ساط امل�ستوطنات يف غور الأردن
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م�ستوطنة )ميحول( يف �لأغو�ر �ل�سمالية - على �سبيل �ملثال - ملن�ساآتهم �لزر�عية، و6 �آخرون تر�جع 
�أد�وؤهم وطاقتهم �لإنتاجية من �أ�سل 15 م�سغاًل« )عمال فل�سطينيون يف م�ستوطنات �لغور »�أ د، م ب، 

ج د،ع د، م د«(. 
وكل ذلك قبل �أن ترت�خى �ل�سلطة �لفل�سطينية يف تنفيذ �لقانون �لذي �أقرته مبقاطعة منتجات �مل�ستوطنات، 
وقبل �أن تقدم حكومة �لحتالل �لدعم للمتاأثرين من حمالت �ملقاطعة، وتعّو�ض �مل�سّدرين على خ�سارة 
خ�سومات �رصيبية تفر�سها دول �أوروبية على منتجات �مل�ستوطنات، ومثل هذه �لتاأثري�ت �لتي �سببت 
قدرً� كبريً� من �لقلق، وحالًة من �لهياج يف �أو�ساط �مل�سغلني »�لإ�رص�ئيليني« يف �مل�ستوطنات �لزر�عية، 
و�ل�سناعية �جلاثمة على �لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة مل يلحظه �لعمال �لفل�سطينيون على �أرباب عملهم 

من �مل�ستوطنني يف �لنتفا�ستني �لأوىل ول حتى �لثانية.
ففي هذ� �لجتاه، قد تربك �لتاأثري�ت �ل�سيا�سية غري �ملوجهة ب�سكل مبا�رص لن�ساط �ل�ستيطان �لقت�سادي 
بـِ  فل�سطينيًا  ت�سميته  على  ��سُطلح  ما  م�ستوى  على  �أو  �لثانية،  �لفل�سطينية  �لنتفا�سة  م�ستوى  على 
»��ستحقاق �أيلول« عام 2011 لَنيل �لعرت�ف �لأُممي بفل�سطني كدولة رقم 194 يف �لأمم �ملتحدة، لكن 
لن تخّل بالوجود، ومل ولن توؤثر يف �مل�ستويات �لرغيدة �لتي �عتاد عليها �مل�ستوطنون يف غور �لأردن، 
بدليل �أن �لن�ساط �لقت�سادي مل�ستوطنات غور �لأردن بد�أ بالعودة للتعايف عام 2011، �أي بعد عام من 
هّز�ت حمالت �ملقاطعة �لر�سمية لل�سلطة �لفل�سطينية، وبع�ض �حلمالت �ل�سعبية يف بع�ض دول �لحتاد 
�لأوروبي، حيث ُيفرت�ض �أن يكون عام 2011 مكلِّاًل للجهود �لر�سمية و�ل�سعبية �لفل�سطينية للتاأثري على 
�لطاقة �لإنتاجية للم�ستوطنات يف غور �لأردن، خا�سًة و�أنه ذ�ت �لعام �لذي ن�سط فيه �لفل�سطينيون لَنيل 

�لعرت�ف بدولتهم يف �لأمم �ملتحدة. 
وجاء جزٌء من تعايف �أد�ء �مل�ستوطنات نتيجة تر�خي �ل�سلطة �لفل�سطينية يف ترجمة قر�ر�تها وقو�نينها 

�جتاه منتجات �مل�ستوطنات من خالل:
قانون حظر . 1 وتنفيذ  ملتابعة  كر�مة«  »�سندوق  لـِ  ت�سكيلها  يف  و�ملتمثل  �لر�سمي،  �إ�سعاف �جل�سم 

منتجات �مل�ستوطنات.
يف . 2 �لفل�سطينيني  �لعمال  مقاويل  لبع�ض   »C »مناطق  يف  زر�عي  �إنتاج  �رصكات  تقييد  يف  �لت�ساهل 

م�ستوطنات غور �لأردن، و�ل�سبيهة بالإنتاج �لزر�عي للم�ستوطنات.
عدم �لوقوف عند �سمان �أو ��ستئجار بع�ض مقاويل �لعمال �لفل�سطينيني يف م�ستوطنات غور �لأردن . 3

مل�ساحات من كروم �لنخيل يف مو�سم �لقطاف من �سغار �ملز�رعني �لفل�سطينيني، ودخولهم �أي�سًا 
يف �رص�كة مع بع�ض �رصكات �لإنتاج �لزر�عي �لفل�سطينية لتعبئة وتغليف هذه �ملنتجات، و�ُسبهة 
�لتحايل هنا لتبيي�ض منتجات �مل�ستوطنات، كما �سيت�سح لحقًا يف �لباب �لثاين من خالل �لزر�عات 

�لت�سديرية �لفل�سطينية و�سغار �ملز�رعني. 
وهذ� يوؤ�رص - لالأ�سف - �إىل �أن �لحتالل �لقت�سادي لغور �لأردن يف جزء منه هو قر�ٌر فل�سطيني، وذلك 
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�إما ل�سعف �لقو�نني يف هذ� �جلانب �أو عدم �إقر�رها، خا�سًة فيما يتعلق بالعمالة �لفل�سطينية، و�لن�ساط 
�لزر�عي �لت�سديري لبع�ض مقاويل �لعمل، �أو لعجز �ل�سلطة �لفل�سطينية عن �ملتابعة و�تخاذ �إجر�ء�ت 

ر�دعة يف منطقة يخ�سع 95% من م�ساحتها لل�سيطرة »�لإ�رص�ئيلية« �لكاملة.
2. املواقع الع�سكرية املغلقة 

مل�سادرة  �لحتالل  جي�ض  ِقبل  من  غطاًء  »�لإ�رص�ئيلي«  �لع�سكري  و�لن�ساط  �لع�سكرية  �ملو�قع  �سّكلت 
�لأردن« ملحق  »غور  معًا،  �لإجمالية«. )مركز  �لأردن  »نحو 44% من م�ساحة غور  على  �ليد  وو�سع 
جمتمعي 2012(، وقد حظر �لحتالل »�لإ�رص�ئيلي« على �ملو�طنني �لفل�سطينيني يف غور �لأردن ممار�سة 
حرية  �أمام  و�لعقبات  �لعر�قيل  وو�سع  �ملناطق،  هذه  يف  خدماتي  �أو  عمر�ين  �أو  �قت�سادي  ن�ساط  �أي 

�حلركة و�لتنقل و�لبناء، وحتى ممار�سة �لأن�سطة �لزر�عية �لنباتية و�لرعوية. 
عنها  املعلن  التجمعات  يف   2011 عام  الأردن  غور  يف  الحتالل  انتهاكات   )1( جدول 

كمناطق ع�سكرية مغلقة

املحافظةا�سم التجمع
ا�ستهداف من�ساآت زراعية و�سكنية

هدماإخطار هدم

100طوبا�ض�إبزيق
26طوبا�ضتل �حلمة
416طوبا�ض�حلديدية

06طوبا�ض�لر�أ�ض �لأحمر
33طوبا�ض�سمر�

145طوبا�ضو�دي �ملالح
1042طوبا�ضيرز�

01طوبا�ضعاطوف
812طوبا�ض�لفار�سية

08طوبا�ض�لعقبة
99 عملية عدم51 اإخطار هدم1 حمافظةاملجموع

�مل�سدر: توثيق �لباحث من خالل مقابلة مت�رصرين وممثلني عن هيئات وجمال�ض حملية مت�رصرة.
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وقد �أن�ساأت �سلطات �لحتالل �أول قاعدة ع�سكرية لها يف غور �لأردن عام 1969 بالقرب من قرية �لعوجا 
يف مدينة �أريحا حتت ��سم قاعدة )ناحل يطاف(، و�سهدت �سبعينيات وثمانينيات �لقرن �ملا�سي �أو�سع 
ع�سكرية جلي�ض  قو�عد   6 �إن�ساء  مّت خاللها  �إذ  �لأردن،  غور  يف  �لفل�سطينيني  لأر��سي  م�سادرة  عملية 

�لحتالل على �أر��سي �أريحا، ونابل�ض، وطوبا�ض. 
لـِ 10  لـِ 1754 دومنًا هي �مل�ساحة �لعمر�نية  ومل تتوقف خطورة �لأمر عند م�سادرة جي�ض �لحتالل 
قو�عد ع�سكرية؛ بل طال مئات �آلف �لدومنات �لزر�عية و�لرعوية �ململوكة للمو�طنني �لفل�سطينيني بعد 
�أن �أحُلقت بالقو�عد �لع�سكرية كميادين مفتوحة للرماية و�لتدريب �حلّي، �أو ��سُتغّلت ومن ثم ��سُتثمرت 

من قبل �مل�ستوطنني بهدف �لتو�سعة �لعمر�نية، �أو �إحلاقها لأغر��ض زر�عية.
جدول )2( القواعد الع�سكرية يف غور الأردن

املوقع الع�سكرياملحافظة/ التجمع
 امل�ساحة

 العمرانية
للقاعدة/ دومن

�سنة التاأ�سي�س

2831969ناحل يطاف�أريحا/ �لعوجا
2001972قاعدة بقعوتطوبا�ض/ طمون
6101975قاعدة روعيطوبا�ض/ طمون
751975بال�ضطوبا�ض/ طمون
501981ناحل ت�سوري�أريحا/ �لعوجا

1421982حمد�تطوبا�ض
441983برتنوت �سيالطوبا�ض
2501983�سمر�طوبا�ض

501984ناحل رومتطوبا�ض/عني �لبي�ساء
501986م�سكوتطوبا�ض/ تيا�سري

-1754 دومن10 مواقعاملجموع

�مل�سدر: مركز �ل�رصق �لعربي، �لأغو�ر �لفل�سطينية يف مهب �لت�رصيب، عبد �ل�ستار �رصيدة.

ويف �لوقت �لذي َحرمت فيه �سلطات �لحتالل �ملو�طنني و�ملز�رعني �لفل�سطينيني من ممار�سة �أي ن�ساط 
يف نحو 63 جتمعًا فل�سطينيًا م�ستقرً� وع�سو�ئيًا )م�سارب بدوية( يف معظمها مناطق ع�سكرية مغلقة 
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ومعلن عنها كـَ »مناطق C«، �أتاحت يف �أغلب �لأحيان �أجز�ء كبرية من هذه �مل�ساحات لعمليات �مل�سادرة 
ل�سالح �مل�ستوطنني؛ �إّما لأغر��ض �لتو�سعة �أو �إحلاقها لأغر��ض زر�عية. 

�مل�سدر: حتليل وتوثيق �لباحث بناًء على معطيات من �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، 
كتاب حمافظة نابل�ض، وكتاب حمافظة �أريحا و�لأغو�ر وكتاب حمافظة طوبا�ض، 2010.

»ووفق تقرير للبنك �لدويل فاإّن �لأر��سي �مل�ساَدرة من قبل �مل�ستوطنات �مل�ستغلة بن�سبة 95%، ُيعترب 
50% منها حتت �إ�رص�ف �مل�ستوطنات« )مركز معًا، ملحق جمتمعي 2012، م�سدر �سابق(.

وترجع �لفروق يف ن�سبة �مل�ساحات �مل�ستغلة من قبل �مل�ستوطنني غري �ل�رصعيني و�ملو�طنني �لفل�سطينيني 
يف غور �لأردن �إىل »�لمتياز �لذي يحظى به �مل�ستوطنون �جُلدد يف غور �لأردن عرب منحهم نحو 70 دومنًا 
�لفل�سطينيني �ملعلن عنها كمناطق ع�سكرية مغلقة، وما ي�سحب ذلك من حمفز لال�ستثمار  �أر��سي  من 

متنحه دولة �لحتالل لهوؤلء �مل�ستوطنني« )مركز �ل�رصق �لعربي، م�سدر �سابق(. 
ويف �ملقابل حترم �لفل�سطينيني من ظروف �لتنمية �لقت�سادية يف �ملنطقة؛ بل وتقوم باإعاقتها من خالل 
 2010 �لعام  »ففي  للم�ستوطنني،  �إتاحتها  ثّم  ومن  ع�سكرية،  كمناطق  �سا�سعة  م�ساحات  عن  �لإعالن 
�أر��سي �لفل�سطينيني يف غور  - على �سبيل �ملثال -  �سادر �مل�ستوطنون نحو 202 من �لدومنات من 
�لأردن لغر�ض تو�سعة م�ستوطنة )م�سكيوت(، �جلاثمة على �أر��سي عني �حللوة يف �لغور �ل�سمايل. ويف 
�لوقت �لذي عمل �لحتالل فيه على �إعاقة �لتنمية �لقت�سادية، وحتديدً� �لزر�عية، يف جميع �لتجمعات 
�مل�ستوطنات  تو�سعة  على  عمل  �لأردن،  غور  ع�سكرية يف  كمناطق  عنها  �ملعلن  �لأر��سي  يف  �لفل�سطينية 

ر�سم بياين يظهر  عدد التجمعات الفل�سطينية التي تخ�سع لل�سيطرة الإ�سرائيلية 
A وB الكاملة بغور الأردن واملعلن عنها كمواقع عك�سرية مغلقة، مقارنة مع
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�جلاثمة على �أر��سي �ملنطقة، حيث �سّجلت م�ستوطنة )م�سكيوت( يف �لأغو�ر �ل�سمالية 5 عمليات تو�سعة 
خالل �لعام 2010، هذ� بالإ�سافة لعمليات تو�سعة �ُسّجلت يف م�ستوطنة )ميحول( يف �لأغو�ر �ل�سمالية. 
كذلك �أتاح �لغطاء �لأمني �لذي هياأته �سلطات �لحتالل »�لإ�رص�ئيلي« حتت ذريعة �لإعالن عن �أكرث من 
�أر��سي غور �لأردن كمناطق ع�سكرية مغلقة �لفر�سة مل�سادرة و�إحلاق ق�سم منها لأغر��ض  40% من 
زر�عية ل�سالح �مل�ستوطنني، كما حدث يف �لعام 2010- �أي�سًا - حني ��ستوىل م�ستوطنو غور �لأردن 
على 65 دومنًا من �لأر��سي �لفل�سطينية يف �ملنطقة، كان قد �أعلن عنها جي�ض �لحتالل كمناطق ع�سكرية 

مغلقة« )مركز معًا، توثيق �نتهاكات �لحتالل يف غور �لأردن، 2010(. 
�لأردن  ع�سكرية يف غور  عنها كمناطق  �أعلن  �لتي  �لأر��سي  »�لإ�رص�ئيلي« مع  �لحتالل  َتعامَل  وبينما 
�أر��سي  على  �قت�سادية، منها 21 م�ستوطنة زر�عية جاثمة  مل�ستوطني 25 م�ستوطنة  كاحتياطي خام 
�ملنطقة، عمل على حرمان �لفل�سطينيني من ممار�سة �أي ن�ساط يف هذه �ملناطق، و��ستهدف يف �لعام 2011 
نحو 12 جتمعًا فل�سطينيًا بالهدم، ومالحقة �ملز�رعني ومرّبي �لرثوة �حليو�نية، وغريها من �لنتهاكات. 
وهذه �لنتهاكات جلي�ض �لحتالل »�لإ�رص�ئيلي« بحق �ملو�طنني �لفل�سطينيني يف �لتجمعات �ملعلن عنها 
كمناطق ع�سكرية مغلقة ل ميكن ف�سلها عن �لقر�ر �ل�سادر يف حزير�ن من عام 2011 من قبل ما ُي�سمى 
�لدولة« من قبل �لحتالل يف  »�أر��سي  بـِ  ُي�سمى  ما  باإد�رة  �ملخّولة  للجهة  �لتابع  �ل�ستيطان«  »لو�ء  بـِ 
�لزر�عية  �لأر��سي  م�ساحة  بزيادة  �لقر�ر  »يق�سي  حيث   ،1967 عام  �ملحتلة  �لفل�سطينية  �لأر��سي 
�لتي يزرعها كل م�ستوطن من 35 دومنًا  �مل�ساحة  �لأردن، وبالتايل م�ساعفة  �لتابعة مل�ستوطنات غور 
�إىل 80 دومنًا« )موقع �ملكتب �لوطني للدفاع عن �لأر�ض، 2011/6/29(، �أي �أن نحو 1823 �أ�رصة 
من �مل�ستوطنني يف غور �لأردن- على �عتبار �أن متو�سط عدد �أفر�د �لأ�رصة يف �مل�ستوطنات 4.5 �سخ�ض 
- )كنفاين، نعمان وغيث، زياد، �لهيكلية �لقت�سادية للم�ستعمر�ت »�لإ�رص�ئيلية« يف �ل�سفة �لغربية، 
معهد �أبحاث �ل�سيا�سات �لقت�سادية �لفل�سطيني، 2012(، �سي�سعون يدهم على نحو 145 �ألف دومن 

من �أر��سي �لفل�سطينيني �ملحاذية للم�ستوطنات، و�ملعلن عنها بطبيعة �حلال كمناطق ع�سكرية مغلقة. 
وهو ما يوؤكد �أن �سلطات �لحتالل تتعامل مع �ملناطق �لع�سكرية �ملغلقة يف غور �لأردن كاحتياطي خام، 
�أّن توجهات �لحتالل  �أو لإيفاد م�ستوطنني ُجدد �إىل منطقة غور �لأردن، حيث  �إّما لعمليات �لتو�سعة، 

»�لإ�رص�ئيلي« يف غور �لأردن ترمي �إىل تكري�ض وتعزيز �لن�ساط �لقت�سادي ولي�ض حلاجة �أمنية. 
وكل ما يجري وجرى يف غور �لأردن خالل 45 �سنة من م�سادرة �أر��سي �لفل�سطينيني و�لإعالن عن 
�آلف �لدومنات كمناطق ع�سكرية مغلقة هي لإتاحة فر�ض �ل�ستثمار، ورفد �مل�ستوطنني يف 21  مئات 
�قت�سادها  لتنمية  م�ستوطنة زر�عية على وجه �خل�سو�ض بحاجتهم من ظروف �ل�ستثمار، و�لعزلة، 
�لذي »ُي�ساهم بنحو 2% من ح�سة �لزر�عة يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل لـِ »�إ�رص�ئيل«. )معهد ما�ض، م�سدر 

�سابق(.
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3. جدار الف�سل العن�سري 

�أقام �لحتالل »�لإ�رص�ئيلي« جد�ر �لف�سل �لعن�رصي بطول 12 كم من نهر �لأردن،  »يف �لعام 2004 
ماّرً� مبحاذ�ة �أر��سي قرية عني �لبي�ساء، وعرب �أر��سي قرية بردل«، ليلتقي باآخر مقطع للجد�ر �ملنتهي 

يف حمافظة جنني عند قرية جلبون. )�رص�ر �سو�فطة، جمل�ض قروي كردل(.

لكن قبل ذلك، ويف �لعام 2000 حتديدً�، »�سّقت �آليات �لحتالل خندقًا بعر�ض �سهل �لبقيعة �ملتاخم لغور 
�لأردن بطول 2 كم، وعر�ض 4 �أمتار، وُعمق 4 �أمتار كذلك، وعزلت بو��سطة �خلندق �أر��سيه �لغورية 
�لتي ُتقّدر م�ساحتها بـِ 40 �ألف دومن من م�ساحته �لإجمالية �ملقدرة بنحو 60 �ألف دومن خلف �خلندق« 

)�لعالقات �لعامة يف بلدية طمون(. 

�لأر��سي  باقي  عن  �لأردن  غور  �لحتالل  عزل   ،2001 عام  يف  وحتديدً�  �لتاريخني،  هذين  بني  وما 
�لفل�سطينية بو��سطة حاجَزْي �حلمر�)2( وتيا�سري �لع�سكريَّني �لّلذين يف�سالن  - وما ز�ل - �لأر��سي 
�لفل�سطينية عن �ملنطقة، وَرَبط �لدخول �إليها �إما بت�ساريح ت�سدرها �جلهات »�لإ�رص�ئيلية« ذ�ت �لعالقة، 
�أو ببطاقة �سخ�سية تثبت �أن مكان �إقامة �لر�غب باملرور عرب �حلو�جز �لع�سكرية »�لإ�رص�ئيلية« هو غور 

�لأردن. 

�لحتالل  متكن   2004 �لعام  وحتى   2000 عام  بني  �لأردن  غور  يف  �أكرث  �حلال  و�قع  ولت�سخي�ض 
�جلهة  من  �خلارجي  و�لعامل  �لفل�سطينية  �لأر��سي  باقي  عن  �لأردن  غور  �جتز�ء  من  »�لإ�رص�ئيلي« 
�ل�رصقية بو��سطة �ل�رصيط �حلدودي مع �لأردن، ومن �جلهة �ل�سمالية بو��سطة جد�ر �لف�سل �لعن�رصي 
على طول �خلط �لأخ�رص، ومن �جلهة �لغربية مع عمق �لأر��سي �لفل�سطينية بو��سطة خندق �لف�سل 
�لعن�رصي يف �سهل �لبقيعة �لذي تتخلله حو�جز ع�سكرية ومو�قع معلن عنها كمناطق ع�سكرية مغلقة، 

متنع و�سول �لفل�سطينيني �إىل �ملنطقة. 

�لعن�رصي عن  �لف�سل  �أحكم �سيطرته على �ملنطقة بو��سطة جد�ر وخندق  �أن  �أعلن �لحتالل بعد  وقد 
�إعادة  ُتظهر طموح دولة �لحتالل يف  »�لإ�رص�ئيلية« عام 2006، و�لتي  �لأمنية  �لأجهزة  �أعدتها  خطة 
بناء غور �لأردن باإن�ساء م�ساريع �سناعية وزر�عية مرتبطة بالقت�ساد »�لإ�رص�ئيلي«، و�ل�سيطرة على 
�لأحو��ض �ملائية، و�لف�سل �جلغر�يف بني فل�سطينيي �ل�سفة �لغربية وفل�سطينيي �لأردن، �لذين ميثلون 
�لعن�رصي وما  �لف�سل  بو��سطة جد�ر  فعاًل  ما حدث  قادم، وهو  فل�سطيني  كيان  لأي  عمقًا دميغر�فيًا 

يتخلله من حو�جز ع�سكرية جلي�ض �لحتالل متنع �لو�سول �إىل �ملنطقة. 

�أجل  من  �لأردن  غور  يف  �لفل�سطينيني  �أر��سي  مل�سادرة  �أدو�ته  �أن  »�لإ�رص�ئيلي«  �لحتالل  �أثبت  لقد 

2. �أعلنت حمافظة نابل�ض يف �ل�سابع ع�رص من �آب �ملن�رصم عن فتح حاجز �حلمر� ب�سكل د�ئم بعد �أكرث من ع�رص �سنو�ت 
على �إقامته، وهذ� �لإعالن مل ير�فقه �إخالء جنود �لحتالل �أو تفكيك و�إز�لة �ملن�ساآت و�لأدو�ت و�لأبر�ج �لع�سكرية يف 

�ملكان. 
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�أر��سي  وت�رصيب  لتهريب  �أخرى  �أد�ة  �جلد�ر  و�أن  تتوقف،  ل  �لقت�سادية  كفاءتها  يف  �ل�ستثمار 
�لفل�سطينيني يف غور �لأردن �إىل �مل�ستوطنني ودولة �لحتالل. 

وهذ� يكفل على �ملدى �لبعيد �سمان �حلفاظ على �مل�ستويات �لقت�سادية �لرغيدة للم�ستوطنني، وذلك 
�لتي عزلها �جلد�ر خلفه، خا�سة - وكما  �لأر��سي  �ملزيد من  لهم مب�سادرة  �ملجال  �إتاحة  من خالل 
�أ�سلفنا - �أن �أي قطعة �أر�ض ي�سع �لحتالل يده عليها �سو�ء من خالل �لإعالن عنها كمنطقة ع�سكرية �أو 
حممية طبيعية �أو غري ذلك، هي مر�سحة �أكرث من غريها لال�ستيطان، فعلى �سبيل �ملثال، بلغت م�ساحة 
�لأر��سي �مل�سادرة لإن�ساء م�ستوطنة )بقعوت( على �أر��سي �سهل �لبقيعة - �ملعزول بخندق �لف�سل 

�لعن�رصي - حني �أُن�ساأت يف �لعام 1972 حو�يل 1400 دومن. 
و�ليوم تبلغ �مل�ساحة �لكلية للم�ستوطنة 2353 دومنًا، مبا فيها �مل�ساحات �مللحقة لغر�ض زر�عة كروم 
�لعنب و�لورود و�لأع�ساب �لطبية من قبل �مل�ستوطنني )مركز �ل�رصق �لعربي، م�سدر �سابق(، وهناك 
�أن  خا�سًة  لال�ستيطان،  مر�سحة  �لبقيعة  �سهل  يف  �لعن�رصي  �لف�سل  خندق  خلف  دومن  �ألف   40 نحو 
وجديعة(  و�لرو�ق  مكحول  وخلة  )حم�سة  جتمعات   4 قاطني  بتهجري  قام  »�لإ�رص�ئيلي«  �لحتالل 

تهجريً� كّليًا، وهناك تهجري جزئي يف جتمَعْي �لر�أ�ض �لأحمر و�حلديدية. 
خالل  من  زر�عية  لأغر��ض  و�مل�ستغلة  �مل�سادرة  �مل�ساحات  يف  حتديدً�  �لتو�سع  م�ساألة  �أن  يوؤكد  وهذ� 
�أر��سي �ملو�طنني �لفل�سطينيني �ملعزولة خلف خندق �لف�سل �لعن�رصي يف �سهل �لبقيعة م�ساألة وقت، 
وعلى ما يبدو �عتمدت �سلطات �لحتالل ذلك يف و�سع يدها على نحو 1700 دومن خلف جد�ر �لف�سل 

�لعن�رصي �ملتاخم للخط �لأخ�رص. 
و�ُسبهة �لتحايل هنا ��ستندت �إليها يف �إطار م�ساعيها لال�ستحو�ذ على �أر��سي �لفل�سطينيني يف �ملنقطة، 
و�ل�ستثمار فيها قدر �مل�ستطاع، حيث قامت �سلطات �لحتالل »�لإ�رص�ئيلي« منذ �لعام 1969 وحتى 
�أر��ٍض  يده عليها، مع  �لغائبني كان �لحتالل قد و�سع  �أمالك  �أر��ٍض من  بتبديل  �ل�سبعينيات،  �أو�خر 
»وكان  �ل�سمالية،  �لأغو�ر  يف  �لبي�ساء،  وعني  وكردل،  بردل،  قرى  من  فل�سطينيني  ملو�طنني  مملوكة 
�لتبادل يتم مبوجب عقد �إيجار بني �ملو�طن �لفل�سطيني وبني ما ُي�سمى بـِ »�مل�سئول عن �لأمالك �ملرتوكة  
�أمالك �لغائبني - و�أمالك �لدولة« و�لتابع جلي�ض �لحتالل، ب�سفته �مل�سئول عن �لت�رصف باأمالك   -

�لغائبني. 
قبل  من  عقابية  �إجر�ء�ت  وبعد  �لثالث،  �لقرى  من  فل�سطينيًا  مو�طنًا   50 عن  يقل  ل  ما  قام  حينه  يف 
جي�ض �لحتالل متثلت مبنع حرية �حلركة و�لتنقل للمو�طنني �مل�ستهدفني، بتبديل �أر��ٍض لهم مع �أر��ٍض 
�إثرها،  �أو�سلو« و�إن�ساء �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية على  �أعقاب »�تفاقية  �أمالك �لغائبني، لكن يف  من 
وبعد عودة بع�ض �لغائبني، ��سرتجع هوؤلء �أمالكهم �لتي �أ�سبح جزٌء منها مع مو�طنني، يف حني خ�رص 
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�ملو�طنون �أر��سيهم �لتي ��ستبدلوها باأمالك غائبني مع ما ُي�سمى بـِ »م�سئول �لأمو�ل �ملرتوكة« �لتابع 
لدولة �لحتالل. 

ويبدو �أن من قام بعمليات تبادل �أر��ٍض مع ما ُي�سمى بـِ »م�سئول �لأمالك �ملرتوكة« �أُلزم مبوجب »عقد 
�لإيجار« بالتبادل خلم�ض �سنو�ت، على �أن يعود �لو�سع �إىل ما كان عليه ما مل جتدد �لتفاقية، يف حني 
�أن هناك بندً� يف �لتفاقية ي�سري �إىل �أن »هذ� �لكتاب، �أي مقدمة �لعقد، جزء ل يتجز�أ من عقد �لإيجار 
�لطويل �لأمد«، حيث مل جتّدد �لتفاقية، وبقيت �لأر�ض من تاريخ توقيعها يف �ل�ستينيات و�ل�سبعينيات 

بحوزة �سلطات �لحتالل.
و�خلطري يف �لأمر، وما يوؤكد �ُسبهة �لتحايل من قبل ما ي�سمى بـِ »م�سئول �لأمو�ل �ملرتوكة« �أن �إحدى 
�لعربية و�لن�ض  باللغة  �لعقد »ُحّرر  �أن  �إىل  �لبند )17(  �لطرفني ت�سري يف  �ملوقع عليها من  �لتفاقيات 
�لعربي هو �مللزم«، وهذ� ما يثري �لت�ساوؤلت حول فحوى وم�سمون »�لن�ض �لعربي �مللزم«، �لذي يبدو 
�أن من خالل م�سمونه غري �ملعَلن وقع �سحيته مو�طنون فل�سطينيون يف غور �لأردن، و�أتاح لالحتالل 
ب�سط �ل�سيطرة على جزء من �أر��سيهم كي ي�ستغلها �مل�ستوطنون، بعد �أن مت ��ستبد�لها بالتي يف حوزتهم 

من �أمالك �لغائبني. 
وما يوؤكد �سبهة �لتحايل �أنه وعند �ختيار �أرقام قطع ع�سو�ئية من �لأر�ض �مل�ستهدفة تبنّي �أن مالكيها 
�حلاليني قامو� با�ستبد�لها مبوجب �لتفاقية �مل�سار �إليها، ما يثري �لت�ساوؤل ما �إن كان �أ�سحابها وقعو� 
�سحية »�لن�ض �لعربي �مللزم«، و�لأر��سي حمور �حلديث هي عبارة عن 60 قطعة �أر�ض يف 4 �أحو��ض 
)134، و135، و136، و81(، وتعود ملكيتها لأكرث من 100 عائلة فل�سطينية« )غ�سان فقهاء رئي�ض 

جمل�ض قروي كردل ومت�رصرون(. 
يف �لوقت نف�سه �أتاح �لحتالل؛ وبعد �لنتهاء من ت�سييد �جلد�ر وما ر�فق ذلك من تكثيف للرو�ية �لأمنية 
لت�سييده، �أتاح �لأر��سي �لتي �لتهمها لأغر��ض زر�عية من قبل كيبوت�ض )معايل جلبوع( �ملقام د�خل 
�خلط �لأخ�رص)3(، وهو ما يوؤكد �أن �لحتالل مل ولن يدخر جهدً� مل�سادرة وو�سع �ليد على مزيد من 
�أو مبحاولة خلق  �لفل�سطينيني،  �ملو�طنني  على  بالتحايل  �سو�ًء  �لأردن،  غور  يف  �لفل�سطينيني  �أر��سي 
وكيل �رصعي ينوب عنهم يف هذه �ملهمة. ولعل �لت�رصيبات حول نية �لحتالل »�لإ�رص�ئيلي« ��ستئجار 
غور �لأردن لـِ 40 عامًا ت�سّب يف هذ� �لإطار، خا�سًة و�أن ت�رصيحات قادة �لحتالل حول ت�سورهم للحل 

�لنهائي تق�سي باإبقاء �ل�سيطرة على غور �لأردن، و��ستنز�ف مقومات �حلياة للفل�سطينيني فيه.

ثانياً: التحكم باملياه
عليها  يدها  وو�سعت  �لفل�سطينية  لالأغو�ر  �لزر�عي  �حل�سور  �إىل  مبكرً�  �لحتالل  �سلطات  تنبهت 
ل�ستغالل مثالية �ملنطقة �لزر�عية �ملتمثلة يف �لرتبة �خل�سبة �ل�ساحلة للزر�عة، مبا فيها زر�عة �أ�سناف 

3. ر�جع ملحق )3(. 
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حمددة كالنخيل و�لعنب و�ملوز، و�حتمال هذه �لرتبة لتكر�ر عمليات �لزر�عة على مد�ر �لعام. ومل تغفل 
�سلطات �لحتالل عن توفر �ملياه بكميات كبرية يف غور �لأردن، حيث ُتعترب �ملنطقة �أحد �أقطاب مثلث �ملاء 
�لفل�سطيني، وحتوي يف جوفها على و�حد من �أهم خز�نات �ملياه �جلوفية يف �ل�سفة، ناهيك عن �لظروف 

�جلوية �ملالئمة.

ولهذه �لأ�سباب �أكرث من غريها �سيطرت �سلطات �لحتالل على غور �لأردن، ما يعني عمليًا »�سيطرتها 
على 28.8% من م�ساحة �ل�سفة �لغربية« )بت�سيلم، حقوق �إن�سان يف �لأر��سي �ملحتلة، �ل�سيطرة على 
�لأر��سي، 2011(، �إ�سافًة �إىل »�سيطرتها وحتكمها بنحو 78 مليون مرت مكعب من �ملياه يف غور �لأردن، 
منها 37 مليون مرت مكعب م�ستخدمة حاليًا من قبل �أكرث من 50 �ألف فل�سطيني يف �ملنطقة، ونحو 41 
�سد�د،  )�لعتيلي،  �لأردن«  غور  يف  م�ستوطن  �آلف   8 نحو  قبل  من  �مل�ستخدمة  هي  مكعب  مرت  مليون 
ورقة مبد�أ �أولية حول �إن�ساء قناة �لغور �لغربية، د�ئرة �سوؤون �ملفاو�سات(، �أي �أن �لفل�سطينيني �لذين 
ي�سكلون 84% من �سكان غور �لأردن ي�ستخدمون نحو 47% من مياه �ملنطقة، مقارنة بامل�ستوطنني غري 

�ل�رصعيني �لذين ي�سكلون نحو 16% من �سكان غور �لأردن، وي�ستهلكون نحو 53% من مياه �ملنطقة.

�مل�سدر: حتليل �لباحث ��ستنادً� �إىل د�ئرة �سوؤون �ملفاو�سات »م�سدر �سابق«، ومركز �لإح�ساء 
�لفل�سطيني »م�سدر �سابق«، ومعهد �أريج »م�سدر �سابق«.

وميكن �لقول �أن �ل�ستيطان »�لإ�رص�ئيلي« يف غور �لأردن ما كان ليقوى على �لوجود لول توفر حمفز�ت 
ر له �لوجود  ذلك من مو�رد طبيعية، وطاقات ب�رصية زهيدة �لأجر، وظروف ُمناخية م�ساعدة. ولو ُقدِّ
لو  �ملحفز�ت �لقت�سادية، فمثاًل:  �إحدى هذه  �لبقاء و�ل�ستمر�ر يف حال ُحرم من  ليقوى على  ما كان 

واملواطنني  امل�ستوطنني  بني  املياه  ا�ستخدام  يف  الفارق  ن�سب  يظهر  بياين  ر�سم 
الفل�سطينني بغور الأردن مقارنة بن�سبة ال�سكان
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ملا  �لعاملة زهيدة �لأجر، و��ستبدلها بعمالة م�ستوردة،  �أن �ل�ستيطان »�لإ�رص�ئيلي« ُحرم من �لأيدي 
متكن من �لتو�سع وم�سادرة مزيد من �أر��سي �لفل�سطينيني يف ظل �لتكاليف �ملرتفعة �ملرتتبة على ذلك. 
وكذلك �لأمر بالن�سبة للُمناخ �لذي ما كان ليتيح ��ستغالل »�أكرث من ن�سف �مل�ساحة �ملزروعة، و�لبالغة 
م�ساحتها 16 �ألف دومن)4(، و�لتي ت�ستغلها �مل�ستوطنات لزر�عة �لنخيل، ونحو 6240 دومنًا )%20( 

لزر�عة �لعنب« )معهد ما�ض، �لهيكلية �لقت�سادية للم�ستعمر�ت، م�سدر �سابق(.
لكّن هناك حمفزً� �قت�ساديًا و�حدً� ووحيدً� كان من �ملمكن �أن يجعل من وجود �لحتالل »�لإ�رص�ئيلي«، 
�ملياه، حيث �سيطرت  �أمرً� م�ستحياًل وغري ممكن، وهو  �لأردن،  �لزر�عي يف غور  وحتديدً� �ل�ستيطان 
»�إ�رص�ئيل« بعد �حتالل �لأر��سي �لفل�سطينية عام 1967 على نهر �لأردن و�لبحر �مليت مياهًا وحدودً�، 

وَحرمت �لفل�سطينيني من حقهم يف مياه نهر �لأردن �لتي تبلغ 330 مليون مرت مكعب �سنويًا. 
كما عملت على م�سادرة م�سادر �ملياه �ملعتمدة على �لآبار �لرتو�زية �لزر�عية من خالل تخريبها، كما 
ح�سل يف �لأغو�ر �ل�سمالية، حني �أقدمت على تخريب وجتفيف 9 �آبار، ما ��سطر �ملو�طنني و�ملز�رعني 
هناك لالنتفاع من مياه �رصكة �ملياه »�لإ�رص�ئيلية« ميكروت ل�سّد �حتياجات �لزر�عة، و�سلت �سنة 1975 
حلو�يل مليويَنْ كوب يف �ل�سنة لأر��سي قرية بردلة �لبالغة يف تلك �لفرتة حو�يل 7500 دومن، لترت�جع يف 
مطلع �لثمانينات �إىل 1.5 مليون كوب بحجة خ�سم ح�سة �لغائبني �لذين ل ي�ستغلو� �أر��سيهم �لزر�عية، 
ومن ثم خ�سم 600 �ألف كوب �سنة 1987 بحجة جفاف �أحد �لبئرين �لرتو�زيني يف �لأغو�ر �ل�سمالية، 
�آذ�ر عام 2008 �إىل 900 �ألف كوب، وبعد هذ� �لتاريخ �تخذت ميكروت قر�رً� بتخفي�ض  لت�سل حتى 

كمية �ملياه يف بردلة بن�سبة 20%، لت�سل �إىل 720 �ألف كوب.
جدول )3( تراجع الآبار العاملة يف غور الأردن قبل وبعد الحتالل »الإ�سرائيلي«

الآبار غري العاملةالآبار العاملةاإجمايل الآباراملنطقة
915536�لأغو�ر �جلنوبية
1019�لأغو�ر �ل�سمالية
685513�لأغو�ر �لو�سطى

16911158املجموع

�مل�سدر: عبد �ل�ستار �رصيدة )�لأغو�ر يف مهب �لت�رصيب، م�سدر �سابق(

4. هناك ت�سارب يف �لأرقام حول عدد وم�ساحة �أ�سجار �لنخيل �مللحقة مب�ستوطنات غور �لأردن، ففي �لوقت �لذي �أعلنت 
فيه بع�ض �مل�سادر �أن �مل�ستوطنني �حتفلو� بزر�عة مليون �سجرة نخيل قبل �سنتني، ت�سري م�سادر �أخرى �إىل �أن �لعدد ل 
يتجاوز ن�سف مليون �سجرة، وم�سادر �أخرى منها در��سة »�لهيكلية �لقت�سادية للم�ستعمر�ت »�لإ�رص�ئيلية«« �ل�سادرة 
عن معهد ما�ض 2012 ت�سري يف �سفحة 50 جدول )23( �إىل �إن �مل�ساحة �ملزروعة بالنخيل من �مل�ستعمر�ت يف غور �لأردن 
تبلغ 4600 دومن، و�أ�سار ذ�ت �مل�سدر �أن م�ساحة �لنخيل يف م�ستوطنات غور �لأردن يف �سفحة 34 فقرة 3 هي ن�سف 

م�ساحة زر�عة م�ستوطنات غور �لأردن، وهو �لرقم �لذي مت �عتماده كونه �لأقرب للو�قع.
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كذلك ��ستطاعت �ل�سلطات »�لإ�رص�ئيلية« خالل �ستة عقود عزل �ملناطق ذ�ت �لكفاءة بتخزين �ملياه بحجة 
�أنها مناطق ع�سكرية مغلقة، وو�سعت يدها على جوف �لأر�ض وخمزونها من �ملياه، ما �أثر على �لطاقة 
�لإنتاجية لعيون �ملياه يف �لأغو�ر و�لبالغ عددها 16 عينًا، و�لتي ُتعّد و�حدة من �أهم م�سادر �ملياه للزر�عة 
�لفل�سطينية يف �ملنطقة، ما �أدى �إىل جفاف 6 منها، �أبرزها عني �لفارعة، �أو حتولت �إىل ينابيع مو�سمية يف 
ف�سل �ل�ستاء و�لربيع على �أبعد تقدير، بعد �أن كانت ينابيع جارية طيلة �ل�سنة )مركز �ل�رصق �لعربي، 

م�سدر �سابق(.
ويف �ملقابل �سّخرت جميع م�سادر �ملياه خلدمة 21 م�ستوطنة زر�عية يف غور �لأردن على وجه �خل�سو�ض، 
حيث �أن »كمية �ملياه �ملخ�س�سة ملا ل يقل عن 10 �آلف م�ستوطن ي�سكنون غور �لأردن و�سمال �لبحر 
�مليت ت�سل 44.8 مليون مرت مكعب يف �ل�سنة، وهي تقريبًا ثلث �لكمية �ملتوفرة يف �ل�سنة حلو�يل 2.5 
مليون فل�سطيني من �سكان �ل�سفة �لغربية« )بت�سيلم، حقوق �إن�سان يف �لأر��سي �ملحتلة، �ل�سيطرة على 

�ملياه، 2011(.
وقد خلق هذ� �لو�قع حيوية نادرة من �أجل ظروف �ل�ستثمار للم�ستوطنني يف �لقطاع �لزر�عي، و�أتاح 
وغريها   .. و�لورود  و�لفو�كه،  و�لنخيل،  و�لعنب،  و�ملوز،  و�حلم�سيات،  �لطبية،  �لأع�ساب  زر�عة 
�أمرً� ممكنًا، وهو ما مل  �لأردن  �مل�ستوطنني يف غور  �ملياه من حياة  �لزر�عية، كما جعلت  �ملنتجات  من 
�أتاحته من م�ستويات �قت�سادية رغيدة للم�ستوطنني، نظرً� لظروف �حلياة  يكن ليتحقق بدونها، وما 

�لقا�سية، ودرجات �حلر�رة �ملرتفعة، خا�سًة يف ف�سل �ل�سيف. 
لكن هذ� �ملُناخ �لقا�سي مع توفر �ملياه هّياأ �لظروف مبا يخدم وجود �مل�ستوطنني على �أر��سي �لفل�سطينيني 
�مل�سادرة ، وقامو� بزر�عة نحو 16 �ألف دومن باحلد �لأدنى من �أر��سي �لفل�سطينيني �مل�سادرة يف غور 

�لأردن بالنخيل، �لذي يحتاج �إىل �لكثري من �ملياه �سنويًا.
وميكن �لقول �أنه بف�سل �ملياه - لالأ�سف - متّكن �مل�ستوطنون من حتقيق مكا�سب �قت�سادية من عو�ئد 
زر�عة �لنخيل يف غور �لأردن، ما كانو� ليتمكنو� من �لبقاء فيه لول ذلك، ويف حماولة لتو�سيح ما �أتاحته 
�ملياه من م�ستويات �قت�سادية للم�ستوطنني �سنقوم بتقدير م�ساهمة �لنخيل يف دخل م�ستوطنات غور 

�لأردن من خالل �لتمرين �لتايل:
هذه  ن�سف  من  »�أكرث  دومن،  �ألف   32 �لأغو�ر  يف  �مل�ستعمر�ت  ت�ستغلها  �لتي  �ملزروعة  �مل�ساحة  تبلغ 
�مل�ساحة خم�س�ض لزر�عة �لنخيل« )معهد ما�ض، م�سدر �سابق(، �أي ما يقارب 16 �ألف دومن، ومعدل 
�أ�سجار �لنخيل يف م�ستوطنات غور �لأردن نحو  �أن عدد  �أي  كل دومن باحلد �لأدنى 15 �سجرة نخيل، 
240 �ألف �سجرة، ما يعني �أن ناجت �مل�ستوطنات من �لتمور �سنويًا نحو 16 مليون و320 �ألف كغم، على 

�عتبار �أن  معدل �إنتاج كل �سجرة هو حو�يل 4 قطوف، مبتو�سط 17 كغم للقطف �لو�حد.
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)ما�ض،  بن�سبة %70  �ل�سوق �خلارجية  على  �لتمور  منتج  ت�سويق  �لأردن يف  وتعتمد م�ستوطنات غور 
و�إن  »�لإ�رص�ئيلية«،  و�ل�سوق  �لفل�سطينية  �ل�سوق  بني  منا�سفًة  و%30   ،)23 جدول  �سابق،  م�سدر 
)عمال  �سهر رم�سان  �لتمر مع  تز�من مو�سم قطاف  �أكرث يف حال  ت�ستهلك  �لفل�سطينية  �ل�سوق  كانت 
فل�سطينيني يف م�ستوطنات �لغور »�أ د، م ب، ج د، ع د، م د«(، مبعنى �أن ح�سة �ل�سوق �خلارجية من 
متور م�ستوطنات غور �لأردن هو نحو 11.4 مليون كغم �سنويًا، ونحو 4.9 مليون كغم، منا�سفًة بني 

�ل�سوق �لفل�سطينية و�ل�سوق »�لإ�رص�ئيلية«.

�مل�سدر: حتليل �لباحث.

بلغ  �لتمور وحده فقد  �لأردن من منتج  �ملياه من حجم دخل مل�ستوطنات غور  �أتاحته  ما  وبخ�سو�ض 
�أن  �أمريكي �سنويًا لالأ�سو�ق �خلارجية و�لفل�سطينية و»�لإ�رص�ئيلية«. علمًا  نحو 138.7 مليون دولر 
كيلوغر�م �لتمر �لو�حد �لذي يتم ت�سويقه للخارج ُيباع مبتو�سط �سعر ي�سل لنحو 10 دولر�ت �أمريكية، 

وبذلك يكون �إجمايل �لدخل من �لتمور �مل�سدرة للخارج نحو 114.24 مليون دولر �أمريكي.
�أما �ل�سوق »�لإ�رص�ئيلية« فُيباع �لكيلوغر�م �لو�حد فيها مبتو�سط �سعر ي�سل �إىل 25 �سيكاًل، وبذلك 
يكون �إجمايل دخل م�ستوطنات غور �لأردن من �لتمور �ملوردة لل�سوق »�لإ�رص�ئيلية« نحو 61.2 مليون 
�سيكل »�إ�رص�ئيلي«، �أي ما يزيد عن 15.3 مليون دولر �أمريكي. و�ل�سوق �لفل�سطينية ُيباع �لكيلوغر�م 
تاجر متور(،  �سابق. وحممد خ�رص  )عمال، م�سدر  �إىل 15�سيكاًل  ي�سل  �سعر  فيها مبتو�سط  �لو�حد 
ليكون �إجمايل دخل �مل�ستوطنات من �لتمور �ملوردة لل�سوق �لفل�سطينية نحو 36.72 مليون �سيكل، �أي 

نحو 9.18 مليون دولر �أمريكي )نهاية �لتمرين(. 

ال�سوق اخلارجي والفل�سطيني والإ�سرائيلي من متور  بياين يظهر تقدير ح�سة  ر�سم 
م�ستوطنات غور الأردن
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�مل�سدر: مركز بي�سان للبحوث و�لإمناء )حتليل �لباحث(.

�أتاحت �ملياه �أي�سًا زر�عة منتجات �أخرى وّفرت للم�ستوطنني يف غور �لأردن م�ستويات دخل قريبة من 
�لتي حققتها �لتمور �إن مل يكن �أكرث، و�حلديث هنا عن �لعنب، و�لأع�ساب �لطبية، و�لورود، و�خل�سار، 
وغريها من �ملنتجات �لتي ت�سّوق بذ�ت �لن�سب لالأ�سو�ق �مل�سار �إليها وباأ�سعار متفاوتة، و�إن كانت يف 

حدود �أ�سعار �لتمور. 
جدول )4( اإنتاج امل�ستوطنات يف غور الأردن )5(

ن�سبة الت�سدير %امل�ساحة )دومن(املح�سول

624060عنب
38095زهور مغطاة

66070زهور مك�سوفة
100080خ�سار مغطاة
594100�أع�ساب مغطاة

7000خ�سار مك�سوفة
54100ب�سل وورد
60040حم�سيات

700100موز
جدول   50 �ض  �لغربية  �ل�سفة  يف  »�لإ�رص�ئيلية«  للم�ستعمر�ت  �لقت�سادية  )�لهيكلية  �مل�سدر: 

23، معهد ما�ض 2012(.
�لنخيل يف  �أن م�ساحة  �إىل  �أ�سار يف �سفحة 34 فقرة 3  �لنخيل من حمتويات �جلدول كون ذ�ت �مل�سدر  ��ستثناء  5. مت 

م�ستوطنات غور �لأردن ت�سل لأكرث من ن�سف �مل�ساحات �مل�سادرة.

ر�سم بياين يظهر تقدير عوائد التمور مل�ستوطنات غور الأردن من ال�سوق اخلارجي والإ�سرائيلي والفل�سطيني
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بقدر  وحدها  �لتمور  من  �إنتاج  قيمة  �أتاحت   - �أعاله  �لتو�سيحي  �لتمرين  ح�سب   - �ملياه  كانت  فاإذ� 
138.7 مليون دولر �أمريكي، �أي ما يعادل نحو 555 مليون �سيكل »�إ�رص�ئيلي«، ومبا يفوق تقدير�ت 
�إنتاج �لربك �ملائية من �لأ�سماك،  �إذن عن حجم  منظمة بت�سيلم لإنتاج م�ستوطنات غور �لأردن، فماذ� 
للتي  مقاربة  مياه  كميات  َت�ستهلك  �لتي  �لزر�عية  �ملنتجات  من  وغريها  و�ملوز،  و�لزهور،  و�لعنب، 
ت�ستهلكها �أ�سجار �لنخيل، وتدّر قيمة �لإنتاج نف�سها �إن مل يكن �أكرث، خا�سًة �لأع�ساب �لطبية و�لورود،  
وهو ما جعل من معدل منو �ل�سكان �لطبيعي يف م�ستوطنات غور �لأردن، وم�ستوطنات �ل�سفة �لغربية 
لالأوىل، و%1.57  بنحو %3.5  �لأخ�رص  �ل�سكان د�خل �خلط  �أعلى من �سعف معدل منو  عام،  ب�سكل 
للثانية )معهد ما�ض، م�سدر �سابق(. وكل ذلك بف�سل �ملياه، وما تتيحه من م�ستويات �قت�سادية رغيدة 

للم�ستوطنات �جلاثمة على �أر��سي �لفل�سطينيني يف غور �لأردن.
ثالثاً: العمالة زهيدة الأجر

من عو�مل حتفيز �لن�ساط �لقت�سادي للم�ستوطنات �لزر�عية يف غور �لأردن �لعمالة �لفل�سطينية زهيدة 
�لأجر، لالأ�سف، و�لتي �جتهت للعمل يف �مل�ستوطنات بعد �أن ت�سببت �نتهاكات �لحتالل ذ�ت �لأثر على 
��ستخد�مات �لأر��سي �لزر�عية برت�جع عدد �لعاملني يف �لقطاع �لزر�عي �لفل�سطيني يف �ملنطقة، حيث 
ت�رصرت ع�رص�ت �لأُ�رص �لعاملة جّر�ء �نتهاكات �سلطات �لحتالل، �أو ��سطر ق�سم منهم لهجرة �لعمل 

�لزر�عي ل�سالح �أعمال �أخرى.
وت�سكل �لأر��سي �لزر�عية يف غور �لأردن �سمن »مناطق C« ما ن�سبته 62%، فال ي�ستطيع �ملز�رعون 
بزيارتها من  لهم  ت�سمح  �أذوناٍت خا�سة  لأر��سيهم  �إنتاجهم، ويتطلب دخولهم  تو�سيع  �لفل�سطينيون 
�لزر�عية  �لدويل فاإن 60% من �لأر��سي  �لبنك  �ل�ساد�سة م�ساء، ووفق تقرير  �ل�ساد�سة �سباحا حتى 
غري متوفرة للفل�سطينيني، وفقط ُربع �لأر��سي �ل�ساحلة للزر�عة م�ستغلة من قبلهم )مركز معًا، ملحق 

جمتمعي، 2012، م�سدر �سابق(.
وهذ� �لو�قع َحَرم �لفل�سطينيني يف غور �لأردن من �آلف فر�ض �لعمل �لزر�عية؛ بل ذهب �لأمر لأَبعد 
من ذلك، حيث هجر عدد كبري منهم �لأر�ض نتيجة هذه �لوقائع و�لنتهاكات �لتي فر�سها وميار�سها 

�لحتالل ل�سالح �لعمل يف �مل�ستوطنات.
�لأر��سي  ��ستخد�مات  �لتاأثري على  �لأردن �جتاه  »�لإ�رص�ئيلي« يف غور  وقد كان لنتهاكات �لحتالل 
�لزر�عية دوٌر يف �لتاأثري على عدد �لعمال �لفل�سطينيني يف قطاعهم �لزر�عي، وعلى �سبيل �ملثال ل �حل�رص 
ت�سببت �خل�سائر �ملبا�رصة عن ��ستهد�ف �ملياه يف غور �لأردن عام 2011 برت�جع �مل�ساحات �لزر�عية، 
وبالتايل تر�جع �أعد�د �لعاملني يف هذ� �لقطاع �لزر�عي �لنباتي بنحو 333 عائلة عاملة من 5 حمافظات 

فل�سطينية. 
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جدول )5( اأثر انتهاكات الحتالل على تراجع عدد العائالت العاملة يف الزراعة بغور الأردن عام 2011

 التجمعال�سم
امل�ستهدف

 عدد العائالتالنتهاك
املت�سررة

 مكان �سكن العائالت/
املحافظة

 بيت حلم، جنني،88ردم بئر�لن�ساريةناجح زيد
طوبا�ض، نابل�ض

 بيت حلم، جنني،104ردم بئر�لن�ساريةحممد وهد�ن
طوبا�ض، نابل�ض

نابل�ض، طوبا�ض، جنني42ردم بئر�لن�ساريةنبيل جودة
 موفق عبد

�لر�زق
طوبا�ض، نابل�ض، جنني40ردم بئرعاطوف

�أريحا4جتريف�أريحاح�سن عريقات
�أريحا5جتريف�أريحامز�رعني

طوبا�ض، نابل�ض، جنني25ردم بئر�لن�سارية�أحمد جودة
طوبا�ض، نابل�ض25ردم بئر�لن�ساريةحممد ��ستية

5 حمافظات333 عائلة-3 جتمعاتاملجموع

�مل�سدر: �ملت�رصرون، و�سامي در�غمة مدير مكتب وز�رة �لزر�عة يف �لأغو�ر �لو�سطى.

ومل يكتِف �لحتالل مب�سادرة �لأر��سي �لفل�سطينية يف غور �لأردن و��ستغاللها جللب �مل�ستوطنني، ومن 
ثّم ��ستغالل �ملو�رد �ملتاحة؛ بل �لأخطر متثل يف �أن �ملكا�سب �لقت�سادية مل�ستوطني �مل�ستوطنات �جلاثمة 
على �أر��سي غور �لأردن ي�ساهم فيها �ملو�طنون �لفل�سطينيون، �سو�ًء من جتمعات غور �لأردن �أو من 

�لتجمعات �ل�سفا غورية، وذلك من خالل �لعمل يف هذه �مل�ستوطنات باأجر زهيد.
وهذ� �لو�قع دفع �ل�سباب �لفل�سطيني على وجه �لتحديد �إىل هجرة �لأر�ض، وحّوله �إىل جي�ض من �لعمالة 
�لأر�ض،  م�سادرة  خالل  من  عمل  �أن  بعد  �ل�ستيطاين،  �لزر�عي  �لقطاع  تطوير  ل�سالح  �لأجر  زهيدة 
�لتنمية �لزر�عية يف غور  �إعاقة  �أدو�ت �لت�سييق و�ملالحقة، و�حلّد من م�سادر �لإنتاج على  وبو��سطة 
�آلف عاملة وعامل فل�سطيني يعملون يف �مل�ستوطنات، منهم نحو 1800  �لأردن، حيث هناك نحو 10 
كالتمر،  حمددة  منتجات  قطاف  مو��سم  يف  يعملون   8000 ونحو  �سنويًا،  د�ئم  ب�سكل  يعملون  عامل 

و�لعنب، على �سبيل �ملثال.
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�أن �قت�ساد �مل�ستوطنات �لزر�عية يف غور �لأردن يعتمد على �جليل �ل�ساب من  ولعل �خلطري يف �لأمر 
�لتجمعات �لفل�سطينية �لغورية و�ل�سفا غورية، حيث يوجد »هناك نحو 62% من �لعاملني يف م�ستوطنات 
غور �لأردن �لزر�عية ترت�وح �أعمارهم بني 18- 29 �سنة« )مركز معًا، �لعمالة �لفل�سطينية يف م�ستوطنات 
غور �لأردن �لزر�عية، 2011(. ويوؤ�رّص ذلك �إىل تر�جع �لتح�سيل �لعلمي ل�سكان �لتجمعات �لفل�سطينية 

يف غور �لأردن ب�سكل خا�ض.
وهناك نحو 94% من �إجمايل �لعمال حت�سيلهم �لعلمي ثانوية عامة �أو �أقل، وهو موؤ�رص على ��ست�سهال 
�لقدر�ت  هذه  ت�سخري  من  ذلك  �أبعاد  �إىل  �لنظر  دون  �لعمل،  فر�ض  من  للمتاح  �لفل�سطيني  �ل�سباب 
و�لطاقات لتدعيم وبناء ��ستثمار �مل�ستوطنات يف غور �لأردن، وهو عك�ض �لتوجهات �مل�رصوعة لل�سعب 

�لفل�سطيني باإز�لة �مل�ستوطنات، و�إقامة دولته.
�إن �لعمل يف �مل�ستوطنات هو خمالف - �إن مل يكن حتدّيًا - لدعو�ت ر�سمية �أطلقتها �ل�سلطة �لوطنية 
�لفل�سطينية للعمال �لفل�سطينيني ب�رصورة وقف �لعمل فيها، وذلك كخطوة للتاأثري على �أد�ء �مل�ستوطنات 
�لفل�سطينيون  �لعمال  ويتقا�سى   ،1967 عام  �ملحتلة  �لفل�سطينية  �لأر��سي  من  لإز�لتها  �لطريق  يف 
�لد�ئمون مقابل 324 يوم عمل ونحو 900 �ساعة عمل �سنويًا حو�يل 39 مليون �سيكل، )نحو 10 ماليني 
�لعمالية كالتاأمني �ل�سحي، ومكافاأة نهاية �خلدمة،  �أمريكي(، هذ� دون �حت�ساب بدل �حلقوق  دولر 

�لتي يتهاون فيها �مل�سغل »�لإ�رص�ئيلي«، ول يلتزم بها �جتاه �لعمال �لفل�سطينيني.
جدول )6( جمموع الأجور ال�سنوية لنحو 1800 عامل فل�سطيني يف م�ستوطنات غور الأردن

يوم العمل�ساعة العمل
)50 - 100( �سيكل�لأجر10 �سيكل�لأجر

 جمموع �ساعات
�لعمل

324 يومجمموع �أيام �لعمل900 �ساعة

 متو�سط �أجر �ساعة
�لعمل

 متو�سط �أجر يوم10
عمل

62 �سيكل

 2916000جمموع �لأجر
�سيكل

36158400 �سيكلجمموع �لأجر

39 مليون �سيكلاملجموع الكلي
�مل�سدر: مركز �لعمل �لتنموي معًا عام 2011 

)�لعمالة �لفل�سطينية يف م�ستوطنات غور �لأردن �لزر�عية، م�سدر �سابق(.
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�لعمالة  مكان  �لتايلندية  �لزر�عية  �لعمالة  تدريجيًا  ُيحّلو�  �أن  »�لإ�رص�ئيليون«  �مل�سّغلون  حاول  »وقد 
�لفل�سطينية يف م�ستوطنات غور �لأردن، حتى و�سلت عام 2011 لنحو 1020 عاماًل، لكن مل يتمكنو� 

من ذلك لعدة �أ�سباب �أهمها:
• �خلربة �ملرت�كمة للعمالة �لفل�سطينية يف قطاع �لزر�عة �لت�سديرية.	
•  �لأجر �لزهيد مقارنة باأجور �لعمالة �لزر�عية �لتايلندية وما يرتتب عليها من دفع م�ستحقات نهاية 	

�خلدمة، و�لتاأمني �ل�سحي.
• توفري مكان �إقامة للعامل �لتايلندي، على خالف �لعامل �لفل�سطيني، �لذي ُحرم من هذه �حلقوق، 	

وما ز�ل.
ولو عمل �مل�سغلون »�لإ�رص�ئيليون« على �إحالل عمالة تايلندية �أو �أجنبية مكان �لعمالة �لفل�سطينية لكان 
�لعامل  يتقا�سى  �لزر�عية، حيث  �مل�ستوطنات  يف  »�لإ�رص�ئيليني«  �مل�سغلني  و�إمكانيات  طاقة  فوق  ذلك 
�لتايلندي مقابل �ساعة �لعمل نحو 20 �سيكاًل )نحو 5 دولر�ت(، بينما يتقا�سى مقابل يوم عمل نحو 
130 �سيكاًل )نحو 35 دولرً�( ، وهذه �لأجور هي �سعف �أجر �لعامل �لفل�سطيني« )مركز معًا، �لعمالة 

�لتايلندية يف م�ستوطنات غور �لأردن �لزر�عية، 2011(.
وتاأمني  و�سكن  �إقامة  من  »�لإ�رص�ئيلي«  �مل�سغل  على  �ملرتتبة  للتايلنديني  �لعمالية  �حلقوق  �إىل  �إ�سافًة 
�لعمال  ن�سبة  فاإّن  ذلك،  وغري  �لفل�سطيني،  �لعامل  منها  ُحرم  �لتي  �لمتياز�ت  من  وغريها  �سحي 
�لتايلنديني مقارنًة مع �لعمال �لفل�سطينيني �لد�ئمني هي 44% يف �ملو��سم �لعادية، لكن يف مو��سم قطاف 
�لتمر و�لعنب ل تتعدى ن�سبة �لعمال �لتايلنديني 13% مقارنًة مع �لعمال �لفل�سطينيني، �لذين قد ت�سل 

ن�سبتهم �إىل %87.
حال  ويف  �مل�ستوطنات،  يف  �لعمل  مبقاطعة  ر�سمي  فل�سطيني  قر�ٌر  �تُّخذ  حال  ويف  �لأجور،  �إىل  وعودًة 
بدل  تايلندية  عمالة  �إحالل  على  �لزر�عية  �لأردن  غور  م�ستوطنات  يف  »�لإ�رص�ئيليون«  �مل�سغلون  عمل 
�لعدد  لذ�ت  »�لإ�رص�ئيليون«  �مل�سغلون  �سيدفع  عامل،   1800 بـِ  عددها  و�ملقدر  �لد�ئمة،  �لفل�سطينية 
�لبديل من �لتايلنديني نحو 51 مليون �سيكل مقابل �ساعات �لعمل، ونحو 74 مليون �سيكل كاأجر يومي، 
مبعنى �أن �مل�سغلني »�لإ�رص�ئيليني« �سيدفعون �أجورً� �سنوية لنحو 1800 عامل تايلندي كبديل للعمال 
�أي ما يعادل 32 مليون دولر  �إىل نحو 120 مليون �سيكل »�إ�رص�ئيلي«،  �لفل�سطينيني �لد�ئمني ت�سل 
لـِ 1800 عامل فل�سطيني  �ل�سنوية  �أمريكي، هي جمموع �لأجور  �أمريكي، بدل نحو 10 ماليني دولر 

يعملون حاليًا يف �مل�ستوطنات �لزر�عية �جلاثمة على �أر��سي �لفل�سطينيني يف غور �لأردن.
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�مل�سدر: مركز �لعمل �لتنموي معًا، �لعمالة �لتايلندية، 2011، م�سدر �سابق.

ويت�سح من �لر�سم �لبياين �ملرفق يف �لأعلى مدى �خل�سائر �لتي �سيتكبدها �مل�سغلون »�لإ�رص�ئيليون« يف 
حال ��ّسطرو� لإحالل عمالة تايلندية بديلة للعمالة �لفل�سطينية عند �تخاذ قر�ر ر�سمي مبقاطعة �لعمل 
فيها بن�سبة 100%. �إ�سافًة �إىل خ�سائر �لإقامة، و�ل�سكن، و�لتاأمني �ل�سحي، وغريها من �لمتياز�ت 
للعمال �لتايلنديني، �لتي �سُتكّبد م�ستوطني غور �لأردن �سعف �لأجور - وهو �أمر �أر�حهم منه �لعمال 
�لفل�سطينيون لالأ�سف - وبالتايل �أّثر ذلك على �قت�ساد �مل�ستوطنات �لزر�عية يف غور �لأردن، و�لتي ما 

كان لين�سط �أد�وؤها �لقت�سادي، وما كانت لتقوى على �لبقاء لول �لعو�مل �مل�ساعدة.

ا�ستبدال  حال  يف  التايلنديني  والعمال  الفل�سطينيني  العمال  بني  بالدولر  الأجور  يف  الفارق  يظهر  بياين  ر�سم 
امل�سغلني الإ�سرائيليني يف م�ستوطنات غور الأردن العمال الفل�سطينيني بتايلنديني
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اأوًل: خطط التنمية وواقعها
1. احلكومة 

على �لرغم من �أّن َدور �حلكومة �لفل�سطينية يف هذ� �جلانب يجب �أن يكون باجتاه ت�سجيع �ل�ستثمار، 
وخلق �لفر�ض �ملو�ئمة لذلك، �سو�ء من حيث �لقو�نني و�لت�رصيعات، �أو يف جانب حماية هذه �ملكت�سبات 
من خالل �ل�سبط و�لرقابة وخلق بيئة �آمنة �أو �لعمل على ذلك، ومبا ي�سمن �لتوزيع �لعادل للم�سادر، 
خا�سًة بني �سغار �ملز�رعني وكبار �مل�ستثمرين، �إّل �أن �لهوية �لقت�سادية للحكومة �لفل�سطينية �ملبنّية 
ِبَيد فئة حمدودة من �لنا�ض، وهذ� مرتبط  على »�لقت�ساد �حلر« جعلت من �ل�ستثمار يف غور �لأردن 

بال�سيا�سات و�لقو�نني �ملعمول بها، ولي�ض خارج �إطارها.
�أريحا و�لأغو�ر - على �سبيل �ملثال - عن ق�سور  وقد ك�سفْت �ملنطقة �ل�سناعية �لزر�عية يف حمافظة 
�حلكومة، وعدم �إدر�كها ملخاطر �ل�سوق �ملفتوحة يف هذ� �جلانب، وكّر�ست �نطباعًا لدى �سغار �ملز�رعني 
باأنها خلدمة �مل�ستثمرين ولي�ض خلدمتهم، �أو حتى خلدمة �ل�سوق �لفل�سطينية، وخطط تطوير �لأغو�ر 
�ملعلن عنها من قبل �حلكومة  - حتديدً� وز�رة �لزر�عة - كان يجب �أن ُت�سهم يف حتقيق ذلك، �إىل جانب 
لآلف  �لعمل  فر�ض  وتوفري  �لطبيعية،  للمو�رد  �مل�ستد�م  �ل�ستخد�م  خالل  من  �لغذ�ئي  �لأمن  حتقيق 

�لفل�سطينيني.
لكن »ما �أُعلن عنه من خطط بخ�سو�ض ت�سجيع �ل�سكن يف غور �لأردن من خالل �إن�ساء م�ساريع �لإ�سكان 
ب�سبب  تنفيذه  يتم  زر�عية، مل  وماء، وطرق  كهرباء،  من  �لأ�سا�سية  �لتحتية  �لُبنية  توفري  مع  �لريفي، 

معيقات �لحتالل«، و�سيطرته على نحو 95% من م�ساحة �ملنطقة.
جدول )7( امل�ساريع القائمة )قيد التنفيذ( يف وزارة الزراعة للعام 2011 واملنفذة يف اأريحا والأغوار

مدة امل�سروعاملمولامليزانية $ا�سم امل�سروع

 �مل�رصف �لعربي2 مليون�حل�ساد �ملائي
2010 - 2012للتنمية يف �إفريقيا

2009 - 2012�حلكومة �لرب�زيلية785 �ألفمز�رع ��ستزر�ع �سمكي
 تعزيز خدمات �ملز�رعني

2009 - 2012�حلكومة �لهولندية377 �ألف�لت�سديرية
املجموع

3162000 $3 م�ساريع
�مل�سدر: �سامي �لتيتي، وليلى عيد، وز�رة �لزر�عة، �لإد�رة �لعامة للتخطيط و�ل�سيا�سات.

الف�سل الثاين

ال�سيا�سات القت�سادية الفل�سطينية
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�مل�ساريع  حجم  �أن  �إّل  �لغربية،  �ل�سفة  م�ساحة  �إجمايل  من   %29 نحو  ي�سكل  �لأردن  غور  �أن  ورغم 
ذة و�لقائمة  �لتنموية �لقائمة يف هذ� �لَغور للعام 2011 ل ت�سكل �سوى 14% من �إجمايل �مل�ساريع �ملنفَّ
بـِ 24 م�رصوعًا. كذلك ل ت�سكل مو�زنة �مل�ساريع �ملوجهة  �لغربية عن تلك �لفرتة، و�ملقدرة  يف �ل�سفة 
لغور �لأردن عن تلك �لفرتة �سوى 13% من �إجمايل �مل�ساريع �ملنفذة يف �ل�سفة �لغربية، و�ملقدرة بنحو 
24.565 مليون دولر �أمريكي، وهو �أمر ي�ستوجب �رصورة �إعادة �لنظر فيه من قبل �حلكومة، ��ستنادً� 
�لحتالل  جي�ض  جنود  قبل  من  لال�ستهد�ف  ونظرً�  منها،  و�لزر�عية  �لكلية  �لأردن  غور  م�ساحة  �إىل 

»�لإ�رص�ئيلي« و�مل�ستوطنني.

�مل�سدر: حتليل �لباحث ��ستنادً� �إىل معطيات �لإد�رة �لعامة للتخطيط و�ل�سيا�سات يف وز�رة �لزر�عة.

و�إذ� �أجرينا مقارنًة »غري عادلة« بني �لدعم �لذي تقدمه �حلكومة �لفل�سطينية للمز�رعني �لفل�سطينيني 
ل�سالح  �أنها متيل  �لأردن، جند  مل�ستوطني غور  �متياز�ت  �ملتعاقبة من  وما متنحه حكومات �لحتالل 

�مل�ستوطنني غري �ل�رصعيني على ح�ساب �ملو�طنني �أ�سحاب �لأر�ض.
حيث حتفز حكومات �لحتالل �مل�ستوطنني على �ل�ستثمار �لزر�عي من خالل »منح كل م�ستوطن 70 
تعمل  كما  �سكن،  �إىل  �إ�سافًة  �لأمد،  طويل  كقر�ض  �أمريكي  دولر   20000 �إىل  �إ�سافًة  زر�عيًا،  دومنًا 
من  م�سادرتها  بعد  للم�ستوطنني  �لزر�عية  �لأر��سي  م�ساحة  زيادة  على  �سنويًا  �لحتالل  �سلطات 
و�ملياه،  �لكهرباء،  على خدمات  �جُلدد خ�سومات  �مل�ستوطنني  لهوؤلء  وتقّدم  �لفل�سطينيني،  �أ�سحابها 
و�ملو��سالت، و�لت�سالت، بن�سبة ت�سل �إىل 75%، يف حني ُتقّدم خدمات �لتعليم، و�ل�سحة، ومياه �لري 

�لزر�عية جمانًا« )مركز �ل�رصق �لعربي 2010، م�سدر �سابق(.

للعام  الأردن  الزراعة يف غور  املنفذة من قبل وزارة  امل�ساريع  ن�سبة عدد وموازنة  بياين يظهر  ر�سم 
2011 من املنفذ يف ال�سفة الغربية عن تلك الفرتة
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2. القطاع اخلا�س 
و�أ�سهم  �لأردن،  بغور  �لزر�عي  �لقطاع  تنمية  يف  وهامًا  دورً� حيويًا  �خلا�ض  �لفل�سطيني  �لقطاع  لعَب 
بع�ض �مل�ستثمرين بعد �لعام 2010 يف ت�سجيع �لزر�عات �لناجحة ذ�ت �ملردود �لقت�سادي، ول ميكن 
هنا �إغفال �لن�ساط �لوطني لبع�ض �مل�ستثمرين من �لقطاع �خلا�ض، و»�ل�سعي لتملك �أر��ٍض مبا يعادل 
33 مليون دولر �أمريكي بهدف حماية �لأر�ض من �ل�ستيطان يف »مناطق C« بغور �لأردن، من خالل 
�لأر��سي  كفاءة  يف  و�ل�ستثمار  �لعاملة،  �لأيدي  وت�سغيل  �لطبيعية،  للمو�رد  �مل�ستد�م  �ل�ستخد�م 

�لزر�عية يف �ملنطقة« )منذر عريقات، مدير عام مديرية �لقت�ساد �لوطني يف �أريحا(. 
من  �لأردن  غور  يف  �لزر�عية  �لتنمية  »�إنعا�ض  بـِ   2010 �لعام  بعد  حتديدً�  �خلا�ض  �لقطاع  �أ�سهم  وقد 
�لتمور، و�خل�سار  باأ�سناف  خالل 11 �رصكة ��ستثمار زر�عي مقّيدة لدى وز�رة �لقت�ساد، وخا�سة 
نحو  �ل�رصكات  هذه  يف  �ل�ستثمار  حجم  وبلغ  �لدو�جن.  �إىل  �إ�سافًة  �لطبية،  و�لأع�ساب  �لت�سديرية، 
د�ئرة  �لرحمن، مدير  �أمريكي« )عزمي عبد  يعادل 5.3 مليون دولر  ما  �أي  �أردين،  دينار  3.7 مليون 

�ل�سيا�سات، �لإد�رة �لعامة لل�سيا�سات و�لتحليل و�لإح�ساء، وز�رة �لقت�ساد(.)6(
جدول )8( موقع وا�سم �سركات ال�ستثمار الزراعي الت�سديري يف غور الأردن

ال�سنفاملوقعا�سم امل�سروع
 حجم

 ال�ستثمار-
دينار اأردين

 تعبئة وتغليف �خل�سار�لعوجا�رصكة بال جاردنز
300000و�لتمور

1000000متور وخ�سار�لعوجا�رصكة حد�ئق فل�سطني
150000�إنتاج متور�لعوجا�رصكة �لنور للتمور

100000متورمرج �لغز�ل�رصكة �سبيح
 �رصكة �ملنا�رصة

1000000متور�ل�سيحلال�ستثمار �لتنموي

10000متور�لعوجا�رصكة �ل�ساعر
150000متور�لزبيد�ت�رصكة �لزبيدي

30000متور�جلفتلك�رصكة طيبات فل�سطني

6. �نظر/ي لحقًا �لزر�عات �لت�سديرية و�أثر �لقطاع �خلا�ض يف هذ� �ملجال.
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250000�أع�ساب وخ�سار�لعوجا�رصكة ن�سيبة
600000دو�جن�لعوجا�رصكة مز�رع �سنقرط
150000�أع�ساب�لعقبةم�سنع تعبئة �أع�ساب

 43740000 اأ�سناف6 مواقع11 �سركةاملجموع
دينار

�مل�سدر: �لإد�رة �لعامة لل�سيا�سات و�لتحليل و�لإح�ساء، وز�رة �لقت�ساد، م�سدر �سابق.

لكن �مللفت للنظر بخ�سو�ض �ل�ستثمار �لزر�عي بغور �لأردن هو ظهور �ل�ستثمار �لعربي يف �لو�جهة، 
�ملز�رعني  �سغار  تو�جه  �لتي  تلك  بحجم  تكن  مل  و�إن  �ملحلي،  �مل�ستثمر  تو�جه  �لتي  �لتحديات  رغم 
�لتي ميار�سها �لحتالل  �لعر�قيل و�ملعيقات  ُتركو� وحدهم ملو�جهة  �لفل�سطينيني، حيث يبدو وكاأنهم 
»�لإ�رص�ئيلي« بحقهم، �سو�ًء من حيث ��ستهد�ف �ملو�رد �لطبيعية و�لتحكم بها، �أو من خالل عمليات 

�لهدم ملن�ساآتهم �لزر�عية و�ل�سكنية؛ كما �سيت�سح لحقًا يف حمور �لزر�عات �لت�سديرية.
�أو  �أو متلك  �إما ب�رص�كة  فاإّن ذلك يتم  �إىل �ل�ستثمار �لعربي يف �لقطاع �لزر�عي بغور �لأردن،  وعودة 
ت�سويق ملنتجات ت�سديرية حمددة لالأ�سو�ق �لعربية على وجه �خل�سو�ض، »ويقف خلف هذ� �ل�ستثمار 
يف  خمالفة  �رصكة  �مل�ستثمر  فيها  �أن�ساأ  �لتي  �لعربية  �لدولة  يف  مقيمون  فل�سطينيون  �لأحيان  بع�ض  يف 
��سمها لتلك �ملقيدة لدى �جلهات �ملخت�سة حمليًا، رغم �أن �لعالمة �لتجارية لالأ�سو�ق �ملحلية و�لعربية 
وحتى �لدولية هي ذ�ت �لعالمة« )جعفر �سالحات، ق�سم �لت�سويق، و�سمر �أبو �سلمان، مدير �لتخطيط، 

زر�عة �أريحا(.
جدول )9( ال�ستثمار العربي يف الأع�ساب الطبية بغور الأردن

ال�سركة العربيةال�سركة املحلية
 طبيعة

 ال�ستثمار
العربي

 م�ساحةالدولة
امل�سروع

B&S 15 دومندبي�رص�كة�رصكة �ل�سغري�رصكة
B&S 10 دومن�ل�سعودية�رص�كة�رصكة تامر �رصكة

B&S رصكة فر�ض�رصكة� 
10 دومندبي�رص�كةفروت
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 �رصكة ثمار
35 دومندبيمتلك�رصكة �أبر�ج دبي�لطبيعة

120 دومن�لأردن�رص�كةغري حمدد�رصكة جنة عدن
 �ملز�رع حممد

 �لعوجا/متملكمتملكعفانة
20 دومن�أريحا

املجموع
210 دومن-

�مل�سدر: ق�سم �لت�سويق يف زر�عة �أريحا. 

ويت�سح من �جلدول �أعاله �أن هناك 5 �رصكات عربية م�ستثمرة يف قطاع �لأع�ساب �لطبية بغور �لأردن، 
ر�أ�ض  يكون  �لأردن، وعليه  �ل�سعودية، و�رصكة يف  ُدبّي، و�رصكة و�حدة مبدينة جّدة  يف  مقيدة   3 منها 
�ملال �لعربي يف قطاع �لأع�ساب �لطبية �لفل�سطيني �رصيكًا يف 190 دومنًا من �أ�سل 210 دومنات، �أي 
�أن حجم �ل�ستثمار �لعربي �ل�رصيك يف هذ� �لقطاع �أكرث من 90%، ونحو 10% من �ل�ستثمار هو ر�أ�ض 

ماٍل حملي.

�مل�سدر: حتليل �لباحث ��ستناد� �إىل معطيات من ق�سم �لت�سويق يف مديرية زر�عة �أريحا، م�سدر �سابق.

وكذلك  �لأردن،  غور  يف  �لأر�ض  على  »�لإ�رص�ئيلي«  �لحتالل  �سلطات  �سيطرة  �إغفال  هنا  ميكن  ول 
�ملن�ساآت  منتجات  بت�سويق  »�لإ�رص�ئيلية«  �لت�سويق  �رصكات  وحتكم  باملعابر،  وحتكمها  �سيطرتها 

�لزر�عية �لت�سديرية �لفل�سطينية و�لعربية.

ر�سم بياين يظهر حجم الإ�ستثمار العربي يف قطاع الأع�ساب الطبية بغور الأردن
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وهذ� يفتح �لباب �أمام �لتطبيع �لقت�سادي �لعربي  -  حتديدً� �خلليج �لعربي - »خا�سًة و�أن جذور 
»�إ�رص�ئيل«  �لتقت بني  �مل�سالح  �أن  �أو�سلو«، حيث  »�تفاقية  توقيع  بعد  �أي  عام 1993،  �إىل  تعود  ذلك 
و�لأفكار،  بالتكنولوجيا،  كبريً�  �هتمامًا  �لعربي  �خلليج  �أعمال  رجال  و�أبدى  �لفرتة،  تلك  يف  و�خلليج 
�لنفط،  بت�سدير  �ل�سديد  بالدهم  �رتباط  خف�ض  ب�رصورة  منهم  �إميانًا  »�لإ�رص�ئيلية«،  و�مل�رصوعات 
وتنمية جمالت �قت�سادية و�سناعية بديلة، لو�سع �أ�س�ض قوية للت�سدير« )�لأهر�م �مل�رصية، �ل�سيا�سة 

�لدولية، موؤ�س�سة �لأهر�م (.
»وهو �أمٌر قد حتقق، �إذ �إّن �لتجارة »�لإ�رص�ئيلية« يف �ل�رصق �لأو�سط عام 2011 كانت جتارة �سخمة 
�إن ��ستري�د هذه �لدول من »�إ�رص�ئيل« ز�د بن�سبة 250% بني عاَمْي 2003  جدً� مع دول �ملنطقة؛ بل 
و2011 مبا ي�سمل �ل�سادر�ت »�لإ�رص�ئيلية«، كما �إّن �لنمو �لقت�سادي يف منطقة �ل�رصق �لأو�سط ز�د 
فيها، وكذلك �ل�ستري�د بالوترية �لأ�رصع يف �لعامل يف �لعقد �لأخري، �أوًل يف جمموعة دول �خلليج، ويف 
تركيا، وهما �لقوتان �لقت�ساديتان �لإقليميتان �لكبريتان. وميكن �لقول �إّن �ل�سوق �لثالثة لـِ »�إ�رص�ئيل« 
هي دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي، حيث تاأتي �ل�سوق �لفل�سطينية يف �ملركز �لأول، و�لرتكية يف �ملركز 
�لثاين، وقد بلغ حجم �ل�ستري�د من قبل دول �خلليج عام 2011 حو�يل 600 مليار دولر« )�ل�ساعة 

�لتون�سية، �لتطبيع �لقت�سادي يف �خلليج �لعربي، 2012/3/31(.
»�أما فيما يخ�ض ر�أ�ض �ملال �مل�ستثمر يف معظم �رصكات �لتمور �لفل�سطينية �لعاملة يف غور �لأردن فهو 
�ل�رص�كة  عمليات  هناك  تبقى  لكن  �لغالب،  يف  يديرونها  �لذين  �ل�رصكات  باأ�سحاب  ومرتبط  حملي، 
يف  فل�سطينيني  عمال  مقاويل  مع  �ل�رصكات  هذه  ومدر�ء  �أ�سحاب  بني  �ملربمة  �لتفاقات  �أو  �ملو�سمية، 
م�ستوطنات غور �لأردن، حيث يعمل هوؤلء على �رص�ء »متور جمهول« من �سغار �ملز�رعني �لفل�سطينيني 
�لتمور  وتغليف  تعبئة  �رصكات  مع  �تفاق  يف  �أو  مو�سمية،  �رص�كة  يف  �إما  ويدخلو�  �لأردن،  غور  يف 
�لفل�سطينية �لعاملة، لتدرج هذه �لتمور يف من�ساآتهم، ول ميكن هنا �إغفال �أن هوؤلء �ملقاولني يعملون يف 
�لأ�سل لدى م�سغلني »�إ�رص�ئيليني« يف م�ستوطنات غور �لأردن، �إذ يزرعون »متور �ملجهول« مب�ساحات 

و��سعة على �أر��سي �لفل�سطينيني �مل�سادرة« )زرعة �أريحا، ق�سم �لت�سويق، م�سدر �سابق(. 
�إغفال �ل�رصبة �ملوجعة �لتي تلقاها مز�رعو �لتمور من م�ستوطنات غور �لأردن نتيجة  كذلك ل ميكن 
حمالت �ملقاطعة، خا�سًة و�أن »حو�يل 90% من متر نخيل �ملجهول �ملزروع يف م�ستوطنات غور �لأردن 
يتم ت�سويقه يف �خلارج«، ودخول مقاويل �لعمال �لفل�سطينيني يف هذه �مل�ستوطنات يثري �لت�ساوؤل حول 
�إمكانية �لتحايل لتبيي�ض منتجات �مل�ستوطنات، وتوريدها لالأ�سو�ق �ملحلية، و�لعربية، و�لدولية، على 
�سابق(،  �سابق. وعمال، م�سدر  �لت�سويق، م�سدر  �أريحا، ق�سم  فل�سطيني. )مديرية زر�عة  �أنها منتج 
خا�سًة و�أن »7 �رصكات متور فل�سطينية من �أ�سل 12 �رصكة يف غور �لأردن عملت يف �لعام 2011 على 
م�سدر  �أن  �أ�سا�ض  على  وذلك  من�ساآتها«،  يف  فل�سطينيني  عمال  ملقاويل  جمهول«  »متور  وتغليف  تعبئة 
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�لتمور بعبو�ت حتمل  �لفل�سطينيني، »ومت تعبئة وتغليف هذه  �لتمور  �لتمور هو �سغار مز�رعي  هذه 
ت�ستخرجها  من�ساأ  ب�سهادة  �أحيانًا  توريدها  ويتم  �لفل�سطينية،  لل�رصكة  �مل�سجلة  �لتجارية  �لعالمات 

�ل�رصكة �لفل�سطينية«، على �عتبار �أنها منتٌج فل�سطيني. )زر�عة �أريحا، ق�سم �لت�سويق، م�سدر �سابق(
بل و�أبعد من ذلك، »فهناك بع�ض مقاويل �لعمال �لفل�سطينيني يف م�ستوطنات غور �لأردن، ويف مو�سم 
قطاف »متور �ملجهول« يتم نقل عمالهم �لفل�سطينيني من �مل�ستوطنات �إىل بيوت �لتعبئة و�لتغليف لل�رصكة 
�لفل�سطينية �ملتعاقدين معها« )عمال فل�سطينيون، م�سدر �سابق(، وهو ما يثري �لت�ساوؤل، وي�ستوجب 
باب  من  و�لدولية،  و�لعربية،  �ملحلية،  �لأ�سو�ق  �مل�ستوطنات  منتجات  تدخل  ل  كي  و�لتدقيق،  �لبحث 
�ل�ستثمار يف قطاع �لزر�عات �لت�سديرية، بعد �أن خرجت من باب �ملقاطعة، وهذ� �ل�ستثمار �لآخذ يف 
�لتنامي؛ �إىل جانب �ل�ستثمار من قبل �لقطاع �خلا�ض �لفل�سطيني؛ يثري �لت�ساوؤل حول �إمكانية وجود 
�سمانات تكفل عدم �لتعر�ض لها من قبل �لحتالل »�لإ�رص�ئيلي«، خا�سًة يف ظل حالة عدم �ل�ستقر�ر 
�لفل�سطينية  �لتي تعي�سها �ملنطقة، و�نعكا�سات ذلك على تطور وتنمية �لقطاعات �ملختلفة يف �لأر��سي 

ب�سكل عام، ويف غور �لأردن على وجه �خل�سو�ض.
وحماية هذه �ملكت�سبات - يف ظل هذ� �لو�قع - ما كانت لتتم لول وجود تطمينات كانت بو�درها عقد 
لقاء�ت فل�سطينية »�إ�رص�ئيلية« �أردنية يابانية يف منطقة �لبحر �مليت، لبحث م�رصوع �ملنطقة �ل�سناعية 
هذه  ومثل  يابانيًا،  �ملمول  �ل�سالم«  ممر  »م�رصوع  بـِ  ت�سميته  على  ��سُطلح  ما  �أو  �أريحا،  يف  �لزر�عية 
�لجتماعات تبعث بر�سائل تطمني حتث على �ل�ستثمار، من خالل »جتاوز معيقات �ملياه، و�لكهرباء، 
يف غور �لأردن، وربط �ملنطقة �ل�سناعية �لزر�عية مع خط )90( و�جلانب �لأردين«، وهو ما مل يحدث 
بتطمني �سغار �ملز�رعني �لذين يتعر�سون يوميًا لنتهاكات من قبل جنود جي�ض �لحتالل و�مل�ستوطنني.
لكن مثل هذه �لتطمينات قد تكون هي �لد�فع لـِ »�أكرث من 26 �رصكة فل�سطينية و�أردنية ومن فل�سطينيي 
يكون  وقد  �لزر�عية«،  �ل�سناعية  �ملنطقة  يف  �لأر�ض  على  فورً�  للعمل  ��ستعد�دها  �أبدت  و�لتي   ،48 �لـ 
 %65 بتمويل   - �لقاب�سة  )باديكو(  جمموعة  �رصكات  �إحدى  وهي   - )بريكو(  �رصكة  »�إ�سهام  ور�ء 
�ل�سناعية  �أريحا  ملنطقة  مطورة  �رصكة  �جلديدة،  )�حلياة  �ل�سخم«  �لزر�عي  �ل�سناعي  �مل�رصوع  من 

�لزر�عية. �خلمي�ض �لعدد 5927(.
بل �إّن �لأخطر من ذلك هو �أن »در��سة �جلدوى �لتي �أ�سدرتها �لوكالة �ليابانية حول م�رصوع �ملنطقة 
�لأجنبية  »�لإ�رص�ئيلية«  �لزر�عية  �ل�رصكات  دعم  �أهمية  عن  و�سوح  بكل  حتدثت  �لزر�عية  �ل�سناعية 
�مل�رصوع،  �لَقَطري لإجناح  �لتعاون  �أهمية  َدْت  �أَكَّ ِبلًَّة حني  �لطني  �لدر��سة  �مل�رصوع، وز�دت  يف منطقة 
�مل�ستوطنات،  يف  ناجحة  زر�عية  م�ساريع جتارية  �مل�ستخدمة يف  و�لتكنولوجيا  و�ل�ستفادة من �خلربة 
ي�سمل  قد  مبا  �لأجنبية  �ل�ستثمار�ت  على  منفتحة  تكون  �أن  يجب  �لزر�عية  �ل�سناعية  �ملنطقة  �إّن  �إذ 
�مل�ستثمرين »�لإ�رص�ئيليني«، �أو م�ستوطني �لأغو�ر، و�إْن مل  ُيذَكرو� بال�سم يف �لدر��سة« )�حلملة �ل�سعبية 
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 The Japan International Corporation ملقاومة جد�ر �لف�سل �لعن�رصي و�ل�ستيطان، 
�لحتالل  يكر�ض  ما  وهو   ،)16 �ض   ،2007-11-30  ،Agency’s Development Project

�لقت�سادي من خالل �لدعوة غري �ملبا�رصة لال�ستثمار يف كفاءة وخربة �مل�ستوطنني �لزر�عية. 
لكن يف �ملقابل، وعلى �لرغم مما يعانيه �ملو�طنون �لفل�سطينيون ب�سكل عام، و�ملز�رعون بغور �لأردن 
على وجه �لتحديد من �نتهاكات �لحتالل، خا�سًة فيما يتعلق بنق�ض �خلدمات من مياه ري، وزر�عة، 
وطرق موؤهلة، و��ستهد�ف �سبه يومي ملن�ساآتهم �لزر�عية، �إّل �أن هذ� �لو�قع ل ينطبق �إىل حد كبري على 

�ملن�ساآت �لزر�عية �لفل�سطينية �لت�سديرية. 
�لأردن من خدمات  �لفل�سطينية بغور  �لتجمعات  ُيحَرم فيه قاطنو نحو 87.5% من  �لذي  �لوقت  ففي 
�لكهرباء و�لطرق و�ملياه، جند �أن هذ� �لو�قع ل ينطبق على �ملن�ساآت �لزر�عية �لفل�سطينية �لت�سديرية 
�أمام فر�ض �ل�ستثمار يف هذ� �لقطاع؛ بل  �أن ت�سكل عائقًا  يف �ملنطقة، حيث تتوفر هذه �خلدمات دون 
�ملياه  »�لإ�رص�ئيلية«، خا�سًة  تتيحه �رصكات �خلدمات  ما  �إّن  �لقول  ذلك، حيث ميكن  من  �لعك�ض  على 
)ميكروت(، و�لكهرباء )�ل�رصكة �لُقطرية(، ت�سكل عامل جذب لال�ستثمار �لزر�عي يف هذ� �لقطاع، هذ� 
�إذ� ما ��ستثنينا �لطرق �لزر�عية �ل�ساحلة للحركة و�لتنقل، و�إن مل تكن موؤهلة بالإ�سفلت، لكن مع وعوٍد 
لأ�سحاب هذه �ملن�ساآت من جهات »�إ�رص�ئيلية« - ح�سب بع�ض �مل�سادر - بتاأهيل هذه �لطرق �لزر�عية. 
�أبدى  �لت�سديرية - حتى ل نقول  �لزر�عية  �ملن�ساآت  �أما ملاذ� غ�ّض �جلانب »�لإ�رص�ئيلي« �لطرف عن 
�هتمامًا ورعاية - فريتبط ذلك مبا تتيحه هذه �ل�ستثمار�ت من مكا�سب �قت�سادية ل�رصكات �لت�سويق 
»�لإ�رص�ئيلية«، كما �سيت�سح لحقًا. هذ� وقد »�أتاح قطاع �لزر�عات �لت�سديرية �لفل�سطينية فر�ض عمل 
�لطبية، ونحو 400  �لأع�ساب  د�ئم، منهم نحو 200 عامل يف جمال  ب�سكل  لنحو 600 عامل وموظف 
عامل يف �رصكات �لتمور، ومز�رع �لنخيل، وبيوت �لتعبئة و�لتغليف �مللحقة بها« )مديرية �لت�سويق، 

زر�عة �أريحا(.
كانو�  �لتي  �لأجور  ذ�ت  �ملحلية  �لت�سديرية  �لزر�عية  �ملن�ساآت  يف  �لفل�سطينيون  �لعمال  و»يتقا�سى 
�لعمل  �لأردن، وهي من 60 - 75 �سيكاًل، ح�سب �سنو�ت  �لزر�عية بغور  �مل�ستوطنات  يتقا�سونها يف 
و�لعمر و�لكفاءة. وتتو�فر يف معظم من�ساآت �لزر�عات �لت�سديرية �لفل�سطينية �رصوط �ل�سالمة �لعامة 
للعاملني، وخدمات عامة كاأماكن للغ�سيل، وتناول �لوجبات، لكن ل تغطي جميع هذه �ملن�ساآت عامليها 
بتاأمني �سحي، كذلك ل تدفع للعمال �لذين �أنهو� �أعمالهم يف بع�ض هذه �ملن�ساآت مكافاأة نهاية �خلدمة« 

)مو�سى در�غمة مدير �إحدى �رصكات �لزر�عات �لت�سديرية يف غور �لأردن(.
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3. املنظمات الأهلية 

ما ز�لت بع�ض �ملنظمات �لأهلية �لفل�سطينية تقف عند �إفر�ز�ت �لنتفا�سة �لفل�سطينية �لثانية �لتي �ندلعت 
يف �أيلول من عام 2000، وما ترتب عليها من خلق بيئة »ت�سّول« للقطاعات �لتي ت�ستهدفها، ولي�ض �لعمل 
على تنمية قدر�تها �أو حت�سني ظروفها. ويبدو �أن هذ� �لو�قع و�مل�ساريع �لطارئة لدى بع�ض �ملنظمات 
�لأهلية »مرتبط ب�سيا�سة �ملانحني �لدوليني، وتدخلهم �لكبري يف طبيعة �لن�ساط، و�لرب�مج، و�مل�ساريع 
�ملقدمة، و�لتي متيل يف �لغالب ل�سالح تلك �ملوؤثرة يف ق�سايا بناء �ل�سالم، ولي�ض �لنابعة من �حلاجة �إىل 
تعزيز وبناء �ملجتمع �مل�ستهدف و�لعمل على تنميته. وهناك �لعديد من �ملوؤ�س�سات �لأهلية �لفل�سطينية 
حتاول �أن ت�سّمم بر�جمها وم�ساريعها مبا يتنا�سب مع �سيا�سة �ملمول �خلارجي، و�لتي تكون يف �لغالب 
مثل  ور�ء  من  �ملانحة  �جلهات  وتهدف  و�لإنتاجية.  �لتنموية  �مل�ساريع  وعلى ح�ساب  طارئة،  م�ساريع 
هذه �لرب�مج و�مل�ساريع �لإبقاء على �ل�سعب �لفل�سطيني من خالل �ملنظمات �لأهلية - وحتى �ملوؤ�س�سات 
�حلكومية - �أ�سريً� لتلك �لتمويالت، مع عدم �ل�ستغناء عنها، ومن ثم ��ستغاللها بالبتز�ز �ل�سيا�سي. 
م�ستحيلة،  �سبه  �لحتالل  حتت  �حلقيقة  �لتنمية  كون  فل�سطني،  يف  �مل�ستد�مة  �لتنمية  على  يوؤثر  وهذ� 
�أبو  )منجد  ود�ئم«  وم�ستقل  حر  لقت�ساد  �ستوؤ�س�ض  �لتي  �لطبيعية  �مل�سادر  ��ستخد�م  �إعاقة  نتيجة 

جي�ض، �سبكة �ملنظمات �لأهلية(.

لكن هناك يف �ملقابل �لعديد من �ملنظمات �لأهلية �لفل�سطينية �لتي ربطت �لتمويل �خلارجي باحتياجات 
»�لهيدرولوجيون  �ملحلي. عمل  �ملجتمع  �مل�ساكل، وحتديدها مع  بناًء على در��سة  �مل�ستهدف،  �ملجتمع 
�لفل�سطينيون على تطوير �مل�سادر �لطبيعية يف غور �لأردن منذ تاأ�سي�ض �ملوؤ�س�سة عام 2001، و�عتربو� 
C« من �لأغو�ر.  �إىل حيوية �مل�سادر �لطبيعية، حتديدً� يف »منطقة  �ملنطقة منطقة تطوير )�أ( ��ستنادً� 
�ملائية،  بامل�سادر  مرتبط  �لأردن  غور  يف  �لفل�سطينيني  �ملو�طنني  �سمود  تعزيز  �أن  �ملوؤ�س�سة  و�أدركت 
و�أن �إد�رتها ورفع كفاءتها له �سلة وثيقة بالن�ساط �لقت�سادي وحتى �ل�سيا�سي للوجود �لفل�سطيني 
يف �ملنطقة. حيث عملت �ملوؤ�س�سة على رفع كفاءة ��ستخد�م �لري للمحا�سيل وتطوير فعاليته، ور�سدت 
�لآبار،  تاأهيل  خالل  من  �ملياه  قطاع  وتاأهيل  لتطوير  �ملو�زنة  �إجمايل  من   %30 نحو   2011 �لعام  يف 
و�لينابيع، وتطوير �أنظمة �لنقل و�لتوزيع، و�إعادة تاأهيل �لربك �لرت�بية، وبناء برك �إ�سمنتية، و�إن�ساء 

�أنابيب، و��ستبد�ل �لقدمية بحديثة«. 
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�مل�سدر: �سامي د�ود، �لهيدرولوجيون �لفل�سطينيون.

�لأردن  غور  عمق  يف  لها  مكتب  فتح  على  �لفل�سطينية«  �لزر�عية  »�لإغاثة  عملت  �لتوجه  هذ�  »و�سمن 
للوقوف على م�ساكل �ملز�رعني، وتلبية �حتياجاتهم، وذلك يف �إطار �لتخطيط �ل�سرت�تيجي للموؤ�س�سة، 
�لتنموية بناًء على  تاأ�سي�ض �لرب�مج  �لعام 2015، و�ستعمل »�لإغاثة« على  بدءً� من عام 2013 وحتى 
يقل  ل  �لأردن مبا  لغور  موّجهة  �إليها  �مل�سار  �مل�ستهدف، ونحو 10% من �خلطط  �ملجتمع  �حتياجات 
عن مليويَن دولر �أمريكي. وقد �أعاقت �سلطات �لحتالل تنفيذ �لعديد من م�ساريع »�لإغاثة �لزر�عية« 
يف �ملنطقة نتيجة �إعاقة حرية �حلركة و�لتنقل، و�ل�سيطرة على �ملنطقة، وبالتايل �مل�سادر �لطبيعية فيها. 
وهناك م�ساريع ف�سلت ب�سكل كامل للموؤ�س�سة نتيجة �ل�سيطرة »�لإ�رص�ئيلية« على غور �لأردن، وكان 
�آخرها �لرت�جع عن تنفيذ م�رصوع �إن�سائي يف �ملنطقة �مل�سنفة B، بقيمة 300 �ألف دولر �أمريكي، لكن 
باإن�ساء  �لعالقة  ذ�ت  »�لإ�رص�ئيلية«  �جلهات  من  تر�خي�ض  على  �ملحلي  �حلكم  وز�رة  ح�سول  لتعّذر 
�خلز�نات مل يتم ��ستكمال �مل�رصوع �لذي يخدم نحو 100 مز�رع يف �لأغو�ر �لو�سطى، بو�قع 2300 
دومن كان �سيتم ربطها بخط ناقل من �لآبار و�خلز�نات �إىل �أر��سي �ملز�رعني« )منجد �أبو جي�ض، د�ئرة 

�ل�سغط و�ملنا�رصة، �لإغاثة �لزر�عية(. 
جتارة  باأن  �لزر�عية«  »�لإغاثة  »و�إدر�ك  �لأردن،  غور  يف  �ملتاحة  �مل�سادر  كفاءة  يف  �ل�ستثمار  �أن  غري 
بامل�سادر  حتكمها  لول  لتتم  كانت  ما  منها   %70 نحو  على  »�إ�رص�ئيل«  ت�ستحوذ  �لتي  �لعاملية  �لتمور 
�ملتاحة يف هذ�  �لفل�سطينية« ل�ستغالل �مل�سادر  �لزر�عية  �لفل�سطينية يف �ملنطقة، وهو ما دفع »�لإغاثة 
له  �لرتويج  ثم  ومن  وتربيد،  وتغليف  تعبئة  م�سنع  �إن�ساء  على  و�لعمل  �ملنتج  وتطوير جودة  �ملجال، 
وت�سديره، وقد ��ستثمرت »�لإغاثة �لزر�عية« منذ �لعام 1994 يف هذ� �ملجال بر�أ�ض مال قدره 5 ماليني 
�سيكل »�إ�رص�ئيلي« بعد �أن و�سعت خطة لإعادة تنميط زر�عة غور �لأردن. وعملت منذ تلك �لفرتة على 
تنمية غور �لأردن �سمن هذ� �لتوجه، وقامت يف حينه - وبتمويل من بنك �لتنمية �لإ�سالمي - ب�رص�ء 

ر�سم بياين يظهر ح�سة غور الأردن من اإجمايل موازنة ) الهيدرولوجيني الفل�سطينيني( لعام 2011
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للف�سلة �لو�حدة، وتوزيعه على �ملز�رعني  �أمريكي  نخيل من �جلانب »�لإ�رص�ئيلي« بقيمة 100 دولر 
جمانًا �أو ب�سعر رمزي ي�سل كحد �أق�سى لـِ 20 دولرً� �أمريكيًا للف�سلة �لو�حدة يف حينه. و�أدركت »�لإغاثة 
�لزر�عية« عند بدء �لإنتاج يف �لعام 2001 �أن تو�سعة �لقطاع يلزمه جمار�ة يف تطوير �لُبنى �لتحتية، 
عام  �لزر�عية  �لإغاثة  فقامت  �مل�ستوطنات،  يف  وُتغّلف  ُتعّباأ  كانت  وقتها  �لتمور  من   %80 �أن  خا�سًة 
2009 باإن�ساء حمطة تعبئة وتغليف حديثة، و�أحلقتها مبحطة تربيد وتخزين متطورة، وبقدرة ت�سغيلية 
ت�ستوعب نحو 3000 طن من �لتمور. ولتفادي تبيي�ض منتجات �مل�ستوطنات من خالل معمل �لتعبئة 
و�لتغليف �خلا�ض بالإغاثة �لزر�عية، قامت باإلز�م �ملتعاقدين معها ب�سهادة من�ساأ من وز�رة �لزر�عة 
و�لقدرة  �لفل�سطينية،  �لزر�عة  وز�رة  لدى  �ملقّيدين  �لتمور  مز�رعي  �أ�سماء  �إىل  �إ�سافًة  �لفل�سطينية، 
�لإنتاجية لكل منهم، مع غر�مة 10 �آلف �سيكل لكل من يثبت عليه �أنه �أح�رص متورً� غري فل�سطينية ملعمل 

�لتعبئة و�لتغليف و�لتربيد« )�سليم �أبو غز�لة، مدير عام �رصكة �لريف، �لإغاثة �لزر�عية(. 
ثانياً: واقع ال�ستثمار

1. الزراعات الت�سديرية 

حمددة  زمنية  فرتة  وخالل  ملفت،  ب�سكل  �لأردن  بَغور  �لفل�سطيني  �لت�سديرية  �لزر�عات  قطاع  منا 
كان  حيث  �ملنطقة،  �أر��سي  على  �جلاثمة  بامل�ستوطنات  �ل�سبيهة  �لزر�عات  �أد�ء  برت�جع  ومرتبطة 
حلمالت �ملقاطعة �لر�سمية و�ل�سعبية - حمليًا ودوليًا - بالغ �لأثر على ت�سويق منتجات �مل�ستوطنات 
�جلانب  يف  �لقطاع  هذ�  تطور  �أمام  �ملجال  �أتاح  ما  عام،  ب�سكل  و�مل�ستوطنات  خا�ض،  ب�سكل  �لزر�عية 
�لفل�سطيني. وقد لعب �لقطاع �خلا�ض �لفل�سطيني دورً� هامًا يف �نتعا�ض �لزر�عات �لت�سديرية، و�إن كان 
�لف�سل يف هذ� �لتطور وجر�أة �ل�ستثمار فيه يعود �إىل �لعمالة �لفل�سطينية �ملتخ�س�سة من خالل عملها 

يف �مل�ستوطنات �لزر�عية.
و�قت�رصت �لزر�عات �لت�سديرية �لفل�سطينية يف غور �لأردن يف بد�ياتها على �لتمور، وحتديدً� زر�عة 
�لعام  يف   - �لفل�سطينية  �لزر�عة  وز�رة  �سجالت  ُت�سري  كما   - �لأوىل  �لتجربة  وكانت  جمهول،  �سنف 
�لزر�عة  هذه  لتنمو  دومنات،   9 م�ساحة  على  جمهول  نخيل  ف�سلة   139 نحو  زر�عة  مّت  حني   ،1988
ب�سكل مت�ساعد حتى �لعام 2009، حيث بلغ عدد �أ�سجار �لنخيل �ملزروعة ب�سنف �ملجهول يف �لأر��سي 
�أبو  )�سمر  دومنًا   3790 بنحو  تقدر  م�ساحة  على  �سجرة،  �ألف   57 نحو  �لأردن  غور  يف  �لفل�سطينية 

�سلمان، د�ئرة �لتخطيط، زر�عة �أريحا، م�سدر �سابق(. 
�أما بخ�سو�ض �ل�ستثمار يف زر�عة �لأع�ساب �لطبية فهو �أمر حديث ومرتبط بحمالت �ملقاطعة �لدولية 
�لن�سطة ملنتجات �مل�ستوطنات �ملقامة على �لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة عام 1967، ومل ت�سهد �لأر��سي 
�لفل�سطينية قبل �لعام 2009 �أي ن�ساط زر�عي لال�ستثمار يف قطاع �لأع�ساب �لطبية، وما مت ر�سده من 
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��ستثمار�ت يف هذ� �ملجال مّتت عمليًا بعد �لعام 2010، وحتديدً� بعد مقاطعة �لعديد من �لدول �لأوروبية 
ملنتجات �مل�ستوطنات �جلاثمة على �لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة، وبعد �لقر�ر �لر�سمي لل�سلطة �لوطنية 

�لفل�سطينية مبقاطعة منتجات �مل�ستوطنات. 
وهذ� �لأمر يثري �لت�ساوؤل حول توقيت �نتعا�ض هذ� �لقطاع وحجم �ل�ستثمار فيه، وما ترتب عليه من 
�رص�كات معلنة وغري معلنة مع �أطر�ف حملية وعربية، و�لتخوف من �أن يكون هناك �رص�كات وهمية 
وغري معلنة مع �أطر�ف »�إ�رص�ئيلية«، وحتديدً� من �رصكات �لت�سويق �لزر�عي �لعاملة يف �مل�ستوطنات 
�لزر�عية �جلاثمة على �أر��سي �لفل�سطينيني يف غور �لأردن، خا�سًة بعد �ل�رصبات �ملوجعة �لتي تلقتها 

يف �لعديد من �لدول �ملقاطعة ملنتجات �مل�ستوطنات.
وما يثري �لت�ساوؤل حول قطاع �لزر�عات �لت�سديرية �لفل�سطيني هو توقيت منائه ب�رصعة ملفتة، و�لظرف 
�ملحيط بال�ستثمار فيه يف ظل مقاطعة �لعديد من دول �لعامل ملنتجات �مل�ستوطنات �جلاثمة على �لأر��سي 

�لفل�سطينية بغور �لأردن حتديدً�. 
منتجات  مبقاطعة   2010 عام  �لفل�سطينية  �لوطنية  لل�سلطة  �لر�سمي  �لقر�ر  تاريخ  �عتماد  مت  ولو 
�لأردن،  بغور  �لت�سديرية  �لزر�عات  قطاع  يف  �لفل�سطيني  �ل�ستثمار  حجم  لقيا�ض  كاأد�ة  �مل�ستوطنات 
َلتبنّي على �سبيل �ملثال �أن »حجم وم�ساحات زر�عة �لنخيل بغور �لأردن من �سنف )جمهول( - �ملطلوب 
دوليًا - ت�ساعف من نحو 57 �ألف �سجرة على م�ساحة تقدر بنحو 3790 دومنًا عام 2009، لي�سل �إىل 
نحو 115 �ألف �سجرة على م�ساحة ُتقّدر بنحو 7630 دومنًا يف �لعام 2011« )د�ئرة �لتخطيط، زر�عة 
�أريحا، م�سدر �سابق(، �أي �أن �لزيادة كانت بنحو 49.5% يف حجم �مل�ساحة قبل قر�ر �ملقاطعة �لر�سمي 
لل�سلطة �لفل�سطينية، وبذ�ت �لن�سبة لعدد �لأ�سجار �ملزروعة من »�سنف �ملجهول« يف غور �لأردن قبل 

وبعد قر�ر �ملقاطعة.

 

�مل�سدر: حتليل �لباحث ��ستناد� �إىل معطيات من د�ئرة �لتخطيط يف مديرية زر�عة �أريحا.

ر�سم بياين يظهر التطور ال�سريع يف زراعة النخيل من �سنف جمهول يف غور الأردن بني عامي 2011-2009
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�أما عند قيا�ض تطور �ل�ستثمار �لفل�سطيني يف زر�عة �لأع�ساب �لطبية بَغور �لأردن ��ستنادً� �إىل ما قبل 
وما بعد قر�ر �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية مبقاطعة منتجات �مل�ستوطنات، جند �أن »م�ساحة �لأع�ساب 
�لطبية حتى �لعام 2009 كانت ل تتجاوز 35 دومنًا، وقفزت �مل�ساحة عام 2011 �إىل نحو 210 دومنات 

عام 2011«، �أي ما ن�سبته 83.5% )د�ئرة �لتخطيط، زر�عة �أريحا، م�سدر �سابق(.

�مل�سدر �ل�سابق.

لـِ  �قت�سادية  مكا�سب  �لأردن  بَغور  �لت�سديرية  �لزر�عات  قطاع  يف  �لفل�سطينية  �ل�ستثمار�ت  وُتتيح 
»نحو 8 �رصكات ت�سويق »�إ�رص�ئيلية«« )جعفر �سالحات، مدير ق�سم �لت�سويق يف زر�عة �أريحا، م�سدر 
�لعاملية،  لالأ�سو�ق  �لفل�سطينية  �ل�رصكات  هذه  منتجات  من   %90 »ت�سويق  عاتقها  على  تاأخذ  �سابق(، 
حتديدً� لأمريكا )45%(،  ورو�سيا )30%(، و�أوروبا )15%(، هذ� بالإ�سافة �إىل ت�سويق نحو 5% من 
منتجات هذه �ل�رصكات �لزر�عية �لفل�سطينية لل�سوق �ملحلية، و5% ت�سوقها �ل�رصكات �لعربية �ل�رصيكة 
م�سدر  در�غمة،  )مو�سى  و�لكويت«  وبريوت،  ُدبّي،  �أ�سو�ق  يف  حتديدً�  �لعربية،  �لدول  يف  �ملالكة  �أو 

�سابق(. 

ر�سم بياين يظهر التطور ال�سريع يف م�ساحة الأع�ساب الطبية املزروعة بغور الأردن بني عامي 2011-2009
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�مل�سدر: �رصكات زر�عات ت�سديرية، وزر�عة �أريحا.
من�ساآت  ��ستقر�ر  على  �حلفاظ  م�سوؤولية  تتحّمل  َمن  هي  »�لإ�رص�ئيلية«  �لت�سويق  �رصكات  �أن  ويبدو 
�لزر�عات �لت�سديرية �لفل�سطينية بهدف �حلفاظ على مكا�سبها، خا�سًة �إذ� ما �أخذنا بعني �لعتبار �أن 
»بع�ض �رصكات �لزر�عات �لت�سديرية �لفل�سطينية ويف بد�ية تاأ�سي�سها كانت تعمل على تعبئة وتغليف 
منتجاتها يف �ملن�ساآت �ملخ�س�سة لذلك يف �مل�ستوطنات �جلاثمة على �أر��سي �ملنطقة. لكن وبعد �أن عملت 
 - �لطبية  لالأع�ساب  ويدوية  �لتمور  ملن�ساآت  �آلية  ن�سف   - تعبئة  بيوت  �إحلاق  على  �ل�رصكات  جميع 
�قت�رص �لتعاون فقط على �لت�سويق من خالل �رصكات �لت�سويق »�لإ�رص�ئيلية«، �لتي ت�سّوق منتجات 
زر�عة  �لت�سويق،  )ق�سم  �أي�سًا«  �ملنطقة  يف  �لفل�سطينيني  �ملز�رعني  �أر��سي  على  �جلاثمة  �مل�ستوطنات 

�أريحا، م�سدر �سابق(.

ر�سم بياين يظهر ن�سبة كل �سوق من املنتجات الزراعية الت�سديرية يف غور الأردن
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جدول )10( اأ�سماء بع�س ال�سركات املحدد دخلها يف م�ستوطنات غور الأردن الزراعية، مع ملخ�س اإنتاجها)7(

الدخل ال�سنوي- دولرالإنتاج وجمال العملا�سم ال�سركة

Adafresh50-100 مليونت�سدير منتجات
Agrexco متلكتها 
Bickel و Orian

 ت�سدير فو�كه وخ�رصو�ت
0.5- 1 ملياروزهور

Almog Tradexت�سدير متور وفو�كه جمففة 
50- 100 مليونومك�رص�ت

Amirت�سويق مبيد�ت ومو�د �لتعبئة 
100- 500 مليونو�لتغليف

Aravaت�سدير فو�كه و�خل�رصو�ت 
50- 100 مليونو�لأع�ساب

Aroma Nama1-5 مليون�إنتاج وتوزيع �لأع�ساب �لطبية
Eastern Linesتخزين ونقل �لفو�كه 

5- 10 مليونو�خل�رصو�ت و�ملنتجات �لزر�عية
Edom UK10- 50 مليونت�سدير منتجات زر�عية

Jordan Plains 
Development 
Corporation

 تغليف وتو�سيل �ملنتجات
10- 50 مليون�لزر�عية مبا فيها متور

Mortan 
Marketing

 ت�سويق وتغليف ونقل �خل�سار
0-1 مليونو�لفو�كه

Tara )Milco 
Industries(10- 50 مليونت�سنيع وتوزيع منتجات �لألبان

املجموع

1 مليار و 966 مليون دولر5 اأ�سناف11 �سركة

�مل�سدر: معطيات من در��سة )�لهيكلية �لقت�سادية للم�ستعمر�ت �لإ�رص�ئيلية( �سفحة 101 ملحق 3، معهد �ل�سيا�سات 
�لقت�سادية - ما�ض 2012.

7. مت �حت�ساب �حلد �لأعلى لال�ستثمار يف �ل�رصكات �مل�سار �إليها، ودون �حت�ساب حجم �ل�ستثمار يف �رصكتني زر�عيتني 
لعدم توفر �لبيانات.
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ول ُبّد من �لإ�سارة هنا �إىل �أن �ل�ستثمار �لفل�سطيني يف �لزر�عات �لت�سديرية وحتى يف �لزر�عات �لتقليدية 
من قبل كبار �مل�ستثمرين يف �لقطاع �لزر�عي مل ينعك�ض على ُبنية وتنمية �ملجتمع �ملحلي �مل�ستهدف يف 
مان من �لقطاع  غور �لأردن؛ بل ي�سّب يف �سالح �مل�ستثمرين �أنف�سهم، وياأتي من باب ت�سمني بع�ض �ل�سِّ
�خلا�ض، وبع�ض مقاويل �لعمال �لفل�سطينيني �حلاليني و�ل�سابقني يف م�ستوطنات غور �لأردن، ولو مّت 
�لبناء على جتربة �لقطاع �خلا�ض يف �لزر�عة �لتقليدية �ملوجهة بخربة عاطوف �لنائية يف �لغور �ل�سمايل 
لتبنّي مدى ��ستثمار �لقطاع �خلا�ض مبا يخدم م�ساحله، ولي�ض �لتجمعات �لتي يقيم عليها م�ساريعه �أو 

حتى �ل�سوق و�مل�ستهلك �لفل�سطيني ب�سكل عام. 
»و�قع  بـِ  �لأر��سي �ملروية  �لتجمع يف نحو 98% من م�ساحة  ��ستثمر كبار �ملز�رعني من خارج  حيث 
1200 دومن من �أ�سل 1224 دومنًا، �إ�سافًة �إىل حتكمهم ببئرين خا�ّسني - �أحدهما على �أر��سي �لتجمع 
�أن �لأر��سي �لبعلية يف �لتجمع  - بن�سبة 100% ي�سّخان نحو 180 كوبًا يف �ل�ساعة، هذ� بالرغم من 
جمعية  عودة،  بني  )حممد  دومنًا«   12776 بو�قع  �أي  عاطوف،  يف  �لزر�عي  �إجمايل  من   %91 ت�سكل 

عاطوف �لتعاونية(. 
قبل  من  �لتجمع  يف  �لزر�عية  �لأر��سي  ��ستخد�مات  كفاءة  لتطوير  �ل�سلبي  �جلهد  مدى  يعك�ض  وهذ� 
مع  �ملتاحة  للم�سادر  �لعادل  �لتوزيع  يكفل  مبا  �ل�ستثمار  فر�ض  توجيه  وي�ستدعي  �خلا�ض،  �لقطاع 
�ل�سكان �ملحليني، �إ�سافًة �إىل ذلك؛  فاإّن �لأ�سناف �لتي مّتت زر�عتها على �أر��سي �لتجمع �ُسّممت بناًء 
على حاجة �ل�سوق يف حال مّت مقاطعة هذه �ملنتجات ومنع دخولها من �جلانب »�لإ�رص�ئيلي«، كالبطيخ 
على �سبيل �ملثال، �لذي مّت منع �إدخاله لالأ�سو�ق �لفل�سطينية هذ� �لعام من »�إ�رص�ئيل«، وترتب عليه �أن 
تر�وح �سعر �لكيلو غر�م �لو�حد بني 2 - 3 �سو�كل، وهو �أمٌر فاق قدرة �لأُ�رص �لفل�سطينية على �رص�ء 
ثمرة بطيخ بوزن 5 كغم ب�سعر 15 �سيكاًل، بينما كان يح�سل على ذ�ت �لثمرة يف �لأعو�م �ل�سابقة ب�سعر 

5 �سو�كل و�أقل.
وهذ� يقود �إىل �أن �ملقاطعة ملنتجات �مل�ستوطنات وحتى »�لإ�رص�ئيلية« ب�سكل عام ل تعني بال�رصورة �أن 
تكون مدفوعة �لأجر من جيب �ملو�طن ل�سالح كبار �مل�ستثمرين، ويتّم �لإخالل بكامل �ل�سوق ل�سالح 
كبار �مل�ستثمرين دون مر�عاة �أ�رص�ر ذلك على �مل�ستهلك، �أو توجيه �لزر�عة نحو �أ�سناف حمددة خلدمة 

ق�سية ما، وخدمة قطاع كبري من �ملز�رعني، خا�سًة �ل�سغار منهم. 
2. �سغار املزارعني 

تعّمدْت �ل�سلطات »�لإ�رص�ئيلية« على مد�ر �أكرث من ن�سف قرن �إنهاك �لقطاع �لزر�عي �لفل�سطيني يف 
»مناطق C« بَغور �لأردن، وحالت دون تنميته ب�ستى �لو�سائل و�ل�سبل، وتقّدر �مل�ساحات �مل�ستغلة من 
�سغار �ملز�رعني �لفل�سطينيني يف غور �لأردن - �إذ� ما ��ستثنينا �لنخيل �ملقدرة بنحو 13500 دومن - 

حو�يل 37750 دومنًا، ت�سكل �مل�ساحات �ملزروعة باخل�سار نحو 82% منها.
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�مل�سدر: �لإد�رة �لعامة للتخطيط وز�رة �لزر�عة �لفل�سطينية، م�سدر �سابق.

وقد كانت �أر��سي �لفل�سطينيني �لزر�عية يف غور �لأردن تنتج نحو 50% من م�ساحة �ملزروعات �ملروّية 
�لتي ُتزرع يف �ل�سفة �لغربية، وي�سّكل �إنتاجها 60% من ناجت خ�رصو�ت �ل�سفة، و40% من حم�سول 
�نتهاكات  لكن   .)12 �سفحة   2010 �لعربي  �ل�رصق  )مركز  �ملوز  �إنتاج  من  و%100  �حلم�سيات، 
�لحتالل، و��ستهد�فه ل�سغار �ملز�رعني، و�لتحكم مب�سادر �ملياه، ف�سح �ملجال �أمام �ملنتج »�لإ�رص�ئيلي« 
�إىل نحو  �لبديل، كاملوز على �سبيل �ملثال، �لذي تر�جعت زر�عته يف غور �لأردن من نحو 5800 دومن 
1500 دومن، كذلك �حلم�سيات �لتي تر�جع �أد�وؤها وحجم �مل�ساحة �ملزروعة من 4000 دومن �إىل نحو 

1500 دومن )ق�سم �لتخطيط، زر�عة �أريحا، م�سدر �سابق(.
با�ستخد�مات  �لإخالل  على  1967؛  عام  �لأردن  غور  على  �سيطرته  ب�سط  �أن  ومنذ  �لحتالل؛  وعمل 
�لأر��سي �لزر�عية يف �ملناطق �مل�ستهدفة وذ�ت �لخت�سا�ض بزر�عة �أ�سناف حمددة، وكل ذلك ل�سالح 
يف  �ملياه  نق�ض  �أدى  وقد  حتديدً�.  �لزر�عية  �لأردن  غور  م�ستوطنات  ول�سالح  »�إ�رص�ئيلية«،  منتجات 
�لقطاع �لزر�عي بغور �لأردن �إىل ت�رصر ما يقارب من 60 �ألف دومن، حيث حتّولت هذه �لأر��سي �إىل 
�أر��ٍض ل ميكن زر�عتها، كما خ�رص قطاع �لزر�عة 12 �ألف وظيفة حمتملة للعمالة �لزر�عية �لفل�سطينية، 
 6 ي�ستهلكون  هناك،  �لفل�سطينيني  ُخم�ض  ي�سكلون  و�لذين  �لأردن،  غور  يف  �مل�ستوطنني  �أن  �لعلم  مع 
�أ�سعاف ما ي�ستهلكه �لفل�سطينيون من �ملياه )مركز معًا، ملحق جمتمعي، غور �لأردن، 2012، م�سدر 

�سابق(.

ر�سم بياين يظهر امل�ساحات امل�ستغلة من قبل �سغار املزارعني الفل�سطينيني يف غور الأردن/باإ�ستثناء النخيل 
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ويف �لعام 2011 �سعى �لحتالل �إىل �لتاأثري على ��ستخد�مات �لأر��سي �لزر�عية �لنباتية بنحو 3345 
دومنًا لدى �سغار �ملز�رعني يف غور �لأردن، وكانت هذه �لنتهاكات �سببًا مبا�رصً� يف تر�جع ��ستخد�مات 
�ملت�رصرة  �مل�ساحات  �إىل 3010 دومنات. و�سّكلت  �مل�ستهدفة بنحو 90% من 3345 دومنًا  �مل�ساحات 
بفعل �مل�سادرة »نقل ملكية �أر��ٍض« �لن�سبة �لأكرب من �لأر��سي �لتي تر�جع ��ستخد�مها بو�قع 1700 
دومن مبا ن�سبته 56% من �إجمايل �مل�ساحات �مل�ستهدفة. بينما �سّكلت �مل�ساحات �لتي تر�جع ��ستخد�مها 
لأغر��ض زر�عية بفعل ردم �لحتالل لـِ 6 �آبار �رتو�زية يف �أغو�ر نابل�ض وطوبا�ض نحو 1245 دومنًا، �أي 
ما ن�سبته 41% من �إجمايل �لزر�عي، �لذي تر�جع ��ستخد�مه عام 2011، بينما �سّكلت �مل�ساحات �لتي 

تر�جع ��ستخد�مها بفعل جتريف �لحتالل لـِ 65 دومنًا يف منطقة �ملطار باأريحا نحو %3.
جدول )11( تراجع ا�ستخدام م�ساحات زراعية نباتية نتيجة انتهاكات الحتالل يف غور الأردن

 التجمعا�سم املت�سرر
النتهاكاملحافظةامل�ستهدف

 امل�ساحة
 الزراعية
امل�ستغلة

 امل�ساحة
 الزراعية
املت�سررة

29 دومن29 دومنجتريف   �أر��ض�أريحا�ملطارح�سن عريقات
 جتريف �سبكة�أريحا�ملطارمز�رعني

مياه
36 دومن36 دومن

750 دومن750 دومنردم بئرطوبا�ضعاطوفموفق عبد �لر�زق
170 دومن250 دومنردم بئرنابل�ض�لن�ساريةناجح زيد

 45 دومن تلف300 دومنردم بئرنابل�ض�لن�ساريةحممد وهد�ن
كو�سا

140 مل تزرع
90 دومن130 دومنردم بئرنابل�ض�لن�ساريةنبيل �أبو جودة
50 دومن150 دومنردم بئرنابل�ض�لن�ساريةحممد ��ستية

 م�سادرة )نقلطوبا�ضبردلمز�رعون
ملكية �أر��ض(

1700 دومن1700 دومن

 43 جتمعاتاملجموع
حمافظات

3010 دومن3345 دومن

�مل�سدر: �ملت�رصرون، ق�سم �لتخطيط، زر�عة �أريحا، مكتب وز�رة �لزر�عة يف �لأغو�ر �لو�سطى، م�سادر �سابقة.
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�لأردن  غور  يف  �لفل�سطينيني  �ملز�رعني  ل�سغار  �لأر��سي  ��ستخد�مات  فيه  ترت�جع  �لذي  �لوقت  ويف 
ب�سبب �نتهاكات �لحتالل، تت�ساعف �مل�ساحات �لزر�عية مل�ستوطني �مل�ستوطنات �لزر�عية �جلاثمة على 
�أر��سي �ملنطقة. وعلى ما يبدو فاإن هذ� �لو�قع ل ميكن ف�سله عن حالة �سبه �ل�ستقر�ر �لتي يعي�سها 

قطاع �لزر�عات �لت�سديرية �لفل�سطيني بغور �لأردن، و�لذي يبدو �أن مرّد ذلك مرتبط بـِ:
 �أ( ما حتققه هذه �لزر�عات من عو�ئد ل�رصكات �لت�سويق »�لإ�رص�ئيلية«.

 ب( بو�در �لتعاون �لفل�سطيني »�لإ�رص�ئيلي« �لأردين برعاية يابانية لإجناح �ملنطقة �ل�سناعية �لزر�عية.
ج( جتاوز معيقات �ملياه و�لكهرباء وحرية �حلركة و�لتنقل.

وهو �لأمر �لذي مل يتحقق ل�سغار �ملز�رعني �لفل�سطينيني بتجاوز هذه �ملعيقات؛ بل على �لعك�ض من ذلك، 
فقد ز�دت حّدتها كما حدث حني ردم �لحتالل »�لإ�رص�ئيلي« 6 �آبار زر�عية �رتو�زية يف غور �لأردن عام 
2011، ما �ساهم يف تر�جع ��ستخد�مات �ملياه �مل�ستغلة لأغر��ض زر�عية من قبل �سغار �ملز�رعني ب�سكل 
ملحوظ، �إذ تر�جعت �لقدرة �لإنتاجية لالآبار �لـ 6 مبعدل �سفر كوب يف �ل�ساعة، بعد �أن كانت قدرتها 
�لإنتاجية مبعدل 490 كوبًا يف �ل�ساعة، وتغّذي نحو 1245 دومنًا من �أر��سي �لن�سارية باأغو�ر حمافظة 

نابل�ض، وعاطوف باأغو�ر حمافظة طوبا�ض.
انتهاكات  نتيجة  الأردن؛  بغور  املزارعني  �سغار  لدى  الزراعية  املياه  ا�ستخدامات  تراجع   )12( جدول 

الحتالل عام 2011

القدرة الإنتاجيةالنتهاكالتجمع امل�ستهدفاملت�سرر
100 كوب/ �ساعةردم بئر�لن�ساريةناجح زيد

100 كوب/ �ساعةردم بئر�لن�ساريةحممد وهد�ن
100 كوب/ �ساعةردم بئر�لن�ساريةنبيل جودة
50 كوب/ �ساعةردم بئر�لن�سارية�أحمد جودة
40 كوب/ �ساعةردم بئر�لن�ساريةحممد ��ستية

100 كوب/ �ساعةردم بئرعاطوفموفق عبد �لر�زق
490 كوب/ �ساعة6 اآبار2 جتمعاملجموع

�مل�سدر: مكتب زر�عة �لأغو�ر �لو�سطى، م�سدر �سابق.
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كما عمل �لحتالل على ��ستهد�ف من�ساأة زر�عية �أو �سكنية بالهدم �أو باإخطار - هدم كل 32 �ساعة - يف 
غور �لأردن، ومن بني نحو 268 عملية هدم و�إخطار هدم طالت من�ساآت ل�سغار �ملز�رعني يف غور �لأردن، 

هناك نحو 125 عملية �إخطار وهدم طالت من�ساآت زر�عية، مبا ن�سبته %47.

�مل�سدر: توثيق �لباحث من خالل �ملجال�ض �ملحلية �مل�ستهدفة يف غور �لأردن.

�حتياجات  �إىل  ��ستنادً�  �لأردن  بالت�ساعد يف غور  �لآخذة  �لتنمية  عملية  تكون  �أن  يجب  كان  �ملقابل  يف 
وم�ساكل هذه �لفئة، خا�سة يف ظل عملية �ل�ستهد�ف �سبه �ليومي من قبل �سلطات �لحتالل. 

غري �أن م�ساريع �سخمة �سبيهة باملنطقة �ل�سناعية �لزر�عية يف �أريحا و�لأغو�ر �ستعمق من قلة �ملو�رد 
لدى �سغار �ملز�رعني، و�ستحد من قدرتهم على �مل�ساومة �أو �ملناف�سة ل�سالح �ل�سناعات �لزر�عية، كما 
�ل�سوق -  �لإنتاج، وطلب  �أو توجيهها مبا يخدم عقود  �لإنتاجية  ت�ستغل قدر�تهم وطاقتهم  �أن  ميكن 
حتديدً� �خلارجي - و�إن كان ذلك يوؤ�رص �إىل حت�سني دخل �سغار �ملز�رعني، �إّل �أن عقود �لإنتاج �لتي 
قد حتدد طبيعة وحجم وجودة �لإنتاج مبا ي�سمن زيادة �أرباح �جلهات �ملمولة؛ وهي هنا عادًة �رصكات 

�لت�سنيع �لزر�عي.
�ملخلل  وم�سانع  �رصكات  مع  �لأردن  غور  يف  �ملز�رعني  �سغار  قطاع  جتربة  على  �لبناء  وميكن 
»�لإ�رص�ئيلي« منذ ثمانينيات �لقرن �ملا�سي وحتى تاريخه، و�لتي على �أ�سا�سها تدخل م�سانع �ملخلل 
»�لإ�رص�ئيلي« ب�رص�كة مع قطاع كبري من �سغار �ملز�رعني لزر�عة �أ�سناف حمددة من �خل�سار �لتي 
تدخل يف ت�سنيع �ملخلل - وحتديدً� �خليار - حيث تتعاقد هذه �مل�سانع مع �سغار �ملز�رعني قبل بد�ية 
عادًة وكالء  يكونون  فل�سطينيني  �ملز�رعني عن طريق جتار  �لتفاق مع �سغار  ويتم  �لزر�عي،  �ملو�سم 
�مل�سانع »�لإ�رص�ئيلية«، ويتم من خاللهم حتديد م�ساحة و�سعر وطبيعة »مو��سفات« �لإنتاج، وتلتزم 
�مل�سانع »�لإ�رص�ئيلية« مقابل ذلك بدفع مقدمة عقد مع �ملز�رعني، على �أن ل تتحمل �مل�سوؤولية يف حال 

عدم جناح �ملو�سم �لزر�عي نتيجة عو�مل طبيعية �أو غري ذلك.

ر�سم بياين يظهر عدد ون�سبة املن�ساآت الزراعية ل�سغار املزراعني امل�ستهدفه بالهدم والإخطار بالهدم 
من قبل الحتالل بغور الأردن عام 2011
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»ففي �ملو�سم �لزر�عي 2012 - على �سبيل �ملثال - تعاقدت م�سانع خملالت »�إ�رص�ئيلية« مع �سغار 
مز�رعني يف �لن�سارية بالأغو�ر �لو�سطى؛ لزر�عة نحو 2000 دومن باخليار بو�قع �إنتاج 7000 - 8000 
طن خيار. ومت حتديد �سعر �لكيلو غر�م بـِ 2.2 �سيكل من �مل�سانع، لكن عند �نتهاء �ملو�سم �لزر�عي �أُبلغ 
وكالء �مل�سانع »�لإ�رص�ئيلية« من �لتجار �لفل�سطينيني �أنه �سيتم �حت�ساب �لكيلو غر�م بـِ 1.7 �سيكل، 
�أقرت  �لتي  �لتجارية  و�لغرف  �لقت�ساد،  ووز�رة  �لزر�عة،  وز�رة  قبل  من  جلنة  ت�سكيل  ��ستدعى  ما 
بالتفاق  �للتز�م  �إىل  �ملحليني  �لتجار  من  »�لإ�رص�ئيلية«  �مل�سانع  وكالء  ودعت  حقوقهم،  للمز�رعني 
�ملربم مع �سغار �ملز�رعني وما خل�ست �إليه �للجنة، لكن مل يتم �للتز�م من قبل �لتجار �ملحليني« )ناجح 

عبد �هلل من �سغار �ملز�رعني(. 
بـِ  ُي�سمى  ما  وفق  �لعاملني  �ملز�رعني  �سغار  غالبية  لدى  �لإ�سكالت  من  �لكثري  �لو�قع  هذ�  خلق  وقد 
»�لزر�عة �لتعاقدية«، و�أهمها �لرتباط �لكلي لبع�ض هوؤلء �ملز�رعني ب�رصكات �لت�سنيع �لزر�عي منذ 
ثمانينيات وت�سعينيات �لقرن �ملا�سي وحتى يومنا هذ�، حيث كبل تر�بط �سل�سلة �لإنتاج بع�ض �سغار 
�ملز�رعني بالتز�م ق�رصي للتعاقد مع هذه �مل�سانع، وت�سببت بخلق ديون بدًل من �لتنمية، وحت�سني فر�ض 
�لإنتاج و�لدخل، فمعظم �سغار �ملز�رعني �لذين ما ز�لو� يتعاقدون مع م�سانع �ملخلالت »�لإ�رص�ئيلية« 
مل يتمكنو� من »�خلروج �لآمن«؛ من منط �لزر�عة �لتعاقدية نتيجة حجم �لديون �لتي �أرهقتهم؛ خا�سة 
مع �رصكات �لأدوية و�ملبيد�ت �لزر�عية، حيث يدين معظمهم باأكرث مّما ميكن للمو�سم �لزر�عي �لو�حد 
�أن يغطيه، وما يح�سل هو تقا�سم �أرباح �ملو�سم مع �رصكات �لأدوية و�ملبيد�ت �لزر�عية، وتاأجيل �ملتبقي 
للمو�سم �لقادم، وهكذ� منذ نحو 3 عقود للكثري من �سغار �ملز�رعني )عبد �هلل مالح، جمعية �لن�سارية 

للري �لزر�عي(.
»ناجح عبد �هلل زيد« من �سغار �ملز�رعني يف منطقة �لن�سارية بالأغو�ر �لو�سطى، »عاد عليه من مو�سم 
�خليار للعام 2012 نحو 800 �ألف �سيكل )200 �ألف دولر(، ترتب عليه منها نحو 600 �ألف �سيكل 
)150 �ألف دولر( كديون م�ستحقة ل�رصكات �لأدوية و�ملبيد�ت �لزر�عية، وكذلك نحو 145 �ألف �سيكل 
بدل حمروقات للبئر �لزر�عية خا�سته، ونحو 240 �ألف �سيكل للمز�رعني �لعاملني يف مز�رع �خليار 
مقابل 30% من �سايف �لو�رد«، �أي �أن �لرجل �سي�سطر لدفع نحو 185 �ألف �سيكل )46 �ألف دولر( 
بدل عجٍز بلغ نحو 23%، �أو �سيقوم برتحيل بع�ض �لديون �مل�ستحقة ملو�سم �لعام �لقادم كما يحدث منذ 

�سنو�ت.
»وقد كان بالإمكان يف حال �ل�ستثمار �ملحلي، و��ستغالل كفاءة �لأر��سي �لزر�عية لدى �سغار �ملز�رعني 
�مل�سانع  عن  بعيدً�  ومد�خيلهم  فر�سهم  حت�سني  �ملخلالت،  �إنتاج  يف  تدخل  �لتي  �ملتاحة  �لأ�سناف  يف 
»�لإ�رص�ئيلية« �لتي ت�ستهلك 90% من ناجت �لأر��سي �لغورية و�ل�سفاغورية، وما تبقى، ون�سبته %10 

ي�ستهلكه م�سنع حملي« )ناجح عبد �هلل زيد، من �سغار �ملز�رعني(.
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ل�سالح  �لأر��سي  �ل�ستثمار يف خرب�تهم، وكفاءة  يتم  �أن  �ملز�رعني يف هذ� �جلانب  لكن خ�سية �سغار 
�مل�ستثمرين �لكبار يف حال كان توجه �ملنطقة �ل�سناعية �لزر�عية مناف�سة �مل�سانع »�لإ�رص�ئيلية« حمور 
�حلديث، »وحاجة �ل�سوق يف �أوروبا �لغربية للمخلالت قد تفر�ض على �لقائمني على �ملنطقة �ل�سناعية 
�لزر�عية؛ ��ستغالل معاناة �سغار �ملز�رعني، وحاجتهم ل�سد عجز �ملو�سم �لزر�عي، خا�سة �إذ� ما عرفنا 
�أن علبة �ملخلل من �خليار �سغري �حلجم »�ك�سرت�« ُتباع بـِ 6 دولر�ت �أمريكية، وذ�ت �لعبوة من خملل 
�خليار كبري �حلجم ُتباع يف ذ�ت �ل�سوق بدولرين �أمريكيني. وهذ� �لو�قع بالن�سبة ل�سغار �ملز�رعني 
�لزر�عية،  �ملنطقة  هوية  على  �لتاأثري  وعدم  �لتقليدية،  �لزر�عات  لدعم  �لتوجه  كان  حال  يف  »م�سجع 
و�سمان  �لزر�عية،  و�لأدوية  و�لأ�سمدة،  للمحروقات،  بالن�سبة  عام  كل  �لأ�سعار  �رتفاع  ومر�عاة 

�لأر��سي �لزر�عية«« )فرح �حلمود، من �سغار �ملز�رعني(.  

ثالثاً: بدائل العمل يف امل�ستوطنات 

�لتخ�س�سات و�خلرب�ت  �إغفال  ل ميكن  �لأردن؛  غور  م�ستوطنات  يف  �لد�ئمة  �لعمالة  عن  �حلديث  عند 
�ملرت�كمة �لتي تاأتي بحكم �لإ�رص�ف �لكلي للعمال �لد�ئمني على عملية �لإنتاج �لزر�عي، بدءً� من عملية 
�لإعد�د و�سوًل لعملية �لقطاف، وحتى �لتعبئة و�لتغليف و�لتدريج، ولي�ض من �ملبالغة �لقول �أن خرب�ت 
�لعمال �لد�ئمني يف م�ستوطنات غور �لأردن تفوق خرب�ت �ملهند�سني �لزر�عيني ملا ُيعّول عليهم من قبل 

�مل�سغلني »�لإ�رص�ئيليني«. 
وعليه؛ وعند �حلديث عن حمالت �ملقاطعة و�لبد�ئل �لتي ميكن طرحها ل�ستيعاب �لعمال �لفل�سطينيني 
يف �مل�ستوطنات �لزر�عية بغور �لأردن جند �أن هناك ما ن�سبته 7.8% يعملون يف �سنف �لأع�ساب �لطبية، 
ما  فهناك  د�ئم  ب�سكل  �حلم�سيات  يف  يعملون  من  �أّما  و�لتمر،  �لنخيل  يف  يعملون   %11.7 ن�سبته  وما 
ن�سبته 0.9%، وُتعّد ن�سبة من يعملون يف �خل�سار �أعلى ن�سبة من �لعمالة �لفل�سطينية يف م�ستوطنات غور 
�لأردن مبا ن�سبته 41.6%، �أما �لعاملون يف �سنف �لعنب فُيعّدون ثاين �أكرب ن�سبة عمالة متخ�س�سة يف 

م�ستوطنات �لغور؛ مبا ن�سبته 27.7%، ويف �لورد هناك ما ن�سبته %9.7.        
جدول )13( توزيع العمال ح�سب التخ�س�س يف امل�ستوطنات الزراعية يف غور الأردن

الن�سبة املئوية %التخ�س�س
7.8�أع�ساب طبية

11.7نخيل
0.9حم�سيات

41.6خ�سار
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27.7عنب
9.7ورد

0.2زر�عي حيو�ين
0.15حديقة �لتما�سيح

0.05فني مياه )ميكروت(
0.2�أخرى

100%9 تخ�س�سات

�مل�سدر: عبد �ل�ستار �رصيدة، بد�ئل �لعمل يف �مل�ستوطنات يف ظل �لدعوة للمقاطعة، �لإغاثة �لزر�عية 2011.

وفق �جلدول �ملرفق �أعاله؛ فاإن معظم �لعمالة �لفل�سطينية يف م�ستوطنات غور �لأردن هي عمالة زر�عية، 
و�إن كان تركيز عمل 81% منها يف �خل�سار و�لعنب و�لنخيل، ونحو 17.5% يف �لورد و�لأع�ساب �لطبية، 
وحتى يكون �أد�ء �ملوؤ�س�سات �لر�سمية، و�لأهلية، و�لقطاع �خلا�ض يف �إطار �جلهد �لإيجابي لال�ستثمار 
يف كفاءة �لعمالة �لفل�سطينية يف م�ستوطنات غور �لأردن؛ يجب �إيجاد بد�ئل عمل يف �إطار تخ�س�ساتهم 

وخرب�تهم �ملكت�سبة، مبا يخدم �لتوجهات �لعامة لتنمية غور �لأردن.
يبقى �أن نذكر يف هذ� �ل�سياق �أنه وبالرغم من �نتعا�ض �لزر�عات �لت�سديرية يف غور �لأردن، و�إحاللها 
كبديل عن �لعمل يف �مل�ستوطنات لنحو 600 عامل د�ئم، ونحو 1500 عامل فل�سطيني يعملون يف مو��سم 
�لقطاف - حتديدً� �لتمور - »زر�عة �أريحا«، �إل �أن هذ� �لو�قع مل يوؤثر على �أد�ء �مل�ستوطنات �لزر�عية 
بغور �لأردن، حيث متكن �مل�سغلون »�لإ�رص�ئيليون« من �إحالل �أيٍد عاملة بديلة، وعلى ما يبدو فاإّن لهذ� 
عالقة برت�جع م�ستوى ون�سب �لتعليم يف �ملنطقة، و�لعتماد على �لعمل يف �مل�ستوطنات كاأحد �مل�سادر 
�لرئي�سة للدخل؛ حيث و�سلت ن�سبة �لعاملني لالأفر�د فوق 15 �سنة فاأكرث يف حمافظة �أريحا و�لأغو�ر 
92%، ون�سبة �لعاطلني عن �لعمل هي 8% فقط )�جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، كتاب حمافظة 

�أريحا و�لأغو�ر 2010(.
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النتائج والتو�سيات:

�أظهرت هذه �لدر��سة �أن �لحتالل »�لإ�رص�ئيلي« لغور �لأردن مرتبط مبا تتيحه �مل�ستوطنات من . 1
م�ستويات �قت�سادية للم�ستوطنني ولدولة �لحتالل، و�إّن �ملز�عم »�لأمنية - �ل�سيا�سية« ما هي �إّل 
�لأردن.  لغور  �لقت�سادي  »�لإ�رص�ئيلي«  �لحتالل  تكري�ض وتعزيز  �إىل  و�أدو�ت تهدف  حمفز�ت 
يف  موؤثرً�  و�خلا�ض؛  و�حلكومي،  و�لأهلي،  �ل�سعبي،  �لفل�سطيني  �جلهد  يكون  �أن  يجب  هنا  من 
�أد�ء �مل�ستوطنات، و�لإخالل بن�ساطها �لقت�سادي من خالل �ملحافظة على حيوية حمالت مقاطعة 

منتجات �مل�ستوطنات على �مل�ستوى �ملحلي و�لدويل.
كفاءة . 2 ذ�ت  منها  يعك�ض مدى ه�سا�سة 25  �لأردن  ن�ساط 29 م�ستوطنة يف غور  �إن حتليل طبيعة 

�قت�سادية يف حال �أي تاأثري على �سوق منتجاتها، من خالل �سيا�سة �ملقاطعة �أو �أي قر�ر �سيا�سي 
ذ� �سلة بطبيعة ن�ساطها، ما قد يت�سبب بحدوث خلل يف �مل�ستويات �لقت�سادية �لرغيدة �لتي �عتاد 
عليها �مل�ستوطنون، وبالتايل �لتاأثري على �لن�ساط �ل�ستيطاين لالحتالل يف غور �لأردن، وهذ� ما 
يجب �أن يكون عليه �لتوجه �لعام للتاأثري على �لأد�ء �لذي ي�سبب تر�جع �مل�ستويات �لقت�سادية، 
وبالتايل �لإخالل مبربر�ت وجود �مل�ستوطنني يف �لطريق لإنهاء �لحتالل. خا�سة �إذ� علما �أن هذه 
�مل�ستوطنات ذ�ت �لكفاءة �لقت�سادية ملحق بها نحو 92% من �إجمايل �مل�ساحات �مل�سادرة ل�سالح 

�مل�ستوطنات يف غور �لأردن.
بينت �لدر��سة �أن �إعالن �سلطات �لحتالل »�لإ�رص�ئيلي« عن نحو 44% من م�ساحة غور �لأردن . 3

كمنطقة ع�سكرية مغلقة ما هو �إّل �أد�ة متكن �لحتالل �لقت�سادي من �لتو�سع و�لتحكم بامل�سادر 
مل  �إن   - �أعاق  �لو�قع  وهذ�  �لأردن،  غور  يف  �لفل�سطينية  �لتجمعات  من   %89 نحو  ح�ساب  على 
لل�سيطرة  �لأردن �خلا�سعة  �إجمايل م�ساحة غور  �لتنمية يف نحو 95% من  �سّل - عملية  يكن قد 
»�لإ�رص�ئيلية«، ما يتوجب على �مل�ستوى �ل�سيا�سي �لفل�سطيني �لعمل على تغيري �لو�قع بدءً� من 

�لآن، ولي�ض ��ستنادً� �إىل �تفاقيات »ع�رصينية« من �لعام 1993.
ُيعد له �لحتالل »�لإ�رص�ئيلي« بخ�سو�ض �ل�ستثمار، ورفع كفاءة �لإنتاج يف م�ستوطنات . 4 �إن ما 

غور �لأردن؛ ل يعيق تنفيذه �سوى �لوقت، وتهيئة �لظروف و�لوقائع �لتي تتيح ذلك، وما عامل 
�لزمن بالن�سبة لالحتالل �لقت�سادي يف غور �لأردن؛ �إل جمرد رقم طاملا يخدم »�أجندة« ل ت�سيخ، 
وما عجز عن م�سادرته بال�ستيطان و�ملو�قع �لع�سكرية يلتف باأدو�ت جديدة لو�سع �ليد عليه، 
قرن،  ن�سف  ذلك  لتهيئة  �لأمر  ��ستغرق  ولو  �لقت�سادية،  كفاءته  يف  �ل�ستثمار  �سيتم  ثم   ومن 
�أر��سي  لتهريب وت�رصيب  �أخرى  �أد�ة  �إّل  ما هما  �لعن�رصي  �لف�سل  َمقطَعْي جد�ر وخندق  و�إّن 

�لفل�سطينيني يف غور �لأردن �إىل �مل�ستوطنني ودولة �لحتالل. 
�جلانب . 5 من  ت�ستند  �لأردن  غور  يف  »�لإ�رص�ئيلية«  للم�ستوطنات  �لقت�سادية  �لُبنية  حتليل  �إن 

�أتاحت  �لتي  �ملنطقة  مياه  يف  »�لإ�رص�ئيليني«  حتّكم  و�إىل  »�إ�رص�ئيلية«،  معطيات  �إىل  �لفل�سطيني 
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هذه �لوفرة �لقت�سادية للم�ستوطنني وخلقت لهم ميزة تناف�سية ل تعك�ض قيمة �لإنتاج �حلقيقي، 
رو�بط  له  �لأردن  غور  يف  »�لإ�رص�ئيلي«  �لحتالل  �أن  �إظهار  حماولة  هو  ذلك  من  و�لهدف 
توجهات  يعك�ض  �لذي يجب ف�سحه مبا  �لأمر  �قت�سادية، وهو  ولي�ست  وعقائدية«  »�أيديولوجية 

و�أهد�ف �لحتالل يف �ملنطقة.
�لأردن من . 6 �لفل�سطينية يف غور  �لزر�عية  �لعمالة  »�لإ�رص�ئيلي« وحرمانه  �نتهاكات �لحتالل  �إن 

بديل  عن  �لبحث  باجتاه  �ملت�رصرين  قبل  من  يح�سد  �لنباتية  �لزر�عة  على  �ملعتمد  دخلها  م�سدر 
وقد  �لزر�عية.  �ملنطقة  م�ستوطنات  يف  �لعمل  ل�سالح  �لغالب  ويف  �لزر�عية،  بتخ�س�ساتهم  �سبيه 
يف  �لعمل  مبقاطعة  فل�سطيني  ر�سمي  مر�سوم  �أو  قانون  و�إقر�ر  تفعيل  خالل  من  بالإمكان  كان 
�مل�ستوطنات ب�سكل عام، و�مل�ستوطنات �لزر�عية على وجه �خل�سو�ض؛ �أن يكّبد هذه �مل�ستوطنات 
بالإخالل  يت�سبب  قد  مبا  �لأجر،  زهيدة  �لعاملة  �لفل�سطينية  �لأيدي  �متياز  من  حترمها  خ�سائر 

باقت�ساد هذه �مل�ستوطنات �ملرتبط وجودها بهذه �ملكا�سب، وهذه �لمتياز�ت �لقت�سادية.
�إن �لهوية �لقت�سادية للحكومة �لفل�سطينية �ملبنية على »�لقت�ساد �حلر« جعلت �ل�ستثمار يف غور . 7

�لأردن بيد فئة حمدودة من �لنا�ض، وهذ� مرتبط بال�سيا�سات و�لقو�نني �ملعمول بها ولي�ض خارج 
�ل�سوق؛  حاجة  حتدد  �سوف  �لزر�عية  �ل�سناعية  �ملنطقة  �أن  من   - �أي�سًا   - و�لتخوف  نطاقها، 
فاإن  وبالتايل  حمددة،  منتجات  �أو  ت�سديرية  زر�عات  من  للربح  �مل�ستثمرين  توجهات  على  بناء 
�مل�ستثمر هو �لذي �سيخطط ل�سغار �ملز�رعني �سيا�ساتهم �لزر�عية، كما �سيكون لذلك بالغ �لأثر 
على �ل�سوق، و�لقدرة، و�لقيمة �ل�رص�ئية لهذه �ملنتجات �لتي ت�ستهر بها �ملنطقة، �إذ� ما تر�جعت 
يف  �حلكومة  قبل  من  �لنظر  �إعادة  يوجب  ما  موجهة،  �أو  ت�سديرية،  ومنتجات  زر�عات  ل�سالح 
�لتوزيع  �ل�ستثمار، مبا ي�سمن  و�إر�ساد  �أو �سبط  �َسّن ت�رصيعات  هويتها �لقت�سادية من خالل 

�لعادل للم�سادر بني �مل�ستثمرين و�سغار �ملز�رعني.
�إّن تنفيذ م�ساريع �سخمة �سبيهة باملنطقة �ل�سناعية �لزر�عية، يجب �أن يكون باجتاه رفع كفاءة . 8

مع  بناوؤها  يتم  �لتي  و�لرب�مج  بامل�ساريع  رهنًا  وذلك  �لأردن،  غور  يف  �ل�سغار  �ملز�رعني  وقدرة 
باإد�رة   - �خلا�ض  �لقطاع  من  �أو  حكومية   - جهة  �أي  تفوي�ض  و�إن  و�ملانحة،  �ملمولة  �جلهات 
م�ساريع مت ت�سميمها بناء على �حتياجات هذه �لفئة يجب �أن يكون مبا يحقق �لغر�ض من ذلك، 
وهو حت�سني وتطوير فر�ض �ملز�رعني �ل�سغار، ولي�ض خدمة �مل�ستثمرين، وبعيدً� عن �ل�رص�كة مع 

�جلانب »�لإ�رص�ئيلي«.
�سيا�سات . 9 على  و�ملبنية  �لأردن،  غور  يف  �لعاملة  �لأهلية  �ملنظمات  لبع�ض  �خلاطئة  �ل�سيا�سات  �إن 

�مل�ستهدف  �ملجتمع  لدى  تعمق  �لطارئة  و�مل�ساريع  �مل�ساعد�ت  يف  و�ملانحني  �ملمولني  وتوجهات 
�لتعاطي و�لتعاي�ض مع �حلاجة، ولي�ض جتاوزها يف حال كان �لتوجه �لعام لهذه �ملوؤ�س�سات تنمية 

غور �لأردن، ورفع كفاءته با�ستغالل م�سادره �ملتاحة.
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يثري �نتعا�ض قطاع �لزر�عات �لت�سديرية يف غور �لأردن �لت�ساوؤل حول توقيت �ل�ستثمار، وحجمه، . 10
�مل�ستوطنات �جلاثمة على  �لعامل ملنتجات  �لعديد من دول  و�لظروف �ملحيطه به، يف ظل مقاطعة 
�لأر��سي �لفل�سطينية بغور �لأردن حتديدً�، و�لتخوف من �أن يكون هناك �رص�كات وهمية وغري 
�ل�رصبات  بعد  خا�سة  �مل�ستوطنات،  يف  �لعاملة  �لزر�عي  �لت�سويق  �رصكات  من  وحتديدً�  معلنة، 
�لفل�سطيني  و�جلهد  �مل�ستوطنات،  ملنتجات  �ملقاطعة  �لدول  من  �لعديد  يف  تلقتها  �لتي  �ملوجعة 
على  و�لعمل  �لتحايل  على  »�لإ�رص�ئيليني«  �مل�سغلني  قدرة  عدم  ل�سمان  هنا؛  �رصوري  �لر�سمي 
تبيي�ض منتجاتهم؛ من خالل �سغار �ملز�رعني �أو م�سانع تعبئة وتغليف ب�سهادة من�ساأ فل�سطينية.

�أظهرت �لدر��سة م�ستوى عجز بلغ 97% يف حجم �مل�ساحات �لو�جب �ل�ستثمار فيها لـِ 3 �أ�سناف . 11
يف  �لعمل  عن  �لفل�سطينية  للعمالة  بد�ئل  �إيجاد  وبهدف  �لقت�سادي،  �ملردود  ذ�ت  �لزر�عات  من 
و�لقطاع  و�لأهلية،  �لر�سمية  �ملوؤ�س�سات  �أد�ء  يكون  وحتى  لذلك؛  �مل�ساحات،  من  �مل�ستوطنات 
غور  م�ستوطنات  يف  �لفل�سطينية  �لعمالة  كفاءة  يف  لال�ستثمار  �لإيجابي  �جلهد  �إطار  يف  �خلا�ض 
هذه  يخدم  ومبا  �ملكت�سبة،  وخرب�تهم  تخ�س�ساتهم،  �إطار  يف  عمل  بد�ئل  �إيجاد  يجب  �لأردن، 

�لتوجهات.
لدى . 12 �نطباعًا  وّلد  �لأردن  غور  يف  �لفل�سطيني  �لت�سديرية  �لزر�عات  و�قع  �أتاحه  ما  حقيقة  �إن 

وحاجتهم،  معاناتهم  يف  �ل�ستثمار  هو  يجري  ما  باأن  �ملز�رعني  و�سغار  �لفل�سطينيني  �لعمال 
يف  �أو  �مل�ستوطنات،  يف  �لعمل  من  �كت�سبوها  �لتي  وتخ�س�ساتهم  خرب�تهم  يف  �ل�ستثمار  ولي�ض 
�لعمالية، ووز�رة  �لنقابات  قبل  �لنظر من  �إعادة  ي�ستدعي  �لذي  �لأمر  �لزر�عية، وهو  �أر��سيهم 
�لعمل �لفل�سطينية يف �حلد �لأدنى لالأجور، و�حلقوق �لعمالية �لأخرى، �لتي �ستكون حافزً� للعمال 
�لفل�سطينيني كي يهجرو� �لعمل يف �مل�ستوطنات �لزر�عية بغور �لأردن ل�سالح �لعمل يف زر�عات 

فل�سطينية �سبيهة.
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املالحق

ملحق )1(: عدد �سكان غور الأردن ح�سب التجمعات امل�ستقرة واملحافظة 

عدد ال�سكانالتجمعاملحافظة

1637بردلةطوبا�ض/�لأغو�ر �ل�سمالية
1163عني �لبي�ساءطوبا�ض/�لأغو�ر �ل�سمالية
171عاطوفطوبا�ض/�لأغو�ر �ل�سمالية
307كردلةطوبا�ض/�لأغو�ر �ل�سمالية
104�لعقبةطوبا�ض/�لأغو�ر �ل�سمالية
211�بزيقطوبا�ض/�لأغو�ر �ل�سمالية
39يرز�طوبا�ض/�لأغو�ر �ل�سمالية
151�لفار�سيةطوبا�ض/�لأغو�ر �ل�سمالية
370�ملالحطوبا�ض/�لأغو�ر �ل�سمالية
179�لر�أ�ض �لأحمرطوبا�ض/�لأغو�ر �ل�سمالية
133حم�سةطوبا�ض/�لأغو�ر �ل�سمالية

45�سلحبطوبا�ض
4510جمموع حمافظة طوبا�س
715مرج نعجة�أريحا/ �لأغو�ر �جلنوبية
3714�جلفتلك�أريحا/ �لأغو�ر �جلنوبية
1078ف�سايل�أريحا/ �لأغو�ر �جلنوبية
4120�لعوجا�أريحا/ �لأغو�ر �جلنوبية
1245�لنويعمة�أريحا/ �لأغو�ر �جلنوبية
821عني �لديوك�أريحا/ �لأغو�ر �جلنوبية
3160م عني �ل�سلطان�أريحا/ �لأغو�ر �جلنوبية
18346�أريحا�أريحا/ �لأغو�ر �جلنوبية
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4دير �لقلط�أريحا/ �لأغو�ر �جلنوبية
7176م عقبة جرب�أريحا/ �لأغو�ر �جلنوبية
8دير حجلة�أريحا/ �لأغو�ر �جلنوبية
309�لنبي مو�سى�أريحا/ �لأغو�ر �جلنوبية
1421�لزبيد�ت�أريحا/ �لأغو�ر �جلنوبية

203مرج �لغز�ل�أريحا
42320جمموع حمافظة اأريحا

1304فرو�ض بيت دجننابل�ض/ �لأغو�ر �لو�سطى
1585�لن�ساريةنابل�ض/ �لأغو�ر �لو�سطى
1001�لعقربانيةنابل�ض/ �لأغو�ر �لو�سطى
1121بيت ح�سننابل�ض/ �لأغو�ر �لو�سطى
335عني �سبلينابل�ض/ �لأغو�ر �لو�سطى
5346جمموع حمافظة نابل�س

52176املجموع الكلي

�مل�سدر: حتليل �لباحث ��ستنادَ� �إىل تعد�د �ل�سكان �لفل�سطينيني �ل�سادر عن �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء 2010.

ملحق )2(: توزيع امل�ستوطنات يف الأغوار ح�سب �سنة التاأ�سي�س ونوع امل�ستوطنة وامل�ساحة امل�سادرة 
وعدد ال�سكان)8(

املحافظة  التعداد ال�سكاين
)2009-2008(

امل�ساحة
 )بالدومن(

 تاريخ
الن�ساء

 ا�سم
امل�ستوطنة العدد

�لقد�ض 279 868 1968 كاليا زر�عي 1
�أريحا 188 481 1977 �أملوج زر�عي 2
�أريحا موقع �سياحي - - �تر�قزيا 3

8. �ل�سفوف �ملظللة )3+4( عبارة عن مو�قع �أثرية تاريخية ولي�ست م�ستوطنات. �ل�سفوف )23+22+ 25+ 26+ 27+ 
�ل�سف )31(  �لأردن.  لغور  �لإقليمية  باملجال�ض  ُي�سمى  ملا  تتبع  و�إن كانت  �لأردن،  لي�ست بعمق غور  36( م�ستوطنات 
فيما يخ�ض  بالنتائج  للخروج  �لأغو�ر  �ملحلية يف  �ملجال�ض  للباحث من خالل  �مليد�ين  �لتوثيق  )مّت  �إخالوؤه.  ع�سكري مت 

�مل�ستوطنات �ملظللة(.
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�أريحا - -
 �سمال �لبحر
 �مليت )�سولر

بوند(
4

�أريحا 234 645 1980  فرييد يريحو
زر�عي 5

�أريحا 172 2268 1970 م�سوع مدين 6

�أريحا 1641 1370 1970  معاليه �أفر�مي
�سناعي 7

�أريحا 158 1436 1980 يافيت زر�عي 8
�أريحا 303 1031 1978 طومر زر�عي 9
�أريحا 171 1097 1970 جلجال زر�عي 10
�أريحا 62 422 1981 نري�ن �سناعي 11
�أريحا 142 4942 1979 نعومي زر�عي 12

�أريحا موقع �سياحي 1147 -  ليدو يهود�
�سياحي 13

�أريحا 272 1438 1972  بيت�سائيل
زر�عي 14

�أريحا 165 1532 1971 حمر� زر�عي 15

�أريحا 177 1227 1975  نيتف هجدود
زر�عي 16

�أريحا 102 488 1980  بيت هعر�فاه
زر�عي 17

�أريحا 179 1147 1970 �أرجمان زر�عي 18
�أريحا 188 526 1970 يتاف زر�عي 19

�أريحا 1701 1112 1978  مت�سبيه يريحو
زر�عي 20

بيت حلم موقع �سياحي 97 1969  عني �لف�سخة
�سياحي 21
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بيت حلم 1991  م�سوكي
در�جوت 22

بيت حلم 1983 �أفينات 23

بيت حلم 195 440 1980  مت�سبيه �ساليم
زر�عي 24

ر�م �هلل 1981 معليه خمما�ض 25
ر�م �هلل 1977 رميونيم 26

ر�م �هلل 1977  كوخاف
ه�ساهار 27

طوبا�ض 197 2353 1972 بقاعوت زر�عي 28

طوبا�ض 20 51 1984  رومت )نحال(
ع�سكري 29

طوبا�ض 393 1759 1968 ميخول زر�عية 30

طوبا�ض 1984  بيرتونوت
)�سيال( 31

طوبا�ض 157 1573 1976 روعي زر�عية 32

طوبا�ض 542 1291 1978  �سدمات ميخول
زر�عية 33

طوبا�ض 50 47 1987  م�سكيوت
ع�سكري 34

طوبا�ض 160 317 1980  حمد�ت -
ع�سكري 35

نابل�ض 1979 �لون موريه 36
نابل�ض 245 1058 1973 جيتيت زر�عي 37
نابل�ض 112 925 1973 ميخور� زر�عي 38

8205 م�ستوطن  33088 
دومن املجموع

�مل�سدر: �ل�سيا�سات »�لإ�رص�ئيلية« جتاه غور �لأردن - وحدة ُنظم �ملعلومات �جلغر�فية و�ل�ست�سعار عن بعد يف معهد 
�أريج، 2010. 
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http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2660

• الأهرام امل�سرية، ال�سيا�سة الدولية، دورية متخ�س�سة يف �ل�سوؤون �لدولية ت�سدر عن موؤ�س�سة 	
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طوبا�ض، 2012/8/25.
• عبد �هلل مالح، رئي�ض جمعية �لن�سارية للري �لزر�عي. �لن�سارية، �لأغو�ر �لو�سطى. 2012/9/2.	
• �رص�ر �سو�فطة، جمل�ض قروي بردل، �لأغو�ر �ل�سمالية. 2012/9/2.	
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