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تاأ�س�ض مركز بي�سان للبحوث والإمناء عام 1989، وهو موؤ�س�سة اأهلية تقدمية 
دميقراطية وغري هادفة للربح تعمل من اأجل تعزيز �سمود ال�سعب الفل�سطيني 
وموؤثر.  فل�سطيني دميقراطي فاعل  بناء جمتمع مدين  امل�ساهمة ف  اأجل  ومن 
ونوؤمن بقيم العدالة الجتماعية والدميقراطية وامل�ساواة والتعددية وحقوق 
الإن�سان واحرتام احلريات الفردية واجلماعية وندعو     ونروج لكي تكون هذه القيم 
ف �سلب واأ�سا�ض عملية التنمية التي تعتمد على امل�ساركة ومبادئ احلكم الر�سيد. 
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مركز بي�سان للبحوث والإمناء- بدعم من روزا لوك�سمبورغ

مــة: مقدِّ
منطقة  ف  ال�سناعية  املنطقة  اإقامة  اأثاَرت 
عترب  تحُ والتي  جنني؛  حمافظة  ف  )اجللمة( 
الكثري  اخل�سب؛  عامر  بن  مرج  �سهل  من  جزءًا 
املنطقة،  على  تداعياتها  حول  اجلدل  من 
فيما  وخا�سًة  الفل�سطيني،  املجتمع  وعلى 
ل�سالح  خ�سبة  زراعية  اأرا�ٍض  با�ستغالل  يتعلق 
زالت  ما  ّرة؛  ححُ �سناعية  منطقة  م�سروع  اإقامة 
يتعلق  الأمر  ْد  يعحُ ومل  وا�سحة،  غري  نتائجها 
القت�سادية  للجدوى  التقليدية  باحل�سابات 
ف اإطار تكلفة الفر�سة البديلة ما بني جدوى 
وفق  ال�سناعي،  الإنتاج  اأو  الزراعي،  الإنتاج 
اأق�سى الإيرادات التي كان من املمكن احل�سول 
ف  املحُتاحة  املوارد  توظيف  مّت  اإذا  عليها، 
يتعلق  واإمّنا  البديلة)1(،  ال�ستخدامات  بع�ض 
الت�سحية  اأ�سباب  حول  املحُثارة  بالت�ساوؤلت 
نتائج  �سبابية  مقابل  خ�سبة،  زراعية  باأرا�ٍض 
تكون  �سوف  ّرة،  ححُ �سناعية  منطقة  اإقامة 

مرتهنة بالقرارات الإ�سرائيلية.

اإلقاء  اإىل  يهدف  التقرير  هذا  فاإّن  هنا،  ومن 
على  املرتتبة  والآثار  احليثيات  على  ال�سوء 

اإقامة املنطقة ال�سناعية ف تلك املنطقة.

ال�سناعية.  التكاليف  واآخرون.  حممد  اأ�سامة  زكي،   -1
جامعة القاهرة: م�سر، 1995م. �ض 220.

املناطقحُ ال�سناعية:
يتمُّ  اأر�ٍض  قطعة  هي  ال�سناعية  املنطقة 
�سناعية،  وحداٍت  اإىل  وتق�سيمها  تطويرها 
خدمات  توفري  مع  �ساملة،  خطٍة  على  بناًء 
و�سوارع،  وكهرباء،  مياٍه،  من  التحتية،  نية  البحُ
ت�ستمل  وقد  اأ�سا�سية،  ومرافق  وات�سالت، 
وخدماٍت  ال�سناعية،  الأبنية  توفري  على 
عليها،  تقام  �سحُ التي  امل�ساريع  من  لعدٍد  �سناعية 
الأمم  منظمة  تعريف  وفق  هو  التعريف  هذا 
بني  هنا  ونحُفّرق  ال�سناعية،  للتنمية  املتحدة 
التي  ال�سناعية،  واملواقع  ال�سناعية  املناطق 

فَرز لل�سناعة فقط. تقت�سر على توفري اأر�ٍض تحُ

ال�سناعية ف املناطق   تكاليفحُ 
الأرا�سي الفل�سطينيةومتويلها:

ا�ستثمارات  ال�سناعية  املناطق  تنفيذ  يتطلبحُ 
مالية كبرية، وذلك لتغطية تكاليف الأرا�سي، 
تكاليف  اإىل  اإ�سافًة  التحتية،  نية  والبحُ
مرحلة  اإىل  ت�سل  حتى  والإدارة،  التخطيط، 
على  تعتمد  والتي  التكاليف،  وتغطية  الإنتاج، 
التحمل،  وطاقة  ال�سناعية،  املنطقة  م�ساحة 
اخلدمات؛  توفري  ومدى  الأر�ض،  وطبيعة 

افظَة ِجِنني ناعية ِف حمحُ املنطقةحُ ال�سّ
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وتكلفة  وغريها،  رق،  وطحُ وكهرباء،  مياٍه،  من 
املنوي  ال�سناعية  الأن�سطة  وطبيعة  الأر�ض، 

اإقامتها، واإمكانيات التو�سع امل�ستقبلي.

رت  دِّ قحُ فقد  الدويل؛  البنك  تقديرات  وح�سب 
بـِ  احلدودية  ال�سناعية  املناطق  اإن�ساء  تكلفة 
207 ماليني دولر، على اعتبار اأن اجلهة التي 
�ستقوم بعملية التطوير �ستتوىل اإقامة املباين، 
ر بحوايل 930 مليون  قدَّ اأما اإجمايل التكلفة فتحُ
للمناطق  منها  الأكرب  اجلزء  ير�سد  دولر، 
 735 اإىل  ت�سل  بتكلفة  احلدودية،  ال�سناعية 

مليون دولر.)2( 

اأما م�سادر التمويل فهي:
ول املانحة.. 1 الدُّ
البنك الدويل.. 2
 اجلهة املطّورة.. 3
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.. 4

د ح�سة كل طرٍف بدقة، ولكّن اجلزء  ومل حتدَّ
الأكرب تتكفل به ال�سركة املطورة، بن�سبة ت�سل 
ما  املانحة  الدول  ة  ح�سّ تبلغ  فيما   ،%72 اإىل 
 ،%5 الدويل  البنك  ة  ح�سّ وتبلغ   ،%12 ن�سبته 
اأما ح�سة ال�سلطة الفل�سطينية فتبلغ 11%، ول 
بّد هنا من الإ�سارة اإىل اأن ح�سة الدول  املانحة 
الفل�سطينية،  ال�سلطة  ح�ساب  على  مقيدة 
طويلة  بقرو�ض  تتمثل  الدويل  البنك  وح�سة 
كافة  �ستتحمل  ال�سلطة  اأّن  يعني  ما  الأجل، 

2. امل�سدر ال�سابق. 

نية التحتية اخلارجية. تكاليف البحُ

ّرة  فكرةحُ املناطق ال�سـناعية احلحُ
ف فل�سطني:

ف  ّرة  ححُ �سناعية  مناطق  اإقامة  فكرة  جاءت 
ال�سلطة  قيام  اأعقب  مبكر،  وقت  ف  فل�سطني 
املناطق مرتبطة  الفل�سطينية، وهذه  الوطنية 
اجلانبني  بني  املوّقعة  ال�سالم  باتفاقية 
اإقامة  مّتت  وقد  والإ�سرائيلي،  الفل�سطيني 
عند  غزة  قطاع  ف  حدودية  �سناعية  منطقة 
جاريًا  التخطيط  زال  وما  )اإيرز(،  حاجز 

لإقامة خم�ض مناطق �سناعية اأخرى، هي:

منطقة �سناعية ف حمافظة جنني. . 1
منطقة �سناعية ف حمافظة نابل�ض.. 2
منطقة �سناعية ف حمافظة بيت حلم.. 3
منطقة �سناعية ف حمافظة اأريحا.. 4
منطقة �سناعية ف حمافظة اخلليل.. 5

ب�سبب  املناطق  هذه  اإقامة  تنفيذ  تاأخر  وقد 
الفل�سطينية،  الأرا�سي  �سهدتها  التي  الأو�ساع 
تعّث  اإىل  اأّدت  التي  ال�ستقرار  عدم  وحالة 
التن�سيق بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي 
منطقة  اأول  تد�سني  مّت  فيما  ال�ساأن.  بهذا 
مدينة  ف  الغربية  ال�سفة  ف  حّرة  �سناعية 
من  بدعٍم  2010/4/8م،  بتاريخ  حلم  بيت 

احلكومة الفرن�سية. 
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 اأنواع املناطق ال�سناعية
املقرَتحة ف الأرا�سي الفل�سطينية:

اإّن ملكية املناطق ال�سناعية املقرتحة هي ملكيٌة 
حيث  واخلا�ض،  العام  القطاع  بني  م�سرتكة 
ت�سنف هذه املناطق اإىل ثالثة اأنواع، بناًء على 
وحجم  امل�ستهَدفة،  ال�ستثمارات  ونوع  موقعها، 
املقرَتحة،  الت�سويق  هذه ال�ستثمارات، ومنافذ 
من  خمتلفة  اأنواعًا  لتعالج  التمويل،  وم�سادر 
العقبات. وميكن تق�سيم املناطق ال�سناعية اإىل 

عّدة اأنواع، هي:

اأوًل: املناطق ال�سناعية احلدودية:
هذا  اقرتاح  مّت  اتفاقية)اأو�سلو(؛  توقيع  بعد 
يهدف  والذي  ال�سناعية،  املناطق  من  النوع 
ف  وللم�ساهمة  ال�ّسلمي،  التوّجه  تعزيز  اإىل 
حل م�سكلة البطالة. وتعتمد هذه الفكرة على 
والإ�سرائيلية  الأجنبية  ال�ستثمارات  جلب 
اإىل املناطق احلدودية، حيث مّت التفاق على 
اإقامة ثالث مدن ف غزة، و�ستِّ مدٍن ف ال�سفة 
دد ب�سكل كامل.  الغربية، اإّل اأّن تفا�سيلها مل حتحُ
وت�سعى تلك املناطق اإىل ا�ستقطاب م�ستثمرين 
ب�سكل  الجتاه  ويكون  واإ�سرائيليني،  اأجانب 

اأ�سا�سيٍّ للت�سدير، مع اإمكانية الت�سويق املحلي.

مرحلتني:  اإىل  امل�سروع  هذا  تق�سيم  مّت  لقد 
�سناعية  منطقة  اإقامة  اإىل  تهدف  الأوىل 
)املنطار(،  منطقة  ف  غزة،  قطاع  ف  حدودية 
والأخرى ف �سمال جنني، ف منطقة )اجللمة(، 
دومنًا،   1250 مب�ساحة  اأرا�ٍض  �سراء  مّت  حيث 

و�سيتّم ت�سليط ال�سوء على هذه املنطقة ف هذا 
التقرير.

ثانيًا: املناطق ال�سناعية الداخلية: 
�سناعية  مناطق  �سّت  لإقامة  خمطٌط  هناك 
حدود  خارج  احلجم  متو�سطة  داخلية 
مهّياأة  اأرا�ٍض  تخ�سي�ض  يتم  بحيث  البلديات، 
نية التحتية،  للن�ساط ال�سناعي، عرب توفري البحُ
ا�ستثمارية  باأ�سعاٍر  الإنتاجية  واخلدمات 
منها  الأوىل  املرحلة  نفذ  تحُ وم�سّجعة،  منا�سبة 
ف  الأر�ض  ا�ستمالك  مّت  اإذ  نابل�ض،  مدينة  ف 

منطقة زعرتة مب�ساحة 1000 دومن.

ثالثًا: املجّمعات ال�سناعية:
ال�سناعات  توطني  اإعادة  اإىل  تهدف  التي 
وبيت  واخلليل،  عنبتا،  ف  املدن  ف  املتناثرة 
داخل  املجّمعات  هذه  قام  وتحُ اهلل،  ورام  جال، 
ال�سغرية  امل�ساريع  لت�سجيع  البلديات،  حدود 
امل�ساريع  لأعمال  حا�سنة  وتكون  ودعمها، 
الواعدة، وبناء عالقات بني �سركات فل�سطينية 
ف  املعلومات  وتبادل  الت�سدير،  على  قادرة 
جمال التمويل، والإنتاجية، والت�سويق، على اأن 
تتّم عملية التنفيذ لإقامة املناطق ال�سناعية 
تلك  جناح  مدى  لختبار  وذلك  مراحل،  على 

املناطق ف حتقيق الأهداف، واإحداث التغيري.
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حمافظة  ف  ال�سكاين  الرتكيب 
جنني:

منطقة  ف  ال�سناعية  املنطقة  اإقامة  اأن  مبا 
توفري  اإىل  اأ�سا�سيٍّ  ب�سكل  تهدف  )اجلَلمة( 
ف  البطالة  مل�سكلة  املزعومة  احللول  بع�ض 
الرتكيب  درا�سة  من  بدَّ  فال  جنني،  حمافظة 
ال�سكاين لهذه املحافظة، ووفقًا لبيانات التعداد 
لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  نّفذه  الذي  ال�سكاين 
�سكان  عدد  بلغ  فقد  2007م،  عام  الفل�سطيني 
حمافظة جنني 251.807 ن�سمة، موّزعني على 
و13  ريفيًا،  جتمعًا   66 منها  �سكنيًا،  جتمعًا   80
اأظهر هذا  جتمعًا ح�سريًا، وخميٍم واحد، وقد 
من   %11.4 ت�سكل  جنني  افظة  حمحُ اأّن  التعداد 
اإىل  وا�ستنادًا  الغربية.  ال�سفة  �سكان  اإجمايل 
)اجللمة(،  �سكان  عدد  بلغ  فقد  امل�سدر؛  نف�ض 
املَنوي اإقامة املنطقة ال�سناعية على اأرا�سيها، 
اجلن�سني  بني  موّزعني  ن�سمة،   2022 حوايل 
ف  تقع  ن�سمة   1114 منهم  تقريبًا،  منا�سفًة 

الفئة العمرية ما بني 15-64 �سنة.

دومن،   5000 )اجلَلمة(  قرية  م�ساحة  تبلغ 
الزيتون،  باأ�سجار  مزروعة  دومن   3000 منها 
واملحا�سيل احلقلية املك�سوفة، كما يبلغ م�سطح 
م�ساحة  وتبلغ  دومنًا،   250 القرية  ف  البناء 
الأرا�سي الرعوية 700 دومن، وكان ف املنطقة 
حوايل 550 بيتًا بال�ستيكيًا )دفيئات( لزراعة 
الإ�سرائيلي  الحتالل  اأقام  وقد  اخل�سار)3(، 

3- تقرير �سادر عن مركز اأبحاث الأرا�سي. 2009/4/1م.

)اجلَلمة(  قرية  اأرا�سي  على  ع�سكريًا  حاجزًا 
70 دومنًا، وهذا احلاجز  بـِ  ر  تقدَّ م�ساحة  على 
التي  الفل�سطينية  الأرا�سي  بني  ما  يف�سل 
احتلت  التي  والأرا�سي  1967م،  عام  لت  احتُّ
 175 »اإ�سرائيل«  �سادرت  كما  1948م،  عام 
الف�سل  القرية لإقامة جدار  اأرا�سي  دومنًا من 
العن�سري، بطوٍل ي�سل اإىل 3500 مرت، وعر�ض 
اإقامة  وبعد  فاإنه  اآخر؛  مبعنى  مرتًا،   50 يبلغ 
ف  زراعية  اأر�ض  تبقى  لن  ال�سناعية  املنطقة 
عرب  القرية،  اأرا�سي  م�سادرة  ب�سب  املنطقة، 
العن�سري،  الف�سل  جدار  واإن�ساء  احلواجز، 
اإىل منطقة �سناعية، كما  وحتويل ما تبقى منها 
اأنه - وبطريقة غري مبا�سرة - �سيتّم الق�ساء على 
الزراعة ف املناطق املحيطة باملنطقة ال�سناعية، 

نتيجة امللوثات، واملخّلفات ال�سناعية املختلفة.

التي  املحافظات  �سمن  من  جنني  حمافظة  كانت 
ّرة  ححُ �سناعية  منطقة  لإقامة  ا�ستهدافها  مّت 
)اجلَلمة(،  اأرا�سي  من  دومن   2000 م�ساحة  على 
وحماذية  املحافظة،  �سمال  ف  تقع  منطقة  وهي 
ثالثة  من  »قو�ض«  �سكل  على  الأخ�سر،  للخط 
اجتاهات، فهي حماذية ملنطقة بي�سان من اجلهة 
النا�سرة  ملنطقة  وحماذية  ال�سرقية،  ال�سمالية 
من  حيفا  ملنطقة  وحماذية  ال�سمالية،  اجلهة  من 
اجلهة ال�سمالية الغربية)4(، وت�سنف )اجلَلمة( 
عن  مرتًا   120 حوايل  وترتفع  ريفية،  كمنطقة 
 6 حوايل  جنني  مدينة  عن  وتبعد  البحر،  �سطح 

4 - ماهر الطباع، تقارير اقت�سادية خا�سة. اآب 2009م.
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يط بها اأرا�سي قرى عّرانة، وكفر  كيلومرتات، وحتحُ
دان.

املنطقة  عليها  �ستقام  التي  الأرا�سي  وتعترب 
خ�سبة،  زراعية  اأرا�ٍض  احلّرة  ال�سناعية 
حيث اأنها جزٌء من �سهل مرج بن عامر املعروف 
ال�سّلة  من  هامًا  جزءًا  وت�سّكل  بخ�سوبته، 

الغذائية ف الأرا�سي الفل�سطينية.

ح�سب  للعاملني  الن�سبي  التوزيعحُ 
ال�سّفة  ف  القت�سادي  الن�ساط 

الغربية:
قطاع  اأهم  اأّن  نالحظ  اأدناه؛  ال�سكل  خالل  من 
قطاع  هو  الغربية  ال�سفة  ف  الت�سغيل  حيث  من 
تتقارب  فيما  التجارة،  قطاع  يليه  اخلدمات، 
ن�سبة  تدين  مع  القطاعات،  بقية  بني  الّن�َسب 

العاملني ف قطاع النقل والتخزين.

الن�ساط  ح�سب  العاملني  لعدد  الن�سبي  التوزيع 
القت�سادي ف ال�سفة الغربية لعام 2010م

الّزراعة ف الأرا�سي الفل�سطينية:

ت�سّكل م�ساحة الأرا�سي الزراعية ما ن�سبته %24 
كما  الفل�سطينية،  الأرا�سي  م�ساحة  اإجمايل  من 
الناجت  من  الزراعة  ن�ساط  م�ساهمة  ن�سبة  بلغت 
املحلي الإجمايل 6.2% خالل عام 2010م، حيث 
بن�سبة  الن�ساط  لهذا  امل�سافة  القيمة  ارتفعت 
بن�سبة  فيها  العاملني  عدد  ارتفع  كما   ،%22.8
ف  2010م  عام  العاملني  اإجمايل  لي�سل   ،%4.2
معدل  بلغ  وقد  عامل،  األف   88 الزراعة  ن�ساط 
 6.860.6 الزراعية  احلقول  ف  العامل  اإنتاجية 
العامل  اأجر  معدل  بلغ  بينما  عامل،  لكل  دولر 

اليومي ف قطاع الزراعة 57.1 �سيكاًل.

ال�سفة  ف  الزراعية  الأرا�سي  م�ساحة  تبلغ 
الإح�ساء  بيانات  ح�سب  غّزة  وقطاع  الغربية 
األف   88 فيها  يعمل  دومنًا،   96320.6 املركزي 
عامل، اأي مبعدل 1.1 عاماًل لكل دومن، هذا ب�سكل 
عام ف الأرا�سي املزروعة باأ�سجار الفاكهة، والتي 
واإذا  احلقلية،  واملحا�سيل  باخل�سروات،  زرع  تحُ
امل�ساحة،  لنف�ض  الزراعة  تكرار  عدم  افرت�سنا 
وبالتايل فاإّن معدل الت�سغيل ف الأرا�سي املزروعة 
اأو بافرتا�ض  املحا�سيل احلقلية،  اأو  باخل�سروات، 
ذلك  من  اأعلى  امل�ساحة  من  جلزء  الزراعة  تكرار 
فاإّن  الت�سغيل،  معدل  ثبات  وبافرتا�ض  بكثري، 
 2200 �ستوقف  جنني  ف  ال�سناعية  املنطقة 
الذي  ال�سرر  اأحُخذ  ما  واإذا  مبا�سرة،  عمل  فر�سة 
باحل�سبان؛  املحيطة  الزراعية  بالأرا�سي  �سيلحق 
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يعني  وهذا  بكثري،  ذلك  من  اأعلى  العدد  ف�سيكون 
ر�ض العمل التي �ستوفرها املنطقة ال�سناعية  اأّن فحُ
هي ف جزء منها ا�ستبدال لنوع العمل ولي�ض خلقًا 
بالإمكان  فاإّنه  املقابل  ف  جديدة،  عمل  لفر�ض 
الزراعة،  العمل احلالية ف  ر�ض  فحُ ال�ستفادة من 
وتطويرها، وزيادتها، وخلق فر�ض عمل جديدة، 
غري  اأر�ٍض  على  ال�سناعية  املنطقة  اإقامة  من 
�ساحلة  غري  م�ساحات  ا�ستغالل  يعني  ما  زراعية، 
املحدودة  الزراعية  الأرا�سي  وحفظ  للزراعة، 

اأ�ساًل، والتي ل ميكن ا�ستحداثها. 

الّزراعة ف حمافظة جنني:
للعام  الزراعية  الإح�ساءات  بيانات  على  بناًء 
2008م، وال�سادرة عن اجلهاز املركزي لالإح�ساء 
الزراعية  امل�ساحات  من   %18 فاإّن  الفل�سطيني، 
امل�ساحات  من  و%19  الفاكهة،  باأ�سجار  املزروعة 
من  و%29  باخل�سروات،  تزرع  التي  الزراعية 
زرع باملحا�سيل احلقلية  امل�ساحات الزراعية التي تحُ
جنني،  حمافظة  ف  تقع  الغربية  ال�سفة  ف 
املناطق  من  عترب  تحُ املحافظة  هذه  فاإّن  وبالتايل 
ف  تطويرها  على  الرتكيز  يجب  التي  احليوية 
ناخها،  ومحُ اأرا�سيها  ملالَءمة  الزراعية،  املجالت 
ونظرًا لعدم توفر املناطق البديلة، على عك�ض ما 

هو احلال ف جمال ال�سناعة. 

�سمات القوى العاملة ف جنني:
لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  بيانات  اإىل  ا�ستنادًا 
الفل�سطيني حول العمالة ف الأرا�سي الفل�سطينية، 
عدد  بلغ  فقد  2010م،  عام  من  الثاين  بع  الرُّ ف 
حمافظة  ف  العاملة  القوى  قطاع  حتت  املن�سوين 
بلغت 44.9%، وكانت  بن�سبة  جنني 76500 فرد، 
فرد،   64200 بواقع   %83.9 العاملني  ن�سبة 
 12.300 بواقع   ،%16.1 البطالة  معدل  ويبلغ 
فرد، وهذه الن�سب تندرج �سمن املعدل ف ال�سفة 

الغربية.

العاملني  ن�سبة  بلغت  فقد  نف�سه،  امل�سدر  وح�سب 
ف  الن�سبة  هذه  وبلغت   ،%80 املحافظة  نف�ض  ف 
»اإ�سرائيل«  ف  واأما   ،%11 الأخرى  املحافظات 
املعدل  اأقّل من  بلغت 9%، وهي  وامل�ستوطنات فقد 
ح�سب  العاملني  توزيع  وعند  املحافظات،  لباقي 
العاملني  من   %26.5 فاإّن  القت�سادي  الن�ساط 
اأي  واحلراجة،  الزراعة،  ف  يعملون  جنني  ف 
التعدين  ن�ساط  ف   %10 مقابل  عاماًل،   20.273
وا�ستغالل املحاجر، و10.9% ف البناء والت�سييد، 
ف  و%3  واملطاعم،  التجارة  ن�ساط  ف  و%20.3 
النقل والتخزين، و10.5% ف التعليم، و4.4% ف 

ال�سحة، و14.3% ف اخلدمات والفروع الأخرى.

وعند املقارنة؛ جند اأّن معدل العاملني ف الزراعة 
ف ال�سفة الغربية ي�سل اإىل 13%، اأّي اأّن الن�سبة 
بكثري،  املعدل  من  اأعلى  القطاع  هذا  ف  جنني  ف 
وهي اأقّل من املعدل لباقي القطاعات القت�سادية 
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قطاع  فاإن  اآخر؛  مبعنى  نف�سه،  امل�سدر  ح�سب 
عترب من الأن�سطة الرئي�سة ف  الزراعة ف جنني يحُ
بع القوى العاملة  �سّغل اأكث من رحُ الت�سغيل، حيث يحُ
ف  الزراعة  ف  العاملون  وي�سكل  املحافظة،  ف 
ال�سفة  ف  الزراعة  قطاع  ف  العاملني  لث  ثحُ جنني 
اأعداد  بتدين  املحافظة  تتميز  كما  الغربية، 
العاملني ف »اإ�سرائيل«، وامل�ستوطنات اأي�سًا، وهذا 
ف  القطاع  هذا  على  الرتكيز  �سرورة  اإىل  يقودنا 
لأهميته  كذلك،  دعمه  و�سرورة  جنني،  حمافظة 
الغذائي،  لالأمن  هام  م�سدر  توفري  ناحية  من 

ر�ض  العمل  لل�سكان.    ولي�ستمر  ف  توفري  فحُ

 مرّبرات الإبقاء على منطقة
�سهل مرج بن عامر:

باجّتاه  تدفع  التي  الأ�سباب  من  العديد  هناك 
�سهل مرج بن عامر لال�ستخدام  الإبقاء على منطقة 
رة  اإقامة املنطقة ال�سناعية احلحُ الزراعي، وعدم 
الزراعية،  امل�ساحة  تلك  اأهمية  بينها  من  عليها، 
ف  النباتي  الزراعي  الإنتاج  على  وتاأثريها 

فل�سطني، وهذه املرّبرات تقّدم على م�ستويني:

بالإنتاج  الإ�سرار  عدم  باأهمية  الأول:ويتعلق 
الزراعي النباتي ف فل�سطني. 

الثاين: يتعلق بال�سكوك حول النتائج القت�سادية 
املتوقعة من اإن�ساء املنطقة ال�سناعية هذه، والتي 
�ستقام على الأرا�سي الزراعية اخل�سبة من اجلزء 
املتبّقي من �سهل مرج بن عامر ف ال�سفة الغربية.

بالإنتاج  اأهمية عدم الإخالل 
الزراعي النباتي:

املنطقة . 1 عليها  قام  �ستحُ التي  املنطقة  ت�سكل 
خ�سبة  زراعية  م�ساحة  احلّرة  ال�سناعية 
ووا�سعة؛ مقارنًة بامل�ساحات الزراعية 
�سكل  تحُ كما  الغربية،  ال�سفة  ف  املتوفرة 
ف  الذاتي  الكتفاء  نحو  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا 
ال�سلبي  التاأثري  يربز  وهنا  جنني،  حمافظة 
لأغرا�ض  الزراعية  الأرا�سي  ل�ستخدام 
حمافظة  ف  ال�سناعية  املنطقة  اإقامة 

جنني.

توّفر املناخ املنا�سب لالإنتاج الزراعي النباتي . 2
ف حمافظة جنني ف كل املوا�سم، واجلدول 
هذه  ف  املحُناخ  مزايا  لنا  يو�سح  التايل 

املحافظة:
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املناخ ف حمافظة جنني خالل مو�سم 
2009 – 2010م )5(

ومتو�سط  ال�سنوية،  احلرارة  درجة  معدلت  اإّن 
�ساعات �سطوع ال�سم�ض، ومتو�سط ن�سبة الرطوبة، 
يبّينه  والذي  �سنويًا،  الأمطار  ت�ساقط  ومعدل 
زراعة  على  القدرة  تو�سح  اأعاله؛  اجلدول 
املحا�سيل احلقلية، واخل�سروات على مدار العام، 
العالية  القت�سادية  اجلدوى  يوؤكد  الذي  الأمر 
املحافظة،  هذه  ف  النباتي  الزراعي  الإنتاج  من 
هو  كما  اخل�سبة،  الرتبة  توفرت  اإذا  وخا�سًة 
عليها  قام  �ستحُ التي  الزراعية  املنطقة  ف  احلال 

املنطقة ال�سناعية.

الإنتاج . 3 ف  الطبيعية  العوامل  حتّكم  اإّن 
اأمٌر ماألوف،  الزراعي النباتي بن�سبة عالية 
مالئمة؛  طبيعية  ظروف  توفر  اأن  حيث 
احلرارة،  ودرجات  الرتبة،  كخ�سوبة 
ون�سبة  ال�سطح،  ومظاهر  الأمطار،  وكميات 
الإنتاج  على  اأكرب  تاأثريها  يكون  الرطوبة، 
اجلوية  الأر�ساد  دائرة  ال�سهرية،  املحُناخية  املعدلت   -5

الفل�سطينية، وزارة النقل واملوا�سالت. 

الأخرى،  الإنتاج  باأنواع  مقارنًة  الزراعي 
كالإنتاج ال�سناعي مثاًل؛ والذي يكون تاأّثره 
بهذه العوامل اأقل بكثري)6(، وبالتايل؛ فاإّنه 
اجليدة  الطبيعية  العوامل  توفر  حالة  ف 
عامر،  بن  مرج  �سهل  منطقة  ف  للزراعة 
عليها،  �سناعية  منطقة  باإقامة  امل�ستهدفة 
الإنتاج  ل�سالح  لال�ستمرار  الأولوّية  تكون 
ال�سناعة  املنطقة  اإقامة  كن  وميحُ الزراعي، 
اخل�سائ�ض  بهذه  متتاز  ل  اأخرى  منطقة  ف 
الإنتاج  على  توؤثر  ول  للزراعة،  املنا�سبة 
ال�سناعي، كما هو احلال ف الإنتاج الزراعي.

امل�ساحة، . 4 بحجم  الزراعي  الإنتاج  يتاأّثر 
م�ساحات  اإىل  حتتاج  النباتية  فالزراعة 
على  طردي  ب�سكل  توؤثر  والتي  وا�سعة، 
بالإنتاج  مقارنًة  الزراعية،  الإنتاج  وحدة 

اجلوية  الأر�ساد  دائرة  ال�سهرية،  املحُناخية  املعدلت   -5
الفل�سطينية، وزارة النقل واملوا�سالت.

�سباب  موؤ�س�سة  التنمية.  جغرافية  ي�سري.  6-اجلوهري، 
اجلامعة، الإ�سكندرية: م�سر، 1996م. �ض 132.

درجة  متوسط 
الحرارة

سطوع  متوسط 
الشمس )ساعة(

نسبة  متوسط 
الرطوبة

األمطار  معدل تساقط 
)سنويًا(

79%17.75.43ْ فصل الشتاء

345 ملم 68%24.38.1ْ فصل الربيع

64%33.610.8ْ فصل الصيف

65%30.68ْ فصل الخريف

املناخ ف حمافظة جنني خالل مو�سم 2009 – 2010م )5(
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ال�سناعي، التي ميكن اأن ترتكز ف م�ساحات 
الزراعية  املنطقة  ا�ستغالل  واإّن  اأقل)7(، 
ل�سهل مرج بن عامر كمنطقة �سناعية؛ �سوف 
و�سيوؤثر  الأرا�سي،  حيازات  حجم  من  يقلل 
�سلبًا على وحدة الإنتاج، ومن اأبرز املعوقات 
اأمام الإنتاج الزراعي النباتي تفّتت امللكية، 
حجم  ف  للحيازات  تقل�ض  من  يرافقها  وما 
الإنتاج  وحدة  على  يوؤثر  ما  الأرا�سي، 
الزراعية، ويحّولها من وحدات اإنتاج موجهة 
نحو ال�سوق، اإىل وحدات اإنتاج موجهة نحو 
ال�ستهالك الذاتي، وهذا الأمر بدوره �سوف 
يخف�ض من ن�سبة م�ساهمة القطاع الزراعي 
الغربية  لل�سفة  الإجمايل  املحلي  الناجت  ف 

وقطاع غزة. 

الغربية . 5 ال�سفة  من  وا�سعة  م�ساحة  هناك 
الف�سل  جدار  بناء  ل�سالح  م�سادرتها  متت 
من  كبرية  م�ساحات  �سمنها  ومن  العن�سري، 
الرتوازّية  والآبار  الزراعية،  الأرا�سي 
تقرير  اأ�سار  وقد  املحافظات،  خمتلف  ف 
نهاية  حتى  اأنه  الزراعة  وزارة  عن  �سادر 
 31 عزل  مّت  2003م  عام  من  اآذار  �سهر 
 4 اإىل  ت�سل  اإنتاجية  بطاقة  ارتوازيًا  بئرًا 
اأحلَق  ما  �سنويًا،  املياه  من  مكعب  مرت  ماليني 
اأ�سرارًا فادحًة بالقطاع الزراعي)8(، لذلك، 
لالإبقاء  اأكرب  حر�سًا  يتطلب  الأمر  فاإّن 

7- امل�سدر ال�سابق، �ض 134.
الأق�سى،  انتفا�سة  خالل  فل�سطني  ف  الزراعة  قطاع   -8
حلقوق  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الهيئة  تقارير،  �سل�سلة 

الإن�سان. �ض11.

ل  عوامل  فهناك  الزراعية،  الأرا�سي  على 
الأرا�سي  كم�سادرة  فيها؛  التحكم  ن�ستطيع 
توجد  فيما  الإ�سرائيلي،  الحتالل  قبل  من 
ال�سيطرة عليها، من بينها  املمكن  عوامل من 
الأرا�سي  تطال  التي  التخ�سي�ض؛  قرارات 
الزراعية، وحتّولها اإىل ا�ستخدامات اأحُخرى، 
ومنها اإقامة املنطقة ال�سناعية ف حمافظة 

جنني.

الإنتاج . 6 م�ستلزمات  تكلفة  ن�سبة  ارتفاع 
م�ستلزمات  تكلفة  بن�سبة  مقارنًة  ال�سناعي 
التي  الغربية،  ال�سفة  ف  النباتي  الإنتاج 
-2006 املو�سم  خالل   %24.6 ن�سبتها  بلغت 
م�ستلزمات  بتكاليف  مقارنًة  2007م)9(، 
الن�سبة  هذه  بلغت  حيث  ال�سناعي،  الإنتاج 

57.3% جلميع فروع ال�سناعة. 

الأمن . 7 حتقيق  ف  الزراعي  الإنتاج  اأهمية 
عنا�سر  اأربعة  على  يعتمد  الذي  الغذائي، 
اإمكانية  وتوفر  الغذاء،  توّفر  هي:  اأ�سا�سية، 
اإليه،  والقت�سادي  الفيزيائي  الو�سول 
ف  عليه  للح�سول  ال�ستقرار  وتوفر 
كل الأوقات دون خوف، وتوفر اإمكانية 

ا�ستهالك الغذاء ال�سحي.)10(
اخل�سبة  عامر  بن  مرج  �سهل  منطقة  حتويل  اإّن 

اجلهاز  2006-2007م،  فل�سطني  ف  الزراعي  امل�سح   -9
املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني.

الأرا�سي  ف  الغذائي  الأمن  »واقع  حنني.  غزاونة،   -  10
الفل�سطينية«، جملة ال�سيا�سات القت�سادية، العدد الثاين، 

رام اهلل. اآذار 2010م. �ض58.
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اإىل منطقة �سناعية يعني خف�ض كميات الإنتاج 
يتعلق  ول  جنني،  حمافظة  ف  النباتي  الزراعي 
امل�ساحة  تلك  م�ساهمة  ن�سبة  باحت�ساب  الأمر 
حيث  النباتي،  الزراعي  الإنتاج  ف  الزراعية 
ميكن  ولكن  جدًا،  قليلة  بن�سبة  �ستكون  اأنها 
فالإقدام  خمتلفة،  زاوية  من  الأمر  هذا  قراءة 
لأغرا�ض  خ�سبة  زراعية  اأرا�ٍض  ا�ستخدام  على 
من  املزيد  اأمام  املجال  يفتح  �سوف  زراعية  غري  
مما  اأخرى،  لأغرا�ض  الزراعية  الأرا�سي  حتويل 
بدوره  الذي  الزراعي،  الإنتاج  حجم  على  يوؤثر 
لالأمن  الأ�سا�سية  العنا�سر  اأحد  على  يوؤثر  �سوف 
اإىل  �سيوؤدي  اأنه  الغذاء، كما  الغذائي؛ وهو توفر 
الغذائية  املواد  �سراء  على  الإنفاق  تكلفة  رفع 
ال�سوق  ف  اأ�سعارها  وارتفاع  امل�ستوردة،  الزراعية 
الدخل  حمدودي  املواطنني  متكن  وعدم  املحلية، 
عن�سٍر  توفر  عدم  يعني  الذي  الأمر  �سرائها،  من 
اإمكانية  وهو  الغذائي،  الأمن  عنا�سر  من  اآخر 
اإىل  الإح�سائيات  �سري  وتحُ الغذاء.  اإىل  الو�سول 
اأهم  من  وهو   - مثاًل  امل�ستوردة  احلبوب  حجم  اأّن 
املنتجات الغذائية الزراعية - ف ت�ساعد م�ستمر، 
فقد ارتفع من 97.1 مليون دولر عام 2003م، اإىل 

130.4 مليون دولر عام 2007م.)11(

11- �سروري، فتحي واآخرون. »امل�ساعدات الغذائية 
ما�ض،  فل�سطني«.  الكلّية ف  واملوؤ�سرات القت�سادية 

رام اهلل، 2009م، �ض41.

املنطقةحُ ال�سناعية ف حمافظة 
جنني:

حالت  يحّدد  الزراعة  قانون  اأن  من  الّرغم  على 
امل�سّنفة  الأرا�سي  ف  مباٍن  باإقامة  ال�سماح 
من   )11( املادة  ن�ّض  وفق  وذلك  زراعية،  كاأرا�ٍض 
قانون الزراعة، حفاظًا على الأرا�سي الزراعية، 
والإنتاج الزراعي النباتي، فاإّن الأرا�سي الزراعية 
املخ�س�سة لإقامة املنطقة ال�سناعية ف حمافظة 
قرار  بعد  َكونها  القانون،  لهذا  تخ�سع  ل  جنني 
تن�ّض  حيث  نطاقه،  ف  تقع  د  تعحُ مل  التخ�س�ض 
الأرا�سي  ا�ستثناء  على   ،)2( فقرة   ،)8( املادة 
تطبيق  نطاق  من  ال�سناعية  للم�ساريع  املخ�س�سة 

قانون الزراعة.)12(

وقد �سدر القرار بقانون رقم )10( ل�سنة 2007م 
املقّدم  القر�ض  اتفاقية  على  امل�سادقة  ب�ساأن 
التنمية  بنك  خالل  من  الأملانية،  احلكومة  من 
منطقة  ف  ال�سناعية  املنطقة  لإن�ساء  الإ�سالمي، 

)اجَلَلمة( ف حمافظة جنني.)13(

اأّما موقع م�سروع املنطقة ال�سناعية ف جنني فيقع 
على بعد 1.6 كيلومرت اإىل الغرب من الطريق رقم 
60، والذي يربط مدينة النا�سرة مبدينتْي جنني 

ونابل�ض.

كانت خمططات اإقامة املنطقة ال�سناعية جاهزة 
قبل عام 2000م، اإّل اأّن »اإ�سرائيل« تراجعت عن 

املن�سور   ،47 العدد  الفل�سطينية،  الوقائع  جريدة   -12
بتاريخ 2003/10/30م.

املن�سور   ،74 العدد  الفل�سطينية،  الوقائع  جريدة   -13
بتاريخ 2007/6/9م.
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الثانية،  النتفا�سة  اندلع  بعد  امل�سروع  تنفيذ 
عترب »�سركة  واعتربت تلك املنطقة غري اآمنة. وتحُ
رة،  ال�سمال ال�سناعية الدولية« هي ال�سركة املطوِّ
ال�سناعية  املنطقة  اإقامة  مل�سروع  واملنفذة 
املذكورة، والتي �ستتم كمرحلة اأوىل على م�ساحة 
ال�سركة  قامت  التي  الأرا�سي  من  دومن   1000
اأ�سحابها. وقد ح�سلت ال�سركة على  ب�سرائها من 
ح�سلت  كما  ال�سناعية،  املنطقة  لإقامة  امتياز 
الفل�سطيني بتخ�سي�ض  الوزراء  على قرار جمل�ض 
املنطقة،  هذه  عليها  قام  �ستحُ التي  الأر�ض  قطعة 
املذكورة  القطعة  ا�ستمالك  القرار  �سمل  وقد 
لإقامة املنطقة ال�سناعية، وح�سلت ال�سركة على 

�سهادة »مطّور« بتاريخ 2000/6/13م.

متت جتزئة تنفيذ م�سروع املنطقة ال�سناعية 
اإىل ثالث مراحل:

التحتية . 1 نية  والبحُ الهيكلي،  املخطط  اإعداد 
لكامل موقع امل�سروع.

اخلدمات، . 2 واأبنية  الإدارة،  اأبنية  اإن�ساء 
ال�سناعية،  املدينة  اإدارة  مكاتب  مثل 
وحمطة  �سحي،  ومركز  اأمني،  ومركز 
ومكاتب  مدين،  دفاع  ومركز  حمروقات، 
لالإدارة احلكومية من مكاتب عمل، و�سمان 
غرفة  ومكاتب  و�سريبة،  وبريد،  اجتماعي 
البنوك،  لفروع  مباٍن  واإقامة  ال�سناعة، 
وتبلغ  والنقل،  التاأمني،  ل�سركات  ومكاتب 
مربٍع،  مرٍت   110.300 لذلك  ة  املحُعدَّ امل�ساحة 

�سيتم تنفيذها على مراحل.
والتي . 3 ال�سناعية:  املن�ساآت  اأبنية  اإقامة 

املحُعّدة  والأبنية  املعدنية،  الهياكل  ت�سمل 
قدر  ويحُ املختلفة،  ال�سناعات  لأغرا�ض 
مرٍت   86.000 بحوايل  م�ساحتها  جمموع 

مربٍع، �سيتم تنفيذها على مراحل.

الأرا�سي  من  م�ساحات  امل�سروع  ف  تتوفر  كما 
هذه  ومبوجب  امل�ستقبلي،  التو�سع  لأغرا�ض 
من  النتهاء  يتم  اأن  املفرت�ض  من  كان  اخلطة؛ 
ف  الأوىل  املجموعة  لتنفيذ  الت�ساميم  اإعداد 
فعاًل،  حدث  الذي  الأمر  2001م،  عام  من  اأيلول 

�سخ النهائية لهذه الت�ساميم.  ومّت ا�ستالم النُّ

املدينة  فاإّن  رة؛  املطوِّ ال�سركة  روؤية  ووفق 
فر�سة   10.000 توفر  �سوف  جنني  ف  ال�سناعية 
عمل مبا�سرة، ومثلها غري مبا�سرة، ومن املتوقع اأن 
ال�سناعات  ف  م�سنع   200 حوايل  املنطقة  �سّغل  تحُ
الغيار،  وقطع  الإلكرتونيات،  و�سناعة  الغذائية، 
و�سناعة  البال�ستيكية،  وال�سناعات  والأنابيب، 

ال�سرياميك، وكافة ال�سناعات الأخرى.)14( 

ب�سوِق  ال�سناعية  املناطق  عالقةحُ 
العمل ف املناطق الفل�سطينية:

بني . 1 عالقة  هناك  النظرية؛  الناحية  من 
حيث  من  ال�سناعية  واملناطق  العمل  �سوق 
ب�سكل  العاملة  الأيدي  على  الطلب  زيادة 
وغري  ال�سناعية،  املناطق  داخل  مبا�سر 
اأّن  كما  ال�سناعية،  املناطق  خارج  مبا�سر 

 www.arabic.pnn.ps الإلكرتوين:  14-املوقع 
. 2008/6/2
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الآثار القت�سادية ل ميكن ح�سرها، لوجود 
اآثاٍر مبا�سرة، واأخرى غري مبا�سرة، ملمو�سة 
واجتماعية.  بيئية،  اآثاٍر  من  ملمو�سة  وغري 
وتعتمد فر�ض العمل على حجم ال�ستثمارات 
 ، اأ�سا�سيٍّ ب�سكل  الت�سدير  وحجم  املتوقعة، 
الأ�سواق  من  الفل�سطينية  ال�سوق  َكون 
ال�سغرية، التي ل ت�ستطيع ا�ستيعاب الإنتاج 

حمليًا. 

اأن . 2 اإىل  الدويل  البنك  تقديرات  �سري  تحُ
املناطق  داخل  مبا�سرة  عمل  فر�سة  هناك 
مربعًا،  مرتًا   20 لكل   9 بن�سبة  ال�سناعية، 
املنطقة  م�ساحة  على  وبناًء  اأنه؛  حيث 
قّدر بـِ 350.000  ال�سناعية ف غّزة، والتي تحُ
فر�سة   17.500 توفري  ف�سيتم  مربعًا،  مرتًا 
عمل  فر�سة  و350.000  مبا�سرة،  عمل 
منتجات  �سدر  �ستحُ اأنها  كما  مبا�سرة،  غري 
خمتلفة بقيمته 400 مليون دولر، و�سي�سل 
اأما  اإىل 500 مليون دولر،  حجم ال�ستثمار 
وفر 10.000  منطقة جنني فمن املتوّقع اأن تحُ
فر�سة عمل مبا�سرة، و15.000 فر�سة غري 

مبا�سرة، ح�سب تقدير البنك الدويل. 

فر�ض . 3 توفري  ف  املبا�سرة  الآثار  اإىل  اإ�سافًة 
حيث  من  مبا�سرة  غري  فر�ض  هناك  عمل، 
خلق الروابط لفر�ض الت�سبيك الهيكلية بني 
وخا�سًة  القت�سادية،  القطاعات  خمتلف 
توقع  القطاعني ال�سناعي والزراعي؛ حيث يحُ
لتلبية  الإن�سائية،  الأن�سطة  تزدهر  اأن 
كذلك  ال�سناعية،  للمناطق  الحتياجات 

النقل،  قطاع  خدمات  على  الطلب  �سيزداد 
يوؤدي  ما  امل�سرفية،  واخلدمات  والت�سويق، 
نية القت�ساد، وت�سريع عملية  اإىل تقوية بحُ

النمّو.

معيقات جناح املناطق ال�سناعية:
ف�سل  توقع  اإىل  املوؤ�سرات  من  العديد  نا  تقودحُ
الفل�سطينية،  الأرا�سي  على  ال�سناعية  املناطق 
املنطقة  جتربة  ف  املعيقات  هذه  وتتمثل 
تثبت  عملية،  كتجربة  غزة  قطاع  ف  ال�سناعية 
توفر  دون  �سناعية  تنمية  اإقامة  ا�ستحالة 
ا�ستقالل �سيا�سي، يتمثل ف ال�سيطرة على الأر�ض، 
متطلبات  يخدم  مبا  بال�ستثمار،  القرار  ّرية  وححُ
لقرارات  الرتهان  دون  الدولة،  ف  التنمية 
الحتالل اأوًل، والذي ي�سعى اإىل اإف�سال اأية بوادر 
مرتهنة  والأخرى  املجالت،  من  اأيٍّ  ف  للتنمية 
بدول العامل اخلارجي، املتمّثلة ف دفاع كّل دولٍة 
اإىل  اإ�سافًة  هذا  املنطقة،  ف  م�ساحلها  عن  منها 

ر منها ما يلي: جمموع من العوامل الأخرى، نذكحُ

لتلك . 1 ال�سلبية  والأ�سرار  الآثار  حجم 
نتيجة  البيئية،  الآثار  واأهمها  املناطق، 

الن�ساط ال�سناعي. 

التي . 2 والت�سريعات  القوانني  توّفر  عدم 
ا�ستثماري  ومناٍخ  فر�ٍض،  خلق  على  ت�ساعد 
الذي  القانوين،  الو�سع  حيث  من  منا�سب، 
واللتزامات،  والأحكام،  الن�ساط،  َيحكم 

والإ�سالح القت�سادي، والجتماعي. 
عدم توفر التمويل الاّلزم لإجراء الدرا�سات . 3
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املناطق  لإن�ساء  واملتكاملة  الاّلزمة،  الأولّية 
ال�سناعية. 

ال�سلطة . 4 بني  اتفاٍق  اإىل  التو�سل  ر  تاأخُّ
الفل�سطينية و»اإ�سرائيل« فيما يخ�ّض حّرية 
وانعدام  والت�سدير،  اخلام،  للمواد  النقل 

حرية حركة الأيدي العاملة.

ال�سناعية . 5 املناطق  برنامج  تنفيذ  ارتباط 
بالقرارات   - منها  احلدودية  وخا�سًة   -
هذه  يجعل  ما  الإ�سرائيلية،  ال�سيا�سية 
والتقلبات  للمواقف  عر�سًة  املناطق 
بعملية  املتعلقة  واخلالفات  ال�سيا�سية، 
فر�ض  عيق  يحُ الرتباط  وهذا  ال�سالم، 
لدى  الت�ساوؤم  روح  ويعّزز  ال�ستثمار، 

امل�ستثمرين، وخا�سًة الأجانب منهم. 

�سعوبة جلب ال�ستثمار؛ نتيجة عدم و�سوح . 6
الإجرائية،  والتعقيدات  ال�سلمية،  احللول 
الأوىل  املرحلة  ف�سل  وبالتايل  والقانونية، 

للم�سروع.

مع . 7 تتوافق  ل  ال�سناعية  امل�ساريع  طبيعة 
العاملة،  الأيدي  لدى  املتوفرة  املوؤهالت 
خرجت  والتي  العمل،  عن  العاطلة  خا�سًة 
الإغالقات  نتيجة  العمل  �سوق  من  اأ�سا�سًا 
الإ�سرائيلية، وهم من ذوي اخلربة ف جمال 
البناء، ما يعني وجود بطالة هيكلية، لعدم 
للموؤهالت  امل�ستحدثة  الوظائف  مالَءمة 

املتوفرة.

اإّن م�سروع املناطق احلدودية م�سروع م�سرتك . 8

امل�سروع  هذا  وجناح  اأطراف،  عّدة  بني 
وتعاون،  ان�سجام،  على  كبري  ب�سكل  يعتمد 
ال�سلطة  خا�سًة  الأطراف،  كافة  والتزام 
وكذلك  الإ�سرائيلي،  واجلانب  الفل�سطينية، 
للم�سروع،  دعمها  حيث  من  املانحة،  الدول 
َكون  ال�سناعية،  للمنتجات  اأ�سواقها  وفتح 
ب�سكل  الت�سدير  ت�ستهدف  املناطق  هذه 
يبقى  واحلا�سم  الأهم  ور  الدَّ لكن   ، اأ�سا�سيٍّ
�سمان  من  بدَّ  فال  الإ�سرائيلي،  اجلانب  بيد 
الإنتاجية  العملية  مدخالت  تنقل  حرية 
الأ�سخا�ض  حركة  وكذلك  وخمرجاتها، 
اأّما  املناطق،  تلك  واإىل  من  العاملة  والقوى 
على  َدورها  فيقت�سر  الفل�سطينية  ال�سلطة 
ت�سهيل ال�ستثمار، وتعديل القوانني املالئمة 
قانون  ال�سلطة  اأ�سدرت  حيث  وامل�سجعة، 

ت�سجيع ال�ستثمار ف هذا املجال.

ال�سناعية  املنطقة  حتقيق  معيقات 
لأهدافها ف جنني:

تربز  املعيقات  من  جمموعة  فاإّن  ال�سدد،  هذا  وف 
ول دون حتقيق الأهداف املن�سودة من  هنا، قد حتحُ

اإقامة املنطقة ال�سناعية ف جنني، من اأهّمها:
بالقرارات . 1 ال�سناعية  املنطقة  عمل  ارتهان 

الإ�سرائيلية، وانحبا�سها ف روؤيتها الأمنية، 
على  �سيا�سية  ك�سغوطات  وا�ستخدامها 
ت�ساوؤًل  ثري  يحُ الذي  الأمر  الفل�سطينيني، 
املنطقة  اإقامة  من  املحتملة  اجلدوى  حول 
ال�سناعية، وقدرتها على ال�ستمرار بطاقتها 
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اإىل عدم  اإ�سافًة  الت�سغيلية كما هو متوقع، 
التزام »اإ�سرائيل« باتفاق باري�ض وملحقاته، 
ني  بحُ جمركي  احتاد  �سبه  ي�سكل  والذي 
التبادل  هي:  رئي�سة  اأ�س�ض  ثالثة  على 
معيقات  دون  الطرفني  بني  احلر  ال�سلعي 
الطرفني  تبّني  جمركية،  غري  اأو  جمركية 
واللتزام  واحدة،  جمركية  لتعرفة 
التخلي�ض  ف   )Revenue Sharing( مببداأ 
»اإ�سرائيل«  تقوم  ما  وعادًة  اجلمركي. 
ب�سكل  املذكورة  الأحُ�س�ض  لهذه  متكرر  بخرق 
والت�ساوؤلت  ال�سكوك  ثري  يحُ مما  كامل)15(، 
وفق  العمل  ف  ال�ستمرار  اإمكانية  حول 
هذه التفاقية، وهو ما �سينعك�ض �سلبًا على 
ّرة على ت�سويق  قدرة املنطقة ال�سناعية احلحُ
الفل�سطينية  ال�سادرات  �سكل  وتحُ منتجاتها، 
من   %80  -  %70 ن�سبته  ما  »اإ�سرائيل«  اإىل 
هذه  ومتّر  الفل�سطينية،  ال�سادرات  جممل 
عرب  اخلارجية  الأ�سواق  اإىل  ال�سادرات 
املرافق الإ�سرائيلية، وقد قل�ست »اإ�سرائيل« 
والتي  الفل�سطينية  الواردات  على  اعتمادها 
كانت  اأن  بعد   ،%1 حوايل  اإىل  و�سلت 
علمًا   ،%8 حوايل  اإىل  ت�سل  ال�سابق  ف 
ال�سوق  �سكل  تحُ الفل�سطينية  الأرا�سي  باأن 
الوليات  بعد  الإ�سرائيلية  لل�سادرات  الثانية 

15- درا�سة مقدمة اإىل موؤمتر احلوار الوطني القت�سادي. 
www.nedp.ps

املتحدة)16(

بالتفاقيات . 2 »اإ�سرائيل«  اعرتاف  عدم 
الوطنية  ال�سلطة  توقعها  التي  التجارية 
من  َيحدُّ  ما  اأخرى،  اأطراف  مع  الفل�سطينية 
مزايا  من  ال�ستفادة  على  ال�سلطة  قدرة 
اأثرًا  ترتك  �سوف  والتي  التفاقيات،  هذه 
�سلبيًا على م�ستوى التوقعات ف جناح اإقامة 

املناطق ال�سناعية احلرة. 

ت�سدير . 3 لغاية  املطلوبة  التكلفة  معايري 
ال�سناعية  املنطقة  ف  ال�سناعي  الإنتاج 
مبقايي�ض  تكون  اأن  يجب  والتي  احلرة، 
موا�سفات  وفق  حتديدها  يتم  ومعدلت 
وت�سويقية،  واإن�سانية،  وهند�سية،  فنية، 
العلمي  الأ�سلوب  با�ستخدام  واقت�سادية، 
كميات  من  املنتج  احتياجات  تقدير  ف 
العمل  واأ�سعارها، وكميات و�ساعات  اخلامات 
املبا�سر، ومعدلت الأجور، وكميات اخلدمات 
املنتج،  اإمتام  عملية  تتطلبها  التي  الأخرى 
منها،  بن�سيبه  املنتج  حتميل  ومعدلت 
معايري  وفق  التكلفة  معايري  ت�سنيف  ويتم 
حتديدها  يتم  والأخرية  ومثالية،  اأ�سا�سية، 
مل�ستوى مثايل اأو نظري للكفاية، وبذلك فهي 
مثالية،  عمل  وظروف  اأداء  م�ستوى  تعك�ض 

ف  اخلا�ض  القطاع  ومتطلبات  الإ�سرائيلية  املحُعيقات   -16
اإىل  مقدمة  ورقة  الراهن،  ال�سيا�سي  الو�سع  ا�ستمرار  ظل 

موؤمتر احلوار الوطني القت�سادي. 
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العملية)17(،  الناحية  من  تتحقق  ما  نادرًا 
اأن  خا�سًة  الإنتاج،  تكلفة  يرفع  الأمر  هذا 
من  �ستكون  امل�ستخدمة  اخلام  املواد  اأغلب 
يخلق  مما  عالية،  بتكلفة  وهي  »اإ�سرائيل« 
ف  املناف�سة  على  املنتج  قدرة  ف  �سعوبة 

الأ�سواق العاملية.

قطاع . 4 ف  ال�سناعية  املنطقة  جتربة  تعترب 
غزة، والتي اأحُقيمت بالقرب من معرب )اإيرز( 
مع »اإ�سرائيل« كنموذج، وكاأداة قيا�ض قادرة 
على التنبوؤ اإىل حٍد كبري مبدى جناح اأهداف 
ف  �ستقام  التي  رة  احلحُ ال�سناعية  املنطقة 
املعابر  اإغالق  انعك�ض  فقد  جنني،  حمافظة 
ال�ستثمارية  امل�ساريع  اأهّم  على  التجارية 
غزة  منطقة  وهي  �سلبًا،  غزة  قطاع  ف 
عام  ف  فيها  العمل  بداأ  التي  ال�سناعية، 
1999م، والتي ت�سم 45 م�سنعًا، اأحُغلقت كلّيًا، 
ومل يعْد هناك اأي م�سنع يعمل فيها، كما اأن 
العديد من اأ�سحاب هذه امل�سانع يعمل حاليًا 
ال�سناعية  باملنطقة  ارتباطاته  اإنهاء  على 
ف حماولة للحاق بزبائنهم وعدم فقدانهم، 
لنقل  امل�ستمرة  حماولتهم  خالل  من  وذلك 
من   %30 باأن  علمًا  اخلارج،  اإىل  ن�ساطهم 
باإجراءات  با�سروا  امل�سانع  هذه  اأ�سحاب 

الهجرة.

رت تكلفة م�سروع منطقة غزة ال�سناعية . 5 دِّ قحُ
بنحو 30 مليون دولر، نّفَذ فعليًا منه املرحلة 

ال�سناعية.  التكاليف  واآخرون.  حممد  اأحُ�سامة  زكي،   -17
جامعة القاهرة: م�سر، 1995م. �ض220.

وا�ستهدف  دولر،  مليون   18 بكلفة  الأوىل 
امل�سروع ت�سغيل نحو 25 األف عامل، ف حني 
ال�سنوات  خالل  ت�سغيله  مت  ما  اإجمايل  اأن 
هذا  وانخف�ض  عامل،   2500 نحو  املا�سية 
العدد عام 2008م اإىل 1800 عامل، ليوا�سل 
من  الأوىل  ال�ستة  الأ�سهر  خالل  انخفا�سه 
وهذا  عامل)18(،   300 اإىل  2009م  عام 
اإقامة  ف  التفكري  على  بظالله  لقي  يحُ الأمر 
حيث  احلرة،  ال�سناعية  املناطق  م�ساريع 
باأي اتفاق، وجتعله  »اإ�سرائيل« ل تلتزم  اأن 
مرهونًا بروؤيتها اأحادية اجلانب، مما يحّول 

م�ساريع املناطق ال�سناعية اإىل مغامرة.

اإقامة  من  املحتملة  البيئية  الآثارحُ 
املنطقة ال�سناعية ف جنني:

املنطقة  ف  ال�سناعية  الن�ساطات  طبيعة  اإّن 
املطورة  ال�سركة  عنها  اأعلنت  والتي  ال�سناعية، 
اآثارًا  ترتك  الدولية«  ال�سناعية  ال�سمال  »�سركة 
بيئية �سلبية، �سواًء ف رفع ن�سبة تلوث الهواء، اأو 
تلوث املياه، اإ�سافًة اإىل التلوث املتعلق بال�سو�ساء، 
وهذه ال�سناعات تت�سمن: )ال�سناعات الغذائية، 
والأنابيب،  الغيار،  وقطع  والإلكرتونيات، 
وال�سناعات البال�ستيكية، و�سناعة ال�سرياميك(؛ 
وبغ�ض ال�سناعات الأخرى التي مل يتم حتديدها، 
فمن امل�سادر الرئي�سة لتلوث الهواء بثاين اأك�سيد 
النيرتوجني؛ هو انبعاث عوادم املركبات، وم�سانع 

18- ماهر الطباع، تقارير اقت�سادية خا�سة، اآب 2009م.
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با�ستخدام  تعمل  التي  وال�سناعات  الطاقة، 
درا�سة  باحثون  اأجرى  فقد  الأخرى،  املحروقات 
ف  امل�ست�سفيات  دخلوا  قد  كانوا  اأ�سخا�ض  حول 
2000م   -  1997 اأعوام  بني  ما  الواقعة  الفرتة 
وهي  تايوان،  مدن  اأكرب  ثاين  )كاو�سيوجن(؛  ف 
منطقة ترتفع فيها ن�سبة التلوث الهوائي؛ نتيجة 
وجود عدد �سخم من امل�سانع على اأر�سها. وذكرت 
نتائج هذه الدرا�سة اأن ارتفاع معدلت تلوث ثاين 
اأك�سيد النيرتوجني، واجلزيئات ف الهواء ارتبط 
دخلوا  الذين  اأعداد  ف  كبرية  بزيادة  بالتوازي 
الدماغية«)19(،  »اجللطة  من  للعالج  م�ست�سفيات 
ويوؤدي التلوث - وخا�سًة التلوث الهوائي والتلوث 
قلة  اأو  الزراعية،  املحا�سيل  تلف  اإىل   - املائي 
تت�سبب  امللوثة  النباتات  اأن  كما  اإنتاجها)20(، 

باإحلاق ال�سرر بالإن�سان اإذا تناولها.

الآثارحُ الجتماعية املرتتبة على 
اإقامة املنطقة ال�سناعية ف 

حمافظة جنني:
من . 1 الإنتاج:  عالقات  ف  املفاجئ  ل  التبدُّ

عالقات  ف  مفاجئ  تغري  يطراأ  اأن  املتوقع 
وجه  على  اجللمة  منطقة  ف  الإنتاج 

19- ال�سنهوري، اأحمد حممد واآخرون. اخلدمة الجتماعية 
القاهرة:  والن�سر،  للطباعة  مارينا  دار  البيئة.  وحماية 

م�سر، 1990م. �ض30.
والبيئة.  الهوائي  التلوث  اإبراهيم.  طلعت  الأعرج،   -20
1999م.  م�سر،  القاهرة:  للجميع،  القراءة  مهرجان 

�ض13- 14.

اخل�سو�ض، حيث اأن فقدان م�ساحة زراعية 
الأرا�سي  من  دومن   2000 بحوايل  تقدر 
من   %40 ت�سكل  وهي  اخل�سبة،  الزراعية 
اأرا�سي هذه القرية، �سوف ي�سع الأحُ�سر التي 
موقف  اأمام  الأرا�سي  هذه  ف  تعمل  كانت 
جديد ومفاجئ، حيث اأن بع�سها كان يعتمد 
هذه  ف  الزراعي  العمل  على  اأ�سا�سي  ب�سكل 
عليها  يعتمد  كان  الآخر  والبع�ض  الأرا�سي، 
ب�سكل جزئي وم�ساند؛ )�سكل العمل الأ�سري 
ف الأرا�سي الزراعية(، بحيث اأ�سبحت هذه 
الزراعي،  الإنتاج  عالقة  اإطار  خارج  الأ�سر 
الذي كان يعتمد على بيع املنتجات الزراعية 
الكتفاء  ولأهداف  جتارية،  لأغرا�ض 
الذاتي، ومل يعد بالإمكان ر�سم �سكل عالقات 
فالفرتا�ض  الأ�سر،  لهذه  اجلديدة  الإنتاج 
القائم على عمل اأفراد الأ�سر �سمن املنطقة 
هنا  احلديث  يكون  وبالتايل  ال�سناعية، 
الزراعي  الإنتاج  عالقات  من  النتقال  عن 
غري  اأمر  هو  ال�سناعي  الإنتاج  عالقات  اإىل 
موؤكد، فاخلربة العملية املرتاكمة لدى هذه 
الأ�سر هي خربة ف العمل الزراعي، فيما اأن 
والتي  ّرة،  احلحُ ال�سناعية  املنطقة  ف  العمل 
اأن تعمل مب�ستويات تكنولوجية  املتوقع  من 
عالية؛ حتتاج اإىل خربة عالية ونوعية، قد 
ل ميتلكها اأفراد تلك الأحُ�سر، الأمر الذي قد 
حتتاج  ونف�سيًا  اجتماعيًا،  اغرتابًا  حِدث  يحُ
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يتم  حتى  منها،  للخروج  طويلة  فرتة  اإىل 
التكيف �سمن عالقات الإنتاج اجلديدة التي 

فر�سها هذا التغري املفاجئ. 

احليازة . 2 متلك  كانت  التي  الأ�سر  ت�سطر  قد 
املنطقة  عليها  �ستقام  التي  الزراعية 
اأو  الداخلية  الهجرة  اإىل  ال�سناعية، 
عن  بحثها  لحتمالية  وفقًا  اخلارجية، 
الزراعي،  القطاع  نطاق  خارج  عمل  فر�ض 
مثل  على  احل�سول  ت�ستطع  مل  اإذا  خا�سًة 
املنوي  ال�سناعية  املنطقة  ف  الفر�سة  هذه 
الإنتاج  ف  اخلربة  توفر  لعدم  اإقامتها، 

ال�سناعي .. كما اأ�سرنا.

معاك�سة . 3 هجرة  هناك  تكون  اأن  املتوقع  من 
على  �ستقام  التي  )اجللمة(،  منطقة  اإىل 
اأرا�سيها املنطقة ال�سناعية، وباأعداد كبرية، 
�ست�سكل منطقة جذب، مما  اأنها  على اعتبار 
يوؤدي اإىل �سكن اأ�سر جديدة وباأعداد كبرية 
ن�ساط  يتبعه  �سكاين،  اكتظاظ  اإىل  توؤدي 
من  تبّقى  ما  على  يق�سي  اأن  ميكن  عمراين، 
الأرا�سي الزراعية، كما يتوقع اأن يوؤدي هذا 
الأرا�سي  اأ�سعار  ف  حاد  ارتفاع  اإىل  الأمر 

لأغرا�ض ال�ستثمار ف قطاع البناء.
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النتائــج:
باأية . 1 الإ�سرائيلي  اللتزام  عدم  عترب  يحُ

اأهم  من  الفل�سطيني،  اجلانب  مع  اتفاقات 
الأهداف  �ض  قوِّ تحُ اأن  ميكن  التي  العوامل 
املنطقة  م�سروع  اإقامة  من  املرجّوة 
الذي  الأمر  جنني،  حمافظة  ف  ال�سناعية 
ف  القت�سادي  الو�سع  على  �سلبًا  �سينعك�ض 
الفل�سطيني  القت�ساد  وعلى  املحافظة، 
ف  ال�سناعية  املنطقة  جتربة  فف�سل  ككل، 
ف  الإ�سرائيلي  اجلانب  وحتّكم  غزة،  قطاع 
حتدث  التي  املتكررة  والإغالقات  املعابر، 
حالة  اإىل  بالإ�سافة  والآخر،  احلني  بني 
�سلبي  ب�سكل  توؤثر  �سوف  ال�ستقرار،  عدم 

على هذا امل�سروع.

2 . - اخل�سبة  الزراعية  الأرا�سي  حتويل  اإّن 
التي هي جزٌء من �سهل مرج بن عامر - اإىل 
اأرا�ٍض للم�ساريع ال�سناعية؛ هو مبثابة تعٍدّ 
على الأرا�سي الزراعية، التي ت�ساهم ف خلق 
حالة من عدم التوازن بني كافة القطاعات 
اأظهرت  اأنها  كما  الفل�سطينية،  القت�سادية 
عجز قانون الزراعة الفل�سطيني عن حماية 
القانون  هذا  باأن  علمًا  الزراعية،  الأرا�سي 
القانونية  احلماية  توفري  اأجل  من  اأحُقّر  قد 

للقطاع الزراعي.

بني . 3 ن�سبيًا  كبرية  متا�ض  م�سافة  هناك 
وتقع  الأخ�سر،  واخلط  جنني  حمافظة 
ال�سرقية،  ال�سمالية  جهات؛  ثالث  ف 
يعني  ما  الغربية،  وال�سمالية  وال�سمالية، 
املنطقة  لإقامة  وا�سعة  خيارات  وجود 

من  بدًل  زراعي،  غري  موقع  ف  ال�سناعية 
املنطقة الزراعية اخل�سبة.

اإن اتخاذ قراٍر ب�ساأن ا�ستخدام اأرا�سي �سهل . 4
ميكن  ل  �سناعية،  لأغرا�ض  عامر  بن  مرج 
القت�سادية  اجلدوى  حل�سابات  يخ�سع  اأن 
اأخرى  لعتبارات  يخ�سع  بل  التقليدية، 
باإقامة  املتعلقة  النتائج  �سبابية  اأهمها: 
امل�ساحات  حمدودية  ال�سناعية،  املنطقة 
الزراعية، وتراجعها امل�ستمر لأ�سباب تتعلق 
الرتكيز  و�سرورة  الإ�سرائيلية،  باملمار�سات 
على الإنتاج الزراعي اأمام حمدودية ال�سوق 
الفل�سطينية، واحلفاظ على الأمن الغذائي، 

ف ظل ندرة الأرا�سي الزراعية.

ال�سناعية . 5 املنطقة  م�سروع  اإقامة  اإن 
�سمن  يندرجحُ  جنني،  حمافظة  ف  احلرة 
ت�سجيع  على  تقوم  اقت�سادية  ا�سرتاتيجية 
واجه  ال�سادرات الفل�سطينية، الأمر الذي يحُ
العديد من املعيقات، مثل حمدودية القدرة 
التكلفة،  ارتفاع  عن  الناجمة  التناف�سية 
وامل�ستلزمات  اخلام،  املواد  توفر  وعدم 
مبوا�سفات  واللتزام  حمليًا،  ال�سناعية 
اعرتاف  وعدم  للمنَتج،  اجلودة  عالية 
بني  التجارية  بالتفاقيات  »اإ�سرائيل« 

الفل�سطينيني والدول الأخرى.

املايل( . 6 وغري  )املايل  الدويل  الدعم  عترب  يحُ  
العنا�سر  اأحد  الفل�سطيني؛  لالقت�ساد 
الفل�سطيني،  القت�ساد  حتفيز  ف  الرئي�سة 
وهذا الدعم مل يكن موّجهًا للقطاع ال�سناعي 
القطاعات  لكافة  توجيهه  مّت  بل  فقط؛ 
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القت�سادية وغري القت�سادية.
ن�سبيًا . 7 كبرية  اجتماعية  تكلفة  توجد 

ف  الإنتاج  عالقات  ف  املفاجئة  للتغريات 
ب�سكل  جنني  وحمافظة  )اجللمة(،  منطقة 
عام، والتي قد تنجم عن التحول من الإنتاج 
الزراعي للكثري من الأ�سر اإىل اأ�سكال اأخرى 
من الإنتاج، غري وا�سحة الجتاه، بالإ�سافة 
خارج  اإىل  لالأحُ�سر  حمتملة  هجرة  اإىل 
املنطقة، وهجرة وافدة اإىل املنطقة نف�سها.

ف . 8 �سكاينٌّ  اكتظاٌظ  يحدث  اأن  املتوقع  من 
ال�سناعية،  املنطقة  من  ربها  لقحُ املنطقة، 
ف  عديدة  اإ�سكاليات  �سيخلق  الذي  الأمر 
والوافدين  الأهايل  بني  التكيف  �سرعة 
التوقعات بارتفاع  اإىل  اإ�سافًة  اإىل املنطقة، 
ف  البناء  لأغرا�ض  الأرا�سي  اأ�سعار  ف  حاد 
�سكان  بع�ض  غري  �سيحُ الذي  الأمر  املنطقة، 
بيع  نحو  التوجه  من  مزيد  اإىل  املنطقة 
الأرا�سي التي ميلكونها، والنتقال لل�سكن ف 

مناطق اأخرى ف بيوت باأ�سعار اأقل.

املنطقة . 9 عن  ال�سكنية  املنطقة  تبعد  ل 
يعني  مما  قليلة،  م�سافة  �سوى  ال�سناعية 
بكافة  البيئي  التلوث  لأ�سرار  التعر�ض 
امل�سانع،  من  املت�ساعدة  فالغازات  اأ�سكاله، 
والتي يبلغ عددها 200 م�سنع؛ �سوف ت�ساهم 
ف زيادة ن�سبة تلوث الهواء، كما اأن خملفات 
هذه امل�سانع �سوف تزيد من ن�سبة تلوث املياه 
ارتفاع  اإىل  و�ستوؤدي  والرتبة،  اجلوفية، 
اأ�سوات  عن  الناجم  ال�سو�ساء؛  م�ستوى 

الآلت و�سيارات النقل وغريه؛ ب�سكل كبري.
املخلفات . 10 عن  الناجت  التلوث  خالل  من 

الأرا�سي  خ�سارة  تكون  لن  ال�سناعية؛ 
التي  بامل�ساحات  فقط  حمدودة  الزراعية 
بل  ال�سناعية؛  املنطقة  عليها  �ستقام 
�ستتعّداها اإىل جممل الأرا�سي الزراعية ف 
املنطقة، والتي �ستتاأثر �سلبًا من خالل تلوث 
اأ�سعاف  اأن  ما يعني  واملاء، والرتبة،  الهواء، 
الأرا�سي  من  ال�سناعية  املنطقة  م�ساحة 
لالإنتاج  مالئمة  غري  �ست�سبح  الزراعية 

الزراعي.

من . 11 ال�سناعية  املنطقة  قرب  ذريعة  اإّن 
املجاورة،  والدول  »اإ�سرائيل«  مع  احلدود 
الأرا�سي  باأخ�سب  للت�سحية  مربرًا  لي�ست 
ال�سفة  اأرا�سي  جممل  اأن  حيث  الزراعية، 
التجارية  املنافذ  من  قريبة  هي  الغربية 
م�ساحة  ل�سغر  نتيجًة  اخلارجي،  العامل  مع 

ال�سفة الغربية.

كافة . 12 »اإ�سرائيل«  ترف�ض  اأن  غريبًا  لي�ض 
الفل�سطيني  اجلانب  من  املطروحة  املناطق 
ك�سيا�سة  وذلك  الزراعية،  املناطق  با�ستثناء 
للقطاع  التدمري  من  ملزيد  اإ�سرائيلية 
دار  يحُ اأن  املمكن  من  الذي  الزراعي، 
مقومات  من  عترب  ويحُ تامة،  با�ستقاللية 
اأر�سه،  فوق  الفل�سطيني  لل�سعب  ال�سمود 
مقومات  ترتهن  لقطاع  التحول  مقابل 
الإ�سرائيلي،  الطرف  باأيدي  فيه  النجاح 
وبالتايل  املنافذ،  على  ال�سيطرة  نتيجة 
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هذا  وخمرجات  مدخالت  م�ستقبل  حتديد 
القطاع ف حلظة، كما حدث - ويحدث حاليًا 
- ف حركة ال�سترياد والت�سدير، والتدمري 
اإعادة  يحتاج  التي  التحتية  للبنية  املربمج 

تاأهيلها اإىل �سنوات.

اإن�ساء . 13 ب�سهولة  رة  املطوِّ ال�سركات  تذرع  اإّن 
ال�سهلية  املناطق  ف  التحتية  نية  البحُ
الزراعية، الذي يوؤدي اإىل تقليل التكاليف 
على  �ستخدم  وتحُ واحدة،  ملرة  دفع  تحُ التي 
وّزع على مدى فرتة الإنتاج،  فرتات طويلة، وتحُ
ما يعني توّفر فر�سة تعوي�سها، كل ذلك لي�ض 
التي  الزراعية،  املناطق  تدمري  اأمام  مربرًا 

�سيتّم خ�سارتها اإىل الأبد.

ال�ستخدام . 14 اإىل  العودة  املمكن  غري  من 
الزراعي لتلك الأرا�سي ف حال ف�سل م�ساريع 

املناطق ال�سناعية.

لي�ض من املوؤّكد حّل م�سكلة البطالة الناجتة . 15
عن الإغالقات الإ�سرائيلية من خالل اإن�ساء 
توافق  عدم  ظّل  ف  ال�سناعية،  املناطق 
العاملة  الأيدي  من  املطلوبة  املوؤهالت 
ال�سناعة،  جمال  ف  املطلوب  مع  املحلية 
البناء  جمال  ف  هي  العاملة  الأيدي  َكون 

والت�سييد، وبالتايل هناك بطالة هيكلية.

ف حال مت النتقال لل�سناعات الفل�سطينية . 16
من مواقعها احلالية اإىل املناطق ال�سناعية، 
م�ستحدثة  عمل  فر�ض  هناك  تكون  فلن 

ت�ساهم ف حل م�سكلة البطالة.

ال�سناعية . 17 املناطق  م�ساريع  تنفيذ  يخلقحُ 
ف  ال�ستقرار  وعدم  �سعبة،  ظروف  ظل  ف 

ويوؤثر  للمخاطرة،  كبريًا  جماًل  فل�سطني، 
�سلبًا على جلب ال�ستثمارات، حيث لن جتد 

ال�سدى املنا�سب من امل�ستثمرين.  
ال�سناعية . 18 املنطقة  م�سروع  جناح  يحتاج 

الأطراف:  كافة  اإرادة  توفر  اإىل  ّرة  احلحُ
والإ�سرائيلية،  والدولية،  الفل�سطينية، 
جناح  حتكم  متغريات  هنالك  اأن  حيث 
�سيطرة  نطاق  خارج  اأهّمها  امل�سروع، 
القانوين،  كالإطار  الفل�سطينية،  ال�سلطة 
واحلوافز املقّدمة، وم�سادر التمويل، واملعابر 

احلدودية. 

�سيوفرها، . 19 التي  العمل  فر�ض  عدد 
البطالة،  م�سكلة  حل  ف  فعاًل  وم�ساهمتها 
حيث  لها،  الرتويج  يتم  التي  بال�سورة  لي�ض 
بالغ فيها، وهي  اأن الأعداد املقدرة للت�سغيل محُ
حتتاج اإىل فرتة زمنية طويلة لتحقيقها، اإذ 
نيت التقديرات على افرتا�ض حت�ّسن و�سع  بحُ
فر�ض  وجود  وبالتايل  ال�سلمية،  العملية 

ا�ستثمار عالية.

من املتوقع حدوث ظاهرة ا�ستبدال العاملني . 20
فر�ض  اأن  يعني  ما  توطينهم،  واإعادة 
خا�سة  جدًا؛  �سئيلة  امل�ستحدثة  العمل 
ف  العاملة  الأيدي  بتحويل  املتعلقة  تلك 
ال�سناعية،  املناطق  تلك  اإىل  »اإ�سرائيل« 
العاملة  املن�ساآت  انتقال  حال  ف  كذلك 
وبالتايل  املناطق،  تلك  اإىل  الفل�سطينية 

عدم ا�ستحداث فر�ض عمل جديدة.

املنتظم . 21 غري  اخلارجي  التمويل  اعتماد  اإّن 
للمناطق ال�سناعية يجعل الربنامج والنجاح 
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القرارات  ف  للتقلبات  عر�سة  تنفيذه  ف 
للمولني، مما ينعك�ض على موقف  ال�سيا�سية 
امل�ستثمرين من حيث التخوف من ال�ستثمار 

ف تلك املناطق.

القدرة . 22 وعدم  املحلية،  ال�سوق  حجم  �سغر 
اإمكانية  و�سعف  املنتجات،  ا�ستيعاب  على 
القطاع  تطور  اأمام  عائقًا  �سيكون  الت�سدير، 
متطلبات  توفر  عدم  كذلك  ال�سناعي، 
عزوف  يخلق  مما  امل�ساريع،  اأ�سحاب 
املناطق  وجود  اأن  يعني  وهذا  امل�ستثمرين، 
بتطوير  كفياًل  لي�ض  وحده  ال�سناعية 

ال�سناعة.

على . 23 يعتمد  ال�سناعية  املناطق  جناح  مدى 
ومدى  امل�ساحة،  اإجمايل  من  اإ�سغالها  مدى 
الإنتاج  زيادة  ف  املناطق  تلك  م�ساهمة 
ال�سناعي، وعدد فر�ض العمل التي توفرها، 
كذلك معدل العائد على ال�ستثمار، وجميع 
خالل  من  عك�سها  ثبت  املوؤ�سرات  هذه 
التجربة للمنطقة ال�سناعية ف قطاع غزة.

من . 24 قليلة  ن�سبة  فاإّن  الدول؛  جتارب  ح�سب 
املناطق  ف  توطنت  ال�سناعية  امل�ساريع 
القوى  من  قليلة  ن�سبة  اأن  كما  ال�سناعية، 
املناطق  ف  ا�ستخدامها  يتم  العاملة 
الإجمايل  الأثر  فاإن  لذلك  ال�سناعية، 
اأن  بال�سرورة  لي�ض  كذلك  حمدودًا،  �سيكون 
ال�ستخدام  على  ال�سناعية  املناطق  تعمل 
اأثر  اأّن  كما  القت�سادية،  للموارد  الأمثل 
�سناعات  ت�سجيع  ف  ال�سناعية  املناطق 
كان  ال�سناعية  املناطق  خارج  جديدة 
ال�سناعية  املناطق  اأن  اإىل  اإ�سافًة  حمدودًا، 
ا�ستقطاب  حققت جناحًا حمدودًا ف جمال 
الريفية،  للمناطق  �سناعية  م�ساريع 
الـ  درا�سة  ح�سب  وذلك  احل�سرية،  و�سبه 

.)UNIDO(
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الّتو�سيات:
املنطقة . 1 اإن�ساء  عن  النظر  �سرف  �سرورة 

الزراعية،  الأرا�سي  على  ال�سناعية 
اأرا�سي �سهل مرج  والعدول عن قرار اعتماد 
عن  والبحث  امل�سروع،  هذا  لإقامة  عامر  بن 
حمافظة  ف  كانت  �سواًء  بديلة،  مناطق 
جنني، اأو ف حمافظات اأخرى، والإبقاء على 
طبيعة ال�ستخدام الزراعي لهذه الأرا�سي، 
زيادة  باجتاه  �سيا�سة  وانتهاج  وت�سجيعه، 
اجلدوى  م�ستوى  لرفع  العمودي  الإنتاج 
القت�سادية ل�ستخدامها الزراعي، واأن تتم 
الإ�سرائيلي  اجلانب  على  ال�سغوط  ممار�سة 
ب�ساأن اختيار املناطق املر�سحة غري الزراعية 
الت�سرع  وعدم  ال�سناعية،  املنطقة  لإقامة 
على  تقوم  التي  »اإ�سرائيل«؛  �سيا�سة  بقبول 
املنطقة  ب�ساأن  ت�سييق اخليارات، كما حدث 

ال�سناعية ف جنني.

ومنطقي . 2 جديد  ت�سنيف  على  العتماد 
الأرا�سي اخل�سبة وغري اخل�سبة،  ّيز بني  ميحُ
لغر�ض  منها  اخل�سب  ا�ستخدام  ويح�سر 
على  التعديالت  واإجراء  فقط،  الزراعة 
يخدم  ب�سكل  وحتديثه  الزراعة،  قانون 
الأوىل،  بالدرجة  الزراعي  القطاع 
 ،)8( املادة  من   )2( الفقرة  اإلغاء  وخا�سة 
يفتح  الذي  ال�ستثناء  على  تن�ّض  والتي 
لأرا�ٍض  زراعية  غري  ل�ستخدامات  املجال 
اأن  ف  �سرورة  هناك  اأن  كما  زراعية، 
الوا�سح؛ حترمي  بالن�ض  التعديالت  تت�سمن 

»ال�سرتاتيجية  الأرا�سي  بع�ض  ا�ستخدام 
ال�سناعية،  مثل منطقة )اجللمة(  زراعيًا«، 
باأي  بها  الت�سرف  وعدم  اأخرى،  لأغرا�ض 
يحدد  جدول  بها  يرفق  واأن  كان،  �سكل 
وم�ساحاتها،  الزراعية،  املنطقة  ا�سم  فيه 
البيانات، حتى ل  وحدودها، وغري ذلك من 
فتح املجال لال�ستخدام غري الزراعي لتلك  يحُ

الأرا�سي. 

مع . 3 تدريجيًا  الرتهان  فك  على  العمل   
جتنب  وحماولة  الإ�سرائيلي،  القت�ساد 
معه  اقت�سادية  اتفاقيات  باأية  الرتباط 
�سرورة  يتطلب  وهذا  ميكن،  ما  باأق�سى 
القطاعات  كافة  بني  التوازن  على  الرتكيز 
مع  الفل�سطينية،  الأرا�سي  ف  القت�سادية 
اأ�سكاله،  بكافة  الزراعي  الإنتاج  ت�سجيع 
وانتهاج �سيا�سة اقت�سادية تقوم على اإحالل 
ال�سادرات،  ت�سجيع  من  بدًل  الواردات 
كما   - الواردات«  »اإحالل  �سيا�سة  اأّن  حيث 
ال�سوق  مع  اأكث  تتنا�سب   - واأ�سرنا  �سبق 
الفل�سطينية مبوا�سفاته اخلا�سة، من حيث 
املعابر،  »اإ�سرائيل« ف  �سغر احلجم، وحتّكم 

وحمدودية القدرة التناف�سية.

احل�سبان . 4 ف  البيئي  اجلانب  اأخذ  �سرورة 
واأن  ال�سناعية،  امل�ساريع  اإقامة  عند 
اللتزام  رة  املطوِّ ال�سركة  على  فر�ض  يحُ
باملوا�سفات البيئية من خالل احل�سول على 
الرتاخي�ض الالزمة من �سلطة جودة البيئة، 
الفل�سطينية،  واملقايي�ض  املوا�سفات  وهيئة 
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التي  التلوث  خف�ض  اأجهزة  وا�ستخدام 
كانت  واإن  حتى  امل�سانع،  ف  �ستخدم  تحُ
امل�ساريع  اإن�ساء تلك  اإىل رفع تكلفة  �ستوؤدي 

ال�سناعية.

العتبار . 5 بعني  الجتماعية  التكلفة  اأخذ 
اإىل  توؤدي  قد  والتي  امل�سروع؛  اإقامة  عند 
تفكيك عالقات الإنتاج التي كانت تقوم على 
معروفة  غري  واأ�سبحت  الزراعي،  الإنتاج 
الكافية  الدرا�سات  توفر  و�سرورة  الجتاه، 

بهذا ال�ساأن.

ودعمها؛ . 6 الزراعي  الإنتاج  اأن�سطة  تعزيز 
بتبّني الزراعة احلديثة؛ وخ�سو�سًا البيوت 
البال�ستيكية، بدياًل عن الزراعة البدائية، 
للدخل،  املحُدّرة  الدفيئات  ا�ستخدام  وتعزيز 
للحد من  العاملة، كم�سدر  لالأيدي  وامل�سّغلة 

م�سكلة البطالة.

لتوفري . 7 املياه؛  لتجميع  زراعية  ِبَرٍك  اإن�ساء 
م�سادر اإ�سافية للّري.

ور�سمية، . 8 اأهلية،  وطنية  خطة  تبّني 
الزراعية  الأر�ض  حلماية  وجماعية، 

اخل�سبة.
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