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جامعـــة القـــدس  لنيـــل درجـــة الماجســـتير  وأنهـــا نتيجـــة أبحـــاثي إلـــى أنهـــا قـــدمت بالرســـالة  معـــدأقـــر أنـــا 
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 العرفانالشكر و
 

 .هذا البحثأشكر اهلل عز وجل على ما من به علي من الصحة والعافية وتمكيني على إتمام 
 :وأرفع خالص شكري لكل من

 .نعم المربي وحسن التوجيه/  عبد الرحمن التميمي/ مشرفي وأستاذي الدكتور *
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 "نائب مدير معهد التنمية الريفية المستدامة"عبد الوهاب صباغ / الدكتور الغني بتواضعه * 
 

لرسالة مع وافر ا مساعدح النجاز هذهلما أبداه من  شعبان عياطالفاضل  الزميلوأتقدم بكل الشكر إلى 
لى كل المخلصين من األصدقاء والزمالء الذين تحملوا معي الجهد مما كان له  الشكر والتقدير  وا 

                            .                                             األثر في إتمام هذه الرسالة
 

أو دعا لي   أو أرشدني إلى الصواب  أو أمدني بكتاب  من أفادني بجوابل لكل والشكر موصو
 .هؤالء مني فيض شكر وتقدير وامتنان  لكل دعوة في ظهر الغيب خالصة

 
 .وأخيرا  أسأل الـله أن يأخذ بأيدينا وأيدي أجيالنا إلى نـــور العلـم والمعرفة

 
 تتتله ولي التوفتتيق ،،،وال

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ه

 

 التعريف بمصطلحات الدراسة
 

 : المشروعات الزراعية
ــــــــي تتضــــــــمن اســــــــتعمال المــــــــوارد ي   ــــــــدح المترابطــــــــة الت ــــــــات المعق ــــــــع العملي ــــــــه جمي عــــــــرف المشــــــــرول بأن

ـــــف عـــــن  ـــــى أن تعريـــــف المشـــــرول الزراعـــــي ال يختل ـــــافع  كمـــــا ينبغـــــي التنويـــــه إل للحصـــــول علـــــى المن
 .ول المفهوم العام للمشر 

تنظــــــيم اســــــتغالل مــــــوارد معينــــــة بكيفيــــــة محــــــددح وفــــــي فتــــــرح زمنيــــــة  إلــــــى أنــــــه نشــــــاط يهــــــدف ويعتبــــــر
ــــــل وحــــــ ــــــة للتخطــــــيط و معلومــــــة  وهــــــو بــــــذل  يمث ــــــل و الدح تخضــــــع بصــــــورح منطقي ــــــذ واإلدارح  التموي تنفي

وأهــــم ظــــواهر المشــــرول هــــو مــــروره بمراحــــل نمــــو تبــــدأ مــــع بدايــــة عمــــل النشــــاطات الجديــــدح للمشــــرول  
حلــــــة التشــــــغيل بالمســــــتوى المخطــــــط لــــــه  وتشــــــتمل معظــــــم القطاعــــــات الفرعيــــــة علــــــى بــــــرام  تليهــــــا مر 

 يفـــــجديـــــدح  بعضـــــها صـــــغير وبعضـــــها كبيـــــر مســـــتمرح تضـــــم مشـــــاريع فـــــي مرحلـــــة التشـــــغيل  وأخـــــرى 
 ( 5111  المنظمة العربية للتنمية الزراعية. )حجمه وله ميزانية منفصلة 

 
 :غور األردن

ة ويحده نهر االردن والبحر الميت من الشرق وهو يمتد على مساحة هو الشريط الشرقي للضفة الغربي
كم  من منطقة عين جدي قرب البحر الميت في الجنوب   (051)كم وطولها حوالي  (02)عرضها 

 )00,111(ويعيش في هذه المنطقة حوالي . وحتى الخط األخضر  جنوبي بيسان في الشمال
 .(5112اشتية  ) البدويةالبلدات  اضافة الىينها أريحا  بلدح ثابتة  من ب )51(فلسطيني في حوالي 

 
 (: إعالن المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية)إتفاقية روسلو

سبتمبر  01)هو اتفاق وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن األمريكية في 
اإلتفاق بهذا  والرئيس ياسر عرفات  وسمي تون  بحضور الرئيس األمريكي السابق بل كلين(0221

  (0220)اإلسم نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرية التي تمت في عام 
مفادها بر اتفاقية أوسلو أول اتفاقية رسمية مباشرح بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية  توتع

قد حان إلنهاء عقود من المواجهة والنزال  واالعتراف بحقوقهما على أن الوقت  بالنسبة للطرفين 
تحقيق ن  و تعايش سلمي وكرامة وأمن متبادلي والسعي للعيش في ظلالمشروعة والسياسية المتبادلة 

مركزالمعلومات .)تسوية سلمية عادلة وشاملة ومصالحة تاريخية من خالل العملية السلمية المتفق عليها
 www.wafainfo.ps)   الوطني الفلسطيني



 و

 

 :ملخص الدراسة
 

منطقة إلى  ب السكانذمدى مساهمة المشاريع الزراعية في ج علىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف 
أهمية األغوار لفلسطين و    ة وأهميتها والمعوقات التي تواجهاالزراعي المشروعات  دور وبيان  األغوار

لى منطقة األغوار   وتحديد العوامل الجاذبة والطاردح للسكان  . من وا 

إجراء  وذل  عن طريق  لدراسةا في هذه ( االسلوب التحليلي )  المنه  الوصفي ةاستخدم الباحث
  وتكون ألجل تحقيق أهداف الدراسة مع مجتمع الدراسة الذي تم تحديده قبل بدء المقابالت مقابالت

  عالقة و كبار المزارعين والخبراءالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات المجتمع الدراسة من 
مؤسسات غير القطال و شخص ( 05) ةتم مقابل الحكومي   فالقطال  بحيث ي مثل جميع القطاعات

 ةومقابل  في منطقة األغوار الفلسطينية من كبار المزارعين  اشخاص( 2) ة  وتم مقابل (2) الحكومية
وقد بلغ عدد المقابالت التي    تتعلق باألغوارخبراء في مجال الزراعة وفي المشاريع التي من ال( 0)

كما تم التعرف على . مقابلة شملت جميع القطاعات ذات العالقة بموضول الدراسة ( 03) اجريت
 .(0303)السناريوهات المستقبلية العداد السكان ضمن السياق الفلسطيني حتى عام 

ــــــى  ســــــكانب الفــــــي جــــــذ تســــــاهم المشــــــاريع الزراعيــــــةخلصــــــت الدراســــــة إلــــــى أن   منطقــــــة األغــــــوار إل
ـــــــات خاصـــــــة وهـــــــم األ ـــــــدي العاملـــــــة وأصـــــــحاب بشـــــــكل مباشـــــــر وغيـــــــر مباشـــــــر وتقتصـــــــر علـــــــى فئ ي

 وأشـــــارت نتـــــائ  المقــــــابالت (0303)حتـــــى عــــــام  (% 61)وتقـــــدر مســــــاهمتها بحـــــوالي   االســـــتثمارات
يعتبـــــر مـــــن أهـــــم المعيقـــــات التـــــي تواجـــــه المشـــــاريع الزراعيـــــة فـــــي منطقـــــة  االحـــــتالل اإلســـــرائيلي بـــــأن

عاقـــــة التنميـــــة فـــــي تلـــــ  المنطقـــــة  والمؤسســـــات  الفلســـــطينية   ويقـــــع علـــــى عـــــاتق الســـــلطةاألغـــــوار  وا 
جـــــــراء الدراســـــــات المعمقـــــــة الســـــــتثمار المنطقـــــــة زراعيـــــــا   ويـــــــةالقيـــــــام بمشـــــــاريع تنمحكوميـــــــة الغيـــــــر  وا 

ـــــد ـــــى وجـــــه التحدي ـــــر الـــــرب  المتحقـــــق و   مـــــن أجـــــل مواجهـــــة االســـــتيطان  وســـــياحيا  وصـــــناعيا  عل يعتب
ـــــة األغـــــوارمـــــن المشـــــا ـــــى منطق ـــــة للســـــكان إل ـــــة مـــــن أهـــــم العوامـــــل الجاذب ـــــين ان  ريع الزراعي ـــــث تب حي

 المشـــــــــاريع التنمويـــــــــة المســـــــــتدامة ومشـــــــــاريع البيـــــــــوت البالســـــــــتيكية ومشـــــــــاريع استصـــــــــال  األراضـــــــــي
العوامـــــل الطـــــاردح  عيـــــة جـــــذبا للســـــكان وتمحـــــورتمـــــن أكثـــــر المشـــــاريع الزراومشـــــاريع زراعـــــة النخيـــــل 

  االنتهاكـــــــات اإلســـــــرائيلية قلـــــــة الخـــــــدمات   المرتفعـــــــة الحـــــــرارح درجـــــــات  للســـــــكان مـــــــن المنطقـــــــة  فـــــــي
قلــــــة المشــــــروعات الزراعيــــــة فــــــي منطقــــــة األغــــــوار إلــــــى هجــــــرح الســــــكان مــــــن المنطقــــــة وزيــــــادح عــــــدد و 

 .المستوطنات فيها 
من خالل زيادح  وذل  دعم الدولة للمشاريع الزراعية في منطقة األغواروأوصت الدراسة بضرورح 

 عن األضرار التي تلحق بهم تعزيز صندوق التعويضات للمزارعينلعامة لوزارح الزراعة و الموازنة ا



 ز

 

دارية للمستثمرين في القطال الزراعي في منطقة األغوارو  جراء تسهيالت قانونية وا  ع شجتفتل  االمور  ا 
ة وضع الخطط والسياسات العامالدولة  ه علىأن  كما أوصت الدراسة ب السكان على الصمود هنا 

األغوار والعمل على إجراء دراسات لحاجات منطقة  لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة األغوار
مكانات االستثمار في كافة القطاعات  وتصنيف األراضي الفلسطينية   من حيث البنية التحتية وا 

تشجيع القطال و   المنطقة عرض لهاتاالنتهاكات التي تمتابعة الزراعية من حيث االستخدام واإلنتاج   و 
   وجذب سكان جدد للمنطقة من خالل خلق فرص في االغوار الفلسطينيةالخاص على االستثمار 

تعمل  أنو تثبيت السيادح الفلسطينية وخلق تنمية حقيقية لتل  المنطقة   وذل  من أجل عمل جديدح
جراء ورشات و  ويةعلى تقديم مشاريع استراتيجية ذات طبيعة تنم الحكومية وغير الحكومية المؤسسات ا 

 .العمل والمؤتمرات حول األهمية االقتصادية والسياسية إلقامة المشاريع الزراعية في منطقة األغوار 
لتخطيط الشامل والعمل على أقامة مدينة سكنية لكما أوصت الدراسة بوجود مؤسسة تشكل أطارا  عاما  

 .في شمال األغوار 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to know the extent to which agricultural projects contribute 

in attracting the inhabitants to the Jordan Valley area, to indicate the role of 

agricultural projects, the importance and the impediments which face them, 

the importance of the Jordan Rift Valley for Palestine and to delineate the 

factors which attract and expel the inhabitants from and to Jordan Valley area. 

The researcher used the descriptive method (the analytical method) in this 

study, by means of conducting interviews with the study population which 

was specified before beginning the interviews in order to achieve the aims of 

the study. The study population consisted of the relevant governmental and 

non-governmental institutions and the big farmers and the experts whereby 

the study population represents all the sectors. In the governmental sector, 

(60)  persons were interviewed. In the non-governmental institutions, (5)  

persons were interviewed, (9)  big farmers in the Palestinian Jordan Valley 

area were interviewed and (4)  experts in agriculture and projects related to the 

Jordan Valley were interviewed.  The number of the interviews which were 

conducted was (03)  interviews which included all the sectors related the topic 

of the study. The future scenarios for the numbers of the inhabitants within 

the Palestinian context until the year (0303)  were known. 

The study concluded that agricultural projects contribute in attracting the 

inhabitants directly and indirectly to the Jordan Valley area. These are 

restricted to special categories which are workforce and investors. Its area is 

estimated around (61)%  until the year (0303) . The results of the interviews 

indicated  that the Israeli occupation is one of the most important 

impediments which face the agricultural projects in the Jordan Valley area 

and impeding development  in that area. The Palestinian Authority and the 

non-governmental institution shoulder the responsibility of implementing 

development projects and conducting in depth studies to invest in the area in 

agriculture, tourism and industry specifically in order to confront Israeli 

settlement. The profit realized from the agricultural projects is considered one 

of the most important factors which attract the inhabitants to the Jordan 

Valley area. It was indicated that the sustainable development projects, 

greenhouse projects, land reclamation projects, and palm trees planting 

projects are among the most attracting agricultural projects for the inhabitants. 

The repelling factors for the inhabitants from the area revolved around the 

high temperatures, lack of services and the Israeli violations. These matters 

and the lack of agricultural projects in the Jordan Valley are will contribute to 



 ط

 

the emigration of the inhabitants and the increase in the number of the Israeli 

settlements in it. 

The study recommended the necessity of the state support for the agricultural 

projects in the Jordan Valley area through increasing the general budget of the 

Ministry of Agriculture, reinforcing the compensations fund of the farmers for 

the damages incurred on them and conducting legal and administrative 

facilities for the investors in the agricultural sector in Jordan Valley area. 

These matters encourage the steadfastness of the inhabitants there. The study 

also recommended that the state should put plans and general policies in order 

to achieve sustainable development in the Jordan Valley area. Studies should 

be conducted for the   needs of the Palestinian Jordan Valley area in matters 

related to the infrastructure, investment potentials  in all sectors , classifying  

agricultural lands in terms of use and production, following up the violations 

which the area is subject to, encouraging the private sector to invest  in the 

Palestinian Jordan Valley area, attracting new  inhabitants to the area through 

creating new work opportunities in order to consolidate Palestinian 

sovereignty and creating real development  for that area. Governmental and 

non-governmental institutions should work on offering strategic projects 

having a developmental nature and conducting workshops and conferences on 

the economic and political importance in order to establish agricultural 

projects in Jordan Valley area. The study also recommended the existence of 

an institution which forms a general framework for comprehensive planning 

and working on establishing a residential city in the north of Jordan Valley 

area. 
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 الفصل األول 
 خلفية الدراسة

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

هــداف الدراســة  أهميــة الدراســة  أمشــكلة الدراســة  مبــررات الدراســة  مقدمــة الدراســة   الفصــل يتنــاول هــذا
 .سئلة الدراسة  حدود الدراسة  هيكلية الدراسةأمتغيرات الدراسة  

  
 .مقدمة الدراسة1.1 

في قطال تعتبر المشروعات الزراعية من أهم النشاطات االقتصادية التي تؤثر على عملية التنمية 
ن قطال الزراعة في المجتمعات التقليدية يعاني من قلة التطوير بالنسبة للقطاعات أزراعة   حيث ال

خالل المشروعات الزراعية يجب العمل على تحسين هذا القطال وتطويره وتنميته من فاالخرى 
للسكان  األكثر جذبا  نتقال السكان باتجاه المناطق الزراعية اتساهم المشروعات الزراعية في  الناجحة

كون هنا  اهتمام كبير من الدولة يمن خالل هذه المشروعات المختلفة   ومن الضروري أن 
 .بالمشروعات الزراعية لتحقيق التنمية الشاملة التي تبدأ من قطال الزراعة 

المنطقة بالكثير من ميز هذه تإذ تومن أهم المناطق الزراعية في فلسطين محافظة أريحا واالغوار 
 . المناسبعن مناخها  اعن غيرها من المناطق االخرى عد تجعلها فريدحالتي الصفات 

نسبية من  اضافةلبحر وهذا يعطيها اتتميز محافظة اريحا واالغوار بكونها تقع تحت مستوى سط  
حيث ارتفال درجات الحرارح صيفا  وشتاء  عن باقي المناطق الجغرافية   حيث تعتبر منطقة االغوار 

يبكر فيها اإلنتاج لمعظم المحاصيل الزراعية   وكذل  تعتبر مناخا    ة في فصل الشتاءدفيئة طبيعي
 .تي تحتاج إلى درجات حرارح عالية وماءجيدا  لبعض المحاصيل الزراعية مثل النخيل والموز وال

 :ة ا واألغوار إلى ثالثة أقسام رئيسوتقسم محافظة اريح
 البيضا   كردلة ومنطقة المال   األغوار الشمالية وتضم قرى بردلة   عين. 
  األغوار الوسطى وتضم قرى الجفتل    مرج نعجة   الزبيدات   مرج الغزال وفروش بيت دجن 
  ومنطقة الخان  ويعمة  والنفصايل   العوجا   مدينة أريحا   الديو  : األغوار الجنوبية وتضم

 . األحمر والنبي موسى 
فية وزراعية وليست تقسيمات إدارية حيث تختلف التقسيمات وتعتبر هذه التقسيمات تقسيمات جغرا

 (5110العديلي   ). اإلدارية وتقسم األغوار أكثر من محافظة 
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وتعتبـــــر منطقـــــة األغـــــوار منطقـــــة جاذبـــــة لالســـــتثمار وهنـــــا  خطـــــط إلنشـــــاء مـــــدن صـــــناعية وزراعيـــــة 
ن لهـــــذه المشـــــاريع المشـــــاريع العمرانيـــــة   وقـــــد يكـــــو  إلـــــىومـــــزارل نخيـــــل بمســـــاحات شاســـــعة باإلضـــــافة 

 أهميــــةالكثافــــة الســــكانية تشــــكل  أنهــــذه المنــــاطق حيــــث  إلــــىســــكان المــــا تــــم جــــذب  إذاأهميــــة كبيــــرح 
ـــــة  قصـــــوى لمقاومـــــة االســـــتيطان مـــــن جهـــــة وإلحـــــداث تغييـــــر اجتمـــــاعي اقتصـــــادي فـــــي الضـــــفة الغربي

  .من خالل خلق فرص عمل تواجه البطالة المتزايدح 
حيـــــث ال    ا  حقيقيـــــ ا  زمنيـــــ ا  هنـــــا  تســـــابقنجـــــد أن  إلســـــرائيليا -الصـــــرال الفلســـــطيني  وبالحـــــديث عـــــن
المســـــــتوطنون حـــــــوالي  يســـــــتغل الـــــــف دونـــــــم بينمـــــــا( 01)أكثـــــــر مـــــــن  ونالفلســـــــطيني ونيـــــــزرل المزارعـــــــ

ولهـــــا  - مـــــن مســــاحة الضـــــفة الغربيــــة( % 11)أن األغـــــوار تشــــكل  علـــــى اعتبــــارالــــف دونمــــا  (21)
وتســـــاعد فـــــي  -العاليـــــة فـــــي الضـــــفة الغربيـــــة  (%5.2)تـــــأثير كبيـــــر فـــــي اســـــتيعاب الزيـــــادح الســـــكانية 

ـــــــة  ـــــــي الضـــــــفة الغربي ـــــــة ف ـــــــة  العالي ـــــــي حـــــــال االســـــــتثمار %( 12)حـــــــل مشـــــــكلة البطال التميمـــــــي   )ف
5100 ). 
 أساســــــياالبحــــــر الميــــــت يعتبــــــر جــــــزءا   أنغنيــــــة بــــــالثروات الطبيعيــــــة حيــــــث  األغــــــوارمنطقــــــة  أنكمــــــا 

ـــــزح  ـــــروات الركي الزراعـــــي واالقتصـــــادي المســـــتقبلي   الالقطـــــ لتطـــــوير األساســـــيةمنهـــــا وتشـــــكل هـــــذه الث
ـــــى باإلضـــــافة ونظـــــرا  لطبيعـــــة مناخهـــــا يمكـــــن ان تكـــــون قاعـــــدح مهمـــــة لمـــــزارل  األغـــــوارمنطقـــــة  أن إل

نتـــــــاجالخاليـــــــا الشمســـــــية  الطاقـــــــة المتجـــــــددح التـــــــي يمكـــــــن اســـــــتخدامها فـــــــي تحليـــــــة الميـــــــاه الجوفيـــــــة  وا 
 .المالحة

 
 مشكلة الدراسة 2.1

عدد وقد بلغ  األخرى   المحافظاتمقارنة مع سكانيا   كثافة األقل األغوار الفلسطينيةمنطقة تعتبر 
  ويشكلون ما (5100)نسمة في منتصف عام ( 02,200)السكان المقدر في محافظة أريحا واألغوار

إناث  هذا  (51,105) ذكور  و (51,012)مـن إجمالي سكان الضفة الغربية  منهم  (%0.0)نسبته 
من إجمالي عدد سكان المحافظة في عام   (%50.3)ح بمـا نسـبته وقد شهد عدد السـكان زيـاد

من ( %02.2)وبلغت نسبة الالجئين الفلسطينيين المقيمين في محافظة أريحا واألغوار. (0222)
  مع العلم أن نسبة الالجئين في الضفة الغربية (5112)مجمول سكان المحافظة نهاية عام 

وبلغت الكثافة . (5112)في الضفة الغربية نهاية عام من مجمول السكان المقيمين  %(52.2)
الجهاز المركزي )مربع  كم/فرد (20.0) حافظة أريحا واألغوارمفـي  (5100)السكانية منتصـف عـام 
 .( 5100لإلحصاء الفلسطيني  

مستوطنة معظمها مستوطنات زراعية  أنشئت على مساحة  (06)يبلغ عدد المستوطنات في األغوار 
 ألغراض زراعية  وتستغل هذه المستوطنات مثالية ألف دونم ملحق بها (13)ف دونم وحوالي أل (60)
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ويبلغ    ية وغيرها من المنتجات الزراعيةالمنطقة لزراعة النخيل والموز والخضروات واألعشاب الطب
مستوطن يضاف إليهم أرقام غير محددح من  (0033)عدد سكان المستوطنات في األغوار حوالي 

من داخل الخط األخضر للعمل في   نسرائيليين غير المقيمين في مستوطنات األغوار والذين يفدو اإل
 .(0363شريدح  ) .الزراعة وتحديدا من بيسان والسامرية وغيرها

رى تـــــوتعتبـــــر منطقـــــة االغـــــوار األقـــــل كثافـــــة فـــــي الســـــكان وهـــــذا يجعلهـــــا عرضـــــة لالســـــتيطان ولـــــذل  
ــــــ ــــــى  ســــــكانالة هــــــذه المشــــــكلة هــــــي جــــــذب أن الوســــــيلة المهمــــــة لمواجهــــــ ةالباحث ــــــاطق االغــــــوار إل من

فتتتتي معرفتتتتة متتتتدى مستتتتاهمة المشتتتتاريع الزراعيتتتتة فتتتتي جتتتتذب ستتتتتكون رشتتتتكالية البحتتتت  وبالتــــالي 
 ؟كثافة سكانية في الضفة الغربية  األقلهي  األغوارمنطقة  رنالسكان وخاصة 

 
مبررات الدراسة  3.1    

اريعالزراعيةفيخلقبيئةجاذبةللسكانفياالغوارمدىاهميةالمش إلىجاءت هذه الدراسة للتعرف 

 :أبراز المبررات التالية ويهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى   يةفلسطينال
 .الزراعية في األغوار الفلسطينية األستثمارية  بيان طبيعة البيئة -0
  .ار الفلسطينيةإبراز أهمية المشاريع الزراعية في خلق بيئة جاذبة للسكان في األغو  -5
ــــــى مســــــتقبل األغــــــوار توضــــــي  مخــــــاطر المشــــــاريع االســــــرائيلية   خاصــــــة االســــــتيطانية منهــــــ -1 ا عل

 .والحد من الجذب السكاني الفلسطينية
 

 رهمية الدراسة4.1 
 : يأتي تكتسب الدراسة أهميتها مما

 .فلسطينية التعرف على الفرص االقتصادية التي توفرها المشاريع الزراعية في األغوار ال -0
 .معرفة طبيعة الفرص والتحديات لجذب السكان في مناطق األغور  -5
 .التعرف على وجهة نظر المزارعين وصنال القرار حول جذب السكان الى األغوار  -1
 .أهمية موضول السكان في مواجهة االستيطان وكآلية للحفاظ على االغوار  -0

 ةرهداف الدراس 5.1
ري متتتدى تستتتاهم المشتتتاريع الزراعيتتتة فتتتي خلتتتق بيئتتتة  إلتتتىهتتتو معرفتتتة ســـة مـــن الدرا الهـــدف الـــرئيس
 .جاذبة للسكان 
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 :الفرعية  األهداف
ــــــى   -0 ــــــةالتعــــــرف عل ــــــي  أهمي ــــــي جــــــذب الســــــكان ف ــــــي تســــــاهم ف ــــــة وطبيعتهــــــا الت المشــــــاريع الزراعي

 .األغوار 
ـــــــة  -5 ـــــــي تواجـــــــه المشـــــــاريع الزراعيـــــــة الهادف ـــــــات والتحـــــــديات الت ـــــــى المعوق ـــــــى التعـــــــرف عل ذب جـــــــإل

 .السكان في األغوار
التعـــــرف علـــــى وجهـــــة نظـــــر المـــــزارعين وصـــــانعي القـــــرار فـــــي آليـــــات جـــــذب الســـــكان مـــــن خـــــالل  -1

 .المشاريع الزراعية في األغوار 
 

 رسئلة الدراسة  6.1 
 :والمتمثل بمشكلة الدراسة وهو  السؤال الرئيستسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن 
 ؟ األغوارلق بيئة جاذبة للسكان في ما رهمية المشاريع الزراعية في خ

  :ها وهي ليع اإلجابةوهنا  بعض األسئلة الفرعية التي تسعى الدراسة إلى 
 ما مدى توفر المشاريع الزراعية في االغوار ؟ -0
 ما طبيعة المشاريع الزراعية الجاذبة للسكان في االغوار ؟ -5 
 ما الحوافز الجاذبة للسكان في األغوار ؟ -1
 وجهة نظر المزارعين في جذب السكان الى االغوار؟ما  -0
 ما وجهة نظر صنال القرار في جذب السكان لالغوار ؟ -2
 

 حدود الدراسة 1.0
  يتمثل المجال الجغرافي للدراسة في منطقة االغوار الفلسطينية: حدود الدراسة المكانية. 
 ذات العالقـــــة لحكوميـــــةســـــتعتمد الدراســـــة علـــــى المؤسســـــات الحكوميـــــة وغيـــــر ا: المجتتتتتال البشتتتتتري 

ـــــــون شـــــــمال االغـــــــوار و وســـــــطها وجنوبهـــــــا  ـــــــذين يمثل ـــــــي األغـــــــوار  و عـــــــدد مـــــــن المـــــــزارعين ال ف
 . ذوي العالقة والخبراء

  ـــــب  5100/5102ســـــتتخذ الدراســـــة مـــــن العـــــام الدراســـــي  :المجتتتتتال الزمنتتتتتي ـــــا  للجان مجـــــاال  زمني
 .الميداني منها 
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 الدراسة يةهيكل 1.0
 :فصول على النحو اآلتي تشتمل الدراسة على خمسة 

مبرراتها    مشكلة الدراسة ةالباحث عرض فيهتالى الدراسة  و  يتضمن مدخال  : الفصل األول •
 .مصادرهاحدودها   ,تهالاسئ أهميتها أهدافها   

 .يحتوي على اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة : الفصل الثاني •
عداد األدوات  المجتمع    كمنهجية اإلالدراسة سيتناول عرضا شامال لمنهجية: الفصل الثالث •

 . مدى اختبار وصدق أداح الدراسة وثباتها
لمجتمع الدراسة وعرض النتائ   وتحليل بيانات  كيفيالتحليل السيشتمل على : الفصل الرابع •

 .أداح الدراسة ومناقشتها 
 .وصل اليها سيتضمن االستنتاجات والتوصيات  والخالصة  التي تم الت: الفصل الخامس •
 قائمةو (  مقابالتال)وتحتوي على قائمة المصادر والمراجع وقائمة المالحق : األجزاء الختامية •

على خطة الرسالة المنشورح من قبل  ستتم بناء   وأي تعديالت المحتويات  قائمةالمالحق و 
 .الجامعة
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 الفصل الثاني
 السابقة والدراسات النظري اإلطار

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مفهـوم المشـروعات الزراعيـة وأهميتهـا بينـا األول يتنـاول اإلطـار النظـري  م ,يتناول هذا الفصـل مبحثـين

  أمــا المبحــث الثــاني فيشــمل الدراســات وموضــحا  أهميــة األغــوار لفلســطين   اهــوالمعوقــات التــي تواجه
 .السابقة  بحيث تم عرض األدبيات السابقة والمتعلقة بالموضول 

  النظري اإلطار: المبح  األول  1.2 
 المشروعات الزراعية : اوًًل  

 .مفهوم المشروعات الزراعية 0.0.5
ــــــــي تتضــــــــمن اســــــــتعمال المــــــــوارد  ــــــــدح المترابطــــــــة الت ــــــــات المعق ــــــــع العملي ــــــــه جمي يعــــــــرف المشــــــــرول بأن
ـــــف عـــــن  ـــــى أن تعريـــــف المشـــــرول الزراعـــــي ال يختل ـــــافع  كمـــــا ينبغـــــي التنويـــــه إل للحصـــــول علـــــى المن

 .المفهوم العام للمشرول 
ــــه نشــــاط يهــــدف ــــى كمــــا يعــــرف أيضــــا بأن ــــرح تنظــــيم اســــتغالل مــــو  إل ــــة محــــددح وفــــي فت ــــة بكيفي ارد معين

زمنيــــــة معلومـــــــة  وهــــــو بـــــــذل  يمثــــــل وحـــــــدح تخضــــــع بصـــــــورح منطقيــــــة للتخطـــــــيط وللتمويــــــل وللتنفيـــــــذ 
ــــة عمــــل النشــــاطات الجديــــدح  ــــدأ مــــع بداي واإلدارح  وأهــــم ظــــواهر المشــــرول هــــو مــــروره بمراحــــل نمــــو تب

ــــه  وتشــــتمل معظــــم ال ــــة التشــــغيل بالمســــتوى المخطــــط ل ــــى للمشــــرول  تليهــــا مرحل ــــة عل قطاعــــات الفرعي
ــــــدح  بعضــــــها صــــــغير وبعضــــــها  ــــــة التشــــــغيل  وأخــــــرى جدي بــــــرام  مســــــتمرح تضــــــم مشــــــاريع فــــــي مرحل

 ( 5111  المنظمة العربية للتنمية الزراعية. )حجمه وله ميزانية منفصلة في كبير 
كمـــــــا يعـــــــرف المشـــــــرول أيضـــــــا بأنـــــــه مجموعـــــــة مـــــــن األنشـــــــطة االقتصـــــــادية التـــــــي يمكـــــــن تخطيطهـــــــا 

لهـــــا كوحـــــدح متكاملـــــة لغـــــرض تحقيـــــق غايـــــات انتاجيـــــة معينـــــة أو أنـــــه مجموعـــــة مــــــن وتنفيـــــذها وتحلي
الهبـــــاب  . )األنشـــــطة المعقـــــدح والمترابطـــــة التـــــي تتضـــــمن اســـــتعمال المـــــوارد للحصـــــول علـــــى المنـــــافع 

5111) 
ـــرى الباحثـــة أن المشـــرول الزراعـــي  ـــاء علـــى ذلـــ  ت هتتتو وحتتتدة إنتاجيتتتة واقتصتتتادية وذات شتتتكل " وبن

ستتتتثماري متتتن شتتتلنه استتتتغالل وتوجيتتته المتتتوارد اًلقتصتتتادية الزراعيتتتة بهتتتدف قتتتانوني ولهتتتا نشتتتاط ا
الحصتتتتول علتتتتى عوائتتتتد ختتتتالل فتتتتترة زمنيتتتتة معينتتتتة لكتتتتي تستتتتاهم بتتتتدورها دفتتتتع عجلتتتتة التنميتتتتة 

 "اًلقتصادية الزراعية ومن ثم في اًلقتصاد الوطني 
الجيـــــــد حيــــــث تعتبـــــــر المشـــــــروعات أهــــــم ركـــــــائز التنميـــــــة بشــــــكل عـــــــام  وربمـــــــا يمثــــــل عـــــــدم اإلعـــــــداد 

للمشــــــروعات التنمويــــــة أصــــــعب مشــــــكالت تنفيــــــذ بــــــرام  التنميــــــة التــــــي تواجــــــه المســــــؤولين عــــــن إدارح 
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ـــــدان الناميـــــة  هـــــذا ويمكـــــن تحديـــــد أهـــــم األهـــــداف المســـــتقبل ية للمشـــــروعات القطـــــال الزراعـــــي فـــــي البل
 -:(5111الهباب  )  اآلتيةالزراعية بالنواحي 

 .تحديد نسبة كبيرح من االكتفاء الذاتي  -
 .ح الدخل  خصوصا في المناطق األشد فقرا زياد -
 .التركيز على الخدمات األخرى كالصحة والتعليم والسكان  -
 .زيادح حجم الصادرات وتقليل الواردات  -
 .زيادح االعتماد على القطال الخاص  -
 .إيجاد فرص عمل  -
 .تنشيط المؤسسات الحكومية  -

 رهمية المشروعات الزراعية  0.0.0.5
ــــر مــــن كونهــــا نشــــاطالمشــــروعات الزراعيــــ ــــت وعلــــى الــــدوام أكب  ا  اقتصــــادي ا  ة بالنســــبة للفلســــطينيين كان

بــــــــاألرض  ثتشــــــــبللصــــــــمود و لل ا  عنوانـــــــ شــــــــكلتأنهــــــــا  اذ ووســـــــيلة لتــــــــوفير الغــــــــذاء والعـــــــيش الكــــــــريم  
والجـــــــذور وجـــــــزءا ال يتجـــــــزأ مـــــــن تراثنـــــــا الفلســـــــطيني الضـــــــارب فـــــــي عمـــــــق التـــــــاريخ  لـــــــذا فـــــــإن دعـــــــم 

ـــــى  الزراعـــــة والمـــــزارعين يجـــــب أن ال ـــــات المعتمـــــدح عل ـــــة واألولوي ـــــدخل فـــــي حســـــابات الجـــــدوى المالي ي
مؤشــــرات كميــــة مباشــــرح والتــــي ال تعكــــس أهميــــة هــــذا القطــــال الحيــــوي  وعليــــه يمكــــن تلخــــيص أهميــــة 

 -: (5111القاضي ) على ما يليالمشروعات الزراعية في فلسطين 
مـــــن الفواكـــــه والزيتـــــون  حيـــــث تـــــوفر الزراعـــــة معظـــــم حاجـــــات الســـــكان: تـــــوفير الغـــــذاء للســـــكان : أوال 

والخضـــــروات ولحـــــوم الــــــدواجن والبـــــيض وتصــــــدر قســـــما منهـــــا للخــــــارج وتعمـــــل علــــــى تـــــوفير حــــــوالي 
ـــــف طـــــن مـــــن اللحـــــوم الحمـــــراء (12) ـــــي تغطـــــي نســـــبة كبيـــــرح مـــــن االســـــتهال  المحلـــــي  أمـــــا    ال الت

 %01)بالنســــبة للقمــــ  فــــإن نســــبة االكتفــــاء الــــذاتي تتذبــــذب مــــن ســــنة إلــــى أخــــرى حيــــث تتــــراو  بــــين 
ـــــي كـــــل موســـــم (02% - ـــــة ف ـــــة األمطـــــار الهاطل ـــــة  علمـــــا     حســـــب كمي أن معظـــــم المحاصـــــيل الحقلي

 .والبقوليات تزرل بعال 
إن استصــــــال  وزراعــــــة األراضــــــي وبشــــــكل : حمايــــــة األراضــــــي مــــــن االســــــتيطان والمصــــــادرح : ثانيــــــا 

خــــــاص فـــــــي المنـــــــاطق البعيــــــدح عـــــــن مراكـــــــز المـــــــدن والقــــــرى  ســـــــاهم بشـــــــكل كبيــــــر فـــــــي الحـــــــد مـــــــن 
صـــــعب علـــــيهم اســـــتعمال ممـــــا يعات االســـــتيطانية ومصـــــادرح األراضـــــي مـــــن قبـــــل المســـــتوطنين  التوســـــ

 .لمصادرتها الحج  والذرائع الواهية مثل حماية البيئة وتجميلها وتشغيل الفلسطينيين وغيرها
ــــا  ــــوفير فــــرص عمــــل : ثالث ــــث كــــان القطــــال الزراعــــي خــــ: ت ــــرئيسحي ــــب الســــابقة المشــــغل ال  الل الحق

ــــي فلســــطي ــــة ف ــــدريجيا نتيجــــة لالحــــتالل االســــرائيلي وعــــزوف للعمال ــــدأت هــــذه النســــبة تتضــــاءل ت ن  وب
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نســــــبة كبيــــــرح مــــــن الســــــكان عــــــن العمــــــل فــــــي الزراعــــــة والتحــــــول للعمــــــل فــــــي اســــــرائيل  ولكــــــن منــــــذ 
شــــــكلت الزراعــــــة مــــــالذا لنســــــبة كبيــــــرح مــــــن الــــــذين فقــــــدوا فــــــرص    (5111)االنتفاضــــــة الثانيــــــة عــــــام 

مــــــن ( %02.0)  (5112)لعــــــاملين فــــــي الزراعــــــة عــــــام العمــــــل فــــــي اســــــرائيل حيــــــث بلغــــــت نســــــبة ا
لـــــــذين يعملـــــــون بـــــــدون ل  هـــــــذا عـــــــدا عـــــــن ا (0222)عـــــــام  (%00.2)مجمـــــــول العـــــــاملين مقارنـــــــة ب 

 .أجر أو يعملون بالزراعة بشكل جزئي أو موسمي 
حيـــــث يـــــتم تصـــــدير نســـــبة ال بـــــأس بهـــــا مـــــن االنتـــــاج الزراعـــــي  : المســـــاهمة فـــــي الصـــــادرات : رابعـــــا 

تقــــدر  إذار والفواكــــه واألزهــــار إلــــى اســــرائيل وأوروبــــا وبعــــض الــــدول العربيــــة  وبشــــكل خــــاص الخضــــ
 .من قيمة الصادرات الكلية الفلسطينية  (%51)نسبة الصادرات الزراعية بحوالي 

ــــ: خامســــا  ــــيس: ة البيئــــة حماي ــــ  بشــــكل رئ ــــة  ويتمثــــل ذل ــــة مــــن االنجــــراف نتيجــــة لعملي فــــي منــــع الترب
هــــــا باألشــــــجار المثمــــــرح  وكــــــذل  الحــــــد مــــــن خطــــــر التصــــــحر استصــــــال  األراضــــــي المنحــــــدرح وزراعت
 . والتلوث والمحافظة على التنول الحيوي 

نتيجـــــــــة للترابطـــــــــات األماميـــــــــة : تـــــــــوفير المـــــــــواد الخـــــــــام للصـــــــــناعات الزراعيـــــــــة والغذائيـــــــــة : سادســــــــا 
والخلفيـــــة للقطـــــال الزراعـــــي مـــــع القطاعـــــات األخـــــرى  فإنـــــه يعمـــــل علـــــى تـــــوفير فـــــرص عمـــــل وســـــوق 

ـــــــ   ـــــــل وغيرهـــــــا  لمنتجـــــــات تل ـــــــاج  اآلالت والمعـــــــدات ووســـــــائط النق ـــــــل مـــــــدخالت اإلنت القطاعـــــــات مث
 .وكذل  يوفر المواد الخام والمواد األولية للعديد من الصناعات الغذائية وغيرها

مـــــــن قبـــــــل إســـــــرائيل  ونســـــــبة  ردنأنـــــــوال المحاصـــــــيل المزروعـــــــة فـــــــي غـــــــور األ( 0.5) جـــــــدول رقـــــــم 
 :التصدير

 %لتصدير نسبة ا (دونم)المساحة  المحصول
 21 2501 عنب
 21 0211 تمر

 22 101 (مغطاح)زهور 
 21 221 (مكشوفة)زهور 

 01 0111 (مغطاح)خضار 
-  2111 (مكشوفة)خضار 
 011 220 (مغطاح)أعشاب 

 011 20 بصل ورود
 01 211 حمضيات

 011 211 موز
-  00 بر  سم 

  (5105غيث    و  كنفاني)                  
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 .عوقات المشروعات الزراعية في منطقة األغوارم 5.0.0.5

 
  .اًلحتالل اإلسرائيلي: روًل

ــــــى نشــــــاطات اســــــتعمارية إســــــرائيلية ضــــــخمة و ( 6917)تتعــــــرض محافظــــــة أريحــــــا منــــــد عــــــام  ــــــ  ذإل ل
بســـــبب موقعهـــــا بقـــــرب الحـــــدود الشـــــرقية للضـــــفة الغربيـــــة وفـــــي غـــــور األردن الـــــذي تتـــــوفر فيـــــه الميـــــاه 

ـــــة الخصـــــبة ـــــة وتعتبـــــر معظـــــ  والترب قســـــم منهـــــا منطقـــــة  ("ج " )م أراضـــــي المحافظـــــة مصـــــنفة كمنطق
يمنــــــع , والتــــــي تضــــــم العديــــــد مــــــن المســــــتعمرات والقواعــــــد العســــــكرية اإلســــــرائيلية, عســــــكرية إســــــرائيلية

ـــــــ   الفلســـــــطينيون مـــــــن الوصـــــــول اليهـــــــا ـــــــى ذل ـــــــافي , إضـــــــافة إل ـــــــق التف ـــــــاء طري ـــــــم بن ابتلـــــــع أالف " ت
ط المســــــتعمرات اإلســــــرائيلية بالقواعــــــد العســــــكرية فــــــي شــــــرقي مدينــــــة أريحــــــا لــــــرب" الــــــدونمات الزراعيــــــة 

 .الجزأين الشمالي والجنوبي للمحافظة

قــــــد تســــــارل  التوســــــع االســــــتعماري خــــــالل التســــــعينات وتحديــــــدا بعــــــد اتفاقيــــــات أوســــــلو خاصــــــة بعــــــد ف
مـــــــن مســـــــاحة المحافظـــــــة عـــــــام  ةبالمائـــــــ (0.1)إذ احتلـــــــت المســـــــتعمرات اإلســـــــرائيلية   (6997)عـــــــام 

ســـــــــنة  بـــــــــين األعـــــــــوام  / دونـــــــــم (130)هـــــــــده المســـــــــاحة بشـــــــــكل ملحـــــــــوظ بمعـــــــــدل وازدادت  (6909)
ـــــى  (6997) ـــــل  (0330)إل ـــــ( 0.1)لتحت ـــــة عـــــام  ةبالمائ حيـــــث  (0330)مـــــن مســـــاحة المحافظـــــة الكلي

كمــــــا رافــــــق هـــــــدا التوســــــع ازديــــــاد فــــــي عـــــــدد . دونــــــم (00003)بلغــــــت مســــــاحة المســــــتعمرات الكليـــــــة 
ـــــــــــى  (6909)مســـــــــــتعمر عـــــــــــام  (0514)ســـــــــــكان المســـــــــــتعمرات مـــــــــــن  مســـــــــــتعمر عـــــــــــام  (1150)إل

ـــــى زيـــــادح فـــــي مســـــاحة القواعـــــد العســـــكرية اإلســـــرائيلية الواقعـــــة فـــــي المحافظـــــة . (0330) باإلضـــــافة إل
ومـــــن الجـــــدير بالـــــذكر أنـــــه قـــــد تـــــم  (0330)و  (6909)بـــــين األعـــــوام  ةبالمائـــــ (60.1)بزيـــــادح قـــــدرها 

يل حيــــث يوجــــد العــــدد ضــــم محافظــــة أريحــــا إلــــى منطقــــة العــــزل الشــــرقية المخطــــط لهــــا مــــن قبــــل إســــرائ
ــــة  ــــار االرتوازي ــــابيع 4بئــــر و  74 )األكبــــر مــــن اآلب ــــاه المســــتخرجة منهــــا ,  (ين ــــة المي والتــــي يقــــدر كمي

وهـــــي الكميـــــة التـــــي ســـــتكون مهـــــددح عـــــن طريـــــق الخطـــــة , مليـــــون متـــــر مكعـــــب ســـــنويا (00)بحـــــوالي 
 .اإلسرائيلية للعزل

ٍأريحـــــــا واألغـــــــوار  هـــــــي متعـــــــذرح  إن المنطقـــــــة المالئمـــــــة للتطـــــــور العمرانـــــــي المتوقعـــــــة فـــــــي محافظـــــــة
ــــــغ  بالمائــــــة مــــــن مســــــاحة المحافظــــــة  (00.0)للفلســــــطينيين وتحــــــت الســــــيطرح اإلســــــرائيلية الكاملــــــة وتبل

وال , وتعتبـــــــر منـــــــاطق عســـــــكرية إســـــــرائيلية مغلقـــــــة ال يســـــــم  للفلســـــــطينيين باســـــــتعمالها بأيـــــــة طريقـــــــة
انـــــي   وهـــــذا يجعـــــل مـــــن لعمر بالمائـــــة تعتبـــــر مالئمـــــة للنمـــــو ا (3.6)يتبقـــــى إال نســـــبة منخفضـــــة تبلـــــغ 

 .(0330فريجات ) المحافظة وضعا حرجا
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يقـــــــف أمـــــــام حركـــــــة ونمـــــــو  الـــــــذي صـــــــهيوني اإلســـــــرائيلي المعـــــــوق الـــــــرئيس واألســـــــاساالحـــــــتالل ال إن
حيــــــث يســــــيطر االحــــــتالل علــــــي , وزيــــــادح حجمــــــه وزيــــــادح االســــــتثمار فيــــــه, وتطــــــور اإلنتــــــاج الزراعــــــي
, يــــــتحكم فــــــي مصــــــادر الميــــــاه واألراضــــــي الزراعيــــــةو , وبشــــــكل شــــــبه كامــــــل, أغلبيــــــة الرقعــــــة الزراعيــــــة

ممــــــا يــــــؤدي لعرقلــــــة , وكــــــذل  ســــــيطرته علــــــي المعــــــابر الحدوديــــــة التــــــي تــــــتحكم باالســــــتيراد والتصــــــدير
ويــــــؤخر تصــــــدير وتصــــــريف البضــــــائع المصــــــدرح للــــــدول الشــــــقيقة أو , اســــــتيراد االحتياجــــــات الزراعيــــــة

 (5112بكدار  . )األوربية
طـــــرق زراعيـــــة ) حتالل مثـــــل ضـــــعف البنيـــــة التحتيـــــة الزراعيـــــة بـــــاال مرتبطـــــة أخـــــرى وهنـــــا  معوقـــــات
بــــل بــــالعكس عمــــل االحــــتالل علــــي , والتــــي لــــم يهــــتم بهــــا االحــــتالل بالعنايــــة والتطــــوير( وغيــــر زراعيــــة

 .تدميرها ومنع صيانتها
ولقــــد أدت قلـــــة ســـــيطرح الفلســـــطينيين علـــــى عمليـــــة التخطـــــيط العمرانـــــي فـــــي محافظـــــة أريحـــــا واألغـــــوار 

همـــــال قـــــوات ا ـــــدهور ( 43)الحـــــتالل اإلســـــرائيلية لتطـــــوير األراضـــــي الفلســـــطينية نحـــــو وا  ـــــى ت عامـــــا إل
تـــــــدني مســـــــتوى توصـــــــيل الـــــــى أدى  األمـــــــر الـــــــذي, المنـــــــاطق الحضـــــــرية الفلســـــــطينية فـــــــي المحافظـــــــة

ــــــرت  ــــــة أث ــــــى مشــــــاكل عمراني ــــــل االحــــــتالل إل ــــــود المفروضــــــة مــــــن قب الخــــــدمات وســــــوء التخطــــــيط والقي
فــــــي مدينــــــة أريحــــــا والتجمعــــــات العمرانيــــــة المحيطــــــة  بشــــــكل ســــــلبي علــــــى عمليــــــة التطــــــور الحضــــــري

ـــــر مخطـــــط لهـــــا ممـــــا أدىذوصـــــاحب هـــــ.  بهـــــا ـــــر مرخصـــــة وغي ـــــة غي ـــــود إقامـــــة أبني ـــــى ه القي تمـــــدد  إل
عمرانــــــــي غيــــــــر مـــــــــنظم والــــــــى إســـــــــاءح اســــــــتخدام األراضـــــــــي الزراعيــــــــة القيمـــــــــة والفقــــــــدان التـــــــــدريجي 

يـــــــر المخطــــــط لــــــه إلـــــــى مــــــدروس أو غالغيــــــر أدى التوســـــــع العمرانــــــي  ل ذلــــــ  للمســــــاحات الخضــــــراء
ـــــى البيئـــــة والمـــــوارد , التعـــــدي علـــــى األراضـــــي الزراعيـــــة والمراعـــــي ـــــأثير الســـــلبي عل باإلضـــــافة إلـــــى الت

 .(0330ات جفري) د من إمكانية  استدامتها وتطورهاالطبيعية كما ح

.( ج.ب.أ)إلـــــــى منـــــــاطق  (6990)إن تقســـــــيم األراضـــــــي الفلســـــــطينية حســـــــب اتفاقيـــــــات أوســـــــلو ســـــــنة 
لخدمـــــــــة المســـــــــتعمرين اإلســـــــــرائيليين , األول إســـــــــرائيلي: مختلفـــــــــين ومتـــــــــوازيينقـــــــــد أنـــــــــت  مخططـــــــــين 

وقـــــد قامـــــت الخطـــــط   واآلخـــــر فلســـــطيني لخدمـــــة الشـــــعب الفلســـــطيني  القـــــاطنين فـــــي الضـــــفة الغربيـــــة
اإلســـــرائيلية علـــــى أســـــاس إعاقـــــة تطـــــور المنـــــاطق الفلســـــطينية وتـــــدمير واســـــتنزاف المصـــــادر الطبيعيـــــة 

الممارســــات إلــــى خلــــق عــــدم تواصــــل جغرافــــي بــــين األراضــــي الواقعــــة ه ذوقــــد أدت جميــــع هــــ. والبيئيــــة
ل  أصـــــب  هنالـــــ  عـــــائق مـــــادي رئـــــيس أمـــــام تحقيـــــق تنميـــــة ذونتيجـــــة لـــــ  تحـــــت الســـــيطرح الفلســـــطينية

 .(0330ات جفري)مستدامة في محافظة أريحا واألغوار 

نشــــــاء   ــــــاء المســــــتعمرات وا  ــــــل االحــــــتالل اإلســــــرائيلي لبن ــــــة مصــــــادرح األراضــــــي مــــــن قب ــــــاطق وعملي من
ـــــى إمكانيـــــة توســـــع منـــــاطق  بـــــدوره عـــــزل للفلســـــطينيين فـــــي المحافظـــــة أدى إلـــــى خلـــــق قيـــــود كبيـــــرح عل
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ـــــاطق  ـــــة أريحـــــا وخاصـــــة فـــــي المن ـــــا فـــــي التجمعـــــات الحضـــــرية المحيطـــــة بمدين ـــــاء الفلســـــطينية أفقي البن
 .("ج"و" ب")

 -:(5101رضوان ) يأتيوهي كما  المشاكل المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئية: ثانيا
 . ىمحدودية المياه واألراضي وزيادح المنافسة عليها من قبل القطاعات االخر  -
 .انجراف التربة وخواصها وتدني إنتاجيتها  -
 (.األسمدح والمبيدات الحشرية)سليم للكيماوياتالاالستعمال غير  -
 .تدهور نوعية المياه المستعملة في الري  -
 .النباتية والحيوانيةتدهور الغطاء النباتي ومواطن األحياء البرية  -
 .حساب األراضي الزراعية ىالزحف العمراني والحضري والتوسع عل -

 
 :المشاكل والعقبات الفنية: ثالثا

 -:(5112بكدار  ) يأتيهنا  العديد من المشاكل المؤثرح فنيا  كما 
ــــــة - ــــــل محطــــــات التجــــــارب بدرجــــــة كافي ــــــة وعــــــدم تأهي ــــــة األساســــــية للبحــــــوث الزراعي , ضــــــعف البني

ــــــ ــــــنقص ف ــــــرات والمعــــــدات الالزمــــــةوال ــــــة , ي المختب ــــــاحثين المــــــدربين لتغطي ــــــنقص فــــــي عــــــدد الب وال
 .المجاالت الزراعية 

 .محدودية إمكانات جهاز اإلرشاد ووقاية النبات والخدمات البيطرية -
 .ضعف البنية التحتية الخاصة بقطال التسويق الزراعي  -
 .ضعف أنشطة التصنيع الزراعي والغذائي  -
 .لومات المتوفرح حول الزراعة قلة البيانات والمع -

 .ضعف القدرات الفنية الزراعية -
  :المشاكل والمعوقات ذات الطابع اًلجتماعي واًلقتصادي: رابعا
 -: (5112بكدار  )   العديد من المعوقات ومن أهمهاهنا
 .ما قلل الكفاءح اإلنتاجيةمصغر وتشتت الحيازات الزراعية وشيول ملكيتها  -
ـــــرب  مـــــن - ـــــد ال ـــــة عائ ـــــىممـــــا أد ,الزراعـــــة وارتفـــــال عنصـــــر المخـــــاطرح  قل عـــــزوف المـــــزارعين  ى إل

 .عن العمل في هذا المجال 
 .قلة االستثمارات الزراعية من قبل القطال الخاص  -
 .غياب نظام التمويل الزراعي والريفي  -
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 -:(5101رضوان ) ية والتشريعيةاتالمشاكل والمعوقات المؤسس:خامسا 
 .ق القوانين والتشريعات الزراعيةتطبي ىضعف القدرح عل -   
 .عدم وجود نظام للتأمين الزراعي وتعويض المزارعين من أضرار الكوارث الطبيعية -   
وعــــدم وجــــود تنســــيق أو , كثــــرح المؤسســــات العاملــــة فــــي مجــــال الزراعــــة واالزدواجيــــة فــــي عملهــــا -  

 .مشاركة فيما بينهم 
 النظريات المرتبطة بانتقال السكان   2.0.0.5

 نموذج ريتشاردسون ألقطاب النمو : روًل 
يعتقـــــــد ريتشاردســـــــون بعـــــــد أن القـــــــت اإلســـــــتراتيجية الصـــــــناعية اإلخفـــــــاق فـــــــي أن تكـــــــون أداح التنميـــــــة 
ــــرتبط باإلنتــــاج الزراعــــي  ويكمــــن  ــــات التــــي ت ــــدول الناميــــة  باالتجــــاه نحــــو نمــــط مــــن الفعالي خاصــــة لل

 :جاهين هما تانموذج ريجاردسون في 
 .ألول النشاط الزراعي كبديل عن االستحداث الصناعي يتبنى االتجاه ا-
ـــــي التواصـــــل بنقـــــل المـــــؤثرات التنمويـــــة مـــــن  - ـــــة األمـــــاكن المركزيـــــة ف يكمـــــن االتجـــــاه االخـــــر بإمكاني

ــــة فــــي  ــــة المكاني ــــى مراكــــز الخــــدمات  حيــــث يأمــــل فــــي تحقيــــق التنمي قطــــب النمــــو فــــي القمــــة نــــزوال إل
 .(0200العزاوي ) الوسط اإلقليمي
ة  وبالعـــــادح تتجمـــــع الصـــــناعات حـــــول بعضـــــها قتصـــــادية متمركـــــزح فـــــي المـــــدن الرئيســـــاال إن األنشـــــطة

ـــــا فكـــــرح تطـــــوير القطـــــال الزر  ذا مـــــا طورن اعـــــي  لوجـــــود األســـــواق والخـــــدمات والتســـــهيالت األخـــــرى  وا 
أهميــــــة بالغــــــة الســــــتقرار الســــــكان وعــــــدم الهجــــــرح إلــــــى المنــــــاطق  هكأســــــاس فــــــي القطــــــب العمرانــــــي لــــــ

ظريــــــة ريجاردســــــون أقــــــرب إلــــــى مفهــــــوم القطــــــب المقتــــــر  بالدراســــــة فــــــي الحضــــــرية  لــــــذل  نــــــرى أن ن
األغـــــوار والـــــذي يعتمـــــد فـــــي األســـــاس علـــــى القطـــــال الزراعـــــي  والعمـــــل علـــــى نقـــــل األنشـــــطة المرفقـــــة 
لهــــــــذا النشــــــــاط والتــــــــي تتمثــــــــل فــــــــي المصــــــــانع ذات العالقــــــــة بالقطــــــــال الزراعــــــــي مثــــــــل الصــــــــناعات 

ــــــة النمــــــ ــــــي الزراعيــــــة والغذائيــــــة  ممــــــا يســــــاهم فــــــي عملي ــــــة للمنطقــــــة  والمســــــاهمة ف و والتنميــــــة المكاني
 .جلب السكان للمنطقة 

 نظرية كرستلر للمحالت المركزية : ثانيا 
ـــــــدمها ـــــــي ق ـــــــدرج الخـــــــدمات العامـــــــة ( lond god) الباحـــــــث إن الدراســـــــة الت ـــــــالتعرف علـــــــى ت تكمـــــــن ب

ــــــى المجــــــاو  ــــــدءا مــــــن المركــــــز اإلقليمــــــي حت ــــــة  ب ــــــي تؤديهــــــا كــــــل مدين رح وأهميتهــــــا وســــــعة الخدمــــــة الت
 : اآلتيالسكنية على النحو 

 .مركز اإلقليم  -
 مركز مدينة -
 .مركز بلدح  -
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 .مجاورح سكنية  -

فــــي شــــكل  جوضــــع التــــدر إن مثــــل هــــذا التصــــنيف للتجمعــــات العمرانيــــة كــــان هــــدف كرســــتلر  ولكنــــه 
سداســـــــي يســـــــاعد المخطـــــــط مـــــــن الوصـــــــول إلـــــــى معـــــــدالت نمطيـــــــة للمســـــــافات  وقـــــــد جـــــــاء كرســـــــتلر 

بالداللـــــــة علـــــــى الـــــــدور الـــــــذي تلعبـــــــه المدينـــــــة فـــــــي خدمـــــــة إقليمهـــــــا بمصـــــــطل  المحـــــــالت المركزيـــــــة  
 -:(0202عبد العال  )وقد ميز بين نوعين من المركزية والتفاعل معه  

إحــــداهما مــــن وجهـــــة نظــــر الموقــــع  والتـــــي قــــد تكــــون نقطـــــة الوســــط الهندســــي التـــــي ربمــــا ال تكـــــون -
 .ظما لها قيمة كبيرح في إقليم ما  إذا لم يكن توزيع السكان به منت

ـــــق بالوظـــــائف المركزيـــــة  وكـــــذل  الســـــلع والخـــــدمات المركزيـــــة  وهـــــي  - مركزيـــــة المحـــــالت وهـــــي تتعل
 .تل  السلع والخدمات التي تنت  أو تقدم في محالت مركزية 

 -:(0202عبد العال  ) بنى كرستلر نظريته على افتراضينوقد 
لمحيطــــــــة بهــــــــا كــــــــل إن مدينــــــــة مركزيــــــــة ذات مســــــــاحة معينــــــــة تمــــــــد جميــــــــع التجمعــــــــات األخــــــــرى ا-

 .االحتياجات واإلمكانيات 
طاقهــــــــا اتســــــــعت واتســــــــع ن هــــــــاوضــــــــع حــــــــد لمســــــــاحة المدينــــــــة المركزيــــــــة  ألنــــــــه كلمــــــــا كبــــــــر حجم -

 .مساحتها
ســـــعة الســـــكانية العلـــــى خـــــالل نظريتـــــه فـــــي تـــــدرج مراكـــــز التجمعـــــات العمرانيـــــة  واعتمـــــد كرســـــتلر مـــــن

   إن المســـــافات بـــــين التجمعـــــات فـــــيبـــــاإلقليم  وبعـــــد المســـــافة بـــــين التجمعـــــات العمرانيـــــة  كمـــــا أوضـــــ
الشـــــكل السداســـــي يعطـــــي مســـــافات متســـــاوية فـــــي البعـــــد  وهـــــذا مـــــا يؤكـــــد ان نظريتـــــه اعتمـــــدت علـــــى 

ــــــة الوظيفــــــة : عــــــاملين همــــــا  ــــــة التجمــــــع حســــــب التعــــــداد  وأهمي ــــــة ويحــــــدد فيهــــــا نوعي الســــــعة العمراني
 .(0200العزاوي  ) ا بعد الخدمة الوظيفية لكل تجمعويحدد فيه

رســــــتلر أنــــــه كلمــــــا زاد حجــــــم المدينــــــة زادت وظائفهــــــا  وأن لكــــــل مدينــــــة ظهيــــــر خــــــاص وقــــــد الحــــــظ ك
 .بها  ويخدم المدينة وتخدمه والذي يحدد الظهير هو المسافة 

 .نموذج فريدمان: ثالثا 
المركـــــــز يصـــــــف فريـــــــدمان بـــــــان النمـــــــو االقتصـــــــادي يأخـــــــذ مكانـــــــه علـــــــى شـــــــكل مصـــــــفوفة  ويكـــــــون 

ـــــرئيس خـــــرى تابعـــــة لهـــــذا القطـــــب كـــــل حســـــب معـــــايير النشـــــاط والمراكـــــز األ اإلقليمـــــي هـــــو القطـــــب ال
االقتصـــــادي والتطـــــور التكنولـــــوجي  إن عمليـــــة التنميـــــة والتطـــــور يـــــراد بهـــــا اســـــتخدام الـــــدم  والتكامـــــل 
االجتمـــــــاعي واالقتصـــــــادي بـــــــين المركـــــــز والمحـــــــيط  أي إن عمليـــــــة التنميـــــــة المتكاملـــــــة تحـــــــدث مـــــــن 

ت القائمـــــة بـــــاإلقليم مـــــع مـــــرور الوقـــــت خـــــالل اعتمـــــاد المحـــــيط علـــــى المركـــــز  حيـــــث تعمـــــل المؤسســـــا
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ــــــــــى مــــــــــدى التفاعــــــــــل بــــــــــين المركــــــــــز و  ) يطالمحــــــــــالمنــــــــــاطق المحيطــــــــــة حضــــــــــرية وهــــــــــذا يعتمــــــــــد عل
 .(0200العزاوي 

إن عالقــــــــة المحــــــــيط بــــــــالمركز هــــــــي عالقــــــــات تابعــــــــة ناتجــــــــة عــــــــن التبعيــــــــة االقتصــــــــادية واإلداريــــــــة 
أربـــــع مراحــــــل تطوريــــــة واالجتماعيـــــة  لــــــذل  إن محفــــــزات التنميـــــة ســــــوف تنتشــــــر إلـــــى المحــــــيط عبــــــر 

 -:(5111النجوم )وهي كاالتي 
ـــــــــــى - ـــــــــــة األول ـــــــــــيم أو اثنـــــــــــين المتالكهمـــــــــــا : المرحل ـــــــــــى إقل اختصـــــــــــار االســـــــــــتحداث الصـــــــــــناعي عل

 .الخصائص المالئمة 
تتميــــــز بتغيـــــر التركيــــــب الهيكلــــــي للمركــــــز والمحـــــيط إلــــــى تشــــــكيله مــــــن : المرحلـــــة الثانيــــــة والثالثــــــة  -

 .نها حالة مرغوبة في التطور هيكل متعدد النوى  تمثل كل واحدح م
تتصــــــف بــــــذوبان المنــــــاطق غيــــــر الحضــــــرية الواقعــــــة بــــــين المراكــــــز الحضــــــرية  : المرحلــــــة الرابعــــــة  -

علـــــــى وهـــــــذه المرحلـــــــة المثاليـــــــة التـــــــي تتحقـــــــق فيهـــــــا الموازنـــــــة بـــــــين المـــــــؤثرات المســـــــتقطبة والمنتشـــــــرح 
 .المستويين اإلقليمي والوطني 

 
 .بانتقال السكان لألغوارالتخطيط اإلقليمي وعالقته  4.0.0.5

إن التخطـــــــيط يجــــــــب أن يكــــــــون وســــــــيلة لحــــــــل المشـــــــاكل الســــــــابقة  وتجنــــــــب المشــــــــاكل بالمســــــــتقبل   
ـــــتال ـــــه  ومـــــن المشـــــاكل الرئيســـــم مـــــع نمـــــو المجتءوالتخطـــــيط التنمـــــوي يجـــــب أن ي ـــــي مـــــع وتطلعات ة الت

 : هيتواجه اإلنسان والذي يعمل المخطط على معالجتها 
 .المثلى واألفضل استغالل األراضي بالطريقة  -
 .ربط األرض التي يعيش عليها اإلنسان بشبكات الطرق  -
 .حل مشاكل اإلسكان  -

ـــــة اوالتخطـــــيط يســـــاهم فـــــي اتخـــــ ـــــ  المجموعـــــة اإلقليمي ـــــال ذل ـــــرارات  مث ( بروســـــكوس و شمشـــــونة)ذ الق
ــــــة  التــــــي أنشــــــئت فــــــي ســــــنة  ــــــى المخططــــــات والهيكليــــــة (0212)اليهودي   وكــــــان هــــــدفها التــــــأثير عل

وخلــــق مــــا يســــمى بــــاألمن االســــتيطاني  وقــــد أثــــرت هــــذه المجموعــــة علــــى قــــرار التقســــيم اإلنجليزيــــة  
  والمجموعـــــــة كانـــــــت عبـــــــارح عـــــــن مهندســـــــين معمـــــــاريين يجتمعـــــــون فـــــــي تـــــــل أبيـــــــب (0202)لســـــــنة 

بهــــدف التــــأثير علــــى قــــرار المنــــدوب الســــامي البريطــــاني  وقــــاموا بعملهــــم بــــدون اجــــراء اتصــــاالت مــــع 
 أحســــــــــــــوا بــــــــــــــواجبهم ومســــــــــــــؤولياتهم فقــــــــــــــط  ين  لقــــــــــــــدبــــــــــــــن غوريــــــــــــــون أو غيــــــــــــــره مــــــــــــــن السياســــــــــــــي

 .(0222خمايسي )
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ومـــــع انتقـــــال الســـــيطرح علـــــى الضـــــفة الغربيـــــة لـــــيردن  بـــــدأت التنميـــــة الحضـــــرية واالقتصـــــادية تنشــــــأ 
وتتمركــــز فــــي مدينــــة عمــــان  ولــــم يعــــط أي اهتمــــام لتطــــوير وتنميــــة مــــدن الضــــفة الغربيــــة  بــــل بقيــــت 

 .وجيه تل  المدن تتطور وتنمو عشوائيا  بدون ت
أن معظـــــم المســـــتثمرين الفلســـــطينيين انجـــــذبوا إلـــــى عمـــــان علـــــى حســـــاب  والمالحـــــظ فـــــي هـــــذا الصـــــدد

المـــــدن الفلســـــطينية  التــــــي أصـــــبحت مـــــدن خدماتيــــــة  وليســـــت صـــــناعية تســــــاهم فـــــي عمليـــــة التنميــــــة 
ــــهمــــن مجمــــول ســــكان األردن   %(00)وأصــــبحت عمــــان تســــتوعب مــــا يقــــارب  ــــي  االمــــر ذات أيضــــا ف

ـــــث أصـــــبحت ـــــب المركـــــز الحضـــــري واالقتصـــــادي إســـــرائيل حي ـــــل أبي ـــــي ت ـــــغ عـــــدد ســـــكانها مـــــا  والت يبل
 .(0222خمايسي ) من إجمالي السكان في إسرائيل (%01)يقارب 

تعمـــــل فـــــي إســـــرائيل  وهـــــذا لـــــم  العمـــــال الفلســـــطينيين هائلـــــة مـــــنقـــــوح   أصـــــبحت (0222)وبعـــــد عـــــام 
دن للقـــــــــرى والمـــــــــ يســـــــــهم فـــــــــي بنـــــــــاء بنيـــــــــة اقتصـــــــــادية مســـــــــتقلة للفلســـــــــطينيين  ونـــــــــرى أن التخطـــــــــيط

ـــــرح كـــــان عاقـــــة التنميـــــة بتلـــــ  ي الفلســـــطينية فـــــي تلـــــ  الفت ـــــي وا  هـــــدف إلـــــى الحـــــد مـــــن االمتـــــداد العمران
ـــــــ  القـــــــرى لهـــــــا  المـــــــدن  حيـــــــث أن الســـــــكان فـــــــي فلســـــــطين مرتبطـــــــون بقـــــــراهم األصـــــــلية  وجميـــــــع تل

ـــــات  ـــــرى لهـــــا ســـــمات خاصـــــة بهـــــا  للإمكاني ـــــرى عـــــدم تقـــــدم نمـــــو  وكـــــل واحـــــدح مـــــن هـــــذه الق ولهـــــذا ن
كثيــــرا فــــي الضــــفة الغربيــــة  حتــــى أنــــه فــــي ( ةلحركــــة مــــن القــــرى إلــــى المــــدن الرئيســــا) التحضــــرعمليـــة 

ــــــرح األردنيــــــة زاد عــــــدد ســــــك ــــــرى واألريــــــاالفت ــــــي عــــــدد ســــــكان  %(00)ف ان الق مقارنــــــة مــــــع الزيــــــادح ف
 يعــــــــــــود أيضــــــــــــا إلـــــــــــى زيــــــــــــادح أعــــــــــــداد القــــــــــــرىوربمــــــــــــا أســـــــــــباب ذلــــــــــــ   (%02)الحضـــــــــــر بنســــــــــــبة 

 .(0222خمايسي )
ة مرتبطـــــة بالتنميـــــة االقتصـــــادية  والتنميـــــة االقتصـــــادية ال تقـــــوم إال علـــــى أســـــاس إن التنميـــــة الحضـــــري

ــــة ذات ســــيادح  والتخطــــيط يجــــب  ــــة  وهــــذه ال يمكــــن إقامتهــــا إال مــــن خــــالل دول ــــة المتين التنميــــة التحتي
ـــــــات  ـــــــد يتعـــــــارض مـــــــع رغب ـــــــالتخطيط الموجـــــــه ق ـــــــت  الفرصـــــــة  وال يجـــــــب أن يكـــــــون موجهـــــــا  ف أن يف

 .(5111النجوم )ليه إعاقة التنمية الذي يترتب عالمستثمرين و 
والتخطـــــيط اإلقليمـــــي والمكـــــاني عبـــــارح عـــــن دراســـــة كافـــــة جوانـــــب الحيـــــاح بـــــاإلقليم  ويتشـــــكل التخطـــــيط 

 :عناصر أساسية وهي كاالتي  خمسةاإلقليمي من 
 : يآتيوذل  من خالل دراسة طبيعة األرض بحيث تشمل ما : المعطيات الطبيعية -0
 .وتحديد حدوده  موقع اإلقليم أو المركز -
 .المناخ والمياه والنبات  -
 .أنوال التربة وخصائصها  -
 .التركيب الجيولوجي  -
 .القشرح الخارجية ليرض  -
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ــــــي تتعلــــــق باإلنســــــان الــــــذي يعــــــيش : األوضــــــال االجتماعيــــــة -5 إن الدراســــــات االجتماعيــــــة هــــــي الت
ط  لـــــذل  مـــــن التخطـــــيط خدمـــــة اإلنســـــان ومـــــن أجلـــــه نخطـــــ   وبمـــــا أن الهـــــدف األســـــاسعلـــــى األرض

 يـــــــــآتيأن نعمـــــــــل علـــــــــى دراســـــــــة خصـــــــــائص الســـــــــكان مـــــــــن خـــــــــالل معرفـــــــــة مـــــــــا  تتطلـــــــــب الدراســـــــــة
 -:(5111النجوم )
 .عدد السكان ونسبة نموهم وتقدير النمو المستقبلي  -
 .تحركات السكان والهجرح الداخلية والخارجية  -
 .األيدي العاملة  -
 .مستويات الدخل  -
 .كثافة السكان  -
 .الوضع االجتماعي للسكان  -
 (بدو حضر)بيعة حياح السكان ط -
 . هرم السكان  -

بعــــــــــــد أن نقــــــــــــوم بدراســــــــــــة الســــــــــــكان ومعرفــــــــــــة خصــــــــــــائص األرض : األوضــــــــــــال االقتصــــــــــــادية  -1
ة  مثــــــل قطـــــــال التــــــي تشــــــمل القطاعـــــــات الرئيســــــ   وطبيعتهــــــا  نقــــــوم بدراســــــة الجوانـــــــب االقتصــــــادية

ــــات تطــــوير وتنميــــة هــــذا القطــــال باإلضــــافة لقطــــال الســــياحة   مكاني ــــة إقامــــة الزراعــــة وا  وكــــذل  إمكاني
 . الصناعات خاصة المتعلقة بالتصنيع الزراعي 

ــــــــــة والســــــــــياحية : األوضــــــــــال الحضــــــــــارية  -0 ــــــــــة واألمــــــــــاكن األثري ــــــــــى المنطق ــــــــــاظ عل وتشــــــــــمل الحف
 .والمحافظة على المحميات الطبيعية 

 .لكهرباء والصحة والمدارس وغيرهاوالتي تشمل الطرق وشبكات المياه وا: البنية التحتية  -2
 .اًلغوار منطقة 5.0.5

تعتبر منطقـة األغـوار منطقـة ذات أهميـة إسـتراتيجية ألصـحابها الفلسـطينيين حيـث أنهـا تحتـوي مسـاحة 
شاسعة من األراضي الزراعية الخصبة والمياه الجوفية  كما أنها تمثل البوابـة الفلسـطينية علـى امتـدادها 

فــي )يلية شــكلت المنطقــة بعــدا  أمنيــا اســتراتيجيا وبالنســبة لســلطات االحــتالل اإلســرائ. العربــي واالســالمي
وحــاجزا بـين الفلســطينيين وبـين امتــدادهم مـع وطــنهم الكبيـر  إضــافة إلـى أهميتهــا ( ظـل الحــرب التقليديـة

 .(5112   الوكالة اليابانية للتعاون الدولي )االقتصادية من ناحية زراعية 
ـــــــة زر  ـــــــة تشـــــــكل إحـــــــدى وتكتســـــــب األغـــــــوار الفلســـــــطينية أهميتهـــــــا كونهـــــــا دفيئ ـــــــة طبيعي ـــــــاطق اعي المن

ة فـــــي فلســـــطين التاريخيـــــة  ويمكـــــن اســـــتغاللها للزراعـــــة طيلـــــة الســـــنة بســـــبب المناخيـــــة األربعـــــة الرئيســـــ
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خصــــوبة تربتهــــا  وجوهــــا الحــــار ومــــا تتيحــــه وفــــرح الميــــاه الســــطحية والجوفيــــة فــــي حوضــــها وهــــو يعــــد 
 .(5101شريده ) من أهم األحواض المائية في فلسطين

 خارطة أريحا واألغوار ( 0.5)ملحق رقم 
 المناخ 0.5.0.5

بســـــبب إتصـــــاله بالباديـــــة  أمـــــا ســـــبب اإلرتفـــــال الكبيـــــر فـــــي  ا  يمتـــــاز منـــــاخ المحافظـــــة بأنـــــه حـــــار جـــــد
درجـــــات الحـــــرارح فيرجـــــع إلـــــى إنخفـــــاض منطقـــــة األغـــــوار تحـــــت مســـــتوى ســـــط  البحـــــر  حيـــــث تصـــــل 

معــــــدل درجــــــة الحـــــــرارح درجــــــة مئويــــــة  يبلــــــغ  (02)درجــــــات الحــــــرارح فــــــي شــــــهري تمــــــوز و آب إلـــــــى 
درجـــــة مئويـــــة  أمـــــا معـــــدل  (10.0)معـــــدل درجـــــة الحـــــرارح العظمـــــى و درجـــــة مئويـــــة   (51.2)الســـــنوي 

ــــة  (02.2)درجــــة الحــــرارح الصــــغرى فهــــو  ــــة فأدرجــــة مئوي ــــين  هــــمــــا نســــبة الرطوب ي متوســــطه تتــــراو  ب
ابـــــــو )  ي يتعـــــــرض ســـــــطحه لعمليـــــــة تبخـــــــر كبيـــــــرحبســـــــبب وجـــــــود البحـــــــر الميـــــــت الـــــــذ% ( 21-21)

 .(5101    هالل
ووجــــود منــــاخ فريــــد يســــاعد فــــي إنتــــاج محاصــــيل مداريــــة مثــــل البابــــاي كمــــا يســــاعد منــــاخ الغــــور فــــي 
إنتــــــاج محاصــــــيل وخاصــــــة الخضــــــراوات وفــــــي وقــــــت مبكــــــر عــــــن األســــــواق المحليــــــة وأســــــواق الــــــدول 

حيــــــث تنــــــت  بعــــــض األنــــــوال مــــــن الخضــــــروات فــــــي وقــــــت   العربيــــــة المجــــــاورح واألســــــواق األوروبيــــــة 
وال ننســــى التمــــور الفــــاخرح التــــي تحتــــاج إلــــى ســــاعات حراريــــة  .بعــــض الــــدول األوروبيــــةتكســــو الثلــــوج 

ـــــة  ـــــى قســـــم ( مجهـــــول )عالي ـــــى الـــــرغم مـــــن إســـــتيالء إســـــرائيل عل ـــــوفر مصـــــادر الميـــــاه عل   وكـــــذل  ت
 .( 5101   ابو هالل )  كبير منها

 
 المساحة 5.5.0.5

 حـوالي أي   (5101) معـا 2 كـم( 221)واألغـوار أريحـا محافظـة فـي األراضـي مسـاحة بلغـت
الجهــــاز المركــــزي لإلحصــــاء )  الغربيـــة الضــــفة مســــاحة أراضــــي إجمــــالي مـــن%( 01.2)

 (.5100  الفلسطيني
وتمتــــد منطقــــة األغــــوار مــــن البحــــر الميــــت حتــــى شــــمال الضــــفة   حيــــث يوجــــد قريتــــا كردلــــة وبردلــــة  

ـــــة أراضـــــيها ضـــــمن منطقت ـــــي   ـــــنف منطقـــــة األغـــــوار فـــــي غالبي ـــــاس   وتصر و ( ب) فـــــي محافظـــــة طوب
ـــــين "اإلســـــرائيلية"الخاضـــــعت ين للســـــيطرح (  ج) ـــــل أراضـــــي الغـــــور الموجـــــودح فـــــي هـــــاتين المنطقت   وتمث

 .(5105سمارح  ) من المساحة اإلجمالية ليغوار باتفاق كافة المصادر (%21)حوالي 
ممــــــــا يجعلهــــــــا تمتــــــــاز  (م111إلــــــــى  511)تقــــــــع المنطقــــــــة تحــــــــت مســــــــتوى ســــــــط  البحــــــــر بمعــــــــدل و 

ملـــــم مــــــن األمطــــــار  (021)تتلقـــــى هــــــذه المنطقـــــة أقــــــل مــــــن . فا  والــــــداف  شــــــتاءبمناخهـــــا الحــــــار صـــــي
ـــــة فـــــي الضـــــفة  ســـــنويا  وتعتبـــــر األراضـــــي الزراعيـــــة فـــــي منطقـــــة األغـــــوار مـــــن أهـــــم األراضـــــي الزراعي
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الغربيـــــة وأكثرهـــــا خصـــــوبة  ونظـــــرا  النخفـــــاض معـــــدالت األمطـــــار فإنهـــــا تعتمـــــد علـــــى الميـــــاه الجوفيـــــة 
ر االرتوازيـــــــــة والينـــــــــابيع واألمطـــــــــار المنســـــــــابة مـــــــــن المنحـــــــــدرات المحـــــــــدودح المســـــــــتخرجة مـــــــــن اآلبـــــــــا

ألـــــــف  (511)بلغـــــــت مســـــــاحة األراضـــــــي المســـــــتغلة زراعيـــــــا  حـــــــوالي  (0222)حتـــــــى عـــــــام . الشـــــــرقية
نظــــــرا  للمســــــاحات الواســــــعة التــــــي صــــــادرتها ســــــلطات  %(21)دونــــــم وانخفضــــــت حاليــــــا  إلــــــى حــــــوالي 

يســـــتغل حاليـــــا  . ف المنتوجـــــات الزراعيـــــةاالحـــــتالل  الـــــنقص فـــــي الميـــــاه  وعـــــدم تـــــوفر أســـــواق لتصـــــري
ـــــط مـــــن هـــــذه األراضـــــي منهـــــا  (21)حـــــوالي  ـــــم فق ـــــف دون ـــــم مـــــن خـــــالل المـــــزارعين  (01)أل ـــــف دون أل

ألـــــــــف دونــــــــم مـــــــــن قبــــــــل المســـــــــتوطنات اإلســــــــرائيلية التـــــــــي أقامتهــــــــا ســـــــــلطات  (21) الفلســــــــطينيين و
مثــــل الخضــــار االحــــتالل فــــي هــــذه المنطقــــة  ويــــزرل فــــي هــــذه المنطقــــة مزروعــــات فــــي غيــــر موســــمها 

 .الخ..والموز
ـــــرب مـــــن و  ـــــى مـــــا يق ـــــة عل ـــــة % 11تســـــتحوذ هـــــذه المنطق إذا مـــــا أخـــــذت )مـــــن مســـــاحة الضـــــفة الغربي

تشـــــــكل (. باالعتبـــــــار مســـــــاحة المنـــــــاطق المتاخمـــــــة لهـــــــا والتـــــــي تعامـــــــل علـــــــى أنهـــــــا منـــــــاطق أغـــــــوار
ـــــى )األراضـــــي الزراعيـــــة جـــــزء  كبيـــــرا  منهـــــا  كمـــــا تعتبـــــر المنطقـــــة غنيـــــة بمصـــــادر الميـــــاه الجوفيـــــة  عل

  كمـــــا أنهـــــا تحتـــــوي العديـــــد مـــــن المنـــــاطق (الـــــرغم مـــــن انخفـــــاض نســـــبة ميـــــاه األمطـــــار فـــــي المنطقـــــة
ـــــة والســـــياحية والدينيـــــة لمختلـــــف الـــــديانات  إضـــــافة إلـــــى وجـــــود البحـــــر الميـــــت عنـــــد نهايتهـــــا  التاريخي

   الوكالـــــــة اليابانيـــــــة للتعـــــــاون الـــــــدولي )الجنوبيـــــــة الـــــــذي يعتبـــــــر بطبيعتـــــــه حالـــــــة فريـــــــدح فـــــــي العـــــــالم 
5112). 

 
 المياا 2.5.0.5

ـــــ ـــــى الـــــري   ويوجـــــد بمنطقـــــة األغـــــوار ثالث مصـــــادر  ةتعتمـــــد الزراعـــــة فـــــي المنطقـــــة إعتمـــــادا  كليـــــا  عل
 (. الينابيع  واآلبار االرتوازية  وشركة المياه القطرية اإلسرائيلية ) للمياه وهي 

 الينابيع  -

ة الموزعـــــة علـــــى يع الرئيســـــمـــــن الينـــــاب ا  عـــــدد( محـــــافظتي أريحـــــا وطوبـــــاس ) يغـــــذي منطقـــــة األغـــــوار 
  : اآلتي( 0)رقم  مختلف المناطق كما هو موض  في الجدول
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 الينابيع في محافظة أريحا ومعدل تصريفها  (:5.5)رقم جدول
 الرقم  المنطقة  اسم النبع  2م/ معدل التصريف السنوي 

 0 أريحا  عين السلطان  2.111.111
 5 عين واد القلط  1.211.111
 1 الديو   عين الديو   0.111.111
 0 النويعمه  عين النويعمه  1.111.111
 2 عين الشوصه  1.211.111
 2 العوجا  عين العوجا  2.111.111
 2 فصا يل  1.211.111
 0 الجفلت   واد الفارعة  2.111.111

 المجمول الكلي 11.111.111
 .( 5101   ابو هالل ) 
 

:اآلباراالرتوازية

بئــــــــرا   حفـــــــــر معظمهــــــــا فـــــــــي ســــــــنوات الخمســـــــــينيات  (022)فــــــــي منطقـــــــــة األغــــــــوار حـــــــــوالي يوجــــــــد 
ــــــــين ــــــــراو  أعماقهــــــــا ب ــــــــار يت ( متــــــــر  011و  21 )والســــــــتينات ألغــــــــراض الــــــــري والشــــــــرب  وهــــــــي أب

أمــــــــا الطاقــــــــة . بئــــــــرا  فقــــــــط (015)ويبلــــــــغ عــــــــدد اآلبــــــــار العاملــــــــة منهــــــــا . وطاقتهــــــــا اإلنتاجيــــــــة قليلــــــــة
وبهــــذا يكــــون مجمــــول كميــــة الميــــاه المتاحــــة  مليــــون متــــر مكعــــب  (51)فتبلــــغ اإلنتاجيــــة لهــــذه اآلبــــار 
 -:( 5101   ابو هالل )  يأتيمن الينابيع واآلبار كما 

 .مليون متر مكعب سنويا  (11): ينابيع  -
 .سنويا  ا  مكعب ا  الف متر  000ومليون  (51): أبار ارتوازية  -
الــــــــف متــــــــر مكعــــــــب (  000مليــــــــون و 21 ):المجمــــــــول الكلــــــــي للميــــــــاه المتاحــــــــة فــــــــي األغــــــــوار  -

  .سنويا
 -:(5110ت اجفري)وأهم المشاكل التي تواجه قطال المياه هي 

سنويا في محيط منطقة  ا  مكعب ا  مليون متر  (5.211)ارتفال نسبة التبخر عالية جدا وتصل إلى  -
 .أريحا
من اآلبار  في قرية العوجا بسبب قيام إسرائيل بحفر العديد بعض الينابيع مثل الينبول الرئيسجفاف  -

 .العميقة قرب ينبول العوجا
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 .عدم سما  سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمن  الفلسطينيين تراخيص حفر أبار جديدح -
 .تلوث بعض الينابيع واآلبار -
 .العديد من اآلبار ال تعمل وقد جفت تماما -
 .تجاهل االحتالل اإلسرائيلي للحقوق المائية للفلسطينيين في نهر األردن -
 
 ألوضاع الديموغرافية في األغوارا 4.5.0.5 

بالمائـــــة مـــــنهم  (02)ونســـــبة , ألـــــف نســـــمة  (051)نحـــــو  (0200)بلـــــغ تعـــــداد محافظـــــة أريحـــــا عـــــام 
إلــــــــى أريحــــــــا مــــــــن منــــــــاطق الســــــــاحل  (0200)ين نزحــــــــوا أثنــــــــاء حــــــــرب عــــــــام ذوالــــــــ, كــــــــانوا الجئــــــــين

 (01111)لـــــــى تراجـــــــع عـــــــدد الســـــــكان إ (0222)وبعـــــــد حـــــــرب عـــــــام , الفلســـــــطيني وجبـــــــال الجليـــــــل
بلــــغ عــــدد ( 0221)فــــي عــــام . ألن معظمهــــم أجبــــروا علــــى النــــزو  مــــرح ثانيــــة للــــدول المجــــاورح, نســــمة

ــــادح , نســــمة (02111)الســــكان نحــــو  ــــة ومــــع زي ــــام الســــلطة الوطني ــــع ســــنوات مــــن قي ــــه وبعــــد أرب إال أن
ـــــى  ـــــع عـــــدد الســـــكان إل ـــــادح عـــــدد الوظـــــائف ارتف ـــــدين وزي نســـــمة حســـــب تعـــــداد  (10,210)نســـــبة العائ

 (.5111  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) (0222)
ــــــغ تعــــــداد الســــــكان فــــــي محافظــــــة أريحــــــا  (5111)وفــــــي عــــــام  نســــــمة بكثافــــــة ســــــكانية  (01.055)بل

مــــــن ســــــكان الضــــــفة الغربيــــــة وقطــــــال غــــــزح  ومــــــنهم  %(0.5)  وهــــــي نســــــبة 5كــــــم/فــــــرد (22)بلغــــــت 
ن مدينـــــــة أريحـــــــا  مـــــــن الســـــــكان يقطنـــــــو  %(02)إنـــــــاث  ونســـــــبة  (51.100) ذكـــــــور  و (51.200)

ين عـــــــيقطنـــــــون مخيمـــــــي عقبـــــــة جبـــــــر و  %(02)يســـــــكنون القـــــــرى المجـــــــاورح ونســـــــبة  (%10)ونســـــــبة 
ــــــــــــى وحــــــــــــدح ســــــــــــكنية  (21.102)تجمــــــــــــع عمرانــــــــــــي و  (00) الســــــــــــلطان  والســــــــــــكان يتوزعــــــــــــون عل

 .(5110ات جفري)
 عـام منتصـف فـي نسـمة (02.200 )واألغـوار أريحـا محافظـة فـي المقـدر السـكان وبلـغ عـدد

 (51.012)مـــن إجمـــالي ســـكان الضـــفة الغربيـــة  مـــنهم  %(0.0)نســـبته مـــا شـــكلونوي  (5100)
مـــــــن ( % 21.1)إنـــــــاث  وهـــــــذا قـــــــد شـــــــهد عـــــــدد الســـــــكان زيـــــــادح بمـــــــا نســـــــبته  (51.105) ذكـــــــور و

  وبلغـــــت نســـــبة الالجـــــئن الفلســـــطينيين المقيمـــــين (0222)إجمـــــالي عـــــدد ســـــكان المحافظـــــة فـــــي عـــــام 
  مـــــــع (5112)مـــــــول ســـــــكان المحافظـــــــة نهايـــــــة مـــــــن مج( %02.2)فـــــــي محافظـــــــة أريحـــــــا واألغـــــــوار 

مـــــــن مجمـــــــول الســـــــكان المقيمـــــــين فـــــــي  (%52.2)العلـــــــم أن نســـــــبة الالجئـــــــين فـــــــي الضـــــــفة الغربيـــــــة 
ـــــــة عـــــــام  ـــــــة الســـــــكانية منتصـــــــف عـــــــام (5112)الضـــــــفة الغربيـــــــة نهاي فـــــــي  (5100)  وبلغـــــــت الكثاف

 .(5100 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )   /فرد (20.0)محافظة أريحا واألغوار 
  يذكر التقرير  -وي معامفي تقرير توثيق االنتهاكات اإلسرائيلية في األغوار أصدره مركز العمل التنو 

  سلم الجيش (خالل سنة ونصف)( 5100)وفي النصف األول من العام  (5101)أنه في العام 
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 (1)ض  خريطة رقم الخالء تو اخطارا  بالهدم واالزالة وا(  121 )اإلسرائيلي السكان في غور األردن
  بينما بلغت عدد (5101)لتجمع الفارسية في العام  (25)  منها -حجم التدمير وتوزعه الجغرافي

العمل مركز )  أحمنش (525)البركسات السكنية وحظائر الماشية التي  هدمت خالل نفس الفترح حوالي 
 .(5100-5101) معا  /التنموي 
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 5102-5111عداد السكان، رحسب نوع التجمع، وتقديرات األغوار التجمعات السكانية في ( 2.5)جدول رقم 
 السنة   اسم التجمع

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 المحافظة

د ل ة  5,022 5,010 5,101 0,221 0,210 0,002 0,200 0,252 0,222 0,205 طوباس ب ر 

 0,202 0,020 0,002 0,015 0,122 0,100 0,522 0,552 0,002 0,002 طوباس اِعي ن الب ي ض  

د ل ة  010 122 101 121 120 102 112 151 101 115 طوباس ك ر 

 500 525 521 520 502 510 511 555 502 510 طوباس إب ِزيق

 510 020 000 005 022 021 022 022 020 002 طوباس الف اِرِسيَّة

 010 010 011 052 050 002 001 001 012 015 سطوبا الع ق ب ة

 025 022 020 002 010 002 011 121 122 120 طوباس الماِل  

م ر ِبة الر اس األح   510 511 551 502 512 515 022 002 005 022 طوباس ِخر 

 1,210 1,202 1,015 1,520 1,005 1,122 5,222 5,022 5,200 5,200 طوباس وادي الفاِرع ة

 552 551 501 512 022 021 002 001 020 020 طوباس ِبة ع اط وفِخر  

ة ِبة ح م ص   022 020 022 021 022 021 002 001 012 010 طوباس ِخر 

اِريَّة  0,251 0,005 0,000 0,011 0,222 0,202 0,201 0,205 0,212 0,220 نابلس الن صَّ
 0,121 0,110 0,115 0,521 0,500 0,502 0,000 0,020 0,012 0,012 نابلس ِبيت ح س ن
 012 120 102 101 125 121 122 102 112 110 نابلس ِعي ن ِشب ِلي

وش ِبيت د ج ن  211 201 021 021 020 010 002 222 222 220 نابلس ف ر 
ة  905 881 858 834 812 789 768 746 726 706 أريحا م ر ج ن ع ج 
 1,798 1,751 1,704 1,658 1,613 1,569 1,526 1,484 1,443 1,403 أريحا الز ب ي دات

 257 250 243 237 230 224 218 212 206 200 أريحا م ر ج الغ زال
 4,701 4,577 4,455 4,334 4,216 4,100 3,987 3,877 3,771 3,666 أريحا الِجف ت ِل 
اِيل  1,364 1,329 1,293 1,258 1,224 1,190 1,157 1,125 1,094 1,064 أريحا ف ص 
االعو   5,214 5,077 4,942 4,808 4,677 4,548 4,423 4,301 4,183 4,067 أريحا ج 

ي ِعم ة  1,576 1,534 1,493 1,453 1,413 1,374 1,337 1,300 1,264 1,229 أريحا الن و 
يو  الف وقا  1,039 1,012 985 958 932 906 881 857 833 810 أريحا ِعي ن الد 
يَّم  ِعي ن الس لط ان  3,999 3,894 3,790 3,688 3,587 3,488 3,392 3,299 3,208 3,119 أريحا م خ 

 23,220 22,609 22,006 21,411 20,826 20,253 19,696 19,154 18,625 18,110 أريحا أريحا
ب ر ق ب ة  ج  يَّم  ع   9,082 8,844 8,608 8,375 8,146 7,922 7,704 7,492 7,285 7,084 أريحا م خ 

 391 381 371 361 351 341 332 323 314 305 أريحا الن بي موسى


: الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، اسقاطات السكان
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/816/default.aspx 
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 لقوى العاملة ا 2.5.0.5 
 سـنة (02) أعمـارهم الـذين واألغـوار ليفـراد أريحـا لمحافظـة العاملـة القـوى مسـ  نتـائ  أشـارت

 البشـرية القـوى إجمـالي مـن (%00.2 )بلغـت العاملـة القـوى المشـاركة فـي نسـبة أن إلـى كثرفـأ
 العاملـة القـوى فـي النسـاء نسـبة مشـاركة وتعتبـر (5101) لعـام واألغـوار أريحـا محافظـة فـي

 وقــد .للرجــال (21.0) مقابــل(  %55.5 )إلــى وصــلت حيــث الرجــال  مــع مقارنــة متدنيــة
 العاملـة القـوى فـي المشـاركين إجمـالي مـن واألغـوار أريحـا فظـةمحا فـي العـاملين نسـبة وصـلت

 .محدودح عمالة (0.2)% منهم%( 02.1) إلى
 بـين مـن واألغـوار أريحـا محافظـة فـي العمـل عـن العـاطلين نسـبة أن إلـى النتـائ  وتشـير

 المشـاركات النسـاء بـين البطالـة نسـبة ووصـلت  %(05.2) بلغـت العاملـة القـوى فـي المشـاركين
 لإلحصــاء المركــزي الجهــاز)الرجــال  بــين( %01.1)مقابــل%( 01.0)إلــى العاملــة قــوىال فــي

 .(5100الفلسطيني  
 
 األراضي والنشاط الزراعي في األغوار 2.5.0.5 

 حوالي أي   (5101) عام 2 كم( 221)واألغوار أريحا محافظة في األراضي مساحة بلغت
مزروعة   أرضيه مساحة 2 كم (52)نهاالغربية  م الضفة مساحة أراضي إجمالي من%( 01.2)

 األرضية المساحة إجمالي من (%1.1)و الكلية للمحافظة  المساحة من%( 0.2)نسبته ما تشكل
 .( 511/5101 )الزراعي العام خالل وذل  الغربية  الضفة في المزروعة

 من %(0.2) هنسبت ما أي حيازح (0200)واألغوار أريحا محافظة في الزراعية الحيازات عدد بلغ كما
 الحيازات عدد بلغ فقد الحيازات نول صعيد على أما الغربية  الضفة في الحيازات الزراعية إجمالي
 الحيازات أما المحافظة  في الحيازات من إجمالي %(12.5)نسبته  ما تشكل حيازح (201) النباتية

 عدد بلغ فيما ات الحياز  من إجمالي %(05.1) نسبته ما أي حيازح(021)عددها فبلغ المختلطة
 وذل  في المحافظة الحيازات إجمالي من %(25.2) نسبته ما أي حيازح (010) الحيوانية الحيازات
 .(5100الفلسطيني  لإلحصاء المركزي الجهاز)( 5112)  عيالزرا العام خالل

ــــــر منطقــــــة األغــــــوار مــــــن المنــــــاطق الهامــــــة جــــــدا  وتعتبــــــر ســــــلة الغــــــذاء الفلســــــطيني  وتعتمــــــد و  تعتب
طقـــــة بشـــــكل أساســـــي علـــــى الزراعـــــة كمصـــــدر رزق  وقـــــد نمـــــت المراكـــــز العمرانيـــــة اعتمـــــادا علـــــى المن

( الضـــــفة الغربيـــــة وقطـــــال غـــــزح)هـــــذه الوظيفـــــة األساســـــية  ويســـــتهل  القطـــــال الزراعـــــي فـــــي فلســـــطين 
تقريبـــــا مـــــن الميـــــاه التـــــي تســـــتخدم للزراعـــــة فـــــي إســـــرائيل  علمـــــا بـــــأن مســـــاحة  %(05.2)مـــــا نســـــبته 

 .(0220وزارح التخطيط  )ي فلسطين تبلغ نصف مثيلتها في إسرائيل األراضي المفتلحة ف
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مـــــروي وبعلــــــي  وال يشــــــكل : وقـــــد تــــــم تقســـــيم األراضــــــي المفتلحـــــة فــــــي الضـــــفة الغربيــــــة إلـــــى نــــــوعين 
ــــى  (%2.2)الجــــزء المــــروي ســــوى نســــبة بســــيطة جــــدا ال تتعــــدى  مــــن إجمــــالي المســــاحة المفتلحــــة عل
 غــــــــوار االعتمــــــــاد كليــــــــا علــــــــى الزراعــــــــة المرويــــــــة مســــــــتوى الضــــــــفة الغربيــــــــة ولكــــــــن فــــــــي منطقــــــــة األ

 .(5111النجوم  )
ومــــن أجـــــل تحديــــد فئـــــات األراضــــي القابلـــــة للزراعـــــة فقــــد تـــــم بنــــاء علـــــى معــــايير ومؤشـــــرات متعـــــارف 

ــــــة ــــــول وقــــــوام الترب ــــــا منهــــــا  ن ــــــاج الزراعــــــي   حيــــــث تعــــــد التربــــــة المصــــــدر الــــــرئيس عليهــــــا عالمي لإلنت
ــــة عامــــل تثبيــــت  لكونهــــا تشــــكل المخــــزون الــــالزم مــــن العناصــــر ــــات  وتشــــكل الترب ــــة لنمــــو النب الغذائي

لتربـــــة  فئـــــات الملوحـــــة  معـــــدل االنحـــــدار  فئـــــات األجســـــام النباتـــــات  ومـــــن المعـــــايير األخـــــرى عمـــــق 
لتبخــــــر األعظــــــم  التكشــــــفات الصــــــخرية  فئــــــات المعــــــدل الســــــنوي لدرجــــــة الحــــــرارح  المعــــــدل الســــــنوي ل

 .(5111النجوم ) توفر مصادر المياه
المعـــــايير تـــــم لنـــــا تحديـــــد المنـــــاطق المالئمـــــة ليغـــــراض الزراعيـــــة  ويـــــتم تصـــــنيف  ومـــــن خـــــالل هـــــذه

 -:(5111النجوم ) يأتيالمناطق الزراعية كما 
ذات أدنـــــــى كـــــــم مـــــــن العوائـــــــق والمحـــــــددات  وتمثـــــــل األراضـــــــي بالغـــــــة األهميـــــــة : الدرجـــــــة األولـــــــى -

 .والقيمة ليغراض الزراعية 
 .القيمة ليغراض الزراعية وتعتبر مناطق متوسطة : الدرجة الثانية  -
وتعتبـــــــــر منـــــــــاطق ذات قيمـــــــــة متدنيـــــــــة ليغـــــــــراض الزراعيـــــــــة لوجـــــــــود عوائـــــــــق : الدرجـــــــــة الثالثـــــــــة  -

 .ومحددات كثيرح 
 طبيعة الزراعة في محافظة رريحا واألغوار 1.5.0.5

تعتبــــر الزراعــــة مصــــدر الــــدخل األول واألهــــم لمحافظــــة أريحـــــا  ومــــن ناحيــــة أخــــرى تعتبــــر مــــن أهـــــم 
ــــــة فــــــي فلســــــطين وخاصــــــة الزراعــــــة المرويــــــة  جــــــدولالمنــــــاطق ا ــــــاج ( 0)لزراعي يبــــــين مســــــاحات اإلنت

 .( 5102مديرية الزراعة  ) بالدونم / (2012-2014)النباتي في المحافظة عام 
 

 :بالدونم  (2012-2014)مساحات اإلنتاج النباتي في المحافظة من عام  (0.5)رقم  جدول
 المساحة 

2014 
 المساحة 

2013 
 المساحة 

2012 
 نول المحصول 

 الخضار  244336 23438 29465
 المحاصيل الحقلية 1800 1900 1860

 البستنة الشجرية  3170 14220 15466
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ــــة فتظهــــر فــــي جــــدول ــــام فــــي تطــــور كبيــــر   ( 2)أمــــا إحصــــائية الثــــروح الحيواني ــــين أن عــــدد األغن ويتب
ــــــــف (21)إلــــــــى ألــــــــف رأس إلــــــــى أن وصــــــــلت  (21)عــــــــدد األغنــــــــام حــــــــوالي  (5105)فــــــــي عــــــــام   أل
 .(5100)الف رأس عام  (22)وزداد ذال  الرقم الى   (5101)رأس في عام  وخمس مئة

فــــي   أمــــا قطــــال النحــــل تراجــــع  كــــان فــــي تزايــــد ولكــــن لــــيس بشــــكل كبيــــرأمــــا بالنســــبة لعــــدد األبقــــار 
ـــــــى حـــــــوالي  (5100)عـــــــام  وزدادخليـــــــة  (0511) حيـــــــث العـــــــدد   (5101)عـــــــام  ـــــــة  (0211)إل خلي

ـــــدوا ـــــى فـــــي عـــــام   وعـــــدد ال ـــــون (0.02)هـــــو  (5105)جن التـــــي ترب بشـــــكل كبيـــــر  وزدادطيـــــر    ملي
 .طير  مليون (5)حيث بلغ  (5100)في عام 

 
 (2012-2014)إعداد الثروح الحيوانية في المحافظة عام ( 2.5)رقم  جدول

 5100 5101 5105 نول التربية 
 22111 21211 21111 أغنام 
 0011 0221 221 أبقار 
 0211 0511 0111 نحل 

  5  0.2 0.02 السنة/ مليوندواجن 
 (5102مديرية الزراعة  )
  

 :تجاهات الزراعة في محافظة رريحا واألغوار ا  1.5.0.5
ـــــــــة لمحافظـــــــــة أريحـــــــــا واألغـــــــــوار  ـــــــــغ المســـــــــاحة الكلي ـــــــــم المســـــــــاحات الصـــــــــالحة  (211.111)تبل دون

مــــــا مصــــــادر مــــــن إالبــــــاقي و  ا  دونــــــم فعليــــــ(00.211)دونــــــم تــــــزرل منهــــــا  (011.111)للزراعــــــة منهــــــا 
أو مغلـــــق عســـــكريا  حيـــــث أغلقـــــت ســـــلطات اإلحـــــتالل مســـــاحة ( دونـــــم  01.111)قبـــــل المســـــتوطنات 

كلــــــم عــــــن إمتــــــداد نهــــــر األردن والبــــــاقي مســــــاحة جبليــــــة غيــــــر قابلــــــة للزراعــــــة  أمــــــا ( 2-1)بعــــــرض 
ارعــــــون مملوكــــــة لعــــــائالت كبيــــــرح ويفلحهــــــا المز  فمعظمهــــــا أراضٍ  يــــــا  بالنســـــبة ليراضــــــي المســــــتغلة زراع

ـــــة الصـــــالحة . بنظـــــام المشـــــاركة تتـــــداخل مســـــاحة أراضـــــي األوقـــــاف اإلســـــالمية مـــــع األراضـــــي الزراعي
ألـــــف  (025.111)ألـــــف دونـــــم باإلضـــــافة إلـــــى  (021.111)للزراعـــــة واألراضـــــي الجبليـــــة بمســـــاحة 

دونــــــم مــــــا بــــــين أريحــــــا والعيزريــــــة ومعظــــــم هــــــذه األراضــــــي غيــــــر مســــــتغلة زراعيــــــا   وتعمــــــل األوقــــــاف  
 عـــــام ومعظمهـــــا أراضٍ  (22)هـــــذه األراضـــــي لمـــــدح زمنيـــــة تتـــــراو  مـــــن عـــــام واحـــــد إلـــــى علـــــى تـــــأجير 

ــــة ــــة بســــبب عــــدم اإلســــتخدام واإلستصــــال  وفقرهــــا للمشــــاريع الزراعي ــــة مهمل ــــذي  غيــــر مروي  االمــــر ال
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أدى إلـــــى مصـــــادرح جـــــزء منهـــــا مـــــن قبـــــل اإلســـــرائيليين وجعلـــــت جـــــزءا  منهـــــا منـــــاطق عســـــكرية مغلقـــــة 
 ( . 5110   العديلي)  حتى أمام الرعي

 
 : األغوار الفلسطينيةو اريحا في ستخدامات األراضي ا 1.5.0.5

دونما   أما بالنسـبة  (01,505)بلغ إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في محافظة أريحا واألغوار 
ما نسبته  تشكلدونما    (12,022)لتصـنيفها حسـب االستخدام فقد بلغت مساحة األراضي المزروعة 

من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في محافظة أريحا واألغوار  وكانت أكبر مساحة  %(20.5)
دونما   (01,220)ليراضي المزروعة في تجمعات محافظة أريحا واألغـوار هي تجمع أريحا بواقع 

مساحة األراضي  من إجمالي المساحة المزروعة في محافظة أريحا واألغوار  أما (%12.2)بنسبة 
من إجمالي مساحة الحيازات  (%2.0)ما نسبته  تشكلدونما   5,112روعة فقد بلغت غير المز 

الزراعية في محافظة أريحا واألغوار  وكانت أكبر مساحة ليراضي غير المزروعة في تجمعات 
بلغت المساحة  %(21.2)ةدونما  بنسب (0,001)محافظة أريحا واألغوار هـي تجمع أريحا بواقع 

  وتتـوزل (5101/01/10)دونما  وذل  كما هـو فـي ( 12,022)ظة أريحا واألغوار المزروعة في محاف
للمساحة األرضية المزروعة من إجمالي المساحة المزروعة في  %(00.2)المساحة المزروعة بواقع 

الحيازات الزراعية في محافظة أريحا واألغوار  في حين شكلت مساحة البور المؤقت ما نسبته 
ل تجمع الجفتل  أكبر مساحة أرضية مزروعة بين التجمعات في محافظة أريحا   ويحت%(01.0)

من مجمول المسـاحة األرضية المزروعة في  %(10.2) تشكلدونم  (05,210)واألغوار بواقع 
أما بالنسبة لمساحة األراضي غير المزروعة فتشير النتائ  إلى أن مساحة  .محافظة أريحا واألغوار

من إجمالي المساحة غير المزروعة في   %(58.1)دائمة تشكل مـا نسـبته المراعي والمروج ال
الحيازات الزراعية في محافظة أريحا واألغوار  فـي حـين شـكلت المباني المستخدمة ألغراض الحيازح 

  أما مساحة الطرق والممرات والبر  والحظائر غير المسـقوفة واألراضي غير (%00.2)ما نسبته 
من إجمالي المساحة غير المزروعة في الحيازات  %(51.5)عة فقد شكلت ما نسبته القابلة للزرا

 .)5105الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  (  الزراعية في محافظة أريحا واألغوار
 .اًلستيطان في محافظة اريحا واألغوار 01.5.0.5

  ويســـــيطران علـــــى (ربـــــاع)و ( بكعـــــات هيـــــردن)تتبـــــع المســـــتوطنات فـــــي األغـــــوار لمجلســـــين إقليميـــــين 
مـــــن األراضـــــي  حيـــــث يســـــم  لهـــــم ممارســـــة  (5كـــــم 0511)نصـــــف مســـــاحة األغـــــوار أي مـــــا يعـــــادل 

. كافــــــــــــــــة النشــــــــــــــــاطات الزراعيــــــــــــــــة والصــــــــــــــــناعية والتجاريــــــــــــــــة والعمرانيــــــــــــــــة دون قيــــــــــــــــد أو شــــــــــــــــرط 
(ds/1301569753arijrep.pdfhttp://jericho.plo.ps/uploa) 

http://jericho.plo.ps/uploads/1301569753arijrep.pdf
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ـــــــى أراضـــــــي المـــــــواطنين ( محـــــــوال)أقامـــــــت قـــــــوات االحـــــــتالل  (0220)ففـــــــي عـــــــام  أول مســـــــتوطنة عل
الفلســــــطينيين مــــــن قريــــــة عــــــين البيضــــــا وبردلــــــة شــــــمال الغــــــور والــــــذين صــــــودرت أراضــــــيهم فــــــي ذلــــــ  

ــــــت باعتبارهــــــا أمــــــال  غــــــائبين     ــــــوفر حكومــــــة االحــــــتالل و الوق ــــــي ت ــــــ  للمســــــتوطنيين المقيمــــــين ف تل
مســـــتوى عـــــالي مـــــن الخـــــدمات المجانيـــــة ويتوســـــعون باســـــتمرار علـــــى أراضـــــي أصـــــحابها المســـــتوطنات 

ـــــــــي األغـــــــــوار  ـــــــــث تمـــــــــن  حكومـــــــــة االحـــــــــتالل للمســـــــــتوطنين ف ـــــــــذي يحرمـــــــــون منهـــــــــا  حي  (%22)ال
ــــاه شــــرب واالتصــــاالت والمواصــــالت   ــــاء ومي ــــى الخــــدمات التــــي تقــــدمها لهــــم مــــن كهرب خصــــومات عل

ــــــــــــــــة   ــــــــــــــــي حــــــــــــــــين الخــــــــــــــــدمات التعليمي ــــــــــــــــري تقــــــــــــــــدم لهــــــــــــــــم مجانــــــــــــــــا ف . والصــــــــــــــــحية وميــــــــــــــــاه ال
(http://jericho.plo.ps/uploads/1301569753arijrep.pdf) 

ـــــة  ـــــذ قدومـــــه لالســـــتيطان فـــــي المنطق ـــــوات االحـــــتالل كـــــل مســـــتوطن من ـــــا  (21)وتمـــــن  ق دونمـــــا زراعي
ـــــــى  ـــــــرح قامـــــــت ســـــــلطات االحـــــــتالل  (51111)باإلضـــــــافة إل دوالر أمريكـــــــي  وخـــــــالل الســـــــنوات األخي

بــــــإغالق ومـــــــن ثـــــــم مصـــــــادرح أراضـــــــي المــــــواطنين بـــــــذرائع عســـــــكرية وأمنيـــــــة  وتمنحهـــــــا للمســـــــتوطنين 
 .لفالحتها واالنتفال بها 

ـــــأن  وقـــــد أظهـــــر االحـــــتالل اإلســـــرائيلي مبكـــــرا  شـــــهوح اقتصـــــادية اتجـــــاه غـــــور األردن   رغـــــم المـــــزاعم ب
ـــــررا ت وجـــــود ــــــالجبهة الشـــــرقية مب ـــــة أمـــــام مـــــا كـــــان يســـــمى ب ــــــاحتياجات أمني ـــــة مـــــرتبط ب ـــــي المنطق ه ف

ـــــر مـــــن خطـــــط االحـــــتالل ـــــي يكشـــــف ظاهرهـــــا " اإلســـــرائيلي" وعلـــــى عكـــــس كثي اتجـــــاه غـــــور األردن الت
" أن هــــدفها هــــو أمنــــي بينمــــا باطنهــــا يعــــزز الوجــــود االقتصــــادي للمســــتوطنين فــــي غــــور األردن   كـــــ 

  تجـــــــــــاهر الخطـــــــــــة التـــــــــــي " (0221-0222)ة شـــــــــــارون   وخطـــــــــــ(0222-0222)خطـــــــــــة ألـــــــــــون 
آذار عــــــام ( 2)بتــــــاريخ" اإلســــــرائيلية"ون شــــــرت فــــــي الصــــــحف "  اإلســــــرائيلية"أعــــــدتها األجهــــــزح األمنيــــــة 

بالمصــــــــال  االقتصــــــــادية لدولــــــــة االحــــــــتالل  وبالتصــــــــور اإلســــــــرائيلي للحــــــــل النهــــــــائي فيمــــــــا  (5112)
ســـــت أمنيـــــة   حيـــــث بيرنـــــت الخطـــــة وذلـــــ  مـــــن منطـــــق مصـــــال  اقتصـــــادية ولي  يخـــــص غـــــور األردن 

طمــــــو  دولــــــة االحــــــتالل فــــــي إعــــــادح بنــــــاء غــــــور األردن مــــــن خــــــالل االســــــتثمار فــــــي المســــــتوطنات   
نشــــــاء مشــــــاريع صــــــناعية وزراعيــــــة مرتبطــــــة باالقتصــــــاد    والســــــيطرح علــــــى األحــــــواض " اإلســــــرائيلي"وا 

ــــــون المائيــــــة  والفصــــــل الجغرافــــــي بــــــين فلســــــطينيي الضــــــفة الغربيــــــة وفلســــــطينيي األردن    الــــــذين يمثل
 .عمقا ديمغرافيا ألير كيان فلسطيني قادم

وهــــــذا يعكــــــس وعــــــي االحــــــتالل بأهميــــــة منطقــــــة غــــــور األردن اقتصــــــاديا    خاصــــــة عنــــــد معرفــــــة أنــــــه 
دونمــــا  مــــن أراضــــي  (0221)كــــأول مســــتوطنة زراعيــــة علــــى أكثــــر مــــن ( ميحــــوال)عمــــل علــــى إنشــــاء 

   (0220)ضـــــاء فـــــي األغـــــوار  الشـــــمالية عـــــام المـــــواطنين الفلســـــطينيين فـــــي قريتـــــي بـــــردال وعـــــين البي
ــــ  اســــتغالل االحــــتالل " اإلســــرائيلي"أي بعــــد عــــام واحــــد مــــن االحــــتالل  ــــة   وقــــد تــــال ذل للضــــفة الغربي

http://jericho.plo.ps/uploads/1301569753arijrep.pdf
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 .ألـــــــف دونــــــــم (11)  لمصـــــــادرح أكثــــــــر مـــــــن  (5111)للمـــــــزاعم األمنيـــــــة حتــــــــى العـــــــام " اإلســـــــرائيلي"
 .(5105شريدح )

ــــعت  ه الغــــرب لتســــتولي علــــى الســــفو  الغربيــــة لهــــا   وتضــــم منطقــــة األغــــوار باتجــــا" إســــرائيل"كمــــا وسر
ـــــت ســـــلطات االحـــــتالل بشـــــكل رســـــمي (5112)المزيـــــد مـــــن المســـــتعمرات إليهـــــا ومع بدايـــــة عـــــام  م أتمر

ـــــة   بعـــــد توســـــيع مســـــاحتها  ـــــاطق الضـــــفة الغربي ـــــاقي من ـــــة لهـــــا عـــــن ب فصـــــل األغـــــوار والســـــفو  الغربي
الغربيـــــة   وتشـــــمل هـــــذه النســـــبة  مـــــن مســـــاحة الضـــــفة %(52)  أي مـــــا يعـــــادل 5مكـــــ (0200)لتبلـــــغ 

الســــــيطرح    والواقعــــــة أيضــــــا  تحــــــت نفــــــوذ 5كــــــم (512)البحــــــر الميــــــت البالغــــــة حصــــــة فلســــــطين مــــــن 
  التــــــي تمنــــــع وصــــــول الفلســــــطينيين إليهــــــا   وذلــــــ  حســــــب مركــــــز دراســــــات األراضــــــي " اإلســــــرائيلية"
 .(5105سمارح  )

ــــة مــــن خــــالل مــــا ســــبق ان طبيعــــة النشــــاط االســــتيطاني فــــ ي منطقــــة األغــــوار الفلســــطينية  تــــرى الباحث
 .لحاجات أمنية  ليوندية   وليس كما يزعم االسرائيما هو إال لتحقيق ارباحا  اقتصا

ــــت االغــــوار  ــــة حيــــث حول ــــ  المنطق ــــي تل فأصــــبحت هــــذه المســــتوطنات الجاثمــــة تشــــكل خطــــرا  كبيــــرا  ف
عمرانــــــي الفلســــــطينية لمنــــــاطق عســــــكرية مغلقــــــة تحظــــــر علــــــى الفلســــــطينيين مــــــن ممارســــــة أي نشــــــاط 

ـــــات والعراقيـــــل أمـــــام ممارســـــة األنشـــــطة  ـــــى وضـــــع العقب أو أقتصـــــادي أو خـــــدماتي   وعمـــــل أيضـــــا  عل
 .الزراعية النباتية والرعوية والبناء 

طق عســـــكرية مغلقـــــة تســـــتغل لغـــــرض فالمســـــاحات الشاســـــعة فـــــي االغـــــوار الفلســـــطينية والمعلنـــــة كمنـــــا
فلســــــطينيين مــــــن ظــــــروف التنميــــــة المســــــتوطنات القائمــــــة هنــــــا  وهــــــذا يــــــؤدي الــــــى حرمــــــان ال ةتوســــــع

 .االقتصادية في المنطقة بحيث يحرم الفلسطينيين من اراضيهم من أجل إتاحتها للمستوطنين
 

 سرائيلي في األغواراًلستثمار اإل 00.5.0.5
القطال الزراعي والقطال السياحي  : ساسيين وهماأسرئيل في منطقة األغوار في قطاعين إتستثمر 

وجد العديد من الشركات التي حيث ت .زراعي نصيب األسد في هذا االستثمارولكن يحتل القطال ال
تبلغ المساحة و . (5.5أنظر الملحق رقم ) ردنتعمل في االنتاج والتصنيع الزراعي في غور األ

ألف  (15)حسب كنفاني حوالي  ةسرائيلياالجمالية المزروعة في األغوار من قبل المستوطنات اإل
سرائيلية ذه المساحة مخصص لزراعة النخيل  حيث تزرل المستوطنات اإلدونم  أكثر من نصف ه

 كنفاني)  والمساحة المتبقية موزعة على عدح أصناف من المزروعات  بالنخيل دونم سنويا   (0111)
 .  (5105غيث  و 
منية أسرائيلي مساحات كبيرح من األراضي كاحتياجات عسكرية و قد صادرت قوات االحتالل اإلل

ي ما أدونم   (212,111)ردن عسكرية مغلقة  وبلغت مساحة المناطق المغلقة في وادي األومناطق 
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جب هذا التوصيف ليراضي و   وبمإحدى عشرح موقعا  من أراضي المنطقة وتقع في ( %02.2)نسبته 
ه يمنع الفلسطينيين من الدخول إلى هذه المناطق واالنتفال منها باستثناء السكان الذين تواجدوا في هذ

سرائيلية كمناطق تحقق المنطقة قبل اعالنها كمناطق عسكرية مغلقة  كما اعتبرت المستوطنات اإل
دونم من  (00,220)  إلى ضم (5112)إلدارح المدنية المحدثة لعام الخريطة  األمن وهذا أدى وفقا  

الفصل كما ضم جدار   المستوطنات في وادي األردن بعتو ليوامر العسكرية لتس األراضي وفقا  
 . من أراضي القريتين دونم (5,211)العنصري الذي بني شمال قريتي بردلة وعين البيضا إلى 

 -الف مـن األلغـام  سرائيل مئات اآلإالتي دفنت فيها  (21)يضا األراضي الواقعة شرق شارل أوهنا   
رغـم قـرار  زالتهـاإسرائيل تتلكأ فـي إدونم  وال تزال  (02,221)في مساحة تقدر  -معظمها مضاد ليفراد

 .((Hareuveni. 2011 .لغام غير الحيوية التي تصنف ألغام هذه المنطقة ضمنهازالة األإالكنيست 
التوزيع الجغرافي لتصنيفات األراضي في منطقة  (1.5)ملحق رقم في  (0)وتوض  خريطة رقم 

 .األغوار
 

التي يمنع الفلسطينيون من  منطقة في وادي األردن وشمال البحر الميتالحجم  (2.5)جدول رقم 
 استخدامها

النســبة المئويــة بالنســبة لــوادي االردن  بالدونمات التصنيف
 وشمال البحر الميت

ــــة بالنســــبة  النســــبة المئوي
 للضفة الغربية

المنـــــــــــــــــــــاطق البلديـــــــــــــــــــــة 
 للمستوطنات

020,001 00.0 1.0 

 02.0 21.0 020,122 أراضي دولة
اطــــالق : أراضــــي مغلقــــة

 يشنار وتدريبات الج
212,012 02.2 01.0 

 2.2 51 102,021 محميات طبيعية
 1,1 0 02,221 األلغام

 1.110 1.02 5,211 جدار الفصل العنصري
 55.1 22.2 0,502,111 المجمول

Hareuveni. 2011)).

  
 العوامل المؤثرة في النمو الزراعي   05.5.0.5

ــــــــوفير االحتياجــــــــات الغذائيــــــــة :  أوال ــــــــة قســــــــطا كبيــــــــرا مــــــــن اهتمــــــــام االحتياجــــــــات  أخــــــــذت: ت الغذائي
فـــــي معظـــــم الـــــدول الناميـــــة وذلـــــ  لعـــــدد مـــــن المتغيـــــرات  األخيـــــرحاالقتصـــــادية فـــــي الســـــنوات  ســـــةالسيا
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فــــــي مقــــــدمتها النمــــــو الســــــكاني الــــــذي اتســــــم باالرتفــــــال فــــــي هــــــذه الــــــدول مقارنــــــة بمثيلــــــه فــــــي الــــــدول ف
ــــــدخل ز   أن إذالمتقدمــــــة يرافقــــــه ارتفــــــال فــــــي الميــــــل الجــــــدي الســــــتهال  الغــــــذاء  يــــــادح مســــــتوى مــــــن ال

ـــــردي المـــــنخفض قـــــد  ـــــى أدىالف ـــــذهب  إل ـــــذي ي ـــــدخل ال ـــــي قـــــد تحصـــــل فـــــي مســـــتوى هـــــذا ال ـــــادح الت الزي
ــــى الغــــذاء حتــــى تقتــــرب الحاجــــة مــــن ا لالجــــزء منهــــ ــــة  اإلشــــبالالنفــــاق عل مــــن الســــلع الزراعيــــة الغذائي

ــــة تنــــول الطبيعــــة االســــتخدامي ــــدول النامي ــــة كــــالحبوب فــــان هللفــــرد فــــي ال ــــنمط الغــــذائي  للســــلع الغذائي ال
ذات  باألغذيـــــةفـــــي الـــــدول الناميـــــة يميـــــل الـــــى الســـــلع ذات التركيـــــب الكربرهيـــــدرائي كـــــالحبوب مقارنـــــة 

 .(5110االلنجفي والقريشي  ). التركيب البروتيني 
لمقدرتـــــــه علـــــــى تـــــــوفير  كبيـــــــرح وذلـــــــ  أهميـــــــةللقطـــــــال الزراعـــــــي  إن:  تـــــــوفير المـــــــوارد النقديـــــــة: ثانيـــــــا

فـــــــي التنميــــــــة االقتصـــــــادية مــــــــن خــــــــالل  األساســــــــيةها فــــــــي االحتياجـــــــات المـــــــوارد النقديــــــــة واســـــــتخدام
المحاصــــيل التـــــي تتســــم بالقــــدرح التصــــديرية ال ســــيما فــــي البلـــــدان  أوالمحاصــــيل النقديــــة فــــي التوســــع 

  أهميــــةيل الزراعيــــة علــــى الــــرغم مــــن صــــبعــــض المحا إنتــــاجالناميــــة التــــي تتمتــــع بــــالميزح النســــبية فــــي 
مــــن هــــذه  نســــبة الصــــادرات أنالناميــــة ممــــا تجــــب مالحظتــــه الــــدول  ىإلــــة ســــبالعالقــــات الزراعيــــة بالن

الصــــادرات الدوليــــة اخـــــذ باالنخفــــاض الن هــــذا النـــــول مــــن الســــلع يتســـــم   إجمـــــالي إلــــىالــــدول بالنســــبة 
ــــــي  ــــــب ف ــــــ  بســــــبب اكتشــــــاف بــــــدائل  أســــــواقبتراخــــــي الطل ــــــزمن  وذل ــــــدول المتقدمــــــة مــــــع مــــــرور ال ال

اعيـــــة فـــــي الـــــدول المتقدمـــــة نتيجـــــة ر محاصـــــيل الز بعـــــض ال إنتـــــاجلتوســـــع فـــــي  أو كاألليـــــافصـــــناعية 
عيــــــة مازالــــــت تمثــــــل ااســــــتخدام مســــــتويات عاليــــــة مــــــن التقنيــــــة الزراعيــــــة ومــــــع ذلــــــ  فــــــان الســــــلع الزر 

 .(5110االلنجفي والقريشي  ). األجنبي قد نلاا في توفير رئيس ا  مصدر 
د الســـــكاني فـــــي الـــــدول تعـــــد العمالـــــة مرتبطـــــة بالتزايـــــ:  العمـــــل للقطاعـــــات الالزراعيـــــة  رتـــــوفي  :ثالثـــــا 

مــــــن زيــــــادات  إليــــــهالزراعــــــي ومــــــا تــــــؤدي   لالتطــــــور فــــــي القطــــــا إمكانيــــــةالناميــــــة وعلــــــى الــــــرغم مــــــن 
ــــي هــــذا القطــــال ال ســــيما  ــــت  إذاالعــــاملين ف ــــة تميــــل حــــو  إســــتراتيجيةكان ــــة العمــــل مقارنــــة  لالتنمي كثاف

ــــ  التطــــور  ســــيؤدي   أن إالالمــــال  بــــرأس ــــىذل ــــاءح  إل ــــادح كف ــــةتطــــوير وزي ــــي القطــــال لا إنتاجي عمــــل ف
الالزراعيـــــة ال ســـــيما  اإلنتاجيـــــةمـــــن العمـــــل فـــــي القطاعـــــات  رالزراعـــــي ممـــــا ســـــيترتب عليـــــه تـــــوفر قـــــد

ـــــــدول الناميـــــــة قـــــــدوان الســـــــكان فـــــــي  ـــــــدو تزا ال ـــــــاتالانخفـــــــاض  بســـــــبب اي االلنجفـــــــي والقريشـــــــي  ). وفي
5110). 
قـــــق معـــــدالت يح أنيمكـــــن للقطـــــال الزراعـــــي : ع الالزراعـــــي لاالقتصـــــاد الزراعـــــي ســـــوق للســـــ: رابعـــــا 

صـــــيل الزراعيـــــة ســـــيؤدي االمح إنتـــــاجمـــــن النمـــــو فـــــي القطاعـــــات الالزراعيـــــة الســـــيما وان النمـــــو فـــــي 
ــــى ــــى الســــلع  إل ــــب عل ــــادح الطل ــــه زي ــــب علي ــــادح دخــــل المــــزارعين ممــــا يترت ــــاجيزي االســــتهالكية  أو اإلنت

توســــــيع نطــــــاق الســــــوق للســــــلع  إلــــــىعلــــــى حــــــد ســــــواء وهــــــذا الوضــــــع ســــــيؤدي فــــــي صــــــيغته النهائيــــــة 
 اآلثـــــــار أنراعيـــــــة ويـــــــرتبط ذلـــــــ  بنمـــــــو الصـــــــناعات المرتبطـــــــة بالقطـــــــال الزراعـــــــي وهكـــــــذا نجـــــــد الالز 
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فــــان نمــــوا مناســــبا فــــي  أخــــروبمعنــــى   األخــــرىالقطاعــــات  إلــــىالغيــــر مباشــــرح للتنميــــة الزراعيــــة تمتــــد 
الزراعيـــــة  اآلالتاعات الســـــمادية وصـــــناعة نالقطـــــال الزراعـــــي ســـــيحقق ويترتـــــب عليـــــه نمـــــو فـــــي الصـــــ

تطبيـــــــق  أنهـــــــذا  إلـــــــىبالتوســـــــع فـــــــي العـــــــرض الجديـــــــد ويضـــــــاف  ســـــــتأخذالتســـــــويقية  البنيـــــــة أنكمـــــــا 
ـــــه القطـــــال  اإلصـــــال  خطـــــط ـــــب علي ـــــة يترت ـــــدول النامي ـــــدخل بصـــــورح  إعـــــادحالزراعـــــي فـــــي ال ـــــع ال توزي
  والرأســــــمالية اإلقطــــــالوتحريــــــر ذلــــــ  الجــــــزء مــــــن الفــــــائض الزراعـــــي الــــــذي كــــــان مــــــوزل بــــــين  أوضـــــ 

ــــ  التنميــــة اال الزراعيــــة وتوجيهــــه وفــــق خــــط ــــىقتصــــادية ممــــا يــــؤدي ذل ــــم مــــن  إل تحقيــــق مســــتوى مالئ
االلنجفــــــــــي ). االســــــــــتثمار فـــــــــي القطاعــــــــــات االســــــــــتثمارية المختلفــــــــــة  ألغــــــــــراضالمــــــــــال  تـــــــــراكم راس
 .(5110والقريشي  
ــــــة فــــــي الصــــــناعات الغذائيــــــة : خامســــــا  تعــــــد كثيــــــر مــــــن المحاصــــــيل الزراعيــــــة : المــــــدخالت الزراعي

ة الســـــكر لصـــــناعات الغذائيـــــة ال ســـــيما المتعلقـــــة بصـــــناعمـــــدخالت فـــــي العمليـــــات االنتاجيـــــة لـــــبعض ا
النباتيــــــة والــــــدهون  ونمــــــو الســــــكر يــــــرتبط بالمســــــافة المزروعــــــة مــــــن  وتاو صــــــناعة النســــــي  او الزيــــــ

البنجــــــــر الســــــــكري او قصــــــــب الســــــــكر وهكــــــــذا فــــــــان الــــــــدهون والزيــــــــوت تــــــــرتبط بحجــــــــم النــــــــات  مــــــــن 
ين القطـــــــــاعين الصـــــــــناعي المحاصـــــــــيل الزيتيـــــــــة كالسمســـــــــم وعبـــــــــاد الشـــــــــمس ونجـــــــــد ان التـــــــــرابط بـــــــــ

ـــــة  ـــــا جـــــدا وان نمـــــو احـــــدها يـــــرتبط بنمـــــو االخـــــر وقـــــد اشـــــار جـــــا  لـــــو بـــــالى اهمي والزراعـــــي يعـــــد قوي
مـــــــن القطاعـــــــات الالزراعيـــــــة واهميـــــــة هـــــــذه العالقـــــــة  يالـــــــروابط االماميـــــــة والخلفيـــــــة للقطـــــــال الزراعـــــــ

ذه العالقـــــة الســـــيما فـــــي المحاصـــــيل ذات االهميـــــة والعالقـــــة بالصـــــناعات الغذائيـــــة ومايترتـــــب علـــــى هـــــ
مــــن تطــــوير القطاعــــات الالزراعيــــة  فــــي اطــــار خطــــط التنميــــة االقتصــــادية  وعلــــى الــــرغم مــــن تبــــاين 

.تلكككككلال لكككككدانبسكككككماداوم  يكككككرادمحكككككددذلـــــ  الـــــدور بـــــين دولـــــة واخـــــرى فـــــان اشـــــترا  معظـــــم

.(5110االلنجفي والقريشي  )
 التخطيط الهيكلي لمنطقة األغوار  02.5.0.5

ــــــي ازدادت مــــــن تشــــــهد محافظــــــة أريحــــــا  ــــــاء والت ــــــة البن ــــــي مســــــاحة منطق واألغــــــوار تطــــــورا ملحوظــــــا ف
بنســــــــبة زيــــــــادح كليــــــــة مقــــــــدارها ( 0333)دونــــــــم ســــــــنة  (0195)إلــــــــى  (6909)دونــــــــم ســــــــنة  (6070)
ســــــنة / دونــــــم (607)ولقــــــد كــــــان التغيــــــر الســــــنوي فــــــي زيــــــادح منطقــــــة البنــــــاء يعــــــادل  ةبالمائــــــ (95.7)

ســـــنة خـــــالل / دونـــــم  (99)خفضـــــت هـــــده القيمـــــة إلـــــى بينمـــــا ان, (6995إلـــــى  6909)فقـــــط للفتـــــرح بـــــين
ـــــــى  6995)الفتـــــــرح ـــــــ  فقـــــــد أظهـــــــرت التحاليـــــــل أن التوســـــــع العمرانـــــــي قـــــــد حـــــــدث ذرغـــــــم . (0333إل ل

بينمــــا كــــان التوســــع فــــي المنــــاطق , مــــن مســــاحة المحافظــــة%( 0.7)ليشــــكل" أ " معظمــــه فــــي منطقــــة
ــــــي , محــــــدود جــــــدا ("ج"و " ب") ــــــة وقعــــــت ف ــــــادح العمراني ــــــع أي أن مجمــــــل الزي ــــــي تق ــــــة أريحــــــا الت مدين

ـــــة  ـــــي مـــــن , "أ"ضـــــمن المنطق ـــــي عـــــدد الســـــكان الكل ـــــادح نمـــــوا ف ـــــق هـــــده الزي نســـــمة  (00607)وقـــــد راف
فــــــي محافظــــــة وكــــــدل  فــــــان الكثافــــــة الســــــكانية  (0333)نســــــمة ســــــنة ( 05050)إلــــــى  (6909)ســــــنة 
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 وأن حصـــــة الفـــــرد مـــــن مســـــاحة األراضـــــي الزراعيـــــة الدائمـــــة   0كـــــم/ فـــــرد (11)أريحـــــا بلغـــــت حـــــوالي 
ــــــــــى  ــــــــــي عــــــــــام , (0336)لعــــــــــام   0م (051)  مــــــــــن (0330)للعــــــــــام   0م (046)قــــــــــد انخفضــــــــــت إل وف

  فيمـــــا تراجعـــــت حصـــــة الفـــــرد مـــــن 0كـــــم/فـــــرد (76)بلغـــــت الكثافـــــة الســـــكانية فيهـــــا حـــــوالي  (0334)
ـــــــى حـــــــوالي  ـــــــة الدائمـــــــة إل ـــــــي عـــــــام , /0م (061.9)مســـــــاحة األراضـــــــي الزراعي فقـــــــد  (0335)وأمـــــــا ف

ــــــف نســــــمة و  (43)أكثــــــر مــــــن  ارتفــــــع عــــــدد ســــــكان المحافظــــــة إلــــــى بلغــــــت الكثافــــــة الســــــكانية فيهــــــا أل
   فيمـــــا ازداد التراجـــــع فـــــي حصـــــة الفـــــرد مـــــن مســـــاحة األراضـــــي الزراعيـــــة 0كـــــم/فـــــرد (70.1)حـــــوالي 

ــــى حــــوالي  ــــرد/0م( 035.6)إل ــــى األراضــــي , ف وتعبــــر هــــده األرقــــام بوضــــو  إلــــى التعــــدي الصــــارخ عل
بالمائــــــة مــــــن ( 47)مدينــــــة أريحــــــا التــــــي تضــــــم ة لســــــكان عيــــــة التــــــي تشــــــكل ســــــلة الغــــــداء الرئيســــــالزرا

 .(0330فريجات . )سكان المحافظة
 

 

دور الستتتتتتلطة الوطنيتتتتتتة الفلستتتتتتطينية والمؤسستتتتتتات الدوليتتتتتتة فتتتتتتي دعتتتتتتم وتطتتتتتتوير   04.5.0.5
 منطقة األغوار         

لقـد عانــت منطقـة األغــوار مــن تجاهـل وتهمــيش مــن قبـل المؤسســات الرسـمية خــالل الفتــرح مـا بعــد قــدوم 
كمـا أن حصـة   ة الفلسـطينية واسـتالمها إدارح الشـؤون المدنيـة فـي العديـد مـن المنـاطق الفلسـطينيةالسلط

المخصصة للمحافظات الفلسطينية كانت منخفضة بشكل كبير  حيث أن  الموازناتمنطقة األغوار من 
سـبيل المثـال  فعلـى .  وجهت باتجاه المحافظات الكبيـرح وذات التعـداد السـكاني الكبيـر الموازناتغالبية 

 – 0330)فــــي خطــــة الطــــوارا واالســــتثمار العــــام المعــــدح مــــن قبــــل وزارح التخطــــيط الفلســــطينية لعــــامي 
  قـــــدرت الخســـــائر التـــــي تعرضـــــت لهـــــا المحافظـــــات الفلســـــطينية منـــــذ بـــــدء االنتفاضـــــة ولغايـــــة (0334

ريحــا مليــون دوالر فــي كافــة القطاعــات  كــان نصــيب محافظــة أ (033)بمــا يزيــد عــن ( 00/9/0330)
غالبيتهــا تخــص القطــال الزراعــي حيــث تفتقــر المنطقــة إلــى تواجــد القطاعــات االقتصــادية  (%4)حــوالي 
وعنــــد تخصــــيص المســــاعدات تــــم توزيعهــــا علــــى أســــاس القطاعــــات المتضــــررح وعلــــى حجــــم . األخــــرى

المحافظـــــات  ممـــــا حـــــرم محافظـــــة أريحـــــا مـــــن االســـــتفادح مـــــن حصـــــص القطاعـــــات األخـــــرى فـــــي هـــــذه 
 . المساعدات

ـــاء عـــن و  ـــات الميـــاه والكهرب علـــى صـــعيد آخـــر قامـــت الســـلطة الفلســـطينية ولفتـــرح محـــددح بتغطيـــة مطالب
المـــواطنين فـــي المنطقـــة كغيرهـــا مـــن منـــاطق الســـلطة الفلســـطينية وتـــم خصـــم قيمـــة هـــذه المطالبـــات مـــن 

اليـة على الهيئات المحلية وقـدراتها الم حلية لدى السلطة  مما كان له أثر سلبيمخصصات الهيئات الم
من جهة  وعلـى المـواطنين مـن جهـة أخـرى حيـث تمثـل ذلـ  فـي تعزيـز عـدم امتثـالهم لتسـديد التزامـاتهم 
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عن المياه والكهربـاء  حيـث مـا زال يشـكل عائقـا كبيـرا وتحـد أمـام مجـالس الهيئـات المحليـة فـي عمليـات 
 .الجباية وتراكم الديون عليها

فــي اآلونــة األخيــرح حينمــا بــدأ الحــديث عــن قضــية فصــل  ولســوء الحــظ لــم يــتم االنتبــاه إلــى المنطقــة إال 
األغـــوار واحتماليـــة ضـــمها إلـــى إســـرائيل ومنـــع الفلســـطينيين مـــن الوصـــول إليهـــا  والســـير علـــى الطـــرق 

غيـر أن اإلجـراءات والتحركـات الفلسـطينية ". الموجودح فيها لغير المواطنين الذين يقطنون المنطقة فعليا
ح حيث أن إسرائيل تفرض واقعا صعبا في المنطقة كمـا فـي منـاطق جاءت على مستوى ضعيف ومتأخر 

 .(5112  الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ). أخرى
 

 .المشاريع الكبيرة :المشروعات الكبيرة  في منطقة اريحا واًلغوار  02.5.0.5
ا ليمر الرئاسي منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية  حظيت مدينة أريحا باهتمام تنموي كبير  ووفق

  ورغم االدعاء بأنها منطقة "أ"حول اعتبار منطقة األغوار منطقة تنموية ( 0222)الفلسطيني العام 
األفضلية التنموية  إال أن جميع المشاريع االستثمارية والتنموية التي نفذت كانت فقط في مدينة أريحا  

في   ديد من المشاريع تقدم مباشرح لبلدية أريحاوفق اتفاقيات أوسلو  فهنا  الع" أ"أي المنطقة المصنفة 
نالحظ "حول إمكانية قيام مركز تنموي في منطقة األغوار موازي ألريحا يقول  (5111 نجوم)دراسة 

أن مدينة أريحا تضاعف بها عدد العيادات الصحية  وطرأت زيادح ملحوظة على عدد المصانع 
كما طرأ تغير في عدد المدارس وعدد الطالب  أي أن ونوعيتها وذل  بعد قدوم السلطة الفلسطينية  

مدينة أريحا تم تفضيلها على باقي التجمعات الفلسطينية قيد الدراسة من عدح نواحي  وأخذت نصيب 
األسد في المشاريع الهادفة إلى تطوير منطقة األغوار الفلسطينية  والسبب في ذل  يعود إلى أن أريحا 

نطقة األغوار  ووقول األغوار الشمالية والوسطى على هامش المراكز المدينة الوحيدح في اقليم م
 .االدارية الرئيسية وكذل  عدم انتشار وسيطرح السلطة في األغوار الشمالية والوسطى

إن تنفيذ المشاريع التنموية الكبيرح في منطقة األغوار يتطلب تصاري  إسرائيلية  والموافقة عليها غير  
كتصنيف أطلقته السلطة الفلسطينية على أريحا " محافظة أريحا واألغوار"ق اسم ويبدو أن اطال  ممكنة

والقرى التابعة إداريا لها  احتكر منطقة األغوار واستثنى المناطق األخرى التي تقع في غور األردن  
وار ضافة إلى ما ذكره نجوم أعاله  نجد في دراسة طارق قاسم  أن جميع أموال الدعم لمنطقة األغبإلفا

  والصحية (مشروعا 00)اقتصرت على أريحا والمناطق التابعة لها إداريا  فجميع المشاريع الزراعية 
جميعها نفذت في تل  المنطقة  وبالتالي ( مشاريع 01)  والسياحية والصناعية والرياضية (مشاريع 2)

قاسم، ) .الحكومي تم استثناء باقي القرى والتجمعات السكانية في منطقة األغوار من هذا الدعم
5111). 
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هنا  بعض المشاريع الكبرى التي تتطلب موافقة وتعاونا إسرائيليا لتنفيذها  وفي أغلب األحيان يدخل 
اإلسرائيليون كشركاء في هذه المشاريع  حيث تعتبر إسرائيل أن الضمان األساسي ألي اتفاق سالم  

هو انتشار شبكة كثيفة من العالقات "  (0221)كما جاء على لسان وزير خارجيتها أبا ايبان عام 
االقتصادية بين إسرائيل واألقطار العربية على غرار نموذج الجماعة األوروبية في أعقاب الحرب 

 .( 5111مخامدة ومحمود،  . ) العالمية الثانية
يوجد بعض المشاريع الفلسطينية التي تعمل بالمنتجات الزراعية في غور األردن  وهذه المشاريع 
مسجلة لدى وزارح االقتصاد الفلسطيني  وتتركز معظم هذه المشروعات في األغوار الجنوبية والوسطى  

 .وحوالي نصفها في قرية العوجا  وحجم االستثمار في هذه المشاريع متدني
 

 الشركات الفلسطينية في منطقة األغوار(  2.5)جدول 

 (5105   شريدح )  
 
 
 
 
 
 

دينتتتتتتار  –حجتتتتتم اًلستتتتتتثمار  الصنف الموقع اسم المشروع
 دنيار 

 111,111 تعبئة وتغليف الخضار والتمور العوجا شركة بال جاردنز
 011,111 تمور وخضار العوجا شركة حدائق فلسطين
 021,111 انتاج التمور العوجا شركة النور للتمور

 011,111 تمور مرج الغزال شركة صبي 
شــــركة المناصــــرح لالســــتثمار 

 التنموي
 011,111 تمور السي 

 01,111 تمور العوجا شركة الشاعر
 021,111 تمور الزبيدات شركة الزبيدي

 11,111 تمور الجفتل  شركة طيبات فلسطين
 521,111 اعشاب وخضار العوجا شركة نسيبة

 211,111 دواجن العوجا شركة مزارل سنقرط
 021,111 اعشاب العقبة مصنع تعبئة أعشاب
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 .نطقة الزراعية الصناعية في اريحا مشروع الم.1 02.5.0.5
ومـــــن المشـــــاريع الهامـــــة التـــــي قامـــــت الســـــلطة الفلســـــطينية بـــــدعمها المنطقـــــة الزراعيـــــة الصـــــناعية فـــــي 
اريحـــــــا  وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن أن فكـــــــرح إنشـــــــاء منـــــــاطق صـــــــناعية مشـــــــتركة بـــــــين الســـــــلطة الفلســـــــطينية 

ســــــرائيل"   إال أن إعــــــالن  (0220)قــــــد ترافقــــــت مــــــع توقيــــــع برتوكــــــول بــــــاريس االقتصــــــادي لعــــــام " وا 
 (5112)زراعيــــة تســــتهدف منطقــــة أريحــــا واألغــــوار قــــد تــــم فــــي العــــام  -نيــــة إقامــــة منطقــــة صــــناعية 

ــــة  ــــة التعــــاون والتنميــــة الياباني ــــادرح وتمويــــل مــــن وكال ــــدأت فكــــرح إنشــــاء المنطقــــة (جايكــــا ) بمب   وقــــد ب
  ثـــــــم تطـــــــور المشـــــــرول  الزراعيـــــــة الصـــــــناعية بوصـــــــفها مشـــــــروعا  فلســـــــطينيا  أردنيـــــــا  بتمويـــــــل يابـــــــاني

ــــر وضــــوحا   ــــذل  توســــعت الفكــــرح لتتضــــمن بعــــدا سياســــيا  أكث ــــة االحــــتالل شــــريكا  رابعــــا  وب ليشــــمل دول
ــــي إطــــالق اســــم  ــــل ف ــــاطق أريحــــا واألغــــوار إضــــافة " ممــــر الســــالم واالزدهــــار" ثمت ــــذي يســــتهدف من ال

 .(5101دعنا . )إلى استثمارات أخرى في قطاعات السياحة والبنية التحتية وغير ذل  
ــــى االقتصــــاد الفلســــطيني   خصوصــــا   ــــه ســــيعود بمنــــافع عديــــدح عل ــــرى القــــائمون علــــى المشــــرول أن وي
أنـــــه يـــــأتي عامـــــل جـــــاذب لـــــرؤوس األمـــــوال األجنبيـــــة الســـــاعية إلـــــى تحقيـــــق اســـــتثمارات مربحـــــة علـــــى 
مســــاحة تعتبــــر مــــن أكثــــر المنــــاطق اســــتراتيجية وحيويــــة فــــي المنطقــــة علــــى مســــتوى اإلنتــــاج الزراعــــي 

إدخــــــال عمليــــــة التصــــــنيع والتســــــويق العــــــالمي فــــــي هــــــذا المجــــــال ســــــيكون ذا جــــــدوى اقتصــــــادية   وان 
ــــــة  ــــــروي    عالي ــــــى المشــــــرول بت ــــــائمون عل ــــــوم الق ــــــة يق ومــــــن أجــــــل اســــــتقطاب رؤوس األمــــــوال األجنبي

ابــــــرز مــــــا يميــــــز المنطقــــــة الصــــــناعية الزراعيــــــة كونهــــــا األولــــــى مــــــن نوعهــــــا فــــــي " فكــــــرح مفادهــــــا أن 
أول منطقـــــــة تركــــــز بشـــــــكل أساســــــي علـــــــى الصــــــناعات الزراعيـــــــة   مـــــــع الشــــــرق األوســـــــط   وكونهــــــا 

تـــــوفير المرافـــــق والمنشـــــآت الصـــــناعية ومنطقـــــة خدميـــــة   وبنيـــــة حديثـــــة باإلضـــــافة إلـــــى ميـــــزح تقـــــديم 
ـــــديم تســـــهيالت  ـــــد مـــــع تق ـــــض التكـــــاليف وزيـــــادح العوائ ـــــي خف ـــــل ممـــــا يســـــاهم ف المـــــن  الخاصـــــة بالتموي

  ".ن شـــــأنها تســـــهيل العمليـــــات التجاريـــــة للمســـــتثمرينلوجســـــتيه خـــــارج المنطقـــــة الصـــــناعية الزراعيـــــة مـــــ
  .( 5101دعنا  )

 :ومن أسباب دعم السلطة الفلسطينية للمشرول 
يوجــــــد لــــــدى الســــــلطة الفلســــــطينية قناعــــــة بــــــأن القطــــــال الزراعــــــي الفلســــــطيني يحتــــــاج إلــــــى تطــــــوير  -

ـــــة   خاصـــــة التصـــــنيعية والتســـــويقية  المجتمـــــع  هـــــذا الموقـــــف يدعمـــــه أغلـــــب مؤسســـــات  بنيتـــــه التحتي
وبالتـــــــالي يـــــــأتي مشـــــــرول   المـــــــدني الفلســـــــطيني واألجنبـــــــي ويدعمـــــــه القطـــــــال الخـــــــاص الفلســـــــطيني 

 .المنطقة الصناعية ضمن هذه الرؤية للسلطة الفلسطينية 
تـــــــؤمن الســـــــلطة الفلســـــــطينية أن هـــــــذا المشـــــــرول ســـــــيزيد مـــــــن حجـــــــم التبـــــــادل التجـــــــاري الفلســـــــطيني  -

ــــــادل الفلســــــطيني  ــــــل حجــــــم التب ــــــول األســــــواق المســــــتهدفة " ســــــرائيلياإل"العربــــــي مقاب ــــــد مــــــن تن ممــــــا يزي
 .وتقلباته ومنافسته" اإلسرائيلي"ويقلل من االعتماد على السوق 
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ــــــة  - ــــــة والســــــياحية والتعليمي ــــــة التحتي ــــــل الســــــلطة الفلســــــطينية لتطــــــوير البني أســــــتغل المشــــــرول مــــــن قب
لــــــة مــــــن إجــــــراءات هــــــذه المنطقــــــة عانــــــت لفتــــــرح طوي  والخدماتيــــــة لمنطقــــــة أريحــــــا واألغــــــوار الوســــــطى

ـــــى انهيـــــار هـــــذه البنـــــى فـــــي المنطقـــــة  ملحقـــــات مشـــــرول المنطقـــــة   االحـــــتالل المختلفـــــة والتـــــي أدت إل
 .الصناعية جاء كفرصة مناسبة لتنفيذ مشاريع تطويرية في المنطقة 

الصــــــناعي  –مــــــن القطــــــال الزراعــــــي  ا  هامــــــ ا  تعتقــــــد الســــــلطة أن المشــــــرول سيضــــــبط ويــــــنظم جــــــزء -
 .ائد ضريبية في المستقبل ويزيد من عوائد القيمة المضافة وبما سيعود عليها بفو 

كـــــذل  تعتقـــــد الســـــلطة أن المشـــــرول ســـــيوفر وظـــــائف جديـــــدح ومتنوعـــــة التخصصـــــات بشـــــكل عـــــام  -
 .وسواء بشكل مباشر أو غير مباشر 

ـــــد الســـــلطة أن المشـــــرول ســـــيدعم ويطـــــور عـــــدد - ـــــرا   تعتق مـــــن شـــــركات القطـــــال الخـــــاص ممـــــا  ا  أخي
ــــى المنافســــة واالســــتثمار ويقــــوم بنقــــل ســــيزيد مــــن قــــدرتها  "  knowledge of enterprise"عل

  .(5105حمودح  .)الدولية للقطال الخاص الفلسطيني 
 

رهم الصناعات الزراعية التي يمكن للسلطة الفلسطينية دعمها في منطقة األغوار   .2 02.5.0.5
 -:(5101عبد الرازق والزغموري، )باإلضافة للصناعات التقليدية مايلي 

بدايـــــة احـــــتالل الضـــــفة  إلـــــىالمحتلـــــة  األراضـــــيفـــــي  األعـــــالفتعـــــود صـــــناعة :  األعـــــالفصـــــناعة *
فــــي نــــابلس وخــــالل عمــــر  (0222)الــــدي  الــــذهبي عــــام  أعــــالفمصــــنع شــــركة  أقــــيموالقطــــال حيــــث 

 األولـــــىآخرهـــــا مصـــــنعان خـــــالل االنتفاضـــــة  ناالحـــــتالل انشـــــىء العديـــــد مـــــن مصـــــانع االعـــــالف كـــــا
 . لخليلاوالثاني في بيت أمر في رام اهلل  األول

مئـــــات الســـــنين وان كانـــــت كيفيـــــة التصـــــنيع  إلـــــىالصـــــناعة  هـــــذهتعـــــود : صـــــناعة الزيـــــت والصـــــابون*
االخـــــتالف  إلـــــى اإلحصـــــائياتوتشـــــير ,  التكنولـــــوجيوواكبـــــت التطـــــور  ألخـــــرقـــــد اختلفـــــت مـــــن جيـــــل 

 . يتمحصول الز  إنتاجوذل  تبعا لموسمية  ألخرالمعاصر العاملة من عام  أعدادفي 
 وجبنـــــهمـــــن لـــــبن ولبنـــــة  باألســـــاسوتصـــــنيع مشـــــتقات الحليـــــب : تصـــــنيع منتجـــــات الثـــــروح الحيوانيـــــة *

 .وحليب مبستر 
وحـــــدات  إنشـــــاءقـــــد تـــــم  األخـــــرى األصـــــنافرب البنـــــدورح وبعـــــض  إنتـــــاجمثـــــل : الخضـــــار والفواكـــــة *

 .تصنيع محاصيل زراعية من الخضار والفواكة 
 .لقة باستخدام األراضيالقوانين والتشريعات المتع:  16.2.1.2

أريحـــــا  فــــي ضـــــوء اتفاقيــــات أوســـــلو وكبــــاقي أجـــــزاء الضـــــفة الغربيــــة وقطـــــال غــــزح تـــــم تقســــيم محافظـــــة
ـــــاطق  ـــــى من ـــــى , ("ج" و " ب", "أ")إل ـــــة إل ـــــف مـــــن منطق ـــــثالث تختل ـــــاطق ال ـــــي هـــــده المن والتشـــــريعات ف

والبريطانيـــــة وهـــــي تتكـــــون مـــــن عـــــدح قـــــوانين مـــــن تشـــــريعات مختلفـــــة منهـــــا القـــــوانين العثمانيـــــة , أخـــــرى
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القــــوانين الحاليــــة التــــي تــــم تطويرهـــــا . والقــــوانين األردنيــــة, التــــي تعــــود إلــــى عهــــد االنتــــداب البريطــــاني
, أمـــــا بالنســـــبة للقـــــوانين األردنيـــــة التـــــي ال زال معمـــــول بهـــــا, ومراجعتهـــــا مـــــن قبـــــل الســـــلطة الفلســـــطينية

. نمـــــــو المدينـــــــة فهـــــــي قديمـــــــة وينقصـــــــها المعلومـــــــات المطلوبـــــــة لمواجهـــــــة المشـــــــكالت الناجمـــــــة عـــــــن
ـــــالرغم مـــــن  ـــــذوب ـــــرح تب ـــــا  جهـــــود كبي ـــــ  هن ـــــد مـــــن ذل ـــــوزارات الفلســـــطينية مـــــن أجـــــل تطـــــوير العدي لها ال

إال أن مجمـــــل هــــــده القـــــوانين ال زالـــــت تخلــــــو . القـــــوانين المختصـــــة بحمايـــــة البيئــــــة وتنظـــــيم التخطـــــيط
ــــــــــــــة داخــــــــــــــل النســــــــــــــي  الحضــــــــــــــري ــــــــــــــوانين الضــــــــــــــابطة للتصــــــــــــــرف باألراضــــــــــــــي الزراعي . مــــــــــــــن الق

  .(5110ات جفري)
تقــــــف عائقــــــا أمــــــام التنميــــــة  (ب)وجزئيــــــا علــــــى منطقــــــة  (ج)إن الســــــيطرح اإلســــــرائيلية علــــــى المنطقــــــة 

ــــى االحــــتالل اإلســــرائيلي. المتوقعــــة تركــــت أريحــــا بــــدون مؤسســــات , بعــــد مــــرور نحــــو أربعــــة عقــــود عل
والمؤسســـــــات التـــــــي أنشـــــــأتها الســـــــلطة , تقـــــــوم بمعالجـــــــة المشـــــــكالت التـــــــي تبـــــــرز فـــــــي تلـــــــ  المنطقـــــــة

ـــــاطق المحافظـــــة وخاصـــــة أن منطقـــــة الفلســـــطين ـــــى كافـــــة من ـــــت ال تســـــتطيع مـــــد ســـــيادتها عل " ية ال زال
ــــــي تشــــــكل نســــــبة " ج  . بالمائــــــة مــــــن مســــــاحة المحافظــــــة هــــــي تحــــــت الســــــيطرح اإلســــــرائيلية (21)الت

ـــــرغم أنهـــــا تقـــــع ضـــــمن , وعلـــــى ســـــبيل المثـــــال تـــــم عـــــزل قريـــــة العوجـــــا عـــــن جســـــم المحافظـــــة ـــــى ال عل
ــــــــى الفلســــــــطي (أ)المنطقــــــــة  ــــــــة ويمنــــــــع عل نيين دخولهــــــــا أو الخــــــــروج منهــــــــا إال بتصــــــــري  أو مــــــــن حمل

وال , الفلســــــطينيون مقيـــــدين مــــــن فعـــــل أو تنفيــــــذ مخططــــــاتهم. هويـــــات القريــــــة نفســـــها أو مدينــــــة أريحـــــا
مجلـــــس بلديـــــة مدينـــــة أريحـــــا يرســـــم السياســـــات  .بـــــأي عمـــــل بـــــدون موافقـــــة إســـــرائيليةيحــــق لهـــــم القيـــــام 

ــــات للمشــــاريع ــــذوهــــ, ويضــــع األولوي ــــةى ا يعتمــــد عل ــــي الموازن هنــــا  , وعلــــى خطــــط وزارح الحكــــم المحل
 .(5110ات جفري. )برام  مختلفة لكافة القطاعات الصحية والبيئية والعمرانية 

  .السياسات الالزمة لنمو وتطوير القطاع الزراعي 17.2.1.2
-:(0363رضوان،)فيماي علقباإلن اجالن اتيوالحيواني

 وفير ربحية معقولة للمنتجين زيادح اإلنتاجية لوحدح اإلنتاج وت. 
 تكثيف أنشطة البحث واإلرشاد الزراعي  وقاية المزروعات  والخدمات البيطرية. 
  حمايــــــة الــــــبالد مــــــن دخــــــول اآلفــــــات واألمــــــراض  وترشــــــيد اســــــتخدام مــــــدخالت اإلنتــــــاج  ومراعــــــاح

 .استخدام وسائل لمكافحة اآلفات تكون أكثر أمانا  للبيئة وصحة اإلنسان 
 ويل الالزم لتبني التقنيات الحديثة في اإلنتاج توفير التم. 
   تشجيع العمل الجماعي والتعاوني بين المزارعين. 
  تطوير خدمات البنية التحتية:- 

.شقطرقزراعيةجديدةوإعادةتأهيلالطرقالقديمة-6

.لزراعيةزيادةان شارمكاتبالخدمادالزراعيةوال يطريةفيالمناطقا-0

  ضرورح مشاركة المزارعين في تحديد االحتياجات والمساهمة في التكاليف. 
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   تنويع اإلنتاج الزراعي وتحقيق األنظمة الزراعية المتكاملة. 
   تطوير بدائل ألنظمة اإلنتاج الحالية. 
  مراعاح التكامل بين اإلنتاج النباتي والحيواني على مستوى المزرعة أو القرية. 
  تكثيف أنشطة اإلرشاد الزراعي والبحث التطبيقي تطوير و. 
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 :الدراسات السابقة :المبح  الثاني 5.5
كثير ال على الضوء تلقي السابقة والدراسات البحوث أن على العلمي البحثفي   أغلب العاملينيتفق 
صياغة أسئلة  مثل المختلفة  بحثه بإجراءات يتعلق فيما دراسته في الباحث تفيد التي القضايا من

 .اإلحصائية المعالجة وأساليب المستخدمة  واألدوات الدراسة  عينة وتحديد  ضياتهاوفر  الدراسة
   السابقة والبحوث للدراسات الواعيةالناقدح  ةدراسة التحليليالفي  معظم البحوث في البدء نقطة وتتمثل
 الباحثون إليها توصل التي النتائ  بعض إختبار يعيد  أن الباحث يستطيع الدراسات هذه خالل فمن
 الرجول نإهنا  القول العلمية  ويمكن قيمتها لها جديدح متغيرات يدخل أو .حديثة أو قديمة مجاالت في
 النتائ إلى  من التعرف الباحث تمكن إذ العلمية  البحوث في ةرئيس مرحلة يعد السابقة الدراسات إلى
 بموضول صلة وذات موضوعات مشابهة تناولوا الذين السابقين الباحثين قبل من إليها التوصل تم التي

ن دراسته    .الدراسة بموضول اإلستبصار مزيدا  من يبعث الدراسات هذه مثل إلى الرجول وا 
 وأهدافها كل منها موضول موضحة  الصدد هذا في دراسات أولية  بتناول قمنا ذل  ضوء وفي

 تناولت التي الدراسات لبعض من عرض يأتي فيما و ححد على دراسة كل يهاإل توصلت التي والنتيجة
 :فلسطينيةموضول األغوار ال

 
 :الدراسات العربية 0.5.5

 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أهمية انشاء سلطة تطوير حوض نهر  ( 5102)عياط  دراسة -

معرفة اهميتها في التنمية االجتماعية و  والتعرف على واقع األغوار الفلسطينية األردن في فلسطين  
واالقتصادية  ودور هذه السلطة في ادارتها للمصادر الطبيعية في المنطقة  وبينت الدراسة أهمية 

 (.اقتصاديا واجتماعيا)المنطقة االستراتيجية من الناحية الزراعية والمائية
أهمية كبيره في إنشاء إلى أن هنا  خلصت الدراسة  استخدم الباحث المنه  الوصفي في هذه الدراسة 

سلطة لتطوير حوض نهر األردن تكمن في أسباب سياسية وطنية لدعم الوجود الفلسطيني  باإلضافة 
عادح إحياء المنطقة  وأشارت  إلى أسباب تنموية تتعلق في توحيد جهود التنمية في منطقة األغوار وا 

غير حكومية لكنها تحظى بدعم حكومي وباهتمام  نتائ  المقابالت بأن تكون تل  السلطة أو المؤسسة
 .مجتمعي 

العمل الفوري على إنشاء سلطة تطوير حوض نهر األردن لتتولى عملية وأوصت الدراسة بضرورح 
التخطيط الشامل؛ لتثبيت السيادح الفلسطينية وخلق تنمية حقيقية لتل  المنطقة  والعمل على إجراء 

مكانات االستثمار في كافة دراسات لحاجات منطقة حوض نهر األ ردن  من حيث البنية التحتية وا 
القطاعات  وتصنيف األراضي الزراعية من حيث االستخدام واإلنتاج   وضرورح العمل على توثيق 
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المصادر الطبيعية التي تتمتع بها منطقة حوض نهر األردن  ومتابعة االنتهاكات والسرقات التي 
ص على االستثمار في منطقة حوض نهر األردن  لتشجيع السكان تعرضت لها  وتشجيع القطال الخا

 .على الصمود هنا   وجذب سكان جدد للمنطقة من خالل خلق فرص عمل جديدح
 .(5105)دراسة نحاس

ستراتيجيات الضم  إسرائيل واألغوار بين المفهوم" "بعنوان  "األمني وا 
لسياسات االسرائيلية تجاه األغوار  وكما عرضت الدراسة في فصلها األول خلفية عامة عن األغوار وا

  وباالضافة الى وجود عسكري بواسطة نقاط استيطانية؛ فمنذ احتالل ( ألون)ذكرت أيضا خطة 
وهي تحتكر وتدمر وتستهدف مصادر مياه المنطقة  وهذا كله  (22)إسرائيل ليراضي الفلسطينية عام 

الدراسة أن  وعة وتحويلها إلى تصحر؛ وبينتتسبب في تدمير آاللف الدونمات من األراضي المزر 
أبار وسرقت مصادر المياه المعتمدح على األبار اإلرتوازية وتجفيفها كما  (2)إسرائيل قامت بتخريب

حصل في األغوار الشمالية  ما أضطر المواطنين والمزارعين هنا  لالنتفال من مياه شركة المياه 
 .راعةلسد احتياجات الز ( ميكروت)االسرائيلية 

وكما ذكرت الدراسة مواقف الحكومات االسرائيلية من األغوار وبينت هذه الدراسة األهمية السياسية 
االستطانية ليغوار من منظور إسرائيل  وكذل  بينت األهمية االقتصادية من منظور إسرائيل وكذل  

ن طبيعة المنطقة إذ بينت الدراسة االستنزاف االسرائيلي لحوض نهر األردن وأن االستنزاف غير م
 حوض نهر األردن إلى عمليات نهب وتغيير مالم  من قبل االحتالل االسرائيلي ضيتعر 

وكذل  بينت الدراسة معاناح الفلسطينيين للوصول إلى الماء   كما وجاء في الدراسة المبادا 
جاء في هذه المبادا االستراتيجية االسرائيلية والتي تعتبر أن األغوار مناطق إستراتيجية ومن أهم ما 

 .هو تحقق األهداف االسرائيلية في سلب المياه العربية السيما المياه المخصصة للزراعة
خر ان هنا  محاولة مثبتة من الجانب االسرائيلي لربط وضعية القدس داخل إسرائيل آلواالستنتاج ا

 .ببقاء األغوار تحت السيطرح اإلسرائيلية
 

 .(5100)دراسة جراد
 " .تحديات األمن البيئي في رريحا واألغوار"بعنوان  

هدفت الدراسة الى تشخيص واقع بيئة أريحا واألغوار ذات المكانة الحيوية لحاضر الشعب الفلسطيني 
: ومستقبله  وسلة الغذاء الوطني والمصدر المهم لتصدير المحاصيل الزراعية ذات القيمة االقتصادية

والمنطقة الحدودية وبوابة فلسطين الشرقية (. لحمضيات والخضارالموز والنخيل والورود واألزهار وا)
وللمحافظة عليه . والموقع السياحي األثري التاريخي والديني والبيئي ذي التنول البيئي الفريد من نوعه

يجب ان تسلط الضوء على ما يتعرض له من تلوث وتدهور جراء عوامل طبيعية و داخلية وسياسات 



46 



ي وممارساتها  وتأثيراتها على األمن البيئي بالمنطقة   وقد اظهرت الدراسة االحتالل االسرائيل
 .خصوصية بيئة أريحا واألغوار 

 :وخلصت الدراسة الى التوصيات اآلتية
دعوح المؤسسات الرسمية والشعبية ذات العالقة بالبيئة لوضع خطة وطنية متكاملة لمواجهة  -

 .ن منظور مفهوم األمن الشاملتحديات األمن البيئي في أريحا واألغوار م

تشجيع السياسة الوطنية الزراعية للتحول نحو الزراعة النوعية المالئمة لبيئة أريحا واألغوار  -
 .ودعمها وخاصة األنوال ذات القيمة االقتصادية والبعد االستراتيجي لالقتصاد الوطني 

 . حة األثرية والدينية والبيئية دعوح المؤسسات الرسمية والقطال الخاص لالهتمام والعناية بالسيا -

إعادح إحياء وتنشيط المرصد الحضري بالتعاون والشراكة بين جامعة القدس واألكاديمية الفلسطينية  -
للعلوم األمنية ووضع أصحاب القرار بصورح مؤشرات الرصد الحضري أوال بأول الستدرا  

 .السياسات واإلجراءات المتبعة 

نهر األردن والبحر الميت وروافده التبال سياسات تحافظ على هذه دعوح دول الجوار المشاطئة ل -
 .الثروح التاريخية والعمل على الحد من التلوث الجاري 

دعوح المؤسسات الرسمية والقطال الخاص والمواطنين لالهتمام باستخدام الطاقة الشمسية المميزح  -
 .وفير المقدراتفي أريحا واألغوار  لما لها من فوائد في الحد من التلوث وت

دعوح سلطات الحكم المحلي والمجالس البلدية والقروية في أريحا واألغوار وعلى المستوى الوطني  -
 .لتوفير حلول ناجعة لمياه الصرف الصحي والمجاري وتوفير أماكن مناسبة للنفايات

جراءات االحتالل العسكرية واألمنية وأطماعه - بضم  مواجهة سياسة االستيطان اإلسرائيلية وا 
 .األغوار بسياسة وطنية ممنهجة

  .(5100)واسحق, دراسة عنبوسي

 " .واقع وتحديات المياا في وادي األردن"بعنوان 

الدراسة التعرف إلى واقع المياه في وادي األردن  وتقصي دور االحتالل االسرائيلي في  هدفتلقد 
ت ذل  على الوجود الفلسطيني السيطرح على مياه وادي األردن  وايضا تسليط الضوء على انعكاسا

 .بوادي األردن
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واهم ماجاء في نتائ  هذه الدراسة ان منطقة وادي األردن تحتل اهمية خاصة لدى جميع أطراف 
الصرال بفلسطين  لما تشكله من منطلقات مهمة لدى كل طرف  فيسعى الجانب الفلسطيني الى تعزيز 

تسعى اسرائيل الى االحتفاظ بوادي األردن لدواٍل صمود المواطن الفلسطيني بوادي األردن  في حين 
أمنية  وترى بأن وادي األردن يشكل لها خطا متقدما في اي حرب مستقبلية قادمة من جهة الشرق  
وكذل  يرى الباحث ان اسرائيل تعزز من تواجدها في وادي األردن عن طريق تكثييف االستيطان 

ى المواطنين الفلسطينين بوادي األردن إلجبارهم على واالستمرار في مصادرح األراضي  والضغط عل
 . وهي مازالت مستمرح (0222)تر  اراضيهم من خالل سلسة من االجراءات بدأت منذ عام 

 .(5101)رضوان دراسة  -
ــــوان     وهــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى (األهميتتتتة اإلقتصتتتتادية للقطتتتتاع الزراعتتتتي الفلستتتتطيني)دراســــة بعن

ــــى طبيعــــة العالقــــة ــــى خطــــط  التعــــرف عل ــــين القطــــال الزراعــــي واالقتصــــاد الفلســــطيني  والتعــــرف عل ب
ــــى عــــدد مــــن  ــــة والسياســــات الالزمــــة لتطــــوير القطــــال الزراعــــي الفلســــطيني  وتوصــــل الباحــــث إل التنمي
النتــــائ  أبرزهــــا ضــــرورح إعــــادح النظــــر فــــي السياســــات الوطنيــــة والكليــــة بمــــا يعكــــس الواقــــع والحاجــــات 

العديــــــد مـــــــن الــــــدول والمؤسســــــات المانحـــــــة والصــــــناديق وعلـــــــى  واألولويــــــات الفلســــــطينية خاصـــــــة وان
 .رأسها البن  الدولي قد بدأت تعيد االعتبار للزراعة حيث أصبحت تتصدر أولوياتها

وأوصــــــــت الدراســــــــة بعــــــــدد مــــــــن التوصــــــــيات أبرزهــــــــا ضــــــــرورح تحــــــــديث وتطــــــــوير السياســــــــة الزراعيــــــــة 
ــــــة إل ــــــذي واعتمادهــــــا كإطــــــار ومرجعي ــــــام  التنفي ــــــي ضــــــوء الفلســــــطينية والبرن ــــــة وبشــــــكل خــــــاص ف زامي

االرتفــــــال الكبيــــــر فــــــي أســــــعار المجــــــاورح أو فــــــي الــــــدول المجــــــاورح أو فــــــي الــــــدول الزراعيــــــة المنافســــــة 
ويـــــــتم ذلـــــــ  بشـــــــكل رئيســـــــي مـــــــن خـــــــالل االنخفـــــــاض النســـــــبي لإلنتاجيـــــــة , علـــــــى المســـــــتوى العـــــــالمي

مات وارتفـــــــال مســـــــتويات تكـــــــاليف اإلنتـــــــاج فـــــــي فلســـــــطين  وتخلـــــــف مســـــــتوى نوعيـــــــة المنتـــــــوج والخـــــــد
 .التسويقية المساندح له بالمقارنة مع ما هو سائد في األسواق العالمية

 
  .(5101)الترتير واخرون  دراسة -

ــــوان  ــــة (  التنميتتتتة الريفيتتتتة المستتتتتدامة)دراســــة بعن ــــى مفهــــوم التنمي ــــى التعــــرف عل وهــــدفت الدراســــة إل
ــــة ا ــــة بــــين التنمي ــــى توضــــي  العالق ــــة  ووســــائلها ومعيقاتهــــا  إضــــافة إل لزراعيــــة ووجــــوه التنميــــة الزراعي

: مجـــــاالت   ةاألخـــــرى   وتوصـــــلت الدراســـــة بنتـــــائ  كـــــان مـــــن أهمهـــــا أن المعيقـــــات بـــــرزت فـــــي ثالثـــــ
ـــــــى الدراســـــــات  ـــــــز عل ـــــــة  والتركي ـــــــ  مـــــــن خـــــــالل عـــــــدم كفايـــــــة المؤسســـــــات التعليمي ـــــــيم وذل األول التعل

ــــــا  البحــــــث  ــــــة  ثاني ــــــة الت: النظري ــــــة المالئمــــــة للعملي ــــــوفير الخلفي ــــــ  مــــــن خــــــالل عــــــدم ت ــــــة   وذل عليمي
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وذلــــ  مــــن خــــالل عــــدم خلــــق تبعيــــة بــــين : التكنولوجيــــا : وعــــدم االهتمــــام بــــالبحوث التطبيقيــــة   ثالثــــا 
 .الصناعات التحويلية واالقتصاد الراسمالي العالمي  

  .( 5101)زايد  دراسة - 
علتتتتتى تنميتتتتتة القطتتتتتاع الزراعتتتتتي فتتتتتي  5105- 5101تتتتتتلثير الخطتتتتتة الوطنيتتتتتة )دراســـــة بعنـــــوان 
تــــأثير الخطــــة  مــــدىلهــــذه الدراســــة فــــي تحديــــد  و يتمثــــل الهــــدف الــــرئيس( المستتتتاندة تتتتتوفير الختتتتدمات

ــــــة  ــــــوفير الخــــــدمات المســــــاند (5105-5101)الوطني تتبــــــع أهميــــــة . حعلــــــى القطــــــال الزراعــــــي فــــــي ت
الدراســــــة لمــــــا للقطــــــال الزراعــــــي أهميــــــة كبيــــــرح فــــــي االقتصــــــاد الفلســــــطيني فهــــــو يعــــــد القطــــــال الثالــــــث 

فلســــطين  لــــذل  قــــد تســــاهم هــــذه الدراســــة فــــي جمــــع المعلومــــات عــــن  الســــتيعاب األيــــدي العاملــــة فــــي
هـــــذا القطـــــال الثالـــــث الســـــتيعاب االيـــــدي العاملـــــة فـــــي فلســـــطين ومعرفـــــة العوائـــــق التـــــي تواجـــــه هـــــذا 

شـــــملت عينـــــة الدراســـــة علـــــى عـــــدد مـــــن المـــــزارعين وكـــــذل  عـــــدد مـــــن الفـــــاعلين االساســـــيين . القطـــــال 
 .لتنمية طال الزراعة  وصناعة القرار في خطط اقفي 

هتمــــــام بالقطــــــال الزراعــــــي وان اال: خرجــــــت هــــــذه الدراســــــة بمجموعــــــة مــــــن التوصــــــيات كــــــان اهمهــــــا 
 .تهدف للحد من المشاكل التي تواجه تطور وتقدم هذا القطال الحيوي 

  .(5111)النجوم  دراسة -
ــــوان  قامتتتتة قطتتتتب نمتتتتو متتتتوازي ) دراســــة بعن دراستتتتة إمكانيتتتتة تنميتتتتة إقلتتتتيم األغتتتتوار الفلستتتتطينية وا 

مكانيــــات (ريحتتتتاأل  ــــإقليم األغــــوار وا  ــــى إبــــراز الخصــــائص والمزايــــا الخاصــــة ب   وهــــدفت هــــذه الدراســــة إل
ــــول للمشــــاكل  ــــرا  حل ــــى اقت ــــة  كمــــا هــــدفت الدراســــة أيضــــا إل النمــــو والتطــــور بهــــذه التجمعــــات العمراني
 التـــــي يعـــــاني منهـــــا الســـــكان بـــــاإلقليم خاصـــــة ســـــكان التجمعـــــات العمرانيـــــة الواقعـــــة بـــــاألغوار الشـــــمالية
والوســـــــطى  وقـــــــد توصـــــــلت الدراســـــــة إلـــــــى عـــــــدد مـــــــن النتـــــــائ  أبرزهـــــــا أكـــــــدت علـــــــى أهميـــــــة القطـــــــال 
ــــ  وذلــــ   ــــة الجفتل ــــي منطق ــــرا  مركــــز إداري ف ــــة تطــــوير هــــذا القطــــال  واقت مكاني ــــاألغوار وا  الزراعــــي ب

 .لعدم وجود مركز إداري وعمراني بإقليم األغوار الفلسطينية  باستثناء مدينة اريحا 
بعـــــــدد مـــــــن التوصـــــــيات أبرزهـــــــا إنشـــــــاء ســـــــلطة ليغـــــــوار الفلســـــــطينية لتعنـــــــى  وقـــــــد أوصـــــــت الدراســـــــة

ــــــة خاصــــــة   ــــــا مناخي ــــــة لتميزهــــــا بمزاي ــــــيم  واالســــــتفادح القصــــــوى مــــــن هــــــذه المنطق بمصــــــال  هــــــذا اإلقل
 .والعمل على تطوير المخططات الهيكيلية في منطقة الجفتل  
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 : دراسات باللغة اًلنجليزية 5.5.5
MAAN development center (2013)  -1 

Restricted access and consequences ( Jordan valley) 
سعت إسرائيل لتدمير  (0222)حول المياه  بأنه منذ عام ' تقييد الوصول في األغوار'دراسة وأشارت 

مشروعا  مائيا  للزراعة  أنش  في ظل إدارح الحكم  (025)مضخة ماء  كما صادرت أكثر من  (001)
كما . (5112)في عام  (150)بئرا  تقلص العدد إلى ( 220)ن في األغوار األردني  فبعد أن كا

من أراضي %( 22)الذي اعتبر أن ( أوسلو)الدراسة لقيود البناء التي جاءت نتيجة اتفاق أشارت 
من األغوار    (%21)  والتي تسيطر فيها المجالس اإلقليمية للمستوطنات على 'ج'األغوار مناطق 
قيود الحركة والتنقل  ففي الوقت الذي يصارل فيه الشعب الفلسطيني من أجل حقه  إلىولفتت الدراسة 

 .في حرية التنقل  تعتبر األغوار أحد أكثر المناطق التي عليها قيود في العالم
األثر البيئي الستخدام المبيدات الزراعية في وعرضت  الدراسة الزراعة في األغواركما ناقشت 

من األراضي البعلية في الضفة  %(02) من األراضي الزراعية و %(22)األغوار  وقد تبين ان 
الغربية تعامل بقسوح من خالل مبيدات مؤذية وغير قانونية  كما تطرق التقرير للمياه العادمة التي 
تصرف في أراضي األغوار وتسبب ضررا  كبيرا  للبيئة  وقد تصل للمناطق السكنية وتنشر العديد من 

طرقت الدراسة أيضا  إلى انه ونتيجة قلة المياه المتوافرح بسبب القيود اإلسرائيلية وقد ت. األمراض
العقربانية  النصارية  بيت : والسيطرح على اآلبار يعمد بعض المزارعين في األغوار الوسطى  مثل

ارثية حسن  عين شيبلي والجفتل   إلى ري مزروعاتهم بالمياه العادمة  والنتائ  الصحية تباعا  تكون ك
  . على الصحة العامة وصحة التربة والحياح النباتية

 .(5105)ليموندي  -5
اًلثتتتتر اًلجتمتتتتاعي واًلقتصتتتتادي للمستتتتتوطنات علتتتتى الميتتتتاا واًلراضتتتتي واًلقتصتتتتاد )دراســــة بعنــــوان  

هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة الـــــى التعـــــرف علـــــى اثـــــر المســـــتوطنات االســـــرائيلية والمســـــتوطنين ( الفلستتتتتطيني 
ــــــــى االراضــــــــي الفل ــــــــة الفلســــــــطينية  عل وجــــــــدت الدراســــــــة ان المســــــــتوطنات . ســــــــطينية والمــــــــوارد المائي

مــــــن االراضــــــي الزراعيــــــة فــــــي فلســــــطين   اضــــــافة الــــــى  (%10.2)االســــــرائيلية صــــــادرت مــــــا نســــــبته 
ان اســــــرائيل تســــــيطر علــــــى مصــــــادر الميــــــاه وتضــــــع العراقيــــــل امــــــام اصــــــدار رخــــــص للســــــما  بحفــــــر 

م المنشــــــــــات الصــــــــــناعية علــــــــــى الحــــــــــدود المتاخمــــــــــة االبــــــــــار االرتوازيــــــــــة   كمــــــــــا ان اســــــــــرائيل  تقــــــــــي
ـــــات  ـــــب النفاي ـــــد مـــــن مقال ـــــيهم   كمـــــا ان العدي ـــــوث  الصـــــناعي  ال ـــــل التل ـــــ  بهـــــدف نق للفلســـــطينين وذل

 .تقع في المناطق الفلسطينية الواقعة  تحت السيطرح االسرائيلية وخاصة القدس المحتلة 
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 .(5111)معهد اًلبحا  وسياسة الغذاء العالمي  في واشنطن   -1
وقــــد خلصــــت الدراســــة الــــى ان  سياســــة االســــتراتيجية للتنميــــة  (التنميتتتتة الزراعيتتتتة)دراستتتتة بعنتتتتوان   

ــــق اقتصــــاد ســــريع النمــــو علــــى  ــــدعم الحكــــومي  ضــــروري لتحقي ــــام  ال ــــي تقودهــــا مــــع برن ــــة الت الزراعي
نطــــاق الحــــد مــــن الفقــــر   والــــى التحــــول الهيكلــــي علــــى مــــدى العقــــود الــــثالث واصــــلت بيئــــات سياســــية 

حليـــــة ودوليــــــة للتمييـــــز ضــــــد التنميـــــة الزراعيــــــة فـــــي البلــــــدان االقـــــل فقــــــرا   حيـــــث االهمــــــال المتزايــــــد م
للزراعــــة فــــي نظريــــة التنميــــة والبحــــوث االقتصــــادية وخلــــص البــــاحثون الــــى ان التحيــــز فــــي المنــــاطق 
الحضـــــرية  ال يـــــزال يشـــــكل عائقـــــا وعقبـــــة كبـــــرى لالســـــتمرار والنمـــــو المســـــتدام والحـــــد مـــــن  الفقـــــر فـــــي 

  .دان االقل نموا البل
 

 مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة، بعنوان -( بتسيلم)دراسة 4- 
(Israel’s Policy in the Jordan Valley and Northern Dead Sea ,5100) 
 .(5100-سياسة إسرائيل في منطقة غور األردن وشمال البحر الميت: نهب واستغالل)

ء في هذه الدراسة هو اتبال إسرائيل في غور األردن وشمالي البحر الميت سياسة تقوم على وأهم ماجا
استغالل الموارد في المنطقة بصورح مكثفة وبأحجام تفوق كثيرا باقي مناطق الضفة الغربية  والتي 

ئيل على وسيطرت إسرا .تجسد نواياها في الضم الفعلي لغور األردن وشمال البحر الميت لدولة إسرائيل
 .معظم أراضي المنطقة بوسائل مختلفة

جرى نهب آالف الدونمات من النازحين الفلسطينيين التي استعملت إلقامة المستوطنات األولى في 
من  %(51)وعلى امتداد سنوات السبعينات   وتم إغالق حوالي  (0220)المنطقة  بدءا من العام 

عداده للزواراالراضي في المنطقة بواسطة تعريفها محمياٍت   . طبيعية  رغم أن القليل منها تم تطويره وا 
من أراضي المنطقة كما تمنع الفلسطينيين  %(22,2)وسيطرت إسرائيل من خالل هذه الوسائل على 

من البناء  والمكوث أو استعمالها   هذه السياسة تقطع التواصل الفلسطيني وهي تعزل البلدات 
 . الفلسطينية في المنطقة

إسرائيل على معظم مصادر المياه في المنطقة وهي تخصصها لالستعمال الحصري تقريبا وسيطرت 
للمستوطنات  كمية المياه المخصصة للمستوطنات تساوي من حيث الحجم حوالي ثلث كمية المياه 

 . مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية (5,2)المتوافرح لحوالي 
المنطقة يحول دون التوزيع المتساوي لموارد المياه بين  كما ان سيطرح إسرائيل على معظم اراضي

 .البلدات الفلسطينية المختلفة أو نقل المياه إلى بلدات فلسطينية خارج المنطقة
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وكذل  سياسة التخطيط اإلسرائيلية في منطقة غور األردن تمنع الفلسطينيين من أي بناء أو تطوير 
ة تذكر ان اسرائيل أقامت في منطقة غور األردن مواقع بلداتهم   وباإلضافة إلى ذل   فان الدراس

 . لتكرير المجاري ودفن النفايات التي تصل من إسرائيل والمستوطنات
إن القانون الدولي يحظر إقامة المستوطنات في المناطق المحتلة واستغالل موارد : وجاء في الدراسة
لمستوطنات  وتمكين الفلسطينيين من الوصول إسرائيل إلى إخالء ا( بتسيلم)و تدعو . المنطقة المحتلة

. إلى جميع المناطق التي أغلقت في وجوههم والسما  لهم باستعمال مصادر المياه لتلبية احتياجاتهم
باإلضافة  إلى ذل   ينبغي على إسرائيل أن ترفع القيود التي تفرضها على حركة السير في المنطقة 

تاحة البناء والتطوير في البلدات ا إلى جانب ذل   ينبغي على إسرائيل إخالء المصانع . لفلسطينيةوا 
التي ترب  من المكونات المعدنية وموارد الطبيعة األخرى في المنطقة ومواقع صرف المكاره 

 (.مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة -بتسيلم ) اإلسرائيلية
 .(0111)كرزم  -2
هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة الـــــى ( و تنميتتتتتة زراعيتتتتتة بديلتتتتتة ومعتمتتتتتدة علتتتتتى التتتتتذاتنحتتتتت)دراســـــة بعنـــــوان  

ــــــة الزراعيــــــة البديلــــــة ووســــــائل توفيرهــــــا ذاتيــــــا  خرجــــــت هــــــذه الدراســــــة  . التعــــــرف  علــــــى اليــــــات التنمي
ــــرئيسبمجموعــــة مــــن االســــتنتاجات كــــان مــــن اهمهــــا الجهــــ ــــة الســــبب ال ــــات الزراعي ــــف  ل باالف ــــي توق ف

ـــــي فلســـــطين اضـــــاف ـــــة ف ـــــة الزراعي ـــــى ان تجـــــارب البادالتنمي ـــــر عنصـــــر اة ال ـــــة يعتب  ا  اساســـــي ا  ئـــــل الزراعي
 .في عملية التنمية الزراعية المعتمدح على  الذات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 



 تعقيب على الدراسات السابقة 2.5.5
تناولت الدراسات السابقة العديد من المواضيع التي تدور حول الموضول الذي تناولته الباحثة وهو  -
فلسطينية والمشاريع الزراعية التي تعمل على جذب السكان للمنطقة وجاء ذل  في غوار الهمية األأ

مكانيات اغوار و الخاصة بإقليم األ برز في دراسته الخصائص والمزاياأوالذي ( 5111)دراسة نجوم 
االهمية االقتصادية (5101)  وتناولت كذل  دراسة رضوان والتطور بهذه التجمعات العمرانيةالنمو 
الزراعي الفلسطيني التي هدفت الى التعرف على طبيعة العالقة بين القطال الزراعي  للقطال

واالقتصادي الفلسطيني  والتعرف على خطط التنمية والسياسات الالزمة لتطوير القطال الزراعي 
 .الفلسطيني 

والتي هدفت الى التنمية الريفية المستدامة ( 5101)وتناولت كذل  الدراسة التي اجراها الترتير وآخرون 
التعرف على مفهوم التنمية الزراعية ووسائلها ومعيقاتها والتي وضحت العالقة بين التنمية الزراعية و 

 .وجود التنمية األخرى 
على تنمية  (5105-5101)تأثير الخطة الوطنية ( "5101)وكما بحثت الدراسة التي اجراها زايد 

همية القطال الزراعي في االقتصاد الفلسطيني فهو أفي " ح القطال الزراعي في توفير الخدمات المساند
 .يعد القطال الثالث الستيعاب األيدي العاملة في فلسطين 

مستوطنات االسرائيلية ثر الأعرف على الى الت( 5105)وتطرقت الدراسة التي اجراها ليموندي 
صادرت ما نسبته  ن على االراضي الفسطينية  حيث أن المستوطنات االسرائيليةوالمستوطني

على مصادر من االراضي الزراعية في فلسطين  وبينت كذل  دراسته أن اسرائيل تسيطر  %(10.2)
 .بار االرتوازية مام اصدار رخص للسما  بحفر األأالمياه وتضع العراقيل 

ض منطقة خصوصية بيئة أريحا واألغوار ومميزاتها التي تمثل أخف( 5100)ظهرت دراسة جراد أو 
زراعية خصبة وهي  راضٍ أة وذات مناخ مالئم للزراعة وبها كبر دفيئة طبيعيأه في العالم كونها مسكون

 سلة الغذاء الوطني والمصدر المهم لتصدير المحاصيل الزراعية 
ر والسياسات االسرائيلية تجاه غواخلفية عامة عن األ( 5105)ها نحاس جراأة التي وعرضت الدراس

ن ألمبادا االستراتيجية التي تعتبر   واغوار الفلسطينيةالسرائيلية من األموقف الحكومات اغوار و األ
هداف االسرائيلية  في سلب المياه العربية ال يجية ومن هذه المبادا هو تحقق األغوار مناطق استراتاأل

 .سيما المياه المخصصة للزراعة 
ي إنشاء سلطة لتطوير حوض أهمية كبيره فأن هنا  (  5102، عياط)جراها روبينت الدراسة التي 

نهر األردن تكمن في أسباب سياسية وطنية لدعم الوجود الفلسطيني  باإلضافة إلى أسباب تنموية 
عادح إحياء المنطقة  .تتعلق في توحيد جهود التنمية في منطقة األغوار وا 
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وادي األردن همية األغوار الفلسطينية وأهمية منطقة أ( 5100)واسحق عنبوسي وتناولت كذل  دراسة 
 .ومساعي االحتالل االسرائيلي إلى االحتفاظ بوادي األردن لدواٍل أمنية

إلى ان " بتقيد الوصول والعواقب في غور األردن"المعنونه ( 5101)وكما أشارت دراسة مركز معا
طره سياسة االحتالل االسرائيلي قد عطلت الكثير من المشاريع المائية والزراعية نتيجة سعيها الى السي

المعنونه بالسياسة ( 5100)على المصادر الطبيعية في المنطقه كلها  وهو ما أكدته دراسة بتسليم
 .اإلسرائيلية في غور األردن وشمال البحر الميت

ان التنمية الزراعية ( 5110)ما وبينت دراسة معهد االبحاث وسياسة الغذاء العالمي في واشنطن ك
 .ضرورية لتحقيق إقتصاد سريع النمو

 روجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
 : ان أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة تتمثل فيما يأتي 

 .أغلب الدراسات استخدام المنه  الوصفي في -0
 .نفس المفاهيم  متاستخدمعظم الدراسات  -5
همية األغوار الفلسطينية من بأها جميع أوضحت الدراسات التي تطرقت الى األغوار الفلسطينية -1

الضفه  ةن لما تمثله االغوار من ثلث مساحالناحية االقتصادية العتبار األغوار سلة غذاء فلسطي
 .الغربية

 مهمشة منو مهدده تهديدا مباشرا بأنها منطقه  عتاجم الدراسات التي اختصت بمنطقة األغوار -0
 .قبل االحتالل االسرائيلي

من خالل   مصادر المياه على اختالف انواعهاعلى  ةيطر سيطره كاملان اسرائيل تس تبين  -2
 الدراسات التي خصت األغوار الفلسطينية

 :الفجوة المعرفية 
بناء على مراجعة الدراسات السابقة واالطالل على نتائ  هذه الدراسات تبين أن هذه الدراسات لم 

ا الموضول كما اسلفنا له أهمية أقتصادية أن هذ منتتطرق إلى موضول السكان في األغوار   بالرغم 
 .غير المدروس سابقا  ن هذه الدراسة تغطي هذا الجانب واجتماعية وسياسية ولهذا فإ
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 الفصل الثال 
جراءاتها  منهجية الدراسة وا 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

ــــىمعرفــــة مــــن أجــــل تحقيــــق هــــدف الدراســــة  وهــــو  ــــي خلــــق  إل أي مــــدى تســــاهم المشــــاريع الزراعيــــة ف
صـــــل وصـــــفا لمــــــنه    فقـــــد تضــــــمن هـــــذا الف فـــــي منطقــــــة االغـــــوار الفلســـــطينية بيئـــــة جاذبـــــة للســـــكان

الدراســـــة ومجتمعهـــــا وعينتهـــــا كمـــــا يعطـــــي وصـــــفا مفصـــــال ألداح الدراســـــة وصـــــدقها وكـــــذل  إجـــــراءات 
 .الدراسة التي اتبعها الباحث الستخالص نتائ  الدراسة

 
 منهج الدراسة 0.2

 
تــــــم اســــــتخدام المــــــنه  الوصــــــفي  منهجــــــا  للدراســــــة  والــــــذي يعــــــررف بأنــــــه المــــــنه  الــــــذي يهــــــدف إلــــــى 

ـــــى فهـــــم  وصـــــف الظـــــاهرح  ـــــى الوصـــــول إل ـــــ  إل ـــــؤدي ذل ـــــث ي ـــــا  بحي ـــــا وكيفي ـــــرا كمي ـــــر عنهـــــا تعبي ويعب
عالقـــــــات هـــــــذه الظـــــــاهرح إضـــــــافة إلـــــــى الوصـــــــول إلـــــــى اســـــــتنتاجات وتعميمـــــــات تســـــــاعد فـــــــي تفســـــــير 

 .الظاهرح المدروسة  والتنبؤ بمتغيراتها
 

 مجتمع الدراسة وعينتها 5.2

المؤسســـــــات الحكوميـــــــة وغيـــــــر المـــــــزارعين والخبـــــــراء و  مجموعـــــــة مـــــــن تكـــــــون مجتمـــــــع الدراســـــــة مـــــــن
ــــــع القطاعــــــات  ــــــل جمي ــــــث ي مث ــــــة  بحي ــــــة  القطــــــال الحكــــــومي مؤسســــــات حك:الحكومي ــــــة ذات عالق ومي

ســـــــلطة  ومديريـــــــة الحكـــــــم المحلـــــــي   وســـــــلطة جـــــــودح البيئـــــــة   ســـــــلطة األراضـــــــي   مديريـــــــة الزراعـــــــة 
وبعــــــــض المجــــــــالس  (بكــــــــدار)للتنميــــــــة واعــــــــادح االعمــــــــار االقتصــــــــاديالمجلــــــــس  المحافظــــــــة   الميــــــــاه

 .المحلية والبلديات 
مــــدير مجموعــــة أريحــــا واألغــــوار   مــــدير مركــــز العوجــــا البيئــــي فــــي  وتمثــــل  قطــــال غيــــر الحكــــوميال
نتـــــاج الثـــــروح جمعيـــــة اريحـــــا التعاونيـــــة أل اتحـــــاد لجـــــان العمـــــل الزراعـــــي   الهيـــــدرولوجيين الفلســـــطينين 

  .الحيوانية
ــــو فتم فــــي هــــذا المجــــالخبــــرح مــــن اصــــحاب  ال االخبــــراء فكــــانو امــــا  اكــــاديمي فــــي  عــــامر مرعــــي. د :اثل

خبيــــــر مشــــــاريع فــــــي منطقــــــة اريحــــــا واالغــــــوار ومســــــؤول  عبــــــد الناصــــــر مكــــــي. د   جامعــــــة القــــــدس 
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ـــــق اســـــماعيل.   د وحـــــدح المشـــــاريع فـــــي مؤسســـــة جايكـــــا  ـــــر الزراعـــــة فـــــي الحكومـــــة الســـــابقة  دعي وزي
 .ة تكونت العينة من معظمهم من كبار المزارعين في المنطق وفيما يخص المزارعون

ـــــد  ـــــة مالئمـــــة مـــــن مجتمـــــع الدراســـــة حجمهـــــا وق ـــــم اختيـــــار عين ـــــة (11)ت ـــــد شـــــملت العين مـــــن ( 2)  فق
 . مؤسسة حكومية( 05)مؤسسات غير حكومية  و( 2)خبراء  و( 0)كبار المزارعين  و

 
 رداة الدراسة 2.2

ـــــة  ـــــق بيئ ـــــة فـــــي خل ـــــق هـــــدف الدراســـــة وهـــــو معرفـــــة مـــــا مـــــدى مســـــاهمة المشـــــاريع الزراعي ألجـــــل تحقي
مــــــــن المؤسســــــــات ( 11)للســــــــكان فــــــــي منطقــــــــة األغــــــــوار الفلســــــــطينية   فقــــــــد تمــــــــت مقابلــــــــة جاذبــــــــة 

ــــار المــــزارعين  وخبــــراء فــــي مجــــال الزراعــــة  ــــة ذات العالقــــة   وعــــدد مــــن كب ــــة وغيــــر الحكومي الحكومي
ملحـــق رقــــم فقـــد تمـــت المقابلــــة مـــن خــــالل اســـئلة معـــدح مســــبقا   وفـــي المشـــاريع التــــي تتعلـــق بــــاألغوار 

ـــــة مـــــن الـــــذين جـــــرت مقـــــابلتهم  خاصـــــة بكـــــل (  0.1)  ـــــى أســـــماء ( 2.1)رقـــــم ويشـــــير الملحـــــق  فئ إل
 .األفراد الذين تمت مقابلتهم ووظائفهم

 مقابلتها تالفئات التي تم( 0.1)جدول رقم 
 مالحظات  عدد المقابالت  الفئة

هنــــا  تواجــــد عــــدد كبيــــر مــــن المؤسســــات الحكوميــــة فهــــم أصــــحاب  05 المؤسسات الحكومية
 الخطط االستراتيجية القرار ومن يضع 

 تنفيذ مشاريع مختلفة وجذب التمويل 2 غير حكومية المؤسسات 
 ليطالل على ارائهم للتطور المستقبلي 0 الخبراء

 هم األكثر قدرح على جذب السكان والعمال  2 المزارعين 
 

 :صدق األداة 0.2.2
بعــــرض المقابلــــة علــــى اســــتخدم الباحــــث صــــدق المحكمــــين أو مــــا يعــــرف بالصــــدق المنطقــــي  وذلــــ  

بهــــــدف ( مرفــــــق قائمــــــة بأســــــماء المحكمــــــين 2.1ملحــــــق رقــــــم )محكمــــــين مــــــن ذوى االختصــــــاص ( 2)
التأكـــــد مـــــن مناســـــبة أســـــئلة المقابلـــــة لمـــــا أعـــــدت مـــــن أجلـــــه  وقـــــد تكونـــــت المقابلـــــة بصـــــورتها األوليـــــة 

اســــــئلة  إال أن  حوتكــــــون كــــــل محــــــور مــــــن عــــــد  قبــــــل عرضــــــها علــــــى المحكمــــــين مــــــن اربعــــــة محــــــاور
لـــــى إعـــــادح صـــــياغة  بضـــــرورح  أواثـــــة أخـــــذت بـــــآراء المحكمـــــين الـــــذين ر الباح تغييـــــر بعـــــض االســـــئلة وا 

كيـــــف تـــــرى ان جـــــذب الســـــكان سيســـــاهم ) مـــــن   حيـــــث تـــــم اســـــتبدال الســـــؤال الثالـــــثبعضـــــها االخـــــر 
 (منطقــــة االغــــوار ؟عتقــــد ان هنــــا  ضــــرورح لجــــذب الســــكان ألــــى هــــل ت)الــــى  (فــــي حمايــــة االغــــوار ؟

هـــــل تعتقـــــد اذا )وفـــــي نفـــــس المحـــــور تـــــم تغييـــــر ســـــؤال آخـــــر وهـــــو  ميـــــةفـــــي محـــــور المؤسســـــات الحكو 
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بقــــــي الحــــــال علــــــى مــــــا هــــــو خــــــالل الســــــنوات الخمــــــس القادمــــــة ســــــتكون االغــــــوار اكثــــــر تهديــــــدا  مــــــن 
ـــــى ( االســـــتيطان ؟ ـــــد مـــــن جـــــذب الســـــكان لالغـــــوار ؟) ال ـــــم اضـــــافة ســـــؤال  (مـــــا هـــــي الفوائ ـــــث ت   حي

لتـــــي قـــــد تحصـــــل فـــــي حـــــال بقـــــي الوضـــــع مـــــا هـــــي االضـــــرار والخســـــائر ا)جديـــــد لهـــــذا المحـــــور وهـــــو 
 (.السكاني على ما هو عليه في االغوار ؟

 : يأتيغير حكومية فقد تم تعيدل ما المؤسسات 
هــــل يوجــــد لــــدى مؤسســــتكم مشــــاريع تســــاعد فــــي جــــذب الســــكان ومــــا ) الســــؤال االول تــــم تعديلــــه مــــن 

د فـــــي جـــــذب هـــــل يوجـــــد لـــــدى مؤسســـــتكم مشـــــاريع تســـــاع)الـــــى ســـــؤالين وهمـــــا ( هـــــي هـــــذه المشـــــاريع ؟
كيــــــف يمكـــــــن  )ين وهمــــــا وتـــــــم اضــــــافة ســــــؤالين جديــــــد( مــــــا هــــــي هــــــذه المشــــــاريع ؟) و ( الســــــكان ؟

ــــق المشــــاريع الزراعيــــة ؟ م مــــا هــــي خططكــــ) و ( لمؤسســــتكم المســــاهمة فــــي جــــذب الســــكان عــــن طري
 .( طقة االغوار الفلسطينية ؟المستقبلية لجذب السكان الى من

 : المزارعون
هــــــل تقبــــــل ان تــــــأتي عــــــائالت للعمــــــل فــــــي الزراعــــــة فــــــي ) الــــــث مــــــن تــــــم تغييــــــر صــــــياغة الســــــؤال الث

ـــــــى ( االغـــــــوار ؟ ـــــــي االغـــــــوار ) ال ـــــــي الزراعـــــــة ف ـــــــذ وتشـــــــجع ان تســـــــكن عـــــــائالت للعمـــــــل ف هـــــــل تحب
ــــر الســــؤال الخــــامس مــــن ( الفلســــطينية؟ ــــم تغيي ــــي ) وت ــــى اســــتقراركم ف ــــأثيرات االســــتيطان عل مــــا هــــي ت
وبـــــذل  أصـــــبحت المقابلـــــة  (هجـــــرح اآلغـــــوار ؟هـــــل تفكـــــر بالبقـــــاء فـــــي االغـــــوار أم ) الـــــى ( االغـــــوار ؟

 . اسئلته الخاصةمحاور لكل محور  ةربعأمن بصورتها النهائية مكونة 
 

 خطوات تطبيق الدراسة  4.2
 : قام الباحث بالخطوات اآلتية

 . التأكد من صدق أداح الدراسة -0
 .أخذ اإلذن الخطي بمقابلة أفراد عينة الدراسة -5
لمؤسسات الحكومية ذات العالقة وعدد مـن كبـار المـزارعين  وخبـراء مقابلة مع ممثلي ا( 11)إجراء  -1

 .في مجال الزراعة وفي المشاريع التي تتعلق في األغوار  ومؤسسات غير حكومية
 .تحليل نتائ  المقابلة وفق أسئلتها -0
 .التوصيات المناسبة تبتفسيرها ومناقشتها  وثم صاغ ةالباحث تبعد استخالص النتائ   قام -2
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 ل الرابعالفص
 نتائج الدراسة  0.4

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

 مدىاهميةالمشاريعالزراعيةفيخلقبيئةجاذبةللسكانفكياالغكوارمعرفـة إلى هدفت هذه الدراسة 

 ذات العالقـــة مـــن ممثلـــي المؤسســـات الحكوميـــة( 11)  ولتحقيـــق هـــدفها فقـــد تمـــت مقابلـــة  الفلسكككطينية
 محافظـة أريحـا واألغــوار  الحكـم المحلـي   سـلطة األراضـي   الزراعـة  :ات  وهـيمـديري (05)وعـددهم 

 للتنميـة المجلـس االقتصـادي الفلسـطينيو   وبعـض المجـالس والبلـدياتودح البيئة وسلطة المياه سلطة ج 
  وخبــراء فـي مجـال الزراعــة وفـي المشــاريع (2)همعـددو    و مـن كبـار المــزارعين(بكــدار)واعـادح االعمـار

ـــق بـــاألغوار ـــل المقـــابالت  (2)وعـــددهم  ومؤسســـات غيـــر حكوميـــة (0)وعـــددهم  التـــي تتعل  وبعـــد تحلي
 :يعرض الباحث النتائ  التي توصلت إليها الدراسة

 
 :النتائج المتعلقة بالمؤسسات الحكومية  0.0.4

 :السؤال  االول 
هتتتتل يوجتتتتد لتتتتدى وزارتكتتتتم او مؤسستتتتتكم خطتتتتة لعمتتتتل مشتتتتاريع زراعيتتتتة تستتتتاهم فتتتتي استتتتتقطاب 

 السكان ؟
كوميــــة بمــــا يخــــص هــــا مــــع العديــــد مــــن المؤسســــات الحؤ لقــــد تبــــين مــــن خــــالل المقــــابالت التــــي تــــم اجرا

ـــــة تســـــاهم فـــــي اســـــتقطاب الســـــكان ان  مؤسســـــات القطـــــال العـــــام  وجـــــود خطـــــط لعمـــــل مشـــــاريع زراعي
تهـــــــتم بوضـــــــع الخطـــــــط االســـــــتراتيجية الوطنيـــــــة فـــــــي مجـــــــاالت مختلفـــــــة مثـــــــل المجـــــــال البيئـــــــي وادارح 
ــــــي تخــــــدم  ــــــه بعــــــض االهــــــداف السياســــــية الت ــــــة بطريقــــــة مســــــتدامة وهــــــذا ينــــــت  عن المصــــــادر الطبيعي

راعـــــــي وتهـــــــتم ايضـــــــا  بالبنيـــــــة التحتيـــــــة بشـــــــكل عـــــــام ووضـــــــع خطـــــــط لتأهيـــــــل االراضـــــــي الجانـــــــب الز 
ومكافحــــــة التصــــــحر وايضــــــا  االهتمــــــام بتــــــوفير الميــــــاه فــــــي تلــــــ  المنطقــــــة حيــــــث تعمــــــل بلديــــــة اريحــــــا 

ط معالجــــــة الميــــــاه الــــــذي طـــــعلـــــى تــــــوفير الميــــــاه للمنـــــاطق الزراعيــــــة   وذلــــــ  مـــــن خــــــالل مشــــــاريع خ
تــــي ستســــاهم فــــي مســــاعدح المــــزارعين فــــي زراعــــتهم المختلفــــة وان ســــيوفر كميــــات كبيــــرح مــــن الميــــاه ال

ــــــــدى معظــــــــم  ــــــــث يوجــــــــد ل ــــــــتم بالتعــــــــاون مــــــــع وزارح الزراعــــــــة حي معظــــــــم هــــــــذه المشــــــــاريع والخطــــــــط ت
المؤسســــــات الحكوميــــــة  خطــــــط لعمــــــل مشــــــاريع زراعيــــــة تســــــهم فــــــي اســــــتقطاب الســــــكان ولكــــــن هــــــذه 

قــــوم بهــــا وزارح الحكــــم المحلــــي الخطــــط تــــأتي ضــــمن الخطــــة العامــــة  وهنــــا  بعــــض االنجــــازات التــــي ت
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وهـــــي انجــــــاز المخططـــــات الهيكليــــــة العمرانيـــــة حيــــــث تعمـــــل الــــــوزارح علـــــى تحديــــــد المنـــــاطق الســــــكنية 
والمنــــاطق الزراعيــــة والصــــناعية وغيرهــــا مثــــل المنطقــــة الصــــناعية الزراعيــــة فــــي مدينــــة اريحــــا والتــــي 

نفيــــــذه مــــــن قبــــــل تطرقنــــــا عنهــــــا فــــــي االطــــــار النظــــــري حيــــــث ان هــــــذا المشــــــرول الــــــذي ســــــوف يــــــتم ت
الهيئــــــات المحليــــــة والمســــــتثمرين ســــــيؤدي الــــــى تــــــوفير الكثيــــــر مــــــن فــــــرص  العمــــــل ممــــــا يــــــؤدي الــــــى 
جــــــذب الســــــكان لمنطقــــــة االغــــــوار وزيــــــادح االســــــتثمار والعمــــــل علــــــى تنميــــــة المنطقــــــة وسيشــــــكل هــــــذا 

ـــــا  ا  وســـــياحي ا  اقتصـــــادي المشـــــرول مـــــدخال   ـــــين لن ـــــذل  تب ـــــل االحـــــتالل   ل مهـــــم لفلســـــطين فـــــي حـــــال رحي
ــــــأن ــــــى  ب ــــــي عل ــــــ  بســــــبب ان االقتصــــــاد الفلســــــطيني مبن ــــــيس صــــــاحب مشــــــاريع وذل القطــــــال العــــــام ل

االقتصـــــاد الحـــــر بـــــل ان القطـــــال العـــــام هـــــو مــــــن يضـــــع الخطـــــط ويـــــنظم ويراقـــــب والحمايـــــة واالمــــــن 
ــــوفر غطــــاء وهــــو مســــؤ  ــــة وي ــــذ االمــــن للمؤسســــات ول عــــن البنــــى التحتي ــــة مــــن أجــــل تنفي الغيــــر حكومي

ل العـــــام والقطـــــاال ن القطـــــابـــــي وتكامـــــل يجـــــب ان يكـــــون هنـــــا  شـــــراكةريع الزراعيـــــة وغيرهـــــا   فالمشـــــا
ـــــــى ال ـــــــدعم للقطـــــــاالخـــــــاص فعل ـــــــة وال ـــــــديم الحماي ـــــــة تق ت مـــــــن أجـــــــل تنفيـــــــذ ل الخـــــــاص والتســـــــهيالدول
 .الزراعية   وذل  من أجل التشجيع على االستثمار في بيئة آمنة  ةمشاريعهم وخاص
 :السؤال الثاني 

لتتتة فتتتي اًلغتتتوار تعتتتود التتتى قلتتتة التنميتتتة اًلقتصتتتادية كلحتتتد هتتتل تعتقتتتد ان وجتتتود كثافتتتة ستتتكانية قلي
 اًلسباب ؟

أجمعــــت معظــــم المؤسســــات الحكوميــــة التــــي تــــم مقابلتهــــا انــــه يوجــــد كثافــــة ســــكانية قليلــــة فــــي االغــــوار 
الفلســـــــطينية ويعـــــــود ذلـــــــ  الـــــــى قلـــــــة التنميـــــــة االقتصـــــــادية كأحـــــــد االســـــــباب وان هنـــــــا  الكثيـــــــر مـــــــن 

ن وهــــــــي ضـــــــعف البنيــــــــة التحتيــــــــة فـــــــي  المنطقــــــــة وضــــــــعف  االســـــــباب التــــــــي ادت الــــــــى قلـــــــة الســــــــكا
الخــــــــدمات والظــــــــروف المناخيــــــــة الصــــــــعبة وخاصــــــــة فــــــــي فصــــــــل الصــــــــيف وايضــــــــا  تحويــــــــل معظــــــــم 
ــــــى  ــــــر بشــــــكل ســــــلبي عل ــــــة وهــــــذ أث ــــــاطق عســــــكرية مغلق ــــــى من ــــــي االغــــــوار الفلســــــطينية ال ــــــاطق ف المن

ب القيـــــود المفروضـــــة الجانـــــب االقتصـــــادي وعلـــــى الكثافـــــة الســـــكانية والتوزيـــــع الـــــديمغرافي وايضـــــا  بســـــب
ـــــى خـــــوف المســـــتثمرين  ـــــل االحـــــتالل واالســـــتيطان ممـــــا ادى ال ـــــي االغـــــوار مـــــن قب ـــــى االســـــتثمار ف عل
لالســــتثمار فــــي االغــــوار ألنعــــدام األمــــان ممــــا يــــؤدي الــــى قلــــة المشــــاريع التــــي تعمــــل علــــى اســــتقطاب 

 عليهاااليدي العاملة والسكان ولوال هذه القيود لتضاعف عدد السكان بشكل أفضل مما هو 
 :السؤال الثالث

 هل تعتقد ان هناك ضرورة لجذب السكان لمنطقة اًلغوار ؟
أجمعـــــت المؤسســـــات التـــــي تـــــم مقابلتهـــــا علـــــى انـــــه يوجـــــد ضـــــرورح قصـــــوى لجـــــذب الســـــكان لمنطقـــــة 
االغــــوار وذلـــــ  لضـــــمان المحافظــــة علـــــى ســـــلة الغــــذاء الفلســـــطيني مـــــن االســــتيطان والمحافظـــــة علـــــى 

الل حكومــــــة تعمــــــل علــــــى فــــــرض سياســــــاتها الالمركزيــــــة واجــــــراء االغــــــوار الفلســــــطينية وذلــــــ  مــــــن خــــــ
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ـــــاطق المهمشـــــة والمشـــــاال ـــــدعم المن ـــــات وصـــــمود المـــــواطنين خطـــــط ل ـــــ  مـــــن أجـــــل ثب ـــــة وذل ريع التنموي
ومحاربـــــة الهجـــــرح لتعزيـــــز تواجـــــد المـــــواطنين فـــــي تلـــــ  المنـــــاطق وتطويرهـــــا لخلـــــق أنويـــــة مـــــدن جديـــــدح 

 .في االغوار لمضاعفة عدد  السكان فيها 
لـــــــم ان المخطـــــــط المكـــــــاني الـــــــذي نظمتـــــــه وزارح التخطـــــــيط وتـــــــم المصـــــــادقة عليـــــــه مـــــــن قبـــــــل مـــــــع الع

ـــــة الخصـــــوبة  ـــــة عالي ـــــة زراعي ـــــب منطق ـــــي الغال ـــــة االغـــــوار ف ـــــر منطق ـــــوزراء الفلســـــطيني يعتب ـــــس ال مجل
وال يســــــم  ببنــــــاء أي منشــــــأح حتــــــى ولــــــو كانــــــت صــــــغيرح علــــــى االرض أي أن المســــــتثمر ال يســــــتطيع 

ــــه ولاليــــدي  ــــة وتغليــــف للمنتجــــات انشــــاء مســــكن صــــغير ل ــــاء ورشــــة تعبئ ــــة معــــه وال يســــتطيع بن العامل
 .الزراعية التي يقوم بأنتاجها 

 :السؤال الرابع 
 ما هي الفوائد من جذب السكان لألغوار ؟

ـــــــق مـــــــن جـــــــذب الســـــــكان ليغـــــــوار الفلســـــــطينية ـــــــي تتحق ـــــــد الت مـــــــن وجهـــــــت نظـــــــر المؤسســـــــات  الفوائ
 : يأتيتمثلت فيما الحكومية 

ـــــاح االجتماعيـــــة وتحســـــنكلمـــــا زاد عـــــدد الســـــك -0 بيئـــــة المنطقـــــة ممـــــا  تان كلمـــــا توســـــعت آفـــــاق الحي
ــــــة  ــــــع عجلــــــة  التنمي ــــــى دف ــــــؤدي ال يــــــؤدي الــــــى أنشــــــطة مختلفــــــة اقتصــــــادية وســــــياحية وعمرانيــــــة ت

 .االقتصادية في المنطقة 
المحافظــــــــة علــــــــى االرض مــــــــن االحــــــــتالل ومــــــــن االســــــــتيطان والتخفيــــــــف مــــــــن حــــــــدح التهديــــــــدات  -5

 االسرائيلية 
 مثل للموارد المتاحة والمصادر الطبيعيةاالستغالل اال -1
 استثمار واستصال  االراضي  -0

 :السؤال الخامس 
ر والخسائر التي تحصل في حال بقي الوضع السكاني على ما هو عليه في اًلغوار اضر ألما هي ا

 الفلسطينية ؟
 هجرح السكان من منطقة االغوار وأفراغ المنطقة من سكانها -0 
 ث ان االغوار تعتبر السلة الغذائية الفلسطينية خسارح اقتصادية حي -5
 زيادح المستوطنات -1
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 :النتائج المتعلقة بالخبراء   5.0.4
 :السؤال االول 

 ما هي وجهة نظرك حول اهم المشاريع الزراعية التي تجذب السكان ؟
ــــابلتهم حــــول أهــــم المشــــاريع الزراعيــــة التــــي تجــــذ ب الســــكان لقــــد اجمعــــت آراء الخبــــراء الــــذين تمــــت مق

 :لمنطقة  االغوار الفلسطينية فكانت كاآلتي 
ــــى تشــــغيل األيــــدي العاملــــة مثــــل مــــزارل النخيــــل  -0 المشــــاريع التــــي لهــــا جــــدوى اقتصــــادية وتعمــــل عل

 .ومشاريع زراعة النباتات الطبية ومشاريع  الثروح الحيوانية وهذه مشاريع قائمة حاليا  
 المشاريع السياحية  -5
ومشــــــــاريع الجمعيـــــــــة التعاونيـــــــــة مثــــــــل مشـــــــــاريع تربيـــــــــة االغنـــــــــام  المشــــــــاريع الزراعيـــــــــة الخاصـــــــــة -1

ـــــــتم مـــــــن خـــــــالل الجمعيـــــــات  ـــــــي ت ـــــــى المشـــــــاريع الت ـــــــز عل ـــــــوت البالســـــــتيكية والتركي ومشـــــــاريع البي
ـــــة لمـــــا لهـــــا مـــــن دور كبيـــــر فـــــي صـــــمود المـــــواطنين فـــــي اراضـــــيهم والعمـــــل علـــــى انشـــــاء  الزراعي

  .صندوق دعم القطال الزراعي
يكــــون لهــــا دور كبيــــر فــــي جــــذب الســــكان مثــــل مشــــاريع البنيــــة العمــــل علــــى خلــــق مشــــاريع جديــــدح  -0

  .التحتية ومشاريع البناء المعمارية

 :السؤال الثاني 
 هل الزراعة مربحة اقتصاديًا لكي تجذب السكان ؟

حــــــول اذا مــــــا كانــــــت الزراعــــــة مربحــــــة اقتصــــــاديا لكــــــي تجــــــذب الســــــكان فمــــــنهم  اءتنوعــــــت آراء الخبــــــر 
 ســــــتواجهن اختلـــــف رأيــــــه بــــــذل  بأنهــــــا غيـــــر مربحــــــة وانهــــــا مـــــن وافــــــق علــــــى انهـــــا مربحــــــة ومــــــنهم مــــــ

 .مشاكل كثيرح تؤدي الى فشلها 
عــــــامر مرعــــــي بأنــــــه لــــــيس شــــــرطا  ان تكــــــون الزراعــــــة مربحــــــة لجــــــذب الســــــكان . فكــــــان رأي الخبيــــــر د

حيــــــث ان االعشــــــاب الطبيــــــة كانــــــت لفتــــــرح معينــــــة مربحــــــة لكنهــــــا واجهــــــت مشــــــاكل أدت الــــــى تراجــــــع 
ل هــــي التصـــــدير وايضــــا  التكلفــــة االنتاجيــــة العاليــــة والراجــــع مــــن قبـــــل الــــرب  فيهــــا ومــــن تلــــ  المشــــاك

ة وغيــــر دقيقــــة وعلــــق ايضــــا  بــــأن مشــــاريع النخيــــل قــــد تكــــون غيــــر مربحــــة حــــغيــــر مرب  المســــتوردين
  .في المستقبل في حال واجهتها مشكلة قلة المياه وشحها

مجديــــــة ومربحــــــة  اســــــماعيل دعيــــــق بــــــأن بعــــــض المشــــــاريع الزراعيــــــة.وفــــــي هــــــذا الســــــياق كــــــان رأي د
مثـــــل مشـــــاريع النخيـــــل ومشـــــاريع الثـــــروح الحيوانيـــــة ومشـــــاريع النباتـــــات الطبيـــــة فهـــــذه المشـــــاريع تعمـــــل 

  .على جذب األيدي العاملة للعمل في تل  المزارل
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عبــــــد الناصــــــر مكــــــي فعلــــــق علــــــى ذلــــــ  بأنــــــه كخبيــــــر فــــــأن الزراعــــــة التقليديــــــة غيــــــر مربحــــــة . أمــــــا د
 :بسبب
ــــ -0 ــــة الميــــاه والتكلف ــــة وتــــأثر الزراعــــة بشــــكل ســــلبي بســــبب ملوحــــة اآلبــــار ويعــــود الغــــالء وقل ة العالي

ذلـــــ  ليحـــــتالل لعــــــدم ســـــما  أصــــــحاب هـــــذه اآلبـــــار مــــــن اســـــتخدامها واالهتمــــــام بهـــــا وتعبئتهــــــا 
 مما أدى الى جفافها 

ان االهتمـــــــام بزراعــــــــة النخيــــــــل وتفضــــــــيلها علــــــــى الزراعــــــــات اآلخــــــــرى بشــــــــكل كبيــــــــر أدى الــــــــى  -5
ار مثـــــل زراعـــــة المـــــوز والحمضـــــيات والخضـــــراوات وايضـــــا  تهمـــــيش الزراعـــــة المهمـــــة فـــــي األغـــــو 

يرجـــع ذلـــ  الــــى عـــدم وجــــود تخطـــيط ســــليم وارشـــاد للمـــزارعين بشــــكل ســـليم هــــذا أدى الـــى وجــــود 
 .خلل في تنول المحاصيل 

 :السؤال الثالث 
 هل الزراعة تجذب السكان بشكل مباشر وغير مباشر ؟

 ان بطريقة مباشرح وغير مباشرح  ء أن الزراعة تعمل على جذب السكاكانت آراء الخبر 
الكثيـــــر مـــــن الســـــكان يـــــأتون الـــــى منـــــاطق الجفتلـــــ   مـــــن طوبـــــاس للعمـــــل بالزراعـــــة حيـــــث : مباشـــــرح

تــــوفر الزراعــــة فــــرص عمــــل للشــــباب والســــكان بشــــكل عــــام ممــــا يــــؤدي الــــى خلــــق بيئــــة مــــوفرح للعمــــل 
يـــــدي العاملـــــة وايضـــــا  تعمـــــل المصـــــانع الموجـــــودح فـــــي االغـــــوار مثـــــل مصـــــانع التمـــــور علـــــى جـــــذب اال

 المتخصصة كالمهندسين والفنيين وغيرهم للعمل بها 
يكـــــون مـــــن خـــــالل التســـــويق حيـــــث يـــــتم شـــــراء المحاصـــــيل مـــــن الخضـــــراوات والفواكـــــه : غيـــــر مباشـــــرح 

ـــــى تســـــويقها فـــــي  ـــــ  مـــــن أجـــــل العمـــــل عل ـــــل الســـــكان وذل ـــــة بشـــــكل عـــــام مـــــن قب والمحاصـــــيل الزراعي
 .مناطق آخرى للتجارح 
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 :حكومية الغير المتعلقة بالمؤسسات النتائج  2.0.4
 :السؤال االول 

 هل يوجد لدى مؤسستكم مشاريع زراعية لألغوار تساعد في جذب السكان ؟
حكوميــــــة الـــــــذين تمـــــــت مقــــــابلتهم علـــــــى انــــــه يوجـــــــد لـــــــديهم الاجمعــــــت آراء بعـــــــض المؤسســــــات غيـــــــر 

مشـــــاريع تعمـــــل مشـــــاريع زراعيـــــة تســـــاعد فـــــي جـــــذب الســـــكان لمنطقـــــة األغـــــوار الفلســـــطينية  فـــــبعض ال
علــــى جــــذب الســــكان فــــي مواســــم معينــــة ومنهــــا مــــن جــــذبت الســــكان بشــــكل دائــــم   وهــــذا عمــــل علــــى 

 .تثبيت السكان الموجودين في األغوار الفلسطينية 
 : السؤال الثاني 

 ما هي هذا المشاريع ؟
ـــــرميم  - ـــــل ومشـــــاريع البيـــــوت البالســـــتيكية وانشـــــاء وت مـــــن هـــــذه المشـــــاريع مشـــــاريع زراعـــــة النخي

  .شبكات الري وتوزيع
ـــــــر مشـــــــرول  - ـــــــار الفق ـــــــل مـــــــن أث ـــــــرح والمحرومـــــــة  (5101) (deeb)التقلي تمكـــــــين االســـــــر الفقي

 .اقتصاديا  
 .تربية االسما  هادح على الغذاء ومن احدى نشاطاتمشرول السي -
  .رياض االطفال -
 .الخطوط الناقلة -
 .مشرول شجر الطرفة -

 
 :السؤال الثالث 

 سكان لمنطقة األغوار الفلسطينية من وجهة نظركم؟ري انواع المشاريع هي اًلكثر جذبًا لل
غيــــــــر الحكوميــــــــة التــــــــي تــــــــم مقــــــــابلتهم علــــــــى ان المشــــــــاريع التنمويــــــــة ت اجمعــــــــت معظــــــــم المؤسســــــــا

ـــــــــوت البالســـــــــتيكية ومشـــــــــاريع استصـــــــــال  ـــــــــة  المســـــــــتدامة ومشـــــــــاريع البي األراضـــــــــي والخطـــــــــوط الناقل
النخيـــــــل هـــــــذه  ةوزراعـــــــ زراعيـــــــة ومشـــــــاريع زراعـــــــة الشـــــــجر الرئيســـــــة التـــــــي تعمـــــــل علـــــــى فـــــــت  أراضٍ 

 .المشاريع من أكثر المشاريع التي تعمل على جذب السكان للمنطقة 
 :السؤال الرابع 

متتتا هتتتي بتتترريكم اًلجتتتراءات المؤسستتتاتية والقانونيتتتة التتتتي علتتتى الستتتلطة اتخاذهتتتا لعمتتتل مشتتتاريع 
 زراعية تجذب السكان ؟
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ـــــى الســـــلطة اتخاذهـــــا مـــــن ـــــي عل ـــــة الت ـــــة  االجـــــراءات المؤسســـــاتية والقانوني أجـــــل جـــــذب الســـــكان لمنطق
ـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــر المؤسســـــات االغـــــوار الفلســـــطينية مـــــن خـــــالل المشـــــاريع ال ـــــر زراعي ـــــة الغي حكومي

 :تمثلت في 
 .العمل على الغاء اتفاقية اوسلو واتفاقية باريس -

حيــــــث ان هــــــذه الزيــــــادح ســــــتعمل علــــــى %( 0) ة وزارح الزراعــــــة التــــــي ال تتجــــــاوززيــــــادح موازنــــــ -
دح عــــــدد المشــــــاريع التــــــي ســــــتعمل علــــــى اســــــتقطاب الســــــكان وااليــــــدي زيــــــادح نشــــــاطاتها وزيــــــا

  .العاملة لمنطقة االغوار الفلسطينية
ـــــى  - ـــــى تشـــــجيع المـــــزارعين عل تعزيـــــز صـــــندوق التعويضـــــات للمـــــزارعين وهـــــذا بـــــدوره يعمـــــل عل

  .خوض مشاريعهم دون الخوف من الخسائر المحتملة في حال تم تعويضهم
  .بناء القدرات -

 :السؤال الخامس 
 كيف يمكن لمؤسستكم المساهمة في جذب السكان عن طريق مشاريع زراعية ؟

ــــر المؤسســــات تعمــــل  ــــي األغــــوار الفلســــطينية الغي ــــز صــــمود صــــغار المــــزارعين ف ــــى تعزي ــــة عل حكومي
مـــــن خـــــالل مشـــــاريعها التـــــي تعمـــــل علـــــى تنفيـــــذها فـــــي المنطقـــــة وخلـــــق فـــــرص عمـــــل ومبـــــادرات مـــــن 

دخل للمـــــــزارعين وتحســـــــين وضـــــــعهم مـــــــن أجـــــــل أجـــــــل الحصـــــــول علـــــــى مشـــــــاريع زراعيـــــــة تـــــــأتي بالـــــــ
ــــة االغــــوار الفلســــطين ــــي جــــذب الســــكان لمنطق ــــى استصــــال  االراضــــي كــــالمســــاهمة ف  يية والعمــــل عل

ط العمــــل ويعمــــل علــــى اشــــاعت اص فــــي تكــــوين مجلــــس استشــــاري يعــــد خطــــيكمــــن دور القطــــال الخــــ
 ةمناخ آمن ليستثمار وذل  للتخفيف من حدت التهديدات االسرئيلية في المنطق

 :السؤال السادس 
 ما هي خططكم المستقبلية لجذب السكان الى منطقة األغوار الفلسطينية ؟

حكوميـــــــة التـــــــي تمـــــــت مقابلتهـــــــا علـــــــى ان الخطـــــــط المســـــــتقبلية لجـــــــذب الغيـــــــر اجمعـــــــت المؤسســـــــات 
 :السكان الى منطقة االغوار الفلسطينية هي 

 .االستمرار في دعم المشاريع الزراعية والمشاريع االخرى -
 .مشاريع حيوية تؤدي الى زيادح الدخل وعمل شراكة مع مؤسسات أخرى عمل -
ان تعمـــــل المؤسســـــات علـــــى تقـــــديم مشـــــاريع اســـــتراتيجية ذات طبيعـــــة تنمويـــــة ولـــــيس مشـــــاريع  -

ـــــــــر المســـــــــتثمر    ـــــــــز المســـــــــتثمر مـــــــــن غي طـــــــــوارا   ومســـــــــ  األراضـــــــــي وتصـــــــــنيفها   وتميي
ــــــا  يســــــهل االســــــتيالء عليهــــــا    ــــــر المســــــتثمرح زراعي ــــــاطق غي ــــــى االســــــتثمار فالمن باألضــــــافة ال

الزراعـــــــي األفضــــــــل لـــــــيرض   والوقــــــــوف ضـــــــد سياســــــــات االحـــــــتالل الــــــــذي يـــــــزرل األلغــــــــام 
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والنخيــــل فــــي تلــــ  المنطقــــة  وفضــــ  جــــرائم االحــــتالل مــــن خــــالل االعــــالم   وحــــث المجتمــــع 
ـــــت الوجـــــود الفلســـــطيني مـــــن خـــــالل زيـــــادح عـــــدد الســـــكان اذا  ـــــى أخـــــذ دوره   وتثبي ـــــدولي عل ال

 .الخدمية للمواطنينما تحسنت الظروف 
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 :النتائج المتعلقة بالمزارعين  4.0.4
 :السؤال األول 

 هل تعتقد رن المشاريع الزراعية تساهم في جذب السكان لمنطقة األغوار الفلسطينية ؟
ــــيس بشــــكل كبيــــر  ونأجمــــع المزارعــــ ــــة تعمــــل علــــى جــــذب الســــكان ولكــــن ل ــــى ان المشــــاريع الزراعي عل

ة فـــي مواســـم معينــــة للعمـــل فـــي الزراعـــة   حيــــث تعمـــل علـــى جـــذب فئــــات معينـــة وقليلـــة مثــــل وخاصـــ
األيـــــــدي العاملـــــــة مـــــــن المـــــــزارعين   وان الكثيـــــــر مـــــــن الـــــــزوار قـــــــاموا باألقبـــــــال علـــــــى التعـــــــرف علـــــــى 
المـــــزارعين وخصوصـــــا  مـــــن لـــــديهم مشـــــاريع زراعيـــــة ناجحـــــة وذلـــــ  تمهيـــــدا  لـــــدخول مشـــــاريع مشـــــابهة 

 .من أجل األستثمار 
 :لسؤال الثاني ا

 ما هي برريكم العوامل الطاردة والجاذبة للسكان لمنطقة اًلغوار الفلسطينية ؟
 :الفلسطينية حسب رري المزارعين تمثلت في  العوامل الجاذبة للسكان لمنطقة اًلغوار

  .الرب  المحقق من وراء الزراعة -0
م العمــــل داخــــل اســــرائيل المشــــاريع الزراعيــــة تــــوفر لهــــم بيئــــة آمنــــة للعمــــل داخــــل أراضــــيهم وعــــد -5

  .والمخاطرح
  .تمثل االغوار بيئة مناسبة لالستثمار الزراعي -1
  .قلة التنافسية في المنطقة -0
 .توفر االيدي العاملة -2
 .الدعم الحكومي المقصود -2
تـــــــوفر الميـــــــاه والينـــــــابيع واآلبـــــــار االرتوازيـــــــة ودرجـــــــات الحـــــــرارح المناســـــــبة للمحاصـــــــيل الزراعيـــــــة  -2

  .والتربة الخصبة

الطتتتتتاردة للستتتتتكان متتتتتن وجهتتتتتة نظتتتتتر المتتتتتزارعين فتتتتتي منطقتتتتتة اًلغتتتتتوار الفلستتتتتطينية  العوامتتتتتل
 :فتمثلت في 

  .ارتفال درجات الحرارح بشكل كبير وخصوصا  في فصل الصيف -0
األنتهاكـــــات االســـــرائيلية خاصــــــة فـــــي أحتكـــــار الميــــــاه ممـــــا يـــــؤدي الــــــى تـــــأثر الزراعـــــة بأنقطــــــال  -5

  .المياه
  .من قبل الجهات الحكوميةعدم توفير الدعم للمزارعين بشكل كبير  -1
 .عدم توفر الخدمات بشكل مناسب -0
  .محدودية مصادر الدخل -2
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 :السؤال الثالث 
 هل تحبذ وتشجع رن تسكن عائالت للعمل في الزراعة في اًلغوار؟ 

أجمــــــع جميــــــع المــــــزارعين علــــــى انهــــــم يحبــــــذون  ويشــــــجعون ان تســــــكن عــــــائالت آخــــــرى للعمــــــل فــــــي 
ية وانهــــــم يرحبــــــون بــــــذل  ولــــــيس لــــــديهم أي مشــــــاكل بخصــــــوص الزراعــــــة بمنطقــــــة االغــــــوار الفلســــــطين

ذلــــ  فــــي حــــال تــــوفر ســــبل معيشــــية جيــــدح وبيئــــة زراعيــــة صــــالحة وتــــوفر الميــــاه مــــن أجــــل المحافظــــة 
ــــى اراضــــي ســــكنية مــــن  ــــذون ان تتحــــول االراضــــي الزراعيــــة ال ــــة وانهــــم ال يحب ــــى األراضــــي الزراعي عل

ـــــا  تخطـــــيط لتســـــكين ا ـــــه يجـــــب ان يكـــــون هن ـــــل الســـــكان وان ـــــة قب ـــــل الجهـــــات الحكومي لســـــكان مـــــن قب
 .دون التعدي على االراضي الزراعية 

 :السؤال الرابع 
متتتتا هتتتتي الختتتتدمات المستتتتاندة للزراعتتتتة التتتتتي تجتتتتذب وتشتتتتجع الستتتتكان الفلستتتتطينيين متتتتن ختتتتارج 

 اًلغوار للسكن في اًلغوار ؟
هـــــا  وفـــــت  كانـــــت آراء المـــــزارعين تتمثـــــل فـــــي تـــــوفر المســـــتلزمات الزراعيـــــة كالمعـــــدات واالســـــمدح وغير 

ـــــى أنشـــــاء مجـــــالس للتمـــــور  األســـــواق لـــــدعم المـــــزارعين   وتـــــأمين المـــــزارعين ورعـــــايتهم   باالضـــــافة ال
ـــــــر  ـــــــة  وحوالخضـــــــراوات وللث ـــــــ  المنطق ـــــــه مناســـــــبة ودعـــــــم حكـــــــومي لتل ـــــــة تحتي ـــــــوفير بني ـــــــة   وت الحيواني

 .والعمل على انشاء مناطق صناعية وزراعية من قبل الحكومة 
 : السؤال الخامس 

 لبقاء في اًلغوار ام هجرة اًلغوار؟هل تفكر با
ـــــى انهـــــم يحبـــــذون البقـــــاء فـــــي االغـــــوار فهـــــي أرضـــــهم ومصـــــدر دخلهـــــم ورزقهـــــم  أجمـــــع المـــــزارعين عل
وال يفكـــــــرون بتـــــــر  العمـــــــل بالزراعـــــــة وانهـــــــم يتمنـــــــون بـــــــأن تعمـــــــل الحكومـــــــة علـــــــى دعمهـــــــم وتعزيـــــــز 

 .صمودهم 
 :السؤال السادس

 ما هي معيقات استقرار السكان في اًلغوار ؟
 .لة تسويق االنتاجق -0
  .عدم التعويض من قبل الحكومة في حالة الخسارح -5
  .والسكان االهتمام بالمنتوجات االسرائيلية أكثر من المنتوجات المحلية من قبل التجار -1
  .االنتهاكات االسرائيلية وسيطرتها على مصادر المياه -0
 .انقطال المياه وارتفال درجات الحرارح بالصيف -2
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 : نتائجمناقشة ال 2.0.0
هــا مــع المؤسســات الحكوميــة أنــه يوجــد ؤ تفســر الباحثــة النتــائ  التــي جــاءت بهــا المقــابالت التــي تــم إجرا

هنــا  خطــط لــدى معظــم المؤسســات الحكوميــة لعمــل مشــاريع زراعيــة تســاهم فــي اســتقطاب الســكان   
لكنـه هـو مـن ولكن هذه الخطط تأتي ضمن الخطة العامة والقطال العام ليس المسـؤول عـن المشـاريع و 

يضــع الخطــط ويــنظم ويراقــب ويــوفر قطــال اآلمــن للمؤسســات الغيــر حكوميــة مــن أجــل تنفيــذ المشــاريع 
الزراعية   ويضاف الى ذل  ان قلة الكثافة السكانية في االغوار الفلسطينية هي السبب في قلة التنمية 

البنيـــة التحتيـــة فـــي االقتصـــادية بشـــكل عـــام ومـــن االســـباب التـــي تعـــود الـــى قلـــة الســـكان هنـــا  ضـــعف 
المنطقــة وكــذل  تحويــل معظــم االراضــي الزراعيــة الــى منــاطق عســكرية مغلقــة وأضــف الــى ذلــ  القيــود 
المفروضة على االستثمار من قبل االحتالل بسـبب خـوف كبيـر لـدى معظـم المسـتثمرين وانعـدام األمـن 

 .األمر الذي أدى الى قلة المشاريع التي تعمل على استقطاب السكان
حكومية ان معظم المؤسسات التي تهتم الغير لمؤسسات حظ من المقابالت التي تمت مع اونال

 بالقطال الزراعي لديها مشاريع زراعية تساعد في جذب السكان للمنطقة ومنها مشاريع زراعة 
النخيل وشبكات الري والبيوت البالستيكية   وتبين لنا ان المشاريع التي تعمل على جذب السكان 

 .كبر هي المشاريع التي تهتم باستصال  االراضي وشق الطرق بنسبة أ
وكمـا جـاء فـي نتـائ  الدراســة التـي تخـص االجـراءات القانونيـة والمؤسســاتية التـي علـى السـلطة اتخاذهــا 

اوسـلو   )من أجل جذب السكان للمنطقة يجب عليهـا التحـرر مـن االتفاقيـات التـي ابرمتهـا مـع اسـرائيل 
السلطة على زيـادح موازنـة وزارح الزراعـة وتعزيـز صـندوق التعويضـات للمـزارعين   وان تعمل ( وباريس 

 .من أجل تشجيعهم على عمل مشاريع دون الخوف من الخسائر في حال تم تعويضهم 
وعطفــا  علــى ذلــ  فــأن النتــائ  التــي تتعلــق بــالمزارعين تبــين ان المشــاريع الزراعيــة لهــا دور فــي جــذب 

ر وانهــا تعمــل علــى جــذب فئــة قليلــة ومعينــة الــى االغــوار الفلســطينية   الســكان ولكــن لــيس بشــكل كبيــ
وهنا  عوامل تجذب السـكان للمنطقـة هـي ان االغـوار بيئـة مناسـبة لالسـتثمار الزراعـي   وامـا العوامـل 
الطـاردح فهــي عــدم تـوفر الــدعم للمــزارعين مــن قبـل الحكومــة وعــدم تــوفر الخـدمات ايضــا  وتــدنى مســتوى 

اندين للمزارعين بشكل مناسب وهذا يعود الـى الممارسـات واالنتهاكـات االسـرائيلية والتـي الداعمين والمس
 .تتمثل باالستيالء على االراضي الزراعية ومصادر المياه 

علـــى اهميـــة القطـــال الزراعـــي فـــي (  5111 نجـــوم) دراســـة مـــع مـــا اتـــت بـــه دراســـة تتفـــق نتيجـــة هـــذه ال
يــق الحكومــة وعــن طريــق خــالل تقــديم الــدعم الــالزم عــن طر االغــوار وأمكانيــة تطــوير هــذا القطــال مــن 

 .حكومية الغير المؤسسات 
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  بضرورح اعادح النظر في السياسات الوطنيـة ( 5101رضوان  ) وتنسجم نتائ  هذه الدراسة مع دراسة
وذلــ  مــن خــالل الغــاء بعــض االتفاقيــات    بمــا يعكــس الواقــع والحاجــات واألولويــات الفلســطينيةوالكليــة 

 .فاقية باريس واوسلو والتحرر منها من أجل بناء اقتصاد وطني غير تابع السرائيل كأت
 

  فـي ان اسـرائيل تسـعى لمصـادرح االراضـي (5100)وتتفق نتائ  دراسة الباحثة مع نتائ  دراسـة بتسـيلم
ء الزراعية فـي األغـوار الفلسـطينية وتحويلهـا الـى مسـتوطنات زراعيـة ومحميـات باالضـافة الـى اإلسـتيال

 .على المياه
  ان اســـرائيل تســـيطر علـــى ( 5105نحـــاس   ) هـــذه الدراســـة مـــع مـــا أتـــت بـــه دراســـة  وتتشـــابه نتيجـــة

 .االغوار وخصوصا  على األراضي الزراعية وتسيطر كذل  على االبار 
كمــا تتفــق نتيجــة هـــذه الدراســة مــع نتــائ  دراســـة معهــد االبحــاث وسياســة الغـــذاء العــالمي فــي واشـــنطن 

 .التنمية الزراعية ضرورية لتحقيق إقتصاد سريع النمو ان ( 5110)
 

فـي إظهـار خصوصـية بيئـة اريحـا واالغـوار  ،( 5100جتراد ،) وتتفق نتيجتة هتذا الدراستة متع دراستة
ومميزاتهــا التــي تمثــل أخفــض منطقــة مســكونة فــي العــالم كونهــا أكثــر دفيئــة طبيعيــة وذات منــاخ مالئــم 

خصبة   وتشجيع السياسـة الوطنيـة الزراعيـة النوعيـة المالئمـة لبيئـة للزراعة ويوجد فيها اراضي زراعية 
 .اريحا واالغوار ودعمها 

 
  ان ألمســــتوطنات االســــرائيلية (5105)ة ليمونــــد وتنســــجم نتــــائ  هــــذه الدراســــة مــــع مــــا جــــاء فــــي دراســــ

 .االراضي الزراعية في منطقة فلسطين وتسيطر على مصادر المياه  مننسبة كبيرح  ت صادر 
 

  ان للقطـــال الزراعـــي اهميـــة كبيـــرح فـــي االقتصـــاد (5101)هـــذه الدراســـة مـــع دراســـة زايـــد  فـــق نتـــائ وتت
 .الفلسطيني فهو يعتبر القطال الثالث ألستيعاب االيدي العاملة في فلسطين 

 
  ان معظــــم المســــتوطنات (5100)ة عينبوســــي واســــحق نتــــائ  دراســــ وتتنــــاغم نتــــائ  هــــذه الدراســــة مــــع

الفلســطينية فــي زراعتهـا وأن هــذا يشــكل عامـل ضــغط علــى المـزارل الفلســطيني فــي  تسـتخدم ميــاه االبـار
االغوار بعدم توفر مصدر ري وهذا التضييق والخناق قد يؤدي الى الرحيل من المنطقة وبالتالي يسهل 

 .االستيالء عليها 
 



14 



 MAAN development centerوتتشابه الدراسة مع ما جاءت بته دراستة مركتز معتًا التنمتوي 
(2013) Restricted access and consequences  Jordan valley ،  في أنر الجانب

اإلسـرائيلي يســعى إلــى منـع الفلســطينيين مــن اسـتثمار مصــادرهم الطبيعيــة وحرمـانهم مــن حــق االســتفادح 
توسـيع  ون  فـال يسـتطيع المزارعـ (%25)حيث تشـكل األراضـي الزراعيـة فيهـا ضـمن منـاطق ج  منها 

 .ويتطلب دخولهم الى أراضيهم أذونات خاصة انتاجهم 
االسـتراتيجية في بيان اهمية المنطقة  (5101)عياط   ذه الدراسة مع ما جاءت به دراسةوتتفق نتائ  ه

باإلضافة إلى أسباب تنموية تتعلق في توحيد جهود   (اقتصاديا واجتماعيا)من الناحية الزراعية والمائية
ع  .ادح إحياء المنطقةالتنمية في منطقة األغوار وا 

التنمية الريفية ( 5101)وتنسجم نتائ  هذه الدراسة مع ما جاء في الدراسة التي اجراها الترتير وآخرون 
المستدامة والتي هدفت الى التعرف على مفهوم التنمية الزراعية ووسائلها ومعيقاتها والتي وضحت 

 .العالقة بين التنمية الزراعية و وجود التنمية األخرى 
 روجه اًلختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 

 :ان أهم أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة تتمثل فيما يأتي
 المشــــاريع الزراعيــــة فــــي خلــــق بيئــــة جاذبــــة للســــكان ةســــاهمممــــدى الدراســــة الحاليــــة ركــــزت علــــى  -0

هـــــذه المشــــاريع فـــــي الدراســـــات الســــابقه اهميــــة  ولــــم تــــذكر اي دراســـــة مــــن   فــــي االغــــوار الفلســـــطينية
 .غوار الفلسطينيةجذب السكان إلى األ

مفهــــــــــوم المشــــــــــروعات الزراعيــــــــــة وأهميتهــــــــــا ): الدراســــــــــة الحاليــــــــــة تناولــــــــــت المواضــــــــــيع التاليــــــــــة  -5
تخصصــــــت  فقــــــد الدراســــــات الســــــابقة أمــــــا( األغــــــوار الفلســــــطينية واهميتهــــــاو  والمعوقــــــات التــــــي تواجهــــــا

 .بمواضيع محدده
اختالف نتائ  الدراسة الحالية عن نتائ  الدراسات السابقة من حيث الفترح الزمنية وطبيعة النتائ   -1

  .ومجتمع الدراسة
المشاريع  ةساهمممدى  بأن هذه الدراسة هي الدراسة الوحيده التي تبحث ةرى الباحثتهنا  ومن  

مفهوم   من خالل دراسة ل تفصيليبشك  في االغوار الفلسطينية الزراعية في خلق بيئة جاذبة للسكان
 .ةاألغوار الفلسطينيوأهمية  والمعوقات التي تواجهاالمشروعات الزراعية وأهميتها 
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 يبين ملخص النقاشات  مع من تمت مقابلتهم وراي الباحثه (2.0)جدول 
 
مؤسسات  المزارعين  المحور  

 حكوميه
مؤسسات غير 

 حكوميه
 الخالصه  خبراء

ريع جدوى المشا.0
 الزراعيه تجاريا 

مجديه اذا  مربحه 
كانت 

 لتصدير 

مشاريع تنمويه 
تثبت المزارعين  

 في اراضيهم 

هنا  حذر بسبب  
نقص المياه والتوسع 

 االستيطاني 

يمكن من خالل خطة مدروسه لنول 
توسع ان تكون  لالزراعات وحجم ا

 تجاريه ومثبته للمزارعين 

اهمية المشاريع . 5
ب الزراعيه في جذ

 السكان 

 

نعم اذا كانت 
بمساحات 

 واسعه 

مجديه لخلق 
 فرص عمل 

خلق فرص عمل 
 وصمود المزارعين 

 تساهم ضمن خطة تنمويه شامله  الى حد ليس كبير 

االحتالل   المعوقات الرئيسه . 1
 نقص الدعم 

 التسويق 

المنافسه من 
 اسرائيل 

المضايقات   مناطق ج 
 ليه ياالسرائ

وجد مؤسسه تخطيط شامل ال ي نقص الموارد 
 ورؤيه استراتيجيه 

نظريا   حذره جدا   الخطط المستقبليه . 0
 موجوده 

يجب ان تكون  مشاريع صغيره  
 ضمن رؤيا شامله

االغوار بحاجه الى استثمار 
 استراتيجي 

 

 :وبناء على ما ورد فان السناريوهات المتوقعه للوضع الديمغرافي هي كاالتي
 :قعة للوضع الديمغرافي السيناريوهات المتو 

االسرائيلي على االغوار   وحيث ان   –يعتبر الصرال الديمغرافي أهم وجوه الصرال الفلسطيني 
المشكلة لدى الجانب الفلسطيني هو تناقص السكان بفعل البطالة  والقيود االسرائيلية فأن أهم 

 :هي كاآلتي  (5111)السيناريوهات حتى عام 
 اء الحال كما هو أو ما يعرف بسيناريو الوضع القائم أي ان الزيادح السكانيةبق: السيناريو األول  -0

حتى عام  (0) الطبيعية هي الممكنة فقط لزيادح التواجد الفلسطيني في األغوار وهي كما يوض  الشكل
= الف نسمة وهذا سيصل الكثافة السكانية  (001)  سيصب  سكان األغوار ما يقارب  (5111)
فرد لكل كم مربع أي ( 025)ل كم مربع وهذه نسبة قليلة مقارنة مع الضفة الغربية فرد لك (025)

 . من الكثافة السكانية في الضفة الغربية  (% 15)بنسبة 
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 الطبيعية الممكنة فقط لزيادة التواجد الفلسطيني في األغوار الزيادة السكانية( 01.4)جدول 
 5121 -5101من 



2010 57257 

2011 58902 

2012 60597 

2013 62326 

2014 64091 

2015 65876 

2016 67686 

2017 60666 

2018 70766 

2019 70766 

2020 70066 

2021 70066 

2022 06466 

2023 00766 

2024 85100 

2025 07066 

2026 06066 

2027 00766 

2028 00466 

2029 00066 

2030 060066 



 الطبيعية الممكنة فقط لزيادة التواجد الفلسطيني في األغوار الزيادة السكانية(6)شكلرقم
 5121 -5101من 
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 ير الحكومية  أن الزراعة ومشاريعلقد اشار الخبراء والمؤسسات الحكومية وغ: السيناريو الممكن  -0
اذا ما تم جذب فئة البدو ) الف مواطن  (02)حوالي (5111)االستثمار قد تزيد السكان حتى عام 

من عدد السكان  أي أن  %(02)هذا سيساهم بحوالي ( المنتشرين في  السفو  الشرقية  ايضا  
 – 5102)من الزيادح السكانية من عام  %(12) تثمار المتعلق بها سيساهم بحواليالزراعة واالس

5111.) 

 5101-51.2الزيادة السكانية الناجمة عن الزراعة واالستثمار من عام ( 11..)ول دج 



 









 5101-51.2الزيادة السكانية الناجمة عن الزراعة واالستثمار من عام (0)الشكل

 


 

 (قابل للحدوث )السيناريو األسوأ  -1

يؤدي فيه تناقص المواطنين الفلسطينيين وزيادح المستوطنين ويأتي ذل  بسبب وهو السيناريو الذي 
تكثيف االستيطان وتهجير البدو وتناقص المياه والبطالة وغيرها   وهذا سيجعل الكثافة السكانية 

  أي ان للفلسطينيين في األغوار تتراجع لدرجة قد تفقد فيه األغوار الميزح األقتصادية واألجتماعية 
اد وتيرح النمو العمراني والزراعي والسكاني في المستوطنات األمر الذي سوف يحد من النمو تزد

2015 



 السكان من النمو
الطبيعي

2030 

 من االستثمار
5111 

السكان من النمو الطبيعي 
 االستثمار الزراعي +

65876 110000 15000 125000 
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خالل  %26يدل على تزايد  عدد المستوطنين ينسية   (1)حيث ان الشكل رقم  السكاني الفلسطيني
سنويا بينما معدل النمو السكاني الفلسطيني في %  1.2اي بمعدل    5100-5112السنوات 
 (2.1انظر ملحق .) سنويا % 5.2االغوار 

 خالل السنوات  %26على تزايد  عدد المستوطنين ينسيةيدل (  2)الشكل رقم
                               (5111-5104)  



0

2000

4000

6000

8000

10000

1 2 3 4 5 6 7 8

               

               -    

 
 



 :عوامل الجذب وفقا  للمقابالت واستنتاجات الباحثة 
  

 اندرجة األهمية في جذب السك عامل الجذب
 مرتفع جدا   الرب 

 مرتفع جدا   االستثمار والقطال الخاص
 مرتفع استثمار  المزارعين 

 ضعيف استثمار السلطة
 مرتفع توفر المصادر الطبيعية
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 درجة األهمية في جذب السكان عوامل الطرد
 مرتفع جدا   معوقات االحتالل

 مرتفع جدا   تناقص  مصادر المياه
 مرتفع جدا   النسبة لمردودهاتكلفة الزراعة ب

 مرتفع عزوف االيدي العاملة عن الزراعة 
 مرتفع صعوبة التسويق

 مرتفع مخاطر من الطبيعة 
 مرتفع قلة اهتمام الممولين

 
يتبين أن عوامل الطرد ذات أهمية كبرى ال يمكن تجاهلها مع توفر عوامل  وعند اجراء موازنة كيف

نيه  فأن العمل على تقليل عوامل الطرد وزيادح عوامل الجذب يحتاج جذب  اذا تم تعزيزها بخطط وط
 .الى رؤية استراتيجية من السلطة الفلسطينية والمستثمرين والممولين
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 الفصل الخامس
 اًلستنتاجات والتوصيات

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

المشككاريعالزراعيككةفككيخلككقبيئككةجاذبككةللسكككانفككياالغككوار أهميــة إبــراز هــدفت هــذه الدراســة إلــى

ي المؤسسـات هـا مـع عـدد مـن ممثلـؤ من خـالل مقـابالت تـم إجرا لبيانات  وب عد عملية جمع ا الفلسطينية
والحكـم المحلـي ومحافظـة أريحـا  والمياه والبيئـة مديرية الزراعة وسلطة األراضي الحكومية ذات العالقة 

واألغــوار  وعــدد مــن كبــار المــزارعين  وخبــراء فــي مجــال الزراعــة وفــي المشــاريع التــي تتعلــق بــاألغوار  
وء مـا أتـت بمعالجتها كيفيا  بتحليل أسئلة المقابلة  وفي ضـ ةالباحث تة   فقد قامومؤسسات غير حكومي
ملخصا  لنتائ  الدراسة واستنتاجاتها  والتوصيات المقترحـة فـي ضـوء  ةورد الباحثتبه الدراسة من نتائ   

 . نتائ  الدراسة واستنتاجاتها
 

 :ملخص نتائج الدراسة 0.2
يعتبـر  حيـث    ب السكان لمنطقة األغـوارذالمشاريع الزراعية في جة أشارت نتائ  المقابالت إلى أهمي

وجــود لل الــرب  المتحقــق مــن المشــاريع الزراعيــة مــن أهــم العوامــل الجاذبــة للســكان فــي المنطقــة والداعمــة
فـي  والتنميـة االحتالل اإلسرائيلي من أهم المعيقات التي تواجه المشاريع الزراعيـة تبين انو  الفلسطيني 

جـــراء دراســـات  ويــةلقيـــام بمشـــاريع تنما الفلســطينية ويقـــع علــى عـــاتق الســـلطةاألغـــوار   منطقــة معمقـــة وا 
خطيط إلجـراء ـدأ التــالستثمار المنطقة زراعيا  وسياحيا  وصناعيا  على وجه التحديد  وعلى السلطة أن تب

عدات خارجيـة ودعـم تمد على مساـعـل فيـويـخصوص التمـين  وبـات المواطنـتهدف حاجـاملة تسـة شـدراس
والبحث عن تمويل لها والعمـل  المشاريعحكومي   ويبرز الدور األساسي للقطال الخاص في إدارح تل  

على استصال  األراضي  ومن المهم أن ت دار المصادر الطبيعية في تل  المنطقة بمـا يخـدم مصـلحتها 
باستعادح  الفلسطينية االهتمام طةالسليجب على  وبمشاركة من المجتمع المحلي والقطال الحكومي  كما

ـــلب مـــن خيـــرات منطقـــة األغـــوار وثرواتهـــا الطبيعيـــة ـــة   حيـــث تبـــين ان مـــا س  ارتفـــال درجـــة الحـــرارح وقل
مـــن أهـــم العوامـــل الطـــاردح للســـكان مـــن   قلـــة المشـــروعات الزراعيـــةو  الخـــدمات واالنتهاكـــات اإلســـرائيلية

 . منطقة األغوار
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 :استنتاجات الدراسة 5.2
 

  :الدراسة باالستنتاجات اآلتية  خرجت
ب السكان لمنطقة األغوار بشكل مباشر وغير مباشر وتقتصر ذتساهم المشاريع الزراعية في ج  -0

  ولكنها لن تكون كافية لحماية األغوار على فئات خاصة وهم األيدي العاملة وأصحاب االستثمارات 
 .وتعديل الخلل السكاني

 .المشاريع الزراعية من أهم العوامل الجاذبة للسكان إلى منطقة األغوار يعتبر الرب  المتحقق من  -5
يعتبر االحتالل اإلسرائيلي من أهم المعيقات التي تواجه المشاريع الزراعية في منطقة األغوار    -1

عاقة التنمية في تل  المنطقة   .وا 
ة ومشاريع استصال  األراضي تعتبر المشاريع التنموية المستدامة ومشاريع البيوت البالستيكي  -0

  أي أن يكون حزمة عية جذبا للسكان لمنطقة األغواركمشاريع زراعة النخيل  من أكثر المشاريع الزرا
 .من المشاريع االستثمارية الزراعية وغيرها

يعتبر ارتفال درجة الحرارح وقلة الخدمات واالنتهاكات اإلسرائيلية من أهم العوامل الطاردح للسكان   -2
 .من منطقة األغوار 

ستساهم قلة المشروعات الزراعية في منطقة األغوار إلى هجرح السكان من المنطقة وزيادح عدد   -2
 .المستوطنات فيها 

 .هنا  عوامل طرد ذات أهمية قصوى ال بد من التعامل معها بإستراتيجية وطنية  -2
هذا يشكل صعوبة بالغة في خلق تعتبر منطقة االغوار من  المناطق الجاذبة للمستوطنين و  -0

 .اطمئنان لدى المستثمر الفلسطيني 
 .تعتبر سيطرح اسرائيل على المصادر الطبيعية والمقومات األخرى من عوامل الطرد لسكان -2

 .عدم اهتمام السلطة ا لفلسطينية وانعدام أطار مؤسساتي عامل من العوامل الطاردح للسكان  -01
 .بين الخريجين يدفعهم الى ايجاد عمل خارج قطال الزراعة واألغوار ارتفال نسبة البطالة  -00
سنويا %  1.2اي بمعدل    5100-5112خالل السنوات  %26عدد المستوطنين ينسية تزايد  -05

 .سنويا % 5.2بينما معدل النمو السكاني الفلسطيني في االغوار 
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 توصيات الدراسة 2.2
 

  : يأتيوصي بما ت ةنتائ  واستنتاجات  فإنر الباحثفي ضوء ما أتت به الدراسة من 
ضرورح دعم الدولة للمشاريع الزراعية في منطقة األغوار من خالل زيادح الموازنة العامة لوزارح   -0

 .الزراعة 
دارية للمستثمرين في القطال الزراعي في منطقة األغوار   -5  .إجراء تسهيالت قانونية وا 
 .ات للمزارعين عن األضرار التي تلحق بهم تعزيز صندوق التعويض  -1
  .أن تعمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على تقديم مشاريع استراتيجية ذات طبيعة تنموية  -0
 أن تقوم الدولة بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة األغوار    -2
اريع الزراعية في ول األهمية االقتصادية والسياسية إلقامة المشإجراء ورشات العمل والمؤتمرات ح  -2

 .منطقة األغوار 
بناء مساكن العمل على ايجاد مدينة مركزية في االغوار الوسطى والشمالية   وذل  عن طريق   -2

 .  لتكون مدينة المركز وتعمل على تطوير المحيطلذوي الدخل المحدود 
 .السفو  الشرقية للنزول الى االغوار واإلقامة فيها  تشجيع البدو المتواجدين في  -0
عدد من الطالب والموظفين وهذا األمر سيعمل على جذب ايجاد كلية زراعية في األغوار  -2

إلى منطقة األغوار أي تفعيل ما يعرف في العلوم ( كالمطاعم والمقاهي ) والخدمات المساندح 
 .االجتماعية بنظرية الوظائفية 

 .وادي األردن في األردن  سلطة في األغوار على غرارتخطيط الشامل لمؤسسة فاعلة لخلق   -01
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 قائمة المراجع والمصادر
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 
المراجع العربية : اوًل   

 
المركــــــــــز   5 ط" موستتتتتتتتتتوعة المصتتتتتتتتتتطلحات والمفتتتتتتتتتتاهيم الفلستتتتتتتتتتطينية" (:5112).ماشــــــــــتية   -

 .فلسطين  البيرح  الفلسطيني للدراسات اإلقليمية
لتفعيل وتدعيم دور وزارة الزراعة آليات التي يمكن إقتراحها دراسة " :(5101).بابو هالل   -

غير  رسالة ماجستير  " الفلسطينية لدعم صغار المزارعين من رجل تحقيق األمن الغذائي
 .  فلسطينالقدس جامعة القدس      منشورح

  جامعـــــــة القـــــــدس  القـــــــدس  "التنميتتتتتتتة الريفيتتتتتتتة المستتتتتتتتدامة:"(5101)  واخـــــــرون  ل, الترتيـــــــر -
 .فلسطين 

اليه  لضمان الحقوق السياسية : انشاء سلطة وادي اًلردن " :( 5105).لالتميمي   -
 .  فلسطينرام اهلل  5100مقاله قدمت لمؤتمر مواطن في اذار    "واًلقتصادية واًلجتماعية

واقع)تحدياداألمنال يئيفيأريحاواألغوارمؤتمربيئةاريحاواألغوار(:0366).نجراد، -

 .،اريحا،فلسطين(وتحدياد

ـــــــائ  5101 -التعـــــــداد الزراعـــــــي (:5105)لمركتتتتتتتزي للحصتتتتتتتاء الفلستتتتتتتطيني الجهتتتتتتتاز ا -   النت
 .فلسطين رام ااهلل  محافظة أريحا واألغوار  النهائية 

كتــــــــاب محافظــــــــة أريحــــــــا واألغـــــــــوار  :(5100)الجهتتتتتتتتاز المركتتتتتتتتزي للحصتتتتتتتتاء الفلستتتتتتتتطيني -
 .فلسطين  رام ااهلل اإلحصائي السنوي 

/ آب 5100:)السنوي لسطينية التقرير اإلحصائيالمستعمرات اًلسرائيلية في اًلراضي الف -
 . رام اهلل  فلسطين(5105أغسطس 

المجلـــــــد   دليـــــــل التجمعـــــــات الســـــــكانية : (5111)الجهتتتتتتتاز المركتتتتتتتزي للحصتتتتتتتاء الفلستتتتتتتطيني -
 .  رام اهلل   فلسطينمحافظة أريحا  التاسع

: الجهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاز المركتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزي لالحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء الفلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطيني، استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقاطات الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكان -
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/816/default.aspx ،(25102آب) 

 سلسلة  "المنطقة الصناعية الزراعية في رريحا واآلثار اًلقتصادية المتوقعة:"(5105).حمودح   د -
 .  فلسطين  رام اهللمركز بيسان للبحوث واإلنماء( :2)اوراق تنموية

،"نحواخ ياراس راتيجيةلل نميةالحضريةالمدنيةفيفلسطينالدولة":(6995).خمايسي،ر -

 .مركزال حوثوالدراسادالفلسطينية،نابلس،فلسطين

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/816/default.aspx
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  سلسلة  "البدائل اإلنتاجية لنموذج المناطق الصناعية رريحا واألغوار" :(5101). دعنا  ط -
 .  رام اهلل   فلسطينن للبحوث واإلنماءمركز بيسا( :05)أوراق تنموية 

المجلة العربية للعلوم "، "إسرائيل وخيارات األمن والسالم" (:5110). خ محمود   ذمخامدح -
 . رام اهلل   فلسطين"السياسية

  رســــــــالة "األهميتتتتتتتتة اإلقتصتتتتتتتتادية للقطتتتتتتتتاع الزراعتتتتتتتتي الفلستتتتتتتتطيني" :(5101).رضتتتتتتتتوان،   -
 .ار  األكاديمية العربية في الدنم  ماجستير

على تنمية القطاع الزراعي في  (5100-5111)تاثير الخطة الوطنية " :(5100).زايد  ف -
 .الجامعة االردنية      رسالة ماجستير"توفير الخدمات المساندة

سلســــــلة  ،"منطقتتتتتتة األغتتتتتتوار ورهتتتتتتم الستتتتتتمات والسياستتتتتتات اًلقتصتتتتتتادية": (5105).أســــــمارح    -
 .رام اهلل  فلسطيننماءمركز بيسان للبحوث واإل:(2)أوراق تنموية 

  مركز الشرق العربي للدراسات "األغوار الفلسطينية في مهب التسريب"(: 5101) .شريدح  ل -
 . رام اهلل   فلسطينالحضارية واالستراتيجية

 سلســــلة  "السياستتتتات اًلقتصتتتتادية فتتتتي األغتتتتوار ورثرهتتتتا علتتتتى المتتتتزارعين:"(5105).شــــريدح   ل -
 . رام اهلل  فلسطينوث واإلنماءمركز بيسان للبح(:2)أوراق تنموية 

  مركــــــــز (0221-0222)االقتصــــــــاد الفلســــــــطيني (: 0225). ل عبــــــــد الــــــــرزاق  ل   الزغمــــــــوري -
 . رام اهلل  فلسطينمعا  / العمل التنموي 

  "متتتتتتؤثرات التنميتتتتتتة علتتتتتتى تخطتتتتتتيط المدينتتتتتتة األم ومتتتتتتدن اإلقلتتتتتتيم" :(0202).جعبــــــد العــــــال   -
 .القاهرح  مصر 

وامل اًلجتماعية واًلقتصادية المؤثرة في النمط الزراعي وانتشار الع" :(5110).العديلي   ر -
 .جامعة القدس   فلسطين     رسالة ماجستير  "غوارألالزراعة المختلطة في محافظة اريحا وا

، الجمعيتتتتتة "رقطتتتتاب النمتتتتو والتنميتتتتتة المكانيتتتتة فتتتتي األقطتتتتتار الناميتتتتة: "(0200).العــــزاوي  ف -
 .ق   بغداد  العراالجغرافية العراقية

معهد األبحاث   "واقع وتحديات المياا في وادي األردن"(: 5100).ل  واسحق  جعنبوسي  -
 . بيت لحم فلسطينالتطبيقية  اري 

 ،"رهميتتتتتة إنشتتتتتاء ستتتتتلطة تطتتتتتوير حتتتتتو  نهتتتتتر اًلردن فتتتتتي فلستتتتتطين: "(5101).عيـــــاط  ش -
 . فلسطينرسالة ماجستير   جامعة القدس

اًلقتصتتتتتتتتادية واًلجتماعيتتتتتتتتة والديمغرافيتتتتتتتتة األبعتتتتتتتتاد بحــــــــث بعنــــــــوان  " :(5110).فريجـــــــات  ف -
والبيئيتتتتتة لغيتتتتتاب المخطتتتتتط الهيكلتتتتتي لمدينتتتتتة ررريحتتتتتا وتهمتتتتتي  الزراعتتتتتة الحضتتتتترية كمكتتتتتون 

  .برنام  األمم المتحدح للمستوطنات البشرية  عمان  األردن    المؤتمر اإلقليمي"فضائي
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جامعة النجا    (5112-0121)اًلستيطان الصهيوني في وادي األردن " (:5110). ط  قاسم  -
 . نابلس  فلسطينالوطنية  رسالة ماجستير غير منشورح

دور اإلدارة فتتتتتتي مشتتتتتتروعات التنميتتتتتتة الزراعيتتتتتتة، المنظمتتتتتتة العربيتتتتتتة " :(5111).القاضــــــي  ل -
 .  عمان  األردن "للتنمية الزراعية

رسالة ماجستير غير    "نحو تنمية زراعية بديلة ومعتمدة على الذات":( 0222).كرزم   ج -
 . فلسطين رام اهللورح  جامعة بيرزيت منش

التتتتتتدورة التدريبيتتتتتتة القوميتتتتتتة حتتتتتتول إعتتتتتتداد ( : "5111)  المنظمــــــة العربيــــــة للتنميــــــة الزراعيــــــة -
 .عمان  األردن  ،"وتقويم المشروعات الزراعية

 . نص اتفاق روسلو(: 5100()وفا)مركز المعلومات الوطني الفلسطيني -
http://www.wafainfo.ps (52 5102 ابريل). 

ـــــــــــــــــق انتهاكـــــــــــــــــات  غـــــــــــــــــور االردن(:"5100-5101)معـــــــــــــــــا/مركـــــــــــــــــز العمـــــــــــــــــل التنمـــــــــــــــــوي - توثي
   .(2-1 ص"االحتالل

-  http://maan-ctr.org/old/pdfs/FSReport/JVAr.pd(01  5102مارس). 
 .اتصال شخصي  -عبد الغفار دوابشة    اريحا  :(5102-0-52)مديرية الزراعة  -
 ".التنمية الزراعية:"( 5111)هد اًلبحا  وسياسة الغذاء العالمي  في واشنطن مع -
 .، مقابلة شخصية ،سهيل خليلية( 5102.)معهد رريج لألبحا  التطبيقية  -
مظـــــــــاهر التهمــــــــــيش والتشــــــــــويه فــــــــــي  ( :"5112)بكــــــــــدار –المجلـــــــــس االقتصــــــــــادي الفلســــــــــطيني  -

   تقريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر منشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  "القطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الزراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الفلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــطيني
http://www.pecdar.ps/userfiles/file/Reports/Agr_%20Report.pdf 

 .(5102مارس  00)
  دار هارون الرشيد للطباعة "مقدمة في اقتصاد التنمية" :(5110).النجفي س  القريشي  م -

 .والنشر  بغداد  العراق 
قامتتتتتة قطتتتتتب " (:5111).ه لنجـــــوم ا - دراستتتتتة إمكانيتتتتتات تنميتتتتتة اقلتتتتتيم األغتتتتتوار الفلستتتتتطينية وا 

ــــــــر منشــــــــورح  " ازي ألريحتتتتتتتتاو نمتتتتتتتتو متتتتتتتت   جامعــــــــة النجــــــــا  الوطنيــــــــة    رســــــــالة ماجســــــــتير غي
  .فلسطين نابلس

  "بتتتتتتين المفهتتتتتتوم األمنتتتتتتي واستتتتتتتراتيجيات الضتتتتتتماستتتتتترائيل واألغتتتتتتوار "(: 5105).ف, نحــــــاس -
 .ات االسرائيلية  مدار  رام اهلل  فلسطينالمركز الفلسطيني للدراس

،"الهيكليةاالق صاديةللمس عمراداإلسرائيليةفيالضفةال ربية"(:0360).،زغيث،،نكنفاني -

 .،فلسطينرامهللاماس،معهدأبحاثالسياسياداالق صاديةالفلسطينية

http://www.wafainfo.ps/
http://www.pecdar.ps/userfiles/file/Reports/Agr_%20Report.pdf


71 



ــــاب  س - اإلعتتتتداد والتقتتتتويم دور المشتتتتروعات الزراعيتتتتة فتتتتي التنميتتتتة ورهميتتتتة  : "(5111).الهب
  المنظمــــــة العربيــــــة للتنميــــــة الزراعيــــــة  عمــــــان  "تهتتتتتتاءللمشتتتتتتروعات فتتتتتتي نجاحهتتتتتتا ورفتتتتتتع كفا

 .األردن
  "األراضي الزراعية القيمة في محافظات الضفة الغربية" (:0220)وزارح التخطيط والتعاون الدولي -

 .   فلسطين رام اهلل
دراسة تحديد احتياجات رفع القدرات للهيئات دراسة تحديد احتياجات رفع القدرات للهيئات   ::  )5112()جايكا)الوكالة اليابانية للتعاون الدولي -

 .المحلية في منطقة األغوارالمحلية في منطقة األغوار
االثراالج ماعيواالق صاديللمس وطنادعلىالمياهواالراضيواالق صاد"(:0360)ليموندي -

.فلسطين–،رامهللا"الفلسطيني

- (http://jericho.plo.ps/uploads/1301569753arijrep.pdf  (5  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس
5102) 

 

:ةالمراجعاألجن ي:نياثا

- Hareuveni, Eyal. “Dispossession and Exploitation: Israel’s Policy in the 
Jordan Valley and Northern Dead sea, (B’Tselem, Israel). 

- http://www.btselem.org/sites/default/files2/201105_dispossession_and_e
xploitation_eng.pdf Ibid )5102 2 ابريل( 

- MAAN development center )2013(  
Restricted access and consequences ( Jordan valley),Ramallah,Palestine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.btselem.org/sites/default/files2/201105_dispossession_and_exploitation_eng.pdf%20Ibid%20(7
http://www.btselem.org/sites/default/files2/201105_dispossession_and_exploitation_eng.pdf%20Ibid%20(7
http://www.btselem.org/sites/default/files2/201105_dispossession_and_exploitation_eng.pdf%20Ibid%20(7
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 المالحق
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غوارألخارطةأريحاوا(6.0)ملحق
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 سرائيلية في منطقة األغوارالشركات اإل( 5.5)ملحق 
الدخل  اًلنتاح ومجال العمل اسم الشركة

 السنوي
تاري  تحدي   عنوان الشركة

 المعلومات
AdaFresh  تصدير منتجات غور اآلردن

 الزراعية
21-011 

 مليون دوالر
Kfar Truman 2009 

Agrexco 
Agricultural 

Export Company 

تصدير الفواكه والخضروات 
ي تزرل في أراضي والزهور الت

المستعمرات في األراضي 
 الفلسطينية

1.2 – 0 
 مليار دوالر

occupied Jordan 
Valley 

2008 

Ahava Dead Sea 
Laboratories 

تصنيع مستحضرات التجميل 
والمعادن المستخرجة من البحر 

 الميت

 Mitzpe Shalem 2010 

Amog Tradex  تصدير الفواكه المجففة والمكسرات
مور مستعمرات غور وتسويق ت
 األردن

21-011 
 مليون دوالر

Occupied Jordan 
Valley 

2009 

Amir Marketing 
and Investment 
in Agriculture  

تسويق المبيدات واألسمدح ومواد 
التعبئة والتغليف للمزارعين في 

 إسرائيل

011-211 
 مليون دوالر

Occupied Jordan 
Valley 

2008 

Arava Export 
Growers 

شركة زراعية تقوم بتصدير الفواكه 
والخضروات واألعشاب والبهارات  

معظم هذه المنتجات تنمو في 
 مستعمرات غور األردن

21-011 
 مليون دوالر

Mechola -
Occupied Jordan 

Valley 

2008 

Aroma Nama مليون  2-0 تقوم بإنتاج وتوزيع التوابل العشبية
 دوالر

Na’ma - 
Occupied Jordan 

Valley 

 

Atid Pachaging  مصنع للتعبئة  يقوم بتعبئة
 المنتجات المعدنية

 Oranit and 
Ma’ali Efraim 

2009 

Chen Eastern 
Industries 

تقوم بتغليف وتوزيع الفواكه 
 والخضروات

 Thomer - 
Occupied Jordan 

Valley 

 

Eastern Lines  تقوم بتخزين ونقل الفواكه
ية والخضروات والمنتجات الزراع

بشكل عام من مستعمرات وادي 

2-01 
 مليون دوالر

Thomer - 
Occupied Jordan 

Valley  

2009 
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 األردن إلى داخل إسرائيل
Edam U12 21-01 تصدير المنتجات الزراعية 

 مليون دوالر
Thomer - 

Occupied Jordan 
Valley 

2010 

Eiten and Inon 
Herbs 

 - Na’ma  مزود رئيسي ليعشاب الطبية
Occupied Jordan 

Valley  

 

Hadiklaim Israel 
Date Grower’s 

cooperative 

تصدير التمور من إسرائيل ومن 
 المستعمرات 

 Tel Aviv – Ist  

Hishtil  0  لديها (مزارل)مشاتل نباتات 
مشاتل في إسرائيل وغور األردن 

ودول أخرى  ومشتل في 
مستعمرات الضفة وآخر في وادي 

 األردن

 Susia - 
Occupied Jordan 

Valley  

 

Israel Salt 
Company 

  Kalia  إنتاج المل 

Jordan Plains 
Development 
Corporation 

تقديم خدمات توصيل وتغليف 
المنتجات الزراعية المزروعة في 

 مستعمرات غور األردن

01-21 
 مليون دوالر

Occupied Jordan 
Valley 

 

Jordan River 
Herbs 

باألعشاب زراعة األراضي 
 والنباتات واستثمار هذه األراضي

 Mehola - 
Occupied Jordan 

Valley 

 

Kerur Habikha  إنتاج مكيفات وأجهزح التبريد
 الالزمة للبيوت والمصانع

 Nethiv Hugdud- 
Occupied Jordan 

Valley 

 

Mehadrin group  تقوم بتغليف وتسويق المنتجات
الزراعية  وتمل  مصنع في 

جوالن المحتلة لتعليب هضبة ال
المانجا وآخر لتعليب العنب في 

 مستعمرح بيقاعوت في غور األردن

011-211 
 مليون دوالر

Israel  

Meshkek Zuriel 
Dairy 

صناعة منتجات األلبان  ولها 
 مزرعة في أراضي الضفة الغربية

 Shadmot 
Mechola 
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Mortan Marketing 
and Trade 

 تغليف ونقل وتسويق الخضار
 والفواكه والمنتجات العضوية

مليون  0
 دوالر

Thomer  

 (5105ماس  معهد أبحاث السياسيات االقتصادية الفلسطينية  ) 
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 ، الحواجز العسكرية وتصنيف المناطق المغلقة أمام االستخدام الفلسطيني.خريطة رقم ( 015)ملحق رقم 
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 المقابلة:  (4.2)ملحق رقم 

 
 

 
 جامعة القدس

 عمادح الدراسات العليا
 بناء مؤسسات وتنمية موارد بشرية

 
 

 تحية وبعد   
جاذبة تهدف هذه الدراسة إلى بيئة خلق في الزراعية المشاريع مساهمة مدى ما معرفة

ات الحكومية   وذل  من خالل التعرف على دور المؤسسللسكانفيمنطقةاألغوارالفلسطينية

في الحد من سياسة االحتالل في المنطقة   اتهذه المؤسسدور في التنمية  ومعرفة  ية حكومالغير و 

.التنمية في األغوار الفلسطينية في  الخبراء والمزارعينوكذل  التعرف على دور 

 شكرا لتعاونكم،،،
    

 عفاف علي احمد سلمان : ةالباحث
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 (:الحكومية الوزارات والدوائر الرسمية)  اسئلة لصناع القرار :إجراءات المقابلة: روًل 

 : ............................................... .االسم -
 : ........................................ .مكان العمل -
 : .................................... .المسمى الوظيفي -
 ...... .: .................................تاريخ المقابلة -
 : ....................................... .زمن المقابلة -
 

 هدف المقابلة : ثانيا

المشاريعالزراعيةفيخلقبيئةجاذبةللسكانفيةساهمممدىمامعرفةتهدف هذه المقابلة إلى 

.منطقةاألغوار

 : رسئلة المقابلة: ثالثا
 

 اعيةتساهمفياس قطابالسكان؟هليوجدلدىوزارتكمخطةلعملمشاريعزر-6

...................................................................................................................

...................................................................................................................

 

هلتع قدأنوجودكثافةسكانيةقليلةفياالغوارتعودالىقلةال نميةاالق صاديةكأحد-0

االس اب؟

...................................................................................................................

...................................................................................................................



 

هلتع قدانهناكضرورةلجذبالسكانلمنطقةاالغوار؟-0

...................................................................................................................

...................................................................................................................

 

ماهيالفوائدمنجذبالسكانلألغوار؟-4

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

ماهياالضراروالخسائرال يقدتحصلفيحالبقيالوضعالسكانيعلىماهوعليه-5

فياالغوار؟

...................................................................................................................

...................................................................................................................

  

 شكرا لتعاونكم،،
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 (الخبراء) إجراءات المقابلة: روًل 
 ........................................... .: ....االسم -
 : ........................................ .مكان العمل -
 : .................................... .المسمى الوظيفي -
 : ....................................... .تاريخ المقابلة -
 ........... .: ............................زمن المقابلة -
 
 هدف المقابلة : ثانيا -

المشاريعالزراعيةفيخلقبيئةجاذبةللسكانفيةساهممدىممامعرفةتهدف هذه المقابلة إلى 

.منطقةاالغوار

 رسئلة المقابلة: ثالثا
 
 ماهيوجهةنظركحولاهمالمشاريعالزراعيةال يتجذبالسكان؟ -6

..............................................................................................
..............................................................................................

.............................................................................................. 
 لسكان؟أزراعةمربحةاق صاديالكيتجذبهلال -0

..................................................................................................
..................................................................................................

.................................................................................................. 
 هلالزراعةتجذبالسكانبشكلم اشروغيرم اشر؟ -0

..................................................................................................
..................................................................................................

................................................................................................. 
 شكرا لتعاونكم،،
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 (المؤسسات الغير حكومية )إجراءات المقابلة: روًل 
 ............................ .: ...................االسم -
 : ........................................ .مكان العمل -
 : .................................... .المسمى الوظيفي -
 : ....................................... .تاريخ المقابلة -
 : ....................................... .زمن المقابلة -
 
 هدف المقابلة : ثانيا -

المشاريعالزراعيةفيخلقبيئةجاذبةللسكانفيةساهمممدىمامعرفةتهدف هذه المقابلة إلى 

.منطقةاألغوار

 : رسئلة المقابلة: ثالثا
 هليوجدلدىمؤسس كممشاريعزراعيةلالغوارتساعدفيجذبالسكان؟ .6

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

 ماهيهذهالمشاريع؟ .0

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

 ةنظركم؟سكانلمنطقةاالغوارالفلسطينيةمنوجهلأيأنواعالمشاريعهياالكثرجذبا ل .0

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

جراءادالمؤسساتيةوالقانونيةال يعلىالسلطةاتخاذهالعملمشاريعبرأيكماالهوما .4

 زراعيةتجذبالسكان؟

...................................................................................................................

...................................................................................................................



 كيفيمكنلمؤسس كمالمساهمةفيجذبالسكانعنطريقمشاريعزراعية؟ .5

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

 لسطينية؟ماهيخططكمالمس ق ليةلجذبالسكانالىمنطقةاالغوارالف .1

..............................................................................................................

..............................................................................................................

  
 ،،شكرًا لتعاونكم ،
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 (المزارعين)إجراءات المقابلة:  روًل
 : ............................................... .االسم -
 : ........................................ .مكان العمل -
 : .................................... .المسمى الوظيفي -
 : ....................................... .تاريخ المقابلة -
 : ....................................... .زمن المقابلة -
 
 هدف المقابلة : ثانيا -

المشاريعالزراعيةفيخلقبيئةجاذبةللسكانفيةساهمممدىمامعرفةتهدف هذه المقابلة إلى 

.منطقةاألغوار

 .رسئلة المقابلة: ثالثا
 غوار؟هلتع قدأنالمشاريعالزراعيةتساهمفيجذبسكانلأل -6

..............................................................................................
.............................................................................................. 

 الفلسطينية؟برأيكمالعواملالطاردةوالجاذبةللسكانلمنطقةاالغوارهوما -0

..................................................................................................
..................................................................................................

 ةفياألغوار؟هلتح ذوتشجعأنتسكنعائالدللعملفيالزراع-0

..................................................................................................

.................................................................................................. 
عالسكانالفلسطينيينمنخارجاألغوارماهيالخدمادالمساندةللزراعةال يتجذبوتشج -4

 للسكنفياألغوار؟

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 هلتفكربال قاءفياألغوارامهجرةاألغوار؟ -5

.............................................................................................................................

............................................................................................................................

ماهيمعيقاداس قرارالسكانفياألغوار؟ -1

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 
 ،،شكرًا لتعاونكم 
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 قائمة بلسماء المقابلين:  (2.2)ملحق رقم 
 
 : والوزارات المؤسسات الحكومية -

 .اريحا واألغوار محافظ محافظة –ماجد عبد المجيد الفتياني  •
 .مدير زراعة أريحا واألغوار – عبد الغفار دوابشة/ م •
 .مدير سلطة األراضي في أريحا واألغوار – حمدي خضير. أ •
 .مدير الحكم المحلي في أريحا واألغوار –ماهر عبد المحسن جابر  •
 بلدية طوباس –عمر فوزي عنبوسي  •
 .سلطة جودح البيئة -بهجت حمد علي الجبارين   •
 .رئيس بلدية أريحا واألغوار –عبد محمد جاليطة  محمد •
 .رئيس مجلس خدمات قرية مرج نعجه –كايد جميل مسعود  •
 .سلطة المياه الفلسطينية  –يوسف انور فؤاد عوايص •
 .رئيس مجلس خدمات قرية الزبيدات –حسن عبد جرمي  •
 (.بكدار)رالمجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واعادح االعما –محمد احمد ابو عوض  •
رئــيس مجلــس خــدمات قريــة فصــائل وعضــو مجلــس جمعيــة اصــدقاء  –ابــراهيم محمــد عبيــات  •

 .األرض الشرق األوسط
 

 الخبراء  -
 جامعة القدس –اكاديمي  –عامر مرعي . د •
خبيـر مشـاريع فـي منطقـة أريحـا واألغـوار ومسـؤول وحـدح المشـاريع فـي  –عبد الناصـر مكـي .د •

 .مؤسسة جايكا
 .وزير الزراعه في الحكومة السابقة وخبير زراعي – قياسماعيل حسن دع •
 (خبير) .مدير تنفيذي للخدمات المشتر   –المهندس عبد الجبار ابو حالوح  •

 :حكومية الغير المؤسسات  -
 .مدير مركز العوجا البيئي – مال  ابو الفيالت •
 مؤسسة الهيدروجين مدير عام  –عبد الرحمن التميمي  •
 اتحاد لجان العمل الزراعي  –ات مؤيد احمد محمود بشار  •
 .مدير مجموعه اريحا واألغوار –ده يامهند احمد صع •
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 نتاج الثروح الحيوانية ألجمعية اريحا التعاونية  –سعيد ابو سرور  •
 

 :المزارعين  -
 .كبار المزراعين في الثروح الحيوانية –داوود محمد جرهود  •
 الفوقا  كبار المزارعين في الديو   –داود مصطفى السواق  •
 كبار المزارعين في قرية الزبيدات  –سالمة أحمد زبيدات  •
 .دونم مزروعه نخيل (021)متل  كبار المزارعين في اريحا ي –نعيم العيساوي  •
فــروش ,بيــت حســن)رئــيس مجلــس الخــدمات المشــتر  ليغــوار الوســطى –خالــد ابــراهيم حمــدان  •

 .خدمات بيت حسن ورئيس مجلس, (العقربانية,النصارية,عين شبلي,بيت دجن
 .دونم( 001)كبار المزارعين في قرية العوجا يمل   –فتحي يوسف عطيفات  •
 .كبار المزارعين في قرية فصائل – عشيباتتركي ذيب ا •
 .كبار المزراعين في قرية الزبيدات –احمد امين عطيات  •
 كبار المزارعين في العوجا –محمود ذريعات  •
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  ائمة بلسماء المحكمينق:  (2.2)ملحق رقم 

  جامعة القدس –عبد الرحمن التميمي الدكتور 
  جامعة االستقالل –االستاذ الدكتور غسان الحلو 
  جامعة االستقالل –الدكتور جهاد زكارنة 
 جامعة االستقالل –حسين عبد القادر  الدكتور 
 جامعة القدس -عامر كنعان. د 
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 (5104-5111) خالل السنواتعلى تزايد  عدد المستوطنين يدل (   (:2.1)ملحق رقم 
 

المستوطنة Settlement Name المحافظة Governorate
Establishment 

Date

pop 

2007

pop 

2008

pop 

2009

pop 

2010

pop 

2011

pop 

2012

pop 

2013

pop 

2014

1 ألموج Almog أريحا Jericho 1977 188 197 153 161 170 179 188 198

2 أرجمان Argaman أريحا Jericho 1970 170 170 166 175 185 195 206 217

3 بيت هعرافاه Beit Ha'Arava أريحا Jericho 1980 102 96 95 120 122 154 195 246

4 جلجال Gilgal أريحا Jericho 1970 148 171 172 181 191 201 212 223

5 حمرا Hamra أريحا Jericho 1971 119 111 91 88 94 91 88 85

6 معاليه افرايم Ma'ale Efrayim أريحا Jericho 1970 1377 1641 1400 1477 1558 1644 1734 1829

7 مسوع Massu'a أريحا Jericho 1970 136 172 172 181 191 201 212 223

8 متسبيه يريحو Mizpe Yeriho أريحا Jericho 1978 1701 1792 1754 1850 1952 2059 2172 2290

9 نيتف هجدود Netiv HaGedud أريحا Jericho 1975 114 177 175 185 195 206 218 230

10 نيران Niran أريحا Jericho 1981 56 62 54 57 60 63 67 71

11 نعومي No'omi (Na'ama) أريحا Jericho 1979 128 142 102 108 114 121 128 135

12 بيتسائيل Peza'el (Fezael) أريحا Jericho 1972 217 272 272 287 303 320 337 356

13 طومر Tomer أريحا Jericho 1978 290 290 233 246 260 275 290 306

14 فيريد يريحو Vered Jericho أريحا Jericho 1980 190 224 194 205 216 228 241 255

15 يافيت Yafit أريحا Jericho 1980 111 127 127 134 141 149 157 166

16 يتاف Yitav أريحا Jericho 1970 187 227 227 239 252 265 279 294

1 بقاعوت Beqaot طوباس Tubas 1972 175 197 160 169 178 188 199 210

2 بيترونوت )شيال( Bitronot (Shila) طوباس Tubas 1984 0 0 0 0 0 0 0 0

3 حمدات Hemdat طوباس Tubas 1980 163 163 176 186 196 207 219 231

4 مسكيوت Maskiyyot طوباس Tubas 1987 60 60 60 60 60 60 60 60

5 ميخوال Mehola طوباس Tubas 1968 357 393 377 398 420 443 468 494

6 روعي Ro'i طوباس Tubas 1976 126 157 150 158 167 176 185 195

7 روتم )نحال( Rotem (Nahal) طوباس Tubas 1984 45 100 100 100 100 100 100 100

8 شدمات ميخوال Shadmot Mehola طوباس Tubas 1978 542 542 493 520 549 579 611 644

 total 6160 6941 6410 6765 7125 7525 7953 8414 
 (5102معهد اري   )
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 الفهارس
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 
 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع الرقم
 ب اإلهداء- 
 ج اًلقرار- 
 د الشكر والعرفان- 
   التعريف بمصطلحات الدراسة- 
 و ملخص الرسالة بالعربية- 
 ح ملخص الرسالة باًلنجليزية- 
 0 خلفية الدراسة  :الفصل اًلول  0

 0  مقدمة الدراسة 1.1
 5  مشكلة الدراسة  2.1
 3  مبررات الدراسة  3.1
 2  رهمية الدراسة 4.1
 2 رهداف الدراسة 5.1
 4 رسئلة الدراسة 6.1
 4 حدود الدراسة 7.1
 5 هيكلية الدراسة 1.0
 6 اًلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني  5

 6 اإلطار النظري:  األول  فرعال 0.5
 6 مفهوم المشروعات الزراعية –المشروعات الزراعية  0.0.5

 7 رهمية المشروعات الزراعية  0.0.0.5
 1 معوقات المشروعات الزراعية في منطقة اًلغوار 5.0.0.5
 05 النظريات المرتبطة بانتقال السكان 2.0.0.5
 04 ل السكان لالغوارالتخطيط اًلقليمي وعالقته بانتقا 4.0.0.5



90 



 02 منطقة اًلغوار 2.1.2
 01 المناخ 1.2.1.2
 17 المساحة 2.2.1.2
 01 المياا 3.2.1.2
 51 ألوضاع الديموغرافية في األغوارا 4.2.1.2
 52 القوى العاملة  5.2.1.2
 52 اًلراضي والنشاط الزراعي في اًلغوار 6.2.1.2
 54 حا واًلغوارطبيعة الزراعة في محافظة اري 7.2.1.2
 52 اتجاهات الزراعة في محافظة اريحا واًلغوار 8.2.1.2
 52 اًلراضي في اًلغوار الفلسطينية استخدامات 9.2.1.2

 52 األستيطان في محافظة اريحا اًلغوار  10.2.1.2
 51 سرائيلي في األغواراًلستثمار اإل 11.2.1.2
 51 العوامل المؤثرة في النمو الزراعي 12.2.1.2
 20 التخطيط الهيكلي لمنطقة اًلغوار 13.2.1.2
 25 دور السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية في دعم اًلغوار  14.2.1.2
 22 المشروعات الكبيرة  في منطقة اريحا واًلغوار 15.2.1.2

 35 مشروع المنطقة الزراعية الصناعية في اريحا  1.15.2.1.2
زراعيتتتتة التتتتتي يمكتتتتن للستتتتلطة الفلستتتتطينية رهتتتتم الصتتتتناعات ال 2.15.2.1.2

 22 دعمها في منطقة األغوار  باإلضافة

 22 القوانين والتشريعات المتعلقة بلستخدام اًلراضي 16.2.1.2
 21 السياسات الالزمة لنمو وتطوير القطاع الزراعي 17.2.1.2

 39 الدراسات السابقة  5.5
 39 الدراسات العربية 0.5.5
 44 األجنبيةالدراسات  5.5.5
 47 التعقيب على الدراسات السابقة  2.5.5

جراءاتها: الفصل الثال      منهجية الدراسة وا 
 41 منهج الدراسة 0.2
 41 مجتمع الدراسة وعينتها 5.2
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 21 الدراسة رداة  2.2
 21 صدق األداة 0.2.2
 20 خطوات تطبيق الدراسة 4.2
 25 نتائج الدراسة: الفصل الرابع  4

 25 بالمؤسسات الحكوميةالنتائج المتعلقة  0.0.4
 22 بالخبراءالنتائج المتعلقة  5.0.4
 21 الغير حكوميةالنتائج المتعلقة  2.0.4
 21 بالمزارعينالنتائج المتعلقة  4.0.4
 25 مناقشة النتائج  2.0.4

  اًلستنتاجات والتوصيات: الفصل الخامس  2
 70 ملخص نتائج الدراسة 0.2
 71 استنتاجات الدراسة 5.2
 72 توصيات الدراسة 2.2
 73 قائمة المراجع والمصادر- 
 73 المراجع العربية - 
 76 المراجع األجنبية- 
 14 الجداول- 
 12 المالحق -
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 فهرس الجداول 
 رقم الجدول عنوان الجدول الصفحة

 0.5 انواع المحاصيل المزروعة في غور اًلردن 1

 ابيع في محافظة رريحا ومعدل تصريفها الين 01
 

5.5 

عتتتداد رحستتتب نتتتوع التجمتتتع، وتقتتتديرات األغتتتوار التجمعتتتات الستتتكانية فتتتي  55
 5102-5111السكان، 

 

2.5 

مساحات اإلنتاج النباتي في المحافظة   54  
بالدونم  5104-5105من عام             

4.5 

 2.5     5104-5105 إعداد الثروة الحيوانية في المحافظة عام    52

منطقة في وادي األردن وشمال البحر الميت التي يمنع الحجم  51
 الفلسطينيون من استخدامها

 

2.5 

 1.5 الشركات الفلسطينية في منطقة األغوار 24

 1.2 الفئات التي تمت مقابلتها 21

 ملخص النقاشات  مع من تمت مقابلتهم وراي الباحثه 22

 
1.4 

الطبيعية الممكنة فقط لزيادة التواجد الفلسطيني في  نيةالزيادة السكا 22

 5101 -51.1من  األغوار

 

01.4 

 00.4 5101-51.2الزيادة السكانية الناجمة عن الزراعة واالستثمار من عام  21
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: المالحقفهرس   
 رقم الملحق عنوان الملحق رقم الصفحة

 0.5 خارطة رريحا واألغوار 11
ئيلية في منطقة األغوارالشركات اإلسرا 11  

 
5.5 

الحواجز العسكرية وتصنيف المناطق المغلقة رمام اًلستخدام  10
 الفلسطيني

 

2.5 

 4.2 المقابلة 15
 2.2 قائمة بلسماء المقابلين 11
 2.2 المحكمين 11
(5104-5111)يدل على تزايد  عدد المستوطنين خالل السنوات  11  1.2 

 
 


