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 ،لنيـل درجـة الماجسـتير، وأنهـا نتيجـة أبحـاثي الخا ـة ،جامعـة القـدسلأنهـا قـدمت بالرسالة  دمعأقر أنا 
لـم يقـدم لنيـل أيـة درجـة عليـا  ،باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هـذه الرسـالة أو أي جـزء منهـا

 .آخر ألي جامعة أو معهد
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 ب

 العرفانالشكر و

 

 .أشكر اهلل عز وجل على ما من به علي من ال حة والعافية وتمكيني على إتمام هذا البحث
 :وأرفع خالص شكري لكل من

 .حسن التوجيهنعم المربي و  عبد الرحمن التميمي ذي الدكتورمشرفي وأستا*
 .األطرش مدير معهد التنمية الريفية المستدامة عزمي الفاضلالدكتور *
 .الغني بتواضعه عبد الوهاب  باغ دكتورال*
 

مع  اه من مالحظات قيمة خا ة بالرسالةلما أبد محمد  عايدةالفاضل  األستاذ إلىوأتقدم بكل الشكر 
ن تحملوا معي الجهد مما كان له يالذ والزمالء قاء داألالمخل ين من  لى كل، وا  افر الشكر والتقديرو 

                                                   .                      تمام هذه الرسالةإفي  ثراأل
 

 أو دعا لي، أو أرشدني إلى ال واب ،أو أمدني بكتاب ،بجوابمن أفادني ل لكل شكر مو ووال
 .هؤالء مني فيض شكر وتقدير وامتنانكل ، لدعوة في ظهر الغيب خال ة

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

 
 والـــله ولي التوفــيق ،،،

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ج

 التعريف بمصطلحات الدراسة
 

 :نهر الردن
  بع من الحا باني فيين ،كلم063طول ويمتد على  ،طبيعية بين فلسطين واألردن نهر يشكل حدود  

ويخترق سهل الحولة لي ب في بحيرة طبرية ثم يجتاز الغور . وبانياس في سورية لدانوا ،بنانل
ويحتاج لمياه هذا النهر كثير . وتنضم إليه روافد اليرموك والزرقاء وجالوت وي ب في البحر الميت

 (2302 ،اسماعيل).ولبنان واسرائيلمن الدول المشاركة فيه كاألردن وسوريا وفلسطين 
 

 :غور الردن
هو الشريط الشرقي للضفة الغربية ويحده نهر االردن والبحر الميت من الشرق وهو يمتد على مساحة 

كم، من منطقة عين جدي قرب البحر الميت في الجنوب، وحتى  023كم وطولها حوالي  01عرضها 
فلسطيني في  000333حوالي  ويعيش في هذه المنطقة. الخط األخضر، جنوبي بيسان في الشمال

ستوطن إسرائيلي م 0133بلدة ثابتة، من بينها أريحا، وفي عشرات البلدات البدوية، و 23حوالي 
 (2332، اشتية.)مستوطنة 20في
 
  :أريحا    

يعود تاريخها إلى أكثر من ، حيث وأخفضها تعتبر مدينة أريحا أقدم مدينة على وجه األرض
كم شرقي القدس على 06تقع على بعد . م تحت سطح البحر263عام، وتنخفض حوالي 03.333

وُتعرف هذه المدينة . الطريق المؤدي إلى عمان، وعند نقطة الو ل مع الطريق العام إلى الجليل
ويوجد فيها عدد من أهم المواقع التاريخية في العالم والتي يرد ذكرها كثيرا  في الكتاب ( بمدينة النخل)

 .المقدس
 

 ، إضافة  إلى كونها أول مكان يتمدينة أريحا أول موطٍن لزراعة النباتات وتربية الحيواناتوقد كانت م
 هاوأبراج هاكما أن أسوار . وم ر  Mesopotamia عام قبل0333فيه اكتشاف الفخار قبل حوالي 
 لمعتدل وهذا ما يجعلها مشتى  وتمتاز مدينة أريحا بمناخها ا. عام 0333سبقت أهرامات م ر بحوالي 

كما أنها منطقة زراعية تشتهر بخضارها وفاكهتها الطازجة على مدار العام، إذ تشتهر بالبلح . المفض
 (2300، وزارة السياحة واألثار).والموز والحمضيات بأنواعها



 د

 :التطوير
المنتدى العربي الدارة الموارد ).التحسين و وال  إلى تحقيق األهداف المرجوة ب ورة أكثر كفاءة

  (2300، البشرية
 

 :الضفة الغربية
 الذي (نتداب البريطانياال بحدود) فلسطين على الجزء الشرقي المتبقي من األردن هو م طلح أطلقه

تشكل مساحة الضفة . ، ُسمَِّي بالضفة الغربية لوقوعه غرب نهر األردن0200حرب  لم يسقط بعد
أي حوالي  (البحر إلى النهر من) فلسطين التاريخية من مساحة% 20الغربية ما يقارب 

 وجبال الخليل ،وجبال القدس ، نابلسجبال  على تشمل هذه المنطقة جغرافيا.²كم10063
 (2332، اشتية.)غوراألردن وغربي

 
 : (الفلسطينية إعالن المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية) أوسلوإتفاقية 

سبتمبر  00هو اتفاق وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن األمريكية في 
ا اإلسم نسبة إلى مدينة اإلتفاق بهذسبق بل كلينتون، وسميه ، بحضور الرئيس األمريكي األ0220

، وتعبر اتفاقية أوسلو أول 0220وسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرية التي تمت في عام أ
، يتفقان على أن الوقت قد حان إلنهاء ومنظمة التحرير الفلسطينيةاتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل 

لمشروعة والسياسية المتبادلة والسعي للعيش في ظل عقود من المواجهة والنزاع، واالعتراف بحقوقهما ا
وأمن متبادليين، ولتحقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة وم الحة تاريخية من  تعايش سلمي وبكرامة

 ) 2300الفلسطيني،  الوطني مركز المعلومات.)خالل العملية السلمية المتفق عليها
 

  :مناطق أ
داري ةوالتي تخضع لسيطرة فلسطينية أمنيسية يق د بها كافة المراكز السكانية الرئي وتبلغ  ،كاملة ةوا 

 (0221 ،تفاقية اوسلوإ).ربعكلم م 63100البالغة نحو  الضفة الغربية من مساحة% 00مساحتها نحو 
 

 :مناطق ب
من % 20وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية   ،تشكل القرى والبلدات المال قة للمدن

وهذا ال يعطي السلطة الحق بممارسة مهامها بالشكل الطبيعي في تلك المناطق مما  ،مساحة الضفة
تغلق وتفتح  (كانتونات)وعزلها في  ،اطق إلى فئاتأدى إلى خلل في تكامل بناء السلطة وتقسيم المن

حسب الحالة األمنية أو المزاج اإلسرائيلي وتعتبر هذه المناطق خاضعة لشرطة الفلسطينية المدنية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


 ه

تكون خاضعة للشرطة المدنية مع وجود و " أ+ ب"تحول إلى مناطق " ج"وقبل تحويلها إلى مناطق 
 (0221 ،تفاقية اوسلوإ).سالح متفق عليه مسبقا

 
 :مناطق ج

وتقع تحت  ،الضفة الغربية وهي المناطق الوحيدة المتال قة وغير المتقطعة في
داريا وتشكل نحو  اإلسرائيلية السيطرة ، تفاقية اوسلوإ).الضفة الغربية من مساحة% 60الكاملة أمنيا وا 
0221) 

 
 : الحكومية غير المنظمات

 الذي المجتمع لخدمة الديمقراطية المجتمعات في المواطنون ينشئها التي المستقلة المنظمات هي
 الحكومة، بها تقوم ال أخرى بأعمال يقومون أو عملها في الحكومة عن طريقها ويساعدون فيه يعيشون

مركز حقوق ).الحكومية غير بالمنظمات ولهذا سميت الحكومة لسيطرة المنظمات هذه تخضع وال
 (2300، االنسان والمشاركة الديمقراطية

 

 :الجمعية أو الهيئة

لتحقيق أهداف  ،هي شخ ية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاص
أو لتحقيق  ،ل الح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين األعضاءمشروعة تهم ا
 (م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية2333لسنة ( 0)قانون رقم ).منفعة شخ ية

 

 :المؤسسات العامة

 لتنظيم األشخاص اإلداريةالعادية  وتعد ال ورةمرفق عام يتمتع بشخ ية معنوية مستقلة، "
 (0223 ،شنطاوي)." لمتخ  ةا
 

التشريعات  لكن بعض. العامة في التشريعات الفلسطينية ليس هناك تعريف موحد أو محدد للمؤسسة
فقد . العامة تنسجم مع الغاية التي سعى المشرع إلى تحقيقها الفلسطينية أوردت تعاريف للمؤسسات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


 و

كل سلطة أو ": على أنها سة العامةالمؤس 0220 لسنة 2 من قانون سلطة النقد رقم 0 المادة عرفت
 ." تتمتع بالشخ ية اإلعتباريةهيئة أو أي جهة عامة أخرى في فلسطين 

 

 :الجمعية العمومية
. هي الهيئة العامة المكونة من مجموع أعضاء الجمعية وهي السلطة العليا في الجمعية أو الهيئة

 (ئات األهلية م بشأن الجمعيات الخيرية والهي2333لسنة ( 0)قانون رقم )
 

م بشأن الجمعيات الخيرية 2333لسنة ( 0)قانون رقم ).مجلس إدارة الجمعية أو الهيئة :مجلس اإلدارة
 (والهيئات األهلية 

 
 :النشاط الهلي

أية خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقت ادي أو ثقافي أو أهلي أو تنموي أو غيره يقدم تطوعا  أو اختياريا  
أو روحيا   ،أو ماديا   ،أو مهنيا   ،أو  حيا   ،المواطنين في المجتمع اجتماعيا   ومن شأنه تحسين مستوى

جمعيات الخيرية بشأن ال ،م2333لسنة ( 0)قانون رقم ).أو تربويا   ،أو ثقافيا   ،رياضيا   أو ،أو فنيا  
 (والهيئات األهلية

 
 : مفهوم المنظمة

ي تؤدي إلى تعاونهم من أجل تحقيق األهداف مجموعة العالقات المتبادلة بين األفراد والجماعات والت
 (2330، السروجي).المحددة سلفا

 
 (: Civil Society)المدني لمجتمعا

 المنظمات على التعريف يقت ر أن يمكنة، و والدول الفرد بين الممتدة المساحة هو المدني المجتمع
مركز ).عليها التأثير ومحاولة ،العامة السياسة حول أساسي ا بند ا في أجندتها تضع التي الحكومية غير

 (2300، حقوق االنسان والمشاركة الديمقراطية
 
 
 
 



 ز

 ملخص الدراسة
 

انشاء سلطة تطوير حوض نهر األردن في فلسطين،  أهمية إلىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف 
، ودور هذه معرفة اهميتها في التنمية االجتماعية واالقت اديةو والتعرف على واقع األغوار الفلسطينية، 

من السلطة في ادارتها للم ادر الطبيعية في المنطقة، وبينت الدراسة اهمية المنطقة االستراتيجية 
 (.اقت اديا واجتماعيا)الناحية الزراعية والمائية

 

مع مجتمع الدراسة  إجراء مقابالت وذلك عن طريق ،لدراسةا في هذهاستخدم الباحث المنهج الو في 
المؤسسات ، وتكون مجتمع الدراسة من ألجل تحقيق أهداف الدراسة بدء المقابالت الذي تم تحديده قبل

وقد عات، ، بحيث ُيمثل جميع القطاكبار المزارعين والخبراءة و الحكومية وغير الحكومية ذات العالق
 . مقابلة شملت جميع القطاعات ذات العالقة بموضوع الدراسة  53بلغ عدد المقابالت التي اجريت 

  
أهمية كبيره في إنشاء سلطة لتطوير حوض نهر األردن تكمن في  ت الدراسة إلى أن هناك خل

أسباب سياسية وطنية لدعم الوجود الفلسطيني، باإلضافة إلى أسباب تنموية تتعلق في توحيد جهود 
عادة إحياء المنطقة، التنمية في منطقة األ أو  وأشارت نتائج المقابالت بأن تكون تلك السلطةغوار وا 

المؤسسة غير حكومية لكنها تحظى بدعم حكومي وباهتمام مجتمعي، ويقع على عاتق تلك السلطة 
جراء الدراسات المعمقة الستثمار المنطقة زراعيا  وسياحيا  و ناعيا  على وجه  القيام بمشاريع تنمية وا 

اطنين، وبخ وص التحديد، وعلى السلطة أن تبدأ التخطيط إلجراء دراسة شاملة تستهدف حاجات المو 
التمويل فيعتمد على مساعدات خارجية ودعم حكومي وتمويل من المزارعين، ويبرز الدور األساسي 
للقطاع الخاص في إدارة تلك السلطة والبحث عن تمويل لها والعمل على است الح األراضي، ومن 

ة من المجتمع المحلي المهم أن ُتدار الم ادر الطبيعية في تلك المنطقة بما يخدم م لحتها وبمشارك
والقطاع الحكومي، كما تهتم تلك السلطة باستعادة ما ُسلب من خيرات منطقة األغوار وثرواتها 

 .الطبيعية
 

لتتولى عملية  العمل الفوري على إنشاء سلطة تطوير حوض نهر األردنوأو ت الدراسة بضرورة 
قية لتلك المنطقة، والعمل على إجراء ؛ لتثبيت السيادة الفلسطينية وخلق تنمية حقيالتخطيط الشامل

مكانات االستثمار في كافة  دراسات لحاجات منطقة حوض نهر األردن، من حيث البنية التحتية وا 
، وضرورة العمل على توثيق راعية من حيث االستخدام واإلنتاجالقطاعات، وت نيف األراضي الز 

االنتهاكات والسرقات التي متابعة ، و الم ادر الطبيعية التي تتمتع بها منطقة حوض نهر األردن



 ح

وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في منطقة حوض نهر األردن، لتشجيع السكان  تعرضت لها،
 .على ال مود هناك، وجذب سكان جدد للمنطقة من خالل خلق فرص عمل جديدة
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Abstract 

This study identifies the importance of establishing a development authority for the Jordan 

River Basin in Palestine and to investigate the role pf such institiution in the economical 

development of the region. The study coveres the roles of private sector institutions in the 

management of natural resources. In addition, it came to clarify the importance of the 

strategic site of the region in the aspects of water and agriculture. 

 

The researcher used the descriptive approach in the study by conducting interviews to 

achieve the objectives of the study. The study targeted governmental and non-

governmental institutions, farmers and experts who are representing all sectors. The 

researcher made 35 interviews throughout the targeted sectors. 



The study concluded that there is a great importance to the establishment of Jordan River 

Basin Development Authority in Palestine. The project would help to develop the Jordan 

River basin for political and econemicl reasons, support the palestinian presence, unify 

development efforts in the area, and to revive the region. The results of the interviews 

recommended to build a non-governmental authority or institution with governmental and 

community support. The responsibility of the Palestinian National Authority is to bring 

development projects depending on the results of in-depth studies, to invest in agriculture, 

tourism, and industry, to meet the needs of residents. The funding of the institution 

depends on foreign aid, government support and funding from the farmers which 

highlights the essential role of the private sector. The results also showed the importance of 

natural resources management in the region with the participation of the local community 

and the public sector. One essential demand that remains is the restoration of the land and 

water taken by the occupation from the people of the Jordan Valley. 

 

The study recommended the need for immediate action to establish the Jordan River Basin 

Development Authority in order to: maintain  the palestinian sovereignty  over the region, 

create real development for people, work on the studies of the needs of the area of the 

Jordan River basin  in terms of infrastructure and potential investment in all sectors, do 

classification of agricultural land, do documenting of the natural resources of the Jordan 

River basin, show the occupation violations and thefts, encourage the private sector to 

invest in the region of the Jordan River basin, and attract new residents through the 

creation of new jobs to increase the population. 
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 الفصل الول 
 خلفية الدراسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

هــــداف أهميـــة الدراســــة، و أمشــــكلة الدراســــة، ومبـــررات الدراســــة، و مقدمــــة الدراســـة، و  يتنـــاول هــــذا الف ـــل
 .يكلية الدراسةسئلة الدراسة، وحدود الدراسة، وهأالدراسة، ومتغيرات الدراسة، و 

  
 مقدمة الدراسة1.1 

 
أغنى مناطق الضفة الغربية في الموارد نظرا  لوفرة من  من تعتبر منطقة حوض نهر األردن الفلسطينية

 ،العنا ر الطبيعية فيها، وتعتبر كذلك دفيئة زراعية طبيعية يمكن استثمارها للزراعة طيلة أيام السنة
 .ية والثقافية الغنيةولمناخها المتميز وخ ائ ها التاريخ

 
وتمنح هذه  ،وتمثل المنطقة أيضا  بوابة فلسطين للعالم كونها تقع على الحدود الفلسطينية األردنية

وتمكنها من أن ت بح محفّزا  جوهريا  لالقت اد الزراعي  ،الخ ائص المنطقة إمكانيات نمو هائلة
لدولة مستقبلية قابلة للحياة من حيث إمكانات عظيمة  الفلسطينية الفلسطيني، كما وتوفر األغوار

المنظور إليه  ينالوحيد الممرينالموقع االستراتيجي والنجاح األقت ادي، وتعتبر حدودها مع األردن 
من أجل إقامة دولة فلسطينية، حيث تمثل هذه الحدود مثابة قناة لالت ال بين العرب والفلسطينيين من 

كما تمنح وفرة موارد المياه والتربة الخ بة . ن جهة أخرىجهة وبين المشرق العربي ودول العالم م
 .قت ادية تنافسية عظيمةاعية في منطقة وادي األردن مزايا والمعادن الطبي
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بالرغم من المعطيات اإليجابية والهبات الطبيعية المذكورة اعاله، إال أن الفلسطينيين يواجهون 
ن أن من موارد نهر األردن الخ ب، اذ و وممحر  همم اعب في معركة ال مود من أجل البناء و 

المعطيات الراهنه في منطقة األغوار تؤشر على واقع جديد فرضته اسرائيل بعيد الرابع من حزيران 
مما يدق ناقوس الخطر على مستقبل األغوار برمتها بالنسبة للجانب  ؛نلغاية اآلو  0260للعام 

ولوية وضع منطقة األغوار في  لب أطار عكس الفلسطيني وهذا بدوره مايستدعي شحن الهمم في ا
ومد يد العون لكافة الفئات  ،من حيث استهدافها بالخطط التطويرية ،السياسة العامة الفلسطينية

 ناعو َ  ،وحرفيين ،من فالحين ومزارعين ومربي الثروة الحيوانية :والشرائح التي تقطن تلك المنطقة
التي تزخر  الفلسطينيةسرائيلية الممنهجة في تلك المنطقة يجعلهم قادرين على مواجهة السياسات اال

 .بالثروات الطبيعية
 

لم تنل  الفلسطينية يرى الباحث أن منطقة األغوار ذإ ،من واقع تلك الرؤية نبعت فكرة الدراسة برمتها
ي من شأنها التالدراسات ها فستهدت فلمرسمية وغيرها ال لدوائر األخرىاهتماما  كافيا  من قبل الباحثين وا

في الوقت الذي تمارس فيه  ةتلك المنطق او االشكاليات التي يعاني منها قاطنن توفر حلوال لبعض أ
عالن المبادئ إوفق ( ج) بحجة أن هذه األراضي هي أراض ،اسرائيل سياسات مختلفه تجاه المنطقة

 .0220سرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام إالموقع بين 
  

من وزارة  سرائيليإحكومي  جماعإ، فهناك سرائيلإلقاء نظره على العمل المؤسساتي في إ وهذا يتطلب
وتعتبر جميع  ،رض اسرائيل لتطوير مشاريع زراعية و ناعيةأالزراعة ووزارة السياحة و ندوق 

ولها اولوية " أ"سرائيل منطقة غور االردن في فلسطين التاريخية منطقة تطوير إالخطط التطويرية في 
 .في المشاريع السياحية ومشاريع جذب السكان والت نيع الغذائي

 
حكومية الغير المؤسسات الوزارات و ية حيث تتكامل جهود و منتجربة األردن التكذلك الحال في و 

ردن، وهنالك مجلس المجلس التنسيقي الخاص بوادي األ من خالل وهيئات الحكم المحلي المختلفه
 .سلطة وادي األردنوهناك ايضا  ردنالتخطيط الخاص بوادي األ

 
الدراسة الهدف المرجو منها من حيث تبيان أهمية إنشاء سلطة تطوير  هذهلذا من المتوقع أن تحقق 

قد ي ار الى تقديم أفكار جديدة من شأنها أن تعمل على فاالردن لدى الجانب الفلسطيني، حوض نهر 
طين والتي تعد وفق المنظور الفلسطيني بأمس تمكين كافة الشرائح القاطنة في تلك المنطقة من فلس
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سيما وأنها مستهدفة من قبل ال  وبقائه الفلسطيني ة ومد يد العون لتعزيز  مودالحاجة للمساند
   .م0260اإلحتالل االسرائيلي منذ عام 

 
 مشكلة الدراسة 2.1

 
ردن في فلسطين من منظور الكثير من الباحثين والدارسين تعتبر انشاء سلطة تطوير حوض نهر األ

مسألة غاية في األهمية من حيث توفير مناخ مؤات إلتمام مسيره التنمية االجتماعية واالقت ادية 
المتكاملة في منطقة وادي األردن على الجانب الغربي للنهر والتي حددت بالمنطقة الممتدة من الشريط 

كم من 023على طول  0260 الشرقي للضفة الغربية الذي خضع لالحتالل اإلسرائيلي منذ العام
منطقة عين جدي قرب البحر الميت في الجنوب وحتى منطقة عين البيضاء جنوب بيسان في الشمال، 

أراضي  0\0تضم أكثر من ( كم21أريحا عرضها )كم 21كم و1إذ يتراوح عرض االغوار ما بين 
هذه المنطقة تعاني بسبب  و ،على شاطئ البحر الميت للفسطينييين ا  كيلومتر  00الضفة الغربية ومنها 

 .ويجب اعطاء األغوار الفلسطينية حقها في العملية التنموية ،الفراغ المؤسساتي الكبير
 

من سياقات إحداث  ا  وبالرغم من أن إنشاء سلطة تطوير حوض نهر األردن في فلسطين يعد سياق
لبناء مؤسسات الدولة، إال التنمية االجتماعية واالقت ادية في ظل سعي السلطة الوطنية الفلسطينية 

حداث التنمية إأنه أيضَا من منظور آخرين فإن االحتالل اإلسرائيلي سيقف حجر عثرة أمام إمكانية 
االجتماعية واالقت ادية في منطقة حوض نهر األردن في فلسطين، هذا باإلضافة إلى أنه يساور 

فر انب الفلسطيني بسبب عدم تو إمكانية نجاح مثل هذا المشروع لدى الجابالشك بعض الباحثين 
 .فر إلنجاح مثل هذا المشروعاات التي ينبغي أن تتو الخبرات واإلمكان

 
يمكن  ياغتها في شكل  وعليه فإن المشكله البحثية التي يسعى الباحث إلى طرحها في دراسته الحالية

 إنشاء سلطة تطوير حوض نهر الردن في فلسطين؟أهمية  ما: وهو تساؤل رئيس
 
 :تيتفرع عن التساؤل الرئيس مجموعة من األسئلة الفرعية وذلك على النحو اآلي  
 

 ؟الفلسطينية في االغوار وأثرها على التتنمية حوض نهر االردن تطوير أهمية وجود مؤسسه ام .0
 ؟وغير الحكومية التنسيق بين المؤسسات الحكوميةفي  ممه بدور كيف يمكن لهذه المؤسسة القيام .2
 ؟ةر الفلسطينياغو دارة الم ادر الطبيعية في األإمؤسسة في همية الأما . 0
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مبررات الدراسة  3.1  
   

ويهدف  ،إنشاء سلطة لتطوير حوض نهر االردن في فلسطين على أهمية جاءت هذه الدراسة للتعرف
 :أتيما يالباحث من خالل هذه الدراسة إلى 

 
 ي نهر األردنمنطقة األغوار الواقعة غرب المأسسة في تطوير بيان أهمية. 
  وتحتاج  ،ما تمثله تلك المنطقة من أهمية استراتيجية باعتبارها سلة غذاء للشعب الفلسطينيبيان

أعلنت  همشة التيانها من المناطق الم ذإلعناية رسمية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، 
 .همية النهوض بهاأالسلطة 

  ح الممارسات والسياسات اإلسرائيلية التي انتهجت فضؤسسة في الم مكانية القيام بدور لهذهإبيان
 .0260حيال المنطقة منذ خضوعها لالحتالل اإلسرائيلي منذ الرابع من حزيران عام 

 ت في البنية تفتت وتشت منغياب المؤسسة المركزية التي تعنى في األغوار  بيان ماينتج عن
 .التحتية لألغوار

 
 أهمية الدراسة4.1 

 
 : يأتي ميتها مماتكتسب الدراسة أه

 
 الهمية العلمية

   مقترحا  مهما  للباحثين والدارسين المهتمين بموضوع تطوير حوض نهر  هذه الدراسة تعد مرجعا
 .األردن في فلسطين لما له أهمية سياسية واقت ادية

  ّمن الدراسات القليلة  التي تبين جدوى انشاء سلطة تطوير حوض نهر  وهيدراسة حديثة  تعد
 .في فلسطين ومن المؤمل أن يتم تقديمها ل ناع القرار األردن

 اهتمام الباحثين واألكاديميين في البلدان العربية بمنطقه حوض نهر األردن  تبين هذه الدراسة
، وتحديدا  فيما وغير منظور له يعاني من ضعفالجانب المؤسساتي  بالرغم من أنالفلسطينية، 

نبع األهمية العلمية كون الدراسة ستمثل إضافة علمية فيما يتعلق باألغوار الفلسطينية من هنا ت
 .يتعلق بمرجع علمي متعلق بالشأن الفلسطيني

  الدراسة دور المأسسة في التنمية والتخطيطتبرز هذه. 



3 



 
 النظرية الهمية

  مهمة نظرا ألهمية األغوار االقت ادية واالجتماعية. 
  ي في المستقبل االغوار في استيعاب النمو السكان تبين أهمية. 
  واألثر االيجابي  عمل المؤسسات في االغوار مع باقي مؤسسات الوطنهمية تكامل أبيان ب

 .لمأسسة التخطيط
 

 ةأهداف الدراس 5.1
 

 :مجموعة من األهداف اهمها تسعى الدراسة الى تحقيق
  انشاء سلطة تطوير حوض نهر األردن في فلسطين أهميةدراسة. 
 المناسب والمتفق عليه ( حكوميالشبه  ، أوحكوميالغير ، أو حكوميال)اقتراح الشكل القانوني

 .مجتمعيا
 تبيان أهمية المأسسة في تكاملية العمل التنموي في األغوار. 
  دراسة األثر المتوقع لهذه المؤسسة على التنمية في األغوار وعلى المستوى الوطني وفي الحفاظ

 .على الحقوق الفلسطينية في الم ادر الطبيعية
 
 أسئلة الدراسة  6.1 

 
 :يسي والمتمثل بمشكلة الدراسة وهوالسؤال الرئتسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن 

 إنشاء سلطة تطوير حوض نهر الردن في فلسطين؟ أهميةما 
 

 :عنها وهي اإلجابةوهناك بعض األسئلة الفرعية التي تسعى الدراسة إلى 
 ردن في االغوار الفلسطينية؟أهمية وجود مؤسسه تطوير حوض نهر اال ما 
 القيام بهذاهلية والحكومية ومدى قدرة المؤسسة المنشودة في همية التنسيق بين المؤسسات األأ ما 

 الدور؟
  ؟ وتطويره ادارة الم ادر الطبيعية في الغور الفلسطينيتحسين  همية المؤسسة فيأما 
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 حدود الدراسة1.1
 
 وهو  ،الجغرافي للدراسة في حوض نهر األردن في فلسطين يتمثل المجال: حدود الدراسة المكانية

ط األخضر، جنوبي بيسان الممتد من منطقة عين جدي قرب البحر الميت في الجنوب، وحتى الخ
 .في الشمال

 ستعتمد الدراسة على المؤسسات الحكومية ذات العالقة وغير الحكومية في : المجال البشري
والخبراء ورؤساء  و وسطها وجنوبها شمال االغوار نيمثلو ن غوار، و عدد من المزارعين الذياأل

 .البلديات والمجالس المحلية والقروية
 ال  زمنيا  للجانب الميداني مجا 2300/2300ستتخذ الدراسة من العام الدراسي  :المجال الزمني

 .منها
 

 الدراسة يةهيكل 1.1
 

 :ة على خمسة ف ول على النحو اآلتيتشتمل الدراس
مشكلة الدراسة ومبرراتها  الباحث عرض فيهالى الدراسة، وي يتضمن مدخال  : ولالف ل األ •

 .وحدودها، وم ادرها ،تهالواسئ وأهدافها، وأهميتها،
 .لنظري للدراسة والدراسات السابقةيحتوي على اإلطار ا: الف ل الثاني •
دوات، عداد، واأل، كمنهجية اإلسيتناول عرضا شامال لمنهجية الدراسة :الف ل الثالث •

 . والمجتمع، ومدى اختبار و دق أداة الدراسة وثباتها
لمجتمع الدراسة وعرض النتائج، وتحليل بيانات  كيفيالتحليل السيشتمل على : الف ل الرابع •

 .الدراسة ومناقشتهاأداة 
 .والخال ة، التي تم التو ل اليها سيتضمن االستنتاجات والتو يات،: الف ل الخامس •
 قائمةو (  مقابالتال)وتحتوي على قائمة الم ادر والمراجع وقائمة المالحق : األجزاء الختامية •

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

القـــة األول يتنـــاول اإلطـــار النظـــري، مبينـــا اهميـــة أألغـــوار لفلســـطين، وع ،يتنـــاول هـــذا الف ـــل مبحثـــين
بيــات األغــوار بالتنميــة الفلســطينية، أمــا المبحــث الثــاني فيشــمل الدراســات الســابقة، بحيــث تــم عــرض األد

 .السابقة والمتعلقة بالموضوع
 

  النظري اإلطار: الفرع الول 1.2 
 

 مقدمة
ر تعتبر األغوار الفلسطينية من أغنى المناطق الفلسطينية في الموارد الطبيعية وتتمثل بثالثة عنا 

أساسية وهي وفرة الم ادر المائية والتربة الخ بة مدعومة بتفردها بميزة دفء المناخ طيلة الف ول 
طع تسو ، األربعة وخلوه من الرطوبة، وذلك لكونها البقعة األخفض في العالم عن مستوى سطح البحر

بوابة ال يعتبرا المميز الذي يوما على مدار العام، ويضيف موقعه 001فيها الشمس بما ال يقل عن 
إمكانيات نمو هائلة وتمكنها من أن ت بح محفّزا  جوهريا  لالقت اد  الوطن العربيشرقية لفلسطين مع ال

 .الفلسطيني
  

لحقيقية لألغوار الفلسطينية، فهي الخزان الفعلي لألمن الغذائي الفلسطيني بما اويدرك المزارعون القيمة 
 ول الىوتوفرها على مدى العام، ناهيك عن القدرة على التحتنتجه من محا يل تتميز بجودة نوعيتها 

 ر في ـتيـغـيطة والتـة المحــيـاخــنـروف المـذلك الظـجارية بـرعة مـلى وجة السـلفة عــية المختـزراعــاط الــمــناأل
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ب احتياجات السوق المحلي والعالمي، ويضرب قطاع النخيل المزدهر مثاال لهذه المقدرة على استيعا

 . التغيير
  

من جهة أخرى لم يغفل قطاع االستثمار الفلسطيني عن هذه القيمة، فالبناء متوا ل على قدم وساق 
إلنشاء مناطق عمرانية جديدة تجذب المزيد من السكان للمنطقة، وتؤسس لمناطق  ناعية يتوقع لها 

رعي بشقيه النباتي والثروة االزدهار على مستوى الوطن معتمدة على االزدهار المتوقع في القطاع الز 
الحيوانية، وهو ما يتماشى مع التوجه الحكومي للنهوض في هذه المنطقة التي تعاني قسوة في السياسة 

 .التي ال تألو جهدا في السيطرة على الماء والتراب وحتى الهواء والبشر ةاالحتاللية االسرائيلي
  

ن قوبل  مثلىينية بالطريقة الإن الرهان الفلسطيني على استثمار االغوار الفلسط هو رهان رابح، وا 
بأي شكل  بممارسات احتاللية تدمر ما تم بناؤه، فال بد من االستمرار في معركة ال مود على االرض

 .من األشكال
 

 :لفية عامة عن الغوار الفلسطينيةخ 1.1.2
 

ة يع االراضي السهليوهي جم  ،دونم 023333اإلجمالية لألغوار الفلسطينية حوالي  المساحة تبلغ
الواقعة في الجانب الغربي من حفرة االنهدام في المنطقة الممتدة من شرقي النقب وحتى سهلية الشبه و 

 فد، ومف ولة طبيعيا بجسم البحر الميت ونهر االردن وبحيرة طبريا وحوض نهر االردن العلوي 
كيلو متر بطول ال يقل عن  21ى ال 1ح عرضها ما بين و و وال الى الحدود اللبنانية شماال، ويترا

 (2302، سمارة) .كيلو متر، ويحدها من الغرب سفوح الجبال الغربية 033
 

  :والغوار أريحا محافظة عن جغرافية لمحة 1.1.1.2
 

 المساحة

إلــى شــمال البحــر ( 0260حــدود عــام )تمتــد هــذه المنطقــة غــرب نهــر األردن مــن منطقــة بردلــة شــماال  
م في بعـض المنـاطق، وبمسـاحة ك02إلى  0، وبعرض يتراوح من كم 023حوالي الميت جنوبا  وبطول 

 (2331، الجهاز المركزي لإلح اء الفلسطيني) .دونم 023333
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م مما يجعلها تمتاز بمناخها الحار  يفا  033إلى  233تقع المنطقة تحت مستوى سطح البحر بمعدل 
األمطـار سـنويا  وتعتبـر األراضـي الزراعيـة فـي  ملـم مـن 013تتلقى هذه المنطقة أقل من . والدافئ شتاء

ونظـــرا  النخفـــاض . منطقـــة األغـــوار مـــن أهـــم األراضـــي الزراعيـــة فـــي الضـــفة الغربيـــة وأكثرهـــا خ ـــوبة
والينــابيع  االرتوازيـة معـدالت األمطـار فإنهـا تعتمـد علــى الميـاه الجوفيـة المحـدودة المســتخرجة مـن اآلبـار

 .لشرقيةواألمطار المنسابة من المنحدرات ا
 

ألــف دونــم وانخفضــت حاليــا   233بلغــت مســاحة األراضــي المســتغلة زراعيـا  حــوالي  ،0260حتـى عــام و 
الـنقص فـي الميـاه، وعـدم و نظرا  للمساحات الواسعة التي  ادرتها سـلطات االحـتالل، % 63إلى حوالي 

 .توفر أسواق لبيع المنتوجات الزراعية
 

يستغلها المزارعون الفلسطينيون ألف دونم  03ف دونم فقط منها أل 23واألراضي المستغلة حاليا  حوالي 
 ،المســـتوطنات اإلســـرائيلية التـــي أقامتهـــا ســـلطات االحـــتالل فـــي هـــذه المنطقـــة تســـتغلهاألـــف دونـــم  13و
الجهــاز المركـــزي . )الـــخ..يــزرع فــي هـــذه المنطقــة مزروعــات فـــي غيــر موســمها مثـــل الخضــار والمــوزو 

 ( 2331،لإلح اء الفلسطيني
 

من مساحة الضفة الغربية إذا ما أخذت باالعتبـار % 03األغوار الفلسطينية على ما يقرب من  تشكلو 
غــوار مســاحة المنــاطق المتاخمــة لهــا مــن محــافظتي طوبــاس ونــابلس، والتــي تعامــل علــى أنهــا منــاطق أ

 (2336لحكم المحلي، ا) .كبيرا  منها ا  وتشكل األراضي الزراعية جزء
 

 ،(ب) ،(أ)المناطق إلى ،(أوسلو )اتفاقية حسب المناطق تقسيم ية للمحافظة بعدوتقدر المساحة الفعل
خطة ) .كم (630.2)ب ( 2330)عام الفلسطيني لإلح اء المركزي الجهاز إلح ائيات وفقا   ،(ج)

 .خارطة أريحا واألغوار( 1)ملحق  أنظر (2303، الطوارئ والكوارث الطبيعية
 

 :ة الغوارالتوزيع السكاني في منطق 2.1.1.2
 

وقد بلغ عدد سكان المنطقة عام . محافظات الفلسطينيةال نبي من تعتبر األغوار الفلسطينية األقل سكانا  
ألــف نســمة، فــي حــين بلــغ عــدد الســكان حســب تقــديرات الجهــاز المركــزي لإلح ــاء  03حــوالي  0220
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اطق الغوريـة التابعـة ويتضـمن هـذا العـدد سـكان المنـ ألف نسـمة، 13حوالي  2331الفلسطيني في عام 
ـــالغ عـــددهم ـــاس، وال يتضـــمن ســـكان المخيمـــات المحيطـــة بأريحـــا والب ـــابلس و طوب حـــوالي  لمحـــافظتي ن

ة ويتوزع سكان المنطقـة علـى مـا يقـرب مـن عشـرين تجمعـا سـكانيا منتشـرة فـي المنطقـ. نسمة (00133)
 (2336، الجهاز المركزي لإلح اء الفلسطيني ) .أكبرها مدينة أريحا ومحيطها

 
أما طبيعة المساكن فغالبيتها من األسـمنت والطـوب وهـي قديمـة اجمـاال ، هـذا إضـافة إلـى الطـين وألـواح 

وتفتقـــر غالبيـــة التجمعـــات الســـكانية إلـــى . ال ـــفيح المســـتخدمة فـــي بنـــاء المســـاكن فـــي المنـــاطق الفقيـــرة
ء مدينــة أريحــا وبعــض شــبكات الطــرق أو الميــاه أو الكهربــاء، باســتثنا أكانــت ســواء ،الخــدمات الرئيســية

 . العوجا قرية التجمعات األخرى مثل
 

 أقيمـــت علـــى األراضـــي الفلســـطينية فــــين مســــتوطنة إســـرائيلية و ويوجـــد فـــي األغـــوار الفلســـطينية عشـــر 
آالف مستوطن يستحوذون على جزء كبير من األراضي الزراعية في  2المنطقة، ويقطنها ما يقرب من 

، الوكالـــة اليابانيـــة للتنميـــة) .لهـــم كافـــة الخـــدمات المعيشـــية والحياتيـــة المنطقـــة والميـــاه الجوفيـــة، وتتـــوفر
2336) 

 
 :دولة الفلسطينيةفي بناء ال أهمية الغوار الفلسطينية 3.1.1.2

 
المنـاطق المناخيـة األربعـة  ىحـدإكونها دفيئة زراعية طبيعية تشكل تكتسب األغوار الفلسطينية أهميتها 

، ويمكــن اســتغاللها للزراعــة طيلــة الســنة بســبب خ ــوبة تربتهــا، وجوهــا الرئيســية فــي فلســطين التاريخيــة
الحــار ومــا تتيحــه وفــرة الميــاه الســطحية والجوفيــة فــي حوضــها وهــو يعــد مــن أهــم األحــواض المائيــة فــي 

  (2303، شريده) .فلسطين
 

 الضـــفة الغربيـــة، مـــن مســـاحة% 03تشـــكل كـــذلك اكتســـب غـــور األردن أهميتـــه لمـــا يمثلـــه مـــن مســـاحة 
بمــا فــي ذلـك مدينــة أريحــا، ومــن دون احتســاب  ،ألــف نســمة 13يعـيش فــي األغــوار الفلســطينية حـوالي و 

لسـطينيين فـي الضـفة مـن تعـداد سـكان الف% 2أي نحو " التجمعات الرعوية والبدوية والزراعية العشوائية
 (2300 ،الجهاز المركزي لالح اء الفلسطيني) .الغربية
 

ن أهـم الركـائز االساسـية فـي بنـاء الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة وعا ـمتها وبما أن األغوار الفلسـطينية مـ
فالحاجـة ملحـة للتطـوير والتنميـة الشـاملة فيـه عـن طريـق انشـاء جسـم مؤسسـاتي يشـمل  ،القدس الشـريف
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جميع مناحي الحياة االقت ادية واالجتماعية ويعمل على تنظيم العالقات وادارة الم ادر الطبيعيـة فيـه 
 ـــرية تكفـــل التوزيـــع العـــادل واتاحـــة الفـــرص االســـتثمارية فـــي القطـــاع االقت ـــادي بمجاالتـــه بطريقـــة ع

الواسعة زراعيا و ناعيا وسياحيا وعمرانيا وتجاريا وخدماتيا، وتوفير البيئة التحتية الالزمـة لـذلك ضـمن 
للفئـــات  أطـــر قانونيـــة، وذلـــك للنهـــوض بواقـــع األغـــوار الفلســـطينية وجـــذب المزيـــد مـــن الســـكان والتـــوطين

 .الشابة من الشعب الفلسطيني ووقف الهجرات من القرى باتجاه المدينة
 

وقـــد أضـــاف البعـــد االســـتراتيجي لغـــور األردن حيويـــة نـــادرة للمنطقـــة، فحـــدوده مـــع األردن تشـــكل نقـــاط 
وهـذا مـا دفـع الحكومـات اإلسـرائيلية   ؛توا ل هامة للتجارة والسفر مع بقيـة دول الشـرق األوسـط والعـالم

الحـــــدود الشـــــرقية  ى اعتبـــــار منطقـــــة غـــــور األردنإلـــــ 0260ذ احـــــتالل الضـــــفة الغربيـــــة فـــــي حـــــرب منـــــ
وطمحت في ضمه إليها تدريجيا من خالل وضـع العراقيـل فـي وجـه المـواطنين الفلسـطينيين  ،"إلسرائيل"

التــي دفعــتهم للهجــرة أو قيــدت حــركتهم فــي نطــاق محــدد، وقــد  وقوانينــه مــن خــالل سياســة األمــر الواقــع
ذيــة لنهــر عــن المنــاطق  المحا 0260علنــت الســلطات اإلســرائيلية وفــور احتاللهــا للضــفة الغربيــة عــام أ

يحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعـي أو  ،مناطق عسكرية مغلقة" ألف دونم 033"األردن 
 (2303 ،شريده) .موقعا عسكريا 23عمراني أو غير ذلك، وأنشأت 

 
حول األهميـة األمنيـة   احب النظرية" يغال ألون"حتالل المتعاقبة ما قاله وبعد ذلك تبنت حكومات اال

بقــاء الدولــة يهوديــة يجــب فــرض "  :قــال قــدو  ،لغــور األردن لكــي يتحقــق الــدمج بــين حلــم ســالمة الــبالد وا 
 (2303 ،شريده) ."نهر األردن كحدود شرقية للدولة اليهودية

 
ادرة األراضـي الزراعيـة وأمـالك الغـائبين واألراضـي بم  0260كما وقامت سلطات االحتالل بعد حرب

 0213ستنادا إلى القانون الذي أقرته فـي العـام إ ،الوقفية اإلسالمية والكنسية المسيحية في غور األردن
وا إلــى األردن فــي أعقــاب الحــرب، ومــا تبــع ذلــك مـــن أالك الغــائبين الفلســطينيين ممــن لجــبم ــادرة أمــ

 (2303، شريده) .المواطنين الفلسطينيين من أرضهم عتهدف القتال ،إجراءات وضغوط
 
تضــم  ،والتراثيــة منــذ القــدم وحتــى اآلن ،والدينيــة ،والتاريخيــة ،بقيــت األغــوار تتمتــع بأهميتهــا الجغرافيــةو 

شهرها تـل اريحـا أ ،بعضها يعود الى اقدم الع ور ،األغوار اكثر من ثمانين موقعا تاريخيا ودينيا واثريا
فــي  (مــار جورجيــوس)وديــر  ،فــي اريحــا هوجبلــ مثــل ديــر قرنطــل ،عــة الكنــائس واألديــرهومجمو  ،القديمــة

واثـار  ،(ابـو العاليـق)في تلول  (هيرودوس)كما يوجد في اريحا اثار ق ر . كنيسة األقباط ،وادي القلط
 ،ومقـام النبـي موسـى عليـه السـالم ،وطواحين السكر مـن العهـد المملـوكي ،خربة المفجر او ق ر هشام
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 ،كذلك توجد في االغـوار للكـنس اليهـودي وقريـة قمـران. قريب من اريحا ويقع على الطريق الى القدسال
 .البحر الميت( لفائف ) حيث وجدت في عشرينيات القرن الماضي وثائق قمران او وثائق 

 
او المكــان الــذي عمــده فيــه الســيد المســيح عليــه  ،وفــي األغــوار وعلــى نهــر األردن يوجــد موقــع المغطــس

 (2332 ،شتيةإ) .السالم
 

اسرائيليا كامال منها اثر توقيع اتفاقيتي  ا  اريحا اولى المدن الفلسطينية مع غزة التي شهدت انسحابكانت 
، "غـــزة اريحـــا أوال "  اتفـــاق هـــذا االتفـــاق ى المراقبـــون والمعلقـــون السياســـيونوقـــد ســـم ،(أوســـلو والقـــاهرة)

يـــة الوطنة ياســـر عرفـــات بعـــد اقامـــة الســـلطبرئاســـة  وتشـــكلت فـــي اريحـــا اول حكومـــه وطنيـــة فلســـطينية
 (2332، شتيةإ) .0220الفلسطينية في شهر تموز 

 
لـم ينقطـع فيهـا السـكن البشـري  ،أقدم مدينة في العـالم ،وهي حاضرة األغوار تاريخيا ،تشكل مدينة اريحا

 (2332 ،اشتية) .كما تثبت الحفريات على تل السلطان في اريحا ،منذ عشرة اآلف سنة
 

 :االحتالل االسرائيليالهمية االقتصادية لألغوار من منظور  2.1.1.2
 

تقع معظم المناطق في األغوار الفلسطينية حاليا تحت سيطرة المجالس االستيطانية اإلسرائيلية، 
من األرض ويزرعون منتجات ت در غالبا إلى  ألف دونم 13333ويستغل المستوطنون اإلسرائيليون 

يعيشون جات من داخل الخط االخضر، وبالمقارنة يفلح الفلسطينيون الذين تس انها منالخارج على اسا
 .نتيجة للقيود المختلفة للحكومة اإلسرائيليةألف دونم،  10في األغوار 

 
مليون متر مكعب من الماء سنويا ، فان  00وفيما يستهلك الفلسطينيون في األغوار ما مقداره 

مليون متر مكعب من الماء سنويا، ويستولون على المياه  00تهلكون يس ،2333 وعددهمن ييالمستوطن
 ،نحاس). لى م ادر المياهن إييقيدون إمكانية و ول الفلسطيني في حين ،الفلسطينيينة لري األرض

2302) 
 

وتقبع منطقة األغوار الفلسطينية على بحيرة من المياه تشكل ثلث احتياطي المياه الجوفية في الضفة 
وتسيطر المستوطنات على ن ف األراضي في المنطقة التي يقطنها آالف الفلسطينيين الذين  الغربية،
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. لمجتمعات الرعي والزراعة من أجل كسب عيشهم وقوتهم اليومي ل فته موقعا  طبيعيا  يعتمدون عليها 
 (2302 ،نحاس)
 

ستيطان وبحجة مما تبقى من األرض غير المأهولة بسبب اال% 00ويسيطر الجيش االسرائيلي على 
إعالنها مناطق عسكرية مغلقة ومحميات طبيعية، كما أن القيود على الو ول إلى هذه المناطق لها 

 (2302 ،نحاس) .تأثير مدمر على السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في األغوار ويعملون فيها
 

 :الغوار الفلسطينيىةواقع الزراعة في  2.1.1.2
 

المساحة و  ،للزراعة ا  الف دونم منها  الح( 233)يعتبر   دونم 023333غوار تبلغ المساحة الكلية لأل
منطقة االغوار سلة خضار فلسطين وهي تشكل وتعد الف دونم، ( 13)التي تزرع فعليا  ال تتجاوز 

( 2033)الف دونم خضار و  (01)فة الغربية ويوجد بها حوالي االراضي المروية في الض  ⅓حوالي 
 .دونم نخيل

 
وهناك توجه للزراعات االقت ادية مثل النباتات الطبية  ،ه الزراعات الرئيسية في منطقة االغوارهذ

ارع هذه الزراعات الت ديرية التي تزيد من ربحية المز  ،والعطرية والبندورة الكرزية والفلفل الحلو الملون
عي باإلضافة الى للقطاع الزرا ةبحاجة الى مؤسسات داعموذلك  ه في ارضهئوتعزيز  موده وبقا

كي نتمكن ل ،ن هذا القطاع يعتبر ركيزة اساسية من ركائز االقت اد الوطني الفلسطينيوزارة الزراعة أل
 (2300مديرية الزراعة الفلسطينية في أريحا، ) .من منافسة االحتالل ومستوطنيه

 
في منطقة  بلغت المساحات المزروعة ،2303وحسب اح ائيات وزارة الزراعة الفلسطينية لعام 

 :األغوار الفلسطينية كاألتي
 
 .بأ ناف مختلفه من الخضروات بالستيكيةالبيوت من ال مزروعة ا  دونم 0200بمساحة  •
 .بأ ناف مختلفة من الخضروات  مزروعة عاليةالنفاق من اال دونم 000  •
 .من محا يل خضار مكشوفة بعلية ومروية دونم مزروعة 0033 •
 .وعلفية ات من محا يل حقليةدونم 031 •
 .من الحمضيات بأ نافها المختلفة دونما   000 •
 .من العنب دونما   060 •
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 .من الموز دونما   013 •
 .نخلة 0033بمعدل  م من النخيل المثمر بأ ناف مختلفهدون 2033 •

 
، عدس) .ونذكر هنا المعيقات والتحديات التي تواجه تطوير القطاع الزراعي الفلسطيني في األغوار

2300): 
 .العسكريةالحواجز  •
 .سيطرة اسرائيل على م ادر المياه •
 .هجرة الزراعة ل الح العمل في المستوطنات •
 .معيقات التسويق •

 
  :في الغوار الفلسطينية السيطرة على المياه 1.1.1.2

 
غير االستنزاف االسرائيلي لحوض نهر األردن في طبيعة المنطقة، يتعرض حوض نهر األردن اليوم 

ير مالمح مستمرة من قبل االحتالل االسرائيلي، ما قطع أو ال جريانه إلى عمليات نهب وتغي
الطبيعي، وأخذ يهدد بحيراته بالجفاف، وذلك بعد أن كان من أكثر مياه العالم اختزانا للقيم البيئية 
والتربوية والدينية، عمل االحتالل االسرائيلي على حبس مياه نهر االردن في بحيرة طبريا واستبدالها 

) .ضافة الى المياة الملوثة الناتجة عن تربية األسماكإومياه العيون المالحة  ،ه ال رف ال حيبميا
 (2302، نحاس

 
في األغوار الفلسطينية موارد مائية مهمة، وهي ينابيع المياه المتواجدة في السفوح الجبلية  يوجدو 

كما وتوجد فيها وك ونبع ف ايل، لسلطان ونبع الديالمطلة على المنطقة، اهمها نبع العوجا ونبع عين ا
أريحا، العوجا، الجفتلك، مرج نعجة، بردلة، تستخدم غالبيتها : بئرا  جوفية، موزعة في مناطق 000

مليون متر مكعب والمياه  06الساحقة لألغراض الزراعية، وتقدر كمية المياه المستخرجة منها بـ 
 .المزروعات، كما أنها ليست عميقة غير  الحة لكثير من عالية الملوحةالمتستخرجة مياه 

 
مليون متر مكعب، وفرضت قيودا  على حفر أي  03بئرا بقدرة إنتاجية تقدر بـ 01وقام االحتالل بحفر 

 من اآلبار الواقعة في عدة عددٍ كذلك قام االحتالل باغالق آبار جديدة للفلسطينيين في المنطقة، و 
  (2302 ،نحاس)  .مناطق كما حدث في منطقة مرج نعجة
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إجراءات حرمت  األغوار الفلسطينية منطقةاألردن المورد األول للمياه في وفرضت إسرائيل على نهر 
مليون متر مكعب، وتم االستيالء 213الفلسطينيين من حقهم في ح تهم من موارد مياهه، المقدرة بـ

ة المحاذية للنهر، باإلعالن عن المنطق 0260وقامت منذ عام . عليها كليا  منذ مطلع الستينيات
عسكرية يحظر على الفلسطينيين الدخول أ بحت منطقة المعروفة باسم الزور، والتالل المطلة عليها 

إليها، ما أدى إلى حرمان جزء كبير منهم من أراضيهم الزراعية التي يتم ريها مباشرة من مياه نهر 
 (2302، نحاس)  .األردن

 
الغوار مع وجود م ادر مياهها وأراضيها الزراعية، يجعلها وتدرك إسرائيل بان مجال التطوير في ا

ضرورية لكون أي دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة، األمر الذي يجعل السيطرة اإلسرائيلية على 
 . المياه أحد أسس اعتباراتها االستراتيجية في السيطرة عليها الى حد اعتبارها شأنا عسركيا امنيا

 
االسرائيلية بحرمان الفلسطينيين من حقهم في مياه نهر األردن، بل عمدت إلى ولم تكتف السلطات 

الزراعية من خالل تخريبها كما ح ل في األغوار  االرتوازية سرقة م ادر المياه المعتمدة على اآلبار
، ما اضطر المواطنين والمزراعين هناك لالنتفاع هاوتجفيف آبار 2الشمالية حين أقدمت على تخريب 

  .لسد احتياجات الزاراعة (ميكروت)مياه شركة المياه االسرائيلية من 
 

بسبب تشدد سلطات االحتالل بمنح ت اريح  ،وقد ساهم هذا الواقع في انحسار المساحات الزراعية
من اآلبار % 63من األغوار، مع العلم أن % 21والتي تشكل " ج"لحفر آبار جديدة في مناطق 

 .ها في العهد األردني، ولم يجر تجديدها نظرا  للعراقيل اإلسرائيليةالعاملة في المنطقة تم حفر 
 

استطاعت السلطات االسرائيلية خالل ستة عقود عزل المناطق ذات  فقدكذلك األمر مع عيون المياه، 
الكفاءة التخزنية بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة، ووضعت يدها على جوف األرض ومخزونها من 

هم أوالتي تعد واحده من  ،عينا 06الطاقة االنتاجية لعيون المياه في األغوارالبالغة  المياه ما أثر على
وعين  ،عين الفارعه هاز بر أ ،منها 6دى الى جفاف أما  ؛م ادر المياه للزراعه الفلسطينية في المنطقة

دار ت ينابيع جارية على من كانأبعد  ،في ف ل الشتاء ةجا وتحولت أخرى الى ينابيع موسميالعو 
 (2302 ،نحاس) .السنة

 
النه في الكثير من ،  الحه لالستخدامالغير ستخدام المياه الملوثة إن الى و يوكل هذا دفع الفلسطين

األوقات يحدث تسرب للمياه غير المعالجة القادمة من المستوطنات نحو أبار المزارعين ونحو الينابيع 
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فاء عطشهم، في حين تمر خطوط المياه ال الحة واط، عليها الفلسطينين لري مزروعاتهم التي يعتمد
فيسمعون  وت مرورها لكنهم  ،االسرائيلية من داخل بعض القرى الفلسطينية (ميكروت)التابعة لشركة 

يجبرون على شراء الماء من شركة  و ،غير قادرين على الح ول على رشفة ماء منها دون مقابل
 ،نحاس) .باالسعار الزهيدة التي يدفها سكان المستوطنات مقارنه ،االسرائيليه بأسعار باهظة (ميكروت)

2302) 
 

بل قامت  ،ولم تكتف سلطات االحتالل بالسيطره على الح ة الفلسطينية من حوض المياه في األغوار
والتالل المطله عليها ( المنطقة المعروفه باسم الزور)باالعالن عن المنطقة المحاذية لنهر األردن 

ما أدى الى حرمان جزء كبير من الفسطينين ، ر على الفلسطينين الدخول اليهامنطقة عسكريه يحظ
وكذلك  .ر األردنمن أراضيهم الزراعية الموجوده في تلك المنطقة التي كان يجري ريها من مياه نه

ره تم السيط وقد ا ،ئر ب 000البالغ عددها  ،على امتداد األغوار ةنتشر مبار االرتوازية الالحال بالنسبة لآل
وتم منع وحظر الفلسطينين من حفر  .كذلك تم تجفيف قسم كبير من االبار، عليها من قبل االحتالل

 (2302 ،نحاس)  .ظمها مستغل حاليا من المستوطنيناألبار علما بأن مع
 
؛ إذ أنها تشكل جوهر كافة من الموارد النادرة في نواح مهمةن المياه تختلف عن أي مورد آخر إ

وتعد المياه . ال ناعة وليس لها بدائل معروفة ثمالبشري، من البيئة إلى الزراعة  جوانب المجتمع
كما أنها تمثل أيضا جزءا ال يتجزأ من نظم اإلنتاج . لحياة ، مثلها في ذلك مثل الهواءعامال حيويا ل

 . تعمل على تحقيق الثراء والرفاهيةالتي 
 

راء ، فإن استخدامها في أي موضع يتأثر من جاه مورد متدفق وليست كيانا جامداونظرا ألن المي
وعلى طرف النقيض من النفط أو الفحم لبلدان األخرى ، بما في ذلك ااستخدامها في المواضع األخرى

 .ال يمكن إدارة المياه مطلقا لغرض واحد فقط، أو ل الح بلد واحد فقط في حالة المياه العابرة للحدود
االرتوازي االسرائيلي على  (ميكروت)بئر شركة ( 6)ملحق نظر أ (2336 ،المياه العابرة للحدود)

 .حوض نبع العوجا
 

 :الميت البحر حوض أراضي على لالستيالء السرائيليااالحتالل  مخططات 1.1.1.2
 

 دونم139,000تسجيل  طلب على نشر اعالنات 2332رائيل في شهر حزيران من العام عمدت اس
 يسمى ما من المقدم طلب التسجيل في جاءو  والغربية، شماليةال الميت البحر شواطىء قبالة تقع
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 مع، الطلب من متضررة أو جهة شخص أي من اعتراضات تقديم يتم االسرائيلي الدولة امالك بحارس
 انفسهم يعتبرون االسرائيليين الذين جانب من تقبل لن الشان بهذا ستقدم اعتراضات يأ نأب  العلم
 (2303وبنورة،  ،سحقإ). للدولة التابعة راضياال لكافة الشرعيين الورثة

 
 تحويل على السابقة السنوات من خالله في عملت الزمن، من عقود منذ اسرائيل وهذا هو نهج تتبعه

 شائعة أراضي أو متروكة اراضي لسيطرتها باعتبارها تخضع دولة اراضي الى فلسطينية عامةٍ  اراضٍ 
 السياسة هذه ضمن تأتي للبحر الميت المحاذية االراضي تسجيل اعالن ان إذ ،ذلك غير أو

 سيطرة لفرض وسيلة اخرى مجرد بالحقيقة هو الذي و االسرائيلي االعالن يتمحورو االسرائيلية، 
 :يأتيمن خالل ما  الفلسطينية االراضي على اسرائيل

 
 هي ةالمستهدف االراضي بأن االشارة تجدر الشان هذا وفي :القانونية الوضعية تعريف عادةإ -0

 الكاملة االسرائيلية السيطرة تحت تقع ناطقم هيو  (ج)ة منطق يسمى ما ت نيف ضمن تقع اراضٍ 
 منظمة بين 0221العام  من أيلول شهر في الموقعةو  المؤقتة (أوسلو) في اتفاقية جاء ما بحسب
سرائيل الفلسطينية التحرير  لتلك ونيةالقان الوضعية تعريف اعادة الى عقود منذ اسرائيل تسعى و ،وا 
إلى  و الفلسطينية للمناطق االردني الحكم ابان كانت وضعيتها كما دولة أراضي من، االراضي

 لدولة تتبع جديد من دولة بإعتبارها أرضي عادة تعريفهاوا   المعادية، للدولة وتابعة متروكة أراضٍ 
 .االسرائيلي االحتالل

 تلك على الفلسطيني الجانب مع يةمستقبل مفاوضات يةأاستباق  ذلك وراء من اسرائيل هدفو 
 عليها المقايضة او منها جزء على االحتفاظ بالسيطرة بغرض وذلك،  'ج' الم نفة و االراضي
 العزل جدار بين ما المناطق الواقعة في وتحديدا اخرى مناطق في أكثر مكاسب على للح ول
 .(0202خط الهدنه للعام )االخضر الخط و العن ري

 
 الفلسطينية الحقوق المائية جميع نإ: الميت البحر شواطىء على السرائيليةا السيطرة احكام -2

 تم قد الترفيهي أو االستثماريأو  التجاري ال عيد على أكانت سواء ،الميت البحر الستغالل
، ومن (وسلوأ) اتفاقية في الموضوع هذا حول بشأنه االتفاق تم مام بالرغم اسرائيل قبل الغاؤها من

التي  (الفشخة)دارة مياه ينابيع الطريق على جهود السلطه الوطنية الفلسطينية إلشأن ذلك قطع 
 .تنوي من خاللها احياء مناطق عدة في األغوار الفلسطينية
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 ضئيلة، كانت مهما فر ة على أي يقضي الميت البحر لشواطىء المحاذية االراضي تسجيل إن
 نجاح نإ .ا  منتهي بالنسبة السرائيل االمر ونسيكو  ،بها التمتع الفلسطينييون خاللها من يستطيع

 أيضا شأنه من دولة الى اراضي  'ج' اراضي من المستهدفة االراضي ت نيف عادةإب االسرائيليين
 هذا لكي يتحول ،المستقبلية المفاوضات ضمن الميت البحر في الفلسطينيين حقوق يضيع أن

 .مساوماتو  استجداء موضوع الى حقوق موضوع من االمر
 

 األغوار الفلسطينية اراضي تسجيل في اسرائيل نجاح نإ: الجغرافي الفصل عملية استكمال -0
 شمالي بين ما الجغرافي للف ل االسرائيلي المخطط ن يستكملأ شأنه من دولةبإعتبارها أراضي 

 السيطرة لبسط الجديد االسرائيلي المخطط اجزاء من بعض االنتهاء يتملوجنوبها،  الغربية الضفة
  (2303 ،بنورةو  ،سحقإ) .المحتلة الغربية الضفة وسط على السرائيليةا
 

 :نهر الردن   1.1.1.2
 

فى الربيع  وهو يفيض ،أمتار 203 من ارتفاع يوالجنوب يالغرب ينبع نهر األردن من أسفل جبل الشيخ
( يون متر مكعبمل 063) والنهر يبدأ بعد التقاء مياه نهر بانياس ،من جبل الشيخعندما تذوب الثلوج 

( مليون متر مكعب 063) والحا بانى ( مليون متر مكعب 211) ينبع من سوريا بنهري الدان يالذ
احد فى لبنان حيث يسير بعد ذلك فى مجرى و  الشيخينبع من السفوح الجنوبية الغربية لجبل  يالذ

باإلضافة إلى ، (تر مكعبمليون م 23) متجها إلى بحيرة الحولة يرفده نهر البربقيث قبل بلوغها يرئيس
 (2336، وعبدالحميد ، قر) .(مكعب مليون متر 003) ينابيع الحولة

 
مليون متر  203) مخترقا بحيرة طبريا والبحر الميت ترفده ينابيع طبريا ،ويوا ل نهر األردن جنوبا

ن متر مليو  023)وهو أهم روافد نهر األردن على اإلطالق ،ويرفده بعد طبريا نهر اليرموك( مكعب
متر  مليون 213و ،مليون متر مكعب 203 الضفة الشرقية يكما يتلقى النهر من مجار ( مكعب

 (2336، وعبدالحميد ، قر) .قبل و وله إلى جنوب البحر الميت الضفة الغربية يمكعب من مجار 
 

عروف الم)كما يعد نهر األردن االدنى النهر الدائم االطول في المنطقة، فهو يمتد من بحر الجليل 
ويعتبر النهر االكثر انخفاضا . كلم031جوي يبلغ ال هوطول ،كلم200وتبلغ قناتها ( باسم بحيرة طبرية

م تحت مستوى سطح 026م تحت مستوى سطح البحر إلى 020على مستوى العالم فهو ينحدر من 
 .البحر قبل ان ي ب في البحر الميت
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األردن األدنى م نفة  ن والروافد لتغذية نهريعرض الجدول أدناه الم ادر الرئيسية لجريان العيو 

تغذي نهر األردن والتي كانت  ،إضافة إليها ندرج عددا من االودية واالقنية األقل أهمية ،حسب الدولة
تقرير استراتيجية منظمة ايكوبيس إلعادة تأهيل حوض نهر االردن األدنى )  .األدنى فيما مضى

 .(0)ملحق أنظر (2302، جمعية أ دقاء االرض الشرق االوسط
 

 الدولة  العيون والروافد
وادي  -وادي اليابس -(أبو زياد)وادي  -وادي زقالب -وادي العرب

 -وادي كفرين -وادي شعيب -نهر الزرقاء -وادي راجب -كفرنجة
 .وادي حسبان

 األردن 

ينابيع -ةعار وادي الف -وادي المالح -ي القلطواد -وادي العوجا
 ديينابيع عين ج-الفشخة

 فلسطين

 .إسرائيل  ينابيع طبرية
 

 :المؤسسات في التنمية الدولة و دور :الفرع الثاني 2.1.2
 

 :دور الدولة 1.2.1.2
ممثلة في الوزارات والم الح  ،يةنجهزتها السياسية والتنفيذية والفتؤدي الدولة دورها الريادي من خالل أ
السمة األساسية الالزمة المميزة للدولة الحديثة أنها وقد أ بحت  ،والمؤسسات واألجهزة اإلدارية ألمحلية

كليا على فعالية  عتمادا  إأ بح بناء الدولة وتحقيق سبل النمو والتطور فيها يعتمد  وقد ،دولة مؤسسات
 (2300، بشر). مؤسساتها السياسية االقت ادية واالجتماعية

سسات تترتب على قاعدة نفوذ الدولة مؤ  ب فتهاأجهزة وهيئات تنفيذية من واإلدارة الحكومية تبرز 
وتحقيق أهدافها أإلنمائية من خالل االضطالع بدورها  ،وسلطتها، وهي مطالبة بحسن تنفيذ إرادة الدولة

أبو ) .لتنميةالمرسوم نتيجة التوزيع السليم للنشاطات فيما بينها، ضمن إطار خطط إستراتيجية متكاملة ل
 (2330 ،ةخبز 

بقى في المسؤولية العامة وهو الجهاز التنفيذي للدولة، وي الذي يتمثل باإلدارة  فالدور التنموي للدولة
ل الح القطاع الخاص عن طريق  لمرافقاالدولة عن تسيير العديد من  حتى في حال تخلي
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فوظيفة الدولة ستظل طالئعية “ى حاضرا بقوة التدبير المفوض ، ودور الدولة يبقأو طريق   ةخ الخ
 (2330 ،ىيحي ) .نشطة االقت اديةها عن بعض األبالرغم من تخلي

الريعي  إن تحقيق التنمية االقت ادية المستدامة وتحسين مستويات الدخل في البلدان ذات االقت اد"
وتحققت قواعد  ولن يتأتى ذلك إال إذا تحسن أداء المؤسسات ،يتطلب توفير مناخ االستثمار المالئم

 (2302 ،بن حسين) . " الحكم الجيد

 والذي قام بإجراء، الحائز على جائزة نوبل في االقت اد[ دوغالس نورث] وفي بحثه أكد االقت ادي
 (2330)الدولي وفي نفس اإلطار فقد قام البنك. عدة دراسات حول دور المؤسسات في تحسين النمو

ر مناخ مؤسساتي جيد يفسأكدت على أن وجود (0202-0263)دولة خالل الفترة 000بدراسة شملت 
 .جانبا مهما من الفرق في معدالت النمو واالستثمار بين البلدان

 :دور المؤسسات الهلية في التنمية 2.2.1.2
 

 ايجابي ا في حياة تؤثر كبيرة أهمية من لها لما ،الحكومية غير المنظمات بوجود الدول من الكثير ترغب
 ،أو الثقافية أو غيرها ال حية أو تماعيةاالج أو االقت ادية الناحية من سواء والمجتمع واألسرة الفرد

 المنظمات بين حقوق هذه عمل مجاالت وتتراوحح، الرب إلى تهدف ال المنظمات هذه أن والسيما
 للمرضى والمعوقين، المساعدة وتقديم واإلغاثة، والمرأة، الخيرية، واألعمال والتنمية، والعدالة، اإلنسان،
 خلق تأهيلهم وتدريبهم  ومن ثم طريق عن العمل عن للمتعطلين نالعو  وتقديم التعليم، أنظمة وتطوير
 (2330مالوي، ) .وغيرها لهم، عمل فرص

 
وبشكل  ، اعتمدمدني قبل دخول السلطة الفلسطينيةمنظمات المجتمع القامت به ن الدور الذي إ

أ نش وقد ،ماتي، وتبعه التركيز على الدور اإلغاثي و الخيري والدور الخدأساسي على الجانب السياسي
مرت منظمات المجتمع المدني بثالث مراحل قبل نشوء السلطة  إذ، العديد من لجان الرعاية ال حية

 0202إلى عام  0260، امتدت المرحلة االولى من عام رتبطت جملة من األهداف لكل مرحلةوا
ومع  المستدامةة التنميلنظر لمفهوم وكانت أهداف هذه المرحلة االنشغال بالعمل السياسي إضافة ل

التنمية المقيدة  نشأ مفهومو  0200إلى عام  0202تطور هذه المراحل كانت المرحلة الثانية من عام 
امتدت من فقد ، أما المرحلة الثالثة لغل مفهوم التنمية من أجل ال مود، إضافة لتغفي ظل االحتالل

 (2332 ،مركز بيسان). قاومةنشأ مفهوم التنمية من أجل ال مود والمو  0220الى عام  0200عام 
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 من خالل حرية التجمع و التعددية ،االجتماعية التنمية في المدني المجتمع منظمات ساهمتقد و 
 ،قين وأسر السجناءاحو األمية والتأهيل ومساعدة المعبرامج م :مثل ،والتسامح وتنفيذ برامج عديده

الفقر من خالل تقديم المساعدات  عملت على محاربة وقدوكذلك ساهمت في التنمية االقت ادية 
اهمت منظمات المجتمع وكذلك س، الماليه للفقراء والمحتاجين وتقديم الخدمات لهم وزيادة فرص العمل

 وحمايتها البيئة على المحافظة في لإلسهام محددة برامج تبني: منها ،االت تنمويه عديدهالمدني في مج
وساهمت في تثقيف افراد  ،الطبيعة حماية وجمعيات، ةالبيئ على المحافظة جمعيات: التلوث مثل من

 الخدمات تدعيمو ، ورشات العمل في مواضيع متنوعه، وعقد المجتمع من خالل تنظيم المؤتمرات
 ال حية الرعاية مشاريع والعمل في ،الريفية المناطق الخيرية في ال حية البرامج خالل من ال حية
   (2330 مالوي،) .دفاع عن الحرياتل حقوق االنسان والفي مجاوعملت المنظمات كذلك ، األولية

 

 :وأنواعها المؤسسة مفهوم 2.2.1.2

 من التي يعمل المؤسسة مفهوم إدراك آخرون فيها يشاركه وظيفة أي في العامل المرء يستطيع 
 المفهوم وأهدافها، ويرتبط وضوح وظيفتها إدراك مؤسسة أي خدمات من للمستفيد يمكن خاللها، كما

 نظام اجتماعي"بأنها  المؤسسة، (2332)وعرف العدلوني عملها،  وطبيعة بالمؤسسة المناط بالدور
طار ومتداخلة،  تربطهم عالقات مترابطة الناس من مجموعة أنشطة بين عقالني، تنسيقي نسبي وا 

 اتذ وظيفية إدارية في وحدات محددة بهيكلية عالقاتهم مشتركة، وتنتظم أهداف تحقيق نحو يتجهون
 تلبية على وتعمل المنشأة، أو للمنظمة رديف م طلح والمؤسسة ،"والمسؤولية السلطة محددة خطوط

 (2332 ،العدلوني) .منظمة بطريقة اإلنسانية الحاجات
 

 على ويعمل حدود واضحة المعالم، وله بوعي، منسق اجتماعي كيان :"بـأنها (Robbins) يعرفها كما
 (2332 ،العدلوني)  ."أهداف مجموعة أو معين هدف لتحقيق دائم أساس

  

 :المؤسسات أنواع 3.2.1.2
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 اتجاهات في رئيسا دورا   تؤدي التي والمؤثرات العوامل من لمجموعة تبعا المؤسسات أنواع تتعدد
سوف أتناولها  تقسيمات  إلى المؤسسات اإلدارة علم في المخت ون قسم وقد وتخ  ها، المؤسسة
 : بالدراسة

 

 الهداف بحسب اتالمؤسس أنواع

 أو استخراجية سواء  ناعية نوعية ذات االقت ادية األهداف تكون :الصناعية المؤسسات -
 . تحويلية

 .الربح وتعظيم والشراء البيع بعمليات عالقة ذات األهداف تكون :التجارية المؤسسات -
 مطلوبةال الزراعة نوعية ضوء في أهدافها الزراعية المؤسسات وتحدد :الزراعية المؤسسات -

 .الت دير ومجاالت
 هذه تحددو  المالية، ا  لألوراقسوق أو ا  بنوك أو عقارية مؤسسات وتكون :المالية المؤسسات -

 .هاومجال عملها نوعية بحسب أهدافها المؤسسات
 . والموا الت كال حة خدمية نوعية ذات األهداف وتكون: الخدمية المؤسسات -

 

 الملكية بحسب المؤسسات أنواع

 كالنقل عامة قطاعات إلدارة للدولة المؤسسات هذه وتتبع: حكومية امةع مؤسسات -
 . واالت االت والموا الت،

 هذه تكون أن يمكن كما أشخاص، مجموعة أو لشخص بعوتت :ليةأه أو خاصة مؤسسات -
 .األهلي العمل مجاالت من مجاال تدير خيرية جمعيات المؤسسات

 كقطاع خدماتها بعض تخ يص إلى ماتالحكو  بعض تلجأ :معا نفع ذات خا ة مؤسسات -
 الخدمة تقديم على تعمل كبرى لشركات المؤسسات هذه وتتبع وغيرها، والطاقة االت االت

 . المخت ة الحكومية الجهة مع بالتنسيق ،تقررها رسوم مقابل

 
و )أنواع المؤسسات، فقد  نف العدلوني وآخرون  المؤسسات إلى مؤسسات إنتاجية ونذكر هنا كذلك 

وهي المؤسسات التي ال )، ومؤسسات خدمية (ي المؤسسات التي تختص بإنتاج سلعة أو سلع معينةه
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، وفي كلتا الحالتين يمكن أن (تقوم بإنتاج سلع مادية، ولكنها تقدم خدماتها لقاء الح ول على مقابل
 (2332 ،وأخرون ،العدلوني. )تكون تابعة للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المشترك

 
تمارس نشاطا  اقت اديا  ويمكن أن تكون تابعة للقطاع  أخرىية أو اجتماعية أو سياسية، و مؤسسات دين

وما يهمنا هو ت نيفها إلى مؤسسات حكومية وخا ة، بالنسبة . الحكومي أو الخاص أو التطوعي
 (2300 ،الكساسبة)  .للحكومية، ووفقا  لما جاء بأعاله، ت نف إلى إنتاجية ومؤسسات خدمية

 

 المنفعة بحسب المؤسسات أنواع

 مؤسسات تحقق فهناك تحققها، التي األساسية المنفعة اعتبارات ضوء في المؤسسات تقسيم ويمكن
 ورابعة لجمهورها، تحقق المنفعة وثالثة ألعضائها، منفعة تحققثانية لها،  المالكين أل حابها المنفعة
 (2331 المجيد، وعبد فليه،( . عام بشكل للجمهور المنفعة تحقق

 
 :تاريخ إنشاء المؤسسات في فلسطين 2.2.1.2

 
 03و وهي خمس مؤسسات، 0200أنشئت قبل عام  التي ن تاريخ تأسيس المنظمات غير الحكوميةإ

والقليل منها مؤسسات من المنظمات غير . 0260مؤسسات بعد عام  0و ،0260مؤسسات قبل عام 
ئيلي، وهي تشكل غالبية المؤسسات األهلية الفلسطينية الحكومية التي ظهرت بعد االحتالل اإلسرا

 (0222 ،سياأواالجتماعية لغربي اللجنة االقت ادية ) .حاليا  
  

، كان الفلسطينيون في األرض المحتلة في الضفة الغربية وقطاع 0260عام فبعد االحتالل اإلسرائيلي
دماتي، ومؤسساته المدنية التي غزة يشكلون مجتمعا له جذوره في األرض، واقت اده، وقطاعه الخ

، مما أفسح االحتالل اإلسرائيليضد عملت جنبا إلى جنب مع المنظمات السياسية السرية في الكفاح 
المجال لنمو سلسلة من المنظمات الشعبية التي تحاول إجراء تغييرات في النظام االجتماعي 

معيات الرعاية، والرابطات التطوعية، وكانت النتيجة هي تأسيس عدد كبير من ج. واالقت ادي القائم
ونقابات العمال، ومراكز البحوث، والمستو فات، والكليات، ومراكز المعلومات، واألطر النسوية، 
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البديري، ) .مدني الفلسطيني ومحاوالت تشويههبالرغم من إعاقة االحتالل االسرائيلي لتطور المجتمع ال
0220) 

 
لفلسطينية، خالل الفترة الماضية، الربط بين األهداف الوطنية في ستطاعت المنظمات األهلية اإوبهذا 

مقاومة االحتالل اإلسرائيلي وبين األهداف التنموية في تقوية المجتمع المدني، وذلك بواسطة تقديم 
 (0222 ،واالجتماعية لغربي اسيااللجنة االقت ادية ) .الخدمات النوعية في شتى مجاالت الحياة

دور  ازداد فقد تغير مضمون العمل التنموي الفلسطيني، وبالتالي (أوسلو)فاق أما بعد توقيع ات
فقد زاد التركيز على موضوع التنمية البشرية والديمقراطية والعدالة . المنظمات األهلية الفلسطينية

 شتراك المرأة الفلسطينية فيإضافة الى التركيز على ضرورة وبناء المجتمع المدني، باإل ،االجتماعية
كافة جوانب العملية التنموية وضمان مشاركتها في التخطيط والتقييم، عالوة على التنفيذ، وضمان 

ي االحتياجات الخا ة في المجتمع و تخاذ القرار، وكذلك حماية حقوق المعاقين وذإو ولها الى مواقع 
 .الفلسطيني

 
قتضى ذلك تشكيل إوقد . هليةإن المرحلة السياسية الجديدة تقتضي تعزيز التنسيق بين المنظمات األ

ئتالفية التي تحاول أن تضع أسسا للتنسيق شبكة المنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات اإل
  (0222 ،واالجتماعية لغربي اسيااللجنة االقت ادية ) .تتالءم مع المرحلة االنتقالية الحالية

 
 :الدراسات السابقة :المبحث الثاني 2.2

 
 كثير من على الضوء تلقي السابقة والدراسات البحوث أن على العلمي بالبحث تغلينالمش يتفق معظم

  ياغة أسئلة الدراسة مثل المختلفة، بحثه بإجراءات يتعلق فيما دراسته في الباحث تفيد التي القضايا
 .اإلح ائية المعالجة وأساليب المستخدمة، واألدوات الدراسة، عينة وتحديد وفروضها،

 
 فمن معظم البحوث، في البدء نقطة السابقة والبحوث للدراسات الواعيةلدراسة التحليلي الناقدة وتتمثل ا

 إختبار أو يعيد العلمية، قيمتها لها جديدة متغيرات يدخل أن الباحث يستطيع الدراسات هذه خالل
 .حديثة أو قديمة مجاالت في الباحثون إليها تو ل التي النتائج بعض

 
 تمكن إذ العلمية، البحوث في رئيسية مرحلة يعد السابقة الدراسات إلى الرجوع نإ هنا القول ويمكن
 تناولوا الذين السابقين الباحثين قبل من إليها التو ل تم التي النتائجإلى  من التعرف الباحث
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ن دراسته، بموضوع  لة وذات موضوعات مشابهة  مزيدا  من يبعث الدراسات هذه مثل إلى الرجوع وا 
  .الدراسة بموضوع ب اراإلست

 
 والنتيجة وأهدافها كل منها موضوع موضحة ،ال دد هذا في دراسات أولية بتناول قمنا ذلك ضوء وفي
موضوع  تناولت التي الدراسات لبعض من عرض يأتي فيما و ةحد على دراسة كل إليها تو لت التي

 :فلسطينيةاألغوار ال
 

 :الدراسات العربية 1.2.2
 

 (2212)دراسة نحاس
ستراتيجيات الضم إسرائيل والغوار بين المفهوم" "بعنوان  " المني وا 

وكما  ،ياسات االسرائيلية تجاه األغوارفي ف لها األول خلفية عامة عن األغوار والسالدراسة عرضت 
والتي ترتكز على ضرورة إبقاء السيطرة اإلسرائيلية على الحدود مع األردن  (ألون)ذكرت أيضا خطة 

إستراتيجية مع بقاء الدولة يهودية من  -حقق الدمج بين حلم سالمة البالد من الناحية الجيولكي يت
ناحية ديمغرافية، ويتطلب هذا حوض نهر األردن حدودا  شرقية للدولة اليهودية وهذا عمليا أهم ما جاء 

منذ وباالضافة الى وجود عسكري بواسطة نقاط استيطانية؛ ف. 0260عقب حرب  (ألون)في خطة 
 ،وهي تحتكر وتدمر وتستهدف م ادر مياه المنطقة 60احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية عام 

ينت وب ؛ت حرإلى  هاوتحويل لف الدونمات من األراضي المزروعةالآوهذا كله تسبب في تدمير 
 زيةأبار وسرقت م ادر المياه المعتمدة على األبار اإلرتوا 2يب ر الدراسة أن إسرائيل قامت بتخ

كما ح ل في األغوار الشمالية، ما أضطر المواطنين والمزارعين هناك لالنتفاع من مياه  هاوتجفيف
 .لسد احتياجات الزراعة (ميكروت)شركة المياه االسرائيلية 

 
موقف حكومة  :األغوار ومنها منذكرت الدراسة في ف لها الثاني مواقف الحكومات االسرائيلية  وكما

على خريطة جديدة  02/02/2332اء فيها م ادقة مجلس الوزراء االسرائيلي في والتي ج (نتنياهو)
 22مستوطنة، منها  23للمناطق ذات األولوية الوطنية في إسرائيل، وتقرر منح اعتمادات إضافية ل

ل والسلطة الفلسطينية تحت غطاء تقع في منطقة األغوار، وجاء في الدراسة أن المباحثات بين إسرائي
كدت للفلسطينيين الموقف االسرائيلي المتعنت حول بقاء السيطرة االسرائيلية على منطقة ني، أدر أ

األغوار الفلسطينية في أي إتفاق مستقبلي بين الجانبين يأخذ بعين اإلعتبار الوجود المدني والعسكري 
غوار منطقة ة األقوتعد منط. ال تعتبر المستوطنات مشكلة أمام الحلول السياسية إذت حيحا  للحدود، 
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في حين تعتبر األغوار حزاما واقيا للقدس من هجمات ". بيسان و حراء النقب"توا ل جغرافي بين 
عسكرية من الناحية الشرقية بالنسبة السرائيل؛ وبينت هذه الدراسة األهمية السياسية االستطانية 

وار من منظور إسرائيل لألغوار من منظور إسرائيل، وكذلك بينت الدراسة األهمية االقت ادية لألغ
وكذلك بين الدراسة االستنزاف االسرائيلي لحوض نهر األردن وأن االستنزاف غير من طبيعة المنطقة 

مما أدى  ؛إذ يتعرف حوض نهر األردن إلى عمليات نهب وتغيير مالمح من قبل االحتالل االسرائيلي
ت التي فرضتها إسرائيل على نهر إلى قطع او ال  جريانه الطبيعي، وكما بينت الدراسة اإلجراءا

مليون متر  213األردن التي حرمت الفلسطينيين من حقهم في ح تهم من موادر مياهه المقدرة ب 
 .مكعب والتي تم االستيالء عليها كليا  في مطلع الستينات

 
ه على لقيود االسرائيلية المفروضوكذلك بينت الدراسة معاناة الفلسطينيين للو ول إلى الماء بسبب ا

مليون متر مكعب من الماء كل  10ستخدام المياه، إذ أن المسموح بإستخدامه هو ما يعادل تقريبا  ا
سنة كما وذكرت الدراسة في ف لها الثالث بعض المواقف االسرائيلية الداعية لالحتفاظ باألغوار 

سرائيل الحيلولة دون توسع الدولة الفلسطينية ال :ومنها ،واالعتبارات الكامنة خلفها قادمة بإتجاه األردن وا 
ائيل وكذلك الحفاظ على العمق اإلستراتيجي إلسرائيل، وأن األغوار منطقة تطوير مدني ضروري إلسر 

بأن  من يرى للمقايضة التفاوضية في القضايا النهائية وهناك أيضا  رؤية وأن األغوار كذلك ورقة
ن إخالاألغوار جزء م ستوطنات يعود بآثار سلبية بعيدة األمد والتي الم ءن أرض إسرائيل الكاملة، وا 

ستؤدي الى إنقسام المجتمع اليهودي االسرائيلي وكما أن اإلنسحاب سيعكس حالة من الضعف في 
 .مواجهة الشعب الفلسطيني

 
 ،ذكرت الدراسة في ف لها الرابع بعض المواقف المعارضة لبقاء األغوار تحت السيادة االسرائيليةوكما 

الفلسطينية بإتجاه األردن، وأن األغوار قد  ةت الكامنه خلفها ومنها الخوف من تمدد الدولواالعتبارا
 .تتحول الى عائق في حالة المواجهة

 
كما وجاء في الف ل الخامس من الدراسة المبادئ االستراتيجية االسرائيلية والتي تعتبر أن األغوار 

هو تحقق األهداف االسرائيلية في سلب المياه  مناطق إستراتيجية ومن أهم ما جاء في هذه المبادئ
وأنه ال يوجد إجماع وطني إسرائيلي حول بقاء األغوار تحت . العربية السيما المياه المخ  ة للزراعة

السيادة اإلسرائيلية وأن هناك وجهات نظر متوازية داخل المجتمع االسرائيلي حول مسألة الضم 
عليه أن يشدد على أن إتفاقية سالم حقيقية مع الفلسطينيين  واالنسحاب والموقف الفلسطيني الرسمي

 .توفر عالقة طبيعية بين الطرفين، وتقلل من دوافع التخوف األمني اإلسرائيلي
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واالستنتاج األخر ان هناك محاولة مثبتة من الجانب االسرائيلي لربط وضعية القدس داخل إسرائيل 
 .ببقاء األغوار تحت السيطرة اإلسرائيلية

 
 
 

 (2300)دراسة التميمي
 ."االسرائيليه على المن المائي الفلسطيني اثر السياسة المائية" بعنوان 

ثرها على األمن المائي الفلسطيني، مع أسرائيلية و السياسة المائية اإل إلىالتعرف  علىهدفت الدراسة 
 .لى يومنا الحاليإن عشر قرن الثاممكانية قيام وطن قومي لليهود في فلسطين أواخر الإبداية  فكرة  

 

 ن من تطوير م ادر مياههم  حسبسرائيلية منعت الفلسطينييإلوامر العسكرية اأظهرت الدراسة أن األ
 الضفة الغربية لخدمة المستوطنات وقامت اسرائيل بحفر عشرات اآلبار الجوفية داخل حدود. حاجاتهم

خل وتقوم ببيعها للفلسطينيين دا ،بارمن هذه اآل 0م يينمال 03والتي تضخ إلسرائيل ما مجموعه 
ستخدام المواطن إأ بح يفوق دام المستوطن اإلسرائيلي للمياه ستخإن متوسط إ. الضفة الغربية

أ بحت هذه المستوطنات تشكل م ادر لتلويث األرض والمياه ، و ضعافأالفلسطيني بسته 
ستخدام األرض إالجة او مععن طريق نضح المياه العادمة غير ال أكانت ذلك الفلسطينية سواء

 سرائيلي إال انرف الفلسطيني واإلتفاقيات الموقعة بين الطورغم اإل، لنفاياتهم ال لبة مكباتٍ الزراعية 
 .  ئي تطويري في األراضي الفلسطينيةسرائيل ما زالت لها الكلمة الف ل في أي نشاط ماإ
 

وي ادر ويعزل حوالي   ،كم 021يمتد بطول  والذي ضم والتوسعاء جدار الوازداد  األمر سوءا   بعد بن
خلفه كانت تخدم المواطن  ةبئرا  جوفي 26مما أدى الى إلحاق  ،من أراضي الضفة الغربية 2كم 0333

في   0من ييمال 0تج هذه اآلبار ما معدله حتالل حيث كانت تنوالتي تم حفرها قبل اإل ،الفلسطيني
لى تراجع المساحات إدى أاألمر الذي  لفلسطينيونمن مجمل ما يستخدمه ا% 23السنه أي حوالي 

سلبية على األوضاع  ا  ثار آوكما ان الجدار سيترك  ،المروية بسبب م ادرة م ادر مياه الري
منية أعتبار مساحات شاسعة مناطق إن إلهذه التجمعات وبالنسبة لألغوار ف جتماعيةقت ادية واإلاإل

 . التي تشكل مساحة كبيره من مساحة األغوارستغالل هذه األراضي إفلسطينين من حرم ال
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 بح أو  ،سرائيلإلى أن السياسة المائية االسرائيلية جعلت الفلسطينيين تحت رحمة إوخل ت الدراسة 

 . (ميكروت)سرائيلية ركة المياه اإلعتماد الفلسطينيين  على ما يتم شرائه من شإ
لمائية  المهمة التي يجب األخذ بها لضمان ستراتيجية اركزت الدراسة على مجموعة من القضايا اإل

 :وهي تتمثل باآلتي ني عند توقيع االتفاقية النهائيةاألمن المائي الفلسطي
 

 في السيطرة على  االرتباط الوثيق بين موضوع المياه والسيادة الوطنية وكينونة الدولة، وحقها
 . نيةالتعاون يتم على المياه المشتركة وليس الوطف م ادرها المائية

  االرتباط الوثيق بين موضوع المياه وقضايا الحل النهائي األخرى، فهناك ارتباط عضوي بين حل
 . قضية الالجئين والنازحين والمياه

 رة وفقا للقانون الدولي واإلدا ،والمجاورة ،والتخزين ،حقوقنا في نهر األردن تشمل حق االستفادة
 . باالتفاقيات الدولية المشابهة واقتداء  

 طالع على تجارب الدول األخرى في مفاوضات المياه المشتركة، لتزويد المفاوض الفلسطيني اإل
 . بحجة قانونية وسياسية مشابهة

  لى فرضها على الجانب الفلسطيني إسرائيل إرفض سياسة األمر الواقع المائية التي تسعى. 
 ن في الجوانب القانونية على الجانب الفلسطيني االستعانة بخبراء محليين وعالميين متخ  ي

 .والفنية 
 

ليات تضمن توفير كميات مياه مالئمة للفلسطينيين مع العمل الدؤوب آأو ت الدراسة بتطوير تقنيات و 
 .سترداد الحقوق المائية الفلسطينية المسلوبة في المياه السطحية والجوفيةإعلى  وبشكل موازٍ 

 
  (2300)دراسة مرعي 

نتداب البريطاني وصوال باإل  المائية في فلسطين من العهد العثماني مروراً  مراجعة التشريعات"بعنوان 
 ."سرائيليحتالل اإللى اإلإ

تداب نوخا ة في عهد اإل ،ستفادة من تاريخ تطور التشريعات المائيةلى اإلإهدفت هذه الدراسة 
، وتكثيف قضايا المياهلعلمية المتخ  ة في ، باإلضافة إلى توفير المواد االبريطاني والحقبة األردنية
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، وتسليط الضوء لها من أهمية في األيام الحالية الدراسات المتعلقة بالتشريعات المائية االستراتيجية لما
فمن الضروري أن نجمع كل المعلومات الممكنة  ؛عليها  للمجتمع الدولي من وجهة النظر الفلسطينية

 .نتها القوى التي حكمت فلسطين منذ مئات السنيننظمة التي سعن اللوائح والتشريعات والمراسيم واأل
نتداب نظمة المائية بدأ في عهد اإلهتمام بالتشريعات واللوائح والمراسيم واألن اإلاوتشير الدراسة 

ق بأهميتها بين األنظمة ردني، وقد اتخذت هذه التشريعات أشكاال كثيرة فيما يتعلالبريطاني والحكم األ
مع " االهتمام والرعاية لتطوير خطط المياه وتنفيذها: "، منهاأرضية مشتركةلكن كان لها ، و المختلفة

نتداب البريطاني كان هدف اإل :فعلى سبيل المثال. هم في كل نظامختالف طفيف في تحقيق أهدافإ
ى تطوير المجتمع في ، في حين أن الحكم األردني كان يهدف إلمع الضرائب من هذه الخطط المائيةج

بعين  خذاأ ،، وتوفير المياه لجميع مستويات المجتمعوخ و ا الدور االجتماعي ،جميع الجوانب
 .، ومواكبة التقدم والتطور التكنولوجياالعتبار التنمية ال ناعية

 
، أن المراسيم والتشريعات التي ا درتها ل االسرائيلي فقد أظهرت الدراسةلى مرحلة االحتالإوو وال 

نوعها على جميع الموارد المائية في فلسطين وذلك من خالل  وفرت لها عنا ر تحكم فريدة من
، ومباشرة 0260لألراضي الفلسطينية في عام  األوامر والقرارات العسكرية التي  درت بعد احتاللها

، سيطرة على تموين المياه وتوزيعهافهذه المراسيم سمحت لدولة االحتالل ال.  بعد إعالن دولة إسرائيل
تراخيص الالزمة لتنفيذ خطط المياه واستخراجها، فضال عن الضرائب والرسوم كذلك الت اريح وال

نشاء وتنفيذ غالبية خطط المياه التي  ممها إوغيرها من القضايا ذات ال لة بالمياه، باإلضافة إلى 
 . خطة تجفيف بحيرة الحولة وخطة نقل المياه من طبريا الى النقب :ها، مثلو مهندس
 

 اظى ان الماء يشكل عامال هاما في تنمية المجتمع وعن را أساسيا في الحفوقد خل ت الدراسة ال
وان االحتالل اإلسرائيلي يسيطر باحكام على هذا العن ر للحفاظ على  ،على الحياة الكريمة واالزدهار

الطاقة بشكل مستمر ومنع المجتمعات المحلية الفلسطينية من التطور واالزدهار منذ قيام دولته وحتى 
 .األيام هذه

 
 (2300)دراسة جراد

 . "تحديات المن البيئي في أريحا والغوار"بعنوان 
 الشعب الفلسطيني هدفت الدراسة الى تشخيص واقع بيئة أريحا واألغوار ذات المكانة الحيوية لحاضر

 :سلة الغذاء الوطني والم در المهم لت دير المحا يل الزراعية ذات القيمة االقت اديةو  ،هومستقبل
المنطقة الحدودية وبوابة فلسطين الشرقية و (. واألزهار والحمضيات والخضار الموز والنخيل والورود)
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وللمحافظة عليه . التنوع البيئي الفريد من نوعه ذيوالموقع السياحي األثري التاريخي والديني والبيئي 
و داخلية وسياسات يجب ان تسلط الضوء على ما يتعرض له من تلوث وتدهور جراء عوامل طبيعية 

 . وتأثيراتها على األمن البيئي بالمنطقة ها،وممارسات االحتالل االسرائيلي
 

التي تمثل اخفض منطقة مسكونة في  هاومميزات ظهرت الدراسة خ و ية بيئة أريحا واألغوارأوقد 
روية تمثل مو  وذات مناخ مالئم للزراعة وبها اراٍض زراعية خ بة كبر دفيئة طبيعية ألم كونها العا

، نطقة السياحية والدينية واألثريةثلث األراضي المروية في الضفة الغربية، باإلضافة الى قيمة الم
 .ية للدولة الفلسطينية المستقلةومكانتها االستراتيج

 
 :تييحا واألغوار على النحو اآلبينت الدراسة العوامل  المؤثرة على بيئة أر كما 

 : عوامل طبيعية
 .الحركات التكوينية المحاذية لمنطقة حفرة االنهدامطبيعة األرض و  .0
 (ملمتر 133/ملمتر سنويا باستثناء العوجا233-013)المعدل المنخفض لهطول األمطار .2
وارتفاع مستوى التبخر وتأثير عوامل التعرية والتجوية وانجراف  ،اختالف درجات الحرارة .0

 .التربة
 ات والحشرات العابرة والمارة بالمنطقةالحيواناض واآلفات المنقولة من الطيور و األمر  .0

 
 :عوامل داخلية 

ضعف التخطيط في استثمار األراضي والتوسع السكاني واالستيطان العشوائي دون مراعاة  .0
 .متطلبات البيئة

تلويث الهواء والتربة والمياه الجوفية جراء استخدام المبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية  .2
 .والمخ بات الزراعية

 .خلص غير ال حي وغير اآلمن للنفايات ومياه المجاري وال رف ال حيالت .0
 ضعف الوعي العام ألهمية التنوع البيئي والمحافظة على البيئة .0
 .غياب التشريعات الضرورية لضمان األمن البيئي وضعف الرقابة على تطبيق النافذ منها .1

 
 :على األمن البيئي في أريحا واألغوارحتالل اإلسرائيلي المؤثرة  العوامل الخارجية و ممارسات اإل

عدم ايالء دول اإلقليم المشاطئة لنهر األردن والبحر الميت االهتمام الكافي لألمن البيئي في  .0
 .األغوار



51 



وتحويله إلى قناة للمياه الملوثة  ،تجفيف نهر األردن نتيجة استنزاف مياهه ومياه روافده .2
وم ادرة مساحة واسعة من أراضي الغور  ،وتخ يص شريط أمني على طول حدوده الشمالية

 .عسكرية وأمنية مغلقة يواعتبارها أراض
 

جدار الف ل العن ري المقترح الذي يستولي على األرض ويعزل األغوار عن نهر األردن  .0
 .ومناطق أخرى

 .والمناطق الحيوية إقامة المستوطنات والتوسع االستيطاني على حساب األراضي الزراعية .0
التامة على الينابيع وم ادر المياه واآلبار االرتوازية والتحكم بكمية المياه التي السيطرة شبه  .1

يتمتع المستوطنون في األغوار )تضخها اآلبار للسكان الفلسطينيين وتخ ي ها للمستوطنين
 (.بمخ  ات مياه تعادل ثلث استهالك المياه من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية

شمالية للبحر الميت، الشواطئ ال: ق السياحة والمحميات الطبيعيةناطالسيطرة على معظم م .6
 .وادي موسى وغيرهاو ، “ العماد وق ر اليهود“ المغطسو ، مغر قمرانو ، وادي القلطو 

 .وترحيلهم بالقوة همومضارب وهدم بيوت البدو ،واستغالل األرض ،منع الفلسطينيين من البناء .0
، وفتح مجاري دة الكيماوية والمخ بات الزراعيةألسماالستخدام المفرط للمبيدات الحشرية وا .0

مكبات   المستوطنات واستخدام ،ال رف ال حي على مناطق فلسطينية مأهولة بالسكان
 . ألراضي الزراعية والمياه الجوفيةمفتوحة تؤدي الى تلوث التربة وا

 .إقامة الشوارع االلتفافية على حساب األرض الزراعية .2
 . طماع االسرائيلية المتوا لة والتي تستهدف منطقة اريحا واألغوار وحذرت الدراسة من األ

 
 :تيةالى التو يات اآل الدراسة وخل ت
دعوة المؤسسات الرسمية والشعبية ذات العالقة بالبيئة لوضع خطة وطنية متكاملة لمواجهة  -

 .تحديات األمن البيئي في أريحا واألغوار من منظور مفهوم األمن الشامل

 لسياسة الوطنية الزراعية للتحول نحو الزراعة النوعية المالئمة لبيئة أريحا واألغوارا تشجيع -
 ،وخا ة األنواع ذات القيمة االقت ادية والبعد االستراتيجي لالقت اد الوطني ودعمها

، مع استمرار زراعة الورود واألزهار زة ذات القدرة التنافسية العاليةف النخيل المميا نأك
مشهورة بنوعيتها ونكهتها ورائحتها وهي أ ناف الخضار والموز الريحاوي مضيات و والح

 .المميزة
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، سياحة األثرية والدينية والبيئيةدعوة المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص لالهتمام والعناية بال -
 على والعمل والعمل على االرتقاء بالبنية التحتية لألماكن السياحية ونوعية الخدمة المقدمة فيها

ترويج الثروة السياحية األثرية التاريخية والدينية والبيئية على المستويات الوطنية واإلقليمية 
 .والدولية

إعادة إحياء وتنشيط المر د الحضري بالتعاون والشراكة بين جامعة القدس واألكاديمية  -
أول الفلسطينية للعلوم األمنية ووضع أ حاب القرار ب ورة مؤشرات الر د الحضري أوال ب

الستدراك السياسات واإلجراءات المتبعة واالرتقاء بمستوى التخطيط الوطني على  عيد 
 .الزراعة والمياه والعمران

دعوة دول الجوار المشاطئة لنهر األردن والبحر الميت وروافده التباع سياسات تحافظ على  -
عادة الحيا ة لها كقيمة إنسانية هذه الثروة التاريخية والعمل على الحد من التلوث الجاري وا 

 .مميزة

دعوة المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمواطنين لالهتمام باستخدام الطاقة الشمسية  -
 .لما لها من فوائد في الحد من التلوث وتوفير المقدرات ،المميزة في أريحا واألغوار

لى المستوى دعوة سلطات الحكم المحلي والمجالس البلدية والقروية في أريحا واألغوار وع -
الوطني لتوفير حلول ناجعة لمياه ال رف ال حي والمجاري وتوفير أماكن مناسبة للنفايات، 

 .والعمل على تشجيع إعادة استخدامها وت نيعها

جراءات االحتالل العسكرية واألمنية وأطماعه بضم  - مواجهة سياسة االستيطان اإلسرائيلية وا 
 ،ار التمسك باألغوار والخالص من االستيطان فيهااألغوار بسياسة وطنية ممنهجة، مع استمر 

في إطار أي حل نهائي لما تشكله من أبعاد وأهمية حيوية واستراتيجية لدولة فلسطين 
  .المستقلة
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  (2300)واسحق0 دراسة عنبوسي

 . "واقع وتحديات المياه في وادي الردن"بعنوان 

وتق ي دور االحتالل االسرائيلي  ،ع المياه في وادي األردنواق إلىكان الهدف من الدراسة التعرف  لقد
وايضا تسليط الضوء على انعكاسات ذلك على الوجود الفلسطيني  ،في السيطرة على مياه وادي األردن

همية المياه في الفكر ال هيوني وان دولة اليهود قائمة على أوبينت الدراسة كذلك  ،بوادي األردن
، وان سياسة االستيطان أخطرها مظاهر استنزاف المياه في وادي األردن، اساس األمن والمياه معا

وتقع معظم هذه المستوطنات ، تشكل غالبية المستوطنات الواقعه في وادي األردن على قطاع الزراعةو 
بار االرتوازية وعلى جميع بالقرب من م ادر المياه وتسيطر هذه المستوطنات على الينابيع واآل

بوادي األردن مما يشكل عامل ضغط على المزارع الفلسطيني في األغوار الفلسطينية م ادر المياه 
عن طريق  ،بار االرتوازية الفلسطينيةوذلك من خالل تجفيف اآل، بعدم قدرته على توفير م در للري

وحرمان المواطن الفلسطيني من ، اكبر من اآلبار االرتوازية للمواطنين الفلسطينين عمقالحفر على 
دون أخذ االذن المسبق بموافقة االسرائيلين والتي تأتي معظمها  وحفرها ميم آبار ارتوازية جديدهتر 

مر الواقع على وبينت الدراسة كذلك ان االحتالل االسرائيلي يعمل على تكريس سياسة األ ،بالرفض
ة لتعزيز لغربيمن خالل ممارساتها المستمره منذ أربعة عقود الحتاللها الضفة ا، منطقة وادي األردن

 .تواجدها في وادي األردن
  

همية خا ة لدى جميع أطراف أهم ماجاء في نتائج هذه الدراسة ان منطقة وادي األردن تحتل أو 
لى تعزيز إفيسعى الجانب الفلسطيني ، لما تشكله من منطلقات مهمة لدى كل طرف، ال راع بفلسطين

 الى االحتفاظ بوادي األردن لدواعٍ سرائيل إسعى ت ، في حيناطن الفلسطيني بوادي األردن مود المو 
 .ي حرب مستقبلية قادمة من جهة الشرقأوترى بأن وادي األردن يشكل لها خطا متقدما في ، أمنية
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تكون من خاللها قادرة ، في تحقيق قيام دولة فلسطينية ،وتشكل المياه أهم مطلب للسلطة الفلسطينية
ة ال عد لدى الجانب وادي األردن يشكل أهمية على كاف ال سيما أن ،على التحكم بمواردها

وخزان مياه ، لخارجيوممرها البري الوحيد الى العالم ا، يعتبر سلة غذاء الضفة الغربيةو  ،الفلسطيني
سرائيل تعزز من تواجدها في إوكذلك يرى الباحث ان ، تتعدد م ادر المياه ووفرتها ، إذالضفة الغربية

والضغط على المواطنين ، ستمرار في م ادرة األراضيستيطان واإلتكثييف اإلوادي األردن عن طريق 
جراءات بدأت منذ عام راضيهم من خالل سلسة من اإلأجبارهم على ترك الفلسطينين بوادي األردن إل

ي أجماع من قبل جميع األحزاب السياسية االسرائيلة ان إوهناك كذلك  .وهي مازالت مستمرة 0260
بقاء أجزاء من الضفة الغربية تحت سيطرة االحتالل االسرائيلي وعلى رأسها إيجب  حلول مستقبلية

ثناء جولته أ (بنيامين نتنياهو)ولعل مايعزز ذلك خطاب رئيس الوزراء االسرائيلي ، منطقة وادي األردن
يفة بأن وظ، همية المياه بالنسبة لالستيطان بوادي األردنأويستدل كذلك على . األخيرة في األغوار
 ةرورية لالستيطان بدروه يشكل سيطر ن المياه ض، وا  ة لمياه وادي األردن هي تبادليةاالستيطان بالنسب

 .على م ادر المياه في وادي األردن
 

 (2332)حامد دراسة

  ."إستراتيجية تطوير الهيئات المحلية في منطقة أريحا والغوار" بعنوان

ريحا واألغوار من خالل مراجعة ألمحلية في منطقة هدفت هذه الدراسة إلى تعرف واقع الهيئات ا
مراحل تطور للهيئات المحلية في فلسطين في الفترات السابقة وتحليل وتقييم الواقع الحالي لهذه 

تضمنت الدراسة تقييم الواقع الحالي للهيئات المحلية في منطقة اريحا واألغوار في ظل . الهيئات
وال عوبات التي تواجهها، ووضع مقترحات الستراتيجية مستقبلية وتحديد المعيقات  ،الظروف القائمة

لتنمية والتطوير جل النهوض بمستوى الهيئات المحلية وتعزيز دورها ومساهمتها في عملية اأمن 
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود مركزية في النظام اإلداري للهيئات المحلية وتعدد . لمنطقة الدراسة

ووجود عدد كبير للهيئات المحلية، وكذلك عجز الهيئات المحلية عن أداء دورها المستويات اإلدارية، 
مة قانون الهيئات ءجهة أخرى أظهرت الدراسة عدم مال ومهماتها وتلبية احتياجات المواطنين، من

فر المرونة الالزمة لمواجهة اللواقع الحالي في منطقة الدراسة وعدم تو  0220المحلية الفلسطينية لعام 
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إعادة التقسيم  :وقد خل ت الدراسة إلى عدد من التو يات، أهمها. مختلفةتطورات والتحديات الال
وتشكيل مجلس  ،عتبار المنطقة إقليما جغرافيا مستقال إداريا ومالياإاإلداري والجغرافي لمنطقة الدراسة ب

ون مهمته التخطيط إقليمي واحد للمنطقة يضم كافة الهيئات المحلية في منطقة أريحا واألغوار وتك
كذلك أو ت الدراسة بضرورة مراجعة . والتنفيذ للسياسة العامة ومشاريع التطوير والتنمية في اإلقليم

مكانية  ياغة قوانين ووضع لوائح تفسيرية جديدة وتشريعات وأنظمة تشرع  القوانين الحالية وا 
فيما يتعلق بتشكيل مجلس إقليمي  ةالتو يات اآلتية والمقترحات والنتائج التي تضمنتها الدراسة خا 

وأخيرا ، أو ت الدراسة بالعمل على تقليص المركزية اإلدارية للسلطة المركزية من . إلقليم األغوار
خالل إعادة  ياغة دور وزارة الحكم المحلي بحيث يكون إشرافيا ورقابيا فقط على الهيئات المحلية، 

 .ال تفويضهان ال الحيات إلى السلطة المحلية ودعم الالمركزية اإلدارية عن طريق نقل جزء م

 
 (2330)دراسة مالوي

 ".التنمية في المدني المجتمع منظمات أهمية"بعنوان  

 عملية وأهميته في المدني المجتمع قطاع عن نظرية خلفية إعطاء إلى رئيس بشكل الدراسة هذه تهدف
 ثالثة من األهمية سيكون هذه تناولو  ،والخاص العام :القطاعين من كل مع شراكته خالل من التنمية
او  .أخرى تنموية وجوانب قت ادي،اإل و جتماعي،اإل :هي تنموية جوانب  أهم مناقشة سيتم أيض 

 هذا تشجيع في قد تسهم التي االقتراحات بعض تقديم مع القطاع هذا تواجه التي الرئيسية المشاكل
ا وسيتم .األفضل بالشكل دوره ألداء هوتحفيز   القطاع  هذا في الدول لتجارب بعض التعرض أيض 
المجتمع  منظمات أهمية حول العربية باللغة االقت ادي األدب غناءإ في الدراسة هذه وتسهم .المجال
 .باللغة العربية البحوث من المزيد إلجراء المستقبل في الباحثين يساعد قد مما التنمية، في المدني
س مجرد اإلحسا من المدني المجتمع قطاع دور في طرأ لذيا التحول إلى الحديثة الدراسات وتشير
 عليها والتي الحكومة :هما طرفين على المسؤولية تقع وهنا .المجتمع في التنمية إحداث إلى المباشر
 قطاع هو اآلخر والطرف بشكل أفضل، بدوره للقيام القطاع هذا يحفز بما ،وتشريعاتها قوانينها تحديث
 .دائمة م ادر تمويل عن جدي ا البحث عليه لذيا نفسه المدني المجتمع
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 .(0200)دراسة سلطة وادي الردن 
عتماد على م ادر المياه ، وزيادة اإلتهاوزياد هدفت هذه الدراسة الى إدامة م ادر المياه التقليدية

ص في غير التقليدية، إدامة ورفع كفاءة أنظمة الري في وادي األردن، والعمل على إشراك القطاع الخا
إدارة مياه الري، وحماية األراضي في وادي األردن لألغراض السكنية والزراعية وال ناعية والسياحية 

لعام  00وفقا لقانون تطوير وادي األردن رقم  0200أسست سلطة وادي األردن عام  فقدواالستثمارية، 
حيات واسعة للقيام وأعطيت السلطة  ال 0200لعام  02والذي استبدل الحقا بالقانون رقم  0200

وحددت مهام سلطة وادي  ،عمال التنمية االجتماعية واالقت ادية المتكاملة في منطقة وادي األردنأب
 :منها ،0200لسنة  02األردن بموجب المادة الثالثة من قانون تطوير وادي األردن وتعديالته رقم 

ة المروية واالستعمال المنزلي والشؤون القيام بتطوير م ادر مياه الوادي واستغاللها في أغراض الزراع
جراء الدراسات الالزمة لتقييم م ادر المياه بما في ذلك  ،البلدية وال ناعية وتوليد الطاقة الكهربائية، وا 

الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمسح الجيولوجي وحفر اآلبار االختيارية، ودراسة وت ميم 
يع الري والمنشات واألعمال التابعة لها على اختالف أنواعها أو غاياتها وتنفيذ وتشغيل و يانة مشار 

بما في ذلك السدود وتوابعها ومحطات القوى المائية وتوابعها واآلبار ومحطات الضخ والخزانات 
، والعمل على تطوير هاوتوجيه وشبكات توريد وتوزيع المياه، وتنظيم إنشاء اآلبار الخا ة والعامة

لوادي وحمايتها وتحسينها وتنفيذ جميع األعمال الالزمة لهذه الغاية، ودراسة شبكات الطرق البيئة في ا
نشاؤها و يانتها على أن تستمر السلطة بمتابعة تنفيذ الطرق  ،الزراعية في الوادي وت ميمها وا 

التي تتمتع  الرئيسية التي تم البدء بتنفيذها ولم تنجز بعد، وتطوير السياحة في الوادي وتعيين المناطق
نشاء المرافق السياحية  بميزات يمكن استغاللها في أغراض سياحية وترفيهية وتطوير هذه المناطق وا 

 .( www.jva.gov.jo/sites.) والترفيهية فيها
 

 دراسات باللغة االنجليزية 2.2.2
 

MAAN development center 2013  
Restricted access and consequences ( Jordan valley)  

سعت إسرائيل لتدمير  0260حول المياه، بأنه منذ عام ' تقييد الو ول في األغوار'دراسة شارت وأ
أنشئ في ظل إدارة الحكم  ،مشروعا  مائيا  للزراعة 062كما  ادرت أكثر من  ،مضخة ماء 003

 ووفق اتفاق. 2331في عام  020بئرا  تقلص العدد إلى  000األردني، فبعد أن كان في األغوار 
من المياه في الضفة الغربية، لكنهم لم يستفيدوا في % 23يحق للفلسطينيين  0221عام  (وسلوأ)

عاما ، مع  01خالل % 13إلى  ةفقط دون مراعاة الزيادة السكانية التي تضاعف% 00الواقع إال من 
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وقد . نعليه الفلسطينيو  العلم أن اإلسرائيليين يح لون على كمية مياه تعادل أربعة أضعاف ما يح ل
غير  ألف دونم من األراضي 63سّبب نقص المياه للقطاع الزراعي في غور األردن، ما يقارب 

مع اإلشارة . ألف وظيفة محتملة للعمالة الزراعية الفلسطينية 02المزروعة، كما خّسر قطاع الزراعة 
ستة أضعاف  إلى أن المستوطنين في غور األردن الذين يشكلون خمس الفلسطينيين هناك، يستهلكون

 .المياه التي يستهلكها الفلسطينيون
 

من أراضي % 21الذي اعتبر أن  (أوسلو)الدراسة لقيود البناء التي جاءت نتيجة اتفاق كما أشارت 
في من األغوار، % 13، والتي تسيطر فيها المجالس اإلقليمية للمستوطنات على 'ج'األغوار مناطق 

عسكرية مغلقة، ما يعني أن الفلسطينيين المقيمين في من األراضي إلى مناطق % 00ت نف  حين
ووفق تقرير دولي . عليهم أخذ اإلذن من اإلدارة المدنية اإلسرائيلية ألغراض البناء واإلنشاء 'ج'مناطق 

من الفلسطينيين تعرضوا للتهجير المؤقت والدائم منذ % 00أخير استندت إليه الدراسة فقد تبين أن 
تم  وقد ،2300-2303، وقد ت اعد األمر ما بين عامي 2333ى عام اندالع انتفاضة األق 

خالء،  قرار هدم، 013إ دار  نذارات استهدفت وا   .مختلفا في وادي االردن تجمعا   00وا 
 

إلى قيود الحركة والتنقل، ففي الوقت الذي ي ارع فيه الشعب الفلسطيني من أجل حقه ولفتت الدراسة 
ر أحد أكثر المناطق التي عليها قيود في العالم، فالقيود استثنائية على في حرية التنقل، تعتبر األغوا

ل الفلسطينيين من األغوار ن ب الحواجز، وفرض و ، وذلك بسبب المناطق العسكرية المغلقة، يهاوا 
 0، عبر فرض يهاوال وقد تم التضييق على تنقل مواطني األغوار من الضفة الغربية. أنظمة  ارمة

تياسير، والحمرا، ومعاليه افرايم، ويتاف، كما يسمح فقط لمن يحمل بطاقة خا ة : حواجز تفتيش وهي
باألغوار أو من يملك ت ريحا خا ا  دخول األغوار في مركبته الخا ة، مع العلم أن الفلسطينيين 
يستطيعون الو ول لألغوار عبر طريق واحد في الجنوب، ولكن تعد الرحلة مستحيلة بسبب طول 

كم عبر حاجز  20قرية بردلة ال تتجاوز  إلى ثال الطريق من طوباس شمال األغوارالمسافة، فم
وحول للمال والوقت ما يعد إهدارا   ،كم 006ستستغرق الطريق ( واحد)التياسير، ولكن من طريق 

% 03يقطن  في حينف ،فقد أثرت القيود اإلسرائيلية على البدو والرعاة شبه الرحل والمزارعين ،البناء
كما تنتشر األلغام على . وزراعيةرعوية  لسكان في محافظة أريحا، يعيش الباقون في تجمعاتمن ا

 .من ضحايا تفجيرات األلغام% 03ألف دونم في األغوار وقد شكل األطفال  233مساحة 
 

، %62' ج'الدراسة الزراعة في األغوار، حيث تشكل األراضي الزراعية فيها ضمن مناطق كما ناقشت 
يع المزارعون الفلسطينيون توسيع إنتاجهم ويتطلب دخولهم ألراضيهم اذونات خا ة، تسمح فال يستط
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من % 63ووفق تقرير البنك الدولي فان .  باحا حتى السادسة مساء   لهم بزيارتها من السادسة
 مستغلة من قبلهم، فقط فرة للفلسطينيين، و ربع األراضي ال الحة للزراعةااألراضي الزراعية غير متو 

% 13من أراضيهما، وتعتبر % 21وذلك على عكس أراضي المستوطنات في األغوار التي تستغل 
من أراضي الرعي % 03وبالنسبة ألراضي الرعي، فان . منها تحت إشراف مزارعي المستوطنات

ن ما نسبته  ، ونتيجة لالغالقات العسكرية 'ج' من األراضي هي مناطق% 033موجودة في األغوار، وا 
 .كبير رت فئة الرعاة بشكلفقد تضر 

 
من % 26تبين ان  وقدالدراسة األثر البيئي الستخدام المبيدات الزراعية في األغوار، كما عرضت 

من األراضي البعلية في الضفة الغربية تعامل بقسوة من خالل مبيدات % 00األراضي الزراعية و
ت رف في أراضي األغوار وتسبب ضررا  مؤذية وغير قانونية، كما تطرق التقرير للمياه العادمة التي 

وقد تطرقت الدراسة أيضا  إلى انه . كبيرا  للبيئة، وقد ت ل للمناطق السكنية وتنشر العديد من األمراض
فرة بسبب القيود اإلسرائيلية والسيطرة على اآلبار يعمد بعض المزارعين في اونتيجة قلة المياه المتو 

، إلى ري مزروعاتهم (يبلي والجفتلكش)الن ارية، بيت حسن، عين  العقربانية، :مثل ،األغوار الوسطى
  . النباتية بالمياه العادمة، والنتائج ال حية تباعا  تكون كارثية على ال حة العامة و حة التربة والحياة

 
                                                                Palestinian Hydrology Group 2012: 

            Institutional feasibility of alternatives Technologies in West Bank" 

عادة إ ةبضرور  الدراسة و تأو   ،لى النواقص القانونيه والمؤسساتيه  في قطاع المياهإشارت الدراسه أ
ة ركزيعتماد الالمإركزت الدراسه على بعض التو يات الخا ه بضروره  قدو  ،هيكلة هذا القطاع

 ةنظمعتماد األإشراك المجتمع المحلي في  إعلى  يضا  أوركزت ، دارة القطاعإشفافة في  ةنظمأد وايجا
.والتعليمات  

 
 بعنوان ،حقوق اإلنسان في الراضي المحتلةي لمركز المعلومات اإلسرائيل - (بتسيلم) دراسة

(Israel’s Policy in the Jordan Valley and Northern Dead Sea ,2211) 

 (2211-الردن وشمال البحر الميت سياسة إسرائيل في منطقة غور: نهب واستغالل)
يت سياسة تقوم على وأهم ماجاء في هذه الدراسة هو اتباع إسرائيل في غور األردن وشمالي البحر الم

والتي  ،ضفة الغربيةباقي مناطق ال ستغالل الموارد في المنطقة ب ورة مكثفة وبأحجام تفوق كثيرا  إ
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وسيطرت إسرائيل على  .الضم الفعلي لغور األردن وشمال البحر الميت لدولة إسرائيلفي  تجسد نواياها
 :معظم أراضي المنطقة بوسائل مختلفة

 
ت من النازحين الفلسطينيين التي استعملت إلقامة المستوطنات األولى في جرى نهب آالف الدونما
 .وهذا خالفا لتعليمات األمر العسكري ات،وعلى امتداد سنوات السبعين 0260المنطقة، بدءا من العام 

وهي تشمل اليوم  ،في المنطقة" أراضي الدولة"وزادت إسرائيل من خالل أالعيب قانونية مساحات 
 .0260احة المنطقة، أي أربعة أضعاف حجمها قبل العام من مس% 1000

ن هذه المناطق تقع قرب أطالق نار، رغم إمن المناطق بأنها مناطق % 0100أعلنت إسرائيل عن 
مناطق معبدة التابعة  عبدة في المستوطنات أو أنها تشملطرق رئيسية، قرب مناطق مبنية وم

 .المستوطنات
 

طبيعية، رغم أن القليل  محمياتٍ اضي في المنطقة بواسطة تعريفها ر من األ% 23وتم إغالق حوالي 
عداده للزوار من مساحة المحميات الطبيعية يطابق مساحة مناطق اطالق  0/2ان . منها تم تطويره وا 

باإلضافة إلى ذلك، فقد استولت إسرائيل على مناطق في شمالي األغوار لغرض الجدار الفا ل . النار
غما على مقربة من مسار نهر األردن، والتي وفقا الدعاء الجيش ال حاجة لها حقال مل 60وأقامت 

 .ألغراض عسكرية
 

من أراضي المنطقة كما تمنع الفلسطينيين من % 0001وسيطرت إسرائيل من خالل هذه الوسائل على 
ة ، وبضمن هذا جميع الشواطئ الشمالي% 02للمستوطنات خ ص وقد. المكوث أو استعمالهاو البناء، 

. هذه السياسة تقطع التوا ل الفلسطيني وهي تعزل البلدات الفلسطينية في المنطقة. للبحر الميت
خالل العامين األخيرين هدمت اإلدارة المدنية المرة تلو األخرى مباني في التجمعات البدوية في هذه و 

 . 0260المناطق، رغم أن بعضها ُأقيم قبل العام 
 

ادر المياه في المنطقة وهي تخ  ها لالستعمال الح ري تقريبا وسيطرت إسرائيل على معظم م 
، تتم 02من بين  20ن معظم عمليات التنقيب عن المياه في مناطق الضفة الغربية، إ. للمستوطنات

مليون متر مكعب سنويا،  02وتستخرج إسرائيل من عمليات التنقيب المذكورة حوالي . في غور األردن
 20033وت ل مخ  ات المياه ل الح . ن قبل المستوطناتمعظمها مخ ص لالستعمال م

المياه العادمة، ومن و مستوطن في المنطقة الناتجة من عمليات التنقيب عن المياه، من نهر األردن، 
هذا التخ يص يتيح . مليون متر مكعب سنويا 01مجمعات المياه اال طناعية إلى حوالي 
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لى مدار ف ول السنة، والمخ  ة معظم منتوجاتها للمستوطنين تطوير الزراعة ب ورة مكثفة، ع
كمية المياه المخ  ة للمستوطنات تساوي من حيث الحجم حوالي ثلث كمية المياه . للت دير

إن السيطرة اإلسرائيلية على م ادر . مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية 201فرة لحوالي االمتو 
بار الفلسطينية وتقليص كميات المياه التي يمكن المياه في المنطقة أدت إلى جفاف جزء من اآل

مجموع كميات المياه التي استخرجها الفلسطينيون إن . بار أخرى وينابيع في المنطقةآاستخراجها من 
من الكمية % 00مليون متر مكعب فقط، وهي كمية تقل بـ 00ي ل إلى  2330في المنطقة في العام 

بسبب نقص المياه و . 0221في العام " اتفاقية اوسلو"قة قبل التي استخرجها الفلسطينيون في المنط
يضطر الفلسطينيون إلى ترك األراضي الزراعية التي كانوا يزرعونها في الماضي واالنتقال إلى زراعة 

ستغالل األراضي الزراعية في منطقة أريحا أقل مقارنة مع باقي المحافظات إن نسبة إ. قلأذات ارباح 
 . بالمعدل% 21مقابل % 000 -فة الغربيةالفلسطينية في الض

 
لموارد المياه بين نطقة يحول دون التوزيع المتساوي راضي المأكما ان سيطرة إسرائيل على معظم 

البلدات الفلسطينية المختلفة أو نقل المياه إلى بلدات فلسطينية خارج المنطقة، وفي التجمعات البدوية 
اه إلى المستوى األدنى الذي حددته األمم المتحدة بالنسبة في المنطقة ت ل معدالت استهالك المي

 . للمناطق المنكوبة
 

وكذلك سياسة التخطيط اإلسرائيلية في منطقة غور األردن تمنع الفلسطينيين من أي بناء أو تطوير 
هذه  كما أن. وقد قامت اإلدارة المدنية بإعداد الخرائط فقط لعدد قليل من البلدات الفلسطينية. بلداتهم

هكذا، على سبيل . الخرائط ليست سوى خرائط تحديد ال تخ ص مساحات للبناء الجديد والتطوير
تحت  (ج)، وهي اكبر قرية في مناطق (الجفتلك)المثال، فإن الخارطة التي أعدت ل الح قرية 

ت من المساحة المبنية للقرية خارج الحدود، مما يعرض بيو % 03أبقت وقد السيطرة اإلسرائيلية، 
أ غر من حيث المساحة من  (بالجفتلك)إن الخارطة الخا ة . الكثير من العائالت لخطر الهدم
ضعفا من عدد  26، رغم أن عدد السكان في الجفتلك أكبر بـ"مسكيوت"الخارطة التي أعدت لمستوطنة 

 ".مسكيوت"السكان في 
 

غور األردن مواقع لتكرير سرائيل أقامت في منطقة إفان الدراسة تذكر ان  وباإلضافة إلى ذلك،
 . المجاري ودفن النفايات التي ت ل من إسرائيل والمستوطنات
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ن القانون الدولي يحظر إقامة المستوطنات في المناطق المحتلة واستغالل موارد إ :وجاء في الدراسة
الو ول  إسرائيل إلى إخالء المستوطنات، وتمكين الفلسطينيين من (بتسيلم)و تدعو . المنطقة المحتلة

. إلى جميع المناطق التي أغلقت في وجوههم والسماح لهم باستعمال م ادر المياه لتلبية احتياجاتهم
ذلك، ينبغي على إسرائيل أن ترفع القيود التي تفرضها على حركة السير في المنطقة إلى   باإلضافة

تاحة البناء والتطوير في البلدات الفلسطينية لى إسرائيل إخالء الم انع إلى جانب ذلك، ينبغي ع. وا 
ومواقع  رف المكاره  التي تربح من المكونات المعدنية وموارد الطبيعة األخرى في المنطقة

 (.2300، مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة)اإلسرائيلية
 

 (2333)دراسة ماريا
 

R. Maria Saletha, Ariel Dinar b.(2000) Institutional changes in global water sector 
 
ور دت التغيرات التي   ،هتمت الدراسه بالتغيرات المؤسساتيه التي يجب احداثها في قطاع المياهإ

:لى النتائج التاليإلماضي ووو لت ا حدثت في القرن  
.ضروره الحكم ال الح والعداله في القطاع -0  
.يطشراك المجتمع المحلي في االداره والتخطإ -2  
.عادة ا الح الهياكل المؤسساتيه لالستجابه لطلب المتزايد على الماء والغذاءإ -0   
 

 تعقيب على الدراسات السابقة
والتي  تناوله الباحث ذيد من المواضيع التي تدور حول الموضوع اليلدراسات السابقة العدتناولت ا

التي تركز على  (ألون) ةتعرضا خطه األغوار الفلسطينية مسالسياسات االسرائيلية تجاترتبط في 
 ،(2302، نحاس) والتي تناولتها دراسة ضرورة ابقاء السيطره االسرائيلية على الحدود مع األردن

همية منطقة وادي األردن أاهمية األغوار الفلسطينية و ( 2300)واسحق ،عنبوسيوتناولت كذلك دراسة 
سرائيل تعزز من تواجدها في ا  و  ،أمنية ردن لدواعٍ لى االحتفاظ بوادي األإومساعي االحتالل االسرائيلي 

سرائيل إستمرار في م ادرة األراضي وبينت الدراسة ان وادي األردن عن طريق تكثييف االستيطان واإل
 من جهة الشرق وبينت واقع  ي حرب مستقبلية قادمةأترى بأن وادي األردن يشكل لها خطا متقدما في 

 .تهوتحديا المياه في وادي األردن
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 إذأثر السياسة المائية االسرائيلية على األمن المائي الفلسطيني ( 2300)كذلك دراسة التميمي وتناولت
لالسرائيليين  ا  قومي ا  ربط اسرائيل لموضوع المياه بالمؤسسة العسكرية باعتبارها أمن بينت الدراسة

غوار الفلسطينية على واضعين الفلسطينين تحت رحمتهم مما جعلهم يعتمدون في معظم مناطق األ
لى حقوقنا في نهر األردن التي حرمنا منها تشمل إشارت الدراسة أوكذلك  ،االسرائيليه (ميكروت)شركة 

وكما  ،باالتفاقيات الدولية المشابهة ء  حق االستفادة والتخزين والمجاورة واإلدارة وفقا للقانون الدولي واقتدا
البيئي في اريحا واألغوار بهدف تشخيص واقع بيئة  في تحديات األمن )2300)بحثت دراسة جراد

ما أشارت دراسة مركز فيه، ومستقبل اريحا واألغوار ذات المكانه الحيويه لحاضر الشعب الفلسطيني
ان سياسة االحتالل االسرائيلي قد  إلى" األردن تقيد الو ول والعواقب في غورب"المعنونه ( 2300)معا

ى الم ادر الطبيعية في سعيها الى السيطره عل نتيجة ائية والزراعيةعطلت الكثير من المشاريع الم
سرائيلية في غور األردن المعنونه بالسياسة اإل( 2300)كدته دراسة بتسليمأوهو ما  ها،لالمنطقه ك

 .وشمال البحر الميت

( 2332)طار تطوير الهيئات المحلية في منطقة أريحا واألغوار الفلسطينية أشارت دراسة حامد إوفي 
لى ضروره النهوض بواقع الهيئات المحلية و وضع مقترحات استراتيجية مستقبلية ترتقي بمستوى إ

 .الهيئات المحلية وتعزز دورها في عملية التنمية في األغوار الفلسطينية
 

مع دراسة الباحث الحالية الى  المطابقةفي الدراسات السابقة التي ( 0200)واشارت سلطة وادي األردن
عتماد على م ادر السلطه هو ادامة وزياده م ادر المياه التقليدية وزياده اإل ههدف تأسيس هذان 

 .وحماية األراضيتها، داما  و  نظمة الري في وادي االردنأورفع كفاءة ، المياه غير التقليدية
 

في دراسته على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع من ( 2330)وأكد مالوي 
وحث قطاع ، عن طريق تحديث القوانين من قبل الدوله من جهة ،الناحية االقت ادية واالجتماعية

 .المجتمع المدني للبحث عن م ادر تمويل دائمه
 

حتالل لى اإلإمن العهد العثماني  في مراجعته للتشريعات المائية في فلسطين( 2300)وتطرق مرعي
دارة الموارد المائية والسيطره عليها في إالتي تحكم عملية  لى تعدد القوانين والتشريعاتإاالسرائيلي 

واستئثارها بالقوانين  القانونية ضبابيةواثر ذلك في استغالل اسرائيل ال ،ةفلسطين واألغوار الفلسطيني
 .التي تخدم م لحتها ضد الحقوق المائية الفلسطينية
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 أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

 : أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة تتمثل فيما يأتي ان 
 .وهو المنهج الو فيأغلب الدراسات التشابه في المنهج المستخدم  -0
في الدراسات التي تطرقت الى األغوار الفلسطينية جميعها أوضحت اهمية األغوار الفلسطينية  -2

غذاء فلسطين لما تمثله االغوار من ثلث مساحى من الناحية االقت ادية العتبار األغوار سلة 
 .الضفه الغربية

 .استخدام نفس المفاهيم  -0
من حيث  ،لها ةتتشابة سلطة وادي االردن في اهميتها في طرح الباحث بانشاء سلطة مشابه -0

 .تهوتنمي األهداف لتطوير حوض نهر األردن في فلسطين
ألغوار بأنها منطقه مهمشة ومهدده خت ت بمنطقة اإجماع الباحثين في الدراسات التي إ -1

 .سرائيليحتالل اإلمن قبل اإل وم يريا   تهديدا مباشرا  
 ةسرائيل تسيطر سيطره كاملإن إنرى  ،الفلسطينية من خالل الدراسات التي خ ت األغوار -6

 .على م ادر المياه على اختالف انواعها
 

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 
 :دراسات السابقة تتمثل فيما يأتيأهم أوجه االختالف بين الدراسة الحالية وال ان

نشاء سلطة او مؤسسة لتطوير حوض نهر األردن في إهمية أالدراسة الحالية ركزت على  -0
فلسطين ولم تذكر اي دراسة من الدراسات السابقه اهمية وجود سلطه او مؤسسة او كيان او 

 .طينية ومنطقة حوض نهر األردن في فلسطينهيئة لتطوير األغوار الفلس
المنظمات ودورها في ، و األغوار الفلسطينية واهميتها): الدراسة الحالية تناولت المواضيع التالية -2

 .تخ  ت بمواضيع محدده فقد الدراسات السابقة أما (في األغوار والزراعة المياه، و التنمية
اسات السابقة من حيث الفترة الزمنية وطبيعة ف نتائج الدراسة الحالية عن نتائج الدر ختالا -0

 .النتائج ومجتمع الدراسة
ت في و ف حالة األغوار من الناحية السياسية ضبالرغم من ان الدراسات السابقة افا -0

حظا كبيرا  اال ان الجانب المؤسساتي والحاكمية والتخطيط لم يعط   ،واالقت ادية واالجتماعية
 .ذه الدراسة ستغطي الجانب المؤسساتيولذلك فان ه ،في هذه الدراسات
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نشاء سلطة أو مؤسسة إ أهمية الدراسة الوحيده التي تبحث بأن هذه الدراسة هي ومن هنا يرى الباحث 
المؤسساتية في  هميةاأل، من خالل دراسة شكل تف يليب لتطوير حوض نهر األردن في فلسطين

علما ، ساتها على التنمية االقت ادية واالجتماعيةنعكاا  في تنمية الحوض و و ، األغوار الفلسطينية تطوير
 .ن دراسة التميمي أشارت الى هذا الجانب بدون تف يلأ
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 الفصل الثالث
جراءاتها  منهجية الدراسة وا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
من أجل تحقيق هدف الدراسة، وهو إنشاء سلطة تطوير حوض نهر األردن في فلسطين، فقد تضمن 

لدراسة و دقها هذا الف ل و فا لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها كما يعطي و فا مف ال ألداة ا
 .وكذلك إجراءات الدراسة التي اتبعها الباحث الستخالص نتائج الدراسة

 
 منهج الدراسة 1.3

 
تم استخدام المنهج الو في، منهجا  للدراسة، والذي يعّرف بأنه المنهج الذي يهدف إلى و ف 

عالقات هذه الظاهرة  بحيث يؤدي ذلك إلى الو ول إلى فهم ،وكيفيا   الظاهرة، ويعبر عنها تعبيرا كميا  
 .إضافة إلى الو ول إلى استنتاجات وتعميمات تساعد في تفسير الظاهرة المدروسة، والتنبؤ بمتغيراتها

 
 مجتمع الدراسة وعينتها 2.3

ومية، بحيث ُيمثل تكون مجتمع الدراسة من كبار المزارعين والخبراء والمؤسسات الحكومية وغير الحك
 مديرية الزراعة وسلطة األراضي و ،مؤسسات حكومية ذات عالقة كوميلحالقطاع ا :جميع القطاعات

 المحافظةو  اد الوطني تاالقو  ومديرية الحكم المحلي و وزارة السياحة واألثار جودة البيئة سلطةالمياه و 
 (.بكدار)عادة االعمارا  والمجلس الوطني للتنمية و 
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ورئيس مجلس  حلية والمزارعين والخبراءالمجالس والبلديات الموتمثل في  ،حكوميالغير والقطاع 

والهيدرولوجيين  النخيل الفلسطيني ومدير مركز العوجا البيئي ومدير مجموعة أريحا واألغوار
 .الفلسطينين

 
من كبار ( 0)، فقد شملت العينة (01)وقد تم اختيار عينة مالئمة من مجتمع الدراسة حجمها 

 .مؤسسة حكومية( 2)حكومية، و مؤسسات غير( 06)خبراء، و( 0)المزارعين، و
 

 أداة الدراسة 3.3
 

إنشاء سـلطة تطـوير حـوض نهـر األردن فـي فلسـطين، فقـد تمـت  أهمية ألجل تحقيق هدف الدراسة وهو
، وعدد مـن كبـار المـزارعين، وخبـراء ذات العالقة حكوميةالغير و  من المؤسسات الحكومية( 01)مقابلة 

( 0)، ويشـير الملحـق لـق بـاألغوار، ومؤسسـات غيـر حكوميـةتتعفي مجال الزراعـة وفـي المشـاريع التـي 
 .إلى أسماء األفراد الذين تمت مقابلتهم ووظائفهم

 
 :أسئلة على النحو اآلتي ( 2)المقابلة في شكلها النهائي من وقد تكونت 

 
 ما هي أهمية وجود مؤسسة لتطوير حوض نهر األردن في فلسطين؟  -0
 غير حكومية؟، أو حكومية ،هل تعتقد أن تكون هذه المؤسسة -2
 الحكومة؟ ، أممن الذي من المفترض أن يقوم بالمبادرة المجتمع األهلي -0
 كيف يمكن لهذه المؤسسة أن تساهم في تنمية األغوار؟ -0
 كيف يمكن لهذه المؤسسة المساهمة في الحد من سياسات االحتالل؟ -1
أن تكـون مؤسسـه  ،ةلتعامـل مـع األغـوار فـي حـال خلـق هـذه المؤسسـلما هـو النمـوذج األفضـل  -6

 ؤسسة ذات أهداف خا ة؟م م، أمؤسسة فقط لتنمية الزراعيةأم  ،شاملة
 مساهمات مزارعين؟أم  ،غير حكومية، أم كيف يمكن تمويل هذه المؤسسة حكومية -0
 ما هو في رأيك دور القطاع الخاص في المؤسسة المقترحة؟ -0
دارتهـا للم ـادر الطبيعيـة في حال إنشاء مؤسسة تطوير حوض نهـر األردن مـا هـو رأيـك فـي إ -2

 في المنطقة؟
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 :صدق الداة 1.3.3
 
( 1)اســتخدم الباحــث  ــدق المحكمــين أو مــا يعــرف بال ــدق المنطقــي، وذلــك بعــرض المقابلــة علــى  

بهدف التأكد من مناسـبة أسـئلة المقابلـة ( مرفق قائمة بأسماء المحكمين)محكمين من ذوى االخت اص 
أسـئلة، ( 0)لمقابلة ب ورتها األولية قبل عرضها على المحكمـين مـن لما أعدت من أجله، وقد تكونت ا

في حـال إنشـاء مؤسسـة " :رأوا بضرورة إضافة سؤال تاسع هو إال أن الباحث أخذ بآراء المحكمين الذين
كمـا أشـاروا إلـى " تطوير حوض نهـر األردن مـا هـو رأيـك فـي إدارتهـا للم ـادر الطبيعيـة فـي المنطقـة؟ 

" إنشــاء ســلطة تطــوير حــوض نهــر األردن فــي فلســطين؟  أهميــةمــا "  :ؤال األول مــنإعــادة  ــياغة الســ
، وبـذلك أ ـبحت المقابلـة "ما هي أهمية وجود مؤسسة لتطـوير حـوض نهـر األردن فـي فلسـطين؟" إلى 

 .أسئلة( 2)ب ورتها النهائية مكونة في 
 

 خطوات تطبيق الدراسة  2.3
 

 : قام الباحث بالخطوات اآلتية
 . ن  دق أداة الدراسةالتأكد م -0
 .أخذ اإلذن الخطي بمقابلة أفراد عينة الدراسة -2
مقابلة مع ممثلي المؤسسات الحكومية ذات العالقة وعـدد مـن كبـار المـزارعين، وخبـراء ( 01)إجراء  -0

 .في مجال الزراعة وفي المشاريع التي تتعلق في األغوار، ومؤسسات غير حكومية
 .اتحليل نتائج المقابلة وفق أسئلته -0
 .بعد استخالص النتائج، قام الباحث بتفسيرها ومناقشتها، وثم  اغ التو يات المناسبة -1
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة  1.2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

إنشاء سلطة تطوير حوض نهر األردن في فلسطين، ولتحقيق هـدفها فقـد أهمية هدفت هذه الدراسة إلى 
ات، ريمدي (2)وعددهم  ذات العالقة حكوميةالغير و  من ممثلي المؤسسات الحكومية( 01)تمت مقابلة 

وســلطة جـودة البيئــة وســلطة  الزراعــة وسـلطة األراضــي والحكـم المحلــي ومحافظـة أريحــا واألغـوار :وهـي
والمجلـــس االقت ـــادي الفلســـطيني واعـــادة  ومديريـــة االقت ـــاد الـــوطني ،الميـــاه ومديريـــة الســـياحة واألثـــار

فــي المشــاريع التــي ، وخبــراء فــي مجــال الزراعــة و (0)همعــددو  ، و مــن كبــار المــزارعين(بكــدار)االعمــار
المجـــــالس المحليـــــة والبلـــــديات ، ومؤسســـــات غيـــــر حكوميــــة تمثلـــــت فـــــي (0)وعـــــددهم  تتعلــــق بـــــاألغوار

 :وبعد تحليل المقابالت، يعرض الباحث النتائج التي تو لت إليها الدراسة (06)وعددهم
 

 : النتائج المتعلقة بالسؤال الول  1.1.2
 

 الردن في فلسطين؟  ما هي أهمية وجود مؤسسة لتطوير حوض نهر
 

فـي  تتمثـل أهمية وجود مؤسسة لتطوير حوض نهر األردن في فلسـطينأجمعت آراء المقابلين على أّن 
دعم الوجود السـيادي الفلسـطيني، وتشـكيل نـواة للتطـوير واالسـتثمار السـياحي والزراعـي وال ـناعي مـن 

برازهــــا علــــى الســــاحتين الفل ســــطينية والدوليــــة، فــــاألغوار منطقــــة خــــالل إدارة تهــــتم بتطــــوير األغــــوار، وا 
مــن حيــث ســيجعل العمــل مؤسســيا  تنظيميــا ،  إســتراتيجية للحاضــر والمســتقبل، كمــا أن وجــود المؤسســة
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تنظـيم البنيــة التحتيــة لألغــوار، وتوحيــد الجهــود التنمويــة فــي المنطقــة، والمحافظــة علــى الحــق فــي الميــاه 
 لمسلوبة من االحتالل وتنظيم كافة الجهود المتعلقة والبيئة، وتنظيم قطاعيها، والدفاع عن الحقوق ا

بمحاربة االستيطان واالحتالل، كما أن منطقـة األغـوار هـي سـلة خضـار فلسـطين، وبهـا ثلـث األراضـي 
المرويــة، عـــالوة علـــى أّن وجـــود مثــل تلـــك المؤسســـة يعمـــل علـــى تخفــيض نســـبة البطالـــة، وبنـــاء قـــدرات 

 .التطوير الذاتي للسكان وأ حاب المهن
 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  2.1.2
 

 غير حكومية؟ وأ، حكومية تقد أن تكون هذه المؤسسةهل تع
 

الــذين  (الحكــم المحلــيو  ،ســلطة االراضــي، و بكــدار، و ســلطة الميــاه)المؤسســات الحكوميــةبعــض  تأجمعــ
ضـفاء ال ـفة تنسيق مـع المؤسسـات الحكوميـة إلبالأن تكون مؤسسة غير حكومية، على  تمت مقابلتهم

مكانـات الحكومـة ضـعيفة خا ـة ا  حكوميـ ا  القانونية والشرعية لعملها، فالظروف السياسية تمنع وجـود ، وا 
فــي ظــل االلتــزام برواتــب تلبــي متطلبــات المــوظفين والــدعم المــالي للمنطقــة، مــع ضــرورة وجــود مجلــس 

يساعد على تـوفير دعـم أما كون المؤسسة غير حكومية ف .الخا ة والحكومية استشاري من المؤسسات
 .مادي أكبر والح ول على تمويل، كما أنها تستطيع التحرك بحرية أكبر وأوسع

، ســلطة جــودة البيئــة، و مديريــة االقت ــاد الــوطني)كانــت وجهــات نظــر بــاقي المؤسســات الحكوميــةولقــد 
ألنهـا األقـدر أن تكـون المؤسسـة حكوميـة ( محافظـة أريحـا، و مديريـة الزراعـة، و مديرية السـياحة واألثـارو 

وكــذلك التشــبيك مــع المؤسســات ، علــى وضــع الدراســات والسياســات الالزمــة للتعامــل مــع وضــع االغــوار
 .وان يكون لها مجلس استشاري ممثل من المؤسسات الخا ة والحكومية، الحكومية ذات العالقة

 
شــراكة بــين  أن تكــون المؤسســة شــبه حكوميــة وتكــون علــى اســماعيل دعيــك.وكــان رأي الخبــراء ومــنهم د

م ــطفى .وكــذلك كــان رأي م ،المؤسســات الحكوميــة والمؤسســات االهليــة والقطــاع الخــاص والمــزارعين
عبدالنا ر مكي أن تكون المؤسسة حكومية باعتبار قدراتها الفعالة .كان رأي الخبير د في حين. عمرو

 .مةو كوالملزمة في دعم الجهود المتعلقة في المنطقة وألهميتها من وجهة نظر الح
 .وكانت أراء جميع المزارعين بأن تكون المؤسسة غير حكومية نظرا لضعف التمويل الحكومي

 
فكانـــت غالبيتهـــا تـــذهب باتجـــاه ان تكـــون مؤسســـة غيـــر حكوميـــة ، امـــا رأي المجـــالس والبلـــديات المحليـــة

 .بالشراكة مع المؤسسات الحكومية
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 3.1.2
 

 الحكومة؟ أم ن يقوم بالمبادرة المجتمع الهليالمفترض أمن الذي من 
 

محافظـات، ولـذا فـإن المبـادرة ليسـت ( 0)إّن المؤسسة تمثل شراكة مع المجتمع المحلـي، فالمنطقـة تتبـع 
اخت اص جهة واحـدة، فمـن الضـروري أن يكـون هنـاك تشـبيك مسـتمر مـع الحكومـة، ففـي النهايـة البـد 

المنطقــة فــالقرار البــد أن يكــون رئاســيا ؛ نظــرا  ألن منطقــة األغــوار مهــددة  مــن موافقــة الحكومــة، وألهميــة
والجـــزء  .بالم ــادرة واإلخــالء مــن الســكان، كمــا البــد مـــن ضــغط مــن المجتمــع المحلــي علــى الحكومــة

فــي حــين ركــز مــن تــم مقــابلتهم مــن ، االكبــر ممــن تمــت مقــابلتهم يــرى ان تكــون المؤسســة غيــر حكوميــة
علــى خبــرة الجانــب االردنــي واالســرائيلي يمكــن ان  ان تنشــئ بقــرار رئاســي وبنــاء  ضــرورة الحكومــه علــى 

 .تكون شبه حكومية ليتسنى لكافة االطراف المشاركة
 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 2.1.2
 

 كيف يمكن لهذه المؤسسة أن تساهم في تنمية الغوار؟
 
 المســاهمة فــيتســتطيع ن المؤسســة أعلــى  راءمــن المؤسســات الحكوميــة والخبــجمــع مــن تمــت مقــابلتهم أ

بدءا من إجراء عملية دراسة شاملة لحاجات المنطقة من خالل رؤيـة واضـحة، وتحسـس  ،تنمية األغوار
جـراء لقـاءات مـع المجتمـع المحلـي لتـداول األفكـار، والقيـام بزيـارات لنهـر األردن  مشـكالت المـواطنين، وا 

ـــة، ودراســـة المواقـــع ال تـــي ُيمكـــن االســـتفادة منهـــا، وتح ـــيل الحقـــوق المائيـــة مـــن لعمـــل مخططـــات وأدل
جــــراء  نشــــاء مركــــز أبحــــاث لعمــــل الخطــــط وبــــرامج العمــــل، وا  المســــتوطنين، وعمــــل مشــــاريع ســــياحية، وا 

وعمـل  الدراسات لتحسين االستثمار والخدمات في منطقة األغوار، والبحث عن م ادر تمويل للمنطقـة
الســوق األوروبيــة لمنــع اســتيرادها هنــاك، والتنســيق مـــع  إح ــاءات لمنتجــات المســتوطنات ونشــرها فــي

الضـــــابطة الجمركيـــــة للحـــــد مـــــن عمليـــــات تهريـــــب التمـــــور، وبنـــــاء الم ـــــانع واســـــتخدام الطاقـــــة البديلـــــة 
 (.الشمسية)
 

تــأمين و تــوفير المســتلزمات الزراعيــة، وفــتح األســواق لــدعم المــزارعين،  فــي تتمثــل وكانــت اراء المــزارعين
 .باإلضافة إلى إنشاء مجالس للتمور وللخضروات وللثروات الحيوانية م،المزارعين ورعايته
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ــديات فكانــت نظرتهــا لتنميــة المنطقــة فــي التركيــز والتشــجيع علــى المنتجــات  امــا المجــالس المحليــة والبل

اه األمطـار نشـاء محطـات تجميـع ميـإوالعمل على  ،األعشاب الطبية والتمور :مثل ،الزراعية الت ديرية
المائية من مياه نهر  والمطالبة في حقوقنا ،مياه في ظل شح المياه في المنطقةمحطات تكرير للوانشاء 
 .األردن

 
 :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 2.1.2

 
 كيف يمكن لهذه المؤسسة المساهمة في الحد من سياسات االحتالل؟

 
إسـتراتيجية ذات طبيعـة تنمويـة  تسـتطيع تلـك المؤسسـة تقـديم مشـاريعأجمع مـن تمـت مقـابلتهم علـى انـه 

مستثمر، فالمناطق غير الغير من مستثمر ال وتمييز ،وليس مشاريع طوارئ، ومسح األراضي وت نيفها
المستثمرة زراعيا يسهل االستيالء عليها، باإلضـافة إلـى االسـتثمار الزراعـي األفضـل لـألرض، والوقـوف 

تلك المنطقـة، وفضـح جـرائم االحـتالل مـن خـالل  ضد سياسات االحتالل الذي يزرع األلغام والنخيل في
اإلعالم، وحث المجتمع الدولي على أخذ دوره، وتثبيت الوجود الفلسطيني من خالل زيادة عـدد السـكان 

 .إذا ما تحسنت الظروف الخدمية للمواطنين
 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال السادس 1.1.2
 

 ،أن تكون مؤسسة شـاملة ،حال خلق هذه المؤسسةلتعامل مع الغوار في لما هو النموذج الفضل 
 مؤسسة ذات أهداف خاصة؟، أم مؤسسة فقط لتنمية الزراعيةأم 
 

يبـدأ النمـوذج المؤسسـي مـن القيـام بتخطـيط شـامل بـدال  مـن التخطـيط أجمع مـن تمـت مقـابلتهم علـى أن 
الزراعــة والســياحة  الجزئــي لكــل قطــاع علــى حــدة، فالمؤسســة شــاملة لكافــة القطاعــات وتحديــدا  قطاعــات

وال ــناعة تتفــق بشــكل كبيــر مــع طبيعــة المنطقــة واهتمامــات ســكانها، كمــا يتضــمن النمــوذج المؤسســي 
تأســيس بنيــة تحتيــة، وتــوفير الميــاه، والقيــام بدراســة الشــريط الحــدودي، وتحســين وضــع المــواطن وزيــادة 

والــذي يحــد مــن العشــوائية دخلـه مــن خــالل المشــاريع، عــالوة علــى وجــود إطـار قــانوني مؤسســي للعمــل، 
 .وتضارب ال الحيات
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 :النتائج المتعلقة بالسؤال السابع 1.1.2
 

 ؟(مساهمات مزارعينام , غير حكومية، ام حكومية)كيف يمكن تمويل هذه المؤسسة 
 

هذه المؤسسة شراكة مع كافة الفئـات، ولـذا فـإن تمويلهـا ينقسـم بـين تمويـل  أجمعوا على أن يكون تمويل
 . مؤسسات دولية ودول مانحة، ودعم حكوميخارجي من 

 
 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن 1.1.2

 
 ما هو في رأيك دور القطاع الخاص في المؤسسة المقترحة؟

 
يتمثل الدور األساسي للقطاع الخاص في إدارة هذه المؤسسة وتحديد أولويات عملها، فمنـه ُيسـتمد رأس 

فر تنمية حقيقية، واست الح األراضي، كما يكمن دور القطاع اتتو  المال األساسي للمؤسسة، وبدونه لن
 ،الخـــاص فـــي تكـــوين مجلـــس استشـــاري يعـــد خطـــط العمـــل، ويعمـــل علـــى إشـــاعة منـــاخ آمـــن لالســـتثمار

 .للتخفيف من حدة التهديدات اإلسرائيلية
 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال التاسع 4.1.2
 

مـا هـو رأيـك فـي إدارتهـا للمصـادر الطبيعيـة فـي  ،نلردفي حال إنشاء مؤسسة تطوير حـوض نهـر ا
 المنطقة؟

 
إن المشاركة في إدارة الم ادر الطبيعية هو األساس وليس السيطرة عليها، وتقوم الدولة بالمشاركة في 
اإلشراف على الم ادر الطبيعية، بحيث تكون إدارتها تشغيلية، ويشارك المجتمع المحلي في إدارة هذه 

راضــي التــي األميــاه و الدارتهــا تعمــل المؤسســة علــى إعــادة الم ــادر الطبيعيــة مــن الم ــادر، وضــمن إ
 .استولى عليها االحتالل من خالل القانون، وكما تعمل المؤسسة على فتح آبار جديدة
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 مناقشة النتائج
 

أّن منطقــة حــوض نهــر  :منهــا ،يفســر الباحــث النتــائج التــي أتــت بهــا المقــابالت إلــى عــدد مــن األســباب
األردن تبدو غير محظوظة مثلها مثل باقي مناطق فلسطين، فرغم تمتعها بم ادر طبيعيـة إال أّنهـا لـم 

وبقيت أشبه بمنطقة معزولـة، ولـذا فـإن إنشـاء سـلطة لتطـوير حـوض نهـر األردن يـأتي ليجعـل  ،ُتستثمر
نما لتأسيس اس تدامة المؤسسة أو عملية التنمية لتكون أكبر من مجرد مشاريع تبدأ وتنتهي في فترات، وا 

المشـــاريع، ويبـــدو الســـبب السياســـي مهمـــا  وضـــروريا  فـــي أّن األطمـــاع اإلســـرائيلية تريـــد االســـتيالء علـــى 
منطقة األغوار بدواعي أمنية وسياسية، وتجعلها ضمن مفاوضاتها مع الجانب الفلسطيني، وُيالحظ في 

ــذا فمــن الضــرورة ســنوات؛ ( 03)المفاوضــات األخيــرة أنهــا تريــد تواجــدها فيهــا لمــدة  لتســلب خيراتهــا، ول
بمكان أن ُتعزز السلطة الوطنية الفلسطينية من تواجدها وتدعم  ـمود السـكان هنـاك، فمـن المعلـوم أن 

 .وتضيق الحياة على السكان ،إسرائيل تزرع مستوطناتها هناك
 

مـّتن التوا ـل مـع وُيضاف لذلك أّن وجود مؤسسة تهتم بالتنمية الشاملة لمنطقة األغـوار مـن شـأنه أن يُ 
السكان، ويقف على مشكالتهم وحاجاتهم، ويوفر لهم الرعاية واالهتمام ويقدم لهم خدمات نوعية مقارنة 
بمـا يــتم تقــديم لبــاقي ســكان الـوطن، وبالتــالي ســوف ُيحفــز ذلــك الكثيـر مــن ســكان المنــاطق األخــرى إلــى 

 .القدوم إلى منطقة األغوار
 

قطـــاع الخـــاص مســـؤولية تلـــك الســـلطة مـــن حيـــث الـــدعم المـــالي، وقـــد يكـــون مـــن المناســـب أن يتحمـــل ال
السلطة الوطنية الفلسـطينية، بحيـث يسـتطيع دعـم  قدرة فقدرته على االستثمار والتسويق تبدو أفضل من

المشــاريع والقيــام بهــا وتــوفير التمويــل المناســب، ولعــّل مشــاركة المجتمــع المحلــي والقطــاع الحكــومي مــن 
 .واإلشراف، ُتكمل ما يوفره القطاع الخاصحيث الخبرة والتسهيالت 

 
م نحـو منطقـة حـوض نهـر توجيـه االهتمـام واإلعـال يتمثـل فـي وعطفا  على ذلك، فدور القطاع الحكومي

الئهـــا كـــل االهتمـــام مـــن حيـــث توجيـــه المشـــاريع نحوهـــا، ودعـــم  ـــمود الســـكان وتـــوفير مـــا ياألردن، وا  
 .عهميساعدهم للحياة بظروف أحسن، والتوا ل الدائم م
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ويرى الباحث أنه في حال إنشاء تلك السلطة، فالبـد لهـا مـن إجـراء دراسـات مسـحية تتعـرف علـى حجـم 
؛ إذ أن المطالبة بالحق المسلوب جزء من مسـاندة منطقـة االم ادر الطبيعية القائمة والمنهوبة، وتوثيقه

شعارهم بأن قضاياهم ال تنقسم أو تنف ل عن ُمجمل القضايا ا  .لفلسطينيةاألغوار، وا 
 
الباحث يرى في السلطة المتوقعة شمال  للجهود السياسية واالقت ادية واالجتماعية، والتي من شأنها  إن

لملمة المحاوالت الفردية والمبعثرة، و ـقلها فـي مضـمار التنميـة المسـتدامة، ويؤسـس للنهـوض الحقيقـي 
 .في منطقة حوض نهر األردن

 
 MAAN development centerت به دراسة مركز معا  التنموي وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع ما أت

(2013) Restricted access and consequences  Jordan valley في أّن الجانب اإلسـرائيلي
يســـعى إلـــى منـــع الفلســـطينيين مـــن اســـتثمار م ـــادرهم الطبيعيـــة وحرمـــانهم مـــن حـــق االســـتفادة منهـــا، 

.المنطقة، باإلضافة إلى إلحاق أذى بيئي بمنطقة األغوار وتضييق الخناق عليهم؛ ألجل السيطرة على


في أّن إسـرائيل تسـعى للحفـاظ علـى منطقـة ( 2302)وتنسجم نتائج هذه الدراسة مع ما أتى به النحاس 
 .األغوار، وتسرق مياهها، وتبيعها لسكانها، وتمنعهم من إنشاء اآلبار

 
 Palestinian)ة الهيـــدرولوجيين الفلســـطينيين وتتشـــابه نتيجـــة هـــذه الدراســـة مـــع نتيجـــة دراســـة مجموعـــ

Hydrology Group, 2012 ) ،فــي ضــرورة إشــراك المجتمــع المحلــي فــي  ــياغة األنظمــة والقــوانين
 .واعتماد نظام ال مركزي يتمتع بالشفافية

 
اإلنســان فــي  مركــز المعلومــات اإلســرائيلي لحقــوق (بتســيلم)وتتفــق نتيجــة هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســة 

 Israel’s Policy in the Jordan Valley and Northern Dead) بعنـوان، راضـي المحتلـةاأل

Sea , 2011)  فـي أّن سياسة إسرائيل في منطقـة غـور األردن وشـمال البحـر الميـت: نهب واستغالل ،
إســرائيل تســعى لوضــع يــدها علــى أكبــر مســاحة ممكنــة مــن منطقــة األغــوار مــن خــالل نهــب األراضــي 

 .ا إلى مستوطنات أو محميات طبيعية، باإلضافة إلى االستيالء على الثروة المائيةوتحويلها إم
 

فــي تعــرض فلســطين عامــة ومنطقــة األغــوار ( 2300)وتتنــاغم هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســة التميمــي 
 .خا ة لسرقة ثروتها المائية
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قلـيم المشـاطئة لنهـر األردن فـي عـدم إيـالء دول اإل( 2300)وتتفق نتيجة هـذه الدراسـة مـع دراسـة جـراد 

والبحــر الميــت االهتمــام الكــافي لألمــن البيئــي فــي األغــوار، وضــعف التخطــيط فــي اســتثمار األراضــي 
 .والتوسع السكاني واالستيطان العشوائي دون مراعاة متطلبات البيئة

 
طنات فــي أّن معظــم المســتو ( 2300)وتتشــابه نتــائج هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســة عينبوســي واســحق 

اإلسرائيلية في منطقة األغوار تقـع بـالقرب مـن م ـادر الميـاه وتسـيطر هـذه المسـتوطنات علـى الينـابيع 
واآلبـــار االرتوازيـــة وعلـــى جميـــع م ـــادر الميـــاه بـــوادي األردن ممـــا يشـــكل عامـــل ضـــغط علـــى المـــزارع 

أو الخنــاق قــد  وهــذا التضــييق بعــدم قدرتــه علــى تــوفير م ــدر للــري الفلســطيني فــي األغــوار الفلســطينية
 .يؤدي به إلى الرحيل من المنطقة وبالتالي يسهل االستيالء عليها

 
فـــي عجـــز الهيئـــات المحليـــة عـــن أداء دورهـــا ( 2332)كمـــا تتفـــق هـــذه الدراســـة مـــع نتـــائج دراســـة حامـــد 

 .هاوتطلعات ومهماتها وتلبية احتياجات المواطنين، والحاجة إلى قانون يالئم حاجات منطقة األغوار
 

فـي ضـرورة مشـاركة منظمـات المجتمـع ( 2330)تتفق نتيجة هذه الدراسة مـع نتيجـة دراسـة مـالوي  كما
 .المدني للقطاعين العام والخاص في تحسين الحياة االقت ادية لألفراد وفي التنمية

 
في مشاركة  (Saletha & Dinar, 2000)وتنسجم نتائج الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة ساليثا ودينار 

جتمع المحلي في اإلدارة والتخطيط لموارده المائية، وتوزيعها بعدالـة، باإلضـافة إلـى ضـرورة إ ـالح الم
 .الهيكلية اإلدارية للمؤسسات المشرفة على قطاع المياه

 
 في العمل على ورفع كفاءة أنظمة الري في وادي األردن( 0200)وتتفق أيضا  مع دراسة وادي األردن 

دامو  وحمايــة األراضــي فــي وادي األردن 0 شــراك القطــاع الخــاص فــي إدارة ميــاه الــري، والعمــل علــى إتهــاا 
 . لألغراض السكنية والزراعية وال ناعية والسياحية واالستثمارية

 
ومن هنا فان الباحث يقترح أن تكون الهيكلية لمؤسسة حوض نهر األردن المنشودة كما في الشكل 

 .أدناه 
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 لمؤسسة حوض نهر االردن المقترح الهيكل التنظيمي 12.1.2
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 :الجمعية العمومية -أ

لمفروضــة تزامــات الاالب نو فســيمــن جميــع األعضــاء العــاملين الــذين  للمؤسســة تتكــون الجمعيــة العموميــة
. 2330لســـنة ( 2)قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  ات المعمـــول بـــه فـــي فلســـطينام الجمعيـــعلـــيهم وفقـــا لنظـــ

مـا لـم يشـترط نظـام المنظمـة  ،وت در قرارات الجمعية العمومية باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضـرين
 .أغلبية أكثر من ذلك

 
 :مجلس اإلدارة -ب

وســلطاته طبقــا لمــا  هه واخت ا ــون تكوينــيكــو المنظمــة هــذه إدارة  هــو اإلدارةيكــون اخت ــاص مجلــس 
ويلزم ل حة انعقاد اجتماعات المجلس  حضور . يحدده النظام األساسي للمنظمة والقوانين ذات ال لة

 .األغلبية المطلقة ألعضائه، وتكون قراراته بأغلبية عدد الحاضرين
 :من  اإلدارةويقترح الباحث أن يتكون مجلس 

 .هيئات غير حكومية -0
 .خبراء -2
 .خاصالطاع قللممثلين  -0
 .مزارعين -0
 .ا  مراقب ا  الحكم المحلي ويكون عضو  -1
 .ا  مراقب ا  عضو وزارة التخطيط  -6
 .ا  مراقب ا  عضو وزارة الزراعة  -0
 .ا  مراقب ا  عضو  سلطة المياه -0
 .ا  مراقب ا  عضو سلطة جودة البيئة  -2
 .ا  مراقب ا  عضو مديرية السياحة واألثار -03   
 .ا  مراقب ا  عضو مديرية االقت اد الوطني  -00  

 
    والدوائر والوحداتاللجان  -ج

طبقــا لمــا هــو محــدد  هاأو بعضــ لجــان تنفيذيــة يفوضــها كــل اخت ا ــاتهدوائــر و يشــكل مجلــس اإلدارة 
 .بالالئحة التنفيذية لنظام عمل المنظمة
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 :االطار القانوني للمنظمة 11.1.2
، كأول قانون 2333 در قانون الجمعيات والهيئات األهلية الفلسطيني لسنة 2333في العام 

 درت الالئحة  2330فلسطيني ينظم إنشاء وتسجيل ومتابعة عمل المنظمات األهلية، وفي العام 
كما  در في العام . 2330لسنة ( 2)التنفيذية لقانون الجمعيات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

الرقابة اإلدارية والمالية  والذي عزز 2330لسنة ( 01)قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم 2330
 .على عمل المنظمات األهلية

 
 : األهليةالخيرية والهيئات  م بشأن الجمعيات2333لسنة ( 0)وينص قانون رقم 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد االطالع على 
هجرية المعمول به في محافظات غزة،  0020رجب سنة  22قانون الجمعيات العثماني ال ادر في 
م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات االجتماعية 0266لسنة  00وعلى قانون الجمعيات الخيرية رقم 

المعمول به في محافظات الضفة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد موافقة 
 : درنا القانون التاليم أ 21/1/0222المجلس التشريعي، بتاريخ 

 ( 0)مادة 
للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط االجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق 

 .في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات األهلية وفقا  ألحكام هذا القانون
 

 :منافع وتحديات المؤسسة المقترحه 12.1.2
 التحديات المنافع

 االحتالل اإلسرائيلي وسياساته القمعية والتدميرية وقراطيةر أقل بي
تراجــــع ممارســــة العمــــل التطــــوعي وتراجــــع اهميتــــه  سهولة الح ول على تمويل لمنطقة األغوار 

 على مستوى المؤسسات والمجتمع
 ضعف تبني المنظمات األهلية لالولويات الوطنية امكانية مشاركة المزارعين والخبراء 

 ضعف البنى التنطيمية والمهنية قة حوض نهر األردنتنمية منط 
عـــــــــن طريـــــــــق  الحـــــــــد مـــــــــن م ـــــــــادرة األراضـــــــــي

 است الحها
 ضعف الشفافية والمهنية

مـن خــالل  تـوفير وتوزيـع عـادل للميــاه فـي المنطقـة
 قسم المتابعة
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 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

إنشـاء سـلطة تطـوير حـوض نهـر األردن فـي فلسـطين، وَبعـد عمليـة  أهمية إبراز هدفت هذه الدراسة إلى
 ،ي المؤسســات الحكوميــة ذات العالقــةهــا مــع عــدد مــن ممثلــؤ لبيانــات مــن خــالل مقــابالت تــم إجراجمــع ا

والحكــم المحلــي ومحافظــة أريحــا واألغــوار، وعــدد مــن  والميــاه والبيئــة مديريــة الزراعــة وســلطة األراضــي
ـــر كبـــار المـــزارعين، وخبـــراء فـــي مجـــال الزراعـــة وفـــي المشـــاريع التـــي تتعلـــق بـــاألغوار، ومؤسســـ ات غي

، فقد قام الباحث بمعالجتها كيفيا  بتحليل يحكومية تمثلت في اإلغاثة الزراعية ومدير مركز العوجا البيئ
أســــئلة المقابلــــة، وفــــي ضــــوء مــــا أتــــت بــــه الدراســــة مــــن نتــــائج، يــــورد الباحــــث ملخ ــــا  لنتــــائج الدراســــة 

 . اواستنتاجاتها، والتو يات المقترحة في ضوء نتائج الدراسة واستنتاجاته
 

 ملخص نتائج الدراسة 1.2
 

تكمــن فــي أســباب  التــي أشــارت نتــائج المقــابالت إلــى أهميــة إنشــاء ســلطة لتطــوير حــوض نهــر األردن
سياسية وطنية لدعم الوجود الفلسطيني، باإلضافة إلى أسباب تنموية تتعلق في توحيد جهود التنمية في 

عادة إحياء المنطقة، كما تم تفضيل أ ن تكون تلـك السـلطة أو المؤسسـة غيـر حكوميـة منطقة األغوار وا 
وباهتمــام مجتمعــي، ويقــع علــى عــاتق تلــك الســلطة القيــام بمشــاريع تنميــة  ،لكنهــا تحظــى بــدعم حكــومي

جراء الدراسات المعمقة الستثمار المنطقة زراعيا  وسياحيا  و ناعيا  على وجه التحديد، وعلـى السـلطة  وا 
 تمد على ـعـل فيـويـخ وص التمـين، وبـات المواطنـتهدف حاجـاملة تسـة شـخطيط إلجراء دراسـدأ التـأن تب
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مســاعدات خارجيــة ودعــم حكــومي وتمويــل مــن المــزارعين، ويبــرز الــدور األساســي للقطــاع الخــاص فــي 
ـــدار  ـــى است ـــالح األراضـــي، ومـــن المهـــم أن ُت ـــل لهـــا والعمـــل عل إدارة تلـــك الســـلطة والبحـــث عـــن تموي

المنطقـــة بمـــا يخـــدم م ـــلحتها وبمشـــاركة مـــن المجتمـــع المحلـــي والقطـــاع الم ـــادر الطبيعيـــة فـــي تلـــك 
 .الحكومي، كما تهتم تلك السلطة باستعادة ما ُسلب من خيرات منطقة األغوار وثرواتها الطبيعية

 
 استنتاجات الدراسة 2.2

 
 :خرجت الدراسة باالستنتاجات اآلتية 

 
الناحيــة السياســية أو مــن الناحيــة االقت ــادية، منطقــة األغــوار منطقــة حيويــة اســتراتيجية ســواء مــن  -0

 .ولذا فإن إنشاء سلطة تطوير لمنطقة األغوار أمر تزداد الحاجة إليه يوما  بعد يوم
وحـده، ولـذلك البــد اء سـلطة تطـوير منطقــة حـوض األردن ال يسـتطيع القطـاع الحكـومي تحمــل إنشـ -2

 .السلطة من مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلي في تأسيس تلك
يبــدأ عمــل الســلطة بــالتخطيط الســتثمار منطقــة األغــوار وعمــل البــرامج المناســبة كــي يــتم اجتــذاب  -0

 .مشاريع لتطوير المنطقة وخلق فرص عمل وزيادة عدد السكان
تعــد منطقــة األغــوار ثــروة طبيعيــة غنيــة، وتواجــه خطــر االســتيطان واالحــتالل وم ــادرة األراضــي  -0

مسـؤولية ســلطة تطـوير حـوض األردن تكمــن فـي إدارة الم ـادر الطبيعيــة ونهـب ثرواتهـا، ولــذا فـإن 
 . والعمل على استرجاعها، ومشاركة سكان المنطقة فيها

لخطة التنميـه الوطنيـه وهـدفها اسـتكمال  ا  وتشكل رافد ،انشاء هذه السلطه رغبه من المجتمع المحلي -1
 .بناء المؤسسات

 .ةالفلسطيني المركزية لخطة التنمية كبير في  االدارة غيرالمؤسسه ستساهم بشكل  -6
ان قيـــام ســـلطة لتطـــوير حـــوض نهـــر األردن فـــي المنطقـــة مـــن خـــالل عنايتهـــا بالتنميـــة االقت ـــادية  -0

جاذبـة للسـكان وهـذا سـيخفف مـن العـبء علـى  واالجتماعية سيساعد في جعـل هـذه المنطقـة منطقـة
والمطـار 0  ـناعية الزراعيـةالمـدن ال)المدن الفلسطينية ويخلق فـرص عمـل كمـا هـو مخطـط لـه مثـل

 .وغيرها من المشاريع( المقترح
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 توصيات الدراسة 3.2
 

 :في ضوء ما أتت به الدراسة من نتائج واستنتاجات، فإّن الباحث يو ي بما يلي 
 

العمل الفوري علـى إنشـاء سـلطة تطـوير حـوض نهـر األردن؛ لتثبيـت السـيادة الفلسـطينية وخلـق  -
 .قةتنمية حقيقية لتلك المنط

 
مكانـات  - ضرورة إجراء دراسات لحاجـات منطقـة حـوض نهـر األردن، مـن حيـث البنيـة التحتيـة وا 

 .االستثمار في كافة القطاعات، وت نيف األراضي الزراعية من حيث االستخدام واإلنتاج
 

ضـــرورة توثيـــق الم ـــادر الطبيعيـــة التـــي تتمتـــع بهـــا منطقـــة حـــوض نهـــر األردن، واالنتهاكـــات  -
 .تعرضت لهاوالسرقات التي 

 
ضرورة قيام هذه المؤسسة بعمل خطة تطويرية شاملة لألغـوار بمشـاركة كـل األطـراف وخا ـة  -

 .المجتمع المحلي
 

تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في منطقة حـوض نهـر األردن، لتشـجيع السـكان علـى   -
 .ال مود هناك، وجذب سكان جدد للمنطقة من خالل خلق فرص عمل جديدة

 
راك المجتمـــع المحلـــي وخا ـــة المـــزارعين فـــي مســـتوى اتخـــاذ القـــرار فـــي المؤسســـة ضـــرورة اشـــ -

 .المنوي انشاؤها 
 

 .ضرورة الحفاظ على استقاللية المؤسسة وتخ يص دعم حكومي لها -
 

 .اقليميا وعربيا ودوليا ةفي بناء عالقات لها مع المؤسسات الشبيه الحكومة مساعدةضرورة  -
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 درقائمة المراجع والمصا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
المراجع العربية : اوال   

 
 .ات ال شخ ي: الزراعة في األغوار الفلسطينيةواقع (: 2300رين ثاني تش) الفارس ، أحمد •

 
. السياسات االسرائيلية تجاه األراضي في األغوار(: 2303)جولييت ،وبنورة ،جاد ن،اسحق •

 .معهد األبحاث التطبيقية، القدس
 

العربي للنشر . الطبعة األولى ،المياه العربية وحروب المستقبل(:2302)محمد ،اسماعيل •
 .شارع الق ر العيني، القاهرة ،والتوزيع

 
، فلسطين، البيرة ،2 ط" موسوعة الم طلحات والمفاهيم الفلسطينية:(2332)محمداشتية،  •

 المركز الفلسطيني للدراسات اإلقليمية
 

 .undp.orghttp://hdr ،المياه العابرة للحدودتقرير ادارة  (:2336) المتحدةاألمم  •
 

 .دراسة في دور االداره في تحقيق التنمية الشاملة(: 2300)بليغ ،بشر •

http://hdr.undp.org/
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. اثر السياسة المائية اإلسرائيلية على األمن المائي الفلسطيني(: 2300)عبدالرحمن ،التميمي •
 ، اريحا، فلسطين(واقع وتحديات)مؤتمر بيئة اريحا واألغوار 

 
مؤتمر بيئة اريحا واألغوار  في أريحا واألغوارتحديات األمن البيئي  (:2300)نايف ،جراد •

 .، اريحا، فلسطين(واقع وتحديات)
 

رام  0محافظة أريحا واألغوار، النتائج النهائية (:2300)الجهاز المركزي لإلح اء الفلسطيني •
 .اهلل، فلسطين

 
رام . 6كتاب فلسطين اإلح ائي السنوي، رقم(: 2331)الجهاز المركزي لإلح اء الفلسطيني •

 .هلل، فلسطينا
 

استراتيجية تطوير الهيئات المحلية في منطقة أريحا واألغوار رسالة (:2332)راشد0 حامد •
-http://scholar.najah.edu/sites/default/files/allماجستير جامعة النجاح الوطنية 

thesis/development_strategy_of_local_authorities_in_jericho_and_jorda
n_rift_valley.pdf 

 
من االقت اد الريعي  دور العوامل المؤسساتية في تحقيق التحول (:2302)ناجي ،بن حسين •

 .مؤتمر السنوي األول للعلوم االجتماعية واالنسانيةال. إلى االقت اد المنتج
 

 .احتياجات مجالس الخدمات المشتركة في منطقة األغوار دراسة (:2336)الحكم المحلي  •
 

 .2330الحكامة اإلدارية للعام الجامعي : محاضرة بعنوان( 2330)أبو خبزة، محمد •
 

سياسات الرعاية االجتماعية المجتمع المدني وتداعياته على  نع (: 2330)طلعت ،السروجي •
 .جامعة حولون ،والمجتمع الم ري نموذجا

 
 jo/default.aspx-http://www.jva.gov.jo/sites/ar(: 0200)سلطة وادي األردن •

 

http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/development_strategy_of_local_authorities_in_jericho_and_jordan_rift_valley.pdf
http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/development_strategy_of_local_authorities_in_jericho_and_jordan_rift_valley.pdf
http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/development_strategy_of_local_authorities_in_jericho_and_jordan_rift_valley.pdf
http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/development_strategy_of_local_authorities_in_jericho_and_jordan_rift_valley.pdf
http://www.jva.gov.jo/sites/ar-jo/default.aspx
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مركز بيسان . ت اديةمنطقة األغوار وأهم السمات والسياسات االق(: 2302)أشرف ،سمارة •
 .للبحوث واالنماء، رام اهلل ، فلسطين

 
 .األغوار الفلسطينية في مهب التسريب (:2303) عبد الستار  ،شريدة •

 
 ،نظرية المؤسسات العامة وتطبيقاتها في المملكة األردنية الهاشمية(: 0223)علي ،شنطاوي •

 .عمان0 دار الفكر للنشر والتوزيع
 

مؤتمر األمن  .مشكلة المياه في الوطن العربي(: 2336)شوهدي ،وعبدالحميد ،مجدي ، قر •
 المائي العربي، القاهرة

 
مؤتمر بيئة أريحا ، الزراعة في األغوار الفلسطينية واقع وتحديات(: 2300)عكرمة ،عدس •

 .فلسطين، أريحا، (واقع وتحديات)واألغوار
 

 للطباعة والنشر، حزم بنا دار .األولى الطبعة المؤسسي، العمل(2002 ) محمد العدلوني، •
 .بيروت

 
معهد األبحاث 0 واقع وتحديات المياه في وادي األردن(: 2300)جاد ،واسحق ،عمر ،عنبوسي •

 .التطبيقية، اريج
 

 المؤسسات التعليمية، إدارة في التنظيمي السلوك(: 2331)السيد المجيد، وعبد فاروق، فليه، •
 . عمانوالتوزيع،  للنشر المسيرة دار .األولى الطبعة

 
 .الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية(: 2333)لسنة ( 0)قانون رقم  •

 
 .تحسين فاعلية األداء المؤسسي من خالل تكنولوجيا المعلومات: )2300(و في ،الكساسبة •

 
 .خطة الطوارئ والكوارث الطبيعية(: 2303)لجنة الطوارئ العليا في محافظة أريحا واألغوار •
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تقييم دور المنظمات غير الحكومية في (:0222)الجتماعية لغربي اسيااللجنة االقت ادية وا •

 .، األمم المتحدةنها في إطار السلطة الفلسطينيةاألراضي المحتلة وفرص التشابك فيما بي
 

مراجعة التشريعات المائية في فلسطين من العهد العثماني مرورا (: 2300)عامر ،مرعي •
واقع )مؤتمر بيئة اريحا واألغوار  .تالل االسرائيليباالنتداب البريطاني و وال الى االح

 ، اريحا، فلسطين(وتحديات
 

دراسة ضمن برنامج ، دور المنظمات االهلية في بناء المجتمع المدني(: 2332)مركز بيسان •
بتمويل من البنك  ،2332عام  اذار، رام اهلل، مركز بيسان إعداد، ابحاث تجمع مؤسسة تعاون

 .الدولي
 

 تعريفات-شمس-االنسان والمشاركة السياسيةمركز حقوق  •
•  (http://www.shams-pal.org.pdf) 

منشورات 0حول المياه دراسة تقييد الو ول في األغوار (:2115)معا / مركز العمل التنموي •
 /ctr.org-ww.maanhttp://w. 2300مركز معا

 
دراسة (: 2111)مركز المعلومات االسرائيلي لحقوق االنسان في االراضي المحتلة •

 (Israel’s Policy in the Jordan Valley and Northern Dead Sea)بعنوان
www.btselem.org/arabic/jordan  

 
. نص اتفاق أوسلو: (2300)(وفا)الوطني الفلسطينيمركز المعلومات  •

http://www.wafainfo.ps 
 

أهمية منظمات المجتمع المدني في التنمية مجلة جامعة دمشق للعلوم  (:2330)مالوي، أحمد •
  /pdfwww.shebacss.com .20 المجلد. العدد الثاني، االقت ادية والقانونية

 
 .اكبر بوابة عربية تعنى بعلوم الموارد البشرية، المنتدى العربي الدارة الموارد البشرية •

http://www.hrdiscussion.com 

http://www.shams-pal.org.pdf/
http://www.maan-ctr.org/
http://www.btselem.org/arabic/jordan
http://www.shebacss.com/pdf
http://www.hrdiscussion.com/
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تقرير استراتيجية إلعادة تأهيل  ،التعرف على نهر األردن األدنى (:2302)منظمة ايكوبيس  •
 .القدس0الشرق االوسط جمعية أ دقاء االرض منشورات دن األدنى،حوض نهر االر 

 
بين المفهوم األمني واستراتيجيات الضم، المركز اسرائيل واألغوار (: 2302)فادي0 نحاس •

 .الفلسطيني للدراسات االسرائيلية، مدار، رام اهلل، فلسطين
 

 .محافظة أريحا واألغوار. نهائيةالنتائج ال ،التعداد الزراعي(: 2303)وزارة الزراعة الفلسطينية  •
 

دراسة تحديد احتياجات مجالس الخدمات : (2336()جايكا)الوكالة اليابانية للتعاون الدولي •
 .المشتركة في منطقة األغوار

 
، (اإلدارة الترابية نموذجا)إشكالية التنمية اإلدارية في المخطط الخامس: (2330(محمد0 يحيى •

 .س للقانون واالقت ادمنشورات المجلة طنجي. 0العدد 
 

 المراجع األجنبية: ثانيا
 

-Palestinian Hydrology Group 2012 “ Institutional feasibility of alternatives Technologies 

in West Bank;Sustainable water resources management report :BMBF .Germany   

 
- R. Maria Saletha, Ariel Dinar b.(2000) Institutional changes in global water sector: 

trends, 
patterns, and implications ‘Water Policy 2 (2000) 175±199 
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 المالحق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 قائمة بأسماء المحكمين:  1ملحق رقم 

 
  عبد الرحمن التميميالدكتور 
 الدكتور مروان عالونة 
 الدكتور غسان عمر 
  ة رجاء سويدانالدكتور 
 الدكتور سهيل  الحة 
 محمد  عايدة.أ 
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 قائمة بأسماء المقابلين:  2ملحق رقم 

 
 .محافظ محافظة اريحا واألغوار – ماجد عبد المجيد الفتياني •
 .مدير زراعة أريحا واألغوار –أحمد فارس الفارس  •
 .مدير سلطة األراضي في أريحا واألغوار –محمد ماضي  •
 .مدير الحكم المحلي في أريحا واألغوار –ماهر عبد المحسن جابر  •
 .مديرية االقت اد الوطني -بو كرشرائد ا •
 (.بكدار)المجلس االقت ادي الفلسطيني للتنمية واعادة االعمار –محمد احمد ابو عوض  •
 .سلطة المياه الفلسطينية  –يوسف انور فؤاد عوايص •
 .مدير وزارة السياحة واألثار -اياد انور حمدان •
 .سلطة جودة البيئة -زغلول م طفى سمحان •
 .رئيس بلدية أريحا واألغوار –يطة محمد عبد محمد جال •
 .رئيس بلدية قرية العوجا –فخري نجوم  •
عـــين 0بردلـــه0كردلـــه)رئـــيس مجلـــس الخـــدمات المشـــترك لألغـــوار الشـــمالية  –غســـان علـــي فقهـــا  •

 .ورئيس مجلس الحدمات لقرية كردلة0 (البيضا
فــروش 0بيــت حســن)رئــيس مجلــس الخــدمات المشــترك لألغــوار الوســطى –خالــد ابــراهيم حمــدان  •

 .ورئيس مجلس خدمات بيت حسن0 (العقربانية0الن ارية0عين شبلي0بيت دجن
وعضــو مجلــس جمعيــة ا ــدقاء  قريــة ف ــائل خــدمات رئــيس مجلــس –ابــراهيم محمــد عبيــات  •

 .األرض الشرق األوسط
 .رئيس مجلس خدمات قرية مرج نعجه –كايد جميل مسعود  •
 .دجن رئيس مجلس خدمات قرية فروش بيت –عازم الحج محمد  •
 .رئيس مجلس خدمات قرية الن ارية –مسعد حمدان البلوي  •
 .رئيس مجلس خدمات قرية العقربانية -خليل سلمان ابو رواع  •
 .رئيس مجلس خدمات قرية مرج الغزال -ممدوح أحمد ابو جرار  •
 .رئيس مجلس خدمات قرية الجفتلك -عثمان فايز عنوز  •
 .داترئيس مجلس خدمات قرية الزبي –حسن عبد جرمي  •
 .رئيس مجلس عين البيضا –م طفى فقها  •
 .وزير الزراعه في الحكومة السابقة وخبير زراعي –اسماعيل حسن دعيك .د •
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خبيـر مشـاريع فـي منطقـة أريحـا واألغـوار ومسـؤول وحـدة المشـاريع فــي  –عبـد النا ـر مكـي .د •
 .مؤسسة جايكا

 .م نخيلدون 013خبير ومهندس زراعي ومسؤول عن  –م طفى اسماعيل عمرو .م •
ـــداهلل دعيـــك  • ـــراهيم حســـن عب ـــيس اتحـــاد المـــزارعين الفلســـطينين –اب ـــس النخيـــل  ،رئ ـــيس مجل ورئ

 .واالغاثة الزراعية، الفلسطيني
 .مدير مركز العوجا البيئي –فادي ريكاردو حويجات  •
 .مدير مجموعه اريحا واألغوار –مهند احمد  عياده  •
 .دونم مزروعه نخيل 013كبار المزارعين في اريحا يمكلك  –نعيم العيساوي  •
 .كبار المزارعين في قرية الجفتلك –ثابت لباد عطاونه  •
 .دونم نخيل وخضروات 633كبار المزارعين في اريحا يملك  -خالد محمد عيسى دعابس •
 .دونم003العوجا يملك  قرية كبار المزارعين في –فتحي يوسف عطيفات  •
 .كبار المزارعين في قرية ف ائل –تركي ذيب اعشيات  •
 .المزراعين في الثروة الحيوانية كبار –داوود محمد جرهود  •
 .الزبيدات قرية كبار المزراعين في –احمد امين عطيات  •
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 المقابلة:  3ملحق رقم 

 
 

 
 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا
 بناء مؤسسات وتنمية موارد بشرية

 
 

 تحية وبعد،،،
انشاء سلطة تطوير حوض نهر األردن في فلسطين، وذلك من خالل  أهمية تهدف هذه الدراسة إلى

التعرف على مدى دور هذه المؤسسة في التنمية، ومعرفة مساهمة هذه المؤسسة في الحد من سياسة 
االحتالل في المنطقة، وكذلك الحالة التي يجب ان تكون عليها المؤسسة، وكذلك التعرف على دور 

 .القطاع الخاص في المؤسسة
 
يقوم الباحث بربط المتغيرات السابقة بمعايير للتحليل الكيفي بحيث يتم التعرف على أهمية انشاء هذه س

 .المؤسسة، وأيضا معرفة األثر المتوقع لهذه المؤسسة على التنمية في األغوار وعلى المستوى الوطني
 

 شكرا لتعاونكم،،،
    

 شعبان جمال شعبان عياط: الباحث
 
 
 
 
 
 
 



71 



 ءات المقابلةإجرا: أوال 
 

 : ............................................... .االسم -
 : ........................................ .مكان العمل -
 : .................................... .المسمى الوظيفي -
 : ....................................... .تاريخ المقابلة -
 .................................... .: ...زمن المقابلة -
 
 هدف المقابلة : ثانيا -

 .تهدف هذه المقابلة إلى إبراز أهمية انشاء مؤسسة تطوير حوض نهر األردن في فلسطين
 

 أسئلة المقابلة: ثالثا
 

 ؟ماهي أهمية وجود مؤسسة لتطوير حوض نهر األردن في فلسطين -0
  

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

.......................................................................................... 
 

 ؟غير حكومية أو، حكومية هل تعتقد أن تكون هذه المؤسسة -2
 

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
............................................................................................. 

 ؟الحكومهأم ، ن الذي من المفترض أن يقوم بالمبادرة المجتمع األهليم -0
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..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
........................................................................................... 

 
 ؟ركيف يمكن لهذه المؤسسة أن تساهم في تنمية األغوا -0

 
..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

.......................................................................................... 
 

 ؟كيف يمكن لهذه المؤسسة المساهمة في الحد من سياسات االحتالل -1
 

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
........................................................................................... 

 
أن تكون مؤسسه ، ماهو النموذج األفضل لتعامل مع األغوار في حال خلق هذه المؤسسة -6

 ؟مؤسسة ذات اهداف خا ةأم ، مؤسسة فقط لتنمية الزراعيةأم ، شاملة
 

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
.......................................................................................... 
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 ؟مساهمات مزارعينأم  ، غير حكوميةأم ، كيف يمكن تمويل هذه المؤسسة حكومية -0
 

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
.............................................................................................. 

 
 ؟ما هو في رأيك دور القطاع الخاص في المؤسسة المقترحة -0

 
..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

.............................................................................................. 
 

ما هو رأيك في إدارتها للم ادر الطبيعية  ،في حال إنشاء مؤسسة تطوير حوض نهر األردن -2
 في المنطقة؟

 
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
.............................................................................................. 

 
 شكرا لتعاونكم،،،
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 نهر الردن( : 2)ملحق 
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 خارطة أريحا والغوار( 2)ملحق 
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 االسرائيلي على حوض نبع العوجا ميكروت االرتوازي شركة بئر( 1)ملحق 
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 الفهارس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 فهرس المحتويات
 الصفحة الموضوع الرقم

-  اإلهداء- 
 أ االقرار- 
 ب الشكر والعرفان- 
 ج التعريف بم طلحات الدراسة- 
 ز ملخص الرسالة بالعربية- 
 ط ملخص الرسالة باالنجليزية- 
 0 خلفية الدراسة:  الفصل االول  0

 0  مقدمة الدراسة 1.1
 0  مشكلة الدراسة  2.1
 0  مبررات الدراسة  3.1
 0  أهمية الدراسة 4.1
 1 دراسةأهداف ال 5.1
 1 أسئلة الدراسة 6.1
 6 حدود الدراسة 7.1
 6 هيكلية الدراسة 0.0
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 1 االطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني  2
 0 اإلطار النظري:  األول  فرعال 0.2

 0 خلفية عامة عن األغوار الفلسطينية 0.0.2
 0 واألغوار أريحا محافظة عن جغرافية لمحة 0.0.0.2
 2 التوزيع السكاني في منطقة األغوار 2.0.0.2
 03 أهمية األغوار الفلسطينية في بناء الدولة الفلسطينية 0.0.0.2
 02 األهمية االقت ادية لألغوار من منظور االحتالل االسرائيلي 0.0.0.2
 00 واقع الزراعة في األغوار الفلسطينيىة 1.0.0.2
 00 الفلسطينيةالسيطرة على المياه في األغوار  6.0.0.2
 حوض أراضي على لالستيالء االحتالل االسرائيلي مخططات 0.0.0.2

 الميت البحر
06 

 00 نهر األردن 0.0.0.2
 02 دور الدولة و المؤسسات في التنمية: الفرع الثاني 2.1.2

 23 دور المؤسسات األهلية في التنمية 0.2.0.2
 20 وأنواعها المؤسسة مفهوم 2.2.0.2
 20 المؤسسات أنواع 0.2.0.2
 20 تاريخ إنشاء المؤسسات في فلسطين 0.2.0.2

 22 الدراسات السابقة: المبحث الثاني  2.2
 21 الدراسات العربية 0.2.2
 06 الدراسات األجنبية 2.2.2

جراءاتها: الفصل الثالث  3  22 منهجية الدراسة وا 
 00 منهج الدراسة 0.0
 00 مجتمع الدراسة وعينتها 2.0
 01 الدراسة أداة  0.0

 06  دق األداة 0.0.0
 06 خطوات تطبيق الدراسة 0.0
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 فهرس المحتويات
 ال فحة الموضوع الرقم

 21 نتائج الدراسة: الفصل الرابع  1.2
 47 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 0.0.0
 48 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.0.0
 02 لسؤال الثالثالنتائج المتعلقة با 0.0.0
 02 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 0.0.0
 13 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 1.0.0
 13 النتائج المتعلقة بالسؤال السادس 6.0.0
 10 النتائج المتعلقة بالسؤال السابع  0.0.0
 10 النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن 0.0.0
 10 ال التاسعالنتائج المتعلقة بالسؤ  2.0.0

 16 الهيكل التنظيمي المقترح لمؤسسة حوض نهر األردن 03.0.0
 24 االستنتاجات والتوصيات: الفصل الخامس  2

 12 ملخص نتائج الدراسة 0.1
 63 استنتاجات الدراسة 2.1
 60 تو يات الدراسة 0.1
 62 قائمة المراجع والم ادر- 
 62 المراجع العربية - 
 66 نبيةالمراجع األج- 
 60 المالحق- 
 00 الفهارس - 

 

 


