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في المرعى ألن أرضه تم إعالنها منطقة عسكرية إسرائيلية رعى ال يستطيعون ترك حيواناتهم ت. أسرة فلسطينية في وادي األردن
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 حافة الهاويةعلى 
 اإلسرائيلية وأثرها على الفلسطينيين في وادي األردن المستوطنات

 

يملك وادي األردن، باألراضي الفلسطينية المحتلة، القدرة على أن يغدو سلة الغذاء ألية دولة 
أن التوسع المستمر في المستوطنات الفلسطينية، وغيرها من قيود  غير. فلسطينية في المستقبل

ٍ      تفرض على التنمية للفلسطينيين، جعلت المجتمعات الفلسطينية تعيش في عنت  شديد ً  هذا فضال  .                                                                          
ة التحتية المتاحة للمستوطنات يبنالمن شأن الخطط الجديدة لزيادة األراضي، والمياه، وعن أنه 

لذلك، فما لم يتحرك المجتمع الدولي لتغيير . ذا الوضع الخطير في األصلأن تفاقم ه ،اإلسرائيلية
سياسات وممارسات الحكومة اإلسرائيلية إلى االتجاه المعاكس، فسيظل إنشاء دولة فلسطينية 
                                   ً                                      ً             قابلة للحياة في المستقبل، تعيش جنبا  إلى جنب مع إسرائيل في سالم وأمان، أمرا  بعيد المنال 

ٍ      على نحو  خطير       . 



۲ 

 لخصم
بالمائة من مساحة  ۳۰ما يصل إلى  يشغليقع وادي األردن في الجانب الشرقي من األراضي الفلسطينية المحتلة، و

وال تنفك موارد أرزاق الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المنطقة تلقى . )۷. ، ص۱انظر خريطة (الضفة الغربية 
ما لم يتم التحرك حيال لذلك، فأو نزع ملكياتها؛  أراضيهم علىوضع يدها ب قيام السلطات اإلسرائيليةالتدمير، نتيجة 

عن  ،     ً مؤخرا   ،لقد أعلنت الحكومة اإلسرائيلية.                 ً لن يزداد إال سوءا   -حسبما تشير مؤشرات قوية  - فإنههذا الوضع، 
شية وحقوق وهو ما سيهدد، إن تم تنفيذه، الظروف المعيوسياسات ترمي إلى توسيع المستوطنات،  مقترحتات

األراضي اإلنسان للمجتمعات الفلسطينية التي تعيش في وادي األردن، مما يقوض جهود إحالل السالم والرخاء في 
 .وإسرائيل، على حد سواء الفلسطينية المحتلة

               ٍ نفاذ غير متساو  
بالمائة من مساحة تلك  ٦سوى  ،في وادي األردن ،لالستغالل والتنمية ،ال يتجاوز المتاح للفلسطينيين من أرض

                                                                ً       ً      ً       في حين استطاعت المستوطنات اإلسرائيلية في ذلك الوادي أن تطور نشاطا  زراعيا  حديثا ، ينتج و 0F۱.األرض
الية القيمة يتم تصديرها إلى أسواق االتحاد األوروبي واألسواق الدولية، يواجه المزارعون عمحاصيل 

     ً           ً                                 ً  قيودا  تعوق كثيرا  من قدرتهم على بيع منتجاتهم محليا ،  –الصغيرة  ومعظمهم من مالك المساحات –الفلسطينيون 
 .           ُ          ً أو إقليميا ، أو دوليا  

مياه، أو اآلبار، أو الحظائر ، أو دورات الومما يقيد التنمية أكثر فأكثر، أن الحصول على تصاريح لبناء المنازل
أصبح شبه مستحيل على العائالت  ،حليةالصغيرة للحيوانات، أو غيرها من مرافق بنية تحتية للمجتمعات الم

هذا . ومؤسسات األعمال الفلسطينية، بل وحتى على المانحين من دول االتحاد األوروبي، ووكاالت المساعدات
1Fالمساحة التي خططت اإلدارة المدنية اإلسرائيليةباإلضافة إلى أن 

2F                 ً لتنميتها فلسطينيا   ۲

بالمائة  ٦۰( )ج(في المنطقة  ۳
، %۱أقل من ) يقع معظم وادي األردن وفيها، تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملةهي من مساحة الضفة الغربية، و

المنشآت األساسية التي يتم  أما 3F٤.األخيرة من تصاريح البناء قد تم رفضها خالل السنوات% ۹٤   ً       فضال  عن أن 
 .للقانون الدولي       ٍ انتهاك      ً                   يرا  ما تتم إزالتها، فيثفك - عسيرة المنال - إنشاؤها دون خطط تنمية وتصاريح

إلى األراضي  م مربعك ٥۰تشير التقديرات إلى أن إزالة القيود اإلسرائيلية على التنمية الفلسطينية سوف يضيف 
الفلسطيني،  االقتصاد                                                                             ً     القابلة للزراعة في وادي األردن، وهو ما يحمل معه إمكانية إضافة مليار دوالر سنويا  إلى 

 4F٥.الناتج المحليإجمالي بالمائة من  ۹أي 

 مميزات جائرة 
5Fمن إسرائيل،أل بالنسبةأساسي  دنأعلنت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة أن وادي األر

واستمرت في تشجيع تنمية  ٦
مستوطنة  ۳۷اآلن فأصبح به  6F۷؛، وهي غير شرعية بموجب القانون الدولي)معظمها زراعي(المستوطنات المدنية 

7F.بالمائة من األراضي ۸٦اآلن على ") مجالس المناطق"أو (تسيطر سلطات االستيطان لإسرائيلي،  ۹٥۰۰يسكنها 

۸  

لإلسكان، والتعليم، (                     ْ                                                         تتلقى المستوطنات دعما  كبيرا من الحكومة اإلسرائيلية على شكل إعانات مالية وحوافز 
النقل واألسواق  خطوطعلى أفضلية في النفاذ إلى  كذلك يحصل المستوطنون ).والمياه، والنقل، على سبيل المثال

دوالر  ۲٤،٦٥۰وحسب تقديرات أحد االقتصاديين اإلسرائيليين، فإن الحكومة اإلسرائيلية تنفق . الوطنية والدولية
أنحاء                           ً                                                          أمريكي على كل مستوطن سنويا ، في صورة إعانات مختلفة ومنح للمستوطنات اإلسرائيلية في شتى 

كان متوسط المنح التي يحصل عليها الفرد في المستوطنات  ۲۰۰٦و ۲۰۰۰وبين  8F۹.األراضي الفلسطينية المحتلة
بالمائة عن متوسط اإلنفاق على الفرد من المواطنين اإلسرائيليين داخل  ٥۷اإلسرائيلية بالضفة الغربية أعلى بنسبة 

 9F۱۰.إسرائيل

يعيش في وادي األردن على أية إعانات، سواء من السلطة الفلسطينية أو وفي المقابل، ال يحصل الفلسطيني الذي 



۳ 

ونشاطه الرعوي تكاليف إضافية ناجمة  ،وزراعاته الصغيرة المساحة ،بل إنه يواجه هو. من الحكومة اإلسرائيلية
مكتب وحسب تقديرات  .عن القيود التي فرضتها إسرائيل على تنقل األفراد والبضائع من وإلى وادي األردن

التابع لألمم المتحدة فإن التكاليف اإلضافية للنقل التي تنجم عن قيام الفلسطينيين بنقل  تنسيق الشؤون اإلنسانية
 ۱٫۹                                                                            ً                     منتجاتهم الزراعية عبر مسارات تتوخى تحاشي نقاط التفتيش اإلسرائيلية األكثر تسببا  في المشاكل، تصل إلى 

تكاليف النقل، يتعين على المزارعين الفلسطينيين أن يدفعوا ثمن المياه  وباإلضافة إلى زيادة 10F۱۱.                ً مليون دوالر سنويا  
التي يتم جلبها في شاحنات، مما يجعل منتجاتهم أعلى كلفة بكثير، وبالتالي أقل قدرة على المنافسة من منتجات 

 .مزارعي المستوطنات اإلسرائيلية

، سياسات ممنهجة وتمييزية تقيد )فيها القدس الشرقية بما( يواجه الفلسطينيون، في شتى أنحاء الضفة الغربيةكذلك 
. مياه، واألسواق، وقدرتهم على بناء بنية تحتية تدعم موارد أرزاقهمالحريتهم في التنقل، ونفاذهم إلى األرض، و

في مزارع  -                                      ً بعد أن تقطعت بهم سبل كسب الرزق إال قليال   -       ً                                    هذا فضال  عن أن العديد من الفلسطينيين يعملون 
 .مستوطنات، محرومين من حقوقهم كعمالال

وحرمان من حقوق اإلنسان، على تعقيده حتى وقت  ،لقد ظل ما يواجهه المزارعون الفلسطينيون من تحديات تنمية
 فكما. بالضفة الغربية )ج(ة مناطق المنطقة يالمانحين في وادي األردن وبق الستثماراتقريب، بسبب االفتقار 

                                           ً     إن مشروع بناء الدولة الفلسطينية محدود جزئيا ، من : "التحاد األوروبية الدبلوماسية لتقرير رؤساء البعثأوضح 
حيث تستطيع السلطة الفلسطينية أن تمارس " [ب"و" أ"في المنطقتين  ومعزولةمتناثرة " جزر"الناحية العملية، في 

  11F۱۲.المتاخم )ج(، وسط محيط المنطقة ]مهامها

لقيود الحكومة اإلسرائيلية، باإلضافة إلى االفتقار الستثمارات المانحين واالستثمارات  ةر المتراكماثاآل تأدوقد 
قرابة ضعف مثيالتها لذين يعيشون في وادي األردن إلى إلى وصول مستويات الفقر بين الفلسطينيين ا ،الفلسطينية

12F.لمن يعيشون منهم في بقية مناطق الضفة الغربية

النتهاكات المستمرة لحقوق وعندما يجتمع كل ذلك إلى ا ۱۳
 .                                                                    ً                            اإلنسان، يجد الكثير من الفلسطينيين أنفسهم مجبرين على ترك منازلهم بحثا  عن عمل، وأمن، وخدمات أساسية

. 

ٌ                  تدهور  في آفاق المستقبل      
فقد شهدت السنوات األخيرة زيادة .                                                                   ً ما لم يتم التحرك اآلن، فهناك مؤشرات قوية على أن الوضع سيزداد تدهورا  

ة في بناء المستوطنات اإلسرائيلية، وعنف المستوطنين اإلسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، وهدم المباني كبير
وقد قال رئيس . حظائر الحيواناتو الصهاريج، وألواح الطاقة الشمسية الفلسطينية وغيرها من منشآت مثل

إن الحكومة اإلسرائيلية قد توقع  ۲۰۱۲الثاني  كانون/ الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة له في يناير
13F..."من بقاء إسرائيل في وادي األردنض، فقط لو ت]مع السلطة الفلسطينية[      ً      ً اتفاقا  دائما  "

وكانت الحكومة قد  ۱٤
أن مساحة األراضي الزراعية المخصصة للمستوطنين اإلسرائيليين في وادي ، قبل ذلك بثمانية شهورأعلنت 

وافق البرلمان اإلسرائيلي، الكنيست، على ميزانية  ۲۰۱۲آذار / وفي مارس 14F۱٥.بأكثر من الضعفاألردن ستزيد 
كل تلك القرارات تمثل  15F۱٦.مليون دوالر لمستوطنات إضافية في وادي األردن ومنطقة بنيامين ۲تم فيها تخصيص 

ردن من األرض وموارد     ً                                                                    جزءا  من توجه سلبي خطير يتم بموجبه حرمان  المجتمعات الفلسطينية في وادي األ
 16F۱۷.الرزق، بشكل ممنهج، من أجل االتساع في المستوطنات

الذين يعيشون في وادي األردن وبقية أنحاء الضفة الغربية،  ،يشي العدد الكبير للقيود المفروضة على الفلسطينيينو
مع زيادة سيطرة  واتساع نطاق تلك القيود، بأنها جزء من سياسة منهجية لدفع الفلسطينيين لترك أراضيهم،

ما لم تجر تحركات عاجلة لتحويل توجه تلك السياسة إلى االتجاه المعاكس، وإنهاء لذلك، ف. الحكومة اإلسرائيلية
ر بعداد أكد المتاحة للفلسطينيين، وستنزح أسيستمر تقلص مساحة األرض والموارفالسياسات التمييزية القائمة، 

: رؤساء البعثة الدبلوماسية لالتحاد األوروبي وكما ورد بتقرير. فيه         ً                          منهم بحثا  عن مستقبل يستطيعون العيش 
تشتمل على موارد طبيعية وأراض ال غنى عنها  )ج(المنطقة ... النافذة المتاحة لحل الدولتين تضيق بسرعة"

17F."لمستقبل النمو الديموجرافي واالقتصادي لدولة فلسطينية قابلة للحياة

۱۸ 



٤ 

 التوصيات الرئيسية
على االتحاد األوروبي بوصفه أكبر شريك تجاري إلسرائيل وأكبر مانح 

 :للفلسطينيين أن
 تفيو ،وقف بناء المستوطناتلعاجلة للضغط على حكومة إسرائيل حتى تتخطي الكلمات إلى األفعال اي •

ة الصادر في                                                 ً                                      بمسؤولياتها التي نص عليها القانون الدولي، اتساقا  مع الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولي
الجدار العازل في األراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أيده االتحاد اآلثار القانونية لبناء حول  ۲۰۰٤

 .األوروبي
يتخذ خطوات فورية لضمان تطبيق قرارات وتوصيات مجلس الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي الصادرة . •

التحاد األوروبي حول الدبلوماسية لبعثة الو تلك الخاصة بتقارير رؤساء  ۲۰۱۲،18F۱۹أيار / في  مايو 
ويشمل ذلك ممارسة الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لنقل سلطة التخطيط . والقدس الشرقية )ج(المنطقة 

، والقيام إلى السيطرة الفلسطينية )ج(المنطقة وبقية أنحاء  وادي األردن الخاصة بالقرى والبلدات الفلسطينية في
بتحركات دبلوماسية جماعية حازمة على أعلى مستوى للدفع في اتجاه إنهاء هدم البنية التحتية المدنية 

 .الفلسطينية
               ً والتي توفر فرصا   ،يضغط لتوفير الظروف التي تتيح التطبيق الكامل التفاقية الشراكة الفلسطينية األوروبية •

حقيقية لنفاذ المنتجات الفلسطينية إلى األسواق األوروبية، بما في ذلك الدفع بشكل عاجل لوقف القيود 
 .اإلسرائيلية المفروضة على حركة ونقل البضائع

والمنظمات غير الحكومية  ةمانحجهات الوال على المجتمع الدولي
 :الفلسطينية والدولية أن

، تشتمل على إستراتيجية قوية لوادي األردن وبقية أنحاء مية وطنية فلسطينية شاملةيدعموا وضع خطة تن •
، بالتشاور مع الشعب الفلسطيني،  وضمان اتساق كل االستراتيجيات والمشروعات مع الخطط )ج(المنطقة 
 .الوطنية

ن ينشئوا ويدعموا عليهم أفي غياب نظام تخطيط إسرائيلي يسعى للحد من الفقر بين السكان الفلسطينيين،  •
بما في ذلك بناء مدارس جديدة، ومراكز  ،)ج(مشروعات التنمية في وادي األردن وبقية أنحاء المنطقة 

تلك وعلى .  مجتمعية، وعيادات، ومنشآت بلدية، وطرق، وأنظمة ري، وغيرها من مشروعات البنية التحتية
ُ   ً وأن تمضي فيها ق د ما   المشروعات عن كثب،تنفيذ  الهيئات أن تراقب دعم دبلوماسي وسياسي، مستندة إلى ،                ُ

                                ً     إال إذا كان الرفض اإلسرائيلي قائما  على ( حتى وإن لم تحصل على موافقة اإلدارة المدنية اإلسرائيلية
بعثة الوصيات تقرير رؤساء ت، وذلك اتساقا مع مسودة )اعتبارات أمنية مشروعة بموجب القانون الدولي

 19F۲۰.)ج(التحاد األوروبي عن المنطقة لالدبلوماسية 

 :على السلطة الفلسطينية أن
حاء األراضي نتحدد أولويات االحتياجات في جميع أ ،تضع وتنفذ خطة تنمية وطنية تشاورية وشاملة •

 .)ج(األردن وبقية أنحاء المنطقة  واديالفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 
تدعم المزارعين الفلسطينيين في وادي األردن حتى يستطيعوا الحفاظ على موارد رزقهم والبقاء في  •

، عمليات إزالةالف، والمآوي في حالة وقوع عوذلك من خالل إعطاء األولوية لتوفير المياه، واأل ،أراضيهم
 .وتوفير الدعم المستدام للمزارعين والرعاة الفلسطينيين

تتفق عل موقف مشترك قوي وتتبناه، فيما ط إسرائيلي يدعم التنمية الفلسطينية، عليها أن في غياب نظام تخطي •
وادي األردن واألنحاء  يتعلق بالتصاريح اإلسرائيلية، وذلك من أجل دعم مشروعات التنمية الفلسطينية في

إال إذا كان (على موافقة اإلدارة المدنية اإلسرائيلية  تحصلتكن قد حتى وإن لم  ،)ج(المنطقة األخرى من 
 ).                     ً                                                      الرفض اإلسرائيلي قائما  على اعتبارات أمنية حقيقية مشروعة في ظل القانون الدولي

 :على الحكومة اإلسرائيلية أن
بنية تحتية وتنسحب من أي ، )بما في ذلك القدس الشرقية(في الضفة الغربية           ً                توقف فورا  بناء المستوطنات •



٥ 

 . ۲۰۰٤                        ً                                                         قائمة للمستوطنات، اتساقا  مع توصيات الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 
تعكس توجه السياسات والممارسات غير المشروعة في ظل القانون الدولي، والتي تضر بموارد أرزاق  . •

وادي  والبلدات الفلسطينية في ويشمل ذلك تسليم سلطات التخطيط الخاصة بالقرى. المدنيين الفلسطينيين
إلى السيطرة الفلسطينية، والتوقف الفوري عن مصادرة األراضي والموارد  )ج(المنطقة  األردن وجميع أنحاء

 .إزالة البنية التحتية المدنية فوإنهاء القيود المفروضة على نفاذ الفلسطينيين وتنقلهم، ووقالفلسطينية، 
بما في ذلك تطبيق حكم القانون دون تمييز أو استثناء فيما يتعلق بالعنف  تضمن حماية السكان الفلسطينيين، •

 .الذي يرتكبه المستوطنون اإلسرائيليون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وموارد أرزاقهم
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 مقدمة. ۱
هما انتهاك كالفي بناء المستوطنات وهدم البنية التحتية المدنية الفلسطينية، و توسع الحكومة اإلسرائيليةاجتمع 

للقانون الدولي، إلى الكم الهائل من القوانين والسياسات التمييزية القائمة منذ فترة طويلة، لتلقي بآثار شديدة السوء 
   ً                          فضال  عما تنطوي عليه من انتهاك على المجتمعات الفلسطينية التي تعيش في وادي األردن، فتسجنهم في الفقر، 

 )انظر القسم التالي( بزيادة حجم المستوطنات في وادي األردن ،وتوشك الخطط الجديدة. واسع لحقوق اإلنسان
 .             ً                                                            أن تودي تماما  بموارد أرزاق الفلسطينيين، التي صارت بالفعل على حافة الهاوية ،إلى أكثر من الضعف

تهدف إلى تقسيم الضفة ) ۲األخيرة عرفت باسم أوسلو ( ۱۹۹٥و ۱۹۹۳كانت اتفاقيات أوسلو الموقعة في 
) أ(تخضع المنطقة . كمقدمة إلنشاء الدولة الكاملة). ج(، و)ب(، و)أ(              ً                      الغربية مؤقتا  إلى ثالث مناطق إدارية،

والمنطقة . حا ً                                                                              ا  للسلطة الفلسطينية بشكل كامل، وتشمل معظم البلدات الرئيسية، بما فيها رام هللا وأريأمني     ً  مدنيا  و
خضع للسيطرة األمنية ، تسيطر فيها السلطة الفلسطينية على الخدمات المدنية، مثل التخطيط، ولكنها ت)ب(

ة األكبر بالضفة الغربية، فتقع تحت ي، وهي المساحة اإلدار)ج(أما المنطقة . المشتركة مع الجيش اإلسرائيلي
   21F۲۲.ائيليةالسيطرة المدنية والعسكرية الكاملة للحكومة اإلسر

بالمائة من  ۹۰ألن أكثر من " المنطقة ج"         ً           يشير أيضا  إلى مصطلح  هعلى وادي األردن، ولكن التقريريركز هذا 
                                                     ً                          ن مصنف ضمن تلك المنطقة، والمشاكل التي سيرد وصفها الحقا ، ليست سوى أمثلة للسياسات دوادي األر

حياة وموارد رزق مئات اآلالف من  صوغوالتي ت والممارسات األوسع التي تنتهجها الحكومة اإلسرائيلية،
كذلك فإن البيانات غير . الذين يعيشون في معظم مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية ،الفلسطينيين

عن وادي األردن حيثما  الدقيقةالمجمعة عن وادي األردن غير متوفرة في كل الحاالت، ولكننا أوردنا المعلومات 
 .أمكن ذلك

من هذا التقرير سيطرة الحكومة اإلسرائيلية على عنصرين من العناصر الحيوية لموارد  قسم الثانييناقش ال
د ذلك ينتقل إلى وصف ما نجم عن السياسات اإلسرائيلية عب. الرزق الزراعية للفلسطينيين، وهما األرض والمياه
إلى مناطق أخرى في  على النزوح د من العائالتالعدي جبرمن هدم للمنازل والبنية التحتية للفلسطينيين، مما أ

تقييد حرية حركة الناس و ،عنف المستوطنين اإلسرائيليينعواقب كذلك ينظر التقرير في . الضفة الغربية
ويتوفر القسم . الظروف االستغاللية التي تعمل في ظلها العمالة في مزارع المستوطنات وينظر فيوالبضائع، 

ومع . توصيات للحكومة اإلسرائيلية، والسلطة الفلسطينية، وصناع السياسة الدوليين األخير من التقرير على
التي صدرت عن مجلس الشؤون الخارجية  ،غير المسبوقة ،األخيرة لتصريحاتترحيب منظمة أوكسفام با

ن تلك ، فإ)قرارات المجلس حول عملية السالم بالشرق األوسط( ۲۰۱۲أيار / مايو  ۱٤باالتحاد األوروبي في 
 .       ُ                                  يجب أن ت ترجم، وبشكل عاجل، إلى أفعال حازمة تصريحاتال

 ٥۰سنة، وفي األراضي الفلسطينية المحتلة ألكثر من  ۲۰عملت منظمة أوكسفام في وادي األردن ألكثر من 
كانت المنظمة شاهد عيان على األثر اليومي لالتساع بالمستوطنات، وتقييد البناء، واإلزاالت على . سنة

تقر منظمة أوكسفام بالحاجة إلى حل عادل ). ج(ات الفلسطينية في وادي األردن وشتى أنحاء المنطقة المجتمع
يعتمد هذا التقرير على التجربة الثرية . ودائم للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، وتدين العنف من جميع األطراف
لمجتمع المدني العاملة في إسرائيل والضفة لمنظمة أوكسفام، كما يستند إلى أدبيات ثانوية ومقابالت مع منظمات ا

. الغربية، ومسؤولين حكوميين، وفلسطينيين يعيشون في وادي األردن، وكذلك على وثائق حكومية إسرائيلية
ورغم أن منظمة أوكسفام قامت بالفعل بإجراء مقابالت مع مستوطنين، إال أن طلبها إجراء مقابالت قوبل 

إلى أربع  ۲۰۱۲أيار / مايو  ۱باإلضافة إلى ذلك، تم إرسال خطابات مؤرخة . بالرفض في العديد من الحاالت
حزيران لم تكن / يونيو ۲۲وحتى .                      ً                                            وزارات إسرائيلية طلبا  لمعلومات إضافية وللتحقق من األرقام المستخدمة

 .                           ً منظمة أوكسفام قد تلقت ردودا  

.  

للتنمية االجتماعية واالقتصادية في "
أهمية حيوية بالنسبة ) ج(المنطقة 

لدولة فلسطينية قابلة للحياة في 
المستقبل، حيث تشكل تك المنطقة 
احتياطي األرض الرئيسي لتلك 

يدعو االتحاد األوروبي . الدولة
إسرائيل للوفاء بالتزاماتها تجاه 
ظروف معيشة السكان الفلسطينيين 

، بما في  ذلك )ج(في المنطقة 
تسريع وتيرة الموافقة على الخطط 
الفلسطينية الرئيسية، ووقف النقل 

دم مساكن القسري للسكان وه
الفلسطينيين وبنيتهم التحتية، وتبسيط 
اإلجراءات اإلدارية الالزمة 
للحصول على تصاريح بناء، 
وضمان نفاذهم للمياه، ومعالجة 

 ."احتياجاتهم اإلنسانية

قرارات مجلس الشؤون الخارجية 
أيار / مايو  ۱٤باالتحاد األوروبي، 

۲۰۱۲".20F

۲۱   
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 السيطرة على الموارد صراع. ۲

ٍ      نفاذ غير متساو  لألرض               
22Fبالمائة  ۸٦، فإن األردنعلى الرغم من القلة النسبية  لعدد سكان المستوطنات اإلسرائيلية في وادي 

 من ۲۳
 ،ومع ما شهدته المستوطنات من اتساع 23F۲٤.للمستوطنات" مجالس المناطق"والية  تحتاألراضي هناك تقع 

 .تقلصت فرص التنمية االقتصادية بين المجتمعات الفلسطينية

، أساليب مختلفة لنزع ملكية األراضي الفلسطينية في وادي ۱۹٦۷انتهجت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، منذ 
أو على األرض  وضع اليدوقد شملت وسائل المصادرة ). وشتى أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة(األردن 

ونزع ملكية األرض للمنفعة  24F۲٥،"ملكية غائب"ألغراض عسكرية، واالستيالء على ما يعتبر يها االستحواذ عل
سنوات، وتسجيل األرض لثالث " لم تتم زراعتها"العامة، مثل المحميات الطبيعية، ومصادرة األراضي التي 

25F".أرض دولة"بوصفها 

لمعدات الزراعية                                 ً                       وقد كان لتلك الخسارة لألراضي، فضال  عن المصادرة المستمرة ل ۲٦
عاة البدو، على سبيل الرفقد رأى . وغيرها من معدات، نتائج خطيرة على موارد رزق المزارعين الفلسطينيين

وذلك على الرغم من أن ). ۱انظر إطار (قطعانهم تتناقص بشكل كبير مع مصادرة مناطق الرعي المثال، 
بموجب القانون الدولي، أن تستغل موارد األراضي  الحكومة اإلسرائيلية، بوصفها سلطة احتالل، ال يحق لها،

التي تحتلها لفائدة سكانها المدنيين، وأن يقيد استغاللها، وبصرامة، باألعمال التي تفرضها الضرورة العسكرية 
26F.فقط

۲۷  

27F.ال يعون أن وادي األردن جزء من األراضي المحتلة) بالمائة ٦٤(نحو ثلثي الجمهور اإلسرائيلي 

د هذا االعتقا ۲۸
ون، ملك لدولة إسرائيل ويسكن معظمه مواطنون إسرائيلي األردنالخاطئ لدى الجمهور اإلسرائيلي بأن وادي 

28F.لهم المستمر لمواقف الحكومة اإلسرائيلية في تلك المنطقةهو الذي يفسر قبو

۲۹ 

/ ففي مايو . في وادي األردن خالل السنوات األخيرة إعادة تخصيصها،و ،على األراضي وضع اليدلقد تسارع 
، سعت الحكومة اإلسرائيلية لزيادة األراضي المخصصة للزراعة المتاحة للمستوطنات المدنية في ۲۰۱۱أيار 

30Fوقد أكد ديفيد الحياني، 29F۳۰.بالمائة ۲۰بالمائة، ومخصصاتها من المياه بنسبة  ۱۳۰ بنسبةوادي األردن 

رئيس  ۳۱
التي تتولى الحكم المحلي لعدد من المستوطنات اإلسرائيلية في المنطقة  أن  مجلس منطقة وادي األردن،

سوف تغير وجه وادي األردن بشكل كامل، وتجذب األبناء والعائالت ] برنامج التوسع[الموافقة على البرنامج "
فإن تلك هي بة السياسية ال تزال تخيم على المنطقة، احوعلى الرغم من أن الس. ج المنطقةالعائدين من خار

 ."الوسيلة لجذب سكان

ٍ              ، غير متاح  للفلسطينيين                                                      ٍ على الرغم من أن هذا البرنامج ينطوي على نزع ملكية أراض      ً              أصال  استخدامها أو          
، يزيد من "واقع على األرض"، فإنه سيخلق )ألنها تم اعتبارها محميات طبيعية أو مناطق عسكرية(تنميتها 

 .ن من زراعة هذه األرضترسيخ حرمان المزارعين الفلسطينيي
 

. الزراعة في وادي األردن رائعة
ستون بالمائة من إنتاج التمر في 
إسرائيل يأتي من وادي األردن، 

بالمائة من صادرات التمر  ٤۰و
لذلك، . في العالم تأتي من الوادي

فإن تنمية وترويج وادي األردن 
مهمتنا  ماومنتجاته الزراعية ه

 ",الوطنية

دافيد الحياني، رئيس مجلس منطقة 
وادي ] ات إسرائيليةمستوطن[

   ۲۰۱۲أيار / مايو  ٤األردن، 
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 مجتمع تحت التهديد –خان االحمر : ۱إطار 

 
ً                         مجتمعا  بدويا  يواجه تهديدات نزوج وشيكة ۲۰قرية خان األحمر واحدة من        ً ُ                                                            س د النفاذ إلى القرية من جميع الجهات، حيث أحاطت بها  مستوطنة .       

منظمة / سايمون راولس ©. لتيسير السفر والسياحة من إسرائيل إلى البحر الميت والطريق الرئيسي السريع الذي يجري بين القدس ووادي األردن،
 أوكسفام

بدوي من  ۱۰۰. إلى الشرق من القدس، على الطريق إلى أريحا. كم ۱۰خان األحمر قرية بدوية فلسطينية تقع على بعد 
أو في خمسينيات القرن  ۱۹٤۸قب سنة صحراء النالجئون نزحت عائالتهم من  ،الجهالين الذين يعيشون في خيام وأكواخ

 .الماضي
أقيمت مستعمرة كفار و. من األراضي التي كانوا يستخدمونها  ً ا  وجزء ،صادر الجيش اإلسرائيلي جرارات البدو ۱۹۷٥سنة 

ن                                        ً         وقد أدى إنشاء المستعمرة اإلسرائيلية أيضا  إلى حرما. إسرائيلي، على هذه األرض ۲٥۰۰أدوميم، التي يسكنها اآلن نحو 
كم مربع من األرض في المنطقة المعروفة باسم  ۱۸نحو (أهل خان األحمر من المناطق التي كانوا يرعون فيها أغنامهم 

 .متر مربع فقط ٦۰۰، حيث لم يعودوا قادرين على النفاذ سوى لنحو )وادي قلت
 درائيلية لألراضي على موارإلسايف أثرت مصادرة السلطات كيوضح عيد أبو هاميس، أحد ابناء هذا المجتمع الفلسطيني، 

قرية عن زراعة القمح، والحمص، والشعير، والعدس، وأجبر العديد من القرويين على بيع العديد الفقد توقفت . رزق الناس
ً ا  خروف ٤۰هم اآلن سوى يدحيواناتهم، فلم يعد بأيمن  وأغلقوا الكشك الخاص بهم في سوق المدينة      ً      ً وجمال  واحدا ،وعنزة،   

 .لم يعودوا يبيعون في بيت لحم، إذ لم يعد بمقدورهم تحمل تكاليف النقلوالقديمة بالقدس الشرقية، 

ٍ        نفاذ غير متساو  للمياه               
على الرغم من أن وادي األردن يحتوي على ثلث موارد المياه الجوفية بالضفة الغربية، إال أن التقسيم غير 

خصص لإلسرائيليين أربعة  ،")۲أوسلو "             ً      المعروفة أيضا  باسم (بموجب اتفاقية أوسلو المؤقتة  ،العادل للمياه
هذا النفاذ غير المتساوي للمياه وفر  31F۳۲.الجوفي الجبلي المشترك الخزانأضعاف ما يحصل عليه الفلسطينيون من 

                                                      ً بينما جعل اعتماد المزارعين والمجتمعات الفلسطينية كبيرا  لمزارع المستوطنات اإلسرائيلية،    ً     ً         ً ريا  جيدا  وإزدهارا  
 .الشاحنات، والتي يتعين عليهم شراؤهاعلى المياه التي تجلبها 

تصل تكلفة المياه التي تجلبها الشاحنات خمسة أضعاف تكلفة المياه الواردة من مورد منتظم، وذلك بسبب تكاليف 
هذا باإلضافة إلى أن القيود المفروضة على تصاريح البناء تؤدي إلى تعرض صهاريج  32F۳۳.النقل في األساس

                      َِ           لإلزالة بشكل متكرر من ق ب ل السلطات  ،زارعون الفلسطينيون لجمع مياه األمطارالتي يستخدمها الم ،المياه
        ً                                      هذا فضال  عن أن التكلفة العالية للمياه المجلوبة . اإلسرائيلية، مما يزيد من تقييد قدرتهم على زراعة المحاصيل

اء باالحتياجات األساسية بالشاحنات تنحر في مكاسب المزارعين والرعاة الفلسطينيين، وتقلص قدرتهم على الوف
 .مثل الطعام، والرعاية الصحية، وتعليم األبناء

كان نهر األردن، في الماضي، مصدر المياه الرئيسي بوادي األردن، ولكن قامت السلطات اإلسرائيلية بتحويل 
ً         ونتيجة  لذلك،  . مجراه، وكذلك فعلت األردن، ولبنان، وسوريا ردن نحو وادي فبعد أن كان ما يتدفق من نهر األ"     

              ً                أنا لست سياسيا ، ولكننا هنا ألن "
 ."حكومة إسرائيل قررت ذلك

دافيد الحياني، رئيس مجلس 
] رائيليةمستوطنات إس[منطقة 

أيار / مايو  ٤وادي األردن، 
۲۰۱۲   

  

 



۱۰ 

، تقلصت تلك الكمية إلى مجرى ۱۹٥۳حسب تقارير األمم المتحدة سنة  ،مليون متر مكعب ۱۲٥۰األردن يبلغ 
33F."هزيل من المياه عالية الملوحة شديدة التلوث بمياه الصرف

                                 ُ     وقد نجم عن ذلك أن المناطق التي ال ت روى  ۳٤
 ).۲انظر إطار (أصبحت عرضة للتصحر والتدهور البيئي 

بالمائة من المياه التي تسحبها شركة  ٦۹ب تقارير منظمة بتسليم، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، فإن وحس
تخدم تلك . األردن يدبية تأتي من آبار تم حفرها في واالمياه الوطنية اإلسرائيلية ميكوروت، في الضفة الغر

كان  ۱۹٦۷سنة  34F۳٥.لزراعية المستهلكة للمياه بكثافةاآلبار، في المقام األول، المستوطنات اإلسرائيلية ومنتجاتها ا
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى  35F۳٦.فقط ۸۹آبار فلسطينية عاملة في ودي األردن، أصبحت اليوم  ۲۰۹هناك 

يسحب اإلسرائيليون ثالثة كذلك  36F۳۷.القيود اإلسرائيلية المفروضة على تطوير اآلبار وموارد المياه الفلسطينية
37Fالمياه التي يسحبها الفلسطينيون من آبار وادي األردن، أضاعف

 ُ                               وي منع الفلسطينيون من الحصول على  ۳۸
 38F۳۹.تصاريح لحفر آبار جديدة

 

 إغالق الصنابير في العوجة: 2إطار 

 

 
 ©.                                                     ُ                يلجأ معظم المزارعين الفلسطينيين لزراعة الحبوب التى ت روى بمياه األمطار في غياب نفاذ مناسب للمياه،. مزارع فلسطيني يحصد الشعير

 منظمة أوكسفام/ سايمون راولس

 : "للعوجة المحلي المجلس رئيس رومانيين، سليمان يقول. األردن وادي في فلسطيني زراعي مجتمع العوجة
 طيلة أمطار تسقط لم. المائية الموارد في األماكن أغنى من كانت أن بعد صحراء، شبه اآلن العوجة أصبحت
 اآلن ولكنها فقط، الصيف في تجف اآلبار كانت الماضي، في. اآلبار فجفت الماضية، الست أو الخمس السنوات

 ."المنطقة أغلقوا اإلسرائيليين ألن الماء عين إلى الوصول نستطيع ال نناإ بل. السنة طوال ماء بال

. الغربية الضفة تتخطى ألسواق والخضراوات الفواكه توفر مزدهرة زراعية منطقة العوجة كانت سنة 20 قبل
 الفلسطينيون المزارعون وجد المجتمع، هذا أراضي حول تتوسع إسرائيلية مستوطنات ثالث بدأت عندما ولكن
 .يجف بدأ قد)      ً سنويا   مكعب متر 9 إلى يصل ماؤها فائض كان الذي( العوجة عين الرئيسي، مائهم مورد

المزارعين الفلسطينيين        ً     ُ د أيضا  نفاذ    َّ قي                                                         ُ السياسات التمييزية التي تقيد النفاذ إلى األرض والمياه، ي  باإلضافة إلى 
فعلى سبيل المثال، يمنع على الفلسطينيين استخدام نترات . مثل األسمدة والمعدات الزراعية ،زراعيةلا للمدخالت

39Fالبوتاسيوم،

المقابل، يستطيع المستوطنون اإلسرائيليون أن ينقلوا، بكل وفي . والذي يحسن نوعية الفواكه ٤۰
وتجدر اإلشارة إلى أن المخصبات األخرى أعلى كلفة، بل ولها آثار سلبية . حرية، األسمدة إلى وادي األردن

 اإلجماليةوحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن الخسارة اإلنتاجية  40F٤۱.طويلة األجل على البيئة وخصوبة التربة
 41F٤۲.بالمائة ۳۰ي وادي األردن، نتيجة تلك التدابير، تصل إلى نحو ف



۱۱ 

 ميزة غير عادلة
الزراعية يحرم النشاط الزراعي الفلسطيني في وادي األردن من استغالل  افتقاد النفاذ إلى األرض والمياه، والمدخالت

وهو ما يلقي بتبعات خطيرة على الفقر  43F٤٤.غير مربح إلى حد بعيد ،المساحاتكامل طاقاته، ليظل في معظمه صغير 
تقرير رؤساء البعثة وقد جاء في . والتنمية االجتماعية، ألنه يجعل موارد أرزاق الفلسطينيين غير مجدية، بشكل متزايد

والرباعية يقرون بأن ] مجموعة المانحين[أعضاء لجنة االتصال " أن ) ج(الدبلوماسية لالتحاد األوروبي عن المنطقة 
أمر أساسي بالنسبة للنمو االقتصادي المستدام وبناء الدولة ) ج(التنمية الفلسطينية لألرض والموارد في المنطقة 

44F."الفلسطينية

٤٥ 

نتاج جعل سلسلة التوريد الفلسطينية غير قابلة لالعتماد عليها، وأوجد اعتمادية ير المتساوي لموارد اإلهذا النفاذ غ
كذلك فإن غياب البدائل يمنح الشركات . الزراعية للمزارعين والرعاة على الشركات اإلسرائيلية في العديد من المنتجات

       ً ، عادة ،سعار المدخالت المتاحةأتشهد وبينما . النوعيات التي تريدها                  ً                             اإلسرائيلية احتكارا  للسوق، يتيح لها فرض األسعار و
زارعين الفلسطينيين على منافسة مزارعي م       ً                                                            ارتفاعا ، انخفضت أسعار بيع المنتجات المحلية، وهو ما يعني عدم قدرة ال

وقد قال سليمان رومانين، رئيس المجلس . وبأساليب زراعة حديثة ،الذين يتمتعون بدعم كبير ،المستوطنات اإلسرائيليين
المياه، والبذور، : كل شيء، لمن يعيشون على الزراعة، مرتفع الثمن: "المحلي بمجتمع العوجة الفلسطيني لمنظمة أوكسفام 

45F."لم تعد الزراعة مربحة. ولكننا نبيع منتجاتنا بسعر منخفض ،ندفع الكثير. سمدةواأل

٤٦ 

، إن أريد لها أن تستغل كل إمكاناتها )ج(اجة عاجلة الستمثار المانحين في وادي األردن وبقية أنحاء المنطقة هناك ح
على أن ذلك يجب أن يتوازى مع .     ً        ً                                                    نموا  مستداما  للفلسطينيين في جميع أرجاء األراضي الفلسطينية المحتلة وفروت ،التنموية

ة إلى االتجاه المعاكس، ومع خلق خطة تنمية وطنية فلسطينية قوية، قائمة على تحول السياسات الحكومية اإلسرائيلية الحالي
 .التشاور مع المجتمعات المحلية

ومن تلك النماذج، التنمية الزراعية التي تحققت على . هناك العديد من النماذج التي يمكن احتذاؤها لتنمية وادي األردن
                               ٍ                               ردنية الهاشمية، حيث يتم ري أراض  زراعية يعتمد عليها ما يصل إلى الشاطئ الشرقي من نهر األردن، في المملكة األ

46F.نسمة ۱٥۰،۰۰۰

٤۷ 

 
 

جهودنا التي ال تتوقف لتنمية "
المنطقة المعروفة باسم المنطقة 

، وكل بوصة من وطننا، )ج(
تهدف في األساس إلى االستفادة 

ومواردنا المائية  من مواردنا،
لن توقفنا ... بشكل أساسي

هذه ... تصنيفات جائرة وأسماء
ارضنا وحقنا الطبيعي هو أن ننمي 
هذه المنطقة ونخدم شعبنا الذي 

 :"يعيش هنا

سالم فياض، رئيس الوزراء 
نيسان / أبريل ۲الفلسطيني، 

۲۰۱۲٫42F

٤۳ 

‘ 



۱۲ 

 

 موارد رزق على حافة الهاوية. ۳
، حقوق اإلنسان، )ج(تنتهك السياسات والممارسات اإلسرائيلية الحالية في وادي األردن، وبقية أنحاء المنطقة 

عمليات الهدم، والنزوح القسري، والتعرض لعنف المستوطنين، ف. وتقوض وجود المجتمعات الفلسطينية وتنميتها
كلها جزء من الواقع اليومي الذي تواجهه المجتمعات الفلسطينية في وادي األردن، وشتى أنحاء األراضي 

لقول فيما ا           ً                                                       كل ذلك، فضال  عن المصادرة الممنهجة لألراضي والموارد، التي فصلنا فيها . الفلسطينية المحتلة
إما االنتقال إلى أماكن أخرى في : ، أمام خيار من اثنين)ج(جعل الكثير من الفلسطينيين في المنطقة ا ممسبق، 

الضفة الغربية، مع عائالتهم أو بدونها، وإما العمل في مزارع المستوطنين، تحت ظروف عمل استغاللية في 
 .كثير من األحيان

 نتيجة توسع المستوطناتالنزوح 
 2300تواترت أنباء، على نطاق واسع، عن تخطيط الحكومة اإلسرائيلية إلعادة توطين  ،2011 في أواخر

 تم 2012 أوائل وفي 47F٤۸.       ً                                  ، قسريا ، في موقع قريب لمصب القمامة البلدي)ج(فلسطيني يعيشون في المنطقة 
 عمليات أن  ُ     وي عتقد.         ً فلسطينيا         ً مجتمعا   20 إلى المصادرات وبعض ،"العمل وقف"و باإلزالة، إنذارات إرسال

48Fاإلسرائيلية أدوميم معالي لمستوطنة له، المخطط بالتوسع مرتبطة الوشيكة زالةاإل

 منطقتها من جزء يقع يتوال( ٤۹
49F).األردن وادي داخل البلدية منطقتها

 اراضي على إسرائيلية استيطانية وحدة 4000 إنشاء يتم أن المقرر من ٥۰
 50F٥۱.هناك الفلسطينية المجتمعات

ٍ                                        المجتمعات الفلسطينية آثار هائلة، عادة  ما تزيد وطأتها، على نحو  غير متناسب، على النساء واألطفال، الذين  نزوحل                         ً                                    
التي يعتمد عليها الكثيرون  ،وفي غياب النفاذ لألرض والموارد المائية. يفقدون أمان البيت والنفاذ لخدمات مثل المدارس

أن تقع في براثن ) ج(التي تعيش في وادي األردن وبقية أنحاء المنطقة  طينيةالفلسفي أرزاقهم، توشك المجتمعات البدوية 
 .                   ً                                            البطالة والفقر، فضال  عن اضطرارها للتخلي عن أسلوب حياتها التقليدي

 نتيجة عمليات اإلزالة نزوحال
ً   سلطات اإلسرائيلية على تقسيم األراضي، والتخطيط، والبناء، دعما  وحماية   القيود التي تفرضها ال طنات، للمستو                                                          ً      

تمنع المجتمعات الفلسطينية من تطوير بنية تحتية حيوية، ومن النفاذ إلى الخدمات األساسية مثل المياه، والكهرباء، 
وقد بلغت المساحة التي خططت اإلدارة المدنية اإلسرائيلية إتاحتها للتنمية . س، والعيادات الصحيةوالمدار

بالمائة من تصاريح البناء قد تم رفضها  ۹٤     ً       ؛ فضال  عن أن )ج(بالمائة من مساحة المنطقة  ۱الفلسطينية أقل من 
 52F٥۳.في السنوات األخيرة

كل  –وقد أدى ذلك إلى عمليات إزالة واسعة النطاق لمنشآت مدنية فلسطينية بنيت دون الحصول على تصاريح 
53Fمن صهاريج تخزين مياه األمطار إلى دورات المياه ،شيء

عملية إزالة  ۲۰۰أكثر من أجريت  ۲۰۱۱وفي .٥٤
وحتى   54F٥٥.    ً فردا   ٤۳۰ نزوح ، مما نجم عنه)۳انظر إطار (اكن لمنشآت فلسطينية في وادي األردن، شملت مس

بما فيها القدس (منشأة فلسطينية في الضفة الغربية  ۳۳۰إزالة  كانت قد تمت، ۲۰۱۲حزيران / منتصف يونيو
۲۰۱۰٫بالمائة عن المتوسط الشهري في  ٦۰وهو ما يمثل زيادة بنسبة  ،)الشرقية 55F

مكتب تنسيق وقد أورد  ٥٦
كانت تقع  ،التي تمت إزالتها ،بالمائة من المنشآت الفلسطينية ٦۰أن أكثر من  التابع لألمم المتحدة الشؤون اإلنسانية

56F.بالقرب من، أو داخل، مناطق خصصت لمستوطنات

٥۷  

سوف يستمر االتحاد األوروبي في "
تقديم الدعم المالي للتنمية الفلسطينية 

ويتوقع أن تتم  ،)ج(في المنطقة 
حماية مثل تلك االستثمارات، 

وسوف . الستخدامها في المستقبل
نخرط االتحاد األوروبي مع ي

ة اإلسرائيلية للتوصل إلى الحكوم
آليات محسنة لتنفيذ المشروعات التي 
يمولها المانحون، لصالح السكان 

 )."ج(الفلسطينيين في المنطقة 

قرارات مجلس الشؤون الخارجية 
أيار / مايو  ۱٤د األوروبي، باالتحا

۲۰۱۲٫ 51F

٥۲ 

 ‘ 
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 البناء من األنقاض: ۳إطار 

 
كانوا يعيدون بناءه  يزال، في كل مرة كان. عائلة فلسطينية تبحث عن متعلقاتها بين بقايا بيتها الذي أزالته حكومة إسرائيل اربع مرات في عام واحد

 منظمة أوكسفام/ سايمون راوليس ©باستخدام مواد بسيطة، معظمها من البالستيك واأللواح المعدنية 

، أزال ۲۰۱۰تموز / يوليو  ۱۹ففي . الفريسية، مجتمع رعوي فلسطيني في شمالي وادي األردن، وهو معرض للخطر
 ۲۲كذلك قام الجيش بتدمير  57F٥۸.   ً        طفال  بال مأوى ٥۲إنسان، من بينهم  ۱۰۷خيمة سكنية، ليعيش   ۲٦الجيش اإلسرائيلي 
 ٤تدمير                                     ً   تستخدم لتخزين المعدات الزراعية؛ فضال  عن لة          ُ حمامات، وظ   ۱۰، وخمطاب ۸أفران، و ۷حظيرة حيوانات، و

 .خزانات مياه، وكميات كبيرة من القمح واألعالف التي كانت لديهم لالستخدام اآلدمي والحيواني
ٍ                                                                                 يشرح علي زهدي، وهو راع  من الفريسية، الصعوبات التي واجهها القرويون، بينما كانت مستوطنة روتم اإلسرائيلية                       

كل مرة يأتي الجيش ويهدم المساكن وحظائر الحيوانات هنا كنا نعيد بناءها، ولكنهم كانوا : "                    ً       القريبة تشهد ازدهارا ، بقوله
58F."ماعز والخراف، وبدون هذا المورد للدخل نفقد حياتناحياتنا هي ال. يأتون ويهدمونها مرة أخرى

آذار / مارس ۱۳في  ٥۹
 59F٦۰.خيام سكنية ٥منشأة أخرى، من بينها  ۱۱أزال الجيش اإلسرائيلي 

            ً         يمثل انتهاكا  للقانون ) ج(ن نظام التصاريح اإلسرائيلي الحالي في المنطقة فإاآلراء القانونية األخيرة،  حسب
        ً                                                                                    هذا فضال  عن أنه يشكل عقبة حقيقية أمام المبادرات اإلنسانية والتنموية الممولة من مانحين دوليين، 60F٦۱.الدولي

، تمت إزالة ۲۰۱۲واألشهر الستة األولى من  ،۲۰۱۱خالل . والتي تسعى للحد من الفقر بين السكان الفلسطينيين
 .مانحين أوروبيين، وبعضها في وادي األردن، بتمويل من )ج(منشأة على األقل، كانت مقامة في المنطقة  ٦۲

منشأة أخرى  110وهناك أيضا . ومنشآت زراعية وسكنية شملت تلك المنشآت صهاريج مياه، ومآوي حيوانات،
 61F٦۲.من السلطات اإلسرائيلية" وقف عمل"مهددة باإلزالة بعد أن تلقت أوامر إزالة أو  مانحين أوروبيينأقيمت بتمويل من 

ولى من     ً                                                     فردا  على األقل، أكثر من نصفهم من األطفال، في األشهر الستة األ ٥۳٦لقد أسهمت عمليات اإلزالة في نزوح 
ً  بالمائة مقارنة   ۸۷؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة ۲۰۱۲ ۲۰۱۰٫ بـ              62F

٦۳ 

، )ج(التحاد األوروبي عن المنطقة الدبلوماسية لبعثة التقرير رؤساء                         ً    الحكومات األوروبية، تمشيا  مع يتعين على 
لبلدات أن يضغطوا بشكل عاجل على الحكومة اإلسرائيلية حتى تنقل سلطات التخطيط المتعلقة بالقرى وا

بتحركات  كذلك يتعين على الحكومات األوروبية أن تقوم. إلى السيطرة الفلسطينية) ج(الفلسطينية في المنطقة 
دبلوماسية جماعية حازمة على أعلى مستوى، للدفع في اتجاه إنهاء هدم البنية التحتية المدنية الفلسطينية، غير المشروع 

 .بموجب القانون الدولي اإلنساني

 

 مستوطنينعنف ال

.           ً                  الذي كثيرا  ما يقود إلى العنف ،لتوتراالوجود غير المشروع للمستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة هو مصدر إن 

حسب السلطات اإلسرائيلية، تتم "
عمليات اإلزالة ألن المنشآت 
تفتقر  إلى تصاريح البناء 

، عأما على أرض الواق. الالزمة
لة في أن فهناك شبه استحا

يحصل أي فلسطيني على 
نظام تخصيص . تصريح

المناطق والتخطيط الذي تطبقه 
) ج(إسرائيل في المنطقة 

والقدس الشرقية يقيد النمو 
والتنمية للفلسطينيين، بينما يوفر 
معاملة تفضيلية للمستوطنات 

 ."اإلسرائيلية غير الشرعية

 UN OCHA (2012) 
‘Demolitions and Forced 

Displacement in the 
Occupied West Bank’ 
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إال أن الفلسطينيين                                                                  ً      ً                 فعلى الرغم من أن عدد الحوادث التي تقع في وادي األردن يعتبر منخفضا  نسبيا  في الوقت الحالي،
يقعون ضحية لعدد متزايد من  ،المنتشرة في شتى أنحاء الضفة الغربية ،الذين يعيشون في أماكن متاخمة للمستوطنات

آخرون،  ۱۸۳فلسطينيين مصرعهم، وأصيب  ۳لقي  ۲۰۱۱في ف .الهجمات العنيفة التي يرتكبها المستوطنون اإلسرائيليون
وقد سجلت بتسليم ومنظمات حقوق إنسان إسرائيلية أخرى، أعمال . لكها فلسطينيونشجرة يم ۱۰،۰۰۰    ُ         كما د مرت نحو 

لقاء حجارة، وقطع طرق، وإحراق حقول، وإلحاق أضرار أخرى إعنف أخرى ضد المدنيين الفلسطينيين، شملت 
 ۳۲بزيادة  – ۲۰۱۱حادثة في  ۳۷۹تم تسجيل  التابع لألمم المتحدة اإلنسانية مكتب تنسيق الشؤونوحسب . بالممتلكات

۲۰۰۹٫63Fبالمائة على األقل، مقارنة بعام  ۱٤٤بالمائة عن العام السابق، وبارتفاع 

وال تشمل تلك الحوادث ما ارتكبه جنود  ٦٤
إصابة بين  ۳۷وفيات و ۸                                     َِ                        كذلك وقع على المستوطنين عنف خطير من ق ب ل الفلسطينيين، أسفر عن  64F٦٥.إسرائيليون من عنف

۲۰۱۱٫65Fالمستوطنين في 

٦٦ 

وقد أوردت منظمة يش دين الحقوقية اإلسرائيلية .                                                           ً تمر أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون دون أي عقاب تقريبا   
بالمائة من حاالت عنف المستوطنين التي سجلها فلسطينيون لدى الشرطة اإلسرائيلية أغلقت محاضرها دون  ۹۱     ً    مؤخرا  أن 

 66F٦۷.ي التحقيقبالمائة منها أغلقت ألخطاء ف ۸٤توجيه اتهام، و

من الضروري أن يتابع .                                                                ً                    تشعر منظمة أوكسفام بقلق عميق من كل أعمال العنف ضد المدنيين، أيا  كان فاعلها، وتدينها
األراضي االتحاد األوروبي أحداث العنف التي يرتكبها مستوطنون أو فلسطينيون في وادي األردن وفي بقية أنحاء 

عبر عنها مجلس الشؤون الخارجية باالتحاد في  يالت ،ى ما هو أبعد من الكلمات، وذلك بأن يمضي إلالفلسطينية المحتلة
االتحاد األوروبي قلقه العميق تجاه تطرف المستوطنين  ييبد: "، والتي اشتملت على العبارة التالية۲۰۱۲أيار / مايو

االستفزازات المتعمدة تجاه المدنيين و ،ويدين االتحاد األوروبي العنف المستمر للمستوطنين. وتحريضهم في الضفة الغربية
67F."والوفاء بالتزاماتها في ظل القانون الدولي ،الفلسطينيين، ويدعو الحكومة اإلسرائيلية لتقديم مقترفيه للعدالة

٦۸ 

 قيود على حرية تنقل األفراد والبضائع
العوائق المادية أمام حركة داخلية وغيرها من  تفتيشنقطة  ٥۰۰                                   ً         حسب تقارير األمم المتحدة، يوجد حاليا  أكثر من 

68F.                   ً                                            وقد وجدت كلها أساسا  لحماية المستوطنين اإلسرائيليين وتسهيل حركتهم. الفلسطينيين داخل الضفة الغربية

٦۹ 
عن بقية أنحاء  ،بالضرورة ،نتج عن ذلك أن أصبح الفلسطينيون الذين يعيشون في وادي األردن، مقطوعين

 .السلب على حقوقهم وموارد أرزاقهماألراضي الفلسطينية المحتلة، مما أثر ب

. 

 األراضي الفلسطينية المحتلةالنفاذ إلى األسواق في 
يعتمد الفلسطينيون الذين يعيشون في وادي األردن، بشكل أساسي، على الدخل الذي يجنونه من بيع منتجاتهم في 

فقدرتهم على كسب ما يكفي للوفاء باحتياجاتهم المعيشية يتأثر بشكل مباشر بالقيود  وبالتالي،. األسواق المحلية
 .األراضي الفلسطينية المحتلةالمفروضة على حركة البضائع واألفراد في أنحاء 

فهو شبه مقطوع .                                                  ً                           ويعد وادي األردن من أكثر مناطق الضفة الغربية خضوعا  للقيود المفروضة على النفاذ
، بسبب نقاط التفتيش، وحواجز الطرق، وعشرات الكيلومترات من ةفلسطينيالمدن لعديد من الابالكامل عن 

                                                                 ً         باإلضافة إلى المناطق العسكرية، تقيد المحميات الطبيعية الواسعة أيضا  من قدرة  69F۷۰.الخنادق والجدران الترابية
ة أمام حرية تنقل المزارعين وقد خلق كل ذلك معوقات ضخم. الفلسطينيين على النفاذ إلى أراضيهم الزراعية

 . الفلسطينيين

ويقتصر نفاذ الفلسطينيين في عربات إلى وادي األردن على خمسة طرق، أربعة منها تسيطر عليها نقاط تفتيش 
ن وادي األردتمنع الفلسطينيين من دخول ) تياسير، وييتاف، وحمرا(ثالث من نقاط التفتيش هذه . عسكرية دائمة

70F. ول على تسجيل خاصبسياراتهم دون الحص

أقيمت للمواطنين  دفق) معالي إفرايم(أما نقطة التفتيش الرابعة   ۷۱
                          ً                                 أو يتعين عليهم عبورها سيرا  على األقدام أو على متن وسيلة نقل  ،اإلسرائيليين، فيمنع الفلسطينيون من عبورها

 .عام مرخص لها

   ً                                                                   عادة  ما يلجأ الفلسطينيون إلى سلوك طرق أطول للوصول إلى األسواق، أو شراء  ولتجنب نقاط التفتيش هذه،
تبلغ تكاليف  التابع لألمم المتحدة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةوحسب تقديرات  71F۷۲.السلع، أو زيارة األقارب

72Fلتفتيش،النقل اإلضافية الناجمة عن قيام المزارعين بنقل منتجاتهم عبر طرق تلتف حول أصعب نقاط ا

ما  ۷۳
 73F۷٤.                ً مليون دوالر سنويا   ۱٫۹يصل إلى 



۱٥ 

. 

 بيع الجبن في المالح: ٤إطار 

 

 
بدون تصاريح لبناء شبكات كهرباء أو مرافق تخزين مناسبة، يتعين على منتجي الجبن أن يبيعوا منتجاتهم . امرأة فلسطينية تعد الجبن في وادي األردن

 منظمة أوكسفام /سايمون راوليس ©بسرعة قبل أن تفسد 

أدت القيود المفروضة على التنقل والنفاذ في المالح، وهي مجتمع فلسطيني في شمالي وادي األردن، إلى فرض صعوبات 
 .متزايدة على قدرة المجتمعات البدوية هناك على الوصول ببضائعهم إلى السوق

ٍ                      فكما قال أبو شكري، وهو راع  بدوي، لمنظمة أوكسفام اللحوم ومنتجات األلبان، ولكننا ال نستطيع بيعها  حيواناتنا توفر: "                         
نبيع الجبن بنصف الثمن . يأتينا التجار من قرى قريبة ويشترون بالسعر الذي يريدونه لعدم وجود منافسة. ج منطقتنارخا

74F."ال نحقق أي أرباح. الذي تبيع به قرى أخرى في الضفة الغربية

۷٥ 

قط، ومناطق عسكرية، إلى عدم تمكن الكثير من المزارعين أدى إنشاء طرق للمستوطنين اإلسرائيليين ف
           ً                        كذلك، كثيرا  ما تتم مصادرة الجرارات . الفلسطينيين في شتى أنحاء وادي األردن، من النفاذ إلى مزارعهم

إذا ما شردت ودخلت                       ُ                                       ً                 والمعدات األخرى، بينما ي منع الرعاة من رعي أغنامهم، والتي كثيرا  ما يتم احتجازها 
                                  ً                                            ً      ويتعين على الرعاة الفلسطينيين أيضا  أن يشتروا القمح والشعير إلطعام قطعانهم، نظرا  لعدم . كريةمنطقة عس

75F.قدرتهم على النفاذ إلى مراعيهم

كل تلك التكاليف اإلضافية الهائلة التي نجمت عن القيود المفروضة على   ۷٦
 .ة مسافات أعمق في غياهب الفقرالنفاذ والتنقل، تخنق اإلنتاج، وتدفع الكثير من العائالت الفلسطيني

ق البضائع   ِ غر                                                                                                     ُ بينما يواجه المزارعون الفلسطينيون عقبات مادية وغير مادية هائلة إليصال منتجاتهم إلى األسواق المحلية، ت  
قيمة البضائع المنتجة في المستوطنات في مختلف أنحاء  الفلسطينيةوتقدر المصادر . اإلسرائيلية األسواق الفلسطينية

 76F۷۷.                ً مليون دوالر سنويا   ٥۰۰الضفة الغربية، والتي تباع في السوق الفلسطينية، بنحو 

 األراضي الفلسطينية المحتلةالنفاذ إلى أسواق خارج 
. األراضي الفلسطينية المحتلة ،أو من ،                             ً                                               تفرض الحكومة اإلسرائيلية قيودا  أخرى على البضائع الفلسطينية التي يتم نقلها إلى

وإسرائيل، يتم عندها تفريغ البضائع من الشاحنات الفلسطينية، ثم تفتيشها  الغربيةهناك ست معابر تجارية بين الضفة 
 )"التفريغ والتحميل"     ً                   كثيرا  ما يطلق عليه نظام (.      ً      ً                                                    تفتيشا  مكثفا ، ثم إعادة شحنها في شاحنات إسرائيلية على الجانب اآلخر

، تبلغ التكلفة السنوية التي يتسبب فيها التأخير المتحدة التابع لألمم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ديراتحسب تق
ييسر نفاذ  وفي المقابل، 77F۷۸.دوالر ۳۲۱،٤۲۳ج عن إجراءات التفتيش في نقاط التفتيش بالضفة الغربية نحو تالنا

خاصة، وعدد كبير من المساعدات الحكومية                                                           ٌ المستوطنون اإلسرائيليون إلى األسواق اإلسرائيلية والدولية طرق  
اإلسرائيلية، والتي تشمل النفاذ المجاني للموانئ الجوية والبحرية؛ وهو ما يتيح للمستوطنين السيطرة على 

 .ة كبيرة على المزارعين الفلسطينييناألسواق المحلية والخارجية، ويمنحهم ميزة تنافسي



۱٦ 

، إما أن يشحنوا منتجاتهم من كان عليهم ما أردوا الوصول إلى األسواق العالميةأما التجار الفلسطينيون، فإذا 
الخيار المفضل للوصول إلى أسواق االتحاد (أو عبر مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب  ،الموانئ اإلسرائيلية
تتقلص مرة أخرى القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية  ،وهنا). كا الشمالية، أو شرق آسيااألوروبي، أو أمري

نتيجة فترات التأخير الطويلة، وزيادة تكاليف النقل، والعمالة، وتكاليف المعدات، ونقاط التفتيش  ،الفلسطينية
                ً                              ويستتبع ذلك ايضا  مستويات مرتفعة من عدم القدرة  .القدرة على النفاذ إلى مرافق تخزين مناسبة عدماألمنية، و

على توقع نوعية المنتج عند التسليم ووقت تسليمه، مما يحرم المزارعين الفلسطينيين من الوفاء بمتطلبات 
 78F۷۹.المشترين لكسب ثقتهم، حتى يستطيعوا دخول األسواق العالمية

فرص حقيقية  ن يستمر في الضغط من أجل إيجادللتغلب على تلك الصعوبات، يتعين على االتحاد األوروبي أ
لنفاذ المنتجين الفلسطينيين إلى األسواق األوروبية، ومن ذلك أن يضغط االتحاد بشكل عاجل إلنهاء القيود التي 

فكما قال ممثل االتحاد األوروبي في الضفة الغربية . تفرضها الحكومة اإلسرائيلية على حركة ونقل البضائع
على إسرائيل مسؤولية كبرى في ضمان النفاذ والحركة، وتسهيل التجارة : "           ً روتر، مؤخرا  -وغزة، جون جات

79F."الفلسطينية

۸۰ 

 

 استغالل العمالة
هذا الكم الهائل من القيود والممارسات القانونية الذي وصفناه في السابق، والذي يقيد النمو االقتصادي وموارد 

فتلك األوضاع لم تترك لكثير من الفلسطينيين من . البديلة                           ً              الرزق للفلسطينيين، يحد أيضا  من فرص العمل 
الفرص سوى البحث عن عمل في مزارع المستوطنات اإلسرائيلية، والتي بني بعضها على أرض تم نزع 

                                                            ٍ                    ً وقد أضحى بعض المزارعين الفلسطينيين بالفعل عمال أجراء في أراض  كانت في السابق ملكا  . ملكيتها منهم
 .لهم

يستفيد اقتصاد المستوطنات اإلسرائيلية من استغالل العمالة الفلسطينية، بما في ذلك عمالة  ومن جهة أخرى،
80F.األطفال

فلسطيني في مستوطنات  ۹٥۰۰     ً                                                 فوفقا  لتقارير مكتب اإلحصاء المركزي الفلسطيني، يعمل نحو  ۸۱
أما ). ئة إناثبالما ۸بالمائة ذكور و ۹۲(يعملون في مستوطنات بوادي األردن  ۱۸۰۰زراعية، من بينهم 

الأوفيد، وهي منظمة غير حكومية  قد وثقت منظمة كافو 81F۸۲ .                                           ً المصادر اإلسرائيلية، فترتفع بتلك األرقم كثيرا  
82F.إسرائيلية، ومنظمات أخرى، ما يواجهه هؤالء العمال، في كثير من األحيان، من تمييز وانتهاك لحقوقهم

۸۳ 

دوالر في الساعة، يحصل الفلسطيني الذي  ٦٫۰۰                                            ً     في حين يصل الحدى األدنى لألجر في إسرائيل حاليا  إلى ف
وال  83F۸٤.دوالر في الساعة، في المتوسط ٤٫۸۰ -۲٫۰۰يعمل في مستعمرة إسرائيلية بوادي األردن على ما بين 

         ٍ                      م، على أي  من المميزات التي تحق يحصل أي من العمال الفلسطينيين، الذين أجرت منظمة أوكسفام مقابالت معه
للعامل اإلسرائيلي وفق القانون، وتشمل اإلجازات، وأجر العمل اإلضافي، وتكاليف االنتقال، والتأمين الصحي، 

 .وأجر أثناء المرض، ومبالغ يتم الحصول عليها من صندوق االدخار

نيين في العمل في المستوطنات، ألنهم بذلك                                   ً                            وقد اتخذت السلطة الفلسطينية، مؤخرا ، تدابير لتثبيط رغبة الفلسطي
غير أنها لم توفر سوى القليل . يساعدون، على حد قولها، في تعزيز االقتصاد اإلسرائيلي ال االقتصاد الفلسطيني

 .من البدائل الممكنة، ألن القيود التي فرضتها إسرائيل في وادي األردن حدت من فرص االستثمار والتنمية

                                ً     ً                                           ي أن تلعب السلطة الفلسطينية دورا  قويا  في ضمان التنمية المستقبلية في وادي األردن، لذلك، فمن الضرور
 .وذلك بأن تجعل فرص العمل للفلسطينيين في قلب خططها اإلستراتيجية الوطنية

.  



۱۷ 

 عمال فلسطينيون في مزارع المستوطنات: ٥إطار 

 
لألرض، والمياه، غيرها من المدخالت، تنتج مزارع المستوطنات طائفة متنوعة من بفضل المساعدات المقدمة . مزرعة مستوطنة في وادي األردن

 منظمة أوكسفام/ سايمون راوليس ©. المنتجات الزراعية تشمل االلبان، والدجاج، والتمر، والمنتجات الطازجة

84Fتستيقظ مريم،

ف على الطريق الرئيس، قبل شروق الشمس، لستة أيام متوالية كل أسبوع، ثم تسير من قريتها إلى منعط ۸٥
 .لنقلها مع عمال آخرين للعمل في مزرعة مستوطنة إسرائيلية ،لتستقل حافلة صغيرة تنتظرها

          ً      دوالر يوميا ، حسب  ۳٤ – ۱٥                              ً                                                    وتعمل هناك لثمانية ساعات يوميا  في جمع العنب، أو التمر، أو الطماطم، وتتقاضى ما بين 
دوالر للمتعهد الفلسطيني الذي يحصل لها على تصريح العمل ويرتب  ۱۲- ٤ولكن يتعين عليها أن تدفع ما بين . الموسم

 .وسيلة نقلها
: تقول. سنة، فإنها لم تحصل على أية رعاية صحية أو تدخل في أي برنامج للتقاعد ۱٦رغم أن مريم تعمل لدى هؤالء منذ 

أتحمل مسؤولية رعاية . أرض ملكناكل أسرتنا من النساء، وليست لدينا . علي أن أعمل ألني أحتاج لكسب قوت يومي"
 ."أمي وأخواتي الصغار

 .ترى مريم أن المستوطنات اإلسرائيلية تهدد مستقبلها ومجتمعها، ولكن ليس أمامها خيار عمل آخر



۱۸ 

 

 تصور مستقبل قابل للحياة: الخالصة. ٤
ويستطيع الفلسطينيون الفكاك من براثن الفقر، يتعين على  ،حتى ينحل عقال طاقات التنمية في وادي األردن

                                           ً      ً              حكومة إسرائيل إلنهاء السياسات التي تنزل ضررا  بالغا  بموارد أرزاق  علىالمجتمع الدولي أن يضغط 
 .                               ً     ً         ً الفلسطينيين؛ وهو ما يتطلب تحركا  عاجال  ومستداما  

إضافية في  بعكم مر ٥۰سيصبح من الممكن زراعة إن تمت إزالتها ف ،تشير التقديرات إلى أن القيود اإلسرائيلية
، يمكن أن وادي األردن، تتيح زراعة محاصيل عالية القيمة التصديرية، مثل الخضراوات، والزهور، واألعشاب

85Fبالمائة من الناتج اإلجمالي المحلي ۹                                      ً     إلى االقتصاد الفلسطيني مليار دوالر سنويا ، أي  تضيف

؛ وهو ما يقلص ۸٦
 86F۸۷.د الفلسطينيين على مساعدات التنمية الدولية     ً         كثيرا  من اعتما

في الصناعة، وكذلك كبيرة ) بما في ذلك القطاع الخاص(                                 ً                 سوف تتطلب التنمية الفلسطينية أيضا  استثمارات دولية 
                                                   ً     ً          ففي البحر الميت إمكانات هائلة، إذ يمثل بالفعل مصدرا  هائال  للدخل في . في موارد الرزق الريفية وقطاع السياحة

تصاد اإلسرائيلي، وهو قادر على اجتذاب آالف السائحين، وتوفير المعادن التي من شأنها تطوير صناعة االق
              ً                    كذلك يمكن أيضا  تطوير قطاع الزراعة . مستحضرات التجميل الفلسطينية، إن أعيد وادي األردن لإلدارة الفلسطينية

 .                        ٍ      ية وأسواق التصدير، على حد  سواءالفلسطيني لزيادة حصة المزارعين الفلسطينيين في األسواق المحل

وفي . رغم االعتراف بالتحديات، إال أنه من المهم للغاية أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة اآلن لدفع التنمية الفلسطينية
التي تفرضها السلطات اإلسرائيلية، والتي تعوق التخفيف من حدة  ،التقييدية ،ظل سياسات التخطيط والتصاريح

، )ج(                             ُُ   ً                                                           يتعين على المانحين أن يمضوا ق د ما  ويدعموا مشروعات التنمية في وادي األردن وبقية أنحاء المنطقة  الفقر،
                                 ً                    إال إذا كان الرفض اإلسرائيلي مستندا  إلى اعتبارات أمنية ( وإن لم تحصل على موافقة اإلدارة المدنية اإلسرائيلية حتى

ً               ً                      المانحين أيضا  أن يكفلوا دعما  لتلك الجهود توفره جهووعلى . )حقيقية، مشروعة بموجب القانون الدولي دبلوماسية  د             
جماعية على أعلى المستويات لحماية المجتمعات الفلسطينية، ومنع إزالة البنية التحتية المدنية الفلسطينية، غير المشروعة 

 .بموجب القانون الدولي اإلنساني

ويجب أن يشمل ذلك حملة ممولة من الحكومة لتشجيع دعم .                              ً               تستطيع السلطة الفلسطينية أيضا  أن تفعل المزيد
ولكن، حتى تصبح تلك المنتجات أكثر تنافسية في أسواق التصدير يجب أن تتحسن . المستهلك للمنتجات الفلسطينية

هناك كذلك ف .حتى يحافظ على خطوط إمداد مستقرة للمشترين ،الجودة، وتنخفض التكاليف، ويتنوع المنتج ويزداد
ً            خاصة  مع األسواق  –الستثمارات في الحصول على العالمات التجارية، والتسويق، وإبرام عقود تجارية حاجة     

 .الجديدة في العالم العربي وأوروبا، حيث توفر اتفاقيات التجارة مميزات

ع خطة تنمية ، بيد أن وض)ب(، وجزئية على المنطقة )أ(، بوالية كاملة على المنطقة                               ً تتمتع السلطة الفلسطينية، حاليا  
األراضي وغيرها من المناطق المهمشة في  –حيث يقع جل وادي األردن  –) ج(وطنية جديدة تشتمل على المنطقة 

 .                                         ً                   عداد لدولة فلسطينية تعيش في المستقبل جنبا  إلى جنب مع إسرائيلاإل، سوف يتيح للفلسطينيين الفلسطينية المحتلة
إعادة التخيل . فيأخذ في اعتباره أولويات المجتمعات المحلية عند تخطيط مستقبلها                           ً وينبغي أن يكون ذلك تضمينيا ،

 .وادي األردنعليها هذه قد تساعد على خلق رؤية مشتركة للصورة التي يريد الفلسطينيون أن يروا 

الفلسطينية،  لوزارة الزراعة بالسلطة) ۱۳ -۲۰۱۰(خطة التنمية الجديدة يجب أن تبني على اإلستراتيجية الحالية 
                           ً        ولكن الخطة يجب أن تكفل ايضا  الحفاظ . والتي تعترف بالحاجة لدفع موارد رزق الفالحين إلبقائهم على أراضيهم

 .على البيئة وحمايتها من التدهور، بما في ذلك استصالح األراضي وإعادة تأهيل أنظمة إمداد المياه وتحسينها

ي وادي ففرضتها السلطات اإلسرائيلية على الفلسطينيين الذين يعيشون لقد وصف هذا التقرير كيف تحد القيود التي 
طبيعة . األردن من فرص النمو االقتصادي، ودفعت الفلسطينيين الذين يعيشون هناك إلى مستويات أعلى من الفقر

َ        وع ظ م عددها ،تلك القيود الواسعة  ِ ضيهم، مع يشي بأنها جزء من سياسة ممنهجة لدفع الفلسطينيين لمغادرة أرا ، 
لذلك، فمن األهمية بمكان أن تتحرك ). ج(زيادة السيطرة اإلسرائيلية على وادي األردن وبقية أنحاء المنطقة 

الحكومة اإلسرائيلية، والسلطات الفلسطينية، بدعم من المجتمع الدولي، اآلن لضمان إمكانية تحقق رؤية الدولتين 
 .زدهارافي سالم وأمن و                   ً        اللتين تعيشان جنبا  إلى جنب
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 التوصيات. ٥
 :على االتحاد األوروبي أن

والوفاء  غير الشرعية إلى األفعال العاجلة للضغط على حكومة إسرائيل لوقف بناء المستوطنات كلماتال ىتخطي •
 ۲۰۰٤       ً                                                  واتساقا  مع الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في  بمسؤولياتها التي نص عليها القانون الدولي،

 .حول الجدار العازل في األراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أيده االتحاد األوروبي
أيار / قرارات مجلس الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي الصادرة في  مايو يتخذ خطوات فورية لضمان تطبيق  •

۲۰۱۲،87F۸۸ والقدس ) ج(التحاد األوروبي حول المنطقة الدبلوماسية لبعثة الرؤساء األخيرة ل تقارير التوصيات و
 :ويشمل ذلك. الشرقية

o م
وادي  في الفلسطينية والبلدات بالقرى الخاصة التخطيط سلطة لنقل يةاإلسرائيل الحكومة على الضغط مارسة

 .لفلسطينيةا السيطرة إلى) ج( المنطقةاألردن وجميع أنحاء 
o ر

 والنزوح النقللمنع  التحركو المستويات، أعلى وعلى ،ومنظم جماعي وبشكل علنا،الصوت باالعتراض  فع
 في الفلسطينيين السكان ودعم المدنية، التحتية البنية هدم وكذلك اإلجبارية، اإلخالء وعمليات للسكان القسري
 .نفسه باألمر قيامهم

o إ
 على يصدر التي نفسها األسس على) بما فيها وادي األردن() ج( المنطقة في الوضع حول سنوي تقرير صدار
 تطبيق في التقدم مدى قياس ذلك في بما الشرقية، القدس في الوضع حول      ً سنويا         ً تقريرا   األوروبي االتحاد أساسها

 .مشتركة تحركاتب توصيات وتقديم األوروبي، االتحاد وضعها التي اإلنساني الدولي للقانون اإلرشادية الخطوط

o ك
 إجراء باحتمال مراأل يتعلق عندما ،اإلسرائيلية المحاكم في ذلك في بما األوروبي، لالتحاد حضور وجود فالة

 .فلسطينية لعائالت إجالء أو إزالة عمليات

o ض
 عند اإلسرائيلية السلطات جانب من إرهابهم أو ،فلسطينيين توقيف عند األوروبي االتحاد من تدخل وجود مان

 .سلمية سياسية أو اجتماعية، أو ثقافية، بأنشطة قيامهم

ً        والتي توفر فرصا  حقيقية  تتيح التطبيق الكامل التفاقية الشراكة الفلسطينية األوروبية، اتخاذ التدابير الالزمة التي •                
ة لنفاذ المنتجات الفلسطينية إلى األسواق األوروبية، بما في ذلك الدفع بشكل عاجل لوقف القيود اإلسرائيلية المفروض

 .على حركة ونقل البضائع

 

والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية  ةالمانحالجهات على المجتمع الدولي و
 :والدولية أن

لمنطقة وادي األردن وبقية أنحاء ا، تشتمل على إستراتيجية قوية ليدعموا وضع خطة تنمية وطنية فلسطينية شاملة •
 .اتساق كل االستراتيجيات والمشروعات مع الخطط الوطنية تضمن، بالتشاور مع الشعب الفلسطيني،  و)ج(

ضمان توفر المساعدة القانونية والميزانية الالزمة (في برامجهم مكون حماية المدنيين، بشكل منهجي،  يدرجوا •
 ).للتخطيط وتخصيص األراضي، على سبيل المثال

بما في ذلك بناء مدارس جديدة، ، )ج(نطقة الم وادي األردن وبقية أنحاء ينشئوا ويدعموا مشروعات التنمية في •
وعليهم .  ومراكز مجتمعية، وعيادات، ومنشآت بلدية، وطرق، وأنظمة ري، وغيرها من مشروعات البنية التحتية

ً            أيضا  أن يراقبوا    ً                                                      ما ، بدعم دبلوماسي وسياسي، في المشروعات، حتى وإن لم تحصل  ُ د   ُ ق  أن يمضوا التنفيذ عن كثب، و    
مشروعة في  ،                                ً                          إال إذا كان الرفض اإلسرائيلي قائما  على اعتبارات أمنية حقيقية(ارة المدنية اإلسرائيلية على موافقة اإلد

المنطقة  حولالتحاد األوروبي الدبلوماسية لبعثة ال، وذلك اتساقا مع مسودة توصيات تقرير رؤساء )ظل القانون الدولي
 ).ج(



۲۰ 

من خالل إعطاء األولوية لتوفير  )ج(المنطقة وادي األردن وبقية أنحاء في  أراضيهميدعموا الفلسطينيين ليبقوا في  •
 المياه، واألعالف، والمآوي في حاالت اإلزالة، وتوفير فرص كسب رزق مستدامة للمزارعين والرعاة الفلسطينيين

اد بالمياه، من خالل توفير تمويل المشروعات الصغيرة، واستصالح األراضي، وإعادة تأهيل وتحسين أنظمة اإلمد(
 ).إلخ

 :على السلطة الفلسطينية أن
حاء األراضي ناالحتياجات في جميع أتحدد أولويات  ،الشمولتشاورية و           ً    أكثر اتساما  بالتضع وتنفذ خطة تنمية وطنية  •

 ).ج(األردن وبقية أنحاء المنطقة  وادي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك

وذلك عن  ،للحفاظ على موارد أرزاقهم)) ج(وبقية أنحاء المنطقة (المزارعين الفلسطينيين في وادي األردن  تدعم •
 :طريق

o د
عم المزارعين للبقاء في أراضيهم من خالل إعطاء األولوية لتوفير المياه، واألعالف، والمآوي في حالة حدوث 

 .خعمليات هدم، إل

o م
 ).۲۰۱۳المقرر تطبيقها في (الدخل الزراعي  راجعة قوانين الضرائب المرتفعة على

o ت
رويج المنتجات الفلسطينية بين المستهلكين لزيادة حصة تلك المنتجات في األسواق المحلية، ودعم المنتجين 

 .المحليين لتحسين نوعية منتجاتهم، واكتسابها عالمات تجارية، وتسويقها، لزيادة مبيعات التصدير

، فيما يتعلق وتتبناه) ل مكتب رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين، والسلطات المحليةأي داخ( تتفق عل موقف مشترك •
بنظام التصاريح اإلسرائيلية، وذلك من أجل العمل مع المجتمع الدولي على إنشاء ودعم مشروعات التنمية  في المنطقة 

             ً              سرائيلي قائما  على اعتبارات اإلن الرفض إال إذا كا( ، حتى وإن لم تحصل على موافقة اإلدارة المدنية اإلسرائيلية)ج(
الدبلوماسية بعثة ال             ً                             ، وذلك اتساقا  مع مسودة توصيات تقرير رؤساء )أمنية حقيقية، مشروعة بموجب القانون الدولي

 ).ج(المنطقة  حولالتحاد األوروبي ل

 

 :على الحكومة اإلسرائيلية أن
مع توصيات       ً تمشيا  ، )بما في ذلك القدس الشرقية(الغربية في الضفة ة شرعيغير ال          ً                توقف فورا  بناء المستوطنات •

  :عليها أن. ۲۰۰٤الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 
o ت

 وافز الحالية المقدمة للمستوطناتوقف الح

o ت
 كل البنية التحتية القائمة للمستوطنات نسحب من

o ت
 اتلغي القرارات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمستوطن

o ت
 تسببت فيها المستوطناتصلح األضرار التي 

السياسات والممارسات غير المشروعة في ظل القانون الدولي، والتي تضر بموارد أرزاق المدنيين  توقف •
 :عليها أن. الفلسطينيين

o ت
 .واألصول الزراعية         ً                                                                           وقف فورا  هدم البنية التحتية الفلسطينية، بما في ذلك المساكن، والبنية التحتية للمياه،

o ت
ً                                                          وقف مصادرة الموارد الطبيعية الفلسطينية، خاصة  األراضي، واألصول الزراعية، والمياه، والتي تعد كلها أساسية                                             

 .                                  ً                         ً                                       لموارد الرزق المستدامة، وتوفر عالجا  للمصادرات السابقة، تمشيا  مع الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية

o ت
 88F۸۹ .وتسلم مسؤولية التخطيط والتصاريح للفلسطينيين ٤۱۸لغي القرار العسكري رقم 
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o ت
                                                        ً              وتحسن نفاذ المنتجات الزراعية إلى األسواق الخارجية، اتساقا  مع االتفاقيات  ،التأخير الشديد في نقل المنتجات نهي

 .السابقة مع السلطة الفلسطينية، مثل بروتوكوالت باريس

حكم القانون فيما يتعلق بالعنف الذي يرتكبه المستوطنون  بما في ذلك تطبيق، تضمن حماية السكان الفلسطينيين •
 .اإلسرائيليون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وموارد أرزاقهم، دون تمييز أو استثناء
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 .تحدد المتطلبات

http://rhr.org.il/heb/wp-content/uploads/62394311-Expert-Opinion-FINAL-1-February-2011.pdf
http://rhr.org.il/heb/wp-content/uploads/62394311-Expert-Opinion-FINAL-1-February-2011.pdf
http://www.thejerusalemfund.org/ht/a/GetDocumentAction/i/32678
http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/publications
http://www.btselem.org/settler_violence
http://www.enpi-info.eu/main.php?id=28167&id_type=1
http://www.kavlaoved.org.il/media-view_engadec.html?id=2327
http://www.kavlaoved.org.il/media-view_engadec.html?id=2327
http://www.similarsites.com/goto/kavlaoved.org.il
http://www.imf.org/external/country/WBG/RR/2012/052412.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/130248.pdf
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ويلو هيسكي، وليزا  بالشكر إلى منظمة أوكسفامتتقدم .الرا الجزيري، وفيونا سميث، ومروة األنصاريكتب هذه الورقة 
لمساعدتهم وشير هيفر، والمنظمات اإلسرائيلية والفلسطينية الشريكة لمنظمة أوكسفام مموناجان، وإيتان رايش، وريبيكا وين، 

تأتي هذه الورقة ضمن سلسلة من األوراق التي تم إعدادها لتوفير الدراية الالزمة النقاش العام حول .   في إنتاج هذه الورقة
 .قضايا التنمية والسياسات اإلنسانية

 : مراسلة مالورقة يمكنكهذه ايا المثارة في القض حوللمزيد من المعلومات 
advocacy@oxfaminternational.org 

 

                                                                         ً                                هذا المطبوع محمي بموجب حقوق الملكية الفكرية، ولكن يمكن استخدام النص مجانا  ألغراض المناصرة، وتنظيم الحمالت، 
أن يتم تسجيل كل استخدام معه، وذلك يطلب صاحب حقوق الملكية الفكرية .                                       ً والتعليم، والبحث، بشرط ذكر المصدر كامال  

    َ                                                                                   أي ن سخ لغرض آخر، أو أعادة استخدام لهذا المطبوع، أو ترجمته أو االقتباس منه، ينبغي الحصول  .ألغراض تقييم التأثير
 publish@oxfam.org.uk: البريد اإللكتروني. على إذن بها، وقد تفرض عليها رسوم

 المعلومات الواردة في هذا المطبوع صحيحة وقت الدفع به إلى المطبعة

Published by Oxfam GB for Oxfam International under 
ISBN 978-1-78077-126-7 in July 2012.  

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK.  

 

 أوكسفام
، ضمن حركة عالمية إلحداث التغيير، وبناء دولة ۹۲              ً    منظمة تعمل معا  في  ۱۷أوكسفام اتحاد دولي يضم 

 :مستقبل متحرر من ظلم الفقر
 (www.oxfamamerica.org)أوكسفام أمريكا 

 (www.oxfam.org.au)أوكسفام أستراليا 
 (www.oxfamsol.be)أوكسفام في بلجيكا 

 (www.oxfam.ca)أوكسفام كندا 
 (www.oxfamfrance.org)أوكسفام فرنسا 
 (www.oxfam.de)أوكسفام ألمانيا 

 (www.oxfam.org.uk)أوكسفام بريطانيا 
 (www.oxfam.org.hk)أوكسفام هونج كونج 

 )www.oxfamindia.org(أوكسفام الهند 
 (www.intermonoxfam.org)أوكسفام إنترمون 

 (www.oxfamireland.org)أوكسفام أيرلندا 
 (www.oxfamitalia.org)أوكسفام إيطاليا 
 (www.oxfam.jp)أوكسفام اليابان 

 (www.oxfammexico.org)أوكسفام المكسيك 
 (www.oxfam.org.nz)أوكسفام نيوزيلندا 

 (www.oxfamnovib.nl)نوفيب أوكسفام 
 (www.oxfam.qc.ca)أوكسفام كيبيك 

  
 ان، أو زيارة موقعمن تلك المنظمات                                    ٍ لمزيد من المعلومات يمكنكم مراسلة أي  

www.oxfam.org  
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