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  الملخص التنفيذي
 

  المنطقة المستهدفة
بالكامل التي تخضع ) ج(ال بصورة كاملة ضمن تصنيف منطقة والمالح وكرد يرزةُتصنف كل من تجمعات العقبة وخربة 

إضافة إلى أن المناطق المحيطة بها مصنفة كمناطق تدريب عسكري للجيش اإلسرائيلي مما  ،لسيطرة سلطات االحتالل
استثناء مساحة ضيقة ضمن حدود بردال وعين ب، فيها يفرض قيودًا مضاعفة على التوسع وعلى الرعي وممارسة أي أنشطة

  البيضا.
  

 السياسيالسياق 
تهدف إلى تفريغ  استعماريةسياسات  بفرضهامنطقة شرق طوباس واألغوار عمومًا  الل اإلسرائيليتستهدف سلطات االحت

، تتعرض 1967منذ العام فكمنطقة أمنية واستيطانية نظرًا لكونها مناطق حدودية.  كاملةالمنطقة من سكانها وٕاغالقها 
عمليات هدم واسعة في ، ويظهر ذلك جليًا المنطقة لسياسة تهجير السكان من أراضيهم وٕاحالل المستوطنين مكانهم

أن سلطات االحتالل تفرض بعلمًا  ،سلطات االحتالل اإلسرائيلي في المنطقة بذرائع عدم وجود تراخيص تشنهاوممنهجة 
في الضفة الغربية، كما أن قوانين البناء اإلسرائيلية ) ج(رخص البناء في المنطقة المصنفة  إصدارعلى قيودًا معقدة 

فمثال يقوم الجيش اإلسرائيلي بهدم عدد من الخرب في المنطقة  –ة للحد من التوسع  العمراني للسكان الفلسطينيين ُمصمم
خطارات على هذا األساس بالرغم من أن هذه الخرب إاإلسرائيلية، ويتسلم السكان  مناطق الطبيعةبحجة أنها مبنية ضمن 

 .  -مقامة على أراضي طابو للسكان
  

توسع المستوطنات التي أدى و  ،)ج(تصنيف ضمن فة األراضي الزراعية والرعوية واألراضي المفتوحة كاتصنف كما 
. وقد حرم ذلك المنطقة من إلى تآكلها )مثل مستوطنة مخوال وشمدرات مخوالفيها (ومعسكرات تدريب الجيش اإلسرائيلي 

ه، والمدارس، والكهرباء مما يتسبب في العجز عن تأمين البنية التحتية األساسية كالطرق الخارجية والداخلية وشبكات الميا
 .ألساسية للسكانااالحتياجات 

  
  الوضع االقتصادي

يمثل اإلنتاج النباتي العمود الفقري للحياة االقتصادية في كردال وبردال وعين البيضا، حيث تزدهر الزراعة النباتية المروية 
في  90الشمالية، إذ تقع هذه التجمعات الثالثة بمحاذاة ما يسمى بشارع في هذه التجمعات التي تمثل امتدادًا لألغوار 

أقصى شمال شرق الضفة الغربية، وبموازاة الحدود األردنية، ويصل امتدادها إلى معبر بيسان داخل الخط األخضر. وهي 
لعديد من الظروف قد منطقة زراعية بامتياز، حيث اشتهرت منذ القدم بزراعة محاصيل الخضروات والحمضيات إال أن ا

اآلبار االرتوازية، مما دفع الكثير من المزارعين على و  يطرة االحتالل على ينابيع المياهسكزراعة الحمضيات أثرت على 
إلى اقتالع أشجار الحمضيات، واعتماد الزراعات قصيرة المدى. ويتم زراعة العديد من محاصيل الخضروات ضمن 

دورة بأصنافها، والخيار، والفلفل الملون والحار، والكوسا، والباذنجان، والفاصوليا، والقرنبيط، الزراعة المروية، وأهمها، البن
والملفوف، والشمام، والبطيخ، والذرة، والبصل، والثوم، وبعض الحمضيات، والجوافة، والتمر، والعنب، واألفوكادو، 

البعلية الشتوية مثل، الحمص والفول، والقمح، واألعشاب الطبية. كما يتم إنتاج بعض المحاصيل ضمن نمط الزراعة 
والشعير، والذرة. ويستعمل المزارعون أنظمة الري الحديثة في الزراعة المروية مثل نظام الري بالتنقيط، وذلك بحكم 
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راعة محدودية كميات المياه المتاحة للزراعة. وتجدر اإلشارة إلى أن أقسامًا واسعة من األراضي الرعوية صالحة أيضا للز 
، أو بسبب نقص المياه، حيث تحصل هذه التجمعات هالكن ال يتم استغاللها إما بسبب االحتالل الذي يمنع الزراعة في

. هذا باإلضافة إلى مشكلة تكاليفها على المياه من خالل شركة (ميكروت) اإلسرائيلية والتي تتحمل الحكومة الفلسطينية
 سياسات حماية للمزارعين. ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج وعدم توفر

  
نظام  وفقجزء كبير من أصحاب األراضي في المنطقة ال يقومون بزراعة أراضيهم بل يقومون بتضمينها للمزارعين 

% من األراضي الزراعية في مناطق شمال الغور تستغل من خالل نظام المحاصصة. 50المحاصصة، حيث يقدر بأن 
مزارع لألرض الزراعية المروية (المكشوفة أو الدفيئات البالستيكية). وعادة تكون والمحاصصة نظام يقوم على استئجار ال

% لكل منهما في حالة كانت كافة تكاليف المدخالت على حساب المزارع، وتكون 50النسبة بين المزارع ومالك األرض 
 المالك (صاحب األرض). % للمالك في حالة كانت تكاليف المدخالت الزراعية على حساب70% للمزارع و30النسبة 

  
اعتماد المزارعين على جهود أفراد األسرة أو استخدام العمالة الزراعية ذات األجور المنخفضة كوسيلة للتأقلم مع  يعتبر

تذبذب الدخل الزراعي جراء انخفاض األسعار أحيانًا وظروف الطقس والجفاف أحيانا أخرى. ومن خالل تجارب المزارعين 
شيكل،  8,000فإن من أهم المزروعات التي تحقق أرباح عالية في األغوار الشمالية هي الخيار  خالل سنوات طويلة

شيكل للدونم الواحد. ووفق إفادات المزارعين ومندوبي المجالس القروية، يتم  3,000شيكل، والباذنجان  7,000الفاصولياء 
% يتم تسويقه بالسوق المحلي 30ل تجار محليين، و% من المنتجات للسوق اإلسرائيلي إما مباشرة أو من خال70تسويق 

داخل الخط عرض والطلب، وعادة تكون األسعار ألسواق الخضار المركزي في قباطية ونابلس وبيتا. ترتبط األسعار بال
وذلك ألن التحكم باألسعار  ةجزئيزيادة األسعار من المزارع تعتبر استفادة األخضر أعلى من أسعار الضفة الغربية. و 

 يكون من خالل الوسيط أو التاجر.
  

من أهم المشاكل التي تواجه المزارعين في المنطقة، قضية غالء ومستوى جودة المدخالت الزراعية والمواد األولية للعملية 
وعدم توفرها بشكل  ،وقلة جودتها ،حيث أن غالء أسعار هذه المدخالت ،الزراعية مثل مواد التعقيم واألسمدة والمبيدات

هناك كذلك تحد من العائد االقتصادي وتزيد من المخاطر التي قد تؤثر على زراعة مساحات واسعة من األراضي.  كافٍ 
ضعف في الرقابة على نوعية وجودة مستلزمات اإلنتاج ذلك أن قسم من المزارعين يتعرضون للغش من قبل التجار 

ت غير فعالة مما يؤدي للتأثير سلبًا على إنتاجية وربحية والمستوردين حيث أن الرقابة على البيع والمتاجرة بالمستلزما
  المزارعين.

  
كذلك فإن مشاكل المياه وتوقيت الحصول عليها يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا العتماد المزارعين على مياه شركة ميكروت 

خاصة  ،ننة وغير منتظمةتكون عادة مقاإلسرائيلية في ري المزروعات، حيث أن مصادر المياه من الجهات اإلسرائيلية 
  وأن بعض اآلبار أصبحت جافة في المواسم األخيرة.

  
مثل التهديد األكبر للقطاع الزراعي حيث ت ،تواجه المزارعينبين المشاكل التي تحتل مشكلة التسويق الزراعي أهمية بالغة 

خاصة عند زراعة مساحات واسعة  ،لما ينجم عنها من انخفاض جدوى وربحية اإلنتاج. إن تسويق المنتجات خالل الموسم
يؤدي إلى زيادة في الكميات المعروضة وبالتالي انخفاض األسعار، باإلضافة إلى عامل إغراق األسواق  ،بأصناف متشابهة

قدرة  تحد منكما وأن ضعف الدخل وتكلفة المدخالت  .الفلسطينية المحلية بالمنتجات اإلسرائيلية وغيرها في مواسم القطاف
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على تحديث وترميم المزارع بشكل منتظم ومستمر. كما يلجأ قسم كبير من المزارعين ممن ال يمتلكون عادة ين المزارع
موارد مالية كافية إلى محالت بيع مستلزمات اإلنتاج الزراعي أو "الكميسيون" لشراء حاجاتهم للموسم الزراعي الجديد على 

شراء كافة مستلزمات اإلنتاج الزراعي وما يلزمه من مواد، على أن يقوم نظام "الدين اآلجل" والذي يقوم المزارع بموجبه ب
% 15- 10عند جني وبيع المحصول، مما يؤدي إلى رفع أسعار مستلزمات اإلنتاج الزراعي بنحو  اً بتسديد دينه والدفع نقد

 وفق التقديرات.
  

ي محدود مقارنة بالتجمعات الثالثة سابقة الذكر، حيث فإن اإلنتاج الزراعي النبات يرزةأما بالنسبة لتجمعات المالح والعقبة و 
تميل هذه التجمعات لالعتماد على الثروة الحيوانية. علمًا بأن هناك بعض المضارب/الخرب التي تستأجر األراضي 
ـ للفالحة وقسم صغير يمتلك أو يستأجر أراضي زراعية مروية. ويقدر حجم الثروة الحيوانية في التجمعات المستهدفة ب

خلية نحل، هذا باإلضافة إلى مزرعة حبش،  1,600طير الحم، و 14,850رأس بقر، و 1,369رأس غنم، و 12,920
جمل. تمثل تكاليف األعالف والنسبة المرتفعة نسبيًا لموت المواليد أهم مصادر استنزاف ربحية هذا القطاع، كما أن  20و

تثقل كاهل مربي الثروة الحيوانية حيث يضطرون لشراء المياه مما يرفع وخرب المالح وغيرها  يرزةندرة المياه في مواقع مثل 
شيكل، كما يتم شراء المدخالت من طوباس أو أماكن أخرى مما يضيف تكاليف نقل المدخالت  7سعر تكلفة الكوب إلى 

 والمنتجات.
  

الزراعي هو القطاع األساسي جدًا في تجمعات شرق طوباس حيث يعتبر القطاع  اً النشاط الحرفي والصناعي محدوديعد 
لمعيشة السكان، وتقتصر األنشطة على بعض المنشآت المرتبطة بتصنيع األلبان أو األعشاب الطبية كما هو الحال في 

وكردال وبردال وعين البيضا. يوجد بعض المحالت  يرزةقرية العقبة، بينما ال توجد أية منشآت صناعية في خرب المالح و 
حول دون إمكانية إقامة تث أن قلة عدد السكان في كل تجمع ات االستهالكية البسيطة للسكان، حيالتجارية لسد الحاج

 لحصول على حاجاتهم.ل طوباسمتاجر كبيرة. ويعتمد السكان بصورة أساسية على 
 

نطقة األغوار تتبع التجمعات من الناحية اإلدارية لمحافظة طوباس، علما أن كردال وبردال وعين البيضا تمثل امتدادًا لم
على أنها ملحقة  يرزةحيث صنف الحكم المحلي خربة  مجالس محلية 5الشمالية المرتبطة تاريخيًا بأريحا. وتضم المنطقة 

وبحسب مصادر المجالس القروية ُيقدر  بمجلس قروي العقبة على الرغم من عدم وجود طرق تربط بينهما بصورة مباشرة.
دونم (باستثناء  82,500نسمة وتقدر المساحة اإلجمالية ألراضي المنطقة بحوالي  6,000عدد سكان التجمعات بحوالي 

 1967في العام المالح التي تعتبر منطقة مضارب مفتوحة تمتد من منطقة الحمرا ولغاية األغوار الشمالية حيث قدرت 
دونم، بينما  1,200تقدر بحوالي دونم)، أما مساحة المناطق السكنية ف 300,000لمالح بـ في امساحة األراضي المفتوحة 

  .2كم 402دونم علمًا بأن مساحة محافظة طوباس تصل إلى  62,280تقدر مساحات األراضي المزروعة بحوالي 
  

  الهموم المشتركة
تتميز منطقة شرق طوباس لكونها منطقة زراعية في مجال اإلنتاج النباتي أو إنتاج الثروة الحيوانية، ولذلك تلعب وزارة 

التواجد عة دورًا ذا أهمية خاصة لإلسهام في تنمية المنطقة، وتعتبر مع وزارة الحكم المحلي أهم وزارتين من ناحية الزرا
للمساهمة في مشاريع التنمية المستقبلية للمنطقة، حيث أن وزارة الزراعة تشرف على خدمات البيطرة واإلرشاد  الميداني

بالمنتجات الزراعية، كما أنها ممثلة في لجان  الخاصةتيراد والتصدير الزراعي وتتولى مسؤولية إصدار أذونات االس
اإلشراف على المشاريع الممولة في مجال التدخالت الزراعية. وتعمل عدة جهات مانحة ومؤسسات أهلية على تطوير 
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فعلى  -متحدة مشاريع خدمات أساسية للمنطقة تعتمد على تمويل من مؤسسات دولية كالبنك الدولي ومؤسسات األمم ال
سبيل المثال عملت الحكومة الفلسطينية خالل عدة سنوات سابقة على تجنيد أموال لتطوير قرية العقبة من خالل جهات 
مانحة متعددة حيث تم فتح شوارع بالقرية وتوفير الكهرباء وٕاقامة مجمع وغيرها من الخدمات الهامة، حيث أن العقبة من 

تدخالت الحكومية والتنموية عامًال أساسيا في المحافظة على صمودها، كما أن هناك ضمن المناطق المهددة، فكانت ال
والمالح بخاليا شمسية لتوفير الكهرباء ومشاريع  يرزةتدخالت تنموية في التجمعات األخرى مثل تزويد األهالي في منطقة 

 دعم زراعي في كردال وبردال وعين البيضا.
 

لخدمات البنية التحتية كالمياه والكهرباء والطرق وخدمات النفايات الصلبة والصرف  والمالح يرزةتفتقر تجمعات خربة 
في بعض التجمعات  تلكهرباء فقد بدأبالنسبة لفيما يتعلق بالمياه يلجئون إلى شراء تنكات مياه خاصة، أما مثًال  ،الصحي

ت السكان. أما في العقبة وبردال وعين البيضا اجاتيحاخاليا شمسية ولكنها غير كافية لتلبية باستخدام اآلونة األخيرة 
وكردال، فبالرغم من وجود شبكة كهرباء ومياه، إال أن التجمعات تعاني من انقطاعات متكررة في الكهرباء وعدم انتظام في 

 وصول المياه. 
  

الريفية في محافظة تظهر بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن مشاركة النساء في سوق العمل في التجمعات 
سنة أو أكبر. بينما كانت نسبة مشاركة الذكور  15% من النساء في عمر 25طوباس محدودة جدًا، حيث اقتصرت على 

 % من القوى العاملة من البطالة.44%. ويعاني أكثر من 85في القوى العاملة لنفس الفئة العمرية 
  

ي مجال تطوير القطاع الزراعي والحيواني، فخالل السنوات األخيرة تحظى المنطقة باهتمام عدد من المؤسسات التنموية ف
ذ كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والفاو، ومؤسسة كير، وأوكسفام، واإلغاثة الزراعية، واليونيسيف إضافة إلى نفّ 

كانية مثل استصالح األراضي مركز معًا للعمل التنموي، وجايكا اليابانية وغيرها، عددًا من المشاريع في التجمعات الس
الزراعية وشق الطرق للوصول إليها، وتمديد خطوط مياه وعّبارات وآبار وأنظمة ري وخزانات مياه، وتطوير تصنيع المواد 
الغذائية (األلبان) من خالل توفير أجهزة ومعدات أساسية وسيارات نقل مبردة، وتركيب خاليا شمسية لتوليد الكهرباء، 

وتأسيس مشاتل وتوفير تدريبات لدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية. كما يوجد عدة مشاريع لتطوير  وتأهيل بركسات
 تبريد وتعبئة المنتجات الزراعية بغرض التصدير.عمليات 

  
  قضايا واحتياجات التنمية

ين إلى تأمين كميات كافية تتمثل احتياجات التجمعات بتطوير البنى التحتية من كهرباء وماء وطرق، كما ويحتاج المزارع
تحتاج التجمعات التمسك بأراضيهم وثباتهم عليها. من المياه واألعالف والبذور واألشتال مما سيساعدهم في تأمين قوتهم و 

إلى تأمين خدمات تعليمية وصحية متطورة ومرافق إدارية لمقرات المجالس والمؤسسات. هناك أيضًا حاجة لتفعيل دور 
رعين مما يمكن أن يساعد في حل مشكلة التسويق. ولتطوير النشاط الزراعي والتربية الحيوانية، هنالك التعاونيات للمزا

كما يمكن إقامة مدرسة زراعية تخدم  –حاجة لتكثيف التدريب واإلرشاد الزراعي وتقديم الخدمات الزراعية والبيطرية المساندة
تطوير قطاع السياحة البيئية لما تتمتع به المنطقة من مناطق برية وهناك إمكانيات لمناطق األغوار والمناطق الشمالية. 

وتوفير البنية التحتية الضرورية جدًا ال سيما الطرق التي تربط بين التجمعات المختلفة والطرق الرئيسية لطوباس،  مفتوحة.
ٕاقامة مرافق سياحية تمكن من و  .ال سيما خربة اليرزة التي تعاني من العزلة والتكاليف الباهظة للمياه وغياب الكهرباء

تشجيع السياحة في المنطقة، ال سيما أماكن للجلوس والتنزه ومقاعد، وطرق ومضامير لركوب الخيل والدراجات 
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، حيث أن استغالل الطبيعة في المنطقة من المقومات األساسية للتنمية وغيرها من المرافق "والتركتورون"، ورياضة المشي،
  االقتصادية فيها.

 
  منتدى التنمية المحلية

في إطار توجهات الحكومة الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي للعمل وفق مبدأ الالمركزية في تطوير التنمية االقتصادية 
، وٕانشاء منتدى تنمية بالمنطقةالمحلية، جاءت المبادرة للعمل على مأسسة عملية التخطيط وتنفيذ التنمية المحلية الخاصة 

لي لمنطقة شرق طوباس (وقد يمتد ليشمل مناطق أخرى)، إضافة إلى تأسيس وحدة التنمية االقتصادية االقتصاد المح
المحلية كجزء من بنية هيئات الحكم المحلي. يقوم المنتدى بدور التخطيط التنموي على مستوى المنطقة التنموية ومتابعة 

قبلية ويتخذ توصيات توجيهية ويكون مسؤوًال عن المتابعة الفنية المشاريع واالستثمارات القائمة أو المستبالتنفيذ واالهتمام 
والمهنية لوحدة التنمية االقتصادية التابعة لمجلس الخدمات المشترك أو لمجموعة المجالس القروية والبلديات في المناطق 

من منتدى التنمية المحلية ومن قبل المستهدفة. أما وحدة التنمية االقتصادية فتقوم بالدور التنفيذي لمتابعة الخطط المقترحة 
هيئات الحكم المحلي، بحيث يكون هناك توائم بين خطط الهيئات المحلية وتوجيهات منتدى التنمية، على أن تكون وحدة 
التنمية تابعة إداريًا وهيكليًا لمجلس الخدمات المشترك أو ضمن اتفاق هيئات الحكم المحلي في حالة عدم وجود مجلس 

  .خدمات فعال
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 ةـــــــــــــمقدم
  
 

هناك توجه متزايد نحو الالمركزية الحكومية في تسيير عملية التنمية االقتصادية في أجزاء عديدة من العـالم. وقـد وجـد ذلـك صـداه لـدى 
دة هيكلتهـا؛ قرارات رسمية بخصوص دراسة األقـاليم وٕاعـا وٕاصدارها هاواضح في مشاورات التي تجلى اهتمامها بشكلالحكومة الفلسطينية 

 مقتصـراً بعـد أن كـان دورهـا  1المحليـة فـي التخطـيط للتنميـة المحليـة، للهيئـاتعلى أساس التوجه نحو التنمية المحليـة وٕاعطـاء دور أكبـر 
تعزيـز التنميـة االقتصـادية المحليـة ل) UNDP( اإلنمـائيالمتحدة  األمممسعى برنامج  يأتيضمن هذا السياق تقديم الخدمات فقط. على 
ارطـة معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) القيام بتصميم منهجيـة بحثيـة خاصـة بالتنميـة المحليـة وٕاعـداد خكلف  حيث

التنميـة كمرحلـة أولـى لتطـوير خطـط  .تنمية االقتصاد المحلي لمجموعـة مـن التجمعـات فـي محافظـات قلقيليـة وطوبـاس والقـدس الشـرقيةل
ادي وٕاعـداد تقريــر شـامل يلخــص األوضـاع والمـوارد االقتصــادية فـي كــل تجمـع، هــذا التقريـر المخصــص فقـد تـم تشــخيص الواقـع االقتصــ

اإلمكانيات االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،  يتضمنبما تجمعات المنطقة لرسم خريطة اقتصادية يشمل على شرق طوباس لتجمعات 
إلــى تحديــد أولــي الحتياجــات تطــوير  باإلضــافةهــذا ة االقتصــادية واالجتماعيــة. وأفــاق االســتثمار والتنميــفيهــا وٕابــراز اإلمكانــات المتاحــة 

التحليـل ودراسـة الواقـع ووضـع اسـتراتيجيات عمـل تسـعى إلـى تحفيـز البيئـة االسـتثمارية االقتصاد المحلي وذلـك تمهيـدا السـتكمال عمليـة 
يتضـمن المشـروع تحديـد األطـراف ذات كـذلك ة المخطـط لهـا. والنتـائج االقتصـادي األهـدافوتنمية االقتصاد المحلي وتمكينـه مـن تحقيـق 

  التنظيمي الذي سيتولى مسؤولية متابعة تنفيذ خطة التنمية المحلية. واإلطارالعالقة 
  

إعطاء دور أساسي وأكبر لوحدات الحكم المحلي في عملية نحو التنمية االقتصادية يعزز التوجهات الوطنية خارطة إن مسعى تطوير 
التنفيذ والترويج، وتحديد أولويات المشاريع والحاجات األساسية المطلوبة للنهوض بالتجمع السكاني. كما أن هذا الدور التخطيط و 

مقترن بالشركاء األساسيين والفاعلين الرئيسيين في االقتصاد المحلي من خالل تأسيس الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات 
  قتصادية واالجتماعية المحلية.المجتمع المدني لبلوغ هدف التنمية اال

                                                             
مجالس قروية)، وكان لها دور محدود في تنمية و ، حدد الدور والمسؤوليات والصالحيات للوحدات المحلية (بلديات 1997) لعام 1قانون الحكم المحلي رقم (   1

 االقتصادية ومقتصر على أن تكون موزع أو مزود لخدمات المياه والكهرباء، وبعض خدمات البنية التحتية.النشاطات 
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  التنمية االقتصادية المحلية وأهدافهاالفصل األول: منهجية إعداد تقرير 
  

تحليـل إلـى إلـى منهجيـة عمـل اسـتندت  باالسـتنادشـرق طوبـاس لتجمـع االقتصـادية المحليـة المـوارد تم إعـداد تقريـر تشـخيص 
الوثائق المتعلقة بالتجمع والدراسات والتقارير ذات العالقـة باالقتصـاد  الواقع االقتصادي للتجمع وذلك من خالل مراجعة كافة

باإلضــافة إلــى إجــراء مقــابالت ميدانيــة وجمــع المعلومــات التفصــيلية علــى مســتوى القطاعــات المختلفــة فــي  ،والتنميــة المحليــة
  على النحو التالي:كانت  ،مجموعة من المراحل األساسيةإلى إعداد هذا التقرير  التجمع. لذلك فقد استندت منهجية

  
 والبيانات ذات الصلةمراجعة الوثائق  .1

، ومــن أهــم مــن عــدة مصــادر التنمويــة المختلفــة هقطاعاتــو حــول التجمــع تمــت مراجعــة الوثــائق واإلحصــائيات المتــوفرة 
  .الفلسطيني لإلحصاءتقارير ومنشورات الجهاز المركزي الوثائق التي تم مراجعتها 

  
  لمؤسسات المحليةلقاءات ميدانية مع ا .2

المــوارد معلومـات تفصـيلية حـول خاللهـا جمـع تـم عقـد مقـابالت مـع المجـالس المحليـة والقرويـة والمجـالس المشـتركة، تـم 
كمـا تـم إجـراء مقـابالت  .اإلقليميـةوالطبيعية والبشرية واالجتماعية والمالية في التجمع وعالقاتهـا االقتصـادية  االقتصادية

وذلـــك مـــن أجـــل تـــدقيق المعلومـــات  ،تعاونيـــات وجمعيـــات ومراكـــز نســـوية وشـــبابية وغيرهـــا مـــع المؤسســـات المحليـــة مـــن
  من مختلف المصادر وتقييم القدرات المؤسساتية التي يمكن أن تتكامل في إطار الجهود التنموية المشتركة.المستوفاة 

  
  ضمن مجموعات العمل البؤرية عقد لقاءات .3

ت ا..) وممثلي المجموعـ.التجاريو الزراعي، و  طاعات االقتصادية (الصناعي،تم عقد جلسات نقاش بؤرية مع ممثلي الق
مـــرأة...) باإلضـــافة إلـــى ممثلـــين عـــن القطـــاع الخـــاص الشـــباب، و و االجتماعيـــة المختلفـــة (هيئـــات ومؤسســـات محليـــة، 

ة المحليــة تســليط الضــوء علــى واقــع القطاعــات االقتصــادية وتحــديات التنميــهــذه الجلســات والمجتمــع المحلــي. تــم خــالل 
  باإلضافة إلى تحليل واقع مختلف الفئات المهمشة فيما يتعلق بالتمكين االقتصادي والمشاركة بالقوى العاملة وغيره.

  
  واقع االقتصاد المحليل يتقرير تشخيص إعداد .4

يــل هــذه تــم تحل ،المعلومــات التفصــيلية التــي تتعلــق بتشــخيص واقــع االقتصــاد المحلــيو كافــة البيانــات جمــع بعــد اســتكمال 
إلـى تقيـيم أداء القطاعـات االقتصـادية المحليـة،  باالسـتنادالبيانات من ناحية عالقتها بالتنمية المحليـة، وصـياغة التقريـر 

وتحليـــل طبيعـــة المـــوارد المتاحـــة والفـــرص والمشـــاكل والتحـــديات ذات االقتصـــادية للمنطقـــة، -والخصـــائص االجتماعيـــة
   .االقتصادية للمنطقة-الخصائص االجتماعيةو تنافسية واألداء االقتصادي باإلضافة إلى تحليل القدرة ال ،العالقة

 

  هدافهاأالتنمية االقتصادية المحلية و  -5
هناك تعريفات مختلفة لهذا المفهوم، ولكن وزارة الحكم المحلي والخبراء قد أجمعوا على تعريف محلـي لهـا، والـذي يمكـن 

يـة لبنـاء القـدرة االقتصـادية لمنطقـة محليـة مـن خـالل عمل اإلسـتراتيجيةات تلخيصه بما يلي: "منظومة العمليات واإلجـراء
لتحريـــك وتفعيـــل المصـــادر المحليـــة المتاحـــة لتحســـين مســـتقبلها االقتصـــادي وتحســـين جـــودة الحيـــاة  تخطـــيط إســـتراتيجية

تنمويـــة مســـتدامة  . وهـــذا يعنـــي بالضـــرورة خلـــق بيئـــة اقتصـــادية"واالجتماعيـــة والثقافيـــةللجميـــع مـــن النـــواحي االقتصـــادية 
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 2ما هو متاح في كل منطقة من موارد بشرية وغير بشرية. بحسب البنك الـدولي وقابلة للتطوير للمناطق المحلية ضمن

االقتصـاد والتسـويق. إضـافة إلـى حقـول أخـرى، و التخطـيط الهيكلـي، منهـا تتضمن عملية التنميـة المحليـة عـدة مجـاالت، 
تحسين البنية التحتية، وتطوير قطاع العقارات، والتمويل. وعليه بالنسـبة للبنـك و ئي، التخطيط البيو مثل؛ تنمية األعمال، 

الــدولي فــإن التنميــة االقتصــادية المحليــة تتعلــق بعمــل المجتمعــات المحليــة باســتمرار لتحســين المنــاخ االســتثماري وبيئــة 
  .األعمال الخاصة بها، لزيادة تنافسيتها وخلق فرص عمل وتحسين مستوى الدخل

  
وذلـــك مـــن أجـــل  للتجمـــعاالقتصـــادية  اإلمكانيـــاتيتمثـــل هـــدف التنميـــة االقتصـــادية فـــي دعـــم البيئـــة االســـتثمارية وتعزيـــز 

تحســين الواقــع االقتصــادي وزيــادة فــرص االســتثمار ومســتوى المعيشــة والــدخل العــام، حيــث تتطلــب التنميــة االقتصــادية 
وير اسـتثماري تسـاهم فـي تنشـيط الواقـع االقتصـادي وتعـزز مـن خطـة تطـ وٕاعداددراسة الواقع االقتصادي  إعادةالمحلية 

فــرص التكامــل والتعــاون مــا بــين القطــاع الحكــومي والخــاص باإلضــافة إلــى المجتمــع المحلــي وبمــا يســاهم فــي تحقيــق 
 أنمســتويات متقدمــة مــن النمــو االقتصــادي وتحســين مســتويات المعيشــة وتــوفير فــرص العمــل للســكان. لــذا مــن المتوقــع 

  التالية: األهدافعملية تطوير االقتصاد المحلي في تحقيق  تسهم
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  خارطة طوباس
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  ت شرق طوباسالفصل الثاني: نبذة عن تجمعا

  

  ا����� 2-1

  

 الموقع والحدود  .1
كم  25كم عن مدينة نابلس و 22كم عن مركز المحافظة، كما تبعد  7تبعد قرية العقبة التابعة لمحافظة طوباس حوالي 

كم)، ومن الشمال بزيك  5كم)، ومن الشرق تجمعات المالح ( 2عن مدينة جنين. يحد العقبة من الغرب قرية تياسير (
  كم).  14كم)، ومن الجنوب قرية طمون ( 3( وجباريس

  

دونم) تمثل مساحة المخطط الهيكلي  408جميع األراضي في العقبة مصنفة كأراضي منطقة (ج)، جزء منها (حوالي 
% من مساحة المخطط الهيكلي المقترح 80بصدد الموافقة عليه. حوالي سلطات االحتالل اإلسرائيلي لمسطح القرية، و 

 لجيش اإلسرائيليها استخدميدونم أراٍض ممنوع البناء عليها و  3,500. تضم أراضي العقبة أيضًا حوالي مستغلة كأبنية
  مصادرة. أراضي دونم أخرى  5,000، باإلضافة إلى للتدريبات العسكرية

  

ألماكن دونمات تشكل مساحة المتنزه وا 6دونم من أراضي العقبة، باإلضافة إلى  8-7خضراء حوالي ال المساحاتتمثل 
  العامة في العقبة، مثل الجمعية النسوية والمجلس القروي والمدرسة ومصنعي األلبان واألعشاب، والعيادة الصحية والمكتبة. 
يعاني سكان العقبة من االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة، فمنطقة العقبة كاملة تعتبر منطقة تدريب عسكري، 

  وأمالكهم للخطر بشكل متكرر.مزروعاتهم طنين وسالمة مواشيهم و مما عرض ويعرض حياة الموا
 
 السكان والمؤشرات الديمغرافية  .2

عائلة) مقيمين  48نسمة ( 300، حوالي المجلس المحليو فريق البحث بين يبلغ عدد سكان قرية العقبة، بناء على مقابلة 
ناطق المجاورة للعقبة، مثل تياسير وطوباس ونابلس، نسمة مهجرين إلى الم 700على أراضي القرية. باإلضافة إلى حوالي 

نسمة آخرين مهجرين في األردن، ال يوجد لهم َدور يذكر في تطوير ومساعدة القرية. مع العلم أن تقديرات الجهاز  500و
  نسمة. 190المركزي لإلحصاء الفلسطيني عن عدد سكان العقبة واليرزة ال تتجاوز 

  

 15ما بين % من السكان 60 تتراوح أعمار ). بينما15طفال (حديثي الوالدة إلى سن % من السكان من األ17حوالي 
  سنة.  50%) أعمارهم فوق 23، والباقي (50سنة إلى سن 

  

مـن أبنائهـا المهجـرين خارجهـا، حيـث  8-7مـا يرجـع سـنويًا إلـى العقبـة حـوالي مواليـد، ك 5-4يتراوح عدد المواليـد سـنويًا بـين 
  لإلسكان والمهجرين بإعادة بناء بيوتهم مما زاد من معدل رجوعهم إلى القرية.تقوم جمعية العقبة 

 
، وحسـب تقـديرات الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني 2007عـام لللتعداد السـكان  نسمة وفقاً  141 بلغ عدد سكان العقبة

 374د الســكان إلــى حــوالي فــي حــين يتوقــع أن يصــل عــد ،نســمة 190حــوالي  2016عــدد ســكان القريــة فــي العــام فقــد بلــغ 
  ل التالي:و كما هو موضح في الجد 2045نسمة في العام 
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  2045والنمو السكاني المتوقع لغاية سنة  2016سكان العقبة واليزرة في سنة : )1رقم (جدول 
  

 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2016 2007 السنة

 374 337 303 270 239 211 190 141 عدد السكان (نسمة)
 83 74 63 54 46 39 35 31 األسردد ع

  ."ماس"الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وحسابات المصدر: 
  

ا يفــرض تحــديات التوســع فــي ممــ ،كمـا يالحــظ مــن الجــدول أعــاله فــإن عــدد الســكان سيتضــاعف خــالل الثالثــين ســنة القادمــة
  العقود الثالثة القادمة.السكني ومراعاة التخطيط الهيكلي لعدد السكان المضاعف خالل البناء 

أشخاص يصنفون كذوي احتياجات  3أفراد. كما يوجد حوالي  5.4يبلغ معدل عدد األفراد في األسرة الواحدة حوالي 
  خاصة. 

  
ينتمي غالبية سكان قرية العقبة للفئات العمريـة الفتيـة حيـث بلغـت نسـبة األفـراد فـي عمـر من حيث التركيب العمري لسكانها، 

% وكبـار 54) سـنة 64-15سـن العمـل (ب% من مجموع السكان. بينمـا بلغـت نسـبة السـكان 35نة ما يقارب س 15أقل من 
  %.11السن 

  
  العمالة -

 أفرادنسمة من العقبة واليرزة، حيث يشارك كافة  162يقدر عدد العاملين بالقطاع الزراعي (النباتي والحيواني) بحوالي   
  األسرة بالعمل الزراعي. 

عمال من العقبة وتياسير يعملون  9العظمى من سكان القرية (ذكورًا وٕاناثًا) في الزراعة وتربية المواشي.  تعمل الغالبية  
عمال يعملون في مصنع  7ذكور). باإلضافة إلى  4إناث و 5في مصنع األلبان المقام على أراضي القرية (

العقبة خارجها، شخص منهم يعمل في  أشخاص من 3ذكور). بينما يعمل  2إناث و 5األعشاب الطبية في القرية (
  خارج القرية.  محل لبيع اللحومباألمن الوطني، واآلخر يعمل في  وآخربنك تجاري برام اهللا، 

  
  دخل األسر ومستويات المعيشة -

شيكل شهريًا. جميع البيوت في القرية مملوكة من قبل ساكنيها، فال  2,000- 1,500يبلغ معدل دخل هذه األسر بين   
  سر تسكن باإليجار في العقبة.يوجد أ

  
  التعليم -

، ينخريج 4- 3طالب من العقبة يدرسون حاليًا في الجامعات، بينما يتراوح عدد الخريجين بين  10يوجد حوالي   
  يتخرجون سنة بعد سنة تقريبًا. 

الب وطالبة ط 100يوجد في العقبة مرفقين تعليميين، األول مدرسة أساسية من الصف األول للعاشر، فيها حوالي   
  طفل وطفلة. 130(مختلطة)، باإلضافة إلى روضة واحدة تابعة للجمعية النسوية، وتضم حوالي 

ال يوجد في هذه المدرسة صفي األول والثاني الثانوي، مما يضطر الطالب إلى الذهاب إلى تياسير. كما ال يوجد فيها   
  مكتبة وغرفة حاسوب.
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  الصحة -
فيها يأتي ثالث  المناوبمية واحدة. ولكن المشكلة المتعلقة بها هي أن الطبيب يوجد في العقبة عيادة صحية حكو   

مرات في األسبوع، ولساعة واحدة فقط كل مرة. كما ال يوجد في العيادة غرف طوارئ، وال يوجد سيارة إسعاف أو 
  .صيدلية لألدوية، مما يضطر السكان إلى الذهاب إلى طوباس عند الحاجة لشراء األدوية

  
  نية التحتيةالب .3

  الكهرباء -
كم  3، بطول 2004% من بيوت القرية، حيث تم إنشاء ومد شبكة الكهرباء للقرية سنة 90تصل الكهرباء إلى حوالي   

  خط طوباس.  -تقريبًا، ومصدرها شركة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية
اشتراك منزلي،  41اء في العقبة، منهم اشتراك كهرب 63يعتمد الدفع للكهرباء على نظام الدفع المسبق. هناك حوالي   

عائالت تسكن في بيوت شعر  7اشتراك للمؤسسات العاملة في العقبة وللبركسات الزراعية والرعوية، كما يوجد  22و
  ال تصلهم الكهرباء. 

فيما كيلو واط لالستهالك المنزلي.  6,026كيلو واط، منها  10,000يبلغ معدل السحب الشهري من الكهرباء حوالي   
 52.3رية، إذ يبلغ سعر الكهرباء شيكل لكل بيوت الق 6,000يبلغ معدل فاتورة الكهرباء لالستهالك المنزلي حوالي 

  . شيكل 50,000حوالي  متراكمة على سكان العقبةالكهرباء شركة الديون تبلغ غورة/للكيلو واط الواحد. و أ
يار الكهربائي، األمر الذي يؤدي إلى إفساد منتجات مصنع يعاني سكان العقبة من االنقطاع المتكرر والمستمر للت  

األلبان. من الحلول المقترحة لهذه المشكلة توفير خاليا شمسية إلنتاج الكهرباء للمصنع. كذلك توفير خاليا شمسية 
كم من خطوط كهرباء  1بيوت شعر). كما تحتاج القرية إلى تجديد حوالي  7للبيوت التي ال تصلها الكهرباء (

  كم، وتوفير محول كهرباء أقوى.  2الشوارع، وتوسعة الشبكة بحوالي 
  
  المياه -

وبالتعاون مع  )UNICEF( ، وذلك بتمويل من اليونيسيف2016سنة  9تم تأسيس شبكة المياه في العقبة في شهر   
  كم خطوط داخلية فرعية.  4كم خط مياه رئيسي، باإلضافة إلى  4محافظة طوباس، حيث تم تمديد 

السابق، كان السكان يعتمدون على آبار المياه التي يتم تعبئتها من شركة المياه القطرية اإلسرائيلية (ميكروت)،  في  
  وقتها من قلة المياه وانقطاعها المتكرر. ونيعانالسكان حيث كان 

شيكل  4.5في الوقت الحالي، مصدر المياه التي تضخ في الشبكة هو طوباس، حيث تباع المياه للعقبة بحوالي   
  ألف شيكل.  400للكوب الواحد، فيما تراكمت ديون المياه السابقة على القرية لتصل إلى 

(االنقطاع المتكرر من المصدر)، كما أن شبكة المياه بيوتهم يعاني سكان القرية حاليًا من عدم انتظام وصول المياه ل  
توسعة الشبكة، البد من كة. لحل هذه المشكلة ال تغطي كل القرية، فهناك عدد من البيوت التي ال تصلها الشب

  للجوء لها في أوقات االنقطاع.  بالمياه لمألهن) باإلضافة إلى بناء نقطة تعبئة (خزا
  
  النفايات الصلبة -

حاوية في العقبة مرة واحدة في األسبوع، ومن ثم  17يقوم مجلس الخدمات المشترك في طوباس بجمع النفايات من   
رة الفنجان في جنين (ال يوجد مكبات عشوائية في العقبة). تبلغ تكلفة جمع النفايات على المجلس نقلها إلى مكب زه
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عند الشحن للكهرباء  تخصمشيكل على العائلة الواحدة شهريًا،  18ل شهريًا، بينما تبلغ تكلفتها حوالي يكش 300
  %).100(نسبة السداد 

  

. باإلضافة إلى أن ياً سبوعأفالقرية تحتاج إلى جمع النفايات مرتين  يعتبر جمع النفايات مرة في األسبوع غير كاٍف،  
  % من الحاويات الموجودة حاليًا. 50حاويات أخرى، وٕاصالح وتبديل  10القرية تحتاج إلى 

  
  الصرف الصحي -

ل المياه العادمة بواسطة حفر امتصاصية تابعة لكمن يتم التخلص حيث ال يوجد في العقبة شبكة للصرف الصحي،   
منزل. معظم البيوت ال تحتاج إلى نضح المياه العادمة نظرًا ألن التربة تقوم بامتصاصها، ولكن هناك عدد من 

كل شيكل ل 80-70تبلغ تكلفة النضح حوالي و  ا.المنازل التي تضطر للنضح شهريًا نظرًا ألن سعة الحفر قليلة عنده
  .ى هذه األسرتنك، مما يشكل عبئا ماليًا عل

 
ان العقبة العديد من المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي، أبرزها احتمالية اختالط المياه العادمة مع مياه يواجه سك  

الحل بإنشاء شبكة صرف يكمن يؤثر سلبًا على كمية المياه المتوفرة للشرب والري مستقبًال. و قد الشرب والري، مما 
ر. في الوقت الراهن، لم يتم عمل دراسة لشبكة صرف صحي ومحطة تنقية للمياه العادمة، تربط بين العقبة وتياسي

  صحي في القرية. 
  
  الطرق -

كم طريق رئيسية معبدة تربط العقبة مع قرية  2كم، منها  15يبلغ طول الطرق الرئيسية والفرعية في العقبة حوالي   
تأهيل. كما يوجد طريق الجيش اإلسرائيلي وهي بحاجة إلصالح و  هاكم أخرى طريق رئيسية دمر  2تياسير المجاورة، و

كم طرق معبدة،  2كم، وهي غير معبدة. بالنسبة للطرق الداخلية والفرعية، هناك  4خارجية أخرى مع تياسير بطول 
كم طرق داخلية  1بيوت في العقبة ال تصلها طرق معبدة)، و 10كم طرق داخلية غير معبدة (هناك  4باإلضافة إلى 

  بحاجة إلصالح وتجديد. 
 

قبة فقط مع تياسير بواسطة خطي طرق، وتستخدم هذه الطرق لالنتقال من العقبة إلى تياسير ومنها إلى تتصل الع  
  القرى والمحافظات المجاورة، فال يوجد شبكة طرق بين العقبة والمناطق األخرى باستثناء طريق تياسير. 

  
  المواصالت -

ومعارفهم، وذلك لصغر  لسكان القريةلسيارات الخاصة يتم التنقل داخل القرية إما سيرًا على األقدام أو باستخدام ا
 5-4األخرى، فهناك مساحة القرية. كذلك األمر بالنسبة للتنقل من العقبة إلى تياسير. أما للذهاب إلى المناطق 

شيكل للراكب. ولكن المشكلة تكمن في أن هذه  5السكان من تياسير إلى طوباس، وبأجرة  سيارات عمومية تنقل
ال تصل إلى العقبة دائمًا، مما يصعب عملية التنقل على السكان، كما ال يوجد في العقبة مكتب تكسي  السيارات
هذه المشكلة تتطلب وجود عدد من السيارات العمومية التابعة للمجلس بشكل دائم، والتي تختص بنقل السكان   خاص. 

  من العقبة إلى طوباس وبالعكس. 
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 3العقبة مؤسسات قاعدية وبرامج تنموية في .4

  :العقبة -جمعية المرأة الريفية الخيرية -
، وتضم نساء 7، تضم الهيئة اإلدارية للجمعية 2000تأسست جمعية المرأة الريفية الخيرية في قرية العقبة عام   

. جاءت فكرة تأسيسها من وجود حاجة لمؤسسة تدعم النساء في مجال اإلنتاج. وكان عضو 67الهيئة العامة 
األول هو زراعة حدائق منزلية باألعشاب لالستفادة منها في مصنع لألعشاب الذي كان هنالك  مشروع الجمعية

فكرة لتأسيسه الحقًا. تعتمد الجمعية في تمويلها على المؤسسات الدولية، وبعض شركات القطاع الخاص مثل 
  االتصاالت الفلسطينية، من خالل ما تقدمه لها من مشاريع. 

 
  ذتها الجمعية:من المشاريع التي نف  

، ومؤسسة UNDP ـ. بدعم من النرويج وال2000 ـالروضة: تأسست الروضة مع تأسيس الجمعية عام ال •
معلمات،  10إعادة بناء البيوت المدمرة األمريكية، وهي الروضة الوحيدة في القرية. يعمل في الروضة اليوم 

 ت األخريات من تياسير وطوباس.أنهين تعليمهن الجامعي، واحدة منهن فقط من العقبة، والمعلما
. تستفيد منها المدرسة، 2008/2009المكتبة (مكتبة ابن رشد): تأسست المكتبة التابعة للجمعية عام  •

كتاب، تم شراؤها من خالل منحة إعادة  5,000المعلمات والمعلمين، وطالب جامعات. تضم المكتبة و 
يصعب اليوم توظيف شخص لهذه المهمة بسبب نقص اإلعمار. كان يعمل في المكتبة "أمينة مكتبة"، لكن 

 التمويل كما أشارت المبحوثة.
ه أن المنطقة زراعية ، كانت الفكرة من إنشائ2010/2011 مصنع األعشاب: تأسس هذا المصنع عام •

والعمل األساسي لسكان المنطقة هو في الزراعة، إضافة إلى عدم وجود مصنع لتجفيف وطحن وتغليف 
. تسوق منتجات المصنع تحت اسم "النبتة الطيبة" في أسواق الضفة الغربية. يعمل في هذا األعشاب الطبية

. في المواسم ذات العمل الخفيف بسبب عدم )ذكور 2إناث و 5(عمال  7المصنع في مواسم العمل الكثيف 
 .)اثنان ذكور وأنثى( عمال فقط 3توفر األعشاب يعمل 

توعوية، وأنشطة تفريغ نفسي مع مؤسسات منها اإلغاثة الطبية، و  صحية،و  ،ثقافيةتقوم الجمعية بنشاطات  •
 مؤسسة سوا.و مؤسسة أطباء حول العالم، و "، flatfootمؤسسة "و 

  

تياسير وطوباس. و يستفيد من "جمعية المرأة الريفية" النساء العامالت في الزراعة في منطقة األغوار الشمالية،   
  امرأة. 50- 40يبلغ عددهن حوالي 

  
 ية التعاونية الزراعية:الجمع -

، من خالل مشروع استصالح حدائق لزراعة 2011تأسست الجمعية التعاونية الزراعية لقرية العقبة عام   
مشكلة  ذكور. واجه مشروع األعشاب الطبية 39إناث، و 25عضو،  64األعشاب الطبية. تضم الجمعية اليوم 

القائمين  اقتصاديًا مما جعل اً جديوالفارعة، فلم يعد مُ  غالء سعر المياه وخاصة بسبب الحاجة لنقلها من طمون
  يعزفون عن هذا المشروع. عليه 

                                                             
 .المصدر: المقابالت الميدانية   3
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دنانير/سنويًا)، من شراء محراث زراعي  310تمكن أعضاء الجمعية من خالل االشتراكات التي يدفعونها (  
اموا بعدها باستئجار سيارة نقل للمحاصيل، وبرميل رش. قو ادات، (تراكتور)، ومعدات زراعية أخرى، مثل الحصّ 

تابعة للبطريركية في منطقة األغوار وزرعوها بالبرسيم لبيعه ألعضاء الجمعية وغيرهم من المزارعين مربي  أراضٍ 
  الثروة الحيوانية بسعر معقول.

  

من شركة االتصاالت الفلسطينية إلقامة مصنع لأللبان قبل حوالي خمس سنوات، باإلضافة  اً تلقت الجمعية دعم  
من خالل هذا المشروع تلقى  .(CARE, ICARDA, P.A.R.C)من مشروع رواسي الذي يضم  افادتهالست

صنع منتجات الحليب، إضافة إلى مكائن وثالجات وسيارات تبريد، كما على طرق العاملون في المصنع تدريبات 
  تم تدريبهم على استخدام هذه المكائن. 

  

ن المصنوعة من حليب "النعاج"، ويتم تسويق هذه المنتجات في يعمل المصنع في تصنيع كافة منتجات األلبا  
مزارع ومزارعة من داخل العقبة  93كافة أرجاء الضفة الغربية تحت اسم (زاكي). يشتري المصنع الحليب من 

شيكل/كيلو) حسب سعر السوق كما يشير المبحوث. وما  4شيكل/كيلو) وذلك بدل ( 4.5وخارجها، بسعر (
، إناث 5يعمل في المصنع ونية وتوسيع إنتاجها. امن عائد على التصنيع يعود لتطوير التع ونيةاتحققه التع

  يعمالن في التسويق وتشغيل الماكينات.عمال ذكور  2باإلضافة إلى 
  
 :إسكان المهجرين -جمعية العقبة التعاونية -

عقبة، من تياسير والمناطق ، كان الهدف منها إعادة المهجرين من أهالي ال2012تأسست هذه التعاونية عام   
عائالت، لكن تعطل عمل  3المجاورة للسكن في العقبة، وذلك من خالل بناء منازل لهم. إلى اآلن تم إعادة 

لمساعدات الطارئة بعد توجهه لو الجمعية بعد أن واجهت صعوبات في التمويل نتيجة تقلص الدعم الخارجي 
ث تتلقى التعاونية دعمها من خالل جمعية إسكان المهجرين الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة. حي

  األمريكية التي ينشط فيها مساندين للعقبة وللقضية الفلسطينية. 
  

تتقدم العائالت التي لديها أراضي ضمن المخطط الحالي للقرية وترغب بالعودة  :ةالتاليوفق األلية ية ععمل الجمت  
بطلب إلى الجمعية التعاونية إلسكان المهجرين لمساعدتها في تيسير تكلفة البناء، غير قادرة على للقرية، لكنها 

آالف دوالر،  3ألف دوالر، يتم دفع دفعة أولى  15البناء. تبلغ تكلفة المباني التي يتم تشييدها من قبل الجمعية 
وذلك للجمعية من خالل التمويل الذي يأتي دوالر. تنفذ مشاريع البناء  100إضافة إلى دفعة شهرية بقيمة 

أسرة إلى العقبة، لكن شح التمويل خالل  30بإشراف مهندسين أمريكيين. بحسب خطة الجمعية من المنوي إعادة 
  . اً الفترة األخيرة يشكل عائق

  
 :نادي شبابي العقبة للوحدة واألمل -

هناك مقر خاص ليس ، وباشر أعماله في بداية العام التالي. 2011سجل النادي كجمعية خيرية في نهاية العام   
لنادي الشبابي ويقوم بأعماله من خالل المجلس. يقوم النادي الشبابي في العقبة بتنظيم مخيمات صيفية، با

  إضافة إلى تدريب طالئع، تدريب فرق رياضية، ويقدم تدريبات موسيقية من خالل مدربين.
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كشفيتين واحدة للذكور وواحدة لإلناث. يشارك  فرقتينو فريق كرة قدم، و فرق، فرقة دبكة،  4في النادي يوجد اليوم   
دائما  الفريق ملعب محلي ويضطرلفريق كرة القدم بمباريات محلية وعلى مستوى المناطق المجاورة لكنه يفتقر 

  للتنقل إلى المناطق المجاورة.
  

  قدمت العديد من المؤسسات المانحة ضمن مشاريعها الدعم للنادي الشبابي في العقبة:  
 ية البريطانية: تدعم نشاطات مختلفة وتقدم تدريب للمدربين.القنصل •
 المجلس األعلى للشباب والرياضة: يدعم إقامة مخيمات كشفية وصيفية. •
تدعم تدريبات الموسيقى من خالل "Rebuilding Alliance" مؤسسة إعادة بناء البيوت المدمرة األمريكية  •

 توفير مدربين. 
  

زراعة أشجار، والمشاركة في و تنظيف الشوارع، و في القرية مثل دهان األرصفة، يقوم النادي بأعمال تطوعية   
  فعاليات محلية.

إلى دعم مالي مستمر، كونه قائم على التطوع وال النادي يحتاج  ،االحتياجاتحول رئيسة النادي وفق حديث   
نقل (باص) أو توفير وسيلة و ساحة، و ملعب، ، و مقرإلى بشكل أساسي يوجد داعم دائم له. برأيها النادي يحتاج 

  بدل مواصالت، وتوفير تدريبات مستمرة، باإلضافة إلى الزي واألدوات الرياضية.
  

  

2-2 ��	
  ا�

  

 الموقع والحدود -
 المستوطنات ومعسكرات التدريبتناثر بسبب  تهمساحتقدير  من الصعب حالياً و يقع تجمع المالح في األغوار الشمالية، 

، حيث تعيش مجموعة من التجمعات السكانية المتناثرة والمقطعة (بحسب رئيس مجلس منطقةفي ال لجيش اإلسرائيليل
ألف دونم). تقدر  300بحوالي  فترة الحكم األردنيمحلي المالح واألغوار الشمالية، عارف دراغمة، تقدر مساحة المالح في 

اإلستراتيجية  تهال بمصادرتها ألهمي%، قامت قوات االحتال53مساحة ما تم مصادرته من أراضي المنطقة بحوالي 
  باعتبارها منطقة محاذية للحدود األردنية.

  
حمصة. تمتد من حاجز و الديدية، و الحمة، و الفارسية، و سمرا، و ستة وهي: المالح،  1967قبل احتالل عام بلغ عدد الخرب 

أسرة  130و ةأسرة ثابت 380 يهايعيش فتجمعات رئيسية تضم خرب صغيرة،  10يوجد  وحالياً  .الحمرا حتى عين البيضا
  في تربية المواشي واألغنام.تعمل  ةمتنقل

  

أبو الحسن، حيث تعود أصول غالبيتهم إلى و بشارات، و أبو عواد، و عياش،  أبوو نواجعة، و : دراغمة، أهم العائالتومن 
  .أسرة 100طوباس وطمون، أما البدو فغالبيتهم من منطقة الخليل، ويقدر عدد األسر البدوية بحوالي 

  

، ومن الشرق: الحدود األردنية، ومن الجنوب فروش بيت دجن والجفتلك، ومن وبردال من الشمال: كردالويحد التجمع 
  الغرب العقبة وطوباس.
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"مخوال"  المسماةمستوطنة معسكرات تدريب، حيث أقيمت أول  6مستوطنات بين التجمعات السكنية و 7يوجد بالمنطقة 
ن انتهاكات في ي. وتمارس سلطات االحتالل والمستوطن1968"الناحال" في عام  معروف بالوأول معسكر تدريب 

  المنطقة، أهمها:
  
حفر في أعماق األرض ال، من خالل 27نبع مياه من أصل  22االستيالء على ينابيع المياه: حيث تم تجفيف   .1

  وسحبها إلى المستوطنات. 
  دونم. 200,000كرات وتقدر بما ال يقل عن مصادرة األراضي لصالح المستوطنات والمعس  .2
، خاصة وأن مخلفات التدريب تشكل تهديدًا لحياة األبرياء % من منطقة المالح يومياً 25التدريبات العسكرية على   .3

  ).الـسنوات الخمس األخيرةخالل  إصابة 40شهداء و 6حيث أودت بحياة العديد من المواطنين (
ركسات بحجة عدم الترخيص، علمًا بأن إجراءات الترخيص طويلة ومعقدة لدى الجانب الهدم المستمر للخيم والب  .4

  اإلسرائيلي.
منع السكان من زراعة األراضي البعلية وحرق المزروعات والمراعي بفعل التدريب (تقدر مساحة األراضي الزراعية   . 5

  دونم). 32,000والرعوية التي تضررت هذا العام جراء التدريبات العسكرية بحوالي 
اعتداءات المستوطنين اليومية (مستوطنة شداموت مخوال) على السكان وخاصة المزارعين وطردهم من المراعي   .6

  خاصة في منطقة عين الحلوة.
  
 الخرب والمضارب: 2-2-1

  والجوبية. ،ونبع الغزال ،والزعبة ،وتلة خضر ،. الفارسية وتضم: خربة حمير1
  النبع.و الفاو، و أم الجمال، و حلوة، . عين الحلوة وتضم: عين ال2
  . الدير وتضم خربة الدير.3
  .حمامات المالح: الميتة والبرج. 4
  .. تل الحمة: خلة حمد5
  . القفاف.6
  . سمرا.7
  . الحديدية.8
  . خلة مكحول.9

  . جباريس.10
  

  الفارسية: 2-2-2
خلة خضر، و دة تجمعات هي: حمير، أسرة، تضم ع 3,000كان يسكن فيها حوالي  1967قرية فلسطينية دمرت عام 

  نبع الغزال.و الجوبية، و الزعبة، و 
  

ال يوجد فيها مصادر  .غالبية السكان من عائلة دراغمة من طوباسو مسجلة (طابو)،  تجمعال راضيأ الفارسية/حمير:
تجمع إلى خدمة الكهرباء، كما يفتقر ال .راضيهمأإلى  بأنابيبويتم نقلها  بردالالمياه من لذلك يشتري سكان التجمع للمياه، 

 يستأجركما  .شيكل 3,000أوكسفام البريطانية، سعر الواحدة  مؤسسة ن بتبرع منيإال انه تم توفير خليتين شمسيت



 12

دونم،  100األراضي من المواطنين، وجزء من سكان حمير يزرعون األراضي بالحبوب وتقدر المساحة بحوالي  المزارعون
 دونم حيث يتم زراعتها بالخضار. 300وتقدر بحوالي إضافة إلى الزراعة المروية 

 
ة العمرية ئ(جزء منهم بالمدارس)، أما الف سنة 16شخص تحت سن  50نسمة، ما يقارب  130بحوالي  عدد السكانيقدر 
أفراد، يعملون في  6سنة بحوالي  60من كبر أشخص، ويقدر عدد األفراد  75سنة فيقدر عددهم بحوالي  60-16بين 

  المواشي.تربية 
  

، حيث تتعرض باستمرار لعمليات للسكن فيها ومساكنها عبارة عن بركسات وخيم وهي غير مناسبة بنية تحتيةال تتوفر أي 
رفع قضايا في المحاكم وبرغم عائالت إلى مناطق نائية،  3مرات للهدم وتهجير  3تعرضت المنطقة  2013الهدم (عام 
  ).بشأنها إال أنه لم يصدر قرار بعد اإلسرائيلية

  

يتلقى الطلبة تعليمهم في مدرسة عين البيضا، كما وفر المجلس حافلة لذلك ، يفتقر التجمع للمدارس، يتعلق بالتعليموفيما 
جامعة النجاح في طلبة تلقوا تعليمهم  6يقدر بحوالي  فعددهم ،التجمع في نالجامعي نخريجياللنقل الطلبة مجانًا. أما 
  م في التربية والتعليم. الوطنية، ويعمل اثنان منه

  

ويتلقى المرضى من سكان المنطقة عالجهم في عيادة عين  صحيةاللخدمات لمركز  ال يتوفر في تجمع الفارسية/حمير
  البيضا التابعة لوزارة الصحة.

  

إضافة إلى  فهي ترابية، ويستخدم األهالي السيارات العمومية للتنقل بين األغوار الشمالية وطوباس، بالطرق وفيما يتعلق
  سياراتهم الخاصة والتراكتورات.

  

مزارع يسكنون طوباس يزرعون  60، فإن غالبيتهم يعملون بالزراعة، حيث أن القوى العاملة في التجمعوبخصوص 
 70عمال يعملون بمستوطنة مخوال بأجرة يومية وجود  إلىشهور" إضافة  5أراضيهم في الفارسية بالنباتات البعلية فقط " 

  فرد. 15ما تعمل النساء في تربية األغنام وٕانتاج األجبان. ويبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي شيكل. ك
  

  رأس من الغنم البياض والماعز، يتم تسويقه من خالل تجار متجولين في طوباس. 700بحوالي  الثروة الحيوانيةوتقدر 
  

 الفارسية/خلة خضر:
حيث  "مخوالمستوطنة "أقيمت على أراضيها مستوطنتين (من الشمال  تجمع فلسطيني طابو لعائلة دراغمة من طوباس،

جزء ستخدم ي). و "شدموت مخوال"دونم وهي أكبر مستوطنة زراعية، ومن جهة الشرق مستوطنة  300اقتطعت من أراضيها 
  .90يفصل بين أراضيها والحدود األردنية شارع  كما .من أراضيها من الناحية الشرقية للتدريبات العسكرية

  

عائالت  3نسمة،  50عائلة كانت متواجدة في التجمع سابقًا، عدد أفرادها يقارب  20عائالت من أصل  8يتواجد بالخلة 
من الفئة العمرية ما بين أما السكان ، طفالً  20 بـ سنة) 16من تياسير مستأجرين لألرض، ويقدر عدد األطفال (أقل من 

 10أفراد. إضافة إلى  5سنة يقدر عددهم بحوالي  60من أكبر سكان الو نسمة،  25ـ يقدر عددهم بفسنة  60 –16
  في التجمع. وننسمة ال يتواجد 90بحوالي  أفرادها عائالت، يقدر عدد
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تعرضت للهدم خالل السنتين الماضيتين بحجة عدم الترخيص، جزء من أراضيها مزروع وقد  مبانيها من الخيم والبركسات
  زراعة بعلية.تزرع باقي أراضي الخلة  .المياه من الزعبة وبردالعلى  بالحصولسكانها قوم ي .نو مزارع استأجرهابالخضار 

  
مؤسسة ، تفتقر الخلة إلى الكهرباء، ويعتمد األهالي بشكل كامل على خاليا شمسية تبرعت بها بالبنية التحتيةفيما يتعلق 

لق مشكلة في توفر الكهرباء. من ناحية أخرى جميع لم تعد صالحة وال تلبي الغرض مما يخ أنهاإال  ،بريطانيا/أوكسفام
  الطرق ترابية. 

  
يعتمد أهالي الفارسية/خلة خضر في تلقي خدمات الصحة والتعليم على الخدمات المقدمة من العيادة الصحية في عين 

جامعة القدس يدرس عدد منهم بجامعة النجاح الوطنية و  البيضا، كما يتلقى الطلبة تعليمهم في مدارس عين البيضا.
  يعمل باقي أفراد التجمع بالزراعة.بينما في المستوطنات،  من التجمع أفراد 3يعمل . و المفتوحة

  

رأس  400دونم زراعة بعلية، تقدر الثروة الحيوانية بحوالي  200دونم، و 300بالخضار حوالي  المساحة المزروعةتقدر 
  لمًا أن سعر الكوب نصف شيكل.على الماء مجانًا عالسكان يحصل و خلية نحل.  50غنم و

  

من العام  1/6–15/8شيكل بالموسم الزراعي من  20,000( شيكل شهرياً  1,000يقدر معدل دخل األسرة بحوالي 
  الالحق).

  
  الفارسية/نبع الغزال:

يتوزعون نسمة.  90كلي ال يتجاوز  يعائالت، بمجموع سكان 9وفقًا لتقديرات المبحوثين تضم الفارسية تجمع نبع الغزال 
مع  فأكبر)، سنة 16ضمن الفئة العمرية (فرد  65طفل، و 25حوالي  16على الفئات العمرية كالتالي؛ األطفال لغاية سن 

  % سنويًا.2العلم أن معدل النمو السكاني يقارب 
  

لتجمع دونم من أراضي المواطنين التابعة ل 400هذا التجمع محاصر من جهة الشرق بمستوطنة روتم حيث تم مصادرة 
إال أن ، اً متر  20 التجمع ت اإلسرائيلية ال تبعد عنيميكور شركة خطوط مياه برغم أن  .المستوطنةتاريخيًا لصالح توسع هذه 

  منها. ونال يستفيداألهالي 
  

تم توفير خلية شمسية لعائلة واحدة فقط بسبب و ، ال تتوفر خدمة الكهرباء لدى مساكن التجمع، البنية التحتيةبخصوص 
حالة من ذوي االحتياجات الخاصة. كذلك ال تصل المياه إليهم، ويحصلون على المياه من تنكات خاصة بالشاحنات  وجود

شيكل للكوب. كما يفتقر التجمع ألي خدمات خاصة بجمع النفايات الصلبة أو الصرف الصحي، مما يساعد  15بسعر 
لصحية والتعليمية في عيادة عين البيضا ومدرستها. على انتشار الحشرات واألمراض. ويحصل األهالي على الخدمات ا

  ويتنقلون بباص خاص تابع للمجلس المحلي مجانًا.
  

رأس من الغنم.  1,000فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية، فإن التجمع يعتمد على إنتاج الثروة الحيوانية والتي تقدر بحوالي 
  إضافة إلى إنتاج الحليب ومشتقاته وزراعة الحبوب.

  

يعمل  . كمايما يتعلق بالقوى العاملة، يعمل السكان بشكل أساسي بالزراعة وهذا مرتبط بطبيعة المنطقة ونمط المعيشةوف
  منهم عاطلين عن العمل. 2شخص واحد ممن تمكنوا من تلقي تعليم جامعي مدرسًا في طوباس، بينما 
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  من مدينة طوباس. الى شراء احتياجاتهشيكل شهريًا. وتعتمد األسر ع 1,000ويقدر معدل دخل األسرة بحوالي 
  
 الزعبة:  2-2-3

األربعة. يقيم أصحاب  اتجاهاتهاإلسرائيلية والتي تحيط بالتجمع من  "مخوال"يقع تجمع الزعبة داخل حدود مستوطنة 
  دونم. 500األراضي األصليين في طوباس وأمريكا. تقدر مساحة األراضي الزراعية بحوالي 

  

عون النباتات البعلية ر مزارعين غير ثابتين، يز  5ين، من قبل يي أراضي مستأجرة من مالكيها األصلأراضي تجمع الزعبة ه
% قيمة "ضمان 50% من اإلنتاج أو 30ن على أساس و دونم بعلي). ويعمل المزارع 150ودونم مروي،  350والمروية (

كوب/الساعة، مما  70شيكل، ينتج  100,000لي بحوا وتقدر التكلفة التشغيلية لماتور المياه سنوياً  .األرض والماتور"
  والتسويق الزراعي. اإلنتاجيفرض تكاليف تشغيلية مرتفعة غير مضمون تغطيتها بسبب تقلب أوضاع 

  

  سنة. 16طفل لغاية سن  15نسمة، ويقدر عدد األطفال بحوالي  30يقدر عدد أفراد تجمع الزعبي بحوالي 
الكهرباء من مستوطنة مخوال عن طريق سلك إليصال تم ربط حيث أي خدمة للكهرباء، ال يوجد  بالبنية التحتيةفيما يتعلق 

  يفتقر التجمع إلى خدمات الصرف الصحي والنفايات الصلبة.كذلك كيلو واط. /شيكل 1أحد المستوطنين مقابل 
  

حيث يتسرب الطلبة من  مرتفعةنسبة التسرب تعد لتعليم، فيتلقى الطلبة تعليمهم بمدرسة عين البيضا، و بالنسبة لأما 
  المدرسة بسن مبكر، غالبًا بحثًا عن فرص عمل في الزراعة المحلية أو في المستوطنات. 

  

تعتبر الزراعة مصدر الدخل الرئيسي للعائالت (عائلتين منهم فقط يعمل أفرادهما في مستوطنة مخوال)، بينما عدد قليل 
رأس غنم. ويتنقلون بين الصيف والشتاء (يبدأ من شهر  40غنام بحوالي منهم يعملون بتربية األغنام، ويقدر عدد رؤوس األ

موسم  10/6 – 20/12موسم تشريني،  20/12 – 20/8) والموسم الزراعي: أيلولتأهيل األرض لغاية شهر  تموز
  شتوي.

  

ر متجولين أو تجار يعتمد أهالي التجمع في الحصول على احتياجاتهم من عين البيضا، ويتم بيع محاصيلهم الزراعية لتجا
  في حسبة نابلس أو قباطية.

  
  الجوبية: 2-2-4

 "مخوال"دونم، محاطة بمستوطنة  2,500تقدر مساحتها بحوالي و  ،خربة صغيرة جدًا، تمتد أراضيها إلى الحدود األردنية
  ."شمدرات مخوال"و
  

 20و، اتيعملون في المستوطن 2( شخص 35يبلغ عدد سكانها و ) ةمتنقل 3و، ثابتة 1أسر ( 4يقدر عدد األسر بحوالي 
طفل. يحصل  20حوالي بمزارعين بالتجمع) وجميعهم مزارعين لدى أصحاب األراضي من طوباس. يقدر عدد األطفال 

بالطريق الرئيسي، رابطة التجمع، حيث ال تتوفر طرق في األهالي على احتياجاتهم من عين البيضا. ال يوجد بنية تحتية 
لكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة. ويتلقى األهالي الخدمات الصحية والتعليمية في كما ال تتوفر خدمات ا

  عين البيضا.
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  الدير 2-2-5
دونم منها وأغلقت بقرار عسكري،  7,000أراضيها، وتم تدمير  جزء من ةدر اصتم مكوت، االستتداخل أراضيها مع خربة 

شيكل/كيلو واط)،  1طنة مخوال. يحصلون على الكهرباء من المستوطنة (من أراضيها مالصقة لمستو  اً كما أن جزء
  قريبة من خطوط النضح.هي و أيضًا ت من خالل المستوطنة ييحصلون على المياه من ميكور و 
  
 خربة الدير 2-2-6

ويلتقي ، دونم 5,000تبلغ مساحتها أراضيها ممتدة  .نسمة 2,000 قرابة 1967حرب عام خربة حدودية، عدد سكانها قبل 
دمرت بالكامل ومنع سكانها من  .جزء من أراضيها مع أراضي خربة الساكوت، وهي مملوكة لعائلة دراغمة من طوباس

  اإلقامة فيها، حيث تشتتوا في القرى المجاورة. كانت تتوفر فيها طاحونة حبوب إضافة إلى محالت تجارية.
  

، وباقي العائالت لديها 2013خيم للعائالت عام  3م هدم يتعرض التجمع لعمليات هدم من سلطات االحتالل، حيث ت
  إخطارات بالهدم. 

  

، ومن الجنوب الجوبية، ومن الشمال حدود أراضيها من دونم 500 ةدر اصتم محيث يحدها من الغرب مزروعات مخوال، 
  سياج أمني يفصلها عن خربة الساكوت.يحدها السامرية، من الشرق  48

  

 40، بعدها سمح للمزارعين بالعمل باألرض. اليوم يبلغ عدد العائالت 2002فيها لغاية عام  منع األهالي من اإلقامة
نسمة.  50). يقدر عددهم بحوالي مالك 6ومستأجر،  1عائالت ( 7عائلة تمارس الزراعة في أراضي الدير، ويقيم فيها 

%، يتم بيع 2تسرب من المدارس بحوالي يتلقى األهالي الخدمات الصحية والتعليمية في عين البيضا. وتقدر نسبة ال
  شيكل. 2,000 بـ يقدر معدل دخل األسرةو منتجاتهم الزراعية لتجار محليين، 

  
مياه ويتوفر فيها شيكل/للكوب،  3على المياه من تنكات خاصة بسعر  األهالي يفتقر التجمع للبنية التحتية، حيث يحصل

ال يتوفر طرق  .ت من خالل إحدى المؤسسات للحصول على الكهرباءخاليا شمسية قدمت للعائال 5فيها يوجد ينابيع. 
  داخلية، كما أنها تفتقر لخدمات الصرف الصحي والنفايات الصلبة.

  
  خربة المالح 2-2-7

  تعتبر المركز الرئيسي للمالح، تضم فندق سياحي قديم وطاحونة حبوب، ومنطقة أثرية، ومساكنها من الخيم والبركسات.
منها دونم  100دونم، صادرت سلطات االحتالل  3,000تقدر مساحتها بـ و كية الالتينية، ير ألراضي للبطر وتعود ملكية ا

  من الجهة الشمالية إلنشاء معسكر "ناحال".
  

نسمة، بعضهم من بدو الكعابنة والبعض اآلخر  100)، يقدر عددهم بحوالي ةثابت 6و، ةمتنقل 7عائلة ( 13يسكن فيها 
  منهم يعملون بالمستوطنات. 4سنة، يعملون في تربية المواشي والزراعة،  16منهم تحت سن  40رعين من طوباس، امز 

  هذه الخدمات في قرية تياسير المجاورة.األهالي  ىفيما يتعلق بالخدمات التعليمية والصحية، يتلق
الغد ومؤسسة التعاون  خاليا شمسية للحصول على الكهرباء من مؤسسة فلسطين 5أما البنية التحتية، فقد تم توفير 

للتدمير من قبل قوات عرضة تمديد خط مياه، يبقى  ، ويفتقر التجمع لخدمات المياه (إال أنه تم مؤخراً GVCاإليطالي و
  والنفايات الصلبة. ،والصرف الصحي ،االحتالل)
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 1500–دينار 400ين مولود الجمل ما بلبيع الوح سعر ا(يتر  جمل 20ورأس من األبقار،  50تشمل الثروة الحيوانية: 
  رأس من األغنام. 100دينار)، باإلضافة إلى 

  
  خربة تل الحمة: 2-2-8

عائلة من عائالت الفقها  13عائلة، عدد سكانها المالكين  20، تضم 1973القرب من عين البيضا، دمرت عام بتقع 
  عائالت مستأجرة).  7والصاحب، و

  

  دينار سنوي/الدونم. 100 بـ اه، أما أجرة الدفيئات الزراعية فتقدردينار بال مي 20 بـ تقدر أجرة الدونم السنوية
  أشخاص عاطلين عن العمل. 6ومنهم عمال مستوطنات،  10فيما يتعلق بالقوى العاملة، فإن 

  

تبلغ مساحة األراضي  .تعرضت للتدمير أكثر من مرةوقد مبانيها من الخيم والبركسات، و جزء من أراضيها تتبع لخلة حمد، 
 لثروة الحيوانية،تستخدم في تربية اينابيع  3فيها لتربية المواشي. يوجد الحبوب تنتج دونم  500زروعة بالحبوب حوالي الم

  شيكل/الكوب. 3ويحصلون على مياه الشرب من عين البيضا بسعر 
  
  حمامات المالح: 2-2-9

حي وطاحونة واجد فيها مباني قديمة وفندق سيامنطقة أثرية يتفهي المركز الرئيسي لمنطقة المالح،  حمامات المالح تعتبر
بمعدل نمو  نسمة 100، ويقدر عدد سكانها بحوالي ثابتة) 6ومتنقلة  7أسرة ( 13يعيش فيها ا. ولكن ال يتم استخدامه

أهالي حمامات المالح بالزراعة وتربية يسكنون في مبان قديمة وخيم وبركسات (مباني من األلمنيوم). يعمل  %،4سكاني 
حتالل اإلسرائيلي دونم، صادر اال 3،000اء فئة قليلة تعمل في المستوطنات. تبلغ مساحة التجمع حوالي مواشي باستثنال

رأس غنم، وعدد  1,000تقدر الثروة الحيوانية بحوالي  دونم، وأقام عليها أول معسكر تدريب في الضفة الغربية. 1,000
  .الجمالمن األبقار و 

  
خاليا شمسية كمصدر للكهرباء حصلوا عليها  خمسعلى  مياه والكهرباء، إذ يعتمد السكانال يفتقر التجمع إلى خدمات

ات المالح من عدم وجود مدارس وخدمات صحية بالقرب موفلسطين الغد. كما يعاني سكان حما  GVCكدعم من مؤسسة 
. أما بالنسبة يةة والتعليميلصحخدمات االمن تجمعاتهم السكنية مما يضطرهم إلى الذهاب إلى طوباس وتياسير لتلقي 

  .لشبكة االتصاالت، فيعتمد األهالي على الشبكات اإلسرائيلية
  
 :البرج خربة 2-2-10

يقدر عدد و عائالت بدوية ثابتة،  7 ايبلغ عدد األسر فيه .كية الالتينيةير جزء من أراضيه للبطر عود ويتجمع قديم جدًا، 
%. مبانيهم 3)، وتقدر نسبة النمو السكاني بحوالي 16من سن أكبر شخص  35وطفل،  25نسمة ( 60السكان بحوالي 

  من البركسات والخيم.

(مقارنة تشمل أجرة النقل شيكل  25سعر الكوب  .يفتقر التجمع لمصادر المياه، ويحصلون عليها من صهاريج خاصة
خاليا شمسية  3كهرباء، يتوفر كوب عبر اآلبار المحلية أو مكوروت). كما يفتقر التجمع لخدمة ال/شيكل 3-1.5بسعر 

  شيكل.  15,000بتمويل من مؤسسة فلسطين الغد، بلغت تكلفة كل خلية 
  

  رأس ماعز ونعاج. 1,000تقدر الثروة الحيوانية بحوالي 
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ال يتوفر أي مرافق تعليمية خاصة بالخربة وهذا يعود لعدة أسباب لها عالقة بداية بمنع البناء من قبل االحتالل، عدم توفر 
ماء، أو اتصاالت)، كما أن عدد السكان قليل ويعتمدون على الزراعة بشكل أساسي. نتيجة لذلك و بنية تحتية (كهرباء، 

يضطر األهالي إلرسال أبنائهم لتلقي التعليم بمدرسة تياسير، وتخفيفًا ألعباء النقل قام مجلس المالح بتوفير حافلة نقل 
  للطالب ويتحمل المجلس تكاليف النقل. 

  
 لسكان والمؤشرات الديمغرافية ا

، وحسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطيني 2007لتعداد السكان عام  نسمة وفقاً   364  بلغ عدد سكان المالح
نسـمة فـي  968في حين يتوقع أن يصل عـدد السـكان إلـى حـوالي  ،نسمة 492يبلغ  2016فإن عدد سكان القرية في العام 

  ل التالي:و موضح في الجدكما هو  2045العام 
  

  2045والنمو السكاني المتوقع لغاية سنة  2016سكان المالح في سنة : )2(جدول 
  

 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2016 2007 السنة

 968 874 784 699 620 547 492 364 عدد السكان (نسمة)
 215 191 164 140 120 102 89 58 األسرعدد 

  ."ماس"زي لإلحصاء الفلسطيني وحسابات الجهاز المركالمصدر: 
  

كما يالحظ من الجدول أعاله فإن عدد السكان سيتضاعف خالل الثالثين سنة القادمة مما يفرض تحديات على التوسع فـي 
البنــاء الســكني ومراعــاة التخطــيط الهيكلــي لعــدد الســكان المضــاعف خــالل العقــود الثالثــة القادمــة. فيمــا يتــوزع ســكان التجمــع 

أن الطـــابع الغالـــب فـــي تجمـــع المـــالح هـــي األســـر  . ويتضـــح2016للعـــام  اإلحصـــاءجهـــاز أســـرة وفـــق تقـــديرات  89علـــى 
  المتوسطة. 

  
ينتمي غالبية سكان قرية المالح للفئات العمرية الفتيـة حيـث بلغـت نسـبة األفـراد فـي عمـر من حيث التركيب العمري لسكانها، 

 ســـنة )64-15بينمـــا بلغـــت نســـبة الســـكان فـــي ســـن العمـــل ( ،ســـكان% مـــن مجمـــوع ال50.4ســـنة مـــا يقـــارب  15أقـــل مـــن 
  %.4.3وكبار السن  ،45.3%

  
  البنية التحتية

يفتقر التجمع لكافة خدمات البنية التحتية كالمياه والكهرباء والطرق وخدمات النفايات الصلبة والصرف الصحي. فيما يتعلق 
تزويد بعض التجمعات  األخيرةلكهرباء فقد بدأ في اآلونة بالنسبة ل أما .إلى شراء تنكات مياه خاصة يلجئون فإنهم بالمياه

  أوكسفام البريطانية ومؤسسة فلسطين الغد. مؤسسة بخاليا شمسية خاصة من 
  

يتم ف، أما النفايات الصلبة والمياه العادمة 1967وفيما يتعلق بالطرق، فجميعها طرق ترابية، لم يتم ترميمها منذ عام 
  ائيا داخل الخرب والمضارب.التخلص منها عشو 
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 4مؤسسات قاعدية وبرامج تنموية في المالح
  ال يوجد أي مؤسسات تنموية تعمل في المالح، كان هنالك بعض المشاريع اإلغاثية.

  
د� 2-3�  

 
  الموقع والحدود .1

 5,000ستيطان، ودونم لغايات اال 5,000دونم، تم مصادرة ما يقارب  10,000تبلغ المساحة اإلجمالية للتجمع حوالي 
  .)ج(دونم تم تصنيفها منطقة 

  

 5دونم للحدائق والمرافق العامة،  1دونم للطرق،  15دونم للسكن،  440دونم منها  474يبلغ المخطط الهيكلي للتجمع 
  دونم أراضي زراعية، ولم يتم تخصيص أي مساحة للمنطقة الحرفية.

  

يارات المستوطنات ونهر األردن، ومن الغرب مناطق عسكرية مغلقة أما حدود التجمع، فيحدها من الشرق عين البيضا وب
  للتدريب، ومن الشمال السامرية وجدار الفصل العنصري، ومن الجنوب مناطق عسكرية مغلقة.

  

وشعور األهالي بالخوف،  الليليةالتدريبات العسكرية  أخطرهامستمرة من الجيش والمستوطنين  العتداءاتويتعرض التجمع 
  . )ج(لمنازل في المنطقة المصنفة لهدم و لى ما ينتج عن التدريبات من حرق للمزروعات، إضافة إ

  
 السكان والمؤشرات الديمغرافية  .2

%، وتشكل الفئة العمرية 50سنة حوالي  15 –يوم 1 بعمرنسمة، يشكل األطفال  3,000يقدر عدد سكان التجمع بحوالي 
%. ويقدر معدل النمو السكاني في 10سنة فما فوق ما نسبته  60الفئة من تشكل %، و 40سنة حوالي  60–16من 

الت اح 7الخاصة حوالي  االحتياجاتلغ عدد ذوي بأفراد. كما ي 6%، ومعدل عدد أفراد األسرة بحوالي 3التجمع بحوالي 
  .متابعتهاب الفلسطيني األحمرالهالل يقوم 

  

بالعمل  وااللتحاقراضي الزراعية وانقطاع مصدر الدخل ويشهد التجمع هجرة داخلية إلى مدينة طوباس بسبب مصادرة األ
قدر عدد األسر المهاجرة إلى أوروبا يأسرة. كما  20بحوالي األسر المهاجرة  عمل لدى الغير، ويقدر عددالالوظيفي أو 

  بالتجمع. ةاقتصاديمساهمة أي  وليس لهاأسرة،  15بحوالي 
  

، وحســــب تقــــديرات الجهــــاز المركــــزي لإلحصــــاء 2007عــــام للالســــكان لتعــــداد وفقــــًا نســــمة  1,612بلــــغ عــــدد ســــكان بــــردال 
نســمة فـي حـين يتوقــع أن يصـل عـدد الســكان إلـى حــوالي  2,177قرابـة  2016عــدد سـكان القريـة فــي العـام يبلـغ الفلسـطيني 

  كما هو موضح في الجدول أدناه. 2045نسمة في العام  4,284
  

سيتضـاعف خـالل الثالثـين سـنة القادمـة ممـا يفـرض تحـديات التوسـع فـي ) فـإن عـدد السـكان 3كما يالحظ من الجدول رقم (
  البناء السكني ومراعاة التخطيط الهيكلي لعدد السكان المضاعف خالل العقود الثالثة القادمة.

  

                                                             
 .المصدر: المقابالت الميدانية   4
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عمـر ينتمي غالبية سكان قرية بردال للفئات العمرية الفتية، حيـث بلغـت نسـبة األفـراد فـي من حيث التركيب العمري لسكانها، 
% 54 سـنة )64-15بينمـا بلغـت نسـبة السـكان فـي سـن العمـل ( ،% مـن مجمـوع السـكان41.7سنة ما يقـارب  15أقل من 

  %.4.3وكبار السن 
  

  2045والنمو السكاني المتوقع لغاية سنة  2016: سكان بردال سنة )3(جدول رقم 
  

 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2016 2007 السنة

 4284 3866 3469 3094 2743 2418 2177 1612 عدد السكان (نسمة)
 952 844 726 621 530 450 396 271 األسرعدد 

  ."ماس "الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وحسابات المصدر: 
  
 العمالة -

، أما اً وذكور  إناثاً ، حيث يشترك كافة أفراد األسرة بالعمل الزراعي %)80(حوالي  يعمل غالبية األهالي بالزراعة
  مجاالت العمل المتاحة فهي كما يلي:

  
 ): مجاالت العمل المتاحة 4جدول (

 في بردال من حيث نوع العمل
  

 العدد مجال العمل

 15 البنوك
 16 التعليم

 672 الزراعة
 16 األجهزة األمنية

 8 الحرف
 15 محالت تجارية

 8 البناء
 16 عمال مستوطنات

 16 أخرى
 782 المجموع
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 ): مجاالت العمل المتاحة 5( جدول
  في بردال من حيث القطاع

  

 عدد العاملين القطاع

 32 القطاع الحكومي
 750 القطاع الخاص

 16 العمل داخل المستوطنات
 743 المجموع

 
  ومستويات المعيشة األسردخل  -

لغ معدل دخلها أقل من شيكل، وتبلغ نسبة األسر التي يب 2,200وفيما يتعلق بمعدل دخل األسرة، فيقدر بحوالي 
يصل و شيكل،  3,000 –2,000يتراوح معدل دخلها ما بين  األسر% من 70%، بينما 15شيكل ما يقارب  1,500

شيكل  15,000 علىدخلهم يزيد % فقط 5المزارعين، وكبار شيكل وهم  15,000لحوالي  ا% منه10معدل دخل 
  وهم مالك ورجال أعمال وتجار.

  

في التجمع يستأجرون منازل بأجرة فقط أسرة  12حيث هناك بية األسر تمتلك منازل، وبخصوص السكن، فإن غال
  شيكل سنويًا. 3,500حوالي إلى تصل 

  

  التعليم -
)، كما يقدر عدد إناث 7وذكور  5(وخريجة خريج  12وفيما يتعلق بالتعليم األكاديمي، فيقدر عدد الخريجين بحوالي 

طالب يدرسون االقتصاد والهندسة بجامعات األردن والجزائر وتونس  20الدارسين بالجامعات الخارجية حوالي 
طالب، ويدرس  45حوالي حاليًا أما على المستوى المحلي، فيقدر عدد الطلبة الذين يدرسون بالجامعات  .ومصر

ي الطلبة من ويعان .طوباس، وجامعة النجاح الوطنية والجامعة العربية األمريكيةفي غالبيتهم بجامعة القدس المفتوحة 
  بالمقارنة مع مستوى الدخل المنخفض لألسرة وتكلفة المواصالت. األقساطارتفاع 

  

  الصحة -
ويناوب فيها يوجد عيادة صحية أولية واحدة في طوباس تعمل يوميًا حتى الساعة الثانية بوجود ممرض واحد فقط، 

نابلس أو أو ئة يلجأ المواطنون إلى طوباس، طبيب يومين في األسبوع حتى الساعة الثانية كذلك. في الحاالت الطار 
  أريحا.

  

  البنية التحتية .3
  الكهرباء -

سنة، وهي  12كم، وعمرها  4، ويبلغ طول الشبكة بردالتعتبر شركة الكهرباء القطرية المصدر الرئيسي للكهرباء في 
 4ومزرعة،  40ومنزلي،  310( مشترك 350ويقدر عدد المشتركين بحوالي  والمنشآتموصولة بكافة المنازل 

  تجاري).
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ألف كيلو واط شهريًا، إال  125شيكل، وكمية االستهالك بحوالي  250,000وتقدر الفاتورة الشهرية للتجمع بحوالي 
بأن العدادات  أغورة، علماً  56 ـأنها تزداد في فصل الصيف بسبب استخدام المكيفات. ويباع الكيلو للمستهلك ب

استبدالها بعدادات مسبقة الدفع، كما ال يلتزم المشتركون بتسديد الفواتير مما أدى إلى القديمة هي المستخدمة ولم يتم 
  .1998مليون شيكل منذ عام  8,5تراكم الديون إلى 

  

ومن أهم المشاكل  .واط جيجا 1ميغا واط إلى  950كم، ورفع القدرة من  2توسعة الشبكة التجمع حتياجات اومن أهم 
تركيب عدادات للمنازل على أعمدة الكهرباء تجنبًا للتالعب بها من قبل مشكلة يتوجب لحل هذه العدم الجباية، و 

  المشتركين.
  

  المياه -
كروت المصدر الرئيسي للمياه بالتجمع، وتتوفر شبكة حديثة تم ترميمها وربطها مع خط ناقل بطول يتعتبر شركة م

 الفرنسية. وبالتالي ال ACFممول من مؤسسة مليون شيكل  2كم بتكلفة تقدر بحوالي  4متر وخطوط داخلية  400
  يوجد فاقد بالشبكة.

  

شيكل منذ عام  1,200,000اشتراك، والديون المتراكمة تقدر بحوالي  320المنزلية بحوالي  االشتراكاتقدر عدد ي
هرية حوالي كوب. والفاتورة الش 10,000الشهري  االستهالكبسبب عدم الجباية. أما بالنسبة للمياه فيبلغ معدل  1998

  سعر بيع للمستهلك نصف شيكل للري الزراعي.ب)، وذلك 10/2016فاتورة  آخرشيكل (حسب  21,000
  

من أهم المشاكل التي تواجه قطاع المياه: عدم الجباية وتراكم الديون، بسبب ارتباط الخط مع المستوطنة، وتحكم 
 15كوب/ساعة علمًا بأن الماتور يضخ  4نقص كميات المياه حيث يتم ضخ  إلى، إضافة المستوطنين بالخط

  كوب/ساعة.
  

خزان و هوايات، و كواع، و بحاجة إلى تجديد (محابس، وهي كم،  20وبخصوص شبكة المياه الزراعية، يبلغ طولها 
شيكل). ويتم تزويد التجمع  225,000تقدر التكلفة بحوالي و كوب،  2,400برك تجميع معدنية سعة  6وجمع، 
بحوالي  للمزارعين يومياً  االستهالكتقدر كمية (لتحتا للمزارعين لمضخة االفوقا وا لمضخة: ااتمضخمن ثالث بالمياه 
  وفتحة للمجلس للمنازل. )،كوب 1,500

  

ومن أهم االحتياجات: بناء آبار لجمع المياه وتوفير تنكات خاصة للتعبئة من المياه المخصصة للزراعة، وزيادة كمية 
  %.100المياه بنسبة 

  
  ات الصلبةالنفاي -

وحرقها، علمًا بأنه كانت تتوفر شاحنة لنقل النفايات  يبالواد إلقائهايتم التخلص من النفايات الصلبة حاليًا من خالل 
  تتبع لمجلس الخدمات المشترك ألريحا، إال أنه توقف تقديم الخدمة بسبب تراكم الديون نتيجة استقالة المجلس المحلي.
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  الصرف الصحي -
كوب  4نضحها بشاحنات سعة من ثم ن مياه الصرف الصحي باستخدام حفر امتصاصية أو صماء، يتم التخلص م

التخلص من المياه العادمة بهذه عن ينتج  ،شيكل. عدا عن كلفة النضح المرتفعة 100، بتكلفة مرة واحدة شهرياً 
لشاحنات تفرغ حمولتها من المياه الطرق تلوث للبيئة والتربة وانتشار الحشرات والروائح الكريهة. باألخص أن هذه ا

  العادمة في األودية واألراضي.
  

يواجه سكان بردال العديد من المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي، أبرزها احتمالية اختالط المياه العادمة مع مياه 
ء شبكة صرف الشرب والري، مما يؤثر سلبًا على كمية المياه المتوفرة للشرب والري مستقبًال. والحل يكمن بإنشا

إلى اآلن، لم يتم عمل أي دراسة لشبكة صرف صحي  صحي ومحطة تنقية للمياه العادمة، تربط بين بردال وتياسير
  في القرية. 

 
  الطرق -

يرتبط بالقرى المحيطة و محاط بحواجز عسكرية، وهو كم عن أريحا،  75كم من طوباس و 25يقع التجمع على بعد 
  وعين البيضا. كردال

  

كم، وهي بحالة سيئة  6كم، وطول الطرق الداخلية  1لمدخل الرئيسي من أول التجمع إلى المدارس حوالي يبلغ طول ا
  ، أي أنها بحاجة إلى تأهيل وتعبيد. 1970عام  فيحيث لم يتم تعبيدها منذ أن عبدت آخر مرة  جداً 
  

 المواصالت -
ت يصل بردال بطوباس ومن ثم يستخدمون يتنقل أهالي بردال إلى باقي المدن أو المحافظات من خالل خط مواصال

سيارات عمومية ويواجه المواطنون مشكلة قلة توفر سيارات  4خط طوباس إلى باقي المناطق. يعمل على هذا الخط 
  إلى طوباس وتأخرها.النقل 

  ، والتنقل يتم بالسيارات الخاصة.بين بردال والقرى المجاورة كذلك ليس هنالك أي وسيلة نقل عامة
  

  واإلنترنتاالتصاالت  خدمة -
ن بخدمات شبكات و يفتقر التجمع لخدمة االتصال األرضي، ويعتمدون على االتصال الخليوي، وغالبيتهم مشترك

  % من األسر.70لدى حاسوب ، كما يتوفر جهاز إسرائيلية
 

 المرافق العامة والترفيهية: -
بهذا  توسع مستقبالً مخطط للال يوجد أي  طفال، لكنلألألعاب فيها دونمات  3يتوفر في التجمع حديقة بمساحة 

  الجانب.
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 مؤسسات قاعدية وبرامج تنموية في بردال: .4
 

  :جمعية األغوار الشمالية التعاونية -
عضو جميعهم  102ويبلغ عدد أعضاء الجمعية  .بهدف تنظيم أعمال المزارعين وتوحيدهم 2006تأسست عام 

ار أردني وهي ليست بالميزانية الكافية وتحتاج إلى دعم إضافي ألف دين 30وتبلغ موازنة الجمعية  .من الذكور
  حتى يتسنى لها المساهمة في التنمية الزراعية ومساعدة المزارعين في القرية بشكل أكبر.

  

  تقوم الجمعية باألنشطة التالية:
 إدارة مشتل التطوير النموذجي. -1

 تقديم مساعدات وخدمات للمزارعين. -2

 لزراعي بشكل جماعي.شراء مستلزمات اإلنتاج ا -3

ساهمت بدعم الزراعة في بردال في شتى المجاالت، و  ،تمتاز الجمعية بعالقات جيدة مع المؤسسات الداعمة -4
  ومنها:

 األمريكية بمشروع مشتل خضراوات بالشراكة مع كردال.  CAREقامت مؤسسة  -

 زراعة البذور للمزارعين.لأوكسفام بتوفير نظام ري وماكينة مؤسسة قامت  -

 ت مؤسسة ألمانية بإنشاء خطوط ناقلة للمياه عن طريق لجان العمل الزراعي.قام -

 .2008بإنشاء شبكات ري عام  CHFقامت  -

 بإنشاء خزان مياه بسعة ألف كوب.  UNDPقامت -

  
  قامت الجمعية باإلنجازات التالية:

 تشغيل النساء والشباب. -1

 إنشاء مصنع رب بندورة. -2

 إنشاء مصنع شطة ومخلالت. -3
 

  ات:االحتياج
 الحاجة إلى دعم مادي للمشاريع. -1

 الحماية من المستوطنين. -2

 شبكات ري متواصلة. -3

 بيوت بالستيكية جديدة. -4

 تسويق المنتجات الزراعية وحماية المنتج الفلسطيني. -5

 توفير عبوات لتصدير المنتجات إلى الضفة الغربية. -6

 تأهيل عيون مياه قديمة. -7

  
  شاكل التالية:تعاني قرية بردال في مجال الزراعة من الم

 نقص المياه. -1
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 مصادرة األراضي. -2

 تدمير المستوطنين للبيوت البالستيكية. -3
  

  :جمعية بردال إلنماء الثروة الحيوانية -
 20,000إناث)، وتبلغ موازنة الجمعية  2وذكور  68عضوًا ( 70 ئهابلغ عدد أعضاي، و 2008تأسست الجمعية عام 

بيطري، طبيب و لقاحات وأدوية بيطرية،  على شكل CHF مؤسسة من تتلقى الجمعية الدعم .دينار وهي ليست كافية
ساهمت مؤسسة أريج في إنشاء صيدلية أدوية وقد كما تتلقى أدوية بيطرية من المؤسسات األهلية،  .بذور لألعالفو 

  بيطرية.
  

  تقوم الجمعية باألدوار التالية:
 تنظيم عمل المزارعين.  -1

 .مساعدة المزارعين وتوفير احتياجاتهم  -2

  البحث عن أسواق لأللبان والمنتجات األخرى.  -3
  

  االحتياجات:
 توفير ثالجة لحفظ المنتجات الحيوانية.  -1

 دعم مادي للمزارعين.  -2

  تسويق المنتجات بشكل أكبر.  -3
  

  المشاكل:
 األمراض الخطيرة التي تصيب الحيوانات.  -1

 تصريف اإلنتاج.  -2

 جات.معوقات االحتالل والحواجز التي تؤثر غلى بيع المنت  -3
  

  الجمعيات النسوية -
، والجمعية النسوية الخيرية ةعضو  25وهما، الجمعية النسوية التعاونية وتتكون من  في القرية نسويتان توجد جمعيتان
 تينالتصنيع الغذائي. وتواجه الجمعيفي ، ويتركز نشاط الجمعيتين ةعضو  75وتتكون من  2009وتأسست عام 

تعبئة  إلى بيت ناتتحتاج الجمعيالمادي. وكما جاء على لسان المبحوثين مشكلة تسويق المنتجات ونقص الدعم 
  من تنفيذ أنشطة أوسع. اتمكنتإضافة إلى دعم مادي ل

  

  ��� ا����	 2-4

  
 الموقع والحدود .1

. يحدها من الشرق مدينة كم عن مركز المدينة 25وتبعد حوالي إحدى القرى التابعة لمحافظة طوباس، هي عين البيضا 
  ، ومن الجنوب الفارسية والحمة. 1948ومن الغرب قريتا كردال وبردال، ومن الشمال األراضي المحتلة عام  طوباس،
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 "ناحوال"آالف دونم حيث تم بناء مستوطنة  5، صادر االحتالل ألف دونماً  60تبلغ مساحة عين البيضا اإلجمالية حوالي 
آالف دونم من األراضي  7ة يتم زراعتها رغم المنع العسكري، وأراضي زراعية بعليمنها ألف دونم  47، 1968عليها عام 

   .1998تمت المصادقة عليها عام الذي دونم المخطط الهيكلي للقرية  638والزراعية المروية، 
 

والمتمثلة في مصادرة المياه الجوفية يعاني سكان القرية من االعتداءات المتكررة من المستوطنين عليهم وعلى أراضيهم، 
  تضييق على المزارعين باإلضافة إلى عمليات الهدم المستمرة.وال
  
 السكان والمؤشرات الديمغرافية  .2

بحسب تقديرات المبحوثين من القائمين على المجلس المحلي في عين البيضا، يبلغ عدد سكان عين البيضا حوالي 
% من السكان لم 40حوالي و )، %50الغالبية العظمى منهم من الشباب ( .أسرة) مقيمين فيها 184نسمة ( 1,650

  وزت الستين. ا% أعمارهم تج10، وعاماً  15يتجاوزوا 
  

كان  1967% سنويًا. قبل عام 3يبلغ معدل عدد أفراد األسرة تسعة أفراد، بينما يبلغ معدل النمو السكاني في القرية حوالي 
نسمة حيث نزح عدد كبير من  400 لم يتجاوز عدد سكان عين البيضاالعام  ذلك وبعد ،شخص 5,000يقطن البلدة 

نسمة، ولكن وبسبب الهجرة  1,850إلى  1986بالرجوع حتى وصل عدد السكان عام  بدأواالسكان إلى األردن، ولكنهم 
تراجع الداخلية المدفوعة بالبحث عن فرص عمل، ووجود الحواجز العسكرية التي تعيق تنقل السكان من وٕالى عين البيضا، 

  نسمة وجميعهم يسكنون في بيوت ملك لهم. 1,650 إلى عدد السكان حالياً 
  

 اجات الخاصة في قرية عين البيضا تتكفل جمعية الهالل األحمر برعايتهم.حتيفرد من ذوي اال 13يوجد 
، وحســب تقــديرات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 2007نســمة وفقــا لتعــداد الســكان عــام  1,145بلــغ عــدد ســكان عــين البيضــا 

نســمة فــي حــين يتوقــع أن يصــل عــدد الســكان إلــى حــوالي  1,547يبلــغ  2016عــدد ســكان القريــة فــي العــام الفلســطيني فــإن 
  ل التالي:و كما هو موضح في الجد 2045نسمة في العام  3,044

  
  2045والنمو السكاني المتوقع لغاية سنة  2016سكان عين البيضا سنة : )6(جدول 

  

 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2016 2007 السنة

 3044 2747 2465 2199 1950 1719 1547 1145 عدد السكان (نسمة)
 676 600 516 441 376 319 281 197 األسرعدد 

  ."ماس"الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وحسابات المصدر: 
  

ت التوســع فــي كمــا يالحــظ مــن الجــدول أعــاله فــإن عــدد الســكان سيتضــاعف خــالل الثالثــين ســنة القادمــة ممــا يفــرض تحــديا
  البناء السكني ومراعاة التخطيط الهيكلي لعدد السكان المضاعف خالل العقود الثالثة القادمة.

  

ينتمــي غالبيــة ســكان قريــة عــين البيضــا للفئــات العمريــة الفتيــة حيــث بلغــت نســبة األفــراد مــن حيــث التركيــب العمــري لســكانها، 
 ســنة )64-15ان. بينمـا بلغـت نسـبة السـكان فـي سـن العمـل (% مـن مجمـوع الســك46.4سـنة مـا يقـارب  15عمـر أقـل مـن ب

  %.3.1% وكبار السن 50.4
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 العمالة -
  يعملون في الزراعة باإلضافة إلى أعمال أخرى ومنها: السكان ال يوجد عاطلين عن العمل في القرية حيث أن جميع

 .يعمل في شركة حديد في أريحاعامل  1 •
 .يعملون في األجهزة األمنيةموظفين  10 •

 .معلمة) 1ومعلم،  2( في سلك التعليميعملون  3 •

 .في روضة أطفال (معلمة)معلمة  1 •

 .في مكتب البريد (سيدة)موظفة  1 •

 .محاسب في مكتب محاسبة في طوباس 1 •

 .عاملين يعملون في تركيب األعالف) 5في المستوطنات ( عمال 10 •
  

  دخل األسر ومستويات المعيشة -
)،  15/4- 15/8( حسب الموسم الزراعي الرئيسي والذي يمتد إلى ثمانية شهور يتفاوت دخل األسر في عين البيضا

  .اً ألف شيكل سنوي 200ألف شيكل إلى أكثر من  20حيث يتراوح دخل األسر من 
  

  المرافق التعليمية والخدمات الصحية -
 يوجد عيادة صحية حكومية ومركز طوارئ يعمالن بشكل متواصل. •
طالبة، واألخرى مختلطة (أساسية  120ما أساسية لإلناث ويبلغ عدد طالبها في البلدة إحداهمدرستان يوجد  •

 طالب وطالبة. 240ثانوية مختلطة) ويبلغ عدد طالبها و  للذكور
 تحتاج المدرسة المختلطة إلى ترميم. •
 تقوم المدرستان األساسيتان بعمل الروضة أيضًا. •
 

  البنية التحتية .3
  الكهرباء -

شركة القطرية اإلسرائيلية لتزويدها بالكهرباء، حيث تصل الكهرباء إلى جميع سكان لاتعتمد قرية عين البيضا على 
 13فاز) باستثناء  1اشتراك جميعها بنظام ( 185ويبلغ عدد المشتركين  .1997القرية منذ أن تأسست الشبكة عام 

  .2013جديد الشبكة عام فاز) وهي اشتراكات ألصحاب محادد وبيوت تعبئة الخضراوات، كما تم ت 3اشتراك بنظام (
  

ألف كيلو واط في معظم أشهر السنة باستثناء بداية  70يبلغ معدل السحب الشهري للكهرباء في عين البيضا حوالي 
سعر الكهرباء فال يتجاوز ثمن لمليون كيلو واط. أما بالنسبة  1.3الموسم الزراعي في شهر آب حيث تصل إلى 

لجميع األنظمة الكهربائية المستخدمة في القرية. بلغت الديون المتراكمة على  أغورة وهو سعر موحد 1.2الكيلو واط 
الدفع نظام مليون شيكل ولم يتم تحصيلها، ولحل المشكلة تم تحويل جميع عدادات المشتركين إلى  3المشتركين 

  المسبق.
  

أمبير، لكن  550 بقوةيار الكهربائي تحتاج القرية إلى زيادة قدرة المحول الكهربائي، حيث أن المحول الحالي يوفر الت
  أمبير.  1,000قوته القرية بحاجة إلى ترخيص محول ينتج تيار 
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  المياه -
كم  3المصدر الرئيس للمياه الواصلة للقرية هي شركة ميكروت اإلسرائيلية. يبلغ طول شبكة المياه في القرية حوالي 

  . 1976تصل إلى جميع بيوت ومنشآت القرية، وقد تأسست سنة 
 

المياه، ولكن تم تطوير جزء من الخطوط الناقلة بداية  مواسير% بسبب قدم 2تبلغ نسبة الفاقد في شبكة المياه حوالي 
واإلغاثة الزراعية. ويبلغ عدد اشتراكات  UNDPوسيتم تطوير الخطوط األخرى العام القادم بدعم من  2016عام 

فتستخدم مياه الينابيع واآلبار االرتوازية موزعة على شكل  ،راعةلز غراض ااشتراك تستخدم للشرب، أما أل 185المياه 
  حصص بين المزارعين. وال يوجد فواتير مياه وال تحتسب الديون المتراكمة على المشتركين في القرية.

  

 في 3م 10تعاني القرية من نقص في المياه بعد انتهاء الموسم الزراعي، حيث أن حصة الشبكة في قرية عين البيضا 
  في الساعة.  3م 15الساعة، لكنها بحاجة إلى 

  

الزراعة ألغراض ينبوع يتم استغاللها  20، وبرك مائية وUNDPيتوفر في القرية خزان مياه جوفي أنشئ بدعم من 
  ولكنها بحاجة إلى إعادة تأهيل، كما أنه يوجد بئرين جوفيين في القرية يحتاج أحدهما إلى إعادة تأهيل.  

  
  بةالنفايات الصل -

يتم جمع النفايات من قرية عين البيضا عن طريق مجلس الخدمات المشترك التابع لمحافظة أريحا مرتين أسبوعيًا، 
كما يتم ترحيلها مباشرة إلى أريحا. ويتوفر في القرية خمسون حاوية لجمع النفايات ولكن القرية بحاجة إلى خمسين 

جمع النفايات من القرية (نسبة سداد السكان مقابل  ل شهرياً شيك 15حاوية أخرى، ويترتب على كل أسرة دفع مبلغ 
شيكل شهريا لهذا  1,350يتكبد % حيث يتم اقتطاعها عند الشحن للكهرباء)، حيث أن المجلس 100لرسوم النفايات 

  الغرض. 
  

د عدد أكثر من ، باإلضافة إلى الحاجة لوجو تأخر جمع النفايات أحياناً  ، هي:من أبرز المشاكل المتعلقة بالنفايات
  الحاويات، فالحاويات الموجودة حاليًا ال تفي باحتياجات القرية.

  

  الصرف الصحي -
ال يوجد شبكة صرف صحي في عين البيضا، فالتخلص من المياه العادمة يتم من خالل حفر امتصاصية تابعة لكل 

شيكل لكل  50النضح، وبتكلفة بيت ومنشأة، حيث يقوم السكان بالتخلص من هذه المياه عن طريق صهاريج خاصة ب
  .ثالثة أكواب ويتم النضح بمعدل مرتين شهرياً 

من أبرز المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي، ما ينجم عن التخلص غير اآلمن من المياه العادمة من تلوث األراضي 
  الزراعية بالمياه العادمة.

  

ل من المنحة الفرنسية، حيث تم التخطيط بدأ مشروع عمل شبكة صرف صحي منذ شهر شباط من هذا العام بتموي
، والمرحلة (عقابة، وطوباس، وتياسير)تشمل ولى : المرحلة األمليون دوالر 35 بـ وتقدر تكلفته للمشروع على مرحلتين

لمياه لكما ويتضمن المشروع إنشاء محطة تكرير  .الفارعة، وما تبقى من محافظة طوباس)و (طمون، تشمل الثانية 
  العادمة.
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  طرقال -
كم طريق  1كم طرق فرعية و 1معبدة (كم منها  2حوالي كم،  5.4حوالي بيقّدر طول الطرق في عين البيضا 

كم بحاجة إلى  1.5 كم منها 2.6م، والفرعية  750رئيسية)، بينما يبلغ طول الطرق الرئيسية غير المعبدة حوالي 
  ق معبدة.منازل ال تصلها طر  10إعادة تأهيل. وتجدر اإلشارة إلى وجود 

 
  المواصالت -

على  90كردال وبردال المجاورتين لها، إذ يتم التنقل عبر شارع  يال يوجد طرق داخلية تربط قرية عين البيضا بقريت
الطريق الرئيسي. وبالنسبة إلى وسائل التنقل داخل البلدة فتتم من خالل سيارات خاصة أو مشيًا على األقدام، أما 

القرى المجاورة فتتم عن طريق السيارات الخاصة، كما يوجد سيارات عمومي لنقل ٕالى ة و بالنسبة للتنقل خارج البلد
شيكل للراكب. أحيانًا، يواجه سكان عين البيضا صعوبة في التنقل لذلك  7.5سكان عين البيضا إلى طوباس بتكلفة 

  تحتاج القرية إلى سيارتي نقل وثالث محطات انتظار لتسهيل حركة التنقل.   
 

  واإلنترنتصاالت االت -
 ال يوجد خطوط هاتف أرضي في القرية. •
 وطنية وجوال لكن االعتماد األكبر على الشبكات األردنية واإلسرائيلية.لشبكتي اليوجد خطوط  •
 يتوفر اإلنترنت من خالل الشبكات اإلسرائيلية. •
 % من األسر لديها جهاز حاسوب. 80 •
  

  خدمات ترفيهية -

ترفيهية، حيث ال يوجد أي أماكن أو خدمات ترفيهية في عين أماكن و ت وحدائق متنزها إنشاءتحتاج القرية إلى 
  البيضا.

  
  مؤسسات قاعدية وبرامج تنموية في عين البيضا: .4

  جمعية عين البيضا التعاونية الزراعية -

، لكنها لم تكن فاعلة وخاصة خالل فترة االنتفاضة. أعاد أعضاء 1993جلت عام تأسست هذه الجمعية وسُ   
عند الجمعيات التعاونية في كردال وبردال. ضمت الجمعية  كات معاشر وأنشأوا  2006ية تفعيلها عام الجمع

عين البيضا. من مزارعين  تهممزارعًا غالبي 65من منطقة عين البيضا أما اليوم فهي تضم  اً مزارع 20تأسيسها 
ن من أجل تقديم خدماتها للمزارعين في و المانحيدعمها تعتمد جمعية عين البيضا التعاونية الزراعية على مشاريع 

  .هامن تنفيذ نشاطاتعلى الجمعية مساهمات األعضاء واألرباح التي تعود ل ، باإلضافةمنطقة األغوار الشمالية
  

  آد� 2-5

  

 الموقع والحدود .1

جدار الفاصل كم إلى الشمال الشرقي من محافظة طوباس. حيث يحدها من الشمال بيسان وال 24تبعد قرية كردال حوالي 
، ومن الشرق عين البيضاء والحدود األردنية، ومن الشمال الغربي قرية 1948بينها وبين األراضي الفلسطينية داخل حدود 

  الغرب أراضي الدولة.بردال، ومن 
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أراٍض منها دونم  70أراضي منطقة (ج). حوالي مصنفة كدونم، جميعها  1،500تبلغ المساحة الكلية لكردال حوالي 
دونم فمستغلة  1,430دونم محيطة بهذه المباني). أما الباقي، أي حوالي  40دونم مبني عليها و 30هولة بالسكان (مأ

دونم  700بشكل أساسي في التدريبات العسكرية للجيش اإلسرائيلي، ولكن يقوم سكان كردال بالزراعة في جزء منها (حوالي 
  مزروع).

  

ح مخطط هيكلي للتوسع بالمساحة المسموح البناء عليها في التجمع، وذلك باقترا 2014كردال سنة قروي قام مجلس 
  بتمويل من االتحاد األوروبي. وال يزال هذا المخطط قيد البحث والدراسة من الجانب اإلسرائيلي. 

  

نع السكان من يعاني سكان القرية من االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة، وتشمل هذه االنتهاكات إخطارات بهدم المنازل، وم
البناء والتوسع، باإلضافة إلى المناورات والتدريبات العسكرية الدائمة في المنطقة، مما يعرض المواطنين وأراضيهم الزراعية 

  للتجمع بشكل كبير.  تي تصلعلى مصادر المياه مما يقلل من كميات المياه ال إسرائيل سيطركذلك تومواشيهم للخطر. 
  
 مغرافية السكان والمؤشرات الدي .2

سنة)،  15% منهم أطفال (أقل من 30عائلة. حوالي  60نسمة، موزعين على  500 -480يتراوح عدد سكان كردال بين 
سنة) حوالي  50% من السكان، فيما تبلغ نسبة المسنين (فوق 50حوالي سنة ) 50-15(ما بين بينما تبلغ نسبة الشباب 

  % من السكان. 20
  

. بينما يبلغ معدل عدد األفراد سنوياً  حاالت 5-4%، حيث تبلغ عدد حاالت الوالدة 1ي كردال يبلغ معدل النمو السكاني ف
حاالت تصنف كذوي احتياجات خاصة، تقدم لهم المساعدات  4- 3أفراد. يوجد في كردال  9-8في األسرة الواحدة حوالي 

  بشكل عشوائي من اإلغاثة الطبية في طوباس ومن الشؤون االجتماعية. 
  

نوعًا ما، نظرًا لتدني مستوى المعيشة في التجمع، باإلضافة إلى  اً ر معدل الهجرة الداخلية بين كردال ومحيطها مرتفعيعتب
منع البناء والتوسع في القرية من قبل االحتالل اإلسرائيلي، مما يضطر أبناء القرية الذين كونوا عائالت جديدة للنزوح 

فرص العمل وتدني الدخل الناتج عن العمل في أنشطة القرية األساسية (الزراعة إلى ذلك قلة يضاف والسكن خارج كردال. 
إضافة إلى الهجرة إلى خارج  ،القرية إلى قرى ومدن محيطة منوالرعي). كل هذه العوامل أدت إلى خروج جزء من السكان 

ن و لخليج. هؤالء المغتربُأسر) مغتربين في األردن ودول ا 8- 7( شخص من كردال 60-50فلسطين، حيث يوجد حوالي 
  يرسلون مساعدات إلى عائالتهم فقط ولكن ليس لهم دور في تطوير التجمع. 

  

، وحسـب تقـديرات الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني 2007عـام للنسمة وفقـا لتعـداد السـكان  302بلغ عدد سكان كردال 
نسـمة فـي  803أن يصـل عـدد السـكان إلـى حـوالي  نسـمة فـي حـين يتوقـع 408يبلغ  2016فإن عدد سكان القرية في العام 

  ل التالي:و كما هو موضح في الجد 2045العام 
  

  2045والنمو السكاني المتوقع لغاية سنة  2016سكان كردال سنة : )7( جدول رقم
  

 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2016 2007 السنة

 803 725 650 580 514 453 408 302 عدد السكان (نسمة)
 178 158 136 116 99 84 74 49 األسرد عد

  ."ماس"الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وحسابات المصدر: 
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كمــا يالحــظ مــن الجــدول أعــاله فــإن عــدد الســكان سيتضــاعف خــالل الثالثــين ســنة القادمــة ممــا يفــرض تحــديات التوســع فــي 
  العقود الثالثة القادمة. البناء السكني ومراعاة التخطيط الهيكلي لعدد السكان المضاعف خالل

  

ينتمي غالبية سكان قرية كردال للفئـات العمريـة الفتيـة حيـث بلغـت نسـبة األفـراد فـي عمـر من حيث التركيب العمري لسكانها، 
 ،%61 ســنة )64-15% مــن مجمــوع الســكان. بينمــا بلغــت نســبة الســكان فــي ســن العمــل (14ســنة مــا يقــارب  15أقــل مــن 

  %.7وكبار السن 
  
  العمالة -

) يعملون في الزراعة في أراضي اً وٕاناث اً يمكننا الجزم بأنه ال توجد بطالة تذكر في كردال، فأغلبية القوى العاملة (ذكور   
  في األراضي الفلسطينية بشكل ثانوي. والوظائف العامةالقرية بشكل أساسي، أو في المستوطنات 

  
  دخل األسر ومستويات المعيشة -

% من القوى 97يجنيه حوالي ما معدل وهو شيكل شهريًا،  1,700- 1,500لتجمع بين يتراوح معدل دخل األسر في ا  
% من القوى العاملة يعملون خارج القرية في المستوطنات، وفي القطاع 3العاملة في الزراعة. بينما يوجد حوالي 

ن في أشخاص يعملو  5-4. إذ أن هناك شيكل شهرياً  2,500الحكومي والخاص يبلغ معدل دخلهم حوالي 
أشخاص يعملون في  3- 2أشخاص يعملون في القطاع الحكومي، باإلضافة إلى  5-4و ،المستوطنات اإلسرائيلية

  القطاع الخاص، منهم شخص واحد يعمل في بنك. 
  
  التعليم -

يعملون  تهميبلغ معدل الخريجين سنويًا حوالي خريجين اثنين، غالبيو طالب يدرسون في الجامعات،  8يوجد في كردال   
   . همما في الزراعة أو في المستوطنات اإلسرائيلية بعد تخرجإ

  
  البنية التحتية .3
  الكهرباء -

كم،  2، ومصدرها الشركة القطرية اإلسرائيلية. يبلغ طول الشبكة حوالي 1995تأسست شبكة الكهرباء في كردال سنة   
اشتراك، جميعها اشتراكات  55الي تصل إلى جميع البيوت في القرية. يبلغ عدد اشتراكات الكهرباء في التجمع حو 

، ترتفع خالل شهور الصيف إلى شهرياً  شيكل 8,000- 7,000منزلية. يتراوح معدل فاتورة الكهرباء للتجمع بين 
  شيكل.  14,000

  

ال يقوم سكان كردال بدفع فواتير الكهرباء التي تستحق عليهم، كما لم يطبق نظام الدفع المسبق للكهرباء فيها، وتتراكم   
  شيكل على السكان وعلى المجلس القروي. 250,000ديون كهرباء بقيمة 

  

وتحويلها إلى نظام الكوابل، كما تم تجديدها مرة أخرى سنة  2007- 2006تم تجديد شبكة الكهرباء في التجمع سنة   
بكة، كما أن قوة . في الوقت الحالي، الوضع العام لشبكة الكهرباء جيد جدًا، فال توجد نسبة فاقد تذكر في الش2014

  الكهرباء واستمراريتها عالية، وتصل إلى جميع البيوت في التجمع. 
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  المياه -
 1972المصدر الرئيسي لمياه التجمع هو شركة المياه اإلسرائيلية (ميكروت). تأسست شبكة المياه في كردال سنة   

، ولكن ما زال حوالي 2004ة % من شبكة المياه سن70كم واصلة لجميع البيوت. تم تجديد حوالي  1.5بطول 
% من الشبكة مهترئ وبحاجة إلى تجديد، حيث بلغت نسبة الفاقد من المياه نتيجة قدم واهتراء المواسير إلى 30

  %. ال يوجد في الوقت الحالي مشاريع مقترحة أو ممولة لتطوير شبكة المياه في التجمع.20حوالي 
  

المياه. حيث حددت الشركة القطرية الحد األعلى الستهالك القرية من يعاني سكان كردال من النقص الحاد في كمية   
كوب شهريًا. مما سبب أزمة كبيرة في المياه لسكان القرية الذين  3,600كوب/ساعة، أي بمعدل  5المياه بحوالي 

مليون كوب  3.5للقرية يصل إلى حوالي به يعتمدون على الزراعة بشكل أساسي. سابقًا، كان معدل المياه المسموح 
اآلن، األمر الذي اضطر السكان إلى شراء المياه من طوباس وعين حتى تناقص تلت ظسنويًا، لكن هذه الكمية 

  البيضاء بأسعار مرتفعة نسبيًا. 
  

المناطق السكنية متر في  400متر لمناطق التوسع وتجديد حوالي  500تحتاج القرية إلى تمديد شبكة المياه لحوالي   
  كروت. يمن م اكوب، يتم تعبئته 50آبار، سعة كل بئر حوالي  10-9الحالية. يوجد في القرية حوالي 

لشركة القطرية، بل يتم تزويد السكان بالمياه بدًال من حقوق السكان بعيون لحاليًا ال يدفع سكان القرية ثمن المياه   
  أغلبية إنتاجها من المياه. كروت بسحبيالمياه في القرية، والتي قامت م

  

من الحلول المقترحة لحل مشكلة المياه في كردال، بناء خزان مياه كبير يكفي احتياجات كل القرية من المياه، ويتم   
أو عن طريق بناء بئر مياه ارتوازي لتجميع مياه األمطار فيه، أو التفاوض مع الجانب  ،كروتيتعبئته من م

  لمياه الواصلة للتجمع. اإلسرائيلي لزيادة كمية ا
  
  النفايات الصلبة -

يتم جمع النفايات الصلبة من القرية بواسطة شاحنات خاصة تابعة لمجلس النفايات الصلبة في أريحا، حيث يتم جمع   
  حاوية موزعة في أرجاء القرية.  15النفايات الصلبة مرتين في األسبوع من 

  

شيكل شهريًا، وهي نفس التكلفة على المجلس. تبلغ نسبة السداد  20تبلغ رسوم جمع النفايات الصلبة على األسرة   
%، فالسكان ملتزمون بدفع الرسوم ومجلس النفايات ملتزم بجمع النفايات مرتين في األسبوع (عدد 100لهذه الرسوم 

ن كردال ال مرات جمع النفايات كاٍف بالنسبة للقرية). كما ال يوجد في كردال أي مكبات عشوائية. خالصة األمر أ
  تعاني من أية مشاكل متعلقة بالنفايات الصلبة. 

  
  الصرف الصحي -

 8- 7. بلغت تكلفة تأسيس هذه الشبكة حوالي 2002يوجد في كردال شبكة صرف صحي أسسها المجلس القروي سنة   
 ألن الحفر آالف دوالر، وال يقوم سكان القرية بدفع رسوم صرف صحي للمجلس. قام المجلس ببناء هذه الشبكة نظراً 

االمتصاصية البديلة كانت تؤثر سلبًا على الزراعة ومياه الري، باإلضافة إلى أن تكلفة النضح كانت مرتفعة، وخدمة 
  النضح كانت غير متوفرة بشكل دائم أو عند الحاجة إليها، مما اضطر المجلس إلى بناء هذه الشبكة.
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دوالر،  50,000حيث يتطلب مشروع تطوير الشبكة حوالي  ،ةهذه الشبكة بحاجة إلى تأهيل وصيانة وتوسعإال أن   
  لتنفيذه. كافية ولكن في الوقت الحالي ال يوجد سيولة 

  
  الطرق -

شخص (يعيشون في بناية واحدة) ال تصلهم طريق  80غالبية منازل القرية تصلها طرق معبدة، ولكن هناك حوالي   
كم بحاجة إلى تعبيد وتجديد. أيضًا هناك  2كم، باإلضافة إلى  1.5معبدة. يبلغ طول الطرق الرئيسية المعبدة حوالي 

كم  3)، باإلضافة إلى حوالي عين البيضاء المجرةكم طرق زراعية معبدة (تصل قرية كردال بقرية  2-1.5حوالي 
  كم بحاجة إلى شق وتعبيد.  3-2طرق زراعية تم شقها ولكنها بحاجة إلى تعبيد، و

  
  المواصالت -

ت للتنقل داخل كردال، نظرًا لصغر مساحتها. كما ال يوجد مواصالت للتنقل بين كردال وأقرب قريتين ال يوجد مواصال  
  . نقلكوسيلة  لها وهما بردال وعين البيضاء، وٕانما يتم التنقل باستخدام المركبات الزراعية، وهي غير آمنة لالستخدام

  

شيكل للراكب. ويمكن  7.5بيضاء إلى طوباس، بأجرة بردال، وعين الو سيارات عمومية للنقل من كردال،  4يوجد   
  الركوب من مجمع السيارات العمومية في طوباس للذهاب إلى المدن األخرى. 

  

من أبرز المشاكل المتعلقة بقطاع المواصالت في كردال هو عدم كفاية السيارات العمومية لنقل جميع الركاب، وعدم   
مكتب تكسي خاص. الحل يكمن بترخيص عدد من السيارات العمومية التابعة توفرها في أغلب األوقات، كما ال يوجد 

في الوقت الحالي السيولة توفر لدى المجلس لمجلس كردال وتكون مختصة بنقل أهالي التجمع إلى وجهاتهم، ولكن ال ي
  الكافية لتنفيذ هذا المشروع. 

  
 واإلنترنتاالتصاالت  -

ما تصل شبكات الهاتف النقال الفلسطينية واإلسرائيلية إلى التجمع، حيث ال يوجد شبكة هاتف أرضي في كردال، بين  
  . أيضاً  اإلنترنتيتم االعتماد بشكل أساسي على شبكات الهاتف النقال اإلسرائيلية لتوفير خدمة 

  
  خدمات ترفيهية -

خطط الهيكلي حديقة ضمن الممقترح إلنشاء ال يوجد في كردال حدائق أو متنزهات عامة أو خاصة، ولكن يوجد   
  للتوسع، بحاجة إلى موافقة الجانب اإلسرائيلي.

  
  مؤسسات قاعدية وبرامج تنموية في كردال: .4

الجمعية التعاونية، والتجمع النسوي. ال يسمح ببناء مقر ألي منها و المؤسسات الموجودة في كردال تشمل المجلس القروي، 
على مكان خاص برئيس المجلس خصصه  األهالي ويعتمدنتيجة إخطارات الهدم المتواصلة وعدم منح رخص للبناء، 

بين قرى كردال وبردال وعين البيضاء، ولكنه  يجمعباقتطاعه من مساحة منزله لهذا الغرض. سابقًا كان هناك نادي شبابي 
  كذلك، ال يوجد في كردال مراكز تدريب مهني أو مكاتب تشغيل تابعة لوزارة العمل.  غير فاعل حاليًا.
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2-6 زة�� ��  

 
 الموقع والحدود .1

في منطقة األغوار التابعة لمحافظة طوباس، وهي تابعة للمجلس القروي لقرية العقبة المجاورة لها. يحد  يرزةتقع خربة 
من الشمال قرى العقبة وتياسير، والشارع العسكري (شارع الغور)، كما يحدها من الشرق المالح، ومن الغرب  يرزةخربة 

  ب سهل البقيعة.طوباس، ومن الجنو 
  

، (المنطقة المركزية في البلدة) سمى جذر البلد القديمةتدونم  283دونم، منها  20,000تبلغ المساحة الكلية للخربة حوالي 
دونمات فقط، وباقي جذر البلد يستغل في  10وتمثل محيط مساحة الخربة، لكن المساحة التي سمح بالبناء عليها تبلغ 

  منع البناء عليه. الرعي والزراعة، ولكن ي
  

ستغل أراضيها كمنطقة تدريبات عسكرية للجيش اإلسرائيلي على مدار األسبوع. ويعاني تمنطقة عسكرية،  يرزةتعتبر خربة 
لهم وألراضيهم الزراعية ومساكنهم ومواشيهم. فقد تم هدم العديد من المنازل والبركسات المستمر السكان من تعرض الجنود 

الماضية)، ومصادرة حيوانات الرعي  واتمرة خالل الخمس سن 20 أكثر منعديد من منازل الخربة في الخربة (هدمت ال
وٕاتالف المحاصيل الزراعية، باإلضافة إلى منع السكان من البناء أو توسعة مساكنهم أو بناء حظائر للدواجن أو 

  الحيوانات.
  
 والمؤشرات الديمغرافية السكان .2

% من السكان هم 60عائلة.  13منهم ذكور والباقي إناث)، موزعين على  40نسمة ( 70يبلغ عدد سكان الخربة حوالي 
%) 10سنة، والباقي ( 15% من السكان أطفال تحت سن 30، بينما سنة )50 -15(أعمارهم بين تتراوح من فئة الشباب 

  سنة. 50فوق سن 
  

أشخاص سنويًا للسكن خارج الخربة  3 -2خرج حوالي مواليد جدد، بينما ي 5- 4يتراوح عدد المواليد سنويًا في الخربة بين 
أفراد. شخص واحد فقط في الخربة يصنف  10- 7في طوباس وعين البيضاء واألغوار. يتراوح معدل عدد أفراد األسرة بين 

  أشخاص تعرضوا إلصابات من قبل االحتالل اإلسرائيلي أثرت على حياتهم.  4كذوي احتياجات خاصة، ويوجد كذلك 
  

عائلة، ولكن بعدها استمر السكان بالهجرة منها إلى القرى والمدن المجاورة  100حوالي  يرزة، كان يسكن 1967ام قبل ع
عائلة، وما زالت الهجرة مستمرة. أما بالنسبة للمغتربين، فال يوجد أحد من سكان الخربة  13حتى وصل عدد العائالت إلى 
  هاجر أو سكن خارج فلسطين.

  
من أعمال الرعي بشكل دخلها شيكل شهريًا، حيث تجني غالبية األسر  1,000حوالي  يرزةسرة في يبلغ معدل دخل األ

 وليسواأساسي، والزراعة بشكل ثانوي. تسكن األسر في خيم وبيوت من طين، كما أن السكان مقيمين في هذه البيوت 
  متجولين كالمناطق األخرى في األغوار التي تعتمد على الرعي بشكل أساسي. 
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  العمالة -
الغالبية العظمى تعمل في الرعي والزراعة، فالذكور يقومون بالزراعة  .%100تبلغ نسبة العمالة في الخربة حوالي 

واالعتناء بالمحاصيل ورعي المواشي. أما اإلناث فيقمن بحلب المواشي وصناعة الجبن واللبنة والمنتجات الحيوانية 
خريج جامعي، وحاليًا يوجد طالبة واحدة من الخربة تدرس في  2 -1ن األخرى. يتراوح عدد الخريجين سنويًا بي

  الجامعة. كما يوجد شخصين فقط يعملون خارج الخربة، أحدهم يعمل كمدرس، واآلخر موظف في القطاع األهلي. 
 

  التعليم -
إلى المدارس  إلى جميع أنواع المرافق التعليمية كالمدارس ورياض األطفال، حيث يذهب الطالب يرزةتفتقر خربة 

والروضات في المناطق المحيطة كطوباس والعقبة. كما ال يوجد فيها عيادة صحية حكومية أو خاصة. والسبب 
إلى سيارات اإلسعاف الرئيسي لذلك يعود لقلة عدد السكان، باإلضافة إلى صعوبة البناء فيها وصعوبة وصول 

  نظرًا لوعورة الطريق المؤدي إليها.  ،الخربة
  

  التحتيةالبنية  .3

  الكهرباء -
ال توجد شبكة كهرباء في الخربة. المصدر الرئيسي لكهرباء الخربة هو خاليا شمسية تم تركيبها ألغلبية المنازل سنة 

 9)، وبتنفيذ من مركز الطاقة في جامعة النجاح. حيث تم تركيب (SEBA اإلسباني، بتمويل من المركز 2012
برغم بيوت لم يتم تركيب خاليا لها  3شيكل لكل وحدة. بينما يوجد  5,000وحدات خاليا شمسية للبيوت بتكلفة 

  . حاجتها لها
  

المشكلة التي تواجه سكان الخربة أن كمية الكهرباء المنتجة من هذه الخاليا غير كافية، ذلك ألنها تعمل على 
بطارياتها لزيادة القدرة سنوات، أي أن هذه الخاليا بحاجة الستبدال  7- 4بطاريات يتراوح عمرها االفتراضي بين 

هي أن الكمية المنتجة ال تكفي و مشكلة أخرى تتعلق بالكهرباء هناك التخزينية لها بشكل يكفي احتياجات البيوت. 
  لتشغيل أجهزة وماكينات إنتاجية، وٕانما تكفي لالستخدام اليومي البسيط وتشغيل أجهزة صغيرة. 

  
  المياه -

سابق كان يتم االعتماد على تجميع المياه في اآلبار من مياه األمطار أو من ال يوجد شبكة مياه في التجمع ففي ال
خالل ينبوع موجود في منطقة الفارعة، أو من خالل بئر تابع لسلطة المياه في قرية طمون القريبة. لكن في منتصف 

مياه بالستيكي بتركيب خط  اإلسبانية) بالتعاون مع الحكومة ACF، قامت مؤسسة العمل ضد الجوع (2016سنة 
، باإلضافة إلى تركيب عدادات لكل منزل في القرية. تراوحت تكلفة يرزةكم، لنقل الماء من طوباس إلى  4بطول 

بشراء الماء من مجلس المياه في بلدية طوباس  يرزةيقوم مجلس دوالر أمريكي.  25,000إلى  20,000بين  المشروع
  كوب شهريًا. 200يستهلك التجمع حوالي و ل للسكان. شيك 7شيكل للكوب، ومن ثم بيعه بسعر  5بسعر 

  

مع أن كمية المياه الواصلة للتجمع كافية، إال أن السكان يعانون من ارتفاع سعر المياه بالمقارنة بسعره في المناطق 
رتهم كبيرًا مقارنة بالدخل الذي يحصله السكان، مما قد يؤثر على قد شيكل للكوب يعتبر مبلغاً  7األخرى، حيث أن 

  ويؤدي لتراكم الديون عليهم.  لمياه مستقبالً مقابل اعلى الدفع 
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  النفايات الصلبة -
يتم التخلص من النفايات الصلبة الناتجة من التجمع عشوائيًا، إما بالحرق أو رميها في مناطق بعيدة. إذ ال توجد 

  حاويات في المنطقة، وال خدمة نقل النفايات إلى مكبات مرخصة غير عشوائية.
  

  الصرف الصحي -
ال يوجد في الخربة شبكة صرف صحي، إذ يتم التخلص من المياه العادمة بواسطة حفر امتصاصية، حيث تقوم 

  التربة بامتصاص هذه المياه (ال يوجد نضح). 
  

  الطرق -
وطوباس. حيث قامت لجنة المشاريع  يرزةكم تربط بين  10يوجد للخربة طريق واحدة فقط، وهي طريق زراعية بطول 

المجموعة الهيدرولوجية، والحكومة و  الحكم المحلي،و ، وبالتعاون مع اإلغاثة الزراعية، 2004سنة  يرزةبخربة 
بشق هذه الطريق. وقد تعرضت هذه الطريق للتخريب عدة مرات من الجيش اإلسرائيلي، وبالتالي فإن حركة  اإلسبانية

  السيارات عليها صعبة إلى حد كبير. 
  

  المواصالت -
إذ يتم التنقل بين الخربة والمناطق األخرى بواسطة  ،في الخربة مواصالت عمومية وال مكتب تكسي خاصال يوجد 

المركبات الزراعية (التراكتورات)، أو بواسطة عدد من السيارات الخاصة. هذا األمر سبب العديد من المشاكل عند نقل 
ال توجد وسيلة خاصة لنقلهم، مما يضطر األهالي إلى  الطالب من الخربة إلى مدارسهم في المدن والقرى المجاورة، إذ

هناك حاجة لتوفير وسيلة  أنأو نقلهم بسياراتهم الخاصة (إذا كانت موجودة). أي  يرزةاالنتقال للعيش خارج 
  طالب إلى مدارسهم يوميًا.  20مواصالت لنقل حوالي 

  
  واإلنترنتاالتصاالت  -

أغلبية السكان يمتلكون هواتف خلوية فيها شرائح جوال أو وطنية أو ال يوجد في الخربة شبكة هاتف ارضي، ولكن 
  . )3Gمن خالل خدمة ( باإلنترنتشرائح لشركات إسرائيلية، يحصلون من خاللها على اشتراك 

  
  خدمات ترفيهية -

ق عامة، أو أي مناطق ترفيهية أخرى. كما ال يمكن إنشاء أي مرفمتنزهات أي حدائق أو  يرزةال يوجد في خربة 
  إلخطارات الهدم المتكررة من االحتالل اإلسرائيلي.  ترفيهي نظراً 

  
  النشاط الزراعي -

تصلح للزراعة. ال يعتمد سكان الخربة بشكل كبير على المحاصيل  يرزةدونم في خربة  4,000- 3,000هناك حوالي 
الشعير، والحمص و مثل القمح،  التي يزرعونها في غذائهم، إذ يقومون بزراعة العديد من المحاصيل الزراعية البعلية

شجرة زيتون  2,000التي تستخدم بشكل أساسي كأعالف للمواشي التي يقومون بتربيتها. كما تم حديثًا زراعة حوالي 
دونم، ولكن جزءًا كبيرًا من هذه األشجار تعرض لالقتالع من قبل الجيش اإلسرائيلي. تعمل  120-100على مساحة 

  لرعي، فجميعها تمتلك ثروة حيوانية وتقوم بالزراعة إلطعام هذه الحيوانات. جميع األسر في الزراعة وا
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واجه العديد من المشاكل التي ت اعلى الرغم من اعتماد األسر في الخربة على الرعي والزراعة بشكل أساسي، إال أنه
تكلفة الحراثة نتيجة ارتفاع ، تعيق هذا النشاط وتحد من التوسع فيه. من أهم هذه المعيقات هو ارتفاع تكاليف الزراعة

شيكل للدونم الواحد)، باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة التسميد وشراء البذور واألشتال والمياه الالزمة للري. كما  80(حوالي 
 االنتهاكاتيوجد في المنطقة العديد من الحيوانات البرية كاألرانب والغزالن التي تفسد المحاصيل، إضافة إلى 

المستمرة. أما بالنسبة للرعي، فارتفاع أسعار األعالف، وارتفاع تكلفة نقل المياه للحيوانات (يدفع السكان اإلسرائيلية 
  غير مجدي وال يحقق أية أرباح.  اً شيكل للمياه يوميًا للمواشي)، تجعل الرعي نشاط 100بالمعدل 

  

بقار البلدية أقل من تلك الهولندية)، رأس بقر بلدية (إنتاج األ 200رأس غنم،  1,500حوالي  يرزةيوجد في خربة 
  خاليا نحل، كما يوجد في كل منزل عدد قليل من الدواجن.  10باإلضافة إلى حوالي 

  

، أي ال يتم بيعه في المناطق المحيطة، بل بالعكس الذي تنتجه ل اإلنتاج الزراعي والحيوانيامكستهلك الخربة ت
  راوات والمحاصيل الزراعية األخرى من الخارج. يضطر سكان الخربة إلى شراء حاجاتهم من الخض

  
  النشاط الصناعي والحرفي والتجاري -

أي منشآت صناعية أو تجارية أو حرفية، نظرًا ألن البناء ممنوع فيها. مما يضطر السكان  يرزةال يوجد في خربة 
ي بين الخربة ومحيطها باتجاه لشراء كافة احتياجاتهم من خارج التجمع. بمعنى آخر، يمكن اعتبار التبادل االقتصاد

منتجين للخدمات والمنتجات الصناعية والحرفية  اوليسو واحد، فسكان الخربة يعتبرون مستهلكين بشكل أساسي 
  والتجارية. 

  
  موارد اقتصادية تابعة للبلدة -

ثناء عدد من باست ،ال يوجد في التجمع مورد اقتصادي مميز، كما ال يوجد فيه ينابيع أو محاجر أو مناطق سياحية
المناطق الحرجية المحيطة التي تعتبر كمحميات طبيعية تضم العديد من الحيوانات والطيور البرية خاضعة للسيطرة 

  تدريب عسكري.  ةاإلسرائيلية كون هذه األراضي اعتبرت من قبل االحتالل منطق
  

  يرزةالمؤسسات المختلفة في خربة  .4
رًا للظروف المشار إليها سابقًا، وبحسب تعليمات الحكم المحلي تم دمج لجنة نظ يرزةال يوجد أي مؤسسات تعمل في خربة 

سيعتمدون على الخدمات المقدمة من مجلس قروي  يرزةبمجلس قروي قرية العقبة. أي أن سكان خربة  يرزةمشاريع خربة 
هذا الدمج غير مفيد لهم بسبب  من الحكم المحلي في طوباس مباشرة. أشار أحد أعضاء اللجنة سابقًا إلى أن العقبة بدالً 

إلى طوباس ثم العقبة، مما يجعل  يرزة، وبالتالي سيضطرون لالنتقال من والعقبة مباشرة يرزةعدم وجود طريق تصل بين 
   كلفة وجهد االنتقال أعلى.

  
  االحتياجات والتحديات

  ، فإن أهم االحتياجات التي يحتاجها السكان كاآلتي:يرزةبالنظر إلى وضع خربة 
 تحسين وضع الطرق لتسهيل حركة المواصالت العامة، وبالتالي تقليل تكاليف التنقل بين التجمع ومحيطه. -

 الحصول على مصدر ثابت ودائم للكهرباء. -
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 توفير مصدر مياه قليل التكلفة. -

 توفير وسيلة لنقل الطالب إلى مدارسهم. -

 ء من التكاليف.دعم قطاعي الزراعة والرعي في الخربة من خالل المساعدة في جز  -

الضغط على الجانب اإلسرائيلي للعمل مع الجهات المانحة، وٕايقاف االعتداءات واالنتهاكات التي يمارسونها،  - 
على رأسها هدم المنازل والبركسات ومصادرة قطعان المواشي، األمر الذي يهدد وجود المواطنين وبقائهم على و 

  أرضهم. 
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  ق الحكم المحليالفصل الثالث: الوضع السياسي وسيا

  
  السياق السياسي

 تهدف إلى تفريغ المنطقة من سكانها وٕاغالقها تماماً  استعماريةتعاني منطقة شرق طوباس واألغوار عموما من سياسات 
، 1967لكونها مناطق حدودية. بناء عليه فإن سياسة هدم المنازل سياسة متواصلة منذ العام  كمنطقة أمنية استيطانية نظراً 

ويظهر ذلك من خالل عمليات  .المستوطنين مكانهم وٕاحالل أراضيهمرض المنطقة لسياسة تهجير السكان من حيث تتع
رخص  إصدارعلى أن سلطات االحتالل تفرض قيودًا معقدة بعلمًا  ،هدم واسعة في المنطقة بذرائع عدم وجود تراخيص

ُمصممة للحد من التوسع العمراني للسكان  اإلسرائيليةقوانين البناء  أنفي الضفة الغربية، كما  )ج(البناء في المنطقة 
في عام  منشأه) 102) منزًال ومسكنًا ونحو (56الفلسطينيين. ففي محافظة طوباس قامت سلطات االحتالل بهدم نحو (

ا تم كم زراعياً  وبركساً  ) مسكناً 18، كان أبرزها عمليات الهدم التي تمت في خربة الحمة باألغوار حيث تم هدم (2016
من  ) مواطناً 30إلى تهجير ( أدىالشمالية مما  األغوارفي  األحمر الرأس) منشأه سكنية وزراعية في  خربة 37هدم (
) منشأه سكنية وزراعية في خربة الفارسية التابعة لمضارب المالح أدت إلى تشريد 37ونساء، كما تم هدم ( أطفالبينهم 

، حيث طالت عمليات الهدم منطقة ذراع عواد ومنطقة العقبة وخربة طفالً  20بينهم  فرداً  49تسع عائالت مكونة من 
 أصدرتشرق طوباس بحجة التدريبات العسكرية. كما  بزيقاالدير، فيما تم ترحيل عشرات العائالت التي  تسكن خربة 

  5.هدم للمنازل والمنشآت في المنطقة أمر) 42سلطات االحتالل نحو (
  

الكثير من األراضي لسكانها بعدما صادر خيامها ومضخات المياه  اإلسرائيلييترك االحتالل  لهدم األبنية، لم باإلضافة
منها مستوطنات زراعية. فمثال يحيط بوادي  اً فيها وجرف شوارعها الترابية وحولها إلى معسكرات تدريب لجيشه، وجعل جزء
وكانت في البداية عبارة عن معسكر  1979م المالح خمس مستوطنات إسرائيلية وهي: مستوطنة مسكيوت التي أقيمت عا

وبعد ذلك تم تسليمها للمستوطنين، ومستوطنة شدموت ميخوال وهي عبارة عن مستوطنة دينية  اإلسرائيليتدريب للجيش 
كما أن هناك مستوطنة روتم التي أقيمت على  .تصادر آالف الدونمات وسكانها من أكثر المستوطنين عدائية للسكان

سية (إحدى المناطق السكنية في وادي المالح) في السبعينات وقامت بعدة عمليات مصادرة لألراضي كان أراضي الفار 
  .، وهناك مستوطنتي روعيه والبقيعة2004آخرها في العام 

  
والتي تبتلع مساحات شاسعة من األراضي  اإلسرائيليعلى أراضي وادي المالح عدد من معسكرات التدريب للجيش وأقيم 

معسكر الحمامات الذي بني بالقرب من حمامات المالح في السبعينات ويغلق الكثير من األراضي هناك، ومعسكر ومنها: 
(الحمرة) يعتبر األصعب من بين الحواجز اإلسرائيلية دائم بيلس، ومعسكر ربيوت والذي يوجد أمامه حاجز عسكري 

  .بحاجز تياسير في فلسطين ويعتبر جنوده األكثر عدائيه للمارة ويعرف المقامة
  

كما يتم هدم عدد من الخرب في المنطقة بحجة أنها مبنية ضمن مناطق الطبيعة اإلسرائيلية، ويستلم السكان إخطارات 
وعند تسليم اإلخطارات للسكان يتم  .على هذا األساس بالرغم من أن هذه الخرب مقامة على أراضي مسجلة طابو للسكان

للمحاكم اإلسرائيلية وٕالغاء القرار في حال إثبات ملكية األرض وعندها تبدأ المحاكم إعطاؤهم مهلة عشرة أيام للتوجه 

                                                             
 .2016 -اهللا حوراني للدراسات والتوثيق.  تقرير خاص عن هدم المنازل  مركز عبد  5



 39

تكمن أهمية وادي المالح بالنسبة لإلسرائيليين في كونها تقع على ثاني أكبر  .بالمماطلة حتى تنتهي المهلة ويتم الهدم
نان مما جعل االحتالل يستخدمها إلجراء حوض مياه في الضفة الغربية، فضًال عن كون طبيعتها تحاكي طبيعة جنوب لب

  .التدريبات العسكرية
  

والحال هو نفسه لباقي التجمعات شرق طوباس فقرية العقبة هي من بين القرى الفلسطينية التي شهدت هذا الواقع 
بناء مناطق عسكرية مغلقة ال يسمح ال أنهاالجزء الشرقي من الضفة الغربية على  إسرائيل أعلنتاالستعماري حين 

شتى ب اإلسرائيليةضرت هذه السياسات أقد و الفلسطيني فيها واعتبرت السكان الفلسطينيين القاطنين فيها غير شرعيين. 
حيث أصبح البناء والتطور الحضري  ى أهلهاجوانب الحياة في قرية العقبة والمناطق المحيطة بها وضيقت الخناق عل

  واالتصاالت. ،الماءو لتحتية األساسية في قطاعات الكهرباء، ، ولم يستثنى من ذلك تطوير البنى امستحيالً 
  

احتالل  أعقابالقرى الفلسطينية التي عانت من االستيطان الصهيوني في فلسطين في  ىكما وتعتبر عين البيضا أول
مستوطنة  وهيعلى أراضيها أول مستوطنة زراعية في الضفة الغربية  وأقيمت ،1967الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 

والمالح والفارسية حيث يعاني  بردالو  كردالواليوم تعاني من حصار شديد أسوة بالقرى والتجمعات القريبة منها مثل  ."والخ"م
السكان دوما من عزل هذه المناطق عن بقية تجمعات محافظة طوباس وباقي مدن الضفة كما تم مصادرة مساحات واسعة 

  كرات تدريب لقوات االحتالل اإلسرائيلي ومستوطناته.من أراضي هذه المناطق لصالح معس
 

  سياق الحكم المحلي والمؤسساتي

وملحقاتها، حيث  أوسلويتحدد السياق الحكومي والقانوني والمؤسساتي لتجمعات شرق طوباس، بالواقع الذي فرضته اتفاقية 
تثناء مساحة ضيقة ضمن حدود بردال بالكامل لسلطات االحتالل، مع استخضع صنفت التجمعات ضمن منطقة (ج) التي 

 أنكما . )ج(بصورة كاملة ضمن نطاق تصنيف  عقبة وخربة اليرزة والمالح وكردالوعين البيضا. بينما تندرج كل من ال
تعتبر تجمعات شرق طوباس . )ج(كامل تحت تصنيف  بشكل مصنفةكافة األراضي الزراعية والرعوية واألراضي المفتوحة 

بة من األردن، وهي محاطة بالمستوطنات ومعسكرات لتدريب الجيش اإلسرائيلي، أهمها مستوطنة مخوال منطقة حدودية قري
وشمدرات مخوال. مما حرم المنطقة من توفير البنية التحتية األساسية كالطرق الخارجية والداخلية وشبكات المياه، 

  تأمين االحتياجات السكنية.من والمدارس، والكهرباء و 
  

  مساحات األراضي قرى شرق طوباس): 8(رقم جدول 
  

 التجمع
المساحة 

 دونم/اإلجمالية
مصادرة لغايات  أراضي

 أمنية وأغراضاالستيطان 
مساحة المخطط 

 الهيكلي/دونم
 (ب) 474 5,000 10,000 بردال
 (ج) 70 1,430 1,500 كردال

 (ج) 10 1,990 2,000 خربة يرزة
 (ج) 408 8,500 9,000 العقبة

 (ب) 638 52,000 60,000 عين البيضا
 300,000كانت تقدر ب  1967م امن الصعب تحديدها حاليا، لكنها في الع المالح*

 دونم
 1,200 63,920 82,500 المجموع

  .*المصدر: مصادر المجالس القروية
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 األغوارلمنطقة  داً وبردال وعين البيضا تمثل امتدا تتبع التجمعات من الناحية اإلدارية لمحافظة طوباس، علمًا أن كردال
مجالس محلية، حيث صنف الحكم المحلي خربة اليرزة على أنها  5بأريحا. وتضم المنطقة  الشمالية المرتبطة تاريخياً 

ملحقة بمجلس قروي العقبة على الرغم من عدم وجود طرق تربط بينهما بصورة مباشرة. يتم تشكيل المجالس القروية من 
  .جداً  ةالتنظيمات السياسية، خاصة وان نسبة السكان في المنطقة منخفضخالل التوافق بين العائالت و 

  
إشراف ومتابعة وزارة الحكم المحلي باعتبارها الجهة ذات االختصاص في إصدار القوانين تحت مجالس هذه التجمعات تقع 

  . أعمالهاالمتعلقة بدور ومهام المجالس والهيئات المحلية ومتابعة 
 

دونم (باستثناء المالح التي  82،500المنطقة بحوالي  ألراضي اإلجماليةالقروية تقدر المساحة  وبحسب مصادر المجالس
قدرت مساحة  1967الشمالية حيث في العام  األغوارتعتبر منطقة مضارب مفتوحة تمتد من منطقة الحمرا ولغاية 

دونم، بينما تقدر  1,200احتها بحوالي دونم)، أما المناطق السكنية فتقدر مس 300,000األراضي المفتوحة للمالح ب 
. ويمكن 2كم 402بأن مساحة محافظة طوباس تصل إلى  علماً  ،دونم 62,280مساحات األراضي المزروعة بحوالي 

  تلخيص بنية الحكم المحلي ودور الجهات الحكومية المختلفة في المنطقة ضمن الهرمية التالية: 
  
الحكم المحلي، وتسعى إلى توفير الخدمات األساسية من الكهرباء والمياه : تتبع مباشرة لوزارة المجالس القروية •

من مصادر المنظمات غير الحكومية ووكاالت  تأتيغالبية المشاريع المنفذة في المنطقة  أنوالتعليم والصحة، حيث 
متابعة القضايا القانونية  في حيوياً  في العقبة. وتلعب هذه المجالس دوراً  القرويرئيس المجلس أفاد الدعم الدولية كما 

ومحاوالت الترحيل واعتداءات جيش االحتالل والمستوطنين. وبالطبع األراضي  ةمصادر مع الجهات المختصة ضد 
مديرية الحكم المحلي في طوباس حيث  إشراففإن المجالس تؤدي دورها ضمن نطاق قوانين الحكم المحلي وتحت 

على توفير الخدمات األساسية في  واإلشرافخدمات المحلية في المنطقة، ال إدارةتمثل هذه الوزارة المرجعية في 
 المنطقة.

: وحسب عضو المجلس غسان وعين البيضا وكردال الشمالية ويضم قرى بردال لألغوارمجلس الخدمات المشترك  •
ية في المجال خاصة مشاريع التنم ،الخطط والمشاريع وتجنيد الدعم للقرى الثالث إعدادفقها، يعمل المجلس على 

 واستصالح األراضي. ،خزانات للمياه وٕانشاء ،وخطوط المياه الناقلة ،الزراعي مثل شق الطرق الزراعية
وعين  : حيث تستفيد من خدماته قرى كردال وبردالمجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة لمحافظة أريحا •

 . ةحيل النفايات الصلبة في منطقة التجمعات الثالثخدمات تنظيم وجمع وتر  أساسيةن المجلس بصورة البيضا، ويؤمّ 
ة وذلك ظ، وسيتم تعيين منسق للمجلس لمتابعة المشاريع التطويرية والتنموية بالمحافحديثاً  أنشئ: مجلس التطوير •

 "، مدير عام وزارة الحكم المحلي.إسماعيلاعتمادًا على مقابلة مع "عبد الكريم 
مع المجالس القروية وتتمتع بالصالحيات  وحضوراً  لتي تعتبر الجهة األكثر تفاعالً إضافة إلى بنية الحكم المحلي، ا 

المالئمة لدعم وتحفيز عملية التنمية المحلية، هناك عدة جهات حكومية يقع في نطاق صالحياتها واهتماماتها 
 المساهمة في دعم عملية التنمية المحلية ومن هذه الجهات:

: نظرًا لكون منطقة شرق طوباس منطقة زراعية سواء في مجال اإلنتاج األخرى الوزارات والمؤسسات الحكومية •
رة افي تنمية المنطقة، وتعتبر مع وز  لإلسهامرة الزراعة لها أهمية خاصة االنباتي أو إنتاج الثروة الحيوانية، فإن وز 

رة اة المستقبلية للمنطقة، حيث أن وز رتين من ناحية التواجد الميداني واإلسهام في مشاريع التنمياالحكم المحلي أهم وز 
الزراعي وتتولى مسؤولية إصدار أذونات االستيراد والتصدير المتعلقة  واإلرشادالزراعة تشرف على خدمات البيطرة 
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بالمنتجات الزراعية، كما أنها ممثلة في لجان اإلشراف على المشاريع الممولة في مجال التدخالت الزراعية. من هنا 
في بلورة الخطط المستقبلية للتنمية  أساسياً  عتبر أمراً يرة الحكم المحلي ارعة إلى جانب وز ارة الز اديرية وز م إشراكفإن 

 التعاون والتنسيق مع جهات حكومية أخرى.ضرورة دون أن ينفي ذلك  ،االقتصادية المحلية واإلشراف على تنفيذها
 

المسؤولة الوطني رة االقتصاد اتنمية المناطق المذكورة، وز الجهات الحكومية األخرى ذات التأثير واإلسهام في وتضم 
لتعليم المسؤولة عن ارة التربية و اووز   ؛عن تسجيل الشركات واالتفاقيات التجارية وقوانين االستيراد وتشجيع االستثمار

تبها ومراكز تدريبها تيسير التعليم ألبناء التجمعات المتناثرة في المنطقة والتي يمكنها مع وزارة العمل من خالل مكا
رة الصحة التي تشرف على اووز  ؛توفير التدريب المهني والتقني الالزم للشباب في هذه المناطق بما يناسب احتياجاتهم

الصحية الناجمة عن سوء استخدام المدخالت  ضراراأليتها متابعة لالخدمات والمراكز الصحية في المنطقة ومسؤو 
ووزارة التنمية االجتماعية المسؤولة عن الحماية االجتماعية  ؛تابعة األمراض الساريةالزراعية واألدوية البيطرية وم

ضبط المواصفات للمنتجات والمدخالت المختلفة ب هادور و إضافة إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس  ؛لألسر المهمشة
لممارسات االحتالل  خاصة نظراً وهيئة مقاومة الجدار واالستيطان ذات األهمية ال ؛التي يجري تداولها في المنطقة

وظيفية عامة يتم اللجوء لها وقت الحاجة. يمكن  إضافة إلى جهات حكومية أخرى تلعب أدواراً  ؛المكثفة في المنطقة
في الجهود التنموية في المنطقة حيث أن هناك نقص كبير في الخدمات  اإلسهاملكافة الوزارات والهيئات الحكومية 

هذه والصرف الصحي بسبب عدم قدرة السلطة على توفير  ،والمياه ،والكهرباء ،والصحة ،ماألساسية خاصة التعلي
  .)ج(مناطق أنها مصنفة كالخدمات وممارسة صالحياتها في المنطقة ألسباب مختلفة منها 

 
تابعة تعتبر اإلطار اإلداري األشمل ومرتبطة مباشرة مع الرئاسة الفلسطينية، حيث تقوم بدور في م محافظة طوباس •

إضافة إلى  ،لدى الجهات المختصة وتوفير الدعم للمتضررين من االعتداءات اإلسرائيلية واألمنيةالقضايا القانونية 
للعمل المشترك والتشبيك بين اإلدارات  ة. ويمكن أن تشكل إطاراً يللمشاريع من الحكومة الفلسطين األموالتجنيد 

  ة في التجمعات المستهدفة. الحكومية المختلفة لتنسيق دعم عملية التنمي
: بصورة أساسية فإن الحكومة الفلسطينية تعمل على توفير تمويل لمشاريع األهليةالجهات المانحة والمؤسسات  •

خدمات أساسية للمنطقة من خالل المؤسسات الدولية كالبنك الدولي ومؤسسات األمم المتحدة. على سبيل المثال 
لمحلية في تجنيد األموال لتطوير قرية العقبة من خالل جهات مانحة متعددة دعمت الحكومة الفلسطينية الجهود ا

حيث تم فتح شوارع بالقرية وتوفير الكهرباء وٕاقامة مجمع وغيرها من الخدمات الهامة، حيث أن العقبة من ضمن 
في المحافظة على المناطق المهددة، فكانت التدخالت الحكومية والتنموية بمبادرة وقيادة محلية عامًال أساسيًا 

صمودها، كما أن هناك تدخالت تنموية في التجمعات األخرى مثل تزويد أهالي منطقة اليرزة والمالح بخاليا شمسية 
 لتوفير الكهرباء ومشاريع دعم زراعي في كردال وبردال وعين البيضا.

  
فقد نجحت المجالس  ،القمعيةاته وممارسبحكم الوضع السياسي الشائك في المنطقة ومواجهة السكان لضغوط االحتالل 

القروية والنشطاء المحليين والمؤسسات القاعدية في جذب اهتمام مؤسسات تنموية وأهلية وتنظيم آليات للضغط والمناصرة. 
في هذا السياق تم االتفاق مع السلطة الفلسطينية على إعفاء األهالي من دفع فواتير الكهرباء والمياه في بعض تجمعات 

  عبء ذلك. السلطة الفلسطينية اس على أن تتحمل شرق طوب
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 الفصل الرابع: تقييم القطاعات االقتصادية
 
  عات االقتصادية المحليةطاالق

يتناول هذا القسم تقييم القطاعات االقتصادية المختلفة على مستوى التجمع العنقودي في منطقة شرق طوباس الذي يضم 
القطاعات االقتصادية في هذه التجمعات متشابهة  وبرغم أناليرزة ومضارب المالح، كردال وبردال وعين البيضا والعقبة و 

بعض التجمعات في حالة وجود مظاهر أو موارد متميزة لهذه التجمعات الخصائص المميزة لإلى  اإلشارةيتم سلدرجة كبيرة، 
  .دون غيرها

  

اشئة عن ممارسات االحتالل، حيث يخوض سكان تشترك التجمعات المستهدفة في شرق طوباس بالمعاناة المستمرة الن
وال تقتصر هذه الضغوطات  .للبقاء في مواجهة ضغوطات االحتالل لتفريغ المنطقة اً يومي اً التجمعات الفلسطينية صراع

من هذه التجمعات وعلى أراضيها وٕاغالق مناطق مختلفة وتهجير سكانها، بل  قرببالعلى التدريبات العسكرية التي تحدث 
وتقنين عمليات  ،والبنية التحتية، والتحكم بكميات المياه ،وتعبيد الطرق ،ل أيضا فرض قيود على التوسع العمرانيتشم

  وتقنين عملية الوصول والتنقل وغيرها.  ،وٕاغالق المناطق الرعوية ،التوسع في استغالل األراضي الزراعية
 

أن مشاركة النساء في سوق الفلسطيني  جهاز المركزي لإلحصاءالتظهر البيانات المتوفرة من النشاط االقتصادي للسكان: 
سنة أو  15% من النساء في عمر 25العمل في التجمعات الريفية في محافظة طوباس محدودة جدًا، حيث اقتصرت على 

عاملة من % من القوى ال44%. ويعاني 85. بينما كانت نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة لنفس الفئة العمرية 6أكثر
هذه على تأثر معدالت البطالة في  مجرت مقابلته ذينالالمبحوثون و البطالة، وفي هذا السياق أكدت مجموعات النقاش 

حيث يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في  ،د في منح تصاريح للعمل في إسرائيليالتجمعات بسياسة االحتالل، خاصة التشد
وبعدها عن مراكز المدن أو عن مدينة رام اهللا حيث تتوفر غالبية فرص العمل معدالت البطالة. كذلك طبيعة تلك المناطق 

لوجود العدد األكبر من المؤسسات والوزارات الحكومية. كما أن العمل األساسي تبعًا لالعتبارات السابقة هو العمل في 
قلة و عار مدخالت اإلنتاج، الزراعة وهو قطاع أساسي لتشغيل النساء، لكن ما ذكر من صعوبات سابقة منها غالء أس

قلل المردود المادي من العمل في  ،كميات المياه وتجفيف الينابيع الطبيعية في هذه المناطق من قبل شركة ميكروت
الزراعة. مما يجعل من الواجب على واضعي السياسات اتخاذ إجراءات لها عالقة مباشرة بدعم الزراعة والمزارعين بشكل 

  توفر فرص عمل وزيادة نسبة مشاركة النساء في العمل.مما سيزيد من  ،جماعي
  

  في التجمعات الريفية في طوباس فأكبر  ةسن 15عمر ب): األفراد 9جدول (

  حسب عالقتهم بسوق العمل

 الجنس

 نشطين اقتصادياً 
غير نشطين 

 اقتصاديا
نشطين 

 اقتصاديا

  تعمل\يعمل

(1-14) 

من  أكثرتعمل \يعمل

 ساعة 14

  عاطلين عن العمل

 ت سابقا\عمل تعمل\يعمل

  عاطلين عن العمل

 تعمل من قبل\لم يعمل

 15.1 1.7 6.3 3.1 88.9 84.9 ذكور 
 74.9 10.0 3.3 1.6 85.1 25.1 إناث

 44.1 3.5 5.6 2.7 88.1 55.9 المجموع

                                                             
 .فلسطين –. رام اهللا 2015. قاعدة بيانات القوى العاملة: 2016 الفلسطيني، لإلحصاءالجهاز المركزي المصدر:   6
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  أوًال: القطاع الزراعي
  

  اتي في كردال وبردال وعين البيضااإلنتاج الزراعي النب
تزدهر الزراعة النباتية المروية في تجمعات اتي العمود الفقري للحياة االقتصادية للقرى الثالث، حيث يمثل اإلنتاج النب

بمحاذاة ما يسمى بشارع  ةالشمالية حيث تقع هذه التجمعات الثالث لألغوار التي تمثل امتداداً  ،وعين البيضا كردال وبردال
يصل امتدادها إلى معبر بيسان داخل الخط و  .د األردنيةفي أقصى شمال شرق الضفة الغربية وبموازاة الحدو  90

العديد  أن إال .وهي منطقة زراعية بامتياز حيث اشتهرت منذ القدم بزراعة محاصيل الخضروات والحمضيات ،األخضر
دفع االرتوازية مما  واآلبارزراعة الحمضيات جراء سيطرة االحتالل على ينابيع المياه  أهميةمن الظروف قد قللت من 

  الحمضيات واعتماد الزراعات قصيرة المدى.  أشجاراقتالع إلى الكثير من المزارعين 
  

والفلفل الملون  ،والخيار ،يتم زراعة العديد من محاصيل الخضروات ضمن الزراعة المروية وأهمها البندورة بأصنافها
بعض و ، والذرة، والبصل، والثوم، والبطيخ ،اموالشم ،والملفوف ،والقرنبيط ،والفاصولياء ،والباذنجان ،والكوسا ،والحار

بعض المحاصيل  إنتاجوغيرها من المنتجات كما يتم التمر، والعنب، واألفوكادو، واألعشاب الطبية و الجوافة، و الحمضيات، 
  والذرة وغيرها. ،والشعير ،والقمح ،والفول ،ضمن نمط الزراعة البعلية الشتوية مثل الحمص

  
دونم كما يوضح  17,000المساحة اإلجمالية للمساحات الزراعية للتجمعات المستهدفة تبلغ ت المحلية استنادا إلى التقديرا

  الجدول التالي:
 

  ): المساحات الزراعية والخضراء في تجمعات كردال وعين البيضا وبردال10( رقم جدول
  

 التجمع

مساحة األراضي 

 اإلجماليةالزراعية 
 (دونم)

مساحة األراضي  مختلفة (دونم) أنماطلمروية وفق مساحة األراضي الزراعية ا

الزراعية البعلية 
 (دونم)

(رعوية  أخرى

أو غير 
 مستغلة

البيوت 

 البالستيكية

تزرع ضمن نظام 

 األنفاق
 زراعة مكشوفة

  5,000 3,500 200 800 5,000 عين البيضا

   550  150 1,430 كردال

 3,000 3,500 2500  1,000 10,500 بردال
 3000 8500 6550 200 1950 16930 المجموع

 
وذلك بحكم محدودية كميات المياه  ،الري الحديثة في الزراعة المروية مثل نظام الري بالتنقيط أنظمةن و ويستعمل المزارع

غاللها للزراعة لكن ال يتم است أيضاً واسعة من األراضي الرعوية صالحة  أقساماً إلى أن  اإلشارةالمتاحة للزراعة. وتجدر 
ما االحتالل الذي يمنع الزراعة في هذه األراضي أو بسبب نقص المياه حيث تحصل هذه التجمعات على المياه إبسبب 

وال يقوم المزارعون بالدفع مقابل هذه المياه، حيث تقوم الحكومة بالتسديد نيابة عنهم وذلك  .اإلسرائيليةمن خالل الشركة 
  دعم هذه المناطق المهددة. إطارفي 
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  التكاليف اإلنتاجية
شيكل للزراعة المكشوفة، بينما تقدر تكلفة  3,000تكلفة زراعة الدونم بالخضروات حوالي  تبلغوفق التقديرات المحلية 

 30,000أن تكلفة تأسيس بيت البالستيك تقدر بحوالي بشيكل، علمًا  7,000اإلنتاج للزراعة ببيوت بالستيكية بحوالي 
  وشبكة الري.  ،ونايلون ،هيكل المعدنيشيكل للدونم تشمل ال

  

  واألشتال، وهي على النحو التالي: ،واألسمدة ،تتمثل تكاليف المدخالت الزراعية بتكلفة المبيدات
شيكل، بينما أشتال الفلفل الملون (أغلى أنواع  750األشتال: تقدر تكلفة أشتال الخيار (مثال) للدونم الواحد بحوالي  -

وطولكرم  ،وأريحا ،والفارعة ،ونابلس ،شيكل، ويتم تورديها من المشاتل في جنين 3,000ي األشتال) فتقدر بحوال
 ومشتل الجمعية الزراعية ببردال.

األسمدة: منها األسمدة الصلبة ومصدرها إسرائيلي يتم شرائها من تجار محليين، واألسمدة السائلة ومصدرها أوروبي،  -
 شيكل. 400تكلفة األسمدة للدونم الواحد بحوالي  يتم شرائها من تجار محليين أيضًا، وتقدر

وأوروبية يتم شرائها من تجار  إسرائيليةشيكل للدونم الواحد، وهي بالغالب  700–500وح تكلفتها بين االمبيدات: تتر  -
 محليين.

اليف المياه كوب، على الرغم من إعفاء المزارعين من تك 600من المياه للدونم بحوالي  االستهالكالمياه: تقدر كمية  -
 .)للدونم شيكل 300( للكوب تقدر بسعر نصف شيكل افإنه 7المستهلكة

). هذا باإلضافة إلى العمل غير يتم احتسابها على نسبة اإلنتاج (المحاصصة التي سنوضحها الحقاً  :األيدي العاملة -
 المأجور المقدم من قبل جميع أفراد األسرة غالبًا.

  

في القطاع الزراعي الفلسطيني).  نتاج، إما نقدًا أو شيكات (والدفع عند اإلنتاج عرفْ يتم الدفع للموردين في موعد اإل
وبحسب ما ورد على لسان المزارعين في منطقة طوباس، تكاليف اإلنتاج مرتفعة جدًا، باألخص في ظل المخاطرة العالية 

سلطة الفلسطينية مما يزيد األعباء على المعروفة عن القطاع الزراعي، وعدم وجود تعويض أو حماية أو دعم من قبل ال
ويضعف وضعهم االقتصادي وقد يضطرهم إلى ترك العمل  كبيرة خسائرالمزارع. هذا التذبذب في اإلنتاج يكبد المزارعين 

  في الزراعة. 
  

 نظام المحاصصة: 

أصحاب األراضي ال  جزء كبير منو األراضي في شرقي طوباس مملوكة لعائالت كبيرة من طوباس أو أريافها، غالبية 
% من األراضي الزراعية في 50يقوم بزراعتها بل يقوم بتضمينها للمزارعين ضمن نظام المحاصصة، حيث يقدر بأن 

رع لألرض الزراعية امناطق شمال الغور تستغل من خالل نظام المحاصصة. والمحاصصة نظام يقوم على استئجار المز 
% لكل منهما في حالة 50 األرضيكية). وعادة تكون النسبة بين المزارع ومالك المروية (المكشوفة أو الدفيئات البالست

% للمالك في حالة كانت تكاليف 70% للمزارع و30كانت كافة تكاليف المدخالت على حساب المزارع، وتكون النسبة 
لة عدم قيام األراضي انه في حا أصحابحيث يوضح بعض  ،)األرضالمدخالت الزراعية على حساب المالك (صاحب 

 األحوالللزراعة مخاطر عالية نتيجة  أنقليلة حيث تكون رع بالمشاركة في تكاليف اإلنتاج فإن درجة المخاطرة عليه االمز 
لنفس المستوى من  رع يتعرض أيضاً اوتدمير البيوت البالستيكية، وفي واقع الحال فإن المز  ،خاصة الرياح الشديدة ،الجوية

  البديلة) نظرًا ألنه يكرس كل جهوده خالل الموسم  في الزراعة. المخاطرة (تكلفة الفرصة
                                                             

 .يتم تسديد فاتورة المياه من جانب الحكومة   7
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  نقطة التعادل
وفق تقديرات المزارعين، لتغطية إجمالي التكاليف فإنه بالحد األدنى يجب أن يحقق المزارع دخل إجمالي ال يقل عن 

المكشوفة وفق نظام المحاصصة شيكل للدونم الواحد كي يغطى إجمالي نفقاته (نقطة التعادل) في حالة الزراعة  4,000
شيكل للدونم الواحد في كل موسم  5,000رع دخال ال يقل عن ايحقق المز  أن% للمالك. بينما يجب 70% للمزارع و30

% للمالك 50% للمزارع و50نفقاته (نقطة التعادل) في حالة الزراعة المكشوفة وفق نظام المحاصصة  إجماليكي يغطى 
شيكل  9,000ال يقل عن  أنرع يجب االيف اإلنتاج. وفي حال البيوت البالستيكية فإن دخل المز رع يساهم في تكاكون المز 

% للمالك). عمومًا 50% للمزارع و50نفقاته (نقطة التعادل) في حالة نظام المحاصصة  إجماليللدونم الواحد كي يغطى 
في حالة كانت األسعار متوسطة (ال يوجد يمكن تحقيق هذه المستويات من الدخل في حالة عدم حدوث كوارث طبيعية و 

  .إغراق لألسواق بالمنتجات اإلسرائيلية وغيرها)
  

  من خالل تجارب المزارعين خالل سنوات طويلة فإن أهم المزروعات التي تحقق أرباح عالية في األغوار الشمالية هي:
  

  .شيكل 8,000 ـالخيار: تحقق زراعة الدونم الواحد ربحا يقدر ب
  شيكل في الموسم بسبب انخفاض تكلفة اإلنتاج. 7,000: تحقق زراعة الدونم الواحد الفاصوليا

  شيكل. 3,000الباذنجان: يحقق زراعة الدونم الواحد 
  

 األخيرةهالي المنطقة الشمالية من األغوار الفلسطينية على الزراعة بشكل أساسي ولكن في السنوات الدخل السنوي أليعتمد 
حديات من جراء سياسات االحتالل اإلسرائيلي والظروف الزراعية الصعبة والمتمثلة في كمية المياه باتت الزراعة تواجه ت
، إضافة إلى ارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج الزراعي. ويمثل اعتماد اإلسرائيليةشركة المياه  م بهاالمحدودة التي تزوده

مع تذبذب الدخل  للتأقلمالمنخفضة وسيلة  األجوراعية ذات أو استخدام العمالة الزر  األسرة أفرادالمزارعين على جهود 
  الزراعي من جراء انخفاض األسعار أحيانا وظروف الطقس والجفاف أحيانا أخرى. 

  
  واألسعارالتسويق 

% من المنتجات للسوق اإلسرائيلي إما مباشرة أو من 70المزارعين ومندوبي المجالس القروية، يتم تسويق  إفاداتوفق 
وبيتا. ترتبط  ،ونابلس ،في قباطية ة% يتم تسويقه بالسوق المحلي ألسواق الخضار المركزي30جار محليين، وخالل ت

المزارع يستفيد كما األسعار بالعرض والطلب، وعادة تكون األسعار لداخل الخط األخضر أعلى من أسعار الضفة الغربية. 
  يكون من خالل الوسيط أو التاجر.األسعار وذلك ألن التحكم باألسعار عند ارتفاع  جزئياً 

 

غالبا ما يتم بيع كميات المنتجات للتجار في نفس التجمع، حيث يقوم التجار بنقلها لألسواق في نابلس وغيرها. وتجدر 
إلى أن بعض التجار يشتري الخضراوات من سوق الخضار المركزي في بيتا أو نابلس ويقوم بتصديرها داخل الخط  اإلشارة

  من خالل التجار لداخل الخط األخضر.  -أيضاً –المركزية يتم تسويقه  لألسواق% من الوارد 10ث يقدر أن األخضر، حي
  

فإن البيع المباشر من قبل المزارعين لتجار أو زبائن  األخضرعلى الرغم من ميزة البيع بأسعار أفضل نسبيًا داخل الخط 
لمرتجعة الصادرة من تجار داخل الخط األخضر، وبذلك يبقى داخل الخط األخضر ينطوي على مشكلة مرتبطة بالشيكات ا

من خالل  األخضرالبيع داخل الخط  أما. نسبياً  أفضل بأسعارالمزارعون يواجهون المخاطر حتى وان تمكنوا من البيع 
كات في مواجهة مخاطر الشي نسبياً  أفضلبوضع  نن هؤالء التجار يكونو أالمخاطرة، حيث  تجار محليين يقلص نسبياً 
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 ،مما يمنحهم قوة للمساومة األخضرجعة وذلك لتمتعهم بعالقات تجارية متشعبة مع زبائن وتجار داخل الخط تر مال
رع ببيع منتجاته من خالل الة الشيكات وعندما يقوم المز أعلى مس أفضلوعالقاتهم المتشعبة تمكنهم من السيطرة بصورة 
  ار.   التجار يكون ذلك مقابل هامش يقتطعه هؤالء التج

  

الغالبية الساحقة  فإنشرنا سابقا أالستيعاب القوى العاملة في هذه المناطق وكما  األساسيتمثل الزراعة القطاع االقتصادي 
للجهود المكثفة التي  تعتمد في معيشتها على الزراعة. وتكاد تكون البطالة غير موجودة في المنطقة نظراً  األسرمن 

الشباب فإنهم يتوجهون للعمل في  أمامحالة وجود فترات من الفراغ أو البطالة الجزئية تتطلبها الزراعة من جهة، وفي 
وفي بعض الحاالت، ما يباع لتجار داخل الخط األخضر بأسعار منخفضة يعاد بيعه  " القريبة.اإلسرائيليةبعض المزارع "

  قل.للتجار الفلسطينيين ويباع في أسواق الضفة الغربية بأسعار مرتفعة وجودة أ
  

  اإلنتاج النباتي في المالح والعقبة واليرزة:
سابقة الذكر، حيث  ةبالنسبة لتجمعات المالح والعقبة واليرزة فإن اإلنتاج الزراعي النباتي محدود مقارنة بالتجمعات الثالث

األراضي  أن هناك بعض المضارب/الخرب التي تستأجرب تميل هذه التجمعات لالعتماد على الثروة الحيوانية. علماً 
زراعية مروية. الجدول التالي يوضح تقدير المساحات الزراعية وأنماط  راضٍ أ يستأجرللفالحة وقسم صغير يمتلك أو 

  استغاللها:
  

  ): المساحات الزراعية في تجمعات المالح والعقبة واليرزة11جدول رقم (
  

 التجمع
مساحة األراضي البعلية 

 (دونم) المستأجرة

تكلفة استئجار 

اضي البعلية األر 
 للدونم

مساحة األراضي 

المروية 
 (دونم) المستأجرة

تكلفة استئجار 

األراضي 
 المروية للدونم

 مالحظات

 400مساحة األراضي الزراعية حوالي  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد العقبة
 من التجمعالك دونم لم

على ثلث  األجرة ال يوجد 400 اليرزة
 اإلنتاج

األراضي بالمحاصيل رع تز غالبا  ال يوجد
 أعالف للماشيةكالحقلية التي تستخدم 

تجمعات المالح وتشمل 
الفارسية/حمير، الفارسية/خلة 
خضر، الفارسية/ نبع الغزال، 
الزعبة، الجوبية، الدير، خربة 

الدير، خربة تل الحمة، حمامات 
 .المالح، خربة البرح، خربة المالح

شيكل  220 660 شيكل/سنوي 83 32,725
 سنوي

 ألف 300ة المالح حفإن مسا باألصل
دونم منها  ألف 50 ،1967دونم عام 

مصادرة  أراضيدونم  ألف 140وجبال 
للمستوطنات ومعسكرات تدريب 

دونم يتم  ألف 110. أمنيةومناطق 
ين يالتحرك بها للمزارعين الفلسطين

% 10بعلية.  أراضي% منها 85
% 5مروية يتوفر بها بئر مياه  أراضي
 .شجرية زراعة

  
للسكان، كما هو الحال  كبيراً  كما يالحظ من الجدول أعاله فإن مساحات الزراعة المروية محدودة جدًا، وال تمثل مصدراً 

في بردال وكردال وعين البيضا. حيث يعتمد سكان المالح والعقبة واليرزة على اإلنتاج الحيواني بصورة أكبر من اإلنتاج 
  النباتي.
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  لقطاع الزراعي النباتي:في ا كلاشجرة المش
ما من شك بأن الجذور األساسية "لشجرة المشاكل" في القطاع الزراعي تكمن في مشكلة سرقة المياه واألراضي والموارد 

وتليها المشاكل المتعلقة بضعف تدخل أو دعم الحكومة  ،ممنهجة من قبل االحتالل ومستوطنيهبصورة الفلسطينية 
اطق شرق طوباس واألغوار رغم ما يعانونه من تهديد لوجودهم وبقائهم على أراضيهم. وما الفلسطينية للمزارعين في من

بالمنتجات  المتعمدعدم حماية السوق المحلي من اإلغراق و  ،غالء أسعارو يفرض عليهم من أعباء إضافية مثل ضرائب، 
    اإلسرائيلية.

  
دخالت الزراعية والمواد األولية للعملية الزراعية مثل مواد غالء ومستوى جودة المفإن وكما أشار المزارعون بشكل أساسي، 

في هدد صمودهم أمام ما يواجهونه من تحديات نتيجة بقائهم تزيد من معاناة المواطنين و ت ،التعقيم واألسمدة والمبيدات
حيث  .ة في التجمعاتحتالل وما يفرضه من معيقات على بقائهم بداية ثم على التنمية االقتصادية المحلياال تابعةمناطق 

أن غالء أسعار هذه المدخالت وقلة جودتها وعدم توفرها بشكل كاف تحد من العائد االقتصادي وتزيد من المخاطر التي 
 اً ضعف الرقابة على نوعية وجودة مستلزمات اإلنتاج فإن قسمنتيجة و . يقد تؤثر على زراعة مساحات واسعة من األراض

حيث أن الرقابة على البيع والمتاجرة بالمستلزمات غير فعالة  ،ن قبل التجار والمستوردينلغش ملمن المزارعين تعرضوا 
  على إنتاجية وربحية المزارعين.  اً سلبيؤثر مما 

  

كروت يالعتماد المزارعين على مياه شركة م نظراً  كبيراً  كذلك فإن مشاكل المياه وتوقيت الحصول عليها يمثل تحدياً 
هناك و مزروعات، حيث أن مصادر المياه من الجهات اإلسرائيلية تكون عادة مقننة وغير منتظمة. في ري ال اإلسرائيلية

   األخيرة.جافة في المواسم  أصبحتوالتي  اآلباربعض 
  

للقطاع الزراعي  األكبرمثل التهديد تو  ،تواجه المزارعينمن بين المشاكل التي تحتل مشكلة التسويق الزراعي أهمية بالغة 
تسويق المنتجات خالل الموسم خاصة عند زراعة مساحات واسعة  إنعنها من انخفاض جدوى وربحية اإلنتاج.  لما ينجم

يؤدي إلى زيادة في الكميات المعروضة وبالتالي انخفاض األسعار، باإلضافة إلى عامل إغراق األسواق  ةبأصناف متشابه
  سم القطاف. الفلسطينية المحلية بالمنتجات اإلسرائيلية وغيرها في موا

  
قسم يقوم رع بشكل منتظم ومستمر. كما اضعف الدخل وتكلفة المدخالت تؤدي إلى عدم القدرة على تحديث وترميم المز 

كبير من المزارعين ممن ال يمتلكون عادة موارد مالية كافية باللجوء إلى محالت بيع مستلزمات اإلنتاج الزراعي أو 
بشراء كافة بموجبه لزراعي الجديد على نظام "الدين اآلجل" والذي يقوم المزارع "الكميسيون" لشراء حاجاتهم للموسم ا

عند جني وبيع المحصول، مما يؤدي  اً مستلزمات اإلنتاج الزراعي وما يلزمه من مواد، على أن يقوم بتسديد دينه والدفع نقد
 % وفق التقديرات.15-10إلى رفع أسعار مستلزمات اإلنتاج الزراعي بنحو 

  
من سنة إلى التي تهدد المحاصيل الفيضانات،...) و العواصف، و قضية الكوارث الطبيعية (مثل الصقيع،  ضافة إلىباإل

لحكومة وغيرها من على اهنالك مسؤولية  الشأنوبهذا  .وهذا بدوره يفاقم أزمة المزارع المالية ويثقل كاهله بالديون ،أخرى
المزارعين ضد الكوارث الطبيعية واألزمات الخارجة عن سيطرتهم، وذلك حتى الجهات المهتمة بالتنمية الزراعية تجاه دعم 

بشكل كبير في  تساهممن عوامل قد المشاكل المذكورة أعاله وغيرها فإن  ،محصلةباليستمر العمل واإلنتاج الزراعي. 
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من  األسرة أفرادى عمل بسبب االعتماد عل الذي يصمد غالباً  ،انخفاض دخل المزارع ومحدودية جدوى اإلنتاج الزراعي
  المحدودة.  األجورغير أجر أو االعتماد على العمالة الزراعية ذات 

  
، والتي تقدر بالماليين، ومن الصعب تحصيلها، وغياب كفالة أو اإلسرائيليين من التجارالمرتجعة الشيكات كذلك قضية 

لن يتمكن من  فالمستأجرعلى كافة األطراف (خسائر كبيرة للتجار والمزارعين، الن ذلك ينعكس بسبب تتضمان منهم، 
فقط شريكه خسروا العام الماضي و تسديد الموردين، ولن يستطيع التحضير للمواسم القادمة) (مثال المزارع غسان فقها 

يضطرون المحاكم لكن دون جدوى). بعض التجار في  ل منهاشيك 275,000ـ بللمطالبة شيكل، تم رفع دعوة  400,000
على سمعتهم المالية واالستمرار بالسوق. بينما في حالة العكس وفق إفادة  المالية خوفاً  االلتزاماتت لتسديد لبيع عقارا

لصالح المرتجعة يتم خصمها من المقاصة واسترداد الشيكات  لفلسطينيينالمرتجعة المزارعين المحليين، فإن الشيكات 
 ،والمالية الوطني، واالقتصاد ،لى المستوى الوطني (وزارة الزراعةلذلك يحتاج هذا الموضوع إلى معالجة ع .اإلسرائيليين

تشكيل شركة للتسويق لتحديد األسعار من جهة، وتحسين جودة التعبئة، وعقد اتفاقيات مع الجانب  وسلطة النقد)، وأيضاً 
  ن.ياإلسرائيلي تضمن كفالة حقوق التجار والمزارعين الفلسطيني

  
العديدة التي تعمل في هذه المانحة على الجانب اإلسرائيلي من قبل الجهات الدولية  ربما من المفيد ممارسة الضغط

مطلعة على ظروف السكان فيها، ضمن ما يتوفر لديها من إمكانيات ووفق القانون الدولي. حيث يتم تدمير ما الالمناطق و 
ذلك مد خط مياه ناقل من على مر، ومثال تنفذه هذه المؤسسات من مشاريع من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية بشكل مست

طوباس إلى خربة اليرزة وتدميره وتخريب األدوات كافة من قبل قوات من الجيش اإلسرائيلي حتى ال يعاد وصله من قبل 
ي تعاني منه هذه المناطق سيبقي وضعها كما ذالسكان. فتنفيذ مشاريع تنموية دون محاولة معالجة جوهر نكوص التنمية ال

  هو.
  

  الموضحة في الشكل التالي: المشاكلويمكن تلخيص المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي النباتي وفق شجرة 
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  للقطاع الزراعي المشاكل : شجرة1شكل 
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  اإلنتاج الزراعي الحيواني:
المالح والعقبة واليرزة، كما أن اإلنتاج الحيواني منتشر تمثل الثروة الحيوانية المصدر األساسي للدخل للسكان في تجمعات 

  أيضا في تجمعات كردال وبردال وعين البيضا. 
  

  ): الثروة الحيوانية في تجمعات شرق طوباس12جدول (
  

 التجمع
عدد رؤوس 

 األغنام

عدد رؤوس 

 األبقار

عدد طيور 

 الدواجن

طيور العدد 

 ةالبياض

عدد خاليا 

 النحل
 أخرى

 مزرعة حبش 1,000  140,000 400 5,000 بردال 
  20  4,000 7 120 كردال

  500  تربية منزلية 600 600 عين البيضا

 جمل 20 50 ال يوجد ال يوجد 50 3,200 تجمعات المالح
  30  4,500 140 2,500 العقبة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 200 1,500 اليرزة
  1,600  14,850 1,369 12,920 المجموع

  
طير الحم،  14,850رأس بقر،  1,369رأس غنم،  12,920 ـحجم الثروة الحيوانية في التجمعات المستهدفة ب يقدر

  جمل. 20خلية نحل. هذا باإلضافة إلى مزرعة حبش، و 1,600و
  

ا أن ندرة المياه كم .تمثل تكاليف األعالف والنسبة المرتفعة نسبيًا لموت المواليد أهم مصادر استنزاف ربحية هذا القطاع
في مواقع مثل اليرزة وخرب المالح وغيرها تثقل كاهل مربي الثروة الحيوانية حيث أنهم يضطرون لشراء المياه بالتنكات مما 

شواكل، كما أنه يتم شراء المدخالت من طوباس أو أماكن أخرى مما يضيف تكاليف نقل  7يرفع سعر تكلفة الكوب إلى 
"مخلص مساعيد" الذي يربي الماشية في اليرزة،  ،هو الحال بالنسبة لمربي الثروة الحيوانية المدخالت والمنتجات. كما

علف مخصص للتسمين لمدة إلى رأس سنويا للتسمين والبيع، يحتاج لتسمين الحمالن  80رأس غنم ينتج منها  130يمتلك 
انع األعالف في بنابلس أو رام اهللا، يشتري العلف من تجار في طوباس أو مص .شيكل 10,200أشهر بكلفة تقدر ب  4

شيكل (يتم استهالك "بالتْين" من القش يوميا)، ويشتري الشعير بتكلفة حوالي  3,000كما يستخدم القش الذي يكلفه حوالي 
شيكل (الشعير والعلف مستورد من الخارج، ويتم إعداد خلطات العلف بمصانع/جواريش في الضفة)، ويلزمه  31,200

 4(يتم استهالك  شيكل سنوياً  10,000للقطيع كما تكلفه المياه حوالي  اً شيكل سنوي 4,000ات بقيمة تقدر ب أدوية وعالج
شيكل  2,000شيكل للكوب). ويحتاج في أحيان محدودة عمالة مدفوعة األجر يقدر تكاليفها ب  7بسعر  كوب يومياً 

لمواشي، وبسبب صعوبة الوصول إلى اليرزة فإن تكلفة على أفراد العائلة في تربية ا سنويا، حيث يتم االعتماد كلياً 
 مما بسبب ابتعاد التجمع عن الشارع الرئيسي، وعدم وجود شوارع معبدة شيكل سنوياً  12,000المواصالت تقدر بحوالي 

  يزيد من تكلفة النقل. 
  

تنخفض تكلفة اإلنتاج خاصة  كل التكاليف المذكورة حسب موسم األمطار، فكلما كان موسم المطر جيدًا،تتذبذب بالطبع 
 ـفي استخدم األعالف، وهذا يحسن من األرباح. بالمقابل ينتج السيد مخلص خالل فترة الربيع كمية حليب إجمالية تقدر ب

شيكل  15كغم (يبيعها للتجار بسعر  2,520كغم ينتج منه كمية من الجبن تعادل ثلث كمية الحليب، بما يعادل  8,400
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 إجماليكغم). ويكون  60الذي يزن  للرأسدينار  250رأس من الحمالن المسمنة (بسعر  70-60والي كغم). كما يبيع ح/
من أفراد األسرة يعملون  4شيكل. علمًا أن  20,000صافي الدخل بعد حسم المصروفات (دون احتساب العمالة) حوالي 

. شيكل شهرياً  2,000سرة مجتمعين ال يصل إلى بقطيع أغنامه. أي أن دخل أفراد األ االعتناءعادة بصورة شبه دائمة في 
شهور. أما بيع  5% دفعات لغاية 50% دفعة نقدية و50ثمن الجبنة يكون  نما يدفعو  وعند بيع منتجاته فإن التجار غالباً 

السقف بالتسديد وفق  ن% دفعة نقدية، والباقي دفعات لثالث شهور وال يلتزمو 20 أساسرؤوس األغنام فيتم البيع على 
  قد تزيد عن سنة.  لمددحيث يماطل البعض المحدد الزمني 

  

  8: دورة اإلنتاج الحيواني2شكل 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 مشاكل تربية الثروة الحيوانية
في الدول المجاورة (كاألردن مثال). إن تربية الماشية وتسويق  اارتفاع تكلفة مدخالت اإلنتاج بالمقارنة مع أسعاره -

بارتفاع تكاليفها، حيث استمر على مدار  ليد المنطقة ونمط معيشة السكان، ولكنها تتأثر سلباً منتجاتها هي جزء من تقا
نظرًا  مما أدى إلى تقلص في حجم هذا القطاع وانخفاض أرباحه ها،السنوات الماضية ارتفاع أسعار األعالف وتذبذب

عدم وجود بدائل ذات جودة عالية لألعالف لزيادة أسعار العلف وهشاشة وضع مربي الثروة الحيوانية. باإلضافة إلى 
خاصة في ضوء تقلص مساحات الرعي سواء كان ذلك بسبب اإلغالقات أو الجفاف أو االستخدام المفرط. ما سبق 

 .االقتصاديمن جاذبية هذا النشاط و بشكل مستمر من األرباح تقلل يمثل عوامل 
كفاءات وتوفر العالجات ذات الللمتابعة البيطرية من قبل  ريدو وغياب نظام  ،مرتفعة جداً الأسعار األدوية البيطرية  -

وفق التقديرات التي تم مناقشتها في جلسة  أنه حيث .إلى ارتفاع في معدل األمراض والوفيات أدىالجودة العالية 
 مما يتسبب في خسائر فادحة لمربي الثروة % من المواليد تنفق سنوياً 40- 30بين ما هناك ، النقاش في طوباس

 الحيوانية.

                                                             
 .ني، مشروع ساللة، اتحاد لجان العمل الزراعيالمصدر: تحليل سلسلة القيمة لإلنتاج الحيوا  8
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بالنقطة السابقة فإن ضعف الرقابة على مدخالت اإلنتاج خاصة األعالف واألدوية، تمثل مشكلة كبرى، حيث  ارتباطاً  -
نسبة  خلطة األعالفى يكتب عل مثال .انخفاض ربحيتهممما يؤدي إلى عرضة للغش والخداع  نرعين يكونو االمز  أن

رع للبت في ذلك وهذا يؤثر على جودة ادون وجود مرجعية للمز  %15ة النسبة تكون ق% من البروتين وبالحقي20
 اإلنتاج.

شراء الماء من خالل التنكات يمثل مشكلة كبيرة  أنيؤدي إلى ارتفاع تكلفة اإلنتاج. حيث  نقص المياه وارتفاع تكلفتها -
 .أيضاً تربية الماشية ولتوفير المياه النظيفة لالستهالك البشري تواجه 

ضمن بيئة تفتقر  ما تتم معالجة الحليب منزلياً  حليب (األلبان) يجري بصورة يدوية، إذ غالباً تصنيع منتجات ال -
 واألجهزةكما يفتقر عدد من المنتجين إلى خدمات الكهرباء  .على معايير النظافة للتأكيدللمستلزمات اللوجستية 

الجودة وما تتطلبه من عمليات التبريد  تإجراءا إتباعالكهربائية ومصادر المياه النظيفة مما يؤدي إلى قصور في 
هناك طبعا قصص نجاح، على سبيل المثال مصنع األلبان في  ." خالل المراحل المختلفة"الضرورية والحساسة جداً 

بالغالب التصنيع اليدوي يكون لالستخدام المنزلي أو للكميات القليلة التي من غير المجدي  بشكل جيد. العقبة مجهز
 الجتها.عمل مصنع لمع

 كون غالبية هذه المنتجات تسوق من خالل آليات غير رسمية. علماً ل تسويق المنتجات دون تغليف مالئم نظراً  يتم -
أن تطوير كفاءة اإلنتاج والتسويق قد يحقق لمربي الماشية البيع بأسعار مرتفعة نسبيًا نظرًا لما تتمتع به من ب

 نتجات المؤسسات الكبيرة.مواصفات عضوية "إنتاج بلدي" غير متوفرة في م
قدرة على توفير متطلبات اإلنتاج. كما أن معظم مربي التأخر سداد التجار يسبب أزمة مالية لمربي المواشي، وعدم  -

إضافة إلى تمكين  ،الصدمات غير المتوقعةتشكل ضمانًا لهم ضد الثروة الحيوانية يفتقرون للموارد المالية التي قد 
مكانية التطوير وتحسين إزم من األعالف أو بناء حظائر مالئمة مما يفرض قيودًا على تخزين ما يلمن المربين 

 ائر يخضع لتهديدات االحتالل ال سيما في تجمعات اليرزة والمالح وغيرها). ظهوامش الربح (علمًا بأن بناء الح
ة القيمة المضافة المستحقة استرجاع ضريب إمكانيةمما يحول دون  ،اإلنتاج والبيع ضمن آليات السوق غير الرسمي -

للمزارعين، كون معظم مدخالت هذا السوق (األعالف واألدوية) مستوردة وهذه المدخالت يتم تداولها ضمن  قانونياً 
آليات السوق الرسمي على مستوى التجار. أما شراء مربي الثروة الحيوانية فيتم عادة بشكل غير رسمي، كون مربي 

لعدم  إضافيًا نظراً  ، بالنتيجة فإن ضريبة القيمة المضافة تمثل عبئاً )مشتغل مرخص( صفة رسميةاألغنام ليس لهم 
 وغيرها.  واألدوية األعالف% على مشتريات 16السترداد ضريبة  إمكانيةوجود 

أن المعوق األساسي أمام مربي الثروة الحيوانية في  ،أحد أعضاء الجمعية التعاونية الزراعية في قرية العقبةأوضح  -
جمعات شرق طوباس هو قلة المراعي نتيجة منعهم من الوصول إليها من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية، وحرق ت

ومن ناحية أخرى  ،أسعار األعالف ن. يترافق هذا مع ارتفاعو منها المزارعالمراعي خالل موسم الرعي حتى ال يستفيد 
  اإلنتاج بشكل هائل على المزارعين. مما يزيد تكاليف ،مع ارتفاع أسعار األدوية وقلة األمطار

  
  الموضحة في الشكل التالي: لكاويمكن تلخيص المشاكل التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية وفق شجرة المش



 53

  لقطاع الثروة الحيوانيةل كا: شجرة المش3شكل 
 

 
 
  

  المؤسسات العاملة في المنطقة
 األمممجال تطوير القطاع الزراعي، حيث نفذ كل من برنامج تحظى المنطقة باهتمام عدد من المؤسسات التنموية في 

خالل السنوات األخيرة إضافة إلى مركز معًا للعمل التنموي، وجايكا اليابانية  ،FAO ،Care ،Oxfam ،اإلنمائيالمتحدة 
  من المشاريع في التجمعات السكانية كما هو موضح في الجدول التالي:  اً عدد
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  شاريع التطويرية): أبرز الم13جدول (
  

 التجمع
  المؤسسات التي نفذت 

 مشاريع في التجمع
 طبيعة المشاريع المنفذة

 العقبة

، حيث تم استصالح ما 2013-2012زراعية سنة  أراضٍ دعم مشروع استصالح  الحكومة النرويجية
 .دونم للزراعة 150يقارب 

 .دوالر 40,000لفة ، وبتك2015شراء أجهزة لمصنع األلبان سنة  اإلغاثة الزراعية
اليونيسف وبالتعاون مع محافظة 

 طوباس
 .كم خطوط داخلية فرعية 4كم خط مياه رئيسي، باإلضافة إلى  4تمديد 

UNDP -  ّارات مياه لجمع المياه فيه الستخدامها في الزراعة العمل على مشروع بناء عب
 والري.

ي ينتجها المصنع، توفير ثالجة كبيرة لتخزين منتجات األلبان واألجبان الت -
ألف دوالر. ما زال هذا المشروع بمرحلة اإلعداد والتحضير من  55وبتكلفة 

 .قبل الممول
 .دوالر ألف 118متنزه  -

 .)ألف دوالر 35( تشطيب مصنع األعشاب جمعية المسيحية الدوليةال

 المالح

 .خاليا شمسية لتوفير الكهرباء UNDPمؤسسة فلسطين الغد مع ال 
 .خاليا شمسية لتوفير الكهرباء أوكسفام

الجدار مؤسسات حكومية (الزراعة، 
 الحكم المحلي) ،االستيطان شؤونو 

  .االحتالل إجراءاتلتعويض المزارعين عن هدم المنازل وغيرها من  إغاثيةمشاريع 

 عين البيضا

UNDP  
  مؤسسة معاً 

  مؤسسة "كير"
UN/FAO 

CARE/ICARDA 

 .خزان ماء جوفي  -
 .ألغنامباتزويد األسر  -
 .مشتل جماعي -
 .تأسيس بيت تعبئة -
 .لجمع الحليب أوعيةتأهيل بركسات وتوفير أدوية وتوفير   -

جمعية عين البيضا 

 التعاونية الزراعية

تأسيس بيت تعبئة يستفيد منه جمعيتي عين البيضا وكردال. كذلك أعطيت  UN/FAO ال
ية في المشروع تقدر الجمعيتين سيارتا نقل مبردتين. وكان للمزارعين مساهمة مال

 أالف دوالر. 10ب 
 CARE)مشروع رواسي الذي يضم

ICARDA    وP.A.R.C 
توفير أدوية و استهدف دعم الثروة الحيوانية، فتم العمل خالله على تأهيل بركسات، 

 توفير أوعية "ستانلس ستيل" لجمع الحليب فيها. و بيطرية، 
 

OXFAM  الثروة الحيوانية من خالل إعادة تأهيل تدريب ومشاهدات، ودعم مزارعي ومربي
 .بركسات

UNDP  بناء حاووز لتجميع المياه القادمة من شركة "ميكروت اإلسرائيلية" وٕاعادة ضخها
 .للمزارعين بضغط وقوة أفضل من قوة ضخ الشركة نفسها

 بردال

UNDP   
  مؤسسة "كير"

  أوكسفام
  ألمانيةمؤسسة 

CHF 

  .ة مع كردالمشروع مشتل خضروات بالشراك
  .نظام ري وماكينة زراعة البذور للمزارعين

 .إنشاء خطوط ناقلة للمياه عن طريق لجان العمل الزراعي
  .2008شبكات ري عام 

 .خزان مياه بسعة ألف كوب إنشاء
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 التجمع
  المؤسسات التي نفذت 

 مشاريع في التجمع
 طبيعة المشاريع المنفذة

UNDP 
ACF 4متر وخطوط داخلية  400شبكة حديثة تم ترميمها وربطها مع خط ناقل بطول  الفرنسية 

 .مليون شيكل 2ي كم بتكلفة تقدر بحوال
مركز العمل التنموي معا والشؤون 

 االجتماعية
 رأس لكل أسرة). 12( بأغنامتزويد أسرتين  أيضا ،تزويد أسرتين بأبقار -
 بقاالت صغيرة. 3 إنشاء  -
 أسرة. 30إنشاء آبار لجمع المياه، بلغ عدد المستفيدين حوالي  -

 .ناقلةمياه، وخطوط بيوت بالستيكية، وبرك تجميع لل لجان العمل الزراعي
 .شق طرق زراعية ودعم المزارعين بأشجار نخيل وتوفير خطوط مياه ناقلة اإلغاثة الزراعية

جمعية األغوار الشمالية 

 التعاونية

 .مشتل خضراوات بالشراكة مع كردال األمريكية  CAREمؤسسة 
 .توفير نظام ري وماكينة زراعة البذور للمزارعين أوكسفام 
 .إنشاء خطوط ناقلة للمياه عن طريق لجان العمل الزراعي ألمانية مؤسسة 

CHF   2008إنشاء شبكات ري عام. 
UNDP إنشاء خزان مياه بسعة ألف كوب. 

جمعية  بردال إلنماء 

 الثروة الحيوانية

CHF  لقاحات وأدوية بيطرية، ودكتور بيطري، بذور لألعالف. 
 .إنشاء صيدلية أدوية بيطرية أريج

 كردال

)UNDP بالتعاون مع وزارة الزراعة (
ومحافظة طوباس، وبتنسيق من 

 المجلس القروي لكردال

كم خطوط  1.5دونم أراٍض زراعية، باإلضافة إلى تأسيس  100استصالح حوالي 
ناقلة للمياه الزراعية، وبناء عّبارة لتجميع مياه األمطار الستغاللها في الزراعة، 

 .ألف دوالر 170ع حوالي حيث بلغت تكلفة المشرو 
 .متر طرق زراعية وتأهيلها 800مشروع شق  مؤسسة جايكا اليابانية

UNDP   ألف دوالر، لتجميع المياه من شركة ميكروت  40بناء خزان مياه بتكلفة
 . 2015سنة  واستغاللها في الزراعة

الجمعية الخضراء 

 التعاونية الزراعية

 بردالزراعية مع جمعيات تعاونية  3التعاون مع ب ،دونم 2مشروع مشتل بمساحة  كير
 .وعين البيضا بتكلفة مليون شيكل

ونية زراعية موزعة على أرجاء الضفة الغربية. اتع 14تعاون بين هذه التعاونية و بالضفة أخرىتعاونيات 
حيث تسعى هذه التعاونيات لدعم معارض ومشاريع زراعية مثل شراء ثالجات، 

يد الخضار ومشتل مركزي لخدمة شريحة واسعة من المزارعين وٕانشاء محطة لتبر 
 في الضفة الغربية.

مشروع لتعبئة وتبريد الخضار والمحاصيل الزراعية األخرى التي ينتجها المزارعون  الحكومة الهولندية
األعضاء في هذه التعاونية، كذلك دعم إنتاج الزراعات قليلة المواد الكيميائية (في 

 170 ، بتكلفةد)، من اجل دعم التصدير الزراعي لهذه المنتجاتالرش والتسمي
 .دوالر ألف

 يرزةخربة 
SEBA  
ACF 

 .2012خاليا شمسية تم تركيبها ألغلبية المنازل سنة  -
ألف  90بتكلفة  ةإلى يرز كم من طوباس  4تركيب خط مياه بالستيكي بطول  -

 .شيكل
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  االقتصادية األخرى: القطاعات ثانياً 
حيث يعتبر القطاع الزراعي هو القطاع األساسي  ،جدًا في تجمعات شرق طوباس اً الحرفي والصناعي محدود النشاطيعد 

على بعض المنشآت المرتبطة بتصنيع األلبان أو األعشاب الطبية كما هو الحال هذه األنشطة وتقتصر  .لمعيشة السكان
الح واليرزة وكردال وبردال وعين البيضا. يوجد بعض في قرية العقبة، بينما ال توجد أية منشآت صناعية في خرب الم

المحالت التجارية لقضاء الحاجات االستهالكية البسيطة للسكان، حيث أن عدد السكان القليل في كل تجمع يحول دون 
  لحصول على حاجاتهم.لطوباس إمكانية إقامة متاجر. ويعتمد السكان بصورة أساسية على 

  

اقتصادية كبيرة في المنطقة نظرًا لقيود االحتالل. ويمكن إقامة بعض المنشآت الصغيرة  من الصعب جدًا إقامة منشآت
  للتصنيع الغذائي على شاكلة التعاونية في العقبة التي تصنع منتجات األلبان واألعشاب الطبية. 

  

شرق طوباس، مما سيوفر أو محددة تخدم التجمعات المختلفة في  منجرةكان هنالك اقتراح من رئيس مجلس العقبة بإقامة 
  فرص عمل لعدد من األشخاص ويرفع مستوى المعيشة.

  
هناك مقومات سياحية كامنة في المنطقة، تتمثل في إمكانية استغالل المناطق البرية والزراعية المفتوحة في إنشاء سياحة 

التي يفرضها على الرغم من التحديات  بيئية والتمتع بالبيئة الطبيعية الخالبة خاصة مع نهاية الشتاء وبداية فصل الربيع،
  ت ضخمة.ذلك ال يتطلب بالضرورة إقامة منشآاالحتالل، إال أن 

  
   لتجمعات شرق طوباس اإلقليميةثالثًا: التبادل االقتصادي والعالقات 

حتالل الاءات اسياسية وٕاجر التهديدات ومعاناة السكان من التتميز منطقة شرق طوباس بطابعها الزراعي النباتي والحيواني، 
 ،االهتمام على المستوى الوطنيبالمنطقة تحظى تفريغها من سكانها. يبرز ذلك ضرورة أن و المنطقة لمحاصرة تسعى التي 

  . المناطق المستهدفةتضعها على قائمة  من المؤسسات التنموية اً عدد كما أن
  

للمنتجات الزراعية  اً ة من حيث كونها مصدر فإن منطقة شرق طوباس تعتبر منطقة محوري ،على مستوى اإلنتاج الزراعي
 األسعارولعل انخفاض  الخصوص.ق في طوباس ونابلس على وجه المتنوعة، ومنتجات الثروة الحيوانية، التي تسوّ 

كما أن محدودية  .لتطوير القطاع الزراعي مستداماً  وهوامش الربح مقارنة مع تكاليف المدخالت واإلنتاج يمثل تهديداً 
  . على تطور هذا القطاع في منطقة شرق طوباس واألغوار عموماً  اً استراتيجي اً ياه تمثل خطر كميات الم

 

ترتبط تجمعات شرق طوباس بعالقات تجارية مع مركز المحافظة في مدينة طوباس ومع المحافظات األخرى، حيث 
لمنتجات الزراعية إلى المحافظات كما تقوم بتوريد الزراعي من طوباس ونابلس وغيرها. على مستلزمات اإلنتاج ا تحصل

مناطق كردال وبردال وعين البيضا منطقة تكتل  أناألخرى خاصة السوق المركزي للخضار في بيتا ونابلس، ويمكن اعتبار 
تجمعات المالح والعقبة واليرزة بصورة تعتمد إلنتاج الحيواني، بينما لمتماثل من ناحية اإلنتاج الزراعي النباتي وبدرجة أقل 

  كبر على اإلنتاج الحيواني. أ
  

انخفاض مستوى الدخل  وأيضاً عدد السكان، قلة بسبب  جداً  اً يعتبر استهالك السكان المحليين للسلع والخدمات ضعيف
األدوات الكهربائية) من المدن و األثاث، و يلجأ األهالي للحصول على احتياجاتهم من السلع (المالبس، حيث لألسرة، 

  ).وأريحاس األخرى (طوباس ونابل
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تمكنت قرية العقبة من استقطاب تمويل مكنها من إقامة مصنع صغير لأللبان وآخر لألعشاب المحاولة، سنوات من بعد و 
تعتبر تجربة قرية  .باإلضافة إلى مركز للمجلس القروي وقاعات لالجتماع والتدريب ومطعم وغيرها من المرافق ،الطبية

اره على مستوى التجمعات األخرى (ال سيما في اليرزة والمالح) كي يتم إحياء المنطقة يمكن تكر  العقبة قصة نجاح ونموذجاً 
من خالل تأسيس نواة للسياحة البيئية وحمايتها من خالل تثبيت حقوق السكان في إقامة المساكن وغيرها من المرافق. إن 

وعلى مستوى المؤسسات الدولية التنموية  ذلك ممكن من خالل حمالت التضامن وبلورة آلية للمتابعة المحلية والوطنية
  والحقوقية.

 



 58

 
  الفصل الخامس: الموارد المتاحة 

  
فــي قطاعــات الزراعــة مســتوى عـال نســبيًا علــى ت متعــددة ابوجــود القـوى العاملــة التــي تتمتــع بمهـار المبحوثــة التجمعــات  تتميـز

تتمتــع التجمعــات كمـا . عنصـر تميــز يمكــن التأسـيس عليهــا النباتيـة والثــروة الحيوانيـة، حيــث يمثـل وجــود المـوارد البشــرية التـي
دونم والتي يمكن التوسع فـي زراعتهـا فـي حالـة تـوفر مصـادر لميـاه الـري،  10,000زراعية تتجاوز مساحتها  أراضيبوجود 

لحيوانيـة، لكـن آبـار قديمـة. كمـا تتمتـع المنطقـة بمـوارد لتطـوير تربيـة الثـروة ا تأهيـلتـم حفـر أو  إذاوهذا األمـر ممكـن وعملـي 
ع ياالحتالل. كمـا يوجـد ينـاب إجراءات لمواجهةمين كميات كافية من المياه، والعمل الجماهيري والتضامني أكل ذلك بحاجة لت

إلـى  باإلضـافةزيتـون.  أشـجار، وخربـة جبـاريس التـي يوجـد فيهـا األردنيـةوعيون قريبة مثل عين الساكوت القريبة من الحـدود 
  ة لدير الالتين التي قد يصعب استغالها بسبب االحتالل.حمامات المالح التابع

  
 بـاألجواءسـياحية ذات طـابع بيئـي والتمتـع  أنشـطة إلقامـةللمناطق التابعة لهذه التجمعـات فإنهـا مالئمـة  للبيئة الطبيعية ونظراً 

وذلــك  ،لســياحي لهــذه التجمعــاتن التجمعــات تفتقــر لوجــود البنيــة أو المرافــق الســياحية لتعزيــز المركــز اأ إال .البريــة الهادئــة
ـــة  ـــةلغيـــاب االهتمـــام الحكـــومي واألهلـــي باســـتغالل بعـــض المـــوارد الطبيعي وغيرهـــا مـــن  اإلطاللـــةمثـــل المنـــاطق ذات  واألثري

  ذلك يصطدم بسياسات االحتالل في تلك المناطق.  أنرد. كما االمو 
  

منشآت في  إقامة إمكانيةا الزراعي من جهة، ولتعذر لطابعه صعوبة إقامة مراكز حرفية أو صناعية كبيرة في المنطقة نظراً 
مكنت تجمع  وٕانسانيةاالحتالل. إال أن عملية المواجهة ودعم مؤسسات حقوقية التي يفرضها للمعيقات  هذه التجمعات نظراً 

 رتكراينجح  قدقاعات ومطعم للمناسبات.  وٕاقامةالطبية  عشاباألومعالجة  األلبان إلنتاجالمنشآت بعض  إقامةالعقبة من 
نهائيا  ألهلهاتجربة العقبة في تجمع اليرزة وغيرها (تعاني اليرزة بشكل خاص من مضايقات االحتالل حيث ال يسمح 

، ويستخدم محيطها األشكالشكل من بأي لبناء فيها احاجة إنسانية لليرزة التي ال يسمح في تأمين  ،الحظائر) وٕاقامةبالبناء 
  ة التي تهدد السكان وتهدد الثروة الحيوانية فيها. للتدريبات العسكري وأراضيها

  
فكرة تنفيذ على ذلك مثال  .هناك فرص لتطوير تنفيذ مبادرات تستقطب الزائرين من المناطق المجاورة ومن أرجاء الضفة

لتحتية أنشطة ترفيهية ورياضية مثل ركوب الخيل ومسارات لركوب الدراجات ورياضة المشي، وهذا يتطلب تطوير البنية ا
وتخصيص أماكن لممارسة أنشطة رياضية مميزة. حيث يمكن أن يتم تدريب السكان المحليين على وسائل اإلدارة السياحية 

من خالل تسويق منتجاتهم وتوفير الخيول والدراجات وما شابه. إضافة إلى ترميم بعض المرافق القديمة مثل توليد الدخل و 
خيم للزوار مناسبة الستقبال الناس في مختلف المواسم، وٕانتاج مواد  وٕانشاءالمالح  القديم في يالمطحنة والفندق السياح

  إعالمية ترويجية للسياحة الريفية والطبيعية.
  

وذلك عبر إيجاد حلول  ،فإن مجموعة القرى المستهدفة تمتلك اإلمكانيات لتعظيم الميزة التنافسية للقطاع الزراعي أخيراً 
ن معالجة هذه المشاكل من شأنه إحداث تنمية كبيرة تنعكس بصورة سريعة على أ، حيث سابقاً شرنا لها أللمشاكل التي 

  .  سكان المنطقة وعلى االقتصاد الوطني عموماً 
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  الفصل السادس: قضايا واحتياجات التنمية االقتصادية للتجمعات

  
ل الزراعي، من خالل التحديث وزراعة أصناف االقتصادي أولوية االهتمام بزيادة إنتاجية العم-الواقع االجتماعييتطلب 

اإلجراءات إضافة للعديد من ذات قيمة اقتصادية ومن خالل التوعية وتقديم الدعم للمزارعين وتوفير حلول فعالة للتسويق، 
فإن االهتمام التي يجب المبادرة إليها نظرًا لكون غالبية الذين يعتمدون على الزارعة هم من الفئات المهمشة والفقيرة. وعليه 

هم في مكافحة الفقر وتوفير سبل العيش للعديد من ايسسينجم عنه ليس فقط أثار اقتصادية إيجابية بل و سبالقطاع الزراعي 
 المهمشة. الفئات

  
 ،كما يمكن البناء على الترابط بين قطاعي الزراعة والصناعة باتجاه المنتجات الزراعية ذات العالقة بالصناعة من ناحية

ر الصناعات المعتمدة على اإلنتاج الزراعي من ناحية ثانية، خاصة وأن هناك العديد من المنشآت والصناعات وتطوي
شركات حفظ وتبريد للخضار من أجل بيعها كمفرزات في على ذلك الفلسطينية الناجحة في المجاالت الغذائية. من األمثلة 

  تصنيع غذائي أخرى. غير موسمها، أو مصانع لرب البندورة والمخلالت وأصناف
 

  مشاكلهم من خالل اآلتي:يمكنه حل  هيعتقد المزارعون أن
توفير البنية التحتية الضرورية جدًا ال سيما الطرق التي تربط بين التجمعات المختلفة والطرق الرئيسية لطوباس، ال  -

. كما أن كردال وبقية التجمعات الكهرباءنقص و ة للمياه ظسيما خربة اليرزة التي تعاني من العزلة والتكاليف الباه
توسيع مشاريع الطاقة البديلة إلقامة محطة  تعاني من نقص البنية التحتية. كما أن ضعف الكهرباء (قد يكون ممكناً 

ن من إقامة أي نشاط حرفي وصناعي. إضافة إلى ربط المنطقة بخربة "جباريس" التي ) ال يمكّ االحتياجاتلتأمين 
 ن من استغاللها.ار الزيتون، حيث أن تسهيل الوصول إليها يمكّ يوجد فيها ثروة من أشج

تتحكم بالكميات  إسرائيليةتأمين مصادر كافية من المياه، حيث أن المناطق الزراعية تعتمد على المياه من مصادر  -
ا يصلها ما مليون كوب سنويًا بينم 6ما يقارب إلى (على سبيل المثال فإن مناطق كردال وبردال وعين البيضا تحتاج 

مثل اليرزة والمالح وغيرها  إليهاهناك تجمعات تعاني من عدم وصول المياه  آخريقارب نصف الكمية)، من جانب 
عتمد على التنكات ذات التكلفة العالية. وهناك ت)، حيث (اليرزة والمالح بحاجة لبئر كي يتم حل مشاكلها جذرياً 

، واستغالل مصادر اآلبارعلى استغاللها مثل حفر  حتالل قيوداً إمكانيات الستغالل مصادر المياه التي يضع اال
والمياه والتنسيق مع الجهات الراعية والبذور  األعالفوعيون مثل عين الساكوت. االستمرار في دعم المزارعين وتوفير 

اضيهم ومواصلتهم للواقع الزراعي في المنطقة من أجل تنميته وتحسينه ومما سيساعد في استمرار تمسك المزارعين بأر 
 الثبات عليها.

لمنطقة، ال سيما أماكن للجلوس والتنزه ومقاعد، وطرق ومضامير في اإقامة مرافق سياحية تمكن من تشجيع السياحة  -
استغالل البيئة الطبيعية في  أن"التركتورون" ورياضة المشي، وغيرها من المرافق، حيث ولركوب الخيل والدراجات 

 .للتنمية االقتصادية فيها األساسيةالمنطقة من المقومات 
لمنطقة حيث أن عمليات الوصول للمرافق الصحية في المراكز في اضرورة تأمين خدمات تعليمية وصحية متقدمة  -

 .الحضرية ليست ميسرة
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تحتاج التجمعات إلقامة مرافق إدارية (مقرات للمجالس والمؤسسات) وللخدمات العامة المختلفة ال سيما في مناطق  -
، والعمل على تمكين السكان من إقامة مرافق يرزةدال وكردال، كما يمكن العمل على ترميم بعض البيوت في خربة بر 

 للسكن ولتربية الثروة الحيوانية. كما ينبغي االهتمام بالجوانب الثقافية مثل تأسيس مكتبة وغيرها من المرافق الثقافية.
ارعين يعتمدون على خبرتهم بصورة أساسية، وال يوجد كفاءات علمية نقص الخدمات الفنية في المنطقة، حيث أن المز  -

 ن المزارعين من تنويع وتطوير منتجاتهم. يمكّ متقدم زراعية وٕارشاد 
 لتنسيق عملية التسويق والشراء الجماعي، وتأمين  أو تفعيل التعاونيات للمزارعينتأسيس  -
. سيساهم تفعيل الدور المؤسساتي للتعاونيات بحل جزء بشكل فردي األمر الذي يصعب تحقيقه من خالل المزارعين -

 .أساسي من مشكلة التسويق، حيث أن المنتجات الزراعية يمكن أن تسوق من خالل االئتالف الجماعي (التعاونية)
أن ُتشغل ناقالت مبردة لنقل المنتجات كما يمكن أن توفر هذه  اتبالنسبة للحليب ومنتجات األلبان يمكن للتعاوني

 بيع أكبر وربح أكثر.   نسبةتعاونيات معلومات وبيانات يمكن االعتماد عليها في عملية التسويق لتحقيق ال
كيفية استخدام األعالف المتعلقة بكثير من مشاكل التربية سواء التكثيف اإلرشاد والخدمات البيطرية حيث أن   -

اف واألساليب الحديثة للتربية، ممكن حلها عن طريق لألغنام أو زراعة المحاصيل الرعوية وٕادارة القطيع وتسمين الخر 
توفير خدمات بيطرية بشكل دوري وبسعر مخفض أو مجاني حيث تساهم الخدمات البيطرية و اإلرشاد بشكل عام. 

المقدمة في الحفاظ على الصحة العامة وصحة الحيوان على السواء من خالل رصد األمراض الوبائية والمشتركة 
بأدوية بيطرية فعالة تصرف  مستمر في هذه المناطق مدعماً بشكل دي. وتوفير إرشاد بيطري ووضع برامج التص

 للمزارعين بأسعار رمزية. 
تكاثر الحيوانات (على سبيل المثال التلقيح االصطناعي) وعلى كيفية زيادة التقنيات الخاصة بتدريب المزارعين على  -

اف نظرًا الرتفاع نسبة موت المواليد. إضافة إلى حمالت وبرامج عداد التوائم، وآليات العناية بالحمالن والخر أ
بها، إضافة إلى مراقبة األدوية والتأكد من سالمتها سواء في طرق القيام ممكن من الالتحصينات (التطعيم) التي 

 استخدامها أو فعاليتها.
يتم نقل الحليب  األحيانالكثير من توفير شاحنات مبردة لنقل الحليب إلى مصانع األلبان في المنطقة حيث انه في  -

وبهذه الطريقة لن تستمر المصانع بإمالء  ،في عبوات/حاويات غير مناسبة تكون معرضة للحرارة أو الهواء الطلق
مصانع أخرى لتسويق إنتاجهم من الحليب في جامعي الحليب بوجود خيارات أخرى أمام أسعارها، ألنها ستعي جيدًا 

 .اسبةبفضل وسائل النقل المن
توفير فرص لتدريب النساء على اإلنتاج البيتي لأللبان. وأيضا توفير تدريبات على عمل الصوف والنسيج كونها حرفة  -

معيشيًا وتنمية مقدرتها على العمل واالستفادة من الطاقات  األسريساهم ذلك في رفع مستوى  أنمهددة حيث يمكن 
 في األسرة. الغير مستغلة

اعية الوحيدة في الضفة زر أن المدرسة ال تخدم مناطق األغوار وشمال الضفة الغربية، حيثإقامة مدرسة زراعية  -
 أن منطقة الشمال واألغوار تعتبر منطقة زراعية من الطراز األول.بعلمًا  ،قضاء الخليل-الغربية موجودة في العروب

ع األعشاب الطبية ومصنع األلبان في مصن سهلة. تطويرفعالة و بصورة تأمين مراكز للتعبئة ومراكز لحفظ المنتجات  -
حيث أنه أمر حيوي لجميع لذلك  والتخطيطالعقبة، والعمل على دراسة جدوى إلنشاء مصنع ألبان في غور األردن 

 نتاج الحليب بشكل مستمر.كامل إسكان المنطقة ويمكن إنشاء المصنع في منطقة أريحا الستيعاب 
وٕاقامة منشأة إلنتاج الكمبوست من مصادر طبيعية بدون إضافة المواد تطوير آليات معالجة المخلفات الزراعية  -

  الكيماوية.
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  : منتدى التنمية االقتصادية المحليةالسابعالفصل 

 
مبدأ الالمركزية في تطوير التنمية االقتصادية الحكم المحلي للعمل وفق  ووزارةفي إطار توجهات الحكومة الفلسطينية 

منتدى تنمية  وٕانشاء، في المنطقة للعمل على مأسسة عملية التخطيط وتنفيذ التنمية المحليةالمبادرة  تالمحلية، جاء
وحدة التنمية االقتصادية المحلية  تأسيسإلى  إضافة)، أخرىاالقتصاد المحلي لمنطقة جورة عمرة (وقد يمتد ليشمل مناطق 

لألطراف ذات الصلة على  واإلشراف والتخطيط للتداول إطاراً المنتدى كجزء من بنية هيئات الحكم المحلي. سيشكل 
. حيث تمثل العالقة التنسيقية والتفاعلية بين واألهليوالوطني، سواء من القطاع الخاص والعام  واإلقليميالمستوى المحلي 

ي محرك عملية التنمية االقتصادية التي تبدأ بمفاعيل محلية يتسع نطاقها ليشمل المستوى الوطني ويؤد األطرافهذه 
والمتابعة بينما  واإلشرافيمثل مرجعية للتخطيط  أنلمنتدى المقترح ل يمكنتنمية اقتصادية وطنية.  إحداثتراكمها إلى 

ن إمن وحدات مجلس الخدمات المشترك ( وحدة التنمية االقتصادية التي قد تكون جزءاً  ة،يتولى مسؤولية المتابعة التنفيذي
يكون عنوان التنمية سيئات محلية إن لم يتوفر هيئة مشتركة. بذلك فإن المنتدى وجد) أو تكون وحدة متابعة بين عدة ه

التنمية  أطرافلشموله كافة  يكون اإلطار األكثر شمولية نظراً سالمحلية بالتنسيق والعمل المشترك مع الهيئات المحلية، و 
أو  اإلمكانياتوية شمولية تحول دون تفتيت االقتصادية، وبهذا يتم توجيه االستثمارات من الجهات المختلفة ضمن رؤية تنم

 تشتيت الموارد أو تضاربها أو عشوائيتها.  
  

ومتابعة التنفيذ  على مستوى المنطقة التنمويةبدور التخطيط التنموي  لالضطالع: يتم تأسيس المنتدى دور المنتدى أوًال،
عن المتابعة الفنية  خذ توصيات توجيهية ويكون مسؤوالً واالهتمام بأمور المشاريع واالستثمارات القائمة أو المستقبلية ويت

والمهنية لوحدة التنمية االقتصادية التابعة لمجلس الخدمات المشترك أو لمجموعة المجالس القروية والبلديات في المناطق 
 األدوار التالية لمنتدى التنمية االقتصادية: المؤلفالتقرير قترح يالمستهدفة. بناء عليه 

  
تقييم األوضاع االقتصادية المحلية من خالل منهجية تشاركية تفتح المجال للفعاليات االقتصادية والبلدية تشخيص و  -

 سنوات. 5- 3بين القضايا التنموية لدورة زمنية تتراوح  أهموغيرها، من اجل بلورة  واألهليةوالتنموية 
 وأصحابكومية وجهات التمويل التنموي صياغة خطة تنموية تنفيذية من خالل التشبيك والتفاعل مع الجهات الح -

   .المنطقة أولوياتفي النقطة السابقة والتي تمثل  إليهاالموارد المحلية بهدف االستجابة للقضايا التنموية المشار 
التصحيحية  واإلجراءاتمتابعة دورية (ربع سنوية أو نصف سنوية) لمجريات تنفيذ الخطط التنموية واتخاذ القرارات  -

 .نطاق المنطقة التنموية ضمنالمنضوية المحلي خالل التعاون الوثيق مع هيئات الحكم وذلك من 
 على السياسات والقوانين من خالل المشاركة في فعاليات الضغط والمناصرة (التي ستكون جزءاً  التأثيرالعمل على  -

الضغط  ألنشطةطلوب ن ذلك ضروري لمنح الزخم المأمن خطة التنمية) بالصفة االعتبارية والشخصية، حيث 
 .والمناصرة

 .مين الوصول لمصادر التمويل والمساهمة في بلورة تفاهمات وتطوير حزم مالية مناسبة للمستثمرينأالعمل على ت -
والتوجهات العامة، وتنظيم  باآللياتاالقتصاد على المستوى المحلي والوطني وربط المنطقة  أقطاببناء عالقات مع  -

، وتنظيم ندوات وفعاليات تتيح للمؤسسات األنشطةالمشاريع المحلية من خالل هذه  فعاليات للتشبيك وتمكين
 .وقضاياهم مع ذوي الصالحيات والخبرات أمورهموالمستثمرين مناقشة 
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ت المحلية ومشاريع القطاع آتقييم احتياجات المؤسسات والمشاريع وبلورة مبادرات لبناء قدرات المؤسسات والمنش -
 والتسويقية والمالية وتقنية المعلومات وغيرها من النواحي المهنية.  اإلدارية األمورذلك  يشمل أنالخاص على 

 .طارئة ذات عالقة بالتنمية المحلية أمورمناقشة  -
المؤسسات الحكومية والتنموية  أمامعلى تثبيته كهيئة تخطيطية واستشارية تنموية  والعملالعمل للمنتدى  أنظمةبلورة  -

 .وتعظيم استغالل الموارد يكيز الجهود في مجرى تنمو بهدف تر  واألهلية
مين أللوحدة، وت واألدائيةتنفيذية لمتابعة الخطط المختلفة، والمتابعة الفنية  كأداةتحديد بنية وحدة التنمية االقتصادية  -

  مستمر.  بشكل على بناء قدراتها  والتأكيدالدعم الفني واالستشاري لها، 
 

ذات الصلة  الوزاراتمن خالل المجالس القروية والبلدية ومديريات  المنتدى أعضاءيتم اختيار  عضوية المنتدى: ،ثانياً 
والهيئات الممثلة للقطاعات المختلفة مثل الغرفة التجارية واالتحادات الصناعية وممثلي القطاع الخاص وغيرها من الهيئات 

بصفتهم المهنية  األشخاصدور ومشاركة  أهمية أساسمة على تكون عملية االختيار قائ أنالتمثيلية المختلفة. وهنا ينبغي 
يضم عدد من  أن. عموما من خالل التجارب المختلفة والنقاشات فإنه يمكن للمنتدى أوال وبصفتهم االعتبارية ثانياً 

  منهم: األعضاء

 .مندوبين من دوائر البنية التحتية في مجلس الخدمات (الكهرباء والماء والطرق وغيرها) -
 .ثمرين من القطاع الخاص من القطاعات المختلفة في المنطقةمست -
 .ممثلين عن المؤسسات المالية المتواجدة في المنطقة أو في المحافظة -
 .ممثلين عن غرفة التجارة واالتحادات الصناعية المناطقية -
 .ممثلين عن وزارت الزراعة واالقتصاد والحكم المحلي والصحة والتعليم وغيرها -
 .لمحافظةممثلين عن ا -
 .ممثلين عن المؤسسات التنموية العاملة في المنطقة -
 .ة وغيرهاأممثلين عن المؤسسات المحلية الممثلة لقطاعات الشباب والمر  -
 .خبراء محليين من ذوي خلفيات وخبرات تنموية ومهنية ينضمون بصفتهم الفردية -
  ... آخرين -
 

المقترحين  األعضاءثم يتم التواصل وتكليف ذلك،  بشأنتم التوافق ، ويأعالهيتم تحديد المرشحين من قبل الجهات المقترحة 
 .لممارسة دورهم في المنتدى

  
الوحدة كي تضطلع بالدور التنفيذي لمتابعة الخطط المقترحة من منتدى  تأسيسيتم  وحدة التنمية االقتصادية: ،ثالثاً 

ائم بين خطط الهيئات المحلية وتوجيهات منتدى التنمية المحلية ومن قبل هيئات الحكم المحلي، بحيث يكون هناك تو 
وهيكليا لمجلس الخدمات المشترك أو ضمن اتفاق هيئات الحكم المحلي  إدارياً تكون وحدة التنمية تابعة  أنالتنمية، على 

أهم الوظائف التي يجب على وحدة تنمية االقتصاد المحلي القيام بها تشمل في حالة عدم وجود مجلس خدمات فعال. 
 بناء قواعد وأسس التنمية االقتصادية المحلية استراتيجيا على المدى البعيد التالي:ل
  
ومتابعة منتدى التنمية والتواصل  التفاعلوالتنسيقي في عملية التخطيط التنموي وذلك من خالل  اإلداريالقيام بالدور  -

 الصلة.مع المؤسسات التنموية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ذات 
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الهيئات  إليهااالقتصادي للمشاريع ومقترحات التطوير التي تبادر  األثرتقديم التحليالت االقتصادية والمالية وتقييم  -
 .المحلية

التنسيق مع الدوائر المختلفة في هيئات الحكم المحلي ويشمل ذلك كافة الوظائف المتعلقة بالبنية التحتية والخدماتية  -
 والعالقات العامة.

مركز للموارد  وتأسيسالمعلومات الالزمة لبناء قاعدة معلومات اقتصادية لتوفيرها للمستثمرين وتوجيه االستثمار،  جمع -
   .من خالل التفاعل مع منتدى التنمية االقتصادية األجنداتيتم تحديد  أنوالمعلومات التنموية في المنطقة، على 

لجدوى االقتصادية والعائد على االستثمار للمشاريع التنموية للقطاعات م الدعم الفني للمستثمرين في ميدان تقييم ايتقد -
 االقتصادية المختلفة، والعمل على تسهيل وصولهم لمصادر التمويل والدعم الفني.

مصادر لتمويل تنفيذ هذه  إيجادبلورة مقترحات مشاريع تنموية تترجم توصيات منتدى التنمية االقتصادية، والعمل على  -
 .المقترحات

العامة  ةيخدم الرؤية التنموي إطارالتنسيق مع المؤسسات التنموية الدولية والمحلية لتنفيذ مشاريع هذه المؤسسات في  -
 للمنطقة.

وتطويرها  متابعة تنفيذ الخطط التنموية المتبلورة من خالل منتدى التنمية وخطط هيئات الحكم المحلي، وتقييمها دورياً  -
 .بالتعاون مع منتدى التنمية

المستثمرين المحليين  أمام اإلجراءاتمتابعة الوزارات المختلفة والمحافظة وغيرها من الجهات الحكومية لتسهيل  -
 .والخارجيين وتوفير الخدمات والدعم الفني بصورة ناجعة

عامة الموارد ال لشراكات واستثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والعام إلقامة استثمارات واستغال إلنشاءالمبادرة  -
 ذات جدوى اقتصادية وتساهم في تحسين البيئة التنافسية.  آلياتضمن 

  .والمناصرة ومتابعة نتائجها قيادة وتنسيق حمالت الضغط -
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ملحق مؤسسات التنمية االقتصادية المحلية
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  قائمة طوباس
  

  قائمة البنوك
  

 المدير الفرع اسم البنك

 فلسطين بنك
 اإلقليمية/ مدير العالقات العامة/ ثائر حمايل اإلدارة اهللا رام

 منتصر قنازع طوباس
 احمد مخالفة /اإلدارة اإلقليمية/ مدير العالقات العامة رام اهللا بنك القدس

 نهاد حسين طوباس
 أصيل زكارنة /اإلدارة اإلقليمية/ مدير العالقات العامة رام اهللا البنك العربي

 رياض تميم طوباس

  
  
  

  سسات اإلقراضمؤ 
  

 المدير التنفيذي العنوان اسم المؤسسة

الشركة الفلسطينية لإلقراض 
 والتنمية (فاتن)

 أنور الجيوسي رام اهللا
 شكري جراعي طوباس

 سمير البرغوثي المكتب الرئيس/البيرة شركة اكاد للتمويل والتنمية 
 سالم خضيرات طوباس

 عز الطويل رام اهللا لتمويل متناهي الصغرلاإلبداع 
 ليث عالونة طوباس

  
  
  

  مؤسسات أهلية عاملة
  

 المدير التنفيذي العنوان اسم المؤسسة

 د. سامر األحمد الزبابدة اإلغاثة الزراعية
 سعادة ابو شيخة جنين اتحاد لجان العمل الزراعي

 انصاف ابو محسن طوباس جمعية المرأة للتنمية الريفية 
 سيما العيشة باسطو  جمعية التوفير والتسليف
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  مؤسسات ومديريات طوباس
  

 مسؤول المؤسسة المؤسسة

 المحافظ ربيح الخندقجي محافظة طوباس
 ثائر صوافطه الغرفة التجارية 

 مجدي عوده وزارة الزراعة 
 حسام الشاعر وزارة االقتصاد

 محمد عبد القادر وزارة العمل
 معن صوافطه منتدى التنمية االقتصادي

 غسان فقها الخدمات المشترك لألغوار مجلس
 عبد الكريم سعيد الحكم المحلي 

 جمال خورشيد المجلس الفلسطيني للتنمية االقتصادية
 فواز ابو دواس جمعية طوباس لتطوير الثروة الحيوانية

  جامعة القدس المفتوحة
 مرعي شواهنة المركز الفلسطيني لتنمية الثروة الحيوانية

 ف بني عودةالمهندس عاط

  
  
  

  الهيئات المحلية
  

  شرق طوباس
  

 المسمى االسم الهيئة

 رئيس المجلس عارف دراغمة مجلس محلي المالح
 رئيس المجلس الحاج سامي صادق العقبة واليرزة

 لجنة مشاريع مخلص مساعيد
 رئيس المجلس غسان فقهاء كردال

 رئيس مجلس قروي عين البيضا أبو حسين عين البيضا
 قائم بأعمال المجلس محمود صوافطة البرد

 محاسب محمد معزوز صوافطة
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  مؤسسات قاعدية
  

 بردال مدير عام جمعية األغوار الشمالية الزراعية أشرف علي صوافطة
 العقبة جمعية العقبة التعاونية الزراعية هشام حسني علي صبيح

 العقبة زراعيةجمعية العقبة التعاونية ال مؤمن محمود سليمان أبو محسن
 العقبة مصنع األعشاب الحاج سامي

 عضو نادي مصطفى محمود صادق صبيح
نادي العقبة 
 للوحدة واألمل

  
 
  

  شركات قطاع خاص
  

 المسمى االسم العنوان الشركة

 مدير الشركة محسن سنقرط طوباس شركة زادنا للتصنيع الغذائي
 مدير المصنع زرانطارق ابو خي طوباس شركة الخيزران لألعشاب الطبية

 مدير المشروع موسى دراغمة تياسير جنة عدن لألعشاب الطبية
 شركة الفرات الزراعية

 مالك ومدير المشروع موفق دراغمة طوباس
 شركة طوباس للتعبئة والتسويق الزراعي
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  مؤسسات اقتصادية على مستوى الوطن
  

  مؤسسات اإلقراض
  

 دير التنفيذيالم العنوان اسم المؤسسة

 ريم عبوشي المكتب الرئيسي/ رام اهللا اصالة للتنمية واإلقراض
 محمد ابو دلو المكتب الرئيسي / رام اهللا شركة ريف لتمويل المشاريع الصغيرة

 عالء ذيب رام اهللا صندوق التنمية الفلسطيني
  
  
  

  مؤسسات اقتصادية
  

 المدير/ة التنفيذي العنوان المؤسسة

 حنان طه يرةالب بال تريد
 نصر عطياني رام اهللا اتحاد الصناعات الغذائية

 عودة الزغموري رام اهللا اتحاد الصناعات الفلسطينية
 سعيد الخالدي د. رام اهللا نياتحاد الشاحنين الفلسطيني

 ماجد معالي رام اهللا جمعية رجال االعمال
 دعاء وادي البيرة منتدى سيدات االعمال

 ابتسام الحصري البيرة لسطينيصندوق التشغيل الف
  
  
  

  مؤسسات غير حكومية
  

 المدير العنوان المؤسسة

 خليل شيحة رام اهللا اإلغاثة الزراعية
 فؤاد ابو سيف رام اهللا اتحاد لجان العمل الزراعي

 عبد الرحمن التميمي رام اهللا نيمجموعة الهيدرولوجي
 دارين البيرة اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية

 نادية حرب رام اهللا ة الريفيةأجمعية تنمية المر 
 توفيق البديري البيرة صندوق تطوير البلديات
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  انشاء
  
  


