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  الملخص

األغـوار الفلسـطينية   االستيطانية في  إسرائيلتأثير سياسات إشكالية  تعالج هذه الدراسة

 المالح والمضارب البدوية في األغوار الشمالية التابعة لمحافظة طوباس داً في منطقةوتحدي

، لتناقش أحد أبرز مـواطن الصـراع بـين الجـانبين     لمنطقةعلى الوضع االقتصادي ل

، فالفلسطينيون أصحاب الحق األرض، والمتمثل في السيطرة على واإلسرائيليالفلسطيني 

 اإلسرائيليةالقانوني في األرض يعانون من سياسات متواصلة ومنظمة من قبل الحكومات 

ع االستيطاني في الضفة الغربية المتعاقبة من حيث الطرد والتهجير، وذلك لخدمة المشرو

تسليط  إلىهدفت الدراسة لذلك  .1967عموماً وبمناطق األغوار خصوصاً منذ نكسة عام 

لفلسطين، مع التركيز  اإلسرائيليالضوء على السياسات االستيطانية عبر مراحل االحتالل 

ان األغـوار  ، لمعرفة أبعاده االقتصادية على سـك في األغوار الفلسطينية االستيطانعلى 

   .وأرضهم، وما يترتب على ذلك من آثار على مختلف مجاالت حياتهم

كمدخل علمي  وإطارها النظري، ة ومنهجيتها البحثيةعرض مقدمة الرسالبداية الدراسة تُو

  .كي ال تنحرف عن مسارها، واألهداف التي تسعى لتحقيقها يساعد في توجيهها

 آليـة  كمـا يسـتعرض    ،في فلسطين اإلسرائيلييطان ياسة االستسيتناول  ولالفصل األو

الضفة الغربيـة حتـى   منذ احتالل  تحرك االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية

عنـى  وما يرافق ذلك من إقرار العديد من المشاريع االسـتيطانية التـي تُ   يومنا الحاضر،

نون القا تيطان في إطارإضافة للرؤية القانونية لالسالفلسطينيين،  يباالستحواذ على أراض

  .الدوليةوالقرارات 



  ذ

 

، حيـث  الحمنطقة الميطان في األغوار وخاصةً يتم نقاش طبيعة االست وفي الفصل الثاني

سياسات  باإلضافة إلى أوصال الضفة، الهادفة لتقطيعو اإلسرائيلية فيهما ساتالسياتناول ي

 أيضاً، واالستيطانية لسياساتغوار الشمالية في مواجهة االفلسطينية وسكان األ مؤسساتال

ومنطقـة  في األغوار تناول اآلثار التي ألحقها االستيطان بالواقع االقتصادي الفلسطيني ي

نميـة  التو ،على الواقع االجتماعي للسكانذلك من انعكاس  وما ينجم عن، المالح الدراسة

  .هم في قيام دولة فلسطينيةيما حقّس السياسية وحقوقهم

 نـذ م مستقبل األغوار االقتصادي في ظّل استمرار الصـراع  بحث في ونهاية المطاف ن

 إسـرائيل ، للتعرف إلى أين تتجه األغوار في ظل استمرار 1948اشتعاله في نكبة عام 

، وحرمان الفلسطيني من استغالل أرضه لما تشكله األغـوار  ةاالستيطاني هاحدودبتوسيع 

وما يترتب على ذلك  ،الموازنة الفلسطينية من مفتاح للتنمية المستدامة، وتخفيف العجز في

سـواء   ع الفلسطيني من أرضهالناجمة عن حرمان المزار اإلشكالياتمن حّل العديد من 

العاملة، وتجمع تلك المعطيات لصالح تنميـة االقتصـاد    األيديعلى القطاع الزراعي أو 

السـتثمار والتنميـة   المحلي نتيجة تفعيل عمليـات ا  اإلنتاجالفلسطيني برفع قيمة إجمالي 

  . باألغوار

في الدراسة لكتابة استنتاجات وتوصيات بنقاط لنمر عنها بشكل سريع،  وفي الختام لن نسع

سياسات إسرائيل االستيطانية وأثرها علـى اقتصـاد   عنوان الدراسة تساؤل لإلجابة عن 

كن الخروج بـه  نتاج ما يمالست القارئتحفيزاً لدى الدراسة بل ستشكل ؛ األغوار الشمالية

يات والمعلومات التي سـيتم  من خالل المعطعن طريق فتح آفاق التفكير ية من نتائج فرد
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سـلبية  اقتصادية ، وما يترتب عليها من آثار باألغوارعرضها عن السياسات االستيطانية 

اليومي في  اطق وحياتهم، نتيجة استمرار عمليات التهجير شبهتنعكس على سكان تلك المن

لتفريغها من إسرائيل  تتجه في ظل سعيإلى أين األغوار  :تساؤلالعقل لللذي يثير االغور 

  .سكانها وتهويدها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


