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 استكتاب أوراق

 

 مؤسسة الدراسات الفلسطينية

 المؤتمر السنوي

 ٢٠١٨ / نوفمبر يرين الثانتش 4 - 2

 فلسطين - رام هللا

 واقع ومستقبل "منطقة ج" واألغوار

 

وتيرة المبادرات واإلجراءات ارتفعت في اآلونة األخيرة 

 المستعمراتمناطق ضم  التي تهدف إلى السياسية اإلسرائيلية

 "ج "منطقةويتحدث كثيرون عن ضرورة ضم  .إسرائيلإلى 

عن ضم كامل الضفة الغربية.  هناك من يتحدثو ،واألغوار كلها

استفحال ور طويلة من تجذ  أعوام يأتي ذلك على خلفية 

وتشويه  ،االستعمار االستيطاني في الضفة الغربية والقدس

في  المستحِكم االنسدادفضالً عن  ،الجغرافي والسكاني ينالمشهد  

ة مستدامة للهيمنة االحتاللية عملية أوسلو وانقالبها إلى بني

القوى السياسية  مختلفسرائيلية، وعجز القيادة واإل

ا خلق بدائل عملية تتحدى هذ عنوالمجتمعية الفلسطينية 

 الواقع المتأزم وتخترق جدرانه.

ير على مص خطورةاألغوار ال يقل و "منطقة ج" ما يجري في لعل  و

"منطقة  عنيإذ ت ؛مما يجري في القدس ،القضية الفلسطينية

األغوار التواصل الجغرافي السيادي، وامتالك مفاتيح ج" و

، وتوفر ينالفلسطيني   ينالسيطرة على الحدود واألمن القومي  

الثروات الطبيعية الزراعية التي تشكل سلة الغذاء للمجتمع 

ال يأخذ  ،لألسف ورغم ذلكلكن الفلسطيني ودولته المستقبلية. 

 العمل الشعبي وال في ،التغطية المطلوبة فيحقه  الموضوع

 .والسياسي والتنموي المطلوب

 

طت مؤسسة الدراسات الفلسطينية الضوء في سل   ،٢٠١٢ سنة

وساهمت في  ،في األغوار األوضاععلى واقع  ،مؤتمرها السنوي

المؤتمر  لفت النظر إلى هذه القضية المصيرية، وغطت أوراق

مختلف جوانب الصراع الديمغرافية والجغرافية واالقتصادية 

لصمود الشعبي آليات ا إضافة إلىواألمنية واأليديولوجية، 

ات التنمية الوطنية. ولكن واقع مكانإوالمواقف الدولية و
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 رة والمتسارعة دولياً ستيطان والتطورات السياسية الخطاال

 ياليمينالتحالف عنجهية والتي عززت  ،ومحلياً  وإقليمياً 

يشوبه  وواقع العمل الفلسطيني الذي ؛الحاكم في إسرائيل

  اننا، يدفعةالنقص والتشتت وضعف الرؤي
 
إلى  ،خرىمرة أ

اختيار الموضوع لمؤتمر المؤسسة السنوي لهذا العام، لتغطية 

فق التحرك الممكن لقوى المجتمع أي المستجدات وتقص  

 ؛المدنية والرسميةو ،تيةالفلسطيني الشعبية والمؤسسا

 وللقوى الدولية المناصرة للقضية الفلسطينية.

 

 ٣٠٠ندعو جمهور الباحثين إلى المشاركة في مقترحات أوراق )

دناه ضمن أأحد الموضوعات واألسئلة المقترحة  بشأن ،كلمة(

 بعين االعتبار: ،دناهأخذ الجدول الزمني أعدة محاور. ونرجو 

 

 الجدول الزمني:

  .2018 / مايو أيار 28خر موعد لتسليم المقترحات: آ

/  أيلول 15موعد تسليم األوراق )في حال قبول المقترح(: 

 .2018 سبتمبر

 

 محور األوراق الخلفية – أولا 

 :األغوارو "منطقة ج" األوضاع الديمغرافية العامة لسكان -أ 

 وضاعاألمختلف وتصنيفات الالسكاني و توزيعال تغطية

 ،األغوارو "منطقة ج" ألهالي االجتماعية والتعليمية والصحية

 .شخص ٣٠٠,000يبلغ عددهم قرابة  نالذيو
 

هيمنة ال حال تناول أوضاع السيطرة على الحيز: –ب 

سياسات و؛ على األرض والحيز عموماً  االستيطانيةاالستعمارية 

التنظيم الخانقة التي تتبعها القوة المحتلة تجاه التجمعات 

اقتالعهم؛ محاولة السكانية الفلسطينية لمحاصرة وجودهم و

 المناطق الفلسطينية. جميع فيوتأثير ذلك 
 

 الموارد المائية والبيئية ومصادر الطاقة المتجددة: –ج 

الموارد المائية والبيئية )المحميات الطبيعية  تناول

 ،األغوارو "منطفة ج" ومصادر الطاقة المتجددة في ،وغيرها(

االستيطان وسلب االستعمار ووكيف يجري استغاللها لخدمة 

 المواطن الفلسطيني مقومات الوجود والصمود.

 

ومقوماتها السياسية والقتصادية  المستعمرات – ثانياا 

 والديمغرافية
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 وخصوصاً  ،لطالما بر رت إسرائيل :البعد األمني الستراتيجي –أ 

ه ضرورة على أن االستيطان  االستعمار  و ،في حقبة حزب العمل

 أمنية ووجودية، فما مكانة هذا االدعاء في ظل التطورات

ما هي واإلقليمية الحاصلة؟  استراتيجية - التقنية والجيو

 ؟األمنية على الفلسطينيينأدوات ووظائف السيطرة 
 

 كيف ينهب لالستيطان:لالستعمار / المقومات القتصادية  –ب 

االستيطان الموارد القومية الفلسطينية ويستغل  االستعمار /

كيف يتهرب من الرقابة الدولية ومحاوالت والطاقة العمالية؟ 

كيف يمكن وفي السوق األوروبية؟  ،على األقل ،محاصرة بضائعه

 لية؟عان تكون أكثر فأللمقاطعة 
 

ما هو المنطق وما هي التصورات  :الضغط نحو الضم –ج 

 القوى السياسية اإلسرائيلية مختلف المستقبلية التي تدفع

مناطق فلسطين ل يالكل الجزئي و/أو ضمالبالدعوة إلى 

ما هي التصورات اإلسرائيلية تجاه و؟ ١٩٦٧ سنةالمحتلة 

 ؟هي الردود الفلسطينيةوما  الفلسطيني الوجود

 

 المواجهة السياسية والقانونية والدعم والمناصرة – ثالثاا 

 ةقانونيال ما هي األدوات :الفلسطينية االستراتيجي –أ 

الفلسطينيون ضد  ان يوظفهأيمكن  ة والشعبية التيسياسيوال

هل يقوم ؟ الزاحف الضم وخطواتاالستيطان االستعمار / 

هل ووسعهم في هذا المجال؟ في الفلسطينيون بفعل كل ما 

عليهم المجازفة بالوضع القائم والذهاب إلى المواجهة 

 المستوى السياسي واألمني والقانوني؟العلنية على 
 

كيف  :لألغوارلـ "منطقة ج" والوضع القانوني الفلسطيني  –ب 

 ن يعيدوا تعريف هذه المناطق قانونياً أ للفلسطينيينيمكن 

كيف يمكن مواجهة الواقع و ؟وقيوده أوسلواتفاق إطار  خارج

 ؟القانون الدوليآليات  الحالي عبر توظيف

ها ضمن ،مؤسسات دولية عديدة أدتلقد  المناصرة الدولية: –ج 

 أدواراً أيضًا، لالتحاد األوروبي مؤسسات تابعة لألمم المتحدة و

ما هو واقع هذه  .األغوارو "منطقة ج" مة في مناصرة سكانهم

 االستفادة اتما هي إمكان؟ وما هي إنجازاتهاوالمناصرة؟ 

 منها بصورة أكبر؟

 

فق التنمية أالصمود المجتمعي والمؤسساتي و – رابعاا 

 الدفاعية

بعها ما هي آليات الصمود التي يت   الوجود والصمود: –أ 

ما هي الدروس والعبر التي يجب واألهالي في هذه المناطق؟ 

حاكى ن ت  أوما هي الخطوات التي يجب  ؟من تجاربهم ستقىن ت  أ
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المجتمع صمودهم من قبل باقي مكونات لتعزيز  ،من واقعهم

 الفلسطيني األهلي والمدني والرسمي؟
 

 :للمستوطناتللمستعمرات /  الهيمنة والتبعية القتصادية –ب 
جدار حديدي  خلفاالستيطان لم ينشأ  االستعمار/ نفي أال شك 

فقط، بل هو جزء من بنية استغالل وهيمنة اقتصادية وتجارية. 

المستوطنات قوى العمل الفلسطينية؟  المستعمرات / كيف تستغل

 وكيف تنفذ إلى السوق الفلسطينية؟ وما هي سبل مواجهتها؟
 

ما هو دور  دور المؤسسات المدنية والرسمية الوطنية: –ج 

ما والمؤسسات الفلسطينية التابعة للمجتمع المدني والرسمي؟ 

ن تخرج هذه المؤسسات من أهي مكامن التقصير؟ وكيف يمكن 

األفكار القديمة لتخترق الفجوة واالنقطاع عن الواقع صندوق 

 األغوار؟"منطقة ج" و في
 

رغم  :فقار والتنمية المستدامةبين اإل القطاع الخاصدور  –د 

للمستوطنات على الموارد للمستعمرات / السيطرة الهائلة 

 .الطبيعية في األغوار، ثمة فسحة مفتوحة لالستثمار الفلسطيني

أداة إلفقار األهالي وزيادة  هوهل وما واقع هذا االستثمار؟ 

األغوار و الـ"منطقة ج" الفجوات الطبقية وإخراج الثروات من

 كيف يمكن لهذا االستثمارو خارجية؟إلى مصالح خاصة في مراكز 

ينتظم على نحو يعود بالفائدة التنموية المستدامة على ن أ

 ؟المجتمع وموارد البيئة الفلسطينية

 

الرجاء تقديم المقترحات حول أحد المحاور والموضاعات أو 

أيار  ٢٨قبل موعد conference-ijs@palestine-studies.org أكثر الى 

 كلمة. 500إلى  300. على أن تكون المقترحات بحدود ٢٠١٨


