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Introducción

El Valle del Jordán, es una fértil franja de tierra ubicada en las 
orillas del Rio Jordán entre el Mar de Galilea y el Mar Muerto, 
que históricamente ha representado una fuente esencial de 
recursos para Palestina, incluyendo su importancia para el 
comercio, agricultura y peregrinaje. Luego de la Nakba de 1948, 
una sección del Valle del Jordán paso a control israelí (entre el 
Mar de Galilea y Beisan). El resto es reconocido hoy como parte 
del ocupado Estado de Palestina, que comienza desde Beisan 
hasta la parte de Palestina del Mar Muerto, que constituye 52 
kilómetros de sus costas. Desde el comienzo de la ocupación 
de 1967, Israel ha cometido graves violaciones a los derechos 
humanos y nacionales del pueblo palestino para el beneficio de 
su ilegal empresa colonial; para principalmente prevenir el acceso 
a los palestinos y desplazar forzadamente a miles de palestinos 
desde su tierra. 

Esquemas de Anexión Israelíes 

Los intereses coloniales israelíes están dirigidos estratégicamente 
a áreas de la Ribera Occidental, algo evidente desde los primeros 
mapas de anexión propuestos, incluido el denominado Plan 
Alon1 (1967), el plan Sharon2 (1977), y el plan Drobles3 (1978). 
En suma, esos planes apuntan a imponer soberanía israelí sobre 
Jerusalén y sus alrededores así como sobre el Valle del Jordán. 
Desde 1967, sucesivos gobiernos israelíes han ejercido cada 
esfuerzo posible para implementar esos planes, lo que ha creado 
una realidad de anexión “de facto”. En un paso de transición 
a una anexión “de jure” el 20 Parlamento Israelí (Knesset) 
hizo, durante su periodo (2015-1019), propuso más de sesenta 
proyectos relativos a la anexión.4 Un proyecto específico tuvo 
lugar en Mayo del 2015 proponiendo aplicar la ley israelí y su 
jurisdicción sobre el Valle del Jordán.5   

El Plan de Trump es basado en esos esquemas. Endorsa el plan 
de Israel de anexar más tierras ocupadas palestinas al permitir 
que Israel asuma soberanía sobre más del 30% de la Ribera 
Occidental6, la mitad de ella en el Valle del Jordán.  

La Empresa Colonialista Israelí 

Por más de cinco décadas, Israel, la potencia ocupante, ha 
alterado el carácter de la tierra de Palestina ocupada. Se estima 
que más de 690,000 colonos ilegales7, que fueron ilegalmente 
transferidos a Palestina ocupada, hoy viven en más de 200 
asentamientos e instalaciones coloniales – claramente definidos 
como un crimen de guerra bajo el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal International. Se estima que el 46% de la Ribera 
Occidental ocupada a Palestina se encuentra bajo control 
completo de la ilegal empresa colonial Israelí. Para impedir el 
acceso y movimiento palestino, Israel ha instalado cientos de 

1  http://www.passia.org/maps/view/21
2  https://www.btselem.org/download/200205_land_grab_eng.pdf
3  Ibid
4  Yesh Din, Annexation Legislation Database,  https://www.yesh-din.org/en/legislation/
5  Formal name of bill: Jordan Valley Bill 577-2015; https://www.yesh-din.org/en/legis-
lation/
6 https://www.nytimes.com/2020/01/28/world/middleeast/israel-west-bank-annex-sover-
eignty.html
7  Israeli Violation Report 2019, Settlement and Wall Resistance Commission

puestos de control militares y construido su Muro de Anexión, 
que divide aún más el paisaje palestino en enclaves separados 
entre sí. Para consolidar ese control sobre la tierra palestina, Israel 
ha declarado vastas zonas como “tierra estatal”, zonas militares 
cerradas, zonas de tiro, reservas naturales y parques nacionales. 
En el Valle del Jordán, Israel designa el 54% del área para zonas 
militares cerradas y tierra estatal, así como 22% para reservas 
naturales.  

La Anexión De Facto Israelí del Valle del 
Jordán 

El Valle del Jordán representa el 28.5% del ocupado Estado de 
Palestina (1,600 km2). Aproximadamente el 92% del Valle del 
Jordán se encuentra cerrado para los palestinos, lo que ha tenido 
un efecto directo en la reducción de la población indígena 
palestina en la zona desde aproximadamente 250,000 antes 
de la ocupación israelí, a aproximadamente 80,000 el 2017 
— menos de un cuarto de ellos viven en la zona definida por 
Oslo como C.8 En zona C, que constituye el 60% de la ocupada 
Ribera Occidental de Palestina, inversiones y construcción están 
restringidas e incluso prevenidas, permisos son prácticamente 
imposible de obtener, y los palestinos continuamente enfrentan 
amenazas de demoliciones de sus hogares y transferencia forzada.  

En estos momentos hay 37 asentamientos ilegales israelíes en 
el Valle del Jordán (incluyendo siete instalaciones coloniales o 
“puestos de avanzada”), que una población total de alrededor 
de 11,000 colonos ilegales que explotan el 15.5% del Valle del 
Jordán. Zonas construidas y agrícolas palestinas equivalen a un 
8.5% del Valle del Jordán, donde los palestinos se les permite 
cultivar solo un 4% de la Zona C en esa zona – junto a las 
restricciones adheridas de falta de acceso al agua, importación de 
materias primas, y severas restricciones a las exportaciones, para 
poder aumentar la dependencia palestina en Israel de forma tal de 
mantener sus políticas coloniales. Israel extiende su control sobre 
le Valle al incentivar la ilegal explotación comercial de grandes 
franjas de tierra por compañías israelíes, al mismo tiempo que 
previene el acceso de la población indígena palestina. 

Explotación Israelí del Valle del Jordán 

La política sistemática de la potencia ocupante en el Valle del 
Jordán está basada en la desposesión de los palestinos mientras 
se pavimenta el camino para la explotación de la tierra y los 
recursos naturales por la empresa colonial. 

El Mar Muerto, una maravilla natural de la humanidad, es un 
ejemplo. No es solo una de las principales destinaciones turísticas 
en el área, sino que también es rico en minerales (potasio, 
bromo, magnesio y sal). Israel ha explotado minerales del Mar 
Muerto para su beneficio, incluyendo en la industria cosmética 
generando millones de dólares de esas lucrativas industrias. De 
acuerdo con el Banco Mundial, Ahava, la compañía cosmética 
israelí, “genera ganancias anuales de alrededor de US $150 
millones”.9 A través de las playas, Israel construyó hoteles y 

8  https://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/04/JordanValleyEng.pdf 
9 World Bank (October 2013) “Area C and the Future of the Palestinian Economy” 
available   at http://documents.worldbank.org/curated/en/137111468329419171/text/
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resorts mientras no permita a los palestinos de poder desarrollar y 
explotar sus costas del Mar Muerto. 

Independiente de las limitaciones israelíes, el Valle del Jordán 
contribuye alrededor de 100 millones de dólares al PIB palestino, 
dando empleo a miles de trabajadores en el sector agrícola. Las 
pérdidas económicas debido a las políticas de restricción israelíes 
han llegado a los US$3.4 billones.10 Esas restricciones incluyen 
restricciones de movimiento y construcción, prohibición de abrir 
caminos agrícolas, instalación de cañerías de agua, transporte de 
agua para irrigación y ganado.  

En Foco: Agua en el Valle del Jordán

El agua es un sector crítico para construir un estado, que requiere 
como prioridad la creación de un plan maestro nacional de agua y 
el desarrollo de redes de infraestructura. Israel no solo niega a los 
palestinos su justa parte del agua, estimada en aproximadamente 
250 Millones Metros Cúbicos (MMC) anuales, sino que también 
niega a los palestinos de su derecho de desarrollar sus recursos 
acuíferos, como los manantiales de Fashkha para revivir el Valle 
del Jordán. 

Israel ha logrado dañar el nivel del agua del Mar Muerto 
desviando ilegalmente el río Jordán, provocando su reducción. En 
sus continuos intentos de expulsar a los palestinos de sus tierras, 
Israel también ha privado a los palestinos de su derecho a acceder 
al río Jordán y al Mar Muerto. La anexión “de jure” afianzará y 

AUS-29220RWPLAC0EVISION0January02014.txt
10 http://documents.worldbank.org/curated/en/137111468329419171/pdf/AUS29220RE-
PLAC0EVISION0January02014.pdf

consolidará la privación de los palestinos de su derecho de acceso 
al agua y de su estado ribereño en la cuenca en su conjunto.

En cuanto a las aguas subterráneas, Israel, de acuerdo con 
los Acuerdos de Oslo, bombea 40 MMC de agua del acuífero 
oriental. Israel proporciona 32 MCM de los 40 MMC totales 
de agua bombeada del acuífero Oriental a los colonos ilegales 
en el Valle del Jordán, además de lo que se pone a disposición 
de estos colonos ilegales de las aguas tratadas. Los 11,000 
colonos ilegales en el Valle del Jordán consumen alrededor de un 
tercio de la cantidad total de agua asignada a los 3 millones de 
palestinos en la Ribera Occidental. Una familia palestina gasta, 
en promedio, el 8% de su gasto mensual en la compra de agua, en 
comparación con el promedio mundial del 3,5%. En ciertas áreas 
bajo control israelí, los palestinos se ven obligados a depender 
del agua tanqueada, que puede costar hasta un asombroso 50% 
de sus gastos mensuales. Israel también restringe el desarrollo 
palestino de sus recursos hídricos existentes (perforación de pozos 
y rehabilitación de pozos, redes y embalses). Además, el fuerte 
bombeo de los pozos israelíes ha llevado a la disminución del agua 
e incluso ha secado muchos de los pozos palestinos que existían 
antes de la ocupación de Israel.

La Importancia del Valle del Jordán para el 
Estado de Palestina

El Valle del Jordán es la mayor reserva territorial de la Ribera 
Occidental, conocida como la canasta alimenticia de Palestina. 
Es la única frontera terrestre entre Palestina y Jordania, donde 
además pueden existir otros puntos de ingreso. El Valle del Jordán 



ofrece además a Palestina la posibilidad de desarrollar y exportar 
una serie de productos agrícolas con una extensa área territorial 
disponible y con importantes recursos acuíferos.  Además, su 
microclima permite la cosecha de frutas y verduras varias veces al 
año. El Valle del Jordán es un área única que ofrece oportunidades 
en prácticamente todos los mayores sectores. Es una parte 
vital del Estado de Palestina, y tiene un gran potencial para el 
desarrollo agrícola e industria además de incluir una serie de sitios 
arqueológicos y de peregrinaje cristiano (que se encuentran bajo 
control total de las autoridades de la ocupación israelí generando 
millones de dorales en ganancias). El carácter único del Valle 
del Jordán se basa en su altitud y clima, sus condiciones para 
la agricultura durante todo el año con suelos fértiles y grandes 
recursos acuíferos.   

El valle del Jordán es una fuente líder de productos agrícolas 
orientados a la exportación y de alto valor. El valor de las plantas 
producidas por km2 en esta región es el más alto en la Ribera 
Occidental, casi 4 a 10 veces más que el de otras gobernaciones. 
El Valle del Jordán, la proximidad a las fronteras internacionales 
con Jordania y la potencialidad del Mar Muerto, muestra un alto 
potencial para el desarrollo futuro.

Responsabilidad Internacional: Acciones 
Concretas para Detener los Planes de 
Anexión Israelíes. 
 
	 Formalizar y fortalecer Formalizar y fortalecer las pautas que 

advierten a las empresas de los riesgos legales, políticos y de 
reputación de cualquier actividad comercial que permita, 

facilite o se beneficie de la construcción y el crecimiento de 
los asentamientos israelíes. Esto incluye pautas de turismo 
dados los importantes recursos arqueológicos y turísticos en 
el área, como el Sitio del Bautismo (Al Maghtas), el Mar 
Muerto y Qumran, entre otros. 

	 Trabajar con las empresas de vuestros mercados para 
asegurarse de que no sean cómplices de la colonización 
Israelí. Las empresas que figuran en la base de datos de las 
Naciones Unidas deben dirigirse específicamente a través de 
sus gobiernos para cumplir con sus obligaciones legales.

	 Asegurar que los países estén en línea con las resoluciones 
de Naciones Unidas, especialmente la resolución 2334 
del Consejo de Seguridad “distinguir, en sus relaciones 
relevantes, entre el territorio del Estado de Israel y los 
territorios ocupados desde 1967.” 11 

	 Poner fin a cualquier acuerdo que de tratamiento de 
impuestos preferenciales a Israel que incluyan productos 
de los asentamientos. En vez de impulsar el desarrollo 
económico de las colonias, tomar pasos para que fondos 
públicos no beneficien a las colonias. 

	 Prohibir todos los productos y servicios de las colonias. 
	 Terminar con todos los beneficios gozados por colonos 

israelíes por parte de la comunidad internacional, incluyendo 
las exenciones de visados. 

	 Hacer responsable a Israel por sus continuas violaciones de 
los derechos humanos y nacionales del pueblo palestino, 
incluyendo la imposición de sanciones, para terminar con 
la ocupación israelí y lograr la independencia del Estado de 
Palestina sobre la frontera de 1967 con Jerusalén Oriental 
como su capital. 

11  https://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf
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الــعــربــيــة

املقدمة
غور األردن هو قطاع من األراضي اخلصبة يقع على ضفاف نهر األردن بني بحر 
اجلليل والبحر امليت، وهو يعد تاريخياً مصدر دخل أساسي لكل فلسطني التاريخية، 
وميثل أهمية بالغة بالنسبة للتجارة والزراعة واحلج إلى أماكنه املقدسة. بعد نكبة 
اجلليل  بحر  )بني  إسرائيل  أصبح حتت سيطرة  األردن  غور  من  1948، جزء  عام 
يبدأ  اليوم كجزء من دولة فلسطني احملتلة، والذي  بالباقي  يُعترف  بينما  وبيسان( 
من  كيلومتراً   52 يشكل  والذي  امليت،  البحر  من  فلسطني  نصيب  إلى  بيسان  من 
جسيمة  إنتهاكات  إسرائيل  إرتكبت   ،1967 عام  يف  إحتاللها  بداية  منذ  شواطئه. 
اإلستيطان  مشروع  لصالح  اإلنسان  وحقوق  الفلسطيني  للشعب  الوطنية  للحقوق 
اإلستعماري غير القانوني، وذلك ملنع الفلسطينيني بشكل أساسي من احلصول على 

مواردهم ومقدراتهم وتشريد اآلالف منهم قسراً من أراضيهم.

مخططات الضم اإلسرائيلية
الضفة  يف  إستراتيجية  مناطق  إلى  اإلسرائيلية  اإلستعمارية  املصالح  توجيه  مت 
الغربية، والتي كانت واضحة حتى يف خرائط الضم املقترحة منذ زمن بعيد، مبا 
يف ذلك خطة ألون1 لعام )1967( وخطة شارون2 لعام )1977( وخطة دروبلز3 لعام 
)1978(. إجماالً، تهدف هذه اخلطط إلى فرض السيادة اإلسرائيلية على القدس 
املتعاقبة  اإلسرائيلية  احلكومات  بذلت   ،1967 عام  منذ  األردن.  وغور  ومحيطها 
الفعلي  الضم  من  واقعاً  خلقت  والتي  املخططات،  تلك  لتنفيذ  املمكنة  اجلهود  كل 
بحكم األمر الواقع. ولكن يف خطوة إنتقالية نحو الضم القانوني، طرحت الكنيست 
60 مشروع  من  أكثر   ،)2019-2015( من  واليتها  فترة  العشرون إلسرائيل، خالل 
قانون حول الضم4. وقد إقترح مشروع قانون محدد حول الضم يف أيار/مايو 2015 

تطبيق القانون والسلطة القضائية اإلسرائيلية على غور األردن5.

إستندت خطة ترامب على مخططات الضم هذه، وأيدت إسرائيل يف ضم املزيد من 
األراضي الفلسطينية احملتلة من خالل السماح لها بتوسيع سيادتها على 30٪ من 

الضفة الغربية6، نصفها هو غور األردن.

مشروع اإلستيطان اإلستعماري اإلسرائيلي
ألكثر من خمسة عقود، غّيرت إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، طابع األرض 
غير  مستوطن   690.000 من  أكثر  أن  إلى  التقديرات  تشير  حيث  الفلسطينية، 
قانوني7 مت نقلهم بشكل غير قانوني إلى فلسطني احملتلة، و يعيشون اليوم يف أكثر 
من 200 مستوطنة ووحدة إستيطانية إستعمارية – ما يشكل جرمية حرب موصوفة 
ومحددة بوضوح مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. كما تشير 
الكاملة  السيطرة  حتت  تقع  احملتلة  الغربية  الضفة  من   ٪46 أن  إلى  التقديرات 
للمشروع اإلستيطاني اإلستعماري اإلسرائيلي غير القانوني. وإلعاقة حركة ووصول 
العسكرية،  احلواجز  مئات  بنصب  إسرائيل  قامت  أراضيهم،  إلى  الفلسطينيني 
الفلسطيني إلى جيوب منعزلة.  وشّيدت جدار الضم والتوسع الذي يقسم املشهد 
ولتعزيز سيطرتها على األراضي الفلسطينية، أعلنت إسرائيل عن مساحات شاسعة 
من األرض كأراضي دولة ومناطق عسكرية مغلقة، ومناطق إطالق نار، ومحميات 
طبيعية، وحدائق وطنية. أّما يف غور األردن، فقد خصصت 54٪ من املنطقة كمناطق 

عسكرية مغلقة وأراضي دولة و 22٪ كمحميات طبيعية.

الضم الفعلي لغور األردن من قبل إسرائيل
ميثل غور األردن 28.5٪ من دولة فلسطني احملتلة أي )1.600 كيلو متر مربع(. ما 
يقرب من 92٪ من غور األردن محظور على الفلسطينيني، األمر الذي أّثر  بشكل 
 250.000 حوالي  من  األصليني  الفلسطينيني  السكان  عدد  إنخفاض  يف  مباشر 
نسمة  قبل االحتالل اإلسرائيلي  إلى حوالي 80.000 بحلول عام 2017 - أقل من 

ربعهم يعيشون فيما يسمى املنطقة »ج«8 التي حددها إتفاق أوسلو. يف هذه املنطقة، 
والبناء  اإلستثمار  تقييد  يتم  احملتلة،  الغربية  الضفة  من   ٪60 نحو  تشكل  والتي 
ومنعه، ويستحيل فيها احلصول على تصاريح، ويواجه فيها الفلسطينيون التهديدات 

املتواصلة بهدم منازلهم وتهجيرهم قسرياً.

يف الوقت احلالي، يوجد 37 مستوطنة إسرائيلية غير قانونية يف غور األردن )مبا 
يف ذلك 7 وحدات إستيطانية إستعمارية(، يبلغ مجموع مستوطنيها حوالي 11.000 

مستوطن غير شرعي يستغلون %15.5 من غور األردن. 

يُقدر البناء الفلسطيني وإستخدامات األراضي الزراعية بـ 8.5٪ من غور األردن، 
حيث يُترك للفلسطينيني زراعة نحو 4٪ فقط من املنطقة »ج« يف غور األردن، هذا 
عدا عن القيود اإلضافية املفروضة على الوصول إلى املياه، وإستيراد املواد اخلام، 
وفرض القيود الصارمة على الصادرات، األمر الذي يزيد من إعتماد الفلسطينيني 
توسع  اإلستعمارية.   اإلستيطانية  سياساتها  من  ترسخ  بطريقة  إسرائيل  على 
املشروع  غير  التجاري  اإلستغالل  من خالل حتفيز  الغور  على  إسرائيل سيطرتها 
من قبل الشركات اإلسرائيلية لقطاعات كبيرة من األراضي بينما حترص على منع 

وصول السكان الفلسطينيني األصليني إليها. 

إستغالل إسرائيل لغور األردن
ترتكز سياسة سلطة اإلحتالل املمنهجة يف غور األردن على التخلص من الفلسطينيني 
بينما متهد الطريق إلستغالل املزيد من األراضي واملوارد الطبيعية لصالح املشروع 

اإلستيطاني.

إستثنائي  منوذج  هو  العاملية  الطبيعة  عجائب  من  واحداً  يعّد  الذي  امليت  البحر 
بإعتباره يشكل إحدى الوجهات السياحية الرئيسية يف املنطقة، وبكونه غنياً أيضاً 
إسرائيل  إستغلتها  والتي  واألمالح(،  واملغنيسيوم  والبروم  )البوتاس  ومنها  باملعادن 
وإستخرجتها من البحر امليت ملصلحتها، ولتصنيع مستحضرات التجميل التي تُدر 
شركة  فإن  الدولي،  للبنك  وفقاً  املربحة.   الصناعات  هذه  من  الدوالرات  ماليني 
»أهافا-Ahava« وهي شركة مستحضرات جتميل إسرائيلية »جتني عائدات سنوية 
بقيمة 150 مليون دوالر أمريكي«.9 قامت إسرائيل ببناء فنادق ومنتجعات على طول 
على  شواطئهم  وإستغالل  تطوير   من  الفلسطينيني  حرمت  بينما  البحر،  شاطئ 

البحر امليت. 

ولكن على الرغم من هذه القيود اإلسرائيلية، يساهم غور األردن بحوالي 100 مليون 
دوالر يف الناجت احمللي اإلجمالي الفلسطيني، ويشّغل آالف العمال يف قطاع الزراعة. 
دوالر10،   مليار  اإلسرائيلية 3.4  السياسات  اإلقتصادية بسبب  بلغت اخلسائر  وقد 
تشمل القيود على احلركة والبناء، وحظر فتح الطرق الزراعية، وتركيب أنابيب املياه، 

ونقل املياه للري وتربية املاشية. 

حتت املجهر: املياه يف غور األردن
تعتبر املياه قطاعاً بالغ األهمية لبناء الدولة، األمر الذي يتطلب وضع خطة وطنية 
للمياه وتطوير شبكات البنية التحتية للمياه كأولوية.  ال حترم إسرائيل الفلسطينيني 
250 مليون متر مكعب  املياه، والذي يقدر بحوالي  فقط من نصيبهم املشروع من 
سنوياً، بل حترمهم أيضاً من حقهم يف تنمية مواردهم املائية، مثل ينابيع »الفشخة- 

Fashkha« إلنعاش غور األردن.

متكنت إسرائيل من اإلضرار مبستوى مياه البحر امليت من خالل حتويل نهر األردن 
بشكل غير قانوني، مما تسبب يف تقلصه. كما حرمت الفلسطينيني من حقهم يف 
الوصول إلى نهر األردن والبحر امليت بإعتبارها سياسة إسرائيلية معهودة لترحيل 
وطرد الفلسطينيني من أراضيهم.  سيؤدي الضم القانوني إلى ترسيخ وتعزيز حرمان 

https://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/04/JordanValleyEng.pdf   8
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إمكانات فلسطني املسلوبة: سياسة الضم اإلسرائيلية يف غور األردن احملتل



الفلسطينيني من حقهم يف احلصول على املياه ومن وضعهم املشاطيء يف احلوض ككل.

أما بالنسبة للمياه اجلوفية، تقوم إسرائيل بضخ 40 مليون متر مكعب من املياه من 
اخلزان الشرقي اجلويف حسب إتفاق أوسلو. توفر إسرائيل 32 مليون متر مكعب 
الشرقي  يتم ضخها من اخلزان  التي  املياه  40 مليون متر مكعب من  من إجمالي 
للمستوطنني غير الشرعيني يف غور األردن، هذه إضافة إلى ما يتم توفيره لهؤالء 

املستوطنني غير الشرعيني من املياه املستصلحة.

عددهم  البالغ  األردن  غور  يف  القانونيني  غير  اإلسرائيليون  املستوطنون  يستهلك 
للـ 3 مليون فلسطيني الذين  )11.000( حوالي ثلث إجمالي كمية املياه املخصصة 
يعيشون يف الضفة الغربية. إذ تنفق األسرة الفلسطينية ما متوسطه 8٪ من إنفاقها 
الشهري على شراء املياه، مقارنة باملتوسط   العاملي البالغ 3.5٪.  يضطر الفلسطينيون يف 
بعض املناطق اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية إلى اإلعتماد على مياه الصهاريج، والتي 
ميكن أن تكلف ما يصل إلى 50٪ من نفقاتهم الشهرية. كما متنع إسرائيل تنمية املوارد 
املائية احلالية للفلسطينيني من )حفر لآلبار وإعادة تأهيلها والشبكات واخلزانات(. 
بل  املياه  نقصان  إلى  اإلسرائيلية  لآلبار  الثقيل  الضخ  أدى  فقد  ذلك،  إلى  إضافة 
وجتفيف الكثير من اآلبار الفلسطينية التي كانت موجودة قبل اإلحتالل اإلسرائيلي.

أهمية غور األردن لدولة فلسطني
غور األردن هو أكبر خزان احتياطي لألراضي يف الضفة الغربية، ويُعرف بأنه سلة 
غذاء فلسطني. وهو احلدود اإلقليمية الوحيدة بني فلسطني واألردن، حيث ميكن 
لتنمية  هامة  وسيلة  لفلسطني  األردن  غور  يوفر  الوصول.  نقاط  من  املزيد  وجود 
وتصدير السلع الزراعية مبساحة كبيرة من األراضي املتاحة وموارد مائية واسعة. 
ويسمح مناخها احمللي باحلصاد الطبيعي للفواكه واخلضروات عدة مرات يف العام. 

الرئيسية  اإلقتصادية  القطاعات  جميع  يف  فرصاً  الفريدة  املنطقة  هذه  توفر 
تقريباً، وهي جزء حيوي من دولة فلسطني ولديها إمكانات كبيرة للتطور الزراعي 
احلج  مواقع  من  العديد  وتشمل  والسياحة،  للنقل  حيوياً  مكاناً  وتعد  والصناعي. 
اإلسرائيلي  اإلحتالل  لسلطات  الكاملة  للسيطرة  تخضع  )التي  واألثرية  املسيحية 
يف  األردن  غور  تفّرد  يكمن  وحدها(.  الدخول  رسوم  من  الدوالرات  ماليني  وتوّلد 
إرتفاعه عن سطح البحر ومناخه، وقابليته الزراعية على مدار العام بتربة خصبة 

ومصادر مياه هائلة.

واملعّدة  العالية  القيمة  ذات  الزراعية  للمنتجات  رائداً  مصدراً  األردن  غور  يعتبر 
هي  املنطقة  هذه  يف  مربع  كيلومتر  لكل  املزروعات  قيمة  تعتبر  حيث  للتصدير، 
األعلى يف الضفة الغربية من 4 إلى 10 مرات أكثر من احملافظات األخرى. يُظهر 

الغنية وموارده  تربته اخلصبة  للتنمية املستقبلية بسبب  غور األردن طاقات عالية 
الطبيعية، وقربه من احلدود الدولية مع األردن، وإمكانيات البحر امليت الهائلة. 

املسؤولية الدولية: املطلوب إتخاذ إجراءات ملموسة 
لردع خطط الضم اإلسرائيلية

	  تعزيز  وإضفاء الطابع الرسمي على املبادئ التوجيهية التي حتذر الشركات
من املخاطر القانونية والسياسية واملخاطر املتعلقة بالسمعة ألي نشاط جتاري 
ميّكن من بناء ومنو املستوطنات اإلسرائيلية أو يّسهل عملها أو يتربح منها. 
وهذا يشمل إرشادات السياحة بالنظر إلى املوارد األثرية والسياحية الهامة يف 

املنطقة مثل موقع املعمودية )املغطس( والبحر امليت وقمران وغيرها.
	  يف تواطئها  عدم  لضمان  الدولية  األسواق  يف  العاملة  الشركات  مع  العمل 

مشروع اإلستيطان اإلسرائيلي. وعلى احلكومات أن تخاطب شركاتها املدرجة 
يف قاعدة بيانات األمم املتحدة للوفاء بإلتزاماتها القانونية. 

	  املتحدة، وبخاصة قرار مجلس العالم مع قرارات األمم  ضمان متاشي دول 
الصلة بني مناطق دولة  املعامالت ذات  »بالتمييز  يف  القاضي   2334 األمن 

إسرائيل واملناطق احملتلة منذ عام 1967«11.  
	  منتجات واردات  بشأن  إسرائيل  مع  تفضيلية  ضريبية  معاهدات  أية  إنهاء 

الدول  النمو اإلقتصادي للمستوطنات، فعلى  من تشجيع  املستوطنات. وبدالً 
إتخاذ خطوات تضمن عدم إستخدام األموال العامة لصالح املستوطنات.

	 .حظر جميع املنتجات واخلدمات اإلستيطانية اإلسرائيلية
	  ،إنهاء جميع املزايا التي يتمتع بها املستوطنون اإلسرائيليون من املجتمع الدولي

مثل اإلستثناءات املمنوحة للتأشيرات.
	  مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة باإلحتالل، عن إنتهاكاتها املستمرة للحقوق

من خالل فرض  ذلك  اإلنسان، مبا يف  وحقوق  الفلسطيني  للشعب  الوطنية 
لدولة  الوطني  اإلستقالل  وإجناز  إحتاللها  إنهاء  أجل  من  عليها،  عقوبات 

فلسطني على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

https://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf   11
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