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أعضاء فريق العمل الياابن-الفلسطيين املشرتك

السيد توشيا آيب ،املمثل الرئيسي جلايكا يف فلسطي
السيد حممد دراغمة ،مدير مكتب الشرق يف فلسطي
د .علي اجلرابوي ،أستاذ يف جامعة بريزيت ومدير مركز إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية
السيد رجا اخلالدي ،املدير العام ملؤسسة ماس ،معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطين
د .عبد الناصر مكي ،عمل سابقاً مع جايكا
د .إيكو نشيكيدا ،أستاذة يف دائرة القانون والعلوم السياسية يف جامعة كيو
السيدة توموكو أوجي ،حمررة وكاتبة رئيسية يف جريدة مينيتشي
السيد عمر شعبان ،مؤسس ومدير مؤسسة ابلتنك يف قطاع غزة
د .خليل الشقاقي ،مدير املركز الفلسطين للبحوث السياسية واملسحية يف رام للا
د .هريويوكي سوزوكي ،أستاذ يف جامعة طوكيو
د .ريوجي تتياما ،أستاذ يف أكادميية الدفاع الوطن يف الياابن
السيد كوهي تسوجي ،مراسل هيئة اإلذاعة الياابنية يف واشنطن يف الوالايت املتحدة

أوراق وتقارير صادرة عن فريق العمل الفلسطيين-الياابن املشرتك
أوراق خلفية مت إعدادها للورشة األوىل:
• حممد دراغمة ،الياابن كما تراها الصحافة الفلسطينية:كيف تنظر الصحافة ووسائل التواصل االجتماعية الفلسطينية للثقافة واألدب والتكنولوجيا
واالقتصاد الياابن والعالقات الفلسطينية-الياابنية
• عبد الناصر مكي ،تقوية املبادرة الياابنية " ممر للسالم واالزدهار“ :الياابن وغور األردن
• عمر شعبان ،الدور الياابن التنموي يف قطاع غزة ،اجلهد التنموي يف ظل االنقسام وإمكانيات تعزيزه يف ظل تعاون مع اجملتمع املدن والقطاعات اإلنتاجية
• خليل الشقاقي ،انطباعات اجلمهور الفلسطيين عن الياابن ،نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيين
PCPSR, Japan in the Middle East, 2017-2021: The Palestinian-Israeli Peace Process and
)Palestinian-Japanese Relations (excerpts from Japan’s MOFA Bluebook

•

PCPSR, Official PA-PLO Positions on Japanese-Palestinian Relations: recent statements
on the Palestinian-Israeli Peace Process and Palestinian-Japanese Relations

•

تقارير مت إعدادها للورشة الثانية:
• خليل الشقاقي ،العالقات الياابنية-الفلسطينية :مراحل ترخيية ابلتطورات الرئيسية خالل اخلمسني عاماً املاضية

تقارير حول مداوالت فريق العمل املشرتك:
• تقرير مبداوالت الورشة األوىل لفريق العمل الفلسطيين-الياابن املشرتك ،كانون اثن (يناير) 2022
• تقرير مبداوالت الورشة الثانية لفريق العمل الفلسطيين-الياابن املشرتك ،آذار (مارس) 2022

تقارير أخرى:
The Future of the Middle East Peace Process: Policy Recommendations produced by the
Middle East Study Group, Headed by Dr. Ryoji Tateyama, Professor Emeritus, National Defense
Academy of Japan, Organized by The Japanese Institute of International Affairs
Government of Japan, Japan’s assistance to the Palestinians
Government of Japan, JAIP: Jericho Agro-Industrial Park

تقوية المبادرة اليابانية " ممر للسالم واالزدهار"
الياابن وغور األردن

خلفية :مشروع الياابن لتحسني نظام احلكم احمللي يف فلسطني
نتيجة لالنتفاضة اليت اندلعت يف عام  ،2000تدهورت األوضاع االقتصادية واملالية يف فلسطي تدهورا كبريا .وبدون مصادر دخل
مستقلة ،تسبب هذا التطور يف خسارة كبرية يف االستقالل املايل واإلداري ألكثر من  ٪60من بلدايت السلطة الفلسطينية األساسية،
وهي أصغر وحدات اإلدارة مثل املدن والقرى.
وإزاء هذه اخللفية ،انشدت السلطة الفلسطينية الياابن يف أيلول/سبتمرب  2004املساعدة يف جمال التعاون التقن يف جمال احلكم
احمللي .ويف حزيران/يونيه  ،2005أبرمت جايكا اتفاقا خطيا مع وزارة احلكم احمللي التابعة للسلطة الفلسطينية إليفاد فريق ملناقشة
العمل املمكن يف جمال التمويل احمللي واإلدارة اإلقليمية ،فضال عن أنشطة عملية لبناء قدرات موظفي احلكم احمللي .وقد بدأ هذا
املشروع الحقا يف أيلول/سبتمرب  ،2005وكانت وزارة العمل هي املنظمة النظرية .وكان الغرض من املشروع هو وضع األساس لتنفيذ
السياسات يف جمال التمويل احمللي واجملالس املشرتكة عن طريق حتسي اخلدمات البلدية وتوليد اإليرادات.
اسرتاتيجية التنمية احمللية املؤقتة هي خطة متوسطة األجل وضعت ل "جمموعات" وحدات احلكم احمللي يف أرحيا واألغوار وذلك للعام
 .2010وقد مت جتميع سبعة عشر جملسا حمليا يف أربع جمموعات هلذا الغرض التخطيطي نظرا حلدود احملافظة وقرهبا اجلغرايف ،كما هو
موضح أدانه.
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"ممر السالم واالزدهار" ومنطقة أرحيا الصناعية-الزراعية
بدعم من املبادرة الياابنية لعام " 2006ممر السالم واالزدهار"  ،ومتاشيا مع خطة احلكومة الفلسطينية لدفع التنمية املستدامة واالستثمار،
ال سيما يف حمافظة أرحيا وغور األردن  ،بدأت اهليئة العامة للمدن الصناعية واملناطق الصناعية احلرة يف بداية عام  2010ببناء البنية
التحتية اخلارجية ملنطقة أرحيا الصناعية-الزراعية بدعم من احلكومة الياابنية آنذاك .عالوة على ذلك ،يف عام  ،2012مت التعاقد مع
شركة منطقة أرحيا الصناعية-الزراعية لبناء مكوانت البنية التحتية الداخلية ،ابإلضافة إىل إدارة وتشغيل املنطقة.
هذه املبادرة هي جهد ايابين متوسط وطويل األجل لدعم التعايش واالزدهار املشرتك بي اإلسرائيليي والفلسطينيي .هتدف املبادرة
لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية يف منطقة أرحيا وغور األردن من خالل التعاون اإلقليمي بي فلسطي وإسرائيل واألردن والياابن.
وكمشروع رائد هلذه املبادرة ،عملت األطراف األربعة على إنشاء منطقة أرحيا الصناعية-الزراعية ،اليت من املتوقع أن تقود تنمية القطاع
اخلاص الفلسطين .اعتبارا من سبتمرب  ، 2021مت تشغيل  18مصنعا ،وقامت  10شركات أخرى إببرام اتفاقيات إجيار مع املنطقة
الصناعية .يف أغسطس  ،2021مت افتتاح مركز تطوير وازدهار االعمال الفلسطين داخل منطقة أرحيا الصناعية-الزراعية لتعزيز قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفلسطين وحاضنات األعمال.
2

تقوية املبادرة الياابنية "ممر للسالم واالزدهار"

تقع منطقة أرحيا الصناعية-الزراعية جنوب شرق مدينة أرحيا ،على بعد  4.5كم من وسط املدينة و 7كم من جسر الكرامة (أو
اللنيب) .ومت تطوير مساحة  140دومن وتوقيع عقد مع املقاول للبدء يف جتريف األرض لتطوير  475دومن يف املرحلة الثانية.
وبتمويل من احلكومة الياابنية ،قامت اهليئة العامة للمدن الصناعية واملناطق الصناعية احلرة بتطوير مكوانت البنية التحتية اخلارجية مثل
الطريق الرابط بي منطقة أرحيا الصناعية-الزراعية واملنطقة الصناعية يف أرحيا ،ومشروع حمطة الطاقة اخلضراء ،وحمطة معاجلة مياه الصرف
الصحي ،وخط نقل الكهرابء ،وخزان املياه وحمطة الضخ لتزويد املنطقة الصناعية ابإلمدادات املطلوبة من املياه ،ابإلضافة إىل مبىن
اإلدارة .إن حفر البئر وبناء حمطة ملعاجلة مياه الصرف الصحي يتقدمان حاليا.
وقد وفرت أعمال البناء احلالية اجلارية يف منطقة أرحيا الصناعية-الزراعية أكثر من  1000فرصة عمل مؤقتة خالل مرحلة التطوير
والبناء .وتظهر دراسات اجلدوى للمستثمرين أن املنطقة الصناعية ستوفر  5000فرصة عمل مباشرة وغري مباشرة يف اجملال الصناعي.
عقود االستثمار

الحوافز المالية

المتبرع

المستهدف

المطور

البدء

المساحة

 36عقد إجيار يف املرحلة
األوىل

 %50من تكلفة املعدات ومواد
البناء حبد أقصى 500,000
دوالر

الياابن

الصناعات الزراعية
والغذائية
ومكمالهتا

شركة أرحيا
الصناعية

2014

615دومن

احلوافز ملنطقة أرحيا الصناعية-الزراعية
 )1حصل  16مستثمرا يف منطقة أرحيا الصناعية-الزراعية على منحة "برايد" يف بداية املشروع
 )2تبذل اجلهود حاليا للحصول على أسعار تفضيلية للكهرابء من خالل جملس تنظيم الكهرابء وهيئة الطاقة ،وكذلك احلصول
على املوافقة املطلوبة للسماح للمطور بتوزيع الكهرابء على املصانع.
 )3مت احلصول على املوافقة على حفر بئر مياه عميقة بتمويل من احلكومة الياابنية لضمان استمرار تدفق املياه يف املنطقة الصناعي-
الزراعية إبنتاج يومي يبلغ  4000مرت.
 )4وبتمويل من جايكا ،جيري العمل على تصميم طريق خاص ابملدينة الصناعية لربطها ابجلانب األردين لتسهيل حركة املنتجات
واألفراد يف كال االجتاهي ،ابإلضافة إىل تشجيع احلركة التجارية املتبادلة وزايدة الصادرات الفلسطينية.
 )5كما دعمت الياابن مشاريع التنمية اإلقليمية يف أرحيا مثل بناء الطرق ومعاجلة مياه الصرف الصحي وحمطة معاجلة النفاايت
الصلبة ،وكلها تفيد أيضا منطقة أرحيا الصناعية-الزراعية.
 )6اهليئة العامة للمدن الصناعية واملناطق الصناعية احلرة تقرتح حزمة حوافز ملشاريع املدينة الصناعية لتشجيع االستثمار
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التطورات األخرية والتحدايت الرئيسية ملنطقة أرحيا الصناعية-الزراعية
 )1أرض املرحلة الثانية للمشروع جاهزة لبناء املصانع وتبلغ مساحة االرض حوايل  100دومن
 )2مت إنشاء مركز تنمية الصناعة الفلسطينية وهو قيد العمل
 )3مت االنتهاء من بناء مشروع األلواح الشمسية وينتظر التشغيل
 )4حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي املركزية يف مرحلة البناء مع مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 )5ومتت املوافقة على اخلطة الرئيسية للمرحلة الثانية وإعداد خطة العمل

التحدايت الرئيسية
 )1إن تكلفة اخلدمات املقدمة إىل منطقة أرحيا الصناعية-الزراعية مرتفعة وغري مستقرة
 )2ارتفعت تكلفة اإلجيار السنوي من  9دوالرات يف بداية املشروع إىل  18دوالرا اآلن.
 )3وحيتاج بناء الطريق الواصل بي املنطقة الصناعية-الزراعية وجسر اللنيب إىل موافقة إسرائيلية ،وحىت اآلن مل تتخذ إسرائيل أي
إجراءات لدعم بناء هذا الطريق.
 )4ويتمثل أحد التحدايت الرئيسية يف استدامة العديد من املصانع والشركات يف منطقة أرحيا الصناعية-الزراعية واجتذاب مصانع
جديدة لالستثمار يف املنطقة.
 )5التحدي املتمثل يف جذب العمال املهرة للمجيء والعمل يف منطقة أرحيا الصناعية-الزراعية.
 )6املقدرة على إدارة وتشغيل خدمة النفاايت الصلبة واملياه ومياه الصرف الصحي داخل منطقة أرحيا الصناعية-الزراعية جلميع
املصانع.

مالحظات املستثمرين يف منطقة أرحيا الصناعية-الزراعية
 )1قال بعض املستثمرين الذين متت مقابلتهم من أجل إعداد هذا التقرير إن منطقة أرحيا الصناعية-الزراعية ،اليت نشأت نتيجة
ملبادرة الياابن املعروفة ابسم "ممر السالم واالزدهار" ،توفر فرصا جيدة لالستثمار ،وأن املنطقة خصبة للتطوير ،وأن البنية التحتية
جيدة وميكن الوصول إليها ،وأن أسعار اإلجيار مناسبة وتشجع االستثمار.
 )2على الرغم من أن املنح املعروفة ابسم "برايد" كانت متاحة للمستثمرين ،إال أن البعض استفاد منها لكنهم انسحبوا بعد ذلك
من املنطقة .وقد اعترب ذلك عيبا يف هيكلية املشروع وأعطى اآلخرين الفرصة للنظر يف االنسحاب ،خاصة بعد ظهور مشاكل
تتعلق ابلكهرابء والنفاايت.
 )3اشتكى العديد من املستثمرين من انقطاع التيار الكهرابئي املتكرر الذي يؤثر على حجم اإلنتاج وتسليم الطلبات للتجار .كما
اشتكى البعض من ارتفاع أسعار وتكلفة التوصيل بشبكة الكهرابء.
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 )4على الرغم من اكتمال شبكة الطاقة الشمسية ،اليت كانت جزءا من املشروع منذ البداية ،إال أهنا مل يتم تشغيلها من قبل املطور.
وقد أضاف هذا العائق زايدة تكاليف اإلنتاج.
يبدو من خالل احلديث مع املستثمرين أن هناك انقطاعا يف العالقة بي املطور وهيئة املدن الصناعية واملناطق احلرة )5
الفلسطينية مما ترك أثرا سلبيا على تطوير املنطقة الصناعية.
 )6نشأت العديد من املشاكل يف بداية التشغيل ،مثل الصرف الصحي والنفاايت وكيفية التخلص منها.

الدور الياابن يف ارحيا واألغوار حسب آراء رؤساء البلدايت يف املنطقة
املشروع الياابين ملنطقه ارحيا واالغوار جاء يف وقت مناسب هلذه املنطقة ،حيث اهنا كانت مهمشه ومل تويل السلطة الفلسطينية العناية
الكافية هبا منذ أتسيسها .يف نفس الوقت كانت االحتالل اإلسرائيلي يقوم ببناء املستوطنات ويصادر االراضي حبجج عسكريه وامنيه،
ومينع السكان من البناء يف تلك املنطقة ،مما ادى اىل هجره العديد من املواطني من تلك املنطقة نتيجة االجراءات اإلسرائيلية من جهة
وقلة االهتمام من قبل السلطة الفلسطينية من جهة أخرى.
 )1وجدان أن تركيز رؤساء البلدايت يف مالحظاهتم على منهجيه املشروع الياابين ينصب على أن حتديد احتياجات السكان مت
بصوره مباشره من خالل االجتماع مع هؤالء السكان وقبل االجتماع مع رؤساء البلدايت .وقد برروا اعرتاضهم على ذلك ابلقول
أبن البلدايت لديها خطط جاهزة انبعه من احتياجات السكان ،ووجدوا يف ذلك جتاهال لدور رؤساء البلدايت يف تلك املنطقة،
وأنه يف نفس الوقت يضع اعباء على اجملالس احمللية نتيجة مشاريع قد ال تعترب حيوية ابلنسبة هلم.
 )2كذلك ،قال رؤساء البلدايت ان فرته دراسة املشروع استغرقت وقتا طويال مما خلق نوعا من االحباط وامللل لديهم ولدى
السكان الذين مل يعتادوا على االسلوب الياابين يف التخطيط وحتديد االحتياجات ،وكان لدى اجملالس توقعات ،بناء على
التجارب السابقة من املاحني االخرين ،بوجود مشاريع بنيه حتتية مثل الكهرابء واملياه والزراعة وغريها ،اال اهنم تفاجوا ابن ذلك مل
يدرج يف بداية املشروع الياابين.
 )3عمل املشروع الياابين االول على أتسيس اجمللس املشرتك للنفاايت الصلبة ملنطقه االغوار .لكن خدمة النفاايت لدى جمالس
االغوار مل تكن من اولوايت االحتياجات لديهم ،وابلتايل مل يكن هناك تفاعل بينهم وبي املشروع الياابين الذي كان يركز على
التوعية اجملتمعية كنقطه بداية لنجاح اجمللس املشرتك.
 )4لذلك ،رمبا كان من االفضل يف البداية للمشروع الياابين ان أيخذ ابالعتبار خصائص منطقه االغوار ،وخاصة كوهنا منطقه
مهمشه وزراعية ،وان يقيم املشاريع احليوية وخصوصا يف الزراعة واملياه والكهرابء والصحة والتعليم من أجل دعم صمود السكان
يف تلك املنطقة.
 )5بعد ان مت حتديد االحتياجات واملشاريع ،واليت بلغت  92مشروعا ،من خالل االسرتاتيجية احمللية املرحلية التنموية ،اعرتض
رؤساء البلدايت على العديد من املشاريع اليت مت اقرارها وتنفيذها واعتربوها مشاريع غري مهمة ،مثل بناء مراكز جمتمعية ،ورايض
أطفال ،وخصوصا ان أدارهتا ال تتبع للمجالس احمللية ،وحتتاج اىل مصاريف ال تستطيع اجملالس حتمل نفقاهتا مما أدى اىل إغالقها.
5

تقوية املبادرة الياابنية "ممر للسالم واالزدهار"

 )6كان من االفضل أيضا مشاركه وزارات السلطة الفلسطينية يف اجتماعات الفريق الياابين مع اجملالس احمللية والسكان عند
حتديد االحتياجات حىت ال تتعارض مع اخلطة الوطنية الفلسطينية.
 )7ومع كل املالحظات من قبل رؤساء اجملالس احمللية يف االغوار على املشروع الياابين اال ان ذلك ال يعن ان املشروع الياابين
كان فاشال .بل على العكس ،فهو يعترب االساس الذي اعتمد عليه العديد من املاحني عند تقدميهم املساعدات ملنطقة االغوار،
ابإلضافة اىل أنه وجه االنظار اىل أمهية تلك املنطقة ،وخاصه لدور السلطة الفلسطينية بعد أن وضع االحتالل اإلسرائيلي خططا
لضم املنطقة أبكملها.

التقييم العام ملشروع احلكم احمللي
من انحية الزمن :استغرق املشروع فرته زمنيه طويله يف الدراسات واالجتماعات وقد أثر هذا على جناح املشروع وتفاعل املعني
معه.
من انحية احملتوى  :كان من االفضل الرتكيز على مواضيع تعترب حيوية وذات أولوية للمجتمع يف االغوار ،مثل الزراعة واملياه والبنية
التحتية ،بدل من الرتكيز يف البداية على النفاايت اليت مل تكن تعترب أولويه يف تلك املنطقة آنذاك.
من انحية املنطقة :إن األغوار هي منطقه مهمه جدا ،ولكنها ممتدة ومساحتها واسعة ،ولذا كان من االفضل العمل ضمن
قطاعات ومشاريع مشرتكه من خالل التقسيمات اإلدارية اجلغرافية االربعة اليت مت وضعها الحقا.
من انحية االشراف وحتديد املشاريع :مل يظهر دور ابرز لوزارات السلطة الفلسطينية يف املشروع اال يف اجتماعات قليلة مل يكن
هلا عالقة بتحديد املشاريع وال حىت متابعتها وامنا كان العمل يتم من خالل فريق املشروع.
من انحية املتابعة :مل تكن هناك متابعه جيده ومستمرة يعد انتهاء املشروع.
من انحية النتائج واالستمرارية :مل تبقى الكثري من املشاريع ومت اغالقها.
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التوصيات

 )1جيب ان يكون هناك عالقة قوية بي مشروع املنطقة الصناعية الزراعية ومشروع دعم وتقوية اجملالس احمللية يف األغوار يف
املستقبل ،وكذلك توجيه أغلب الصناعات يف املنطقة الصناعية اىل تبن الصناعات اليت تعتمد على الزراعة لدعم سكان االغوار
أمام االستيطان اإلسرائيلي.
 )2من الضروري إشراك وزرات السلطة يف أي ختطيط مستقبلي او تنفيذ أي مشروع من املشاريع اليت مت إقرارها يف اخلطة
االسرتاتيجية التنموية املرحلية وكذلك الربط بي اخلطة الوطنية وبي اخلطة املرحلية.
 )3من خالل استعراض كافة املتطلبات بي كافة الفرقاء املشاركي يف إقامة املنطقة الصناعية ،يتضح أن احلكومة اإلسرائيلية تضع
العراقيل أمام جناح املشروع من خالل وضع الكثري من الشروط إلقامه اخلط الرابط بي املنطقة وبي جسر الكرامة من اجل
تصدير منتجات املنطقة الصناعية-الزراعية .لذا ،ينبغي التفكري يف كيفية دعم املنطقة الصناعية بدون إشراك إسرائيل يف اللجنة
الرابعية ،ويف نفس الوقت الطلب من اآلخرين الضغط على إسرائيل من أجل التعاون .كما ينبغي إعطاء األردن دورا أكرب.
 )4من أجل دعم اجملالس احمللية يف منطقه االغوار أمام املخططات اإلسرائيلية املتمثلة يف خطه الضم ،جيب ان يصار اىل تشكيل
جملس أعلى لألغوار يكون مدعوما من احلكومة الفلسطينية ،وتوجيه جهود ودعم املاحني اىل ذلك اجمللس إلقامه املشاريع اليت
تعزز من صمود املواطني ،وخصوصا املزارعي ،يف جماالت املياه والكهرابء والبنية التحتية من مدارس ومؤسسات تتبع قطاع
الصحة.
 )5جيب خلق عالقة قوية واجياد آليه جديده للتعاون بي املطور وهيئه املدن الصناعية من أجل خلق بيئة مناسبة لالستثمار
داخل املنطقة الصناعية وتوفري كافة املتطلبات من ماء وطاقة وخدمة نفاايت وصرف صحي.
 )6ينبغي زايدة التعاون والتنسيق بي جايكا واملطور واهليئة عرب إنشاء جلنه ثالثية ملتابعه املشاكل اليت تواجه املنطقة.

املراجع

• لقاء مع رؤساء بلدايت األغوار يف أرحيا

• زايرة ميدانية ولقاء مع املستثمرين يف منطقة أرحيا الصناعية-الزراعية
• مشروع حتسي نظام احلكم احمللي يف فلسطي
• اسرتاتيجية التنمية احمللية املؤقتة
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قام املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية مبراجعة وحتليل للعالقات
الفلسطينية-الياابنية وذلك من خالل تشكيل فريق عمل فلسطين-ايابين مشرتك من
اخلرباء واألكادمييي هبدف فتح احلوار حول خمتلف جماالت هذه العالقات وذلك لبلورة
رؤية مشرتكة يف كيفية تطويرها ملواجهة حتدايت املستقبل القريب ،ومن خالل إعداد
أوراق عمل تتناول جوانب خمتلفة من هذه العالقات ،ابإلضافة إلعداد تقارير عن
مداوالت فريق العمل واستنتاجاته .انقشت هذه املبادرة دور الياابن يف الشرق األوسط من
خالل فحص جوانب العالقات الفلسطينية-الياابنية يف ورشيت عمل ومشاورات استمرت
لثالثة أشهر بي أعضاء فريق العمل املشرتك.
مت احلوار عرب االنرتنت يف مناقشة للعالقات الراهنة واستكشاف أفكار وآفاق لتطويرها يف
املستقبل .صدر عن هذه املبادرة تقارير وأوراق عمل تغطي هذه العالقات وتعطي خلفية
هلا ابإلضافة لتقريرين عن مداوالت ورشيت العمل حيث تضمن تقرير الورشة الثانية ملخصا
ابستنتاجات وتوصيات فريق العمل.
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