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ضمن سلسلة أوراق صادرة عن مركز معا

احللقة السابعة

األغ���وار  منطقة  على  ال��ض��وء  بتسليط  ال��دائ��م  اهتمامه  ضمن 
الفلسطينية التي تتعرض لعمليات تهويد ممنهجة منذ عام 1967، 
أصدر مركز العمل التنموي –معا، مؤخرًا، سلسلة أوراق حقائق حول 
وما  الغربية،  الضفة  مساحة  من   %28.5 تشكل  التي  األغ��وار  واق��ع 
تتعرض له تلك املنطقة من تهجير قسري ضد السكان الفلسطينيني 
عبر السيطرة تدريجيا على األراضي وإجراءات هدم البيوت وسرقة 
على  مأساوية  احلياة  يجعل  ما  ال��زراع��ي��ة،  األراض���ي  وتدمير  املياه 
مواطنيها من جهة، ويجعل تلك املنطقة اخلصبة مهددة بالضياع 

نهائيًا من الفلسطينيني من جهة أخرى.

مركز معا يرصد عشرات القرى واخلرب والتجمعات املدمرة بعد عام 67 في االغوار

وفي هذه احللقة، سيتم استعراض الورقة 
الثانية عشر التي اعدت بعد استخالص نتائج 
بحث استقصائي أخير أجراه معًا حول القرى 

والتجمعات املدمرة  في االغوار منذ عام 67.
بعد حرب النكسة مباشرًة عام 67 قامت 
وتفريغ عشرات  بهدم  االسرائيلية  السلطات 
الرعوية  وامل��ض��ارب  الزراعية  واخل��رب  القرى 
في منطقة الشريط الغوري، وفي منطقة الزور 

احملاذية لنهر االردن.
الى  وندرتها  املوثقة،  املعلومات  شح  ورغ��م 
نتائج  ان  ي��ؤك��د  معا  م��رك��ز  ان  اال  كبير،  ح��د 
القوات  قيام  ال��ى  تشير  االستقصائي   بحثه 
والتجمعات  القرى  تلك  بافراغ  االسرائيلية 
واملضارب واخلرب التي نشأت في العقد االخير 
التي  البدوية  املضارب  او  النكسة  حرب  قبل 
من  ه��ج��روا  ب��دو  وسكنها  النكبة  بعد  ن��ش��أت 

اراضيهم عام 1948.
وقد اعتمد البحث االستقصائي األول من 
نوعه، على الزيارات امليدانية ومقابلة شهود 
عيان من تلك احلقبة على قلتهم، التي ارتكبت 
فيها القوات اإلسرائيلية مجرزة بحق الوجود 
الفلسطيني على طول امتداد الشريط الغوري 
الذي ميثل اطول حدود للدولة الفلسطينية 
في حال قامت، حيث سجل بحث معا اكثر من 
على  ثابتا  رعويا  ومضربًا  وخربة  جتمعًا   30
الغور، بعضها كان قرى جتاوز  امتداد منطقة 

عدد سكانها 3 االف مواطن.
ض��رورة  على  البحث  نتائج  ش���ددت  وق��د 
حتمل امل��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة وحت��رك��ه��ا ن��ظ��رًا ملا 
احدثه اجليش االسرائيلي من  هدم عمليات 
وإخالء للتجمعات القائمة قبل النكسة والعمل 
كانت  انها  وذل��ك  خرائطها،  على  وضعها  على 
انتهت  مكتملة  حياة  وفيها  قائمة  جتمعات 

بسبب االحتالل.
املأساة

اقسى  ظهرت  فقد  األغ���وار،  منطقة  وف��ي 
الغربية  الضفة  ف��ي  االح��ت��الل  ه��ذا  ع��الم��ات 
بإفراغ مساحات واسعة على ضفاف نهر االردن 

الغربية من سكانها.
االرض  ب��اح��ت��الل  ف��ق��ط  ذل���ك  يتمثل  ل��م 
واخ���ض���اع ال��س��ك��ان ل��ل��ح��ك��م ال��ع��س��ك��ري، امن��ا 
النكبة  ص��ورة  من  نسخة جديدة  ك��ان  ايضا، 

عام 1948. 
لقد اقدمت القوات االسرائيلية على اباده 
والتجمعات  واخل��رب  القرى  اب��اده  اجلغرافيا؛ 
ال��زراع��ي��ة وامل��ض��ارب ال��رع��وي��ة، على ام��ت��داد 

منطقة الغور شرق الضفة الغربية.
وهذا الذي لم يوثق على نطاق واسع بعد 
45 عاما من تلك النكسة، وذلك لعدة اسباب 
اهمها: قفز قضايا كثيرة على هذه القضية، 
اعني  بعيدا ج��دا عن  ك��ان  ذات��ه  فالغور بحد 
الكبير  احلصار  أوق��ات  حتى  االع���الم،  وسائل 
الذي بدأ عشية انتفاضة االقصى قبل عشر 
تخفيفه  رغ���م  االن،  ح��ت��ى  زال  وم���ا  س��ن��وات 

نسبيًا.
والن كثيرًا من هذه القرى والتجمعات، كانت 
هجرت ابان هذه احلرب القصيرة، وهاجر جزء 
كبير من سكانها، الى االردن، وانتقل اخرون الى 
مناطق الشفا، فان العودة اليها، كانت محدودة 
جدا في بعض املناطق، ومعدومة في املناطق 
القريبة من نهر االردن، وهي املنطقة احلدودية 
التي تشكل اطول حدود للضفة الغربية، مع 
منذ  تسمى  وباتت  الشرقية،  الضفة  جارتها 

ذلك الوقت باملناطق احملرمة. 
وف��رض��ت إس��رائ��ي��ل س��ي��اس��ة االم���ر ال��واق��ع 
الذي اعتمد على جهل هذه املناطق يهودية 
العودة  فلسطيني  ألي  السماح  دون  بالكامل 

اليها واستغاللها.
وبحكم ان املنطقة الغورية التي متتد من 
اطراف نهر االردن هي منطقة دخول وخروج 
وتنقل للعابرين بني الضفتني، فإن اسرائيل 
االول���ى الحتاللها  االي���ام  ادرك���ت مت��ام��ا منذ 
في  فلسطيني  وج��ود  اي  ان  الغربية،  الضفة 
هذه املنطقة سيشكل حلقة تواجد قوية تربط 
بني الغور وبني بقية اجزاء الضفة الغربية من 
جهة، ومن جهة اخرى تشكل منفذا آمنا للتنقل 

عبر الضفتني.
ل��ك��ن ف��زاع��ة ال��ع��م��ق االس��ت��رات��ي��ج��ي التي 
ط��امل��ا ل���وح ب��ه��ا ق����ادة اس��رائ��ي��ل ال��س��ي��اس��ي��ون 
والعسكريون على حد سواء، البقاء الغور حتت 
االحتالل، سقطت عمليا، مع بناء اول حجر في 
على  وسيطرتها  الزراعية،  الغور  مستوطنات 

طول الشريط احملاذي لنهر االردن.
ان املشاريع الزراعية الضخمة التي اقيمت 
انقاض  ف��وق  الغربية،  االردن  نهر  ضفة  على 
القرى والتجمعات الزراعية، هي الشاهد احلي 
على ان الهدف من وراء القضاء على اي وجود 
بهدف  ك��ان  املنطقة  تلك   في  مستقر  بشري 

اقتصادي.
حيث عمدت اسرائيل بكل قوتها العسكرية 
االح��الل  سياسة  ترسيخ  ال��ى  واالق��ت��ص��ادي��ة، 
االق���ت���ص���ادي ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال����غ����ور، ف��اق��ام��ت 
التي  املناطق  ف��ي  ال��زراع��ي��ة، مت��ام��ا  امل��ش��اري��ع 

كان الفلسطينييون يقيمون فيها مشاريعهم 
الزراعية املزدهرة في ذلك الوقت.

أثر النكسة
على طول شارع 90 )غاندي( وهو لقب وزير 
السياحة االسرائيلي االسبق الذي اغتالته اجلبهة 
بعد  للجغرافيا  ميكن  زيفي،  رحبعام  الشعبية 
خمسة عقود على النكسة، ان تشهد على ما آلت 
اليه االوضاع شرق الضفة الغربية. فاثر النكسة 
احلدود  امتداد  فراغ جغرافي على  واضحا:  كان 
اسرائيل  ق��ي��ام  سببه  الفلسطينية،  االردن��ي��ة 
االولى الحتالل  الساعات  بتنفيذ مخطط منذ 
الضفة الغربية بجعل هذه املنطقة محرمة على 

الفلسطينيني إلنهاء وجودهم فيها.
ك���ان���ت امل��ن��ط��ق��ة م����رك����زا ل���ت���ج���ارة اخل���ض���ار 
تنقل  كانت  حيث  السنني،  آلالف  أخ��رى  وسلع 
األرض  العربية من  الدول  إلى  والفواكه  اخلضار 
بفعل  ونشأت  النهر،  ممرات  عبر  الفلسطينية 
حركة التجارة والزراعة عدة جتمعات، ال سيما، 
قريتي الدير والساكوت، لكن إسرائيل مسحتها 
عن األرض في األيام األولى للنكسة مثلما انهت 
شكل احلياة في الكثير من التجمعات الزراعية 
حياة  شكل  منها  كثير  اتخذ  وال��ت��ي  وال��رع��وي��ة 

مستقرة متواصلة على مدار العالم.
الزراعية  املشاريع  أصحاب  ترك جميع  لقد 
املنطقة متاما خاصة القريبة من نهر االردن، ان 
نظرة قريبة للحدود تظهر انه لم يبق خلفهم 
سوى بقايا غرف قدمية كان يسكن فيها السكان 

ويعملون على مراقبة مضخات املياه فيها.
كما أن القوات اإلسرائيلية ال تترك احلدود 
للحظة واحدة. فقد فرضت قيودا صارمة على 
الدخول إلى املنطقة، حيث لم يتوسع هذا اجلزء 
وظل  نكسة حزيران،  الغربية غداة  الضفة  من 

فارغا منذ ذلك احلني.
في ذلك العام، وضعت السلطات االسرائيلية 
الغنية  احل���دودي���ة  املنطقة  ك��ام��ل  ع��ل��ى  ي��ده��ا 
املمتدة  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي،  البعد  وذات  مب��وارده��ا 
م��ن ج��ن��وب أري��ح��ا ح��ت��ى ش��م��ال ش��رق��ي الضفة 
أراضيهم  السكان  وخسر  احلصار،  عبر  الغربية 

بسبب العزل.
إن ال��س��ل��ط��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ت��ع��زل ف��ي ه��ذه 
يستفيد  ال  دومن،  ألف  ومئتا  مليونني  املنطقة 

منها الفلسطينيون شيئا منذ عام 1967
فقد انهى االحتالل الوجود الفلسطيني في 
تلك املنطقة منذ األيام األولى الجتياحه الضفة 
الغربية، ودمر في منطقة شمال الغور فقط، 40 
وفي  فيها،  احلياة  عماد  هي  كانت  مياه  مضخة 
انهى  ايضا  واجلنوبية  الوسطى  االغ��وار  مناطق 
وجود مشاريع زراعية كانت قائمة حتى اجتياح 

الضفة الغربية.
وه�����ذه  امل��ن��ط��ق��ة ال���وح���ي���دة ه����ي  ستضمن 
مع  األردن  مع  جغرافيا  تواصال  للفلسطينيني 
بقية العالم، وإذا بقيت هذه املنطقة خارج إطار 
الدولة الفلسطينية، فإن إسرائيل ستبتلع دولة 

فلسطني بعد قيامها.
موقع البحث

ان اخلرب والتجمعات التي جري تعدادها 
ورصدها تقع كلها في منطقة الغور التي تنقسم 
الى منطقتي: الغور االعلى وهي املنطقة التي 
تقع غرب السياج احلدودي، ومنطقة الزور وهي 
االرض املنخفضة التي تقع كلها خلف السياج 
وتالمس اطراف نهر االردن وبعضها في عمق 

اجلبال املطلة على نهر االردن.
سكانية  وح���دات  التجمعات  ه��ذه  شكلت 
رقعة  ات��س��اع  او  نشوئها  سبب  ك��ان  عشوائية 
االراضي الزراعية املروية شرق الضفة الغربية، 
دخول منط الزراعة احلديثة مبكرا في تلك 
االراض�����ي باستغالل  م���الك  وق��ي��ام  امل��ن��ط��ق��ة، 

االراضي اخلصبة لزراعتها باحلضروات.
املصادر

الزراعات في بداية اخلمسينات،  ادى تطور 
الى االستقرار في املناطق الزراعية القريبة من 
نهر االردن واملناطق الواقعه الى غربه، ما ادى الى 
نشوء هذه اخلرب، التي ينحدر سكانها، من القرى 
والبلدات الشفا غورية، او ممن هجروا من قراهم 

في اراضي عام 1948.
من عدد  التحقق  امر سهاًل، خاصًة  يكن  لم 
سكان هذه التجمعات، وليس ثمة اي سجل يشير 

الى عدد القاطنني فيها على وجه التحديد.
فهذه القرى والتجمعات الناشئة التي كانت 
رقعة  ات��س��اع  م��ع  سكانها،  ع��دد  وي���زداد  تتوسع 
عشية  بعد  تكن  لم  حولها،  الزراعية  املساحات 
حرب عام  1967 اخذت اي شكل قانوني او اداري، 
وشكل احلياة فيها بدائي، اذا اعتمد سكان هذه 
اخلرب على البيوت الطينية فيما دخلت البيوت 
في  كانت  محدود  بشكل  اخلرب  الى  اخلرسانية 

معظمها مخازن ملضخات املياه.
شحيحة  كانت  املكتوبة  امل��ص��ادر  ف��إن  لذلك 
هذه  لعدد  تقصيه  في  املركز  واعتمد  للغاية، 
من  عيان  شهود  اح��ادي��ث  على  ووصفها  اخل��رب 
امل��ن��ط��ق��ة ع���اص���روا ت��ل��ك ال��ف��ت��رة، ب��ع��د ج��والت 

حتى  شماله  م��ن  ال��غ��ور،  منطقة  ف��ي  ميدانية 
جنوبه.

القرى واخلرب املدمرة  وهي أكثر من ثالثني 
موقعًا العجاجرة، غور اجلفتلك، خربة العايد، 
غ���ور اجل��ف��ت��ل��ك، ام ال��ع��ب��ر، خ���زوق م��وس��ى، بير 
العلية،  املنذر،  ابو  بير  يونس،  بير  عليوه،  ابو 
العنابسه(،  البلقاوي)خربة  سد  االق���رع،  داي��ر 
شويعر،  قطيفة،  ام  ال��رق��ة،  اجلنيدية،  خربة 
تل ابو السوس،ام اجللود، الدير تل العمدان، تل 
الساكوت، خربة قاعون، خربة جباريس، خربة 
احل��م��ة، خ��رب��ة ال��ف��ارس��ي��ة)غ��زال، خ��ل��ة خضر، 
احمير(، عني احللوة )ام اجلمال-واد الفاو(، خربة 
سمرة، خربة مكحول، احلديدية، خربة حمصة، 
)سكن  القبا  ام  خربة  امل��ال��ح،  حمامات  امل��زوق��ح، 

موسمي(، خربة موفية وميحان السمن. 
خربة العجاجرة في اراضي اجلفتلك، اخلربة 
حرب  عشية  االرض  عن  ومسحت  هجرت  التي 
النكسة مباشرة، وطرد اهلها منها، وهاجر جزء 
كبير الى االردن، فيما انتقلت عدة عائالت الى 
املناطق الزراعية القريبة على بعد كيلومترات 

قليلة في حدود غور اجلفتلك.
تقع العجاجرة في قلب منطقة اجلفتلك قرب 

ما يسمى املخروق او مفرق ادم.
تبقى  ما  بعض  قدمها  التي  الشهادات  ضمن 
من سكان القرية واستقر في منطقة اجلفتلك، 
ان م��ج��م��وع ال��س��ك��ان ال��ذي��ن جت��م��ع��وا ف��ي جتمع 
العجاجرة الذي حمل اسمه نسبة الى قرية عجور 
قرب اخلليل فقد بلغ عدد سكانها حينذاك نحو 

3000 نسمة كما تشير الشهادات.
ال���ي���وم، ال اث���ر واض����ح ل��ل��ق��ري��ة، ف��ث��م��ة رع��اة 
يسكنون في املنطقة، فوق انقاض القرية التي 
لم يتبق منها سوى بئر ماء، وقد عرفت حدود 
وبني سفح  امل��اء  كانت تسحب  قناة  القرية بني 

اجلبل من الناحية الغربية.
شهود  أح��د  هنية،  اب��و  ط��ه  محمود  يعتبر 
العيان على ما جرى في العجاجرة، فهو اضافة الى 
كونه واحدًا من سكان القرية، شهد بأم عينيه، 
كيف اخالها اجليش االسرائيلي وهدمها ضمن 
سياسة الهدم التدريجية التي اتبعها في املنطقة 

بعد وقت قصير من النكسة.
خربة العايد: قرب املخروق )جسر ادم(، لم 
عائلة   40 نحو  تسكنها  كانت  منها شيء،  يتبق 
قرب  يظهر  املواشي.  وتربية  بالزراعة  اشتغلت 
اخلربة اآلن بعض الكهوف. كانت اخلربة الصغيرة 
عبارة عن مساكن من اخليش وهو ما سهل اخالءها 

من قبل القوات االسرائيلية.
بالزراعة   اشتهرت  زراعية  منطقة  العبر:  ام 
عائالت  بضع  وسكنها   1967 العام  قبل  املروية 
عائالت  بعض  ت���زال  وال  اخليت  املنطقة  لكن 

قليلة تسكن فيها.
الشمال على  الى  تقع  التي  العبر  ام  متيزت 
بعد مسافة كيلومترات محدودة من قرية مرج 
نعجة بوقوعها وسط عدة ابار ماء ارتوازية،  وهو 
ما دفع السكان قبل العام 1967 الى الوصول اليها 
والعمل في الزراعة. ال تبعد ام العبر عن السياج 

احلدودي إال بضعة امتار.
خربة تل ابو السوس: خربة سكنها عشرات 
املواطنني، اعتمدوا على زراعة احلبوب والقثاء، 
بنيت بعض مساكنها من اللنب، وهي اقرب القرى 
الى ضفة نهر االردن الغربية وتقع الى الشرق من 

خربة الساكوت.
بدأ  اليها حيث  املروية  ال��زراع��ة  دخ��ل منط 
املزارعون فيها باستخدام مضخات املياه وسحب 

املياه من نهر االردن لري املزروعات.
ومثل غيرها من اخلرب الواقعة خلف السياج 
احل��دودي، ال ميكن الحد الوصول الى املنطقة، 
العني  رؤيتها من خ��الل  اليوم  ان��ه ال ميكن  كما 
ك��ان هناك بقايا  اذا  واالس��ت��دالل فيما  امل��ج��ردة 
للمنازل الطينية او مضخات املياه التي توقفت 

عن العمل منذ اربعة عقود. 
يقال أن املنطقة سميت "أبو السوس" لكثرة 
ما ينبت على التل من شجيرات السوس، كانت 
"أبو السوس" معبرا للضفة الغربية أثناء وبعد 
حرب عام 1967م، واقيم بعد االحتالل فيها موقع 

عسكري للجيش االسرائيلي بهدف املراقبة.
الدير )تل العمدان(: الدير وهي اشهر القرى 
الواقعة بني قرية عني البيضا ونهر االردن، باتت 
خربة الدير بعد العام 1967 خرابًا بعد ان هجرها 

السكان الذين اقاموا فيها حتى ذلك التاريخ
للمسافرين  اس��ت��راح��ة  محطة  ال��دي��ر  كانت 
والغربية  الشرقية  الضفتني  عبر  واملتنقلني 
ق��ب��ل ال��ن��ك��س��ة. ي��ق��ول ب��ع��ض س��ك��ان��ه��ا إن ثالثة 
للمسافرين  م��ف��ت��وح��ة  ك��ان��ت  جت��اري��ة  م��ح��الت 

على أقدامهم.
وتفرض اسرائيل قيودا مشددة على السكان 
وال تسمح  الشمس،  بعد غروب  للتحرك حولها 
في  محلي  مجلس  قام  وقد  املنطقة.  في  للبناء 
املنازل  املنطقة باعادة احلفر الظهار مسطحات 
ال��ت��ي ه��دم��ت ف��ي خ��ط��وة ه��ي االول���ى م��ن نوعها 

في املنطقة.
املضارب  رئيس جتمع  دراغ��م��ة  ع��ارف  وق��ال 

ما  نعرف  "نحن  الشمالية  االغ��وار  في  البدوية 
هذه  تصبح  كي  باحلفر  قمنا  لذلك  ب��ه.  قاموا 

االنقاض شاهدا على اجلرمية".
قاعون: اقيمت قاعون فوق انقاض بلدة تعود 
احلفريات  ال��ى  ذل��ك  ويشير  القدمية،  للعصور 
السنوات  م��دار  على  فيها  اجريت  التي  االثرية 
على  مباشرة  تقع  ال��ت��ي  القرية  لكن  امل��اض��ي��ة، 
االراض��ي  بردلة في  الفاصلة بني قرية  احل��دود 
الفلسطينية وبني اراضي عام 48 نشأت واصبحت 
ممرا   1949 ع��ام  وه��دم��ه��ا  سكانها  تهجير  قبل 
الى طوباس،  لعائالت تعود في اصلها  ومستقرا 
والتي انتقلت لزراعة اراضيها في تلك املنطقة 
ظهرت  حتى  ال��ب��دو  بعض  م��ع  فيها  واس��ت��ق��رت 
القرية كما يفيد سكان قرية بردلة الذين هم 

في االصل سكان قرية قاعون.
ف��اي��ز س��ع��ي��د ص��واف��ط��ة واح����د مم��ك��ن سكن 
القرية وانتقل هو وعائلته الى السكن في قرية 
بردله "هاجمت اسرائيل القرية عام 1949، كنت 

موجودًا هناك".
للبنية  مالمح  اي  اخلربة  من  االن  يظهر  ال 
املنازل،  مسطحات  بقايا  هناك  فقط  التحتية، 
القرية  اخلربة. يشير بعض من سكان  ومقبرة 
ان اجليش االسرائيلي قام بتفجير بعض املنازل 
للعوامل  نتيجة  االخ���رى  امل��ن��ازل  سقطت  فيما 
في  ماء جفت  القرية عني  في  كان  الطبيعية. 

نهاية الستينات.
وضعت سلطات االحتالل يدها على معظم 
اراض���ي ق��اع��ون، وك��ان��ت اخ��ر عمليات امل��ص��ادرة 
جرت قبل سنوات قليلة عندما صادر االحتالل 
قبل  من  استغاللها  االن  يتم  دومن،   1800 نحو 

الكيبوتسات الزراعية خلف اجلدار. 
يذكر ان اول القرى التي مت هدمها في منطقة 

الشريط الغوري هي قرية -خربة جباريس.
 1967 عام  احلمة حتى  كانت  احلمة:  خربة 
اجليش  يهدمها  أن  قبل  لقرية  ن��واة  أو  خ��رب��ة، 
اإلسرائيلي، في سياق حملة الهدم التي جرت في 
القرى احمليطة بقرية عني البيضا، وهي القرية 
الفلسطينية الوحيدة التي ظلت قائمة حتت ما 

يسمى شارع 90 او طريق غاندي.
ُعد  ال��ذي  املكان  لعني  اسما  اخلربة  وحملت 
الفلسطينية  األغ��وار  فارقة في منطقة  عالمة 
الشمالية بتميزه جغرافيا وتاريخيًا عن محيطه 
ك��ث��ي��ر مم��ا مييز  ف��ي  ت��ت��ش��اب��ه  ال���غ���وري، لكنها 
م��ن��ظ��وم��ة ال��غ��ور ب��ك��ل م��ا ي��ط��غ��ى ع��ل��ى أج��وائ��ه 

الصيفية من حرارة ملتهبة وقيظ.
واصل تسمية هذه اخلربة باحلمة كما يقول 
السكان نسبة إلى عني ماء حامية )ساخنة( كانت 
تتدفق منها املياه املعدنية التي استخدمت في 

أزمان ماضية للعالج.
و )تل احلمة( متوسط االرتفاع حاد االنحدار 
سطحه مستٍو كسطح الطاولة وعلى جنبات التل 
التي جف  والبصات  وال��ن��زازات  امل��اء  تقع عيون 
اخلربة  لهذه  أن  املنطقة  سكان  بعضها، يقول 
أهمية تاريخية ما يدل على ذلك قطع الفخار 

املتناثرة في أرجاءها.
الغور  ف��ي  املناطق  اه��م  م��ن  امل��ال��ح:  حمامات 
االحتالل  لكن  كانت منتجعا طبيعيا  الشمالي، 
االسرائيلي عمل على جتفيف ينابيعها املعدنية 

التي كانت تغذي وادي املالح.
محاوالت العادة احياء بعض اخلرب
على م���دار ال��ع��ق��ود امل��اض��ي��ة، وب��خ��الف ال��ع��ودة 
ال��ع��ش��وائ��ي��ة ل��ب��ع��ض ال��س��ك��ان ال����ى ب��ع��ض اخل���رب 
وامل��ض��ارب، ل��م جت��ر اي م��ح��اوالت م��دروس��ة الع��ادة 
خ��ارج  الواقعة  اخل���رب، خاصة  ه��ذه  اح��ي��اء بعض 

املناطق احملرمة.
لكن عارف دراغمة رئيس مجلس قروي "املالح 
واملضارب البدوية في االغوار" أشار الى انه مت البدأ 
بحملة الوفاء للخرب والقرى التي دمرها االحتالل 

في االغوار وشرد اهلها في بقاع االرض.
وقال املجلس إن خربة احلمة وخربة الدير واملالح 
الساكوت ستكون  وخربة  وخربة سمره  والفارسيه 
االنطالقه في رسم خارطة هذه القرى واخلرب التي 
ما زالت آثار ارضيات املساكن ومقابر اخلرب شاهدًة 

على تاريخ وجود هؤالء السكان .
ويشير الى أن املجلس بدا العمل في السنوات 
املساكن  ارض��ي��ات  وإظ��ه��ار  األخ��ي��رة، على تنظيف 
التي دمرت من اجل اثبات وجودها على اخلارطة 
ودح����ض ادع������اءات االح���ت���الل ب���أن ه���ذه امل��ن��اط��ق 
 ه���ي م��ن��اط��ق ع��س��ك��ري��ة ومم���ن���وع االق���ام���ة فيها.
وق���ال ان ال��ق��رى واخل����رب م��وج��ودة ع��ل��ى خ��رائ��ط 
ان ميحي من  وان ال ش��يء ميكن  ال��دول��ي،  املجتمع 
ان  كما  األراض���ي  ل��ه��ذه  ملكيتهم  اصحابها  ذاك���رة 
زال��ت  م��ا  امل��دم��رة  العقود  ومفاتيح  الطابو  اوراق 

في جيوبهم.
م��ع جهات  املجلس سيتوجه  ان  دراغ��م��ه  وب��نينّ 
اثبات  اج��ل  م��ن  الدولية  وامل��ؤس��س��ات  االختصاص 
ان  م��وض��ح��ا  اخل����رب،  ل��ه��ذه  الهيكلية  امل��خ��ط��ط��ات 
م��وج��وده لدى  امل��رص��وف��ة وف��ق مخططات  ال��ط��رق 
هذه  وج���ود  تبيان  ف��ي  املنطلق  ستكون  امل��ج��ل��س، 
نهبت  التي  املستوطنات  شرعية  وبطالن  القرى، 

اراضي السكان مبنطق القوه. 

طوباس -علي سمودي - اطلقت مؤسسات 
للدفاع  وفعاليات فلسطينية حملة شعبية  
التهويد  ملخططات  وال��ت��ص��دي  االغ����وار  ع��ن 
والضم العنصري وتفريغ املنطقة من سكانها 
في  وخطيرة  متعددة  اشكاال  اتخذت  والتي 
االون�����ة االخ���ي���رة حت��ق��ق م��ص��ال��ح وس��ي��اس��ات 

االحتالل ومستوطنيه. 
االستيطان  م��واج��ه��ة  جلنة  رئ��ي��س  واف���اد 
ف��ي االغ���وار احمد االس��ع��د ل��� "ال��ق��دس"، انه 
وتضامنية  اجنبية  منظمات  مع  بالتنسيق 
ق��رار  الف��ش��ال  مكثفة  فعاليات  ب��دات  عاملية 
احلكومة االسرائيلية بتهويد االغوار وتشريد 
س��ك��ان��ه��ا، داع��ي��ا ك��اف��ة ال��ق��وى احل��ي��ة ملقاومة 

االحتالل ومخططاته.
من جانبه، دعا احملافظ مروان الطوباسي 
التي  ل��وق��ف ج��رائ��م احل���رب  ال��دول��ي  املجتمع 
ترتكبها اسرائيل في االغوار متحدية القوانني 
واالعراف ومستهدفة مئات العائالت في اوسع 
حملة تطهير عرقي مع مطلع العام اجلديد. 

واف���اد احمل��اف��ظ طوباسي ل��� "ال��ق��دس"، ان 
احملافظة مع الوزارات املعنية في السلطة جتري 
وال��دول  املنظمات  كافة  مع  مكثفة  ات��ص��االت 
الصديقة وهيئات حقوق االنسان حلشد كافة 
االمكانيات لوقف مخطط التهويد والتشريد 
الهجمة  ارض��ا وسكانا من هذه  االغ��وار  وانقاذ 
ووقف احلرب االسرائيلية التي تعتبر االخطر، 
مؤكدا ان شعبنا لن يرضخ ويسمح السرائيل 
ارض��ه  ع��ن  وس��ي��داف��ع  ج��دي��دة  نكسة  بصنع 

حملة شعبية للدفاع عنها

حترك مستمر ملنع املستوطنني من احكام سيطرتهم على االغوار 
بتعليمات  انه  الثمن، موضحا  مهما  ويحميها 
الرئيس محمود عباس فان اجلميع مع اهالي 

االغوار لتبقى فلسطينية لالبد.
ب��ي��ان��ات ص����درت ع���ن محافظة  وك��ش��ف��ت 
االغ���وار  حلماية  الشعبية  واللجنة  ط��وب��اس 
ان  االرض  ع���ن  ل���ل���دف���اع  ال���وط���ن���ي  وامل���ك���ت���ب 
احكموا  الشمالية  االغ����وار  ف��ي  املستوطنني 
سيطرتهم على اكثر من 5000 دومن من االراضي 
وفقا  الفلسطينيون  ميلكها  التي  ال��زراع��ي��ة 
الواقعه  املنطقة  في  غالبيتها  وتقع  للقانون 
بني ما يسمى "اجل���دار االم��ن��ي" واحل���دود مع 

االردن.
هذه  بتحويل  قام  االحتالل  ان  واوضحت 
للمستوطنني  االراضي  من  الواسعة  املساحات 
الفلسطينيني  األراض���ي  أصحاب  منع  بينما 
الذين نزح جزء منهم في العام 1967 وعادوا 
وات��ف��اق  )أوس��ل��و(  اتفاقية  توقيع  بعد  إليها 
السالم مع األردن عام 1994 من دخولها استنادا 
إلى أمر عسكري أصدره قائد ما يسمى املنطقة 

العسكرية الوسطى في قوات االحتالل.
انه في  الى  الوطني  املكتب  التقرير  واشار 
السنة  العالم برأس  الذي احتفل فيه  الوقت 
موعد  ع��ل��ى  الفلسطينيون  ك���ان  امل��ي��الدي��ة، 
اإلنسانية  غير  اإلن��ت��ه��اك��ات  م��ن  مسلسل  م��ع 
مارس  حيث  ومزروعاتهم،  ممتلكاتهم  طالت 
محافظات  أرج���اء  مختلف  ف��ي  املستوطنون 
الضفة الغربية عمليات تنكيل همجية ضد 
وهدم  مركبات  باحراق  متثلت  الفلسطينني 

منازل وغرف زراعية، وتدمير أشجار الزيتون، 
ومهاجمة املواطنني الفلسطينني في منازلهم 
عنصرية  شعارات  وخطوا  عليهم،  واإلعتداء 
معادية للعرب، واقتحموا عدة مقامات، وأقاموا 
اجليش  ان  مستغلني  ت��ل��م��ودي��ة،  ش��ع��ائ��ر  ب��ه��ا 
االسرائيلي واملؤسسات االسرائيلية تطلق لهم 
خطوات  أي  اتخاذ  دون  ممارستها  في  العنان 

فعلية لردعهم أو معاقبة اجلناة منهم.

استهداق االغوار 
وح����ذرت ال��ف��ع��ال��ي��ات م��ن اب��ع��اد احل��م��الت 
االسرائيلية املتتالية في االغوار والتي تندرج 
ضمن املخططات اإلسرائيلية الرامية للسيطرة 
على مناطق األغوار الفلسطينية، وافراغها من 
سكانها، بهدف االستيالء على املناطق الزراعية 
اخلصبة وضمها ملستوطناتها القريبة، وفرض 

امر واقع في منطقة االغوار.
وادانت بشدة قيام اإلحتالل بترحيل مئات 
املواطنني من مناطق وادي املالح، وعني احللوة، 
أخرى  ومضارب  والبرج،  وامليته،  الفاو،  ووادي 
في االغ��وار الشمالية في تلك املناطق بحجة 

التدريب العسكري ؟
معطيات حول االغوار 

وفي توثيق املكتب الوطني لالنتهاكات في 
االغوار، رصد قيام الوات االسرائيلية بتوزيع 
فلسطينية  عائلة   100 ل  رسمية  اخ��ط��ارات 
عملية  منازلها،  بإخالء  االغ���وار  منطقة  في 
أيام،  قبل  مكتوبة  بقرارات  ج��اءت  الترحيل 

مناطق  في  عسكرية  م��ن��اورات  اج��راء  بهدف 
التي  املناطق  ه��ذه  تشمل  بالسكان،  مأهولة 
مناطق  ال��رع��وي��ة،  ال��ع��ائ��الت  منها  س��ت��رح��ل 
وادي املالح، وعني احللوة، ووادي الفاو، وامليته، 

والبرج، ومضارب أخرى.
وه���دم���ت ق����وات االح���ت���الل ع���دة منشآت 
زراعية شماال، تستخدم ألغراض زراعية، كانت 
مبنية قبل أسابيع قليلة، بعد أن كانت هدمها 
في وقت سابق، فيما هدمت قوات االحتالل في 
توفيق  مهند  للمواطن  يعود  بركسًا  طوباس 
االحتالل  سلطات  وسلمت  السباعي،  أحمد 
اإلس��رائ��ي��ل��ي ع���ددا م��ن امل��زارع��ني وامل��واط��ن��ني 
إخطارات هدم وإزالة منشآت مقامة على أراضي 
دير حجلة والزور جنوب شرقي مدينة أريحا، 
ويستخدم بعضها كمخازن لألدوات الزراعية، 
أوام��ر  ع��ن  اإلسرائيلية  السلطات  وتراجعت 
أريحا،  أراض��ي مدينة  إخ��الء 2400 دومن من 
وذلك خالل االستئناف الذي تقدمت به وزارة 
إل��ى جلنة  النبي موسى،  وق��ف  باسم  األوق���اف 
قيام  إثر  ذلك  جاء  العسكرية،  االعتراضات 
مواطنني بزراعة مساحة ضخمة من األراضي 
الواقعة في منطقة "ج"، بأشجار النخيل منذ 
عشرة سنوات تقريبًا، بعد أن استأجروها من 
عشرة  االحتالل  فأصدر  موسى،  النبي  وق��ف 
أوامر عسكرية إلخالء كامل املنطقة املذكورة، 
إلى  ملكيتها  وت��ع��ود  دول���ة  أرض  أن��ه��ا  ب��ادع��اء 
أراضي احلكومة، وعليه، صدرت  املسؤول عن 

أوامر اإلخالء تنفذ خالل 45 يوما.

طوباس - علي سمودي  - افتتحت مديرية 
دفاع مدني محافظة طوباس امس، وحتت رعاية 
مجموعة  الكبر  دورة  الطوباس  م��روان  احملافط 
متطوعا   126 ضمت  امل��دن��ي  ال��دف��اع  متطوعي 
ب��ل��دة ط��م��ون إض���اف���ة لتجهيز  وم��ت��ط��وع��ة ف���ي 
املجموعة  لهذه  ومركز  مقر  إفتتاح  على  والعمل 

في البلدة.
الدفاع  وحضر االفتتاح احملافظ ومدير عام 
خميس  وامل��ق��دم  عيسى  محمود  العميد  امل��دن��ي 
طوباس  محافظة  في  املدني  الدفاع  ومدير  رزق 

الرائد نضال اجلالد.
طمون،  بلدية  رئيس  ب��ش��ارات  محمد  واش��اد 
حماية  في  املدني  ال��دف��اع  يبذلها  التي  اجلهود 
صعوبة  من  بالرغم  املواطنني  وممتلكات  أرواح 

افتتاح اكبر دورة ملتطوعي الدفاع املدني في طمون
الظروف التي متر بها فلسطني وتعقيدها وضعف 

اإلمكانيات.
واوضح ان هذه الدورة ستساهم في رفع مستوى 
واإلنقاذ  اإلسعاف  مهارات  املجتمعية في  الثقافة 
باإلضافة إلى روح املبادرة واملشاركة بني الشباب 
الفلسطيني والذي تقع على عاتقه مسؤولية كبير 

في بناء مؤسسات الوطن وتطويره وتنميته.
وث��م��ن احمل��اف��ظ ال��ط��وب��اس��ي امل���ب���ادرى، مبديا 
الدفاع  ثقافة  لنشر  ال��ت��ام  للتعاون  اس��ت��ع��داده  
السليم  التصرف  على  ق��ادر  جيل  خللق  امل��دن��ي 
ليحمي نفسه وممتلكاته، وذكر ان دورة املتطوعني 
واكبر  البلدة  ف��ي  مجموعة  أول  لتشكل  ج��اءت 
م��ج��م��وع��ة م��ت��ط��وع��ني ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��وط��ن ملا 
املساعدة  تقدمي  في  أهمية  من  حتتها  ينطوي 

واخلدمة للمواطنني.
البلدة  أه��ال��ي  عيسى  العميد  شكر  ب����دوره، 
وامل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ع��ل��ى ت��ب��رع��ه��م ب��دومن��ني من 
االرض ل��ب��ن��اء م��ق��ر مل��ت��ط��وع��ي وط���واق���م ال��دف��اع 
املدني كما تبرع احد املواطن مبقر للمتطوعني 
ملدة ستة اشهر، ووعد عيسى بالعمل الدؤوب على 
توفير مقر دائم ملتطوعي البلدة وسيارة اطفاء 
باالضافة لوجود مركز للدفاع املدني في طمون 

وفقا لآللية املتبعة.
بذل  ال��ذي  الكبير  اجلهد  على  واثنى عيسى 
النفوس،  ف��ي  وأث��ره��ا  ال��ف��رق��ة  وتشكيل  إلع���داد 
مؤكدا ان حماية األرواح هي غاية اجلميع نحقهها 
من  يتوفر  مبا  بعضنا  ونساعد  نساند  بيد  يدا 
إم��ك��ان��ي��ات، ل��ت��أت��ي ف��ك��رة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي في 

مثل  وخ��اص��ة  شعبنا  أب��ن��اء  مل��س��اع��دة  فلسطني 
هذه الظروف املناطق القريبة من املواجهات مع 
االحتالل واملواقع التي يتعذر الوصول إليها بسبب 
إجراءات اإلحتالل لكنها ساهمت بشكل كبير في 

تعزيز روح اإلنتماء واملواطنة. 
وتشمل الدورة والتدريبات كافة علوم الدفاع 
املدني والتدريب النظري والعملي ليتمكن املتطوع 
املتدرب من التعامل مع احلوادث والتعافي منها إن 
أمكن قبيل وصول الطواقم املتخصصة من الدفاع 
وتدريبات  النظرية  اجلوانب  وتضمنت  املدني، 
اإلطفاء  مجال  في  املدني  ال��دف��اع  لعلوم  عملية 
والسالمة  والوقاية  واالسعاف  واإلخ��الء  واإلنقاذ 
العامة وإستخدام آليات ومعدات الدفاع املدني في 

احلوادث اإلفتراضية التي سيتدربون عليها.

ال��ق��دس - ك��ان حلما ي���راود ك��ل محبي   
واالم��ان  ال��ى احل��ري��ة  العطشى  ه��ذه االرض 
طول..  على  خضراء  تكون  ان  واالستقرار.. 
ومزروعة   ، املثمر  والشجر  بالعشب  نامية 
االزل..  منذ  كانت  كما   ، واحلقول  بالغدران 
هي االرض الطيبة التي متتد من الشريان 
الى القلب ، انها فلسطني اخلضراء رغم معاول 

الهدم والقلع .
فلسطني خضراء للتطوير الريفي تسعى 
الغنية  الطبقات  بني  الفجوة  تقليص  إلى 
والفقيرة، واحلشد واملناصرة من أجل مجتمع 
التمويل  وجل���ذب  ع��دال��ة  أك��ث��ر  فلسطيني 
األكثر  الفئات  لصالح  ال��ض��روري��ة  وامل����وارد 
األراضي  في  الريفية  املناطق  في  احتياجًا 
غير  مؤسسة  وه��ي  احملتلة  الفلسطينية 
ربحية تسعى جلعل قضيتي األمن الغذائي 
والتنمية الريفية للمزارعني الفلسطينيني 
املهمشني ذات أولوية.. تقوم رؤيتها وفلسفتها 
ال��دول��ي  البنك  اليها  ت��وص��ل  نتيجة  على 
أن���ه ي��ج��ب أن ي��ك��ون ه��ن��اك زي���ادة  تقضي 
العاملي من  االنتاج  املائة في  بنسبة 70 في 
الغذاء بحلول عام 2020 لتلبية احتياجات 
النمو السكاني.. و نحن في فلسطني اخلضراء 
.. نعتقد أن الفلسطينيني ميكن أن يساهموا 
واحمللي،  الدولي  الغذائي  األم��ن  حتقيق  في 
وخ��ف��ض أس���ع���ار امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة، وزراع����ة 
احمل��اص��ي��ل ال��ص��ح��ي��ة ع��ن ط��ري��ق ال��ت��ح��ول 
للزراعة "اخلضراء" وتطوير مصادر الطاقة 
، والسعي لبناء شبكات بني الفلسطينيني 
احلشد  خ���الل  م��ن  ال���رؤي���ة  ه���ذه  لتحقيق 
واملناصرة والتشبيك بني الهيئات احلكومية 

واملؤسسات القائمة.
وت������ه������دف ف���ل���س���ط���ني اخل�������ض�������راء ال����ى 
النباتي  بشقيه  ال���زراع���ي  االن���ت���اج  زي����ادة 
ال���زراع���ة اجلماعية  واحل��ي��وان��ي م��ن خ���الل 
املنظمة ورفع مستوى استخدامات االراضي 
املعدات  أحدث  وتوفير  وكفاءتها  الزراعية 
والتكنولوجيات واخلبرات الزراعية واكثرها 
ك��ف��اءة و ب��ن��اء ال���ق���درات م��ن أج���ل تطوير 
حتليلية  دراس���ات  وتوفير  امل��اه��رة  العمالة 
التفاوض اخلاصة  للسوق وتيسير عمليات 
ب��االس��ت��ث��م��ارات وإم��ك��ان��ي��ات ال��ن��ف��اذ للسوق 
ومراقبة اجلودة واملساعدة في االرتقاء إلى 
على  واحل��ص��ول  التصدير  معايير  مستوى 
الشهادات اخلاصة بكون املنتجات الصناعية 
مع  ومنسجمة  وعضوية  للبيئة  صديقة 
وتطوير ومتكني   ، العادلة  التجارة  معايير 
ال��ت��ع��اون��ي��ات ال���زراع���ي���ة م���ن خ���الل إن��ش��اء 
تتميز  ومنتجة  زراعية مستدامة  جتمعات 
ب��ال��ت��ك��اف��ؤ وال���ع���دال���ة وال��ت��ط��وي��ر امل��س��ؤول 
محلية  جل��ان  وتشكيل  ل��ألراض��ي  واملستدام 
ل��ت��دري��ب امل���زارع���ني ع��ل��ى ج��ن��ي احملاصيل 
في  واملشاركة  اإلن��ت��اج  وتقنيات  وتخزينها 
املوارد واملصادر واالستخدام األمثل واألقصى 
املائية  امل���وارد  وتطوير   ، وامل���وارد  للمعدات 
الفلسطينية من خالل االستثمار في جمع 
املياه وحتسني وضع اآلبار القائمة وحفر آبار 
مياه جديدة والتأثير نحو تغيير السياسات 
وزيادة استخدام املياه املكررة واملياه العادمة 
البديلة  ال��زراع��ة  تقنيات  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
اخلاصة باحملافظة وترشيد استهالك املياه 
مياه  وجمع  الزراعية  الدفيئات  واستخدام 
األمطار وحتلية املياه ، كما تعمل على تطوير 
واملتجددة  النظيفة  للطاقة  بديلة  مصادر 
غاز  ال��ري��اح،  الشمسية،  الطاقة  خ��الل  م��ن 
والعضوية  الطبيعية  واألس��م��دة  امل��ي��ث��ان، 
النفاذ  وق��درة  التسويق  اساليب  وتعزيز   ،
الفلسطينية  الزراعية  لألسواق للمنتجات 
استكشاف  خالل  من  واحليوانية  النباتية 
اسواق جديدة للتصدير والتسويق التعاوني 
الزراعية  املعارض  وإقامة  احمللي  والترويج 
وان��ظ��م��ة ال��ت��س��وي��ق االل��ك��ت��رون��ي��ة وزي����ادة 
امل��ب��ي��ع��ات ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال���دول���ي ، ودع���م 
االبحاث والتنمية الزراعية الفلسطينية من 
خالل االستراتيجيات والتخطيط املدروس 
وحتليل السياسات العامة واجراء الدراسات 

فلسطني خضراء  للتطوير الريفي.. حلم يتحقق
 بسواعد شبان  وشابات وفالحو فلسطني السمراء

امل���ق���ارن���ة ع��ل��ى ال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ن��م��وذج��ي��ة 
والقيام  ؛وامل��ن��اص��رة  والتعليم  وال��ت��دري��ب 
املفتوح  بحمالت مناصرة وضغط والتبادل 
آخر  واستخدام  املمارسات  وافضل  للمعرفة 
مجال  ف��ي  التكنولوجيا  إل��ي��ه  توصلت  م��ا 
املزارعني  ، وزيادة إمكانية حصول  الزراعة 
ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل م���ن خ����الل اي���ج���اد اراض����ي 
رخيصة الثمن وميكن العمل على تطويرها 
املزارعني  مساعدة  اجل  من  األم��وال  وجمع 
عوزا وفقرًا خاصة الالجئني والعاطلني عن 
العمل والشراكة مع املزارعني الشباب وتوفير 
احلوافز ليتمسك املزارعون مبهنة الزراعة.

مشاريع فلسطني اخلضراء
س��ي��اس��ات  م��ن  الفلسطينيون  ي��ع��ان��ي 
التمييز في املياه.. حيث ان هناك نوعني 
املنطقة:  ف��ي  املنتجة  اجلوفية  امل��ي��اه  م��ن 
إسرائيل تستخدم 85% من املياه اجلوفية 
في جبال الضفة الغربية، و82% من املياه 
اجلوفية الساحلية حتت غزة. ومنذ العام 
أي  الفلسطينيني  م��ن��ح  ي��ت��م  ل��م   1993

ترخيص لبناء بئر زراعي.
للمياه  املنزلي  الفلسطينني  استهالك 
ه��و 50 ل��ت��رًا ف��ي ال��ي��وم ال��واح��د، مقارنة 
العاملية  الصحة  منظمة  توجيهات  م��ع 
الى 150  املنزلي من 100  فإن االستهالك 
االستهالك  متوسط  أم��ا  ال��ي��وم.  ف��ي  لترا 
في  لترا   280 يساوي  املنزلي  االسرائيلي 
اليوم الواحد. ترتبط ما يقارب ثلث األسر 
عبر  والباقي  الصحي،  الصرف  شبكة  مع 
وخزانات  االمتصاصية  احلفر  استخدام 
الصرف الصحي. تقريبًا، باستثناء ثالث 
معظم  الالجئني،  مخيمات  وبعض  م��دن 
امل���ي���اه ال��ع��ادم��ة ال��ت��ي ت��ن��ت��ج ف���ي الضفة 
الغربية تتدفق كمياه صرف صحي غير 

معاجلة.
في  يساهموا  ان  للفلسطينيني  ميكن 
حتقيق األم���ن ال��غ��ذائ��ي ال��دول��ي واحمل��ل��ي، 
وخ��ف��ض أس��ع��ار امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة وزراع���ة 
احملاصيل الغذائية التي تعتبر صحية عن 
طريق التحول للزراعة "اخلضراء" وتطوير 
مصادر الطاقة. ولتحقيق هذه الرؤية مت 

العمل في تنفيذ املشاريع التالية:
املشروع االول – تخضير قرية بلعني :

بعد سنوات من االحتجاج العام واملعارك 
قرية  جنحت   2011 العام  في  القانونية، 
بلعني في منطقة رام الله في الضغط على 
شيدته  ال��ذي  اجل���دار  لتحريك  إسرائيل 

على أراضيها ،
األراض��ي  من  دومن   1000 استعادة  ومع 
في  اهتمامهم  السكان  ي��ب��دي  ال��زراع��ي��ة، 
ال��رم��ادي��ة من  امل��ي��اه  ري عبر  ن��ظ��ام  خلق 
مجموعة املنازل في القرية البالغ عددها 
التي  ال��زراع��ي��ة  األراض���ي  ل��ري  350 منزال 
ليس  وحاليًا،  منخفض  ارتفاع  على  تقع 
ويعتمد  نظام ص��رف صحي  القرية  ل��دى 
السكان على خزانات الصرف الصحي والتي 
إلى  إضافة  البيئة  إل��ى  تتسرب  أن  ميكن 

التكلفه الشهرية )20 يورو( إلفراغها. إن 
استخدام املياه الرمادية في ري محاصيل 
القرية سيوفر املياه النظيفة، والتي حاليا، 
مياه اغراض الشرب تنقل عبر الشاحنات 
لقاء أجر. وأيضًا، من شأن النظام اجلديد 
جتهيز عملية معاجلة صغيرة لتدوير املياه 
ال��س��وداء خللق األس��م��دة ، ومت اجن��از عدد 
بينها  من  املشروع  في هذا  النشاطات  من 
ليكون  التوتة"  ترميم بيت قدمي "بيت 
مقر لفلسطني خضراء ونقطة تواصل ما 
بني اهالي القرية وفلسطني خضراء وبناء 
مشغل محاذ للبيت القدمي إلنشاء جمعية 
.الخ  الغذائي.  للتصنيع  تعاونية  نسائية 
بلعني  تخضير  مشروع  حتت  يندرج  كما 
مشروع "أكفل شجرة" حيث قام اجليش 
األخيرة  السنوات  م��دى  على  االسرائيلي 
باقتالع وجتريف ما يزيد عن 400،000 
الفلسطينية  األراض���ي  في  زيتون  شجرة 
عن  تزيد  م��ادي��ة  خسائر  مخلفًا  احملتلة 
اإلنتاجية  القيمة  م��ن  دوالر  مليون   60

لهذه األشجار.
مل����اذا ت��ك��ف��ل ش��ج��رة ؟ ل��ل��م��س��اع��دة في 
من  تدميرها  مت  ال��ت��ي  االش��ج��ار  تعويض 
وبناء  واملستوطنني  االسرائيلي  اجليش 
ج����دار ال��ف��ص��ل واحل���ف���اظ ع��ل��ى األراض����ي 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة م����ن س���ي���اس���ة امل����ص����ادرة 
املزيد   = االشجار  االسرائيلية. ومزيد من 

من احلياة.. الخ

املشروع الثاني
الفراولة العضوية في اجللمة

فلسطني خضراء للتطوير الريفي بالتعاون 
في  والتعاونيني  للفالحني  العام  االحت��اد  مع 
اجللمة مبحافظة جنني وبتمويل من األونروا 
مت إنشاء اربعة بيوت بالستيكية على مساحة 
ال��ف��راول��ة العضوية  ل��زراع��ة  ارب��ع��ة دومن����ات 
بالطريقة املعلقة ، ويهدف املشروع الى توفير 
االرض  وحماية  احمللي  للمجتمع  عمل  فرص 

من املصادرة .. الخ
املشروع الثالث

حتسني الساللة احليوانية في العيزرية
تعتبر الزراعة من أهم القطاعات االنتاجية 
نحو  تقدم  حيث  الفلسطيني،  االقتصاد  في 
30-35% للناجت احمللي االجمالي، ويعمل فيها 

حوالي ربع القوى العمالية.
اخلراف واملاعز حتتل مكانة خاصة في نظام 
الريفي،  لالقتصاد  ومهم   ، ال��زراع��ي  االن��ت��اج 
ويعتبر الربح واالستدامة من انتاجية االغنام 
ومن  للفلسطينيني،  بالنسبة  قصوى  اولوية 
واملاعز  للخراف  الوراثي  التحسني  ذلك،  اجل 
على أعلى نسبة انتاج من أهم اولويات التنمية 
وحتسني الكفاءة االقتصادية للحوم واحلليب 
وغيرها من املنتجات احليوانية لتلبية الطلب 
الفلسطينيني.  ال��س��ك��ان  ق��ب��ل  م��ن  امل��ت��زاي��د 

ويهدف املشروع الى :
ان��ت��اج كمية  ، رف��ع  امل���دى  أه���داف قصيرة 

املاشية ومستوى انتاجية املاشية.. الخ
أهداف بعيدة املدى ، تخفيض اسعار املواد 

الغذائية للفلسطينني املزارعني واملستهلكني 
وزيادة قدرة القطاع الزراعي وزيادة صادرات 

املنتجات احليوانية و.. الخ
املشروع الرابع

مشتل اخلضراوات واالشجار 
العضوية في بيت عور التحتا

خضراء  فلسطني  بني  ما  بالتعاون  ينفذ 
للتطوير الريفي وجمعية املهندسني الزراعيني 
العرب ومجلس قروي بيت عور التحتا، حيث 
واالش��ج��ار  ل��ل��خ��ض��راوات  مشتل  ان��ش��اء  سيتم 

العضوية على مساحة 4 دومنات.
الهدف العام من املشروع هو انتاج اشتال من 
اخلضراوات واالشجار املثمرة بطريقة عضوية 
فالنباتات  افضل،  انتاجية  لضمان  وسلمية 
حتتاج الى عناية فائقة خالل املراحل االولى 
م��ن ال��ن��م��و. سيضمن امل��ش��روع ت��وف��ي��ر اش��ت��ال 
احمللي  واملجتمع  للمزراعني  سليمة  عضوية 
افضل  انتاجية  ولضمان  الثمن  قليلة  باسعار 

في احملاصيل الزراعية.
املشروع اخلامس

تخضير مدينة يعبد
مت زراعة 3500 شجرة حرجية في اراضي 
بني  ما  مشترك  مشروع  في  احلكومية  يعبد 
ووزارة  ال��ري��ف��ي  للتطوير  خ��ض��راء  فلسطني 
الزراعة وبلدية يعبد ووكالة الغوث الدولية. 
الهدف من املشروع تخضير االرض وحمايتها 
امل��س��اح��ة اخل��ض��راء في  م��ن التصحر. وزي����ادة 
فلسطني بشكل عام وحماية البيئة الطبيعية 

وحماية االرض من املصادرة االسرائيلية.
املشروع السادس

اعادة تدوير املياه الرمادية
ه����ذه خ��ط��ة م��دت��ه��ا 5 س���ن���وات ل��ت��ع��زي��ز 
في  الرمادية  املياه  تدوير  وإع���ادة  استخدام 
والدعوة  باحلشد  نقوم  أن  نقترح  فلسطني. 
اجلافة  املنطقة  هذه  في  املياه  على  للحفاظ 
املستوى  على  املسؤولني  مع  العمل  خ��الل  من 
املياه  تدوير  إع��ادة  لتنفيذ  واحمللي  الوطني 

الرمادية في مجتمعاتهم.
ومت إنتاج مواد ترويجية وحشد ومناصرة 
والتي ستشمل موقع على شبكة االنترنت مزود 
مبعلومات عامة، وبدليل "افعل ذلك بنفسك" 
امل��ن��ازل  ق��رص مضغوط يفسر ألص��ح��اب  م��ع 
كيفية تطبيق استراتيجة إعادة تدوير املياه 
واسعة  خطط  وضع  إلى  باإلضافة  الرمادية، 

النطاق للمسؤولني في احلكومة.
املشروع السابع

إعادة تدوير مياه الصرف الصحي اخلام
في الضفة الغربية، يتم فقط معاجلة %15 
من 85،000 متر مكعب من املياه العادمة في 
خمس محطات ملعاجلة مياه الصرف الصحي 
جنني،  اخلليل،  التالية:  للبلديات  التابعة 
طولكرم، رام الله والبيرة. وفي العام 2000 مت 
بناء محطة ملعاجلة مياه الصرف الصحي في 
مدينة البيرة، وهي احملطة األكثر حداثة من 
الغربية،  جميع محطات املعاجلة في الضفة 
وميكن العمل على جعلها األكثر كفاءة بحيث 
الصلبة  ال��ن��ف��اي��ات  ب��ت��دوي��ر  ت��ق��وم  أن  ميكن 
وعندها  س��م��اد.  إل��ى  وحتويلها  تنتجها  التي 
ي��ت��م ب��ي��ع ال��س��م��اد امل��ن��ت��ج ل��ل��م��زارع��ني بسعر 
ال��الزم  املصنع  إن��ش��اء  على  والعمل  التكلفة. 
للتعبئة والتغليف ملعاجلة النفايات الصلبة 
واملنتجات الثانوية حملطة البيرة ملعاجلة مياه 

الصرف الصحي.
وي���ت���أل���ف اع����ض����اء امل���ج���ل���س االس���ت���ش���اري 
لفلسطني خضراء من مجموعة من الكفاءات 
واخلبرات في مجال االقتصاد والزراعة .. فيما 
الدكتور  االدارة  رئيس مجلس  املؤسسة  يقود 
هيثم احلسن ونائبه ابو عالء منصور، وهناك 
مجموعة من الداعمني واملساهمني في املؤسسة 
برناط  جمال  واملهندس  سنقرط،  م��ازن  مثل 
ومنصور منصور وعالء عالء الدين وغيرهم 
من اصدقاء فلسطني خضراء ويقومون بتقدمي 
حتقيق  ملساعدة  وجهدهم  ووقتهم  خبراتهم 

وإجناح مشاريعها.

ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة - امل��ن��ه��ل ل��ل��ص��ح��اف��ة 
واالعالم - شاركت الشرطة في يوم 
دراسي بعنوان "دمج األشخاص ذوي 
واملجتمع" في  املدرسة  اإلعاقة في 

قاعة بلدية قلقيلية .
وذكر بيان إدارة العالقات العامة 
واإلع������الم ف���ي ال��ش��رط��ة ان ال��ي��وم 

يوم دراسي في قلقيلية حول دمج األشخاص ذوي اإلعاقة 
ن��ظ��م ب���دع���وة م���ن م��ج��م��ع م���دارس 
وكالة الغوث لالجئني في محافظة 
مؤسسات  م��ع  وبالتعاون  قلقيلية 
الوعي  لرفع  وذل��ك  احمللي  املجتمع 
ذوي  األش��خ��اص  بحقوق  القانوني 
رعايتهم  إل���ى  وال���دع���وة  اإلع���اق���ة 
وتطبيق  كرامتهم  على  واحل��ف��اظ 

ال����ق����ان����ون ال������ذي ي��ح��ف��ظ ح��ق��وق 
ه����ذه ال��ف��ئ��ة ف���ي ك���اف���ة امل���ج���االت 

واملؤسسات.
أهم  مناقشة  ان��ه مت��ت  واض���اف 
تواجه  التي  والصعوبات  العقبات 
ذوي اإلعاقة وطرق جتاوزها كما مت 
التطرق إلى اجلوانب القانونية التي 

تدعم حقوق األشخاص املعاقني في 
في  كحقهم  الفلسطيني  املجتمع 
كافة  توفير  على  والعمل  التعليم 
املناسبة  االحتياجات واإلمكانيات 
التي  ال��ع��ق��ب��ات  ع��ل��ى  للتغلب  ل��ه��م 
تواجههم بهدف دمجهم في املجتمع 

أسوة بغيرهم.


