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االفتتاحيـــة
ألن  فلسطني  خضار  سلة  فهي  يقال  وكما  الزراعية،  األرايض  أخصب  من  األغوار  تعترب 

وأشجار  والفاكهة  الخضار  من  الكثري  يناسب  ما   صيفاً  جداً  وحار  شتاًء  دافئ  مناخها 

أخرى كثرية... كما توفر األغوار إمكانات عظيمة لدولة مستقبلية قابلة للحياة من حيث 

املوقع االسرتاتيجي والنجاح االقتصادي،  وتعترب حدودها مع األردن هي املدخل واملخرج 

الوحيد املنظور إليه من اجل إقامة دولة فلسطينية. حيث ستكون  هذہ الحدود بمثابة قناة 

العالم من جهة  األوسط ودول  الرشق  والفلسطينيني من جهة وبني  العرب  لالتصال بني 

وادي  منطقة  يف  الطبيعية  واملعادن  الخصبة  والرتبة  املياہ  موارد  وفرة  تمنح  كما  أخرى. 

األردن مزايا اقتصادية تنافسية عظيمة. 

ولكن رغم تلك املعطيات االيجابية والهبات الطبيعية، يقف الفلسطيني ضعيفا تائهاً لوحدة 

يف معركة الصمود من اجل البقاء، محروماً من موارد واديه الخصيب، فواقعه مزيج بني 

األلم من مرارة الواقع الذي يحياہ مواطنو األغوار الفلسطينية، والخوف من مستقبل بدأ 

أو  رقيب  دون  كاملة  بأريحية  لصالحه  معامله  برسم  األخرية  سنة  الخمسني  يف  االحتالل 

الفلسطينية مبتورة األطراف وخاصة فيما يتعلق  للدولة  حسيب، واضعاً خريطة جديدة 

الحدود ذات  الفلسطيني بدولة مستقبلية كريمة واضحة  الحلم  بالحدود الرشقية، ناسفاً 

سيادة. 

هذا امللحق الذي يعد امتداداً إلصدارات مكثفة عن وألجل األغوار نرشها مركز العمل التنموي 

/ معا محاوالً حسب قدرته إضاءة ناقوس الخطر أمام صمت العالم بما يتعلق باملنطقة 

املنسية »األغوار« علّه يستفيق. جاء محذراً من مستقبل األغوار إن أحكمت إرسائيل قبضتها 

من  قليلة  سنوات  يف  تختزل  فلسطني  أغوار  مع  السنني  مئات  حكاية  وأصبحت  النهائية، 

عنجهية االحتالل وسياسته أحادية الجانب.

يف  الفلسطينيني  وصمود  ملقاومة  االلتفات  امللحق  يغفل  ال  الحقائق  قسوة  من  وبالرغم 

األغوار الذين يناضلون للحفاظ عىل أرضهم، ويقاومون نظام الفصل العنرصي اإلرسائييل، 

اليوم مسرية الصمود بوترية أقوى مما مىض للحفاظ عىل أرضهم رغم حمالت  مواصلني 

التهويد الوحشية.

وبالرغم من السحب املتلبدة يف األفق الفلسطيني، يظل األمل قائماً، كما أن الدعوة مستمرة 

األغوار،  منطقة  قضايا  إىل  لاللتفات  فقط  ليس  واملحلية  العاملية  واملؤسسات  للمنظمات 

الحياتية والعمل عىل  املنطقة، من أجل تحسني ظروف معيشتهم  أهايل  التحرك لدعم  بل 

املستويني املحيل والعاملي لضمان حقوق السكان وتوفري الحماية لهم.

ثلث مس��احة الضفة الغربية وس��لة 
غذاء فلسطين مهددة بالضياع
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نبذة عن األغوار
تمثل منطقة األغوار أو ما يعرف بـ”وادي األردن” جزءاً من الشق األسيوي األفريقي املنخفض 400 مرتا عن 

مستوى سطح البحر، واملمتد من الجانب الرشقي من الضفة الغربية من عني جدي جنوب البحر امليت وإىل بردلة 

يف الشمال )حتى خط وقف إطالق النار لسنة 1٩٦٧( ومن منطقة نهر األردن يف الرشق إىل املنحدرات الجبلية 

عىل طول مدى الضفة الغربية غربا.  وتبلغ مساحة األغوار 33% من مساحة الضفة الغربية وفق قسم الخرائط 

يف جمعية الدراسات العربية-بيت الرشق.

كما تبلغ املساحة الصالحة للزراعة يف األغوار حوايل 280000 دونم، يستغل منها من قبل املزارعني الفلسطينيني 

حوايل 50000 دونم بينما تصل نسبة املصادر منها ألغراض زراعية ملحقة  بـ31 مستوطنة عىل أرايض األغوار 

حوايل 2٧ ألف دونم.

أكثر من  القدس حيث تحتوي عىل  بعد مدينة  املنطقة  األكثر شعبية يف  السياحي  املعلم  األغوار  تعترب منطقة 

ثمانني موقعا تاريخيا وثقافيا، ويتسم مناخ األغوار بكونه لطيفا عىل مدار السنة، حيث تضم املنطقة مساحات 

واسعة من الحقول الخرضاء واملواقع الدينية والتاريخية، ما يضفي عليها هالة سحرية ومنظرا ملهما، ولكون 

األغوار تشكل مثلثا مع مدن القدس وبيت لحم وتربط فلسطني باألردن، فقد باتت تمثل نقطة جذب للسياح 

املتوافدين عليها من أرجاء املعمورة.

كما أن مياہ البحر امليت الغنية باملعادن التي ال مثيل لها يف العالم جعلت العديد من السياح يقصدونه، بغرض 

العالج الطبيعي واستخدام مياهه وطينته يف صناعة مستحرضات التجميل والعالجات الصحية ألمراض الجلد، 

كونها تحتوي عىل خمسة عرش ضعفا من كمية املغنيسيوم املوجودة يف املياہ العادية، واىل جانب ذلك فإن مياہ 

أن نسبة كبرية من  الرغم من  والبوتاسيوم. وعىل  واليود  الزنك، والربوم  باملعادن مثل  أيضا  امليت غنية  البحر 

البحر امليت تقع داخل أرايض الضفة الغربية، إال أن  إرسائيل تحرم الفلسطينيني من الوصول إليه واالستفادة 

من خرياته.

األغوارنبذة عن  
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وتشـكل األغوار أيضـاً »مخزونا« جغرافيـاً من األرايض حيث يمكن للفلسطينيني إقامة مشاريع إسكان ومرافق 

عامة لبناء دولة ناجحة. كما تشكل أيضاً امتدادا طبيعيا لتوسيع مدينة القدس. وقد جعلت هذہ امليزات االحتالل 

اإلرسائيـيل أكثـر تمسـكا باملنطقة، وذلك لتمرير سياسـاته التوسـعية التي تهـدف إىل تنفيذ مـرشوع إرسائيل 

االسـتعماري الكبري من النهر حتى البحر. واىل جانب ما تم ذكرہ من مزايا سابقة يمكن القول أن منطقة األغوار 

ترقـد عىل بحرية من املياہ تشـكل ثلـث احتياطي املياہ الجوفية يف الضفة الغربية، إذ تسـيطر املسـتوطنات عىل 

نصف األرايض يف املنطقة التي يقطنها آالف الفلسطينيني الذين يعتمدون عليها كموقع طبيعي  ملجتمعات الرعي 

والزراعة من أجل كسب عيشهم وقوتهم اليومي. واليوم، يسيطر الجيش اإلرسائييل عىل 44% مما تبقى من األرض 

الخالية بسبب االستيطان وبحجة إعالنها مناطق عسكرية مغلقة ومحميات طبيعية. كما ان القيود عىل الوصول 

إىل هذہ املناطق لها تأثري مدمر عىل السكان الفلسطينيني الذين يعيشون ويعملون يف األغوار.  

سياسات االحتالل اإلسرائيلي االستيالء على األرض واالستعمار
تعرض فلسطينيو األغــوار من قبل إرسائيل لعمليات الطــرد املتعـدد وسياسات القتــل والتصفية، فما بني 

الشمـال نحو  الجنوب حتى بيسان يف  املنطقة من« عني جدي« يف  عام 1٩48 و 1٩٦٧ كان عدد سكان هذہ 

320 ألف نسمة، ولكن عنـدما جاء االحتالل، رّشد املئـات من الفلسطينيني، وعمد إىل تسوية عرشات التجمعات 

السكانيـة باألرض، وحاليا يعيش يف األغوار بصورة دائمة ما يعادل 5٦ الف نسمة، دون احتساب التجمعات 

الرعوية والبدوية والزراعية العشوائية« أي نحو 2% من تعداد سكان الفلسطينيني يف الضفة الغربية. 

وقد بلغ عدد التجمعات الفلسطينية يف غور األردن 2٧ تجمعا ثابتا حسب الجهاز املركزي لإلحصاء، عىل مساحة 

تقدر بحوايل 10 أالف دونم، إضافة إىل عرشات التجمعات الرعوية والبدوية غري املحصية. وتتبع تجمعات غور 

الوسطى«  »األغوار  نابلس  ومحافظة  الجنوبية«  »األغوار  أريحا  هي  فلسطينية  محافظات  لثالث  إداريا  األردن 

ومحافظة طوباس »األغوار الشمالية«. وتعود جذور القاطنني يف غور األردن للمحافظات الثالث باستثناء نسبة 

محدودة »غري محصية« تعود جذورهم للمحافظات الجنوبية وتحديدا الرعاة ومربي الثروة الحيوانية الوافدين 

من الخليل وبيت لحم.

األغوار...نقطة خالف تحسمها إسرائيل لصالحها
يف عام  1٩٦٧ عملت إرسائيل عىل إطباق سيطرتها الكاملة عىل األغوار، حيث نظرت حكومة حزب العمل اإلرسائيلية 

يف ذلك الوقت إىل وادي األردن كمنطقة عازلة أمنية ضد  أي غزو عربي  محتمل حيث سمحت بإقامة سياج من 

املستوطنات يف الوادي يحقق وجودا إرسائيلياً دائماً يف املنطقة، كما استمرت إرسائيل يف منع الفلسطينيني من 

إنشاء أي بنية تحتية أو إقامة أي مشاريع تنموية مثل استصالح األرايض الزراعية وشق طرق جديدة وتمديد 

شبكات الري، إىل جانب استمرارها يف مصادرة األرايض وهدم املنازل ومنع ترميم البيوت والطرق القائمة.

وكمـا جاء يف دراسـة األغوار الفلسـطينية يف مهـب الترسيب، عبد السـتار رشيدة 2010، فقد أعلنت السـلطات 

اإلرسائيلية عام 1٩٦٧ املناطق املحاذية لنهر األردن والبالغة مساحتها »400 ألف دونم« مناطق عسكرية مغلقة 

وأنشأت فيها ٩0  موقعا عسكريا.
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لكللي يتحقللق الدمج بين حلم سللامة البللاد وإبقاء 
الدولللة يهودية يجب فرض نهر األردن كحدود 

شرقية للدولة اليهودية.

«
«

األردن  لغور  األمنية  األهمية  ألون« ونظريته حول  قاله »يغال  ما  املتعاقبة  االحتالل  تبنت حكومات  وبعد ذلك 

والذي قال:

وهكذا صاغ »ألون« تصورہ للحل النهائي يف أعقاب حرب 1٩٦٧ عىل أساس خلق وجود إرسائييل مدني –إضافة 

بيسان  بني  جغرافيا  تواصال  األردن  غور  يشكل  أن  عىل  استيطانية  نقاط  بواسطة  العسكري-  للوجود 

وصحراء النقب، وهذا ما تم فعال من خالل شارع ٩0 الذي يعد جهة الربط بني املستوطنات الجاثمة 

عىل أرايض غور األردن يف الضفة الغربية وبيسان داخل الخط األخرض، بعد أن عزل غور األردن 

عزال كليا عن محيطه الفلسطيني وأصبح تعامل االحتالل معه عىل أرض الواقع من خالل 

دولة  من  يتجزأ  ال  جزء  وكأنه  الغربية  الضفة  عن  تفصله  ثابتة  عسكرية   حواجز   4

االحتالل. 

األرايض  بمصادرة   1٩٦٧ عام  قامت  االحتالل  سلطات  أن  رشيدة  دراسة  يف  ايضا  وجاء 

الزراعية وأمالك الغائبني واألرايض الوقفية اإلسالمية والكنسية املسيحية يف غور األردن استنادا 

إىل القانون الذي أقرته يف العام 1٩50 بمصادرة أمالك الغائبني الفلسطينيني ممن لجأوا إىل األردن يف 

أعقاب الحرب، وما تبع ذلك من إجراءات وضغوط تهدف القتالع املواطنني الفلسطينيني من أرضهم. 

ويف الوقت الذي تحـاول فيه الواليات املتحـدة اسـتئنـاف محادثات الســالم بني اإلرسائيليني والفلسطينيـني، 

تربز األغــوار كنقطــة خــالف رئيسيــة:

فالفلسطينيون يعتربون األغـــوار جزءا أساسيـا من الدولة الفلسطينيـة املستقبلية، فيمــا يؤكد املسؤولون 

اإلرسائيليون بشـدة عـىل االدعاء املعهود بأن سـيطرتهم عىل املنطقة هو أمر حيـوي ألمنهـم، وما وجـود 

املسـتوطنات الجديدة يف »جفعات شـاليت ومسكيوت« والتوسـع يف كافـة األرايض الزراعيــة يف كل 

املستوطنـات إال دليــل عىل بعض العالمات امللموسة للتوتر يف املنطقة.

وعـىل الرغم من أن الفلسـطينيني ال يزال بإمكانهم زراعـة األرايض املتبقية والتي لم يتم 

مصادرتها واستعمارها بعـد، تمنع إرسائيـل الفلسطينيني من بناء أي بنية تحتية أو 

مشاريع إنمائية أخرى، مثل استصالح األرايض الزراعية، وفتح الطرق الزراعية 

والتوسـع يف شـبكات الري. باإلضافـة إىل ذلك، فإن إرسائيل مسـتمرة يف 

مصادرة األرايض وهدم املنـازل ومنع ترميم البيوت والطرق القائمة 

التي يملكها الفلسطينيون، ولكن يف نفس الوقت تستمر يف تنفيذ 

خططها لتوسيع املستوطنات وتطوير البنية التحتية فيها.
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بداية السرطان كان مع »ميحوال«
بدأت موجة االستعمار األوىل يف األغوار عام 1٩٦8 عندما قامت إرسائيل ببناء ثالث مستوطنات: ميحوال 

يف الشمال،  ارجمان يف الوسط وكاليا يف الجنوب . فعكست هذہ املوجة خطة آلون، التي وضعت يف تموز 

التغلب  تقديم حلول ملساعدة إرسائيل يف  اجل  ألون من  يغال  السابق  العمل  قبل زعيم حزب  1٩٦٧ من 

عىل “الخطر الديموغرايف” عن طريق بناء املستوطنات يف الضفة الغربية، خاصة يف املناطق ذات التواجد 

الفلسطيني القليل. وكانت مستوطنة ميحوال هي أول مسعى من هذا القبيل يف وادي األردن لدعم خطة 

إقامة  أجل  البيضاء من  بردلة وعني  الفلسطينية  القرى  التي صودرت من  األرايض  بنيت عىل  . وقد  ألون 

القواعد العسكرية وزيادة أرايض الدولة. ولقد تسارع النشاط االستيطاني يف أوائل السبعينات وحتى أوائل 

الثمانينات، وهي الفرتة التي قامت إرسائيل ببناء املزيد من املستوطنات ألغراض زراعية وصناعية ودينية 

وعسكرية. وزاد عدد املستوطنات منذ التسعينات من 11 إىل 31 مستوطنة، معظمها زراعية، تستوعب أكثر 

من ٩000 مستوطن وتستغل هذہ املستوطنات دفء املنطقة لزراعة النخيل واملوز والخرضوات واألعشاب 

الطبية وغريها من املنتجات الزراعية. 

األيام  إىل غور األردن منذ  املستوطنني  املزيد من  أن إرسائيل قامت بحمالت دعائية لجذب  الرغم من  عىل 

األوىل لالحتالل، تعززت الجهود أكثر بعد تنفيذ خطة االنسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة يف 2005. 

حيث زادت إرسائيل املنح املتاحة لتسهيل املزيد من النشاط االستيطاني يف غور األردن، إذ أصبح يف هذہ 

العائالت  ملئات  أوامر  أصدرت  السياسة،  لهذہ  ونتيجة  عالية.  جودة  ذات  مجانية  بخدمات  اآلن  املنطقة 

الفلسطينية، خاصة يف الجزء الشمايل من الوادي، بإخالء أراضيهم الزراعية ومراعيهم إلفساح املجال أمام 

بناء مستوطنات جديدة.



أفعى الجدار تخنق األغوار
لقد تم بناء الجزء األول من جدار الفصل العنرصي يف األغوار عام 1٩٩٩ بالقرب من نهر األردن، فامتد من البحر 

امليت حتى خط وقف إطالق النار حدود 1٩٦٧ يف الشمال عىل عرض يرتاوح بني 1-3 كم. ويف عام 2003، أعلن 

رئيس الوزراء اإلرسائييل آنذاك ارييل شارون رسمياً عن خطط لعزل وادي األردن من خالل بناء الجزء الرشقي 

التي تقع  ابتداًء من نهر األردن يف الرشق وحتى قرية مطلة،  الجدار  بناء جزٍء من  الفصل، وقد تم  من جدار 

رشقي مدينة جنني، يف الغرب. فعزل ٦000 دونم من األرايض عن قرية بردلة يف وادي األردن الشمايل، باإلضافة 

للوصول  للفلسطينيني  أو طرق  أية بوابات  إىل 1000 دونم من األرايض عن رابا يف جنني. ولم ترتك إرسائيل 

إىل أراضيهم الزراعية، التي تقع خلف الجدار. ال بل ومقابل ذلك قد أعطت إرسائيل هذہ األرايض للمستوطنني 

األردن،  لنهر  املجاورة  املناطق  وكذلك  الغربية،  الضفة  من  الرشقي  القطاع  بعزل  هذا  سبب  فعلياً،  لزراعتها. 

وشمال البحر امليت واملنحدرات الرشقية للضفة الغربية.

يف 12 كانون األول عام 200٦ أعلن الزعماء اإلرسائيليون عزل غور األردن عن بقية الضفة الغربية، وتم إخراجه 

من مفاوضات الوضع النهائي. ونتيجة لذلك، تم حرمان اآلالف من مالكي األرايض من حقهم األسايس يف الدخول 

إىل أراضيهم وزراعتها. وعالوة عىل ذلك، واصلت إرسائيل تصعيدها لإلجراءات العسكرية يف املنطقة .

جعل الحياة ال تطاق جراء القيود اإلسرائيلية
تمثل التصعيد اإلرسائييل من خالل اإلجراءات العسكرية ضد مواطني األغوار باألساليب التالية:

فرض إجراءات عسكرية صارمة عىل املناطق التي يسكنها الفلسطينيون، مثل وضع أبراج املراقبة والكامريات عىل  ● 

مداخل قرى األغوار وعىل طول طريق رقم ٩0، وإقامة حواجز عسكرية عىل مدار 24 ساعة يوميا واقتحام القرى 

واملنازل وفرض حظر تجول منتظم ومستمر.

منع أصحاب األرايض التي ال تظهر يف هوياتهم عناوين سكن يف وادي األردن من الوصول إىل أراضيهم، مما يؤدى  ● 

مللكية  اإلرسائييل  القانون  بموجب  أراضيهم  مصادرة  إرسائيل  عىل  السهل  من  ويجعل  الدخل  مصادر  فقدان  إىل 

“الغائب” .

منع املزارعني الفلسطينيني من بيع منتجاتهم لتجار إرسائيليني عند حاجز بردلة-بيسان، مما يضطرهم إىل السفر  ● 

أكثر من 50 كم  للوصول إىل معرب الجلمة للتجارة، األمر الذي يؤدي بالتايل إىل زيادة التكاليف  وتعريض املحاصيل 

خاصة الفواكه والخرضوات منها لرضر أكرب.

منع التجار القادمني من منطقة الـ 48 ● من دخول القرى أو املزارع  الفلسطينية تحت ذريعة “األمن”، األمر الذي 

يؤثر سلبيا عىل جودة وسعر املنتوجات.

إغالق آالف الدونمات من املراعي أمام املزارعني الفلسطينيني، عن طريق إحاطة بعضها بالخنادق وإعالن غريها  ● 

كمناطق عسكرية مغلقة.

بناء املستوطنات عىل طول الحدود الرشقية لألغــوار، مما يوفر إلرسائيل السيطرة الكاملة عىل األجزاء الشمالية  ● 

والوسطى والجنوبية من الوادي، وعىل حوض املاء الكبري يف تلك املنطقة .

إصدار األوامر العسكرية التي تمنع الفلسطينيني الذين ليس لديهم يف هوياتهم عنوان يف األغوار من العيش هناك،  ● 

واعتقال أو طرد أولئك الذين ال يظهر تغيري للعنوان يف هويتهم. وباإلضافة إىل ذلك، تمنع السلطات اإلرسائيلية إجراء 

تغيري يف العنوان يف هذہ املنطقة.

إجبار الفلسطينيني عىل التعامل مع اإلدارة املدنية اإلرسائيلية يف تعامالتهم اليومية. فخالل السنوات القليلة املاضية،  ● 

وضعت إرسائيل 1٧ حاجزاً ونقطة تفتيش يف األغوار. وفرضت أيضا املزيد من القيود عىل الحركة التي تحد من 

الوصول إىل هذہ  املنطقة إال للذين يقيمون يف األغوار، بحسب ما هو مذكور يف هوياتهم. أما عىل اآلخرين من سكان 

الضفة الغربية والذين يرغبون يف السفر عىل طريق ٩0، فعليهم إظهار إذن خاص من اإلدارة املدنية اإلرسائيلية.
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العديد  يف  األغوار من نقص  الفلسطينية يف  التجمعات  تعاني 

من الخدمات الرئيسية، حيث أن غالبية التجمعات الواقعة 

الكهرباء  خدمات  إىل  تفتقر  »جـ«  يسمى  ما  منطقة  يف 

واملياہ واالتصاالت وخطوط ترصيف املياہ العادمة إضافة 

إىل عدم وجود وسائل وخطوط نقل عام.

كما إن خطة تطوير األغوار من الجانب الفلسطيني لم تطرح يف يوم 

من األيام عىل بساط البحث، وإن الجانب اإلرسائييل كان يرفض دائما كل 

مطالب سكان هذہ املناطق لضمان تزويدهم بهذہ الخدمات الرئيسية. ويمكن 

القول هنا، أن العديد من التجمعات الفلسطينية ما زالت تعيش عيشة صعبة وقاسية 

دون تقديم أي خدمات تذكر لها.

جدول يظهر نسبة الخدمات املقدمة يف املناطق الواقعة يف غور األردن.
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B   %30-40٦0-٧0٦08020بردلة

C %100-80--303010020كردال

C    %50-٦080-80٧010080عني البيضا

C %100--------بدو القاعون

C %100--------بدو الحمة

C %100--20-----بدو املالح

C %100--------بدو الحلوة

C %100--------بدو الساكوت

الخدمات العامة في 
األغوار تشكو العجز

٩



الصحة
ال تتوفر العديد من املرافق الصحية يف االغوار الفلسطينية كما يوصف بعضها بالبدائي وغري اإلنساني.  ونتيجة 

بردلة  الحال يف  الفلسطينية، كما  الزراعية  اآلبار  األغوار وتدمري  املائية يف  للموارد  االحتالل ومستوطنيه  لنهب 

العذبة والنظيفة، ما ينجم عنه مآٍس صحية تتمثل  املياہ  املواطنون يف األغوار من  وفروش بيت دجن.  يحرم 

باستهالك فلسطينيي األغوار مياہ ملوثة للرشب والطعام والزراعة وتربية الثروة الحيوانية.

وحول املرافق الصحية، فيوجد هناك 24 عيادة صحية يف منطقة االغوار، ترشف عليها وزارة الصحة الفلسطينية 

ومنظمات اإلغاثة الصحية، لجنة اإلغاثة الصحية الفلسطينية، ومنظمة االنروا، وتعد مباني هذہ املراكز قديمة 

آيلة للسقوط، مسقوفة بصفائح حديدية مهرتئة أو خيم قديمة.

السياسة اإلرسائيلية املتبعة يف املناطق تمنع عىل سكانها بناء مساكن جديدة ومراكز صحية أو إعادة 

ترميم املراكز املوجودة أو إنشاء وإقامة أي مشاريع بنية تحتية، والتهديد بهدم أي منزل مرخص 

أو مركز صحي يعاد تأهيله يهدد دورها الطبيعي يف تقديم الخدمات الالزمة لسكان املناطق 

املتواجدة فيها وخاصة يف حاالت الطوارئ.

كما أن املراكز الصحية ال تفتح أبوابها سوى يومني إىل ثالثة أيام يف األسبوع وملدة 

ساعتني يف اليوم. فيما يتم تحويل حاالت الطوارئ الحرجة إىل املستشفيات يف املدن 

الرئيسية، وغالبا ما تتعرض سيارات الطوارئ إىل التأخري بسبب نقاط التفتيش املمتدة 

عىل الطرق املؤدية إىل املدن الكربى األمر الذي يؤثر سلبا عىل وضع املريض والتأخر يف تلقيه 

الرعاية الصحية الالزمة إلنقاذ حياته.

قة
ط

ملن
ا

%
ب

رش
 لل

اه
ملي

ة ا
بك

ش

%
اه

مي
ة 

بك
ش

%
اء

رب
%كه

ية
خل

دا
ة 

رق
ط

%
يض

أر
ن 

فو
تل

%
مة

عا
ت 

ال
ص

موا

%
مة

ما
لق

ي ا
رم

ع ل
واق

م

%
ي

ح
ص

ف 
رص

ة 
بك

ش

ب 
س

ح
ق 

ط
نا

امل
لو

س
أو

C %100  --------بدو حمصة

C %100  --------بدو الحديدية 

B   %30-٩0٩0104080٦0-عني شبيل

B   %80-٩0801040٧0٧0-بيت حسان

B   %80   -80801040٧0٧0-عقربانية

صفر  B    -٦0801040٧0٧0-نصارية

30-فروش بيت دجن
ماتورات 

C  %80    -1040٦0٧0خاصة

B%100  -80--80٧0--مرج نعجة

B%40    -80--٦0٩0٩0٩0مرج غزال

B%5      -3080-40٩08080زبيدات

C%100  -103030-20-30الجفتلك

B%20    -80٩08080٩02080فصايل التحتا

C  %100---80-٦0-٧0فصايل الفوقا

C%40    -8020٧030٩0٧0٦0العوجا

C%100   --------عرب مليحات

C%100   --------عرب طريفات

C%100   --------عرب الكعابنة

A%100   -80٧0٧0٦5٩0٩0٩5اريحا وضواحيها
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التعليم
يوجد يف املناطق الواقعة يف االغوار حوايل 38 مدرسة، تقدم خدماتها لحوايل 13 ألف طالب وطالبة. وتعاني معظم 

املدارس املوجودة يف مناطق جـ من نقص يف عدد الغرف وانعدام البنية التحتية فيها مثل املياہ املخصصة للرشب 

والخدمات الصحية والخدمات األخرى. حيث ترفض السلطات اإلرسائيلية تزويد العديد منها بالخدمات الالزمة 

مثل بناء غرف دراسية جديدة، مالعب وساحات أو حتى حمامات ما أثر عىل الوضع التعليمي يف املنطقة.

الدراسة  األردن بحاجة إىل صفوف إضافية، وتعترب غرف  الواقعة يف غور  املنطقة  العديد من مدارس  أن  كما 

املوجودة غري صالحة إلعطاء الدروس فيها وغري صالحة لالستخدام كونها آيلة للسقوط واالنهيار يف أي لحظة، 

األمر الذي يسبب خطرا عىل الطالب واملعلمني، األمر الذي يضطرهم إىل الذهاب إىل مدارس بعيدة حفاظاً عىل 

حياتهم.

ونقال عن وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية، فقد تم اإلشارة إىل أن العديد من مدارس املنطقة الواقعة يف االغوار 

بحـاجة إىل صفوف إضـافية، إضافة إىل كون غرف الدراسة املوجودة غري صالحة إلعطاء الدروس فيها وغري 

صالحة لالستخدام كونها آيلة للسقوط واالنهيار يف أي لحظة، األمر الذي يسبب خطرا عىل الطالب واملعلمني 

واألمر الذي يضطرهم إىل الذهاب إىل مدارس بعيدة حفاظاً عىل حياتهم.

ملدارس  بالنسبة   2011 لعام  اإلرسائيلية  االنتهاكات  حول  الحرص  ال  لإلشارة  مثالني  الوزارة  استعرضت  كما 

األغوار، والتي تمثلت يف ترهيب الطلبة من خالل إطالق قنابل الصوت يف ساحة مدرسة خالد بن الوليد، وإحاطة 

املدرسة بالجنود واستجواب املدير ورفض إعطاء ترخيص لتأهيل املدرسة، باإلضافة إىل إصدار إخطار بالهدم 

وتكسري ورسقة محتويات من  مدرسة بدو الكعابنة.

وبسبب القيود اإلرسائيلية عىل البنــاء، التوسع، التأهيل والتنمية، تأثرت تباعاً املؤسسات التعليمية من حيث بناء 

أو إعادة تأهيل املدارس وخاصًة يف مناطق جـ التي تعد محدودة مقــارنة بالزيادة 

السكانية الطبيعية، فالكثري من طلبــة القرى يضطرون التعلم يف الخيــام أو 

ال  الذي  االحتالل  قبل  من  مهدمة  مدارس  بقــايا  حتى  أو  الصفيح  أكواخ 

يتوانى يف إصدار أوامر هدم للمنشآت بشكل متواصل.
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السياحة العالجية تشكو المرض... 

حمامات عين المالح 
نموذجًا

ساهم االحتالل عرب مصادرة األرايض وتجفيف مصادر املياہ ونهبها إىل تشويه طبيعة 

الكثري من املواقع السياحية يف منطقة األغوار، وبالنسبة لـ »حمامات عني املالح« فقد ارتبط 

اسمها لفرتة ليست ببعيدة بالسياحة العالجية نظرا ملا تتمتع به املنطقة من تنوع حيوي فريد، 

حيث تضم تضاريسها الوديان والجبال والخرب األثرية واألشجار الغورية الخرضاء قاسية الجذوع؛ مما 

جعلها يف املايض قبلة للباحثني عن العالج، ومقصداً للمتنزهني الباحثني عن روائح الزهور التي تعبق بها.

ومنذ النكسة، سعى االحتالل إىل السيطرة عىل جميع مصادر املياہ يف غور األردن من خالل تجفيفها ونقلها إىل 

املستوطنات القائمة عرب شبكات من األنابيب واملضخات، أّما حمامات عني املالح فقد تعرضت عام 1٩٧3م لعمليات 

تشويه عرب صب اإلسمنت املسلح حول ينابيع املياہ املعدنية الساخنة بعمق 20 مرتا يف محاولة لتخريبها والحد من تدفقها؛ مما 

أّثر سلباً عىل كميات املياہ املتدفقة منها التي أخذت باالنحسار يوما بعد يوم، إىل أن فقدت أهميتها وطبيعتها الساخنة فتحول الوادي 

الذي كانت تجري فيه املياہ املعدنية إىل واٍد من املياہ الشحيحة امللوثة التي تكاد تكفي السكان البدو املحيطني باملنطقة، كما تحول 

الفندق العالجي إىل بناية مهجورة تشكل مرتعاً لألغنام يرتادها عدد محدود من رعاة األغنام، بحثا عن الظل يف يوم حار من الصيف، 

مما أثر ذلك بشكل أسايس عىل طبيعة املنطقة برمتها، حيث هجرها معظم سكانها نتيجة انحسار كمية املياہ هناك.

البدو من ترحال إرادي إلى ترحال قسري
يعيش يف األغوار نحو خمسة عرش ألف بدوي فلسطيني يمثلون مجموعة من القبائل، يجمعها تاريخ عام وثقافة وخط دم متوارث ونمط حياة 

مشرتك. فهم شبه رحل وفئات رعوية، وجدت ملتصقة بقلب التقاليد والثقافة الفلسطينية التي جابت هذہ األرض منذ آالف السنني. إنهم أناس 

بسطاء يعيشون يف خيام تقليدية مصنوعة من شعر املاعز، ويتجولون عرب األرايض لريبون قطعانهم ويستخلصون إنتاجها بضاعة كالجبن 

والحليب

لقد أصبح هؤالء البدو يف غاية التأقلم مع العيش يف ظل البيئات العدائية وكان وجودهم )بقاءهم( دائما معتمدا عىل اإلقامة يف مناطق غنية 

بمواردها الطبيعية مثل املاء واألرض الصالحة للرعي. يرحلون إىل سفوح التالل يف الصيف،  ويهبطون عائدين إىل وادي األردن يف أوائل الشتاء.

لقد كانت مسودات أوسلو بمثابة كارثة بالنسبة للبدو يف وادي األردن، حيث جعلت غالبية مساحة الوادي تصبح منطقة جـ، إذ واصلت إرسائيل 

سياستها االستعمارية املتمثلة بالضم وخلق األمر الواقع، كما أعطت اإلدارة املدنية الحق يف السيطرة بأحكامها املجحفة عىل املناطق التي يسكنوها، 

واضعة إياهم يف وضع يعاملون فيه كأنهم دخالء عىل أراضيهم التي يملكونها.

وقد بات البدو الذين يعتزون بارتباطهم األزيل بهذہ األرض يواجهون اآلن الكثري من األخطار واملضايقات والتهديد بالطرد إىل مناطق أخرى 

لالستقرار فيها، األمر الذي يعني التخيل عن تقاليد وعادات ورثوها منذ آالف السنني، إضافة إىل فقدانهم لنمط حياتهم التقليدية.
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دراسات بحثية

العمالة الفلسطينية 
في مستوطنات وادي األردن بين 

مطرقة الحاجة وسندان قلة األجور

إن استمرار السياسات االحتاللية اإلرسائيلية املفروضة عىل الحركة والبناء والتنمية 

يف األغوار جعلت من الصمود واالعتماد عىل النفس أمراً مستحيال، حيث اضطرت هذہ 

الظروف الفلسطينيني للعمل يف مزارع االستيطان، وتقايض أجور زهيدة وبال امن وظيفي 

ودون حصولهم عىل ادنى الحقوق.

ونظرا لحاجة الفلسطينيني إىل النمو والصناعة وتحسني أوضاع معيشتهم فقد أصبح األطفال مرغمني 

املعيشية. وإذ ينص  العمل يف مزارع االستيطان من اجل تعزيز دخل أرسهم وتحسني ظروفهم  أيضا عىل 

القانون اإلرسائييل عىل ان عمالة األطفال غري رشعية،  ويحظر تشغيلهم تحت سن السادسة عرشة،  إال أنهم قد 

كافية  بكل بساطة غري  يتقاضونها  التي  األجور  أو ألن  السجون،  أو يف  آبائهم مرىض  لكون  إما  للعمل  اضطروا 

إلطعام أرسة كاملة.

الفلسطينية  األرايض  املقامة عىل  الزراعية والصناعية اإلرسائيلية  املستوطنات  الفلسطينية يف  العمالة  وقد شكلت 

الزهيدة وتجاهل  للخربات واألجور  املستوطنات نسبة  االقتصادي يف هذہ  للنشاط  فاعلة  املحتلة عام 1٩٦٧ قوة 

املشغلني اإلرسائيليني يف املستوطنات لحقوقهم العمالية األخرى.

ويف الوقت الذي كان يجب أن تشكل فيه العمالة الفلسطينية يف املستوطنات ورقة تمكن الجانب الفلسطيني الضغط 

الفلسطينية  العمالة  املستوطنات من خالل حرمانها من جيش  اقتصاد هذہ  عىل االحتالل اإلرسائييل لإلخالل يف 

املتخصصة خاصة أثناء االنتفاضة الفلسطينية األوىل عام 1٩8٩ واالنتفاضة الثانية عام 2000، استطاعت سلطات 

االحتالل أن تحول األزمة للعامل والسوق واالقتصاد الفلسطيني بشكل عام، فدفعت بمئات العمال األجانب كي 

يحلوا مكان العمالة الفلسطينية بعد االنتفاضة الفلسطينية األوىل. 

وخالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية يف العام 2000 شددت سلطات االحتالل عىل وصول مئات العمال الفلسطينيني 
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الفلسطينية يف غور األردن. حيث  املقامة عىل األرايض  املستوطنات  املستوطنات تحديدا يف  أماكن عملهم يف  إىل 

ربطت دخول املواطنني والعمال الفلسطينيني إىل غور األردن بجملة إجراءات تعكس تعامل االحتالل مع غور 

األردن وكأنه جزء ال يتجزأ من دولة االحتالل وليس أراض فلسطينية محتلة.

ويف دراسة أخرية حول العمالة الفلسطينية يف األغوار، كان قد أعدها مركز العمل التنموي لعام 2011 تبني ما ييل: 

بلغ عدد العمال الفلسطينيني الدائمني يف مستوطنات غور األردن الزراعية  حتى تاريخ إعداد الدراسة، حوايل 

1800 عامل وعاملة، منهم 8% إناث و ٩2% ذكور. وقد توزعت أعمار العاملني يف املستوطنات الزراعية يف غور 

األردن بني ما دون الثامنة عرش وفوق الخمسني عاما، وإن كان حوايل ٦1.٧% منهم تراوحت أعمارهم بني 18- 

2٩ عاما. ويتبع جميع العمال الفلسطينيني يف مستوطنات غور األردن إداريا إىل ثالث محافظات فلسطينية هي 

نابلس وأريحا وطوباس، وقد شكلت محافظة نابلس النسبة األكرب من العمال الفلسطينيني يف مستوطنات غور 

األردن بواقع 45% من إجمايل العمال.

 ولخصت الدراسة مجمل واقع العملة الزراعية بالتالي:

تدني مستوى التعليم للعمالة الفلسطينية يف املستوطنات الزراعية املقامة عىل أرايض غور األردن، والتي  i .

أظهرت أن ٩4% منهم نالوا الثانوية العامة أو أقل. 

املعاناة اليومية التي يتكبدها العاملون الجتياز حواجز عسكرية أقامها االحتالل عىل مداخل غور األردن يف  ii .

محاولة الوصول ملكان العمل يف املستوطنات الزراعية.

% منها من  iii .٧0 ،أظهرت الدراسة أن 8% من العمالة الفلسطينية يف املستوطنات الزراعية هي عمالة نساء

محافظة أريحا.

% من  iv .5.5 أظهرت الدراسة النسب املرتفعة لعمالة األطفال يف مستوطنات غور األردن الزراعية، والتي بلغت

إجمايل مجتمع الدراسة، و ٦1% من عمالة األطفال من محافظة نابلس.

أوالد  عدد  بلغ  بينما  تقريبا،  مناصفة  املتزوجني  مع  العزاب  نسبة  تقاسمت  االجتماعية  للحالة  وبالنسبة  v .

املتزوجني منهم ٧٦8. ويعمل العمال الفلسطينيني يف مستوطنات غور األردن بنظام املياومة )٦٩% منهم( 

وبنظام املياومة ومقابل ساعة العمل )31% منهم(، وبلغت أجرة ساعة العمل 10 شيكل إرسائييل، بينما 

توزع األجر اليومي للعمال من مستوطنة ألخرى ومن عامل آلخر بني 50- 100 شيكل يوميا. 

% من  vi .٧3 وقد شكلت الحواجز العسكرية لالحتالل اإلرسائييل عىل مداخل ومخارج غور األردن عبئا لحوايل

العمال الفلسطينيني الذين يمرون عربها يوميا للوصول إىل أماكن عملهم يف مستوطنات غور األردن، حيث 

يميض 52% منهم من 30- ٦0 دقيقة يوميا عىل الحواجز أثناء محاولة املرور للوصول إىل مكان العمل. 

% من عمال املستوطنات الزراعية يف غور األردن أن املشغل اإلرسائييل ال يلتزم بتوفري الخدمات  vii .85 ورأى

الصحية للعامل الفلسطيني لديه. بينما رأى 80% من العمال أن املشغل ال يلتزم بدفع مستحقات نهاية 

الخدمة للعامل خالل تجربتهم أو تجربة زمالء سابقني لهم يف العمل. وقال ٦٦% منهم أن املشغل اإلرسائييل 

ال يلتزم بتوفري رشوط السالمة العامة لهم. 

األردن  غور  يف  الفلسطينية  األرايض  عىل  املقامة  الزراعية  املستوطنات  يف  األطفــال  لعمـالة  وبالنسبة  viii .

تبني أن هنـاك ما نسبته 5.5% دون سن 18 عاما، وأن ما نسبته 4.4% من عمال املستوطنات الزراعية 

املتزوجني يصطحبون فردا من العائلة دون سن 18 عاما للعمل معهـم يف املستوطنة. أما فيمـا يخص 

املرأة فقد تبني أن هناك ما نسبته 8% من النسـاء العامالت يف املستوطنات الزراعية املقامة عىل األرايض 

الفلسطينية يف غور األردن، منهن ٦1.5% متزوجات.
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1٦1٧

العمالة التايلندية في 
مستوطنات غور األردن الزراعية... 

صفعة في وجه حمالت مقاطعة المستوطنات
يف الوقت الذي نشطت فيه حمالت املقاطعة –محليا ودوليا- ملنتجات املستوطنات الجاثمة عىل األرايض الفلسطينية، 

خاصة بعد القرار الرسمي للسلطة الوطنية الفلسطينية بهذا االتجاہ، إىل جانب الدعوات الرسمية والشعبية للعمال 

الفلسطينيني بمقاطعة العمل يف املستوطنات، برزت مسألة العمالة األجنبية املستوردة من قبل االحتالل اإلرسائييل 

للعمل يف املستوطنات املقامة عىل األرايض الفلسطينية –وليس داخل إرسائيل- كواقع يستوجب الوقوف عند آثارہ 

السلبية الخطرية التي غفل عنها املستوى السيايس والشعبي الفلسطيني. 

عىل  الحفاظ  يف  وقدرتها  االستيطان  تكريس  يف  املستوطنات  يف  للعمل  املستوردة  األجنبية  العمالة  خطورة  وتكمن 

املكاسب االقتصادية التي تعزز النوايا التوسعية لالحتالل، خاصة يف ظل الدعوات ملقاطعة عمل الفلسطينيني فيها 

والقدرة عىل إحالل بديل مكان العمالة الفلسطينية يف املستوطنات، ما يجرد الفلسطينيني مسبقا من ورقة التلويح 

بمقاطعة العمل يف ظل هذہ املعطيات. 

وقد بدأت العمالة التايلندية املستوردة من قبل االحتالل للعمل يف القطاع الزراعي داخل إرسائيل، منذ العام 1٩٩1 

حيث وصل عددها يف تلك الفرتة إىل 000,12 عامل وعاملة، ومن ثم قفز العدد يف العام 200٩ إىل 2٦,000 عامل 

األردن،  الزراعية يف غور  املستوطنات  أما يف  عامل وعاملة.  إىل 48,000  العام 2010  يف  الرقم  ليتضاعف  وعاملة، 

فقد بدأت ظاهرة العمالة التايلندية تالحظ منذ العام 1٩٩5، حيث يصل عددها اليوم لحوايل 1,020 عامل وعاملة. 

وتشكل العمالة التايلندية اليوم قوة مؤثرة وفاعلة يف نشاط القطاع الزراعي داخل إرسائيل ويف املستوطنات الزراعية 

يف غور األردن.

وقد اعد مركز العمل التنموي معًا دراسة أخيرة حول العمالة التايلندية تلخصت نتائجها في:

للعمالة  بديل  إحالل  عىل  االحتالل  قدرة  األردن  غور  يف  الزراعية  املستوطنات  يف  التايلندية  العمالة  دراسة  أظهرت  i .

الفلسطينية يف املستوطنات، وهذہ القدرة غري ناتجة عن الدعوات التي أطلقتها السلطة الوطنية الفلسطينية ملقاطعة 

االحتالل  عمر  إطالة  بهدف  إرسائيلية  وتوسعية  سياسية  بقرارات  ارتبطت  بل  املستوطنات،  يف  الفلسطينيني  عمل 

يف  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  نشوء  قبل  أي   ،1٩٩1 العام  منذ  للمستوطنات  االقتصادية  املكاسب  عىل  والحفاظ 

أعقاب اتفاقية أوسلو عام 1٩٩3. 

يربز الدور الحيوي للعمالة األجنبية املستوردة من قبل االحتالل اإلرسائييل للعمل يف املستوطنات يف تكريس االستيطان  ii .

يف حال اتخذ قرار رسمي فلسطيني بمقاطعة العمال الفلسطينيني من العمل فيها. خاصة أن استرياد هذہ العمالة 

ارتبط بمراحل ومناخ داعم للتوسع االستيطاني عىل حساب األرايض والسكان الفلسطينيني يف فرتة رئاسة نتنياهو 

األوىل للحكومة اإلرسائيلية عام 1٩٩٦ والثانية منذ عام 200٩. 

أظهرت الدراسة إغفال السلطة الوطنية الفلسطينية واملؤسسات واملنظمات الشعبية واألهلية الفلسطينية الناشطة يف  iii .

حمالت مقاطعة املستوطنات، مسألة العمالة األجنبية املستوردة للعمل يف املستوطنات، ودالالت ذلك يف قدرة االحتالل 

يف  العمل  مقاطعة  مسألة  يف  الفلسطينيني  للعمال  الفلسطينية  الجهات  دعوات  تصاعدت  حال  يف  بديل  إحالل  عىل 

املستوطنات.

بينت الدراسة الفرق يف األجور بني العامل التايلندي واإلرسائييل من جهة، والعامل الفلسطيني من جهة أخرى، وذلك  iv .

رغم ظروف العمل املتقاربة بني العامل الفلسطيني والتايلندي.

التايلندي من حيث  العامل  الفلسطيني مقارنة بحقوق  العامل  املشّغل اإلرسائييل بحقوق  استهتار  الدراسة  كشفت  v .

الخدمات الصحية ومكافأة نهاية الخدمة والحد األدنى لألجور. 

ولكن يف نفس الوقت أظهرت الدراسة ظروف السكن غري الالئقة للعامل التايلندي داخل حظائر أو بركسات للدواجن  vi .

واألبقار، أو يف مبان مهجورة تم استغاللها إليواء العمال التايلنديني.

دراسات بحثية
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المياه في األغوار: 
خير وفير يسمع الفلسطينيون 

خريره فقط
تقع منطقة ) األغوار( فوق الحوض املائي الرشقي، غري ان الفلسطينيني يف هذہ املنطقة 

يعانون من اجل الوصول إىل املاء بسبب القيود اإلرسائيلية املفروضة عىل استخدام  املياہ، 

إذ أن املسموح باستخدامه هو ما يعادل تقريبا 58 مليون مرت مكعب من املاء كل سنة. فمنذ 

احتالل إرسائيل لألرايض الفلسطينية عام ٦٧ وهي تحتكر وتدمر وتستنزف مصادر مياہ املنطقة،  

وعىل امتداد العقود األربعة السابقة عزلت إرسائيل 1٦2 برئا زراعيا يف وادي األردن، حارمة 

الفلسطينيني من استخدامها كنبع العوجا،  لكن بعدما قامت إرسائيل بحفر آبار بجوار 

ذلك النبع توقف تدفق املاء وأصبح النبع جافا بالكامل.

هذا اإلجراء من قبل اإلرسائيليني أدى إىل تحويل آالف الدونمات من األرايض 

شاسعة  ملزارع  الكامل  التدمري  إىل  ذلك  وانتهى  صحراء.  إىل  املزروعة 

مزروعة بأنواع املوز املعطر املسمى بأبو نملة واملتالئمة مع مناخ الوادي، 

اللذيذ.  املميزة وطعمها  العطرية  برائحتها  فلسطني  امتداد  عىل  واملشهورة 

كما منعت إرسائيل الفلسطينيني كذلك من استخدام مياہ نهر األردن والذي يمكن 

ان يزود املنطقة ب 250 مليون لرت مكعب من املاء سنويا.

لم تكتف السلطات اإلرسائيلية بحرمان الفلسطينيني من حقهم يف مياہ نهر األردن، بل عمدت 

يف  كما حصل  تخريبها  الزراعية من خالل  االرتوازية  اآلبار  املعتمدة عىل  املياہ  إىل رسقة مصادر 

األغوار الشمالية حني أقدمت عىل تخريب وتجفيف ٩ آبار ما اضطر املواطنني واملزارعني هناك لالنتفاع 

من مياہ رشكة املياہ اإلرسائيلية ميكروت لسد احتياجات الزراعة. وقد وصلت سنة 1٩٧5 لحوايل 2 مليون 

كوب يف السنة ألرايض قرية بردلة البالغة يف تلك الفرتة حوايل ٧500 دونم للرتاجع يف مطلع الثمانينات إىل 1.5 

مليون كوب بحجة خصم حصة الغائبني الذين ال يستغلوا أراضيهم الزراعية ومن ثم خصم ٦00 ألف كوب سنة 

1٩8٧ بحجة جفاف أحد البرئين االرتوازيني يف األغوار الشمالية لتصل حتى آذار عام 2008 إىل ٩00 ألف كوب 

وبعد التاريخ أعاله اتخذت ميكروت قرارا بتخفيض كمية املياہ يف بردلة بنسبة 20% لتصل إىل ٧20 ألف كوب. 

آبار  الزراعية بسبب تشدد سلطات االحتالل بمنح تصاريح لحفر  الواقع يف انحسار املساحات  وقد ساهم هذا 

جديدة يف مناطق جـ والتي تشكل ٩5% من األغوار، مع العلم أن ٦0% من اآلبار العاملة يف املنطقة تم حفرها يف 

العهد األردني ولم يجر تجديدها نظرا للعراقيل اإلرسائيلية. 

الكفاءة  ذات  املناطق  عزل  عقود  اإلرسائيلية خالل ستة  السلطات  استطاعت  املياہ حيث  عيون  مع  األمر  كذلك 

أثر  ما  املياہ  األرض ومخزونها من  يدها عىل جوف  أنها مناطق عسكرية مغلقة ووضعت  املاء بحجة  بتخزين 

للزراعة  املياہ  أهم مصادر  البالغة 1٦ عني، والتي تعد واحدة من  األغوار  املياہ يف  اإلنتاجية لعيون  الطاقة  عىل 

الفلسطينية يف املنطقة ما أدى إىل جفاف ٦ منها أبرزها عني الفارعة، أو تحولت إىل ينابيع موسمية يف فصل الشتاء 

والربيع عىل أبعد تقدير بعد أن كانت ينابيع جارية طيلة السنة.
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كل هذا أدى إىل قيام الفلسطينيني باستخدام املياہ القذرة املهملة غري الصالحة 

املعالجة  غري  للمياہ  ترسب  يحدث  األوقات  من  العديد  يف  ألنه  لالستخدام، 

يستخدمها  التي  الينابيع  ونحو  املزارعني  آبار  نحو  املستوطنات  من  القادمة 

املياہ  خطوط  تمر  حني  يف  عطشهم.  ظمأ  وإطفاء  مزارعهم،  ري  يف  الفلسطينيون 

الفلسطينية،  القرى  بعض  داخل  من  اإلرسائيلية  ميكروت  لرشكة  التابعة  الصالحة 

فيسمعون صوت مرورها لكنهم غري قادرين عىل الحصول عىل رشفة ماء منها دون مقابل 

حيث يجربون عىل رشاء املاء من رشكة ميكروت اإلرسائيلية بأسعار باهظة الثمن مقارنة باألسعار 

زهيدة الثمن التي يدفعها سكان املستوطنات.

كما أن املستوطنني الذين يستغلون نحو 2٧000 دونم من األرايض يف وادي األردن )هكتار ٦٦٧2( يستهلكون 

نحو 41 مليون مرت مكعب من املاء يف كل عام، ويستنزفون بصورة رئيسة مصادر املياہ الفلسطينية، باإلضافة 

للقيود املفروضة عىل وصول املاء للفلسطينيني من اجل فالحة أرضهم. وباملقابل فإن هؤالء الفلسطينيني الذين 

يستغلون نحو 50000 دونم  من أرايض األغوار ال يستهلكون إال نحو 3٧ مليون مرت مكعب من املاء كل عام. وما 

يستهلكه املستوطنون يزيد ست مرات عما يستهلكه الفلسطينيون حيث يقوم املستوطنون بسحب حوايل 1٧ ألف 

مرت مكعب من املياہ يف الساعة.

األغوار، بل قامت باإلعالن  املياہ يف  الفلسطينية من حوض  الحصة  بالسيطرة عىل  ولم تكتف سلطات االحتالل 

عن املنطقة املحاذية لنهر األردن )املنطقة املعروفة باسم الزور( والتالل املطلة عليها منطقة عسكرية يحظر عىل 

الفلسطينيني الدخول إليها، مما أدى إىل حرمان جزء كبري من الفلسطينيني من أراضيهم الزراعية املوجودة يف تلك 

املنطقة التي كان يجري ريها من مياہ نهر األردن، كذلك هو الحال بالنسبة لآلبار االرتوازية املنترشة عىل امتداد 

غور األردن البالغ عددها 133 برئا، حيث تمت السيطرة التامة عليها من قبل االحتالل وتم تجفيف قسم كبري 

منها، ليس هذا فحسب، بل يحظر عىل الفلسطينيني مجرد حفر برئ ماء يف األغوار.

شهادات حية من مواطني األغوار

شهادة حية: 

أحمد من عين الحلوة 
كنا نعيش في المنطقة منذ عشرات السنين، ونزرع الحقل الذي يربط طرفي القرية، ماذا جرى الحقًا، هو 
أن مستوطني مستعمرة مسيكوت بدأوا السيطرة على التلة ومنعونا تباعا من الوصول إلى الحقل، كما 
ان المستوطنين وخصيصا الشباب منهم، كانوا يعمدون سرقة مواشينا وجلبها لمستوطنتهم، وخاصة 
جمالنا التي تعتبر عظيمة الفائدة لنا، ومع أننا استطعنا استرداد ماشيتنا وجمالنا إاّل ان أرضنا قد تمت 
السيطرة عليها من قبل المستوطنين، ثم جاء الجيش وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة ومحمية طبيعية.

من حينها قّلت مصادر المياه فنفقت الكثير من الحيوانات، كما ان المياه التي كانت تزود الحقل قد تم 
السيطرة عليها من قبل المستوطنين، ما حدا بنا إلى إحضار المياه عبر صهاريج تكلفنا 33% من دخلنا، 
والوضع يزداد سوءا تدريجيًا، فبعد أن كنا نادرا ما نفتقد الماء قبل ثاث سنوات. اليوم ال اعلم كم يمكننا 

ان ندفع ثمنًا للمياه بسبب تلك األسعار الباهظة.
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شهادة حية: 

أيهم من رأس العوجا 
على أعلى التلة يوجد خزان ماء كبير محاط بسياج من األساك الشائكة، بحيث يمتص ماء القرية رويدا 
رويدًا، كما جففت إسرائيل آبارنا الوفيرة عبر حفر آبار أعمق جذبت مياهنا الجوفية لها، ما جعل منسوب 
أريحا  أطراف محافظة  القاطنين في  البدو  الوادي كان يمد كل  أدنى مستوياته. هذا  إلى  المياه يصل 
بالمياه الوفيرة، ولكننا اليوم نتزود بصهاريج من المياه تكلفنا 50 شيكل يوميًا، ونستعمل المياه لجميع 
احتياجاتنا المنزلية، كما ان ماشيتي قد مرضت هذا العام بسبب التحول الكبير في كمية الماء التي كنت 

أزودها بها ، أنا اليوم اغرق في الديون وخرافي ال تباع ألنها نحيلة ومريضة.

شهادة حية:  

سمير من قرية عين البيضا 
لم تعد قريتنا تستوعب عدد سكانها الحالي، وفي الفترة األخيرة اضطررنا للبناء بشكل غير قانوني من 
اجل احتواء الزيادة السكانية الطبيعية لدينا، وكذلك األمر في قرية بردلة المجاورة، جميعنا لديه عائات 
تحاول البناء في المنطقة )جل(، ولكن ما ان بدأوا البناء حتى قامت قوات االحتال بهدم أساسات بيوتهم، 
وان لم نجد حا لتلك المشكلة سنواجه مصير قرية الزبيدات التي تعاني التخمة السكانية على مساحة 

صغيرة ما يعني سجنا كبيرًا. 

الجفتلك : 
مثال حي على االستنزاف اإلسرائيلي الجائر لمياه اآلبار

املتدفقة يف أرايض »الجفتلك«  الينابيع  عمل االحتالل اإلرسائييل يف بداية عام 1٩84م عىل مصادرة معظم مياہ 

الفارعة  وادي  منطقة  من  ابتداء  تجري  املياہ  تلك  كانت  حيث  القريبة،  املستوطنات  لصالح  الفارعة«  و»وادي 

و»أم  الفوقا«  »أم حريرہ  مائية، هي  قنوات  »الجفتلك«، عرب ثالث  قرية  تجاہ  ثم  بقرية عني شبيل، ومن  مرورا 

اليوم فلقد تم تجفيف معظمها عن  أما  التحتا« و»عني قراوة«، ومن ثم تتابع سريها تجاہ نهر األردن.  حريرہ 

طريق حفر آبار لتجميع امليـاہ عىل عمق يزيد عن عمق اآلبار االرتوازية يف الجفتلك ومجاورة لها تماما، وذلك 

من خالل رشكة »ميكروت« اإلرسائيلية التي تحتكر لنفسها حق التنقيب عن املياہ يف منطقة األغوار، وبالتايل لم 

يبق يف قرية الجفتلك من مجموع اآلبار االرتوازية سوى 12 برئاً ارتوازياً ذا ميـاہ شحيحة مالحة تضخ من آبار 

قديمة بحاجة إىل صيانة، حيث تضخ بقوة 30 كوباً/ ساعة، علما بأن هذہ املياہ املالحة ال تصلح عىل أي حال من 

األحوال لالستهالك اآلدمي أو حتى ألنواع كثرية من الزراعات يف الجفتلك حيث كادت تنعدم زراعة الخرضوات 

باختالف أنواعها إضافة إىل املوز والحمضيات التي اشتهرت بها القرية. كما أثرت قلة امليـاہ يف قرية الجفتلك عىل 

حياة املواطنني يف القرية أو عىل قطاع الزراعة والثروة الحيوانية فيها، والتي تعترب املصدر الرئيس لدخل معظم 

سكان  الجفتلك. هذا التأثري دفع كثرياً من العائالت البدوية للرحيـل ضمن هجرة عكسية من الجفتلك خصوصا 

إذا ما علمنـا انه باإلضـافة إىل السـكان املحليني كان يوجد ما يزيد عن 2000 مواطن من العائالت البدوية كانت 

يف املايض تقصد املنطقة لوفرة املياہ واألرايض الزراعية، أما اآلن فتشهد هجرة متسارعة بسبب الظروف القاسية 

وانعدام املياہ والخدمات األساسية فيها.  
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االستنزاف اإلسرائيلي لحوض نهر األردن...
تغيير في طبيعة المنطقة 

االحتالل  قبل  من  مالمحه  وتغيري  النهب  عمليات  من  األردن  نهر  حوض  اليوم  يشكو  األغوار،  عن  ببعيد  وليس 

اإلرسائييل، ما قّطع وصال جريانه الطبيعي وأخذ يهدد بحرياته بالجفاف. وذلك بعد أن كان من أكثر مياہ العالم 

اختزانا للقيم البيئية والرتبوية والدينية، عدا عن الطبيعة الساحرة التي يتكامل فيها مع طوبرغرافية فلسطني، 

األردن، سوريا ولبنان،  فيجعل »مربع الشام« لوحة آرسة من الغنى والجمال والتنوع الحيوي.

نهر األنبياء وشريان األغوار يشكو الجفاف 
حتى أواسط الستينيات، كان نحو مليار و300 مليون مرت مكعب من املياہ يصب سنويا عىل طول الجزء الجنوبي من النهر، يف 

جريان رسيع، علما بأن عرض النهر كان يرتاوح بني 40-٦0 مرتاً.  أما اليوم، فال يصب يف ذلك الجزء من النهر سوى كميات 

هزيلة جدا من املياہ، ال تتجاوز 20 – 40 مليون مرت مكعب، بينمـا يرتاوح عرض النهر بني نصف مرت إىل ستة أمتــار فقط!  

أي أن كميات امليــاہ التي كانت تجري تاريخيا يف النهـر انخفضت بنحو ٩8%.  وحاليا، ال تتجـاوز امليـاہ الطبيعية التي تصب 

يف الجزء الجنوبي من النهــر 2% من امليـاہ التي كانت تصب فيه يف املايض.  

ومن املعروف أنه حتى عشية إنشاء ما يسمى »الناقل القطري« اإلرسائييل عام 1٩٦4، كانت تصب يف نهر األردن كميات ضخمة 

من املياہ، تكفي لتغطية جميع احتياجات االستهالك املنزيل والبستاني لجميع الفلسطينيني واألردنيني معا.  إال أنه، لدى إنشاء 

ما يسمى »ناقل املياہ القطري« أقامت إرسائيل سدا ملنع تدفق مياہ بحرية طربية يف النهر.  ومن أصل 1.3 مليار مرت 

مكعب مياہ طبيعية كانت تصب يف املايض عىل طول الجزء الجنوبي من نهر األردن، ال يصب فيه حاليا سوى ٧0 

مليون مرت مكعب فقط، علما بأن جزءا قليال جدا من هذہ املياہ تعد طبيعية، وهي جلها مياہ األمطار الشتوية. 

ومياہ  املعالجة  غري  اإلرسائيلية  العادمة  املياہ  هي  النهر  يف  ثابت  بشكل  تجري  التي  الوحيدة  والسوائل 

اليهودية يف طربية وغور  التجمعات االستيطانية  الزراعة.  وتعد  املرتجعة من  برك األسماك واملياہ 

من  هائلة  كميات  إىل صب  التجمعات  هذہ  تعمد  النهر، حيث  ملوثي  أكرب  من  وبيسان  األردن 

املياہ العادمة غري املعالجة فيه. فحولته إىل مستنقع مائي خطر عىل الصحة العامة وملوث 

بالنيرتات وبمستوى مرتفع من بكترييا الكوليفورم )القولون(؛ مما يشكل داللة عىل 

املياہ ملوثة بنسبة عالية من املخلفات البرشية والجراثيم املسببة لألمراض،  أن 

النهر، عرب العصور، من أكثر أنهر العـالم اختزانا للقيم  وذلك بعد أن كان 

الرتبوية والدينية والبيئية والسياحية.  

وبالرغم من ذلك، ال يزال الحجاج املسيحيون يغطسون يف النهر وتحديدا يف 

املوقع املسمى »قرص اليهود« املحاذي ألريحا.  



2021

طبريا الشام هل ستلقى نفس مصير بحيرة الحولة؟

تنهب إرسائيل من مياہ البحرية مئات ماليني األمتار املكعبة سنويا، وبالتايل تمنع تغذية نهر األردن ومن ثم البحر 

امليت، حيث وصل مستواها، يف ترشين األول املايض، إىل 214.3٧ مرتا تحت سطح البحر؛ أي نحو نصف مرت فوق ما 

يعرف بالخط األسود الذي يعد منسوب الحد األدنى؛ علما بأنه يف حال الوصول إىل هذا الحد يمنع بتاتا سحب املزيد 

من املياہ، خوفا من حدوث رضر بيئي غري قابل لإلصالح.  ومع نهاية عام 200٩ تبني أن بحرية طربية خرست، خالل 

السنوات الخمس الجافة املاضية، نحو خمسة أمتار ونصف من منسوبها.  وللمقارنة، يف نيسان 2004، كان منسوب 

البحرية 208.٩ أمتار تحت سطح البحر.  

إن انخفاض مستوى بحرية طربيا مع السنوات، سيسبب تجاوز الخط األحمر السفيل مقرتبا من الخط األسود. ووفقا 

خطا  األسود  الخط  ويعترب  والسوداء.  الحمراء  الخطوط  بني  القادمة  السنوات  يف  طربيا  بحرية  ستكون  للتوقعات، 

هيدرولوجيا، بمعنى أنه يف حال هبوط مستوى البحرية إىل ما دون الخط األسود، فستنشأ عندئذ عمليات بيولوجية 

تتسبب يف تدني جودة املياہ، ويف حدوث رضر غري قابل لإلصالح بمصدر املياہ.  

كما بدأت رشكات إرسائيلية مؤخرا بتجفيف مقاطع من شواطئ بحرية طربية الجنوبية والشمالية 

التي تسيطر عليها تلك الرشكات، وتقدر مساحتها بمئات الدونمات، بهدف إنشاء مرافق سياحية 

وفنادق، أو ألغراض أخرى تتعلق كما يبدو برفع سعر تلك املقاطع من الشاطئ لبيعها 

الحقا.  وتجري عمليات التجفيف بموافقة جميع الجهات اإلرسائيلية الرسمية املعنية، 

وبما يتالئم مع مخطط بلدية طربية لبناء املدينة، منذ نحو عرشين عاماً.  

  



البحر الميت...
كنز أسطوري مهدد بالضياع  

وتطل منطقة أريحا عىل البحر امليت لكن تحرم إرسائيل الفلسطينيني من حقهم يف املشاطأة عىل البحر، فال يستطيعون رؤيته 

إال من بعيد، وان استطاعوا الوصول لضفافه فهم معرضون للخطر بسبب الحفر االمتصاصية املنترشة عىل امتداده. وبالنسبة 

لواقع البحر امليت اليوم فتتحمل ارسائيل املسؤولية الكربى يف تدهور أوضاع البحر امليت، عرب ارتفاع نسبة امللوحة وبالتايل انخفاض 

الرطوبة النسبية فيه خالل الخمسني عاما املاضية، عندما قللت ورود املاء العذب إليه، كما أقامت ما يزيد عىل 18 مرشوعا لتحويل 

مياه نهر األردن إىل مرشوعاتها الزراعية يف صحراء النقب.  وحولت األودية الجارية التي تتجمع فيها مياه األمطار وتجري باتجاه 

امليت إىل املناطق املحتلة، خصوصا إىل املستوطنات، وقد وصلت نسبة املياه املحجوزة واملحولة عن البحر امليت إىل حوايل 90% من 

مصادره.  كما حفرت إرسائيل ما يزيد عىل 100 برئ لسحب املياه الجوفية من املناطق القريبة التي تغذي أيضا البحر امليت باملياه، 

إضافة إىل إقامة املصانع ومراكز استخراج األمالح، وبخاصة الربوميد، بصورة كبرية، من البحر امليت.

وكما سبق وذكر فقد أنجزت إرسائيل حينئٍذ أحد أكرب مشاريعها املتمثل يف تحويل مياه نهر األردن، من خالل الناقل القطري 

للمياه الذي أُنشئ عام 1964.  ومن ثم بناء السدود عىل بحرية طربية، وبالتايل الحد من املياه املتدفقة إىل أسفل نهر األردن 

ومن ثّم إىل البحر امليت. 

ويعد ذوبان الثلوج والتس�اقطات يف س�وريا من أهم املصادر املائية املغذية للبحر امليت؛ إذ تتدفق هذه املياه نحو الجنوب وصوال 

إىل نه�ر األردن وبح�رية طربي�ة، مم�ا يعمل عىل تعبئة املقطع الش�مايل من البحر املي�ت، حيث يتم قياس مس�توى البحر.  ومنذ 

الخمس�ينيات، سدت إرسائيل جميع املصادر املائية املغذية للبحر 

املي�ت.  كما أن مصانع البحر املي�ت اإلرسائيلية التي 

تعمل منذ عرشات الس�نني وتضخ س�نويا أكثر من 250 مليون مرت مكعب من الحوض الشمايل 

للبحر امليت، تعد مس�ؤولة أساس�ية عن الرتاجع السنوي يف مستوى البحر امليت وبالتايل جفافه.  وبسبب 

النهب اإلرسائييل ملياه البحر وروافده املغذية، فقد انفصل حوضاه الشمايل والجنوبي أحدهما عن 

اآلخ�ر، علما بأنه، حتى قبل عرشات الس�نني، كان الحوضان متصلني مائيا .  ويتوقع 

األخصائيون أن يواصل الحوض الشمايل انخفاضه بما معدله 1 – 1.5 مرت 

س�نويا، بسبب الهبوط يف كمية املياه املغذية له.  وحتى آب املايض 

بلغ مستوى البحر امليت 423 مرتا تحت سطح البحر، بينما 

كان ارتفاعه 413 مرتا تحت سطح البحر قبل عرش 

أن  أي   ،1999 آب  يف  وتحدي�دا  س�نوات، 

مس�توى البحر انخفض بمقدار 

عرشة أمتار خالل السنوات 

العرش األخرية.   
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حنفية الماء الفلسطينية بقبضة اإلسرائيليين 
كما تنهب إرسائيل نحو 80% )453 مليون مرت مكعب سنويا( من املياہ الجوفية يف الضفة الغربية، لتغطية نحو 

25% من استعماالت املياہ يف إرسائيل، تاركة 20% فقط )118 مليون مرت مكعب سنويا( لتلبية جميع االحتياجات 

املائية الفلسطينية.  وبالطبع، يحرم الفلسطينيون من حقهم يف استخدام ثروتهم املائية املتمثلة يف نهر األردن والتي 

كانوا يستخدمونها جزئيا قبل حزيران عام 1٩٦٧.

وحسب مصادر هيئة املياہ اإلرسائيلية لعام 200٦، فإن 4 ماليني فلسطيني يف الضفة وقطاع وغزة يستخدمون 

نحو 323 مليون مرت مكعب سنويا من مصادرهم املائية، وذلك لتلبية االحتياجات املنزلية والصناعية والزراعية. 

ويف املقابل، يستخدم نحو ٦ ماليني إرسائييل حوايل 200٩ مليون مرت مكعب من املياہ سنويا. وحسب نفس املصدر، 

يبلغ استهالك الفرد الفلسطيني للمياہ 83 مرتاً مكعباً سنويا، مقابل نحو 400 مرت مكعب للفرد اإلرسائييل. أي إن 

استهالك الفرد للمياہ يف إرسائيل أعىل بنحو 4 – 5 مرات من استهالك الفرد الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع 

غزة. وحصة الفرد الفلسطيني ال تتجاوز ربع املعدل املوىص به من قبل منظمة الصحة العاملية.

؛ وبالتايل فهي قد  »أمنها االسرتاتيجي«  أساسيا من عنارص  الفلسطينية عنرصا  املياہ  وبالنسبة إلرسائيل، تشكل 

»توافق« عىل »زيادة حصة الفلسطينيني من املياہ« ولكن »ليس عىل حساب أية نقطة ماء تسيطر عليها إرسائيل«. 

إضاءات سريعة على االنتهاكات اإلسرائيلية في األغوار، عامي 2010-2011 نموذجًا

إخطارات الهدم يف 2010: شهد عاما 2010  و 2011 تضييقا غري مسبوق عىل املواطنني الفلسطينيني يف غور 
األردن من قبل سلطات االحتالل. وتمثل ذلك من خالل ما تم رصدہ من إخطارات الهدم واإلخالء واإلزالة، حيث 

رصد قرابة 34٦ إخطار بالهدم واإلزالة واإلخالء، كما شهد عام 2010 أربع موجات هدم وإخالء ملنشآت املواطنني 

الفلسطينيني يف غور األردن. وقد طالت عمليات الهدم 205 منزال وحظرية ماشية .

اتسع االستهداف اإلرسائييل يف األغوار ليطال التجمعات الفلسطينية يف العام 2010 وحتى  دائرة االستهداف: 
أواخر نيسان العام 2011 بحيث طال جميع القرى والخرب والتجمعات العشوائية يف مناطق جـ دون استثناء، 

ففي الوقت الذي استمرت فيه عمليات االستهداف لتجمعات سهل البقيعة إىل الرشق من بلدة طمون ووادي املالح يف 

أغوار محافظة طوباس، نجد أن االستهداف من قبل االحتالل اتسع ليطال ليس أفراداً فحسب بل تجمعات بالكامل، 

ومن ابرز التجمعات املستهدفة:

تجمعات وادي املالح، خربة برزا جنوب محافظة طوباس، تجمع الرأس األحمر ملربي املاشية إىل الرشق من طمون 

يف محافظة طوباس، تجمع أبو العجاج بالقرب من قرية الجفتلك يف محافظة أريح

التحكم الديمغرايف: تمكنت سلطات االحتالل اإلرسائييل من خالل عمليات الهدم واملالحقة وتضييق املساحات 
فلسطينيا  سكانيا  تجمعا   2٧ يقارب  ما  يف  شله  يكن  لم  إن  الديمغرايف  النمو  إيقاف  من  األردن  غور  يف  الرعوية 

التوسعة ملا يقرب 31 مستوطنة. وقد سعت دولة االحتالل إىل ذلك من خالل إحداث  يف األغوار مقارنة بعمليات 

خلل ديمغرايف مفتعل يف تركيبة املجتمع الفلسطيني عن طريق زيادة مساحة ومستوطني غور األردن عىل حساب 

والتي  املنطقة سنويا  يف  لألرض  املصادرة  عمليات  فعال من خالل  ذلك  الفلسطينيني. ويتضح  والسكان  األرايض 

وصلت يف العام 2010 إىل مصادرة 2٦5 دونم من أرايض الفلسطينيني وتوسعة مستوطنة مسكيوت 5 مرات يف 

ذات العام مقابل عمليات ترحيل وهدم وتضييق للفلسطينيني يف املنطقة.

انتهاكات واعتداءات املستوطنني:
استوىل مستوطنو غور األردن يف عام 2010 عىل 2٦5 دونم من األرايض الفلسطينية يف املنطقة. ففي ٩ ترشين ثاني 

2010 استوىل مستوطنو مسكيوت عىل 200 دونم من أرايض عني الحلوة رشق مدينة طوباس لغرض التوسعة. 

ويف 31 ترشين أول 2010 استوىل مستوطنو مسواہ عىل 30 دونم من أرايض تجمع أبو العجاج بالقرب من قرية 

الجفتلك يف محافظة أريحا. ويف التاسع والعرشين من كانون األول استوىل مستوطنو روتم عىل 35 دونم من أرايض 

املواطنني الفلسطينيني يف قرية الفارسية بمحافظة طوباس.
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القطاعان الحيواني والزراعي 
ضحية االحتالل في األغوار

تراجع فئة مربي الثروة الحيوانية
 كانت منطقة غور األردن من املناطق الفلسطينية التي تعد موئالً طبيعيا ملربي الثروة الحيوانية يقصدها الرعاة 

ومربي الثروة الحيوانية من جنوب فلسطني سنويا. لكن ساهم استهداف االحتالل للمنطقة برتاجع أعداد الوافدين 

للمنطقة نتيجة عمليات املالحقة بالدرجة األوىل وتراجع املساحات الرعوية املصادرة ألغراض استيطانية وعسكرية، 

وعزل مصادر املياہ ما تسبب برتاجع فئة مربي الثروة الحيوانية وبالتايل تراجع أعدادها .

وقد تسبب استهداف االحتالل اإلرسائييل للرعاة واملراعي الطبيعية بالرتاجع التدريجي للمساحات الرعوية املستغلة 

يف غور األردن وبالتايل تراجع أعداد الثروة الحيوانية يف املنطقة نتيجة ارتفاع تكاليف اإلنتاج نظرا العتماد مربي 

الثروة الحيوانية عىل األعالف يف كثري من األحيان كبديل للمراعي الطبيعية املغلقة أو املتعذر الوصول إليها. ففي 

محافظة أريحا تراجعت أعداد الثروة الحيوانية من ٧0000 رأس من األغنام واملاعز يف العام 2000 إىل حوايل 

طوباس  محافظة  أغوار  يف  الحيوانية  الثروة  تربية  يف  نشاطا  األكثر  البقيعة  سهل  يف  أما  حاليا.  رأس   50000

تراجعت أعداد الثروة الحيوانية من 40000 رأس يف العام 2000 إىل ما يقرب 15000 رأس حتى العام 2010. 

أسباب تراجع تربية املاشية:

-وفق دراسة رشيدة 2010 )األغوار يف مهب الترسيب( ، فقد ساهم االستيطان بشكل رئيس بمحدودية املناطق 

الرعوية بسهل البقيعة وانحسارها بمساحات مصادرة ضيقة بلغت 5 آالف دونم بعد أن كانت حوايل 20 ألف 

دونم رعوي يضاف إليها مساحات رعوية مرتامية تصل للحدود األردنية، وقد استهدفت املنطقة بهجمة استيطانية 

مطلع السبعينات من القرن املايض حني أنيشء عىل أرايض سهل البقيعة 3 مستوطنات زراعية يف املنطقة يف العام 

1٩٧2 هي مستوطنة بقعوت -نسبة إىل املكان املستهدف- وأرجمان والحديدية »روعي«، ويف العام 1٩٧8 تم 

إنشاء مستوطنة الحمرا.

-املواقع العسكرية والتدريب الحي: بلغ إجمايل املساحات الرعوية املصادرة من قبل سلطات االحتالل اإلرسائييل 

لغرض إنشاء مواقع عسكرية وميادين مفتوحة تتبع لها لغرض الرماية والتدريب الحي حوايل 5000 دونم، وكان 

لعمليات املصادرة هذہ واإلعالن عن مساحات ملحقة كمناطق عسكرية مغلقة أسوأ األثر عىل تربية املاشية التي 

تراجعت من 40 ألف رأس إىل 15 ألف رأس، وكل ذلك نتيجة اإلجراءات القمعية التي مارسها جنود االحتالل بحق 
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الرعاة ومربي الثروة الحيوانية سواء من مصادرة األرايض الرعوية أو نتيجة مالحقة الرعاة وهدم منشآتهم السكنية 

وحظائر املاشية ما دفع قسم كبري منهم لهجرة املنطقة واملهنة وقسم محدود هجر األرض وبحث عن بيئة رعوية 

أكثر أمنا من التي يعيش. 

البقيعة وصوال  الحيوانية يف سهل  الثروة  الرعاة ومربي  املصادرة والتضييق عىل  الفصل: توالت عمليات  -خندق 

للعام 2000 حني شقت آليات االحتالل خندقا بعرض سهل البقيعة عازلة 40 ألف دونم من مساحته اإلجمالية 

املقدرة بحوايل ٦0 ألف دونم خلف الخندق بطول 2 كلم وعرض 4 مرت وعمق 4 مرت كذلك ما اضطر مئات الرعاة يف 

املنطقة لهجرة املنطقة مع عرشات اآلالف من ماشيتهم ما كان له أسوأ األثر عىل مهنة تربية املاشية يف املنطقة.

تراجع املاشية: 

لقد كان إلجراءات االحتالل املمنهجة بحق الرعاة يف سهل البقيعة أسوء األثر عىل تربية الثروة الحيوانية يف املنطقة، 

سهل  يف  الحيوانية  فالثروة  إليه.  آلت  الذي  بالواقع  ومقارنتها   2000 العام  قبيل  األرقام  استعراض  عند  خاصة 

البقيعة يف تراجع يومي وصل لـ 15 ألف رأس بعد أن كان قبل العام 2000 أكثر من 40 ألف رأس. وكل هذا نتيجة 

عمليات املصادرة واملواقع العسكرية املغلقة واألهم من ذلك عمليات التهجري التي طالت جميع املواقع السكانية يف 

سهل البقيعة التي دفعت بقسم محدود من الرعاة البحث عن بيئة أكثر أمنا ودفعت بالقسم األكرب لهجرة مهنة 

تربية املاشية والبحث عن بيئة وعمل آخر.

التدمير اإلسرائيلي المنظم لإلنتاج الزراعي في األغوار الفلسطينية
استطاعت سلطات االحتالل ربط دورة الحياة يف التجمعات الفلسطينية بوجود املستوطنات من خالل عزل املنطقة 

عن محيطها الفلسطيني، ومن خالل العمالة الزراعية تحديدا بعد أن أعاقت عمليات اإلنتاج الزراعي لدى مزارعي 

غور األردن. وعمل االحتالل عىل توزيع مهام التضييق والتخريب بني املستوطنني الذين عملوا عىل مهاجمة وإتالف 

الحقول الزراعية للمواطنني، والحواجز العسكرية وعمليات املالحقة التي عرقلت تسويق الناتج الزراعي وسعت إىل 

تفريغ املنطقة من قاطنيها عرب إجراءات عدة. وقد كان لهذہ اإلجراءات أن لجمت عمليات التنمية يف ٩5% من مناطق 

جـ يف غور األردن واقترصت عىل الصمود لتقليل فاتورة الخسائر قدر اإلمكان من اعتداءات االحتالل يف املنطقة.

الغربية، كما  التي تزرع يف الضفة  ومن املعروف أن ما تنتجه األغوار حوايل 50% من مساحة املزروعات املروية 

يشكل إنتاجها ٦0% من ناتج خرضوات الضفة  و40% من محصول الحمضيات و100% من إنتاج املوز.

وقد تمكنت السلطات اإلرسائيلية منذ بداية احتاللها ألرايض الضفة الغربية عام ٦٧ من إيقاف النمو الديمغرايف 

وإعاقة التنمية االقتصادية يف ما يقارب 24 تجمعا سكانيا فلسطينيا يف األغوار مقارنة بعمليات التوسعة والتنمية 

ملا يقرب 31 مستوطنة زراعية وصناعية.

لالحتالل  يحق  حيث  جـ،  مناطق  يف  نفوذه  بسط  رشعية  لالحتالل  ُمنِح   1٩٩3 عام  أوسلو  اتفاقيات  وبحسب 

فرض سيادته الكاملة عليها، وهذا الواقع موجود يف معظم األرايض السهلية والغورية، مما يهدد االقتصاد الزراعي 

الفلسطيني بشكل كبري، ويحّول الضفة الغربية إىل كيان يعتمد عىل االحتالل يف توفري احتياجاته الغذائية.

واستطاعت قوات االحتالل أيضاً ربط دورة الحياة يف التجمعات الفلسطينية بوجود املستوطنات من خالل عزل 

املنطقة عن محيطها الفلسطيني، ومن خالل العمالة الزراعية تحديدا بعد أن أعاقت عمليات اإلنتاج الزراعي من 

خالل توزيع مهام التضييق والتخريب بني املستوطنني الذين عملوا عىل مهاجمة وإتالف الحقول الزراعية للمواطنني، 

والحواجز العسكرية التي عرقلت تسويق الناتج الزراعي وسعت إىل تفريغ املنطقة من قاطنيها عرب إجراءات عدة.

كثري من املعيقات دفعت الشباب الفلسطيني يف األغوار واملناطق الشفا غورية إىل اإلحباط والعجز عن مجاراة آبائهم 

يف عنادهم ملواصلة زراعة أراضيهم، واستعاض الغالبية منهم عن ذلك بالعمل يف املستوطنات املحاذية نتيجة عدم 

النوعية  املنافسة يف  املنتجات اإلرسائيلية  الفلسطينية املفتوحة عىل  الزراعي يف السوق  للناتج  الجدوى االقتصادية 

والسعر، وسيطرة اإلرسائيليني عىل مصادر املياہ واعتماد املزارعني عىل املياہ املشرتاة من رشكة ميكروت اإلرسائيلية 

بأسعار باهظة.
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كما كان للعراقيل التي تضعها سلطات االحتالل عىل تسويق الناتج الزراعي من خالل الحواجز العسكرية أثر 

حملة  لغري  خاصة  بتصاريح  إليها  الدخول  وربط  الفلسطيني  محيطها  عن  كليا  املنطقة  عزلت  بحيث  سلبي، 

فصل  عىل  عملت  قد  االحتالل  سلطات  وكانت  األغوار.  قرى  بغري  إقامتهم  مكان  املحددة  الشخصية  البطاقات 

األغوار عن محيطها الفلسطيني فصال كليا أعقاب انتفاضة األقىص عام 2000 من خالل عرشات الحواجز الثابتة 

والعشوائية وعرقلت وصول املواطنني الفلسطينيني من املزارعني والعمال والراغبني يف الوصول إىل املنطقة.

وتتمثل العراقيل عىل حاجزي الحمرا وتياسري العسكريني بحجز الشاحنات التي تقل لصناديق الخضار تصل 

أحيانا لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة ما يؤثر عىل جودة املنتج وبالتايل عىل قيمتها التنافسية يف السوق التي 

تؤدي إىل بيعها بأسعار رخيصة جدا.  

أما أبرز املشاكل املتعلقة بتسويق الناتج إلرسائيل عن طريق معربي الجلمة وبيسان فهي تتعلق بفحص السمية 

الجانب  يعتربه  ما  وهو  الزراعي إلرسائيل،  الناتج  لتسويق  األذون  تمنح  والتي عىل ضوئها  الزراعية  للمنتجات 

املنتجات  عىل  تتشدد  الفحوص  إجراءات  وأن  خاصة  إرسائيل  داخل  التسويق  إلعاقة  ذريعة وحجة  الفلسطيني 

املتوافرة يف إرسائيل ويكون هناك تساهل وعدم تشديد يف املنتجات التي يعاني منها السوق اإلرسائييل نقص يف 

مواسم أو ظروف معينة. 

كل هذہ املعيقات نتج عنها اقتصار التسويق عىل السوق املحلية واإلرسائيلية يف بعض األحيان، مع تعذر تسويق 

التوعية واإلرشاد وتوجيه  قلة  إىل ذلك  املعابر.  أضف  الخارجية لسيطرة إرسائيل عىل  الزراعي لألسواق  الناتج 

الزراعة نحو أصناف محسنة وذات كفاءة اقتصادية.

خاصة  وإرسائيليني،  فلسطينيني  ووسطاء  تجار  عىل  املزارعني  واعتماد  تسويق  رشكات  توافر  لعدم  كان  كما 

لتسويق الناتج داخل األرايض اإلرسائيلية، وما يرتتب عىل ذلك من عمليات تحايل واستغالل، أثر سلبي تمثل يف 

تذبذب األسعار وتدنيها نتيجة الشحن العشوائي وسلوك الطرق اإللتفافية لتجنب الحواجز العسكرية، إضافة إىل 

إغالق األسواق الرئيسة بسبب الحواجز واإلغالقات املستمرة للمدن الفلسطينية وارتفاع أجور النقل وما يرتتب عىل 

ذلك من قلة الجودة املؤدية إىل تدني األسعار.

نموذج حي: 

خربة الطويل مهددة بتاشي طابعها الزراعي بفعل 
االحتال اإلسرائيلي

بالقرب من  الطويل  بلدة عقربا، حيث تقع خربة  الشفاغورية جنوب رشق  األرايض  امتداد  عىل 

القديمة،  الحضارات  بمختلف  واألزمنة  العصور  مر  مأهولة عىل  كانت  التي  الخربة  تلك  نابلس، 

تزرع بالسمسم والذرة الصفراء. وكانت تبيع من ناتجها وتصدره إىل اغلب املدن  وكانت قديماً 

والقرى يف فلسطني. ولكن كانت املستوطنات اإلرسائيلية أحد الطرق التي استخدمها االحتالل يف 

رسقة األرض، حيث ابتلعت سبعة آالف دونم من أرايض الخربة، من خالل إقامة عرش مستوطنات 

زراعية وسكنية وعسكرية عىل أرايض الخربة.

وقد أّثرت عملية رسقة األرض عىل التنوع الحيوي الفريد يف املنطقة، خاصة التنوع الفريد لنباتات 

الزينة يف املنطقة وكذلك الطيور الربية الذي يتهدده االنقراض نتيجة تحويل قسم كبري من خربة 

الطويل إىل قواعد عسكرية، ومعسكرات لدبابات االحتالل اإلرسائييل.
     

«
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ري المحاصيل بالمياه العادمة...
خطر حقيقي يهدد األغوار الوسطى

) املصدر مجلة آفاق البيئة والتنمية، أيار 2011، العدد35( باتت ظاهرة ري املزروعات الحقلية املكشوفة بمياه 

املجاري غري املعالجة، أمراً خطرياً ومقلقاً بصفته أحد الظواهر البيئية الخطرة املنترشة خاصة يف مناطق األغوار 

الوسطى، والتي تضم قرى العقربانية، النصارية، بيت حسن وعني شبيل باإلضافة إىل الجفتلك، ملا لهذہ امللوثات من 

تأثري سلبي ليس عىل صحة اإلنسان فحسب، بل  أيضاً تلويث الرتبة والغطاء النباتي وتحويل املنطقة إىل منكوبة 

صحياً .

املنطقة،  يف  املياہ  نقص  مشكلة  هناك  تكمن  الزراعية،  لألرايض  الواسعة  املساحات  مع  بالتوازي  لكن 

فعىل الرغم من وجود 24 برئاً ارتوازيا، ُتضّخ مياہ شحيحة بقوة 50 كوب/ ساعة،  باإلضافة إىل 

التكلفة العالية يف ثمن رشاء املياہ عرب صهاريج خاصة، والتي تصل إىل حد 50 شيكل/ تنك 

سعة 4 كوب، إال أن هذا  بدورہ، دفع الكثري من املزارعني يف املنطقة إىل االعتماد عىل مياہ 

الرصف الصحي، التي تنطلق من مدينة نابلس دون معالجة، والتي تتكون من مياہ 

الرصف املنزلية، واملياه العادمة التي تخلفها عدٌد من املصانع يف مدينة نابلس، والتي 

تسري بعد ذلك باتجاہ وادي الباذان، لتصب يف مياہ الينابيع العذبة يف نقطة “جرس 

باتجاہ  لتكمل طريقها  الفارعة،  وادي  عرب  اختالطها  بعد  تواصل سريها  ثم  املالكي”، 

أرايض قرية العقربانية وقرية النصارية.

كما أن اثر مياہ الرصف الصحي غري املعالجة التي تنساب يف وادي الفارعة، لم تقترص فقط عىل قطاع 

الزراعة والصحة بل تعداہ ليطال الجوانب البيئية يف املنطقة، وذلك من خالل املكونات التي تحتويها تلك 

املياہ العادمة غري املعالجة الصادرة عن بعض املصانع يف مدينة نابلس، ما يؤدي ذلك إىل تسمم الرتبة باإلضافة 

إىل تحويل املنطقة إىل مستنقع للحرشات والقوارض، ناهيك عن انتشار األمراض الجلدية يف املنطقة.
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2٩

االنتهاكات البيئية 
في األغوار

مكب توران االستيطاني في الجفتلك:
ملحة عامة: هو مكب للنفايات الصلبة والعادمة تم نقله من العفولة داخل الخط األخرض إىل أرايض الفلسطينيني 

املصادرة قرب قرية الجفتلك يف غور األردن، وشيد املكب عىل مساحة 400 دونم ملعالجة نفايات 31 مستوطنة 

جاثمة عىل أرايض غور األردن، ويرشف عىل إدارة املكب رشكتني إرسائيليتني خاصتني أحدهما خاصة بعملية جمع 

النفايات من منازل املستوطنني والثانية إلدارة املكب واستغالله ألغراض تجارية.

البرش وردها  بعد خلطها مع مخلفات  األردن  أرايض غور  الزراعية ل 31 مستوطنة يف  املخلفات  استغالل  عرب 

للمستوطنات الستخدامات زراعية. كذلك تمكنت ذات الرشكة من استغالل املياہ العادمة الستخراج الغاز وبثه 

يف الهواء يف هذہ املرحلة كون الكمية املستخرجة ال تغطي عملية اإلنتاج يف حال استدعى األمر استحضار املعدات 

واآلليات الالزمة لهذا الغرض.  

شكل املكب الواقع بالقرب من التجمعات الفلسطينية وتحديدا قرية الجفتلك مكرهة صحية  األرضار البيئية: 

بفعل الروائح املنبعثة منه تحديدا يف فصل الصيف، وغري ذلك هناك قسم من املادة املعالجة من مياہ املجاري 

والتي ال تتبخر عىل الحرارة املرتفعة لغور األردن تجمع يف حاويات ويتم التخلص منها قرب نهر األردن مما يسهل 

التأثر سلبا ملياهه خاصة يف فصل الشتاء نظرا إلمكانية االختالط بفعل السيول واملياہ الجارية. ولعل أبرز األخطار 

البيئية ملكب توران هو تأثري عصارة املياہ العادمة وإمكانية ترسبها للحوض املائي يف املنطقة والقلق من تأثرياتها 

املرتاكمة عىل املدى البعيد، رغم تأكيد الجانب اإلرسائييل ملصدر رسمي فلسطيني أن املكب أنشئ عىل تربة صماء 

غري مرسبة للمياہ وبالتايل -حسب اإلدعاء اإلرسائييل-  املياہ العادمة تستقر يف الطبقات العليا ألرض املكب، وهو 

ما ال يمكن تأكيدہ أو نفيه حسب مدير زراعة أريحا عمر بشارات.    

28



2٩

األضرار البيئية الناجمة عن مصانع الخان األحمر: 
ملحة عامة: هو ثاني أكرب منطقة صناعية إرسائيلية عىل األرايض الفلسطينية بعد مجمع بركان 

االستيطاني يف سلفيت. وقد عمل االحتالل عىل تحويلها من موقع عسكري عام 1٩٧4 إىل مستوطنة 

صناعية متخصصة بالصناعات الثقيلة. وتقع املستوطنة عىل طريق القدس أريحا عىل أرايض العيزرية 

وأبو ديس والعبيدية وسلوان والعيسوية. وتبلغ املساحة املصادرة التي أنشئت عليها املستوطنة ٧212 دونم، 

منها 3112 عمراني و 4100 دونم املساحة املستغلة ألغراض صناعية.

الناتجة عن الخان األحمر هي ما تبثه مصانع البالستيك واألملنيوم  البيئية  البيئية: لعل أكثر األرضار  األرضار 

املصانع  الفلسطينيني  يف  العاملني  تتجاوز  التي  وتأثرياتها  الرضر  بالغة  كيماوية  مواد  والجلود من  واملطاط 

املشار إليها بل تطال الغازات الكيماوية املبثوثة منها املواطنني الفلسطينيني يف املنطقة ككل. ولعل أبرز 

املواد املبثوثة من مصانع الخان األحمر األرزنون والرصاص املنبعث من الصناعات املعدنية وتحديدا 

مصنعي إكستال  وواتريوم لصهر األملنيوم وأثرها املبارش يف التسبب بفقر الدم واللوكيميا والفشل 

الكلوي. إضافة إىل الزرنيخ املنبعث من مصنع املطاط والجلود وأثرہ يف التسبب باللوكيميا 

والربو. كذلك النيكل املبثوث من مصنع املعدات البالستيكية وأثره عىل الجهاز الهضمي.    

المبيدات الزراعية:  
ملحة عامة: تعد املبيدات الزراعية املستخدمة يف غور األردن من أكثر العوامل املؤثرة عىل البيئة وصحة األفراد 

يف املنطقة، ويربز أثرها البالغ نتيجة اعتماد السكان عىل الزراعة كمصدر دخل بالدرجة األوىل والعمالة الزراعية يف 

املستوطنات الزراعية الجاثمة عىل أرايض املنطقة ثانيا. حيث هناك حوايل 50000 دونم مستغلة ألغراض زراعية 

يف غور األردن يعمل بها عرشات األرس الفلسطينية، إضافة إىل حوايل 1800 عامل وعاملة من املنطقة يعملون يف 

مستوطنات غور األردن الزراعية، وهذا يجعل من املزارعني والعاملني يف مستوطنات غور األردن عرضة ملؤثرات 

املبيدات الزراعية املستخدمة. 

عوامل الرضر: لقد كان النعدام املتابعة من قبل الجهات املعنية يف غور األردن الذي يقع ٩5% من أراضيه يف 

مناطق جـ  التي تخضع للسيطرة اإلرسائيلية أن عجزت من رقابة ومتابعة قائمة املبيدات الزراعية املسموح بها يف 

أرايض السلطة الوطنية، وهي محددة بحوايل 250 مادة فعالة مسموح استخدامها كمبيدات زراعية يف األرايض 

الفلسطينية، بينما املسموح به الستخدامات زراعية إرسائيلياً 450 مادة فعالة.  ولقد كان لغياب الرقابة 

أن عمل املزارعون عىل استخدام مبيدات من املستوطنات تكون أكثر سمية عىل املزارع واملستهلك ما 

دفع وزارة الزراعة الفلسطينية بحرص املبيدات املسموح بها ب 250 مبيد زراعي .

املنطقة من خالل  األفراد يف  الزراعية عىل صحة  املبيدات  استخدامات  انعكست  األثر: 

والتي وثقت يف محافظة طوباس  السموم  تراكم  نتيجة  الرسطان  تسجيل وفيات 

يف العام 200٩ كأعىل نسبة يف محافظات الضفة الغربية بواقع 1٧.2%  من 

إجمايل الوفيات. وسجلت محافظة أريحا نسب مرتفعة بواقع 10.1% وفيات 

رسطان من إجمايل الوفيات يف العام 200٩. وقد كان لوعي املزارعني يف غور 

للمبيدات  الصحيح  الرتكيز  واستخدام  سمية  األقل  املبيدات  واستخدام  األردن 

أريحا  الرسطان يف  تراجعت نسبة وفيات  أن  الكيماوية  للمبيدات  بدائل  واستخدام 

وطوباس يف العام 2010 لصالح بيت لحم أوال والقدس ثانيا وجاءت طوباس ثالثا بواقع 

11.٩% وفيات رسطان من إجمايل الوفيات يف العام 2010، وتراجعت أريحا بواقع 1.٦%.      



شهادة حية: 

عزام ، حسبة خضار أريحا 
)مجلة آفاق البيئة والتنمية، ترشين ثاني2011، العدد أربعون( »لألسف الشديد ال يوجد أي نوع من الرقابة عىل املنتجات 

وجودتها ومتبقيات الكيماويات فيها، فالرقابة عىل هذه املنتجات معدومة، وال يوجد حتى شخص واحد مسؤول ألخذ العينات 

العشوائية من هذه املنتجات وفحصها قبل بيعها واستهالكها من قبل املستهلك الفلسطيني. ولكن  الوضع بالنسبة للمنتجات 

التي تصّدر إىل إرسائيل مختلف. فاإلرسائيليون يطلبون عينيات عشوائية من املنتجات قبل رشائها، وبعد التأكد من صالحيتها 

واحتوائها عىل نسب مقبولة من متبقيات املبيدات الكيماوية، يتم تزويد البائع بقسيمة )label( تحتوي عىل اسم ورقم هوية 

املزارع الذي قام بإنتاج هذه الخرضوات والفواكه للتحقق من مصدرها. ويتم تصدير املحاصيل التي تتوافق مع املعايري 

املطلوبة فقط لإلرسائيليني، وأما الباقي فيخلط مع سائر الخرضاوات والفواكه ويباع يف سوقنا املحيل”. 

يمكن تقليص استخدام المواد الكيماوية إلى الحد األدنى عبر التوصيات التالية:
•تحديد واضح ملصادر تصنيع وتسويق املبيدات الزراعية املمنوعة، وفضحها ومقاضاتها 	

•تحديد واضح من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية للمبيدات املمنوعة عىل شكل قائمة، يتم تعميمها عىل  	
جميع األطراف ذات العالقة، ويتم تحديد إجراءات جزائية رادعة لكل من يخالف هذه القائمة من حيث 

االسترياد أو البيع أو االستعمال.

يف  وهي  املواد  هذه  بائعي  قبل  من  املشرتاة  للمبيدات  فحوصات  يتضمن  فعال،  رقابة  نظام  •تطوير  	
الشحنات عند دخول أريحا، وزيارات مفاجئة للباعة وللمزارعني، وأخذ عينات عشوائية شبه يومية من 

املنتجات الزراعية الواردة للحسبة، وغريها من اإلجراءات الوقائية

•توفري دعم حقيقي وشامل للمزارع يتضمن تدريبا عىل االستعمال الصحيح للمبيدات، ووسائل وقاية  	
ملستعميل هذہ املبيدات، وتدريب عىل طرق بديلة ذات جدوى الستعمال املبيدات الكيماوية، وتوفري حوافز 

وضمانات مالية وغريها للمزارعني الذين يسعون إىل تقليل اعتمادهم عىل املبيدات الكيماوية

كافة  عىل  واملمارسات  السياسات  لتغيري  ومؤثرة  ضاغطة  قوة  ليصبح  املستهلك  املواطن  وعي  •رفع  	
املستويات

    

رأي خبير: 
المهندس الزراعي محمد صوافطه

عنها خالل عميل الكشف  تم  الخطرة  املبيدات  من  العديد  هناك   )32 العدد  والتنمية، شباط 2011،  البيئة  آفاق    )مجلة 

 امليداني يف األغوار الشمالية حيث تستخدم عىل مستوى واسع يف مكافحة الحرشات، وتباع تحت مسميات تجارية مختلفة

 عىل الرغم من أن وزارة الزراعة حرمت االتجار بها  وتداولها، حيث تشرتك هذه املبيدات بوجود املواد الفعالة واملمنوعة

ويتم الفلسطيني،  املزارع  إىل  ثم  الفلسطينيني ومن  التجار  إىل  لتنتقل  اإلرسائيليني  التجار  بواسطة  بيعها  ويتم    ،  دوليا 

 تسويقها عىل اعتبار أنها مبيدات فعالة رخيصة الثمن لتقع بني يدي املزارع الذي ال يدرك حجم الكارثة املتوقعة من جراء

 استخدام تلك املبيدات سواء عىل صحة اإلنسان أو عىل التنوع الحيوي يف املنطقة«.

المهندس صادق عودة ، اإلغاثة الزراعية والتنمية الريفية في قلقيلية

 )مجلة آفاق البيئة والتنمية، شباط 2011، العدد 32( »إن مخاطر هذه املبيدات تصل إىل أي إنسان حتى لو كان يف بيته طاملا

 أنها استخدمت يف رش الخرضاوات وأشجار الفاكهة والحبوب وغريها من املأكوالت التي يمكن أن يتناولها أي فرد وهو ال

 يعرف أنها سامة، باإلضافة إىل محاصيل األعالف، حيث أنه إذا تم رشها، وأكلها الحيوان فإن اللبن والجبن واللحوم تحتوي

 تباعاً عىل سم املبيدات وهنا يكمن الخطر، كما أن تراكم متبقيات املبيدات يؤدي إىل تضخم يف الكبد واضطرابات يف وظائفه،

 وظهور أعراض تصلب الرشايني واضطرابات األعصاب الطرفية املتعددة، مع حدوث اضطراب يف كهرباء الدماغ، إضافة إىل

ازدياد حاالت رسطان القولون والكبد يف األعمار الصغرية تحت سن الثالثني، باإلضافة إىل رسطانات الجلد والرئة.

«
«
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األغوار 
تئن من األلغام  

تنترش األلغام األرضية اإلرسائيلية يف مختلف أنحاء فلسطني والجوالن املحتل. وتقول مصادر الجيش اإلرسائييل بأن نحو 

مائتي ألف دونم يف فلسطني التاريخية ملوثة باأللغام.  وتشمل هذہ املساحات عرشات املحميات الطبيعية ومصادر املياہ. 

ويف كل عام، تزداد مساحات األرايض التي تحوي ألغاما بسبب الفيضانات والسيول.  فالعديد من مناطق وطرق التنزہ 

تالصق حقول األلغام.  وتعد مناطق األغوار الفلسطينية والجوالن )بما يف ذلك مناطق بانياس والحمة السورية( ومنطقة 

اللطرون، من أكثر املناطق التي تنترش فيها األلغام. 

وتعترب املواقع والقواعد العسكرية اإلرسائيلية يف الضفة الغربية، عامال هاما من عوامل تلويث البيئة الفلسطينية وقتل 

وجرح املواطنني الفلسطينيني، وذلك بسبب ما تنتجه التدريبات العسكرية من مخلفات حربية مسيئة للبيئة ولإلنسان 

الفلسطيني، كما الحال يف النقاط العسكرية يف مدينة الخليل التي تسبب مكاره صحية وبيئية للمواطنني هناك.  بل، 

وبسبب انفجار مخلفات الجيش اإلرسائييل وألغامه وأجسامه املشبوهة يف البيئة الفلسطينية، وبجوار التجمعات 

السكانية، فقد قتل وجرح العديد من املدنيني الفلسطينيني وغالبيتهم من األطفال.

األلغام  العديد من حقول  بذريعة “األمن”،  الغربية وقطاع غزة، زرعت إرسائيل،  الضفة  احتاللها  ومنذ 

األرضية )نحو 51 حقل ألغام(، وبخاصة يف مناطق األغوار وشمال وجنوب الضفة الغربية، ويف املناطق 

املحاذية ملا يسمى “الخط األخرض”، وحول املستعمرات؛ فضال عن إغالق مساحات واسعة من أرايض 

التدريبات واملناورات العسكرية فيها، وبالتايل ترك كميات كبرية من املخلفات  الضفة وتنفيذ 

العسكرية التي تهدد البيئة واإلنسان الفلسطينيني.  

الزراعية واملراعي املحاذية للتجمعات السكنية  الدونمات  كما زرعت إرسائيل آالف 

البدوية يف األغوار باأللغام األرضية، وأعلنت عن مساحات واسعة بأنها مناطق 

أو  األرضية  األلغام  تحوي  التي  املناطق  ذلك  يف  بما  مغلقة؛  عسكرية 

املخصصة للتدريب العسكري. وتقدر نسبة املناطق العسكرية بنحو 

األخرية  مساحة  بأن  علما  الفلسطينية،  األغوار  مساحة  نصف 

نحو 33% من مساحة الضفة الغربية. 

وحاليا، يوجد العديد من حقول األلغام يف األغوار؛ وال يعرف 

وغري  مفتوحة  أراٍض  يف  وغالبا  وأنواعها،  أماكنها  بالتحديد 

مسيجة، ودون الفتات تحذيرية. كما أن الجيش اإلرسائييل يعترب 

خرائط انتشار األلغام من األرسار العسكرية. 

يذكر أن إرسائيل ال تلتزم باملواثيق والقوانني الدولية التي تدعو إىل الحد من 

بخرائط  املختصة  الدولية  الجهات  تزويد  مجرد  ترفض  إنها  بل  األلغام،  انتشار 

تبني موقع األلغام ، فهي لم تكشف عن مكان وجود جميع األلغام األرضية يف  الضفة 

الغربية والجوالن، ولم تقم بتعيني أو مراقبة حقول األلغام املعروفة، رغم أنها إحدى الدول 

املشاركة يف الربوتوكول الثاني األصيل للمعاهدة امللحقة باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة 

تقليدية مفرطة الرضر أو عشوائية األثر لعام 1٩٩5. ووفقا لهذا الربوتوكول، يجب عىل إرسائيل حماية 

السكان املدنيني من آثار األلغام التي تزرعها، باإلضافة إىل تعيني ومراقبة املناطق امللغومة املعروفة. 
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قراءة في كتاب الجهاز المركزي لإلحصاء  الفلسطيني 

حول محافظة أريحا واألغوار
استثناء البيانات اإلحصائية لألبعاد السياسية واملحافظات الشمالية 

صدر عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني كتاب بعنوان »محافظة أريحا واألغوار«  وذلك بتاريخ ترشين األول  

2010، حيث استعرض كافة البيانات اإلحصائية حول مرافق الحياة  املختلفة يف املحافظة لكنه استثنى محافظة 

طوباس من التغطية، مع العلم أن تجمعات غور األردن تتبع إداريا لثالث محافظات فلسطينية، هي أريحا “األغوار 

الجنوبية” ومحافظة نابلس “األغوار الوسطى” ومحافظة طوباس “األغوار الشمالية”.

كما ابتعد عن الجانب التحلييل أو محاولة ربط  دالئل اإلحصاء بالجوانب السياسية ممثلة باالحتالل ومعيقاته عىل 

مختلف جوانب الحياة الفلسطينية. وقد جاءت البيانات اإلحصائية مرفقة بالجداول والخرائط التوضيحية حول 

االقتصادي،  النشاط  السكان،  عدد  املحافظة،  يف  السكانية  التجمعات  املحافظة،  مساحة  املناخ،  التالية:  املواضيع 

الزراعي،  والنشاط  األرايض  الجغرافية،  األوضاع  التعليم،  العاملة،  القوى  الصحة،  السكان،  الديمغرافية،  األوضاع 

والتجارة  الفندقي  النشاط  النقل،  االقتصادية،  األوضاع  والكهرباء،  واملاء  النفايات  األبنية،  رخص  املساكن، 

الخارجية.

مدينة القمر وما حولها ...حقائق وأرقام
يف  تقع  حيث  واألغوار  أريحا  مدينة  الكتاب  عرّف  فقد  املستهدفة،  البحث  مادة  عن  بداية  وللتعريف 

الطرف الغربي لغور األردن أو ما يعرف بغور أريحا، وهي أقرب للحافة الجبلية لوادي األردن 

الغرب  الجبلية إىل  البيئة  االنهدامي، منها إىل نهر األردن، حيث تقع عند خط االنقطاع بني 

التجارية  للقوافل  القدم  منذ  هامة  عبور  نقطة  بذلك  الرشق، وهي  يف  الغورية  والبيئة 

والغزوات الحربية التي كانت تتجه غرًبا نحو القدس ورشًقا نحو عمان، وهي أيضا 

املمر الغربي لنهر األردن والبحر امليت، يمر منها الحجاج املسيحيون القادمون من 

البوابة  القدس يف طريقهم إىل نهر األردن والبحر امليت، من جهة أخرى، كانت أريحا 

الرشقية لفلسطني، عربتها كثري من الجماعات البرشية املهاجرة إىل فلسطني عىل مدى 

العصور، وتنخفض عن سطح البحر نحو ٦٧2 م. وقد سميت بأريحا نسبة إىل 

أريحا بن مالك بن أرنخشد بن سام بن نوح عليه السالم، وهذا يدل عىل أن 

أصل التسمية سامي األصل. وأريحا عند الكنعانيني تعني القمر، وقد 

وادي  مدينة  أيضا  عليها  وأطلق  وأريحا،  بأريحاء،  العرب  عرفها 

الصيصان، وسميت بهذا االسم ألنه يكثر فيها هذا النوع من 

الشجر الذي يلتف كسياج حول بساتينها وال يزال فيها 

اليشع،  أوعني  السلطان  بتل  اليوم. وسميت كذلك  إىل 

صغري  تل صناعي  سوى  تكن  لم  القديمة  أريحا  ألن 

يدعى تل السلطان وهو أصل املدينة األوىل.

منذ  اإلرسائييل  االحتالل  تحت  أريحا  إىل  القديمة  أريحا  ومن 

عام ٧٦ حتى عام 3٩٩1 ، حني وقعت منظمة التحرير الفلسطينية 

للحكم  بداية  كنقطة  أريحا  واختريت  مبادئ،  إعالن  اتفاقية  وإرسائيل 

الذاتي الفلسطيني يف الضفة الغربية.  
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تربتها  مياهها وخصوبة  بغزارة  القدم  منذ  أريحا  فقد عرفت  بالزراعة  يتعلق  االقتصادي وفيما  النشاط  وحول 

املختلفة كالقمح  الحبوب  املزروعات  أهم  األزمنة، ومن  أقدم  الزراعية منذ  أريحا عىل شهرتها  حيث حافظت 

والشعري والذرة والسمسم، كما تزرع فيها األشجار املثمرة كالحمضيات واملوز والزيتون والعنب والنخيل، 

باإلضافة إىل بعض املحاصيل األخرى، كالتبغ وهناك فائض يف اإلنتاج الزراعي يصل إىل مدن الضفة 

الغربية األخرى وكذلك يصدر إىل األردن.

وعن التعدين والصناعة فقد عرفت أريحا الصناعة منذ القدم مثل صناعة السالل والحياكة والحرص 

والحراب والنبل املزودة برؤوس الصوان والفؤوس والخزف وغريها، أما يف العرص الحايل فهناك صناعة 

الفخار، الحرص، النسيج، املياہ الغازية، الكرايس، تخمري املوز، الخيام. كما ازدهرت صناعة استخراج املعادن 

واألمالح من البحر امليت مثل: كلوريد البوتاسيوم والصوديوم واملاغنيزيوم والكالسيوم والربومني، وتوجد يف البحر 

امليت كميات هائلة من هذہ املواد تقدر بماليني األطنان.

املعدل  يبلغ  شتاء.  ومعتدل  صيفا  حار  جاف،  مناخ  أريحا  منطقة  “يسود  اإلحصاء:  كتاب  فذكر  املناخ  وحول 

السنوي لدرجات الحرارة أكثر من 23 درجة مئوية. وتتساقط األمطار يف فصل الشتاء ويرتاوح معدل هطول 

األمطار السنوي بني 150-200 ملم. باستثناء منطقة العوجا التي يصل معدل هطول األمطار إىل 500 مليمرت. 

وتبلغ معدل األيام املاطرة 20-25 يوم يف السنة”. 

وتبلغ مساحة املحافظة ) وفق كتب اإلحصاء باستثناء املحافظات الشمالية( 5٩3 كم 2، يف عام 2008 أي حوايل 

10,5 % من مساحة الضفة الغربية. وتضم املحافظة 14 تجمًعا منها مخيمان لالجئني حيث تضم تجمعات )مرج 

السلطان،  عني  مخيم  الفوقا،  الديوك  عني  النويعمة،  العوجا،  فصايل،  الجفتلك،  الغزال،  مرج  الزبيدات،  نعجة، 

أريحا، دير القلط، مخيم عقبة جرب، دير حجلة، النبي موىس(. تشري مساحة املحافظة أعالہ إىل استثناء  جهاز 

اإلحصاء ما يزيد عن 23% من مساحة األغوار حيث تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية.

كما أحىص الكتاب عدد السكان يف أريحا واألغوار حتى  منتصف عام 2010  بـ 45,433  نسمة منهم ٧٦2,22  

أريحا  محافظة  يف  املقيمني  الفلسطينيني  الالجئني  نسبة  بلغت  كما  اإلناث.  من  نسمة  و ٦٧1,22  ذكور،  نسمة 

واألغوار %51.3  من مجموع سكان املحافظة نهاية عام 200٧. ومن الالفت أن تعداد السكان أعالہ، قد استثنى 

ما يقارب الـ 11 ألف نسمة ممن يقطنون يف محافظة طوباس، إضافة إىل استثناء التجمعات الرعوية العشوائية 

خاصة من الرعاة الرحل الذين يتعمدون التنقل مع ماشيتهم يف املناطق الرعوية النائية تخوفا من مالحقة سلطات 

االحتالل الدائم خاصة يف التجمعات املصنفة جـ حسب اتفاقات أوسلو.

وقد بلغ عدد التجمعات السكانية يف محافظة أريحا واألغوار التي يتوفر فيها شبكة رئيسية للمياہ 14 تجمًعا، أما 

بالنسبة للتجمعات السكانية التي يتوفر فيها شبكة رئيسية للكهرباء فهناك 13 تجمًعا، وتجمًعا واحًدا بال كهرباء 

وذلك يف العام 2008.

منها  مدرسة  واالغوار 30  اريحا  محافظة  عامي 2008-200٩، يف  بني  ما  املدارس  عدد  بلغ  فقد  التعليم  وعن 

20 مدرسة حكومية و5 مدارس تابعة لوكالة الغوث و5 مدارس خاصة من مجموع 1848 مدرسة يف الضفة 

الغربية.

أما فيما  إالّ مستشفًى حكوميا واحداً،  أريحا واألغوار  وبالنسبة للصحة فحتى عام 200٩ ال يوجد يف محافظة 

يتعلق بمراكز الرعاية الصحية فترشف الحكومة عىل 10 عيادات ومراكز صحية تتوزع يف املحافظة و4 مراكز 

ترشف عليها جهات غري حكومية و4 مراكز ترشف عليها وكالة الغوث.
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األغوار الفلسطينية ومياه حوض نهر األردن يشكون استنزاف الموارد

استكماال لسلسلة دراسات خصها مركز العمل التنموي/ معاً  باألغوار الفلسطينية، كتوثيق علمي ووقفة وطنية مع صمود 

بعنوان  دراسة  املركز  أصدر  األغوار،  الكاملة عىل  االحتالل سيطرته  إطباق  مع   أرضهم  يف  البقاء  الذين يصارعون   أهلها 

»قيود الوصول ونتائجها... السيطرة اإلرسائيلية عىل املصادر الحيوية يف األغوار وتأثريها عىل البيئة«، كما نرش مؤخراً ورقة 

باللغة  الدراستان  البيئية«. وقد صدرت  امليت وتأثرياتها  البحر  املقرتحة حول  املشاريع  تأثري  البيئي،  »التدمري  تحت عنوان 

االنجليزية.

القيود  لوقف  التحرك  برضورة  الدويل  املجتمع  االلكرتوني،  موقعه  عىل  املتوفرتني  الدراستني  خالل  من  املركز  ناشد  وقد 

املفروضة عىل الشعب الفلسطيني يف األغوار املتعلقة عىل سبيل املثال ال الحرص بإنشاء أي بنية تحتية أو إقامة أي مشاريع 

تنموية، إىل جانب استمرارها يف مصادرة األرايض وهدم املنازل ومنع ترميم البيوت والطرق القائمة، ومن جهٍة أخرى أعلن 

موقفه غري املساند من نواحي بيئية وسياسية لفكرة مرشوع البحرين )األحمر- امليت( الهادف إىل التغطية عىل ما أفسدہ 

االحتالل يف حوض نهر األردن وتحديداً البحر امليت.

ماء  لتدمري 140 مضخة  بأنه منذ عام 1٩٦٧ سعت إرسائيل  املياہ  األغوار«  حول  الوصول يف  »تقييد  أشارت دراسة  وقد 

األغوار ٧٧4 برئاً  ان كان يف  األردني،  فبعد  الحكم  إدارة  أنشئ يف ظل  للزراعة  مائياً  أكثر من 1٦2 مرشوعاً  كما صادرت 

تقلص العدد إىل 328 يف عام 2005. ووفق اتفاق أوسلو عام 1٩٩5 يحق للفلسطينيني 20% من املياہ يف الضفة الغربية، 

لكنهم لم يستفيدوا يف الواقع إال من 1٧% فقط دون مراعاة الزيادة السكانية التي تضاعفت إىل 50% خالل 15 عاماً،  مع 

العلم أن اإلرسائيليني يحصلون عىل كمية مياہ تعادل أربعة أضعاف ما يحصل عليه الفلسطينيون. وقد سبّب نقص املياہ 

للقطاع الزراعي يف غور األردن، ما يقارب  ٦0 ألف دونم من األرايض غري املزروعة، كما خرّس قطاع الزراعة 12 ألف وظيفة 

محتملة للعمالة الزراعية الفلسطينية. مع اإلشارة إىل أن املستوطنني يف غور األردن الذين يشكلون خمس الفلسطينيني هناك، 

يستهلكون ستة أضعاف املياہ  التي يستهلكها الفلسطينيون.

كما أشارت الدراسة لقيود البناء التي جاءت نتيجة اتفاق أوسلو الذي اعترب أن ٩5% من أرايض األغوار مناطق جـ، والتي 

تسيطر فيها املجالس اإلقليمية للمستوطنات عىل 50% من األغوار، بينما تصنف 44% من األرايض إىل مناطق عسكرية مغلقة، 

واإلنشاء.  البناء  اإلرسائيلية ألغراض  املدنية  اإلدارة  من  اإلذن  اخذ  عليهم  مناطق جـ  يف  املقيمني  الفلسطينيني  ان  يعني  ما 

ووفق تقرير دويل أخري استندت إليه الدراسة فقد تبني أن 31% من الفلسطينيني تعرضوا للتهجري املؤقت والدائم منذ اندالع 

انتفاضة األقىص عام 2000، وقد تصاعد األمر ما بني عامي 2010-2011 حيث تم إصدار 350 قرار هدم، إخالء، وإنذارات 

استهدفت 11 تجمعاً مختلفا يف وادي األردن.

ولفت التقرير إىل قيود الحركة والتنقل، ففي الوقت الذي يصارع فيه الشعب الفلسطيني من أجل حقه يف حرية التنقل، تعترب 

األغوار أحد أكثر املناطق التي عليها قيود يف العالم، فالقيود استثنائية عىل الفلسطينيني من وإىل األغوار، وذلك بسبب املناطق 

العسكرية املغلقة، نصب الحواجز، وفرض أنظمة صارمة. وقد تم التضييق عىل تنقل مواطني األغوار من واىل الضفة الغربية، عرب 

فرض 4 حواجز تفتيش وهي: التياسري، الحمرا، معايل افرايم وبيسان. كما يسمح فقط ملن يحمل بطاقة خاصة باألغوار أو من 

يملك ترصيحا خاصاً دخول األغوار يف مركبته الخاصة، مع العلم ان الفلسطينيني يستطيعون الوصول لألغوار عرب طريق واحد 

يف الجنوب، ولكن تعد  الرحلة مستحيلة بسبب طول املسافة، فمثال الطريق من طوباس شمال األغوار لقرية بردلة ال تتجاوز 24 

كم عرب حاجز التياسري، ولكن من طريق )واحد(  ستستغرق الطريق 1٧٦ كم ما يعد إهداراً للمال والوقت. 

من إصدارات 
مع�������ًا
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وحول البناء فقد أثرت القيود اإلرسائيلية عىل البدو والرعاة شبه الرحل واملزارعني فبينما يقطن ٧0% من السكان يف محافظة 

أريحا، يعيش الباقون يف تجمعات رعوية وزراعية. كما تنترش األلغام عىل مساحة 200 ألف دونم يف األغوار وقد شكل األطفال 

30% من ضحايا تفجريات األلغام.

كما ناقشت الدراسة الزراعة يف األغوار، حيث تشكل األرايض الزراعية فيها ضمن مناطق جـ ٦2%، فال يستطيع املزارعون 

السادسة صباحا حتى  بزيارتها من  لهم  اذونات خاصة، تسمح  إنتاجهم ويتطلب دخولهم ألراضيهم  الفلسطينيون توسيع 

السادسة مساًء. ووفق تقرير البنك الدويل فان ٦0% من األرايض الزراعية غري متوفرة للفلسطينيني، وفقط ربع األرايض الصالحة 

للزراعة مستغلة من قبلهم. وذلك عىل عكس أرايض املستوطنات يف األغوار التي تستغل ٩5% من أراضيهما، وتعترب 50% منها 

تحت إرشاف مزارعي املستوطنات. وبالنسبة ألرايض الرعي، فان 80% من أرايض الرعي موجودة يف األغوار، وإن ما نسبته 

100% من األرايض هي مناطق جـ، ونتيجة لالغالقات العسكرية واملناطق املغلقة فقد ترضرت فئة الرعاة بشكل كبري..

كما عرضت الدراسة األثر البيئي الستخدام املبيدات الزراعية يف األغوار، حيث تبني ان ٩٦% من األرايض الزراعية و8٧% من 

األرايض البعلية يف الضفة الغربية  تعامل بقسوة من خالل مبيدات مؤذية وغري قانونية، كما تطرق التقرير للمياہ العادمة 

التي ترصف يف أرايض األغوار وتسبب رضراً كبرياً للبيئة، وقد تصل للمناطق السكنية وتنرش العديد من األمراض. وقد تطرقت 

الدراسة أيضاً إىل انه ونتيجة قلة املياہ املتوفرة بسبب القيود اإلرسائيلية والسيطرة عىل اآلبار، يعمد بعض املزارعني يف األغوار 

الوسطى مثل العقربانية، النصارية، بيت حسن، عني سيبيل والجفتلك، إىل ري مزروعاتهم باملياہ العادمة، والنتائج الصحية 

تباعاً تكون كارثية عىل الصحة العامة وصحة الرتبة والحياة النباتية.

حوض نهر األردن بين تقطيع أوصاله وتغيير معالمه

أما الورقة الثانية فقد ركزت عىل إظهار موقف بيئي منتقد لالستنزاف الجائر ملياہ حوض نهر األردن، فبعد أن كان من أكثر 

مياہ العالم اختزانا للقيم البيئية والرتبوية والدينية، عدا عن الطبيعة الساحرة التي يتكامل فيها مع طوبرغرافية فلسطني، 

النهب وتغيري مالمحه من قبل االحتالل اإلرسائييل، ما قّطع وصال جريانه  اليوم من عمليات  األردن، سوريا ولبنان، يشكو 

الطبيعي وأخذ يهدد بحرياته بالجفاف.

واعتربت الورقة عمليات النهب جزءاً من سياسة االحتالل التوسعية القائمة عىل إلغاء الغري وتجاهل حقه يف أرضه ومائه، فقبل 

إنشـاء الدولة العربية، سعت الحركة الصهيونية منذ أواخر القرن التاسع عرش عىل أن تكون املياہ جزءاً رئيسيا يف رسم معالم 

الدولة، وذلك عرب إبقاء منابع نهر األردن ضمن حدودها املقرتحة عىل حكومة االنتداب. بل ذهبت إىل أبعد من ذلك لتقرتح أن تمتد 

الحدود إىل نهر األويل يف الجنوب اللبناني. وقد نجحت بالفعل يف جعل منابع نهر األردن وبحرية طربيا تحت سيطرتها.  وتابعت 

السيطرة عىل املزيد من املياہ الفلسطينية والعربية منذ ذلك الوقت إىل يومنـا هذا وبأشكال مختلفة. وبعد عام 1٩48 قامت إرسائيل 

بالسيطرة عىل كافة املياہ السطحية وجزء من املياہ الجوفيـة يف فلسطني، ويف عام 1٩٦٧ أكملت السيطرة عىل املياہ الجوفية يف 

الضفة الغربية وقطاع غزة، ويف 1٩82 أضافت إىل موازنتها املائية جزءا من نبــع الوزاني يف الجنوب اللبناني. وهكذا دواليك.

كما انتقدت الورقة فكرة تنفيذ مرشوع قناة تربط بني البحر امليت وأحد البحار املفتوحة »مرشوع البحرين األحمر- امليت« 

والتي تم اقرتاحها إرسائيليا  منتصف السبعينات، من أجل التغطية عىل مسؤولية االحتالل يف تدمري البحر امليت، بذريعة »إنقاذہ 

من الجفاف«، علما بأن إعادة تغذية نهر األردن بروافده املائية الطبيعية كفيلة بفرملة التدهور الحاصل يف البحر امليت، إن لم 

يكن إصالح جزء هام من الخراب.

وقد نوهت الورقة من األخطار البيئية التي يمكن أن تنتج عن مرشوع قناة البحر األحمر – امليت، فإن الكثريين من الخرباء 

البيئيني يرون عكس ذلك، بل يرصون عىل أن هذا املرشوع سوف يسبب كارثة بيئية كبرية يمكن أن تحل.

يف الواقع، يكمن حل مشكلة استمراَر تراجع مستوى البحر امليت وبالتايل »جفافه« كما نادت الدراسة، يف أن تتوقف إرسائيل 

عن حجبها لتدفق مياہ بحرية طربية يف نهر األردن )نحو ٦50 مليون مرت مكعب يتم نهبها سنويا من حوض نهر األردن(، 

فضال عن وقف نشاطات املصانع اإلرسائيلية املستنزفة ملياہ البحر امليت )أكثر من 250 مليون مرت مكعب تستنزفها املصانع 

من البحر(.  وهذا يعني توفري نحو ٩00 مليون مرت مكعب سنويا من املياہ املنهوبة مبارشة من البحر امليت أو من الروافد 

املغذية له، وهذہ الكمية أكرب مما يحتاجه البحر لحل ما يسمى »مشكلة جفاف البحر امليت«، علما بأن البحر امليت يحتاج إىل 

نحو 800 مليون مرت مكعب سنويا من املياہ لوقف استمرار تراجع مستواه، وهذہ الكمية تتناسب مع رسعة التبخر السنوية 

للبحر امليت يف املقام األول. 
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تاريخ اإلنشاء كمستوطنةنوع املستوطنةمساحة البناء  )دونم(عدد املستوطننياسم املستوطنة

2002نقطة استيطان دينية1٦٦أهفات حييم

1٩٧٩كيبوتس1533٧5أملوغ

1٩٧1موشاف1٦٦355أرغمان

1٩8٧دينية100أفينات

1٩٧2موشاف1٦02,4٦1بيكاعوت

1٩8٦كيبوتس٩553٧بيت هآرفا

1٩٧3كيبوتس1٧2٦2٩غيلغال

1٩٧5تعاونية25٩885جيتيت

2002نقطة استيطان٦1جفعات سلعيت

1٩٧1موشاف٩1٩12حمرا

1٩٩1دينية1٧٦٧12حيمدات

2001نقطة استيطان٧0كرياميم

1٩٧٩نقطة استيطان1,4232,545كوخاف هشاحر

1٩٧٩ مجلس اقليمي/ ديني1,4301,٧4٦معاليه أفرايم

2000نقطة استيطان30 طلبة وأعضاء هيئة تدريسيةمعاليه أفرايم - أكاديمية عسكرية

1٩8٦دينية1003٩مسكيوت

1٩٧4موشاف13٦1,120مسواہ

1٩٦٩موشاف3٦٦800ميحوال

1٩٧٦موشاف1221,02٧ميخورا

2002نقطة استيطان115331ميفوئوت يريحو

1٩٧٧كيبوتس1٦42٧1ميتسبيه شاليم

1٩٧8دينية1,٧54٧٦8ميتسبيه يريحو

1٩82موشاف102٦5٧نعومي

1٩٧٦موشاف1٧51,02٧َنطيف َهغدود

1٩٧٧كيبوتس543٩3نريان

1٩٩٦نقطة استيطان دينية120شمال رشق ميتسبيه يريحو

1٩٧0موشاف2051,1٩٦بيتزيئيل

1٩٧4كيبوتس300٦10قاليا

1٩80تجمع قروي٦1٦308ريمونيم

1٩٧8موشاف1501,380روئي

1٩84دينية/علمانية٦52٩روطم

1٩84موشاف ديني5501,0٩٩شدموت ميحوال

1٩٧٧موشاف23341٩طومر

1٩80تجمع قروي1٩45٦5فرييد يريحو

1٩80موشاف10٧1,2٩٧يافيط

1٩٧٦دينية/علمانية1184٩1ييطاف

ملحق:

قائمــة بأسـماء املستوطنات اإلسـرائيلية يف غـور األردن





األغوار 
الفلسطينية  

؟هل ستصبح كنزا مفقودا وحلما مستحياًل 

مركز العمل التنموي/ معًا

مركز العمل التنموي/ معًا

مكتب رام الله:
املصيون، عمارة النهضة - فوق سوبرماركت برافو - ط5

ص.ب 51352  - القدس
تلفون: 2954451/2986796/فاكس:2950755

E-mail: maan@maan-ctr.org

مكتب غزة:  
مدينة غزة، خلف الرسايا - بناية ابو شعبان - ط3 

ص.ب 5165 - غزة
تلفاكس :2837033 - 08 / 2823712- 08

E-mail: maang@maan-ctr.org

http://www.maan-ctr.org

2012تم اصدار هذہ النرشة بدعم من مكتب املمثلية النرويجية لدى السلطة الفلسطينية


