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توثيق انتهــاكات اإلحتــالل

المقـــدمة ...
بفعل االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة... 

بساط األغوار ينسحب تدريجيًا من تحت أقدام الفلسطينيين

يرصد هذا التقرير -الذي يكمل سلسلة توثيقية هامة أصدرها مركز العمل التنموي / معا عن األغوار يف 
السنوات املاضية- انتهاكات االحتالل يف غور األردن وذلك خالل عام 2010 -2011، عرب مجموعة من 
السياسات املمنهجة التي تحدث بدورها رشخاً ديموغرافياً مفتعالً يف تركيبة املجتمع الفلسطيني يف غور 
األردن عىل  املنطقة، عن طريق زيادة مساحة مستوطنات غور  الجاثمني يف  املستوطنني  األردن لصالح 

حساب األرايض والسكان الفلسطينيني.

االستيالء  اقرتاب  قلق مربر حول حقيقة  يثار  التقرير،  بها هذا  يعج  التي  الحقائق واألرقام  ومن خالل 
الكامل عىل سلة غذاء فلسطني وبالنتيجة اختالل ثالوثها الذهبي مع القدس وبيت لحم، وضياع الطبيعة 
الساحرة ذات الهالة الدينية والتاريخية العظيمة، والجنة التي يجري من تحتها ثلث احتياطي املياه يف 
الضفة الغربية، واإلمكانات املتكاملة التي إن ضاعت، يصعب من بعدها تحقيق حلم الدولة املستقبلية 

ذات املوقع االسرتاتيجي، واملزايا االقتصادية والزراعية والصناعية والسياحية.

االنتهاكات واآلثار متواصلة

الذي يجمل أهم االنتهاكات يف األغوار أساليب طرد السكان األصليني املمنهج، بدءاً من  التقرير  يوضح 
والتي  واإلزالة  واإلخالء  للهدم  إخطاراً   242 عرب   2011-  2010 لعام  االحتالل  انتهاكات جيش  توثيق 
طالت 11 تجمعاً فلسطينياً خالل العام 2010، ومن ثم استهداف االحتالل لـ 108 منشأة  يف عام 2011 

بإخطارات مماثلة.

التقرير أساليب االحتالل عرب توسيع دائرة االستهداف بحيث طالت جميع القرى والخرب  كما يناقش 
والتجمعات العشوائية يف مناطق »جـ« دون استثناء، كما تمثل االستهداف يف تكرار االنتهاك وتواصله 
ملنازل  املتكررة  الهدم  عمليات  عرب  وخاصة  تجمع  من  أكثر  يف  كبرية  خسائَر  الفلسطينيني  كبّد  والذي 
التجمعات  أبرز  عىل  بإيجاز  الضوء  التقرير  سلّط  وقد  العبادة.  دور  واستهداف  ومنشآتهم  املواطنني 
املستهدفة وهي: »وادي املالح، عني الحلوة الفارسية« يف األغوار الشمالية رشق طوباس، »يرزا« جنوب 
محافظة طوباس، »الرأس األحمر« إىل الرشق من طمون يف أغوار محافظة طوباس، وتجمع »أبو العجاج« 
املتكررة  املستوطنني  واعتداءات  انتهاكات  ذكر  التقرير  ينىس  وال  أريحا.  يف  الجفتلك  قرية  من  بالقرب 
االستيطانية وخاصة من قبل  االستيالء واملصادرة والتوسعة  األغوار وأراضيهم، عرب عمليات  أهايل  عىل 
مستوطنتي مسكيوت وميحوال يف األغوار الشمالية.  ويكفي اإلشارة إىل أنه يف عام 2010 استوىل مستوطنو 

األغوار عىل 256 دونماً من األرايض الفلسطينية يف املنطقة.
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مركز العمل التنموي / معــًا

وحول أثر تلك االنتهاكات فإنها تصيب بالدرجة األوىل الوضع الديمغرايف الفلسطيني من خالل عمليات 

الطرد املمنهجة، كما أّثرت بدرجة كبرية عىل طبقة مربي الثروة الحيوانية، نتيجة تراجع املساحات الرعوية 

املصادرة ألغراض استيطانية وعسكرية وعزل مصادر املياه، ما تسبب برتاجع أعدادها من 155 ألفاً عام 

2000 إىل 100 ألف رأس عام 2010. كما أعاق االحتالل التنمية بنسبة %89 يف مناطق “جـ” من خالل 

عزل املنطقة وتعطيل عملية اإلنتاج الزراعي عرب مهاجمة وإتالف املستوطنني للحقول، وتأثري الحواجز 

العسكرية عىل عملية تسويق اإلنتاج الزراعي.

التلوث البيئي...خطر يهدد األغوار

االستيطاني”   تمثلت يف مكب “توران  والتي  بالبيئة  اإلرسائيلية  االنتهاكات  التقرير يف فضح  يتواَن  ولم 

للنفايات الصلبة والعادمة يف الجفتلك واملشيّد عىل مساحة 400 دونم لخدمة 31 مستوطنة جاثمة عىل 

أرايض غور األردن، حيث يتمثل الرضر البيئي يف الرائحة املنبعثة وعصارة املياه العادمة املتغلغلة يف الرتبة 

وإمكانية ترسبها للحوض املائي. كما حّذر التقرير من خطر املبيدات الزراعية املستخدمة بكثرة يف األغوار 

بوترية كبرية تعود لغياب الرقابة عىل املنطقة “جـ” التي تشكل معظم أرايض األغوار، حيث ينترش فيها 

ما يزيد عن مائتي نوع من املبيدات اإلرسائيلية املمنوعة فلسطينياً، والتي تكون أكثر سمية وخطراً عىل 

املزارع واملستهلك، حيث انعكست عىل صحة األفراد من خالل حاالت الرسطان التي وثقت يف محافظة 

طوباس كأعىل منطقة خالل عام 2009 بواقع %17 من إجمايل الوفيات. كما أشار التقرير إىل األرضار 

البيئية الناجمة عن مصانع الخان األحمر التي تقع عىل األرايض املصادرة عام 1974 يف القدس الرشقية، 

والتي تم تحويلها إىل مستوطنة صناعية متخصصة بالصناعات الثقيلة، وينتج عنها إنبعاثات كيماوية 

خطرة من مصانع األملنيوم واملطاط والجلود مثل غازات األرزنون والرصاص والزرنيخ والنيكل. 

انتهاكات صارخة وخطر محدق يحيط باألغوار، يحاول هذا التقرير من خالل صفحاته القليلة 

توثيق أهمها إلضاءة الضوء األحمر يف وجه املجتمع الدويل الذي ال يحرك ساكناً أمام ممارسات 

الفلسطينيني،  أمام  الرجعة  الواقع وقطع خطوط  األمر  االحتالل وسياسته يف فرض سياسة 

وذلك كدعوة منه ولو كانت خجولة برضورة التحرك إلنقاذ كنز فلسطني، الذي ما فتئ االحتالل 

يتحكم بخارطته ويتمتع بخرياته عىل مرأى من أهله الصامدين.

¿2¿



توثيق انتهــاكات اإلحتــالل

أوال: توثيق انتهاكات جيش االحتالل 2010- 2011:

إخطارات الهــدم:  1 .
 : i .2010 إخطارات الهدم يف

مسبوق  غري  تضييقا   2010 العام  شهد 
عىل املواطنني الفلسطينيني يف غور األردن 
من قبل سلطات االحتالل. وتمثل ذلك من 
خالل ما تم رصدہ من إخطارات الهدم 
العام  يف  رصد  حيث  واإلزالة،  واإلخالء 
2010 قرابة 242 إخطار بالهدم واإلزالة 
فلسطينيا،  تجمعا   11 طالت  واإلخالء 
الشمالية  األغوار  يف  تجمعات   5 منها 
يف  تجمعات  و6  طوباس،  بمحافظة 
بمحافظة  والوسطى  الجنوبية  األغوار 
نسبة  أعىل  آب  شهر  سجل  وقد  أريحا. 
ما  أي  إخطار   83 بواقع  إخطارات 
اإلخطارات،  إجمايل  من   %34 نسبته 
يليه شهر حزيران بواقع 70 إخطار أي 
 42 بواقع  أيلول  يليه   ،%29 نسبته  ما 
إخطار 17.5%، ومن ثم آذار بواقع 11 
اإلخطارات،  إجمايل  من   %4.5 إخطار 
وما تبقى من إخطارات -15%- جاء يف 
كانون أول بواقع 12 إخطار وترشين 
الثاني بواقع 9 إخطارات وتموز بواقع 

15 إخطار.  وقد سجلت خربة الفارسية باألغوار الشمالية أعىل نسبة إخطارات بالهدم واإلخالء بواقع 
72 إخطار بواقع 30% من إجمايل إخطارات الهدم التي طالت املواطنني الفلسطينيني يف غور األردن يف 

العام 12010.

جدول يحيص إخطارات الهدم يف غور األردن حسب التبعية اإلدارية عام 22010

طبيعة اإلخطاراتعدد اإلخطاراتاملحافظةالتجمعالتاريخ

إخالء12طوباسبردلة2010/12/6

هدم9أريحاالنويعمة2010/11/8

إزالة وهدم1أريحاالزبيدات2010/9/20

هدم16طوباسوادي املالح2010/9/14

إزالة وهدم25أريحاقرية أبو العجاج2010/9/14

هدم20طوباسيرزا2010/8/1
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هدم2طوباسالفارسية2010/8/11

هدم28طوباسالفارسية2010/8/15

هدم وإزالة30أريحاالخان األحمر2010/8/16

هدم وإزالة3أريحافصايل2010/8/16

إخالء15طوباسبردلة2010/7/18

إخالء40طوباسالفارسية2010/6/27

هدم1طوباسعني الحلوة2010/6/25

إخالء25طوباسالرأس األحمر2010/6/11

هدم4أريحافصايل2010/6/6

إخالء6أريحافصايل2010/3/8

إخالء وإزالة3أريحاالجفتلك2010/3/8

هدم2أريحاالفارسية2010/3/8

242املجموع

 : ii .2011 إخطارات الهدم يف

يبدوا أن العام 2011 سيكون أكثر رضرا عىل املواطنني الفلسطينيني يف غور األردن، أو هذا عىل األقل 
ما بينته نتيجة توثيق االنتهاكات بحقهم حتى أواخر حزيران من العام 2011، حيث استهدف االحتالل 
108 منشأة بإخطار هدم وإزالة بعد اإلخالء وهو ما نسبته 5·44% من مجمل إخطارات الهدم التي 
تلقاها  التي  العام 2010. ومن بني 108 إخطار  الفلسطينيني يف غور األردن طيلة  املواطنني  تلقاها 
املواطنني هناك 33 منها ملنشآت يف 4 تجمعات من أغوار محافظة طوباس، و 75 إخطار يف 4 تجمعات 
من أغوار محافظة أريحا، أي أن 5·69% من مجمل إخطارات الثلث األول من عام 2011 كانت من 

نصيب مواطنني يف أغوار محافظة أريحا3.

جدول يحيص إخطارات الهدم يف غور األردن عام 2011

طبيعة اإلخطاراتعدد اإلخطاراتاملحافظةالتجمعالتاريخ
إخالء16طوباسابزيق2011/1/2
وقف أعمال بناء17أريحاالنويعمة2011/1/2
هدم منازل15أريحاالديوك الفوقا2011/1/6

هدم وإخالء7أريحاالجفتلك2011/1/13
وقف أعمال بناء17أريحاالنويعمة2011/1/26

هدم وإخالء10طوباسيرزا2011/2/9
هدم وإخالء3طوباسسمرا2011/3/28
هدم وإخالء19أريحافصايل الوسطى2011/4/10
4طوباسالحديدية2011/6/17

108 إخطاراملجموع

مركز العمل التنموي / معــًا
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توثيق انتهــاكات اإلحتــالل

الهـــدم:  2 .
 i .:2010 الهدم يف

سجل العام 2010 أربع موجات هدم وإخالء ملنشآت املواطنني الفلسطينيني يف غور األردن. وقد طالت 
عمليات الهدم 178 منزل وحظرية ماشية يف 8 تجمعات، 4 منها يف األغوار الشمالية بمحافظة طوباس، 
واألربع األخرى يف األغوار الجنوبية بمحافظة أريحا. وقد سجلت موجة الهدم الثالثة يف تموز أعىل نسبة 
حني هدمت آليات االحتالل 68 منزل وحظرية ماشية يف الجفتلك وفصايل الفوقا يف األغوار الجنوبية 
يف  الرابعة  الهدم  موجة  يف  االحتالل  آليات  وأتت  طوباس.  بمحافظة  الشمالية  األغوار  يف  والفارسية 
إىل مسجد واحد وذلك يف خربة يرزا بمحافظة  الثاني عىل 57 منزل وحظرية ماشية إضافة  ترشين 
والفارسية  الحلوة  عني  يف  منشأة   27 أب  يف  الثانية  املوجة  يف  االحتالل  آليات  هدمت  بينما  طوباس. 
بمحافظة طوباس، و25 منشأة يف موجة الهدم األوىل يف حزيران وذلك يف خربة الرأس األحمر بمحافظة 
طوباس، وعند استبيان نسبة الهدم التي طالت 178 منشأة من أصل 242 منشأة أخطرت بالهدم، 

نجد أن 73.5% من املنشآت التي أخطرت بالهدم يف العام 2010 قد طالها الهدم بالفعل4.
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جدول يحيص عمليات الهدم التي جرت يف غور األردن عام 52010

املنشأة املهدمةعدد املهدماملحافظةالتجمعالتاريخ
حظرية أبقار1طوباسوادي املالح2010/12/1

منزل11طوباسخربة يرزا2010/11/25
مسجد1طوباسخربة يرزا2010/11/25
حظرية20طوباسخربة يرزا2010/11/25

منزل وحظرية25أريحاقرية أبو العجاج2010/11/24

منزل2طوباسعني الحلوة2010/8/9
منزل وحظرية25طوباسالفارسية2010/8/5

خيمة للسكن2أريحاالجفتلك2010/7/29
منزل وحظرية65طوباسالفارسية2010/7/19
منزل1أريحافصايل الفوقا2010/7/19
منزل وحظرية25طوباسالرأس األحمر2010/6/29

178املجموع

 ii .:2011 الهدم يف

سجلت انتهاكات الهدم التي نفذها االحتالل اإلرسائييل من عام 2011 حتى أواخر حزيران 94 عملية هدم 
طالت 8 منازل سكنية 3 منها يف قرية العقبة يف محافظة طوباس و3 يف خربة سمرا يف أغوار محافظة 
طوباس و2 يف خربة يزرا. وطالت عمليات الهدم كذلك 153 بركس سكني وحظرية ماشية كان تركيزها 
األكرب يف خربة يرزا يف محافظة طوباس بواقع 39 عملية هدم. وعند التحليل النسبي لعمليات الهدم نجد أن 
سلطات االحتالل نفذت حتى أواخر حزبران من عام 2011 ما نسبته 53% من إجمايل عمليات الهدم التي 
نفذتها يف العام 2010  وهو مؤرش مقلق نظرا مليل االحتالل لتنفيذ عمليات الهدم خالل السنوات الثالث 
املاضية يف منتصف العام.  ويف مقاربة تحليلية لعمليات الهدم التي جرت عام 2010 نجد أن 100% نفذت 
أواخر شهر حزيران. بينما نجد أن 64% من عمليات الهدم التي نفذتها سلطات اإلحتالل يف العام 2011 

جرى تنفيذ 64% منها أواخر حزيران 6.

جدول يحيص عمليات الهدم التي جرت يف غور األردن عام 2011
املنشأة املهدمةعدد املهدماملحافظةالتجمعالتاريخ

بركسات15طوباسيرزا2011/2/17
بركسات5أريحاالديوك2011/4/7
منشآت سكنية3طوباسسمرا2011/4/7
3 منازل و1 بركس4طوباسالعقبة2011/4/7

بركسات سكنية وحظائر ماشية7طوباسالفارسية2011/5/30

بركسات سكنية وحظائر ماشية18أريحافصايل الوسطى2011/6/15

بركسات سكنية وحظائر ماشية16طوباسالحديدية2011/6/21

2منزل و24بركس سكني وحظرية26طوباسيزرا2011/6/21

94 عملية هدماملجموع

مركز العمل التنموي / معــًا
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توثيق انتهــاكات اإلحتــالل

ثانيا: أسلوب االستهداف

اتساع دائرة االستهداف: اتسعت رقعة التجمعات الفلسطينية املستهدفة يف غور األردن يف العام 2010. 1 وحتى 
أواخر حزيران العام 2011 بحيث طالت جميع القرى والخرب والتجمعات العشوائية يف مناطق c دون استثناء، 
وإن كان تركيز االستهداف عىل تجمعات بعينها -بعضها استهدف من قبل، والبعض أضيف إىل قائمة االستهداف 
ألول مرة-. 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 أفراد فحسب بل 

تجمعات بالكامل طالها الرضر يف أغوار ذات املحافظة وأغوار محافظة أريحا7.  

: بذلت سلطات االحتالل جهدا مضاعفا من حيث االنتهاكات وكبدت الفلسطينيني يف غور األردن  تكرار االنتهاك. 2
خسائر مرتاكمة بفعل تكرار االنتهاك وتكرار االستهداف يف أكثر من تجمع، تحديدا فيما يخص عمليات الهدم 
املتكررة ملنازل املواطنني ومنشآتهم، وحدث ذلك يف أكثر من تجمع منها خربة يرزا يف أغوار محافظة طوباس 
حني هدمت آليات االحتالل يف ترشين ثاني 2010 أكثر من 30 منشأة وعاودت وكررت الهدم بحق 15 منشأة 
يف شباط 2011، لتكرر الهدم مرة ثالثة قي 21 حزيران بحق 15 منشأة كانت قد استهدفتها بموجتي هدم 
سابقتني، وهو ما حدث أيضا يف خربة الفارسية يف أغوار محافظة طوباس حني أقدمت آليات االحتالل عىل هدم 
25 منشأة يف آب 2010 بعد أن نفذت 65 عملية هدم يف تموز من ذات العام واستهدفتها بموجة هدم ثالثة يف 

حزيران 82011.

نيسان 2011. 3  أواخر  العام 2010 وحتى  يف  األردن  اإلرسائييل يف غور  االنتهاك  إن  استهداف دور عبادة: 
سجل –أيضا- تطورا سلبيا من حيث أسلوب ومواقع االستهداف، وطال دور عبادة إلثبات جديته يف إخالء 
غور األردن من مواطنيه الفلسطينيني. فاالحتالل وإن كان قد لوح سابقا باستهداف دور العبادة يف املنطقة 
–من خالل إخطارات بالهدم طالت مسجد قرية العقبة يف أغوار محافظة طوباس، ومسجد عني العوجا يف 
أغوار محافظة أريحا- إال أنه لم يقدم عىل تنفيذ تهديداته إال يف 25 من ترشين ثاني 2010 حني قامت آليات 

االحتالل بهدم مسجد خربة يرزا يف أغوار محافظة طوباس9.
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مركز العمل التنموي / معــًا

ثالثا: أبرز التجمعات المستهدفة

: هي تجمعات رعوية تقع يف األغوار الشمالية رشق  تجمعات وادي املالح »املالح، عني الحلوة، الفارسية«. 1
محافظة طوباس، وتتبع جميعها للجنة مشاريع وادي املالح املشكلة من وزارة الحكم املحيل الفلسطيني. 
ويعتمد قاطنو هذہ التجمعات كليا عىل تربية الثروة الحيوانية، ما جعل منها مقصد ملربي الثروة الحيوانية 
ألبناء محافظة طوباس ومن محافظة الخليل. وتعرضت تجمعات وادي املالح ألكثر من عملية هدم خالل 

السنوات املاضية آخرها موجات الهدم وإخطارات الرتحيل بحق مواطنيها الفلسطينيني عام 102010.

جدول يحيص عمليات الرتحيل التي طالت املواطنني يف تجمعات وادي املالح11: 

جهة التهجريالتجمعاالسم

الخليلوادي املالحنايف محمد عبد الفقري

طوباسوادي املالحعائد سلمان وراد زواهرة

الخليلوادي املالحضيف الله عبد عودة الفقري

الخليلوادي املالحمريم عبد عودة الفقري

أريحاوادي املالحسلمان أرحيل سليمان نجادہ

الخليلوادي املالحعيد أحمد محمد الفقري

تياسريوادي املالحقاسم حسني أبو عاليا

طوباسوادي املالحعبد الرحمن قاسم خليل

تياسريعني الحلوةعادل عليان زامل

طوباسعني الحلوةعيل زهدي أبو محسن

طوباسعني الحلوةعزمي محمد نواجعة

طوباسعني الحلوةحسني زهدي أبو محسن

طوباسالفارسيةصالح سعد دراغمة

طوباسالفارسيةمنصور محمد أبو عامر

طوباسالفارسيةمحمود عواد عرايشة

طوباسالفارسيةغالب إبراهيم فقهاء

طوباسالفارسيةمحمد أحمد أبو زهو
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يرزا: تقع خربة يرزا جنوب محافظة طوباس ويبلغ عدد سكانها 39. 2 نسمة. ويعتمد األهايل يف الخربة 
عىل الزراعة وتربية املاشية كمصدر للدخل. وكانت قوات االحتالل قد هدمت يف 25 ترشين الثاني 2010 
إبزيق  تجمع  إىل  إضافة  بالرحيل  قاطنيها  وأخطرت  ماشية  حظرية  و20  منزال  و11  الخربة  مسجد 

املجاور12.

جدول يحيص عمليات الهدم وإخطارات الرتحيل التي طالت املواطنني يف خربة يرزا

جهة التهجريالتجمعاملساحةطبيعة املنشاةاالسم

طوباسيرزا50 م2 غرفة سكنيةفايز حامد دراغمة
طوباسيرزا80 مبركس سكنيفايز رشيدة

طوباسيرزا80 مبركس سكنيفوزي محمود عينبويس
طوباسيرزا70 مبركس سكنيحسن خالد دراغمة

طوباسيرزا100 مبركس سكني وحظرية ماشيةنعيم حافظ مساعيد
طوباسيرزا75 مبركس سكنيمحمد محمود إبراهيم
طوباسيرزا50بركس سكني وحظرية ماشيةمحمود فوزي محمود

طوباسيرزا60 مبركس سكنيحافظ نعيم حافظ
طوباسيرزا80 مبركس سكنيسامي خالد دراغمة
طوباسيرزا70 مبركس سكنيعمري خالد دراغمة

طوباسيرزا40 مبركس سكنيخالد محمد مساعيد
طوباسإبزيق55 مبركس سكنيأمجد محمد اسعد حروب

طوباسإبزيق60 مبركس سكني وحظرية ماشيةمحمود حروب
طوباسإبزيق70 مبركس سكنيأنس عيل حروب

طوباسإبزيقمحمد عيل نرص الله
طوباسإبزيق--بركس سكنيمحمد عبد الكريم نرص الله

طوباسإبزيق--بركس سكنينائل عيل الحروب
طوباسإبزيق--بركس سكنيرحاب فوزي حروب

توثيق انتهــاكات اإلحتــالل
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: هو مـن التجمعات  ال�رأس األحم�ر. 3
العشوائية ملربي املاشية الذين الحقتهم 
سـلطات االحتالل ليتمركزوا أخريا يف 
هذہ املنطقة، وقد اضطر قسـم منهم 
للرحيل بعد توجيـه إخطارات ملجمل 
القاطنني فيها. وتقع املنطقة إىل الرشق 
من طمون يف أغوار محافظة طوباس، 
وقد بـدأت اإلخطارات لألهايل يف العام 
2002 بحجة إقامة بيوت الشعر التي 
يسـكنها املواطنني يف منطقة عسكرية 
الفلسـطينيني  عـىل  يحظـر  مغلقـة 
التواجـد فيهـا. وبلغ عـدد املواطنني 
املخطريـن بالهـدم 6 مواطنـني، وقد 
رحل قسـم كبري من أهايل التجمع إىل 
بلدة طمون نظرا ملا يرتتب من خسائر 

نفسية ومادية بسبب املضايقات13.

جدول  يبني املواطنني الذين نزحوا عن الرأس األحمر واملنطقة التي نزحوا إليها14

جهة التهجريالتجمعاالسم

طمونالرأس األحمرحسن عبد الله بني عودة

طمونالرأس األحمرمصطفى عبد الرزاق بني عودة

طمونالرأس األحمرجميل خرض بني عودة

طمونالرأس األحمرعزات يوسف بني عودة

طمونالرأس األحمرعالن يوسف بني عودة

طمونالرأس األحمرعيل يوسف بني عودة

بالقرب من قرية  الدعيسات  العجاج: هو تجمع يقطنه 300. 4 أرسة فلسطينية من عرب  أبو  تجمع 

الجفتلك يف محافظة أريحا. ويعتمد السكان يف التجمع عىل تربية املاشية كمصدر للدخل. وقد تعرض 

املواطنني الفلسطينيني يف التجمع لعدة انتهاكات يف العام 2010 أبرزها استيالء مستوطني مسواہ عىل 

30 دونم من أرايض التجمع يف 31 ترشين أول 2010 بهدف التوسعة، كذلك تعرض التجمع ملوجة 

هدم من قبل آليات االحتالل طالت 25 منشأة سكنية وحظرية ماشية15.   

مركز العمل التنموي / معــًا
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توثيق انتهــاكات اإلحتــالل

رابعا: انتهاكات واعتداءات المستوطنين:

العام 2010 عىل 256. 1  األردن يف  استوىل مستوطنو غور  عمليات االستيالء واملصادرة يف 2010: 
دونم من األرايض الفلسطينية يف املنطقة. ففي 9 ترشين ثاني 2010 استوىل مستوطنو مسكيوت عىل 
200 دونم من أرايض عني الحلوة رشق مدينة طوباس لغرض التوسعة. ويف 31 ترشين أول 2010 
الجفتلك يف  قرية  بالقرب من  العجاج  أبو  أرايض تجمع  استوىل مستوطنو مسواہ عىل 30 دونم من 
محافظة أريحا. ويف التاسع والعرشين من كانون األول استوىل مستوطنو روتم عىل 35 دونم من أرايض 

املواطنني الفلسطينيني يف قرية الفارسية بمحافظة طوباس16.

جدول يحيص عمليات االستيالء  واملصادرة من قبل مستوطني غور األردن عام 172010

املساحة/دونمطبيعة االنتهاكجهة االنتهاكاملحافظةالتجمع التاريخ

مستوطنو طوباسالفارسية2010/12/29
35 استيالءروتم

مستوطنو طوباسعني الحلوة2010/11/9
200 استيالءمسكيوت

مستوطنو أريحا»أبو العجاج« الجفتلك2010/10/31
30 استيالءمسواہ

265 دونماملجموع

: يف الوقت الذي عمل االحتالل فيه عىل أن يطال الهدم جميع التجمعات الفلسطينية  عمليات التوسعة. 2
يف مناطق C يف غور األردن، عمل االحتالل عىل توسعة املستوطنات الجاثمة عىل أرايض املنطقة، حيث 
سجلت مستوطنة مسكيوت يف األغوار الشمالية 5 عمليات توسعة خالل العام 2010، هذا باإلضافة 

لعمليات توسعة سجلت يف مستوطنة ميحوال يف األغوار الشمالية18.

جدول يحيص عمليات التوسعة من قبل مستوطني غور األردن خالل عام 2010

املساحةطبيعة االنتهاكجهة االنتهاكاملحافظةالتجمع التاريخ

إضافة وحداتتوسعةمستوطنو ميحوالطوباسبردلة2010/10/6

2 دونمتوسعةمستوطنو مسكيوتطوباسعني الحلوة2010/10/11

إضافة غرف جاهزةتوسعةمستوطنو مسكيوتطوباسعني الحلوة2010/8/2

بناء غرف إسمنتيةتوسعةمستوطنو مسكيوتطوباسعني الحلوة2010/7/20

أعمال بناء داخل توسعةمستوطنو مسكيوتطوباسعني الحلوة2010/6/17
املستوطنة

أعمال بناء داخل توسعةمستوطنو مسكيوتطوباسعني الحلوة2010/5/9
املستوطنة

¿11¿



خامسا: األثر

وتضييق  واملالحقة  الهدم  عمليات  خالل  من  اإلرسائييل  االحتالل  سلطات  تمكنت   : الديمغرايف. 1 التحكم 
تجمع  يقارب 27  ما  يف  يكن شله  لم  إن  الديمغرايف  النمو  إيقاف  من  األردن  غور  الرعوية يف  املساحات 
سكاني فلسطيني يف األغوار مقارنة بعمليات التوسعة ملا يقرب 31 مستوطنة. وقد سعت دولة االحتالل 
لصالح  األردن  غور  يف  الفلسطيني  املجتمع  تركيبة  يف  مفتعل  ديمغرايف  خلل  إحداث  خالل  من  ذلك  إىل 
مستوطنيها الجاثمني يف املنطقة عن طريق زيادة مساحة ومستوطني غور األردن عىل حساب األرايض 
املنطقة سنويا والتي  املصادرة لألرض يف  الفلسطينيني. ويتضح ذلك فعال من خالل عمليات  والسكان 
وصلت يف العام 2010 إىل مصادرة 265 دونم من أرايض الفلسطينيني وتوسعة مستوطنة مسكيوت 5 

مرات يف ذات العام مقابل عمليات ترحيل وهدم وتضييق للفلسطينيني يف املنطقة.

تعد  التي  الفلسطينية  املناطق   من  األردن  غور  منطقة  كانت   : الحيوانية. 2 الثروة  تراجع طبقة مربي 
موئال 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 طبقة مربي الثروة الحيوانية وبالتايل تراجع أعدادها من 155000 رأس يف العام 2000 إىل حوايل 

100000 رأس حتى العام 2010 19. 

: استطاعت سلطات االحتالل ربط دورة الحياة يف التجمعات الفلسطينية بوجود املستوطنات  إعاقة التنمية. 3
أعاقت  أن  بعد  تحديدا  الزراعية  العمالة  خالل  ومن  الفلسطيني،  محيطها  عن  املنطقة  عزل  خالل  من 
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 89% من مناطق C يف غور األردن واقترصت عىل الصمود 

لتقليل فاتورة الخسائر قدر اإلمكان من اعتداءات االحتالل يف املنطقة.

مركز العمل التنموي / معــًا
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توثيق انتهــاكات اإلحتــالل

سادسا: االنتهاكات البيئية

. 1 مكب توران االستيطاني في الجفتلك “: 

: هو مكب للنفايات الصلبة والعادمة تم نقله من العفولة داخل الخط األخرض إىل أرايض  i .ملحة عامة
الفلسطينيني املصادرة قرب قرية الجفتلك يف غور األردن، وشيد املكب عىل مساحة 400 دونم ملعالجة 
إدارة املكب رشكتني إرسائيليتني  نفايات 31 مستوطنة جاثمة عىل أرايض غور األردن، ويرشف عىل 
خاصتني أحدهما خاصة بعملية جمع النفايات من منازل املستوطنني والثانية إلدارة املكب واستغالله 

ألغراض تجارية.

: استطاعت الرشكة الخاصة بإدارة املكب استغالل املخلفات الزراعية  ii .استخدامات املكب التجارية
ل 31 مستوطنة جاثمة عىل أرايض غور األردن بعد خلطها مع مخلفات البرش وردها 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  iii .األرضار البيئية
صحية 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 
االختالط  الشتاء نظرا إلمكانية  ملياهه خاصة يف فصل  التأثر سلبا  األردن مما يسهل  نهر  منها قرب 
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 أنيشء عىل تربة صماء غري مرسبة للمياہ وبالتايل 
يمكن  ال  ما  املكب، وهو  العليا ألرض  الطبقات  تستقر يف  العادمة  املياہ  اإلرسائييل-   اإلدعاء  -حسب 

تأكيدہ أو نفيه حسب مدير زراعة أريحا عمر بشارات20.   
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المبيدات الزراعية:   2 .
: تعد املبيدات الزراعية املستخدمة يف غور األردن من أكثر العوامل املؤثرة عىل البيئة وصحة  i .ملحة عامة
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 60000 
دونم مستغلة ألغراض زراعية يف غور األردن يعمل بها عرشات األرس الفلسطينية، إضافة إىل حوايل 
2000 عامل وعاملة من املنطقة يعملون يف مستوطنات غور األردن الزراعية، وهذا يجعل من املزارعني 

والعاملني يف مستوطنات غور األردن عرضة ملؤثرات املبيدات الزراعية املستخدمة. 

% من  ii .89 عوامل الرضر: لقد كان النعدام املتابعة من قبل الجهات املعنية يف غور األردن الذي يقع
أراضيه يف مناطق C  التي تخضع للسيطرة اإلرسائيلية أن عجزت من رقابة ومتابعة قائمة املبيدات 
مسموح  فعالة  مادة   250 بحوايل  محددة  وهي  الوطنية،  السلطة  أرايض  يف  بها  املسموح  الزراعية 
استخدامها كمبيدات زراعية يف األرايض الفلسطينية، بينما املسموح به الستخدامات زراعية إرسائيليا 
450 مادة فعالة.  ولقد كان لغياب الرقابة أن عمل املزارعني عىل استخدام مبيدات من املستوطنات 
تكون أكثر سمية عىل املزارع واملستهلك ما دفع وزارة الزراعة الفلسطينية بحرص املبيدات املسموح 
بها ب 250 مبيد زراعي وعملت عىل تأهيل 35 مزارع يف فروش بيت دجن  لتصدير منتجاتهم حسب 

قائمة املبيدات املسموح بها أوروبيا21. 

: انعكست استخدامات املبيدات الزراعية عىل صحة األفراد يف املنطقة من خالل تسجيل وفيات  iii .األثر
يف  نسبة  كأعىل   2009 العام  يف  طوباس  محافظة  يف  وثقت  والتي  السموم  تراكم  نتيجة  الرسطان 
محافظات الضفة الغربية بواقع 17.2%  من إجمايل الوفيات. وسجلت محافظة أريحا نسب مرتفعة 
العام 2009. وقد كان لوعي املزارعني يف غور  الوفيات يف  بواقع 10.1% وفيات رسطان من إجمايل 
األردن واستخدام املبيدات األقل سمية واستخدام الرتكيز الصحيح للمبيدات واستخدام بدائل للمبيدات 
الكيماوية أن تراجعت نسبة وفيات الرسطان يف أريحا وطوباس يف العام 2010 لصالح بيت لحم أوال 
والقدس ثانيا وجاءت طوباس ثالثا بواقع 11.9% وفيات رسطان من إجمايل الوفيات يف العام 2010، 

وتراجعت أريحا بواقع 22%6.1.   

األضرار البيئية الناجمة عن مصانع الخان األحمر:  3 .
بركان  مجمع  بعد  الفلسطينية  األرايض  عىل  إرسائيلية  صناعية  منطقة  أكرب  ثاني  هو   : i .عامة ملحة 
االستيطاني يف سلفيت. وقد عمل االحتالل عىل تحويلها من موقع عسكري عام 1974 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 7212 

دونم، منها 3112 عمراني و 4100 دونم املساحة املستغلة ألغراض صناعية.

: لعل أكثر األرضار البيئية الناتجة عن الخان األحمر هي ما تبثه مصانع البالستيك  ii .األرضار البيئية
واألملنيوم واملطاط والجلود من مواد كيماوية بالغة الرضر وتأثرياتها التي تتجاوز العاملني الفلسطينيني  
يف املصانع املشار إليها بل تطال الغازات الكيماوية املبثوثة منها املواطنني الفلسطينيني يف املنطقة ككل. 
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ولعل أبرز املواد املبثوثة من مصانع الخان األحمر األرزنون والرصاص املنبعث من الصناعات املعدنية 
واللوكيميا  الدم  بفقر  التسبب  يف  املبارش  وأثرها  األملنيوم  وواتريوم لصهر  إكستال  وتحديدا مصنعي 
التسبب باللوكيميا  املنبعث من مصنع املطاط والجلود وأثرہ يف  الزرنيخ  الكلوي. إضافة إىل  والفشل 

والربو. كذلك النيكل املبثوث من مصنع املعدات البالستيكية وأثره عىل الجهاز الهضمي23.  

األثرالغازات املبثوثةاملصنع

فقر دم، لوكيميا، فشل كلوياألرزنون، الرصاصواتريوم وإكستال لألملنيوم

تؤثر عىل الجهاز الهضمينيكلمصنع املعدات البالستيكية

لوكيميا وربوزرنيخمصنع املطاط والجلود

المراعي الطبيعية:  4 .
االنتهاكات  i .

	 انتهاكات جيش االحتالل: ساهم االحتالل وبشكل واضح برتاجع استخدامات األرايض الرعوية الطبيعية 
يف غور األردن من خالل اإلعالن عن 7 كلم مربع مناطق عسكرية من نهر األردن وحتى مشارف الضفة 
الغربية إضافة إىل 5000 دونم رعوي من أرايض قريتي مرج نعجة والزبيدات يف أغوار محافظة أريحا، 
أغوار  بلدة طمون يف  إىل الرشق من  البقيعة  الرعوية يف سهل  األرايض  كذلك مصادرة 20000 دونم من 
محافظة طوباس واإلعالن عنها كمناطق عسكرية مغلقة. واملفارقة أن سلطات االحتالل أغلقت ما مساحته 
215000 دونم  من املراعي الطبيعية يف غور األردن بحجة حماية الحياة الربية وتستغل هذہ املساحات 
املغلقة لغرض التدريب الحي من قبل جيش االحتالل، ما يتسبب بحرق آالف الدونمات الرعوية سنويا24. 

	 انتهاكات املستوطنني: استهدف املستوطنون املواطنني الفلسطينيني يف غور األردن من خالل جملة إجراءات 
أبرزها التضييق عىل الرعاة بمساحات رعوية ضيقة وإحراق املئات منها، إضافة إىل عمليات املالحقة للرعاة 
واستهداف تجمعاتهم السكنية بهدف إجبارهم عىل الرحيل كما حدث يف الثاني والعرشين من أيار 2010 
حني أقدم مستوطنو مسكيوت عىل حرق مئات الدونمات الرعوية من منطقة الفاو يف وادي املالح25. كذلك 
أقدم املستوطنني عىل رسقة موايش املواطنني يف املنطقة وإطالق النار باتجاہ الرعاة وإتالف صهاريج املياہ 

ومعالف الثروة الحيوانية.

توثيق انتهــاكات اإلحتــالل
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جدول يحيص  اعتداءات املستوطنني عىل الرعاة يف غور األردن

الرضرطبيعة االنتهاكجهة االنتهاكاملحافظةالتجمع التاريخ

إطالق نار اتجاہ مستوطن من مسكيوتطوباسوادي املالح2010/6/24
الرعاة

قتل رأيس بقر

رسقة شاہاعتداء عىل الرعاةمستوطن من مسكيوتطوباسعني الحلوة2010/5/14

حرق مئات إرضام نارمستوطنو مسكيوتطوباسوادي الفاو2010/5/22
دونمات رعوية

محاولة ترحيل اقتحاممستوطنو مسكيوتطوباسوادي املالح2010/4/25
السكان

إتالف صهاريج مستوطنو مسكيوتطوباسوادي املالح2010/10/8
مياہ

إتالف 5 
صهاريج مياہ

التدريجي للمساحات  الطبيعية بالرتاجع  األثر: تسبب استهداف االحتالل اإلرسائييل للرعاة واملراعي  ii .
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 70000 رأس 
من األغنام واملاعز يف العام 2000 إىل حوايل 50000 رأس حاليا. أما يف سهل البقيعة األكثر نشاطا يف 
تربية الثروة الحيوانية يف أغوار محافظة طوباس تراجعت أعداد الثروة الحيوانية من 40000 رأس 
يف العام 2000 إىل ما يقرب 15000 رأس حتى العام 2010، بينما تراجعت أعداد الثروة الحيوانية 
العام  حتى  رأس   35000 إىل   2000 العام  حتى  رأس  ألف   43000 من  نابلس  محافظة  أغوار  يف 

.،262010
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الهوامش

عام  األردن  غور  يف  االنتهاكات  لتوثيق  املحيل  الحكم  ومديريات  املحلية  املجالس  من خالل  الباحث  1  رصد 

2011 -2010
2  املصدر السابق

3  املصدر السابق

4  رصد الباحث من خالل توثيق االنتهاكات يف غور األردن

5  املصدر السابق

6  املصدر السابق

7  استنتاجات الباحث من خالل عملية التوثيق

عام  األردن  غور  يف  االنتهاكات  لتوثيق  املحيل  الحكم  ومديريات  املحلية  املجالس  من خالل  الباحث  8  رصد 

2011 -2010
9  املصدر السابق

10  رائد قبها مديرية الحكم املحيل يف طوباس

11  املصدر السابق

12  املصدر السابق

13  مقابلة مهجرين عن الرأس األحمر “حسن بني عودة، مصطفى بني عودة”

14  املصدر السابق

15  شاهد ادعيس أحد املترضرين

16  توثيق الباحث من خالل اتصال مع مترضرين وهيئات محلية يف املواقع ملستهدفة

17  رصد الباحث من خالل اتصال مع مترضرين وهيئات محلية يف املواقع ملستهدفة.

18  توثيق الباحث من خالل شهود عيان وهيئات محلية يف املواقع ملستهدفة.

19  مديريات وزارة الزراعة الفلسطينية يف أريحا ونابلس

20  عمر بشارات مدير زراعة أريحا، ومجلس قروي الجفتلك

21  املهندس الزراعي عماد عيد رئيس قسم البيئة يف زراعة نابلس

22  الدكتور جواد البيطار مدير مركز املعلومات الصحية يف وزارة  الصحة، واملهندس الزراعي عماد صبحي 

عيد رئيس قسم البيئة يف زراعة نابلس
23  الدكتور جواد البيطار، مصدر سابق

24  املهندس الزراعي عمر بشارات مدير زراعة أريحا

25  رصد الباحث من خالل املجالس املحلية ومديريات الحكم املحيل لتوثيق االنتهاكات يف غور األردن 

26  املهندس الزراعي عمر بشارات مدير زراعة أريحا، واملهندس عماد عيد من زراعة نابلس، وبلدية طمون.
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