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170  

  )32(جدول 

لداللة الفـروق من وجهة  One Way ANOVA)(نتائج اختبار 
اإلسرائيلية على التجمعات  نظر السكان في تـأثير المسـتعمرات

الرعوية في محافظة طوباس تعزى لمتغيـر طبيعـة عمـل رب    
  .األسرة

171  
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التجمعات اإلسرائيلية على  نظر السكان في تـأثير المسـتعمرات
  .الرعوية في محافظة طوباس تعزى لمتغير نوع السكن
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  )34(جدول 
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التجمعات الرعوية في محافظة طوباس تعـزى لمتغيـر نوعيـة    
  المحاصيل الزراعية
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اإلسـرائيلية علـى    ثير المسـتعمراتوجهة نظر السكان في تـأ
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  األراضي الزراعية
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  .طوباس واألغوار الشمالية
79  
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   تأثير المستعمرات اإلسرائيلية على التجمعات الرعوية في محافظة طوباس
  البدويةمنطقة المالح والمضارب  -دراسية  حالة

  إعداد
  قصراوي عوض فاتن أحمد

  إشراف
  أحمد رأفت غضية .د

  الملخص

. علـى أراضـيها   يطانيالشمالية خطر االنتشار االستتواجه محافظة طوباس واألغوار 

م عمل االحتالل اإلسرائيلي على إنشاء المستعمرات على أراضـي المحافظـة؛   1967فمنذ عام 

ثم تلتهـا  ، ولذلك أنشأ فيها أول مستعمرة زراعية وهي مستعمرة ميخوال، لتثبيت سيطرته عليها

في المحافظـة   Cمت على مساحات متناثرة من األراضي المصنفة كمناطق ستة مستعمرات أقي

العنصري وغير  الفصلجدار معسكرات الجيش، والطرق، وثم من ووفقا التفاقية أوسلو المؤقتة 

  . اإلجراءات االستعمارية ذلك من

وتأتي هذه الدراسة لتوضح االنتشار الجغرافي للمستعمرات اإلسرائيلية فـي محافظـة   

كما توضح االنتهاكات اإلسرائيلية . طوباس واألغوار الشمالية واإلجراءات االستعمارية األخرى

باإلضافة إلى توضيح مدى تـأثير هـذه   ، الممارسة ضد سكان التجمعات الرعوية في المحافظة

  . قرية المالح والمضارب البدوية في جوانب متعددة المستعمرات على

االسـتعمار  نشـأة   بقصد القاء الضوء علـى ي الدراسة المنهج التاريخي وقد استخدم ف

باإلضافة إلى استخدام المـنهج الوصـفي   . اإلسرائيلي في الضفة الغربية ومراحله ياالستيطان

  .  ان قرية المالح والمضارب البدويةالمستعمرات على سك ريأثتالتحليلي واإلستنتاجي لمعرفة 

والتي رافقها توسـع  ، طور في أعداد المستعمرينتهنالك ولقد توصلت الدراسة إلى أن 

بحيث شـكلت نسـبة األراضـي المخصصـة     ، في المستعمرات على حساب أراضي األهالي

فظـة  من مسـاحة محا % 5.5للمستعمرات والبؤر االستيطانية والمعسكرات اإلسرائيلية حوالي 

  . طوباس واألغوار الشمالية



 ق 

توصلت الدراسة إلى قيام االحتالل اإلسرائيلي بانتهاكـات عديـدة ضـد سـكان      أيضا

كما توصلت الدراسة . التجمعات الرعوية في محافظة طوباس؛ والتي تهدف إلى ترحيل األهالي

لمضارب البدوية على قرية المالح واسلبا إلى تأثير المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة طوباس 

  .في المجاالت الديموغرافية والتعليمية والصحية والعمرانية واالقتصادية والخدماتية

لمناطق الرعويـة  لوأوصت الدراسة بأن على السلطة الفلسطينية أن تولي اهتماما أكبر 

تفعيـل دور وسـائل اإلعـالم     بضرورةأيضا  وأوصت.  والمرافق العامة وتوفر لهم الخدمات

 . في المنطقةنية من خالل تسليط الضوء على معاناة هذه المجتمعات الفلسطي
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  الفصل األول

  ة الدراسةخط

  مقدمة الدراسة 1.1

تعتبر محافظة طوباس واألغوار الشمالية من المحافظـات الشـمالية للضـفة الغربيـة     

ستعمار هدفا لال والتي جعل منها قتصادية واإلستراتيجيةيزة بتنوعها المناخي وأهميتها االوالمتم

والمعسـكرات علـى   أنشأ فيها المستعمرات  ولذلك فقد، م1967منذ عام  اإلسرائيلي يستيطاناال

  .األراضي التي صادرها من أهالي المحافظة

من  والذي يزيد، المشاكل المستعصية في المحافظةالمستعمرات اإلسرائيلية من  تعتبرو

حتالل اإلسرائيلي بممارسة أساليبه التعسفية والهمجية تجـاه الفلسـطينيين   ستمرارية االاحدتها؛ 

فـي   Cالتجمعات السكانية المصنفة كمناطق تجاه  ةخاص، ومحاربتهم في جميع مجاالت حياتهم

  . البدويةالمالح والمضارب  كقرية سكان التجمعات الرعوية ومنهم ،المحافظة

  منطقة الدراسة 2.1

، الضفة الغربيـة الشمال الشرقي من  أقصىالشمالية في  واألغوارتقع محافظة طوباس 

ومـن بيسـان    ،وياصيد وطلوزه غرباالجديدة وسيريس قرى وتمتد من نهر األردن شرقا إلى 

   2.2كم 402 نحوم 2007مساحتها عام  تشكلقد و 1.شماال إلى مرج نعجه جنوبا

   

                                                 
رسالة ، إتجاهات التوسع العمراني وأثره على األراضي الزراعية في محافظة طوباس، )م2013(، غادة يوسف، وهدان 1

 .16ص، فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ماجستير غير منشورة
 .27ص، فلسطين، رام اهللا ،)2(كتاب محافظة طوباس السنوي ، )م2010(، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2
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   .واألغوار الشمالية موقع محافظة طوباس: )1(خريطة 

  مؤسسة أريج باالعتماد على بيانات مؤسسة  الباحثة إعداد

  مشكلة الدراسة 3.1

ية إلـى  الشمالية كغيرها من محافظات الضفة الغربتتعرض محافظة طوباس واألغوار 

والتي قـد   ستغاللها إلقامة المستعمرات عليهااحتالل اإلسرائيلي ومصادرة أراضيها من قبل اال
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وتكمـن مشـكلة الدراسـة    . م ثمانية مستعمرات2015بلغ عددها في المحافظة حتى نهاية عام 

تجاه أهالي األغوار وخاصـة تجـاه    التعسفيةحتالل اإلسرائيلي ممارساته تسليط اال باستمرارية

  . مفي كافة مجاالت حياتهوذلك  ومنها قرية المالح والمضارب البدويةسكان التجمعات الرعوية 

  أسئلة الدراسة 4.1

 ؟الشمالية واألغوارمحافظة طوباس ما هو التوزيع الجغرافي للمستعمرات في  •

في محافظة طوباس  الرعويةما هي االنتهاكات اإلسرائيلية الممارسة ضد سكان التجمعات  •

 واألغوار الشمالية؟

 أثر المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة طوباس واألغوار الشمالية على األوضاعتما هو  •

 المـالح قريـة  ل والخدماتيـة  االقتصـادية العمرانيـة و الصحية والتعليمية والديموغرافية و

  ؟والمضارب البدوية

  أهمية الدراسة 5.1 

تعتبر هذه الدراسة األولى التي توضح أثر المستعمرات على سكان التجمعات الرعويـة  

كما توضـح  . االنتهاكات اإلسرائيلية الممارسة ضدهمالتي توضح أيضا و ،في محافظة طوباس

لشـمالية والتـي تقـل    الدراسة نشأة المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة طوباس واألغـوار ا 

باإلضافة إلى أنها تعتبر الدراسة األولى عن قرية المالح والمضـارب  . وتتضارب البيانات عنها

  .والخدماتية االقتصاديةالعمرانية والبدوية والتي تبين بعض خصائصها الديموغرافية والتعليمية و

  مبررات الدراسة 6.1

فـي  التجمعات الرعويـة  تفاقم اإلجراءات واالنتهاكات اإلسرائيلية الممارسة ضد سكان 

تشهد هذه المنطقة هجمـة   حيث .المالح والمضارب البدوية الموجهة ضد قريةاألغوار وخاصة 

فكان البـد مـن   . شرسة تهدف إلى تضييق الخناق على سكانها وتهجيرهم من مناطق سكناهم

  .تهم وظروفهم الصعبةتسليط الضوء على معانا
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  أهداف الدراسة 7.1

  .الشمالية تحديد التوزيع الجغرافي للمستعمرات اإلسرائيلية في محافظة طوباس واألغوار 1.

فـي محافظـة طوبـاس واألغـوار      ضد التجمعات الرعويةاالنتهاكات اإلسرائيلية  توضيح 2.

  .الشمالية

واالنتهاكـات   المالح والمضـارب البدويـة   على قريةثر المستعمرات اإلسرائيلية أتوضيح  3.

العمرانيـة  الصـحية والتعليميـة و  وذلك في المجـاالت الديموغرافيـة و   ضدها الممارسة

  .والخدماتية االقتصاديةو

  فرضيات الدراسة 8.1 

تأثير وجهة نظر السكان في من %  5داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى •

المستعمرات اإلسرائيلية على التجمعات الرعوية في محافظة طوباس تعزى لمتغيـر عـدد   

 .األسرة أفراد

تأثير  وجهة نظر السكان فيمن %  5داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى •

طبيعـة  المستعمرات اإلسرائيلية على التجمعات الرعوية في محافظة طوباس تعزى لمتغير 

 . رب األسرةعمل 

تأثير  وجهة نظر السكان فيمن %  5داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى •

نـوع  المستعمرات اإلسرائيلية على التجمعات الرعوية في محافظة طوباس تعزى لمتغيـر  

 .السكن

تأثير  وجهة نظر السكان فيمن %  5داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى •

حجـم  عمرات اإلسرائيلية على التجمعات الرعوية في محافظة طوباس تعزى لمتغير المست

 . الثروة الحيوانية
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تأثير  وجهة نظر السكان فيمن %  5داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى •

نوعيـة  المستعمرات اإلسرائيلية على التجمعات الرعوية في محافظة طوباس تعزى لمتغير 

 .لزراعيةالمحاصيل ا

تأثير وجهة نظر السكان في من %  5داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى •

مساحة المستعمرات اإلسرائيلية على التجمعات الرعوية في محافظة طوباس تعزى لمتغير 

  .األراضي الزراعية

  مصادر المعلومات 9.1

الذي وزع على سـكان   االستبيانوتشمل المعلومات التي تم جمعها من خالل : مصادر رئيسية

 .المالح والمضارب البدوية في محافظة طوباس واألغوار الشمالية قرية

جمعها من المراجع والكتب ورسائل الماجستير فـي  تم وتشمل المعلومات التي : مصادر ثانوية

ئر وكذلك الخرائط والتقارير واإلحصاءات الصادرة عن الـدوا . الدراسةبالمواضيع ذات العالقة 

الرسمية وخاصة الصادرة من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والحكم المحلي ومحافظـة  

باإلضافة إلى األبحاث والدراسات الصادرة عن المعاهد والمراكـز  . طوباس واألغوار الشمالية

  .البحثية وكذلك مواقع االنترنت التابعة لها

  منهجية الدراسة10.1 

في  صهيونيال االستيطانتاريخية عن المعلومات العرض ل المنهج استخدم هذا :التاريخي المنهج

باإلضافة إلى توضيح نشأة المستعمرات في محافظة طوبـاس واألغـوار الشـمالية    . فلسطين

 .وغير ذلك والجهات الداعمة لها

معلومات من خالل المقابالت الشخصـية  التم جمع  لقد :المنهج الوصفي التحليلي واإلستنتاجي

في المحافظة والحكم المحلي ورؤساء المجالس وغيرهم للحصـول علـى    المسؤولينمع بعض 

مـن أجـل   ) (GISبرنامج نظم المعلومات الجغرافيـة   استخدام باإلضافة إلى. البيانات الدقيقة



7 

برنامج اإلحصـاء الكمـي   كما تم استخدام  .إصدار مجموعة من الخرائط والتي تدعم الدراسة

)SPSS( وذلـك  والمضارب البدويـة   المالح قريةالذي تم توزيعه على سكان  لتحليل االستبيان

لمعرفة اثر المستعمرات اإلسرائيلية على مجتمع الدراسة والوصول إلى نتائج وتوصيات تخـدم  

 . المنطقة

  مراحل الدراسة 11.1

 .ة الدراسةخط هذا الفصل تناولي :األول الفصل

واإلدارية لمحافظـة طوبـاس    والبشرية الطبيعيةالخصائص هذا الفصل تناول ي :الثاني الفصل

  .واألغوار الشمالية

نـاول  يتكمـا   .ومراحلـه  في فلسطين الصهيوني االستعماروضح هذا الفصل ي: الفصل الثالث

  .في محافظة طوباس واألغوار الشمالية ةالتوزيع الجغرافي للمستعمرات اإلسرائيلي

 الرعويةهذا الفصل االنتهاكات اإلسرائيلية الممارسة ضد التجمعات السكانية  يبين: الفصل الرابع

 .محافظة طوباس واألغوار الشمالية في

 .يوضح فرضيات الدراسة: لفصل الخامسا

 .النتائج والتوصيات: لفصل السادسا

 مسرد المصطلحات 12.1

تنطبق عليـه شـروط   و، اإلسرائيلي االحتاللل سلطة هي تجمع معترف به من قب :المستعمرة

هو مكـان  : ويعرف مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي هذا التجمع على النحو اآلتي. التجمع

  : مأهول بشكل دائم ويضمن فيه المعايير اآلتية

  . شخص أو أكثر 20غالبا ما يسكنه  1.

   .له إدارة ذاتية 2.
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   ليس مشموال مع الحدود الرسمية لتجمع أخر 3.

  1 .يسه رسمياتم إقرار تأس 4.

ويملك سكانها الحق في زراعـة  ، هي مستعمرة ريفية يتم إدارتها بصفة هيئة تعاونية :موشاف

ويتكون هذا النوع . على أنها أراضي زراعية، االحتاللاألراضي المصنفة من قبل إدارة أرض 

يدار جـزء مـن    و. كل منها تمثل وحدة مستقلة إقتصاديا، من المستعمرات من مجموعه أسر

  .ويتم تحديد هذا الجزء من قبل السكان، اإلنتاج من قبل الهيئة التعاونية

) تعاوني( والتسويق مشترك  اإلنتاجهي مستعمرة ريفية يكون فيها : موشاف جماعي

  .واالستهالك خاص

نسمه ويشمل ذلك المستعمرات  2000هي مستعمرة يقل عدد السكان فيها عن : مستعمرة ريفية

نسمه وتقع داخل حـدود   2000يستثنى منها المستعمرات التي يقل عدد سكانها عن . الزراعية

 .حيث تصنف كمستعمرات حضرية J1منطقة 

وال يملك سكانها الحـق  ، هي مستعمرة ريفية يتم إدارتها بصفة هيئة تعاونية :مستعمرة جماعية

والنشـاطات   سـتهالك اال، اإلنتـاج (ويتم تحديد مدى النشاطات التعاونية ، في زراعة األراضي

 2 .من قبل السكان) واالجتماعيةالبلدية 

هي عبارة عن معسكرات تابعه لمجموعات خاصة من الشباب اليهودي المقاتـل   :نقطة الناحل

وبعـد  ، والنشاط العسكري في فترة قيام دولة االحـتالل  االستيطانيالذي كان يجمع بين النشاط 

  3. مستعمرات رسمية فترة من الوقت يتم تحويل المعسكرات إلى

                                                 
التقرير اإلحصائي السـنوي  –المستعمرات اإلسرائيلية في فلسطين ،  )2015(، الفلسطيني  لإلحصاء المركزي الجهاز 1

  39ص، فلسطين ، رام اهللا، ) 2014
    39 -40ص، المرجع السابق 2
رسـالة  (، المستعمرات اإلسرائيلية وتأثيرها على السكان فـي محافظـة نـابلس   ، )م2012(، محمد غنام، أبو عصيدة 3

 .16ص ، فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، )ماجستير غير منشوره
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وهي حركة يهودية استيطانية ، "حوفيفي تسيون" وهواة صهيون ومعناها بالعبرية: أحباء صهيون

من المهاجرين اليهود المضطهدين في روسيا ورومانيا دعت للهجرة إلى فلسطين وانشئوا أولى 

البقاء القومي للشـعب  هو " وشعارها. المستوطنات فيها خالل الهجرة اليهودية األولى لفلسطين

 1. اليهودي وعودته إلى وطنه التاريخي في فلسطين

كل  هي وحدة اقتصادية فنية لإلنتاج الزراعي تخضع إلدارة واحدة وتشمل :الحيازات الزراعية

األراضي المستغلة كليا أو جزئيا ألغراض اإلنتاج الزراعي بغض النظر عن الملكية أو الشكل 

  2 .القانوني

ويعتبر الفرد حائزا إذا توفر لديه أي مـن   .وجود حيوانات لدى الحائزهي : الحيوانيةالحيازات 

) 50(عـدد  ، رؤوس فأكثر من األغنـام ) 5(أي عدد من األبقار أو اإلبل، عدد : الحاالت اآلتية

) 3(فأكثر من األرانب أو الطيور األخرى، أو أن يدير الحـائز  ) 50(عدد ، فأكثر من الدواجن

  3 .فأكثرخاليا نحل 

  الصعوبات المشاكل و 13.1

عدم المقدرة على الحصول على بعض البيانات عن اإلجراءات اإلسـرائيلية المقامـة فـي     1.

محافظة طوباس واألغوار الشمالية؛ بسبب سياسة التضليل التي تتبعها الحكومة اإلسـرائيلية  

. معسكرات وغيرها؛ لما تشكله هذه المنطقة من أهمية إستراتيجيةالمستعمرات والبما يخص 

واعتماد البيانـات التـي   ، لذا تم اعتماد البيانات المتوفرة من قبل الجهات الحكومية الرسمية

  . أمكن قياسها من خالل الصور الجوية

 لـدى بعـض الجهـات    C المصـنفة  مناطقالأسلوب التهويل في تصوير المعاناة في إتباع  2.

ولكن أدى هذا األسـلوب إلـى    "وهذا ال يعني عدم وجود معاناة فعلية في المنطقة"الرسمية 
                                                 

، فلسـطين ، القـدس ، 1جزء ، ف.ت.مركز االبحاث م، م1862-1917تاريخ الصهيونية ، م1987  صبري، جريس 1
  .101ص

رام ، محافظة طوباس_ النتائج النهائية _م 2010التعداد الزراعي ، )م2012(، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2
  .48- 47ص، فلسطين، اهللا

  .48ص، سابقالمرجع ال 3
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لذا لم يتم اعتمادها من قبل ، استخدام النسب والتقريب للبيانات وهي بعيده عن األرقام الفعلية

  . وتم التحدث عنها بشكل عام، الباحث بعد تدقيقها

تتبعها بعض الجهات الرسمية بغية عدم تقديم البيانات  أسلوب المماطلة والوعود الزائفة التي 3.

وذلك بحجة عدم توفر بيانـات دقيقـه    ،ومحاولة عرقلة إتمام البحث لغايات مبهمة، للباحث

باإلضافة إلى تقديم بيانات خاطئة للباحث في أثنـاء   .صادرة عن الجهات المعنيةوومكتوبة 

من قبل الباحث وبمساعدة الحكم المحلـي فـي   إعداد خطة الدراسة وقد تم اكتشافها فيما بعد 

  .طوباس

لذا ، صادر من الجهات الحكومية المعنية تقرير عن قرية المالح والمضارب البدوية عدم توفر 4.

وهو معتمد لـدى الحكـم   ، ر معد بأسلوب وصفي من قبل إدارة مجلس المالحتم اعتماد تقري

م عمل الباحث على تحليل بيانات جهاز ومن ث. المحلي ومحافظة طوباس واألغوار الشمالية

لمطلوبـة ومقارنتهـا   م للحصول على البيانـات ا 2007اإلحصاء المركزي الفلسطيني لعام 

  . من خالل المسح الميداني الشامل الحصول عليها من قبل الباحث بالبيانات التي تم

الموجهة ضدهم من قبل تخوف الناس من إعطاء البيانات التي تتعلق باالنتهاكات اإلسرائيلية  5.

قوات االحتالل والمستعمرين في المنطقة؛ العتقادهم أن هذه البيانات سوف تصل لالحـتالل  

  .والذي سوف يزيد من وضعهم سوءا

  الدراسات السابقة 14.1

 لالسـتيطان التخطـيط اإلقليمـي   "م بعنـوان  2000عام لمحمد احمد المصري  دراسة

الحديث عن أهـداف   من خاللها تناول الباحث ).م1967-2000( الصهيوني في الضفة الغربية

كما أشار إلى المشاريع االستيطانية كمشروع ، اإلسرائيلي في الضفة الغربية وأنماطه االستيطان

الخصائص السكانية والعمرانية  في الدراسة وأوضح الباحث. آلون ومشروع شارون االستيطاني

 .اإلسرائيلية وتوزيعها في محافظات الضفة الغربية عمراتللمست

اإلسرائيلية تقام في الضفة الغربية وفق أكثر مـن   عمراتوتوصل الباحث إلى أن المست

لذا فإن هذه المستعمرات تقام بشكل مخطـط  ، وانتشارهاهدف والذي يؤثر على مكان وجودها 
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ومنظم وليس بشكل عشوائي وذلك لعدم وجود خطط صـريحة مرسـومه توضـح السياسـة     

ات وفق عمرجهود كافة األحزاب السياسية من أجل قيام هذه المست تضافرتإال أنه ، االستيطانية

أوصى الباحث بضرورة تفعيل دور اللجنـة المختصـة بالشـؤون    ولذلك  .مخططات مدروسة

أجل رفع درجة الوعي الجماهيري بـين كافـة    الفلسطينية من في السلطة الوطنية االستيطانية

 1.وأخطاره االستيطانيالقطاعات ألبناء الشعب بالخطر الناجم عن التوسع 

الصهيوني في الخليل  االستيطان" م بعنوان 2005عام دراسة لصالح حسن أبو الرب 

ات في منطقة الخليل منـذ عـام   عمرتناولت الدراسة الحديث عن نشأة المست ."م1967-2000

للحركة الصهيونية معتبرة إياها  اهتماملما تشكله الخليل من محور  ؛م2000وحتى عام  1967

نشـأة  الباحـث   أوضـح كمـا  . والسيطرة عليها استرجاعهاوضرورة  وأجدادهمموطن آبائهم 

إلضـافة إلـى   با، ات في الخليل والحركات اإلسرائيلية والمخططات الداعمة لنشـأتها عمرالمست

وأشار الباحث إلى الطرق والوسائل التي . ت في الخليلعمراالدوافع اإلسرائيلية إلقامة هذه المست

ات والبؤر فيها وكذلك شق الطرق اإللتفافية والمواقـع  عمراتبعتها سلطات االحتالل إلقامة المست

ي والموارد ليس في لمصادرة األراض االحتالللجأ إليها يعسكرية وغيرها من المبررات التي ال

  .كلها الغربية الخليل فقط إنما في الضفة

هـي  إنما توصل الباحث إلى أن الحجج الدينية التاريخية وأنها أمالك قديمه لليهود قد و

بضـرورة تقـديم    أوصى فيما. لبسط سيطرتها على الخليل دولة االحتالل حجج وهميه تدعيها

وإعادة النظر في ، الفلسطينية وخاصة القريبة من المستعمراتالدعم المادي والمعنوي للتجمعات 

 2.إتفاقية الخليل التي قسمتها إلى قسمين والتي أعطت الشرعية إلنشاء البؤر اإلستيطانية

المستعمرات اإلسرائيلية وأثرهـا  " م بعنوان2006 عام دراسة لمحمود عبد اهللا سليمية

 فـي الدراسـة   تناول الباحـث  ".محافظة الخليل  على التطور العمراني للتجمعات السكانية في

                                                 
 ،م1967-2000التخطيط اإلقليمي لإلستيطان الصهيوني في الضفة الغربيـة  ، )م2000(، أحمد المصري، المصري 1

 .فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير غير منشوره
رسـالة ماجسـتير غيـر    ( ،م 1967-2000اإلستيطان الصهيوني في الخليـل  ، )م2005(، صالح حسن، أبو الرب 2

  . فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، )منشوره
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وقـد أشار إلى أن الخليل قد واجهـت  . مشكلة النمو العشوائي للعمرانحيث معاناة الخليل من 

م بهدف اإلستيالء علـى األراضـي من خـالل إقامـة   1967هجمة إستيطانية شرسة منذ عام 

. فـي المحافظـة   راني الفلسطيني، مما أثر على النمو الحضري والعمهامستعمرة في 27حوالي 

فأدت إلى التمركز العمراني الفلسطيني داخل تجمعات كثيفة وفي المقابل توسعت المسـتعمرات  

  .على حساب التجمعات السكانية الفلسطينية

وقد عمل الباحث على تحليل وتقييم الواقع الحالي للتجمعات السكانية الفلسـطينية فـي    

نـاه  والبحث في موضوع الجدار الذي بلمستعمرات اإلسرائيلية، محافظة الخليل في ظل وجود ا

إلى أن  الباحث توصلقد و .حول المحافظة وانعكاساته السلبية على العمران الفلسطيني االحتالل

إستمرارية وجود اإلحتالل وبقاء المستعمرات مـن شـأنهما أن يفاقمـا المشـاكل العمرانيـة   

ويدمرا النمو الحضاري الفلسطيني ويعرقال محـاوالت النهــوض بالتجمعــات السـكانية     

  1.الفلسطينية، ويمنعهم من ممارسة حقهم المشروع في نمو حضري وعمراني مخطط

االستيطان الصـهيوني فـي   " بعنوان، م2008قاسم عام  دراسة لطارق يوسف محمد

حيث أوضح الباحث في الدراسة أهميـة وادي األردن كإحـدى    ".م1967-2005وادي األردن 

على احتاللها وتهجير سكانها مـن   االحتالل والتي عمد، المناطق الجغرافية المميزة في فلسطين

كما اشار الباحـث الـى مـرور    . انهمين مكعمرأجل إفراغها من سكانها األصليين وزرع مست

السيطرة علـى   الحتاللم تحقق ل2005وبحلول عام ، االستيطان في وادي االردن بعدة مراحل

لمنطقة الوادي والسفوح الشرقية المحاذيـة   دي االردن باالضافة الى إغالقهمن مساحة وا% 50

  .لها بالكامل

ات في وادي األردن على شـكل  عمربإنشاء المست سلطة االحتاللوأوضح الباحث قيام 

كما أشـار  . سلسلتين متواصلتين إحداها بمحاذاة نهر األردن واألخرى بمحاذاة السفوح الشرقية

إلى استمرارية هذه المستعمرات بتوسعة حدودها في المنطقة باإلضافة إلى ما يحدثه االستيطان 

  .األردنالمواطن الفلسطيني في وادي  حياة من آثار تدميرية لجميع نواحي
                                                 

رات اإلسرائيلية وأثرها على التطور العمراني للتجمعات السـكانية فـي   المستعم، )م2006(، محمود عبد اهللا، سليمية 1

  .فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، )رسالة ماجستير غير منشورة(، محافظة الخليل
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تشكيل لجان دفاع عن األرض فـي كافـة   تم الباحث دراسته بالتأكيد على ضرورة تخاو

باإلضافة إلى ضرورة ربط قضية االستيطان بالمسيرة التفاوضية ، المناطق المستهدفه باالستيطان

كـذلك ضـرورة إقامـة مشـاريع     . إلجبار الطرف اإلسرائيلي على إيقاف عملياته االستيطانية

  1.في المنطقة لتعمل على إحيائها وجذب السكان للعيش فيهااقتصادية 

 وأثرها اإلسرائيلية المائية السياسة" م بعنوان2008دراسة لياسر إبراهيم سالمه عام 

 الضفةأن   الدراسة أكد الباحث من خالل ."السياسية الجغرافيا في دراسة " الغربية الضفة في

 تعتبر حيث ،حتالل اإلسرائيليإل كبيرة أهمية يالجغراف وموقعها الطبيعية بظروفها تشكل الغربية

 الغربية الضفة احتالل منذ حكومة االحتالل لذا عمدت. إليها بالنسبة اإلستراتيجي المائي الخزان

 فـوق  المستوطنات حيث أقامت، في الضفة الغربية المائيةبالسيطرة على الموارد  م،1967 عام

 االسـتغالل  التي تقيـد  العسكرية واألوامر القوانين وأصدرت الجوفية، المائية األحواض أماكن

  .الفلسطينية األراضي في التنموية األوضاع على انعكس مما للمياه، الفلسطيني

 دونإلى تحقيق األمن المـائي لهـا    اإلسرائيلي االحتاللتوصل الباحث إلى سعي قد و

 .المنطقة مياه في العربية الحقوق أو الغربية، الضفة في الفلسطينية المائية الحقوق باالعتبار األخذ

 إستراتيجية إيجاد وقد أوصى بعدة توصيات منها العربية والفلسطينية والتي تدعوا إلى ضرورة

 تسـخير  إلى الهادفة اإلسرائيلية والمشاريع المائية المخططات لمواجهة ومتكاملة، موحدة عربية

 عربيـة  ردع قـوة  توفير على وضرورة العمل .ومستعمراتها سكانها لصالح المنطقة مياه موارد

الباحـث علـى    أكـد وقد . اإلسرائيلية االعتداءات ة منالعربي المائية المشاريع لحماية مشتركة

القنـوات   وإنشـاء  اآلبار، حفر مجال في المواطن على دعم الفلسطينية الحكومة تشجيع ضرورة

 العادمة المياه واستخدام تكرير إعادة تفعيل على وكذلك العمل. األودية على السدود وتشييد المائية،

  .2 المختلفة الزراعة في مجاالت الصحي الصرف ومياه

                                                 
رسالة ماجسـتير   ،"م 1967-2005االستيطان الصهيوني في وادي األردن" ، )م2008(، طارق يوسف محمد، قاسم 1

  .فلسطين، نابلس، ة النجاح الوطنيةجامع، غير منشورة
 الجغرافيـا  فـي  دراسـة  " الغربية الضفة في وأثرها اإلسرائيلية المائية السياسة" ،)م2008(، ياسر إبراهيم، سالمه 2

  .فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير غير منشورة ،"السياسية
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اإلستيطان اإلسـرائيلي فـي شـرقي    " بعنوان م2011عام  فوزي سعيد، دراسة جدبه

هو  1967أن اإلستيطان اإلسرائيلي للقدس عام  حيث أوضحت الدراسة ."1967-2009القدس 

من أخطر السياسات اإلسرائيلية تجاه الضفة الغربية وذلك للمكانة الدينيـة للقـدس للمسـلمين    

وأشار إلى بداية تشكل البؤر اإلستيطانية في األحياء المقدسة وذلـك مـن خـالل    . والمسيحيين

ره تهجير أهالي القدس أو إبادتهم كما حصل في حي المغاربة بالبلدة القديمة والتي كانت أول بؤ

  .إستيطانية قد تشكلت فيها

في شـرقي القـدس مـن     عمراتوأوضح الباحث إلى أن هنالك أبعاد إستراتيجية للمست

باإلضافة إلى تعدد األهداف اإلستيطانية وآثارها الجيبولوليتكيـة فـي   ، تاريخية ودينية وسياسية

ة إلى اإلعتداءات باإلضاف، ات فيهاعمرشرقي القدس كمصادرة األراضي الفلسطينية وإقامة المست

والسعي إلى التغيير في تركيبة السكان في القدس لمصلحة اليهود ، اليومية على المقدسيين العرب

   .وذلك عن طريق تكثيف اإلستيطان

 للسيطرة السياسيات من العديد استخدم الصهيوني قد الكيان أن وقد توصلت الدراسة إلى

وقد أوصت . عمالية أو ليكودية حكومة من كثيرا تختلف ال والتي القدس شرقي في األراضي على

 وضـرورة دعـم   .والرسمية الشعبية السبل بكافة االستيطاني للنهج الدراسة بضرورة التصدي

 الجهـود  توحيـد  باإلضافة إلـى أهميـة  ، عليها والحفاظ باألرض التمسك في المقدسيين صمود

  .1اإلسرائيليواإلسالمية لمواجهة االحتالل  والعربية الفلسطينية

السياسات اإلسرائيلية تجاه األراضي " م بعنوان2010 عام وآخرونجاد ، دراسة إسحق

تناولت الدراسة اإلجراءات السياسية اإلسرائيلية في منطقة األغوار والمخططـات   ."في األغوار

م إلى فصل األغوار عن بقية مناطق الضفة الغربية وذلك 1967اإلسرائيلية التي تسعى منذ عام 

إلـى   ى االحتاللولذا سع. اإلسرائيليلالحتالل لما للمنطقة من أهمية سياسية وإقتصادية وأمنية 

إنشـاء مسـتعمرات   ب وقاماالستيالء على أراضي األغوار وذلك تحت مسميات وحجج متعددة 

  .همعسكرات تدريب وغيروبؤر إستيطانية وجديدة 

                                                 
دراسـة فـي الجغرافيـا    " 1967-2009اإلستيطان اإلسرائيلي في شرقي القدس "، )م2011(، فوزي سعيد، الجدبه 1

 .العدد الثاني، المجلد الخامس عشر، مجلة جامعة األقصى ،السياسية



15 

عـام   اإلتفاقيات التي تعنى بقضية األغوار من إتفاقية أوسلو األولى ت الدراسةأوضحو

المخططـات   الدراسـة  أوضـحت كمـا  . م1995وإتفاقية أوسلو الثانية الموقعة عام ، م1993

مخطط شارون اإلستيطاني وذلك في عام كم 1967اإلسرائيلية لإلستيالء على األغوار عقب عام 

أولمـرت   مخطـط  بعـرض  واختتمـت الدراسـة  ، م2000كامب ديفيد عام وإتفاقية ، م1982

  1 .م2008اإلستعماري عام 

دراسـة   –الضـفة الغربيـة   " م بعنـوان  2012عـام  لمحمد سعيد المملوك  دراسة

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي حول األرض والسيطرة الباحث حيث ناقش فيها  "._جيوبوليتيكية

والتهويد من قبل  تعمارن أصحاب األرض يعانون من سياسة اإلسيلفلسطينيفأشار إلى أن ا. عليها

الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة ذات التفكير الجيوبوليتيكي التوسعي على األراضي الفلسـطينية  

حاول الباحث فهم الواقع الجيوبوليتيكي للضفة وكذلك اآلثـار  وقد . وخصوصا في شرقي القدس

ئيلية التوسعية المتمثلة بتقطيع أوصال الضفة الغربية وذلـك مـن خـالل    الجيوبوليتيكية اإلسرا

غيرها من أساليب نهب والطرق اإللتفافية والجدار العنصري و تعماريةالمستعمرات والبؤر اإلس

والتي في مجملها تثبت أن السلوك الجيوبوليتيكي اإلسرائيلي غير جدي في ، لمصادر الفلسطينيةل

لمطلوبة حتى لو للحد األدنى من المطالب الفلسطينية وإقامة دوله فلسطينية التوصل إلى التسوية ا

كما أنها تحاول أن تقضي على أي أمل لدى الفلسطينيين بإقامة دولة . م1967على أراضيها عام 

  .م1967مستقلة على حدودها عام 

وقد أوصى الباحث بأهمية قيام وحـده وطنيـة داخـل فلسـطين لمقاومـة األطمـاع       

، وبناء مجتمع فلسطيني قادر علـى الصـمود والمقاومـة   ، بوليتيكية اإلسرائيلية التوسعيةالجيو

  2.وتحشيد القوى الشعبية لمواجهة السياسات التوسعية اإلسرائيلية

                                                 
القـدس   –معهد األبحاث التطبيقية ، السياسات اإلسرائيلية تجاه األراضي في األغوار، )م2010(، جاد وآخرون، إسحق1 
  .فلسطين، )مؤسسة أريج(
الجامعـة  ، رسالة ماجسـتير غيـر منشـوره   ، دراسة جيوبوليتيكية–الضفة الغربية ، )م2012(، محمد سعيد، المملوك 2

  .غزة،اإلسالمية 
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المستعمرات اإلسرائيلية وتأثيرها "نوان م بع2012عام دراسة لمحمد غنام أبو عصيدة 

ركزت الدراسة على التطور والتوسع اإلستعماري الحاصـل   ."على السكان في محافظة نابلس

وضح سياسـات  أكما . في محافظة نابلس ذاكرا أسبابه ومدى تأثير وجوده على سكان المحافظة

التعسفية تجاه سكان المحافظة مع اإلشارة إلى التوزيع الجغرافي لهذه المستعمرات في  االحتالل

، ريخي وكذلك المنهج الوصفي التحليلـي فـي دراسـته   وقد إستخدم الباحث المنهج التا. نابلس

باإلضافة إلى برنامج نظم المعلومات الجغرافية وذلك لتحليل وإنتـاج الخـرائط ذات العالقـة    

  .بموضوع الدراسة

وتوصلت الدراسة إلى أن محافظة نابلس هي من أكثر محافظات الضفة الغربية تعرضا 

 لالعتـداءات التجمعات السكنية الفلسطينية عرضه ومن أكثر ، المستعمرين واعتداءاتلهجمات 

كما توصل الباحـث إلـى أن مسـاحة المواقـع     . هي بورين وقصره ومادما وعصيرة القبلية

ستحوذت المعسكرات إ فقد .من المساحة الكلية لمحافظة نابلس% 44.6اإلحتاللية فيها قد بلغت 

فيمـا بلغـت نسـبة     ،%0.8بينما الطرق االلتفافيـة  ، % 3.8أما المستعمرات ، %  0.5على 

بينما بلغـت  ، %12.1أما األراضي المجاورة للمستعمرات ، %17.5األراضي المغلقة عسكريا 

   .من المساحة الكلية لمحافظة نابلس% 9.9نسبة المناطق الممنوع الوصول إليها 

وأوصت الدراسة بضرورة تثبيت سكان الخرب والتجمعات الصغيرة على أرضهم وعدم 

كما أوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور اإلعـالم ووسـائله فـي    ، تركها وتقديم الخدمات لهم

وكـذلك أوصـت السـلطة    . مقاومة المشروع اإلستعماري اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية

فـي   عمليات تنمية مستدامة وخاصة في مجـال الزراعـة والميـاه   الفلسطينية بالقيام بالوطنية 

  1 .المحافظة

المستوطنات اإلسرائيلية وآثارها اإلجتماعية واإلقتصادية على األراضي " تقرير بعنوان

تناول هذا التقرير بنوع مـن التفصـيل اإلنتهاكـات     ).م2014(عام "الفلسطينية وقطاع العمل 

م وتأثير ذلك علـى مختلـف    2012-2013طينية خالل العامين اإلسرائيلية في األراضي الفلس
                                                 

     .مرجع سابق، محمد غنام ، أبو عصيدة 1
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مجاالت حياة المواطن الفلسطيني، بما في ذلك المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية، وذلـك مـن   

فـي فلسـطين    عماريةالباب األول بدايات وطبيعة العمليات اإلسـت تناول ف. خالل أربعة أبواب

ت السـلطات  وموقف القانون الدولي منها، بينما يتحدث الباب الثاني عن طبيعة وحجم إنتهاكـا 

م، فيمـا يتحـدث   2013بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته خالل العام  عمريهااإلسرائيلية ومست

م 1967في األراضي الفلسطينية المحتلـة لعـام    عمارالباب الثالث عن اآلثار الناجمة عن اإلست

وتأثيرها على الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية، أما الباب الرابع فيتحدث عن بنـاء جـدار   

م والذي يمثـل وسـيلة أخـرى    1967الفصل العنصري على األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  1.مصادرة األرض الفلسطينية، وتأثيراته على الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعيةل

  خرىاألدراسات الالدراسة وهذه  الفرق بين 15.1

في فلسطين كغيرها من الدراسات اإلسرائيلي تتضمن هذه الدراسة توضيح نشأة االستيطان  •

عـام   منـذ  في فلسطين اإلسرائيلي االستيطانلتوضح تتوسع بشكل مبسط ها أن إال، السابقة

 .م2015م حتى عام 1882

موضحة نشأة ، الشمالية واألغوارموضوع االستعمار في محافظة طوباس  الدراسة تتناول  •

المعسكرات والطرق والجـدار الفاصـل    إلى باإلضافة، المستعمرات وانتشارها الجغرافي

وهذا ما ال يتـوفر  ، استعمارية في محافظة طوباس وتدعمها بالخرائط إجراءاتوغيره من 

 .في الدراسات السابقة

البدوية والتي تضم فيها جميـع   عن قرية المالح والمضارب األولىتعتبر هذه الدراسة هي  •

 اولت الحـديث عـن االنتهاكـات   نيوجد بعض الدراسات التي تفي حين  .تجمعاتها البدوية

قرية المالح والمضارب البدويـة  ل التابعة ةالرعوي تجمعاتالالحاصلة في بعض  اإلسرائيلية

  .بشكل منفردوذلك 

                                                 
ة على المستوطنات اإلسرائيلية وآثارها اإلجتماعية واإلقتصادي، )م2014(، )وحدة السياسات والمشاريع(وزارة العمل  1

  .فلسطين، رام اهللا، " األراضي الفلسطينية وقطاع العمل
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  الفصل الثاني

 واإلدارية الخصائص الطبيعية والبشرية
  محافظة طوباس واألغوار الشماليةل
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  الفصل الثاني

  محافظة طوباس واألغوار الشماليةل واإلدارية الخصائص الطبيعية والبشرية

يتناول هذا الفصل لمحة عامة عن محافظة طوباس واألغوار الشمالية وذلك من حيـث  

المعلومـات   عود أهمية هـذه تو. وذلك بشكل مختصر واإلدارية والبشريةخصائصها الطبيعية 

  .كونها تشكل أساسا للفصول القادمة من الدراسة

  لمحافظة طوباس واألغوار الشماليةالخصائص الطبيعية  2.1

  لمحافظة طوباس واألغوار الشمالية الموقع الفلكي والجغرافي 1.1.2

) 3F4 ˚35 "8( و) 1F9 ˚35 "0(خطي طول تمتد محافظة طوباس واألغوار الشمالية بين 

7 23"(وبين دائرتي عرض ، شرقا F ˚32(  و)2 32˚"25F3( حيث تقع المحافظـة فـي   . 1شماال

والتي تقع ، مركز المحافظة وتعتبر مدينة طوباس هي ،الشرقي من الضفة الغربية الشمالأقصى 

عـن نهـر    تبعد في حين ،كم22تبعد عنها بحوالي التي ن مدينة نابلس ومالشمال الشرقي  إلى

   2 .كم 45األردن بحوالي 

  ع قرية المالح والمضارب البدويةموق 2.1.2

، تقع قرية المالح والمضارب البدوية في األغوار الشمالية على أراضي محافظة طوباس

خربة يرزة وقرية  إلىشرقا  وتمتد حدودها من نهر األردن .الشرق من مدينة طوباس ذلك إلىو

جميـع   تصـنف وكمـا  . مرج نعجة جنوبا شماال حتى البيضا وكردلةعين ومن  .غربا العقبة

من ثالث تجمعات سكانية كبرى تشكل مجتمعة قرية  القريةتتكون وكما ، )C(مناطق ك هاأراضي

   3.المالح وخربة الفارسية وخربة حمصة واد: لمالح والمضارب البدوية وهيا

                                                 
  . www.googleearth.comجوجل إيرث  1
 .29ص، فلسطين، رام اهللا  ،)3(كتاب محافظة طوباس السنوي ، )م2011(، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2
  .خريطة قرية المالح والمضارب البدوية، م2007، مديرية الحكم المحلي في طوباس 3
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  قع قرية المالح والمضارب البدويةمو :)2(خريطة 

  .في طوباس الحكم المحليمديرية  ،م2007 الباحثة باالعتماد على خريطة قرية المالح والمضارب البدويةإعداد 

  التضاريس 3.1.2

فهـي منطقـة   ، الشمالية بتعدد الـنظم البيئيـة فيهـا    واألغوارتتميز محافظة طوباس 

شـكل أكبـر   والتـي ت ، شرقيةالمنحدرات من التضم جزءا من وادي األردن وجزء ، شفاغورية

وجزء آخر من المحافظة  1.من المساحة الكلية للمحافظة% 57مساحة في المحافظة وتصل إلى 

                                                 
 .21ص، مرجع سابق، غادة، وهدان 1
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والتي تمثل امتدادا للسـفوح  ، البقيعة_ يتمثل بالمرتفعات الوسطى ومن أهمها مرتفعات طوباس

، وتتألف المرتفعات في محافظة طوباس مـن تـالل وجبـال منخفضـة    . الشرقية لجبال نابلس

  م فوق مستوى سـطح البحـر وفـي الحـواف بـين     150-200بحدود وسط متارتفاعها في ال

  1. م من الشرق250-400و، م في الغرب700-550 

  

  .واألغوار الشمالية طبوغرافية محافظة طوباس :)3(خريطة 

 .وحدة نظم المعلومات الجغرافية، مؤسسة أريجباالعتماد على بيانات مؤسسة  الباحثة إعداد

                                                 
 ،"GISدراسة تطبيقية باسـتخدام  " التحليل الجغرافي لدرجات الحرارة في الضفة الغربية، )م2012(، محمد، أبو الليل 1

 .17ص، فلسطين، غزة ،الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة
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سهلية المناطق العديد من ال هاكما يوجد في ،وادي الفارعة ويتخلل المنطقة عدة أودية منها

سهل طوباس الواقع شـرق   مثل، تصلح للكثير من األنماط الزراعيةبأنها  والتي تتميز متناثرةال

والتـي تبلـغ مجمـل    من األراضي السهلية  اغيرهووسهل عقابة وسهل تياسير مدينة طوباس 

   1.ادونم 58912 في المحافظة مساحتها

المالح والمضـارب   قريةطبيعية  فتتنوع، قرية المالح والمضارب البدوية تضاريسأما عن      

م؛ 1967قبـل عـام    كمـا كانـت   هـالي البدوية والتي يمكن أن تشكل رافداً اقتصادياً مهما لأل

منطقة تمتلك عناصر جذب سياحي وذلك بما حباها اهللا تعالى من ينابيع وجبـال وأوديـة    كونها

ل اإلسرائيلي عليها وحرمان لكنها تموت يوما بعد يوم بسبب سيطرة االحتال، ذات جمال خالب

  2.الفلسطينيين من استغالل ثرواتها

واللذان يوجدان ، المالح هما وادي دورا ووادي النيص قريةمن التضاريس المميزة في و

حيث يتميز وادي دورا بأنه  3 .سهل البقيعة ليصبا في نهر األردن نخترقايو ،القريةفي جنوب 

 حـوض  فـي  تظهر ال ولذلك الجوفي، الماء إلى مستوى مجراه في الصخور يعمق أن لم يستطع

كما ويوجد في . 4نمط الزراعة البعلية على د أهالي البقيعةاعتما إلى أدى وهذا هامة، ينابيع البقيعة

السـنة وحوضـه   / ملم 200يبلغ فيه المعدل السنوي لألمطار والذي ، "المالح واد" القرية شمال 

وقد كان هذا الوادي قديما يغذي ينـابيع   .واد قصير الجريانلذا فهو  ،3م م) 1(المائي السطحي 

ولكن بعد االحتالل اإلسـرائيلي وسـيطرته   ، األهالي في الزراعة المروية هالمنطقة ويعتمد علي

وقلت مياهه بشكل كبير وتحولت الزراعـة  ، على الموارد المائية في المنطقة تغير وضع الوادي

  5 .في المنطقة إلى الزراعة البعلية

                                                 
وزارة الحكم المحلي واللجنـة   ،طوباس بين عراقة الماضي وآمال المستقبل، )م1999(، المركز الجغرافي الفلسطيني 1

  . 8الوطنية واإلسالمية للدفاع عن األراضي، ص
الدخول للموقع  تاريخ، السياحة العالجية في فلسطين، www.wafainfo.ps، وفا_ مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 2

  .م2015-11-21
  .8ص، مرجع سابق، المركز الجغرافي الفلسطيني 3
 21 .ص، مرجع سابق، غادة، وهدان 4
 .12ص، فلسطين، رام اهللا ،آفاق وتحديات...األغوار الفلسطينية، )م2014(، معا/مركز العمل التنموي  5
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  .خريطة طبوغرافية قرية المالح والمضارب البدوية): 4(خريطة 

  .وحدة نظم المعلومات الجغرافية، مؤسسة أريجباالعتماد على بيانات مؤسسة  الباحثة إعداد

 ةالمشـبع  الساخنة هايتدفق المت المالح ففي واد ،بكثرة الينابيع فيها أيضا القريةتشتهر كما       

، عبـر سلسـلة مـن    "أيـوب "، و"عياد"باألمالح المعدنية من سفوح الجبال الصخرية من نبعي 
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مخترقـا أراضـي   و ،البـارد " أم طيـون "الصخور نحو وادي حمامات المالح، ليلتقي مع نبع 

 أيضـا . حتى جسر أم عشيش، قبل أن تمضي مياهه إلـى نهـر األردن  ا شرق االفارسية، متجه

الذي كسهل البقيعة  1 والمروج والسهولمن أراضي المراعي جيده ت على مساحا القريةوي تحت

 2.في جنوب القريةيقع 

  المناخ 2.2

والذي يظهر ، يعتبر مناخ محافظة طوباس واألغوار الشمالية بشكل عام مناخ شبه جاف

بوضوح عند مشارف وادي األردن من الغرب وعند أقدام المرتفعات الشرقية في الجانب الغربي 

تتميـز بأنهـا   التي و 3،وتمتد ظروف الجفاف شرقا لتشمل الجزء الشمالي من الغور، الغورمن 

لمتوسط وذلك فـي الجهـة   ا رلبحا كما أنها تتبع لمناخ. حاره جافه صيفا و قليلة األمطار شتاءا

المناطق الغوريـة  الف في المناخ من موقع آلخر؛ فولذلك فإن هنالك اخت. المحافظة الغربية من

المنـاطق   ق الجبلية فمناخها معتـدل بينمـا  المناطأما ، مناخها حاريكون لمحافظة الشرقية لأي 

   4.فمناخها شفا غوري الوسطى للمحافظة

  درجات الحرارة 1.2.2

. م23.6 يتراوح المعدل السنوي لدرجات الحرارة في محافظة طوباس واألغوار الشمالية

فإن درجـات الحـرارة   ، المتوسط البحر ومناخ الجاف شبه للمناخ طوباس تتبع وبما أن محافظة

إلى الشرق والتي  )مناخ البحر المتوسط(المناخ المعتدل  حيثكلما اتجهنا من الغرب تزداد فيها 

   5 .هي منطقة غوريه ذات مناخ حار

  

                                                 
  .مرجع سابق، السياحة العالجية في فلسطين،  www.wafainfo.ps، وفا_ مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 1
  .مرجع سابق، خريطة محافظة طوباس واألغوار الشمالية 2
  .24ص، مرجع سابق، محمد، أبو الليل 3
  .17ص، مرجع سابق، غادة، وهدان 4
  .17ص، سابقالمرجع ال 5
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  األمطار 2.2.2

بسـبب سـيادة   ملم؛  200-400 بينما يتراوح المتوسط السنوي لألمطار في المحافظة 

من منطقـة  تختلف كمية األمطار المتساقطة  إال أن 1.في المحافظة بشكل عام المناخ شبه الجاف

حيث تقل كمية األمطار كلما اتجهنا إلى الشرق؛ وذلك ألنها تقع فـي  ب ى في المحافظةأخرإلى 

باإلضافة إلـى  ، حمولتها فوق المرتفعاتمعظم وقد أفرغت الماطرة ظل المطر وتصلها الرياح 

مما يزيد من ، ارتفاع درجة حرارتها بسبب طبوغرافيتها التي تنخفض عن مستوى سطح البحر

  2.السفوح الشرقية عبرجوي وارتفاع درجات الحرارة الضغط ال

  محافظة طوباس واألغوار الشمالية أهم مصادر المياه في3.2 

للمحافظة ولكن فرضـت   ويعتبر المورد األول للمياه في المنطقة قديما بالنسبة: نهر األردن. 1

ي عليه إجراءات إسرائيلية حرمت الفلسطينيين من حقهم في مياه النهر بعد اإلحتالل اإلسـرائيل 

 .لفلسطين

وبلغ عدد ، تتواجد أغلب الينابيع في السفوح الجبلية المطلة على منطقة طوباس: ينابيع المياه. 2

بإسـتثناء العيـون   ، 3م 720000وتقدر طاقتها اإلجمالية ب ، انبع 13م 2015عام ل هاالينابيع في

  3.المالحة والتي ال تصلح لألغراض الزراعية

إن محافظة طوباس واألغوار الشمالية من أكثر المحافظات حظاً من ناحيـة   :اآلبار الجوفية. 3

حـتالل  لكـن اال . وفرة المياه الجوفية، حيث تتركز المياه في حوض الفارعة ومنطقة األغـوار 

سيطر على هذه اآلبار وسخرها لخدمة مصالحه وسياسته المتمثلة بعدم إعطاء سكان المحافظـة  

حقهم في هذه المياه، وعوضاً عن ذلك تخدم هذه اآلبار والينابيع المستعمرات التي قام االحتالل 

كفاءتهـا اإلنتاجيـة    في أن هذه اآلبار تعاني من انخفاضكما  4.ببنائها على أراضي المحافظة
                                                 

  .24ص، مرجع سابق، محمد، أبو الليل 1
  .17ص، مرجع سابق، غادة ، وهدان 2
  .فلسطين، مدينة طوباس، بيانات غير منشوره، )م2015(،مديرية الحكم المحلي في محافظة طوباس واألغوار الشمالية 3
   48تقريـر رقـم   . األوضاع الراهنة ومتطلبات االستثمار والتطوير/محافظة طوباس، عروس األغوار_مدونة طوباس 4

blog.amin.org/tubas ، 15-6-2015يوم دخول الموقع. 
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لقطاع العـام فـي   التابعة ل الجوفيةعدد اآلبار  حيث يبلغ. وارتفاع تكاليف استخراج المياه منها

أما عـدد  ، سنويا 3 م4161000 حواليآبار وطاقتها اإلنتاجية تقدر ب )4(م 2015المحافظة لعام 

 3م 14273600 حـوالي بطاقة إنتاجيـة تقـدر ب   ابئر 30لقطاع الخاص التابعة ل الجوفيةاآلبار 

   1 .سنويا

شـركة ميكـروت    تتزود بعض التجمعات السكانية في المحافظة بالمياه من: شبكات المياه. 4

ولكن تعاني المحافظة من فاقد في كمية الميـاه  . أو من اآلبار المحلية في المحافظة اإلسرائيلية

شبكات المياه الموجـوده فـي   ويعود ذلك الى قدم ؛ التي يحصلون عليها من الشبكة اإلسرائيلية

   2.التجمعات وتسرب المياه من خاللها

ويمكن معرفة وضع التجمعات السكانية في محافظة طوباس واألغوار الشـمالية مـن   

 )1(خالل مصدر المياه المتاح لها وكمية التزويد والمعدل اليومي للفرد من خالل الجدول رقـم  

تجمعات سكانية في محافظة طوباس واألغوار الشمالية يوجد فيها شبكة مياه  10أن  يبينوالذي 

وادي ، مخـيم الفارعـة  ، رأس الفارعة، طوباس، طمون، تياسير، عقابة، بردلة، كردلة: وهي

عـين  : تجمعات سكنية ال يوجد فيها شبكة ميـاه وهـي   10ا وأن هنالك أيض. الفارعة والثغرة

العقبـة  ، الحديدية ،خربة الرأس األحمر، خربة عاطوف، رزهي، حمصة، سلحب، إبزيق، البيضا

والتي تعـاني  ) C(وجميع هذه التجمعات السكانية هي تجمعات سكنية تقع ضمن مناطق  وكشدة

والتي لم يـتم  ) A(ما عدا كشدة الواقعة ضمن مناطق ، من نقص الخدمات والمرافق العامه ككل

أما المناطق المقترح إيصالها . من القرى المجاورة ريجصهاإيصالها بشبكة مياه فتتزود بالمياه بال

  3.المالح وادالفارسية و: بشبكة المياه فهما منطقتين وهما

   

                                                 
 .مرجع سابق، م2015، مديرية الحكم المحلي في طوباس 1
   .السابقالمرجع  2
  .11-12ص، مرجع سابق، معا /مركز العمل التنموي  3
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  .م2013لعام الوضع المائي للتجمعات السكانية في محافظة طوباس :)1(جدول 

  المنطقة
وضع شبكة 

  المياه

 كمية التزود
 / 3م م(

  )السنة

المعدل 
اليومي 

  فرد/لتر
  المياهمصدر 

  مياه الضفة و ميكروت 209 0.156  يوجد  بردلة
  مياه الضفة و ميكروت 209 0.156  يوجد  كردلة

  مياه الضفة و ميكروت 117 0.054  ال يوجد  عين البيضا
  صهاريج من القرى المجاورة 20 0.002  ال يوجد  ابزيق
  صهاريج من القرى المجاورة 20 0.001  ال يوجد  سلحب
  )شبكة(مياه الضفة  11 0.029  يوجد  عقابة
  بئر جوفي 117 0.120  يوجد  تياسير
  بئر جوفي 20 0.002  مقترح  الفارسية
  صهاريج من القرى المجاورة 20 0.001  ال يوجد  العقبة
  )شبكة(مياه الضفة 51 0.006  يوجد  الثغرة

  صهاريج من القرى المجاورة 20 0.002  مقترح  المالحواد 
  جوفيبئر  75 0.518  يوجد  طوباس
  صهاريج من القرى المجاورة 20 0.001  ال يوجد  كشدة

  آبار زراعية 182 0.055  يوجد  رأس الفارعة
  بئر جوفي+نبع 58 0.143  يوجد  مخيم الفارعة
  صهاريج من القرى المجاورة 20 0.001  ال يوجد  الرأس األحمر
  بئر جوفي+نبع 58 0.058  يوجد  وادي الفارعة

  جوفيبئر  30 0.135  يوجد  طمون
  صهاريج من القرى المجاورة 20 0.001  ال يوجد  خربة عاطوف
  صهاريج من القرى المجاورة 20 0.001  ال يوجد  خربة يرزة

  صهاريج من القرى المجاورة 20 0.001  ال يوجد  حمصة
  صهاريج من القرى المجاورة 20 0.002  ال يوجد  الحديدية

  1337 1.445  المجموع

  .11-12ص، مرجع سابق، معا /التنموي مركز العمل المصدر 
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الجدول أن كمية تزويد التجمعات السـكانية فـي محافظـة طوبـاس     من خالل يظهر 

 أما المعدل العام لحصة الفرد اليومية فتبلغ، السنة/ 3م م) 1.445( واألغوار الشمالية بالمياه هي

لكل تجمع والمعدل اليـومي  مع مالحظة اختالف قيمة التزود بالمياه . الفرد/لتر) 60.8( حوالي

. للفرد والمرتبط بمصدر المياه وتقسيمها اإلداري ونشاطها االقتصادي ووجود مصدر مياه فيهـا 

فمثال ترتفع نسبة تزود كل من بردلة وكردلة بحصتها من المياه ويعـود ذلـك ألنهـا منطقـة     

لذا يزيد معـدل  ، يهاكما تتزود بالمياه من شبكة ميكروت باإلضافة إلى وجود ينابيع ف، زراعية

الفرد عن المعدل العام لحصة الفرد اليومية للمحافظة /لتر) 209(حصة الفرد اليومية فيها والبالغ 

  .ككل

أما مناطق التجمعات الرعوية فتعاني من نقص المياه وقلة معدل حصة الفرد اليومية من 

 منـاطق اللوقوعها ضـمن   اإلسرائيلي على مصادر مياههاالمياه وذلك بسبب استيالء اإلحتالل 

وهذا ما سوف يتم التطرق إليه الحقـا  . عدم توفير شبكة مياه فيها باإلضافة إلى، )C( المصنفة

رب المالح والمضـا  قريةومنها الرعوية التجمعات عن أثر المستعمرات على مصادر المياه في 

  .لرابعالبدوية وذلك في الفصل ا

  واألغوار الشمالية الخصائص اإلدارية لمحافظة طوباس 4.2

كانت محافظة طوباس قديما تسمى بمحافظة مجموعة قرى مشاريق الجرار وتتبع إداريا 
م تم تقسيم هذه المنطقة إداريا بين المحافظات 1967ولكن بعد اإلحتالل اإلسرائيلي عام ، لنابلس

كما فرضت قوات االحتالل سيطرتها على أكبر مساحة ممكنة . نابلس، جنين وأريحا: المجاورة
ولكن . من هذه المحافظة تحت ذريعة اإلغالق العسكري ألغراض التدريب واالعتبارات األمنية

كدائرة إنتخابية مستقلة أي كمحافظه ومن ثم تم بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية تم إعتمادها 
م تم اعتمادها محافظة كغيرهـا  2007وفي أواخر عام . فتح العديد من الدوائر والوزارات فيها

مسـاحة أراضـي    يمن إجمـال  %7.1أي حوالي ، 2كم 402 تغطي مساحةو 1،من المحافظات
   2.الضفة الغربية

                                                 
  .مرجع سابق ،blog.amin.org/tubas/2009، األوضاع الراهنة ومتطلبات االستثمار والتطوير/محافظة طوباس 1
 .27ص، مرجع سابق ،)2(كتاب طوباس اإلحصائي السنوي رقم، )م2010(، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2
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  :تجمع سكاني وهي 22كما وتضم المحافظة 

   .تجمعات محافظة طوباس واألغوار الشمالية :)2(جدول 

  تجمعات محافظة طوباس واألغوار الشمالية

  كشدة  بردلة
  رأس الفارعة  كردلة

  مخيم الفارعة  عين البيضا
  خربة الرأس األحمر  ابزيق
  وادي الفارعة  سلحب
  طمون  عقابة
  خربة عاطوف  تياسير
  يرزه  الفارسية
  الحمصة  العقبة
  طوباس  الثغرة
  الحديدية  المالح

  .مرجع سابق، )م (2015 ،مديرية الحكم المحلي في محافظة طوباس واألغوار الشمالية: المصدر

من وقوعها تحت اإلدارة اإلسرائيلية من في المحافظة تعاني بعض التجمعات السكنية و

والتي بموجبها تم تقسـيم   1993أوسلوا عام  اتفاقيةوذلك بعد ) C(خالل وقوعها ضمن مناطق 

حـوالي  ) A(كمنـاطق   المصنفةبحيث تبلغ مساحة األراضي ، (A.B.C)مناطق  إلىالمحافظة 

فتبلغ نسـبتها حـوالي   ) B(أما األراضي المصنفة كمناطق . من المساحة الكلية للمحافظة% 11

 حوالي )C( كمناطق األراضي المصنفة مساحة في حين تبلغ، من المساحة الكلية للمحافظة% 5

  1.لمحافظةالكلية لمساحة المن % 84

                                                 
  .مرجع سابق، )م (2015 ،لحكم المحلي في محافظة طوباس واألغوار الشماليةمديرية ا 1
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  .لتجمعات السكانية في محافظة طوباس واألغوار الشماليةالتقسيم الجيوسياسي ل :)5(خريطة 

  GVCمؤسسة الباحثة باالعتماد على بيانات  إعدادالمصدر 

ني في محافظة طوباس واألغوار الشـمالية  اتجمع سك 12 أن الخريطةيظهر من خالل 

، عين البيضا، كردلة: والمتمثلة بوالتي تتبع إداريا وأمنيا للسلطات اإلسرائيلية ) C(مناطق هي 

، وادي المـالح ، سـلحب ، العقبة، خربة حمصة، الفارسية، يرزه، خربة الرأس األحمر، إبزيق

ة والتي تتبع إداريا وأمنيا للسلطة الوطني) A( المصنفة مناطقالأما  .بردلةكذلك قرية و الحديدية
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، مخيم الفارعـة ، رأس الفارعة، عقابة، طوباس: نية وتتمثل باتجمعات سك 8الفلسطينية فهي 

في محافظة طوبـاس وهـي   ) B( المصنفة مناطقالأما . تياسير وكشدة، طمون، وادي الفارعة

فهما تجمعي الثغرة  اإلسرائيليالتابعة إداريا للسلطة الوطنية الفلسطينية وأمنيا لسلطات االحتالل 

  .خربة عاطوفو

ويضم كل منها ، أما قرية المالح والمضارب البدوية فتشتمل على ثالث تجمعات رعوية

  :خرب صغيره وتتوزع كما يلي

الميته وعـين  ، البرج، حمامات المالح: (التاليةالرعوية التجمعات  يشتمل علىو ،المالح واد 1.

  )).أم الجمال ووادي الفاو، النبع(الحلوة بتجمعاتها

، عين غـزال ، خلة خضر، احمير: (التاليةالرعوية التجمعات  تشتمل علىو ،خربة الفارسية 2.

  ).الدير وتل الحمه، الزعبي، الجوبيه

خربة ، حمصة التحتا، الفوقا حمصة: (التاليةالرعوية التجمعات  تشتمل علىو ،خربة حمصة 3.

   1).خربة مكحول وخربة السمرة، ذراع عواد، الحديدية

                                                 
بيانـات غيـر   ، تقرير عن مجلس قروي المالح والمضارب البدويـة ، م 2015،مجلس قرية المالح والمضارب البدوية 1

  .منشورة



32 

  

  .البدوية ة في قرية المالح والمضاربيموقع التجمعات السكان: )6(خريطة 

  .في طوباس الحكم المحليمديرية  ،م2007 الباحثة باالعتماد على خريطة قرية المالح والمضارب البدويةإعداد 

يالحظ من خالل الخريطة وقوع بعض التجمعـات التابعـة لمجلـس قـروي المـالح      

؛ ويعود ذلك إلى أن هذه الحـدود  م2015والمضارب البدوية خارج حدودها اإلدارية وذلك لعام 
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قد فرضت على المحافظة على اثر التقسيمات الجيوسياسية التي حصلت في الضفة الغربية ومن 

إال أن السـلطة الوطنيـة   . لدواعي سياسية وكأمر مفـروغ منـه  م 2007اعتمادها عام  ثم تم

م من خالل جهاتها الرسمية كمحافظة طوباس واألغوار الشـمالية  2010الفلسطينية سعت عام 

والحكم المحلي بإصدار قرار وزاري بإنشاء مجلس قروي للتجمعات الرعويـة المتنـاثرة فـي    

لمالح وضمها مع بعضها لتشكل قرية المالح المنطقة وهي خربة حمصة وخربة الفارسية ووادي ا

والمضارب البدوية؛ وذلك لتثبيت أهالي قرية المالح والمضارب البدوية على أراضيهم وإعطائهم 

وضم التجمعات البدوية إليها حتى وان لم يتوافق هدفها ، بوجودهم في المنطقة ةالشرعية القانوني

وذلك من خالل عمـل  ، از الحدود األصلية للقريةكما أنها تسعى جاهدة إلى إبر. مع هذه الحدود

وبالفعل قد بادرت المحافظة . مخططات هيكلية لها حتى وان لم يوافق عليها االحتالل اإلسرائيلي

لتبرز بذلك الحدود األصلية لهذه  ؛والحديدية والدير المالح عمل مخطط هيكلي مقترح لمنطقة وادب

ا وتفند االدعاءات اإلسرائيلية بعدم شـرعية وجـود   كم، وتثبت السكان على أرضهم، التجمعات

  1.في المنطقة العاملين بالرعيالسكان 

  حافظة طوباس واألغوار الشماليةلم سكانيةالخصائص ال 5.2

  سكانها نموواألغوار الشمالية ومعدل  تطور أعداد سكان محافظة طوباس 1.5.2

الجهـاز  وذلك وفق ما صدر عن واألغوار الشمالية محافظة طوباس  يتطور عدد سكان

محافظـة  الفقد اخذ التعداد السكاني للتجمعـات السـكانية فـي     ؛الفلسطيني لإلحصاءالمركزي 

حيث كان عدد سـكان المحافظـة لعـام    ب،م2007حتى عام  م1997باالزدياد المستمر منذ عام 

ويمكـن   .نسـمه  48164م إلـى  2007نسمه وارتفع عددهم ليصل في عام  34942م 1997

تعـداد عـام    وم 1997الحظة هذه الزيادة في عدد السكان خالل السنوات ما بين تعدادي عام م

مـن  وذلك  %3.21 حواليم 2007معدل النمو السكاني والذي بلغ عام  إلى باإلضافة ،م2007

   :خالل الجدول التالي

                                                 
  14-2-2016بتاريخ  مقابلة شخصية، مدير عام الحكم المحلي في طوباس، عبد الكريم، سعيد 1
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  م1997-2007 بين عاميواألغوار الشمالية الزيادة السكانية في محافظة طوباس  :)3(جدول 

  
  

  اسم التجمع

  )نسمه(السكان   أعداد
 الزيادة السكانية

  )م1997- 2007(

  معدل النمو
عدد السكان 

1997# 

عدد السكان 
2007* 

الزيادة 
السكانية 

 )نسمه(

الزيادة 

 %السكانية 

التجمعات 
  الحضرية

 2.7 31.6 3720 15480 11760 طُوباس

 3 35.49 2710 10345 7635 طَمون

 3.5 41.2 1834 6275 4441 عقَّابه

  
  
  
  
  
  

التجمعات 
  الريفية

 3.1 36.6 421 1569 1148  بردلَة

 3.4 40.8 323 1114 791 عين البيضا

 8.9 143 173 294 121 كَردلَة

 15.5 369.7 159 202 43 إبزِيق

 3.1 36 632 2385 1753 تَياسير

 0.7- 7- 11- 145 156 الفَارِسية

 1.6 17.6 15 100 85 العقَبة

 10.2 176.7 334 523 189 الثَغْرة

 8.5 135 204 355 151 الماِلح

 2.8 32.2 165 677 512 راس الفارعةْ

 10.1 175.8 109 171 62 الرأس األحمر

 4.2 52.8 904 2616 1712 وادي الفارِعة

 7.7 115.7 88 164 76 عاطُوف

 20.1 647 110 127 17 خربِة حمصة

 4.3 54.1 52 148 96  **أخرى 

 2.7 30.5 1280 5474 4194 مخَيم الفارعةْ  المخيم

النتائج ، م1997_التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، )1999(، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المصدر#

  .96-97ص، فلسطين، رام اهللا، طوباستقرير السكان محافظة  -النهائية

، المبـاني ، السـكان (ملخـص  -النتائج النهائية للتعـداد  ،)م2008( ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر*

  .45-47ص، فلسطين، رام اهللا، 2007محافظة طوباس) المنشآت، المساكن

   صغيرة كيرزة وسلحب تجمعات :األخرى **
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السابق ارتفاع نسبة الزيادة السكانية الكليـة فـي التجمعـات    يالحظ من خالل الجدول 

السـكانية عـن   الزيـادة  زادت فيها نسبة  والتي قدالمالح واد و حمصه ،ابزيق: الرعوية التالية

للمـزارعين ومربـي    ستقطابهماا إلى باإلضافة ،فيهما ارتفاع معدل النمووذلك بسبب  ؛100%

والبعض من قرى محافظة جنـين  ، الثروة الحيوانية من المناطق المجاورة لها كطمون وتياسير

  .كصير باإلضافة إلى مربي المواشي من محافظة الخليل

فـي  اكبـر نسـبة    وهي تمثل ،%20.1فقد بلغ معدل النمو فيها  ،أما عن خربة حمصة

إلى  ويعود ذلك ؛%64.7وذلك بنسبة زيادة سنوية ، ككل سكانية للتجمعات في المحافظةالزيادة ال

 من تجمعات أخرى كما والمزارعين مربي المواشيلالمنطقة  استقطاب أيضا، ارتفاع معدل النمو

بشكل قسري من قبل قوات سكان البقيعة اللذين تم تهجيرهم ل إلى استقطابها باإلضافة، هذكر سبق

  .سهل البقيعةفي  الفاصل ق الخندقشعند م 2000عام االحتالل اإلسرائيلي 

ويستثنى من مناطق التجمعات الرعوية في محافظة طوباس في ارتفاع نسـبة الزيـادة   

أي بانخفـاض  ، %7.0-الفارسية؛ والتي بلغت فيها نسبة الزيادة السكانية الكلية  خربة، السكانية

ويعـود ذلـك   ؛ %0.7-والتي أدى إلى انخفاض معدل النمو فيها والبالغ ، %0.7-سنوي بنسبة 

توسـع  من اجـل  سياسة التهجير التي اتبعتها قوات االحتالل اإلسرائيلي ضدهم االنخفاض إلى 

منطقـة  ك"أجزاء مـن المنطقـة   كما أعلن االحتالل  .وباألخص مستعمرة ميخوالالمستعمرات 

   .هاالفلسطيني في والتي يمنع التواجد عزلمنطقة كوالبعض " عسكرية مغلقة

  حافظة طوباس واألغوار الشماليةلم الخصائص السكانية 2.5.2

وتختلف ، تصنف تجمعات محافظة طوباس واألغوار الشمالية إلى ريف وحضر ومخيم

مخيم " حيث يضم سكان المخيم). 4(الجدول رقم ها م كما يظهر1997و2007 نسبتها في تعدادي

مدينة طوباس وبلدة طمون وبلدة : بينما يضم الحضر سكان التجمعات الحضرية التالية، "الفارعة

الجهاز المركـزي  أما باقي التجمعات فهي مصنفة كريف وذلك حسب ما ورد ذكره عن ، عقابة

  . لإلحصاء الفلسطيني
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الشمالية إلى حضر وريف ومخـيم فـي    وارغتوزيع سكان محافظة طوباس واأل :)4(جدول 
  .م2007و  م1997األعوام 

  
  #م2007  * م1997

  %النسبة   عدد  %النسبة   عدد

  66.6  32100  68.2 23836  حضر

  22 10590  19.8  6912  ريف
  11.4  5474  12  4194  مخيم

  100 48164  100  34942  المجموع
  .96-97ص، مرجع سابق، )1999(، لإلحصاء الفلسطينيحساب الباحثة من خالل بيانات الجهاز المركزي : المصدر*

التجمعات السكانية في محافظة طوباس حسب نوع التجمع، وتقديرات ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر#

  .م3-6-2015:يوم الدخول للموقع،  www.pcbs.gov.ps/Portals، 2007-2016أعداد السكان 

م لتنخفض بمقـدار  1997م عن عام2007يظهر الجدول انخفاض نسبة الحضر في عام 
ليصل إلـى   مخيمالسكان باإلضافة إلى انخفاض نسبة . من مجمل عدد سكان المحافظة% 1.6

% 0.6وذلك بانخفاض مقـداره   ،م2007من مجمل عدد سكان المحافظة لعام  %11.4حوالي 
م؛ ويعود ذلك إلى انخفاض نسبة الزيادة السكانية الكلية بين العامين للتجمعـات  1997عن عام 

. )3(الجـدول رقـم   فـي  حها سابقا يوضتم تكما % 50الحضرية والمخيم وذلك بنسبة اقل من 
من مجمل عدد سـكان  % 22م والبالغة 2007وبالمقابل فان هنالك ارتفاع في نسبة الريف لعام 

م وذلك الرتفاع نسبة الزيادة السكانية الكلية لألغلبية التجمعات الريفيـة  1997عن عامالمحافظة 
ارتفاع معدل النمو السكاني فيها وعودة المهاجرين م بسبب 1997-2007بين عامي % 50عن 
  .إليها

  مضارب البدويةالخصائص السكانية لقرية المالح وال 3.5.2

  التركيب العمري 3.5.2 .1

ويمكن تقسيم التركيب العمري في . بحسب فئات العمر المختلفة توزيع السكان هيقصد بو

  :كما في الجدول التالي م إلى ثالث فئات عمرية2007لعام والمضارب البدوية  قرية المالح
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  .م2007سكان قرية المالح لعامالتركيب العمري والنوعي ل: )5(جدول 

النسبة 
  المئوية

المجموع 
وع  العام

جم
الم

  

  المالحواد 

وع
جم

الم
  

  الفارسية

وع
جم

الم
 

فئات  حمصة
 ذكور اناث ذكور إناث ذكور إناث األعمار

34.6 217 139 66 73 36 14 22 42 24  18 14-0  
43.2 271 130 68 62 60 30 30 81 40 41  64-15 
2.2  14 7 4 3 3 1 2 4 2 2 65+ 

20 125 79 35 44 46 22 24 0 0 0 
غير 
 مبين

100

  المجموع 61 66 127 78 67 145 182 173 355 627  %

  .45-47ص، مرجع سابق، م2008،حساب الباحثة باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء المركزي: المصدر

يوضح الجدول السابق تقسيم الفئات العمرية لمجتمع قرية المالح والمضـارب البدويـة   

  :وتتمثل بما يلي

  فئة صغار السن 1.

ومن أكثر . وتتميز بكونها فئة غير منتجة اقتصاديا) 0-14(الفئة بين تتراوح أعمار هذه 

يتضـح أن  ) 5(ومن خالل الجدول رقم . العوامل المؤثرة في هذه الفئة هي الوالدات والوفيات

من المجموع الكلي لسكانها % 34.6نسبة هذه الفئة في قرية المالح والمضارب البدوية قد بلغت 

مـن  % 40.5تزيد عنها نسبة هذه الفئة لمحافظة طوباس والبالغـة   م، بينما 2007وذلك لعام 

من مجمـل  % 40.3كما وتزيد عنها في الضفة الغربية والتي قد بلغت  1،مجمل سكان المحافظة

المجتمع هي غير مبين وتمثل  منويعود ذلك بداية الى وجود فئة كبيره  ؛2سكان الضفة الغربية

فارق النسبة بينها وبين المحافظـة  مما ادى الى زيادة ، قريةالمن المجموع الكلي لسكان % 20

كما ان النساء في هذا المجتمع يعانين من قلة االهتمام والرعاية الطبيه اثنـاء   .والضفة الغربية

                                                 
  . 45ص، مرجع سابق، م2008، جهاز اإلحصاء المركزي 1
التعداد العام للسكان والمسـاكن والمنشـات   ، م2012، حساب الباحثة من بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2

  .62ص ، فلسطين، رام اهللا، ملخص السكان والمساكن -النتائج النهائية للتعداد في األراضي الفلسطينية، م2007لعام 
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وبـالرغم مـن   . السن الحمل وما يتبعها من قلة االهتمام الطبي باالطفال حديثي الوالده وصغار

بحيث تحتاج إلى العناية واالهتمـام الصـحي والتعليمـي    ، ستهان بهاال ي تبقى هذه النسبة، ذلك

   .والترفيهي والنفسي

ازدادت نسبة صغار السن في مجتمع الدراسـة فـي   فقد ، )6(كما يوضح الجدول رقم و

من مجمل المجتمع؛ ويعود ذلك الـى رغبـة االهـالي    % 38.4م لتبلغ قرابة 2015نهاية عام 

االضافة الى رغبتهم في انجاب الذكور وهذا زاد من عدد االطفال ب ،باالنجاب كنظرة اجتماعية

، من مجمل اسر القرية% 5.73والتي بلغت كما يوجد ظاهرة تعدد الزوجات . االسرةبعض لدى 

ويضاف الى ذلك عدم وجود نسـبة  ، م2007باالضافة الى ارتفاع عدد عائالت القرية عن عام 

   .غير مبين في البيانات

  .م2015سكان قرية المالح والتجمعات البدوية لعام التركيب العمري ل: )6(جدول 

  المجموع  م2015الفئات العمرية لمجتمع الدراسة لعام 
  +65 15-64  0-14  الفئة  العام

 1129 35 660 434 مجموع األفراد

 100% 3.1 58.5 38.4 %النسبة 

  المسح الميداني: المصدر

  فئة متوسطي السن 2.

وتشـكل  ). سـنة  15-64(النشطة اقتصاديا وتتراوح أعمار هذه الفئة ما بين وهي الفئة 

من المجموع الكلـي  % 43.2هذه الفئة العمرية في مجتمع قرية المالح والمضارب البدوية نسبة 

وهذا يدل علـى   ،وهي تمثل النسبة الكبرى في مجتمع الدراسة ،م2007وذلك لعام القرية لسكان

ولكن تقل نسبة متوسطي السن في مجتمع الدراسة بشكل كبير عن نسبتها فـي  . أن المجتمع فتي

كما تزيد عنها نسبة فئـة   1،من مجمل سكان المحافظة% 54.3محافظة طوباس والتي قد بلغت 

                                                 
  .45ص، مرجع سابق، م2008، جهاز اإلحصاء المركزي 1
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 ويعود ذلـك  ؛1من مجمل سكان الضفة الغربية% 54 والبالغة متوسطي السن في الضفة الغربية

   .زادت من فارق النسبةفالمجتمع هي غير مبين  منكما ذكر سابقا الى وجود فئة كبيره 

الـى   تسياساته االجرامية عليها والتي ادلكما ان هذه الفئة تعاني من تسليط االحتالل 

كما ان بعض االهـالي يضـطرون    .وجود العديد من االسرى والشهداء فيها خاصة من الذكور

وذلـك فـي   وقرى الخليل؛  وعين البيضا كطمون وطوباساخرى  اتالى تجمع الشبابلترحيل 

  .ضدهمالمتبعة  ةاتممارسوسياسات االحتالل محاولة لتجنب 

لتصل الى ازدادت نسبة متوسطي السن في مجتمع المالح فقد ، م2015في نهاية عام أما 

على ان المجتمـع   وهذا يدل، )6(الجدول رقم  يوضحهامن مجمل افراد المجتمع كما % 58.5

كما يدل على تركز الشباب واستقرارهم فـي المنطقـة رغـم كـل الظـروف المعيقـة        .فتي

  2.الستقرارهم

  فئة كبار السن 3.

وتتـأثر  ، وهي في األغلب فئة غير منتجة) سنة فأكثر 65(من  تتراوح أعمار هذه الفئة

من مجمـل سـكان    %2.2 ةالدراسوقد بلغت نسبتها في منطقة  .بعامل الوفيات أكثر من غيرها

مـن مجمـل سـكان    % 3.7تبلـغ  لمحافظة طوباس في م، بينما تزيد 2007وذلك لعام  القرية

مـن  % 3.3وكذلك األمر تزيد عنها نسبة كبار السن في الضفة الغربية والتي بلغت  3.المحافظة

 قـد والنه كما ذكر سابقا هنالك نسبة من المجتمع هي غير مبين ؛ 4مجمل سكان الضفة الغربية

   .كما تعاني هذه الفئة من قلة الرعاية واالهتمام الطبي ،في النسب فارقادت الى زيادة ال

                                                 
التعداد العام للسكان والمسـاكن والمنشـات   ، م2012، حساب الباحثة من بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 1

  .62ص ، مرجع سابق، م2007لعام 
  .المسح الميداني 2
  . 45ص، مرجع سابق، م2008، جهاز اإلحصاء المركزي 3
التعداد العام للسكان والمسـاكن والمنشـات   ، م2012، حساب الباحثة من بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 4

  .62ص، مرجع سابق، م2007لعام 



40 

أن هنالك ازدياد في نسـبة كبـار   ) 6(فيوضح الجدول رقم  ،م2015أما في نهاية عام 

ويعود ذلك إلى إصرار كبار السن  ؛المجتمع من مجل أفراد% 3.1لتبلغ  م2007السن عن عام 

باإلضافة إلى تحسن الخدمات الصحية المقدمة إلى هذه الفئة عـن مـا   ، العيش في المنطقة على

   1.م2007كانت عليه عام 

 ،م2007القرية من بيانات عـام  غير مبين من سكان  ةنسب إلى وجود سابقا أشيروكما 

وهي تزيد بشكل كبير جدا عن . قريةالكلي لعدد سكان من المجموع ال% 20بلغت نسبتها التي و

وكذلك األمر تزيد بنسبة ، 2سكان المحافظةل من مجم% 1.5 تبلغ نسبتهامحافظة طوباس والتي 

من مجمل سـكان الضـفة   % 2.4كبيره عن الضفة الغربية والتي بلغت نسبة غير المبين فيها 

  . 3الغربية

المـالح   واد نسبة غير المبين في كال تجمعـي يالحظ من خالل الجدول السابق وجود و

 وادبلغت فـي  بينما ، من مجمل سكانها% 31.7خربة الفارسية في حيث بلغت ، والفارسية فقط

الظـروف   إلـى  ويعود زيادة هذه النسبة في كال التجمعين ؛من مجمل سكانها% 22.25المالح 

السياسية التي تعاني منها هذه التجمعات وإحاطتها بالمستعمرات والمعسكرات والتي عملت على 

أدى إلى صعوبة وقصور في الحصول على  والتي ترامي قاطنيها على مساحات واسعة ومشتته

بينما تجمع حمصـة فعـدد    .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالبيانات بشكل دقيق من قبل 

  4.المجتمعاسر لوصول إلى جميع أفراد من اها قليل وقد تمكن الباحثين سكان

التي قام بها الباحث من نسبة  م2015في حين تخلو بيانات المسح الشامل في نهاية عام 

الوصول  وتمكن الباحث من، وذلك الشتمال المسح الميداني على جميع أفراد المجتمع، غير مبين

ك بمساعدة رئيس قسم الشؤون اإلدارية والمالية في مديريـة الحكـم   وذل، إليهم وتعبئة االستبيان

   .في مدينة طوباس  GVCالمحلي في طوباس باإلضافة إلى مؤسسة 
                                                 

  .المسح الميداني 1
  .45ص، مرجع سابق، م2008، جهاز اإلحصاء المركزي 2
التعداد العام للسكان والمسـاكن والمنشـات   ، م2012، حساب الباحثة من بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 3

  .62ص ، مرجع سابق، م2007لعام 
   .م3-10-2015بتاريخ مقابلة شخصية ، رئيس مجلس قرية المالح والمضارب البدوية، عارف، ضراغمه 4
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، المالح والمضارب البدويـة  قريةفي األغوار ومنها  Cيجدر اإلشارة إلى أن مناطق و

محافظـة طوبـاس   أكدت  فقد ،تواجه مراقبة سلطات االحتالل اإلسرائيلي لنموها الديموغرافي

 م من خالل ستة دوريات تابعة لجـيش 6-1-2014قيام االحتالل بتاريخ على واألغوار الشمالية 

حيث قامت بالتوجه إلى بيوت المواطنين وإحصـاء  ، حمصة التحتا ةاالحتالل بالتوجه إلى منطق

وعدد أفرادها  وتوثيق المعلومات عن كل عائلة، المساكنالسكان وعدد العائالت بالتفصيل وعدد 

   1 .وطلب رقم هاتف محمول رب األسرة

  التركيب النوعي 3.5.2 .2 

ومن الممكن معرفـة  . المختلفة إناث بحسب فئات العمر وهو تقسيم السكان إلى ذكور و

  :وفق المعادلة الرياضية اآلتيةللمجتمع نسبة النوع 

  .100) * عدد اإلناث/ عدد الذكور= (نسبة النوع  

 2،أنثى 100 ذكر لكل 103م 2007قد بلغت نسبة النوع في الضفة الغربية لعام وبذلك 

وهي تقل عـن  ، أنثى 100 ذكر لكل  103.3بينما بلغت نسبة النوع في محافظة طوباس حوالي

 100ذكـر لكـل   104.9المالح والمضارب البدوية والتي بلغت حوالي  قريةنسبة النوع لسكان 

وتمثل فيهـا  ، كما أن هنالك اختالف في نسبة النوع لكل تجمع من تجمعات قرية المالح. 3أنثى

، أنثى100 ذكر لكل  92.4بلغت نسبة النوع فيها ، خربة حمصة: نسبة النوع على النحو التالي

ويعـود ذلـك إلـى االحـتالل      ؛وهذا يدل على انخفاض كبير في عدد الذكور عن عدد اإلناث

إلـى التجمعـات    هجـرتهم باإلضافة إلى  ،لذكورخاصة ضد ا، ساته التعسفيةاراإلسرائيلي ومم

  . طمونبهم مثل المحيطة 

                                                 
 .مرجع سابق، )م2014(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 1
التعداد العام للسكان والمسـاكن والمنشـات   ، م2012، حساب الباحثة من بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2

  .61ص ، مرجع سابق، م2007لعام 
 .47- 45ص، مرجع سابق، م2008، حساب الباحثة باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء المركزي 3
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بلغـت   في حـين ، انثى100 ذكر لكل  105.2فقد بلغت نسبة النوع فيه ، أما واد المالح

وهذا يدل على ارتفاع كبير في عدد  ،أنثى 100 ذكر لكل 116.4في خربة الفارسية  نسبة النوع

تزويج البنات في سن مبكـرة فـي    الذكور بالنسبة لعدد اإلناث ألنه يسعى أهالي المنطقتين إلى

الحـتالل  ؛ خوفا عليهن مـن ا وطمون عين البيضا وكردلة وبردلة وطوباسمثل القرى القريبه 

باالضافة ، واجراءاته الظالمه باماكن سكناهم بمستعمراته ومعسكراتهصرهم االسرائيلي الذي يحا

رغبـة   ذلـك  إلى يضاف. الى رغبة االهالي بعيش بناتهم حياة افضل مما يعيشونها في المنطقة

  .األهالي بإنجاب الذكور عن اإلناث

فقد انخفضت نسبتها عـن  ، م 2015عام ما عن نسبة النوع لقرية المالح وذلك الواخرأ

  .التالي الجدولكما يظهرها  ىأنث 100ذكر لكل  103.4م لتبلغ 2007عام 

  .نسبة النوع لمجتمع قرية المالح والمضارب البدوية :)7(جدول 

  المجموع  المالح واد  خربة الفارسية  خربة حمصة  المنطقة

 574 171 194 209  عدد الذكور

  555 189 158 208  عدد االناث
 103.4 90.5 123 100.5  نسبة النوع

  .المسح الميداني: المصدر

م لتصـل عـام   2007ارتفاع نسبة النوع لخربة حمصة عن عـام   الجدول السابقيبين 

وكذلك االمر لخربة الفارسية والتي بلغت نسبة النـوع   أنثى 100 ذكر لكل 100.5م الى 2015

ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد العائالت القاطنـة فـي كـال    ؛ أنثى 100ذكر لكل 123 قرابة فيها

ورافقها تزويج  ،واستقرار الشباب في المنطقة لممارسة حرفة آبائهم، م2007الخربتين عن عام 

إلى  105.2بينما انخفضت نسبة النوع في واد المالح من . ات السكانية األخرىعالبنات في التجم

 55ويعود ذلك بداية الى انخفاض عدد االسر القاطنة في المنطقة من  أنثى؛ 100ذكر لكل  90.5

حيث تم رحيل العديد من العائالت عن . م2015اسرة في نهاية عام  39م الى 2007اسرة عام 

او بسـبب  ، المنطقة اما بسبب التهجير القسري لهم من خالل اخطارات الهدم او الهدم الفعلـي 
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الظروف القاسية التي يعيشونها منها قلة المياه والجفاف والتي ادت الى رحيل مربي المواشـي  

   .عن المنطقة

  حجم االسرة لسكان قرية المالح والمضارب البدويةمتوسط  3.5.2 .3 

متوسـط  و، أسرة 104م 2007بلغ عدد االسر في قرية المالح والمضارب البدوية لعام 
متوسط حجم االسرة في محافظة طوباس والبالغ  وهي بذلك تزيد عن، دافرا 6 حجم األسرة فيها

ويعود  2؛افرد 5.8كما تقل عنها متوسط حجم االسرة في الضفة الغربية والتي بلغت  1،افرد 5.6
. ذلك الى ان مجتمع المالح هو مجتمع بدوي يفضل العائالت الكبيره وذلك كنظـرة اجتماعيـة  

المالح والمضارب من خالل الجـدول  قرية لسكان تجمعات متوسط حجم األسرة ويمكن معرفة 
  .التالي

   .م2007لسكان تجمعات المالح والمضارب البدوية لعام  متوسط حجم األسرة :)8(جدول 

  
  التجمع

متوسط   المجموع  م2007حجم االسرة لعام 
  افراد  اسر +8 7 6 5 4 3 2 1  حجم األسرة

 6.05 127 21 7 1 1 1 4 4 3  0  خربة حمصة

 5.18 145 28 7 0 4 4 4 1 7 1  خربة الفارسية

 6.5 355 55 22 4 7 6 3 6 6 1  المالح واد

  .57ص ،مرجع سابق، م2008، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

اشـخاص فـي    +8يالحظ من خالل الجدول ارتفاع عدد االسر التي يمثل عدد افرادها 
المالح  لح والمضارب البدوية خاصة في وادالما قريةاالسرة الواحده وذلك لجميع التجمعات في 

. اسـرة  55من مجمل االسر والبالغـه  ) اسرة 22( 8+والذي بلغ عدد االسر التي عدد افرادها 
 7بينما يوجد في خربة الفارسـية  ، +8وكذلك االمر لخربة حمصة التي تزيد فيها عدد افرادها 

                                                 
وذلك باالعتماد على بيانات  ،عدد األسر/ عدد السكان = متوسط حجم األسرة : المعادلة التاليةحساب الباحثة من خالل  1

  .57ص ،مرجع سابق، م2008، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني
التعداد العام للسكان والمسـاكن والمنشـات   ، م2012، حساب الباحثة من بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2

  .61ص ، مرجع سابق، م2007لعام 
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اال ان جميع هذه . اشخاص +8اسر يبلغ عدد افرادها  7اسر يبلغ عدد افرادها شخصين وكذلك 
  .دافرأ 5التجمعات يبلغ متوسط حجم االسرة فيها فوق 

اسـرة تضـم   157  فقد بلغ عدد االسر في مجتمع الدراسة ، م2015اما في نهاية عام 

متوسط حجـم األسـرة   ويمكن معرفة . افرد 7.2كما بلغ متوسط حجم االسرة ، شخصا 1129

   .البدوية من خالل الجدول التاليلسكان تجمعات المالح والمضارب 

  .م2015لسكان قرية المالح والمضارب البدوية لعام  متوسط حجم األسرة :)9(جدول 

  التجمع
متوسط حجم   المجموع  حجم االسرة

 7 6 5 4 3 2 1  األسرة
8

+ 
  افراد  اسر

 6.5 417 64 22 6 6 2 15 8 5  0  خربة حمصة

 6.5 352 54 15 10 11 3 9 4 2 0  خربة الفارسية

 9.2 360 39 26 5 2 2 2 2 0 0  المالح واد

  .المسح الميداني: المصدر

يالحظ من خالل الجدول السابق ارتفاع عدد االسر في كال تجمعـي خربـة حمصـة    

اما واد المالح فقد قلت . فرد 6.5 والفارسية وكذلك ارتفاع متوسط حجم االسره فيهما لتصل الى

ا؛ ويعود فرد 9.2 اال انه ارتفع متوسط حجم االسرة فيه لتصل الىعدد االسر فيه كما ورد سابقا 

، كما ورد سابقا ان مجتمع المالح والمضارب هو مجتمع بدوي يفضل العـائالت الكبيـره   ذلك

القيام المواشي و معيشتهم ورعي في تدبير أمورلمساهمتهم األوالد رغبتهم بإنجاب باإلضافة إلى 

  . الزراعةب

  حافظة طوباس واألغوار الشماليةمفي  السكانيةالكثافة 4.5.2 

رنة ببـاقي محافظـات الضـفة    تعتبر الكثافة السكانية في محافظة طوباس منخفضة مقا
ويوضح الجدول التالي . ويعود ذلك التساع مساحة أراضيها وانخفاض عدد السكان فيها ؛الغربية

  .م2016م حتى عام 2007الكثافة السكانية لمحافظة طوباس منذ عام 
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   .م2016م حتى عام 2007الكثافة السكانية لمحافظة طوباس منذ عام  :)10(جدول 

 يةسكانالكثافة ال  مجموع السكان  السنة

   2كم/فرد
1997* 34942 87 

 #2007  48164  120  
2008 51192  127  
2009  52950 132  
2010  54766  136  
2011  56644  141  
2012  58586  146  
2013  60578  151  
2014 62628  156  
2015 64718  161  

  .96-97ص، مرجع سابق، )1999(، حساب الباحثة من خالل بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر*

  .45ص، مرجع سابق، )م2008(، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر#

، باإلعتماد على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) م2008-2015(حساب الباحثة لألعوام ما بين : المصدر
  .مرجع سابق، 2007-2016التجمعات السكانية في محافظة طوباس حسب نوع التجمع، وتقديرات أعداد السكان 

آخذه  واألغوار الشمالية من الجدول السابق يتبين أن الكثافة السكانية في محافظة طوباس

وازدادت ) 2كـم /فرد 87(م 1997عاملكانت الكثافة السكانية في المحافظة  فقد، المستمرة بالزيادة

تقل بشكل كبير عن الكثافـة السـكانية للضـفة     ولكنها، 2 مك/فرد 119 إلىم 2007 لتصل عام

اتساع المنطقة بالنسبة للسكان والتي تجعلهـا   إلى؛ ويعود ذلك 2كم/فرد 416الغربية والتي تبلغ 

بحصـول   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني ولكن يتوقع . إضافيينمؤهلة الستقبال سكان 

م 2015لتصل عام  م2007ارتفاع تدريجي للكثافة السكانية في المحافظة للسنوات التي تلي عام 

إلى النمو الطبيعي للسكاني باإلضافة إلى رجـوع عـدد مـن    ؛ ويعود ذلك 2 كم/فرد 161إلى 

 االقتصادي التطوركذلك و ،في الضفة الغربية رار السياسيالمهاجرين إلى المنطقة بسبب االستق

  .الحاصل في المنطقة وذلك منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية وتسلمها زمام األمور فيها
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  الفصل الثالث

  المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية
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  الفصل الثالث

  المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية

  المقدمة 1.3

والتـي  ، م1882في فلسطين بشكل منظم إلى عـام   الصهيوني االستعمارتعود بدايات 

وبعـد تـوالي   . الحركة الصهيونية والمتمثلة بحركة أحباء صهيونفيها هي ساعدت على قيامه 

بالتطور واالنتشار علـى   ةالصهيوني عماريةاالست الحركة تأخذ، الهجرات اليهودية إلى فلسطين

حيـث  . وحتى يومنا هذا منذ فترة االنتداب البريطانياألراضي الفلسطينية بشكل مستمر وذلك 

، على وضع الخطـط االسـتيطانية   ةالسياسي هاانتماءاتعلى اختالف  لصهيونيةسعت الحركات ا

  .انتشارها على األراضي الفلسطينيةت وعمراوالتي تشجع على بناء المست

  الصهيوني في فلسطين االستعمار 2.3

  الصهيوني االستعمارتعريف  1.2.3

هو التطبيق العملي للفكر االستراتيجي الصهيوني الذي انتهج فلسفة أساسها االسـتيالء  

على األرض الفلسطينية، بعد طرد سكانها الفلسطينيين بشتى الوسائل وبحجج ودعـاوي دينيـة   

كبيرة  ، ومن ثم جلب أعداد"ال شعب لشعب بال أرضأرض ب" وترويج مقولة ، وتاريخية باطلة

   1. من اليهود من مختلف أنحاء العالم، وإحاللهم بدالً من العرب الفلسطينيين

، فلسـطين  إلى اليهود هجرة منذ نشأته في فلسطين على الصهيوني عماروقد اعتمد االست

 والمـذابح  اإلرهـاب  طريق عن العرب كذلك ترحيل ،العربية والممتلكات باألراضي وإغرائهم

 علـى  اليهوديـة  المسـتعمرات  إقامة باإلضافة إلى ،نفوسهم في والرعب الخوف والحروب لبث

  2.فيها اليهود وتوطين المهاجرين الفلسطينية األراضي

                                                 
  .3ص، مرجع سابق، )م2014(، وزارة العمل 1
طبوغرافية المستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية بالنسـبة لمراكـز العمـران    ، )م2002(، عبد العظيم قدورة، مشتهي 2

 .22ص، العدد الثاني، المجلد العاشر، مجلة الجامعة اإلسالمية ،الفلسطيني في محافظة جنين
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  )م1882-2015(في الضفة الغربية  الصهيوني ستعمارلال التطور الزمني 2.2.3

؛ بحيث كـان هـذا   العالقات العربية اليهودية منعطفا مهما في تاريخم 1882عام  يعتبر

 م إلـى عـام  1882وخالل الفترة من عام . في فلسطين الصهيوني المنظم االستعماربداية العام 

بالتوجـه   م بدأت حركات المهاجرين اليهود من روسيا ورومانيا المتمثلة بأحباء صهيون1904

وتسمى هذه المرحلة مـن  ، يهودية وذلك وفق أسلوبهم السياسي مستعمراتإلى فلسطين وإقامة 

وقد حاولت الحركة في بدايـة نشـاطها    1".الهجرة األولى" التاريخ الصهيوني االستيطاني باسم

االستعماري في فلسطين في فترة الحكم العثماني أن تحصل على ارض مرخصـة لالسـتيطان   

. هاا اليهودية االستيطانية فيلسلطان العثماني النوايوذلك إلدراك ا تنجحغير أن جهودها لم  ،فيها

 ،تنظيم الهجرة إلـى فلسـطين   علىلت فيما بعد مع جمعيات صهيونية إال أن أحباء صهيون عم

 2،"بالصـهيونية العمليـة  "  سميتبذلك وإنشاء القرى الزراعية واستيطان المدن بشكل مخطط و

م برئاسة تيـودور  1897وذلك حتى إنشاء الحركة الصهيونية وانعقاد مؤتمر بال بسويسرا عام 

  3.هرتزل الذي أنقذ الحركة الصهيونية من حالة التبعثر وعدم التنظيم

وبعـدها  ، 1882عام " ريشون لتسيون" وفي هذه المرحلة أقيمت القرية الزراعية األولى

، زخـرون يعقـوب  ، هيـاردن  مستعمرة مشمار، ح تكفايتي كمستعمرة أخرىت عمراأقيمت مست

كما بدأ االستيطان اليهودي خارج نطاق المـدن األربعـة التـي    . الخضيرة وميتوال، ريحوفوت

وفي نهاية هذه الفترة وصل عـدد   4 .طبريةو صفد، الخليل، القدس وهي سكنتها األقلية اليهودية

ـ  139230لكون ويم امستعمر 38130سكان المستعمرات اليهودية إلى  مـن األراضـي    ادونم

  5.الفلسطينية

                                                 
  .101ص، مرجع سابق، صبري، سجري 1
، مؤسسة الدراسات الفلسـطينية  ،)م1700-1918(تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني ، )م1999(، عادل، مناع 2

 .232ص، طبعة أولى، بيروت
  .28ص،  10ط، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،تاريخ فلسطين الحديث، )م1985(، عبد الوهاب، الكيالي 3
كتاب ، منشورات مشاعل للصحافة والدراسات، فلسطين الواقع ما وراء األساطير/إسرائيل، )م2000(، سليمان، ناطور 4

  .191ص، فلسطين، رام اهللا، موريس سترون_مترجم لميخائيل هرسيغور
  .134ص، مرجع سابق، صبري، جريس 5
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من ابرز قادتها دافيد بن  والتي يعد) م1905-1914(أما في فترة الهجرة اليهودية الثانية 

اللذان فرضا على المزارع اليهودي مقاطعة األيدي العاملة العربيـة  وغوريون واسحق بن زفي 

منظمات يهودية إرهابيـة وذلـك بعـد    وطرد حراس المزارع من الشركس والبدو ليقيموا فيها 

واتسمت هذه الهجرة بأنها أكثر تنظيما واستمرارية من الهجرة األولى . 1م1897مؤتمر بال عام 

ـ   .مستعمرة 40مستعمرة ليصبح عدد المستعمرات آنذاك  15نشىء فيها أوقد  أول  ئتكمـا أنش

   2."تل أبيب"مدينة يهودية في فلسطين وهي مدينة 

 بدعم الصهيونية الحركة أخذت، )م1917-1948(البريطاني لفلسطين  حتاللفي فترة االو

 التوسع الجغرافي لتحقيق وذلك المستعمرات االنتداب البريطاني بإنشاء سلطات من كاملين وتأييد

وقد مكنت بريطانيا اليهود من االستيالء على مساحات 3 .ياليهود الوجود وترسيخ غرافيووالديم

 181كما أعطى قرار األمم المتحـدة  . إلقامة المستعمرات عليها ألف دونم 380تقدر بمليون و

، بينما أعطى العرب %54اليهود نحو  1947نوفمبر  29بتقسيم فلسطين والصادر في القاضي 

  .من أرض فلسطين% 1، وجعل منطقة القدس منطقة تحت إشراف دولي على %45نحو 

من أرض % 78دية من احتالل نحو تمكنت القوات اليهو 1948وخالل حرب فلسطين 

وبنى اليهود مستعمرات جديدة . فلسطين، ولم يبقى من فلسطين سوى الضفة الغربية وقطاع غزة

  . م1948المحتلة سنة  يضافي األر

ثم عمـل   تمكن االحتالل اإلسرائيلي من السيطرة على باقي فلسطين، 1967عام وفي 

وواصل  وقد، على االنسحاب التدريجي من أراضي الضفة الغربية إلى حدود األراضي المحتلة

 تأسـيس  منحنـى  رصـد  ويمكن. متمايزة فتراتوذلك على  سياسته االستيطانية فيهافيما بعد 

مـن خـالل    م2015حتى عام م 1967ابتدءا من عام  في الضفة الغربية الرسمية المستعمرات

  : دة مراحل وهيحصرها في ع

                                                 
 .33ص، مرجع سابق، عبد الوهاب، الكيالي 1
 .252ص،  مرجع سابق، عادل، مناع 2
  .21ص ، مرجع سابق، عبد العظيم قدورة ، يمشته 3
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 وتركـزت  انتقائيـة،  بصـورة  المسـتعمرات  تأسيس فيها تم: (1967-1976) األولى المرحلة

 39 المرحلـة  هـذه  فـي  تأسس ولقد .آلون خطة من بوحي وذلك والغور القدس في المستعمرات

 وتراوحت .مستعمرات في قطاع غزة 4و  الضفة الغربية في مستعمرة 35 منها رسمية مستعمرة

 ،أدومـيم  معاليه :هذه المستعمرات ومن السنة، في مستعمرات 1-6 بين المستعمرات بناء وتيرة

 نسـبة  وتشـكل  .عتصـيون  كفارو أربع كريات الفرنسية، التلة رمات أشكول، الشرقية، تلبيوت

 .1  الرسمية الكلي للمستعمرات العدد من %23 المرحلة هذه في بنيت التي المستعمرات

 فـي  والتوسع المستعمرات، بناء في طفرة المرحلة هذه شهدت :(1977-1984)  ةالثاني المرحلة

 االسـتعمارية  والمشاريع الخطط من مجموعة التوسع لهذا النظري اإلطار األفقي، وكان انتشارها

 الفلسطينية، المناطق مختلف في االستعمار وقد تم في هذه الفترة2 ،ايمونيم غوش من أهمها خطة

 هـذا  وراء مـن  واالستراتيجي والجغرافي السياسي المنطق إلى االحتكام بالضرورة يتم أن دون

 الضفة الغربية في مستعمرة 93 منها رسمية مستعمرة 102 المرحلة هذه في تأسس وقد .تعماراالس

 السنة، في مستعمرة 6-18 بين المستعمرات بناء وتيرة وتراوحت ،مستعمرات في قطاع غزة 9و 

 كفـار و عمانوئيل موريه، بساجوت، ألون زائيف، جفعات شيلو، أرئيل، :المستعمراتهذه  ومن

 رام محافظـة  فـي  الواقعتـان  روت وكفار مستعمرتي شيالت وضم تأسيس إلى إضافة .أدوميم

 للمستعمرات الكلي من العدد %60 المرحلة هذه في بنيت التي المستعمرات نسبة توتمثل .والبيرة

 .3  الرسمية

 مـا  إلى الكم حيث من االستعمار وتيرة المرحلة هذه في عادت :(1985-1990) الثالثة المرحلة

 وقـد  4.لالسـتعمار  تصل كثيرة أماكن وجود عدم إلى داعائ ذلك يكون وقد األولى، المرحلة يشبه

مستعمرات في  4و بالضفة الغربية مستعمرة 17 منها رسمية مستعمرة 21 المرحلة هذه في تأسس

                                                 
 اإلحصائي التقرير :الفلسطينية األراضي في اإلسرائيلية المستعمرات، )م2003(الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز 1

  .31 ص .فلسطين، اهللا رام ،م2002السنوي
 التقريـر   :الفلسـطينية  األراضـي  فـي  اإلسرائيلية المستعمرات، )م2014(، الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز 2

 .18ص ، فلسطين ،رام اهللا م، 2013السنوي اإلحصائي
  .31-32 ص ،، مرجع سابق)م2003(الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي الجهاز 3
  .18ص، مرجع سابق ،)م (2014،الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز 4
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هـذه   ومـن  السـنة،  فـي  مسـتعمرات  1-5 بين المستعمرات بناء وتيرة وتراوحت ،قطاع غزة

 نسـبة  توتمثل .طمونو عومر بسجات زئيف، بسجات ،شعفاط ريخس عليت، بيتار المستعمرات

  1.ةالرسمي للمستعمرات الكلي من العدد %12 تشكل المرحلة هذه في بنيت التي المستعمرات

 اإلسـرائيليون  أقامها التي "االلتفافية الطرق" مصطلح في هذه المرحلة استخدام وبدأ كما

 األراضـي المحتلـة   ومع ببعض بعضها اإلسرائيلية المستعمرات ربط بهدف الضفة الغربية في

 فـي  أقيمـت  التي تعمراالمست األردن، لخدمة نهر طول على الذي أقيم  90 مثل طريق مباشرة

  .2األردن غور منطقة

 حادة، بصورة المستعمرات تأسيس في التوسع وتيرة انخفضت :)1991-2015( الرابعة المرحلة

للمـرة   وذلـك  جديدة، مستعمرة أي 2000 - 2012 ،1993،1995 ،1992 في األعوام يبنى ولم

 من ضـغوط  رافقها وما السالم مسيرة إلى ذلك ويعود؛ لفلسطين اإلسرائيلي االحتالل منذ األولى

لـدى حكومـة    سياسي استقرار وجود عدم إلى باإلضافة االستعمار، لتجميد إسرائيل على دولية

 تسمين المستعمرات إلى االحتالل سلطات لجأت ذلك عن وللتعويض3 .المرحلة تلك خالل حتاللاال

 إنشاء في البدء ذلك إلى يضافو  .القائمة المستعمرات جديدة ضمن ءأحياإنشاء  أو بالسكان القائمة

سـكان   مـن  %80 ضـم  تـم  وبهـذا  ،م 2002عام من حزيران في شهر والتوسع الضم جدار

 البؤر توسعت بإنشاء أيضا هذه المرحلة نفس و في .الجدار داخل الواقعة المنطقة إلى المستعمرات

-2014وباإلجمال فقد تطور عدد المستعمرات في الضفة الغربية خالل السـنوات  . االستعمارية

  4.مستعمرة 150:1من  م1967

 المركـزي  الجهازبيان صحفي صادر عن  قد ذكرف :)م 2015(أما في المرحلة الحالية 

 فـي فلسـطين أن عـدد المسـتعمرات     اإلسرائيليةالمستعمرات عدد حول الفلسطيني  لإلحصاء

                                                 
 32.ص ،، مرجع سابق)م2003(الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي الجهاز 1
  123 - 124 .ص المنارة، دار ة، مطبعةغز وقطاع الغربية الضفة في اإلسرائيلية المستوطنات أمير، محمد قيطة، 2
  .19ص ، ، مرجع سابق)م (2015،الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز 3
  19.ص، مرجع سابق ،)م (2014الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز 4



م وموزعه في الضـفة   2015عام

  

www.pcbs.gov.ps/Portals،    المسـتعمرات  بيان صـحفي حـول
  م3-11-2016:الدخول للموقع

 في الضفة الغربية وعدد من المؤسسات

تتناول أرقام مختلفة عن عدد المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية؛ ويعـود ذلـك إلـى    

إلحصاء الفلسـطيني  المركزي لجهاز 

وهي كمـا تـم    والتي يعتمدها أيضا الجهاز المركزي لإلحصاء اإلسرائيلي

ـ ، شخص أو أكثر 20  إدارة  اله

ولذلك فإن  1 ،رسميا اتم إقرار تأسيسه

التقرير اإلحصائي السـنوي  –المستعمرات اإلسرائيلية في فلسطين 
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عاممستعمرة في نهاية  150في الضفة الغربية قد بلغ 

  :الغربية على النحو التالي

  م2015عدد المستعمرات اإلسرائيلية حسب المحافظة لعام 

www.pcbs.gov.ps/Portals، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

الدخول للموقعيوم ، م 16-10-2016تاريخ اإلصدار ، م2015لعام  اإلسرائيلية في فلسطين

وعدد من المؤسسات حكوميةمع اإلشارة إلى أن هنالك عدة مصادر 

تتناول أرقام مختلفة عن عدد المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية؛ ويعـود ذلـك إلـى    

جهاز الفعلى سبيل المثال يعتمد ، اختالف المعايير التي تعتمدها

والتي يعتمدها أيضا الجهاز المركزي لإلحصاء اإلسرائيلي على أربعة معايير

 يسكنها " ذكرها في الفصل األول في تعريف المستعمرة هو أن

تم إقرار تأسيسه وقد مع الحدود الرسمية لتجمع أخر مشمولة
                                         

المستعمرات اإلسرائيلية في فلسطين ،  )2015(، الفلسطيني  لإلحصاء المركزي

  39ص، مرجع سابق
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في الضفة الغربية قد بلغ  اإلسرائيلية

الغربية على النحو التالي

عدد المستعمرات اإلسرائيلية حسب المحافظة لعام ) 1( شكل

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
اإلسرائيلية في فلسطين

مع اإلشارة إلى أن هنالك عدة مصادر 

تتناول أرقام مختلفة عن عدد المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية؛ ويعـود ذلـك إلـى    

اختالف المعايير التي تعتمدها

على أربعة معايير

ذكرها في الفصل األول في تعريف المستعمرة هو أن

مشمولة تليس، ذاتية
                                                

المركزي الجهاز 1
مرجع سابق، ) 2014(

3
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 اإلحصـاء يذكر جهاز  فمثال، عن الجهاز المركزي تتعارض مع الواقع الصادرة األرقامبعض 

مستعمرات في محافظة طوباس متجاهلة احتسـاب مسـتعمرة    7المركزي الفلسطيني انه يوجد 

ها على أراضي قرية على الرغم من وجودوذلك ، بسبب عدم اشتمالها على جميع المعاييرشيال 

ة كمسـتعمرة  الشـمالي  واألغـوار محافظة طوبـاس   تحتسبهاأيضا ، والمضارب البدويةالمالح 

ومـن خـالل    مشاهدتها ميـدانيا  باإلضافة إلى إمكانية، عسكرية مقامة على أراضي المحافظة

  .  الصورة الجوية للمحافظة

  في الضفة الغربية اإلسرائيلية افي للمستعمراتالتوزيع الجغر 3.3

عدد المستعمرات في الضفة الغربيـة لعـام   الفلسطيني  لإلحصاء المركزي الجهازيقدر 

 في أربعة قطاعـات  لغربيةمستعمره بحيث تتوزع في كافة أنحاء الضفة ا 146 م بحوالي2014

القطـاع  ، الجبلـي  القطاع، )الميت البحر وشاطئ األردن غور( يالشرق القطاع: تتمثل ب والتي

  :ىدوفيما يلي توضيح لكل قطاع على ح .القدس الغربي وقطاع موتروبولين

 فـي  معظمهم ،م 2002 حتى عام اتعمرمس 5400 حوالي المنطقة هذه سكن :الشرقي القطاع 1.

 المجـالس  نفـوذ  تحـت  القطاع بقية منطقة وتقع أريحا، جيب صغيرة باستثناء وقرى كيبوتسات

 لوجـود  ونتيجـة  .دونم مليون 1.2 من تضم أكثر والتي مجيلوت، و هيردين عربوت: اإلقليمية

 عـام،  بشكل االقتصادي التطور إمكانيات تقليص هذه األراضي، عملت على علىعمرات المست

 مصـدرين  مـن  وحرمانهم الفلسطينيين بسبب سلب خاص للفلسطينيين بشكل والتطور الزراعي

 بيانـات  حسب مستعمرة 28 القطاع هذا ويضم.1 والماء األرض :وهما التطوير من أجل مهمين

 من % 1.1 ويمثلون مستعمراً، 6397 القطاع هذا المستعمرين في عدد وبلغ، م 2014 عام نهاية

  .2 الضفة الغربية في المستعمرين مجموع

                                                 
 تقريـر ،  www.btselem.org/arabic، )بيتسليم(المحتلة  األراضي في اإلنسان لحقوق اإلسرائيلي المعلومات مركز 1

  .م25-7-2015:تاريخ الدخول ،الغربية بالضفة اإلسرائيلية الجغرافي للمستعمرات التحليل"بعنوان
   27 ص ،مرجع سابق ،م2015، الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز 2
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 معظـم  بنـاء  تم وقد. الغربية الضفة تقطع التي الجبال سلسلة قمم ويتمثل في: الجبلي القطاع 2.

عمرات المست هذه من جزء وينتشر .ايمونيم غوش منظمة من في هذا القطاع بمبادرة تعمراتالمس

 يصل الذي الرئيسي المواصالت الذي يعد محور ، 60طول شارع على ممتدة سلسلة، شكل على

بفـرض   اإلسرائيلي الجيش يقوم المنطقة هذه في المستعمرين أمن ولتأمين .بجنوبها شمال الضفة

 المدني للمدن التطور باإلضافة لعرقلة .المحور هذا على للفلسطينيين التنقل حرية ليحد صعبة قيود

 ويضم 1.ننابلس وجني اهللا، رام الخليل، وهي الجبل قطاع طول على الموجودة الكبيرة الفلسطينية

 51691 المستعمرين فيه بلـغ  وعدد، م2014 عام نهاية بيانات حسب مستعمرة 28 القطاع هذا

  .2  ةالغربي الضفة في المستعمرين مجموع من% 8.6 يمثلونو مستعمراً،

 من عرضها مساحة على )الشمالية والجنوبية( الغربية التالل قطاع يمتد :الغربية التالل قطاع 3.

 خـط الهدنـة   لمحو من بناء المستعمرات في هذا القطاع فت حكومة االحتاللوهد .كم 10 - 20

المحتلـة   األراضي في الرئيسية والمدن المستعمرات عمراني بين تواصل وخلق) الخط األخضر(

 سـلبا علـى إمكانيـة    عمراتلذا فقد أثرت هذه المست. التجمعات الفلسطينية بين التواصل ومنع

. 3 من حولهـا  األراضي مصادرة بسبب ؛الفلسطينية للبلدات والقرى المدني واالقتصادي التطوير

عـدد   بلـغ قـد  و، م2014 عـام  نهايـة  بيانات حسب مستعمرة 53 الغربية التالل قطاع ويضم

 فـي  مجموع المسـتعمرين  من% 30.5 يمثلون مستعمراً 182899 القطاع هذا في ستعمرينالم

  4 .الغربية الضفة

أعلـن   والتي المنطقة في بناءها تم التي تعمراتالمس هذا القطاع يتضمن :القدس موتروبولين 4.

 تخضـع  التي عمراتالمست أيضا باألحياء وتضم تسمى باتت المستعمرات وهذه مدينة إلى ضمها

 فـي  عمراتالمسـت  لبناء واسعة أراضي مصادرة على االحتالل وعمل .وضواحيها القدس لنفوذ

                                                 
الجغرافـي   التحليـل "بعنـوان  تقريـر ، )بيتسـليم (المحتلـة   األراضي في لحقوق اإلنسان اإلسرائيلي المعلومات مركز 1

  . مرجع سابق ،"الغربية بالضفة اإلسرائيلية للمستعمرات
 27 .ص ،، مرجع سابقم 2015 ،الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز 2
الجغرافـي   التحليـل "بعنـوان   ، تقريـر )بيتسـليم (المحتلة  األراضي في اإلنسان لحقوق اإلسرائيلي المعلومات مركز 3

  .مرجع سابق، "الغربية بالضفة اإلسرائيلية للمستعمرات
  28 .ص ،، مرجع سابقم 2015 ،الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز 4
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 لحم لبيت المدني التطور ومنع الموتروبولين شرقي عمراتالمست نفوذ مناطق وفصل ،القدس شرق

 ويضم .1حولها الفلسطينية البلدات بقية عن وفصلها أيضا " عتصيون غوش" تعمراتمس لوجود

 مسـتعمراً،  358914 م ويعيش فيها2014 عام بيانات حسب مستعمرة 37 الكبرى القدس قطاع

  2 .الغربية الضفة في المستعمرين مجموع من %59.8 يمثلون

                                                 
 تقريـر ،  www.btselem.org/arabic،)بيتسـليم (المحتلة األراضي في اإلنسان لحقوق اإلسرائيلي المعلومات مركز 1

  .، مرجع سابق"الغربية بالضفة اإلسرائيلية الجغرافي للمستعمرات التحليل "بعنوان
  .31 ص ،مرجع سابق، )م (2015 ،الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز 2
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  .التوزيع الجغرافي للمستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية: )7(خريطة 

  م2014لعام  أريجباالعتماد على بيانات مؤسسة  ةالباحث إعداد

  



57 

  واألغوار الشمالية اإلسرائيلي في محافظة طوباسستعمار اال 4.3

من المناطق ذات أهمية إستراتيجية في الضفة  واألغوار الشمالية تعتبر محافظة طوباس

بحيث قام ببناء المستعمرات ومعسكرات التدريب ، اإلسرائيلي الغربية والتي جعلها هدفا لالحتالل

، أراضيها وذلك بعد مصادرته لألراضي والثـروات فيهـا  وكذلك إنشاء الجدار العنصري على 

والتي تسعى في المجمل إلى تحقيق هدف ضم ، معتمدا على سياسة ممنهجة ومخططات مدروسة

 حمايـة حـدودها   إلى باإلضافة، المنطقة الغورية منها إلضافتها ألراضيها التي استولت عليها

  :مة على أرض محافظة طوباس من حيثوفيما يلي توضيح لهذه المستعمرات المقا. الشرقية

  واألغوار الشماليةالتوزيع الجغرافي للمستعمرات في محافظة طوباس  1.4.3

م بإنشاء المستعمرات في األغـوار ومـن ضـمنها    1967قام االحتالل اإلسرائيلي بعد 

مـن   التي صادرهافأنشأ ثمانية مستعمرات على األراضي . محافظة طوباس واألغوار الشمالية

الحكومـة   أقرتـه  تعماريمشروع اسوالتي هي  خطة آلون االستعماريةوذلك تطبيقا لالمحافظة 

م كإسترتيجية أمنية دفاعية على طول الحدود مـع األردن وحـول   1967اإلسرائيلية في تموز 

عن طريق بنـاء المسـتعمرات   وذلك ، وجنوب قطاع غزه كخط دفاع أولمحيط الضفة الغربية 

ويتمثل بالمستعمرات  ،كم داخل أراضي الضفة 15-20ى طول تلك الحدود بعمق اإلسرائيلية عل

   1.الموجودة في غور األردن وجنوب قطاع غزة

يرتبط مع مدينة أريحا ، شمالي: قسمين إلىوبحسب المشروع فإن الضفة الغربية ستقع 

يشمل المراكز جنوبي بحيث والجزء اآلخر ، بشريط ضيق ينتهي بجسر يصله مع الضفة الغربية

، على جميع األراضي المحيطة به من جميع الجهاتاالحتالل اإلسرائيلي سيطر يبينما ، السكنية

التوزيـع  ويمكـن مالحظـة    2.ويرتبط القسمين معا بطريق تقع في مجال السيطرة اإلسرائيلية

                                                 
_ "وتحليل  أرقام"في الضفة الغربية وقطاع غزة  اإلسرائيليةمسح المستعمرات ، )م1995(  ،المركز الجغرافي الوطني 1

  13ص، فلسطين ،_تقرير أولي 
الجمعيـة  ، وهدم المبـاني فـي الضـفة الغربيـة     اإلسرائيليةسياسة التخطيط ، )م1989(، راسم محي الدين، خمايسي2

 8ص. فلسطين، القدس، أولىطبعه ، للشؤون الدولية األكاديميةالفلسطينية 
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ستعمارية لون االآمن خالل الخريطة التالية التي توضح خطة الجغرافي للمستعمرات اإلسرائيلية 

 .واألغوار الشمالية في محافظة طوباس

  

لـون  آضـمن خطـة    واألغـوار الشـمالية   في محافظة طوباس اإلسرائيليةموقع المستعمرات : )8(خريطة 
  .االستعمارية

  م2014لعام  أريجباالعتماد على بيانات مؤسسة  ةالباحث إعداد



59 

الشمالية وفق إستراتيجية  وتتوزع المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة طوباس واألغوار

  :أمنية إسرائيلية محددة بحيث أقيمت هذه المستعمرات كخطوط متوازية على محورين وهما

 عمرتيوال شـمال الغـور، ومسـت   يخم تعمرةوتبدأ بمس :الموازية لنهر األردن عمراتالمست 1.

على الخط المـوازي   عمراتهذه المست وتقع .حمدات وروتم ثم شيال ومستعمرةوال يخموت مشد

  .كم 5-10لنهر األردن، وال تبعد عنه أكثر من 

الظهيـر الداعمـة لهـذا الخـط، وهـي       عمراتيشمل مسـت  :خط مستعمرات الشفاغورية 2.

   .بقعوت و روعيتعمرتي مسوهما طوباس؛  بالالتي تعلو المنحدرات الشرقية لجعمرات المست

بحيـث   أمنية، وخطوط دفاع متقدمة حواجز عماريةهذه الخطوط الطولية االستوتشكل 

يحمـي الخـط   : على منطقة الحدود الشرقية مع نهر األردن، والخط الثاني: يسيطر الخط األول

  1 .الظهير عمراتاألول بمست

                                                 
، طوباس واألغوار الشمالية االستيطان في محافظة، www.wafainfo.psا_، وفا_مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 1

  28-12-2015تاريخ دخول الموقع 
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  .واألغوار الشمالية التوزيع الجغرافي للمستعمرات في محافظة طوباس ):9(خريطة 

  م2014التطبيقية لعام  لألبحاث أريجالباحثة باالعتماد على بيانات مؤسسه  إعداد: المصدر

  واألغوار الشمالية لمحه عامه عن المستعمرات في محافظة طوباس 2.4.3

واألغوار الشمالية ثمانية مستعمرات وذلك على فترات مختلفة  محافظة طوباسانشأ في 

من خـالل الجـدول   وذلك هذه المستعمرات عن  يما يلي بعض البياناتوف، وفي مواقع مختلفة

  : التالي
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  الشمالية واألغوارمستعمرات محافظة طوباس ): 11(جدول 

  المستعمرة
  المكان

1  

سنة 

  النشأة
2  

المجلس 

  اإلقليمي
3  

  الحزب
4  

  التصنيف
5  

حة المسا

دونم 

  )م(2014
6  

عدد 

السكان 

  )م(2014
7  

االرتفاع 

عن سطح 

  البحر

  8 )م(

 1968  الفارسية  ميخوال
أرفوت 
  هياردين

حزب 
  العمل

  -180(  443  320  مدنية

شدموت 
  ميخوال

  1978  الفارسية
أرفوت 
  هياردين

حزب 
  المفدال

  155-(  570  363  مدنية

بترونوت 
  شيال

  _______  1983  حمصة
حزب 
  الليكود

  - 200  _____  107  عسكرية

  1984  الفارسية  روتم
أرفوت 
  هياردين

حزب 
  الليكود

  -50  156  65  مدنية

  1979  حمصة  حمدات
أرفوت 
  هياردين

حزب 
  الليكود

  150  178  300  مدنية

  مسكيوت
واد 
  المالح

1987  
أرفوت 
  هياردين

  -50  187  413  مدنية  االئتالف

  1978  حمصة  روعي
أرفوت 
  هياردين

حزب 
  الليكود

  30  142  1120  مدنية

  1972  طمون  بقعوت
أرفوت 
  هياردين

حزب 
  العمل

  75  169  1300  مدنية

لمستعمرات اإلسرائيلية في محافظـة طوبـاس واألغـوار    عامه عن المحه وفيما يلي 

  الشمالية

                                                 
-9-2015بتـاريخ   مقابلة شخصية، مسؤول ملف االستيطان في محافظة طوباس واألغوار الشمالية، معتز، بشارات 1

 .م28
  .فلسطين ،رام اهللا، بيانات غير منشورة، وحدة نظم المعلومات الجغرافية، م2015، هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 2
، مرجـع سـابق  ، الفلسطينية األراضي في اإلسرائيلية المستعمرات، )م2013(، الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز 3

 .25ص
  .مرجع سابق، وحدة نظم المعلومات الجغرافية، هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 4
 .مقابلة شخصية، مرجع سابق، معتز، بشارات 5
  .مرجع سابق، وحدة نظم المعلومات الجغرافية، هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 6
  .سابقالمرجع ال 7
  .سابقالمرجع ال 8
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  )وادي األردن(مرات محور األغوار مستع •

على أراضـي   1م6-2-1968 تاريخ أقيمت المستعمرة في: )Mechola( مستعمرة ميخوال 1.

  . 2بإشراف حزب العملووذلك  بردال وعين البيضا ةقري

م 1969أول مستعمرة زراعية تعاونية في األغوار أي ناحال حتى عام  وتعتبر ميخوال

أكبر واخطر مستعمرة في المنطقة؛ حيث تسـيطر علـى مـا    كما أنها  3.ثم حولت إلى موشاف

فقد عملت في بداية نشأتها على حفر بئر ارتوازي قرب بـردال  ، من مياه األغوار% 60يقارب 

ونتيجة لحفر هذا البئر قد جفت العديـد  ، نسبة لحقوق المياهوالذي هو مخالف للقوانين الدولية بال

النهوض ، وبالمقابل. مما يهدد مستقبل مياه المزارعين العرب في المنطقة، من اآلبار في المنطقة

بزراعة اإلسرائيليين من الذرة والموز والبطيخ والشمام وأنـواع مختلفـة مـن الخضـراوات     

   4 .ألغراض التصديروالحمضيات والتي تزرعها المستعمرة 

وذلـك علـى حسـاب    للمستعمرة تسعى سلطات االحتالل إلى التوسعة المستمرة كما و

ـ  6400 نحو م1977فقد كانت مساحة المستعمرة في عام . في الفارسيه أراضي األهالي  ادونم

 ومن عين البيضا  ،ادونم 3800 بردال صودر من  ( بردال وعين البيضا اراضي من صودرت

 8م إلى ما يزيد عـن  2011بينما وصلت مساحتها مع األراضي المصادرة لعام  5.)ادونم2600

ـ  320في حين تبلغ مساحتها بحدودها اإلدارية فقط قرابـة  ، 6دونم آالف وذلـك لعـام    ادونم

الشمالية طراف األوحاليا تتوسع المستعمرة من خالل بناء وحدات سكنية جديدة على . 7م2014

   .الغربية للمستعمرة

                                                 
جمعيـة   ،1967-1977المستوطنات اإلسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة ، )م1978(، مهدي، عبد الهادي 1

 .85ص، فلسطين، القدس، طبعه أولى، الملتقى الفكري العربي
  .فلسطين، بيانات غير منشورة، م2014، وحدة نظم المعلومات الجغرافية، مؤسسه أريج لألبحاث التطبيقية 2
  .85ص، مرجع سابق، مهدي، عبد الهادي 3
 .مقابلة شخصية، مرجع سابق، معتز، بشارات 4
 .85ص، جع سابقمر، مهدي، عبد الهادي 5
  .مرجع سابق، وحدة نظم المعلومات الجغرافية، هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 6
  .م2015، صورة جوية من الحكم المحلي بمحافظة طوباس، حساب الباحثة  7
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  .التوسع العمراني في مستعمرة ميخوال :)1(صورة 

  م2015-12-3بتاريخ ، المسح الميداني: المصدر

أخذت المستعمرة بالنمو الديموغرافي؛ فقد كان عدد سكانها في عـام  ، ومن جانب آخر

واسـتمر   1.مسـتعمرا  306م إلى 2000وارتفع عددهم ليصل في عام ، مستعمرا 283م 1997

حيث يعـيش فـي المسـتعمرة    2.مستعمرا 443بلغ عددهم م 2014ليصل عام  باالزديادعددهم 

كما ، عائلة ويحصلون على امتيازات كبيرة من حكومة االحتالل 120ما يقارب _ م2015_حاليا

ب اسـتقط كـذلك ا و االسـتقرار فيهـا   لتشجيع المستعمرين علىتوفر لهم الخدمات الضرورية 

  3.مستعمرين جدد

نشأت فكرة إقامتهـا لـدى مجموعـة مـن      :)SHedmout Mechola(شدموت ميخوال  2.

لذا ، ين كانوا يقيمون في مستعمرة ميخوال وال يؤيدون االستيطان في مستعمرة عماليةعمرالمست

فـي  ميخوال إلى مستعمرتين  ئةاتخذ قرار تجزقد و ."ميخوال ب" مأقاموا مستعمرة زراعية باس

من عـين  على األراضي المصادرة  م7-2-1979 فيوأقيمت كناحال . م20-12-1978   تاريخ
                                                 

1 www.poica.orgs ، يـوم  ، لالستيالء على األراضـي الفلسـطينية  السياسة المائية اإلسرائيلية في األغوار كوسيلة
  .22-10-2015الدخول للموقع 

  .مرجع سابق، وحدة نظم المعلومات الجغرافية، هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 2
  .مقابلة شخصية، مرجع سابق، معتز، بشارات 3
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من و .اصدر قرار رسمي بإقامتها م19-4-1983وفي ،أريحا -وذلك على طريق بيسانلبيضا ا

تحولت المستعمرة إلى مستعمرة مدنية من نوع موشاف تعاوني تحمل اسم شدموت ميخـوال  ثم 

   1.لتابعة لحزب المفدالتتبع لحركة هبوعيل همزراحي ا وأصبحت ،م 17-1-1984وذلك بتاريخ

أمـا  ، وقد عمل سكان المستعمرة في بداية نشأتها في معمل للبراميل ومزرعة دواجـن 

بالتطور الزراعـي علـى   ومن ثم أخذت المستعمرة  2.خارجها فعملوا في مزارع للخضراوات

فأصبحت تشتهر بزراعة الحمضيات ، األراضي المصادرة لصالح المستعمرة وذلك بغية التجارة

   3.والخضراوات بأنواعها المختلفة

وتسعى مستعمرة شدموت ميخوال كغيرها من المستعمرات في المنطقة إلـى التوسـعة   

المستمرة في مساحتها وذلك على حساب أراضي أهالي المنطقة؛ وذلك بنـاء علـى طبيعتهـا    

نهج التوسـع علـى حسـاب أراضـي     تتخذ المستعمرة حيث الزراعية والمدنية،  ستعماريةاال

حتى السياج والسور الذي يحيط بهـا  م وذلك 2014عام وصلت مساحتها الكلية لفقد ، المواطنين

ـ  156فيما تبلغ مساحة مسطح البناء فيها حوالي  ،ادونم 363حوالي  وبالتـالي يكـون    ،ادونم

ير مستغلة من قبـل  مجموع مساحة األراضي الخالية من البناء والمطوقة بالسياج والسور والغ

على التمدد  المستعمرةتعمل والتي  اتدونم 207سياج الوالتي تقع بين مسطح البناء و المستعمرة

  4.بها بالتدريج

في عـام  قاطنيها  فكان عدد. وقد رافق هذه التوسعات تطورا في أعداد المستعمرين فيها

اخـذ   من ثمو .مستعمرا 399 ليبلغ عددهمم 2000في عام  واوازداد 5،مستعمرا 297 م1996

                                                 
مؤسسـة  ، م 1986، م1977-1984االستعمار االستيطاني للمناطق العربية المحتلة خالل عهد الليكـود ، خالد، عايد 1

 .174ص، فلسطين، طبعة أولى، الدراسات الفلسطينية
  .174ص، مرجع سابق، خالد، عايد 2
  .مقابلة شخصية، مرجع سابق، معتز، بشارات 3
، االستيطان في محافظة طوباس واألغوار الشمالية، www.wafainfo.psا_، وفا_مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 4

  .مرجع سابق
  .20ص، مرجع سابق، محمد، قيطة 5
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في  مستعمرا 570 إلى من ثمو ،امستعمر 508م إلى 2011ليصل عام  المستمر عددهم باالزدياد

  1 .م2014عام 

م 1983أنشأت مستعمرة بترونوت شيال فـي عـام    :)Bitronot shella(بيترونوت شيال  3.

وذلك علـى محـور وادي األردن وبـدعم مـن الهيئـة       2،على أساس أنها مستعمرة عسكرية

   3.االستيطانية لحزب الليكود

كنقطة مراقبـة للحـدود   فقد أنشأت ؛ من المستعمرات الحدودية بيترونوت شيالوتعتبر 

، ض معسكر أردني كان يحوي عشر غرفعلى أنقاالمستعمرة أقيمت وقد . الشرقية مع األردن

 30-40من حينئدن  هاسكنو ،للخيول واصطبلومطعم ومحطة وقود  ثالث كرفانات أضيف إليها

م 2014لعام الكلية  تهامساح تبلغبينما  .دونما 44على  في بداية تأسيسها سيطرتوقد . مجندا

، وبالتالي يكون مجموع ادونم 37فيما تبلغ مساحة مسطح البناء فيها حوالي  ،ادونم 107 حوالي

 المستعمرةناء والمطوقة بالسياج والسور والغير مستغلة من قبل مساحة األراضي الخالية من الب

على على التمدد  المستعمرةتعمل والتي  ادونم 70 المستعمرةوالتي تقع بين مسطح البناء وسياج 

هم وذلـك  عـن عـدد  أما عن عدد قاطنيها فال يتوفر بيانات  4.بالتدريج راضي األهاليأحساب 

  5. لدواعي عسكرية وأمنية

بدعم من الهيئـة االسـتيطانية لحـزب    المستعمرة أقيمت  :)Hemadat(مستعمرة حمدات  4.

والتي قد استولت عليها السلطات  م على أراضي تابعة لطوباس2-10-1979وذلك في  6الليكود

تقـرر إنشـاؤها    14-2-1982 وفـي . كناحال المستعمرةأمنية فأنشأت فيها  بحجهاإلسرائيلية 

قد عمل أفرادها في بداية نشأتها في الرعي وفي معمل للبراميل ومزرعـة  و .كمستعمرة تعاونية

                                                 
 .مرجع سابق، وحدة نظم المعلومات الجغرافية، هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 1
 19-20.ص، مرجع سابق، محمد، قيطة 2
  .مرجع سابق،  وحدة نظم المعلومات الجغرافية، مؤسسه أريج لألبحاث التطبيقية 3
، االستيطان في محافظة طوباس واألغوار الشمالية، www.wafainfo.psا_، وفا_مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 4

  .مرجع سابق
 .مرجع سابق، مقابلة شخصية، معتز، بشارات 5
  .مرجع سابق، وحدة نظم المعلومات الجغرافية، مؤسسه أريج لألبحاث التطبيقية 6
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. دواجن وعملوا خارجها في موشاف بقعوت وفي أعمال زراعية على ضفة نهر األردن الغربية

ومن ثم أخذت بالتطور واالزدهار؛ فقد خطط األساس االقتصادي للمستعمرة لتقوم على الزراعة 

وعملوا في تربية  ،لأللعاب ومحل خياطة ومعمل للحلي اصغير الانشأ أفرادها معمو. والصناعة

م تقرر تحويل المستعمرة إلى مستعمرة مدنية وتـم  1983وفي أواخر عام  .الحيوانات والدواجن

   1.ينعمرإسكانها بالمست

زراعة الورود والخضراوات بأنواعهـا المختلفـة   ك بالزراعةحاليا  مستعمرةالوتشتهر 

محافظـة  ال الموجودة على أراضـي  مستعمراتالكغيرها من تسعى و. 2 وذلك بغرض التجارة

 142 ب م1996مساحة المستعمرة في عـام   تفقد قدر. بالتوسع على حساب أراضي األهالي

فقـط بـدون    اإلداريـة م وفق حدودها 2014وتوسعت المستعمرة لتصل مساحتها لعام  3،ادونم

 كما تطور عدد سكانها بشـكل  4. دونم 300 ما يزيد عناألراضي المصادرة لصالح المستعمرة 

ليصل عـددهم  م 2014عام ازدادوا و ،5امستعمر 160م 2009عام  في همفقد كان عدد، مستمر

  6 .مستعمرا 178 إلى

، م12-11-1984فـي   للمستعمرةأحتفل بوضع حجر األساس  ):Rotem(مستعمرة روتم  5.

هذه المستعمرة ما هو إال تعبيـر عـن    وشارك في االحتفال يتسحاق رابين والذي قال أن إقامة

 7.عودة شعب إسرائيل إلى ارض إسرائيل وضرب جذوره فيها لكي ال يتم اقتالعه منهـا أبـدا  

وقد أنشأت المستعمرة على الجبال الشرقية فـي منطقـة   . 8ويدعم هذه المستعمرة حزب الليكود

                                                 
  .164-165ص، مرجع سابق، خالد، عايد 1
  .شخصيةمقابلة ، مرجع سابق، معتز، بشارات 2
 .19-20ص، مرجع سابق، محمد، قيطة 3
  .مرجع سابق، م2015 ،صورة جوية من الحكم المحلي بمحافظة طوباس، حساب الباحثة 4
 .8ص، مرجع سابق، جاد وآخرون، اسحق 5
  .مرجع سابق،  وحدة نظم المعلومات الجغرافية، هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 6
  .238ص، مرجع سابق، خالد، عايد 7
 .مرجع سابق، وحدة نظم المعلومات الجغرافية، مؤسسه أريج لألبحاث التطبيقية 8
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لتي ما لبثت أن تحولت إلى وا قاعدة عسكريةكالمالح والتي تطل على األردن ومنطقة الشريعة، 

  . 1 زراعية مستعمرة

وتسعى المستعمرة في السنوات األخيرة إلى االستيالء على أراضي الفلسطينيين من اجل 

وأضاف إليها االحتالل . ادونم 500حوالي م 2010فقد كان مساحة المستعمرة في عام ، التوسعة

صادرها بغيـر وجهـه حـق مـن     والتي ، م تسع دونمات تقع في محيط المستعمرة2011عام 

تابعـة للكنيسـة   " وقفيـة "  أصحابها الفلسطينيين، مع أن هذه األراضـي تصـنف كأراضـي   

كما نشط المستعمرون  .والسواد األعظم ويعمل فيها مزارعين من منطقة عين البيضا الكاثوليكية

ة مـن  مساحات جديدة في محيط المستعمرة من الجهة الغربية واخذ األراضي عنـو  في تسييج

بغراس الزيتون وأضيفت هذه األراضـي إلـى    وهي مزروعة" خلة حمد" أصحابها في منطقة 

وحاليا تسعى المستعمرة لبناء وحدات سكنية وبركسات خارج حـدود المسـتعمرة    2.المستعمرة

  ).2(كما يظهر في الصورة التالية رقم . لتزيد من مساحة األراضي التي تسيطر عليها

  

  .البناء خارج حدود مستعمرة روتمتوسع : )2(صورة 

  م2015-12-3بتاريخ ، المسح الميداني: المصدر

                                                 
1 www.poica.org ،يوم دخول الموقـع   ،أعمال توسعة تشهدها مستعمرتي روتم ومسكيوت في قلب األغوار الشمالية

 م 2015-9-28
  . سابقالمرجع ال 2
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 وارتفع ،1مستعمر 100م 2008وتتميز المستعمرة بقلة سكانها واللذين قدر عددهم لعام 

 156 بنحوعددهم ليقدر م 2014عام  واوازداد ،2مستعمرا 131 ليصل إلىم 2013عام عددهم 

قبـل   منلهم  الممنوحة الكثيرةمتيازات الا إلى؛ ويعود ارتفاع عدد قاطنين المستعمرة 3مستعمرا

   4. حيث األراضي الزراعية والسكن والبنية التحتية والخدمات وغيرها سلطات االحتالل من

م بدعم من االئـتالف  1987أنشأت المستعمرة في عام  :)Maskiyot( مستعمرة مسكيوت 6.

شرق واد المالح على أراضي الطبقة وبيوض فـي  وذلك في  ،6كمستعمرة جماعية 5اإلسرائيلي

على تلة مرتفعة وغير مكشوفة؛ بهدف إحكام السيطرة على المنطقـة ومراقبـة   7،منطقة الحلوة

مع اإلشارة إلى أن موقع . تطل على جبال األردن الحدود األردنية وذلك الن منطقة وادي المالح

منذ بداية عقد السبعينات ومن ثم تم إخالء  بق لقوات جيش االحتالل أقيمالمستعمرة هو موقع سا

  .المعسكر وأقام فيه عدد من الطالب المتدينين وبالتالي تحولت إلى مستعمرة مدنية

م على نقل عشـرات  2005عملت سلطات االحتالل في عام ، وبسبب عدد سكانها القليل

، "مسكيوت"إلى مستعمرة ' غوش قطيف' مستعمرةومن ' شيرات هيام'من مستعمرة  المستعمرين

م تـم بالفعـل   2007وفي مطلع عـام  . سكنوا في منازل مؤقتة لحين البناء في المستعمرة حيث

 60م ب 2008من اجل سكانها والذين قدر عددهم عـام   8 إلى جاهزة" البيوت المتنقلة" تحويل 

عـام  ل معـدده  ويقـدر  ،ستعمرام 72م إلى 2011وقد ارتفع عددهم ليصل عام . فقط مستعمرا

تشجيع  إلى ويعود االرتفاع الكبير في عددهم في السنوات األخيرة 9 مستعمرا؛ 187 إلىم 2014
                                                 

  .مرجع سابق، وحدة نظم المعلومات الجغرافية، ر واالستيطانهيئة مقاومة الجدا 1
معطيـات  ، www.btselem.org/arabic، )بيتسليم(المحتلة  األراضي في اإلنسان لحقوق اإلسرائيلي المعلومات مركز 2

  .م13-10-2015يوم الدخول للموقع ، عن المستوطنات وسكانها
  .مرجع سابق، وحدة نظم المعلومات الجغرافية، هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 3
  . مقابلة شخصية ،مرجع سابق، معتز، بشارات 4
 .مرجع سابق، وحدة نظم المعلومات الجغرافية، مؤسسه أريج لألبحاث التطبيقية 5
، مرجـع سـابق  ، الفلسطينية األراضي في اإلسرائيلية المستعمرات، )م2013(، الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز 6

 .21ص
  .مقابلة شخصية، مرجع سابق، عارف، ضراغمه 7
8 www.poica.org ،مرجع سابق،  أعمال توسعة تشهدها مستعمرتي روتم ومسكيوت في قلب األغوار الشمالية.  
  .مرجع سابق،  المعلومات الجغرافيةوحدة نظم ، هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 9
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عملت علـى زيـادة مسـاحة     ،ذلكومن اجل . السكن فيها إلىتشجيع سلطات االحتالل اليهود 

. المستعمرة من خالل مصادرة أراضي الفلسطينيين باإلضافة إلى طرح عطاءات بناء البيـوت 

م مـن تجريـف األراضـي    2014ويظهر ذلك من خالل ما قامت به قوات االحتالل في عام 

احة الزراعية حول المستعمرة، والتي تتركز في الجهة الجنوبية الشرقية من المستعمرة على مس

 35كما قامت ببناء بيوت جاهزة جديدة، وذلك من خالل طرح عطاء لبناء ، دونماً 30تزيد عن 

م مـن خـالل وزارة اإلسـكان    2014وحدة سكنية في المستعمرة فـي بدايـة شـهر شـباط     

ـ  400 بما يزيد عن والمقدرة اإلداريةليتم التوسع العمراني داخل حدودها  1.اإلسرائيلية . 2ادونم

كما أنها حاليا تعمل على التوسع خارج حدودها اإلدارية من خالل بنـاء بركسـات وزراعـة    

  3.بأشجار الزيتون األراضي

  محور السفوح الشفاغوريةمستعمرات  •

علـى   ،4م بدعم من حزب الليكـود 1978أنشأت المستعمرة عام : )Roi(مستعمرة روعي  1.

استولت على جزء و ي بلدة طوباس وطمونأراضي طوباس ضمن أراضي البقيعة التابعة ألهال

وتشتهر بزراعـة العنـب والـورد    ، 6" موشاف زراعيهك" مستعمرة ال وتصنف 5.من أراضيها

  .7واألعشاب الطبيعية

م 1997فقد كان عدد سكانها فـي عـام   ، مضطرباوتواجه المستعمرة نموا ديموغرافيا 

واسـتمر باالزديـاد   ، امستعمر 141م إلى 2000وارتفع عددهم ليصل في عام . مستعمرا 127
                                                 

1 www.poica.org، مرجع سابق،  أعمال توسعة تشهدها مستعمرتي روتم ومسكيوت في قلب األغوار الشمالية.  
 .مرجع سابق، صورة جوية من الحكم المحلي بمحافظة طوباس، حساب الباحثة 2
 .مقابلة شخصية، مرجع سابق، عارف، دراغمة 3
 . مرجع سابق، وحدة نظم المعلومات الجغرافية، مؤسسه أريج لألبحاث التطبيقية  4
، االستيطان في محافظة طوباس واألغوار الشمالية، www.wafainfo.psا_، وفا_مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 5

  .مرجع سابق
جمعيـة   ،)م1967-1987(المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطـاع غـزة   ، )م1987(، قاسم، أبو حرب 6

  .47ص ، فلسطين، القدس، الطبعة األولى، الدراسات العربية
مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية ، في مهب التسريب.....األغوار الفلسطينية، )م2010(، عبد الستار، شريدة 7

 .10ص، ة المتحدةالمملك، لندن، واإلستراتيجية
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 إلـى م 2014عام  ليصلبينما اخذ باالنخفاض  ،امستعمر 153م نحو 2011عددهم عام  ليصل

 اإلداريـة يعيشون ضمن الحدود و 1،حسب تقدير هيئة مقاومة الجدار واالستيطان مستعمرا 142

اقتصـادية   أسـباب  إلىويرجح انخفاض عدد سكانها  2.ادونم 1120حوالي  والبالغةللمستعمرة 

  3.طبيعة المنطقة الغورية والتي يصعب على البعض العيش فيهاو

على وذلك م  28-6-1972تاريخب انشأتمستعمرة زراعية هي ): Bqaot(مستعمرة بقعوت  2.
بلغـت   حيث، طمون وخربة الصغيرة وخربة أم القطن المصادرة من قبل االحتالل بلدةأراضي 

ة من تعمردونم تابع للمس 300ومن هذه األراضي . آالف دونم5 مساحة المستعمرة آنذاك حوالي
استولت على مساحة من فقد  .4دونم مصادر منها 1800 أراضي قرية البقيعه الشمالية من أصل

على جزء منها، واستغلت الباقي للزراعـة   مسكن 50أقامت نحو و 43 من أراضي حوض رقم
  5.وإقامة مزارع الثروة الحيوانية، وخصوصا تربية الدجاج والحبش واألغنام

التوسع والتطور العمراني بغيـة اسـتقطاب المهـاجرين    إلى مستعمرة بقعوت وتسعى 

 2010فـي عـام    للمستعمرةفقد بلغت المساحة السكنية ، كغيرها من المستعمرات في المحافظة

م ما يزيـد  2014في حين بلغت مساحة المستعمرة بحدودها اإلدارية لعام  6،ادونم 675حوالي 

   .7ادونم 1300 عن

 144م 1997كان عدد سـكانها فـي عـام     ؛ فقدا ضعيفاوتشهد المستعمرة نموا سكاني

وليرتفع عددهم ليصل في عـام  ، م2000مستعمرا مع ثبات هذا العدد من المستعمرين في عام 

  8.مستعمرا 169 نحو م2014عام لعددهم  ويقدر ،مستعمرا 165م إلى 2011

                                                 
  .مرجع سابق، وحدة نظم المعلومات الجغرافية، هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 1
 .مرجع سابق، صورة جوية من الحكم المحلي بمحافظة طوباس، حساب الباحثة  2
  .مقابلة شخصية، مرجع سابق، معتز، بشارات 3
 .20ص، مرجع سابق، عبد الستار، شريدة 4
، االستيطان في محافظة طوباس واألغوار الشمالية، www.wafainfo.psا_، وفا_مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 5

  .مرجع سابق
  .20ص، مرجع سابق، عبد الستار ، شريدة 6
 .مرجع سابق، وحدة نظم المعلومات الجغرافية، مؤسسه أريج لألبحاث التطبيقية 7
  .مرجع سابق،  وحدة نظم المعلومات الجغرافية ،هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 8
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  محافظة طوباس واألغوار الشمالية البؤر االستيطانية في 5.3

 بنـاء علـى  الفلسطينية  عملت قوات االحتالل اإلسرائيلي بعد السيطرة على األراضي

والتـي  المستعمرات ومن ثم قامت بإنشاء مواقع استعمارية عشوائية بالقرب من المسـتعمرات  

جديدة تتفرع عـادة   لمستعمرات وهي عبارة عن نوى"باتت تعرف فيما بعد بالبؤر االستيطانية 

وعادة ما تبدأ بإقامة عدد من الكرفانات المتنقلة على . "منها أميالاألم وعلى بعد  المستعمرةمن 

وتوضع هذه الكرفانات بشكل منظم وليس . المستعمريناالستيالء عليه من قبل  الموقع الذي يتم

  1.عشوائيا بحيث يتضح أسلوب التخطيط العمراني وتوزيع مرافق البنية التحتية والخدماتية فيها

جفعات "ب تسمىو بؤرة استعمارية واحدة محافظة طوباس واألغوار الشماليةويوجد في 

 إطـالق التي قتلت في عملية و" سلعيت شطريت"تدعى  إسرائيليةحملت اسم فتاة  والتي" سلعيت

 اإلسرائيلية بإنشـائها عـام  وزارة الحرب وقد سمحت  2.اإلسالمينار من قبل مجموعة للجهاد 

ويهدف من هذه البـؤرة  . 3صادرتها من أراضي تل الحمة ادونم 41 على مساحة بالغةم 2002

 إلـى تفـادي  حكومة االحـتالل  لذا سعت ، لمستعمرة ميخوال في المستقبل اامتدادهو أن تكون 

قرار رسمي لشرعنة هذه البؤرة االستيطانية ألنه قد يؤدي إلى انتقادات دولية، مما جعلها  إصدار

4.عنه على المأل اإلعالنتنفذ القرار دون 
 

ين من قريتي ويمارس المستعمرون في هذه البؤرة هجمات عدائية تجاه الرعاة والمزارع

 إبعاد المواطنين واللذين يهدفون من سلوكياتهم هو ،كردال وعين البيضا وسكان خربة تل الحمة

    5.عن محيط البؤرة من اجل الوصول إلى طموحهم بالتوسع في المنطقة الفلسطينيين

                                                 
  13-14.ص، مرجع سابق، جاد وآخرون، اسحق 1
تاريخ ، إسرائيل تخطو الخطوات األولى نحو شرعية البؤر االستيطانية، www maannews.net، وكالة معا اإلخبارية 2

  .م12-10-2015الدخول للموقع 
، االستيطان في محافظة طوباس واألغوار الشمالية، www.wafainfo.psا_،وفا_مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 3

  .مرجع سابق
تـاريخ   ،"األردن بوادي االستيطان يشرعن االحتالل"تقرير بعنوان ، www.palinfo.com، لإلعالم الفلسطيني المركز 4

  .م17-10-2015الدخول للموقع 
  .م4-7-2015بتاريخ ، مقابلة شخصية، عضو مجلس قرية كردلة، محمد، فقها 5
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واألغوار  في محافظة طوباسوأراضي التدريب العسكرية المغلقة المعسكرات اإلسرائيلية  6.3

  الشمالية

م على إنشاء المعسكرات التدريبية في محافظـة  1967عملت سلطات االحتالل منذ عام 

. وذلك على حساب أراضي الفلسطينيين والتي صادرتها منهم بـالقوة  واألغوار الشمالية طوباس

ألراضي وذلك على ا كما أنها تستخدم األراضي المحيطة بالمعسكرات للقيام بالتدريبات العسكرية

تقدر مساحة األراضي التي بحيث ، التي حددتها كمناطق عسكرية مغلقة ومنطقة عزل عسكرية

 2162بحـوالي   فـي المحافظـة   تسيطر عليها معسكرات الجيش اإلسرائيلي ومناطق التدريب

  1.ادونم

وفيما يلي توضيح لهذه اإلجراءات اإلسرائيلية المقامة علـى ارض محافظـة طوبـاس    

  .اليةواألغوار الشم

  طوباس واألغوار الشمالية معسكرات التدريب العسكرية في محافظة 1.

فـي  اهتماما كبيرا من أجـل إنشـاء المعسـكرات     اإلسرائيلي أولت سلطات االحتالل

 أيضـا إنما تشـكل  ، ؛ وذلك ألن هذه المعسكرات ال تشكل فقط قواعد عسكرية للجيشالمحافظة

الحدود الشـرقية   وحمايةباإلضافة إلى دورها بتوفير األمن للمستعمرات ، قاعدة تحكم بالمنطقة

مقامـة علـى أراضـي     إسـرائيلية  سبعة معسكرات  م2015حاليا لعام  يوجدحيث . للمحافظة

  .محاطة بأراضي للتدريب العسكريالمحافظة و

وذلك وفق ما  )12(الي رقم وفيما يلي ذكر لهذه المعسكرات مع مواقعها في الجدول الت 

وجود اختالف في اسـم بعـض    إلى اإلشارةمع  .ورد عن محافظة طوباس واألغوار الشمالية

  . المحليين األهاليالمعسكرات عن ما هو متعارف عليه لدى 

   

                                                 
، االستيطان في محافظة طوباس واألغوار الشمالية، www.wafainfo.psا_، وفا_مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 1

  .مرجع سابق
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  .المعسكرات في محافظة طوباس واألغوار الشمالية ومواقعها :)12(جدول 

  الموقع  اسم المعسكر

  تياسير  معسكر ربيوت
  هسمر  معسكر سعورا
  حمصه  معسكر ترستيا
  "موفيه"البقيعه  معسكر موفيه
  "مكحول" البقيعه  معسكر حمدات
  هسمر  معسكر بقعوت

  المالح واد  )الحمامات( معسكر الناحل

  .مقابلة شخصية، مرجع سابق، معتز، بشارات: المصدر

 رقـم على طريـق   والواقع "ربيوت" معسكر تياسير من أهم المعسكرات في المحافظة هوو    

هذا المعسكر لدى قوات االحتالل اإلسرائيلي؛  أهمية وتعود. )الغور -طوباس(أي طريق  5799

باإلضافة إلـى  ، في محافظة طوباس  Aمناطق عمليات اجتياح داخل ب لقيامهو سهولة وسرعة ا

فقد أنشأت سلطات االحتالل بـالقرب  ولذلك ،  Cإشرافه على األغوار ودوره األمني في منطقة 

كما ويسيطر المعسكر على مساحات واسعة من  .لزيادة السيطرة على المنطقة تياسيرحاجز منه 

وما ينتج  ،لمناوراتمن اجل القيام بالتدريبات العسكرية وااألراضي المحيطة به والتي يستخدمها 

   .المنطقة ها من أضرار تطال أهاليعن

المهمة أيضا في المحافظة والتي لها تأثير كبير علـى أهـالي التجمعـات     ومن المعسكرات    

والذي يشرف على منطقة الحمامات ويستبيح مساحات " الحمامات" هو معسكر الناحل، الرعوية

  1 .ويبسط سيطرته على تجمع واد المالح، واسعة في المنطقة من اجل القيام بالتدريبات العسكرية

                                                 
  .مقابلة شخصية، سابق رجعم، عارف ،دراغمة 1



  
   .سكرات اإلسرائيلية في محافظة طوباس واألغوار الشمالية

محافظة طوباس واألغـوار   مناطق التدريب العسكرية المغلقة ومنطقة العزل العسكرية في

مساحات شاسـعة مـن   احتاللها للضفة الغربية 

بحيث . وأخرى كمنطقة عزل كمناطق عسكرية مغلقة للتدريب،

في محافظة طوباس واألغوار الشمالية علـى مسـاحات   

75 

سكرات اإلسرائيلية في محافظة طوباس واألغوار الشماليةالمعبعض 

  .صورة جوية لمحافظة طوباس واألغوار الشمالية

مناطق التدريب العسكرية المغلقة ومنطقة العزل العسكرية في

احتاللها للضفة الغربية حددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ 

كمناطق عسكرية مغلقة للتدريب،في األغوار  أراضي الفلسطينيين

في محافظة طوباس واألغوار الشمالية علـى مسـاحات    التدريب العسكرية المغلقة

بعض : )10(خريطة 

صورة جوية لمحافظة طوباس واألغوار الشمالية: المصدر

مناطق التدريب العسكرية المغلقة ومنطقة العزل العسكرية في 2.

  الشمالية

حددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ 

أراضي الفلسطينيين

التدريب العسكرية المغلقة مناطق تقع
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تقع من ضمن أراضي العديد من  وهي، في المحافظة Cمنطقة المصنفة كراضي األعلى متناثرة 

التجمعات السكانية في المحافظة أو تقع على بعض أجزائها كما هو واضح في الخريطـة رقـم   

كترحيلهم عديدة هدفها ترحيل الرعاة عن تلك المناطق قيودا سكان تلك التجمعات  يواجهو). 11(

وإحـاطتهم بمخلفـات    مصادرة ممتلكـاتهم أو ، قسرا أو ترحيلهم من اجل التدريبات العسكرية

  .التدريبات وزراعة األلغام وغيرها من إجراءات ومضايقات من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي

والتي هـي متواجـدة علـى     العزل العسكريةكما قامت سلطات االحتالل بتحديد أماكن 

مساحات واسعة مـن المحافظـة    تضمو ،الحدود الشرقية للمحافظة وتطل على الحدود األردنية

 كمـا  .)11(كما هو واضح في الخريطة المشار إليها رقـم   ،والتي تمتد من شمالها إلى جنوبها

  .فيها بشكل مطلقن يالفلسطيني تواجد منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي
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  الشماليةاألراضي العسكرية المغلقة ومنطقة العزل في محافظة طوباس واألغوار موقع : )11(خريطة 

  GVCمؤسسة الباحثة باالعتماد على بيانات  إعدادالمصدر 

  محافظة طوباس واألغوار الشمالية فيوالبوابات الحواجز العسكرية  7.3

للفلسطينيين ال يسمح الجنود يوجد في محافظة طوباس حاجزين إسرائيليين ومن خاللهما 

وذلك بعد تدقيق هويـاتهم علـى    ،فقط بالدخول إلى منطقة األغوار إال لمن يحمل هوية األغوار

والمؤسسات المنظمات  وأحيانا تستثنى. خاصة في فترة األوضاع األمنية غير المستقرة، الحاجز
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لدخولهم مسبقا التنسيق  الذين يجري الوطنية الفلسطينية ووبعض موظفي السلطة  المحلية والدولية

على الحاجز من تفتيش وتوقيف لسـاعات   وأحيانا ال يستثنون من إجراءات الجنود، المنطقة إلى

  . وإهمال

  :في محافظة طوباس واألغوار الشمالية هيالحواجز المقامة 

  حاجز تياسير العسكري. 1

ويعاني أهالي منطقة األغوار بشكل . كم شرق مدينة طوباس5يقع حاجز تياسير مسافة 

علـى الحـاجز    يقوم الجنودفعلى سبيل المثال ، كبير من اإلجراءات العسكرية على هذا الحاجز

المالح ويمنعهم من المرور سواء عند الـذهاب للمدرسـة فـي     بوقف طالب المدارس من واد

. وأحيانا يقوم بحجزهم لساعات عديدة مـن غيـر مبـرر   ، الصباح أو عند الرجوع بعد الظهر

 وبالمثل يفعل الجنود القائمون على الحاجز بتسيير أو إيقاف حركـة السـير حسـب رغبـاتهم    

وبالمثل يواجه المزارعون مشكلة إعاقـة هـذا   . ومزاجهم بدون أي مبرر إليقاف حركة السير

      1 .الحاجز لسيارات نقل اإلنتاج الزراعي والتي تؤدي إلى اإلضرار باإلنتاج الزراعي أو تلفه

  حاجز بيسان .2

نقل اإلنتاج ومن خالله يتم ، ويمثل هذا الحاجز معبرا ما بين األغوار واألراضي المحتلة

ويعتبر تجار المنطقة أن هذا الحاجز . الزراعي من أراضي الضفة الغربية إلى األراضي المحتلة

يشكل عائقا كبيرا في وجه نشاطهم الزراعي من خالل مشكلة تسويق اإلنتاج؛ حيث يوقف هـذا  

كما أن  .وأحيانا يغلق المعبر من غير مبرر أيضا ،المعبر التجار لساعات طويلة من غير مبرر

اإلجراءات المتبعة ضد التجار الفلسطينيين صعبة جدا من خالل إرجاع أو رفض البضائع مـن  

اإلنتاج الزراعي بحجج ومبررات وهمية هدفها تهبيط عزيمة المزارع الفلسـطيني واإلضـرار   

  2.باالقتصاد الفلسطيني

                                                 
 .شخصيةمقابلة ، مرجع سابق، عارف، دراغمة 1
  .م7-12-2015تاريخ المقابلة ، مقابلة شخصية،  عضو مجلس قرية كردلة، محمد فقها 2
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أنشأت سلطات  دفق، أما عن البوابات اإلسرائيلية في محافظة طوباس واألغوار الشمالية

؛ لتسيير دخولهم ال يسمح للفلسطينيين عبورها وهي خاصة باإلسرائيليين ثالثة بواباتاالحتالل 

  .إلى المنطقة

األولى مقامه بالجدار فـي الجهـة    فإن البوابة )12(كما هو واضح في الخريطة رقم و 

والتي أقيمت من اجل العبور لألراضي المحتلة وتسيير أمـور   ؛الغربية منه على أراضي بردله

ـ   ،60أما البوابتان األخريتان فهما مقامتان على طريق . الجيش ي األولى عند مسـتعمرة روع

أقيمت هذه البوابات من اجل تفتيش األشخاص القادمين مـن  و. واألخرى عند مستعمرة بقعوت

والتخوف مـن   ،ر األمن للمستعمرين في المنطقةوالى المحافظة عن طريق حاجز الحمرا؛ لتوفي

  1. مقاومة تجري على ارض األغوارعمليات عمليات تهريب أو 

                                                 
  .مقابلة شخصية، مرجع سابق، معتز، بشارات 1
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  .التوزيع الجغرافي للحواجز والبوابات على أراضي محافظة طوباس واألغوار الشمالية: )12(خريطة 

 2015الحكم المحلي  ،محافظة طوباس واألغوار الشمالية  خريطة  :المصدر

 واألغوار الشماليةخندق الفصل اإلسرائيلي في محافظة طوباس  8.3

والذي يقـع   ةم بشق خندق في سهل البقيع2000قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عام

التابعة في معظمها ألهـالي بلـدة    -في األراضي الغورية من محافظة طوباس وتمتد أراضيه 

ألـف   60حتى المنطقة الحدودية المتاخمة لألردن شرقا على مساحة قدرها حـوالي   -طمون 
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 ترامي أراضيه من محافظة طوباسو، لى الحدود األردنية شرقاع السهل بب إشرافوبس. دونم

عرضـة لعمليـات    هقد جعل، متدادا لمحافظة نابلس جنوبا ووصوال لغور األردن شرقااوغربا 

وليزيـد   .المصادرة والضم ألغراض استيطانية وعسكرية من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي

 2يبلغ طوله  والذي خندقالعمل على حفر ، لألراضي التي صادرها من الفلسطينيين همن حمايت

   .م4 م وعمقه 4كم وعرضه 

ألف دونـم   40تم مصادرة أراضي الفلسطينيين ليعزل خلفه حوالي  الخندق ومن خالل

ألف دونم بحجة أنها مراعـي   20ألف دونم مصادرة بحجة أنها خلف الخندق األمني و 20منها 

. ف دونم من مسـاحته اإلجماليـة  أل 20وأبقت فقط للفلسطينيين أراضي تقدر بحوالي ، معزولة

ـ و ،هجرة المنطقة مع عشرات اآلالف من ماشـيتهم إلى اة المنطقة اضطر مئات من رعف أثر الت

   1.السلبي الذي سببه الخندق على مهنة تربية الماشية في المنطقة

 3-4-2014 مـيس يوم الخ اإلسرائيلية االحتالل قوات شرعت قدف ،الخندق هذا ألهميةو

 إحكام بهدف وذلك ؛متفاوتة فترات خالل منه أجزاء ردم تم أن بعد الترابي الخندق ترميم بإعادة

 تجمعي عن الشرقية البقيعة منطقة فصل لتأكيد وأيضا ،عسكرية ألغراض المنطقة على السيطرة

  2 .المنطقة في القاطنين المواطنين حركة تقييد إلى باإلضافة وطمون، عاطوف

 الشمالية واألغوارالجدار الفاصل على أراضي محافظة طوباس  9.3

يكـون مسـار    بحيث م الى بناء الجدار الفاصل2000بعد عام  سلطات االحتاللسعت 

  .3لتفتيت وحدة المجتمع الفلسطيني في األراضي الفلسطينية؛ لحمايتها والجدار بجانب مستعمراتها

فبداية عملت ، وهذا ما تم تحقيقه فعليا على االراضي الفلسطينية ومنها محافظة طوباس

 المحافظة األراضي في بعض مصادرةالحكومة االسرائيلية على اصدار قرار عسكري من اجل 

                                                 
  .30ص، مرجع سابق، عبد الستار، شريدة 1
 ،"االحتالل يعيد حفر الخندق بسهل عاطوف" تقرير بعنوان، www.palinfo.com/news، المركز الفلسطيني لإلعالم  2

  .م12-10-2015تاريخ الدخول للموقع 
 .39-38ص، مرجع سابق، محمد، المملوك 3



82 

 القطع واألحـواض  العسكري أرقام األمر بين وقد منها، العنصري الفصل جدار خط مرور بحجة

أصـحاب هـذه    على المواطنين إخطارات توزيع ومن ثم تم. الجدار لمسار ةالتفصيلي والخرائط

 بالمصادرة  المهددة األراضي أصحاب وقد توجه .األراضي وذلك قبل البدا في عملية بناء الجدار

 قبل تسلموها من التي باإلخطارات وإشعارهم إلعالمهم طوباس محافظة في الرسمية الدوائر إلى

  .1اإلسرائيلي الجيش

وعلى أثر ذلك تم تشكيل لجنة من كافة الفعاليات والمؤسسات الرسمية واألهلية العاملـة  

في منطقة طوباس من اجل متابعة ورصد كل التطورات المتعلقة بجدار الفصل العنصري فـي  

ولوحظ عدم توافق مسار جدار الفصل العنصري في الخـرائط المقدمـة مـن     .منطقة طوباس

أن هناك عدة خرائط كل منها يبين مسار خط الجدار بشكل مختلـف  الجانب اإلسرائيلي، حيث 

عن اآلخر، وبعد المتابعة من قبل وزارة الشؤون المدنية مكتب طوباس، تم إعالمهم مـن قبـل   

من قرية  ابتدءااالرتباط اإلسرائيلي انه تم تعديل مسار الجدار بحيث يتجه مباشرة باتجاه الشرق 

بأنه لم يتم إرسال كتـب خطيـه أو    ، علمالشرقي من محافظة جنينالشمال ا إلىالمطلة الواقعة 

م بدأ الجيش اإلسرائيلي بتجميـع  2003وفي منتصف شهر كانون أول  .خرائط بالمسار الجديد

ـ   ذ اآلليات الالزمة لتنفيذ الجدار في منطقة عين مقحوز الواقعة شمالي قرية بردله والبـدء بتنفي

حيث لم يكن باليد حيله وتم فعليا بناء الجدار  2.جهة الشرق إلى الجدار في منطقة األغوار متجها

   3.كم15على اراضي محافظة طوباس والبالغ طوله قرابة 

التي تبين أن مسار الجـدار  ) 13(ويمكن مالحظة مسار الجدار من خالل الخريطة رقم 

  .وبردلهعلى أراضي عين البيضا ، د اإلدارية لطوباس في جهة الشماليتماشى مع الحدو

                                                 
 .52ص ، مرجع سابق، لميس، عفانه 1
  .مرجع سابق، تقرير عن مدينة طوباس وأنياب جدار الفصل العنصري، مدونة طوباس 2
  .مرجع سابق،  وحدة نظم المعلومات الجغرافية، مؤسسة أريج حساب الباحثة من خالل بيانات 3
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  .واألغوار الشمالية مسار الجدار العنصري في محافظة طوباس ):13(خريطة 

  م2014لعام  أريجالباحثة باالعتماد على بيانات مؤسسة  إعدادالمصدر 
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  محافظة طوباس واألغوار الشمالية الطرق اإلسرائيلية في 10.3

 واألغـوار عملت السلطات اإلسرائيلية على ربط المستعمرات في محافظـة طوبـاس   

. م1967عام  رئيسيه لربطها مع بعضها ومع األراضي المحتلة وأخرىالشمالية بطرق إقليمية 

   :الشمالية ما يلي واألغوارفي محافظة طوباس  اإلسرائيليةومن الطرق 

  

  .محافظة طوباس واألغوار الشماليةالطرق اإلسرائيلية في : )14(خريطة 

  م2014إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات مؤسسه أريج لألبحاث التطبيقية لعام 
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 "طريق غاندي" 90الطريق الرئيسي 

 غـور  منطقة في أقيمت التي تتعمراالمس لخدمة األردن نهر طول علىهذا الطريق  قيمأ

 الجنوبية الحدود على جدي عين وحتى الغربية للضفة الحدود الشمالية على بردلة قرية من األردن

 ومعظم هذا الخط داخل المنطقـة  2،كم26حيث يبلغ طوله في المحافظة قرابة  1.ةالغربي للضفة

مـن   يخدم هذا الطريق عددا كبيرال، لتجمعات السكانية العربية تقريباالخالية من ا" C" المصنفة

 المسـتعمرات مـع   على سهولة اتصـال  هذا الطريق عمليحيث  .تقع على جانبه المستعمرات

اإلسرائيلية التي يربطها  المستعمرات أما 3 .وكذلك ربطها مع األراضي المحتلة ،ببعضها البعض

   .4)نوت شيالوبترو والخشدموت مي –وال خمي( :هذا الطريق في محافظة طوباس فهي

 60الطريق االلتفافي 

ويبلغ طوله من مستعمرة ميخوال حتى  578سمي هذا الطريق بطريق آلون ويحمل رقم 

يربط هذا الطريق المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة طوباس  و. 5 كم20حاجز الحمرا قرابة 

، حيث يربط بين مستعمرات طوباس في محور الشفاغوري. مع المستعمرات في محافظة نابلس

اإلسرائيلية التي يربطها هذا الطريـق   المستعمرات أما .تعمرة ميخوالعند مس 90ليلتقي بشارع 

أما مستعمرة حمدات فهي ترتبط ). روتم ومسكيوت، روعي، بقعوت: ( في محافظة طوباس فهي

  6. 60و  90بطرق فرعية لتصلها بطريقي 

   

                                                 
  .123 ص ،مرجع سابق أمير، محمد قيطة، 1
 .مرجع سابق، خريطة الطرق في محافظة طوباس واألغوار الشمالية، حساب الباحثة 2
 تـاريخ ،  األراضي الفلسـطينية الطرق االلتفافية في ، www.wafainfo.ps، وفا–مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 3

  .م20-10-2015الدخول 
  .124 ص مرجع سابق، أمير، محمد قيطة، 4
 .مرجع سابق، خريطة الطرق في محافظة طوباس واألغوار الشمالية، حساب الباحثة 5
  .المرجع نفسه 6
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 5799الطريق االلتفافي رقم 

 ،Cمنطقـة  ك المصنفةراضي األويمتد هذا الطريق من مدينة طوباس متجها شرقا نحو 

ويبلغ طوله من مركـز مدينـة   . عند عين الحلوة 60مرورا بالعقبة والمالح ليرتبط مع طريق 

وقد أنشأت قوات االحتالل هذا الطريق ليسهل . 1كم15قرابة  60طوباس حتى التقائه مع طريق 

 كمـا . تياسير المالح وكذلك الوصول لحاجز وادوصولهم إلى المعسكرات المقامة على أراضي 

 Aالقوات اإلسرائيلية للتوغل في مناطق من هذا الطريق هو مساعدة  اإلسرائيليهدف االحتالل 

  2.إذا دعت الحاجة لذلك

  واألغوار الشمالية التوسعات في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة طوباس 11.3

كغيرها من محافظـات الـوطن توسـعات     واألغوار الشمالية واجهة محافظة طوباس

حيث أوضحت مؤسسة أريج في دراسة لها عن ، مستمرة في المستعمرات المقامة على أراضيها

أن الحكومة اإلسرائيلية استطاعت فـي  ، المستعمرات في الضفة الغربية ومنها محافظة طوباس

 في محافظـة طوبـاس  م، زيادة مساحة مستعمرات 1996-2000الفترة الممتدة ما بين األعوام 

م، فقد شهدت 2000-2007أما في الفترة الواقعة ما بين األعوام  %.63بنسبة  واألغوار الشمالية

محافظة طوباس التوسع األكبر في الضفة الغربية لتوسع مساحة المسـتعمرات المقامـة علـى    

اقعة في هذا التوسع إلى كون هذه األراضي و ويعود؛  %107أراضيها وذلك بنسبة توسع بلغت 

والتي يمنع البناء أو االستصالح أو االستخدام الفلسـطيني  " Cبمنطقة " االحتاللصنفها يمنطقة 

وفي السنوات  3.على حساب هذه األراضي فيها بتوسعة مستعمراته باستغاللهااالحتالل  فقام، لها

                                                 
 .مرجع سابق، خريطة الطرق في محافظة طوباس واألغوار الشمالية، حساب الباحثة 1
بتـاريخ  ، مقابلة شخصية، في مديرية الحكم المحلي في طوباس رئيس قسم الشؤون اإلدارية والمالية، عبد المنعم، غنام 2

  .م2015-11-8
    االسـتيطاني فـي الضـفة الغربيـة مـن      التوسـع ، www.wafainfo.ps، وفا–مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 3

  .مرجع سابق، م2007-1996
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ات تعمربالتوسعة لتشكل مساحة مسطحات بناء المس المحافظةاستمرت المستعمرات في ، األخيرة

  1.م2010من مساحة المحافظة لعام %  1.9أي ما نسبته 2كم7.5 ككل في المحافظة

علـى حسـاب أراضـي    ما زال االحتالل مستمرا بتوسعة المستعمرات في المحافظة و

لك بإضافة كمستعمرة ميخوال التي أخذت بالتوسع على حساب أراضي عين البيضا وذ ،األهالي

شرع  المزيد من وحدات سكنية بها بهدف استيعاب المزيد من المستعمرين إليها، عالوة على ذلك

بإضافة المزيد من الكرفانات المتنقلة إلى داخل المستعمرة بهدف ' مسكيوت'مستعمرو مستعمرة 

عية من كما اقتطعت بعض األراضي الزرا .استيعاب المزيد من المستعمرين إلى تلك المستعمرة

   2.أصحابها لصالح المستعمرين في المنطقة

مساحات جديدة  كما نشط المستعمرين في مستعمرة روتم في السنوات األخيرة في تسييج

في المنطقة  دونم جديدة 10في محيط المستعمرة من الجهة الغربية، ليستولوا على ما ال يقل عن 

تضاف إلى رصيد االحتالل الذي صـادر  بغراس الزيتون ل مزروعة" خلة حمد" المعروفة باسم 

م تسع دونمات بغير وجهه حق والتي تقع في محيط المسـتعمرة، مـع أن هـذه    2011في عام 

والسـواد األعظـم ويعمـل فيهـا      تابعة للكنيسة الكاثوليكية" وقفية"األراضي تصنف كأراضي 

  3 .شجع المستعمرين على السيطرة عليها مزارعين من منطقة عين البيضا، مما

هي  اإلسرائيلياالحتالل  عليها المساحة التي يسيطر الحكم المحلي في طوباس أن قدروي

األراضـي المخصصـة    بحيث تشكل ،م2015عام وذلك ل المحافظةمن أراضي  %75حوالي 

من مسـاحة محافظـة    %5.5اإلسرائيلية حوالي  اتعسكرمللمستعمرات والبؤر االستيطانية وال

  4 .طوباس واألغوار الشمالية

                                                 
  .51ص، مرجع سابق، محمد، المملوك 1
2 www.poica.org،  مرجـع  ، السياسة المائية اإلسرائيلية في األغوار كوسيلة لالستيالء على األراضي الفلسـطينية

  .سابق
3 www.poica.org   ،مرجع سابق ،أعمال توسعة تشهدها مستعمرتي روتم ومسكيوت في قلب األغوار الشمالي .  
  . مرجع سابق،  2015 ،في طوباس الحكم المحلي 4
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من بعض الجهات الرسـمية حـول   المقدمة  األرقاموجود تضارب في  إلى اإلشارةمع 

فقد ورد  .تداولها إعالمياومع ذلك يتم ، اإلسرائيليمن قبل االحتالل  المصادرة األراضي مساحة

% 75المصادرة هو حوالي  األراضيمساحة  أن"  طوباس واألغوار الشماليةبيان من محافظة 

% 2.3، محميات طبيعية% 25، مزروعة باأللغام% 9: وتتوزع كما يلي ،المحافظةمن أراضي 

 ؛خاطئـة  األرقاموهذه  1".مناطق عسكرية مغلقة % 47.9قواعد عسكرية و% 2.8، مستعمرات

كما أن مجموع هذه النسب يزيد عن نسـبة  ،  %75وليس % 87 يساوي مجموعها ألنه بالبداية

 علمـا أن ، من مساحة المحافظـة % 84والبالغة حوالي  Cمساحة األراضي المصنفة كمناطق 

  .Cجميع األراضي المصادرة في المحافظة تقع ضمن المناطق المصنفة 

                                                                                                                             

                                                 
  .مرجع سابق، م2015، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 1
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  الفصل الرابع

 علىاإلسرائيلية  تأثير المستعمرات
 في محافظة طوباس الرعويةالتجمعات 

  واألغوار الشمالية
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  الفصل الرابع

  في محافظة طوباس الرعويةالتجمعات  علىاإلسرائيلية  تأثير المستعمرات

  واألغوار الشمالية 

  المقدمة 1.4

حسب  المصنفةو واألغوار الشمالية طوباستشهد بعض التجمعات السكانية في محافظة 

تتعـرض هـذه   حيث . االحتالل اإلسرائيلي قبل معاناة مستمرة من )C(اتفاقية أوسلو كمناطق 

والتي تهدف على اختالفها مـن   ؛التجمعات إلى مجموعه من االنتهاكات ضد اإلنسان واألرض

ططـات اإلسـرائيلية   إلـى تطبيـق المخ   ،القتـل وأحيانا  مضايقاتو مصادرة أراضي وتهجير

  . بعد إخالئها من سكانها الفلسطينيينوذلك  ،االستيطانية في المنطقة وبسط سيطرتها عليها

  واألغوار الشمالية أشكال االنتهاكات اإلسرائيلية الممارسة في محافظة طوباس 2.4

في محافظة طوباس  ةتتعدد أشكال االنتهاكات التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي

  : ومن أبرزها ،الرعويةالتجمعات سكان ضد واألغوار الشمالية 

 : وهذه اإلخطارات تقسم إلى نوعين وهما :اإلخطارات 1.

ترحيـل  يتم الأو ، تنفيذ القرارالمتاحة ل المدةويكون هذا اإلخطار مع تحديد : إخطار ترحيل •

  .يكون اإلخطار كتابي أو شفوي أنكما يمكن . فوري بدون إخطارال

ويكون ذلك اإلخطار إما للممتلكات الخاصة ألفراد لوقف بناء منشـآت  : لوقف بناء رإخطا •

وقد يكون أيضا إخطارا موجها للمؤسسات اإلدارية والحكومية لوقف بنـاء أو  . خاصة بهم

  1 .إعادة تأهيل الخدمات والمرافق العامة

                                                 
محافظـة طوبـاس واألغـوار    تقرير عن االنتهاكات اإلسرائيلية فـي  ، )م2015(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 1

 .فلسطين، محافظة طوباس واألغوار الشمالية ،الشمالية
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بموعد اإلخـالء ومدتـه   يتم تبليغ سكان التجمعات  ):بحجة التدريبات العسكرية( اإلخالءات 2.

مكن أن تتضمن أيام لتصل في أكثرها إلـى  ن الموالتي قد تتراوح لساعات قليلة خالل اليوم وم

   .محافظة طوباس واألغوار الشمالية حسب ما ورد عن ستة أيام

ـ اأصحاب التجمعات السك اإلسرائيلي يسلم االحتالل :الهدم 3. كن علـى  نية تبليغ بدافع هدم الس

بـدون   ومفـاجئ  بشكل وأحيانا قد يكون الهدم . وزينكوا وخيش بناءه من طوب اختالف مادة

 . تبليغهم بذلك

حيث تقوم قـوات االحـتالل بـإحراق األراضـي     : إتالف مساحات من األراضي الزراعية 4.

 .تم تدميرها بشكل عمدي الزراعية والمراعي والمحميات بسبب التدريبات العسكرية أو

صادرات من قوات االحتالل وذلك للملكيات الخاصة لألفراد باإلضـافة  تتم الم: المصادرات 5.

. إلى الملكيات الحكومية وكذلك للمؤسسات الخاصة والجمعيات المساندة لألهالي فـي األغـوار  

خطـوط  ، األسـيجة ، وكذلك األشتال، وتتضمن هذه المصادرات اآلليات كالسيارات والجرارات

  1.د ورخص القيادةت األفرامصادرة هويا أيضا، المياه

  الرعوية في المحافظة سكان التجمعاتضد الممارسة اإلنتهاكات اإلسرائيلية  3.4

ضـمن  جميعها تقع و ،رعوية اتتجمع 4 واألغوار الشمالية يوجد في محافظة طوباس

 ،وخربة إبزيق، خربة يرزة، خربة الرأس األحمر :هيوهذه التجمعات ، )C( المصنفة مناطقال

المـالح   قريـة وخربة حمصـة واللـواتي يشـكلن    ، خربة الفارسية، المالحواد باإلضافة إلى 

   .والمضارب البدوية

                                                 
تقرير عن االنتهاكات اإلسرائيلية فـي محافظـة طوبـاس واألغـوار     ، )م2015(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 1

 .مرجع سابق ،الشمالية
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  .واألغوار الشمالية في محافظة طوباس الرعويةالتجمعات  :)15(خريطة 

  إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الحكم المحلي في طوباس

 اإلسرائيلية وابرز االنتهاكات، محافظة طوباسفي  الرعوية وفيما يلي توضيح للتجمعات

   .هاالممارسة ضد
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 خربة الرأس األحمر  •

. وبقعـوت  روعي مستعمرتيمن  وذلك بالقرب تقع الخربة جنوب شرق مدينة طوباس

يعتبر وجود الخربة فـي هـذه   لذلك و 1،وتقع غالبية أراضيها ضمن األراضي العسكرية المغلقة

 نوالـذي  2،هدد الخربـة وسـكانها  الذي ياألمر  االحتاللمحط أنظار  األغوارالبقعة من منطقة 

كما وتتبع الخربـة   3.نسمه 230 ب م2015عام لالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  هميقدر

  .إداريا إلى قرية عاطوف

تلقي اإلخطارات من اجل ومنها  ،اإلسرائيلية اإلجراءاتالعديد من  ويواجه سكان الخربة

كمـا   4.أيـام  6إخالء المنطقة للقيام بالتدريبات العسكرية والتي تتراوح مدتها من ساعات إلى 

 كما حصـل ، ء أو الرحيل لمنشاتهمخطارات مستمرة من اجل وقف البناالخربة تسلمها إل تواجه

هدم بفات العسكرية اقوات االحتالل المعززة باآليات والجر حيث قامتم 2013 -6 27- تاريخب

وقد ناشـد  . وطردهم منهاهم المواطنين المقيمين في المنطقة بهدف االستيالء على أراضيبيوت 

المسؤولين والصحفيين للتوجه إلى المنطقة  رئيس مجلس قروي عاطوف السيد يونس بني عوده

 ،كما ناشد مؤسسات حقوق اإلنسان للتدخل لوقـف الهـدم   ،ضدهم يةسرائيلاإلنتهاكات االلرصد 

واطنين الذين هدمت بيوتهم وخاصة أنهم يعيشون بالعراء هم ومواشيهم بعد هدم وتأمين مأوى للم

  5.مساكنهم

األهالي في المنطقة قيام قوات االحتالل بمصادرة اآلليات في  يواجه، مضافا إلى ما سبق

فقـد صـادرت قـوات     .مالية وذلك من غير وجهة حق وأحيانا مع طلب دفع غرامة ،المنطقة

 3658 صاحبه بدفع غرامة مالية بقيمـة  توطالب م جرار زراعي12-1-2014تاريخ باالحتالل 
                                                 

 .مرجع سابق، خريطة محافظة طوباس واألغوار الشمالية 1
 .17ص، مرجع سابق، اسحق وآخرون، جاد 2
التجمعات السكانية في محافظة طوباس حسب نوع التجمع، وتقـديرات أعـداد   ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 3

   .مرجع سابق ،2007-2016السكان 
واألغـوار   تقرير عن االنتهاكات اإلسرائيلية فـي محافظـة طوبـاس   ، )م2014(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 4

 .فلسطين، محافظة طوباس واألغوار الشمالية ،الشمالية
  .م5-1-2015تاريخ الدخول للموقع ، www.atuf.2ps.in، مجلس قرية عاطوف 5
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ية عملت على مصادرة جرار زراعـي ومـاتور لحـام ورافعـه شـوك     ، وكذلك األمر. شيقل

-11-2014 بتاريخومن ثم إعادة الكرة ، م26-10-2014تاريخ بوتراكترون صغير من المنطقة 

ذلك من مصادرات هدفها الضغط على األهالي وغير . م بمصادرة بايكر كان يعمل في الخربة2

  1.ن المنطقةعللرحيل 

، فهم يمارسون الزراعة وتربيـة المواشـي  ، الخربة ألهاليأما عن النشاط االقتصادي 

م والمزروعـة  2010حيث بلغت مساحة األراضي الزراعية لديهم عند التعداد الزراعي لعـام  ب

منهـا مراعـي    ادونم 38.32مزروعة الغير بينما بلغت مساحة األراضي ، ادونم  1028فعليا

وجميـع هـذه األراضـي    . 2ادونم28.60  أما مساحة األراضي البور الدائم فقد بلغت، ومروج

تستبيحها قوات االحتالل اإلسرائيلي للقيام بتدريباتها العسكرية وما تخلفه هذه التـدريبات مـن   

ـ  55م بإتالف 12-3-2013تاريخ ب كما فعلت، الزراعي تاجاإلنحرائق وألغام تؤثر على   ادونم

ويضاف إلى  3.من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية من أراضي المنطقة بفعل التدريبات العسكرية

مخلفات التـدريب   خالل أن تدريباتهم العسكرية تؤثر على أراضي المراعي والمروج من ،ذلك

والتي قدرت أعـداد  ، لهم رئيسي المواشي والتي هي مصدر دخلبحياة تودي  وألغاممن قذائف 

رأس من الضأن من البلدي والمهجن و كـذلك   5679م إلى 2010الضأن لديهم في تعداد عام 

   4 .رأس من الماعز 347الماعز البلدي والمهجن والتي بلغت في نفس التعداد 

 خربة يرزه •

في  إليهاضمت التي إداريا لمجلس العقبة ووهي تابعة . تقع خربة يرزه شرق مدينة طوباس
ويعود قلـة   .6 اشخص 37م 2007نظرا لقلة عدد سكانها والذين بلغ عددهم عام ؛ 5م2013عام 

                                                 
  .مرجع سابق، )م2014(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 1
، مرجـع سـابق  ، محافظة طوباس النتائج النهائية - 2010التعداد الزراعي ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2

 69ص
 .مرجع سابق، )م2014(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 3
  ،مرجع سابق، النتائج النهائية محافظة طوباس - 2010التعداد الزراعي ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 4
  .151-152ص  
  .م27-12-2015تاريخ المقابلة ، مقابلة شخصية، رئيس مجلس قرية العقبة، سامي ، صادق 5
 .46ص، مرجع سابق، م2008، جهاز اإلحصاء المركزي 6
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المنـاطق العسـكرية    من جهة الشمال عدد ساكنيها للظروف المحيطة بهم؛ فخربة يرزه تحاذي
. كليا ضمن نطاقهاألنها واقعه " منطقة عسكرية مغلقه"كما أنها تعتبر ، هحاجزو لمعسكر تياسير

ذلك يعاني األهالي من إجراءات قوات االحتالل التي تحرم سكان الخربة مـن أدنـى    من أجلو
كما أن األهالي يسكنون في بيوت مـن  . رهاالخدمات كالكهرباء والماء والطرق والمدارس وغي

ن له الدور الكبير في بيت واحد مرخص وكاوال يوجد في الخربة إال ، الكهوفالصفيح والبن و
  .حيث تحظر قوات االحتالل على المواطنين تشييد مساكن لهم، تثبيت سكان الخربة

قامت لجنة مشاريع يرزة وبالتعاون مـع مديريـة أوقـاف    ، وللتخفيف من معاناة األهالي
إال ، حيث تم إنشاء مسجد وبركسات، طوباس ومديرية الحكم المحلي بتنفيذ العديد من المشاريع

وذلك بـدعوى  . ن االحتالل اإلسرائيلي دعا المواطنين إلى إزالة البركسات ووقف بناء المسجدأ
، ت التي شيدت على أراضي الحكومةآملك للحكومة ويجب إزالة كل المنشأن تلك المنطقة هي 

وما نتج عن ذلك من خسائر مادية بحيث قدرت األضرار والخسائر الناتجة عن اعتداء سلطات 
بركسـات وتـدمير    7م والناتجة عن هدم 17-2-2011لى قرية يرزة يوم الخميس االحتالل ع

 :دوالر موزعه على النحـو اآلتـي   16500 حواليأرضية مسجد وإتالف كمية من األعالف ب
دوالر للبـركس   2000تكلفة البركسات التي تم هدمها حسب تقديرات المؤسسات المانحة هـي  

  1. دوالر 2500األعالف بحوالي  قيمةوتقدر ، الواحد

  

  .2013هدم البركسات في خربة يرزه في عام  :)3(صورة 

  المصدر مجلس العقبة

                                                 
  .محافظة طوباس واألغوار الشمالية ،تقرير عن خربة يرزة، م2013، مجلس العقبة 1
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مـع اسـتمرارية تسـلمهم     هالبركساتتواجه استمرارية عمليات هدم الخربة وال تزال 

خطارات بوقف إنشاء الخيم والبركسات في الخربة ومصادرة أغطية الخيم من اجل عدم إعادة إل

يستلمون إخطارات مستمرة من قبل قوات االحتالل  مأنهكما . نصبها مرة أخرى من قبل األهالي

  1.من اجل إخالء المنطقة للقيام بالتدريبات العسكرية

بسبب سوء الطريق الوحيد الذي يربطها مع من التجمعات المعزولة؛  خربةالتعتبر وكما 

ل بهدم الشارع الرئيسي للخربة قوات االحتال وذلك لقيام ؛حيث يحتاج إلى شق وتعبيد، محيطها

يعتبر هذا الطريق شريان الحياة للوصول إلى و 2.إعادة تأهيلهومنعهم من  م3-5-2012تاريخ ب

تسهيل وصـول المـزارعين وأصـحاب    األراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة مما يساعد في 

والتي تسعى قوات االحتالل اإلسرائيلي إلى مصادرتها  األراضي في حراثة أراضيهم وزراعتها

واعتقالهم ومالحقتهم بحجة أنها  إليهاعن طريق محاصرتها وعدم تمكين المواطنين من الوصول 

  . منطقة عسكرية

الزراعية إما حرقا من خالل التدريبات أو إتالف المحاصيل قوات االحتالل على  تعملو
مصادرة  إلىوكذلك تعمد  3.من خالل دخول اآلليات العسكرية لألراضي الزراعية بشكل متعمد

 17-2-2014 تاريخبن عزيمة سكان المنطقة كما حصل م ثبيطآلالت الزراعية فيها من اجل تا
   4.بةالخرالزراعية في  مصادرة جرار زراعي يعمل في األراضيحيث تمت 

عة على أراضيهم ألنها يستمر األهالي في الخربة بممارسة الزرا ،وعلى الرغم من ذلك
ـ  1621م 2010فقد بلغت مساحة األراضي الزراعية في الخربة في عام  ،مصدر رزقهم  ادونم

حيث أن بقية األراضـي   ادونم 1695 قرابة من مجموع الحيازات الزراعية في الخربة والبالغة
ساهم بوجـود   مما 5.مؤقت وبور دائم ومنها مباني الستخدام الزراعة أي البركسات بور تشكل

                                                 
  .مرجع سابق، )م2014(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 1
 .سابقمرجع ، )م2012(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 2
  .مرجع سابق، تقرير عن خربة يرزه، مجلس العقبة 3
 .مرجع سابق، )م2014(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 4
، مرجـع سـابق  ، النتائج النهائية محافظة طوباس - 2010التعداد الزراعي ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 5

 69ص
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معسكرات التدريب القريبة منها وإجراءات االحـتالل نحـو األراضـي     انشاءراضي البور األ
ويمارسون ، إال أن األهالي صامدون ومصرون على الثبات في المنطقة .الزراعية والمزارعين

فقد بلغ عدد األبقار لديهم في عـام  ، ل قوتهم واستقرارهم في المنطقةمن اج أيضا حرفة الرعي
باإلضافة إلى تربيتهم للضأن والتي بلغ عـددها  ، رأس بقر كلهم من النوع البلدي 163 م2010

 707من الضأن هذا باإلضافة إلى اهتمامهم بتربية الماعز والتي بلغ عددها لنفس السـنة   711
ألهالي يواجهون مشكلة فقدان المواشي بسبب التدريبات العسكرية في إال أن ا 1،من الماعز ارأس

المراعي باإلضافة إلى مخلفات التدريب التي تقضي على مواشيهم وتعتبر هذه مشـكلة كبيـرة   
مستمرين في ممارستها من اجل قوتهم واستمرارية تواجدهم  أنهم إال .تؤثر على مصدر رزقهم

  2.في المنطقة

التي يعاني منها أهالي الخربة والتي تؤثر عليهم بشكل كبيـر هـي   ى روالمشكلة األخ

ة والتي ال قلسكان المنط حيث تعد آبار جمع المياه المصدر األساسي للمياهب. مشكلة نقص المياه

تبلـغ  بتكاليف مرتفعة حيث يعتمدون على نقل المياه من بئر طمون لذا فهم ، حاجة السكانتكفي 

كما يمنع االحتالل األهالي من ترميم اآلبار الموجودة وكذلك . لقشي 25 تكلفة نقل الكوب الواحد

ولكن بعد فترة قـام  ، قد تم مد مواسير المياه للخربةف للتخفيف من معاناتهمو 3.حفر آبار جديدة

. وتم مصادرة المواسير، م29-1-2015أفراد اإلدارة المدنية بتفكيك مواسير المياه وذلك في يوم 

   4.أرضهمبأهالي الخربة وتهجيرهم من التنكيل  وكل ذلك من اجل

 خربة ابزيق •

ويشـهد علـى ذلـك     األثريةوتعتبر من المناطق . تقع في الشمال الشرقي من طوباس

 ،ولكن االحتالل يسعى إلى طمس تاريخ المنطقة، البيوت القديمة واآلبار الرومانية الموجودة فيها
                                                 

 ،مرجـع سـابق  ، النتائج النهائية محافظة طوباس - 2010التعداد الزراعي ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 1
  .150-152ص 

 .مقابلة شخصية ،مرجع سابق، سامي، صادق 2
  .مرجع سابق، تقرير عن خربة يرزة، مجلس العقبة 3
اإلدارة " ، www.btselem.org/arabic ،بتسـيلم  -مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة 4

تاريخ الدخول للموقع ،  "المدنية تفكّك وتصادر المواسير التي وفّرت المياه للتجمع السكاني خربة يرزة في غـور األردن 
  .م2015-12-26



98 

ـ  قيامه بتدمير البيوت وقد ظهر ذلك من خالل   تـاريخ بآثارهـا كمـا حصـل     والقديمـة ومح

 1.وجود في الخربةم حيث هدم االحتالل اإلسرائيلي العقد األثري الم22-1-2014 

  

  .ابزيق العقد األثري الموجود في خربةهدم : )4(صورة 

 م2015عـام  ل فيقدر عددهم حسب جهاز اإلحصاء الفلسـطيني ، أما عن أهالي الخربة

 إلـى يعيشون في المنطقة رغم كل الظروف المحيطة بهم وسعي االحـتالل   2،اشخص 272ب

ترحيلهم والتضييق عليهم في معيشتهم؛ حيث يتسلم األهالي إخطارات مستمرة مـن االحـتالل   

اإلسرائيلي بشان وقف بناء الخيم والبركسات وأحيانا يتسلم البعض إخطارات بالرحيل النهـائي  

كمـا تسـلم الـبعض    . 27-5-2014تاريخ بفي الخربة  ئالتإلحدى العاعن الخربة كما حصل 

منشـأة تابعـة    12طالت والتي  م 22-1-2014تاريخ با حصل إخطارات هدم بحق منشاتهم كم

باإلضافة إلى تسلم األهالي إخطارات على مدار العام من اجل القيام . لثالث عائالت في الخربة

                                                 
 .مرجع سابق، ) م2014(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 1
التجمعات السكانية في محافظة طوباس حسب نوع التجمع، وتقـديرات أعـداد   ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2

  .مرجع سابق،  2007-2016السكان 
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وبعض أجزائهـا واقـع ضـمن    ،  C مصنفة كونها منطقة 1؛بالتدريبات العسكرية في المنطقة

  .المناطق العسكرية المغلقة

فقد بلغـت  ، ويعمل سكان خربة ابزيق في الزراعة بالرغم من الصعوبات التي تواجههم

 40باإلضافة إلى وجـود   ادونم 1268م  2010مساحة األراضي المزروعة فعليا في تعداد عام

زروعة والتي تشكل المراعي والمروج والبـور  مالغير بينما بلغت المساحة ، بور مؤقت ادونم

هالي تعترضـه قـوات االحـتالل    ألل الزراعيإال أن النشاط  2.ادونم 653.14الدائم وغيرها 

إتالف المحاصيل الزراعية بشكل متعمد من خالل مـرور اآلليـات مـن    اإلسرائيلي من خالل 

لزراعيـة  مصـادرة الجـرارات ا   باإلضافة إلى، خاللها وكذلك القيام بالتدريبات العسكرية فيها

جـرارات   3م بقيام قوات االحـتالل بمصـادرة   21-10-2014تاريخ بالعاملة فيها كما حصل 

تـاريخ  بجـرارات   3الكرة مرة أخرى بمصادرة  أعادةوقد ، زراعية تعمل في أراضي الخربة

  3.م2014-12-7

 تي هي مصـدر والمواجهة األهالي النتهاكات عديدة تطال مواشيهم ، ويضاف إلى ذلك

رأس مـن البقـر    69م ب2010فقد قدرت أعداد األبقار لديهم في تعداد عـام  . لدخلهم أساسي

يربـون البلـدي    وأيضـا  ،رأس من الضأن من البلدي والمهجن والعساف 1447باإلضافة إلى 

ولكـن   4 .من المـاعز  ارأس 1212والمهجن والشامي من الماعز والتي بلغت في نفس التعداد 

 ،التـدريب مخلفـات   خاللقتل المواشي في المراعي من  االحتالل اإلسرائيلية تعمد إلىات قو

  5.العسكرية التدريباتالقيام بللمراعي أثناء ها أو حرقها وكذلك إتالف

                                                 
 .مرجع سابق، )م2014(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 1
، مرجـع سـابق  ، النتائج النهائية محافظة طوباس - 2010التعداد الزراعي ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2

 69ص
  .مرجع سابق، ) م2014(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 3
  ، مرجع سابق، النتائج النهائية محافظة طوباس - 2010التعداد الزراعي ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 4

  .150-152ص 
 . مقابلة شخصية، مرجع سابق، عارف، دراغمة 5
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أما عن التجمعات الرعوية األخرى في محافظة طوباس واألغوار الشمالية فهـي وادي  

لمـالح والمضـارب   واللواتي يشكلن مع بعضهن قرية االمالح وخربة الفارسية وخربة حمصة 

  .البدوية

  نبذه عن التجمعات السكانية الكبرى في قرية المالح والمضارب البدوية 4.4

وادي المالح وخربـة   :المالح والمضارب البدوية ثالث تجمعات كبرى وهي قريةتضم 

  :موفيما يلي نبذه مختصره عنه .الفارسية وخربة حمصه

 المالح واد  •

 ،كم وتحده مـن الشـرق نهـر األردن   10المالح شرق مدينة طوباس على بعد  يقع واد

يبلغ متوسط االرتفاع  و. وتياسير من الغرب وخربة عاطوف من الجنوب، والفارسية من الشمال

فيما ، سنويا/ ملم294كما ويبلغ متوسط هطول األمطار السنوي فيها ، البحرم فوق سطح 32فيها 

وقد كانت المنطقـة فـي الماضـي     1.درجة مئوية 22 فيها السنوي الحرارةيبلغ متوسط درجة 

وبسبب قيام االحـتالل  . تشتهر بوفرة المياه فيها ومقصدا للباحثين عن الراحة والسياحة العالجية

ولم تعد  ،أدى ذلك إلى شح المياه في المنطقة وضحالتها، اإلسرائيلي بتجفيف الينابيع فيها وردمها

  2 .قاية مواشي الرعاة في المنطقة كما سبق الذكرتستخدم إال لس

منطقة الميتة التي تقع في الجـزء  : وهي الرعويةالعديد من التجمعات  نطقةتتضمن المو

أما منطقـة  . العلوي من وادي المالح وسميت بهذا االسم نسبة نبع المياه الموجود على أراضيها

فهي تعتبر ذات أهمية تاريخية لوجود الكثير من  .الحمامات والتي تتواجد فيها البنايتان الوحيدتان

هي البرج فالمناطق األخرى أما . منها الحمام التركي والنبع كما سبق الذكر، المعالم األثرية فيها

   .وعين الحلوة

                                                 
1 The Applied Research Institute( ARIJ) .2006 _Khirbet AL Maleh Profile-Jarusalem.P2  
  .مرجع سابق ،السياحة العالجية في فلسطين، www.wafainfo.ps ، وفا_ مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 2
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أراضي طابو مملوكـة للسـكان،   : المالح إلى ثالثة أقسام هي وتقسم األراضي في واد

  1 .يين باإلضافة إلى أراض هي ملك للبطرياركية الالتينيةوأراضي مستأجرة من سكانها األصل

 خربة الفارسية •

كـم شـرق مدينـة     13تقع الخربة في الجزء الشرقي من محافظة طوباس وعلى بعد 

اما شمالها فعين البيضا وطمـون  ، يحدها من الشرق نهر االردن ومن الغرب تياسيرو. طوباس

كما ويبلـغ متوسـط هطـول    ، م تحت مستوى سطح البحر77ويبلغ متوسط ارتفاعها  .جنوبها

 2.مئويةدرجة  21-22ومتوسط درجة الحرارة السنوي فيها هو ، سنويا/ ملم 270األمطار فيها 

، الجوبيـه والزعبـي  ، خلة خضر، عين غزال، احمير :التاليةالرعوية وتضم الخربة التجمعات 

   3.الدير وتل الحمة

ويعيش سكان الخربة في الخيام والبركسات التي تأوي ايضا المواشي والتي يعتمـدون  

فكـانوا   4.قتصـادي لتحسين وضعهم االكما يمارس سكانها حرفة الزراعة ، معيشتهمعليها في 

قديما يستغلون الماء من مجرى وادي المالح الذي يمر من أراضيها للزراعـة إلـى أن جـاء    

االحتالل وسيطر على الموارد المائية في المنطقة واستولى على جزء كبير من أراضيها إلقامة 

والى الجنـوب  ، فأنشأ االحتالل إلى الشرق من الخربة مستعمرة شدموت مخوال 5.المستعمرات

   6.بينما أنشأ شمالها مستعمرة ميخوال، رقي من الخربة انشأ مستعمرة روتمالش

نبع الشك ونبع  ( :كما قام االحتالل بتدمير معظم ينابيعها في حين تبقى عدد منها وهي

 7 .حيث يستفيد مربي المواشي مما تبقى من مياهها لسقاية مواشيهم، )أحمير ونبع غزال

                                                 
  .مرجع سابق، مجلس قرية المالح والمضارب البدوية 1
2 The Applied Research Institute-( ARIJ) .2006- AL Farisiya Village Profile-Jarusalem.P2  
 .مرجع سابق، خريطة محافظة طوباس واألغوار الشمالية 3
  .21ص، مرجع سابق، جاد وآخرون، إسحق 4
  .مرجع سابق، مجلس قرية المالح والمضارب البدوية 5
  .مرجع سابق، خريطة محافظة طوباس واألغوار الشمالية 6
  .مرجع سابق، مجلس قرية المالح والمضارب البدوية 7
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 خربة حمصه •

والعديد  االحتالل آثارها قد دمر و. المالح وادطوباس وجنوب  حمصه شرق مدينةتقع 

، )وحمـدات  روعي، شيال( فيها وهي  صادر معظم أراضيها لبناء المستعمرات كما، من خربها

وتضـم الخربـة   . اإلسـرائيلية كما انشأ فيها المعسكرات وشق فيها الخندق الفاصل والطـرق  

خربـة  ، خربة مكحـول ، خربة سمرة، حمصة التحتا، حمصه الفوقا: التالية الرعويةالتجمعات 

سوى مـن إرادة أبنائهـا   ، وتنعدم في هذه التجمعات كل أساليب الحياة .1الحديدية وذراع عواد

واستمرارهم بممارسة عملهم بتربية المواشي ، المصممون على البقاء مهما اشتدت بهم الظروف

  2.والزراعة البعلية

 األهالي سكنها، في خربة حمصة اثر لبقايا منازل مشيدة من الحجارة المتراصةيوجد و

لتوفير الميـاه   السكاناستغلها  والتي تعود للعهد الروماني أثرية آباروجود  إلى باإلضافة، قديما

  3.سد مهدومفي الخربة يوجد كما ، لمساكنهم ومواشيهم

  المالح والمضارب البدويةأهم اآلثار والمواقع السياحية في قرية  5.4

قد تعاقب على سكنها ف. المالح والمضارب البدوية منطقة أثرية وسياحية جيدة تعتبر قرية

طاحونة الحبوب التي كانت تدار على ميـاه  : كثيرة وأهمها أثريةعدة قبائل خلفت ورائها معالم 

البيـوت   إلضافة إلـى با ،اآلبار الكبيرة الحجم والمحفورة في الصخور الصلبةكذلك و، الوادي

 مع بقاء البعض القليل شاهدا على ماضي، القديمة والتي ردم غالبيتها كما في حمصة والفارسية

  4.المنطقة

                                                 
 .مرجع سابق، خريطة محافظة طوباس واألغوار الشمالية 1
  .مرجع سابق، مجلس قرية المالح والمضارب البدوية 2
 13-14ص ،مرجع سابق، عبد الستار، شريدة 3
  .مرجع سابق، المضارب البدويةمجلس قرية المالح و 4
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  .طاحونة الحبوب في منطقة الحمامات في المالح :)5(صورة 

  م2015-11-28بتاريخ ، المسح الميداني: المصدر

وادي اللصم الذي يشبه مدخل مدينة البتراء بمسـافة سـير   ، ومن مناطق المالح الجميلة

باإلضـافة إلـى    .1نبيـه اعلى جحوالي كيلوا متر تقريبا وبارتفاع جدران الجبال بمئات األمتار 

منطقة حمامات المالح والتي شكلت في الماضي منتجعاً سـياحياً طبيعيـاً يرتـاده المتنزهـون     

حيث تمتاز هذه المنطقة بمياهها العالجية  2.والسياح األجانب بهدف التنزه والعالجالفلسطينيون 

  .اموتخثر الدم وغيره الجلديةمراض كاأل، الممتازة والمفيدة للشفاء من الكثير من األمراض

قائمان حتى الوقت الحـالي وتسـكنهما عـائلتين     الحمام التركي القديم والنزلوما زال 

منع االحتالل اإلسرائيلي القيام بترميمهمـا مـن   ؛ وذلك بسبب وء وضعهماتحتميان بهما رغم س

   C.3خالل سلطة اآلثار الفلسطينية بحجة أنهما واقعان بمنطقة 

                                                 
تـاريخ  ، منطقة المالح في األغوار منطقه سياحية أزعجتها الدبابات، www.maannews.net، وكالة معا اإلخبارية 1

  م 14-11-2015الدخول للموقع
  .مرجع سابق، السياحة العالجية في فلسطين، www.wafainfo.ps، وفا_ مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 2
  .مقابلة شخصية ،مرجع سابق ،سعيد، عبد الكريم 3
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  . مبنى الحمام التركي قديما: )6(صورة 

  م2015-11-28بتاريخ ، المسح الميداني: المصدر

ولكن هذا الموقع األثري انتهت قيمته بعـد  ، قديما كان هذا البناء يعج بالزوار والسياحف

بصب اإلسمنت المسـلح حـول    م1973م؛ حيث قامت سلطات االحتالل عام 1967حرب عام 

م؛ في محاولة لتخريبها والحد من تدفقها؛ فتحول الوادي 20ينابيع المياه المعدنية الساخنة بعمق 

ي فيه المياه المعدنية إلى واد من المياه الشحيحة، وأصبحت تلك المنطقـة ذات  الذي كانت تجر

   1 .المناظر األخاذة منطقة شبه مهجورة ال يرتادها سوى الرعاة

 المالح والمضارب البدوية قريةالعائالت في  6.4

المالح والمضارب البدوية العديد من العائالت والتي تعود جذور اغلبهـا   قريةيعيش في 

ومن أهم العشـائر  . إلى بلدة طمون ومدينة طوباس والبعض اآلخر إلى قرى في محافظة الخليل

بشارات، بني ، أبو محسن، أبو عامر، الضبابات، أبو مطاوع: والعائالت التي تسكن المنطقة هي

   2. بدو الزواهره والفقير والنواجعه، بدو الكعابنه، بحه، أبو عوادأبو عليان، أبو ص، عوده

                                                 
  .مرجع سابق، العالجية في فلسطينالسياحة ،  www.wafainfo.ps، وفا_ مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 1
  .مرجع سابق، مجلس قرية المالح والمضارب البدوية 2



105 

  ن قرية المالح والمضارب البدويةالخصائص التعليمية لسكا 7.4

عدم توفر المؤسسات التعليمية فيها من رياض من ي قرية المالح والمضارب البدوية تعان

اإلسرائيلي إنشاء أي مؤسسة تعليمية فـي  ؛ بسبب منع االحتالل أطفال ومدارس ابتدائية وثانوية

  C. 1 مصنفة المنطقة بحجة أنها منطقة

  لسكان منطقة الدراسة الحالة التعليمية 1.7.4

سنوات فـأكثر   10عدد السكان الذين أعمارهم  في قرية المالح والمضارب البدويةتقل 

عن عددهم في مستويات التعليم للمراحل األولـى  ) الثانوية(ممن أتموا المراحل التعليمية العليا 

باإلضافة إلى انه ال يوجد في مجتمع المالح والمضارب أفراد ممن وصـلوا فـي   . والمتوسطة

وفيما يلـي  ، م لمرحلة دبلوم متوسط أو دراسات عليا من ماجستير ودكتوراه2007 تعليمهم لعام

  .م2007توضيح للحالة التعليمية لسكان قرية المالح والمضارب البدوية لعام 

  .م2007الحالة التعليمية لسكان قرية المالح والمضارب البدوية لعام  :)13(جدول 

  الجنس التجمع
  الحالة التعليمية

  المجموع
  بكالوريوس  ثانوي  إعدادي  ابتدائي  ملم  أمي

  حمصه
 100 7 9 19 27 19 19  مجموع

 50 6 4 11 16 8 5  ذكر

 50 1 5 8 11 11 14  أنثى

  الفارسية
 76 2 8 14 24 12 16  مجموع

 40 2 4 6 14 8 6  ذكر

 36 0 4 8 10 4 10  أنثى

واد 
  المالح

 170 4 11 19 46 67  23  مجموع

 86 4 5 6 26 37 8  ذكر

 84 0 6 13 20 30 15  أنثى

  .50-52ص ،مرجع سابق ،م2008، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني :المصدر

                                                 
  .مرجع سابق، مجلس قرية المالح والمضارب البدوية 1
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فـي القـراءة    نملميالارتفاع عدد األفراد من األميين و يالحظ من خالل الجدول السابق

 10من مجمل السكان الذين أعمارهم % 45.1حيث يمثلون حوالي  ،الدراسةوالكتابة في مجتمع 

من مجمل السكان الذين أعمـارهم  %  16.8حوالي األميةنسبة فشكلت  .سنوات فأكثر في القرية

بينمـا   ،%11.3لتبلغ  عنها لدى الذكور ترتفع نسبة األمية لدى اإلناث بحيث، سنوات فأكثر 10

ويعود ذلك إلى النظرة المجتمعية لدى سكان  1؛من مجمل السكان %5.5الذكور لدىنسبة األمية 

باإلضافة إلـى مـا   ، األنثى ويفضل بقائها ألعمال البيتالتجمعات البدوية والذي يرفض تعليم 

وإجراءات االحتالل التي فاقمت من ، اة للوصول إلى الخدمات التعليميةيواجهه الطالب من معان

  .اإلناثالمالح والمضارب عدم تعليم  أهاليلذا كان يفضل  ،معاناة الطلبة باالستمرار بالتعليم

والتي أشارت نتائج تعداد  .طوباس محافظةعن  دراسةاألمية في مجتمع ال كما تزيد نسبة

سنوات فأكثر من األميين في المحافظة قد بلغ مـا نسـبته    10م إلى أن عدد السكان 2007عام 

أما بالنسبة للضـفة   2.سنوات فأكثر في المحافظة 10من مجمل السكان الذين أعمارهم % 7.5

  3. من مجمل السكان في الضفة الغربية%) 5.4(م 2007الغربية فقد بلغت نسبة األمية فيها لعام 

بالقراءة والكتابة من المجتمع والتي بلغـت نسـبتها    نتزيد في قرية المالح نسبة الملميو

فـي  بشكل كبير والتي تقل عنها . سنوات فأكثر 10من مجمل السكان الذين أعمارهم % 28.3

سنوات فأكثر فـي   10من مجمل السكان الذين أعمارهم % 14.2محافظة طوباس والتي بلغت 

كما ، إلى عدم رغبة األهالي بالتعليم وخاصة مع وجود فئات عمرية كبيره ذلكويعود ؛ المحافظة

طبيعة المجتمع  أنباإلضافة إلى ، ساهم عدم توفر مؤسسات تعليمية في المنطقة بارتفاع نسبتهم

  . وعدم تدريسهم مواشيناء للقيام برعي الالرعوي يحتاج لألب

من مجمل السـكان الـذين   % 55فقد بلغت نسبتهم قرابة  ،أما عن المتعلمين في القرية

حيث بلغت نسبة الحاصلين علـى ثـانوي فأقـل    ، سنوات فأكثر في مجتمع المالح 10أعمارهم 
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وتزيـد  ، سنوات فأكثر في مجتمع المالح 10من مجمل السكان الذين أعمارهم % 51.2حوالي 

 10من مجمل السكان الذين أعمـارهم  % 67.3ا في محافظة طوباس والتي بلغت ما نسبته عنه

بلوم المتوسط ودبلـوم عـالي   نسبة الحاصلين على الد أن في حين. سنوات فأكثر في المحافظة

قد بلغت في قرية المالح صفر لكليهما؛ حيث ال يوجد أي متعلم حاصل على شهادة دبلوم فأعلى 

فيما قد وصلت نسبة الحاصلين على دبلوم متوسط في محافظـة  ، عالي فأعلىمتوسط أو دبلوم 

مـن مجمـل السـكان الـذين     % 0.6ونسبة الحاصلين على دبلوم عالي فأعلى % 3.7طوباس 

ويعود عدم وجود حاصلين على كال شـهادة دبلـوم    ؛سنوات فأكثر في المحافظة 10أعمارهم 

لذا يفضل  ،متوسط أو دبلوم عالي فأعلى لعدم توفر مؤسسات تعليمية قريبة توفر كلتا الشهادتين

األهالي تدريس أبنائهم في مؤسسات تعليمية قريبه عليهم كجامعة القدس المفتوحة فـي مدينـة   

دة البكالوريوس في قرية المالح والمضـارب  ترتفع نسبة الحاصلين على شها وبالتالي، طوباس

  .سنوات فأكثر في القرية 10من مجمل السكان الذين أعمارهم %3.8لتبلغ حوالي 

 والبالغـة  ولكن تزيد عنها نسبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس في محافظة طوبـاس      

بسـبب قلـة   لك وذ 1؛سنوات فأكثر في المحافظة 10من مجمل السكان الذين أعمارهم % 6.7

باإلضافة إلى األوضاع االقتصادية السيئة التي منعت  ،الراغبين في تكملة الدراسة ما بعد الثانوية

  .الكثير من إكمال دراستهم الجامعية

والمضـارب   في قرية المـالح المستمرين بالدراسة  المنسحبين والطالبأعداد الطالب 2.7.4 

  م2015البدوية لعام 

طالبـا   274في قرية المالح والمضارب البدويـة   المستمرين بالدراسةبلغ عدد الطالب 

طالـب   118في حين بلغ عدد المنسحبين من الدراسـة   ،م2015وذلك في أواخر عام  وطالبة

  :على النحو اآلتي  في تجمعات القرية موزعينو ،ممن هم في سن التعليم وطالبه
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والمنسحبين في قريـة المـالح والمضـارب     المستمرين بالدراسةعدد الطالب ا :)14(جدول 
  .م2015البدوية لعام 

 المنطقة
عدد 

 الدارسين

النسبة 

% 

النسبة  عدد المنسحبين

الكلية 

 للمنسحبين
 %النسبة  االناث %النسبة  الذكور

 23.7 23 14 24.6 14 40.9 112 خربة حمصة

 38.1 37.7 23 38.6 22 27.7 76 خربة الفارسية

 38.1 39.3 24 36.8 21 31.4  86 المالح واد

 100 100 61 100 57 100 274 المجموع

  .المسح الميداني: المصدر

عن المنسحبين مـن   المستمرين بالدراسةارتفاع عدد الطالب من خالل الجدول يالحظ 

من %  40.9في المدارس في خربة حمصة لتبلغ لعدد الدارسينالدراسة بحيث شكلت اكبر نسبة 

وقلة نسبة المنسحبين من الدراسة لكـال الـذكور    .الكلي للدارسين في مجتمع الدراسةالمجموع 

من المجموع الكلي من المنسحبين؛ ويعود ذلك % 23.7واإلناث قياسا للتجمعات األخرى لتشكل 

إتاحة فرصة التعليم لديهم من خالل مبادرات مديرية و ،بسبب ارتفاع عدد األطفال في سن التعليم

 باإلضافة إلى ،محافظة نابلسمديرية التربية والتعليم في  والتعليم في محافظة طوباس والتربية 

إصرارهم علـى الـتعلم بـالرغم مـن الظـروف األمنيـة       لدى الطالب و توفر الرغبة بالتعلم

  . المحيطة بهمواالقتصادي 

المـالح   ن للدراسة في خربـة الفارسـية وواد  عدد المنتسبي يقل، وخالفا لخربة حمصة

من مجموع المنسـحبين  % 38.1لكل منطقةالدراسة لتشكل نسبتهم  نسبة المنسحبين من ترتفعو

من الدراسة؛ ويعود ذلك إلى جملة من األسباب التي أشار إليها األهـالي أهمهـا اإلجـراءات    

 وغيرها من األسباب اإلسرائيلية في المنطقة وأخرى اقتصادية أو صحية أو عدم الرغبة بالتعليم

  .وف يتم توضيحها الحقاوالتي س

ن اإلناث عنها لـدى  ارتفاع نسبة المنسحبين م يظهر أيضا، ومن خالل الجدول السابق

ألعمـال   نوبقـائه  اإلنـاث  المالح؛ ويعود ذلك إلى تفضيل األهالي عدم تدريس الذكور في واد
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وأخـرى   ،باإلضافة إلى إجراءات االحـتالل فـي المنطقـة   ، هن الصغارالمنزل ورعاية إخوان

وعلى خالفها تزيد نسبة المنسحبين الذكور عـن  . وغيرهاقتصادية وصحية والبعد عن خدمات 

 اجتماعية وسياسية وعـدم الرغبـة  نسبة المنسحبات في خربة الفارسية وحمصة وذلك لألسباب 

يقومـون  التي مضافا إليها حاجة األهالي إلى أيادي عاملة لتربية المواشي والزراعة و، بالدراسة

  .معهم أوالدهم عمل توفيرها من خاللب

1أسباب انسحاب طالب قرية المالح والمضارب من التعليم من وجهة نظر السكان 3.7.4
 

دفعت بأهالي الطالب أو الطالب أنفسهم إلى االنسحاب من الدراسة  يوجد أسباب عديدة

  :وهي كما يلي

  اإلجراءات اإلسرائيلية 1.

يعاني الطلبة في قرية المالح والمضارب البدوية من العديد من اإلجراءات اإلسرائيلية في       

وقـد سـاهم هـذا    . المنطقة والتي تؤثر على تعليم الطلبة وتدفع بهم إلى االنسحاب من الدراسة

مـن المجمـوع الكلـي    % 31.8العامل في تسرب الطالب من المدارس والتي بلغت نسـبتهم  

  .دراسةللمنسحبين من ال

   :ومن اإلجراءات اإلسرائيلية التي دفعت بالطالب للتسرب من المدارس ما يلي

يعـاني الطلبـة مـن إحاطـة منـاطق سـكناهم       : القرب من المستعمرات أو المعسكرات •

بالمستعمرات والمعسكرات والتي بمجرد وجودها بقربهم تؤثر عليهم نفسيا ومعنويا وتـدفع  

بلغ عدد السكان الذين برروا انسحاب أبنائهم من المـدارس   وقد. بالدراسة اإلهمالبهم إلى 

المنسحبين الطالب من مجمل % 49.7القرب من المستعمرات أو المعسكرات حوالي بسبب

 .من الدراسة بسبب إجراءات االحتالل

                                                 
  .المسح الميداني 1
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تؤثر التدريبات العسكرية على الطلبة نفسيا وتعيقهم من الدراسة بشكل  :التدريبات العسكرية •

وتعـيقهم عـن    والرعـب  أصوات الرصاص والقذائف التي تصيبهم بـالخوف جيد بسبب 

مـن  % 35.0 اإلسـرائيلية  وقد بلغت نسبة المنسحبين بسبب التدريبات العسكرية، الدراسة

 .المنسحبين من الدراسة بسبب إجراءات االحتالل الطالب مجمل

يعاني بعض الطلبة وخاصة من سكان واد المالح من حاجز تياسـير   :الحواجز اإلسرائيلية •

حيث يتعمد الجنود على الحـاجز علـى   ، العسكري الذي يتحكم بهم أثناء ذهابهم للمدرسة

وقد بلغت نسبة . إيقافهم لفترة قد تتجاوز الساعات خاصة بعد الظهيرة وذلك من غير مبرر

المنسـحبين   الطالب من مجمل% 1.9هي  ليةاإلسرائي المنسحبين بسبب الحواجز العسكرية

  .من الدراسة بسبب إجراءات االحتالل

تعتبر سياسة التهجير والترحيل التي تتبعها قوات االحتالل دافعا لـدى  : التهجير والترحيل •

الطالب لترك التعليم؛ حيث يتعمد االحتالل إخطار السـكان بالرحيـل مـن اجـل القيـام      

ضطر الطالب لترك منزله وكتبه لساعات أو أيام حسـب مـدة   مما ي، بالتدريبات العسكرية

كما . _حيث يمنع االحتالل أفراد األسرة من اخذ أي شي من السكن أثناء الرحيل_اإلخطار

يعمل االحتالل أحيانا أخرى على تسليم األهالي إخطارات ترحيل نهائية والتي تدفع باألهالي 

وقد بلغـت نسـبة   . ى الطالبعلر ذلك نفسيا لتغيير مناطق سكناهم مره تلو األخرى وتأثي

مـن  % 13.4 القسري الذي تقوم به قوات االحـتالل  المنسحبين بسبب الترحيل والتهجير

  .المنسحبين من الدراسة بسبب إجراءات االحتالل الطالب مجمل



  

  .اإلجراءات اإلسرائيلية التي تؤثر على تعليم الطالب في مجتمع الدراسة

إن الوضع االقتصادي المتدني لكثير من العائالت قد منعهم من تـدريس أوالدهـم فـي    

باإلضافة إلى حاجتهم إلـى  ، المدارس؛ لما يتطلبه ذلك من مستلزمات وتكاليف ال يقدرون عليها

. أيادي عاملة في عملهم بتربية المواشي والزراعة والتي يوفرونها من خالل عمل أوالدهم فيها

مـن   نسـحبين من المجموع الكلي للم

فإن طالب المـالح والمضـارب كـانوا    

يضطرون وعدة كيلومترات للوصول لمدارسهم في تياسير وعين البيضا وفروش دجن، 

حيث ، وخاصة في بداية التوقيت الشتوي

وهذا أدى إلـى  . يخرج األطفال من بيوتهم قبل شروق الشمس للوصول للمدرسة بالوقت المحدد

من المجموع الكلـي للمتسـربين مـن    

ولكن  .وحاليا وفرت لهم مديرية التربية والتعليم في طوباس حافلتين لنقلهم لمدارسهم
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اإلجراءات اإلسرائيلية التي تؤثر على تعليم الطالب في مجتمع الدراسة

  .المسح الميداني

  الوضع االقتصادي

إن الوضع االقتصادي المتدني لكثير من العائالت قد منعهم من تـدريس أوالدهـم فـي    

المدارس؛ لما يتطلبه ذلك من مستلزمات وتكاليف ال يقدرون عليها

أيادي عاملة في عملهم بتربية المواشي والزراعة والتي يوفرونها من خالل عمل أوالدهم فيها

من المجموع الكلي للم% 22.3وضع االقتصادي بانسحاب ما نسبته 

  البعد عن الخدمات التعليمية

فإن طالب المـالح والمضـارب كـانوا    ، بسبب عدم وجود مؤسسات تعليمية في القرية

عدة كيلومترات للوصول لمدارسهم في تياسير وعين البيضا وفروش دجن، 

وخاصة في بداية التوقيت الشتوي، للنهوض باكرا من فراشهم لالستعداد للذهاب للمدرسة

يخرج األطفال من بيوتهم قبل شروق الشمس للوصول للمدرسة بالوقت المحدد

من المجموع الكلـي للمتسـربين مـن    % 22.9انسحاب عدد من الطالب والتي بلغت نسبتهم 

وحاليا وفرت لهم مديرية التربية والتعليم في طوباس حافلتين لنقلهم لمدارسهم

                                         
  


�ات ��
ا�
��ات�
وا�

��ت 49.7�ا���ر
 ����35ا��

  ��� !
و!���"  
13.4

ا�	%ا$#  
ا���ا�����

1.9

اإلجراءات اإلسرائيلية التي تؤثر على تعليم الطالب في مجتمع الدراسة :)2(شكل 

المسح الميداني: المصدر

الوضع االقتصادي 2.

إن الوضع االقتصادي المتدني لكثير من العائالت قد منعهم من تـدريس أوالدهـم فـي          

المدارس؛ لما يتطلبه ذلك من مستلزمات وتكاليف ال يقدرون عليها

أيادي عاملة في عملهم بتربية المواشي والزراعة والتي يوفرونها من خالل عمل أوالدهم فيها

وضع االقتصادي بانسحاب ما نسبته وقد ساهم ال

  1 .لدراسةا

البعد عن الخدمات التعليمية 3.

بسبب عدم وجود مؤسسات تعليمية في القرية       

عدة كيلومترات للوصول لمدارسهم في تياسير وعين البيضا وفروش دجن،  يقطعون

للنهوض باكرا من فراشهم لالستعداد للذهاب للمدرسة

يخرج األطفال من بيوتهم قبل شروق الشمس للوصول للمدرسة بالوقت المحدد

انسحاب عدد من الطالب والتي بلغت نسبتهم 

وحاليا وفرت لهم مديرية التربية والتعليم في طوباس حافلتين لنقلهم لمدارسهم .المدارس

                                                
  .المسح الميداني 1
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لتجمع في أماكن محدده لتقلهم واهوض باكرا والسير لمسافات بعيده ما زال الطلبة يضطرون للن

، الحافلة لمدارسهم؛ وذلك بسبب عيشهم في مناطق بعيده عن الطرق وعلى مسـاحات شاسـعة  

فيضطر . كل تجمع في مناطق محددة لتوفير الوقت والجهد على سائق الحافلةفيجتمعون طالب 

لصباح الباكر لضمان وصول الجميع ا السائق لنقل الطلبة في أكثر من مرة واحدة ويبدأ نقلهم من

أمـا  ، المالح إلى مدارسهم فـي تياسـير   حيث تعمل حافلة على نقل طالب واد1.مدارسهمإلى 

في حين يستثنى من . فلة أخرى لنقلهم لمدارسهم في قرية عين البيضاالمناطق األخرى فتعمل حا

ذراع أمـا  ، حمصة التحتا وحمصة الفوقا والتي ينقل طالبها إلى فروش دجـن : تجمعات القرية

من خالل التنسيق مع مديرية التربية والتعلـيم فـي   وذلك يتم نقل طالبها إلى عين شبله وعواد 

وذلك لقرب هذه التجمعات من محافظة نابلس وبعدها النسبي عن التي وفرت حافلة لهم؛ ونابلس 

  2 .المدارس في عين البيضا وتياسير

   عدم الرغبة بالدراسة 4.

إن الظروف المعيشية والنفسية التي يعاني منها طالب القرية أدت إلى عدم رغبة الطالب        

مما دفع بهم لالنسحاب ، في المتابعة في التعليم وتقصيرهم في مدارسهم وتدني تحصيلهم العلمي

% 22.4وقد بلغت نسبة المنسحبين من المدارس بسبب عدم الرغبة بالدراسة هي . من المدارس

   .الدراسةمن  نسحبينع الكلي للممن المجمو

   ظروف صحية 5.

الطلبة في القرية من ظروف صحية صعبة جعلتهم ينسحبون مـن المـدارس    ضيعاني بع     

وقد بلغت نسـبتهم  ، والتي ساهم بها عدم توفير المستلزمات الضرورية لهم كالكرسي المتحرك

  3 .الدراسةمن  نسحبينمن المجموع الكلي للم% 0.6
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 قرية المالح والمضارب البدويةالخصائص الصحية لسكان  8.4

بحيث تقدم ، الصحية فيهاالمؤسسات تعاني قرية المالح والمضارب البدوية من عدم توفر 

تمر في المنطقة فـي أيـام    تابعة لمؤسسة لجان العمل الصحي متنقلة الخدمة عبر عيادة صحية

لتقدم العالجات والخدمات الطبية  ؛األسبوعبواقع يومين في ، بشكل دوري ومنتظموذلك  ،محددة

جميع الشرائح والفئات من نساء وأطفال ورجال بهـدف تـدعيم صـمودهم    لوالتثقيفية المختلفة 

  1. وبقائهم على أراضيهم المستهدفة

وتقوم هذه اللجنة بمعالجة جميع األفراد في منطقة المالح بدون الحاجة للقيام بـإجراءات  

الحاالت الطارئة  في حين يقوم أهالي المالح بنقل. طالبة بالتأمين الصحيالمؤسسات الصحية كالم

ال  هـو مـا  التأمين الصحي للمريض وحيث يتم المطالبة ب إلى مدينة طوباس أو نابلس أو جنين

  2 .المالح والمضاربقرية يتوفر لجميع األهالي في 

  والمضارب البدويةفي قرية المالح تأثير المستعمرين على صحة المواطنين  1.8.4

يمارس المستعمرون سياسات عدوانية تجاه الفلسطينيين والتي يظهرون فيهـا حقـدهم   

يعاني أهـالي المضـارب   ف. وهمجيتهم وسعيهم إلخراج السكان من أراضيهم بأي وسيلة كانت

خاصة مع بداية ومن االعتداءات المتواصلة من قبل المستعمرين في المنطقة ، وباألخص الرعاة

فـي   تواجـدهم عند عليهم وذلك ن والمستعمر فيعتدي. م2015أحداث المقاومة في أواخر عام 

أما عن عدد اإلصابات التي صرح بها المـواطنين  . المرور بجانب المستعمرةحتى المراعي أو 

رغم وذلك على ال ،إصابتين فقط في منطقة نبع الغزال فقد بلغم 2015من خالل االستبيان لعام 

المستعمرين تجاه المواطنين في المنطقة مـن قبـل    التي قام بهامن رصد عدد من االعتداءات 

ولكن رفض المـواطنين اإلدالء  ، ومحافظة طوباس واألغوار الشمالية مجلس المالح والمضارب

  3.عتداءات تجاههمالقبل المستعمرين؛ خوفا من زيادة ابعدد اإلصابات لديهم من 

                                                 
في دعـم صـمود    العيادة المتنقلة للعمل الصحي في األغوار عمل متفان، www. maannews.new، معا اإلخبارية 1

  .م2-12-2015تاريخ الدخول للموقع ، السكان
  .المسح الميداني 2
   .المرجع السابق 3
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ثالثة مستعمرين من مستعمرة  أن، ورد عن مجلس قروي المالح والمضارب البدوية قدف

 .، واعتدوا عليه بالضرب المبـرح )ماعا 20(الشاب هالل عادل دراغمة هاجموا ، "مسكيوت"

 .وذلك بحضور قوة من جيش االحتالل ومن ثم قامت بإعتقال الشاب دراغمة بعد االعتداء عليه

باالعتداء على المواطن إسماعيل  م30-11-2015 في يوموبالمثل قد قام مسؤول مستعمرة روتم 

وذلك فـي  حمد عليان أثناء رعيه لألغنام في منطقة بيوض ودهس شاه بسيارته أثناء مطاردته 

م قـام مسـتعمروا   2015-12-12وبعد تلك الحادثة بتـاريخ   .منطقة أم الجمال في عين الحلوة

والتي هاجمت المواطن رامـي  ، ق كالبهم نحو الرعاة في منطقة بيوض بالمالحمسكيوت بإطال

ومن ثم قام الرعاة بنقله إلـى مستشـفى طوبـاس    . خضر دراغمه وسط ضحكات المستعمرين

  1 .التركي وتلقى العالج الالزم

  في قرية المالح والمضارب البدويةتأثير اإلجراءات اإلسرائيلية على صحة المواطنين  2.8.4

تعاني المالح والمضارب البدوية من هجمات شرسة من قبل االحتالل وذلـك بوسـائل   

فقد بلـغ عـدد   . مختلفة أدت إلى اإلضرار بهم وأحيانا قتل العديد من األبرياء من أبناء المنطقة

اإلصابات التي تأثر بها المواطنين من قبل قوات االحتالل والتي صـرحوا بهـا مـن خـالل     

في نبع الغزال وواحدة في الحمامـات   3منها أربعه في الحديدية و، صاباتإ 10االستبيان هي 

  2.وواحدة في عين الحلوة وواحدة في الميتة

   :إلجراءات اإلسرائيلية الممارسة ضد أهالي المالح والمضارب البدويةا

تتعمد قوات االحتالل إلى االستهتار بأرواح األبرياء من أبناء المنطقة والعمـل   :القتل العمد أوال

على قتلهم وخاصة الرعاة وذلك بحجج وذرائع وهمية كوجودهم بمنطقة عسكرية أو قربهم مـن  

عملت قوات االحتالل على قتل الشهيد صخر برهان دراغمـه  ، مثال ذلك .مستعمرة أو معسكر

حيث قامت . شرة بالقلب أثناء قيامه برعي األغنام في منطقة الحماماتاثر إصابته مبا، عام 18

قوات االحتالل بنقل جثمان الشهيد من مكان استشهاده بواسطة مركبة إسعاف تابعـة للخـدمات   
                                                 

  .مرجع سابق، مجلس قرية المالح والمضارب البدوية 1
  .المسح الميداني 2
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والحقا تم نقل الشهيد إلى ، الطبية العسكرية الفلسطينية إلى معسكر الناحل التابع لقوات االحتالل

   1.ي لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاةمعهد أبو كبير الطب

إن سياسة الترحيل التي تنتهجها سلطات االحتالل ضـد سـكان قريـة     :ثانيا إخطارات الترحيل
المالح وتتمثل بإخالئهم عنوة من بيوتهم بحجة إجراء تدريبات عسكرية فيها و إجبـار األهـالي   

صابون فيها وخصوصا في فصـل  قد فاقمت من حدة األمراض التي ي، على المبيت في العراء
الشتاء؛ فمعظم األطفال والنساء يعانون من األنفلونزا والرشح والحوامل يعـانين مـن اإلعيـاء    

   .بسبب مبيتهم بالعراء أو داخل عربات الجرارات بعد تغطيتها بالبالستك الشديد

إن المناورات العسكرية التي تجريها قوات االحـتالل علـى    :مخلفات التدريبات العسكرية ثالثا

من ذلك يتمثل في  واألخطر. أراضي المالح تصيب السكان بحاالت رعب وخاصة لدى األطفال

جنود وراءهم والتـي خلفـت العديـد مـن     المخلفات التدريب من القذائف واأللغام التي يتركها 

  . الجرحى والشهداء

منهـا أن  ، رض طاقم العيادة المتنقلة إلى بعض الصعوباتتعي: بيةعرقلة المؤسسات الط رابعا

ود نالباً ما تتعرض للتعويق من قبل جسيارة اإلسعاف الخاصة بهم والمخصصة للعيادة المتنقلة غ

ن يفصالن المنطقة عن مدينتي طوباس ونابلس رغم حملها للشارة احاجزي تياسير والحمرا اللذ

لعيادة المتنقلة بدقة والعبـث  ا يقوم الجنود في بعض األوقات بتفتيش كما .الدولية التي تدل عليها

بمحتوياتها وهو ما يؤدي لتلف بعض األدوية والمطاعيم خاصة في فصل الصيف الذي تكون فيه 

  2 .حرارة المنطقة مرتفعة

  قرية المالح والمضارب البدويةلالخصائص العمرانية  9.4

 فيهـا   منـع والتـي ي  Cتقع قرية المالح والمضارب البدوية ضمن المناطق المصـنفة  

ال يتـوفر لـديها مخطـط     كما ،البناء بدون ترخيص موافق عليه من قبل االحتالل اإلسرائيلي

                                                 
 .مرجع سابق، )م2014(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 1
المتنقلة للعمل الصحي في األغوار عمل متفان في دعـم صـمود   العيادة ، www. maannews.new، معا اإلخبارية 2

  .مرجع سابق، السكان
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من خطر الهدم بذريعـة عـدم    Cمناطق ك المصنفةهي تعاني كغيرها من التجمعات و 1.هيكلي

الترخيص؛ إذ يوجب االحتالل على كل فلسطيني يرغب ببناء منزل أو إضافة غرفة إلى منـزل  

برفض اإلدارة المدنية اإلسـرائيلية   قائم أن يخضع إلجراءات طويلة ومعقدة ومكلفة، تقابل عادة

االحـتالل اإلسـرائيلي    ينتهج أيضا .الرخصة؛ بذريعة عدم اكتمال الشروط الالزمة للبناء بمنح

مصـادرة   جملة من السياسات والذرائع لتدمير وهدم الممتلكات الفلسطينية في تلك المناطق بغية

  2.أراضي األهالي من اجل توسعة المستعمرات وبناء أخرى جديدة وإقامة البؤر االستيطانية

اإلسرائيلي، اضطر آالف وبسبب تقييد البناء لدى السكان الفلسطينيين من قبل االحتالل 

الفلسطينيين إلى بناء بيوتهم من دون تراخيص، ألنها الطريق الوحيدة المتاحة أمامهم لضـمان  

فال يستطيع . وهذا ما يحصل فعليا لدى سكان المالح والمضارب البدوية 3.مأوى لهم ولعائالتهم

 ما يستلمون إخطارات الهـدم ك، األهالي في المنطقة من بناء بيوتهم والمتمثلة بالبركسات والخيم

ـ . ووقف البناء لمنشاتهم التـدمير  مـن عمليـات   رغم الومع ذلك ما زالوا يعيدون بناء بيوتهم ب

ويمكـن معرفـة    .بمناطقهم رافضين سياسة االحتالل تجاههم ومصرين على البقاء ،والمصادرة

  :ل الجدول التاليم من خال2015نوع المساكن وعددها في قرية المالح والمضارب البدوية لعام 

   

                                                 
  .مرجع سابق، مجلس قرية المالح والمضارب البدوية 1
 حسـب اتفـاق   (C) البناء في المناطق المصنفة، www.wafainfo.ps، وفا  -مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  2

  م3-12-2015تاريخ دخول الموقع ، أوسلو
التخطيط والبناء في ، www.btselem.org، )بيتسليم)المحتلة األراضي في اإلنسان لحقوق اإلسرائيلي المعلومات مركز 3

  .م4-12-2015تاريخ الدخول للموقع ، Cمنطقة 
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  .م2015في قرية المالح والمضارب البدوية لعام  هاالمساكن ونوععدد  :)15(جدول 

 
 المسكن نوع

 المجموع
 متنقل ثابت

 المنطقة

 6 6 0 البرج

 7 7 0 الميتة

 6 4 2 الحمامات

 10 10 0 )النبع(الحلوة عين

 8  8 0 الغزال نبع

 9 9 0 احمير

 6 6 0 خضر خلة

 1 1 0 الزعبي

 3 2 1 الجوبيه

 16 16 0 سمره خربة

 5 5 0 مكحول

 11 11 0 الحديدية

 10 6 4 التحتا حمصه

 23 23 0 الحمة

 4 4 0 الدير

 3 3 0 الفاو وادي

 15 15 0 الفوقا حمصة

 7 7 0 الجمال أم

 7 7 0 عواد ذراع

 157 150 7 المجموع

  .المسح الميداني: المصدر

% 4.5يالحظ من خالل الجدول قلة عدد المساكن الثابتة في القرية والتي بلغت نسـبتها  

، مامات كما ورد ذكـره سـابقا  حيث يوجد منزلين في منطقة الح ،مجمل المساكن في القريةمن 

في حمصة التحتا وواحد في الجوبية وهذه المباني هي من الشواهد المتبقية على الوجود  ةوأربع
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كما يالحظ من خالل الجدول ارتفاع عدد المساكن المتنقلة والتي بلغـت  . الفلسطيني في المنطقة

 يفضـل ف ،من مجمل المساكن في القرية؛ ويعود ذلك إلى انه مجتمـع رعـوي   %95.5نسبتها 

باإلضافة إلـى عـدم    ،كما أن وضعهم االقتصادي ال يسمح لهم بالبناء ،في الخيم العيش الغالبية

منطقة حتى لو كانت منع االحتالل إنشاء أي منشأه في ال بسببوجود تراخيص بناء في المنطقة؛ 

ويتعرضون للهدم أو الترحيل حتى مع وجود األوامر االحترازية التي يفترض  ،بركس أو خيمه

إال أن االحتالل ال يأبه لهذه األوامر ويقوم بما يتوافق ، هدمالقيام بعملية المن أن تمنع االحتالل 

  . مع خططه ومساعيه دون مراعاة القوانين واألوراق الرسمية

معسـكرات والمسـتعمرات   قرب مساكن أهالي قرية المالح والمضارب البدوية مـن ال  1.9.4

  اإلسرائيلية

من مجمل مساكن المواطنين فـي قريـة   % 42.7أن  من خالل الدراسة الميدانية تبين

% 57.3في حـين أن  . المالح والمضارب البدوية تقع بالقرب من معسكرات التدريب العسكرية

تقع بعيـدة عـن معسـكرات     من مجمل مساكن المواطنين في قرية المالح والمضارب البدوية

 1 .التدريب العسكرية

في قرية المالح والمضارب البدويـة   من مجمل مساكن المواطنين% 45.9كما تبين أن 

من مجمل مساكن المواطنين في % 54.1 أنفي حين ، اإلسرائيليةتقع بالقرب من المستعمرات 

ويعود ارتفاع نسبة عدد  .اإلسرائيليةقرية المالح والمضارب البدوية تقع بعيدة عن المستعمرات 

الملك  على أراضيهم يعيش سكانمستعمرات والمعسكرات إلى أن بعض الالمساكن القريبة من ال

 بعض باإلضافة إلى أن. ع بجوار المستعمرات أو المعسكراتتق أو التي يقومون بمزارعتها وهي

 .يفضلون السكن بالقرب من الطرق والتي تتوفر بالقرب من المستعمرات والمعسكراتاألهالي 

 أكثرفتعد مستعمرة مسكيوت من ، أما عن قرب المستعمرات بالنسبة لمساكن المواطنين

 وذلك من وجهة نظر السـكان والتـي   قريةالفي  رعويةالمستعمرات التي تقع بقربها تجمعات 

                                                 
  .المسح الميداني 1



نسبة المساكن التي تعتبر مستعمرة مسكيوت اقرب 

وذلـك بنسـبة    مخـوال تليها مستعمرة 

من مجمـل  % 16.6ومن ثم مستعمرة روعي وذلك بنسبة 

ثـم  ، من مجمل مساكن المجتمـع 

مستعمرة شدموت مخوال  تليها، من مجمل مساكن المجتمع

مساكن البدو هي  هاوأقل مستعمرة تقع بالقرب من

  1.من مجمل مساكن المجتمع

  

 إلـى ويعود ذلك ؛ بيترونوت شيال 

علـى   منـع والتـي ي  ،في منطقة العزل

روتمبقعوت

6.
10.8

المئوية لعدد المساكن القريبة من المستعمرات

��ا�&
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نسبة المساكن التي تعتبر مستعمرة مسكيوت اقرب  فقد تمثلت، )3(الشكل البياني رقم 

تليها مستعمرة . من مجمل مساكن المجتمع% 39.5 هي 

ومن ثم مستعمرة روعي وذلك بنسبة  .من مجمل مساكن المجتمع

من مجمل مساكن المجتمـع % 10.8روتم وذلك بنسبة  وتليها مستعمرة، مساكن المجتمع

من مجمل مساكن المجتمع% 6.4بقعوت وذلك بنسبة 

وأقل مستعمرة تقع بالقرب من، من مجمل مساكن المجتمع% 5.1

من مجمل مساكن المجتمع% 3.2مستعمرة حمدات وتشكل نسبتهم 

  .من المستعمرات القريبةالنسبة المئوية لعدد المساكن 

 .المسح الميداني

بيترونوت شيال  مستعمرة يالحظ من خالل الشكل البياني عدم وجود

في منطقة العزل منها بسبب وجودها بالقرب رعويةعدم وقوع تجمعات 

  . الفلسطينيين التواجد فيها

                                         
  

شدموت 
مخوال

بقعوتروعيحمداتمسكيوت

18

5.1

39.5

3.2

16.6

.4

المئوية لعدد المساكن القريبة من المستعمرات النسبة

الشكل البياني رقم يوضحها 

 إليهامستعمرة 

من مجمل مساكن المجتمع% 18.5

مساكن المجتمع

بقعوت وذلك بنسبة  مستعمرة

5.1وذلك بنسبة 

مستعمرة حمدات وتشكل نسبتهم 

النسبة المئوية لعدد المساكن : )3(شكل 

المسح الميداني: المصدر

يالحظ من خالل الشكل البياني عدم وجود

عدم وقوع تجمعات 

الفلسطينيين التواجد فيها

                                                
  .المسح الميداني 1

مخوال

18.5
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  االستيطانيةقرب مساكن أهالي قرية المالح والمضارب البدوية من الطرق  2.9.4

غالبية أهالي قرية المالح والمضارب البدويـة العـيش بـالقرب مـن الطـرق       يفضل

 ،باإلضافة إلى عدم وجود طرق فرعيه جيده تربطهم بهذه الطـرق ، تنقالتهم لتسهيل اإلسرائيلية

طرق اإلسرائيلية في قرية المـالح والمضـارب البدويـة    وقد بلغت نسبة المساكن القريبة من ال

في حين أن هنالك بعض المساكن البعيدة عن الطرق . من مجمل المساكن في المجتمع% 61.8

بسبب قرب اصـحابها  من مجمل المساكن في المجتمع؛ % 38.2اإلسرائيلية والتي بلغت نسبتها 

  1 .المراعي أومن أراضيهم الزراعية  من

  بدوية من مناطق التدريب العسكريةقرب مساكن أهالي قرية المالح والمضارب ال 3.9.4

تتواجد المساكن في قرية المالح والمضارب البدوية أما قريبة أو بعيـدة عـن منـاطق    

مـن  % 42بحيث بلغت نسبة المساكن البعيدة عن مناطق التدريب العسكرية ، التدريب العسكرية

تزيد عنها نسبة المساكن القريبة من مناطق التدريب العسكري في حين . مجمل مساكن المجتمع

ويعود ذلك إلى اسـتباحة قـوات االحـتالل     ؛من مجمل مساكن المجتمع% 58في القرية لتبلغ 

حيث ، وعدم شرعية الوجود الفلسطيني بهذه المنطقة C مصنفة أراضي القرية بحجة أنها منطقة

مساكن األهالي والقيام بعمليات التدريب العسكرية بدون تقوم قوات االحتالل بالتخييم بالقرب من 

كما أن البعض اآلخر يوجد فعليا ضمن الحـدود الرسـمية   . مراعاة لوجود المدنيين في المنطقة

  .2لمناطق التدريب العسكري

  

                                                 
  .المسح الميداني 1
  .المرجع السابق 2
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موقع التجمعات السكانية في قرية المالح من اإلجراءات اإلسرائيلية

 .مرجع سابق،  GVCمؤسسة 

موقع التجمعات السكانية في قرية المالح من اإلجراءات اإلسرائيلية ):16(خريطة 

مؤسسة : المصدر
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  قرية المالح والمضارب البدوية مساكن أهاليإجراءات االحتالل ضد  4.9.4

  إخطارات الهدم 1.

 تسـلمها الضـفة الغربيـة    جميع محافظـات في  Cالمناطق المصنفة كمناطق تواجه 

قرية المالح المناطق هي  هذه ومن .من قبل االحتالل اإلسرائيلي ا وذلكتهآخطارات هدم لمنشإل

  :الجدول التاليكما هو موضح في والمضارب 

 بعض إخطارات الهدم الموجهة لسكان المالح والمضارب البدويـة بـين عـامي    :)16(جدول 

  .م2012-2015

  المنطقة  عدد اإلخطارات  التاريخ

  منطقة الحمة  منشاة 17  م20-1-2012
  منطقة المالح وعين الحلوة  منشاة 18  م12-3-2012
  منطقة الحمة  منشات 6  م13-3-2012
  حمصة خربة  ثالثة منشات  م16-7-2012
  منطقة عين الحلوة  منشات 8  م5-2-2013
  واد الفاو منطقة  منشات 4  م4-9-2013
  منطقة عين الحلوة منشات 3  م10-4-2013
  خربة الفارسية منشاة 13  م27-5-2013

  منطقة سمرة  ببناء غرفتين للمجلس  م2014-10-21
  منطقة سمرة  إخطار نهائي للمجلس  م2014-12-4
  الحديدية  منشات 4  م2014-4-3
  منطقة ذراع عواد  منشات 3  م2014-6-10
  بصلية-حمصة التحتا  منشئتين  م2014-9-15
  عين الحلوة منشأت لعائلة م2015-6-2
  الفارسية  منشات 5  م2015-7-30
  الحديدية  منشآت لعائلتين م2015-11-8

   لألعـوام " االنتهاكات اإلسـرائيلية فـي محافظـة طوبـاس واألغـوار الشـمالية      "الباحثة باالعتماد على تقرير إعداد 

  .مصدر سابق، محافظة طوباس واألغوار الشمالية، م2012-2013-2014-2015
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  تآهدم المنش 2.

يواجه سكان المالح والمضارب البدوية سياسات إسرائيلية تضر بمساكنهم وتحـول دون  

ففـي عـام    ؛تعد إجراءا غير قانونيـا والتي ، تآلمنشااستقرارهم في المنطقة ومنها عملية هدم 

وقف هدم المنازل الفلسـطينية  م، دعا مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة إسرائيل ل2004

أن مجلس األمن دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها  ":على والذي ينص 1544)(لقرار رقم  وفقا

جاء فـي   وأيضا ."بموجب القانون الدولي واإلنساني وال سيما االلتزام بعدم القيام بهدم المنازل 

تدمير واغتصاب الممتلكات على نحـو ال تبـرره    " :من اتفاقية جنيف الرابعة أن 147المادة 

تعتبر مخالفـات جسـيمة   " كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية ورات حربية وعلى نطاقضر

  1."لالتفاقية 

 هايقـوم بتنفيـذ   ما زال االحتاللإال أن ، تآعدم شرعية عملية هدم المنش بالرغم منو

هدف ترحيل السكان من أراضيهم واالسـتيالء  وذلك بوالتي قد تكون بإخطار أو بشكل مفاجئ؛ 

بحيث تشـكل  ، المالح والمضارب البدوية قريةت المهدمة في آعدد المنشوترتفع . على المنطقة

يشـيدها سـكان    ،هذه المنشات بيوت سكنية من البركسات أو بيوت من الشعر وبعضها خلـيط 

وبالرغم من بساطة . لجويةو لحماية المواشي من الظروف اأالمضارب من اجل سكن عائالتهم 

ومن عمليات الهدم التي حصلت فـي  . البناء؛ إال أن قوات االحتالل تخشاها كما تخشى سكانها

  :م نذكر منها ما يلي2015-2012الفترة ما بين عامي 

   

                                                 
حسـب اتفـاق    (C) البناء في المناطق المصنفة، www.wafainfo.ps، وفا  -مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  1

  .مرجع سابق ،أوسلو
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بعض عمليات الهدم الحاصلة في منطقة المالح والمضارب البدوية في الفترة ما  :)71(جدول 
  .م2015-2012بين عامي 

  المنطقة  عدد المنشات  التاريخ

  منطقة الحمة  منشاة 13هدم   م26-3-2012
  منطقة الميتة  منشات 7هدم   م6-6-2012
  منطقة الميتة  منشات 9هدم   م25-6-2012
  خربة الحديدية  هدم منشئتين  م31-10-2012
  منطقة الميتة  منشاة 42هدم   م17-1-2013
  المالح  منشات 5هدم   م24-4-2013
  خربة الحديدية  منشآت 10هدم   م27-6-2013
  خربة الحديدية  منشآت 10هدم   م8-7-2013
  حمصة التحتا  منشأه 11هدم   م20-8-2013

  أم الجمال  منشأه 38هدم   م2014-1-30
  خربة حمصة  منشأه 16هدم   م2014-4-1
  أم الجمال  منشأه 32هدم  م2015-1-1
  مكحول  منشأه 30هدم   م2015-3-18
  ذراع عواد  منشأة 30هدم  م2015-6-4

  الحديدية  منشأة 2هدم  م2015-11-28
   لألعـوام " االنتهاكات اإلسـرائيلية فـي محافظـة طوبـاس واألغـوار الشـمالية      "إعداد الباحثة باالعتماد على تقرير 

  .مصدر سابق، محافظة طوباس واألغوار الشمالية، م2012-2013-2014-2015

عدد سعي االحتالل إلى تدمير الخرب بشكل كلي كما دمر سابقا ، ويضاف لهدم المنشآت

 إلـى سـعى  ي من الخرب التـي و .موفيه وخلة اوحيش وغيرها، بيوض، كخلة البد من الخرب

خربة أم الجمال وعمليات الهدم المستمرة فيها باإلضافة إلى عمليات الترحيل القسري : هاتدمير

وكذلك األمر خربة سمرا التي تعاني من السياسة اإلسرائيلية الظالمة المتمثلة بتسليمها  1.لسكانها

                                                 
  .مرجع سابق، مجلس قرية المالح والمضارب البدوية 1
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ء على أراضيها لضمها إخطارات ترحيل وهدم مفاجئ؛ بهدف تفريغ الخربة من سكانها واالستيال

  .1 لمعسكراته

 فعلى الرغم من قلة عدد. خلة مكحولومن التجمعات المهددة كذلك بالتدمير الكامل هي 

بحقهم حيث تقوم  االحتالل ممارسات سلطاتسكانها والذين يعيشون في خيم إال أنهم يعانون من 

تهم بهدف تفريغ الخربة من سكانها لصالح المستعمرات التي تحيطه؛ فمن الجنـوب  آتدمير منشب

  تـاريخ باإلدارة المدنيـة  ولـذلك هـدمت    .مسـتعمرة روعـي   الغربمستعمرة حمدات ومن 

وأعـادت  . إليواء أغنامهم وأم جميع المساكن في الخربة والتي يستعملونها للسكن 2013-9-16

ة تابعة ألربع ارة المدنية بهدم أربع خيم سكنيم وقامت جرافات اإلد18-3-2015الكرة في تاريخ 

سكنية  االيوم ذاته، شيدت العائالت خيموفي . عائالت من أصل العائالت التسع التي تقطن هناك

ة وهدمت خيمة إحـدى  القرية قوة عسكري حضرت إلى وبعدها تها من منظمات اإلعانةقبديلة تل

ى، وأخبر الجنود العائلة التي ظلت من دون مأوى أنه في حال تشييد خيمـة  العائالت مرة أخر

  2. ة فإنهم سيعودون إلى المكان وسيهدمونهاإضافي

فقد عانت هذه الخربة الكثير مـن  . ومن الخرب المهددة أيضا بالهدم هي خربة الحديدية

فمنذ االحتالل اإلسرائيلي ألراضي ، والممارسات من قبل جيش االحتالل اإلسرائيليالضغوطات 

منشأة سـكنية وحظيـرة   100  م هدمت أكثر من1997م حتى عام1967الضفة الغربية في عام

   3.ماشية

بتقديم اعتراضات للمحكمة م 2001في عام روعي القريبة من الخربة  عمروتقام مسكما 

ين عمرأنهم يشكلون تهديد ألمن المسـت  العليا اإلسرائيلية مطالبين بإخالء تجمع الحديدية مدعيين

                                                 
تـاريخ  ، يقوم بعمليات هدم في خربة سمرا في األغـوار  االحتالل، www.palinfo.com، المركز الفلسطيني لإلعالم 1

  .م13-12-2015الدخول للموقع 
اإلدارة المدنيـة  ، www.btselem.org، )بيتسـليم (المحتلة  األراضي في اإلنسان لحقوق اإلسرائيلي المعلومات مركز 2

، السكاني خلة مكحول شمالي غور األردن، بعد عام ونصف على تدمير كّل مبانيهاهدمت مباني أربع عائالت في التجمع 
  .م13-12-2015تاريخ الدخول للموقع 

  .  16-17ص، مرجع سابق ، عبد الستار، شريدة 3
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واستكماال لالنتهاكات اإلسرائيلية قامت قوات االحـتالل  . وان وجودهم في المنطقة غير شرعي

باقتحام الخربة وهدم عدد كبير من ، م2002عام  والبناء اإلسرائيلية في التنظيممصحوبة بلجنة 

عـن األمـن    قريب من الخربة للبحـث إلى الهجرة إلى مكان آخر  األهاليفاضطر . المساكن

  .واألمان

بقـدوم آليـات    الحديدية أهاليين الثاني من العام نفسه تفاجئ ولكن مرة أخرى في تشر

كنهم الجديد والشروع بأعمال الهدم والتدمير دون مراعـاة لظـروفهم أو   االحتالل إلى موقع س

مما اضطر األهـالي تقـديم   . إعطائهم فرصة إلنقاذ بعض من الممتلكات واألغراض الشخصية

التماس إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية تطالبها بوقف جميع أعمال الهدم والتهجير الذي يتعرضون 

كان للمحكمة إال أن توافق على بقائهم في إحدى هذه المنـاطق علـى   له بين الحين واآلخر وما 

 1.فقط بحيث يحذر عليهم توسيع السكن أو إضافة أي بناء جديد في المنطقـة  ادونم 91مساحة 

ومالحقة السكان ، م2006-2009ولكنها عاودت تكثيف عمليات الهدم في الفترة ما بين األعوام 

، عائلة من األهالي إلى بلدة طمون والجفتلك ومـرج نعجـة   60والتي نتج عنها نزوح حوالي 

   2.ليتقلص عدد العائالت المتبقية في الحديدية

م يستمر بعمليات هدم الخربة حتى 2015وما زال االحتالل اإلسرائيلي حتى أواخر عام 

عندما قامـت قـوات   م 2015-12-3تاريخ بلمقدمة لهم بعد الهدم كما حصل انه يصادر الخيم ا

خيام للسكان قد قدمت من مؤسسات مانحـه وتحـت إشـراف االتحـاد      7بمصادرة تالل االح

  3 .األوروبي إليواء العائالت التي هدمت منشآتها خالل تلك الفترة

المالح والمضارب البدويـة   قريةمن الخرب المهددة حاليا في  فهي، أما خربة الفارسية

عمليات هدم واسعة ) م2012-2015(فقد جرت فيها خالل األعوام األخيرة . بالتدمير والترحيل

كما تم تسـليم العديـد مـن    ، لمساكن المواطنين وحظائرهم بهدف ترحيل السكان عن المنطقة

                                                 
  .19ص، مرجع سابق، جاد وآخرون، اسحق 1
  . 16-17ص، مرجع سابق ، عبد الستار، شريدة 2
 .مرجع سابق، ) م2015(، ليةمحافظة طوباس واألغوار الشما 3
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 قـام  كما 1.غلقةإخطارات اإلخالء بحجة التواجد في منطقة مصنفة إسرائيليا بمنطقة عسكرية م

سيطرته على مصادر الماء المنتشرة فـي المنطقـة لصـالح    بسط جيش االحتالل اإلسرائيلي ب

كما قام بتحويل الجزء الشرقي من أراضي الخربة إلـى  . مستعمرتي شدموت مخوال ومسكيوت

   2.األمر الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم ،مناطق ألغام

  

  .للمنشاتعمليات هدم : )7(صورة 

  .سابق مرجع، عارف، دراغمة: المصدر

  خطارات ترحيل للتدريبات العسكريةإ 3.

المنطقة هي تسليم إخطارات للسكان  يتبعها االحتالل فيمن اإلجراءات اإلسرائيلية التي 

حيث تقوم قوات الجيش اإلسرائيلي بتسـليم   .ية على أراضيهممن اجل القيام بالتدريبات العسكر

. وتمنع السكان من اخذ أي شي معهم من بيـوتهم ، السكان اإلخطارات وتبليغهم بموعده ومدته

ماكن بعيده عن أماكن سكناهم تاركين ورائهم بيـوتهم  إلى أفيضطر األهالي للرحيل مع أطفالهم 

اء تحت ظـل األشـجار أو عربـة    وينتظرون في العر، وما يملكون وهي واقعة تحت التدريب

                                                 
 .مرجع سابق، مجلس قرية المالح والمضارب البدوية 1
 .22ص، مرجع سابق، جاد وآخرون، اسحق 2
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حتى يحين ، بالقماش أو البالستيك االجرار الزراعي والذي يتخذونه للمبيت في الليل بعد تغطيته

  1.موعد رجوعهم إلى بيوتهم

  

  .إحدى عائالت خربة حمصة أثناء عملية التدريب العسكري :)8(صورة 

  .سابق مرجع، عارف، دراغمة: المصدر

 في قرية المالح والمضارب البدويةالخدمات العامة 10.4 

الخـدمات العامـة   العديـد مـن   المالح والمضارب البدوية من عدم توفر قرية تعاني 

وبقاء فرصة توفرها رهينة بيد االحتالل اإلسرائيلي الذي يرفض بشكل قاطع إنشـاء  ، والمرافق

ما ترفضه سلطات االحتالل  ووه، استقرار السكان في المنطقة خشية في القرية الخدمات العامة

  .اإلسرائيلي حاليا ومستقبال

فـي قريـة المـالح     مؤسسات صحية وتعليميـة عن عدم توفر  سبقت اإلشارة إلىوقد 

أما عن وضع الخدمات العامة األخرى في المنطقة . والمضارب البدوية وتأثير االحتالل عليهما

ائيلي والمستعمرين فيمكن معرفتها مـن  والتهديدات التي تواجهها من قبل قوات االحتالل اإلسر

  :خالل ما يلي

                                                 
 .مقابلة شخصية، مرجع سابق، عارف، دراغمة 1
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  الخدمات الدينية 1.10.4

بسـبب منـع    أي مسـجد؛ ال يتوفر في جميع تجمعات قرية المالح والمضارب البدوية 

االحتالل اإلسرائيلي من بناء أي منشأه على أراضي المالح والمضارب بحجـة أنهـا أراضـي    

إلى التوجه للتجمعات القريبة عليهم كعـين البيضـا   ولذلك يضطر األهالي . Cمصنفة كمناطق 

  1 .وطمون وطوباس

ل وجود أي اثر للسكان في فال يوجد في القرية وذلك لرفض االحتال، أما بالنسبة للمقابر

كطمون وطوباس  وأجدادهم أبائهمنشأة أماكن  فيدفن موتاهم ل ينيتوجه المواطن ولذلك. المنطقة

   2.والخليل وغيرها

  الخدمات اإلدارية 2.10.4

  تـاريخ  بتشـكيله بـأمر وزاري   يتوفر في قرية المالح والمضارب مجلس قروي تـم  

وال يتوفر له مقر خاص وذلـك لـرفض االحـتالل    ، ويتكون من تسعة أعضاء 2010-9-10

   .Cبحجة أنها منطقة  نطقةاإلسرائيلي إنشاء أي منشأه على أراضي الم

االنتهاكـات   وكذلك رصد، شؤون القرية وسكانهاوقد تم إنشاء المجلس القروي إلدارة 

باإلضافة إلى التنسيق مع الجهـات  ، اإلسرائيلية الموجهة ضد اإلنسان واألرض في تلك المنطقة

الرسمية والمؤسسات والجمعيات المحلية واألجنبية والتي ترغب في تقديم المساعدات والمشاريع 

وكل ذلك تحت إشـراف  ، ي يعيشها سكان المالحواطالعهم على األوضاع والمعاناة الت، للمنطقة

   3 .ومحافظة طوباس واألغوار الشمالية الحكم المحلي في طوباس

  

                                                 
  . مقابلة شخصية، مرجع سابق، عارف، دراغمه 1
  .  مقابلة شخصية، مرجع سابق، عبد المنعم، غنام 2
  . مقابلة شخصية، مرجع سابق، سعيد، عبد الكريم 3
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  في قرية المالح والمضارب البدويةخدمة المياه  3.10.4

السيطرة علـى الميـاه    إلىعمد االحتالل اإلسرائيلي منذ احتالله لألراضي الفلسطينية 

كما قامت ببناء العديد من المستعمرات فوق ، الفلسطيني من حقوقه فيهاالجوفية وحرمان الشعب 

  1.واستغاللها لصالح مستعمراته خزانات المياه الجوفية وبالقرب من ينابيع المياه

سـيطر االحـتالل علـى    يحيث  ،وهذا فعليا ما تواجهه التجمعات السكانية في األغوار

 عرض عدد من اآلبار والينابيع إلـى الجفـاف  كما  ،لهمتحكم بالمياه المتاحة يمواردها المائية و

  2.بئر ارتوازي مهدد بالجفاف بفعل ممارسات االحتالل 14محافظة نحو اليوجد في  بحيث

، عدم توفر شبكة الميـاه فيهـا  من يد من التجمعات في محافظة طوباس تعاني العدكما 

 سكانية في المحافظة تجمعات 10انه تتوفر شبكة مياه في ، م2013فحسب بيانات اإلحصاء لعام 

بينمـا  ، وهي في األغلب ممن تقع تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية ما عدا كردله وبردله

والتـي مـن ضـمنها قريـة المـالح       3،تجمع سكاني من عدم توفر شبكة مياه فيها 11يعاني 

الفصـل   انظر .(دهامصادرة االحتالل اإلسرائيلي لموار أيضا والمضارب البدوية والتي تواجه

  . )الثاني

مجلس المالح والمضارب من إيصال المياه للمنطقة حيـث  االحتالل اإلسرائيلي كما منع 

كان من المقترح توفير شبكة مياه لمنطقة المالح إال أن االحتالل عمل علـى تـدمير األنابيـب    

خالل األنابيب علـى  على الرغم من إيصال المياه من ، ومصادرة صهريج المياه المتوفر لديها

أراضي المالح ومن مياهها إلى معسكرات ومستعمرات االحتالل ليـنعم المسـتعمرون بميـاه    

                                                 
  .92ص، فلسطين، م2014 النشاطات االستعمارية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، )م2015(، وزارة العمل 1
2 www.poica.org ، مرجـع  ،  األراضي الفلسـطينية السياسة المائية اإلسرائيلية في األغوار كوسيلة لالستيالء على

  .سابق
، فلسـطين ، رام اهللا، م2013_كتاب فلسطين اإلحصائي السـنوي  ، )م2013(، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني 3

  50ص
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وفيما يلي توضيح للمصـدر الرئيسـي للميـاه     1.المواطنين الفلسطينيين ويحرم منها أصحابها

 م2007لمساكن قرية المالح والمضارب البدوية لعام 

  .م2007لمساكن قرية المالح والمضارب البدوية لعام  المصدر الرئيسي للمياه :)18(جدول 

  التجمع
  المصدر الرئيسي للمياه

  المجموع
  غير مبين  صهاريج  ينابيع

  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد

 100 21 0 0 100 21 0 0  خربة حمصة

  100 28 0 0 96.4 27 3.6 1  خربة الفارسية
  100 55 21.8 12 74.6 41 3.6 2  المالح واد

  .60ص ،مرجع سابق ،م2008 ،الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

بشكل كبير على صـهاريج الميـاه    القريةمن الواضح في الجدول السابق اعتماد أهالي 

علـى صـهاريج الميـاه     اعتمادها خربة حمصة والتي تمثل نسبةفي لتزويدهم بالمياه وخاصة 

، مساكن الخربةمن مجمل % 96.4في حين بلغت في الفارسية ، مساكن المجتمع لجميع% 100

ويعود ذلك إلى اعتمادهم علـى   ؛من مجمل مساكنها%74.6نسبتها  المالح فقد بلغت أما في واد

من مجمل % 3.6والتي بلغت لكال التجمعين ة مياهها لموجودة في المنطقة بالرغم من قلالينابيع ا

فيتوزع المصدر الرئيسي للمياه لمساكن قرية المـالح والمضـارب   ، م2015أما لعام  .مساكنها

  2 .البدوية كما في الجدول التالي

  .م2015المصدر الرئيسي للمياه لمساكن قرية المالح والمضارب البدوية لعام  :)19(جدول 

  المجموع  نبع بئر صهاريج شبكة المنطقة

 39 0 0 39 0 المالح واد

 54 0 3 48 3 خربة الفارسية

 64 0 0 64 0 خربة حمصة

 100 0 1.9 96.2 1.9  %النسبة 

  .المسح الميداني: مصدرال

                                                 
   .مقابلة شخصية، عارف، مرجع سابق، دراغمة 1
  .المسح الميداني 2
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يالحظ أن قرية المالح والمضارب البدوية ما زالت تعتمد على صهاريج المياه لتزويـد  

من مجمل المساكن في المجتمع؛ وذلك لعدم تـوفر  % 96.2والتي بلغت نسبتها ، مساكنها بالمياه

فيقومون بشراء المياه من بلدة طمون أو مـن  ، و صالحه للشربه أو آبار قريبه منهم شبكة ميا

بحيث يعملون على تفريغها في براميل من البالستيك أو الحديد ألنهم قد يضطرون ، عين البيضا

في فترة الصيف والجفاف لجلب المياه مره أو مرتين في اليوم لالسـتخدام المنزلـي وسـقاية    

من مجمـل   % 1.9 أما نسبة المساكن التي تتزود بالمياه من الشبكة فهي. ظائرالمواشي في الح

وهذه المياه من شركة ميكروت اإلسرائيلية والتي يتزود فيها البعض في منطقة ، مساكن المجتمع

 % 1.9كما بلغت نسبة اللذين يتزودون بالمياه لمساكنهم من خالل اآلبـار  . احمير في الفارسية

في  ويعود ذلك إلى سيطرة االحتالل على اآلبار؛ نسبة قليلة جدامن مجمل مساكن المجتمع وهي 

أما نسبة تزود المساكن من الينابيع فهي صفر علـى خـالف عـام    . القرية وتدميرها لعدد منها

ويعود ذلك لقلة الينابيع المتاحة للسكان وقلة إنتاجيتها والتي تستخدم بالغالـب لسـقاية    ؛م2007

  1 .كما في نبع الحلوة واحمير وعين غزال، المواشي فقط

  ي منطقة المالح والمضارب البدويةمصادر المياه ف تأثير االحتالل اإلسرائيلي على 1.3.10.4

كما سـحب  ، قام االحتالل اإلسرائيلي بتدمير عدد كبير من الينابيع واآلبار في المنطقة

ومـن أهـم   ، مياه الينابيع المتبقية ومصادرة مخزونها المائي لصالح المستعمرات في المنطقـة 

نبع أم ، نبع المشفى، نبع الحلوة، نبع غزال، نبع الشك :هيالينابيع التي قام االحتالل باستغاللها 

2 .أما نبعي احمير وأيوب فقد دمرهما االحتالل بشكل كامل، نبع الميتة، نبع عين عياد، طيون
  

ومن االنتهاكات اإلسرائيلية الممارسة ضد سكان المالح والمتعلقة بالمياه هي منع األهالي 

فكمـا ورد فـي تقـارير    ، من ترميم وتنظيف اآلبار في المنطقة ومصادرة صهاريج نقل المياه

 اكات اإلسرائيلية في محافظة طوباس واألغوار الشمالية هو قيام لجنة التفتـيش الفرعيـة  االنته

                                                 
  .المسح الميداني 1
  .ابقمرجع س، مجلس قرية المالح والمضارب البدوية 2



133 

تأهيل نبعـين للميـاه فـي     بوقف العمل في 2012آذار  12تاريخ ب التابعة لالحتالل اإلسرائيلي

   1.في منطقة حمامات المالح الثانية تقع بينمالى تقع في منطقة عين حلوة األو المنطقة،

 10(م بمصادرة صهريج مياه 8-4-2014تاريخ بامت قوات االحتالل اإلسرائيلي كما ق

م ويرافقهـا  27-9-2014الطبيعة اإلسرائيلية بتاريخ لجنة قامت  أيضا. في منطقة سمرة) كوب

بوقف عمليات الترميم آلبار جمـع الميـاه فـي    ، قوة عسكرية وللمرة السابعة خالل تلك الفترة

لساعات طويلة وتهديدهم باالعتقال إذا عاودوا العمل بتنظيف اآلبـار   األغوار واحتجاز العمال

عمال وجـرار زراعـي    4وبعدها بأربعة أيام قامت قوات االحتالل باحتجاز . تمهيدا لترميمها

-3-2015 تـاريخ بو 2.جمع مياه األمطارمالح أثناء عملهم في ترميم آبار منطقة ال وسيارة في

كوب مقدمه مـن   12كل واحد  2مصادرة صهريج مياه عدد  عملت قوات االحتالل على، م18

  3 .مجموعة الهيدرولوجيين وذلك في منطقة الفارسية

  في قرية المالح والمضارب البدويةتأثير المستعمرين على مصادر المياه  2.3.10.4

عمل مستعمرو مسكيوت على السيطرة على نبع عين الحلوة في وادي المالح والتي تبعد 

فعملوا على إقامة سياج ، م واستغاللها لغاياتهم الشخصية500عن مستعمرتهم مسافة ال تتجاوز 

ومن خالل سيطرتهم على النبعـة   .يحيط بالنبعة للسيطرة عليها ومنع الرعاة من الوصول إليها

ستعمرون ثالث تجمعات رعوية في منطقة عين الحلوة من االستفادة مـن مياههـا   فقد حرم الم

وذلك منذ بداية شـهر كـانون   ، والتي كانوا يستغلونها للتزود بالمياه لمساكنهم وسقاية مواشيهم

  4.م2014الثاني عام 

                                                 
 .مرجع سابق، ) م2012(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 1
 .مرجع سابق، ) م2014(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 2
 .مرجع سابق، ) م2015(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 3
4 www.poica.org ،  محافظـة  / ماء عين الحلوة في منطقة وادي المـالح  يستولون على نبع " مسكيوت"مستعمرو

  .م2015-12-10تاريخ الدخول للموقع  ،طوباس
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 .ن على نبع الحلوةيالمستعمر ةسيطر: )9(صورة 

  والمضارب البدويةخدمة الكهرباء في قرية المالح  4.10.4

تعتمد التجمعات السكانية في محافظة طوباس على الطاقة الكهربائية من خالل شـركة  

حيث تتوفر خدمـة   .إدارة الخدمة وصيانتها وجباية رسومهاالتي تتولى  كهرباء منطقة طوباس

تجمعـات   6تجمع سكاني بينما ال تتوفر هذه الخدمة فـي   15الكهرباء في محافظة طوباس في 

ومن ضمن التجمعات التي ال تتوفر فيها خدمة الكهربـاء هـي    1،م2013سكانية وذلك في عام 

رفـض االحـتالل   وقرية المالح والمضارب البدوية؛ وذلك بسبب عدم ربطها بخدمة الكهربـاء  

ينية بتوفير خدمة اإلسرائيلي قيام مجلس المالح والمضارب وبالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسط

باالعتمـاد   توفر الكهرباء فيها حيثويمكن معرفة وضع تجمعات المالح من  2.ةقريلكهرباء للا

  .م2007عام  على بيانات

   

                                                 
  .52ص، مرجع سابق، م2013_كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي ، )م2013(، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني 1
 .مرجع سابق، مجلس قرية المالح والمضارب البدوية 2
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  .م2007المصدر الرئيسي للكهرباء لمساكن قرية المالح والمضارب البدوية لعام :)20(جدول 

  التجمع

  المصدر الرئيسي للكهرباء
  المجموع

  غير مبين  ال يوجد  مولد خاص

  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد

 100 21 0 0 100 21 0 0  خربة حمصة

  100 28 0 0 100 28 0 0  خربة الفارسية
  100 55  21.8 12 76.4 42 1.8  1  المالح واد
  .61ص ،مرجع سابق ،م2008، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني: المصدر

خربتي حمصة والفارسية ال يتوفر فيها  مساكنمن خالل الجدول السابق يتبين أن جميع 

 لمساكنبحيث تعتمد هذه ا، لخربتينا المساكن فيمن مجموع عدد % 100الكهرباء وذلك بنسبة 

ال  التـي  المسـاكن المالح بلغت نسبة  بينما في واد. عال النار لإلضاءةعلى مصابيح الكاز وإش

 مسـكن باإلضافة إلى وجود  ،القريةفي  المساكنمن مجمل % 76.4دمة الكهرباء خ فيهاتتوفر 

نسبتها  تبلغهي غير مبين وف قريةفي ال المساكنأما بقية ، مولد خاص للكهرباء لديهيتوفر  واحد

  .المالح وادفي  المساكنمن مجمل % 21.8

 االمجتمع يتوفر لديهن مجمل مساكن م% 8.9ن إف، م2015أما في مجتمع الدراسة لعام 

مـن   مساكنهمة واللذان يتم إيصال الكهرباء لشبكة كهرباء قطرية وهم تجمعي الزعبي والجوبي

 مساكن المواطنين فيهالتحتا الذي يتم إيصال الكهرباء لوتجمع حمصة ا، خواليخالل مستعمرة م

الشمسية لتوفير  في حين تعتمد الغالبية العظمى من السكان على األلواح. من خالل فروش دجن

من مجمل % 45.9الطاقة الكهربائية والتي قدمت من جهات مانحه لمساكنهم والتي بلغت نسبتهم 

باإلضافة إلى أنها ، إال أن هذه األلواح الشمسية غير كافية لالستخدامات المسكن. مساكن المجتمع

  .ةمما يدفع بالسكان الستخدام مصادر أخرى للطاقة الكهربائي، معرضة للتلف

ما يزال هنالك اسر في القرية يعتمدون علـى   أنه) 21(كما يوضح الجدول التالي رقم و

من مجمل % 42.0لتوفير اإلضاءة لمنازلهم والتي بلغت نسبتهم  )البطاريات(استخدام المصابيح 

وتمثلت  امن عدم توفر الكهرباء لديه مساكن ما زالت تعاني هنالكفي حين أن ، مساكن المجتمع

على توفير اإلنـارة   األهالي زالوا يعتمدون المجتمع ؛ حيث ما من مجمل مساكن%  3.2هانسبت
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كما انه ال يوجد في القرية أشخاص يملكون مولد . لبيوتهم من خالل مصابيح الكاز وإشعال النار

  1 .م2007كهربائي على خالف عام 

 .م2015 البدوية لعام المصدر الرئيسي للكهرباء لمساكن قرية المالح والمضارب :)21(جدول 

  المجموع ال يوجد مصابيح ألواح شمسية شبكة المنطقة

 39 5 24 10 0 المالح واد

 54 0 14 36 4 خربة الفارسية

 64 0 28 26 10 خربة حمصة

 100 3.2 42.0 45.9  8.9  %النسبة 

  .المسح الميداني: المصدر

  البدويةي قرية المالح والمضارب خدمة الصرف الصحي ف 5.10.4

في جميع تفتقر محافظة طوباس واألغوار الشمالية إلى نظام جمع ونقل ومعالجة المياه 

ويتم االعتماد على الحفـر االمتصاصـية    2.م2013 تجمعاتها السكانية وذلك حسب احصاء عام

والتي يتم تفريغها بواسطة صهاريج خاصة للنضح تعود ملكيتها للمواطنين والتي تفرغ حمولتها 

أما عن وضع تجمعات المالح والمضارب البدوية واتصال المسكن . ودية ومناطق عشوائيةفي األ

  .م يمكن معرفته من خالل الجدول التالي2007بالصرف الصحي لعام 

المسكن بالصرف الصحي في منطقة المالح والمضـارب البدويـة لعـام     اتصال: )22(جدول 
  .م2007

  التجمع
  االتصال بالصرف الصحي

  المجموع
  غير مبين  ال يوجد  حفرة امتصاص

  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد
 100 21 0 0 100 21 0 0  خربة حمصة

  100 28 0 0 92.9 26 7.1 2  خربة الفارسية
  100 55 21.8 12 74.6 41 3.6 2  المالح واد
  .62ص ،مرجع سابق ،م2008، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني: المصدر

                                                 
  .المسح الميداني 1
 .51ص، مرجع سابق ،م2013_كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي ، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني 2
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يالحظ من خالل الجدول أن جميع المساكن في خربة حمصـة ال يوجـد لـديها حفـر     

بينما يتوفر لدى خربة الفارسية حفرتي امتصاص ، وتعتمد على التصريف في العراءامتصاص 

المالح فيتوفر  أما واد. ي المساكن ال يوجد فيهامن مجموع مساكن الخربة وباق% 7.1أي بنسبة 

مـن  % 74.6أما نسـبة  ، من مجمل مساكن المجتمع% 3.6فيها حفرتي امتصاص وذلك بنسبة 

بينما النسبة المتبقية وهي ، ال يوجد فيها حفر امتصاص وتستخدم العراءفمجمل مساكن المجتمع 

  .المالح فهي غير مبين من مجمل مساكن واد% 21.8

لبدوية واتصال المسكن بالصرف الصـحي  أما عن وضع تجمعات المالح والمضارب ا

مـن  % 93.3الصحي هـي   للصرفين يعتمدون على العراء فقد بلغت نسبة الذ، م2015لعام 

والذي  يشه سكان المالحويعود ذلك بداية إلى أن الطابع البدوي الذي يع ؛مجمل مساكن المجتمع

جعلها ال ترغب في إنشاء ي، يفرض عليهم الترحال المستمر من اجل البحث عن المراعي والمياه

باإلضافة إلى كثرة ترحيل بعض أفراد المجتمع من قبـل االحـتالل   ، حفر االمتصاص لمساكنها

التي تعتمد على  المساكنفي حين بلغت نسبة . اإلسرائيلي حال دون توفير وسيلة صرف صحي

مـالح  ال وهي تتواجد في كال تجمعي واد من مجمل مساكن المجتمع% 6.7حفر االمتصاص هي

إنشاء حفرة االمتصاص لتوفر البيوت الثابتة فيهما وحرص البعض اآلخر على وذلك  ،وحمصة

مع اإلشارة إلى وجود حمامات متنقلة لدى بعض األسر في القرية وهي مقدمـة مـن    .لمسكنهم

 1.جهات مانحه إال أن السكان ال يستخدمونها ألنها تحتاج إلى حفر امتصاص

اتصال المسكن بالصرف الصحي في منطقة المالح والمضـارب البدويـة لعـام     :)23(جدول 
  .م2015

 المجموع العراء حفرة امتصاص شبكة المنطقة

 39 34 5 0 المالح واد

 54 54 0 0 خربة الفارسية

 64  58 6 0 خربة حمصة

 100% %93.3 %6.7 0  %النسبة 

  .المسح الميداني: المصدر

                                                 
  المسح الميداني 1
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  في قرية المالح والمضارب البدويةخدمة جمع النفايات الصلبة  6.10.4

تتوزع التجمعات في محافظة طوباس حسب الجهة المشرفة على جمع النفايات في عام 

وتجمعا واحدا تكفلت بـه  ، تجمعات تقوم السلطة المحلية بجمع النفايات منها 10م بواقع 2010

ومن هذه التجمعات قريـة المـالح    1.ه الخدمةلهذ رتجمعات تفتق 10في حين أن ، وكالة الغوث

م من عدم توفر خدمة 2015والمضارب البدوية بجميع تجمعاتها والتي ما زالت تعاني حتى عام 

بحيث ال يتوفر لديها على  .من مجمل مساكن المجتمع% 100جمع النفايات الصلبة وذلك بنسبة 

عراء وحرقها عند زيادة إلى رميها في الن السكان يضطرون إف لذا، األقل حاويات لجمع النفايات

  2 .المساكن بجوارتجمعها 

  

  .مكبات النفايات في العراء: )10(صورة 

  م2015-12-3بتاريخ ، المسح الميداني: المصدر

فهـم ال  ، أما عن وسيلة تخلص سكان المالح والمضارب البدوية من روث الحيوانـات 

لذا يضطرون لتركها فـي  ، لجمع روث الحيوانات أو مكبات خاصة يتوفر لديهم حاويات خاصة

مـن  % 100التي تتخلص من روث الحيوانات في العراء  األسربلغت نسبة  ولذلك فقد، العراء

مجمل اسر المجتمع؛ بحيث يقومون بنثرها على األراضي الزراعية كسماد أو تركها متجمعـة  

                                                 
  .47ص، مرجع سابق،  )3(كتاب طوباس اإلحصائي السنوي رقم ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 1
  .المسح الميداني 2
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ذلك عليهم من خالل ما تسـببه مـن   وتأثير ، بالعراء عند زيادة كميتها عند مساكنهم وحظائرهم

  1.روائح كريهة وانتشار األمراض

  تأثير المستعمرات على بيئة قرية المالح والمضارب البدوية 7.10.4

لبدوية من خـالل  على بيئة قرية المالح والمضارب ا اإلسرائيلية تأثير المستعمرات 1.7.10.4

  2النفايات السائلة

تتعرض محافظة طوباس واألغوار الشمالية إلى اعتداءات خطيرة تتمثل فـي تلويـث   

علـى  والسائلة خارج المسـتعمرات  النفايات األرض والبيئة في المنطقة، وذلك من خالل إلقاء 

أراضي األهالي، وذلك دون معالجة أو رقابة، مسببة في ذلك تـدمير مسـاحات واسـعة مـن     

إضافة إلى تسببها في انتشار األمراض ، مخزون المائي في المنطقةاألراضي الزراعية وتلويث ال

مواقع لكب النفايات  5حيث يوجد في المنطقة  .تواألوبئة بين المواطنين والمزروعات والحيوانا

  :وتتوزع كما يلي السائلة

ات تعد منطقة الجوبية من أكثر المناطق تضررا من النفايات السائلة للمستعمر: خربة الجوبية 1.

هيئة مقاومة الجدار واالسـتيطان فـي   / في الضفة الغربية؛ حيث رصد طاقم مركز المعلومات

خوال وتقدر مسـاحتها  يمنطقة جوبية أربعة برك ضخمة للنفايات السائلة القادمة من مستعمرة م

بخمسة دونمات، والتي أنشأها المستعمرون عنوة في هذه المنطقة؛ حيث تقوم بتلويـث األرض  

أيضا نشر الروائح الكريهة، وتكاثر الحشرات الضارة ، ات والمياه الجوفية في المنطقةوالمزروع

 .وانتشار األوبئة؛ مما يهدد حياة وتواجد الفلسطينيين في المنطقة

يقوم مستعمروا حمدات ومعسكر البقيعة بالتخلص من النفايات السـائلة  : خربة خلة مكحول 2.

ى أراض مكشوفة في خربة خلة مكحول؛ مما يؤدي إلى عن طريق نقلها بصهاريج وتفريغها عل

  .تلويث األرض والبيئة في تلك المنطقة

                                                 
  .المسح الميداني 1
االستيطان اإلسرائيلي في محافظة طوباس واألغوار ، www.wafainfo.ps_، وفا_مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 2

  .مرجع سابق، الشمالية
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على بيئة قرية المالح والمضارب البدوية من خـالل  اإلسرائيلية تأثير المستعمرات  2.7.10.4

  النفايات الصلبة

مواقـع يقـوم االحـتالل اإلسـرائيلي      8 يوجد في محافظة طوباس واألغوار الشمالية

خـوال،  يباستخدامها للتخلص من النفايات الصلبة، تركزت خمسة منها في محـيط مسـتعمرة م  

  :موزعة حسب التالي .واثنين في محيط مستعمرة حميدات

خوال بإلقاء نفاياتهم على طول شارع زراعي يقع شمال ييقوم المستعمرون في م: خربة الدير 1.

مخلفات على وتشمل هذه النفايات  ،ويمتد بطول حوالي كيلو متر واحد خربة الديرشرق أراضي 

زراعية، وبالستيك، ومواد بناء، وأدوية زراعية متسببين بذلك في تلويث مساحات واسعة مـن  

كذلك عمل المستعمرون على إنشاء منشآت خاصة في المنطقـة   .أراضي خربة الدير الزراعية

مما يؤدي إلى انتشـار  ، قة المصابة باألمراض واألوبئة؛ وذلك لحرقهاللتخلص من الطيور الناف

 . الدخان من عمليات الحرق في الهواء وتلويث البيئة المحيطة واألرض والمزروعات

خوال باستخدام أراضي الخربة لحرق الطيور النافقة في موقع يم قام مستعمرو: خربة الجوبية 2.

حدوث تأثير خطير البيئة في  ضوابط بيئية؛ مما أدى إلى مكشوف، دون مراعاة أي اعتبارات أو

  .المنطقة

خوال بالتخلص من نفايـاتهم الزراعيـة مـن مخلفـات     يم يقوم مستعمرو: خربة خلة خضر 3.

على أراضي خلة ) وخراطيم الرينايلون، وأكياس بالستيكية، وبقايا أسمدة زراعية، (بالستيكية 

 .خضر

حيث يقوم المستعمرون بالتخلص من ، خواليع غرب مستعمرة ميقع هذا الموق: خربة الحمة 4.

 . نفاياتهم ومخلفاتهم الزراعية برميها على أراضي الخربة

 حيث يقوم مسـتعمرو ، المكب على أراضي خربة خلة مكحول يقع هذا: خربة خلة مكحول 5.

سببه هـذا  ي المستعمرة على أراضي الخربة وماحمدات بالتخلص من نفاياتهم وإلقائها في محيط 

  . المكب من تلويث للبيئة في المنطقة
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باستخدام أراضي الحديدية كمكبات للنفايات الزراعية  حمدات مستعمرويقوم : خربة الحديدية 6.

   1.ومواد البناء

  في قرية المالح والمضارب البدويةالخصائص االقتصادية  11.4

 ومن وسائلها، بوسائل مختلفة القتصاد الفلسطينيضرار بايسعى االحتالل اإلسرائيلي لإل

والتي أدت إلى زيادة سـوء الوضـع   ، زيادة انتشار المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية

م أن حجم الخسائر السنوية فـي  2015فقد بينت دراسة صدرت في بداية عام  .االقتصادي فيها

مـن ناتجـه المحلـي    % 10.2االقتصاد الفلسطيني الناجمة عن وجود المستعمرات ال تقل عن 

   2.اإلجمالي

ومع انتشار المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة طوباس واألغوار الشـمالية وتوسـع   

مساحات المناطق العسكرية المغلقة أدى إلى سوء القطاعات االقتصادية في المحافظة ومنها قرية 

ع مريـر وتحـديات   حيث تعاني الزراعة والثروة الحيوانية من واق، المالح والمضارب البدوية

  .اب الظروف السياسية المفروضة عليهصعبة بسب

ما زال األهالي يمارسون نشاطهم االقتصادي األساسـي   ،وبالرغم من كل الصعوبات 

وقد تمثلت نسبة اللـذين يعملـون   ، وهو حرفة الرعي ألنها الحرفة التي نشئوا وترعرعوا عليها

من مجمـل أربـاب اسـر    %  49.7 هي سرةبحرفة تربية المواشي كمهنة أساسية لدى رب األ

تليها اللذين يمارسون الزراعة كمهنة أخرى مع مهنة تربية المواشي وقد ، م2015لعام  المجتمع

بينمـا بلغـت نسـبة    ، من مجمل أرباب اسر المجتمع% 42.0بلغت نسبتهم في عينة الدراسة 

نسبة العاملين  بلغتفي حين ، أرباب اسر المجتمعمن مجمل % 5.2 قرابةالعاملين في الزراعة 

وتماثلها نسبة العاملين في القطـاع   من مجمل أرباب اسر المجتمع%  0.6في القطاع الخاص 

أما غير ذلك فقد بلغت نسـبتهم  ، من مجمل أرباب اسر المجتمع%  0.6 الحكومي والتي بلغت 

  3. من مجمل أرباب اسر المجتمع% 1.9

                                                 
االستيطان اإلسـرائيلي فـي محافظـة طوبـاس     ، www.wafainfo.ps _، وفا_مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 1

  .بقمرجع سا، واألغوار الشمالية
  .4ص، مرجع سابق ،م 2015،وزارة العمل 2
  .المسح الميداني 3



  

بلـغ  يحيث ، يعاني أهالي قرية المالح والمضارب البدوية من سوء وضعهم االقتصادي

وهو ينخفض بشكل كبير عن خط الفقر المـدقع فـي   

وهذا مؤشر على سوء الوضع االقتصادي 

إلـى السـيطرة    في القرية ألسرة

االقتصادية التي فرضتها سلطات االحتالل على األغوار كافة والصعوبات المفروضـة علـيهم   

والتي أدت إلى قلة اإلنتاجية وزيادة التكلفة لكـال  

قة كما سيرد كما رافق ذلك توالي سنوات الجفاف ومصادرة االحتالل للمياه في المنط

   2 .إلى انخفاض المستوى االقتصادي لسكان القرية

، فلسطين، رام اهللا، أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين

42%

0.6%

1
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  لعمل رب األسرة في منطقة الدراسةالنسبة المئوية 

  .المسح الميداني

  الدخل الشهري لألسرة متوسط

يعاني أهالي قرية المالح والمضارب البدوية من سوء وضعهم االقتصادي

وهو ينخفض بشكل كبير عن خط الفقر المـدقع فـي    شيقل شهريا 1497ة األسر

وهذا مؤشر على سوء الوضع االقتصادي  1شيقل؛ 1832م والذي يبلغ 2011الضفة الغربية لعام 

ألسرةل الشهري دخلال متوسطويعود انخفاض ألهالي قرية المالح؛ 

االقتصادية التي فرضتها سلطات االحتالل على األغوار كافة والصعوبات المفروضـة علـيهم   

والتي أدت إلى قلة اإلنتاجية وزيادة التكلفة لكـال  ، سواء في نشاطهم الزراعي أو تربية المواشي

كما رافق ذلك توالي سنوات الجفاف ومصادرة االحتالل للمياه في المنط

إلى انخفاض المستوى االقتصادي لسكان القرية تأد وغير ذلك والتي

                                         
أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين ،)م2015( ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  

5.2%

49.7%

1.9%
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النسبة المئوية : )4(شكل 

المسح الميداني: المصدر

متوسط 1.11.4

يعاني أهالي قرية المالح والمضارب البدوية من سوء وضعهم االقتصادي

األسر دخل متوسط

الضفة الغربية لعام 

ألهالي قرية المالح؛ 

االقتصادية التي فرضتها سلطات االحتالل على األغوار كافة والصعوبات المفروضـة علـيهم   

سواء في نشاطهم الزراعي أو تربية المواشي

كما رافق ذلك توالي سنوات الجفاف ومصادرة االحتالل للمياه في المنط. النشاطين

وغير ذلك والتي. ذكره الحقا

                                                
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 1

 30ص
  .المسح الميداني 2
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  في قرية المالح والمضارب البدويةالثروة الحيوانية  2.11.4

 ن قرية المالح والمضارب البدويـة؛ تعتبر الثروة الحيوانية أهم مصدر كسب رزق لسكا

د اعـد أ تبلغ وقد. على ممارسة حرفة الرعي كمهنة رئيسيه تنشأ ةرعوي اتتجمع والتي تعتبر

وضمت األبقـار   )رأسا 51981(م 2008-م2007الحيازات الحيوانية في محافظة طوباس لعام 

. 1رأسـا   8736رأسا أما الماعز فبلـغ عـددها    41182رأسا واألغنام عددها  2063 وعددها

عـدد الحيـازات   في حين بلـغ  ، رأسا من المواشي  60529م لتبلغ 2010 لعاموارتفع عددها 

رأسا من المواشي أي بنسبة  14101م 2010 الحيوانية في قرية المالح والمضارب البدوية لعام

مجتمع الدراسة وقد ازداد عدد المواشي في . من مجموع الحيازات الحيوانية للمحافظة% 23.3

رأسا من المواشي موزعه على التجمعـات السـكانية للمـالح     18800م ليصل إلى 2015لعام 

  : هو موضح في الجدول التاليوالمضارب البدوية كما 

  .م2015لعام  تجمعات قرية المالح والمضارب البدويةفي أعداد الثروة الحيوانية  :)24(جدول 

 المنطقة
مجموع المواشي 

  2م2010لعام 
 %النسبة

مجموع المواشي 
3م 2015لعام 

 
  % النسبة

 22.6 4240  59.6 8405  المالح واد

 20.7 3900  14.8 2087 خربة الفارسية

 56.7  10660  25.6 3609 خربة حمصة

  100%  18800  % 100 14101  المجموع
  .المسح الميداني: المصدر

م مع 2010م عن عام 2015يالحظ من خالل الجدول ارتفاع مجموع عدد المواشي لعام 

اختالف نسبة عدد المواشي من تجمع آلخر داخل القرية؛ وتعود هذه الزيادة إلى زيـادة أعـداد   

وكذلك توجه األهالي بشكل كبيـر إلـى تربيـة     ،القاطنين من مربي الثروة الحيوانية في القرية

                                                 
 .41ص، مرجع سابق، )2(كتاب طوباس اإلحصائي السنوي رقم، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 1
  ، مرجع سابق، النتائج النهائية محافظة طوباس - 2010التعداد الزراعي ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2

 52-50ص 
  .ميدانيالمسح ال 3
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المـادي  الـدعم  كما يتلقى أهالي المالح . النشاط الزراعي في المنطقة تدنيالمواشي خاصة مع 

جمعيات الثروة الحيوانيـة  خالل من والتثقيفي في مجال تنمية الثروة الحيوانية في القرية وذلك 

وبقائهم على أرضهم تمسك األهالي بمهنتهم األساسية وتنميتها  ؛ وذلك بهدفمؤسسات حكوميةو

  .التي تعترضهم اإلسرائيلية لمعيقاتل مومواجهته

من % 59.6 المالح من انخفاض نسبة عدد المواشي في واد يالحظ من خالل الجدولو 

من المجموع الكلي للمواشي فـي  % 22.6م إلى 2010المجموع الكلي للمواشي في القرية عام 

ورحيلهم م؛ ويعود ذلك إلى قلة عدد مربي المواشي في المنطقة كما سبق ذكره 2015لقرية عام ا

اإلضرار بالسكان ومواشيهم بوسائل  بسبب ممارسات االحتالل ومحاولته وذلك لتجمعات أخرى؛

المعيقات التـي تفرضـها    أنكما  .مختلفة والتي دعت العديد من العائالت للرحيل عن المنطقة

من مصادرة المياه وأراضي المراعي وزراعة األلغام فيها أدت إلى وجود فاقـد  حتالل قوات اال

مربي المواشـي الرحيـل عـن    بأعداد من  وغيرها من االنتهاكات والتي دفعت، في المواشي

  .المنطقة

مـن المجمـوع   % 14.8فقد ارتفعت نسبة المواشي لديهم من ، أما عن خربة الفارسية

من المجموع الكلي للمواشي في القرية عام % 20.7م إلى 2010الكلي للمواشي في القرية عام 

مـن  % 25.6كذلك األمر ارتفعت نسبة المواشي بشكل كبير في خربة حمصـة مـن   . م2015

من المجموع الكلي للمواشي فـي  % 56.7م إلى 2010المجموع الكلي للمواشي في القرية عام 

 ،م2015م؛ ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد مربي المواشي في المنطقتـين لعـام   2015عام القرية 

 باإلضـافة إلـى  ، وكذلك تركيز اهتمام األهالي بتربية المواشي بسبب تدني المردود الزراعـي 

مساهمة المساعدات المقدمة لهم من بعض الجمعيات كما سبق الذكر أدت إلـى زيـادة أعـداد    

  1 .غم المعيقات اإلسرائيلية التي تواجههمالمواشي في المنطقة بر

  

                                                 
  .المسح الميداني 1
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  استخدام األعالف التكميلية 1.2.11.4

% 100تمثل نسبة أفراد المجتمع الذين يستخدمون األعالف التكميلية إلطعام مواشـيهم  

علـى مصـادرة   عمل االحتالل  الن، لى قلة المراعي المتوفرةويعود ذلك إ ؛من مجمل المجتمع

 ه باإلضافة إلى ضمها لمناطقالمراعي لضمها أما لمستعمراته أو لمعسكراتمساحات واسعة من 

أيضا عمل على زرع بعض المراعي باأللغام ليمنع الرعاة مـن االقتـراب   . التدريب العسكري

. إلى المراعي خشية إصابتها أو قتلهـا  همالمواشي إلى عدم إخراج مواشي يمربدفع بمنها مما 

  . تحويل بعض المراعي إلى محميات طبيعيةب لقيام االحتال، ذلك إلىيضاف 

  أن المراعي المتاحـة للسـكان لرعـي مواشـيهم فيهـا قـد قلـت         ،من ناحية أخرى

  الرعي الجـائر فيهـا؛ ممـا     وتتابع سنوات الجفاف باإلضافة إلى إنتاجيتها بسبب قلة األمطار

وتأثير ذلك سلبا علـى  فرض على مربي المواشي استخدام األعالف التكميلية إلطعام مواشيهم 

  1.األرباح

تأثير قوات االحتالل اإلسرائيلية على الثروة الحيوانية في قرية المالح والمضـارب   2.2.11.4

  البدوية

المالح والمضارب البدويـة والتـي    قريةتتبع قوات االحتالل عدة إجراءات تعسفية في 

د دخلهم األساسي وهي تربية تسعى من خاللها إلى تضييق الخناق على سكانها واإلضرار بمور

كمـا  ، مات مالية الستعادتهافأحيانا تعمل على مصادرة المواشي والمطالبة بدفع غرا، المواشي

رأس من األبقـار   100م حيث عملت قوات االحتالل على مصادرة 23-9-2012تاريخ بحصل 

رؤؤس مـن   6كما صادرت ، 2الحلوة واحتجازها في معسكر سمرة باألغوار الشماليةمن عين 

رؤوس مـن   3 ومرة أخرى عملت على مصادرة 3،م1-7-2013تاريخ ب المالح في واد األبقار

بدفع غرامية  م ومن ثم قامت بالمطالبة21-9-2014تاريخ بنام في منطقة عين الحلوة وذلك األغ

                                                 
  .مقابلة شخصية، مرجع سابق، عارف، دراغمه 1
 .سابقمرجع ، ) م2012(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 2
 .مرجع سابق، ) م2013(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 3
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وأحيانا أخرى تعمل على تخديرها في المراعـي ومـن ثـم تقـوم      1.شيقل 3005مالية بقيمة 

منها في  2بقار ومصادرة من األرؤوس  6م بتخدير 2013-4-7كما قامت بتاريخ ، بمصادرتها

  .منطقة عين الحلوة

حيث تلجأ أحيانا إلى مطاردة ، كما أن سياسة االحتالل العدائية قد طالت مربي المواشي

 حيـث ، م21-12-2015تاريخ بكما حصل ، المراعي ومن ثم احتجازهمقتهم في الرعاة ومالح

ساعات على  4مربي الماشية واحتجزوا المواطن احمد كعابنه ألكثر من الحقت قوات االحتالل 

  2. واشيه في منطقة الحمامات بالمالححاجز الحمرا بعد أن كان يرعى م

التدريبات العسكرية التي تقوم بها قوات االحتالل قـد طالـت   أن ، يضاف إلى ما سبق

تـدمير   إلـى  باإلضافةمساحات شاسعة من المراعي والتي منع المزارعين من االستفادة منها، 

  .القرية وباألخص قبل فترة الحصادالمحاصيل الشتوية في 

عن عـدد   تخوف عدد كبير من أفرادها من إعطاء البيانات، ومن خالل البحث الميداني

ـ  البيانـات  اإلصابات والفاقد من المواشي بسبب إجراءات االحتالل العتقادهم بان  تم سـوف ي

والبعض القليل قد اقر بعدد . يزيد من ممارساته تجاههم معرفتها من قبل االحتالل والذي سوف

قد بلغ عدد المواشـي  ف، م2015المواشي التي تضررت أو نفقت لديه بسبب االحتالل وذلك لعام 

 71بينما بلغ عدد الفاقد من المواشي ، من المواشي ارأس 32المصابة بسبب إجراءات االحتالل 

  3 .واغلبها في الحديدية والدير، من المواشي ارأس

  تأثير المستعمرين على الثروة الحيوانية في قرية المالح والمضارب البدوية 3.2.11.4

والمضارب البدوية من المستعمرين القاطنين في مستعمرات طوباس يعاني أهالي المالح 

 .وممتلكـاتهم  شديدة تجاه سكان منطقة المالح والمضاربال ةعدائيال وأعمالهم واألغوار الشمالية

إدارة مجلـس   عنوقد سجلت عدة عمليات لهم لسرقة مواشي ودواب المواطنين حسب ما ورد 
                                                 

 .مرجع سابق، ) م2014(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 1
 .مرجع سابق، ) م2015(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 2
  .المسح الميداني 3
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مالحقة الرعاة في المراعي وضربهم أو تخويفهم بن ومستعمرال قومفي. المالح والمضارب البدوية

وأحيانا يعملون على . ليسرقوها فيما بعد بكل سهوله، ليفروا من المرعى تاركين أغنامهم ورائهم

كما يلجا المسـتعمرون أحيانـا إلـى تسـميم      1.سرقه المواشي أو الدواب على مرآى أصحابها

حمدات على تسميم مواشي أهـالي   ول عمل مستعمروففي منطقة مكح، كرالمواشي كما سبق الذ

حمدات على أراضي الخربة؛ مما أدى إلى  مكب النفايات الذي أنشأه مستعمروالخربة من خالل 

ا في مكب النفايات؛ وذلك لها نباتات سممها المستعمرون عمدموت عدد من المواشي بسبب تناو

  2.الرحيلبهدف التخلص من الماشية وإجبار األهالي على 

من إعطاء البيانـات   قد تخوف عدد كبير من أفراد المجتمع، ومن خالل المسح الميداني

عن عدد اإلصابات والفاقد من المواشي بسبب إجراءات المستعمرين؛ لكي ال يزيد ذلك وضعهم 

في حين قد أدلى البعض القليل بعدد اإلصابات والفاقـد لديـه مـن المواشـي بسـبب      . سوءا

وتتركز معظم الفاقد مـن  ، رأسا من المواشي 108وقد بلغ عدد الفاقد من المواشي .المستعمرين

؛ من مجمل الفاقد من المواشي بسبب المستعمرين% 87وذلك بنسبة  المواشي في منطقة الحديدية

  3 .القريب من مساكن المواطنين حمداتحيث تتسمم من خالل مكب نفايات مستعمرة 

  المالح والمضارب البدويةفي قرية الزراعة  3.11.4

منطقـة األغـوار عـن    على فصل منذ االحتالل عمدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

علـى   ومن ثم عمل، ألغوار مناطق إدارية مستقلةواعتبرت ا ،المحافظات الفلسطينية التابعة لها

محاربة السكان المحليين في رزقهم؛ فلم يكتف بمصادرة جزء كبير من األراضي الخاصة بهـم  

سواء المخصصة للزراعة أو للرعي بل قام بإصدار أوامر عسكرية عديدة تمنع قيام المزارعين 

الفلسطينيين باستصالح أراضي جديدة وزيادة مساحة األراضي المزروعة إال بإذن من سلطات 

الذي يمنع الفلسـطينيين فـي    1015اصدر األمر العسكري رقم ، ل، فعلى سبيل المثالاالحتال
                                                 

 .مقابلة شخصية، مرجع سابق، عارف، دراغمه 1
االستيطان اإلسرائيلي في محافظة طوباس واألغوار ، www.wafainfo.ps_، وفا_مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 2

  .مرجع سابق، الشمالية
  .المسح الميداني 3
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مـن   مسـبق  منطقة أريحا من زراعة األشجار المثمرة في أراضيهم دون الحصول علـى إذن 

  1.سلطات االحتالل

وبسبب المصادرات اإلسرائيلية لألراضي الزراعية وكذلك مصادرتها للموارد المائية في 

 ومنها محافظة طوباس واألغوار الشمالية؛ حيـث ، فقد قل اإلنتاج الزراعي في المنطقةاألغوار 

وبلغت ، ادونم  70776م2010بلغ إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في محافظة طوباس لعام 

مـن إجمـالي مسـاحة    % 90.6 دونماً، مشكلة ما نسبته 64095مساحة األراضي المزروعة 

 أما بالنسبة لقرية المالح والمضارب البدوية فشـكلت . 2فظة طوباسالحيازات الزراعية في محا

من مجمل الحيـازات الزراعيـة فـي محافظـة     %  12.8مساحة الحيازات الزراعية ما يقارب

وبلغت مساحة األراضـي   ،ادونم  9024.34بلغت مساحة الحيازات الزراعية بحيث ، طوباس

إجمالي مساحة الحيازات الزراعيـة فـي   من % 89.4مشكلة ما نسبته  ادونم 8069المزروعة 

  3 .المنطقة

                                                 
تاريخ الدخول للموقـع  ، غور األردن على طريق الضم، www.palestineremembered.com، فلسطين في الذاكرة 1

  .م2016-1-11
، مرجـع سـابق  ، النتائج النهائية محافظة طوباس - 2010التعداد الزراعي ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2

   27ص
  . 69ص، حساب الباحثة باالعتماد على المرجع السابق 3
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بين أن مساحة األراضي التي يقوم أفراد القرية بزراعتهـا  ت، ومن خالل العمل الميداني

م إلى 2010ويعود انخفاض المساحة المزروعة عن . دونما 5930م قد بلغت 2015وذلك لعام 

األفراد المقيمين في المنطقة وهم مـن المـالكين األصـليين لألراضـي أو      أن االستبيان شمل

في حين أن هنالك مساحات زراعيه أخرى يقوم أصحابها األصليين بزراعتها وهـم  ، مستأجرين

وتتـوزع   .لم يشملهم االستبيان ذينمجاورة كطوباس وطمون وغيرها والمن سكان التجمعات ال

  .كما في الجدول التالي م2015لعام  لح والمضارب البدويةالمساحات الزراعية في قرية الما

  .لمجتمع الدراسة المساحات الزراعية في قرية المالح والمضارب البدوية :)26(جدول 

 %النسبة  مجموع المساحة بالدونم التجمع

 %22.4 1330 الفَارِسية

 %13.7 810 الماِلحواد 

  %63.9 3790 خربِة حمصة
  %100 5930 الكليالمجموع 

  المسح الميداني: المصدر

 %63.9يبين الجدول السابق ارتفاع نسبة المساحة المزروعة في خربة حمصة لتشـكل  

وذلك بسبب توفر مساحات شاسـعة مـن األراضـي     ؛من مجمل المساحة المزروعة في القرية

الزراعية والتي يهتم األهالي سواء المالكين األصليين أو المستأجرين لها بزراعتهـا وخاصـة   

وتقل عنها . كما تتوفر الظروف المناخية المناسبة للزراعة في تلك المنطقة، بالمحاصيل الحقلية

من مجمل المساحة المزروعة فـي   %22.4 نسبة المساحة المزروعة في خربة الفارسية لتشكل

وشمول االستبيان على األفراد المقيمـين فـي   ، عدد األفراد في المنطقة لقلةويعود ذلك  ؛القرية

 األلغـام مصادرتها لـزرع   تزراعية قد تملا األراضيكما أن مساحات كبيره من ، القرية فقط

نسبة المساحة المزروعة في  كبير في حين تقل بشكل. فيها كما ورد سابقا ولصالح المستعمرات

وهي تقل أيضا بشكل كبير ، من مجمل المساحة المزروعة في القرية %13.7المالح لتشكل  واد

ويعود ذلك إلى قلة عدد األفراد المقيمـين فـي المنطقـة     ؛م2010عن المساحة المزروعة لعام 

ات المجاورة بزراعتها ولم حيث يقوم المالكين األصليين من التجمع، واللذين يمارسون الزراعة

كما قل عدد األفـراد الـذين يقومـون    ، ني إلقامتهم في تجمعاتهم األصليةيشملهم البحث الميدا
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بالزراعة بسبب مصادرة االحتالل لمصادر المياه في وتجفيفه للينابيع وعدم السماح بترميم اآلبار 

  . كما سيرد الحقا وغير ذلك من أسباب، ورافقها قلة األمطار في السنوات األخيرة

  في قرية المالح والمضارب البدويةنوعية المحاصيل التي تزرع  1.3.11.4

 .الحاصـالت الزراعيـة   بمالئمتها للعديد منمحافظة طوباس واألغوار الشمالية  تتميز
ه سلطات االحتالل والتي تعمل جاهدة على تقلـيص حجـم اإلنتـاج    فيولكن هذا الواقع تتحكم 

فمن خـالل   ،"قرية المالح والمضارب البدوية" ومن هذه المناطق. في المنطقةالزراعي ونوعيته 
بأشجار البستنه والخضراوات والمحاصيل يتبين أن مجمل المساحة المزروعة ) 27(الجدول رقم 

-2010لعـام  من مجمل المساحات المزروعة في المحافظـة % 11.8الحقلية في القرية تشكل 

حيث ترتفع نسبة مساحة أراضي المحاصيل الحقلية في قرية المـالح لتبلـغ حـوالي     . 2009
بينمـا شـكلت مسـاحة    ، من مجمل مساحة أراضي المحاصيل الحقلية في المحافظـة % 20.5

من مجمل مسـاحة أراضـي أشـجار    % 3األراضي المزروعة بأشجار البستنه والخضراوات 
اهتمام السكان بزراعة المحاصيل الحقلية؛ إلى شح ويعود  1.البستنه والخضراوات في المحافظة

باإلضافة إلى مالئمـة  ، شح المياه في المنطقة وردم اآلبار والينابيع من قبل االحتالل اإلسرائيلي
  .المحاصيل الحقلية لمناخ المنطقة الجاف

  2.م2009-2010المساحات المزروعة في قرية المالح والمضارب البدوية لعام : )27(جدول 

 المجموع المحاصيل الحقلية الخضراوات أشجار البستنة التجمع

 65087.52 34787.53 20319.87 9980.12 محافظة طوباس

 945.41 633 312 0.41 الفَارِسية

 1977.40 1777.30 171.8 28.3 الماِلحواد 

 4761.53 4717.50 23 21.03 خربِة حمصة

 7684.34 7127.8 506.8 49.74 قرية المالح

مرجـع  ، النتائج النهائية محافظة طوبـاس  - 2010التعداد الزراعي ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

  .70ص، سابق
                                                 

النتـائج النهائيـة    - 2010التعداد الزراعـي  ، حساب الباحثة باالعتماد بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 1
  .69ص، مرجع سابق، محافظة طوباس

   70ص، مرجع سابق، النتائج النهائية محافظة طوباس-2010التعداد الزراعي ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2
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  المساحة بالدونم *

قديما كانت بعض مناطق قرية المالح والمضارب البدوية تعتمد على الزراعة المرويـة  ف

االحتالل اإلسرائيلي ومصادرته للموارد المائيـة وتجفيفـه   لكن بعد ، والينابيع فيها لتوفر اآلبار

أصـبحت الزراعـة فـي    ف ،وتتابع سنوات الجفاف للينابيع وتدميره لآلبار ورافقها قلة األمطار

حيث يعتمد أهالي المالح بشكل كبير على زراعة المحاصـيل الحقليـة    ."زراعة بعلية"المنطقة 

؛ وذلك لمالئمة هـذه  المزارعين في القريةمجمل  من% 79.0 م2015والتي بلغت نسبتهم لعام 

 ؛_التبن_كما تستخدم بعضها لتغذية المواشي لديهم ، المحاصيل لطبيعة المنطقة وتحملها الجفاف

في حين بلغت نسبة . لتقليص تكلفة اإلنفاق عليها بسبب قلة المراعي واستخدام األعالف التكميلية

بينما اللـذين يزرعـون   ، المزارعين في القرية من مجمل% 9.9اللذين يزرعون الخضراوات 

 .المزارعين في القريـة مجمل من % 11.1خليط أي محاصيل حقلية وخضراوات بلغت نسبتهم 

  1 .في حين لم يسجل أي أفراد يزرعون أشجار البستنه في القرية

المالح والمضارب  قريةوسائل االحتالل اإلسرائيلي لإلضرار بالنشاط الزراعي في  2.3.11.4 

  البدوية

مـن خـالل    محافظـة تعمل سلطات االحتالل على إعاقة االقتصاد الزراعـي فـي ال  

فقد أوضح جهاز اإلحصاء المركـزي الفلسـطيني أن عـدد    . مستعمراتها ومعسكراتها وغيره

الحيازات الزراعية التي تعيقها اإلجراءات اإلسرائيلية في محافظة طوباس واألغوار الشـمالية  

، وشكلت مسـاحة هـذه   ادونم 27612وتغطي مساحة تبلغ  حيازة 560م قد بلغت 2010ام لع

  .من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في المحافظة% 39الحيازات ما نسبته 

أما على مستوى المعيق فتشير النتائج إلى أن عدد الحيازات التـي تعيـق اسـتغاللها    

دونمات وبلغ عدد الحيـازات التـي    206حيازات بمساحة مقدارها  9المستعمرات اإلسرائيلية 

، فيمـا بلـغ عـدد    ادونم 315حيازات بمساحة مقدارها  8يعيق استغاللها جدار الضم والتوسع 

حيازة بمساحة مقدارها  80الحيازات التي يعيق استغاللها المناطق العسكرية اإلسرائيلية المغلقة 

                                                 
  .المسح الميداني 1
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 3114حيازة بمساحة مقـدارها   69العسكرية وحدها استغالل  ، كما تعيق الحواجزادونم 4617

بلـغ  ت، أما عدد الحيازات التي يعيقها أكثر من معيق إسرائيلي من المعيقات سابقة الذكر فادونم

  1 .ادونم 19360حيازة بمساحة مقدارها  394

رب المالح والمضا قريةسائل االحتالل اإلسرائيلي لإلضرار بالنشاط الزراعي في من وو

  :ما يلي البدوية

  في قرية المالح والمضارب البدويةمصادرة األراضي الزراعية  1.

تقوم قوات االحتالل اإلسرائيلي بمصادرة األراضي عنوة من أهاليها للقيام بالتوسعة كما 

ورد ذكره سابقا في الفصل الثالث عن التوسعة في مستعمرات محافظـة طوبـاس واألغـوار    

المصادرات ما قامت به مستعمرة مخوال باإلضافة إلى مستعمرة مسـكيوت  ومن هذه ، الشمالية

التي اقتطعت أفضل األراضي الزراعية خصوبة من أصحابها الحقيقيين لصالح استخدامها فـي  

ببنـاء مـزارع وشـق طـرق     " روتم"أيضا قيام مستعمرو  2.المشاريع االستيطانية في المنطقة

كمـا   3.ألغراض عسكريةأن صادرها جيش االحتالل استعمارية على أراض زراعية قد سبق و

م والتي هي أراضـي  2008عام  من أراضي خربة سمرة ادونم 356 صادرت قوات االحتالل

وتسـتخدم لزراعـة   ، محافظـة طوبـاس  من أهالي زراعية يمتلكها عدد كبير من المزارعين 

 .)226، 223،224، 221(وتقع هذه األراضي في األحواض . الخضراوات والزراعات الحقلية

تحيط بهذه األراضـي المصـادرة    ادونم 200إلى انه يوجد  من هذه المصادرةتبرز الخطورة 

والتي تعود ملكيتها لمزارعين في األغوار الشمالية، وتأثير هذه المصادرة على بقية األراضـي  

يطة منع المزارعين من الوصول إلى األراضي المح ة من خالل محاولة جيش االحتاللالمحيط

                                                 
، مرجـع سـابق  ، النتائج النهائية محافظة طوباس - 2010التعداد الزراعي ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 1

  .34ص
2 www.poica.org ، مرجـع  ، السياسة المائية اإلسرائيلية في األغوار كوسيلة لالستيالء على األراضي الفلسـطينية

  .سابق
3 www.poica.org، مرجع سابق، التدريبات العسكرية في األغوار تدمر األخضر واليابس.  
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-3-2014تاريخ بأعادت قوات االحتالل الكرة كما  1.حجج أمنيةببحجة وذرائع يسميها االحتالل 

م بقيامها بتجريف األراضي الزراعية المملوكة لمواطنين في منطقة سمرة والتي كانت قوات 12

حيث تم إحاطتها بأسالك شـائكة مـن قبـل    ، االحتالل تستخدمها أراضي للتدريبات العسكرية

تعمرين ووضعوا بيوتا متنقلة باألراضي المصادرة وتحت حراسة قوات االحتالل في خطة المس

   2 .تهدف لمصادرتها لصالح توسيع االستيطان

شـق مـن خاللـه    سهل البقيعة والذي  أيضاومن األراضي السهلية التي تم مصادرتها 

االمتداد العمراني باإلضافة إلى  ،مستعمرتي روعي وبقعوت هعلى أطرافالخندق الترابي وانشأ 

 وكـذلك  اختراق عدد من الطرق الزراعية للسهل أيضا. لكلتا المستعمرتين على أراضي السهل

  60.3الطريق االلتفافي رقم 

المقدمة من بعض الجهات الرسمية  في البياناتإلى وجود تضارب  ،ويشار بهذا الصدد

ـ   مساحة األراضي الزراعية المصادرة من قبل عن  ي قريـة المـالح   االحـتالل اإلسـرائيلي ف

 فـي طوبـاس   األراضيمع دائرة  بعد تدقيقها هارفض الباحث اعتمادقد و، والمضارب البدوية

كما أن بعض وسائل اإلعالم تتناقل بيانات عـن األراضـي   . والحكم المحلي في مدينة طوباس

ألراضي المصادرة وهي محددة أرقام أحواض وقطع ا، المصادرة في القرية لصالح المستعمرات

  .أيضا خالية من الدقة

فـي   اإلسرائيليةالتي تقع عليها المستعمرات  األراضيوقطع  األحواضأرقام معرفة ويمكن     

علما أن هذا الجدول ال يشتمل على األراضـي المصـادرة   ، المحافظة من خالل الجدول التالي

  .خارج الحدود اإلدارية للمستعمرة

   

                                                 
1 www.poica.org ، م13-1-2016تاريخ الدخول للموقع ، دونماً من األغوار الشمالية 356أمر عسكري بمصادرة.  
استمرار تجريف مئات الدونمات في سـمرة بـاألغوار   ، www.tubas.plo.ps ، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 2

  .م4-1-2016تاريخ الدخول للموقع  ،الشمالية
  .8ص، مرجع سابق، المركز الجغرافي الفلسطيني  3
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يها المسـتعمرات اإلسـرائيلية فـي    األحواض وقطع األراضي التي تقع علأرقام ) 28(جدول 
  .طوباس بشكل كلي وجزئي محافظة

  قطع األراضي أرقام   الحوض  المستعمرة

  مسكيوت
196 

  198و

196/36 -196/39     _196/38    _196/37-196/35  
196/7     _196/46     _196/33-  196/7    _196/46   

  _196/33  _196/32    _198/1  _198/11.  
  194/41  194  روتم

  ميخوال
155 

  102و
  99و

155/31    _155/32     _155/33   _155/34102/18  
99/10    _99/9    _99/8    _99/7    _99/6  _99 /1  

 _99/5    _99/4    _99/3    _99/2   _102/19  
155/30   _155/35    _155/29  _102/17_155/23  

شدموت 
  ميخوال

194  
194/14   _194 /13    _194/17   _194/18 _194/12  
194/15   _194/16    _194/22  _194/20   _194/8 .  

بترونوت 
  شيال

195 
  168و

195/37    _195/36   _195/35     _168/22 -195/34  
168/6    _168/5   _168/4    _168/3    _168/2_  

  205  حمدات
205/45    _205/44     _205/48    _205/24  

205/23     _205/22 -  205/46  

  بقعوت
45 

  46و

46/44    _46/45  _46/42  _46/44  _46/44 _45/23  _
45/69 _45/67 _45/68 _45/67 _45/69  _45/70  _
45/75  _45/74 _45/76 _45/64  _45/65 _45/54  
46/40  _46/48  _45/11  _45/48  _45/66_45/51  
45/34  _45/35 _45/36  _45/58  _45/59 _45/54  

45/60 _45/61 _45/77  _45/62  _45/55  

  روعي
220 

  231و

231/21  _231/22  _231/23  _231/24 _231/2  
231/25  _231/26  _231/20  _231/19  _231/1 _  

 _220/15  _220/16  _231/18  
  .سابق مرجع، الحكم المحلي في طوباسإعداد الباحثة من خالل بيانات : المصدر
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  في قرية المالح والمضارب البدويةالسيطرة على الموارد المائية  2.

منطقة األغوار من تفاقم مشكلة المياه فيها وذلك بسبب زيادة سـيطرة سـلطات    تعاني
االحتالل على الموارد المائية في المنطقة، وهذا ما اثر على إنتاج الزراعات المروية في المنطقة 

على تدمير قوات االحتالل فقد عملت  .قلت بشكل كبير بالنسبة ألهالي المنطقةوالتي ، ومساحتها
الينابيع واآلبار فيها واالستيالء على المياه الجوفية في المنطقة من خالل حفر آبار عميقة قريبه 

والتي عملت على تحويل المياه التي فيهـا  ، كما حصل في منطقة واد المالح. من ينابيع المنطقة
نات مائية ضخمة أقامتها على سفوح الجبال القريبة، مما أدى إلى حرمان قطاع الزراعة إلى خزا

المجاورة ومن ثـم   هشراء الماء من قرية بردلأصبح اعتماد المزارعين على  من المياه وبالتالي
إلى أراضي المزارعين في واد المالح، والتي  هبيب تربط بين بئر العيون في بردلضخها عبر أنا

على توقيف عمليـة   فيما بعدعملت  ولكن .ر كافية لري األراضي الزراعية في المنطقةهي غي
. ه باتجاه واد المالح، والذي أدى بكارثة زراعية كبيرة فـي المنطقـة  ضخ المياه من قرية بردل

 -وبالتالي اقتصرت الزراعة، رفضت سلطات االحتالل تزويد المنطقة بالمياه، عالوة على ذلك
  1 .على الزراعة البعلية -بعد يومتتقلص يوما  و التي أصبحت

  
  .ماء إسرائيلي في أعلى سفوح الجبال في منطقة وادي المالح خزان: )11(صورة 

  .مرجع سابق، عارف، دراغمة: المصدر

                                                 
1 www.poica.org،  مرجـع  ، السياسة المائية اإلسرائيلية في األغوار كوسيلة لالستيالء على األراضي الفلسـطينية

  .سابق
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 حمصـة و  االحتالل اإلسرائيلي على تدمير العديد من الينابيع واآلبار في لعم، وبالمثل

االحـتالل   عمـل  فقـد . الفارسية وسحب المياه الجوفية فيها لصالح المستعمرات في المنطقـة 

بالمياه ويعتمدون عليه في الزراعة  الفارسيةالمالح الذي كان يزود  واد على تجفيف اإلسرائيلي

عملت علـى إيقـاف   كما  1.تحولت الزراعة في المنطقة إلى الزراعة البعلية وبالتالي، المروية

على أهالي الخربـة  ذلك وتأثير  الفارسية خربةه في شبكة المياه التي تصل إلى ية ضخ المياعمل

   2 .ونشاطهم الزراعي

  ي قرية المالح والمضارب البدويةالحواجز العسكرية ف 3.

المزارعين والتجار الـزراعيين   نقلرية عائقا أمام حرية الحركة وتشكل الحواجز العسك

ورغم ما تدعيه سلطات االحتالل من إدخال تسهيالت علـى الحـواجز    .منتجاتهم إلى األسواق

للمواطنين والمزارعين ومنتجاتهم إال أن الوقائع على األرض وشكاوي المزارعين للمؤسسـات  

ـ  ة وصـول منتجـات األغـوار    الفلسطينية ذات العالقة تشير إلى تعمد سلطات االحتالل عرقل

لسوق اإلسـرائيلي عبـر   الى االحمرا وتياسير، و يني عبر حاجزيلسوق الفلسطإلى االزراعية 

 .معبري بيسان والجلمة

وذلك من خـالل  ، والحمرا تياسير يحاجزفي قرية المالح ب اإلسرائيلية وتتمثل العراقيل

مما  ،تصل أحيانا لساعات تحت أشعة الشمس الحارقةلالمنتج الزراعي ب المحملةحجز الشاحنات 

بيعها بأسعار رخيصـة   ومن ثمعلى قيمتها التنافسية في السوق  يؤثر على جودة المنتج وبالتالي

   3.جدا

 مزارعـي حيـث أن  . تسويق المنتجات الزراعية عائقا أمام تبريع معبر بيسان أنكما 

بسبب عملية تسويق اإلنتاج داخل الضفة مكلفة للمزارعين ف ،تسويق إنتاجهم األغوار يعملون على

  .ذات مردود اقتصادي جيد كما أنها ليست، األسواق الفلسطينيةعن  عد التجمعات في األغوارب

                                                 
 .12ص، مرجع سابق، معا/مركز العمل التنموي  1
2 www.poica.org ،6-1-2016تاريخ الدخول للموقع ، سلطات االحتالل تستمر في اقتالع سكان خربة الفارسية 
  .  22ص، مرجع سابق، عبد الستار، شريدة 3
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 ،مرهقة وأحيانا مكلفةفهي األراضي المحتلة عبر معبر بيسان  أما عملية التسويق داخل 

 ةالمسـتمر  واإلغالقـات باإلضافة إلى سوء اإلجراءات المتبعة على المعبر وعمليات التفتـيش  

ر سلبا على اإلنتـاج الزراعـي والتكلفـة وبالتـالي     والمماطلة وغيرها من إجراءات والتي تؤث

  1 .اإلضرار بالمزارع الفلسطيني

  

  .حاجز تياسير العسكري: )12(صوره 

  م2015-12-7بتاريخ ، المسح الميداني: المصدر

قريـة المـالح   وسائل االحتالل اإلسرائيلي لإلضرار بالمحاصـيل الزراعيـة فـي     3.3.11.4

  والمضارب البدوية

عديدة لإلضرار بالمحاصيل الزراعية في قرية المـالح   االحتالل اإلسرائيلي وسائليتبع 

ومـن هـذه   ، والمضارب البدوية محاوال التخفي وراء حجج أمنية أو عسكرية لتبريـر أفعالـه  

  :الوسائل

  التدريبات العسكرية 1.

لزراعية تتعمد القوات العسكرية أن تقوم بالتدريبات العسكرية بجانب أو على األراضي ا

خاصة في فترة الصيف وقبل قيام المزارعين بحصاد المحصول؛ وذلك لإلضرار بالمحاصـيل  

                                                 
  . مقابلة شخصية، مرجع سابق، محمد، فقها 1
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كما قامت ، الل رميها بالقذائففتقوم قوات االحتالل بإحراق األراضي الزراعية من خ. الزراعة

في مناطق المـالح والفارسـية والحديديـة جـراء      ادونم 150م بإتالف 11-12-2012تاريخ ب

من أراضي منطقة  ادونم 50 م ما يقارب7-3-2013أيضا أتلفت بتاريخ  1.التدريبات العسكرية

والمراعي في حمصة  من األراضي الزراعية اتدونم 5إحراق حوالي كما عملت على، 2حمصة

في المنطقة وذلـك يـوم    االحتاللجرتها قوات جراء قذيفة من خالل التدريبات العسكرية التي أ

وبعدها بثالثة أيام قامت قوات االحتالل بإطالق قذيفة على منطقة ميدان العبـد  . م2015-4-27

   3 .قرب خربة مكحول وخربة الحديدية مما أدى إلى اشتعال النار في تلك المنطقة

م 2015التدريبات العسكرية وذلـك لعـام    د تمثلت نسبة األراضي التي أتلفت بسببوق

  4 .من مجمل األراضي المتلفة في مجتمع الدراسة) %48.3(حوالي 

  المحاصيل واألراضي الزراعية باآلليات العسكرية تدمير 2.

أو تقوم بالمرور من خـالل  ، تقوم آليات االحتالل بتخريب المحاصيل الزراعية بدهسها

مناطق التدريب العسكري للقيام األراضي الزراعية بدافع تخريبها وليس للعبور من خاللها نحو 

طرق  تشقعندما م 7-3-2013ومنها ما قامت به قوات االحتالل بتاريخ . كما تدعي بتدريباتها

   5.المالح وادمن أراضي  ادونم 20البلدوزرات العسكرية وإتالف ما يقارب واسطة ب

عيـة  دهس المحاصيل واألراضي الزرا وقد تمثلت نسبة األراضي التي أتلفت من خالل

من مجمل األراضي المتلفة في  %44.9م حوالي 2015اإلسرائيلية وذلك لعام  باآلليات العسكرية

  6 .مجتمع الدراسة

  
                                                 

 .مرجع سابق) م2012(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 1
 .مرجع سابق، ) م2013(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 2
 .مرجع سابق، ) م2015(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 3
  .المسح الميداني 4
 .مرجع سابق، ) م2013(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 5
  .المسح الميداني 6



161 

  

  راضي الزراعية باآلليات العسكريةدهس األ :)13(صورة 

  .مرجع سابق، عارف، دراغمة: المصدر

  اعة األلغام في األراضي الزراعيةزر 3.

 األغـوار  مناطق من عديدة أماكن في اإلسرائيلي الجيش ومخلفات األلغام حقول تنتشر

 األغنام ورعاة المزارعين حياة جعل مما ،الخصبة الزراعية األراضي من ومعظمها الفلسطينية

 تفـاقم  إلى أدى ماو المناطق بعض في تحذيرية تاتالف وجود عدم مع خاصة ،األولى ضحيتها

وحسب ما ورد عن محافظة طوباس واألغوار الشمالية فقد بلغت  1.المنطقة في وجودها مشكلة

مـن  % 9نسبة األراضي المصادرة من قبل االحتالل اإلسرائيلي وزرعها باأللغام إلى حـوالي  

  2. من مساحة األراضي المصادرة من قبل االحتالل اإلسرائيلي ألراضي المحافظة% 75أصل 

وتتعمد أحيانا إلى نشرها خارج ، ويستخدم االحتالل أشكال وأنواع مختلفة من هذه األلغام

فكما نـوه  . حدود مساحات أراضي األلغام المعلنة وذلك بدافع اإلضرار بالمواطنين وممتلكاتهم

ت األلغام التي ينشرها فقد تسبب، الشماليةمسؤول ملف االستيطان في محافظة طوباس واألغوار 

أماكن تابعه للفلسطينيين بخسائر بشرية وأخرى اقتصادية ومنها مـا حصـل فـي    في حتالل اال

                                                 
تاريخ الـدخول  ، األلغام تحول حياة المواطنين باألغوار إلى جحيم، www.palinfo.com/، المركز الفلسطيني لإلعالم  1

  .م27-2-2016للموقع 
  .مقابلة شخصية، مرجع سابق، معتز، بشارات 2
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م 19-5-2015بحرائق في المـالح بتـاريخ    حيث تسبب مشغل فسفوري حراري، منطقة المالح

  1.فأدت إلى حرق األراضي الحقلية في تلك المنطقة مع إصابة عدد من المواطنين بحروق

 زراعة األلغام في األراضي الزراعيـة  التي أتلفت من خاللوقد تمثلت نسبة األراضي 

  2 .من مجمل األراضي المتلفة في مجتمع الدراسة) %3.4(م 2015وذلك لعام 

  اتمصادرال 4.

المالح والمضارب  قريةالمزارعين في من ضمن االنتهاكات اإلسرائيلية الممارسة ضد 

باإلضافة إلـى مصـادرة األشـتال    ، البدوية هي مصادرة اآلليات الزراعية والتي هي ملك لهم

م بمصـادرة  31-7-2012حيث قامت قوات االحتالل بتاريخ . واألسيجة وأنابيب المياه وغيرها

جرار زراعـي فـي   عملت على مصادرة ، وكذلك األمر 3.جرارين زراعيين في منطقة الميتة

كما عملت قوات االحتالل على مصادرة جرار زراعـي   4.م4-3-2013تاريخ ب ربة الفارسيةخ

إلى  قوات االحتالل من تلك المصادرات وتهدف 5.م24-3-2014في منطقة عين الحلوة بتاريخ 

وقد . للزراعة وتأثير ذلك على مدة وتكلفة تجهيز األرض ،التضييق على المزارعين في المنطقة

م 2015وذلـك لعـام    مصادرة اآلليات الزراعيـة  األراضي التي أتلفت من خاللتمثلت نسبة 

   6.من مجمل األراضي المتلفة في مجتمع الدراسة) 3.4%(

  

  

                                                 
 .مرجع سابق، ) م2015(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 1
  .المسح الميداني 2
 .مرجع سابق، ) م2012(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 3
 .سابقمرجع ، ) م2013(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 4
 .مرجع سابق، ) م2014(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية 5
  .المسح الميداني 6
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  خامسالفصل ال

رأي سكان قرية المالح والمضارب البدوية 
عن تأثير المستعمرات اإلسرائيلية على قرية 

  المالح والمضارب البدوية
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  خامسالفصل ال

رأي سكان قرية المالح والمضارب البدوية عن تأثير المستعمرات اإلسرائيلية على 

  قرية المالح والمضارب البدوية

  المقدمة 1.5

، يعرض هذا الفصل إجراءات الدراسة ومجتمعها والمتغيرات التي تناولتهـا الدراسـة  

األسـئلة المتعلقـة بـأثر    كذلك يوضح نتائج . فيها باإلضافة إلى األسلوب اإلحصائي المستخدم

المستعمرات اإلسرائيلية على التجمعات الرعوية من وجهة نظر سكان قرية المالح والمضـارب  

  .كما يعرض نتائج الفرضيات الموضوعة للدراسة. البدوية

  إجراءات االستبيان 2.5

  :تمت إجراءات االستبيان كما يلي

وذلك حسب األهداف المرجوة من ية تحديد موضوع الدراسة بشكل عام والموضوعات الفرع 1.

  .الدراسة

  .هدف فرعيحول كل  األسئلةصياغة  2.

  .عرض االستبيان على ثالثة محكمين ومن ثم إجراء التعديالت المطلوبة 3.

من االستبيان على مجتمع الدراسة للتأكـد مـن مـدى مناسـبة      نسخه أولية تجريبيةتوزيع  4.

  .طلوبةومن ثم عمل التعديالت الم، االستبيان

  .توزيع االستبيان على مجتمع الدراسة وتعبئتها من خالل المقابلة الشخصية 5.

 ترميز االستبيان وإدخاله إلى الحاسوب ومعالجته إحصائيا وذلك باستخدام برنامج اإلحصـاء  6.

  .SPSS الكمي

  .وصياغة التوصيات تفريغ إجابات أفراد المجتمع لتحليلها والتوصل للنتائج 7.
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  حجم المجتمع 3.5

مـوزعين علـى   ) شخصـا  (1129م 2015واخر عـام  بلغ حجم مجتمع الدراسة في أ

مـن  حجم المجتمـع  وقد تم تحديد . 27 جدول رقمالتجمعات الرعوية في القرية كما يظهرها ال

وذلك بمساعدة رئيس مجلس قروي المالح  في القرية خالل قيام الباحث بعمل مسح شامل لألسر

والمضارب البدوية ومدير الشؤون اإلدارية في الحكم المحلي في طوباس وذلك في الفترة ما بين 

، ؛ نظرا لعدم توفر بيانات عن عددهم لدى مجلس القريـة م27-12-2015م إلى 2015-11-14

   .ب الظروف السياسيةباإلضافة لتغير أعدادهم من فترة ألخرى بسب

شـكلت نسـبة    لذا، لجميع التجمعات مباشرة انات من خالل الباحثيوقد تم تعبئة االستب

   %.100انات ياسترجاع االستب

  عينة الدراسة 4.5

نظرا لقيام الباحث بعمل مسح . من مجتمع الدراسة% 100تم أخذ عينة دراسية مقدارها 

 ،أسرة 157كما أن عدد األسر قليل والتي عددها ، شامل لألسر في القرية لمعرفة حجم المجتمع

 157وقـد تـم توزيـع    . للدراسة لذا تم اعتماد حجم المجتمع كامال للحصول على نتائج أفضل

   :على النحو التالي وذلك قريةاستبيان على اسر ال
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  في قرية المالح والمضارب البدويةتوزيع العينة  :)29(جدول 

 عدد األشخاص عدد األسر التجمع

 58 6 البرج

 47 6 الحمامات

 70 7 الميتة

 80 10 النبع

 77 7 أم الجمال

 28 3 وادي الفاو

 53 8 عين غزال

 73 9 إحمير

 47 6 خلة خضر

 21 3 الجوبية

 10 1 الزعبي

 31 4 الدير

 117 23 الحمه

 88 15 حمصة الفوقا

 58 10  حمصة التحتا

 107 16 سمره

 29 5 خربة مكحول

 84 11 الحديدية

 51 7 ذراع عواد

 1129 157 المجموع

  .المسح الميداني: المصدر

  األسلوب اإلحصائي المستخدم بالدراسة 5.5

تم تحليل البيانات إحصائيا من خـالل  ، مجتمع الدراسة وتفريغهابعد جمع البيانات من 

  :وتم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية) SPSS(برنامج اإلحصاء الكمي 

 .النسب المئوية •



167 

 .المتوسط الحسابي •

 .للعينات المستقلة One Way ANOVA)(اختبار  •

  متغيرات الدراسة 6.6

  :الدراسة على المتغيرات التالية اشتملت

  المتغيرات التابعة 1.

فئات عمـر  ، الجنس، حجم األسرة: تناول االستبيان عدد من المتغيرات المستقلة ومنها

مسـاحة  ، طبيعة الخـدمات ، طبيعة المسكن، طبيعة العمل، معدل الدخل الشهري، أفراد األسرة

  .حجم الثروة الحيوانية، )نمط الزراعيال(نوعية المحاصيل الزراعية ، األراضي الزراعية

  لالمتغير المستق 2.

وتـم  . التجمعات الرعوية في محافظة طوباسعلى  اإلسرائيليةتأثير المستعمرات هو و

 مجتمـع السـتجابات  والنسب المئويـة  المتوسطات الحسابية االستدالل عليه من خالل حساب 

علـى   اإلسرائيليةتأثير المستعمرات  مدى المتعلقة بالتعرف على االستبيان الدراسة على أسـئلة

وذلـك  ، التجمعات الرعوية في محافظة طوباس وكحالة دراسية قرية المالح والمضارب البدوية

  . من وجهة نظر سكانها

  نتائج الدراسة 7.5

  النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة 1.7.5

ستخراج المتوسطات الحسابية والنسب المئويـة  تم اتتضمن نتائج أسئلة االستبيان التي و

التجمعـات  على  اإلسرائيليةلتعرف على تأثير المستعمرات ذلك لو ؛ثم ترتيبها تنازليا منها ومن

قريـة المـالح   من وجهـة نظـر سـكان     البدوية في محافظة طوباس واألغوار الشمالية وذلك

  .والمضارب البدوية
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والتي تم تفسير نتائجها ، ليكرت الخماسي األبعاد وقد تم تصميم هذه األسئلة وفق مقياس

  : باالعتماد على تفسير المتوسط الحسابي إلجابات األسئلة وذلك على النحو اآلتي

   التفسير                          يقيمة المتوسط الحساب

 غير موافق بشدة           1.80      إلى 1              من  •

 غير موافق           2.60       إلى        1.81من  •

 ال رأي            3.40       إلى        2.61من  •

 موافق            4.20       إلى       3.41من  •

 .موافق بشدة               5        إلى       4.21من  •
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  الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسينتائج أسئلة  :)30(جدول 

 الفقرة رقمها الترتيب
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
  %المئوية 

درجة 
 التقدير

1 3 
لإلضرار  يمارس االحتالل التهجير

  بالمواطنين
4.7452 94.9 

موافق 
  بشدة

2 7 
 يؤثر هدم المنشآت على اسـتقرار 

  قريةفي ال األهالي
4.7325 94.7 

موافق 
  بشدة

3 6 
أو  يؤثر القـرب مـن المسـتعمرة   

 األهالي كناالمعسكر على مس
4.7308 94.6 

موافق 
 بشدة

4 2 
 يقوم االحتالل بالتدريبات العسكرية

 في القرية لإلضرار بالمواطنين
4.7245 94.5 

موافق 
 بشدة

5 11 
يزرع االحتالل األلغام بـالمراعي  

 قريةلإلضرار بالمواشي في ال
4.6941 93.9 

موافق 
 بشدة

6 12 
تضر التدريبات العسكرية بالمواشي 

 قريةفي ال
4.6433 92.9 

موافق 
 بشدة

7 4 
يزرع االحتالل األلغـام عشـوائيا   

 في القرية لإلضرار بالمواطنين
4.5096 90.2 

موافق 
 بشدة

8 16 
 يقوم االحتالل بالهدم العمد للخدمات

 في القرية
4.3571 87.1 

موافق 
 بشدة

9 10 
 تؤثر اإلخطارات علـى اسـتقرار  

 قريةفي ال األهالي
4.3439 86.9 

موافق 
 بشدة

10 17 
يؤثر القـرب مـن المسـتعمرة أو    

 المعسكر على توفر الخدمات
4.3312 86.62 

موافق 
 بشدة

11 18 
تؤثر التدريبات العسكرية على توفر 

 في القرية الخدمات
4.3282  86.56 

موافق 
 بشدة

12 8 
التدريبات العسـكرية علـى    تؤثر

 قريةفي ال األهالي استقرار
4.3237 86.5 

موافق 
 بشدة

13 15 
االحـتالل المواشـي فـي    يصادر 

 المنطقة بذرائع مزيفه
4.2917 85.8 

موافق 
 بشدة
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 الفقرة رقمها الترتيب
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
  %المئوية 

درجة 
 التقدير

14 14 
يقتل االحتالل المواشي في المنطقة 

 بشكل متعمد
 موافق 83.05 4.1529

15 19 
تلوث المستعمرات األراضي مـن  

 السائلةخالل النفايات 
 موافق 83 4.1485

16 13 
ينثر االحتالل المبيـدات والسـموم   

  قريةلإلضرار بالمواشي في ال
 موافق 82.5 4.1270

17 20  
تلوث المستعمرات البيئة من خالل 

 النفايات الصلبة
 موافق 74.8  3.7392

18 9 
المواطنين  اكنتؤثر األلغام على مس

 في القرية
 موافق 72.5 3.6242

19 5 
االحتالل المبيـدات والسـموم    ينثر

 في القرية لإلضرار بالمواطنين
 موافق 72 3.5987

20 1 
حتالل القتل العمد ضـد  يمارس اإل
 في القرية المواطنين

 موافق 71.6 3.5803

 85.7 4.28633  الدرجة الكلية
موافق 
  بشدة

أفراد مجتمـع   آراء ألسئلةالدرجة الكلية للمتوسط الحسابي  أن يالحظ من خالل الجدول

 األسئلةهذا يدل على موافقة شديدة حول و 85.7ذلك بنسبة مئوية  و 4.28633قد بلغت  الدراسة

  . قرية المالح والمضارب البدويةعلى  اإلسرائيلية اثر المستعمرات توضحالتي و

  اسةنتائج فرضيات الدر 2.7.5

 الفرضية األولى

توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   ال "من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه 

تأثير المستعمرات اإلسرائيلية علـى التجمعـات    من وجهة نظر السكان في% 5 داللة مستوى
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 One Way( قد استخدم اختبارف، "األسرة أفرادتعزى لمتغير عدد  الرعوية في محافظة طوباس

ANOVA (للعينات المستقلة.  

من وجهة نظر السكان لداللة الفـروق  One Way ANOVA)( نتائج اختبار :)31(جدول 
اإلسرائيلية على التجمعات الرعوية في محافظـة طوبـاس تعـزى     المسـتعمرات تـأثير في

  :لمتغير عدد أفراد األسرة

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة 
  المحسوبة

مستوى 
 Pالداللة 

  40.744  4  162.977  المربعات بين الفئات
  12.337  153  1875.290  المربعات الداخلية 0.013  3.302

    157  2038.268  المجموع الكلي

 ولذلك ،0.05من  اصغروهي  0.013 درجة المعنوية قيمتها أن) (31الجدول رقم  يبين

يوجـد فـروق ذات داللـة     انه" الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة والتي تقول نرفض 

اإلسرائيلية على  تأثير المسـتعمرات من وجهة نظر السكان في 0.95إحصائية على مستوى ثقة 

 إلـى وهـذا يعـود    ؛التجمعات الرعوية في محافظة طوباس تعزى لمتغير عدد أفراد األسـرة 

، وخاصة القريبين من المستعمرات والمعسـكرات  األهاليالممارسة تجاه  اإلسرائيليةاالنتهاكات 

المستمرة من قبـل قـوات    عمليات التهجير والترحيل واالعتداءاتبذلك من خالل القيام يظهر و

التـدريبات العسـكرية التـي     ،يضاف إلى ذلك. العمد القتلوأحيانا القيام ب الجيش والمستعمرين

 فـي وتحجيم العائالت بالمواطنين  ضرارلإلتهدف  إجراءاتوغيرها من  األهالي مساكنتستبيح 

  .المنطقة

 الفرضية الثانية

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   "من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه 

تأثير المستعمرات اإلسرائيلية علـى التجمعـات    من وجهة نظر السكان في% 5 داللة مستوى

  قـد اسـتخدم اختبـار   ف، عمل رب األسـرة طبيعة الرعوية في محافظة طوباس تعزى لمتغير 

)One Way ANOVA( عينات المستقلةلل.  
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من وجهة نظر السكان لداللة الفـروق  One Way ANOVA)( نتائج اختبار :)32(جدول 
اإلسرائيلية على التجمعات الرعوية في محافظـة طوبـاس تعـزى     تـأثير المسـتعمرات في

  .طبيعة عمل رب األسرةلمتغير 

  التباينمصدر 
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة 
  المحسوبة

مستوى 
 Pالداللة 

  1.009 4  4.034  المربعات بين الفئات
 0.546 152  83.023  المربعات الداخلية 0.123  1.847

    156  87.057  المجموع الكلي

ولذلك  ، 0.05وهي اكبر من   0.123 المعنوية قيمتها درجة أن) 32(رقم الجدول يبين 

االستمرارية بممارسة أعمالهم على السكان على  إصرار إلىويعود ذلك  ؛الفرضية الصفريةنقبل 

هي  القرية وكمهنة رئيسية للغالبية العظمى. الرغم من كل المعوقات اإلسرائيلية التي تعترضهم

  .على ممارستها نشئواالتي قد  حرفة الرعي

 الفرضية الثالثة

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   "أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه من 

تأثير المستعمرات اإلسرائيلية علـى التجمعـات    ومن وجهة نظر السكان في% 5 داللة مستوى

 One Way(قـد اسـتخدم اختبـار    ف، نوع السكنتعزى لمتغير  الرعوية في محافظة طوباس

ANOVA (للعينات المستقلة.  

من وجهة نظر السكان لداللة الفـروق  One Way ANOVA)( نتائج اختبار :)33(جدول 
اإلسرائيلية على التجمعات الرعوية في محافظـة طوبـاس تعـزى     تـأثير المسـتعمرات في

  :نوع السكنلمتغير 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة 
  المحسوبة

مستوى 
 Pالداللة 

  0.182 4  0.729  المربعات بين الفئات
  0.039 152  5.959  المربعات الداخلية  0.001   4.648

    156  6.688  المجموع الكلي
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 ولـذلك  ،0.05وهي أقل من  0.001  المعنوية قيمتها درجة أن) 33( رقم الجدول يبين

يوجـد فـروق ذات داللـة     انه" نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة والتي تقول 

اإلسـرائيلية   تأثير المسـتعمرات ومن وجهة نظر السكان في 0.95إحصائية على مستوى ثقة 

رفـض   إلىويعود ذلك  ؛نوع السكنعلى التجمعات الرعوية في محافظة طوباس تعزى لمتغير 

رات المنشآت في القرية وخاصة بالقرب من المسـتعمرات والمعسـك   إقامة اإلسرائيلي االحتالل

والتي يحظر علـى الفلسـطينيين    Cالقرية مصنفة كمنطقة  أن أيضا بحجة، أمنيةوذلك لدواعي 

  .اإلسرائيليةمن السلطات  إذنالبناء فيها من دون 

 الفرضية الرابعة

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   "من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه 

تأثير المستعمرات اإلسرائيلية علـى التجمعـات    في ومن وجهة نظر السكان% 5 داللة مستوى

   قـد اسـتخدم اختبـار   ف، حجم الثـروة الحيوانيـة  الرعوية في محافظة طوباس تعزى لمتغير 

)One Way ANOVA (للعينات المستقلة.  

من وجهة نظر السكان لداللة الفـروق  One Way ANOVA)( نتائج اختبار :)34(جدول 
اإلسرائيلية على التجمعات الرعوية في محافظـة طوبـاس تعـزى     تـأثير المسـتعمرات في

  حجم الثروة الحيوانيةلمتغير 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة 
  المحسوبة

مستوى 
 Pالداللة 

 36.758  4 220.550  المربعات بين الفئات

 6.229 153 934.329  المربعات الداخلية  0.00 5.901

   157 1154.879  المجموع الكلي

 ولـذلك  ،0.05وهي أقل مـن   0.00المعنوية قيمتها  درجة أن )34( رقم الجدول يبين

يوجـد فـروق ذات داللـة     انه" نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة والتي تقول 

اإلسرائيلية على  تأثير المسـتعمرات من وجهة نظر السكان في 0.95إحصائية على مستوى ثقة 

 إلـى ويعود ذلـك   ة؛حجم الثروة الحيوانيتعزى لمتغير  التجمعات الرعوية في محافظة طوباس
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بالمواشـي   لإلضرارالممارسة ضد مربي الثروة الحيوانية والتي تهدف  اإلسرائيلية اإلجراءات

األلغـام فـي   وزراعـة   كالقتل العمد أو المصادرة أو التسميم أو السرقة أو التدريبات العسكرية

  . غيرهامصادرة المراعي وو المراعي

 الفرضية الخامسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   "من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه 

تأثير المستعمرات اإلسرائيلية علـى التجمعـات    ومن وجهة نظر السكان في%  5داللة مستوى

  قد استخدم اختبارف، المحاصيل الزراعيةنوعية الرعوية في محافظة طوباس تعزى لمتغير 

 )One Way ANOVA( للعينات المستقلة.  

ومن وجهة نظر السكان لداللة الفـروق  One Way ANOVA)( نتائج اختبار :)35(جدول 
اإلسرائيلية على التجمعات الرعوية في محافظـة طوبـاس تعـزى     تـأثير المسـتعمرات في

 :نوعية المحاصيل الزراعيةلمتغير 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة 
  المحسوبة

مستوى 
 Pالداللة 

 6.273 4 25.092  المربعات بين الفئات

 1.224 153 185.990  المربعات الداخلية  0.001  5.127

    157 211.083  المجموع الكلي

 ولـذلك  ،0.05وهي أقل مـن   0.001 المعنوية قيمتها درجة أ) 35(رقم الجدول  يبين

يوجـد فـروق ذات داللـة     انه" الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة والتي تقول  نرفض

اإلسرائيلية على  تأثير المسـتعمرات من وجهة نظر السكان في 0.95إحصائية على مستوى ثقة 

ويعود ذلـك   ؛تعزى لمتغير نوعية المحاصيل الزراعيةتجمعات الرعوية في محافظة طوباس ال

، ومعسـكراته  لمصادر المياه في القرية لصالح مسـتعمراته  اإلسرائيليمصادرة االحتالل  إلى

مما جعل السكان يعتمـدون علـى    ،األهاليلدى والينابيع المتبقية  اآلباروقيامه بتدمير وتجفيف 

  .الزراعة البعلية
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 الفرضية السادسة

توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   ال "من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه 

تأثير المستعمرات اإلسرائيلية علـى التجمعـات    ومن وجهة نظر السكان في% 5 داللة مستوى

    قد استخدم اختبارف، مساحة األراضي الزراعيةالرعوية في محافظة طوباس تعزى لمتغير 

)(One Way ANOVA للعينات المستقلة.  

ومن وجهة نظر السكان لداللة الفـروق  One Way ANOVA)( نتائج اختبار :)36(جدول 
اإلسرائيلية على التجمعات الرعوية في محافظـة طوبـاس تعـزى     تـأثير المسـتعمرات في

  :مساحة األراضي الزراعيةلمتغير 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة 
  المحسوبة

مستوى 
 Pالداللة 

 8.269 4 49.614  الفئاتالمربعات بين 

 1.076 153 161.469  المربعات الداخلية 0.000  7.682

    157 211.083  المجموع الكلي

 ولـذلك  ،0.05وهي أقل مـن   00.0المعنوية قيمتها درجة أن) 36( رقم الجدول يبين

يوجـد فـروق ذات داللـة     انه" نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة والتي تقول 

اإلسرائيلية على  تأثير المسـتعمرات من وجهة نظر السكان في 0.95إحصائية على مستوى ثقة 

ويعود ذلـك  ، مساحة األراضي الزراعيةالتجمعات الرعوية في محافظة طوباس تعزى لمتغير 

 ضافة إلـى باإل ،اإلسرائيلي لألراضي الزراعية لصالح توسع مستعمراتهمصادرة االحتالل  إلى

شـق   على كما أنه عمل، أو مناطق تدريب عسكرية، فيها أو تحويلها لمناطق عزل األلغامزرع 

  . الزراعية في القرية األراضيالفاصل والذي قلل بشكل كبير من مساحة  الخندق
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  لسادسالفصل ا

  النتائج والتوصيات
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  الفصل السادس

  النتائج والتوصيات

  النتائج 1.6

  :هيالدراسة  ذهه إليهالت النتائج التي توص أهم من

نسبة  لتمثل ،في محافظة طوباس واألغوار الشمالية اإلسرائيلياالستيطان استمرارية توسع  •

اإلسـرائيلية حـوالي    اتعسكرماألراضي المخصصة للمستعمرات والبؤر االستيطانية وال

 . من مساحة محافظة طوباس واألغوار الشمالية 5.5%

االحتالل اإلسرائيلي سياسات تعسفية وانتهاكات مختلفة ضد اإلنسان واألرض فـي  يمارس  •

 .المناطق الرعوية في محافظة طوباس واألغوار الشمالية

متوسط حجم و، أسرة 104م 2007بلغ عدد االسر في قرية المالح والمضارب البدوية لعام  •

اسرة تضـم  157 ها عدد االسر فيد بلغ فق، م2015اما في نهاية عام  ،دافرا 6 األسرة فيها

 .افرد 7.2كما بلغ متوسط حجم االسرة ، شخصا 1129

والتـي بلغـت   م 2007في عـام  المالح والمضارب البدوية  قريةنسبة النوع لسكان ترتفع  •

ذكـر   103.4 والتي بلغت م 2015عام اواخروذلك عن  أنثى 100ذكر لكل 104.9حوالي 

 .في مجتمع الدراسة اإلناثارتفاع عدد المواليد  إلىويعود ذلك  ؛أنثى 100لكل 

سنوات فأكثر ممن  10عدد السكان الذين أعمارهم  في قرية المالح والمضارب البدويةتقل  •

عن عددهم في مستويات التعليم للمراحـل األولـى   ) الثانوية(أتموا المراحل التعليمية العليا 

باإلضافة إلى انه ال يوجد في مجتمع المالح والمضارب أفراد ممن وصلوا في . والمتوسطة

 .دراسات عليا من ماجستير ودكتوراهم لمرحلة دبلوم متوسط أو 2007 تعليمهم لعام
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يمثلـون  و الدراسةفي القراءة والكتابة في مجتمع  نملميالارتفاع عدد األفراد من األميين و •

وذلـك فـي    سنوات فأكثر في القرية 10من مجمل السكان الذين أعمارهم % 45.1حوالي 

 .م2007عام 

المؤثرة علـى   اإلسرائيلية اإلجراءاتيعتبر القرب من المستعمرات والمعسكرات من أكثر  •

من مجمل % 49.7بحيث بلغت نسبتهم، رية والتي تدفع بهم لالنسحاب من الدراسةطلبة الق

، % 35.0 لتشكل نسبة المنسحبين بسبب التدريبات العسكريةتليها . المنسحبين من الدراسة

 بسبب الترحيل والتهجيـر وأخيرا % 1.9 ونسبتهمالمنسحبين بسبب الحواجز العسكرية ثم 

المنسحبين مـن الدراسـة بسـبب إجـراءات      الطالب من مجمل% 13.4 وبلغت نسبتهم

  .االحتالل

بحيث تقـدم  ، الصحية فيهاالمؤسسات تعاني قرية المالح والمضارب البدوية من عدم توفر   •

تمر في المنطقة في أيام  تابعة لمؤسسة لجان العمل الصحي متنقلة الخدمة عبر عيادة صحية

 محددة

المالح والمضارب البدوية من هجمات شرسة من قبل قـوات االحـتالل    يعاني أهالي قرية •

وذلك بوسائل مختلفة أدت إلى اإلضرار بهم وأحيانا قتل العديد من األبريـاء  والمستعمرين 

 .من أبناء المنطقة

التجمعات الرعوية في قرية المالح تعرضا العتداءات المستعمرين هما نبع الغزال من  أكثر •

 .وحمدات وخربة الحديدية من خالل مستعمري روعي، سكيوتخالل مستعمري م

بعملية طمس لمعالم المنطقة من خالل عمليـات هـدم البيـوت     اإلسرائيليقيام االحتالل  •

 .المتبقية اآلثارمع عدم السماح بترميم ، فيها األثرية واألماكن

تدمير عدد من الخرب في القرية وخاصـة القريبـة مـن     إلى اإلسرائيلي يسعى االحتالل •

 .وأم الجمالوالدير  الحمة، مكحول، سمرة، لمستعمرات والمعسكرات كالحديديةا
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إلى العديد مـن اإلجـراءات التـي تضـر      المالح والمضارب البدوية يتعرض أهالي قرية •

طـارات الترحيـل   وذلك كتسلمهم إخ ،وبالتالي تؤثر على استقرارهم في المنطقة ،مساكنهم

 .لتدريبات العسكريةلقيام باإخطارات ترحيل لوالهدم ووقف البناء باإلضافة إلى 

في ، من مجمل المساكن%95.5والتي بلغت نسبتها في القرية ارتفاع عدد المساكن المتنقلة  •

؛ من مجمـل المسـاكن  % 4.5عدد المساكن الثابتة في القرية والتي بلغت نسبتها حين يقل 

 .Cمنطقة مصنفة  أنهامن البناء بحجة  األهاليمنع االحتالل  وذلك بسبب

من  %54.1لتشكل ما نسبته  اإلسرائيليةترتفع نسبة المساكن الواقعة بعيدا عن المستعمرات  •

المستعمرات  قريبة منقرية المجمل مساكن من % 45.9 أنفي حين  .قريةال نمجمل مساك

 .وذلك من وجهة نظر السكان اإلسرائيلية

، قرية المالح والمضارب البدوية على صهاريج المياه لتزويد مساكنها بالمياهال زالت تعتمد  •

ويعود ذلك إلـى مصـادرة   من مجمل المساكن في المجتمع؛ % 96.2والتي بلغت نسبتها 

 .االحتالل اإلسرائيلي لمصادر المياه في القرية

من % 93.3المساكن  بلغتوقد ، أهالي القرية على العراء للتصريف الصحيغالبية يعتمد  •

وكثرة رحيل السكان بشـكل  ، بسبب طبيعية الحياة الرعويةوذلك ؛  مجمل مساكن المجتمع

 . بسبب تسلمهم إلخطارات الهدم والترحيل من قبل االحتالل، قسري

إنشائها لخمسة وذلك من خالل قرية المالح والمضارب  بيئةل اإلسرائيلية ث المستعمراتيلوت •

مختلفة  مناطقفي  ،قع للتخلص من النفايات الصلبةامووثمانية  ب النفايات السائلةمواقع لك

 .القرية أراضيمن 

أكثر المستعمرات ضـررا   اخطر المستعمرات في القرية ومن تعتبر مستعمرة ميخوال من •

 أراضيعلى  المتواجدة )السائلة والصلبة(ببيئة قرية المالح؛ وذلك من خالل مكبات نفاياتها

 .القرية
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فـي قريـة المـالح     من أكثر التجمعات الرعوية تضررا بنفايات المستعمرات اإلسرائيلية •

 ومكحـول  وتليها خربة الحديدية من خالل مستعمرة ميخوال هي خربة الجوبية والمضارب

 .من خالل مستعمرتي روعي وحمدات وكذلك معسكرات تلك المنطقة 

في خربة الزعبي والجوبية وحمصة التحتـا   إالرية ال تتوفر خدمة الكهرباء القطرية في الق •

في حين تخلو باقي التجمعات من هـذه  . من مجمل مساكن المجتمع% 8.9نسبتهم الذين و

 المصابيح الكهربائية والـبعض  أوولذلك فهم يعتمدون على خاليا الطاقة الشمسية ، الخدمة

 .يعتمد على مصابيح الكاز اآلخر

وذلك لعدم  ؛للطرق الفرعية المؤدية لمناطق التجمعات الرعوية اإلسرائيليتدمير االحتالل  •

 .ن في القريةلى المواطنيوالتضييق ع، ربطها مع بعضها البعض

 49.7 هي تمثلت نسبة اللذين يعملون بحرفة تربية المواشي كمهنة أساسية لدى رب األسرة •

تليها اللذين يمارسون الزراعـة كمهنـة   ، م2015لعام  من مجمل أرباب اسر المجتمع% 

، من مجمل أرباب اسـر المجتمـع  % 42أخرى مع مهنة تربية المواشي وقد بلغت نسبتهم 

في حين تماثلت نسبة العـاملين فـي   ، %5.2 قرابةبينما بلغت نسبة العاملين في الزراعة 

أما غيـر  ، الكليهم من مجمل أرباب اسر المجتمع%  0.6 القطاع الخاص والحكومي لتبلغ

من مجمـل أربـاب اسـر    % 1.9ذلك والتي تمثل العاملين بالمستعمرات فقد بلغت نسبتهم 

 .المجتمع

اإلضرار بالثروة الحيوانية في قرية المالح والمضارب وذلك  إلىيسعى االحتالل اإلسرائيلي  •

في المراعي أو القتل العمد أو المصـادرة   األلغاممن خالل التدريبات العسكرية أو زراعة 

  . وغير ذلك

المالح بشكل كبير على زراعة المحاصيل الحقلية والتي بلغـت نسـبتهم   قرية أهالي  اعتماد •

 ؛ وذلك لمالئمة هـذه المحاصـيل  المزارعين في القريةمن مجمل  )%79.0(م 2015لعام 

 .ا االحتالل اإلسرائيليوالتي صادره ،قلة المياه إلىباإلضافة ، المنطقة لطبيعة
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في قرية المالح والمضـارب  اإلضرار باالقتصاد الزراعي  إلىيسعى االحتالل اإلسرائيلي  •

مثلت نسبة األراضي التي أتلفت من قبل التدريبات العسكرية وذلـك لعـام   بحيث ، البدوية

بينمـا اتلـف    ،من مجمل األراضي المتلفة في مجتمع الدراسة) %48.3(م حوالي 2015

دهس المحاصـيل واألراضـي الزراعيـة     من خاللمن مجمل األراضي  %44.9حوالي 

زراعـة   قد أتلفت من خالل من مجمل األراضي المتلفة )%3.4(تليها ، باآلليات العسكرية

مصادرة  نسبة األراضي التي أتلفت من خالل في حين بلغت، األلغام في األراضي الزراعية

 .ل األراضي المتلفة في مجتمع الدراسةمن مجم) %3.4( اآلليات الزراعية

 التوصيات 2.6

 العمل المنسق ما بين محافظة طوباس واألغوار الشمالية والحكم المحلـي فـي طوبـاس    •

توفير بيانـات دقيقـه حـول االسـتعمار     والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني من اجل 

مـن قبـل االحـتالل    وخاصة فيما يخص المساحات المصادرة ، اإلسرائيلي في المحافظة

 . اإلسرائيلي

العمل المنسق ما بين الجهات الرسمية في المحافظة لتوفير بيانات دقيقه عن قريـة المـالح    •

من محافظة طوباس واألغوار الشمالية والحكم المحلي ومجلـس   والمضارب البدوية ابتدءا

 . وتوفيرها للباحثين والمؤسسات والمعنيين بالتعرف على القرية، القرية

محلي للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني  مساعدة مجلس قرية المالح والحكم الضرورة  •

للقرية؛ وذلك لجمع البيانات المطلوبة بشكل دقيق وتفادي الخلل الـذي   أثناء المسح الميداني

 .م وأن يكون المسح شامل لجميع اسر القرية2007حصل في تعداد عام 

من قبل مديريـة   إضافيةنقل  من خالل توفير حافلة المالح قريةالتخفيف من معاناة طالب  •

وذلـك  ؛ و أخرى من قبل مديرية التربية والتعليم فـي نـابلس   التربية والتعليم في طوباس

للـتعلم فـي    األطفالليتم نقل  أيضا .مدارسهم إلى ة نقل الطالب من تجمعاتهملتسهيل عملي
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 لمستلزمات المدرسية للطالب والمساعداتمع محاولة توفير ا. خارج القرية األطفالرياض 

 . في التعليم على االستمرارالطالب  وغيرها لتحفيز

، تشجيع مديريات التربية والتعليم المدارس على القيام بالرحالت الطالبيـة تجـاه القريـة    •

ولتعريف الطالب بالمنطقة وعلى معانات سكانها مـن  ، كرحالت ترفيهية وتعليمية من جهة

 .جهة أخرى

يفترض على وزارة الصحة في محافظة طوباس ضرورة عمل خيم طبية مجانية وبشـكل   •

 العيـادة ضرورة زيادة عدد مـرات حضـور   أيضا ، دوري في المنطقة لخدمة المواطنين

 .بشكل أفضل من المتاح حاليا وأدويةبمعدات طبية  هاتزويدو، المتنقلة للمنطقة

ضرورة التزويد باس واألغوار الشمالية محافظة طويجب على الحكم المحلي في طوباس و  •

وذلك عند حدوث مصـادرات أو هـدم    ،القرية ألهالي بالخيم ومستلزمات المسكنالفوري 

 .؛ من أجل التخفيف من معاناتهم ودعمهم للصمود أمام االحتالل لمنشاتهم

تم  في محاولة إيصال المناطق الرعوية بالخدمات العامة حتى ولو الحكم المحلي ستمراريةا •

هـم  ت األهالي علـى أرضـهم ودعم  وذلك لتثبي أخرى من قبل االحتالل؛تدميرها مرة بعد 

 .وتسهيل معيشتهم في المنطقة

 ؛في المنـاطق الرعويـة   ترميم اآلبار االرتوازية والعيون والينابيعاالستمرارية في عملية  •

في السلطة الوطنية التنسيق مع الجهات المعنية من خالل وذلك ، زيادة كمية المياه المتاحةل

 .الفلسطينية

من قبـل الجمعيـات   توفير صهريج للمياه محاولة مجلس القرية وبمساعدة الحكم المحلي ب •

في خدمـة   األرباحومن ثم استغالل ، بسعر مخفض بالمياه ألهاليمن اجل تزويد االمانحة 

 .وذلك إن لم يستطع استرجاع صهريج المياه المصادر من قبل قوات االحتالل، المنطقة
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 المانحـة زيادة عدد وحجم خزانات المياه المقدمة من قبل الحكم المحلي وبعض الجهـات   •

 . وتوزيعها على المساكن وفق معايير معينة

 ،الصرف الصحي لمسـاكنهم حفر  إنشاءمجلس القرية السكان على الحكم المحلي وتشجيع  •

 .في القرية األمراض؛ لعدم تلويث البيئة وانتشار وتوعيتهم بأهميتها

مجلس القرية مع الحكم المحلي بتوفير خاليا الطاقة الشمسية وتوزيعها على  ضرورة سعي •

توفير وحدة  إلى باإلضافة .يات للمنطقةلوواكن في القرية ووضعها من ضمن األجميع المس

 .تابعة لمجلس القريةوتكون  يا الشمسيةصيانة للخال

شـق   من اجل GVCكمؤسسة  لألغوارالتنسيق ما بين الحكم المحلي والمؤسسات الداعمة  •

وتعبيد طرق فرعية تصل التجمعات الرعوية في القرية مع بعضـها وربطهـا بـالطرق    

 .أمورهموذلك لتسهيل تنقل السكان وتسيير  ؛الرئيسية

 اإلنتـاج سوق للمواشي وسوق للخضار في مدينة طوباس من اجل تسويق  إنشاءضرورة  •

ن خـالل التنسـيق مـع بلديـة     وذلك م، كافة واألغوارالحيواني والزراعي ألهالي القرية 

 .طوباس

من قبل محافظـة طوبـاس والحكـم    للكوارث من أجل التجمعات الرعوية إنشاء صندوق   •

 أضرار لهم أي األهالي ومساعدتهم عند حدوث لتعويضفي محافظة طوباس؛ وذلك المحلي 

   .بسبب العوامل الطبيعية أو من االحتالل

وذلك بتسليط الضوء على معاناة التجمعات الرعوية الواقعة  ،تفعيل دور اإلعالم الفلسطيني •

وإيضاح االنتهاكات اإلسرائيلية الممارسة ضـدها وإيصـالها   ، C المصنفة مناطقالضمن 

   .جنبيللعالم العربي واأل

من خالل تقديم مسـاعدات ألهـالي المنـاطق    الدولية  والجمعيات المؤسساتدور تنشيط   •

مع ضرورة توفير . الرعوية بشكل منسق مع الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية

  .الحماية الالزمة لهذه المؤسسات والجمعيات
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المسـتعمرات اإلسـرائيلية فـي األراضـي     ، )م2013(، الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز

 .فلسطين ،رام اهللا ،م2012الفلسطينية 

 ،م2013_كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي ، )م2013(، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

 .فلسطين، رام اهللا

كتـاب محافظـات شـمال الضـفة الغربيـة      ، )م2013(، جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  .فلسطين، رام اهللا ،اإلحصائي السنوي

تقرير عن االنتهاكات اإلسرائيلية في محافظـة  ، )م2013(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية

 .فلسطين، محافظة طوباس واألغوار الشمالية ،طوباس واألغوار الشمالية

محافظة طوبـاس واألغـوار   ، بيانات غير منشورة عن خربة يرزة، )م2013(، مجلس العقبة

 .فلسطين، الشمالية

 األراضـي  فـي  اإلسـرائيلية  المسـتعمرات ، )م2014(، الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز

  .فلسطين ،رام اهللا م، 2013السنوي اإلحصائي التقرير :الفلسطينية

ملف االنتهاكات اإلسرائيلية في محافظة طوباس ، )م (2014،محافظة طوباس واألغوار الشمالية

 .فلسطين، محافظة طوباس واألغوار الشمالية ،واألغوار الشمالية

 علـى  واالجتماعيـة  االقتصـادية  وآثارهـا  اإلسرائيلية المستوطنات، )م2014(، العمل وزارة

 .فلسطين، العمل وقطاع نيةالفلسطي األراضي

بيانـات غيـر    ،وحدة نظم المعلومات الجغرافيـة ، )م2014(، أريج لألبحاث التطبيقيةة مؤسس

  .فلسطين، منشورة
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التقرير –المستعمرات اإلسرائيلية في فلسطين ، )م2015(، الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز

  .فلسطين، رام اهللا، )م2014(اإلحصائي السنوي 

أحوال السكان الفلسطينيين المقيمـين فـي    ،)م2015( ،المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز 

 .فلسطين، رام اهللا، فلسطين

تقرير عن مجلس قروي المالح والمضارب ، )م2015( ،مجلس قروي المالح والمضارب البدوية

 .بيانات غير منشورة، البدوية

االنتهاكات اإلسرائيلية في محافظـة  تقرير عن ، )م2015(، محافظة طوباس واألغوار الشمالية

 . فلسطين، محافظة طوباس واألغوار الشمالية ،طوباس واألغوار الشمالية

 .فلسطين، طوباسمدينة ، بيانات غير منشورة، )م (2015 ،محافظة طوباس واألغوار الشمالية

 ،منشوره بيانات غير، )م (2015 ،مديرية الحكم المحلي في محافظة طوباس واألغوار الشمالية

 .طوباس

وحـدة نظـم   ، )2015(، االيطاليـة    ) Gruppo di Volonariato Civile GVC (مؤسسة

  .فلسطين، طوباس مدينة ،بيانات غير منشورة، المعلومات الجغرافية

بيانـات غيـر   ، وحدة نظم المعلومات الجغرافيـة ، )م2015( ،هيئة مقاومة الجدار واالستيطان

 .فلسطين، رام اهللا ،منشورة

 .فلسطين، رام اهللا، بيانات غير منشوره، )م (2015، وزارة الحكم المحلي

 ،م2014النشاطات االستعمارية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية ، )م2015(، وزارة العمل

 .فلسطين
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  الدراسات

فـي الضـفة الغربيـة     اإلسرائيليةمسح المستعمرات ، )م1995(  ،المركز الجغرافي الوطني

 .فلسطين ،_تقرير أولي _ "وتحليل  أرقام"وقطاع غزة 

وزارة  ،طوباس بين عراقة الماضي وآمال المسـتقبل ، )م1999(، الجغرافي الفلسطيني مركزال

 . فلسطين، الحكم المحلي واللجنة الوطنية واإلسالمية للدفاع عن األراضي

طبوغرافيـة المسـتعمرات االسـتيطانية اإلسـرائيلية     ، )م2002(، عبد العظيم قدورة، مشتهي

المجلـد  ، مجلة الجامعة اإلسالمية ،بالنسبة لمراكز العمران الفلسطيني في محافظة جنين

  .العدد الثاني، العاشر

معهـد  ، السياسات اإلسرائيلية تجاه األراضي فـي األغـوار  ، )م2010(، جاد وآخرون، إسحق

  .فلسطين، بيت لحم، )مؤسسة أريج(القدس  –األبحاث التطبيقية 

مركز الشرق العربي ، في مهب التسريب.....األغوار الفلسطينية، )م2010(،عبد الستار، شريدة

 .المملكة المتحدة، لندن، للدراسات الحضارية واإلستراتيجية

م 1967-2009االستيطان اإلسرائيلي فـي شـرقي القـدس    "، )م2011(، فوزي سعيد، الجدبه

العـدد  ، المجلد الخـامس عشـر  ، مجلة جامعة األقصى ،الجغرافيا السياسيةدراسة في "

 .الثاني

 . فلسطين، آفاق وتحديات...األغوار الفلسطينية، )م2014(، معا/ مركز العمل التنموي 

  فلسطين، رام اهللا، م2014إخطارات الهدم لعام " تقرير ، هيئة مقاومة الجدار واالستيطان

المستوطنات اإلسـرائيلية وآثارهـا   ، )م2014(، -السياسات والمشاريع وحدة  -وزارة العمل 

 .فلسطين، رام اهللا ،"االجتماعية و االقتصادية على األراضي الفلسطينية وقطاع العمل
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  الرسائل الجامعية

-2000التخطيط اإلقليمي لالستيطان الصهيوني في الضفة الغربية ، )م2000(، أحمد، المصري

  .فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ماجستير غير منشورهرسالة ، م 1967

رسـالة   ،م1967-2000االستيطان الصهيوني في الخليل ، )م2005(، صالح حسن، أبو الرب

  .فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ماجستير غير منشوره

التطـور العمرانـي   المستعمرات اإلسرائيلية وأثرها علـى  ، )م2006(محمود عبد اهللا ، سليمية

جامعـة النجـاح   ، رسالة ماجستير غير منشورة، للتجمعات السكانية في محافظة الخليل

  .فلسطين، نابلس، الوطنية

م 1967-2005االستيطان الصهيوني فـي وادي األردن "، )م2008(، طارق يوسف محمد، قاسم

  .فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير غير منشورة ،"

 " الغربيـة  الضفة في وأثرها اإلسرائيلية المائية السياسة" ، )م2008(، ياسر إبراهيم، سالمه

، جامعة النجاح الوطنيـة ، رسالة ماجستير غير منشورة ،"السياسية الجغرافيا في دراسة

 .فلسطين، نابلس

الضـفة  إستراتيجيات التنمية المستدامة لألراضـي الزراعيـة فـي    ، )م2010(، لميس، عفانه

، جامعة النجاح الوطنيـة ، رسالة ماجستير غير منشورة، طوباس كحالة دراسية، الغربية

 .فلسطين، نابلس

دراسـة  " التحليل الجغرافي لدرجات الحرارة في الضفة الغربيـة ، )م2012(، محمد، أبو الليل

، غـزة ، الجامعـة اإلسـالمية  ، رسالة ماجستير غير منشورة، "GISتطبيقية باستخدام 

 .طينفلس

المستعمرات اإلسرائيلية وتأثيرها على السكان في محافظة ، )م2012(، محمد غنام، أبو عصيدة

 . فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير غير منشوره ،نابلس
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رسـالة ماجسـتير   ، -دراسة جيوبوليتيكية  –الضفة الغربية ، )م2012(محمد سعيد ، المملوك

 .غزة، الجامعة اإلسالمية، غير منشوره

إتجاهات التوسع العمراني وأثره على األراضي الزراعية في ، )م2013(، غاده يوسف، وهدان

 .فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير غير منشورة، محافظة طوباس

  مواقع على االنترنت

 www.pcbs.gov.ps/Portalsالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

   www.googleearth.com  جوجل ايرث

  www.palestineremembered.com، فلسطين في الذاكرة

  www.atuf.2ps.in، مجلس قروي عاطوف

األوضاع الراهنـة ومتطلبـات االسـتثمار    /محافظة طوباس، عروس األغوار_مدونة طوباس

  http://blog.amin.org/tubas 48تقرير رقم . والتطوير

  www.ircj.org  ،القدس - مركز أبحاث االراضي

 www.palinfo.com/news، المركز الفلسطيني لإلعالم

، )بيتسـليم (المحتلـة  األراضـي  فـي  اإلنسـان  لحقـوق  اإلسـرائيلي  المعلومـات  مركـز 

www.btselem.org 

   .www.wafainfo.ps وفا–مركز المعلومات الوطني الفلسطيني

 www.maannews.net:الموقع االلكتروني، وكالة معا اإلخبارية

   



191 

  المقابالت الشخصية

 .رئيس مجلس العقبة، مقابلة شخصية مع الحاج سامي الصادق

  .رئيس مجلس المالح والمضارب البدوية، مقابلة شخصية مع عارف دراغمة

 .مدير عام الحكم المحلي في طوباس عبد الكريم سعيد مقابلة شخصية مع

في مديريـة الحكـم    والمالية اإلداريةرئيس قسم الشؤون ، مقابلة شخصية مع عبد المنعم غنام

 المحلي في طوباس

 .عضو مجلس قرية كردلة، مقابلة شخصية مع محمد فقها

مسؤول ملف االستيطان في محافظـة طوبـاس واألغـوار    ، مقابلة شخصية مع معتز بشارات

  .الشمالية

  األجنبيةالمصادر 

The Applied Research Institute (ARIJ) 2006 - AL Farisiya Village Profile-

Jarusalem. 

The Applied Research Institute (ARIJ) 2006 _Khirbet AL Maleh Profile-

Jarusalem. 
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  المالحق

  استبيان

  تأثير المستعمرات اإلسرائيلية على التجمعات الرعوية في محافظة طوباس

  _البدويةالمالح والمضارب  قرية_دراسية  حالة

  

  :.تحيه طيبه وبعد.................الفاضلة أختي/ الفاضل  أخي

حول موضوع تأثير المستعمرات اإلسرائيلية على التجمعات  دراسة بإجراءالباحث  يقوم

وقد وقع عليك ). البدويةالمالح والمضارب  قرية(الدراسية  الحالة_الرعوية في محافظة طوباس 

لذا نرجو منكم التعاون معنا بتعبئة هـذه  ، االختيار عشوائيا ليكون مسكنك ضمن عينة الدراسة

البحـث   ألغراضهذه المعلومات التي يتم جمعها ستستخدم  أنعلما ، االستمارة بكل موضوعية

ـ   ، العلمي فقط ، اسوستسهم هذه الدراسة في تقييم وضع التجمعات الرعوية فـي محافظـة طوب

  .إليهما يشير  أووال يتطلب منك كتابة اسمك ، وسيتم الحفاظ على سريتها

  ...لكم حسن تعاونكم شاكرين
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  :رأي أفراد المجتمع حول اثر المستعمرات اإلسرائيلية على التجمعات البدوية في المحافظة

  .في المكان المناسب )X(يرجى اإلجابة بوضع إشارة 

 الفقرة الترتيب
موافق 
 بشدة

 ال رأي موافق
غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

1 
يمارس االحتالل القتل العمد ضد 

      المواطنين
    

2 
ــدريبات   ــتالل بالت ــوم االح يق

      لإلضرار بالمواطنين العسكرية
    

3 
ــر  ــتالل التهجي ــارس االح  يم

      لإلضرار بالمواطنين
    

4 
االحتالل األلغام عشـوائيا  يزرع 

      لإلضرار بالمواطنين
    

5 
ينثر االحتالل المبيدات والسـموم  

       لإلضرار بالمواطنين
    

6 
أو  يؤثر القرب مـن المسـتعمرة  

      ساكن المواطنينالمعسكر على م
    

7 
 يؤثر هدم المنشآت على استقرار

      قرية في الم المواطنين
    

8 
التدريبات العسكرية علـى   تؤثر

    قريةفي ال المواطنين استقرار
    

9 
ــؤثر األلغــام علــى مســ اكن ت

    المواطنين
    

10 
 خطارات على اسـتقرار تؤثر اإل

      المواطنين في القرية
    

11 
يزرع االحتالل األلغام بالمراعي 

 قريةلإلضرار بالمواشي في ال
.  

  
    

12 
ــكرية   ــدريبات العس ــر الت تض

    قريةبالمواشي في ال
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 الفقرة الترتيب
موافق 

 بشدة
 ال رأي موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 
  بشدة

13 
ينثر االحتالل المبيدات والسـموم  

      قريةلإلضرار بالمواشي في ال
    

14 
يقتل االحـتالل المواشـي فـي    

      المنطقة بشكل متعمد
    

15 
يصادر االحتالل المواشـي فـي   

    بذرائع مزيفه قريةال
    

16 
يقوم االحـتالل بالهـدم العمـد    

     في القرية للخدمات
    

17 
يؤثر القرب مـن المسـتعمرة أو   

    المعسكر على توفر الخدمات
    

18 
تؤثر التدريبات العسكرية علـى  

    في القرية توفر الخدمات
    

19 
تلوث المستعمرات البيئـة مـن   

     خالل النفايات السائلة
    

20 
تلوث المستعمرات البيئـة مـن   

    خالل النفايات الصلبة
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Impact of Israeli Colonies on the Grazing Communities in Tubas 

Governorate,Case Study (Almaleh and Beduin Areas) 
By 

Fatin Ahmed Awad Qassrawi 

Supervision by 
Dr. Ahmed Ra’fat Ghodieh 

Abstract 

Tubas and Northern Jordan Valley Governorate face the risk of 

Israeli colonial deployment on its territory. Since 1967, Israeli occupation 

has continued the establishment of settlements so as to control the area. It 

has in the beginning established Mekhola Colony, the first Agricultural 

Colony, followed by six other colonies built on scattered area of land as 

area C in the Governorate according to Oslo interim agreement of military 

camps, roads, segregation and other colonial actions. 

The present study describes the geographical spread of Israeli 

colonies in Tubas and the Jordan Valley Governorate, and other colonial 

procedures or Israeli violations. And it also describes the Israeli practices 

against countryside communities in the Governorate , as well as it clarifies 

the extent of the impact of these colonies on the village of Al-Maleh and 

Bedouin population in various aspects. 

The study used the historical approach to investigate the impact of 

the emergence of Israeli colonization in the West Bank. The study also 

used the descriptive analytical deductive method to get to know the impact 

of Israeli measures resident of the village of Al-Maleh and Bedouin 

communities. 



c 

The study concluded that the colonies in Tubas was clarified the 

increasing of colonists, which was accompanied with their expansion on 

the expense of the people. The accounted land to colonies, outposts and 

Israeli military camps are accounted for about 5.5% of Tubas and Northern 

Jordan Valley area. 

The study also found that the Israeli occupation has carried a 

numerous violations against the population of the country side communities 

in Tubas; which aims to force people leave their. 

The study also found that Israeli measures affected negatively the 

demographic, educational, health, physical, economic and service fields 

contention of the people  the impact of the Israeli settlements in Tubas on 

the village of al-Maleh and Bedouin communities. 

The study recommended that the Palestinian Authority should pay 

more attention to the grazing areas and provide them with public services 

and facilities. 

The study also recommended on activating the role of the Palestinian 

media by highlighting the suffering of such communities and the Israeli 

violations to the Arab and foreign word.     




