
 

 ورقة حقائق: مخطط ضم األغوار الفلسطينية

 2020كانون أول 

 المقدمة:
لألغوار الفلسطينية المحتلة التي تعتبر السلة  تستعرض هذه الورقة أبرز الحقائق والمعلومات الخاصة بمخطط الضم اإلسرائيلي

الهادفة إلى تصفية القضية القرن  فقةضمن مرتكزات ص هذا المشروع تداول الحديث عن الغذائية للضفة الغربية، حيث تم
 ربط اآلثار المتوقعة لعملية الضم على النساء الفلسطينيات في هذه المنطقة. الورقة هذه ستحاولو  الفلسطينية،

  :)حقائق وأرقام( لمحة عامة عن األغوار الفلسطينية
في غور األردن معلق في حالة من عدم اليقين والخوف وهم ينتظرون أن تقرر "إسرائيل" متى ألف فلسطيني  65ال ان مستقبل 

، أعلن 2020كانون الثاني  28ففي  .خرى من الضفة الغربيةاألمناطق ال عنمعزولين  همتتركأراضي األغوار و وكيف ستضم 
قدم خريطة مفاهيمية من شأنها أن  ، حيثق األوسط"صفقة القرن" للشر ة الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب رسمًيا عن خط

٪ فقط من فلسطين التاريخية. 15تسمح إلسرائيل بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة وتمنح الفلسطينيين السيطرة على 
من غور  ضمهان نتنياهو اإلسرائيلية، فإن المنطقة التي يخطط رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامي "السالم اآلن"وفًقا لمنظمة ولكن 

كيلومتر مربع  964سرائيل أن تضم حوالي مسموح إلخريطة ترامب، ل فوفقاً األردن أكبر من المنطقة المعروضة في خطة ترامب. 
كيلومتر مربع من األراضي من  1236خريطة التي قدمها نتنياهو فإن المناطق التي سيتم ضمها ستشكل حوالي ولكن حسب ال

 1.وادي األردن

ف هذا أبرز أهداف ين،تطبيق مخطط الضم اإلسرائيلي لمستوطنات الضفة الغربية واألغوار "كارثية" على الفلسطينيستكون نتائج 
. برمتها ا على السلة الغذائية للضفة الغربيةييؤثر سلبس األمر الذيالسيطرة على مصادر المياه، خاصة في األغوار،  المخطط هو

 لمياه إضافة إلى الكثير من الفرصمليون متر مكعب من ا 600إلى  560رة الفلسطينيين من سيؤدي إلى خسا ضم األغوارف
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 األمن المائي والغذائي الفلسطيني، ألن معظم مناطق الضفة يهددسكما  ،2رمليار دوال 3.5االقتصادية الضائعة التي ال تقل عن 
 .3تعتمد على ما تنتجه الزراعة في األغوار، سواء خضراوات أو غيرها من المنتجات الغربية

 

 على النساء في مناطق األغوار: الواقعة االنتهاكات

مناطق السكن واألراضي الزراعية على  تلك الواقعة خاصةاالنتهاكات في مناطق األغوار عدد  تبعد إعالن مخطط الضم ازداد
ل  ، فمن أراضيهم نيالفلسطيني ممتلكات في محاولة لطردمن اقتحامات وتخريب  ت االنتهاكات التالية ضمن اطار دراسة مسحية ُسج ِّ

 : "4"مفتاح"أجرتها مؤسسة 

 74أنهن تعرضن العتداء على الممتلكاتصرحن  % من النساء.  
 94 سلباً  األخرى على زيارة أسرهن وأقاربهن الذين يسكنون في المناطق تهن اقدر  تأثرت% منهن. 
 88 أن الخوف من اعتداءات المستوطنين تسبب في ازدياد درجة المحافظة داخل المجتمع وحرمان صرحن % منهن

 .الفتيات من فرص التعليم والعمل
 78اعتبرن أن انتهاكات االحتالل تسببت بزيادة العنف داخل األسرة %. 
 74 االحتالل% قمن بتعنيف أبنائهن أو الصراخ عليهم نتيجة انتهاكات 
 46.تعرضن لعنف جسدي أو لفظي أو جنسي من الزوج أو أحد أفراد األسرة % 
 93% أن انتهاكات االحتالل التي تمثلت باإلغالقات ومصادرة األراضي وتقييد الوصول لمصادر الرزق وغيرها  صرحن

 .أثرت سلبا على مصادر الرزق الخاصة بالنساء وأسرهن

أثر سلبًا  سكنهن أن إغالق مناطق، حيث اإلجهاضصحية منها  أكثر عرضة للتعرض لمخاطراالنتهاكات تجعل النساء  إن هذه
 لتلقي العالج، وعلى قدرة طواقم الطب الوقائي ووزارة الصحة ستشفياتأو الم ات الطبيةعلى قدرتهن على الوصول إلى العياد

أن انتهاكات االحتالل والمستوطنين  حيث كوروناعلى التواجد في مناطق سكنهن ما عرض المجتمع المحلي النتشار فايروس 
 جعلت المنطقة أكثر عرضة النتشار الفايروس.

 ؛النفسية ثارما بالنسبة لآلأ

                                                           
 .رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم 2

 .عبد الرحمن التميمي مدير جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين 3
وس اسة حول انتهاكات حقوق اإلنسان ضد النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية في اآلونة األخيرة وخالل حالة الطوارئ المرتبطة بتفشي فايردر 4

  سيدة من األغوار الشمالية والجنوبية. 35حيث استهدفت الدراسة  (19-كورونا المستجد )كوفيد

 



 

 98خالل  واعتداءات المستوطنين بأنهن شعرن بالقلق أو الخوف من التعرض النتهاكات االحتالل أفدن % من النساء
 .الفترة األخيرة

 96 قوات االحتالل باقتحام منازلهن وتفتيشها، وذات النسبة من النساء يشعرن بالقلق الدائم % يشعرن بالقلق من قيام
  .من تعرض أحد أفراد أسرهن للقتل أو االعتقال أو الضرب على أيدي جنود االحتالل أو المستوطنين

 94الحتالل% منهن يصبن بحالة توتر دائمة عند سماع صوت رصاص أو قنابل أو رؤية مستوطنين أو جنود ا. 
 88 خاصة.منشآت  أو% يشعرن بالقلق من مصادرة االحتالل ألراٍض 
 59%  أن قيود االحتالل في اآلونة األخيرة أثرت سلبًا على قدرة طواقم المؤسسات القانونية على الوصول إلى  عتبرن ا

 مناطق سكنهن
 44 % لتقديم شكاوى نتيجة تعرضهن أن انتهاكات وقيود االحتالل أعاقت وصول النساء للجهات القانونية رأين

 العتداء من االحتالل والمستوطنين.

 موقف القانون الدولي من مسألة الضم:
 يمكن لنا تلخيص الموقف القانوني من قضية الضم على النحو التالي:

 والتي نص قرار مجلس األمن الدولي رقم 1967ال يتجزأ من األراضي المحتلة عام  ءً عتبر األغوار الفلسطينية جز ت ،
 5.بشكل كامل االحتالل اإلسرائيلي منهاقوات على وجوب إنسحاب  1967الصادر في نوفمبر  242

  1949لعام عملية الضم هي محاولة لشرعنة االستيطان في األراضي المحتلة، األمر الذي يخالف اتفاقية جنيف الرابعة 
( التي تحظر على قوة االحتالل نقل جزء من سكانها إلى األراضي المحتلة، كما ُيحظ ر عليها طرد السكان 49)المادة 

 6 المدنيين من أراضيهم.

  اعتبر القانون الدولي الجنائي أن جريمة االستيطان تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنَّ النظام
(، اعتبر جريمة االضطهاد وترحيل السكان المدنيين من ضمن "الجرائم 1998حكمة )ميثاق روما لعام األساسي للم

(، إضافة إلى اعتبار قيام دولة 7ضد اإلنسانية" طالما تم تنفيذها ضمن سياسة ممنهجة وعلى نطاق واسع )المادة 
 (.8" )المادة االحتالل بنقل سكانها لإلقامة في األرض المحتلة من ضمن "جرائم الحرب

 ."ضم األراضي بالقوة هو مخالفة للقاعدة العرفية التي تنص على عدم جواز "اكتساب األرض عبر الحرب 

                                                           
الفصل السادس من ميثاق األمم المتحدة، غير أن صفته اإللزامية تكمن بالمبادئ العامة التي أوردها، والتي يستند إلى أحكام  242صحيح أن القرار  5

 استندت إلى ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي العرفي الملزم، ومن أبرز هذه المبادئ "عدم جواز اكتساب األقاليم عن طريق الحرب".

الرابعة على ما يلي: "ال يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها." كما يحظر من اتفاقية جنيف  49تنص المادة  6
  .""النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين أو نفيهم من األراضي المحتلة



 

  يعتبر ضم أراضي الغير بالقوة مخالفة لحق الشعوب في تقرير المصير وحقها بالحفاظ على مواردها الطبيعية، إضافة
خدام القوة بين الدول بشكل يهدد وحدة وسالمة استقالل الدول، وتعريض م جواز استإلى مخالفته لميثاق األمم المتحدة بعد

 7 .( من ميثاق األمم المتحدة2و  1)المادة  السلم واألمن الدوليين إلى الخطر

  ضم األراضي بالقوة مخالفة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
 8(.1)المادة  6196لعام 

  ضم األراضي بالقوة يعتبر مخالفة لقانون "االحتالل الحربي" الذي يقيد صالحيات السلطة القائمة باالحتالل، ويمنعها
 9.( من الئحة الهاي الخاصة بقواعد الحرب البرية43)المادة  من تملك األرض المحتلة وفرض "السيادة القانونية" عليها

  ( 1980لعام  478)القرار  1980سبق وأن أدان مجلس األمن الدولي قرارات إسرائيل بضم كل من القدس المحتلة عام
 10 (.1981لعام  497)القرار  1981والجوالن العربي السوري عام 

 الصادر المختلفة، بما فيها الرأي االستشاري  تجد مسألة تجريم ضم أراضي الغير موضعها في أحكام القضاء الدولي
  2004.11عن محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الضم والتوسع الصادر عام 

                                                           

 :المتحدة هيمقاصـد األمـم من ميثاق األمم المتحدة: " 1المادة  7

وتقمع أعمال العدوان حفظ السلم واألمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع األسباب التي تهدد السلم وإلزالتها،  .1

منازعات الدولية التي قد تؤدي إلى اإلخالل وغيرها من وجوه اإلخالل بالسلم، وتتذّرع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل ال

 .بالسلم أو لتسويتها

ا، إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيره .2

 .".. 4...  3 .وكذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام

امتناع أعضاء األمم المتحدة عن التهديد باستخدام القوة في عالقاتها الدولية، أو استخدامها ضد  ( من ميثاق األمم المتحدة، التي تنص على: "4) 2المادة 
  سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة، أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم المتحدة".

: "لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها 1966( من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 1)نصت المادة  8

 بنفسها. وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي".
( من الئحة الهاي الخاصة بقواعد الحرب البرية: "إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة 43سلطاتها "الفعلية" مقيدة بما نصت عليه المادة )نطاق  9

 البالد..". ي فعلية إلى يد قوة االحتالل، يتعين على هذه األخيرة، قدر اإلمكان، تحقيق األمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية ف
« القانون األساسي»( والذي رفض بطريقة واضحة ال لبس فيها ما سمي بـ 1980) 478قرار مجلس األمن الرافض لضم االحتالل االسرائيلي إلى القدس: القرار  10

يعية واإلدارية في القدس الشرقية إجراءات باطلة أصال انتهاكاً للقانون الدولي وأن كافة اإلجراءات اإلسرائيلية التشر»، واعتبر ذلك 1980اإلسرائيلي لضم القدس عام 
 «.ويجب إلغاؤها

بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على مرتفعات الجوالن لكن  1981كانون األول/ديسمبر من عام  14ثم جاء دور الجوالن السوري المحتل، حيث قررت إسرائيل يوم 
وم الضم الذي اعتبر خطوة إسرائيل ملغية وباطلة ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي بل وطالب القرار في نفس ي 497مجلس األمن اعتمد باإلجماع القرار 

ما زالت سارية المفعول على األراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل  1949إسرائيل، القوة المحتلة، بإلغاء القرار وذّكرها بأن إتفاقية جنيف الرابعة المعتمدة عام 
 .1967عام 

م، 3/12/2003م، رأياً استشارياً بشأن جدار الفصل العنصري، استجابة لطلب الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 9/7/2004أصدرت محكمة العدل الدولية بتاريخ  11
، وتوصلت المحكمة في رأيها المذكور إلى عدم قانونية وأكدت في حيثيات رأيها على مبدأين في غاية األهمية وهما: مبدأ عدم الضم ومبدأ رفاه وتطور ونماء الشعوب

ة باالتفاقات الدولية الخاصة جدار الفصل العنصري، وعلى انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب جملة من المسائل األُخرى المتعلق
(، وهو القرار الذي أكد فيه 242م، القرار رقم )22/11/1967مشار إليه آنفاً، أن مجلس األمن تبنى بتاريخ ( من حيثيات الرأي ال73بحقوق اإلنسان، وجاء في الفقرة )

وإنهاء جميع حاالت الحرب، وفي الفقرة  1967عدم قبول ضم األراضي نتيجة الحرب ودعا إلى )انسحاب قوات االحتالل االسرائيلي( من المناطق التي احتُلت عام 
م والتي تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس، معتبرة أن جميع اإلجراءات واألعمال 1967"سلسلة اإلجراءات التي اتخذتها دولة االحتالل منذ سنة ( أوضحت، أن 74)

يل السكان وإصدار تشريعات حالتشريعية واإلدارية التي تتخذها، أو تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس، بما فيها مصادرة األراضي والممتلكات والعقارات وتر



 

  ،أولت الجمعية العامة لألمم المتحدة اهتماماً بمسألة ضم أراض الغير، وانسجمت في قراراتها مع توجهات المشرع الدولي
أن تؤدي إلى ضم أراضي الغير، إذ أصدرت جملة من القرارات التي تدعو إلى عدم القيام بأية إجراءات من شأنها 

( المتصل بوجوب انسحاب دولة االحتالل من األراضي التي احتلتها سنة 242القرار )ء وارتباطًا بالحالة الفلسطينية جا
( الذي ندد بقيام 446( المتعلق بعدم شرعية المستوطنات اإلسرائيلية، وقرار مجلس األمن )2851م، والقرار )1967

( المتعلقان بالمستوطنات اإلسرائيلية غير المشروعة، والقرار 465( و)452اء المستوطنات، والقراران )دولة االحتالل ببن
( الذي كرر دعوة دولة االحتالل إلى وقف بناء المستوطنات بما فيها مستوطنات القدس الشرقية، وغيرها من 2334)

 .القرارات التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني

 الفلسطينية المحتلة السيد مايكل لينك بتاريخ  بحالة حقوق اإلنسان في األرضتحدة الخاص أصدر مقرر األمم الم
"إن قرار إسرائيل التحرك بشكل بيانًا حول مشروع الضم اإلسرائيلي لألغوار الفلسطينية، جاء فيه ما يلي:  1/5/2020

ض حقوق  اإلنسان في المنطقة، وسيكون ضربة أحادي الجانب نحو الضم المخطط له في األول من تموز/يوليو، يقو 
ض أي احتمال متبٍق لتسوية عادلة متفاوض عليها  12".قاسية للنظام الدولي القائم على القواعد، ويقو 

 

 إفادات النساء في األغوار:

بها  عداد ورقة الحقائق هذه تم التواصل مع مجموعة من النساء المقيمات في األغوار. قامت النساء بوصف أحداث قامإ عند 
 والترقب التخوفتفاصيل و  يوميةال ناالحتالل اإلسرائيلي بعد اعالن خطة "صفقة القرن" والضم، كما قاموا أيضا بشرح حياته

 واالرهاق النفسي الذي يعانين منه. ومن أبرز هذه اإلفادات:

 : أحمد زبيدات عبد هللاصبحية 

                                                           
إجراءات تتخذها سلطات ترمي إلى نزع الملكية وضم القسم المحتل من األراضي، هي تصرفات باطلة بالكلية وال يمكن أن تغير هذا الوضع"، فإنه وبالقياس تصبح أي 

ن ترتب أثاراً قانونية يُعتد بها، وعلى كل دولة في العالم تدعي احترام القانون االحتالل لضم أجزاء من أراضي الضفة المحتلة باطلة وتنتهك القانون الدولي، وال يمكن لها أ
 .الدولي أن تسعى لمنع الضم وأالّ تعترف بأية آثار تترتب عليه

واألجزاء الشرقية من بولندا وبعض م، قيام ألمانيا بضم النمسا 1945وفي السياق ذاته رفضت محكمة نورمبيرغ التي تشكلت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 
لي يمكن إسقاطه على الحالة األجزاء من لوكسمبورغ، وهي بذلك وضعت مبدأً قانونياً مفاده تحريم ضم أراض الغير، ولقد أضحى جزءاً من مبادئ القانون الدولي، وبالتا

 .ية على اعتبار أنها أراضي الغيرالفلسطينية ومساعي دولة االحتالل الرامية إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغرب

 منشورة على موقع األمم المتحدة التالي: ،مايكل لينك: خطط الضم اإلسرائيلية ستؤدي إلى "سلسلة من العواقب الوخيمة بشأن حقوق اإلنسان"أخبار األمم المتحدة،  12
https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054122  

م، "حتى خالل حالة الطوارئ الصحية 6/5/2020كما جاء في بيان أصدرته لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بتاريخ 
ضم مناطق واسعة من األرض الفلسطينية المحتلة، غير المسبوقة، واصلت إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، ترسيخ االحتالل غير القانوني وأعلنت بصورة جلية نيتها 

ني. انظر: أخبار األمم بينما تواصل حصار قطاع غزة"، وأكدت في هذا السياق مسؤولية المجتمع الدولي في وقف اإلجراءات اإلسرائيلية وحماية حقوق الشعب الفلسطي
، منشور على إجراءات عاجلة للتصدي لخطر ضم إسرائيل ألجزاء من األرض الفلسطينية المحتلة لجنة أممية تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذالمتحدة، 

 موقع األمم المتحدة التالي:

https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054462  
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يربط بلدة زبيدات بعد اعالن خطة الضم قام االحتالل بفتح شارع " أفادت:، حيث في األغوارمزارعة فلسطينية من منطقة الزبيدات 
ومنعوا شوارع مدخل البلدة  االحتالل بتغييرم جيش قاالمستوطنين. كما  مما أدى الى تزايد عدد اعتداءاتمع المستوطنة القريبة 

رسال إتم  شرحت صبحية كيفكما  ."المنطقةمن تالع أشجار النخيل باق وقاموا من بناء ملعب خاص بهم نالفلسطينييالمواطنين 
لم يتم دفع المبلغ  إذاقاموا بتهديد السكان بالترحيل وقطع الكهرباء والمياه حيث  من قبل الجيش للمجلس القروي تهديد رسائل 

وقلقها من كثرة  عن خوفهاعبرت صبحية كما  عندما يتحكمون بالمياه والكهرباء." "هم يتحكموا بنا وبحياتنا  ، قائلة:المطلوب
.  فهي الشباب واعتقال االعتداء عليهمو ، بتخريب الممتلكاتوا حيث يقوم خالل السنةالبلدة  وجيش االحتالل دخول المستوطنين

 القتل. أو خائفة على زوجها وأطفالها خصوصا ابنها البكر من االعتقالتقضي وقتها 

 محمد أحمد نواورة: انتصار

مما  عالن خطة الضمإ ن تم أنازل في منطقتها بعد مهدم ال تارتفاع عدد عمليا ، تحدثت عنالفصايلامرأة فلسطينية من منطقة 
 .من قبل جيش االحتالل د بقطع المياه والكهرباء عنهم، وتم ارسال رسائل تهدالقلق والخوف عندها وخصوصا على أطفالهازاد من 

 جميل حسين صوافطة:فلاير 

عند حدود البلدة ومن ثم خيم مستوطنون بنصب وضحت ان فور اعالن خطة الضم، قام حيث ، رئيسة مركز نسوي في بردلة
كما قاموا أيضا بهدم . لتكون قريبة جدا من منطقة بردلةالمستوطنة  امتدتحيث "مخولة"، باشروا في بناء مستوطنة تحت اسم 

أي رسائل تهديد  فريال بالنسبة للتهديدات فلم يصلوسلب األراضي الخاصة بها. البيوت الفلسطينية التي تقع على قمة الجبل 
، في حرب وليس في منزلك أنك، فقد قالت "تشعر بالمنطقةعدد التدريبات العسكرية المحيطة بالتهديد عندما ازداد شعرت  هاولكن

ترك البيت واألرض وخسارة الممتلكات. انت الى رار ضطاالتخاف من االقتحامات واالعتداءات والخوف من ماذا سيحصل؟ 
  "على بلدتك وجيرانك وعائلتك.بالحزن والقهر  ربتشع

 منة حسان أحمد سبيتان:آ

من  جديدة عالن عن خطة الضم، لم يتم اتخاذ أي إجراءاتاالمنذ  هامرأة فلسطينية من منطقة الجفتلك في األغوار، فقد أكدت أن
قبل االحتالل لكن البلدة في حالة خوف وتوتر من المستقبل غير المعروف. فعندما تم سؤالها عن حالتها النفسية كانت اجابتها؛ 

 ؟الجامعة، هل سيسمح لهم بالمرور ام ال؟ ماذا سيحصل ن من وإلىوعودته نعند ذهابه بناتي "طبعا يوجد لدي خوف، خوف على
هل يجب نحن ايضا نقلق على وصولنا للخدمات الصحية في حاالت الطوارئ؟ ؟ اح لهن بالمرورن لم يتم السمإاين سيذهبون 

  "علينا المغادرة واالنتقال؟ هل نبقى؟

 


