
 This trail is one of 17 paths or trails that deal with
 the issue of water and peace building between
 neighboring communities in the region that share
 a common water source.  The routes were planned
 during 2007 in the framework of the “Good Water
 Neighbors” project in cooperation with community
representatives as well as the municipalities

 The goals of the trails are to:
•Raise public awareness of shared water and 
environment concerns of the communities
•Promote cross border cooperation for solving 
environmental problems
•Develop the potential for local eco-tourism

The “Good Water Neighbors” project was established 
in 2001 by “EcoPeace / Friends of the Earth Middle 
East” in order to promote local cooperation efforts 
to protect the shared water and environment in the 
region.

“EcoPeace / Friends of the Earth Middle East” is a 
regional environmental organization that works to 
promote cooperative efforts to protect our shared 
environmental heritage.

•For more information, please visit our website: 
 www.foeme.org 

•PO Box 421 - Bethlehem, Palestine 
Tel +972-2-2747948 Fax +972-2-2745968
info@foeme.org

•Specific information on the neighbors trails:  
http://www.foeme.org/publications

Guided tours on the Neighbors Trails take place 
once every three weeks.  To sign up, please write 
to: info@foeme.org  

اهداف المسار:
• رفع الوعي الجماهيري حول االهتمامات البيئية والمائية 

المتجاورة. للمجتمعات  المشتركة 
المتجاورة  المجتمعات  بين  المشترك  للتعاون  الترويج   •

المشتركة. البيئية  المشاكل  لحل 
• تطوير امكانية خلق سياحة بيئية في المنطقة.

من   2001 عام  بالعمل  الطيبون  المياه  جيران  بدأ مشروع 
قبل جمعية أصدقاء األرض الشرق األوسط ايكوبيس/ بهدف 
ومصادر  البيئة  لحماية  المحلي  والتعاون  الجهد  ترويج 

المياه المشتركة بين المجتمعات المتجاورة .

جمعية أصدقاء األرض الشرق األوسط هي منظمة اقليمية 
البيئة  حماية  أجل  من  مكاتب   ثاللثة  خالل  من  تعمل 

المشتركة. 

االلكتروني: الموقبع  زيارة  الرجاء  المعلومات  لمزيد من   •
www.foeme.org

• ص. ب.484 بيت لحم - فلسطين
هاتف:  2747948-02 فاكس: 02-2745968

info@foeme.org 

مسارات  أي  او  المسار  هذا  عن  المعلومات  من  لمزيد   •
أخرى زر موقعنا على: 

http://www.foeme.org/publications 

للتسجيل  اسابيع,  ثالثة  كل  جولة  هناك  سيكون 
info@foeme.org :الرجاء بعث راسلة على

إن هذا المسار هو احد سبعة عشر مسارأ تتعلق بموضوع المياه و 
األوسط  الشرق  منطقة  في  الحدودية  المجتمعات  بين  السالم  بناء 
لهذه  والتخطيط  تحديد  تم  وقد  المياه،  بمصادر  بنفس  المشتركة 
المسارات خالل عام ٢٠٠٧ ضمن إطار مشروع جيران المياه الطيبون 

بالتعاون مع ممثلي المجتمعات المحلية والبلديات.

N e i g h b o r s  P a t h

THE RICHARD & RHODA

GOLDMAN FUND

“from the American people”

Jericho

مسار الجيران

Background
Jericho is a green oasis in the Jordan Valley which lies 7 
km. west of the Jordan River, 10 km. north of the Dead 
Sea and 30 km. east of Jerusalem. It is 250 meters 
below sea level and thus is considered the lowest city 
in the world!
Jericho is the oldest continuously inhabited city in the 
world. The ruins of the oldest civilization discovered 
here are 10,000 years old. Jericho has much to offer the 
tourist: Historical sites such as Old Jericho, the Qasr el 
Yehud Baptism site, the Mount of Temptation, Hisham’s 
Palace, Ein Al-Sultan (Elisha) spring, the Sycamore Tree, 
the Monastery of Saint George, Hasmonean Palace, 
Herod’s Palace, the Monastery of Deir Hajlah and the 
nearby Qumran Caves are all part of the historical 
heritage of the city.  In addition, Wadi Al-Qelt is one of 
the most attractive sites for tourists interested in hiking, 
and experiencing the natural beauty of the area.

Jericho
 نبذة عن المنطقة

تعتبر مدينة أريحا واحة خضراء على نهر األردن ،تقع على بعد 
7 كيلو متر إلى الغرب من نهر األردن و10 كيلو متر شمال البحر 
القدس.تقع مدينة  الشرق من مدينة  إلى  الميت و30 كيلو متر 
أريحا على مستوى 250 متر تحت مستوى البحر، ولذلك اعتبرت 

اخفض مدينة في العالم . 
تعتبر مدينة أريحا المدينة األقدم في العالم وهي مهد الحضارات 
القديمة،  التي يعود عمرها الى 10 أالف سنة. يعتبر موقع مدينة 
مثل  التاريخية  المواقع  اتجاه  األول:  اتجاهين  في  جذاب  أريحا 
مدينة أريحا القديمة وموقع المغطس الذي يحج إليه المتدينين 
المسيحيين ، قصر هشام وعين السلطان ،  دير القديس جريس 

(جورج) .
الثاني: المواقع الطبيعية ، ويعتبر وادي القلط من أكثر  االتجاه 
المواقع جذبا للسياح المعنيين والطبيعة والبيئة، حيث يستطيعون 

إمضاء األوقات الجميلة هناك واالستمتاع بجمال الطبيعة. 

اريحا

اريحا



Ain Far’a (Ein Parat)
Of the three springs that feed Wadi Qelt, the Ain Far’a 
spring is the largest one (others are Fawwar and 
Qilt). The aqueducts found in Wadi Qelt were built to 
channel water from the three springs to the St. George 
Monastery and to the Hasmonian and Herodian 
palaces. 
The King James Version of the Bible, in Jer. 13:5, 
reads; “The Lord told Jeremiah to hide his loincloth 
at Parath”, and mistakenly identifies this spring as  
“Euphrates” (“Perath”) !   

St. George Monastery 
St George is a Greek Orthodox monastery, founded by 
a Syrian monk in the 5th century, but takes its name 
from George Kosiba who lived and taught in the area in 
the 6th and 7th century.  The monastery was destroyed 
in 614 AD by the Persians, and rebuilt during the 
Crusader period.  It then fell into disuse and in 1878 a 
Greek monk settled here and restored the monastery, 
finishing it in 1901. It is built into the mountainside on 
the northern cliff face with an exquisite view of the wadi 
and the surrounding area. An aqueduct crosses the 
valley adjacent to the monastery and carries water to 
the fields surrounding Jericho.  

Herod’s Winter Palace
Since Jericho is some 25 km. east of Jerusalem and 
lies in the Jordan Valley, its winters are extremely 
mild. For this reason, Jericho was chosen by Kings 
of the Hasmonean dynasty and by King Herod to 
be the location of their winter palaces. Fertile soil 
and an abundance of water from the nearby springs 
characterize the area. Several rare plants that produce 
aromatic essences and spices were planted in this 
area, the most famous being the opobalsamum plant.  
The oil from this plant was once among the most 
expensive in the ancient world. 
For a detailed description of the palace you can visit 
the following website: http://www.abu.nb.ca/Courses/
NTIntro/images/Jericho.htm

Jericho Municipality and the Old City
Various facilities have been built for tourists in Jericho 
with the cooperation of the municipality. These include 
several hotels and plenty of restaurants that offer 
a variety of foods. The Municipality of Jericho has 

developed a public park, the “Spanish Park”, giving 
residents and visitors a place for leisurely activities and 
general enjoyment.  
Jericho city has many accommodations and facilities for 
tourists. For more information please visit: http://www.
jericho-city.org/accomodations.html

Wadi Qelt farms
Farms found along the trail are irrigated from the springs 
of the Wadi where diverse crops and vegetables are 
grown.  Different methods of agriculture are used in 
the area; one can find modern greenhouses as well as 
the more traditional farming techniques that use open 
sprawling fields.

Jericho Dumping Site 
Funded by the Japanese International Cooperation 
Agency JICA, the new authorized dumpsite serves the 
Jericho area and is an important project for environmental 
protection.  

Baptism site (Bethabara)
The Baptism site is located on the banks of the Lower 
Jordan River.  According to the New Testament, this 
is the location where Jesus was baptized by John the 
Baptist. The site is an attraction for many local and 
foreign visitors, however, the Jordan River today is in 
complete demise, with its waters being diverted and 
polluted, endangering the river’s ecosystem.  FoEME 
is promoting the rehabilitation of the Jordan River and 
is working towards registering the Lower Jordan River 
Valley as a UNESCO World Heritage Site.  
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المحطة االولى:
الينابيع الرئيسية التي تغذي وادي  عين الفارعة: هي احدى 
القلط عن طريق القنوات التي بنيت لتوصيل المياه الى دير 

مار جريس و قصر هيروديون و الهشمينيون.

المحطة الثانية
ديرالقديس جريس: و هذا الدير هو يوناني ارثذوكسي انشأ 
من قبل راهب سوري في القرن الخامس عشر و اخذ تسميته 
القرن  المنطقة في  من جورج قصيبة الذي عاش و علم في 
السادس و السابع عشر. تم تدمير الدير في العام 614 على 

يد الفرس و من ثم تم ترميمه الحقا على مراحل مختلفة. 

المحطة الثالثة
قصر هيرودوس الشتوي: تمتاز مدينة اريحا بمناخها الدافئ في 
الشتاء لهذا السبب اختارها الملك هيرودوس و الهشمونيون 
لتكون موقع قصرهم الشتوي و تمتاز المنطقة ايضا بخصوبة 

تربتها و وفرة المياه في الينابيع المحيطة بها .

المحطة الرابعة
التسهيالت  العديد من  القديمة: هناك  البلدة  و  اريحا  بلدية 
مثل  للسياح  خصيصا  اريحا  بلدية  مع  بالتعاون  بنيت  التي 
قامت  و  متنوعة,  اطعمة  تقدم  التي  المطاعم  و  الفنادق 
هي  و  االسبانية  الحديقة  هي  عامة  حديقة  بانجاز  البلدية 

مكان ممتع للزوار و للسكان المحليين لقضاء وقت مميز.

المحطة الخامسة
المسار و هذه  المزارع على طول  القلط: تمتد  مزارع وادي 
المزارع يتم ريها من الينابيع المحيطة و يتم زراعة المحاصيل 
المتنوعة في هذه المزارع و يوجد في بعضها بيوت بالستيكية 

و البعض االخر تتم زراعته تبعا للطريقة التقليدية.

المحطة السادسة
مكب النفايات في مدينة اريحا: المكب جديد في المنطقة و 
تم انجازه من قيل وكالة التعاون الدولية اليابانية     JICA و 

يخدم المكب منطقة اريحا بالكامل.

المحطة السابعة
المسيح في  السيد  الذي تعمد فيه  المكان  المغطس: و هو 
علي  المغطس  يقع  و  المعمدان  يوحنا  يد  على  االردن  نهر 
اليمين من نهر االردن و يعتبر موقع مميز للسكان المحليين و 
الزائرين ايضا. يعتبر نهر األردن في هذه المنطقة بحالة سيئة 
جدا بسبب تحويل المياه عنه و تلويثه معرضين بذلك النظام 
البيئي فيه للخطر. تقوم جمعية اصدقاء األرض الشرق األوسط 
بمحاولة ترميم النهر و ادراج الحوض األسفل للنهرعلى قائمة 

اليونسكوللمواقع الموروثة دوليا.   
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The Path’s Stations
محطات المسار
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 This trail is one of 17 paths or trails that deal with
 the issue of water and peace building between
 neighboring communities in the region that share
 a common water source.  The routes were planned
 during 2007 in the framework of the “Good Water
 Neighbors” project in cooperation with community
representatives as well as the municipalities

Background

Baka Al Sharkia at a glance: 
Baka Al Sharkia is located approximately 16 Km. 
north of the city of Tulkarem, directly on the Green 
Line. On the western side of the Green Line lies its 
sister city, Baka Al Gharbia (west), an Israeli Arab 
town. Baka Al Sharkiya is about 4,200 dunums 
and is home to more than 4,200 residents. The 
town was considered to be a prime example for 
cross border trading and social relations until the 
Separation Barrier was erected. Baka Al Sharkia is 
located on the western mountain aquifer - the most 
important aquifer between the Jordan River and the 
Mediterranean.    

Baka Al Sharkia

 The goals of the trails are to:
•Raise public awareness of shared water and 
environment concerns of the communities
•Promote cross border cooperation for solving 
environmental problems
•Develop the potential for local eco-tourism

The “Good Water Neighbors” project was established 
in 2001 by “EcoPeace / Friends of the Earth Middle 
East” in order to promote local cooperation efforts 
to protect the shared water and environment in the 
region.

“EcoPeace / Friends of the Earth Middle East” is a 
regional environmental organization that works to 
promote cooperative efforts to protect our shared 
environmental heritage.

•For more information, please visit our website: 
 www.foeme.org 

•PO Box 421 - Bethlehem, Palestine 
Tel +972-2-2747948 Fax +972-2-2745968
info@foeme.org

•Specific information on the neighbors trails:  
http://www.foeme.org/publications

Guided tours on the Neighbors Trails take place 
once every three weeks.  To sign up, please write 
to: info@foeme.org  

 نبذة عن المنطقة
تقع بلدة باقة الشرقية على بعد 16 كيلومتر شمالي مدينة 
طولكرم على الخط األخضر مباشرة وعلى تماس مع بلدة باقة 
الغربية داخل الخط األخضر كما هو مبين في الخارطة. يحدها 
من الغرب قرية نزلة عيسى وبلدة باقة الغربية ويحدها من 
الشرق بلدة النزلة الغربية  ومن الشمال  بلدة قفين ويحدها 

من الجنوب بلدتي عتيل و زيتا. 
عن  يزيد  ما    2005 عام  في  الشرقية  باقة  سكان  عدد  بلغ 
4200 نسمة. وتبلغ مساحة مسطح القرية حوالي 4200 دونم 
منها 1200 تقع ضمن الخارطة الهيكلية لباقة الشرقية. كانت 
تعتبر القرية مركزا للتعاون و النشاط التجاري و األجتماعي 
المنطقة.  فى  الفاصل  الجدار  انشاء  تم  ان  الى  الحدودي 
تقع قرية باقة في منطقة الحوض المائي الغربي في الضفة 
الغربية و هو الحوض المائي األهم ما بين نهر األردن و البحر 

األبيض المتوسط. 

باقة الشرقية

THE RICHARD & RHODA

GOLDMAN FUND

N e i g h b o r s  P a t h

“from the American people”

مسار الجيران

اهداف المسار:
• رفع الوعي الجماهيري حول االهتمامات البيئية والمائية 

المتجاورة. للمجتمعات  المشتركة 
المتجاورة  المجتمعات  بين  المشترك  للتعاون  الترويج   •

المشتركة. البيئية  المشاكل  لحل 
• تطوير امكانية خلق سياحة بيئية في المنطقة.

من   2001 عام  بالعمل  الطيبون  المياه  جيران  بدأ مشروع 
قبل جمعية أصدقاء األرض الشرق األوسط ايكوبيس/ بهدف 
ومصادر  البيئة  لحماية  المحلي  والتعاون  الجهد  ترويج 

المياه المشتركة بين المجتمعات المتجاورة .

جمعية أصدقاء األرض الشرق األوسط هي منظمة اقليمية 
البيئة  حماية  أجل  من  مكاتب   ثاللثة  خالل  من  تعمل 

المشتركة. 

االلكتروني: الموقبع  زيارة  الرجاء  المعلومات  لمزيد من   •
www.foeme.org

• ص. ب.484 بيت لحم - فلسطين
هاتف:  2747948-02 فاكس: 02-2745968

Email:info@foeme.org 

مسارات  أي  او  المسار  هذا  عن  المعلومات  من  لمزيد   •
أخرى زر موقعنا على: 

http://www.foeme.org/publications 

للتسجيل  اسابيع,  ثالثة  كل  جولة  هناك  سيكون 
info@foeme.org :الرجاء بعث راسلة على

إن هذا المسار هو احد سبعة عشر مسارأ تتعلق بموضوع المياه و 
األوسط  الشرق  منطقة  في  الحدودية  المجتمعات  بين  السالم  بناء 
لهذه  والتخطيط  تحديد  تم  وقد  المياه،  بمصادر  بنفس  المشتركة 
المسارات خالل عام ٢٠٠٧ ضمن إطار مشروع جيران المياه الطيبون 

بالتعاون مع ممثلي المجتمعات المحلية والبلديات.

Baka Al Sharkia (East)

 مسار باقة الشرقية



Neighbor’s path stations 
The path in Baka Al Sharkia is divided into two sections, Path A and 
Path B.  Visitors can do either section, start from either direction, or 
combine the two together. 

Path A 

Zahrat Al Finjan dumping site 
This new 285-dunam landfill site serves the district of Jenin, as 
well as other smaller districts in the northern West Bank.    The 
Joint Services Council in the district of Jenin, in cooperation 
with the Palestinian Environmental Quality Authority, has acted 
to reduce illegal disposal sites in the district. This decision has 
helped to reduce the negative environmental impacts as well as 
public complaints, caused from the more than 80 open dumping 
sites found in the area. 

Temporary local landfill 
A temporary landfill site for Baka Al Sharkia and the Tulkarem 
area; one can see the severe environmental problems caused by 
such open dumping sites.  The landfill is being used temporarily 
in an effort to stop waste from being dumped into Wadi Abu Nar, 
which underwent an initial clean up process in 2006. 

Wadi Abu Nar 
Wadi Abu Nar flows 51 kilometers, making its way from the Nablus 
Mountains in the East, and down to the Mediterranean Sea.  It is 
named after Sheikh Hamdan Abu Nar, but in the past, was known 
as the ‘Valley of Death’ by the Romans and Crusaders; during 
rainy seasons the wadi’s flow was so strong that it uprooted trees 
and carried anything it would encounter in its path downstream 
towards the Sea.
In recent years, the wadi has turned into an extreme environmental 
hazard, with sewage and solid waste being dumped into it, 
exacerbated by winter floods.  The local temporary landfill site 
(described above) has helped to alleviate at least the solid waste 
issue.  

Sheikh Abu Nar Dome 
An important shrine during the Ottoman period, it is also named 
after Sheikh Hamdan Abu Nar.  Residents from that time would 
march towards the shrine holding flags and beating drums, 
requesting the Sheikh to reduce the fierce flow of water during 
these periods of flooding.

The Separation Barrier 
The economy of Baka Al Sharkia was heavily reliant on trade 
with Israel until the year 2002-2003.  Since then, a large number 

of businesses that were located on the Green Line between Baka Al 
Sharkia and Baka Al Gharbia-Jat were destroyed in preparation for the 
building of the Separation Barrier.  With the Separation Barrier built in 
2004, measuring 5 km. in length around the village, Baka Al Sharkia 
suddenly found itself isolated from its neighbors and deprived of its 
main source of income. Today, Baka residents must rely mainly on 
agriculture in order to make their living. 

Path B

Coal production site 
The site is located northeast of Baka and produces coal by wood 
burning.  Unfortunately, this traditional method of coal production 
causes a great deal of air pollution and is an environmental hazard. 

The Baqa School’s Ecological Garden
This eco-garden is being developed by Friends of the Earth Middle 
East in the framework of the “Good Water Neighbors” project.  Such 
ecological gardens aim to promote water conservation and general 
environmental education.

Station (3) Separation Barrier  
Station (4) Sheikh Abu Nar Dome
Station (5) Wadi Abu Nar 

(The last 3 stations have been described in Path A – see above) 
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المسار:  يمكن تقسيم المسار في باقة الشرقية الى مسارين: أ و ب 
حيث يستطيع الزوار اختيار اي منهما او دمج المساران معا. 

مسار أ 
مكب النفايات المركزي في زهرة الفنجان

دونم   285 حوالي  مساحته  تبلغ  الذي  الجديد  المكب  هذا  يخدم 
محافظة جنين بالذات باألضافة الى المحافظات األخرى المجاورة. 
يهدف المشروع الى تقلبل المكبات الغير قانونية و المضرة بالبيئة 
و الصحة العامة من خالل مجلس الخدمات المشترك في محافظة 
يصل  حيث  الفلسطينية  البيئة  جودة  سلطة  مع  بالتعاون  و  جنين 

عدد هذه المكبات المكشوفة الى حوالي ال80 في المحافظة. 

باقة  في  المؤقت  الصلبة  النفايات  مكب  موقع 
الشرقية

سيارة  بواسطة  الصلبة  النفايات  بجمع  الشرقية  باقة  بلدية  تقوم 
مكبس من الحاويات المعدنية قليلة العدد الموزعة في أحياء البلدة  
وتجمع  في مكب نفايات مؤقت بعد أن كانت تستخدم وادي أبو 

نار سابقا والذي قامت البلدية بتنظيفه في أب 2006. 

وادي أبو نار
أطلق الرومان على وادي أبو نار اسم نهر الموت وسماه الصليبيون 

بالنهر الميت. 
وعرابة  يعبد  جنوب  وحتى  نابلس  جبال  سلسلة  من  الوادي   يبدأ 
وباقة  نار  أبو  وادي  ونزلة  والغربية  الشرقية  النزالت  إلى  وصيدا 
الشرقية وباقة الغربية ويصل حتى الخضيرة ليصب في البحر األبيض 
المتوسط بالقرب من محطة توليد الطاقة في الخضيرة. ويبلغ طوله 

حوالي 51 كيلومتر.
يذكر أهالي باقة الغربية والشرقية من كبار السن أن جريان وادي 
أبو نار كان شديدا أيام الشتاء حيث كان يجرف الزروعات واألشجار 
منها  النباتات  من  عدد  الوادي  ضفاف  على  تتكاثر   . والحيوانات. 
الحنون،  االقحوان،  السنارية،  السعد،  الخرفيش،  الخردل،  المرار، 

الشومر، الخبيزة، النعنع البري، الجرجير وغيرها . 

وادي أبونار حاليا هي:
المجاورة  والقرى  المنطقة  سكان  من  العديد  يقوم  المجاري:  مياه 
عند  االمتصاصية  حفرهم  من  تنضح  التي  العادمة  المياه  بسكب 
امتالئها، لكن التلوث األكبر يكون في باقي الغربية نتيجة تصريف 
مجراه  في  الغربية وجيت  باقة  بلدتي  في   الصحي  الصرف  شبكة 

داخل الخط األخضر.
استخدامه كمكب للنفايات الصلبة في باقة الشرقية وباقة الغربية. 
لكن في باقة الشرقية ومنذ مطلع آب 2006 قامت البلدية بتنظيفه 
ونقل المخلفات إلى مكب مؤقت بعيد عن الوادي لحين حل إيجاد 
ما  الغربية  باقة  الصلبة. لكن في  النفايات  للتخلص من  نهائي  حل 
والسائلة من زيوت سيارات  الصلبة  للنفايات  زال يستخدم كمكب 

وزيبار عصارات الزيت.

مقام الشيخ حمدان أبو نار في باقة الشرقية
في العهد العثماني اعتاد الناس القيام بطقوس خاصة بشكل مسيرات جماعية إلى 
باقة  في  الوادي  على  تطل  تلة  على  المقام  زال  (ما  نار  أبو  حمدان  الشيخ  مقام 
الشرقية) حاملين السراجات والطبول واألعالم (ما زالت األعالم موجودة في المقام)  

يرجونه تخفيف حدة جريان الوادي العتقادهم أنه من أولياء الله الصالحين 

الجدار الفاصل 
يقع حاليا الجدار الفاصل على الحدود مباشرة ما بين باقة الشرقية والغربية حيث 
عزل هذا الجدار األقارب واألهل في كال الطرفين. في عام 2004 كان الجدار يحيط 
بكل قرية باقة الشرقية وعزلها آنذاك عن الضفة الغربية لكن بعد عام من إنشاء ذلك 
المقطع تمت إزالته ووضعه بين باقة الشرقية والغربية تاركة خلفها أثار الدمار الذي 
الفصل  يبلغ طول جدار  الزراعية.  األرض  دونم من  بما مساحته حوالي 500  لحق 
في القرية حوالي خمسة كيلومترات بارتفاع ثمانية أمتار. بذللك أصبح السكان في 

القرية يعتمدون بشكل كلي على الزراعة كمصدر للدخل.     

مسار ب 

ورش إنتاج الفحم النباتي (مشاحر الفحم): 
تشتهر المناطق الواقعة ما بين باقة الشرقية ويعبد بصناعة الفحم النباتي حيث تتم 
وبجوار  بالزيتون  المزروعة  األراضي  داخل  الفحم)  (مشاحر  اإلنتاجية  الورش  هذه 
المواقع السكنية حيث تطلق غازات ملوثة للهواء والشجر والتربة وتؤثر على صحة 

السكان المجاورين. 

الحديقة البيئية في مدرسة بنات باقة الشرقية األساسية:
تقوم  الذي  الطيبون  المياه  جيران  من خالل مشروع  الحديقة  انشاء هذه  تم  لقد 
به جمعية أصدقاء األرض الشرق األوسط من أجل رفع الوعي البيئي و المائي في 

المنطقة و أهمية استخدام مفهوم الحصاد المائي. 

المحطة الثالثة: الجدار الفاصل
المحطة الرابعة: مقام الشيخ حمدان أبو نار

المحطة الخامسة: وادي أبو نار 
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 This trail is one of 17 paths or trails that deal with
 the issue of water and peace building between
 neighboring communities in the region that share
 a common water source.  The routes were planned
 during 2007 in the framework of the “Good Water
 Neighbors” project in cooperation with community
representatives as well as the municipalities

 The goals of the trails are to:
•Raise public awareness of shared water and 
environment concerns of the communities
•Promote cross border cooperation for solving 
environmental problems
•Develop the potential for local eco-tourism

The “Good Water Neighbors” project was established 
in 2001 by “EcoPeace / Friends of the Earth Middle 
East” in order to promote local cooperation efforts 
to protect the shared water and environment in the 
region.

“EcoPeace / Friends of the Earth Middle East” is a 
regional environmental organization that works to 
promote cooperative efforts to protect our shared 
environmental heritage.

•For more information, please visit our website: 
 www.foeme.org 

•PO Box 421 - Bethlehem, Palestine 
Tel +972-2-2747948 Fax +972-2-2745968
info@foeme.org

•Specific information on the neighbors trails:  
http://www.foeme.org/publications

Guided tours on the Neighbors Trails take place 
once every three weeks.  To sign up, please write 
to: info@foeme.org  

اهداف المسار:
• رفع الوعي الجماهيري حول االهتمامات البيئية والمائية 

المتجاورة. للمجتمعات  المشتركة 
المتجاورة  المجتمعات  بين  المشترك  للتعاون  الترويج   •

المشتركة. البيئية  المشاكل  لحل 
• تطوير امكانية خلق سياحة بيئية في المنطقة.

من   2001 عام  بالعمل  الطيبون  المياه  جيران  بدأ مشروع 
قبل جمعية أصدقاء األرض الشرق األوسط ايكوبيس/ بهدف 
ومصادر  البيئة  لحماية  المحلي  والتعاون  الجهد  ترويج 

المياه المشتركة بين المجتمعات المتجاورة .

جمعية أصدقاء األرض الشرق األوسط هي منظمة اقليمية 
البيئة  حماية  أجل  من  مكاتب   ثاللثة  خالل  من  تعمل 

المشتركة. 

االلكتروني: الموقبع  زيارة  الرجاء  المعلومات  لمزيد من   •
www.foeme.org

• ص. ب.484 بيت لحم - فلسطين
هاتف:  2747948-02 فاكس: 02-2745968

info@foeme.org 

مسارات  أي  او  المسار  هذا  عن  المعلومات  من  لمزيد   •
أخرى زر موقعنا على: 

http://www.foeme.org/publications 

للتسجيل  اسابيع,  ثالثة  كل  جولة  هناك  سيكون 
info@foeme.org :الرجاء بعث راسلة على

إن هذا المسار هو احد سبعة عشر مسارأ تتعلق بموضوع المياه و 
األوسط  الشرق  منطقة  في  الحدودية  المجتمعات  بين  السالم  بناء 
لهذه  والتخطيط  تحديد  تم  وقد  المياه،  بمصادر  بنفس  المشتركة 
المسارات خالل عام ٢٠٠٧ ضمن إطار مشروع جيران المياه الطيبون 

بالتعاون مع ممثلي المجتمعات المحلية والبلديات.

N e i g h b o r s  P a t h

THE RICHARD & RHODA

GOLDMAN FUND

“from the American people”

Auja

مسار الجيران

Background

Al ‘Auja village is located 10 kilometers to the northeast 
of Jericho city, famous for growing bananas, oranges, and 
vegetables. The village dates back to the Roman period as 
part of the city of Archillas.  It has a total area of 120,000 
dunams and being that it is situated in the Jordan Valley it 
is 230 meters below sea level! Al ‘Auja is home to 4,500 
residents and surrounded by the Israeli settlements of 
Gilgal, Ni’ran, Noomi (Na’ama), Netiv Hagedud, Yitav and 
Nahal Tzori.
Wadi Auja begins its flow from Ain Samia, in the district of 
Ramallah, and continues its way to the Jordan River.  The 
main water supply for the wadi is from the Auja spring. 
This “Neighbors Path” offers the tourist a unique landscape 
of flora, including wild laurel trees and lotus jujube trees.  
Wood from the lotus jujube trees served farmers in making 
their agricultural tools as well as for fuel. 

Auja
 نبذة عن المنطقة

مدينة  من  الشرقي  الشمال  الى  كم   10 بعد  على  العوجا  قرية  تقع 
اريحا و تبلغ مساحتها 120,000 دونم حيث تبلغ المنطقة المبنية منها 
832 دونم و تقع تحت مستوى سطح البحر ب 230 متر. يبلغ عدد 
االسرائيلية  بالمستوطنات  محاطة  و هي  نسمة   4,500 القرية  سكان 
تسورنيهال.  و  هاكدوود  و  نتيف,  يتاف,  نعما,  ميران,   , جلعال  مثل 
بعد حرب 1967 فرضت السلطات االسرائيلية حصارا على طول وادي 
االردن من منطقة الشمال التي تبدأ من البحر الميت و كنتيجة لذلك 
صنف 30147 دونم من ارض العوجا منطقة عسكرية مغلقة يمنع على 
الفلسطينيين دخولها و سيجت هذه االراضي باالسالك الشائكة  على 

طول نهر االردن.

العوجا 
العوجا 



Ain Samia 
The headwaters of Wadi Auja originate in the district of 
Ramallah. The area dates back to the Roman period, 
evident in ruins that have been found in neighboring 
villages close to the spring. 

Ain Auja
Ain Auja is the main spring that feeds the Wadi with 
water. The spring is located to the west of Auja village 
and emerges from the limestone rocks in the nearby 
cliff. The spring’s flow is influenced by precipitation; in 
the year 1991 (a dry year) the flow was approximately 
3.2 MCM, while in 1992 (a wet year), the flow 
reached 18.5 MCM. Occasionally however, during the 
summer and autumn months, water may stop flowing 
completely. 

The Ecological Garden 
The ecological garden in Auja was established on March 
2006 in the framework of the ‘Good Water Neighbors’ 
project, run by FoEME (Friends of Earth Middle East).  
The municipality of Auja donated a 10 dunam piece 
of land for this purpose, adjacent to the municipality 
building. The ecological garden aims to promote water 
conservation and general environmental education. 
The garden, still being developed, will be a place where 
visitors can enjoy refreshments or light meals. 

Beir Hedar
Beir Hedar is an example of one of the many cisterns 
used in the past to collect water from Wadi Auja before 
it emptied into the Jordan River.  Today the Beir Hedar 
cistern leaks and does not retain water, therefore 
making it unusable.  Although worthy of renovation and 
restoration, lack of funding prevents it’s repair. 

Notes
• Lodging is sparse in Auja, however, for Bedouin overnight 
accommodations, please call Suliman Abu Dahouk at: 
052-2649404
• Travelers are advised to carry plenty of water, especially 
during the summer months.  In the winter, especially after 
heavy rains, please be aware that the wadi may flood. 
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المحطة االولى
عين سامية: تقع عين سامية في منطقة رام الله و هي  أحد 
المصادر المائية المهمة لعين العوجا, و تعتبر المنطقة اثرية 
المناطق  في  الرومانية  االثار  بعض  وجدت  حيث  رومانية 

المجاورة.

المحطة الثانية
عين العوجا: و هي النبع االساسي الذي يغذي الوادي بالمياه 
و يقع النبع الى الغرب من قرية العوجا و يتكون من الحجر 
الجيري و تتأثر النبعة مباشرة بهطول االمطار و نسبتها حيث 
يتوقف تدفق المياه في فصل الصيف و الخريف في معظم 

األحيان.

المحطة الثالثة
انجازات  احدى  هي  البيئية  الحديقة  ان  البيئية:  الحديقة 
مشروع جيران المياه الطيبون و تم انشاؤها في اذار 2006 
تحت رعاية جمعية اصدقاء االرض الشرق الوسط على ارض 
الى  اساسي  بشكل  الحديقة  تهدف  و  دونم,   10 مساحتها 
رفع مستوى الوعي البيئي في المنطقة. و يستطيع الزوار ان 

يحصلوا على المشروبات و الوجبات الخفيفة.

المحطة الرابعة
بئر حيدر: و هي المحطة االخيرة في الجهة الفلسطينية قبل 
ان يصل الى نهر االردن و هو نصب تاريخي و هو اخر نقطة 
محطة  عن  عبارة  السابق  في  كان  البئر  العوجا.  مسار  في 
بدائية لتجميع المياه قبل نزولها الى نهر األردن حتى يستطيع 
المزارعون األستفادة من هذه المياه و لكن اليم هذا البئر ال 

يعمل و بحاجة الى ترميم.  
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The Path’s Stations
محطات المسار



 This trail is one of 17 paths or trails that deal with
 the issue of water and peace building between
 neighboring communities in the region that share
 a common water source.  The routes were planned
 during 2007 in the framework of the “Good Water
 Neighbors” project in cooperation with community
representatives as well as the municipalities

Background

Abasan Alkabira is located 4 km to the southeast of 
Khan Younis, close to the Bani Suhaila and Khuza>a 
villages.  It lies between the Green Line from the north, 
Abasan Al Gadida from the northwest, Bani Suhaila 
from the west, Khan Younis from the southwest, and 
Alfukhari from the south.  Abasan’s area extends 
across 19,000 dunams, with a population of 21,000 
residents.  The area’s agriculture boasts a variety of 
crops such as grains, water melon, melon, almonds, 
and other rain-fed crops.

Abasan  The goals of the trails are to:
•Raise public awareness of shared water and 
environment concerns of the communities
•Promote cross border cooperation for solving 
environmental problems
•Develop the potential for local eco-tourism

The “Good Water Neighbors” project was established 
in 2001 by “EcoPeace / Friends of the Earth Middle 
East” in order to promote local cooperation efforts 
to protect the shared water and environment in the 
region.

“EcoPeace / Friends of the Earth Middle East” is a 
regional environmental organization that works to 
promote cooperative efforts to protect our shared 
environmental heritage.

•For more information, please visit our website: 
 www.foeme.org 

•PO Box 421 - Bethlehem, Palestine 
Tel +972-2-2747948 Fax +972-2-2745968
info@foeme.org

•Specific information on the neighbors trails:  
http://www.foeme.org/publications

Guided tours on the Neighbors Trails take place 
once every three weeks.  To sign up, please write 
to: info@foeme.org  

 نبذة عن المنطقة

الشرقي من مدينة خان  الجنوب  إلى  الكبيرة  بلدة عبسان  تقع 
يونس وتبعد عنها 4 كم وترتفع 75 متر عن سطح البحر، يصلها 
طريق محلي معبد يربطها بقريتي بني سهيال وخزاعة, يحد بلدة 
عبسان الكبيرة من الشمال الخط األخضر ( خط الهدنة ) ومن 
بني  بلدة  الغرب  ومن  الجديدة  عبسان  بلدة  الغربي  الشمال 
سهيال ومن الجنوب الغربي بلدة خان يونس « قاع القرين « ومن 
الجنوب منطقة الفخاري ومن الجنوب الشرقي الخط األخضر ( 

خط الهدنة ) ومن الشرق بلدة خزاعة  .
تزرع  دونم   19000 حوالي  لها  التابعة  األراضي  مساحة  تقدر 
فيها الحبوب واللوز والبطيخ والشمام وتعتمد الزراعة على مياه 

األمطار.
أما المساحات العمرانية في البلدة فهي (6000 دونم) .

يقدر عدد سكان عبسان الكبيرة حالياً 21000 نسمة.

عبسان الكبيرة

THE RICHARD & RHODA

GOLDMAN FUND

N e i g h b o r s  P a t h

“from the American people”

مسار الجيران

اهداف المسار:
• رفع الوعي الجماهيري حول االهتمامات البيئية والمائية 

المتجاورة. للمجتمعات  المشتركة 
المتجاورة  المجتمعات  بين  المشترك  للتعاون  الترويج   •

المشتركة. البيئية  المشاكل  لحل 
• تطوير امكانية خلق سياحة بيئية في المنطقة.

من   2001 عام  بالعمل  الطيبون  المياه  جيران  بدأ مشروع 
قبل جمعية أصدقاء األرض الشرق األوسط ايكوبيس/ بهدف 
ومصادر  البيئة  لحماية  المحلي  والتعاون  الجهد  ترويج 

المياه المشتركة بين المجتمعات المتجاورة .

جمعية أصدقاء األرض الشرق األوسط هي منظمة اقليمية 
البيئة  حماية  أجل  من  مكاتب   ثاللثة  خالل  من  تعمل 

المشتركة. 

االلكتروني: الموقبع  زيارة  الرجاء  المعلومات  لمزيد من   •
www.foeme.org

• ص. ب.484 بيت لحم - فلسطين
هاتف:  2747948-02 فاكس: 02-2745968

info@foeme.org 

مسارات  أي  او  المسار  هذا  عن  المعلومات  من  لمزيد   •
أخرى زر موقعنا على: 

http://www.foeme.org/publications 

للتسجيل  اسابيع,  ثالثة  كل  جولة  هناك  سيكون 
info@foeme.org :الرجاء بعث راسلة على

إن هذا المسار هو احد سبعة عشر مسارأ تتعلق بموضوع المياه و 
األوسط  الشرق  منطقة  في  الحدودية  المجتمعات  بين  السالم  بناء 
لهذه  والتخطيط  تحديد  تم  وقد  المياه،  بمصادر  بنفس  المشتركة 
المسارات خالل عام ٢٠٠٧ ضمن إطار مشروع جيران المياه الطيبون 

بالتعاون مع ممثلي المجتمعات المحلية والبلديات.

Abasan
عبسان الكبيرة



Information and telecommunication center
The center was established in 2004 by the World Bank and 
provides residents with technological and training services. It 
also hosts environmental activities, to raise the environmental 
awareness of the residents in the area. The center will serve as 
a welcoming station for visitors and hosts. An ecological garden 
project, sponsored by FoEME, is situated on the roof of the center. 
Grey water will be collected throughout the center and will be 
reused to irrigate the garden; turning this into an example of an 
environmental “green building”. 

Abasan Alkabira Municipality
According to the Palestinian Authority’s division of districts, the 
Abasan Municipality belongs to the Khan Younis district of the 
Gaza strip. In 1968, the Abasan municipality founded its first 
Village Council, and as of 1996, it became a municipality. The 
municipality is active in environmental protection and awareness-
raising, as regards the different challenges facing the city.

 Abraham’s Shrine
Abasan’s cultural heritage can be experienced by visiting the 
Byzantine graves and Abraham’s famous shrine. The shrine is 
known to have been a rest area for Abraham while traveling out of 
historic Palestine. The shrine is about 70 square meters covered 
with colored mosaic. Also, in the past, Abasan was a station for 
many travelers that utilized the famous Silk Route, passing very 
close to Wadi Gaza. This Route is thousands of years old and was 
used to connect Abasan with Be’er Sheva to the south.

Good Water Neighbors Street
The Abasan municipality adopted several environmental projects 
through participation in FoEME’s “Good Water Neighbors project”.  
One of the town streets was thus named after the project! 

Abasan Water reservoir
As a result of the water shortage in Abasan the municipality 
began a project of building wells in the Morag area.  These wells 
cover part of the needs of the city, in addition to supply by the 
Israeli Mekorot Water company waterlines. The reservoir collects 
the pumped water from the wells, used for irrigation in the area, 
helping to develop the agricultural sector.   

Abu Duqqa pool
The Abasan region used to suffer from heavy rains that isolated 
and divided different roads.  Unfortunately, these flood waters 
were left to run their course and were not collected. However, 
in 1977, one of the residents constructed a pool on a ten dunam 
area, considered to be one of the largest water harvesting projects 
in the Gaza strip. The pool collects water from rainfall and streams 
and is reused later for various purposes. 
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مركز المعلومات و االتصاالت
تم إنشاء مركز المعلومات و االتصاالت التابع لبلدية عبسان الكبيرة عام 2004 

بتمويل من البنك الدولي.
المعلومات  من خدمات  يقدمه  لما  نظراً  األهمية  بالغة  المركز خطوة  يمثل 
تقنيات  على  التدريب  برامج  و  أنشطة  كافة  تنفيذ  و  المتقدمة  االتصال  و 

المعلومات و االتصال.
ولم تقتصر أنشطة المركز على تكنلوجيا المعلومات فقط بل تشمل األنشطة 
البيئية والتدريب و رفع الوعي البيئي لدى السكان وغالباً ما يتم التركيز على 

فئة الشباب واألطفال.

بلدية عبسان الكبيرة
التقسيم  حسب  يونس  خان  لمحافظة  اداريا  تتبع  الكبيرة  عبسان  بلدية 
األداري للسلطة الوطنية الفلسطينية. تم اقامة أول مجلس قروي في عبسان 
في العام 1968 و أصبحت بلدية في العام 1996. تعتبر البلدية نشيطة في 
مجال المحافظة على البيئة و رفع الوعي البيئي من أجل مواجهة التحديات 

المختلفة في المدينة.

مقام النبي إبراهيم عليه السالم
حاضرها،  جدران  على  منقوشاً  تاريخها  يرى  عبسان  في  والمتأمل  المتجول 
اليوم وبجانبها مقام سيدنا إبراهيم  فهناك قبور بيزنطية ما تزال قائمة حتى 
الجزيرة  إلى  فلسطين  من  طريقه،  في  وهو  رحاله  وضع  حيث  السالم  عليه 
الملونة  بالفسيفساء  مرصعاً  مربعاً  مترا   70 حوالي  مقامه  ويبلغ  العربية، 
المنقوشة على أشكال مختلفة، وهناك قبور بيزنطية أقيمت على طريقة غير 
إسالمية، إلى الجنوب من المقام مباشرة توجد أرضية من الفسيفساء الملونة 
الجميلة ذات رسوم طيور و أوراق نباتية و لفائف زخرفيه و كتابات و زخرفة 
الصليب المعكوف «المفروكة « و يمكن رؤية هذه األرض عند زيارة الموقع 
المواقع  للعديد من  باإلضافة  إلى عام 606م ن  األرضية  تاريخ هذه  و يرجع 

التاريخية من العصر الحديث.
ولقد كانت عبسان محطة للعديد من المسافرين فقد مرت منها القوافل عبر 
طريق الحرير وبمحاذاة وادي غزة قبل آالف السنين ،وظلت هذه الطريق حتى 

زمن قريب تربط عبسان ببئر السبع وصار يطلق عليها اسم طريق العمارة.

شارع جيران الماء الطيبون
لقد احتضنت بلدية عبسان العديد من المشاريع البيئية وعملت على تعميق 
روح االنتماء لألرض وللبيئة من خالل المشاركة بالمناسبات البيئية كيوم المياه 
بالبيئة  العالقة  ذات  الفنية  المعارض  وإقامة  العالمي   البيئة  ويوم  العالمي 
ويحرص المجلس البلدي وعلى رأسهم رئيس البلدية على المشاركة في جميع 
المناسبات و الجدير بالذكر أن بلدية عبسان الكبيرة قد أطلقت اسم مشروع 
جيران الماء الطيبون على احدى شوارع المدينة بمناسبة يوم البيئة العالمي .

خزان المياه
إن بلدة عبسان الكبيرة عانت كثيرًا من ندرة المياه لذا لجأ سكانها إلى حفر 
اآلبار االرتوازية لسد احتياجاتهم من مياه للشرب والري والزراعة إلى أن قامت 
بلدية عبسان الكبيرة بمشروع حفر آبار في منطقة موراج والتي سدت نسبة 
(مكروت) من  آخر من  مياه  للمياه وهناك خط  البلدة  احتياجات  كبيرة من 

الجانب اإلسرائيلي .
ساعد توفير المياه على دعم القطاع الزراعي فوصلت المساحات المروية إلى 

1500 دونم بينما تبلغ مساحة األراضي الزراعية البعلية ( 7300 دونم ) 
عدد  بلغ  والزيتون حيث  الحمضيات  أشجار  بزراعة  البلدة  هذه  واشتهرت 
إلى  الحمضيات  أشجار  إلى 10000 شجرة وعدد  المزروعة  الزيتون  أشجار 

5000 شجرة ( بيتية ) .
العديد  ويوجد  البلدة  الملتفة حول  والزيتون  اللوز  بكروم  وتشتهر عبسان 
من أنواع أشجار الفاكهة والنخيل وتكثر فيها الحمامات الزراعية البالستيكية 

لزراعة الفلفل والبندورة والورد الذي يصدر للخارج.
ومن الجدير ذكره أن عبسان رائدة في زراعة القمح الجيد، لجودة تربتها، 

ولديها مطاحن وأفران طينية ال تحتاج للكهرباء.

بركة أبو دقة
لقد عانت منطقة عبسان كثيراً من السيول المنهمرة من المياه التي كانت 
تتسبب في قطع الطرق وتقسيم المناطق من جهة ، ومن جهة اخرى تذهب 

كميات هائلة من المياه هدراً.
ومن الجدير بالذكر أن منطقة عبسان عام 1977 شهدت أكبر مشروع لحصاد 
المياه في قطاع غزة فقد قام أحد سكان المنطقة بحفر بركة بمساحة  10 

دونمات لتجميع مياه االمطار والسيول واالستفادة منها طوال العام.
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The Path’s Stations
محطات المسار



 This trail is one of 17 paths or trails that deal with
 the issue of water and peace building between
 neighboring communities in the region that share
 a common water source.  The routes were planned
 during 2007 in the framework of the “Good Water
 Neighbors” project in cooperation with community
representatives as well as the municipalities

 The goals of the trails are to:
•Raise public awareness of shared water and 
environment concerns of the communities
•Promote cross border cooperation for solving 
environmental problems
•Develop the potential for local eco-tourism

The “Good Water Neighbors” project was established 
in 2001 by “EcoPeace / Friends of the Earth Middle 
East” in order to promote local cooperation efforts 
to protect the shared water and environment in the 
region.

“EcoPeace / Friends of the Earth Middle East” is a 
regional environmental organization that works to 
promote cooperative efforts to protect our shared 
environmental heritage.

•For more information, please visit our website: 
 www.foeme.org 

•PO Box 421 - Bethlehem, Palestine 
Tel +972-2-2747948 Fax +972-2-2745968
info@foeme.org

•Specific information on the neighbors trails:  
http://www.foeme.org/publications

Guided tours on the Neighbors Trails take place 
once every three weeks.  To sign up, please write 
to: info@foeme.org  

اهداف المسار:
• رفع الوعي الجماهيري حول االهتمامات البيئية والمائية 

المتجاورة. للمجتمعات  المشتركة 
المتجاورة  المجتمعات  بين  المشترك  للتعاون  الترويج   •

المشتركة. البيئية  المشاكل  لحل 
• تطوير امكانية خلق سياحة بيئية في المنطقة.

من   2001 عام  بالعمل  الطيبون  المياه  جيران  بدأ مشروع 
قبل جمعية أصدقاء األرض الشرق األوسط ايكوبيس/ بهدف 
ومصادر  البيئة  لحماية  المحلي  والتعاون  الجهد  ترويج 

المياه المشتركة بين المجتمعات المتجاورة .

جمعية أصدقاء األرض الشرق األوسط هي منظمة اقليمية 
البيئة  حماية  أجل  من  مكاتب   ثاللثة  خالل  من  تعمل 

المشتركة. 

االلكتروني: الموقبع  زيارة  الرجاء  المعلومات  لمزيد من   •
www.foeme.org

• ص. ب.484 بيت لحم - فلسطين
هاتف:  2747948-02 فاكس: 02-2745968

info@foeme.org 

مسارات  أي  او  المسار  هذا  عن  المعلومات  من  لمزيد   •
أخرى زر موقعنا على: 

http://www.foeme.org/publications 

للتسجيل  اسابيع,  ثالثة  كل  جولة  هناك  سيكون 
info@foeme.org :الرجاء بعث راسلة على

إن هذا المسار هو احد سبعة عشر مسارأ تتعلق بموضوع المياه و 
األوسط  الشرق  منطقة  في  الحدودية  المجتمعات  بين  السالم  بناء 
لهذه  والتخطيط  تحديد  تم  وقد  المياه،  بمصادر  بنفس  المشتركة 
المسارات خالل عام ٢٠٠٧ ضمن إطار مشروع جيران المياه الطيبون 

بالتعاون مع ممثلي المجتمعات المحلية والبلديات.

N e i g h b o r s  P a t h

THE RICHARD & RHODA

GOLDMAN FUND

“from the American people”

Tulkarem 

مسار الجيران

Background
The city of Tulkarem was called “Jabal Al-Karm” (Arabic) 
and Tur Karma (Aramaic), meaning “the mountain of 
vineyards”. The area was, and may still be referred to 
as, Tul-Karem (Hebrew). ‘Kerem’ means ‘vineyard’ in 
Semitic languages and is even mentioned in the Book of 
Jeremiah: 31:3: “Again shalt thou plant vineyards upon 
the mountains of Samaria; the planters shall plant, and 
shall have the use thereof”. Other names were also 
mentioned in the past, such as “Berat Soreqa”, which 
means the “vineyard’s cistern”. The city is known for its 
fertile land and vineyards that surround it. 

Tulkarem is 15 km. away from the Mediterranean and 
was known as an important station for traders and 
travelers. Tulkarem is connected by roadway to the cities 
of Nablus, Jenin, and Qalqilia today, however, in the 
past, it used to be linked to many other cities through 
two railways that reached Cairo and Damascus. 

Tulkarem
 نبذة عن المنطقة

كانت تسمى جبل الكرم بالعربية و طور كرما باالرامية و تعني 
كروم العنب للداللة على خصوبة المنطقة و كثرة الكروم المحيطة 
الثامن عشر حيث  القرن  فيها, و ظل هذا االسم مستعمال حتى 

استبدل باالسم الحالي و هو طولكرم.
الماضي  كانت في  و  المتوسط  البحر  تبعد طولكرم 15 كم عن 
بمدينة  المدينة  تتصل  و  المسافرين,  و  للتجار  محطة  تشكل 
نابلس, قلقيلية, و جنين و كانت في الماضي ترتبط بعدة مدن 

اخرى عن طريق سكتي حديد تربطانها بالقاهرة و دمشق.
ترتفع طولكرم حوالي 110 م فوق سطح البحر و تقدر المنطقة 
المدينة  مركز  اما  دونم   5,000 بحوالي  المدينة  في  العمرانية 
 50,000 حوالي  سكانها   عدد  يبلغ  و  دونم   32,000 فمساحته 

نسمة.

طولكرم

طولكرم



Beit Lied and the Roman Pools 
Beit Lied is a village to the east of Tulkarem city and is 
known for its Roman pools, recently restored by the 
village. The pools were used during Roman times to cut 
stones and stone columns, sending them on to Sabastia. 
A cafeteria is located at the site, providing visitors with 
refreshments and light food. 

The Olive Mill in Beit Lied  
The old olive mill in Beit Lied is one of the historic mills 
found in Palestine.  It dates back to Roman times and was 
used during the Ottoman period as well. 

The Shrine ( Al-Mazar) 
In the Beit Lied site there is a road connecting the 
eastern with the western part of Palestine - from Taybeh 
to Sabastia. The historic road used to be known as the 
“Sa’abneh Road” referring to a tribe called “Bani Sa’ab”. 
Along the road many shrines and small size mosques 
were built for travelers needing praying and rest.  

Banat Yaqub (Jacob’s daughters) Monument 
This is a Roman, Islamic site situated in the suburb of 
Irtah, south of Tulkarem city. The site is thought to be 
Jacob’s resting place, hence, the name Irtah (meaning 
“to have a rest” in Arabic). The monument consists of two 
floors: the lower floor is Roman while the upper floor is an 
Islamic shrine with domes. The site was restored in 2005 
in cooperation with UNDP. Monument visitors can find a 
park and a pottery workshop nearby.  

 
The Separation Barrier
Since Tulkarem is located on the Green Line, the Separation 
Barrier can be seen from the city’s Irtah suburb. The Wall 
separates Tulkarem from the Israeli-Arab town of Taybeh 
and from the Israeli regional council of Emek –Hefer. 
  

Tulkarem Museum 
This historic building is itself the museum.  It dates back 
to the Ottoman period, during which time it was used as a 
post office.  It is located in the city center and is managed 
by the Ministry of Tourism. It consists of four big rooms, 
a guest room and a garden. It was transformed into a 
government center during the British mandate. 

Tulkarem Municipality
The Tulkarem municipality is one of the oldest 
buildings in the city, dating back to the Ottoman 
era when it served as the government house. 
The building will be converted into a boutique 
hotel with a gallery, restaurant and a bazaar. 
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المحطة االولى
بيت ليد و البرك الرومانية

بالبرك  تمتاز  و  طولكرم  من  الشرق  الى  تقع  قرية  ليد  بيت 
العهد  في  تستعمل  البرك  هذه  كانت  و  فيها  الرومانية 
الروماني النتاج الحجر و االعمدة الحجرية التي كانت تنقل 

الي سبسطسة و هي موقع اثري قرب نابلس.
و  باالطعمة  الزوار  تزود  كافتيريا  يوجد  الموقع  في  و 

المشروبات الخفيفة.

معصرة الزيتون في بيت ليد 
العهد  الى  تاريخية ترجع  ليد معصرة زيتون  يوجد في بيت 

الروماني و بقيت تستعمل حتى العهد العثماني.

المزار
 يوجد في بيت ليد طريق قديمة تربط شرق فلسطين بغربها 
بطريق  الطريق  هذه  تسمى  و  الطيبة  حتى  سبسطية  من 
امتداد  على  يوجد  و  صعب  بني  قبيلة  الى  نسبة  الصعابنة 
هذه الطريق العديد من المزارات و المساجد الصغيرة التي 
المسافرون و يأخذون قسطا  بنيت في الماضي ليصلي فيها 

من الراحة. 

مقام بنات يعقوب
و هو موقع اسالمي روماني يقع في ضاحية ارتاح للجنوب من 
المنطقة كانت مكانا  التسمية الى ان هذه  طولكرم و ترجع 
الثانية  و  رومانية  االولى  طبقتين  من  المقام  يتكون  للراحة, 
اسالمية و فيها مزار و قباب و تم ترميم هذا الموقع عام 2005 
من قبل UNDP و بجانب المقام يوجد منتزه و معمل للفخار 

و االعمال اليدوية.

الجدار الفاصل
بما ان طولكرم تقع بمحاذاة الخط االخضر فان الجدار الفاصل 
هو من اوضح المشاهد التي يستطيع الزائر مالحظتها بالقرب 

من ضاحية ارتاح.

متحف طولكرم
 يوجد المتحف في بناية قديمة جدا في وسط المدينة و يدار 
من قبل وزارة السياحة, و يرجع المبنى الى العهد العثماني 
و بتكون من 4 غرف كبيرة و غرف ضيوف و حديقة و كان 
عهد  في  اما  للبريد  كمكتب  العثماني  العهد  في  يستعمل 

االنتداب البريطاني كان يستعمل كمركز حكومي.

بلدية طولكرم
المدينة حيث  المباني في  اقدم  البلدية من  مبنى  يعتبر  و   
يرجع الى العهد العثماني و من المخطط تحويله الى فندق 

يحتوي على معرض و مطعم و بازار.
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 This trail is one of 17 paths or trails that deal with
 the issue of water and peace building between
 neighboring communities in the region that share
 a common water source.  The routes were planned
 during 2007 in the framework of the “Good Water
 Neighbors” project in cooperation with community
representatives as well as the municipalities

Background

Wadi Fukin is located to the west of Bethlehem, just over 
the Green Line, between Tsur Hadassah and the settlement 
of Betar Illit. The Palestinian Village of Wadi Fukin has 
approximately 1,200 residents of which most are farmers, 
selling their produce daily to the Bethlehem area. Eleven 
natural springs flow through water canals into over 70 
irrigation ponds, from which the local farmers irrigate 
their fields and orchards.  The village>s irrigation system 
is an outstanding model of a traditional agricultural way of 
life, developed over the last 10,000 years. The valley, rare 
in its character and beauty, has been proposed for listing 
as a UNESCO Cultural Landscape Site. Nevertheless, Wadi 
Fukin’s way of life and physical landscape is in danger of 
destruction by massive development taking place around 
it.
The village faces environmental hazards caused by the 
unsustainable development of Betar Illit (for more info 
regarding the threats on Wadi Fukin>s environment 
please see: http://www.ganim.org/FOEME/wadi-fuqin/
Index-Wadi-Fuqeen.htm). Concurrently, the village>s core 
group of activists is cooperating with its neighboring 
Israeli community of Tsur Hadassah in order to prevent 
further environmental degradation.   

Wadi Fukin

 The goals of the trails are to:
•Raise public awareness of shared water and 
environment concerns of the communities
•Promote cross border cooperation for solving 
environmental problems
•Develop the potential for local eco-tourism

The “Good Water Neighbors” project was established 
in 2001 by “EcoPeace / Friends of the Earth Middle 
East” in order to promote local cooperation efforts 
to protect the shared water and environment in the 
region.

“EcoPeace / Friends of the Earth Middle East” is a 
regional environmental organization that works to 
promote cooperative efforts to protect our shared 
environmental heritage.

•For more information, please visit our website: 
 www.foeme.org 

•PO Box 421 - Bethlehem, Palestine 
Tel +972-2-2747948 Fax +972-2-2745968
info@foeme.org

•Specific information on the neighbors trails:  
http://www.foeme.org/publications

Guided tours on the Neighbors Trails take place 
once every three weeks.  To sign up, please write 
to: info@foeme.org  

 نبذة عن المنطقة
تقع قرية وادي فوكين إلى الغرب من مدينة بيت لحم و بمحاذاة الخط االخضر 
أي بين بلدة تسور هداسا االسرائيلية و مستوطنة بيتار عليت. يبلغ عدد سكان 
الزراعية  المنتجات  بيع  و  الزراعة  في  يعملون  اغلبيتهم  نسمة   1200 القرية 
في منطقة بيت لحم, يوجد في القرية 11 نبع مياه طبيعية تتدفق من خالل 
قنوات مائية لتتوزع على حوالي 70 بركة تستعمل من قبل المزارعين في ري 
حقولهم, نظام الري في القرية هو نظام تقليدي قائم منذ اكثر من 10,000 عام 
و يمثل الحياة الزراعية التقليدية في المنطقة, تمتاز القرية بندرة خصائصها 
البيئية و جمال مناظرها الطبيعية و من المقترح أن تكون القرية على قائمة 

اليونسكو للمواقع الطبيعية الثقافية.
تواجه القرية مشاكل بيئية خطيرة نتيجة للممارسات االستيطانية المستمرة في 
التوسع و البناء في مستوطنة بيتار عليت, و بالتالي فان االشخاص الناشطين 
في القرية يعملون على التعاون مع جيرانهم في بلدة تسور هداسا االسرائيلية 

للحد من التدهور البيئي في المنطقة.
الغربية نظرا لطريقة  تعتبر قرية وادي فوكين واحدة من اجمل قرى الضفة 
و  النباتات  انواع  من  العديد  هناك  لالسف  لكن  و  هناك  التقليدية  الحياة 
الحيوانات مهددة باالنقراض نتيجة للتوسع العمراني المستمر حول المنطقة و 

خصوصا في مستوطنة بيتار عليت.

وادي فوكين

THE RICHARD & RHODA

GOLDMAN FUND

N e i g h b o r s  P a t h

“from the American people”

مسار الجيران

اهداف المسار:
• رفع الوعي الجماهيري حول االهتمامات البيئية والمائية 

المتجاورة. للمجتمعات  المشتركة 
المتجاورة  المجتمعات  بين  المشترك  للتعاون  الترويج   •

المشتركة. البيئية  المشاكل  لحل 
• تطوير امكانية خلق سياحة بيئية في المنطقة.

من   2001 عام  بالعمل  الطيبون  المياه  جيران  بدأ مشروع 
قبل جمعية أصدقاء األرض الشرق األوسط ايكوبيس/ بهدف 
ومصادر  البيئة  لحماية  المحلي  والتعاون  الجهد  ترويج 

المياه المشتركة بين المجتمعات المتجاورة .

جمعية أصدقاء األرض الشرق األوسط هي منظمة اقليمية 
البيئة  حماية  أجل  من  مكاتب   ثاللثة  خالل  من  تعمل 

المشتركة. 

االلكتروني: الموقبع  زيارة  الرجاء  المعلومات  لمزيد من   •
www.foeme.org

• ص. ب.484 بيت لحم - فلسطين
هاتف:  2747948-02 فاكس: 02-2745968

info@foeme.org 

مسارات  أي  او  المسار  هذا  عن  المعلومات  من  لمزيد   •
أخرى زر موقعنا على: 

http://www.foeme.org/publications 

للتسجيل  اسابيع,  ثالثة  كل  جولة  هناك  سيكون 
info@foeme.org :الرجاء بعث راسلة على

إن هذا المسار هو احد سبعة عشر مسارأ تتعلق بموضوع المياه و 
األوسط  الشرق  منطقة  في  الحدودية  المجتمعات  بين  السالم  بناء 
لهذه  والتخطيط  تحديد  تم  وقد  المياه،  بمصادر  بنفس  المشتركة 
المسارات خالل عام ٢٠٠٧ ضمن إطار مشروع جيران المياه الطيبون 

بالتعاون مع ممثلي المجتمعات المحلية والبلديات.

Wadi Fukin
وادي فوكين



“Future Vision” Institution and the Old Mosque Dome
The “Future Vision” Institution is located near the main village’s 
water spring (the Ain Albalad spring) that was recently restored 
through the Good Water Neighbors Project. The spring is used 
for irrigation purposes via its traditional pools and channels. The 
Institution houses a kindergarten and a climb up to its rooftop 
offers visitors a wonderful view of the village and the entire 
valley. Adjacent to the Institution is a mosque that can serve as a 
gathering place for groups before they begin their journey along 
the Neighbors Path.  

The Women’s Center and the Village Council 
The two-story building is divided between the Women’s Center 
activities while functioning as a gathering place for the Village 
Council. The Center is quite new to village inhabitants but it is 
nevertheless an important public location for the community. The 
Center will be providing visitors with refreshments, traditional 
meals, local food products, embroidery, and handmade crafts. 

The Traditional Water Irrigation System 
By walking in the valley itself, guests can visit one of the villagers’ 
agricultural plots and learn about the traditional water pool 
systems designed to irrigate the valley. One can learn about the 
different seasonal crop variability, and have the opportunity to buy 
fresh products directly from the field. One of the springs - “Ain AL-
Teena” - will also be visited.  

The Ecological Garden in Wadi Fadi School
The ‘Good Water Neighbors’ project has built ecological gardens 
in the communities in which it works - Wadi Fukin is one of 
them. The Wadi Fadi School has cooperated with FoEME in 
showcasing the garden as an example of community awareness 
for the environment and promoting efforts to conserve water, as 
the garden is irrigated by water from the grey water collection 
system. 

The Berry Tree 
The path’s ending point will be stationed beneath trees in the 
valley where local village products can be bought. Visitors will 
enjoy and admire the beauty of the valley from this site. Guests 
coming during different seasons will notice different types of 
plants and blooming trees. Spring is one of the most interesting 
seasons to tour Wadi Fukin since many wild flowers and fruit trees 
are in full bloom. 
As part of the good neighborly relations between the residents of 
Wadi Fukin and Tsur Hadassah, fruits and vegetables from Wadi 
Fukin are sold to Tsur Hadassa on a weekly basis.
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مؤسسة نظرة مستقبلية و قبة المسجد القديمة
تم  ماء  نبع  بقربها  يوجد  و  لالطفال  روضة  المؤسسة  تستضيف   
ترميمها من قبل مشروع جيران المياه الطيبون و تسمى النبعة عين 
البلد و هي مصدر لتوزيع المياه عبر القنوات التقليدية لتستعمل 

في اغراض الري.
باالضافة  باكملها  القرية  رؤية  تستطيع  المؤسسة  سطح  على  من 
التي  القديمة  المسجد  قبة  توجد  المؤسسة  بجانب  و  الوادي,  إلى 
نستطيع اعتبارها كنقطة تجمع و من ثم االنطالق في الجولة نحو 

المسار.

المركز النسوي و المجلس القروي
انه يعتبر موقع عام مهم في  إلى  القرية  المركز حديثا في   يعتبر 
و  الخفيفة  بالوجبات  الزوار  تزويد  المركز  يستطيع  و  المجتمع, 

التقليدية و اعمال التطريز و االشغال اليدوية.

نظام الري التقليدي
 من خالل المشي عبر الوادي يستطيع الزوار زيارة موقع زراعي و 
التعلم عن طريقة الري التقليدية باستخدام البرك و القنوات, و ايضا 
الفصول  الحيوانية وتنوع  و  النباتية  الثروة  للتعلم عن  هناك فرصة 
في المنطقة, و سيحظى الزوار بفرصة شراء منتجات طبيعية طازجة 

مباشرة من الحقول. و سيتم زيارة عين التينة ايضا.

الحديقة البيئية في مدرسة وادي فوكين
معظم  في  بيئية  حدائق  الطيبون  المياه  جيران  مشروع  انشأ   
و  فوكين,  وادي  قرية  ضمنها  من  و  معها  يعمل  التي  المجتمعات 
الشرق  االرض  اصدقاء   جمعية  مع  فوكين  وادي  مدرسة  تعاونت 
البيئي و الحصاد المائي النها  األوسط لتكون الحديقة مثاال للوعي 

ستروى عن طريق نظام تجميع المياه الرمادية.

شجرة التوت
 المحطة االخيرة في المسار ستكون تحت ظالل شجرة التوت الكبيرة 
سيالحظ  و  للبيع,  معروضة  محلية  منتجات  هناك  سيكون  حيث 
خصوصا  و  الفصول  اختالف  مع  اختالفها  و  المنتجات  تنوع  الزوار 

فصل الربيع حيث الزهور البرية و الفواكه المتنوعة.
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The Path’s Stations
محطات المسار




