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تقدمي

اإن�سانًا”،  “اأول�ست  �سل�سلة  من  ع�رش  الثاين  كتابه  للقّراء  الزيتونة  مركز  يقّدم 

ال�سعب  ملعاناة  املختلفة  اجلوانب  على  خاللها  من  ال�سوء  ي�سلط  التي 

. لفل�سطيني ا

الحتالل  حتت  الفل�سطيني  والفالح  البيئة  “معاناة  الكتاب  هذا  يتناول 

والدولية  الفل�سطينية  والقوانني  الت�رشيعات  اأبرز  وي�ستعر�ص  الإ�رشائيلي”، 

الف�سل  وجدار  الإ�رشائيلية،  امل�ستعمرات  وتاأثري  البيئة،  بحماية  اخلا�سة 

احلجارة،  مقالع  وانت�سار  النووي،  والتلوث  الإ�رشائيلية،  وامل�سانع  العن�رشي، 

و�رشقة الرتاب على البيئة الفل�سطينية، ل �سّيما على الزراعة وعلى عمل الفالح 

. لفل�سطيني ا

ا�ستنزاف  اإىل  توؤدي  ويومية  متعمدة  انتهاكات  اإىل  الفل�سطينية  البيئة  تتعر�ص 

ب�سكل  والق�ساء  البيئي  التوازن  فقدان  وبالتايل  وتلويثها،  الطبيعية  م�سادرها 

تدريجي على قطاع الزراعة من ِقبل الحتالل الإ�رشائيلي. ويتم ذلك على الرغم 

مما تن�ص عليه الت�رشيعات والقوانني التي حتظر القيام مبثل هذه الأعمال، ويف ظّل 

عدم حما�سبة “اإ�رشائيل”، وعدم اكرتاث املجتمع الدويل مبا تقوم به من اعتداءات.

املعاناة  فينقل  اإن�سانًا”،  “اأول�ست  �سل�سلة  كتب  نهج  على  الكتاب  هذا  وي�سري 

 موّثق، م�ستعينًا بالعديد من 
ّ
 منهجي

ّ
باأ�سلوب يخاطب العقل والقلب يف اإطار علمي

الق�س�ص وال�سور، لتقّرب اإىل القارئ ب�سكل اأو�سح ما يعانيه ال�سعب الفل�سطيني 

حتت الحتالل الإ�رشائيلي. 
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مقدمة

لقد �سكلت الأر�ص عب التاريخ وما زالت حمور امل�رشوع ال�سهيوين يف فل�سطني 

بداياته  ومنذ  امل�رشوع  هذا  ارتكز  حيث  واملتجددة،  املختلفة  ومظاهره  بتجلياته 

على ثالث اأدوات، وهي ال�سيطرة على الأر�ص والعمل وال�سوق. وما زالت هذه 

�سّد  املتوا�سلة  العدوانية  الإ�رشائيلية  لل�سيا�سة  الأ�سا�سية  املكونات  هي  الأدوات 

عملية  و�سكلت  كما  وال�سيا�سي،  والوطني  املادي  ووجوده  الفل�سطيني  ال�سعب 

الإ�رشائيلية  احلكومات  ل�سيا�سات  الأبرز  ال�سمة  الفل�سطينية  الأر�ص  على  ال�سيطرة 

ونكبات  هجرات  الراهنة،  اللحظة  حتى  عليها،  ويرتتب  ترتب  والتي  املتعاقبة، 

متتالية ومتوا�سله لل�سعب الفل�سطيني.

لقد عملت “اإ�رشائيل” ومنذ احتاللها لالأر�ص الفل�سطينية على تدمري وتقوي�ص 

البيئة  تتعر�ص  اإذ  للعي�ص،  اإىل مكان غري �سالح  الفل�سطيني وحتويلها  بيئة الإن�سان 
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من  ومتعمدة  يومية  انتهاكات  اإىل  واأ�سكالها،  عنا�رشها  مبختلف  الفل�سطينية، 

خالل ا�ستنزاٍف دائٍم مل�سادرها الطبيعية وتلويثها من قبل “اإ�رشائيل”. حيث يوغل 

الق�ساء  بهدف  الفل�سطينية  احلياة  اأوجه  جميع  م�سادرة  يف  الإ�رشائيلي  الحتالل 

على كّل مقومات العي�ص لل�سعب الفل�سطيني واإرغام الفل�سطينيني على الرحيل، 

عندما تنعدم اأ�سباب احلياة.

الأول  اليوم  منذ  لها  ُخطط  الفل�سطينية  للبيئة  املتعمد  التخريب  عملية  اإن 

لالحتالل الإ�رشائيلي. لكن تلك العملية ت�ساعفت وازدادت بعد انطالقة انتفا�سة 

“اإ�رشائيل”  م�سادرة  ت�سببت  حيث   ،2000 �سنة  �سبتمب  اأيلول/  نهاية  يف  الأق�سى 

الف�سل  لإقامة جدار  اأو  فوقها،  امل�ستعمرات  لإقامة  وجتريفها،  الزراعية  لالأرا�سي 

العن�رشي و�سّق الطرق اللتفافية، وقطع الأ�سجار، وال�سيطرة على امل�سادر الطبيعية 

ال�سائلة وال�سلبة  ال�سناعية  العادمة واملخلفات  املياه  وا�ستغاللها وا�ستنزافها، واإلقاء 

من امل�ستعمرات واملخلفات النووية، وتهريب النفايات ال�سامة ودفنها يف الأرا�سي 

الزراعية الفل�سطينية ب�سكل مدرو�ص ومتعّمد؛ بتو�ّسع ظاهرة الت�سّحر وعدم التوازن 

البيئي، والق�ساء على الزراعة، وتلوث املياه اجلوفية التي هي امل�سدر الأ�سا�سي للمياه 

الأمرا�ص  لنت�سار  عر�سة  الفل�سطينية  البيئة  اأ�سبحت  وبالتايل  الفل�سطينيني.  لدى 

والأوبئة ب�سكل اأكب؛ وهذا ي�سكل انتهاكًا �سارخًا ملعظم مواد ميثاق جنيف الذي 

رف�ست “اإ�رشائيل” تطبيقه يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
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يعاين الفل�سطينيون من اأزمة مياه خطرية، اإذ اإن ال�سيطرة الإ�رشائيلية على م�سادر املياه 

الآبار  امل�ستخرجة من  املياه  الفل�سطينية وقل�ص كميات  الآبار  اإىل جتفيف  اأدى  املنطقة  يف 

والينابيع الفل�سطينية. 

وطبقًا  الغربية.  ال�سفة  يف  الطبيعية  املياه  مب�سادر  املناطق  اأغنى  من  الأردن  غور  يعد 

للقانون الدويل، فاإن م�سادر املياه يف املنطقة م�سرتكة بني الفل�سطينيني والإ�رشائيليني. لكن 

املياه  “اإ�رشائيل” على غالبيتها، وهي تخ�س�ص معظم  �سيطرت  فقد  الرغم من هذا،  على 

امل�ستخرجة منها لال�ستعمال احل�رشي من قبل امل�ستوطنني يف املنطقة، متجاهلة احتياجات 

ال�سكان الفل�سطينيني والنق�ص املتزايد للمياه يف باقي مناطق ال�سفة الغربية.

ال�سيطرة  الإن�سان يف الأرا�سي املحتلة، غور الأردن،  الإ�رشائيلي حلقوق  املعلومات  بت�سيلم - مركز  	×
http://www.btselem.org/arabic/jordan_valley/water :على م�سادر املياه، 2011/5/18، انظر

×	من اليمني: حطام عني العوجا اليوم، ت�سوير: اإيال هراأبيني، بت�سيلم، 2011/3/23. 
من الي�سار: عني العوجا باأيام اأف�سل يف املا�سي. ت�سوير: اأيتمار جرنبج.
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ريعـات والقـوانـيـن الفـل�سـطيـنيـة والـدوليـة  اأوالً: الت�ـس

               اخلا�سة بحماية البيئة

�سهدت اأرا�سي ال�سفة الغربية وقطاع غزة انتهاكات كبرية على بيئتها مبختلف 

مكوناتها من قبل “اإ�رشائيل”، وبات تاأثري تلك العتداءات وا�سحًا على الإن�سان 

الإ�رشائيلية  النتهاكات  اأبرز  ومن  البيئة.  هذه  اإطار  يف  يعي�ص  الذي  الفل�سطيني، 

الأ�سجار،  واقتالع  الغابات  وتدمري  الأرا�سي،  م�سادرة  البيئية،  الإن�سان  حلقوق 

ال�سناعية  العادمة واملخلفات  املياه  الناجت عن  املائية، والتلوث  وا�ستنزاف امل�سادر 

الغربية  ال�سفة  حدود  داخل  بدفنها  “اإ�رشائيل”  تقوم  التي  الإ�رشائيلية،  ال�سلبة 

وقطاع غزة، مما ي�سكل انتهاكًا �سارخًا للبوتوكول الأول الإ�سايف اإىل اتفاقيات 

 ،1977 �سنة   Protocol Additional to the Geneva Conventions 1 جنيف 

الذي ورد يف املادة 55 منه:
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من  الطبيعية  البيئة  حماية  القتال  اأثناء  ُتراعى   .1“

الأ�رشار البالغة وا�سعة النت�سار وطويلة الأمد. 

وتت�سمن هذه احلماية حظر ا�ستخدام اأ�ساليب 

اأو و�سائل القتال التي يق�سد بها اأو يتوقع منها 

اأن ت�سبب مثل هذه الأ�رشار بالبيئة الطبيعية 

ومن ثم ت�رش ب�سحة اأو بقاء ال�سكان.

2. حتظر هجمات الردع التي ت�سن �سّد البيئة 

 .”1
الطبيعية

لالأمم العامة  قرار اجلمعية  اإىل  بالإ�سافة 

رقم   General Assembly of the United Nations (GA) املتحدة 

:
2
209/55، والتي اأكدت فيه اجلمعية العامة اأنَّها

“2. تعيد تاأكيد احلقوق غري القابلة للت�رشف لل�سعب الفل�سطيني و�سكان اجلولن ال�سوري 

املحتل يف مواردهم الطبيعية، مبا فيها الأر�ص واملياه؛

يف  الطبيعية  املوارد  ا�ستغالل  عدم  بالحتالل،  القائمة  ال�سلطة  اإ�رشائيل،  اإىل  تطلب   .3

الأر�ص الفل�سطينية املحتلة، مبا فيها القد�ص، ويف اجلولن ال�سوري املحتل، اأو الت�سبب 

يف �سياعها اأو ا�ستنفادها اأو تعري�سها للخطر؛

4. تعرتف بحق ال�سعب الفل�سطيني يف املطالبة بال�سرتداد اأو بالتعوي�ص نتيجة ل�ستغالل 

موارده الطبيعية اأو �سياعها اأو ا�ستنفادها اأو تعري�سها للخطر؛ وتعرب عن الأمل يف 

الفل�سطيني  اجلانبني  بني  النهائي  الو�سع  مفاو�سات  اإطار  يف  امل�ساألة  هذه  تعالج  اأن 

والإ�رشائيلي”.

تن�ص املادة 55 من البوتوكول الأول 

الإ�سايف اإىل اتفاقيات جنيف: “1. تراعى 

من  الطبيعية  البيئة  حماية  القتال  اأثناء 

وطويلة  النت�سار  وا�سعة  البالغة  الأ�رشار 

حظر  احلماية  هذه  وتت�سمن  الأمد. 

التي  القتال  و�سائل  اأو  اأ�ساليب  ا�ستخدام 

مثل  ت�سبب  اأن  منها  يتوقع  اأو  بها  يق�سد 

هذه الأ�رشار بالبيئة الطبيعية ومن ثم ت�رش 

ب�سحة اأو بقاء ال�سكان”.
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وب�سكٍل عام، تت�سمن حقوق الإن�سان البيئية املبادئ الأ�سا�سية التالية:

دون  احلالية،  لالأجيال  وال�سالمة  ال�سحة  ت�سمن  ومالئمة  اآمنة  بيئة  يف  احلق   •
النتقا�ص من حقوق الأجيال امل�ستقبلية. ويت�سمن ذلك احلق يف التخل�ص من 

التلوث والتدهور البيئي، واأّي ن�ساطات توؤثر �سلبًا على احلياة وال�سحة العامة 

وم�ستوى املعي�سة والرفاه.

احلق يف ا�ستدامة ا�ستخدام املوارد الطبيعية، من خالل حتقيق العدالة وامل�ساواة   •
واأي�سًا  املقبلة،  الأجيال  حقوق  من  النتقا�ص  عدم  وكذلك  املواطنني،  جلميع 

.
3
عدم تعري�ص املكونات الطبيعية لال�ستنزاف والتدهور والتلوث

كما ن�ست املادة 33 من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني على اأن: “البيئة املتوازنة 

النظيفة حّق من حقوق الإن�سان واحلفاظ على البيئة الفل�سطينية وحمايتها من اأجل 

. ون�ست املادة 15 من م�سـروع امل�سـودة 
اأجيال احلا�رش وامل�ستقبل م�سوؤولية وطنية”4

هدف  النظيفة  املتوازنة  “البيئة  اأن:  على  فل�سطني  دولة  لد�ستور  “املنقحة”  الثالثة 

ت�سعى الدولة لتحقيقه، واحلفاظ على البيئة الفل�سطينية م�سوؤولية الدولة واملجتمع، 

. ون�ست املادة اخلام�سة من قانون رقم 7 
ويقع الإخالل بها حتت طائلة القانون”5

ل�سنة 1999 ب�ساأن البيئة، على اأن هذا القانون يكفل:

حّق كّل اإن�سان بالعي�ص يف بيئة �سليمة ونظيفة والتمتع باأكب قدر ممكن من  اأ. 

ال�سحة العامة والرفاه.

تراثه  على  واحلفاظ  القت�سادية،  وموارده  الطبيعية  الوطن  ثروات  حماية  ب. 

يحتمل ظهورها، عاجاًل  اآثار جانبية  اأو  اأ�رشار  دون  واحل�ساري  التاريخي 

اأو اآجاًل، نتيجة الن�ساطات ال�سناعية اأو الزراعية اأو العمرانية املختلفة على 

والرثوات  والرتبة  واملاء  كالهواء  الأ�سا�سية؛  البيئية  والنظم  احلياة  نوعيات 

.
6
البحرية واحليوانية والنباتية
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عب  اخلطرة  النفايات  “مرور  نف�سه  القانون  من  13/ب  املادة  حظرت  كما 

بت�رشيح  اإل  اخلال�سة  القت�سادية  املناطق  اأو  الإقليمية  املياه  اأو  الفل�سطينية  الأرا�سي 

. وحظرت املادة 23 من القانون نف�سه على: “اإلقاء اأو معاجلة اأو 
خا�ص من الوزارة”7

حرق القمامة واملخلفات ال�سلبة اإل يف الأماكن املخ�س�سة لذلك، ووفقًا لل�رشوط 

.
املحددة من قبل الوزارة مبا يكفل حماية البيئة”8

وهناك بع�ص البنود الواردة يف عدد من التفاقيات واملعاهدات الدولية اخلا�سة 

باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  يف   12 املادة  منها:  عليها،  واحلفاظ  البيئة  بحماية 

 The International Covenant on Economic, القت�سادية والجتماعية والثقافية

Social and Cultural Rights (ICESCR): “تقر الدول الأطراف يف هذا العهد 

يكن  والعقلية  اجل�سمية  ال�سحة  من  م�ستوى  باأعلى  التمتع  يف  اإن�سان  كّل  بحق 

، ومن املعلوم اأن التمتع باأعلى م�ستوى من ال�سحة اجل�سمية والعقلية ل يتم 
بلوغه”9

اإل يف البيئة النظيفة. وتن�ص املادة 38 من امليثاق العربي حلقوق الإن�سان على اأنَّ لكل 

“تقر الدول الأطراف بحق  1/39 منه:  بيئة �سليمة”، ويف املادة  “احلق يف  �سخ�ص 

كّل فرد يف املجتمع بالتمتع باأعلى م�ستوى من ال�سحة البدنية”، ويف املادة 2/39/و: 

. كما ن�ست املادة 11 
“مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفري الت�رشيف ال�سحي”10

البيئة  “احلق يف  Protocol of San Salvador على  �سلفادور  �سان  بروتوكول  من 

�سحية”، واملادة 1/11 من البوتوكول نف�سه ن�ست على اأن: “لكل �سخ�ص احلق يف 

 .
العي�ص يف بيئة �سحية واحل�سول على اخلدمات العامة الأ�سا�سية”11

هذا بالإ�سافة اإىل مبادئ متفق عليها بني الطرفني الإ�رشائيلي والفل�سطيني وهي 

متعلقة باحلفاظ على �سالمة البيئة، ومنها امللحق الثالث من اإعالن املبادئ املوقع بني 

منظمة التحرير الفل�سطينية و“اإ�رشائيل” �سنة 1993، على قيام الطرفني بتاأ�سي�ص جلنة 
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متابعة اإ�رشائيلية - فل�سطينية للتعاون القت�سادي، يكون من �سمن اأولوياتها الرتكيز 

و/اأو  م�سرتكة  اإجراءات  اتخاذ  على  تن�ص  بحني  البيئة،  حلماية  “خطة  اإعداد  على 

.
تن�سيقية يف هذا املجال”12

لالتفاقية  الثالث  امللحق  املدنية،  بال�سوؤون  املتعلق  البوتوكول  وين�ص 

كال  “على  يلي:  ما  على   ،1995 �سنة  املوقعة  للمرحلة  الفل�سطينية   - الإ�رشائيلية 

الطرفني تبني وتطبيق و�سمان التقيد باملعايري املعرتف بها دوليًا والتي تتعلق بالآتي.. 

املتفق  ال�سلبة وال�سائلة، والطرق والو�سائل  النفايات  م�ستويات مقبولة من معاجلة 

ونقلها...  معها  والتعامل  وا�ستخدامها  النفايات،  هذه  من  التخل�ص  ب�ساأن  عليها 

احل�رشية  واملبيدات  اجلرذان،  مبيدات  فيها  )مبا  اخلطرة  واملواد  النفايات  وتخزين 

.
ومبيدات الأع�ساب(”13

اجلانبان  اتفق  املدنية،  بال�سوؤون  املتعلق  البوتوكول  من   40 املادة  ومبوجب 

التفاهم املتبادل وامل�سوؤولية  اأ�سا�ص من  التعاون، على  الإ�رشائيلي والفل�سطيني على 

الفقرات  باملياه وال�رشف ال�سحي. وقد ن�ست  املتعلقة  امل�سرتكة، يف كافة امل�سائل 

من 21–24 من املادة 40 من البوتوكول املذكور، على اأنه يتوجب على كّل جانب 

اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة حلماية م�سادر املياه واأنظمة ال�رشف ال�سحي، يف 

املناطق التي تقع حتت �سيطرته، واحليلولة دون تلوث اأو ت�سمم م�سادر املياه واأنظمة 

.
14

ال�رشف ال�سحي، مبا يف تلك اخلا�سة باجلانب الآخر

اإنَّ تدهور البيئة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة جراء ما تتعر�ص له من انتهاكات 

وبالتايل  كرية،  حياة  العي�ص  يف  الفل�سطيني  الإن�سان  حّق  على  اأثرت  اإ�رشائيلية 

انتهكت حقوق الإن�سان التي حفظتها جميع املواثيق والتفاقيات الدولية، والتي 

ذكرنا بع�سها �سابقًا.
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ثانياً: امل�سـتعمـرات االإ�سـرائـيليـة وتـاأثيـرهـا علـى البيئـة 

  الفل�سطينية

ت�سعى “اإ�رشائيل” منذ اإن�ساء كيانها اإىل فر�ص احلقائق على الأر�ص، اإذ تنعك�ص 

�سيا�ساتها وخمططاتها ال�ستيطانية يف ال�سفة الغربية على كّل من الأر�ص واملواطن 

�سنة  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  لأرا�سي  احتاللها  ومنذ  اإنها  حيث  الفل�سطيني، 

1967، عززت من �سيطرتها عليها من خالل التطبيق العملي للخطة ال�سرتاتيجية 

الإ�رشائيلية لفر�ص �سيا�سة الأمر الواقع عب بناء امل�ستعمرات ال�سهيونية على م�ساحات 

وا�سعة من الأرا�سي الفل�سطينية، يف انتهاك وا�سح للمادة 6/49 من اتفاقية جنيف 

الرابعة التي تن�ص على اأنه: “ل يجوز لدولة الحتالل اأن ترّحل اأو تنقل جزءاً من 

.
�سكانها املدنيني اإىل الأرا�سي التي حتتلها”15
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تعدُّ امل�ستعمرات الإ�رشائيلية من اأبرز مظاهر الت�سويه للبيئة الفل�سطينية، اإذ اإنها 

عنا�رش  جميع  لتم�ص  اعتداءاتها  ت  وتعدَّ الطبيعية،  واملوارد  الأر�ص  على  ت�سيطر 

ل  وحوَّ الفل�سطينيني،  مياه  الإ�رشائيلي  الحتالل  ا�ستنزف  فقد  الفل�سطينية.  البيئة 

ال�سلبة  والنفايات  العادمة  املياه  بتحويل  فقاموا  لنفاياتهم؛  مكبات  اإىل  اأرا�سيهم 

غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  اأرا�سي  اإىل  الإ�رشائيلية  وامل�سانع  امل�ستعمرات  من 

وبالتايل مّت تلويث املياه ب�سكل عام يف هذه املناطق. هذا، بالإ�سافة اإىل اقتالعهم 

امل�ساحات  زيادة  وبالتايل  اللتفافية،  الطرق  واإن�ساء  امل�ستعمرات  لبناء  الأ�سجار 

الإ�رشائيلية وتاأثريها على  امل�سانع  انبعاث دخان  الهواء جراء  املت�سحرة، وتلويث 

العي�ص يف  من  الفل�سطينيني  �سببًا حلرمان  امل�ستعمرات  اأ�سبحت  وبذلك  ال�سحة. 

�سليمة �سحية. بيئة 

خالل  ملحوظًا  تو�سعًا  ال�ستيطانية  والبوؤر  الإ�رشائيلية  امل�ستعمرات  �سهدت 

القد�ص   - التطبيقية  الأبحاث  معهد  اأجراها  حتليلية  درا�سة  ففي   ،2012 �سنة 

نف�سها،  ال�سنة  من  اأغ�سط�ص  اآب/  �سهر  وحتى   2012 �سنة  بداية  منذ  اأنه  )اأريج(، 

ومن اأ�سل 199 م�ستعمرة اإ�رشائيلية قائمة على اأرا�سي ال�سفة الغربية، وهو العدد 

يف  تو�سع  اأعمال  “اإ�رشائيل”  نفذت  ال�سفة،  يف  الإ�رشائيلية  للم�ستعمرات  الكلي 

76% من العدد الكلي للم�ستعمرات الإ�رشائيلية يف  151 م�ستعمرة، اأي ما ن�سبته 

متنقلة(  )منازل  وكرفانات  بنايات  واإ�سافة  بناء  التو�سع  و�سمل  الغربية.  ال�سفة 

اإ�سافتها  متت  التي  والكرفانات  البنايات  عدد  التايل  اجلدول  ويو�سح  جديدة. 

:
16

للم�ستعمرات الإ�رشائيلية يف ال�سفة الغربية خالل تلك الفرتة
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جدول (1): البنايات والكرفانات التي متت اإ�صافتها للم�صتعمرات االإ�رسائيلية يف 

ال�صفة الغربية منذ كانون الثاين/ يناير 2012 وحتى اآب/ اأغ�صط�س 2012

عدد امل�صتعمرات االإ�رسائيلية التي �صهدت تو�صعاً يف ال�صفة الغربيةعدد الكرفاناتعدد البناياتاملحافظة

1175115بيت حلم
4013022اخلليل
30435جنني
358116اأريحا

19810525القد�س
4510911نابل�س
1605214قلقيلية
19121821رام اهلل
1885315�صلفيت
303طوبا�س
11124طولكرم

1,018854151املجموع

الإ�رشائيلية  امل�ستعمرات  اإحدى 

يف رام اهلل.

× مركز اأبحاث الأرا�سي.
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مواقع امل�صتعمرات االإ�رسائيلية يف ال�صفة الغربية

امل�سدر: معهد الأبحاث التطبيقية - القد�ص )اأريج(، انظر: 

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2286



21

الواقع، حيث  الأمر  �سيا�سة  “اإ�رشائيل” م�ستمرة يف فر�ص  اأن  �سبق  ون�ستنتج مما 

تقوم بتنفيذ خمططاتها ال�ستيطانية من م�سادرة لأرا�سي الفل�سطينيني وبناء وتو�سيع 

للم�ستعمرات الإ�رشائيلية املوجودة يف ال�سفة الغربية و�رشقي القد�ص، وتغيري املعامل 

املوجودة على الأر�ص. وفيما يلي بع�ص مظاهر ت�سويه امل�ستعمرات الإ�رشائيلية للبيئة 

الفل�سطينية وتاأثريها على الفالح الفل�سطيني:

1. ا�صتنزاف املياه الفل�صطينية:

فهي  الإ�رشائيلية،  ال�سرتاتيجية  من  مهمًا  موقعًا  الفل�سطينية  املياه  حتتل 

ت�رشيح  ويف  فل�سطني؛  يف  ال�سهيوين  امل�رشوع  جناح  ركائز  من  اأ�سا�سية  ركيزة 

اليهود يخو�سون مع  “اإن   :1955 David Ben-Gurion �سنة  جوريون  بن  لديفيد 

العرب معركة املياه وعلى نتائج هذه املعركة يتوقف م�سري اإ�رشائيل واإذا مل ننجح يف 

.
هذه املعركة فاإننا لن نكون يف فل�سطني”17

قواتها  احتالل  بعد  الع�سكرية،  الأوامر  من  عدداً  “اإ�رشائيل”  اأ�سدرت 

لأرا�سي ال�سفة الغربية وقطاع غزة يف اأعقاب حرب 1967، كان اأ�سهرها الأمر 

املياه واإدارتها خا�سعة  اأن كافة م�سادر  1967/92، والذي راأى  الع�سكري رقم 

ن�ّص  والذي   ،1967/8/19 يف   158 رقم  الأمر  وتاله  الع�سكري،  احلكم  ل�سلطة 

ول�سابط  ترخي�ص،  مائية جديدة دون  اإن�ساءات  اأّي  اإقامة  باتًا  منعًا  ينع  اأنه  على 

اإعطاء  دون  ترخي�ص  اأي  رف�ص  حّق  الإ�رشائيلية،  املحاكم  قبل  من  املعني  املياه، 

ن�ّص  والذي   ،1967 �سنة  ال�سادر   291 رقم  الأمر  اإىل  بالإ�سافة  هذا  الأ�سباب. 

على اأن جميع م�سادر املياه يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة اأ�سبحت ملكًا للدولة 

 .
181959 �سنة  الإ�رشائيلي  للقانون  وفقًا 
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�سّح املياه... ظاهرة معتادة يف غزة.

اأطفال غزة ينتظرون �سهاريج املياه.
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وقد نتج عن هذه الأوامر الع�سكرية ت�سويه لقطاع املياه يف فل�سطني، اإذ هي 

تخدم فقط خطط ال�ستيطان والتو�سع الإ�رشائيلي. كما مكنت تلك الأوامر من 

من  فقّيدت  املائية؛  فل�سطني  موارد  على  �سيطرتها  الإ�رشائيلية  القوات  اإحكام 

بحفر  و�سمحت  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الزراعية  الآبار  حفر  خاللها 

على  الآبار  من  �سل�سلة  الإ�رشائيلية، وحفر  امل�ستعمرات  داخل  الآبار  من  العديد 

طول خط الهدنة مع قطاع غزة ل�ستنفاذ املياه العذبة، والتقليل من املياه املن�سابة 

اإىل اخلزان اجلويف ال�ساحلي يف قطاع غزة. كذلك حفر �سل�سلة من الآبار على 

بالإ�سافة  الغربي.  احلو�ص  مياه  ل�ستنفاذ  الغربية  ال�سفة  مع  الهدنة  خط  طول 

اإىل وادي غزة، وتقييد  املتدفقة  ال�سدود حلجز مياه الأودية  بناء جمموعة من  اإىل 

على  امل�ستعمرات  من  العديد  واإقامة  الزراعية  الأرا�سي  ا�ست�سالح  عمليات 

مناطق اخلزان اجلويف؛ وهو ما اأدى اإىل تزايد ن�سبة الأمالح يف معظم اآبار املياه 

الإنتاج  انخفا�ص  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  اجلوفية 

.
19

الزراعي

اأن:  على   1/40 املادة  يف  تن�ص   Oslo Accord اأو�سلو  اتفاقية  اأنَّ  من  وبالرغم 

الغربية. و�سوف يجري  ال�سفة  املياه يف  الفل�سطينية يف  “اإ�رشائيل تعرتف باحلقوق 

ى يف اتفاق الو�سع النهائي  التفاو�ص ب�ساأنها يف مفاو�سات الو�سع النهائي، وُت�سوَّ

، اإل اأنَّ التق�سيم غري املن�سف ملوارد املياه اجلوفية ظّل 
املتعلق ب�ستى املوارد املائية”20

قائمًا، بحيث ت�ستاأثر “اإ�رشائيل” على نحو 80% منها، ول ينال الفل�سطينيون �سوى 

لي�ست �سوى مورداً واحداً من عدة موارد  املياه اجلوفية هي  باأن  العلم  20%. مع 

مائية متاحة لـ“اإ�رشائيل” كبحرية طبية ونهر الأردن،...اإلخ، اأما الفل�سطنيون فهي 

.
21

متثل م�سدر املياه الوحيد بالن�سبة اإليهم
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البيتية  لال�ستعمالت  اليوم  يف  الواحد  لل�سخ�ص  املياه  ا�ستهالك  معدل  ي�سل 

اإىل حوايل  الغربية  ال�سفة  الرئي�سية يف  املياه  املرتبطة ب�سبكة  البلدات  والبلدية يف 

ولغاية  املدن  يف  لرتاً   242 بني  ما  “اإ�رشائيل”  يف  املعدل  يرتاوح  بينما  لرتاً،   73

يح�سل  عّما  ال�سعف  ون�سف  اأ�سعاف  ثالثة  اأي  املحلية،  املجال�ص  لرتاً يف   211

النائية  الفل�سطينية  التجمعات  بع�ص  ا�ستخدام  معدل  وي�سل   .
22

الفل�سطيني عليه 

تعّرفها منظمة  اإىل ع�رشين لرتاً فقط يوميًا، وهي كمية  املياه  املربوطة ب�سبكة  غري 

مثل  املنكوبة  املناطق  يف  ق�سرية”  ملدة  “للبقاء  كافية  اأنها  على  العاملية  ال�سحة 

الأدنى  احلّد  العاملية  ال�سحة  منظمة  وتعّد  اأر�سية.  هزة  بعد  هايتي  اأو  دارفور 

.
23

اليوم الواحد املياه مئة لرت يف  الفرد من  لن�سيب 

نتج عن �سيا�سة “اإ�رشائيل” يف ا�ستنزاف املياه الفل�سطينية، توزيعًا غري عادل للمياه 

 ،
3
اجلوفية. اإذ تقدر كمية املياه اجلوفية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة بـ 734 مليون م

ح�سب ما ورد يف اتفاقيات اأو�سلو، كان ن�سيب الفل�سطينيني يف ال�سفة والقطاع 

 3
م مليون  و108  الغربية  لل�سفة   

3
م مليون   127.4( فقط   

3
م مليون   235.4 منها: 

 .
24

احتياجاتهم لتلبية  وم�ستعمراتها  “اإ�رشائيل”  اإىل  الباقي  ويذهب  غزة(،  لقطاع 

الغربية وقطاع غزة ح�سب  ال�سفة  املياه يف  ا�ستهالك  التايل يحدد كمية  واجلدول 

اتفاقيات اأو�سلو:

جدول (2): كمية ا�صتهالك املياه يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة ح�صب اتفاقيات اأو�صلو

كمية املياه )مليون مرت مكعب(املنطقة

127.4ال�صفة الغربية

108قطاع غزة

235.4املجموع



25

ال�سفة  يف  الفل�سطيني  اجلويف  اخلزان  يف  املياه  كميات  يحدد  التايل  واجلدول 

الغربية وقطاع غزة ون�سبة ح�سة الفل�سطينيني والإ�رشائيليني منها، ح�سب ما اأوردته 

اتفاقية اأو�سلو الثانية املوقعة يف 1995/9/28:

جدول (3): كميات املياه يف اخلزان اجلويف الفل�صطيني ون�صبة ح�صة الفل�صطينيني 

واالإ�رسائيليني منه ح�صب ما اأوردته اتفاقية اأو�صلو الثانية

ح�صة االإ�رسائيليون 
من املياه 27%

ح�صة الفل�صطينيون 
من املياه 26%

كمية املياه 
)مليون مرت مكعب(25

املنطقة

%42.6 %57.4 172 اأحوا�ص ال�سفة الغربية - احلو�ص ال�رشقي

%71 %29 145 اأحوا�ص ال�سفة الغربية - احلو�ص ال�سمايل ال�رشقي

%94 %6 362 اأحوا�ص ال�سفة الغربية - احلو�ص الغربي

679 ال�صفة الغربية

55 قطاع غزة

734 املجموع

اجلهاز  اإح�سائية  غزة، ح�سب  وقطاع  الغربية  ال�سفة  ال�سكان يف  ر عدد  يقدَّ

حوايل  فرداً؛  مليون   4.4 بحوايل   2012 ل�سنة  الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي 

على  تعديل  اأي  يح�سل  ومل   ،
28

القطاع يف  مليون  و1.7  ال�سفة  يف  مليون   2.7

ال�سكان  عدد  ازدياد  من  فبالرغم  اأو�سلو.  اتفاقيات  يف  ح�سل  الذي  التق�سيم 

نف�سها. هي  املمنوحة  املياه  معدلت  بقيت  الفل�سطينيني، 

وحت�سل اأرا�سي ال�سفة والقطاع ح�سب معطيات �سلطة املياه الفل�سطينية ل�سنة 

96 مليون مرت مكعب من املياه، وكان من املفرت�ص اأن حت�سل على  2010 على 

200 مليون مرت مكعب من املياه يف حلول �سنة 2000، وذلك ب�سبب الزيادة ال�سكانية 

وتغري املناخ وحفر “اإ�رشائيل” لآبار اأقل انخفا�سًا من الآبار الفل�سطينية ل�رشقة املياه، 

.
29

وذلك بح�سب ت�رشيحات الدكتور �سداد العتيلي، رئي�ص �سلطة املياه الفل�سطينية
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اأبو فايز من �سكان خميم ال�ساطئ ال�سمايل غرب مدينة غزة، تلوث املياه التي  ي�ستكي 

الآدمي.  لال�ستعمال  ت�سلح  ل  اأنها  موؤكداً  ملوحتها؛  ن�سبة  وارتفاع  منزله،  اإىل  ت�سل 

فايز: اإن “املياه ماحلة جداً، كاأنها تاأتي من البحر املجاور لنا، اإ�سافة اإىل تلوثها  اأبو  وقال 

املياه  ون�سرتي  فقط،  التنظيف  واأعمال  للغ�سيل  املياه  “ن�ستخدم  واأ�ساف:  بالأو�ساخ”. 

العذبة لل�رشب”، م�سرياً اإىل اأن �سعره اأ�سيب بالتق�سف، كما اأ�سيب باحل�سا�سية يف عينيه؛ 

املخلالت  ل�سناعة  ت�سلنا  التي  املياه  “ت�سلح  قائاًل:  وتابع  املاحلة.  باملياه  ا�ستحمامه  جّراء 

والطرا�سي”.

موقع اللجنة ال�سعبية ملواجهة احل�سار، 2010/7/15، انظر: 	×
http://www.freegaza.ps/ar/more.php?view=79YOcy0nNs3Du69tjVnyyumIu1jfxPKN
uunzXkRpKQNzJpp8TTTG
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تعمد  الذي  الحتالل،  ممار�سات  هي  غزة،  يف  املياه  اأزمة  اأ�سباب  اأهم  من  اإنَّ 

لتفاقمها، خا�سة واأن �سلطات الحتالل قامت  اأدى  ل�سنوات طويلة ما  تهمي�سها 

الغربية،  ال�سفة  من  املياه  ملنع و�سول  ال�رشقية  ال�سمالية  املناطق  ال�سدود يف  باإن�ساء 

حفر  عب  املياه  ا�ستنزاف  اىل  اإ�سافة  غزة.  لقطاع  القادمة  اجلوفية  املياه  واعرتا�ص 

اآبار ذات قدرة عالية جلذب املياه وحجز مياه الوديان داخل اخلط الأخ�رش، خا�سة 

وادي غزة الذي يلعب دوراً يف زيادة الر�سيد اجلويف. كما حفر الحتالل اأكرث من 

24 بئراً يف امل�ستعمرات التي كانت حتا�رش القطاع ل�ستنزاف ماليني الأمتار املكعبة 

.
30

من املياه

من  امل�ستخرجة  املياه  كمية  وحتديد  ر�سد  يف  الإ�رشائيلية  ال�سلطات  وا�ستمرت 

بحفر  للفل�سطينيني  ُي�سمح  اأن  دون  الغربية،  ال�سفة  الفل�سطينية يف  والينابيع  الآبار 

اإعادة تاأهيل الآبار املوجودة دون احل�سول على ت�رشيح م�سبق من  اأو  اآبار جديدة 

ال�سلطات الإ�رشائيلية. ومثل هذا الت�رشيح نادراً ما ُينْح، واإن ُمِنح فيكون ب�رشوط 

معقدة ومكلفة.

واأ�سار الدكتور �سداد العتيلي اإىل اأن 9 اآلف م�ستوطن )يف منطقة البحر امليت( 

.
31

ي�ستخدمون ثلث ما هو متاح لـ 2,5 مليون فل�سطيني يف ال�سفة الغربية

اأما وزير الأ�سغال العامة والإ�سكان يف احلكومة الفل�سطينية برام اهلل حممد ا�ستيه 

فاأكد يف �سباط/ فباير 2011، اأن “اإ�رشائيل ت�رشق حوايل 600 مليون مرت مكعب �سنويًا 

من املوازنة املائية لل�سفة الغربية والتي تقدر بـ 800 مليون مرت مكعب �سنويًا”32.

ت�سيطر  “اإ�رشائيل”  فاإن   ،2009/4/20 الدويل يف  البنك  لتقرير �سادر عن  ووفقًا 

ال�سفة  يف  الفل�سطيني  ي�ستطيع  ما  اأ�سعاف  اأربعة  على  وحت�سل  املياه  منابع  على 
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يواجهون  الفل�سطينيني  اأن  نف�سه،  التقرير  اأكد  املياه. كما  عليه من  وغزة احل�سول 

�سحًا خطرياً يف املياه ب�سبب الإدارة ال�سيئة من جانبهم والتحديات التي تفر�سها 

.
33

“اإ�رشائيل” عليهم

ومن اجلدير بالذكر، اأنَّ رئي�ص الوفد الإ�رشائيلي يف اللجنة العليا امل�سرتكة ملو�سوع 

اإمكانية  لي�ست هناك  اأنه   2008 �سنة  Meir Ben Meir، �رّشح  املياه مائري بن مائري 

حل�سول الفل�سطينيني على كميات اإ�سافية من املياه وفق ما ن�ست عليه التفاقيات. 

وطالب اجلانب الفل�سطيني بالتفكري اجلدي بالبحث عن م�سادر مياه اأخرى مثل 

.
العتماد على حتلية مياه البحر اأو ا�سترياد املياه من “اإ�رشائيل”34

وبالإ�سافة اإىل التوزيع غري العادل للمياه بني الفل�سطينيني والإ�رشائيليني، و�رشقة 

من  لعدد  مياه  �سبكات  وجود  عدم  م�سكلة  تبز  الفل�سطينية،  للمياه  “اإ�رشائيل” 

التجمعات ال�سكانية الفل�سطينية؛ فمثاًل، ترف�ص “اإ�رشائيل” ربط م�ساكن الفل�سطينيني 

املياه  الآلف منهم �رشاء  يتوجب على ع�رشات  لذلك  املياه،  ب�سبكة  املنطقة ج  يف 

ب�سكل دائم، كما اأن ذلك ي�سطرهم يف ال�سيف اإىل �رشاء املياه باأ�سعار تبلغ اأ�سعاف 

.
35

الأ�سعار التي يدفعها “جريانهم” من امل�ستوطنني الإ�رشائيليني

املركزي  اجلهاز  بها  قام  التي  الغربية،  ال�سفة  يف  املياه  اإح�ساءات  وت�سري 

2010، اإىل اأن عدد التجمعات ال�سكانية الفل�سطينية التي ل يوجد  لالإح�ساء �سنة 

هذه  يف  املواطنون  يقوم  لذلك  �سكانية.  جتمعات   109 هو  مياه  �سبكات  فيها 

اآبار جمع  عالية، وعلى حفر  باأ�سعار  املياه  �رشاء �سهاريج  بالعتماد على  املناطق 

مياه الأمطار كم�سادر بديلة، مما ي�سبب الكثري من املعاناة لهم. ولعل من اأغرب 

الإجراءات التي تقوم بها “اإ�رشائيل”، اأنها يف الوقت الذي تقوم فيه ب�سحب املياه 

من اأرا�سي الفل�سطينيني وت�ستنزف مياههم اجلوفية لتزود بها مدنها، تعود وتبيع 
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الفائ�ص منها لهم، حيث بلغت كمية املياه امل�سرتاة �سنة 2011 من �رشكة ميكروت 

Israel National Water Company-Mekorot حوايل 56.9 مليون مرت مكعب 

يف ال�سفة الغربية )با�ستثناء ذلك اجلزء من حمافظة القد�ص الذي �سمته “اإ�رشائيل” 

.
36

بعد احتاللها لل�سفة الغربية �سنة 1967(

اإنَّ هذه املعاناة التي يتعر�ص لها ال�سعب الفل�سطيني مر�سحة لالزدياد مع زيادة 

حاجات الفل�سطينيني للمياه يف امل�ستقبل ب�سبب زيادة عدد ال�سكان.

اليهود ا�ستولوا على ع�رشات الينابيع الطبيعية يف ال�سفة الغربية املحتلة ليمنعوا اأو يقيدوا و�سول 

الفل�سطينيني اإىل م�سادر املياه.

واأ�ساف اإن امل�ستوطنني حولوا ع�رشات الينابيع اإىل مواقع �سياحية وا�ستخدم بع�سها لل�سباحة.

وو�سعوا  �سياحية  كمواقع  ينبوعًا   40 امل�ستوطنون  “طور  اأوت�سا:  يف  الباحثني  اأحد  وقال 

طاولت ومقاعد للتنزه واعطوها اأ�سماء عبية... اإنه يوفر وظائف وايرادات للم�ستوطنات وهو 

�سبيل للرتويج للم�ستوطنات والإعالن عنها كمكان للمتعة”.

Ø	United Nations office for the Coordination of Humanitarian Affairs - occupied Palestinian 

territory (OCHA-oPt), Special Focus, “How dispossession Happens, The Humanitarian 

impact of The Takeover of Palestinian Water Springs by israeli Settlers,“ March 2012, 

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_springs_report_march_2012_english.pdf

لتن�سيق  املتحدة  الأمم  ملكتب  تقرير  ذكر 

الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الإن�سانية  ال�سوؤون 

 United Nations office )اأوت�سا(  املحتلة 

 for the Coordination of Humanitarian

 Affairs - occupied Palestinian territory

(OCHA-oPt) يف �سنة 2012، اأن امل�ستوطنني 
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وفيما يلي جدول يو�سح عدد التجمعات ال�سكانية وال�سكان الذين ل تتوفر لهم 

�سبكة مياه يف ال�سفة الغربية ل�سنة 2010:

جدول (4): عدد التجمعات ال�صكانية وعدد ال�صكان الذين ال تتوفر لهم �صبكة مياه 

يف ال�صفة الغربية ل�صنة 372010

ال�صكانالتجمعات ال�صكنيةاملحافظة

2849,053جنني

1113,367طوبا�س

21,258طولكرم

1938,897نابل�س

42,621قلقيلية

112�صلفيت

1811رام اهلل والبرية

212اأريحا واالأغوار

1727القد�س

00بيت حلم

4028,959اخلليل

109135,717ال�صفة الغربية
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واجلدول التايل يظهر كمية املياه امل�سرتاة من �رشكة ميكروت يف ال�سفة الغربية 

:
وقطاع غزة، ح�سب املحافظة وال�سنة خالل الفرتة 2006–382011

جدول (5): كمية املياه امل�صرتاة من �رسكة ميكروت يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، 

ح�صب املحافظة وال�صنة، 2006–2011 )باملليون مرت مكعب(

ال�صنة

املحافظة

200620072008200920102011

39.94547.952.755.452.7ال�صفة الغربية

44.64.84.74.94.2قطاع غزة

56.9*43.949.652.757.460.3املجموع

مالحظة: البيانات ل ت�سمل ذلك اجلزء من حمافظة القد�ص الذي �سمته “اإ�رشائيل” بعد احتالل ال�سفة الغربية 

�سنة 1967.

قبل  من  عليها  وامل�سيطر  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  �سمن  الواقعة  الآبار  من  امل�سخوخة  الكميات  ت�سمل   
*

ميكروت.

الغربية  ال�سفة  من  و�سطحية  جوفية  مياه  من  “اإ�رشائيل”  ت�ستنفذه  ما  اإن 

الذي  الأمر  اجلويف،  للخزان  واملغذية  الواردة  املياه  كمية  يفوق  غزة،  وقطاع 

التي يحتويها، وهو ما يهدد  املياه  جعل اخلزان اجلويف يعاين من عجز يف كمية 

احلياة احليوانية والنباتية، ويزيد من ملوحة الرتبة؛ هذا بالإ�سافة اإىل املعاناة التي 

من  املائي  العجز  اأن  كما  اليومية.  حياتهم  يف  الفل�سطينيون  ال�سكان  �سيواجهها 

من  �سيجعل  الذي  الأمر  اجلويف،  اخلزان  من�سوب  انخفا�ص  اإىل  يوؤدي  اأن  �ساأنه 

عملية ا�ستخراجها اأمراً �سعبًا، ويت�سبب يف كثري من الأحيان يف ن�سوب الآبار. 

قبل  من  املفلوحة  الزراعية  الأرا�سي  م�ساحة  خف�ص  اإىل  املياه  نق�ص  ويوؤدي 

الزراعية.  حما�سيلهم  على  املناف�سة  انخفا�ص  وبالتايل  الفل�سطينيني،  املزارعني 
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اأريحا هي الأقل مقارنة  فمثاًل، تعّد ن�سبة ا�ستغالل الأرا�سي الزراعية يف منطقة 

معدل  مقابل   %4.7 اأي  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  املحافظات  باقي  مع 

املنطقة،  يف  امل�ساحات  معظم  على  “اإ�رشائيل”  �سيطرة  اأنَّ  كما   .%25 متو�سطه 

التجمعات  ل�سالح  باملوارد  الغنية  املناطق  من  املياه  نقل  من  الفل�سطينيني  ينع 

 .
39

البعيدة الفل�سطينية 

التحكم  وا�ستمرارية  املياه  م�سادر  على  الإ�رشائيلية  ال�سيطرة  �سكلت  لقد 

البناء  خريطة  من  يالحظ  حيث  الأرا�سي،  م�سادرة  لعملية  املرتكزات  اأحد  بها 

املختلفة،  باأ�سكالها  الأرا�سي  وم�سادرات  العن�رشي  الف�سل  وجدار  ال�ستيطاين 

باأنها متت بالتوافق والتنا�سق مع �سيا�سة التحكم وال�سيطرة على املياه الفل�سطينية، 

الفقري  العمود  و�رشب  الفل�سطينيني،  حلياة  الرئي�سي  املرتكز  بتجفيف  اأي 

الفل�سطيني. لالقت�ساد 

اإنَّ هذا ال�ستنزاف الكبري للمياه الفل�سطينية من قبل “اإ�رشائيل”، وحتكمها باملوارد 

الفل�سطينيني.  املتاحة ل�ستهالك  املياه  نوعية  تراجع كبري يف  اإىل  اأدى  العذبة  املائية 

ففي غزة مثاًل، تراوحت ن�سبة الكلورايد من 250 ملم/لرت اإىل 2,000 ملم/لرت يف اأكرث 

 .
40

من 90% من مياه القطاع، علمًا باأن الن�سبة امل�سموح بها دوليًا هي 250 ملم/لرت

الأمر الذي يفاقم من الآثار ال�سلبية على ال�سحة العامة لالإن�سان الفل�سطيني، وعلى 

ا�ستدامة موارده الزراعية والطبيعية.

وقد حذر الدكتور �سداد العتيلي من تفاقم العط�ص يف ال�سفة الغربية، ومن و�سع 

مائي كارثي يف قطاع غزة؛ حيث اإن اأقل من 10% فقط من املياه يف القطاع �ساحلة 

 .
41

لل�رشب. واتهم “اإ�رشائيل” التي تتبجح باإدارة املياه بكفاءة بتبديدها
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الر�صا�س  وعملية  االأق�صى  انتفا�صة  خالل  املياه  يف  احلق  انتهاك 

الفرقان(: )معركة  امل�صبوب 

خالل العام الأول من انتفا�سة الأق�سى �سنة 2000، ا�ستطاعت “اإ�رشائيل” تدمري 

133 بئراً للمياه يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة؛ واإحلاق ال�رشر يف خطوط املياه يف 

 ،2011/6/9 وحتى  النتفا�سة  بداية  ومنذ   .
42

الفل�سطينية املحافظات  من  العديد 

.
43

دمرت 2,358 بئراً للمياه تدمرياً كليًا اأو جزئيًا

 Cast Lead امل�سبوب  الر�سا�ص  عملية  خالل  “اإ�رشائيل”  دمرت  كما 

لقطاع  التحتية  البنية  من  كبرياً  غزة، جزءاً  قطاع  (2008/12/27–2009/1/27( يف 

املياه، حيث قامت بتدمري اخلط الناقل بني اآبار املغراقة ومنطقة الن�سريات؛ مما اأدى 

اإىل حرمان حوايل 30 األف فل�سطيني من التزود باملياه. كما عمدت اإىل تدمري كلي 

لبئر “الإدارة” �رشق مدينة جباليا؛ وقد اأدى هذا الهجوم اإىل حرمان �سكان منطقة 

 .
44

25 األف مواطن �رشق جباليا من هذا امل�سدر املهم للمياه والذي يغذي حوايل 

وق�سفت “اإ�رشائيل” حمول كهرباء بئر ال�سيخ عجلني “بئر الأمن الوقائي”، ما اأدى 

الهوى والأبراج  األف مواطن من �سكان جنوب غرب تل   40 اإىل حرمان حوايل 

مياه  تدمري خط  ذلك  اإىل  ي�ساف  املياه.  اإمدادات  من  البئر  بهذا  املحيطة  ال�سكنية 

رئي�سي يزود �سكان مدينة غزة باملياه من اآبار متعددة يف املنطقة ال�سمالية للمدينة، 

والتي ت�سكل 40% من جمموع اإنتاج مدينة غزة للمياه، وبالتايل حرمان حوايل 200 

.
45

األف من �سكان مدينة غزة من مياه ال�رشب

انتهاء احلرب وفقًا  بعد  ال�سحي  املياه وال�رشف  لقطاع  الأولية  وتقدر اخل�سائر 

خ�سائر  ت�سمل  اأمريكي،  دولر  ماليني   6 بـ  ال�ساحل  بلديات  م�سلحة  لتقديرات 

الدمار الذي حلق باملرافق والبنية التحتية لقطاع املياه وال�رشف ال�سحي؛ حيث مّت 
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تدمري 11 بئراً ملياه ال�رشب، منها �سبعة اآبار ب�سورة كلية، والباقي تعر�ست للتدمري 

. ي�ساف اإىل ذلك دماراً كبرياً يف عدد من املن�ساآت املائية الإدارية و�سبكات 
46

اجلزئي

وخزانات املياه و�سبكات الري، حيث مّت جتريف 10,128 دومنًا من �سبكات الري، 

. ووفقًا لوزارة ال�سحة الفل�سطينية، ل تتوفر مياه ال�رشب خلم�ص 
47ً

وتدمري 717 بئرا

.
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املواطنني يف قطاع غزة، والتي يح�سلون عليها من خالل �رشائها

اأثناء العدوان،  من جانب اآخر، مل ي�سلم قطاع ال�رشف ال�سحي من الدمار يف 

الأمر الذي يعني مزيداً من التلوث للخزان اجلويف، وبالتايل ا�سطرار املواطنني اإىل 

ا�ستخدام مياه اأكرث تلوثًا يف منازلهم. وبالإ�سافة اإىل ذلك، ت�سبب تدمري �سبكات 

املياه وال�رشف ال�سحي يف تداخل مياه ال�رشف ال�سحي مع مياه ال�رشب يف عدد 

من املناطق يف قطاع غزة، وهو ما يعني حدوث تلوث كبري ملياه ال�رشب، والذي 

.
49

انعك�ص ب�سكلٍ خطري على �سحة املواطنني

2. املياه العادمة:

تقوم  وا�ستغاللها،  الفل�سطينية  للمياه  الهائل  الإ�رشائيلي  ال�ستنزاف  اإىل  اإ�سافة 

امل�ستعمرات الإ�رشائيلية بتحويل مياه ال�رشف ال�سحي اإىل الأودية الفل�سطينية، التي 

تعّد م�سدراً من م�سادر املياه ال�سطحية والتي تغذي اخلزان اجلويف الذي ُيعتمد عليه 

الفل�سطينية املجاورة؛ وبالتايل  يف ا�ستخراج مياه ال�رشب، واإىل الأرا�سي الزراعية 

تت�رشب هذه املياه من خالل الرتبة اإىل خزان املياه اجلويف وتلوثه، مما يوؤدي اإىل عدم 

�سالحية املياه لال�ستخدام الآدمي. بالإ�سافة اإىل اأنها توؤدي اإىل زيادة ملوحة الرتبة، 

النباتي، وانت�سار  الغطاء  التقليل من  اإىل  توؤدي  ثم  قابلة لالإنتاج، ومن  وت�سبح غري 

املزعجة،  الكريهة  الروائح  بيئية �سارة، مثل  اآثاراً  اأنها ترتك  الت�سحر. كما  ظاهرة 

وانت�سار الأوبئة، واحل�رشات.
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واخلريطة التالية تظهر جداول املياه العادمة املتدفقة من امل�ستعمرات الإ�رشائيلية 

:
50

يف ال�سفة الغربية

جداول املياه العادمة املتدفقة من امل�صتعمرات االإ�رسائيلية

مرتجمة عن الأ�سل.

امل�سدر: معهد الأبحاث التطبيقية )اأريج(.
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اإىل  والواقعة  ن�سمة،   3,800 حوايل  �سكانها  عدد  يبلغ  التي  بروقني،  بلدة  تعّد 

اجلنوب الغربي من حمافظة �سلفيت، مثاًل للمعاناة اليومية التي يعانيها الفل�سطينيون 

القريبة.  امل�ستعمرات  من  ال�سادرة  العادمة  املياه  ت�رشيب  عن  الناجتة  امللوثات  من 

فمخلفات م�ستعمرة اأريل Ariel، التي تعد من اأكب امل�ستعمرات الإ�رشائيلية املقامة 

على اأرا�سي ال�سفة الغربية، وم�ستعمرة بركان Barkan، التي ت�سم عدة م�سانع للزيوت 

بالبيئة(  �رشراً  ال�سناعات  اأكرث  من  تعّد  ال�سناعات  )وهذه  والر�سا�ص  والبال�ستيك 

.
51

وغريها من ال�سناعات، ت�سب يف اأرا�سي القرية من الناحية ال�رشقية وال�سمالية

ال�ستيطان  اأن�سطة  ر�سد  موقع  الفل�سطينية،  البيئة  على  حقيقي  تهديد  م�سدر  وبركان  ارائيل  م�ستوطنتي  اأريج،  	×

الإ�رشائيلي يف الأرا�سي الفل�سطينية POICA، 2009/12/1، انظر:

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2251

تغرق  الزراعية  بروقني  اأرا�سي 

امل�ستعمرات  جماري  �سيل  يف 

الإ�رشائيلية.

الإ�رشائيلية  بركان  م�ستعمرة 

اأرا�سي  يف  العادمة  مياهها  ت�سخ 

الفل�سطينية. بروقني  قرية 
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مّت ربطها  اأريل  البيوت واملن�ساآت يف م�ستعمرة  فاإن معظم  اإىل ذلك،  بالإ�سافة 

امل�ستعمرة  بيوت  من  العادمة  املياه  جمع  خاللها  من  يتم  �سحي،  �رشف  ب�سبكة 

املنطقتان غرب  البئر، حيث توجد  بباطن احلمام وواد  واإلقائها يف منطقة تعرف 

اأريل،  م�ستعمرة  عن  ال�سادرة  العادمة  املياه  تلك  تتجمع  اأن  وبعد  �سلفيت.  مدينة 

ت�سري لتلتقي بعدها يف الوديان و�سوًل لواد بروقني، ثم اأرا�سي كفر الديك اجلنوبية 

حيث تتجمع هناك ما تبقى من املياه العادمة. علمًا باأن املياه العادمة كلما �سارت 

م�سافة اأكرث كلما امت�ست الأر�ص جزءاً اأكب منها، وبالتايل يوؤدي ذلك اإىل:

مما  النريات،  ن�سبة  وتزايد  الأمالح  ن�سبة  زيادة  من خالل  اجلوفية،  املياه  تلوث   •
بعد  اإل  الزراعي،  ال�ستخدام  اأو حتى  الب�رشي  لال�ستخدام  يجعلها غري �ساحلة 

اإجراء عملية معاجلة ُمكلفة.

اإتالف العديد من الأرا�سي الزراعية، من خالل زيادة تركيز اأمالح ال�سوديوم   •
يف الرتبة التي تتعر�ص للمياه العادمة، ويوؤدي ذلك اإىل ان�سداد م�ساماتها وت�سبح 

غري قابلة للزراعة على مدار العام.

وبالتايل  النبات،  الأمونيا يف ع�سارة  ن�سبة  ارتفاع  النباتات، من خالل  ت�سمم   •
ت�سبح النباتات غري �ساحلة لال�ستهالك الب�رشي.

انت�سار الأمرا�ص.  •
.

52
تراجع ن�سبة املزارعني الذين ي�ستغلون الأرا�سي الزراعية يف تلك املنطقة  •

كما لوحظ يف الفرتة الأخرية ازدياد ملحوظ يف عدد اخلنازير البية يف املنطقة، 

املنطقة،  يف  املزروعات  اإتالف  يف  بالغ  �سلبي  اأثر  لها  احليوانات  هذه  باأن  علمًا 

هذه  تكرث  حيث  باملنطقة؛  باملزارعني  واقت�سادية  زراعية  خ�سائر  اإحلاق  ثم  ومن 

احليوانات يف مناطق جتمع املياه العادمة، عالوة على انت�سار احل�رشات والقوار�ص 

والأمرا�ص يف املنطقة.
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ومن اجلدير بالذكر، اأن املياه العادمة ال�سادرة من م�ستعمرة اأريل ل تبعد عن 

انت�سار  يف  كبرياً  دوراً  املياه  هذه  وتلعب  اأمتار.  اأربعة  �سوى  بروقني  قرية  بيوت 

احل�رشات والقوار�ص، وخا�سة ح�رشة الل�سمانيا Leishmaniasis يف قرية بروقني؛ 

م�سببًة بذلك العديد من الأمرا�ص اجللدية منها واملعوية وحالت الف�سل الكلوي 

الكيمائية  املواد  طبيعة  ب�سبب  املنطقة،  يف  ال�رشطان  حالت  انت�سار  على  عالوة 

التي حتتويها تلك املياه العادمة، كما ت�سبب الروائح الكريهة التي تنبعث من املياه 

.
53

العادمة و�سيلة لن�رش اأمرا�ص الربو عند الإن�سان

اإقامة  املفرت�ص  من  وكان 

يف  العادمة  املياه  ملعاجلة  حمطة 

الذي  املطوي،  وادي  منطقة 

مياه  حاجة  من   %30 ُيغطي 

فرخة  وقرية  �سلفيت  مدينة 

وخربة قي�ص، والذي ت�سبٌّ فيه 

مياه جماري م�ستعمرة اأريل ومياه 

من  بتمويل  �سلفيت،  جماري 

 Kreditanstalt التعاون الأملاين 

 ،für Wiederaufbau )KFW(

غري اأن العراقيل وال�رشوط التي 

الإ�رشائيلي  اجلانب  و�سعها 

امل�رشوع.  جناح  دون  حالت 

جماري م�ستعمرة اأريل ت�سب يف واد املطوي الفل�سطيني.

تهديد حقيقي على  بركان م�سدر  ارائيل و  اأريج، م�ستوطنتي  	×
البيئة الفل�سطينية.
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اأن  املحطة،  لإقامة  الالزم  الرتخي�ص  واإعطاء  للموافقة  “اإ�رشائيل”  ا�سرتطت  حيث 

يكون هذا امل�رشوع م�سرتكًا مع امل�ستعمرات ملعاجلة املياه العادمة. ولكن الفل�سطينيني 

امل�ستعمرات  وجود  ل�رشعنة  حماولة  يعّد  ذلك  لأن  الإ�رشائيلي،  املقرتح  رف�سوا 

.
54

الإ�رشائيلية

وامل�ستعمرات  �سلفيت  مدينة  من  املتدفقة  العادمة  املياه  تظهر  التالية  واخلريطة 

:
55

الإ�رشائيلية يف وادي املطوي

املياه العادمة املتدفقة من مدينة �صلفيت وامل�صتعمرات االإ�رسائيلية يف وادي املطوي
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امل�سانع  وقوع  ي�ستغل  امل�ستثمرين  من  كبرياً  عدداً  اأنَّ  بالذكر،  اجلدير  من 

الإ�رشائيلية يف اأرا�سي ال�سفة الغربية، وذلك لعدم وجود رقابة على تطبيق املعايري 

ينعك�ص على واقع  ال�سحي، مما  ال�رشف  النفايات ومياه  التخل�ص من  الدولية يف 

الحتالل  الأول من هذا  اخلا�رش  البيئة هي  فكانت  هناك،  احليوي  والتنوع  البيئة 

.
56

الإ�رشائيلي

العادمة  املياه  كمية  بلغت  فقد  الفل�سطينية،  البيئة  وزارة  اإح�سائيات  وح�سب 

مرت  مليون   40 حوايل  وحدها  الغربية  ال�سفة  يف  امل�ستعمرات  هذه  ت�سخها  التي 

الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينيون  عن  ينتج  ما  كمية  اأن  حني  يف  �سنويًا،  مكعب 

هو 33.72 مليون مرت مكعب. فامل�ستعمرات هي م�سدر خطري للتلوث يف اأرا�سي 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة الكميات الهائلة من املياه العادمة التي تقتل البيئة 

اأن  اإذا علمنا  الأمر،  الفل�سطينية. وتت�سح خطورة  الأر�ص  احلياة يف  وتق�سي على 

90% من منازل امل�ستعمرات مت�سلة ب�سبكات �رشف �سحي، اإل اأن ن�سبة ما يعالج 

ال�سوء على  يلقي  التايل  . واجلدول 
57

املنتجة املياه  10% من كمية  تتجاوز  منها ل 

اأماكن ت�رشيف بع�ص امل�ستعمرات الإ�رشائيلية ملياهها العادمة:

مياه املجاري ت�سيل يف رفح.

ت�سوير: 	×

 The Emergency Water and

 Sanitation-Hygiene Group

(EWASH)
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جدول (6): بع�س امل�صتعمرات االإ�رسائيلية واأماكن ت�رسيف مياهها العادمة58

اأماكن ت�رسيف املياه العادمةامل�صتعمرة

�صعاري تكفا

Sha‘arei Tikva

الزراعية  الأرا�سي  اإىل  امل�ستعمرة  من  ال�سحي  ال�رشف  مياه  تيار  ي�رشي 

لبيت اأمني يف قلقيلية م�سببًا اأ�رشاراً بالغة يف الأرا�سي الزراعية. اإ�سافة 

اإىل ت�رشب مياه ال�رشف ال�سحي من خالل امل�سام اإىل اخلزان اجلويف.

األفي من�صيه

Alfei Menashe

تن�ساب مياه ال�رشف ال�سحي من م�ستعمرة األفيه من�سيه عب اأنبوب مقفل 

حدود  داخل  ابال  كيبوت�ص  يف  ال�سحي  ال�رشف  مياه  �سّخ  حمطة  اإىل 

1948، ماراً بقرية حبلة يف قلقيلية. ولكن عدم كفاءة امل�سخة واملن�ساآت 
ال�رشف  مياه  خّط  من  ت�رشيب  اإىل  يوؤدي  امل�ستعمرة،  يف  الأخرى 

اإىل قرية حبلة وقلقيلية حمدثة بحرية  املياه  تن�ساب هذه  ال�سحي، حيث 

موؤذية للبيئة وال�سحة.

اإفرات

Efrat

حلم  بيت  ملدينة  الزراعية  الأرا�سي  على  ال�سحي  ال�رشف  مياه  تن�ساب 

حفر  فقد  الزراعية.  الأرا�سي  من  هكتارين  بحوايل  ملحقة ال�رشر 

وتقع  للم�ستعمرة  تابعة  �سخمة  امت�سا�سية  حفرة  امل�ستوطنون 

هذه احلفرة على م�ستوى مرتفع من وادي البيار، وهو من اأكرث الأودية 

خ�سوبة يف املنطقة، وهو قريب من نبع مياه دائم. وكلما امتالأت هذه 

اأهم  بذلك  ملوثًا  الوادي  اإىل  منها  العادمة  املياه  ت�رشيف  يتم  احلفرة، 

م�سدر من م�سادر املياه يف املنطقة.

كريات اأربع

Kiryat Arba

تن�ساب مياه ال�رشف ال�سناعي من م�سنع “بري” يف امل�ستعمرة اإىل اأرا�سي 

املزارع، على الطريق من اخلليل اإىل بني نعيم، وهذه امل�سكلة قائمة منذ 

�سنوات عديدة.

اإيلون موريه

Elon More

بلوط،  دير  قرية  اأرا�سي  يف  امل�ستعمرة  هذه  من  العادمة  املياه  تن�ساب 

لت�سب يف اأرا�سي القرية الزراعية.

جيلو Gilo وهار جيلو

Har Gilo 

ال�رشار،  وادي  يف  لت�سب  امل�ستعمرات  هذه  من  العادمة  املياه  تتدفق 

من  امل�ستفيدة  للقرى  املياه، وخماطر �سحية  مل�سادر  كبرياً  تلوثًا  لت�سبب 

هذا الوادي مثل بيت جال وبيت �سفافا يف منطقة بيت حلم.
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املياه  باإلقاء  الفل�سطينيني  اأرا�سي  على  الإ�رشائيلي  العتداء  اإىل  بالإ�سافة 

من  يكفي  ما  وجود  عدم  من  الفل�سطينيون  يعاين  اأرا�سيهم،  على  العادمة 

عمل  منها  خمتلفة،  اأ�ساليب  اإىل  فيلجاأون  العادمة،  املياه  من  للتخل�ص  ال�سبكات 

المت�سا�سية  احلفرة  �سعة  ترتاوح  �سائعة،  طريقة  )وهي  المت�سا�سية  احلفر 

)الإ�سمنت  بالباطون  مبطنة  غري  المت�سا�سية  احلفر  ومعظم   ،
3
5–50م بني  ما 

تلوث  احتمال  من  وزاد  الأر�ص،  طبقات  يف  املياه  ت�رشب  ل  �سهَّ مما  امل�سلح(، 

ال�سكانية  التجمعات  عدد  يظهر  التايل  واجلدول   ،
59

منها القريبة  املياه  م�سادر 

غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  عادمة  مياه  �سبكة  لهم  تتوفر  ل  الذين  وال�سكان 

:
602010 ل�سنة 

جدول (7): عدد التجمعات ال�صكانية وال�صكان الذين ال تتوفر لهم �صبكة مياه عادمة 

يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة ل�صنة 2010

�صكانجتمعاتاملحافظة

4531,453,519ال�صفة الغربية

10124,280قطاع غزة

4631,577,799املجموع
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ويظهر اجلدول التايل الن�سبة املئوية لطرق التخل�ص من املياه العادمة للبيئة املنزلية 

:
يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة خالل �سنة 612011

جدول (8): طرق التخل�س من املياه العادمة للبيئة املنزلية يف ال�صفة الغربية وقطاع 

غزة خالل �صنة 2011

الن�صبة )%(طرق التخل�س من املياه العادمة

55�صبكة �رسف �صحي
44.3حفرة امت�صا�صية اأو �صماء

0.7اأخرى

على  “اإ�رشائيل”  رّكزت  الأق�سى،  انتفا�سة  اندلع  من  الأوىل  ال�سنة  وخالل 

الق�سف املتوا�سل ملحطات جتميع املياه العادمة، مما اأدى اإىل اأ�رشار مادية ج�سيمة 

لها، عدا عن املكاره والأ�رشار ال�سحية والبيئية الناجتة عن تعطلها واإ�سابتها. 

ويف 2001/3/26، اجتاحت املناطق ال�رشقية ملحافظتي غزة و�سمال غزة �سيول 

بكميات كبرية من املياه العادمة تقدر بـ 4 ماليني مرت مكعب، وغمرت ما يقرب 

.
62

1,620 دومن من الأرا�سي الزراعية

3. النفايات ال�صلبة:

الناجتة  وخا�سة  الغربية  ال�سفة  يف  بكرثة  الع�سوائية  النفايات  مكبات  تتواجد 

عن امل�ستعمرات الإ�رشائيلية، وينتج عن هذه املكبات الع�سوائية الكثري من امل�ساكل 

البيئية تتلخ�ص يف تلوث م�ساحات �سا�سعة من الأرا�سي الزراعية؛ نتيجة ا�ستخدامها 

كمكبات ع�سوائية، وتلوث املياه اجلوفية، نتيجة ت�رشب ع�سارة هذه النفايات اإىل 

داخل الأر�ص، عدا عن انت�سار الأوبئة والقوار�ص واحل�رشات التي ت�سبب اأ�رشاراً 

�سحية للمواطنني.
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تتاألف النفايات ال�سلبة من:

النفايات املنزلية وهي خملفات املنازل واملطاعم والفنادق.   •

النفايات الناجتة من الن�ساط الزراعي واحليواين، �سواء اأكانت خملفات نباتية، اأم   •

ع�سوية. 

خملفات عمليات التعدين وال�سناعة.   •

خملفات ناجتة عن البناء والإن�ساءات املختلفة.  •

مثل  وال�سناعية  ال�سلبة  النفايات  بتهريب  الإ�رشائيلية  امل�ستعمرات  تقوم 

طبية  ونفايات  ونيكل،  وزنك  ر�سا�ص  من  ال�سامة  الكيميائية  النفايات 

اإىل  ذلك  ويرجع  غزة.  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  ودفنها  م�سعة،  ونفايات 

نقل  تكلفة  وقلة  و�رشعة  �سهولة  وبالتايل  الأرا�سي،  هذه  من  امل�ستعمرات  قرب 

تلويث م�ساحات وا�سعة من  بيئية كثرية من  ي�سبب خماطر  اإليها. وهذا  النفايات 

الناجتة  ال�سوائل  ر�سح  عملية  نتيجة  اجلوفية،  واملياه  والرتبة  الزراعية  الأرا�سي 

النفايات  هذه  من  التخل�ص  ي�سبب  كما  اجلويف.  اخلزان  اإىل  النفايات  هذه  عن 

عن طريق احلرق يف تلوث الهواء، بالإ�سافة اإىل كونها م�سدراً للروائح الكريهة 

والأوبئة. وللح�رشات 

تقدر  املكبات؛  اأ�سخم  للنفايات من  َمَكبٌّ  يوجد  مثاًل،  دي�ص  اأبو  منطقة  ففي 

. وكذلك يوجد 
63

الإ�رشائيلية امل�ستعمرات  اآلف دومن وهو خلدمة  بثالثة  م�ساحته 

مكب للنفايات ال�سلبة بالقرب من م�ستعمرة يافيت Yafit يف غور الأردن بعد نقله 

. وي�سري اجلدول التايل اإىل اأماكن التخل�ص من 
من منطقة العفولة داخل “اإ�رشائيل”64

النفايات ال�سلبة للم�ستعمرات الإ�رشائيلية:
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جدول (9): بع�س امل�صتعمرات االإ�رسائيلية واأماكن التخل�س من نفاياتها ال�صلبة65

اأماكن التخل�س من النفايات ال�صلبة امل�صتعمرة

منطقة العبديل - اأبو دي�ص - بجوار العيزرية وال�سواحرة. Yitzhar م�صتعمرة يت�صهار

اأرا�سي قرية بيت فوريك حمافظة نابل�ص. اإيلون موريه

يف  امل�ستعمرة  لهذه  ال�سلبة  النفايات  من  التخل�ص  يتم 

حترق  واأحيانًا  تكد�ص  حيث  ل�سلفيت،  الزراعية  الأرا�سي 

عن  ناجت  لل�سكان  �سو�سائيًا  واإزعاجًا  للهواء،  تلوثًا  حمدثة 

و�سائل النقل. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن ال�سوائل التي حتتويها 

ول  اجلوفية.  املياه  ملوثة  الرتبة  يف  تر�سح  ال�سلبة  النفايات 

توجد معلومات دقيقة حول نوعية وكميات املخلفات التي 

يتم التخل�ص منها يف هذا املوقع.

م�صتعمرة اأريل

التخل�ص منها يف عرابة )حمافظة جنني(،  التي يتم  املخلفات 

يتم حرقها بطريقة ت�سبب ال�رشر للنباتات والأرا�سي الزراعية 

ر�سح  خطر  اإىل  بالإ�سافة  الهواء.  وتلوث  باملوقع  املحيطة 

ال�سوائل اإىل اخلزان اجلويف.

مع�صكرات اجلي�س وامل�صتعمرات 

حول حدود 1948

يتم التخل�ص من النفايات يف موقع جتمع النفايات يف مدينة 

يت�سبب  التي  البيئية  لالأ�رشار  نظراً  اإغالقه  مّت  وقد  طوبا�ص، 

فيها، ومع ذلك فاإن مع�سكرات اجلي�ص الإ�رشائيلي ما زالت 

النفايات يف املوقع نف�سه، وهو ما  م�ستمرة يف التخل�ص من 

ي�سبب خطراً كبرياً على البيئة، بناًء على نوعية املخلفات التي 

يتم التخل�ص منها.

مع�صكرات اجلي�س االإ�رسائيلي
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ال�سفة  �سمال  طولكرم  حمافظة  واأرا�سي  منطقة  ا�ستهداف  اإىل  بالإ�سافة  هذا 

اإليها،  الإ�رشائيلية  النفايات  لتهريب  م�ستهدفة  الأرا�سي  هذه  اأ�سبحت  اإذ  الغربية، 

نظراً لقربها من اخلط الأخ�رش، وبالتايل �سهولة و�رشعة وقلة تكاليف نقلها.

يف  ُر�سدت  الإ�رشائيلية،  للنفايات  ودفن  وتهريب  نقل  حالت  بع�ص  وهذه 

:
66

املناطق التي يقطنها الفل�سطينيون

عزون  قرية  اأرا�سي  �سلبة يف  نفايات  بدفن  “اإ�رشائيل”  قامت   ،1987 �سنة  يف   .1

لوحظ  اإذ  املواطنني،  على  خطراً  م�سدراً  املكب  هذا  ويعد  قلقيلية.  قرب 

اأبناء هذه املنطقة مقارنة باملناطق  ارتفاع ن�سبة الإ�سابة باأمرا�ص ال�رشطان بني 

الأخرى.

النفايات ال�سلبة  اإحدى مكبات 

يف مدينة القد�ص.

×	وكالة معًا الإخبارية.
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من  بالقرب  كيماويات  بقايا  من  ال�سامة  النفايات  من  كبرية  كميات  اكت�ساف   .2

�سوفني  وتّل  وجيو�ص  الأطفال(،  فيها  يلعب  ما  غالبًا  منطقة  )يف  عزون  قرى 

بالقرب من قلقيلية.

يف اآذار/ مار�ص 1999، مّت اكت�ساف 250 برمياًل حتتوي على مواد �سامة جمهولة   .3

ومهربة من “اإ�رشائيل” اإىل قرية اأم التوت يف جنني.

اإن�ساء مكب للنفايات ال�سلبة بالقرب من م�ستعمرة يافيت يف غور الأردن، بعد   .4

نقله من منطقة العفولة داخل “اإ�رشائيل”.

5. �سبط �سحنة نفايات زيوت معدنية ودهانات يف منطقة العيزرية بالقد�ص يف اأيار/ 

مايو 2001، حتوي على 120 برميل �سعة 200 لرت.

قرية  من  قريبة  م�ستعمرة  من  الإ�رشائيليني  من  عدد  قام   ،2005/1/8 يف   .6

اجلرافات،  ترافقهم  الإ�رشائيلي  الحتالل  قوات  حرا�سة  وحتت  فوريك،  بيت 

بدفن حوايل 85 األف طري من الدجاج م�سابة مبر�ص خطري يف منطقة طانا من 

اأرا�سي بيت فوريك ويف منطقة ال�سوانة.

ال�سيطرة  �سمن  الأر�ص  حتت  خنادق  يف  جمهولة  ونفايات  مواد  دفن   .7

على   Gush Katif قطيف  غو�ص  منطقة  يف  ح�سل  كما  ج،  الإ�رشائيلية 

األف طن.  50 بحوايل  الكمية  وتقدر  الفل�سطيني.  ال�ساحل 

اأثناء الحتالل الإ�رشائيلي، حيث  6. دفن نفايات خطرة يف �سمال قطاع غزة يف 

قامت �سلطة جودة البيئة الفل�سطينية بر�سد م�ساحة ثالثة دومنات بعمق ع�رشة 

اأمتار من النفايات يف املنطقة ال�سناعية التي كانت متواجدة هناك.

هذا بالإ�سافة اإىل اأنَّ العديد من هذه املواد املهربة حتمل عبواتها اإ�سارات م�ستعلة 

و�سامة. وبعد الفح�ص املخبي لعينات من هذه املواد، ثبت وجود ن�سبة عالية من 

.
67

مركبات املعادن الثقيلة واملواد الكيميائية اخلطرة يف تركيبها اأو ملوثة بها
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ثالثاً: االعتداءات االإ�سرائيلية على الزراعة

تعدُّ فل�سطني منذ القدم بلداً زراعيًا بامتياز، حيث كان قطاع الزراعة ي�سكل 

جمتمع  يف  العاملة  الأيدي  وا�ستيعاب  العمل  فر�ص  لتوفري  الرئي�سي  امل�سدر 

اخلم�سينيات  يف  املزروعة  امل�ساحات  بلغت  الريف.  من  �سكانه  غالبية  تنحدر 

من   %40 يوازي  ما  اأي  دومن،  األف  و435  مليونان  حوايل  الع�رشين  القرن  من 

يف  املزروعة  امل�ساحة  بلغت   1960 �سنة  ويف  الغربية،  ال�سفة  م�ساحة  جمموع 

األف دومن. بداأت هذه امل�ساحات املزروعة بالرتاجع خا�سة بعد   170 قطاع غزة 

املوارد  على  الإ�رشائيلية  وال�سيطرة  “اإ�رشائيل”،  قبل  من  الأرا�سي  م�سادرة  عملية 

املائية، فبلغ اإجمايل امل�ساحة املزروعة يف كّل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة خالل 

.
68

العام 1998/1997، ما مقداره مليون و861 األف دومن
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يف  امل�ستغلة  الأرا�سي  م�ساحة  بلغت   ،2011/2010 العام  تقديرات  وح�سب 

، حوايل 
2
6,020 كم تبلغ م�ساحتهما  التي  الغربية وقطاع غزة،  ال�سفة  الزراعة يف 

.
69

مليونًا و35 األف دومن )1,035 كم2(

الإنتاجية  الأن�سطة  من  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الزراعي  الن�ساط  ويعّد 

املهمة، اإذ ي�سهم ب�سكل كبري يف اإجمايل الناجت املحلي الفل�سطيني، كما يوفر القطاع 

الزراعي الكثري من املواد الأولية ملختلف القطاعات القت�سادية الأخرى. وي�ستطيع 

�سادراته  اأ�سهمت  اإذا  القومي،  القت�ساد  يف  مهمًا  دوراً  يلعب  اأن  القطاع  هذا 

الزراعية يف التجارة اخلارجية، بحيث يوّفر العمالت الأجنبية.

لكّن �سيا�سة احل�سار الإ�رشائيلية التي فر�ست على قطاع غزة منذ منت�سف �سنة 

2007، اأحكمت اخلناق على اقت�ساد القطاع، وفر�ست قيوداً �سارمة على احلركة 

يتبعها  التي  املياه  و�رشقة  والتدمري  التجريف  �سيا�سة  اإىل  بالإ�سافة  هذا  التجارية. 

الحتالل الإ�رشائيلي؛ والذي جعل القطاع الزراعي غري قادر على النمو والتطور، 

رت. دِّ ر، اإْن �سُ دَّ وبالتايل اأّثر على نوعية الب�ساعة التي �سُت�سَ

 ،Karni “كارين”  املنطار  معب  الإ�رشائيلية  ال�سلطات  اأغلقت   ،2011/3/2 ففي 

ال�ستيعابية  القدرة  حيث  من  والأكب  غزة،  لقطاع  الرئي�سي  التجاري  املعب  وهو 

اإغالقًا كليًا. وكانت ال�سلطات  الب�سائع الواردة ولت�سدير منتجات القطاع  لتدفق 

معب  تكري�ص  على  تعمل  اإغالقه  �سبقت  التي  الثالث  ال�سنوات  خالل  الإ�رشائيلية 

للقطاع.  ووحيد  رئي�سي  كمعب  التجارية،  لالأغرا�ص  املالئم  غري  �سامل،  اأبو  كرم 

كما كانت قد اأغلقت يف مطلع �سنة 2010، معب ناحال عوز Nahal Oz، ب�سكل 

كامل ونهائي، وكان خم�س�سًا لإمداد القطاع باملحروقات وغاز الطهي. ويف اأوائل 

�سنة 2009 اأي�سًا، اأغلقت معب �سوفا Sufa crossing جنوب �رشقي القطاع ب�سكل 
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الرغم من  اأبو �سامل، على  اإىل معب كرم  للقطاع  كلي، وحتولت جميع الإمدادات 

اأنه غري مالئم لالأغرا�ص التجارية ب�سبب بعده و�سعف قدرته الت�سغيلية. وقد اأدى 

ن�سبة ت�سدير  اإىل تراجع  القطاع  التجارية وفر�ص احل�سار على  املعابر  اإغالق هذه 

. واخلريطة التالية تظهر املعابر الإ�رشائيلية التي اأغلقتها 
70

الب�سائع الغزية ب�سكل كبري

“اإ�رشائيل”يف قطاع غزة:

امل�سدر: املجل�ص القت�سادي الفل�سطيني للتنمية والإعمار )بكدار(.

املعابر االإ�رسائيلية التي اأغلقتها “اإ�رسائيل” يف قطاع غزة
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تامًا على كافة �سادرات قطاع غزة،  ال�سلطات الإ�رشائيلية حظراً  لقد فر�ست 

خا�سة خالل املو�سم الزراعي 2011/2010، ومنعتها من ت�سدير ب�ساعتها حتى اإىل 

ال�سفة الغربية و“اإ�رشائيل” والأردن، با�ستثناء ال�سماح بت�سدير كميات حمدودة من 

الزهور والفراولة والفلفل احللو والبندورة الكرزية اإىل الأ�سواق الأوروبية. وبالرغم 

الإ�رشائيلية  الإجراءات  اأعاقت  فقد  فقط،  الب�سائع  تلك  بت�سدير  لهم  ال�سماح  من 

اإ�سدار ت�ساريح املوافقة على مرور  قدرة املزارعني على الت�سدير، عب التباطوؤ يف 

تراجع  اإىل  اأدى  ما  عليها،  ت�سيطر  التي  احلدودية  املعابر  عب  الزراعية  ال�سادرات 

.
71

ر جودة املنتج امل�سدَّ

عمدت “اإ�رشائيل” منذ احتاللها لل�سفة 

الغربية وقطاع غزة �سنة 1967، اإىل تقوي�ص 

قب�ستها  باإحكام  الفل�سطيني،  القت�ساد 

ات�سالهما  ومنع  والقطاع،  ال�سفة  على 

وربط  طريقها،  عن  اإل  اخلارجي  بالعامل 

الإ�رشائيلية.  بال�سوق  الفل�سطينية  ال�سوق 

بال�سلع الإ�رشائيلية املدعومة.  اأغرقتها  كما 

ويف املقابل عرقلت ال�سلع الفل�سطينية عن 

الو�سول اإىل الأ�سواق اخلارجية.
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قطف  عملية  كبرية، حيث جتري  بدورة  اأي�سًا  املعب  اإىل  و�سوله  قبل  املنَتج  ير 

للمزارعني يف حقولهم. ثم  التابعة  الفرز  املحا�سيل، وفرزها وتعبئتها يف حمطات 

يتم نقل املنَتج بعد عملية الفح�ص التي يقوم بها مهند�سو وزارة الزراعة يف �سيارات 

مبدة اإىل معب كرم اأبو �سامل، الذي �سيتم الت�سدير منه؛ وفيه تفّرغ احلمولة يف منطقة 

مفتوحة ل يوجد فيها تبيد، كما اأنها غري مغطاة. وتخ�سع الب�ساعة لعملية الفح�ص 

من اجلانب الإ�رشائيلي، ومن ثم يتم نقلها اإىل �ساحنة ل يوجد فيها نظام تبيد وغري 

مغطاة اأي�سًا، وبعد ذلك فقط يتم نقل املنتجات اإىل �ساحنة نقل منا�سبة. وهذا يوؤثر 

الع�رشين  تتجاوز  ملدة  الثالجة  خارج  بقيت  اإذا  املنتجات  لأن  املنتج،  جودة  على 

دقيقة، فاإن جودتها تبداأ يف النخفا�ص، وهذا الأمر معروف بالن�سبة للم�سوؤولني 

اإىل  املنتجات  �ساحنة من  اإدخال  من  املزارعون  واإن متكن  املعب. ولكن، حتى  يف 

قال املزارع �سهيل �سحدة حجازي، 44 عامًا، من �سكان حمافظة رفح:

فادحة،  خ�سائر  اإىل  املو�سم  هذا  تعر�ست  احللو،  الفلفل  حم�سول  ت�سدير  من  منعي  ب�سبب 

قدرت بـ 65% وتزيد عن 10 اآلف دولر اأمريكي. فقد قمت بت�سدير 2 طن من اأ�سل 25 طنًا، 

كنت زرعتها يف اأربعة دومنات، وبعدها مل اأح�سل على ت�رشيح للت�سدير اإىل الأ�سواق الأوروبية. 

وقد بداأت الت�سدير يف 2011/1/20 وانتهت عملية الت�سدير �رشيعًا يف بداية �سهر �سباط/ فباير 

2012. وقد اأتلف جزء كبري من املنتج ب�سبب تخزينه لفرتات طويلة، ومّت بيع اجلزء املتبقي منه يف 

الأ�سواق املحلية، وباأ�سعار اأقل من �سعر الت�سدير. وبالن�سبة لالأدوية امل�ستخدمة يف الزراعة، فاإن 

الكثري منها غري متوفر ب�سبب احل�سار.

غزة،”  قطاع  يف  الزراعية  ال�سادرات  على  الإغالق  �سيا�سة  “اأثر  الإن�سان،  حلقوق  الفل�سطيني  املركز  	×

.2011 اأبريل  2010 - ني�سان/  ت�رشين الثاين/ نوفمب 
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املعب، فال يوجد اأي �سمان لت�سدير هذه املنتجات، فمن بني كل ع�رش �ساحنات، 

.
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يتم ت�سدير خم�ص اأو �ست �ساحنات فقط حمملة مبنتجات ذات نوعية جيدة

مناف�سة غري  املحلي  الفل�سطيني  الإنتاج  امل�ستوردة  “اإ�رشائيل”  وتناف�ص منتجات 

تقوم  املقابل،  ويف  ب�سخاء،  الإ�رشائيليني  للمزارعني  املاء  تقّدم  مثاًل  فهي  متكافئة؛ 

 .
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بتقنينه على الفل�سطينيني وترفع كلفته

ومناف�سة  وتكد�سها،  الغزية  الزراعية  ال�سادرات  جودة  تراجع  اإىل  وبالإ�سافة 

املنتجات الإ�رشائيلية لها، يعاين املزارعون من اعتداءات امل�ستوطنني، الذين يقوموا 

اإرهابهم واإجبارهم على  الغربية بهدف  ال�سفة  الفل�سطينيني يف  املزارعني  مبطاردة 

تك�سري  مّت   ،2012/10/10–4 اأ�سبوع  ظرف  يف  فمثاًل،  الزراعية.  حما�سيلهم  ترك 

حلم  وبيت  اهلل  رام  حمافظات  يف  عنب  كرمة  و20  زيتون،  �سجرة   250 وحتطيم 

نابل�ص. ومع بدء مو�سم قطاف ثمار الزيتون، �سهدت اأرا�سي ال�سفة الغربية املحتلة 

ت�سعيداً ملحوظًا يف العتداءات التي يقرتفها امل�ستوطنون امل�سلحون �سّد املزارعني 

الفل�سطينيني يف خمتلف املحافظات. ومتثلت تلك العتداءات مبهاجمة املزارعني يف 

ترك حما�سيلهم  على  واإجبارهم  اإرهابهم،  بهدف  امل�ستعمرات  من  القريبة  املناطق 

احلالت  من  العديد  الإ�رشائيلي يف  الحتالل  قوات  وكانت  الزراعية.  واأرا�سيهم 

املزارعني  اعتداءاتهم، وجتب  احلماية يف  لهم  وتوفر  امل�ستوطنني،  اإىل جانب  تقف 

�ستني  حوايل  اأقدم   ،2012/10/5 تاريخ  ففي  اأرا�سيهم.  مغادرة  على  الفل�سطينيني 

مزارعني  على  بالعتداء   ،Kedumim كدوميم  م�ستعمرة  من  انطالقًا  م�ستوطنًا، 

فل�سطينيني من قرية كفر قدوم، �سمال �رشقي مدينة قلقيلية، يف اأثناء عملهم يف جني 

ثمار حم�سول الزيتون. ويف التاريخ نف�سه، عمد امل�ستوطنون اإىل تدمري الع�رشات من 

مدينة  غربي  جنوب  اخل�رش،  بلدة  اأرا�سي  يف  العنب  وكروم  الزيتون  اأ�سجار 

�سجرة   100 وتك�سري  تقطيع  عن  امل�ستوطنني  اعتداءات  اأ�سفرت  كما  حلم.  بيت 
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زيتون، و20 كرمة يف منطقة امل�سطا�سي املحاذية لل�سارع اللتفايف رقم 60 الوا�سل 

.
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بني م�ستعمرة عت�سيون Etzion ومدينة القد�ص املحتلة

بع�س االعتداءات االإ�رسائيلية على املزارعني يف اأثناء تاأديتهم عملهم يف اأرا�صيهم

اأ�سلحتها  نريان  ال�سمالية  الف�سل  حدود  على  املتمركزة  الإ�رشائيلي  الحتالل  قوات  فتحت   •

بكثافة، ب�سكل مفاجئ، يف ال�ساعة 14:05 م�ساء يوم الثنني 2011/1/10، جتاه املزارع �سعبان 

بيت  �سمايل  يف  اأر�سهم  داخل  تواجدا  اللذان  خالد،  وابنه  عامًا(   64( قرموط  �ساكر  حممد 

حانون، مما اأ�سفر عن اإ�سابة �سعبان بعيار ناري يف الرقبة، ت�سبب يف وفاته. واجلدير ذكره، اأن 

قرموط يلك اأر�سًا زراعية يف املكان مب�ساحة 7,000م2، وي�سكن يف املنطقة نف�سها، وهو وجه 

معروف فيها.

اأ�سيب املواطن فار�ص �ساهني اأبو عجوة )47 عامًا(، من �سكان حّي ال�سجاعية �رشق منطقة   •

غزة عند حوايل ال�ساعة 5:30 من م�ساء يوم ال�سبت 2011/1/22، بعيار ناري يف ال�سدر خرج 

من الظهر؛ عندما اأطلقت قوات الحتالل الإ�رشائيلي املتمركزة على طول ال�رشيط احلدودي 

�رشق مدينة غزة النار عليه، يف اأثناء عمله يف مزرعة الأبقار التابعة له �رشق ال�سجاعية، مما اأدى 

اإىل اإ�سابته.

فتحت قوات الحتالل الإ�رشائيلي املتمركزة يف موقع الن�سب التذكاري، الكائن على حدود   •

الف�سل ال�رشقية، نريان اأ�سلحتها عند حوايل ال�ساعة 7:50 من �سباح يوم الإثنني 2011/2/7، 

جتاه عدد من املزارعني الفل�سطينيني، الذين تواجدوا بكثافة داخل مزارعهم، املتاخمة حلدود 

الف�سل، يف منطقة القطبانية �رشقي بيت حانون، مما حدا بهم اإىل ترك اأعمالهم، والفرار من 

املنطقة، جناة بحياتهم.

مركز امليزان حلقوق الإن�سان، وحدة البحث امليداين، “تقرير ميداين ربعي حول انتهاكات حقوق الإن�سان  	×

الإ�رشائيلية يغطي الفرتة من 1 كانون الثاين/ يناير 2011 اإىل 31 اآذار/ مار�ص 2011، تقرير الربع الأول من العام 

http://www.mezan.org/upload/12002.pdf :2011،” 2011/4/14، انظر
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بالإ�سافة اإىل ما �سبق، يعاين القطاع الزراعي الفل�سطيني من م�سكالت كثرية 

تعيق منوه، منها م�سكلة املبيدات التي يتحكم فيها الحتالل، فيتم �رشاء وا�سترياد 

هذه  م�سكلة  وتكمن  الغربية.  والدول  “اإ�رشائيل”  من  الزراعية  املبيدات  غالبية 

املبيدات يف اأن املل�سقات املوجودة عليها مكتوبة باللغة العبية اأو الأجنبية، حيث 

ا�ستخدامه  يوؤدي  ا�ستخدامه، وبالتايل  الب�سيط من معرفة كيفية  املزارع  يتمكن  ل 

بكميات كبرية اأو خاطئة اإىل اآثار بيئية و�سحية �سيئة. ويف حزيران/ يونيو 2012، 

�سبطت مديرية الزراعة يف جنني اأربعة اأطنان من املبيدات الزراعية، غري املطابقة 

.
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للموا�سفات التي ت�سرتطها وزارة الزراعة

تقوم  والتي  للمبيدات،  اجلائر  ال�ستخدام  اأدى  فقد  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

بني  مناعة  اإيجاد  اإىل  للمزارعني،  منها  واملوؤذي  اخلطري  بتهريب  امل�ستعمرات 

لقدرتها  التكيف؛  �رشيعة  احل�رشات  لكون  نظراً  الزراعية،  الآفات  من  العديد 

عن  تغنينا  التي  النافعة  احل�رشات  اأي�سًا  تقتل  التي  املبيدات  �سّد  مناعة  توليد  على 

والإخالل  الرتبة،  تلوث  اإىل  املبيدات  ا�ستخدام  يوؤدي  كما  املبيدات.  ا�ستخدام 

بالتوازن الطبيعي للكائنات احلية املوجودة داخل الرتبة، وقد ت�سبح الأر�ص غري 

ه بنيتها؛ ما يجعلها �سهلة  �ساحلة لزراعة بع�ص املحا�سيل، لرتاجع خ�سوبتها وَت�سوُّ

التعر�ص لالجنراف، وبالتايل ت�سبح عر�سة للت�سحر. والأخطر من ذلك كله، اأنَّ 

نف�سها،  الزراعية  املحا�سيل  اإىل  انتقالها  اإىل  يوؤدي  الرتبة  املبيدات يف  تركيز هذه 

وبالتايل اإىل ال�سل�سلة الغذائية، مما ي�سبب الت�سمم يف كثري من الأحيان. فاملبيدات 

ال�رشطانية  كالأمرا�ص  خطرية،  باأمرا�ص  الإن�سان  اإ�سابة  يف  تت�سبب  الكيماوية 

.
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والع�سبية والوراثية والتنا�سلية وغريها من الأمرا�ص امل�ستع�سية
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م�صادرة االأرا�صي الزراعية وجتريفها واقتالع االأ�صجار:

حديثة،  قدية  �سيا�سة  الفل�سطينية،  الزراعية  الأرا�سي  جتريف  �سيا�سة  ُتعدُّ 

لرتباطها ب�سيا�سة ال�ستيطان. فقد با�رشت قوات الحتالل الإ�رشائيلي منذ احتاللها 

لل�سفة الغربية وقطاع غزة �سنة 1967، بارتكاب عمليات جتريف وا�سعة لالأرا�سي 

احلرجية  الأرا�سي  م�ساحة  ُقدرت  حيث  والغابات،  احلرجية  واملناطق  الزراعية، 

اإىل  لت�سل  امل�ساحة  هذه  وتناق�ست   ،1971 �سنة  دومن   300,736 بنحو  والغابات 

.
231,586 دومن �سنة 771999

ت�ستخدم “اإ�رشائيل” جمموعة خمتلفة من الآليات والطرق والأ�ساليب والإجراءات 

مل�سادرة وابتالع اأكب م�ساحات ممكنة من الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، منها قانون 

اأمالك الغائبني الذي اأقره الكني�ست �سنة 1950. وفيه ين�ص القانون الإ�رشائيلي على 

على  الإ�رشائيلي  القّيم  يقوم  احلدود،  خارج  ويعي�ص  اأر�سًا  يلك  فل�سطيني  اأي  اأن 

اأمالك الغائبني با�ستغاللها وو�سع اليد عليها، هذا عدا امل�سادرات للم�سلحة العامة، 

كاإقامة حمميات، و�سوارع، وك�سارات،...اإلخ.

جرافات الحتالل تقوم بتجريف 

الزراعية  الأرا�سي  من  م�ساحة 

بلدة  يف  الأ�سجار  مئات  وم�سادرة 

بيت اأول �سمال غرب اخلليل.
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تت�سارع و�سفتاها  اأنفا�سها  ال�رشر من عينيها غ�سبًا...  يتطاير  لبوؤة جريحة..  كانت مثل 

جاء  باأكمله  جي�سًا  ب�سدرها  تواجه  اأنها  اأن�ساها  حداً  عندها  و�سل  الهيجان  ترجتفان... 

روؤو�ص  على  به  وانهالت  زيتون  �سجرة  جذع  حملت  يقتلها.  اأن  غريبًا  ولي�ص  ليحا�رشها، 

اأولئك اجلنود، الذين تعودوا القتل وا�ستمروؤوه... لتنتقم ممن ذبحوها من الوريد اإىل الوريد 

بقطعهم اأ�سجار زيتونها.

“ويلكم  حولها  من  اجلبال  فرددت  �رشخت  الرعد...  مثل  قويًا  مزجمراً  كان  �سوتها 

اأيها املجرمون... ما ذنب ال�سجر لتقطعوه... ماذا تريدون منا...؟؟ اأن نرحل...؟؟!! اأن 

نرتك الأر�ص لكم...؟؟!! ل واهلل لن نرحل... وواهلل �سنبقى هنا كال�سوكة يف حلوقكم... 

عن  عر�سنا...  عن  اأر�سنا...  عن  �سندافع  عروقنا...  يف  دم  قطرة  اآخر  حتى  �سنقاومكم 

اإىل  اأو ق�رش... و�سرتحلون  الزمن  اآبائنا... و�سننت�رش عليكم مهما طال  اأر�ص  وجودنا على 

مزابل التاريخ و�ستهزمون �رّش هزية”.

اأحيانًا...  النظري... وكاأنها تدافع عن �سغارها... ت�رشخ  كانت تقاتل ب�رشا�سة منقطعة 

وتتفح�ص  الذبيحة  الأ�سجار  بني  تتنقل  اأخرى...  اأحيانًا  وتنوح  وتبكي  وتلعن...  ت�سب 

اآثار اجلرية... فيزيدها ذلك غ�سبًا وهياجًا... اأحيانًا جتمع الأغ�سان املقطوعة لت�سمها اإىل 

�سدرها، وكاأنها اأّم حتت�سن ر�سيعها وتت�سمم رائحته... واأحيانًا تتح�س�ص جراح الأ�سجار، 

وكاأنها مت�سح دموع اأطفالها... فريتفع �سوتها ممزوجًا بالبكاء “اأيها املالعني واهلل لن تفلتوا 

امل�سهد،  تراقب  باأ�سلحتها  بفعلتكم”... كّل ذلك كان يحدث وكتيبة من اجلي�ص مدججة 

و�رشعان ما اأ�سدر قائدها اأوامره ليتقدم اجلند نحو ال�سيدة وح�سارها، متهيداً لإلقاء القب�ص 

الذي  �سالحها،  الأ�سيلة  الفالحة  امت�سقت  عندها  اأر�سها...  عن  بعيداً  واإخراجها  عليها 

غامن(  )اأم  �ستيه  حمفوظة  ودافعت  الهمجية...  الأيدي  قّطعته  �سجرة  غ�سن  �سوى  يكن  مل 

نحو  النارية  اأ�سلحتهم  م�سّوبني  نحوها،  التقدم  عاودوا  ثم  للحظة  فرتاجعوا  نف�سها...  عن 

عليها،  القب�ص  �سيلقون  اأنهم  �سيدتنا  اأيقنت  وملا  متوعدين...  مهددين  و�سدرها،  راأ�سها 

واأنهم �سياأخذونها خارج اأر�سها... �سارعت لحت�سان جذع �سجرة زيتون كبرية وطوقته 
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بذراعيها... اأرادت التوحد معه وف�سلت املوت معه على تركه لأعداء احلياة... واأق�سمت 

اأنها حتمًا �ستعود لتزرع من جديد مكان كّل �سجرة قطعوها �سجرة، واأنها �ستحول اجلبل 

كله اإىل كرم زيتون اأخ�رش. ثم مت�سي قائلة: “اليهود بدهم نكره الأر�ص، ن�ست�سلم، نرتكها، 

ب�ص ما بقدروا، اإحنا قاعدين ما راح ند�رش اأر�سنا، وراح اأزرع واأبح�ص الأر�ص باإيدي مع 

اأعي�ص ب�سالم يف فل�سطني، فل�سطني  اأولدي لآخر يوم يف حياتنا... بحلم  اأولدي واأولد 

حياتي وروحي واأملي...”.

انظر:   ،2007/12/1 للحوار،  فل�سطني  و�سبكة  2005/12/5؛  املتمدن،  احلوار  موقع  من�سور،  خالد  	×
http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=194732
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ترتكز جممل اأعمال التجريف والتدمري التي تنفذها “اإ�رشائيل” لالأرا�سي الزراعية 

يف حميط امل�ستعمرات والطرق املوؤدية لها، وبالقرب من الطرق اجلانبية التي ي�سلكها 

لتو�سيع  احلدودية، وذلك  املناطق  الإ�رشائيلي، ويف  الحتالل  امل�ستوطنون وقوات 

امل�ستعمرات و�سّق الطرق ال�ستيطانية، ولإيجاد م�ساحات عازلة.

تقل�ست م�ساحة الأرا�سي الزراعية ب�سبب عمليات التجريف نحو 7.5% من 

امل�ساحة الإجمالية لالأرا�سي املزروعة يف قطاع غزة، وارتفعت م�ساحة الأرا�سي 

الزراعية التي تعر�ست لعمليات جتريف منذ بدء النتفا�سة الفل�سطينية الثانية وحتى 

.
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حزيران/ يونيو 2011، اإىل 48,051 دومنًا

كبرية  التع�سفية  الإ�رشائيلية  والتدابري  لل�سيا�سات  املبا�رشة  النتائج  كانت  لقد 

وبعد  مثاًل،  الغربية  ال�سفة  ففي  الفل�سطينيني.  واملزارعني  الزراعي  القطاع  على 

املناطق  واإغالق  الطرق  و�سّق  امل�ستعمرات  وبناء  الأرا�سي  م�سادرة  عمليات 

طبيعية  ملحميات  وا�سعة  مناطق  وحتويل  ع�سكرية،  اأو  اأمنية  لأ�سباب  الزراعية 

اجلوفية  املياه  نهب  عن  ف�ساًل  لحقًا،  م�سادرتها  اإمكانية  لـ“اإ�رشائيل”  ليت�سنى 

املنتجات  بت�سويق  والتحكم  الري  لأغرا�ص  ب�سخها  امل�سموح  الكميات  وحتديد 

َ القطاع الزراعي املوقع املهم والرئي�ص بني القطاعات القت�سادية  الزراعية، َخ�رشِ

وانخف�ص   ،1968 �سنة   %34 بن�سبة  ي�سهم  كان  اإذ  املحلي،  الناجت  يف  امل�ساهمة 

الفرتة  خالل  اأخرى  مرة  انخف�ص  ثم   ،1986–1980 الفرتة  خالل   %26 اإىل 

.
1986–1994 اإىل حوايل 79%7

اإنَّ �سيا�سة م�سادرة الأرا�سي الزراعية وجتريفها وفر�سها على ال�سكان املدنيني 

�سيا�سة  هي   ،1949 ل�سنة  الرابعة  جنيف  اتفاقية  مبوجب  حمميني  اأنهم  واملفرت�ص 

منظمة تقّو�ص فر�ص التنمية القت�سادية والجتماعية. وهي �سيا�سة ت�سهم يف ازدياد 
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وبالتايل  املدنيني،  ال�سكان  اآلف  وت�رشيد  الفقر،  معدلت  وارتفاع  البطالة  ن�سبة 

اإف�سال خطط التنمية وتعميق التبعية لالقت�ساد الإ�رشائيلي.

غري  معايري  يطبق  الإ�رشائيلي  اجلي�ص  اأنَّ  نرى  الفل�سطينيني،  ملعاناة  وكمثال 

اخلط  طول  على  ال�سياج  بجوار  تقع  التي  الأرا�سي،  اإىل  الو�سول  لنظام  حمددة 

القيود  كانت   2008 نوفمب  الثاين/  ت�رشين  وحتى  غزة.  قطاع  مع  الأخ�رش 

عن  تبعد  منطقة  اإطار  يف  املناطق  معظم  يف  مطبقة  الو�سول  على  املفرو�سة 

“اإ�رشائيل”  بني  التهدئة  انهيار  بعد  ال�سهر،  ذلك  ويف  مرت.   300 م�سافة  ال�سياج 

اإليها  الو�سول  املقيد  املنطقة  بتو�سيع  الإ�رشائيلية  ال�سلطات  بداأت  وحما�ص، 

تبعد  مناطق  يف  يح�سل  الأرا�سي  جتريف  ولكن  مرت،   1,500–1,000 اإىل  لت�سل 

اأحيانًا  وبلغت  مرت،   1,500 م�سافة  من  اأبعد  وحتى  بل  ال�سياج،  عن  مرت   1,000

.
80

3 اآلف مرت يف بع�ص املناطق م�سافة 

وتقدر الأرا�سي املقيد الو�سول اإليها مبا فيها املناطق “املمنوع دخولها” واملناطق 

من   %17 يّثل  ما  اأي   )
2
كم  62.6( دومن   62,600 من  يقرب  مبا  اخلطورة”  “عالية 

.
81 2

امل�ساحة الكلية لأرا�سي قطاع غزة البالغة 365 كم

اأرا�سي  جرفت  الحتالل  قوات 

املنطقة العازلة ومنعت القرتاب منها.
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عائلة  رّب  هو  عامًا،   47 ال�سمريي،  فيا�ص 

تعتا�ص على الزراعة مكونة من ع�رشة اأفراد وت�سكن 

يف منطقة القرارة يف خانيون�ص. يلك فيا�ص قطعة 

اأر�ص تبلغ م�ساحتها 12 دومنًا، وتبعد م�سافة 150م 

باأ�سجار  مزروعة  ال�سابق  يف  كانت  ال�سياج؛  عن 

نّفذ   ،2003 �سنة  يف  وال�سب.  والزيتون  اللوز، 

اإليها،  اأ�سبح من غري املمكن الو�سول  اجلي�ص الإ�رشائيلي عملية جتريف للمنطقة. ومنذ ذلك الوقت 

الو�سول  اأي �سخ�ص يحاول  ُيطلقها اجلنود من برج مراقبة جماور على  التي  التحذيرية  للنريان  نظراً 

اإىل  كم   1.5 م�سافة  تبعد  دومنات  �ستة  م�ساحتها  تبلغ  اأخرى  اأر�ص  قطعة  فيا�ص  ويتلك  املنطقة.  اإىل 

2008. يف  �سنة  اأواخر  اأي�سًا جرفت يف  وهي  الزيتون  باأ�سجار  مزروعة  كانت  ال�سياج،  من  الغرب 

اأعقاب ذلك، ُزرعت هذه القطعة بالقمح الذي كانت ت�ستهلكه العائلة اأو تتم مقاي�سته مقابل عمل 

يومني يوؤديه عمال. ويف حماولة لتعوي�ص اخل�سائر املالية ا�ستاأجرت العائلة قطعة اأر�ص م�ساحتها ثالث 

دومنات يف منطقة �سوق مازن زرعتها بالكو�سا. وقد ُجرفت هاتان املنطقتان خالل الهجوم الع�سكري 

“الر�سا�ص امل�سبوب”. كما دّمرت بالكامل اأي�سًا �سبكة الري التي اأ�س�سها يف قطعة الأر�ص امل�ستاأجرة 

مب�ساعدة الحتاد الأوروبي. اإّن خ�سارة الدخل اأو�سلت العائلة اإىل حالة من الفقر املدقع ودين يبلغ 

.)
*
14 األف �سيكل اإ�رشائيلي )حوايل 3,750 دولر

“كّل يوم اأمر اأمام املحالت التجارية واأرى اأ�سخا�سًا اأدين لهم باملال، فاأ�سطر اإىل خف�ص راأ�سي. ل 

اأعرف ماذا �ساأفعل لأنني ل اأملك اأي دخل. كّل �سيء كنا نك�سبه كان من الأر�ص، وكّل مرت زرعناه 

مّت تدمريه...”.

الأمم املتحدة، مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية - الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، بني اجلدار وال�سندان، اآب/ اأغ�سط�ص  	×

http://www.ochaopt.org/generalreports.aspx?id=97&page=39 :2010، انظر

* مّت احت�ساب �سعر �رشف الدولر مقابل ال�سيكل الإ�رشائيلي ل�سنة 2010 ح�سب بنك “اإ�رشائيل” املركزي، 

والذي يبلغ 3.733.
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اأن  اأي�سًا  قدر  زراعية،  غري  لأغرا�ص  امل�ستخدمة  املناطق  م�ساحة  قيا�ص  وبعد 

الو�سول  املقيد  املناطق  من   )
2
كم  59.5 اأو  دومن   59,500(  %95 من  يقرب  ما 

اجلهاز  من  ال�سادرة  البيانات  اأ�سا�ص  وعلى  للزراعة.  �ساحلة  اأرا�صٍ  هي  اإليها 

م�ساحة  حول  و2005   2004 �سنتي  خالل  الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي 

الأرا�سي املزروعة يف قطاع غزة )168,506 دومن(، يكننا اأن نقدر اأن ما يقرب 

املقيد  املناطق  يف  تقع  غزة  قطاع  يف  للزراعة  ال�ساحلة  الأرا�سي  من   %35 من 

 .
82

اإليها الو�سول 

ت�ستهدف عمليات التجريف املنهجية لالأرا�سي الزراعية عادة اأ�سجار الفواكه 

اإعادة زرع الأرا�سي  اإىل  والدفيئات الزراعية. ولذلك فقد عمد بع�ص املزارعني 

اأقل  عناية  تتطلب  لأنها  الأمطار،  مبياه  تروى  مبحا�سيل  �سابقًا  جتريفها  مّت  التي 

تنمو  التي  واملحا�سيل  الأ�سجار  اأنَّ  اإىل  بالإ�سافة  للبقاء،  اأف�سل  فر�ص  ولديها 

كثري  قام  لذلك،  منهجي.  ب�سكل  جُترف  �سنتيمرتاً،  ثمانني  عن  ارتفاعها  ويزيد 

قبل،  من  جتريفها  جرى  التي  املناطق  يف  وال�سعري  القمح  بزراعة  املزارعني  من 

حيث ل ت�سل هذه املحا�سيل عادة اإىل ذلك الرتفاع، ولكن �رشرها على البيئة 

املزارعني على قطف  اأنَّ قدرة  لها. غري  اأكرث  الكيماوية  الأ�سمدة  اأكب ل�ستخدام 

حما�سيل هذه املزروعات حمدودة، والدخل الناجت عنها ل يعادل �سوى اأع�سار من 

.
83

الدخل الأ�سلي لهذه املزروعات

الدمار الزراعي خالل انتفا�صة االأق�صى:

بعد اندلع انتفا�سة الأق�سى اإثر اقتحام اأريل �سارون Ariel Sharon للم�سجد 

ال�سعب  على  �ساملة  حربًا  الإ�رشائيلية  القوات  �سنت   ،2000/9/28 يف  الأق�سى 

الفل�سطيني، وا�ستهدفت الأر�ص الفل�سطينية ب�سكل مبا�رش، فاأطلقت العنان جلرافاتها 
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واآلياتها الع�سكرية لتدمري الأرا�سي الزراعية، واقتالع الأ�سجار املثمرة واحلرجية؛ 

من  وا�سعة  م�ساحات  واإحراق  املحا�سيل  مل�ستوطنيها لإتالف  العنان  اأطلقت  كما 

الأرا�سي الزراعية واحلرجية. 

وطبقًا لإح�سائيات وزارة الزراعة الفل�سطينية، بلغ جمموع امل�ساحات الزراعية 

املجرفة خالل عام واحد فقط من اندلع النتفا�سة، 17,456 دومن؛ هذا بالإ�سافة 

)القمح،  احلقلية  للزراعة  املجهزة  الأرا�سي  من  دومن  األف   30 يقارب  ما  اإىل 

من  دومن  اآلف   10 حوايل  منها  املجرفة  امل�ساحة  هذه  اأن  ويذكر  وال�سعري،...(. 

امل�ساحات  يو�سح اإجمايل  التايل  واجلدول   .
84

غزة قطاع  يف  الزراعية  الأرا�سي 

وحتى  الأق�سى  انتفا�سة  اندلع  منذ  “اإ�رشائيل”  جرفتها  التي  ونوعها  الزراعية 

:2011/6/9

جدول (10): اإجمايل امل�صاحات الزراعية التي جرفتها “اإ�رسائيل” منذ اندالع 

انتفا�صة االأق�صى وحتى 852011/6/9

اإجمايل امل�صاحة التي متّ جتريفها )دومن(الفرتة

2001/9/27–2000/9/2817,456.5

2011/6/9–2000/9/2848,051

الأق�سى  انتفا�سة  من  الأول  العام  خالل  املقتلعة  الأ�سجار  عدد  وقدر  كما 

بـ 394,642 �سجرة من اأ�سجار )الزيتون، واللوزيات، واحلراج، والنخيل،…. واأنواع 

اأخرى(، بينما و�سل عددها منذ انطالقة انتفا�سة الأق�سى وحتى 2008/12/26 حوايل 

.
86

1,591,104 �سجرة
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وا�سلت  بل  املزروعات،  واقتالع  الأرا�سي  بتجريف  “اإ�رشائيل”  تكتِف  مل 

منعها لأ�سحاب الأرا�سي من الو�سول اإليها مما اأوقف اأي حماولة لإعادة اإعمارها 

.
87

وزراعتها، وبالتايل جفاف م�ساحات وا�سعة من الأرا�سي الزراعية

يف   372( النتفا�سة  من  الأول  العام  خالل  زراعية  دفيئة   448 تعر�ست  كما 

. ومنذ بداية انتفا�سة الأق�سى وحتى 
88

76 يف ال�سفة الغربية( للتدمري قطاع غزة، 

مقاٌم عليها غرف  مربعًا  دفيئة زراعية و76,585 مرتاً   1,262 تعر�ست   ،2011/6/9

.
89

زراعية ومباٍن لآبار املياه للتجريف وللتدمري

وقد ُقدرت قيمة اخل�سائر والأ�رشار املبا�رشة وغري املبا�رشة للتجريفات منذ اندلع 

.
90

انتفا�سة الأق�سى وحتى 2008/12/26 بحوايل مليار و535 مليون دولر

واملن�سات  الآبار  هدم  يف  الإ�رشائيلية  املمار�سات  ُيظهر  التايل  واجلدول 

وحتى  الأق�سى  انتفا�سة  اندلع  منذ  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الزراعية 

:
912008/12/26

جدول (11): هدم االآبار واملن�صات الزراعية يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة منذ اندالع 

انتفا�صة االأق�صى وحتى 2008/12/26

اإجمايل اخل�صائر يف كافة املحافظاتنوع اخل�صائر

1,429 خمزنهدم خمازن زراعية

782 بئرهدم اآبار كاملة مع ملحقاتها

113,680 دومنجتريف �صبكات ري

9,405 بركةهدم برك وخزانات مياه

2,264,717 مرتتدمري خطوط مياه رئي�صية
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غزة  قطاع  يف  املت�رشرة  الزراعية  الأرا�سي  م�ساحة  التايل  اجلدول  وُيظهر  كما 

:
ح�سب املحافظات وال�سنوات منذ 2000/9/27 وحتى �سنة 922011

جدول (12): م�صاحة االأرا�صي الزراعية املت�رسرة ح�صب املحافظات وال�صنوات منذ 

2000/9/27 وحتى �صنة 2011

رفحخان يون�سدير البلحغزة�صمال غزةال�صنة

2000378,3461,214,1041,330,357429,896234,500

20014,433,3651,250,9531,121,5701,334,0101,606,627

20021,385,154945,6601,147,191255,50887,800

20033,186,07143,400422,266963,300371,913

20044,182,722450,989626,250158,250801,950

20051,50010,70010,00000

2006784,012116,703233,021254,330796,813

2007298,54157,000176,500195,60017,000

2008325,060416,82661,000989,65055,000

20091,694,6004,032,295557,787311,995476,450

2010850032,00053,7000

20115,410003,0000

16,675,6318,538,6305,717,9424,949,2394,448,053املجموع
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الدمار الزراعي خالل عملية الر�صا�س امل�صبوب )معركة الفرقان(:

العدوان  خالل  الزراعية  الأرا�سي  لها  تعر�ست  التي  التجريف  عمليات  تعّد 

الإ�رشائيلي على قطاع غزة يف الفرتة من 2008/12/27–2009/1/18، والتي ا�ستمرت 

دمرت  كما  دومنًا.   6,855 �سملت  وقد  الإطالق،  على  الأو�سع  هي  يومًا،   22

دفيئات   206 التدمري  وطال  الزراعية،  الأرا�سي  لري  ت�ستخدم  مياه  �سبكة   875

الأرا�سي  ري  �سبكات  لتغذية  ت�ستخدم  مياه  بركة  و40  مياه  بئر  و151  زراعية، 

تعر�ست  التي  الري  الدومنات و�سبكات  التايل عدد  . ويو�سح اجلدول 
93

الزراعية

:
94

للتجريف خالل عملية الر�سا�ص امل�سبوب )معركة الفرقان( على قطاع غزة

جدول (13): عدد الدومنات و�صبكات الري التي تعر�صت للتجريف خالل عملية 

الر�صا�س امل�صبوب )معركة الفرقان( على قطاع غزة

متفرقات�صبكات الريعدد الدومناتاملحافظة

2,155495ال�صمال

206 دفيئة زراعية
151 بئر مياه
40 بركة مياه

2,930332غزة

97513الو�صطى

48427خان يون�س

3118رفح

6,855875املجموع

الفرقان(  )معركة  امل�سبوب  الر�سا�ص  عملية  خالل  ال�رشر  حلق  كما 

هذه  خالل  الزيتون  قطاع  خ�سائر  رت  وُقدِّ  ،
95

زيتون �سجرة   155,036 بـ 

. وُيظهر اجلدول التايل حجم ال�رشر باأ�سجار الزيتون 
96

الفرتة بـ 2,265,600 دولر

:
منذ بداية انتفا�سة الأق�سى 2000/9/28 وحتى 972009/1/18
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جدول (14): حجم ال�رسر باأ�صجار الزيتون منذ بداية انتفا�صة االأق�صى 2000/9/28 

وحتى 2009/1/18

عدد اأ�صجار الزيتون التي ُجرفتالفرتة

2008/12/26–2000/9/28273,011

2009/1/18–2008/12/27155,036

كما بلغت اخل�سائر املبا�رشة يف البنية التحتية، خالل عملية الر�سا�ص امل�سبوب 

 .
98

)معركة الفرقان(، حوايل 1.2 مليار دولر

الدمار الزراعي يف عملية عمود ال�صحاب )عملية حجارة ال�صجيل( :

 Pillar of ال�سحاب  عمود  عملية  اأثناء  يف  الزراعي  القطاع  تدمري  كان  لقد 

قطاع  على   (2012/11/21–14) ال�سجيل(  حجارة  )عملية  الإ�رشائيلية   Defense

غزة، تدمرياً ممنهجًا ومدرو�سًا، باعتباره اإحدى ركائز القت�ساد الوطني الفل�سطيني، 

واأحد مقومات �سموده، ولأنه عنوان ارتباط الإن�سان باأر�سه.

قطاع  خ�سائر  قيمة  بلغت  الفل�سطينية،  الزراعة  وزارة  تقديرات  فح�سب 

خمتلفة  وفواكه  خ�رشوات  �سملت  دولر،  ماليني   110 من  اأكرث  النباتي  الإنتاج 

الأ�رشار  بئر زراعية. وقدرت  األف  تدمري  ف�ساًل عن  وحما�سيل حقلية، وغريها، 

مبا  الوزارة  يف  الفنية  الطواقم  تقديرات  ح�سب  الزراعي  القطاع  يف  واخل�سائر 

بلغت  املبا�رشة  والأ�رشار غري  املبا�رشة،  الأ�رشار  من  مليون دولر   174 يزيد عن 

.
99

413 مليون دولر
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حجارة  )عملية  ال�سحاب  عمود  عملية  خالل  الحتالل  قوات  جرفت  فقد 

10,062 �سجرة من الأ�سجار املثمرة )زيتون، وحم�سيات، وفواكه(،  ال�سجيل( 

من  دومنات  و2,704  الزراعية  الدفيئات  من  دومنًا   1,016 م�ساحته  ما  ودّمرت 

دمرت  كما  حقلية.  حما�سيل  و4,271  الفراولة  من  و467  املك�سوفة  اخل�رشوات 

.
100

الزراعة لوزارة  تابعة   جتارب وم�ستلني 
ْ
22 م�ستاًل زراعيًا وحمطتي

منها  جعل  الفل�سطينية،  الزراعية  لالأرا�سي  الإ�رشائيلية  القوات  ا�ستهداف  اإن 

ب وخمتلف الأ�سلحة املحرمة  اأرا�ٍص منكوبة بالقنابل الفو�سفورية واليورانيوم املن�سّ

دوليًا، التي ل ن�ستطيع التخل�ص من اآثارها البيئية واأ�رشارها يف املدى القريب، وثمة 

احتمال لأن تكون اآثار املواد امل�سعة وال�سامة امل�ستخدمة من قبل القوات الإ�رشائيلية، 

.
101

قد و�سلت اإىل اخلزان اجلويف ولّوثته

“اإ�رشائيل” يف هذه احلرب،  ا�ستخدمتها  التي  مة  املُحرَّ لالأ�سلحة  البيئي  الأثر  اإن 

واأولها الفو�سفور الأبي�ص وقذائف الدامي، يهدد البيئة وال�سحة العامة بطريقة مبا�رشة 

عب ال�ستعال، وغري مبا�رشة عب دخولها يف ال�سل�سلة الغذائية وا�ستقرارها يف اأن�سجة 

احليوانات والع�سارة النباتية للمحا�سيل والرتبة، وت�رشُّبها املوؤكد اإىل اخلزان اجلويف 

.
102

ب )امل�سدر الوحيد ملياه ال�رشب يف غزة(، هذا عدا ا�ستخدام اليورانيوم املن�سَّ
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رابعاً: اأثر جدار الف�سل العن�سري على البيئة الفل�سطينية

البيئة  على  وا�سح  ب�سكل  العن�رشي  الف�سل  جلدار  الإ�رشائيلي  البناء  انعك�ص 

الفل�سطينية، اإذ اقتطع م�ساحات �سا�سعة من الأرا�سي الفل�سطينية، وخا�سة الزراعية، 

من  الطبيعية  معاملها  بتغيري  وقام  خ�سوبة،  الزراعية  الأرا�سي  اأكرث  من  تعد  والتي 

جتريف، وقطع لالأ�سجار واقتالعها وحرقها. كما ت�سبب يف تاآكل الرتبة واجنرافها، 

واأدت النفايات والأتربة ال�سادرة عن اإن�سائه اإىل تراكم الغبار على الأرا�سي الزراعية 

على  وبالتايل  الزراعية،  الأرا�سي  هذه  اإنتاجية  على  �سلبًا  انعك�ص  مما  والأ�سجار، 

تخالف  الإ�رشائيلية  املمار�سات  هذه  اإن  الفل�سطينيني.  للمزارعني  النتاجي  العائد 

املواثيق الدولية وخ�سو�سًا املادة 55 من معاهدة جنيف الرابعة.

تقيِّد البوابات واأنظمة الت�ساريح املرتبطة باجلدار فر�ص الفل�سطينيني يف الو�سول 

اإىل اأرا�سيهم الزراعية، حيث اإن الثلثني من اأ�سل البوابات الـ 86، والتي ت�سبط م�ساألة 

�سهرين  اأو  ل�سهر  تفتح  اجلدار،  الزراعية خلف  الأرا�سي  اإىل  الفل�سطينيني  و�سول 
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فقط يف ال�سنة خالل مو�سم ح�ساد الزيتون. ويفيد املزارعون املت�رشرون، بحدوث 

50–60% يف حما�سيلهم ال�سنوية ب�سبب عدم ال�سماح لهم بالو�سول  تراجع بن�سبة 

ب�سكل منتظم لأ�سجارهم والقيام بالعناية بها، وهذا اأدى اإىل انخفا�ص منتوجاتهم 

الزراعية. ونتيجة لذلك، جلاأ العديد من املزارعني اإىل ا�ستبدال احلم�سيات وغريها 

من الأ�سجار املثمرة باأ�سجار الزيتون التي تتطلب �سيانة اأقل، ولكن عائدها املايل 

 .
103ٍ

متدن

�سورة جلدار الف�سل العن�رشي بالقرب من باقة الغربية
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قام  الطبيعية، حيث  املوارد  اأتى على جزء كبري من  الفا�سل  اإنَّ م�سار اجلدار 

تغيريها  اأو  اإ�سالحها  يكن  ل  والتي  للمياه،  احليوية  امل�سادر  وتدمري  باإتالف 

ال�سيطرة  حتت  لتكون  منها  الأكب  اجلزء  وعزل   ،
104

الإ�رشائيلية القيود  ب�سبب 

الإ�رشائيلية.

ب�سورة  التاأثري  اإىل  العن�رشي  الف�سل  جدار  بناء  اأدى  مثاًل،  قلقيلية  ففي 

تدمري  خالل  من  املتاأثرة،  املناطق  يف  الزراعي  احليوي  التنوع  يف  مبا�رشة 

جتريفها  مّت  التي  الأرا�سي  بلغت  فقد  الزراعية.  الأرا�سي  من  كبرية  م�ساحات 

التي  الأرا�سي  م�ساحة  اإجمايل  بلغ  فيما  دومنًا،   4,074 حوايل  اجلدار  لبناء 

م�ساحة  العن�رشي  الف�سل  دمر جدار  كما  دومن،  األف   32 اجلدار  عزلت خلف 

من  اأخرى  دومن   700 عزل  فيما  دومنًا   41 بلغت  التي  البال�ستيكية،  البيوت 

اجلدار  لإقامة  جتريفها  مّت  التي  الأ�سجار  عدد  وبلغ  اجلدار.  خلف  الدفيئات 

40,880 �سجرة، كما عزلت 179,481 �سجرة خلف اجلدار. وبلغ عدد امل�ساتل 

اأخرى  م�ساتل  خم�سة  عزلت  فيما  م�ستاًل،  اجلدار37  اإقامة  من  ت�رشرت  التي 

اأ�سحاب  و�سول  دون  العن�رشي  الف�سل  جدار  حال  كما   .
105

اجلدار خلف 

املزارع،  العديد من  تلف  ت�سبب يف  الذي  الأمر  اأرا�سيهم،  اإىل  الأرا�سي  هذه 

الآبار  عدد  وبلغ  مزارعًا.   2,500 اجلدار  من  املت�رشرين  املزارعني  عدد  ويبلغ 

تدمريها  مّت  واحدة  بئر  منها  بئراً،   19 اجلدار  خلف  عزلت  التي  الإرتوازية 

.
106

اأخرى بئراً   42 بـ  اأ�رشار  فيما حلقت  بالكامل، 
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اأثر اجلدار على قطاع املياه يف حمافظة قلقيلية107

املفتاح مرتجم عن الأ�سل.
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الأ�سجار  اآلف  واقتالع  وجتريفها  الزراعية  الأرا�سي  م�سادرة  اإىل  وبالإ�سافة 

الطبيعية؛  املياه  دورة  يف  اأثرت  والتي  الزراعية،  التحتية  البنية  وتدمري  فيها،  املزروعة 

النباتي،  الغطاء  وانخفا�ص  املزروعة،  البور وغري  الأرا�سي  ن�سبة  زيادة  ب�سبب  وذلك 

وحدوث  جتمعها  اإىل  واأدى  الأر�ص  على  املياه  ان�سياب  اإعاقة  يف  اجلدار  ت�سبب 

يف  ت�سبب  مما  �رشيعة،  ب�سورة  الأمطار  مياه  من  كبرية  كميات  وجريان  الفي�سانات 

اأمتار  عدة  الفي�سانات  ارتفاع  و�سل  حنينا،  بيت  ففي  الزراعية.  الرتبة  تاآكل  زيادة 

 .
1082012 خالل �سنة 

العديد  العن�رشي  الف�سل  جدار  �سادر 

على  وق�سى  وعزلها،  الزراعية  الأرا�سي  من 

امل�سادرة  الأرا�سي  فيها؛ معظم  الزراعية  احلياة 

دومن،   62,623 ومب�ساحة  بالزيتون  مزروعة 

و18,522 دومن من احلقول، و9,800 دومن من 

املراعي، و8,008 دومن من احلم�سيات. 

اخلا�سة  والقوانني  الت�رشيعات  �سامر عبده عقروق،  	×

يف:  وفا،  وكالة  انظر:  فل�سطني،  يف  البيئة  بحماية 

http://www.wafainfo.ps/pdf/B6.pdf
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مل تراِع “اإ�رشائيل” عند اإقامتها للجدار طبيعة الأرا�سي، ومل ترتك فيه فتحات 

التي  الغزيرة والفي�سانات  الأمطار  مياه  اأدت  للمياه وال�سيول، وبالتايل  ت�رشيف 

هيكل  يف  املقامة  الأمطار  مياه  م�سارف  من  العديد  ان�سداد  اإىل  عنها  نتجت 

�سهولة  ب�سبب  املياه  ت�رشيف  يعيق  حديدي،  ب�سبك  واملزودة  العن�رشي،  اجلدار 

كبرية  كميات  انحبا�ص  يف  ت�سبب  الذي  الأمر  الفي�سانات،  مبخلفات  ان�سداده 

من املياه بني اجلدار وبني الأرا�سي واملنازل ال�سكنية، وبالتايل غمر هذه املناطق 

الأرا�سي  تكبدت  فقد   .2013/1/9 يف  قلقيلية،  مدينة  يف  حدث  كما  باملياه، 

املقام  العن�رشي،  الف�سل  جدار  مبحاذاة  الواقعة  واملمتلكات  واملنازل  الزراعية 

الأمطار،  من  املتدفقة  املياه  احتقان  ب�سبب  فادحة  خ�سائر  قلقيلية،  مدينة  غربي 

الأمطار  مياه  اأو معاجلة فتحات ت�رشيف  فتح  الإ�رشائيلية  القوات  وب�سبب رف�ص 

منها  بالقرتاب  للفل�سطينيني  حتى  ت�سمح  ومل  العن�رشي،  الف�سل  جدار  اأ�سفل 

اأكرث  ال�سحي  ال�رشف  مبياه  امللوثة  الأمطار  مياه  غمرت  وقد  وفتحها.  لتنظيفها 

.
109

من 300 دومن زراعي

وللجدار تاأثري اأي�سًا على م�ساألة ال�رشف ال�سحي والتخل�ص من النفايات، وذلك 

القرتاب  الفل�سطينيني  على  وممنوع  اجلدار،  من  قريب  منها  التخل�ص  مكان  لأن 

للتخل�ص منها،  اأماكن بعيدة  اإىل  نفاياتهم  ينقلون  الفل�سطينيني  منه، وهذا ما جعل 

اأو حرقها داخل املناطق ال�سكنية، وهذا يوؤدي اإىل انبعاثات �سامة، ترت�سح ع�سارتها 

الزراعية  الأرا�سي  اإىل  ال�سحي  ال�رشف  مياه  توجيه  اإىل  بالإ�سافة  الرتبة،  داخل 

.
110

فتلوثها وبالتايل تتلوث املياه اجلوفية
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والآبار  الزراعية  الأرا�سي  على  اجلدار  هذا  اإقامة  يف  “اإ�رشائيل”  ا�ستمرار  اإنَّ 

من  وذلك  وقواعده،  ملكوناته  ومتزيقًا  الفل�سطيني  لالقت�ساد  ا�ستنزافًا  يعني  املائية، 

الب�سائع واملنتوجات والعمالة  خالل ما يحدثه من منع لالن�سياب الطبيعي حلركة 

والأفراد. وقد اأحدث اجلدار اآثاراً مدمرة على الأو�ساع القت�سادية للمناطق التي 

ير بها، وات�سعت عملية جتريد الفالحني من اأرا�سيهم واقتالعهم منها؛ حيث �سعت 

“اإ�رشائيل” اإىل حتويلهم اإىل عمالة احتياطية رثة يف �سوق العمل الإ�رشائيلي الأ�سود 

املنح�رش يف املناطق احلدودية وال�ستيطانية.
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خام�ساً: اأثر امل�سانع االإ�سرائيلية على البيئة الفل�سطينية

مل تقت�رش اعتداءات امل�ستعمرات الإ�رشائيلية على اإن�ساء امل�سانع واإقامتها يف ال�سفة 

الغربية اأو قطاع غزة )حتى �سنة 2005( قريبة من املناطق املاأهولة من الفل�سطينيني؛ 

اإىل  لت�سل  الن�سان،  وحقوق  الدويل  للقانون  وانتهاكاتها  جتاوزاتها  تعدت  بل 

درجة دفن خملفات هذه امل�سانع، التي تنتج خمتلف ال�سناعات الكيماوية وغريها، 

فيها. وينطبق ذلك على �سناعات الأملنيوم، واجللود، والبطاريات، والبال�ستيك، 

والإ�سمنت، وعلب ال�سفيح لتعليب املواد الغذائية، وال�سوف الزجاجي، واملطاط، 

والكحول، واخلزف، والرخام، واملنظفات الكيماوية، والغاز، واملبيدات احل�رشية، 

وال�سناعات الع�سكرية ال�رشية،...اإلخ. وينتج عن �سناعتها مواد �سامة مثل الأملنيوم، 

العادمة  املياه  يف  باإلقائها  فتقوم  والنيكل،  والزنك،  والر�سا�ص،  والكرو�سيوم، 

الزراعية  الأرا�سي  نحو  امللوثة  املياه  هذه  بتحويل  الأخرية  لتعود  للم�ستعمرات 

.
111

الفل�سطينية اأو ال�سكانية الفل�سطينية املجاورة
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اأيام  “حياتنا ل تطاق... غبار مندفع من هذه امل�سانع الإ�رشائيلية القذرة وال�سامة طوال 

تقتل  التي  ال�سحي  وال�رشف  الكيماوية،  املخلفات  رائحة  دائمًا  ون�ستم  نرى  ونحن  العام، 

النباتات واحلياة ال�سحية ال�سلمية”.

غرب  �سكان  من  الآلف  معاناة  عن  حديثه  الطنيب  فائز  املزارع  بداأ  الكلمات  بهذه 

مدينة طولكرم الواقعة �سمال ال�سفة الغربية، نتيجة التلوث البيئي الكبري الذي خلفته امل�سانع 

الكيماوية الإ�رشائيلية، واأبرزها م�سنع “جي�سوري لالأ�سمدة”، على املنطقة ب�سكل كامل منذ 

اأكرث من 24 عامًا.

وا�سرتجع املواطن الطنيب، بداية ق�سته املريرة مع هذه امل�سانع التي ُت�سدر مواد وخملفات 

حمرمة دوليًا و�سامة، مبينًا اأن قوات الحتالل قررت نقل م�سنع “جي�سوري” وباقي امل�سانع 

اعرتا�ص  بعد   1948 �سنة  املحتلة  الأرا�سي  داخل  من   1983 �سنة  يف  ال�سامة  الكيماوية 

الإ�رشائيليني هناك ب�سبب الآثار املدمرة لهذه امل�سانع على البيئة وال�سحة. وقال: “اإن الأطفال 

دون ال�ساد�سة من عمرهم باتوا ي�سابون باأمرا�ص الأزمة و�سيق التنف�ص نتيجة هذه العوادم 

مع  بالتعاون  دعاوى  رفعوا  اأنهم  واأ�ساف  ال�سامة”.  املخلفات  هذه  نتيجة  بالإن�سان  امل�رشة 

املحاكم  اأن  اإل  املكان،  من  امل�سنع  نقل  اأجل  من  الأخ�رش  اخلط  داخل  حقوقية  موؤ�س�سات 

الإ�رشائيلية رف�ست اإلزام �ساحب م�سنع جي�سوري بنقله من مكانه بحجة اأنها منطقة لي�ست 

داخل “اإ�رشائيل”.

النبعاثات الغازية ال�سامة من م�سنع جي�سوري  

دمرت  طولكرم  مدينة  يف  الإ�رشائيلي   Jeicora

الأرا�سي الزراعية اخل�سبة والأ�سجار املثمرة.

جملة اآفاق البيئة والتنمية الإلكرتونية، القد�ص، مركز العمل  	×

التنموي/ معًا، العدد 6، اأيلول/ �سبتمب 2008، انظر: 

http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue6/main_topic2/

topic2.htm



81

اأو  النفايات،  الهواء، من خالل حرق  تلويث  الإ�رشائيلية يف  امل�سانع  وتت�سبب 

من خالل الغازات ال�سامة املنبعثة من امل�سانع الإ�رشائيلية القريبة من احلدود، بفعل 

الفو�سفورية  املركبات  من  كبرية  كميات  ت�رشبت   ،1989 �سنة  اأنه  يذكر  الرياح. 

 ،
112

غزة حمافظات  �سمال  الزراعية،  املبيدات  �سناعة  يف  ت�ستخدم  التي  الع�سوية، 

وهو موؤ�رش لتزايد بع�ص الأمرا�ص الغام�سة، واأمرا�ص ال�رشطان.

ويتواجد يف ال�سفة الغربية نحو ثلث امل�سانع الإ�رشائيلية يف حميط قرى فل�سطينية 

منطقة  يف  بركان  م�ستعمرة  تعد  حيث  نابل�ص(،  )جنوب  �سلفيت  منطقة  يف  تقع 

�سلفيت جممعًا �سناعيًا كبرياً، اإ�سافًة اإىل م�ستعمرة اأريل، وتت�سبب من�ساآتهما ال�سناعية 

)زيوت املاكنات وغريها( يف تلويث اأرا�سي قرى كفر الديك، وبروقني، وحار�ص، 

 .
113

و�رشطة، ومردا، ف�ساًل عن تلويث مياه الينابيع يف املنطقة

تو�سع ا�ستيطاين يف م�سانع م�ستعمرة بركان لإ�سافة م�سانع جديدة.

× مركز اأبحاث الأرا�سي.
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وي�سري اجلدول التايل اإىل بع�ص امل�سانع امل�رشبة للمواد اخلطرة يف بع�ص مناطق 

ال�سفة الغربية: 

جدول (15): بع�س امل�صانع امل�رسبة للمواد اخلطرة يف بع�س املناطق يف ال�صفة الغربية114

ال�رسر البيئي لل�صكان الفل�صطينيني امل�صنع للمنتج امل�صتعمرة املحافظة

تفريغ مواد قلوية توؤدي اإىل الت�سحر.

م�سنع األومنيوم، م�سنع 

�سفائح حفظ املواد الغذائية 

وم�سنع بال�ستيك

عطروت

رام اهلل

انبعاث رائحة كريهة وخملفات �سارة. م�سنع اأفوكادو كفروت

تفريغ مواد قلوية توؤدي اإىل الت�سحر. م�سنع األومنيوم نيلي

ي�ستخدم مواد الكروم والزرنيخ، وهذه ت�رش بالرتبة 

يف موقع دفن النفايات القريب، وت�سبب اأ�رشاراً 

خطرة لل�سحة.

م�سنع جلود حلمي�ص

تتخل�ص امل�ستعمرة من املخلفات ال�سناعية بالقرب 

من عرابة وقلقيلية وبرقة ووادي �سب�سطية.
م�سنع األومنيوم هوم�ص

نابل�س

ي�سب ال�رشف ال�سحي يف حقول الزيتون. م�سنع األومنيوم اإيلون موريه
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ال�رسر البيئي لل�صكان الفل�صطينيني امل�صنع للمنتج امل�صتعمرة املحافظة

بال�سكان  والغازية  ال�سائلة  النفايات  ت�رش 

إرتاح يف  والزراعة، ويقع امل�سنع يف قرية 

.1982 �سنة  طولكرم حتى 

كـان املـ�سنـع مـقـامـاً يف كفر �سابا، وقد اأغلق باأمر 

ع�سكري. وقد اأجب املتظاهرون ال�سلطات على نقل 

امل�سنع، فنقلته ال�سلطات اإىل طولكرم �سنة 1987.

م�سنع للمبيدات احل�رشية
م�سانع تتبع 

امل�ستعمرات

طولكرم

 ،Polyester ينتج ال�سوف الزجاجي من البولي�سرت

وعند حرق النفايات تنبعث غازات �سامة.

م�سنع �سهاف لل�سوف 

الزجاجي والأ�سب�ستو�ص

تنبعث روائح كريهة من امل�سنع، وعالوة على ذلك 

فهو يخزن كميات كبرية من الغاز يكن اأن توؤدي 

اإىل كارثة بيئية.

كان امل�سنع مقامًا بالقرب من نتانيا يف “اإ�رشائيل” 

)فل�سطني املحتلة 1948(، وقد انتقل اإىل طولكرم يف 

ال�سفة الغربية.

ديوك�سني ل�سنع الغاز

ترميم الأنابيب القدية واملر�سحات، ب�سغط عال من 

الرتاب، ينتج عنه غبار كثيف.

م�سنع الأ�سمدة الكيماوية 

والأنابيب ومر�سحات املياه

اأكب منطقة �سناعية اإ�رشائيلية يف ال�سفة الغربية، ويتم 

دفن املخلفات يف الأرا�سي الزراعية.

ت�سم هذه امل�ستعمرة اأكرث من 

ثمانني م�سنعًا،

منهم ثالثة م�سانع األومنيوم

بركان �صلفيت

تلوث هواء و�سجيج. م�سنع معدات بال�ستيكية

منطقة اخلان 

الأحمر، ثاين 

اأكب منطقة 

�سناعية اإ�رشائيلية 

يف ال�سفة الغربية

اأريحا

املنتجات جمهولة لأن كميات من نفايات علب 

�سفيح تدخل وتخرج من امل�سنع ب�رشية مطلقة. 

ويتم دفن النفايات بالقرب من منطقة العيزرية، التي 

يوجد بها العديد من امل�سانع.

م�سنع دوتارا
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�ساد�ساً: التلوث النووي وتاأثريه على البيئة الفل�سطينية

)مفاعل دميونا منوذجاً(

عن  عبارة  هو   Negev Nuclear Research Center (NNRC) ديونا  مفاعل 

مفاعل نووي اإ�رشائيلي، اأن�سئ �سنة 1957 بخبة فرن�سية، وبدعم مايل اأمريكي و�سل 

. ويعمل هذا املفاعل باملاء الثقيل. وتقول بع�ص التقارير اأن 
115

اإىل 300 مليون دولر

“اإ�رشائيل” ا�ستهلكت خالل الثالثني عامًا املا�سية اأكرث من 1,400 طن من اليورانيوم 

عوا�سم  معظم  تدمري  على  قادرة  نووية  قنبلة   200 نحو  املفاعل  اأنتج  وقد  اخلام. 

 .
116

ال�رشق الأو�سط

الطاقة ملن�ساآت تعمل على  اإن�ساء هذا املفاعل هو توفري  املعلن من  كان الهدف 

ا�ست�سالح منطقة النقب، اجلزء ال�سحراوي من فل�سطني التاريخية. ولذلك خ�س�ص 

هذا املفاعل يف ت�سميمه لالأبحاث العلمية، ولي�ص لإنتاج مواد �سديدة اخلطورة على 
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غرار البلوتونيوم Plutonium، اإ�سافة اإىل الدعاء اأنه غري جمهز لتحمل �سغط الطاقة 

.
117

الكبري الناجت عن عملية ال�سهر

فعنونو  مفاعل ديونا، موردخاي  ال�سابق يف  التقني  ن�رش   1986 �سنة  ولكن يف 

Mordechai Vanunu لالإعالم بع�سًا من اأ�رشار البنامج النووي الإ�رشائيلي، اإذ بعث 

ل�سحافيني �سوراً من داخل املفاعل، ومعلومات عن القدرات النووية الإ�رشائيلية؛ 

لدى  النووية  الأ�سلحة  من  هائلة  قوة  بوجود  ُيقروا  اأن  نوويني  ملخت�سني  �سمحت 

. وكنتيجة لهذا العمل، اخُتطف فعنونو من قبل عمالء اإ�رشائيليني من 
“اإ�رشائيل”118

اإيطاليا، وحوكم باأحكام تتعلق باخليانة يف “اإ�رشائيل”.

الغبار الذري املنبعث منه،  البيئي والبيولوجي ملفاعل ديونا يف  ويكمن اخلطر 

ثالثون  العادة  يف  املفاعالت  وعمر  عامًا،  اخلم�سني  فاق  عمره  اأن  اإىل  بالإ�سافة 

بع�ص  ت�رشب  اإىل  يوؤدي  قد  وذلك  العازلة،  جدرانه  وتاآكلت   ،
119

العمل من  عامًا 

ل�سكان  كبرية  و�سحية  بيئية  اأ�رشاراً  يحدث  قد  والذي  املفاعل  من  الإ�سعاعات 

. لكن قد ل ُيقلق هذا احلكومات الإ�رشائيلية املتعاقبة كثرياً، 
120

املنطقة ب�سكل عام

اأردنيني  يقطنها عرب. وبح�سب خباء  به  املحيطة  املناطق  تلك  اأن معظم  خا�سة 

مفاعل ديونا النووي... املوت القادم.



87

 .
اخلارجي”121 هيكله  على  تبز  بداأت  هائلة  “ت�سدعات  هناك  فاإنَّ  وفل�سطينيني، 

وجتد تاأثريات املفاعل مكانها بني �ستني قرية فل�سطينية، ت�سم 180 األف ن�سمة، تقع 

اأبعد نقطة منها عنه على م�سافة �ستني كيلومرتاً فقط، ما اأدى و�سيوؤدي اإىل ارتفاع يف 

.
122

ن�سب الإ�سابة مبر�ص ال�رشطان والإجها�ص، وحدوث الت�سوهات بني ال�سكان

ل تقت�رش اأ�رشار التلوث النووي على اآثاره املبا�رشة على حياة الإن�سان و�سحته، 

بل متتد اإىل تلويث اأو ت�سميم كل جوانب البيئة التي يعي�ص فيها من ماء وغذاء وتربة 

و�سخور وغريها؛ خ�سو�سًا اأنه ل توجد معلومات موؤكدة عن اأماكن دفن النفايات 

حماولت  ك�سفت  التي  التقارير  بع�ص  �سوى  املفاعل،  هذا  عن  تنتج  التي  النووية 

“اإ�رشائيل” للتخل�ص من هذه النفايات، عب دفنها يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة اأو 

اإن  الفل�سطينية يف قطاع غزة كنعان عبيد  . وقال رئي�ص �سلطة الطاقة 
123

يف البحر

ال�سطح  من  قريبًا  ولي�ص  الأعماق  يف  النووية  النفايات  تطمر  الحتالل  “�سلطات 

حتى ل ي�سهل اكت�سافها، يف حاويات انتهى عمرها الفرتا�سي، مما ي�سهل ت�رشبها 

. واأظهر تقرير 
القطاع”124 الرتبة، واإحلاق الأ�رشار اجل�سيمة ب�سكان  وانتقالها اىل 

�سادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية �سنة 2007، اأن التخل�ص عب الدفن العميق، 

ل ي�ستطيع منع املخلفات الإ�سعاعية من الو�سول اإىل الرتبة وم�سادر املياه، وتهديد 

.
125

وجود الكائنات احلية على �سطح الأر�ص

ويف تقرير ن�رشته وزارة البيئة الإ�رشائيلية، تقوم “اإ�رشائيل” بدفن النفايات النووية 

ما  وهذا  النقب،  منطقة  يف  امل�رشطنة،   asbestos الإ�سب�ست  ومادة  ديونا  ملفاعل 

.
126

ي�سبب يف ارتفاع ن�سبة مر�سى ال�رشطان يف تلك املنطقة

وتاأخذ اآبار املياه اجلوفية املوجودة يف املنطقة ن�سيبها من ال�رشر، بح�سب خبري 

املياه والبيئة الفل�سطيني عنان اجليو�سي، الذي قال باأن “الحتالل ي�ستخدم الكمية 



88

بنحو  واملقدرة  الإ�رشائيلي،  الناقل  عب  امل�سخوخة  الأردن  نهر  مياه  من  الأكب 

املفاعالت  لتبيد  النقب،  �سحراء  اإىل  طبيا  بحرية  من  مكعب،  مرت  مليون   440

.
النووية، وبخا�سة ديونة”127

واأ�سار رئي�ص اللجنة العلمية يف نقابة اجليولوجيني الدكتور م�سدوق التاج، اإىل 

احتمالية قتل ع�رشات الآلف من الأ�سخا�ص، جراء الت�رشب الإ�سعاعي اخلطري من 

انت�سار  اإىل  بالإ�سافة  طبيعية؛  كوارث  اإىل  املنطقة  تعر�ص  حال  يف  ديونا،  مفاعل 

الأمرا�ص العديدة القاتلة، واأ�ساف التاج “يكن للرياح يف حينها اأن حتدد ب�سكل 

.
اأكب اجتاه المتداد الإ�سعاعي”128

ال�رشطان،  ملكافحة  العرب  الأطباء  رابطة  عام  اأمني  قال  اأخرى،  جهة  من 

“قد  اإن الوفاة  رئي�ص اجلمعية الأردنية ملكافحة ال�رشطان، الدكتور �سامي اخلطيب 

واأو�سح  ديونا.  مفاعل  لإ�سعاعات  التعر�ص  جراء  و�رشيع”  مبا�رش  ب�سكل  حت�سل 

اإىل مدى  تنتقل  اأن  النووية يكنها  املفاعالت  ت�رشيبات  من  املنبعثة  الإ�سعاعات  اأن 

من  كبرية  كميات  ت�رشبت  اإذ   2011 �سنة  ح�سل  كما  الكيلومرتات،  من  الآلف 

 Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant فوكو�سيما  من حمطة  الإ�سعاعات 

اليابانية وو�سلت اإىل �سواطئ كندا الغربية. واأ�سار اخلطيب اإىل اأن الإ�سعاعات توؤثر 

يف البداية على الرتبة، ثم النباتات، ومن ثم احليوانات و�سوًل اإىل الإن�سان، حيث 

اإن اأول ما يتاأثر بج�سم الإن�سان هو الدم. واأكد اخلطيب اأن حدوث ت�رشب حقيقي 

لالإ�سعاع يف مفاعل ديونا “يكن اأن يودي بحياة ثالثة اأرباع �سكان املنطقة ب�سكل 

انت�سار  اتفاقية ملنع  اأي  “اإ�رشائيل” مل توقع على  اأن  بالذكر  . ومن اجلدير 
مبا�رش”129

.
130

ال�سالح النووي

ومما يثبت اأنَّ “اإ�رشائيل” على علم بالأخطار التي قد تنتج عن مفاعل ديونا، هو 

ليتناولوها،  املفاعل  القريبني من هذا  الإ�رشائيليني  الدواء على  توزيعها حلبوب من 
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“اإ�رشائيل”  اأن  على  يدل  وهذا   .
131

فعنونو ملوردخاي  ت�رشيحات  بح�سب  وذلك 

تقوم بتهيئة الإ�رشائيليني لهذه الأخطار اأو لكارثة قد حت�سل اإذا ا�ستمر مفاعل ديونا 

بالعمل.

:
132

ومن اأكرث املواد امل�سعة تاأثرياً والتي تنتج عن املفاعالت النووية

1. غاز الكريبتون Krypton: وهو يوؤثر على كل ج�سم الإن�سان، وي�سبب الإ�سابة 

اأو  تاأثريه حوايل ع�رشين �سنة بعد حدوث النفجار  ب�رشطان الدم. وقد ي�ستمر 

الن�سطار النووي.

غازية، وهو  ب�سورة  النووي  النفجار  من  يت�ساعد  الذي   :Iodine اليود  2. عن�رس 

يت�ص غالبًا من الغدة الدرقية. ومن املمكن التخل�ص منه بوا�سطة بع�ص العقاقري.

والباريوم،  الكال�سيوم  بعن�رشي  �سبيه  وهو   :Strontium ال�صرتون�صيوم  عن�رس   .3

تاأثريه حوايل  ي�ستمر  وقد  بال�رشطان،  في�سيبها  العظام  على  غالبًا  تاأثريه  ويرتكز 

56 عامًا.

4. ال�صيزيوم Caesium: وهو يوؤثر على كل اجل�سم، وخ�سو�سًا الع�سالت والكبد 

والطحال، وقد ي�ستمر تاأثريه ملدة �ستني عامًا.

�سورة ملفاعل ديونا النووي مّت التقاتها 

من قبل قمر جت�س�ص اأمريكي �سنة 1968.
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:
133

ولهذه الإ�سعاعات نوعان من الآثار البيولوجية

ببع�ص  ي�ساب  حيث  الإن�سان،  على  غالبًا  ويظهر  ج�سديًا  يكون  االأول:  االأثر 

الأمرا�ص اخلطرية، مثل �رشطان اجللد والدم، واإ�سابة العيون باملياه البي�ساء، ونق�ص 

القدرة على الإخ�ساب.

االأثر الثاين: فهو الأثر الوراثي ويظهر على الأجيال املتعاقبة، وظهر ذلك بو�سوح 

على اليابانيني بعد اإلقاء القنبلتني النوويتني على هريو�سيما Hiroshima وناجازاكي 

Nagasaki يف اآب/ اأغ�سط�ص 1945، واأدى اإىل وفاة الآلف من ال�سكان واإ�سابتهم 

بحروق وت�سوهات، واإ�سابة اأحفادهم باأمرا�ص خطرية قاتلة.

وتوقع تقرير ملعهد ريوؤوت الإ�رشائيلي The Reut Institute، الذي يرتكز عمله 

درجات  �سّت  بقوة  اأر�سية  هزة  اأن حدوث  الإ�رشائيلي،  القومي  الأمن  م�ساألة  يف 

على مقيا�ص ريخرت Richter يف �سحراء النقب، �سوف ي�سبب �رشخًا كبرياً و�سخمًا 

باملفاعل، ينجم عنه ت�رشب اإ�سعاعي، وحدوث �سحابة نووية قاتلة فوق “اإ�رشائيل” 

.
134

ومناطق اجلوار يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة والأردن وم�رش و�سورية

وذكرت �سحيفة يديعوت اأحرونوت Yediot Aharonot، اأن جنوداً يحر�سون 

مفاعل ديونا النووي جنوب فل�سطني، �سنة 2007، ا�سطروا اإىل مغادرة مواقعهم 

والهرب جراء انت�سار “�سحابة دخان �سفراء” غطت منطقة املفاعل. وهرب اجلنود 

اأن رائحة  ال�سحابة واأح�سوا بحرقة يف عيونهم، كما  من مواقعهم بعدما �ساهدوا 

.
135

حادة انبعثت من ال�سحابة

ويف الت�سعينيات من القرن الع�رشين، رفع 44 عاماًل اإ�رشائيليًا يعملون يف مفاعل 

ديونا، �سكاوى ب�سبب اإ�سابتهم باأمرا�ص �رشطانية وغريها، جراء تعر�سهم الكبري 

لالإ�سعاعات، يف اأثناء عملهم. 



91

عائالتهم  توفوا. وكانت  العمال  اأولئك  ن�سف  اأن حوايل  بالذكر  اجلدير  ومن 

حت�رش مرافعات املحكمة بعد وفاتهم، وتنده�ص ب�سبب الظروف التي كانت حتيط 

بهم، والتي ظلت �رشية ملدة طويلة. واإ�سافة اإىل ذلك، فقد كان ق�سم كبري من هوؤلء 

يتعر�سون  اأنهم  تعني  وهي  �ساخنة”،  “مناطق  ت�سمى  مناطق  يف  يعملون  العمال 

يف  يعملون  كانوا  امل�سابني  من  الآخر  الق�سم  ولكن  يومي.  ب�سكل  امل�سعة  للمواد 

“املناطق الباردة” اأي يف املكاتب والأماكن البعيدة عن الإ�سعاع، وهذا يدل على 

اأنَّ هناك خلاًل يف قواعد ال�سالمة يف املن�ساأة. ومما يوؤكد هذا الأمر، املذكرة الداخلية 

التي اأبرزها اإيالن كانري Ilan Kaner يف اإحدى مرافعات الق�سية املرفوعة من قبل 

ال�سالمة يف  اإجراءات  اأنَّ هناك خلاًل وا�سحًا يف  اأثبت من خاللها  العمال، والتي 

مفاعل ديونا، والذي قد يوؤدي اإىل ت�رشب اإ�سعاعي. 

ويف مذكرة كتبها اأحد �سهود الدفاع الدكتور دان ليتاي Dan Litai �سنة 1992، 

نائب مدير ق�سم ال�سالمة يف مفاعل ديونا �سابقًا، ك�سف اأنَّ هناك مكانًا يف املناطق 

الباردة يحتوي على مواد م�سعة. واأ�ساف اأنه كان على علم بحدوث ت�رشيبات يف 

الت�رشيبات، كان املكان  الباردة، واأنه عند حدوث  املناطق  ة يف  املا�سي ملواد م�سعَّ

ق وحُتل امل�سكلة. وقال ليتاي، اأن ديونا هي من�ساأة غري معقمة بالكامل، وهناك  ُيطوَّ

اأنَّ هكذا  وافرت�ص  املن�ساأة،  هذه  لإن�ساء  الأول  اليوم  منذ  ت�رشب حدثت  حوادث 

خلل وحوادث حتدث ب�سكل م�ستمر. كما اأبرز اأي�سًا املدعي كانري مذكرة داخلية 

ُتكت�سف ج�سيمات  مرة  اأول  لي�ست  “هذه  تقول  عبارة  ديونا حتتوي على  داخل 

ة يف املنطقة الباردة”. وقد احتج حمام الدفاع على ا�ستعمال معلومات داخلية  ُم�سعَّ

 Esther Dudkiewicz اإ�ستري دادكيوفيت�ص  كاإثبات على الإدعاءات، لكن القا�سي 
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�سابعاً: انت�سار مقالع احلجارة و�سرقة الرتاب الفل�سطيني

1. انت�صار مقالع احلجارة:

الأر�ص،  �سطح  �سكل  الفل�سطينية  البيئة  على  الإ�رشائيلية  العتداءات  اأ�سابت 

وعملت على ت�سويه منظر الطبيعة وتدهورها وتلويثها، بن�رش مقالع احلجارة، التي 

تزيد من اجنراف الرتبة والت�سحر.

ال�سفة  اأنحاء  خمتلف  يف  احلجارة  مقالع  من  العديد  “اإ�رشائيل”  اأن�ساأت  لقد 

الغربية، وتذهب 94% من تلك املوارد التي يتم ا�ستخراجها من خالل املحاجر 

25% من حاجتها من املواد  الإ�رشائيلية يف ال�سفة الغربية، اإىل “اإ�رشائيل” لتغطي 

.
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للبناء الالزمة  اخلام 

بال�سكان، مما  املاأهولة  العربية  املناطق  “اإ�رشائيل” مقالع احلجارة بجوار  اأقامت 

اأحلق بقاطنيها اأ�رشاراً ج�سيمة جراء النفجارات امل�ستمرة وت�ساعد الغبار امل�ستمر 
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وتعمل هذه املقالع على تدهور الت�ساري�ص وت�سويه املعامل الطبيعية، وخا�سة اأنها 

تلوث  من  يزيد  مما  جيولوجيني،  خباء  اأيدي  على  ول  علمية  اأ�س�ص  على  تن�ساأ  مل 

الكثيف  الغبار  نتيجة  العامة،  بال�سحة  ال�رشر  ال�سجيج، ويلحق  الهواء، ودرجات 

على  يق�سي  كما  ال�سدرية،  بالأمرا�ص  الإ�سابة  بدوره يف  يت�سبب  الذي  املتطاير، 

اإعاقة  اإىل  يوؤدي  مما  والنباتات،  الأ�سجار  الغبار على  ت�ساقط  نتيجة  احليوي  التنوع 

منوها، ويهدد املناطق املوجودة حول املقالع بالت�سحر. كما يدفع ال�سوت الناجم 

عن الآلت وو�سائل النقل باحليوانات البية بالبتعاد عن اأماكن اإقامتها وهجرتها. 

النفايات  بدفن  الإ�رشائيليون  يقوم  خرياتها،  وا�ستغالل  الأر�ص  معامل  ت�سويه  وبعد 

وغريها من املواد غري ال�ساحلة لال�ستعمال، فيها.

�سبعون مقلعًا للحجارة يف بلدة 

جماعني جنوب غرب نابل�ص.

على مدار ال�ساعة، ف�ساًل عن الإزعاج الناجم عن عمليات النقل على مدار ال�ساعة 

اأي�سًا، ناهيك عن ال�ستيالء على مزيد من الأرا�سي.
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ويف اأواخر �سنة 2011، اأ�سدرت املحكمة العليا الإ�رشائيلية قراراً ي�سمح مبوجبه 

وذلك  عملها،  مبوا�سلة  الغربية  ال�سفة  داخل  اإ�رشائيليون  يتلكها  التي  للمحاجر 

تلبية للمتطلبات القت�سادية للكيان الإ�رشائيلي للمواد اخلام، مع عدم اإقامة حماجر 

ومقالع جديدة. يذكر اأن هذا القرار جاء بعد عامني من تقدمي اعرتا�ص على عمل 

تلك املحاجر، من قبل عدد من املنظمات احلقوقية والإن�سانية، والتي و�سفت تلك 

.
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املحاجر بغري قانونية

الفل�سطيني  احلجر  ا�ستزاف خمزون  ت�ساعف من عملية  الإ�رشائيلية  املحاجر  اإنَّ 

متجدد ول  متناق�ص وغري  فهو خمزون  منه،  ال�ستفادة  من  القادمة  الأجيال  وحترم 

يجوز فتح باب ا�ستخراجه على م�رشاعيه حتى اأمام املحاجر الفل�سطينية.

2. �رسقة الرتاب الفل�صطيني:

الرمال  ب�رشقة  يقومون  الإ�رشائيليني  امل�ستوطنني  اأنَّ  هاآرت�ص،  �سحيفة  ذكرت 

الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية، واأن ال�سلطات الإ�رشائيلية ل تفعل �سيئًا ملكافحة هذه 

ال�رشقة. وك�سف متخ�س�سون يف �سوؤون ال�ستيطان الإ�رشائيلي يف ال�سفة الغربية، 

عن اأن امل�ستوطنني باتوا ي�رشقون الرتاب الفل�سطيني لأغرا�ص الزراعة وحت�سني الرتبة 

مدينة  قرب   Ofra م�ستعمرة عوفرا  الإ�رشائيلية؛ ك�سكان  امل�ستعمرات  الزراعية يف 

اللتان  دبوان،  ودير  �سلواد  قريتي  من  اخل�سبة  الرتبة  ب�رشقة  قاموا  الذين  بيت حلم، 

اأقامه  داخل جدار  موجودة  وا�سعة  مناطق  فيهما  لأن  الرتاب،  �رشقة  فيهما  ت�سهل 

امل�ستوطنون يف م�ستعمرة عوفرا، و�سيطرت به على مناطق زراعية �سا�سعة، بدون 

ترخي�ص، حتى من جي�ص الحتالل الإ�رشائيلي نف�سه، ولي�ص للفل�سطينيني قدرة على 

.
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الو�سول اإىل اأرا�سيهم ب�سكل حر
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 ،Yakir ياكري  م�ستعمرة  من  امل�ستوطنني  من  جمموعة  اأقدم   ،2012/5/30 ويف 

م�ساحات  جتريف  على  �سلفيت،  حمافظة  يف  املوجودة  قانا  واد  منطقة  يف  الواقعة 

وا�سعة من الأرا�سي طالت 12 دومنًا زراعيًا، وقاموا ب�رشقة كميات كبرية من الرتاب 

م�ستعمرة  من  امل�ستوطنني   من  جمموعة  اأقدمت   ،2012/5/30 يف 

ياكري املوجودة يف منطقة واد قانا، على �رشقة كميات كبرية من الرتاب 

الزراعي يف املنطقة بعد جتريف م�ساحات وا�سعة منها طالت 12 دومنًا 

هذا  ا�ستخدام  لإعادة  متهيداً  ياكري  م�ستعمرة  قلب  اإىل  ونقلها  زراعيًا، 

الرتاب يف عمليات الزراعة داخل حدود امل�ستوطنة.

معهد الأبحاث التطبيقية )اأريج(، �رشقة الرتاب الفل�سطيني �سحية جديدة من  	×

يف  الإ�رشائيلي  ال�ستيطان  اأن�سطة  ر�سد  موقع  الإ�رشائيلي،  الحتالل  �سحايا 

الأرا�سي الفل�سطينية POICA، 2012/6/4، انظر:

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4871
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الرتاب يف  ا�ستخدام هذا  لإعادة  ياكري، متهيداً  اإىل قلب م�ستعمرة  الزراعي ونقلها 

“اإ�رشائيل” اآلف  . هذا عدا عن �رشقة 
140

الزراعة داخل حدود امل�ستعمرة عمليات 

الأطنان من الرمال، خالل ال�سنوات اخلم�ص التي �سبقت ان�سحابها من قطاع غزة؛ 

اإذ قامت اآلياتها بحفر نحو 5 اآلف مرت مربع بعمق ثالثني مرتاً كانت مملوءة بالرمال 

والطني، ومّت و�سع النفايات مكانها. وو�سل حجم النفايات التي دفنتها “اإ�رشائيل” 

يف القطاع قبل ان�سحابها منه اإىل 50 األف طنًا، كما قامت ب�رشقة 15 مليون طنًا من 

.
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الرمال، والتي تعد ثروة طبيعية مهمة للفل�سطينيني

اإهدار  عمليات  اإىل  غزة  قطاع  يف  الفل�سطيني  ال�ساحل  ت�ساري�ص  وتعر�ست 

واملياه  ال�سلبة  النفايات  واإلقاء  الرمال،  من  هائلة  كميات  اإزالة  نتيجة  كبرية، 

ال�ساحل  يواجهه  ما  اأخطر  من  الرمال  �رشقة  ولعل  البحر.  �ساحل  على  العادمة 

الفل�سطيني، حيث تقوم “اإ�رشائيل” ب�رشقة كميات هائلة منه، ُقدرت حتى �سنة 1994 

25 مليون مرت مكعب. بـ 

كما اأنَّ اإزالة رمال ال�ساطئ ب�سكل ع�سوائي من �ساأنه اأن يفقده قيمته اجلمالية 

اإىل  بالإ�سافة  الغربية،  وال�سفة  غزة  قطاع  ل�سكان  الوحيد  املتنف�ص  واأنه  خا�سة 

مهمة،  اقت�سادية  ثروة  الآن  اأ�سبحت  الرمال  لأن  الكبرية،  القت�سادية  اخل�سائر 

لالعتماد عليها يف �سناعة مواد البناء والزجاج وغريها من ال�سناعات، بالإ�سافة 

اإىل اأن اإزالتها �سترتك وراءها حفراً �رشعان ما تتحول اإىل مكبات للنفايات ال�سلبة 

.
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واملياه العادمة
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خامتة

اإنَّ ا�ستمرار ال�سيا�سة الإ�رشائيلية القائمة على التمزيق والنهب املتوا�سل لالأرا�سي 

وامل�سادر الطبيعية وتدمري الغابات واقتالع الأ�سجار و�رشقة احلجارة والرمال، يف 

الفل�سطينية على الأر�ص واملوارد الطبيعية، ويف ظّل ا�ستمرار  ظّل غياب ال�سيطرة 

عدم اكرتاث وجدية املوقف الدويل، يوؤدي اإىل املزيد من ا�ستنزاف امل�سادر الطبيعية، 

وتدهور التنوع احليوي، وانقرا�ص العديد من النباتات واحليوانات، وتلوث الهواء 

وازدياد الأمرا�ص،...اإلخ. 

للنفايات الإ�رشائيلية بكافة  الفل�سطيني مكبًا  الهواء واملياه والرتاب  اأ�سبح  لقد 

ممار�سات  مع  اليومية  معاناتهم  من  الرغم  على  الفل�سطينيون،  واأ�سبح  اأنواعها. 

الحتالل الإ�رشائيلي املختلفة، يتهددهم املوت؛ اإما من خالل ر�سا�ص الحتالل 

اأو من خالل التلوث البيئي املحيط بهم من كافة النواحي  واعتداءات م�ستوطنيه 
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التي  الأرا�سي  بقايا  يف  ويلقونها  نفاياتهم  من  الإ�رشائيليون  يتخل�ص  احلياتية. 

من  ال�سلبة  نفاياتهم  مبكبات  طوقوها  اأن  بعد  بها،  للعي�ص  للفل�سطينيني  تركوها 

جهة، وباجلدار العن�رشي العازل من جهة اأخرى. مل يرتكوا لهم مياهًا نظيفة ولو 

والكيماوية،  وال�سائلة  العادمة  نفاياتهم  فيها  األقوا  بل  ظمئهم،  نار  لإطفاء  حتى 

وظللوا هواء “�سجن” الفل�سطينيني الكبري هذا بغمامات ملوثة �سوداء و�سفراء... 

ونت�ساءل ماذا بعد؟ 

البيئة  ومكونات  عنا�رش  كافة  �سّد  املتوا�سل  الإ�رشائيلي  البيئي  الإرهاب  اإنَّ 

الفل�سطينية واملحيط احليوي الفل�سطيني، يتطلب وقفة عملية واأكرث حزمًا من قبل 

وقف  على  “اإ�رشائيل”  لإجبار  وال�سعبي،  الر�سمي  امل�ستوى  على  الدويل  املجتمع 

التدمريية  الدموية  باأذرعه  والذي طال  الفل�سطيني،  ال�سعب  ال�سامل �سّد  عدوانها 

الإن�سان وال�سجر واحلجر، والن�سحاب من كافة الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة. اإذ 

ي�سكل هذا الإرهاب البيئي انتهاكًا �سارخًا لكل املواثيق واملعاهدات والتفاقيات 

الدولية منها، والثنائية بني الفل�سطينيني والإ�رشائيليني.
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