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تتعرض األرض والبيئة الفلسطينيتني يف املناطق املصنفة »ج« الستهداف ارسائييل ممنهج، وهناك 

آثار كبرية تطال البيئة واإلنسان الفلسطيني نتيجة للتوسع االستيطاين، وإقامة جدار الضم والتوسع 

فيها، حيث ال يهدف االستيطان إىل مصادرة األرض خدمة لألغراض التوسعية فحسب، بل يتبعها، 

أيضاً، تلويث البيئة وتدمري مقوماتها.

كّب  مواقع  وكذلك  املاضية،  السنوات  خالل  امللوثة  الصناعات  بنقل  االحتالل  سلطات  قامت 

النفايات، إىل الضفة الغربية، بعد أن أحكمت تطبيق القوانني البيئية، ما أدى إىل تلويث املخزون 

الجويف والرتبة يف الضفة الغربية. ويف ظل التوسع االستيطاين، تعاين بلدات فلسطينية بالكامل من 

امللوثات الناتجة عن قيام املستوطنات بضخ كميات كبرية من املياه العادمة غري املعالجة تجاه 

األودية وسهول البلدات الفلسطينية املحيطة باملستوطنات وبشكل شبه يومي، عرب برك خاصة 

الفلسطينية ما يهدد  املحافظات  أرايض  التي تخرتق  االلتفافية  الطرق  املستوطنات تجاه  داخل 

صحة اإلنسان والبيئة.

بالبيئة.  املرضة  املكونات  من  مختلفة  أصنافاً  املستوطنات  مختلف  الصناعية يف  املناطق  وتنتج 

كام تقوم املستوطنات بالتخلص من املخلفات الصناعية بإلقائها يف األرايض الزراعية الفلسطينية 

منها،  الكريهة  والروائح  السامة  الغازات  انبعاثات  عن  عدا  »ج«،  املصنفة  املناطق  يف  املجاورة، 

املواطن  املحيطة، وعىل صحة  الفلسطينية  التجمعات  يف  البيئة  انعكاسات خطرية عىل  له  مام 

الفلسطيني يف تلك املناطق. 
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الصلبة  الخطرة  النفايات  ومكبات  املستوطنات  يف  الصناعية  املناطق  بفعل  بيئي  تلوث  هناك 

الوضع  بانعكاسها عىل  فيها  اإلنسان  يؤثر عىل حالة حقوق  والسائلة يف محافظة سلفيت، مام 

التواجد  لكثافة  لالعتداءات، نظراً  البيئي، يف واحدة من محافظات الضفة الغربية األكرث تعرضاً 

االستيطاين واملناطق الصناعية فيها.

االنتهاكات  ومن  الفلسطيني.  واإلنسان  باألرض  التي متس  اإلرسائيلية  االنتهاكات  أشكال  تتعدد 

املنظمة التي متثل سياسة عامة لدولة االحتالل، تلويث البيئة الفلسطينية بامللوثات الناتجة عن 

النفايات الخطرة الصلبة والسائلة؛ تلك التي يتم تهريبها من الداخل املحتل، ويتم التخلص منها 

يف أرايض الضفة الغربية املحتلة كمكب لها، وأخرى مصدرها املستوطنات اإلرسائيلية املقامة عىل 

أرايض الضفة الغربية املحتلة. وال ميكن الفصل ما بني تلويث البيئة الفلسطينية بالنفايات الصلبة، 

سواء  اإلرسائيلية؛  النفايات  من  فالتخلص  العادمة،  واملياه  الخطرة  واملواد  بالنفايات  تلويثها  أو 

الخطرة أو الصلبة، يتم بالتوازي، ويتم استخدام مختلف املواقع للتخلص من تلك النفايات مهام 

اختلف مصدرها، دون مراعاة ألي اعتبارات صحية أو بيئية.  فتزامناً مع مواصلة دولة االحتالل 

الفلسطينية،  األرايض  إىل  املحتل  الداخل  من  والصلبة  الخطرة  واملواد  النفايات  تهريب  أعامل 

نفاياتهم ومياههم  إلقاء  املحتلة،  الغربية  الضفة  املنترشون يف مستوطنات  املستوطنون  يواصل 

العادمة يف األرايض الفلسطينية، وإقامة مكبات النفايات العشوائية عىل األرايض الزراعية دون 

أي قيود أو محددات، حيث تستفيد دولة االحتالل، بصفتها سلطة قامئة باالحتالل، من موارد 

األرض الفلسطينية املحتلة بشكل كبري، وتنتج كدولة منتجة صناعياً، النفايات الناتجة عن ذلك 

قبل  املنتجة من  النفايات  الخاصة مبعالجة  األجهزة  بإدارة  االحتالل  بشكل مرتفع. وتقوم دولة 

الواقعة يف  الداخل املحتل، أو تلك  التي مقر عملها  املؤسسات الصناعية اإلرسائيلية؛ سواء تلك 

املناطق الصناعية يف املستوطنات اإلرسائيلية القامئة يف أرايض الضفة الغربية املحتلة، حيث إن 

تتعلق مبنع  واضحة  لترشيعات  تخضع  املحتل،  الداخل  تقع يف  التي  للملوثات  املنتجة  املصانع 

تلويث الجو، فيام تكاد تعمل مصانع املستوطنات بال قيود. كام ال يطلب منها تقديم تقارير عن 

كميات النفايات التي تتم معالجتها فيها، أو عن األخطار الناجمة عن ذلك العمل، وطرق تفادي 

وأطلقت  املناطق،  تلك  يف  االستثامر  االحتالل  دولة  وشجعت  منها.  التخفيف  أو  األخطار  تلك 

محفزات اقتصادية متثلت يف الدعم الحكومي، ومنح االمتيازات الرضيبية، وعليه أصبحت إقامة 

معامل معالجة النفايات يف األرايض الفلسطينية املحتلة أكرث جدوى من إقامتها يف الداخل املحتل.
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الغربية املحتلة، وتقدر  تتخلص دولة االحتالل من أكرث من 50% من نفاياتها يف أرايض الضفة 

حجم تلك النفايات يف الضفة الغربية بنحو 200 ألف طن سنوياً، تصنف غالبيتها عىل أنها من 

النوع السام والخطري. وحسب مصادر إرسائيلية، وجد أن هناك ما ال يقل عن 15 منشأة يف األرض 

الفلسطينية املحتلة يف الضفة الغربية تعمل يف معالجة النفايات التي ينتج معظمها يف الداخل 

وترتيبات  معالجة  تستوجب  التي  الخطرة  النفايات  تقوم مبعالجة  املنشآت  تلك  6 من  املحتل، 

خاّصة نظراً لخطورتها.

تتعامل دولة االحتالل مع منشآت معالجة النفايات املقامة يف الضفة الغربية، عىل أنها جزء من 

مقارنة  عليها  والقوانني  األنظمة  تطبيق  يف  تتهاون  أنها  إال  بها،  الخاص  النفايات  معالجة  جهاز 

بتلك التي يتم تطبيقها يف الداخل املحتل. باالستناد إىل ذلك، تقوم دولة االحتالل بنقل امللوثات 

واألخطار إىل البيئة الفلسطينية وسكان األرض الفلسطينية املحتلة يف الضفة الغربية.  

النفايات الخطرة والكياموية  النفايات اإلرسائيلية، مبا يف ذلك  وتعترب مكبات ومحطات معالجة 

منها، من ضمن جهاز النفايات الرسمي الذي تقيمه وتديره دولة االحتالل اإلرسائييل يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة يف العام 1967. بحسب تقارير سلطة جودة البيئة الفلسطينية، تنترش مواقع 

النفايات الصلبة والسائلة اإلرسائيلية املقامة عىل أرايض محافظات الضفة الغربية املحتلة، وحسب 

التوزيع الجغرايف ملواقع النفايات الصلبة والسائلة اإلرسائيلية يف الضفة الغربية، يتضح أنها ترتكز 

حسب املحافظات عىل النحو التايل: )10( مواقع يف محافظة القدس ومحيطها، )11( موقعاً يف 

بيت لحم، )20( موقعاً يف أريحا، موقعان يف الخليل، )13( موقعاً يف محافظة طوباس واألغوار 

الشاملية. أما يف وسط الضفة الغربية فهناك )10( مواقع يف قلقيلية و)17( موقعاً يف سلفيت، منها 

)7( مواقع نفايات صلبة، و)10( مواقع نفايات سائلة.

تعد محافظة سلفيت من أكرث املحافظات التي تم استهدافها من قبل دولة االحتالل، والتي عانت 

املحافظة  أرايض  عىل  وقامت  االحتالل.  سنوات  مدار  عىل  التوسعية  االحتاللية  السياسات  من 

االحتالل  دولة  بانتهاكات  يتعلق  فيام  حياً  مثاالً  تعد  كام  الغربية.  الضفة  أكرب مستوطنات  ثاين 

الخطرية يف املجال البيئي؛ إذ تعاين قرى منطقة سلفيت من التلويث البيئي الناجم عن املناطق 

تتعرض  املحافظة،  يف  الزراعية  املواطنني  أرايض  مع  املستوطنات  تتداخل  املنطقة.  يف  الصناعية 

محافظة سلفيت إىل أشكال عدة من عمليات املصادرة والتدمري املمنهج ألراضيها من قبل دولة 
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االحتالل، حيث أقيم عىل أراضيها ما ال يقل عن )24( مستوطنة وبؤرة استيطانية ما بني صناعية 

الكلية، ويقيم فيها  وسكانية، تحتل مستوطنات محافظة سلفيت 9.2 % من مساحة املحافظة 

عن  عدا  كم²(،   18.9( دومناً   18,890 بـ  تقدر  مساحة  عىل  وأقيمت  مستوطن،   51,000 حوايل 

دولة  سياسات  إىل  وإضافة  الغربية،  الضفة  يف  له  أكرب عمق  لثاين  والتوسع  الضم  تغلغل جدار 

االحتالل التوسعية يف املحافظة، يتم استخدام مساحات كبرية من أرايض املواطنني الزراعية فيها 

كمكبات للنفايات الصلبة والسائلة من مخلفات املستوطنات ومناطقها الصناعية يف )17( موقعاً 

من املواقع املسموح الوصول إليها يف املحافظة، وهذا ميس بشكل مبارش )8( تجمعات سكانية يف 

مختلف مناطق املحافظة تضم ما يقارب نصف سكان املحافظة.

تعد محافظة سلفيت تعد ثاين محافظة يف الضفة الغربية بعد محافظة أريحا من حيث تعرضها 

إىل االعتداءات والتلوث نتيجة التخلص العشوايئ من النفايات الصلبة والسائلة واملياه العادمة 

ومخلفات املصانع اإلرسائيلية يف الضفة الغربية.  ووجد أن هناك )17( موقعاً للتخلص من النفايات 

اإلرسائيلية الصلبة والسائلة باختالف مصادرها، وبخاصة تلك التي مصدرها املستوطنات املقامة 

عىل أرايض محافظة سلفيت، والتي تتسبب أساساً بالتلوث البيئي وتلويث املخزون املايئ الجويف 

الفلسطيني، والتسمم باملياه الكياموية والعادمة، والتسبب بتسميم وتدمري آالف الدومنات من 

األرايض الزراعية.  

األرض،  باطن  يف  بدفنها  الفلسطينية  املناطق  يف  الخطرة  نفاياتها  من  االحتالل  دولة  وتتخلص 

يف  منها  التخلص  يتم  التي  ومخلفاتها  املصانع  تنتجها  التي  الخطرة  الكياموية  املواد  عن  عدا 

األرض الفلسطينية املحتلة. يف الوقت الذي مينع فيه إقامة هذه الصناعات أو أغلبها يف األرايض 

اإلرسائيلية، وتقام عىل أرايض دولة فلسطني، حيث يتم استغالل اختالف اإلطار الترشيعي الذي 

يحكمها يف تلك املستوطنات، وانعدام القيود الصحية البيئية، وتتم إدارتها من قبل اإلرسائيليني 

بشكل كامل يف غياب تام للسلطة الفلسطينية، أو أي جهة أخرى مراقبة. 

وال تتخذ املناطق الصناعية يف األرايض الفلسطينية اإلجراءات الالزمة ملنع التلوث، وتتأثر البلدات 

النفايات  تلك  لتدفق  نتيجة  كبري  بشكل  الصناعية  املناطق  سفوح  عند  الواقعة  الفلسطينية 

الصناعية، حيث يتم إلقاء ودفن تلك النفايات الصناعية يف املناطق املحيطة بالقرى الفلسطينية، 

وتقوم دولة االحتالل بنقل نفاياتها الخطرة والتخلص منها يف األرض الفلسطينية املحتلة يف الضفة 
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ة فاياِت اإِلسرائيلّيِة في األرِض الِفَلسطينّية الُمحتلَّ اِت النِّ َناعّيِة وَمَكبَّ ُث البيئيُّ بفعِل الَمَناطِق الصِّ لوُّ التَّ
»ِمْنَطَقُة سلِفيت ... َنُموَذَجًا«

الغربية دون مراعاة أي اعتبارات صحية أو بيئية. وتشكل تلك املامرسات خرقاً ملجموعة من األطر 

القانونية الدولية الخاصة بالبيئة يف ظل االحتالل:

القواعد  مبامرساتها  االحتالل  دولة  تخالف  حيث  اإلنساين  الدويل  القانون  قواعد  مخالفة  أوالً: 

الخاصة مبسؤولية دولة االحتالل عن سالمة اإلقليم الواقع تحت االحتالل، وسالمة مواطني ذلك 

القانون الدويل لحقوق اإلنسان، والعمل  اإلقليم، حيث إن دولة االحتالل ملزمة باحرتام قواعد 

وفق أحكامه، وعدم اإلخالل بالتزاماتها. ووفق أحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان، يحظر عىل 

دولة االحتالل استخدام األرايض املحتلة ومواردها لخدمة احتياجاتها، ولتطوير اقتصادها.  كام 

تقع عىل عاتق دولة االحتالل مسؤولية ضامن الصّحة والنظافة العامة يف املناطق املحتلة، وعليها 

توفري مستوى معييش الئق لسكان األرايض املحتلة، مبا يف ذلك »املستوى األعىل املمكن من الصّحة 

الجسدية والنفسية«.

ثانياً: مخالفة املعاهدات واإلعالنات واالتفاقيات الدولية ومن اهمها اتفاقية بازل بشأن التحكم يف 

نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عرب الحدود، التي تم التصديق عليها يف العام 1989، وقامت 

دولة فلسطني باالنضامم إليها يف العام 2015.

 تتواصل معاناة بلدات محافظة سلفيت من تدفق مياه الرصف الصحي، ومخلفات املستوطنات 

الصناعية والكياموية إىل أرايض املحافظة، ما ساهم يف تشويه بيئة تلك املناطق واإلرضار بها. كام 

يؤدي ذلك إىل تلويث األحواض املائية الجوفية، ما يسبب أمراضاً كثرية للمواطنني يف تجمعات 

سلفيت، وكفر الديك، وبروقني، لكون وادي املطوي من أهم األحواض املائية الصالحة للرشب يف 

الوادي الزراعي، وتسبب تدفق املياه العادمة بإغالق ينابيع الرشب، كام ساهم يف ابتعاد املواطنني 

عن الزراعة فيه. وكانت منطقة املطوي يف السابق منطقة تنزه طبيعي، تشتهر بخرضتها ومتيزها 

بكرثة أشجار التني واللوزيات والعنب، وأضحت بفعل التلوث مكرهة صحية لقوة الروائح الكريهة 

والخانقة فيه، نتيجة لتدفق املياه العادمة، ما يجعل من الصعب البقاء فيها فرته طويلة، لعدم 

القدرة عىل احتامل الروائح.

وإضافة إىل تدفق املياه العادمة يف أرايض املنطقة، وما ينجم عنها من روائح كريهة، يتم اإلرضار 

باملزروعات واملوايش التي تعتمد عىل الرعي كمصدر رئيس للتغذية وتهددها بالتسمم، ما يساهم 

يف انتقال األمراض املختلفة إىل مواطني املنطقة. ال تصنف املياه العادمة بأنها نفايات خطرة، إال 
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أن الروائح الكريهة الناتجة عنها خالل عملية معالجتها تساهم يف اإلرضار باملواطنني يف املناطق 

املجاورة صحياً ونفسياً وبشكل بالغ. كام تحد من قدرة املواطن الفلسطيني عىل التمتع بالعيش 

يف بيئة صحية وآمنة ونظيفة.

املخاطر  من  العديد  الخطرة،  والنفايات  املواد  هذه  وتخزين  ونقل  جمع  عمليات  عىل  يرتتب 

البيئية والصحية، وبخاصة نقل الزيوت املعدنية املستخدمة واملذيبات الكيميائية من وإىل مواقع 

املعالجة، وما ينتج عنه من احتامليات الترسب أو االنسكاب أو االنفجار واالحرتاق والتبخر، وكلها 

لها قدرة عالية عىل تعريض املواطنني لألخطار الصحية، وإلحاق األرضار الجسيمة بالبيئة.

العامة، وتنطوي عملية  بالصحة  كائنات دقيقة ضارة  الطبية عىل  النفايات  بشكل عام، تحتوي 

املقاومة  الدقيقة  الكائنات  انتشار  احتامل  من  كبرية  مخاطر  عىل  النفايات  تلك  ومعالجة  نقل 

للعقاقري السامة وغريها، والتلوث غري املبارش، بسبب إطالق مسببات األمراض وامللوثات السامة يف 

البيئة املحيطة، ومنها نفايات املضادات الحيوية واملستحرضات الطبية املسببة للرسطان.  كام إن 

اشتعال نفايات املذيبات الكيميائية ينتج عنه إطالق كثيف للغازات السامة. وعدا عن كونها سامة 

برتكيبتها الطبيعية، فإنها تحتوي عىل مكونات نشطة أخرى مثل املبيدات الحرشية، وبقايا األدوية، 

والهرمونات، ما يرتتب عليه مخاطر عىل الصحة العامة لإلنسان. كام يرتتب عىل عدم القدرة عىل 

تشغيل محطات املعالجة، أو وقوع الحوادث فيها، إلحاق الرضر الشديد بالبيئة والصحة العامة 

لإلنسان والكائنات الحية، وقد تتسبب بأرضار طويلة األمد عىل الرتبة، والهواء، وموارد املياه.

تعاين مناطق سلفيت من الصناعات املرسطنة التي تنترش مخلفاتها الصلبة والسائلة السامة يف 

العادمة  واملياه  مخلفاتها  تختلط  حيث  املصانع،  تلك  من  القريبة  الفلسطينية  البلدات  أرايض 

القادمة منها مع املياه الجارية يف الوديان التي تستخدم لري املزروعات، عدا عن تلويثها ينابيع 

املياه يف املنطقة.

وتتجمع عرشات املنشآت الصناعية الكبرية يف مستوطنة »بركان« التي تعد بؤرة صناعية مكثفة 

للصناعات التي تنتج كميات كبرية من النفايات امللوثة والسامة )الصلبة والسائلة(، ويتم التخلص 

منها يف أرايض قرى كفر الديك، ورسطة، وبروقني، ودير بلوط.  وتُنرث تلك النفايات املرسطنة يف 

محيط تلك القرى، ما يزيد من الخطورة الصحية عىل السكان الفلسطينيني، ويفاقم من خطورة 

الوضع، وبخاصة عىل األطفال، الذين هم األكرث تأثراً باملواد الكياموية والسامة امللوثة. وتساهم 
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ة فاياِت اإِلسرائيلّيِة في األرِض الِفَلسطينّية الُمحتلَّ اِت النِّ َناعّيِة وَمَكبَّ ُث البيئيُّ بفعِل الَمَناطِق الصِّ لوُّ التَّ
»ِمْنَطَقُة سلِفيت ... َنُموَذَجًا«

املصانع اإلرسائيلية يف تدمري البيئة املحلية، واإلرضار صحياً بالفلسطينيني؛ لقيامها بإلقاء نفاياتها 

الصلبة والسائلة يف األودية واألرايض املجاورة للبلدات الفلسطينية املأهولة بالسكان، ما يؤدي إىل 

انتشار األمراض واألوبئة بني السكان، عدا عن تدمري املزروعات وتخريب األرايض الزراعية.

من جهة أخرى، يتبني أن النفايات امللقاة، إضافة إىل املواد الطبيعية والبسيطة، تشمل مخلفات 

صناعية وكيميائية يف غاية الخطورة والسمية ودون أي معالجة، حيث تقوم املستوطنات الصناعية 

تغذي  التي  املائية  واآلبار  املياه  بينابيع  املحيطة  الزراعية  األرايض  يف  السائلة  نفاياتها  بإلقاء 

التجمعات السكانية الفلسطينية.

القامئة مبوجب  التزاماتها  إىل  استناداً  البيئة  التزامات متعلقة بحامية  الدول  يقع عىل  الخالصة، 

الحقوق  البيئية مع  لتداخل األرضار  اإلنساين،  الدويل  والقانون  اإلنسان،  الدويل لحقوق  القانون 

األساسية لإلنسان. وبقيام دولة االحتالل مبعالجة نفاياتها الصلبة والسائلة يف األرض الفلسطينية 

واستغاللها  املحتل،  اإلقليم  تجاه سكان  باالحتالل  قامئة  كسلطة  لواجباتها  تام  بتجاهل  املحتلة، 

األرض الفلسطينية دون أدين اعتبار لألرضار البيئية والصحية للسكان تحقيقاً ملصالحها، وباالستناد 

إىل ما سبق من انتهاكات إرسائيلية للبيئة الفلسطينية، نجد أن دولة االحتالل مسؤولة مسؤولية 

تامة عن خرق قواعد القانون الدويل املتعلقة بالحفاظ عىل البيئة.  كام إنه يتوفر فيها عنارص 

جرمية الحرب املنصوص عليها يف املادة )8( من ميثاق روما املؤسس ملحكمة الجنايات الدولية، 

مع  البيئة،  عىل  الخطورة  وبالغ  األمد  وطويل  االنتشار  وواسع  جسيامً  مساساً  إحداثها  بسبب 

التعمد يف اإلرضار بالبيئة الطبيعية عرب التخلص من النفايات الخطرة الصلبة والسائلة يف األرض 

املحتلة، ومخالفة مبادئ الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف األربع للعام 1977 

بصفتها سلطة قامئة باالحتالل.

وعىل الرغم من مرور أكرث من خمسني عاماً عىل احتاللها للضفة الغربية، مل تقم سلطات االحتالل 

بإنشاء أي محطة معالجة للنفايات الصلبة والسائلة ملستوطناتها يف الضفة الغربية، مقارنة بتلك 

داخل الخط األخرض، التي تنطبق عليها أشد املعايري واملواصفات البيئية.  تستمر دولة االحتالل يف 

مخالفة مبادئ القانون الدويل اإلنساين وقواعد القانون الدويل واإلعالنات واملواثيق واالتفاقيات 

االتفاقيات  تلك  مبوجب  ومسؤولياتها  التزاماتها  من  التهرب  يف  تستمر  كام  بالبيئة،  تعنى  التي 

وقواعدها. 
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مقّدمة

تتعرض البيئة الفلسطينية، كام اإلنسان الفلسطيني، إىل االعتداءات واالنتهاكات اليومية من 

قبل سلطات االحتالل اإلرسائييل، حيث تتعرض األرض والرثوات الطبيعية مبكوناتها، إىل النتهاكات 

املمنهجة، يف انتهاك واضح لكافة األعراف واملواثيق الدولية، وتنتج عنها انتهاكات مبارشه لحقوق 

اإلنسان الفلسطيني عىل األرض الفلسطينية املحتلة، وبخاصة يف املناطق املصنفة »ج«، واملناطق 

املحاذية لجدار الضم والتوسع، ما يحرمه من حقه يف العيش الكريم يف بيئة نظيفة تتوفر فيها 

كافة مقومات الحياة الكرمية، ومامرسة حقه يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه ... 

وغريها.

هناك استهداف ممنهج يطال األرض والبيئة الفلسطينيتني يف املناطق املصنفة »ج«، وهناك 

آثار كبرية تطال البيئة واإلنسان الفلسطيني نتيجة للتوسع االستيطاين، وإقامة جدار الضم والتوسع 

فيها، حيث ال يهدف االستيطان إىل مصادرة األرض خدمة لألغراض التوسعية فحسب، بل يتبعها، 

أيضاً، تلويث البيئة وتدمري املقومات عليها. 

قامت سلطات االحتالل بنقل الصناعات امللوثة خالل السنوات املاضية، ومنها صناعة األملنيوم، 

القوانني  تطبيق  أن أحكمت  بعد  الغربية،  الضفة  إىل  النفايات،  كّب  والبالستيك، وكذلك مواقع 

البيئية، ما أدى إىل تلويث املخزون الجويف والرتبة يف الضفة الغربية. ويف ظل التوسع االستيطاين، 

تعاين بلدات فلسطينية بالكامل من امللوثات الناتجة عن قيام املستوطنات بضخ كميات كبرية 

من املياه العادمة املنزلية والرصف الصحي غري املعالجة يف سهول ووديان البلدات الفلسطينية 

املحيطة، عرب برك خاصة داخل املستوطنات تجاه الطرق االلتفافية التي تخرتق أرايض املحافظات 

الفلسطينية، وتضخ مياه الرصف الصحي بشكل شبه يومي، هذا عدا عن ضخ املياه العادمة تجاه 

األودية املحيطة باملناطق الصناعية للمستوطنات، ما يهدد صحة اإلنسان والبيئة.
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وتنتج املناطق الصناعية يف مختلف املستوطنات أصنافاً مختلفة من املكونات املرضة بالبيئة. 

كام تقوم املستوطنات بالتخلص من املخلفات الصناعية بإلقائها يف األرايض الزراعية الفلسطينية 

منها.   الكريهة  والروائح  السامة  الغازات  انبعاثات  عن  عدا  »ج«،  املصنفة  املناطق  يف  املجاورة، 

صحة  وعىل  املحيطة،  الفلسطينية  التجمعات  يف  البيئة  عىل  خطرية  انعكاسات  سبق  ما  ولكل 

املواطن الفلسطيني يف تلك املناطق.

يأيت هذا التقرير لتسليط الضوء عىل التلوث البيئي بفعل املناطق الصناعية، ومكبات النفايات 

اإلنسان فيها، وذلك يف  الصلبة والسائلة يف محافظة سلفيت، وأثرها عىل حالة حقوق  الخطرة 

إطار عمل دائرة الرقابة عىل السياسات والترشيعات الوطنية يف الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان 

»ديوان املظامل«، عىل دراسة أثر انتهاكات دولة االحتالل بحق األرض واإلنسان الفلسطيني عىل 

حالة حقوق اإلنسان الفلسطيني، وقدرة دولة فلسطني عىل ضامنها للمواطن الفلسطيني.

تعد هذه دراسة أولية لتسليط الضوء عىل أحد أشكال انتهاكات دولة االحتالل فيام يتعلق 

بالبيئة الفلسطينية وانعكاساتها عىل الوضع البيئي، يف واحدة من محافظات الضفة الغربية األكرث 

تعرضاً لالعتداءات، نظراً لكثافة التواجد االستيطاين واملناطق الصناعية فيها.

كام  البيئة،  يف  للحق  والوطني  الدويل  القانوين  اإلطار  التقرير  هذا  من  األول  القسم  يتناول 

يتناول القسم الثاين منه تسليط الضوء عىل مكبات النفايات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية 

االحتالل  بشكل خاص، ودور  اإلرسائيلية، ويف محافظة سلفيت  النفايات  إدارة  كجزء من جهاز 

اإلرسائييل يف خلق وضع بيئي مرتدٍّ. أما القسم الثالث، فيتناول أشكال املناطق الصناعية اإلرسائيلية 

والتلوث البيئي يف منطقة سلفيت، ومواقع مكبات النفايات الصلبة والسائلة، فيام يتناول القسم 

الرابع موضوع استغالل املحميات الطبيعية وتلويثها من قبل دولة االحتالل ومستوطنيه، ويتناول 

القسم الخامس التخلص من النفايات الخطرة يف األرايض الفلسطينية املحتلة، وما يشكله ذلك من 

انتهاك لألطر القانونية الدولية، والتحركات الفلسطينية بهذا الشأن، أما القسم السادس واألخري، 

فيتناول تداعيات مكبات النفايات الخطرة اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية عىل البيئة وصحة 

اإلنسان الفلسطيني، ويُختتم التقرير بخالصة وتوصيات للعمل بها.
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القسم األول

اإلطار القانوني للحق في بيئة نظيفة

يعد موضوع حق اإلنسان يف بيئة نظيفة من املواضيع املستجدة حديثة التنظيم يف النظم 

القانونية الدولية عموماً، والقوانني العربية والفلسطينية خصوصاً، حيث يعد الحق يف بيئة نظيفة 

من الجيل الثالث لحقوق اإلنسان، وهي الحقوق القامئة عىل التعاون االجتامعي التي تتطلب 

عمالً دولياً وإقليمياً مشرتكاً، حيث يستدعي حل املشكالت البيئية املختلفة، عىل املستوى الدويل، 

كافة  البيئية، وحث  القضايا  مختلف  تعالج  عامة  سياسات  لرسم  دولية جامعية،  تضافر جهود 

الدول عىل اتّخاذ التدابري الالزمة من طرفها للحد من اآلثار السلبية لتلك املشكالت عىل البيئة. 

وأصبحت البيئة موضوعاً حقوقياً ومكوناً مهامً من قضايا التنمية يف كل املجتمعات، وعند الحديث 

عن موضوع البيئة تتداخل يف إطارها عنارص مختلفة سياسية واقتصادية واجتامعية وثقافية. كام 

العامل  دول  مختلف  يف  واسع  دويل  باهتامم  آمن  بشكل  وإدارته  البيئة  حامية  موضوع  يحظى 

للحصول عىل بيئة صحية نظيفة ومستدامة.

1. البيئة كمفهوم وحق من حقوق اإلنسان

منزله  فيه  فيتخذ  اإلنسان،  إليه  يرجع  الذي  املوضَع  الواسع،  اللغوي  مبعناها  البيئة،  تعني 

ومعيشته.  أما يف االصطالح، فتعني الوسط املكاين الذي يعيش فيه اإلنسان، بكل ما يتضمنه من 

عنارص طبيعية، أو تلك املصطنعة من قبل اإلنسان. وتعرف البيئة يف داللتها القانونية بأنها الوسط 

البيئي الذي يتصل بحياة اإلنسان وصحته يف املجتمع، سواء أكان من خلق الطبيعة أم من صنع 

اإلنسان.
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 ،1966 للعام  الدوليان  والعهدان   ،1948 للعام  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  يتضمن  مل 

يف  وصحية  نظيفة  بيئة  يف  الحق  إدراج  عدم  أن  إال  وصحية.  نظيفة  بيئة  يف  الحق  عىل  النص 

مواثيق حقوق اإلنسان، يعود إىل التوقيت وليس املضمون، حيث بدأت الحركة البيئية الحديثة 

بشكل متأخر يف أواخر ستينيات القرن املايض. إال أن حقوق اإلنسان وحامية البيئة تعتمد كل 

والصحة  الحياة  يف  األساسية  بحقوقنا  التمتع  عىل  الفرد  قدرة  تعتمد  حيث  اآلخر،  عىل  منهام 

والحقوق االقتصادية واالجتامعية األخرى، عىل العيش يف بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وقام 

البرشية عقدته  بالبيئة  العالقة يف أول مؤمتر بيئي دويل معني  الدويل باالعرتاف بهذه  املجتمع 

األمم املتحدة يف ستوكهومل يف العام 1،1972 كموجه للحفاظ عىل البيئة البرشية وتحسينها، وهو 

اتفاق دويل بغرض معلن ملنع تأثري اإلنسان عىل املوارد الطبيعية، أو إدارة ذلك التأثري. وأقر بأن 

البيئة الطبيعية هي »يشء جوهري« للتمتع بحقوق اإلنسان األساسية، مبا يف ذلك الحق يف الحياة 

ذاتها. وجاء فيه »أن صون البيئة البرشية وتحسينها ألجيال الحارض واملستقبل، أصبح هدفاً ال 

سبيل لبني اإلنسان إال تحقيقه«.

وعليه، فإن حامية البيئة والحفاظ عليها وإبقاءها صحية ومالمئة، هي واحدة من الحقوق 

األساسية لكل إنسان عىل األرض، حيث تعد البيئة الصحية واآلمنة متطلباً وحقاً أساسياً من حقوق 

بالتوازن  تخل  انتهاكات  أي  أن  كام  كاملة.  اإلنسان  بحقوق  التمتع  من رشوط  اإلنسان، ورشطاً 

لإلنسان  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  التمتع  عىل  سلباً  تنعكس  اآلمنة،  وبالبيئة 

باملجمل.

أعطى مؤمتر ستوكهومل مفهوم البيئة فهامً متسعاً، بحيث أصبحت تدل عىل أكرث من مجرد 

هي  بل  وحيوانات(،  ونباتات،  للطاقة،  ومصادر  ومعادن،  وتربة،  وهواء،  )ماء،  طبيعية  عنارص 

رصيد املوارد املادية واالجتامعية املتاحة يف وقت ما، وفـي مـكـان مـا، إلشـبـاع حـاجـات اإلنسان 
وتطلعاته.2

تبلورت فكرة اإلقرار القانوين بحق اإلنسان يف التمتع مبحيط بيئي صحي ومالئم إىل التوجهات 

نص  أول  ستوكهومل«  »إعالن  ويعد  ستوكهومل«،  »مؤمتر  انعقاد  األوىل خالل  للمرة  التي طرحت 

http://www.un.org/ar/globalissues/environment       1

الوثيقة رقم )8( )املشكالت البيئية الرئيسية يف املجتمع املعارص( التي أعدها برنامج األمم املتحدة للبيئة )بامبينة( للمؤمتر الدويل الحكومي   2

للرتبية الـبـيـئـيـة الـذي عـقـد فـي مـديـنـة تبلييس )جورجيا(، بإرشاف اليونسكو، ترشين األول/أكتوبر 1977.
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قانوين أشار إىل مفهوم البيئة يف إطار منظومة حقوق اإلنسان. ورد يف ديباجة اإلعالن أن البيئة، 

الفضاء الرضوري والحيوي لتمتع اإلنسان بكامل حقوقه  الطبيعي واالصطناعي، هي  بعنرصيها 

املقرة له، ومنها باألخص الحق يف الحياة. ويف املبدأ األول منه، نص اإلعالن عىل أن »لإلنسان حقاً 

أساسياً يف الحرية ويف املساواة ويف ظروف حياة مرضية، يف بيئة ذات نوعية تسمح له بالعيش يف 

كرامة ورفاهة«، وهو ما شكَّل محطة انطالقة فعلية للتوجه الذي يجعل من البيئة جوهر هذا 

الحق.

يجمع رجال القانون عىل أن »إعالن ستوكهومل«، بشأن فكرة الحق يف البيئة كحق إنساين، مل 

يصل من الناحية القانونية إىل مستوى اإلقرار الذي حظيت به باقي الحقوق األساسية من الجيلني 

األول والثاين من الحقوق، إال أن اإلعالن قد شكل تطوراً وتحوالً يف املضمون القانوين ملفهوم البيئة، 

البيئة  يف  الحق  مفهوم  بني  ما  الربط  فتم  البيئي.  بالبعد  اإلنساين  الحق  فكرة  ربطه  من خالل 

وفلسفة ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان للعام 1948، وأهدافه األساسية 

القامئة عىل تحقيق كرامة اإلنسان ورفاهيته، إضافة إىل تأكيد العالقة الحيوية بني متتع اإلنسان 

البيئي الذي يعيش فيه، حيث يشري اإلعالن،  مبختلف حقوقه األساسية املقرة، وطبيعة املحيط 

بوضوح، إىل أن متتع اإلنسان بتلك الحقوق لن يتحقق بالوجه املطلوب إال يف إطار بيئة سليمة 

ومالمئة تضمن لإلنسان كرامته.

وال شك أن مامرسات اإلنسان وحامية البيئة متكنه، بدورها، من تيسري التمتع الكامل بكامل 

البيئية تستند  الحامية  حقوقه اإلنسانية، حيث ميكن لحقوق اإلنسان تشكيل حلقة رابطة مع 

إىل أن مامرسة حقوق اإلنسان تساعد عىل حامية البيئة التي تساعد، بدورها، يف التمتع الكامل 

بحقوق اإلنسان، والعكس صحيح.

واعرتفت أكرث من 90 دولة، رصاحًة، بهذا، من خالل تقنني الحق يف بيئة صحية يف دساتريها 

الوطنية، وانضم العديد منها إىل االتفاقيات اإلقليمية لحقوق اإلنسان، لالعرتاف بالحق يف بيئة 

صحية.3  وعىل الرغم من عدم وجود اتفاقية عاملية لحقوق اإلنسان تتضمن، رصاحًة، الحق يف 

بيئة صحية، فقد قامت منظامت حقوق اإلنسان خالل العقود األخرية بتفسري الحقوق املعرتف بها 

عاملياً، مثل الحق يف الحياة، والصحة، ملطالبة الدول باتخاذ الخطوات الالزمة لحامية البيئة التي 

https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/john-knox       3
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يعتمد عليها التمتع بهذه الحقوق كاملة.  وقام مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة بتعيني 
أول خبري مستقل معني بحقوق اإلنسان والبيئة يف العام 4.2012

2.  اإلطار القانوني الدولي للحق في البيئة

تم خالل القرن املايض إبرام العديد من املعاهدات واالتفاقيات من أجل حشد الجهود الدولية 

ملعالجة القضايا ذات العالقة مبوضوع البيئة ومواردها وحاميتها. وكان الهدف األسايس من تلك 

املعاهدات واالتفاقيات الثنائية عىل مختلف املستويات اإلقليمية والدولية، التي صادقت عليها 

الدول، قد تركز يف حامية البيئة واملحافظة عليها نظيفة ومالمئة لعيش اإلنسان، وااللتزام باتّخاذ 

التدابري التنظيمية واإلدارية والترشيعية، لتنفيذ بنود تلك االتفاقيات، والعمل بها، وتطبيقها عىل 

املستوى الوطني، انطالقاً من االلتزام بالتأكيد عىل حق اإلنسان يف حصوله عىل بيئة سليمة وآمنة.

تبلورت فكرة اإلقرار القانوين بحق اإلنسان يف التمتع مبحيط بيئي صحي ومالئم من التوجهات 

العام 1972. واعترب »إعالن  البيئة يف  األوىل خالل »مؤمتر ستوكهومل« حول  للمرة  التي طرحت 

ستوكهومل« مبثابة اللبنة األوىل يف رصح القانون الدويل للبيئة؛ والربوتوكول البيئي هو أحد أنواع 

القانون الدويل، ويعد وثيقة حكومية دولية يقصد بها اإللزام القانوين. ورد يف ديباجة اإلعالن أن 

بكامل  اإلنسان  لتمتع  والحيوي  الرضوري  الفضاء  واالصطناعي، هي  الطبيعي  بعنرصيها  البيئة، 

حقوقه املقررة له، ومنها باألخص الحق يف الحياة. وأكد املبدأ األول يف اإلعالن عىل أن »لإلنسان 

حقاً أساسياً يف الحرية واملساواة والحصول عىل بيئة حياتية مالمئة، ويف بيئة نوعية تسمح لإلنسان 

العيش بكرامة ورفاهية وصحة«، وهو ما شكل محطة انطالقة فعلية للتوجه الذي يجعل من 

البيئة جوهر هذا الحق.

أبرز االتفاقيات واإلعالنات والنصوص الواردة يف االتفاقيات واملواثيق الدولية املتعلقة ببيئة 

سليمة:

لإلنسان  • الذي نص عىل أن هناك حقاً  العام 1973،  الصادر يف  البيئة  العاملي حول  امليثاق 

يف الوصول إىل املعلومات، وحقاً يف املشاركة يف الحوار الدائر حول البيئة، واتخاذ القرارات 

املالمئة حولها.

 http://www.srenvironment.org       4
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مجموعة املبادئ الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية العام 1972. •

قرار األمم املتحدة رقم 94/45 للعام 1999 الذي جاء فيه أن لألفراد الحق يف العيش يف بيئة  •

مناسبة ومالمئة له من ناحية صحية ورفاهية.

أن  • عىل   )7( رقم  فقرتها  يف  وتنص   ،)169( رقم   )ILO( الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية 

السكان األصليني سوف ينالون الحق يف تقرير أولويتهم الخاصة يف عملية التنمية، التي تؤثر 

التي  واألرض  والروحية،  الدينية  والطقوس  واملؤسسات  ومعتقداتهم،  حياتهم  طبيعة  عىل 

يشغلونها أو يستخدمونها، وتجربة إمكانية تنظيمهم من أجل تطوير أوضاعهم االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية.

البيئة  • حول  األرض  قمة  عن  الصادر  والتنمية  البيئة  بشأن   1992 جانريو  دي  ريو  إعالن 

واملخاطر املحيطة بها، وينص يف البندين )1( و)4( عىل أن اإلنسان هو مركز االهتامم للتنمية 

املستدامة، وله الحق يف الحصول عىل حياة صحية ومنتجة، وذلك بالتوافق مع الطبيعة ... 

من أجل تحقيق التنمية املستدامة، وحامية البيئة، التي سوف تكون الجزء الجوهري لعملية 
التطوير، وال ميكن أن تعترب مبعزل عنها.5

»أن ضامن  • منه عىل   )36( الفقرة  ينص يف  الذي  للعام 1983،  بيجني  ومنهاج عمل  إعالن 

واملؤسسات  واملنظامت  الحكومات  جانب  من  قوياً  التزاماً  سيتطلب  العمل  منهاج  نجاح 

االجتامعية وحامية  والتنمية  االقتصادية  التنمية  بأن  والقناعة  الصعد،  الدولية عىل جميع 

البيئة عنارص مرتابطة يعزز بعضها بعضاً يف التنمية املستدامة التي هي اإلطار الذي يضم ما 

نبذله من جهود لتحقيق نوعية حياة أرقى لجميع البرش.  إن التنمية االجتامعية املنصفة 

التي تسلم بتمكني الفقراء، وبخاصة النساء الاليئ يعشن تحت وطأة الفقر، من أجل استغالل 

املوارد البيئية عىل نحو مستدام، هي أساس رضوري للتنمية املستدامة.

اتفاقية العام 1976 لحظر استخدام تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية، أو ألي أغراض  •

ألغراض  البيئة  تعديل  تقنيات  استخدام  منع  غرضها  دولية  معاهدة  وهي  أخرى،  عدائية 

عسكرية أو عدائية.

https://undocs.org/ar/A/CONF.151/26/Rev.1(Vol.I(        5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://undocs.org/ar/A/CONF.151/26/Rev.1(Vol.I
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العامل من األخطار  • الدولية، بشأن حامية  العمل  إطار منظمة  اتفاقية واشنطن 1977 يف 

املهنية الناجمة يف بيئة العمل عن تلوث الهواء وعن الضوضاء واالهتزازات.

قرار الهيئة العامة لألمم املتحدة يف العام 1990، حول حق األفراد يف بيئة مناسبة لصحتهم  •

ورفاهيتهم، الذي جاء تتويجاً للقرارات واإلعالنات السابقة.

كام صدرت يف هذا السياق مجموعة من اإلعالنات واملواثيق الدولية التي تضمنت بدورها  •

العديد من املبادئ املتعلقة بالبيئة، منها عىل وجه الخصوص:

بروتوكول كيوتو للعام 1997 الذي يلزم الدول املتقدمة بالحد من األنشطة االقتصادية.  ¨¨

الدول  بها  تتكفل  التزامات  منها  االلتزامات؛  من  مجموعتني  االتفاق  هذا  ويتضمن 

الغازات  انبعاثات  بتخفيض  متقدمة  دولة   38 قيام  كالتايل: ضامن  وهي  املتقدمة، 

الدفيئة بنسب مختلفة؛ إجراء بحوث لدراسة نسب انبعاث هذه الغازات، وسلبياتها، 

ومشاكلها؛ سواء أكانت اقتصادية أم اجتامعية؛ التعاون يف مجاالت التطوير والتعليم 

لربامج تدريب وتوعية الناس يف مجال تغري املناخ، بهدف التقليل من هذه الغازات 

الضارة؛ العمل عىل إنتاج وتطوير تقنيات صديقة للبيئة، بتمويل من الدول املتقدمة، 

وتسهيل أنشطة نقل التكنولوجيا منها إىل الدول النامية والفقرية.  كام تتعهد الدول 

املتقدمة بدعم جهود الدول النامية وبطيئة النمو يف مجاالت مواجهة اآلثار السلبية 

للتغري املناخي والتعايش معها.

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة، وهي معاهدة بيئية دولية وقعت ¨¨

يف العام 2001، ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من أيار/مايو 2004، وتهدف إىل القضاء، 

أو الحد، من إنتاج واستخدام امللوثات العضوية الثابتة.  

كام بدأت لجنة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، ومنذ العام 1989، بتناول املسائل الخاصة  •

منها  والتخلص  والخطرة  السمية  والنفايات  املنتجات  نقل  بشأن  قرارات  بالبيئة من خالل 

)القرار 42/1989(.  واعتمدت لجنة حقوق اإلنسان قرارها األول املعنون »حقوق اإلنسان 

ذاته يف  املوضوع  بشأن  القرارات  من  ذلك عدداً  بعد  واعتمدت  العام 1994،  والبيئة« يف 

العامني 1995 و1996 )القرار 65/1994؛ والقرار 14/1995؛ والقرار 13/1996(. ومنذ العام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://ap.ohchr.org/documents/E/.../resolutions/E-CN_4-RES-1995-81.doc
http://ap.ohchr.org/documents/E/.../resolutions/E-CN_4-RES-1995-81.doc
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.1996.13.En?Opendocument
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.1996.13.En?Opendocument
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.SUB.2.RES.1995.23.En?Opendocument
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.SUB.2.RES.1995.23.En?Opendocument
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.1994.65.En?Opendocument
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.1994.65.En?Opendocument
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ة فاياِت اإِلسرائيلّيِة في األرِض الِفَلسطينّية الُمحتلَّ اِت النِّ َناعّيِة وَمَكبَّ ُث البيئيُّ بفعِل الَمَناطِق الصِّ لوُّ التَّ
»ِمْنَطَقُة سلِفيت ... َنُموَذَجًا«

اإلنسان  عنوانها »حقوق  كان  البيئة،  بشأن  قرارات  اإلنسان  لجنة حقوق  اعتمدت   ،2002

والقرار  والقرار 71/2003؛  القرار )75/2002؛  املستدامة«، ومنها  التنمية  والبيئة كجزء من 
6.)60/2005

البيئية  األرضار  أن  إىل  العام 2003،  املتحدة يف  األمم  اإلنسان يف  لجنة حقوق  تقرير  وأشار 

ميكن أن ترتتب عليها آثار سلبية تعيق التمتع ببعض حقوق اإلنسان، وأن حامية البيئة والتنمية 

ميكن أن تسهم أيضاً يف رفاه البرشية واحتامالت التمتع بحقوق اإلنسان. ويف قـراره 19/10 الـذي 

يعنى  مستقل  خبري  تعيني  قرر   ،2012 آذار/مارس   22 بتاريخ  اإلنسان  حقوق  مجلس  اعتمده 

مبوضوع التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة.

3.  اإلطار القانوني الوطني لحماية البيئة

اعترب القانون األسايس الفلسطيني أن البيئة املتوازنة النظيفة حٌق من حقوق اإلنسان، حيث 

اعتربت املادة )33( أن مسؤولية الحفاظ عىل البيئة الفلسطينية وحاميتها من أجل أجيال الحارض 

واملستقبل، مسؤولية وطنية. أما مرشوع الدستور الفلسطيني املقرتح، فقد ورد فيه نص رصيح 

حول البيئة وأهميتها لحياة اإلنسان ومستقبلة، وأكد نص املادة 15 منه عىل أن »البيئة املتوازنة 

هدف تسعى الدولة لتحقيقه، والحفاظ عىل البيئة مسؤولية الدولة واملجتمع، ويقع اإلخالل بها 

تحت طائلة القانون«.

صدر القانون رقم )7( للعام 1999 بشأن البيئة، ويعترب أول قانون يصدر عن املجلس الترشيعي 

يعنى بالبيئة وحاميتها، وهدف القانون إىل املحافظة عىل البيئة وحاميتها من التلوث، وحامية 

الصحة العامة، من أي فعل يكون له تأثري سلبي عىل البيئة يف فلسطني، وهدف إىل إدخال أسس 

وتشجيع  املستدامة،  التنمية  وتشجيع  واالجتامعية،  االقتصادية  التنمية  يف خطط  البيئة  حامية 

جمع املعلومات البيئية املختلفة ونرشها، وزيادة الوعي الجامهريي مبشاكل البيئة.

وأكد القانون عىل حق اإلنسان يف العيش يف بيئة سليمة، وبنّي ضوابط حامية عنارص البيئة؛ 

سواء البيئة املائية، أو الهوائية، أو البيئة األرضية، وكذلك آليات حامية الطبيعة واألماكن التاريخية 

واألثرية.  كام بنيَّ القانون اإلجراءات التي تقوم بها السلطات اإلدارية من أجل إصدار الرتاخيص 

https://www.ohchr.org/AR/Issues/Environment/HREnvironment/Pages/HRandEnvironmentIndex.aspx      6

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=5020
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=5020
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=4940
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=4940
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=11140
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=11140
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Environment/HREnvironment/Pages/HRandEnvironmentIndex.aspx
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والقيام بعمليات التفتيش، مبا يساهم يف الحفاظ عىل البيئة وحاميتها من امللوثات، وبنّي الجرائم 

البيئية والعقوبات املفروضة عليها.

هي  البيئة،  قانون  باستثناء  فلسطني،  يف  بالبيئة  ُعنيت  التي  الترشيعات  أن  املالحظ  من 

معظم  إن  حيث  موضوعاتها،  بأحد  أو  بالبيئة  بآخر،  أو  بشكل  صلة،  لها  ترشيعات  مجموعة 

الفلسطينية  البيئة  إىل  البيئة مل توجه مبارشة  املتعلقة بحامية  الفلسطينية  الترشيعية  النصوص 

املتعلقة  الفلسطينية  الترشيعات  النظر يف  الحاجة إلعادة  يتطلب  الذي  األمر  بشكل متخصص، 

بالبيئة، وإجراء املزيد من التعديالت عليها لتتالءم مع املستويات املطلوبة من الصحة والسالمة 

البيئية، وبخاصة فيام يتعلق بحامية البيئة من مامرسات دولة االحتالل.

وعن املسؤولية اإلدارية عن البيئة يف السلطة الوطنية الفلسطينية، كان قد تم يف كانون األول/

ديسمرب 1996، إنشاء سلطة جودة البيئة مبرسوم رئايس، وأنيط بها كافة املهام اإلدارية املتعلقة 

بالبيئة. ويف العام 1998، تم إنشاء وزارة شؤون البيئة، واعتربت املرجعية األساسية للشؤون البيئية 

يف فلسطني، إال أنه يف العام 2002 صدر مرسوم رئايس بتحويل وزارة شؤون البيئة إىل سلطة جودة 

البيئة، ومنحت املهام والصالحيات ذاتها التي أنيطت بالوزارة.

ويف العام 2001، أصدرت وزارة شؤون البيئة االسرتاتيجية البيئية الفلسطينية يف إطار السياسات 

العامة للحفاظ عىل البيئة، هدفت إىل تحديد وتحليل أهم املعضالت البيئية ومسبباتها، وتحديد 

األولويات متهيداً لتحقيق األهداف املرجوة. وحددت فيها مهام وزارة شؤون البيئة بصيانة البيئة 

وحاميتها ووقايتها، واملحافظة عىل صحة اإلنسان، وكبح استنزاف املصادر الطبيعية والحد منه، 

ومكافحة التصحر، والحيلولة دون تفاقم ظاهرة التلوث، وتعزيز الوعي البيئي، وضامن تحقيق 

تنمية بيئية مستدامة.
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القسم الثاني

مكبات النفايات اإلسرائيلية في األراضي 
الفلسطينية المحتلة

األرض  تجاه  املمنهجة  سياساتها   1967 العام  منذ  اإلرسائييل  االحتالل  سلطات  واصلت 

املشاريع  السيطرة عليها، إلمتام  الفلسطينية، وإحكام  األرض  والهادفة إىل مصادرة  الفلسطينية، 

االستيطانية التوسعية، وإقامة مئات البؤر االستيطانية، والسيطرة التامة عىل مصادر املياه الجوفية 

واإلنسان  باألرض  متس  التي  اإلرسائيلية  االنتهاكات  أشكال  وتتعدد  املحتلة.  الغربية  الضفة  يف 

البيئة  تلويث  االحتالل،  لدولة  عامة  سياسة  متثل  التي  املنظمة  االنتهاكات  ومن  الفلسطيني. 

الفلسطينية بامللوثات الناتجة عن النفايات الخطرة الصلبة والسائلة؛ تلك التي يتم تهريبها من 

الداخل املحتل، ويتم التخلص منها يف أرايض الضفة الغربية املحتلة كمكب لها، وأخرى مصدرها 

املستوطنات اإلرسائيلية املقامة عىل أرايض الضفة الغربية املحتلة.

كام أنه ال ميكن الفصل ما بني تلويث البيئة الفلسطينية بالنفايات الصلبة، أو تلويثها بالنفايات 

واملواد الخطرة واملياه العادمة، فالتخلص من النفايات اإلرسائيلية؛ سواء الخطرة أو الصلبة، يتم 

بالتوازي، ويتم استخدام مختلف املواقع للتخلص من تلك النفايات مهام اختلف مصدرها، دون 

مراعاة ألي اعتبارات صحية أو بيئية.  فتزامناً مع مواصلة دولة االحتالل أعامل تهريب النفايات 

واملواد الخطرة والصلبة من الداخل املحتل إىل األرايض الفلسطينية، يواصل املستوطنون املنترشون 

يف مستوطنات الضفة الغربية املحتلة، إلقاء نفاياتهم ومياههم العادمة يف األرايض الفلسطينية، 

وإقامة مكبات النفايات العشوائية عىل األرايض الزراعية دون أي قيود أو محددات.
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مكبات النفايات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة

تستفيد دولة االحتالل، بصفتها سلطة قامئة باالحتالل، من موارد األرض الفلسطينية املحتلة 

بشكل كبري، وتنتج كدولة منتجة صناعياً، النفايات الناتجة عن ذلك بشكل مرتفع. وتقوم دولة 

االحتالل بإدارة األجهزة الخاصة مبعالجة النفايات املنتجة من قبل املؤسسات الصناعية اإلرسائيلية؛ 

سواء تلك التي مقر عملها الداخل املحتل، أو تلك الواقعة يف املناطق الصناعية يف املستوطنات 

كنتيجة  االحتالل،  سلطات  وضعت  التي  املحتلة،  الغربية  الضفة  أرايض  يف  القامئة  اإلرسائيلية 

الستغاللها ملكانتها كدولة محتلة، يف تلك املناطق الصناعية، قيوداً أقل فيام يتعلق مبوضوع البيئة 

والحفاظ عليها، حيث إن املصانع املنتجة للملوثات التي تقع يف الداخل املحتل، تخضع لترشيعات 

واضحة تتعلق مبنع تلويث الجو، فيام تكاد تعمل مصانع املستوطنات بال قيود. كام ال يطلب 

الناجمة عن  التي تتم معالجتها فيها، أو عن األخطار  النفايات  منها تقديم تقارير عن كميات 

ذلك العمل، وطرق تفادي تلك األخطار أو التخفيف منها. وشجعت دولة االحتالل االستثامر يف 

تلك املناطق، وأطلقت محفزات اقتصادية متثلت يف الدعم الحكومي، ومنح االمتيازات الرضيبية،7 

الفلسطينية املحتلة أكرث جدوى من  النفايات يف األرايض  وعليه أصبحت إقامة معامل معالجة 

إقامتها يف الداخل املحتل.

إن مبادئ القانون الدويل بشأن النفايات الخطرة، تتطرق إىل نقلها من أرايض دولة ذات سيادة 

إىل أرايض دولة أخرى ذات سيادة، إال أنه من األخطر نقلها إىل مناطق تقع تحت االحتالل، كون 

سكان األرايض املحتلة ال يقدرون عىل الرفض ويخضعون إلرادة املحتل، واستشارة الفلسطينيني 

وموافقتهم عىل إقامة املصانع ونقل النفايات الخطرة ليست خياراً قامئاً يف ظل االحتالل، وهم 

ال ميتلكون اإلمكانيات للوصول إىل معلومات حول تلك املصانع وخطورتها وآثارها عىل صحتهم 

وعىل البيئة عموماً.

تتخلص دولة االحتالل من أكرث من 50 % من نفاياتها يف أرايض الضفة الغربية املحتلة، وتقدر 

حجم النفايات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية بنحو 200 ألف طن سنوياً، تصنف غالبيتها عىل أنها 

من النوع السام والخطري؛ كاملخلَّفات اإللكرتونية، والحأمة السامة )مخلّفات إعادة تدوير مياه 

7  »صنــع يف البــالد: اســتغالل أراٍض فلســطينية ملعالجــة نفايــات إرسائيليــة«، تقريــر أعــده مركــز املعلومــات اإلرسائيــيل لحقــوق اإلنســان 

يف األرايض املحتلــة »بتســليم«، كانــون األول/ديســمرب 2017.
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الرصف الصحي(، واملخلَّفات الطبية، واملواد الكياموية، ... وغريها.8

الفلسطينية  األرض  منشأة يف   15 يقل عن  ال  ما  هناك  أن  إرسائيلية، وجد  وحسب مصادر 

املحتل،  الداخل  ينتج معظمها يف  التي  النفايات  تعمل يف معالجة  الغربية  الضفة  املحتلة يف 

6 من تلك املنشآت تقوم مبعالجة النفايات الخطرة التي تستوجب معالجة وترتيبات خاّصة نظراً 

لخطورتها، ومنها نفايات طبيه ملوثة، وزيوت ومذيبات مستعملة، ومعادن، وبطّاريات مستعملة، 
ومواّد ناتجة عن صناعة اإللكرتونيّات، ومنشأة أخرى تعمل عىل معالجة حأمة املجاري.9

تتعامل دولة االحتالل مع منشآت معالجة النفايات املقامة يف الضفة الغربية، عىل أنها جزء 

من جهاز معالجة النفايات الخاص بها، إال أنها تتهاون يف تطبيق األنظمة والقوانني عليها مقارنة 

بتلك التي يتم تطبيقها يف الداخل املحتل. باالستناد إىل ذلك، تقوم دولة االحتالل بنقل امللوثات 

واألخطار إىل البيئة الفلسطينية وسكان األرض الفلسطينية املحتلة يف الضفة الغربية. وكان مدير 

تم عقده يف  البيئة، يف مؤمتر  قبل وزارة حامية  القدس شوين جولدبرغ، قد سئل من  محافظة 

حزيران/يونيو 2017 يف جامعة أرئيل، »هل هنالك حاالت تستغل فيها الفوارق الترشيعية لغرض 

نقل نفايات من إرسائيل إىل األرايض املحتلة«، أجاب: »نعم، بالتأكيد هنالك نفايات، وعىل وجه 
الخصوص نفايات خطرة ونفايات مثينة، ينقلها اإلرسائيليون إىل الضفة الغربية للتخلص منها«.10

إن اآلثار البيئية والصحية الخطرية كانت سبباً يف دفع مواطني دولة االحتالل لالحتجاج ضد 

إقامة منشآت معالجة النفايات الخطرة يف داخل الخط األخرض، ما لعب دورا مهامً يف نقلها إىل 

أرايض الضفة الغربية املحتلة التي تخضع فيها تلك املنشآت لقوانني بيئية ليست صارمة، عكس 

الترشيعات والقوانني املشددة التي تخضع تلك العاملة منها يف داخل الخط األخرض، ومنها قانون 

الهواء النظيف للعام 2008، وقانون حامية البيئة )اإلبالغ عن امللوثات ونقل التقارير والتزامات 

األرض  يف  منها  والعاملة  ذاتها  املنشآت  عىل  تطبق  ال  ترشيعات  وهي   ،2012 للعام  التسجيل( 

ال  الذي   ،1981 للعام  املحلية  املجالس  بإدارة  املتعلق  لألمر  تخضع  التي  املحتلة،  الفلسطينية 

يتضمن أيَّاً من القيود واالشرتاطات البيئية.

8  ترصيــح جــورج كــرزم، مديــر مركــز العمــل التنمــوي »معــاً« ورد يف التقريــر »اعتــداء مــن نــوع آخــر »إرسائيــل« تحــّول الضفــة الغربيــة 

ملكــب نفايــات ســامة، 60 % مــن النفايــات املختلفــة تتخلـّـص منهــا إرسائيــل يف الضفــة الغربيــة«: 2018/8/17، عــىل املوقــع اإللكــرتوين: 
http://alkhaleejonline.net

9  »صنع يف البالد: استغالل أراض فلسطينية ملعالجة نفايات إرسائيلية«، مصدر سبق ذكره.

املصدر السابق.  10
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وتعترب مكبات ومحطات معالجة النفايات اإلرسائيلية، مبا يف ذلك النفايات الخطرة والكياموية 

منها، من ضمن جهاز النفايات الرسمي الذي تقيمه وتديره دولة االحتالل اإلرسائييل يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة يف العام 1967. ومن األمثلة عىل منشآت معالجة النفايات الخطرة اإلرسائيلية 
املقامة يف األرايض الفلسطينية املحتلة:11

تدوير . 1 إلعادة   )Company  Energy  Oil  Green(»ليمتد إنريجي  أويل  »جرين  مصنع 

نفايات الزيوت املعدنية

يقع هذا املصنع غرب مستوطنة أرئيل الصناعية املقامة عىل أرايض محافظة سلفيت، ويختص 

يف  العاملة  السيارات  تصليح  وورش  مصانع  عن  الناتجة  املستخدمة  املعدنية  الزيوت  مبعالجة 

إرسائيل ويف املستوطنات.  املصادر الرئيسية لهذه النفايات هي تشغيل اآلليات واملعدات الثقيلة 

املربدات(،  مثل  واملستحلبات  التشحيم  زيوت  من  كبرية  كمية  تستخدم  التي  اآلالت  )وبخاصة 

عن  أيضاً  وتنتج  والطائرات،  البحرية  والسفن  مستمر،  بشكل  النقل  مركبات  الزيت يف  وتبديل 

عمليات تبديل الزيت يف األنظمة الهيدروليكية، واألنظمة األخرى يف املنشآت والصناعات املختلفة.

تقوم مرافق املعالجة اإلرسائيلية بإعادة تدوير حوايل 12500 طن مرتي من نفايات الزيوت 

املستعملة كل عام، ويعترب مصنع »جرين أويل«، واحداً من ثالثة مرافق رئيسية إلعادة تدوير 

هذا النوع من املخلفات. ووفقاً للجمعيات البيئية اإلرسائيلية، فإن املصنع يقوم مبعالجة حوايل 

5000 طن مرتي من الزيوت املستعملة كل عام، التي تعادل ما يقارب 40% من إجاميل الزيوت 

املستعملة املعاد تدويرها يف إرسائيل.

موقع »كومبوست أور« )Ltd Factory Or Compost Company(، ملعالجة حأمة مياه . 2

الرصف الصحي

يقع موقع »كومبوست أور« يف شامل وادي األردن، بني مستوطنتي مسوة ويافت. وهو أكرب 

منشآت  واحد من عدة  واملصنع  إرسائيل.  املتولدة يف   )Sludge( املجاري  ملعالجة حأمة  مصنع 

معالجة ودفن أنواع مختلفة من النفايات اإلرسائيلية. ووفقاً لوزارة حامية البيئة اإلرسائيلية، فإن 

»الحأمة« هي نفايات لها احتاملية عالية إلحداث رضر بيئي.

11  »صنع يف البالد: استغالل أراض فلسطينية ملعالجة نفايات إرسائيلية«، مصدر سبق ذكره.
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ووفقاً ألرقام من وزارة حامية البيئة اإلرسائيلية، فإن ما يقرب من 60% من حأمة مياه املجاري 

املتولدة يف إرسائيل يف العام 2015، وهو ما يعادل 225,321 طناً سنويا، متت معالجتها يف منشأة 

»كومبوست أور«، وقد تم تحويلها إىل ما تدعي أنه سامد طبيعي »كومبوست«. وتصل الحأمة 

إىل منشأة »كومبوست أور« من 25 منشأة ملعالجة مياه الرصف الصحي يف جميع أنحاء إرسائيل، 

مبا يف ذلك إيالت، وبرئ السبع، والقدس، وهرتسليا، وحيفا، وكرميئيل، وكذلك من مستوطنة أرئيل.

 منشأة »إيكو ميديكال« )Company Ltd Medical Eco( ملعالجة النفايات الطبية3. 

يقع مصنع »إيكو ميديكال« )Medical Eco(، بالقرب من منطقة فصايل يف محافظة أريحا 

غرب  كيلومرتات  حوايل عرشة  فقط  تبعد  التي  الصناعية،  إفرايم  معاليه  مستوطنة  يف  واألغوار 

عن  الناشئة  والبيولوجية  املعدية  الطبية  النفايات  مبعالجة  ويختص  أور«،  »كومبوست  منشأة 

التي  الرشكة   ،)Tabib( لرشكة  ووفقاً  إرسائيل.  أنحاء  جميع  يف  الطبية  واملختربات  املستشفيات 

متتلك املصنع، فإن )Medical Eco( هو أكرب مصنع تقيمه دولة االحتالل ملعالجة النفايات الطبية، 

حيث تتم فيه معالجة حوايل 3300 طن من النفايات الطبية املعدية والبيولوجية وغريها وسنوياً.

وتشمل النفايات املعدية والبيولوجية التي يتم إنتاجها يف املرافق واملختربات الطبية النفايات 

امللوثة  املختربية  واملواد  املهملة(،  املخترب  أمواج  )مثل  األخرى  الجسم  وسوائل  بالدم،  امللوثة 

واملعدية )مثل النفايات الناتجة خالل فرتة ما بعد الوفاة، أو من املصاب، أو حيوانات املخترب(، أو 

النفايات التي ينتجها املرىض يف أجنحة العزل، واملعدات التي تتالمس معها )املناشف، والضامدات، 

واألجهزة الطبية املستعملة(.

مصنع تقنيات إعادة التدوير املحدودة )MTA Company( إلعادة تدوير نفايات املذيبات. 4

يقع هذا املصنع يف مستوطنة ميشور أدوميم الصناعية التي تقع رشق مدينة القدس، بالقرب 

من بلدة العيزرية ضمن املجمع االستيطاين املسمى معاليه أدوميم. ويختص املصنع التابع لرشكة 

)MTA( بإعادة تدوير نفايات املذيبات الكيميائية التي تتولد عن العديد من املجاالت الصناعية، 

والطباعة،  والغراء،  الطالء  إنتاج  مثل  الكيميائية؛  والصناعة  الدوائية  الصناعات  األوىل  وبالدرجة 

املذيبات  مخلفات  من  مرتي  طن   50.000 حوايل  اإلرسائييل  االحتالل  دولة  وتنتج  والدباغة. 

الكيميائية كل عام، وهو ما ميثل 15% من جميع النفايات الخطرة املنتجة فيها، حيث تتم إعادة 
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تدوير حوايل 40% من هذه النفايات يف خمسة مصانع مختلفة، مبا يف ذلك مصنع )MTA(، أما 

النفايات املتبقية من إعادة التدوير، فيتم التخلص منها؛ إما من خالل محرقة يف رامات هوفاف، 

وإما من خالل أفران اإلسمنت يف مصنع نيرش، ويتم تصدير نسبة صغرية جداً للمعالجة يف الخارج.

خالل العامني املاضيني، منحت وزارة حامية البيئة املصانع الخمسة »تصاريح إدارية شاملة« 

ملعالجة مخلفات املذيبات الكيميائية، وهذه التصاريح تعفي هذه الرشكات من متطلبات الحصول 

عىل ترصيح فردي لنقل ومعالجة كل شحنة من نفايات املذيبات إىل مرافق املعالجة، وال تضع 

 )MTA( سقفاً محدداً أو أي إجراءات خاصة عىل كمية النفايات التي ميكن نقلها، ويقوم مصنع

بإنتاج مواد جديدة من نفايات املذيبات الكيميائية، معظمها مذيبات ذات جودة مشابهة، أو 

أقل، مقارنًة باملواد األصلية. ويتم إنتاج املذيبات الجديدة من خالل عملية تقطري تنطوي عليها 

إطالق امللوثات يف الهواء.

رشكة املعادن الثمينة )EMS( إلعادة تدوير املعادن واإللكرتونيات ومعالجة البطاريات. 5

يقع هذا املصنع يف مستوطنة شيلو الصناعية املقامة رشق محافظة نابلس بالقرب من قرى 

تلفيت وقريوت.  تم إنشاء مصنع )EMS( يف العام 1989 يف منطقة شيلو الصناعية، ومنذ ذلك 

واالتصاالت  العسكرية  الصناعات  يف  التدوير  إعادة  خدمات  من  متنوعة  مجموعة  يوفر  الحني 

واإللكرتونيات اإلرسائيلية. يقوم املصنع مبعالجة املعادن األساسية )األلومنيوم، والنحاس، والنيكل( 

التي  واملذيبات  الصلبة  النفايات  وكذلك  اإللكرتونيات،  صناعة  يف  املتولدة  الثانوية  واملنتجات 

تحتوي عىل املعادن الثمينة.

النفايات  ملعالجة  شامل  إداري  ترصيح  لديه  الذي  الوحيد  اإلرسائييل  املصنع  هذا  يعترب 

العام  يف  إرسائيل.  يف  املنتجة  املستعملة  البطاريات  مختلف  يعالج  الذي  والوحيد  اإللكرتونية، 

2015، تلقى املصنع 55 طناً من تشكيلة مختلطة من البطاريات من أجل الفرز والتصدير. وقد 

تضاعفت هذه الكمية تقريباً يف العام 2016، حيث وصلت إىل 100 طن، ومن املتوقع أن تستمر 

يف النمو عىل مدى السنوات القليلة القادمة، حيث يقوم املصنع بإجراء معالجة أولية للبطاريات 

من أجل تصديرها إىل الخارج، ومن ثم يتم استكامل عمليات املعالجة وإعادة التدوير للبطاريات 

املستعملة.
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وتعزى نسبة الزيادة إىل زيادة الطلب عىل البطاريات املستعملة التي يتم استخدامها إلعادة 

التدوير، وأيضاً تقليص نسبة البطاريات املستعملة التي يتم التخلص منها يف موقع رامات هوفاف، 

أي أن هناك كميات كبرية من البطاريات املستعملة يتم نقلها وتخزينها ومعالجتها بشكل أويل يف 

األرايض الفلسطينية من أجل نقلها وتصديرها إىل الخارج.

توزيــع مواقــع النفايــات الصلبــة والســائلة اإلســرائيلية فــي محافظــات 
الضفــة الغربيــة

والسائلة  الصلبة  النفايات  مواقع  تنترش  الفلسطينية،  البيئة  جودة  سلطة  تقارير  بحسب 
اإلرسائيلية املقامة عىل أرايض محافظات الضفة الغربية املحتلة، كام هو موضح يف الجدول أدناه.12

توزيع مواقع النفايات الصلبة والسائلة اإلرسائيلية عىل محافظات الضفة الغربية
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135310177102011298املجموع 

الغربية،  الضفة  يف  اإلرسائيلية  والسائلة  الصلبة  النفايات  ملواقع  الجغرايف  التوزيع  وحسب 

يتضح أنها ترتكز حسب املحافظات عىل النحو التايل: )10( مواقع يف محافظة القدس ومحيطها، 

يف محافظة  )13( موقعاً  الخليل،  أريحا، موقعان يف  يف  )20( موقعاً  لحم،  بيت  يف  )11( موقعاً 

طوباس واألغوار الشاملية. أما يف وسط الضفة الغربية فهناك )10( مواقع يف قلقيلية و)17( موقعاً 

يف سلفيت، منها )7( مواقع نفايات صلبة، و)10( مواقع نفايات سائلة.

ال تكمن خطورة تلك املامرسات عىل املواقع املرصودة، حيث إن ما ميكن أن يسببه موقع 

معني من أرضار تطال األرض واإلنسان، قد يكون أكرث خطورة من اعتداءات أخرى. وقد أثبت 

12  تقريــر ســلطة جــودة البيئــة حــول »حالــة البيئــة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة يف العــام 2017« واملقــدم إىل املقــرر الخــاص املعنــي 

ــام 2017. ــذ الع ــة من ــوق اإلنســان يف األرايض الفلســطينية املحتل ــة حق بحال
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تحليل واقع مامرسات االحتالل بضخ املياه العادمة والنفايات الصلبة والسائلة للمستوطنات يف 

األرايض الفلسطينية، أن دولة االحتالل تنتهج سياسة واضحة تستهدف األرض والوديان ومجاري 

املياه التي يرتكز عليها اإلنسان الفلسطيني بشكل رئييس.
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القسم الثالث

المناطق الصناعية اإلسرائيلية والتلوث البيئي 
في منطقة سلفيت

مدخل

تبلغ مساحة محافظة سلفيت حوايل 204 كم2 تقريباً؛ أي ما نسبته 3.6 % من إجاميل مساحة 

الضفة الغربية املحتلة، التي تبلغ حوايل 5844 كم2. وتقع املحافظة يف الجزء الشاميل الغريب من 

األخرض.  الخط  غرباً  ويحدها  الغربية،  الضفة  ووسط  شامل  محافظات  بني  ما  وتفصل  الضفة، 

وتقوم سلفيت أساساً عىل الحوض املايئ الغريب من فلسطني التاريخية. تم بقرار رئايس اعتامدها 

كمحافظة يف العام 2006، وذلك لتمكني املواطنني من مجابهة ومواجهة الهجمة االستيطانية فيها 
واالستهداف اإلرسائييل، وتعزيزاً لصمود مواطنيها عىل األرض.13

لإلحصاء  املركزي  الجهاز  أجراه  الذي  واملنشآت  واملساكن  للسكان  العام  للتعداد  ووفقاً 

وتضم  مواطناً.   75.444 حوايل  سلفيت  محافظة  سكان  عدد  بلغ   ،2017 العام  يف  الفلسطيني 

بديا، حارس،  بني حسان، قريه، كفل حارس، مردا،  قراوة  استيا،  )دير  املحافظة 20 تجمعاً هي 

ياسوف، مسحه، اسكاكا، رسطة، عزبة أبو ادم، الزاوية، سلفيت، رافات، بروقني، فرخه، كفر الديك، 
دير بلوط، خربة قيس(.14

13  االستيطان يف محافظة سلفيت، وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية-وفا، عىل املوقع اإللكرتوين:
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4092 

14  النتائــج األوليــة للتعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت للعــام 2017، الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2017. عــىل املوقــع 

http://www.pcbs.gov.ps اإللكــرتوين: 

http://www.pcbs.gov.ps
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تطل أرايض محافظة سلفيت عىل الساحل الفلسطيني املحتل، وعدا عن طبيعتها الجغرافية، 

الفلسطيني  الساحل  بني  ما  تربط  وصل  حلقة  يجعلها  ما  الغربية،  الضفة  وسط  يف  تقع  فهي 

ومناطق غور األردن. تتميز سلفيت بخصوبة أراضيها، وبتوافر مخزون كبري من املياه الجوفية يف 

بعض أرايض املحافظة. وخالل سنوات االحتالل وسيطرته عىل األرايض، كان يقوم بالسيطرة عىل 

اآلبار االرتوازية فيها، وتحويل غالبية كميات املياه التي يتم استخراجها إىل داخل الخط األخرض 

ميكوروت  رشكة  من  املياه  من  حاجتها  من   % 90 فيه  تشرتي  الذي  الوقت  يف  واملستوطنات، 

اإلرسائيلية.

تعد محافظة سلفيت من أكرث املحافظات التي تم استهدافها من قبل دولة االحتالل، والتي 

عانت من السياسات االحتاللية التوسعية عىل مدار سنوات االحتالل. وقامت عىل أرايض املحافظة 

ثاين أكرب مستوطنات الضفة الغربية وهي مستوطنة أرئيل، التي أقيمت يف العام 1978 عىل أرايض 

مردا وسلفيت وكفل حارس. كام تعد مثاالً حياً فيام يتعلق بانتهاكات دولة االحتالل الخطرية يف 

املجال البيئي؛ إذ تعاين قرى منطقة سلفيت من التلويث البيئي الناجم عن املناطق الصناعية يف 

املنطقة. تتداخل املستوطنات مع أرايض املواطنني الزراعية يف املحافظة، ومن تلك املستوطنات 

»الكانا«، التي أقيمت عىل أرايض قرية مسحه، ومستوطنة »بركان« التي تعد من أكرب التجمعات 

االستيطانية الصناعية املقامة يف الضفة الغربية، وأقيمت عىل أرايض قريتي حارس ورسطة.

تتعرض محافظة سلفيت إىل أشكال عدة من عمليات املصادرة والتدمري املمنهج ألراضيها من 

قبل دولة االحتالل، حيث أقيم عىل أراضيها ما ال يقل عن )24( مستوطنة وبؤرة استيطانية ما 

بني صناعية وسكانية، تحتل مستوطنات محافظة سلفيت 9.2 % من مساحة املحافظة الكلية، 

ويقيم فيها حوايل 51,000 مستوطن، وأقيمت عىل مساحة تقدر بـ 18,890 دومناً )18.9 كم²(،15 

عدا عن تغلغل جدار الضم والتوسع لثاين أكرب عمق له يف الضفة الغربية، بعد محافظة قلقيلية، 

وضم مساحات كبريه من أرايض مواطني املحافظة، ليصل طوله إىل حوايل )12 كم(. وإضافة إىل 

سياسات دولة االحتالل التوسعية يف املحافظة، يتم استخدام مساحات كبرية من أرايض املواطنني 

الزراعية فيها كمكبات للنفايات الصلبة والسائلة من مخلفات املستوطنات ومناطقها الصناعية 

 )8( مبارش  املحافظة، وهذا ميس بشكل  إليها يف  الوصول  املسموح  املواقع  من  )17( موقعاً  يف 

تجمعات سكانية يف مختلف مناطق املحافظة تضم ما يقارب نصف سكان املحافظة.

15  قاعدة بيانات معهد األبحاث التطبيقية-أريج، 2015.
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كشفت دراسة بحثية قامت بها هيئة شؤون الجدار واالستيطان رصدت فيها مواقع مكبات 

نفاياتهم،  من  للتخلص  االحتالل ومستوطنوها  دولة  تستخدمها  التي  والسائلة  الصلبة  النفايات 

أن محافظة سلفيت تعد ثاين محافظة يف الضفة الغربية بعد محافظة أريحا من حيث تعرضها 

إىل االعتداءات والتلوث نتيجة التخلص العشوايئ من النفايات الصلبة والسائلة واملياه العادمة 

من  للتخلص  موقعاً   )17( هناك  أن  ووجد  الغربية.   الضفة  يف  اإلرسائيلية  املصانع  ومخلفات 

النفايات اإلرسائيلية الصلبة والسائلة باختالف مصادرها، وبخاصة تلك التي مصدرها املستوطنات 

املقامة عىل أرايض محافظة سلفيت،16 والتي تتسبب أساساً بالتلوث البيئي وتلويث املخزون املايئ 

الجويف الفلسطيني، والتسمم باملياه الكياموية والعادمة، والتسبب بتسميم وتدمري آالف الدومنات 

بالفلسطينيني  كبرية  خطورة  الفلسطينية  البيئة  عىل  االعتداءات  وتُلحق  الزراعية.  األرايض  من 

الفلسطينية وتدمريها،  الرتبة  السامة يف  التلوث، وخطورة تحلل وتغلغل مركباتها  ازدياد  نتيجة 
وانعكاساتها السلبية عىل صحة املواطن الفلسطيني.17

كشفت الزيارات امليدانية إىل بعض املواقع املستغلة للتخلص من النفايات الصلبة والسائلة 

لدولة االحتالل واملترضرة منها، عن فداحة التلوث وترضر األرض والبيئة وانعكاسات ذلك عىل 

يعود  التي  باألمراض  منطقة سلفيت  اآلالف من سكان  يصاب  أخرى،  اإلنسان. من جهة  صحة 

السامة،  واالنبعاثات  للنفايات،  اآلمن  غري  كالتخلص  البيئي  الوضع  وتدهور  التلوث،  إىل  بعضها 

والروائح الكريهة، وشح املوارد املائية املتاحة، ما يفاقم من آثار التدهور البيئي عىل صحة املواطن 

الفلسطيني.

المناطق الصناعية االستيطانية

منطقة »بركان« الصناعية

قامت دولة االحتالل منذ العام 1967 بإنشاء مناطق استيطانية صناعية يف مختلف مناطق 

الضفة الغربية، ونقلت صناعاتها الخطرة إليها، وتقع غالبيتها حالياً، استناداً إىل اتفاقيات أوسلو 

ما بني منظمة التحرير الفلسطينية ودولة االحتالل يف العام 1993، يف املناطق املصنفة )ج(، التي 

تخضع للسيطرة اإلدارية واألمنية اإلرسائيلية الكاملة.

16  دراســة »تلويــث قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل واملســتوطنني لــألرايض الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة باملخلفــات الصلبــة والســائلة«، مركــز 

املعلومــات لشــؤون الجــدار واالســتيطان يف هيئــة شــؤون الجــدار واالســتيطان، شــباط/فرباير 2015.

17  املصدر السابق.
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تشري تقديرات إرسائيلية إىل وجود نحو 430 ألف مستوطن يف مستوطنات الضفة الغربية؛ 

عدا عن 220 ألف مستوطن يقيمون يف مستوطنات أقيمت عىل أرايض القدس الرشقية، يسكنون 
يف 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.18

النشاطات والصناعات اإلرسائيلية ومنتجاتها ومخلفاتها يف  عموماً، هناك تعتيم عىل طبيعة 

املناطق الفلسطينية، وهناك نقص يف املعلومات املتعلقة بكميات إنتاج تلك الصناعات، وحجم 

مصنع   300 من  أكرث  وجود  إىل  التقديرات  وتشري  تخلفها.  التي  والنفايات  فيها،  العاملة  القوى 

إرسائييل يف الضفة الغربية، وهي يف غالبيتها صناعات شديدة الخطورة عىل البيئة والصحة العامة، 

وتساهم يف تلويث البيئة يف األرايض الفلسطينية املحتلة بشكل كبري وواضح.

وتتخلص دولة االحتالل من نفاياتها الخطرة يف املناطق الفلسطينية بدفنها يف باطن األرض، 

كمثال دفن عرشات الحاويات التي تحتوي موادَّ سامة بالقرب من قرية عزون القريبة من مدينة 

قلقيلية بالضفة الغربية.  وعدا عن املواد الكياموية الخطرة التي تنتجها املصانع ومخلفاتها، فإنه 

حتى املصانع التي ال تستخدم مواد كياموية خطرية، فهي تنتج كميات كبرية من املخلفات التي 

يتم التخلص منها يف األرض الفلسطينية املحتلة.  ومن الصناعات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية 

والكحول،  واملطاط،  واإلسمنت،  والفيرب جالس،  الغذائية،  واملعلبات  األملنيوم،  صناعات  املحتلة، 

والرخام، والسرياميك، ومواد التنظيف الكياموية، وصناعة املبيدات واألسمدة الكياموية، والدهان، 

وتشكيل وطيل املعادن، وصناعة البطاريات، والغازات، والصناعات البالستيكية، ودباغة وصباغة 
الجلود والنسيج، وصناعات عسكرية رسية ... وغريها.19

تنتج تلك الصناعات نفايات تحتوي عىل عنارص سامة كاألملنيوم والكروم والرصاص والخارصني 

والنيكل.  فمثالً، تنتج صناعة األملنيوم نفايات األملنيوم والحوامض، كام تتكون نفايات الصناعات 

اإللكرتونية من النيكل، والكروم، والحوامض. وتعد هذه املواد غري العضوية بالغة الخطورة، وتؤثر 

إذا ما تراكمت يف جسم اإلنسان سلبياً عىل صحته.

مينع إقامة هذه الصناعات أو أغلبها يف األرايض اإلرسائيلية، وتقام عىل أرايض دولة فلسطني، 

»اعتــداء مــن نــوع آخــر.. »إرسائيــل« تحــّول الضفــة الغربيــة ملكــب نفايــات ســامة، 60 % مــن النفايــات املختلفــة تتخلـّـص منهــا إرسائيــل   18

يف الضفــة الغربيــة«، مصــدر ســبق ذكــره.

http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=2363 :وكالة وفا لألنباء عىل املوقع اإللكرتوين  19

http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=2363
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حيث يتم استغالل اختالف اإلطار الترشيعي الذي يحكمها يف تلك املستوطنات، وانعدام القيود 

الصحية البيئية، وتتم إدارتها من قبل اإلرسائيليني بشكل كامل يف غياب تام للسلطة الفلسطينية، 

أو أي جهة أخرى مراقبة. وتثري ظاهرة انتقال وانتشار الصناعات امللوثة من داخل دولة االحتالل 

إىل مستوطنات الضفة الغربية، وقيام دولة االحتالل برتحيل العديد من الصناعات ذات األرضار 

التي يتم منحها،  املالية  الداخل املحتل إىل املناطق الحدودية أيضاً، بسبب الحوافز  البيئية من 

ملا  الفلسطينيني، نظراً  لدى  متزايداً  البيئية ورصدها يف املستوطنات قلقاً  اللوائح  إنفاذ  وضعف 

تشكله من خطر عىل البيئة الفلسطينية، وصحة املواطنني يف األرض الفلسطينية املحتلة.

وتتأثر  التلوث،  ملنع  الالزمة  اإلجراءات  الفلسطينية  األرايض  يف  الصناعية  املناطق  تتخذ  ال 

البلدات الفلسطينية الواقعة عند سفوح املناطق الصناعية بشكل كبري نتيجة لتدفق تلك النفايات 

الصناعية، حيث يتم إلقاء ودفن تلك النفايات الصناعية يف املناطق املحيطة بالقرى الفلسطينية.

أقيمت عىل أرايض محافظة سلفيت مجموعة من املصانع اإلرسائيلية، ومنها مصنع إعادة تدوير 

 ،)Company Energy Oil Green( نفايات الزيوت املعدنية: رشكة جرين أويل إنريجي ليمتد

الذي أقيم غرب مستوطنة أرئيل الصناعية.  ويعالج املصنع الزيوت املعدنية املستخدمة الناتجة 

الضفة  اإلرسائيلية يف  املستوطنات  إرسائيل ويف  العاملة يف  السيارات  تصليح  عن مصانع وورش 

الغربية.  وتتشكل النفايات من مخلفات تشغيل اآلليات واملعدات الثقيلة، وبخاصة تلك التي 

النقل، والسفن  التشحيم، والتبديل املستمر للزيت يف مركبات  تستخدم كمية كبرية من زيوت 

واألنظمة  الهيدروليكية،  األنظمة  يف  الزيت  تبديل  عمليات  عن  تنتج  كام  والطائرات،  البحرية 

األخرى يف املنشآت والصناعات املختلفة.

من  مبعالجة حوايل 5000 طن مرتي  يقوم  املصنع  فإن  اإلرسائيلية،  البيئية  للجمعيات  وفقاً 

املعاد  املستعملة  الزيوت  إجاميل  من   %40 من  يقارب  ما  وتعادل  سنوياً،  املستعملة  الزيوت 

تدويرها يف إرسائيل، حيث تقوم مرافق املعالجة اإلرسائيلية بإعادة تدوير حوايل 12500 طن مرتي 

من نفايات الزيوت املستعملة سنوياً، ويعترب مصنع جرين أويل، واحداً من ثالثة مرافق رئيسية 
إلعادة تدوير هذا النوع من املخلفات.20

20  »صنع يف البالد: استغالل أراٍض فلسطينية ملعالجة نفايات إرسائيلية«، مصدر سبق ذكره.
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مستوطنة بركان الصناعية

تعترب املنطقة الصناعية لكل من مستوطنتي بركان وأرئيل يف محافظة سلفيت من أهم وأخطر 

تلك املناطق الصناعية التي يصل عددها إىل 7 مناطق صناعية.

حارس  بلدات  يف  الفلسطينيني  املواطنني  أرايض  عىل  الصناعية  »بركان«  مستوطنة  أقيمت 

وبروقني ورسطة، وكانت املستوطنة قد تأسست كنواة ملستوطنة صناعية يف العام 1981، تضخمت 

وصادرت حتى العام 2006 نحو 2720 دومناً، وتعد املستوطنة مركزاً لعرشات الصناعات، ومنها 

تلويث  يف  مبجملها  املصانع  تلك  وتساهم  للرصاص.  ومصنع  للبالستك،  ومصنع  للزيوت،  مصنع 
البيئة الفلسطينية املحيطة بشكل كبري.21

تعترب مستوطنة بركان الصناعية تجمعاً صناعياً خطراً، حيث تضم املنطقة الصناعية فيها أكرث 

من 80 مصنعاً توجد فيها أكرث من 150 صناعة مختلفة، ترتاوح بني خطرة إىل خطرة جداً، وبخاصة 

أنها صناعات تتعلق بالكيامويات واألصباغ والجلود، وهي مواد مصنفة صناعياً بأنها خطرية جداً، 

السجاد والبالستيك  ناتجة عن معادن ثقيلة كالرصاص والزرنيخ، إضافة إىل  ألنها مولد كياموية 

التهوية.22 وهي صناعات مينع أغلبها  التربيد والتكييف، وفتحات  والفيربتك واألملنيوم، ومصانع 

أرايض  داخل  يحكمها  الذي  الترشيعي  اإلطار  اختالف  استغالل  ويتم  املحتل،  الداخل  أرايض  يف 

فلسطني التاريخية عنها يف مستوطنات الضفة الغربية، بحيث تكون القيود الصحية البيئية شبه 
منعدمة.23

بنسبة  الفلسطينية  الهوائية  البيئة  تلويث  بركان يف  الصناعية يف مستوطنة  املنطقة  تساهم 

عالية، حيث ينتج عن الصناعات التي تتم يف تلك املنطقة غازات كثيفه وذات سمية عالية. هذا 

عدا عام يتم ترصيفه من مياه عادمة ونفايات ومواد خطرة نتيجة لتلك الصناعات. وتعد املياه 

العادمة ثاين أكرب تلويث للبيئة الفلسطينية يف األرض الفلسطينية املحتلة من قبل دولة االحتالل، 

بعد التلويث الناتج عن النفايات الصلبة والخطرة. إال أن درجة خطورة التلوث الحاصل من املياه 

21  »تجمــع املنطقــة الصناعيــة يف بــركان مصــدر مــن مصــادر التلــوث البيئــي يف املنطقــة«، مركــز أبحــاث األرايض، ترشيــن األول/أكتوبــر 

http://poica.org :2012، عــىل املوقــع اإللكــرتوين

22  تقريــر حــول »حالــة البيئــة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة« مقــدم مــن قبــل ســلطة جــودة البيئــة اىل الســيد مايــكل لينــك، املقــرر 

ــة، 2017. ــطينية املحتل ــان يف األرايض الفلس ــوق االنس ــع حق ــأن وض ــدة بش ــم املتح ــاص لألم الخ

23  املصدر السابق.
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املناطق  أو  اإلرسائيلية،  الصناعية  املناطق  كان مصدره  لو  فيام  للمصدر،  تبعاً  تختلف  العادمة، 

الزراعية والسكانية. وفيام يتعلق بهذا، فإنه ال ميكن الفصل بني التلوث الناتج عن املياه العادمة 

الناتجة عن التجمعات االستيطانية السكانية والزراعية، أو تلك املستوطنات الصناعية.

تتخلص مستوطنة بركان الصناعية من املياه العادمة الناتجة عن الصناعات الخطرة فيها يف 

األرايض الفلسطينية املحيطة باملستوطنة. وتؤكد الفحوص املخربية عىل أن املياه العادمة الخارجة 

التفاقية  الخامس  الوطني  البالغ  تقرير  توثيق  إىل  ورجوعاً  التلوث.  عالية  بركان  مستوطنة  من 

التنوع البيولوجي لدولة فلسطني، تنتج منطقة بركان الصناعية سنوياً ما معدله 810 آالف م3 من 

املياه العادمة الصناعية، التي تتدفق عىل شكل شالل مياه عادمة صناعية وكياموية خطرة. تقوم 

تلك املياه بتشكيل واد يجري عىل طول السنة ويلوث كافة األرايض املحيطة به، الخاصة بقرى 

بروقني، وحارس، مدخل بلدة قراوة بني حسان، وذلك عىل الرغم من وجود محطة معالجة يف 

املستوطنة.

ومنذ 18 عاماً، يستمر تدفق املياه امللوثة الغنية بالعنارص الكيامئية غري املعالجة من مستوطنة 

»بركان« الصناعية باتجاه األودية واألرايض الرعوية يف بلدة بروقني قضاء سلفيت، ملوثًة البيئة، 

وتاركًة تأثريها السلبي عىل الزراعة يف املنطقة، حيث تعمد مستوطنة »بركان«، بني الحني واآلخر، 

إىل ضخ كميات كبرية من املخلفات السائلة الغنية مبختلف العنارص املعدنية التي تفتك بالنبات. 

الجهة  كم من   2 بنحو  تقدر  ملسافة  بروقني  بلدة  واد  عرب  طريقها  وتشق  امللوثات  تلك  تسري 

العادمة  املياه  بركان. تتسبب  الصناعية يف مستوطنة  للمنطقة  لها، واملحاذية  الشاملية الرشقية 

يف  النبايت  الغطاء  عىل  سلباً  التأثري  يف  ساهم  ما  مجراها،  مناطق  يف  الزراعية  املحاصيل  بإتالف 

املنطقة، وعىل طبيعة املنطقة نفسها التي عرفت بينابيعها املائية، وأدى تلوث تربة تلك املنطقة 

انتشار  الحقلية، عدا عن  الزراعات  استغاللها يف  وتراجع  األهايل،  كثري من  قبل  إىل هجرها من 
الحرشات والقوارض يف املنطقة.24

كام طال التلوث قطاع الرثوة الحيوانية يف املنطقة نتيجة لرتسب امللوثات البيولوجية واملواد 

السامة يف أنسجة الحيوانات التي ترعى يف تلك املنطقة، أو القرب منها، إثر رشبها املياه امللوثة، 

وبالتايل انتقالها إىل اإلنسان والتسبب بكثري من األمراض له. وحذر كثري من املواطنني من أكل 

»املخلفــات الســائلة الصــادرة عــن مســتعمرة »بــركان« تدمــر البيئــة الفلســطينية يف بلــدة بروقــني، محافظــة ســلفيت«، مركــز أبحــاث   24

http://poica.org :األرايض، القــدس، 5 أيار/مايــو 2015، عــىل املوقــع اإللكــرتوين
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لحوم تلك الحيوانات ومشتقات ألبانها، لتلوث لحومها، ونتيجة لذلك، توجه الكثري من املواطنني 

لرشاء اللحوم واأللبان من خارج محافظة سلفيت، ما أدى، بدوره، إىل رضب قطاع الرثوة الحيوانية 

فيها.25  كام ازدادت بشكل جيل أعداد الخنازير الربية املنترشة يف مناطق تجمع املياه العادمة، ما 

أثر بشكل بالغ يف إتالف املزروعات واملحاصيل يف املنطقة، ويف التسبب بخسارة مزارعي املنطقة 

اقتصادياً.

البيئة الفلسطينية مبكوناتها، من  تهدد تلك الصناعات ومخلفاتها الصلبة والسائلة والغازية 

حيث استنزاف املصادر الطبيعية، وتلويث املياه، وتدمري األرايض الزراعية، وتلويث الهواء، إضافة 

إىل األبعاد الصحية عىل املواطن الفلسطيني وآثارها عىل صحته العضوية والنفسية.

وعىل الرغم من ذلك، تواصل سلطات االحتالل إقامة املزيد من املصانع يف املنطقة، وكام ذكرنا 

فهي مصانع ال تخضع أليٍّ من القوانني الدولية الخاصة بطرق التخلص من النفايات الصلبة واملياه 

العادمة الناتجة عن املصانع، وعليه فإن عدداً كبرياً من املستثمرين اإلرسائيليني يستغلون وقوع 

تلك املصانع يف أرايض الضفة الغربية املحتلة، للهروب من تطبيق املعايري الدولية يف التخلص من 

النفايات واملياه العادمة، ما انعكس عىل واقع البيئة والتنوع الحيوي هناك، فربزت البيئة كأهم 

ضحايا االحتالل اإلرسائييل يف املنطقة.

تعترب بلدة بروقني الواقعة يف قلب محافظة سلفيت من البلدات التي تشهد استهدافاً حقيقياً 

من قبل دولة االحتالل التي مل تكتِف باالستيالء عىل مساحات واسعة من أرايض البلدة، بل وبضخ 

كميات كبرية من املياه العادمة التي مصدرها مستوطنة بركان تجاه األرايض الزراعية الواقعة يف 

منطقة البقعان يف الجهة الرشقية للبلدة، متسببة يف تلويث ما ال يقل عن 60 دومناً من أرايض 

البلدة التي يتم استخدامها كمراٍع للموايش.

تعمل املياه امللوثة املنحدرة من مستوطنة بركان عىل اإلرضار بالرثوة الحيوانية يف املنطقة، 

حيث ترتسب املواد السامة وامللوثات البيولوجية يف أنسجة الحيوانات إثر رشبها تلك املياه، ومن 

أن  إىل  األمراض، يشار هنا  له  اإلنسان مسببة  إىل  امللوثات  تلك  تنتقل  الغذائية  السلسلة  خالل 

خطرها عىل اإلنسان يفوق خطرها عىل الحيوان، وحذر كثريون من أكل لحوم الحيوانات التي 

املواطنني  من  كثري  اصبح  وعليه  ألبانها،  مشتقات  تناول  أو  امللوثة،  املنطقة  من  بالقرب  ترعى 

25  »املخلفات السائلة الصادرة عن مستعمرة »بركان « تدمر البيئة الفلسطينية يف بلدة بروقني، محافظة سلفيت«، مصدر سبق ذكره.
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يفضلون رشاء اللحوم واأللبان من خارج محافظة سلفيت، ما أثر عىل قطاع الرثوة الحيوانية يف 
املنطقة نظراً لتلوث لحوم تلك الحيوانات.26

كام ازدادت أعداد الخنازير الربية يف مناطق تجمع املياه العادمة، وما تتسبب به من إتالف 

للمزروعات وإلحاق األذى بها، والتسبب بخسائر زراعية واقتصادية للمزارعني، إضافة إىل انتشار 

الحرشات والقوارض ونرش األمراض. ويكمن الخطر من تدفق املياه العادمة إىل أرايض كل من 

واملوايش  للمزروعات  وتهديدها  املنطقة،  تربة  مع  تفاعالتها  من  الديك  وكفر  بروقني  بلدات 

بالتسمم الكيميايئ والبيولوجي، وإمكانية انتقال األمراض من خاللها إىل اإلنسان، كام قد يكون 

تأثري ذلك آنياً أو تراكمياً. هذا عدا عن ترسب املياه العادمة من دون معالجة إىل املياه الجوفية 

يف تلك القرى، وتلوث الينابيع التي ترفد سكان املنطقة باملياه. وقد أكدت عىل ذلك الفحوصات 

الطبية التي أجريت يف مختربات وزارة الصحة الفلسطينية يف العام 2007، حيث تم أخذ عينات 
من مياه املدارس واملنازل واآلبار يف قرية بروقني، وتبني وجود تلوث بيولوجي فيها.27

وعدا عن دورها يف تشويه وتلويث البيئة الفلسطينية، فإن تدفق املياه العادمة محبط من 

إىل  القرية  الراكدة يف وديان  املياه  تؤدي  منها.  الصادرة  الكريهة  للروائح  نظراً  النفسية  الناحية 

انتشار البعوض، وكثري من الحرشات يف املنطقة، وبخاصة ذلك البعوض الناقل لطفيليات اللشامنيا، 

املنترشة اآلن بكرثة يف بلدات بروقني وكفر الديك، كام سجلت مئات حاالت اإلصابة بتلك الحرشة 

خالل السنوات املاضية.

مواقع مكبات النفايات الصلبة في محافظة سلفيت

تتوزع مكبات النفايات اإلرسائيلية الصلبة والسائلة يف محافظة سلفيت عىل النحو اآليت:

 املدخل الرشقي ملستوطنة أرئيل1. 

تعد مستوطنة »أرئيل« من كربى املستوطنات املقامة عىل أرايض محافظة سلفيت، أقيمت 

عىل  االحتالل  ودولة  مرص  بني  ديفيد  كامب  اتفاق  توقيع  عشية   1978 العام  يف  املستوطنة 

دومناً   13775 نحو  لتصبح  الوقت  مع  وتوسعت  ومردا،  سلفيت  أرايض  من  دونم   500 مساحة 

26  »تجمع املنطقة الصناعية يف بركان مصدر من مصادر التلوث البيئي يف املنطقة«، مصدر سبق ذكره.

27  املصدر السابق.
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من بينها 2479 دومناً مسطح بناء من أرايض سلفيت ومردا وكفل حارس واسكاكا. وتبلغ حدود 

املزيد  واستيعاب  للتوسع مستقبالً  قابلة  يجعلها  ما  فيها،  البناء  أضعاف مسطح  أربعة  بلديتها 

من املستوطنني. تعترب مستوطنة »أرئيل« املستوطنة الثالثة من حيث املساحة وعدد السكان يف 

الضفة الغربية والقدس الرشقية بعد مستوطنة »معاليه أدوميم« ومستوطنة »بسغات زئيف« 
يف القدس املحتلة.28

 25,000 حوايل  املستوطنة  يف  املستوطنني  عدد  بلغ  فقد  اإلرسائيلية،  اإلحصائيات  حسب 

مستوطن، إضافة إىل طالب جامعة »أرئيل« الذين تم تقدير عددهم بـ 25 ألف طالب وطالبة. 

يقوم مستوطنو أرئيل بالتخلص من نفاياتهم الصلبة يف أرايض مدينة سلفيت املجاورة واملزروعة 

الدخل  مصادر  كأحد  املنطقة  تلك  يف  الفلسطيني  املواطن  عليها  يعتمد  التي  الزيتون  بأشجار 

بناء،  تالفة، ومواد  النفايات، وبعضها سام، من مواد معدنية  الرئيسية، وتتكون تلك  االقتصادي 

ومواد بالستيكية، وإطارات السيارات.

ال تكتفي سلطات االحتالل بإلقاء النفايات يف أرايض مدينة سلفيت الزراعية، وإمنا تقوم، أيضاً، 

بحرق البعض منها، ما يزيد من خطر تلوث األرايض الزراعية يف املنطقة، واإلرضار بصحة حوايل 

)16,300( مواطن فلسطيني فيها. واستمرت عمليات التخلص من النفايات عىل تلك األرايض منذ 
العام 2010، وتقع عىل امتداد طريق ترايب تم فتحه من قبل سلطات االحتالل.29

املطوي، من خالل  الفلسطينية يف منطقة  البيئة  أثر مستوطنة »أرئيل« لرضب عمق  وميتد 

تزيد عىل  مسافة  ذلك  بعد  لتسري  الوادي،  باتجاه  الصحي  الرصف  مياه  من  كبرية  كميات  ضخ 

8 كيلومرتات عرب الوديان التي تخرتق أرايض مدينة سلفيت، مارة بني البيوت السكنية يف بلدة 
بروقني وكفر الديك لتكمل املرور إىل أرايض منطقة السهل الساحيل الفلسطيني.30

ــة ســلفيت الشــاميل«، مركــز  ــة عــىل مدخــل مدين ــات مــن الــرصف الصحــي باتجــاه األرايض الزراعي ــل« تضــخ كمي 28  »مســتعمرة »أرئي

أبحــاث األرايض- القــدس، عــىل املوقــع اإللكــرتوين: www.poica.org، صــادر بتاريــخ: 2017/4/17.

29  دراســة »تلويــث قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل واملســتوطنني لــألرايض الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة باملخلفــات الصلبــة والســائلة«، مركــز 

املعلومــات لشــؤون الجــدار واالســتيطان يف هيئــة شــؤون الجــدار واالســتيطان، شــباط/فرباير 2015.

30  »مجاري مستوطنة أرئيل تلوث البيئة الفلسطينية يف منطقة سلفيت«، مركز أبحاث األرايض، القدس، 2012/12/2.
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املكب بالقرب من مفرق بلدة كفل حارس. 2

كانت سلطات االحتالل قد صادرت أرايض من بلدة كفل حارس لصالح إنشاء طريق يرتبط 

مع الشارع االلتفايف عابر السامرة. ولعدم إكامل الطريق، يتم استخدامه، منذ العام 2012، مكباً 

مواد  من  أكوام  من  املكب  ويتكون  املجاورة،  أرئيل  مستوطنة  مصدرها  التي  الصلبة  للنفايات 

ومخلفات البناء امللوثة للرتبة واألرض الزراعية، إضافة إىل املواد البالستيكية التي تعد، أساساً، موادَّ 

صعبة التحلل، ما يسبب أرضاراً لحوايل )3,772( مواطناً فلسطينياً.

مكب نفايات يف أرايض ياسوف. 3

يقع املكب عىل أرايض قرية ياسوف املصادرة من قبل سلطات االحتالل لغرض استخدامها 

مكب نفايات لصالح مستوطنة »كفار تفوح« التي أنشئت يف العام 1978.  يستخدم مستوطنو 

»تفوح« املكب القريب من املستوطنة منذ العام 2012، ويرض املكب بحوايل )1,882( مواطناً 

فلسطينياً من سكان ياسوف.

مكب النفايات يف بلدة سكاكا. 4

يقع املكب عىل أرض فلسطينية خاصة داخل مسطحات البناء لقرية سكاكا، يقوم مستوطنو 

البناء  ومخلفات  واألشجار  األخشاب  ومخلفات  نفاياتهم  من  من جزء  بالتخلص  املجاورة  أرئيل 

وقطع القرميد ومعادن أخرى فيها، مام يتسبب باألرضار بحوايل )1,059( مواطن فلسطيني يف 

القرية.

مواقع مكبات النفايات اإلسرائيلية السائلة في محافظة سلفيت31

املستوطنات  إلقامة  وكان  الفلسطيني،  الريف  يف  الدخل  مقومات  أبرز  من  الزراعة  تعد 

مبختلف  الفلسطينية  البيئة  بتلويث  لقيامها  نظراً  الفلسطيني  الزراعي  القطاع  عىل  تداعياتها 

األشكال، وأهمها ضخ املياه العادمة تجاه األرايض الزراعية، ما يزيد من نسبة مادة األمونيا يف 

الرتبة، ما يساهم يف فقدانها لصالحيتها للزراعة. ويقِدم املستوطنون عىل ضخ املياه العادمة يف 

ــة والســائلة«،  ــات الصلب ــة باملخلف ــة الغربي ــألرايض الفلســطينية يف الضف ــيل واملســتوطنني ل ــالل اإلرسائي ــوات االحت ــث ق 31  دراســة »تلوي

ــره. ــبق ذك ــدر س مص
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األرايض الزراعية املجاورة للمستوطنات باستمرار، واألمثلة عىل ذلك كثرية نذكر منها:

إقدام مستوطني »أرئيل« عىل ضخ كميات كبرية من مياه الرصف الصحي غري املعالجة باتجاه 

األرايض الزراعية الواقعة بالقرب من املدخل الشاميل من مدينة سلفيت، حيث قامت املياه امللوثة 

بالزيتون املعّمر، ما أدى إىل ترضرها. وتعترب  بغمر ما ال يقل عن دومنني من األرايض املزروعة 

املياه امللوثة التي مصدرها املستوطنات اإلرسائيلية سبباً يف انتشار الحرشات الضارة يف املنطقة، 

إضافة إىل كونها وسيلة جذب للحيوانات املؤذية مثل الخنازير الربية، وتساهم يف اإلرضار بالقطاع 

مرت  مليون   1.5 مجموعة  ما  املستوطنة  وتلقي  سواء.32  حد  عىل  الفلسطينية  والبيئة  الزراعي 

مكعب من املياه العادمة، تصل إىل مصادر املياه من آبار ارتوازية، ومصادر مياه أخرى.

كام ساهمت مستوطنة »رفافا« التي أقيمت يف العام 1991 عىل أرايض قرية دير استيا يف 

املختلفة،  واألمراض  التلوث  دومناً، يف نرش  بلغت مساحته 436  بناء  محافظة سلفيت، مبسطح 

بضخها للمياه العادمة يف واد قانا، ما تسبب يف حدوث كوارث بيئية حقيقية، وإغراق مساحات 

واسعة من األرايض مبياه الرصف الصحي، مسبباً موت عرشات األشجار وتحويلها إىل أشجار يابسة 

بفعل مياه الرصف الصحي.

كام يستمر مستوطنو »رفافا« يف ضخ مياه الرصف الصحي باتجاه األرايض الزراعية يف منطقة 

الوجه القبيل التابعة لبلدة قراوة بني حسان غرب محافظة سلفيت. يذكر أن مستوطنة »رفافا« 

كغريها من املستوطنات الواقعة عىل أرايض محافظة سلفيت، تساهم يف ابتالع ورسقة األرايض 

الزراعية من البلدة، إضافة إىل كونها مصدر تلويث للبيئة الفلسطينية، من خالل ضخ النفايات 

الصلبة والسائلة ومياه الرصف الصحي، دون معالجة، يف األرايض الزراعية يف وديان بلدة دير استيا 
والقرى والبلدات املجاورة.33

هذا عدا عن قطع أشجار الزيتون خدمة ملخططات االحتالل التوسعية، حيث يواصل االحتالل 

اإلرسائييل تدمريه لقطاع الزراعة والبيئة الفلسطينية، عرب قطع األشجار، وضخ كميات كبرية من 

مياه الرصف الصحي باتجاه الحقول الفلسطينية، ما يساهم يف تلويثها وتحويلها إىل بؤر الستقطاب 

الحرشات ونقل األمراض.

»مســتعمرة »أرئيــل« تضــخ كميــات مــن الــرصف الصحــي باتجــاه األرايض الزراعيــة عــىل مدخــل مدينــة ســلفيت الشــاميل«، مصــدر ســبق   32

ذكــره.

33  »إتالف 5 دومنات زراعية مبياه الرصف الصحي يف بلدة قراوة بني حسان«، مركز أبحاث األرايض، 2014/5/6.
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وتطويراً للبنية التحتية للمستوطنات، قامت آليات االحتالل اإلرسائييل يف العام 2017 بأعامل 

تسوية األرايض الزراعية وقطع عرشات أشجار يف الريف الغريب من محافظة سلفيت، وذلك بهدف 

إقامة خط مايئ معدين يربط مستوطنات »بدوئيل« و»عيل زهاف«، إضافة إىل البؤرة االستعامرية 

»ليشم«، مع بعضها البعض.  يأيت ذلك عىل حساب البلدات الفلسطينية املجاورة وأراضيها، التي 
تعاين، أساساً، من النقص يف حصة املياه نظراً لسياسات االحتالل يف توزيع املياه.34

كام يتواصل ضخ مياه الرصف الصحي تجاه األرايض الزراعية يف بلدة كفر الديك التي تقع 

عىل بعد 15 كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت، ويدمر االحتالل فيها املزيد من األشجار 

خدمة للخط املايئ الناقل للمستوطنات غرب محافظة سلفيت. وقد صادر االحتالل من أراضيها ما 

مساحته 2477 دومناً، أخذت املستوطنات من أرايض القرية مساحة 1225 دومناً، منها 362 دومناً 

للطرق االلتفافية، و890 دومناً لجدار الضم والتوسع، األمر الذي سيعزل خلفه حوايل 8842 دومناً، 

ويبلغ طوله عىل أرايض القرية 8905 أمتار.  وتعد 85 % من أرايض القرية ضمن املناطق املصنفة 
»ج« الخاضعة للسيطرة اإلدارية واألمنية اإلرسائيلية الكاملة.35

الوديان  تجاه  الصحي  الرصف  مياه  من  كبرية  كميات  بضخ  »بدوئيل«  مستوطنو  يقوم 

الفلسطينية يف منطقة »باب املرج« وسط حقول الزيتون، ما يساهم يف تلويث الرتبة، وانتشار 

مياه  وتنترش  املنطقة.  يف  الزراعي  القطاع  يلوث  ما  املحيطة،  البيئة  وتلويث  الكريهة،  الروائح 

الرصف الصحي الصادرة عن مستوطنة »بدوئيل« مئات األمتار غرب املستوطنة، ومتر عرب سلسلة 

من الصخور، ومن ثم تشكل بركاً من املياه امللوثة، متسببة أرضاراً ألشجار الزيتون يف املنطقة، 
ومكاره صحية دون معالجة لألمر.36

وكانت مستوطنة »بدوئيل« قد أسست يف العام 1984، وبلغت مساحة مسطح البناء فيها 537 

دومناً، منها 418 دومناً مصادرة من أرايض بلدة كفر الديك، حيث ابتلعت مستوطنة »بدوئيل« 

البحر  تلة تطل عىل  التي تقع عىل سفح  الغربية  الناحية  الزراعية من  الديك  بلدة كفر  أرايض 

املتوسط يقابلها السهل الساحيل الفلسطيني املحتل منذ العام 1948. ومنذ ترشين الثاين 2010، 

34  »االحتــالل يدمــر املزيــد مــن األشــجار خدمــة للخــط املــايئ الناقــل للمســتعمرات غــرب محافظــة ســلفيت«، وحــدة نظــم املعلومــات 

الجغرافيــة يف مركــز أبحــاث األرايض، مركــز أبحــاث األرايض، 2017/4/17.

35  املصدر السابق.

ــاه الــرصف الصحــي باتجــاه أرايض بلــدة كفــر الديــك«، مركــز أبحــاث األرايض-  36  »مســتعمرو مســتعمرة »بدوئيــل« يواصلــون ضــخ مي

القــدس، عــىل املوقــع اإللكــرتوين: www.poica.org، صــادر بتاريــخ 2016/10/3.
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وبهدف توسيع املستوطنة، تعمل جرافات االحتالل، بوترية عالية، يف تسوية مساحات واسعة من 

أرايض بلدة كفر الديك من الجهتني الغربية والشاملية، وطالت عملية التجريف ما ال يقل عن 
120 دومناً.37

للتلوث تبعاته وآثاره املدمرة للبيئة والطبيعة واإلنسان الفلسطيني، وكانت بلدية سلفيت قد 

متكنت يف العام 1999 من الحصول عىل متويل من قبل مؤسسة التعاون األملاين )KFW( إلقامة 

محطة لتنقية مياه الرصف الصحي يف منطقة وادي املطوي، كأحد الحلول ملشكلة التلوث الناتج 

عن مياه الرصف الصحي للمستوطنات، إال أن سلطات االحتالل أعاقت تنفيذ املرشوع، وقيدت 

تنفيذه بوضع رشط أن تكون املحطة مشرتكة فلسطينية -إرسائيلية، وهو ما رفضته بلدية سلفيت 
بشكل قاطع.38

وقامت بلدية سلفيت الحقاً برشاء قطعة أرض يف منطقة »عني عدس« القريبة، إال أنه وبعد 

دراسة متحيصية للمرشوع، تبني أنه غري مجٍد نتيجة الرتفاع التكلفة اإلنتاجية للمياه املعالجة التي 

قدرت بـ 5 شواكل للمرت املكعب الواحد، يف الوقت الذي ال يتجاوز سعر املرت املكعب من املياه 

الناتجة عن املستوطنات يف املنطقة دون حل،  العادمة  املياه  النقية 3 شواكل. وبقيت مشكلة 

ويواجه أرضارها وآثارها املدمرة أهايل املنطقة والبيئة الفلسطينية املحيطة.

أربعة مواقع  الجدار واالستيطان، تم رصد وتوثيق  الرصد يف هيئة مقاومة  وبحسب وحدة 

تقوم سلطات االحتالل باستخدامها مكباٍت للتخلص من النفايات السائلة للمستوطنات املقامة 

عىل أرايض محافظة سلفيت يف أرايض وأودية املحافظة، وهي كالتايل:

مكب وادي قانا. 1

الرصف  شبكات  بتوجيه  سلفيت  محافظة  يف  قانا  وادي  منطقة  يف  االحتالل  سلطات  تقوم 

الوادي  مسار  إىل  بالوادي،  محيطة  يقل عن سبع مستوطنات  ال  ملا  السائلة  والنفايات  الصحي 

الرئيس، ملوثة بذلك األرايض الزراعية يف املناطق املحيطة به، يف الوقت الذي تقوم بإنشاء شبكات 

لتجميع وضخ مياه الوادي النقية إىل املستوطنات املحيطة قبل أن يتم تلويثها.

37  االحتالل يدمر املزيد من األشجار خدمة للخط املايئ الناقل للمستعمرات غرب محافظة سلفيت«، مصدر سبق ذكره.

38  رائــد موقــدي، »مســتوطنة أرئيــل تصــب ســمومها يف قلــب ســلفيت والضحيــة واد املطــوي والفــوارة وبروقــني«، وكالــة وطــن لألنبــاء، 

.2015/2/11
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يساهم جريان النفايات اإلرسائيلية السائلة يف الوادي يف إلحاق الرضر وتلويث وتسميم األرايض 

الزراعية للتجمعات السكنية املحيطة به، وهي أرايض كل من بلدات: )دير استيا، جينصافوت، 

كفر ثلث، وسنرييا( والبالغ عدد سكانها حوايل )14,101( مواطن فلسطيني.

لتغذية  الغريب  البرئ  من  املاء  ينابيع  بعض  ونهب  برسقة  االحتالل  سلطات  تقوم  جهة،  من 

وتزويد املستوطنات املحيطة باملياه. كام تقوم من جهة أخرى، بتوجيه وضخ النفايات السائلة 

هي:  مستوطنات  سبع  -البالغة  بالوادي  املحيطة  الجبال  سفوح  عىل  الواقعة  املستوطنات  من 

»عمنوئيل«، »نفي أورانيم«، »كارين شومرون«، »جينات شومرون«، »معايل شومرون«، »ياكري«، 

»نوفيم«- إىل مجرى الوادي بواسطة مناهل، ملوثة بذلك مجرى الوادي والينابيع األخرى، وكافة 

مزارع الحمضيات والفواكه واألعشاب واملحميات الطبيعية يف املنطقة، التي تعتمد، باألساس، عىل 

مياه الوادي وينابيعه.

النفايات السائلة يف وادي املطوي/بروقني. 2

عدا عن استيالء مستوطني »أرئيل« عىل مساحات شاسعة من أرايض محافظة سلفيت، فهم 

يقومون بالتخلص من نفاياتهم الصلبة عىل أرايض املحافظة الزراعية، كام يقومون، أيضاً، بترصيف 

الذي  الوادي،  املطوي. مير  وادي  إىل  بروقني، وصوالً  بلدة  أرايض  والسامة عرب  السائلة  نفاياتهم 

ميتد ليصل إىل داخل األرايض املحتلة يف العام 1948، بني املباين السكنية لقرية بروقني، والبالغ 

عدد سكانها حوايل )3,758( مواطناً فلسطينياً، وقد بدأ ضخ هذه املياه يف الوادي يف العام 1998، 

مشكالً مكرهة صحية كبرية، وخطراً دامئاً عىل حياة املواطنني املقيمني يف القرية نتيجة الرائحة 

الكريهة والقوية املنبعثة عنها، التي ينجم عنها تجمع القوارض والحرشات. وقد أثبتت الفحوصات 

املخربية وجود تلوث كبري يف مياه وادي املطوي وآبار املياه القريبة منه، التي متد مدينة سلفيت 

مبياه الرشب.

إىل  فإضافة  لها،  االحتالل  سلطات  استهداف  من  سلفيت  محافظة  يف  بروقني  بلدة  تعاين 

االستيالء عىل مساحات واسعة من أرايض البلدة، يتواصل ضخ كميات كبرية من املياه العادمة 

من مستوطنة »بركان« املحاذية لها، باتجاه أراضيها الزراعية الواقعة يف منطقة البقعان يف الجهة 

الرشقية من البلدة، ما يؤدي إىل تلويث ما ال يقل عن 60 دومناً من أرايض البلدة ومراعيها، ما 

ينعكس عىل الرثوة الحيوانية فيها، مسببة الرتسبات السامة وامللوثات يف أنسجة الحيوانات، نظراً 
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لرشبها املياه امللوثة، وانتقالها الحقاً إىل اإلنسان مسببًة األمراض نتيجة تناوله اللحوم أو مشتقات 

األلبان للحيوانات التي ترعى بالقرب من منطقة ترصيف املياه العادمة للمستوطنة.  وقد أدى 

ذلك، أيضاً، إىل توجه املواطنني إىل رشاء اللحوم ومشتقات األلبان من خارج محافظة سلفيت، ما 
أدى، بدوره، إىل رضب قطاع الرثوة الحيوانية يف املنطقة.39

الرصف  مياه  من  كبري،  بشكل  املطوي،  منطقة  بها  تتميز  التي  املائية  الينابيع  ترضرت  كام 

بني  وتسري  معظمها،  يف  سطحية  مياه  أنها  وبخاصة  »أرئيل«،  مستوطنة  عن  الصادرة  الصحي 

الصخور واألودية لتلتقي مع مياه الرصف الصحي الصادرة من املستوطنة، لتقوم بتلويثها. ويعترب 

برئ املطوي من أكرث املصادر املائية املترضرة من مياه الرصف الصحي، لكونه مصدراً مائياً مهامً 

للمنطقة، ويغطي 30 % من حاجة مياه مدينة سلفيت وبلدة فرخة وخربة قيس، وتبلغ قدرته 

اإلنتاجية 100 كوب يومياً. وتتجمع املياه فيه من خالل الينابيع املنترشة عىل السالسل الجبلية 

املحاذية، وكون املياه العادمة متر عرب هذه السالسل الجبلية، وعىل مسافة أقل من 40 كم من 
البرئ، فإن ذلك يساهم يف تلويثه.40

بينت الفحوصات الطبية والبيولوجية للمياه يف برئ املطوي وجود ارتفاع حاد يف نسبة الكائنات 

الدقيقة يف مياهه، ما ينعكس بشكل سلبي عىل صحة اإلنسان والحيوان والنباتات يف املنطقة، ما 
دفع بلدية سلفيت إىل ضخ كميات كبرية من الكلور، للحد من التلوث البيولوجي يف تلك املياه.41

نفايات سائلة عىل أرايض بلديت حارس وبروقني. 3

تقوم مصانع مستوطنة »بركان« الصناعية بالتخلص من النفايات السائلة ملصانعها عن طريق 

ضخها خارج حدود املستوطنة إىل األرايض املحيطة بها، والواقعة يف حدود أرايض كل من بلديت 

حارس وبروقني، وذلك عىل الرغم من وجود محطة تكرير داخل املستوطنة.  وقد أكدت الفحوصات 

املخربية أن النفايات السائلة الصادرة من املستوطنة هي نفايات عالية التلوث، وتسبب الرضر 

ملا ال يقل عن )7,372( مواطناً فلسطينياً يف تلك البلدات، إضافة إىل مئات الدومنات من األرايض 

الزراعية التي متتاز بخصوبتها العالية.

39  »تجمــع املنطقــة الصناعيــة يف بــركان مصــدر مــن مصــادر التلــوث البيئــي يف املنطقــة«، أبحــاث األرايض، ترشيــن األول/أكتوبــر 2012، 

http://poica.org :ــرتوين ــع اإللك ــىل املوق ع

40  »مجاري مستوطنة أرئيل تلوث البيئة الفلسطينية يف منطقة سلفيت«، مركز أبحاث األرايض، القدس، 2012/12/2.

41  املصدر السابق.
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النفايات السائلة عىل أرايض جينصافوت. 4

تقوم مستوطنة »عمنوئيل« بتلويث مساحات واسعة من األرايض املزروعة بأشجار الزيتون يف 

أرايض كل من بلدات جينصافوت ودير استيا، وذلك بفعل املصانع املقامة عند مدخل املستوطنة، 

االحتالل  دولة  وتعترب  هنالك.  املخلالت  مصنع  يلقيها  التي  السامة  السائلة  النفايات  وبخاصة 

الجغرافية  الناحيتني  من  الغربية  الضفة  مستوطنات  وأضخم  أهم  من  »عمنوئيل«  مستوطنة 

والسياسية، وتويل أهمية خاصة لدعمها وتوسعتها.
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القسم الرابع

استغالل المحمّيات الطبيعية وتلويثها

العام 1967،  الغربية يف  عمدت سلطات االحتالل اإلرسائييل منذ احتاللها العسكري للضفة 

عىل السيطرة عىل كافة املرتفعات الجبلية املحيطة بوادي قانا، من االتجاهات كافة، وذلك بغرض 

بناء املستوطنات.  وتواصَل سعُي االحتالل إىل السيطرة التامة عىل الوادي، نظراً لكونه منطقة 

زراعية خصبة وغنية مبصادر املياه.

ويقع وادي قانا عىل الشارع الواصل ما بني منطقتي سلفيت وقلقيلية، ويتبع لبلدة دير استيا 

يف املنطقة الشاملية الغربية من الوديان، وهو من أشهر األودية يف فلسطني، ويعترب من الوديان 

الغرب.  إىل  الرشق  من  وقلقيلية  سلفيت  بني  كم   11 من  أكرث  وميتد عىل طول  الجريان،  دامئة 

ويعترب الوادي أحد تفّرعات نهر العوجا، ويف قسمه املركزي الواقع يف املنطقة املصنفة »ج«، مثة 

ينابيع وجداول عدة تتفّرع عنه، وتحيط به العديد من البلدات الفلسطينية، إال أن معظم أراضيه 

ميتلكها مزارعون من بلدة دير استيا املجاورة له.

املحتلة، ما يحدث يف محمية وادي  الطبيعية يف األرض  املحميات  أفضل مثال ملا يجري يف 

قانا يف محافظة سلفيت، وتبلغ مساحة الوادي بشكل تقريبي حوايل 6 آالف دونم، تتبع معظم 

ملكيتها إىل أهايل بلدة دير استيا املحارصة باملستوطنات من جميع الجهات، حيث متارس سلطات 

االحتالل سياسات وإجراءات املنع بحق السكان الفلسطينيني القاطنني بجوار الوادي الواقع إىل 

الوادي بحجة كونه  الغرب من بلدة دير استيا غرب محافظة سلفيت، من االستفادة من مياه 
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»محمية طبيعية«، وذلك يف الوقت الذي يطلق فيه العنان للمستوطنني للتمتع مبوارده بشكل 
كامل.42

الوادي  بطن  يف  املتدفقة  األمطار  مياه  تجميع  الفلسطينيني  عىل  االحتالل  سلطات  تحظر 

لالستفادة منها من خالل عمل برك طبيعية لتخزين املياه لفصل الصيف، أو إقامة سدود طبيعية 

أن  الرغم من  األرض، عىل  تغري من معامل  أنها  الوادي بحجة  امتداد  املتدفقة عىل  املياه  تحجز 

الذي  الوقت  الفلسطينيني زراعة األشجار فيه، يف  املياه. كام يحظر عىل  املنطقة تعاين من شح 

يتم استثامر أرايض الوادي من قبل املستوطنني بشتى الطرق، حتى يف إقامة املقابر، حيث متت 

الوادي تابعة ملستوطنة ياكري املطلة عىل أرايض واد قانا. إضافة  إقامة مقربة جديدة يف حدود 

إىل ذلك، متت إحاطة الوادي من جميع الجهات باملستوطنات واملناطق الصناعية مثل املنطقة 

الصناعية »بركان«، التي تقوم بترسيب املواد الكياموية الخطرية إىل األرايض الفلسطينية املجاورة 

أبراج لرشكة  لرتكيب  الوادي،  بطن  أمنية يف  بإقامة مسارات  االحتالل  قامت سلطات  له، حيث 

الكهرباء اإلرسائيلية، بغرض تزويد املستوطنات بالكهرباء، ومن أجل ذلك، متت مصادرة مساحة 

الربج والطرق األمنية الواصلة له، وحظر عىل الفلسطينيني استخدامها، ويجربون يف املقابل عىل 

استخدام الطرق الرتابية الوعرة للوصول إىل أراضيهم يف الوادي، يف ظل منعهم املتواصل من شق 
الطرق.43

كام قامت سلطات االحتالل خالل العامني 2013 و2014 بشق طريق استيطاين يف املحمية 

لربط البؤرة االستيطانية »ألوين شيلو« بالتجمع االستيطاين »كدوميم«. وعىل الرغم من أنه قد تم 

وقف العمل يف هذا الطريق يف شهر أيلول/سبتمرب 2014، فإن االعتداءات اإلرسائيلية تواصلت، 

وتواصل قطع األشجار، عدا عن تسليم العديد من املزارعني الفلسطينيني يف املنطقة أوامر إخالء 

الفلسطينيني  عىل  ويحظر  طبيعية«،  »محمية  هي  املستهدفة  األرايض  أن  بذريعة  عسكرية، 

استخدامها، إضافة إىل قيام جامعات املستوطنني، مراراً وتكراراً، باالعتداء عىل األرايض الزراعية 

واملزروعات واملزارعني يف املنطقة، وفتح أنابيب املياه العادمة القادمة من املستوطنات اإلرسائيلية 
تجاهها.44

42  تقريــر ســلطة جــودة البيئــة حــول »حالــة البيئــة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة«، قــدم إىل الســيد مــكارم ويبيســونو املقــرر الخــاص 

ــام 1967، 2015-2014. ــذ الع ــة من ــطينية املحتل ــان يف األرايض الفلس ــوق اإلنس ــة حق لحال

43  تقرير سلطة جودة البيئة حول »حالة البيئة يف األرايض الفلسطينية املحتلة «،مصدر سبق ذكره.

44  دراســة »تلويــث قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل واملســتوطنني لــألرايض الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة باملخلفــات الصلبــة والســائلة«، مركــز 

املعلومــات لشــؤون الجــدار واالســتيطان يف هيئــة شــؤون الجــدار واالســتيطان، شــباط/فرباير 2015.
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تقدر املساحة اإلجاملية ملنطقة وادي قانا، مبا فيها الغابات الطبيعية عىل مداخله والجبال 

أطراف  بني  املحصورة  املساحة  أما  دونم،  بحوايل 16,000  االتجاهات،  به من مختلف  املحيطة 

الوادي، واملستهدفة من سلطات االحتالل ومستوطنيه فتقدر بحوايل 8,000 دونم. ومن الخطوات 

قانا«، ووضع  »ناحال  إىل  اسمه  تغيري  قانا،  للسيطرة عىل وادي  االحتالل  اتخذتها سلطات  التي 

قانا محمية  اعتبار وادي  إليه.  وبحجة  املؤدي  العام  الشارع  الدخيل عىل  بهذا االسم  الالفتات 

طبيعية يجب املحافظة عليها، اقتلعت سلطات االحتالل أكرث من 1500 شجرة زيتون من منطقة 

الوادي بحجة مخالفتها ملبادئ حامية الطبيعة اإلرسائيلية. وكان قد تم إعالن وادي قانا محمية 

بالوادي،  املحيطة  املستوطنات  وارتفع عدد  العام 1982،  طبيعية إرسائيلية من طرٍف واحد يف 

»كرنيه  مستوطنات:  وتضم  »شمرون«  مستوطنات  تجمع  كانا«،  »نوف  »عمنوئيل«،  ومنها: 

شمرون«، »جنات شمرون«، »قينوت شمرون«، »معاليه شمرون«، إضافة إىل »نفيه مناحيم«، 

البدء بتحويل منطقة  أيار/مايو 2016،  يائري. كام تم، منذ  »املتان«، »نوفيم«، »ياكري«، »حفات 
وادي قانا إىل منتزه للمستوطنني اإلرسائيليني من قبل وزارة السياحة اإلرسائيلية.45

تعد  مائياً، حيث  نبعاً  يقارب 11  ما  قانا  يوجد يف منطقة وادي  قانا:  املياه يف وادي  عيون 

املنطقة غنية باملياه الجوفية، وذلك لوقوعها ضمن منطقة الحوض املايئ الغريب للضفة الغربية، 

الذي يعترب أكرب حوض مايئ جويف. وتتوزع عيون املياه تلك من فم الوادي عند مدخله الرشقي، 

وحتى نهاية الوادي عند بداية صبه داخل األرايض املحتلة العام 1948. ومن أهم العيون املائية 

الرئيسية فيه: عني الحية )واي املعارص(، عني الجوزة، عني الفوارة، عني البصة، عني أبو شحادة، عني 

التنور، عني املصاية، وكانت تلك العيون تقوم بتغذية الربك املشيدة سابقاً لري البيارات واألشجار 

واملحاصيل.  إال أن سياسات االحتالل املمنهجة لرسقة مياه الوادي من خالل حفر اآلبار الجوفية 

العميقة فيه، ألغراض رفد املستوطنات املجاورة باملياه، أدت إىل جفاف الكثري من تلك العيون، 

وشح املياه يف البعض اآلخر، ما تسبب بجفاف الربك املخصصة لري البيارات واملزروعات، عدا عن 

إتالف البعض ودمارها نظراً بسبب تواصل اعتداءات املستوطنني.

تتكرر اعتداءات املستوطنني يف منطقة وادي قانا تحت أنظار وحامية ودعم قوات االحتالل، 

ومن أشكال االعتداءات قيام املستوطنني يف املستوطنات املحيطة باملنطقة بتلويث العيون املائية 

عىل طول الوادي، من خالل فتح شبكات مجاري تلك املستوطنات عىل الوادي، يف محاولة لتلويث 

45  املصدر السابق.
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مياه الينابيع، وتدمري الزراعة، وتهجري املزارعني من أراضيهم واملقيمني فيه منذ سنوات طويلة قبل 

االحتالل، وذلك بغرض تفريغ الوادي من مزارعيه وإحكام السيطرة التامة عليه.

للدخل ملا يقارب نصف سكان بلدة دير استيا  الزراعة يف وادي قانا: يشكل الوادي مصدراً 

لغناه  نظراً  الغربية،  الضفة  الزراعية يف  املناطق  أخصب  أراضيه من  تعد  الذي  للوادي  املالكني 

الفلسطينية  العائالت  يزال عدد من  العام، حيث ال  املتدفقة عىل مدار  والينابيع  املياه  مبصادر 

يقيم يف الوادي عىل الرغم من مضايقات املستوطنني وسلطة حامية الطبيعة واعتداءاتهم، حيث 

تقيم تلك العائالت يف بيوتها القدمية املقامة يف قلب الوادي، وعىل أطرافه، وتعيش عيشاً بسيطاً 

بال خدمات بلدية، نظراً ملنع سلطات االحتالل لهم من البناء يف أراضيهم، أو حتى ترميم املباين 

القدمية اآليلة للسقوط والهدم، يف الوقت الذي يقومون فيه، يف املقابل، بتسهيل البناء االستيطاين 

وشق الطرق داخل »املحمية«.

تعد منطقه وادي قانا »محمية طبيعية« حسب ما أعلن عنها من قبل سلطات االحتالل، إال 

أن البناء االستيطاين فيها يتزايد عموماً، وهناك طرق قد تم شقها يف أطرافها وضواٍح استيطانية تم 

إنشاؤها لصالح املستوطنات، وبخاصة كل من مستوطنتي »ياكري« و«نوفيم«، ما يعني أن قرارات 

باألساس، إىل  الطبيعة« ليست أكرث من ستار يهدف،  سلطات االحتالل ومزاعمها حول »حامية 

تدمري ما تبقى من زراعة فلسطينية يف وادي قانا، واقتالع املزارعني من أرضهم، لتثبيت املرشوع 

االستيطاين اإلحاليل عىل أنقاض الوجود الفلسطيني فيه.

وقامت سلطات االحتالل، خالل األعوام القليلة املاضية، باستهداف جميع مشاريع املؤسسات 

الزراعية الناشطة يف املنطقة، التي تهدف إىل النهوض بالوادي، وإعادة تثبيت املزارع فوق أرضه، 

عرب إعادة زراعة مساحات كبرية من الوادي بأشجار الزيتون واألشجار املثمرة، إال أن هذا مل يرق 

لسلطات االحتالل، فجاء قانون »إخالء األرايض وإعادتها إىل سابق عهدها بحجة أنها أرايض دولة« 

خالل األعوام القليلة املاضية، حيث هدفت سلطات االحتالل منه إىل اقتالع الوجود الفلسطيني 

من أرضه.

تعرف منطقة وادي قانا بكونها منطقة غنية وحافلة بالتنوع الحيوي من النباتات، والحيوانات 

الربية، والطيور، وغريها، حيث تكسو الجبال املحيطة بالوادي غابات كثيفة من البلوط، والرسيس، 

النباتات  أنواع  ومئات  والطيون،  والحور،  والخروب،  الفلسطيني،  والسويد  األسود،  والقيقب 
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الصخري،  الوبر  الغريري،  الفلسطيني،  الجبيل  الغزال  ومنها:  فيها،  املتوطنة  الربية  والحيوانات 

النيص، األرنب الربي، النسناس، وغريها الكثري. ومن الطيور تكرث فيها: الحاممة املطوقة، الرقطي، 

الحجل، عصفور الشمس الفلسطيني، والكثري من األنواع األخرى.

بني  ما  الواصل  الطريق  بتعبيد  الفلسطينيني  قيام  االحتالل  سلطات  متنع   ،1967 العام  منذ 

مدخل وادي قانا ووسطه، يف الوقت الذي متنح املستوطنني الحق يف تعبيد شارع جديد ميتد من 

مستوطنة »كارين شمرون«، وصوالً إىل الوادي. كام قامت سلطات االحتالل وما زالت تقوم باقتالع 

آالف أشجار الزيتون بحجة أن زراعتها يعد تغيرياً يف مالمح الوادي كمحمية طبيعية، يف الوقت 

الذي يقوم فيه، يف املقابل، بتدمري مئات الدومنات من األرايض الزراعية يف املنطقة، بهدف التوسع 
االستيطاين.46

46  دراسة »تلويث قوات االحتالل اإلرسائييل واملستوطنني ألرايض الفلسطينية يف الضفة الغربية باملخلفات الصلبة والسائلة «، مصدر سبق ذكره.
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القسم الخامس

تخلص دولة االحتالل من النفايات الخطرة في األراضي

الفلسطينية المحتلة وانتهاكها لألطر القانونية الدولية

املحتلة يف  الفلسطينية  األرض  منها يف  والتخلص  الخطرة  نفاياتها  بنقل  االحتالل  تقوم دولة 

االحتالل يف  دولة  وتشكل مامرسات  بيئية.  أو  اعتبارات صحية  أي  مراعاة  دون  الغربية  الضفة 

بالبيئة يف ظل  الخاصة  الدولية  القانونية  األطر  ملجموعة من  املحتلة خرقاً  الفلسطينية  األرايض 

االحتالل:

أواًل. مخالفة قواعد القانون الدولي اإلنساني

يتم تعريف القانون الدويل اإلنساين بأنه مجموعة املبادئ والقواعد التي تعنى بحامية املدنيني 

الناجمة عنها، وهو ما ميكن أن ينطبق عىل األثر عىل الحق يف الصحة  يف زمن الحرب، واآلثار 

واآلثار البيئية، إذ مل يأخذ موضوع البيئة يف الحسبان يف أواسط القرن املايض عندما متت صياغة 

مبادئ وقواعد القانون الدويل اإلنساين.

تخالف دولة االحتالل مبامرساتها القواعد الخاصة مبسؤولية دولة االحتالل عن سالمة اإلقليم 

الواقع تحت االحتالل، وسالمة مواطني ذلك اإلقليم، حيث إن دولة االحتالل ملزمة باحرتام قواعد 

بالتزاماتها. ووفق أحكام  القانون الدويل لحقوق اإلنسان، والعمل وفق أحكامه، وعدم اإلخالل 

املحتلة ومواردها  األرايض  استخدام  االحتالل  اإلنسان، يحظر عىل دولة  الدويل لحقوق  القانون 

لخدمة احتياجاتها، ولتطوير اقتصادها.  كام تقع عىل عاتق دولة االحتالل مسؤولية ضامن الصّحة 

املحتلة، وعليها توفري مستوى معييش الئق لسكان األرايض  املناطق  العامة يف  العامة والنظافة 
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املحتلة، مبا يف ذلك »املستوى األعىل املمكن من الصّحة الجسدية والنفسية«.

وتنص املادة )56( من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حامية املدنيني وقت الحرب للعام 1949 

عىل أنه »من واجب دولة االحتالل أن تعمل، بأقىص ما تسمح به وسائلها، ومبعاونة السلطات 

الوطنية واملحلية، عىل صيانة املنشآت والخدمات الطبية واملستشفيات، وكذلك الصحة العامة، 

التدابري  وتطبيق  اعتامد  طريق  عن  خاص  بوجه  وذلك  املحتلة،  األرايض  يف  الصحية  والرشوط 

الوقائية الالزمة ملكافحة انتشار األمراض املعدية واألوبئة.  ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية 

بكل فئاتهم بأداء مهامهم«. إال أن دولة االحتالل تقوم بتوفري أسباب انتشار األمراض من خالل 

الفلسطينية املحتلة يف  النفايات الخطرة الصلبة والسائلة والتخلص منها يف األرض  قيامها بنقل 

الضفة الغربية.

كذلك تقوم دولة االحتالل مبخالفة قواعد حامية البيئة، وخاصة أحكام املادتني 35 و55 من 

الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف األربع للعام 1977، حيث نصت املادة 55 من 

الربتوكول عىل أن:

تراعي أثناء القتال حامية البيئة الطبيعية من األرضار البالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد، . 1

وتتضمن تلك الحامية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها 

أن تسبب مثل هذه األرضار بالبيئة الطبيعية، ومن ثم ترض بصحة أو بقاء السكان.

حظر هجامت الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية.. 2

مينع هذا إحداث دولة االحتالل لرضر جسيم واسع االنتشار طويل األمد يف بيئة دولة أخرى، 

النفايات الخطرة الصلبة أو السائلة،  وهو ما تقود إليه مامرسات دولة االحتالل املتعلقة بنقل 

ويساهم يف إحداث أرضار جسيمة واسعة االنتشار وطويلة األمد يف األرايض الفلسطينية املحتلة.

ثانيًا. مخالفة المعاهدات واإلعالنات واالتفاقيات الدولية

ومن أهم تلك االتفاقيات، اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات الخطرة والتخلص منها 

عرب الحدود، التي تم التصديق عليها يف العام 1989، وقامت دولة فلسطني باالنضامم إليها يف 

العام 2015، ومن أهم ما ورد يف االتفاقية أنه يتخذ كل طرف التدابري الالزمة بغية:
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ضامن خفض توليد النفايات الخطرة والنفايات األخرى داخله إىل الحد األدىن؛ ضامن إتاحة )أ( 

مرافق كافية للتخلص ألغراض اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات األخرى التي 

تكون موجودة داخله قدر اإلمكان، أياً كان مكان التخلص منها؛ ضامن أن يتخذ األشخاص 

ملنع  الرضورية  الخطوات  داخله  األخرى  والنفايات  الخطرة  النفايات  إدارة  املشرتكون يف 

آثار  وخفض  اإلدارة،  تلك  عن  الناجمة  األخرى  والنفايات  الخطرة  النفايات  من  التلوث 

ذلك التلوث عىل الصحة البرشية والبيئة إىل أدىن حد؛ ضامن خفض نقل النفايات الخطرة 

والنفايات األخرى عرب الحدود إىل الحد األدىن، مبا يتفق مع اإلدارة السليمة بيئياً والفعالة 

لهذه النفايات، وأن يجري النقل بطريقة توفر الحامية للبيئة والصحة البرشية من اآلثار 

الضارة التي قد تنجم عن هذا النقل.

عدم السامح بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى إىل دولة أو مجموعة دول تنتمي )ب( 

إىل منظمة تكامل اقتصادي و/أو سيايس تكون أطرافاً، وال سيام إىل البلدان النامية التي 

بأن  االعتقاد  إىل  يدعوه  سبب  لديه  كان  إذا  أو  الواردات،  كل  ترشيعها  حظرت مبوجب 

النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً، طبقاً للمعايري التي تحددها األطراف يف 

اجتامعها األول.

اشرتاط أن تقدم املعلومات املتعلقة بالنقل املقرتح للنفايات الخطرة والنفايات األخرى عرب )ج( 

الحدود إىل الدول املعنية، وفقاً للملحق الخامس ألف، كيام يتسنى لها أن تحدد بوضوح 

ما للنقل املقرتح من آثار عىل الصحة البرشية والبيئة.

منع استرياد النفايات الخطرة والنفايات األخرى إذا كان لديه سبب يحمله عىل االعتقاد )د( 

بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً.

وعليه، فإنها تقوم عىل وجوب خفض توليد النفايات الخطرة عند املصدر؛ سواء من حيث 

البيئة  تحمي  بطريقة  النفايات  إدارة  متابعة  ووجوب  الخطرة،  املكونات  حيث  من  أو  الكمية 

وصحة اإلنسان، والتعامل مع النفايات الخطرة يف أقرب مكان ممكن من املوقع الذي تنشأ فيه، 

وتقليل نقل النفايات عرب الحدود إىل أقىص حد ممكن، إضافة إىل عدم تصدير النفايات الخطرة 

إىل البلدان التي ال تكون قادرة عىل إدارتها بطريقة سليمة بيئياً.
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هذا عدا عن تشكيل تلك املامرسات مخالفة للمبدأ 21 من إعالن ستوكهومل، واملبدأ 2 من 

إعالن ريو دي جانريو حول البيئة اللذين يحددان حقوق الدول ومسؤولياتها.

كام إن تلك املامرسات تعد انتهاكاً صارخاً لقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 247/71 يف 

جلستها رقم 71 بتاريخ 21 كانون الثاين/يناير للعام 2016، الذي تطالب فيه إســرائيل، الســلطة 

القانون  مبوجب  بالتزامها  صــارماً  تقيــداً  »تتقيــد  بأن  منه،   »5« املادة  يف  باالحتالل،  القامئـة 

الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين، وأن تكف علـى الفـور، وبشـكل كامـل، عـن تنفيـذ 

كافـة السياسـات والتـدابري الراميـة إىل تغـيري طـابع ووضـع األرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها 

القدس الرشقية«؛ كام إن املادة »6« منه تطالب أيضــاً إســرائيل؛ الســلطة القامئــة بــاالحتالل، 

املسـتوطنون  بها  يقـوم  الـتي  األعمـال  فيهـا  مبا  بالبيئة،  املرضة  األعامل  جميــع  توقــف  بأن 

اإلسـرائيليون، ومـن ذلـك إلقـاء النفايـات بجميـع أنواعهـا، يف األرض الفلسـطينية املحتلـة، مبـا 

فيهـا القـدس الشـرقية، ويف الجـوالن السـوري املحتـل، وهـو مـا يشـكل خطـراً جسـيامً علـى 

مواردهمـا الطبيعيـة، وتحديـداً املوارد من املياه واألرض، ويهدد بيئة السكان املدنيني وصحتهم 

ومرافقهم الصحية.

التــي ضبطتهــا الجهــات  ثالثــًا. بعــض حــاالت تهريــب النفايــات الخطــرة 
47 الفلســطينية

الرشطية،  واألجهزة  الجمركية،  الضابطة  جهاز  مع  بالتعاون  الرسمية،  الفنية  األجهزة  قامت 

وملواد  لنفايات  تهريب  حالة   45 حوايل  بضبط   ،2018 العام  بدايات  وحتى   2015 العام  خالل 

كياموية خطرة، سواء أكان مصدرها الداخل املحتل أم من املستوطنات اإلرسائيلية املقامة عىل 

األرايض الفلسطينية يف الضفة الغربية، سبع حاالت منها كانت يف محافظة سلفيت، وهي:

إىل . 1 متجهة  مستوطنات  ونفايات  مبخلفات  محملة  إرسائيلية  تسجيل  لوحة  تحمل  شاحنة 

منطقة بروقني يف محافظة سلفيت بتاريخ 2016/4/4.

نفايات مستوطنات إرسائيلية »مخلفات مطبعة« مسكوبة يف أرايض يف منطقة كفر الديك يف . 2

محافظة سلفيت بتاريخ 2017/2/1.

47  تقرير سلطة جودة البيئة املقدم إىل مقرر األمم املتحدة املعني بحالة حقوق اإلنسان يف فلسطني، 2017.
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متوجهة . 3 بالستيكية  بنفايات  الصناعية محملة  »بركان«  نفايات مصدرها مستوطنة  شاحنة 

إىل جامعني يف محافظة نابلس بتاريخ 2017/2/9.  تم تحويل امللف إىل النيابة العامة، وتم 

إرجاع الشاحنة إىل مصدرها يف أرايض السيادة اإلرسائيلية.

صهريج نقل سوائل محمل بحوايل 6 كوب نفايات سائلة خطرة مصدرها مستوطنة »أرئيل« . 4

الصناعية املقامة عىل أرايض محافظة سلفيت بتاريخ 2017/2/27.

تم بتاريخ 2017/5/17 ضبط شاحنتني محملتني مبخلفات مسالخ إرسائيلية قادمة من تل . 5

النيابة  إىل  امللف  تحويل  وتم  جامعني،  إىل  متوجهة  طناً   80 بحوايل  تقدر  بحمولة  لبيب، 

العامة، وإرجاع النفايات إىل مصدرها.

تم بتاريخ 2017/10/24 ضبط شاحنة محملة بنفايات طمم مصدرها حفريات إرسائيلية، . 6

وتم إتالف النفايات من قبل لجنة السالمة العامة.

بتاريخ 2017/12/20، تم ضبط شاحنة نفايات محملة مبخلفات مصانع بالستيك، ومصدرها . 7

إىل  امللف  تحويل  وتم  سلفيت،  محافظة  أرايض  املقامة عىل  الصناعية  »بركان«  مستوطنة 

النيابة وإرجاع النفايات إىل مصدرها.

ضبط شاحنة محملة بنفايات إرسائيلية، كانت يف الطريق الرئييس ما بني بلديت حارس وكفل . 8

حارس شامل محافظة سلفيت بتاريخ 2018/2/28.

ضبط شاحنة صهريج نضح تحمل نفايات سائلة يف بلدة بديا من محافظة سلفيت بتاريخ . 9

2018/3/9، ومصدرها مستوطنة »بركان« الصناعية.

تعد البيئة الخارس األول نظراً لسياسات االحتالل ومامرساته يف منطقة سلفيت، حيث تتواصل 

إقامة املزيد من املصانع يف املنطقة، مع انتشار التلوث الناتج عن مستوطنة »بركان«، ال تخضع 

تلك املصانع أليٍّ من القوانني واألنظمة الدولية املتبعة التي تتعلق بطرق التخلص من النفايات 

الصناعية اإلرسائيلية يف  العادمة للمصانع، ويستمر استغالل املستثمرين لوقوع املصانع  واملياه 

واملياه  النفايات  التخلص من  الدولية يف  املعايري  تطبيق  املحتلة، يف عدم  الغربية  الضفة  أرايض 

العادمة، ما انعكس، بشكل سلبي، عىل واقع البيئة والتنوع الحيوي يف املنطقة.



سلسلة التقارير الخاصة رقم )97( 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم« 62

التحرك الفلسطيني لمواجهة الممارسات اإلسرائيلية

تعد مامرسات وسياسات سلطات االحتالل اإلرسائييل من مصادرة أراٍض زراعية ألغراض التوسع 

االستيطاين وبناء جدار الضم والتوسع وإمتام بنائه، وشق الطرق االلتفافية، ودفن النفايات الصلبة 

يف األرض الفلسطينية، وتسيري املياه العادمة يف األرايض والوديان الفلسطينية، تغيرياً وتلويثاً للبيئة 

الفلسطينية.

وعىل دولة فلسطني، يف املقابل، واجب التحرك ملواجهة تلك املامرسات، وعليه فإن انضامم 

دولة فلسطني إىل مجموعة من املعاهدات الدولية الخاصة بالبيئة، يهدف إىل إجبار دولة االحتالل 

عىل احرتام قواعد القانون الدويل، والوقوف أمام مسؤولياتها الواردة يف االتفاقيات التي هي طرف 

بها، ما يتطلب وجود خطة عمل فلسطينية، ميكنها، من خالل إعداد سلطة جودة البيئة ملفات 

خاصة بانتهاكات االحتالل للبيئة الفلسطينية، إجبار دولة االحتالل عىل وقف تلك االنتهاكات. كام 

ميّكنها من مالحقة سلطات االحتالل يف محاكم القضاء الدويل عن األرضار الجسيمة التي تلحقها 

بالتعويض عن األرضار  املدنية  املسؤولية  الفلسطينية كدولة محتلة، إضافة إىل تحميلها  بالبيئة 

الناجمة عن ذلك عىل مدار سنوات االحتالل، واملالحقة القانونية من خالل املنظامت الدولية التي 

تعنى بالبيئة وحاميتها عىل املستوى الدويل.

التي  املحاكم  من  األوروبية،  العدل  ومحكمة  اإلنسان،  لحقوق  األوروبية  املحكمة  وتعد 

ترض  نشاطات  يف  النخراطها  اإلرسائيلية  والحكومة  الرشكات  ملحاكمة  قانونية  صالحيات  متتلك 

بالبيئة الفلسطينية، حيث تعد دولة االحتالل عضواً طرفاً يف منظمة التعاون والتطوير االقتصادي 

األوروبية، وكجزء ال يتجزأ من نصوص املعاهدة املنشأة للمنظمة، يتوجب عليها احرتام القواعد 
األوروبية يف حامية البيئة.48

يتم التحرك الفلسطيني يف تلك القضايا ميدانياً، برصد وطلب إرجاع شاحنات النفايات الخطرة 

أراضيها  من   % 60 عن  يقل  ال  ما  تصنف  التي  املحتلة،  الغربية  الضفة  أرايض  إىل  دخولها  قبل 

مبنطقة »ج«، وتخضع للسيطرة األمنية واإلدارية الكاملة لدولة االحتالل.  كام يتم التحرك بشأنها 

دولياً، عرب تقديم الشكاوى ضد دولة االحتالل إىل سكرتارية اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل 

48  د. نهــاد خنفــر يف تعليــق حــول انضــامم فلســطني إىل املعاهــدات واالتفاقيــات البيئيــة »التغــول اإلرسائيــيل عــىل البيئــة الفلســطينية«، 

http://www.alhaya.ps :ــرتوين ــع اإللك ــىل املوق ــدة، 2018/4/7، ع ــاة الجدي ــة الحي صحيف

http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=3b0f2e9y61928169Y3b0f2e9
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النفايات الخطرة والتخلص منها، لطلب الضغط عىل »إرسائيل كدولة احتالل« ووقف مامرساتها 

وانتهاكاتها. وتم، فلسطينياً، التقدم بشكويني اثنتني منذ انضامم فلسطني رسمياً إىل االتفاقية يف 

شهر نيسان/أبريل 2015.  وكانت االتفاقية قد أُقرت يف جنيف يف العام 1989، وأصبحت نافذة 

يف العام 1992.

الفلسطينية،  البيئة  جودة  سلطة  قامت  التعسفية،  وسياساته  االحتالل  انتهاكات  أثر  وعىل 

بتقديم ما ال يقل عن 45 شكوى ضد دولة االحتالل إىل األمانة العامة لسكرتارية اتفاقية »بازل«، 

بشأن التحكم يف نقل النفايات الخطرة والتخلص منها.

فلسطني  دولة  أرايض  إىل  خطرة  نفايات  »بنقل  االحتالل  لدولة  اتهاماً  الشكاوى  تضمنت 

عرب عملية تهريب غري قانونية عىل الرغم مام يشكله ذلك من مخالفة دولية«. واستندت تلك 

الشكاوى إىل ضبط عرشات الشاحنات التي تحمل لوحات تسجيل »إرسائيلية«، وبحوزتها نفايات 

تابعة لالحتالل تشتمل عىل مئات الرباميل التي تحوي موادَّ كياموية سامية، وأخرى هالمية لزجه. 

وتعد الشكاوى إدانة لدولة االحتالل بوصفها طرفاً يف االتفاقية الدولية ملنع نقل نفايات خطرة 
إىل أرايض الغري.49

تتابع الجهات الفلسطينية املختصة بالرصد أعامل تهريب النفايات الخطرة، ملنع نقل شاحنات 

النفايات الخطرة إىل األرض الفلسطينية املحتلة، إضافة إىل قيامها باالتصاالت الرسمية، والدعوة 

إىل تدخل املجتمع الدويل لدى دولة االحتالل لوقف مامرساتها ومخالفتها القانونية لألطر القانونية 

التزاماتها مبوجب تلك  أمام  فيها، والوقوف  التي تعد طرفاً  بالبيئة واالتفاقيات  الخاصة  الدولية 

تهريب  ووقف  منها،  والتخلص  الخطرة  النفايات  بشأن  الدولية  بازل  اتفاقية  ومنها  االتفاقيات، 

نفاياتها الخطرة إىل األرض الفلسطينية املحتلة.

49  االحتــالل والبيئــة الفلســطينية »شــكوى ضــد االحتــالل لنقلــه نفايــات خطــرة إىل الضفــة«، املركــز الفلســطيني لإلعــالم، 2016/11/13، 

https://www.palinfo.com :عــىل املوقــع اإللكــرتوين
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القسم السادس

تداعيات مكبات النفايات الخطرة اإلسرائيلية

في األراضي الفلسطينية على البيئة واإلنسان

عىل صحة  والخطري  السلبي  تأثريها  ولها  البيئة،  تلويث  مصادر  أهم  من  املستوطنات  تعد 

اإلنسان الفلسطيني، يف الوقت الذي تستمر فيه معاناة محافظة سلفيت ببلداتها وقراها بفعل 

سياسات ومامرسات االحتالل، نظراً لتصاعد وترية التوسع االستيطاين يف املحافظة، الهادف إىل فصل 

شامل الضفة الغربية عن جنوبها، وما يتبعه من مصادرة آالف الدومنات من األرايض الزراعية، 

وآبار املياه الجوفية.

يف  االستيطاين،  االستهداف  حيث  من  القدس  بعد  الثانية  املحافظة  سلفيت  محافظة  وتعد 

داخل  ستبقى  »أرئيل«  مستوطنة  بأن  إرسائيليني  مسؤولني  ترصيحات  فيه  تتزايد  الذي  الوقت 

حدود »دولة« االحتالل.  وتعد املحافظة إحدى أهم األحواض املائية يف الضفة الغربية التي تقوم 

دولة االحتالل بنهبها لصالح املستوطنات املقامة عىل أراضيها، التي بدأت كبؤر استيطانية صغرية 

ضمها  وتم  عسكرية،  بأوامر  األرايض  من  شاسعة  مساحات  عىل  واستولت  توسعت  ما  رسعان 

لحدود املستوطنات.

تتواصل معاناة بلدات محافظة سلفيت من تدفق مياه الرصف الصحي، ومخلفات املستوطنات 

الصناعية والكياموية إىل أرايض املحافظة، ما ساهم يف تشويه بيئة تلك املناطق واإلرضار بها. كام 

يؤدي ذلك إىل تلويث األحواض املائية الجوفية، ما يسبب أمراضاً كثرية للمواطنني يف تجمعات 

سلفيت، وكفر الديك، وبروقني، لكون وادي املطوي من أهم األحواض املائية الصالحة للرشب يف 

الوادي الزراعي، وتسبب تدفق املياه العادمة بإغالق ينابيع الرشب، كام ساهم يف ابتعاد املواطنني 
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عن الزراعة فيه. وكانت منطقة املطوي يف السابق منطقة تنزه طبيعي، تشتهر بخرضتها ومتيزها 

بكرثة أشجار التني واللوزيات والعنب، وأضحت بفعل التلوث مكرهة صحية لقوة الروائح الكريهة 

والخانقة فيه، نتيجة لتدفق املياه العادمة، ما يجعل من الصعب البقاء فيها فرته طويلة، لعدم 

القدرة عىل احتامل الروائح.

يتم  كريهة،  روائح  عنها من  ينجم  وما  املنطقة،  أرايض  العادمة يف  املياه  تدفق  إىل  وإضافة 

اإلرضار باملزروعات واملوايش التي تعتمد عىل الرعي كمصدر رئيس للتغذية وتهددها بالتسمم، 

ما يساهم يف انتقال األمراض املختلفة إىل مواطني املنطقة.

ال تصنف املياه العادمة بأنها نفايات خطرة، إال أن الروائح الكريهة الناتجة عنها خالل عملية 

معالجتها تساهم يف اإلرضار باملواطنني يف املناطق املجاورة صحياً ونفسياً وبشكل بالغ. كام تحد 

من قدرة املواطن الفلسطيني عىل التمتع بالعيش يف بيئة صحية وآمنة ونظيفة.

يرتتب عىل عمليات جمع ونقل وتخزين هذه املواد والنفايات الخطرة، العديد من املخاطر 

البيئية والصحية، وبخاصة نقل الزيوت املعدنية املستخدمة واملذيبات الكيميائية من وإىل مواقع 

املعالجة، وما ينتج عنه من احتامليات الترسب أو االنسكاب أو االنفجار واالحرتاق والتبخر، وكلها 

لها قدرة عالية عىل تعريض املواطنني لألخطار الصحية، وإلحاق األرضار الجسيمة بالبيئة، وذلك 

وفقاً لتقرير مراقب دولة االحتالل املخصص للحوادث البيئية التي تهدد البيئة والبرش عىل حد 

سواء: »قد تؤدي حوادث املرور أو الحوادث األخرى أثناء نقل املواد والنفايات الخطرة إىل خسائر 

يف األرواح ومخاطر صحية عامة خطرية، وتلوث بيئي واسع النطاق«، وبخاصة أن وزاريت حامية 

البيئة، واملواصالت اإلرسائيليتني، بالكاد تؤديان أي مراقبة لنقل املواد والنفايات الخطرة يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة.

بشكل عام، تحتوي النفايات الطبية عىل كائنات دقيقة ضارة بالصحة العامة، وتنطوي عملية 

املقاومة  الدقيقة  الكائنات  انتشار  احتامل  من  كبرية  مخاطر  عىل  النفايات  تلك  ومعالجة  نقل 

للعقاقري السامة وغريها، والتلوث غري املبارش، بسبب إطالق مسببات األمراض وامللوثات السامة 

يف البيئة املحيطة، ومنها نفايات املضادات الحيوية واملستحرضات الطبية املسببة للرسطان.  كام 

إن اشتعال نفايات املذيبات الكيميائية ينتج عنه إطالق كثيف للغازات السامة. وعدا عن كونها 

سامة برتكيبتها الطبيعية، فإنها تحتوي عىل مكونات نشطة أخرى مثل املبيدات الحرشية، وبقايا 
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األدوية، والهرمونات، ما يرتتب عليه مخاطر جمة عىل الصحة العامة لإلنسان.

كام يرتتب عىل عدم القدرة عىل تشغيل محطات املعالجة، أو وقوع الحوادث فيها، إلحاق 

الرضر الشديد بالبيئة والصحة العامة لإلنسان والكائنات الحية، وقد تتسبب بأرضار طويلة األمد 

عىل الرتبة، والهواء، وموارد املياه.

التلوث البيئي ونتائج فحوص عينات مخلفات المستوطنات

يقدر إجاميل عدد السكان املتأثرين بالتلوث البيئي يف املناطق املحاذية لألرايض الفلسطينية 

العموم، أكرث من 70000 نسمة، منهم 31000 طفل من عمر يوم إىل  العام 1967، يف  املحتلة 
أربعة عرش عاماً.50

من جهة أخرى، يصل عدد العاملني يف املستوطنات، ما ال يقل عن 35 ألف عامل51، تتعرض 

الكياموية  وللمواد  السامة  واملخلفات  للملوثات  بعضهم  بتعرض  الصحية،  للمخاطر  حياتهم 

الدورية  الطبية  الفحوصات  إجراء  يف  العمل  أرباب  إهامل  ظل  يف  وذلك  الحرشية،  واملبيدات 

للعامل الفلسطينيني الذين يعملون يف املصانع الكياموية املصنعة لألصباغ، والزجاج، واألملنيوم، 
والدهان... وغريها من املواد الكياموية.52

ويحدث هذا يف الوقت الذي شجعت فيه دولة االحتالل إقامة تلك املصانع يف الضفة الغربية، 

من خالل تقدميها التسهيالت املالية كتخفيضات الرضائب ... وغريها.  وتقريباً، يرتكز ثلث املصانع 

اإلرسائيلية يف الضفة الغربية يف محيط قرى وبلدات منطقة سلفيت، وأهمها املجمع الصناعي 

تلك  زيوت  وتتسبب  »أرئيل«،  مستوطنة  يف  الصناعية  واملنشآت  »بركان«،  مستوطنة  يف  الكبري 

املنشآت ومخلفاتها يف تلويث مياه الينابيع يف املنطقة، وتلويث أرايض بلدات كفر الديك، وبروقني، 

وحارس، ورسطة، ومردا.

تعاين مناطق سلفيت من الصناعات املرسطنة التي تنترش مخلفاتها الصلبة والسائلة السامة 

يف أرايض البلدات الفلسطينية القريبة من تلك املصانع، حيث تختلط مخلفاتها واملياه العادمة 

50  بيان صحايف صادر عن سلطة جودة البيئة بتاريخ 2014/12/21. 

مراســلة وارده مــن وزارة العمــل حــول »واقــع العــامل الفلســطينيني داخــل الخــط األخــرض واالنتهــاكات اإلرسائيليــة بحقهــم« بتاريــخ   51

.2018/1/8

52  بيان صحايف صادر عن سلطة جودة البيئة، مصدر سبق ذكره.
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القادمة منها مع املياه الجارية يف الوديان التي تستخدم لري املزروعات، عدا عن تلويثها ينابيع 

املياه يف املنطقة.

صناعية  بؤرة  تعد  التي  »بركان«  مستوطنة  يف  الكبرية  الصناعية  املنشآت  عرشات  وتتجمع 

مكثفة للصناعات التي تنتج كميات كبرية من النفايات امللوثة والسامة )الصلبة والسائلة(، ويتم 

النفايات  تلك  وتُنرث  بلوط.   ودير  وبروقني،  ورسطة،  الديك،  كفر  قرى  أرايض  يف  منها  التخلص 

املرسطنة يف محيط تلك القرى، ما يزيد من الخطورة الصحية عىل السكان الفلسطينيني، ويفاقم 

من خطورة الوضع، وبخاصة عىل األطفال، الذين هم األكرث تأثراً باملواد الكياموية والسامة امللوثة. 

وتساهم املصانع اإلرسائيلية يف تدمري البيئة املحلية، واإلرضار صحياً بالفلسطينيني؛ لقيامها بإلقاء 

بالسكان،  املأهولة  الفلسطينية  للبلدات  املجاورة  واألرايض  األودية  يف  والسائلة  الصلبة  نفاياتها 

انتشار األمراض واألوبئة بني السكان، عدا عن تدمري املزروعات وتخريب األرايض  ما يؤدي إىل 

الزراعية.

من جهة أخرى، يتبني أن النفايات امللقاة، إضافة إىل املواد الطبيعية والبسيطة، تشمل مخلفات 

صناعية وكيميائية يف غاية الخطورة والسمية ودون أي معالجة، حيث تقوم املستوطنات الصناعية 

واآلبار  املياه  بينابيع  املحيطة  الزراعية  األرايض  السائلة يف  نفاياتها  بإلقاء  كـ»بركان«، و»أرئيل«، 

املائية التي تغذي التجمعات السكانية الفلسطينية.

تعرف امللوثات البيئية بأنها مواد مرسطنة معروفة ومطفرة، واختبار انحرافات الكروموسومية 

)CA( وأرضار الحمض النووي )DNA( هو التقنية األكرث شيوعاً لتقييمها. وقد تم استخدام مزيج 

من علم الوراثة الخلوية، ومقاومة املذنب، لدراسة تأثري النفايات الصناعية عىل السكان مبارشة 

يف بلدة بروقني يف منطقة سلفيت التي تنئ تحت وطأة نفايات املنتجات الصناعية القادمة من 

الكروموسومات  فواصل  بتقييم مدى  الباحث  قام  اإلرسائيلية، حيث  الصناعية  بركان  مستوطنة 

مواقع  الدم من كل من  عينات  باستخدام  البرشية،  الخاليا  النووي يف  الحمض  )Csb(، وأرضار 

االختبار والتحكم. ويف العامني 2009 و2010، أخذت عينات من أشخاص تراوحت أعامرهم بني 

15 - 40 عاماً، مقيمني يف بروقني داخل دائرة نصف قطرها 1 كم من منطقة التفريغ السامة.  

وتم تقييم مدى فواصل الكروموسومات والحمض النووي من التلف الناجم عن الخاليا البرشية 

لعينة  الخلوي  الورايث  بالتحليل  املواقع،  اختبار، ومراقبة  الكامل من كل  الدم  باستخدام عينات 
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السكان.  وقد أشارت النتائج إىل أن سكان بروقني تعرضوا لنفايات صناعية، وأكدت عىل وجود 

رضر جيني يحدث ألي حالة تعرضت فرتة طويلة للنفايات، وأن هناك سمية وراثية واضحة، حيث 
تحفز العوامل السامة التغريات الوراثية السمية الجينية، وتعرض الحمض النووي للتلف.53

من جهة أخرى، لوحظ ازدياد نسبة اإلصابة بالرسطان يف بلدات منطقة سلفيت. وعىل الرغم 

من عدم إثبات العالقة السببية املبارشة ما بني التلوث البيئي الناتج عن نشاط املناطق الصناعية 

مواطني  إصابة  أن  من  كبرية  احتامالت  هناك  فإن  الرسطان،  حاالت  نسبة  وارتفاع  املنطقة،  يف 

الصناعات  الناجمة عن  امللوثات  نتيجة  املستعصية، هي  األمراض  بالرسطان وغريه من  املنطقة 

اإلرسائيلية فيها.

حسب التوزيع الجغرايف لحاالت اإلصابة بالرسطان التي تم تسجيلها خالل العام 2016، فقد 

كانت النسبة األعىل يف محافظة بيت لحم، حيث أصيب باملرض 160.1 من كل 100000 مواطن،54 

وحصلت محافظة أريحا عىل املرتبة الثانية مبعّدل حدوث 123.2 حالة من كل 100000 مواطن، 

 100000 كل  من  حالة   100 الـ  فاقت  بنسبة  الخامسة  املرتبة  سلفيت عىل  محافظة  وحصلت 

مواطن،55 يف الوقت الذي كانت قد احتلت فيه يف العام 2012 املرتبة السابعة يف معدالت حدوث 
الرسطان مبعدل 56.8 إصابة لكل 56.100.000

نتائج فحوصات العينات

تساهم املياه العادمة يف تسميم النباتات من خالل ارتفاع نسبة األمونيا يف عصارة النبات، 

»أرئيل«  الصادرة من مستوطنة  امللوثة  اآلدمي. وللمياه  ما يجعلها غري صالحة لالستهالك  وهو 

آثارها السلبية عىل قطاع الرثوة الحيوانية يف املنطقة، نتيجة لرتسب امللوثات البيولوجية واملواد 

من  الصادرة  العادمة  املياه  تساهم  كام  املياه.  تلك  رشبها  جراء  الحيوانات  أنسجة  يف  السامة 

53  د. مــازن قمصيــة.  التأثــريات الوراثيــة الســامة للملوثــات الصناعيــة اإلرسائيليــة عــىل ســكان قريــة بروقــني )منطقــة ســلفيت، فلســطني(، 

جامعــة بيــت لحــم، متوز/يوليــو 2013.

54  التقريــر الصحــي الســنوي - فلســطني 2016.  اإلدارة العامــة للسياســات الصحيــة والتخطيــط، مركــز املعلومــات الصحيــة الفلســطينية يف 

ــو 2017. وزارة الصحــة، متوز/يولي

55  وزارة الصحــة الفلســطينية.  »الرسطــان ثــاين مســبب للوفــاة بــني الفلســطينيني« يف اليــوم العاملــي للرسطــان، صحيفــة الحيــاة الجديــدة، 

ــخ 2018/2/4. بتاري

56  التقريــر الصحــي الســنوي- فلســطني 2012، اإلدارة العامــة للسياســات الصحيــة والتخطيــط، مركــز املعلومــات الصحيــة الفلســطينية يف 

ــو 2013. ــة، متوز/يولي وزارة الصح
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مستوطنة »أرئيل« يف انتشار الحرشات والقوارض، وبخاصة حرشة »اللشامنيا« التي تنترش يف قرية 

الجلدية واملعوية وحاالت  األمراض  العديد من  املحافظة، مسببًة  بلدات  بالذات وباقي  بروقني 
الفشل الكلوي.57

اإلدارة  بإرسالها إىل  نتائج فحص عينة مياه مجاٍر، قامت مديرية صحة سلفيت  إىل  استناداً 

العامة للصحة العامة، التي أرسلتها، بدورها، إىل مخترب الصحة العامة املركزي يف وزارة الصحة 

 ،3,97=pH حيث  العينة  وحمضية  األملنيوم  عنرص  تركيز  ارتفاع  عىل  النتائج  أكدت  لتحليلها، 
وبعض العنارص الثقيلة األخرى، وتصنف أنها من املخلفات الصناعية.58

الفحوص يف  قام مركز مختربات  تحليل عينة سائلة من منطقة سلفيت،  نتائج  كام أظهرت 

جامعة بريزيت بتحليلها لصالح سلطة جودة البيئة، أن العينة التي تم إخضاعها للفحص لتحديد 

محتواها من مواد كياموية، تحتوي عىل مواد تدخل يف عدد من الصناعات؛ مثل مواد التعقيم، 

واملنظفات، ومستحرضات التجميل. كام أظهرت الفحوصات األخرى أن العينة شديدة القاعدية، 

حيث بلغ الرقم الهيدروجيني لها pH=13.2، ما يصنفها بأنها مادة أكالة )Corrosive( حسب 

 ،))261 Parts CFR 40( Identification Waste Hazardous( تصنيف وكالة البيئة األمرييك

وهذا التصنيف يضعها ضمن قامئة املواد األكالة املشار إليها يف املرفق الثالث من اتفاق بازل بشأن 

التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عرب الحدود )فئة األمم املتحدة 8، الرقم الشفري 
59.)Y3 (. كام أنها تندرج ضمن املرفق األول منها )فئات النفايات التي يتعني التحكم بهاH8

مستوطنة  إىل  أصلها  يعود  نقل  صهريج  داخل  صناعية  ملياه  عينة  تحليل  نتائج  وأظهرت 

»بركان« الصناعية، أن الفحص الفيزيايئ أظهر أنها تعطي رغوة عند تخفيفها يف املاء. كام توجد 

فيها رواسب ال تذوب باألحامض القوية؛ مثل حامض النرتيك املركز، أو حامض الهيدروكلوريك 

املركز. ووجد أنها مياه قلوية تحدث رغوة صابون، وتراكيز بعض املعادن بها مرتفعة ما يوحي 
أنها مخلفات مياه صناعية.60

57  محمد عودة.  »مخلفات مستوطنة »أرئيل« تهدد حياة فلسطينيي سلفيت«، صحيفة فلسطني أون الين، 2011/3/19.

ــخ  ــوزارة بتاري ــزي يف ال ــة املرك ــة العام ــرب الصح ــل مخت ــن قب ــة م ــة يف وزارة الصح ــة العام ــة للصح ــل إىل اإلدارة العام ــاب مرس 58  كت

.2018/3/25

59  تقرير فحص مادة سائلة، مركز مختربات الفحوص يف جامعة بريزيت، 2017/3/15.

ــخ  ــوزارة بتاري ــزي يف ال ــة املرك ــة العام ــرب الصح ــل مخت ــن قب ــة م ــة يف وزارة الصح ــة العام ــة للصح ــل إىل اإلدارة العام ــاب مرس 60  كت

2018/3/23

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D9%8A
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استنتاجات وتوصيات

يقع عىل الدول التزامات متعلقة بحامية البيئة استناداً إىل التزاماتها القامئة مبوجب القانون 

الدويل لحقوق اإلنسان، والقانون الدويل اإلنساين، لتداخل األرضار البيئية مع الحقوق األساسية 

لإلنسان. ومن هنا جاءت رضورة تسليط الضوء عىل االنتهاكات البيئية، وتعميم نرش املعلومات 

من  اإلنسان  حقوق  بحامية  االلتزام  يتطلب  الذي  األمر  عليها،  الضوء  وتسليط  وفضحها،  عنها، 

األرضار البيئية.

وبقيام دولة االحتالل مبعالجة نفاياتها الصلبة والسائلة يف األرض الفلسطينية املحتلة، بتجاهل 

تام لواجباتها كسلطة قامئة باالحتالل تجاه سكان اإلقليم املحتل، واستغاللها األرض الفلسطينية 

دون أدين اعتبار لألرضار البيئية والصحية للسكان تحقيقاً ملصالحها، وباالستناد إىل ما سبق من 

انتهاكات إرسائيلية للبيئة الفلسطينية، نجد أن دولة االحتالل مسؤولة مسؤولية تامة عن خرق 

الحرب  يتوفر فيها عنارص جرمية  إنه  البيئة.  كام  بالحفاظ عىل  املتعلقة  الدويل  القانون  قواعد 

املنصوص عليها يف املادة )8( من ميثاق روما املؤسس ملحكمة الجنايات الدولية، بسبب إحداثها 

البيئة، مع التعمد يف اإلرضار  مساساً جسيامً وواسع االنتشار وطويل األمد وبالغ الخطورة عىل 

بالبيئة الطبيعية عرب التخلص من النفايات الخطرة الصلبة والسائلة يف األرض املحتلة، ومخالفة 

مبادئ الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف األربع للعام 1977 بصفتها سلطة قامئة 

باالحتالل.

الغربية، مل تقم سلطات  الرغم من مرور أكرث من خمسني عاماً عىل احتاللها للضفة  وعىل 

الغربية،  الضفة  يف  ملستوطناتها  والسائلة  الصلبة  للنفايات  معالجة  محطة  أي  بإنشاء  االحتالل 

مقارنة بتلك داخل الخط األخرض، التي تنطبق عليها أشد املعايري واملواصفات البيئية.  تستمر دولة 



سلسلة التقارير الخاصة رقم )97( 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم« 72

االحتالل يف مخالفة مبادئ القانون الدويل اإلنساين وقواعد القانون الدويل واإلعالنات واملواثيق 

تلك  التزاماتها ومسؤولياتها مبوجب  التهرب من  بالبيئة، كام تستمر يف  تعنى  التي  واالتفاقيات 

االتفاقيات وقواعدها، وملواجهة ذلك نورد التوصيات التالية:

رضورة قيام املؤسسات الحقوقية ومنظامت املجتمع املدين، العاملة يف مجال الصحة واملياه، . 1

بالرتكيز يف نشاطاتها التوعوية حول أهمية البيئة النظيفة والصحية، ودور املواطن يف الحفاظ 

عليها.

االحتالل . 2 اعتداءات  بتوثيق  املدين  املجتمع  ومؤسسات  الفلسطينية  الحكومة  قيام  رضورة 

عىل البيئة الفلسطينية، واملخاطر التي تتعرض لها نتيجة لسياساته ومامرساته، وفضح تلك 

االنتهاكات واملامرسات دولياً.

الذي . 3 املحروقة  األرض  ملخطط  للتصدي  اآلليات  بوضع  الفلسطينية  الحكومة  قيام  رضورة 

ووضع  الفلسطينية،  األرض  يستهدف  والذي  الغربية،  الضفة  يف  االحتالل  دولة  تنفذه 

اسرتاتيجية فلسطينية ملواجهة هذا املخطط.

املبدأ . 4 رضورة قيام األمم املتحدة ومجلس حقوق اإلنسان باالضطالع مبسؤولياته يف إعامل 

23 من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية للعام 1992، وذلك بتوفري الحامية للبيئة واملوارد 

الطبيعية للشعوب الواقعة تحت االضطهاد والسيطرة واالحتالل.

رضورة قيام الحكومة الفلسطينية بتخصيص موازنات إضافية لسلطة جودة البيئة لتمكينها . 5

من القيام باملهام املنوطة بها عىل أكمل وجه، ودعم األنشطة الخاصة بحامية البيئة والحفاظ 

عليها، ومواجهة سياسات دولة االحتالل، وفضح االنتهاكات بحق البيئة الفلسطينية.

رضورة قيام الحكومة الفلسطينية بالتحرك ميدانياً لرصد وتحديد املواقع املستخدمة من قبل . 6

دولة االحتالل ومستوطنيها كمكبات للنفايات الصلبة والسائلة يف األرض الفلسطينية املحتلة 

يف الضفة الغربية.

وحجم . 7 البيئي،  التلوث  عن  الناجمة  اآلثار  بدراسة  الفلسطينية  الحكومة  قيام  وجوب 

ملكونات  املخربي  الفحص  وإجراء  للهواء،  وتلويثه  الرتبة  أعامق  يف  تغلغله  ومدى  الرضر، 

تلك النفايات، ومدى خطورتها عىل حياة املواطنني الفلسطينيني، واألرايض الزراعية، واملياه 

الجوفية الفلسطينية.
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رضورة زيادة اهتامم الحكومة الفلسطينية واملؤسسات الرسمية بفداحة الرضر الذي تخلفه . 8

اإلنسان  الفلسطينية وعىل صحة  األرض  والسائلة عىل  الصلبة  اإلرسائيلية  النفايات  مكبات 

الفلسطيني.

رضورة قيام الحكومة الفلسطينية مبامرسة الضغط اإلعالمي، وتشكيل الحمالت الهادفة إىل . 9

تعنى  دولية  لجان ومؤسسات  الفلسطينية، مبشاركة  البيئة  بحق  االحتالل  فضح مامرسات 

بالبيئة والحفاظ عليها.

رضورة قيام الحكومة الفلسطينية بتحضري امللفات الالزمة والتوثيقات لرفع دعاوى قضائية . 10

واستخدام  الفلسطينية  البيئة  تلويث  عن  الفوري  بالتوقف  ومطالبتها  االحتالل،  دولة  ضد 

لنفاياتها الصلبة والسائلة الخطرة، وإلزام دولة االحتالل  األرايض الفلسطينية مكباً مفتوحاً 

بإزالة املخلفات الخطرة كافة.

الدوليني يف قضايا . 11 القانونيني  الخرباء  الفلسطينية بتشكيل طاقم من  الحكومة  قيام  رضورة 

البيئة، وتزويدهم بامللفات لرفع الدعاوى القانونية ضد دولة االحتالل يف املحاكم الدولية، 

مستخدمني اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان.

رضورة قيام مجلس الوزراء بتكليف وزارة الصحة مبهمة إنشاء قاعدة بيانات إلعداد دراسات . 12

متخصصة حول طبيعة األمراض التي يعاين منها اإلنسان الفلسطيني يف البلدات القريبة من 

مواقع املناطق الصناعية ومكبات النفايات الخطرة واملواد العادمة، خالل السنوات القريبة 

املاضية، ألهمية ذلك يف إثبات الرضر الفادح عىل صحة اإلنسان الفلسطيني، والتأكيد عىل 

مدى خطورته.

الخاص . 13 املتحدة  األمم  مقرر  إىل  الدورية  التقارير  برفع  الفلسطينية  الحكومة  قيام  رضورة 

املعني بشؤون البيئة حول السياسات واملامرسات اإلرسائيلية الخاصة بالبيئة.

بالتدخل . 14 الدولية  والبيئية  واإلنسانية  الحقوقية  واملنظامت  الدويل  املجتمع  قيام  رضورة 

للضغط عىل دولة االحتالل، ومنعها من إقامة مناطق صناعية يف األرض الفلسطينية املحتلة 

يف الضفة الغربية، نظراً لألرضار البيئية التي تلحقها باألرض واإلنسان الفلسطينيني.





مالحق

صور وخرائط

لمكبات النفايات الصلبة والسائلة
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مكب كفل حارس

نفايات سائله يف مجرى وادي املطوي
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harm to Palestinians’ health. These factories discharge solid and liquid 
waste into adjacent valleys and land of Palestinian populated areas, 
spreading diseases and epidemics, destroying crops, and damaging 
agricultural land. 

In addition to simple and natural ingredients, discharged waste 
includes extremely dangerous and poisonous untreated industrial and 
chemical substances. Industrial settlements discharge liquid waste 
into neighbouring water springs and wells, which supply Palestinian 
communities. 

In conclusion, third states are under the obligation to protect the 
environment under IHRL and IHL. Environmental damage affects 
fundamental human rights. As the occupying Power, Israel treats its 
solid and liquid waste in the oPt, completely disregards its obligations 
towards the Palestinian population. To maintain its interests, Israel 
exploits the Palestinian land and causes both environmental and health 
damage. In view of its abuses of the Palestinian environment, Israel is 
fully responsible for violating International Law (IL( rules relating to 
environmental protection. Israeli violations also involve elements of war 
crimes, provided by Article 8 of the Rome Statute of the International 
Criminal Court, namely, widespread, long-term and severe damage 
to the natural environment. Israel deliberately causes damage to the 
natural environment by disposing of hazardous solid and liquid waste, 
breaching principles laid out by the Additional Protocol I to the Geneva 
Conventions. 

More than 50 years after occupation of the West Bank, the Israeli 
occupying authorities have not established any solid or solid waste 
treatment stations for Israeli settlements like those inside the Green 
Line. In Israel, strict environmental standards and specifications are 
applicable. Israel continues to violate IHL and IL rules, as well as 
international declarations, charters and conventions on the environment. 
Israel also continues to evade its obligations and responsibilities under 
these international instruments.
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areas. It also constrains Palestinian citizens’ ability to enjoy and live in 
a healthy, safe and clean environment. 

Collection, transportation and storage of hazardous substances and 
waste generate many environment and health risks. In particular, 
transporting motor oil and chemical solvents to and from treatment 
facilities can result in the leakage, spillage, explosion, combustion, 
or evaporation of these substances. All these have a high potential to 
expose public health to health hazards and cause severe damage to the 
environment. In general, medical waste contains microorganisms that 
harm public health. The transportation and treatment of medical waste 
involve significant risks, including the potential spread of drug-resistant 
microorganisms. The environment is also indirectly contaminated by 
the discharge of pathogens and toxic pollutants, including antibiotics 
and pharmaceuticals that cause cancer. When burned, chemical solvents 
discharge extensive poisonous gasses. Originally toxic, these solvents 
contain other active ingredients, such as insecticides, residues of drugs 
and hormones, posing a risk to public health. Failure to operate, or 
avoid accidents within, waste treatment facilities also severely damages 
the environment, public health, and living creatures. It may also cause 
long-term damage to the soil, air and water sources. 

Palestinian communities across Salfit suffer from carcinogenic 
industries, which discharge solid and liquid toxic waste on the land 
of adjacent Palestinian towns. In addition to contaminating springs, 
waste and wastewater mix with running water used for crop irrigation 
in valleys. 

Dozens of large industrial facilities are concentrated in the Barkan 
settlement. This is an industrial hub that produces large quantities of 
pollutants and solid and liquid waste. Settlers dispose of this waste into 
land belonging to the villages of Kafr al-Dik, Sarta, Bruqin, and Deir 
Ballut. Carcinogenic waste is scattered in the vicinity of these villages, 
putting Palestinian residents at heightened risk and further deteriorating 
environmental conditions. Children are particularly vulnerable to health 
hazards as they are most affected by chemicals, toxic substances and 
pollutants. Israeli factories destroy the local environment and cause 
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territorial integrity of, and safety of the population in, the occupied 
territory. The occupying Power is bound to respect and comply with 
the provisions of International Human Rights Law (IHRL(. It may 
not derogate from respective obligations. According to IHRL, the 
occupying Power is prohibited from using the occupied territory and 
resources to fulfil its needs and develop its economy. The occupying 
power is responsible for ensuring public health and hygiene in the 
occupied territory. It should safeguard a decent standard of living to 
the population of the occupied territory, including the highest attainable 
standard of health. 

Secondly, Israel infringes on relevant international treaties, declarations 
and conventions, most notably the 1989 Basel Convention on the 
Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their 
Disposal. The State of Palestine acceded to this convention in 2015. 

In Salfit, towns continue to suffer from industrial and chemical 
waste and wastewater discharged by Israeli settlements, harming 
the environment and damaging Palestinian land. Waste has also 
contaminated groundwater, causing many diseases to citizens across 
Salfit, including in Kafr al-Dik and Bruqin. Located in an agricultural 
valley, Wadi al-Matwi accommodates the most significant water basin, 
providing a constant supply of potable water in Salfit. However, the 
flow of wastewater has drained away water springs and created a major 
disincentive to agricultural activity in the valley. Wadi Al-Matwi was 
famous for its green vegetation and used to be a natural park with 
countless fig and almond trees and vineyards. Due to environmental 
pollution, the area has posed a health hazard and suffocating foul smell 
as a result of flowing wastewater. The smell is so unbearable that one 
cannot stay for a long time in the area. 

Pollution also causes damage to and threatens to poison crops as well 
as livestock that relies on free grazing in natural pastures as a main 
source of food.  Pollution contributes to the transmission of diseases to 
the local population. Wastewater is not categorised as hazardous waste. 
However, loathsome smell resulting from the treatment process has 
grave physical and psychological bearings on citizens and neighbouring 
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deep into the Salfit governorate, seizing the second largest area of land 
in the West Bank. In conjunction with its expansionist policies, Israel 
uses large areas of privately-owned agricultural land as dump sites of 
hazardous solid and liquid waste, produced by settlements and industrial 
parks. These are established in 17 access restricted areas across Salfit, 
directly impacting eight Palestinian communities that comprise almost 
half of the Palestinian population in the governorate. 

Following Jericho, Salfit is the second most affected governorate by 
Israeli violations and environmental pollution as a result of unregulated 
disposal of hazardous solid and liquid waste, wastewater, and factory 
waste. Hazardous solid and liquid waste of different sources, including 
waste originating in Israeli settlements, is disposed of in 17 landfills 
throughout Salfit. Israeli chemical waste and wastewater causes 
environmental pollution, contaminates groundwater, and intoxicates 
thousands of dunums of agricultural land. 

In addition to chemical substances and waste produced by Israeli 
factories, Israel disposes of and buries hazardous waste underground 
in the oPt. Meantime, the majority of hazardous industries cannot be 
established in the Israeli territory. Instead, these are located in Israeli 
settlements built on land belonging to the State of Palestine, where 
they are subject to a different legislative framework. Lacking any 
environmental and health constraints, these factories are fully managed 
by the Israelis in the complete absence of the Palestinian Authority or 
any other oversight body. 

In the Palestinian territory, Israeli industrial parks do not apply required 
measures to prevent pollution. Palestinian towns located in the foothills 
of Israeli industrial parks are largely affected by the flow of industrial 
waste. This is disposed of and buried underground in the vicinity of 
Palestinian villages. Israel transports and disposes of hazardous waste in 
the West Bank without taking into account any health or environmental 
standards. These practices breach international legal frameworks 
relating to the environment under occupation. 

Firstly, Israeli practices violate International Humanitarian Law (IHL(, 
particularly the rules on the occupying Power’s responsibilities for the 



92The Independent Commission for Human Rights (ICHR)

Executive Summary

Israel disposes of more than 50 percent of its waste into the West Bank 
land. It is estimated that about 200,000 tons of waste is dumped in 
the West Bank. The majority of this waste is classified as toxic and 
hazardous. According to Israeli sources, in the West Bank, at least 
15 Israeli plants treat waste, mostly produced in Israel. Of these, six 
facilities process hazardous waste, which requires special treatment 
and arrangements. Israel deals with waste treatment plants in the West 
Bank as part of its own waste treatment system. In comparison to Israel, 
however, the Israeli occupying authorities do not fully enforce relevant 
laws and regulations to waste treatment facilities in the West Bank. 
Hence, Israel transports pollutants and hazardous waste into the oPt, 
putting at risk the Palestinian environment and population. 

Israeli dump sites and waste treatment plants, including hazardous 
and chemical waste treatment facilities, are part and parcel of the 
formal waste treatment system established and run by the Israeli 
occupying authorities in the oPt. According to reports of the Palestinian 
Environment Quality Authority, geographical distribution shows 
that Israeli hazardous solid and liquid waste landfills are widespread 
across the West Bank governorates. These include 10 in Jerusalem and 
surrounding areas; 11 in Bethlehem; 10 in Jericho; two in Hebron; and 
13 in Tubas and the Jordan Valley. In central West Bank, there are 10 
dump sites in Qalqiliya and another 17 in Salfit. The latter includes 
seven solid waste and 10 liquid waste landfills. 

Of all Palestinian governorates, Salfit has been particularly targeted by 
Israel. Over many years of occupation, Salfit has suffered from Israeli 
expansionist policies. The second largest settlement in the West Bank 
is located in Salfit. Salfit is an illustrative example of Israeli grave 
violations of the Palestinian environment. Villages are affected by 
environmental pollution arising from Israeli industrial establishments. 
Israeli settlements seize Palestinian privately-owned agricultural land. 
Salfit is also affected by multiple violations, including systematic seizure 
and destruction of land. At least 24 residential and industrial settlements 
and settlement outputs are constructed in Salfit. With a population close 
to 51,000 settlers, Israeli settlements are built on as much as 9.2 percent 
(or 18,890 dunums) of the total of area of Salfit. The Wall route runs 
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In the Salfit governorate, environmental pollution is caused by Israeli 
settlement industrial parks as well as dump sites of hazardous solid 
and liquid waste, negatively affecting the human rights situation and 
reflecting on the environment. In view of extensive Israeli settlements 
and industrial parks, Salfit has been more vulnerable to Israeli abuses 
than other West Bank governorates. 

Israeli violations of the Palestinian land and people have taken 
many forms. Reflecting a general policy, Israeli violations have been 
consistently designed to contaminate the Palestinian environment with 
pollutants generated from hazardous solid and liquid waste. This is 
smuggled from the Palestinian territory occupied in 1948 and dumped into 
the West Bank land. Pollutants also result from Israeli settlements built 
on the West Bank land. Contamination of the Palestinian environment 
is equally caused by solid waste, hazardous substances, and wastewater. 
Disposal of Israeli hazardous solid and liquid waste is undertaken in 
parallel. In complete disregard of health and environmental standards, 
various sites are used to dump Israeli waste, no matter what its source 
is. While Israel continues to smuggle hazardous solid and liquid waste 
and substances into the occupied Palestinian territory (oPt(, settlers 
across the West Bank settlements also dump waste and wastewater into 
Palestinian land. Without restrictions, settlers also construct unregulated 
dump sites on Palestinian agricultural land. In its capacity as the 
occupying Power, Israel greatly benefits from Palestinian resources. 
As an industrial country, Israel produces massive industrial waste. 
Israel manages waste treatment systems to process waste generated by 
Israeli industrial establishments, including those located in Israel and in 
industrial parks of Israeli settlements across the West Bank. In Israel, 
polluting are subject to clear regulations, which explicitly prohibit air 
pollution. On the other hand, Israeli settlement factories operate without 
any restrictions. They are not required to submit reports on the volume 
of waste processed, risks posed by waste disposal, or methods applied 
to avoid or reduce risks. Israel promotes investment in industrial parks 
and offers economic incentives, including government support and 
tax relief. Accordingly, installation of waste treatment plants is more 
economically feasible in the oPt than in Israel. 
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Palestinian land and environment in Area C are systematically targeted 
by Israel. The Palestinian environment and people are substantially 
affected by settlement expansion and construction of the Separation Wall 
in this area. Settlement activity does not only aim at confiscating land to 
serve Israel’s expansionist designs, but it also results in contaminating 
the environment and destroying environmental components. 

Over the past years, the Israeli occupying authorities have enforced 
Israeli environmental laws, transported polluting industries to, and 
established dump sites in the West Bank, contaminating groundwater 
and soil. Due to settlement expansion, entire Palestinian towns have 
been affected by pollutants produced by Israeli settlements, which 
discharge large amounts of untreated wastewater into neighbouring 
Palestinian valleys and plains. On a daily basis, wastewater also flows 
from sewage lagoons inside settlements into bypass roads across 
Palestinian governorates, posing a serious threat to human health and 
the environment.

Industrial parks in Israeli settlements produce different substances 
that are harmful to the environment. Settlements also dispose of and 
dump industrial waste into adjacent Palestinian agricultural land across 
Area C, resulting in toxic emissions and repulsive smell. Disposal of 
industrial waste has dire consequences for the environment and human 
health in Palestinian communities in the vicinity of Israeli settlements. 


