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 ملخص
 

ة   ا البيئ اني منه ي تع ة الت اآل البيئي ل المش ة ، مث ددة ومتنوع ي فلسطين متع ة ف إن المخاطر البيئي
رائيلي      تالل ا إلس ر االح ا ألث ر منه ع الكثي ي يرج طينية والت اة  الفلس طينية وللمعان اطق الفلس للمن

ي       ودة ف رائيلية الموج توطنات اإلس ن المس اتج ع طينية الن ة الفلس تمر للبيئ دمير المس ة والت اليومي
 : الضفة الغربية وغزة ، وعلى ذلك فإن أهم المخاطر البيئية التي سيشملها التقرير هى

تالل ع    : أوًال ل االح م يعم ث ل ة للصرف الصحي ، حي اطر البيئي ي    المخ ة ف ة تحتي ة بني ى إقام ل
اطق ،                        ى اآلن في بعض المن ر االمتصاصية تستخدم حت ذلك مازالت الحف المناطق الفلسطينية ، ل
ة                دفق من المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الزراعي عدا عن مياه الصرف الصحي التي تت

 .الفلسطينية وفي الوديان
اه ، حيث م          :ثانيًا وث المي اه المتاحة للفلسطينيين نتيجة         المخاطر المتعلقة بتل ة مصادر المي حدودي

ي الضفة   توطنات ف ن المس اه م تمر للمي اه ، والضخ المس ى مصادر المي رائيلية عل يطرة اإلس الس
 .وغزة إلى داخل إسرائيل آل ذلك أدى إلى تدهور نوعية المياه ونقص الكمية

ًا ات ا     :ثالث طين ومكب ي فلس لبة ف ات الص ة للنفاي اطر البيئي ات    المخ وائية ونفاي ات العش لنفاي
 .المستوطنات التي تلقي في األراضي الفلسطينية
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اطق السكنية والحوادث                      :رابعًا وث الصناعي ، االنتشار العشوائي للمصانع في المن  مخاطر التل
 .المتعلقة بها ،  المخاطر الناتجة عن المناطق الصناعية اإلسرائيلية

 .واء ومصادر التلوث المخاطر الناتجة عن تلوث اله:خامسًا
 .المخاطر الناتجة عن تهديد التنوع الحيوي في فلسطين: سادسًا
ابعًا ة   : س ان والترب ى اإلنس ا عل ة وتأثيره دات الزراعي تخدام المبي وء اس ة عن س اطر الناتج المخ

 .والكائنات الحية األخرى
ًا ا    :ثامن ل مخلف ة مث رائيلية الخاص ات اإلس ض الممارس ن بع ة ع اطر الناتج يش  المخ ت الج

اإلسرائيلى واأللغام والمخاطر المتوقعة من مفاعل ديمونا ، والنفايات النووية ، وأهم المخاطر في              
 .البحر األبيض المتوسط باإلضافة إلى عمليات التهريب الروتينية للمواد الخطرة من إسرائيل
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 الفصل األول 
 المخاطر البيئية للصرف الصحي

 
ام       طينية ع ي الفلس ا لألراض ذ احتالله رائيل من رعت إس ع    ) م1967(ش ى جمي يطرة عل ي الس ف

ا           المصادر الطبيعية بما فيها مص     ة وم ادر المياه الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائي
إن إسرائيل                     ك ف نجم عن ذلك من نتائج سلبية على صحة ونمو المجتمع الفلسطيني، عالوة على ذل
توطنات       ن المس ة م ة أو الخارج ة المحلي اه العادم ة المي ريف ومعالج وع تص تم بموض م ته ل

 . الفلسطينية وتسبب دمار للبيئة  الفلسطينيةاإلسرائيلية والتي تصب في األراضي
اطق        ل المن اه الصرف الصحي داخ اع مي دير قط م ي رائيلي ل تالل اإلس ذآر أن االح در بال و يج
ة                     اه العادم ع محطات معالجة المي ار مواق الفلسطينية بشكل سليم، حيث تعمد الحكم العسكري اختي

ا هو الحال في م              ائي آم ا حيث ترشح       فوق مناطق أجود خزان جوفي م حطة معالجة بيت الهي
ة المحيطة                . المياه العادمة إلى الخزان الجوفي و تدمره باإلضافة إلى مخاطر الفيضان على المنطق

ي   ة ف اه العادم ريان المي ى س ا أدى إل بكات صرف صحي مم اء ش تم بإنش م يه تالل ل ا أن االح آم
أثر سلبيًا على صحة السكان و        قنوات مكشوفة في الشوارع العامة و خصوصًا في المخيمات مما           

ا هو الحال في                    خاصة األطفال باإلضافة إلى المكاره الصحية و الجمالية، وفي بعض المناطق آم
ة                   اه العادم تخلص من المي ر امتصاصية لل في  "مدينة خانيونس، اضطر الفلسطينيين الستخدام حف

ك ا                " غياب شبكة صرف صحي     ة من تل اه العادم ى  تسرب المي ا أدى إل ر االمتصاصية و     مم لحف
ك من مخاطر                    ع ذل ا يتب اه الشرب و م تلوث الخزان الجوفي الذي يعتمد عليه السكان آمصدر لمي

 .على الصحة العامة
 

 .مخاطر الصرف الصحي الناتجة عن المستوطنات - 1.1
ى األراضي    %) 90(إن  دفق إل ي تت توطنات و الت ن المس ة م اه الصرف الصحي الخارج ن مي م

ة وأيضًا تصب في األراضي                %) 10(م و غير معالجة، و    الفلسطينية خا  فقط تتلقى معالجة جزئي
ة                    . الفلسطينية ة الناتجة عن المستوطنات داخل الضفة الغربي وتبلغ مياه الصرف الصحي المنزلي

ًا20,000( ر مكعب يومي ة الصناعية                )  مت اه العادم در  المي ين تق ي ح -18,000(، ف
 .بما فيها من ملوثات آيميائية شديدة الضرر على البيئة الفلسطينية ) وميًا متر مكعب ي40,000

 
 

إن  آل هذا االستهتار اإلسرائيلي بالبيئة الفلسطينية التي هي جزء من بيئة المنطقة يسبب أضرار                  
ة                          ة ملوث اه الجوفي ى المي ة إل ة وتتسرب من خالل الترب ة و األراضي الزراعي جسيمة على األودي

اطق                    إياها باإل  وي الغني ومن وع الحي اطق للتن اطق المحددة آمن ى المن ضافة إلى التأثير السلبي عل
 .التنوع الحيوي الزراعي الغني 

ى      رفة عل تالل المش و رؤوس ال رائيلية ه توطنات اإلس ائع للمس ع الش ية أن الموق كلة األساس المش
الفلسطينية بسهولة حيث أن      التجمعات السكانية الفلسطينية األمر الذي يؤدي إلى تلويث األراضي          

د   ة ق دون معالج اورة ب ان المج ي الودي ذي تصب ف توطنات و ال ن المس ة الخارجة م اه العادم المي
كانًا و  اورة س ى التجمعات الفلسطينية المج لبي عل أثير الس وث و الت ر من حاالت التل سببت الكثي

ًا ، إن     ًا حيوي ة و تنوع اه جوفي ًا و مي ل "أرض ا، وادي الس ر،   وادي قان الين، الخض ه ، نح قا، قطن
 .هي أمثلة لتجمعات فلسطينية تأثرت بتلك التصرفات اإلسرائيلية" الولجة، دورا، و بني نعيم

رة     ان الكبي م الودي إن معظ ذلك ف ة ل والي (ونتيج م600ح ريف    ) آ بب التص ت بس د تلوث وال ق ط
 .المستمر لمياه الصرف الصحي والصناعي من هذه المستوطنات اإلسرائيلية

اه السطحية و التي                              إ ا مصدر من مصادر المي ام من حيث أنه ي ه ر نظام بيئ ن هذه الوديان تعتب
وع     اطق تن ًا من اه الشرب، و هي أيض تخراج مي ي اس ه ف د علي ذي نعتم وفي ال زان الج ذي الخ تغ
اك                    وجي في فلسطين و هن حيوي للطيور و الحيوانات الفطرية التي تشكل جزء من التوازن البيول
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ك                 أثر مباشر    ا في ذل لتلويث الوديان على السكان من حيث االتصال المباشر مع المياه الملوثة و م
ى                    ذآر بعض الحاالت عل ا ن من خطر على الصحة العامة و اإلصابة بأمراض آنية و مزمنة و هن
سبيل المثال لتدفق المياه العادمة من المستوطنات والتي تصب في األراضي و الوديان الفلسطينية               

 -:ةالمجاور
 

ع                  : مستوطنة عمانویل  ى محطة تجمي إن سيول المياه العادمة المنزلية و الصناعية التي تنساب إل
ائض         ة و تصريف ف مستوطنة قانا في قلقيلية ثم تضخ إلى سطح الجبل القريب لألغراض الزراعي

 .المياه العادمة إلى وادي قانا مما يؤدي إلى تلوثه 
 

ياه الصرف الصحي من المستوطنة إلى األراضي الزراعية        يجري تيار م  : مستوطنة شعاري تكفا  
لبيت أمين في قلقيلية مسببًا أضرارًا لألراضي الزراعية إضافة إلى تسرب مياه الصرف الصحي                

 .إلى الخزان الجوفي و تلويثه
 

 
 
 

ة في                  : مستوطنة أفرات  ى األراضي الزراعي ذه المستوطنة إل تنساب مياه الصرف الصحي من ه
ر بمنط  والي     الخض رر بح ة الض م ملحق ت لح ة  بي ر     2ق د حف ذلك فق افة ل ا، باإلض ار منه  هكت

ن وادي     ع م توى مرتف ى مس ع عل توطنة و تق ة للمس رة امتصاصية ضخمة تابع توطنون حف المس
ذه                      ا امتألت ه م و آلم اء دائ ع م ة و قريب من نب البيار و هو من أآثر األودية خصوبة في المنطق

 .دي ملوثًا بذلك أهم مصدر من مصادر المياه في المنطقةالحفرة يتم تصريفها إلى الوا
 

ى                    : مستوطنة غوش قطيف    ة مجاري خاصة بالمستوطنة إل ة من برآ اه العادم تم تصريف المي ي
ى إتالف أراضي         " منطقة المواصي في قطاع غزة     " األراضي الفلسطينية المحيطة     ؤدي إل ا ي مم

ودة في تلك المنطقة مما يسبب أضرارًا صحية    زراعية فلسطينية و تلويث آبار مياه الشرب الموج       
 .و اقتصادية على المجتمع الفلسطيني في تلك المنطقة

 

ذه المستوطنة اإلسرائيلية الموجودة في قطاع              : مستوطنة آفار داروم   ة من ه اه العادم تتدفق المي
ة الناتجة عن الوحدات التصنيعية اإلسرائيلية المخت                  ات الكيماوي ًة بالنفاي ة و تصب     غزة مختلط لف

د             ة والعدي اه الجوفي وث المي ه و تل ا يسبب تلوث لقا الفلسطيني مم هذه المياه و النفايات في وادي الس
 .من  المكاره الصحية على التجمعات الفلسطينية المجاورة 

 

وب في                 : مستوطنة أدم  ة شرق حي النبي يعق ابة من مستوطنة أدم الواقع ة المنس اه العادم إن المي
ي   ي الت دس ه ي    الق ية ف مم الماش ى تس ي أدت إل ط و الت اه وادي القل ر لمي وث الخطي ى التل أدت إل

ار تحت                         ات األمت ى مئ د تسربت إل اه المجاري ق الوادي الذي يعتبر محمية طبيعية و اتضح أن مي
افة  وادي  3األرض و سارت مس ذي ال ي تغ وار الت ن عين الق ر حيث أصبحت تخرج م و مت  آيل
 .سمم األمر الذي أدى إلى هذا الت

 
 .أهم المخاطر الخاصة في غزة والضفة -2.1

ر                      اليب و التصرفات اإلسرائيلية الغي ة الناتجة من األس إن هذه لبعض األمثلة على المخاطر البيئي
ي    ي األراض رائيلية ف ة اإلس اه العادم ن المي تخلص م ال ال ي مج ًا ف دة أحيان ئولة و المتعم مس

ا            الفلسطينية و على حساب صحة و اقتصاد و بي         دًا له ئة الشعب الفلسطيني التي يجب أن يوضع ح
 .بأسرع وقت ممكن

ان التجمعات السكانية الفلسطينية          بينما تتعرض البيئة الفلسطينية إلى آل هذه التعديات إسرائيلية ف
وتهم  دد السكان المتصلة بي بة ع ة ، حيث أن نس اه العادم ة للمي ة التحتي ي البني اني من تخلف ف تع

ا إن       % 33 تتجاوز   بشبكة صرف صحي ال    عالوًة على قلة عدد محطات المعالجة و عدم فعاليته
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رة                  ة البي وجدت فمن ضمن ستة محطات معالجة موجودة في فلسطين فإن محطة المعالجة في مدين
 .و مدينة غزة هما فقط اللتان تعمالن بطريقة سليمة حيث أنهما أنجزا حديثًا

تم في                  تتمرآز المناطق التي توجد فيها مشاآل ن        دن الرئيسية حيث ي ة قرب الم اه العادم تيجة للمي
اه                        ذه المي تم استعمال ه ا ي معظم األحيان طرح هذه المياه إلى البحر أو الوديان المجاورة و غالبًا م
ي     الي ف ي وصف للوضع الح ا يل ان و فيم ذه الودي ري بعض المزروعات و الخضروات في ه ل

 -: بعض هذه المناطق 
 

 :ةقطـاع غـز/ أوًال 
اه          : مياه المجاري التي تصب في بحر غزة           ♦ ة لمعالجة المي دم وجود محطات معالجة آافي لع

دة                  ى البحر و في ع تم تصريفها إل ة ي ة المجمع العادمة في قطاع غزة فإن بعض المياه العادم
ة                          اة البحري ر صالحة لالستجمام و الحي ا غي ا جعله اه البحر مم أماآن مما يسبب تلوث في مي

ة صيد األسماك                      وقد انعكس ذل   ى حرف ر عل ر بشكل آبي ا أث ك على آميات الصيد البحري مم
ى   واني باإلضافة إل روتين الحي ن مصادر الب ن مصدر أساسي م كان م ن الس ر م وحرم آثي

 .المورد االقتصادي 
زة   ♦ اع غ ن قط مالية م ة الش ي المنطق ة ف اه الجوفي وث المي رك  : تل تمر لب ح المس ة للطف نتيج

اه       ) هذه البرك أقامها االحتالل   (الهيا  التجميع في منطقة بيت      وعدم وجود أي معالجة لهذه المي
ى                      ة إل اه العادم ة حيث ترشح المي ك المنطق أو إعادة استخدامها فإنها تشكل آابوسًا بيئيًا في تل
تاء                    ة المحيطة ، و في ش الخزان الجوفي و تدمره باإلضافة إلى مخاطر الفيضان على المنطق

ام  ة  فاضت ) 1991-1990(ع ن األراضي الزراعي رة م احات آبي رك وأفسدت مس ذه الب ه
و             د حوالي واحد آيل ى بع ا  عل ة له ازل القريب ى المن اه إل والمحاصيل وآذلك وصلت تلك المي

 .متر
ر من             ال دون السن الخمس سنوات مصابون             %) 90(وقد دلت بعض الدراسات أن أآث من أطف

 . المشاآلعلى األقل بواحد من األمراض الطفيلية نتيجة هذه
ى                    : مدینة خان یونس   ♦ ى شبكة صرف صحي و يضطر السكان إل ونس إل تفتقر مدينة خان ي

اه            ى رشح المي ؤدي إل ا ي استخدام حفر امتصاصية في التخلص من مياه الصرف الصحي مم
ث   كان حي ى صحة الس اطر عل ن مخ ك م ع ذل ا يتب ا و م ة و تلويثه اه الجوفي ى المي ة إل العادم

 .لجوفية آمصدر لمياه الشربيعتمدون على المياه ا
 
 

 :الضفة الغربية/ ثانيًا 
ذي يغذي                     : وادي الفارعة  ♦ اذان والفارعة ال ا الب ابيع أهمه دة ين ى ع يحتوي وادي الفارعة عل

يم الفارعة وعن الجزء                ة الناتجة عن مخ اه العادم مدينة نابلس إال أن هذا الوادي ملوث بالمي
ذي يشمل حوال       ابلس وال ة ن ة حوالي     %)45(  ي الشرقي من مدين  ألف 70من سكان المدين

دد                    ا ته ة آم نسمة ، تهدد المياه العادمة التي تجري في وادي الفارعة مصادر المياه في المنطق
القيمة السياحية للمنطقة التي تعتبر من أهم مناطق الجذب السياحي في المحافظة بسبب وجود              

 .الينابيع والطبيعة الجميلة هناك
ذا                 تجر: وادي الزومر  ♦ ابلس ويستخدم ه ة ن ى في هذا الوادي مياه األمطار المتجمعة في منطق

ع                          رى التي تق ابلس والق ة ن ة من الجزء الغربي من مدين اه العادم الوادي حاليًا لتصريف المي
د عن               -على طريق نابلس   ا يزي ة م ك المنطق غ عدد السكان في تل  ألف  90 طولكرم حيث يبل

ه             نسمة حاليًا و يشكل الوادي مكرهة        ة في اه العادم دفق المي صحية للسكان المجاورين بسبب ت
ن      د م ز العدي رًا لترآ م نظ كل دائ ة بش ح آريه تج روائ ة تن اه العادم ذه المي تمر ،ه كل مس بش
ع سكان                         ك ال يمن ة ، لكن ذل واد العضوية ومناشير الحجر غرب المدين مصانع األغذية والم
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صيلهم بمياه الصرف الصحي الجارية     القرى المجاورة مثل بيت ايبا ودير شرف من ري محا         
 .في الوادي 

اه            : الخليل/ وادي السمن    ♦ ل باتج ة الخلي ة من مدين اه العادم يتم في تلك المنطقة تصريف المي
اه                 الجنوب آما يقوم سكان المناطق الريفية التي ال يوجد بها شبكات صرف صحي بطرح المي

ى            العادمة الناتجة من تنكات النضح هناك مما يشكل م          ة باإلضافة إل ة صحية في المنطق كره
اه           دة بيت أمر نتيجة للمي استخدام المياه العادمة لري المزروعات ، هناك أيضا مشكلة في بل
ى                  العادمة الخارجة من  مستوطنة آرمي تسور ، أما في مخيم العروب تتدفق المياه العادمة إل

 .األراضي الزراعية بدون معالجة
 الوادي المياه العادمة التي يتم تصريفها من آل من القدس و بيت          تتجمع في هذا  : وادي النار  ♦

 .لحم و تجري باتجاه البحر الميت بدون أي معالجة
ا  ♦ زون/ جفن ا     : الجل دة جفن ي أراضي بل زون ف يم الجل ن مخ ة ع ة الناتج اه العادم ع المي تتجم

 .عية هناكالمنخفضة حيث تشكل هناك ما يشبه البرك مما يؤدي إلى إتالف األراضي الزرا
 
 

ر                          ة و غي ة بعناصر آيميائي ة من حيث تلويث الترب اطق الزراعي ى المن آل هذا يسبب مخاطر عل
ى تلويث                     عضوية و يزيد من نسبة الملوحة في التربة و يجعلها غير صالحة للزراعة باإلضافة إل

اه العاد                     ان و األراضي بالمي اطق ، إن تلويث الودي ك المن ه    المزروعات و الخضروات في تل ة ل م
ل                ى خل ؤدي إل ا ي ا مم أثر سلبي على الحياة البرية التي تعتمد عليها في أي طور من أطوار حياته

اه        . في التوازن البيولوجي و التنوع الحيوي في تلك المناطق         أما بالنسبة للخطر األآبر لمشكلة المي
ك              رة      العادمة فهو االستمرار في تلوث مصادر المياه الجوفية و السطحية بما في ذل ائج خطي  من نت

 .على الصحة العامة و االقتصاد الوطني و االستقرار السياسي في المنطقة
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  الفصل الثاني
 المخاطر البيئية لبعض ملوثات مياه الشرب

 
 : النترات 2.1

ى            وث إل م 600هي من أهم الملوثات للمياه الجوفية وتصل في بعض األماآن درجات التل ر  / ملغ لت
ة هي              ف م  450ي حين أن الدرجة المسموح بها حسب منظمة الصحة العالمي ر / ملغ تم    .  لت دما ي وعن

رات         ة النت ر ترآيب تم تغيي ه ي رات فإن ى  ) - NO3(تناول المياه المشتملة على نسب عالية من النت إل
NO2(النيتريت  

 في  وأآثر ما يكون  ) الميتاهموجلوبينيا(الذي يسبب ما يسمى باالختناق الداخلي       ) -
 .األطفال ويمكن التعرف على هذا المرض من ما يسمى باألطفال الزرق

 

 :الكلورید 2.2
اه البحر              .   الملوحة هي مهمة جدًا في خصائص المياه       ومصادر الملوحة هي ناتجة من هجوم مي

داً                      ة ج اه المالحة القديم اه المالحة من المي  نتيجة انخفاض مستوى المياه الجوفية ، وأيضًا تأتي المي
ائر  ة الضخ الج ك نتيج ة وذل اه العذب فل المي د أس ي توج ة .  والت اه األفقي و المي ث ه والمصدر الثال

 .القادمة من الشرق
ة  بة ملوح د(نس ة ) الكلوري ة الصحة العالمي ة لمنظم اييس العالمي وق المق اآن تف ن األم ر م ي آثي ف

م 250 ى خمس أضعاف الم    / ملغ ي فلسطين إل ر تصل بعض درجات الملوحة ف ة لت اييس الدولي ق
 .خصوصًا في غزة

د    ات             ) -Cl(يمثل الكلوري ؤثر في العملي ا ي وني في جسم اإلنسان آم زان األي ة في االت ة بالغ أهمي
ة ،                 األسموزية الخلوية والنشاط األيضي ، وآل هذه العمليات تحدث في ظل ترآيزات معينة ودقيق

 .رام من الكلوريد ج81,6 آجم يحتوي جسمه حوالي 70فمثًال اإلنسان الذي يزن 
إن أهم مصادر الكلوريد في جسم اإلنسان هي ماء الشرب ثم األغذية والمشروبات األخرى ومن                  

وق                        5الضروري ذآر أن ترآيز الكلوريد مثًال في مياه الشرب في مياه الشرب في قطاع غزة يف
 ).لتر/ ملجم250(أضعاف ما هو مسموح به وفق منظمة الصحة العالمية

ه وبال ا أن ر    آم ات العضوية وغي ن الملوث د م ود العدي ى وج تدالل عل م االس ة ت فحوصات المختلف
 .العضوية التي يدخل ضمن ترآيبها الكلوريد وهذا يضيف تعقيدًا للمشكلة

إن الدراسات البحثية العلمية والصحية حول آثار الكلوريد على صحة اإلنسان في غزة تكاد تكون                
 .جب دراسات مستفيضة حول هذا الموضوعمعدومة وحّدة األمراض وآثرتها تستو
هو أنيون نشط يمكن أن يتفاعل مع آتيونات أخرى          ) -CL(أمر آخر يمكن ذآره وهو أن الكلوريد        

 .قد تتواجد في مياه الشرب التي يتناولها اإلنسان ويسبب مشاآل صحية إضافية
 :التلوث الميكروبي  2.3

اه      .  في آثير من األماآن   إن التلوث الميكروبي للمياه في فلسطين موجود         وذلك نتيجة األسمدة ومي
لبة  ات الص وم   .  الصرف الصحي والمخلف ودة وتق ة موج اه الملوث ة بالمي راض ذات العالق واألم

 .  وزارة الصحة بالترآيز على اآلبار المستخدمة للشرب التابعة للبلديات
 
 :أهم المخاطر الناتجة عن الممارسات اإلسرائيلية •
اإلسرائيلية تجاه موارد المياه الفلسطينية إلى محدودية مصادر المياه المتاحة           أدت الممارسات    -

رى      ل مج ت بتحوي اه ، وقام ادر المي ع مص ى جمي رائيل عل تولت إس ث اس طينيين ، حي للفلس
ق ضخها                    اه الفلسطينية عن طري تنزاف المي العديد من الوديان واألنهار وآما استمرت في اس

 :ائيل ، باإلضافة إلى تلويث مصادر المياه وبصفة عامةمن داخل المستوطنات إلى إسر
ة        % 85يمكن القول أن     - ة للضفة الغربي ات الجوفي من المياه الفلسطينية المتواجدة في المخزان

 .من آمية المياه اإلجمالية التي تستهلكها إسرائيل% 25تستغل بواسطة إسرائيل أو تشكل 

M. El Tabil et al. / ICEHM2000, Cairo University, Egypt, September, 2000, page 459- 482 



 467

والي  - ع % 70ح رائيلية تق توطنات اإلس ن المس ي   م رفي ف وفي الش زان الج ى حوض الخ  عل
 .الضفة الغربية

 
 

 الفصل الثالث
 المخاطر البيئية للنفایات الصلبة في فلسطين

 
 .الوضع الحالي في غزة والضفة -3.1

ر      ث تنتش ا ،  حي د م ى ح يئا إل ة س زة والضفة الغربي اع غ ي قط ات الصلبة ف ر وضع النفاي يعتب
 . وأيضا في معظم قرى ومدن الضفة الغربيةالمكارة الصحية في بعض مناطق قطاع غزة

اهدة             يمكن مش اقم المشكلة ف إضافة إلى ذلك المكبات العشوائية والحرق العشوائي يساعدان في تف
ى جوانب                  وت، عل الحرق العشوائي في معظم مناطق قطاع غزة والضفة الغربية، بالقرب من البي

وائية وه   ات العش ي المكب ات ، ف ل الحاوي ات ، داخ ن   الطرق ة م ار سحب آثيف ى انتش ؤدي إل ذا ي
ات العشوائية              5الدخان تتأثر بها التجمعات السكانية، حيث يوجد         ا المكب ة ، أم ات رسمية أولي  مكب

 . مكب للنفايات 34فهي 
ا ،                    رة ، عنبت ل مكب البي رة مث ات عشوائية بكث ة توجد مكب و بخصوص الوضع في الضفة الغربي

ان حوالي                جنين ، وأماآن أخرى  منتشرة في ال        ا بالنسبة لنظام الجمع ف % 70ضفة الغربية ، وأم
ات الصلبة ولكن بنسب  ل النفاي ع ونق ام جم ون بخدمات نظ ط يتمتع ة فق من سكان الضفة الغربي
ي الضفة  رة  الموجودة ف ات العشوائية الكبي دد المكب در ع ا يق ذا النظام  فيم ة ه ة من فعالي متفاوت

ن  أآثر م ة ب ة مكبالغربي ة مائ وائي    أي أن ة مكب عش ي الضفة الغربي ة ف ل قري ا لك د تقريب يوج
 .خاص بها 

ة                  و ديس   –وأما بالنسبة للمكبات الصحية أو المراقبة فأنة يوجد مكب واحد مراقب في العيزري  أب
 .والذي تستغله شرآة إسرائيلية بإشراف بلدية القدس 

 
 .النفایات الصلبة الناتجة عن المستوطنات -3.2

دد األآب  ات        ألن الع كلة مكب دو مش ة ، تب فة الغربي ي الض ودة ف رائيلية موج توطنات اإلس ر للمس
ي األراضي        رة ف د بكث ي تتواج وحًا وه ر وض توطنات أآث ن المس ة ع وائية الناتج ات العش النفاي
ة والتي من                      ا مشاآل بيئي تج عنه الفلسطينية المحيطة بالمستوطنات  ، وهذه  المكبات العشوائية تن

 -:أهمها ما يلي
و -1 ة       تل ذه األراضي الزراعي تخدام ه ة اس ة نتيج ن األراضي الزراعي عة م احات واس ث مس

 .آمكبات عشوائية للتخلص من هذه النفايات الصلبة والمواد الخطرة
 .تلوث المياه الجوفية نتيجة لتسرب العصارة الناتجة من هذه النفايات الصلب -2

ا      -3 ذه المكب ل ه ودة داخ لبة الموج ات الص وام النفاي ر أآ وارض      تعتب أ للق وائية ملج ت العش
 .والحشرات التي تسبب أضرارا صحية ومادية للمواطنين

 .الحرق العشوائي لهذه النفايات تسبب تلوث الهواء -4
 .دفن العديد من المواد الخطرة مجهولة المصدر والنوع في األراضي الفلسطينية -5

 
وائية الموج     ات العش رائيليين للمكب توطنين اإلس تخدام المس د   وأن اس ة يزي فة الغربي ي الض ودة ف

داره   / آجم   1.3المشكلة تعقيدا ، وبناًء على المعلومات المتوفرة فأن المستوطن الواحد ينتج ما مق
ل أراضي     رائيلية داخ توطنات اإلس ن المس ة ع ة الناتج ات الصلبة المنزلي ة النفاي در آمي وم وتق ي

ذه المستوطنات      أضافه إلى ذل .  طن سنويًا  145000 الضفة الغربية بحوالي ة يوجد داخل ه ك أن
والي  ن    7ح ر م ى أآث وي عل ناعية تح اطق ص لبة   200 من ا الص وم بتصريف نفاياته نع تق  مص

 .والسائلة في أراضي الضفة الغربية
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ات                  تقدر عدد المواقع اإلسرائيلية الغير مرخصة والتي يستخدمها المستوطنين اإلسرائيليين آمكب
 .لضفة الغربية موقعا في ا246عشوائية بحوالي 

ى           ا عل ات الفلسطينية منه ا في المكب تخلص من نفاياته و مازالت بعض المستوطنات اإلسرائيلية ت
ا                           ا في مكب يط تخلص من نفاياته ى اآلن ت ل ، وسيفر حت سبيل المثال مستوطنات سوسة ،آرمئي

ل  رة ’ الخلي دة البي ات بل ي مكب نفاي ا ف ن نفاياته تخلص م ل ت ل الطوي توطنة جب ذلك مس  حيث وآ
ا   يارات يومي تقبل المكب خمس س ى ’ يس ا عل تخلص من نفاياته ل حيث ت وأيضا مستوطنة أريئي

اء   ين بإلق توطنات جن كنون مس ذين يس توطنين ال وم المس ك يق ى ذل لفيت ، أضافه إل دة س داخل بل م
 .نفاياتهم الصلبة في مكب عرابة

ة          وتقوم قوات الجيش اإلسرائيلي بالتخلص من النفايات الصلبة في م          ات في مدين ع النفاي ع تجمي وق
توطنة        ذه المس ات ه ن نفاي تخلص م دار ت توطنة ميت ين ، ومس ة جن ة بمحافظ اس القديم طوب
ات             ب النفاي ي مك ا ف ودة فيه انع الموج ات  المص ا نفاي ا وأيض ة به رى محيط توطنات أخ ومس

ة العي                و     الموجودة في منطقة العبدلي بمحافظة أبو ديس ، والمكب يقع أيضا بجوار منطق ة ، أب زري
ر                        وم بحرق جزء آبي ة فتق ون موري ديس والسواحرة ، أما  المصانع الموجودة داخل مستوطنة أل
ى المكب                    ا إل ل الجزء األخر من نفاياته تم نق من نفاياتها الصناعية مما يسبب ضرر بيئي آبير وي

 .الموجود قرب قرية بيت فوريك
ة عز           م ،  وتهريب     1998ون في شهر نيسان        وآذلك التخلص من النفايات الخطرة في مكب قلقلي

وت في شهر آذار                     250 ة أم الت  برميل مليئة بالمواد الخطرة من مستوطنة غانيم في جنين إلى قري
 .م1999

اني               انون       2000لقد ذآر في تقرير صدر في جريدة القدس في شهر آانون الث ة  (  م عن الق الجمعي
نود اإلسرائيليين قاموا باستخدام الجرافات لطمر       أن الج ) الفلسطينية لحماية حقوق اإلنسان والبيئة      

ة عسكرية ال                     ع منطق وا أن الموق ل حيث أعلن نفايات مجهولة المكونات والمصدر في جنوب الخلي
 .يسمح الدخول لها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. El Tabil et al. / ICEHM2000, Cairo University, Egypt, September, 2000, page 459- 482 



 469

 الفصل الرابع
 مخاطر التلوث الصناعي

 
 مقدمة

ا أن وجود           إن الكثافة السكانية العالية تجعل جموع السكان أآث        ر عرضة ألخطار التلوث البيئي آم
ى وجود المستوطنات        .  بعض المصانع ذات الطبيعة الخطرة موزعة وبشكل عشوائي            إضافة إل

ة               ى البيئ ة الخطرة عل رز الفضالت الصناعية والزراعي وما تحويه من مصانع ومزارع والتي تف
زار            ذلك وجود المصانع والم ى الحدود والتي         وصحة اإلنسان والحيوان والنبات وآ ة عل ع القريب

ة ، ونظرًا لهشاشة                       اه الجوفي وث المي ى تل ؤدي إل ة في غزة والتي ت ى البيئ ّال عل تؤثر وبشكل فع
وازن البيئي                    ى الت اظ عل إجراءات صارمة للحف ام ب الوضع البيئي في فلسطين فمن الضروري القي

 .لحماية المواطنين من هذه األخطار
 -: تبطة بالتلوث الصناعي في قطاع غزة والضفة الغربية هيولذلك فان أهم  المخاطر المر

 .االنتشار العشوائي للمصانع ذات الطبيعة الخطرة في فلسطين
 .انتشار المصانع والمزارع في المستوطنات

 .المصانع المنتشرة على طول الحدود مع فلسطين
 .عمليات التهريب الروتينية للمواد الخطرة عبر الحدود

 
 .ر العشوائي للمصانع ذات الطبيعة الخطرة في فلسطيناالنتشا -4.1

بالط ،     ادن وال ي المع ل مصانع طل رة مث ن المصانع الخط ة م ة مجموع ي الضفة الغربي د ف يوج
دًا             ر عضوية سامة ج واد عضوية وغي ذلك مصانع النسيج تستخدم م الرخام ، ودباغة الجلود وآ

ذه المصانع   .  صة في المناطق السكنية وهذه المصانع منشرة في أرجاء آثيرة في فلسطين وخا   وه
ي  رًا ف ذه المصانع تلعب دورًا آبي أن ه ذلك ف امة وآ ازات الس ار وأبخرة الغ ازات والغب تنفث الغ
الي تلويث               اطن األرض وبالت ى ب زرنيخ إل تلوث المياه من اختالط المعادن السامة آالرصاص وال

ل          ى             المياه الجوفية ، آما أن هناك المرآبات السائلة مث يانيد إضافة إل ات ، والس  األحماض ، القلوي
اه                     ذي يجعل  المي اء األمر ال النيتريت والكلور ين مما تؤدي إلى ارتفاع نسبة هذه الملوثات في الم
واد الصلبة                     ى  الم غير صالحة للشرب وما يترتب على ذلك من أمراض مختلفة ، هذا باإلضافة إل

ى إحداث تلف              آالكمخة والجبس التي تلقي بشكل عشوائي في             ؤدي إل  األراضي الفلسطينية و ت
 .آبير في التربة و المناطق الزراعية

 -: ويمكن ذآر العديد من المخاطر
الء        -1 ل ط رة مث ة خط واد آيماوي تعمل م تورد وتس اغل تس ناعية ومش ات ص ود قطاع وج

 .المعادن ومستحضرات التجميل والمنظفات الكيميائية 
 .ية وخاصة تحت البيوت انتشار الصناعات في المناطق السكن -2
 .تلويث الهواء بالغبار وأبخرة الغازات السامة  -3
اه     -4 ث المي الي تلوي اطن األرض وبالت ى ب زرنيخ إل امة آالرصاص وال ادن الس تسرب المع

يانيد                      ات ، والس ل األحماض ، والقلوي ائلة مث ات س الجوفية ، هذا باإلضافة إلى وجود مرآب
ذي يجعل            وآذلك النيتريت والكلور ين مما يؤدي      اث  األمر ال ذه الملوث  إلى ارتفاع  نسبة ه

 .المياه غير صالحة للشرب وما يترتب علي ذلك من أمراض مختلفة 
إلقاء النفايات الصلبة آالكمخة والجبس والتي تلقي بشكل عشوائي في األرضي الفلسطينية          -5

 .وتؤدي إلى إحداث تلف آبير في التربة والمناطق الزراعية 
 . العادمة الصناعية بالمياه العادمة المنزلية اختالط المياه -6
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 .انتشار المصانع والمزارع في المستوطنات -4.2
 مصنع  200نقلت إسرائيل العديد من المصانع الخطرة إلى داخل المستوطنات وهي تقدر بحوالي          

دا                          ة ، ع ذه المصانع ال تخضع ألي من اإلجراءات البيئي ة ، ه عن  فقط مستوطنات الضفة الغربي
ا         ان الصناعية والتي به ة برق  مصنع   80العديد من المناطق الصناعية في المستوطنات مثل منطق

 .على أقل تقدير
ات                  ود ، البطاري آما أن المصانع  المنتشرة في المستوطنات تشمل صناعات مثل األلومنيوم ، الجل

اط ، اجي ، المط وف الزج ة ، الص ظ األغذي ب حف منت ، عل تيك ، األس ات ، ، البالس   الكحولي
الخزف ، الرخام ، المنظفات الكيماوية ، الغاز والمبيدات الحشرية وغيرها من الصناعات السرّية              

ل                  واد السامة مث وم  (الخطرة فالمياه الناتجة عن هذه الصناعات تحتوي على الكثير من الم األلومني
و    ).  ،  الكروميوم ،  الرصاص ، الزنك والنيكل   ى التل ذا باإلضافة إل ذي    ه ر ال ث المباشر والخطي

ان                    ى الودي ة إل ا ا لعادم تحدثه هذه المصانع في مصادر المياه الفلسطينية من جراء تصريف مياهه
 .مما يؤدي إلى تلويث األراضي الزراعية الفلسطينية
 :فالمخاطر الناتجة عن المصانع اإلسرائيلية آما يلي

 .لصناعية في الوديانتلويث مصادر المياه من جراء تفريغ المياه العادمة ا -1
ك        -2 ى ذل ال عل واء ومث وث لله كل تل ي تش رائيلية والت انع اإلس ن المص ة م ازات الناتج الغ

الدخان األسود والسحب الحامضية فوق منطقة المحطة في طولكرم والتي تنتشر بسرعة                 
 .عدة آيلو مترات والناتجة من مصانع شاحف للفيبرجالس

 .ت تلك المصانع في األرض الفلسطينيةتصريف نفايات أو مخلفات أو حرق مخلفا -3
 .تفريغ العديد من المواد الكيماوية والقلوية التي تمس التربة وتؤدي إلى التصحر -4
ديل                 -5 عدم اتباع أي من اإلجراءات البيئية في هذه المصانع األمر الذي يجعل المستوطنات ب

 .مناسب للمستثمرين اإلسرائيليين
ى األراضي            الحوادث المتكررة لتهريب المواد ال     -6 سامة الناتجة عن المصانع اإلسرائيلية إل

 .الفلسطينية
 

 .المصانع المنتشرة على طول الحدود في فلسطين -4.3
ذه  ).  الضفة الغربية وغزة ( هناك ثالث مناطق صناعية في إسرائيل تعتبر قريبة من فلسطين       وه

الصناعية في عسقالن وهي    المناطق هي رامات حوفاف ، بتياح تكفا واسدود إضافة إلى المنطقة   
ر من             واد    164قريبة نسبيًا من الضفة وغزة وفي السنوات األخيرة تّم آشف أآث ة تتضمن م  حادث

ذه الحوادث هي تسرب         ة ه ل ،  وغالبي خطرة نتجت عن المصانع اإلسرائيلية  أو أثناء عملية النق
ا                  واد له ذه الم ة األخرى ، فه واد الكيماوي ود والم ة في           الغاز المسال والوق ى البيئ أثير مباشر عل  ت

ات فوسفورية عضوية شمال محافظات غزة سنة                    .  المناطق الفلسطينية  د حدث تسرب لمرآب فق
وي           1988 حيث وصل هذا التسرب إلى مدينة غزة وفي سنة              1988 ل تحت دة برامي م انفجار ع  ت

ا الني           د اشتعلت فيه اف ق ببة  على بطاريات الليثيوم مخزنة في زيت في محطة رامات حوف ران مس
 .واحدة من أآبر االنفجارات التي تعرضت لها المنطقة

ًا   زة تفادي فة أو غ ع الض دود م ة للح ة محاذي انع المقام ي المص أ فه ر توط انع األآث ا المص أم
القرب من                          ة ب دات واألسمدة الكيماوي يم مصنع المبي العتراضات السكان في إسرائيل ،  حيث أق

د    ى بع ع عل ث يق ولكرم حي ر م 100ط اف     مت غيل وإيق تم تش كان ،  وي ة بالس ة المكتظ ن المنطق
 .المصنع وفقًا التجاه الرياح مؤديًا إلى الضفة الغربية

ومؤخرًا بدأ طاقم إسرائيلي التحضير إلجراء استطالع يشمل عشرة آالف من فلسطينيو أراضى                 
ة ا                    48 ى خلفي ك عل اف في النقب وذل ألمراض   ويسكنون قريبًا من المنطقة الصناعية رمات حوف

ة الصادرة  عن                  واألضرار التي ظهرت علي سكان المنطقة نتيجة تعرض السكان للمواد الكيماوي
 ". اإلجهاض - السرطان -الربو " المصانع حاالت 
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 الفصل الخامس
 تلوث الهواء والضوضاء

 
 مقدمة

ى عاتق وزارة شئون                          ئوليتها عل ع مس م المشاآل التي تق واء من أه ة تعتبر مشكلة تلوث اله . البيئ
ذلك                           ة وآ اتج عن مصادر مختلف واء الن وث اله وفرة حول تل ة المعلومات المت وعلى الرغم من قل
دة           وزارة تعمل جاه ان ال واء ف وث اله المعوقات االقتصادية والتكنولوجية التي تحول دون تقليل تل
ة        ات المتخصص ة والدراس الل المراقب ن خ واء م وث اله كلة تل تيعاب مش م واس ين فه ى تحس عل

 .لقطاعات المختلفةل
ي          واء الت ودة اله ى ج ة عل ى المحافظ واء عل وث اله تص بتل ا يخ ة فيم ئون البيئ ل وزارة ش تعم
ة في                       ة الطبيعي ه السكان والبيئ ذي يتعرض ل واء ال ة حيث ال يشكل اله يتعرض له اإلنسان والبيئ

ال         ك ب ى  المحيط الخارجي  أي خطر على الصحة العامة أو النظام البيئي ويعبر عن ذل ترآيز األعل
 " .المسموح به للغازات أو الدقائق في الهواء

د مستوى الصوت في              ى  أن ال يزي وزارة تهدف إل إن  ال أما فيما يختص بالضوضاء والضجيج ف
ذه          ن ه ر ع ة و يعب ة الطبيعي ع أو البيئ ل المجتم اج داخ ررة لإلزع تويات المق ن المس يط ع المح

ذلك       ه و آ موح ب توى مس أعلى مس تويات ب أثرة     المس ة المت ات المختلف رض للمجموع رة التع فت
 .بالضجيج

 
 :مصادر تلوث الهواء -5.1
 :أوًال

ات                            ذه الملوث أثير ه زداد ت واء في فلسطين وي ات اله ر من ملوث ل بالقطاع األآب ائل النق تساهم وس
يارات              بشكل واضح ف   ة الس اطق بحرآ ذه المن ادم     . ي المناطق الحضرية حيث تكتظ ه وي ع و يحت

ت،        يد آبري روجين، أآاس السيارات على غازات ضارة بالبيئة مثل أول أآسيد الكربون، أآاسيد نيت
ات   ددة الحلق ة متع واد أروماتي ارة، م واد العضوية الطي خ …الم ل تصدر  . ال ائل النق ا أن وس آم

 .ون مشبعة بالمواد األروماتية متعددة الحلقات المتكاثفةجسيمات آربونية تك
 

 :ًاثاني
اك مجموعات من المصانع                    أن هن يساهم القطاع الصناعي في زيادة ملوثات الهواء فمن المعلوم ب
ذلك مصانع                     ود وآ التي المواد الخطرة  مثل مصانع طلي المعادن والبالط ، الرخام ، ودباغة الجل

رة في   النسيج تستخدم مواد عضو    ية وغير عضوية سامة جدًا وهذه المصانع منشرة في أرجاء آثي
كنية اطق الس ي المن رة  .  فلسطين وخاصة ف ار واألبخ ازات والغب ذه المصانع الغ وتصدر عن ه

 .السامة وهى بذلك تلعب دورًا آبيرًا في تلوث الهواء في فلسطين
 

 :ثالثًا
ي ا         واء ف وث اله ادر تل م مص د أه م أح ناعة الفح د ص اجر    تع ا أن المح طينية آم اطق الفلس لمن

رة     ات آبي د المشاآل    . والكسارات في الضفة الغربية تصدر الغبار والدقائق إلى الجو بكمي ا يزي وم
ؤثر      يئة وت ة س روف حياتي ق ظ ا يخل كنية مم اطق الس وار المن ع بج ذه الصناعات تق ة أن ه البيئي

 .بصورة خطيرة على الصحة العامة
 

 :رابعاًً
ة       تعتبر أهم أنو   واء بصورة مؤذي .  اع ملوثات الهواء وبشكل ابتدائي هي الغازات التي توجد قي اله

واد                     ا الم ات خطرة ومنه الهواء مشكلة مكون أما ملوثات الهواء الثانوية فهي الغازات التي تختلط ب
ر ذات    ي تعتب ة الت ذلك األحماض الجوي ة الضوئية وآ اعالت الكيميائي ة عن التف دة الناتج المؤآس

 .قصوىأهمية 
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 :اًًخامس
طين       -1 ي فلس دود ف ول الح ى ط رة عل انع المنتش ن المص اتج ع وث الن ب  : التل اهم الجان يس

ه في األراضي الفلسطينية حيث                دهور جودت واء وت وث اله اإلسرائيلي بجانب آبير من تل
تعمل الرياح الغربية على حمل الهواء الملوث الناتج عن المناطق الصناعية وحرآة السير           

 .لى المناطق الفلسطينيةالكثيفة إ
ة وخاصة محطات               -2 اطق الصناعية اإلسرائيلية الحدودي اتج عن المن وث الن آما يساهم التل

وث                      دار التل د مق توليد الطاقة التي تستخدم الفحم آوقود في آل من أسدود وعسقالن ويعتم
 .الناتج عن هذه المحطات في غزة على اتجاه الريح في المنطقة

ة من فلسطين      آما تساهم المناطق ا  -3 ة وغزة   (لصناعية في إسرائيل القريب ) .  الضفة الغربي
ة الصناعية في                     ى المنطق وهذه المناطق هي رامات خوفاف ، بتياح تكفا واسدود إضافة إل

 164عسقالن وهي قريبة نسبيًا من الضفة وغزة وفي السنوات األخيرة تّم آشف أآثر من                
انع أ       ن المص ت ع رة نتج واد خط من م ة تتض ل  حادث ة النق اء عملي ذه  .  و أثن ة ه وغالبي

ة األخرى                 واد الكيماوي ود والم از المسال والوق ا      .  الحوادث هي تسرب الغ واد له ذه الم فه
اطق الفلسطينية  ي المن ة ف ى البيئ أثير مباشر عل ات فوسفورية .  ت د حدث تسرب لمرآب فق

ة غزة             1988عضوية شمال محافظات غزة سنة       ى مدين ذا التسرب إل وفي   حيث وصل ه
نة  ي  1988س ي زيت ف ة ف وم مخزن ات الليثي ى بطاري وي عل ل تحت دة برامي ار ع م انفج  ت

ي  ر االنفجارات الت دة من أآب ببة واح ران مس ا الني د اشتعلت فيه اف ق محطة رامات حوف
 .تعرضت لها المنطقة

ًا             -4 ة للحدود مع الضفة أو غزة تفادي ة محاذي أما المصانع األآثر توطأ فهي المصانع المقام
القرب            .  عتراضات السكان في إسرائيل   ال ة ب دات واألسمدة الكيماوي حيث أقيم مصنع المبي

د  ى بع ع عل ث يق ولكرم حي ن ط كان100م ة المكتظة بالس ن المنطق ر م غيل .   مت تم تش وي
 .وإيقاف المصنع وفقًا التجاه الرياح مؤديًا إلى الضفة الغربية

 
 

 :المخاطر البيئية الناتجة عن تلوث الهواء -5.2
 :على صحة اإلنسان: أوًال
 .يسبب االلتهابات الصدرية حيث يؤدي إلى آحة مؤلمة وأخيرًا إلى أمراض الرئة ♦
 .أي ضيق التنفس) الربو(يسبب األزمة  ♦
ى سرطان                   ♦ تليف الرئة ينتج عن االسبست ، السليكا ، الفحم ، فايبرجالس وفي النهاية يؤدي إل

 .الرئة
 

 :تأثيره على النباتات:  ثانيًا
 .يث يعمل غاز األوزون و المواد  المؤآسدة و األمطار الحمضية على تدمير أنسجة النبات ح

 

 .تدمير المباني بتأثير األمطار الحمضية:  ثالثًا
 

 .تدمير اآلثار و التراث الوطني بتأثير األمطار الحمضية: رابعًا
 

 :المخاطر البيئية الناتجة عن المصانع اإلسرائيلية: خامسًا
ازات -1 ك       الغ ى ذل ال عل واء ومث وث لله كل تل ي تش رائيلية والت انع اإلس ن المص ة م  الناتج

الدخان األسود والسحب الحامضية فوق منطقة المحطة في طولكرم والناتجة من مصانع                 
 .ساحف للفيبرجالس

 .تصريف نفايات أو مخلفات أو حرق مخلفات تلك المصانع في األرض الفلسطينية -2
ديل            عدم اتباع أي من اإلجراءات     -3  البيئية في هذه المصانع األمر الذي يجعل المستوطنات ب

 .مناسب للمستعمرين اإلسرائيليين
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 الفصل السادس
 المخاطر الناتجة عن تدمير التنوع الحيوي

 
 :التنوع الحيوي -6.1
 :التنوع الحيوي/ أوًال 

واع واألنظم          ات واألن ل الجين من آ اة ويتض كال الحي ع أش ن جمي روة األرض م و ث ة ه ة البيئي
ة من                   ات الحي المختلفة والتنوع الحيوي يتضمن اختالفًا في النوع الواحد وأنواعًا مختلفة من الكائن

 .الخ…………طيور وحيوانات وآائنات حية بحرية
وع                        ًا وخاصة في أن التن ا إطالق ولقد خّص اهللا سبحانه وتعالى طبيعة بالدنا بصفات ال توجد مثله

 :و تنوع مميز لعدة أسباب أهمهاالحيوي الموجود في البالد ه
 .تعتبر فلسطين موقعًا مميزًا آمنطقة التقاء مهمة بين ثالث قارات أوروبا ، آسيا وأفريقيا: الموقع

 .حيث تعاقبت حضارات متعددة عبر التاريخ منذ األزل: مرآز حضاري تاريخي
 .مثل مناخ السهل الساحلي ، األغوار ، الجبال ، الصحراء: تعدد المناخ

 .صغر المساحة
 

 :الغطاء النباتي/ ثانيًا 
ذاك         2500تقدر نباتات فلسطين البرية بحوالي     ديم وعرف آن د الق ا ذآر في العه ا م  نبتة برية منه

 .ومنها ما تّم تصنيفه قبل بضع سنوات ، وهذا الرقم آبير بالنسبة لبالد صغيرة
ا         ا .  ودارس هذه النباتات يجد متعة في دراستها ومعرفته بطم          فمعظمه ل ال ذ األزل مث  مستوطن من

ات           ل نبات نين مث ل آالف الس الم قب اء الع ن أنح اجرة م ل المه ق القبائ ها راف طيني ، وبعض الفلس
امول   الوك والح ا اله بالد ، ومنه ات ال ن نبات ا اآلن م ين ولكنه ن األرجنت ة م ادة (الخطمي ديم الم ع

ر     ، ومنها النباتات البذرية مثل معظم       ) الكلوروفيل/ الخضراء   رة البئ ل آزب النباتات والالبذرية مث
والسرخسيات ، ومنها المتسلقة والزاحفة مثل لبالب الحقول والحنظل ومنها القائمة ومنها صغيرة        
احلية    ا الس روب ومنه ز والخ ل الجمي رة مث جار الكبي ا األش ان ومنه قائق النعم ل ش م مث الحج

 .والصحراوية و الموجودة في األغوار
ن تقس ام يمك اتي  وبشكل ع ي النب ع الجغراف بة للتوزي ية بالنس اطق رئيس ة من ى أربع يم فلسطين إل

 :وهي
 

 .بسبب اعتدال مناخها وتوفر آميات آافية من المياه: منطقة البحر المتوسط -1
مالية -2 وار الش ة واألغ ات الغربي ات المرتفع ين  : نبات اتين المنطقت ي ه اتي ف اء النب د الغط ويعتم

ا أن ظروف              باألساس على معدل األمطار السنو     ي والذي ال يكون ثابتًا من موسم آلخر ، وآم
ة وسمكها تلعب                  الموقع نفسه آارتفاعه عن سطح البحر أو اتجاهه بالنسبة للشمس ونوع الترب

 .دورًا هامًا في تحديد أنواع النباتات التي تعيش في هذه المنطقة
ة    -3 وار الجنوبي رقية واألغ ات الش ات المرتفع ة تج  : نبات ذه المنطق ي ه واع  ف ي أن ًا ف د أن تباين

ا               ة فيه . النباتات التي تعيش فيها وذلك بسبب اختالف آميات األمطار والمرتفعات الطبوغرافي
د   بب الم ة بس ة النباتي ة البيئي ن الناحي ددة م اطق المه ر المن ي أآث رقية ه ات الش والمرتفع

 .الصحراوي المتسارع فيها
ة والكرآر ،          تتكون هذه المنطقة من رم      : نباتات السهل الساحلي   -4 ان الرملي ال الشواطئ والكثب

بيًا                   ة نس ا عالي وهي جميعها فقيرة في احتوائها على العناصر الغذائية أو آما أن درجة حرارته
 .وآذلك نسبة الرطوبة عالية أيضًا ولذا فإن نباتات هذه المنطقة مميزة عن باقي المناطق
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 :الحياة الحيوانية/ ثالثًا 
زًا للحضارات                ألهمية فلسطين الجغرا   ة ومرآ ل التجاري فية والموقع المميز لها فقد آانت ملتقى للقواف

تيطانها في                   ا األصلية واس ة من بالده المتعددة مما أتاح الفرص لهجرة بعض الكائنات الحية الحيواني
 .بالد فرس النهر والضبع المخطط والذئاب والخيول البرية والغزالن والعديد من الثدييات

ام وخمسون                    ) 470(يور يوجد حوالي    بالنسبة للط  دار الع ى م ة عل ا دائم ة منه ور ، مائ نوعًا من الطي
ًا تقسم              رة قصيرة وعموم ي تبقى لفت ارة والت ور م ر هي طي ة طي يقضون الصيف في فلسطين ومائ

ة         ) (Generaالطيور في فلسطين إلى مائتي وستة أجناس         ارًا جنس الزريق ا انتش ) (Sylviaوأآثره
 .هازجة وجنس الدرسة ، النورس ، األبلق ، خطاف البحر الصقور األصليةوهي الطيور ال

ه في الطوارئ                     ل عن بالنسبة للحيوانات البرية الالفقارية تم إهالآها من قبل النشاط اإلنساني بشكل أق
ات ذات األصول         ي للكائن ة تالق طين آنقط ى وضع فلس بة إل ال بالنس ر أفضل مث ا تعتب ى فإنه األبق

ه                       الجغرافية الم  ى عشرات اآلالف وان إن عدد الحشرات والعناآب والقشريات يصل إل دًا ف دة ج تباع
واع منتشرة بشكل                      ه يوجد أن ى أن يوجد تشكيالت ال يمكن تصديقها من األشكال واأللوان باإلضافة إل
ة ، وإّن أغنى                            اطق معين ي تكون موجودة بمن واع الت ر من األن ه يوجد الكثي عام في آل فلسطين فإن

ان              المناطق  في الحيوانات الالفقارية هي التي تكثر بها الدفأ والمياه والنباتات مثل وادي الحولة والودي
 .وبعض األجزاء الشمالية من السهل الساحلي

 Threats of impacts:  المخاطر والمشاآل -6.2
 :الزواحف/ أوًال 

دات الزر  تخدام المبي ك بسبب اس راض ، وذل ن الزواحف معرض لالنق د م ة ، والرعي العدي اعي
 .الجائر وفقدان الغطاء النباتي ، والتطور النبائي العمراني الغير منظم

طينية         وبرا الفلس ًا الك رض وخصوص ا انق د منه ر والعدي رض للخط اعي مع ابين واألف فالثع
)Palestinian Cobra  ( واألفعى المتواجدة في بالدنا)Viper Palestine (  راد وذلك لقيام األف

 .قتهابقبلها ومالح
ال في قطاع         ك نتيجة نقصان الرم والمراقب يشاهد العديد من الزواحف الميتة على الطرقات وذل
ي آانت  ة الت ا السالحف البحري رى من بينه واع انقرضت وأضحت ال ت د من األن غزة ، والعدي

 .تشاهد على شواطئ قطاع غزة
 

 :الطيور/ ثانيًا 
ات ،             العديد من الطيور معرض للخطر واالنقراض وذلك       وع الخضري ، والغاب دمير التن  بسبب ت

توطنات  اد المس ري وازدي دد الحض افة للتم يدها ، باإلض ور وص ة الطي راد  بمالحق ام األف وقي
 .اإلسرائيلية

ا   ور          ( Raptorsوالعديد من األنواع معرضة للخطر واالنقراض في نهر األردن ومنه الطي
 .والطيور المائية water Fowl و) الجارحة

 .قائمة ببعض األنواع المهددة بالخطر في فلسطين
 

English Name Scientific Name 

Imperial Eagle Anila heliaca 

Corn Crake Crex Crex 

little Pygemevs Tetrax tetrax 

lesser Kestrel Falco naumanni 
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 :الثدیيات/ ثالثًا 
ى               الثدييات في فلسطين تعاني العديد من المخاطر س           ديات نفقت في فلسطين عل واع من الث بعة أن

ذه  ).  الحمل البني السوري   (Syrian Brown Bear و Cheetah Acynonyxسبيل المثال  ه
ة         .   عام 50األنواع وأنواع أخرى آانت موجودة قبل        ذئاب والقالب ناهيك عن اصطياد العديد من ال

 .بواسطة المزارعين والبدو
Wolf Canis Iupus Syriacus رض للخطر واالنقراضمع. 

 
 :التنوع النباتي/ رابعًا 

 :وذلك لألسباب التالية.  العديد من األنواع النباتية انقرضت ومعرضة للضغط والخطر
 .النمو السكاني وازدياد البناء العشوائي على األراضي الزراعية -1
 .استخدام العديد من الملوثات والمبيدات الزراعية والحشرية -2
 .زراعية لبناء المستوطنات اإلسرائيلية والمناطق العسكريةمصادر األراضي ال -3
 .استخدام العديد من األنواع المحرمة دوليًا من المخضبات والمبيدات الزراعية -4
 .سوء استخدام األراضي -5
 .التلوث الناتج عن النفايات الصلبة والسائلة -6

 
 :الحياة البحریة/ خامسًا 

در       تعاني الحياة البحرية في قطاع غزة من ال   اه المجاري فتق وث بمي ا التل عديد من المخاطر وأهمه
 . يوميًاm3 42,000آمية المجاري التي يتم طرحها بحوالي

در بحوالي             ك    Km2 660وساعد في هذا التدمير صغر المساحة المسموح الصيد فيها وتق  وأدى ذل
د   در ع ذين يق دد الصيادين وال ادة ع ك لزي ماك وذل واع األس ن أن د م دمير العدي ى ت والي إل دهم بح

 .في مساحة صغيرة جدًا.   صياد3000
دمر ال          دمير بسبب استخدام لنشات البحر التي ت   Floraولم تسلم الحياة النباتية في البحر من الت

 .في قاع البحر
 
 

 الفصل السابع
 المخاطر البيئية للمبيدات الزراعية

 

 :مقدمة
ا من         تعرف المبيدات الزراعية على أنها مواد مصنعة آيماويًا          ، ذات خواص وسمية مميزة تمكنه

وارض     ا،  الق رات، البكتيري ات، الحش ة آالفطري ات الزراعي ن اآلف د م ى العدي خ .. القضاء عل ال
وان                        ى الحي ا تشكل خطورة عل ة ، فإنه ات آيميائي ا مرآب عالوة على ذلك فإن هذه المرآبات آونه

 .واإلنسان إذا لم تستعمل بالشكل الصحيح والمخطط لها
اتف            وعلى   دات ، وتظافر وتك ق باستخدام المبي الرغم من وجود تزايد ملحوظ في الوعي فيما يتعل

اء و المشاآل الصحية                   الجهود الدولية لتخفيف اآلثار والمخاطر البيئية الناجمة عنها ، إال أن األعب
 .الناجمة عن استخدام المبيدات ما زالت منتشرة و بشكل هائل

ودًا           ففي فلسطين تعتبر المبيدات ا     ر عم لزراعية عنصرًا ومدخًال أساسيًا للزراعة الحديثة التي تعتب
دات        150فقريًا لالقتصاد الفلسطيني ، واليوم تستخدم في فلسطين وحدها زهاء            ذه المبي  نوع من ه

ويتم . الخ …ت، باراثيون   .د.مثل غاز مثيل بروميد، د     ) 1جدول  (نوع محرم دوليًا     ) 20(، منها   
ات المتحدة ،              شراء واستيراد غا   لبية هذه المبيدات من إسرائيل والدول الغربية مثل أوروبا والوالي

ة            ة باللغ وات تكون مكتوب ى العب وتكمن المشكلة في هذه المبيدات آون أن الملصقات الموجودة عل
ك           ى تل ة عل العبرية أو اللغة اإلنجليزية حيث ال يتمكن المزارع البسيط من فهم اإلرشادات المكتوب
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ار                  العبو دة المخاطر واآلث ات وبالتالي االستخدام السيئ والجائر للمبيدات والذي يزيد بدوره في ح
دات من                      ذه المبي البيئية والصحية السيئة المترتبة على ذلك االستخدام ، وفي التهريب المستمر له

 .المستوطنات اإلسرائيلية 
 
 

 : أهم اآلثار والمخاطر البيئية للمبيدات في فلسطين -7.2
 : المناعة-1

ي                        ل األعشاب الت ة مث ات الزراعي د من اآلف ين العدي أدى االستخدام الجائر للمبيدات إلى خلق مناعة ب
ى          ) 50(آونت مناعة ضد     ي       150نوع من مبيدات األعشاب باإلضافة إل دات الت وع آخر من المبي  ن

ل األع   كلة بقت ذه المش دة ه ت ح د تفاقم دها، وق ة ض ة مناع ات الزراعي بح لآلف ة أص داد الطبيعي
ات األخرى ،                   والمفترسات األخرى الذي أدى بدوره لظهور أجيال جديدة مقاومة من الحشرات واآلف
وب قطاع                       ففي دراسة أجريت عن وضع األعداء الطبيعية في غزة ، وجد أنه لم يعد لها وجود في جن

ك   ) Hulshof 1991(غزة بينما توجد في الوسط ولكن بكميات أقل من المعدل المطلوب  ويعزى ذل
 .إلى الرش الكثيف ألشجار الحمضيات بمادة المالثيون في تلك المنطقة

 : القضاء على الكائنات الحية بمختلف أنواعها-2
ة                ات الحي إن االستخدام المكثف للمبيدات يؤدي إلى تلوث التربة واإلخالل بالتوازن الطبيعي للكائن

د زراعي       الموجودة داخل هذه التربة ، فعلى سبيل المثال         تعتبر مادة الكارباميت التي تستخدم آمبي
ات     دى الكائن ر ل ذلك األم ة ، وآ ة البيئي داد دودة األرض ذات األهمي ي خفض أع بب أساسي ف س

ات األخرى             (microflora)النباتية الدقيقة    ديدة للكائن  في التربة، آما تعرف المبيدات بسميتها الش
ا د           ور نتيجة لتراآمه ديات و الطي ى نسبة                مثل الث ة والتي تصل إل ة والحيواني اخل األنسجة النباتي

،  فمرآبات األلدرين والداي ألدرين مثًال تعتبر سامة  )Dunn 1991(تصبح قاتلة أو سامة للعائل 
ذور    ا لب د تناوله ديات بع ن الث د م ةق العدي ى نف د أدت أيضًا إل ة وق ات المائي ماك والكائن دًا لألس ج

ابقة   المواد الس ه ب ل    ) WHO 1989(معامل ل الميثي ة مث ل أهمي رى ال تق ات أخ اك مرآب ، وهن
 . باراثيون ، أندو سلفان، ومونوآردتوفس

 
 : تلوث التربة-3

ر صالحة               . لتلوث التربة عواقب صحية واقتصادية      د تصبح األرض غي ة اقتصادية، ق فمن الناحي
دات ذات الكل ا مبي ة ببقاي ت األرض ملوث ا إذا آان يل فيم ض المحاص ة بع وي لزراع ور العض

)Finnecy et al 1986.( 
دات      بعض المبي ة ل ي الترب ا ف اك بقاي ت هن ه مازال ة ان ل المخبري رت التحالي زة أظه اع غ ي قط ف
ديكارب ،                         د ،مانيب ، ال ل البرومي ل غاز ميثي المحرمة دوليًا والتي آانت تستخدم لوقت قريب مث

لفان ،  ى   D ، 2,4,5 - D,2,4أندوس ل إل بة تص ن الكم% 39  بنس تخدمة   م لية المس ة األص ي
)BMA 1993.( 

داخل المحاصيل           ا ل ى انتقاله دوره إل ؤدي ب ة ي و األخطر من ذلك أن ترآيز هذه المبيدات في الترب
الزراعية،  وبالتالي إلى السلسلة الغذائية مما يسبب في غالب األحيان تسمم الحيوانات التي تتناول               

ى تر ذا باإلضافة إل ة ه ة الملوث ك األطعم ل تل ببًة مث ة مس ة و الحيواني ا داخل األنسجة النباتي اآمه
ة   وهات خلقي رطانية و تش ي    . أورام س دات الت ن المبي رة م بة آبي اك نس أن هن ذآر ب ا ال وال يفوتن

ى      د تصل إل ل برومي از الميثي ل غ ة مث يم الترب ي تعق تخدم ف افة   % 90-50تس ة المض ن الكمي م
 .  مما يؤدي إلى تآآله و زيادة ثقب األوزونتتصاعد إلى الغالف الجوي لتتحد مع غاز األوزون
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 : تلوث المياه الجوفية -4
ة وقطاع غزة          رة لفلسطين عام تعتبر ظاهرة تلوث المياه الجوفية بالمبيدات الزراعية مشكلة خطي

 :بشكل خاص وذلك لألسباب التالية
رغم من أن          االعتماد الكلي على المياه الجوفية آمصدر لالستهالك البشري بكافة أشك           ى   ال اله عل

 . من مياه غزة هي غير صالحة لالستهالك اآلدمي% 85
ة في                             واء الترب ذا باإلضافة   الحت اق منخفضة ، ه ى أعم تواجد المياه الجوفية في قطاع غزة عل
ة                    غزة على نسبة عالية من الرمل الذي يجعلها تربة ذات نفاذية عالية ، مما يزيد من احتمالية نفاذي

 .  بشكل سريع إلى المياه الجوفيةالمبيدات 
ة  150في المياه الجوفية لتصل إلى  ) -NO3(ارتفاع نسبة النيترات      جزء بالمليون في أماآن مختلف

ام             .  في قطاع غزة   ة ع اد     1988ولقد أثبتت األبحاث التي قامت بها منظمة الصحة العالمي أن اتح  ب
را ع النيت دايثيوآارباميت والثيوآارباميت م ات ال ات  أل ) -NO3(ت مرآب ون مرآب ى تك ؤدي إل ي

N-nitroso ,  و التي هي بدورها مادة مسرطنة)Carcinogenic .( 
 
 :الصحة العامة-5

ا                 للمبيدات أثر آبير على الجهاز العصبي من خالل إحباطها لعمل أنزيم المضاد للكلوينيستريز مم
ان إل              ؤدي استخدام   .  ى الموت يؤدي للشعور بانحطاط عام في الجسم قد تؤدي في غالب األحي وي

ة والتي                    د باإلضافة لحاالت السرطان المختلف المبيدات أيضا إلى حدوث حساسية وتقرحات بالجل
دل       ر في غزة بمع نويًا   50توجد بشكل آبي ة س )  Safi et al 1993( نسمة        100 000/  حال

دات  ة التعرض للمبي رأة نتيج د الرجل والم دل الخصوبة عن ل دعالوة عن خفض مع ت و .د. مث
 ).Hardoy et al 1990(البارآوان 

ات التهريب  ة الفلسطينية من خالل عملي دمير البيئ ي ت ر ف توطنين دور آبي أن للمس ول ب ي الق يبق
فقد تم ضبط    . الروتينية للمبيدات الزراعية عبر المستوطنات الموجودة داخل األراضي الفلسطينية        

دات    250منطقة القرارة حيث تم ضبط بعض الحاالت المتعددة آتلك التي حدثت في   ر من المبي  لت
ونكس         (شديدة السمية     ه، سمش،و ثي ارون، آاراتي رودآس تم ق مستوطنة         ) ب ا عن طري م إدخاله ت

 .آيسوفيم في جنوب القطاع
آما تطورت أساليب المستوطنين في تدمير البيئة الفلسطينية من خالل استخدام الطائرات في رش              

) قضاء رام اهللا   (سطينية بهدف القضاء عليها آما حدث في قرية ترمسعيا           المحاصيل الزراعية الفل  
توطنو    ام مس ث ق يل(حي زة   ) ش اب مرآ دات أعش جار بمبي رش األش ذه   . ب ل ه ررت مث د تك و ق

 .الحوادث في أراضى و آروم العنب في محافظة الخليل
ـ  ة أل ود قراب اع  40أن وج ة وقط ي الضفة الغربي ة ف رائيلية زراعي توطنة إس رف  مس زة، التع غ

رًا    كل خط داخلها، تش تم تصنيعها ب ي ت ك الت تخدمة أو تل ة المس دات الزراعي ة المبي بالضبط ماهي
طينية    اطق الفلس ي المن ة ف ة و الصحة العام ى البيئ رًا عل نع   . آبي ل مص م نق ال ت بيل المث ى س فعل

ى               القرب من     جيشوري للمبيدات و األسمدة الزراعية من منطقة آفار سابا داخل الخط األخضر إل
 آما تم رصد عمليات تسرب لمرآبات فسفورية عضوية. مدينة طولكرم في الضفة الغربية

 .1989شمال محافظات غزة في العام ) تستخدم في صناعة المبيدات الزراعية( 
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Table (1) Pesticides that are widely used in the Gaza Strip and banned  
                Internationally: 
 

Insecticides Herbicides Fungicides
Aldicarb 2,4-D 1 Benomyl 
Chlorobenzilate 2,4,5-T 2 Captan 
DDT Nitrofen Fenaminosulf 
Ethylenedibromide Paraquat Maneb 
Leptophos Trifluralin  
Lindane   
Methidathion   
Methyl bromide   
Parathion   
Thiodad=Endosulphan   
1: 2,4-Dichloropynoxy acetic acid. 
2: 2,4,5-Trichlorophynoxy acetic acid 

 
 
 

 الفصل الثامن 
 المخاطر الناتجة عن الممارسات اإلسرائيلية

  
ى           ابقة إل د تطرقت الفصول الس دًا وق رة ج الممارسات اإلسرائيلية التي تمس بالبيئة الفلسطينية آثي

ى بعض المشاآل            الكثير من هذه    الممارسات حسب الموضوع ، وفي هذا الفصل نلقي الضوء عل
 . والمخاطر الخاصة

 
 : مشكلة األلغام ومخلفات الجيش اإلسرائيلي  -8.1

 :يمكن تلخيص مشكلة األلغام واألجسام القابلة لالنفجار وخصوصية الوضع الفلسطيني بما يلي
راد و     -1 ادة لألف ام المض ارات األلغ رر انفج يش     تتك ات الج ار ومخلف ة لالنفج ام القابل األجس

ثًال عدد                    ببها، فم ام عشرات الضحايا بس اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية ويسقط آل ع
ا  2500حاالت االنفجار التي وقعت منذ بدأ االحتالل تجاوزت         حالة، تضرر في آل حالة م

ال                  م من األطف ر، ومعظم ضحايا االنفجارات ه ة    يزيد عن شخصين أو أآث  دون سن الثامن
ام   ،           %40.3عشرة سنة، باإلضافة لذلك تبين أن         38.8من االنفجارات وقعت بسبب األلغ

ة          % تم    % 20.9بسبب أجسام قابلة لالنفجار ومخلفات الجيش اإلسرائيلي، والنسبة الباقي م ي ل
 .تحديد أسبابها

اطق     ومعظم التدريبات العسكرية اإلسرائيلية في      ) ب،ج(معظم األلغام في مناطق      -2 ذه المن  ه
في % 5، و ) ب(في منطقة   % 30.،  ) ج(من االنفجارات في منطقة     %65.أيضًا، حيث أن    

دة            ) أ(منطقة   لم السلطة الفلسطينية لمشكلة جدي ي تس ة تعن وهذا يعني أن االنسحابات القادم
 . وخطرة تهدد أمن وسالمة المواطن الفلسطيني 

دًا من أ         -3 وم الجيش             أماآن التدريبات اإلسرائيلية قريبة ج اآن السكن الفلسطينية حيث ال يق م
 . اإلسرائيلي بتنظيف المناطق بعد انتهاء التدريبات 
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من خالل التجربة الفلسطينية في التعامل مع الجانب اإلسرائيلي يتضح أن المسئوليات التي               -4
ت        ا ليس ي أنه رائيل عل ا إس ل معه طينية تتعام لطة الفلس ليم الصالحيات للس ن تس تج ع تن

ل إسرائيل            .اتهامسئولي لذاك علي السلطة الفلسطينية طرح الموضوع في المفاوضات وتحمي
 .  المسئوليات وااللتزامات المترتبة علي ذلك 

 
 

 : أماآن تواجدها وأسبابها
رائيل      ♦ ل إس ن قب ام م ة األلغ ة (زراع باب أمني اطق    ) ألس توطنات ، المن راف المس ي أط عل

ا     ذا المجال       الحدودية ، وعلي طول الخط األخضر، المن راء في ه ة ، وحسب خب طق الحرجي
فان األلغام المزروعة هي ألغام إسرائيلية وأمريكية وآالهما زرع من قبل الجيش اإلسرائيلي             

 . إضافة إلى ألغام بريطانية زرعت أثناء االنتداب البريطاني أومن قبل الجيش األردني
رائيلي  ♦ ب اإلس ا الجان ع عليه ي وق ترآة الت ة المش ب حسب الخريط طيني صرح الجان  والفلس

اطق          15اإلسرائيلي بوجود  اطق تحت      ) ج وب ( حقل ألغام في الضفة الغربية وفي من وهي من
م              ة ت ة أو أردني السيطرة األمنية اإلسرائيلية لكن آثير من هذه الحقول هي حقول ألغام بريطاني

 . 1967زرعها قبل حرب 
اس        أماآن التدريب اإلسرائيلية والمناطق المفتوحة للمن      ♦ اطق طوب اورات بالذخيرة الحية في من

 . بالتحديد والتي تمتد إلى مساحات واسعة
ارت             ♦ ثًال أش دادها ، فم ا وأع رائيليون أماآنه دد اإلس م يح ي ل ع الت ن المواق ر م د الكثي يوج

ألف  15إحصائية للصليب األحمر في دراسة عن أعداد األلغام في الشرق األوسط عن وجود   
 . فلسطينيةلغم في مناطق السلطة ال

 
 : آثار المشكلة علي المجتمع الفلسطيني

الخسائر اإلنسانية الفادحة وما تسببه هذه األلغام والمخلفات من إصابات صعبة وإعاقات وأثر هذه               
 . اإلصابات النفسية والصحية واالجتماعية علي المصاب والعائلة والمجتمع 

تفادة من      الدمار االقتصادي الذي تسببه هذه األلغام يصعب حصر     ي صعيد عدم االس ه والسيما عل
ذي يمس  ي األمر ال تغاللها ألي نشاط اقتصادي أو عمران مساحات شاسعة من األراضي أو اس

 . بخطط التنمية الفلسطينية واالقتصاد الفلسطيني
ن            ل م وع آك ي الموض كلة، وعل ذه المش ن ه طينية م اطق الفلس ف  المن ة لتنظي اليف العالي التك

 .الخ…تعويضات و
 
 

 .النفایات النوویة والمشعة  -8.2
ي             ر أو األرض اه البح ي مي ة ف ا النووي ن نفاياته ت م د تخلص رائيل ق ون إس ع أن تك ن المتوق م
اوف أن     ذه المخ د ه ا يؤآ زة ، وم رائيلي للضفة وغ تالل اإلس رة االح اء فت طينية خاصة أثن الفلس

ات تشكل       المنشآت النووية اإلسرائيلية  ال تخضع ألي إجراءات تفتيش دول          ي ، لذلك فان هذه النفاي
 .قنابل موقوتة قد تخرج في أي فترة زمنية

 
 . مفاعل دیمونا -8.3

ي للمفاعل             اء العمر الزمن ا في  انته ي مفاعل ديمون ة ف ة نووي وع حادث  وتكمن المخاوف من وق
اء  فحسب  بروفسور إسرائيلي آان له المساهمة األولى في إقامة المفاعل ، والذى تحدث عن ان                 ته

ذ                   ين من العمر الزمني لمفاعل ديمونا الذي أقيم في بداية سنوات الستينات ويقترب من السنة األربع
ا                         تند إليه ين سنة ، والتي اس الغ ثالث ي الب إقامته يتبين أن المفاعل تجاوز منذ زمن بعيد سقفه الزمن
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ه الخ           "التخطيط األول إلقامته ، ويقول البروفسور        زداد في وم يمر ي ة        إن آل ي وع حادث طر في وق
 ".نووية مؤسفة ، بسبب تهالك المفاعل وال سيما تهالك لب المفاعل

ي            توى اإلقليم ى المس ة عل كل آارث ا ستش دوث فإنه ا الح در له وع إذا ق ذا الن ن ه ة م وإن حادث
 . والدولي

   
 :التهریب والتخلص من النفایات الكيماویة في أراضي السلطة  -8.4
ة    قامت إسرائيل بالتخلص م     ♦ القرب من الحدود               5ن حمول ات الخطرة ب ة بالنفاي  شاحنات مليئ

 .1998الشرقية لبلدية قلقيلية والمدخل الشمالي لبلدية عزون 
ن  ♦ ر م ل أآث ي   250نق ين ف ة جن رقي مدين دهانات ش ات مصانع الطالء وال ن مخلف ل م  برمي

 .أراضي أم التوت
 . برميل من المواد الخطرة في منقطة المواصي28اآتشف  ♦

ذ ي       ه اطر الت ة ، والمخ ة موقوت كل قنبل امة تش ات الس ن النفاي ع دف ن مواق ا م وادث وغيره ه الح
تتعرض أراضي السلطة الفلسطينية تتزايد مع تزايد عمليات التهريب للمواد الخطرة حيث تصبح               
ارير              ات الخطرة ، والتي تشير التق المناطق الفلسطينية مناطق جغرافية مهددة نتيجة انتشار المكب

 .  مكب للنفايات السامة في أراضي الضفة الغربية50ا تبلغ حوالي أنه
 
 
 

 .عمليات التهریب الروتينية للمواد الخطرة عبر الحدود  -8.5
ى          رائيل إل ع إس دود م ر الح رة عب واد الخط ية للم ة والعرض ب الروتيني ات التهري كل عملي وتش

ة ففي         األراضي الفلسطينية خطورة على صحة السكان والبيئة في محاف         ظات غزة والضفة الغربي
ات الصلبة الناتجة عن المستوطنات اإلسرائيلية في مكب              1987عام   دفن النفاي دأت إسرائيل ب  ب

ة           ة ،                  .  نفايات في قرية عزون بالقرب من قلقيلي ات في المنطق ذا من أخطر الملوث ر ه حيث يعتب
دة أشهر نف          . حيث ارتفعت حاالت اإلصابة بالسرطان       ل ع ا وجدت قب ة في       آم ات خطرة مدفون اي

اط الفلسطيني                       ق مكتب االرتب اذ إجراءات عن طري ّم اتخ د ت أرض مواطن فلسطين في قلقيلية،وق
ة                     ات في الترب ذه المخلف اإلسرائيلي حيث تّم إعادة شحن هذه النفايات وقد بقيت آميات آبيرة من ه

ل      و        1998وفي سنة     .  نتيجة لحدوث ثقوب في البرامي ة شاحنة وق دفقت حمول ) 80000(د سعة     ت
ر شرف  ة دي ن قري ة م ى األرض الزراعي ادث إل ي ح ر ف نة .  لت ارس س ي م د 1998وف  28 وج

ل         د                     200برميًال سعة آل برمي انيونس وبع ة ساحل خ ى منطق ة إل ات مهرب ى نفاي وي عل ر تحت  لت
ى مصدرها في إسرائيل                ات إل ادة النفاي ّم ضبط     1999وفي مارس     .  مفاوضات مكثفة تمت إع  ت

ة أم            برميل 250 ى قري  تحتوي على مواد سامة مجهولة مهربة بطريقة غير قانونية من إسرائيل إل
ات السامة        50إضافة إلى ما تقدم فأن هناك ماال يقل عن          .  التوت في جنين   ه النفاي ًا ترمي في  موقع

اطق                             ى السكان في المن الظهور عل دأت ب د ب ات ق ك النفاي ة لتل ار البيئي ة وأن اآلث في الضفة الغربي
طينيةال ي   .  فلس امة ف ة الس ات النووي دفن النفاي د قامت ب رائيل ق ون إس ن أن تك اوف م اك مخ وهن

رة         .  األراضي الفلسطينية منذ سنوات طويلة     ات آبي ا آمي آما حصلت عدة حوادث ضبطت خالله
واد  ي م دة مستوطنات إسرائيلية واشتملت عل ى قطاع غزة من ع ة إل دات حشرية مهرب من مبي

داول في     . آارنية ، ثيونكس ، غاز ميثيل بروميد   برودآس تمارون ،     وهذه المواد ممنوعة  من الت
 .  فلسطين

ار  ديثًا قامت شرآة تلب ن ) telbar(وح ع قريب م ى موق ة إل ة من العفول ا الطبي ل مكب نفاياته بنق
 . مستوطنة يافيت في منطقة غور األردن
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 :أهم المخاطر في البحر  -8.6
اطر البيئي ر ،     إن المخ ي عرض البح رب ف وادث التس ا ح ة وأهمه ر متنوع ي البح ة  ف ة المتوقع

تقبلية نتيجة وجود           والتخلص من النفايات الخطرة في عرض البحر ، باإلضافة إلى المخاطر المس
 :وهناك العديد من األمثلة على المخاطر في البحر.  ميناء غزة وحرآة السفن

 
في داخلها مادة   ) ة عن أنابيب بالستيكية شفافة    عبار( ضبطت أجسام مشبوهة     1998في يوليو    ♦

 .صفراء زيتية القوام على شاطئ بحر غزة
 .1999تسرب بقعة زيوت آبيرة قبالة شواطئ غزة في صيف  ♦
 سفينة إسرائيلية ألقت نفايات سامة في المياه الدولية ، حيث اعترض نشطاء               1998في يونيو    ♦

ة        اإلسرائيلية وه) أربيل(السالم األخضر سفينة   ة قبال اه الدولي ات سامة في المي ي تلقي بمخلف
 .مدينة حيفا

ا                     ♦ ة لصالح شرآة حيف اه اإلقليمي تبين أن سفينة دنمارآية تتخلص من النفايات الخطرة في المي
ام                  60للكيمياويات ، قامت بإلقاء      ة ع ل نهاي ة الخطرة قب ات المهرب  1998 ألف طن من النفاي

 .وذلك بمصادقة السلطات اإلسرائيلية
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