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  ملخص: 

الدراسة    تهدف فيلى  إهذه  البيئة  لالسلبية    االنعكاسات  البحث  على  اإلسرائيلية  لمستوطنات 

  املنهج الدراسة على    اعتمدت.  الخطرة  النفاياتتسليط الضوء على قطاع    من خاللالفلسطينية،  

املحلية  وعلى  التحليلي،  الوصفي البيئية  املركزي    الفلسطينية  اإلحصاءات  الجهاز  يوفرها  التي 

البحثية،    لإلحصاء واملراكز  و   بعض  إلى  إضافةالفلسطيني  و املاملصادر  ذات  الراجع  دراسات 

من خالل أجهزته وأدواته املختلفة    انتهك االحتالل اإلسرائيلي    أن  راسة الد  نتائج   ت أظهر   .العالقة

تسمياتها،    وجميع  ،كافة  اإلنسان حقوق   بمختلف  الدولية  واملعاهدات  أخطرها  و املواثيق  من 

الفلسطينية للبيئة  املتعمد  لمخلفات ل  بتهريبه  وذلك  الدولية،  بازل   التفاقية  انتهاكهو   ،تدميره 

لى تشويه البيئة في  إاألراض ي الفلسطينية املجاورة لها، والتي تؤدي    إلى  ةالسائلة والصلب  لخطرة،ا

اإلسرائيلي بدفع تعويضات   االحتالل  مطالبة  بضرورة  الدراسة  أوصت.  وتدميرهااملناطق املحاذية  

ة  دراسة إمكانيو ،   الفلسطينية  األراض ي   في  الخطرة  مخلفاته  عنعن األضرار البيئية التي تنجم  

، على غرار ما تم بخصوص  ك  ،إلى املحاكم الدولية  بشكاوى التقدم  
ا

محكمة العدل الدولية مثال

 .جدار الفصل العنصري 
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Abstract :  

This study aimed at highlighting the negative aspects of Israeli settlements 

on the Palestinian environment. The study was based on the analytical 

descriptive approach, and relied on the local environmental statistics 

provided by the Palestinian Central Bureau of Statistics and research 

centers, in addition to reference to several sources, references and related 

studies. The results of the study showed that the Israeli occupation of the 

Palestinian territories, through its various apparatuses and tools, violated 

several international conventions. The most dangerous of these was the 

deliberate destruction of the Palestinian environment, and the violation of 

the International Basel Convention by smuggling hazardous and solid 

waste to the Palestinian territories, which are therefore in the process of 

distorting and destroying the environment in the adjacent areas. The study 

recommended that the Israeli side should pay compensation for the 

environmental damage caused by its hazardous waste in the Palestinian 

territories. In case of non-response, the possibility of going to international 

parties or to international courts (e.g. the International Court of Justice) so 

that all cases and areas of Israeli violations in the field of the environment 

are documented and not ignored. 

Keywords : Environmental Pollution, Israeli Occupation, hazardous waste, 

Palestine.  
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 قدمة م .1

زيادة وتيرة االستيطان في األراض ي الفلسطينية  إلى    1967عمدت املخططات اإلسرائيلية منذ عام        

 بؤرة استيطانية،   121، وة مستوطن  150املحتلة، سواء من حيث أعداد املستوطنات التي وصلت إلى  

 5844كم مربع من مساحة الضفة البالغة  2604أو من حيث مساحة األرض املصادرة، والتي بلغت 

وكان    .ألف مستوطن في الضفة الغربية ومدينة القدس  671.007كم مربع، إذ يعيش اليوم ما يقارب  

كل ذلك ضمن املخططات الصهيونية التي تهدف إلى استيعاب أكبر عدد من املستوطنين في الضفة  

سياسة  ،الغربية وفرض  الفلسطينية،  الجغرافيا  وتمزيق  لتهويدها  ا  إن   تمهيدا إذ  الواقع،  األمر 

في السيا  االستيطان  املشروع  لتحقيق  فرصة  أية  على  يقض ي  الحالي،  بواقعه  الغربية  س ي  الضفة 

 الفلسطيني، املتمثل بالعودة، وتقرير املصير، وإقامة الدولة املنشودة.

السلطات اإلسرائيلية طوال سنوات االحتالل اإلمكانات الهائلة في محاولة تغيير الحقائق    سخرت 

على األرض، من خالل إقامة املستوطنات وتوسيعها، حيث يمثل النشاط االستيطاني اإلسرائيلي في 

قابل    لسطينية أخطر املمارسات اإلسرائيلية الهادفة إلى منع قيام كيان وطني فلسطيني األراض ي الف

الغربية وقطاع غزة. وتعمل مختلف األجهزة واملؤسسات واملنظمات اإلسرائيلية  للحياة في الضفة 

للتوسع  منهجي  مخطط  تنفيذ  على  منها،  رسمي  ودعم  املتعاقبة،  الحكومات  من  مباشر  بتوجيه 

ي في مختلف املناطق الفلسطينية، بحيث تتحول شبكة االستيطان وما يرافقها من تغيرات االستيطان

العربي  للصراع  منصف  حل  إلى  التوصل  إمكانية  أمام  حقيقي  عائق  إلى  وديمغرافية  طبوغرافية 

 اإلسرائيلي في شقه الفلسطيني. 

واألمن  السياس ي  الوضع  اإلسرائيلي، على  تأثير حركة االستيطان  يقتصر  تشملها  ال  التي  للمناطق  ي 

واألراض ي   الفلسطيني  املجتمع  في  القائم  البيئي  التوازن  ليشمل  يمتد  بل  االستيطان،  حركة 

ملصادره  وسلبها  أوصاله،  وتقطيع  الفلسطيني،  املجتمع  لتنمية  إعاقتها  حيث  من  الفلسطينية، 

فإضافة إلى أعمال    سطيني. الطبيعية، وتلويث بيئته، إضافة إلى كونها أداة للسيطرة على املجتمع الفل

مصادرة األراض ي، ومنع املواطنين الفلسطينيين من دخولها، وممارسة أنشطتهم املختلفة، فإن هناك  

أبرزها: تلوث الكثير من مظاهر التدمير البيئي في األراض ي الفلسطينية، بسبب عملية االستيطان،  

 .وع الحيوي، والقطاع الزراعيدمير التناملياه العادمة، والنفايات الصلبة، والهواء، وت

تلك   هي  أخطرها  لكن  وخطيرة،  كثيرة  اإلسرائيلية  املستوطنات  من  البيئية  التأثيرات  مجمل  إن 

املصانع  نفايات  دفن  كأماكن  السالح،  تهديد  وتحت  عنوة،  األراض ي  هذه  استغالل  عن  الناجمة 

العامة والقاذورات، وأماكن    أن استعمال هذه األراض ي، كمستودع للنفايات الكيميائية، إضافة إلى
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كثيرة،  مخاطر  يسبب  الفلسطينية،  واملخيمات  واملدن  القرى  من  بالقرب  الصحي،  الصرف  تجمع 

ساحات واسعة من األراض ي الزراعية، والتربة، واملياه الجوفية، نتيجة عملية رشح السوائل مل  اوتلويث

الجوفي. الخزان  إلى  النفايات  هذه  عن  لتحليل  هنا من   الناتجة  الدراسة  هذه  السياسة    تأتي  آثار 

السبل   أبرز  وبحث  جهة،  من  الخطرة،  النفايات  من  وباألخص  الفلسطينية،  البيئة  على  االستيطانية 

 الواجب اتخاذها للتصدي لهذه االنتهاكات، من جهة أخرى. 

 إشكالية الدراسة وتساؤالتها

ة، تتمثل في السةةةةةةؤال املركزي: ما مدى تأثر مناقشةةةةةةة إشةةةةةةكالية رئيسةةةةةةتحاول هذه الورقة العلمية           

كمةا تسةةةةةةةةةةةةة ى   البيئةة الفلسةةةةةةةةةةةةةطينيةة من النفةايةات الخطرة، النةاتجةة عن املسةةةةةةةةةةةةةتوطنةات اإلسةةةةةةةةةةةةةرائيليةة 

من الفرضية التالية: إن التلوث البيئي الناتج عن املستوطنات اإلسرائيلية في ملناقشة ذلك، انطالقا  

ا على وجود الشةةةةةةةةعب الفلسةةةةةةةةطيني فوق أرضةةةةةةةةه، وهذا هو أحد أسةةةةةةةةاليب   الضةةةةةةةةفة الغربية، يؤثر سةةةةةةةةلبا

 .التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ومحاولة سيطرة "إسرائيل" على األرض دون السكان

، كمةا تحةاول اإلجةابةة على تسةةةةةةةةةةةةةا الت أخرى  تعةالج الةدراسةةةةةةةةةةةةةة املسةةةةةةةةةةةةةألةة من وجهةة نظر قةانونيةة وبيئيةة

 محددة، وهي: 

تطوراتها   .1 آخر  وما  الفلسطينية   األراض ي  في  الصهيونية  االستيطانية  السياسة  نشأت  كيف 

 الحالية  

الدولي  .2 القانون  في ضوء  الفلسطينية، وضعية قانونية  األراض ي  في  هل لالستيطان اإلسرائيلي 

 والشرعية الدولية  

تأثير الس .3 البيئة  ما أوجه  ياسة االستيطانية اإلسرائيلية في األراض ي الفلسطينية املحتلة، على 

 الفلسطينية  

 كيف تعامل القانون الدولي البيئي مع الحق في البيئة، ومواجهة النفايات الخطرة   .4

إلى   .5 الخطرة  اإلسرائيلية  املستوطنات  نفايات  تهريب  مواجهة  في  الفلسطينية  السلطة  دور  ما 

 أراضيها  

 الدراسة أهمية 

تتوقف عند طبيعة السياسة االستيطانية اإلسرائيلية،    تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها  .1

، وتكشف عن اإلشكالية التي أدت إلى تأجيل موضوع االستيطان إلى  وماهيتها، وأهدافها التوسعية

الواقع، من خالل   األمر  لفرض سياسة  "إسرائيل"،  استغلته  الذي  األمر  النهائي،  الحل  مفاوضات 
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فإن   وبالنتيجة،  فلسطينية.  دولة  لقيام  فرصة  أي  ملنع  األرض،  معالم  وتغيير  االستيطاني،  التغول 

 في فلسطين، تعد في طليعة القضايا التي تستحق الدراسة والتمحيص.   قضية االستيطان الصهيوني 

ومستقبله،   .2 حاضره  في  اإلسرائيلي  الفلسطيني  بالصراع  للمهتمين  فائدة  الدراسة  هذا  مثل 
ُ
ت

كما تتيح لراسمي السياسات الفلسطينية، وصناع القرار،    وخاصة بقضايا البيئة في فلسطين.

وأثر هذه املستوطنات على  االطالع على جوهر السياسة االستيطانية اإلسرائيلية، وفهم أبعادها،  

تفاقم الصراع العربي الفلسطيني، وعلى البيئة الفلسطينية، وباألخص من نفاياتها الخطرة، ومدى  

دولية فيما يتعلق باالستيطان، ومخالفتها لقواعد القانون الدولي العام،  خروج "إسرائيل" عن املعايير ال 

 والبيئي. 

عدم توفر معلومات مسحية دقيقة عن ملوثات البيئة الناتجة عن املستوطنات اإلسرائيلية في   .3

ا، وغير محدثة،   هي معلومات عامة جدا املتوفرة،  املعلومات  إن  إذ  الفلسطينية،   وفياملناطق 

منها دراسات بحثية. لذلك، كان الهدف من دراسة األثر البيئي   وقليلر صحفية،  معظمها تقاري

لتلك املستوطنات، ال سيما األثر السلبي الكبير للنفايات الخطرة على البيئة الفلسطينية، هو  

علمية وعملية فعالة؛   التحرك، واتخاذ إجراءاتتسليط الضوء على حجم املشكلة، من أجل  

طورة هذه املستوطنات، وخاصة الصناعية منها، ولكن يجب أن تدرج  فالجميع يعلم مدى خ

تفاقم   من  بالحد  والكفيلة  السريعة،  الحلول  إليجاد  وأجنداتهم،  املسؤولين  أولويات  ضمن 

   املشكلة.

 أهداف الدراسة

الفلسةةةطينية تهدف هذه الدراسةةةة إلى تسةةةليط الضةةةوء على نشةةةأة السةةةياسةةةة االسةةةتيطانية في األراضةةة ي            

، وعرض تطورات الواقع االسةةةةةةةةةةةةتيطةةاني حت. وقتنةةا الحةةالي. كمةةا تهةةدف إلى تحليةةل ا ثةةار  1967املحتلةةة عةةام  

البيئية لهذه املسةةةةةةةتوطنات على البيئة الفلسةةةةةةةطينية، وخاصةةةةةةةة النفايات الخطرة الناتجة عنها. إضةةةةةةةافة إلى  

راضةةةةةة ي الفلسةةةةةةطينية من جهة، ومن  تبيان موقف القانون الدولي من حقيقة املسةةةةةةتوطنات املقامة على األ 

انتهةةاك حق الفلسةةةةةةةةةةةةطيني في العيش في بيئةةة نظيفةةة من جهةةة أخرى، وكةةذلةةك بحةةث أبرز السةةةةةةةةةةةةبةةل الواجةةب  

منهج للبيئة الفلسطينية من جهة ثالثة. 
ُ
 اتخاذها، لوقف هذا التدمير امل
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 لدراسةل واملفاهيمي اإلطار النظري  .2

 اض ي الفلسطينية السياسة االستيطانية اإلسرائيلية في األر   .2.1

ليس و له إدارة ذاتية،  و شةةةخصةةةا وأك ر،    20يسةةةكنه  الذي  تجمع  ال  يطلق مصةةةطلح املسةةةتوطنة على       

مشةةةةةةةةموال مع الحدود الرسةةةةةةةةمية لتجمع آخر، وتم إقرار تأسةةةةةةةةيسةةةةةةةةه رسةةةةةةةةميا من قبل سةةةةةةةةلطة االحتالل  

فيما تعرف   مسةةةةةةةةتوطنة. 150اإلسةةةةةةةةرائيلي. ويبلح عددها حسةةةةةةةةب مركز الجهاز اإلحصةةةةةةةةاء الفلسةةةةةةةةطيني  

بناء مدني أو شةةةةةةةبه عسةةةةةةةكري، لم يتم إقراره أو إنشةةةةةةةا ه من قبل السةةةةةةةلطات   بأنهاالبؤرة االسةةةةةةةتيطانية  

اإلسةةةةةةةةةةةةةرائيليةة، وغالبةا ما يتم اإلقرار به فيمةا بعةد، وذلك باختيةار توقيةت سةةةةةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةةةةةة ي منةاسةةةةةةةةةةةةةب، وبعةد 

 .83إقرارها من قبل السلطة اإلسرائيلية تصبح مستوطنة

قيمةة أسةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةيةة عليةا في األيةديولوجيةة الصةةةةةةةةةةةةةهيونيةة، ويحتةل أهميةة قصةةةةةةةةةةةةةوى في   يمثةل االسةةةةةةةةةةةةةتيطةان

اليسةةةةةةةةةةةارية أو اليمينية.  أو سةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةات مختلف التيارات الصةةةةةةةةةةةهيونية، سةةةةةةةةةةةواء الدينية أو العلمانية،  

واالسةةةةةةةتيطان في فلسةةةةةةةطين، هو سةةةةةةةياسةةةةةةةة صةةةةةةةهيونية كولونيالية مركزية ثابتة. وشةةةةةةةيئا فشةةةةةةةيئا، بلورت 

مستوطنة.   22، تم إنشاء  1889مشروعا استيطانيا كولونياليا. وفي عام   ،1881  عامالصهيونية منذ  

، توسةةعت عمليات  1889وبعد تأسةةيس املنظمة الصةةهيونية العاملية، في "مؤتمر بال " بسةةويسةةرا عام 

 47إلى  1914االسةةةةتيطان، لتشةةةةمل مناطق جديدة من فلسةةةةطين، حت. وصةةةةل عدد املسةةةةتوطنات عام 

% من أراضة ي  2.5ت مسةاحة األراضة ي التي كان يملكها اليهود حوالي أصةبح  1918مسةتوطنة. وفي عام 

فلسةةطين. ثم شةةهدت فترة االحتالل البريطاني طفرة في عدد املسةةتوطنات، حيث ارتفع عددها ليصةةل 

، كةةةةانةةةةت  1948مسةةةةةةةةةةةةةتوطنةةةةات. وهكةةةةذا، وقبةةةةل دخول الجيو  العربيةةةةة إلى فلسةةةةةةةةةةةةةطين عةةةةام    304إلى  

% من أرض فلسةةةةةةةةةةةةةطين التةةةاريخيةةةة، أي مةةا  6رة على  املنظمةةةات الصةةةةةةةةةةةةةهيونيةةةة قةةةد تمكنةةةت من السةةةةةةةةةةةةةيط

وعليه، فقد تجاهل املسةةةةةةةةةةةةةتوطنون األوائل، السةةةةةةةةةةةةةكان األصةةةةةةةةةةةةةليين،  84مليون دونم. 2مسةةةةةةةةةةةةةاحته حوالي  

واسُتخدمت الرابطة الدينية القديمة مع املكان لتسويق الحق في امللكية، وأقر صك االنتداب الحق  

لسةةةةةةةةةةةةةلةةب حق بشةةةةةةةةةةةةةر على قيةةد   اتةةاريخيةة  االةةدولي، حقةةالتةةاري،ي، وعززتةةه عصةةةةةةةةةةةةةبةةة األمم بةةالحق القةةانوني  

 
83  eport: October Foundation For Middle East Peace, Settlement R11, 2019RESOURCE. October: 

2019/#Data-11-october-report-https://fmep.org/resource/settlement 
ة واألمنية لالستيطان اإلسرائيلي في القدس  "األبعاد السياسيشاهين، أيمن عبد العزيز، والعيلة، رياض علي،    84

 . 921، ص2010، 1، العدد12سلسلة العلوم اإلنسانية، املجلد-، مجلة جامعة األزهرووضعيتها القانونية"

https://fmep.org/resource/settlement-report-october-11-2019/#Data
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وبةةةالتةةةالي، تعتبر هةةةذه املرحلةةةة بةةةأنهةةةا    85الحيةةةاة، ويمنح املوتل القةةةدامل والبعيةةةدين أفضةةةةةةةةةةةةةليةةةة الحقوق.

علن في نهاي
ُ
عن قيام دولة "إسةةةةةةةةةرائيل" على تها  مرحلة االسةةةةةةةةةتيطان الفعلي لليهود في فلسةةةةةةةةةطين، حيث أ

 % من مساحة فلسطين التاريخية.77

، والتي أدت إلى احتالل ما تبقل 1967أما الحلقة الثانية من السيطرة على األرض، فقد بدأت بحرب 

ألف مواطن    200ين التاريخية )الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس(، وطرد أك ر من  من أرض فلسط

 فلسطيني من سكانها.  

 86اتسمت بتطورات ومتغيرات جديدة. و لقد كانت هذه الحرب الحلقة الثانية من التطهير العرقي،  

لسطينية التي  على األراض ي الف 1967فقد استولت "إسرائيل" بعد الحرب العدوانية التي شنتها عام 

األردن ومصر، كما وضعت يدها بموجب قانون أمالك الغائبين    ؛كانت تحت إدارة الدولتين العربيتين

كما   احتاللها.  عند  فلسطين  خارج  كانوا  الذين  الفلسطينيين  باملواطنين  الخاصة  األمالك  على 

صدرت العديد من األوامر العسكرية ملصادرة أراٍض أخرى، بحجة أنها مناطق
ُ
عسكرية مغلقة،    وأ

  87وحظرت على أصحابها دخولها. 

، لم يكن 1967إن النشةةةاط االسةةةتيطاني الذي أعقب احتالل ما تبقل من األراضةةة ي الفلسةةةطينية عام 

ل انطالقة لتحقيق مشةةةروع "إسةةةرائيل" املتجددة الكبرى، من البحر األبيض  
ا
األول من نوعه، بل شةةةك

ا، إلى نهر األردن شةةةةةةةةةةرقا،   ، عالمة تأكيد على 1967فكان احتالل الضةةةةةةةةةةفة الغربية عام املتوسةةةةةةةةةةط غربا

ولهذا جاء املشةةةروع االسةةةتيطاني اإلسةةةرائيلي  88رفض "إسةةةرائيل" وجود أي دولة عربية بينها وبين النهر،

ته الجديدة، ليسةةةةةيطر على مسةةةةةاحات شةةةةةاسةةةةةعة من أراضةةةةة ي الضةةةةةفة الغربية منذ االحتالل وحت.  
ا
بحل

 ة املستوطنات عليها. اليوم، وليمهد هذه األراض ي إلقام

 
شلومو،    85 اليهودي"ساند،  الشعب  اإلسرائيلية"اختراع  للدراسات  الفلسطيني  املركز  هللا،  -،  رام  ، 2010مدار، 

 . 239ص
86  " مهند،  الحميد،  واملقاومةعبد  القوة  عوامل  آخر:  وتفكيك  شعب  والخضوع"، -اختراع  املركز   والضعف 

 .55، ص2015مسارات، رام هللا،  -الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية
عرب، دمشق،  "، اتحاد الكتاب الاالستيطان اليهودي في فلسطين من االستعمار إلى اإلمبرياليةحسين، غازي، "  87

 .27، ص2003
،   https://www.aljazeera.net/encyclopedia،  النكسة إسرائيل تهزم العرب في ستة أيامموسوعة الجزيرة،    88

   2020- 4-5استرجعت بتاريخ 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2016/6/5/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
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  :
ا

 1967بعد عام مراحل االستيطان اإلسرائيلي أوال

، واملتمثةل  1948مقةدمةة لتنفيةذ البرنةامج اإلسةةةةةةةةةةةةةرائيلي الةذي بةدأ قبةل عةام    1967كةانةت حرب عةام         

طرد الفلسطينيين عبر مصادرة األراض ي وبناء املستوطنات عليها، واإلحالل  بةةةةةةةةةةةةهدفين أساسين، هما:  

لي؛ عبر إسةةةةةةةةةةةةكان اإلسةةةةةةةةةةةةرائيليين في هذه املسةةةةةةةةةةةةتوطنات، وخلق تفوق ديمغرافي  هودي، يؤثر اإلسةةةةةةةةةةةةرائي

فبعد أن كان الفلسةطينيون    .بشةكل مباشةر وغير مباشةر، على الوجود الفلسةطيني الحالي واملسةتقبلي

عام   "إسةةةةةرائيل"وذلك باحتالل   % فقط،12% من مسةةةةةاحة فلسةةةةةطين، أصةةةةةبحوا يملكون  97يملكون  

 من مسةةةةةةةةاحة فلسةةةةةةةةطين، وسةةةةةةةةيطرتها على    20700ما مسةةةةةةةةاحته    1948
ا
 مربعا

ا
    3458كيلو مترا

ا
كيلومترا

 من أراضةةةة ي الضةةةةفة البالغة  
ا
 مصةةةةنفة كمنطقة "ج" وفق اتفاقية أوسةةةةلو،   5664مربعا

ا
 مربعا

ا
كيلومترا

 م  3332  ون ن يمتلكو أي تخضةةةةةةةع لسةةةةةةةيطرة إسةةةةةةةرائيلية كاملة، وبهذا أصةةةةةةةبح الفلسةةةةةةةطيني
ا
 كيلومترا

ا
ربعا

 في غزة(، من مسةةةةةةةةاحة فلسةةةةةةةةطين التاريخية البالغة  365كيلومترا في الضةةةةةةةةفة و  2967فقط )
ا
كيلومترا

 1967بدأ اسةةةتكمال هذه السةةةياسةةةة مباشةةةرة بعد أن وضةةةعت حرب قد ألف كيلومتر مربع. و  27نحو 

 89أوزارها.

االستيطاني في األراض ي    في ضوء هذه الر ية، وبناءا على املبررات اإلسرائيلية لالستيطان، مرا النشاط

، بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأربع فترات متمايزة، حيث يبدو التمايز في كثافة مصةةةةةةادرة  1967الفلسةةةةةةطينية التي احتلت عام 

 األراض ي، وفي التوجهات االستراتيجية لالستيطان، وهي كالتالي:

حيث سيطرت فيها حكومات حزب العمل التي تبنت خطة الوزير    (،1977-1967املرحلة األولى بين )   -

"آلون"، والتي تقض ي بإقامة استيطان استراتيجي وسياس ي على امتداد األغوار، والسفوح الشرقية  

ملرتفعات الضفة الغربية، وتحاول تجنب املناطق املأهولة وفقا لسياسة "أكبر مساحة من األرض 

ا، يالحظ أن املستوطنات التي ُبنيت في الضفة الغربية في90وأقل عدد من السكان"  هذه الفترة   .   عمليا

، كان هناك نحو  1977كانت األكبر من حيث املساحة وعدد السكان. ومع انتهاء هذه املرحلة عام  

 
صادف  الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، رام هللا، عشية الذكرى السنوية الرابعة واألربعين ليوم األرض الذي ي  89

  # http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3699باألرقام واإلحصائيات،  2020/ 30/03يوم 
االستيطان اإلسرائيلي وأثره " من كتاب "،" االستراتيجية االستيطانية في البرنامج اإلسرائيليالتفكجي، خليل   90

الفلسطيني  الشعب  مستقبل  األوسط، على  الشرق  دراسات  مركز  الدويك"،  موس .  مخادمة،  ذياب  تحرير   ،

 . 75-70، ص2006أذار/مارس

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3699
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مستوطنة زراعية،   28مستوطن في الضفة الغربية )باستثناء القدس الشرقية(، يعيشون في    6000

  91حول القدس وفي وادي األردن. 

ة التي تميزت بصعود حزب "الليكود" إلى الحكم.  وقد  وهي الفتر (،  1993-1977الثانية بين )   املرحلة   -

عدل "أرئيل شارون"، وزير الزراعة، ورئيس لجنة االستيطان في حكومات الليكود في حينه، على خطة 

"آلون"، إذ قامت "خطة شارون" االستيطانية في الضفة الغربية، على ركيزتين أساسيتين مهمتين، 

ب من  بناء مستوطنات قريبة  الفلسطينية  األولى  التجمعات  بين  ا  متواصلة جغرافيا البعض،  عضها 

التالل  على  االستيطان  تكثيف  والثانية  العالية،  السكانية  الكثافة  خطة  92ذات  ميز  ما  أك ر  إن   .

ا من ِقبل الحكومة والكنيست اإلسرائيلي في نهاية   ، 1977"شارون"، التي تمت املصادقة عليها رسميا

االستيطان من االستيطان الزراعي إلى االستيطان املدني. وقد وصل عدد املستوطنين في هو تحول  

مستوطن،   111.600الضفة الغربية، خالل املرحلة الزمنية التي تم خاللها تنفيذ "خطة شارون"، إلى  

إلى    122يستوطنون   إضافة  هذا  ليصل    135مستوطنة،  السابقة،  املرحلة  من  مستوطن  ألف 

  93ألف مستوطن، في مستوطنات الضفة الغربية والقدس.  265 املجموع إلى

، وهي املرحلة التي أعقبت إعالن املبادئ، واتفاقية السالم بين  ( 2000-  1993املرحلة الثالثة بين )   -

اإلسرائيليين والفلسطينيين، وأك ر ما يميزها هو التمدد الداخلي. فعلى الرغم من أن الزيادة في عدد 

تسم.   التي  املستوطنات  باستثناء  الفترة،  هذه  خالل  تأسيسها  تم  التي  الجديدة،  املستوطنات 

استمر   القائمة،  املستوطنات  داخل  التوسع  أن  إال  سابقة،  بفترات  مقارنة  انخفض  "عشوائية"، 

 وبوتيرة أكبر، األمر الذي سمح بمضاعفة عدد املستوطنين، ومساحة األراض ي التي استولوا عليها. 

، 1996في الضةةةةةةةفة الغربية عام   ما تميزت هذه الفترة بانطالق أول البؤر االسةةةةةةةتيطانية اإلسةةةةةةةرائيليةك 

بدعم غير مباشةةر من الحكومة اإلسةةرائيلية، التي دفعت بقطعان املسةةتوطنين لالسةةتيالء على التالل  

جوار  الفلسةةةةةةةةةةطينية، لتشةةةةةةةةةةييد نواة اسةةةةةةةةةةتيطانية تهدف إلى زيادة مسةةةةةةةةةةاحة املسةةةةةةةةةةتوطنات القائمة في ال

 
مدار، –"، املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية  عنف املستوطنين وأثره على الفلسطينيينالصالح، نبيل، "  91

 . 10- 8، ص2014رام هللا.نوفمبر
، نابلس، دار الريان 1ط"  1998- م(  1967"تاريخ االستيطان اليهودي في منطقة نابلس" )غلمي، محمد عوده،     92

 162-161م(، ص2001للطباعة، )
 . 10-8الصالح، املرجع السابق، ص 93
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.  وإضةةةةةةةةةةةةةةةةافةةةةة إلى البؤر  94)املسةةةةةةةةةةةةةتوطنةةةةات األم(، أو لتكوين نواة جةةةةديةةةةدة ملسةةةةةةةةةةةةةتوطنةةةةات مزمع إقةةةةامتهةةةةا

االسةةةةتيطانية، بدأ مصةةةةطلح "الطرق االلتفافية" بالظهور مع مرحلة اتفاقيات "أوسةةةةلو"، لإلشةةةةارة إلى 

إلسةةةةةةةةرائيلية  الطرق التي أقامها اإلسةةةةةةةةرائيليون في الضةةةةةةةةفة الغربية املحتلة، بهدف ربط املسةةةةةةةةتوطنات ا

ببعضةةةةةةةةةةةةةها البعض، ومع "إسةةةةةةةةةةةةةرائيل"، ومنذ ذلك الحين، كثفت "إسةةةةةةةةةةةةةرائيل" من جهودها لزيادة عدد 

الطرق االلتفافية في األراضةةةةةةةة ي الفلسةةةةةةةةطينية املحتلة، كجزء من سةةةةةةةةياسةةةةةةةةتها لفرض حقائق على أرض  

اء دولة الواقع، والتي في النهاية سةةةةةةةةةةةتؤثر على نتائج املفاوضةةةةةةةةةةةات مع الفلسةةةةةةةةةةةطينيين، بما في ذلك إنشةةةةةةةةةةة

. وقد وصةةةةةةةل عدد املسةةةةةةةتوطنين في الضةةةةةةةفة الغربية إلى 95فلسةةةةةةةطينية متصةةةةةةةلة جغرافيا، وقابلة للحياة

ا عام   170، وإلى  1996ألف مسةةةةةةةتوطن عام   145 ، كما بدأ غالة املسةةةةةةةتوطنين بوضةةةةةةةع البؤر  1998ألفا

 96بؤرة استيطانية. 116االستيطانية على ر وس الجبال، لتصل إلى 

) املرحلة   بين  وقتنا هذا(،-2000الرابعة  من    حتى  تبعها  وما  األقص .  انتفاضة  التي شهدت  وهي 

"الجدار   بناء  فةةي  تجلى  الفلسةةطينية،  األرض  علةةل  والسةةيطرة  االسةةتيطان  مسةةار  فةةي  نوعي  تحةةول 

ف االحتةةالل  قةةوات  وبدأت  العمليات االستشهادية.   من  املستوطنات  بذريعة حماية  عام العازل"،  ي 

نجز منه حت. ا ن    408، ببنةةاء جةةدار يبلح طوله حسب املخطط  2002
ُ
%، وقد أدى إلى فصل 62كم، أ

% من مساحة الضفة الغربية، التي تشمل معظم املستوطنات، ويقتطع الجدار مساحات 10وضم  

ن  % م 40واسعة من ثماني محافظات في الضفة، وخاصة في القدس، التي يقتطع الجدار ما يفوق  

ا من األسيجة  97مساحتها  . وقد شمل جدار العزل أجهزة إلكترونية متطورة، وممرات أمنية، وجدرانا

الشائكة، وعزل آالف املواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم. و هدف الجدار في حقيقة أمره، إلى تثبيت  

"إسرائيل".  جانب  إلى  فلسطينية  دولة  إقامة  فكرة  من  أك ر  "الكانتون"،  أن   ومن  98فكرة  املالحظ 

إلى  تهدف  التي  السبعينيات،  منذ  القديمة  ا مع خطة شارون  كثيرا يتناسب  العازل،  الجدار  ترسيم 

 
94    " للدراسات واالستشارات،  الزيتونة  في  مركز  الغربية  تقرير معلومات: االستيطان اإلسرائيلي  -1993الضفة 

 . 30ص ، 2012 ،، تحرير: محسن صالح وربيع الدنان، بيروت"2011
 . 31املرجع السابق، ص 95
 . 84-82"، مرجع سبق ذكره، صاالستيطان اإلسرائيلي وأثره على مستقبل الشعب الفلسطينيالتكفجي،  96
97  " أحمد،  إلى كنتونات"األطر ،  الغربية  الضفة  تحويل  يتم  اإلسرائيلية، ،  كيف  للدراسات  الفلسطيني  املركز 

 .24، ص2014
 .54منصور، مرجع سبق ذكره، ص 98
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السيطرة على معظم أراض ي الضفة الغربية، ومنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. فكان مشروع 

 من فصول سيطرة "شارون" على القرار السياس ي والعسكري 
ا

 في "إسرائيل". الجدار العازل، فصال

نوفمبر   ثاني/  تشرين  وبحلول  أخرى،  جهة  طريق  2003من  إلى  وصلت  قد  السالم  عملية  كانت   ،

مسدود، األمر الذي جعل رئيس الحكومة اإلسرائيلية حينها "أرئيل شارون"، يبدأ الحديث عن رسم  

ة النسحاب حدود "إسرائيل" بقرار منفرد، وإعالن خطط لة "الخروج" من تلك العملية، فوضع خط 

ا سنة   . وكانت هذه هي 200599االحتالل من قطاع غزة، وتفكيك املستوطنات، واالنسحاب منها كليا

ا من بعض األراض ي الفلسطينية التي احتلتها عام   ، 1967املرة األولى التي تنسحب فيها "إسرائيل" كليا

وفي نفس الوقت، .  100مستوطن   6000مستوطنة، وأجلت منها    21فانسحبت من قطاع غزة، ودمرت  

تم نقل املستوطنين إلى املستوطنات في الضفة الغربية، وتعويض الراغبين منهم في االنتقال إلى مواقع 

أخرى. وقد رفع هذا االنسحاب من غزة، من وتيرة االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية، وتوسيع 

 ما هو قائم من املستوطنات. 

اعد الذي ميز سياسةةة االستيطان اإلسرائيلية، فقد تواصلت  ، وضمن نفس التص حت. الوقت الحالي

عمليات مصادرة األراض ي في الضفة الغربية، بوتيرة كبيرة ومتزايدة، إذ تضاعف عدد املستوطنين  

بنحو   السالم 600واملستوطنات  اتفاقية  توقيع  منذ  األعوام    .%101  في  أنه  من  الرغم  -2000فعلى 

،  بسبب ما رافق مسيرة السالم من ضغوط دولية على  102جديدة لم يتم بناء أي  مستوطنة    ،0122

 
الفكرة حتى  اسبوزيتو، ميشيل،     99 بداية  الجانب من  االرتباط اإلسرائيلي األحادي  "سنة على حرب غزة: فك 

الفلسطينية، املجلد مسرد زمني -عشية الحرب ، 81- 80العدد،  20"، ترجمة: مصطفل الحسيني، مجلة الدراسات 

 . 130، ص2009
الدين،    100 عالء  تحليلية املشهرواي،  دراسة  غزة:  قطاع  من  اإلسرائيلي  لالنسحاب  واألمنية  السياسية  "اآلثار 

اقع االنسحاب اإلسرائيلي في أيلول  "، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 2005للنواحي السياسية واألمنية لو

 .60-59، ص2013األزهر، غزة،
املستقلةوكالة    101 الفلسطينية  بنحو    سوا،- األنباء  أوسلو"،  600"تضاعف االستيطان  تموز/   12% منذ توقيع 

   https://palsawa.com/post/75096متاح على الرابط التالي: ، 2016يوليو 
عدا مستوطنة واحدة، إذ قامت سلطات االحتالل بتحويل البؤرة االستيطانية "رحاليم" إلى مستوطنة في عام    102

2013 . 

https://palsawa.com/post/75096


الشيب  هادي،  زيادة إكرام  

 

 

127 

"إسرائيل" لتجميد  االستيطان، وعدم وجود استقرار سياس ي في "إسرائيل" خالل تلك املرحلة، فقد  

لجأت سلطات االحتالل للتعويض عن ذلك بتسمين املستوطنات القائمة، سواء من حيث زيادة عدد 

صل  سكانها، أو من خالل إقامة "أحياء" جديدة ضمن حدود املستوطنات القائمة،  وإنشاء جدار الف

وتوسيعه، والبؤر االستيطانية، وإقامة املستوطنات الجديدة، وتوسيع املستوطنات القائمة، ومنح  

 التراخيص، ونشر العطاءات املتعلقة بذلك. 

لعام    الفلسطيني  املركزي  اإلحصاء  جهاز  إلحصائيات  ا  عدد 2019وفقا أن  إلى  التقديرات  تشير   ،

عا نهاية  الغربية حت.  الضفة  في  بلح  2018م  املستوطنات  منها    150،  في   26مستوطنة،  مستوطنة 

( القدس  و  16محافظة  الشرقية،  القدس  الغربية(  10في  القدس  ال 103في  األعداد  هذه  أن  ا  علما  .

مدار،  -تشمل البؤر االستيطانية، فحسب تقرير صادر عن املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية

موافقة   دون  أقيمت  التي  املستوطنات  عدد  استيطانية،  بلح  ا  بؤرا وتسم.  مباشرة،   97رسمية 

    104.% منها تم تبييضها، أو تحت التبييض القانوني33مستوطنة، 

 

 2018105(: عدد املستوطنات في الضفة الغربية حسب املحافظة، 1شكل رقم ) 

 
الفلسطيني،    103 لإلحصاء  املركزي  فلسطين  "الجهاز  في  اإلسرائيلية  السنوي،  -املستعمرات  اإلحصائي  التقرير 

األراض ي، 2019 ومصادرة  االستعمار  بيانات  قاعدة  رام  2019"،  فلسطين.  ،  هللا، 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2485.pdf ،2020-5-4، استرجعت بتاريخ. 
تقرير ورقة معلوماتية"،  -" الهدف مليون: املستوطنون واملستوطنات في الضفة الغربية والقدسبلعوم، وئام،  104

 https://www.madarcenter.org ، متاح على الرابط التالي:2017تشرين ثاني/ نوفمبر  2منشور على موقع مدار، 
الفلسطيني،    105 لإلحصاء  املركزي  فلسطين  "الجهاز  في  اإلسرائيلية  السنوي"،  -املستعمرات  اإلحصائي  التقرير 

 .49، مرجع سبق ذكره، 2019

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2485.pdf
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من مستوطنة واحدة في عام   2018-1967تطور عدد املستوطنات في الضفة الغربية خالل السنوات  

فيما بلح عدد املستوطنين في الضفة الغربية حت. نهاية عام   .2018مستوطنة عام    150، إلى  1967

ا، منهم  670,007، 2018 ا في محافظة القدس.   311,462مستوطنا  مستوطنا
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 -1986والسنة منذ عام  (: عدد املستوطنات في الضفة الغربية حسب املحافظة2شكل رقم ) 

2018106 

ة اإلسةةرائيلية تشةةريع االسةةتيطان، وإعطاءه مسةةوغات قانونية، تسةةاهم في تعزيز بقاء تحاول الحكومةة

الكتل االسةةتيطانية واملستوطنات الكبرى تحت السيادة اإلسةةرائيلية. فقد شةةرعت الحكومة في سةةن 

الت  "قانون  بة  يعرف  ما  القوانين  أبرز هذه  ولعل  القائمة،  املسةةتوطنات  تحمي  الذي  قوانين  سةةوية"، 

ا، أو تبييض    هدف إلى تسةةوية وضع االستيطان، وتعزيزه، وتطويره من خالل تشةةريع وجوده قانونيا

القانون   بموجب  سيتم  اإلسرائيلية،  ا ن"  "السالم  كتلة  عن  صدر  تقرير  وحسب  االسةةتيطان.  

لة   للفلسطينيين،  وحدة استيطانية قائمة على أراض بملكية خاصة    4000الجديد، منح تراخيص 

وشرعنة    800وشرعنة   املحتلة،  الفلسطينية  األراض ي  في  مقامة  استيطانية  مستوطنة،   72بؤرة 

املسةةتوطنات   8ومصادرة   على  باإلبقاء  القانون  ويسةةمح  الفلسطينيين.  املواطنين  من  دونم  آالف 

 
  . 2018- 1989عدد املستوطنين في الضفة الغربية حسب املنطقة والسنة منذ عام    جهاز اإلحصاء الفلسطيني،  106

2018.html-.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Occupation/SETT4Ahttp://www.pcbs 
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الضفة الغربية 2018-1986عدد المستعمرين في المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية حسب المنطقة، 

.. .. (J1منطقة )القدس 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Occupation/SETT4A-2018.html
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حكومية، أراض ي  يسةةم.  ما  على  وليس  فلسةةطينية خاصة،  أراض  على  أصحابها  وتعوي    املقامة  ض 

ا.    107ماليا

كما أن تشجيع سلطات االحتالل لالستيطان، وتوسيعه، لم يقتصر على صعيد شرعنته فحسب،  

بل وعلى صعيد تخصيص نسب عالية من املوازنة الحكومية، لدعم املستوطنين، وتحفيزهم على 

قانون   أن  بحث جديد  فقد كشف  الفلسطينية.   األراض ي  في  الجديدة االستيطان  العامة  املوازنة 

للسنتين   "إسرائيل"  األراض ي  2018و  2017لدولة  في  اليهود  للمستوطنين  ا  واضحا ا  بندا يتضمن   ،

الفلسطينية، ويشمل امتيازات وهبات مالية، ضريبية وغيرها، تزيد بنسبة أكبر عما يحصل عليه  

في اليهودي  املستوطن  تعادل حصة  بحيث  نفسها،  "إسرائيل"  داخل  من    السكان  الغربية  الضفة 

املناطق   من  أي  في  اإلسرائيلي  املواطن  حصة  أضعاف  خمسة  للدولة،  الجديدة  العامة  املوازنة 

 108السكنية املختلفة في داخل "إسرائيل"، وضمن ما يسم. "الخط األخضر". 

املستوطنات  بشأن  وبرامجهم  وتصوراتهم  "إسرائيل"،  في  القرار  صان ي  مواقف  فإن  هكذا، 

وثمةواالستيطان   واحد،  باتجاه  جميعها  تصب  الفلسطينية،  األراض ي  جميع   إجماع  في  قبل  من 

ا   موردا تشكل  اإلسرائيلية،  املستوطنات  أن  على  توجهاتها،  مختلف  على  اإلسرائيلية  الحكومات 

اإلسرائيلية،   والتصورات  املشاريع  جميع  تقض ي  كما  وتوسيعه.  وجوده  استمرار  يجب  ا  استراتيجيا

النهائية  باإلبقاء على الكت ا، مما يعني أن االعتراف الفلسطيني باملكانة  ا أو كليا ل االستيطانية، جزئيا

ا ضمن املصطلحات واملفاهيم التاريخية، ويصبح غير الشرعي  ا باهرا لهذه املستوطنات، يعتبر إنجازا

ا، وتتحقق النبوءة الخالصية بأرض "إسرائيل"، املدعومة من قبل الصهاينة العلمانيين  .شرعيا

ا:   موقف القانون الدولي والشرعية الدولية من االستيطان اإلسرائيلي  ثانيا

 
، متاح على 2012كانون أول/ ديسمبر    6،  قانون التسوية يمهد لضم املستوطنات إلسرائيل"، "48موقع عرب  107

  https://www.arab48.comالرابط التالي: 
ميزانية إسرائيل الجديدة: حصة املستوطن في الضفة خمسة أضعاف حصة املواطن داخل سالمة، سليم، "  108

األخضر! ديسمبر  26"،  "الخط  أول/  التالي:2016كانون  الرابط  على  متاح  مدار،  موقع  على  منشور  تقرير   ، 

https://www.madarcenter.org  

https://www.arab48.com/
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عام          املحتلة  املناطق  في  االستيطان  موضوع  املناطق  ب،  1967يرتبط  سكان  وحقوق  االحتالل 

القانون  وفيما يتعلق بقواعد    املحتلة، وكذلك املوقف من اإلجراءات اإلسرائيلية في األراض ي املحتلة.

الدولي بشأن االحتالل العسكري، فإن هذه القواعد ال تخول دولة االحتالل، إال سلطات محدودة، 

( 43في املادة )  1907من أجل تمكينها من إدارة اإلقليم الخاضع لها. فقد أجازت اتفاقية الهاي لسنة  

واألمن   العام  النظام  لتأمين  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  االحتالل،  وفي لسلطات  بأسرع وقت ممكن، 

(، من االستيالء على املمتلكات العامة والخاصة في 55( و )46املقابل، منعت تلك االتفاقية في املواد )

أو  االنتفاع  لقواعد  ا  طبقا وإدارتها  وأموالهم،  األشخاص  حقوق  بحماية  وطالبتها  املحتل،  اإلقليم 

ا، بطالن أي إجراءات تشريعية أو إدارية،  االستخدام، وليس امللكية أو السيادة. وهذا يعني ضمنيا 

تقوم بها سلطات االحتالل لتغيير األمر الواقع في اإلقليم املحتل، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال، على 

 الوضع في األراض ي الفلسطينية. 

تعتبر إقامة املستوطنات في القانون الدولي بفروعه، إضافة إلى نقل سكان الدول املحتلة إلى اإلقليم  

( 49. فقد نصت املادة )1949املحتل، متناقضة مع اتفاقية جنيف الرابعة حول قوانين الحرب لعام  

من االتفاقية الرابعة، على حظر النقل اإلجباري لألفراد والجماعات من األراض ي املحتلة، وكذلك  

ا يعني حماية  وهو م  ، حظر نقل قوات االحتالل لجماعات من سكانها املدنيين إلى األراض ي التي تحتلها

اتفاقية الهاي   الراهنة لسكان األراض ي الخاضعة لالحتالل. كما أكدت ذلك  الديموغرافية  الحالة 

: عدم مصادرة أي قطعة أرض عامة أو خاصة مصادرة دائمة،  1907لعام  
ا

، التي نصت على ما يلي: أوال

ا: عدم إقامة أي مستوطنة عل ى أي أرض عامة أو حيث يمكن استخدامها فقط لفترة مؤقتة. ثانيا

ا: إذا ما استخدمت األراض ي الخاصة، فإن ملكيتها تبقل باسم أصحابها،  
ا
خاصة بصورة دائمة، ثالث

فإن   العامة،  األراض ي  استخدمت  ما  إذا  ا:  رابعا استخدامها،  فترة  خالل  أجرة  بدل  لهم  وُيدفع 

املواقع   إن  ا:  معاملها. خامسا تتغير  أال  ا، وبشرط  يكون مؤقتا تقام على استخدامها  املشروعة، والتي 

 109األراض ي املحتلة، هي تلك التي يحتاجها الجيش املحتل بصورة ضرورية ألمنه. 

 
- 13، ص1987، مصر  89العدد    ،اسة الدوليةمجلة السياالستيطان في العالقات الدولية"،  عريقات، صائب، "    109

14 . 
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ا، فقامت بمصادرة 49املادة )تضمنت   ( من اتفاقية جنيف بأن "إسرائيل" مارست ما يناقضها تماما

املئات من املستوطنات على األراض  العامة والخاصة بشكل دائم، وأقامت  ي الفلسطينية  األراض ي 

، ولم تعترف بوجود أصحاب لهذه األراض ي، وإنما أقامت املستوطنات بالقوة، 1967التي احتلتها عام  

الشعب   بها  التي يقوم  الشعبية  املقاومة  لها، ومثال ذلك،  رغم تصدي أصحاب األراض ي األصليين 

ا في قرى بلعين ونعلين، كما قامت "إسرائيل" بتغيير معال م املناطق واألراض ي التي  الفلسطيني حاليا

  110صادرتها، وأقامت عليها مستوطناتها، وكل ذلك يتم بذرائع ومبررات أمنية. 

االستيطان سياسة  ظل  وفي  النحو   كذلك،  هذا  األراض ي  على  على  اإلسرائيلية  املمارسات  تشكل 

اال لحقوق  العاملي  اإلعالن  في  الواردة  اإلنسان،  لحقوق  ا  خطيرا ا 
ا
انتهاك لسنة  الفلسطينية،  نسان 

الدوليين لسنة  1948 تقرير املصير، وتعطي للسكان  1966، والعهدين  ؛ فهي تعطي للشعوب حق 

ا ال يجوز االنتقاص منها أو تجاوزها 
ا
( من اإلعالن العاملي 2/17. كما أن املادة )111أينما كانوا، حقوق

ا". ومع ذل ك، لم يتم احترام لحقوق اإلنسان، تنص على أنه "ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا

ممتلكات الفلسطينيين، الذين ال يزالون عرضة للطرد، وهدم املنازل، ومصادرة ممتلكاتهم إلقامة  

املستوطنات اليهودية عليها، وخاصة في سياق سياسة "إسرائيل" في الضم الزاحف لألراض ي املحتلة. 

ليه في املادة األولى من اإلعالن كما تنتهك سياسة االستيطان اإلسرائيلي، مبدأ املساواة، املنصوص ع

بقية سكان   عن  ومفصولة  لليهود،  ا  مبنية حصرا املستوطنات  كون هذه  اإلنسان،  لحقوق  العاملي 

على حد سواء ومسيحيين  مسلمين  من  الفلسطينيين  أمام  ومغلقة  املحتلة،  وبالتالي، 112األراض ي   .

ا لحقوق املواطن الفلسطيني، ألن  يمثل وجود تلك املستوطنات والبؤر االستيطانية املنتشرة، ان
ا
تهاك

إقامة مثل تلك املستوطنات، من شأنه أن يؤدي إلى حرمانهم من الحقوق اإلنسانية، بما في ذلك  

 
"األبعاد السياسية واألمنية لالستيطان اإلسرائيلي في القدس شاهين، أيمن عبد العزيز، والعيلة، رياض علي،    110

 . 933، ص 2010، 1، العدد12سلسلة العلوم اإلنسانية، املجلد-، مجلة جامعة األزهرووضعيتها القانونية"
" االستيطان اإلسرائيلي وأثره على مستقبل الشعب من كتاب  يطان وفرص السالم"،االستبركات، حسن "  111

 . 318، ص2016"، الفلسطيني 
علي،    112 والجبرة،  شادي،  األراض ي  الشديفات،  على  اإلسرائيلية  املستوطنات  من  الدولي  القانون  موقف 

 .302- 300، ص2015البيت، ، األردن، جامعة آل 4، العدد 21، مجلة املنارة، املجلد الفلسطينية
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الحق في امللكية، واملساواة، واملستوى الالئق من املعيشة، وحرية الحركة. كما أن مواصلة "إسرائيل" 

تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير مصيرهم، في   في االستحواذ على الضفة الغربية، يحول دون 

سياسة االستيطان    فقد شكلت  ؛وعليه  .دولة فلسطينية قابلة للعيش، والتعايش في املحيط الدولي

ا لكل املبادئ التي جاء بها القانون الدولي، والتي    اإلسرائيلية في األراض ي الفلسطينية املحتلة، تجاوزا

بل  العسكري،  باالحتالل  الدولي،   تتعلق  القانون  لقواعد  ا 
ا
صارخ ا 

ا
انتهاك تعتبر  السياسة،  تلك  إن 

( املادة  الرابعة، وخاصة  ما  49واتفاقية جنيف  الحرب. وهو  في أوقات  املدنيين  (، املتعلقة بحماية 

لألمم   العامة  الجمعية  قرارات  سواء  الدولية،  الشرعية  قرارات  من  العديد  عليه  التأكيد  أعادت 

ألمن الدولي. حيث يتضح من خالل متابعة قرارات كل من مجلس األمن الدولي، املتحدة، أو مجلس ا

وحت. اليوم، أن غالبية القرارات والتوصيات الصادرة   1967والجمعية العامة لألمم املتحدة، منذ  

في  اإلسرائيلي  االستيطان  إدانة سياسة  على  الدولية،  املنظمة  أعضاء  أغلبية  باتفاق  جاءت  عنها، 

امل  بإزالة األراض ي  وطالبت  الضم،  أو  لالستيطان  قانونية  صفة  بأي  اإلقرار  ورفضت  حتلة، 

 املستوطنات، وتفكيكها. 

، والذي جاء فيه: "تؤكد الجمعية  1974لعام    113(3240من أهم قرارات الجمعية العامة، القرار رقم )

ا الطابع  لتغيير  "إسرائيل"،  قبل  من  املتخذة  التدابير  جميع  أن  جديد،  من  لألقاليم  العامة  ملادي 

املحتلة، أو ألي جزء منها، أو لتغيير تكوينها السكاني، أو هيكل مؤسساتها، هي تدابير باطلة والغية.... 

وتكرر الجمعية نداءها إلى جميع الدول، واملنظمات الدولية، والوكاالت املتخصصة، داعية إياها إلى 

األقال في  تغيرات أحدثتها "إسرائيل"  بأي  االعتراف  الجمعية نفس خطاب عدم  املحتلة". وكررت  يم 

 اإلدانة واالستنكار في العديد من القرارات، على مدار األعوام الالحقة وحت. اليوم. 

: "إن  1980لعام    (  465أما أبرز قرارات مجلس األمن بهذا الخصوص، فهو القرار رقم ) ، والذي قررا

أو وضع   الطبيعية، والتكوينة املؤسساتية،  كافة اإلجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" لتغيير الصفة 

، بما فيها القدس، ليست لها شرعية  1967األراض ي الفلسطينية والعربية األخرى، املحتلة منذ عام  

أقسام من سكا توطين  في  "إسرائيل"  وأن سياسة  األراض ي،  قانونية،  هذه  في  الجدد  ومهاجر ها  نها 

ا إعاقة خطيرة أمام تحقيق سالم شامل   ل أيضا
ا
ا ملعاهدة جنيف الرابعة، ويشك

ا
ا صارخ

ا
ل انتهاك

ا
يشك

 
 دولة عن التصويت.   36دول، وامتناع  4دولة، واعتراض  89تبنت الجمعية العامة القرار بموافقة  113
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وعادل ودائم في الشرق األوسط". ويعتبر هذا القرار من أقوى القرارات التي أصدرها مجلس األمن  

األراض ي املحتلة.  ثم تبن. مجلس األمن الدولي الدولي حت. حينه، بخصوص سياسة االستيطان في  

عتِبر أقوى قرار أممي يدين  2016كانون أول/ ديسمبر    22الصادر في    114(2334القرار رقم )
ُ
، الذي ا

الفلسطينية املحتلة منذ   اللحظة، والذي أكد في   36االستيطان اإلسرائيلي في األراض ي  عاما وحت. 

االست  األنشطة  جميع  أن  على  القدس ديباجته  فيها  بما  املحتلة،  األراض ي  في  اإلسرائيلية  يطانية 

الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق السالم على أساس 

حلا   جدوى  للخطر  ُيعرض  إنما  اإلسرائيلية،  االستيطانية  األنشطة  استمرار  وأن  الدولتين،  حل 

ن على أساس حدود   إلى تغيير التكوين  . و 1967الدولتيا الرامية  القرار جميع التدابير األخرى،  أدان 

، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل بناء 1967الديموغرافي لألراض ي الفلسطينية املحتلة منذ عام  

املستوطنات اإلسرائيلية، وتوسيعها، ومصادرة األرض، وضمها باألمر الواقع، وهدم املنازل، والنقل  

ن الفلسطينيين، كأساس النتهاك القانون اإلنساني الدولي، والقرارات ذات الصلة. القسري للمدنيي

األنشةةطة  كل  بتجميد  "إسةةرائيل"  ا  ومطالبا املنطقة،  في  السةةالم  إلحالل  الدولتين  حل  على  ا  مؤكدا

  االستيطانية، بما في ذلك النمو الطبي ي، وتفكيك جميع البؤر االستيطانية التي أقيمت منذ آذار/ 

. كما طلب القرار من األمين العام لألمم املتحدة، أن يقدم إلى املجلس كل ثالثة أشهر،  2001مارس  

ا عن تنفيذ أحكام هذا القرار.   تقريرا

 

 االستيطان اإلسرائيلي والبيئة الفلسطينية  .2.2

: اإلطار القانوني  
ا
 أوال

 القانون الدولي البيئي  .1

واملعاهدات          االتفاقيات  من  العديد  وضع  إلى  املاض ي،  القرن  أوائل  منذ  العالم  اتجه 

والبروتوكوالت، بهدف حشد الجهود الدولية ملعالجة القضايا ذات العالقة بالبيئة ومواردها. فهنالك  

التقليدي منذ عام    52أك ر من   الدولي  القانون  في ظل  التلوث،  بمنع   1950اتفاقية دولية خاصة 

 
 تقدمت بالقرار ملجلس األمن أربع دول غير عربية، هي: السنغال، وماليزيا، وفنزويال، ونيوزلندا.  114
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عام  وح املستوى  1990،115ت.  على  سواء  واالتفاقيات،  املعاهدات  لهذه  األساس ي  الهدف  ويتمثل 

لحياة  ومالئمة  نظيفة،  عليها  واملحافظة  البيئة،  حماية  في  الدولي،  أو  اإلقليمي،  أو  الثنائي، 

، حيث يتوجب على الدول التي تصادق على هذه االتفاقيات، أو بعضها، أن تلتزم باتخاذ 116اإلنسان 

على املستوى   لتدابير التشريعية، والتنظيمية، واإلدارية، لتنفيذ بنود تلك االتفاقيات، وتطبيقهاا

 الوطني. 

لقد أكدت معظم دول العالم، على حق اإلنسان في حةصوله على بيئة سليمة وآمنة، ومن أمثلة ذلك،  

ماية البيئة والحفاظ  بعض البنود الواردة في عدد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية، الخاصة بح

، وكان أهم ما جاء فيه: "إن  1972عليها، كميثاق ستوكهولم لحماية حقوق اإلنسان والبيئة لعام  

لإلنسان حقا أساسيا في الحرية واملساواة، والحصول على بيئة حياتية مالئمة، وبيئة نوعية تسمح  

، الذي نص على 1973بيئة لعام  وكذلك امليثاق العاملي حول ال  ."له بالعيش بكرامة ورفاهية وصحة

ما يلي: لإلنسان الحق في الوصول إلى املعلومات، والحق في املشاركة في الحوار الدائر حول البيئة،  

   ."واتخاذ القرارات املالئمة حولها

  فيما يلي النصوص التالية من بعةض االتفاقيات الدولية:

(، التي تنص في الفقرة السابعة، على أن السكان  169رقم )(ILO)اتفاقية منظمة العمل الدولية   -

على   تؤثر  والتةي  التنمية،  بعملية  الخاصة  أولوياتهم  تقرير  في  الحق  ينةالون  سةوف  األصليين، 

غلونها  طبيعةةة حيةاتهم، ومعتقةداتهم، واملؤسةسات والطقوس الدينية والروحيةة، واألرض التةي يةش

أو يستخدمونها، وتجربة إمكانية تنظيمهم؛ مةن أجةل تطةوير أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية  

التي   املنةاطق  في  عليها  والحفاظ  البيئة،  لحماية  مقاييس  الحكومات  تةضع  وسوف  والثقافية، 

 يقطنونها. 

 
(، جامعة محمد خيضر 12"، مجلة املفكر، العدد )البيئةالتعاون الدولي في مجال حماية  عبد الجليل، مفتاح، "  115

 .  258، ص2015بسكرة، الجزائر، آذار/ مارس 
،  1923من أهم هذه االتفاقيات، االتفاقيات املتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات، املوقعة في لندن عام    116

، ومعاهدة حظر تجارة األسلحة النووية، املوقعة  1954واالتفاقية الدولية ملنع تلوث البحار، املعتمدة في لندن عام  

. هذا إلى جانب االتفاقية املتعلقة باألراض ي الرطبة ذات األهمية الدولية املعدة كموئل لطيور 1963في موسكو عام  

ا في التسعينيات من القرن املاض ي وضع أهم االتفاقيات الدولية في مجال 1971املاء، املعتمدة عام   . وقد تم مؤخرا

عام   جانيرو  ريودي  في  اعتمدت  التي  البيولوجي،  التنوع  اتفاقية  وهما  ملكافحة  1992البيئة،  الدولية  واالتفاقية   ،

 .1994التصحر عام 
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مركز االهتمام    (، على "إن اإلنسان هو4( و )1، الذي ينص في البندين )1992إعالن ريو لعام   -

مةع   بالتوافق  وذلك  ومنتجة،  صحية  حياة  على  الحصول  في  الحةق  وله  املستدامة،  للتنمية 

الجزء   تكون  سوف  والتي  البيئة،  وحماية  املستدامة،  التنمية  تحقيق  أجل  من  الطبيعة. 

 .الجوهري لعمليةة التطةوير، وال يمكن أن تعتبر بمعزل عنها"

لعام   - بكين  ي1983إعالن  الذي   ،( الفقرة  في  االقتصادي، والتقدم  36نص  التطور  "أن  علةل   )

وهي   املستدامة،  للتنمية  ومعززة  متداخلة،  مكونات  عن  عبارة  البيئية،  والحماية  االجتماعي، 

االجتماعي   التقدم  الناس،  لجميةع  أفةضل  نوعيةة  ذات  حياة  تحقيق  أجل  من  لجهودنا  اإلطار 

ا النساء اللواتي يعشن تحت ظروف الفقر، من    املنصف الذي يقدر تقوية الضعفاء، خصوصا

 .أجل االنتفاع من املصادر البيئية، واسةتدامتها كقاعةدة للتنميةة املستدامة"

، حول حةق األفراد في بيئة مناسبة لصحتهم  1990قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة في عام   -

ا للقرارات واإلعالنات السابق  ة.  ورفاهيتهم، والةذي جةاء تتويجا

املتحدة) - لألمم  العامة  الجمعية  لعام  225/66قرار  الدائمة    2011(  'السيادة  على  أكد  الذي 

في األرض الفلسطينية املحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب   للشعب الفلسطيني

الطبيعية"،   مواردهم  على  املحتل،  السوري  الجوالن  القابلة  في  غير  الحقوق  على  أكد  الذي 

للشعب الفلسطيني على  موارده الطبيعية، بما فيها األرض واملياه، ويعترف بحقه في    للتصرف

املطالبة بالتعويض نتيجة الستغالل موارده الطبيعية، وإتالفها، أو ضياعها، أو  استنفاذها، أو  

تعريضها للخطر بأي شكل من األشكال، بسبب التدابير غير املشروعة التي تتخذها "إسرائيل"  

القائمة باالحتالل، في  األراض ي الفلسطينية املحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من    السلطة

وفتوى   الدولي،  للقانون  انتهاكا خطيرا  تشكل  والتي  الجدار،  وتشييد  املستوطنات،  بناء  خالل 

الصلة ذات  املتحدة  األمم  وقرارات  الدولية،  العدل  "إسرائيل"،    .محكمة  القرار  طالب  كما 

ا في بالكف عن  أنواعها،  بجميع  النفايات  إلقاء  في ذلك  بما  بالبيئة،  أي  إجراءات تضر  تخاذ 

املحتلة الفلسطينية  أو    .األراض ي  باالسترداد،  املطالبة  في  فلسطين  بحق  القرار  ويعترف 

 التعويض، نتيجة الستغالل مواردها الطبيعية، أو ضياعها، أو تعريضها للخطر. 

دئه أو مقاصده الخاصة، ليرسم معالم السياسة البيئية الدولية في جاء القانون الدولي البيئي، بمبا

املحافظة على البيئة، وعلى املصادر الطبيعية للكوكب األزرق. وقد بدأت هذه املبادئ في الظهور مع 
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، ومن ثم صيغت هذه املبادئ بشكل  1972املؤتمرات الدولية، التي كان أولها مؤتمر ستوكهولم عام  

، والتي تتلخص في املبادئ  1992األرض" التي ُعقدت في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام  متكامل في "قمة  

  117التالية: 

مبدأ الحيطة والحذر، الذي يدعو إلى أخد أي إنذار  هدد البيئة بشكل خطير على محمل الجد،   -

 دون تسويف أو تأجيل، حت. يتم التثبت علميا من حقيقة الخطر، أو الضرر املحتمل. 

مبدأ تقييم األثر البيئي، الذي ُيعتمد عليه في التخطيط الواعي في استخدام املوارد الطبيعية   -

ا على حق األجيال القادمة. 
ا
 للبيئة، وإعادة تطويرها، حفاظ

مبدأ املتسبب في التلوث يتحمل التكلفة، حيث يتحمل الطرف املسبب للتلوث، تكلفة الضرر   -

 زالته. الذي تسبب به، إضافة إلى تكاليف إ

الحالية   - بالحاجات  لإليفاء  قامت  وإن  التنمية،  أن  يرى  الذي  املستدامة،  التنمية  مبدأ 

للمواطنين، إال أنها يجب أن تحافظ على حق األجيال القادمة في املصادر الطبيعية، وتحقق  

 االستخدام العادل بين الفريقين. 

ي تعزيز اإلجراءات املتخذة لضمان  مبدأ االلتزام وتعزيز القانون الدولي البيئي، ويتمثل ذلك ف -

أو أي جهود لتسوية   الدولية،  املبادئ العامة للمسؤولية  تحقيق االلتزامات القانونية، ضمن 

بعض  في  البيئي  الضرر  أن  خاصة  البيئي،  الدولي  القانون  وتقوية  تعزيز  سبيل  في  النزاعات 

 الحاالت، يتجاوز حدود الدولة الواحدة.  

الت .2 بشأن  بازل  لسنة  اتفاقية  الحدود  عبر  منها  والتخلص  الخطرة  النفايات  في نقل  حكم 

1989 

انتهت   التي قامت بعض الدول املتقدمة، بتشريع القوانين البيئية، في ثمانينيات القرن العشرين،       

وفي بعض الحاالت، تبين أن النفايات الخطرة    .معالجة النفايات الخطرة في نفقات باالرتفاع الهائل

 
 .264- 260عبد الجليل، مرجع سبق ذكره، ص 117
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للطمر دون املعالجة السليمة، ملنع إلحاق الضرر   إلى الدول النامية،  ها من الدول املتقدمة تم إرسال 

 .بموارد الطبيعة والبشر

العالم دول  للبيئة، وضعت  املتحدة  األمم  إطار مشروع  عبر   وفي  النقل  تنظيم  بشأن  بازل  اتفاقية 

 .  1992م ، وبدأ نفادها عا1989الحدود، ملختلف أنواع النفايات الخطرة عام 

عام   االتفاقية  على  "إسرائيل"  دولة  عام 1992وقعت  ديسمبر  األول/  كانون  شهر  في  واعتمدتها   ،

عام  1994 "إسرائيل"  في  املفعول  سارية  وأصبحت  فلسطين    . 1995118،  دولة  انضمت  فيما 

 119من األطراف املتعاقدة عليها. 184لتكون الطرف ، 2015لالتفاقية، بداية عام 

اتفاقية بازل حق الدول السيادي في حظر الدخول، أو التخلص من النفايات واملواد الخطرة، تقر  

وتؤكد على الحاجة إلى رقابة صارمة على حركة هذه النفايات ونقلها. وتنص هذه االتفاقية كذلك،  

نفسها،  الدولة  داخل  يكون  ما،  دولة  في  املنتجة  الخطرة،  واملواد  النفايات  من  التخلص  أن    على 

أهم ما نصت عليه االتفاقية في   ومن ،وبطريقة سليمة، وأال تشكل أي خطر على البيئة واإلنسان

 120هذا الخصوص، ما يلي: 

 . هاإلى األطراف التي حظرت استيراد  تحظر األطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات األخرى  -

الالزمة   - التدابير  النفايات  ليتخذ كل طرف  نقل  الخطرة، والنفايات األخرى عبر  ضمان خفض 

ا والفعالة لهذه النفايات، وأن يجري   الحدود إلى الحد األدنل، وبما يتفق مع اإلدارة السليمة بيئيا

 النقل بطريقة توفر الحماية للبيئة والصحة البشرية من ا ثار الضارة التي تنجم عن النقل. 

ير نفايات خطرة، أو نفايات أخرى، إلى  يتخذ كل طرف التدابير الالزمة بغية عدم السماح بتصد -

إلى   البلدان النامية، التي حظرت بموجب تشريعها كل الواردات، أو إذا كان لديه سبب يدعوه 

ا.   االعتقاد بأن النفايات قيد النظر، لن تدار بطريقة سليمة بيئيا

 .بالنفايات األخرى، فعل إجراميتعتبر األطراف أن االتجار غير املشروع بالنفايات الخطرة، أو  -

 
والتخلص منها عبر  "اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة وزارة حماية البيئة اإلسرائيلية،  قع مو 118

   http://www.sviva.gov.il/Arabic، 2013تشرين ثاني/ نوفمبر  10" الحدود
"، مقال منشور على موقع وكالة انضمام فلسطين ملعاهدة بازل املتعلقة بالنفايات الخطرةالعتيلي، شداد، "    119

ا اإلخبارية،   http://www.maannews.net، 2015شباط/ فبراير  18معا
 .1989املادة الرابعة من اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام  120

http://www.sviva.gov.il/Arabic%20px
http://www.sviva.gov.il/Arabic%20px
http://www.sviva.gov.il/Arabic%20px
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=762082
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أحكام   - لتنفيذ  املالئمة  األخرى،  والتدابير  واإلدارية،  القانونية  التدابير  باتخاذ  طرف  كل  يقوم 

 .االتفاقية وإنفاذها، بما في ذلك تدابير ملنع التصرفات املخالفة لالتفاقية، واملعاقبة عليها

من أراضيه إلى جانب غير طرف، أو  ال يسمح طرف بتصدير نفايات خطرة، أو نفايات أخرى،   -

 .باستيرادها إلى أراضيه من جانب غير طرف

 عن ذلك، على كل طرف   -
ا

أن يحظر على جميع األشخاص الخاضعين لواليته القضائية   وفضال

هؤالء   كان  إذا  إال  منها،  التخلص  أو  األخرى،  النفايات  أو  الخطرة،  النفايات  نقل  الوطنية، 

 ا لهم بالقيام بتلك األنواع من العمليات.األشخاص مخولين، أو مسموحا 

على كل طرف أن يشترط إدارة النفايات الخطرة، أو النفايات األخرى، املصدرة بطريقة سليمة   -

ا في دولة االستيراد، أو أي مكان آخر.    بيئيا

ا: اآلثار البيئية للمستوطنات اإلسرائيلية على األراض ي الفلسطينية    ثانيا

ا مدمرة طالت جميع عناصر البيئة الفلسطينيةتركت املست         فالسيطرة    ؛وطنات اإلسرائيلية آثارا

اإلسرائيلية على األراض ي الفلسطينية من خالل سياسة االستيطان ومصادرة األراض ي الزراعية التي  

تشكل مصدر رزق للعديد من املواطنين، وشق الطرق االلتفافية املؤدية إلى املستوطنات، وإقامة  

أن الحوا كما  الزراعية.  األراض ي  معظم  دمرت  الجيش،  ومعسكرات  لم   جز  اإلسرائيلي،  االحتالل 

يكتِف بإقامة هذه املستوطنات، وإنما جعل جميع األراض ي الزراعية املجاورة لها، مناطق أمنية، ال  

الذي تسبب بخسائر   الفاصل،  الجدار  ا جاء  منها.  وأخيرا الفلسطينيين االقتراب  للمواطنين  يمكن 

هذه اإلجراءات اإلسرائيلية، أدت إلى حرمان   كارثية على املستويات املختلفة. ومن الجدير بالذكر، أن 

الشعب الفلسطيني من مصادر املياه الجوفية، إضافة إلى تلويث مياه الخزان الجوفي بسبب املياه  

لقد حالت هذه اإلجراءات   الفلسطينية. العادمة، التي تتسرب من املستوطنات املقامة على األراض ي 

بالغة  سلبية  آثار  لها  وكان  وتنفيذها،  شاملة  فلسطينية  بيئية  سياسات  وضع  دون  اإلسرائيلية 

الخطورة على البيئة في فلسطين، كما ساهمت في تعريض البيئة الفلسطينية إلى ضغط واضح، ناتج  

وتلويثها الطبيعية  للمصادر  الدائم  االستنزاف  التي  وفيم  .عن  واملخاطر  املظاهر  هذه  بعض  يلي  ا 

   تتعرض لها البيئة الفلسطينية. 
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 استنزاف املياه الفلسطينية .1

ا للبند )        ( من امللحق الثالث  40فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين في املياه، فقد تم التعامل وفقا

اه واملجاري(، والذي بموجبه  لبروتوكول التعاون االقتصادي من االتفاقية املرحلية، واملعنون )املي

اعترف الطرف اإلسرائيلي بحقوق املياه الفلسطينية في الضفة الغربية، وأجل التفاهم على ذلك إلى 

مليون    118مفاوضات الوضع النهائي. وبموجب هذا البند، خصص الجانب الفلسطيني ما مجموعه  

لغربية، وكان من املفترض تمكين الجانب  متر مكعب من املصادر القائمة )الينابيع وا بار( في الضفة ا

مليون متر مكعب إلى مجموع ما يتم استخدامه، ولكن    80الفلسطيني من حفر آبار، تضيف حوالي  

حوالي   تعطي  آبار  مجموعة  سوى  آبار،  حفر  من  الفلسطينية  السلطة  تتمكن  متر    30لم  مليون 

 121مليون.  80مكعب، من أصل 

مليون متر    710اه الجوفية في أراض ي الضفة الغربية، قدرت بحوالي  وتجدر اإلشارة إلى أن كمية املي

، وهي كمية  122مليون متر مكعب مخصصة لسكان املستوطنات و"إسرائيل"   483مكعب، منها حوالي  

ا من املياه، إذا ما قورنت بالكمية املخصصة للسكان العرب، الذين يتجاوز عددهم ثالثة  كبيرة جدا

يستهلك وال  نسمة،  من  ماليين  أك ر   ،
ا

مثال الغربية  الضفة  في  السنة.  118ون  في  متر مكعب   مليون 

وتأهيلها،   ا بار  حفر  على  املفروضة  والقيود  الجوفية،  لألحواض  "إسرائيل"  الستنزاف  ونتيجة 

تقلصت كمية املياه املستخرجة من قبل الفلسطينيين خالل العشر سنوات املاضية، إلى أقل من  

مليون متر مكعب من املياه   138تفاقية أوسلو.  فالفلسطينيون استخرجوا  الكمية التي نصت عليها ا

 93، غير أن هذه الكمية انخفضت إلى أقل من  1999في األحواض الجوفية للضفة الغربية في عام  

. كما أن إقامة جدار الضم والتوسع، أدى إلى خسارة كبيرة في مياه 2009مليون متر مكعب في عام  

 
اإلطار القانوني الناظم للمياه الجوفية في القانون الدولي:  دودين، محمد موس .، وعبد الكريم، محمود شفيق، "  121

الفلسطينية" الجوفية  املياه  على  تطبيقية  جزءدراسة  واالقتصادية،  القانونية  للدراسات  املصرية  املجلة   ،2 ،

 . 654-653، ص 2016(، مصر، كانون أول/ ديسمبر 8عدد)
"سالم  122 إبراهيم،  ياسر  افيا ة،  الجغر في  )دراسة  الغربية  الضفة  في  وأثرها  اإلسرائيلية  املائية  السياسة 

 .172، ص2008رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  السياسية("
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ا، و  23سطينيين، حيث خسروا  الحوض الغربي للفل ا، تنتج    51بئرا ماليين متر مكعب من املياه    7نبعا

 123مليون في طولكرم(. 1,2مليون في قلقيلية، و 5,3)

توضح األرقام أن كمية االستهالك في األراض ي الفلسطينية، هي أقل من الحد األدنل الذي توص ي به  

ا،    100منظمة الصحة العاملية، والبالح   لتر لكل فرد في اليوم. ويبدو التوزيع غير العادل للمياه واضحا

ر الشرعية في الضفة  عند مقارنة األرقام السابقة، بما يستهلكه سكان املستوطنات اإلسرائيلية غي 

ا في اليوم، في حين يعاني الفلسطينيون    350الغربية، حيث يستهلك املستوطن اإلسرائيلي حوالي   لترا

بعض   في  الفرد  استهالك  معدل  يتجاوز  ال  حيث  حقيقية،  مياه  أزمة  من  املجاورة،  التجمعات  في 

ا في اليوم 20التجمعات،     124.لترا

تالل في األراض ي الفلسطينية، على تلويث الجزء القليل الباقي من جانب آخر، عملت مستوطنات االح

من املياه، الذي يمثل املورد املائي الوحيد لثالثة ماليين فلسطيني، في مختلف جوانب حياتهم. ومن  

أبرز امللوثات التي تتعرض لها املياه الفلسطينية، هي املياه العادمة، واملخصبات الزراعية، ومبيدات 

 اعية، إضافة إلى النفايات الخطرة بأنواعها املختلفة. ا فات الزر 

 التلوث باملياه العادمة  .2

تعمد االحتالل اإلسرائيلي اإلضرار بالبيئة الفلسطينية بشكل مباشر، وذلك عبر مستوطناته           

ي في الضفة الغربية، حيث تقوم هذه املستوطنات، بضخ ماليين األمتار املكعبة من املياه العادمة، ف

األودية واألراض ي الزراعية الفلسطينية، حيث بلغت كمية املياه العادمة التي تضخها املستوطنات 

ا، في حين أن كمية ما ينتجه املواطنون الفلسطينيون    40اإلسرائيلية، حوالي   مليون متر مكعب  سنويا

املستوطن اإلسرائيلي مليون متر مكعب، أي أن     34من املياه العادمة في الضفة الغربية، بلغت حوالي  

%  90ينتج من املياه العادمة أك ر من خمسة أضعاف ما ينتجه الفرد الفلسطيني. وعلى الرغم من أن  

%  10من مساكن املستوطنات، متصلة بشبكات صرف صحي، إال أن نسبة ما يعالج منها ال تتجاوز  

 
الفلسطيني،"  123 اإلحصاء  جهاز  السك  موقع  ازدياد  وسندان  االستيطان  مطرقة  بين  الفلسطينية  ن"  االبيئة 

خالل،   من  عليه  ، http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/environmA09.pdfمتحصل 

   2020- 5-4استرجع بتاريخ 
التطبيقية    124 األبحاث  لأريج،  –معهد  الراهن  الوضع  تقرير:  حقوق "ملخص  منطلق  من  الفلسطينية  لبيئة 

 . 8"، مرجع سبق ذكره، صاإلنسان

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/environmA09.pdf


 ..اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة عن ممارسات االحتاللبفعل النفايات الخطرة الناجمة  البيئي التلوث

        167 -116  ص ص

 

 

142 

ياه العادمة في األودية واألراض ي  من كمية املياه العادمة املنتجة، فيما يتم التخلص من باقي كمية امل

نابلس  بين  قانا  ووادي  الخليل،  مدينة  شرق  ومنطقة  النار،  وادي  مثل:  الفلسطينية،  الزراعية 

املستوطنات  أريئيل، ومجموعة  الناتجة عن مستوطنة  العادمة  املياه  تتدفق فيه  الذي  وقلقيلية، 

 .  125حولها

ا ك ا في تلوث البيئة الفلسطينية، فهي تعمل على تلوث هذا وتلعب املياه العادمة اإلسرائيلية دورا بيرا

املياه في كل من الخزان الجوفي واملياه السطحية، وذلك من خالل زيادة نسبة األمالح والنترات، مما  

يجعل املياه غير صالحة لالستخدام ا دمي، وحت. غير صالحة لالستخدام الزراعي. كما تعمل املياه  

اض ي الزراعية واملزروعات، إذ إن تركيز أمالح الصوديوم في التربة التي تتعرض العادمة على تلويث األر 

للمياه العادمة يعمل على انسداد مساماتها، وتصبح غير قابلة للزراعة، األمر الذي يؤدي في النهاية  

  إلى تصحر األراض ي الفلسطينية، إضافة إلى نشر الروائح الكر هة، وتكاثر الحشرات الضارة، وانتشار 

   .األوبئة

 تلوث الهواء .3

إلى جانب التلوث الناتج عن استخدامات وسائل النقل املحلية في املستوطنات ا هلة بالسكان،          

عمل االحتالل على زيادة معدالت هذا التلوث، عن طريق عشرات املصانع املنتشرة في مستوطناته 

ا بالصحة  بالضفة الغربية. فهذه املصانع تنقث ماليين األطنان من ال غازات السامة، التي تلحق أضرارا

العامة. كما أن الصناعات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، تشكل الخطر األكبر على تلوث الغالف  

املناطق   املنبعثة من  الدفيئة  املناخ أن تزداد غازات  يتوقع خبراء  في فلسطين عامة، حيث  الجوي 

بنسبة   عام  40املحتلة،  الناتج عن االستيطان    .  2020126%، وذلك حت.  الهواء  أبرز ملوثات  ومن 

اإلسرائيلي في األراض ي املحتلة، الغبار الناتج عن مقالع الحجارة اإلسرائيلية في الضفة الغربية، حيث  

 
125  " الفلسطيني،  اإلحصاء  جهاز  الفلسطينيون    69بعد  موقع  تضاعف  النكبة  على  واالحتالل    9عاما  مرات، 

من   أكثر  على  يسيطر  التاريخية"85اإلسرائيلي  فلسطين  أرض  من  نوفمبر    5  %  ثاني/  ،  2017تشرين 

http://www.pcbs.gov.ps    

126  " التغير املناخيكرزم، جورج،  واملوارد الطبيعية الفلسطينية على  للبيئة  "، مركز  آثار االنتهاكات اإلسرائيلية 

ا-العمل التنموي   .8، ص2009، فلسطين، معا

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=1926
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تنشر كميات هائلة من الغبار في الهواء، وتتسبب في إلحاق أضرار بمساحات واسعة من األراض ي  

ا الغبار على املحاصيل الزراعية واألشجار، األمر الذي يعمل  الزراعية، بعد أن تتساقط ذرات هذ

 على تدميرها. 

 تهديد التنوع الحيوي   .4

عادمة،          مياه  من  اإلسرائيلية،  واملصانع  املستوطنات  تحدثها  التي  التلوث  أشكال  انعكست 

ي تجريف وسرقة املياه، وتلويث الهواء، على التنوع الحيوي في فلسطين، وبشكل خطير، حيث يؤد

إزالة   بعد  الخضراء  املساحات  إزالة  إلى  االلتفافية،  الطرق  وشق  املستوطنات  إلقامة  األراض ي 

النباتات واألشجار، ومساحات واسعة من الغابات، األمر الذي يؤدي إلى دمار بيئي هائل، يتمثل في 

 انية والتنوع الحيوي. إتالف املحاصيل الزراعية، وتلوث املياه الجوفية، وإحداث أضرار بال روة الحيو 

كما أن النشاطات االحتاللية واالستيطانية، تعدا من أهم املعيقات التي تواجه القطاع الزراعي، حيث  

مليون شجرة من قبل االحتالل اإلسرائيلي، والتي تصل قيمتها    5.2تم اقتالع أو تجريف ما مجموعه  

وارد الوراثية النباتية لألراض ي الفلسطينية  لذلك، فإن امل  127مليون دوالر أمريكي.   3.55التقديرية إلى  

املحتلة، في تراجع مستمر، وقد أصبحت نادرة أك ر فأك ر، وفي بعض األحيان مهددة باالنقراض؛ 

حيث إن معدل تدهور الطبيعة في األراض ي الفلسطينية أعلى بكثير في الوقت الحاضر، وذلك مع  

يوي، ومنها: التوسع العمراني غير املخطط، والرعي ظهور التحديات الجديدة التي تواجه التنوع الح

البيئي   الحرجية غير املخططة؛ والتصحر، والجفاف، والتلوث  الغابات، واألنشطة  الجائر، وإزالة 

ا للنفايات الصلبة واملياه العادمة، إضافة إلى الوضع السياس ي   الناتج عن اإلدارة غير السليمة بيئيا

راض ي ومصادرتها، واقتالع األشجار، وبناء املستوطنات، وجدار الفصل  القائم، بما في ذلك تقسيم األ 

ا من أنواع     2.670العنصري، الذي تسبب بتجزئة موائل هذه األنواع ومواطنها، حيث إن من بين   نوعا

ا من     636النباتات التي تم  إحصا ها، والتي تنمو في الضفة الغربية وقطاع غزة، تم تسجيل   نوعا

ا من األنواع النادرة جدا.  لقد بينت نتائج الدراسة التي قام    90ة باالنقراض، منها األنواع املهدد نوعا

 
127  " الفلسطيني،  اإلحصاء  جهاز  الفلسطينيون    69بعد  موقع  تضاعف  النكبة  على  واالحتالل    9عاما  مرات، 

 "، مرجع سبق ذكره. من أرض فلسطين التاريخية %85اإلسرائيلي يسيطر على أكثر من 
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ا من النباتات، أصبحت نادرة، أو نادرة جدا، في الضفة الغربية وقطاع    370بها معهد أريج، أن   نوعا

 128.غزة في السنوات الثالثين املاضية

لم تتوقف آثار االحتالل اإلسرائيلي عند هذا الحد، بل ساهم، عن طريق مستوطناته املنتشرة في 

البيئة الفلسطينية، عن طريق النفايات الصلبة والخطرة،  الغربية وقطاع غزة، في تلويث  الضفة 

أو عن  اإلسرائيليين، سواء كانت ناتجة عن األغراض املنزلية، الناتجة عن استخدامات املستوطنين  

 الصناعات اإلسرائيلية. 

 

 ماهية النفايات الخطرة

ا          عرفت اتفاقية بازل الدولية النفايات الخطرة بأنها: املواد أو األشياء، التي ُيراد التخلص منها طبقا

لألنظمة والقوانين الوطنية، والتي تحتاج إلى طرق وأساليب خاصة للتعامل معها ومعالجتها؛ حيث  

التخل يمكن  وتأثيراتها  ال  الخطرة،  بسبب خواصها  وذلك  املنزلية،  النفايات  طرح  مواقع  في  منها  ص 

التي،   النفايات  بأنها:  العاملية  الصحة  منظمة  عرفتها  فيما  والعامة.  والسالمة  البيئة  على  السلبية 

التداول   في  خاص  تعامل  إلى  تحتاج  البيولوجية،  أو  والفيزيائية،  الكيميائية  خصائصها  بسبب 

 . 129لجة، أو عند التخلص منها لتجنب مخاطرها على الصحة، وتأثيراتها الضارة على البيئة واملعا

 130تشكل النفايات الصناعية غالبية النفايات الخطرة، وتنقسم حسب حالتها إلى األنواع التالية: 

النفايات الصناعية السائلة: تعتبر املركبات النفطية من أخطر النفايات السائلة، وهي نواتج   -

سائلة تتكون من خالل استخدام املياه في عمليات التصنيع املختلفة، أو بقايا مواد مصنعة،  

مثل الزيوت ومياه الصرف الصناعية، وتلقل في املصبات املائية، سواء األنهار، أو البحار، أو  

 املحيطات. 

 
التطبيقية    128 األبحاث  حقوق أريج،  –معهد  منطلق  من  الفلسطينية  للبيئة  الراهن  الوضع  تقرير:  "ملخص 

 .6-5" مرجع سبق ذكره، صنساناإل
(، جامعة نايف للعلووم 371مجلة األمن والحياة، العدد )النفايات الخطرة والتحدي األمني"  العنانزة، خالد، "  129

 .84-83، ص2013العربية، الرياض، 
،  2011 (، الكويت، كانون أول 144مجلة بيئتنا، العدد) النفايات الخطرة في دول الخليج العربي" جاسم، أمل، " 130

 . 19- 18ص



الشيب  هادي،  زيادة إكرام  

 

 

145 

التصنيع، وفق حلقة  - أثناء مراحل  تنتج  التي  املواد  إلى    النفايات الصناعية الصلبة: هي  تهدف 

تحويل املواد األولية إلى مواد جاهزة، وكلما زادت مراحل التحويل اتسعت الحلقة، وزادت كمية  

النفايات.  تختلف كمية تركيز هذه النفايات حسب نوعية الصناعة املعنية، ومن أهم النفايات  

 الناتجة عن الصناعة، األوحال الزيتية من عمليات إنتاج البترول.

ناعية الغازية: هي الغازات أو األبخرة الناتجة عن حلقات التصنيع، والتي تنفث  النفايات الص - -

وثاني   الكربون،  أكسيد  أول  غاز  مثل  باملصانع،  الخاصة  املداخن  الجوي من خالل  الهواء  في 

كاألتربة،   الهواء،  في  العالقة  الصلبة  والجسيمات  النيتروجينية،  واألكاسيد  الكبريت،  أكسيد 

 دن املختلفة.وبعض ذرات املعا

استخدام   - عن  الناتجة  املشعة،  النظائر  بعض  على  تحتوي  التي  املواد  هي  املشعة:  النفايات 

 الطاقة النووية.

ا، تعتبر النفايات خطرة إذا توفرت فيها الخصائص األربعة التالية:    131عموما

عنها   .1 تتولد  التي  السائلة،  املخلفات  الخاصية  هذه  تتضمن  لالشتعال:  قابلة  القابلية  أبخرة 

درجة مئوية، واملخلفات الصلبة القابلة لالحتراق أثناء النقل، والتي    60لالشتعال عند حوالي  

أو ينتج عنها   ا،  التي ترتفع درجاتها تلقائيا يمكن أن تسبب حرائق نتيجة االحتكاك، واملخلفات 

املاء، مثل )األثير اإل  يثيلي، وامليثانول،  أبخرة قابلة لالشتعال بكميات خطرة عند تالمسها مع 

 واألسيتون، والتولوين، والبنزين.الخ( 

العادة   .2 وفي  الكيميائي،  بنشاطها  تتصف  التي  املواد  الخاصية  هذه  تتضمن  للتفاعل:  القابلية 

أو   املواد غير مستقرة، ويمكن أن تتفاعل بقوة مع املاء لتشكل مخاليط متفجرة،  تكون هذه 

ا على البيئة  يمكن أن تنتج غازات، وأبخرة، ورغوة خط رة أو سامة بكميات كافية، لتشكل خطرا

 والصحة العامة، مثل كربيد الكالسيوم وأمالح السيانيد عند اختالطها مع األحماض. 

بأضرار جسيمة    .3 والتسبب  الحديد،  تآكل  على  بقدرتها  تعرف  املواد  وهذه  التآكل:  في  التسبب 

ب صفاتها الحامضية أو القاعدية  لألنسجة الحية، عن طريق التفاعل الكيميائي، وذلك بسب

الشديدة، ومن أمثلة هذه املواد، مخلفات القواعد مثل الصودا الكاوية، ومخلفات األحماض،  

 مثل حامض الكبريتيك، وحامض النيتريك، وحامض الهيدروكلوريك.

 
 .84-83العنانزة، مرجع سبق ذكره، ص 131
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ا على الكائنات الحية، عن طريق الت  .4 عرض  التسميم: واملادة السامة هي أي مادة تنتج تأثيراا ضارا

 املباشر والطبي ي، أو عن طريق االبتالع أو االستنشاق.  

 

 منهجية الدراسة  .3

على املنهج التاري،ي، لإلجابة على مشةةةةةةةةةكلة الدراسةةةةةةةةةة وتسةةةةةةةةةا التها وتحقيق  ه الدراسةةةةةةةةةة  هذ  اعتمدت       

من خالل عرض التطور التةةاري،ي الةةذي مرت بةةه السةةةةةةةةةةةةةيةةاسةةةةةةةةةةةةةةةة االسةةةةةةةةةةةةةتيطةةانيةةة في األراضةةةةةةةةةةةةة ي    ،أهةةدافهةةا

كما استخدم الباحثان املنهج الوصفي والتحليلي للمعلومات التي تم جمعها، وللحقائق  الفلسطينية،  

التةةاريخيةةة والقةةانونيةةة والبيئيةةة، املتعلقةةة بجميع جوانةةب خطر االسةةةةةةةةةةةةةتيطةةان اإلسةةةةةةةةةةةةةرائيلي في األراضةةةةةةةةةةةةة ي  

الفلسةةةةةةةةةةةةةطينيةةةةةة املحتلةةةةةة، على البيئةةةةةة الفلسةةةةةةةةةةةةةطينيةةةةةة، من النفةةةةةايةةةةةات الخطرة.  كمةةةةةا تم االعتمةةةةةاد على  

ءات البيئية املحلية، التي يوفرها الجهاز املركزي لإلحصةةةةةةةةةةةةاء الفلسةةةةةةةةةةةةطيني، واملراكز البحثية،  اإلحصةةةةةةةةةةةةا

 .إضافة إلى بعض املصادر واملراجع والدراسات ذات العالقة

 

 نتائج الدراسة  .4

 تلوث البيئة الفلسطينية من النفايات الخطرة اإلسرائيلية  .4.1

الصةةةةةةةناعية منها بنتائج كارثية ومدمرة على املواطنين  تسةةةةةةةببت املسةةةةةةةتوطنات اإلسةةةةةةةرائيلية وخاصةةةةةةةة         

الفلسةةةةةةةةةةطينيين، ليس فقط بسةةةةةةةةةةبب مصةةةةةةةةةةادرة أراضةةةةةةةةةةيهم إلقامة هذه املسةةةةةةةةةةتوطنات عليها، بل بسةةةةةةةةةةبب  

التداعيات البيئية والصةةةةةةةةحية، التي تسةةةةةةةةببها هذه املسةةةةةةةةتوطنات ومصةةةةةةةةانعها، والتي تقوم بالتخلص من  

عية، عن طريق رميها في األراضةةة ي الفلسةةةطينية املجاورة،  نفاياتها، ومن بقايا املصةةةانع واملخلفات الصةةةنا

حيث تسةةةةبب هذه الفضةةةةالت الخارجة من املسةةةةتوطنات،  تلويث البيئة بجميع عناصةةةةرها الحية،  وهي  

 اإلنسان والنبات والحيوان، وعناصرها غير الحية،  وهي املاء والهواء والتربة.

"إسةةةةةةةرائيل"عبر سةةةةةةةنوات االحتالل، وال تزال    مسةةةةةةةتوطنة صةةةةةةةناعية أقامتها  20توجد في الضةةةةةةةفة الغربية  

(، وهي تقع في جتقيم مناطق أخرى حت. يومنا هذا. هذه املناطق الصةةةةةناعية تقام في املناطق املسةةةةةماة )
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املسةتوطنات وأماكن انتشةارها  هذه   (1)يظهر الجدول  .  معظمها خارج التجمعات االسةتيطانية الكبيرة

 6719.132في األراض ي الفلسطينية املحتلة عام 

 (: املستوطنات اإلسرائيلية الصناعية في الضفة الغربية املحتلة 1جدول رقم ) 

 املحافظة التي تقع فيها  املساحة )دونم(  تاريخ   إنشائها  املستوطنة الصناعية الرقم 

 القدس  574 1999 شعار بنيامين  1

 القدس  1378 1970 عطاروت  2

 سلفيت  246 1991 قرب بيدويل 3

 جنين  858 1981 شاكيد  4

 أريحا  1370 1970 معاليه أفرايم  5

 القدس  3378 1974 ميشور أدوميم 6

 نابلس  1396 1979 ألون موريه   7

 سلفيت  1417 1981 برقان  8

 قلقيلية  219  محجرة )كسارة(  9

 نابلس  1364 1978 شيلو  10

 الخليل 1133 1977 مجدال عوز  11

 الخليل 1193 1972 كريات أربع 12

 قلقيلية  2905 1981 ألفيه ميناشيه  13

 قلقيلية  1022 1978 كارني شمرون  14

 سلفيت  707 1986 مازور اتيكا  15

 سلفيت  328 1999 بوكين  16

 سلفيت  1729  أرئيل  17

 بيت لحم  536 1975 إليعازر   18

 قلقيلية  1063 1981 عمانوئيل 19

 الخليل 562 1985 شمعة 20

  23378 املجموع

 
تموز/   17"،  املستوطنات اإلسرائيلية "ملاذا يجب مقاطعة بضائعالقدس )أريج(،    –معهد األبحاث التطبيقية    132

   /http://poica.org، 2009يوليو 

http://poica.org/2009/07/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
http://poica.org/2009/07/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
http://poica.org/2009/07/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
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 133 (: خريطة املناطق الصناعية اإلسرائيلية في الضفة الغربية3رقم)  شكل

تزايد عدد املصةةةةةةانع اإلسةةةةةةرائيلية في املسةةةةةةتوطنات اإلسةةةةةةرائيلية وذلك بعد نقلها من "إسةةةةةةرائيل" بسةةةةةةبب  

ا   160حوالي  األضرار البيئية التي تسببها هذه املصانع داخل "إسرائيل"، حيث وصل عددها إلى  مصنعا

ملختلف الصةةناعات، مثل صةةناعات األملنيوم، والجلود، والبطاريات، والبالسةةتيك، واإلسةةمنت، وعلب 

، والكحول، والخزف، والرخةةةةام،  الصةةةةةةةةةةةةةفيح لتعليةةةةب املواد الغةةةةذائيةةةةة، والصةةةةةةةةةةةةةوف الزجةةةةاجي، واملطةةةةاط

 
التطبيقية    133 األبحاث  "  –معهد  اإلسرائيليةأريج،  املستوطنات  بضائع  مقاطعة  يجب  يوليو    17".ملاذا  تموز/ 

 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2028، متاح على الرابط التالي: 2009

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2028
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يتضةةةةةةةةةةمن   134رية.واملنظفات الكيماوية، والغاز، واملبيدات الحشةةةةةةةةةةرية، والصةةةةةةةةةةناعات العسةةةةةةةةةةكرية السةةةةةةةةةة

وأضةةةةةةةةرارها البيئية  الجدول التالي بعض املصةةةةةةةةانع املسةةةةةةةةربة للمواد السةةةةةةةةامة في األراضةةةةةةةة ي الفلسةةةةةةةةطينية،  

 .135والصحية على املواطن الفلسطيني

 (: بعض املصانع املسربة للمواد الخطرة في األراض ي الفلسطينية 2جدول رقم ) 

 املحافظة  اسم املستوطنة املنتج املصنع  الضرر البيئي على السكان الفلسطينيين

 تفريح مواد قلوية تؤدي إلى التصحر.

ألومنيوم،   مصنع 

مصنع صفائح حفظ  

الغذائية،   املواد 

 ومصنع بالستيك 

 عطروت 

 رام للا 

 كفروت مصنع أفوكادو  إنبعاث رائحة كر هة ومخلفات ضارة  

 نيلي  مصنع ألومنيوم  تفريح مواد قلوية تؤدي إلى التصحر.

يستخدم مواد الكروم والزرنيخ وهذه تضر  

القريب   النفايات  دفن  موقع  في  بالتربة 

 خطرة على الصحة.
ا
 وتسبب أضرارا

 حلميش  مصنع جلود 

نفايات   دفن  موقع  في    6إنشاء  هكتارات 

 أراض ي يطا وموقع خرب بالقرب من الخليل. 

مصانع غير معروفة  

 االسم 
 سيراميكس 

 الخليل 

املستوطنة من املخلفات الصناعية  تتخلص  

ووادي   وبرقة  وقلقيلية  عرابا  من  بالقرب 

 سبسطية.

 حومش   مصنع ألومنيوم 

 نابلس

 
البيئة،    134 البيئة في األراض ي  سلطة جودة  إلى السيد مكارم ويبسون،  "تقرير حالة  الفلسطينية املحتلة، مقدم 

"، رام هللا،  (2015- 2014)  1967املقرر الخاص لحالة حقوق اإلنسان في األراض ي الفلسطينية املحتلة منذ عام  

 . 15، ص 2015
 .181سالمة، مرجع سبق ذكره، ص 135
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املصنع يستخدم الكادوميوم السام 

 
ا
والذي يسبب عند اختالطه باملاء أضرارا

 لألرض والزراعة. 

 حومش مصنع بطاريات  

 نابلس  

والغازية   السائلة  النفايات  بالسكان  تضر 

 .1987والزراعة 

للمبيدات   مصنع 

 الحشرية 

مصانع ليست  

حكومية  

 للمستوطنات 

 

 

 

 طولكرم 

ينتج الصوف الزجاجي من البوليستر وعند  

 حرق النفايات تنبعث غازات سامة.

شهاف   مصنع 

الزجاجي   للصوف 

 واألسبستوس 

وعالوة   املصنع،  من  كر هة  روائح  تنبعث 

كبيرة من الغاز  على ذلك فهو يخزن كميات  

أقيم   بيئية.   كارثة  إلى  تؤدي  أن  يمكن 

إلى   نقله  تم  ثم  نتانيا،  بالقرب من  املصنع 

 طولكرم.

لصنع   ديوكسين 

 الغاز

أكبر منطقة صناعية إسرائيلية في الضفة  

 ويتم دفن املخلفات في األراض ي الزراعية
 مصانع ألومنيوم 3

أك ر   برقان  منطقة 

ا  80من   مصنعا

 

 سلفيت 

وقد   اإلنتاج  في  سامة  مواد  يستخدم 

على   اإلسرائيلية  البيئة  سلطات  احتجت 

 الصرف الصناعي للمصنع. 

إكستال   مصانع 

الخان   لأللومنيوم  منطقة 

أكبر   ثاني  األحمر 

صناعية   منطقة 

في   إسرائيلية 

    الضفة

 

 أريحا 

نفايات   من  مجهولة ألن كميات  املنتجات 

من   وتخرج  تدخل  الصفيح  املصنع  علب 

النفايات   دفن  ويتم  مطلقة،  بسرية 

بالقرب من منطقة العيزرية التي يوجد بها 

 العديد من املصانع. 

 مصنع دوتارا
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جانب من أرض زراعية فلسطينية وخلفها جزء من مصنع جيشوري اإلسرائيلي ( 4شكل رقم ) 

 الذي يلوث البيئة 

استغلت "إسرائيل" األراض ي الفلسطينية طوال سنوات احتاللها، كمكان للتخلص من نفاياتها    لقد

الخطرة، لهذا أصبحت األراض ي الفلسطينية تتعرض بشكل مباشر ألخطار هذه النفايات، نتيجة   

املنبعثة من املصانع السامة،  للغازات  نتيجة تعرضها  أو بشكل غير مباشر،  أو دفنها فيها،   إلقائها 

اإلسرائيلية القريبة من الحدود، إذ سجلت العديد من الحوادث التي يوجد بها مواد خطرة، إما في 

املصانع، أو أثناء عملية النقل، األمر الذي يؤدي إلى حدوث عمليات تسريب لهذه املواد، مثل غاز  

الساسبلك، وحمض  واألمونيا،  الهيدروليك  والبروميد، وحمض  والديزل،  املسال،  ويمكن    الوقود 

 لهذه املواد الوصول إلى األراض ي الفلسطينية، تحت ظروف الرياح املواتية. 

في ظةلا غيةاب أرقةام فلسةةةةةةةةةةةةةطينيةة واضةةةةةةةةةةةةةحةة ومحةددة، حول عمليةات التهريةب التي تجري، كونهةا "عملية   

ر كميات نفايات املسةةةةةةةةةةةةتوطنات املقامة على  2009مفتوحة"، إال أن جهاز اإلحصةةةةةةةةةةةةاء املركزي عام  ، قدا
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ا، دون توضةةةةةةيح طبيعة هذه النفايات، إن كانت    250لضةةةةةةفة الغربية، بحوالي  أراضةةةةةة ي ا ألف طن سةةةةةةنويا

 136منزلية، أم صلبة خطرة.

، بل تعمل "إسرائيل" على 1967ال يقتصر األمر على نفايات املستوطنات املقامة على أراض ي عام  

أراض ي الضفة الغربية املحتلة. ، إلى  1948نقل الصناعات الخطرة، من داخل األراض ي املحتلة عام  

، بنقل مصنع )غشوري( إلنتاج األسمدة واملبيدات، 1981فعلى سبيل املثال، قامت "إسرائيل" عام 

 137  .، وبالتحديد من منطقة )كفار سابا(، إلى منطقة طولكرم1948من داخل أراض ي عام 

ء داخل الخط األخضةر، أو  من ناحية أخرى، يتعمد عدد كبير من أصةحاب املصةانع اإلسةرائيلية، سةوا

حت. في املسةةةةةةةةتوطنات الصةةةةةةةةناعية املنتشةةةةةةةةرة في الضةةةةةةةةفة الغربية، نقل مخلفات مصةةةةةةةةانعهم إلى أراضةةةةةةةة ي  

الضةةةفة الغربية، ليتم التخلص منها هناك، وذلك لرخص التكاليف وسةةةهولة النقل، حيث تعد عملية  

ئيلية، من دفنها داخل  نقل النفايات إلى الضةةةةةةةةةةةةفة الغربية، أرخص بكثير بالنسةةةةةةةةةةةةبة للشةةةةةةةةةةةةركات اإلسةةةةةةةةةةةةرا

. وعلى سةةةةةةةةةةةةةبيةةل املثةةال، يعتبر التخلص من النفةةايةةات السةةةةةةةةةةةةةةامةةة والخطرة، في 1948األرض املحتلةةة عةةام  

ا بالنسةةةةةةةةةةةةةبة   في اإلسةةةةةةةةةةةةةرائيلي النفايات القطري  مكب "رامات حوفيف" الواقع في صةةةةةةةةةةةةةحراء النقب، مكلفا

لةةةةةذا، فةةةةةإن التخلص من تلةةةةةك لإلسةةةةةةةةةةةةةرائيليين، إذ تبلح كلفةةةةةة دفن البرميةةةةةل الواحةةةةةد، نحو ألفي دوالر.  

ا بةةةةةالنسةةةةةةةةةةةةةبةةةةةة للصةةةةةةةةةةةةةنةةةةةاعيين    ممتةةةةةازا
ا

الضةةةةةةةةةةةةةفةةةةةة الغربيةةةةةة، يعتبر حال النفةةةةةايةةةةةات بطرق غير مشةةةةةةةةةةةةةروعةةةةةة في 

 138اإلسرائيليين.

، ملركز املعلومات اإلسةةرائيلي عن حقوق  2017كشةةف تقرير اسةةتقصةةائي نشةةر في كانون أول/ ديسةةمبر  

نع ف  "اإلنسةةةةةةةان في األراضةةةةةةة ي املحتلة ي إسةةةةةةةرائيل"، كشةةةةةةةف عن اسةةةةةةةتغالل أراٍض  "بتسةةةةةةةيلم"، بعنوان "صةةةةةةةُ

ا من جهاز معالجة النفايات املنتجة داخل   ا كبيرا فلسةطينية ملعالجة نفايات إسةرائيلية، وذكر أن جزءا

"إسةةةةرائيل"، موجود خارج حدودها السةةةةيادية. وألن "إسةةةةرائيل" وضةةةةعت تعليمات للحفاظ على البيئة،  

ا في املنةةاطق الصةةةةةةةةةةةةةنةةاعيةةة التةةابعةةة للمسةةةةةةةةةةةةة توطنةةات، بةةل وعرضةةةةةةةةةةةةةةت محفزات اقتصةةةةةةةةةةةةةةاديةة،  أقةةلا تشةةةةةةةةةةةةةةددا

كةةاالمتيةةازات الضةةةةةةةةةةةةةريبيةةة والةةدعم الحكومي، أصةةةةةةةةةةةةةبحةةت إقةةامةةة معةةامةةل معةةالجةةة النفةةايةةات في األراضةةةةةةةةةةةةة ي  

 
، مرجع  ستيطان وسندان ازدياد السكان"البيئة الفلسطينية بين مطرقة اال   تقرير جهاز اإلحصاء الفلسطيني، "  136

 سبق ذكره. 
ضرغام،"    137 املعلومات  شتية،  نظم  بواسطة  وتخطيطها  الغربية  الضفة  في  النفايات  مكبات  اقع  و تقييم 

افية   .54، ص2012، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، نابلس، (GIS)"الجغر
كانون   23"،  فايات اإلسرائيلية خطر يهدد حياة الفلسطينيينتقرير: مكبات النموقع وكالة شهاب اإلخبارية،"    138

  / http://shehab.ps ،2017ثاني/ يناير 
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املحتلةةة، أك ر منفعةةة من إقةةامتهةةا في "إسةةةةةةةةةةةةةرائيةةل"، كمةةا أن التعليمةةات البيئيةةة املوضةةةةةةةةةةةةةوعةةة وفق معةةايير  

 .وصحية، تؤثر على سكان الضفة الغربيةمخففة ومتهاونة، تزيد من احتماالت وقوع مخاطر بيئية 

منشأة ملعالجة النفايات، في "املناطق التي    15كما أشار تقرير "ُصنع في إسرائيل"، إلى أنه تم تركيز   

ألف طن    350تم التضحية بها من الضفة الغربية، من أجل تخزين، أو إعادة تدوير، جزء هام من  

ا، تتأتل من جميع قطاعات النشاط االقتصادي  من الفضالت السامة، التي تطرحها "إسرائيل " سنويا

املعادن"،  "معالجة  والتعدين  العالية،  والتكنولوجيا  والصيدلة،  الكيمياء،  غرار  على  اإلسرائيلي، 

من   الخطيرة  النفايات  باقي  وتأتي  والوقود.  واملحروقات  العسكرية،  والصناعة  الزراعة،  عن   
ا

فضال

ستوصفات، إضافة إلى الشركات، أو محالت تصليح السيارات. املستشفيات، ومراكز التمريض وامل

باملائة من إجمالي النفايات، على غرار املواد املذيبة واملشحمة.   60كما وتشكل الفضالت العضوية  

املعادن، خاصة من املراكم والبطاريات )الرصاص والليثيوم   10فيما تشكل نسبة   باملائة منها من 

زنك(. أما باقي النفايات، فتتمثل في التربة امللوثة، ومياه الصرف الصناعي، واأللومنيوم والنحاس وال

املنتجات السامة ا يبدو    .139والتعبئة وتغليف  وهكذا تمسك "إسرائيل" بالعصا من طرفيها: ظاهريا

إلى  وامللوثات  تنقل األخطار  نفسه،  الوقت  في  لكنها  النفايات،  أكبر من  كميات  بمعالجة  تقوم  أنها 

  الفلسطينية، والسكان الذين يعيشون فيها.البيئة 

في تقرير ملجلس حقوق اإلنسةةةان في األمم املتحدة، أشةةةار إلى أن "إسةةةرائيل" تنقل النفايات اإللكترونية  

من أراضةةةةةةةةةةيها، ومن املسةةةةةةةةةةتوطنات، إلى مناطق قريبة من التجمعات الفلسةةةةةةةةةةطينية في الضةةةةةةةةةةفة الغربية.  

ور  النفايات اإللكترونية غير الشةةةةةةةةةةةةةرعية، التي تشةةةةةةةةةةةةةغلها جهات  فعلى سةةةةةةةةةةةةةبيل املثال، يقع العديد من  

تةةةدوير غير شةةةةةةةةةةةةةرعيةةةة، في بلةةةدة إذنةةةا قرب ينةةةابيع امليةةةاه، ممةةةا يؤدي إلى تلويةةةث امليةةةاه، وإلى تغلغةةةل املواد  

الكيميائية السةةةةةةةةةةةةامة، واملواد السةةةةةةةةةةةةمية كالزئبق، في األرض.  كما تقع العديد من الور  على مقربة من  

 140، وهو ما  هدد التنوع البيولوجي الزراعي، ونوعية املنتجات الزراعية.األراض ي الزراعية

"، تشكل النفايات الطبية  ُصنع في البالد: استغالل أراٍض فلسطينية ملعالجة النفاياتحسب تقرير " 

ا، حيث تعمل شركة ) (، املقامة في معاليه أفرايم )املنطقة الصناعية( في ECOأك ر الفضالت خطرا

األ  املستشفيات منطقة  في  تنشأ  التي  والطبية،  البيولوجية  النفايات  إعادة  على  وأريحا،  غوار 

 
139  The Israeli information center for human rights in the occupied territories-B'TSELEM, "Made in 

Israel: Exploiting Palestinian Land for treatment of Israeli waste", Jerusalem, December 2017, p7. 
حالة حقوق اإلنسان في فلسطين واألراض ي العربية املحتلة األخرى، مجلس حقوق اإلنسان في األمم املتحدة، "    140

السوري  الجوالن  وفي  الشرقية،  القدس  فيها  بما  املحتلة،  الفلسطينية  األرض  في  اإلسرائيلية  املستوطنات 

 . 17، ص 2014تقرير األمين العام في الدورة الخامسة والعشرين، شباط/ فبراير ملحتل"،ا
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ا لإلحصاءات املنشورة، فإن املصنع يعالج حوالي  واملختبرات الطبية في جميع أنحاء "إسرائيل". ووفقا

ُمعدية،    3300 النفايات  وهذه  عام،  كل  والطبية  البيولوجية  والنفايات  املعدية،  املواد  من  طن 

تشمل املرافق الطبية والنفايات امللوثة بالدم، وسوائل الجسم األخرى امللوثة )مثل عينات املختبر  و 

أو من   املستبعدة(، واملواد املختبرية املعدية )مثل النفايات التي تنتج خالل مرحلة ما بعد الوفاة، 

العزل، واملعدات التي يتم    املصابين والحيوانات املختبرية(، أو النفايات التي ينتجها املرض .، وأجنحة

 141استخدامها )املناشف، الضمادات(.

ليس من السهل الفصل بين االنتهاكات التي تمارسها "إسرائيل" بخصوص تلويث البيئة الفلسطينية  

البيئة الفلسطينية بالنفايات واملواد الخطرة.  بالنفايات الصلبة، وبين االنتهاكات الخاصة بتلويث 

النفايا من  ال  فالتخلص  مختلط  وبشكل  بالتوازي،  يتم  الصلبة،  او  الخطرة  اإلسرائيلية، سواء  ت 

مختلف  من  للتخلص  استخدامها  يتم  املواقع  فكل  وذاك.  هذا  بين  فاصل  إقامة خط  معه  يمكن 

النفايات اإلسرائيلية مهما كان مصدرها، ويتم بشكل مكثف، ودون مراعاة ألي اعتبارات صحية، أو 

 بيئية. 

حتالل اإلسرائيلي على تحويل األراض ي الفلسطينية، إلى مكبات للنفايات الصلبة  عملت سلطات اال  

( خالل:  من  وذلك  والتي  1والخطرة،  الغربية،  الضفة  داخل  الواقعة  املكبات  بعض  استخدام   )

حوالي   من  للتخلص  الفلسطينيين،  قبل  من  عن  80تستخدم  الناتجة  الصلبة  النفايات  من   %

ا. )املستوطنين، مما يزيد من و  ( إقامة مكبات خاصة داخل الضفة الغربية،  2ضع هذه املكبات سوءا

ا من داخل "إسرائيل" ومن املستوطنات اإلسرائيلية في   10وذلك لنقل   آالف طن من النفايات شهريا

 142الضفة الغربية.  

لعامي    البيئة  جودة  لسلطة  تقرير  الشمالية  2015-2014حسب  املحافظات  أراض ي  في  ينتشر   ،

ا للنفايات اإلسرائيلية، تلتهم آالف الدونمات من    34الغربية والقدس(، ما ال يقل عن  )الضفة   مكبا

ا على عشرات ا الف من الدونمات من هذه األراض ي، إضافة إلى التلوث  األراض ي الزراعية، وتؤثر بيئيا

الوديان،   ومجاري  السطحية،  واملياه  الجوفية،  للمياه  املكبات  هذه  تسببه  الذي  ومياه  الشديد 

 األمطار والينابيع.   

 143فيما يلي تفصيل ألهم هذه االنتهاكات: 

 
141 The Israeli information center for human rights in the occupied territories-B'TSELEM, op.cit, p8. 

 . 26الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق املواطن، مرجع سبق ذكره، ص  142
 .5-2" مرجع سبق ذكره، ص(2015- 2014حالة البيئة في األراض ي الفلسطينية املحتلة )لبيئة،"سلطة جودة ا 143
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ا نقل عشرات األطنان من النفايات   - منطقة شرق قرية إذنا في محافظة الخليل، حيث يتم  يوميا

اإلسرائيلية الخطرة إلى تلك املنطقة، والتي تحتوي في أغلبها على نفايات  إلكترونية وكهربائية،  

بر من تلك النفايات، إضافة إلى بقايا دهان أصباغ، ومواد الصقة، وشحوم  تشكل الحصة األك 

وكيماوية،   زراعية  مبيدات  وبقايا  الصالحية،  املنتهية  املتلفة  أو  الفارغة،  وعبواتها  معدنية، 

واألقمشة،   والنحاس،  األملونيوم  ومعادن  املركبات،  وإطارات  واملتلفة،  الفارغة  وعبواتها 

الناتج عن مختلف العمليات الصناعية، أو التجارية، أو املركبات. ويتم  والبالستيك، واملطاط  

املواد   طحن  وكذلك  منها،  املعادن  واستخالص  حرقها،  من خالل  النفايات  هذه  مع  التعامل 

 البالستيكية. 

وبدرس،   - وشقبا،  رنتيس،  لقرى  الزراعية  األراض ي  في  والبيرة،  هللا  رام  محافظة  غرب  مناطق 

نعلين، وغيرها من قرى تلك املنطقة، التي تتكدس في أراضيها الزراعية أكوام  وشبتين، وقبيا،  و 

هائلة من النفايات واملواد الخطرة اإلسرائيلية، والتي  يوجد في أغلبها نفايات إنشائية من مناطق  

للمواد   الفارغة  والعبوات  والشحوم،  الزيوت  من  كبيرة  بكميات  مختلطة  وتجارية،  صناعية 

وية، وكميات كبيرة من النفايات الطبية، الناتجة عن مراكز االستشفاء، سواء  الخطرة والكيما

إلى كميات كبيرة من   األراض ي اإلسرائيلية،  إضافة  في  أو  املواقع،  القريبة من  املستوطنات  في 

الغيار   وقطع  والزيوت،  واملطاط،  واإلسفنج،  البالستيك،  على  املشتملة  املركبات  مخلفات 

 ركبات، وغيرها، وكذلك مخلفات األجهزة الكهربائية واإللكترونية. التالفة، وهياكل امل

ا بة "مكب   - مكب النفايات الخطرة في منطقة فصايل بالقرب من مدينة أريحا، املعروف إسرائيليا

تفالن"، والذي تمارس فيه "إسرائيل" عمليات التخلص، ودفن النفايات واملواد التي تقوم بجلبها  

وهي بذلك تستخدم نقاط تجميع هذه النفايات في محطات ترحيل، ثم    من املدن اإلسرائيلية، 

للنفايات   مكبات  إلى  تهريبها  يتم  النفايات  هذه  وبعض  فصايل،  في  النفايات  ملكب  نقلها  يتم 

 الفلسطينية.  

املستوطنات   - لنفايات  مخصص  مكب  وهو  قلقيلية،  محافظة  في  جيوس  نفايات  مكب 

محا أراض ي  على  املقامة  ومجمع  اإلسرائيلية  منشيه،  وألفيه  )تسوفين،  مثل  قلقيلية،  فظة 

من   املهربة  الصناعية  النفايات  إلى  إضافة  وكارنيه(،  جنات،  ومعاليه  شمرون،  مستوطنات 

البيئة،   جودة  سلطة  تحاليل  أثبتت  وقد  اإلسرائيلي.  الجيش  ومخلفات  اإلسرائيلية،  األراض ي 

ا، تؤثر بشكل مباشر على الغطاء مادة كيميائية في املكب، من ضمنها مواد محر   17وجود   مة دوليا
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املواد   بين هذه  الجوفة. ومن  املياه   على 
ا

املنطقة، وتؤثر مستقبال في  الحيوانية  النباتي وال روة 

السامة: اإلسبست، وفكتين، وبيروكسين، والبوتاسيم العضوي، والفتاليت، وامليتوليت. وعلى  

قبل اإلسرائيل ا من  املكب رسميا إغالق  زالت  الرغم من  ما  النفايات  أن عمليات دفن  إال  يين، 

 تجري فيه. 

عام   - املكب  هذا  أنش ئ  ديس،  أبو  نفايات  بمدينة  1981مكب  املحيطة  املستوطنات  لخدمة   ،

القدس بصفة عامة، ومستوطنتي معاليه أدوميم وكيدار بصفة خاصة، وهو يعتبر من أخطر  

 1200املصادرة لصالح هذا املكب،    مواقع النفايات في الضفة الغربية، وتبلح مساحة األراض ي 

النفايات   من  ا  جدا كميات ضخمة  على  املكب  هذا  ويحتوي  ديس.  أبو  أهالي  أراض ي  من  دونم 

الصلبة والخطرة، التي تراكمت مع مرور الزمن، إضافة إلى بركة العصارة الناتجة عن املكب،  

ا   ا بيئيا ا. وعلى الرغم من وجود  والتي تكونت في األراض ي الواقعة أسفل املكب، مشكلة ضررا خطيرا

 قرار ملحكمة االحتالل بإغالق املكب، إال أنه ما زال قيد االستخدام.

، على قرار مصادرة نحو 2013صادقت "اللجنة اإلسرائيلية للتخطيط والبناء" في بداية عام   -

وذلك بهدف  دونم من أراض ي بلدتي العيسوية وعناتا، في املنطقة املعروقة بة "وادي قاسم"،    500

إقامة مكب نفايات إسرائيلي )موقع دفن نفايات خاملة معالجة لنفايات جافة(، وقد حددت 

ا إلى حدائق عامة، بهدف استخدامها   ا، ليتم تحويلها الحقا املدة الزمنية للمشروع بعشرين عاما

 " ومدينة القدس."E1كمنطقة وصل جغرافي بين مخطط "

على أراض ي قرية الجفتلك في محافظة أريحا واألغوار.  مكب مستوطنة شيلو متسيور املزدوج   -

ا للنفايات السائلة والصلبة، وقد أنش ئ منذ عام   ا ضخما ، ويستقبل  2003يضم املوقع مجمعا

وتقدر   "إسرائيل"،  من  املهربة  والنفايات  الغربية،  الضفة  مستوطنات  عموم  من  النفايات 

برك ضخمة لتجميع النفايات السائلة    دونما، ويحتوي املجمع على ثالث  253مساحته بحوالي  

من املستوطنات املحيطة، ويعتبر هذا املوقع منطقة عسكرية مغلقة، ال يسمح للفلسطينيين  

 باالقتراب منه، لذلك ال تتوفر معلومات وبيانات كافية عن هذا املوقع. 

النفايات   - مكبات  أهم  من  يعتبر  نابلس(:  بمحافظة  )قوصين  شوشة  أبو  كسارات  مكب 

رائيلية، سواء تلك القادمة من داخل الخط األخضر، أو التي تنتجها املنطقة الصناعية في  اإلس

قوات   استولت  إذ  "راون"،  االستيطانية  باملنطقة  واملعروفة  املجاورة،  قدوميم  مستوطنة 
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، بهدف تحويلها إلى مكب  2002دونما من أراض ي الكسارة منذ عام  30االحتالل اإلسرائيلي على 

 نفايات.

الصلبة  إ  - النفايات  مواقع  عشرات  ا  أيضا تنشر  أعاله،  املذكورة  الرئيسة  املواقع  إلى  ضافة 

والخطرة اإلسرائيلية، في كل أراض ي املحافظات الشمالية )الضفة الغربية والقدس(، وفي حدود 

املستوطنات، مثل مناطق دير سامت، واملناطق املجاورة في غربي محافظة الخليل، وقرية بتير  

ت لحم، وكفر القف في منطقة قلقليلية، وقرى شوفة، وكفر جمال، وفالمية في منطقة  غربي بي

طولكرم، وقريتي جماعين وعينابوس في محافظة نابلس، وموقع كسارة البجة في بلدة الرام من  

 ضواحي القدس.   

 

 مكب للنفايات واملخلفات اإلسرائيلية في قرية كيسان شرق بيت لحم ( 5شكل رقم ) 

آخر، ال بد من اإلشارة إلى أن املصانع املسببة للتلوث في "إسرائيل"، تخضع لتشريعات   على صعيد

فقانون   ا.  خاصا ا  تصريحا الخطرة  املنتجات  ومعالجة  نقل  يتطلب  حيث  التلوث،  ملكافحة  صارمة 

أقر سنة   الذي  النقي"  امللوثة  2008"الهواء  املرافق  تأثير  مدى  لكشف  منتظمة،  دراسة  يتطلب   ،

ف لسنة  للبيئة  بازل  التفاقية  بالنسبة  أما  "إسرائيل".  "إسرائيل" سنة  1989ي  عليها  التي صادقت   ،

املرافق  1994 أن  حين  في  للحدود"،  "العابرة  الخطرة  النفايات  نقل  تنظيم حركة  إلى  تتطلع  فهي   ،

للمسؤولين   وفقا  إذ  قيود،  ألية  تخضع  ال  االستيطانية،  الصناعية  املناطق  في  للتلوث  املسببة 
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طبق هذه االتفاقية على الضفة الغربية، باعتبار أنها منطقة منفصلة عن األراض ي  اإل 
ُ
سرائيليين، ال ت

سنوات .  144اإلسرائيلية  طوال  الفلسطينية  األراض ي  اإلسرائيلية  املصانع  استخدمت  عليه،  وبناء 

عبر   منظمة،  تهريب  عمليات  من خالل  اإلسرائيلية،  الخطرة  للنفايات  كمدفن  شركات االحتالل، 

و"عصابات" منظمة، تعمل في هذا املجال داخل "إسرائيل"، وفي أوساط فلسطينيي الخط األخضر،  

الغربية.  الضفة  في  الوطنية  السلطة  أراض ي  في  محليين  ومقاولين  "شركاء"  مع  بالتنسيق  وذلك 

ا، أضحت عرضة ألن تتحول إلى مكب    حت. الخليل جنوبا
ا

فمنطقة الخط األخضر، من جنين شماال

  لنفايات اإلسرائيلية، من خالل عمليات التهريب املنظمة إلى هذه املناطق. ل

 تهريب النفايات الخطرة   

د قانون رقم )        ( 12بشأن البيئة، استخدام املواد الخطرة.  فقد نصت املادة )  1999( لعام  7قيا

استعمال، أو معالجة،  منه، على أنه "ال يجوز ألي شخص أن يقوم بتصنيع، أو تخزين، أو توزيع، أو  

لألنظمة   ا  وفقا إال  غازية،  أو  صلبة  أو  كانت  سائلة  خطرة،  نفايات  أو  مواد،  أية  من  التخلص  أو 

( املادة  حظرت  كما  املختصة.  الجهات  مع  بالتنسيق  الوزارة،  تحددها  التي  منه،  13والتعليمات   )

وقيدت فلسطين،  إلى  الخطرة  النفايات  الف  استيراد  األراض ي  عبر  املياه مرورها  أو  لسطينية، 

 اإلقليمية، أو املناطق االقتصادية، إال بتصريح خاص من الوزارة. 

رصدت الجهات الرسمية الفلسطينية محاوالت عديدة للتخلص من النفايات اإلسرائيلية على مدار  

حيث تمكنت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، ،  2017السنوات السابقة، كان آخرها منتصف عام  

بالتعاون مع األجهزة األمنية الفلسطينية، من إلقاء القبض على عدد من املهربين، قاموا بإدخال أربع 

ا من املواد الكيماوية مجهولة التركيب،    51شحنات من املواد الكيماوية الخطرة، التي تحتوي على   طنا

ر بمح افظة الخليل، وتم تغطيتها بالتراب و"روبة املحاجر"؛ إلخفاء معالم  تم دفنها في أراض ي بيت أما

التحرز على   تم  بلدة حلحول،    15الجريمة. كما  في  الحبر واألصباغ الخطرة  آخر من مخلفات  ا  طنا

 
السامة؟"،،  رينيه باكمان،  144 لنفاياتها  ا  الغربية مصبا الضفة  من  "إسرائيل"  نون   " كيف جعلت  موقع  مقال 

 https://www.noonpost.org/content/22134، متاح على الرابط التالي: 2018تشرين ثاني/ فبراير  21بوست، 

https://www.noonpost.org/author/20225
https://www.noonpost.org/content/22134
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 130آالف لتر من الزيوت املعدنية املستخدمة، و  10مصدرها املطابع اإلسرائيلية، إضافة إلى ضبط  

ا من املواد ال  145  كيماوية املشبوهة، والتي يعتقد أنها تدخل في صناعة املخدرات.لترا

 
 (: حاويات تحوي مخلفات إسرائيلية سامة ضبطت في بلدة حلحول بالخليل 6رقم ) شكل 

الفلسطينية   األراض ي  بجعل  املتمثلة  الكارثة،  مواجهة هذه  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  حاولت 

ا للنفايات الخطرة اإلسرائيلية، وذلك من خالل عدة خطوات، لعل أبرزها:    مكبا

النفايات   .1 ودفن  تهريب  على  ويساعد  يسهل  من  على  العقوبة  بإلحاق  تقض ي  تشريعات  سن 

فقانون البيئة الفلسطيني ينص على أن كل من يعمل    .  طينيةالخطرة داخل األراض ي الفلس

على استيراد النفايات الخطرة إلى األراض ي الفلسطينية، فستنفذ بحقه عقوبة السجن املؤبد  

املادة ) املادة )63مع األشغال الشاقة، وذلك وفق أحكام  )أ( من  13( املعطوفة على  الفقرة   )

   146قانون البيئة الفلسطيني. 

االنضمام إلى اتفاقية بازل بعد الحصول على صفة دولة مراقب في األمم املتحدة. فمنذ انضمام   .2

إبريل   نيسان/  شهر  في  االتفاقية  إلى  ا  رسميا في  2015فلسطين  ا 
ا
طرف أصبحت  أن  وبعد   ،

االتفاقية، وهي تعمل بموجب أحكامها، التي تهدف إلى حماية صحة البشر والبيئة، من ا ثار  

 
، تقرير  طنان من مخلفات املصانع اإلسرائيلية الخطرة تدفن في بلدات محافظة الخليل"أائر، "  ثفقوسة،    145

والتنمية،   البيئة  آفاق  موقع    على  مايو    1منشور  التالي2017أيار/  الرابط  على  متاح   ،  :-http://www.maan

ctr.org/magazine/article/1438   
تقرير منشور على موقع   النفايات السامة. تجارة "املوت" القادم من "إسرائيل"،املركز الفلسطيني لإلعالم، "  146

    https://palinfo.com/215772، متاح على الرابط التالي:  2017تشرين ثاني/ نوفمبر  12املركز الفلسطيني لإلعالم،  

http://www.maan-ctr.org/magazine/author.php?id=6f72y28530Y6f72
http://www.maan-ctr.org/magazine/author.php?id=6f72y28530Y6f72
http://www.maan-ctr.org/magazine/author.php?id=6f72y28530Y6f72
http://www.maan-ctr.org/magazine/article/1438
http://www.maan-ctr.org/magazine/article/1438
https://palinfo.com/215772
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تي تنجم عن توليد النفايات الخطرة والنفايات األخرى، ونقلها وإدارتها عبر الحدود،  الضارة ال

إلى   النفايات  في نقل  أمام مسؤولياتها  بالوقوف  عة عليها، 
ا
املوق األطراف  لزم 

ُ
ت االتفاقية  إن  إذ 

ول   147 .الدا

يات الخطرة  التقدم بتقارير وشكاوى لألمانة العامة التفاقية بازل، حول تهريب االحتالل للنفا .3

إذ عملت السلطة على تسجيل العديد من االختراقات من قبل    إلى داخل األراض ي الفلسطينية، 

االحتالل اإلسرائيلي، الطرف في االتفاقية، بحق دولة فلسطين، وتقديم بالغ وطني إلى األمانة  

اس ي، وهو  العامة في االتفاقية، والتي تجبر "إسرائيل" على إرجاع شاحناتها إلى مصدرها األس

وكانت الحكومة الفلسطينية قد    األمر الذي ال يروق لدولة تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي.

ة، وقدمت منذ انضمامها التفاقية بازل،     3تحركت من خالل سلطة جودة البيئة الفلسطينيا

ة "بازل"، اعترضت فيها على نقل "إسرائيل" نفايات    شكاوى إلى األمانة العامة لسكرتارية اتفاقيا

إلى أراض ي دولة فلسطين، مستندة على ضبط طواقمها لشاحنات نفايات إسرائيلية،   خطرة 

 148  مهربة من املستوطنات إلى األراض ي الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.

نيسان/    12، تضمنت أن الشرطة الفلسطينية ضبطت في  2016حزيران/ يونيو    8شكوى في   .4

الصناعية   املنطقة  من  مهربتين  إسرائيليتين،  نفايات  شاحنتي  العام،  نفس  من  إبريل 

 اإلسرائيلية جيشوري غرب طولكرم، إلى جنين.  

في   .5 ثاني/ نوفمبر    13شكوى  في  2016تشرين  إلى ضبط شاحنتين  استندت  أول/    18،  تشرين 

إسرائيلية   نفايات  وبحوزتهما  إسرائيلية،  تسجيل  لوحات  تحمالن  العام،  نفس  من  أكتوبر 

، بداخلها مادة هالمية لزجة.  36تشتمل على 
ا

 برميال

كانون ثاني/ يناير    30، تضمنت تفاصيل ضبط شاحنتين في  2017شباط/ فبراير    22شكوى في   .6

لو   8و تحمالن  العام،  نفس  من  فبراير  زيوت شباط/  وبحوزتهما  إسرائيلية،  تسجيل  حات 

  .لتر 8000إسرائيلية تالفة وغير صالحة، تقدر بحوالي 

 
بيرزيت،    147 في  " لقاء قانوني نظمه معهد الحقوق في جامعة بيرزيت: موقع جامعة  اتفاقية بازل بشأن التحكم 

 birzeit.edu، 2017تشرين  أول/ أكتوبر  10 ، "النفايات الخطرة واآلثار القانونية النضمام فلسطين إليها
    http://environment.pna.ps/ar/index.phpفلسطين، –موقع سلطة جودة البيئة  148

http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/legal_encounters/1413-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/legal_encounters/1413-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://environment.pna.ps/ar/index.php
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   االستنتاجات  .5

تعكس املبةةةةادئ الةةةةدوليةةةةة للحفةةةةاظ على البيئةةةةة ومعةةةةالجةةةةة النفةةةةايةةةةات الخطرة قيم العةةةةدل البيئي،           

األسةةةةةةاسةةةةةة ي، وتسةةةةةة ى إلى منع  ومشةةةةةةاركة الجمهور، والشةةةةةةفافية. وهي قيم تجسةةةةةةد اإلنصةةةةةةاف اإلنسةةةةةةاني  

ثات التي تنتجها الجماعة   ة العسةةةةةةكرية والسةةةةةةياسةةةةةةية واالقتصةةةةةةادية في إلقاء امللوا اسةةةةةةتغالل فارق القوا

القوية في سةةةةةةاحة الجار الضةةةةةةعيف. لكن على عكس هذه القيم، يقوم االحتالل اإلسةةةةةةرائيلي لألراضةةةةة ي  

نواع االنتهاك لحقوق اإلنسةةةةةةان،  الفلسةةةةةةطينية من خالل أجهزته وأدواته املختلفة، بممارسةةةةةةة جميع أ

فهو ينتهةةةةك املواثيق واملعةةةةاهةةةةدات الةةةةدوليةةةةة كةةةةافةةةةة بمختلف تسةةةةةةةةةةةةةميةةةةاتهةةةةا، من امليثةةةةاق العةةةةاملي لحقوق  

اإلنسةةةةان، إلى معاهدات جنيف. وعل من أخطر هذه االنتهاكات تدميره املتعمد للبيئة الفلسةةةةطينية،  

ادر املياه، وتجريف األراضةةةةةةةةةة ي  الذي يتلخص في مصةةةةةةةةةةةادرة األراضةةةةةةةةةةة ي وتجريفها، والسةةةةةةةةةةةيطرة على مصةةةةةةةةةةة

الزراعية وتدميرها، وإلقاء املياه العادمة، وانتهاك اتفاقية بازل، بتهريبه للمخلفات الخطرة، السةةائلة 

ا إلى الوقائع امللموسةة، يمثل االحتالل اإلسةرائيلي مصةدر    .والصةلبة إلى األراضة ي الفلسةطينية واسةتنادا

ا  هدد    ،بيئة الفلسةةةةةةةةةطينية كما للشةةةةةةةةةعب الفلسةةةةةةةةةطينيالضةةةةةةةةةغط والتهديد الرئيس، والعدو األول لل مما

 بمزيد من تلويثها وتخريبها وتدميرها.

إن النفةةايةةات الخطرة النةةاتجةةة عن املسةةةةةةةةةةةةةتوطنةةات التي شةةةةةةةةةةةةةملتهةةا الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة لهةةا تةةأثير خطير على امليةةاه  

فةةأغلةةب النفةةايةةات النةةاتجةةة عن    ؛ الجوفيةةة والسةةةةةةةةةةةةةطحيةةة، والتربةةة، واملحةةاصةةةةةةةةةةةةةيةةل واألراضةةةةةةةةةةةةة ي الزراعيةةة

سةةةةتوطنات الصةةةةناعية هي مواد شةةةةديدة الخطورة والسةةةةمية، ويمكن أن تؤدي على املدى املتوسةةةةط  امل

والبعيةد إلى كةارثةة بيئيةة عنةدمةا يصةةةةةةةةةةةةةل التلوث إلى امليةاه الجوفيةة، نةاهيةك عن تةدهور األرض من خالل 

ت،  تغلغل املواد السامة من النفايات الصلبة والخطرة التي يتم التخلص منها من مصانع املستوطنا 

 إلى األراض ي الخضراء.

ا لوقف تدهور البيئة الفلسةةطينية، وتحريرها   ا وضةةروريا ا رئيسةةا
ا
يشةةكل إنهاء االحتالل اإلسةةرائيلي شةةرط

وإلى حينةةه، وملواجهةةة ظةةاهرة تهريةةب النفةةايةةات اإلسةةةةةةةةةةةةةرائيليةةة إلى   .من أهم الضةةةةةةةةةةةةةغوط التي تتعرض لهةةا

لفلسةةةةةةةطينية املعنية بهذا املوضةةةةةةةوع،  أراضةةةةةةة ي الضةةةةةةةفة الغربيةال بدا من تضةةةةةةةافر جهود جميع الجهات ا

مثةةل: املجةةالس املحليةةة، ووزارة الحكم املحلي، ومكةةاتةةب املحةةافظةةات، والشةةةةةةةةةةةةةرطةةة، لوضةةةةةةةةةةةةةع حةةد لهةةذه  

الظاهرة الخطيرة، واملدمرة للبيئة الفلسةةةةطينية، واتخاذ إجراءات ملموسةةةةة في سةةةةياق التصةةةةدي لهذه  

الظةةةةةةاهرة،  الظةةةةةةاهرة، ووقفهةةةةةةا، وردع املتورطين فيهةةةةةةا، ومعةةةةةةاقبتهم، وبمةةةةةةا   يحول دون أن تتكرر هةةةةةةذه 

 :وتتفاقم، وتتوسع، وتزداد خطورة. وفي هذا السياق يمكن اقتراح ما يلي
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زيادة االهتمام والتعريف بهذه الظاهرة على املستويين املحلي والوطني، وإشراك الجهات املعنية   .1

 .الفلسطينيةكافة، الحكومية واألهلية، واملنظمات الدولية العاملة في األراض ي  

النفايات   .2 تهريب  ومنها  الفلسطينية،  للبيئة  اإلسرائيلية  االنتهاكات  ملتابعة  وطنية  لجنة  تشكيل 

 .اإلسرائيلية الصلبة والخطرة إلى األراض ي الفلسطينية، ودفنها فيها

التنفيذية   .3 األجهزة  فيها  بما  املجال،  هذا  في  مسؤولياتها  الجهات  جميع  تتحمل  أن  على  التأكيد 

 .ة، مثل جهاز الشرطة، ومتابعة املتورطين، واتخاذ اإلجراءات املناسبة والرادعة بحقهماملختص 

متابعة املوضوع مع الطرف اإلسرائيلي من خالل اللجان املعنية )لجنة املياه ولجنة البيئة، على   .4

واملستويات   املفاوضات،  شؤون  ودائرة  املدنية،  الشؤون  وزارة  خالل  ومن  املثال(،  سبيل 

وموثق  السياسي محدد،  وبشكل  املشابهة،  والقضايا  القضية  هذه  تكون  بحيث  العليا،  ة 

باملعلومات والحقائق والصور، على جدول أعمال اللقاءات املشتركة، مع ضرورة محاولة إلزام  

 .الطرف اإلسرائيلي بتقديم إجابات واضحة ومحددة، وحلول مناسبة

 .جوء للقضاء ضد املتورطين في هذه الظاهرةتسهيل اإلجراءات القضائية وتسريعها في حالة الل  .5

حسب   .6 الفلسطينية  األراض ي  إلى  اإلسرائيلية  املستوطنات  نفايات  نقل  من  للحد  آليات  وضع 

 اتفاقية بازل. 

على مطالبة   .7 بالضغط  خاصة  البيئة  مجال  في  العاملة  الدولية  واملؤسسات  الدولي  املجتمع 

 ب الفلسطيني.  "إسرائيل" لتطبيق االتفاقيات املوقعة مع الجان

مطالبة االحتالل اإلسرائيلي بدفع تعويضات عن األضرار البيئية التي تنجم عن هذه املمارسات،    .8

وفي حالة عدم االستجابة، تتم دراسة إمكانية التقدم إلى أطراف دولية، أو إلى املحاكم الدولية  

)محكمة العدل الدولية مثال(، على غرار ما تم بخصوص جدار الفصل العنصري، بحيث يتم  
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كافة.  ت أرجاء فلسطين  في  البيئة،  في مجال  االنتهاكات اإلسرائيلية  وثيق جميع حاالت ومجاالت 

 .وربما يلزم تشكيل لجنة قانونية، لدراسة ومتابعة هذا املوضوع في جوانبه القانونية

البيئة   .9 بحق  االحتالل  جرائم  فضح  على  ومستمر  مكثف  وبشكل  ممنهجة  وبطريقة  العمل 

اره عليها، إلى حين إيصالها إلى أعلى مستويات الرأي العام العربي والعاملي،  الفلسطينية وآثار حص 

يتعلق  عبر   فيما  اإلسرائيلية،  املمارسات  وفضح  املوضوع،  هذا  إلثارة  إعالمية  حملة  تنظيم 

صحة   وعلى  الفلسطينية،  البيئة  عناصر  على  اإلسرائيلية  املمارسات  لهذه  الضارة  بالتأثيرات 

  وحياتهاإلنسان الفلسطيني  

الدعم .10 املراقبة توفير  لرصد   وجمع البيئي والرصد ملراكز  والفنيين،  وللخبراء  املعلومات، 

 االعتداءات البيئية، بالدراسات واملسوح والتحاليل الالزمة. 

التمويل الالزم لبعض املشاريع من أجل تخفيف ا ثار السلبية للتلوث الناتج عن مخلفات    توفير .11

 الخطرة، ومساعدة املناطق املتضررة. املستوطنات اإلسرائيلية 

 

 املراجع  .6

: الوثائق  
ا

 أوال

 .  1989اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود  -

 املتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.  1907اتفاقية الهاي  -

 .1948اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان   -

 .1999( لعام 7قانون البيئة الفلسطيني رقم ) -

 (. 3240قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة ) -

 (.2334( و )465قرارات مجلس األمن: ) -

 . 1949اتفاقية جنيف الرابعة حول قوانين الحرب   -

 . 1970ميثاق الهاي املتعلق باألراض ي املحتلة   -

ا: الك   تب العربية ثانيا
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، املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية،  كيف يتم تحويل الضفة الغربية إلى كنتونات"األطر ، أحمد، " -

2014 . 

وآخرون  - خليل  والتفكجي،  حسن،  وبركات،  حسن،  مستقبل أيوب،  على  وأثره  اإلسرائيلي  االستيطان   "،

 .2006دراسات الشرق األوسط، عمان، "، تحرير: ذياب مخادمة وموس . الدويك، مركز الشعب الفلسطيني 

- " غازي،  اإلمبرياليةحسين،  إلى  االستعمار  من  فلسطين  في  اليهودي  العرب، االستيطان  الكتاب  اتحاد   ،"

 . 27، ص 2003دمشق، 

 .2010مدار، رام هللا، -املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية "اختراع الشعب اليهودي"،ساند، شلومو،  -

- " مهند،  الحميد،  واملقاومةعبد  القوة  عوامل  آخر:  وتفكيك  والخضوع"، -اختراع شعب  املركز    والضعف 

 . 2015مسارات، رام هللا،  -الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية

واالستيطان:  منصور، جوني،   - العام  "إسرائيل  والرأي  الحكومات واألحزاب  اقف  في مو واملتحول  الثابت 

 . 2014املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، رام هللا،  ("،2013- 1967)

ا: الرسائل العلمية  
ا
 ثالث

- " إبراهيم،  ياسر  افيا سالمة،  الجغر في  )دراسة  الغربية  الضفة  في  وأثرها  اإلسرائيلية  املائية  السياسة 

 .172، ص2008سالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ر  السياسية("

ضرغام،"   - املعلومات شتية،  نظم  بواسطة  وتخطيطها  الغربية  الضفة  في  النفايات  مكبات  اقع  و تقييم 
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