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  الصناعات اليهودية يف الضفة الغربية
  وآثارها يف البيئة

   
فالصناعات  يُعتبر التلوث الصناعي أحد الهموم الكبرى يف حماية البيئة.

تساهم يف تلويت البيئة، وخصوصاً يف غياب األنظمة التي جتبر الصناعيين على 
الضفة الغربية التخفيف من آثارها اخلطرة. ومع ذلك، فإن املستعمرات اليهودية يف 

تضمّ عدداً من الصناعات املسبِّبة للتلوّث، واملنتجة لنفايات سامة. وتشمل هذه 
الصناعات األلومنيوم، والبطاريات، ودباغة اجللود، وصباع األقمشة، والفايبر غالس، 

وغيرها من الصناعات الكيماوية. إن النفايات الناجمة عن هذه الصناعات تؤثر يف 
الضفة الغربية. وعلى الرغم من ندرة املعلومات، فإن من الضروري  مناطق متعددة يف

جداً التركيز على الصناعات املسبّبة للتلوث داخل املناطق الصناعية اليهودية، 
وآثارها يف البيئة يف الضفة الغربية. وسنتناول منطقة برقان الصناعية كحالة 

  جملاور.للدراسة، حيث النفايات الصناعية تتدفق إىل الوادي ا
  

  املناطق الصناعية يف املستعمرات

هناك سبع مناطق صناعية على األقل يف مستعمرات الضفة الغربية [...].   
هكتار. وأكبر املناطق  ٣٠٢وتشغل هذه املناطق الصناعية مساحة تبلغ نحو 

الصناعية يف الضفة الغربية هي عطروت، وميشور أدوميم، وبرقان. ويقع معظم هذه 
ى رؤوس التالل، األمر الذي يؤدي، يف الغالب، إىل تدفق املياه الصناعية املناطق عل

املبتذلة إىل األراضي الفلسطينية اجملاورة. وقد أصدرت إسرائيل مؤخراً تراخيص 
إلقامة أربع مناطق صناعية يهودية جديدة يف الضفة الغربية: يف املنطقة "ج"، 

املناطق  ١ردن. ويبين اجلدول رقم بالقرب من رام الله ونابلس واخلليل ووادي األ
  الصناعية اليهودية يف الضفة الغربية، واملساحة التي تشغلها كل منطقة.

  
  

                                                            

  :النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع اإلنترنت  
http://www.arij.org  [January 1998]                      
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  ١اجلدول رقم 
  املناطق الصناعية

  يف مستعمرات الضفة الغربية

  مساحتها (هكتارات) املنطقة املنطقة الصناعية
  ١٠٬٩٩ جنين حنانيت
  ١٤٬٨٧ نابلس برقان
  ١٤٬٨٤ نابلس أريئيل

  ٢٬٥٨ نابلس معايل إفرايم
  ١٤٥٬٧٨ القدس عطروت

  ١٠٩٬٩٢ القدس ميشور أدوميم
  ٣٬٣٥ اخلليل كريات أربع

] ٣٠٢٬٠٠  اجملموع   [تقريباً

  
معمل صناعي يهودي، على األقل، يف الضفة  ٢٠٠وتشير التقديرات إىل وجود   

وإمّا داخل الغربية. وتوجد هذه املعامل إمّا يف املناطق الصناعية اليهودية، 
املستعمرات اليهودية. واملعلومات نادرة بشأن النشاطات الصناعية اليهودية يف 
الضفة الغربية. فبعض منتوجاتها حمدّدة، لكن املعلومات التفصيلية عن كميات 

اإلنتاج والعمال والنفايات الناجمة عنها غير متوافرة. وتشمل الصناعات الكبرى يف 
يلي: األلومنيوم، ودباغة اجللود، وصباغ األقمشة، هذه املناطق الصناعية ما 

والبطّاريات، والفايبر غالس، واللدائن (البالستيكية)، وغيرها من الصناعات 
  الصناعات اليهودية يف الضفة الغربية. ٢الكيماوية، ويسبين اجلدول رقم 

  
  ٢اجلدول رقم 

  الصناعات اليهودية يف الضفة الغربية

  إلنتاج الصناعيا موقع الصناعة املنطقة
  برقان  نابلس

  
  ألون موريه

  
 شيلو

  س؛ الاأللومنيوم؛ الفايبر غ
  اللدائن؛ الطالء الكهربائي

  األلومنيوم؛ تعليب األطعمة؛
  صباغ األقمشة

  األلومنيوم؛ دباغة اجللود
  الفايبر غالس؛ دباغة اجللود حلميش رام الله
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  غفعوت حدشا
  نيلي

  شيلتا [؟]
  عطروت

  املطاط
  األلومنيوم

  الفايبر غالس؛ اللدائن
  األلومنيوم، األسمنت؛ اللدائن؛

  تعليب األطعمة وسواها
اخلمور؛ حجارة البناء؛ البالط؛   كريات أربع  اخلليل

  اللدائن
  اللدائن؛ األسمنت؛ دباغة اجللود؛  ميشور أدوميم  القدس

  املنظّفات؛ صباغ األقمشة؛
األلومنيوم؛ الطالء الكهربائي 

  وسواها
  لبطاريات؛ األلومنيوم؛ا  حومش  جنين

  املنظّفات
، داخل ١٩٦٧بالقرب من حدود   طولكرم

 الضفة الغربية
مبيدات احلشرات؛ الفايبر غالس؛ 

  غاز ديكسون

  
وقد نقلت إسرائيل الكثير من صناعاتها املسببة للتلوث من أماكن داخل   

سبيل ، أو إىل داخل املستعمرات. فعلى ١٩٦٧إسرائيل إىل مناطق قريبة من حدود 
املثال، نُقل مصنع ملبيدات احلشرات، ينتج مواد ملوِّثة خطرة، من كفر سابا إىل منطقة 

بالقرب من طولكرم، داخل الضفة الغربية. وقد أتلفت املياه املبتذلة اآلتية من تلك 
املعامل أشجار احلمضيات، ولوّثت التربة يف تلك املناطق، فضالً عن التلوُّث الذي 

  جلوفية.تسبّبه للمياه ا
وكمثال آخر، نُقل املعمل الصناعي لغاز ديكسون من موقعه السابق يف نتانيا   

إىل املنطقة نفسها بالقرب من طولكرم. ويجري إحراق النفايات الصلبة املتولدة من 
، قامت وزارة الصحة ١٩٩٧فبراير اعات يف الهواء الطلق. ويف شباط/هذه الصن

املوجودة يف اجلزء الغربي من مدينة طولكرم، الفلسطينية بفحص النفايات الصلبة 
وأعلنت وجود فايبر وبولْيِسْتر فيها. إن احتراق هذه النفايات يؤدي إىل انتشار الدخان 
األسود والغازات السامة اخلطرة. كما أن الرياح الغربية حتمل تلك األدخنة إىل املناطق 

اورة، األمر الذي يشكّل خماطر السكنية واألماكن العامة يف مدينة طولكرم والقرى اجمل
  على الصحة.
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وأفادت التقارير أن احلكومة اليهودية نقلت خميّماً عسكرياً يهودياً من هذه   
املنطقة، ألن اجلنود اليهود تأثّروا بأدخنة تلك الصناعات. وجرى مؤخراً تخصيص 

يوم مندونم من األراضي يف منطقة ميشور أدوميم الصناعية، لنقل مصنعي األلو ٢٠٠
والنحاس من منطقة غِفعات شاؤول يف القدس الغربية. كما أُنشىء مصنع لصهر 

احلديد بالقرب من قرية النبي الياس، على الطريق الرئيسية املمتدة من قلقيلية إىل 
  نابلس.

  
  النفايات الصناعية وآثارها يف البيئة

ت سائلة إن معظم الصناعات اليهودية يف الضفة الغربية يتولد منه نفايا  
وصلبة مؤذية. ويمكن تعريف النفايات املؤذية بأنها النفايات التي ينجم عنها أذى 

حمتَمل لإلنسان أو النبات أو احليوان. ويمكن لهذه النفايات أن تكون طينية، أو سائلة، 
  بل يعتد أيضاً على احتوائها مواد غير عضوية معينة. أو غازية، [...]،

وال يمكن، على العموم، حتديد املكوّنات الدقيقة للنفايات الصناعية بسهولة،   
من دون إجراء حتليالت خمبرية، ألن نوعية تلك املكوّنات تعتمد على نوع عملية 

التصنيع. ويواجه العلماء الفلسطينيون صعوبات يف جمع عينات من النفايات، نظراً 
ا. ولذا، فإنهم ال يستطيعون إعطاء أكثر من إىل عدم قدرتهم على الوصول إىل مصادره

تقديرات بشأن مكوّنات النفايات املتولدة، إذ يحدِّد نوع الصناعة املكونات األساسية 
للمواد املؤذية يف النفايات. وحتتوي النفايات الصناعية على عناصر سامّة 

د مثالً، يتول كاأللومنيوم، والكروم، والرصاص، والزنك، والنيكل. فصناعة األلومنيوم،
منها نفايات األلومنيوم واألحماض. ويفرز الطالء الكهربائي نفايات النيكل والكروم 

واألحماض. وتُعتبر كل هذه املواد غير العضوية مؤذية، وهي تؤثر سلباً يف الصحة إذا 
  تراكمت يف اجلسم.

إن األراضي الفلسطينية الواقعة عند سفوح تالل املناطق الصناعية تبقى   
رضة لتدفق النفايات الصناعية. وتشير الدالئل إىل أن تدابير الوقاية من التلوث غير ع

متّبعة يف املرافق الصناعية اليهودية. كما أن النفايات الصناعية الصلبة جتُمع 
 ٣وتُرمى، يف الغالب، يف مناطق قريبة من القرى الفلسطينية. ويبين اجلدول رقم 

ة بالصناعات يف عدد من املناطق الصناعية بعض القرى الفلسطينية املتأثر
  اليهودية.
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  ٣اجلدول رقم 

  املواقع الفلسطينية املتأثرة
  بالصناعة اليهودية يف الضفة الغربية

  املوقع الفلسطيني املتأثر  املوقع الصناعي اليهودي

  قرية النبي صالح  حلميش

  برية القدس  ميشور أدوميم

  سيلة الظهر  حومش

  ديك وسرطة وبرقينقرى كفر ال  برقان

  قريوت وترمس عيّا  شيلو

  وادي الباذان –طريق نابلس   ألون موريه

  بير نباال وجديرة  عطروت

  بني نعيم  كريات أربع

  املنطقة الصناعية اليهودية عند

  ، بالقرب من طولكرم١٩٦٧حدود    

  مدينة طولكرم، واملناطق الزراعية اجملاورة

  
  منطقة برقان الصناعية

.  ١٥٠طقة برقان الصناعية يف منطقة نابلس، وتشغل مساحة تقع من   دونماً
مصنعاً لصناعات متعددة مثل: األلومنيوم، والفايبر غالس،  ٨٠وهي تضم نحو 

وم، لأللومني واللدائن، والطالء الكهربائي، والصناعات العسكرية. فهناك ثالثة مصانع
من النفايات السائلة  وعدة مصانع للدائن. وتفرز هذه الصناعات كميات كبيرة

والصلبة املؤذية. وتصبُ املياه الصناعية املبتذلة املتولدة من منطقة برقان 
الصناعية يف الوادي اجملاور، وتلوّث األراضي الزراعية التابعة لثالث قرى فلسطينية 

يف منطقة نابلس هي: سرطة، وكفر الديك، وبرقين. وتشير التقديرات إىل أن هذه 
آالف متر مكعب من املياه الصناعية املبتذَلة  ٨١٠اعية تفرز نحو املنطقة الصن

. ويف سنتي  ، قام اجمللس اإلقليمي اليهودي (شومرون) بدراسة ١٩٩٢و ١٩٩١سنوياً
لتقويم تركيبة النفايات املفرَزة، أظهرت أن تلك النفايات ال تراعي معايير املواد 

ملنطقة الصناعية نتائج الدراسة، لكنه مل الكيماوية السامّة املؤذية. وقد بُلِّغ مدير ا
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يوقف تلك املأساة. كانت املياه املبتذَلة جتُمع سابقاً يف ثالثة خزّانات. ونظراً إىل 
خطأ يف تصميم هذه اخلزّانات، فإنها حالياً تفيض بالوحول، وال تصلح للعمل. ولذا، 

  معاجلتها.فإن املياه الصناعية املبتذَلة تصبُّ يف الوادي اجملاور قبل 
أن ثمة جدولين من املياه  ١٩٩٥مايو أُخذت من اجلو يف أيار/ وتظهر صورة  

املبتذلة آتيين من منطقة برقان الصناعية: يجري األول نحو وادي رباح، فيتلف 
األراضي الزراعية التابعة للقرى اجملاورة، بينما يتّجه الثاين نحو وادي قانا. وقد 

واصل تدفقها، وفق ما تظهره صورة أرضية أُخذت من وحلظ أن املياه املبتذَلة ت
  .١٩٩٦األقمار الصناعية سنة 

دس" الصادرة يف الثاين من من صحيفة "الق ٩٩١٥وكما ورد يف العدد   
، فإن مئات األبقار واألغنام تشرب من جدول املياه املبتذَلة يف ١٩٩٧أبريل نيسان/

ة يف اجلوار. ويتم تسويق منتوجاتها منطقة برقان الصناعية، وتأكل النباتات امللوّث
من األلبان يف مدينة نابلس وقرية سلفيت. إن السكان املقيمين بالقرب من املدخل 

الشمايل لقرية برقين، عرضة أيضاً لألذى الناجم عن جدول املياه املبتذَلة الذي 
  يجري عبر هذه املنطقة.

ن خالل العدد الكبير من واخلالصة هي أن إسرائيل تلوّث بيئة الضفة الغربية م  
الصناعات اليهودية القائمة هناك. والقانون اإلسرائيلي حلماية البيئة غير مطبّق على 
الصناعات اليهودية يف الضفة الغربية. كما أن املياه املبتذَلة الناجمة عن معظم هذه 

ة لالصناعات ال تخضع للمعاجلة، األمر الذي ينجم عنه، يف الغالب، وصول معادن ثقي
النفايات الصلبة تُرمى من دون  إىل احلقول الفلسطينية. باإلضافة إىل ذلك، فإن

معاجلة، يف الغالب، يف أرض فلسطينية. ومن شأن هذه املمارسات أن تؤدي من دون 
شك إىل تلوّث املياه اجلوفية يف الضفة الغربية، ألنه يمكن للنفايات السامّة أن تتسرّب 

تدابير صارمة يف تصريف النفايات السائلة والصلبة، لضمان إليها. لذا، يجب اعتماد 
  سالمة املياه اجلوفية.

إن مصادرة األراضي إلنشاء مناطق صناعية يهودية جديدة. يف الضفة   
قاف يجب إي الغربية، من أجل تلبية احلاجات اليهودية، أمر يرفضه الفلسطينيون. لذا،

ية إىل مناطق داخل إسرائيل. كما يجب سياسة املصادرة هذه، ونقل الصناعات اليهود
البدء ببرامج للوعي البيئي بشأن األثر الذي تتركه املواد املؤذية، اخملتلطة باملياه، يف 

                                                            

  .ورد يف التقرير صور وأشكال مل ندرجها هنا ألسباب تقنية  
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الصحة. وعلى العلماء واملسؤولين الفلسطينيين إبالغ املنظمات الدولية، املعنية 
ودية يف صحة بالبيئة والصحة وحقوق اإلنسان، باألثر الذي تتركه الصناعات اليه

 الفلسطينيين وبيئتهم.



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


