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مخاطر صحية وبيئية جسيمة في محافظة سلفيت
كانون األول 2008
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 بركان جتمع صناعي استيطاني من اكرب اجملمعات الصناعية اإلسرائيلية على أراضي 
حارس  قرية  أراضي  من  دومن   837 1981على  عام  االحتالل  أقامه  الغربية،  الضفة 
مبحافظة سلفيت، الواقعة على مسافة 7 كم مشال غرب مدينة سلفيت. وحيتل جممع 
بركان موقعا اسرتاتيجيا مناسبا لنقل املنتجات الصناعية االستيطانية قرب طريق رقم  
5 »عابر السامرة«، املخصص للمستوطنني فقط، والذي يفصل مشال الضفة الغربية 
عن وسطها ممتدا شرقا عرب غور األردن وصوال إىل مدينة بيسان داخل اخلط األخضر، 

وكذلك إىل الغرب عرب قرية كفر قاسم العربية.1 

وكانت املصانع اليت أقيمت يف جممع بركان عام 1981، وتلك اليت أقيمت الحقا، قد 
ُرّحلت من جتمعات سكانية إسرائيلية داخل اخلط األخضر إىل الضفة الغربية نتيجة 
بالبيئة وصحة األفراد خلطورة ما  دعاوى قضائية قدمتها مؤسسات إسرائيلية تعنى 
تشكله املواد اليت  تبثها هذه املصانع على البيئة واإلنسان. ومن األمثلة على ذلك 
مصنع »جت اير« املختص بصناعة أحواض االستحمام والذي ُنقل إىل بركان قبل 

ست سنوات، وكذلك مصنع »توب هاوس« الذي ُنقل قبل مثاني سنوات.2 

بركان  يف  الصناعة  أعمدة  من  والرصاص  والبالستيك  الزيوت  تصنيع  ويعترب 
الصناعية  أريئيل  مستوطنة  منطقة  وجود  ويكملها  احمليطة.  بالبيئة  ضررا  وأكثرها 
اليت أقيمت على أراضي املواطنني عام 1999 وختتص بتصنيع البالستيك. يف متوز 
2008 قامت قوات االحتالل مبصادرة 80 دومن على األقل من أراضي حمافظة سلفيت 
إلقامة 27 مصنعا جديدا يف منطقة أريئيل الصناعية ختتص بتصنيع الفوالذ واالمنيوم 
على  األقل  على  مرات  ثالثة  احلالي  املنطقة  يعين مضاعفة حجم  ما  والبالستيك، 

حساب أراضي ودخل وصحة املواطنني يف احملافظة. 

1   بلدية سلفيت
2   االحتاد العام لنقابات عمال سلفيت ومقاول عمل فلسطيين
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مت إضافة مربعات النص باللغة العربية على اخلارطة األصلية من ِقَبل مركز معا. 4
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حتتل مصانع بركان مساحة تتجاوز 65 دومنا من املساحة الكلية للمجمع، وتنتج جمموعة متنوعة من مواد ولوازم البناء 
والتنظيف واألغذية ومواد التجميل واألدوات البالستيكية واجللود وغريها. واجلدول التالي يدرج أهم املصانع القائمة 

يف جممع بركان حتى اليوم واملنتجات الرئيسة واملساحة الكلية لكل مصنع: 

املساحة الكلية بالدومناملنتجات الرئيسيةاسم املصنع
3 سجاد وموكيتسجاد بركان3

3منتجات بالستيكيةليفسكي4
2أقفال وأبوابيرديين5

2أقفال أبواب أمانمال تي لوك6
1سلطاتسلطات شامري7

1.5بسكويت ماحلبيجل8
1عصائر وحالوة وطحينيةشراب9 

*حالوةمصنع حالوة10
1.5ألعاب وكراسي بالستيكية لألطفالتوب هاوس11

2.5أحواض استحمامجت إير12
0.5معدات خيم وختييمسول للتخييم

1 منتجات غذائيةيربك أدوم
2 منتجات غذائيةباركات

0.5سلطات جاهزةسوبر كالس
0.5حلوياتأجفه
2 مياه معدنيةكول

*مواد جتميلشالفني
1.5 فايرب جالس وأنابيبفايربتك

1 تركيبات بالستيكية للتدفئةختنو بالست
1.5 معدات طبيةأوفال

3 أقفال وأبواب مضادة للرصاصأبراف بريح
4 جلود للجدران واألرضياتسوبر غومي

1 حبالبرو شاملي آندسرتز
2 تغليف بتفريغ اهلواءبن أور

2 تغليفشريويت
3 فوط للتنظيفأوفري تكس
4 شامبوشامبو هالني

3 بالستيككيرت
1 دهان أملنيومدهان أملنيوم

0.5خيوط وحبالمصنع رنفولد
0.5خيوط وحبالبروش

1.5 قطع سياراتمصنع كالتشات وجالير
0.1بهاراتبهارات

1.5 تكرير زيوتزيوت سيارات
5 ألبسة وكمامات طبيةأفجول 

2.5 مصنع للبطارياتبطاريات
1فرز البيضبتسي هكفار

املصدر: نقابات العمال ووزارة العمل
 3(   اقيم عام 1985   4(  اقيم عام 1985   5(  اقيم عام 1989   6(  اقيم عام 1989   7(  اقيم عام 1991
 8(   اقيم عام 1993   9(  اقيم عام 1998   10( اقيم عام 1998  11( اقيم عام 2000  12(  اقيم عام 2002

(*( تعذر معرفة املساحة من املصادر 

5مت إضافة مربعات النص باللغة العربية على اخلارطة األصلية من ِقَبل مركز معا.
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•أضرار صحية جسيمة 	
يبث اجملمع مواد كيماوية صلبة وسائلة وغازية كمخلفات صناعية، 
وتبث املخلفات الغازية كأول وثاني أكسيد الكربون وامليثان عرب 
املداخن، أما املواد السائلة فتتسرب إىل الرتبة من خالل اجلريان 
املطوي،  نبع  خاصة  املياه  مصادر  يلوث  ما  السطحي  أو  الداخلي 
املواطنني  أراضي  يف  عشوائي  بشكل  الصلبة  النفايات  وتدفن 

الزراعية.13 

على  حتتوي  اليت  الصناعية  املخلفات  أن  إىل  هنا  اإلشارة  وجتدر 
الذي  الدم  وفقر  اهلضمي  اجلهاز  سرطان  تسبب  الرصاص  مادة 
ينتشر  يف قرى غرب سلفيت، خاصة قرية دير بلوط، بنسبة 14%60 
إضافة إىل أمراض معوية والتهاب الكبد الفريوسي الذي ينتشر يف 

احملافظة، يف قرييت كفر الديك وبروقني بشكل خاص.15 

13(   قسم صحة البيئة ببلدية سلفيت ومديرية صحة سلفيت
14(   قسم صحة البيئة ببلدية سلفيت

15(   املصدر: أشرف زهد، مدير صحة البيئة يف بلدية سلفيت
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وقد مت رصد بعض آثار هذه املخلفات على املواطنني ووجد العديد من إصابات الربو والطفح اجللدي 
إضافة إىل التقيؤ واإلسهال واجلفاف لدى األطفال. كما ُرصدت تأثريات لرتاكم السموم تظهر على 
املدى البعيد يف حميط مداه مئات الكيلومرتات حول بركان كالسرطان وأمراض الرئتني واجلهاز التنفسي 
وتلف أنسجة الرئتني والكلى وأمراض اجلهاز العصيب.16 واجلدول التالي يبني أهم املواد الكيماوية 

الداخلة يف تصنيع بعض املنتجات وتأثريها على صحة املواطنني: 

تأثريهـــــا بعض املواد الداخلة يف تصنيعه املنتج
سامة تتسبب األوىل باللوكيميا والثانية تؤثر رصاص، كرومالبرتوكيماويات

يف اجلهاز اهلضمي والفشل الكلوي 
الصناعات 

املعدنية
فقر دم ولوكيميا وفشل كلويأرزنون، رصاص

تؤثر يف اجلهاز اهلضمي والتنفسي نيكلالبالستيك
فشل كلويكلور تركيز عالي/ مواد حافظةاملواد الغذائية 

لوكيميا وربوزرنيخدباغة اجللود
     املصدر: قسم صحة البيئة ببلدية سلفيت

• أضرار وتداعيات بيئية  	
تتسبب املواد الكيماوية املنبعثة من بركان، 
والرصاص،  والزرنيخ  الكروم  خاصة 
إىل  تؤدي  والرتبة  واملاء  اهلواء  بتلويث 

تداعيات صحية وبيئية أهمها: 

كأول  ملوثة  غازات  بركان  مصانع  	 تبث 
يصل  وامليثان  الكربون  أكسيد  وثاني 
يف  خطورتها  ترتكز  كلم   600 إىل  مداها 
الكيلومرتات اخلمس األقرب إىل بركان.17 
يف  السرطان  بأمراض  اإلصابة  إىل  أدت 
تتعرض  اليت  الفلسطينية  التجمعات 
للغازات املنبعثة من بركان بشكل دوري، 

مثل قرية بروقني اليت سجلت نسبا عالية لإلصابة بالسرطان.18 

	 تلوث الرتبة نتيجة الغازات وخملفات املصانع اليت يتم دفنها يف األراضي الزراعية، واملياه العادمة، 
وعدم صالحية أعشابها أو منتجاتها الزراعية للرعي أو االستهالك البشري.19 

	 تلوث مصادر املياه الطبيعية باملياه الصناعية واملياه العادمة املتدفقة من بركان خاصة إىل نبع املطوي 
الذي يشكل املصدر الرئيس للمياه يف احملافظة، ويبعد أقرب جمرى للمياه العادمة عن النبع مسافة 
االمونيا  تركيز بعض مركبات مثل  العادمة برصد  باملياه  التلوث  تتجاوز 20 مرتا.20 وحيسب  ال 
املواد  تركيز  كان  إن  تلوث  وجود  على  ويستدل   NO3 والنرتات   NO2 والنايرتايت   NH3

16(   املصدر: اشرف زهد، مدير صحة البيئة يف بلدية سلفيت
17(   املصدر: املصدر السابق ومدير عام مديرية صحة سلفيت

18(   مديرية صحة سلفيت  
19(   وزارة الزراعة

20(   قسم صحة البيئة ببلدية سلفيت
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السابقة أعلى من 1.5 غم/لرت، 3غم/لرت، 70 ملغم/لرت على الرتتيب. اجلدول التالي يظهر نتائج فحص 
عينات من نبع املطوي نفذها قسم صحة البيئة يف بلدية سلفيت بتاريخ 24 حزيران 2007، واليت تبني أن 

مياه النبع ملوثة من املنبع  قبل املعاجلة بالكلور. 

   نتائج فحص عينات من نبع املطوي لرصد تلوثه مبياه العادمة

التلوث باملياه العادمة وجود الكلور ساعة اخذ العينة مصدر العينة

قبل املعاجلة بالكلور

TNTC/ ملوث  0 11:00 املطوي فرعي(رأس النبع(

TNTC/ ملوث  0 11:00 املطوي رئيسي

TNTC/ ملوث  0 11:00 املطوي فرعي

بعد املعاجلة بالكلور

NIL/ غري ملوث 2.8 11:00 املطوي (شبكة(

NIL/ غري ملوث 0.5 11:00 السكة (شبكة(

NIL/ غري ملوث 0.40 11:00  حاووز الفريز
(خط املطوي شبكة(

TNTC: Too Numerous To Count  - غري قابل للعد بسبب الكثرة
NIL:  ال شيء

املصدر: قسم صحة البيئة ببلدية سلفيت

8
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•أضرار بالزراعة والثروة الحيوانية  	

بدأت عملية مصادرة األراضي يف العام 1979 أي قبل عامني من بدء إقامة بركان، وبلغ 
إمجالي املساحات املصادرة حوالي 837 دومن منها 220 دومن مملوكة ملكية خاصة ملزارعني 
شتوية  مبحاصيل  مزروعة  والبقية  الزيتون  بأشجار  مزروعة  معظمها  حارس،  قرية  من 

وصيفية.21 
وأدت هذه املصادرات إىل خسائر جسيمة للمواطنني الذين تشكل الزراعة وتربية املواشي 
املصدر الرئيس لدخلهم وتضاعفت خسائرهم بسبب تلوث املاء واهلواء والرتبة الذي 
أدى إىل انعدام صالحية العديد من املنتجات الزراعية لالستهالك البشري ما أدى إىل 
إحجام كثري من املستهلكني عن التعاطي مع منتجات املنطقة، وأدى ارتفاع نسبة األمونيا، 
احلقلية  النباتات  بعض  وجفاف  الرتبة  يف  امللوحة  نسبة  زيادة  إىل  العادمة،  املياه  بسبب 

كاحلبوب.

كما تراجع عدد مربي املواشي يف حمافظة سلفيت بشكل ملحوظ نتيجة ضم االحتالل 
وبناها  ومرافقها  املستوطنات  الطبيعية إلنشاء  املراعي  واسعة من  اإلسرائيلي ملساحات 
غريبة  مرضية  ظواهر  إىل  بركان  خملفات  على  النامية  املراعي  أعشاب  وأدت  التحتية.  
يف قطاع الثروة احليوانية يف حمافظة سلفيت منها موت أجنة األبقار واألغنام أو نفوقها 
بعد والدتها بأسابيع قليلة، ففي قرية بروقني نفق عشرون رأسا من األغنام دفعة واحدة، 
رَجحت وزارة الزراعة أن تكون قد تسممت بسبب رعيها ألعشاب منت على خملفات 
بركان الصناعية.22 ويالقي املزارعون صعوبات مجة يف تسويق منتجات حيواناتهم بسبب 
ارتباطها يف ذهن املستهلك بالتلوث الناجم عن مصانع بركان، فقرية بروقني مثال شهدت 

مقاطعة ملنتجات الثروة احليوانية خوفا من عواقب تناوهلا.23 

21(   بلدية سلفيت ومزارعني فلسطينيني 
22(   قسم صحة البيئة يف بلدية سلفيت ووزارة الزراعة

239(   قسم صحة البيئة يف بلدية سلفيت
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•توسيع رقعة المناطق المتضررة  	

أدت االحتجاجات اليت قام بها املستوطنون، الذين يقيمون يف القسم السكين من بركان، إلخراج بعض 
املصانع بسبب خطورتها كمصنع دباغة اجللود الذي ُنقل إىل مدينة سلفيت، إال انه أغلق الحقا جبهود 

حثيثة من البلدية.24  
ويعين نقل مصانع أو افتتاح خمازن هلا يف املناطق الفلسطينية مصادرة املزيد من األراضي الزراعية وتوسيع 

دائرة التلوث البيئي وإحلاق املزيد من األضرار الصحية واالقتصادية باملواطنني. 

قائمة باملصانع اليت نقلت أو افتتحت خمازن جديدة يف منطقة سلفيت خارج جممع بركان

سنة اإلقامة اسم املصنع 
يف بركان

نوع البناء اجلديد 
خارج بركان

سنة النقل 
من بركان

املكان اجلديد
(املنطقة + احملافظة(

املساحة الكلية 
اجلديدة

مدينة سلفيت/ سلفيت2000مصنع1999دباغة اجللود
(ُأغلق جبهود البلدية(

نصف دومن

200 مدير بلوط/ سلفيت2001مصنع1998متفريت للنسيج

خمزن 150م مدينة سلفيت2002خمزن1985ليفسكي

خمزن 150م لتجميع مدينة سلفيت2002خمزن 1985كيرت
ألعاب األطفال 

والكراسي

املصدر: االحتاد العام لنقابات عمال سلفيت ومقاول عمل فلسطيين

24(   بلدية سلفيت، عمال، مصدر أمين

10
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•إغراق السوق الفلسطيني بالمنتجات  	
اإلسرائيلية ومنتجات المستوطنات

عزز إنش��اء جممع بركان الصناعي تبعية الس��وق الفلسطيين 
للمنتج اإلس��رائيلي ومنتجات املس��توطنات، إذ توجه غالبية 
مصانع بركان إنتاجها للس��وق الفلس��طيين خاصة يف ش��هر 
رمضان حي��ث يكثر تصني��ع العصائر واملش��روبات الغازية 

وتعليب التمور واحلالوة  يف اجملمع.25  

•انتهاكات لحقوق العمال الفلسطينيين 	

مصادرة االحتالل ملعظم أراضي سلفيت، الزراعية اليت يعتمد 
املواطنون على نتاجها بالدرجة األوىل ، إلقامة 14 مستوطنة26 مل 
ترتك للمواطنني الذين تقطعت سبل رزقهم خيارات أفضل 
الظروف  بركان رغم كل  االحتالل يف  العمل حتت رمحة  من 
غري الصحية.27 وعالوة على ذلك فان العمال يتعرضون لكثري 
من الظلم وانتهاك احلقوق أهمها إهمال املشغل اإلسرائيلي 
لإلجراءات واملعدات اليت تضمن سالمة العمال الفلسطينيني 
ووقايتهم من احلوادث واألمراض حيث سجلت عدة حاالت 
إصابة باألمراض اجللدية وأمراض اجلهاز التنفسي والسرطان 
واحلرمان من  األجور  االنتقاص من  إىل  إضافة  العمال.28  بني 

مكافآت نهاية اخلدمة.  

25(    عمال وجتار فلسطينيني
26(    مجعية الدراسات العربية، خارطة قاعدة البيانات 2008

27(    املصدر: عمال
28(    املصدر: عمال
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نزلة البريد، عمارة الغرفة التجارية، 

الطابق الرابع
ص.ب.51352 او 51793 القدس

هاتف: 02-2954451 / 02-2986796  
فاكس : 2950755-02

 maanc@palnet.com : البريد االلكتروني

 www.maan-ctr.org :الصفحة االلكترونية

غـــزة: 
مدينة غزة، خلف السرايا، بناية أبو شعبان ، 

الطابق الثالث 
ص.ب . 5165 غزة 

تلفاكس: 08-2823712 
 maanc-g@palnet.com :البريد االلكتروني


