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تقييم الوضع البيئي في قرية نعلين

  

  

يحد  , )1949خط الهدنة   ( آم بعيدا عن الخط األخضر       3 آم الى الغرب من مدينة رام اهللا و          18 حوالي    نعلين قريةتقع  
يفر        قرية  , ا قرية دير قديس ومستوطنات نيلي ونعاليه شرق       قرية نعلين  ات س ستوطنة آري درس    , اجنوب المديا وم ة ب قري

ماال وا ا ش اوقبي ة   . لخط األخضر غرب كان القري دد س غ ع سمة 4751يبل سطيني ( ن م ) 2006اإلحصاء الفل ومعظمه
ة     ا دونم 15898 مساحة قرية نعلين    بلغت 1948قبل حرب عام    . فالحين اق الهدن د اتف ة  ( ولكن بع م   ) خط الهدن ذي ت ال

 دونم منها 14794ا تبلغ مساحة القرية حالي,  دونم من أراضيها1104توقيعه بين األردنيين واإلسرائيليين فقدت القرية      
م من    988  في حين أن    . للقرية من المساحة الكلية  % 4.5 دونم مناطق سكنية أي حوالي       660فقط   ة      دون  أراضي القري

اطق صنيفها آمن م ت ة لل% B ) 6.7ت ساحة الكلي ن الم ةم سكنية) قري اطق ال ا معظم المن ز فيه ي تترآ اقي , والت ا الب ام
ي 13806 ع ف م فتق اطق  دون ة لل % C) 93.3 من ساحة الكلي ن الم ةم ة   ) قري ع األراضي الزراعي ى جمي وي عل وتحت

  . )1جدول  (والمناطق المفتوحة في القرية

  

1995 نعلين اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية قريةتصنيف األراضي في : 1جدول 

المساحة بالدونم قريةمن المساحة الكلية لل% تصنيف األراضي

0 A 0مناطق 

988 B 6.7مناطق 

13806 C 93.3مناطق 

14794 100المساحة الكلية

GIS 2007  أريج-  وحدةقاعدة بيانات: المصدر

  

ام  د حرب ع دت 1967بع ة فق ين قري ن نعل د م رائيلية أراضيهالمزي ستوطنات اإلس ة الم سة ,ا إلقام د خم وم يوج  الي
ى أراضي ال         ة عل ة مستوطنات إسرائيلية مقام سب  قري ة             1963بت بمصادرة     وت ة للقري م من مجموع المساحة الكلي  دون

 ). 2جدول (
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 نعلينقريةالمستوطنات اإلسرائيلية داخل حدود : 2جدول 

مساحة المستوطنة 
نعلين  قريةداخل حدود 

)دونم(

 عدد السكان
)2005(

سنة التأسيس المساحة الكلية المستوطنة
)دونم(للمستوطنة 

934 2225 1985 1050هشمونائيم

661 1353 1980 683متتاتياهو

20 1804 1998 759مينورا

74 376 1977 978شيالت

274 30484 1991 3973)موديعين عيليت(آريات سيفر 

1963 36242 7443المساحة الكلية  

GIS 2007  أريج-  وحدة قاعدة بيانات:المصدر

ة آذلك تضررت    ر من خطة الفصل ال            قري شكل آبي ين ب د جدار الفصل العنصري         نعل عنصرية اإلسرائيلية حيث يمت
ا و      2.6حيث   , قرية آم على أراضي ال    5.1حوالي   م بناءه ا ت م منه شاء في ال      2.5 آ ا زالت تحت اإلن م م ة  آ د  . قري عن

ن    ر م زل أآث صادرة وع سبب بم دار سوف يت اء الج ن بن اء م ا  5322االنته ي غالبيته ة والت ن أراضي القري م م  دون
   )3جدول  (. ومناطق مفتوحةأراضي زراعية

  

2006 نعلين لعام قريةاستخدامات األراضي في : 3جدول 

مساحة األراضي المعزولة 
)دونم(خلف الجدار 

المساحة بالدونم  من  المساحة المعزولةنسبةاستخدامات األراضي
 (%) قريةالمساحة الكلية لل

851 5487 6األراضي الزراعية

2515 6684 17توحةالغابات والمناطق المف

0 660 0المناطق العمرانية الفلسطينية

1956 1963 13المستوطنات اإلسرائيلية

5322 14794 36المساحة الكلية

GIS 2007 أريج -قاعدة بيانات وحدة : المصدر
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ن النفا               قريةتعاني   ة بتهريب ودف دا متمثل رة ج صلبة اإلسرائيلية      نعلين من مشكلة بيئية خطي ات ال ة في أراضي ال  ي  قري
ضا في أراضي                  ا أي تخلص منه تم ال باالضافة الى المياه العادمة الناتجة من المستوطنات اإلسرائيلية المجاورة والتي ي

  . القرية المجاورة

  

ى          لمكبات نفايات  موقعين نعلين حاليا    قريةيوجد في    ل أراضيهم ال ضعفاء النفوس بتحوي ون ال  حيث قام بعض المواطن
  . ات اإلسرائيلية مقابل مبلغ قليل جدا من المال عن آل حمولة يتم إلقائها في المكبمكبات للنفاي

C افع    ي للسيد محمد حس   تعود ملكيته الموقع األول مكب     ل ن ة المصنفة        ن خلي ع في المنطق ذا المكب قريب من       ويق  وه
ط      جد بيت سكني مالصق للمكب آما وان المكب       المناطق السكنية حيث يو    د فق ر  500 يبع  عن مجموعة أخرى من          مت

ه           وعمره سنتين    دونم   20مساحة المكب   , بيوت القرية  ق علي ة رسمية وال تنطب ر مرخص من أي جه ذا المكب غي وه
ا                  سطيني وإنم تم   الشروط الصحية والبيئية الالزمة وال يخدم هذا المكب أي تجمع سكاني فل اء ي ات    إلق اإلسرائيلية   النفاي

ى    ة من المستوطنات المجاور   فيه واع                  . إسرائيل من داخل      وحت ة أن م معاين ع المكب ت ة لموق ارة ميداني ا بزي د قيامن وعن
ه  تيك بمختلف أنواع ا وهي البالس تم إلقاءه ي ي ات الت منتية, المطاط, النفاي اطع إس شمل مق اء وت ات البن د, ومخلف , حدي

شفيات و   , ألمنيوم سكان     خشب ونحاس ولكنه لم يشاهد أي من المخلفات العضوية أو مخلفات المست وال ال لكن بحسب أق
وت           ات المطاعم والبي  . وأصحاب البيوت القريبة من المكب فإنهم يؤآدون وجود مخلفات مستشفيات وبقايا طعام ومخلف

ى                              ة باالضافة ال روائح الكريه سبب ال ذي ي ع وال دائم في الموق دخان ال ران وال ون من الني اره وآذلك يشتكي المواطن  آث
ى البيئ      ة            الخطيرة جدا عل ة الموجودة في المنطق ى المصادر الطبيعي ى المكب يقومون            ة وعل ائمين عل ين أن الق ا تب آم

ا                م بيعه ا ومن ث ا حوالي        .بحرق مخلفات الكوابل والمواد البالستيكية الستخراج المواد المعدنية منه دخل المكب يومي   ي
   . تقريبا متر10ويصل ارتفاع بعضها الى محملة بالنفايات  شاحنة 50

ه   قع الثاني مكب ي    المو ة                            ملك ابع للقري ات الت ذا المكب بجانب مكب النفاي ع ه سي ويق ي العب د النب يم عب د الحك سيد عب ال
 30 المكب حوالي   ةمساح , إسرائيل وجميع النفايات التي تلقى في الموقع تأتي من المستوطنات المجاورة ومن داخل                

نفايات التي تم معاينتها خالل الزيارة الميدانية لموقع المكب فهي  الأنواعاما , دونم وهو بعيد نسبيا عن المناطق السكنية    
ى البالستيك بمختلف أنواعه            , اإلسمنتيةمخلفات البناء وتشمل القواطع      وم والنحاس باالضافة ال د والخشب وألمني حدي

ا        . والمطاط وم آم شتعلة ف   أنلم يتم تحديد عدد الشاحنات التي تدخل المكب في الي ران تبقى م ة     الني ه باستمرار وبكثاف ي
  . أيضا
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ه             وعند حديثنا    ا ان افع علمن ع                  مع رئيس بلدية نعلين السيد أيمن ن ى الموق داني عل ام بالكشف المي ة للقي شكيل لجن م ت د ت ق
واطن            وق الم ستقلة لحق ة الم ذلك من الهيئ ة في وزارة الصحة وآ , وهي مشكلة من سلطة جودة البيئة وقسم صحة البيئ

ذي         وبناء ع  ر ال ه لى ما ورد في التقري ة    أعدت ورا واعتبرت            اللجن ع ف ات في الموق ن النفاي ة بوقف دف د أوصت اللجن فق
وفي آثير من    . سلطة جودة البيئة هذه الممارسات من ضمن االنتهاآات واالعتداءات اإلسرائيلية على البيئة الفلسطينية            

م ضبطها       فان هذه النفايات تحتوي على مخلفات تعتبر خطرة الحاالت   ي ت  آما ثبت في الكثير من حوادث التهريب الت
ا ورد     . حيث يتم تهريبها الى األراضي الفلسطينية لتقليل التكاليف الباهظة للتخلص منها داخل إسرائيل         ى م تنادا ال واس

ا    فانه يحظر استيراد هذه النفا    ) 13(و) 12(و) 10( في المواد    1999نة   لس 7في قانون البيئة الفلسطيني رقم       ات ودفنه ي
انون       , في األراضي الفلسطينية   ا الق ا     , ويعتبر ذلك مخالفة يعاقب عليه وا م واد       وه ه الم ) 63(و) 62(و) 61(نصت علي

دولي     باالضافة يعتبر ذلك مخالفا للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية       .  الفلسطيني من قانون البيئة   انون ال  حيث أن الق
ا       يمنع الدول المحتلة أن تقوم بر      ي تحتله ا في األراضي الت ة عشوائية       .مي نفاياته ات بطريق ة حرق النفاي ضا عملي  وأي

ادة             ا للم ضا وفق ة     ) 23(وفي الهواء الطلق محظورة أي انون البيئ سطيني  من ق شكوى           .  الفل دم ب ه يمكن التق الي فان  وبالت
  )مرفق نص القوانين(. لمتسببين في ذلك وتقديمهم للمحاآمةقضائية ضد األشخاص ا

  

ة من المستوطنات المحيطة بال            قريةآما وتعاني    اه العادم ة  نعلين من تدفق المي ة من      قري ة القادم اه العادم  وخاصة المي
ذي يفصل                     همستوطنة   ه ال ذا واد الدي ة ه اه العادم ة شمونائيم حيث يقطع سيل المي ديا       نعل  قري ة الم وب  (ين عن قري  جن

د  ه حيث يبدأ السيل من مستوطنة        , )نعلين ودعين    48خل أراضي    شمونائيم وي ة م القرب من مدين رة  .  ب  المشكلة الخطي
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سواء في قرية نعلين وغيرها من  الموجودة حاليا  العشوائية والغير قانونية للنفايات الصلبة المكبات هذهتعد جميع
سامة والحرائق ال أنواعها والروائح والغازات بجميع الحشرات  حيث أنمكرهة صحيةالقرى الفلسطينية تعتبر 

 عصارة هذه  فإنإضافة إلى ذلك. والدخان األسود المنبعث من هذه األماآن آلها تؤثر سلًبا على صحة البيئة واإلنسان
تجد  والتي تحتوي على آمية عالية من المواد العضوية والمعادن الخطرة آالزئبق والكادميوم والرصاص النفايات

نفسها أيضا . فتقوم بتلويثهالمياه الجوفيةطريقها إلى ا تجدر اإلشارة هنا إلى أن مكبات النفايات هي  غالًبا ما تكون آما  
حيث يجد سائقوا سيارات االمتصاصية، تم جمعها من الحفر األماآن المستخدمة للتخلص من المياه العادمة التي ي

إن مثل هذه . النضح مكبات النفايات أفضل األماآن للتخلص من المياه العادمة مما يؤدي إلى خلطها بالنفايات الصلبة
واء المياه سالنفايات مع  اختالط عن طريقنتج ت والتي عصارة النفايات مثلن الملوثات ي تكواألعمال تؤدي إلى

  . وتؤدي الى تلوثهالمياه الجوفيةا والتي تتسرب إلىالعادمة أو مياه األمطار 
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