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  الوضع البيئي الراهن في محافظة سلفيت

  

  الموقع والسكان

  

وب محافظة رام اهللا                     ة ومن الجن ابلس من      , تقع محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية ويحدها من الشمال محافظة قلقيلي محافظة ن
لفيت     . الشرق وإسرائيل من الغرب    ة لمحافظة س ساحة الكلي م  202.07 تبلغ الم غ عدد سكا     ,  2آ  59,464نها حوالي  في حين يبل

 وذلك حسب    ا حضري ااما مدينة سلفيت فتعتبر تجمع    . 2007لفلسطيني عام   وذلك حسب تعداد السكان الذي قام به اإلحصاء ا        نسمة  
 آم الى الشمال من مدينة رام 20تقع مدينة سلفيت حوالي ,  الفلسطينيلإلحصاءتصنيف نوع التجمع المعتمد في الجهاز المرآزي    

ابلس و حوالي       17.5, )1949خط الهدنة ( بعيدا عن الخط األخضر      آم 17.5اهللا و    ة ن وب من مدين ى الجن م شرق   22.5 آم ال  آ
ة اسكاآا       ,  م عن سطح البحر ويحدها من الشمال قريتا آفل حارس ومردا           520ترتفع مدينة سلفيت    . مدينة قلقيلية  شرق قري , من ال

ة , دها قرية مزارع النوباني وقرية فرخة من الغرب اما من الجنوب فيح      بروقينقرية   غ عدد سكان    . خربة قيس وقرية عاموري يبل
2 آم 23.08حاليا تبلغ مساحة مدينة سلفيت      . ة آالف نسم  9مدينة سلفيت حوالي     شكل         آم 1.8 منها   2 سطينية أي ت  مناطق سكنية فل

  . من المساحة الكلية للمدينة% 7.7حوالي فقط 

  

2 آم 12.64 في محافظة سلفيت      A والتي ) من المساحة الكلية للمحافظة   % 6.2 (ناطق  تبلغ مساحة األراضي التي تم تصنيفها آم      
2أما المناطق التي تم تصنيفها آمناطق       , تترآز فيها معظم المناطق السكنية     ساحتها    في المحافظة فتبلغ      م  38.10م آ B) 18.9 %

اطق       2Cآم 151.33اما الباقي   )  المساحة الكلية  من ة  من الم   % 74.9(  فتقع في من ى معظم األراضي        ) ساحة الكلي وي عل وتحت
  ). 1جدول  (الزراعية والمناطق المفتوحة في المحافظة

  

1995تصنيف األراضي في محافظة سلفيت اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية : 1جدول 

)2تصنيف األراضي محافظةمن المساحة الكلية لل% آم(المساحة 

A 12.646.2مناطق 

B 38.1018.9مناطق 

C 151.3374.9مناطق 

202.07100المساحة الكلية
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  استخدامات األراضي في محافظة سلفيت

  

لفيت  حافظة م لتحليل استخدام األرض في       2006 ةتم استخدام صور األقمار االصطناعي     ة             س صنيفات البعدي د الت م تحدي ،  حيث ت
ى ال   دباعتما ل النظري من خالل شاشة الحاسوب            عل ائج أن     .تحلي ة   أظهرت النت لفيت محافظة   أراضي غالبي ارة عن     س هي عب
ا      األراضي  تبلغ مساحة    إذ ؛ زراعية أراٍض ة فيه م  107.24 الزراعي شكل   و 2آ ة      % 53.1ت ساحة الكلي از . حافظة للممن الم  وتمت
وب   ها وتنتشر في. بالزراعةتلفيس؛ لذلك يعمل معظم سكان  جيدة ة خصوب ا ذات بأنه أراضيها طبيعة ول، الحب  العنب ،  زراعة البق

  .)2جدول  ( الى اللوزياتإضافة  والزيتونالحمضيات

   

   محافظة سلفيتاستخدامات األراضي في : 2جدول 

2ستخدامات األراضيا محافظةمن المساحة الكلية لل% )آم(المساحة 

107.2453.1األراضي الزراعية

65.6532.5  ق المفتوحةالغابات والمناط

0.570.3   الصناعيةالمنشآت
8.724.3المناطق العمرانية الفلسطينية

19.889.8والجدار اإلسرائيليةالمستوطنات 
202.06100المساحة الكلية

2008 ، أريج-GISقاعدة بيانات وحدة : المصدر
  

ة أراضي غالبية أظهرت النتائج أن  أما فيما يتعلق باستخدامات األراضي في مدينة سلفيت فقد   لفيت   مدين ارة    س ضا  هي عب عن  أي
ا      األراضي تبلغ مساحة    إذ ؛ زراعية أراٍض ة فيه م  14.20 الزراعي شكل   و 2آ ة      % 61.5ت ساحة الكلي ة للممن الم ات   , دين ا الغاب أم

ساحتها  غ م اطق المفتوحة فتبل م 5.57والمن شكل 2آ ي حين % 24.1 وت ة ف ساحة الكلي سطينية  المنأنمن الم ة الفل اطق العمراني
ة     % 6.4 تشكل   اإلسرائيليةمن المساحة الكلية للمدينة والمستوطنات      % 7.7تشكل فقط    ساحة األراضي      من مساحة المدين غ م وتبل

  .)1خارطة  (2آم 1.5المصادرة من مدينة سلفيت لبناء المستوطنات وإقامة الجدار حوالي 
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   2008-، أريج سلفيتمدينةاستخدامات األراضي في : 1خارطة   

 

  بناء المستوطنات والجدار الفاصل: االحتالل اإلسرائيلي

لطات      سياسة س ستمر ل شكل م لفيت وب ة س لفيت ومدين ة س سطينية تتعرض محافظ رى الفل دن والق ات والم ن المحافظ ا م آغيره
ي يمتلك     ة الت ن أراضي المحافظ دونمات م ات ال صادرة مئ ي م ة ف رائيلي والمتمثل تالل اإلس اء  االح ل بن ن أج سطينيون م ا الفل ه

ا               شاء القواعد العسكرية عليه ة وإن ام       . المستوطنات اإلسرائيلية وشق الطرق االلتفافي د حرب ع دت محافظة      1967بع لفيت  فق  س
رائيلية    ستوطنات اإلس ة الم يها إلقام ن أراض د م د  , المزي وم يوج ستوطنة الي شرون م ة وع ى أراضي   ثالث ة عل رائيلية مقام  إس

  ).  3جدول ( الكلية للمحافظة  من مجموع المساحة2آم 18.77ببت بمصادرة المحافظة وتس

  

المستوطنات اإلسرائيلية داخل حدود محافظة سلفيت: 3جدول 

مساحة المستوطنة داخل حدود )2006(عدد السكان سنة التأسيسالمستوطنة
)2آم(محافظة سلفيت 

198238000.008شعار تـكفا
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19826840.352إلي زهاف

198113000.649برقان

198900.158بينوت اروت يسرائيل

197730001.438إلكانا

198530000.761جينوت شومرون

198300.488هار إلي زهاف

199100.246المنطقة الصناعية

19864000.641نوفيم

198411000.531بدوئيل

19918270.399ريفافا

199100.547نيفيه أورامين

19856420.566عيتس افرايم

198101.417برقان المنطقة الصناعية

19824380.386آريات نيتافيم

198127000.443عمانوئيل

1978165005.185أرييل

198600.707مازور عتيقا

198110000.661ياآير

19786500.614آفار تفوح

19911850.519ريخاليم

1999600.328بروخين

01.728--المنطقة الصناعية غرب ارييل

18.772    المساحة الكلية

GIS 2008 أريج -قاعدة بيانات وحدة : المصدر
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د جدار الفصل العنصري                            لبي من خطة الفصل العنصرية اإلسرائيلية حيث يمت آذلك تضررت محافظة سلفيت بشكل آبير وس
 من أراضي المحافظة والتي 2آم 94.8حيث تسبب بناء الجدار بمصادرة وعزل أآثر من ,  المحافظة آم على أراضي   87حوالي  

  ) 4جدول . (غالبيتها أراضي زراعية ومناطق مفتوحة

  

  ة المعزولة من آل نوع خلف الجداروالمساح: محافظة سلفيتاستخدامات األراضي في : 4جدول 

2)2آم(المساحة ستخدامات األراضيا )آم(احة المعزولة خلف الجدار المس

107.2435.42األراضي الزراعية

65.6539.42  الغابات والمناطق المفتوحة

0.570.15   الصناعيةالمنشآت
8.721.33المناطق العمرانية الفلسطينية

19.8818.49  والجداراإلسرائيليةالمستوطنات 

202.0694.81المساحة الكلية

2008 ، أريج-GISدة بيانات وحدة قاع: المصدر

  

,  مثل خربة سوسة  الجدار منطقة العزل الغربية خلف  باالضافة الى ذلك تم عزل قرى فلسطينية في محافظة سلفيت بالكامل داخل           
لفيت ف    . الف نسمة 12حيث يبلغ عدد سكان هذه القرى حوالي        , قرية رافات وقرية دير بلوط    , قرية الزاوية  ة س ا مدين غ ط  أم ول يبل

  . من أراضي مدينة سلفيت2آم 6.33 آم حيث سيقوم بعزل حوالي 8مدينة الالجدار الفاصل المخطط إلقامته في 

   

  إدارة المياه العادمة

  

ة  اني محافظ لفيتتع دم   س ن ع سطينية م ات الفل اقي المحافظ ليمة  آب ة س ة تحتي وافر بني صحيت صرف ال سح  ف ، لل ائج م ق نت وف
ام       الجهاز المرآزي ل   ه ب الذي قام التجمعات السكانية    سطيني ع غ عدد التجمعات ال      ،2005إلحصاء الفل صلة بل شبكة الصرف    مت ب

 ، في المحافظة    من التجمعات السكانية    فقط  % 5ما نسبته    وتمثل   , مدينة سلفيت  وسلفيت تجمع واحد فقط وه    محافظة  في   الصحي
والي  شبكة ح كان مد % 80وتغطي ال اقي س ا ب لفيت أم ة س كان مدين ن س ط م كان فق لفيت وس ة س ة اتتجمعين رىالمحافظ   األخ

تخلص      شبكة صرف صحي و       وجود إلىفيفتقرون   تم ال اه من   ي ة  المي ق     الناتجة   العادم ر االمتصاصية   عن طري بواسطة   أو  الحف
وا دون أي  ,المفتوحةت القن اورة ب ة المج ي األودي ا ف م تفريغه ن ث ذلك وم ر بواسطة صهاريج مخصصة ل ذه الحف غ ه تم تفري  وي
  . الطبيعية وخاصة المياه الجوفية  يؤدي إلى تلوث التربة وتدهور الموارداألمر الذي , ة للبيئةمراعا

  

ضا دون معالجة في    أما المياه العادمة التي يتم تجميعها بواسطة شبكة الصرف الصحي في مدينة سلفيت فانه يتم التخلص منها          أي
   .)1صورة  (لمعالجة المياه العادمةمنطقة وادي المطوي حيث ال تتوفر في المدينة أي محطة 

 5 



          

)أريج( القدس –معهد األبحاث التطبيقية                                               
   ، شارع الكاريتاس860ب .                     ص  

                         بيت لحم ، فلسطين
  1889-274-(02)-972+:                        هاتف
  6966-277-(02)-972+:                        فاآس

                                 

  

  لمطوي ايتدفق المياه العادمة في واد: 1 صورة

صورة خاصة بأريج  خاصة بأريجصورة

  

ل     ن قب ل م ة وادي المطوي بتموي ي منطق لفيت ف ة س ي مدين ة ف اه العادم ة للمي ة معالج ة محط شروع إلقام اك م ان هن اون آ التع
شل      ذولكن ه  1999في عام    KFWاأللمانية   ذري  ا المشروع لقي الف ي وضعها الجانب              عال ل الت سبب العراقي ك ب  اإلسرائيلي وذل

الزم   إعطاء على موقع المحطة وعدم       رخيص ال ة     الت ا في منطق ضا  , في وادي المطوي  Cإلقامته راض من     وأي اك اعت ان هن  آ
ي حين          اإلسرائيلي الجانب   لفيت فقط ف ة س ة الناتجة من مدين اه العادم وم بمعالجة المي ه سوف يق  أن اإلسرائيليون للمشروع ألن

ة يخططون ويرغبون    ل            بإقام ستوطنة اريئي ة من م ة المتدفق اه العادم ضا  مشروع مشترك لمعالجة المي ى     أي ة عل ي هي مقام  والت
كانها   أراضي ن س ة م ة الناتج اه العادم ن المي التخلص م وم ب لفيت وتق ة س ة   مدين ر معالج ا غي ق إلقائه ى األراضي عن طري عل

ستوطنة اريئ        حي, الزراعية لمدينة سلفيت   ة              ي ث تلتقي المياه العادمة المتدفقة من م ا في منطق لفيت مع ة س ة من مدين ك المتدفق ل وتل
روقين  قرية   أراضيوادي المطوي وتسير المياه العادمة متجهة نحو         ش                 ب ة نحو الخط الخضر حيث ي ديك متجه ر ال ة آف كل  وقري

س ولكن  . )2خريطة  (آم 12 حواليسيل المياه العادمة هذا   ة         الفل ل اإلسرائيليون إلقام رح من قب طينيون رفضوا المشروع المقت
ر      ستوطنات اإلسرائيلية الغي مشروع مشترك لمعالجة المياه العادمة ألن ذلك يعتبر اعترافا واضحا وصريحا بوجود إسرائيل والم

سطيني      قانونية ى الجانب الفل ى ش     . باالضافة الى انه ال يصب بالفائدة عل لفيت عل ة س ة    فعملت بلدي ة  Bراء أرض في منطق  إلقام
زارعين         ى الم ا ال م نقله ر   أن وجد  المحطة عليها ولكن عندما تم حساب التكلفة الكلية لمعالجة المياه العادمة لمدينة سلفيت ث  آل مت

ى  باالضافة   . 3م/ شيكل2.5 شيكل في حين انه يشتري المياه العذبة حاليا ب     5مكعب من المياه المعالجة سوف يكلف المزارع         ال
ة من    % 80 عمل المحطة في تلك المنطقة لن يحل المشكلة بالكامل وذلك ألن سيل المياه العادمة       أن ة المتدفق منه هي المياه العادم

لفيت                 اإلسرائيلية مستوطنة اريئيل  ة س ة من مدين ة المتدفق ذلك وجد     , فقط % 20 في حين تشكل المياه العادم ر     أنول  المشروع غي
  . مجدي ولقي الفشل
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   وآفر الديكبروقينالمياه العادمة المتدفقة من مدينة سلفيت في وادي المطوي وصوال إلي قريتي : 2خارطة 

ستوطنة                  بروقينتعاني مدينة سلفيت وقريتي       وآفر الديك من مشكلة بيئية خطيرة جدا متمثلة بتدفق سيل المياه العادمة القادم من م
لفيت        اريئيل المقامة على أراضي محافظة سلفيت وا       ة س ة من مدين ر األراضي              , لمياه العادم ة لتعب اه العادم ذه المي ساب ه حيث تن

اه   ة باتج اه العادم يل المي ستمر س م ي لفيت ث ة س ي مدين ة وادي المطوي ف ي منطق اء ف ى نقطة االلتق اورة لتصل ال ة المج الزراعي
اه الخط األخضر            بروقينأراضي قرية    ستمر باتج ديك وت ش .  ثم أراضي قرية آفر ال رة     ي شكلة آبي سيل م ذا ال ا   كل ه وضرارا بيئي

رى                     ذه الق الي ه ون أله ول الزيت ة ومن حق و ي ف). 2صورة  (آبيرا وخطيرا آونه يمر من األراضي الزراعي دهور    ه ى ت عمل عل
شويه الم              ضا ت وي وأي وع الحي ة والتن ة       الطبيعة في تلك المنطق يم الجمالي ام والق ة  نظر الع صحي         للمنطق ى المخاطر ال ة  باالضافة ال

   .الناجمة عن هذه الممارسات من توطين للحشرات والروائح الكريهة وانتشار األوبئة واألمراض

  األراضي الزراعية وحقول الزيتونتدفق المياه العادمة في : 2 صورة

صورة خاصة بأريج

صورة خاصة بأريج
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لفيت   ا على بئر المطوي في مد  العادمة المتدفقة هي أنها تشكل خطرا آبير  إن المشكلة األخطر التي تشكلها هذه المياه         ة س حيث  ين
را و      4أن سيل المياه العادمة ال يبعد سوى         شكل خطرا آبي ا ي ر مم ع البئ ى    متر عن موق ة    تلويعمل عل اه العذب ي تغذي   يث المي الت

ة   3 م350حيث يضخ البئر حوالي , من حاجة مدينة سلفيت للمياه  % 30 الذي يغطي حوالي     ,البئر اه للمدين صورة  ( يوميا من المي
ة    تصب جميعها في البئر    )ينابيع فرعية  (مطوي من ثالثة مصادر رئيسية للمياه     يتغذى بئر ال  ). 3 وقد أثبتت الفحوصات البيولوجي

ا وتح  لفيت بجمعه ة س ي بلدي ة ف صحة والبيئ رة ال ي قامت دائ انون أول الت ي شهر آ ا ف ود 2007ليله ر ووج وث آبي اك تل  أن هن
ر المطوي      ابيع الرئيسية التي تغذي    في المصادر والين   ممرضةلبكتيريا القولون البرازية ال    ائج الفحوصات   ( بئ ذا  , )5 جدول    نت وه

ر المطوي    ولكن قامت بلدي, دليل واضح على اختالط المياه العادمة مع مياه الينابيع ومياه البئر          اه بئ ة سلفيت بعمل نظام آلورة لمي
اه ب            د المي تم تزوي واطنين حيث ي ات من   كمقبل ضخها الى الشبكة وقبل وصولها الى الم ور تصل   ي ا  الكل ى  أحيان  جزء من   2.8ال

وث              (ppm)المليون   ة من التل زداد         أن إال. حيث تصل المياه في النهاية الى المواطنين نظيفة وخالي رة ت شكلة والخطورة الكبي  الم
ر              ى البئ ضانها وصولها ال سبب في ر وي د  , في فصل الشتاء حيث يرتفع منسوب سيل المياه العادمة المجاورة للبئ ة   وق واجهت بلدي

ة ضخ          أيضاسلفيت هذه المشكلة في السنوات السابقة وتسبب ذلك بتلوث مياه البئر وتلوث الشبكة                مما قاد البلدية الى توقيف عملي
رة أخرى      إعادةالمياه للمواطنين لمدة أسبوع آامل وعملوا على تنظيف الشبكة وتعقيمها بالكامل قبل              ة    .  الضخ م ذا قامت بلدي وله

ا آحل مؤقت للوضع                          سلفيت بعمل    ك طبع رة أخرى وذل ضانها م ا لفي صور استنادي آبير مجاور لسيل المياه العادمة وذلك تفادي
  . القائم

  

صورة خاصة بأريج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لمطوي في مدينة سلفيت ابئر: 3 صورة       

 

  

نتائج الفحوصات المخبرية لعينات المياه من بئر المطوي وفروعه باالضافة الى الشبكة :5جدول 
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  ترآيز الكلوروقع العينةم

(

  بكتيريا القولون

عدد خاليا البكتيريا لكل  (
) مل100

ppm جزء من المليون( 

 بكتيريا القولون البرازية الممرضة
) مل100عدد خاليا البكتيريا لكل (

8080بدون آلور)الرئيسي(بئر المطوي 

 100TNTCبدون آلور)فرعي(بئر المطوي 

  TNTC  TNTCبدون آلور)رأس النبعفرعي (بئر المطوي 

2.800المطوي شبكة

الينابيع الرئيسي والفرعي قبل الكلور ملوثة* 

  نسبة الكلور في الشبكة الرئيسية مضبوطة* 

TNTC *عدد خاليا البكتيريا آبير جدا ال يمكن عدها 

2008,  بلدية سلفيت–دائرة الصحة والبيئة : المصدر

  

ا  سكنأنآم وت ال اني  البي ر المطوي تع ة بئ اورة لمنطق ضاية المج ث أي دا حي رة ج شكلة خطي ن م وت أن م ذه البي ي ه سكان ف  ال
ى       أن للمياه وبما    أساسييعتمدون على آبار تجميع مياه األمطار آمصدر         ا ال وت       جنب     المياه العادمة تسير جنب ذه البي ومجاورة له

ة  التحاليل تلوث المياه التي يتم تجميعها في ا     أثبتتفقط   شكلة يع   , آلبار المنزلي ذه الم ي    اه ا سكان قريت روقين ني منه ديك   ب ر ال  وآف
اه             . )4صورة  (  وخاصة البيوت المجاورة لسيل المياه العادمة      أيضا ك المي شربون من تل ام ي ار واألغن ان األبق باالضافة الى ذلك ف

ذه              بالمياه العادمة المتدفقة في تل      يرعون من النباتات التي تسقى     وأيضاالعادمة   ى صحة ه را عل شكل خطرا آبي ك المناطق وهذا ي
ة               , أيضا اإلنسانالحيوانات وعلى صحة     سان حيث تنتقل الملوثات والمواد السامة من النباتات الى الحيوانات لتصل في النهاي  لإلن

ي        وقد لوحظ أن    . الذي يتغذى على هذه األغنام واألبقار      رة في قريت شرة بكث ة منت روقين األمراض الجلدي ديك    وآب ر ال باالضافة  ف
را                   را وخطي ا وصحيا آبي شكل خطرا بيئي ا ي اطق مم ك المن د  . الى انتشار البعوض والحشرات والقوارض بكميات آبيرة في تل وق

ضا  الفحوصات   أثبتت ة عشوائية في                         أي ة بطريق اه العادم دفق المي ك نتيجة ت ديك وذل ر ال ة آف وارة في قري ع عين ف اه نب وث مي  تل
ة                    , مجاورةاألراضي الزراعية ال   ع سكان القري ا جمي شرب منه ة وي اه في القري سي للمي وارة المصدر الرئي حيث تعتبر نبع عين ف

  .  سنويا3 م4500ويقدر معدل تزويد المياه فيها الى 
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  بروقينالمياه العادمة المتدفقة بجانب البيوت السكنية في قرية : 4 صورة        

  

لفيت ال تتوقف عند حدود مدينة       المطوي ي عبر واد  إلى البيئة المياه العادمة   عن طرح   ة   المترتب آلثار البيئية ا إن ل تطال       س  فقط ب
لفيت محافظة   ا  س ة عن         ف.   برمته سلبية الناجم ار ال دفق  اآلث اه ال الت ة  مي ر واد عادم ل  المطوي  يعب ة     تتمث روائح الكريه  بانبعاث ال

المواد الصلبة في  وى التربة وعلى النظام البيئي لها من خالل تراآم األمالح وانتشار الحشرات الضارة وآذلك اآلثار المتوقعة عل   
من المزروعات % 90 الزيتون أشجاروتشكل .  حيث تؤثر المياه العادمة على خصوبة التربة من خالل اإلخالل بمكوناتها   .التربة

ع            .اتمن هذه المزروع  % 10 الحمضياتفيما تشكل اللوزيات و   في تلك المنطقة    المتضررة   ابقا يق ا ذآر س وادي باإلضافة إلى م
ة الحوض   فوق منطقة منفّذة تعمل على       مطويال ي   الجوفي  تغذي اه                  ، الغرب ان المي رة إذ أن جري ة وخطورة آبي ذا األمر ذو أهمي ه

  . الحوض هذاالعادمة فوق هذه المنطقة يؤدي إلى تلوث وتدهور نوعية المياه الجوفية في

  

لفيت      باالضافة الى مشكلة المياه    اني محافظة س ة وادي المطوي تع ضا  العادمة المتدفقة في منطق دا       أي رة ج ة خطي شكلة بيئي  من م
ة غرب          الناتجة من   متمثلة بتدفق المياه العادمة الصناعية       صناعية ومنطق ان ال صناعية     منطقة برق ل ال صورة   ()3خارطة   (أريئي

 محافظة سلفيت وهي تعتبر أراضي من 1.42 و تحتل ما مساحته      1981 في عام    اإلسرائيلية منطقة برقان الصناعية     إقامة تم   .)5
  ).6صورة ( في المنطقة اإلسرائيليةواحدة من اآبر المناطق الصناعية 
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   منطقة برقان الصناعية اإلسرائيليةالمياه العادمة المتدفقة من: 3خارطة   

  

صورة خاصة بأريج

 المياه العادمة المتدفقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 برقان الصناعية اإلسرائيلية من منطقةالمياه العادمة المتدفقة:  5 صورة        
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 المصانع اإلسرائيلية في منطقة برقان الصناعية اإلسرائيلية: 6 صورة

صورة خاصة بأريجصورة خاصة بأريج

  

ى        جميعها وأصباغ من مواد خطرة وسامة ومعادن ثقيلة        تحتويهتلقى المياه العادمة الصناعية بما       ر معالجة عل  األراضي  تلقى غي
اورة  سطينية المج ة الفل ث , الزراعي ذه اأدتحي رق        ه ببت ح ة وس ك المنطق ي تل ات ف ة والنبات دمير الطبيع ى ت ة ال اه العادم لمي

اورة ار , المزروعات المج ام واألبق ان األغن ك ف ى ذل يباالضافة ال ة الت اه العادم ك المي شرب من تل ك األراضي ت ي تل  ترعى ف
   ).8&7 صورة(الموجودة فيها وتتغذى على النباتات 

  

أنبوب المياه العادمة المتدفقة من 
برقان

صورة خاصة بأريج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م واألبقار تشرب من المياه العادمة الصناعية المتدفقة من منطقة برقان الصناعية األغنا:7 صورة
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  الصناعية من منطقة برقان الصناعيةاألراضي الزراعية المتضررة من تدفق المياه العادمة : 8صورة 

النباتات المحروقة والمتضررة

المياه العادمة المتدفقة من برقانمجرى 

صورة خاصة بأريج

    

  إدارة النفايات الصلبة  إدارة النفايات الصلبة

    

الواقع في  ي يخدم محافظة سلفيت هو مكب زهرة الفنجان    الذ الرئيس    الصحي ، فإن مكب النفايات    الصلبة في مجال إدارة النفايات   
سئولة عن إدارة                . محافظة جنين  سية الم ة الرئي لفيت الجه وتعتبر البلديات والمجالس القروية وهيئات الحكم المحلي في محافظة س

صلبة          الرغم من ذل    . النفايات الصلبة في المحافظة والتي تشمل عملية جمع والتخلص من النفايات ال شوائية    وب ات الع ان المكب ك ف
رة                                      ذا المكب خالل فت ة ه م إقام د ت ة وادي المطوي وق ع في منطق ر يق لفيت حيث يوجد مكب عشوائي آبي تنتشر في محافظة س

روقين االنتفاضة الثانية واالغالقات اإلسرائيلية حيث أصبحت قرى         ا         ب التخلص من نفاياته وم ب رى المجاورة تق ديك والق ر ال  وآف
ر    في هذه المكبات   بصورة عشوائيةفالنفايات تلقى). 9صورة  (المكب   الصلبة في هذا   ذلك فهي تعتب ة صحية  ل حيث تبقى    مكره
ة                    المحيطمعرضة للجو    روائح الكريه ى ال ران باإلضافة إل ضارة والفئ ذباب والحشرات ال اثر ال سامة    مسببة بذلك تك ازات ال  والغ

  . على الصحة البشرية والبيئيةالضارة  له أثاره هذا األمر ،ها عند حرقهاالمنبعث منوالدخان األسود 

الواقع في  ي يخدم محافظة سلفيت هو مكب زهرة الفنجان    الذ الرئيس    الصحي ، فإن مكب النفايات    الصلبة في مجال إدارة النفايات   
سئولة عن إدارة                . محافظة جنين  سية الم ة الرئي لفيت الجه وتعتبر البلديات والمجالس القروية وهيئات الحكم المحلي في محافظة س

صلبة          الرغم من ذل    . النفايات الصلبة في المحافظة والتي تشمل عملية جمع والتخلص من النفايات ال شوائية    وب ات الع ان المكب ك ف
رة                                      ذا المكب خالل فت ة ه م إقام د ت ة وادي المطوي وق ع في منطق ر يق لفيت حيث يوجد مكب عشوائي آبي تنتشر في محافظة س

روقين االنتفاضة الثانية واالغالقات اإلسرائيلية حيث أصبحت قرى         ا         ب التخلص من نفاياته وم ب رى المجاورة تق ديك والق ر ال  وآف
ر    في هذه المكبات   بصورة عشوائيةفالنفايات تلقى). 9صورة  (المكب   الصلبة في هذا   ذلك فهي تعتب ة صحية  ل حيث تبقى    مكره
ة                    المحيطمعرضة للجو    روائح الكريه ى ال ران باإلضافة إل ضارة والفئ ذباب والحشرات ال اثر ال سامة    مسببة بذلك تك ازات ال  والغ

  . على الصحة البشرية والبيئيةالضارة  له أثاره هذا األمر ،ها عند حرقهاالمنبعث منوالدخان األسود 
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  مكب النفايات الصلبة العشوائي في منطقة وادي المطوي: 9صورة   مكب النفايات الصلبة العشوائي في منطقة وادي المطوي: 9صورة 

صورة خاصة بأريج صورة خاصة بأريج يجصورة خاصة بأر

    

ة حيث            صلبة اإلسرائيلية في أراضي المدين ات ال آما تعاني مدينة سلفيت من مشكلة بيئية خطيرة جدا متمثلة بتهريب ودفن النفاي
ى                      قامت قوات االحتالل اإلسرائيل     ا ال ة وتحويله شمالي للمدين دخل ال ة في الم ة الواقع ى بعض األراضي الزراعي سيطرة عل ي بال

ستوطنات اإلسرائيلية المجاورة ومن داخل إسرائيل             وق خط      . مكب للنفايات الصلبة اإلسرائيلية القادمة من الم ذا المكب ف ع ه يق
ة   أن على صحة المواطنين في المدينة حيث إضافياكل خطرا المياه الرئيسي الذي يقوم بتزويد مدينة سلفيت بالمياه وهذا يش          إمكاني

ر          ة أصبح اآب اه العذب ى أن    . تلوث هذه المي واد العضوية              إضافة ال ة من الم ة عالي ى آمي وي عل ي تحت ات والت ذه النفاي  عصارة ه
    .تقوم بتلويثهاولمياه  إلى اقد تتسربوالمعادن الخطرة آالزئبق والكادميوم والرصاص 

ة حيث            صلبة اإلسرائيلية في أراضي المدين ات ال آما تعاني مدينة سلفيت من مشكلة بيئية خطيرة جدا متمثلة بتهريب ودفن النفاي
ى                      قامت قوات االحتالل اإلسرائيل     ا ال ة وتحويله شمالي للمدين دخل ال ة في الم ة الواقع ى بعض األراضي الزراعي سيطرة عل ي بال

ستوطنات اإلسرائيلية المجاورة ومن داخل إسرائيل             وق خط      . مكب للنفايات الصلبة اإلسرائيلية القادمة من الم ذا المكب ف ع ه يق
ة   أن على صحة المواطنين في المدينة حيث إضافياكل خطرا المياه الرئيسي الذي يقوم بتزويد مدينة سلفيت بالمياه وهذا يش          إمكاني

ر          ة أصبح اآب اه العذب ى أن    . تلوث هذه المي واد العضوية              إضافة ال ة من الم ة عالي ى آمي وي عل ي تحت ات والت ذه النفاي  عصارة ه
    .تقوم بتلويثهاولمياه  إلى اقد تتسربوالمعادن الخطرة آالزئبق والكادميوم والرصاص 

    

    

وات   محافظة سلفيت ومدينة سلفيت بشكل خاص تتمثل في مصادرة          المشاآل األساسية التي تعاني منها      إن   اإلسرائيلية  االحتالل   ق
دهور األراضي                     .  وتجريفها واقتالع أشجارها   المحافظةألراضي   ى ت ؤدي ال ة خلف الجدار ي ان عزل األراضي الزراعي آذلك ف

اه          . ذه األراضي من الوصول إليها واالعتناء بها      الزراعية وذلك نتيجة لعدم السماح ألصحاب ه       دفق المي شكلة ت ان م إضافة لذلك ف
ة                  يالعادمة في واد   اه العادم دفق المي ذلك ت ل وآ ستوطنة اريئي صناعية اإلسرائيلية            المطوي من م ان ال ة برق صناعية من منطق  ال

ؤر لتجمع الحشرات        . ةالمحافظ  تهدد الصحة العامة والنظام البيئي في  أنها إذ خطورة آبيرة    تشكل د ب ة تع اه العادم فتجمعات المي
ا   أضفوانتشار األمراض التي تحملها هذه المياه،   سبب به  الناتجة عن ري المزروعات    واألخطار  لذلك الرائحة الكريهة التي تت

 .بمثل هذه المياه

وات   محافظة سلفيت ومدينة سلفيت بشكل خاص تتمثل في مصادرة          المشاآل األساسية التي تعاني منها      إن   اإلسرائيلية  االحتالل   ق
دهور األراضي                     .  وتجريفها واقتالع أشجارها   المحافظةألراضي   ى ت ؤدي ال ة خلف الجدار ي ان عزل األراضي الزراعي آذلك ف

اه          . ذه األراضي من الوصول إليها واالعتناء بها      الزراعية وذلك نتيجة لعدم السماح ألصحاب ه       دفق المي شكلة ت ان م إضافة لذلك ف
ة                  يالعادمة في واد   اه العادم دفق المي ذلك ت ل وآ ستوطنة اريئي صناعية اإلسرائيلية            المطوي من م ان ال ة برق صناعية من منطق  ال

ؤر لتجمع الحشرات        . ةالمحافظ  تهدد الصحة العامة والنظام البيئي في  أنها إذ خطورة آبيرة    تشكل د ب ة تع اه العادم فتجمعات المي
ا   أضفوانتشار األمراض التي تحملها هذه المياه،   سبب به  الناتجة عن ري المزروعات    واألخطار  لذلك الرائحة الكريهة التي تت

 .بمثل هذه المياه
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