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ملزمة باحترام أحكام االتفاقيات الدولية ذات 
القانون  ق��واع��د  اح��ت��رام  إل��ى  باإلضافة  الصلة، 
ال��دول أعضاء  باقي  الدولي شأنها في ذلك شأن 
بتطبيق  أيضا  ملزمة  إنها  بل  الدولي،  املجتمع 
احملتل،  الشعب  ملصلحة  اإلنسان  حقوق  مبادئ 
وبحد أدنى تطبيق مبادئ اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان ، فقد نصت اتفاقية جنيف الرابعة في 
املادة 6/49 على حترمي إقامة املستوطنات ونقل 
السكان املدنيني التابعيني لدولة االحتالل إليها 
مباشرة  غير  ب��ص��ورة  أيضا  التحرمي  ورد  ،كما 
في  جنيف  التفاقية  اإلضافيني  امللحقني  ف��ي 
حزيران 1977م ، خاصة املادة 2/54 من امللحق 
حظر  على  نصت  والتي   ، األول   ) )البروتوكول 
غنى  ال  التي  امل���واد  وتعطيل  وتدمير  مهاجمة 
الباعث  كان  مهما  املدنيني  السكان  لبقاء  عنها 
النزوح  بحملهم على  أو  املدنيني  بقصد جتويع 

أو ألي باعث آخر.
انتهاكات خطيرة

في  اإلسرائيلية  السياسة  إن   ، رحال  وكشف 
األراض����ي احمل��ت��ل��ة ت��ت��ع��ارض مت��ام��ًا م��ع ال��ق��ان��ون 
الدولي ملا تنطوي عليه من خرق واضح ألحكام 
اتفاقيات جنيف وألحكام امللحقني البروتوكولني 
وخاصة  م،   1949 جنيف  التفاقية  اإلضافيني 
املادة 2/54 من امللحق األول واملادة 24 من امللحق 
املناطق  على  االستيالء  حترمان  اللتان  الثاني 
الزراعية، كما إنها تشكل في الوقت نفسه خرقا 
اإلنسان وخاصة  العاملي حلقوق  ألحكام اإلعالن 
أنه ال يجوز  والتي تنص على  امل��ادة 2/27 منه 
مجلس  تعسفا،ولقرارات  ملكه  من  أحد  جتريد 
الصادر عن  القرار رقم466  اآلمن وفي مقدمتها 
مجلس األمن في عام 1979 ، واضاف: من »ناحية 
في  اإلسرائيلية  املستوطنات  إنشاء  فإن  أخ��رى 
األراضي احملتلة يخلق ظروفًا من شأنها أن جتعل 
ت��ل��ك امل��س��ت��وط��ن��ات مب��ث��اب��ة ض��م واق��ع��ي لتلك 
إس��رائ��ي��ل ألنها جتعل م��ن حصول  إل��ى  األراض���ي 
الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير املصير 
جلب  م��ن  عليه  تنطوي  مل��ا  وذل���ك  صعبا،  أم���را 
للمستوطنني اجلدد لإلقامة فيها، والذي من شأنه 
أن يعمل على تغير الطبيعة السكانية لألراضي 
احملتلة، خاصة بعد طرد املوطنني األصليني منها 
إلحالل الغرباء مكانهم، يضاف إلى ذلك كله أن 
أن  االستيطانية  سياستها  من  تهدف  إسرائيل 
أغلبية  اإلسرائيليني  املستوطنني  م��ن  جتعل 
سكانية في تلك األراضي حيث ميكنها أن تشارك 

مستقبال في تقرير مصير األراضي احملتلة«.
املواقع االستيطانية

ال��رس��م��ي��ة  »ال���ب���ي���ان���ات  أن   : رح������ال  وذك������ر 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ت��ش��ي��ر إل�����ى أن ع�����دد امل���واق���ع 
االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ب��ل��غ 440 
داخل  ب��ؤرة   96 مستوطنة،و   144 منها  موقعا، 
حدود املستوطنات و 109 بؤرة خارج املستوطنات 
أنه مواقع أخرى و 48  و 43 موقعًا مصنفَا على 

قاعدة عسكرية«.
وي��ت��ض��ح م���ن ت���وزي���ع امل��س��ت��وط��ن��ات حسب 
احملافظة ،أن أكثرها في محافظة القدس بواقع 
26 مستوطنة ، منها 16 مستوطنة مت ضمها إلى 
إسرائيل ،ثم محافظة رام الله والبيرة يوجد فيها 
24 مستوطنة،وكان أقل عدد من املستوطنات في 
،وتشير  بواقع 3 مستوطنات  محافظة طولكرم 
ال��ت��ي يحظر  امل��س��اح��ة  أن نسبة  إل���ى  ال��ب��ي��ان��ات 
 38.3 تشكل  إليها  الوصول  الفلسطينيني  على 
% من مجموع مساحة الضفة الغربية في العام 
2007 ،وأن مساحة األراضي املبنية في مختلف 
ألف   235،209 بلغت  قد  االستيطانية  امل��واق��ع 

متر مربع.
عدد املستوطنني

وب��ح��س��ب رح���ال ،ت��ش��ي��ر ال��ت��ق��دي��رات إل���ى أن 
ع���دد امل��س��ت��وط��ن��ني ف���ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة بلغ 
500،670 مستوطن، ومعظهم يسكنون محافظة 
 198،458 منهم  مستوطن(   261،885( القدس 
وال��ب��ي��رة  ال��ل��ه  رام  م��ح��اف��ظ��ة  يليها  م��س��ت��وط��ن، 
حلم  ب��ي��ت  ،وم��ح��اف��ظ��ة  م��س��ت��وط��ن(   87،059(
)54،111 مستوطن( ،ومحافظة سلفيت )30،824 
عدد  حيث  من  احملافظات  أقل  أما  مستوطن(. 
 1،328( ط��وب��اس  محافظة  ف��ه��ي  املستوطنني 

مستعمر(.
تلوث املياه

واكد مدير مركز »شمس«، أن املياه توصف 
تعيق  ب���درج���ة  م��ل��وث��ات  وج����دت  إذا  ب��امل��ل��وث��ة 
اس��ت��ع��م��ال ه����ذه امل���ي���اه ل����ألغ����راض امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ملوث  مكعب  متر  لكل  وال��ري،ومي��ك��ن  كالشرب 
م��ت��را مكعبا  م��ن 40 - 60  ي��ل��وث  أن  امل��ي��اه  م��ن 
م��ن امل��ي��اه ال��ن��ق��ي��ة ،وم����ن أس��ب��اب ت��ل��وث امل��ي��اه: 
مسببات العدوى بسبب تصريف مياه املجاري. 
واملنظفات.  واحليوانية،  ال��زراع��ي��ة  واملخلفات 
واملواد املستهلكة لألوكسجني. والنفط ومشتقاته، 
وامل��ع��ادن  امل��ش��ع��ة،  وامل����واد  الكيميائية،  وامل����واد 

أمام اللجنة اخلاصة لألمم املتحدة برصد االنتهاكات اإلسرائيلية  التابعة لالمم املتحدة 

 »شمس« يكشف حقائق ومعطيات خطيرة حول الوضع القانوني لالستيطان اإلسرائيلي 
وتأثيراته فـي الــواقـع الـبـيـئـي فـي فلسطني

اإلسرائيلية، ومنطقة جيوس بالغرب من مدينة 
قلقيلية الذي يغطي مساحة 12 دومنًا خلدمة 
و«قدومييمط  ش��م��رون«  »ك��رن��ي  مستوطنات 

و«تسوفييم« و«معاليه تشومرون«.
مخاطر النفايات الصلبة

ادت  الصلبة  ال��ن��ف��اي��ات  ان   ، رح���ال  واف����اد 
لتلويث مساحات واسعة من األراضي الزراعية 
رشح  عملية  نتيجة  اجلوفية  وامل��ي��اه  والتربة 
السوائل الناجتة عن هذه النفايات إلى اخلزان 
النفايات  م��ن  التخلص  يسبب  كما  اجل��وف��ي، 
:أن  الهواء. واضاف  عن طريق احلرق في تلوث 
طعدم تنفيذ إسرائيل لالتفاقيات املعقودة مع 
السلطة الوطنية الفلسطينية، وعدم انسحابها 
من األراضي الفلسطينية، يدفع باملستوطنني 
مناسبة  يرونها  ال��ذي��ن  ال��ط��رق  ك��ل  الستخدام 
حساب  على  الصلبة  النفايات  م��ن  للتخلص 
الدفن  أو  باحلرق  سواء  الفلسطينية،  األراض��ي 
املصانع  م��ن  ال��س��ام��ة  اخل��ط��رة  امل���واد  تهريب  أو 
.كما  الفلسطينية  األراض���ي  إل��ى  اإلسرائيلية 
تسبب املصانع اإلسرائيلية التي تزايد عددها 
من  نقلها  بعد  اإلسرائيلية  املستوطنات  ف��ي 
إسرائيل يسبب األضرار البيئية التي تسببها 
هذه املصانع داخل إسرائيل، حيث وصل عددها 
باملئات ملختلف الصناعات الكيماوية، وغيرها، 
فهذه املصانع تنتج املواد السامة مثل األملنيوم، 
والكروسيوم، والرصاص، والزنك، والنيكل، وتقوم 

بإلقائها في املياه العادمة للمستوطنات.
تغير املناخ والبيئة

اإلسرائيلية  االع��ت��داءات  ان  رح��ال  وكشف 
الهواء،  حتى  طالت  الفلسطينية  البيئة  على 
موضحا ان إسرائيل عملت على زيادة معدالت 
في  املنتشرة  املصانع  طريق  ع��ن  التلوث  ه��ذا 
ال��غ��ازات  م��ن  كبيرة  كميات  ف��إن  مستعمراتها، 
السامة والضارة الناجتة من املصانع اإلسرائيلية 
داخل إسرائيل تصل إلى األجواء الفلسطينية 
بفعل الرياح بسبب قرب موقعها اجلغرافي من 
احلدود، كما يصل الدخان والغازات الناجتة عن 
بفعل  بالفحم  العاملة  الطاقة  توليد  محطات 
 ، الهواء  تلوث  لتزيد من درج��ات  أيضًا  الرياح 
الهواء  تلوث  التي  السامة  الغازات  تنبعث  كما 
النقل  عملية  أث��ن��اء  اإلسرائيلية  املصانع  م��ن 
األمر الذي يؤدي إلى حدوث عمليات تسريب 
الصناعات  تشكل   «  : واض���اف   ، امل���وادط  لهذه 
غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلية 
والصناعات داخل إسرائيل اخلطر األكبر على 
تلوث الغالف اجلوي في األراضي الفلسطينية، 
حيث أن املراكز الصناعية اإلسرائيلية الكثيرة 
املنتشرة في الضفة الغربية تلوث الغالف اجلوي 
خبراء  ويتوقع   ، ال��غ��ازات  من  كبيرة  بكميات 
املناطق  م��ن  املنبعثة  ال��غ��ازات  ت���زداد  أن  امل��ن��اخ 
حتى  وذل��ك   ،%40 بنسبة   1948 ع��ام  احملتلة 

العام 2020.
املياه العادمة

وبحسب الوثائق التي قدمها رحال في شهادته 
األض��رار  في  شاهمت  إسرائيل  ان  تؤكد  فانها   ،
شبكات  إهمالها  عبر  الفلسطينية  بالبيئة 
الفلسطينية  األراض�����ي  ف��ي  ال��ص��ح��ي  ال��ص��رف 
أن األضرار  الالزمة، إال  ووفق الشروط الصحية 
بالبيئة الفلسطينية جار وبشكل مباشر عبر 
الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلية  املستوطنات 
املستوطنات  ه���ذه  ت��ق��وم  غ���زة ح��ي��ث  وق��ط��اع 
بضخ ماليني األمتار املكعبة من املياه العادمة 
في األودية وفي األراضي الفلسطينية.وبني ان 
املستوطنات  تضخها  التي  العادمة  املياه  كمية 
 350000 ح��وال��ي  يقطنها  ال��ت��ي  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
مستوطن في الضفة الغربية حوالي 40 مليون 
متر مكعب سنويًا، في حني أن كمية ما ينتجه 
الغربية  الضفة  في  الفلسطينيون  املواطنون 
33.72 مليون متر مكعب، علمًا بأن عدد سكان 
الضفة الغربية قد بلغ 2 مليون نسمة، وهكذا 
فإن كمية املياه التي ينتجها املستوطنون تفوق 
هذا  الفلسطينيون،  السكان  ينتجه  ما  كثيرًا 
املستوطنات  مساكن  من   %90 أن  إلى  باإلضافة 
نسبة  أن  إال  ص��ح��ي،  ص��رف  بشبكات  متصلة 
املياه  كمية  من   %10 تتجاوز  ال  منها  يعالج  ما 
املنتجة ، وذكر ان املياه العادمة للمستوطنات، 
تصب في األودية الفلسطينية وفي حوض نهر 
الزراعية  األراض��ي  إلى  ذلك  تتجاوز  بل  األردن 
املياه  مخاطر  رحال  واستعرض   . الفلسطينية 
العادمة موضحا انها تلعب دورًا كبيرًافي تلوث 
في  أكانت  س��واء  املياه  و  الفلسطينية،  البيئة 
اخلزان اجلوفي او املياه السطحية ، و زيادة نسبة 
األمالح وتزايد نسبة النترات مما يجعل املياه 
غير  وحتى  اآلدم���ي،  لالستخدام  صاحلة  غير 
في  احلال  هو  كما  الزراعي  لالستخدام  صاحلة 

مياه نهر األردن.
تلوث التربة

تتعرض  الفلسطينية  التربة  ان  الى  واش��ار 
اإلسرائيلية،  ال��ق��وات  قبل  من  للتدمير  ايضا 

، وبالتالي زي��ادة  إل��ى اجن��راف��ه��ا  ال���ذي س��ي��ؤدي 
ظاهرة التصحر، إلى أعمال التجريف الواسعة 
باإلضافة  اإلسرائيلية،  القوات  أحدثتها  التي 
بغرض  الغابات  من  واسعة  مساحات  إزال��ة  إلى 
إذ  االلتفافية،  الطرق  وشق  املستوطنات  إقامة 
أن هذه املمارسات من شأنها أن تؤدي إلى تفكك 
التعرية  عوامل  على  يسهل  وبالتالي   ، التربة 
ك��ال��ري��اح واألم���ط���ار م��ن ج��رف��ه��ا ، ك��ذل��ك ف��إن 
الفلسطينية  األراض��ي  على  إسرائيل  استيالء 
وحرمان  اخلصبة،  الزراعية  األراض��ي  فيها  مبا 
حقوقهم  مم��ارس��ة  م��ن  الفلسطينيني  السكان 
أيديهم  في  يبق  لم  إذ  أراضيهم،  استعمال  في 
إال مساحة صغيرة من األراضي الزراعية األمر 
زراع��ة  الفلسطينيني،  امل��زارع��ني  جعل  ال���ذي 
أراض��ي��ه��م أك��ث��ر م��ن م��رة مب��ا ي��ع��رف ب��ال��زراع��ة 
الكثيفة وذلك عن طريق استخدام املخصبات 
بإفراط،  الزراعية  اآلف��ات  ومبيدات  الزراعية 
األمر الذي يعمل على احلد من خصوبة التربة 
.ونبه رحال ، الى ان هذه االعتداءات انعكست 
بشكل خطير على التنوع احليوي في فلسطني 
وشق  املستوطنات  إلقامة  األراض��ي  فتجريف   ،
اخلضراء  املساحات  إزال��ة  و  االلتفافية  الطرق 
ومساحات واسعة من الغابات، ادى الختفاء أنواع 
كثيرة من النباتات، وذكر ان أعمال التجريف 
ادت إل��ى إزال���ة وه���دم أم��اك��ن سكن احل��ي��وان��ات 
أخرى،  ألماكن  وهجرتها  لهروبها  ،فأدى  البرية 
وخلق حالة من التجزئة البيئية في فلسطني، 
كما أن اآلثار الناجمة عن امللوثات البيئية األخر 
انعكست على منو النباتات وتكاثر احلشرات و 
انتشار األوبئة التي من شأنها أن تلقي بظاللها 

على احلياة احليوانية البرية.

استنزاف املياه
و توقف رحال طويال للحديث عن املعضلة 
ال���ك���ب���رى ال���ت���ي ت��ت��م��ث��ل ف���ي اس���ت���ن���زاف امل��ي��اه 
الفلسطينية الذي أدي إلى تناقصها، وبالتالي 
إل��ى ع��دم ق��درة النباتات واألش��ج��ار على النمو 
كما هو احلال في منطقة أريحا، التي تزايدت 
نسبة األمالح في مياهها نتيجة تناقص كميات 
املياه، فأصبحت األراضي هناك مهددة بالتصحر 
، مما ادى لتدمير مساحات واسعة من األراضي 
الزراعية في العديد من احملافظات ،موضحا انه 
ميكن إدراك حجم املشكلة إذا علمنا أن معظم 
مساحات األراضي الزراعية هي مساحات تعتمد 

على الري البعلي.
التراث احلضاري

طالت  اإلسرائيلية  االع��ت��داءات  ان  وكشف 
، حيث  الفلسطيني  للشعب  امل��وروث احلضاري 
كانت فلسطني ومازالت دائمًا ملتقى احلضارات 
امل��واق��ع  م��ن  الكثير  وه��ن��اك   ، العصور  م��ر  على 
األثرية والتاريخية الهامة تنتمي إلى مختلف 
الفلسطينية  »ف���امل���دن   : م��ض��ي��ف��ا   ، ال��ع��ص��ور 
ال��ق��دس وغ��زة وأري��ح��ا واخلليل م��ن أق��دم  مثل 
م���دن ال��ع��ال��م ، ل��ذل��ك جن��ده��ا غ��ن��ي��ة ب��آث��اره��ا 
ال��ت��اري��خ من  م��ر  م��ن مختلف احل��ض��ارات على 
اإلغريقية  احلضارات  إلى  الكنعانية  احلضارة 
والرومانية واإلسالمية، والكثير من احلضارات 
األخرى، التي خلفت الكثير من اآلثار املعمارية 
، كاملدرجات واملعابد والكنائس واملساجد واملقابر 
ال��ري وامل��ن��ازل والكثير من  وآب��ار املياه وق��ن��وات 
من  السياح  أمكنة جتذب  أصبحت  التي  اآلث��ار 
املقدسة  األماكن  لزيارة  العالم  أنحاء  مختلف 
التاريخية، مثل املسجد األقصى وقبة الصخرة، 
وكنيسة القيامة في القدس، وكنيسة املهد في 
بيت حلم، والكثير من املقابر القدمية واملزارات 
األماكن  من  الكثير  تعرضت  لقد  و   ، املختلفة 
األثرية إلى االعتداءات اإلسرائيلية التي أخذت 
أشكااًل متعددة منها. أعمال التدمير واإلهمال 
تقوم  التي  احلفر  أع��م��ال  م��ن  اآلن  يحدث  كما 
وصل  وق��د  األقصى  املسجد  أسفل  إسرائيل  بها 
حد التدمير إلى عملية حرق املسجد األقصى 

عام 1968 .

الثقيلة. وتتمثل أهم مظاهر التلوث في املياه 
األم��الح، وزيادة  زي��ادة نسبة  الفلسطينية في 
نسبة النترات. وقال: أن »نسبة األمالح في مياه 
نهر األردن إلى خمسة آالف جزء في املليون، بعد 
أن كانت ال تتعدى 600 جزء عام 1925. وزادت 
اللتر  في  ملغراما   1،365 إلى  الكلورايد  نسبة 
العشرين  ال��س��ن��وات  خ��الل  أري��ح��ا  ف��ي منطقة 
الضخ  وأدى  كانت 24 ملغراما،  أن  املاضية بعد 
مفرطة  بطريقة  اجلوفية  للمياه  اإلسرائيلي 
اجلوفي،  اخل��زان  في  امللوحة  نسبة  تزايد  إل��ى 
مناطق  إل��ى  امللوحة  عالية  امل��ي��اه  تسرب  مثل 
وجود املياه العذبة. وأشارت الدراسات إلى زيادة 
نسبة امللوحة عن املوصى بها دوليًا )50 ملغراما 
في اللتر( في 27.2% من مياه الضفة الغربية، 
كما أن النترات تلوث العديد من مصادر املياه، 
ففي طولكرم ال تتعدى نسبة املياه الناجية من 
التلوث بالنترات 27%، في حني تنخفض النسبة 
في قلقيلية إلى 23%. وترتفع معدالت النترات 
على 50 ملغراما في اللتر في 14% من مياه اآلبار 

في الضفة الغربية.
النفايات الصلبة

اآلن  ت��واج��ه  ان فلسطني  م��ن  رح���ال  وح���ذر 
مشكلة النفايات الصلبة للعديد من األسباب 
أهمها تزايد أعداد السكان ،وعدم توفر اإلمكانات 
امل��ادي��ة ال��الزم��ة، وس��ن��وات االح��ت��الل الطويلة 
 ، آث��اره��ا  ت��رك��ت  ال��ت��ي  الفلسطينية  ل��ألراض��ي 
الفلسطينية،  األراض���ي  يستخدم  فاالحتالل 
العادمة،  واملياه  الصناعية  للنفايات  كمكبات 
األراضي  على  املقامة  املستعمرات،  من  الناجتة 
الفلسطينية، وهي في الغالب نفايات صناعية 
اخلطورة  عالية  وبالتالي  األول���ى،  ال��درج��ة  من 
املياه السطحية واالرتوازية  البيئة وعلى  على 
الفلسطينية،واضاف:«ساهمت سياسية اإلغالق 
زي��ادة  ف��ي  العنصري  الفصل  وج���دار  واحل��ص��ار 
املفتوحة،  العشوائية  النفايات  مكبات  ع��دد 
ووصل عدد هذه املكبات إلى 133 مكب نفايات 
عشوائي في الضفة الغربية، مع العلم أن هذه 
املكبات العشوائية متواجدة بالقرب من املناطق 
النفايات  ح��رق  تقنية  وتستخدم  السكنية 
التقنية  ه��ي  التقنية  ه��ذه  وتعتبر  الصلبة، 
الوحيدة املتوفرة أو املتاحة أمام الهيئات احمللية 
الفلسطينية، ونتيجة للتمدد العمراني والتوسع 
السكاني فإن كثير من مكبات النفايات أصبحت 
غير مالئمة ملهمتها، هذا باإلضافة إلى أن سلطات 
االحتالل قامت بإغالق بعضا منها بحجة أنها 
تقع في أراضي خاضعة للسلطات اإلسرائيلية، 
انتهت صالحيته ولم يعد  املكب  أن  أو نتيجة 
قادرا على استيعاب كميات إضافية. مشيرا الى 
ان متوسط إنتاج الفرد عام 2009 في األراضي 
ب� 0.6 كغم،  النفايات  الفلسطينية يوميا من 
املنتجة  املنزلية  النفايات  كمية  ق��درت  وق��د 
في األراضي الفلسطينية مبا يزيد عن 2،321 
طن يوميًا لعام 2009. وذكر ان االحتالل ساهم 
الغربية  الضفة  ف��ي  مستوطناته  ط��ري��ق  ع��ن 
الفلسطينية  البيئة  تلويث  في  غ��زة  وقطاع 
ع��ن ط��ري��ق ال��ن��ف��اي��ات ال��ص��ل��ب��ة ال��ن��اجت��ة عن 
سواء  اإلسرائيليني  املستوطنني  استخدامات 
كانت ناجتة عن األغراض املنزلية أو ناجتة عن 
الصناعات اإلسرائيلية ، كما تقوم املستوطنات 
اإلسرائيلية بإلقاء النفايات الصلبة في األراضي 
الفلسطينية كما هو احلال في منطقة أبو ديس 
التي يوجد فيها مكبًا من أضخم املكبات حيث 
تقدر مساحته ب�3000 دومن خلدمة املستوطنات 

ج��ن��ني-ع��ل��ي س���م���ودي -اك����د م��رك��ز ح��ق��وق 
اإلنسان والدميقراطية »شمس ، ان االعتداءات 
شهدت  الفلسطينية  البيئة  على  اإلسرائيلية 
،بحيث  االخ��ي��رة  االون���ة  ف��ي  خطيرا  تصعيدا 
واص���ل���ت س��ل��ط��ات االح���ت���الل س��ي��اس��ة م��ص��ادره 
األراضي وجتريفها، واقتالع الغابات واألحراش ، 
واستنزاف املياه اجلوفية الفلسطينية والسيطرة 
أشكال  إلى  ،باإلضافة  املائية  امل��وارد  على  حتى 
ال��ت��ل��وث ال��ت��ي حت��دث��ه��ا امل��س��ت��وط��ن��ات وامل��ص��ان��ع 
اإلسرائيلية، حتى املوجود منها داخل إسرائيل 
من مياه عادمة ونفايات صلبة وسرقة الرمال، 
وتلويث البيئات البحرية.جاء ذلك في الشهادة 
التي أدلى بها الدكتور عمر رحال ممثاًل عن مركز 
»شمس« أمام اللجنة اخلاصة برصد االنتهاكات 
اإلسرائيلية التابعة لألمم املتحدة حول »الوضع 
القانوني لالستيطان اإلسرائيلي« وتأثيراته على 
الفل�س�ط�يني�ة  األراض�����ي  ف�ي  ال�ب�ي�ئ�ي  ال��واق�ع 
خاللها  تستمع  ع��م��ان،و  س��ن��وي��ًا  تعقد  ،وال��ت��ي 
اللجنة لشهادات من العديد من مؤسسات حقوق 
األراض��ي  في  االعتبارية  والشخصيات  اإلنسان 
حلقوق  اإلسرائيلية  االنتهاكات  لرصد  احملتلة 

اإلنسان في األراضي احملتلة.
تدمير للبيئة

ال��ذي  ال��وق��ت  أن��ه« ف��ي  الدكتور عمر:  وق��ال 
اح��ت��ف��ل ال��ع��ال��م ب��ي��وم ال��ب��ي��ئ��ة ال��ع��امل��ي وال���ذي 
العام  املتحدة،  ل��ألمم  العامة  اجلمعية  أعلنت 
1972،وأن���ش���ئ���ت ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة ب��رن��ام��ج األمم 
في  ال��دول  وتتبارى   )UNEP( للبيئة  املتحدة 
حققتها  ال��ت��ي  البيئية  ب���اإلجن���ازات  ال��ت��ب��اه��ي 
مستخدمة  ملواطنيها  احل��ي��اة  ج���ودة  ومستوى 
هذا  فإن  الدولية،  البيئية  االستدامة  معايير 
التاريخ يذكرنا بقيام إسرائيل باحتالل الضفة 
الغربية مبا فيها القدس الشرقية وقطاع غزة 
وغيرها من األراضي العربية عام 1967«و واضاف 
ما  م��رور 43 عاما على هذا االحتالل،  : فبعد« 
زال شعبنا يعيش حتت وطأته وممارساته التي 
األراض��ي  في  البيئية  امل��وارد  باستنزاف  تتمثل 
املستعمرات  وإق��ام��ة  وتدميرها  الفلسطينية 
عناصر  جميع  طالت  مدمرة  آث��ارا  تركت  التي 
أعمال  إل��ى  فباإلضافة  الفلسطينية،  البيئة 
مصادرة األراضي ومنع املواطنني الفلسطينيني 
فإن  املختلفة،  أنشطتهم  وممارسة  دخولها  من 
ه��ن��اك ال��ك��ث��ي��ر م��ن م��ظ��اه��ر ال��ت��دم��ي��ر للبيئة 
الفلسطينية من أبرزها، إقامة الطرق االلتفافية 
التنوع  وتدمير  والتوسع  الضم  ج��دار  وتشييد 
واملياه  الفلسطينية،  املياه  واستنزاف  احليوي، 
ال��ه��واء،  وت��ل��وث  الصلبة،  وال��ن��ف��اي��ات  ال��ع��ادم��ة، 
وتدمير  احلضاري،  التراث  وتدمير  والضجيج، 

القطاع الزراعي«.
القانون الدولي

وش��دد رح��ال على أن األراض��ي الفلسطينية 
وم��ف��ه��وم »األراض���ي  ن��ط��اق  ت��ن��درج حكمًا ضمن 
سيطرة  حت��ت  فعليا  وج��دت  لكونها  احملتلة«، 
اج��ت��ازت��ه��ا  م���ع���ادي���ة  أج��ن��ب��ي��ة  ق������وات  وإدارة 
ل��ل��ق��وة دون وج���ه ح���ق، وجنحت  ب��اس��ت��خ��دام��ه��ا 
فعليًا بالسيطرة عليها وإدارتها من خالل إقامة 
حكومة عسكرية متارس دورها في حكم وإدارة 
انطباق  عن  »ويترتب  مضيفا:  األراض���ي،  ه��ذه 
املركز  على  احملتلة  ل���ألرض  ال��ق��ان��ون��ي  امل��ف��ه��وم 
القانوني لإلقليم الفلسطيني، جملة من اآلثار 
وأهمها  ضمنها  م��ن  ال��ت��ي  القانونية  وال��ن��ت��ائ��ج 
سريان نطاق والية أحكام وقواعد القانون الدولي 
عمومًا وأحكام وقواعد القانون الدولي اإلنساني 
اخل��اص��ة ب��ح��ال��ة االح��ت��الل احل��رب��ي ع��ل��ى وج��ه 
خاص على هذه األراضي لتصبح فور انطباقها 
كافة  وينظم  يحكم  ال���ذي  ال��ق��ان��ون��ي  األس���اس 
االحتالل  واقعة  الناشئة عن  العالقات  جوانب 
واإلقليم  وإدارت��ه من جانب  وقواته  بني احملتل 
جانب  من  املدنيني  وسكانه  لالحتالل  اخلاضع 
أخر . وقال رحال :«بناًء على ذلك فإن إسرائيل 

مجزرتا »غالية« و »احلرية« ماثلتان 
في أذهان أطفال غزة

غزة - وفا- فجأة، توّقف الطفل عن اللعب، ووقف مشدوهًا يراقب زوارق االحتالل التي جتوب عرض 
البحر بسرعة كبيرة وبشكل استفزازي في منطقة الواحة غرب بلدة بيت الهيا .

غادرت االبتسامة شفتي عبد الرحمن املصري )9 سنوات(، وترك ألعابه وركض مسرعًا وهو يصرخ 
باكيًا إلى والدته التي تعّد طعام الغداء داخل خيمة استأجرتها العائلة في إحدى االستراحات على 

شاطئ بحر تلك املنطقة.
تصرف عبد الرحمن هذا أثار انتباه والده وإخوانه أيضًا الذين هرولوا مسرعني نحوه، اعتقادًا 

منهم أّن مكروهًا ما قد أصابه.
عالمات الوجوم والدهشة أصابت اجلميع إزاء ما حصل مع عبد الرحمن بعد أن كان يلهو ويلعب 
وميأل املكان حيويًة ونشاطًا، ما دفع رّب األسرة لسؤاله عّما حصل له وإن كان يشعر بألم أو تعّرض 

لشيء ما.
الطفل عبد الرحمن استمّر في صمته، وهو يرتعش ووجهه مصفرُّ وُيحّدق بعينيه في وجوه والديه 
وأشقائه، لكنه أشار بإصبعه إلى داخل البحر فتلّفت اجلميع نحو املكان الذي يشير إليه ما زاد في 
حيرتهم ألّن البحر يعّج باملصطافني، وخصوصًا األطفال الذين يلهون ويتراكضون في كل اجتاه وال 

يوجد شْي ملفت للنظر وغير اعتيادي.
حال عبد الرحمن هذا جعل والده يحمله ويتوجه به إلى أقرب مستشفى أو عيادة يقينًا منه 

أّن أبنه أصابه مكروه ما.
في مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت الهيا ، حيث ُنِقل الطفل حاول األطّباء جاهدين معرفة 
ماذا حّل به ودفُعه بشّتى الطُرق إلى اإلجابة عن أسئلتهم بشأن ذلك، لكن دون جدوى فجزموا بأّنه 

تعّرض لصدمة عصبية أفقدته القدرة على الكالم.
حالة الوجوم واالستغراب لم تفارق وجوه أفراد العائلة بشأن ما حصل مع إبنهم، إال أّن هذه احليرة 
سرعان ما تالشت عندما فاجأ عماد، شقيق عبد الرحمن، ذو السبع سنوات، اجلميع قائاًل 'أنا أعرف 

ماذا حّل بأخوي'.
وفجأة جتّمع والداه وإخوانه واألطباء واملمّرضون حوله ملعرفة السبب، فكانت اإلجابة كالصاعقة 
'مّلا شاف السفينة تبعيت اليهود في البحر خاف وقّلي هالقيت بطّخوا علينا وبقتلونا زي ما قتلوا دار 

غالية والناس يلي كانوا جايني بالبحر يجيبوا مساعدات لغزة'، في إشارة إلى 'أسطول احلرية'.
فِهَم اجلميع ما قصد عماد من وراء كالمه بأّن شقيقه عندما مَلح زورقًا إسرائيليًا يجوب عرض 
من مجزرة  التي جنت  غالية  الطفلة هدى  عائلة  مع  كما حصل  عائلته  أن يستهدف  البحر خشي 
بشعة راح ضحّيتها غالبية أفراد عائلتها، وما حصل أيضًا مع املتضامنني على منت 'أسطول احلرية' 
الذي استهدفته قوات االحتالل مؤّخرًا، وقتلت تسعًة مّمن كانوا على متنه وجرحت أكثر من ثالثني 

آخرين.
وكانت منطقة الواحة غرب بيت الهيا شهدت في التاسع من حزيران عام 2006، مجزرة من أبشع 
املجازر التي ارتكبتها قوات االحتالل بحق أبناء شعبنا عندما استهدفت البوارج احلربية اإلسرائيلية 
عائلة غالية التي كانت تصطاف على شاطئ البحر ما أدى إلى استشهاد رب األسرة علي عيسى غالية 
)47 عامًا(، وزوجته الثانية رئيسة )30 عامًا(، واألبناء عالية )25 عامًا( وإلهام )16عامًا( وصابرين 

)عام ونصف( وهنادي )ثالثة أعوام ونصف( وهيثم )أربعة شهور(.
املواطن جمال املصري )38 عامًا( والد الطفل عبد الرحمن أعرب عن استغرابه من ردة فعل طفله 
أن أطفاله يتابعون بشكل دائم  إلى  البحر، مشيرًا  القاسية عندما شاهد زوارق االحتالل في عرض 
احملطات الفضائية التي تنشر بني الفينة واألخرى مشاهد من مجزرة غالية وخصوصًا مشهد الطفلة 

هدى وهي تنتحب بجوار جثث أفراد عائلتها.
وقال : أطفالنا باتوا يعانون الرعب واخلوف من كثرة ما رأوا وشاهدوا من فظائع وجرائَم وحشية 
ارتكبها االحتالل بحق شعبنا خاصة خالل احلرب األخيرة على غزة أواخر عام 2008، وما تخللها من 

مآٍس ومشاهد قاسية ومؤملة هّزت ضمير اإلنسانية جمعاء.
ولفت إلى أن مشاهد اقتحام سفن 'أسطول احلرية' من قبل قوات البحرية اإلسرائيلية ال تزال عالقة 

في أذهان أطفاله، ودائمًا يتساءلون في املنزل ماذا فعل هؤالء كي ُيقتلوا بهذه الطريقة الوحشية.
وناشد املصري العالم أجمع وأصحاب الضمائر احلّية ومؤسسات حقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة 
ميارسه  الذي  املنّظم  الدولة  وإره��اب  البشعة  اجلرائم  لوقف  العاجل  التدخل  'يونيسيف'  للطفولة 
االحتالل اإلسرائيلي بحق شعبنا وأطفاله الذين باتوا يتوقون إلى أن يحيوا حياًة هانئة ينعموا فيها 

بالهدوء والطمأنينة كباقي أطفال العالم .
من جهته، اعتبر الطبيب النفسي فضل أبو هني أّن 'اجلرح املعنوي وصل إلى نسبة مئة باملئة في 

صفوف كافة املواطنني الفلسطينيني وليس األطفال فقط وقد يكون الرعب أشد بني األطفال .
وأكد على أن كل ما يدور في الواقع اخلارجي من ممارسات إسرائيلية مرعبة للمواطن الفلسطيني 
متمثلة في عمليات قصف جوي وبري وبحري، أصبحت جزءًا من شخصية ووعي وعقل اإلنسان وخبراته 

، مضيفًا أن حالة الرعب واخلوف التي مّت إدخالها في شخصية اإلنسان لها آثار كارثية عليه .
وتابع : طبيعي أن ينسى الطفل الصورة اجلميلة واملفردات الهادئة، وتستبدل بأخرى عنيفة حتكي 

عن الدم و احلرب، فالطفل وليد بيئته ووليد ما يسمعه ويشاهده .
ولفت أبو هني إلى أن الطفل الفلسطيني من دون أطفال العالم يتحدث بلغة أكبر منه، مشددًا على أن 
القصف واملجازر اإلسرائيلية املتواصلة ألقت بضاللها على لغتهم وألعابهم وحتى نظرتهم للمستقبل.
وقال د. أبو هني إن: العالم كّله يرّكز على حجم الدمار العضوي وعلى عدد الشهداء واجلرحى، فيما 
لم يتحدث أحد عن اآلثار النفسية التي أصابت كل املجتمع ، وترّكزت بصورة خاصة بني األطفال 

الذين ال ينامون ليلهم خوفًا ورعبًا وهلعًا من أصوات القصف والغارات اجلوية املرعبة.
وأشار إلى أن كل شيء بات هدفا لقوات االحتالل ، املساجد واملنازل وشواطئ البحر، واألطفال والنساء 
والشيوخ وحتى املعاقون ، الكل مستهَدف ومالَحق وكل هذا من شأنه أن يزيد من القلق والتوتر النفسي 
عند الطفل . من جانبه، أكد الدكتور أنور البنا رئيس جمعية الدعم النفسي االجتماعي للشباب، أن 
ما نسبته 73% من األطفال يعانون اضطرابات سلوكية ونفسية،  نتيجة للعدوان اإلسرائيلي املتواصل 

وخاصة بعد احلرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة، ويحتاجون لترفيه وتفريغ نفسي .
وبني أن جمعيته تعاملت مع حوالي 664 أسرة وأكثر من 4000 آالف مواطن اتضح أنهم يعانون من 

مشاكل سلوكية ونفسية.
وأكد على أهمية أن تواصل كافة املؤسسات احمللية واملجتمعية فعالياتها ونشاطاتها للتخفيف من 
آثار ما خلفته املجازر اإلسرائيلية بحق شعبنا في غزة، داعيًا إلى ضرورة تقدمي الدعم النفسي بكافة 

مراحله خاصة لفئات الشباب واألطفال كونهم من أكثر الفئات تأثرًا بتداعيات العدوان.
ودعا الدكتور البنا إلى ضرورة أن يقوم الوالدان مبراقبة أطفالهم ومحاولة توعيتهم وتوجيههم، 
أطفالهم  مع  التعامل  في  ملساعدتهم  املجتمعية  للمؤسسات  الوالدين  'ال عيب في جلوء  أنه  موضحا 
اخلائفني، وليس من اخلطأ الدخول في دورات تأهيلية لكيفية التعامل والتفاهم مع األطفال في ظل 

الظروف النفسية القاسية التي يعيشونها .

إعـــــــــــــــــــــــــــــالن
يعلن مركز التعليم املستمر وخدمة املجتمع في جامعة القدس املفتوحة عن عقد الدورات التالية :

ملزيد من املعلومات واالستفسار والتسجيل يرجى االتصال على مركز التعليم املستمر وخدمة املجتمع 
في جامعة القدس املفتوحة هاتف : 2423160 فرعي 158  تلفاكس 2423158  جوال : 0598398198  

   tershed@qou.edu ، Cont_edu@qou.edu   :بريد إلكتروني

عدد ساعات الدورةمواضيع الدورةإسم الدورةالبرنامج

IT Cambridgeاحلاسوب
 Windows، Word، Excel، PowerPoint، (  
امتحانات   7 لـ  املتدرب  ويتقدم   )  Access، Internet

دولية.
70 ساعة تدريبية

تطبيق برامج Office 2007 اجلديد ( ،Office 2007 word، Excelاحلاسوب
.)PowerPoint، Access، Outlook25 ساعة تدريبية

بناء 
القدرات

مهارات القرن احلادي 
والعشرين

 1 - اإلتصال الفعال 2 - بناء فريق العمل 3 -القيادة 
 -  6 الوقت  إدارة   -  5 إدارة االجتماعات   -  4 الفعالة 

األهداف والقيم  7 - مهارات العرض التقدميي.
50 ساعة تدريبية

إجراء العمليات املالية واملستندية احملاسبية واستخراج برنامج شامل احملاسبياحملاسبة
30 ساعة تدريبيةالقوائم املالية من خالل نظام محاسبي متكامل 

احملاسبة
احملاسبة لغير 

احملاسبني

احملاسبني  لغير  احملاسبية  الدفاتر  مسك  عمليات 
البسيطة  احملاسبية  العمليات  وتشمل  مبتدئة  بصورة 
من السندات والقيود احملاسبية واعداد القوائم املالية 

للشركة البسيطة 

30 ساعة تدريبية

لى الترجمة الفوريةاللغات إ بية  لعر ا للغة  ا من  ي  ر لفو ا يث  حلد ا جمة  تر
35 ساعة تدريبيةاإلجنليزية وبالعكس حسب نظام املؤمترات.

اللغات
-اللغة االجنليزية

-اللغة العبرية

واملتقدمة  واملتوسطة  املبتدئة  الثالثة  مبستوياتها   -
جمة  لتر ا و ية  جنليز ال ا للغة  ا ثة  د حملا فة  ضا ال با

التحريرية الورقية.
- املستوى األول واملستوى الثاني.

30 ساعة تدريبية
30 ساعة تدريبية

اإلدارة
إدارة املشاريع &

MS  Project

عمليًا  افتراضي  مشروع  وعمل  املشروع،  حياة  مراحل  فهم   
املفاهيم  كافة  لتطبيق   MS- Project بـرنامج  ،استخدام 

املتعلقة بإدارة املشاريع وتصميمها إلكترونيًا .
70 ساعة تدريبية

املهارات 
اإلدارية

- كتابة مقترحات 
املشاريع

اعداد خطة عمل للمشروع، كتابة مقترح ملشروع، إعداد 
موازنات تقديرية للمشروع، التدرب على طريقة عرض 

املشروع لكسب التمويل
40 ساعة تدريبية

اإلحصاء
SPSS برنامج

القدرة على تصميم شاشات االدخال، إجراء عمليات استكشاف 
البيانات وجدولتها وعمل االشكال البيانية وحتليل البيانات 
ملقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت وإجراء االختبارات 

عليها، فحص مدى تناسق املقاييس االحصائية.

30 ساعة تدريبية
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Palestine Monetary Authority
Employment Announcement

The Palestine Monetary Authority is an autonomous organization with an important role in the 
development of the Palestinian economy through its work in economic analysis, supervision 
of commercial banking institutions, and in keeping the banking system sound and effective. 
It invites qualified candidates to submit their resumes for the following position:

Title: Division Chief, Procurement
The Division Chief is responsible for providing operational and organizational leadership 
in relation to policies and operations of procurement at PMA. He/she assists the Director 
in implementing policy, guiding workflow and anticipating change within the Division, 
and directs and coordinates activities of the staff engaged in purchasing and distributing 
materials, equipment and supplies. He/she enables the Division and its various sections 
to operate efficiently through the use of modern management techniques, methods, and 
international best practice.

Minimum Requirements 

BA or MA in Business Administration, Accounting or other relevant field from a •	
recognized university.
Five years practical experience in procurement, a part of which should be in a •	
supervisory position. International experience is a distinct advantage
Demonstrated knowledge of purchasing principles and practices, methods and •	
procedures used in a competitive procurement, including value, cost and price 
analysis, and technical evaluation.
The ability to communicate verbally and in writing in Arabic and English fluently and •	
a demonstrated ability to make clear and concise presentations in these languages.
Familiarity with PC software applications including those relevant to the position.•	

Interested applicants can send their resume and one page cover letter by June 24, 2010 to:
Palestine Monetary Authority

E-mail: careers@pma.ps 
Please write down the position title in the subject area of the email.
Note: Applications are only accepted via email. 
The PMA is an Equal Employment Opportunity Employer
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