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دينا عمر كتبته

٢۰۱٣ حزيران/يونيو

  مئات القرى الفلسطينية إلى خراب. واليوم، تتهم ثلث قرى فلسطينية السلطة الفلسطينية بتحويل أرض1948حوّلت دولة إسرائيل إبان قيامها سنة 

  عائلة في قرى رمّون والطيبة ودير دبوان من أجل إنشاء مكب220 دوناًا سيُصار إلى مصادرتها من 826الجداد إلى مكب نفايات. فثمة ما يقرب من 

  من الدارة الدنية السرائيلية رغم العتراضات الكثيرة التيإشعارات رسمية بالصادرةللنفايات الصلبة والصرف الصحي، حيث استلم أصحاب الراضي 

قدموها. وهم الن يزعمون علناًا أن السلطة الفلسطينية هي مَن يقف وراء تلك الطوة.

 ) على تويل مشروع مَكبKreditanstalt für Wiederaufbauتوشك العمال النشائية أن تبدأ، حيث وافق بنك التنمية اللاني الكومي (

  التفاقمة في الضفة الغربية والناجمة عن سياسة الحتلل السرائيلي التمثلة في تزئة وتفتيت الراضيأزمة إدارة النفاياتالنفايات للمساهمة في حل 

  م ع السلطة الفلسطينية لبدء النشاءات. غير أن السائر   مليون يورو  14  اتفاقيةاً بقيمة والتي تشمل الدار الفاصل أيضااً. فقد وقّ ع بنك التنمية اللاني 

التي سيتكبدها أهالي تلك القرى الثلث قد ل يكن تاوزها، وقد تتضرر علقتهم بالسلطة الفلسطينية لدرجةٍ يتعذر إصلحها.

قصة أهالي القرية

  دوناًا.30,30039، جُلّ أهلها من الفلحي والعمال الزراعيي، تق ع بي التلل الترامية بي رام الله وأريحا، وتبلغ مساحتها الكلية قريةٌ صغيرةرمّون هي 

وهي تتسم بشيء من الهمية الستراتيجية إذ تاور مدينة روابي الديدة والطار القترح إنشاؤه.

 ، من أبنائها يعيشون في البلدان العربية60%، أو ما يقرب من 7,30000 نسمة، وهناك 2,30500، يقطن القريةَ حوالي   2007  للتعداد السكاني لعام وفقاًا 

  وقد اغتربوا بسبب العباء الالية التي يفرضها الحتلل، حيث يرسلون تويلت مالية منتظمة لفراد أسرهم في1وأمريكا اللتينية وأمريكا الشمالية،

القرية. وهناك الكثير من العائلت في رمّون، إنْ لم تكن جميعها، تيا حياةاً منقسمةاً بي التزاماتها الهنية في الُغتَرب وقريتها رمّون.

تنحدر الكاتبة دينا عمر من قرية رمون.1
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 تعود ملكية الرض اليوم لربعة أجيال ورثوها من العائلت الثلث السؤسّسة للقرية وهي الثبتة والكحلة والشوخة. ويعود تاريخ بناء القرية إلى مطل ع 

 ضمن من إجمالي مساحة القرية (مركز القرية) 1.6% جيلاً. وبوجب اتفاق أوسلو، صُنّف 40 عشر، وتعاقب على ثراها ما ينوف على ثامنالقرن ال

  ضمن النطقة (ب) الاضعة لسيطرة27%، أي أنها تخض ع حصراًا لسسؤولية السلطة الفلسطينية من حيث أمنها الداخلي والنظام العام، والنطقة (أ)

  ضمن النطقة (ج) حيث تارس إسرائيل سيطرةاً أمنية وإدارية71.4%مشتركة بي السلطة الفلسطينية وإسرائيل (يعيش سكان القرية في هذه النطقة)، و

 تامة. ويسؤكد أهالي القرية بأن أراضيهم ظلت تُعامل فعلياًا معاملةَ الناطق الواقعة ضمن التصنيف (أ)، وأن ملكية أراضيهم لم تكن موض ع سسؤال إلى أن

  رجلٌ من رمّون وجُرِح آخران على يدقُتِلوق ع هذا الأزق. وعلوة على ذلك، لم يدخل النود السرائيليون القريةاً إل نادراًا باستثناء ما حدث قبل عام حي 

ضباط متخفيي من اليش السرائيلي.

 لم ينفك أهالي رمون يتلقون عروضاًا لشراء أراضيهم، حسبما أفادوا في مقابلت أجريت معهم. ففي أواخر عقد التسعينيات، قدّم بنك التنمية اللاني

 ، تلقى أصحاب الراضي2007 و1996والجلس الشترك لدارة النفايات الصلبة لحافظة رام الله والبيرة عرضاًا بالشراء. وفي الفترة ما بي أعوام 

 ، عقد مثلو بنك التنمية اللاني عدة اجتماعات ومشاورات م ع العائلت في رمون لتشجيعهم2011عروضاًا سخية لبي ع أراضيهم أو تأجيرها. وفي عام 

  سنة. ولكن بالنظر إلى30-25على تأجير أراضيهم لصالح الشروع القترح. وانطوى العرض، وعملية الصادرة اللحقة، على "استئجار" الراضي لدة 

 مكبات النفايات الشابهة الخرى القامة في الضفة الغربية، فإن المل في استصلح الرض مستقبلاً واستخدامها مجدداًا في الزراعة وبناء النازل يتراوح

بي ضئيل ومنعدم.

  م ع العضو القيادي في لنة مقاومة الكب، رباح الثبتة، زَعم رباح أن السلطة الفلسطينية هدّدت في مرحلةٍ ما بصادرة الراضيمقابلةٍ أجريت مسؤخراًاوفي 

 بالقوة. وأضاف أن السلطة الفلسطينية، لّا أدركت أن أصحاب الراضي مصممون على عدم البي ع أو التأجير، ركنت إلى إسرائيل لتصادر الراضي، حيث

إنها تق ع في النطقة (ج) بوجب اتفاقات أوسلو، من أجل الضي قدماًا في مشروع الكب.

 ، سلّمت الدارة الدنية السرائيلية لهالي رمون إشعاراًا نهائياًا بصادرة أراضيهم. وينحهم الشعار مهلةاً زمنية قصيرة لتقدي2013 أيار/مايو 5وبتاريخ 

 العتراضات دون أن يُفصِح عمّا إذا كانت اعتراضاتهم ستُقبل. وجاء في الشعار كذلك أن أصحاب الراضي لن يحصلوا على أي مبالغ مالية وأن الكب

سوف يُقام مهما يكن.

مَن يرسم الواق ع على الرض؟

 1,30200 أحمد الكحلة، وهو أحد ملك الراضي في رمّون، أن أصحاب الراضي رفضوا البي ع لثلثة أسباب رئيسية. أولها أن الكب لن يبعد سوى يوضح
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 متر هوائي عن النطقة السكنية في رمّون. وثانيها أن تربة الوق ع القترح لنشاء الكب خصبةٌ جداًا، وتوجد تت أرضه طبقة مياه جوفية، ولم يُرد أهل القرية

 أن يتنازلوا عن هذه الوارد. والسبب الخير هو أن التخوف من تلوث الهواء والاء والتربة في الدى البعيد قد أثار مخاوف السكان من أن الرض اللوثة

 سنة.30-25 لن تُعاد إليهم بعد

  ضمن النطقة (ج)،1993 وقعت منذ عام النطقةَ العنيةمثل السلطة الفلسطينية وكبير الهندسي القائمي على الشروع، حسي أبو عون، أن يسؤكد 

 ويدعي أيضاًا أن "الكب القترح مضمونٌ بأن يكون أقل ضرراًا على الواطني والبيئة من مكبات أخرى للنفايات الصلبة والصرف الصحي،" ول سيما الكب

الواق ع في زهرة الفنجان في منطقة جني. ووفقاًا لحمد الكحلة، فإن مخاوف أصحاب الراضي تنب ع من الشاكل الناجمة من زهرة الفنجان.

 يذكر إبراهيم محمد نر هندي في أطروحته العنونة "دراسة تليل الفوائد والتكاليف لدارة النفايات الصلبة لدينة قلقيلية" أن سكان زهرة الفنجان وجني

 قد تضرروا بشدة من مكب النفايات من حيث الثار البيئية السلبية على الياه الوفية وتلوث الهواء بدرجة كبيرة. فقد أدى الكب إلى تراج عٍ حاد في

 مستوى العيشة لسكان زهرة الفنجان وجني، لدرجة أن الروائح النبثقة وعموم النغصات التي جلبها الكب قد باتت ل تُطاق في بعض الحيان. لذا، قال

 أهالي رمّون من ملك الراضي وغيرهم إن من الفضل أن يُقام الكب على أرض ل تصلح لزراعة الحاصيل والبوب. وأضافوا أن الراضي غير القابلة

 للزراعة تتوي على حواجز صخرية تعمل على من ع تسرب السموم والخلفات الكيميائية إلى باطن الرض وتلويثها، المر الذي إنْ حصل سيسؤثر في قابلية

الرض للزراعة إلى البد.

 ولِعلم أصحاب الراضي بالاجة الاسة لنشاء مكبٍ يخدم منطقتي رام الله والبيرة، فقد قدّموا مقترحاًا بديلاً بأن يُقام الكب في منطقة غير قابلة للزراعة

  مترٍ هوائي عن النازل في القرى الثلث العنية. وبالستناد إلى آراء البراء، يعتقد أصحاب الراضي أنه من الفضل أيضاًا أن2,30000تبعد ما يزيد على 

  دوناًا، وأراضٍ غير قابلة للزراعة9,30519 دوناًا، منها أراضٍ زراعية بساحة 30,30039يُقام الكب على أرضٍ صخرية. تضم أراضي رمّون البالغةُ مساحتها 

 دوناًا.20,30463بساحة 

الستوطنات والنفايات

 شهدت مجريات الحداث تطوراًا مفاجئاًا مفاده أن الستوطني السرائيليي القيمي بصورةٍ غير قانونية على الراضي الفلسطينية يعارضون كذلك إقامة

 ، "مستاؤون من أن مستوطناتهم لن تتمكن من استخدامالتقارير الواردةالكب لملة أسبابٍ منها عدم السماح لهم باستخدامه. فقادة الستوطني، بحسب 

الكب" ويشكون من أنهم أُمروا بإغلق الكب الذي يستخدمونه في الوقت الراهن للتخلص من نفاياتهم.

 يقول أهالي رمّون إنهم تلقوا تطمينات بأنه لن يُسمح للمستوطني بإلقاء قمامتهم في الكب القترح. غير أن القترحات والعقود الختلفة تُبي مواقف
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 متضاربة بشأن الستوطنات. ففي مرحلة ما، زَعَم مثل رمّون لدى السلطة الفلسطينية، عبد جبعية، أنه "تعرّض للخداع" إذ قيل له إنه لن يُسمح

  جبعية بالقول "بأننا وضعنا شرط أساسي لن نسمح للمستوطني أن يستغلوا الكب -صرّحللمستوطني بإلقاء نفاياتهم في الكب. وفي مقابلة لحقة 

بالطرق القانونية طبعا - أما بالقوة ما فش عنا مقدرة [أن ننعهم] مشان نكون صادقي م ع أنفسنا وصادقي م ع شعبنا."

 تكمن الفارقة في أن مشاكل الصرف الصحي والنفايات في الضفة الغربية ناجمةٌ عن الحتلل ونظام الواجز والغلقات الذي أقامته إسرائيل من أجل

 توسي ع مستوطناتها غير القانونية على الرض الفلسطينية. لذلك بات على الجتمعات الفلسطينية أن تختار بي نقل نفاياتها إلى مواق ع بعيدة على

نفقتها الاصة أو حرقها داخل مناطقها السكنية أو بالقرب منها وبالتالي انطلق انبعاثات سامة في الهواء وارتشاحها في التربة والياه الوفية.

 تستدي القرى الزراعية الحيطة برام الله النشاط الزراعي في الضفة الغربية وهو أحد النشطة القتصادية الحلية الملوكة فلسطينياًا والستدامة ذاتياًا

 القليلة التبقية هناك. فما انفك الدعم القادم من تلك الناطق الريفية يُشكّل العمود الفقري للسلطة الفلسطينية. فإذا كانت السلطة الفلسطينية تأمل في

 إنقاذ أي من مصادر دعمها التضائلة باطراد، فعليها أن تستم ع إلى الشواغل الوضوعية للشعب الذي يتعهد الرض ويقتات عليها، وأن تستجيب لتلك

 الشواغل وتأخذ مقترحهم البديل على محمل الد. ول بد من إرساء نظامٍ للتعامل على نحو مُجدٍ م ع الشكاوى القدمة من أصحاب الراضي دون التخلي

عن إقامة الكب وتلبية الاجة الاسة إليه.

  عاماًا. وحاولت السلطة46، أي قبل 1967لقد ابتُليت الراضي الفلسطينية بشكلة إدارة الصرف الصحي والنفايات منذ بداية الحتلل في حزيران/يونيو 

 الفلسطينية والهيئات الدولية والعديد من منظمات الجتم ع الدني الحلية أن تتصدى لها ولكن دون جدوى. فإلى أن يزول الحتلل ويصبح الشعب

 الفلسطيني بعمومه قادراًا على تقرير مصيره ومارسة سيادته على أراضيه وموارده، ليس هناك أملٌ في إيجاد حلٍ مستدام لهذه الشكلة ول للنتهاكات

المّة الواقعة على حقوق النسان الفلسطيني داخل الوطن وفي النفى.

http://bit.ly/rAmUnهذه الوثيقة متوفرة باللغة الجنليزية: 
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  كاتبةٌ وطالبةٌ في مرحلة الدراسات العليا بقسم علم النسان في جامعة ييل. وهي من العضاء السؤسسي لنظمة طلب من أجل العدالة فيدينا عمر

فلسطي، وهي عضوةٌ أيضاًا في الجلس التنفيذي الوطني لركة الشباب الفلسطيني.

 "شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم

 في تقرير الصير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان. يلتزم العضاء والحللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

 الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزي ع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصدر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوق ع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي :
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