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 Bannouraقلم ساعد بنورا ه ب

  از حميد بھشتیبرگردان

 ٢٠١١ جون ٠٢

  ساکنين شھرک ھای اسرائيل

  .فاضالب ھای خود را به محله ھای فلسطينی سرازير می کنند
  

 ۀ ھای شھرک اسرائيلی آريِل که بزرگترين مجتمع مسکونی آنھا در ساحل غربی رود اردن می باشد دھکدپساب

  . آلوده ساخته است،فلسطينی بروقين را که مستقيما کنار آن مجتمع مسکونی قرار دارد

. سرازير می گرددآريل بر ارتفاعات تپه ای قرار داشته و پساب ھای آن غالبا از آنجا به روستای فلسطينی مجاور 

اين کار برای يک رشته از شھرک ھای اسرائيلی که خالف قانون بر اراضی اشغالی در ساحل غربی رود اردن بنا 

  .  يک امر عادی است،گشته اند

 درصد ساحل غربی رود اردن را کنترل نموده و بخش ٧٠در حال حاضر شھرک ھا و پايگاه ھای نظامی اسرائيل 

  .اما پساب ھای خود را بر آنھا جاری می سازند. ا می گذارند به اھالی فلسطينی برسداندکی از آب موجود ر

فلسطينيان از يک سری مجتمع ھای مسکونی اسرائيلی که پساب ھای خود را به اراضی مورد استفاده کشاورزی 

 شکايت ، را مجبور به ترک آنھا کنندآنھا جاری می سازند تا آنھا را الوده و غيرقابل مسکون ساخته و فلسطينيان

  .کرده اند

در مورد مذکور پساب ھای مجتمع مسکونی آريل به زمين ھای بروقين ھدايت می گردد و اين امر موجب آلودگی 

  .اراضی کشاورزی آنجا و آبھای زيرزمينی به شعاع چندين کيلومتر در اطراف روستای مزبور گشته است

يد کرده است غيرقانونی تلقی ۀ ژنو که اسرائيل نيز آنرا تأئ طبق چھارمين توافقنامتمامی شھرک ھای اسرائيلی بر

.  مذکور انتقال غيرنظاميان را بر مناطقی که توسط ارتش اشغال گشته است ممنوع ساخته استۀتوافقنام. می شوند

رود اردن که در  ھزار غير نظامی و پرسنل نظامی بر زمين ھای فلسطينی در ساحل غربی ٥٠٠در حال حاضر 

  . سکنا دارند، به دست اسرائيل افتاد١٩٦٧جنگ ھای سال 

  ٢٠١١ ماه مه ٢٦برگرفته از تالکسکاال 
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