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 ؟ هل مفاعل دميونا اإلسرائيلي وراء ارتفاع السرطان باخلليل

 5132ؤوتَثش  31 :فٖ جشٗذٓ ؤخجبس الخل٘جتبسٗخ الٌطش 

 

 اإلصبثٔ ًسجٔ استفبع حزس خجشاء فلسطٌَ٘٘ى هي ظبّشٓ
 دفغ هوب الخل٘ل، هذٌٗٔ هي الجٌَث٘ٔ الوٌبطك فٖ السشطبى إهشاضث

 تحت بسشائ٘ل ٍظغ ػلى ثبلؼول الذٍلٖ الوجتوغ هطبلجٔ بلى الجؼط
 .الٌٍَٗٔ الذٍل٘ٔ الشلبثٔ

ٍٗمَل الذوتَس هحوَد سؼبدٓ هي هٌظؤ األطجبء الذٍل٘٘ي للحوبٗٔ هي 
 الوفبػل بضؼبػبت ػلى سٌَات خالل ؤجشاّب ؤثحبث ثؼذ –الحشة الٌٍَٗٔ 

 ًفبٗبت هىت ؤصجحت الغشث٘ٔ العفٔ بى – دٗوًَب اإلسشائ٘لٖ الٌٍَٕ
سج٘ل الوخبل، ٗؼ٘ص سىبى ثلذٓ ثٌٖ  فؼلى. األهشاض فٖ صٗبدٓ سججت

ًؼ٘ن ٍهب ٗجبٍسّب ضشلٖ هذٌٗٔ الخل٘ل فٖ خَف ٍسٗجٔ ثسجت 
الوىؼجبت الصخشٗٔ ٍاإلسوٌت٘ٔ الوخجتٔ التٖ ػخشٍا ػلْ٘ب فٖ الججبل 

 .الَػشٓ، ٍال ٗؼلوَى ض٘ئب ػوب دفي ؤسفلْب
ٍثؼذ بجشاء فحَظ بضؼبػ٘ٔ فٖ الوىبى ثإجْضٓ هتَاظؼٔ تج٘ي ؤًْب 

ىي ضىَن السىبى لن تٌتف، بر ٗتسبءل الٌبضط هي ثلذٓ ثٌٖ ًم٘ٔ، ٍل
ًؼ٘ن ثْجت هٌبصشٓ ػي سجت ٍجَد ّزُ الوىؼجبت، ٍّل ّٖ ًت٘جٔ 

 .دفي هَاد سبهٔ؟ هع٘فب ؤى السجت غ٘ش ٍاظح ثبلٌسجٔ بلْ٘ن
ٍدفؼت ظبّشٓ استفبع ًسجٔ اإلصبثٔ ثإهشاض السشطبى فٖ الوٌبطك 

تخصصب هي جبهؼٔ الخل٘ل الجٌَث٘ٔ هي هذٌٗٔ الخل٘ل فشٗك ػول ه
إلجشاء ؤثحبث ػلو٘ٔ ٍفحَظ هخجشٗٔ ػلى تشو٘ض الوَاد اإلضؼبػ٘ٔ 
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الطج٘ؼ٘ٔ ٍالصٌبػ٘ٔ فٖ ػٌ٘بت هي التشثٔ ٍالو٘بُ ٍالصخَس ٍالٌجبتبت 
 .فٖ ػطشات المشى ٍالخشة جٌَة الخل٘ل

ٍالحظ الفشٗك ٍجَد ػٌبصش هخل الَ٘ساًَ٘م ٍالخَسَٗم ٍالس٘ضَٗم 
بل٘ٔ ٍؤػلى ثىخ٘ش هي التشو٘ضات الوسوَح ثْب ػبلو٘ب. ٍغ٘شّب ثتشو٘ضات ػ

فٖ الومبثل، ػضت الواسسٔ الصح٘ٔ الشسو٘ٔ الفلسطٌ٘٘ٔ ّزُ الظبّشٓ 
 .بلى ؤسجبة ؤخشى تتؼلك ثبلؼَاهل الَساح٘ٔ بلى جبًت الؼَاهل الج٘ئ٘ٔ

ٍٗمَل هذٗش دائشٓ صحٔ الج٘ئٔ فٖ ٍصاسٓ الصحٔ الفلسطٌ٘٘ٔ بثشاّ٘ن 
 فٖ ؤوّذ ٍلىٌِ دٗوًَب، هفبػل دل٘ل ػلوٖ ػلى ػاللٔػط٘ٔ بًِ ال َٗجذ 

 ٍالصحٔ الج٘ئٔ تجبُ هساٍل٘بتِ هي االحتالل ٗؼفٖ ال ّزا ؤى الومبثل
 .الفلسطٌ٘٘ٔ

 

 تسشٗجبت دٗوًَب تْذد هٌبطك ػشث٘ٔ ٍاسؼٔ
ٍلىي ًٍت٘جٔ دفي هخلفبت ًٍَٗٔ تؼَد بلى هب لجل ػطشٗي سٌٔ، ٍصلت 

، ٍصلت للو٘بُ الجَف٘ٔ ػلى تسشٗجبت دٗوًَب لوٌبطك ػشث٘ٔ ٍاسؼٔ
حذٍد ل٘ج٘ب ٍهٌطمٔ تجَن السؼَدٗٔ، ٍللىشن ٍالطف٘لٔ ٍهبدثب ثبألسدى. 
ووب تىطف دساسٔ الؼبلن األهشٗىٖ ؤفٌ٘ش ثٌجَش الزٕ ٗؼول فٖ جبهؼٔ 

( ؤى ًسجٔ 5133- 5131ثي غَسَٗى ثذٍلٔ االحتالل )ؤجشٗت خالل ػبهٖ 
ٍخبصٔ ثؼذ تسشثِ للو٘بُ التسشٗت الٌٍَٕ هي هفبػل دٗوًَب فٖ تضاٗذ، 

 .الجَف٘ٔ
ٗمَل ًبئت سئ٘س لسن الطشق األٍسط فٖ ّ٘ئٔ األطجبء الذٍل٘٘ي 

الذٍل٘ٔ د. هحوَد   (IPPNW)للحوبٗٔ هي الحشة الٌٍَٗٔ الوؼشٍفٔ ة
بى الوخلفبت الٌٍَٗٔ اإلسشائ٘ل٘ٔ التٖ وبًت تذفي سبثمب فٖ »سؼبدٓ: 
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٘ي، لذ ٍصل تإح٘شّب لطبع غضٓ ٍحبل٘ب فٖ العفٔ الغشث٘ٔ ٍجٌَة فلسط
، ٍؤظبف: «فٖ الو٘بُ الجَف٘ٔ حتى حذٍد ل٘ج٘ب ٍتجَن فٖ السؼَدٗٔ

التسشٗجبت الٌٍَٗٔ هي هفبػل دٗوًَب طبلت الىشن ٍهبدثب ٍالطف٘لٔ »
بظبفٔ بلى جٌَة العفٔ الغشث٘ٔ ٍخبصٔ هٌطمٔ ثٌٖ ؤًؼ٘ن ٍالظبّشٗٔ 

وًَب ٍٗطب، ٍالوٌبطك التٖ تطَلْب فٖ بسشائ٘ل ّٖ ثئش السجغ ٍدٗ
 .«ٍسٗوَى ٍهٌطمٔ ػشاد

 

 تؼشٗف ثبلوفبػل
ٍٗؼذ هفبػل دٗوًَب ؤحذ الوفبػالت الٌٍَٗٔ الوَجَدٓ فٖ بسشائ٘ل، ثذؤ 

 3635ثوسبػذٓ فشًس٘ٔ، ٍثذؤ ثبلؼول ث٘ي  3625ثبلؼول ثجٌبئِ ػبم 
، ٍالْذف الوؼلي هي بًطبئِ وبى تَف٘ش الطبلٔ لوٌطأت تؼول 3631ٍ

 .الصحشإٍ هي فلسط٘ي التبسٗخ٘ٔ ػلى استصالح هٌطمٔ الٌمت، الجضء
ًطش التمٌٖ السبثك فٖ هفبػل دٗوًَب، هَسدخبٕ فؼًٌََ  3653ٍفٖ ػبم 

لإلػالم ثؼط هي ؤسشاس الجشًبهج الٌٍَٕ اإلسشائ٘لٖ ٍالزٕ ٗؼتمذ ؤى لِ 
ػاللٔ ثصٌغ سئٍس ًٍَٗٔ ٍٍظؼْب فٖ صَاسٗخ ثبلست٘ٔ ؤٍ طبئشات 

هٌ٘بء ح٘فب، وٌت٘جٔ لْزا حشث٘ٔ ؤٍ حتى فٖ غَاصبت ًٍَٗٔ هَجَدٓ فٖ 
الؼول، اختطف فؼًٌََ هي لجل ػوالء بسشائ٘ل٘٘ي هي بٗطبل٘ب ٍحَون 

 .ثحىن ٗتؼلك ثبلخ٘بًٔ فٖ بسشائ٘ل
 

 الخطش الج٘ئٖ
ٍٗطىل هفبػل دٗوًَب خطشًا، ح٘ج بى الغجبس الزسٕ الوٌجؼج هٌِ ٍالزٕ 

حبل  ٗتجِ ًحَ األسدى ٗوخل خطشًا ث٘ئ٘ب ٍثَ٘لَج٘ب، ووب هي الوتَلغ فٖ
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اًفجبسُ لذ ٗصل العشس الٌبتج ػٌِ بلى دائشٓ ًصف لطشّب لذ ٗصل بلى 
 .لجشظ ٍثٌفس ّزُ الوسبفٔ فٖ دائشٓ حَلِ

هي الجذٗش ثبلزوش ؤى بسشائ٘ل لن تَلغ ػلى اتفبل٘ٔ هٌغ اًتطبس السالح 
الٌٍَٕ. ٍثذؤت بضبػبت تتؼلك ثسالهٔ الوفبػل ٍهذى ؤهبًِ خبصٔ ثؼذ 

جبضشتِ الؼول، ٌٍّبن تخَفبت ػلى سالهٔ ػبهبً ػلى ه 11ؤوخش هي 
المبطٌ٘ي فٖ الوٌبطك الوجبٍسٓ، لىي لذ ال ٗملك ّزا الحىَهٔ اإلسشائ٘ل٘ٔ 

 .وخ٘شاً ٍخبصٔ ؤى هؼظن تله الوٌبطك ٗمطٌْب الؼشة ٍالوسلوَى
ثسجت اهتالن  3634ٍٗؼتجش هفبػل دٗوًَب َّ الوحشن الشئ٘سٖ لحشة 

االستشات٘ج٘ٔ المبدسٓ ػلى الم٘بم هصش ؤسلحٔ ٍلبرفبت هي طشاص تجلَ٘ف 
ثوْؤ ػي ثؼذ ٍاهتالوْب صَاسٗخ استشات٘ج٘ٔ لبدسٓ ػلى تذه٘ش هفبػل 
دٗؤًَ، ٍلذ وطف هاخشا ػي الىخ٘ش هي حبالت اإلصبثٔ ثبلسشطبى فٖ 
صفَف الوَاطٌ٘ي الفلسطٌ٘٘٘ي فٖ الوٌبطك الوجبٍسٓ هخل هذٌٗٔ 

 .الخل٘ل
 –ؤّن هٌطإٓ ًٍَٗٔ بسشائ٘ل٘ٔ  –فبلذالئل تط٘ش بلى ؤى هفبػل دٗوًَب 

 ٍالزٕ االفتشاظٖ ػوشُ اًتْبء ثسجت االستشات٘جٖ؛ الخطش هشحلٔ فٖ دخل
 لىبسحٔ هحتول هصذس بلى ٍتحَلِ تصذػِ خالل هي للؼ٘بى ٍاظحًب ٗظْش

. الوالٗ٘ي ٗىي لن بى العحبٗب هي اٙالف هئبت ؤسٍاح تحصذ بًسبً٘ٔ
صٌبػ٘ٔ لذٗوًَب الوٌطَسٓ ال األلوبس ٍصَس الؼلو٘ٔ التمبسٗش ٍثحست
الوتخصصٔ فٖ الوسبئل الذفبػ٘ٔ « جٌ٘ض بًتلجٌس سٗفَ٘»ثوجلٔ 

ٍالتٖ استٌذت فٖ هؼلَهبتْب بلى صَس  3666الصبدسٓ فٖ لٌذى ػبم 
التمطتْب األلوبس الصٌبػ٘ٔ التجبسٗٔ الفشًس٘ٔ ٍالشٍس٘ٔ، فةىّ الوفبػل 
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، ٍٗحذث ّزا الٌٍَٕ ٗؼبًٖ هي ؤظشاس جس٘ؤ ثسجت اإلضؼبع الٌ٘تشًٍٖ
اإلضؼبع ؤظشاسًا ثوجٌى الوفبػل، فبلٌ٘تشًٍبت تٌتج فمبػبت غبصٗٔ صغ٘شٓ 

 .داخل الذػبهبت الخشسبً٘ٔ للوجٌى هوب ٗجؼلِ ّطًّب ٍلبثالً للتصذع
ػبهًب( ثح٘ج تأولت جذساًِ  11بظبفٔ بلى ؤى الوفبػل ؤصجح لذٗوًب )

هحذحٔ وبسحٔ الؼبصلٔ، ووب ؤى ؤسبسبتِ لذ تتطمك ٍتٌْبس ثسجت لذهْب 
ًٍَٗٔ ظخؤ. ٍػلى الشغن هي استجذال ثؼط األجضاء هي الوفبػل فةىّ 
ٌّبن خالفًب جذًّٗب ٗذٍس حَل هب برا وبى هي األفعل ٍلف الؼول فٖ 
الوفبػل توبهًب لجل ٍلَع وبسحٔ. ٍٗشى الخجشاء ؤى بصبثٔ الىخ٘ش هي سىبى 

الؼبهل٘ي فِ٘ الوٌبطك الوح٘طٔ ثبلوفبػل الطبئخ ثبألهشاض السشطبً٘ٔ ٍ
ؤٗعًب وبى ثسجت تسشّة ثؼط اإلضؼبػبت هي الوفبػل. فمذ وطف تمشٗش 

، ؤى 5111-4-3ؤػذتِ المٌبٓ الخبً٘ٔ للتلفضَٗى اإلسشائ٘لٖ ؤرٗغ ثتبسٗخ 
الؼطشات هي ػوبل الوفبػل الٌٍَٕ هبتَا تإحشًا ثبلسشطبى فٖ ٍلتٍ تشفط 

 –ث٘ي بصبثتْن  فِ٘ بداسٓ الوفبػل ٍالحىَهٔ اإلسشائ٘ل٘ٔ هجشد الشثط
 .هتسشثٔ بضؼبػبت ٍث٘ي – هَتْن حَن ٍهي

دػَى لعبئ٘ٔ  54ووب ؤى الوحبون اإلسشائ٘ل٘ٔ تٌظش اٙى فٖ ؤوخش هي 
تمذهت ثْب ػبئالت الوٌْذس٘ي ٍالخجشاء ٍالفٌ٘٘ي الؼبهل٘ي فٖ الوفبػل 
الٌٍَٕ فٖ دٗوًَب ثصحشاء الٌمت؛ ثسجت تفطٖ اإلصبثٔ ثبلسشطبى خالل 

شٓ ثؼذ اختشاق اإلضؼبػبت الٌٍَٗٔ ألجسبدّن، ٍلذ طبلجَا السٌَات األخ٘
 21فٖ الطىبٍى الومذهٔ ثسشػٔ صشف تؼَٗعبت ػبجلٔ تمذس ثٌحَ 

هلَ٘ى دٍالس ًت٘جٔ األظشاس التٖ لحمت ثْن خالل سٌَات ػولْن. الخجشاء 
األسبسَ٘ى الؼبهلَى فٖ الوفبػل األوخش بصبثٔ ثبلوشض، ثٌ٘وب تمل 



6 
 

ى الفٌ٘٘ي ٍالوسبػذٗي هي الذسجٔ الخبً٘ٔ ٍالزٗي % لذ21اإلصبثٔ ثٌسجٔ 
ال ٗتؼشظَى هجبضشٓ لإلضؼبع الٌٍَٕ. ٗلْ٘ن حشاس الوفبػل الٌٍَٕ، 
ح٘ج س٘ص٘جْن الوشض فٖ السٌَات الخالث الومجلٔ برا هب استوشٍا فٖ 

% هي 41ػولْن. ووب تن اوتطبف ؤػشاض هشض السشطبى لذى ؤوخش هي 
 .سىبى الٌمت

ٌبٓ الخبً٘ٔ فٖ التلفضَٗى اإلسشائ٘لٖ بلى ؤحذ الؼوبل ٍلذ ًست تمشٗش الم
ؤى الحشائك وبًت تٌذلغ ثطىل َٗهٖ »الزٗي ؤص٘جَا ثبلسشطبى تإو٘ذُ 

، ف٘وب «تمشٗجًب داخل الوفبػل، ٍلذ استٌطمٌب ثخبس الوَاد الٌٍَٗٔ الخط٘شٓ
وٌت ػذٓ هشات ؤجذ ًفسٖ داخل غ٘ؤ صفشاء هي »صشّح ػبهل آخش ثمَلِ 

 .«هٔالوَاد السب
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