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فور إنتهاء العدوان اإلسرائيلي على غزة قامت سـلطة جــودة البيئة بنــاًء على تكليــف 

من رئيســــــها م. كنعان عبيد بتشـــــــكيل فريق عمل لدراسة اآلثار البيئية للعدوان 

اإلسرائيلي على قطاع غزة في الفترة ٨ يوليو/تموز- ٢٦ أغسطس/آب ٢٠١٤

                     مشرفًا عامًام. بهاء الدين األغا  

ّداد. تامر الصليبي  رئيسًا ومع

عضوم. أحمد المناعمة

م. فادي نصار

م. محمد مصلح
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أ. حسن البطه
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فـــريـــق الـعــمـــل



كان العدوان االسرائيلي عدوانا علي جميع مناحي البيئة الفلسـطينية في قطاع غزة من بشــر 

وشجر وأرض وماء وهواء.

وكما طالت القذائف من أجسـاد االنسـان الفلســطيني تقتيال وتشــويها فقد شوهت القذائف 

معالم البيئة في غزة وتركت نيرانها ملوثات بيئية اســـتمرت بعد ان وضــــعت الحرب أوزارها 

ليبقى وزر تلوث البيئة لعنة تالحق مجرمي الحرب الصهاينة.

كما تعمد العدو الصـهيوني  تدمير البنية التحتية وتقطيع شرايين المياه و استهداف آبارها و 

شبكات الصـــرف الصـــحي ومحطة الكهرباء وكان االستهداف األكبر لألراضي الزراعية بآالف 

القذائف التي شوهت معالم التربة بمواد خطيرة تترك اثرها على الحياة .

ووقوفا عند مســـــؤولياتنا ودورنا في الحفاظ علي البيئة قامت فرق سلطة جودة البيئة بإجراء 

فحص شامل لتقييم اثار الحرب رغم قلة اإلمكانيات وشح الموارد ومنع كثير من المواد الالزمة 

لفحص التربة والهواء لننقل ما سببه العدوان االسرائيلي علي البيئة من آثار كارثية.
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بينت النتائج التي كشف عنها تقرير اآلثار البيئية للحرب على غزة على أن الحرب التي شنتها اسرائيل 

على غزة كان لها أثر خطير وشامل على مجمل عناصر البيئة الفلســـطينية . وقد كانت هذه الحرب -

على حد قول العدو اإلســـرائيلي- من اكثر الحروب بعد حرب ١٩٧٣ التي قامت بها اســــرائيل منذ 

تاريخ نشـــــأتها في العام ١٩٤٨ وإلى االن استنزافًا لذخيرتها، حيث استخدمت أكثر من ثالثة آالف 

طن من المتفجرات. وذلك لما نتج عنها من قتل وتدمير وتخريب هائل وغير مســـــبوق. لقد احتوي 

التقرير على تقييم لنتائج العدوان على البيئة الطبيعية والصــــحة العامة في خمســــة محاور وهي: 

محور الســـاحل البحري ومحور النفايات الصــــلبة ومحور األراضي والتربة ومحور المياه والصــــرف 

الصـــحي ومحور الهواء والضـــوضاء. لقد واجه اصدار هذا التقييم اإلستكشـــافي للبيئة الكثير من 

المعيقات المهمة والتي كان منها عدم امكانية توفير صـور جوية لقطاع غزة بدقة عالية بعد الحرب 

بســــــبب الحظر االسرائيلي، وكذلك عدم توفر االجهزة العلمية الالزمة لقياس وتحليل العديد من 

مؤشرات تلوث البيئة الطبيعية على وجه الخصوص وذلك بسبب منع اسرائيل استيراد تلك األجهزة 

بما تفرضه من حصـــار مشـــدد على غزة. اال أنه وبرغم ذلك فقد نجح هذا التقييم في رصد وتحليل 

مجمل اآلثار التي تركها العدوان على البيئة الفلســــطينية. لن يكون هذا العمل هو نهاية المطاف 

وذلك أن كثيرًا من آثار العدوان لم يكن باالمكان تقييمها في ظل ظروف الحصـــــــــار وعدم توفير 

االمكانيات أو ألنها لم تتضـــح بعد، ويبقي هذا العمل خطوة استكشـــافية يجب أن تتبعها خطوات 

تقييمية وعالجية عاجله.
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المشـــكلة المســـتقبلية الكبرى التى ستواجه الخزان الجوفي هي إحتمالية تلوثه بمكونات 

مواد المقذوفات التى تجاوزت الثالثة آالف طن والتى انتشــــــــرت على سطح التربة بعد أن 

تختلط بمياه األمطار وترشحها عبر طبقات التربة إلى الخزان الجوفي السـيما ونحن مقبلون 

على فصل الشتاء وموسم األمطار. كما تسبب قصف وتدمير شبكات المياه والصرف الصـحي 

ومحطات معالجة المياه العادمة وانقطاع التيار الكهربائي عن محطات المعالجة والضــــــخ، 

وعدم وجود وقود، وعدم قدرة الطواقم الفنية المشــــغلة لهذه المرافق للوصول الى اماكن 

عملها إلى حرمان ما يزيد عن ٣٠٪ من الســـكان من الحصـــول على مياه صالحة للشـــرب 

وحدوث تلوث واستنزاف إضافي لمصادر المياه الجوفية. 

لوحظت وشوهدت مستويات مرتفعة من تلوث الهواء خالل العدوان االسرائيلي على القطاع 

ناتجة عن قصــــف الرقعة المحدودة جدًا لقطاع غزة بشــــكل مكثف بشــــتي أنواع القذائف 

والذخائر واألسلحة المحرمة وغير المحرمة. 

حدثت مسـتويات عالية جدًا ومسـتمرة من الضـوضاء ناتجة عن صوت االنفجارات والقصــف 

المتواصل جوًا وبرًا وبحرًا تســبب في الخوف الشـــديد والهلع خصـــوصا لدي االطفال وكبار 

السن.
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تلوث الشاطئ البحري بشكل مباشر بنسبة تجاوزت ٧٠٪ من طول الساحل قبيل العدوان ومن 

المؤكد أن هذه النســــبة زادت عن ذلك خالل العدوان وذلك نتيجة لتصـــــريف ما يزيد عن ٣ 

مليون متر مكعب من مياه الصـرف الصـحي الغير معالجة بســبب عجز كلي لمحطات المعالجة 

الرئيسية في القطاع بنسبة تجاوزت ٩٥٪. 

تضـرر وتلوث االراضي والتربة الزراعية بشـكل مباشر بفعل القصـف المتكرر لها بشــتي أنواع 

المقذوفات والذخائر مما تســــبب في إحداث آالف الحفر العميقة في االراضي الزراعية وتلوثها 

بمتوسط مســاحة ٣٥٠ متر مربع للحفره. في حين بلغت مســـاحة اراضي المجرفة خالل فترة 

العدوان االسرائيلي ٥٠٠ , ٣٤دونم بواقع ضعفي المســــــاحة المجرفة خالل عدوان ٢٠٠٨، 

فيما بلغ عدد األشجار المجرفة ٧٠٠, ٢٨١شجرة باإلضافة إلى ٥٢٢, ٤٧٠, ٦مما تســـبب في 

منع خفض معدل ثاني أكسيد الكربون في الهواء بمقدار ٣٣٨٠ طن سنويًا. 

تراكم كميات ضـخمة من ركام المباني والمنازل التى دمرتها قوات اإلحتالل اإلســرائيلي أثناء 

العدوان سواًء بقصـفها من الجو أو البر أو البحر أو بتجريفها خالل اإلجتياح البري قدرت بحوالي 

٢ مليون طن، وتشــــــــــكل هذه الكمية من الركام ضعف الكمية التي تكونت خالل العدوان 

السابق لعام ٢٠٠٨ والتي لم تتجاوز حينها المليون طن.

بلغت كمية النفايات الصــــلبة المنزلية التي تراكمت في شوارع مناطق مختلفة من قطاع غزة 

بســــبب العدوان بحوالي ٧٠ ألف طن بواقع ثالثة أضعاف ونصــــف للكمية التي تراكمت في 

عدوان ٢٠٠٨ توزعت على أكثر من ٢٩ مكب عشوائي تشـكلت خالل فترة العدوان وال يزال ما 

يقارب من ٢٠ ألف طن من تلك النفايات متراكم في بعض المكبات العشوائية.
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تم دراسة األثر البيئي للعدوان اإلسرائيلي على البيئة الطبيعية والصــــحة البيئية العامة في قطاع 

غزة من خالل عدت محاور شملت محور تلوث الشـــاطئ البحري ومحور التلوث بالنفايات الصــــلبة 

ومحور تلوث األراضي والتربة ومحور تلوث المياه والصرف الصحي ومحور تلوث الهواء والضوضاء. 

حيث اعتمدت الدراســـــة على نهجين من خالل جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالدراســــــة 

باالضافة إلى دراسة ميدانية تحققية من خالل:

مراجعة الدراسات ذات العالقة من التقارير واألبحاث السابقة والحالية المنشـوره محليًا ودوليًا 

التـي تطـرقت إلـى تـركيـز الملوثات فـي القطاعات البيئية المختلفة من ماء وهواء وتـربه قبل 

وبعد العدوان، باإلضافة إلى جمع وفرز البيانات المؤرشفة لتقييم الوضع البيئي القائم.

تنفيذ برنامج مسـح ميداني لبعض المحاور من خالل تشـكيل عدة فرق عمل بواقع فريق عمل 

لكل محور، حيث تم جمع العينات من القطاعات المختلفة، باإلضـــــــافة إلى اإلحتفاظ ببعض 

العينات التى يصــــــعب اجراء تحاليل محلية لها لحين التمكن من إرسالها للخارج عبر الوفود 

القادمة إلى القطاع لتحاليلها في مختبرات خارجية.

اإلستعانة ببعض العينات لصــــور جوية لغزة ما بعد الحرب - بالرغم من إنخفاض مســــتوى 

دقتها- من موقع معهد األمم المتحدة للتدريب واألبحاث- برامج الصـــــور الجوية التطبيقية 

 UNOSATحيث يوجد ١٨ خارطة أو صـورة جوية لغزة ما بعد الحرب على رابط موقع المعهد 

http://www.unitar.org/unosat/maps/PSE :التالي

اإلكتفاء بالوصف النظري للملوثات التي يصــعب قياسها بســـبب عدم توفر أي بيانات مقاسة 

للتلوث في بعض القطاعات خالل الحرب أو بعدها نتيجة لطبيعة ظروف الحرب وكذلك لظروف 

الحصــار المفروضة على غزة والتي تحظر بموجبها اسرائيل إدخال أي اجهزة علمية جديدة قد 

تساعد في قياس التلوث وتقييم اثره.

تم استخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) كأداة  لتسـهيل عرض نتائج التحاليل 

للعينات التى تم جمعها وأماكن جمعها، عالوة على أمكانية دراسة وتقييم شكل إنتشـــــــــار 

الملوثات في كل قطاع. ويوضـــح شـــكل (١) المنهجية العامة لدراســـة األثر البيئي للعدوان 

اإلسرائيلي.
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مراجعة التقارير المنشورة محليًا ودوليًا

جمع عينات من المناطق المتوقع تلوثها

وصف نظري للملوثات التي يصعب قياسها
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 اتبعت ســـلطة جودة البيئة نهجين في ذلك، تمثل األول في عمل اســـتبيان لتقييم األضــــرار 

الميدانية تم توزيعه على جميع بلديات القطاع وشــــــمل اإلســــــتبيان عدد وأماكن المكبات 

العشــوائية التي انتشـــرت خالل العدوان وكمية النفايات المتراكمة وعدد اآلليات المتضـــرره 

بشـــكل كلي وجزئي وغير ذلك من البيانات، في حين تمثل النهج الثاني بعمل مســــح ميداني 

لهذه المكبات وتحديد أماكنها والكميات المتبقية منها باإلضــافة إلى تقييم األضـــرار البيئية 

الناتجه عنها، ويوضح شكل (٣) أماكن المكبات العشــوائية التى انتشــرت خالل العدوان والتي 

شملتها عملية التقييم.
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قامت سـلطة جـــــــودة البيئـــة بمســــــح ميداني شامل لشــــــاطئ البحر في وقت سـابـــق في 

الفتــــــرة (ابريل - ســبتمبر) للعام ٢٠١٣ ألربع دورات متتالية من خالل فريق فني شــكل لتحديد 

نســبة التلوث واختيار المواقع األكثر حســاسية للتلوث والتي بلغت ٤٦ موقع تم اختيارها وتثبيتها 

ألي فحوصات مستقبلية كما هو موضح في شكل (٢).

 فقام الفريق بجمع العينات المطلوبة من شــــــــاطئ البحر والتي بلغت ٤٦ عينة موزعة على طول 

الشاطئ وبالقرب من المصبات الرئيسية لمياه الصرف الصحي، ومن ثم تحليل العينات في المختبر 

البيئي التابع لسلطة جودة البيئة وفي مختبر وزارة الصـحة وتصـنف مياه االستحمام بناًء على نتائج 

التفتيش الصـــــــحي و البيئي و التقييم األولي للنوعية الميكروبيولوجية لمياه الشـــــــاطئ وفق 

المواصفة الفلســــطينية لمياه شواطئ االستحمام. ومن ثم تمثيل النتائج باستخدام برنامج نظم 

المعلومات الجغرافية (ARCMAP GIS) تســــــهيل عرض النتائج ومقارنة نتائج التحاليل الحالية 

ونسـبة التلوث قبيل العدوان بما كانت عليه قبل العدوان لتحديد األثر البيئي على الشـاطئ. ولكن 

نظرًا لعدم التمكن من أخذ عينات خالل العدوان نظرًا للضــــروف األمنية الصـــــعبة تم اإلستعانة 

بنتائج تحاليل لعينات أخذت قبل العدوان بثالثة أيام حيث كان وضع محطات المعالجة شـبه مماثل 

لوضعها خالل العدوان نظرًا إلنقطاع الوقود المشغل للمحطات. 

شكل (٣): مواقع وفريق عمل جمع عينات مياه البحر 
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تم تحليل مجموعة من العناصـــــــــــر الفيزيائية والبيولوجية للعينات التي تم جمعها خالل الفترة 

وتشـــمل درجة الحرارة  (oC ) والحامضـــية  (pH)  والعكارة   (  Turbidity)والبكتيريا الزائفة 

(Pseudomonas( و العقدية البرازية (Fecal streptococcus(  و بكتريا القولون البرازية   

(Fecal coliform)

شـــكلت ســــلطة جودة البيئة فريقي عمل ميداني بالتعاون مع وزارة الزراعة ألخذ عينات تربة من 

المناطق الزراعية المســتهدفة لفحصـــها وتقييم األضرار البيئية الحاصلة لها (ملحق- نموذج ١)، 

ويوضح شكل (٤) أماكن أخذ العينات من مناطق متفرقه في القطاع وفرق العمل الميدانية. فقامت 

تلك الفـــرق بجمع العينات من تلك المناطق والتـــي بلغت ٤٧ عينة موزعة كتالــــي (١٤ عينة من 

الشــــمال، ٦ من غزة، ٩ من الوسطى، ١١ من خانيونس، ٨ من رفح) واإلحتفاظ بها لحين التمكن 

من فحصها الحقًا أو إرسالها للخارج عبر الوفود القادمة إلى القطاع لتحليلها في مختبرات خارجية.

1-3������� ������ ����         

�������� ������ �� ������ ����� ��� ����� :(�) ���
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������� 2

2.1 التلوث بالنفايات الصلبة

2.1.1 النفايات اإلنشائية

نتج عن العدوان األخيرعلى غزة تراكم كميات ضـــــــخمة من ركام المباني والمنازل التى دمرتها 

قوات اإلحتالل اإلسرائيلي أثناء الحرب سواًء بقصــــــفها من الجو أو البر أو البحر أو بتجريفها خالل 

اإلجتياح البري. وقد قدرت وزارة األشغال العامة واإلسكان هذه الكميات من ركام المنازل والمباني 

بحوالي ٢ مليون طن، نتجت عن هدم كلي لحوالي ١٠٠٠٠ منزل اضـافة إلى ١٠٠٠٠ منزل هدم 

جزئي بليغ [١]. وتشـكل هذه الكمية من الركام ضعف الكمية التي تكونت خالل العدوان السـابق 

لعام ٢٠٠٨ والتي لم تتجاوز حينها المليون طن كما هو موضح في الشكل (٧). وقد تناسبت كمية 

الركام المتراكم عن الحرب مع كمية المتفجرات والقذائف التى ألقيت على قطاع غـزة فـي العدوان 

األخير والتى قدرة بثالثة آالف طن أي ثالثة أضـــــعاف الكمية التي ألقيت في عدوان ٢٠٠٨ والتي 

قدرة حينها بألف طن [٢].

�������� ������ ���� ��� ���� ��� ������� ��������� ���� ��� ������ : (�) ���

ويوضــح شــكل (٨) جانب من ركام المباني التي نتجت عن آلة الحرب اإلســرائيلية من خالل مقارنة 

الصـــــور الجوية للمناطق قبل وبعد العدوان وتعتبر منطقة شرق الشـــــجاعية وشمال بيت حانون 

وخزاعة والزنة وشرق رفح هي أكثر المناطق تضررًا أدت إلى تكدس كميات كبيرة من الركام.
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 البلديات

 الصنف
 اإلجمالي

أم 
 النصر

عبسان 
 الكبيرة

 رفح القرارة الفخاري
دير 
 البلح

 جباليا النصيرات المغراقة الزوايده خانيونس
بيت 

 حانون
بيت 
 الهيا

 غزة

29 ۱ ٥ ۳ ٢ ۳ ۱ ۱ ۱ ۰ ۳ ۱ ٢ 5 ۱ 
عدد المكبات العشوائية التي انتشرت 

 بسبب الحرب

٧٦ ,۹٥۰ ۳۰۰ *  ۱٥۰ ٦٥۰ ۱۳ ,۰۰۰ ٢ ,٥۰۰ ٢۰ ,۰۰۰ ۳٥۰ ۰ ٨ ,۰۰۰ ٥ ,۰۰۰ * ٦ ,۰۰۰ ٢۱ ,۰۰۰ 
 كمية النفايات المتكدسة خالل الحرب

طن) ) 

٥٥ * ۳ ۳ ۰ ٢۰ ۳ * ۱ ۰ ۳ * ٦ ۹ ٧ 
عدد وسائل نقل النفايات التي تعرضة 

 للضرر

 عدد الحاويات التى تعرضة للتلف ٥٨  * ٢٥۰ * ٥۰ ۰ ٢۰ * ٨۰ ۳۰ ۱۰۰ ۰ ٦۰ * ٦٤٨

۰ * * * * * * * * * * * * * * 
خطوط الصرف الصحي التى تعرضت 

 للضرر

٢ ,٨۰٦ ,٥۰۰ * * * ۰ ۳۳٧ ,۰۰۰ ۱۰ ,۰۰۰ ٦٢٤ ,۰۰۰ ۱۳٥ ,۰۰۰ ۳۰ ,۰۰۰ ٤۰۰ ,۰۰۰ * * ٢۰ ,۰۰۰ ۱ ,٢٥۰ ,۰۰۰ 
كمية مياه الصرف الصحي غير 
 المعالجة التى صرفت على البحر

 )۳م(

۹٥% 
ال يوجد 

محطة 
 معالجة

ال يوجد 
محطة 
 معالجة

ال يوجد 
محطة 
 معالجة

ال 
يوجد 

محطة 
 معالجة

* 
ال يوجد 

محطة 
 معالجة

* 
ال يوجد 

محطة 
 معالجة

ال يوجد 
محطة 
 معالجة

۱۰۰% * ۱۰۰%  ۱۰۰% ٨۰% 
تأثير العجز في الكھرباء على كفاءة 

 معالجة مياه الصرف الصحي

 

 (�) ���������� ����� ��� �� ���� ���� ������� ���� �� ���� :(�) ���
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تسـبب العدوان في تعطل خدمة تجميع النفايات الصــلبة المنزلية مما أدى إلى تراكم وتكدس 

آالف األطنان من النفايات الصــــــلبة المنزلية في شوارع غزة وخاصة في المناطق التي تعرضة 

لإلجتياح البري أو القصف المركز. وقد قدرت سلطة جودة البيئة بناًء على نتائج استبانة (ملحق- 

نموذج ٢) وزعتها على جميع البلديات باإلضافة إلى الجوالت الميدانية كمية النفايات الصـــلبة 

المنزلية التي تراكمة في شوارع مناطق مختلفة من قطاع غزة بســبب العدوان بحوالي ٧٧ ألف 

طن كما هو موضح في جدول رقم (١) بواقع ثالثة أضعاف ونصــــــــف للكمية التي تراكمت في 

عدوان ٢٠٠٨، ويعزى ذلك إلى طول المدة الزمنية لعدوان ٢٠١٤ والتي بلغت ٥١ يوم مقارنة 

مع العدوان الســـــــابق ٢٠٠٨ التي لم تتجاوز ٢١ يوم. باإلضافة إلى عدم قدرة البلديات على 

ترحيل النفايات إلى المكبات الرئيسـية في قطاع غزة. ويوضح الشــكل التالي (٧)أماكن مكبات 

النفايات العشوائية التي تشكلت خالل العدوان ومقارنتها مع الوضع قبل العدوان، حيث يالحظ 

تشـكل أكثر من ٢٩ مكب عشـوائي في مناطق مختلفة في القطاع نظرا لصــعوبة الوصول إلى 

المكبات الرئيسية بسبب الوضع األمني الصعب. 

�������� �������� 2.1.2      
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وقد تسبب تراكم النفايات المنزلية في الشوارع والمناطق السكنية في تشويه المشهد البصري 

للشوارع وانتشار الروائح الكريهة باإلضافة إلنتشار الحرائق في بعض المكبات مما تسبب بتكون 

دخان أبيض كما هو موضح في شكل (٨).

شكل ( ٨): تلوث المدن والقرى خالل فترة العدوان بسبب انتشار مكبات النفايات العشوائية 

(أ) شرق جباليا (ب) شمال بيت حانون 

وقامت طواقم البلديات ومجالس النفايات الصـــــلبة واألنروا في مخيمات الالجئين وبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي بمباشــــرة نقل وترحيل النفايات المنزلية المتراكمة فور توقف العدوان كما هو 

موضـــح في شـــكل (٩) ولكن ال يزال ما يقارب من ٢٠ ألف طن على األقل من النفايات متراكم في 

بعض المكبات العشـــــــــــوائية جاري العمل على ترحيلها. أما على صعيد ركام ومخلفات المباني 

والمنازل المقصــــــوفة والمدمرة فال تزال مكدسة ومتراكمة في أماكنها نظرًا لتأخر مؤتمر اعادة 

اإلعمار والدول المانحة باإلضـافة إلى عدم وجود العدد الكافي من اآلليات الالزمة للتعامل مع هذه 

الكميات الضــخمة من الركام، وقد قدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يســتغرق رفعه وترحيله 

قرابة العامين [٣].
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يتعرض الســــاحل البحر لقطاع غزة ألنواع كثيرة من التلوث والممارسات الضــــارة التي تؤثر 

بشكل سلبي على البيئة البحرية وعلى مناطق االستجمام والثروة السـمكية. كما وتتأثر البيئة 

البحرية بعدة عوامل منها ما هو طبيعي وما هو من عمل اإلنســــــــــــان، وأهم ما يتعرض له 

الشـــاطئ من أعمال تؤدي إلى التلوث المتزايد له هو قصـــور محطات معالجة مياه الصـــرف 

الصــحي الموجودة في قطاع غزة في معالجة المياه العادمة بالشــكل المطلوب بســـبب أزمة 

الوقود والتخلص منها إلـى البحـر بمعدل  ٠٠٠ , ١٠٠متـر مكعب يوميا (١٠, ٩ )مما أدى إلـى 

تلوث الشــاطئ بنســبة ٣٥-٤٠٪ حســـب نتائج تحاليل برنامج المراقبة لشـــهر اكتوبر لعام 

٢٠١٣ قبل العدوان [٤]، هذه النســــبة ارتفعت إلى ٧٠٪ قبيل العدوان اإلسرائيلي حســـــب 

تحاليل شهر يونيو لعام ٢٠١٤ بسبب عجز شبه كلي لمحطات المعالجة بسبب انقطاع الوقود 

كما هو موضح في شكل (١٠) .

من المؤكد أن نســبة التلوث ارتفعت إلى أكثر من ٧٠٪ خالل وبعد العدوان بســبب عجز كلي 

لمحطات المعالجة إما بســـــبب استهدافها بشــــــكل مباشر من آلة الحرب اإلسرائيلية حيث 

تضـــررت ٤ محطات بشـــكل جزئي أو بســـبب انقطاع الوقود مما أدى إلى التخلص من ثالثة 

ماليين متر مكعب مياه الصرف الصحي دون معالجة حسب جدول (١). ومن المتوقع أن تشـهد 

األشـهر القادمة انخفاض في تركيز الملوثات عما كانت عليه خالل العدوان ناتج عن إسـتئناف 

عمل محطات المعالجة باإلضافة إلى حركة التيارات البحرية الناقلة والمشتته للملوثات، ولكن 

 ������ ������ ���� 2.2       
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باإلضافة إلى انتشار الرائحة الكريهة المزعجة بالقرب من أماكن التصريف وتوسع في مساحة 

البقع الرمادية الداكنة على الشاطئ عند مصبات الصرف الصحي لفترات طويلة خالل العدوان 

عما كانت عليه قبل العدوان بسـبب تصــريف مياه الصــرف الصــحي الخام كما هو موضح في 

الشكل (١١).

 ����� ����� ���� ����� ���� ������� ���� ��� ����� ���� ����  (��) ���
������� ��� (�) ��� ���� (�) ����� ����� ��� (�) ��������� ��� (�)

كل ذلك سيؤدي إلى تضـــرر صحة اإلنســـان بأمراض متعدده بســــبب ما تكتنزه المياه العادمة 

المقذوفة في البيئات البحرية من عوامل األمراض (Pathogens) تشــــــمل فيروسات وبكتيريا 

وأوليات وديدان قد يصـاب بها اإلنسـان بسـبب الســباحة واإلصطياف وتناول المأكوالت البحرية 

المولوثة خاصة بعد هذا اإلرتفاع الخطير في نسبة الشاطئ الملوث والتي تجاوزت ال٧٠٪.
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تضـــررت األراضي الزراعية بشــــكل مباشر وكبير بســــبب الممارسات اإلسرائيلية طوال فترة 

العدوان وقد تسبب القصـف المتكرر لألراضي بشـتى أنواع المقذوفات والذخائر إلى إحداث حفر 

عميقة في األراضي الزراعية كما هو موضح في الشــــكل (١٢). كما أدى القصـــــف إلى تلويثها 

بملوثات مختلفة بحســــب نوع الذخائر والمقذوفات المســـــتخدمة. كما قامت قوات اإلحتالل 

بتجريف وقلب األراضي خصــــوصًا تلك األراضي القريبة من الحدود مع خط الهدنة. وقد بلغت 

مساحة األراضي المجرفة خالل فترة العدوان اإلسرائيلي ٥٠٠, ٣٤دونم وعدد األشجار المجرفة 

٧٠٠, ٢٨١ شجرة باإلضافة إلى ٥٢٢, ٤٧٠, ٦ شتله [٦]، بواقع ضعفي مســـــــــاحة األراضي 

المجرفة في عدوان ٢٠٠٨ والتي بلغت ٥٢٠ ,١٨ دونم [٥]. وبحســــــــب تقرير برنامج األمم 

المتحدة للبيئة  (UNEP ) لعام ٢٠٠٨ حول تغير المناخ "فإن شــــــــــجرة واحدة مكتملة النمو 

تسـتنشـق في عام واحد ١٢ كيلوجرام من ثاني أكسـيد الكربون وتطلق في نفس الوقت كمية 

من األكســـــجين تكفي لعائلة واحدة مكونه من أربعة أفراد لمدة عام [٦]، وعليه فإن اإلحتالل 

اإلسرائيلي ساهم في زيادة معدل ثاني أكســـــيد الكربون بمقدار ٣٨٠, ٣طن سنويًا ناتج عن 

تجريف ٧٠٠, ٢٨١ شجرة.

وقد اعتمد الجيش اإلسرائيلي خالل توغله البري سياسـة األرض المحروقة بحيث أنه كان يخرب 

ويدمر كامل المناطق التي يجتاحها وبالخصــــوص أي غطاء نباتي أو حجري. الصــــورة الجوية 

التالية مثال على جانب من األراضي الزراعية قبل وبعد التجريف والتدمير في شـمال بيت حانون 

شمال شرق قطاع غزة. كما أدى قصـــــف وتدمير أربع مضــــــخات بجانب محطة معالجة المياه 

العادمة في مدينة غزة التي تقوم على فترات متفاوتة بضخ المياه المعالجة (المعاد استخدامها) 

إلى بساتين المزارعين لإلستفادة منها في ري البساتين إلى جفاف وتدمير تلك المناطق.
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إن استهداف التربة بالقصــــــف المباشر بطائرات  F16وبشــــــتي أنواع المقذوفات والذخائر 

أوبالتجريف ألعماق كبيرة كما هو موضح في شكل (١٢) يؤدي إلى إضعاف خصـــــــــوبة التربة 

وتخريبها بســبب حدوث تغير مقطعي في تركيب وتتابع طبقات التربة وإخالل التوازن الطبيعي 

والبيئي الذي كان قائمًا، حيث تحتاج األراضي إلى سنوات طويلة قبل استعادة خصــــــــــوبتها. 

باإلضافة إلى حرق في الطبقة السطحية الخصبة خصوصًا في األراضي الطينية ناتج عن الحراره 

العالية للمقذوفات نجم عنه تحجر التربة السـطحية وتغير في لونها إلى الرمادي الداكن حسـب 

المشاهدات العينية. كما أن انقالب القطاع األرضي يعرض الطبقات السـطحية الخصـبة للدفن 

تحت أعماق كبيرة ويعري الطبقات تحت الســـــــطحية المتملحة وهذا يجعلنا أمام مشـــــــكلة 

إستصـالح تسـتخدم كميات كبيره من المياه والمحســنات الطبيعية لغســل األمالح والتخلص 

منها في مناطق يقل فيها وجود المياه العذبة الصــالحة للري. وتعتبر منطقة شرق الشـــجاعية 

وشمال بيت حانون وخزاعة والزنة وشرق رفح هي أكثر المناطق تضــــــــررًا. ويوضح جدول (٢) 

األضرار التي لحقت بقطاع التربة و المياه و الري  في محافظات قطاع غزة حســـب إحصــــائيات 

وزارة الزراعة.   
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وفي حين أن ســلطة جودة البيئة لم تتمكن من فحص عينات التربة التي تم جمعها لألســباب 

الســابقة الذكر، نورد هنا للمقارنة التقرير المنشـــور للجنة نيو ويبونس  NWRC اإليطالية 

[١٥] المنشـــور بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠٠٩ أي بعد العدوان اإلسرائيلي لعام ٢٠٠٨، فبناًء على 

نتائج تحاليل ألربع عينات تربة من أماكن مســــــــتهدفة من بيت حانون وجباليا وغزة والتفاح 

ومقارنتها مع نتائج ســــابقة لعينات تربة لعام ٢٠٠٦  "أن تربة قطاع غزة ملوثة بالعناصـــــر 

الثقيلة بمعدالت متفاوتة عما كانت عليه سابقًا نتيجة القصــــــف بالذخائر " ويوضح جدول (٣) 

أماكن أخذ العينات والعناصر الملوثة للتربة ودرجة التلوث وضررها على صحة اإلنســــان. فإذا 

كانت نســـب تلوث التربة بالعناصر الثقيلة بعد عدوان ٢٠٠٨ لعنصـــر (التنجســــتن والزئبق 

والكادميوم والكوبلت والنيكل والمنجنيز والنحاس والزنك) مرتفعة وبلغت أضـــــعاف ما كانت 

عليه في عام ٢٠٠٦، فمن المؤكد أن نســـــب التلوث ستتضــــــاعف بعد عدوان ٢٠١٤ الذي 

اســتخدم فيه العدو اإلســرائيلي ثالثة أضــعاف كمية المتفجرات التي اســـتخدمها في عدوان 

٢٠٠٨، باإلضافة للتلوث المتراكم للعناصر الثقيلة من العدوان الســـــابق لعام ٢٠٠٨ والذي 

تحتاج التربة لعدة سنوات لتتعافى منه. 

جدول (٣): مستوى التلوث في التربة بالمعادن الثقيل في أربع مواقع بعد عدوان ٢٠٠٨ [١٥]

     العنصر الثقيل

التنجستن 

الموقع

بيت حانون

معدل التلوث مقارنة 

 42-20ضعف

م

   1

DNA النووي

والمنجنيز مسرطنه

الزئبق

الكادميوم

الكوبلت

النيكل والمنجنيز 

بيت حانون

التفاح

التفاح

التفاح

 16-8ضعف

 7,3ضعف

 5ضعف

 2ضعف

2

3

4

5
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الضرر على الصحة

مسرطن، مشاكل في 

التنفس واألمراض العصبية

مسرطن

مسرطن

مسرطن، تلف الحمض 

بعض مركبات النيكل 
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 ������ ���� 2.4.1

عانى والزال يعاني قطاع المياه والصـرف الصـحي من تدهور خطير جراء العدوان اإلسرائيلي على 

ًال من تدهور خطير قبل العدوان حيث أن ٩٠٪ من مياهه غير صــالحة  قطاع غزة الذي يعاني أصــ

للشرب وتلخص النقاط التالية حجم الضرر الذي لحق بقطاع المياه والصـرف الصـحي خالل وبعد 

العدوان مخلفًا أثار بيئية قصيره وأخرى طويلة األمد: 

            بلغ إجمالي محطات تحلية المياه والصرف الصحي التي تضررت نتيجة القصف اإلسرائيلي 

لقطاع غزة ١٠ محطات، منها ٤ محطات تحلية تدمير جزئي و٢ محطة تحلية تدميـر كلـي وكذلك 

٤ محطات معالجة صرف صحي تدمير جزئي، وتجاوز عدد المتضــــررين من تدمير هذه المحطات 

٠٠٠, ٧٠٠مواطن [١٧].

          بناًء على افادات مدراء محطات معالجة مياه الصـرف الصـحي الرئيســية في قطاع غزة (غزة 

وخانيونس ورفح) فإن جميع المحطات توقفة عن المعالجة بشـكل كامل خالل العدوان إما بسـبب 

اإلستهداف المباشر لها من قبل اإلحتالل الصـــهيوني أو انقطاع التيار الكهربائي بســــبب نفاذ 

الوقود مما أدى يوميًا إلى تصريف قرابة ١٠٠ ألف م٣ من مياه الصـرف الصـحي الغير معالجة إلى 

البحر، باإلضافة إلى إمتالء محطات المعالجة بمياه الصــرف الصــحي الغير معالجة كما هو موضح 

في شكل (١٣- أ) مما أدى إلى تشــكل بعض البرك العشــوائية الجانبية وتدفق كميات من المياه 

غير المعالجة إلى األراضي الزراعية المجاورة وتلوثها.

              تدمير أربع مضــخات بجانب محطة معالجة المياه العادمة في غزة التي تقوم على فترات 

متفاوتة بضخ المياه المعالجة (المعاد ستخدامها) إلى بسـاتين المزارعين لإلستفادة منها في ري 

البساتين كما هو موضح في شكل (١٣- ب)

تقرير األثار البيئية للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة - ٢٠١٤
September 
22, 2014

      

24



شكل (١٣): الضرر الذي لحق 

بقطاع الصرف الصحي (أ) طفح 

محطة معالجة بيت الهيا (ب) 

تدمير أربع مضخات بالقرب من 

محطة معالجة غزة 

(ب)

(أ)
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 تسـبب تدمير شبكات المياه والصـرف الصـحي في أنحاء مختلفة من قطاع غزة إلى تسـرب 

مياه الصـرف الصــحي واختالطها بخطوط مياه الشــرب التي يعاني جزء كبير منها من تهتك ورشح 

نتيجة عدم صيانتها بشــكل دوري مما تســبب بتلويثها، كما أدى هذا التخريب إلى إهدار لمصـــادر 

المياه لفترة طويله لعدم تمكن الطواقم الفنية من إصالحها بســبب الظروف الصــعبة والشـــاملة 

للحرب.

 سجلت مصـــلحة مياه بلديات الســـاحل العديد من األضرار على مرافق المياه والصــــرف 

الصـــحي بفعل الهجمات اإلسرائيلية حيث تضـــرر ٢٦ بئر مياه و٦ محطات تحلية و٦٤ كيلومتر من 

الشـبكات (٤٧ كيلومتر شبكات مياه و ١٧٥ كيلومتر شبكات صرف صحي) و ١٦ خزان مياه باإلضافة 

إلى محطة صرف صحي [٧, ١٧]. 

 أما المشــــــــكلة الكبرى التى ستواجه الخزان الجوفي هي إحتمالية تلوثه بمكونات مواد 

المقذوفات التى تجاوزت الثالثة آالف طن والتى انتشــــــــرت على سطح التربة بعد اختالطها بمياه 

األمطار وترشحها عبر طبقات التربة إلى الخزان الجوفي السيما ونحن مقبلون على فصـــل الشــــتاء 

وموسم األمطار. 

 حسـب تقديرات سلطة المياه الفلسـطينية ومصــلحة مياه بلديات الســاحل بلغت نســبة 

األضرار في منشــــــــآت تزويد المياه: ١٩٪ محطات التحلية، ٢٤-٢٥٪ محطات التوزيع، ٥-٧٪ آبار 

المياه، ٠-٣٩٪ محطات الضـخ، ١٩-٤٢٪ خزانات المياه. في حين بلغت نسـبة الضــرر في منشــآت 

الصـرف الصـحي: محطات المعالجة ٦٠٪ تدمير جزئي، ٠-٢٧٪ محطات الضـخ. باإلضافة إلى تدمير 

شبكات المياه والصرف الصحي معظمها تركز في خانيونس وبني سهيله وعبسـان الجديده وخزاعة 

والفخاري والقراره[١٦] .

 خالل العدوان انخفضت حصـة الفرد اليوميه من مياه الشـرب إلى ٣ لتر للفرد وحصـته من 

المياه المنزلية إلى ٢٠ لتر للفرد في بعض المناطق حسـب تقديرات مكتب األمم المتحدة لتنســيق 

الشــــؤون اإلنســـــانية    (OCHA) في حين أن الوضع الطبيعي إلستهالك الفرد في قطاع غزة في 

الظروف الطبيعية يقدر ب ١٠٠-١٢٠ لتر للفرد في اليوم [١٧].
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         تفاقم أزمة البعوض واإلضرار بالصــــحة العامة نتيجة لتوقف برنامج مكافحة البعوض وعدم 

تمكن البلديات من رش المبيدات الحشريه في أحواض الصرف الصحي خالل فترة العدوان.

�������� ������ ����2.5
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يقع قطاع غزة أقصى جنوب الساحل الفلسطيني على البحر االبيض المتوسط. وتشير بيانات جودة 

الهواء في القطاع إلى أن تراكيز العناصــــــــر الدالة علي تلوث الهواء قبل العدوان أدني بكثير من 

القيم القصوي المسموح بها حسب المعايير العالمية والمحلية، ويرجع ذلك بشـكل أساسي إلى أن 

قطاع غزة يقع على ساحل البحر مما يجعل هواؤه متجددًا بشــــكل دائم، كما أنه ال يوجد نشـــــاط 

صـــناعي مكثف في القطاع. إال انه وخالل العدوان االســـرائيلي على القطاع لوحظت وشــــوهدت 

مستويات مرتفعة من تلوث الهواء، ناتجة عن القصف بشكل مكثف بشـتي أنواع القذائف والذخائر 

ًال. تلبدت اثناؤها أجواء القطاع ليال ونهارا بدخان اسـود  واالسـلحة المحرمة طوال ٥١ يومًا متواصـ

كثيف وأحيانًا اخرى أبيض كثيف (بحســـب نوع الذخائر والقنابل المســـتخدمة) جراء هذا القصـــف 

المتواصل . وكذلك جراء الطلعات الجوية المســـــتمرة والتحليق المكثف بشــــــتي انواع االسلحة 

الطيران التي قذفت ٣٠٠٠ طن من الذخائر خالل ٨٢١٠ طلعة جوية فوق قطاع غـزة أثناء الحـرب. 

أضــــــف الي ذلك تلويث الهواء الناتج عن االنبعاثات المكثفة لعوادم آليات االحتالل المختلفة في 

هجومها البري والجوي والبحري على أهالي القطاع. وتجدراالشـارة هنا إلى أن اسـرائيل اسـتخدمت 

أنواع مختلفة من القنابل والذخائر التي ينتج عنها تلوث مهم وذو طبيعة خاصـــــــة للهواء ولباقي 

عناصر البيئة الطبيعية بصـــفة عامة. وقد أكدت معظم التقارير الدولية استخدام اسرائيل للقنابل 

الفراغية واالرتجاجية، إضـــــافة إلى غيرها من القنابل والذخائر التقليدية. إضـــــافة إلى إحتمالية 

استخدامها للقذائف التي يدخل في تصنيعها عنصـر اليورانيوم المنضـب نظرًا لقدرتها اإلختراقيه 

العالية.

        أكثر من ٩٠٪ من مصادر المياه في غزة غير صالحة للشـرب وكل مواطني غزة يعتمدون على 

المياه المحاله في محطات خاصــة، وخالل الحرب لم تعمل معظم هذه المحطات قادرة على العمل 

خاصة الواقعة في المناطق الحدودية بســـبب انقطاع الكهرباء ولعدم قدرة العاملين الوصول إلى 

أماكن العمل مما حرم ما يزيد عن ٣٠٪ من السكان من الحصول على مياه صالحة للشرب [٧].
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 رغم كل الشواهد والصـور والمالحظات التي سجلت تسـبب العدوان على غزة بإحداث تراكيز عالية 

من العناصـر الملوثة للهواء، إال إنه لم تتوفر أي بيانات مقاســه حول هذا التلوث في خالل الحرب أو 

بعدها نتيجة لطبيعة ظروف الحرب وكذلك لظروف الحصــــــــــار المفروضة على غزة والتي تحظر 

بموجبها اسرائيل ادخال أي اجهزة علمية جديدة قد تســـاعد في قياس التلوث وتقييم اثره. إال أنه 

باالضـــــــافه إلى ما ســــــــبق من عوامل فإن تركيز العديد من الملوثات الهوائيه خالل العدوان 

االسرائيلى على قطاع غزه سجلت مستويات مرتفعة اعلى من المعدالت الموصى بها عالميا حسب 

أفادت دراسـه لفرســت ٢٠١٢  [١٨]انه عند اطالق رصــاصــة واحده فى الهواء فإنه ينتج عن هذا 

االطالق باالضافه للضوضاء تأثير سلبى على إنبعاث الجسـيمات العالقه صغيره الحجم من المعادن 

مثل الرصاص واالسبستوس مما يسهل انتقالها من مكان آلخر بسـرعه كبيره وبالتالى تصـبح جزًء 

من تركيبة الهواء المتنفس أو أن تترســب على األســطح مما يجعلها قادره على العودة للهواء عند 

تحفيزها نتيجه عوامل عده مثل الحركه والرياح. إطالق االحتالل االسرائيلى ما يزيد عن ٣٠٠٠ طن 

من المتفجرات تســـــبب فى انبعاث كميات هائله من جزيئات الخرسانة واأللياف الزجاجية الكبيرة 

والغازات الحمضـية بســبب نشــر مئات آالف األطنان من الحطام الملوث في جميع أنحاء قطاع غزة 

الذى يحتوي على أكثر من ٥٠٠ نوع من الملوثات، بما في ذلك المواد المسرطنة المعروفة بسـبب 

تدمير المبانى السكنيه. وتفيد معظم الدراسات السابقه في مناطق مختلفه من العالم أن التعرض 

إلى الملوثات الســــــامه الناتجه من تدمير المبانى أثناء الحروب تســــــببت فى ظهور العديد من 

األعراض الصحيه على المدى القصير والمدى البعيد [١٩٢٠ ]. 

 فعلى المدى القصير تسببت الملوثات المتصاعدة من المبانى المدمرة بأمراض متعدده من تهيج 

العين واألنف وتهيج الحلق وزياده معدل السعال والصـفير عند التنفس وضيق في التنفس والتهاب 

الجيوب األنفية والتهاب الشـــــــــــعب الهوائية وتفاقم أمراض الرئة. أما على المدى البيعد فدلت 

الدراسات إلى زيادة معـــــــدل األمراض الســــــــــــــــــــــــرطانيه نتيجه للتــعرض لكـــــل من 
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 والسليكا، والبنزين، وثنائي الفينيل متعدد الكلور بين الناس خاصه األطفال وكبار السن من الذين 

كانوا في نقطة الصـــــفر لمناطق التدمير. كذلك وفقا لدراسة جديدة أجريت فى الواليات المتحدة 

االمريكيه أكدت على أن النســـــاء الحوامل الالئي يعشـــــن بالقرب من مركز التجارة العالمي أثناء 

هجمات موقع التجارة العالمي تأثرن بنتائج الوالدة الســلبية بأعلى من المعتاد ووجدت الدراسة أن 

هؤالء األمهات كن أكثر عرضــــــــة للوالدة المبكرة وإنجاب أطفال يعانون من انخفاض فى  الوزن 

 .[٢١]
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اسخدمت اآلآلت الحربية االسرائلية آالف الجالونات من الوقود للمعدات العسـكريه والتى تسـببت 

فى ارتفاع معدالت ثانى اكسيد النيروجين واول اكسـيد الكربون والسـخام (دقائق الكربون) الناتج 

احتراق المواد العضـــويه. باالضافه لذلك ونتيجه للحرائق المتكررة فى المنازل الســــكنيه نتيجه 

االستهداف الحربى والناتج عن حرق االثاث واالجهزة الكهربائيه والبالستيك  ادى ذلك الى انبعاث 

ًال من غازي الديوكسـين والفيوران الســامين وتطاير العديد من المركبات العضــوية من داخل  ك

المباني التي دمرت وتصــاعد مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم والتي هي الملوثات العضــوية 

الثابتة والتى لها مخاطر مماثله لثنائي الفينيل متعدد الكلور والمسببه للسرطان.

باالضافه لما سبق اسـتهدفت آلة الحرب االسـرائيليه محطه توليد الكهرباء الوحيده فى قطاع عزه 

أدى إلى تدمير مســـتودعات الوقود التابعه لها مما تســـبب في احتراق الوقود وتصـــاعد االبخره 

الســامه فى المناطق الســـكنيه المحيطه لعدة أيام نتج عنه ارتفاع فى تراكيز غازى ثانى أكســـيد 

الكربون وأول أكسـيد الكربون باالضافه إلى الجســيمات العلقه من  PM2.5و. PM10وقد أثبتت 

الدراسات الدولية القائمة على العديد من الســـكان وجود عالقة قوية بين التعرض للجســــيمات 

الدقيقة  (PM)وتزايد معدالت الوفيات واالمراض خاصة فى الجهاز التنفســــــــي والقلب واألوعية 

الدموية بين األطفال. كما أكدت دراسات من قبل منظمة الصحة العالمية وجود ارتباط بين زيادة 

عدد مرات السعال واستنشاق هواء لعدة أيام ذا تركيز مرتفعه للجسـيمات الدقيقه ١٠  PMبمعدل 

١٠ ميكروجرام/ م٣ عن الحد الموصـــــى به عالميًا [٢٢]، باإلضــــــافة إلى ارتفاع معدل الدخول 

للمستشفيات بسبب  مشاكل متعدده في الجهاز التنفسي [٢٣].
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نتج عن العدوان األخيرعلى غزة تراكم كميات ضخمة من ركام المباني والمنازل التى دمرتها قوات 

اإلحتالل اإلسرائيلي أثناء الحرب مما تسبب في تراكم ٢ مليون طن من الركام نتجت عن هدم كلي    

لحوالي ٠٠٠ ,  ١٠ اضـافة إلى ٠٠٠ , ١٠منزل هدم جزئي بليغ، وكذلك ٥ عمارات سـكنية مرتفعة 

تم تدميرها كاملة. هذا الركام سيشــكل عند إزالته فى القريب العاجل تتصــاعد كميات كبيره جدًا 

من الغبار وجســيمات ١٠ PMالتى ستتســبب فى الكثير من اآلثار الصــحية الســلبية الناجمة عن 

التعرض لهذه الملوثات و تعتمد درجة الضــــرر على سمية المواد وشدة ومدة التعرض لها. وأكثر 

األشخاص عرضة لهذه الملوثات هم العمال والمتطوعين في نقطة الصــــــفر القائمين على إزالة 

األنقاض ونقلها وكذلك عمال الصـــــــيانة الذين شاركوا وسيشــــــــاركوا في استعادة الخدمات 

(االتصاالت، الكهرباء، المياه، الصرف الصحي) في المناطق المدمره.

إن التعرض لمعدالت عالية ومسـتمرة من الضــوضاء يتســبب في آثار خطيرة على صحة االنســان 

النفسية والفسيلوجية أيضا. وأكثر الفئات العمرية حسـاسية وتعرضا لهذه االثار هم االطفال وكبار 

الســـن. وتتلخص هذه االثار في الخوف الشـــديد والهلع خصـــوصًا عند المســـتويات العالية من 

الضوضاء. والتوتر العصبي واالصابة بالصـداع وآالم الرأس وفقدان الشـهية وفقد التركيز وخاصة 

في األعمال الذهنية. كما أن اآلثار الفسـيولوجية تتلخص في زيادة آثار الغدة النخامية والتأثير على 

حاسة الســمع بصــفة خاصة. لم يتوفر أي بيانات مقاسة حول التلوث الضــوضائي والمســـتويات 

العالية جدًا التي كانت تحدثها آلة الحرب االســــرائيلية فترة الحرب لنفس األســــباب والعناصــــر 

السابقة. وبالرغم من ذلك فإن الكثير من الشواهد تشير إلى التأثير المرعب والمخيف الذي أحدثته 

هذه المســــتويات العالية جدا من الضـــــوضاء التي رافقت فترة الحرب بكاملها، حيث فاقت ١٤٠ 

ديسيبل لصوت أزيز طائرات  F16 [24,25,26]مقارنة بالحد األقصى المسموح به حسـب المعايير 

الفلسـطينية لشـدة الضـوضاء الخارجية كما هو موضح في جدول (٤) [٨]، حيث تجاوزت ضعف الحد 

الطبيعي المســـموح به ٦٠-٧٠ ديســـيبل. ووفقًا لدراسة أجراها برنامج غزة للصـــحة النفســـية 

للوالدين واالطفال بعد الحرب حوال األثر التي تركته الحرب على الصــــــحة النفســــــية للوالدين 

واالطفال تبين وجود نسـب عالية جدا تفوق ٩٠ % من االطفال تعرضوا لسـماع المسـتويات العالية 

جدًا من الضـوضاء بسـبب القصـف واختراق حاجز الصـوت من قبل الطيران الحربي االسرائيلي مما 

ترك آثار نفسية خطيرة عليهم. 
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جدول (٤): معايير شدة الضوضاء ( الحد االقصي )(ديسيبل) في المناطق المختلفة للبيئة الخارجية [٨]:

نوع المنطقة

مناطق سكنية ريفية، مناطق 

استجمام، مدارس، مستشفيات

مناطق سكنية عادية

مناطق ســكنية بها بعض 

الورش واالعمال التجارية أو 

على طريق عام

مناطق تجارية

مناطق صناعية

حفالت ومهرجانات 

نهارًا ٧ صباحًا - ٨ مساًء

50

55

75

85

{24,25,26}وهذه بعض القيم بوحدة الديسيبل لبعض االصوات 

الصوت

التنفس الطبيعي

حفيف االشجار

االنسان العادي

منصة إطالق الصواريخ عند المنصة

المدفع الرشاش الثقيل عند رأس المطلق

محرك طائرة نفاثة عند اإلقالع من مسافة ٦٠ متر

محرك طائرة بأربع محركات من مسافة ٣٠ متر

ًال ٨ مساًء - ٧ صباحًا لي

4030

40

45

6550

65

75

القيمة  ( ديسيبل )

10

50

30-60

180

150

140

130

محرك طائرة نفاثة عند اإلقالع من مسافة ٦٠ متر

محرك طائرة بأربع محركات من مسافة ٣٠ متر

90

60-70
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قامت سلطة جودة البيئة بالتواصل مع الجهات المعنية بخصـوص الكشـف األولي عن التلوث 

اإلشعاعي لتوحيد الجهود حيث تم االتفاق مع سلطة الطاقة على تفعيل اللجنة المشــــــــكلة 

سابقًا والمكونة من سلطة الطاقة وسلطة جودة البيئة ووزارة الزراعة ووزارة الصــحة والدفاع 

المدني ووزارة االقتصــــــاد الوطني. فقام فريق عمل مكون من وزارة الزراعة وسلطة الطاقة 

بإجراء كشــف ميداني أولي لبعض األراضي الزراعية المســتهدفة ولكن لعدم فعالية األجهزة 

الموجودة (جهاز في سـجب وجهازين في الطاقة) باإلضـافة إلى عدم وجود األجهزة المطلوبة 

إلجراء الفحوصات الالزمة لم يتم الحصــول على نتائج دقيقه، ويجري اآلن التواصل مع برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي  UNDPللنسـيق بخصـوص وصول وفود دولية متخصــصــة والزلنا 

بانتظار قدومهم باإلضـافة إلى إرســال قائمة باألجهزة المطلوبة اوليًا للـ  UNDPمن طرفنا 

وأخرى للجنة القطرية إلعمار غزة من قبل االخوة في سلطة الطاقة. وتجدر اإلشـارة إلى أنه في 

حال الحصـــــــــول على األجهزة المطلوبة سيتم استكمال العمل واصدار ملحق بهذا التقرير 
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تحميل اإلحتالل اإلسرائيلي المســــــــؤلية الكاملة عن كافة الجرائم واإلنتهاكات التي 

إرتكبها بحق الشعب الفلسطيني والبيئية الفلسطينية في عدوانه المتكرر على غزة.

متابعة تقييم آثار العدوان المباشـرة وغير المباشـرة على شـتى عناصـر البيئة الطبيعية 

الفلســـطينية  مع توفير األجهزة العلمية والطاقم المدرب الالزم للكشــــف عن التلوث 

البيئي بسرعة ودقة.

الشــروع الفوري بتنفيذ مشــاريع إزالة آثار العدوان وتحســين الوضع البيئي في مناطق 

القطاع المختلفة من خالل حكومة التوافق ومؤتمر إعادة اإلعمار.

التعامل مع المخلفات اإلنشـائية بشــكل علمي يحيد آثارها الســلبية ويعظم اإلستفادة 

منها ما أمكن من خالل تطوير وتنفيذ خطة شامله إلعادة اإلستخدام.

ازالت المكبات العشـــوائية التي تشـــكل خالل العدوان والتي تجاوزت ٧٠ ألف طن من 

النفايات المنزلية.

العمل على اعادة الوضع المائي في غزة إلى ما كان عليه قبل العدوان من تشـغيل لالبار 

وادخال للمضخات وبناء محطات المعالجة وهذا ما يعني اعادة البناء من جديد.

اتباع نهج الالمـركــزية فــي محطات التحلية فــي قطاع غــزة وزيادة عددها وفق توزيع 

جغرافي يضمن عدم تجدد أزمة مياه شرب مستقبلية تنتج عن أي عدوان مستقبلي.

العمل مع كافة األطراف محلٌيا ودولٌيا من أجل تأسـيس مختبر لفحص التلوث اإلشـعاعي 

في كافة الحاالت.
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