
تقرير حول األثر البيئي والزراعي 
 للحرب اإلسرائيلية على غزة



عدد  حيث  من  اإلنسان  على  تقتصر  لم  غزة  على  اإلسرائيلية  احلرب  على  املترتبة  السلبية  واآلثار  األضرار  إن 
الشهداء واجلرحى وتدمير املنازل واملرافق فقط، بل تعدتها لتشمل البيئة واألرض، أي مبعنى آخر تدمير أسس 
احلياة نفسها، فقد زاد هذا العدوان من حالة املعاناة التي يعانيها أهل غزة، والتي متثلت في االستيالء والسيطرة 
املياه العذبة وعلى مصادر الطاقة اخملتلفة من كهرباء وغاز، هذا باإلضافة ملا متارسه إسرائيل من  على منابع 
تدمير لألشجار واملزروعات واألراضي الزراعية نفسها، وضرب محطات الصرف الصحي ، فمن هنا تصبح احلياة 
في حد ذاتها موتاً ملليون ونصف فلسطيني فى غزة، ليس بالرصاص بل مبنع أسباب احلياة،  هذا باإلضافة إلى 
أو  دولياً سواء قنابل فسفورية  أن اجليش اإلسرائيلي أصبح يستخدم أسلحة محرمة  املعروف  أنه أصبح من 

انشطارية أو دخانية لتلويث البيئة في غزة الفلسطينية. 

حجم  على  مفصل  بشكل  الضوء  يسلط  تقارير،  عدة  من  إعداده  مت  والذي  العربية،  أعدته  الذي  التقرير  هذا 
األضرار البيئية لقطاع غزة خالل فترة احلرب واحلصار، والتي تنعكس بالتأكيد على حياة السكان وسبل احلياة 

واملعيشة.

في ما يتعلق بالقطاع الزراعي، هناك حجم كبير من األضرار وهذه اإلحصائية تسط الضوء على حجم اخلسائر 
بلغة األرقام:

اخلسائر
5150  دومن
4980 دومن

450 دومن
700 دومن
225 دومن

47.500 متر طولي
185 بئر

230 بركة
4900 دومن
4450 دومن

175 مزرعة
285 مزرعة

85 مزرعة
15 مزرعة
680 خزان
125 خزان

16 مشتل
75 كيلو متر طولي

2000 دومن

النوع
أشجار مثمرة )حمضيات، زيتون، فاكهة(

شبكات ري
دفيئات زراعية تدمير كامل

دفيئات زراعية من األراضي احملررة )مناطق مستوطنات سابقا( جرفت بشكل كامل
دفيئات زراعية تدمير جزئي

خطوط مياه رئيسية ملياه الري 110 ملم
آبار مياه تدمير كامل

برك إسمنتية
جتريف محاصيل حبوب )حقول فالحة( غير مروي

زراعة مكشوفة خضار
مزارع دواجن )الحم وبياض( تتراوح حجم املزارع من 100-5000 طير

مزارع أغنام وأبقار يتراوح حجم املزارع بني 5-200 رأس
مزارع أرانب

مزارع بط
خزانات مياه 1000-1500 لتر

مخازن أدوات زراعية
مشاتل زراعية

طرق زراعية
محصول توت أرضي

30 شهيد مت قنصهم خالل عملهم في أراضيهم

)هذه األرقام فقط خالل فترة احلرب(:

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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النفايات الصلبة

هناك تخوف كبير أيضاً من النفايات الصلبة املترتبة على هدم عدد كبير من املباني، والتي تعتبر أحد أنواع التلوث 
البيئي، خاصة مع وجود متفجرات ومواد خطرة ناجتة عن القصف وهي ظاهرة بني الركام، األمر الذي يشكل خطر كبير 
والتدهور في األنظمة  املياه واخلزانات،  الذي أصاب  التلوث  أيضاً من  املواطنني. وهناك تخوف  على حياة وصحة وأمن 
البيئية التي ستؤثر على السمك والنباتات واألنواع، وخسارة فرص عمل لعدد كبير من أهل غزة ممن يعتمدون على 

الطبيعة في حياتهم كاملزارعني وصيادي السمك. 

مياه الشرب

يعاني قطاع املياه في غزة من جملة من األضرار والتي ميكن إيجازها بالنقاط التالية:

•نقص حاد في مياه الشرب كمورد بيئي نتيجة للسيطرة اإلسرائيلية عليه في قطاع غزة . 
•ارتفاع نسبة الكلورايد في بعض املناطق إلى 1500ملجم / لتر . 

وأجزاء من  الشرقية  اجلنوبية  املنطقة  وبالتالي تصبح غير صاحلة للشرب في  اآلبار  األمالح فى مياه  •ارتفاع نسبة 
املنطقة الوسطى . 

•وصلت نسبة الكبريت إلى ما يزيد على 900 جزء في املليون وهو يسبب األمراض اجللدية ، و نسبة الفلوريد وصلت 
إلى 8,0 ــ 8,3 جزء في املليون ، وتزايد نسبة النترات الذي يسبب السرطان ) وفقا لعينات من عدد من اآلبار لدراسة 

أجريت في الفترة من 87 ــ 1989 
•تزايد التلوث البكتيري في مياه الشرب نتيجة نقص مادة الكلور . 

•تدمير عدد كبير من خزانات املياه . 
•تصريف مياه الصرف الصحي ومخلفات املستوطنات والتجمعات السكنية والصناعية باجتاه األراضي الفلسطينية 

 .
•مت تدمير أكثر من 288 بئراً للمياه العذبة منذ بداية االحتالل.

•تتحكم إسرائيل حاليا في أكثر من 85 % من املوارد املائية الفلسطينية ويسبب ذلك انخفاض متوسط نصيب الفرد 
الفلسطيني إلى أقل من 85 متراً مكعباً سنويا .  



•قيام قوات االحتالل بعمل مصائد للمياه اجلوفية ما بني اخلط األخضر وقطاع غزة لضخ املياه للزراعة وحقن 
اخلزان اجلوفي لديهم . 

•تدمير اخلط الناقل بني آبار املغراقة ومدينة النصيرات بعد قصف الطيران اإلسرائيلي لهذا اخلط واملوجود مبحاذاة 
جسر الزهراء النصيرات، وبالتالي حرمان حوالي 30.000 مواطن في مدينة النصيرات من التزود باملياه. 

•تدمير كلي لبئر اإلدارة شرق مدينة جباليا واستشهاد مشغل هذا البئر بفعل القصف اإلسرائيلي شرق مدينة 
والذي يغذي حوالي 25.000  للمياه  الهام  وبالتالي حرمان سكان منطقة شرق جباليا من هذا املصدر  جباليا، 

مواطن. 
التي  املنطقة الشمالية ملدينة غزة  آبارها في  لتزويد سكان مدينة غزة من بعض  أنش حديد  •تدمير خط 12 
غزة من  200.000 من سكان مدينة  وبالتالي حرمان حوالي  للمياه  غزة  إنتاج مدينة  40% من مجموع  تشكل 

مصدر هام ملياه الشرب. 
ومنها  الساحلي  اجلوفي  اخلزان  يتم سحبه من  املياه 150 مليون متر مكعب  يتم استهالكه من  ما  •مجموع 
حوالي 62 مليون متر مكعب سنويا لالستهالك املنزلي حيث يبلغ نصيب الفرد الفلسطيني من 80 ـ 90 لتر في 

اليوم مقارنة مع استهالك الفرد اإلسرائيلي الذي يصل إلي 250 لتر في اليوم / وذلك قبل قصف غزة . 

الصرف الصحي 

•عدم توفر الديزل لتشغيل محطات املعاجلة للصرف الصحي . 
•تدمير بعض محطات معاجلة الصرف . 

•بسبب متركز اجليش اإلسرائيلي في منطقة نتسارمي فان محطة معاجلة الصرف الصحي في مدينة غزة الواقعة 
الصرف  التخلص من مياه  إمكانية في  يعد هناك  ولم  العمل  توقفت متاما عن  الشيخ عجلني قد  في جنوب 
الصحي وتصريفها إلى البحر مما ينذر بكارثة إنسانية وصحية وبيئية بسبب احتمال كسر أحواض التجميع في 

أي حلظة مما يعرض حياة وممتلكات املنطقة احمليطة خلطر فيضان مياه الصرف الصحي. 
•تدمير خط مجاري في مدينة بيت حانون والذي ال زال حتى تاريخه يسبب مكره صحية لسكان املدينة بسبب 

عدم متكن مصلحة املياه من إصالحه . 
•استهداف مولد الكهرباء حملطة الصرف الصحي في منطقة املشروع في بيت الهيا، مما سبب شلل في مقدرة 
مصلحة املياه على جتميع مياه الصرف الصحي من املنطقة احمليطة لهذه املضخة باإلضافة إلى وجود أعطال 

في كثير من خطوط الصرف الصحي في مدينة بيت الهيا بفعل القصف املستمر. 

الطاقة  
• سوء جودة األغذية املقدمة للمرضى نتيجة لنفاذ الغاز الطبيعي باملطابخ . 

• عدم وصول الوقود حملطات توليد الكهرباء لغلق معبر » ناحال العوز » والذي يؤثر على األجهزة الطبية . 
• توقف املغاسل املركزية مما يؤدى النتشار العدوى بني املرضى لعدم غسل الشراشف واملالءات واملعدات الطبية. 

• تعطل حواسيب خدمات املرضى وخاصة مبستشفي النصر ومستشفى أبو يوسف النجار وناصر . 
• توقف محطات معاجلة مياه الصرف . 

• تعطل األجهزة الالزمة للعناية املركزة حلضانات األطفال والكبار. 
•ضرب محول كهرباء بئر الشيخ عجلني )) بئر األمن الوقائي(( وحرمان حوالي 40.000 مواطن من سكان جنوب 

غرب تل الهوى واألبراج السكنية احمليطة لهذا البئر.  
• حرب االستيالء على االحتياطي الهائل من آبار الغاز على سواحل غزة، والتي مت اكتشاف سنة 2000 وتديرها 

شركتي )بريتش جاز البريطانية ، والعاملية للمقاولني املتحدين.
• طبقا لالم املتحدة دخل قطاع غزة 362 ألف لتر من الوقود و 270,118 لتر من الديزل مما مكن هيئة الطاقة من 

العمل فى نهاية يوم 10 يناير وللمرة األولى منذ إغالقها يوم 30 ديسمبر بعد نفاذ الوقود . 



األسلحة اجلديدة الفتاكة 

أما بخصوص استخدام األسلحة اجلديدة، فقد مت استخدام أسلحة ذات تأثير كبير على البيئة وصحة اإلنسان،  مثل 
الدامي )DIME (  الذي يعتبر من األسلحة الفتاكة ألنه يقتل ويحرق ويبتر األعضاء ويتســبب باإلصابة بالسرطان في 
خالل وقت قصير يتــراوح بني شــهر وســتة أشهر، ينتهي املصاب خاللها إلى املــوت، هــذا إذا بقي أصال على 
قيد احلياة. وقد استخدمــت إسرائيل أيضا األسلحة احملظورة دوليــاً مثل الفســفور األبيض الذي كان يلمع في 
سماء غزة كاأللعاب النارية والذي يؤدي إلى اإلصابة بحروق بالغة تتـسبب بتشويه خلقي وإعاقة تؤثر على الصحة 
النفسية للمصابني وخصوصاً بالنسبة لألطفال. والفسفور األبيض هو عبارة عن مادة بيضاء شبه شفافة مائلة 
الفوسفات،  الفاسد حيث يستخرج ويصنع من  الثوم  رائحة  رائحة كريهة تشبه  ولها  الشمع،  لالصفرار تشبه 
وعندما تسقط قذيفة الفسفور على األرض تنشطر إلى حوالي 100 قذيفة أخرى تغطي مساحة شاسعة )250 

متر( لتحرق كل ما تالمسه على األرض من مدنيني وممتلكات وبنية حتتية.

وتراب  وهواء  ماء  من  كافة  البيئة  عناصر  على  يؤثر  هذا  فإن  األبيض،  بالفسفور  بالتلوث  ما  منطقة  تعرض  وعند 
إلى أضرار  تؤدي  الفسفور، وهي غازات خطرة وسامة  احتراق  الناجمة عن  بالغازات  فالهواء يصبح ملوثاً  وكائنات، 
صحية جسيمة لها عالقة باجلهاز التنفسي والعصبي وخاصة عند األطفال وكبار السن، كما جتعل الهواء اجلوي 
أو قاع األنهار والبحار أو حتى على أجسام األسماك، والتي  التربة  ملوثاً ال يصلح للعيش، وتتسرب هذه املواد إلى 
تشكل مصدراً هاماً للغذاء في غزة، ونتيجة لذلك يتعرض اإلنسان للضرر نتيجة ألكله هذه األسماك التي ترسبت 
عليها مادة الفسفور األبيض، وكذلك في حال السباحة أيضاً، أما بالنسبة إلى التنوع احليوي فيؤدي انتشار هذه املادة 
واحتراقها إلى تدمير النظام البيئي الطبيعي من حيوانات ونباتات وتلويث املنتجات الزراعية التي يتم بعد تناولها 

عن طريق السلسلة الغذائية.

لوقت  يستمر  العيون  في  حرقة  إلى  يؤدي  ألنه  مألوف  غيــر  للدموع  مسيال  اصفر  غازا  إسرائيل  وتستخدم  هذا   
طويل. وقد تعذر احلصول على عينات من هذا الغاز لتحليله ومعرفة مدى خطورته وإدانة إسرائيل الستخدامه ضد 

املدنيني. 



األراضي الزراعية:  

• انتشار أمراض زراعية نتيجة لنقص في األسمدة واملبيدات . 
• انتشار بعض األمراض في الثروة احليوانية لنقص اللقاحات واألمصال . 

• مصادرة مزارع وأشجار الزيتون نتيجة للتهجير القصري للسكان الفلسطينيني . 
• جتريف بعض األراضي إلقامة أنشطة استيطانية . 

• جتريف شبكات الري الفلسطينية . 
املستوطنات  الصحي ومخلفات  الصرف  مياه  لتصريف  نتيجة  الفلسطيني  النباتي  الغطاء  إتالف مساحات من   •

اإلسرائيلية . 
• منذ بداية االحتالل مت اقتالع أكثر من نصف مليون شجرة 80% منهم أشجار زيتون ، وتدمير وجتريف 90% من مساحة 

املناطق اخلضراء الفلسطينية . 
• تضرر 75 ألف دومن من مساحة األراضي املزروعة بالزيتون في الضفة الغربية . 

• منع سلطات االحتالل لوصول مياه األمطار الساقطة داخل اخلط األخضر إلى قطاع غزة وذلك بإقامة مصائد املياه 
وحجزها فى برك خاصة مما أدى جلفاف وادي غزة . 

• بعد فك االرتباط عن غزة بقى فيها 43 ألف دومن من املساحة املزروعة بالبرتقال والتي كانت تقدر بـ 90 ألف دومن في 
عام 1967 . 

• قيام إسرائيل بسرقة التربة الطينية الصاحلة للزراعة من قطاع غزة ما مقداره مائتا ألف مكعب من أراضى دير 
البلح . 

• سرقة الرمال وبيعها لصالح إسرائيل مما يؤثر على الزراعة آلن الرمال من أهم مصائد األمطار في فصل الشتاء . 
• قصف األراضي الزراعية شرق خان يونس . 

نقص املوارد واملستلزمات الطبية : 
    

• اعتقال الصيادين أو تقطيع شباكهم أو إغراق قواربهم أو منعها من اإلبحار . 
الكبدي  و  الكلوي  والفشل  والسرطان  والسكر  والربو  والقلب  الدم  ضغط  ارتفاع  ملرضى  وخاصة  األدوية  نقص   •

كنتيجة لغلق املعابر. 
• نقص املستهلكات الطبية ) لوازم الغيار والعمليات والتعقيم ، األدوات اجلراحية ، وهذا النقص يصل ألكثر من 

 .%30
•نقص احملاليل واألصباغ ولوازم اخملتبرات لتشخيص األمراض . 

• نقص أجهزة التعقيم وقطع الغيار الالزمة لسيارات اإلسعاف . 



القمامة وامللوثات األخرى:
 

• دفن النفايات اخلطرة واملواد السامة في األراضي 
الفلسطينية . 

• نقل املصانع امللوثة من مناطق سكنية إسرائيلية 
إلى مناطق حدودية قريبة من التجمعات السكنية 

الفلسطينية . 
• التهديد الذي ميثله مفاعل دميونة املتهالك جلميع 

سكان املنطقة .    
في  تعانى  الفلسطينية  التجمعات  من   %  28   •
يدفع  مما   ، للحصار  نتيجة  النفايات  جمع  مجال 
األهالي حلرق النفايات وذلك ما وصفه اجلهاز املركزي 

لإلحصاء الفلسطيني بأنه غير صحي . 

املصادر : 
•مركز حابي للحقوق البيئية في مصر
•إحتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني

•اإلحتاد الدولي لصون الطبيعة
•جمعية البيئة األردنية

• جمعية احلياة البرية في فلسطني

الصناعة  قطاع  عن  الناجمة  الصلبة  النفايات  ملعاجلة  التكنولوجيا  استيراد  عملية  االحتالل  قوات  تعوق   •
الفلسطيني . 

• عثر على 230 برميالً من النفايات الكيماوية مدفونة في أم التوت في محافظة جنني سنة 1999 . 
• انتشار التلوث اإلشعاعي نتيجة للنشاط النووي اإلسرائيلي ويصل نتيجة لذلك عدد املصابني بالسرطان في 

فلسطني قد ازداد وخاصة في بئر السبع . 
• نقل إسرائيل ألطنان من النفايات إلى قرية » دير شرف » مما يهدد خمسة آبار محيطه مبكب النفايات . 

• صهاريج تخزين الوقود واملواسير قد ينتج عنها سفك فوائض الوقود على األرض . 
• تبخر الغازات السامة من األرض امللوثة ومن املياه اجلوفية.

احلياة البرية

تشير التقارير الى إمكانية إرتفاع درجة حرارة األرض في منطقة القطاع نتيجة القصف العنيف، وقد مت مشاهدة 
الغيوم املتلبدة وامللوثة من جراء التفجيرات في مناطق مثل سلسلة جبال القدس الغربية ورام اهلل وبيت حلم 
عام  اإلسرائيلي  اإلحتالل  منذ  مرة  ألول  حتدث  التي  اإلنفجارات  بهذه  املنطقة  تأثير  على  يدل  مما  واضح،  بشكل 
1967 وحتى اآلن، ومن املؤكد أن هذا التلوث سوف يؤثر على احلياة البرية وهجرة الطيور خاصة أن موسم الهجرة 

الربيعية على األبواب، حيث تأتي أفواج الطيور باملاليني من إفريقيا عائدة الى اوروبا عن طريق فلسطني. 

وبناء على ما سبق، ونتيجة للضرر التي حدث قبل وبعد احلرب على غزة، فإن العربية حلماية الطبيعة 
وحلفاؤها من منظمات اجملتمع املدني اإلقليمي والعاملي تطالب مبقاضاة مرتكبي هذه اجلرائم بحق 
األرض واإلنسان في غزة، ومطالبتهم بالتعويض عن هذه األضرار، وتطالب أيضاً جميع الهيئات الدولية 
للعمل على إعادة تأهيل األراضي واملزارع املدمرة، وإرسال بعثات تقصي حقائق لرصد هذه االنتهاكات 

بأسرع وقت ممكن.


