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الملخص التنفيذي
يناقش هذا التقرير نتائج التقييم باستخدام املنهجية التشاركية الذي أجري يف الفرتة بني أيار وأيلول
 ،2015لتحري اآلثار البيئية لحرب تموز /أب  2014عىل قطاع غزة «عملية الجرف الصامد» .جرى
تقييم االثر البيئي للحرب عىل غزة يف أربع خطوات وهي )1 :مراجعة مكتبية لألدبيات والتقارير
السابقة ؛  )2مقابالت مركزة مع الخرباء؛  )3مناقشات مجموعات بؤرية مع التجمعات السكانية
يف مختلف أنحاء قطاع غزة؛ و )4مطابقة واقع الحال بخصوص بعض اآلثار .هذا التقييم عبارة عن
دراسة استكشافية تحاول تحديد كافة اآلثار البيئية املحتملة للحرب بعد سنة تقريبا من انتهائها  .ومن
خالل نرشنا لهذا التقرير ،فإننا نسعى إىل الحث عىل إجراء أبحاث وتقييمات أكثر تخصصية للتحري
أكثر حول آثار الحرب من حيث حدتها واإلصابات التي تسببت بها والتوزيع الجغرايف وحجم الرضر.
وقد أجريت خالل الدراسة مقابالت مركزة مع عرشة خرباء كما شارك  982شخصا يف مناقشات
املجموعات البؤرية التي بلغ عددها  93مجموعة .وقد غطت مناقشات املجموعات البؤرية املواقع ال
 24املختلفة من قطاع غزة ولكننا قسمنا مدينة غزة إىل تجمعني ما يعني أن التقرير أصبح يغطي 25
تجمعا .وكان الرتكيز عىل التجمعات التي عانت أكرب حجم من األرضار أو التي يسكنها عدد أكرب من
السكان .وللتحقق من بعض النتائج التي ظهرت خالل البحث والتقييم السالف الذكر ،أجرينا دراسات
ميدانية وفحوصات مخربية ومقابلتني إضافيتني مركزتني .

قطاع غزة رشيط صغري مكتظ سكانيا يقع عىل شاطئ البحر املتوسط .تبلغ مساحة القطاع 365
كيلومرت مربع ويسكنها نحو  1.8مليون نسمة وذلك حسب الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
(جهاز اإلحصاء  .)2015إن عقود االحتالل الطويلة وسنون الحصار املشدد والسياسات املستنزفة
للبيئة مع ضعف اإلدارة الحاكمة ،حولت قطاع غزة إىل منطقة معرضة لكافة أنواع املخاطر الطبيعية
والبرشية .من أهم املخاطر عىل قطاع غزة هي شح املياه وتلوثها ودمار املرافق البيئية الذي تسببت به
الحرب والسيول الجارفة يف وقت املطر (صايف وآخرون .)2014

شنت إرسائيل عدوانا عسكريا عىل قطاع غزة دام  51يوما يف تموز /آب  .2014وقد أتى هذا العدوان
يف وقت كان فيه القطاع يف قمة هشاشته وغياب االستقرار ،خاصة بعد عملية الرصاص املتصبب التي
شنتها إرسائيل يف  .2009/2008وكان نحو  %66من سكان القطاع يتلقون معونة غذائية قبل هذه
الحرب (عملية الجرف الصامد) وبلغت مستويات انعدام األمن الغذائي عىل مستوى األرس قد . %72
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وقد بلغت معدالت الفقر  %39يف عام  ،2014بينما تصاعدت معدالت البطالة بشكل مخيف بدءا من
منتصف  2013لتبلغ  %43يف الربع الرابع من  ( 2014البنك الدويل .)2015

يف حني أن الحرب مست كافة نواحي الحياة يف قطاع غزة ،وصعدت من الظروف املريرة التي يعيشها
سكان قطاع غزة ،البد أنها أيضا سببت رضرا بالغا للبيئة .ففي هذه الحرب فجرت أطنان من األسلحة
واملتفجرات والغازات السامة عىل قطاع غزة وبخاصة عىل الجانب الرشقي .ودمرت عرشات آالف البيوت
أو قصفت حتى سويت باألرض تاركة ماليني األطنان من الركام امللوث للهواء والذي يتصاعد منه
مواد وغبار ملوثة تسبب أشكال أخرى من اإلزعاج كما أصبحت مأوى للقوارض والحرشات .وغزت
املدرعات الثقيلة والدبابات معظم الحزام الرشقي لقطاع غزة مسببة رضرا لسطح الرتبة عىل املستوين
امليكانيكي والكيميائي عىل حد سواء.

يف محاولة لفهم اآلثار البيئية للحرب ،نجحت شبكة املنظمات األهلية البيئية الفلسطينية ومركز العمل
التنموي /معا ً يف الحصول عىل تمويل من مؤسسة هينريش بل للرتكيز حرصيا عىل هذا التقييم .ويسعى
هذا التقييم أيضا لتحديد املجموعات السكانية يف قطاع غزة التي كانت أكثر عرضة للتبعات البيئية
للحرب .ويعترب هذا املرشوع جزءا من رسالة شبكة املنظمات األهلية البيئية الفلسطينية التي تنوي
استخدام الدراسة كأداة يف حمالتها  .فالشبكة هي مؤسسة فلسطينية غري حكومية يرتكز دورها عىل
خدمة البيئة الفلسطينية من خالل العمل كهيئة تنسيقية بني املنظمات البيئية الفلسطينية يف األرض
الفلسطينية املحتلة .وقد تأسست الشبكة عام  1996لتلبية املطالب املتزايدة التي تقدمت بها املنظمات
البيئية الفلسطينية ومسئولياتها املتنامية تجاه الدفاع عن البيئة الفلسطينية.

يبني التقييم أن الحرب األخرية عىل قطاع غزة سببت آثارا متباينة مست تقريبا كافة النواحي البيئية
يف القطاع .وشملت املناطق األكثر ترضرا بالحرب رشق مدينة غزة (الشجاعية) وبيت حانون وخزاعة
وقرى رشق خانيونس والشوكة والتي ربما تكون هي التي تكبدت أكرب آثار بيئية .أما املناطق مثل
الزهراء وغرب مدينة غزة ،فربما هي األقل ترضرا عىل هذا الصعيد.

عىل أية حال ،فإن جودة املياه لم تتغري بشكل كبري نتيجة للحرب .ومع ذلك فقد ذكر املشاركون يف
مناقشات املجموعات البؤرية الذين قدموا من  %84من التجمعات السكانية يف القطاع أن جودة املياه
التي يستقبلونها قد تدهورت بعد الحرب .ويف خمسة تجمعات ( ،)%02كان سبب التغري الذي شعر
به السكان يف جودة املياه هو قيام السلطات املحلية بإدخال تغيريات عىل آبارهم .فقد دمرت بعض
آبار البلديات خالل الحرب وعليه بدأ استخدام آبار بديلة .يف التجمعات السبعة األخرى ( ،)%82أفادت
الطواقم املسؤولة عن املياه بعدم حدوث تغيري عىل جودة املياه التي تحصل عليها التجمعات السكانية
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بعد الحرب .الجل األعظم من املياه يف قطاع غزة تعاني تلوثا شديدا بسبب األمالح (كلوريد الصوديوم)
والنيرتات .ومع ذلك يتوقع الخرباء أن يظهر تلوث آخر بفعل املعادن (الفلزات) الثقيلة يف املستقبل.
وعليه هناك حاجة ملواصلة رصد جودة املياه الجوفية لقياس تلوثها باملعادن (الفلزات) الثقيلة).

قد تكون الحرب أدت إىل رضر بالغ عىل الرتبة يلزم سنوات ملعالجته .فالرتبة السطحية جرفت بالكامل
أو دمرت يف العديد من مناطق قطاع غزة .وقد يكون سبب هذا الدمار انفجارات الصواريخ املتعددة
التي عانت منها الرتبة ناهيك عن اإلنهاك الذي تعرضت له بسبب مرور املدرعات الثقيلة عليها .وحتى
بعد تسوية األرض ومعالجتها ،فإن األرايض إما ستفقد خصوبتها بالكامل وتصبح بورا أو سيكون
إنتاجها أقل من ذي قبل وذلك حسبما أفادنا املشاركون يف املجموعات البؤرية يف  %88من التجمعات
السكانية يف القطاع .واعترب الخرباء الذين أجريت معهم مقابالت يف خالل التقييم أن هذه اآلثار نتجت
عن تغريات طبيعية وكيماوية وحيوية تعرضت لها الرتبة خالل فرتة الحرب .وتتوافق التوقعات
مع األدبيات املستفيضة حول األثر الوخيم للمدرعات الثقيلة والنريان عىل الرتبة املترضرة .وسيتم
تقدير حجم األرايض التي أصبحت بورا .ويجب أن يشمل هذا التقييم مقارنة للخصائص الطبيعية
والكيميائية والحيوية يف األرايض املترضرة مع األرايض املجاورة غري املترضرة .ويجب أيضا تقديم
املساعدة للمزارعني ،وهم أكرب ضحايا هذا العدوان ،حتى يتمكوا من استصالح أراضيهم واستعادة
خصوبتها يف أرسع وقت ممكن.

قد تكون الحرب أدت إىل تراجع يف جودة الهواء يف أماكن عديدة يف قطاع غزة بسبب انتشار نفايات
الدمار .وكما أشار املشاركون يف جلسات املجموعات البؤرية ،فإن كافة تجمعات غزة السكانية
( )%100يوجد فيها ركام هدم .وقد أكد املشاركون من  %96من التجمعات السكانية الـ 25يف قطاع
غزة أن جودة الهواء يف املناطق التي تأوي مواقع إزالة ركام الهدم ومرافق التخزين وكسارات الركام قد
تدهورت بشكل كبري .وتعاني تلك املناطق من الغبـار ومن الجسيمات الصغرية ،وأحيانا تلوث الهواء
بالرصاص ،وذلك حسب مالحظات املشاركني يف الدراسة ،وحسب توقعات الخرباء والتي تأكدت هذه
التوقعات يف الفحوصات الكيماوية .فقد أثبتت الفحوصات الكيماوية لجودة الهواء يف املواقع التي
تحتوي عىل نفايات الهدم وكرس الركام ومرافق التخزين وجود جزيئات يف الهواء ملوثة بالرصاص
تبني يف الكثري من األحيان أنها تصل إىل مستويات تفوق املعدالت املقبولة حسب منظمة الصحة
العاملية .يمكن أن يشكل تلوث الهواء بالرصاص والجسيمات الصغرية آثار صحية وخيمة وقد يكون
سببا وراء انتشار أمراض الجهاز التنفيس والرسطان وأمراض األوعية الدموية حتى الوفاة املبكرة.
يجب تقييم جودة الهواء يف كل املناطق التي تعرضت للدمار ورصدها عىل فرتة طويلة من الوقت وعمل
الخرائط التي توضح انتشار تلوث الهواء بفعل الحرب يف كافة أنحاء قطاع غزة .قد يكون األطفال
والنساء وكبار السن هم األكثر عرضة ملخاطر تلوث الهواء ،كما بني لنا الخرباء والتقارير واملشاركون
يف هذه الدراسة.
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الحظ املشاركون يف الدراسة زيادة يف معدالت حدوث الكثري من األمراض بما فيها الرسطان (يف %72
من املناطق يف قطاع غزة) ،واألمراض الجلدية (يف  %68من املناطق) ،والوالدات املبكرة (يف  %48من
املناطق) ،وأمراض الجهاز التنفيس (يف  %44من املناطق) .ال تتوفر إحصاءات حكومية أو مستقلة تثبت
هذه املالحظات .كذلك أشار املشاركون من الفخاري وبيت حانون وخزاعة أن الجروح التي تتسبب بها
مواد الهدم الحادة صعبة وتتطلب وقتا طويال للشفاء .هناك حاجة إلجراء بحث مكثف ملناقشة التغري
يف معدالت حدوث األمراض السالفة الذكر ،وللتحري يف التوجهات وفحص الفرضيات املتعلقة بأسباب
هذه األمراض بما فيها الحروب .مرة أخرى ،يمكن أن تكون النساء واألطفال وكبار السن هم األكثر
عرضة لإلصابة بهذه األمراض.

قد تكون الحرب تسببت يف خسارة الحيــاة الربية يف املناطق التي تكبدت دمارا كبريا يف األرايض الزراعي.
أفاد املشاركون من  %32من مناطق غزة خسائر يف الطيـور الربية ،بينما أشار املشاركون من الشوكة
وعبسان وجديدة إىل خسائر يف الحيوانات الربية .وترتبط هذه الخسائر بالدمار يف مناطق شاسعة من
األرايض الزراعيـة خالل الحرب ،وبخاصة األرايض املزروعة باألشجار .عند زيـارة تلك املناطق التي
شهدت هذا الدمار ،كان من الصعب تأكيد تراجع مستويات الحيوانات الربية ،بينما أكد لنا األشخاص
الذين التقيناهم يف هذه الجوالت أن هناك تراجعا يف عدد الطيور .ان خسارة الحياة الربية نتيجة للحرب
موثق بشكل جيد يف األدبيات العلميـة .حيث ان تجريف مساحات واسعـة من األرض املزروعة يؤدي
إىل حرمان الكثري من الحيوانات والطيور من مساكنها اآلمنة ما يجربها عىل الهجرة أو االنقراض .ينبغي
تقييم الخسائر يف الحياة الربية بفعل الحرب بشكل مسهب أكثر عىل يد أخصائيني بيئيني لتحديد الكمية
وتبيان األسباب وراء هذا الرتاجع يف األعداد .باإلضافة لذلك ،ينبغي وضع وتنفيذ خطط للمحافظة عىل
النظام البيئي الربي وحمايته يف قطاع غزة ،حيث عانى من إنهاك شديد عىل مدار الوقت.

كذلك أفاد املشاركون من  %56من
املواقع يف غزة بوجود خسائر يف النباتات
الربية مثل الخبيزة والزعرت والبابونج
الفلسطيني والتي تعترب جزءا مهما
من النظام الغذائي املحيل والعقاقري
الطبية التقليدية .يف الوقت ذاته ،أخربنا
املشاركون من  %48من التجمعات
السكانية يف غزة أن هناك زيادة يف
انبعاث وانتشار الروائح الكريهة
والقوارض بسبب انتشار ركام الدمار
يف تلك املناطق.
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باإلضافة لذلك ،فإن املشاركني من ستة تجمعات تعرضت للغزو الفعيل خالل الحرب أكدوا أن األرايض
الزراعية يف مناطقهم تعاني من انتشار أعشاب غري معروفة لهم سابقا وال يستطيع املزارعون إزالتها
أو التخلص منها .وكانت هذه األعشاب يف السابق محصورة يف مناطق مغلقة عىل الحدود الرشقية
بني غزة وإرسائيل (الخط األخرض) .قد تكون الجرافات والدبابات قامت بنقل بذور هذه األعشاب
خالل غزواتها الربية ما سبب خسائر فادحة للمزارعني يف املناطق املبينة هنا .خالل الزيارات امليدانية
للمناطق املترضرة ،الحظ فريق البحث هذه األعشاب وصوروها .ينبغي توفري التكنولوجيا واملوارد
الالزمة للمزارعني يف هذه املناطق للقضاء عىل هذه األعشاب الضارة .قد يكون تأثري إدخال هذه األعشاب
الجديدة مرضا باملزارعني أكثر من غريهم يف املجتمع.

أما صيادو األسماك الذين شاركوا يف مناقشات املجموعة البؤرية فقد الحظوا تغريات عىل البيئة البحرية
عىل شاطئ قطاع غزة .وشملت هذه التغيريات عىل زيادة يف انتشار الطحالب البحرية وتغريات يف أنواع
السمك ،حيث كانت هناك زيادة ونقصان يف أنواع معينة من األسماك مع ظهور بعض األنواع الجديدة
من األسماك .وأشار املزارعون أيضا إىل زيادة يف معدل اإلصابة باألمراض الجلدية بسبب العمل يف مياه
البحر امللوثة .تشري األدبيات املتوفرة حاليا حول أثر التلوث العضوي (بفعل ضخ املياه العادمة) إىل
أن التلوث العضوي يمكن أن يشمل انتشار الطحالب والتغري يف أنواع األسماك (بونسدوريف وآخرون،
1997؛ هرينانديز وآخرون .)1998 ،وتدعم األدبيات الفرضيات التي تشري اىل احتمال وجود مخاطر
صحية بفعل تلوث مياه البحار بملوثات عضوية .يمكن أن يسبب تلوث مياه البحار تقرحات يف الجلد
والتهابات يف األذن والعني واإلسهال (بروس 1998؛ روسينربغ 1980؛ منظمة الصحة العاملية ،1999
.)1998

مع ذلك فإن الخبري (السيد عيـاش يف بيانه الشخيص الصادر يف تموز  )2015والذي اطلعنا عليه
لغايات الدراسة قد تحقق من املالحظات التي تقـدم بها صيادو األسمـاك ولكنه لم يتمكن من ضمان
وجود صلة بني التغري يف تجمعات األسماك وعالقتها بالحرب .أفاد (الخبري) بأن هناك الكثري من
العوامل املنهكة التي من شأنها التأثري عىل تجمعات األسماك القريبة من الشاطئ يف قطاع غزة
ومن هذه العوامل التغريات املناخية وإمكانية التحقق من الطقس .وبناء عليه ،هناك حاجـة للمزيد
من البحث لتحري هـذه التغيريات وقياسها كميا وتعريف أسبابها وإيجاد حلول للتغريات السلبية.
صيـادو األسماك ،هم بطبيعة الحال ،األكثر ترضرا بهذه اآلثار حيث إنها تؤثر عىل مصدر رزقهم
بشكل مبارش.

ربما كان املزارعون من أكرب ضحايا األثر البيئي الذي تسبب به الحرب .فهم يعانون من تناقص
املحاصيل بسبب تدهور الرتبة وبسبب انتشار األعشاب التي تصعب عليهم مقاومتها ،وتدمري
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املمتلكات وتجريف األشجار خالل الحرب .أما املجموعات األخرى ،مثل األطفال وكبار السن ،فقد
يكونون األكثر عرضة لآلثار البيئية بما فيها تلوث الهواء واألمراض .أما النساء كما يراهم الخرباء
والكثري من املشاركني يف املجموعات البؤرية بأنهن معرضات لتلوث املياه وتدهور جودتها  .كما أن
النساء قد يكن أكثر عرضة لتلوث الهواء واألمراض البيئية سواء ،ما يؤثر عىل حياتهن أو عىل قدرتهن
عىل أداء دورهن كراعيات ألرسهن.
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1

١.١المقـــــدمة

يستند هذا التقرير ونتائجه إىل بحث تشاركي شارك فيه أكثر من عرشة خرباء ونحو ألف فلسطيني
من قطاع غزة .ويهدف البحث إىل التعرف عىل املخاطر البيئية املحتملة لحرب  2014عىل غزة (عملية
الجرف الصامد) .وقد قام بإجراء التقييم فريق مكون من ثمانية باحثني ،معظمهم خريجني جدد يف
مجال العلوم البيئية والهندسة البيئية وعملوا تحت قيادة خبري بيئي .وقد تم تمويل هذا التقييم من
خالل مؤسسة هينرييش بل وتم تنفيذه تحت إدارة شبكة املنظمات األهلية البيئية الفلسطينية ومركز
العمل التنموي /معاً.

شمل البحث عىل مقابالت مع  12خبري يمثلون مختلف املؤسسات الحكومية والتعليمية وغري الحكومية
املعنية بقضايا البيئة .كما تم تنظيم  92مجموعة بؤرية يف  25تجمعا يف كافة أنحاء قطاع غزة شارك
فيها  982شخصا .باإلضافة لذلك ،تم جمع عينات من الهواء يف عرشة مواقع حول قطاع غزة لفحص
احتمالية تلوث الهواء بجزيئات ورصاص .وتمت دعوة موظفي بعض البلديات للتحري عن فرضيات
تلوث املياه ونظمت زيارات ميدانية لبعض املناطق للتحري عن احتماالت التغيري يف النظام البيئي
الربي يف القطاع.
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التقييم تفسريي بطبيعته حيث إنه يهدف إىل التعرف عىل القضايا التي تستدعي بحثا مستفيضا أكثر.
كما ان البحث تشاركي وعليه هو بحث ال يطرح وقائع ،بل يعطي مساحة للناس الذين يعانون جراء
الحروب بما فيها الحرب األخرية عام  2014بالحديث عن معاناتهم .يسعى هذا التقييم اىل توسيع
نطاق اهتمام الباحثني والعلماء املهتمني يف دراسة اآلثار البيئية للحرب األخرية «عملية الجرف الصامد»
عىل قطاع غزة ويأمل أن يشكل باكورة دراسات أخرى.

تمكنا يف هذه الدراسة من تحديد بعض اآلثار البيئية املحتملة  .فالرتبة يف أماكن عديدة وبعد استهدافها
بالصواريخ والغزو الربي أصبحت بورا وبحاجة الستصالح مكثف .أما جودة الهواء يف املناطق التي ما
زال يتم فيها إزالة ركام الهدم قد تدهورت وتلوثت بجزيئات وحتى بالرصاص .يف مناطق كثرية ،لوحظ
تراجع يف أعداد الحيوانات والطيور الربية .وبدأت أعشاب غري معروفة سابقا بالنمو يف األرايض التي
اجتاحتها الجرافات وغريها من اآلليات الثقيلة ما يسبب رضرا للمزارعني .ولوحظ انتشار أعداد كبرية
من القوارض والحيوانات والحرشات يف املناطق التي ما زال فيها ركام الهدم .والحظ صيادو األسماك
تراجعا يف توفر أنواع كثرية من األسماك وزيادة يف أنواع أخرى .لم تتم مالحظة تغريات كبرية يف نوعية
املياه ولكن الخرباء يتوقعون تلوثا باملواد الثقيلة يف املستقبل.

سوف نناقش يف االقسام التالية كال من اآلثار البيئية الحالية والالحقة املحتملة لحرب « 2014عملية
الجرف الصامد» عىل قطاع غزة .سوف نصف منهجية التقييم بالتفصيل .ثم سوف نعرض قائمة
بالنتائج ونناقشها .ونطرح فيما بعد توصية لعمل أبحاث الحقة وتقييم مع تدخالت ملساعدة األكثر
معاناة بفعل اآلثار البيئية للحرب حسبما حددها هذا التقييم.
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٢.٢الخلفيـــــة
عىل مدار  51يوما من  8تموز وحتى  26آب  ،2014تعرض قطاع غزة لعدوان إرسائييل وحيش تحت
مسمى «عملية الجرف الصامد» .وكانت األرضار التي جلبتها هذه الحرب هائلة عىل كافة املستويات
ومست كافة القطاعات بما فيها االقتصاد والزراعة واإلسكان والصحة والقدرة عىل الحصول عىل املياه
وإدارة النفايات الصلبة ومعالجة املياه العادمة .وخلفت هذه الحرب أكثر من  2100شهيد فلسطيني،
بمن فيهم  1426مدنيا ،ومنهم  495طفال هذا فضال عن  11ألف مصاب .كذلك فقد  108000شخص
منازلهم وأصبحوا مهجرين داخليا بمن فيهم سكان سبعة أبراج سكنية .يف هذه الحرب الرضوس ،تدمر
 15,264مبنى ،منها  6,761دمرت بالكامل .وتعرضت  101منشأة صحة للدمار من جراء الحرب
بما فيها أربع منشآت دمرت بالكامل .وشمل الدمار الذي خلفته الحرب عىل  467منشأة تعليمية منها
 31مدمرة بالكامل .وأخريا ترضرت  10,326بناية منها  6,761دمرت بالكامل (;UNITAR 2014
.)OCHA 2914; Sarsour 2014; Health Cluster 2014

وطاملا كانت البيئة ضحية الحروب والنشاطات العسكرية املتصلة بها وذلك حسبما ورد لدى Finger
( .)1991يف واقع األمر ،تم استهداف البيئة يف كثري من الحروب بما سمي «بأعمال الحرب البيئية».
وحسب  ،)1991( Fingerفإن الحروب وما يصحبها من صناعة عسكرية مسئولة عن  %10-6من
تلوث الهواء يف العالم و %30-10من األرضار البيئية العاملية  .يف الوقت ذاته ،يشدد  Fingerعىل أن
املوارد البيئية تجعل الدول القومية أكثر عرضة للمزيد من العنف والحروب ،والتي تسبب فيما بعد
أرضار بيئية أكرب .سوف نناقش يف األقسام التالية اآلثار املبارشة للحرب األخرية عىل قطاع غزة املنهك
أصال والبحث يف اآلثار الالحقة املحتملة.

 1.2اآلثار البيئية املحتملة
خالل الحرب ،أجرب  500ألف شخص عىل مغادرة منازلهم والبحث عن مأوى غالبا يف مدارس وكالة
الغوث يف أنحاء قطاع غزة .وعاش الكثريون إن لم يكن معظم هؤالء عرشات األيام يف ظروف حياتية
صعبة .وشملت هذه الظروف املعيشية الصعبة عىل غرف صفية مكتظة (أصبحت اآلن غرف اإليواء)،
وقلة الخدمات الطبية املناسبة ،والنقص يف خدمات الرصف الصحي ،وعدم توفر ظروف النظافة العامة
السليمة .وتأثرت النساء بشكل خاص بفعل هذه الظروف .حددت الطبيعة املحافظة ألهل غزة قدرة
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النساء عىل الحـركة ما قلل أيضـا من قدرتهن عىل توفري النظافة العامـة ألبنائهم وهذا صعب الوضـع
بالنسبة للرجال معهـم .لم تتمكن الكثـري من النساء من االستحمام أو حتى استخـدام املرحاض
أليـام بسبب غيـاب الخصوصية وعـدم توفر املرافـق النظيفة يف مدارس اإليواء (مركز معا 2014؛
.)Health Cluster 2014

خالل الحرب ،تكبدت مرافق املياه والرصف الصحي أرضار فادحة أعاقت قدرة الناس بشكل كبري
من الحصول عىل مياه آمنة وخدمات رصف صحي  .يف بعض املناطق ،وخاصة تلك املناطق التي
شهدت أرشس الهجمات مثل رشقي غزة والقرى الرشقية لخانيونس واملناطق الرشقية والوسطى وبيت
حانون ،انقطع تزويد املياه ألسابيع أو عرشات األيام بسبب النشاط العسكري اإلرسائييل املوسع مما
مس البنية التحتية للمياه وحال دون إصالحها يف وقتها .مع ذلك ،عانى الناس يف معظم مناطق قطاع
غزة فرتات انقطاع للمياه أطول من املعتاد .باإلضافة لذلك تغريت جودة املياه يف بعض املناطق بسبب
الحرب .انقطعت املياه يف بعض املناطق مثل قرى رشقي خانيونس ،والتي كانت تحصل عىل املياه من
الرشكة اإلرسائيلية (مكروت) واستمر انقطاع املياه حتى بعد الحرب ،مما أجرب السلطات املحلية عىل
استخدام اآلبار املحلية ذات جودة املياه األقل .عندما تترضر أبار مياه البلدية  ،تم استبدالها بآبار أخرى
مما غري نوعية املياه التي يتلقاها السكان يف هذه التجمعات ( .)PWA 2014بلغت القيمة النقدية
لألرضار التي تكبدتها مرافق املياه واملياه العادمة والبنية التحتية  34,500,000دوالر أمريكي وذلك
حسب تقديرات سلطة املياه الفلسطينية .شملت الخسائر عىل آبار مياه وشبكات مياه وخزانات مياه،
ووحدات التحلية ،محطات معالجة املياه العادمة ،ومحطات ضخ املياه العادمة وشبكات املياه العادمة،
كما قدرتها سلطة املياه الفلسطينية)PWA 2014(.

هذا التدهور يف حالة املياه والرصف الصحي يف املآوي املؤقتة أو املنازل الخاصة كما بينا سابقا لم يمر
دون إحداث تبعات صحية .فكما رصدت وكالة الغوث ،شهدت فرتة الحرب ارتفاع يف معدالت األمراض
املعدية بما فيها الحصبة والسحايا واإلسهال (سوء حاد مع نزيف أو سائل) ،والتهاب الكبد الفريويس.
وعادت معدالت انتشار هذه األمراض إىل حالتها الطبيعية بعد وقف النار مبارشة تقريباUNRWA( .
)2014

خالل الحرب توقفت معالجة املياه العادمة بالكامل تقريبا ،ما يعني أن ماليني األمتار املكعبة من املياه
العادمة الصادرة عن سكان غزة ألقيت بالكامل دون معالجة يف مياه البحر .وحدث هذا الرتاجع يف
معالجة املياه العادمة لعدة أسباب ،منها القيود املفروضة عىل حركة املوظفني بسبب ارتفاع مستوى
املخاطرة يف مواقع وحدات معالجة املياه العادمة مع محدودية توفر الكهرباء والوقود لتشغيل محطات
معالجة املياه العادمة ،والتدمري الجزئي الذي تعرضت له هذه الوحدات .وأثر الرتاجع يف املعالجة
السليمة للمياه العادمة عىل البيئة البحرية التي كانت أصال تعاني من تلوث عضوي كبري .وكل هذا
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حول  %70من شواطئ غزة إىل أماكن غري مالئمة للنشاط الرتفيهي ،وبخاصة السباحة (Sarsour
)2014 and PEQA 2014

ألقت إرسائيل آالف األطنان من الذخرية عىل غزة يف رضباتها الجوية وهجماتها البحرية واجتياحاتها
الربية .استخدم اإلرسائيليون أنواع عديدة من القنابل والصواريخ شملت أسلحة محرمة قانونيا مثل
القنابل االخرتاقية /العنقودية والفوسفور األبيض ،ومتفجرات املعادن الخامدة الكثيفة واليورانيوم
املخضب .يمكن أن تسبب هذه القنابل تلوثا كيماويا أو حتى إشعاعيا للهواء (رصصور .)2014
خلفت الحرب أيضا مليونني ونصف املليون طن من ركام الهدم يف فرتة قصرية نسبيا ما سبب انتشار
الغبار والجسيمات امللوثة يف كافة أنحاء قطاع غزة .وسبب القصف املكثف انتشار النريان ،ما سبب
تلوثا للهواء بالدخان والكيماويات والجسيمات امللوثة .كذلك ،هاجمت إرسائيل مخازن الوقود يف محطة
كهرباء غزة مسببا حرقا واسعا ملليوني لرت من الكريوسني يف خالل يومني –  3أيام ،وهذا بدوره ألحق
تلوثا إضافيا للهواء خاصة يف املناطق الوسطى وجنوبي مدينة غزة املجاورة للمحطة (;UNDP 2014
 ..)Sarsour 2014; Stop the War Coalition 2014وشاع انتشار روائح الغبار واملواد املشتعلة يف
أرجاء القطاع كافة حسبما أشار املشاركون والخرباء يف هذه الدراسة.
خالل فرتة الحرب ،عجزت معظم البلديات عن جمع النفايات الصلبة التي تنتجها تجمعاتها ألسباب
أمنية واضحة ،وخاصة يف املناطق التي كانت القوات اإلرسائيلية تستهدفها .وأدى انقطاع جمع النفايات
الصلبة إىل تراكم قرابة  80ألف طن من النفايات الصلبة يف شوارع معظم البلدات والقرى ومخيمات
الالجئني يف قطاع غزة وذلك حسب سلطة جودة البيئة – غزة ( .)2014باإلضافة لذلك لم تتمكن بلديات
قطاع غزة من نقل النفايات الصلبة التي جمعتها إىل املكبات ومواقع التخلص املضبوطة يف القطاع.
وهذا أدى اىل انتشار الكثري من املكبات غري القانونية وغري املضبوطة يف أنحاء القطاع وإىل تحميل عبء
إضايف ملحطات النقل يف بعض املواقع ،منها مدينة غزة .بطبيعة الحال فإن تراكم هذه الكميات الكبرية
من النفايات الصلبة يف الشوارع ويف املكبات غري القانونية تحول إىل مكرهة ومصدر إزعاج .وبانتشار
حرق النفايات ترضرت جودة الهواء بشكل إضايف طوال فرتة الحرب .وقد أزالت البلديات النفايات
املرتاكمة مبارشة بعد الحرب بمساعدة من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي (.)PEQA 2014

تكبد قطاع الزراعة أرضار جمـة شملت تدمريا للبنية التحتية للميـاه والرتبة مع تدمري املزارع
واألشجـار واملحاصيل والدواجن واملاشية ،ناهيك عن الخسائر التي تكبدها صيادو األسماك .بحسب
وزارة الزراعة ،بلغت خسائر القطاع  30مليون دوالر كخسائر مبارشة فضال عن  200مليون دوالر
كخسائر غري مبارشة تشمل أيام العمل الضائعة والدخل الضائع وغريها .وبلغت الخسائر التي مست
الرتبة والبنية التحتية للمياه  69مليون دوالر ،بينما كانت الخسارة املبارشة يف إنتاج املحاصيل تقدر
ب  137مليون دوالر .ووصلت الخسائر التي تكبدها قطاع املوايش إىل  52مليون دوالر .وقدرت
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وزارة الزراعة عدد الدونمات (دونم =  1000مرت مربع) التي مستها أرضارا مبارشة بسبب الحرب
ب  34500دونم تضم أكثر من  250ألف شجـرة معظمها أشجار زيتون وحمضيات وفواكه وعنب
وأكثـر من ألف دفيئة زراعيـة وعرشات آالف األرايض املفتوحة املزروعة إلنتاج الخرضوات (وزارة
الزراعـة .)2014
يمكن اعتبار كافة األرضار السالفة الذكر أثار بيئية مبارشة للحرب .اآلثار الفورية للحرب عادة ما
تشمل تلوث الهواء كما بينا فيما سبق بسبب االنفجارات والقصف املكثف والرضبات الجوية وحرق
الوقود واملواد الكيماوية التي أدت إىل تكون السخام وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وثاني
أكسيد الكربيت .يعترب التلوث بفعل استخدام املتفجرات اإلشعاعية أو األسلحة الكيماوية أثرا مبارشا
واضحا أيضا .وتشمل األثار األخرى عىل املس باملشهد بفعل الدمار الهائل آلالف املنازل واملباني والبنى
التحتية .يمكن أن تدمر الحرب الحياة الريفية بسبب تدمري األرايض الزراعة واألرضار التي تمس النظام
البيئي الذي تمثله األرض .يمكن أن تقيض الحروب عىل الغابات أو ترضها وكذلك عىل الكهوف والحياة
النباتية ا باإلضافة اىل أنواع هامة من الحيوانات (Mannion 2003; NCCI 2011; Sidel et al.
.)2009

 2.2اآلثار البيئية الالحقة
األثار البيئية الالحقة التي يمكن أن تكون الحرب قد تسببت بها عديدة ويمكن أن تدوم لوقت طويل
(آثار عىل املدى البعيد) .ترتبط بعض هذه اآلثار الالحقة مبارشة باألثار املبارشة أو اآلنية التي ناقشناها
فيما سبق وهذا ما سنبينه فيما ييل .أحد األثار املحتملة التي تمس التجمعات الزراعية هو تدهور
وأحيانا هجران األرايض الزراعية بسبب الدمار الهائل للرتبة نتيجة للحرب .ومن اآلثار املمكنة األخرى
هي االثار عىل التنوع الحيوي يف بعض التجمعات عرب خسارة الحياة الربية بسبب نقص النباتات
أو الدمار الذي حل باألنظمة البيئية الحيوية مثل الغابات واألرايض الرطبة واألحراش والخمائل أثناء
الحرب .ونوع ثالث من تلك األثار يشمل تدمري البيئة البحرية بسبب تدمري ناقالت النفط والسفن
الحربية والقوارب املدنية ما يمكن أن يؤدي إىل ترسب أطنان من البرتول وغريه من املواد الكيماوية
يف مياه البحار واملحيطات .التبعات البيئية لالستخدام املفرط لألسلحة غري التقليدية مثل اليورانيوم
املخضب يشكل نوعا آخر من اآلثار البيئية الالحقة للحرب وله تداعيات صحية واضحة منها زيادة
خطر اإلصابة بالرسطان وتشوهات الوالدة .أما تلوث الهواء بفعل حرق كميات ضخمة من البرتول
والكيماويات ،كما حدث إبان حرب الخليج الثانية ،فيمكن أن يتفاقم ليغطي مجموعة موسعة من
املشاكل منها التغري املناخي واستنزاف طبقة األوزون واألمطار الحمضية وتكون السحب السوداء
املحلية .وتشمل األثار األخرى عىل تصحر الغابات واستنزاف املياه الجوفية بفعل التغريات السكانية
والتهجري)Mannion 2003; Partow 2008; Sidel et al. 2009( .
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 2.3تقييم اآلثار البيئية لحرب  4102والتي تم دراستها من قبل االخرين

بعد أكثر من سنة عىل وضع الحرب أوزارها ،لم يعاد بناء أي من البيوت التي دمرت بالكامل ودخل
ما يقل عن  %1من مواد البناء الالزمة إلعادة األعمار إىل قطاع غزة بسبب تشديد الحصار اإلرسائييل
(معا  .)2005وبعد أكثر من سنة عىل انتهاء الحرب ،ما زالت األرضار التي لحقت باألرايض الزراعية
غري مستصلحة .نجحت مصلحة مياه بلديات الساحل وبلديات غزة يف إعادة شبك كافة التجمعات يف
غزة تقريبا لشبكات املياه والرصف الصحي .كما استعيدت قدرات إدارة النفايات الصلبة لحالتها قبل
الحرب .مع ذلك ،لم يجمع سوى أقل من ربع ال  2.5 – 2مليون مرت مكعب من مخلفات الهدم حيث
أعيد استخدام ما جمع.)UNDP 2015( .

أجري عدد محدود من الدراسات لتقييم األثار البيئية الالحقة وغري املبارشة لحرب  .2014وكانت هذه
الدراسات محدودة يف نطاقها حيث ركزت بشكل أسايس عىل تلوث الرتبة باملعادن الثقيلة .عىل سبيل
املثال ،بادرت سلطة جودة البيئة يف التحقيق يف التلوث الكيميائي ل  47موقعا يف كافة أنحاء قطاع غزة،
ولكن البحث لم يستكمل بسبب نقص التمويل الالزم واملعدات والخربات لتحليل العينات التي جمعت
من تلك املواقع ( .)PEQA 2014مع ذلك ،من بني هذه العينات ال  ،47تم تحليل  14عينة جمعت من
شمايل قطاع غزة (بيت حانون وبيت الهيا) عىل يد مجموعة من الباحثني من الجامعة اإلسالمية للكشف
عن تلوث باملعادن الثقيلة .وجمعت 13عينة من األرايض التي تعرضت للقصف (الفجوات التي أحدثتها
القنابل) ،وجمعت عينة أخرى من األرايض التي لم تتعرض للقصف (النجار وآخرون .)2015

تبني أن الكثري من العينات التي جمعت من املناطق التي تعرضت للقصف وقام بتحليلها النجار
وآخرون ( )2015تحتوي عىل أضعاف مستويات التلوث التي وجدت يف العينة املرجعية .عىل سبيل
املثال ،وجد النجار وآخرون ( )2015يف تسع عينات نسب من النيكل والكروم برتكيز أعىل مما هو
موجود يف العينة املرجعية ،ولكن يف أربع عينات أخرى ،كانت املستويات مساوية أو أقل ملستويات
تركيز تلك املواد يف العينة املرجعية .تراوح معدل تركيز النيكل يف العينات التي تواجد فيها بنسب أعىل
من غريها بني  10.8إىل  24.5ميليغرام/كيلوغرام مقارنة مع  6.3ميليغرام /كيلوغرام من النيكل يف
العينة املرجعية .أما بالنسبة للكروم ،فكان الرتكيز يف هذه العينات التسع يرتاوح بني  22.4إىل 51.07
ميليغرام/كيلوغرام مقارنة مع  10.2ميليغرام /كيلوغرام يف العينة املرجعية .ووجد الباحثون أيضا
أن نسب تركيز النحاس والكوبالت كانت أعىل من معدالتها يف العينة املرجعية وذلك يف  11موقعا.
بالنسبة للنحاس كان الرتكيز يف العينات ال  11يرتاوح بني  8.4إىل  43.3ميليغرام/كيلوغرام مقارنة
مع  7.7ميليغرام /كيلوغرام يف العينة املرجعية .أما بالنسبة للكوبالت ،فقد كان الرتكيز يف ال  11عينة
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يرتاوح بني  6.7إىل  17.2ميليغرام /كيلوغرام مقارنة مع  3.34ميليغرام /كيلوغرام كوبالت يف العينة
املرجعية (النجار وآخرون )2015

وكانت نسب تركيز املنغنيز أعىل من العينة املرجعية يف  12موقعا ،بينما تبني أن نسب الرصاص أعىل
من معدالتها يف العينة املرجعية يف ستة مواقع فقط .وتراوحت نسبة تركيز املنغنيز يف هذه العينات
بني  41.9إىل  344.8ميليغرام /كيلوغرام مقارنة مع  33.0ميليغرام /كيلوغرام يف العينة املرجعية.
أما بالنسبة للرصاص فقد تراوح تريكزه بني  6.4إىل  73.4ميليغرام/كيلوغرام مقارنة مع 6.31
ميليغرام/كيلوغرام يف العينة املرجعية .والحظ الباحثون أيضا أن الرتبة يف هذه املواقع كانت مضغوطة
بسبب مرور اآلليات الثقيلة فوقها .وقد قلل هذا الضغط من مستويات املسامات الكربى يف الرتبة بنسبة
( %75-60نفس املصدر السابق) .مع ذلك ،لم يناقش البحث إذا ما أدى نسب تركيز املعادن الثقيلة
إىل آثار صحية و/أو بيئية وخيمة .ويجري العمل حاليا عىل دراسة أخرى فحصت التلوث املحتمل
باملعادن الثقيلة يف الرتبة بفعل الحرب يف جامعة األزهر ،ولكن لم يتم نرش النتائج بعد (اتصال شخيص
مع أ .عايش ،نيسان .)2014

ندرس يف هذا البحث اآلثار البيئية املحتملة للحرب حسب مالحظات الناس يف امليدان .ونقيم كافة اآلثار
املمكنة التي ترتاوح بني األرضار التي لحقت بالرتبة وتلوث الهواء وتدهور البيئة البحرية وانهيار النظم
البيئية الربية وتدهور جودة املياه .هذا بحث استكشايف يسلط الضوء عىل كيفية رؤية الناس لبيئتهم
بعد سنة عىل الحرب .ونحن ندرك ان استخدام هذا األسلوب ال يسمح لنا بتوجيه اتهامات نهائية ضد
أي جهة يف هذه الحرب .كما أننا نفهم محدودية املالحظات البرشية يف إيجاد الدليل املتصل بهذه
القضايا املعقدة ذات األوجه العديدة مثل الحرب واألرضار عىل البيئة .مع ذلك فإننا نسعى لطرح أسئلة
تتخطى النطاق املحدود يف األبحاث الحالية .كما أننا نتحرى عن هذه االحتماالت باستخدام املوارد
املحدودة يف قطاع غزة ملناقشة النتائج التي توصلنا إليها وفتح الطريق أمام املزيد من األبحاث إلغناء
هذه املناقشات.
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٣.٣المنهجية وأسلوب البحث
 1.3اإلطار التحلييل
املنهج املتبع يف هذا التقييم هو املنهج التشاركي  .فاملنهج التشاركي وسيلة فعالة لجمع البيانات النوعية
من كافة املناطق املترضرة بطريقة رسيعة وكلفة معقولة نوعا ما .كما أن هذا األسلوب يسهم يف جمع
معلومات وبيانات ذات أهمية حيوية دون الحاجة ملختربات متقدمة أو تكنولوجيا معقدة غري متوفرة
يف قطاع غزة .كما أجرينا فحوصات لتلوث الهواء للتحقق من صحة الشكاوى العامة القوية املتعلقة
بتدهور جودة الهواء يف بعض مناطق القطاع .وينبع هذا التقييم من ثالث فرضيات رئيسية وهي:
•أدت الحرب األخرية اىل اثار بيئية عىل قطاع غزة
•اآلثار البيئية التي خلفتها الحرب تتنوع جغرافيا حول مناطق القطاع
بحسب نوع وشدة العنف الذي تم يف املناطق املترضرة.
•تختلف األثار البيئية التي خلفتها الحرب بحسب النوع االجتماعي.

تم فحص هذه الفرضيات يف عملية شملت ثالث مراحل كما يظهر من الشكل التايل .تم تحليل البيانات
واملعلومات املجموعة بشكل وصيفي واستخدامها لتصميم األسئلة للخطوة التالية .بهذه الطريقة،
تمكنا من حرص اآلثار املحتملة عىل النطاقني الجغرايف واالجتماعي (النوع االجتماعي) .وتم التحري
عن بعض اآلثار الخطرية بإسهاب أكرب باستخدام الزيارات للمواقع وآراء الخرباء والفحوص املخربية
املتوفرة يف قطاع غزة.

رسم توضيحي  :1مقاربة التقييم
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 2.3منهجية جمع البيانات
 1.2.3املرحلة التحضريية

بسبب اإلطار التحلييل ،تمت منهجية البحث املستخدمة يف الدراسة يف أربع خطوات وهي )1 :املرحلة
التحضريية؛  )2مرحلة التشاور مع الخرباء؛  )3مرحلة التقييم التشاركي؛ و )4مرحلة التحقق من
النتائج .شملت املرحلة التحضريية عىل مراجعة مكتبية لألدبيات املتوفرة للتعرف عىل اآلثار املحتملة
للحرب وإعداد األدوات املنهجية .كما شملت عىل التنسيق مع األطراف املعنية الرئيسية منها سلطة
جودة البيئية ،وسلطة املياه الفلسطينية ،وسلطة مياه بلديات الساحل ،ووزارة الصحة ،ووزارة
الزراعة ،وجامعة األزهر والجامعة اإلسالمية .ركز هذا التنسيق عىل تقييم أثر الحرب الذي أجرته هذه
املؤسسات واملخاوف املحتملة التي حددها الخرباء .ونجم عن هذه املرحلة صياغة النواحي التي ستتم
مناقشتها بشكل معمق خالل املقابالت .كما ساعد يف تحديد بعض األشخاص الرئيسيني الذين يمكن
التوجه نحوهم للحصول عىل معلومات من خالل مقابالت مركزة .

 2.2.3املقابالت املركزة

استهدفت املقابالت املركزة عرش أشخاص محوريني يمثلون عرش مؤسسات يف قطاع غزة تعمل يف هذا
النشاط باإلضافة لكونهم خرباء يف مجاالت املياه والبيئة .غطت املقابالت املركزة الكثري من النواحي
التي شملت عىل ما ييل:
١-١اآلثار املبارشة والفورية للحرب بما فيها التقارير ذات العالقة الصادرة عن تلك املؤسسات.
٢-٢اآلثار الالحقة وغري املبارشة عىل الرتبة واملياه والهواء والبيئة البحرية واألنظمة البيئية الربية.
٣-٣املناطق الجغرافية التي تأثرت بشكل خاص أو التي ترضرت بيئتها بفعل الحرب.
٤-٤التجمعات السكانية يف املناطق التي ترضرت بيئتها بشكل خاص أو تلك التي تأثرت بفعل
الحرب.
٥-٥تقييمات ودراسات من قبل املؤسسات آلثار الحرب.
شمل األشخاص الرئيسيون الذين شاركوا يف التقييم عىل األفراد االتية أسماؤهم ،مع مالحظة أنه لم
نتمكن من االتصال بأشخاص آخرين أو أن البعض لم يرغب يف املشاركة .وعقدت املقابالت خالل األيام
األخرية من شهر نيسان .2015
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١-١د .تامر الصليبي :سلطة جودة البيئة – غزة ،رئيس دائرة جودة املياه.
٢-٢املهندس بهاء الدين يوسف األغا ،سلطة جودة البيئة – غزة ،رئيس دائرة حماية البيئة.
٣-٣املهندس زكي زعرب :سلطة جودة البيئة – غزة ،رئيس دائرة التخطيط السياسات.
٤-٤د .سامر رايض :وزارة الزراعة – غزة ،رئيس دائرة اإلرشاد والتوجيه.
٥-٥د .عبد الفتاح عبد ربه :الجامعة اإلسالمية – غزة ،أستاذ مساعد يف علم األحياء البحرية.
٦-٦د .أمل صنصور :جامعة القدس – برنامج ماجستري دراسات املياه والبيئة ،أستاذ مشارك
يف الصحة والبيئة.
٧-٧د .عدنان عايش ،جامعة األزهر ،برنامج ماجستري دراسات املياه والبيئة ،رئيس دائرة علوم
املياه وأستاذ مشارك فيها.
٨-٨املهندس عوني نعيم ،رشكة توزيع الكهرباء ،املدير العام .وهو أيضا باحث يف اآلثار البيئية
للحرب.
٩-٩د .عزام أبو حبيب ،وكالة الغوث ،منسق املرشوع ،باحث يف تكنولوجيا املياه.

 3.2.3تقييم األثر باستخدام املنهجية التشاركية

استنادا للمعرفة املكتسبة خالل املرحلتني السابقتني ،أعدت قائمة أولية بالنواحي التي ستتم مناقشتها
يف جلسات املجموعات البؤرية يف كافة أنحاء قطاع غزة .بينما مكنت هذه الجلسات املشاركني من
الحديث عن اآلثار البيئية التي عانوا منها خالل الحرب ،كانت مواضيع االهتمام هي:
١-١اآلثار البيئية التي الحظوها بعد الحرب عىل الرتبة؛
٢-٢اآلثار البيئية التي الحظوها بعد الحرب عىل املياه؛
٣-٣اآلثار البيئية التي الحظوها بعد الحرب عىل الهواء؛
٤-٤اآلثار البيئية التي الحظوها بعد الحرب عىل األحياء البحرية:
٥-٥التغريات البيئية التي الحظوها بعد الحرب عىل األنظمة البيئية الربية:
٦-٦املشاكل الصحية املرتبطة بالبيئة واألمراض التي الحظوها بعد الحرب:
٧-٧االختالفات عىل أساس النوع االجتماعي يف األثر بأي من وكل األبعاد البيئية املشار
إليها أعاله:
٨-٨التجمعات أو املجموعات التي تأثرت بشكل خاص باآلثار البيئية املرتبطة بأي من
أو كافة األبعاد السالفة الذكر.
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لغايات هذا البحث ،تم تدريب خمسة باحثني خريجني جدد لديهم خربة سابقة يف التطوع مع مركز
العمل التنموي /معا ً عىل تيسري مناقشات املجموعات البؤرية .استمر تدريبهم ليوم واحد ( 10أيار
 )2015باإلضافة للموظفني الذين يعمالن حاليا مع مركز معا .كان ستة من مساعدي البحث السبعة
مختصني إما يف علوم البيئة أو الهندسة البيئية .كما راعينا التوازن يف النوع االجتماعي حيث شملت
املجموعة عىل ثالث نساء وأربعة رجال.
ركز التدريب عىل تعريف أسلوب املناقشة يف املجموعات البؤرية ،وعىل أهدافها ومحدداتها .خالل
التدريب ،ركزنا عىل التقنيات الالزمة للتيسري الفعال والكايف بما يف ذلك أساليب اإلنصات النشط،
واسرتاتيجيات كرس الجليد وغريها من أساليب العمل ذات العالقة .كما طلب من الباحثني تسهيل
جلسات مجموعات بؤرية عىل شكل تمثييل تدريبي خالل التدريب الذي استمر لثمان ساعات .باإلضافة
ملجموعات العمل والتمارين ،استخدم التدريب نفسه تقنيات شبيهة بتلك املستخدمة يف تيسري جلسات
املجموعات البؤرية بما يف ذلك العصف الذهني واملناقشات يف مجموعات واألفالم والفيديوهات التي
تعرض أمثلة جيدة لتيسري مجموعات بؤرية.
هذا وبمساعدة الباحث الرئييس وموظفني من مركز معا ،قام الباحثون الخمسة بتنظيم  93جلسة
ملناقشات املجموعات البؤرية يف كافة أنحاء قطاع غزة استمرت لنحو  40يوما يف أيار وحزيران  .2015ويف
توزيع هذه الجلسات تم اعتبار التباين يف عدد السكان وآثار الحرب بني مختلف التجمعات السكنية الغزية.
وتراوح عدد الجلسات املنعقدة يف كل منطقة حيث تم عقد جلستني يف كل منطقة بني اثنتني يف مناطق
مثل الزهراء والزوايدة ،والتي تكبدت آثار أقل نسبيا بفعل الحرب ،والتي يسكنها عدد صغري نسبيا من
السكان ،بينما تم عقد إىل ست جلسات يف مناطق شملت خزاعة وبيت حانون اللتني تعرضتا لحجم دمار
هائل ،وعرش جلسات يف مدينة غزة ،التي تضم أكثر من  %50من سكان القطاع كما يبني لنا الجدول اآلتي.
يرجى مالحظة أنه تم تقسيم مدينة غزة املدينة إىل منطقتني وهما رشقي غزة ( 6جلسات) وغربي غزة
( 4جلسات) بسبب االختالف يف تبعات الحرب عىل املنطقتني حتى وإن كانتا تشكالن مدينة واحدة كبرية.
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وخصصت ثالث جلسات للصيادين للتمكن من التعرف عىل اآلثار التي سببتها الحرب عىل البيئة
البحرية .يف كل واحدة من التجمعات (بخالف مجموعات الصيادين) خصص نصف عدد الجلسات
للنساء والنصف اآلخر للرجال لضمان املساواة يف النوع االجتماعي من حيث املشاركة والتمثيل.
وشارك يف ال  93جلسة 982 ،شخصا 470 :امرأة و 512رجال ،جميعهم أشخاص بالغني ومن ظروف
اجتماعية واقتصادية مختلفة .كان متوسط املشاركة يف كل جلسة  ،9.4وهذا يعني أن العدد يف كل
جلسة يرتاوح بني  12-8شخصا ،وهو املتعارف عليه يف أدبيات املجموعات البؤرية.
جدول  :1توزيع جلسات املجموعات البؤرية حسب املوقع
عدد
الجلسات

عدد
املشاركات

عدد
املشاركني

عدد
عدد
الجلسات املشاركات

عبسان الجديدة

2

12

12

بني سهيال

2

8

8

عبسان الكبرية

2

9

18

بيت حانون

6

36

46

الربيج

4

20

18

بيت الهيا

4

18

20

الفخاري

4

21

20

دير البلح

4

20

20

املغازي

4

16

18

رشق غزة

6

36

30

املغراقة

2

8

8

غرب غزة

4

26

23

املصدر

2

12

8

جباليا

4

20

19

النرص

2

11

12

خانيونس

4

22

24

النصريات

4

32

31

خزاعة

6

34

26

القرارة

4

18

17

رقح

4

21

19

الشوكة

2

10

8

أم نارص

2

7

10

الزهراء

2

8

10

وادي غزة

4

19

21

الزوايدة

2

8

10

وادي السلقا

4

18

22

صيادو األسماك

3

املوقع

عدد
املشاركني

املوقع

34

 4.2.3التحقق من النتائج

بغرض التحقق من بعض اآلثار التي ذكرها املشاركون يف جلسات املجموعات البؤرية ،قمنا بإجراء ما
ييل:
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امليــاه:
للمتابعة عىل التغريات التي الحظها املشاركون عىل جودة املياه ،رصد فريق البحث هذه التغريات
يف املواقع املعنية .وأجريت املتابعة من خالل االتصال بالطاقم املسئول يف البلدية عن املياه والرصف
الصحي يف تلك املناطق .ونوقشت التغريات التي تمت مالحظتها عىل جودة املياه مع طاقم البلدية لرسد
الوقائع وتفسريها.
.
الرتبــة:
وللتحري عما أثاره املشاركون يف املجموعات البؤرية حول تراجع جودة الرتبة يف بعض املناطق ،أجرى
فريق البحث مقابلة مركزة مع املهندس نزار الوحيدي ،خبري الرتبة يف وزارة الزراعة ،حيث طلبنا
من املهندس الوحيدي إبداء رأيه بخصوص الوقائع املعروضة وتفسري التغريات يف نوعية الرتبة التي
شهدتها بعض التجمعات السكنية.

تلوث الهواء:
وللبحث فيما أورده املشاركون بخصوص تلوث الهواء يف العديد من املناطق بسبب استمرار تواجد
ركام الهدم وبدء تشغيل الكسارات للتخلص من الركام يف كثري من املناطق يف قطاع غزة ،قمنا بتقييم
جودة الهواء يف تلك املناطق التي يمكن مالحظتها يف الخريطة التالية .وتم فحص جودة الهواء يف عرشة
مواقع للبحث عن الجسيمات الرتابية ذات األحجام املختلفة بما فيها الجسيمات التي يصل قطرها إىل
 10ميكرومرت ،و 2.5ميكرومرت ،و 0.3ميكرومرت ،كما تم فحص الهواء للبحث عن التلوث بالرصاص
وذلك يف مخترب البيئة والدراسات الريفية يف الجامعة اإلسالمية يف آب  .2015ان وجود املواد الجزيئية
التي ذكرناها سالفا يشكل خطرا جسيما عىل صحة األشخاص الذين يتعرضون لها نظرا ألنها جزيئات
دقيقة يمكن استنشاقها وتدخل إىل جسم اإلنسان مسببة أرضار بالغة للجهاز التنفيس بما فيه الرئتني.
وهذا ما سنتناوله يف القسم املخصص للنقاش.

شملت هذه املواقع العرشة عىل ثالث مناطق تحيط بمناطق تحطيم الركام ،ومنطقتني تحيط بمرافق
تخزين ركام الهدم ،وثالث مناطق تحيط بمواقع يتم فيها إزالة الركام وعينتني ضابطتني يف مناطق
لم تتأثر بالحرب من حيث تدمري املنازل .استخدم عداد  HAP-MPC300النموذج للرصد البرصي
للجزيئات وذلك لتحديد مستوى تركيز تلك الجسيمات التي ذكرناها سابقا يف املواقع املحددة.
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رسم توضيحي  :2مواقع تقييم جودة الهواء

األنظمة البيئية الربية:
وللبحث فيما طرحه املشاركون عن األنظمة البيئية الربية ،نظم فريق البحث رحلة ميدانية إىل بعض
املناطق التي حل فيها تراجع يف الحياة الربية وشملت الشوكة وعبسان الجديدة .يف هذه الزيارات،
التقى الباحثون مع العديد من السكان واملزارعني الستفتاء آرائهم بخصوص املالحظات التي أوردها
املشاركون يف جلسات املجموعة البؤرية.

الحياة البحرية:
نوقشت هذه النقطة بشكل أسايس مع رئيس نقابة الصيادين ،السيد نزار عايش .حيث طلبنا منه أن
يبني لنا التغريات التي الحظها الصيادون املشاركون يف جلسات املجموعات البؤرية .كما طلبنا منه
أن يناقش هذه املالحظات مبينا أسبابها .السيد نزار عايش له باع طويل حيث عمل صياد أسماك يف
السابق ،كما أنه نشيط جدا يف كافة القضايا املتعلقة بهذا العمل يف قطاع غزة كونه يمثل الصيادين منذ
عدة سنني.
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 3.3تحليل البيانات وصياغة التقرير
تحليل البيانات لهذا النوع من التقييم عملية متواصلة واسرتجاعية .قمنا بمقارنة البيانات واملعلومات
التي جمعناها خالل اللقاءات املركزة مع األدبيات التي تتحدث عن آثار الحرب ،بما فيها تقارير
تخوض يف األثر البيئي للحروب شملت الحرب األوىل بني العراق والكويت والرصاع السوداني الداخيل.
ويف محاولة لتكوين فهم أعمق لتوقعات وآراء الخرباء ،عكف الفريق عىل مراجعة وتحليل األدبيات التي
تتطرق لتلوث الهواء وأثره عىل الصحة وتلوث مياه البحر وتلوث الرتبة وتدمريها.

بالنسبة لجلسات النقاش يف املجموعات البؤرية ،فقد تم تحليل البيانات واملعلومات التي جمعت يف كل
جلسة لكل موقع عىل حدا .وقمنا بعدها بتصنيف مختلف اآلثار واملعلومات حسب نوع األثر (تلوث
هواء ،تلوث تربة ،الخ) .وبعدها قمنا بمقارنة اآلثار بني مختلف املناطق الجغرافية .ولكل أثر حللنا عدد
املواقع التي ذكر فيها من قبل املشاركني يف املجموعات البؤرية كمؤرش عىل مدى انتشار األثر .ونقدم
يف تقريرنا نتائج هذا التحليل عىل شكل نسب مئوية .وهناك نقاش آلراء املشاركني حول املجموعات
املترضرة بفعل اآلثار البيئية للحرب حيث يشمل هذا النقاش عىل تحليل ملدى التكرار بني مختلف
املناطق .بعدها قمنا بمقارنة هذه املعلومات كلها مع آراء الخرباء الذين أجرينا معهم املقابالت ومع
األدبيات العلمية ذات العالقة باألثر قيد الدراسة.

قمنا أيضا بالتحقق من املالحظات التي وردت عىل لسان املشاركني يف املجموعات البؤرية باستخدام
تقنيات مختلفة .وتم تحليل نتائج هذه التحريات ومناقشتها مع مقارنتها بآراء الخرباء وآراء املشاركني
يف املجموعات البؤرية واألدبيات العلمية .أخريا ،تم تحديد اآلثار املحتملة واملجموعة التي يحتمل أن
تكون أكثر ترضرا.
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٤.٤النتــائج والمناقشة
 1.4املقابالت املركزة مع الخرباء
اتفق الخرباء الذين قابلناهم جميعا عىل أن الحرب األخرية عىل غزة قد فرضت آثارا خطرية ومتعددة
األوجه عىل البيئة يف قطاع غزة وأن هذه اآلثار ستظل مستمرة .كما اتفقوا عىل أن الحرب قد تكون
أرضت بنوعية الرتبة يف القطاع .واتفقوا أن الحرب قد تكون أدت إىل تدهور نوعية املياه الجوفية يف
القطاع بسبب تلوث الرتبة باملعادن الثقيلة وانجرافها تدريجيا إىل مصادر املياه .ويعتقدون بأن معظم
هذه اآلثار قد باتت ملموسة لدى الناس الذين يعيشون يف املناطق التي تعرضت ألكرب حجم قصف يف
الحزامني الشمايل والرشقي من القطاع بما فيها بيت حنون ورشقي مدينة غزة (الشجاعية) وخزاعة
(اتصال شخيص مبارش مع عايش؛ رصصور؛ األغا؛ صليبي؛ زعرب؛ رايض؛ عبد ربو وأبو حبيب ،نيسان
 .)5102ونناقش يف األقسام التالية آثار الحرب عىل مختلف النواحي البيئية كما وصلتنا من الخرباء
الذين قابلناهم ومن عدد محدود من الدراسات التي أعدها الباحثون قبل أو أثناء قيامنا بهذه الدراسة.

 1.1.4تدمري الرتبة وتلوثها

رأى بعض الخرباء أن األرايض الزراعية التي تحوى آالف األطنان من املواد املتفجرة من مختلف األنواع
قد تكون تربتها ملوثة باملعادن الثقيلة مثل الكروم والكوبالت والكادميوم والنحاس والرصاص
(مقابالت مع زعرب ونعيم ورصصور ،نيسان  .)2014كما يشك عدد من هؤالء الخرباء بأن بعض
امللوثات قد تكون ذات طبيعة إشعاعية مثل اليورانيوم املنضب (مقابالت شخصية مع زعرب وعيم
ورصصور ،نيسان  .)2014ويذهب هؤالء الخرباء إىل أن تلك اآلثار قد تؤدي إىل تلوث املحصول الذي
يتم جنيه يف األرايض املترضرة ،ما قد يتسبب بأمراض وأوبئة خطرية عىل املدى البعيد مثل الرسطان،
عىل سبيل املثال ال الحرص.

يمكن أن تتكون املعادن الثقيلة يف الرتبة بشكل طبيعي نتيجة لتأثري املناخ عىل الصخور .كما يمكن أن
يتم إدخال املعادن الثقيلة إىل الرتبة باستخدام األسمدة واملبيدات الحرشية واملخصبات وروث الحيوان
و/أو الوحل ألغراض الزراعة ( .)Wuena and Okieimen 201; Khan et al. 2007يمكن أن
تسبب الرتبة امللوثة أخطار صحية لإلنسان عرب عدة طرق منها الرتاكم الحيوي يف النباتات املجنية
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من تلك األرايض ،االتصال املبارش بالرتبة (الجلد والفم واالستنشاق) ،أو عرب التغلغل إىل أحواض املياه
الجوفية (  .Wuena and Okieimen 2011; Khan et al. (2008الرصاص من أكثر املعادن الثقيلة
سمية .إن التعرض لوقت كاف لكميات كبرية من الرصاص من شأنه أن يرض بالجهاز العصبي ويسبب
تقلصات يف األمعاء وتلف بالكىل خاصة لدى األطفال كما أنه يمكن أن يؤدي إىل الوفاة .أما النحاس فإن
وجد بدرجة تركيز عالية ،فهو يؤدي إىل تلف الكبد والكىل ويسبب فقر الدم ،بينما عنرص النيكل يؤدي
إىل نمو الخاليا الرسطانية .مع ذلك ،تتأثر سمية املعادن الثقيلة يف الرتبة أيضا بنسيج الرتبة نفسها
وما تحتويه من مواد عضوية وبدرجة حمضيتها .يعتمد األثر للمعادن الثقيلة يف الرتبة عىل الطريقة
التي يتم فيه التعرض لها وعىل فرتة التعرض لهذه املواد وكثافتها .وبناء عليه ،حتى اآلن ال يمكن أن
نحدد علميا أي مستويات لتلوث الرتبة التي تحقق آثار مبارشة عىل الصحة(Wuena and Okieimen
. )2011

كما بينا سابقا ،فقد قام النجار وآخرون ( )2015بفحص عينات من الرتبة شملت عىل عينة مرجعية
و 13عينة مأخوذة من الفجوات التي أحدثها قصف األرايض .واكتشفوا عدة أنواع من تلوث الرتبة يف
معظم العينات مقارنة مع العينة املرجعية .عىل سبيل املثال تبني أن هناك تلوثا بالنيكل والكروميوم
يف عرشة مواقع ،بينما ظهر يف  11موقعا تلوث بالنحاس والكوبالت ،ويف  12موقع كان هناك تلوث
باملنغنيز ويف ستة مواقع وجدوا تلوثا بالرصاص .بلغ الحد األقىص لرتكيز تلك العنارص يف العينات
امللوثة  24.5ميليغرام/كلغم بالنسبة للنيكل ،و 51.05ميليغرام/كلجم بالنسبة للكروميوم ،و43.3
ميليغرام/كلغم بالنسبة للنحاس؛ و 17.2ميليغرام /كلغم بالنسبة للكوبالت؛ و 344.8ميليغرام/
كلغم بالنسبة للمنجنيز و 73.4ميليغرام/كلغم بالنسبة للرصاص.

يف حني تبني النتائج نسبة تلوث كبرية باملعادن الثقيلة يف األرايض التي تعرضت للقصف خالل الحرب
األخرية مقارنة مع العينة املرجعية ،فإنه من الصعب التنبؤ باآلثار املبارشة عىل الصحة بسبب هذا
التلوث نظرا لتعقيد سمية املعادن الثقيلة يف الرتبة ،كما بينا سابقا .تتوفر معايري قليلة متعلقة باملعادن
الثقيلة يف الرتبة وال تغطي بالرضورة كافة املعادن الثقيلة .مثال ،يسمح بأن يكون تركيز النحاس يف
الرتبة حسب قوانني اململكة املتحدة إىل مستويات ترتاوح بني  200-80ميليغرام/كلغم حسب درجة
حمضية الرتبة ،بينما يسمح بأن يصل تركيز النيكل إىل  110 – 50ميليغرام /كلغم وأخريا يسمح
بأن يصل تركيز الرصاص إىل حد يصل إىل  300ميليغرام/كلغم (Loveland and Thompson
 .)2000أما مستوى الرتكيز املسموح به يف والية نيويورك للكروميوم فهو  22 – 11ميليغرام/كلغم،
بينما حددته هيئة حماية البيئية األمريكية ب  230ميلغرام/كلغم .أما بالنسبة للرصاص ،فالنسب
املسموح بها يف والية نيويورك هي  400-200ميليغرام /كلغم والنسب املسموحة لدى هيئة حماية
البيئة األمريكية هي  400ميليغرام/كلغم .بالنسبة للنحاس تسمح والية نيويورك بنسب تصل إىل 270
ميليغرام/كلغم ( .)NYSDEC 2006; USEPA 2002وهنا نالحظ أن نسب الرتكيز التي وجدناها يف
املناطق املترضرة من قطاع غزة تقع إما ضمن هذه النسب أو أدنى منها.
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يشري خرباء آخرون إىل حقيقة أن الكثري من األرايض الزراعية تعرضت للقصف املكثف خاصة الرضبات
الجوية والتي أحدثت يف حاالت كثرية فجوات هائلة يف هذه األرايض وصلت يف بعض الحاالت إىل عدة
أمتار عرضا وعمقا ،أو تسببت بحرق الرتبة السطحية يف هذه األرايض (املقابلة الشخصية مع رصصور
ورايض وعبد ربو ،نيسان  .)2014ويعتقد بعض الخرباء أن اجتياح الكثري من األرايض الزراعية
باستخدام اآلليات الثقيلة مثل الدبابات والجرافات قد يكون دمر سطح الرتبة يف هذه األرايض وغري من
صفاتها الطبيعية والكيميائية والحيوية (مقابالت شخصية مع رصصور ونعيم ورايض وزعرب وعبد
أراض بور
ربه ،نيسان  .)2014وقد تكون هذ األثار مست بخصوبة تلك األرايض محولة إياها إما إىل ٍ
أو ذات إنتاجية متدنية ،ما يؤثر بدوره عىل قطاع الزراعة يف القطاع ويصعد من أزمة األمن الغذائي
املتأججة أصال (مقابالت شخصية مع رايض وصليبي وزعرب وأبو حبيب ورصصور ،نيسان .)2014

ربما كانت األدبيات محدودة حول أثر الحروب عىل خصوبة الرتبة ونوعيتها ،ولكن – كما بينا سابقا
– ظهرت آثار شبيهة يف مناطق أخرى من العالم عصفت بها الحروب .فعىل سبيل املثال ،يتحدث
كوكس ( )2011عن الخسائر الفادحة يف خصوبة الرتبة بسبب الحرب األهلية يف جمهورية الكونغو
الديموقراطية .ويتفق تشريتيني ( )2005مع توقعات خربائنا يف مناقشته آلثار الحرائق الهائلة عىل
الرتبة .وهو (تشريتيني) أشار إىل الحرائق البسيطة إىل املتوسطة تكاد ال تؤثر سلبا عىل خصوبة الرتبة،
أو ترضها قليال ،بينما تسبب الحرائق الكربى آثار خطرية عىل املدى البعيد عىل خصوبة الرتبة .وأضاف
أن تلك الحرائق الكربى تسبب تراجعا يف املحتوى العضوي يف الرتبة املترضرة وتغريات يف سماتها
الطبيعية بما يف ذلك درجة مساميتها وتركيبتها ما يؤثر سلبا عىل محتوى الرتبة امليكروبي والحيوي
وهذا بدوره يحوله إىل تربة أقل خصوبة وأقل إنتاجية.

أما بانتامي وآخرون فقد درسوا أثر الحرائق الكربى عىل السمات الكيميائية للرتبة ودعموا الفرضيات
التي طرحوها تشريتيني وعدد من الخرباء الذين قابلناهم .فقد وجد أن الحرائق الكربى قللت من
املحتوى الكربوني العضوي للرتبة املترضرة ،وسببت تراجعا يف مستويات النيرتوجني وكميات
الفوسفور واملغنيسيوم فيها .بينما وجد بويرز وميلريز ( )1994أن الحرائق تحد من قدرة الرتبة عىل
املحافظة عىل رطوبتها ومن مساميتها وتزيد من الكثافة الكلية للرتبة السطحية.
ان الضغط عىل الرتبة بفعل املرور املتكرر لآلليات الثقيلة ال يعترب أقل تدمريا من الحرائق الكربى
وانفجارات الصواريخ ويمس بخصوبة الرتبة .تتناسب األرضار التي تسببها اآلليات الثقيلة مع وزن
تلك اآلليات ومعدل مرورها .يؤدي ضغط الرتبة إىل تقليل قابلية نفاذ الهواء واملاء يف الرتبة السطحية
املترضرة ما يقلل من محتواها العضوي ويؤثر سلبا عىل محتواها امليكروبي والحيوي .وهذا يقلل من
مستوى خصوبتها ( .)Frey et al. 2009; Koch et al. 2008ووجد فري وآخرون ( )2009أن
ضغط الرتبة بفعل مرور اآلليات الثقيلة املتكرر عليها يرض بخصوبة الرتبة وبإنتاجيتها الزراعية.
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 2.1.4تلوث املياه

بينما يكون قطاع املياه هو األكثر ترضرا يف الحروب ،كما بينا سابقا ،إال أن معظم الخرباء توقعوا أن
تظهر اآلثار عىل هذا القطاع عىل املدى البعيد فقط .يتوقع الكثري من الخرباء تدهور نوعية املياه من
حيث التلوث باملعادن الثقيلة والتلوث اإلشعاعي بسبب الحرب .ويشتبه الخرباء أن املعادن الثقيلة
امللوثة للرتبة سوف تترسب تدريجيا إىل األحواض الجوفية وتحدث فيها تلوثا ً بعنارص مثل الكادميوم
والنحاس والرصاص .وتشكل هذه امللوثات مخاطر صحية جدية تشمل الرسطان وتعترب من أكرب
التحديات التي تواجه السلطات يف املعالجة وتنقية املياه( .مقابالت شخصية مع صليبي وعايش واألغا
ورصصو ونعيم وأبو حبيب ،نيسان .)2015

وتؤكد األدبيات عىل احتمالية تلوث املياه الجوفية بفعل التلوث الذي تسببت به الحرب للرتبة .فقد أشار
يل وشومان ( )1996أن املعادن الثقيلة يمكنها أن تتنقل ببطء داخل الرتبة لتسبب الحقا تراجعا يف
جودة املياه الجوفية .يعتمد انتقال املعادن الثقيلة داخل الرتبة عىل درجة تركيز تلك املعادن يف الرتبة
املذكورة ،وعىل خصائصها الطبيعية والكيميائية (;Dube et al. 2001; Li and Shuman 1996
.)Mikkelsen et al. 1996

تجدر املالحظة أنه يوجد بالفعل بعض املعادن الثقيلة يف اآلبار البلدية يف قطاع غزة ولكن بمعدالت
تركيز متدنية .استخدم شومار وآخرون(  )2010مجموعة من البيانات الحكومية عن آبار املياه البلدية
من  2008ووجدوا أن اآلبار البلدية يف قطاع غزة تشمل عىل آثار الحديد والكروميوم والخارصني ولكن
بنسب أقل من تلك التي حددتها منظمة الصحة العاملية وهي  ،30و 75و 15ميكروغرام/لرت عىل
التوايل .وهناك رضورة للرصد املتواصل الكتشاف أي زيادة مستقبلية يف نسب تركيز املعادن الثقيلة
يف املياه الجوفية .ولكن ال تتوفر دراسات حاليا درست الزيادة يف تلوث املياه الجوفية يف قطاع غزة
باملعادن الثقيلة بفعل هذه الحرب أو الحروب التي سبقتها.

كما بينا فيما سبق ،هناك دراسات قليلة تحرت عن التلوث باملعادن الثقيلة يف الرتبة التي تعرضت
للقصف يف قطاع غزة .ان الدراسة الوحيدة التي نظرت يف تركيز بعض املعادن الثقيلة يف الرتبة يف
أجزاء من شمايل غزة والتي ترضرت بفعل الحرب ،وجدت احتمالية تلوث ،ولكن النسب التي اكتشفتها
الدراسة كانت ضمن املستويات املسموح بها .هناك حاجة للمزيد من الدراسات لفحص تلوث الرتبة
باملعادن الثقيلة يف عدد أكرب من املواقع يف قطاع غزة ،وهذا سيعطينا فكرة عن املعادن الثقيلة املحتمل
انتقالها إىل املياه الجوفية.
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 3.1.4تلوث الهواء

كما بينا سابقا ،فإن جودة الهواء قد تراجعت خالل الحرب بسبب القصف الشديد بمختلف أنواع
الذخائر ،وتراكم النفايات الصلبة وبسبب انتشار دمار هائل آلالف املنازل واملرافق يف مختلف مناطق
القطاع .ولكن يتوقع كثري من الخرباء أن الرتاجع يف جودة الهواء بسبب الحرب سوف تقل بشكل كبري
عند االنتهاء من إزالة ركام الهدم (مقابالت شخصية مع األغا ونعيم وزعرب وعبد ربه وعايش ورايض،
نيسان  .)2015مع ذلك يتوقع د .رصصور وصليبي أن أثر الحرب عىل جودة الهواء سوف يتخطى
املدى القصري وحتى حدود القطاع بسبب تدمريه للقطاع الزراعي ،وبخاصة الغطاء النباتي لقطاع
غزة ما يزيد من إسهام غزة يف مشكلة التغري املناخي (اللقاء الشخيص مع صليبي ورصصور ،نيسان
.)2015

من املعروف أن الغبار املتصاعد من نشاطات الهدم والبناء أحد مصادر تلوث الهواء املحيط حيث
يؤدي إىل انتشار جسيمات صغرية يف الهواءCurtiet al. 2006; WHO 2003; Dorevitch et al.(( .
 .)2006; Governmental of Gibraltar 2010وجد دوريفيتش وآخرون ( )2006أن تلوث الهواء
الناجم عن أعمال الهدم والبناء هو تلوث قصري األمد ألنه يختفي تدريجيا بعد االنتهاء من األعمال،
ولكنهم وجدوا أيضا أن االنفجار الداخيل والخارجي للمنازل يؤدي إىل تدهور عىل املدى البعيج لجودة
الهواء مقارنة مع التدمري امليكانيكي .دوريفتش وآخرون ( )2006وجدوا أيضا أن التدمري يشمل تلوث
الهواء بجسيمات صغرية وأن هذا التلوث يزداد عندما يكون الطقس فيه رياح وغبار.

تشمل الجسيمات امللوثة عىل مجموعة كبرية من الجسيمات الصلبة و/أو السائلة التي يحملها الهواء
وتظل عالقة فيه .وتختلف هذه الجسيمات يف حجمها .عادة ما يقاس قطر تلك الجسيمات بامليكرون.
وتنقسم تلك الجسيمات بالعادة إىل جزيئات كربى (بقطر يرتاوح بني  10 – 2.5ميكرون) (وتعرف
ب  ،)PM-10والجسيمات الدقيقة التي يصل قطرها إىل أقل من  2.5ميكرون (وتسمى )PM-25
(منظمة الصحة العاملية 2003؛ حكومة جبل طارق .)2010

ان التعرض املطول لنسب عالية من الجسيمات امللوثة يمكن أن يسبب الكثري من املشاكل الصحية
بما فيها املوت املبكر ( .)Samet et al. 2000كما تسبب الجسيمات أمراضا والتهابات يف الجهاز
التنفيس ،وتضخم الرئتني  ،ناهيك عن أمراض األوعية الدموية والقلب والرسطان .شخصت الهيئة
الدولية ألبحاث الرسطان تلوث الهواء عىل أنه عامل مسبب للرسطان بناء عىل األدلة املتزايدة التي تثبت
أن التعرض للجسيمات من شأنه أن يزيد خطر اإلصابة برسطان الرئة (.)Hamra et al. 2014
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الجسيمات الدقيقة ( )PM-2.5تشكل خطرا أكرب عىل الصحة مقارنة بالجسيمات الكبرية ()PM-10
 .)(WHO 2003; USEPA 2015a,b; Landrigan et al. 2004حددت منظمة الصحة العاملية
مستويات تركيز الجسيمات يف الهواء بمعدل  25ميكرون/مرت مكعب بالنسبة للجسيمات الدقيقة،
و 50ميكرون/مرت مكعب بالنسبة للجسيمات الكربى.

 4.1.4األنظمة البيئية الربية

يف حني أن معظم الخرباء ال يعتربون أنفسهم قادرين عىل مناقشة اآلثار املحتملة للحرب عىل النظم
البيئية الربية يف قطاع غزة ،الختصاصهم يف مجال إدارة املياه والنفايات الصلبة واملياه العادمة ،إال
أن عددا قليال يتوقع أن تكون الحرب قد سببت وسوف تسبب تبعات كبرية عىل هذه األنظمة البيئية.
يتوقع د .عبد ربه أن تدمري املساكن الطبيعية (الغابات أو األحراش أو األرايض الرطبة) ومستعمرات
النباتات (بما فيها األشجار والخمائل والخرضاوات) سوف يؤدي إىل خسائر يف الحياة الربية من طيور
وحيوانات وغريها من الكائنات .ولكن تجدر املالحظة أنه لم يتم تحديد دقيق للخسائر أو األرضار
املحتملة التي تطرق لها الخرباء من املؤسسات املعنية .كما أنه لم يتم إنجاز أي دراسة لهذا املوضوع
وال توجد أي دراسة جارية حوله.

يوجد توثيق جيد للخسائر يف الحياة الربية التي تسببت بها الحروب .أدت الحرب اإليرانية – العراقية
التي امتدت لثمان سنوات إىل تدمري هائل باملوطن الطبيعي بما فيها األرايض الرطبة واملستنقعات
وبيارات النخيل .وتعني األرضار التي حلت بتلك املواطن خسارة يف الكثري من النباتات (الغطاء النباتي)
وفصائل الحيوانات (الحيوانات) ( .Partow (2008سببت الحرب العراقية – الكويتية 1991/1990
أرضار بالغة للحياة الربية يف كل من الكويت والعراق وحتى يف العربية السعودية بسبب إزالة الغطاء
األخرض الطبيعي واملزروع .وأثرت اإلزعاجات األخرى عىل الحياة الربية بسبب تلوث الرتبة واألنظمة
البيئية وترسب كميات ضخمة من النفط الخام والحرائق ومخلفات الحرب مثل األلغام والذخرية الحية
( .)Edeko 2011; UNEP 1991a,b,cولوحظت آثار مشابهة يف أفغانستان ورواندا وموزمبيق
وغريها من املناطق التي شهدت حروبا رضوس وتهجريا داخليا وخارجيا ألعداد كبرية من الناس
(.)Mannion 2003
.
 5.1.4تلوث البيئة البحرية

خالل الحرب ،تم إلقاء املياه العادمة كلها تقريبا دون معالجة إىل البحر يف قطاع غزة .وأدى هذا األمر
إىل مضاعفة نسبة التلوث العضوي والبكتريي للشاطئ الساحيل من  %35إىل  %70حسبما أفادت به
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سلطة جودة البيئة الفلسطينية والعديد من الخرباء الذين التقينا بهم (سلطة جودة البيئة ،2014
ومقابلة شخصية مع صليبي ورصصور وعبد ربه وعايش ورايض ،نيسان  .)2015حول هذا التلوث
البحر من كونه املصدر األهم ،إن لم يكن الوحيد ،للرتفيه عن الفلسطينيني يف قطاع غزة إىل سبب
النتشار الكثري من األمراض املعدية التي أصابت بشكل أسايس الجلد والعيون (نفس املصدر السابق).

الدراسات التي درست نوعية مياه البحر قبل الحرب كشفت عن تلوث عضوي بسبب إلقاء املياه العادمة
ما سبب تلوثا كبريا ملياه البحر .مياه البحر وحتى رمال الشاطئ يف بعض مناطق الساحل ،خاصة تلك
القريب من محطات املياه العادمة ،ظهر فيها يف بعض األحيان تلوثا شديدا بالبكترييا والفريوسات
والطفيليات ( .Hilles et al. 2014; (Abdallah et al. 2005يمكن أن يسبب تلوث مياه البحر
مشاكل صحية عديدة منها التهابات العيون واألذن وتقرحات الجلد والتهاب السحايا واإلسهال والتهاب
املعدة واألمعاء وأمراض الجهاز التنفيس (.Pruss 1998; (Rosenberg 1980; WHO 1999,1998
وبناء عليه فإن زيادة حجم املنطقة امللوثة باملياه العادمة من الساحل سوف يتسبب بالتأكيد بأرضار
لنشاط السياحة الداخلية ،وذلك كما توقع د .رصصور (مقابلة شخصية ،نيسان .)2015

يتغري هذا التلوث حسب املكان والزمان ،كما وجد أبو دية وحرارة ( .)2013فقد وجدا أن معظم التلوث
تكون بالقرب من محطات املياه العادمة إىل البحر .وهما (أبو دية وحرارة  )2013وجدا أن تلوث مياه
البحر يزداد يف شهور املطر أو اإللقاء املفرط للمياه العادمة ،بسبب الظروف االجتماعية السياسية مثل
ارتفاع معدالت انقطاع الكهرباء .وهذا يعزز توقعات د .صليبي (مقابلة شخصية ،نيسان  )2015من
سلطة جودة البيئة الذي توقع أن التلوث العضوي للبحر سوف يعاد إىل املستويات التي كان عليها قبل
الحرب.

التلوث العضوي ملياه البحر بسبب إلقاء املياه العادمة يؤدي إىل نمو الطحالب .يف الشواطئ امللوثة ،كما
هو حال قطاع غزة ،تنمو الطحالب البحرية غري املعروفة .وتؤثر هذه الطحالب عىل السباحني يف البحر
وتسبب لهم احمرارا بالجلد .كما يمكن أن تسبب تلك الطحالب وفاة بعض أنواع السمك .باإلضافة لذلك
يرى بونسدوريف وآخرون ( )1997وهرينانديز وآخرون ( )1998أنه باإلضافة لتلك اآلثار السابقة،
فإن تلوث مياه البحر باملياه العادمة يمكن أن يقلل من التنوع الحيوي بني تجمعات األسماك يف البحار
املترضرة .باإلضافة لذلك يريان أن التلوث العضوي يمكن أن يغري تركيبة الفصائل التي تعيش يف
املناطق املترضرة من البحر من خالل زيادة بعض الفصائل (القادرة عىل تحمل التلوث أكثر) عىل
حساب أنواع أخرى (أقل قدرة عىل تحمل التلوث العضوي) .حاليا ،لم تنجز أو تبدأ أي دراسة للتحري
عن أثر الحرب عىل البيئة البحرية يف قطاع غزة بخالف رصد التلوث العضوي والبكتريي ملياه البحر.
هناك رضورة حتمية لهذا النوع من التحقيقات عىل يد أخصائي بالعلم الحيوية البحرية.
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 6.1.4املجموعات األكثر ترضرا

يرى بعض الخرباء أن املزارعني والتجمعات الفقرية سوف تكون أكثر ترضرا بفعل آثار الحرب بسبب
اعتمادها املفرط عىل األرايض املترضرة لكسب عيشها (مقابالت شخصية مع نعيم وصليبي وعبد
ربه ،نيسان  .)2015املزارعون الذين يعتمدون بشدة عىل املوارد الطبيعية من تربة ومياه وظروف
مناخية عادة ما يكونون منكشفني لكافة أنواع املخاطر الطبيعية والصناعية (صايف وآخرون 2012؛
كرت وآخرون  .)2003كما ناقشنا سابقا ،فإن قطاع الزراعة كان األكثر ترضرا بسبب الحرب سواء
بشكل مبارش أو من خالل التدمري الهائل لألرايض وبشكل غري مبارش بسبب تلوث الرتبة وجرفها .وهذا
يقودنا للتفكري أن املزارعني ،وبخاصة األفقر فيما بينهم ،سوف يعانون آثار هائلة بعيدة املدى عىل
سبل رزقهم.

يرى الخرباء األخرون أن األطفال وكبار السن هم األكثر ترضرا يف املجتمع (مقابالت شخصية مع
رصصور ورايض ونعيم وعبد ربه ،نيسان  .)2015وبينا أن كبار السن واألطفال هم األكثر انكشافا
لآلثار الصحية الناجمة عن تلوث الرتبة واملياه وماء البحر والهواء الذي سيؤثر عىل قطاع غزة عىل
املديني املتوسط والطويل .عادة ما يكون األطفال وكبار السن هم األكثر عرضة لتلك املخاطر واألقل
تحمال بسبب ضعف بنيتهم الدنية .ويرى هؤالء أن تلك املجموعات قد تكون أكثر عرضة ألمراض الجلد
والصدر والجهاز التنفيس (مقابالت شخصية مع رصصور ورايض ونعيم وعبد ربه ،نيسان .)2015

عىل سبيل املثال ،األطفال أكثر عرضة لتلوث الرتبة نظرا الحتمال قيامهم باللعب يف هذه الرتبة ومياه
البحر ما يزيد من احتمالية استنشاقهم أو ابتالعهم للملوثات .عادة ما يميض األطفال وكبار السن وقتا
أطول من الشباب يف بيوتهم ما يجعلهم عرضة لتلوث الهواء واملياه يف تجمعاتهم .يف الوقت ذاته عادة
ما يكون األطفال وكبار السن أصحاب بنية أضعف من الشباب ما يجعلهم عرضة للمخاطر الصحية
التي تفرضها تلك الظروف (safi et la. 2012; Scheraga and Grambsch 1998; Kasperson
.)and Kasperson 2001; Fussel and Klein 2006; O’Brien et al. 2006

تتفق األدبيات حول اآلثار الصحية لتلوث الهواء مع رأي الخرباء أن األطفال وكبار السن أكثر عرضة
وانكشافا لتلوث الهواء واملخاطر الصحية التي يسببها كما بينا سابقا ( .)USEPA 2015a,bباحثون
آخرون ،مثل غاوديرمان وآخرون ( )2004وغاوديرمان ( )1999وجدوا أن التعرض لتلوث الهواء
يؤثر عىل تطور وظيفة الرئتني لدى األطفال .ووجد باولو وآخرون ( )1995أن هناك عالقة قوية بني
الوفيات واإلصابة باألمراض لدى كبار السن والتعرض لتلوث الهواء بما يف ذلك التلوث بالجسيمات
(.)Pope et al. 2004, 2002; Pope and Dockery 1999
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يرى بعض الخرباء أن النساء هم األكثر ترضرا بيئيا من الحرب مقارنة مع الرجال (مقابلة شخصية
مع نارص ،عبد املجيد؛ رصصور ،عبد ربه ورايض ،نيسان  .)2015خالل الحرب ،ظهر األثر جليا عىل
النساء ،خاصة املهجرات منهن ،حيث تكبدن آثار صحية مرتبطة بحالة النظافة العامة مقارنة مع
الرجال نظرا لعدم تمكنهن من املحافظة عىل نظافتهن الشخصية بشكل الئق بسبب الثقافة والعادات
املحلية املحافظة باإلضافة لعدم توفر مراحيض مناسبة وحمامات ونظام رصف صحي يف املالجئ
(معظمها مدارس تابعة لوكالة الغوث) .معظم النساء كما الحظ الخرباء تعرضوا لوالدة مبكرة ووفاة
لطفل رضيع يف البيئة غري املناسبة صحيا خالل الحرب مثل املدارس واملنازل الخاصة وغريها بسبب
عدم القدرة عىل الوصول للمشايف املكتظة أو املدمرة يف بعض الحاالت .لم تتمكن النساء األخريات من
االستحمام أليام طويلة يف الحمامات العامة يف املالجئ التي احتمني بها .يف بعض الحالت العصيبة،
لم تتمكن النساء من استخدام حمامات املالجئ .وتعززت هذه الفرضيات يف التقييمات النوعية التي
أجراها مركز معا ( )2014ومالحظات املجموعة الصحية ( )2014كما ناقشناها سابقا.

بعد أن وضعت الحرب أوزارها ،واصلت النساء دورهن كراعيات ألرسهن وأطفالهن ما جعلهن أكثر
عرضة ألنواع مختلفة من التلوث الذي لحق بغزة نتيجة للحرب .تميض النساء وقتا أطول يف بيوتهن
بالقرب من ركام الهدم وغباره كما أنهن يستخدمن املياه امللوثة عىل مستوى األرسة .باإلضافة لذلك،
تتوىل النساء العناية باألطفال املرىض ما يجعلهن عرضة اللتقاط أمراض معدية أو غريها من األمراض
(مقابالت شخصية مع نارص وعبد املجيد ورصصور وعبد ربه ورايض ،نيسان  .)2015حسب كرت
وآخرون  2003وصايف وآخرون  ،2012عادة ما تتعاىف النساء أبطأ من الرجال بسبب تحملهن
ملسئوليات رعاية األرسة وظروف العمل املجحفة والقيود األشد املفروضة عىل حركتهن واستجابتهن
لألخطار.

 2.4نتائج مناقشات املجموعات البؤرية
كما بينا سابقا يف القسم الخاص باملنهجية ،ركزت مناقشات املجموعات البؤرية عىل اآلثار البيئية التي
شعر بها الناس يف غزة بعد سنة تقريبا من نهاية الحرب عىل غزة يف  .2014وبينت النتائج أن الحرب
أثرت عىل الكثري من النواحي البيئية خاصة الرتبة واملياه والهواء والبيئة البحرية والنظام البيئي الربي.
باإلضافة لذلك ،شعر الناس يف قطاع غزة (املمثلني يف مشاركني املجموعات البؤرية) باملعاناة بسبب
ارتفاع معدالت اإلصابة باألمراض التي يمكن ردها ألسباب بيئية وكذلك غريها من األمراض الناجمة
عن اإلنهاك النفيس الذي مروا به خالل الحرب .اختلفت اآلثار البيئية التي شعر بها املشاركون يف
املجموعات البؤرية حسب موقعهم الجغرايف ألن األماكن التي تعرضت ألكرب كمية قصف أو اجتياح
خالل الحرب عانت أكثر من غريها .يف القسم التايل سوف نناقش بالتفصيل النتائج التي ظهرت يف
جلسات املجموعات البؤرية.
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 1.2.4تدمري الرتبة وتلوثها

يف معظم مناطق قطاع غزة تقريبا ،تحدث املشاركون يف املجموعات البؤرية عن اآلثار البالغة للحرب عىل
خصوبة الرتبة ونوعيتها .املشاركون من غربي مدينة غزة وحدهم شهدوا تبعات محدودة أو لم يلحظوا
أثارا ظاهرة عىل نوعية الرتبة نظرا ألن غربي مدينة غزة منطقة حرضية بالكامل تقريبا .املزارعون
الذين شاركوا يف مناقشات املجموعات البؤرية أفادوا بأن الرتبة يف أراضيهم الزراعية تعرضت لنوعني
من األثار :األول إزالة وحرق الرتبة بسب القصف الجوي املكثف؛ والثانية تدمري السمات الطبيعية
للرتبة بفعل الضغط بسبب استخدام اآلليات الثقيلة بما فيه الدبابات والجرافات.

كما نالحظ من الجدول التايل ،فإن املشاركني يف جلسات املجموعات البؤرية يف  22موقعا ( %88من
املناطق) أشاروا إىل أن الكثري من املزارعني حرثوا أراضيهم وزرعوها ولكنهم لم يتمكنوا من إنتاج
محاصيل ولو كان بكميات صغرية .عىل سبيل املثال ،يف الزهراء ،أشار املشاركون يف املجموعات البؤرية
إىل أن بعض األرايض اململوكة آلل أبو مدين والتي تعرضت للقصف الجوي خالل الحرب أصبحت غري
منتجة تماما .وظهرت أمثلة مشابهة يف كافة تجمعات قطاع غزة تقريبا ،ومنها أرايض محمد التعبان
يف الزاوية وأرايض غازي اللوح يف املصدر .أما املزارعون يف دير البلح وعبسان الجديدة فقد قالوا إن
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أراضيهم التي تعرضت للقصف الجوي باتت تنبعث منها روائح غريبة وكريهة .ويف مواقع أخرى ،مثل
عبسان الجديدة والفخاري ،أشار املشاركون إىل أن أشجار الزيتون والفواكه يف أراضيهم القريبة من
األرايض املقصوفة قد باتت غري منتجة وتعاني أمراضا غري معروفة .وقد يكون هذا ناجما عن تساقط
الغبار والكيماويات الحقا للقصف املكثف .ولوحظت آثار شبيهة يف العراق والكويت الحقا للحرب
العراقية الكويتية (.)UNEP 1991a,b,c

الحظ املشاركون يف املجموعات البؤرية من املصدر ودير البلح أن سنابل القمح يف األرايض التي عانت
التجريف املكثف ومرور اآلليات الثقيلة نمت إىل نصف معدل طولها املعتاد (80-75سم) .وأشار
املشاركون من التجمعات التي تعرضت لالجتياح الربي إىل أن أراضيهم التي داهمتها الجرافات
بشكل مكثف ،وبخاصة تلك األرايض التي استخدمت كمواقف للشاحنات والجرافات واآلليات الثقيلة
اإلرسائيلية ،قد أصبحت غري منتجة بالكامل أو جزئيا .وشملت هذه املناطق الشوكة والقرارة واملصدر
واملغازي والنرص وأم النرص وبني سهيال وبيت حانون وبيت الهيا وخانيونس وخزاعة وعبسان الكبرية
ورشقي مدينة غزة ووادي السلقا ووادي غزة.
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لم ير املشاركون يف معظم املجموعات البؤرية أن أثر الحرب عىل الرتبة قد أثر عىل نوع اجتماعي دون
غريه .يف واقع األمر ،يف أربعة مواقع ( %16من املناطق) يرى املشاركون أن الرجال أكثر انكشافا لهذه
اآلثار كونهم القائمني عىل زراعة تلك األرايض كسبيل للرزق .ولكن ،يف كثري من املواقع ،اتفق املشاركون
أن املزارعني هم وحدهم الذين يعانون من تلك اآلثار .ويفهم تماما أن املزارعني يعتمدون عىل الزراعة
ما يعني أن تدمري الرتبة أو تلوثها يؤثر عىل مصدر رزقهم ورفاههم بشكل مبارش ويؤثر عىل رفاه
عائالتهم.

وتتفق هذه النتائج مع توقعات الخرباء كما بينا يف السابق .عىل ما يبدو فإن معظم اآلثار التي حلت
بالرتبة نجمت عن تدمري الخصائص الطبيعية والكيميائية للرتبة السطحية (مقابالت شخصية مع
رصصور ونعيم ورايض وزعرب وعبد ربه ،نيسان  .)2015وتنسجم هذه النتائج مع األدبيات العلمية؛
فحرق الرتبة السطحية بفعل الحرائق الشديدة أو الضغط عليها بتكرار مرور اآلليات الثقيلة له آثار
حاسمة عىل خصوبتها( (�Cox 2011; Certini 2005; Pantam et al. 2010; Boyers and Mill
 .)ers 1994; Frey et al . 2009; Koch et al. 2008أما تأثري امللوثات مثل املعادن الثقيلة فيصعب
عىل املزارعني اكتشافه كما أن تبعاته تظهر بشكل أبطأ مقارنة مع إزاحة سطح الرتبة وتدمريه .وتعزز
األدبيات تلك النتائج املبينة فيما سلف.

يتوافق رأي الخرباء مع املشاركني يف الكثري من املجموعات البؤرية حيث أشاروا إىل أن املزارعني هم
األكثر ترضرا بفعل اآلثار البيئية للحرب األخرية (مقابلة شخصية مع نعيم وصليبي وعبد ربه ،نيسان
 .)2015ويعتمد املزارعون عن الرتبة يف أراضيهم للعيش وهذا يجعلهم أكثر انكشافا لباقي املجتمع.
ونجد ما يدعم هذه الوقائع يف األدبيات الدارسة لالنكشاف لألخطار واملخاطر كما بينا فيما سبق (Safi
..)et al. 1012; Cutter et al. 2003
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جدول  :2اآلثار ما بعد الحرب عىل الرتبة
املوقع
الربيج

اآلثــــــار
•حتى يف األرايض املعاد تأهيلها ،اإلنتاج محدود يف األرايض التي
تعرضت للقصف الجوي أو التجريف

النوع
االجتماعي
ال

1

املجموعات
األكثر ترضرا ً

2

غري منطبق

3

4

•أحيانا تكون محاصيل تلك األرايض مشوهة وغري مناسبة لالستهالك

الزهراء
الزوايدة

الشوكة

•يف بعض املناطق مثل أرايض أبو مدين واألجزاء التي قصفت
بالرضبات الجوية ،أصبحت األرايض غري منتجة

•حاول بعض املزارعني رفع مستوى األرايض وإعادة زراعتها ولكنهم
لم يتمكنوا من الحصول عىل محصول كما كان الحال يف أرايض
محمد التعبان
•األرايض التي استخدمت كمحطات للدبابات والجرافات اإلرسائيلية
أثناء االجتياح أصبحت غري صالحة للزراعة بالكامل حتى بعد إعادة
رفع مستواها وحرثها.

ال

غري منطبق

ال

غري منطبق

الرجال

5

املزارعون

•األرايض األخرى التي تعرضت للتجريف املتفرق أو مرور اآلليات
الثقيلة كانت إنتاجها ضئيال عند زراعتها

الفخاري

•اشتكى املزارعون من أن الرتبة يف أرضيهم بدت محروقة وسوداء

ال

غري منطبق

•يف بعض األرايض كانت هناك فجوات يصل عمقها إىل  6أمتار
•أعيد رفع مستوى تلك األرايض وزرعت فيها الكوسة والبندورة
والخس وغريها من املحاصيل ولكن يف معظم األحوال ،لم تنجح
هذه الزراعة.

القرارة

•بعض املزارعني حاولوا إعادة زراعة األرايض التي تعرضت للقصف
الجوي أو التجريف حيث زرعوا الكوسة والبطاطا ولكنهم حصلوا
عىل محصول مريض أو لم يحصلوا عىل أي محصول عىل اإلطالق

ال

غري منطبق

•كانت إنتاج القمح يف األرايض املجرفة محدودا
•عانت أشجار الزيتون من املناطق القريبة من األرايض املجرفة أو
التي تعرضت للقصف الجوي من انتشار واسع لألمراض ولم تنتج
محصوال ،كما كان الحال يف أرايض أبو مدين فياض
املصدر

•يف األرايض املجرفة أصبح محصول القمح محدودا جدا .كذلك ،بلغ
ارتفاع السنابل نصف ارتفاعها املعتاد (حيث نمت إىل  40سم بدال
من  80سم)

ال

غري منطبق

•أرض غازي اللوح ورشقي املصدر أصبحت غري منتجة بالكامل بعد
أن تعرضت للقصف املكثف خالل الحرب
املغازي

•األرايض املجرفة كانت انتاجها محدودا بعد زراعتها

ال

غري منطبق

•األرايض التي تعرضت للقصف املكثف أصبحت غري منتجة بالكامل
•أصبحت الرتبة يف بعض األرايض قاسية كالفخار ما جعلها غري
منتجة عىل اإلطالق
املغراقة

•بعض األرايض املترضرة أعيدت زراعتها .بعض األرايض لم تنتج
عىل اإلطالق وبعضها أتت بمحصول ضئيل

ال

غري منطبق
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املوقع
النرص

اآلثــــــار
•األرايض املجرفة كانت إنتاج محصولها أقل حتى بعد إعادة زراعتها

النوع
االجتماعي
ال

1

املجموعات
األكثر ترضرا ً

2

املزارعون

•بعض األرايض التي تعرضت للقصف املكثف أصبحت غري منتجة
عىل اإلطالق
•أشجار الزيتون يف املناطق القريبة من األرايض التي تعرضت
للقصف املكثف جفت ونفقت
•يف بعض األرايض التي قصفت بالصواريخ حاول الزارعون زرع
الصبار ولكنهم لم يحصلوا عىل أي محصول
النصريات

•األرايض التي تعرضت للقصف الجوي أو التجريب إما لم تعد
منتجة أو قلت كميات محصولها

ال

غري منطبق

•األشجار يف األرايض املجاورة لتلك التي قصفت بالصواريخ حرقت
ونفقت
أم النرص

•األرايض التي تعرضت للقصف الجوي أو التجريب إما لم تعد
منتجة أو قل حجم محصولها

ال

املزارعون

بني سهيال

•األرايض التي تعرضت للقصف الجوي أو التجريف إما لم تعد
منتجة أو قل إنتاجها من املحاصيل

ال

املزارعون

بيت حانون

•األشجار املجاورة لألرايض التي تعرضت للقصف حرقت ونفقت

الرجال

املزارعون

•األرايض التي قصفت بالصواريخ قل إنتاجها حتى بعد إعادة
زراعتها
•إنتاج القمح يف األرايض املجرفة محدود جدا .كما أن ارتفاع سنابل
القمح املزروع يف تلك األرايض لم يتخط  30سم مقارنة مع ارتفاعها
يف السابق الذي كان يصل إىل  70سم عىل األقل.

بيت الهيا
جباليا
خانيونس
خزاعة

•األرايض التي تعرضت للقصف الجوي أو التجريف إما أصبحت غري
منتجة أو قلت غلتها
•األرايض التي تعرضت للقصف الجوي لم تتم إعادة زراعتها بعد
•األرايض التي تعرضت للقصف الجوي أو التجريف إما أصبحت غري
منتجة أو كان إنتاجها محددا
•األرايض التي تعرضت للقصف الجوي لم تعطي محصوال أو أعطت
كميات محدودة من املحاصيل

الرجال

املزارعون

ال

املزارعون

ال

املزارعون

ال

املزارعون

•كثري من األرايض ما زالت غري مزروعة ومعظم تلك األرايض تضم
فجوات يصل عمقها لعدة أمتار
دير البلج

•األرايض التي تعرضت للقصف الجوي لم تنتج أو أعطت محصوال
محدودا
•أرايض أبو سليم تعرضت للقصف الجوي املتكرر .حاول املزارعون
زراعة القمح فيها ولكنها لم تنتج شيئا
•بعض األرايض التي قصفت من الجو ما زال ينبعث منها روائح
غريبة حتى بعد سنة عىل انقضاء الحرب
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اآلثــــــار

املوقع

•بعض األرايض التي تعرضت للقصف الجوي حرقت وتحول لونها
إىل السواد ورائحتها كرائحة البارود

رفح
عبسان
الجديدة

•كان الناس يعشقون رائحة األرايض الزراعية ولكنهم اآلن وقد
قصفت األرايض باتوا يحصلون عىل رائحة غريبة تسبب لهم
االختناق

النوع
االجتماعي

1

املجموعات
األكثر ترضرا ً

2

ال

غري منطبق

ال

املزارعون

•الكثري من األشجار حتى النخيل الصامد القى حتفه يف املناطق التي
تعرضت للقصف الجوي
•توقف الكثري من أشجار الفواكه يف األرايض املجاورة لتلك التي
تعرضت للقصف عن اإلنتاج ألسباب غري معروفة
عبسان
الكبرية

•األرايض التي تعرضت للقصف الجوي باتت إما غري منتجة أو شح
إنتاجها

الرجال

املزارعون

•األرايض التي تعرضت للغزو باآلليات الثقيلة كان إنتاجها محدودا
حتى بعد إعادة زراعتها
رشقي مدينة
غزة

•األرايض التي تعرضت للقصف الجوي أصبحت إما غري منتجة أو
قل إنتاجها

ال

غري منطبق

•األرايض التي تم اجتياحها باآلليات الثقيلة قل إنتاجها حتى بعد
إعادة زراعتها
•أصبحت رائحة الرتبة مختلفة يف مناطق كثرية
غرب مدينة
غزة
ودي سلقا

•ال توجد أرايض زراعية

ال

غري منطبق

•األرايض التي تعرضت للقصف الجوي باتت إما غري منتجة أو قل
إنتاجها

ال

املزارعون

•األرايض التي تم اجتياحها باآلليات الثقيلة قل إنتاجها حتى بعد
إعادة زراعتا
وادي غزة

•األرايض التي تعرضت للقصف الجوي كانت إما غري منتجة أو قلت
كميات إنتاجها

ال

غري منطبق

•األرايض التي تم اجتياحها باآلليات الثقيلة قل إنتاجها حتى بعد
إعادة زراعتها
•بعض األرايض فقدت لونها األصيل وتحول لونها للبياض
١-١النوع االجتماعي :رأي املشاركني بخصوص إمكانية اختالف التأثري حسب النوع االجتماعي
٢-٢املجموعات االكثر ترضرا :املجموعات األكثر ترضرا بفعل األثر املدروس
٣-٣غري منطبق :لم يحدد املشاركون أي مجموعة
٤-٤ال :يرى املشاركون أنه ال يوجد اختالف قائم عىل أساس النوع االجتماعي من حيث األثر
٥-٥الرجال :وجد املشاركون أن الرجال أكثر ترضرا باألثر املعني
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 2.2.4تلوث املياه

رغم نجاح بلديات مصلحة مياه البلديات الساحلية يف استعادة معدالت ضخ املاء املحلية إىل مستوياتها
قبل الحرب ،إال أن املشاركني من التجمعات كافة أفادوا بأن تزويدهم باملياه قد حافظ عىل حالته قبل
الحرب .مع ذلك ،يف  %48من التجمعات ،اشتكى املشاركون يف املجموعات البؤرية من نوعية املياه التي
يتلقونها .يف باقي التجمعات لم يلحظ املشاركون تغيريا عىل نوعية املياه التي يتلقونها .كما نالحظ يف
الجدول التايل.

تجدر املالحظة أن نحو  1.8مليون شخص يعيشون يف قطاع غزة يستهلكون نحو  190-160مليون
مرت مكعب من املاء سنويا وهو ما يعادل تقريبا ضعف معدل السحب واملقدر ب  91مليون مرت مكعب
( .)Thaher 2006, Ismail 2003ويؤدي السحب الزائد إىل عجز كبري يف توازن املياه الجوفية ،وهذا
بدوره يؤدي إىل تراجع رسيع يف مستويات أحواض املياه الجوفية ما قد يفيض إىل تدمري مصدر املاء
(سلطة املياه الفلسطينية 2013أ) .االنخفاض الرسيع ملستويات املياه الجوفية أدى إىل رداءة املياه
من حيث درجة ملوحتها بسبب ترسب مياه البحر من البحر املتوسط القريب إىل األحواض .وتتفاقم
امللوحة بالتلوث بالنيرتات املترسبة من محطات نضح املجاري واالستخدام املفرط لألسمدة كما يشيع
بني مزارعي غزة (سلطة املياه الفلسطينية  2013ب) .وأصبحت اليـوم  %95 – 90من مياه الحوض
الساحيل غري متوافقة مع معايري منظمة الصحـة العاملية مليـاه الرشب (سلطة امليـاه الفلسطينية
 2013ب).

كما بينا فيما سبق ،لم يتوقع معظم الخرباء ترديا رسيعا لجودة املياه نتيجة الحرب .ولكنهم يتوقعون
آثار الحقة ترتكز بالتلوث باملعادن الثقيلة (مقابالت شخصية مع صليبي وعايش واألغا ونعيم وأبو
حبيب ،نيسان  .)2015ويمكن الربط بني أنواع التلوث األخرى مثل ارتفاع مستوى امللوحة والنيرتات
والحرب ألنها تنشأ من عوامل أخرى كما بينا سابقا .بناء عليه ،يذهب الخرباء إىل االتفاق مع املجتمعات
التي لم تلحظ تغريا عىل جودة املياه .مع ذلك ،كما نالحظ الحقا يف تجمعات أخرى ،فإن الجيش
اإلرسائييل قد دمر اآلبار البلدية ما يعني أن هذه البلديات اضطرت للتحول نحو آبار أخرى قد تكون
نوعية املياه فيه رديئة أكثر من تلك التي دمرت ،وذلك يظهر يف ملوحة املياه ولونها ومذاقها.

يف حني أن معظم املشاركني من التجمعات املختلفة يف جلسات املجموعات البؤرية وجدوا أن الرتاجع
يف جودة املياه يؤثر عىل النوع االجتماعي بشكل مختلف ،إال أن املشاركني من سبعة تجمعات وجدوا
أن النساء أكثر ترضرا من الرجال بفعل تراجع جودة املياه .وشملت هذه التجمعات املغازي واملغراقة
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والنرص وبيت الهيـا وخزاعة ورشقي وغربي مدينة غزة .فبالنسبة لهم ،ينبع هذا التمايز من دور
النسـاء كراعيات ألرسهن .فهن اللواتي يستخدمن املياه يوميـا عدة مرات لغسل املالبس واألطباق
والطبخ وتنظيف األطفال .ما يعني أن تعرض النساء الطويل يجعلهن أكثر عرضة ألي تغري يطرأ
عل جودة املياه .ناهيك عن أن كمية املياه التي يتم تزويدها أصبحت محدودة ما يضطر النساء للعمل
لساعات أطول إليجاد طرق تمكنهم من املحافظة عىل نظافة منازلهن وأطفالهن .فضـال عن ذلك،
عندما يمرض األطفال بسبب رداءة امليـاه التي يرشبونها أو يستحمون بها ،فإن النسـاء هن اللواتي
يقمن برعايتهم ما يجعلهن عرضة لإلصابة بالعـدوى .وكما بينا سابقا فإن الخرباء يتفقون عىل أن
النساء أكثر انكشافا ملضار تدهور نوعية املياه (لقاء شخيص مع رصصور أ ،عبد ربه أ ،رايض س،
نيسان .)2015

جدول :3آثار الحرب عىل جودة املياه
اآلثـــــار

املوقع

النوع
االجتماعي

1

املجموعات
األكثر ترضرا ً

2

الربيج

•ال يوجد تغري يف جودة املياه

ال

الزهراء

•لم يحدث تغيري يف جودة املياه

ال

غري منطبق

الزوايدة

•لم يحدث تغيري يف جودة املياه

ال

غري منطبق

الشوكة

•بعض التغريات لوحظت من حيث رائحة ومذاق مياه البلدية

ال

غري منطبق

الفخاري

• لوحظ بعض التغري من حيث الرائحة ومذاق مياه البلدية

ال

غري منطبق

القرارة

•ال يوجد تغيري عىل جودة املياه

ال

غري منطبق

غري منطبق

3

4

•تجمع السوريجي يف الشوكة ما زال يعاني من مشكلة بتزويد
املياه
املصدر

•زادت ملوحة املياه

غري منطبق

ال

•شكاوى من أمراض جلدية قد تكون نجمت عن جودة املياه
املغازي

•لم يحدث تغيري عىل جودة املياه

النساء

املغراقة

•لم يحدث تغيري يف جودة املياه

النساء

غري منطبق

النرص

•لم يحدث تغيري يف جودة املياه

النساء

غري منطبق

النصريات

•زادت ملوحة املاء

ال

غري منطبق

أم النرص

•لم يحدث تغيري عىل جودة املياه

ال

غري منطبق

بني سهيال

•لم يحدث تغري عىل جودة املياه

ال

غري منطبق

بيت حانون

•أصبحت نوعية املياه أسوأ بكثري من قبل .كان الناس يستخدمون
املياه للطهي وصنع الشاي .ولكنهم أصبحوا اآلن مضطرين
لرشاء املياه املعالجة لهذه االستخدامات.

ال

غري منطبق

5

غري منطبق
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اآلثـــــار

املوقع
•زادت ملوحة املياه

بيت الهيا

النوع
االجتماعي

1

النساء

املجموعات
األكثر ترضرا ً

2

غري منطبق

•أكدت البلدية أنه لم يحدث تغيري عىل جودة املياه
جباليا

•زادت ملوحة املياه

ال

غري منطبق

خانيونس

•لم يحدث تغري يف جودة املياه

ال

غري منطبق

خزاعة

•أصبحت جودة املياه أسوأ بكثري

النساء

غري منطبق

دير البلح

•لوحظت بعض التغريات من حيث رائحة ومذاق مياه البلدية

ال

غري منطبق

رفح

•لم يحدث تغيري عىل جودة املياه

ال

غري منطبق

عبسان الجديدة

•لم يحدث تغيري عىل جودة املياه

ال

غري منطبق

عبسان الكبرية

•تراجعت جودة املياه

ال

غري منطبق

رشقي مدينة غزة

•تراجعت جودة املياه

النساء

غري منطبق

غرب مدينة غزة

•تراجعت جودة املياه

النساء

غري منطبق

وادي السلقا

•لم يحدث تغيري عىل جودة املياه

ال

غري منطبق

وادي غزة

•اشتكى بعض الناس من تراجع جودة املياه بينما قال آخرون أنه
لم يحدث تغيري.

ال

غري منطبق

١-١النوع االجتماعي :رأي املشاركني بخصوص إمكانية اختالف التأثري حسب النوع االجتماعي
٢-٢املجموعات األكثر ترضراً :املجموعات األكثر ترضرا بفعل األثر املدروس
٣-٣غري منطبق :لم يحدد املشاركون أي مجموعة
٤-٤ال :يرى املشاركون أنه ال يوجد اختالف قائم عىل أساس النوع االجتماعي من حيث األثر
٥-٥النساء :وجد املشاركون أن النساء أكثر ترضرا باألثر املعني

 3.2.4تلوث الهواء

ما زالت هناك كميات هائلة من ركام الهدم تنترش يف قطاع غزة .أفاد املشاركون من التجمعات كافة
( )%100أن ركام الهدم ما زال منترشا يف مناطقهم .وما زالت جهود إزالة الركام عىل قدم وساق بعد
سنة من انقضاء الحرب كما يبني لنا الجدول التايل .وهذا الواقع يجعل املجتمعات يف غزة عرضة ألمواج
من الغبار خاصة عندما تشتد الرياح أو عند قيام الكسارات بعملها .يف  24تجمعا ( %96من التجمعات
يف قطاع غزة) اشتكى املشاركون من تراجع جودة الهواء بسبب ركام الهدم والنشاطات املتصلة به .مع
ذلك وافق املشاركون يف تلك التجمعات أن الوضع أفضل بكثري مما كان عليه خالل الحرب .فقد قصفت
آالف املباني من السماء والبحر واألرض يف كل مكان تقريبا يف قطاع غزة .ويف بعض املناطق مثل خزاعة
والفخاري تراكم ركام الهدم عىل مقربة شديدة من مساكن الناس يف تلك التجمعات ،ما جعلهم يعانون
من رداءة الهواء وما تسببه من مشاكل يف الجهاز التنفيس.
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يتفق الخرباء مع شهادة املشاركني يف املجموعات البؤرية .سيظل ركام الهدم يسبب تدهورا يف جودة
الهواء حتى تتم إزالته بالكامل (لقاءات شخصية مع نعيم وزعرب وعبد ربه وعايش ورايض ،نيسان
 .)2015وتشري األدبيات حول تلوث الهواء إىل أن تفجري املنازل وركام الهدم يسببان تلوثا للهواء
بجسيمات من أحجام مختلفة يمكنها أن تسبب العديد من األمراض كما بينا سابقاCurtis et al.( .
)2006; WHO 2003; Dorevitch et al. 2006; Governmental of Gibraltar 2010

يف بعض املناطق ،ما زال املشاركون يتحدثون عن انتشار رائحة بارود يف املواقع التي تعرضت
للرضبات الشديدة وتدمرت بفعل القصف الجوي والقصف باملدفعيات .وهذه التجمعات هي جباليا
ودير البلح ورفح وغربي مدينة غزة ووادي السلقا .أما يف الزوايدة وبيت حانون فقد أقيمت مكبات
عشوائية للنفايات الصلبة خالل الحرب وما زالت قائمة .ويعاني السكان القريبون من تلك املكبات من
روائح مزعجة خاصة بسبب تواصل حرق النفايات يف تلك املواقع .وتعترب املكبات العشوائية مصدرا
للقوارض وحيوانات الشوارع والحرشات التي تغزو التجمعات املجاورة .ما يعني أن تلك املكبات
العشوائية يمكن أن تسبب مضارا صحية خطرية لألشخاص الذين يعانون من الربو وحساسية الجهاز
التنفيس ولألطفال الذين يلعبون بالقرب من تلك املكبات.

يف عرش تجمعات ،وجد املشاركون أن النساء أكثر انكشافا لتلوث الهواء من الرجال .وكانت هذه
التجمعات هي الربيج واملغراقة والنرص وبني سهيال وخانيونس وخزاعة وعبسان الكبرية ورشق وغرب
مدينة غزة ووادي غزة .و يرون أن النساء ،خاصة الحوامل منهن ،أكثر عرضة بشكل خاص للمشاكل
التنفسية بسبب هذا التلوث .وهناك توافق بني تصورات املشاركني وما كتبته األدبيات عن تلوث الهواء.
إن التعرض لتلوث الهواء خالل فرتة الحمل له عالقة قوية بتدني وزن املولود (Eun-Heeet al.
.)2001; Wang et al. 1997

لم ير املشاركون يف املجموعات البؤرية أن هناك فئات أخرى غري النساء تتأثر بشكل خاص بفعل تلوث
الهواء ،ولكن الخرباء يتوقعون أن يكون األطفال وكبار السن أكثر عرضة  .كما بينا سابقا ،فإن األدبيات
تعزز وجهة نظر الخرباء ألن تلوث الهواء يزيد من معدالت األمراض والوفيات بني األطفال وكبار السن
(USEPA 2015a,b; Guaderman et al 2004; Paulo et al. 1995; Pope et al. 2004,
.)2002; Pope and Dockery 1999
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جدول  :4آثار الحرب عىل جودة الهواء

املوقع

48

اآلثــــار

النوع
االجتماعي

1

املجموعات
األكثر عرضة

الربيج

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح

الزهراء

•لم تعاني املنطقة من أرضار كبرية خالل الحرب

ال

الزوايدة

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات الغبار عند هبوب الرياح ولكنها أقل مما كانت
عليه أثناء الحرب
•ما زالت هناك بعض مكبات النفايات العشوائية التي تنبعث منها
الروائح الكريهة

ال

غري منطبق

الشوكة

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات الغبار عندما تهب الرياح ولكن بدرجة أقل مما
كانت عليه وقت الحرب

ال

غري منطبق

الفخاري

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات الغبار عندما تهب الرياح ولكنها أقل بكثري مما
كانت عليه أثناء الحرب
•أنشئت كسارة لركام الهدم يف ملنطقة وتتسبب بموجات غبار
كثيفة تسبب مشاكل تنفسية لألشخاص حولها.

ال

غري منطبق

القرارة

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب

ال

غري منطبق

املصدر

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب

ال

غري منطبق

املغازي

•لم تتغري جودة الهواء

ال

غري منطبق

املغراقة

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب

النساء

غري منطبق

النرص

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب

النساء

غري منطبق

النساء

3

5

غري منطبق

4

غري منطبق

2
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املوقع

اآلثــــار

النوع
االجتماعي

1

املجموعات
األكثر عرضة

النصريات

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب
•املناطق التي تعرضت للقصف الجوي ما زالت تنبعث منها
روائح غريبة

ال

غري منطبق

أم النرص

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب

ال

غري منطبق

بني سهيال

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب

النساء

غري منطبق

بيت حانون

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب
•ما زالت هناك ثالثة مكبات عشوائية للنفايات .الناس الذين
يعيشون عىل مقربة منها يعانون ن انبعاث الروائح الكريهة
خاصة بسبب حرق النفايات يف تلك املواقع

ال

غري منطبق

بيت الهيا

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب

ال

غري منطبق

جباليا

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب
•أحيانا تنبعث روائح غريبة من املواقع التي رضبت الصواريخ

ال

غري منطبق

خانيونس

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب

النساء

غري منطبق

خزاعة

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب
•وضعت كسارتان لركام الهدم يف خزاعة ،واحدة يف الوسط
وواحدة عىل الجانب الرشقي
•تسبب الكسارات موجات غبار تؤثر بشكل متواصل عىل األرس
القريبة .وتسبب هذه الغبار مشاكل تنفس لكثري من األشخاص

النساء

غري منطبق

2
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املوقع

اآلثــــار

النوع
االجتماعي

1

دير البلح

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب
•أحيانا تنبعث روائح غريبة من املناطق التي رضبت بالصواريخ
الجوية

ال

غري منطبق

رفح

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب
•أحيانا تنبعث روائح غريبة من املناطق التي رضبت بالصواريخ
الجوية

ال

غري منطبق

عبسان
الجديدة

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب

ال

غري منطبق

عبسان
الكبرية

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب

النساء

غري منطبق

رشقي مدينة
غزة

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب

النساء

غري منطبق

غرب مدينة
غزة

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب
•أحيانا تنبعث روائح غريبة من املناطق التي رضبت بالصواريخ
الجوية

النساء

غري منطبق

وادي السلقا

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب
•أحيانا تنبعث روائح كريهة من الناطق التي رضبت بالصواريخ
الجوية

ال

غري منطبق

وادي غزة

•ما زال ركام الهدم موجودا
•تحدث موجات غبار عندما تهب الرياح ولكن أقل بكثري من وقت
الحرب

النساء

غري منطبق

١-١النوع االجتماعي :رأي املشاركني بخصوص إمكانية اختالف التأثري حسب النوع االجتماعي
٢-٢املجموعات األكثر عرضة :املجموعات األكثر ترضرا بفعل األثر املدروس
٣-٣النساء :وجد املشاركون أن النساء أكثر ترضرا باألثر املعني
٤-٤غري منطبق :لم يحدد املشاركون أي مجموعة
٥-٥ال :يرى املشاركون أنه ال يوجد اختالف قائم عىل أساس النوع االجتماعي من حيث األثر
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 4.2.4األمراض املرتبطة بالبيئة

اشتكى الناس يف كافة التجمعات تقريبا ( )%100من زيادة يف انتشار العديد من األمراض التي يسببها
التلوث البيئي .كما يمكن أن نالحظ يف الجدول التايل ،فإن أكثر األمراض شيوعا هي األمراض الجلدية
بما فيها التقرحات والرسطان ( %72من املناطق) واألمراض الجلدية ( %68من التجمعات) ،والوالدة
املبكرة التي تؤدي إىل الوفاة ( %48من التجمعات) ،ومشاكل الجهاز التنفيس ( %44من التجمعات).
أما األمراض األقل شيوعا فهي التشوهات الخلقية والتهاب العني واألذن واإلسهال والتهاب السحايا
والتهاب الكبد الفريويس والحصبة .كما ناقشنا يف السابق ،فإن احتمالية تلوث الرتبة واملاء والهواء
بسبب حرب  2014يمكن أن يكون هو التفسري الذي أدى إىل زيادة معدالت اإلصابة بتلك األمراض.
فتلوث الهواء يمكن أن يسبب الرسطان والوالدة املبكرة ومشاكل الرئة والتنفس وزيادة معدالت الوفاة
املبكرة بني األطفال الرضع وكبار السن (WHO 2003; USEPA 2015a,b,c; Landrigam et al.
 .)2004’ Hamra et al. 2014التعرض ملياه البحار امللوثة بملوثات عضوية يشكل عدة مخاطر عىل
الصحة منها التهاب العني واألذن وتقرحات الجلد والتهاب الكبد الفريويس واإلسهال والتهاب املعدة
واألمعاء وأمراض الجهاز التنفيس (.)Pruss 1998; Rosenberg 1980; WHO 1999,1998

كذلك فإن التعرض للتلوث الذي ينشأ عن مخلفات الحرب بما فيها بقايا املواد املتفجرة والصواريخ
وغريها يمكن أن يسبب عددا كبري من األمراض .مناقشة آثار مخلفات الحرب يتخطى نطاق قدرة
الباحثني املشاركني يف هذا التقييم .ولكن تجدر املالحظة أن الفلسطينيني قد اتهموا إرسائيل باستخدام
الكثري من األسلحة غري الرشعية .وتشمل هذه األسلحة عىل القنابل االخرتاقية أو العنقودية والفوسفور
األبيض واملتفجرات املعدنية الثقيلة الخاملة (الدايم) واليورانيوم املخضب .هذه املعادن والكيماويات
املستخدمة يف تلك األسلحة مثل (الدايم) مسببة للرسطان (رصصور.)2014 ،
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يف بعض املناطق مثل الفخاري وبيت حانون وخزاعة  ،الحظ املشاركون يف املجموعات البؤرية أن
األطفال الذين أصيبوا عند اللعب يف املناطق التي تعرضت للقصف العنيف خالل الحرب قد عانوا
من إصابات عميقة تتخطى املستويات الطبيعية .ذكر املشاركون يف الشوكة أن بعض األطفال الذين
لعبوا يف ركام الهدم أصيبوا بالتهابات بالعني والتي استمرت لفرتة طويلة .وتكشف تلك املالحظات عن
تلوث ركام الهدم بمخلفات أسلحة غري تقليدية شبيهة بتلك املستخدمة يف حرب  .2008وبحسب كوك
( 13كانون ثاني  ،)2009فإن األطباء يف غزة أفادوا بوجود إصابات غربية لم يتمكنوا من معالجتها:
وظهرت هذه اإلصابات بسبب األسلحة اإلرسائيلية (ذهبت الحجة إىل أنها الدايم) خالل حرب 2008
عىل غزة .د .دايفيد هالبني ،وهو جراح بريطاني متقاعد ،تم اقتباس حديثه يف املقال نفسه (كوك13 ،
كانون ثان  )2008سمى األسلحة التي تسبب هذه اإلصابات ب «أسلحة من الجحيم».
يف معظم التجمعات ( %72من املناطق) ،يعتقد املشاركون أن النساء هن األكثر عرضة لتلك األمراض
مقارنة مع الرجال .فالنساء هن اللواتي يعانني من الوالدة املبكرة التي تؤدي إىل وفاة الرضيع وهن
اللواتي يتولني العناية بأطفالهن عند املرض أو الوالدة بتشوهات خلقية .يف الكثري من التجمعات (%40
من املناطق) ،تحدث املشاركون يف املجموعات البؤرية عن نسبة عرضة األطفال تجاه األمراض التي
تسببت بها الحرب .وهذا ينسجم مع رأي الخرباء الذين يرون أن النساء والكبار واألطفال يواجهون
نسبة عالية من خطر انتقال األمراض لهم نتيجة للحرب (مقابالت شخصية مع نارص ورصصور وعبد
ربه ورايض ونعيم ،نيسان  .)2015وتؤكد األدبيات الدارسة لألثار الصحية لتلوث الهواء عىل أن النساء
واألطفال وكبار السن هم األكثر عرضة مقارنة مع املجموعات األخرى من املجتمع وهم األكثر عرضة
لإلصابة باألمراض التي تنشأ عن تلوث الهواء ،كما بينا سابقا.
جدول  :5األمراض التي تسبب بها التلوث الناجم عن الحرب
املوقع
الربيج

اآلثــــار
•أمراض جلدية

النوع
االجتماعي
النساء

3

1

املجموعات
األكثر ترضرا ً
األطفال

•الرسطان
•وفيات الرضع
الزهراء

•أمراض جلدية

ال

5

غري منطبق

4

•مشاكل تنفس
•الرسطان
الزوايدة

•الرسطان
•مشاكل تنفس
•وفيات األطفال
•أمراض جلدية
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املوقع
الشوكة

اآلثــــار
•أمراض جلدية

النوع
االجتماعي
النساء

1

املجموعات
األكثر ترضرا ً

2

غري منطبق

•عانى طفل من التهاب بالعني بسبب اللعب يف ركام ما هدمته
الحرب
•الرسطان
•مشاكل تنفس
الفخاري

•أمراض جلدية

ال

غري منطبق

•وفيات الرضع
•األِشخاص الذين أصيبوا بجراح أثناء التعامل مع ركام الهدم
عانوا من إصابات حادة بطيئة الشفاء
القرارة

•أمراض جلدية

ال

غري منطبق

•الرسطان
•التهاب الكبد
املصدر

•أمراض جلدية

النساء

غري منطبق

•التهاب الكبد
•الرسطان
املغازي

•أمراض جلدية

ال

غري منطبق

•التهابات العني
•التهابات األنف
املغراقة

•أمراض جلدية

النساء

غري منطبق

•الرسطان
•وفيات الرضع
•التهابات األنف
النرص

•أمراض جلدية

النساء

غري منطبق

•مشاكل تنفس
النصريات

•أمراض جلدية

النساء

غري منطبق

•رسطان
•وفيات رضع
•تشوهات خلقية
•أمراض تنفس
أم النرص

•الرسطان

ال

األطفال

•املعدة واإلسهال
بني سهيال

•الرسطان

النساء

األطفال

•املعدة واإلسهال
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املوقع
بيت حانون

اآلثــــار
•أمراض جلدية

•األشخاص الذين أصيبوا بجروح بسبب ركام الهدم عانوا من
إصابات حادة استغرقت وقتا طويال للشفاء

النوع
االجتماعي
ال

1

املجموعات
األكثر ترضرا ً
غري منطبق

•وفيات الرضع

•تشوهات خلقية
بيت الهيا

•مشاكل تنفس
•التهاب الكبد

ال

األطفال

•وفيات الرضع
•الرسطان

•أمراض جلدية
جباليا

•الرسطان

خانيونس

•أمراض جلدية

•التهاب الكبد
•الرسطان

النساء

غري منطبق

النساء

غري منطبق

•املعدة واإلسهال
خزاعة

•الرسطان

•التهابات األنف والعني والحساسية

النساء

غري منطبق

•وفيات الرضع

•تشوهات خلقية
•مشاكل تنفس

•الجروح التي حدثت بفعل ركام الهدم استغرقت وقتا طويال
استمر لشهور لتشفى
دير البلح

•الرسطان

رفح

•أمراض جلدية

•اإلجهاض
•أمراض تنفس

النساء

غري منطبق

ال

األطفال

•رسطان
عبسان الجديدة

•الرسطان

•تشوهات خلقية

النساء

األطفال

•وفيات رضع
عبسان الكبرية

•أمراض جلدية
•التهاب الكبد

•أمراض تنفس
•وفيات الرضع
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املوقع
رشقي مدينة
غزة

اآلثــــار
•الرسطان

•التهابات األنف والعني والحساسية

النوع
االجتماعي
النساء

1

املجموعات
األكثر ترضرا ً

2

األطفال

•تشوهات خلقية
•النكاف
غرب مدينة غزة

•الرسطان

وادي السلقا

•أمراض تنفس

•أمراض جلدية
•أمراض جلدية

النساء

غري منطبق

النساء

األطفال

•املعدة واإلسهال

•تشوهات خلقية
وادي غزة

•وفيات الرضع
•الرسطان

النساء

األطفال

•تشوهات خلقية
١-١النوع االجتماعي :رأي املشاركني بخصوص إمكانية اختالف التأثري حسب النوع االجتماعي
٢-٢املجموعات األكثر ترضراً :املجموعات األكثر ترضرا ً بفعل األثر املدروس
٣-٣النساء :وجد املشاركون أن النساء أكثر ترضرا ً باألثر املعني
٤-٤غري منطبق :لم يحدد املشاركون أي مجموعة
٥-٥ال :يرى املشاركون أنه ال يوجد اختالف قائم عىل أساس النوع االجتماعي من حيث األثر

 5.2.4النظام البيئي الربي

كما تالحظون يف الجدول اآلتي ،فإن املشاركني من كافة املناطق تقريبا ( )%96ذكروا حدوث دمار
ملساحات شاسعة من األرايض الزراعية بما فيها بيارات األشجار .وقد حدث هذا الدمار إما بفعل
القصف الجوي أو الجرافات أثناء االجتياح الربي بالدبابات واآلليات الثقيلة .وأفاد املشاركون يف
املجموعات البؤرية من الشوكة وعبسان الجديدة أن بعض الحيوانات الربية مثل األرانب الربية والثعالب
والذئاب والقطط الربية قد قلت أعدادها عما قبل الحرب .من جهة أخرى ،فإن املشاركني من العديد من
التجمعات ( )%32بما فيها الشوكة والفخاري واملصدر واملغراقة النرص وبيت حانون وجباليا وخزاعة
ورفح قد أفادوا بحدث تراجع يف أعداد الطيور الربية مثل الحمام الربي والبالبل والحجل والحسون
والكروان.
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مثل هذه الخسائر يف الحياة الربية التي تحدث عنها املشاركون يف املجموعات البؤرية يف التجمعات
املشار إليها أعاله تتوافق مع ما قاله لنا د .عبد ربه (مقابلة شخصية يف نيسان  .)2015حيث توقع
د.عبد ربه أن يؤدي الدمار الشاسع لألرايض الزراعية الذي حدث يف وقت الحرب إىل خسارة يف الحيوانات
والطيور الربية ألنها قضت عىل موطنها اآلمن .وتدعم األدبيات التي تتناول أثر الحروب عىل الحياة
الربية احتمالية خسارة الحيوانات والطيور الربية يف املناطق التي تتعرض أراضيها الزراعية للدمار
الشامل ( .)Edeko 2011; UNEP 1991a,b,cوتجدر املالحظة أن نحو  35ألف دونم من األرايض
الزراعية قد ترضرت خالل حرب  ،2014وبخاصة يف الحزام الرشقي من قطاع غزة .وهذا يعني أن
الخسائر يف مستويات الحياة الربية هناك قد حدثت بفعل الدمار املوسع لألرايض الزراعية.

يف الكثري من املناطق ( %56من التجمعات السكنية) باتت األعشاب أو النباتات الربية املحلية أقل
انتشارا مثل الخبيزة والزعرت والبقلة والبابونج الفلسطيني وهذا ما أشار إليه املشاركون يف املجموعات
البؤرية .تحظى هذه األعشاب والنباتات بقيمة ثقافية وغذائية وطبية كبرية لدى سكان قطاع غزة.
وتشمل هذه املناطق الفخاري والقرارة واملصدر واملغازي واملغراقة وبيت الهيا وجباليا وخانيونس
وخزاعة .كما تدمرت بعض األرايض العشبية يف مناطق مثل الفخاري وجباليا خالل الحرب .الرتبة التي
كانت تحمل بذور تلك النباتات ربما فقدت أو ترضرت ،ما أدى إىل تراجع انتشارها .وينبغي البحث يف
هذه الظاهرة بعمق أكرب.

من جهة أخرى ،فإن املشاركني (وبخاصة املزارعني) يف املجموعات البؤرية من املناطق الشمالية
والرشقية تحدثوا عن بعض األعشاب التي كانت محصورة يف منطقة جغرافية عىل الجانب األخر من
الحدود مع إرسائيل والتي بدأت فجأة تنمو عىل نطاق واسع يف مزارعهم .وكانت التجمعات املتأثرة هي
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الفخاري واملصدر وخزاعة وعبسان الجديدة ووادي السلقا ووادي غزة ( %42من التجمعات) .اشتكى
عدد كبري من املزارعني املشاركني يف املجموعات البؤرية من أن هذه األعشاب يصعب التخلص منها
إو إزالتها ما يضعف إنتاجهم .لقد نقلت هذه األعشاب بالجرافات والدبابات من املناطق التي كانت
معزولة سابقة إىل املزارع يف هذه التجمعات.

الحظ املشاركون يف املجموعات البؤرية يف الكثري من املواقع ( )%48أن تراكم كميات مهولة من ركام
الهدم يزيد من تواجد الحرشات والقوارض وكالب وقطط الشوارع .وتضاف هذه اآلفات لتلوث الهواء
الناجم عن وجود ركام الهدم وأعمال اإلزالة والتكسري .التجمعات التي تحدثت عن هذه األنواع من
اإلزعاج هي :الربيج والزوايدة والفخاري والقرارة واملصدر والنرص والنصريات وأم النرص وبني سهيال
وبيت الهيا وخانيونس ورشقي مدينة غزة وغرب غزة ووادي غزة.
جدول  :6آثار الحرب عىل النظم البيئية الربية
املوقع
الربيج

اآلثــــار
•تدمري أجزاء كبرية من بيارات الزيتون والحمضيات
•انتشار القوارض يف املناطق التي يكثر فيها ركام الهدم

الزهراء

•حدثت خسارة لكثري من أشجار الحمضيات والفواكه خالل الحرب بما فيها
أشجار معمرة

الزوايدة

•خسائر كبرية يف أشجار الحمضيات والفواكه خالل الحرب بما فيها أشجار معمرة
•زيادة يف كالب وقطط الشوارع والقوارض

الشوكة

•مساحات كبرية من األرايض الزراعية بما فيها األرايض املشجرة بأشجار الزيتون
والحمضيات وكروم العنب والفواكه تم تجريفها خالل الحرب
•قلت أعداد الكثري من الطيور مثل الحمام الربي والبالبل والحسون .كان الصيادون
يأتون لهذه املناطق لصيد تلك الطيور يف الشوكة
•قلت كمية األرانب الربية والثعالب أيضا

الفخاري

•دمرت مساحات كبرية من األرايض املشجرة والزراعية
•دمرت مناطق األعشاب القريبة من مسجد البشري ومنطقة أبو عمر والحي الشمايل
•فقدنا طائر الكروان الذي كان منترشا هنا وكذلك الحمام الربي
•انترشت القوارض والحرشات
•خرسنا عشبة الخبيزة التي كانت منترشة هنا
•ظهرت أعشاب غريبة كثرية تسبب خسائر للمزارعني
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املوقع
القرارة

اآلثــــار
•تعرضت مساحات شاسعة من األرايض الزراعية للتدمري والتجريف والحرق
خالل الحرب
•تراجع يف انتشار الخبيزة والبابونج الفلسطيني .يف بعض املناطق الحظ الناس
انتشار املرض عىل عشبة الخبيزة حيث ظهرت نقاط بيضاء عىل أوراقها
•زيادة يف انتشار الثعابني والقوارض والحرشات

املصدر

•تم تجريب بيارات حمضيات وزيتون بكاملها
•تراجع يف انتشار الطيور مثل الحمام الربي والحجل والحسون
•تراجع انتشار الخبيزة والبقلة
•زيادة يف انتشار األعشاب الضارة
•زيادة يف انتشار حيوانات الشوارع

املغازي

•تم تجريف الكثري من بيارات الحمضيات والزيتون
•تراجع يف انتشار النباتات الربية مثل الخبيزة والبابونج الفلسطيني والبقلة
والزعرت الربي

املغراقة

•تجريب مساحات كبرية من األرايض الزراعية بما فيها بيارات الزيتون والحمضيات
•تناقص يف انتشار الخبيزة والبقلة
•اختفاء طائر الحجل

النرص

•تجريف مناطق واسعة من األرايض الزراعية بما فيها أشجار الزيتون والحمضيات
•زيادة انتشار الحرشات
•تراجع انتشار الحجل والحسون والحمام الربي

النصريات

•نقص يف أعداد الطيور مثل الحمام الربي والطيور املهاجرة
•زيادة انتشار الحرشات
•انتشار حيوانات الشوارع

أم النرص

•تدمري مساحات زراعية واسعة
•انتشار القوارض وحيوانات الشوارع بأعداد متزايدة

بني سهيال

•تجريف بيارات شاسعة من الحمضيات والزيتون خالل الحرب .كما أحرقت
الكثري من تلك األشجار ونفقت جراء القصف
•زيادة انتشار الحرشات

بيت حانون

•تم تجريف كافة األرايض الزراعية تقريبا خالل الحرب
•اختفت الكثري من الطيور مثل الحجل والحسون وعصافري الحب

بيت الهيا

•دمرت مئات دونمات األرايض الزراعية بما فيها بيارات كانت تحتوي عىل أشجار
معمرة
•زيادة انتشار قطط وكالب الشوارع
•زيادة انتشار الحرشات
•قل انتشار الخبيزة عن ذي قبل
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اآلثــــار
•دمرت مساحات واسعة من األرايض الزراعية
•كثري من األرايض العشبية مثل أرايض أبو السعود وشمال جباليا دمرت
•تراجع يف انتشار الخبيزة والبقلة
•تراجع أو حتى اختفاء الطيور مثل الحمام الربي والحجل

خانيونس

•دمرت مساحات شاسعة من األرايض الزراعية بما فيها األشجار
•زيادة يف انتشار حيوانات الشوارع
•زيادة يف انتشار إزعاج الحرشات
•تراجع يف انتشار نباتات مثل الخبيزة والبابونج الفلسطيني

خزاعة

•دمرت الكثري من األرايض الزراعية بما فيها بيارات الزيتون ونباتات الصبار
•زيادة يف انتشار األعشاب املؤذية
•تراجع يف انتشار الزعرت والخبيزة والبقلة

دير البلح

•تدمري كميات كبرية من األِشجار

رفح

•تدمري مساحات كربة من األشجار بما فيها كروم العنب والزيتون والحمضيات
•زيادة يف انتشار الحرشات
•زيادة يف أعداد حيوانات وقطط الشوارع
•تراجع يف انتشار الحمام الربي
•زيادة يف انتشار الخبيزة والبقلة

عبسان الجديدة

•كانت عبسان تعرف بطيورها وحيواناتها الربية والصيد فيها
•معظم األرايض الزراعية دمرت بطريقة أو بأخرى
•اختفى غطاء األشجار والصبار بالكامل تقريبا
•اختفت طيور الحجل والحمام الربي واألرانب الربية
•حتى الذئاب والثعالب اختفت
•انترشت أعشاب عنيدة وضارة
•تراجع يف انتشار الكثري من النباتات مثل الخبيزة والبقلة

عبسان الكبرية

•تجريف مساحات كبرية من األرايض؛ فقد أحد املزارعني  118شجرة زيتون
•اختفت طيور الحجل واألرانب الربية
•تراجع انتشار عشبة الزعرت

رشقي مدينة غزة

•دمرت بيارات كثرية بأحجام مختلفة يف الشجاعة
•قل انتشار النباتات مثل الخبيزة والبابونج الفلسطيني والبقلة والزعرت
•زادة أعداد الحرشات وحيوانات الشوارع

غرب مدينة غزة

•زادت الحرشات وحيوانات الشوارع
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املوقع
وادي السلقا

اآلثــــار
•تعرضت مساحات زراعية واسعة للتجريف والقصف الجوي وفقدت بعض
األشجار التي تجاوز عمرها  20عاما
•خسارة يف النباتات الربية
•زيادة يف انتشار األعشاب الضارة
•تراجع يف انتشار الكثري من الطيور مثل الحجل والحمام الربي والكروان

وادي غزة

•تجريف الكثري من األشجار ومنها أشجار معمرة
•زيادة يف انتشار الحرشات وحيوانات الشوارع
•زيادة يف انتشار األعشاب الضارة
•تراجع انتشار الخبيزة وغريها من النباتات الربيدة

 6.2.4البيئة البحرية

املشاركون يف جلسات املجموعات البؤرية من كافة التجمعات املجاورة لساحل املتوسط مثل الزهراء
وغربي مدينة غزة وخانيونس ورفح والنصريات أكدوا أن املياه العادمة غري املعالجة من مجمل محطات
املعالجة يف غزة قد ألقيت يف البحر .وهذا ما أوردته التقارير التي أصدرتها مصلحة مياه بلديات
الساحل واملعلومات التي جمعناها من موظفي البلدية .وأخربنا املشاركون من تلك املناطق أن لون مياه
البحر ما زال غريبا ،يرتاوح بني األسود إىل البني .وحدثونا أيضا بانتشار الطحالب عىل أجزاء واسعة
من شاطئ غزة .يف مناطق مثل النصريات أخربنا املشاركون بأن بعض أنواع األسماك مثل الرسدين
والدنيس قد قلت كمياتها .وذكر بعض املشاركني أن شهر أيار من كل سنة كان موسم الرسدين ولكن
الرسدين أصبح نادرا هذا العام .وذكر بعض املشاركني أنه منذ الحرب عانى عدد أكرب من الناس من
حكة وأمراض الجلد بعد السباحة يف البحر مقارنة عن الحال قبل الحرب.

وقد أكد الصيادون عىل هذه اآلثار يف نقاشات املجموعات البؤرية حول أثر الحرب عىل مصادر رزقهم
كونهم يعتمدون عىل البيئة البحرية .وأفاد الصيادون أنهم تعرضوا ألمراض جلدية بسبب عملهم يف
املاء بعد الحرب وذلك بنسب أكثر مما كان عليه الحال قبل الحرب .وتتفق هذه النتائج مع توقعات
د .رصصور (لقاء شخيص ،نيسان  )2015ومع األدبيات الخاصة بتلوث مياه البحر والتي تركز عىل
احتمال تسبب تلوث مياه البحر بأمراض جلدية وغريها من األمراض مثل التهاب العني واألذن واإلسهال
والتهاب املعدة واألمعاء والتهاب الكبد ()Pruss 1998; Rosenberg 1980; WHO 1999,1998
أكد الصيادون أيضا انتشار الطحالب كما توقع الخرباء (لقاء شخيص مع رصصور وصليبي ،نيسان
 .)2015يؤدي التلوث العضوي غالبا إىل تكون الطحالب ( .)Daoji and Daler 2004باإلضافة لذلك
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يركزون عىل أن بعض أنواع األسماك مثل الرسدين والدنيس والبوري قد قلت كمياتها عن ذي قبل.
وأكدوا أن هناك زيادة يف كميات سمكة األرنب السامة .وحسب فاتريي ( )2013فإن سمكة األرنب هي
سمكة مدارية كانت موجودة يف املحيطني الهادي والهندي .سمكة األرنب سامة وتحتوي عىل السم يف
شوكها .وتميل إىل أكل الطحالب برشاهة ،وهذا ما يمكن أن يكون قد جذبها لشاطئ غزة (Fatherree
 .)2013وكما بينا سابقا فإن األدبيات تشري إىل احتمال تغري أنواع األسماك املتوفرة يف السواحل عند
تلوثها بملوثات عضوية بشكل مفرط (..)Bonsdoreff et al. 1997; Hernandez et al. 1998
مع ذلك ،يرى الصيادون أن النظام الحيوي البحري بالقرب من غزة قد استنزف لوقت طويل بسبب
تكرار الحروب عىل غزة ،والظروف االجتماعية االقتصادية األخرى املعقدة يف قطاع غزة والتي تجعل
من الصعب امكانية التمييز بني آثار تلك الحرب وآثار الحروب األخرى وآثار الظروف العامة التي
يعيشها القطاع.

جدول  :7آثار الحرب عىل البيئة البحرية حسب التجمع
اآلثـــــار

املوقع
الربيج

•غري منطبق

الزهراء

•بسبب طول فرتة انقطاع الكهرباء خالل الحرب ،ألقيت املياه العادمة بدون
معالجة يف مياه البحر
•لون مياه البحر تغري مكتسبا لونا بنيا :كما أصبحت رائحة البحر كرائحة
البيض الفاسد

الزوايدة

•بسبب طول انقطاع الكهرباء خالل الحرب ،ألقيت املياه العادمة دون
معالجة إىل البحر
•تغري لون البحر وتحول إىل السواد

الشوكة

•غري منطبق

الفخاري

•غري منطبق

القرارة

•غري منطبق

املصدر

•غري منطبق

املغازي

•غري منطبق

املغراقة

•غري منطبق

النرص

•غري منطبق

النصريات

•تراجع يف أعداد بعض أنوع السمك مثل الرسدين والدنيس
•زيادة انتشار الطحالب
•أصبح عدد أكرب من الناس يصاب بمرض بعد السباحة

أم النرص

•غري منطبق
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اآلثـــــار

املوقع
بني سهيال

•غري منطبق

بيت حانون

•غري منطبق

بيت الهيا

•بسبب طول انقطاع الكهرباء خالل الحرب ،ألقيت املياه العادمة دون
معالجة إىل البحر
•تغري لون مياه البحر وأصبح مائال للسواد
•الحظ بعض الناس أن القوارض والرصاصري تعيش أحيانا يف مياه البحر
نفسها حاليا

جباليا

•بسبب انقطاع الكهرباء لفرتات طويلة خالل الحرب ،ألقيت املياه العادمة إىل
البحر دون معالجة
•قل ظهور بعض أنواع األسماك
•أصبحت مياه البحر اآلن مصدرا للمرض بعد أن كانت مصدرا للشفاء

خانيونس

•غري منطبق

خزاعة

•غري منطبق

دير البلح

•بسبب انقطاع الكهرباء لفرتات طويلة وقت الحرب ،ألقيت املياه العادمة دون
معالجة للبحر

رفح

•بسبب انقطاع الكهرباء لفرتات طويلة خالل الحرب ،ألقيت املياه العادمة
دون معالجة يف البحر

عبسان الجديدة

•غري منطبق

عبسان الكبرية

•غري منطبق

رشقي مدينة غزة

•غري منطبق

غرب مدينة غزة

•قل ظهور الرسدين بعد الحرب
•أنواع أخرى من السمك مثل اللربق واللوكس األحمر قلت أعدادها
•أصبحت الطحالب منترشة يف كل مكان
•زادت نسبة إصابة الناس بأمراض جلدية بعد السباحة يف البحر

وادي السلقا

•غري منطبق

وادي غزة

•غري منطبق

الصيادون (مدينة غزة)

•يعاني الصيادون من زيادة اإلصابة بأمراض جلدية
•أصبحت الطحالب أكثر تعنتا من قبل
•قلت أعداد أنواع كثرية من السك مثل الرسدين والدنيس والبلطي
•اختفت الزواحف البحرية
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اآلثـــــار

الصيادون (املناطق
الوسطى)

•قلت أعداد أنواع عديدة من السمك منها الرسدين والدنيس واللوكس
•انترشت أسماك األرنب السامة
•بشكل عام قلت غلة السمك عن ذي قبل
•أصبحت الطحالب أكثر توغال من ذي قبل

الصيادون
الجنوبية)

(املنطقة

•يعاني الصيادون من زيادة اإلصابة باألمراض الجلدية
•أصبحت الطحالب أكثر توغال
•اختفت أنواع كثرية من السمك مثل الرسدين والدنيس واللوكس األحمر

 3.4التحقق من النتائج
 1.3.4تدمري وتلويث الرتبة

يتفق السيد نزار الوحيدي من وزارة الزراعة أن األرايض التي تعرضت للقصف الجوي قد تكبدت
خسائر مهولة يف الرتبة بسبب تفجر تلك الصواريخ التي أحدثت فجوات يف األرض وسببت انجرافا
للرتبة .ويضيف أن هذه الخسائر تعني خسارة كافة الخصائص الحيوية والطبيعية التي كانت تجعل
الرتبة مناسبة للزراعة .ويلزم سنوات عديدة الستعادة هذه االخصائص .وهذا يعني أن تلك اآلثار
ستظل عىل املدى البعيد حتى بعد إغالق الفجوات التي تكونت وتعبئتها برتبة جديدة ال تكون عادة
غنية بنفس القدر من املواد الفعالة واملغذيات (Al Whaidy, Nizar, personal communication.
)July 2015

كما بينا سابقا فإن الحرائق الكربى تسبب تغريات هائلة عىل السمات الطبيعية والكيميائية والحيوية
للرتبة .الحرائق الكربى تحد من النشاط الحيوي للرتبة املترضرة ،وتقلل من محتواها الكربوني
والغذائي  .كما أن تلك الحرائق تقلل من مسامات الرتبة املصابة ما يؤثر عىل قدرتها عىل املحافظة
عىل رطوبتها وكثافتها (.)Pantami et al 2010; Certini 2005; Boyers and ,Millers 1994
ضغط الرتبة بفعل مرور اآلليات الثقيلة عليه يحد من قدرة املاء والهواء عىل النفاذ إىل الرتبة املترضرة
ويقلل من نشاطها الحيوي ومحتواها العضوي ( .)Frey et al. 2009; Koch et el. 2008وبناء
عليه فإن الحرائق والضغط بفعل اآلليات الثقيلة يؤدي إىل خسارة الرتبة لخصوبتها كما بني لنا
املهندس الوحيدي (مقابلة شخصية ،نيسان  )2015وكما توقع خرباء آخرون (لقاءات شخصية مع
رصصور ونعيم ورايض وزعرب وعبد ربه ،نيسان  .)2015وقد الحظ املشاركون يف املجموعات البؤرية
تراجع خصوبة الرتبة يف معظم مواقع قطاع غزة..
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 2.3.4تلوث امليــاه

تواصل فريق البحث مع طاقم البلدية املسئول عن إدارة املياه يف  13موقعا .أفاد املشاركون يف
املجموعات البؤرية يف هذه التجمعات بأنه هناك تغريات عىل جودة املياه خالل السنة املاضية .وشملت
البلديات التي تم التواصل معها عىل الشوكة والفخاري والقرارة واملصدر بيت حانون وبيت الهيا
وجباليا دير البلح وخزاعة وعبسان الكبرية ومدينة غزة (رشق وغرب) ووادي غزة.

كافة البلديات التي تواصلنا معها حول التغريات يف جودة املياه التي تزودها للمواطنني لم توافق أن
هناك تغري بخالف خمس بلديات أيدت ذلك ذلك وهي خزاعة وبيت حانون وعبسان الكبرية ومدينة
غزة (رشق وغرب) .يف خزاعة نتجت التغريات عن التحول نحو مصادر مياه أخرى ،من رشكة مكروت
االرسائيلية إىل اآلبار املحلية .عادة ما تكون جودة املياه التي يتم الحصول عليها من مكروت أفضل
مقارنة مع اآلبار املحلية ،حيث إن املياه من اآلبار املحلية عادة ما تكون ذات ملوحة عالية كما بينا
سابقا يف معظم قطاع غزة .يف أربعة مواقع شملت بيت حانون ومدينة غزة (رشق وغرب) وعبسان
الكبرية ،فإن آبار البلدية املستخدمة لتوفري مياه ذات نوعية معقولة ،هذه االبار قد ترضرت ما دفع
البلدية إىل التحول نحو آبار جودة مياهها أقل للغيات املنزلية .بشكل عام ،فإن هذه النتائج تدفع
لالعتقاد بأن جودة املياه لم تتعرض بشكل كبري من الدمار بسبب الحرب .مع ذلك أجربت الحرب
بعض البلديات عىل التحول نحو آبار مياه ذات جودة أقل .

وينسجم هذا االستنتاج عادة مع توقعات الخرباء الذين ال يتوقعون آثارا عىل املدى التوسط ويعتقدون
بوجود آثار عىل املدى البعيد بسبب التلوث باملعادن الثقيلة .وكما ذكرنا سابقا ،فقد تدهورت جودة
املياه يف قطاع غزة كثريا .واما املياه الجوفية التي تعد املصدر الوحيد للماء يف قطاع غزة فهي عالية
امللوحة .ان درجة امللوحة طبيعية يف بعض املناطق مثل املحافظات الوسطى والقرى الجنوبية الرشقية
لخانيونس .إن سبب امللوحة الرئييس يف األجزاء الغربية من قطاع غزة هو ترسب مياه البحر نظرا
النخفاض منسوب املياه الجوفية إىل مستويات أدنى من مستوى سطح البحر بسبب االستنزاف الرسيع
لألحواض الجوفية كما بينا يف السابق .كما أن املياه الجوفية يف أماكن عدة ملوثة بالنيرتات بسبب
استخدام الحفر االمتصاصية يف بعض املواقع و/أو االستخدام املفرط لألسمدة يف الزراعة.
 3.3.4تلوث الهــواء

كما بينا سابقا فإن ركام الهدم (الذي تسببت به حرب  )2014والنشاطات املرتبطة به ما زالت
تسبب موجات من الغبار وتلوث الهواء بجسيمات صغرية .العينات التي تم فحصها للتحقق من وجود
الجسيمات يف املناطق املشتبه بوجودها فيها بما يف ذلك املناطق املجاورة لكسارات الركام ،ومرافق
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تخزين ركام الهدم ومواقع إزالة ركام الهدم ،كلها أظهرت مستويات تركيز عالية مقارنة مع العينة
املرجعية .يف جميع تلك املناطق ،كما سنبني الحقا ،كانت مستويات تركيز الجسيمات أكثر بكثري من
املستويات املسموح بها يف معايري منظمة الصحة العاملية والوكالة األمريكية لحماية البيئة واملفوضية
األوروبية ( .)WHO 2005, USEPA 2015a,b; EC 2015وتبني أيضا أن جودة الهواء يف تلك
املواقع ملوثة بالرصاص.

عىل سبيل املثال ،املناطق املجاورة لكسارات ركام الهدم تحتوي عىل جسيمات  PM-10بنسب ترتاوح
بني  1056إىل  1632ميكروغرام/مرت مكعب (خزاعة) ،وهذه النسبة تقارب عرشة أضعاف تركيز تلك
الجسيمات يف العينات املرجعية ( 132إىل  135ميكروغرام/مرت مكعب) .عندما نتحدث عن املناطق
املجاورة ملواقع إزالة ركام الهدم ،فإن مستويات تركيز تلك الجسيمات ترتاوح بني  1271إىل 1503
ميكروغرام/مرت مكعب ،وهذا أيضا عرشة أضعاف النسبة يف العينات املرجعية .ترتاوح نسبة تركيز
جسيمات  PM-10يف مواقع جمع ركام الهدم بني  1331إىل  2178ميكروغرام/مرت مكعب وهذا
يصل بني  10إىل  16ضعفا مقارنة بتلك النسب يف العينات املرجعية .نسبة تركيز جسيمات PM-
 10يف املناطق التي تحدثنا عنها سالفا تتخطى بكثري (تقريبا عرشة أضعاف) النسب املسموح بها يف
الواليات املتحدة واملحددة عند  150ميكروغرام/مرت مكعب ( .)USEPA 2015aوتصل إىل ثالثني
ضعفا مقارنة مع مستويات الرتكيز املسموح بها يف منظمة الصحة العاملية واملفوضية األوروبية والتي
حددت عند  50ميكروغرام/مرت مكعب ( .)EC 2015يمكن أن تسبب تلك الجسيمات مشاكل يف
التنفس والجهاز التنفيس وتسبب تلفا يف أنسجة الرئة ما يؤدي إىل اإلصابة بالرسطان والوفاة املبكرة
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خاصة بني كبار السن واألطفال واألشخاص الذين يعانون أمراض تنفسية مزمنة (;WHO 2003
.)Landrigan et al. 2004; USEPA 2015d

بالنسبة للجسيمات بقطر  PM-2.5فإن تركيزها يف ثالث مناطق محيطة بكسارات ركام الهدم تراوح
بني  154إىل  250ميكروغرام/مرت مكعب وهو يصل ما بني  6إىل  10أضعاف الرتكيز يف العينة
املرجعية ( 23ميكروغرام/مرت مكعب) .يف حني أن مستويات الرتكيز يف املواقع الثالثة املحيطة بمواقع
إزالة الركام تراوحت بني  222إىل  298ميكروغرام/مرت مكعب أي ما يعادل  12 – 10ضعفا مقارنة
مع الرتكيز يف العينات املرجعية .وكان الرتكيز يف موقعني لجمع ركام الهدم قد بلغ  232إىل 378
ميكروغرام/مرت مكعب ،أي  16 – 10ضعفا مستويات الرتكيز يف العينات املرجعية .مستوى الرتكيز
املسموح به لجسيمات  PM-2.5يف الهواء املحيط هي  25ميكروغرام/مرت مكعب يف أوروبا و35
ميكروغرام/مرت مكعب يف الواليات املتحدة ،ما يعني أنه يف كافة املناطق التي تحدث فيها نشاطات
متعلقة بركام الهدم ،نجد أن تركيز الجسيمات  Pm-2.5أعىل كثريا من املستويات التي تسمح بها
الوكالة األمريكية لحماية البيئة ( )2015واملفوضية األوروبية ( .)2015الجزيئات الصغرية التي يصل
قطرها إىل أقل من  10ميكرومرت يمكن أن يكون لها آثار أخطر من تلك التي تحدثها الجزيئات التي
يكون قطرها  10وما فوق  PM-10كما بينا سابقا ،نظرا ألن هذه الجزيئات األصغر يمكن أن تدخل
إىل عمق الرئتني وحتى إىل مجرى الدم مسببة تلفا بالرئتني والقلب .يعترب تلوث الهواء بالجسيمات
مصدر خطر عىل الصحة ،كما بينا سابقا يمكن أن تسبب أمراضا يف الجهاز التنفيس ويسبب الرسطان
وأمراض القلب واألوعية الدموية ويؤدي إىل الوفاة املبكرة (;WHO 2003; Landrigan et al. 2004
.)USEPA 2015c

يف املواقع املجاورة لكسارات الركام ،بلغت معدالت تركيز الرصاص من أقل من  0.1إىل 1.8
ميكروغرام/مرت مكعب ،بينما كانت تلك املعدالت يف املناطق املحيطة بمواقع إزالة ركام الهدم  0.2إىل
 2.7ميكروغرام/مرت مكعب؛ ووصلت نسبة الرتكيز يف مواقع جمع ركام الهدم بني  4إىل  8ميكروغرام/
مرت مكعب .وكانت نسبة تركيز الرصاص يف العينات املرجعية  0.01ميكروغرام /مرت مكعب أو أقل.
نسب الرتكيز املسموح بها لدى املفوضية األوروبية ووكالة حماية البيئة األمريكية هي  0.5و0.15
ميكروغرام /مرت مكعب عىل التوايل .وهذا يعني أنه يف كثري من املناطق التي تدور فيها نشاطات متعلقة
بركام الهدم ،بلغت معدالت تركيز الرصاص مستويات تفوق بكثري تلك املستويات املسموح بها ،حيث
وصلت يف بعض األحوال إىل  36إىل  50ضعفا .يمكن أن يسبب الرصاص آثار سلبية لعدة أجهزة يف
جسم اإلنسان بما فيها النظام العصبي والكليتني ونظام املعاني وأنظمة التناسل والتطوير والجهاز
الدوري (.)USEPA 2015d
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 4.3.4أنظمة البيئة الربية

خالل الزيارة ملوقع الشوكة ،أخربنا األشخاص الذين قابلناهم أثناء الزيارة (ومعظمهم من املزارعني)
أنهم قد الحظوا تراجعا يف أعداد الطيور الربية بعد حرب  .2014وأشاروا إىل أن نسبة الحيوانات الربية
قد تراجعت خـالل السنة املاضية نتيجة للتوغل العمراني وتكرار االعتداءات واالجتياحات العسكرية
اإلرسائيلية التي استهدفت املناطق الرشقيـة من الشوكة .وأكد املستطلعون أيضـا عىل انتشار أنـواع
غري معروفة نسبيا من األعشاب الربية حيث أفاد املزارعون أن هـذه األعشــاب قاسية ويصعب
التخلص منها.

أما األِشخاص الذين قابلناهم يف عبسان الكبرية وخزاعة ،فيتفقون مع أهايل الشوكة بشأن اختفاء
الكثري من الحيوانات الربية أو تراجع أعدادها بشكل كبري بسبب التوسع العمراني وتكرار االعتداءات
اإلرسائيلية عىل قطاع غزة .مع ذلك ،الحظ بعض من قابلناهم (املزارعات) تراجعا يف ظهور بعض أنواع
الطيور الربية الحقا للحرب األخرية ( .)2014واتفق أهايل عبسان الكبرية والشوكة بخصوص انتشار
أعشاب عنيدة غري معروفة نسبيا يف مناطقهم بعد الحرب األخرية ( .)2014ولوحظ أيضا انتشار
حيوانات الشوارع والقوارض والحرشات بكميات كبرية يف مناطق ركام الهدم يف كافة أنحاء قطاع غزة
نتيجة للدمار الشاسع الذي تسببت به حرب .2014

 5.3.4البيئة البحرية

السيد عايش ،رئيس اتحاد الصيادين يؤكد عىل كافة التغريات التي أشار إليها الصيادون املشاركون
يف مناقشات املجموعات البؤرية .ويؤكد عىل توغل األعشاب يف مياه البحر بالقرب من الشاطئ بعد
الحرب .وأضاف أن بعض أنواع األعشاب مؤذية بشكل خاص الحتوائهـا عىل األشواك التي تؤذي
الصيادين والسباحني عىل حد سواء .وأكد أيضا أن محصول الصيد قد تراجـع هذا العـام ،وخاصـة
بالنسبة لبعض أنواع السـمك مثل الرسدين والدنيس والبوري .وأفاد بأن بعض أنواع السمك قد ظهرت
يف البحر للمرة األوىل هذا العـام ،وبعض منها سام كما ذكر لنا الصيادون املشاركون يف جلسات
املجموعات البؤرية.

مع ذلك فإن السيد عايش أشار إىل أنه ال يستطيع أن يجزم إذا كانت تلك اآلثار قد حدثت بسبب الحرب
األخرية عىل غزة أو بسبب الحروب السابقة .وأضاف أن التغريات يف املناخ والطقس قد تكون أدت إىل
تغري يف أنواع األسماك يف البحر املتوسط .بعض هذه األنواع الجديدة التي ظهرت يف غزة منشأها الخليج
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العربي ووصلت إىل عزة عرب قناة السويس .مع ذلك ،هو يعتقد أن التلوث العضوي ،الذي أرض بمياه
البحر خالل الحرب ،قد يكون غري من أنواع األسماك يف املنطقة القريبة من غزة ،حيث دفع باألسماك
خارج نطاق الستة أميال بحرية التي يسمح بالصيد فيها.

كما بينا سابقا ،فإن الدراسات الدولية حول آثار التلوث العضوي تؤكد أن التلوث العضوي يمكن
أن يؤدي إىل تغري يف أنواع األسماك .وتشمل هذه التغريات عىل تراجع بعض األنواع وزيادة يف أنواع
أخرى ( .)Bonsdoreff et al. (1997) and Hernandez et al. 1998مع ذلك هناك حاجة ألبحاث
متخصصة أكثر لتقييم حجم تلك التغريات وتكوين فهم أفضل ألسبابها آخذين بعني االعتبار العوامل
املنهكة األخرى مثل التغري املناخي.
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5.5الخالصــة والتوصيات
 1.5الخالصــــة
لم تتغري جودة املياه بشكل كبري خالل سنة بعد الحرب .يف  12موقع ( )%48من املواقع ال  25يف غزة
التي قمنا بدراستها ،أفاد املشاركون يف مناقشات املجموعات البؤرية بوجود تغريات يف جودة املياه التي
يتم تزويدها ملجتمعاتهم .يف نحو نصف هذه التجمعات تقريبا ( ،)5نتج هذا بفعل تغيري مصدر املياه
من اآلبار املترضرة خالل الحرب إىل آبار أخرى .يف التجمعات السبعة السابقة ،لم تتوافق السلطات
املحلية مع وجود أي تغيري يف جودة املياه بعد الحرب.

بحسب الخرباء ،ما زال هناك توقع بحدوث تغريات نتيجة لترسب امللوثات التي تكونت بفعل الحرب.
ويرى الكثري من الخرباء أن املياه الجوفية يف بعض مناطق قطاع غزة سوف تتلوث باملعادن الثقيلة
بسبب الحرب (والحروب السابقة) .ويرى الخرباء واملشاركون من  %28من تجمعات قطاع غزة أن
النساء أكثر عرضة للتغريات التي سببتها الحرب يف جودة املياه .بينما يرى الخرباء أيضا أن األطفال
وكبار السن أكثر عرضة للتغريات التي أحدثتها الحرب عىل جودة املياه ،بينما لم يؤيدهم املشاركون
يف املجموعات البؤرية.

بعد سنة عىل وقف إطالق النار وانتهاء للحرب ،ما زالت الحـرب تؤثر عىل جودة الهـواء يف أرجاء
قـطاع غزة .يف املناطق التي بقي فيها ركام الهدم ،وبدأت فيها نشاطات إزالة الركام أو بدا تحطيم
الركام ،باتت جودة الهواء شديدة التلوث بجزيئات صغرية ذات أحجام مختلفة .يف مناطق كثرية،
تراجعت جودة الهـواء وبدأت تشمل عىل عنرص الرصاص .وكان تلوث الهواء هذا من بني ما توقعه
الخرباء وشهد به النـاس املشاركون يف املجموعات البؤرية من  %96موقعا ،وأكدت عليه الفحوص
الكيميائية لعينات الهـواء من بعض املناطق .يؤثر تلوث الهـواء عىل النساء أكثر من الرجال .تميض
النساء وقتا أطول يف منازلهن مقارنة مع املجموعات األخرى ما يجعلهن أكثر عرضة للمخاطر الصحيـة
التي يسببها تلوث الهواء .كما يؤثر تلوث الهـواء عىل األطفال وكبار السن أكثـر من املجموعات األخرى
يف املجتمع.
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تكبدت الرتبة يف األرايض املترضرة بفعل القصف الجوي واالجتياحات الربية آثار خطرية .يف كال
الحالتني ،فقدت الرتبة جزءا من خصوبتها ،كما أخربنا بعض األِشخاص ،وبخاصة املزارعني من %88
من املواقع يف قطاع غزة ،ممن شاركوا يف املجموعات البؤرية ،وظهر هذا ضمن توقعات الخرباء .وتدعم
األدبيات إمكانية أن يكون للحرب مثل هذا األثر عىل الرتبة .املزارعون الذين يعتمدون حرصيا عىل
الزراعة لكسب عيشهم هم الضحايا األكثر ترضرا بهذه اآلثار .وهم من سيعاني من تدني مستويات
اإلنتاجية يف وقت ارتفاع معدالت الفقر والبطالة.

والحظ املشاركون يف املجموعات البؤرية زيادة يف معدل اإلصابة بالعديد من األمراض .منها عىل سبيل
املثال ارتفاع معدالت اإلصابة بالرسطان يف  %72من التجمعات ال 25التي قمنا بدراستها .ويف %68
من التجمعات كان هناك زيادة ملحوظة يف معدالت اإلصابة باألمراض الجلدية ،بينما شهدت %48
من املجتمعات زيادة يف معدالت وفيات األطفال الرضع .والحظ املشاركون  %44من التجمعات زيادة
يف معدالت اإلصابة بأمراض الجهاز التنفيس .وتدعم األدبيات زيادة اإلصابة باألمراض بفعل تلوث
الهواء ومياه البحر والرتبة واستخدام األسلحة غري القانونية يف الحرب .مع ذلك ،لكي نتمكن من ربط
هذه التغريات مع الحرب ،هناك حاجة للمزيد من البحث .كذلك ،ذكر سكان عدد كبري من املواقع أن
اإلصابات التي تسببت بها بعض القطع الحادة من ركام البناء تستغرق وقتا أطول للشفاء .وكانت
املجموعات األكثر ترضرا بفعل انتشار األمراض تشمل النساء واألطفال وكبار السن.

والحظ املشاركون يف املجموعات البؤرية من املناطق التي تعرضت لتدمري هائل ألراضيها الزراعية (%32
من املواقع) تراجعا يف أعداد الطيور والحيوانات الربية .كذلك ،الحظ الناس واملزارعون املشاركون يف
جلسات املجموعات البؤرية من ست مناطق تعرضت لالجتياح الربي خالل الحرب انتشار أعشاب
يصعب التخلص منها .وهذه األعشاب قاسية ويصعب إزالتها أو التخلص منها ما يسبب خسائر فادحة
للمزارعني .الزيادة الكربى يف الحرشات والقوارض وإزعاج حيوانات الشوارع بسبب انتشار أكوام من
ركام الهدم يف كافة أنحاء القطاع هو أيضا أمر تسهل مالحظته .املجموعات األكثر ترضرا يف قطاع غزة
بفعل انتشار األعشاب هم املزارعون.

أما الصيادون املشاركون يف ثالث مجموعات بؤرية فقد أشاروا لتغريات كبرية عىل البيئة البحرية .وتشمل
عىل انخفاض بعض أنواع األسماك وظهور أنواع أخرى أو زيادة يف بعضها .والحظ املشاركون انتشار
الطحالب يف كل مكان عىل الشاطئ مع تغري يف لون مياه البحر .ويف حني قد تكون الحرب مسئولة عن
زيادة وانتشار الطحالب والتغري يف لون مياه البحر يف بعض املناطق ،يصعب اإلشارة للتغري يف تركيبة
األسماك  .كذلك يصعب التكهن فيما إذا كانت هذه التغريات سوف تستمر لفرتة طويلة أو أنها مؤقتة.
بالطبع إذا كانت هذه التغريات دائمة فإن أكرب ضحاياها سيكونون الصيادين أنفسهم.
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 2.5التوصيات
 1.2.5األبحــاث

١-١هناك رضورة للرصد املستمر لجودة املياه يف كافة أنحاء القطاع للكشف عن التلوث
باملعادن الثقيلة خالل السنوات القادمة.
٢-٢البد من إجراء تقييم عىل مستوى تدهور الرتبة يف كافة األرايض املترضرة من الحرب
األخرية لعمل تقدير دقيق للخسائر التي سببتها الحرب من حيث تدمري الرتبة
والخسائر .يجب مقارنة السمات الطبيعية والكيميائية للرتبة يف تلك األرايض مع الرتبة
الصحية املشابهة يف النوع أو القريبة جغرافيا قدر اإلمكان.
٣-٣البحث عن وسائل للمساعدة يف استصالح األرايض املترضرة بأرسع وقت ممكن هو
أيضا أمر رضوري ،خاصة يف غياب األمن الغذائي الذي يعاني منه سكان القطاع
أصال.
٤-٤تقييم ورصد التغريات يف معدالت تركيز الجسيمات الصغرية يف كافة مناطق قطاع
غزة للتمكن من عمل قياس كمي آلثار الحرب عىل تلوث الهواء .باإلضافة لذلك ،دراسة
أثر تلوث الهواء عىل صحة الناس يف قطاع غزة.
٥-٥ينبغي أيضا البحث يف التغريات عىل معدل اإلصابة باألمراض مثل الرسطان واألمراض
الجلدية التنفسية وغريها عىل مدار الوقت بغرض اكتشاف التوجهات وفحص
العالقات التبادلية املمكنة بني الحروب التي مرت عىل غزة وتلك التغريات باستخدام
املنهجيات اإلحصائية.
٦-٦هناك رضورة لدراسة مسهبة أكثر للتغريات يف النباتات والحيوانات الربية وأعداد
الطيور الربية يف بعض مناطق قطاع غزة بما فيها عبسان الجديدة والشوكة وقياسها
عىل مدار الوقت .قد تكشف هذه التغريات عن آثار الحرب والتوسع العمراني وغريها
من األسباب املنهكة للتنوع الحيوي يف قطاع غزة .بشكل عام ،يجب تقييم وتحديث
املعلومات املتعلقة بوضع التنوع الحيوي يف قطاع غزة.
٧-٧ينبغي دراسة وفحص أساليب إعادة إحياء التنوع الحيوي يف قطاع غزة.
٨-٨البد من التحري بشكل كامل يف التغريات التي حدثت عىل تركيبة األسماك يف مياه
بحر غزة لفهم األسباب وأفاق هذه التغريات .آثار هذا التغري عىل اقتصاد صيد السمك
والصيادين أيضا بحاجة للدراسة والتقييم.
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 2.2.5التدخالت

١-١إيجاد حلول للدمار الذي حل بالرتبة ملساعدة املزارعني عىل استعادة خصوبة أراضيهم
واملحافظة عليها قدر اإلمكان .ينبغي أن تقوم وزارة الزارعة مع املنظمات غري
الحكومية املحلية بمساعدة املزارعني عىل إزالة األعشاب الغريبة التي ترض بأراضيهم
وتحد من إنتاجيتها.
٢-٢زيادة الدعم املقدم للمزارعني ،أكرب ضحايا الحرب األخرية بسبب ترضر الرتبة وانتشار
األعشاب الضارة .تؤثر هذه اآلثار البيئية عىل الرفاه االقتصادي للمزارعني يف غزة
وعائالتهم.
٣-٣املانحون والسلطات املحلية واملنظمات غري الحكومية بحاجة لوضع اسرتاتيجيات
للنظام الصحي ملواجهة األمراض العديدة التي ظهرت بسبب االثار البيئية من خالل
التشخيص املبكر والعالج الكفؤ.
٤-٤يجب زيادة الدعم املقدم للصيادين ملساعدتهم عىل الصمود يف وجه تراجع غلة الصيد
وتغري أنواع األسماك التي يقدمها البحر .ينبغي رفع الحصار بحيث يتمكنون من
صيد ما يكفي من السمك للمحافظة عىل سبيل رزقهم ورفع مستوى األمن الغذائي
يف قطاع غزة.
٥-٥ينبغي عىل السلطة املحلية واملجتمع الدويل أن يبذلوا جهدا أكرب إلنعاش وحماية
التنوع الحيوي يف قطاع غزة يف مواجهة اإلنهاك العنيف املتواصل الذي يتسبب به
االحتالل اإلرسائييل.
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