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في تخفيف اآلثار بلدية غزة دور 

الصحية والبيئية على سكان المدينة 

 الناتجة عن الظالمة على غزة الحرب 



   مقدمة 
 أعنف من غزة قطاع عمى األخيرة اإلسرائيمية الحرب تعتبر

 السمطة قيام منذ الفمسطينية األراضي شيدتيا التي الحروب
 غزة قطاع سكان شيده وما  ، ىذا يومنا حتى الفمسطينية الوطنية

 رأس عمى ُىدمت وبيوت دماء ، أشالء دمار، ، شيداء من
 خمفتيا مشاىد فييا، بمن حرقت ومزارع دمرت مساجد قاطنييا،
 آثارىا تزال ال حرب في القطاع أرض عمى الصييونية الحرب
 الذاكرة في مكانيا تبرح لم القطاع سكان وعيون عقول في حاضرة

 شاىًدا العالم كان التي المعاناة تمك األليمة باألحداث المزدحمة
 وآالف شييد، 2500 من أكثر حصدت التي مجازرىا عمى

 وشيوخ ونساء أطفال من الجرحى



عمددى جميددم المسددتويات،   كارثيددوولقددد نددت  عددن ىددذه الحددرب آثدداًرا  
الصدددددحية، االقتصدددددادية ، االجتماعيدددددة والبيئيدددددة منيدددددا عمدددددى وجدددددو 

( التربدة ، المداء ، اليدواء ) الخصوص، والبيئة بمكوناتيا الطبيعيدة 
 وىددي مددن المتضددررين مددن الحددرب ومددا تخمفددو مددن دمددار مباشددر 

غيددددر مباشددددر عمددددى اإلنسددددان والحيددددوان والنبددددات والمددددوارد الطبيعيددددة 
بصدفة عامددة ومدن ىنددا نجدد أن الخطددر ال يقتصدر عمددى فتدرة زمنيددة 
معينددددة بددددل يمتددددد ليشددددمل ويصدددديب األجيددددال البشددددرية القادمددددة مددددن 

 . الناحية الصحية



أعادت بمدية غزة تفعيل لجنة الطدوارئ الخاصدة برئاسدة السديد رئديس 
بمدية غزة الميندس نزار حجازي، وعقدت أولدى اجتماعاتيدا أول أيدام 
الحدرب حيدث تددم توزيدم الميددام الخاصدة بجميدم األعضدداء فدي المجنددة 
واالتفدداأ أن تبقددى لجنددة الطددوارئ منعقدددة طيمددة أيددام الحددرب مددن أجددل 
الحفدداظ عمددى اسددتمرار تقددديم الخدددمات األساسددية لممددواطنين المتعمقددة 
بالميددداه والصدددرف الصدددحي، النظافدددة ، إضدددافة إلدددى عمميدددات اإلنقددداذ 
زالة الركام وفتح الشدوارع وأعمدال اإلغاثدة، وتدم اإلعدالن لممدواطنين  وا 

 .عن أرقام لجنة الطوارئ لمتواصل المباشر معيا 

 لجنة الطوارئ الخاصة ببلدية غزة   



 كيف تعاملت البلدية مع الحدث 

قددداد رئددديس البمديدددة فريدددأ لجندددة الطدددوارئ وواصدددل الميدددل مدددم النيدددار  •
 .لتخفيف اآلثار السمبية التي ترتبت عمى الحرب الظالمة عمى غزة  

تدددم التواصدددل مدددم المؤسسدددات الداعمدددة وعقددددت جمسدددات طارئدددة مدددم  •
 .العديد منيا ومن المؤسسات التي قدمت المساعدة فوراً 

دولة قطر الشقيقة ممثمة بالمجندة القطريدة إلعدادة أعمدار غدزة  ،  1.
قطددر الخيريددة واليددالل األحمددر القطددري والتددي قدددمت العديددد مددن 

 المساعدات والدعم المالي الطارئ  
تجمدددددم المؤسسدددددات الدوليدددددة وعمدددددى رأسددددديا مؤسسدددددة أوكسدددددفام ،  2.

 معاً  و، وكالة الغوث  أوتشاالصميب األحمر  ، 



 قطاع المياه   -:أواًل 
 

مراكدددز اإليدددواء بقددددر اإلمكدددان  وتدددم المحافظدددة عمدددى انتظدددام وصدددول الميددداه لمندددازل المدددواطنين 
 :حيث تم طيمة مدة العدوان حتى اآلن

تشدددغيل آبدددار الميددداه الخاصدددة بالبمديدددة والتدددي ال يمكدددن الوصدددول ليدددا بواسدددطة مدددوظفي البمديدددة •
 .نتيجة الحرب بواسطة التحكم عن بعد عن طريأ أجيزة االتصال 

تزويددىا بالسدوالر  والمحافظة عمى تشغيل آبار المياه في المدينة التدي لدم تتعدرض لمتددمير، •
الالزم السدتمرار عمميدا بعدد تفداقم أزمدة الكيربداء نتيجدة قصدف مولددات محطدة توليدد الكيربداء 

 .وكذلك خزانات الوقود المغذية لممحطة 
صددديانة  عمميدددة  ( 462)إجدددراء عمميدددات الصددديانة الالزمدددة أول بددداول، حيدددث تدددم إجدددراء نحدددو •

 .اآلبار التي لم يتم تدميرىا  آلبار المدينة ، ومولدات الكيرباء الخاصة بتشغيل
الميددداه التدددي يدددتم تضدددررىا بفعدددل القصدددف اإلسدددرائيمي حيدددث تدددم  ومحدددابسإصدددالح خطدددوط •

خددددط تضددددررت بفعددددل القصددددف اإلسددددرائيمي وتغددددذي مئددددات اآلالف مددددن ( 358)إصددددالح عدددددد 
 .المواطنين

 أهم أعمال البلدية خالل فترة الحرب على النحو التالي   



إيجاد بدائل لتزويد المواطنين بالمياه التي قصفت اآلبار التي تغذييا ببدائل أخرى  •
 .من آبار مجاورة في المناطأ القريبة 

متابعدددة شدددكاوي المدددواطنين قددددر اإلمكدددان مدددن خدددالل اإلعدددالن عدددن رقدددم لمطدددوارئ  •
 .الخاص بدائرة المياه وكذلك منطقة استقبال الشكاوى الخاصة بالمياه 

 
بشكل  لبيكر مكو تكوفير اللميكات   وتعاني إدارة المياه والصرف الصحي في البلدية

 :الالزمة للمياه للمواطنيو في مناطقيم نتيجة عدد مو األسباب أىميا
 
 .تدمير قوات االحتالل لتسعة آبار مياه تعتمد عمييا مناطأ واسعة من المدينة •
 .محابس المياه ووخطوط   تدمير كبير في شبكات المياه •
 الذي يعتبر من أكبر وأقدم الخزانات في قطاع غزة  المنطارتدمير خزان  •

 .ألف مواطن إلى داخل المدينة مما شحًا في وصول المياه 250نزوح أكثر من  •
االنقطاع شبو الدائم لمتيار الكيربائي عن آبار المياه نتيجة قصف قوات االحتالل  •

بالتدالي اعتمداد اآلبدار عمدى المولددات التدي تعمدل عمدى السدوالر،  ولمحطدة الكيربداء 
 .ساعة متواصمة 24بحيث ال يستطيم المولد العمل 



 صور لبعض آبار المياه المدمرة لليًا 



   بالشجاعية المنطاروبئر المياه المدمرة لليًا على تلو  المنطارخزاو 



   الصحي الصرف قطاع -: ثانياً 
 
 بالسوالر تزويدىا خالل من الصحي، الصرف مضخات تشغيل عمى الحفاظ •

 .باول أول الالزمة الصيانة عمميات إجراء و الالزم،
 ، ومعالجتيا المدينة مناطأ في الصحي الصرف طفح إشارات متابعة •

 في الصحي الصرف وشبكات مناىل وتنظيف تسميك عمميات إلى باإلضافة
 . المدينة

 االحتالل قصف بفعل تضررت التي الصحي الصرف خطوط إصالح إعادة •
 .المدينة مناطأ من عدد في

 الصرف محطات في ومولدات لممضخات صيانة عممية 100 نحو إجراء تم •
   الصحي

 
 

 



 صور للدمار بمحطات الصرف الصحي 



 وجمع النفايات الصلبة  قطاع النظافة -:ثالثًا 
 

يعمل قسدم جمدم وترحيدل النفايدات عمدى جمدم وترحيدل ومعالجدة النفايدات خدالل 
صددباحًا حتددى السدداعة   6:30أيددام العدددوان بددورديتين، يبدددأ عمميددا منددذ السدداعة 

ألدددف طدددن مدددن  21مسددداًء حيدددث تدددم ترحيدددل مندددذ بدايدددة العددددوان حدددوالي  4:30
النفايات الصمبة إلى مكدب النفايدات الخداص بالبمديدة  بمنطقدة جحدر الدديك فدي 
بدايددة الحددرب، وبعددد تعددذر الوصددول إلددى المكددب الرئيسددي شددرأ المدينددة بسددبب 
اسددتيداف االحدددتالل آلليدددات النظافددة  وموظفييدددا عندددد اقتددرابيم مدددن المكدددب فدددتم 
تددددمير عددددد مدددن الشددداحنات تددددمير كمدددي فحرصدددت بمديدددة غدددزة عمدددى أال تتدددرك 
النفايددات فددي شددوارع وأزقددة المدينددة تجنبددًا لحدددوث كددوارث بيئيددة وصددحية وخوفددًا 
عمددددى حيدددداه المددددواطنين مددددن انتشددددار األمددددراض  والحشددددرات وكددددذلك القددددوارض 

 .والكالب والقطط الضالة في كل مكان 



فقامت البمدية  بجمم النفايات من جميدم منداطأ المديندة عددا المنداطأ الشدرقية 
مددددن حددددي الشددددجاعية والزيتددددون عددددن طريددددأ العمددددال وعربددددات الكددددارو وكددددذلك 
الشدددداحنات تحددددت القصددددف والدددددمار وتددددم تفريددددي النفايددددات فددددي محطددددة الترحيددددل 

 .المؤقتة بمنطقة اليرموك
 
ونتيجدة لتددراكم النفايددات فدي المنطقددة ناشدددت البمديدة المؤسسددات الدوليددة ب يجدداد  

ممددددر آمددددن لممكددددب الرئيسددددي لمنددددم حدددددوث مكددددارة صددددحية فددددي المنطقددددة، دون 
الددذي يحدداول دائمددًا محاربتنددا عددن طريددأ تمويددث  اسددتجابة مددن قددوات االحددتالل

 . البيئة في القطاع لنشر األوبئة واألمراض بين السكان 



 صور لبعض آليات جمع وترحي  النفايات الصلبة المدمرة لليًا 



   الوقائية الصحة فريق -: رابعاً 
 
 المدينة في المياه آبار تزويد عمى الوقائية الصحة فريأ عمل •

 المياه شبكات لتطيير الكمور مادة من لتر (15000) بحوالي
 القصف نتيجة يحدث قد تموث أي وجود من خوفاً  وتعقيميا
 . الصحي الصرف بمياه البمدية مياه واختالط

 
 محالت عمى دورية تفتيش بحمالت األغذية مراقبة قسم قيام •

  المدينة في التخزين
 
 

 



 عمليات اإلنقاذ والطوارئ -:خامسًا 
 
مددددن الشددددوارع التددددي أغمقيددددا قصددددف االحددددتالل ( 155)أكثددددر مددددن   تددددم فددددتح •

 .اإلسرائيمي
تنفيذ عدد كبير من اإلشدارات المتعمقدة بعمميدات اإلنقداذ فدي أكثدر مدن مكدان  •

جالء سكان حي الشجاعية والزيتون بعد استيدافيم  .وا 
عممية إطفاء لمبيوت والمخدازن التدي تعرضدت ( 32)المشاركة في أكثر من  •

 .لقصف االحتالل اإلسرائيمي
التعددداون مدددم شدددركة الكيربددداء فدددي إعدددادة توصددديل كوابدددل الكيربددداء التدددي يدددتم  •

كيربداء إلدى   قطعيا بفعدل القصدف اإلسدرائيمي ، باإلضدافة إلدى تمديدد خطدوط
 .آبار ومحطات الصرف الصحي في المدينة بالتعاون مم دائرة الصيانة

كدوب مدن الميداه خدالل فتدرة الحدرب، ( 9000)تزويد مراكدز اإليدواء بحدوالي  •
 .والقيام بخدمة جمم النفايات الصمبة وتعقيم شبكات المياه



دور بلدية غزة في تخفيف اآلثار الصحية والبيئة الناتجة عو الحرب بعكد 
 انتيائيا على النحو التالي 

بدددأت عمددى الفددور البمديددة بحصددر األضددرار الخاصددة بالبنيددة التحتيددة ومنشدد ت  •
 42128000وقددت ا ضرادد ض     ددو البمديددة الناتجددة عددن الحددرب عمددى غددزة 

 . توال  
البددددء بتنفيدددذ الصددديانة الشددداممة لخطدددوط الميددداه والصدددرف الصدددحي بالمنددداطأ  •

 .الشرقية 
مددن عدددم  لمتاكدددأخددذ عينددات مددن شددبكات الميدداه وعمددل الفحددص الخدداص ليددا  •

 وجود تموث 

 . توصيل المياه الى جميم السكان بالمنطقة  •
جمم النفايات الصمبة المكدسة في الشوارع واألزقدة فدي المنداطأ الشدرقية مدن  •

 .مدينة غزة 
إعددادة ترحيددل أالف األطنددان مددن النفايددات الصددمبة المكدسددة بمحطددة الترحيددل  •

 .بمنطقة اليرموك 



 صيانة جميم خطوط إمداد المياه عمى الفور •
 صيانة محطات ضخ الصرف الصحي  •
 من اآلبار المدمرة  صيانتةصيانة ما يمكن  •
 صيانة آليات جمم وترحيل النفايات الصمبة التي أعطبيا القصف الصييوني•

 .فتح الشوارع ورفم مخمفات الدمار من الركام المتواجد بالشوارع  •
 .إغالأ خطوط المياه الداخمة الى البيوت المدمرة  •
 .مكافحة حشرة البعوض في المناطأ المدمرة ورشيا بالمبيدات الحشرية  •
 .مكافحة القوارض والكالب الضالة في نفس المناطأ  •
 .تزويد اآلبار بالسوالر وتمديد كوابل كيرباء بدل التالفة  •
•  

دور بلدية غزة في تخفيف اآلثار الصحية والبيئة الناتجة عو الحرب بعكد 
 انتيائيا على النحو التالي 



الدروس المستفادة مو الحرب على غزة واللوارث الطبيعية أيضًا مث  
 المنخفضات الجوية 

 عضو البمدية تكون أن عمى وطنية كوارث لجنو ضمن العمل ضرورة •
  .وآلياتيا البمديات عاتأ عمى يقم العمل معظم أن حيث بيا أساسي

  . لمجنة والمستمزمات االتصال وسائل كل توفير •
  . وخالفة والقالبات الكباشات مثل لمبمديات ثقيمة معدات توفير •
  . وتوسعتيا االستيعاب برك تاىيل ضرورة •
 أحواض مشاريم وتنفيذ التصريف خطوط لمضاعفة مشاريم تنفيذ سرعة •

 . الترشيح
  . المتنقمة الشفط مضخات من الكافي العدد تامين •
 . لمبمديات السوالر من مخزون توفير أىمية •
 . عالية كفاءة ذات كيرباء مولدات توفير أىمية •

 



 التوصيات 

مشدددكمو مدددن جميدددم مؤسسدددات  واالمدددنضدددرورة وجدددود لجندددة خاصدددة بدددالكوارث  •
الدددوطن تجتمدددم فدددور حددددوث الكارثدددة ويكدددون ليدددا مقدددرات فرعيدددة بجميدددم منددداطأ 

 .القطاع
إشددراك المؤسسددات الدوليددة لممسدداعدة فددي وضددم سدديناريوىات مواجيددة التمددوث  •

 .البيئي والصحي
ضددرورة العمددل عمددى فحددص التربددة الزراعيددة فددي المندداطأ الشددرقية مددن قطدداع  •

 .غزة والتي تستخدم لمزراعة وكذلك المنتجات الزراعية لفترة من الزمن 
ضددرورة العمددل عمددى رفددم الركددام النددات  عددن القصددف بطريقددة صددحية وبيئيددة  •

سددميمة تحددت إشددراف ىندسددي منعددًا مددن تمددوث المندداطأ المحيطددة بالركددام المددراد 
 . رفعة 

 . االىتمام بتطبيأ وسائل األمن والسالمة   •

 .وخالفة  وقالباتتامين المعدات الثقيمة من كباشات ورافعات  •
 .االىتمام بالجانب اإلعالمي لتوعية الناس عن كيفية التعامل أثناء األزمات •




