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 مقدمة
 اآلثار الصحٌة ما  بعد فترة الحرب متعددة الجوانب منها

بشرٌة حٌث تإثر علً الحالة العضوٌة والصحة النفسٌة 
 .لمعظم المعا ٌشٌن ألحداثها

 إضافة إلً التؤثٌرات السلبٌة علً البٌئة المحٌطة مثل
  -الحٌوانات -التربة -الهواء -المٌاه بؤنواعها)التؤثٌر علً

عالوة علً التؤثٌر علً ( البٌئة البرٌة والبحرٌة -الطٌور
البنٌة التحتٌة من دمار فوق األرض وتحتها كتدمٌر شبكات 

مٌاه الشرب والصرف الصحً والطرق وخطوط الهاتف 
 .واالتصاالت وخطوط الكهرباء

 سنتناول فً هذه الدراسة شئ له عالقة بالتؤثٌر علً البنٌة
 التحتٌة ومن ثم مٌاه الشرب ومن ثم الصحة العامة



 تؤثٌر الحرب األخٌرة علً مٌاه الشرب

 الحرب األخٌرة أدت إلً تدمٌر العدٌد من شبكات مٌاه الشرب
وشبكات الصرف الصحً وبشكل خاص فً المناطق المنكوبة 

 .فً الجنوب وشمال القطاع

 مما ترتب علٌه شح فً المٌاه الصالحة للشرب مما أدى إلً تناول
المواطنٌن مٌاه غٌر صالحة للشرب ترتب علٌها خالل الحرب 

إصابة العدٌد من المواطنٌن فً تلك المناطق بالمغص واإلسهال 
والنزالت المعوٌة وهذا موثق لدي المراكز الصحٌة التً كانت 

 .تعمل أثناء الحرب

 بعد انتهاء الحرب وتوصٌل المٌاه إلً هذه الخطوط حدثت تلوثات
كبٌرة فً العدٌد من مناطق القطاع المستهدفة علً الرغم من 

كلورة مٌاه الشرب قبل الضخ للمواطنٌن ولكن حجم التلوثات التً 
دخلت للشبكة سواء مباشرة أو غٌر مباشرة كان كبٌرا وكمٌات 

 الكلور المضافة ال تكفً للقضاء علً الملوثات والمواد العضوٌة 



 تؤثٌر الحرب علً شبكات مٌاه الشرب

 حدث لكثٌر من الشبكات تلوث مباشر من خالل

الكسور والصدوع التً فٌها ودخول الملوثات 

والمٌكروبات أو غٌر مباشر من خالل رشح مٌاه 

المجاري من خطوط المجاري المكسورة علً شبكة 

 .مٌاه الشرب

 بالنسبة لآلبار المستهدفة كان عددها محدود جدا

ومعظمها آبار زراعٌة فً المناطق الجنوبٌة والشمالٌة 

من القطاع سواء تدمٌر مباشر أو غٌر مباشر من خالل 

 قذائف وصل تؤثٌرها إلً مٌاه الخزان الجوفً



 تؤثٌر الحرب علً آبار الخزان الجوفً

 تؤثٌر الحرب علً مٌاه الخزان الجوفً كان من خالل األضرار
 الزراعٌة واألبارالجزئٌة أو الكلٌة التً لحقت بآبار الشرب 

تؤثٌر الحرب علً آبار مٌاه الشرب فً القطاع كان نوعان: 
كلٌا أو  اماوذلك بتدمٌر بعض آبار مٌاه الشرب : تؤثٌر مباشر

بئر (   15)جزئٌا حٌث بلغ عدد اآلبار المتضررة كلٌا
 .بئر(  16) والمتضررة كلٌا

 تؤثٌر غٌر مباشر وذلك من خالل التدمٌر الكلً أو الجزئً للعدٌد
تلوٌث مٌاه الخزان الجوفً  الًمن اآلبار الزراعٌة مما ٌإدي 

بم تحمله القذائف من مواد سامه أو من خالل انهٌارات  اما
اآلبار الزراعٌة  اجمالًالتربة التً تلوث المٌاه بٌولوجٌا بلغ 

 232جزئً  وبئر  436 تدمٌركلًمنها  668المدمرة



 المتضررهالزراعٌة  األبارجدول ٌوضح عدد 

 جزئٌا وكلٌا من الحرب فً محافظات القطاع
 المجموع المتضررة كليا االبارعدد  المتضررة جزئيا االبارعدد  المحافظة

 161 66 95 الشمال

 329 265 64 غزة

 20 16 4 الوسطى

 152 87 65 خانٌونس

 668 2 4 رفح



 المتضررهجدول ٌوضح العدد الكلً لآلبار 

 خالل الحرب
 مالحظات المجموع كليا المتضرره األبار جزئيا المتضرره األبار

 668           436 232زراعً         

 31          15              16شرب            

248             451          699 



 تؤثٌر الحرب علً صحة المواطن الفلسطٌنً

 بعد الحرب أٌضا سجلت مراكز الرعاٌة الصحٌة األولٌة

العدٌد من الحاالت التً تعانً من المغص واإلسهال والقئ 

والنزالت المعوٌة بالذات لمواطنٌن عادوا إلً مناطقهم 

 .المنكوبة بعد الحرب وهذا ٌدلل علً صحة ما سبق

 قد ٌكون ذلك راجع لتناول مٌاه شرب ملوثة كٌمٌائٌا أو

 بٌولوجٌا 

أو لحاالت الخوف والفزع من مقذوفات آلة الحرب اإلجرامٌة 

 أو التوترات النفسٌة الناجمة عن آثار الحرب وهدم المنازل

 وفقدان األهل واألحباب



 تؤثٌر الحرب علً صحة المواطن الفلسطٌنً

 دائرة صحة )قامت طواقم العمل المٌدانً بوزارة الصحة
البٌئة بجمع عٌنات عشوائٌة متفرقة من مٌاه الشرب فً 

 جمٌع مناطق القطاع بم فٌها المناطق المتضررة والمنكوبة
(  مٌاه محاله-شبكات-آبار)من مصادرها المتعددة 
 المخبرٌة علٌها فً وزارة الصحة  اجراءالفحوصاتتم

حٌث أجري علٌها الفحص ( مختبرات الصحة العامة)
الغائطٌة  والكولٌفورمالمٌكروبً لبكتٌرٌا الكولٌفورم الكلٌة 

 وأكدت النتائج كل ما سبق ذكره من مشاهدات ومالحظات
 سنوضح باألرقام والنسب عدد العٌنات من كل منطقة

وتقسٌمها إلً آبار وشبكات ومٌاه معالجة وتوضٌح نسب 
 وعدد الملوث منها

 



جدول ٌوضح عدد العٌنات التً فحصت بعد 

 الحرب من المناطق المختلفة للفحص المٌكروبً
 معالجة آبار شبكات المنطقة

 1 46 46 الجنوب

 4 16 32 الوسطى

 41 143 61 غزة

 31 99 38 الشمال

 558 77 304 177 المجموع



 عدد العٌنات الملوثة فً المناطق

 المعالجة اآلبار الشبكات المنطقة

 0 1 11 الجنوب

 0 2 6 الوسطً

 1 6 10 غزة

 1 2 9 الشمال

 2 11 36 المجموع



جدول توضٌحً لنسبة التلوث المٌكروبً فً 

 مٌاه الشبكات
 النسبة العدد الملوث عدد العينات المنطقة

 24 11 46 الجنوب

 18.7 6 32 الوسطً

 16.4 10 61 غزة

 23.7 9 38 الشمال



جدول توضٌحً لنسبة التلوث المٌكروبً فً 

 مٌاه اآلبار
 النسبة العدد الملوث عدد العينات المنطقة

 2.17 1 46 الجنوب

 12.5 2 16 الوسطى

 4.2 6 143 غزة

 2 2 99 الشمال



 النسبة المئوٌة للتلوث بالبكتٌرٌا فً المناطق

 %المعالجة %اآلبار %الشبكات المنطقة

 0 %2.1 %24 الجنوب

 0 12.5 18.7 الوسطى

 2.4 4.2 16.4 غزة

 3.2 2 23.6 الشمال

 %1.4 %5.2 %20.6 العامة متوسط النسبة



 التعلٌق علً النتائج

 ًكما نالحظ من المعطٌات ألن أعلً نسبة تلوث ف

وهً أكثر المناطق ( وخانٌونسرفح )منطقة الجنوب

فً القطاع تضررا فً البنٌة التحتٌة من جراء الحرب 

ثم ٌلً ( بٌت حانون)تلٌها منطقة الشمال وبشكل خاص 

 .ذلك المنطقة الوسطً ثم منطقة مدٌنة غزة

 نالحظ أن أعلً نسب تلوث ببكتٌرٌا الكولٌفورم

والكولٌفورم الغائطٌة كانت فً مٌاه الشبكات والتً 

كانت مستهدفة أكثر ومعرضة للقصف أكثر من اآلبار 

 أو محطات المعالجة لمٌاه الشرب



 تؤثٌر المٌاه الملوثة علً الطٌور والحٌوانات

 بعد الحرب تلقت مكاتب وزارة الزراعة وتحدٌدا القسم البٌطري
شكاوي عدٌدة من المواطنٌن مربً الطٌور والدواجن والحٌوانات 
من معانة الطٌور والحٌوانات من أمراض ومن النفوق أحٌانا بعد 

شرب مٌاه الخزان الجوفً وبالذات فً المناطق التً تعرضت 
 .للقصف الشدٌد

وشركاه عانوا من  عرجةنبٌل أبو / علً سبٌل المثال المواطن
موت ألف دجاجة من أصل ثالث آالف بسبب شربها لمٌاه من 

وقام بعرض المٌاه ( 16أف )بئر قرٌبة من حفرة صاروخ 
 االسالمٌةللتحلٌل فً وزارة الصحة والجامعة 

 وسعال  واسهالكما وعانت العجول لدٌهم من أمراض معوٌة
 وكل ذلك تم مالحظته بشدة بعد الحرب هٌستٌرٌةومن تشنجات 



 تؤثٌر الحرب علً المزروعات

 ًكثٌر من المزارعٌن اشتكى من عدم إنبات البذور ف

كثٌر من المناطق بعد الحرب ومن عدم نجاح األشتال 

فٌها ومعاناة األشتال من ذبول القمة النامٌة لها ثم موتها 

وذلك ٌعزى إلً تلوث مٌاه الري أو التربة أو كالهما 

معا مما ٌطرح تساإالت حول ماهٌة الملوثات التً 

 وصلت للتربة وأدت إلً حدوث ذلك


