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صبراً ،ويجعل لهم من كل ضيق مخرجا.
إلى كل من شاركني عناء هذا البحث وساهم فيه بتوجيه،
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إلى هؤالء أهدي هذا الجهد العلمي المتواضع.

أ

شكر وتقدير
يقول اهلل سبحانه وتعالى "لئن شكرتم ألزيدنكم" سورة إبراهيم "أيه رقم"7
الحمد هلل أوال الذي أنعم علينا بنعمة العقل فجعلنا من طلبة العلم ومريديه.
أشكر اهلل العلي القدير أن كفانا مؤونة هذا البحث ،ويسر لنا الجهد والوقت إلنجازه،
إنه على كل شيء قدير.
وانني ألخص بالشكر واالمتنان المعلمة /سهام أبو مصطفي لما بذلته من جهد
ورعاية وسداد رأي حيث كان له األثر الكبير في إخراج هذا الدراسة إلى الواقع ،فلها
منا كل التقدير واالحترام وجزاها اهلل خير الجزاء.
كما ونتقدم بالشكر من المعلمة /مها شبير ،لما أبدته من حسن تعاون وتيسير.
كما ونتقدم بالشكر من الدكتورة  /دينا الحالق ....مديرة المدرسة لما قدمته لنا من
توجيهات وارشادات فنحن على نهجها نسير.
وفي الختام نشكر كل الذين أسدوا لنا النصح والمعونة واإلرشاد ،وجزى اهلل الجميع
خير الجزاء.
هذا واهلل ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ب

ملخص الدراسة
تناولت الدراسة الحالية مشكلة تلوث المياه في محافظات قطاع غزة بصفة عامة ومحافظة خانيونس
بصفة خاصة ،وركزت الدراسة على مشكلة تلوث المياه والتعرف على مصادر التلوث التي تتعرض
له المياه بمحافظات غزة ،وانطلقت الدراسة من تساؤل رئيسي بتعلق بعنوان ومحتوي الدراسة وهو
هل المياه المستخدمة من قبل السكان في قطاع غزة صالحة لالستعمال البشري من حيث
المواصفات العالمية والمقاييس الفلسطينية.
وقد هدفت الدراسة بيان العوامل الكامنة وراء تلوث المياه ،والتعرف إلى دور المياه العادمة ،والحفر
االمتصاصية في تلوث مياه الخزان الجوفي ومدي تأثير هذا التلوث على االستهالك األدمي،
وبيان دور المياه العادمة في نشر األمراض والطفيليات ولتحقيق أهداف الدراسة تم أخذ عينات
من مياه بعض األبار ،وفحصها في مختبرات مصلحة مياه الساحل بمحافظة خانيونس للوصول
إلى النتائج والتعليق عليها.
وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي في وصف الظواهر وربطها ببعضها البعض ،كما اعتمدت
على المنهج التاريخي في معرفة مصادر المياه ،في حين اشتملت عينة الدراسة األبار المائية في
محافظة خانيونس.
وأظهرت نتائج الدراسة أن معظم األبار بمحافظة خان يونس تفوق فيها معدالت التلوث الكيميائي
فيها المواصفات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ،والمواصفات الفلسطينية ،وهذا يدل على
أن محافظة خانيونس تتعرض ألزمة مائية.
وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفاداها ضرورة تحسين نظام الصرف الصحي في قطاع غزة قبل
أن تتفاقم المشكلة.
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الفصل األول
المقدمة
تعد المياه واألكسجين من أهم العناصر الضرورية لبقاء اإلنسان على وجه األرض ،هما نعم
متجددة من اهلل عز وجل ،حيث يقول في كتابه العزيز قال تعالي" :وجعلنا من الماء كل شيء
حي" سورة األنبياء أيه رقم( .)30وقد أساء اإلنسان عبر عملية تراكمية استخدام الماء ،وعبثت
يداه بهذا المورد الطبيعي الهام فاختل نقاؤه وتعكر صفاؤه وأضحى فاسدا بعد أن كان رقراقا عذبا.
وبعد أن كان الماء النقي يدخل في تركيب الكتلة الحية لجسم اإلنسان أصبح الماء الملوث بيولوجيا
وكيميائيا خط ار حقيقيا على صحته العامة وألحقت به العديد من األمراض جراء استخدامه للماء
الملوث.
إن واقع الثروة المائية في قطاع غزة مهدد بخطر التلوث والنضوب ،وبسبب الممارسات اإلسرائيلية،
وتلوث مياه الشرب بالمياه العادمة والملوثات الزراعية والنفايات الصلبة ،وتناقص كمياه المياه
الواصل للخزان الجوفي واالستنزاف المفرط للخزان الجوفي الذي يشكل المصدر األساسي للمياه
الصالحة للشرب ،حيث بلغ حجم االستهالك الكلي للمياه في قطاع غزة عام  2011نحو 200م

م/3سنويا( .شقلية)2 :2013،
كما يستهلك قطاع غزة سنويا كمية تفوق كمية المياه المتجدد ،األمر الذي أضر بالخزان الجوفي
حيث يبلغ حجم العجز الكلي في المياه نحو100-90م م/3سنويا وبالتالي فإم المياه الصالحة
للشرب تشكل الخيار الوحيد المتاح لتلبية الطلب المتزايد والسريع على المياه الصالحة للشرب في
قطاع غزة( .شقلية)3 :2013،
وقد تناولت الدراسة الحالية المياه العادمة وأنظمة الصرف الصحي في محافظة خان يونس من
حفر امتصاصية وما تبع ذلك من تسرب إلى الخزان الجوفي فأدى إلى تردي نوعية المياه فيه
وتلوثها بنسب عالية جدا ،مما أدى إلى إصابة السكان في محافظة خانيونس بالعديد من األمراض
وكان أخطرها التهاب الكبد الوبائي ،حيث تلوثت مياه الشرب بالمخلفات اآلدمية بما فيها كائنات
وحيدة الخلية والفيروسات إضافة إلى الملوحة وزيادة معدالت المواد العالقة فيها.
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مشكلة الدراسة:
يعاني قطاع غزة من مشكلة تلوث المياه بصفة عامة وتعد محافظة خانيونس واحدة من محافظات
غزة التي تعاني من مشكله تلوث المياه األمر الذي انعكس بدورة على السكان ،وأدي بالكثير منهم
التعرض ألمراض ومن هنا تناولت الدراسة مشكلة تلوت المياه في قطاع غزة بصفة عامة ومحافظة
خانيونس لمعرفة العوامل التي تسهم في حدوت مشكلة تلوث المياه ومدي خطورة هذه المشكلة
على صحة اإلنسان.
تساؤالت الدراسة:
تتحدد مشكلة في اإلجابة على التساؤالت التالية.
 .1ما هي مصادر المياه الموجودة في قطاع غزة وما مدي تأثير مشكله تلوث المياه في
القطاع على صحة اإلنسان.
 .2ما مدي تأثير استخدام المياه الملوثة على صحة المواطن الفلسطيني؟ وهل المياه
المستخدمة من قبل السكان في قطاع غزة صالحة لالستعمال البشري من حيث
المواصفات الفلسطينية والعالمية.
 .3اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها سلطة المياه ومصلحة مياه الساحل للوقاية من تلوث
المياه.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
 .1التعرف إلى مصادر المياه في قطاع غزة وحقيقة األوضاع المائية في قطاع غزة وأبرز
المشكالت التي تسهم في تلوث مياه الشرب.
 .2معرفة نوعية المياه في الخزان الجوفي ومدى صالحيتها لالستخدامات اآلدمية ومدى
مطابقتها لتعليمات منظمة الصحة العالمية والمواصفة القياسية الفلسطينية.
 .3التعرف إلى أهم األمراض التي تصيب أهالي محافظات غزة من جراء استخدام المياه
الملوثة.
 .4معرفة دور مصلحة وسلطة المياه في التخفيف من خطر تلوث المياه في قطاع غزة.

2

أهمية الدراسة:
 .1يعتبر للدراسة أهمية خاصة ألنه يدرس تلوث المياه ومالها من أضرار على الصحة
واإلنسان.
 .2تعتبر مشكلة المياه العادمة من أخطر المشكالت التي يواجهها سكان محافظات غزة
وبالتالي فموضوع تأثير المياه العادمة على الخزان الجوفي جدير بالدراسة ،ألن تلوث
الخزان الجوفي له أثر كبير على سالمة المجتمع.
 .3تفيد الدراسة في حل مشكلة تمس جانب مهم من حياه السكان وهو الصحة العامة لهم.
 .4تعد هذه الدراسة إضافة للمكتبة الفلسطينية التي مازالت تعاني ندرة المراجع المتخصصة
في مجال جغرافيا البيئة.
 .5إن دراسة المياه الجوفية ونوعيتها ،وتأثير المياه العادمة عليها لها أهمية كبيرة كونها
تحظي باهتمام كبير من جانب المؤسسات الرسمية.
عينه الدراسة:
تقع محافظة خانيونس في الجزء الجنوبي الغربي من الساحل الشرقي للبحر األبيض المتوسط
عند التقاء دائرة عرض  31.21شماال وخط طول  34.19شرقا ،ويحدها من الشمال محافظة
دير البلح ومن الجنوب محافظة رفح ومن الشرق األراضي المحتلة عام  1948ومن الغرب البحر
المتوسط .كما وتبلغ مساحة المحافظة 111.66كيلو متر مربع وهى تمثل ما نسبته %30.59
من مساحة محافظة غزة و  %0.41من مساحة فلسطين ويبلغ عدد سكانها  301.138نسمة
حسب اسقاطات عام ( 2011أبو جياب :2012 ،ص)3
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شكل ( :)1الموقع الجغرافي والفلكي لمحافظة خانيونس.

(المصدر :أبو جياب :2012 ،ص)4
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في وصف بعض الظواهر وربطها ببعضها البعض
وكيف تؤثر هذه الظواهر وتتأثر ببعضها كما اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي في معرفة
مصادر المياه في قطاع غزة والعوامل التي أسهمت في تلوث المياه بقطاع غزة.
حدود الدراسة:
 الحد المكاني :تنحصر حدود الدراسة المكانية ضمن قطاع غزة ومحافظة خانيونس
التي تعرضت فيها المياه لمجموعة من المتغيرات انعكست بالسلب على حياه
المواطنين.
 الحد الزماني :ترتبط الدراسة بأوضاع المياه في محافظة خانيونس وقطاع غزة
خالل عام .2015-2010
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مصطلحات الدراسة:
 .1التلوث :هو التغير الحاصل في الخواص الفيزيائية والكيمائية والبيولوجية للهواء أو التربة
أو الماء ويترتب عليه ضر ار بحياة اإلنسان في مجال نشاطه اليومي والصناعي والزراعي
مسببا الضرر والتلف لمصادر البيئة الطبيعية (جابر)3 :2011،
 .2الحفر االمتصاصية :يمكن تعريف الحفر االمتصاصية عبارة عن بئر تحفر بأعماق
متفاوتة يتم من خالله التخلص من مياه الصرف الصحي عن طريق تسريبها من خالل
التربة المحيطة والكمية المتبقية يتم نضحها بواسطة عربات خاصة وبذلك يتراوح عمق
الحفرة االمتصاصية ما بين 10-5أمتار (أبو راس)33 :2012،
 .3تلوث المياه :هو دخول جسم غريب على المياه ومصادرها مما يؤدي الى فقدانها ألحدى
صفاتها وهي اما اللون او الرائحة او الطعم او جميعها (ربيع ،فهد)18 :2010،
الدراسات السابقة:
 دراسة أبو حجلة( )2011بعنوان "دراسة وبائية حول أثر المياه العادمة على
الصحة في محافظة طوباس".
تناولت الدراسة مشكلة تلوث المياه في محافظة طوباس إضافة إلى دراسة خواص المياه البيولوجية
والكيمائية كما تم الترف على األمراض المنقولة عن طريق المياه وقد أثبتت الدراسة أن محافظة
طوباس تعاني من عدة مشاكل صحية ذات عالقة بالماء وقد تبين وجود عالقة ذات قيم إحصائية
عامة بين اإلصابة باألمراض المرتبطة بالماء وكل المتغيرات التالية مكان اإلقامة ،كميات الماء
المتوفرة ،المحاضرات التثقيفية ،وجود المرافق الصحية ،تواجد الحيوانات ،بعد الحفر االمتصاصية
عن أماكن تخزين المياه.
 دراسة أبو راس( )2012بعنوان "المياه العادمة وأثرها على الخزان الجوفي في
محافظات غزة "دراسة في جغرافيا البيئة".
تناولت الدراسة مشكلة المياه العادمة في محافظة غزة ،على وجه الخصوص الناجمة عن الحفر
االمتصاصية وأماكن انتشارها ،ومدي تأثيرها على الخزان الجوفي ،كذلك تناولت الخواص
البيولوجية والكيمائية للمياه .وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج تمثلت في أن زيادة عدد
السكان في محافظة غزة يترتب علية زيادة كمية المياه العادمة ،وخصوصا في المناطق الغير
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موصولة بشبكة الصرف الصحي مما يؤدي إلى تلوث الخزان الجوفي وأثبتت الدراسة أن تلوث
المياه الجوفية بالنترات يزداد في المناطق التي تعاني من ضعف شبكات الصرف الصحي أي
التي تعتمد على الحفر االمتصاصية ،والتي تعاني من الضخ المستمر لمياه الصرف الصحي.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة نجد أن بعض هذه الدراسات تناولت مشكلة تلوث المياه
في محافظة طوباس بشكل خاص واألخرى ركزت على محافظة غزة بشكل عام ،وكالهما تناولت
عوامل تلوث المياه وخواص المياه البيولوجية والكيمائية .نظ ار لخطورة تلوث المياه على الفرد
والمجتمع جاءت هذه الدراسة للبحث للتعرف على مصادر المياه في قطاع غزة بصفة عام
ومحافظة خانيونس بصفة خاصة والتعرف على أسباب تلوث المياه في محافظة خانيونس،
واستعرض دور سلطة المياه ومصلحة مياه الساحل في مواجهة هذه األزمة والتعرف على الحلول
والمقترحات التي وضعت للقضاء على أزمة تلوث المياه.
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الفصل الثاني
مصادر وخصائص مياه الشرب في قطاع.
التمهيد:
يعد قطاع غزة منطقة ساحلية تقع على شاطي البحر المتوسط بطول 40كم وبعرض 6كم على
12كم وبمساحة كلية  365كم ،2ويحدها من الشمال والشرق خط وقف اطالق النار لعام ،1948
ومن الجنوب مصر ومن الغرب البحر المتوسط وموقعها الجغرافي يجعلها تخضع للمؤثرات الجوية
والصحراوية إضافة إلى تعرضها لإلشعاع الشمسي ،كما تعتبر األمطار في قطاع غزة محدودة
الكمية تسقط في الشتاء والربيع بصورة عامة ،أما صيفها فهو جاف خاصة في المناطق المرتفعة
البعيدة عن الساحل ،ويتأثر قطاع غزة بكتل هوائية رطبة قادمة من الغرب والشمال الغربي في
فصل الشتاء ،وبرياح صحراوية جافة قادمة من الشرق والجنوب الشرقي في فصل الصيف
(اليعقوبي ،عبد الغفور)33 :2011،
المبحث األول :مصادر المياه في قطاع غزة.
تتمثل الموارد المائية في قطاع غزة بمياه األمطار والمياه السطحية والمياه الجوفية والتي غالبا ما
تعود إلى الجو عن طريق التبخر أو تجري على السطح مكونة المياه السطحية ،أو تتسرب تحت
األرض وتسمي المياه الجوفية.
 .1مياه األمطار:
تعتبر األمطار المصدر الرئيسي للمياه في قطاع غزة  ،والمصدر المائي المتجدد للمياه الجوفية
حيث يتفاوت متوسط سقوط األمطار من سنه إلى أخري ومن منطقة إلى أخري ،حيث يبدأ سقوط
األمطار في منتصف شهر نوفمبر ،وتبلغ ذروتها وحدتها في شهر يناير وفبراير ،ثم تبدأ في
التناقص حتى تنقطع في أواخر شهر ابريل  ،وقد تبين اختالف معدالت األمطار في قطاع غزة
اعتمادا على السجالت المطرية منذ  ، 2010-2000حيث يالحظ أن معدالت األمطار تزداد
في المناطق الشمالية من قطاع غزة ،وتقل تدريجيا في المناطق الجنوبية فيصل معدل األمطار
في شمال قطاع غزة حوالي  450ملم/للعام  ،بينما في جنوب قطاع غزة يصل إلى حوالي 225
ملم/للعام أما بالنسبة لمعدل األمطار على كامل قطاع غزة فيصل إلى حوالي  365ملم/للعام ،
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أي بما مجموعه 133مليون متر مكعب للعام (اليعقوبي ،عبد الغفور ، )34 :2011،في حين
بلغت نسبة المياه في قطاع غزة  372ملم/لعام  2012ويتسرب إلى الخزان الجوفي من مياه
األمطار  50-40مليون متر مكعب (شقلية)17 :2013،
شكل( )2األمطار الهاطلة شهريا بالملم على قطاع غزة مع معدل األمطار السنوي لعام .2012

شكل( )3معدل سقوط األمطار على غزة موقع محطات رصد األمطار

(المصدر :اليعقوبي عبد الغفور)2011:57 ،
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 .2المياه السطحية:
تتمثل المصادر السطحية في المياه المتجمعة على روافد األودية من مياه األمطار والتي تصب
معظمها في البحر المتوسط والجزء األخر منها يرشح في الخزان الجوفي.
تعتمد المياه السطحية في قطاع غزة على عدة عوامل منها شدة الهطول واستم ارريتها وتكشف
الصخر والغطاء النباتي والتضاريس ،ويعد الجريان المؤقت للمياه السطحية والتي تسببه مياه
األمطار في فصل الشتاء المصدر الرئيس للمياه السطحية في القطاع والتي ال تدوم طويال (اللوح،
جابر ، )151 :2007،و في حين تفتقر مدينه خانيونس إلى مصادر المياه السطحية العذبة
الدائمة مثل األنهار والبحيرات ،ويعتبر الجريان المؤقت للمياه السطحية الذي تسببه مياه األمطار
في فصل الشتاء المصدر الوحيد للمياه يتمثل في جريان وادي السلقا في جزء بسيط من المنطقة
الشرقية للمحافظة شرق محافظة الق اررة باإلضافة لبعض األودية البسيطة (أبوجياب)65 :2012،
هناك العديد من المصادر المحتملة للمياه السطحية في قطاع غزة تتمثل في ثالث أودية
رئيسية:
 وادي بيت حانون :يقع في الجزء الشمالي من قطاع غزة ،ومنبعه يقع في األراضياإلسرائيلية شرقا ومصبه يقع أيضا داخل إسرائيل مرو ار بقطاع غزة ويعتبر من األودية
الجافه تقريبا عدا في السنوات الممطرة التي قد ينتج عنها أحيانا تدفق وسريان لمياه الوادي
ولكن بمعدالت قليلة وهذا يحدث مرة كل عشر أعوام لذلك توجد تعديات واضحة على
مجري الوادي داخل قطاع غزة واستخدام أراضيه من قبل المواطنين (اليعقوبي ،عبد
الغفور)34 :2011،
 ووادي غزة :يعد من األودية الرئيسية  ،في قطاع غزة  ،ويقع في جنوب قطاع غزة وتنبعمياه خارج قطاع غزة شرقا امتدادا حتى جبال الخليل بمساحة تجميع تصل إلى حوالي
5000كم ،2وفي سنوات غ ازرة األمطار تتدفق مياه خالل الوادي بمعدل يصل إلى
20مليون متر مكعب متدفقة غربا إلى البحر المتوسط ،علما بأن إسرائيل تقوم التدفق
الطبيعي لمياه الوادي إلى قطاع غزة من خالل إنشاء عدة مصدات لتجميع مياه المياه
السطحية واستخدامها في مشاريع زراعية أو صناعية ،مما يجعل الوادي جافا معظم
السنوات الغزيرة األمطار(اليعقوبي ،عبد الغفور ،)35 :2011،ويذكر أن الفلسطينيين لم
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يستطيعوا االستفادة من مياه الوادي بسبب قيام إسرائيل بإنشاء مصائد وأبار لتجميع مياه
الوادي فأصبح الوادي منطقة لتجمع مياه الصرف الصحي.
 وادي السلقا :يقع هذا الوادي وسط قطاع غزة (جنوب دير البلح) متجها من الشرق إلىالغرب ،وهو من األودية الصغيرة والذي ليس له مصب إلى البحر المتوسط كدليل لقله
مياه وبطء تدفقه ،حيث إن معظم مياهه ناتجه من تجمع مياه األمطار المحلية في نطاق
مخفض الوادي ولفترة زمنية محدودة( .اليعقوبي ،عبد الغفور)35 :2011،
شكل ( )4األودية في قطاع غزة.

(المصدر :منصور اللوح ،إبراهيم جابر ،مرجع سابق)151 :
 .3الخزان الجوفي:
يمتد الخزان الجوفي في قطاع غزة على كامل القطاع طوله وعرضه ،ولكنه يتغير بشكل ملحوظ
من حيث العمق والسمك والنوعية  ،حيث يبلغ أقصى سمك له 160م في المناطق الشمالية
الفرعية من القطاع ويقل هذا السمك كلما اتجهنا شرقا ليصل إلى  70متر في المناطق الجنوبية،
ويصل الجزء المشبع بالمياه إلى أقصي سمك بالقرب من الشريط الساحلي إلى حوالي  100متر،
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أما في المنطقة الجنوبية الشرقية فيصل سمك الخزان  10أمتار في حين يتراوح سمك الخزان بين
صفر في المنطقة الشرقية إلى 200متر على خط الساحل و يتراوح سمك الطبقة غير مشبعة ما
بين أمتار قليلة على طول الشريط الساحلي إلى حوالي 90مت ار في المناطق الشرقية من القطاع
،و كما بلغ أقصى انخفاض للمياه الجوفية 14م أسفل مستوى سطح البحر في منطقة رفح جنوب
القطاع( .سلطة المياه)2014،
يعاني الخزان الجوفي من العجز المائي المتزايد األمر الذي أدي إلي انخفاض مستويات المياه
الجوفية بمعدالت كبيرة في القطاع وصلت إلى  800مليون متر مكعب سنة  ،1995بعد أن كان
المخزون يبلغ  1200مليون متر مكعب سنة  ،1975مما أدي بدوره إلي زيادة نسبة األمالح في
هذه المياه بسبب تداخل مياه البحر ،عالوة علي اندفاع المياه ذات الملوحة المرتفعة من قاع
الخزان إلي أعاله (الجزير نت )2008،إضافة إلى زيادة االستهالك المائي ألهالي القطاع من
مياه الخزان الجوفي حيث يصل استهالك قطاع غزة من المياه حوالي  200مليون متر مكعب
في العام ،في حين ما يعود للخزان الجوفي كمصادر متجددة ال يتجاوز  90مليون متر مكعب
في العام ،وهذا النقص في مياه الخزان الجوفي جاء نتيجة زيادة في السحب من الخزان الجوفي
وهو ما سبب حالة عدم توازن في ميزان المياه فما يتم أخذه من الخزان الجوفي أكثر بكثير مما
يتم تجميعه من األمطار أو مياه الصرف الصحي للمعالجة ،ويتبين من خالل ذلك وجود عجز
سنوي بمقدار  100مليون متر مكعب ،ما أدى إلى ظاهرة زحف مياه البحر إلى عمق الخزان
الجوفي ،لذلك كان البد من تطوير خدمات المياه والصرف الصحي لتلبية احتياجات التنمية،
ومتطلبات التنمية بالبحث عن مصادر بديلة مع األخذ بعين االعتبار الحفاظ على البيئة وموارد
المياه ،ومعالجة مياه الصرف الصحي وفقا للمقاييس الفلسطينية وصوال إلى إعادة االستخدام،
وتحسين الجباية للوصول إلى تغطية نفقات التشغيل والصيانة وتطوير مرافق المياه والصرف
الصحي (دوحان)2016،
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شكل ( )5مناسيب المياه الجوفية في محافظة خانيونس.

(المصدر :أبو جياب)65 :
المبحث الثاني :خصائص المياه وأنواع التلوث التي تتعرض له المياه:
أوال :خصائص المياه.
يؤكد العلماء أن الحياة ظهرت على األرض بسبب الخصائص الفريدة للماء ،والتي بدونها ال يمكن
الحياة على سطح األرض واألمر الذي أثار استغراب العلماء أن جميع خصائص الماء الفيزيائية
والكيميائية هي خواص شاذة ،وتختلف عن خواص مركبات مشابه لها في التركيب وتتمثل تلك
الخصائص فيما يلي:
 .1اإلذابة :للماء قدرة فائقة على اإلذابة حيث أن جميع المواد تذوب في الماء ولكن بدرجات
متفاوتة  ،ويرجع سبب قوة إذابه الماء للمواد األخرى إلى قطبية جزيئات الماء الناتجة عن
الشكل الهندسي المائل للروابط التساهمية  ،فكثير من ذرات المواد الذائبة ترتبط ببعضها
البعض من خالل قوي جذب الكتروستاتيكي ناتجة عن احتوائها على شحنات مختلفة،
وهذه األنواع من الروابط تعد أضعف بكثير من الروابط التساهمية الموجودة داخل جزئ
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الماء والروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء  ،ونتيجة لوجود ذرات تلك المواد في الماء،
فإنها تحاط بجزيئات الماء وتعزلها فيزيقيا بعضها عن بعض وتتأين وتصبح ذائبة في
الماء وعلى الجانب اآلخر يظل الماء محتفظا بتركيبه األساسي بسبب قوة الروابط
التساهمية والهيدروجينية لذا تعد مقدرة الماء على إذابه العديد من الموارد العضوية من
دون التفاعل معها أو تغيير خصائصه الكيميائية األساسية من الخصائص الفريدة التي
يتميز بها الماء (فهد ،ربيع)27-26 :2010 ،
شكل ( )6التفاعل داخل الماء

(المصدر(www.educacion.es/exterior/centros/elpilar/es/pdf/almana :
 .2التماسك والتالصق :تسمى ظاهرة شد جزيئات سطح سائل ما لبعضها البعض،
وبمصطلح الفيزيائيين الشد السطحي،

وتقاس بالقوة المؤثرة على وحدة األطوال

(الداين/سم) ،ويعرف تماسك السطح الحر للسائل لشغل أقل مساحة ممكنة ،أما اللزوجة
فهى مقاومة السائل للحركة ،وتتسبب الرابطة الهيدروجينية في جعل قوة التوتر السطحي
للماء ولزوجته مناسبتين الستمرار الحياه ،فنجد الماء يساعد من خالل هاتين الخاصيتين
على تماسك مواد الخلية مع توصيل الغذاء لجميع أجزاء الجسم ،ويتساوى في ذلك مع
النبات والحيوان كما تساعد اللزوجة والتوتر السطحي في إبطاء فقدان الماء من أوراق
النبات عن طريق الثغور ،كما تعمل هاتان الخاصيتان على طفو المراكب والسفن على
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سطح الماء دون الغوص فيه ،كما أن يمكن وضع أجسام مختلفة على سطح الماء دون
ترسيبها (فهد ،ربيع)29 :2010،
 .3التأين واألس الهيدروجيني :يعني تحول جزيئات مركب الماء إلى أيونات  ،وبالنسبة
للماء فإن معدل تأينه يعد ضعيف إذا ما قورن بمعدالت التأين للمركبات األخرى  ،إال
أنه قد يحدث تحلل لبعض جزيئات الماء إلى أيوني الهيدروجين الموجب والهيدروكسيل
السالب ،وقد وجد أن تركيز أيون الهيدروجين  ،وتعني زيادة الحموضة لهذا السائل ،في
حين تعني الزيادة في تركيز أيون الهيدروكسيل زيادة القلوية ،وفى حالة الماء النقي يكون
عدد أيونات الهيدروجين مساويا لعدد أيونات الهيدروكسيل أي أنه متعادل  ،وهناك
خصائص أخري للماء مثل المقاومة للتحلل والشفافية لضوء إضافة إلى القدرة على
التكاثف وكذلك التجمد (فهد ،ربيع)38 :2010 ،
أنواع التلوث الذي تتعرض له المياه.
تعتبر المياه في محافظات غزة بصفة عامة وخانيونس بصفة خاصة ذات نوعيه سيئة نظ ار
لملوحتها  ،ويعزي سؤ نوعيه مياه الخزان الجوفى في قطاع غزة إلى التلوث الكيميائي ألغلب
الخزان الجوفي (كلوريدات – نترات ) والتلوث الميكروبيولجي ،ومن هنا كان البد من معرفة أنواع
التلوث التي يتعرض لها الماء والتي تتمثل فيما يلي:
 .1التلوث الطبيعي :هو التلوث الذي يغير خصائص الماء الطبيعية ويجعله غير مستساغ
لالستعمال اإلنساني لتغير لونه ومذاقة واكتسابه الرائحة الكريهة.
 .2التلوث البيولوجي:
يحدث التلوث البيولوجي نتيجة ازدياد الكائنات الحية الدقيقة الملوثة للوسط البيئي (ماء ،هواء،
تربه) والمسببة لألمراض ،مثل البكتريا والفيروسات والطفيليات والطحالب .كما قد توجد مراحل
تطور دقيقة (بويضات -يرقات) من دورة حياه بعض الكائنات نباتية كانت أم حيوانية بالوسط
البيئي مثل بعض الطفيليات كالبلهارسيا والدودة الكبدية أو دودة القناة الهضمية وكذلك الحشرات
مثل البعوض (أبوحجلة )11 :2004،وينتج التلوث ،في الغالب ،عن اختالط فضالت اإلنسان
والحيوان بالماء ،بطريق مباشر عن طريق صرفها مباشرة في مسطحات المياه العذبة ،أو المالحة،
أو بطريقة غير مباشر من خالل اختالطها بماء صرف صحي أو زراعي ،إن وجود هذه الكائنات
وهذه األطوار في الوسط المائي قد يحدث تغير في خصائص المياه فمثال وجود بعض الطحالب
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والفطريات أو بعض األوليات الحيوانية في الماء قد يؤدي على تعكيرها وتغير مذاقها ورائحتها
فتصبح غير صالحة للشرب ويؤدي وجود هذا النوع من التلوث ،إلى اإلصابة بالعديد من األمراض،
لذا يجب عدم استخدام هذه المياه في االغتسال أو في الشرب ،إال بعد تعريضها للمعاملة
بالمعقمات المختلفة ،مثل الكلور والترشيح بالمرشحات الميكانيكية وغيرها من نظم المعالجة (فهد
حارث ،ربيع عادل )63 :2010 ،وفيما يلي عرض ألهم الميكروبات والفيروسات المسببة لتلوث
المياه وطرق انتقالها.
 اإلسكارس:طفيليات وديدان كبيرة يتراوح طولها ما بين 33-15سم ويبلغ قطر األنثىمنها في بعض األحيان سمك قلم الرصاص يتم نقل العدوي عن طريق تناول الماء أو
الطعام الملوثين ببيض هذه الديدان وبويضها مقاوم للظروف البيئية القاسية وتسبب أالم
شديدة في البطن وقد تؤدي إلى انسداد األمعاء في بعض األحيان (أبو حجلة:2004،
)12
 السالمونيال :هي بكتيريا عصوية تسبب مرض التيفوئيد والبا ار تيفوئيد حيث تنقل البكتيرياإلى الشخص السليم بعد تناول الماء أو الطعام الملوثين ببراز أو بول أشخاص مصابين
وتتصف أعراض المرض بشدة الح اررة وأوجاع المفاصل والتب الشديد وكذلك فقدان الوزن.
 الشيجيال :هي بكتيريا تسبب مرض الزحار العصوي والذى يصاحبه عادة مغص شديدوخروج كميات من الدم مع البراز مع أوجاع شديدة عند اإلخراج وينتقل المرض عن
طريق الماء أو الطعام الملوث في البكتيريا حيث أن أعداد قليلة من البكتيريا تسبب
المرض ولمع اإلصابة بهذا المرض يجب غلي الماء والتأكد من نوعيه وسالمة المياه
المستخدمة فى الشرب أو غسل الطعام (أبو حجلة)14-13: 2004،
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شكل( )7بكتيريا الشيجيال.

(المصدر :الدوسري(http://www.arsco.org/file/Get/c778f278-032b- ،
 فيروسات التهاب الكبد من نوع :A/Eوهذان النوعان هما من عائلة الفيروسات المسببةاللتهاب الكبد الحاد وينتقل الفيروس عن طريق تناول الماء والطعام الملوثين بالفيروسات
ويظهر المرض على شكل اصفرار في الجسم مع ارتفاع الح اررة وألم شديد في البطن
وضعف عام في الجسم وهو ينتشر في األماكن المزدحمة بالسكان وخير وسيله لتجنب
المرض ع طريق استخدام الصحية والنظيف في الشرب وفى غسيل واعداد الطعام.
 .3التلوث الفيزيائي:
وينتج عن تغيير المواصفات القياسية للماء ،عن طريق تغير درجة ح اررته أو ملوحته ،أو ازدياد
المواد العالقة به ،سواء كانت من أصل عضوي أم غير عضوي ،وينتج ازدياد ملوحة الماء ،غالبا،
عن ازدياد كمية البخر لماء البحيرة ،أو األنهار ،في األماكن الجافة ،دون تجديد لها ،أو في وجود
قلة من مصادر المياه ،كما أن التلوث الفيزيائي الناتج عن ارتفاع درجة الح اررة ،يكون ،في غالب
األحوال ،نتيجة صب مياه تبريد المصانع والمفاعالت النووية ،القريبة من المسطحات المائية ،في
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هذه المسطحات ،مما ينتج عنه ازدياد درجة الح اررة ،ونقص األكسجين ،مما يؤدي إلى موت
الكائنات الحية في هذه األماكن.
 .4التلوث الكيميائي:
وينتج هذا التلوث غالبا عن ازدياد األنشطة الصناعية ،أو الزراعية ،بالقرب من المسطحات
المائية ،مما يؤدي إلى تسرب المواد الكيميائية المختلفة إليها ،وتعد كثيرة من األمالح المعدنية
واألحماض واألسمدة والمبيدات ،من نواتج هذه األنشطة التي يؤدي تسربها في الماء إلى التلوث،
وتغير صفاته ،،وهناك العديد من الفلزات السامة الغذائية في الماء ،تؤدي إلى التسمم إذا وجدت
بتركيزات كبيرة ،مثل الباريوم والكادميوم والرصاص والزئبق ،أما الفلزات غير السامة ،مثل الكالسيوم
والماغنسيوم والصوديوم ،فإن زيادتها في الماء تؤدي إلى بعض األمراض ،إضافة إلى تغير
خصائص الماء الطبيعية ،مثل الطعم وجعله غير مستساغ ،كما أن هناك أيضا التلوث بالمواد
العضوية ،مثل األسمدة الفوسفاتية واألزوتية ،التي يؤدي وجودها في الماء إلى تغير رائحته ،ونمو
الحشائش والطحالب ،مما يؤدي إلى زيادة استهالك الماء ،وزيادة البخر (جابر)12 ،2011،
من المالحظ أن تزايد ملوحة مياه الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة بشكل مستمر خالل
العقود األربعة الماضية يعود إلى االستنزاف المتزايد ،وبالتالي تداخل مياه البحر إضافة إلى ما
تحدثة المياه العادمة من تلوث يضاف إليه عملية الزراعة واألسمدة والمبيدات الحشرية ،حيث
أصبحت الملوحة تغطي نسبه %70.0من الطبقة الوحيدة الحاملة للمياه في قطاع غزة ولقد بلغ
مستوي الزيادة السنوية في ملوحة مياه الشرب إلى 10ملجم/لتر سنويا بل تعدي األمر ذلك ليصل
في السنوات العشرة األخيرة إلى 40ملجم/لتر في السنه (الزقة  ،2010،ص)52
إن أهم مظاهر التلوث الكيميائي هو التلوث بعصر الكلوريدات حيث بلغ متوسط الملوحة في عام
 2009إلى700ملجم/لتر وبحد أقصي 4500ملجم/لتر  ،أما عن تلوث النترات فقد بلغ متوسط
تركيز إلى 130ملجم/لتر وبحد أقصي 450ملجم/لتر وهذا بالرجوع إلى المعاير التي حددتها
منظمة الصحة العالمية (نترات= 45ملجم/لتر كلوريدات = 250ملجم/لتر) أي أن مستويات
التلوث تجاوزت المعاير الدولية بتالث أضعاف تقريبا لقد دلت المعدالت لتلوث مياه الخ ازن الجوفي
على مؤشرات خطيرة  ،حيث وباألخذ بعين االعتبار المياه الصالحة للشرب (250ملجم/لتر
كلوريدات) فإنه يتضح وبشكل جلي أن العمر المستقبلي للخزان الجوفي وبناء على كميات الهطول
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لن يتجاوز 10سنوات وباألخذ بعين اإلعتبار معدالت التلوث الحالية ستصبح جميع أبار غزة
يفوق معل الكلورايد فيها عن (250ملجم/لتر) (الزقة.)53-52 :2010،

شكل( )8نتائج الفحص المخبري الكيميائي لعينات األبار المائية في محافظة خانيونس.
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الفلسطينية

تم إجراء التحاليل المخبرية لعدد من األبار التي تستخدم للشرب في محافظة خانيونس لعام 2015
والتي تقع في مناطق متفرقة ،بعضها يقع على الساحل وبعضها األخر في وسط المحافظة
وبعضها في الشرق وذلك لمعرفة نوعيه المياه والوقوف على حقيقة التلوث الذى أصاب الخزان
الجوفي وقد أثبتت هذه النتائج بما ال يدع للشك عدم صالحية مياه الكثير من هذه األبار
لالستخدامات األدمية بسبب ارتفاع نسبة الكلورايد والنترات والتوصيل الكهربائي والصوديوم
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بمعدالت تفوق المعدالت التي حددتها منظمة الصحة العالمية والمقاييس الفلسطينية ،فمثال حددت
منظمة الصحة العالمية حدا لتركيز النترات في مياه الشرب بما اليزيد عن 45ملغم/لتر فتبين من
خالل الفحص أن نسبة النترات في بعض األبار فاقت هذه النسبة بكثير وبلغ أعلى ارتفاع لها
في بئر األمل الجديد بنسبه 434ملغم/لتر ثم تالة بئر عيا فبلغت نسبة التلوث بالنترات
392ملغم/لتر بينما بئر السطر الجديد بلغ فيه التلوث 287ملغم/لتر بينما حددت الصحة نسبة
الكلورايد في الماء 600ملغم/لتر لكن أبار محافظة خانيونس فاقت هذه النسبة حيث بلغت نسبه
التلوث بالكلورايد أعلى مستوي لها في بئر تركية فبلغت 1030ملغم/لتر بينما بلغت نسبة التلوث
في بئر عيا 929ملغم/لتر والبئر الكويتي 767ملغم/لتر بينما حددت الصحة نسبة التوصيل
الكهربائي 1500ملغم/لتر بينما فاقت نسبة التلوث في أبار خانيونس ذلك المقياس خاصة بئر
السطر الجديد 1نسبة 1363ملغم/لتر وبئر السطر 2نسبة 1044ملغم/لتر وبئر عيا
4700ملغم/لتر وبئر األمل الجديد 3390ملغم/لتر والبئر الكويتي 3060ملغم/لتر في حين حددت
الصحة نسبة 400ملغم/لتر لكن نسبة التلوث فاقت ذلك بكثير فبلغت نسبة الصوديوم أعلى حد
لها في بئر الحمة 702ملغم/لتر وبئر عيا 618ملغم/لتر وبئر تركية536ملغم/لتر ويتبين من تلك
التحاليل أن مياه محافظة خانيونس تعاني من تلوث كيميائي وأن معظم أبار المحافظة غير
صالحة للشرب.
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الفصل الثالث:
عوامل تلوث المياه في قطاع غزة ومخاطرها على اإلنسان
تمهيد:
تعتبر مشكلة المياه من أبرز معوقات التنمية في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه
الخصوص .حيث يواجه قطاع المياه أزمات حادة من حيث التدهور الكمي والنوعي تتمثل في
ندرة كمية المياه نتيجة محدودية المصادر المتجددة والسحب المفرط والغير مراقب من اآلبار،
وتدني جودة المياه ونوعيتها بسبب التلوث ،إضافة إلى انخفاض منسوب المياه بشكل عام في
معظم اآلبار الجوفية والذي يصل إلى ما يزيد على  14مت ار من منسوب سطح البحر ،ووصل
إلى أكثر من  20مت ار في منطقة رفح ،مع مالحظة تذبذب في المنسوب واختالف كمية الضخ
السنوي ،والتي تشير إلي الزيادة في الطلب علي المياه تلبية لحاجات السكان والذي يقدر عددهم
1 .575. 102عام  2010وقد سجلت كميات السحب لقطاع المياه عام  2009أكثر من 170
مليون متر مكعب ،هذا كله باإلضافة إلي تدني نوعية مياه هذه اآلبار فمثال تتراوح ملوحة هذه
اآلبار ما بين  1500و  3500مليجرام/لتر ،في حين توصي منضمة الصحة العالمية بأن ال
تزيد هذه القيمة عن  1500مليجرام/لتر ،كما إن مشاكل هذا القطاع تتعدي مصادر المياه
لتصل إلي شبكات التوزيع حيث تقل كفاءتها مع مرور الزمن ،وأيضا تزداد الوصالت غير
القانونية عليها مما يثقل كاهل مزود الخدمة والمواطنين ،يتبين من ذلك أن قطاع المياه في غزة
يواجه معاناة مستمرة بذاتها منذ أن هجر االحتالل الصهيوني أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم
وتكدسهم في مناطق اللجوء ومنها قطاع غزة ،مما أدي إلي زيادة كميات السحب من الخزان
الجوفي لقطاع غزة ،ثم مرو ار بإقامة المستوطنات في أراضي قطاع غزة  ،والتي تتمتع بوجود
المياه العذبة بل وزيادة عن ذلك السحب الجائر من هذه المياه ومنع المواطنين الفلسطينيين من
استخدامها ،مما اضطرهم إلي استخراج المياه من أماكن أخري مما ساهم في زيادة العجز باإلضافة
إلي نشر اآلبار علي الحدود الشرقية لمنع االنسياب الجانبي لمياه الخزان الجوفي داخل قطاع
غزة  ،وأيضا إقامة السدود علي األودية لمنع االستفادة من المياه السطحية و ليس انتهاء بالحصار
السياسي و االقتصادي و المائي على قطاع غزة  ،مما أدى إلى توقف الكثير من المشاريع و
منع إدخال المواد الالزمة لتنفيذها( .أبو محسن)2016 ،

20

المبحث األول :العوامل التي أسهمت في تناقص وثلوث المياه بقطاع غزة:
 .1المخلفات البشرية السائلة:
يتم التخلص من المخلفات البشرية ومخلفات المستشفيات ومياه الصرف الصحي الصادرة عن
المدن والقرى والمجتمعات السكنية بصرفها الى المصارف الزراعية بدون تنقية وبذلك تكون هذه
المخلفات السائلة التزال محملة بتركيزات عالية من الملوثات المختلفة العضوية وغير عضوية أو
الميكروبيولوجية .وتشتمل المواد عضوية على المخلفات اآلدمية والصابون والمنظفات الصناعية
ومواد دهنية وشحومات مواد غذائية ومخلفات ورقية وأمالح معدنية وخاصة الفوسفور والنترات
بينما تشمل المواد الغير عضوية على بعض العناصر الثقيلة .باإلضافة الى البكتريا والفيروسات
(حسنين ،قنديل)15: 2007 ،
 .1المخلفات الصناعية:
تعتبر مخلفات المصانع من أكبر مصادر تلويت مياه البحار واألنهار فالماء يدخل في الصناعات
كمادة خام وكوسط ناقل وكمادة منظفة وكمبرد ومصدر بخار في التدفئة وانتاج الطاقة وفى
الصناعات الكيماوية يكون الماء األكثر استعماال وبذلك تحتوي مخلفات الصناعة على الكثير من
المواد الكيميائية التي يتم تصريفها إلى البحر وتعتمد أنواع المركبات الكيمائية المختلفة على نوع
الصناعات القائمة كما تعتمد على نوع المعالجة التي تحدث داخل المصانع وبالرغم من ذلك
تشترك العديد من المصانع في إلقاء من األحماض والقواعد والمنظفات الصناعية واألصباغ ومن
أهم الملوثات الناتجة عن العمليات الصناعية المركبات الحامضية أو القلوية التي تسهم في تغير
درجة الحموضة للماء فارتفاع نسبة الحموضة في الماء له تأثير سلبي على صحة االنسان كما
يؤدي إلى تكون الصدأ داخل األنابيب وتأكلها أما التلوث بالقلويات فيؤدي إلى تكون كربونات
وبيكربونات وهيدروكسيدات والكلوريدات وتسبب بيكربونات المغنيسيوم والكالسيوم عسرة الماء
إضافة إلى تزايد كمية النترات والفوسفات في الماء عن النسب المسموح بها فكمية النترات في
مياه الشرب طبقا للمعاير القياسية الكيمائية يجب اال تزيد عن 45ملغم/لتر فزيادة النترات يسهم
في تسمم األطفال نتيجة نقص األوكسجين في الدم إضافة إلى اإلصابة بالسرطان كما أن تواجد
النترات والفوسفات يسبب ظاهرة اخضرار الماء (اإلثراء الغذائي) وتكون األعشاب الخضراء
والطحالب التي تعتمد في غذائها على عنصر الكربون والنيتروجين والفسفور ومن هنا يتبين أن
الفضالت الصناعية تعد مشكلة كبيرة في البلدان المتطورة ذات النشاط الصناعي الكثيف وكذلك
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البلدان النامية الغير قادرة على معالجة مياه المصانع بطريقة صحيحة (فهد ،ربيع-65 :2010 ،
)69
شكل ( )9يبين كيفية التخلص من النفايات الصلبة على شاطي بحر خانيونس

(المصدر ،أبو جياب)79 :
 .2أزمة الملوحة المياه:
مع اختالط مياه البحر األبيض المتوسط بمياه الخزان الجوفي العذبة ،تفاقمت أزمة ملوحة المياه
إلى حد لم يعد أهالي قطاع غزة قادرين معه حتى على االستحمام بالمياه التي يتم استخراجها من
الخزان الجوفي نظ ار لملوحتها الفائقة األمر الذي يضطرهم لشراء ما تسمى بالمياه المحالة من
محطات التحلية المختلفة التي باتت منتشرة بشكل كبير.
وحول أسباب ملوحة المياه أكد شبالق بوجود اختالل في ميزان المياه ،حيث ان كمية المياه التي
يتم ضخها من الخزان الجوفي لقطاع غزة ،تفوق كمية المياه العائدة للخزان الجوفي ،األمر الذي
أدى إلى تسرب مياه البحر للخزان الجوفي واختالطها بالمياه العذبة مما أدى إلى ملوحة المياه،
مشي ار إلى أن خطر الملوحة امتد على عمق  2كيلو متر في قطاع غزة.
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وتعمل محطات تحلية المياه في قطاع غزة دون أية رقابة ،وتقوم بعملية التحلية بطرق مشكوك
بها ،ورغم عدم ثقة المواطنين إال أنهم يشترون المياه منها مكرهين نتيجة الملوحة الزائدة في مياه
البلدية (دوحان)2016 ،
 .3األسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية:
تتلوث المياه والمبيدات الحشرية عن طريق صرف المياه الزائدة من الزراعة اليها وتسرب المواد
واألسمدة الكيمائية الزراعية المذابة في مياه الري كالفسفور والنيتروجين والكبريت إلى المياه الجوفية
ومع زيادة استخدامها في الزراعة دون قيود أو ضوابط يؤدي إلى زيادة نسبة تلوث المياه خاصة
أن هذه المبيدات تحتوي على مواد وعناصر سامه جدا عندما ترش على النباتات ويروي المحصول
تتسرب مع المياه إلى الخزان الجوفي فتلوثه ولعل أكبر دليل وجود النيترات في األسمدة التي
تحتوي على النيترات وتستخدم من قبل المزارعين (ميالد )6 :2000 ،أما المبيدات فتصل إلى
البيئة بواسطة الرش المباشر على النباتات أو على التربة وعن طريق التناثر أثناء االستخدام
وبواسطة الخلص من عبوات ومخلفات المبيدات وأثناء سكب المبيدات على التربة وفى قنوات
الري ومصادر المياه.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن أكثر من  %90من المبيدات الحشرية ال تصل وال تستقر على األفة
المراد مكافحتها ولكن تصل إلى البيئة ويتعلق هذا الوصول بعدة عوامل نذكر منها قدرة المبيد
على البقاء وحركة المبيد وعمرة أو المصير النهائي له وبعد استخدام المبيدات تتعرض إلى الفقد
على سطح التربة أو التسرب إلى المياه الجوفية يعتمد في هذا وبشكل رئيسي على قابليه المبيد
للذوبان واالمتصاص له حيث أن المبيد ينحل أو الذي له درجه امتصاص عالية يميل إلى البقاء
قرب السطح وتكون يذلك عرضة للفقد السطحي وأن المبيدات ذات الدرجة العالية من الذوبان أو
االنحالل والتي لها درجه امتصاص منخفضة تتصف بقدرة عالية على الرشح والترسيب من خالل
التربة لذلك فإن المبيدات بعد استخدامها في الحقل يكون مصيرها ضمن االحتماالت التالية الفقد
عن طريق التطاير أو االنتقال والتحول أو التحلل والتدهور أو التفاعل الكيمائي مع التربة (عفيفي:
)30
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شكل ( )10تزايد نسبة الكلوريد والنيرات في مياه قطاع غزة.

(المصدر)http://sciarab.org/?p=1567 :
شكل( )11توزيع الكلورايد في محافظة خانيونس

(المصدر :أبو جياب)66 :
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 .4التلوث بالمياه العادمة وتسربها إلى الخزان الجوفي:
تعتبر المياه العادمة من أهم مصادر تلوث المياه في قطاع غزة فهى تتدفق عبر قنوات مكشوفة
عبر المناطق األهلة بالسكان والمناطق الزراعية وهناك طريقتان رئيسيتان للتخلص من المياه
العادمة هما شبكات الصرف الصحي والحفر االمتصاصية حيث تغطي شبكات الصرف الصحي
 %60من المساكن في حين يعتمد  %40منها على الحفر االمتصاصية بلغت نسبة  %80من
المياه العادمة المتسربة إلى البحر والنسبة الباقية  %20فإنها تتسرب إلى الخزان الجوفي ملوثة
المياه والتربة (تقرير)11 :2004 ،29
وتنقسم المياه العادمة إلى ثالث أنواع:
 المياه العادمة المنزلية .وهي المياه الناتجة عن استعماالت المنازل والمؤسسات والمعاملالتي تكون مياهها مشابهه للمياه العادمة المنزلية ويمكن معالجتها بنفس الطريقة وتكون
المياه المنزلية عكرة ذات لون مائل لالصفرار أو داكن وتحتوي على كميات هائلة من
البكتيريا والفطريات والفيروسات وحيوانات أوليه وحيدة الخلية مثل البروتوزوا وحيوانات
أكبر حجما مثل النيماتودا وتسبب بعض هذه الكائنات األمراض الخطيرة لإلنسان.
 المياه العادمة الصناعية :وهى المياه الناتجة عن االستعماالت الصناعية والتي تحتويعلى مواد كيماويه ضارة وال يجب أن يسمح لها أن تنقل وتعالج مع المياه العادم المنزلية.
 المياه العادمة الزراعية :تمثل المياه العادمة الزراعية الناتجة عن األنشطة الزراعيةالمختلفة ،خصوصا عند استمال الزراعة المكثفة وتربية الحيوانات تحتوي المياه العادمة
الزراعية على مواد عضوية سهلة التحلل (أبو راس)33-32 :2012،
 الحفر االمتصاصية :يمكن تعريف الحفر االمتصاصية عبارة عن بئر تحفر تخز بهامخلفات اإلنسان ،أو قاذورات سائلة أخري ،وتبني من جدار محكمة ومسامية لكنها في
الغالب تكون ذات مسامات وفتحات واسعة تسمح للمياه بالتسرب.
نظ ار لعدم وصول شبكات الصرف الصحي لبعض المناطق في محافظات غزة نجد أن البيوت
التي ال تخدمها شبكة المياه العادمة تعتمد في تصريفها على الحفر االمتصاصية ،حيث تتسرب
نسبه كبيرة من المياه العادمة من خالل فتحات الطوب للبئر وتصل تحت التربة المحيطة ،ومن
المعروف أن مياه الحفر االمتصاصية هي مخلفات عالية التلوث أما المياه المتبقية فيتم تفريغها
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بواسطة عربات النضح كلما دعت الحاجة إلى ذلك باإلضافة إلى وجود الكثير من شبكات الصرف
القديمة والمهترئة ،والتي تسمح بتسرب المياه العادمة إلى الخزان الجوفي ،وكذلك المياه العادمة
المتسربة من أحواض التجميع (أبو راس)34-33 :2012 ،
شكل( )12رسم توضيحي للحفر االمتصاصية.

(المصدر :أبو راس)34 :2012 ،
يواجه خدمات الصرف الصحي في قطاع غزة أزمة كبيرة فالبنية التحتية لجمع ومعالجة المياه
العادمة في القطاع غزة غير كافية ،والمحطات القائمة توفر فقط معالجة جزئية ،ويتم تصريف
مياه الصرف الصحي الخام والمعالجة إلي األودية والبحر ،أو تتسرب في أحواض الترشيح من
خالل التربة وتصل في نهاية المطاف إلي المياه الجوفية ،كما تستخدم المنازل غير المرتبطة
بشبكات المياه حفر امتصاصية ال يتم تفريغها بشكل مناسب في ظل المناخ االقتصادي الراهن.
لذلك تعتبر أزمة القطاع البيئية في أساسها غياب محطات معالجة تعمل على مستوى يالئم الجودة
المطلوبة للمعالجة ،كما لعب االحتالل دور في زيادة تلك المشكلة من خالل أنشأ ثالثة محطات
تعتمد نظام برك األكسدة وهو نظام بدائي ،وأنشأها في مناطق غير مالئمة من المنظور البيئي،
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وألغراض سياسية أو بيئية سلبية تضر بالقطاع وتسببت الحقا في تلوث الخزان الجوفي ومنع
الزحف العمراني باتجاه المستوطنات سابقا.
وتعمل المياه العادمة على تلويث األراضي الزراعية والمزروعات ،إذ أن تركيز أمالح الصوديوم
في التربة التي تتعرض للمياه العادمة ،يعمل على انسداد مساماتها وتصبح غير قابلة للزراعة،
األمر الذي يؤدي إلى تصحر األراضي الفلسطينية ،وانتشار األوبئة (غانم)26 :2016،
ولقد ساهمت إسرائيل في األضرار بالبيئة الفلسطينية عبر إهمالها شبكات الصرف الصحي في
األراضي الفلسطينية ووفق الشروط الصحية الالزمة ،إال أن األضرار بالبيئة الفلسطينية جار
وبشكل مباشر عبر المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية حيث تقوم هذه المستوطنات بضخ
ماليين األمتار المكعبة من المياه العادمة في األودية وفي األراضي الفلسطينية وبذلك فإن المياه
العادمة تلعب دو ار كبي ار في تلوث البيئة الفلسطينية ،فهي تعمل على تلوث المياه سواء أكانت في
الخزان الجوفي أو المياه السطحية ،حيث تعمل على زيادة نسبة األمالح وتزايد نسبة النترات مما
يجعل المياه غير صالحة لالستخدام اآلدمي ،وحتى غير صالحة لالستخدام الزراعي .ومن هنا
نري أن قطاع الصرف الصحي يعاني العديد من المشاكل والتي تتمثل في:
 .1توقف العديد من مشاريع الصرف الصحي بسبب الحصار االقتصادي والسياسي .كما إن
قوات االحتالل اإلسرائيلي منعت إدخال المواد والمعدات وقطع الغيار الالزمة لتشغيل وصيانة
م ارفق الصرف الصحي ،مما تسبب بحدوث انتكاسة خطيرة لقطاع الصرف الصحي.
 .2العديد من المناطق غير مرتبطة بشبكات صرف صحي مما يدفع المواطنين إلي استخدام
الحفر التي قد يؤدي استخدامها إلي تلويث الخزان الجوفي.
 .3سوء معالجة مياه الصرف الصحي سواء عبر برك التجميع أو في تصريفها في مياه البحر أو
الحفر االمتصاصية.
 .4وصول العديد من محطات المعالجة إلي حالة تتجاوز الطاقة القصوى من قدرتها بعشرات
المرات ،مما يؤدى إلي تصريف الكميات الزائدة بطرق غير بيئية والى اختصار فترة المعالجة من
عدة أيام حسب تصميم المحطة إلى عدة ساعات.
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أما بالنسبة لشبكات مياه األمطار فال توجد إال في بعض المناطق من غزة وخان يونس ورفح
وأجزاء محدودة من المدن والمخيمات والبعض من هذه الشبكات تختلط بها مياه الصرف الصحي
الزائدة فهناك استفادة محدودة من مياه األمطار المتجمعة باإلضافة إلى غياب البنية التحتية
لتجميع مياه األمطار في معظم مناطق قطاع غزة (تقرير خاص حول أزمة المياه في قطاع غزة،
)2013
شكل ( )13نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي في محافظات غزة

(الزقه)42: 2010 :
من خالل المخطط السابق يمكن مالحظة أن محافظة غزة فيها أكبر شبكة للصرف الصحي
وتمثل  79.0والسبب أن محافظة غزة  ،تشكل العاصمة بالنسبة لقطاع غزة فهي تستقبل القسم
األكبر من المشاريع اإلنمائية  ،بينما محافظة خانيونس فهي األقل  %20.6وذلك ألنها األكبر
في المساحة وألن المراكز العمرانية تأخذ النمط المتشتت لباقي المحافظات لذلك تحتاج تمديدات
الصرف الصحي إلى تكاثف أكثر ،أما محافظتي الشمال والوسطي فهي في حدود المتوسط
 %61.3وهى بحاجة إلى تمديدات للصرف الصحي إلى باقي المناطق  ،كما يمكن مالحظة
أن محافظتي الشمال والوسطي ال توجد فيهما شبكات صرف صحي تغطي  %86.5و%64.0
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على  ،وهذا يعنى أن %35.0من المياه العادمة يتم التخلص منها عن طريق الحفر االمتصاصية
(الزقة :2010،ص)42
 .4استنزاف المياه:
تبرز ظاهرة استنزاف المياه بوضوح في قطاع غزة ،فهناك أالف األبار األرتوازية التي يقوم السكان
بحفرها والتصرف بالمياه المتوفرة فيها دون الحصول على األذونات الالزمة ،لذلك وقد قدر عدد
األبار العشوائية في حوالي  3000بئر األمر الذي يؤدي الى استنزاف كميات كبيرة من المياه
(أبو شمالة)2016 ،
 .5النفايات الصلبة بأنواعها:
إن النفايات الصلبة بأنواعها ال تقل أهمية في تلوث الخزان الجوفي عن المياه العادمة حيث أنها
تحتوي على عصارة تحمل تركيز عالى من العناصر الثقيلة والمواد السامة والتي لو وصلت إلى
الخزان الجوفي سوف تفسد مياهه فالنفايات الصلبة الناتجة عام  2006تقدر بحوالي 1116طن
يوميا إن هذه الكمية الكبيرة من النفايات تنتج عصارة كبيرة حيث وصلت في عام 1997إلى
26م 3وعام 2006إلى 52م 3وهذا دليل واضح على زيادة كمية العصارة مما يؤدي إلى زيادة
نسبة التلوث (الزقة)48 :2010،
 .6المستوطنات في محافظات غزة:
ال شك أن المستوطنات اإلسرائيلية في قطاع غزة كان لها بالغ األثر في حرمان الشعب الفلسطيني
من أدنى حقوقه المائية في الحصول على مياه صالحة للشرب ،ومعاناته خالل سنوات االحتالل
الماضية من استخدام نوعية مياه غير مقبولة لالستخدام اآلدمي ،بينما استغلت إسرائيل المياه
الفلسطينية لتلبية احتياجات ما ال يزيد عن  7000مستوطن إسرائيلي في مستوطنات قطاع غزة،
وحرمان أكثر من  1.3مليون فلسطيني من حقه الطبيعي ،حيث إن الطاقة التخزينية للخزان
الجوفي في جميع مستوطنات قطاع غزة قدرت بحوالي  1000مليون متر مكعب ،وأن المياه
المتجددة طبيعيا من مياه األمطار كمصدر أساسي قدرت بحوالي  10مليون متر مكعب سنويا،
بمعنى آخر فقد حرم الشعب الفلسطيني من هذه الكميات ذات النوعية الجيدة طيلة السنوات
الطويلة الماضية وكان لذلك سبب مباشر من حرمان سكان المناطق الوسطى والجنوبية من
القطاع من مياه شرب عذبة واضطرارهم إلى استخدام مياه جوفية غير صالحة للشرب وتأثيراتها
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السلبية على صحة اإلنسان .علما بأنه قد تم حفر حوالي  40بئ ار في هذه المستوطنات وبطاقة
إنتاجية حوالي  5-8مليون متر مكعب سنويا.
لقد فرضت إسرائيل القيود على استغالل الفلسطينيين لحقوقهم المائية في قطاع غزة من خالل
تقييد حفر اآلبار الزراعية ،حين قامت هي بحفر العديد من اآلبار داخل المستوطنات اإلسرائيلية
وعلى طول خط الهدنة مع قطاع غزة ،واالستيالء على المياه العذبة ،والتقليل من كمية المياه
المنسابة إلى الخزان الجوفي الساحلي ،األمر الذي أسهم في نقص كمية المياه وزيادة نسبة التلوث،
وبذلك أصبحت المياه في قطاع غزة غير صالحة لالستهالك اآلدمي وأصبح القطاع في حاجة
إلى المياه العذبة.
إن االعتداءات اإلسرائيلية على المياه الفلسطينية لم تقتصر على أعمال التدمير للمنشآت المائية،
بل أنها قامت بانتهاك ما تم االتفاق عليه في أوسلو ،حيث قدر ما في الخزان الجوفي الفلسطيني
بـ 734مليون متر مكعب ،وحدد نصيب الفلسطينيين الذين يقدر عددهم ب  3.8مليون نسمة
بـ 235مليون متر مكعب أي ما نسبته  %32من كمية المياه  ،في حين أن كمية المياه التي
تستغلها إسرائيل نحو  1750مليون متر مكعب ،األمر الذي أحدث تباينا كبي ار في معدالت نصيب
الفرد من المياه سنويا ،ففي الحالة الفلسطينية بلغ معدل نصيب الفرد الفلسطيني  61متر مكعب
سنويا ،في حين بلغ متوسط نصيب الفرد في إسرائيل 292متر مكعب سنويا .إال أن الفلسطينيين
وبسبب اإلجراءات اإلسرائيلية لم يسمح لهم باستغالل أكثر من  %13.5من كمية المياه ،في حين
تستغل إسرائيل النسبة الباقية وهي األكبر  %86.5لصالح إسرائيل سواء كان في مستوطناتها في
الضفة الغربية وقطاع غزة داخل إسرائيل .وبلغة األرقام ،فإن المستعمرات اإلسرائيلية في األراضي
الفلسطينية تسيطر تماما على نحو  75مليون متر مكعب ،على الرغم لم يتجاوز الـ 7000
مستعمر األمر الذي جعل متوسط نصيب الفرد في المستعمرات اإلسرائيلية يصل إلى 134متر
مكعب سنويا في األغراض المنزلية ،في حين بلغ متوسط نصيب الفرد الفلسطيني  34مليون متر
مكعب سنويا في األغراض المنزلية(.أبو عمرو)8-7 :2005:
.8ارتفاع نسبة الفاقد من المياه في شبكات المياه في معظم مناطق القطاع بسبب التسرب من
الشبكات والوصالت غير القانونية باإلضافة للقراءات غير المحسوبة  ،وعدم توفر عدادات جيدة
خالل السنوات الماضية نتيجة للحصار ،إضافة إلى ذلك فهناك العديد من العوامل التي تزيد من
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تفاقم مشكلة تملح المياه ووصولها إلى بعض المناطق السكنية في قطاع غزة ،غياب الوعي
المجتمعي ألهمية المياه واالستخدام المفرط لها  ،وضعف كفاءة شبكات توزيع المياه والتي ال
تتجاوز  ، % 55وقد تكون أقل في بعض المناطق ،وهذا يعود إما لتلف فيزيائي في شبكات
المياه ،أو لوجود بعض الممارسات الغير قانونية التي يتعمد بعض المخالفين ارتكابها ،وبسبب
ذلك فإن متوسط معدل المياه يصل إلى  85لتر لكل فرد يوميا ،والذي يعتبر أقل من المعايير
الدولية المطلوبة .ويعتبر المتوسط العام لتركيز األمالح الذائبة في قطاع غزة حوالي  1200ملغم/
لتر ،مع األخذ بعين االعتبار أن النهايات العظمى تصل في بعض المناطق من محافظة غزة
ومحافظة ورفح إلى  5000ملغم  /لتر ،في حين أن القيمة المسموح بها لتركيز األمالح الذائبة
وفقا للمعايير الفلسطينية والتي حددتها سلطة جودة البيئية  EQAتتراوح ما بين 1500-1000
ملغم  /لتر .أما بالنسبة للنترات فإن المتوسط العام هو في حدود  120ملغم /لتر ،في حين أن
القيمة العظمى تصل إلى  400ملغم/لتر خاصة في المناطق التي ال يوجد فيها شبكات صرف
صحي ،وينبغي االشارة أيضا إلى أن القيمة المسموح بها لتركيز النترات في مياه الشرب وكما
أشارت سلطة جودة البيئة ينبغي أال تزيد عن  50ملغم /لتر( ”.البابلي ،أبو نعمة )2013
كذلك من العوامل المؤثرة في جودة المياه  ،حيث أن المياه التي ُيزود بها المواطنون بعيدة عن
المعايير الدولية الالزمة لالستخدام اآلمن ،فهناك زيادة في تركيز االمالح الذائبة والنترات نتيجة
لـلسحب الجائر من الخزان الجوفي و الذي يؤدي إلى زيادة تداخل مياه البحر ،كما أن تشغيل
آبار السحب من الخزان الجوفي بطاقة إنتاجية أكبر من القدرة الطبيعية للخزان يزيد من تفاقم
المشكلة ،إضافة إلى ذلك وجود بعض المناطق الغير متصلة بشبكات الصرف الصحي واالعتماد
فيها على الحفر االمتصاصية لتصريف مياه الصرف الصحي ،فتصل بذلك إلى الخزان الجوفي،
وهناك أسباب أخرى ناتجة عن استخدام المبيدات الزراعية ،واإلفراط في استخدام األسمدة( “.أبو
شمالة)2016 ،
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المبحث الثاني :مخاطر تلوث المياه على صحة اإلنسان.
هناك عدد كبير من األمراض التي تنتقل إلى اإلنسان عن طريق مياه الشرب ،واالستحمام بالمياه
الملوثة وكذلك رى المزروعات بالماء الملوث وتناول ثمار هذه المزروعات طازجة إضافة إلى
استعمال الماء الملوث في تحضير المأكوالت في تحضير المأكوالت وغسل أواني الطعام والشراب
وأن نسبة كبيرة من المشاكل الصحية التي يعاني منها الناس ترجع إلى تلوث المياه (الشنشوري،
السعد )1998 ،معظم الكائنات الممرضة التي تلوث الماء مصدرها بيولوجي ويأتي عن طريق
إف ارزات اإلنسان والحيوان حيث يتم ابتالعها مع الطعام أم الماء أو تنتقل إلى الفم ع طريق
األصابع الملوثة عندما يتم ابتالع هذه الكائنات الممرضة فإنها تتكاثر في جسم اإلنسان وتخرج
إلى البيئة الخارجية عن طريق اإلف ارزات بدون اإلصحاح المناسب ،تجد هذه الكائنات طريقها إلى
مياه الشرب وبالتالي تسطيع نقل العدوي إلى األخرين التي تنتقل عن طريق الماء وتمتاز األمراض
المنقولة عن طريق الماء ومعظم الكائنات الممرضة تستطيع البقاء خارج جسم اإلنسان لفترة طويلة
وبالتالي تستطيع البقاء في مخلفات اإلنسان والتربة واالنتقال إلى الطعام والماء (أبو حجله:2004،
 )18يتضح من ذلك أن األمراض التي تنتقل عن طريق الماء تتميز بسعة انتشارها الشديد،
فتصيب أعداد كبيرة من السكان وفى مساحات واسعة في حال استعمالهم للماء الملوث من ذات
المصدر ويمكن تلخيص هذه األمراض التي يسببها تلوث المياه.
 .1مرض البوصفير :سببه فيروس يؤدي إلى التهاب الكبد ،ومن أعراض هذا المرض
اصفرار البشرة والعينين وفقدان شهية األكل والرغبة في التقيؤ ،باإلضافة إلى فشل
عضلي مصحوب بارتعاش وصداع وحمى .تتم العدوى عن طريق مياه الشرب
الملوثة بالفضالت الحيوانية والبشرية.
 .2شلل االطفال (التهاب سنجابية النخاع) :شلل األطفال  IAمرض معد فيروسي
حاد يسببه فيروس شلل األطفال ،وهو شلل األطفال .ينتقل إلى المياه من خالل
براز شخص مصاب ٪90 ،من حاالت عدوى شلل األطفال ال تسبب أي أعراض
على جميع األفراد ولكن المتضررين تظهر مجموعة من األعراض اذا كان الفيروس
يدخل مجرى الدم  ،إذا دخل الجهاز العصبي المركزي فإنه يصيب ويدمر الخاليا
العصبية الحركية مما يؤدي الى ضعف العضالت والشلل ،تظهر أعراض مثل
الصداع والحمى والتشنجات والشلل التشنجي في بعض األحيان ،عوامل مثل نقص
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المناعة وسوء التغذية يزيد من خطر اإلصابة بشلل األطفال ،يمكن الوقاية من
شلل األطفال عن طريق التحصين ضد شلل األطفال مع قطرات عند الوالدة ،وذلك
باستخدام المياه النظيفة والحفاظ على النظافة المناسبة (أحمد)2014،
 .3الكوليرا :تصيب األمعاء الدقيقة تسببها بكتيريا الفبريو كولي ار وهى تنتقل عن طريق
مياه الشرب الملوثة أو الطعام الملوث بإخراجات شخص مصاب ،والمرض يظهر
على شكل إسهال شديد وتقيؤ ثم حالة من الجفاف ،ويعتبر هذا المرض قاتال إذا
لم يتلق العناية الطبية االزمة والوقاية هي خير طريق لمنع هذا المرض ،وذلك عن
طريق عدم شرب أو أكل األطعمة التي يشتبه في عدم نظافتها وتلوثها والحرص
على غلي الماء (أبو حجلة)13 :2004 ،
شكل ( )14يبين البكتيريا المسببة للكولي ار

(المصدر :السروي( http://www.arsco.org/file/Get/c778f278-
.4مرض زرقة الطفل:إن تأثير عنصر النترات الضار يظهر من خالل وجود مادة الميتوجلوبين
في دم األطفال الرضع ،إذ أن عنصر النتريت ينتج عن طريق عنصر النترات في المياه الجوفية
 ،وبالتالي فإن النترات يؤكسد الحديد الموجود في مادة الهموجلوبين المكونة لكرات الدم الحمراء
لتحويلها إلى مادة الميتوجلوبين التي تعمل على الحد من قدرات كرات الدم الحمراء على نقل
األوكسجين محدثة بذلك مشكلة صحية تعرف باسم زرقة الطفل (كامل)35 :2005،
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.5مرض السرطان :إن التركيز لمادة النترات في مياه الشرب أو الغذاء قد يسبب مرض السرطان،
فالنترات في الجسم تتحول إلى نيتريت وتكون سامة من خالل تكوين األمينيات (اليتروزامين)،
والتي بدورها تعمل على اإلصابة بسرطان الكبد أو سرطان المريء (بصل)5 :2005،
.6االلتهاب الرئوي الحاد :هو مرض فيروسي في الجهاز التنفسي في اإلنسان الناجم عن فيروس
السارس التاجي .أنه يسبب انفلون از بما في ذلك الحمى والسعال والتهاب الحلق وأع ارض الجهاز
الهضمي ،الفيروس يتجلى في المياه المعالجة بشكل غير صحيح ،ويمكن الوقاية منها بغسل
اليدين بشكل متكرر ،وذلك باستخدام التنظيف بالكحول لتدليك األيدي (أحمد)2014،
.7اإلسهال :حالة تتصف بحركات األحشاء المسترة وغير المنتظمة تؤدي إلى فقدان السوائل في
الجسم عادة ما يكون اإلسهال عرضا الضطراب معوي وليس مرض بعينه ،والسبب الغالب
لإلسهال هو االلتهاب الناتج عن الغذاء أو الماء الملوث بالفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات
ويؤدي الجفاف المزمن إلى موت عدد كبير من األطفال (أبو حجلة)19 :2004 ،
.8المالريا :يحدث مرض المالريا بسبب الطفيليات التي تضع يرقاتها في المياه ،وهي تبدأ مع
لدغة البعوض الذي يدخل األوالنيات من خالل اللعاب في الجهاز التنفسي ،تشتمل أعراضه على
الحمى والصداع وفي الحاالت الشديدة يمكن أن تؤدي إلى الغيبوبة والموت ،كما أنه يؤدي إلى
ضيق التنفس الذي يحدث أقصى في األطفال ويؤدي إلى االلتهاب الرئوي وفقر الدم الشديد .نظ ار
ألنظمة المعالجة السيئة ،ومعاملة مياه الشرب الغير متوفرة ،لذلك كل هذه الظروف تؤدي إلى
إمكانية تجميع المياه الزائدة ،مما يخلق بيئة لألمراض المسببة لتكاثر البعوض ،يسبب الحمى
وفقر الدم ،ومضاعفات أخرى كثيرة والموت في نهاية المطاف (أحمد)2014 ،
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الفصل الرابع:
دور سلطة المياه ومصلحة المياه في الوقاية من تلوث المياه في قطاع غزة.
التمهيد
يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم( :ال تُسرفوا في الماء ولو ُكنتم على نهر جار)

( )http://www.binbaz.org.sa/noorوهذا األمر فيه إشارة على أهمية الماء في حياة
المحافظة عليه وعدم اإلسراف فيه ،لذلك يقعُ على عاتق كل إنسان أن يحمي
اإلنسان وأهمية ُ
الماء من التلوث من خالل التقليل من التلوث الطبيعي والذي ُيقصد به تغير في الخصائص

الطبيعية للماء مما يجعلهُ غير ُمستساغ لالستخدام اآلدمي ،وذلك لعدة أسباب منها تغير في
الملوحة
درجات الح اررة أو زيادة المواد العالقة سواء كانت العضوية أو الغير عضوية أو زيادة ُ
بسبب تبخر مياه البحر ،وهذا األمر ُيكسب الماء رائحة ولون وطعم غير ُمستساغ ،وللتقليل من
هذا التلوث يجب عدم خلط الماء مع مصادر أخرى والحفاظ على المكان الموجود فيه ،فعلى

سبيل المثال إذا كان الماء موجود في البركة يجب أن تكون البركة نظيفة خالية من الجراثيم والمواد
العالقة حتى تكون صالحة لالستخدام البشري .تقليل تلوث المياه من الصرف الصحي :قضية
التخلص من الصرف الصحي تعتبر تحديا يواجهُ أهالي قطاع غزة ،ألن هذا النوع من التلوث
خطير جدا لوجود أنواع كثيرة من البكتيريا والميكروبات الضارة التي تؤثر على صحة اإلنسان،
وبالتالي للحد من هذا التلوث يجب إنشاء شبكات صرف صحي سليمة حتى ال يتداخل مع المياه
الصالحة وانتقال العدوى واألمراض .تقليل المخلفات الزراعية (طالل)2015 ،
المبحث األول :دور الحكومة في التوعية بمخاطر تلوث المياه:
 .1يجب أن تبدل الحكومة دو ار كبير من أجل خلق وعي بيئي وتربية بيئة لدى سكان قطاع غزة
وتضمين الماء في برامج التربية البيئية في كافة مراحل الدراسة لخلق جيل قادر على اكتساب
المهارات العلمية واألكاديمية للتعامل مع الموارد المائية في بيئته والمحافظة عليها وصيانتها
من التلوث والتعرف على السلوك الصحيح والضار تجاه الموارد المائية فضال عن التعرف
على النواحي الجمالية للماء واستخداماته الرشيدة( .بارود)30 :2001،
 .2سن القوانين والتشريعات الخاصة بنوعيه المياه ومراقبه التلوث الناتج عن األنشطة البشرية.

35

 .3سن قوانين وتشريعات تلزم أصحاب المصانع بإتباع أساليب وتقنيات حديثة للحد من خطر
التلوث البيئي واضطراب النظم البيئية( .الطوخي)2007،
 .4يجب على الحكومة بالتعاون مع سلطة المياه والجهات المعنية انشاء قاعدة بيانات مركزية
لقطاع المياه والصرف الصحي وذلك لتسهيل جمع المعلومات واالستفادة منها ووضع
خطط وبرامج أولويات للمشاريع الواجب تنفيذها لضمان حصول جميع المواطنين على
الخدمات بالشكل المناسب ومن أجل االرتقاء بالمعايير الفلسطينية( .تقرير حول أزمة
المياه في غزة)30 :2011،
 .5العمل على تحسين شبكات المياه وزيادة كفاءتها من أجل تقليل استنزاف مياه الخزان
الجوفي.
 .6تحديد مناطق حماية المصادر المائية الجوفية والسطحية وحمايتها من التلوث الناتج عن
األنشطة البشرية لذلك يجب دراسة مناطق التغذية المائية ومجري المياه الجوفية والسطحية
وتجاه الجريان ونوعيه الملوثات ونوعيه التربة والصخور المحيطة بالمصدر المائي ومصدر
التلوث.
 .7تطوير التشريعات واللوائح المنظمة الستغالل المياه ،ووضع المواصفات الخاصة بالمحافظة
على المياه ،واحكام الرقابة على تطبيق هذه اللوائح بدقة وحزم( .الطوخي)2007،
 .8تشارك سلطة المياه بمشاركة المعنين في قطاع غزة برؤيتها في تطوير القطاع وفق أسس
تنموية مبنية على االستدامة البيئية والتخطيط السليم واإلدارة المتكاملة لمصادر المياه بالرغم
من محدودية المصادر المتاحة وازدياد الطلب على المياه لالستخدامات المختلفة.
 .9وضع برامج لترشيد المياه وتفعيل وتطوير أليات الرقابة للحد من نقص وتلوث المياه وكذلك
وضع حد لحفر اآلبار الخاصة قرب المنازل وفي المزارع( .تقرير)27 :2004 ،29
.10

ربط التجمعات السكانية في قطاع غزة بشبكات الصرف الصحي وتدمير الحفر

االمتصاصية التي تعد أحد العوامل الرئيسية في تلوث الخزان الجوفي.
.11

تدعيم وتوسيع عمل مخابر التحليل الكيميائي والحيوي الخاصة بمراقبة تلوث المياه،

واجراء تحاليل دورية للمياه للوقوف على نوعيتها.
 .12التركيز على إقامة مشاريع محطات تحليه المياه ومحطات تنقيه ومعالجة المياه وينطلق ذلك
من المخاطر المباشرة التي تهدد حياه المواطنين عموما واألطفال خصوصا حيث تجاوزت

36

معدالت الكلورايد والنيترات في المياه إلى حد كبير معاير منظمة الصحة العالمية التي تنص
على أال تزيد نسبة الكلوريد في المياه الصالح للشرب عن  250مليغم /للتر والواحد و50مليغم/
للتر من النيتريت علما بأن نسبة كبيرة من المياه في قطاع غزة تجاوزت نسبة الكلوريد فيها
 2500 -1000مليغم /للتر الواحد كما تجاوزت نسبة النيتريت 250ملغم/للتر األمر الذي
يفرض على صانع القرار مجدا إنشاء محطة لتحليه مياه البحر بهدف توفير العجز المائي
لسكان قطاع غزة من ناحية ومحاولة التقليل من مخاطر استنزاف الخزان الجوفي من ناحيه
ثانية وحمايه المواطنين من المخاطر الصحية المستقبلية (الصوراني)11 :2012،
المبحث الثاني :دور سلطة ومصلحة المياه في الوقاية من مخاطر تلوث المياه.
يعاني قطاع غزة فيما يخص قطاع المياه من الكثير من المشاكل والمعوقات وعلى رأسها استمرار
الحصار وعدم تنفيذ المشاريع الخاصة بالمياه".
كما أن احتياج قطاع غزة للمياه يقدر بـ  200مليون متر مكعب ،نصفها يذهب للزراعة والنصف
اآلخر لالستخدام اآلدمي ،في حين أن الحوض الساحلي ينتج  70-60مليون متر مكعب سنويا.
لذلك أن العجز الكبير نتج عنه استنزاف هائل في الخزان الجوفي ما أدى إلى تداخل مياه البحر
مع المياه الجوفية ،األمر الذي أسهم في استمرار معاناة الفلسطينيين من تملح ونقص المياه وقد
لعبت إسرائيل دو ار كبير في هذه المعاناة نتيجة االستنزاف الكبير لمياه الخزان الجوفي وانشاء
األبار التي تحول دون وصول مياه األمطار إلى الخزان فقد بلغ حجم استنزاف إسرائيل 20مليون
متر مكعب سنويا من مياه الخزان الجوفي الشرقي من خالل حفر األبار على الحدود الشرقية مع
غزة لذلك أدركت سلطة المياه بأن الخزان الجوفي في قطاع غزة لم يعد قاد ار على تلبية االحتياجات
المائية المختلفة وأن االستمرار في االستنزاف يزيد ويسارع من تدهور المياه فحاولت حل األزمة
من خالل.
 بدأت الحكومة بتنفيذ العديد من المشاريع المائية التي تخدم قطاع المياه كدعم المشاريعالصغيرة التي تعمل على توعية المواطنين في ترشيد استهالك المياه وتنفيذ مشاريع
االستفادة من مياه األمطار.

37

 قيام سلطة المياه بدورها في العمل على تنظيم عملية حفر اآلبار العشوائية في غزة عبرآلية جديدة ،مبينا أن هذه اآلبار مخالفة للقانون وانتشرت خالل اآلونة األخيرة (سلطة
المياه)2014 ،
-

تزويد قطاع غزة بكميات مياه إضافية بعيدا عن المياه الجوفية من خالل إنشاء محطات
تحلية مياه البحر بهدف تغطية االستخدامات المنزلية لتقليل الضغط على الخزان الجوفي.
شكل( )15محطات التحلية في محافظة خان يونس.

بلغ عدد محطات تحلية المياه في محافظة خانيونس 11محطة موزعة على المناطق العمرانية
ونالحظ أن خانيونس البلد تحتل أعلى نسبه بعدد المحطات وهى  %53ومن ثم يليها كل بني
سهيال ،وعبسان وغرب خانيونس بنسبه  %9.1وبلغت كميه المياه المحالة 471398م.م/3سنويا
ونصيب الفرد من المياه المحالة بلغ /4.1لتر/يوم ويدل ذلك على اتساع مساحة المحافظة ،وكذلك
حاجة المحافظة إلى وجود محطات تحليه إضافية لتحليه المياه سواء الجوفية أو التوجه لتحليه
البحر( .شقلية)47 :2013،
 إعادة استخدام مياه الصرف الصحي الخاضعة لعمليات المعالجة ،وذلك لتعويض جزءمن الكميات المطلوبة لقطاع الزراعة ،والتي تسحب من الخزان الجوفي وتصل إلى 90
مليون متر مكعب سنويا من خالل إقامة مشاريع لمعالجة مياه الصرف الصحي مثل
محطة معالجة مياه الصرف الصحي في خانيونس :فتم انشاء هذه المحطة المؤقتة عام
 2008لحل المشكلة المائية المتفاقمة في مدينة خانيونس وتراكم المياه العادمة في بركة
حى األمل حيث تم إنشاء حوض لخفض منسوب بركة حى األمل وتحويل المياه التي
تتراكم في شوارع المدينة إلى محطات الضخ ومن ثم إلى البركة المقامة في منطقة
المحررات ،ثم تطوير هذه المحطة بإضافة تالثه أحواض جديدة بطاقة استيعابية تصل
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7.000م 3يوميا وذلك بإضافة حوض تهوية وحوض ترسيب نهائي واضافة خط ناقل
للتخلص من هذه الكميات عن طريق البحر وكما قامت بلديات الساحل بالتعاون مع
سلطة المياه على إنشاء بئرين استرجاعيي لضخ المياه واستخدامها لري المزارع القريبة
من المحطة(.تقرير حول مياه في قطاع غزة)25 :2011،
 استيراد المياه ،فحسب اتفاقية أوسلو ،مطلوب من الجانب اإلسرائيلي أن يزود القطاعبكمية  5مليون متر مكعب ،سنويا وهو مساوي لما يتم شراؤه من شركة ما كروت
اإلسرائيلية حاليا ،ومتوقع أن تصل هذه الكمية إلى  18مليون متر مكعب في عام 2020
(أبو شمالة)2016 ،
 ضرورة العمل على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بما نسبته  %65من كاملاالحتياجات الزراعية ،ولتطبيق ذلك فإنه يلزم الحصول على مياه صرف صحي معالجة
صالحة لألغراض الزراعية وهذا يتطلب إنشاء محطات معالجة ذات كفاءة مميزة وتجدر
اإلشارة هنا أنه يوجد في قطاع غزة ثالث محطات معالجة لمياه الصرف الصحي وبطاقة
إجمالية حوالي  70-60ألف متر مكعب يوميا ( 25مليون متر مكعب /سنويا) ولكن
هذه المحطات ال تعمل بالصورة المطلوبة ،وال يستفاد من هذه المياه شبه المعالجة
لألغراض المختلفة سواء كان للزراعة أو إلعادة شحنها للخزان الجوفي ،حيث أن كميات
كبيرة من هذه المياه شبه المعالجة خاصة في مدينة غزة يتم رميها مباشرة إلى البحر وما
لذلك من تأثيرات سيئة على البيئة وصحة اإلنسان .وعليه فإن سلطة المياه تسعى جاهدة
إلى إعادة تأهيل هذه المحطات وانشاء محطات ذات كفاءة عالية قادرة على استيعاب
جميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها إلى درجة يمكن معها االستفادة منها في تغطية
الجزء األكبر من االحتياجات الزراعية ،وكذلك تغذية الخزان الجوفي ومن خالل إعادة
شحنها (اليعقوبي)20 :2005،
 تغيير أنماط الري والزراعة :إن توفير المياه لألغراض الزراعية سواء كانت جوفية أم مياهصرف صحي معالجة يتطلب معه وبخط موازي تعاون كامل من المزارعين ،وتفهم لمشكلة
المياه ،والمحافظة على هذا المصدر الحيوي وذلك من خالل اتباع الطرق الحديثة للري
ومواكبة التطور في هذا المجال ،بهدف الحد من استهالك المياه وهدرها بصورة غير
مسؤولة ،ومن غير أي فائدة لإلنتاج الزراعي .باإلضافة إلى ذلك فإن تغيير أنماط
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المحاصيل الزراعية مطلب أساسي مع تغير وتدهور نوعية المياه ،لتطبيق كل ذلك بدقة
فإن و ازرة الزراعة عليها مسؤوليات لضمان تطبيق النظم والتشريعات بالتنسيق التام مع
سلطة المياه بهدف ضمان إدارة مصادر المياه بصورة جيدة (اليعقوبي)20 :2005 ،
 تجميع مياه األمطار :تجميع مياه األمطار له أهمية خاصة في إدارة مصادر المياه كونأن مياه األمطار هي المصدر األساسي لتغذية الخزان الجوفي ،ومع التوسع العمراني
الملحوظ في قطاع غزة فإن كمية مياه األمطار المغذية للخزان الجوفي تتناقص بصورة
كبيرة ،وأن معظم هذه المياه تنساب طبيعيا إما إلى األماكن المنخفضة ،أو تتبخر بفعل
الح اررة ،أو تتجه إلى البحر مباشرة بدون االستفادة منها ،وعلى هذا األساس قامت سلطة
المياه بإنشاء ودعم العديد من المشاريع الخاصة بتجميع مياه األمطار في كل من
المحافظات الشمالية وخانيونس ،لدعم الزراعية سواء كانت من خالل و ازرة الزراعة أو
برنامج خلق فرص نظ ار ألهمية هذه المشاريع في سد جزء من االحتياجات الزراعية فإنه
من الممكن تجميع ما مجموعه  5مليون متر مكعب سنويا من مياه األمطار حال استخدام
التقنية الحديثة في ذلك اإلطار(أبو محسن)2016 ،
 تحقيق التعاون بين سلطة المياه ومصلحة المياه من العمل على زيادة نسبة المخدومينبشبكات الصرف الصحي لتصل  %90عام  2020األمر الذى يمكنا من االستفادة
بشكل كبير من المياه العادمة والعمل استغاللها في الجانب الزراعي وتخفيف نسبة التلوث
في الخزان الجوفي والضغط عليه.
 اعتماد استراتيجية زراعيه تقلل من استخدام المياه لذا يجب أن يشارك القطاع الزراعيفي تخفيف أزمه المياه لما يستغله هذا القطاع من المياه الجوفية حيث يستغل القطاع
الزراعي في الوقت الحالي تقريبا نفس الكمية التي يحتاجها االستهالك المنزلي والصناعي،
مع العلم أن االستهالك المستقبلي سيصل إلى أكثر من  %30من االستهالك المنزلي
وبالتالي يعتمد الحل على قيام و ازرة الزراعة بتوعية المزارعين بضرورة ترشيد استهالك
المياه وري المزروعات بالقدر الالزم دون تفريط من خالل توزيع نشرات تحتوي على
الكمية الالزمة من المياه لكل محصول باإلضافة إلى توجيههم وتوعيتهم بضرورة توظيف
مياه الصرف الصحي المعالجة في ري بعض المزروعات مع قيام سلطة المياه بمراقبة
المياه الخاصة بالمزارعين من خالل العدادات وذلك من أجل مطابقة كميات السحب مع
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الكميات المخصصة في رخص هذه األبار وتغريم المزارعين الذين يتجاوزوا الحد المسموح
به( .تقرير حول أزمة مياه غزة)43-33 :2011،
المبحث الثالث :التحديات التي تواجه صانع القرار وتحول دون مواجه مشكله تلوث المياه.
يواجه الفلسطينيون نقص كبير ومتزايد في موارد المياه حيث تعاني كافة المدن والقري الفلسطينية
من شح المياه الخانق  ،وتعتمد عدة مناطق فلسطينية على مصادر مياه غير آمنه من النواحي
الصحية بسبب تلوثها خاصة الينابيع واآلبار الزراعية وآبار الجمع وتزداد حدة هذه المشكلة وتتسع
مخاطرها في كافة مدن قطاع غزة  ،حيث إن أهالي معظم المناطق يعتمدون على شراء المياه
المنقولة من مصادر غير آمنه صحيا ويدفعون ثمنا غاليا يصل سعر المتر المكعب الواحد حوالى
20شيقل خالل فترة الصيف وتشكل فاتورة المياه المشتراة أحيانا  %40من دخلهم الشهري.
 .1الموقف اإلسرائيلي تجاه حقوقنا المائية هو متصلب بالرفض وبعيد جدا عن موقفنا
ومطالبنا ،إضافة إلى مرجعية القانون الدولي بشأن تقسيم المياه لألحواض المائية المشتركة
حيث يتنكر الجانب اإلسرائيلي لقرارت الشرعية الدولية ذات الصلة بالموارد المائية؛ في
الوقت الذي يغيب فيه الضغط الدولي الفاعل على إسرائيل لجعلها ترضخ وتحترم تلك
الق اررات(.اليعقوبي)59-58 :2011،
 .2قيام االحتالل اإلسرائيلي باستنزاف مصادر المياه الجوفي حيث تقدر كميات المياه التي
سرقها االحتالل اإلسرائيلي من قطاع غزة خالل أربعين عام 2.3مليار متر مكعب كما
يقدر ثمن المياه التي سرقتها إسرائيل م قطاع غزة بحوالي 2.3مليار دوالر كما يقدر نسبه
التدمير الذى ألحقه االحتالل اإلسرائيلي بالخزان الجوفي بحوالي 5مليار دوالر( .تقرير
حول مياه غزة)11 :2011،
 .3أوضاع البنية التحتية لخدمات قطاع المياه والصرف الصحي سيئة للغاية ،واالحتياجات
المطلوبة إلعادة بناء وتحسين هذه الخدمات ستكون هائلة ،وفى نفس الوقت هناك تراجع
كبير في إلتزامات الدول المانحة لتمويل مشاريع المياه والصرف الصحي ،األمر الذي
يتطلب تفهم جيد لهذا الوضع والتفكير بكيفية معالجته مع ضرورة وجود قرار سياسي
واضح بشأن التعامل مع شروط المانحين (اليعقوبي)57 :2011 ،
 .4توقف العديد من مشاريع الصرف الصحي بسبب الحصار االقتصادي والسياسي .كما
أن قوات االحتالل اإلسرائيلي منعت إدخال المواد والمعدات وقطع الغيار الالزمة لتشغيل
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وصيانة مرافق الصرف الصحي األمر الذى أسهم في تدهور قطاع الصرف الصحي في
بعض المناطق.
 .5العديد من المناطق غير مرتبطة بشبكات صرف صحي مما يدفع المواطنين إلى استخدام
الحفر االمتصاصية.
 .6سؤ معالجة مياه الصرف الصحي سواء عبر برك التجميع أو تصريفها في مياه البحر أو
الحفر االمتصاصية.
 .7وصول العديد من محطات المعالجة إلى حالة تتجاوز الطاقة القصوى من قدرتها بعشرات
المرات ،مما يؤدي إلى تصريف الكميات الزائدة بطرق غير بيئية والى اختصار فترة
المعالجة من عدة أيام وفقا لتصميم المحطة لعدة ساعات (تقرير حول أزمة مياه
غزة)9 :2011،
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الخاتمة
أظهرت الدراسة أن المصدر المائي في قطاع غزة يتمثل في مياه الخزان الجوفي المعتمد على
مياه األمطار ،نظ ار لعدم وجود مصادر مائية كالبحيرات واألنهار في قطاع غزة ،األمر الذي جعل
القطاع يتعرض ألزمة تلوث مائية بسبب تلوث الخزان الجوفي بالمياه العادمة والملوثات الزراعية،
كما أظهرت الدراسة وجود عالقة بين تلوث الماه وانتشار األمراض مثل الكولي ار والتهاب الكلي،
وقد أثبت فحص العينات أن محافظة خانيونس تتعرض لتلوث كيميائي ،بينما المحافظات الشمالية
تتعرض لتلوث بيولوجي .ومن هنا كان ال بد من تفعيل دور مصلحة وسلطة المياه من أجل وضع
نظام صرف صحي ،واعطاء ندوات تثقيفية لسكان المحافظة حول ترشيد استهالك المياه وكذلك
المزارعين من أجل العمل على تخصيص نوعيات معينه من المحاصيل الزراعية للقضاء على
مشكلة تلوث المياه ،إضافة إلى معالجة المياه العادمة واالستفادة منها في مجال الزراعة للتخفيف
من عبء الخزان الجوفي.
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النتائج:
كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 .1الحفر االمتصاصية والمجاري المكشوفة التي يعتمد عليها السكان في صرف
المخلفات اآلدمية والمنزلية أوجدت العديد من المشكالت في محافظات قطاع غزة.
 .2النظام المتبع في التخلص من المياه العادمة المنزلية مع عدم مراعاة أي صفات
خاصة للحفر االمتصاصية وعدم وجود جهة رسمية مشرفة على متابعة هذه الحفر
جعلها أماكن تغذية للخزان الجوفي فاختلطت مياه الصرف الصحي المنزلي بكل ما
تحمله من ملوثات بالخزان الجوفي.
 .3التسرب المباشر للمخلفات اآلدمية إلى الخزان الجوفي أصابه بالتلوث فزادت نسبة
الملوثات بمعدالت تفوق ما حددته منظمة الصحة العالمية والمواصفة القياسية
الفلسطينية ،فارتفعت نسبة النترات  NO3في مياه الشرب ألكثر من عشرة أضعاف،
وارتفعت كذلك معدالت الكلورايد  Clإلى حوالي ضعفين أو ثالثة أضعاف وكذلك
الحال بالنسبة للتوصيل الكهربائي  ECوالمواد الذائبة الكلية  TDSوالفلورايد األمر
الذي أدي إلى تردي نوعية المياه في الخزان الجوفي بمحافظات غزة بحيث أصبحت
الطبقة الحاملة للمياه بكليتها ملوثة وال تصلح لالستخدامات اآلدمية (بارود:2001 ،
)26
 .4ارتفاع نسبة اإلصابات باألمراض الناتجة عن تلوث مياه الشرب في جميع مناطق
المحافظة وأصيب العديد من السكان بالكثير من األمراض التي لها عالقة بتلوث
مياه الشرب ومنها التهاب الكبد الوبائيوالكوليرا.
 .5يتحمل المواطن الفلسطيني الذي يعيش في المحافظة بعض المسئولية عما حدث
من تلوث للخزان الجوفي وذلك نتيجة للممارسات الخاطئة في صرف المخلفات
اآلدمية واستخدام الحفر االمتصاصية ،وال تُعفى من هذه المسئولية الجهات المخولة
باإلشراف والمتابعة الصحية والبيئية والتي أصبح دورها مغيبا وكأن األمر ال يعنيها.

(بارود)30 :2001،
 .6للتلوث المائي مصادر ومكونات عديدة منتشرة في البيئة وعدم مراقبتها ومتابعتها
تؤدي إلى تفشي التلوث بنطاق واسع.
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 .7االستغالل المفرط لمياه من قبل السكان أدى إلى استنزاف الخران الجوفي وبالتالي
أصبح هناك نقص حاد في معدالت المياه المتاحة وخاصة مع الزيادة السكانية
الكبيرة.
عدم وجود وعي كافي لدي المزارعين بالمحاصيل التى تستنزف كميات كبيرة من المياه يزيد من
أزمة المياه فى القطاع لذلك يجب إتباع سياسة استهالك متوازنة للمياه.
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التوصيات:
 تتمثل توصيات الدراسة في االتي:
 ضرورة قيام الجهات المسؤولة بتحسين كفاءة محطة المعالجة وبناء المنشآت الالزمة
لمعالجة المياه الصناعية الملوثة ،ومياه المخلفات البشرية السائلة ،قبل تصريفها نحو
المسطحات المائية النظيفة ،لمنع وصول أي رواسب ضارة أو مواد سامة إليها.
 ضرورة إنشاء شبكة صرف صحي تغطي جميع محافظات غزة من أجل الحد من تسرب
المياه العادمة إلى الخزان الجوفي وبالتالي التخفيف من حدة التلوث.


ترشيد استهالك المياه الجوفية ألنها تعد المصدر الوحيد للشرب واالستخدامات المنزلية
وكافة األنشطة الزراعية والقضاء على ظاهرة األبار العشوائية.

 ضرورة البحث عن مصادر أخري للمياه لتخفيف الضغط على المياه الجوفية مثل تحليه
مياه البحر واالستفادة من مياه األمطار من خالل انشاء مصائد لتجميع مياه األمطار
إضافة إلى االستفادة من المياه العادمة المعالجة في الزراعة مع مراعاة معاير الصحة
والمقاييس الفلسطينية وهذا األمر يقع على عاتق المسؤولين.


احاطة المناطق التي تُستخرج منها المياه الجوفية المستخدمة إلمداد التجمعات السكانية

بحزام يتناسب مع ضخامة االستهالك ،تُمنع فيه الزراعة أو البناء أو شق الطرق ،وزرع
هذه المناطق باألشجار المناسبة.

 االهتمام الخاص باألحوال البيئية في مناطق شبكات الري والصرف والمياه الساحلية،
ورصد تلوثها ،ووضع اإلجراءات الالزمة لحمايتها من التلوث الكيميائي.
 العمل على نشر الوعي البيئي وثقافة الحفاظ على البيئة بين الناس وتعويد الصغار من
قبل الكبار على المحافظة على المياه من التلوث.
 الدعوة إلى إقامة محطات تحلية مياه ومحطات تنقيه ومعالجة للمياه في قطاع غزة بهدف
حماية المواطنين من المخاطر الصحية.
 الحد من تلوث المياه الناجم عن استخدام المبيدات والمخصبات الحشرية والزراعية .وذلك
عن طريق تثقيف المزارعين بالطرق السليمة الستخدام المخصبات والمبيدات ،وكذلك الحد
من استخدام الحفر االمتصاصية التي تساهم في تلوث المياه الجوفية عن طريق انشاء
شبكات صرف صحي في مدن قطاع غزة.
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 ضرورة التوزيع الواضح لألدوار بين الحكومة والقطاعيين األهلي والخاص فيما يتعلق
بالمسؤولية عن قطاع المياه وفقا لما ورد في قانون سلطة المياه رقم (2002 )3
(تقرير ،2004 ،29ص)27
 ضرورة تحسين نظام الصرف الصحي في قطاع غزة قبل أن تتفاقم المشكلة وتصاب
المنطقة بكارثة بيئية وال بد من تحويل نظام الحفر االمتصاصية والمجاري الخرسانية
المكشوفة إلى نظام صرف صحي متكامل يخدم جميع مناطق المحافظة.
 تشكيل لجان رسمية وطوعية تأخذ على عاتقها توعية المواطنين ولفت انتباههم إلى
ممارساتهم الخاطئة التي أدت إلى تلوث الخزان الجوفي.
 منع صهاريج النضح من تفريغ حمولتها في وادي غزة واغالق المجاري الخرسانية
المكشوفة حتى ال تصب في مجرى وادي غزة ألن تربة الوادي مفككة وتسمح بتسرب
المياه العادمة الملوثة بالمخلفات اآلدمية والوصول إلى الخزان الجوفي واختالطها بمياه
الشرب ويجب إلزام أصحاب صهاريج النضح بتفريغ حمولتهم من المياه العادمة في
محطات المعالجة الموجودة في محافظة غزة لحين إيجاد بديل مناسب لهذه المشكلة.
 ضرورة إخضاع مياه اآلبار للمعالجة الحيوية والكيماوية قبل توزيعها وضخها في شبكات
مياه الشرب.
 مطالبة الحكومة والجهات المختصة والمعنية في قطاع غزة بالوقوف أمام مسؤولياتها
بتكتيف جهودها والعمل من اجل تطوير قطاع المياه والحد من المشاكل التي يعاني منها
بكافة الطرق والوسائل المتاحة.
 يجب أن تكون المخلفات السائلة التى يرخص بصرفها إلى شبكات المجاري فى حدود
المعايير والمواصفات التى يصدر بها قرار من بعد موافقة وزير الصحة.
 إعادة استخدام المياه المعالجة في الري ،والحد من مصادر تلويث المياه.
 توفير أنظمة تكنولوجية تراقب األبار وألية عملها واستهالكها.
 تشكيل لجان على مستوي الو ازرات والبلديات والمجالس القروية ،تتبني سياسة نشر الثقافة
الصحية بين المواطنين وتحذرهم من مضار استخدام المياه الملوثة على صحهم ،إضافة
إلى مطالبة الجهات المسؤولة بعمل ورشات عمل ودراسات دورية حول عالقة التلوث
الكيميائي بصحة اإلنسان واالستفادة من تلك النتائج في السياسة العامة لتلك الجهات.
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