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  مرآز الميزان لحقوق اإلنسان
  

  :تقریر موجز حول
  

تقليص قوات االحتالل إلمدادات الوقود والكهرباء وأثره على الصحة العامة وصحة البيئة في 
  قطاع غزة

  
  

  ٢٠٠٨) مایو( أیار ١٩غزة 
  



 ٢

  مقدمة
  

ًا معادي        ه آيان ى القطاع، واعتبرت إغالق   شددت قوات االحتالل اإلسرائيلي من حصارها المفروض عل ًا، وقامت ب
صنفه                              ا ت سمح إال لم م ت ر مسبوق، حيث ل ى نحو غي ه عل ه وإلي معابره وقيدت حرية الحرآة لألفراد والبضائع من

  . موادًا إنسانية بالدخول إلى القطاع وبكميات محدودة ال تفي بحاجة السكان
ت و درة أي       قام ول دون ق ا يح زة بم اع غ ي لقط ود الجمرآ اء الك رى بإلغ ة أخ ن جه ى  م اع عل ار القط ن تج م

د أن آانت    . االستيراد بشكل آامل   وعمدت قوات االحتالل إلى تقليص آمية الكهرباء التي تزود بها قطاع غزة، بع
ا عن العمل لحوالي ستة أشهر،               سبب في توقفه ا ت ة م دة العامل اء الوحي قد استهدفت بالقصف محطة توليد الكهرب

ة    ) ١٢٠(ميجاوات من أصل    ) ٨٠(ية لتصبح حوالي    وعندما تم تشغيلها تقلصت طاقتها االنتاج      هي طاقتها اإلنتاجي
   ١.التي آانت تعمل بها قبل تعرضها للقصف

  

دادات       ٢٠٠٨يناير /وفي آانون ثاني   رار سلطات االحتالل القاضي بتقليص ام  أقرت المحكمة العليا اإلسرائيلية ق
النواح              ى أال يمس التقليص ب دخول            الوقود والكهرباء لقطاع غزة، عل وات االحتالل ب سمح ق سانية، بحيث ت ي اإلن

اء                        د الكهرب آميات الوقود التي تقدر بأنها ضرورية الستمرار عمل المرافق األساسية فقط آالصحة ومحطة تولي
  . ومضخات آبار المياه، والتي يؤثر توقفها بشكل مباشر على حياة السكان

ائر       رارًا ج ا اإلسرائيلية ق ة العلي ان في فرض         وآان قرار المحكم انوني لجيش االحتالل لإلمع وفر الغطاء الق ًا وي
  .الذي يرتقي إلى مستوى جرائم الحربوالعقاب الجماعي على السكان المدنيين 

  

ة   لقد   اقم األزم تسبب الحصار اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتقليص آميات الوقود التي تدخل إليه في تف
سطينيين                    اإلنسانية التي تعصف بالقطاع، و     ات معظم الفل د أن ب ل، فبع دها من قب التي وصلت إلى مستويات لم يعه

سانية    ات اإلن االت والمنظم زي لإلحصاء والوآ از المرآ ديرات الجه ر بحسب تق زة تحت خط الفق كان غ ن س م
ار ال    خطر  آافة القطاعات االقتصادية في القطاع         تواجهالدولية العاملة في قطاع غزة، و      ا  ، شامل االنهي أصبح  آم

اذ                      د نف ات بع أهالي القطاع اليوم مقيدين في حرآتهم حتى داخل مدن وبلدات القطاع إثر توقف حرآة معظم المرآب
  .الوقود

  

سوالر          ٥٥ ميجاوات إلى حوالي      ٨٠ إنتاج محطة توليد الكهرباء من       وقد انخفض  ة ال  ميجاوات نتيجة تقليص آمي
اف المحطة عدة مرات نتيجة                وقد اضطرت شرآة توليد الك    الصناعي التي تستلمها،     ى إيق اذ  ل هرباء في غزة إل نف

ايو            في مستوعباتها،  مخزون السوالر الصناعي   ل وم ى عدم         ٢٠٠٨ خصوصًا خالل شهري إبري ذا عالوة عل ، ه
ذلك                       ة في القطاع، آ اه العادم ة للمي اه الصرف الصحي، ومحطة المعالجة المرآزي انتظام عمل محطات ضخ مي

سكان        األمر بالنسبة آلبار ال    د ال مياه التي لم تعد تسمح ساعات عملها القليلة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في تزوي
  .بحاجتهم من مياه الشرب

  

ى                      سلب عل ؤثر بال ه، وي إن الحصار المفروض على القطاع آان له تداعياته الخطيرة على مختلف مناحي الحياة في
زات              آافة القطاعات الحيوية لسكانه، وعلى رأسها قطاع         الصحة، الذي عالوة على ما يعانيه من نقص في التجهي

ات              ٢واألدوية والمستلزمات الطبية،   ائي وتقليص آمي ار الكهرب  بات يواجه آذلك المخاطر التي يحملها انقطاع التي
  .الوقود على الصحة العامة، التي يستعرضها التقرير

                                                 
وات  صعَّدت قوات االحتالل اإلسرائيلي بشكل غير مسبوق على السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة في إطار ما أطلقت علي           1 ه ق

ة أمطار الصيف   (االحتالل   ساعة         )عملي د حوالي ال ة اإلسرائيلية، عن اء الموافق    ١:٢٦، حيث هاجمت الطائرات المروحي  فجر األربع
ي  ٢٨/٦/٢٠٠٦ سة ف دمر المحوالت الرئي سبعة صواريخ، لت صيرات، ب يم الن مال مخ ة ش اء الواقع د الكهرب ع بمحطة تولي سم التوزي ، ق

ة       وتعطلت   .المحطة بالكامل  ا االنتاجي محطة التوليد حتى مطلع نوفمبر من العام نفسه حيث يدأت تعمل بشكل متدرج إلى أن بلغت طاقته
  .ميغاوات) ٨٠(حوالي 

، وانظر آذلك التقرير السنوي لحالة الحقوق ٢٠٠٧أنظر، مرآز الميزان لحقوق اإلنساني، الحالة الدوائية في قطاع غزة، يونيو  2
 .٢٠٠٨ والثقافية في قطاع غزة الصادر عن مرآز الميزان، االقتصادية واالجتماعية



 ٣

   قطاع غزةقرار المحكمة العليا اإلسرائيلية بخفض آميات الوقود إلى
ة           ة المرافق والخدمات الحيوي بات الوقود عصبًا للحياة بالنسبة للمجتمعات الحديثة، حيث يعتمد عليه في عمل آاف
شفيات        شغيل المست ة، وت ة الكهربائي وفير الطاق والهامة لحياة الناس، من تزويد المنازل بمياه الشرب النظيفة، إلى ت

ة، والمو    ة وصوالً       ومراآز الرعاية الصحية المختلف صادية المختلف شطة االقت ة، واألن ة العام ى  اصالت، والنظاف  إل
ة   اه العادم صريف المي دمات   و. ت ق والخ ذه المراف ت ه ةتعرض صار       آاف شديد الح ذ ت ستمرة من ات م ى أزم  إل

ران           ه منتصف حزي د الحسم العسكري في و  /اإلسرائيلي على قطاع غزة، بع ذه األزمات    ٢٠٠٧يوني ، وتفاقمت ه
ا اإلسرائيلية               واشتدت واتخ  ة العلي رار المحكم د ق ام       ذت منحى تصاعديًا خطيرًا بع ع ع  بالمصادقة   ٢٠٠٨في مطل

  .بتقليص آميات الوقود المدخلة إلى قطاع غزةعلى إجراءات الحكومة اإلسرائيلية القاضية 
  

ه م    ي انخفاض احتياجات ذي شهده قطاع غزة بفعل الحصار ف ر ال صادي الكبي سبب التراجع االقت د ت ود لق ن الوق
ه ف أنواع ل   بمختل به آام شكل ش صناعي ب شاط ال ف الن د أن توق اع  % ٩٥(، فبع ي القط صناعي ف شاط ال ن الن م

 تراجع الطلب فيوآذلك األمر بالنسبة للعديد من األنشطة االقتصادية والحرفية؛    ) متوقف بحسب اتحاد الصناعات   
ا اإلسرائيلية جاء          وب. ٢٠٠٧منذ منتصف عام    % ٤٠ السوالر بواقع    على مادة القطاع   ذلك فإن قرار المحكمة العلي

ة            في وقت آانت فيه الكميات المستهلكة من الوقود بأصنافه المختلفة في قطاع غزة تغطي فعليًا االحتياجات الحياتي
 مس بشكل مباشر باالحتياجات اإلنسانية لسكانوقد جاء قرار المحكمة اإلسرائيلية العليا لي      ،  ال أآثر اليومية للسكان   

  .القطاع بخالف ما يدعيه
  

  احتياجات قطاع غزة من الوقود
  ٣: على النحو التالي١٠/٥/٢٠٠٨ ولغاية ١/١/٢٠٠٨آانت احتياجات قطاع غزة من أصناف الوقود المختلفة منذ 

  . مليون لتر شهريًا٤٫٢ مليون لترا، بواقع ١٨٫٢: البنزين -
 . مليون لتر شهريًا١٢ مليون لترا، بواقع ٥٢: السوالر -
 . مليون لترا شهريًا١٢ مليون لترا، بواقع ٥٢: لسوالر الصناعيا -
 . طن شهريًا١٠٫٥٠٠ ألف طن، بواقع ٤٥٫٥: غاز الطهي -

  
  ٤: فكان آما يليالفترة نفسهاأما ما دخل فعليًا إلى القطاع خالل 

  .فقط من االحتياجات المطلوبة للقطاع% ٨ لترا، بواقع 1.456.605: البنزين -
 .من االحتياجات المطلوبة للقطاع% ٢٤٫٩لترا، بواقع 12.944.570 :السوالر -
 .من االحتياجات المطلوبة للقطاع% ٦٨٫٣ لترا، بواقع 35.511.390: السوالر الصناعي -
  .من االحتياجات المطلوبة للقطاع% ٤٣ طن، بواقع 19.563: غاز الطهي -

                                                 
  .١٢/٥/٢٠٠٨الهيئة العامة للبترول، معلومات بناء على طلب الباحث،  3
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 ٤

  
  ٢٠٠٨قات منذ مطلع العام من الوقود والمحرو  وما سمح بدخوله إليهقطاعالحتياجات یوضح ا جدول

   المطلوبإلىنسبة المدخل   الكمية الفعلية المدخلة   المطلوبة للقطاعاتاالحتياج  صنف الوقود
  %٨   مليون لتر١٫٤٥   مليون لتر١٨٫٢  بنزين
  %٢٤٫٩   مليون لتر١٢٫٩٤   مليون لتر٥٢  سوالر

  %٦٨٫٣   مليون لتر٣٥٫٥   مليون لتر٥٢  سوالر صناعي
  %٤٣   طن19.563  طن ألف ٤٥٫٥  غاز طهي

  
  :أثر نقص الوقود على مياه الشرب

المياه من الثروات الطبيعية النادرة في قطاع غزة، حيث يتم استخراج معظم مياه الشرب من الخزان الجوفي في            
ة شمال غزة ولومن . منطق ل الق اه ناف دل تجدد المي وق مع ستخرجة من الخزان الجوفي تف اه الم ات المي  أن آمي

د من       ةفيالجو إلى انخفاض منسوب المياه      يؤدييعيًا، األمر الذي    الجوفية طب  ا وتزي ا لتلوثه ، وتداخل مياه البحر فيه
ين                   . نسبة ملوحتها  ه ب راوح عمق  ١٠آما أن الخزان الجوفي في قطاع غزة قريب جدًا من سطح األرض، حيث يت

  ٥.راعية والصناعية غير المسيطر عليها مترًا، ما يجعله عرضًة للتلوث من المياه العادمة، والنشاطات الز١٢٠و
سبة األسر      ٢٠٠٦وبحسب بيانات تقرير مسح البيئة المنزلي للعام   إن ن سطيني، ف  الصادر عن جهاز اإلحصاء الفل

سيئة وصلت لنحو                  اه بال ل       % ٥٥٫٦في قطاع غزة التي تصف جودة المي من األسر فقط     % ٤٫٥من األسر مقاب
دة اه بالجي ودة المي ذه ٦ .تصف ج ائج تعكس  وه زة لالنت كان قطاع غ دير س اه تق ع المي هواق ة في رار المحكم ل ق  قب

  . واألزمة التي أحدثهااإلسرائيلية
نويًا                شرب س اه ال ا سكان قطاع غزة من مي زود به ي ي ر مكعب،   ١٣٠تبلغ الكمية اإلجمالية الت ون مت وم  ٧ ملي  وتق

 الجهاز الحكومي المسؤول عن تزويد سكان القطاع          ، التابعة لسلطة المياه الفلسطينية،    بلديات الساحل مصلحة مياه   
ى     بمياه الشرب، بإدارة اآلبار التي تستخرج المياه من الخزان الجوفي و             ازل          تعمل عل ى من ا إل د تعقيمه ضخها بع

  .المواطنين عبر شبكة المياه
والي     م لح به دائ ف ش ي توق ائي ف ار الكهرب اع التي ود وانقط ة الوق سببت أزم اه % ٤٠ت ار المي ن آب ل، م ن العم  ع

اء غزة عن العمل في               ي تلت توقف محطة آهرب ى  ١٠/٥/٢٠٠٨وارتفعت هذه النسبة في الساعات الت % ٦٠ إل
  ٨%.٩٠ووصلت بعد يومين من توقف محطة توليد الطاقة الكهربائية إلى حوالي 

اه          ار مي ة آب ة ال تكفي احتياجات المحافظة،      ،في محافظة رفح، توجد ثماني ا  ٦ تعمل   وهي باألوضاع الطبيعي  منه
د               صفة أساسية مع وجود مول اء ب سوالر،               على الكهرب ى ال ر يعمل عل اطي لكل بئ اء احتي د      آهرب بحيث يعمل عن

سوالر            الكهربائي انقطاع التيار الكهربائي أو عندما يحصل هبوط في الفولط         ى ال يعمالن عل اقيين ف ، أما البئرين الب
ائي أو ضعفه             . اسوالر لتشغيلهم فقط وهما متوقفان طالما ال يوجد        ار الكهرب سوالر وانقطاع التي  *عند عدم توفر ال

  ٩.تتوقف اآلبار الثمانية التي تغذي محافظة رفح عن العمل مجتمعة
ا، إال           ا إن األرقام السابقة على خطورة دالالته وم، فنتيجة                      أنه ة الوضع في القطاع الي ًا عن حقيق ر تمام د ال تعب  ق

ة أ        اه الجوفي دًا خالل                    لتوقف معظم آبار المي ات محدودة ج واطنين ألوق ازل الم ى من شرب تصل إل اه ال صبحت مي
ا محطة       األسبوع، تتصادف في أغلب األحيان مع انقطاع التيار الكهربائي    ي توقفت فيه رات الت  خصوصًا في الفت

اء عن العمل     د الكهرب شغ         تولي ى ت درة عل ون يواجهون مشكلة إضافية نتيجة عدم الق الي أصبح المواطن يل ، وبالت
سكنية                 العاملة على الكهرباء  مضخات المياه    ارات ال ا من العم  والتي ال غنى عنها إليصال المياه إلى الطوابق العلي

  .وإلى خزانات المياه على أسطح المنازل
ة          اع الطاق ود وانقط ة نقص الوق زة نتيج اع غ كان قط ا س ي يتلقاه شرب الت اه ال ات مي ي آمي اد ف نقص الح إن ال

رات ة لفت ى الكهربائي ؤدي إل ة ي ة تراجع طويل ة الشخصية ونظاف اة من النظاف ضرورية للحي صحية ال شروط ال  ال
ى أن    المساآن، وتوفر مياه نظيفة للشرب،     ا إل ع ه من المت وتجدر اإلشارة هن ة   القطاع  أن يواجه وق اه  أزم  ل خال مي

                                                 
ل الحق في ، فص٢٠٠٨مرآز الميزان لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في قطاع غزة،  5

 .السكن
  .٢٠٠٦مرجع سابق، الجهاز المرآزي لإلحصاء، مسح البيئة المنزلي،  6
، تقرير عن األوضاع اإلنسانية في غزة، أثر نقص الوقود على أوضاع OCHAمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  7

  .٢٠٠٨نيسان ٢٩الصرف الصحي، 
 .١٥/٥/٢٠٠٨س سلطة المياه الفلسطينية، لقاء مع المهندس يحيى الشيخ، نائب رئي 8
 . مساء١١الخطان اللذان يزودان رفح بالكهرباء من جمهورية مصر العربية ينخفض الفولط فيهما بشكل ملحوظ بعد الساعة  *
 .١٥/٥/٢٠٠٨لقاء مع المهندس أشرف غنيم، مدير منطقة رفح لمياه الصرف الصحي في مصلحة مياه بلديات الساحل،  9



 ٥

ديرات سلطة        السن معدلهامن  % ٦٥  آمياتها الصيف القادم نظرًا لشح موسم األمطار التي لم تتجاوز         وي بحسب تق
   ١٠.المياه الفلسطينية

ود،                وفر الوق ائي وعدم ت ار الكهرب ى انقطاع التي ر إل شكل آبي في ظل تفاقم مشكلة انقطاع مياه الشرب التي تعود ب
رات            سكان القطاع لجأ الكثير من     شرب لفت اه ال  مضطرين إلى الحفر العشوائي آلبار المياه آحل لمشكلة انقطاع مي

سوب الخزان                          طويلة، وهذه  ى تراجع من ؤدي إل ا العشوائي والكثيف ي ة الحال، وحفره ة بطبيع ر قانوني  اآلبار غي
  .الجوفي وتداخل مياه البحر فيه لتلوثه وتزيد من ملوحته

                                                 
 .سابق، لقاء مع المهندس يحيى الشيخمرجع  10



 ٦

  أثر نقص الوقود على الصرف الصحي
ى                    ين     تحتاج مصلحة مياه بلديات الساحل لضمان تشغيل محطاتها الفرعية ومحطة المعالجة في غزة إل ا ب  ١٠٠م

ر و      ائي وانقطاعه                          ١٥٠ألف لت ار الكهرب ة، ومع تقليص التي سوالر شهريًا في األوضاع الطبيعي ر من ال  ألف لت
در         ة، وتق اء االحتياطي دات الكهرب شغيل مول شدة لت ة ب ود مطلوب ن الوق افية م ات إض صبح آمي ة ت ات طويل ألوق

والي  ات اإلضافية بح ر شهريًا٢٥٠الكمي ةو.  ألف لت ذ بداي ام من ساحل ٢٠٠٨ ع ديات ال اه بل سلمت مصلحة مي  ت
ى ال                   ة، وإل ات العادي ا في األوق ي تحتاجه آميات محدودة من الوقود وصلت في أفضل األحوال إلى ثلث الكمية الت

اني،     % ٣٧( األحوال   ءشيء في أسو   باط،    % ١٣في شهر آانون الث سلم     % ٣٥في شهر ش م تت في شهر آذار، ول
  ١١).نيسان الماضيأي آمية وقود في خالل شهر 

 مليون متر مكعب من المياه العادمة التي تتدفق من           ١٠٥تعالج مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة حوالي          
ى القطاع          اء إل ود والكهرب المنازل والمنشآت الصناعية سنويًا، وقد اضطرت المصلحة بفعل تخفيض إمدادات الوق

اه                  مليون لتر مكعب يوميًا من     ٦٨ألن تضخ حوالي     ى مستوى قطاع غزة في مي ر المعالجة عل ة غي اه العادم  المي
 مليون  ٤٠ مليون لتر من محطات الصرف الساحلية و       ٢٠ ( لوحدها في محافظة غزة  منها   مليون لتر    ٦٠ **البحر،

   ١٢ .، أما الثمانية آالف لتر الباقية فمصدرها محافظة رفح)لتر من محطة المعالجة المرآزية
  

ساحل          في محافظة غزة تلقي    م   ( محطات مياه الصرف التي تقع على ال ا مباشرة   ) ٣، ٢، ١المحطات رق بمخزونه
اه                          ات من المي دورها أخذت تضخ آمي ا أن محطة المعالجة ب ى محطة المعالجة، آم ا إل إلى البحر دون أن تحوله

ك  بال معالجة   العادمة إلى البحر     ة لعمل المحطات ا                 ، وذل ود الالزم ات الوق وفر آمي سبب عدم ت ة ومحطة     ب لفرعي
  ١٣.فولطيته في أوقات آثيرةلتيار الكهربائي وضعف االنقطاع المتكرر لالمعالجة في ظل 

  
ل،                      وفي ر معالجة بالكام ى البحر غي ي تصرف إل ة الت ك  محافظة رفح، فإن المياه العادم محطة  عمل    لتوقف    وذل

ة فقط     % ٥٠الي  في ظل عمل المحطة فإن حو يشار إلى أنه حتى غربي رفح، و  الواقعة  المعالجة   اه العادم من المي
   ١٤. إلى البحر دون معالجةفتصرفاألخرى % ٥٠تمر بعملية المعالجة، أما ال

واد                  إن  ضخ المياه العادمة إلى البحر مباشرة بما تحتويه من مواد عضوية وآيميائية سامة آالمبيدات الحشرية والم
ي ة ف ا، دون إخضاعها للمعالج واد التنظيف وغيره صناعية وم ديات ال اه بل ة لمصلحة مي ة التابع  محطة المعالج

ا هو             ي، وآم الساحل، قد يعرض صحة وحياة المواطنين الذين يتوجهون إلى شاطئ البحر لالستجمام لخطر حقيق
ة،        ة المحتمل ذر األضرار البيئي معروف فإن شاطئ البحر هو المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة، هذا عالوة على ن

  .الثروة السمكية، والتي لم يتم تقديرها بعدعلى شاطئ البحر وعلى 
  

ة                     ١٦توجد   ا ملوث ى البحر، جميعه اه الصرف الصحي إل ا    .  نقطة على ساحل قطاع غزة تصرف منها مي من بينه
د                ٧توجد ثمانية نقاط حدث فيها تلوث شديد،         اطق ق ذه المن  منها تقع في مدينة غزة وواحدة في رفح، السباحة في ه

  ١٥.طر صحية ال تحمد عقباهاتعرض المواطنين لمخا
  
اك    زمال تتوقف األ  و شاآل ة فقط على ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر، فهن د تحدث    م  أخرى ق

ذا الخطر              الصرف الصحي الداخلية    من محطات  المياه العادمة  تفيض من بينها أن   زداد ه سكنية، ي اء ال ى األحي عل
ة غزة    في   )٧،  ٩،  ٥رقم   (في المحطات الداخلية   يناريو       مدين د حصل س شابه ، وق ة      م ون داخل مدين  في حي الزيت

  .٢٠٠٨غزة في شهر آانون ثاني 
  

اطق سكنية                  ) الجنينة(و) جميزة السبيل (محطتي   ا في من ع جميعه في رفح وآذلك محطة حي الزيتون في غزة، تق
ل،                        ذه المحطات عن العم دما تتوقف ه سكنية      داخلية تمتاز بانخفاضها عن مستوى البحر، وعن اء ال تصبح األحي

ائي                    ار الكهرب اه الصرف الصحي، وفي حال توقف التي المجاورة عرضة لفيضان مخزون هذه المحطات من مي
  ١٦. ساعة متواصلة فإن الكارثة تصبح شبه محتمة١٢لمدة تزيد عن 
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د، في ظل توق                                ى وجه التحدي ة شمال غزة عل ق في منطق رك الصرف الصحي المقل  فهذا دون تجاهل وضع ب
  . جميع مشاريع الصرف الصحي التي تعمل سلطة المياه على تشغيلها في الشمال نتيجة مشكلة نقص الوقود

ة         ، حيث    البدوية ماثلة لألذهان   آارثة القرية  وما زالت  ى القري ة عل ة المطل اه العادم ع المي رك تجمي فاضت إحدى ب
ة أشخاص  قتل وشكلت سيًال جارفًا اجتاح القرية وتسبب في م   ين س ( أربع ى  ، )يدتين وطفل  إصابة حوالي   إضافة إل

صحي     ١٨ صرف ال اه ال ي مي رق ف هم للغ ة تعرض صًا نتيج نهم  ،  شخ ن بي ذلك   ١٠م ال، آ ة أطف يدات، وثالث  س
    ١٧.سكنية بشكل آّلي، والمئات منها بشكل جزئيالعشرات المنازل ت تضرر

  
ي  تم إنشاء برآة صغيرة لتفريغ مياه الصرف الصحي من البرآة الكبيرة في              الشمال، وإذا ما توقفت المضخات الت

ة          ع حدوث آارث صغيرة فمن المتوق ى ال رة إل ة الكبي ة من البرآ اه العادم د تصّرف المي ادل  ق  آالف ضعف ١٠تع
  ١٨.آارثة القرية البدوية

  
ى                         اه الصرف الصحي إل داد مي وث نتيجة ارت هذه األزمة طالت أيضًا مياه الخزان الجوفي، التي باتت عرضة للتل

رك  اه  ب ة أصبحت المي دء األزم ع ب ه م ى أن شير إل ي أن ن وفي، ويكف الخزان الج صلة ب اه األمطار المت تخزين مي
ة   ة الداخلي ي المحط ة ف م (العادم وان      ) ٦رق شيخ رض ة ال ى برآ ة إل ن المحط د م وان، ترت شيخ رض ي ال ي ح ف

ي من المفترض أن    المخصصة لتجميع مياه األمطار عبر نفق يصل بينهما، وهو ما يؤدي إلى تلوث هذه ا          لمياه الت
   ١٩.تزود وتغذي الخزان الجوفي بمياه األمطار

  اللجوء إلى استخدام زیت الطعام آوقود عوضًا عن السوالر
ه؛ سكان    ة من ات آافي ع جيش االحتالل اإلسرائيلي دخول آمي ه نتيجة من ي قطاع غزة وندرت ود ف ع شح الوق دف

وفرة دائل المت ي الب ديهالقطاع للبحث ف ين أي شكلة نقص م ب ى م ددة للتغلب عل ائل متع شاف وس ي اآت وا ف ، ونجح
فقد درج استخدام غاز    . الوقود، وإن آانت هذه البدائل على حساب الصحة العامة وصحة البيئة وسالمة المرآبات            

ات األجرة                               أ أصحاب مرآب ة لج تداد األزم ة ومع اش ة الحق ة، وفي مرحل دايات األزم ذ ب زين من الطهي بديًال للبن
  .آبديل لمادة السوالر) زيت الطعام(بات النقل العام إلى استخدام الزيوت النباتية المهدرجة ومرآ

ة   وت النباتي ام(إن استخدام الزي سوالر، ) زيت الطع ديًال لل ود ب لآوق ع أن يحم ة  مخاطر يتوق صحة العام ى ال عل
  : لألسباب التاليةوأن يخلف أضرارًا اقتصادية آبيرة، وذلك وصحة البيئة

ى الصحة                 ثبت -١  علميًا أن استخدام الزيوت النباتية غير المعالجة آوقود أمر قد تكون له مخاطر آبيرة عل
ى                       ي تعمل عل ات الت ستخدمه، حيث أن محرآات المرآب ي ت ات الت ى صالحية المرآب العامة وآذلك عل

ه    السوالر غير مهيأة لحرق الزيت النباتي الذي وإن آان يتمتع بنفس الطاقة الموجودة في ا               لسوالر إال أن
أة لحرق          إتماميمتاز بلزوجة عالية، تحول دون        عملية االحتراق بالكامل داخل محرآات السيارات المهي

 وبالتالي يخرج  Turbo Direct Injection  (TDI)السوالر، وبالذات الحديثة منها التي تعمل بنظام 
) By-Product( ومنتجات إضافية  من عادم السيارة آربون وبخار الماء باإلضافة إلى آاربوهيدرات،   

 Proxy Acid(تدخل في تفاعالت ضوئية بوجود أآسيد النيتروجين ينتج عنه بروآسي أسيد النايتريت 
Nitrate (      سيارات ة ال ة تهيئ ي حال ا ف سان، أم ى صحة اإلن ورة عل ديدة الخط سرطنة ش ادة م ي م وه

ر مباشر      ن غي إن أ IDI (Indirect Injection(بإضافة نظام حق ل عن        ف د تق ى الصحة ق ضراره عل
 Waste Vegetable (نظيراتها في الوقود البترولي، آما أن استخدام زيت الطعام الذي سبق استعماله

Oil- WVO(    ة رة معين سخينه لفت ضاً ضار  في القلي أو تم ت ة ولكن بدرجة     أي ل من    بالصحة العام  أق
  ٢٠.)Straight Vegetable Oil- SVO (نظيره غير المستعمل

ادة زيت          أدى -٢  االستخدام المتزايد لزيت الطعام في المرآبات التي تعمل على السوالر إلى ارتفاع سعر م
ا                           ا مهم ة سعرية منخفضة، أي أنه ع بمرون ي تتمت ة األساسية الت واد الغذائي الطعام، وهي من ضمن الم

ا       ذا األمر زاد من األعب صادية  ارتفع سعرها فإن المواطنين سيقبلون على شرائها مضطرين، وه ء االقت
 .١٩٦٧على المواطن في ظل مؤشرات اقتصادية ومعيشية هي األسوأ واألآثر تدنيًا منذ العام 

في أحيان آثيرة ال تعمل السيارة التي يستخدم فيها زيت الطعام آوقود دون إضافة محفز غالبًا ما يكون                    -٣
وة م               د الحشري أو   مبيد حشري للمنازل أو ملطف جو، حيث يتم رش حوالي ربع إلى نصف عب ن المبي

ادم شديد               ه ع تج عن دوره ين ذا ب ل، وه ى تعم سيارة حت ملطف الجو داخل حجرة االشتعال في محرك ال
 .السمّية
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ة                   -٤ إن استخدام زيت الطعام آوقود، يؤدي إلى حدوث تلف في محرآات المرآبات التي ال تتوفر فيها تهيئ
لخصوص الحديثة منها التي تعمل وفق نظام       خاصة للتعامل مع الزيوت النباتية المهدرجة، وعلى وجه ا        

ة، ونظرًا                 ة معين الحقن الكهربائي للوقود، حيث تكون رشاشات الوقود حساسة، وهي تتطلب وقود بكثاف
ود                           ام آوق ا أن استخدام زيت الطع إن الرشاشات تتعرض للعطب، آم ة ف وت النباتي ة الزي الرتفاع آثاف

ذوبان مع مرور الوقت            يؤثر على أجزاء مختلفة من المحرك مثل الري        نج والباستون اللذان يتعرضان لل
ود   ضخة الوق ات وم ضرر الرشاش ذلك تت تخدام    . آ د اس ل عن ة أق ن بدرج ذلك لك ر آ ذا األم دث ه ويح

شكل رسمي                      ى القطاع ب رد إل ذي ي السوالر المهرب من مصر ألن لزوجته أعلى من لزوجة السوالر ال
 21.من إسرائيل

غ        استخدام زيت الطعام آوقود يت     -٥ ذه األضرار بمبل سبب في خسائر جسيمة ألصحاب السيارات، وتقدر ه
حسب نوع السيارة وحجم   ) $٧٣١٠( شيكل   ٢٥٠٠٠ليصل إلى حوالي    ) $١٤٦٠( شيكل   ٥٠٠٠يبدأ بـ   
وفير قوت أسرته،      ٢٢.الضرر  وبالتالي فإن سائق سيارة األجرة الذي لجأ مضطرًا لهذا البديل من أجل ت

رة       غير قادر على التوقف عن ا     صادية آبي ى خسارة اقت ود، معرض إل لعمل في انتظار انتهاء أزمة الوق
 .في مصدر رزقه

  
أو التي سبق  ) SVO(سواء الغير مستخدمة ونشير إلى أنه من الممكن نظريًا استخدام الزيوت النباتية آوقود       

د معالجته   ) WVO(استخدامها   ع ا و لتخفيض درجة اللزوجة فيه    اولكن بع  وفق  *Flash Point درجة  رف
وي    ديزل الحي رف بال ا يع اج م ة إلنت ايير ومواصفات معين ة  )Biodiesel(مع زم البحث والدراس ذا يل ، وه

رة   ق الفك ادة لتطبي ضل  ٢٣.الج ا يف ون وحينه ستخدمة  أن تك ة الم وت النباتي ة    الزي واع ذات اللزوج ن األن  م
ذا ا              أة له سيارات مهي از      المنخفضة نسبيًا آزيت الخردل، وأن تكون محرآات ال ى جه وي عل ألمر بحيث تحت

ة   ى درج ت إل سخن الزي ةإضافي ي رارة المطلوب رة   الح ى حج ه إل ل دخول ة قب ه الدهني ك مرآبات ث تتفك  بحي
ه               لكن   ٢٤االحتراق، ع أن وت       يجدر التنبيه إلى هذا األمر إن تحقق فمن المتوق ى أسعار الزي لبًا عل  سينعكس س

  .النباتية وتوفرها في األسواق
  

ي          وحول استخدام غاز   ك الت ة أو صحية إضافية لتل ه مخاطر بيئي  الطهي آوقود بديل للبنزين، فال تترتب علي
ستة                             وق ب ه تف د احتراق د حرارة عن ه يول ستخدمه نظرًا ألن ي ت سيارات الت تترتب على البنزين، لكنه يضر بال

ل العمر االفتراضي لمح                  راق ويقل سيارة،   أضعاف تلك التي يولدها البنزين، فيضر بأجزاء غرفة االحت رك ال
ي المسال           از البترول تم استخدام الغ دان أخرى ي ه في بل ل   )Liquid Petroleum Gas(علما بأن ، وهو بمث

 .٢٥آفاءة البنزين ويولد نفس الحرارة
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  توصياتال
دنيين في قطاع غزة                      ى الم دمرة للحصار المفروض عل . حاول التقرير أن يظهر جانب من اآلثار السلبية الم

ي           وهو حصار تتشعب ن    صادية الت يما الجوانب االقت ة، والس سطينيين آاف اة الفل تائجه المدمرة لتطال أوجه حي
ا  تظهر ا،        المؤشرات آافة تراجعه ار عدد من قطاعاته ر وانهي شة       الكبي ستويات معي دهور م سبب في ت ا ت مم

ة  المنظمات اإلنسانيفعهم إلى االعتماد في معيشتهم على  أوضاعهم اإلنسانية، ود  تدهور  لسكان و ا ي  ة الدولي الت
المي        ( في القطاع    تعمل ذاء الع امج الغ خ ..آاألونروا وبرن ا       )ال ره تقاريره ذي تظه سبب  .، األمر ال ردي  وت  الت

ات      االقتصادي غير المسبوق    ود والمحروق اع أسعار الوق ة       وشح وارتف ى آاف شتقات   في تراجع الطلب عل م
د   استهالك القطاع من هذه المنتجات في غالبه  وانحصر،  البترول ة   باالحتياجات الحياتية األساسية آتولي الطاق

  .الخ... وتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي والنقل، وإنارة المنازل الكهربائية
ى                      داه إل ل تع ة ب وأشار التقرير إلى أن الممارسات اإلسرائيلية لم تقتصر على اإلجراءات والممارسات العملي

رائيلية ل   ا اإلس ة العلي ي المحكم الل  تبن ن خ تالل م لطات االح صادقةسياسات س يص  الم راءات تقل ى إج  عل
اة في قطاع غزة، وهددت                     الوقود والكهرباء القطاع ب إمدادات   ديًا ألسس الحي دًا ج ساسًا وتهدي ، التي شكلت م

ة عن العمل        دهور شروط الصحة           بتوقف المرافق الحيوي ي وت وث البيئ د في نسب التل اع متزاي  وسط وارتف
، آاستخدام الزيوت النباتية المهدرجة    وانقطاعه هفي ظل شح  اللجوء إلى استخدام بدائل الوقود،      العامة، بسبب   

ة وصحة              ) زيت الطعام ( بديًال لمادة السوالر، وهو أمر يتوقع بشدة أن يحمل مخاطر جدية على الصحة العام
  .البيئة، آما قد يترتب عليه أضرار اقتصادية آبيرة

انب من األضرار االقتصادية التي     لمخاطر على الصحة العامة وصحة البيئة وج      إذ يرصد بعمومية ا   التقرير  و
ه               وات االحتالل اإلسرائيلي، فإن ا إجراءات ق ى     سببت به د عل رار ا   يؤآ ا اإلسرائيلية     إن ق ة العلي ذي   لمحكم  ال

ى              دولي عل انون ال ود، يخالف قواعد الق ات الوق ة خفض آمي  يصادق على إجراءات حكومة االحتالل المتعلق
انون                  ا قواعد الق ي تلقيه ات الت نحو واضح ويوفر غطاء قانونيًا لجيش االحتالل ورخصة له للتحلل من الواجب
إن المجتمع           ذا ف الدولي ذات العالقة على دولة االحتالل وجيشها تجاه السكان المدنيين الخاضعين لالحتالل، ل

ة االحتالل         الدولي مطالب بالوفاء بواجباته القانونية واألخالقية تجاه ال        ار دول سكان المدنيين الفلسطينيين وإجب
سانية         على وقف ما ترتكبه من جرائم حرب منظمة وعقوبات جماعية تضع القطاع وسكانه على شفا آارثة إن

 : عليه يوصي التقرير الجهات الرسمية باآلتي.١٩٦٧حقيقية هي األخطر منذ العام 
  
وت         -١ ًا،                 إجراء دراسات علمية حول آثار استخدام الزي ا فني ات في ظل عدم تهيئته ود للمرآب ة آوق  النباتي

ريم     سوالر وتج ديًال لل ود ب ة آوق وت النباتي تخدام الزي ع اس أنها أن تمن ن ش ود م ى وضع قي ل عل والعم
 .استخدامه فيما لو ثبت فعًال إلحاقه أضرارًا جدية بالصحة العامة وصحة البيئة

ع الم    -٢ ع المجتم اون م ة بالتع ة المقال ى الحكوم ام عل ى وضع نظ ل عل ندني العم ات  معل ع الكمي  لتوزي
 . محددةمن الوقود وفق أولوياتإلى قطاع غزة المحدودة التي تصل 

ار محتمل                       -٣ تج عن انهي د تن وارث ق ة أي آ ضرورة أن تضع السلطة الوطنية الفلسطينية، خططًا لمواجه
 . والمعالجة محطات الصرفوقفلنظام الصرف الصحي وت

يم -٤ ة حتنظ الت توعي ة     حم وت النباتي تخدام الزي ا اس سبب به ي يت ة الت صحة العام ى ال اطر عل ول المخ
 .، آذلك حول مخاطر التلوث بالمياه العادمة الذي طال بحر غزةآوقود بديل) زيت الطعام(المهدرجة 

رًا  -٥ شرب، نظ اه ال ين استهالك مي ضرورة تقن واطنين ب ة الم د توعي سوب الخزان الجوفي بع لتراجع من
 .من آبار المياه بفعل أزمة الوقود والكهرباء% ٤٠ ، ولتوقفيحموسم أمطار شح

 
وقهم  سكان ل عقابًا جماعيًا لوالمرآز إذ يجدد تأآيده على أن الحصار المفروض على قطاع غزة يشكل         ومساسًا بحق

ة  اتهم آاف ه حي سانية وأوج ة واألخال  اإلن ه القانوني احترام التزامات دولي ب ع ال ة المجتم رر مطالب ه يك ي ، فإن ة الت قي
يفرضها القانون الدولي اإلنساني والتحرك الفوري والعاجل لرفع الحصار عن قطاع غزة، آمقدمة إلنهاء احتالل                 

  .إسرائيل لألراضي الفلسطينية
  انتهى

 


