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  مقالع الرمال واقع مرير يحتاج إلى بديل: ورقة حقائق

تلقي ورقة الحقائق هذه، الضوء على واقع مقالع الرمال في قطاع غزة في ظل الكميات المحدودة للرمال 

الطبيعي لتلبية االحتياجات العمرانية والبنية التحتية وبناء والطلب المتزايد عليها والذي يعود إلى التطور 

  .المؤسسات الخدماتية وغيرها، سيما مع العجز الكبير الذي لحقها نتيجة الحصار ومنع إدخال مواد البناء

هذا ويؤدي االستخدام الجائر للرمال إلى آثار سلبية خطيرة على البيئة والخزان الجوفي للمياه باإلضافة  

انية نضوب هذه الرمال نظراً لمحدوديتها مما سيكون لذلك انعكاسات خطيرة على قطاع البناء وبالتالي إلمك

  .على الحق في السكن المالئم، وجملة من حقوق اإلنسان األخرى

  :مقالع الرمال نظرة عامة

  1.، طين، كركار، طمم، ومختلط"رمال صفراء"نظيف : يوجد خمسة أنواع للرمال هي .1

 :عان هماالمقالع نو .2

تقوم وزارة االقتصاد الوطني بفتحها بالتنسيق مع سلطة األراضي لتغذية : مقالع حكومية  -  أ

  . المحافظة بكافة أنواع الرمال التي تحتاجها

حيث يتوجه المقاول الذي يريد فتح المقلع إلى دائرة مقالع الرمال في ": طابو"مقالع خاصة   - ب

 .وزارة االقتصاد الوطني ويطلب فتح المقلع

  2:يوجد ثمانية مقالع للرمال عاملة موزعة على محافظات قطاع غزة كما يأتي .3

  ملكية المقلع  المنطقة  المحافظة نوعية الرمال اسم المقلع م

  حكومي  أبو ظهير  رفح  طمم  أبو ظهير  1
  حكومي  شمال خانيونس  خانيونس  رمل نظيف  أبو عويلة  2
  حكومي  المواصي  خانيونس  رمال نظيفة  مواصي خانيونس  3
  خاص  شرق البريج  الوسطى  كركار  شرق البريج  4

                                                            
 .3/10/2011الرمال في وزارة االقتصاد الوطني، مقابلة أجراها الباحث في تاريخ  عطية الزعانين، رئيس قسم. م 1
، معلومات حصل عليها الباحث عبر مراسلة وزارة االقتصاد الوطني في أغسطس شهر المقالع العاملة في محافظات قطاع غزة عن 2

  .5/10/2011تاريخ 
  



  خاص  شرق المغازي  المغازي  كركار  البحيري  5
  حكومي  الزهراء  الوسطى  طمم  الزهراء  6
  خاص  شرق جباليا  الشمال  كركار  جبل الدغل  7
  حكومي  القرية البدوية  الشمال  كركار، نظيف، طمم  القرية البدوية  8

 

للشهور الثمانية  3كوب) 1405625(من الرمال بكافة أنواعه، بلغت إجمالي الكميات المسحوبة  .4

، والتي بلغت 2010، 2009، 2008األولى فقط، وهي تعد كمية كبيرة جداً مقارنة باألعوام السابقة 

) 1708911(كوب، ) 883250(كوب، ) 305500: ( إجمالي الكميات المسحوبة فيها على التوالي

  4.كوب

مليون كوب في العام  12الرمال في ذروة العمران وإعادة البناء إلى حوالي  تقدر حاجة القطاع من .5

 .الواحد

يوجد مقالع للرمال في المنطقة الشرقية للمحافظة الوسطى وبيت حانون، وتحول قوات االحتالل  .6

اإلسرائيلي دون استغاللها، مما يزيد من االستخدام الجائر للمقالع الساحلية والتي لها بالغ الضرر 

 5.على المياه الجوفية

  6:مقالع الرمال وآثارها السلبية على البيئة

 . يصعب عالجه بيئي خطر االستخدام الجائر للرمال .1

التنوع الحيوي في  على يؤثر ما خصوبتها، نسبة وتقليل التربة سطح يتسبب اقتالع الرمال في تآكل .2

  ..المنطقة وما يجاورها بما في ذلك الزراعة

 ما وإذا العادمة، والمياه الصلبة النفايات ألماكن لتجميع األماكن يحولها في بعض الرمال اقتالع إن .3

تكون هذه المياه في مكان أقرب إلى الخزان الجوفي وفي إلى مكان المقلع  العادمة المياه تسربت

 .اوتلويثه مكان أضعفت فيه قدرة التربة على الفلترة، ما يسبب وصول المياه العادمة للمياه الجوفية

الكثبان الرملية تقع فوق خزان المياه الجوفية، وهي عبارة عن مصائد طبيعية لمياه األمطار،  .4

 .المياه الجوفية على التجددن وبالتالي يؤثر اقتالعها سلباً على قدرة مخزو

يتسبب في سهولة وصول الملوثات المختلفة للمياه  المياه لتصفية كفلتر تعمل التي الرمال اقتالع .5

 .الجوفية، التي تكاد تكون المصدر الوحيد للمياه الجوفية في قطاع غزة

اقتالع الرمال يتسبب في اقتراب المياه الجوفية من سطح األرض، مما يجعلها عرضة للتبخر  .6

 . والتلوث

                                                            
 الكوب وحدة قياس تساوي متر مكعب 3
  .المرجع السابق 4
  .عطية الزعانين، رئيس قسم الرمال في وزارة االقتصاد الوطني، مرجع سابق.  5
 -مدير عام اإلدارة العامة للمصادر البيئية ،عبداهللا األشقر. و د غزة،–فهد رباح، أستاذ الهندسة البيئية في الجامعة اإلسالمية . د 6

  .4/10/2011مقابلة أجراها الباحث في  مازن البنا، مدير عام مكلف لإلدارة العامة لمصادر المياه،. و مسلطة جودة البيئة، 



اقتالع الرمال من المناطق الساحلية يزيد من تلوث المياه الجوفية، حيث يساهم في سرعة اختالط  .7

  .بالمياه الجوفية مياه البحر

  

 -محدودة الكمية أصالً  –مركز الميزان لحقوق اإلنسان، ومن واقع تلمسه لخطورة االستخدام الجائر للرمال 

على األوضاع البيئية في قطاع غزة، فإنه يقدر حاجة سكان القطاع لهذه الرمال لتلبية احتياجاته العمرانية وبناء 

التي دمرتها قوات االحتالل عبر اعتداءاتها المتكررة على األعيان  المؤسسات والبنية التحتية، سيما تلك

، وفي ظل الحصار الجائر الذي حال، وال "عملية الرصاص المصبوب"المدنية، وخاصة خالل العدوان األخير

  . زال، دون إدخال مواد البناء بشكل الذي يساعد على إعادة اإلعمار وتلبية االحتياجات الطبيعية لقطاع البناء

  :عليه فإن مركز الميزان يطالب

المجتمع الدولي بالقيام بالتزاماته تجاه حقوق السكان المدنيين في قطاع غزة بما يحفظها وذلك  .1

بالضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي لرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة والقيام بمسؤولياته 

  .تيراد الرمال من الخارجوالمساعدة على إيجاد بديل الستخدام رمال القطاع باس

جهات االختصاص الحكومية في قطاع غزة بإيالء أهمية أكبر لمشكلة مقالع الرمال واالستغالل  .2

الجائر للثروة الرملية في قطاع غزة، والتحقق من أن استغالل الرمال يتم بصورة تتناسب مع 

والمياه والتنوع الحيوي في  االحتياجات العمرانية من جهة، وبما يتناسب مع متطلبات حماية البيئة

ويحث المركز الحكومة للنظر في مشاريع استيراد الرمال من شبه جزيرة سيناء لتجنب . قطاع غزة

 .المشكالت البيئية التي تحدق بقطاع غزة

  

 انتهى


