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 واقع البيئة البحرية في قطاع غزة و دور اإلسالم في تعزيز حمايتها

 ،2عبد السالم حمدان اللوح .  د ،*1عبد الفتاح نظمي عبد ربه . د
 1ماجد محمد ياسين . د. أ

  الجامعة اإلسالمية بغزة – كلية العلوم – قسم األحياء 1
  الجامعة اإلسالمية بغزة – كلية أصول الدين – قسم التفسير و علوم القرآن 2

  قطاع غزة– بيت الهيا –) PEDCOM(الهيئة الفلسطينية للتنمية و حماية البيئة * 
  بيت ساحور –) Palestine Wildlife Society - PWLS(جمعية الحياة البرية في فلسطين * 

 الملخـــــــص
لقد أنعم اهللا سبحانه وتعالى على اإلنسان بنعم كثيرة ال حصر لها في البيئات البحرية، وبالذات 
في هذا العصر الذي نعيش فيه حيث تطورت الصناعات مما يسر على اإلنسان سبل اإلبحار         

 المختلفة التي سـخرها اهللا      الثروات الهائلة السمكي و استغالل    نقل و السياحة و الصيد      تو ال 
 لينعم اإلنسان بها و يشكر المولى عز و جل على ما رزقه منهـا               سبحانه و تعالى في البحر    

لْيـةً  وهو الَِّذي سخَّر الْبحر ِلتَْأكُلُواْ ِمنْه لَحماً طَِرياً وتَستَخِْرجواْ ِمنْـه حِ            (مصداقا لقوله تعالى  
          لَّكُملَعِلِه وتَغُواْ ِمن فَضِلتَبِفيِه و اِخروم ى الْفُلْكتَرا وونَهستَلْبونو لكن اإلنسان و مع     ).  تَشْكُر

ها و وأساء التصرف في التعامل مع الثروات البحرية   في استخدام  التقدم العلمي بادر بالتفريط   
  البحرية  البيئة يث البيئات البحرية و الشاطئية فآذى     لم يحافظ على استدامتها و عمل على تلو       

 خلقه اهللا سبحانه وتعالى وسخره له من أجل أن ذي الو بالتنوع الحيوي البحريوأضر بالناس 
ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبمـا  (يعمر هذه األرض، ال أن يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل      

 و إذا كان االهتمـام بالبيئـة        ).اِس ِليِذيقَهم بعض الَِّذي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعون      كَسبتْ َأيِدي النَّ  
البحرية ملحا عالميا فإنه يصبح أكثر إلحاحا في قطاع غزة حيث تعاني البيئـة البحريـة و                 

سماك، الشاطئية الويالت نتيجة العبث بها و تلوثها و سوء إدارتها من قبل الناس و صيادي األ
 صياد علـى    2500يعج بكثافة سكانية عالية جدا و يعمل أكثر من          ) 2 كم 365(فقطاع غزة   

 حسب االتفاقيات 2 كم660 كم و في مساحة بحرية ضيقة ال تتعدي 40ساحل ال يتعدى طوله 
السياسية الموقعة مع الكيان الصهيوني في المحافل الدولية و يلجأ الصيادون إلي تكثيف جهد            

فة السبل و الوسائل للحصول على إنتاج سمكي وفير دون االكتراث بالنواحي البيئية الصيد بكا
الناجمة عن هذا النشــاط على الموارد السمكية و البيئة البحرية التي تعاني منذ عقود من               
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لثروة السمكية في قطـاع     تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المهددات التي تواجه البيئة البحرية و ا           
ة و اللقاءات مع الصيادين و السكان كما و تهدف إلى           يغزة و ذلك من خالل المالحظات الميدان      

وضع مقترحات ممكنة تسعى لتحسين واقع البيئة البحرية و الثروة السمكية مشيرة إلـى بعـض          
هرت الدراسة العديد من أظ. الحلول اإلسالمية التي تعج بها الشريعة الغراء في تناول هذا الجانب

 متمثلة بإلقاء المياه العادمة و تعترض البيئة البحرية والصيد السمكي في قطاع غزةالعوامل التي  
طرح النفايات الصلبة متعددة المصادر في البيئة البحرية و تغيير مالمح ساحل البحـر و بنـاء                 

و تدمير األعشاش البيئية للسالحف     المنشآت العشوائية التي تقذف بنفاياتها على الشواطئ فتلوثها         
 عالميا و ضعف البنية التحتية للصيادين و المؤسسات الخدماتيـة ذات            ءالبحرية المهددة باالختفا  

العالقة بالصيد البحري و التسويق السمكي و الصيد الجائر باستخدام معدات و وسائل صيد غير               
لحياة البحرية و ال تحمي صغار السمك و        مالئمة بما فيها المبيدات الكيمائية حيث تهلك أشكال ا        

عدم مراعاة الصيادين لفترات الصيد و لبيولوجية و بيئة العشائر السمكية المتنوعة و يضاف إلى      
ذلك كله القيود و االنتهاكات العسكرية اإلسرائيلية المتمثلة بالتحكم بمناطق الصـيد السـمكي و               

و في الختام، تقترح . قية و االعتقاالت للصيادينالصيادين و المطاردات الزور إغالق البحر أمام    
والَ تُفِْسدواْ ِفي اَألرِض بعد ِإصالَِحها (الدراسة ضرورة وقف مصادر التلوث البحري و التعديات  

      ِسِنينحالْم نم تَ اللِّه قَِريبمحر عاً ِإنطَمفاً وخَو وهعادلقطاع  تحسين البنية التحتيةو ضرورة) و 
التعاون بين المؤسسات المختلفـة و وسـائل   الصيـــــد و الصيادين و تحســين مستوى  

وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتَّقُواْ اللّه ِإن اللّـه شَـِديد        ( اإلعالم
ة البيئة البحرية و الثروة السمكية بشكل مستدام يمدنا بالطيب مـن       بما يكفل إدارة و تنمي    ) الِْعقَاِب
وِمن كُلٍّ  ( و الخيراتو النفيس من الثروات) يسَألُونَك ماذَا ُأِحلَّ لَهم قُْل ُأِحلَّ لَكُم الطَّيباتُ(المأكل 

      ا وونَهسةً تَلْبِحلْي ونتَخِْرجتَساً وماً طَِريلَح تَْأكُلُون  لَّكُـملَعِلِه وتَغُوا ِمن فَضِلتَب اِخروِفيِه م ى الْفُلْكتَر
ونو إلى ضرورة المحافظة على الثروة السمكية و مراعاة فترات الصيد و لعل في قصة )تَشْكُر ،

بني إسرائيل العبر الجسام حيث أنهم غفلوا عن االلتزام بما أمـرهم اهللا فاسـتحقوا االبـتالء و                  
واَسَألْهم عِن الْقَريِة الَِّتي كَانَتْ حاِضرةَ الْبحِر ِإذْ يعدون ِفـي            (عليهم من اهللا عز و جل     التضييق  

السبِت ِإذْ تَْأِتيِهم ِحيتَانُهم يوم سبِتِهم شُرعاً ويوم الَ يسِبتُون الَ تَْأِتيِهم كَـذَِلك نَبلُـوهم ِبمـا كَـانُوا       
فْسي(، فلما وقعت منهم المعصية إذ احتالوا على أمر اهللا تعالى مسخهم قردة خاسئين               )قُون  لَقَـدو

ةً خَاِسِئيندكُونُواْ ِقر مِت فَقُلْنَا لَهبِفي الس واْ ِمنكُمتَداع الَِّذين تُمِلما ،عما وهيدي نيا با نَكَاالً لِّملْنَاهعفَج 
ا وخَلْفَهتَِّقينِعظَةً لِّلْموم.( 


