
 1

  

 حرقتستخدمه اسرائيل في سالح  الفسفور االبيض
  البيئة في غزةوتدمير  البشر

  جمعية البيئة االردنية

  المدير التنفيذي/ احمد الكوفحي. م

__________________________________________________________________________ 

  

  ما هو الفسفور االبيض؟

سفور " التوهج"معناه  الفسفور   ادة        االوالف ارة عن م ة لالصفرار     شبه    بيضاء بيض عب فافة مائل  يوجد في     ش
  .الفوسفات من ويستخرج ويصنعالفاسد تشبه رائحة الثوم  آريهة ، وله رائحةيشبه الشمعالحالة الصلبة 

 )االآسجين (الهواء الجوي     مع    بتفاعله  النوع المستعمل في االغراض العسكرية بشدة نشاطه آيماويا        يتميز
دا ويتحول           حيث   شكل سريع ج ى يشتعل ويتأآسد ب سفور        ال سيد الف ا        خامس اآ ذا التفاعل الكيمي د ه ئي ويول

سفور    ثيفا ابيض دخانا آو، ليعطي لهبا أصفر اللون   من شدتها  حرارة الى حد ان العنصر ينفجر      ويصبح الف
ل     تهالك آام ى اس ائي حت ل الكيمي ذا التفاع ستمر ه الم وي ي الظ ضيئا ف يض م ن  االب ا م ادة او حرمانه  الم

سفور االبيض        .االوآسجين ل اص      الغراض لذلك يستعمل الف دة مث صنع ستار    دار دخان آثيف     ع  دخاني    ل
وات ات الق ة تحرآ تعاليحجب روؤي ى االش ه عل ى قدرت ا آم، اضافة ال اد نيرانه ة يصعب اخم ، ادة حارق

دمير معدات             ل وت وع خاص ضد      هناهيك عن قدرته على ابادة الطرف المقاب ات و   وبن اآن تخزين     المرآب ام
شحيم و       واد الت ذخائر   النفط والزيوت وم ه تاثير  ال شر        حارق   ول شدة الب دمر    يمكن ان يحرق ب والمنشآلت   وي

ه      المدنية مسببا انفجارات آبيرة باصوات مرعبة      سكان نتيجة تفاعل واء     لل ل         . مع اله ذه القناب ان ه ويالحظ ب
ة              ا العاب ناري دو بانه ان      .عندما تطلق في سماء غزة تب ذآر ب ادة      ومن الجدير بال ذه الم ة من ه ات قليل آمي

  .آانت تستخدم آاقوى المبيدات الحشرية فتكا باآلفات الزراعية والحشرات

  

د           ة فق االت االجنبي سفور                وبناءا على بعض الوآ ذائف الف رة من ق ات آبي ار االصطناعية آمي التقطت االقم
م  155االبيض عند الحدود االسرائيلية مع غزة وذلك عشية الهجوم البري عليها وهذه القذائف من عيار         مل

شظايا        M825A1صناعة امريكية مطورة وتحت العالمة        وهذا العيار آما اسلفنا ينشطر الى زخات من ال
  ة نتيجة االحتكاك بالهواء الفسفورية المحترق
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دنيين        2006وقد استخدمته الوالياتت في العراق واسرائيل في حرب تموز عام            ى الم  واالن في العدوان عل
سفور   1980في غزة بالرغم من ان الواليات المتحدة من المشارآين في اتفاقية عام          التى تحرم استخدام الف

دنيين او سكان الم ارق ضد ال يض آسالح ح دنيين االب ا م ى يقطن به اطق الت ي المن داء ف ى ضد االع .  حت
ستخدم             ة، ي وبجانب استخدامه في العمليات العسكرية في الذخيرة واخفاء تحرآات الجيش واالهداف المهم

  . ايضا النتاج االحماض الفسفورية وبعض الكيماويات االخرى

دنيين       ووصف أحد الجنود األمريكيين المشارآين في الهجوم على الفلوجة ا          ى الم ره عل لفسفور االبيض واث
ى ينكشف العظم         الفسفور االبيض يحرق االجساد،  " من اهالى الفلوجة فقال    ذيب اللحم حت ع ي ل في الواق  .ب

  ".الفسفور ينفجر ويولد سحابة من الدخان.رأيت جثثا محترقة لنساء واطفال

  

  آيف تعمل قذائف الفسفور؟ 

ى   يض عل سفور االب ة الف سقط قذيف دما ت والي عن ى ح شطر ال ساحة 100االرض تن ة اخرى تغطي م  قذيف
ات   دنيين ونب ن م ى االرض م سه عل ل شيء تالم ذائف بحرق آ وم الق ن االرض وتق اتشاسعة م  وممتلك

ادة   وبنية تحتية وال تتوقف عن احراقه حتى         ستهلك م د               ت دمير مساحة ق سببة ت شتعل م سفور االبيض الم  الف
  .  متر250يصل قطرها 
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  ئةتدمير البي

وفى حال تعرض منطقة ما بالتلوث بالفسفور االبيض يؤثر على عناصر البيئة آافة من ماء وهواء وتراب                 
ؤدي                        رة وسامة ت سفور وهي غازات خطي راق الف ة عن احت وآائنات فالهواء سيكون ملوثا الغازات الناجم

ا         ال    الى اضرار صحية لها عالقة بالجهاز التنفسي والعصبي واالمراض المرتبطة بهم د االطف وخاصة عن
ة او                         واد في الترب ذه الم والشيوخ من المدنيين ، آما تجعل الهواء الجوي ملوثا وال يصلح للعيش تترسب ه
د                   قاع االنهار والبحار او حتى على اجسام االسماك والتي تشكل مصدرا هاما للغذاء في غزة ونتيجة لذلك ق

ة            يتعرض االنسان للضرر نتيجة اآله اسماك مترسب عليه          اه الملوث سباحة في المي سفور االبيض او ال ا الف
سفور االبيض            ا الف ادة                . به، او لمس تربة مترسب عليه ذاه الم شار ه ؤدي انت وي في وع الحي سبة للتن ا بالن ام

تم                         ة التي ي ات وتلويث المنتوجات الزراعي ات ونبات واحتراقها الى تدمير النظام البيئي الطبيعي من حيوان
  . طريق السلسلة الغذائيةفيما بعد تناولها عن

  

  االضرار الصحية القاتلة

ه مباشرة          آل شيء تلتصق به من احياء وجماد،        تدمر  ان زخات الشظايا المنهمرة      سان ل د تعرض االن وعن
شكل آامل     يحترق الجلد    د            وال يتبقى اال العظم     ب سجة الجل ى موت ان ؤدي الحرق ال من   % 15ويبقى    . وي

ود الجسم المصابالفوسفور األبيض في القسم المحترق من  ك  حيث تع ددًا في حال        تل ا لالشتعال مج البقاي
  .تعرضها للهواء

اة ،                              ستها اي ور مالم سرعة ف سهولة وب د ب ذ بالجل ذا تنف سهولة ول دهن ب ذوب في ال ادة ت والفسفور االبيض م
أخير           وتنتقل عبر اتحادها السريع مع الدهون عبر ا        سريع في ت اذ ال نسجة الجسم المختلفة ، ويساعد ذلك النف

ا                         سما فرعي شكل ق سفور االببض ت شفاء االصابات ، لذلك آل ما يمكن قوله هو ان الحروق الناجمة عن الف
  .صغيرا من الحروق الكيميائية والتي تشفى جميعها بشكل متأخر في االجمال 

م وآسرعظمة الفك           االوآسجين  اما تنفس الغازات المنبعثة عن تفاعله مع         لفترة طويلة يسبب جروح في الف
ى       ب والكل د والقل ة للكب رارا بالغ سبب اض ا ي ال ، آم زة    وق شفيات غ ي مست اء ف د االطب شرات اح  إن ع

شخيص     اإلصابات وصلت ى اآلن، موضحًا أن الت روف حت ر المع از غي شاق الغ ة استن شفى نتيج المست
ي  واطن     األول ى أن الم شير إل ى أن      للحاالت ي ًا إل ل الفوسفور األبيض الفت الحاالت التي    ين تعرضوا لقناب

  .في العضالت وصلت المستشفى مصابة بما يشبه الهستيريا والتشنج وضيق في التنفس وتقلص

از      ضاً   وأآد أن عدد من المسعفين الذين توجهوا من أجل إخالء المصابين تعرضوا لإلصابة بالغ سام أي . ال
  .الهواء والتقليل من آثار الغاز الغاز أن يستخدم قطعة قماشية مبللة لتنقيةودعا آل من يتعرض لهذا 
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  االجراءات الوقائية واالسعافات االولية

ام   ة وبأحج ددة وعميق ًا متع ة حروق ضحية منتج د ال ي جل نغمس ف د ت ادة ق ذه الم ن ه صهرة م ات المن الحبيب
واء             مختلفة، ومن المهم أن نعلم هنا أن هذه الحبيب         ا عن أآسجين اله  ات ستستمر في االشتعال مالم يتم عزله

  :متبعين الطرق التالية آاسعافات اولية

سفور مرغ • ات الف ى حبيب وي عل زء المصاب المحت هالج ل أو  بالماء أو عزل تخدام الوح واء باس ن اله  ع
ول اش مبل واء  . قم ة عن اله سفور معزول ات الف اء جزيئ ة إبق ذه الحال ي ه دًا ف ضروري ج ن ال ة م طيل

 .تشتعل وذلك إلى أن تتم إزالتهاالوقت حتى ال 

 . مبلولةيمكن إزالة الفسفور الملتصق بالجلد باستخدام سكين أو عصا أو عبر حكها بقطعة قماش •

 .الحماية من دخان الفسفور األبيضاستخدام الكمامات يساهم في  •

  . إلى الجلدإذا أصابت هذه المادة المالبس، فيجب خلعها بسرعة قبل وصول المادة  •

واد سريعة             • اد عن الم ول ومن الضروري االبتع اء أو الرمل المبل عند اندالع حريق، استخدم رذاذ الم
  . من الجدير بالذآر أن الفسفور األبيض قد يعود لالشتعال تلقائيًا بعد إطفاء الحريق. االشتعال
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زم عمل              • د يل واء النقي والراحة، وق شاق اله ة     عند االستنشاق، محاولة استن م المراجع نفس صناعي ث ت
  . الطبية بأسرع وقت

شطف                        • زال المالبس المتضررة مع استمرار ال اء، وت الكثير من الم عند تعرض الجلد، يشطف الجلد ب
ي             . بالماء بعد ذلك   د عمل اإلسعاف األول ة بأسرع      . ويلزم ارتداء قفازات أو نحوه عن ة الطبي والمراجع

  . وقت

الكثير من         • شطف ب ان                  عند تعرض العين، ال ة العدسات الالصقة إن آ ائق، وينصح بإزال دة دق اء لع  الم
  . والمراجعة الطبية بأسرع وقت. باإلمكان القيام بذلك بسهولة

د       ) فقط في الشخص الواعي   (عند ابتالع المادة، يجب العمل على التقيؤ عمدًا          • ازات عن داء قف ويجب ارت
 . اجعة الطبية بأسرع وقتوالمر. محاولة التقيء عمدًا، وشطف الفم بالماء والراحة

  

   بهذا السالح جرائم حربقتل المدنيين في غزة

م   القطاع على   تشنه اسرائيل  الذى   العدوانلويالت هذا السالح من خالل      غزة   المدنيين في    ويتعرض  حيث ت
واد                             ذه الم د حرقت ه شفيات وق دنيين في المست ساء من الم ال وشيوخ ون ضبط العديد من الحاالت من اطف

سادهم ة اج ازات المنبعث ن الغ اق م ودهم او االختن تخدام  .  وجل ى اس يًال عل ر دل ا اعتب و م رائيلوه ذا اس  له
ا  رم دولي سالح المح دنيين   .ال ل الم تخدامه لقت زة  ان اس ي غ سب    ف رب ح ة ح د جريم شآتهم تع دمير من وت

  .  الدولية المواثيق

وق  ة حق ة مراقب ت منظم ا قال ن جهته ة  م سان العالمي ت" االن ان راي شهيوم ل " س ووت تخدام القناب ان اس
داد مساحة           الفسفورية مساو الستخدام ى امت ل صغيرة عل شر قناب ا والتي تن ة دولي القنابل العنقودية المحرم

   .ويشكل استخدامها ضد المدنيين آما هو الحال في غزة جرائم حرب.واسعة

  

  

ها قوات التي تستخدمالكثيرة وتبقى هذه واحدة من الكثير من األسلحة المحرمة 
    الصهيونياالحتالل


