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المقدمــة
منذذذ القذذدم رعتبذذرت الميذذاه مذذن رىذذم الةناصذذر ا ساسذذية السذذتمرار الحيذذاة عل ذ سذذط ا رض وقذذد ةذذل ا
ِ
ِ
ِ ء
ذي ٍل
سذبحانو ىذذه النةمذذة رسذاس الخلذذق ل ميذا اللائنذات الحيذذة حذين يقذذول ذ ّل وعذ ( َو َ َةْلَنذذا م َذن اْل َمذذال ُلذل َ ذ ْ
َحي) ا نبيال.30 :
لقد للت المياه في المسيرة اإلنسانية عام ً ميماً في ظيور الحضارات وتقدميا لمذا ي ذللو المذال مذن حالذة

اسذذتقطاب لرف ذراد ولل ماعذذات ميذذدت إلقامذذة الم تمذذا إوارسذذال رسسذذو إواي ذذاد اللبنذذة ا ول ذ لقيامذذو مذذن خ ذ ل
إق امذة الت مةذذات السذلانية بذذالقرب مذذن المذوارد المائيذذة الطبيةيذة ولذذم تتوقذذم حا ذة اإلنسذذان للميذاه عنذذد حذذدود
االسذذتخدام ال خصذذي بذذل تةدتذذو لت ذذمل لذذل م ذذاالت الحيذذاة فذذي النقذذل والز ارعذذة والصذذناعة وتربيذذة الحيوانذذات
وغيرىا.
فذذي ب دنذذا فلسذذطين وعبذذر مذذر الةصذذور لةبذذت الميذذاه بنوعييذذا السذذطحي وال ذذوفي دو ار ىام ذًا فذذي إرسذذال قواعذذد

الحياة والبنال للافة رطيام الم تما الفلسطيني قاطبة حيث لانت وال زالت تةتبر من المصدر الحيذوي الذذي
لان يتزود بذو بباؤنذا ور ذدادنا لسذد لافذة احتيا ذاتيم اليوميذة مذن الميذاه وذلذس للافذة االسذتخدامات سذوال لانذت

لل ذذرب رو الز ارع ذذة رو الص ذذناعة .فالمي ذذاه ل ذذان لي ذذا ال ذذدور الت ذذاريخي ف ذذي تط ذذور الةدي ذذد م ذذن نذ ذواحي الحي ذذاة
االقتصادية واال تماعية للل رطيام الم تما الفلسطيني قاطبة ا مر الذذي سذاعد الفلسذطينيين الحفذاظ علذ
ديمومة بقائيم وتقاليدىم وعاداتيم التي رسخت في ررضيم لمذا ترسذج ذذور ر ذ ار الزيتذون .تتميذز فلسذطين
ب ذذلل عذذام بو ذذود الةديذذد مذذن الينذذابيا المائيذذة وا وديذذة الموسذذمية التذذي وفذذرت للم ذواطن الفلسذذطيني ع ذرات
الم يذين مذذن ا متذار الملةبذذة مذن الميذذاه وبالتذالي وفذذرت عليذو يذذدا لبيذ ار و ذذاقا ومللفذا اقتصذذاديا ية ذز عذذن
القيذذام بذذو للحصذذول عل ذ الميذذاه ا مذذر الذذذي سذذاعد عل ذ زيذذادة التنذذوع البيئذذي والطبيةذذي وازدىذذار المحميذذات
الطبيةية ونمو النباتات وا

ار دائمة الخضرة في الةديد من المناطق الفلسطينية.

للن ىذا الحال تبدل منذ عام  1967عندما قام االحت ل االسرائيلي باحت ل الضفة الغربية وقطاع غزة
حيث يةود السبب الرئيسي في ما يةانيو ال ةب الفلسطي ني من نقص لبير في لميات المياه لسد احتيا اتنا
الضرورية إل االحت ل اإلسرائيلي لرراضي الفلسطينية منذ الةام  1967وسيطرتيم عل
لافة والقيام بحفر ببار عميقة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة عل
الغربية وال مالية للضفة الغربية لذلس عل

مصادر المياه

امتداد الخط ا خضر من ال ية

الحدود ال رقية لقطاع غزة بيدم سحب مصادرنا المائية

ال وفية وتحويليا إل المستةمرات اإلسرائيلية إوال داخل الخط ا خضر ومنا المزارعين الفلسطينيين من
الوصول إل مياه حوض نير ا ردن وقياميم بإغ ق المناطق الزراعية المحاذية للنير بح ج وذ ارئا
رمنية واىية لل ىذه الممارسات واإل رالات ملنت اإلسرائيليين من السيطرة والنيب واستغ ل مةظم مياىنا
ال وفية والسطحية وحرماننا من االنتفاع بحقوقنا المائية.
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وليذا يوا و قطاع المياه في فلسطين م للة حادة ومترالمة في نقص لميات المياه لسد احتيا اتنا المنزلية
والصناعية ومياه ال رب والزراعية وغير ذلس وتزداد ىذه الم للة حدة سنة بةد سنة نتي ة الزدياد عدد
السلان وت ار ا مةدالت مياه ا مطار واستمرار اإلسرائيليين في استغ ل ونيب مياىنا.
إن مةدل لميات المياه التي تنتج من ا مطار السنوية والتي تسقط داخل حدود الضفة الغربية تزيد عل
 800-650مليون متر ملةب في السنة إواذا رضيفت إلييا حصتنا في حوض نير ا ردن والمقدرة بحوالي

 250مليون متر ملةب .باعتبار رن فلسطين طرم م اط ل و ريس لامل في ىذا الحوض فإن ح م
مصادرنا المائية المت ددة تصل سنوياً إل مةدل  1000مليون متر ملةب وىذه اللميات تلفي لسد حا ة
الفلسطينيين لخمسين سنة قادمة بدون رية م الل وعل رساس  170ليتر للل فرد في اليوم في حين ال

نحصل حالياً سوى عل  40لت ار للفرد في اليوم فقط .لذلس باإلملان توسيا المساحات المروية الحالية إل

رربةة رضةام علماً بأن القطاع الزراعي في فل سطين ىو من رىم القطاعات االقتصادية وال ننس رن
الوضا المائي في قطاع غزة رصب خطي اًر بسبب اتساع الملوحة وازدياد مناطق التلوث ورنواعيا عضوية
وغير عضوية وىناس حالة استنزام حواض المياه ال وفية إذ يتم ضج لميات مياه زائدة بنسبة تزيد عل

 %120من الطاقة السنوية المت ددة.
ليذا تبدو الصورة واضحة التةقيدات لقضية المياه وطبيةة النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي حول مصادر المياه

في إطار المفاوضات المةقدة .ومن ىنا يبدو ريضاً مدى الضرورة القوية بل والمصيرية للتمسس بمطالبنا

وبموقفنا الثابت ت اه حقوقنا المائية وبالتالي فإننا لن نقبل رية حلول قد تفرض علينا في ىذا ال أن إذا لم
تضمن تلس الحلول استةادة سيطرتنا وسيادتنا اللاملة عل مواردنا المائية ال وفية وحقوقنا لاملة في حوض

نير ا ردن.
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الجزء االول()2
نبذة حول مصادر المياه في فمسطين التاريخية
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تتلون مصادر المياه في فلسطين التاريخية من مصدرين رساسيين ىما المياه السطحية مثل االنيار وا ودية
المائية والمياه ال وفية والينابيا ىذه المصادر بدورىا تت لل بسبب ا مطار الياطلة عل الس سل ال بلية في
فلسطين حيث تةتبر ا مطار المغذي الرئيسي ليذين المصدرين .ىذا وتتنوع المياه السطحية وال وفية في
فلسطين من حيث المصدر فيناس الةديد من المصادر المائية التي تستمد مياىا من خارج حدود فلسطين
التاريخية ري من ا قطار الةربية الم اورة لا ردن ولبنان وسوريا حيث يستغل زل ىذه الدول زل من ىذه
المصادر اال رن ال زل ا لبر من ىذه ال مياه يتم إستغ ليا من قبل اإلحت ل االسرائيلي من رلثر من 63
عاماً .ىذا ال زل سيسلط الضول ب لل مو ز عل رىم مميزات ورنواع مصادر المياه في فلسطين التاريخية.

أو اال; المصادر السطحية
تترلز المصادر المائية السطحية في فلسطين التاريخية في ا

زال ال مالية والوسط من فلسطين وتقل ىذه

المصادر ب لل تدري ي للما إت ينا نحو ال نوب حيث تلاد تنةدم .فيما يت و التصريم المائي ليذه المصادر
في ث ثة ات اىات رساسية ىي نحو البحر االبيض المتوسط و في ات اه وادي االردن والبحر الميت و نحو
وادي عربة وخليج الةقبة وفي ات اىات رخرى .رىم مصادر المياه السطحية في فلسطين التاريخية ىي نير
االردن وروافده وبحيرة طبرية وبحرية الحولة وم اري االودية الرئيسية.
- 2نهر االردن
يةتبر نير ا ردن احد اىم االنيار الةربية الم ترلة في منطقة ال رق ا وسط والذي تتدفق مياىو منذ رالم
السنين حيث ير ا رىمية ىذا النير ليس بسبب طبيةتو ال غرافية فقط إوانما بسبب البةد التاريخي والديني الذي

لةبو عبر مر السنين .ي لل نير ا ردن المصدر الوحيد الدائم للمياه السطحية في الضفة الغربية وفلسطين
ب لل عام وتتدفق مياىو من رقص ال مال وعل ارتفاع  2200متر فوق منسوب سط البحر وصوال إل
البحر الميت عل ارتفاع يقدر بحوالي  350متر تحت مستوى سط البحر .تت ارس في مياه نير ا ردن خمس
دول م اطئة ىي فلسطين ا ردن سوريا لبنان إواسرائيل التي بدورىا تستغل مةظم مياىو .وي لل نير ا ردن
لما ىو مةروم الحدود ال رقية للضفة الغربية ما ا ردن يبلغ طول ىذا النير ب لل خط مستقيم حوالي 140

لم بينما يبلغ طولو الحقيقي بتةر اتو المختلفة حوالي 350لم في حين تبلغ المساحة اإل مالية لحوضو حوالي
 43500لم 2يقا منيا  12000لم 2في فلسطين والباقي في لل من لبنان وسوريا وا ردن.
يتميز نير ا ردن بلثرة روافده اتي تغذي م راه سوال الةلوي رو السفلي ىذا ويتلون نير ا ردن من ث ثة روافد
رئيسية ىي بانياس والحاصباني واللدان وىذا المنبا (اللدان) يةتبر من رىم ورلبر روافد نير االردن باإلضافة
ال

نبا صغير يةرم باسم بريغيت في منطقة مر ةيون .وتلتقي لافة ىذه الروافد في داخل فلسطين ال

ال مال من سيل الحولة م للة ما يةرم نير ال ريةة وىو الم رى الةلوي لنير االردن حت بحيرة طبرية حيث

يواصل ريانو بةد خرو و من بحيرة طبرية نوباً نحو البحر الميت .من رىم الروافد التي تغذي نير ا ردن:
 .1نير الحاصباني وينبا من ىضبة ال والن في نوب لبنان قرب بلدة حاصبيا ويقدر مةدل تصريفو
السنوي بحوالي  157مليون متر ملةب.
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 .2نير بانياس وينبا من ىضبة ال والن من بلدة بانياس بالقرب من بل ال يج في ا راضي ال نوبية
الغربية من سوريا ويقدر مةدل تصريفو السنوي بحوالي  140مليون متر ملةب.
 .3نير الدان :وينبا من سفوح بل ال يج في ا راضي السورية ويقدر مةدل تصريفو السنوي بحوالي
 257مليون متر ملةب.
 .4نير اليرموس :وينبا من بل حوران في سوريا ويقدر مةدل تصريفو السنوي بحوالي  475مليون متر
ملةب .وتلتقي ىذه الروافد الث ثة مةاً عل بةد حوالي  15ليلومتر مالي منطقة الحولة م للة ني اًر
واحداً ىو نير ا ردن.

 .5ا ودية ال انبية التي تقا مساقط مياىيا داخل الحدود السورية وا ردنية والفلسطينية ومناطق ال ليل
ا عل .
يصب نير ا ردن في بحيرة طبريا وينحدر نوباً بات اه البحر الميت بةد رن يلتقي بنير اليرموس عند منةطم
مثلث اليرموس والمةروفة بملتق

النيرين

نوب بحيرة طبريا .ويبين ال لل رقم ( )1حوض نير ا ردن

وروافده وبحيرة طبريا والبحر الميت.
تاريخياً لانت تقدر لمية المياه المتدفقة من نير االردن والواصلة ال البحر الميت بحوالي  1400مليون متر
ملةب سنوياً إال رن ىذه اللمية انخفضت ب لل دراماتيلي خ ل الستة عقود الماضية لتصب حالياً حوالي 30

مليون متر ملةب سنوياً .ىذا التناقص اليائل في لمية المياه المتدفقة عائد ب لل رساسي لتحويل م رى النير

الةلوي من قبل إسرائيل عن طريق الناقل القطري االسرائيلي حيث تقوم اسرائيل بضج حوالي  500مليون متر

لةب من مياه النير عبر ىذا الناقل وصوالً ال ال نوب في النقب ىذا باإلضافة إل و ود الةديد من السدود

المقامة عل

الم رى الةلوي للنير لما تلةب الةوامل الطبيةية وقلة ا مطار وفترات ال فام دو اًر في ىذا

التناقص .ع وة عل ذلس يتيدد نير ا ردن م للة تلوث مياىو حيث تتدفق لميات لبيرة من المياه الةادمة
غير المةال ة من المستوطنات االسرائيلية الواقةة ع امتداد السفوح ال نوبية من بحيرة طبرية .يبين لل رقم
( )1.1الموازنة المائية لنير ا ردن واستخداميا من قبل الدول الم ترلة في حوض نير ا ردن.
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شكل رقم ( ;)2.2الموازنة المائية لنهر األردن واستخدامها من قبل الدول المشتركة في حوض نهر األردن

- 3بحيرة طبرية
تةتبر بحيرة طبرية ال سم المائي الذي يفصل الم رى الةلوي والسفلي لنير ا ردن عن بةضيما البةض ولذلس
الخزان المائي السطحي الرئيسي في حوض ا ردن حيث تقدر السةة التخزينية ليذه البحرية بالثر من 4000
2

مليون متر ملةب بمساحة سطحية إ مالية تقدر بحوالي  169لم

لل رقم  .1.2تحتوي مياه بحيرة طبرية

عل نسبة عالية من ا م ح وذلس نظ ًار ال و ود الةديد من الينابيا المالحة في قاع وعل

وانب البحيرة .ىذا
10

ويتحلم االحت ل اإل سرائيلي بمياه ىذه البحيرة عن طريق بوابة رئيسية عند الطرم ال نوبي للبحيرة تةرم باسم
بوابة دا انيا.
- 4بحيرة الحولة
ىي بحيرة صغيرة حلوة المياه ومحاطة بمستنقةات تقا مال بحيرة طبريا وعل

مسار نير ا ردن .تقدر

مساحتيا اإل مالية بحوالي  14لم مربا رما المستنقةات حوليا فامتدت عل مساحة  60لم مربا تقريباً .قامت

إسرائيل بت فيم بحيرة الحولة في  1951وحت  1957وتحويليا إل ررض زراعية .رما ن اح الم روع فلان
محدوداً إذ رلحق ت فيم البحيرة رض ار اًر ملموسة في البيئة بينما لانت ررباح المزارعين من ا راضي ال ديدة

قليلة

لل رقم ( )1.2

شكل رقم  ;2.3نهر األردن العموي
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- 5االودية والسيول
وىي م موعة من ا ودية والتي غالباً ما تلون موسمية وتستمد مياىيا من السفوح ال مالية والغربية وتت و
مياىيا نحو ال رق والغرب ب لل اساسي .يقدر عدد ا حواض السطحية الرئيسية ليذه ا ودية بألثر من 30
حوض بينما تقدر لمية المياه المتدفقة في ىذه االحواض السطحية بحوالي  400مليون متر ملةب سنوياً.
ا ما حصاد مياه الفيضانات المتدفقة في ىذه االودية والسيول فيي ميملة ولم يتم االىتمام بيا في فلسطين وير ا
ذلس للونيا مللفة ب لل عام وبالتالي فيي غير مستغلة عل الرغم من ان بةض المصادر تدعم وتؤلد عل
ضرورة استغ ل ىذا المصدر عل

نطاق روسا .باالضافة ال

سياسات اإلحت ل االسرائيلي التي رثرت

ريضاً وب لل سلبي عل عدم االستفادة من ىذا المصدر من خ ل فرض القيود عل

ترخيص م اريا بنال

السدود.

ثاني ا; مصادر المياه الجوفية
ت لل المياه ال وفية في فلسذطين المصذدر ا ساسذي للميذاه التذي تسذتخدم للافذة ا غذراض سذوال لانذت لل ذرب رو
للزراعة رو للصناعة .ىذا ويةتمد توا د المياه ال وفية عل التلوينذات ال يولو يذة المختلفذة فذي المنذاطق ال بليذة
فذذي فلسذذطين مذذن ذذماليا وحت ذ

نوبيذذا والتذذي غالب ذاً مذذا تتلذذون مذذن الح ذذر ال يذذري والح ذذر ال يذذري الذذدولوميتي

والمارل والطفوح البازلتية ملونة مذا يةذرم بالخ ازنذات ال وفيذة حيذث تتخذزن الميذاه ال وفيذة فذي الف ذوات اللارسذتية
والم ذذاري المائيذذة التذذي تحذذدثيا التصذذدعات وال ذذقوق والفواصذذل الصذذخرية باإلضذذافة ال ذ التلوينذذات ال يولو يذذة

الرملية التي تسود ال ريط الساحلي .ىذا وتختلم الخ ازنذات ال وفيذة فذي سذمالتيا والتذي غالبذاً مذا تلذون فذي حذدود

عدة مئات من االمتار وتختلم ايضاً في نوعيتيا حيذث رن غالبيذة ىذذه الخ ازنذات ىذي مذن النذوع المت ذدد والذذي

يةتمد عل مياه ا مطار فذي التغذيذة ال وفيذة فذي حذين يو ذد عذدد محذدود مذن الخ ازنذات ذات النذوع غيذر المت ذدد

والذي تتوا د غالباً في نوب فلسطين.
ذال علذ حرلذذة الميذذاه ال وفيذذة فذذي بذذاطن ا رض وعلذ
ب ذلل عذذام يصذذنم توا ذذد الميذذاه ال وفيذذة فذذي فلسذذطين بنذ ً
الترليب ال يولو ي التي تتوا ذد بذو حيذث تذم تقسذيم ىذذا التوا ذد ضذمن عذدة رحذواض مائيذة وفيذة رئيسذية ذلل
رقم ( )1.3يبين ا حواض ال وفية المائية مقسمة من ال مال ال ال نوب لاالتي:

 .2حوض بحيرة طبرية;
وىو الحوض الممتد من مال مدينة نين وحتي بحيرة طبرية وال والن ذماالً ويتلذون مذن عذدة خ ازنذات وفيذة

تةذذود بةمرىذذا ال ذ حقبذذة ا يوسذذين والنيذذو ين والسذذينومانيان واللريتاسذذي .ىذذذا الحذذوض يسذذتغل باللامذذل مذذن قبذذل

االسذرائيليين فقذذط .وتبلذغ الطاقذذة االنتا يذة ليذذذا الحذوض بحذوالي 528-510مليذون متذذر ملةذب سذذنوياً وذلذس عذذن
طريق االبار والينابيا المو ودة في ىذا الحوض.
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 .3حوض الجميل الغربي
وىو الحوض الممتد مذن مذن الةفولذة نوبذاً وحتذي الحذدود اللبنانيذة ذماالً ويتلذون مذن عذدة خ ازنذات وفيذة تةذود

بةمرى ذذا الذ ذ حقب ذذة البليستوس ذذين وا يوس ذذين والني ذذو ين والس ذذينومانيان .ى ذذذا الح ذذوض يس ذذتغل باللام ذذل م ذذن قب ذذل

االسرائيليين فقط .وتبلغ الطاقذة االنتا يذة ليذذا الحذوض بحذوالي  122مليذون متذر ملةذب سذنويًا وذلذس عذن طريذق
االبار والينابيا المو ودة في ىذا الحوض.

 .4حوض الكرمل
يقذذا ىذذذا الحذذوض فذذي رقص ذ ال ذذمال الغربذذي مذذن فلسذذطين حيذذث يمتذذد رسذذفل بذذال اللرم ذل ويتلذذون مذذن عذذدة
خ ازن ذذات وفي ذذة تة ذذود بةمرى ذذا الذ ذ حقب ذذة الس ذذينومانيان والبليستوس ذذين .ى ذذذا الح ذذوض يس ذذتغل باللام ذذل م ذذن قب ذذل
االس ذرائيليين فقذذط وتبلذذغ الطاقذذة االنتا يذذة ليذذذا الحذذوض بح ذوالي 40مليذذون متذذر ملةذذب سذذنويًا وذلذذس عذذن طريذذق

االبار والينابيا المو ودة في ىذا الحوض.

 .5الحوض الشمالي الشرقي
يةتبر الحوض اال مالي ال رقي رحد رىم ا حواض المائية الم ترلة مذابين الفلسذطينيين واالسذرائيليين والذذي يقذا
ذذمال الض ذذفة الغربيذذة حي ذذث يتلذذون ى ذذذا الحذذوض م ذذن عذذدة خ ازن ذذات وفيذذة تة ذذود بةمرىذذا الذ ذ حقبذذة ا يوس ذذين
والسينومانيان .تبلغ حصة الفلسطينيين من ىذا الحوض حسب اتفاقية اوسذلو حذوالي  42مليذون متذر ملةذب للذن
الفلسذذطينيون يسذذتخدمون ذذزل بسذذيط منذذو " ح ذوالي  18-16مليذذون متذذر ملةذذب" بينمذذا يسذذتغل االس ذرائليين ال ذذزل
ا لبر منو " حوالي  110مليذون متذر ملةذب سذنوياً .مزيذد مذن المةلومذات عذن ىذذا الحذوض سذيتم عرضذيا فذي

ال زل الثاني من ىذا التقرير.

 .6الحوض الشرقي
يةتبذذر الحذذوض ال ذرقي ريض ذاً رحذذد رىذذم ا ح ذواض المائيذذة ال وفيذذة والذذذي يمتذذد عل ذ طذذول النصذذم ال ذذرقي مذذن

الضفة الغربية حيث يستغل الفلسطينيون  %40منو بينما يستغل االسرائيليون  % 60منذو منذذ عذام  1967علذ

الذرغم مذن رن ىذذذا الحذوض يةتبذذر حذوض فلسذطيني بذذالمطلق نظذ اًر المتذذداده داخذل حذدود الضذذفة الغربيذة .يتلذذون
ىذذذا الحذذوض مذذن عذذدة خ ازنذذات وفيذذة تةذذود بةمرىذذا ال ذ حقبذذة البليستوسذذين وا يوسذذين والسذذينومانيان .مزيذذد مذذن

المةلومات عن ىذا الحوض سيتم عرضيا في ال زل الثاني من ىذا التقرير.

 .7الحوض الغربي
الحذذوض ال ذرقي ريض ذًا رحذذد رىذذم ا ح ذواض المائ يذذة الم ذذترلة مذذابين الفلسذذطينيين واالس ذرائيليين والذذذي يقذذا فذذي
النصذذم الغربذذي مذذن الضذذفة الغربيذذة ويمتذذد حت ذ

نذذوب فلسذذطين ويةتبذذر مذذن رىذذم ورلبذذر ا ح ذواض المائيذذة فذذي

فلسطين .يستغل الفلسطينيون  %6منو فقط بينمذا يسذتغل االسذرائليين % 94منذو .يتلذون ىذذا الحذوض مذن عذدة
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خ ازنذذات وفيذذة ت ةذذود بةمرىذذا ال ذ حقبذذة السذذينومانيان الةلذذوي والسذذفلي حيذذث تقذذدر الطاقذذة االنتا يذذة لذذو بح ذوالي
 500-365مليون متر ملةب سنويًا.مزيد من المةلومات عن ىذذا الحذوض سذيتم عرضذيا فذي ال ذزل الثذاني مذن
ىذا التقرير.

 .8الحوض الساحمي
وىو الحوض الممتد عل طول الساحل الفلسطيني عل البحر ا بيض المتوسذط غربذاً وحتذ قطذاع غذزة .يسذتغل

الفلسطينيون زل بسيط منو بينمذا يسذتغل االسذرائيليون ال ذزل ا لبذر منذو حيذث تقذدر الطاقذة االنتا يذة لذو بحذوالي

 578مليون متر ملةذب سذنوياً .مزيذد مذن المةلومذات عذن ىذذا الحذوض والواقذا ضذمن قطذاع غذزة سذيتم عرضذيا
في ال زل الثاني من ىذا التقرير.

 .9حوض النقب ووادي عربة
وىو الحوض الممتد من مدينة بئر السبا وحت خليج الةقبة نوباً ويتلون من عدة خزانات وفية تةذود بةمرىذا

ال حقبة البليستوسين وا يوسين والسينومانيان والبليستوسين .ىذا الحوض يستغل باللامذل مذن قبذل االسذرائيليين

فقذط حيذذث تبلذذغ الطاقذذة االنتا يذذة ليذذذا الحذذوض بحذوالي  104مليذذون متذذر ملةذذب سذذنوياً وذلذذس عذذن طريذذق االبذذار
والينابيا المو ودة في ىذا الحوض.
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شكل رقم (;)2.4األحواض الجوفية المائية الرئيسية في فمسطين التاريخية
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الجزء الثاني ()3
مصادر المياه في الضفة الغربية
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األمطار
تةتبذر ا مطذار المصذذدر الرئيسذي وا ساسذي للميذذاه فذي الضذفة الغربيذذة ويتميذز سذقوط ا مطذذار بالتذبذذب الواضذ
من عام آلخذر .وتتغيذر لميذات ا مطذار السذاقطة فذوق منذاطق الضذفة الغربيذة تبةذاً للتغيذر الطبذوغرافي والملذاني

حيث تقل لميات ا مطار بو و عام للما ات ينا من ال مال إل ال نوب ومذن الغذرب بات ذاه ال ذرق حتذ قمذم

ال بال .ثم يتناقص تدري يًا بات اه غور ا ردن والبحذر الميذت .ويةذود سذبب ذلذس لوقذوع تلذس المنذاطق فذي منطقذة
ظل المطر.

تزيذد لميذذات ا مطذار فذذي المنذاطق المرتفةذذة مذن الضذذفة الغربيذة عذذن مةذدل  600ملذذم فذي السذذنة وتقذل عذذن ىذذذا
المةدل للما قل ارتفاع المنطقة بالنسبة لسط البحذر حيذث تصذل إلذ  100ملذم لذأدن مسذتوى ليذا فذي منذاطق
ا غوار والبحر الميت .و يبذين ال ذلل رقذم ( )2.1التوزيذا الزمنذي لرمطذار فذي الضذفة الغربيذة منذذ الةذام 1954
حت  .2006لما ي ذير ال ذلل رقذم ( )2.2إلذ توزيذا ال غ ارفذي للمةذدل الةذام ل مطذار فذي الضذفة الغربيذة .وقذد
تذم حسذذاب ح ذم الميذذاه السذاقطة علذ الضذفة الغربيذذة علذ مذدار السذذنوات السذابقة منذذذ الةذام  1954وال ذذلل رقذذم
( )2.1يوض ريضاً التغير في ح م ا مطار فوق الضفة الغربية من سنة خرى.

شكل رقم ( )3.2المعدل السنوي طويل األمد لألمطار الساقطة عمى الضفة الغربية ()3117-2:65
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شكل رقم ( ;)3.3المعدل السنوي العام لتوزيع معدل األمطار فوق مناطق الضفة الغربية
وت در اإل ارة ىنا إل رن نمط ىطول ا مطار بمةدالت وب دة مةتدلة ولفترات زمنية متواصلة لو ا ثر الواض في
تحسين مةدالت التغذية للخزانات ال وفية المائية ع ل

علس ىطول ا مطار ب دة لبيرة ولفترات زمنية قصيرة

ومتباعدة ا مر الذي ينةلس سلبا عل مةدالت التغذية وذلس بسبب زيادة مةدالت ال ريان السطحي عل حساب
التغذية للخزانات المائية ال وفية.
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المياه السطحية
تتمثل المياه السطحية بمياه الوديان التي ت ري فييا المياه خ ل فصل ال تال و التي ت لل مصد ار ميما للمياه اذا
ما تم استغ لو بال طرق الفنية السليمة من بنال سدود او مناطق تغذية صناعية ل حواض المائية .يقدر الم موع
الللي لمياه الفيضانات المتدفقة عبر ا ودية في الضفة الغربية بحوالي  110مليون متر ملةب سنويًا حيث ت لل

ىذه المياه مصد ار ميما اذا تم استغ لو بالطرق الفنية السليمة من خ ل بنال السدود او اقامة م اريا التغذية
الصناعية ل حواض المائية لما ىو الحال في م روع التغذية الصناعية الت ريبي المنوي اقامتو في منطقة وادي

الفارعة .تقسم الوديان تبةًا الت اه ريان ىذه الوديان ال

نوعين رقية وغربية لما ىو موض في ال لل رقم

(.)2.3

شكل رقم ( ;)3.4توزيع الوديان و األحواض المائية السطحية في الضفة الغربية
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دول رقم ( )2.1يبين رىم الوديان ال رقية ولمية المياه التي تتدفق فييا فيما دول رقم ( )2.2يبين رىم الوديان
الغربية ولميات التدفق فييا .باإلضافة ال

ما يةرم بالبحيرات الموسمية في الضفة الغربية التي يملن ايضا

استغ ليا واالستفادة منيا ب لل م دي ومفيد اذا تمت دراستيا بال لل المناسب مثال ذلس مرج صانور في محافظة
نين حيث يتم ت ما المياه في ىذه البحيرات في موسم ال تال ب لل دوري ولةدة مرات خ ل الموسم تبةا للميات
ىطول ا مطار.
جدول رقم ( ;)3.2كميات التدفق من األودية الشرقية
اسم الوادي

مةدل التدفق السنوي
(مليون متر ملةب)

وادي المال

1.0

وادي النويةمة

2-1

وادي الفارعة

11-3.5

وادي ا حمر

2-1

وادي الةو ا

3-2

وادي القلط

11-3

جدول رقم ( ; )3.3كميات التدفق من األودية الغربية
اسم الوادي

مةدل التدفق السنوي
(مليون متر ملةب)

وادي زيمار

8.7

وادي التين

8.1

وادي قانا

12.8

وادي سريدا

22.8

وادي دلب

16.4

وادي النار

4.9

وادي المقطا

3.6

وادي ربو نار

8.3

وادي ماس

11.7
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 .3نهر األردن;
لما ذلر سابقاً في ال زل ا ول من ىذا التقرير يةتبر نير ا ردن المصدر الوحيد الدائم للمياه السطحية في
الضفة الغربية وفلسطين قاطبة والذي تتدفق مياىو من رقص ال مال وعل ارتفاع  2200متر فوق منسوب
سط البحر وصوال إل البحر الميت وعل

ارتفاع يقدر بحوالي  350متر تحت مستوى سط البحر .ىذا

وتت ارس في مياه نير ا ردن خمس دول م اطئة ىي فلسطين ا ردن سوريا لبنان إواسرائيل التي بدورىا

تستغل مةظم مياىو .وي لل نير ا ردن لما ىو مةروم الحدود ال رقية للضفة الغربية ما ا ردن ولا ذلر
سابقاً يبل غ طول ىذا النير ب لل خط مستقيم حوالي  140للم بينما يبلغ طولو الحقيقي بتةر اتو المختلفة
2

حوالي 350للم .ىذا وتقدر مساحة حوضو بحوالي  43,500لم

ويقدر مةدل تصريفو التاريخي بحوالي

 1400مليون متر ملةب .ونتي ة للم اريا التحويلية التي رقامتيا إسرائيل عل مياه النير فقد انخفضت لمية
ريانو التي تصل إل البحر الميت إل اقل من  30مليون متر ملةب سنوياً مما رثر سلباً عل البحر الميت

حيث يةاني البحر من إنخفاض مستمر في منسوب سط المياه فيو بمةدل متر في السنة ا مر الذي ردى ال

تلقص مساحتو ال رلثر من النصم .ومن ال دير بالذلر رن حصة الفلسطينيين القانونية من مياه نير ا ردن
تبلغ حوالي  257مليون متر ملةب سنويًا حسب خطة ونسون .وعل الرغم من ذلس

لم يتملن الفلسطينيون

من الحصول عل ري من ىذه اللميات بسبب االستحواذ اإلسرائيلي اللامل والمستند إل القوة الةسلرية عل

مياه النير منذ احت ل الضفة الغربية في عام .1967

المياه الجوفية
تةتبر المياه ال وفية المصدر الرئيس للمياه في فلسطين حيث تستخرج المياه ال وفية من االحواض الرئيسية
الث ث وىي الغربي وال رقي وال مال ال رقي ( لل رقم  .)2.4وتبلغ القدرة التخزينية المت ددة السنوية ليذه
االحواض بحوالي  794-675مليون متر ملةب .ويةتبر الحوض الغربي ىو ا لثر انتا ية من حيث لمية
المياه المت ددة حيث تبلغ حوالي  420 -318مليون متر ملةب سنويا يليو الخزان ال رقي الذي تقا الغالبية
الةظم

من مساحة حوضو داخل حدود رراضي الضفة الغربية وتبلغ قدرتو حوالي  195-125مليون متر

ملةب في السنة عل الرغم من ان ما يقارب من  ٪50من مياىو تةتبر مالحة ورخي ار

الحوض ال مالي

ال رقي الذي تبلغ لمية المياه المت ددة فيو حوالي  170-145مليون متر ملةب سنويا.
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شكل رقم (  ; )3.5األحواض الجوفية المشتركة
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االحواض المائية الجوفية في الضفة الغربية
- 2الحوض المائي الجوفي الغربي ()Western Basin
يةد الحوض الغربي من رىم ا حواض المائية في الضفة الغربية .ويتميز بامتداده الواسا عبر رراضي فلسطين
التاريخية حيث يمتد من المرتفةات ال بلية للضفة الغربية رقا وحت
ال نوبية ل بال اللرمل ماالً إل

المناطق الساحلية غرباً .ومن السفوح

داخل الحدود المصرية نوباً .وت لل المساحة الواقةة ضمن حدود الضفة

الغربية منطقة التغذية الرئيسية للحوض الغربي والتي تقدر بحوالي  1767.39ليلومتر مربا وىي واقةة ضمن

المنطقة ذات ا مطار الغزيرة وتمد الحوض الغربي بما ال يقل عن  %73من مياه تغذية ىذا الحوض .وتت و

حرلة المياه ال وفية في ىذا الحوض بات اه الغرب وال مال الغربي حيث تميل الطبقات الصخرية الملونة لو

في ىذه االت اىات .في حين ت ير الدراسات ا خيرة إل

رن لميات التغذية ليذا الحوض ضمن الحدود

ال غرافية للضفة الغربية تصل إل  420-318مليون متر ملةب سنوياً.
يبلغ عدد اآلبار الفلسطينية في الحوض الغربي  137بئ اًر بمةدل استخراج يقدر بحوالي  21مليون متر ملةب
في السنة ويبلغ عدد اآلبار اإلسرائيلية داخل حدود الضفة الغربية في ىذا الحوض  5ببار ويقدر مةدل

استخ ار يا السنوي بحوالي  2مليون متر ملةب سنوياً .ولم يلتم اإلسرائيليون بالضج من خ ل اآلبار الواقةة
داخل حدود الضفة الغربية وانما قاموا ايضا بحفر ما يزيد عن  500بئر خارج حدود الضفة الغربية والتي
تضج رلثر من مةدل التغذية السنوية للحوض بحيث يتأثر الفلسطينييون روال لنتي ة حتمية ل نخفاض الةام
لمستوى المياه ال وفية الناتج عن عمليات الضج ال ائر .لما يو د في الحوض الغربي بئرين تابةين لدائرة مياه
الضفة الغربية (تدار من قبل رلة ملروت االسرائيلية) بمةدل استخراج يقدر  2مليون متر ملةب سنوياً .وقد

بلغ م موع لميات الضج من ىذا الحوض ضمن حدود الضفة الغربية لةام  2009من اآلبار الفلسطينية حوالي
 26.5مليون متر ملةب.
يبلغ عدد الينابيا في الحوض الغربي حوالي  48نبةًا ت لل ما نسبتو  %37من الم موع الللي للينابيا

الخاضةة لنظام المراقبة الييدرولو ية لسلطة المياه الفلسطينية في الضفة الغربية إال رن تصريفيا م تمةة ال
يزيد عن ( )1.9مليون متر ملةب سنويا ري بنسبة ( )%3.9من إ مالي تصريم الينابيا .ويةود ذلس لقرب
ىذه الم موعة من الينابيا من الخط الييدرولو ي لتقسيم المياه وبةدىا عن الطبقات الصخرية الحاملة للمياه

ال وفية .وبذلس تةتمد بتغذيتيا عل

حرلة

ريان المياه القريبة من السط

رو ما يةرم بالمياه ال وفية

السطحية .وقد بلغت لميات التدفق من ينابيا الحوض الغربي لةام  2009حوالي  2.38مليون متر ملةب.
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- 3الحوض المائي الشرقي ()Eastern Basin
يقا ىذا الحوض بمةظمو ضمن حدود الضفة الغربية من ال ية ال رقية .وتبلغ مساحتو حوالي  2900ليلومتر
مربا .ويقسم ىذا الحوض طبوغرافيًا إل ث ثة رقسام رئيسية ىي المرتفةات ال بلية والمنحدرات ال رقية وغور

ا ردن والبحر الميت .وتتميز المنطقة التي يغطييا الحوض باالنحدار ال ديد حيث يتراوح االرتفاع من 900
متر فوق سط البحر في المرتفةات إل  396متر تحت سط البحر في منطقة غور ا ردن .وتقا رغلب
مساحة الحوض ال رقي ضمن المناطق التي تتميز بقلة ا مطار ب لل عام بينما يقا ال زل الغربي منو ضمن
المناطق ذات ا مطار الغزيرة (مرتفةات الضفة الغربية) التي تةتبر مصدر تغذية للمياه ال وفية في ىذا
الحوض والتي تقدر بحوالي  197-125مليون متر ملةب سنويًا لمةدل عام .تميل الطبقات الصخرية الملونة
ليذا الحوض ب لل عام بات اه ال رق مما يحدد حرلة المياه ال وفية في ىذا االت اه.

يبلغ عدد اآلبار الفلسطينية في الحوض ال رقي  103بئ ًار وبمةدل استخراج حوالي  25مليون متر ملةب

سنويا .وفي عام  2009بلغت لميات ضج اآلبار الفلسطينية من الحوض ال رقي  22.7مليون متر ملةب
لمختلم االستخدامات .رما اآلبار اإلسرائيلية فيبلغ عددىا  36بئ ًار بمةدل استخراج  40مليون متر ملةب في
السنة وتضج ىذه اآلبار لميات عالية دا بحيث رن مةدل الضج من البئر الواحد منيا يفوق  5ببار فلسطينية

م تمةة وللن رع ىا ىي ببار بردلة في طوباس التي تم حفرىا مؤخ ًار و التي تضج بمةدل  900 -950م

3

في الساعة .رما ببار دائرة مياه الضفة الغربية في ىذا الحوض فيبلغ عددىا  11ببار بمةدل استخراج 8.5
مليون متر ملةب سنويًا.
يشمل هذا الحوض عدة ينابيع تقسم الى مجموعات;
 .2ينابيع حوض نهر األردن
وى ذذي م موع ذذة الين ذذابيا الت ذذي تت ذذو بتصذ ذريفيا ذ ذرقاً بات ذذاه ح ذذوض وادي ا ردن عب ذذر ا ودي ذذة ال ذذرقية للض ذذفة

الغربية ويقذدر عذددىا بحذوالي  46ينبوعذاً تةذادل نسذبة  %35مذن الم مذوع الللذي للينذابيا ويبلذغ مةذدل تصذرفيا

السنوي نحو ( )37مليون متر ملةذب .ويةذود السذبب فذي ارتفذاع تصذريم ىذذه الم موعذة إلذ انخفذاض مسذتواىا
عذن سذط البحذر وانتمائيذا إلذ الطبقذات الصذخرية الحاملذة للميذاه ال وفيذذة ا لثذر بةذداً عذن سذط ا رض .ورىذذم

ينابيا ىذه الم موعة :بردلة الفارعة فصايل الديوس النويةمة عين السلطان القلط وغيرىا.
 .3ينابيع حوض البحر الميت;

وىذي م موعذذة الينذذابيا الواقةذذة مبا ذرة عنذد المنذذاطق ال ذذمالية الغربيذذة للبحذذر الميذت داخذذل حذذدود الضذذفة الغربيذذة
ويقدر عددىا بنحو  21ينبوعًا .تةتبر ينابيا البحر الميت إحدى رىم ورلبر ينابيا الضذفة الغربيذة والتذي تقذا علذ

امتذدا د ال يذة الغربيذة مذن البحذر الميذت وضذمن حذدود الضذفة الغربيذة ( ذلل رقذم  .)2.5تتذدفق ميذاه ىذذه الينذابيا
رقا بات اه البحر الميت ويتذراوح مةذدل التذدفق السذنوي ليذا مذا بذين  90إلذ رلثذر مذن  106مليذون متذر ملةذب
مذذن الميذذاه المالحذذة نسذذبيا حيذذث يتذذأثر ىذذذا اإلنتذذاج (التذذدفق) بلميذذات ا مطذذار السذذاقطة عل ذ المنطقذذة ال بليذذة
الغربيذذة فذذي الضذذفة الغربيذذة .ىذذذا ويةتبذذر الخ ذزان السذذفلي مذذن الحذذوض ال ذذرقي المصذذدر الرئيسذذي للميذذاه فذذي ىذذذه
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الينابيا الذي يتمتا بتوضا يولو ي وىيدرو يولو ي متميز وذلس للون الطبقات الحاملة للمياه فذي ىذذا الخذزان
وفي ىذه المنطقة تحديدا تحتوي عل ترليذزات عاليذة نسذبيًا مذن ا مذ ح التذي تذذوب فذي ميذاه ىذذه الينذابيا ا مذر

الذي يؤدي تملحيا قبل خرو يا من الصخر .وتتلون ينابيا البحر الميت رساسا من خمسة م موعات ىي:

 .2مجموعــة ينــابيع الفشــخة :ىذذي إحذذدى رىذذم ورلبذذر الينذذابيا الواقةذذة علذ امتذذداد البحذذر الميذذت فذذي غذذور
ا ردن وىي عبارة عن م موعة من الينابيا المتقاربذة مذن بةضذيا الذبةض حيذث يصذل م موعيذا إلذ

الثذذر مذذن ع ذرة ينذذابيا .يقذذا نبذذا الف ذذخة فذذي ال يذذة ال ذذمالية الغربيذذة مذذن البحذذر الميذذت وفذذي رسذذفل
منحذذدرات بذذال غذذور ا ردن ذات الطبيةذذة ال يريذذة وعل ذ ارتفذذاع يقذذارب  - 390متذذر تحذذت مسذذتوى
سط البحر .يةود سبب تسمية النبا بيذا االسم (الف خة) إل طبيةذة خذروج الميذاه مذن الصذخر حيذث
ي ابيو إل حد مذا خذروج الذدم مذن ذرح فذي الذررس ذرال إصذابتو بح ذر حيذث يبذدر الذدم بذالخروج علذ
ذذلل نذزاز وىذذذا ىذذو الحذذال فذذي خذذروج المذذال فذذي نبذذا الف ذذخة مذذن الينذذابيا الة ذرة مذذن خذ ل الصذذخر.
وب ذذالر وع إلذ ذ المةلوم ذذات القليل ذذة والمت ذذوفرة لنب ذذا الف ذذخة ف ذذان ى ذذذه المةلوم ذذات ت ذذير إلذ ذ رن مة ذذدل
التصريم السنوي ليذا النبا يتراوح ما بين  60إل  70مليون متر ملةب.
 .3مجموعة ينابيع ترابة :تقا م موعذة ينذابيا ت اربذة علذ بةذد عذدة ليلذومترات نذوب م موعذة الف ذخة

وىي عبارة عن م موعة صغيرة من الن اززات تترلز في منطقة محصذورة وصذغيرة االمتذداد .تتميذز ميذاه
ىذذذه الينذذابيا الصذذغيرة بأنيذذا م ذذابو إل ذ حذذد لبيذذر ميذذاه الف ذذخة فذذي بليذذة التذذدفق عل ذ

ذذلل م موعذذة

نذ اززات إال رنيذذا تةتبذذر رقذذل ترلي ذ از فذذي نسذذبة ا م ذ ح الذائبذذة بيذذا إذا مذذا قورنذذت مذذا بقيذذة ينذذابيا البح ذر

الميذذت .لمذذا رن مةذذدل التص ذريم السذذنوي ليذذذه الم موعذذة يت ذراوح مذذا بذذين  16إل ذ  18مليذذون متذذر
ملةب وىي تحت السيطرة اإلسرائيلية اللاملة.
 .4نبــع الغــوير :يقذذا نبذذا الغذذوير ريضذذا عل ذ بةذذد عذذدة ليلذذومترات نذذوب م موعذذة الف ذذخة وعل ذ ارتفذذاع
( )-390متر تحت منسوب سذط البحذر حيذث تتميذز ميذاه ىذذا النبذا بأنيذا مالحذة ريضذا إال رن نسذبة
ا مذ ح الذائبذذة بيذذا رقذذل مذذن نسذذبة ا مذ ح الذائبذذة فذذي م موعذذة ينذذابيا الف ذذخة حيذذث تتذراوح مذذا بذذين
 1200-710مليغ ذرام/لتذذر .لمذذا رن مةذذدل التص ذريم السذذنوي ليذذذا النبذذا يت ذراوح مذذا بذذين  11إل ذ 14
مليون متر ملةب وىو ريضا تحت السيطرة اإلسرائيلية اللاملة.
 .5مجموعة ينابيع الغزال; يقا نبا الغزال عل بةد عدة ليلومترات ذمال م موعذة الف ذخة وعلذ ارتفذاع
( )-385متر تحت منسوب سط البحر حيث تتميذز ميذاه ىذذا النبذا بأنيذا م ذابو إلذ حذد لبيذر ميذاه
الف خة في نوعيتيا إال رن نسبة ا م ح الذائبة بيذا رقذل مذن نسذبة ا مذ ح الذائبذة فذي م موعذة ينذابيا
الف ذذخة .يتذراوح مةذذدل التصذريم السذذنوي ليذذذا النبذذا مذذا بذذين  0.5إل ذ  2.4مليذذون متذذر ملةذذب وىذذي
ريضا تحت السيطرة اإلسرائيلية اللاملة.
 .6نبــع التنــور; يقذذا نبذذا التنذذور عل ذ بةذذد رقذذل مذذن  1ليلذذومتر نذذوب م موعذذة نبذذا غ ذزال وعل ذ ارتفذذاع
( )-380مت ذذر ت ح ذذت منس ذذوب س ذذط البح ذذر حي ذذث تتمي ذذز مي ذذاه ى ذذذا النب ذذا بأني ذذا مالح ذذة نس ذذبيا ريض ذذا
(نسبةاللاملة.الذائبة حوالي 1300مليغذرام/لتذر) .رمذا بالنسذبة لمةذدل التصذريم السذنوي ليذذا النبذا فانذو
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قليل إذا ما قورن ما بقية الينابيا حيث يتراوح ىذا المةدل ما بذين  0.5إلذ  3.7مليذون متذر ملةذب.
وتتميز المنطقة الحيطة بيذا النبا بأنيا رطبة دا لذا يملن رؤيذة غطذال نبذاتي لثيذم يحذيط بيذذا النبذا
من لل االت اىات وبالتالي صةوبة الوصول إليو وىو ريضا تحت السيطرة اإلسرائيلية اللاملة .
إن لمية التدفق (التصريم) ليذه الينذابيا م تمةذة تتغيذر مذن سذنة إلذ رخذرى وذلذس حسذب اتسذاع مسذاحة البحذر
الميذذت وتقلصذذو .فةنذذدما تذذتقلص مسذذاحة البحذذر الميذذت تظيذذر الةديذذد مذذن الن ذ اززات اإلضذذافية لللثيذذر مذذن ىذذذه
الينابيا والتي تلون غير ظاىرة لسط اليابسة .ليذذا فذان تقلذص مسذاحة البحذر الميذت بنسذبة محذدودة يذؤدي الذ
زيادة لمية التدفق ىذه الينابيا وىذا لو االثر السلبي عل مخزون المياه ال وفية في الحوض ال بلي ال رقي.
ىذذذه الثذذروة مسذذلوبة مذذن قبذذل االحذذت ل اإلس ذرائيلي لغيرىذذا مذذن الحقذذوق التاريخيذذة الم ذذروعة لل ذذةب الفلسذذطيني

حيث يمنا االحت ل االسرائيلي الفلسطينيين من االستفادة من ىذه الينابيا منذذ عذام  1967وذلذس بإن ذائو الةديذد
مذذن المتنزىذذات والم ارفذذق السذذياحية االس ذرائيلية ولذذذلس إقامتذذو الةديذذد مذذن البذذرس وا ح ذواض المائيذذة لت ميذذا ميذذاه
الينابيا بيذا بيذدم اسذتخداميا فذي عذدة م ذاريا زراعيذة .إن ميذاه ىذذه الينذابيا بلميذات تصذريفيا اللبيذرة ىذي حذق
قذانوني وتذاريخي لل ذةب الفلسذطيني و يالذذو القادمذة وي ذب رن يةذود ىذذا الحذذق يومذا مذا إلذ رصذحابو السذذتثماره
في لافة النواحي الزراعية والسياحية والصناعية.

شكل رقم ( ;)3.6مواقع ينابيع البحر الميت داخل حدود الضفة الغربية
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- 4الحوض المائي الشمالي الشرقي ()North-Eastern Basin
يقا ىذا الحوض في المنطقة ال مالية من الضفة الغربية حيث يمتد زل من مساحتو داخل حدود فلسطين
التاريخية .رما المساحة الواقةة ضمن حدود الضفة الغربية و التي ت لل  981.08ليلومترمربةا تتحرس فييا
المياه ال وفية بات اه ال مال وال مال ال رقي .وتقدر لميات التغذية ليذا الحوض بحوالي  197-135مليون

متر ملةب سنوياً لمةدل سنوي عام.
يبلغ عدد اآلبار الفلسطينية في الحوض ال مالي ال رقي  87بئ اًر بمةدل استخراج حوالي  16مليون متر ملةب

سنوياً .وفي عام  2009بلغت لميات الضج من اآلبار الفلسطينية من ىذا الحوض  16.04مليون متر ملةب

ولمختلم االستخدامات .رما اآلبار اإلسرائيلية في ىذا الحوض فيبلغ عددىا  3ببار بمةدل استخراج  4مليون

متر ملةب في السنة .وتستخرج ببار دائرة مياه الضفة الغربية التي يبلغ عددىا  4ببار ما مةدلو  4مليون متر
ملةب سنوياً.
اما ينابيا ىذا الحوض فيبلغ عددىا  37نبةًا وت لل ما نسبتو  %28من الةدد الللي للينابيا في الضفة
الغربية ويبلغ مةدل تصريفيا السنوي  13.8مليون متر ملةب وت لل ما نسبتو  %28.2من إ مالي تصريم

الينابيا.

معدالت ااألستخدام
عل

الرغم من رن حوالي  ٪ 83من المساحة اللاملة العادة ت دد طبقات المياه ال وفية من نظام الحوض

ال بلي تقا ضمن حدود ا راضي الفلسطينية المحتلة فإن اسرائيل تستولي عل

الثر من  %85من المياه

المستخر ة من ىذا الحوض حيث يتم استخداميا في المستوطنات االسرائيلية .وت در اال ارة ىنا ال

رنو

وحسب اتفاقية اوسلو فان للفلسطينيين الحق في تطوير لامل مصادر الحوض ال رقي ل ستخدامات المختلفة
لتل بية االحتيا ات المتزايدة للفلسطينيين وما ذلس فان اسرائيل تستغل رلثر من  50مليون متر ملةب/سنة من
المياه داخل حدود الضفة الغربية وتةيق الفلسطينيين من تطوير تلس المصادر من خ ل وضا الةراقيل
المختلفة والمماطلة في اصدار التراخيص ال زمة لتطوير الم اريا المائية لم روع استخدام مياه ينابيا البحر
الميت (الف خة) عل سبيل المثال ال الحصر.
وتحاول اسرائيل وب لل واض ومتلرر ان تؤلد وب لل علني ان الخزان ال بلي ىو احد اىم مصادرىا ا ولية
للمياه ال وفية وبنال عليو فانو ليس من الصةب التصور ان االحت ل اإلسرائيلي سوم يقاوم رية خطوات من
أنيا ان تؤلد وتدعم حصول الفلسطينيين عل

حقوقيم في مصادرىم المائية او قد تيدد استمرار سيطرة

االحت ل االسرائيلي عل ىذا المصدر او التنازل عن اي زل منو .دول رقم ( )3يلخص اللميات المت ددة
السنوية للتغذية ال وفية للل حوض ولميات االستغ ل للمياه من قبل الفلسطينيين واالسرائليين من ىذه
ا حواض.
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شكل رقم ( ;)3.7مواقع اآلبار اإلنتاجية الفمسطينية واإلسرائيمية في األحواض المائية الجوفية لمضفة الغربية
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شكل رقم ( ;)3.8مواقع الينابيع في األحواض المائية لمضفة الغربية
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جدول رقم(  ;)4نسبة االستغل ل لممياه في االحواض المائية لمعام 311:
لمية

التغذية االستخدام الفلسطيني(مليون متر ملةب)

(مليون متر ملةب)
794-675

ببار
زراعة

ينابيا
زراعة

منزلي

32.2

30.4

نسبة االستغ ل

منزلي
5.5

25.4

%15

االستخدام

اإلسرائيلي

(مليون متر ملةب)
> 600
> %85

يبلغ ال مةدل الةام للميات المياه المستغلة من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي  89مليون متر ملةب
مما ي لل ما نسبتو  %15من لميات المياه المتاحة ويةود ذلس إل

االستحواذ اإلسرائيلي عل

المياه

الفلسطينية سوال من خ ل الضج من داخل الضفة الغربية رو من خ ل بلات اآلبار الواقةة خارج حدود
الضفة الغربية والذي يقدر بحوالي  %85من طاقة ا حواض ال وفية.

مستويات المياه الجوفية في األحواض الثلثة
يتأثر مستوى المياه ال وفية في رحواض الضفة الغربية ب لل عام بمةدالت التغذية السنوية من ا مطار وذلس
للون الخزانات ال وفية الرئيسي ة في الضفة الغربية من النوع المت دد والذي يةتمد رساسا عل

مةدالت

ا مطار .لما يتأثر مستوى المياه ال وفية ب لل خاص بمةدالت الضج من اآلبار الةاملة حيث يملن مةرفة
ما إذا ما لان ىناس ضج ائر رم ال وذلس من خ ل مراقبة مةدل اليبوط رو االرتفاع في ىذا المستوى للل
بئر .وال لل رقم ( )2.8يبين خارطة لنتورية عامة تبين المةدل السنوي طويل ا مد لمنسوب المياه في الخزان
الةلوي وذلس لتوضي ات اه حرلة المياه ال وفية ومةدل التغير في منسوب المياه في ىذا الخزان.
220

200

NORTHEASTERN
BASIN

180
WESTERN
BASIN
EASTERN
BASIN

160

140

120

100

80
200

180

160

140

شكل رقم ( ;)3.9المعدل الطويل األمد لمنسوب المياه في الخزان العموي في األحواض الثلث
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االستنتاجات والتوصيات
ا حواض ال وفية في الضفة الغربية في حالة استنزام خطير ويةود سبب ذلس إل

اللميات التي يستولي

علييا االحت ل اإلسرائيلي سوال من خ ل الضج من اآلبار المنت رة في الضفة الغربية رو من خ ل اآلبار

المتوا دة عل طول الخط ا خضر المحاذي للحوضين الغربي وال مالي ال رقي .ولما ىو واض من ال دول
رع ه فإن نسبة استخدام الفلسطينيين من
الفلسطينيين عل

الحد ا دن

ميا ا حواض ال تتةدى  %15مما يؤلد عل

عدم حصول

من حقوقيم المائية التي تلبي احتيا اتيم ا ساسية وىذا يةود إل

السيطرة

اإلسرائيلية ومماطلتيم ب ميا الوسائل للحيلولة دون وصول الفلسطينيين لتطوير مصادرىم المائية المستحقة.
لذلس فإن التوصية ا ىم التي تبرز من خ ل ىذا الةرض لمصادر المياه ىي التأليد عل االستمرار في انتزاع
الحقوق المائية الفلسطينية وزيادة نسبة االستخدام المتاحة للفلسطينيين ب ت

الوسائل من حفر ببار

ديدة

وخاصة في الحوضين الغربي وال مالي ال رقي التي ما زالت إسرائيل تضا القيود والةقبات ي م اريا تتةلق
في ىذين الحوضين ولذلس تطوير اآلبار القديمة والينابيا واستخدام المصادر غير التقليدية من تحلية ومياه
مةال ة وحصاد مائي والمطالبة بحصتنا من مياه نير ا ردن.
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الجزء الثالث()4
مصادر المياه في قطاع غزة
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المناخ;

قطاع غزة منطقة ساحلية تقا عل البحر ا بيض المتوسط بطول  04ليلو متذر وبةذرض يتذراوح مذا بذين  6ليلذو
متر إل  21ليلو متر وبمساحة للية  563ليلو متر مربذا ويحذدىا مذن ال ذمال وال ذرق خذط وقذم إطذ ق النذار
لةام  2201ومن ال نوب ميورية مصر الةربية ومن الغرب البحر ا بيض المتوسط وموقةيا ال غ ارفذي ي ةليذا
تخضا للمؤثرات ال وية والصحراوية باالضافة إل تةرضيا ل

ةاع ال مسي ( لل.)5.2

تةتبر ا مطار في فلسطين محدودة اللمية و تسقط في ر ير ال تال
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شكل ( )1.3خريطة موقعية قطاع غزة

الغربية ب لل عام ما بين  044ملم في المناطق ال مالية إل حوالي  244ملم في المناطق ال رقية الغربيذة مذن
البحذر الميذذت .باالضذذافة إلذ ىذذذا الذذنمط المطذذرى التذ يسذ ل عذذادة تناقصذاً فذذي مةذذدل ا مطذذار مذذا بذذين - 044
 344ملذذم /الةذذام فذذي المنذذاطق ال ذذمالية منذذو إلذ ح ذوال  544 -144ملذذم  /الةذذام فذذي ا

ذزال ال نوبيذذة وبمةذذدل

مرتفا من التبخر الت يصل بمةدل . % 04 – 64
ممذذا ذلذذر رعذ ه فذذإن فلسذذطين بصذذور عامذذة تتميذذز بتنذذوع رقاليميذذا المناخيذذة رغذذم صذذغر مسذذاحتيا فيذ تتبذذا اقلذذيم
البحذذر ا بذذيض المتوسذذط المةتذذدل ويسذذود بيذذا المنذذاخ المذذدارى وال ذذام و ذذبو ال ذذام .وتةتبذذر ا مطذذار المصذذدر

ال رئيس في ا راض الفلسذطينية و ذو االسذتخدامات المختلفذة فيذ تغذذى الخ ازنذات ال وفيذة و الم ذاري المائيذة
السذذطحية و ىميذذة ذلذذس رصذذبحت د ارسذذة ا مطذذار تتميذذز بأىميذذة خاصذذة لة قتيذذا الوثيقذذة بالم ذذالين الز ارع ذ فذذي
فلسطين يةتمد بصورة لبيرة لبية عل الزراعات البةلية نظ ار لقلة الموارد المائية.

األمطار;
يو د في قطاع غزة  21محطة رصد رمطذار موزعذة علذ
 )1.1واعتماداً عل الس

ميذا المنذاطق مذن ال ذمال إلذ ال نذوب (شـكل1.3

ت المطريذة  1424-1444ي حذظ رن مةذدل ا مطذار يختلذم مذن منطقذة إلذ رخذرى

وبص ذذورة عام ذذة ف ذذإن مة ذذدل ا مط ذذار ي ذذزداد ف ذذي المن ذذاطق ال ذ ذمالية م ذذن قط ذذاع غذ ذزة ويق ذذل ت ذذدري ياً ف ذذي المن ذذاطق

ال نوبية حيث يصل مةدل ا مطار في مال قطاع غزة إل حوالي  034ملم/الةام بينما في نذوب قطذاع غذزة
يصذل إلذ حذوالي  113ملذم/الةذام .رمذا بالنسذبة لمةذدل ا مطذار علذ لامذل قطذاع غذزة فيصذل إلذ حذوالي 563
33

ملم/الةام ري بما م موعو  255مليون متر ملةب/الةام .وي حظ ريضًا رن  %14من مناطق قطاع غزة يتذراوح
مةذدل ا مطذذار بيذذا مذذا بذذين  344-044ملذذم/الةذذام ورن  %34مذذن المنذذاطق تذراوح مذذا بذذين  544-044ملذذم/الةذذام

ورن  %54من المناطق ترواح مةدل ا مطار إل رقل من  544ملم/الةام.

شكل ( )1.3معدل سقوط األمطار عمى قطاع غزة

شكل ( )1.1مواقع محطات رصد االمطار

وت ذذدر اإل ذذارة رن ا مطذذار ىذذي المصذذدر الرئيسذذي المغذذذي للخ ذزان السذذاحلي فذذي قطذذاع غ ذزة وعليذذو فذذإن
زيذذادة ا مطذذار وتوزيةيذذا سذذيلون ليذذا تذذأثير إي ذذابي عل ذ الميذذاه ال وفيذذة س ذوال لذذان مذذن حيذذث اللميذذة رو
النوعيذذة ..وبا خذذذ بةذذين االعتبذذار مةذذدل تسذذرب ميذذاه ا مطذذار مذذن خ ذ ل الطبقذذات الغيذذر م ذذبةة التذذي
تةلذذو الخ ذزان ال ذذوفي ولذذذلس امتذذداد المنذذاطق السذذلنية و ذذبلة الطذذرق وتأثيراتيذذا السذذلبية فذذي التقليذذل مذذن

مةدل تسرب مياه ا مطذار فقذد قذدرت لميذات الميذاه المغذيذة للخذزان ال ذوفي إلذ حذوالي  34مليذون متذر
ملةب.

المياه السطحية;

لون رن طوبغرافية قطاع غزة ذبو مسذتوية مذا اخذت م بسذيط فذي التضذاريس( 14-4متذر/فذوق سذط االرض)
وما قلة االمطار نسبيا فإن المياه السطحية ال تأخذ حي از لبي ار من مصادر المياه حيث يو ذد فذي قطذاع غذزة 5

رودية رئيسية وى :

وادي بيت حانون; ويقا في ال زل ال مالي من قطذاع غذزة ومنبةذو يقذا فذ ا ارضذي االسذرائيلية ذرقا ومصذبو

يقا ريضا داخل اسرائيل مرو ار بقطذاع غذزة ويةتبذر مذن ا وديذة ال افذة تقريبذا عذدى فذي السذنوات الممطذرة التذي قذد
ينتج عنيا رحيانا تدفق وسريان ميذاه الذوادي وللذن بمةذدالت قليلذة وىذذا يحذدث مذرة فذي الة ذرة رو الة ذرين عامذا
وليذا السبب ىناس تةديات واضحة عل م رى الوادي داخل قطاع غزة واستخدام رراضيو من قبل المواطنيين.
34

وادي غزة :من ا ودية الرئيسية في قطاع غزة ويقا في نوب مدينة غزة وتنبا مياىو ريضا خارج ر ارضذي قطذاع
غزة رقا امثدادا حت

بذال الخليذل بمسذاحة ت ميذا تصذل إلذ حذوالي 3444لذم

1

وفذي سذنوات غزيذرة ا مطذار

تتدفق مياىو خ ل الوادي بمةدل يصل إل حوالي 14مليون متر ملةب سنويا متدفقة غربا إل البحذر ا بذيض
المتوسذذط علمذذا بذذأن إس ذرائيل تقذذوم بح ذذز التذذدفق الطبيةذذي لميذذاه ال ذوادي إل ذ قطذذاع غ ذزة مذذن خ ذ ل إن ذذال عذذدة
مصذذدات لت ميذذا الميذذاه السذذطحية واسذذتخداميا فذذي م ذذاريا زراعيذذة رو صذذناعية ممذذا ي ةذذل ال ذوادي افذذا مةظذذم
السذذنوات عذذدا السذذنوات الغزي ذرة ا م طارحيذذث ال تذذتملن اس ذرائيل مذذن السذذيطرة علييذذا رو ت ميةذذا لونيذذا تزيذذد عذذن
الطاقذذة التخزينيذذة المو ذذودة وقذذد لذذوحظ ذلذذس عذذدة م ذرات لذذان بخرىذذا ذذتاؤىا  .1424/1442ونتي ذذة لذذذلس التذذدفق
السريا الذي يحصل في فترة زمنية قصيرة تنتج عنو عدة رضرار وفيضانات عل

انبي الوادي داخذل قطذاع غذزة

لنتي ة طبيةية لةدم قدرة م رى الوادي عل استيةاب ىذه اللميات اللبيرة.
وادي السذلقا  :يقذا ىذذذا الذوادي فذي وسذذط قطذاع غذزة ( نذوب ديذر الذذبل ) مت يذا مذذن ال ذرق إلذ الغذذرب وىذو مذذن
ا ودية الصذغيرة والذذي لذيس لذو مصذب إلذ البحذر ا بذيض المتوسذط لذدليل لقلذة مياىذو وبطذ تدفقذة حيذث رن

مةظم مياىو نات ة من ت ميا مياه ا مطار المحلية في نطاق منخفض الوادي ولفترة زمنية محدودة.

المياه الجوفية;

المياه ال وفية ىي المصدر الوحيد في قطذاع غذزة والذذي يةتمذد عليذو السذلان لتلبيذة احتيا ذاتيم المائيذة لرغذراض

المختلفذذة س ذوال لانذذت ا دميذذة رو الزراعيذذة رو الص ذناعية ومصذذدرىا مذذن الخ ذزان السذذاحلي فقذذط والذذذي يقذذا عل ذ
لامل مساحة قطاع غزة حيث تتراوح سمس طباقتو الحاملة للمياه مذا بذين عذدة رمتذار فذي ال ذرق وال نذوب ال ذرقي
مذذن القطذذاع إلذ ح ذوالي  234-214متذذر فذذي المنذذاطق الغربيذذة وعلذ طذذول ال ذريط السذذاحلي  .وتتلذذون طبقذذات
الخزان الساحلي رساسا من ترسيبات رملية وحص وح ر رملي ( لرلذار) مذا تذداخ ت مذن الطذين والسذلت .امذا
ال زل الغير م با بالمياه من ىذا التلوين الصخري والذذي يةلذو الطبقذات المائيذة المنت ذة فيتلذون ريضذا مذن رمذل
وحصذ وطذين وح ذر رملذي وتتذراوح سذمالتو مذا بذين عذدة رمتذار غربذا علذ طذول ال ذريط السذاحلي غربذا و 14
متذ ار ذرقا و نذوب ذذرق وتتغيذر نفاذيذة ىذذذه الطبقذة غيذر الم ذبةة مذذن ملذان إلذ بخذذر اعتمذادا علذ الملونذذات

الضخرية ليا ( لل  . )5.0ففي ر ذزال لبيذرة مذن المنذاطق ال ذمالية وال نوبيذة مذن قطذاع غذزة تو ذد لثبذان رمليذة
وبسمس حوالي  54-14مت ار ذات نفاذية عالية تسم بسيولة بتسرب المياه السذطحية مذن خ ليذا إلذ الطبقذات
المائية السفلية مما ردت عل مر السنين تلون طبقات من المياه ال وفية الةذبة.

شكل رقم ( )1.3قطاع هيدرجيولوجى لمخران الساحمى
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وللن ىناس وانب سلبية موازية لل وانب اإل ابية من ىذه اللثبان الرملية ىو سرعة ر

وتسرب مياه الصذرم

الصحي السطحية وري ملوثات رخرى بسيولة إلذ الميذاه ال وفيذة  .حيذث رنذو وبذالرغم مذن رن الميذاه ال وفيذة فذي
ىذذذه المنذذاطق تتميذذز بنوعيذذة ميذذاه يذذدة (رقذذل مذذن  134ملذذم/لتذذر– للوريذذد) إال رنيذذا تحتذذوي علذ نسذذبة عاليذذة مذذن
ترليز النيترات نتي ة لتل وث ىذذه الميذاه ال وفيذة بميذاه الصذرم الصذحي المتسذربة مذن خ ليذا وخاصذة ورن مةظذم
المنذذاطق السذذلنية و ذذبلات الص ذرم الصذذحي تقذذا ضذذمن ىذذذه المنذذاطق .مذذن ناحيذذة رخذذرى يقذذا رسذذفل الطبقذذات
الحاملذذة للميذذاه مذذن الخ ذزان السذذاحلي طبقذذات مذذن الطذذين والمذذارل ذات النفاذيذذة القليلذذة وبسذذمس يصذذل إل ذ ح ذوالي
 2444-144متر والتي تةتبر طبقاتو صذمال غيذر منت ذة للميذاه نيائيذا وعليذو يةتبذر الخذزان السذاحلي ىذو الخذزان
الوحيد المنتج للميذاه فذي قطذاع غذزة والذذي يةتمذد عليذو مذواطني قطذاع غذزة اعتمذادا لليذا لتلبيذة احتيا ذاتيم المائيذة

المختلفة.

نوعية المياه ;

تتغيذذر ملوحذذة الميذذاه ال وفيذذة فذذي االت ذذاىين ا فقذذي وال ررسذذي حيذذث ي حذذظ رن ترليذذز عنصذذر الللوريذذد لمؤ ذذر
للملوحة يترواح رفقيا عل امتذداد مسذاحة قطذاع مذا بذين رقذل مذن  244مل ذم /لتذر فذي النذاطق الغربييذة مذن قطذاع
غ ذزة حي ذ ث تتوا ذذد اللثبذذان الرمليذذة والمسذذببة رصذذ لتلذذون ىذذذا النذذوع مذذن الميذذاه الةذبذذة لذذون رن ميذذاه ا مطذذار
تتسذذرب وتر ذ ذ بسذذيولة م ذذن خ ذ ل اللثب ذذان الرمليذذة والص ذذخور ذات المسذذامية الةالي ذذة ولذذذلس لل ذذون رن س ذذمالة
الطبقات غير الم بةة الةليا قليلة نسبيا ( عدة رمتار إل حوالي 53مت ار).
وي حظ رن مةظم المياه الةذبة ذات الملوحة القليلة تترلز بصورة لبيرة في المناطق الغريبة مذن محذافظتي غذزة (
مةسذذلر ال ذذاط ) ومحافظذذة ال ذذمال(غذذرب باليذذا وبيذذت الىيذذا) ولذذذلس فذذي المنذذاطق الغربيذذة لمحافظذذة خذذانيونس
(حي ا مل والمواصي) .ويتراوح سذمس الطبقذات الحاملذة ليذذا النذوع مذن الميذاه مذا بذين عذدة رمتذار إلذ مذا يقذرب
من  23مت ار في الوقت الحالي علمذا بأنيذا فذي تنذاقص وتذدىور مستمرسذوال لذان مذن حيذث السذمس رو مذن حيذث

النوعية

وتزداد الملوحة ما الةمق لتصل إل ما يقرب من 1444مل م/لتر فذي الطبقذات السذفل وبةمذق يصذل

إل  04مت ار وخاصة في المناطق الغربية من محذافطتي ال ذمال وغذزة رمذا فذي المنذاطق ال ذرقية فذ تتذوفر رصذ
المياه الة ذبذة ذات الملوحذة القليلذة لةذدم و ذود اللثبذان الرمليذة ولةذدم و ذود فذرص لبيذرة لتغذيذة الميذاه ال وفيذة مذن
مياه ا مطار لون رن الطبقات الةلبا غيرم بةة سميلة وذات نفاذية قليلة لو ود طبقات من الطذين والسذلت التذي
تةيق تسرب المياه السطحية .
رمذذا فذذي المنطقذذة الوسذذط مذذن قطذذاع غذذزة فذذإن طبيةذذة الخ ذزان ال ذذوفي ذذبو مالحذذة حيذذث يت ذراوح ترليذذز الللوريذذد
بصذورة عامذذة مذا بذذين  5444-2444مل ذذم/لتذر لذذون رن طبيةذة الطبقذذات المائيذذة ذات نفاذيذة قليلذذة مذا بطذ فذذي
مةذذدل س ذريان الميذذاه ال وفيذذة وتصذذل ال ذ در ذذة الرلذذود فذذي الناحيذذة الغربيذذة مذذن ديذذر الذذبل مرتفذذا ليصذذل ترليذذز

عنصر الللوريد إل رلثرمن  2444مل م/اتر.

وت ذدر اإل ذارة رن ملوحذذة ونوعيذة الميذذاه ال وفيذة فذذي قطذاع غذزة فذي تذذدىور مسذتمر نتي ذذة عذدم التذوازن بذين ليذذة
المياه ال وفية المت ددة طبيةيا والمقدرة بحوالي  33مليون متذر ملةذب ولميذة الميذاه التذي يذتم انتا يذا مذن الخذزان
السذذاحلي لرغ ذراض المختلفذذة والمتةذذددة بح ذوالي  204مليذذون متذذر ملةذذب لةذذام  . 1424منيذذا ح ذوالي  24مليذذون
لرغراض المنزلية وما يقرب من  14مليون متر ملةب للزراعة .
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ونتي ذة لةذدم التوافذق ىذذا فذي الموازنذة المائيذة فذإن ىنذذاس ع ذز سذنوي فذي المخذزون المذائي ال ذوفي قذدر بحذوالي
 244مليون متر ملةب /الةذام فقذد انخفذض مسذتوى الميذاه ال وفيذة إلذ مةذدالت لبيذرة وخطيذرة ىيذدرو يول يا
حيث وصل اليبذوط فذي المنذاطق ال ذمالية مذن قطذاع غذزة  6-3متذر تحذت سذط البحذر
تحت سط البحر في منطقة رف

إلذ حذوالي  24متذر

مما ردى مةو إل انذدفاع الميذاه ا لثذر ملوحذة مذن الطبقذات المائيذة السذفل

إلذ رعلذ ووتذذداخل ميذذاه البحذذر الذ منذذاطق واسذذةة مذذن اليابسذذة ممذذا ردى مةذذو إلذ زيذذادة ملوحذذة الميذذاه ال وفيذذة
وتذذدىو نوعيتيذذا بصذذورة لبيذرة خاصذذة فذذي السذذنوت الة ذرة ا خيذرة

حيذذث لذذوحظ تذذأثير ميذذاه البحذذر علذ الخ ذزان

ال وفي حت مسافة ما يقرب من  5-1لم.
وبالنظر إل عرض قطاع غزة  21-6لم فإن ذلس يةني  6/2 – 5/2مذن الخذزان ال ذوفي قذد تذأثر بتذداخل ميذاه

البحر

ناىيس من التدىور الحاصل في المناطق الوسط وال ذرقية مذن قطذاع غزةنتي ذة النذدفاع الميذاه المالحذة

السفل إل المياه ال وفية الةليا ا قل ملوحة .ولما ىذو مبذين بذالخرائط اللنتوريذة ( ذلل  ) 5.3فذإن ىنذاس تذدىور
واضذ ذ فذ ذ نوعي ذذة المي ذذاه ال وفي ذذة خذ ذ ل الس ذذنوات الة ذذر ا خيذ ذرة ( )1424-1444وفذ ذ ح ذذال االس ذذتمرار فذ ذ
االعتمذذاد عل ذ الميذذاه ال وفيذذة لمصذذدر وحيذذد لتلبيذذة الحذذد االدن ذ مذذن االحتيا ذذات المائيذذة المسذذتقبلية ل غ ذراض
المختلفذذة فذذان ملوحذذة الميذذاه ال وفيذذة المنت ذذة ستصذل ال ذ مةذذدالت لبي ذرة ذذدا يصذذةب مةيذذا اسذذتخداميا ي مذذن
ا غذراض المختلفذذة .حيذث مذذن المتوقذا رن يصذذل ترليذز الللوريذذد فذي الميذذاه ال وفيذة المنت ذذة بحلذول عذذام 1414
ال مةدالت عالية تتراوح ما بين  5444-644مل م/لتذر مقارنذة بالنوعيذة المنت ذة حاليذا  2444-134مل ذم/لتذر
بمةن اّخر رن مةظم ان لم تلن ميذا الميذاه المنت ذة سذتلون غيذر صذالحة ل سذتخدام سذوال لانذت لل ذرب رو

للزراعة مما سيلون لذذلس بذالغ ا ثذر علذ الوضذا االقتصذادى واال تمذاعي لسذلان قطذاع غذزة وعذدم ال ذدوى مذن

االسذذتمرار ف ذ تنفيذذذ الم ذذاريا االسذذتراتي ية المائيذذة ال ذذاري تخطيطيذذا والخاصذذة باعذذادة اسذذتخدام ميذذاه الصذذرم
الصحي المةال ة للزراعة لون انيا ستتميز بملوحة عالية ال تتناسب واالغراض الزراعية.

شكل رقم (  ) 1.3تغير تركيز الكموريد مع الزمن
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ذار لةذذدة
إن تغيذر رو بمةنذ بخذر ت ازيذد ملوحذة الميذاه ال وفيذة المنت ذة مذا الوقذت يختلذم مذن ملذان إلذ بخذر اعتب ا
رسباب من رىميا موقا البئر مةدل انتاج المياه عمق البئر فترة الضج .وبصورة عامذة فذإن ىنذاس عذدة رنمذاط
ليذذه الزيذادة حيذث ي حذظ رن اآلبذار القريبذة مذن السذاحل وعلذ امتذداد مذا يقذرب مذن  1444متذر مذن ال ذاط قذد
ولذذان مةذذدل زيذذادة الملوحذذة ف ذ ىذذذه االبذذار ممذذث بترليذذز عنصذذر

تذذأثرت بصذذورة لبيذرة بظذذاىرة زيذذادة الملوحذذة

الللوريد ملحوظا لدر ة علس مةيا تأثرىا اللبير بتداخل مياه البحر ( لل  .) 5.6حيث لان ترليز الللوريذد فذي
بدايذذة الضذذج عذذام  2214ح ذوالي 134مل ذذم/لتذذر وبحلذذول عذذام عذذام  1424ارتفذذا ال ذ ح ذوالي  24444مل ذذم/لتذذر
وىذذه الظذاىرة مذن الت ازيذد تنطبذق علذ الةديذد مذن ابذار الميذاه ال وفيذة المحيطذة والقريبذة مذن ال ذريط السذاحلي فذذي
لل من المناطق ال مالية وال نوبية من قطاع غزة.
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شكل رقم (  ) 1.3تداخل مياه البحر
علما بان مةدالت الزيادة ونمطيا ضمن ىذه الظاىرة تختلم من بئر ال اخر ومن موقا الذ اخذر اعتمذادا علذ
عمذق الطبقذات المائيذة المسذتغلة وىذذا مذن انةلذس ليذا فذي البئذرين ) ٌٌ ٌٌ )R/162LA R/162LBاللذذان يقةذان
فذذي نفذذس الموقذذا ويبةذذدان عذذن بةضذذيما مذذا يقذذرب مذذن ع ذرين مت ذ ار والفذذرق الوحيذذد ان احذذدىما اعlق مذذن االخذذر
بحوالي  23متذ ار ممذا انةلذس علذ نمذط ومةذدل تملذ البئذر فذالبئر رقذم ( )R/162LAااللثذر عمقذا وصذل ترليذز
الللوريد فيو ال  4000مل م /لتذر بينمذا البئذر ا قذل عمقذا وصذل الذ حذوالي  2134مل ذم/لتذر ( ذلل )5.0
وىذذه الظذذاىرة الةالسذذة لتذداخل ميذذاه البحذذر سذ لت فذذي الةديذذد مذذن االبذار المحاذيذذة علذ طذول ذذاط البحذذر مذذن
رقص

نوبة ما تباين ف مةدالت ترليز وتزايد ملوحتو .علمذا بذأن االبذار االلثذر قربذا مذن

مال قطاع غزة ال

البحذر سذ لت مةذدالت عاليذة مذن ترليذز االمذ ح رغذم ضذحالة رعماقيذا مقارنذة باالبذار الواقذا علذ مسذافات ربةذد
رقا.
4000

1500
R/162LB

1250

3500

R/162LA

3000

500

mg/l

750

2000
1500

Sep-10

Mar-10

Sep-09

Mar-09

Sep-08

Mar-08

Sep-07

Mar-07

Jan-11

Jan-10

Jan-09

Jan-08

Jan-07

Jan-06

Jan-05

Jan-04

Jan-03

Jan-02

Jan-01

Jan-00

Jan-99

Jan-98

Jan-97

Jan-96

Jan-95

0

0
Jan-94

250

500
Jan-93

Sep-06

Date

Mar-06

1000

Date

شكل رقم (  )1.3ظاهرة تأثر االبار بتداخل مياه البحر
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رمذذا الذذنمط الثذذاني مذذن تغيذذر الملوحذذة مذذا الذذزمن فذذي حظ فذذي االبذذار الواقةذذة عل ذ طذذول ال ذريط الحذذدودي ال ذرقي
لقطاع غزة و المتميزة بارتفاع يسيط في ملوحة المياه ال وفية المنت ة ما الزمن علما بان ملوحة ىذذا النذوع مذن
االبذذار مرتفةذذة منذذذ البذذدل فذذي الضذذج عالسذذة طبيةذذة الخ ازنذذات ال وفيذذة ذو الملوحذذة المرتفةذذة فذذي تلذذس المنذذاطق
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شكل رقم (  ) 1.3ظاهرة تأثر االبار بانسياب المياه المالحة افقي ا
رما النمط الثالث لتغير الملوح ة مذا الوقذت فقذد انةلذس ذلذس فذي المنذاطق الوسذط مذن المحافظذة ال ذمالية لنتذاج
للسذذمالة المرتفةذذة نسذذبيا للطبقذذات الم ذذبةة بالميذذاه  244متذذر واحتواىذذا عل ذ ميذذاه وفيذذة عذبذذة مذذا و ذذود فرصذذة
لبيرة الستمرار ثبات ترليز الللوريد ما الزمن للسذنوات القادمذة( ذلل  )5.2علمذا بذأن ترليذز الللوريذد فذي تلذس
المنذذاطق يةتمذذد علذ الةمذذق المسذذتغل للطبقذذات الحاملذذة للميذذاه وبصذذورة عامذذة فذذإن ترليذذز الللوريذذد يتذراوح مذذا بذذين
 144ال  344مل م /لتر في االبار المخترقة لحوالي  14ال  04متر من الطبقات الةليا الحاملة للمياه.
رمذذا الذذنمط ال اربذذا فذذيةلس ظذذاىرة انذذدفاع الميذذاه اااللثذذر ملوحذذة مذذن الطبقذذات السذذفل الذ الطبقذذات المائيذذة اع ىذذا
والمستغلة من ابار المياه ال وفية( ذلل  )5.24وذلذس بسذبب انخفذاض منسذوب الميذاه ال وفيذة بمةذدالت عاليذة
نتي ة للضج الزائد عن القدرة االنتا ية والمت ددة للخزان ال وفي.
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شكل رقم (  ) 1.3ظاهرة ثبات المموحة مع الزمن
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شكل رقم (  )1.33ظاهرة اندفاع المياه األكثر مموحة الى أعمى

لذذون ان الميذذاه ال وفيذذة ىذذي المصذذدر االساسذذي والوحيذذد لتلبيذذة االحتيا ذذات المائيذذة ل غ ذراض المختلفذذة  ,وحذذال
استمرار االعتماد عليو بمةدالت الضج ااحالية فانو من المتوقا ان تتدىور نوعية الميذاه ال وفيذة الذ در ذة لبيذرة
يصذذةب مةيذذا تلبيذذة ىذذذه االحتيا ذذات مسذذتقب وف ذ المذذدى المنظذذور حيذذث سيصذذل ترليذذز عنصذذر الللوريذذد عذذام
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 1414ال ذ ح ذوالي  5444 – 644مل ذذم/لتذذر لمةذذدل عذذام لنوعيذذة الميذذاه المنت ذذة مذذن ا بذذار ( ذذلل )5.22
وبمقارنة ىذا الترليز ما نوعية المياه ال وفية المنت ة حاليا والمقدرة بحوال  2444-134مل ذم/لتذر ي حذظ ليذا
بذذأن ملوحذذة الميذذاه ستتضذذاعم م ذرتين رو ث ذ ث م ذرات بةذذد ع ذرة رع ذوام مذذن تاريخذذو .علمذذا بذذان مةذذدالت زيذذادة
الملوحذة ستتسذارع بدر ذذة لبيذرة مذا الذذزمن وان تذأثير تذذداخل ميذاه البحذر علذ الميذاه ال وفيذة سذذيغطي ا ذزال لبيذرة
مذن قطذ اع غذزة ممذا سذينتج عنذذو اغذ ق الةديذد مذذن ابذار البلذديات المنت ذذة وعذدم القذدرة علذ تذوفير الميذاه ال زمذذة
للزراعة لون رن ملوحة المياه ال وفيذة لذن تتوافذق مذا متطلبذات مةظذم المحاصذيل الزراعيذة وسيقتصذر توافقيذا مذا
عدد قليل مذن المحاصذيل الزراعيذة التذ تتحمذل الملوحذة الةاليذة .باالضذافة الذ ذلذس فذان ميذاه الصذرم الصذحي
المةال ذة سذذتزداد ملوحتيذذا فذي حينذذو لان ةلذذاس للميذاه المسذذتخدمة فذذي المنذازل ممذذا سذذيلون ليذا تذذأثير سذذلب لبيذذر
علذ الخطذذط والم ذاريا المسذذتقبلية المزمذا تنفيذذذىا ضذذمن رؤيذة سذذلطة الميذاه الفلسذذطينية فذ ادارة مصذذادر الميذذاه

وخاصذذة ورن اعذذادة اس ذذتخد ام ميذذاه الص ذذرم الصذذحي سذ ذوال لذذان بصذذورة مبا ذ ذرة رو غيذذر مبا ذ ذرة مذذن الةناص ذذر
االساسية ف التخطيط االستراي ي في قطاع المياه في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة.
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شكل رقم (  ) 1.33نمط زيادة الملوحة المتوقع

كمية المياه;

ف ذ سذذياق الحذذديث عذذن لميذذات الميذذاه ال وفيذذة س ذوال لانذذت المتذذوفرة رو المنت ذذة فانذذو يلذذزم تسذذليط ا ض ذوال عل ذ

سلان قطاع غزة لذونيم المسذتيللين الرئيسذين للميذاه علمذا بذان عذدد سذلان قطذاع غذزة حاليذا  2.3نسذمة مذوزعين
عل خمسة محافظات

وتصل لميات المياه ال وفية المنت ة لرغراض المنزلية  24مليون متر ملةذب سذنويا

رى رن نصيب الفرد من ىذذه الميذاه يصذل ال حذوال  264لتذر/اليذوم وبا خذذ بغذين االعتبذار لفذالة ذبلة التوزيذا

( )%64فان نصيب الفرد الفةل من المياه سيلون  23حوال لتر /اليوم.
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ىذذا ومذن المتوقذا رن يصذل تةذداد سذلان قطذاع غذزة بحلذول عذام  1454ال حذوالي  1.2مليذون نسذمة بنسذبة زيذدة
طبيةيذذة  ( % 5.3ذذلل  .)5.21وبذذالنظر الذ االحتيا ذذات المائيذذة المسذذتقبلية بحلذذول عذذام  1454والتذ ستصذذل
ال حوال  144مليون متذر ملةذب فذ الةذام ( ذلل  )5.25علذ اسذاس احتسذاب اسذتي س  234لتذر /اليذوم/
الفرد وبلفالة بلة .%03
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شكل رقم (  )1.33التزايد السكانى فى قطاع غزة

year

شكل رقم ( )1.31االحتياجات المائية المنزلية المتوقعة

ولذذون رن الطاقذذة االنتا يذذة للخ ذزان السذذاحل محذذدودة وال تت ذذاوز  33مليذذون متذذر ملةذذب/الةذذام ممذذا يتطلذذب مةذذو
اي اد مصدر ديذد للميذاه بةيذدا عذن الخذزان ال ذوف السذاحل وىذذا مذا بينتذو ميذا د ارسذات سذلطة الميذاه السذابقة
ذات الة قة بادارة مصادر المياه .وخ ل السنوات الماضية لان ىناس وضوح فذ ىبذوط مناسذيب الميذاه ال وفيذة
ف ذ الةديذذد مذذن ابذذار الميذذاه ال وفيذذة فذذي قطذذاع غ ذزة لنتذذاج طبية ذ السذذتنزام الخ ذزان ال ذذوفي لثذذر مذذن طاقتذذو
االنتا يذذة  .علمذذا بذذأن ىذذذا اليبذذوط يختلذذم مذذن منطقذذة ال ذ اخذذرى اعتمذذادا عل ذ طبيةذذة الطبقذذات الحاملذذة للميذذاه
وخواصذذيا الييدرو يولو يذذة ولميذذات الميذذاه المنت ذذة .حيذذث لذذان اليبذذوط ا لثذذر فذذي منطقتذ

ذذمال و نذذوب غ ذزة

لونيما مناطق ترليز البار المياه المستخدمة لتزويد السلان بمياه ال رب ومةدالت ضخيا المرتفا.

وخ ل السنوات الماضية لان ىناس وضوح ف ىبوط مناسذيب الميذاه ال وفيذة فذ الةديذد مذن ابذار الميذاه ال وفيذة

في قطاع غزة لنتاج طبية الستنزام الخزان ال وفي لثر من طاقتو االنتا ية  .علمذا بذأن ىذذا اليبذوط يختلذم
مذذن منطقذذة ال ذ اخذذرى اعتمذذادا عل ذ طبيةذذة الطبقذذات الحاملذذة للميذذاه وخواصذذيا الييدرو يولو يذذة ولميذذات الميذذاه
المنت ة .حيث لان ا ليبوط ا لثر في منطقتذ

ذمال و نذوب غذزة لونيمذا منذاطق ترليذز ابذار الميذاه المسذتخدمة

لتزويذد السذلان بميذذاه ال ذرب حيذذث وصذل منسذوب الميذذاه ال وفيذة فذ ىذذه االبذار الذ مايزيذد عذذن  24متذر تحذذت
منسوب البحر .وبصورة عامة فان ممنسوب المياه ال وفية يتراوح ما بين  24-3متذر تحذت مسذتوى سذط البحذر
في مال و نوب قطاع غزة ال حوال  5-1متر فوق سط البحر غذي المنذاطق ال ذرقية مذن القطذاع مذا ت ازيذد
مستمر وملحوظ في مةدالت ىبوط مناسيب المياه ال وفية منذ عام  1444وحت تاريخو ( لل .)5.20
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شكل رقم (  )1.33منسوب المياه الجوفية وتغيره مع الوقت فى شمال وجنوب قطاع غزة
وفذ حذال االسذتمرار االعتمذاد علذ الخذزان السذاحل لمصذدر وحيذد لتلبيذة االحتيا ذات المائيذة لسذلان قطذاع غذزة

فان منسوب المياه ال وفية سيستمر ف اليبوط ال مةدالت عالية ستصل ال رلثذر مذن  23متذر تحذت منسذوب
سط البحر وخاصة في المناطق ال نوبية باالضافة ال المناطق ال مالية وللن بنسب رقذل ولمذا لذذلس مذن تذأثير
سذلب علذ تذذدىور نوعيذة الميذذاه ال وفيذذة ( ذلل  .) 5.23ولمذذا ىذذو مبذين فذ الخذرائط اللنتوريذة ردنذذاه فذذان ىنذذاس
اسذذتمرار واض ذ ف ذ مةذذدالت مناسذذيب الميذذاه ال وفيذذة وسيسذذتمر ىذذذا اليبذذوط ال ذ مةذذدالت عاليذذة يصذذةب مةيذذا
استر ا ع وضا الخزان ال وف الذ وضذةو الطبيةذ بذدون اتخذاذ ا ذرالات عمليذة مذن رولوياتيذا الحذد مذن اسذتزافو
والتقليل من االعتمذاد عليذو لمصذدر مذائ وحيذد باالضذافة الذ ضذرورة اسذتخدام ميذاه الصذرم الصذح المةال ذة
لتلبية اللم ا لبر من اال تيا ات المائية الزراعية.

شكل رقم (  ) 1.33تغير مناسيب المياه الجوفية حتى عام 3333
الخلصة والتوصيات;

الوضا المائي في قطاع غزة وصل إل در ذة عاليذة مذن الخطذورة سذوال لذان مذن حيذث االنخفذاض فذي منسذوب
المياه ال وفية رو زيادة ملوحة المياه ال وفية ورن ىذا التدىور سيسذتمر فذي ا عذوام القادمذة مذا دام االعتمذاد علذ
42

الميذذاه ال وفيذذة المصذذدر الوحيذذد لتلبيذذة االحتيا ذذات المائيذذة ممذذا سذذيؤدي إلذ تذذدىورىا إل ذ مةذذدالت لبيذرة يصذذةب
مةيا االستفادة من المياه ال وفية لتلبية الحد ا دن من المتطلبات وخاصة بالنسبة لنوعية المياه.
إي اد مصادر بديلة عن المياه ال وفية يةتبذر مطلذب رساسذي ورئيسذي لتلبيذة االحتيا ذات المائيذة وذلذس مذن خذ ل
ان ذذال محطذذات تحليذذة لميذذاه البحذذر باإلضذذافة إل ذ إعذذادة اسذذتخدام الميذذاه الةادمذذة المةال ذذة لتغطيذذة االحتيا ذذات
الزراعية والتقليل من االعتماد عل المياه ال وفية ليذا الغرض.

43

الجزء الرابع()5
الممارسات االسرائيمية

44

المقدمة
منذ إحت لو للضفة الغربية وقطاع غزة في عام  1967وحت
االحت لية اإلسرائيلية القمةية ضد ال ةب الفلسطيني

وقتنا الحاضر لم تقتصر الممارسات

وارضو فقط بل إمتدت ىذه الممارسات لتطال سلب

ال ةب الفلسطيني لمياىو ال وفية والسطحية وسيطرتو اللاملة عل

لافة المصادر المائية بإعتبارىا زل ال

يت رز من رمنو القومي .فبدر روال في إصدار ا وامر الةسلرية التي تتي لو حق التصرم المطلق بالمياه دون
رقيب ر و حسيب ومنحو لافة الص حيات بالسيطرة عل لافة المسائل المتةلقة بالمياه من خ ل ضابط المياه
المةين من قبل المحالم اإلسرائيلية .فاالوامر الصادرة لانت وال تزال تقتضي بوضا ميا اآلبار والينابيا
وم اريا المياه تحت السلطة المبا رة للحالم الةسلري اإلسرائيلي وبمن ا إن ال ري من ئة مائية سوال لانت
تت ةلق بحفر بئر مياه رو تأىيلو رو تأىيل نبا بدون ترخيص مسبق من قبل الحالم الةسلري االسرائيلي ولضابط
المياه حق رفض ري ترخيص دون إعطال ري رسباب لما

ملت ىذه الممارسات عل

سلب الفلسطينيين

وحرمانيم من حقوقيم المائية في نير ا ردن وذلس بمصادرتة مضخات المياه التي لانت تضج المياه من نير
ا ردن لتروي ا راضي الفلسطينية الزراعية المتاخمة لنير ا ردن ولانت تروي االراضي التي رغلقيا االحت ل

ورعلنيا لمنطقة عسلرية مغلقة والتي تقدر مساحتيا بما ال يقل  70,000دونم محاذية لنير ا ردن ومنا ت غيل
اآلبار التي لانت تستخدم للري في تلس المنطقة حت

وصلت المساحة المروية في منطقة ا غوار إل

 50,000دونم في الةام  2010من رصل رلثر من  150,000دونم .وتوالت ىذه اإل رالات حت بةد م ي
السلطة الوطنية الفلسطينية في عام  1994وتوقيا اتفاقية روسلو إواع ن المبادئ بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
والتي بمو بيا تمن السلطة الفلسطينية ص حيات السيطرة عل مصادر المياه والبنية التحتية وبنال وت غيل
رنظمة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة .تتضمن ىذه االتفاقية ث ثة رمور رئيسية:


إعترام إسرائيل بالحقوق المائية الفلسطينية عل

رن يتم التفاوض حول تلس الحقوق والتوصل إل

تسوية ب أنيا في إطار مفاوضات الوضا الدائم حول المياه.


التزام ال انب اإلسرائيلي بالتةاون ما ال انب الفلسطيني لتطوير لميات مياه إضافية خاصة
بالفلسطينيين قدرت بمةدل  80-70مليون متر ملةب خ ل الفترة االنتقالية وذلس من الحوض
ال رقي وىي خمسة سنوات ( ريلول  -1995ريلول  )1999من ىذه اللميات  28.6وصفت بأنيا
عا لة داً.



التةذذاون بذذين ال ذذانبين فذذي إطذذار ل نذذة ميذذاه م ذذترلة دائمذذة لتطبيذذق االتفاقيذذة المرحليذذة تسذذم .JWC
يس ذذتةرض ى ذذذا ال ذذزل ا ضذ ذرار الت ذذي لحق ذذت بقط ذذاع المي ذذاه ف ذذي فلس ذذطين نتي ذذة لممارس ذذات الح ذذت ل
اإلسرائيلي لون رن ىذه الممارسذات لذان ليذا ا ثذر السذلبي علذ لافذة النذواحي االقتصذادية واال تماعيذة

للمواطن الفلسطيني ب لل لبير.

مياه نهر األردن وتراجع مساحة البحر الميت;
قبل االحت ل اإلسذرائيلي للضذفة الغربيذة ربتذدر الةمذل فذي إن ذال قنذاة الغذور الغربيذة التذي اقترحتيذا خطذة ونسذتون

لتقاسذم ميذذاه نيذذر ا ردن فذذي الةذذام  1954والتذذي لانذذت مذذن المفتذذرض رن تنقذذل حصذذة الفلسذذطينيين مذذن ميذذاه نيذذر
45

ا ردن والتذذي تبلذذغ ح ذوالي  257مليذذون متذذر ملةذذب سذذنويًا ونتي ذذة ل حذذت ل الضذذفة فذذي عذذام  1967فقذذد توقذذم
الةمذل فذذي ىذذذا الم ذذروع وقامذذت إسذرائيل باالسذتي ل علذ حصذذة الفلسذذطينيين مذذن ميذذاه نيذذر ا ردن .فذذي الوقذذت

الحذذالي ال يحص ذذل الفلس ذذطينيين علذ ذ ري ذذة قطذ ذرة م ذذن مي ذذاه م ذذن ني ذذر ا ردن حي ذذث ل ذذم ي ذذتملن الفلس ذذطينيون م ذذن
الحصول عل ري من ىذذه اللميذات بسذبب االسذتحواذ اإلسذرائيلي اللامذل والمسذتند إلذ القذوة الةسذلرية علذ ميذاه
النير منذ احت ل الضفة الغربية في عام .1967
بةد االحت ل رغلقت إسرائيل مساحات واسةة من رراضي الغذور بح ذج رمنيذة فأصذبحت ر ارضذي عسذلرية مغلقذة
وتقذدر ىذذذه المسذاحة بحذوالي  70,000دونذم مذذن ضذمنيا ارض الذذزور التذي اصذذب مذن المتةذذذر الوصذول إلييذذا
وتقدر لمية المياه التي فقدىا الفلسطينيين نتي ة لذلس بحوالي  10م م م سنويا لانت تستخدم في ري مذا مسذاحتو
 7000دونم يضام إلييا إنتاج اآلبذار المحاذيذة لنيذر ا ردن فذي المنطقذة الةسذلرية المغلقذة لانذت تسذتخدم لذري
مساحات رخرى من ا راضي في منطقة ا غوار غير رراضي الذزور غيذر انذو ال تتذوفر مةلومذات لافيذة عذن ىذذه
المساحات رو اآلبار التي لانت تستخدم لرييا.
لما قامت اسرائيل بتحويل مياه النير عن طريق اقامتيا لم روع الناقل القطري االسرائيلي والذي من خ لو تم
تحويل ما ال يقل عن  500مليون متر ملةب من مياه النير ال النقب االمر الذي ردى انخفاض ريان نير
االردن ب لل دراماتيلي من  1400مليون متر ملةب إل اقل من  30مليون متر ملةب سنوياً التي تصل إل
البحر الميت مةضميا مياه عادمة غير مةال ة من المستوطنات االسرائيلية مما رثر سلباً عل

البحر الميت

حيث يةاني البحر الميت من إنخفاض مستمر في منسوب سط المياه فيو بمةدل  1.1متر في السنة ا مر
الذي ردى ال تلقص مساحتو ال رلثر من النصم.

اآلبار اإلنتاجية اإلسرائيمية في الضفة الغربية والمياه المستهمكة;
يو د في الضفة الغربية  37بئ اًر إنتا يا إسرائيلياً  25بئ اًر من ىذذه اآلبذار يةتقذد بأنيذا متوا ذدة فذي المسذتوطنات

الزراعية اإلسرائيلية المو ودة في وادي ا ردن رو تستخدم غراض الري فذي ىذذه المسذتوطنات ذلل رقذم .4.1
وي ار ىنا إل رن اآلبار اإلسرائيلية تمتاز بما يلي :
- 1مةدل رعماق اآلبار اإلسرائيلية عالي ويقارب رربةة رضةام رعماق اآلبار الفلسطينية .
- 2تذم حفذذر مةظذم اآلبذذار اإلسذرائيلية بتلنولو يذذا متطذورة وفذذي مواقذا اسذذتراتي ية بةذد الةذذام  1967بينمذا تذذم
حفر مةظم اآلبار الفلسطينية قبذل ىذذا التذاريج وبتلنولو يذا بسذيطة وبذدون اخذذ ري مةطيذات اسذتراتي ية

في الحسبان عند تحديد مواقا الحفر .

- 3لل اآلبار اإلسرائيلية تقا فذي الخ ازنذات ا عمذق وا قذل عرضذة للتذأثر ب ذلل سذريا و/رو لبيذر بحذوادث
ال فذذام بينمذذا الغالبيذذة المطلقذذة مذذن اآلبذذار الفلسذذطينية تختذذرق خ ازنذذات ضذذحلة س ذريةة التذذأثر بح ذوادث
ال فام .
- 4مةدل إنتاج اآلبار اإلسرائيلية يفوق ب لل لبير مةدل إنتاج اآلبار الفلسطينية في نفس المنطقة .
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- 5نسبة اآلبار الفلسطينية المةطلة لليا رو زئيا عالية دا وتقارب ثلث الةدد الللذي وىذذا ال ينطبذق علذ
اآلبار اإلسرائيلية .
مما سبق وبالرغم من رن عدد اآلبار الفلسطينية يزيد عن ع رة رضةام الةدد اإلسذرائيلي فذان اإلنتذاج اإلسذرائيلي
من اآلبار في الضفة الغربية يوازي رو يفوق اإلنتاج من اآلبار الفلسطينية بستة مرات لما سيتوض الحقا.
ولتقذدير اللميذذة اللليذذة التذذي اسذذتنزفتيا ىذذذه اآلبذذار ال  37فقذذد بلغذت لميذذة الميذذاه المسذذتخر ة مذذن ىذذذه اآلبذذار منذذذ
إن ائيا وحت نياية عام  2010بألثر من  1300مليون متر ملةب.

شكل رقم  ;5.2االبار االسرائيمية في الضفة الغربية

بناء السدود والخزانات ;
إضافة إل االسذتغ ل اإلسذرائيلي للميذاه والمذوارد ال وفيذة وحرمذان الفلسذطينيين مذن تطذوير مصذادرىم المائيذة مذن
خ ل منا الفلسطينيين من استغ ل مياه ا ودية والفيضانات فقد قام اإلسرائيليون ببنال سذد وبحيذرة بذالقرب مذن
نيذذر ا ردن فذذي ر ارضذذي وادي الفارعذذة (لخ ذزان تذذر از الت ميةذذي) وبقذذدرة تخزينيذذة تصذذل إل ذ ح ذوالي  4مليذذون متذذر
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ملةب في الوقت الذي يمنةون الفلسذطينيين مذن إقامذة مثذل ىذذه المن ذئات يذذلر رن رول سذد ت ميةذي فلسذطيني
اري ان ائو االن في منطقة الةو ا بطاقة تخزينية تقدر بحوالي  0.5مليون متر ملةب سنويًا.

اآلبار الزراعي ة الفمسطينية واثر االحتلل اإلسرائيمي عمى إنتاجيتها;
يو د في الضفة الغربية  326بئ ار زراعيا مرخص تذم حفذر مةظميذا فذي فتذرة مذا قبذل االحذت ل .بلذغ لامذل انتذاج
ىذه االبار الزراعية الفلسطينية للةام  2010حوالي  32.0مليون متر ملةب.
بةذذد االحذذت ل قامذذت سذذلطات االحذذت ل بترليذذب عذذدادات ميذذاه عل ذ

ميذذا ىذذذه اآلبذذار وذلذذس لتحديذذد لميذذة الميذذاه

المستخر ة من ىذه اآلبار ورصدرت رخص ليذه اآلبار حذددت بمو بيذا لميذة الميذاه المسذموح باسذتخ ار يا سذنويا
لمذذا فرضذذت عقوبذذات وغ ارمذذات علذ اآلبذذار التذذي تت ذذاوز اللميذذة المسذذموح باسذذتخ ار يا إضذذافة إلذ رن السذذلطات
اإلسرائيلية لم تمن لل اآلبار الةاملذة رخذص للت ذغيل وريضذا قامذت بإلغذال الذرخص الممنوحذة لحفذر ببذار لذم يلذن
رصحابيا قد قاموا بةد بحفرىا وقذد منةذت اسذتخدام اآلبذار التذي لانذت مو ذودة فذي المنطقذة المحاذيذة لنيذر ا ردن

واآلبذار الواقةذة فذي المنذاطق التذي رغلقتيذا فذي وادي ا ردن بح ذج رمنيذة وعسذلرية وريضذا قامذت بمصذادرة بةذض
اآلبار لمصلحة المستوطنات لل ىذه اإل رالات ردت ال عدم استغ ل الموارد المتاحة بما يتما

مذا التطذور

الطبيةذذي لقطذذاع الذذري فذذي فلسذذطين ولقذذد فرضذذت إس ذرائيل قيذذودا عل ذ عمليذذة صذذيانة اآلبذذار مذذن خ ذ ل و ذذوب
استصذذدار رخذذص مسذذبقة للصذذيانة والتذذي غالبذذا مذذا تذذم رفضذذيا ونتي ذذة لذذذلس فذذان بةذذض اآلبذذار التذذي ف ذت لةذذدة
اسباب نستةرضيا في االتي:
قامذذت السذذلطات اإلس ذرائيلية بحفذذر الةديذذد مذذن اآلبذذار داخذذل حذذدود الضذذفة الغربيذذة المحتلذذة منذذذ عذذام  1967ولذذان
ال ذذزل ا لبذذر منيذذا فذذي منطقذذة ا غ ذوار والسذذفوح المطلذذة علييذذا وتسذذتخدم مةظذذم ىذذذه اآلبذذار لمذذد المسذذتوطنات
االس ذرائيلية بالميذذاه للافذذة االسذذتخدامات باإلضذذافة السذذتغ ليا المخذذزون ال ذذوفي الفلسذذطيني فقذذد ردت ىذذذه اآلبذذار
إل ذ انخفذذاض لبيذذر فذذي القذذدرة اإلنتا يذذة لنبذذار الفلسذذطينية وفذذي بةذذض ا حيذذان إل ذ

فذذام اآلبذذار الفلسذذطينية

ويةزى التأثير السلبي لنبار اإلسرائيلية عل اآلبار الفلسطينية لرسباب التالية:
 .1اآلبار اإلسرائيلية المو ودة ضمن حدود الضفة الغربية تضج بمةدالت عالية مما يةني ذلذس تقليذل
لمية التغذية الواصلة إل اآلبار الفلسطينية .
 .2بسبب ا عماق اللبيرة ليا اآلبار اإلسرائيلية تضج المياه من الخذزان السذفلي والترونذي ممذا يسذاعد
عل ضج لميات رلبر من المياه مما يؤدي إلذ

رقم .4.2

فذام رو تذدني إنتا يذة اآلبذار الفلسذطينية

ذلل

 .3مةظم اآلبار اإلسرائيلية تخترق الخزان ال وفي السفلي  Lower Aquiferوالذي يةتبذر مذن رفضذل
الخزانات ال وفية في الضفة الغربية من الناحية اللمية والنوعية.
 .4مةظذم اآلبذذار اإلسذرائيلية موزعذة فذذي ال يذذة ال ذرقية مذن الضذذفة الغربيذذة ب ذلل خذذط طذذولي مسذذتقيم
يمتد من ال مال (بردلة) إل ال نوب (البحذر الميذت) ,ىذذا التوزيذا المتةمذد يملذن اإلسذرائيليين مذن
ضمان عدم وصول مياه التغذية إل اآلبار الفلسطينية الواقةة في وادي ا ردن.
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ونتي ة لرسباب السابقة فقد تأثرت بةض اآلبار الفلسطينية ب لل لبير لما رن صةوبة استصذدار رخذص لحفذر
ببار ديدة رو بديلة لنبار التي فت السباب فنية ال تتةلق باالستخراج اإلسرائيلي حرم الفلسطينيين مذن إملانيذة
استغ ل الموارد المائية بما يت لم ما الزيادة السلانية والتطورات اال تماعيذة عبذر السذنوات السذابقة و مذد قطذاع
الزراعة المروية عند مستويات ما قبل االحت ل .
ونتي ة ل فام ىذه اآلبار فان قطاع الزراعة المروية في فلسطين قد خسر اللميات المرخصة لنبار السابقة
وما يتضمنو ذلس من تطور ا تماعي واقتصادي حيث لان من المملن استص ح رو إن ال ببار بديلة عن ىذه
اآلبار في ظروم غياب االحت ل .تم تقدير اللميات المفقودة منذ فام ىذه اآلبار من خ ل رخص
االستخراج وبلغت اللمية المفقودة حت نياية عام  2010حوالي  110مليون متر ملةب.

شكل رقم  ;5.3المقارنة بين أعماق االبار الفمسطينية واالبار االسرائيمية

اإلجراءات اإلسرائيمية فيما يتعمق بحفر آبار جديدة وتأهيل ابار قائمة;
في ظل السيطرة االسرائيلية عل مصادر المياه في الضفة الغربية يقوم االحت ل االسرائيلي بالتحلم من خ ل

الل نة الم ترلة في لافة الطلبات الفلسطينية المتةلقة بحفر ابار مياه ديدة او تأىيل القائم منيا حيث تم
رفض الةديد من ىذه الطلبات السباب وح ج واىية حيث تقدر نسبة االبار اتي تم رفضيا بحوالي  %60منذ
عام  1999وحت اليوم لما يقوم االحت ل االسرائيلي بوضا الةراقيل واال رالات الطويلة من خ ل ما يسم
باإلدارة المدنية عل

لافة الم اريا التي حصلت عل

موافقات الل نة الم ترلة وتزداد االمور تةقيداً عندما

يلون ىذا الم روع ضمن ما يةرم بمناطق (ج) والتي تخضا للسيطرة االمنية االحت لية حيث قد يستغرق حفر
بئر المياه حوالي الثر من  7سنوات التمام لافة اال رالات االحت لية.
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الممارسات األسرائيمة في قطاع غزة;
اسرائيل ف واقا ا مر ال تولي رى اىتمام لل زل الخاص من الخزان الساحل الواقا ف قطاع غذزة لونذو يقذا فذي
نياية ات اه سريان المياه ال وفية ورى ممارسات فلسطينية ميمذا لانذت ال تذؤثر علذييم سذلبا وللذن التذأثير المبا ذر
سذذيلون سذذلبا داخذذل قطذذاع غذزة وىذذذا مذذا ىذذو حاصذذل عل ذ ررض الواقذذا .حيذذث مذذا ىذذو حاصذذل حاليذذا عل ذ ررض
الواقا من ال انب الفلسطين استنزام حقيقذ ليذذا الخذزان المحذدود الةطذال وللذن لزومذا علذ

ميذا ذوى الة قذة

مةرفذذة االسذذباب الت ذ ردت ال ذ ىذذذا التذذدىور .السذذبب ا ول ذات ع قذذة بالقذذدرة االنتا يذذة المحذذدودة طبيةيذذا ذات
الصلة بالخواص الييدرو يولو ية والت اّلت ال محدودية عطال ىذا الخزان الضذحل بحذد رقصذ ال يت ذاوز 33

متر ملةب في الةام .وىذه المحدودية من الةطال ال تتوافذق والحذد االدنذ مذن االحتا ذات المائيذة لسذلان قطذاع
غ ذزة والت ذ تصذذل نسذذبة اصذذوليم ل

ئذذين بح ذوال  % 04مذذن ا مذذالي سذذلان القطذذاع رى بمةن ذ اّخذذر ح ذوال

مليون نسمة ىذا روا قصذ ار مذن ديذارىم االصذلية والواقةذة فذ مةظميذا ضذمن االمتذداد الطبيةذ للخذزان السذاحلي
الممتذذدد مذذن ذذمال قطذذاع غ ذزة وحت ذ مدينذذة حيفذذا والمقذذدرة طاقتذذو االنتا يذذة اال ماليذذة بح ذوالي  014مليذذون متذذر
ملةب في اليوم .وىذا التلدس السلان الحذال علذ رقةذة محذدودة مذن اال ارضذ ذات المخذزون المذائي المحذدود
لان السبب غير المبا ر ف زيادة الطلب عل المياه ومن ثم زيادة الضغط عل الخزان الساحل .
وت در اال ارة الذ رن سذلطات االحذت ل االسذرائيلية ورثنذال احت ليذا الفةلذ لقطذاع غذزة وحتذ عذام ( 1443فذس
االرتباط) لانت تقوم بضج ما يقرب من  0-3مليون متر ملةذب سذنويا مذن الميذاه ال وفيذة مذن داخذل قطذاع غذزة
(المسذذتوطنات) لتلبيذذة متطلبذذات المسذذتوطنين لرغذراض المختلفذذة القذذابةين عل ذ مذذا يقذذرب مذذن  %54مذذن ا ارض ذ
قطاع غزة ف حينو وفي نفس الوقت تقوم ببيا ما يقرب من  3مليذون متذر ملةذب مذن الميذاه سذنويا الذ مذواطن

قطاع غزة بأسةار تقرب من ث ثة رضةام رسةار المياه المنت ة محليا مما لل عبئا ماليذا مت ازيذدا علذ السذلطة

الفلسطينية.
ولذذون رن الخذ ذزان الس ذذاحل مذذن الخ ازن ذذات الم ذذترلة بذذين ال ذذانبين الفاس ذذطين واالس ذرائيل وحي ذذث رن االنس ذذياب
الطبية ذ للميذذاه ال وغيذذة مذذن االت ذذاه االس ذرائيلي ذرقا ال ذ ال انذذب الفلسذذطين غربذذا فذذان ري انتذذاج فذذي ال انذذب
االسرائيلي غير مبن عل رسس علمية سليمة سيلون لو بالغ ا ثر عل ال انب الفلسطيني وىذا ما ىذو حاصذل
فةليا

حيث قامت اسرائيل بحفر الةديذد مذن االبذار علذ طذول الخذط ا خضذر الحذدودى بذين ال انذب االسذرائيل

والفلسطين وانتاج لميات لبيرة من المياه ال وفية مما لان ليا بذالغ ا ثذر علذ تذدىورالخزان ال ذوف فذ ال انذب
الفلسذذطين لمذذا ونوعذذا .ف ذ واقذذا ا مذذر ولمذذا تذذم اال ذذارة سذذابقا بذذأن ذلذذس لذذيس ىذذو السذذبب الرئيس ذ ف ذ تذذدىور
الوضذذا المذذائ وللذذن سذذببا مسذذاعدا يتطلذذب مةذذة التةذذاون الفةلذذي بذذين ال ذذانبين الفلسذذطين واالس ذرائيل ف ذ ادارة
الخ ذزان السذذاحل الم ذذترس ومسذذاعدة ال انذذب الفلسذذطيني فذذي سذذد الة ذذز المذذائ الحذذال

الساحلي تةويضا نسبيا للضرر الواقا عل ال انب الفلسطين من ى رة ال

ومراقبذذة وحمايذذة الخ ذزان

ئذين والضذغوط اليائلذة الواقةذة علذ

المصادر المائية.
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الجزء الخامس()6
الرؤية الفمسطينية لمحقوق المائية
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المقدمة
تةتبر قضية المياه والمياه الةادمة في فلسطين زلًا وملونًا رساسياً من ملونات النسيج االقتصادي واال تماعي
والسياسي الفلسطيني فالمياه وا رض تمثل الملون ا ساس للسيادة والةنصر الميم لضمان االستق ل الفةلي

فالمياه تمثل عنوان الت بث با رض والمياه عل سطحيا وداخليا حيث إنيا ت لل مفتاحا ي تطور اقتصادي
إوا تماعي وقد ردرلت السلطة الوطنية الفلسطينية رىمية وضرورة وضا خطط إواستراتي يات لقطاع المياه والمياه
الةادمة وعملت من خ ل سلطة المياه ومختلم المؤسسات الةاملة في ىذا الم ال من ر ل تحسين ا وضاع
المائية وخدمات الصرم الصحي وتسييل حياة ال ةب الفلسطيني.
ومنذ إن ال سلطة المياه الفلسطينية وفق رحلام القانون رقم  2لسنة  1996م رخذت عل عاتقيا مسؤولية بنال
وتطوير مؤسسات قطاع المياه اضافة ال بنال وتاىيل البنية التحتية المدمرة من خ ل الم اريا الممولة من
الدول المانحة وتوفير خدمات المياه والصرم الصحي للفلسطينيين الذين حرموا منيا عل مر عقود االحت ل.
لقد عان ىذا القطاع من انةدام التنمية نتي ة للقيود والمةيقات التي تم فرضيا من قبل االحت ل اإلسرائيلي وتم
تلريسيا في اتفاقية روسلو ( 2بند  )40والتي ال تزال بثارىا السلبية ظاىرة لغاية اآلن من ناحية انةدام التقاسم

الةادل والمنصم لمصادر المياه الم ترلة وحرية الوصول إل

ىذه المصادر واستغ ليا وتطويرىا وبنال

وتطوير وتأىيل إوادارة البنية التحتية ال زمة لخدمات المياه والصرم الصحي  .ورثر ذلس عل
االقتصادية واال تماعية في فلسطين.

التنمية

رن أت سلطة المياه الفلسطينية بمو ب القرار الرئاسي الصادر عن السلطة الفلسطينية رقم  90لسنة 1995
والذي ينص في مادتو ا ول

عل

ت ليل سلطة المياه الفلسطينية .وتيدم سلطة المياه إل

تحقيق إدارة

متلاملة ومستدامة لمصادر المياه المحدودة وحمايتيا والحفاظ علييا ضمن ردوات تنظيمية تساعدىا للوصول
إل بيئة صحية بما يضمن تنمية اقتصادية وتطور اقتصادي وذلس من خ ل ضمان تحقيق التوازن بين لميات
المياه المتوفرة لماً ونوعاً وحا ات ال ةب الفلسطيني للحاضر والمستقبل .
الرؤية; استةادة لافة الحقوق المائية الفلسطينية والوصول إل

إدارة عادلة ومستدامة وفةالة لمصادر المياه

الفلسطينية.

الرؤيا العامة و المستقبمية;
الحقوق المائية; كافة مصادر المياه الوطنية تقع تحت السيادة الفمسطينية.
 سيادة فلسطينية لاملة ودائمة مقرونة بسيطرة فةلية عل مصادر الحوض ال رقي لاف ًة والذي يقا
بلاملو داخل الضفة الغربية

وفية لانت رم سطحية.

 إعادة تقاسم مصادر مياه الحوضين الغربي وال مالي ال رقي واللذين تمتد حدودىما ال غرافية
والييدرولو ية ال داخل الخط ا خضر ما إسرائيل عل رساس مبدر التقاسم الةادل والمنصم
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دون رية

روط مسبقة ورفض مقولة ضرورة احترام االستخدامات القائمة من قبل

ال انب

االسرائيلي.
 سيادة فلسطينية لاملة ودائمة وسيطرة فةلية عل لل مصادر المياه داخل قطاع غزة.
 االنتفاع بمصادر المياه السطحية لحوض نير ا ردن وفق مبد ر التقاسم الةادل والمنصم والتزام
ال انب االسرائيلي بنقل حصة الفلسطينيين من مياه الحوض عبر بحيرة طبريا من خ ل خط رو
قناة تصل بين بحيرة طبريا ومنطقة ا غوار.
إدارة مصادر المياه;


سلطة المياه تت ارس ما المةنيين في قطاع المياه برؤيتيا في تطوير القطاع وفق اسس تنموية
مبنية عل االستدامة البيئية والتخطيط السليم واالدارة المتلاملة لمصادر المياه بالرغم من محدودية
المصادر المتاحة وازدياد الطلب عل المياه ل ستخدامات المختلفة.



توفر مياه بمنة من ناحية النوعية واللمية بسةر مقبول يحقق مبدر استرداد التلاليم .

 قطاع المياه مدار منظم ومنصم ب لل يضمن استدامة المصادر وفقا السس بيئية واقتصادية
متينة قائمة عل ادارة نا ةة تراعي التطور االقتصادي واال تماعي والتزايد السلاني المتوقا.


قطاع المياه مدار ومنظم وفقا

سس قانونية وىيلليات واضحة تفصل بين المنظم الم غل

والمستوى السياسي.


لافة الت مةات السلانية الفلسطينية مخدومة ب بلات مياه وبنظم صرم صحي متلاملة.



مصادر المياه غير التقليدية ت لل رافدا اساسيا للميزان المائي الفلسطيني.

األهداف االستراتيجية;
من التحديات المذلورة رع ه تم استنباط خمسة رىدام استراتي ية للخطة القطاعية للسنوات2013-2011
وىي :
 .1وضا سياسي فلسطيني منصم وعادل عل المستوى الوطني واالقليمي والدولي
 .2بيئة قانونية ومؤسساتية متوفرة قائمة عل قواعد الحلم الر يد وقادرة عل حسن ادارة قطاع المياه
وديمومتو
 .3مصادر مياه متوفرة ومحافظ علييا وقابلة للوصول الييا

 .4مستوى متقدم مةي يا وصحيا وبيئيا وا تماعيا للافة فئات الم تما
 .5مؤسسات تةمل ب لل لفول وفةال تقوم عل مبدر الم ارلة ل ميا فئات الم تما
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التحديات;
 يوا و الفلسطينيون نقص لبير ومتزايد في موارد المياه حيث تةاني لافة المدن والقرى الفلسطينية
من

المياه الخانق وتةتمد ع دة مناطق فلسطينية عل

مصادر مياه غير بمنة من النواحي

الصحية بسبب تلوثيا خاصة الينابيا واآلبار الزراعية وببار ال ما وتزداد حدة ىذه الم للة يومًا
بةد يوم وتتسا مخاطرىا وخاصة في المناطق الريفية في الضفة الغربية وفي لافة مناطق غزة.

حيث رن رىالي قرى عديدة يةتمدون عل

رال المياه المنقولة من مصادر غير بمنة صحيًا

ويدفةون ثمنيا غاليًا يصل سةر المتر الملةب الواحد ال حوالي  20يلل خ ل فترة الصيم

وت لل فاتورة المياه الم تراة رحيانًا ما يزيد عل  %40من دخليم ال يري.

 الموقم االسرائيلي ت اه حقوقنا المائية ىو موقم متصلب بالرفض وبةيدًا دًا عن موقفنا ومطالبنا
إضافة ال

ضةم مر ةية القانون الدولي ب أن تقاسم المياه لرحواض المائية الم ترلة .حيث

يتنلر ال انب االسرائيلي لق اررات ال رعية الدولية ذات الصلة بالموارد المائية في الوقت الذي
يغيبب فيو الضغط الدولي الفاعل ع ل اسرائيل ل ةليا ترضج وتحترم تلس الق اررات .روضاع البنية
التحتية لخدمات قطاعي المياه والصرم الصحي سيئة للغاية واالحتيا ات المالية المطلوبة إلعادة

بنال وتحسين ىذه الخدمات ستلون ىائلة وفي نفس الوقت ىناس ت ار ةًا لبي ًار في التزامات الدول

المانحة لتمويل م اري ا المياه والصرم الصحي ا مر الذي يتطلب تفيم يد ليذا الوضا والتفلير
ال بليفية اي اد الحلول لمةال تو ما ضرورة و ود قرار سياسي واض ب أن التةامل ما روط
مطو ً

المانحين.

وانبيا وربةادىا اال تماعية االقتصادية والبيئية ال تحتمل التأ يل رو

 م الل المياه في لافة

االنتظار .وعليو ي ب التةامل ما ىذه ا مور والحقائق بأسلوب موضوعي وعق ني وتحليم
المحافل الدولية بيدم لسب الرري الةام الةالمي للحصول عل

الدبلوماسيين والل ول ال
ودعم مطالبنا الةادلة

تأييد

بيدم الخروج بالحلول المملنة ما التوازي بين عدم الت دد في مواقفنا

وفي نفس الوقت الحفاظ عل ثوابتنا وعدم التنازل عن حقوقنا حت يتسن لنا استثمار التفيم الدولي

في تحقيق التنمية في قطاع المياه .
 فقر المةلومات والبيانات المائية الصحيحة والدقيقة بالنسبة لرحواض ال وفية وعدم توفر إملانية
الحصول علييا بسيولة.

الخطوات العممية;
 تبني قرار سياسي لتصويب االضرار التي سببيا البند  40من اتفاقية اوسلو إضافة ال

قرار

لتصويب االضرار السياسية التي سببيا الوضا الحالي في قطاع غزة يضمن لنا استةادة الحقوق
المائية الفلسطينية بما فييا نير االردن.
 االستفادة من الم تما الدولي للضغط عل ال انب االسرائيلي لبسط السيطرة الفلسطينية في قطاع
المياه الفلسطيني عل

المن آت والمصادر المائية.

وعدم رفض التةاون في لافة المستويات
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الثنائية واإلقليمية والدولية إذا لان ذلس سيوفر لنا لميات اضافية من الموارد المائية ويضمن لنا
دعمًا ماليًا لتنفيذ م اريةنا ويةلس موقفًا سياسيًا الستمرار توفير الدعم الدولي السياسي والمالي

يلق دعماً دولياً.

 إقرار مبدر عدم م روعية نيب اسرائيل للموارد المائية الفلسطينية وذلس تبةا لمر ةية قانونية للموقم
الفلسطيني تةتمد عل ق اررات ال مةية الةامة لرمم المتحدة حول احترام مبدر السيادة الدائمة للدول
وال ةوب عل مصادرىا الطبيةية والتي اعترفت صراحة بسيادة ال ةب الفلسطيني عل مصادره
الطبيةية إضافة ال

التقارير التي قدميا ا مين الةام لرمم المتحدة والتي تطرقت ميةيا ال

اال رالات التةسفية لسلطات االحت ل االسرائيلي (قوانين ورنظمة وروامر عسلرية وتةامل إداري

وممارسات إوا رالات… ) وبثارىا الخطيرة عل استغ ل الموارد الطبيةية وخاصة مصادر المياه
في ا راضي الفلسطينية والةربية المحتلة.
 وضا استراتي ية واضحة للمفاوضات ما ال انب االسرائيلي بيدم الحد من التلوث النا م عن
المياه الةادمة للمستوطنات

إضافة ال وضا الية للتغلب عل الةوائق النات ة عن المستوطنات

تتضمن ات اىات مختلفة (استراتي ية املة ح د دولي ومناصرة).


تطوير عمل ل نة المياه الم ترلة بحيث تمارس لافة ص حيات المراقبة والتفتيش واإل رام عل
تنفيذ االتفاقيات وفق بلية عمل يتفق علييا.

 ابراز اىمية موضوع الصرم الصحي لمتخذي القرار و تبيان المخاطر النا مة عن عدم مةال ة
مياه الصرم الصحي في اال ل الطويل (بغض النظر عن التلاليم) لضمان تنفيذ مةال ة المياه

الةادمة فلسطينياً في محافظات الوطن واالستفادة منيا واستخدام المياه المةال ة من بةض محطات
الصرم الصحي وزيادة عدد محطات المةال ة

وصياغة انظمة تيي الظروم لتحقيق ذلس (لي

ال يتم تحميل ال انب الفلسطيني تلاليم مةال تيا) اعداد استراتي ية الدارة مياه الصرم الصحي
 تو يو التمويل بما يخدم اىدام الخطة ( ) Investment Planو ضمان استدامة الم اريا بةد
انتيا ل فترة تمويليا من المانحين وذلس من خ ل وضا برامج بنال قدرات تتناسب ما االحتيا ات
الب رية وتوفير الظروم ل ستقطاب واالحتفاظ بالموظفين و تةزيز املانية االستفادة من الخبرات
واللوادر الوطنية المتاحة.
 وضا وتطبيق سياسة يتم تنفيذىا عل مراحل السترداد التلاليم
 توظيم انظمة تلنولو يا المةلومات في خدمة قطاع المياه
 اعداد خطة استثمارية واضحة مبنية عل

الخطة االستراتي ية لقطاع المياه تتضمن اعادة تأىيل

البنية التحتية خطة عمل تنفيذية لتطوير مصادر مياه ديدة و /رو بديلة لزيادة المصادر المتاحة
تقليل الفاقد تطوير اس تراتي ية توعوية بيئية مائية لزيادة الوعي االلاديمي واال تماعي ورفا در ة
الوعي في استخدامات المياه والةمل عل حماية المصادر المائية ال وفية من رخطار التلوث .


اي اد ت ريةات وانظمة تتي املانية توفير التمويل الذاتي لقطاع المياه دون اعتماد عل الخزينة او
الما نحين وت

يا روح المبادرة واالعتماد عل

الذات في تنفيذ البرامج االستثمارية والت غيلية

وا راس ذوي الة قة ب لل فةال في ان طة قطاع المياه
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 تةزيز نظم الرقابة وتفةيل دور ال يات القضائية للحد من مديونية البلديات ت اه سلطة المياه ورفا
در ة الوعي لدييا للتوقم عن ىذه الممارسة
 ضمان م ارلة النسال والفئات ا خرى في التخطيط وفي اتخاذ الق اررات.
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