مواضيع التوعية:
 .1القوانين واالنظمة:


قانون المياه الجديد:

أصدر رئيس دولة فلسطين ق ار ار بقانون فيه يصادق على قانون المياه الجديد (رقم  14لعام  2014بشأن
المياه) والذي يعتبر ثمرة برنامج اصالح قطاع المياه الذي قادته سلطة المياه خالل السنوات االربع
المنصرمة.
ويؤسس القانون لمرحلة جديدة لقطاع المياه والصرف الصحي وحوكمتهما وادارتهما بحيث ينص القانون على
تبعية سلطة المياه الى مجلس الوزراء متماشيا بذلك مع القانون االساسي الذي يحيل السلطات الى مجلس
الوزراء كما ان القانون قضى بفصل المهام الو ازرية عن التنظيمية وهي ماكانت تقوم به سلطة المياه منذ
تاسيسها حيث نص قانون المياه الجديد عل خلق مجلس تنظيم قطاع المياه وبتبعية مستقلة عن سلطة المياه
ويتبع وينشأ من مجلس الوزراء ويكون له مجلس ادارة من القطاع الحكومي والخاص واالهلي بحيث يعني
المجلس باسعار المياه ومراقبة اداء مقدمي خدمة المياه والصرف الصحي واصدار التراخيص للمشغلين
للمنشاءات المائية للتزويد او التحلية او المعالجة وضمان حسن االداء ومعايير جودة الخدمة ومعالجة
شكاوى المستهليكين ووضع االسس لتمثيل مزودي الخدمة للمياه والصرف الصحي في مرافق المياه االقليمية
اضافة الى مراقبة اداء مزود المياه بالجملة وااللتزام بالمعايير.
كما نص قانون المياه على تحويل دائرة مياه الضفة الغربية وتدريجيا الى شركة حكومية مملوكة بالكامل
لدولة فلسطين ولتلك الغاية نص القانون على ان تضع سلطة المياه نظام مؤقت للمرحلة االتقالية لتحويل
الدائرة الى شركة والى االلية لنقل االصول الثابتة وغيرها الى الشركة الحكومية ،ونص القانون على عدم

تغيير وضعها القانوني االبقانون وتقوم مهامها بتزويد المياه بالجملة واية مهام تكلفها بها سلطة المياه ويكون
لها مجلس ادارة يشكله مجلس الوزراء بناءا على تنسيب من رئيس سلطة المياه.
كما نص القانون على صالحية سلطة المياه بناءا على نظام يصدر من رئاسة الوزراء بانشاء مرافق المياه
االقليمية وجمعيات مستخدمي المياه ،ونص القانون على بنود تتعلق بالمحافظة على مصادر المياه والحفاظ
عليها من التلوث واعالن مناطق محمية اضافة الى الرقابة على مصادر المياه وصالحية رئيس سلطة المياه
على منح صفة الضابطة العدلية اضافة الى بنود تتعلق بنظام العقوبات في التعدي على مصادر المياه او
التعديات.



نظام التعرفة المائية:

نظام التعرفة هي وثيقة قانونية تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء في .2013/1/31
يرسخ نظام التعرفة عددا من األهداف األساسية للسياسة المائية في هذا القطاع:
(أ) أن تتمكن كل دائرة مياه من استرداد التكاليف التي تنفقها.
األسعار على االستخدام االقتصادي للموارد المائية.
(ب)أن تشجع
ُ
(ج) الحفاظ على أسعار تستطيع الفئات ذات الدخل المنخفض تحملها.
ويحدد نظام التعرفة المعايير المقرة للتسعير ،والتي ستستخدمها المرافق وأطراف أخرى مستفيدة قد تكون لها
مهارات فنية وخبرة مالية وادارية مختلفة .ويستهدف هذا النظام دوائر المياه في البلديات ومرافق المياه
اإلقليمية.

 .2الوضع المائي:
ان مشكلة المياه فى األراضى الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة مشكلة عصيبة  .حيث تتميز بقلة
المصادر وشحها إضافة الى تدني جودتها ،وهي بذلك تؤثر على المستوى المعيشي والصحي والوضع
االقتصادي لكل فلسطيني.
وال تتوقف أزمة المياه في فلسطين على مجرد جفاف المنطقة وأساليب الزراعة المتبعة حاليا فلقد زادت
سياسات االحتالل االسرائيلي وأساليبه الوضع سوءا بحيث منعت الفلسطينيين من التحكم بمصادر المياه
الخاصة بهم.
وبسبب القيود االسرائيلية التي تحول دون وصول الفلسطينيين او تحكمهم في البنية التحتية لمصادر المياه في
الضفة الغربية ،وعدم تمكن الفلسطينيين من المحافظة على توافر مصادر المياه وتطوير مصادر جديد؛ فقد
إزداد الطلب على المياه وبشكل مستمر فى الضفة الغربية وقطاع غزة في العقود األخيرة.
من الناحية الجغرافية ،تشترك فلسطين مع اسرائيل في مصدرين من مصادر المياه الجوفية وهما( :حوض
المياه الجوفية الساحلي ونظام المياه الجوفية للضفة الغربية والمعروف بحوض المياه الجوفية الجبلي)،
وحوض نهر االردن وهذا األخير يشترك أيضا مع االردن ،ولبنان ،وسوريا .وبعد االحتالل االسرائيلي عام
ُ ،1967وضعت مصادر المياه الفلسطينية تحت السيطرة االسرائيلية الحصرية وذلك من خالل سلسلة أوامر
عسكرية .وهكذا تم تجريد الفلسطينيين من حقهم في الحصول على قسمة عادلة من المياه المتوفرة ،وتم تقييد
امكانيتهم بشدة في تطوير مصادر المياه الخاصة بهم.

وباإلستناد الى المعايير اإلقليمية والدولية ،يمتلك الفلسطينيون الحد األدنى من امكانية الوصول الى مصادر
المياه العذبة  .كما تحتل الضفة الغربية المرتبة األدنى بين دول حوض نهر األردن نسبة الى إمكانية
وصولها الى مصادر المياه .فعلى سبيل المثال فإن معدل استهالك الفرد الواحد من الفلسطينيين في الضفة
الغربية ُيقدر بـ  70لتر يوميا ،أما في المناطق الريفية فإن معدل استهالك الفرد الواحد ينخفض الى 20لتر
يوميا وهو معدل أقل بكثير من الـ 100لترالمفترض استهالكها يوميا للفرد الواحد بناءعلى توصيات منظمة
الصحة العالمية.

مشاكل المياه في فلسطين
يعتبر الوضع المائي الفلسطيني بالغ التعقيد نتيجة للظروف السياسية التي تعانيها فلسطين ،ويشكل الواقع
الحالي لهذا القطاع مشكلة أساسية ،فانخفاض كمية التزود بالمياه للفلسطينيين ،باإلضافة لضعف البنية
التحتية له إن لم يكن انعدامها في كثير من التجمعات السكانية الفلسطينية ،ويمكن درج ذلك الواقع بالنقاط
التالية:
 .1عدم وجود شبكات مياه في بعض التجمعات السكانية في الضفة الغربية.
 .2محدودية مصادر مياه الشرب فرغم وجود شبكات أنشأت حديثا إال أن معدل التزود للفرد
الواحد في بعضها يوميا ال يتعدى [ 28لتر] لعدم وجود مصدر مياه شرب.

 .3تدني مستوى الخدمات والمتمثل بارتفاع نسبة الفاقد في شبكات المياه الذي يصل أحيانا
إلى [ ]%50في بعض المناطق ،وتذبذب قيم ضغط الضخ في معظم المناطق ،باإلضافة
لعدم وصول المياه [ 24ساعة] يوميا ،وعدم توفر الصيانة الدورية.
 .4استنزاف مصادر المياه الفلسطينية وسيطرة االحتالل على [ ]%80منها ،وذلك قبل إقامة
جدار الفصل العنصري الذي زاد سيطرة االحتالل عن النسبة السابقة .وستظهر مشاكل
أكبر في قطاع المياه مستقبال بسبب زيادة الطلب الناتجة عن الزيادة السكانية الستخدام
الشرب والزراعة.
 .5وهناك مجموعة من المشاكل الناجمة عن السلطات اإلسرائيلية مباشرة ،والتي تؤدي لزيادة
تأزم الوضع بالنسبة للمياه الجوفية:
.I

تحديد اإلسرائيليين لكميات المياه المستخرجة سنويا من اآلبار العربية ،وأية زيادة عن الكمية المحددة
يؤدي إلى:

• الغرامة المالية.
• قطع المياه عن المزارع.

• دفع ثمن كمية المياه الزائدة.
• خصم مقدار الكمية الزائدة من حصته في السنة القادمة
 .IIمصادرة اآلبار ضمن األراضي التي صادرتها سلطات االحتالل لغرض االستيطان ،كما حصل في كل
من الزبيدات ،ومرج نعجة ،والغور الشمالي (عين البيضا وبردله).
.III

يعمل اإلسرائيليون سنويا تقريبا بتخفيض الكمية المحددة للبئر الواحد ،العتبارات أن مخزون المياه
الجوفية يتناقص ،وازدياد الضخ قد يسبب تلف لطبقات المياه الحاملة.

 .IVحفر اآلبار الجوفية اإلسرائيلية بالقرب من اآلبار الجوفية العربية ،وحيث أن أعماق هذه اآلبار
(اإلسرائيلية) يزيد أضعافا عن اآلبار العربية فهذا يؤثر سلبا على إنتاجية اآلبار الفلسطينية وعلى نفس
مجرى المياه الجوفية.
 .IIIمنع تعميق أو تنظيف أو صيانة اآلبار العربية إال برخصة من السلطات اإلسرائيلية ،وغالبا ما ترفض
طلبات هذه الرخص حال تقديمها ،حيث أن معظم اآلبار العربية (العاملة) قد تم حفرها قبل االحتالل ،ما
يعني حاجتها إلى الصيانة والتنظيف واستخدام تكنولوجيا متطورة.

 .IVمنع إعطاء رخص لحفر آبار جوفية للمواطنين الفلسطينيين العتبارات أن المخزون الجوفي يعاني من
نقص متزايد في المياه ،وزيادة عدد اآلبار قد يؤثر سلبا عليه ،على الرغم أن اإلسرائيليين مستمرون في حفر
لمد المستوطنات بالمياه.
هذه اآلبار في الضفة الغربية ّ

 .3مصادر المياه:
تنقسم مصادر المياه الى قسمين رئيسيين:
.i

مصادر المياه التقليدية:

هي المصادر أو األماكن التي توجد فيها المياه وتكون صالح للشرب مباشرة دون تدخل اإلنسان في المعالجة
أو التكوين  ،مثل  :المياه الجوفية (ابآر وينابيع) والمياه السطحية (األنهار  ،البحيرات  ،وغيرها).

.ii

مصادر المياه الغير تقليدية:

هي المصادر التي ال نحصل من خاللها على الماء مباشرة بل البد من تدخل اإلنسان في معالجة الماء
وتحويله من ماء مالح (غير صالح للشرب ) إلى ماء عذب يمكن استعماله لألكل والشرب وغيره من أمور
حياة اإلنسان  ،مثل :التحلية  ،معالجة المياه العادمة.

 مصادر المياه في الضفة الغربية
تعتبر المياه الجوفية هي المصدر االساسي للمياه في الضفة الغربية حيث تتشكل نتيجة لتسرب جزء من ميـاه
االمطار المتساقطة خالل فصل الشتاء لتصل الى الطبقات الصخرية الحاملة للميـاه فـي بـاطن االرض مكونـة

الخزانات المائية الجوفية التي تعتمد بشكل مباشـر علـى طبيعـة وجيولوجيـة الطبقـات االرضـية .وهـذه الخ ازنـات
تشكل بدورها االحواض المائية الجوفية وهنالك ثالثة احواض في الضفة الغربية.
الحوض الغربي
يعد الحوض الغربي من اهم واكبر االحواض المائية في الضفة الغربية ،ويتميـز بامتـداده الواسـع عبـر ا ارضـي
فلسطين التاريخية حيث يمتد من جبال الكرمل شماال الى بئر السبع جنوبا ويمتـد مـن المرتفعـات الجبليـة شـرقا
حتــى الســاحل غربــا .وتشــكل المســاحة الواقعــة ضــمن حــدود الضــفة الغربيــة منطقــة التغذيــة الرئيســية للحــوض
الغربي وهي واقعة ضمن المنطقـة ذات االمطـار الغزيـرة وتمـد الحـوض بمـا ال يقـل عـن  %95مـن ميـاه تغذيـة
هــذا الحــوض .وتتجــه حركــة الميــاه الجوفيــة فــي هــذا الحــوض باتجــاه الغــرب حيــث تميــل الطبقــات الصــخرية
المكونة له في هذا االتجاه ،وتقدر كميات التغذية الطبيعية لهذا الحوض ب  362مليون متر مكعب سنويا.
الحوض الشرقي
يقــع هــذا الحــوض بكاملــه ضــمن حــدود الضــفة الغربيــة مــن الجهــة الشـرقية ويقســم هــذا الحــوض طبوغرافيــا الــى
ثالثــة اقســام رئيســية هــي المرتفعــات الجبليــة والمنحــدرات الشـرقية وغــور االردن .وتتميــز المنطقــة التــي يغطيهــا
الحوض باالنحدار الشديد حيث يتراوح االرتفاع من  900متر فوق سطح البحر في المرتفعات الى  400متر
تحت سطح البحر في منطقـة غـور االردن .وتقـع اغلـب مسـاحة الحـوض الشـرقي ضـمن المنـاطق التـي تتميـز
بقلة االمطار بشكل عام بينما يقع الجزء الغربي منه ضمن المناطق ذات االمطار الغزيـرة التـي تعتبـر مصـدر
التغذية لهذا الحوض .تميل الطبقات الصخرية المكونة لهذا الحوض بشكل عام باتجاه الشرق مما يحدد حركة
المياه الجوفية في هذا االتجاه ،وتقدر كميات التغذية لهذا الحوض ب  172مليون متر مكعب سنويا.

الحوض الشمالي الشرقي
يقع هذا الحوض فـي المنطقـة الشـمالية مـن الضـفة الغربيـة حيـث يمتـد جـزء مـن مسـاحته داخـل حـدود فلسـطين
التاريخيــة .تتحــرك الميــاه الجوفيــة فــي هــذا الحــوض باتجــاه الشــمال والشــمال الش ـرقي .وتقــدر كميــات التغذيــة
الطبيعية لهذا الحوض ب  145مليون متر مكعب سنويا.
 مصادر المياه في قطاع غزة
يعتبر قطاع غزة من المنـاطق شـبه الجافـة حيـث تتسـاقط االمطـار فـي فصـل الشـتاء ،و تعتبـر الميـاه الجوفيـة
هــي المصــدر االساســي للميــاه التــي تتشــكل نتيجــة لتســرب جــزء مــن هــذ الميــاه لتصــل الــى الطبقــات الصــخرية
الحامل ــة للمي ــاه ف ــي ب ــاطن االرض مكون ــة الخـ ـزان الم ــائي الج ــوفي ال ــذي يعتم ــد بش ــكل مباشـ ـر عل ــى طبيع ــة
وجيولوجيــة الطبقــات االرضــية .وهــذ الخ ـزان يشــكل بــدوره الحــوض المــائي الجــوفي الوحيــد فــي القطــاع و هــو
الحوض الجوفي الساحلي.
الحوض الجوفي الساحلي
المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة لالغراض المختلفة سواء كانت المنزلية
او الزراعيــة او الصــناعية .يقــع هــذا الحــوض الجــوفي ضــمن ا ارضــي قطــاع غ ـزة وهــو محــدود العطــاء نتيجــة
لسماكته القليلة والتي تتراوح ما بين عدة امتار في المناطق الشرقية الجنوبية الشرقية الى حوالي  150مت ار في
المنــاطق الغربيــة وعلــى طــول الش ـريط الســاحلي .يختلــف معــدل تســرب ميــاه االمطــار الســطحية الــى الخ ـزان
الج ــوفي ب ــاختالف نوعي ــة الص ــخور ونفاذيته ــا فتج ــد م ــثال ف ــي المن ــاطق ذات الكثب ــان الرملي ــة والموج ــودة ف ــي
المناطق الشمالية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية من قطاع غزة ان معدالت تسرب وتغذية الخزان الجـوفي
عالية جدا وكانت سببا على مدار التاريخ في تكوين المياه الجوفية العذبة تحت هذه الكثبان.

تعتمــد تغذيــة الخ ـزان الجــوفي علــى معــدالت تســاقط االمطــار حيــث يتســرب ويرشــح ح ـوالي  %40مــن كميــات
االمطار المتساقطة في فصل الشتاء اي بمعنى آخر فـان مجمـوع الميـاه المغذيـة للخـزان الجـوفي مـن االمطـار
تصل حوالي  45مليون متر سنويا بمعدل عام.
بالنســبة لعمــق منســوب الميــاه الجوفيــة فيختلــف مــن منطقــة الــى اخــرى اعتمــادا علــى طبوغرافيــة ســطح االرض
وارتفاعاتهـا مــن منســوب البحــر ،فمنســوب الميـاه الجوفيــة يكــون اكثــر عمقــا فـي المنــاطق المرتفعــة والعكــس فــي
المناطق المنخفضة وبصورة عامة فان عمق منسوب المياه الجوفية يتراوح ما بين عدة امتار قليلة علـى طـول
الشــريط الس ــاحلي حي ــث المن ــاطق المنخفض ــة ال ــى حـ ـواي  70متـ ـ ار ف ــي المن ــاطق الشــرقية والجنوبي ــة الشـ ـرقية.
وبصورة عامة فان منسوب المياه الجوفية يميل تدريجيا في االتجاه الشمالي الغربي.
يعاني الخزان الجوفي الساحلي بشكل عام من انخفاض كبير فـي منسـوب الميـاه الجوفيـة فيـه وهـذا االنخفـاض
هو دليل واضح تدهور الخزان الجوفي وعدم قدرته على تلبية االحتياجات المائية لسكان القطاع حيث ان هـذا
االنخفــاض ادى الــر تــدهور نوعيــة الميــاه مــن خــالل تــداخل ميــاه البحــر و تســرب ميــاه الصــرف الصــحي الــى
داخل الخزان.

 .4حماية مصادر المياه:
تعتبر كافة المصادر المائية الطبيعية ملكية عامة ولسلطة المياه المسؤلية التامة الدارة هذا المورد الهام
واالستراتيجى بشكل متكامل بما يضمن تطويرها وحمايتها بشكل مستدام ،االمر الذي يتطلب معه اصدار
نظام الخاص بحماية هذه المصادر والمحافظة عليها من التلوث ولضمان ادارة أمثل لهذه المصادر ،وبما
يضمن حقوق االفراد والكيانات العامة او الشركات الخاصة من المياه تحت بنود أو شروط محددة.

حماية المصادر المائية هو عملية مستمرة تشمل ما يلي:
• تقييم المناطق الحساسة للتلوث ومصادر التلوث
• رصد نوعية المياه للكشف عن التلوث في أقرب وقت ممكن
• حماية ومعالجة مصادر من التلوث
• إعداد خطة لالستجابة السريعة عند حدوث تلوث
عند تحديد مناطق حماية المصادر المائية يجب مراجعة المعلومات والدراست المتوفرة لبيان مدى كفايتها
لتقييم المساقط المائية المتواجدة به والمصادر المائية من الناحية الجيولوجية والهيدرولوجية بما فيها خرائط
القابلية للتلوث وخرائط مناطق الحماية التي يجب ان يتم تحديثها سنويا.
تعمم هذه الخرائط على الجهات والو ازرات المعنية لمراعاة معايير اختيار مواقع النشاطات المقررة والمخطط
لها واصدار التراخيص الالزمة والتعليمات الخاصة ،اعتمادا على منهجيات معتمدة في دول العالم وهي:
مناطق الحماية الثالث لكل من المصادر المائية.
وإلجراء عمليات التقييم على نحو صحيح ،فإنه ال بد من توفير الوثائق والبيانات التالية المتعلقة بالمصدر
المائي:


معلومات عامة عن مصادر مياه الشرب العامة والخاصة قيد الحماية (االسم ،المشغل ،الموقع،

ارتفاع المصدر ،الوصف الفني)




كافة البيانات األساسية المتعلقة بمياه آبار الشرب العامة والخاصة.
التحاليل الكيميائية ،الفزيائية والبيولوجية لمصادر المياه لعدة سنوات والتي تعطي مؤشر عن وضع

مناطق التغذية وانتاجية المصادر المائية ونوعية المياه وامكانية حدوث تلوث.


البيانات الهيدرولوجية والهيدرجيولوجية المتعلقة والنظائر البيئية بالمصدر المائي.

 .5الحصاد المائي:
الحصاد المائي
حصاد مياه االمطار تعني :عملية جمع مياه االمطار خالل فصل الشتاء الستعمالها في االغراض المختلفة
(كالري ،الشرب والغسيل وغيرها).
ان ما تستطيع االسرة عمله لن يكلفها اال ما يلزم لبناء بئر او خزان لجمع مياه االمطار ،الستخدامها للشرب
والنباتات وكذلك لسقاية الحيوانات خالل موسم الصيف.
قبل البدء في جمع مياه االمطار قم ب
 تنظيف السطح الذي سيجمع عنه االمطار.
 تنظيف بئر الجمع سنويا.
 ال تجمع مياه أول تساقط للمطر.
 احكم اغالق البئر.
 من االفضل سحب المياه بواسطة المضخة وليس بالدلو ،لتقلل من خطر التلوث.
 تعقيم مياه البئر بواسطة الكلورين وهو متوفر في مديريات الصحة.
المحافظة على جودة المياه التي تستخدمها

للمحافظة على مياه صالحة للشرب واظب على تنظيف خزان المياه مرتين في السنة على االقل ،ألن المياه
التي تصلك عبر الشبكة هي مياه نظيفة وصالحة للشرب.
 تنظيف الخزان بشكل دوري يحافظ على صحتك وصحة اسرتك. تنظيف الخزان يزيل الرواسب (رمال ،اتربة) والعوالق (الطحالب). تنظيف الخزان يزيل الفطريات والجراثيم. تنظيف خزان المياه امر سهل وضروري وغير مكلف. إغالق غطاء خزان المياه بإحكام يضمن عدم تلوث المياه بفعل الحشرات وروث الطيور.كيفية تنظيف الخزان
 إغالق صمام المياه المزود للخزان واالنتظار حتى يتم استخدام المياه بشكل كلي تقريبا.
 تفريغ ما تبقى من المياه في الخزان واستعمالها في امور اخرى كري الحديقة او التنظيف.
 تنظيف الخزان من الداخل جيدا باإلسفنج والماء ،إلزالة الرواسب والعوالق.
 تفريغ مياه التنظيف.
 شطف الخزان جيدا بمياه نظيفة.
 اقفال الصمام الموجود اسفل الخزان.
 فتح صمام المياه العادة تعبئة الخزان.
 فتح كافة حنفيات المنزل وذلك لغسل الشبكة الداخلية.
 .6االحواض الجوفية واالستنزاف:
تعتبر الخزانات الجوفية في ٍ
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من النوع المتجدد ،لذلك فان معدل التغير
والتذبذب في مستويات المياه الجوفية يتأثر بشكل عام بمعدالت التغذية السنوية من األمطار كما يتأثر
بمعدالت الضخ من اآلبار العاملة بشكل خاص ،ويمكن معرفة ما إذا كان هناك ضخ جائر أم ال وذلك من

خالل مراقبة معدل الهبوط أو االرتفاع في هذا المستوى لكل بئر .ويتضح األثر السلبي من الضخ الجائر
على هذه االبار في اإلنخفاض الملحوظ في مناسيب المياه الجوفية في المنطقة بشكل عام .هذا األثر ناتج
عن الضخ الجائر من اآلبار اإلسرائيلية واآلبار الفلسطينية المجاورة.
ومن المعلوم ان الضفة الغربية تعد المصدر الرئيسي لتغذية الحوض الجوفي الجبلي (االحواض في الضفة
الغربية) المشترك مع الجانب اإلسرائيلي ،الذي بدوره يسيطر على كافة المصادر المائية السطحية والجوفية
ويتاح للجانب الفلسطيني ما كفلته االتفاقية المرحلية والتي اجلت قضية حقوق المياه لمفاوضات الوضع
النهائي .في حين أن الحوض الساحلي الممتد إلى أسفل قطاع غزة يعاني من تدهور كبير في كميته و
نوعيته وأيضا استهالك كبير بسبب الضخ الجائر وخاصة من األبار غير المرخصة.
على سبيل المثال ،بعد دراسة مناسيب سطح المياه الجوفية في هذه اآلبار ومقارنتها مع معدالت الضخ
الحالية لكل بئر على حدة ،تبين وجود إنخفاض ملحوظ في مستوى المياه لبعض اآلبار وصل الى اكثر من
 24متر خالل عام واحد كما هو الحال في ابار بني نعيم .سبب هذا االنخفاض ال يعود الى معدالت الضخ
من هذه االبار فقط ،فمعدالت الضخ الجائر المرتفعة جدا من آبار الهيروديون التي تدار من قبل شركة
ميكوروت االسرائيلية له األثر السلبي جدا كون أن كل هذه االبار تضخ مجتمعة من نفس الحوض الجوفي.
لمعالجة مشكلة هبوط مستويات المياه الجوفية في اآلبار وتداخل العامل البشري مع المناخي ،يجب عمل
خطة وبرنامج دوري لدراسة وضعية األحواض الجوفية من الناحية الهيدرولوجية باإلضافة لبرنامج ضخ
اآلبار وكيفية تشغيلها لضمان عدم تجاوز الهبوط في سطح المياه الثابت و الديناميكي عن الحد المسموح به،
ولتحديد الضخ اآلمن والمستدام للحيلولة دون حدوث هبوط مضطرد في مستوى المياه الجوفية .بشرط ان يتم

ايضا ضبط الضخ من االبار التي تحت السيطرة االسرائيلية في نفس المنطقة لتأثيرها من الناحية
الهيدروجيولوجية على حقل االبار لتواجدها في نفس الخزان المائي.

 .7التحصيل:
يختلف تحصيل الفواتير من مزود الى آخر وذلك حسب كفاءته حيث النسبة العقولة والمقبولة تكون اكثر من %90
بحيث يتمكن مزود الخدمة من تحقيق االتزان المالي والقيام بمهامه على اكمل وجه .ومن احل رفع كفاءة التحصيل
هناك العديد من الطرق والوسائل التي تشجع على زيادة التحصيل منها:
 .1اصدار الفواتير الشهرية ومتابعتها اوال باول.
 .2تسهيل الدفع في اكثر من مكان وفي أي وقت.
 .3ربط فواتير المياه بالخدمات االخرى ان كان المزود يقدم اكثر من خدمة مثل شحن الكهرباء.
 .4ربط تسديد فواتير المياه ببراءة الذمة ان كان المزود يقدم براءة الذمة مثل البلديات.

 .5عدم منح الخصم التشجيعي الصحاب الفواتير المتراكمة مما يؤثر على الملتزمين بتسديد فواتيرهم.
 .6استخدام عدادات المياه مسبقة الدفع.

 .7تطبيق انظمة المحاسبة الحديثة مما يسهل عملية الحسابات والفوترة.

 .8تلوث المياه:
تلوث المياه هو أي تغير فيزيائي أو كيميائي في نوعية المياه ،بطريق مباشر أو غير مباشر ،يؤثر سلبيا
علىالكائنات الحية ،أو يجعل المياه غير صالحة لالستخدامات المطلوبة .ويؤثر تلوث الماء تأثي ار كبي ار في
حياةالفرد واألسرة والمجتمع ،فالمياه مطلب حيوي لإلنسان وسائر الكائنات الحية ،فالماء قد يكون سببا رئيسيا
في إنهاء الحياة على األرض إذا كان ملوثا .

ينقسم التلوث المائي إلى نوعين رئيسيين ،األول هو التلوث الطبيعي ،ويظهر في تغير درجة ح اررة الماء ،أو
زيادة ملوحته ،أو ازدياد المواد العالقة.
والنوع اآلخر هو التلوث الكيميائي ،وتتعدد أشكاله كالتلوث بمياه الصرف والتسرب النفطي والتلوث
بالمخلفات الزراعية كالمبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية.
مصادر تلوث مياه الشرب
يتلوث الماء بكل ما يفسد خواصه أو يغير من طبيعته ،والمقصود بتلوث الماء هو تدنس مجاري الماء
واآلبار واألنهار والبحار واألمطار والمياه الجوفية مما يجعل ماءها غير صالح لإلنسان أو الحيوان أو
النباتات أو الكائنات التي تعيش في البحار والمحيطات ،ويتلوث الماء عن طريق المخلفات اإلنسانية
والنباتية والحيوانية والصناعية التي تلقي فيه أو تصب في فروعه ،كما تتلوث المياه الجوفية نتيجة
لتسرب مياه المجاري إليها بما فيها من بكتريا وصبغات كيميائية ملوثة ،ومن أهم ملوثات الماء ما يلي :
.1

التلوث بمخلفات الصرف الصناعى.

.2

التلوث بمخلفات مياه الصرف الصحى.

.3

التلوث بالمبيدات الكيماوية.

.4

التلوث باألسمدة الكيماوية الزراعية.

.5

التلوث بمياه الصرف الزراعى.

.6

التلوث بالملوثات اإلشعاعية.

.7

التلوث بالطحالب.

.8

التلوث بالنفط ومشتقاته.

.9

التلوث ببعض اآلثار الكونية مثل:
* تغير المناخ.
* تدمير طبقة األوزون.
* األمطار الحمضية.
 اهم مصدر من مصادر التلوث هو التلوث بمياه الصرف الصحي ( المياه العادمة او مياه
التلوث من المياه العادمة الناتجة عن استخدام المياه لألغراض المنزلية من خالل
المجاري) وهو ْ
نظام الجمع (حفرة امتصاصية ،أو شبكة المجاري) والتي تصل إلى المياه بشكل مباشر ،أو
غير مباشر.

المياه العادمة في فلسطين
 البيوت المشبوكة بشبكات الصرف الصحي في بعض المدن ال تتعدى  %60واألنابيب عادة
يحصل بها انسداد والمياه تتدفق من المناهل.
 ال يوجد معالجة لهذه المياه واذا وجدت فإنها غير فعالة .
 التخلص من هذه المياه في األودية المجاورة مسببة الكثير من المشكالت الصحية والبيئية.
 وفي المناطق الريفية فالوضع مختلف اختالفا كبي ار حيث ال يوجد شبكات مجاري.
 وفي العديد من القرى تجد أن المياه العادمة متدفقة في الشوارع نتيجة المتالء الحفر
االمتصاصية.


تركيز الملوثات في المياه العادة عالي نسبيا مقارنة ببعض الدول.

 ال يوجد معلومات شاملة عن كميات وخصائص المياه العادمة والتصاميم التي تعمل للشبكات
والمحطات تكون على أساس افتراضي .
سلوكيات خاطئة يقوم بها األفراد فيما يتعلق بالمياه العادمة
بأي طريقة بعيدا عن المنزل
 جهل أفراد المجتمع بمضار المياه العادمة ومحاولة التخلص منها ُ
من غير أن يدرك أنها ستؤثر عليه وعلى بيئته.
 تهرب المواطنين من نضح المياه العادمة والرغبة في أن تكون الحفرة االمتصاصية منفذه قدر
المستطاع.
 استخدام الحفر االمتصاصية المنفذة للمياه العادمة في طبقات األرض.
 قرب بعض الحفر االمتصاصية من آبار الجمع في القرى التي ال يوجد فيها شبكات مياه.
 قرب الحفر االمتصاصية من أنابيب شبكات المياه وبالتالي تلويث المياه والتأثير على عمر
الشبكة.
 قرب الحفر االمتصاصية من المصادر المائية مثل الينابيع واآلبار الجوفية.
 يلجأ بعض األفراد إلى تفريغ الحفر االمتصاصية في الشوارع للتخفيف من أعباء تكلفة النضح.
 صعوبة توفر تنكات النضح لتفريغ الحفر مما قد تؤدي إلى طفحها.
 تفريغ تنكات النضح بالقرب من التجمعات السكانية وعلى األراضي الزراعية مما يسبب في
مكرهة صحية للبلد.

 بالنسبة للمياه المتدفقة من الشبكات فان هذه المياه تمر باألودية ويقوم المزارعين باستخدامها في
سقاية المزروعات مما يسبب انتقال الملوثات البيولوجية والكيميائية إلى المزروعات وبالتالي
التأثير على الصحة البشرية.
 رمي الفضالت (بقايا الطعام ،أوراق التواليت ،الدهون… ).في شبكات الصرف الصحي وبالتالي
انسداد األنابيب وطفحها.
 عدم اهتمام أصحاب المصانع بمعالجة المياه العادمة الصناعية المتدفقة من مصانعهم.
كيف تؤثر المياه العادمة على البيئة
 تلويث مصادر المياه ،فالحفر االمتصاصية تنفذ المياه العادمة من خالل التربة وتؤدي إلى
تلويث مياه آبار الجمع في المنزل ،باإلضافة إلى تلويث المياه الجوفية .أما بالنسبة للمياه
العادمة المتدفقة من شبكات الصرف الصحي فإنها تختلط في الينابيع العذبة وتلوثها أو تتخلل
التربة وتلوث المياه الجوفية.
 انتشار الحشرات والبعوض والقوارض وانتقال الجراثيم من خالل هذه الحشرات والقوارض إلى
طعام اإلنسان وبالتالي اإلصابة باألمراض.
 تلويث التربة والمزروعات وانتقال الجراثيم والمواد الكيماوية الموجودة في المياه العادمة إلى
المزروعات وخاصة المزروعات التي تكون على اتصال مباشر مع المياه العادمة مما يسبب
األمراض.
 انبعاث الغازات والروائح الكريهة منها مثل غاز كبريتيد الهيدروجين ،ثاني أكسيد الكربون،
النيتروجين ومثل هذه الغازات تؤثر على حياة األفراد.

 إن تدفق المياه العادمة من الشبكات بالقرب من األماكن السياحية الغنية بالينابيع واختالطها مع
هذه الينابيع يعتبر مصدر إزعاج وضيق للناس باإلضافة إلى كونه منظر غير حضاري ويؤثر
على السياحة وأماكن التنزه العامة.
مؤشرات تلوث المياه
 اللون
وجود اللون في المياه ناتج غالبا عن وجود مياه عضوية وبعض االحماض التاتجة من التراب وجذور
النباتات اضافة الى تسرب المياه العادمة الى شبكة المياه او أبار الجمع .ان وجود بعض المواذ
العضوية يؤدي الى نمو البكتيريا مما يؤثر على لون وطعم ورائحة المياه.
 الرائحة والطعم
المياه الطبيعية ال طعم لها او لون ويمكن ان تنتج الرائحة والطعم في مياه الشرب من وجود بعض االحياء
الدقيقة او دخول مؤثرات بيولوجية كالطحالب والفطريات على الشبكة او آبار الجمع ،كذلك وجود مادة
الكبريت غي الماء يعطي طعم ورائحة كريهة وغالبا ما يكون مصدره تسرب المياه العادمة.
 العكارة
تنتج العكارة من وجود مواد عالقة مثل التراب والطين ،مواد عضوية ناتجة عن تحلل النباتات والحيوانات
وكذلك وجود البكتيريا باعداد كبيرة هي سبب رئيسي لحدوث العكارة.
األمراض الناتجة عن تلوث المياه و المنتقلة عبر مياه الشرب
 تنتج األمراض المنتقلة بواسطة مياه الشرب من المحتوى البيولوجي لهذه المياه مباشرة ،يجب أن
ال تتواجد مثل هذه الجراثيم في مياه الشرب ،ووجودها يدل على تلوث المياه وخاصة التلوث

بمياه الصرف الصحي ،وتشكل هذه الكائنات الحية الدقيقة خط ار على الجسم وخاصة الجهاز
الهضمي (المتلقي األول لمياه الشرب) وهذه االمراض هي:
 .1البكتيريا
 .2األوليات
 .3الفيروسات
 .4بيوض ويرقات الديدان
 .5أمراض أخرى
.1

البكتيريا ومن أنواعها:
• بكتيريا السالمونيال ( )Salmonellaوهي تسبب مرض التيفوئيد.
• بكتيريا الشيجليا ( (Shigellaوهي تسبب الدوسنطاريا.
• بكتيريا الفبريو كولي ار ( (Vibrio Choleraeوهي تسبب مرض الكولي ار وهذا المرض هو
مرض وبائي يصيب األمعاء.
• بكتيريا األمعاء القولونية (ايشريشيا كوالي) ( )E. coliوهي تسبب التهاب في األمعاء.

.2

األوليات ومن أنواعها:

 األميبا ( )Entamoeba histolyticaهي من األوليات التي تصيب األمعاء الغليظة،
وتسبب داء األميبات ،واألميبا المسببة لهذا المرض تسمى األميبا الهيستولوتيكا .ويعتبر تلوث
مصدر مياه الشرب ببراز اإلنسان مصدر رئيسي النتقال هذا المرض.
 الجيارديا ( )Giardia lambliaوهي من األوليات السوطية والتي تصيب األمعاء.
.3

الفيروسات ومن أنواعها:
 فيروس الكبد ( )Hepatitis Aوالذي يسبب مرض اليرقان الفيروسي .أعراض المرض:
القيء ،ارتفاع درجة الح اررة ،ضعف الشهية لألكل ،صداع ،آالم في البطن ،تغيير لون البول
(كلون الشاي أو الكوال) ثم يظهر اليرقان بعد أسبوع إلى أسبوعين من بدء المرض ثم يبدأ
باالختفاء .واليرقان هو اصفرار العيون وتضخم الكبد مع ألم في مكان الكبد.
 فيروسات ادينوفيروس (  )Adenovirusوريوفيروس ( )Reovirusفيروسات تسبب
التهابات في األمعاء مسببة اإلسهال وخاصة عند األطفال.

.4

بيوض ويرقات الديدان التي تنتقل من خالل تلوث المياه ببراز اإلنسان والحيوانات ومنها:
 الدودة الشريطية البقرية (تينيا ساجيناتا) ( )Taenia saginataومن أعراض اإلصابة بها
الشعور بألم في المعدة ،وخلل في الهضم باإلضافة إلى نقص في الوزن .تعيش هذه الدودة في
األمعاء وتنتج حوالي مليون بويضة يوميا تخرج عن طريق البراز .وتستطيع هذه البويضة أن
تعيش في جو رطب وبارد حوالي [ 335يوم].
 اإلسكارس ( )Ascaris lumbricoidesوهي دودة تصيب األمعاء الدقيقة .وبانتقالها إلى
أمعاء اإلنسان الدقيقة يسبب وجع في المعدة ،غثيان ،تقيؤ ،اضطراب في الهضم والشعور

بالتعب .وتعيش بويضة اإلسكارس لعدة أشهر في المياه حيث تنتقل بويضة هذه الدودة إلى
اإلنسان من خالل تلوث مياه الشرب ببراز اإلنسان والحيوانات أو بالتراب

.5

أمراض األخرى:
 أمراض الغدة الدرقية (تضخمها) والناتج عن نقص اليود.
 التسمم بالرصاص أو مواد كيماوية أخرى.
 تسوس األسنان بسبب نقص الفلور في الماء.
 تبقع األسنان بسبب زيادة الفلور في الماء.
 وهناك العديد من المركبات التي تسبب أمراض السرطان والتي تنتج عن التلوث الكيماوي
للمياه

خصائص األمراض المنتقلة عبر مياه الشرب
 إصابة عدد كبير من األهالي الذين يستعملون نفس المورد المائي.
 إصابة جميع األعمار دون تفرقة بين الصغار والكبار.
 يتوقف الوباء عند توقف استخدام المورد الملوث واستخدام مورد آخر ،أو
عالج المورد الملوث قبل استعماله.
الوقاية من األمراض المنتقلة عبر مياه الشرب
 يجب أن يكون الماء من مصادر صالحة للشرب وغير ملوثة.

 التأكد أن مصدر مياه الشرب بعيد عن الحفر االمتصاصية وأن ال يكون هناك أي
ترشيح أو تسرب للمياه من أي مصدر تلوث.
 يجب أن يضاف للماء كلور لتعقيمه.
 يجب أن يحتفظ بالماء بطريقة سليمة.
 عند عدم التأكد من نقاوة الماء فيجب أن يغلى قبل استعماله ،ويمكن أن يلحق
بتصفيته بقطعة قماش نظيفة.

المحافظة على جودة المياه المنزلية
 إتباع الممارسات الصحية ونشر الوعي بين األفراد.
 مراقبة األطفال وتوجيههم لعدم التبول في ساحة البيت وخاصة المنطقة القريبة من البئر.
 تنظيف بئر الجمع بصورة دورية.
 عدم خلط مياه المطر بالمياه الواصلة للمنزل من الشبكة أو الصهاريج.
 التأكد من إبعاد المواشي والدواجن عن ساحة البئر.
 عمل الصيانة الالزمة لغطاء البئر والتأكد من عدم وجود شقوق لمنع دخول الزواحف والحشرات
للبئر.
 تنظيف دوري للخزانات المنزلية المستخدمة على سطح المنزل والمحافظة عليها محكمة
اإلغالق.
 عمل التعقيم الالزم والتنقية الالزمة لمياه البئر.

 التوجه الستخدام مصادر مياه آمنة ومراقبة ومعقمة ورفض المياه المنقولة إلىهم بالصهاريج ان
كان مصدرها غير معروف.

 .9الصرف الصحي:
الصرف الصحي :وهو جزء من شبكة توزيع المياه ,وهذه الشبكة تعنى بتصريف المخلفات السائلة من
المباني والمصانع إلى محطة المعالجة أو أماكن التصريف.

تعدد مصادر الصرف الصحي ،فهناك الصرف المنزلي ،والصرف الصناعي ،وصرف مياه األمطار ،وماء
الرشح (الخاص بتخفيض منسوب المياه الجوفية) إلخ .غالبا ما يتكون الصرف أساسا من المواد العضوية
السائلة من الحمامات ،والمطابخ ،واألحواض والتي يتخلص منها عن طريق أنابيب الصرف .كما أنه في
مناطق كثيرة تضم مياه الصرف أيضا المخلفات السائلة من المصانع والمستشفيات والمطاعم وتؤثر هذه
المخلفات تأثي ار سلبيا على أعمال المعالجة.


المخلفات السائلة المنزلية
ويطلق عليها مياه المجاري وهي المياه المستعملة في الوحدات المنزلية أو المباني العامة.



المخلفات السائلة الصناعية
وهي المخلفات الناتجة من استعمال المياه في عمليات التصنيع المختلفة ،وقد تحتوي هذه المخلفات على
مواد سامة أو ضارة لذلك يتم ربط المصانع بشبكة التصريف بعد تحقيق شروط معينة.



مياه الرشح
وهي المياه التي تتسرب إلى أنابيب التصريف أو غرف التفتيش.



مياه األمطار
في الشبكات الحديثة يتم فصل مياه األمطار عن المخلفات األخرى
مجرى الصرف الصحي :يسمى أيضا مجرى مياه الصرف الصحيهو نظام نقل منفصل تحت األرض
مخصص لنقل مياه الصرف الصحي من المنازل والمباني التجارية لمعالجتها أو التخلص منها .وتحمل
ويسمى نظام
مجاري الصرف الصحي األخرى التي تخدم المناطق الصناعية أيضا مياه الصرف الصناعي ُ .
مجاري الصرف بنظام شبكة المجاري (الصرف الصحي).
تعمل مجاري الصرف الصحي بصورة منفصلة ومستقلة عن مصارف مياه األمطار الغزيرة ،والتي
تحمل المياه الجارية الخاصة بـ األمطار وغير ذلك من المياه التي تغمر شوارع المدينة يطلق على مجاري
الصرف التي تحمل كال من مياه الصرف الصحي ومياه األمطار الغزيرة معا المجاري المجمعة.
معالجة مياه الصرف الصحي هي عملية تنقية مياه الصرف من الشوائب والمواد العالقة والملوثات والمواد
العضوية لتصبح صالحة إلعادة االستخدام (غير اآلدمي) أو لتكون صالحة للتخلص منها في المجاري
المائية دون أن تسبب تلوثا لها .تشتمل عملية معالجة الصرف على عدة مراحل فيزيائية وكيماوية وبيولوجية.
إذا جرى التخلص من مياه المجاري مثال بدون معالجة بإلقائها في البحر أو النهر ،إلخ فسيحدث اآلتي:

 .1تنتشر الميكروبات المسببة لألمراض التي تنتقل لإلنسان عن طريق االستحمام أوالشرب.

 .2تقوم الميكروبات بتحليل المواد العضوية مستنفدة األكسجين الذائب في المياه لزيادة الطلب على
األكسجين الحيوي ويؤدي ذلك إلى موت األحياء المائية كالسمك والقشريات (ظاهرة اإلغناء
البيولوجي).
 .3تنشيط الميكروبات الالهوائية نتيجة استنفاد األكسجين الذائب وتقوم بتخمير المواد العضوية مسببة
روائح كريهة وعفونة للمياه.
مراحل المعالجة:
للمعالجة ثالث مراحل رئيسية ،تسمى مرحلة أولية ،ومرحلة ثانوية ومرحلة ثالثة .أوال تفصل المواد الصلبة
عن مياه الصرف السائلة ،ثم تحول المواد العضوية الذائبة في المياه إلى مواد صلبة تدريجيا عن طريق
ميكروبات دقيقة تتولد في المياه .في المرحلة األخيرة يتخلص من المواد الصلبة البيولوجية أو يعاد استخدامها
ويمكن عندها تطهير المياه كيميائيا أو فيزيائيا .تضخ المياه المعالجة بعد ذلك إلى أي مجري مائي أو نهر.
من الممكن أيضا أن تستخدم في زراعة الغابات الخشبية ،ومالعب الجولف ،والحدائق العامة ،كما أنه من
.الممكن ضخها تحت األرض إلعادة ملء خزان المياه الجوفية
المرحلة األولية
القادمة من الشبكات الفرعية في أحياء المدن مثال والداخلة المياه المرحلة األولية الميكانيكية :حيث تتجمع
.ثمالطرد المركزي الترسيب ثم المصافي إلى المحطة الرئيسية وتمر خالل
فقبل المعالجة ،تعالج أو تنظف المياه مبدئيا عن طريق إزالة الزيوت والشحوم والدهون والرمال والصخور
والزلط ،كما تحجز المواد العائمة الكبيرة (مثل الفوط الصحية أو قطع القماش التي يتخلص منها في مواسير

الصرف) .وتجهز محطات المعالجة الحديثة بمصفاة يتحكم فيها عن بعد يكون دورها حجز هذه المواد
.الصلبة وفصلها عن باقي المياه ،أما المحطات األقدم فيوجد بها مصافي يدوية
التصفية
أو الورق وهي شبكات حديدية لحجز المواد العالقة كبيرة الحجم من المصافي وتتم في
.أوالحرق التجفيف ويتخلص منها بالردم أو الصفيح الزجاج أو قطع الخشب أو القماش قطع
وتمر مياه الصرف على مصافي قبل أن تعالج إلزالة كل المواد الصلبة والعائمة والتي دخلت إلى مياه
الصرف ،مثل القطع الخشبية ،الفوط ،العلب المعدنية ،الخ ..تصفى المياه من هذه الشوائب عن طريق
مصافي آلية أو يدوية .تستخدم مصافي مزودة بقضبان بينها مسافات صغيرة مما يمنع مرور أي مواد صلبة
.كبيرة قد تتلف أو تتسبب في عطل أجهزة معالجة المياه بعد ذلك
إزالة الرمال والصخور
حيث تمر مياه الترسيب عملية ازالة الرمال والصخور من مراحل المعالجة االولية وهي في الواقع عملية
المخلفات في أحواض ترسيب أولية بسرعة بطيئة نسبيا  30سم/دقيقة؛ وذلك لترسيب المواد العالقة مثل
وقد  Primary sludgeوالقطع المعدنية فيتجمع في قعر الحوض ما يعرف بالحمأة األولية والرمال األتربة
أو أمالح الحديد ،وهي مكلفة نوعا ما .الشبة للمساهمة في عملية الترسيب مثل مواد كيميائية تضاف
.مواد دهنية على السطح الذي يكشط من آن آلخر ،وهو عبارة عن الزبد ويطفو
كما أن المعالجة تضم مرحلة ما قبل المعالجة تنقية وتنظيف المياه من الصخور والرمال عن طريق التحكم
في سرعة مياه الصرف حتى تصل لسرعة تسمح بترسب الصخور الصغيرة والرمال في القاع مع إبقاء أغلب

المواد العضوية العالقة في مجرى المياه .من المهم إزالة الرمال والزلط والصخور الصغيرة مبك ار لتجنب
الضرر بمعدات المحطة من مضخات وخالفه .في بعض األحيان يكون هناك ما يسمى "مغسلة الرمل" والتي
يتلوها ناقلة تنقل الرمل إلى مكان يمكن إعادة استخدامه فيه ،ولكن غالبا ما يتخلص من الرمال والصخور
.بإلقاءها في مدفن قمامة
الترسيب

في مرحلة الترسيب األولى ،يضخ الصرف إلى خزانات ضخمة تسمى خزانات الترسيب األولية .تكون هذه
الخزانات كبيرة بما يكفي بحيث تترسب األوحال والمواد القذرة في القاع وتصعد المواد العائمة والشحوم
والزيوت إلى السطح ليتم كشطها .الهدف من عملية الترسيب األولية هي إنتاج سائل متجانس بشكل عام
يمكن معالجته بعد ذلك بيولوجيا وكذلك أيضا استخالص القاذورات بحيث يمكن التخلص منها بعد ذلك أو
إعادة استخدامها .غالبا ما تضم خزانات الترسيب األولية مكشطة ميكانيكية تقوم بطرد المواد القذرة بشكل
مستمر إلى فتحة أسفل الخزان حيث تضخ لتعالج في مراحل أخرى.

.11

اعادة استخدام المياه المعالجة:

أعتبرت كافة اإلستراتيجيات الفلسطينية في قطاعي المياه والزراعة ومياه الصرف الصحي ان ( المياه
المعالجة) أحد مصادر المياه لما تكتسبه هذه المياه من أهمية إقتصادية وسياسية واجتماعية وبيئية في ظل
ظروف الشح المائي في األراضي الفلسطينية بفعل محدودية المصادر واإلجراءات اإلسرائيلية،حيث عانت
مشاريع الصرف الصحي من الرفض والمماطلة اإلسرائيلية منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ،األمر الذي

أخر اإلستفادة من هذا المصدر الهام .تبلغ الكميات المنتجة من مياه المجاري في الضفة الغربية ( )50و
مليون متر مكعب سنويا في قطاع غزة ( )56مليون متر مكعب سنويا .1في حال توفر البنيه التحتيه
والبيئه القانونيه والمؤسساتيه المالئمه.
ووفقا لإلستراتيجيات الفلسطينية لقطاع المياه (  ) 2017-2014 ( )2013-2011فإنه يمكن إعادة إستخدام
ما يقارب ) ) 100مليون متر مكعب سنويا في فلسطين .
هناك ( )34محطة منجزة أو قيد اإلنشاء أو يخطط لها في الضفة الغربية  (2تقرير سلطة المياه – غير
منشور) وهناك  5محطات في قطاع غزة.

3

تقدر جهات عديدة أنه يمكن اإلستفادة من هذه الكميات لري ما يقارب  150ألف دونم أي أنها ستوفر 20-
 30%ما نسبته من الطلب على المياه ألغراض الزراعة في الضفه في عام  ( 2020مسروجي .)2011
ونظ ار لحداثة هذا القطاع في األراضي الفسطينية وبالرغم من وجود إطار قانوني وتشريعي ال بأس به إال أن
األطر المؤسساتية على المستوى المجتمعي ( بلديات وهيئات حكم محلي) ما زالت بحاجة إلى تطوير.
إن الوعي المجتمعي ألهمية هذا المصدر والتركيز على المزارعين له أهمية كبيرة ،ولعل إتخاذ إجراءات
عملية وسياسات تشجيعية للمزارعين سيساهم إلى حد كبير في اإلستفادة من هذا المصدر الهام.

إن إختيار زراعات تتناسب مع المناطق الجغرافية المختلفة ومع معرفة المزارعين وتتالئم مع نوعيات المياه
ولها جدوى إقتصادية سيساهم إلى حد كبير في مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي العام ولكنه ذلك
بشروط بآفاق تسويقية وترويجية على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي.
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تحلية المياه:

تحلية المياه المالحة لتحقيق مستويات مقبولة من جودة مياه الشرب هو خيار مهم ،لكن ما زال لم ينفذ في
الضفة الغربية ،اما في قطاع غزة فقد نفذت على نطاق محلي حيث يتم توفير حوالي  3-2مليون متر
مكعب  /سنة للشرب من خالل حوالي  100من بائعي المياه الخصوصيين (تحلية المياه الجوفية المالحة).
سلطة المياه الفلسطينية انتهت مؤخ ار من دراسة حول خيارات إمدادات المياه على المدى القريب والمتوسط
والبعيد.
على المدى القريب ،سيتم انشاء محطة لتحلية مياه البحر بسعة إجمالية قدرها  13مليون متر مكعب  /سنة،
اما على المدى البعيد سيتم بناء محطة اقليمية لتحلية مياه البحر بسعة  55مليون متر مكعب  /سنويا
بحلول عام .2022-2017

