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مقدمة

لماذا كتيّب آخر حول أزمة المياه الفلسطينية؟

النظيفة هو  حق من حقوق  المياه  الحق في  ان  المتحدة في 28 يوليو 2010  العامة لألمم  الجمعية  أعلنت 
اإلنسان، ولكن ذلك مجرد هراء بالنسبة للشعب الفلسطيني وغيره من الشعوب الذين يمنعون من الوصول 

للمياه.

صدرالعديد من القرارات على المستوى الدولي، وكتبت العديد من االوراق والدراسات حول مختلف القضايا 
المتعلقة بحقوق اإلنسان في فلسطين، ولكن بالكاد لها اي تأثيرعملي. ولسنوات عدة، قامت المنظمات الدولية 

والمحلية بالتحدث اليكم وتثقيفكم حول حقوقكم في المياه. 

وعود فارغة

وعدت اتفاقات أوس�لو  بالتخفيف من ازمة المياه، حيث غيرت مش�اريع مياه اتفاقات اوس�لو ش�كل الصراع 
على المياه في فلس�طين، وحولت االنتباه )والتمويل( بعيدا عن الس�بب الجذري السياس�ي. وبدال من ذلك تم 
توجيه مبالغ ضخمة من التمويل الى مشاريع »تقنية« هدفت الى تحسين القدرة على الوصول إلى هذا المورد 
األساسي الثمين. ولكن، وبعد مضي عقد ونصف على توقيع اتفاقات أوسلو، انخفض معدل نصيب الفرد من 

الحصول على مياه نظيفة وبأسعار معقولة في فلسطين، بدال من أن يرتفع!

قد يكون الوصول إلى المياه محدودا في بعض المناطق، ولكن يمكن االعتماد عليها الى حد ما، وفي مناطق 
أخرى قد ال تقطر نقطة واحدة من الحنفية لعدة شهور في نهاية كل صيف، بغض النظر عن كمية االمطار 
المشاريع »التقنية« ال تركز بتاتا على  التي سقطت قبل ذلك. وحتى من وجهة نظر تقنية بحتة، فإن هذه 
القضايا االساسية، حيث تتعمق أزمة المياه على الرغم من استثمار الماليين من الدوالرات في بعض التجمعات 
لمد األنابيب أو تركيب خزانات المياه، ولكن تبقى كل هذه المشاريع محكومة بالتصاريح االسرائيلية التي 

تقول بوضوح »ال ألي كمية اضافية من المياه«.

تبدو »الحقوق« جيدة، وبالفعل هي جيدة، ولكن أحد الدروس الرئيسية المستخلصة من الحالة الفلسطينية 
هي أن الحقوق ببساطة ال تمنح، بل يجب النضال من اجل الحصول عليها. نتطلع الى ان يلقي هذا الكتيب 
المياه،  حول  الشائعة  الخرافات  يزيل  وان  إليها،  التطرق  يتم  قّلما  التي  القضايا،  بعض  على  الضوء 
وبالمقابل، يعيد النقاش والتركيز على القضية االساسية المطروحة: ازمة المياه في فلسطيني هي ازمة 
سياسية، ويجب أن تعالج على هذا النحو. نأمل أن تسهم المعلومات المتواضعة الواردة في هذا الكتيب في 

النقاشات وتمكنكم ايضا من ذلك. 

كلمن�س مسرش�مد، مؤلف هذا الكتي�ب، هيدروجيولوجي ألماني يعمل على مدى الس�نوات ال� 13 الماضية في 
قضايا المياه في األراضي المحتلة، »مع القليل من النجاح الحقيقيي على األرض«، كما يصر على ذلك.

بيتر شيفر، مؤسسة روزا لوكسمبورغ



3

         محتويات هذا الكتيب
خرافات المياه...................................................................................................................... 4

• خرافات الضفة الغربية	

• خرافات غزة	

خلفية تاريخية................................................................................................................. 12
• الجذور التاريخية - النكبة	

• االوامر العسكرية االسرائيلية	

• نظام اوسلو	

• اتفاقيات اوسلو واالنتهاكات	

االزمة الراهنة.................................................................................................................... 18
• القدرة الشرائية وامكانية الوصول واالعتماد والنوعية	

حلول فنية.............................................................................................................................. 27

• نهر االردن	

• اآلبار	

29 .............................................................................................................. التعامل مع االزمة

• المانحون	

• الصراعات الداخلية	

• الحلول السياسية	

• المفاوضات	

آفاق المستقبل..................................................................................................................... 33

• حلول طويلة االمد	

• مطالب ووجهات نظر	

حقوق الطبع: جميع الصور والرسومات البيانية هي من عمل المؤلف إذا لم يرد خالف ذلك.
تصميم: كلمنس مسرشمد.



4

الخرافة االولى:
فلسطين بلد جاف

• كان يا ما كان، في قديم الزمان، كان في بلد اسمها فلسطين، وكانت تعاني من قلة المياه... هكذا تبدأ كل 	
القصص الخرافية حول ازمة المياه - ولهذا نبدأ بهذا الجدال...

• كما يوضح الرس�م البياني فإن المعدل الس�نوي لهطول األمطار في القدس هي مش�ابهة جدا للعواصم 	
األوروبية )القدس أكثر مطرا من برلين، رام الله أكثر من باريس(.

• وهك�ذا فإن المفهوم القائل بأن فلس�طين، على االقل في المناط�ق الجبلية )الضفة الغربية والجليل 	
وغيره�ا(، ه�ي بلد جاف في حد ذاته، هو ببس�اطة مفه�وم خاطئ. في الواقع، ان فلس�طين هي احدى 

البلدان الوحيدة في المنطقة التي تحتوي على كمية مستدامة من مصادر المياه المتجددة.

• باإلضاف�ة إل�ى ذلك، فإن الضفة الغربية لديها معدل اس�تثنائي عالي من تغذي�ة المياه الجوفية 	
ومعدل منخفض من الجريان السطحي.

• وبعب�ارة أخ�رى: هناك القلي�ل من المياه الس�طحية )بحيرات وأنه�ار(، ولكن هناك الكثي�ر من المياه 	
الجوفية.
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الخرافة الثانية:
»جعلت اسرائيل الصحراء تزهر«

»جعل الصحراء تزهر... ليس س�حرا ، كل ما عليك عمله 
هو هدر كميات ضخمة من المياه.« )غيرشون باسكن( 

• ان الخراف�ة الصهيوني�ة المحوري�ة حول جع�ل الصحراء تزهر ه�ي مجرد خرافة. ففي النقب خس�ر 	
الفلسطينيون 4.76 مليون دونم من االراضي المزروعة بينما قامت اسرائيل بزيادة االراضي المزروعة ب� 
2.3 مليون دونم فقط )كانت الذروة في العام 1980(، ٪80 منها اراضي مزروعة أصال من قبل الفلسطينيون. 

• 	.)Isr.Stat.Abstr.2006( ،97.8 من »صحراء« النقب بقيت غير مزروعة٪

• فائض المياه، في ظل االنتداب البريطاني، كان احد المشاكل الرئيسية: كان ال بد من تصريف مساحات 	
شاسعة من المستنقعات، كما كان الحال في الحولة، وبالقرب من حيفا وتل ابيب.

5

صحراء النقب
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الخرافة الثالثة:
تم بناء الجدار لسرقة اآلبار 

طولكرم

قلقيلية

رام اهلل

البيرة
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صحيح ان الجدار يفصل الفلسطينيني 
ع�ن العديد من آبارهم القديمة، حيث 
يقع ما يقارب 10 مليون مرت مكعب 

سنويا خلف الجدار.
ولكن إرسائيل غري مهتمة بتلك اآلبار، 
فهي تمتلك آبارا قوية  قادرة عىل ضخ 
ما يزيد عن 400 مرت مكعب سنويا 
من املياه يف نفس »الحوض الغربي«. 
فإذا أرادت إرسائي�ل املزيد من املياه، 
فم�ا عليه�ا اال تش�غيل آبارها حيث 
تس�تطيع ضخ حتى 600 مرت مكعب 

سنويا )كما فعلت العام 1999(...
وام�ا بالنس�بة الصح�اب اآلب�ار من 
كارثي�ة،  فالعواق�ب  الفلس�طينيني، 
فالعدي�د م�ن آباره�م اصب�ح ليس 

باإلمكان الوصول اليها. 
إن اهتم�ام إرسائيل باملي�اه والجدار 
ينب�ع من ه�دف آخ�ر أال وهو فصل 
الفلسطينيني عن مناطق إنتاجهم 
املستقبيل عىل طول الخط األخرض، 
وهي املنطقة االساسية للمياه االضافية 
املحتملة يف الضفة الغربية! ان املناطق 
الواقعة خلف الج�دار تحتوي عىل ما 
يقارب من 90 مليون مرت مكعب يف 
السنة من املياه االضافية املحتملة 
الح�وض  )يحت�وي  للفلس�طينيني 

الغربي عىل مناطق ذات انتاج عايل(.
وبمقارن�ة االكث�ر م�ن90 مليون مرت 
مكعب س�نويا، ف�إن ال�� 10 مليون 
مرت مكعب س�نويا التي تفقدها اآلبار 
الحالية، تعترب هامش�ية، )طبعا عند 

مقارنتها مع ضخ ارسائيل للمياه(.
ال يعترب الجدار دليال عىل تحول اهتمام 
إرسائيل باملياه، بل عىل العكس تماما، 
فمنذ الع�ام 1967 كان وما زال هدف 
إرسائيل األسايس يف ظل احتاللها منع 
الفلس�طينيني م�ن الحف�ر يف أرايض 
الضفة الغربية وبالتايل اعرتاض تدفق 
املياه الجوفية التي تنساب من الجبال 

قبل وصولها إىل إرسائيل.
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الخرافة الرابعة:
يسرق المستوطنون كل كميات المياه

• علينا أن نفرق بين األحواض المائية، فاألحواض الشمالية والغربية تصب بشكل طبيعي في اسرائيل، حيث 	
يتم اس�تغالل الغالبية العظمى من مياهها )غير واضح اذا كانت هذه االحواض داخل اس�رائيل او الضفة 

الغربية، ولكنها تصب في اسرائيل(
• ان جمي�ع اآلبار تقريبا في الحوض الغربي هي آبار إس�رائيلية وتقع خ�ارج حدود الضفة الغربية 	

)ويتم تزويد المستوطنين من داخل اسرائيل(
• يق�ع الحوض الش�رقي ويصب بالكامل تقريبا داخ�ل الضفة الغربية. وبالتالي ف�إن كل الضخ يتم داخل 	

حدود الضفة الغربية، معظمها في غور األردن )34 مليون متر مكعب(، لصالح أقل من 10,000 مستوطن 
زراعي إسرائيلي.

• ومن هنا، فإن االدعاء بأن المس�توطنين، وليس اس�رائيل، هم من يس�رقون كل المياه، هو محض خرافة 	
)باستثناء بضعة آالف من المستوطنين اإلسرائيليين في وادي األردن(.

• خرافة برك س�باحة المستوطنين: تنتج آبار المستوطنين في فصايل معدل 6.4 مليون متر مكعب سنويا، 	
أي 875 متر مكعب في الس�اعة، وهي الكمية المطلوبة لملئ بركة س�باحة واح�دة )انظر الصورة(. إذن، 
س�اعة واحدة من الضخ تكفي لملئ بركة الس�باحة. ماذا يحدث لكمية المياه التي تنتجها ال� 8765 ساعة 
االخرى في الس�نة؟ تظهر خرائط جوجل أعاله مس�توطنة فصايل غير الشرعية والمساحات المترامية من 

االراضي المروية وبرك  سباحة المستوطنين...
•  وضع�ت اس�رائيل يدها عل�ى كل المياه قبل وق�ت طويل من وصول أول مس�توطن الى الضف�ة الغربية 	

)انظر أيضا أالوامر العسكرية، ص. 15(.
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حجم برك السباحة الخرايف للمستوطنني 
مقارنة بمزارعهم املروية الواسعة )فصايل، وادي األردن(
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الخرافة الخامسة:
تجني اسرائيل األرباح من بيع المياه للفلسطينيين

• وبينما كان صحيحا )ومثيرا للسخرية( ان الفلسطينيين، في الضفة الغربية الغنية بالمياه، يتوجب عليهم  	
ش�راء المياه من ش�ركة ميكوروت بوتيرة متزايدة )54 مليون متر مكعب حاليا، مقارنة ب� 28 مليون 
متر مكعب قبل أوسلو(، اال أّن األرباح االسرائيلية من هذه المبيعات تعتبر هامشية بالمقارنة مع تكلفة 

االحتالل. ال يمكن اعتبار مبيعات المياه سببا رئيسيا لالحتالل.

• أسعار المياه االجمالي في ميكوروت )باللون االصفر( هي نفس االسعار ألي اسرائيلي.	

من الناحية النظرية، ال يّش�كل ش�راء المياه من الخارج مش�كلة كبيرة. اما في الوضع الحالي، فإن ش�راء 
المياه من ميكوروت ينطوي عنه:

أزم�ة مياه متكررة ومؤكدة في الصيف عندما تقطع ميكوروت المياه عن الفلس�طينيين وتعطيها  أ( 
للمستوطنين.

التزود بالقليل جدا من كميات المياه التي ال يتحكم بها الفلس�طينيون )انها ليس�ت سوق حرة حيث  ب( 
يشتري الناس بقدر ما يستطيعون شراءه(،

استطاعة اسرائيل واستخدامها التزود بالمياه كأداة سياسية للضغط والعقاب. ج( 

الضفة الغربية
2.468 شيكل للمتر المكعب

المستوطنين
2.468 شيكل للمتر المكعب

8

فاتورة المياه االسرئيلية الى دائرة مياه الضفة الغربية

)فاتورة مياه االدارة المدنية - شباط 2010(
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احواض المياه الجوفيه الجليل الغربي

طربيا

جبل الكرمل

الشمايل الرشقي

الحوض الغربي

الحوض الرشقي

الحوض الساحيل

النقب ووادي عربة
9
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 خرافة غزة االولى: خطأ... إفراط الفلسطينيين
في ضخ المياه الذي يؤدي إلى تسّرب مياه البحر

ال أح�د يس�تطيع أن ينك�ر ذل�ك، 
فالقط�اع يف�رط جدا ف�ي الضخ. 
عندم�ا تص�ل مس�تويات المي�اه 
الجوفي�ة تح�ت مس�توى س�طح 
البح�ر، تتس�رب مي�اه البحر الى 
المي�اه الجوفي�ة وهو م�ا يحصل 

فعال.

عل�ى ان الخرائط تظهر انه س�واء 
ف�ي الماض�ي ام ف�ي الحاض�ر، 
تتدف�ق المياه المالحة بش�كل 
رئيس�ي ال�ى غ�زة م�ن الجنوب 
الش�رقي، اي تنشأ في اسرائيل، 
ولي�س من البح�ر. اضف الى ذلك 
ان اس�رائيل تفرط في ضخ المياه 
الجوفية بشكل خطير، حيث يصل 
منس�وب المياه في بعض األماكن 
ال�ى أقل مما ه�ي عليه ف�ي غزة. 
ولك�ن تأثير س�وء االدارة هذا اقل 
دراماتيكية، حيث ال زالت اسرائيل 
تنعم بمناطق بعيدة عن الس�احل 
وبالتال�ي تس�تطيع تحويل آبارها 

الجافة الى مناطق وفيرة اخرى. 

ق��ارن تدفق��ات الملوحة )الل��ون األحمر( الموضحة ف��ي الخريطة القديمة لالنت��داب البريطاني مع الوضع الحال��ي، )الخريطة الداخلية 
للخدم��ات الهيدرولوجي��ة االس��رائيلية(. ففي معظم المناطق، تدفقت المي��اه قليلة الملوحة brackish )الل��ون األصفر( باتجاه البحر، 
حيث وصل تلوث الملوحة في غزة ودير البلح وجنوب رفح الى اعلى درجاته. ال يزال باالمكان العثور على مياه عذبة )اللون األزرق( فقط الى 

الشمال من مدينة غزة وفي مستوطنة غوش قطيف السابقة.

محتوى الكلور ملغم/لتر

عذب

مالح

غزة

المسح المائي للحكومة البريطانية 1934

10
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محتوى الكلور ملغم/لتر

غزة

خرافة غزة الثانية:
خطأ... االكتظاظ السكاني

صحي�ح أن غزة هي واحدة من 
أكثر المناطق كثافة سكانية 
على وجه األرض، ولكن وصمها 
على انها منطقة مكتظة سكانيا 
فيه ش�يء م�ن التضليل. يجب 
ان تش�بّه غ�زة بأنه�ا منطقة 
حضري�ة. وبالمصادف�ة، فإن 
مس�احتها في الواقع تس�اوي 
تقريبا مساحة مانهاتن، ولكن 
ال أح�د يتوق�ع م�ن مانهات�ن 
ال  الذات�ي.  االكتف�اء  تحقي�ق 
يمكن ألحد ان يقول: »اذهب، 
بنفس�ك،  نفس�ك  وس�اعد 
احفرآبارا تحت بناية امباير 
س�تيت، وابحث ع�ن المياه 

في سنترال بارك!«

وب�دال م�ن ذل�ك، يت�م تزويد  
مانهات�ن بكمي�ات  كبيرة من 
المياه من مسافة تبعد اكثر من 
200 كيلومت�ر - ليس ابعد من 
بين غزة وبحيرة  المس�افة 
طبري�ة. نحتاج نفس الش�يء 
لغزة! ببساطة، ال يمكن لغزة 

ان تزود نفسها بنفسها.

إذا كان يمكن توفيرالمياه لبئر 
الس�بع من بحي�رة طبريا في 
أعالي نهر األردن، فلم ال لغزة؟

قطاع غزة

بحيرة طبريا

غزة

مانهاتن

نافل المياه االسرائيلي

نظام التزويد بالمياه لمدينة نيو يورك
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خرافة غزة الثالثة:
تحلية المياه هي الحل الوحيد إلنقاذ غزة

• ان تحلية مياه البحر على نطاق واس�ع ليس�ت حال مستداما، اذ تس�تخدم الموارد غير المتجددة )مثل البترول( 	
إلنتاج أكثر الموارد المتجددة في العالم وهي المياه. اضف الى ذلك انها تعاني من نقص حاد في البترول.

• تبقى تحلية مياه البحر في المستقبل المنظور مكلفة للغاية وغير فعالة. )تبين الصورة السعر الحالي للمياه المحالة 	
في غزة، 50 شيكال لكل متر مكعب، وهي اعلى عشرة الى عشرين ضعف عن سعر المياه الجوفية في غزة(.

• إن الدفع نحو بناء محطات تحلية المياه بش�كل أكبر )على حس�اب المليارات من الدوالرات االمريكية( لن يؤدي إال 	
الى الحاجة واالعتماد اكثر على المس�اعدات الخارجية في قطاع غزة، وهو ليس حال مس�تداما ألي اتفاق حول 

الوضع النهائي. 

• تطالب اسرائيل بأن تستخدم غزة »مصدرها غير المحدود« من مياه البحر بدال من تقاسم المياه الجوفية للحوض 	
الساحلي المشترك بشكل منصف.

• وبموجب القانون الدولي، لغزة الحق في الحصول على حصة عادلة من المياه الجوفية للحوض الس�احلي والذي  	
يتعرض حاليا لإلفراط في الضخ بمعدل 592 مليون متر مكعب في السنة. وينبغي لغزة ان تطالب بالحصول على 

100-200 مليون متر مكعب في السنة تضخ من قبل اسرائيل كحصة في هذا الحوض. 

مطبخ في غزة،
السعر )بالشيكل( لكل متر مكعب

حنفيةمياه معدنيةمياه محالة
5015001.5
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خرافة غزة الرابعة: خطأ... 
افراط اسرائيل في ضخ المياه )نقص تدفق المياه(

• كثي�را م�ا ي�رد ف�ي النش�رات 	
الفلس�طينية ان اس�رائيل تحفر 
وتش�غل عم�دا كمي�ة كبيرة من 
اآلب�ار ح�ول حدود غ�زة بهدف 

تجفيف القطاع.

• تبين الخريطة الضخ الفلسطيني 	
داخل قطاع غزة باللون االخضر 
والضخ اإلس�رائيلي من الحوض 

الساحلي باللون االزرق.

• خالف�ا للخراف�ة، فم�ن الواضح 	
أن إس�رائيل غالبا م�ا تضخ من 
ق�رب  العطش�ان«،  »مركزه�ا 
رحوفوت، تل أبيب ونتانيا )اكثر 
م�ن  310 مليون متر مكعب في 

السنة(.

• ان اس�رائيل أقل اهتماما بالضخ 	
بمحاذاة قطاع غ�زة، ليس فقط 
ألن احتياجاتها الرئيس�ية تتركز 
في الش�مال، بل أيضا ألن نوعية 
المياه في الجنوب أسوأ... )انظر 

الملوحة، ص. 10(

• وكم�ا يحص�ل ف�ي غ�زة ف�إن 	
إس�رائيل تفرط في ضخ المياه 
من مناط�ق محددة في الحوض 
ولكن لديها مجال اكبر الستبدال 
اآلبار في مناط�ق اكثر خصوبة 

)المناطق الزرقاء ص. 15( .

• حقيقة ان غزة ال يمكن أن تكفي 	
نفس�ها بنفس�ها من المياه هي 
صحيح�ة عل�ى الرغم م�ن عدم 

صحة هذه الخرافة...

13

 الضخ لكل سطرين من الخانات بماليني 
املرتات املكعبة يف السنة )2004-2003(

الخريطة المرجعية لخانات االحواض في Gvirtzman, 2002؛
HSI, 2005 :البيانات

100

150

200

100 150



14

©
 C

le
m

en
s 

M
es

se
rs

ch
m

id

خلفية تاريخية
االنت�داب  خريط�ة  تظه�ر 
البريطان�ي آب�ار تاريخي�ة 
)أحمر( وينابيع )أزرق( في 
فلسطين في عهد االنتداب. 

خط�ة  م�ع  وبالمقارن�ة 
التقس�يم ع�ام 1947، فمن 
الواض�ح م�ن الخريطة أن 
معظ�م المناط�ق الوفي�رة 
بالمي�اه والتي يس�هل فيها 
حف�ر اآلب�ار، ق�د ضمته�ا 

اسرائيل في العام 1948.

ل�م يتعاف�ى قط�اع المي�اه 
الفلس�طيني أب�دا م�ن هذه 
الرس�م  يبي�ن  الخس�ارة: 
زيادة  )الداخل�ي(  البيان�ي 
استهالك الفرد الفلسطيني 
من المياه  حتى س�نة 1948 
وتناقصه من�ذ النكبة حتى 

االن.

ف�ي  األزرق  الخ�ط  يبي�ن 
االرتف�اع  البيان�ي  الرس�م 
الح�اد ف�ي مجم�ل ض�خ 
بع�د  اإلس�رائيلية  المي�اه 
الخ�ط  ويبي�ن  النكب�ة. 
األخض�ر حال�ة الجمود في 

الوضع الفلسطيني.

14
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االوامر العسكرية

األمر العسكري رقم 92
15 اغسطس 1967

اإلدارة المدنية تضع نفسها »بجوار اهلل«
ازدواجية المعايير في العمل: تجيب اإلدارة المدنية... تس���تمر االدارة المدنية بدورها كميس��ر لالحتياجات اإلنس��انية في الضفة 
الغربية. وبدعمكم المستمر يمكننا أن نحقق رؤيتنا لرعاية احتياجات المدنيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع توفير األمن واالستقرار 

في الضفة الغربية. أحر التحيات، اللفتنانت كولونيل آفي شاليف )رئيس فرع المنظمات الدولية والشؤون الخارجية(

األمر العس�كري رقم 158 
19 نوفمبر 1967

األمر العس�كري رقم 291 
19 ديسمبر 1968

أصدرت إس�رائيل مباش�رة بعد احتاللها الضفة الغربية األمر 
العسكري رقم 92 وهو نقل السلطة على الموارد المائية للقائد 

العسكري للمنطقة.
مجمل المصادرة بالقوة العسكرية.

يمنع األمر العس�كري رق�م 158 البناء غير المرخص النش�اء 
اي م�ن البنى التحتي�ة للمياه. ان نظ�ام التصاريح حال دون 
حف�ر أي من اآلبار الجديدة ف�ي الحوض الغربي أو تصريف 
الينابيع أو مد خطوط األنابيب وحفر ابار جمع مياه األمطار 

أو صيانة اآلبار ... الخ.

مكن األمر العس�كري 291 القائد العس�كري من إلغاء أي من 
االنظمة السابقة وقرارات

المحاكم المدنية االسرائيلية. 

15
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نظام أوسلو

الترخيص قبل أوسلو )»كّل المياه لي«(

• االحت�الل العلني: من س�مات االحتالل الحفاظ على مس�توى عال ج�دا ومكثف من ‘التع�اون’، وإن بدى 	
كعالقة السجين بالسجان. 

الترخيص بعد أوسلو )‘ما هو لي فهو لي؛ ما هو لكم فهو »لنا«(

• هل لجنة المياه المش�تركة أداة للتعاون العادل ام هي أداة للهيمنة اإلس�رائيلية المتواصلة والقس�رية، 	
قدمت على شكل تعاون؟

• تملك اس�رائيل حق النقض على أي ش�يء وكل ش�يء )الس�هم االحمر        (   مع فارق وحيد: القمع أقل 	
وضوحا من ذي قبل ومدعوم بالشرعية الدولية. الجهات المانحة تحب ذلك.

• لق�د اتاح نظام التصاريح »الجديد« إلس�رائيل مس�تويات أكثر م�ن الرفض لدرجة رفضها مش�اريع في 	
المنطقة »أ«، ويندر أن وافقت على طلبات حفر آبار فلس�طينية. وعليه يجبر الممثلون الفلس�طينيون على 

الموافقة على مشاريع المستوطنين... الخ.

• تنتهك اس�رائيل مبادئ اتفاقية اوسلو الثانية منذ توقيعها بانتظام. لم تتحقق اهداف اوسلو بضخ 80 مليون 	
مرت مكعب اضافية س�نويا من الحوض الرشقي حتى يومنا هذا )تم ضخ 12.3 مليون مرت مكعب س�نويا من اآلبار 

الجديدة فقط يف ظل اوسلو(
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أي تقدم بعد أوسلو؟

مجرد تالعب 
• قدمت إس�رائيل خالل اتفاقات أوس�لو أرقاما مشكوكا بها حول ما يس�مونه قدرة احواض المياه الجوفية 	

والذي يش�ير إلى الحد األقصى من الضخ االمس�موح به في كل حوض. تم التالعب بقوة باألرقام وال سيما 
بالنس�بة للحوضين الشرقي والغربي. ومع ذلك، فقد أصبحت األساس في النظام الحالي الستخراج المياه 
الجوفية، حتى اآلن! وهذا يخدم المصلحة اإلسرائيلية لتسمية االحواض الشمالي-الشرقي والحوض الغربي 

ب� )احواض مغلقة( وعدم السماح لحفر أي آبار فلسطينية جديدة هناك...
• وبالتالي، فإن اتفاقيات أوسلو قد حددت انتاجية الحوض الغربي بمقدار 362 مليون متر مكعب فقط، 340 	

الس�رائيل و22 للفلس�طينيين. ومع ذلك، فإن انتاجية الحوض الغربي لم تكن على هذه الكمية المنخفضة 
)زورا( كالمشار إليها في أوسلو.

االنتهاكات
• وم�ع ذلك ومنذ أوس�لو، تنتهك إس�رائيل بانتظام القوانين الت�ي وضعتها: يبين الجدول أعاله الس�يطرة 	

الواقعية على تدفقات المياه والضخ من الحوض الغربي والتي ارتفعت إلى 402 مليون متر مكعب سنويا، 
ف�ي حين ال تزال الكميات الفلس�طينية المس�حوبة من آباره�م القديمة الضحلة ح�ول طولكرم وقلقيلية 
حوال�ي 25 مليون متر مكعب في الس�نة. تتجاوز إس�رائيل وبصورة غير قانوني�ة الحصص المحددة في 
أوس�لو، وفقا لألرقام الخاصة بها، ب� 62 مليون متر مكعب في الس�نة. وه�ذه الكمية تعادل ما يزيد على 
ثالثة أرباع اإلنتاج الفلسطيني الحالي بأكمله من جميع اآلبار والينابيع في الضفة الغربية )82 مليون متر 

مكعب سنويا في العام 2010(.

التنفيذ
• لم يستطع الفلسطينيون الحصول على كمية المياه التي وعدت بها أوسلو من الحوض الشرقي، حيث تنتج 	

جميع اآلبار الجديدة مجتمعة 12.3 مليون متر مكعب سنويا فقط، مقابل 80 مليون متر مكعب / سنة التي 
وعدت بها أوسلو حتى العام 2000.

• في العام 2009 وحده، ضخت إسرائيل أكثر من 70 مليون متر مكعب في السنة.	

معدل االنتاجية الواقعية لآلبار والينابيع )مليون متر مكعب في السنة(

خانة 6.4:فترة المالحظة
جنين

خانة 6.5:
الحوض 

الشمالي 
الشرقي

خانة 2.3-2.1: 
الحوض 
الغربي

خانة 6.6: 
الحوض 
الشرقي

الحوض 
الجبلي

 معدل 95-1991
542140384189713 سنوات قبل اوسلو 2

معدل 95-1986
1039135396173704 سنوات قبل اوسلو 2

معدل 07-1996
39142427165734منذ اوسلو 2

 ما يسمى 
)679()172()362()145()غير متوفر(»محتمل«، اوسلو 2

17
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مظاهر األزمة:
سهولة الوصول والقدرة الشرائية

• يتفاوت الحصول على المياه إلى حد كبير في المجتمعات الفلس�طينية. فعلى الرغم من ان هناك  حوالي 	
450 تجمعا س�كانيا مربوطا بش�بكات المياه، اال انه ال تزال حوالي 200 قرية وبلدة وخربة بدون ش�بكات 
مي�اه. تعتم�د هذه التجمعات عل�ى المياه من الينابيع المحلي�ة، واآلبار المنزلية، وإل�ى حد كبير وفي كل 
صيف، تعتمد على المياه باهظة الثمن التي تجلبها صهاريج المياه من نقاط التعبئة )والتي تتطلب أيضا 

تصاريح إسرائيلية يصعب الحصول عليها(.

• متوس�ط استهالك المياه في مثل هذه المجتمعات هو األدنى حيث توصي منظمة الصحة العالمية بتوفير 	
100 لترا من المياه النظيفة والمتاحة وبأس�عار معقولة ومتوفرة باس�تمرار لكل إنسان على هذا الكوكب. 
تح�دد منظمة الصلي�ب األحمر الدولية 30 لترا للفرد في اليوم لس�د االحتياجات اإلنس�انية وذلك في 
ح�االت الط�وارئ، عادة بعد وقوع زل�زال أو ثوران بركان او تس�ونامي ولفترة مح�دودة فقط، في حين 
تس�تثنى ه�ذه المجتمعات )النجوم الحم�راء على الخريطة( في إطار أكثر م�ن 40 عاما من نظام الفصل 

المائي العنصري اإلسرائيلي.

• قياسا لهذا االنخفاض المتراجع، فإن المعدل النظري لتزود الفرد اليومي في الضفة الغربية ب� 60 لتر من 	
المياه يصبح إلى حد ما بال معنى...

• م�ا هو مدى معقولية أس�عار المياه؟ مرة أخ�رى، تظهر لنا معدالت االرقام القليل: أس�عار مياه التزويد 	
من الش�بكة هي في معظمها أقل من 5 ش�يكل للمتر المكعب في حين تبلغ أسعار مياه التزويد من خالل 
صهاريج نقل المياه 20 شيكل للمتر المكعب او اكثر. يتناسب السعر هنا مع المسافة وعدد نقاط التفتيش 

على الطريق من نقطة التعبئة إلى البيت!! يدفع األكثر فقرا أعلى األسعار }فضيحة فلسطينية داخلية{

• هل غيرت أوسلو كل هذا؟ انفق المانحون مئات الماليين في قطاع المياه، مع تأثير ال يذكر. يتسارع عدد 	
السكان بوتيرة اعلى من التزود بالمياه: معدل التزود بالمياه للفرد آخذ باالنخفاض منذ أوسلو.

• وباإلضافة إلى ذلك، فإن معظم الممولين يفتقرون إلى الش�جاعة للكفاح من أجل زيادة   انتاج المياه 	
)= آبار جديدة(. تم انشاء شبكات جديدة في العديد من التجمعات وخاصة في الجنوب ولكن بدون زيادة 

اي قطرة مياه فيها - مما زاد الطين بلة.

18
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معدل تزويد الفرد بالمياه )لتر لكل فرد في اليوم( 

لي�س فق�ط ان المع�دل 
الع�ام الس�تهالك الفرد 
م�ن المياه ف�ي الضفة 
منخف�ض  الغربي�ة 
جدا، بل ايض�ا التوزيع 
بتات�ا.  غي�ر متس�اوي 
 فمث�ال، تحصل منطقة 
رام الله على الحد االدنى 
تقريب�ا م�ن احتياجاتها، 
وبي�ت لحم عل�ى اقل من 
الح�د االدن�ى، وتجمعات 
الخليل  عديدة من منطقة 
ال تصل إال الى ‘مستويات 
الط�وارئ’ بمعدل 30 لترا 

للفرد يوميا. 

> 30 لتر للفرد في اليوم

30-60 لتر للفرد في اليوم

60-100 لتر للفرد في اليوم

< 100 لتر للفرد في اليوم

الشبكات  خالل  من  التزويد  معدالت  ادنى  على  فقرا  الفلسطينية  التجمعات  اكثر  تحصل 
وبالتالي تدفع أعلى األسعار للتزود بالمياه بواسطة الصهاريج. 

19
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المصداقية

• ان أزم�ة المي�اه في صيف كل عام هي من بين اه�م الصفات »الثابتة« في الحياة اليومية للفلس�طينيين. 	
أوقات الصيف هي اوقات الجفاف المصطنعة أو السياسية: في الصيف، يصبح استهالك المستوطنين من 
ش�بكات المياه المش�تركة مضاعفا، وبالتالي يقل تزويد الفلسطينيين بالمياه ليصل في كثير من األحيان 

إلى الصفر.

• ع�ادة م�ا تنفد المياه في آب�ار جمع مياه األمطار تح�ت البيوت في مايو أو يونيو. ويصبح من الس�خرية 	
أقتراحه�ا كحال مس�تداما خاصة ف�ي القرن ال� 21. وفوق كل ذلك، تس�توجب ه�ذه اآلبارالحصول على 

تصاريح واال يتم غالبا تدميرها من قبل الجيش اإلسرائيلي.

• اصبح�ت الينابي�ع المحلي�ة ف�ي الق�رى غي�ر كافي�ة من�ذ م�دة طويل�ة حيث ج�ف بعضها ألس�باب 	
طبيعي�ة، ولك�ن اكثره�ا تأثرت من خالل الض�خ القريب منها: جف بعضها بس�بب اآلبار غي�ر القانونية 
 للمس�توطنين )مث�ل بردل�ة(، والبع�ض اآلخ�ر بس�بب اآلبارغي�ر القانوني�ة للمزارعي�ن الفلس�طينيين 

)عين الفارعة(.

• ان الحل المس�تدام الوحيد والمعقول هو حفر آبار عميقة اضافية في  االحواض الجبلية »المش�تركة« 	
المتنازع عليها مع إسرائيل. هذه ليست مشكلة فنية بل سياسية. صممت مشاريع المياه في الضفة الغربية 

لزيادة التزود بمصادر مياه يمكن االعتماد عليها بقليل من المال ومزيد من الشجاعة.
• تسبب الحصار اإلسرائيلي والحرب على غزة في نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي المستمر مقوضا 	

بذلك اي امكانية للتزود بالمياه.  

طفلة فلسطينية تأخذ 
قسطا من الراحة وهي 

تمأل المياه في غزة

 جيران مزعجون يستحمون 
في نبع قرية يانون
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النوعية 

وفي حين ان نوعية المياه في الضفة الغربية جيدة في معظمها، فإن غزة ال زالت تعاني.

• ان نوعي�ة المي�اه في قطاع غزة هي أق�ل بكثير من معايير منظم�ة الصحة العالمي�ة )250 ملغم / لتر من 	
الكلوري�د(، ويتض�ح ذلك في أكثر من 90 ٪ من اآلبار وهي في تدهور مس�تمر نتيج�ة تدفق المياه المالحة 
من الش�رق والغرب )انظر خرافة غزة رقم 1( ونتيجة التخلص الس�يء وغير المنظم لمياه الصرف الصحي  

والنفايات الصلبة.

• ونظرا للحصارالمفروض على غزة و43 عاما من االحتالل، تكاد غزة ان تخلو من محطات معالجة المياه. ال 	
تمنع اسرائيل فقط بناء محطات معالجة حديثة، لكنها ايضا تحظر ضخ مياه الصرف الصحي في البحر. 
لذل�ك، صممت برك الصرف الصحي وبش�كل فعال لتصري�ف مياه المجاري إلى طبق�ة المياه الجوفية، 

ومباشرة الى اآلبار الصالحة لالستعمال البشري.

• يظهر الرس�م البياني )س�لطة المياه الفلس�طينية، 2000( مس�توى الملوحة في آبار مياه الشرب التابعة 	
للبلدي�ات داخ�ل قطاع غ�زة.  إن جميع اآلبار تقريبا في وس�ط وجنوب القطاع خاصة، تصل فيها نس�بة 

الملوحة الى درجات اعلى بكثير من الحد المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية )خط احمر(. 

في م��ارس 2007، انه��ارت برك مياه 
 الص��رف الصح��ي ف��ي بي��ت الهيا 
وغم��رت قرية أم النصر بفيضان من 
مياه الصرف الصحي غير المعالج.

الشمالالجنوب

ابار من الشمال الى الجنوب

ملغم/
لتر

250

كلوريد ملغم/لتر

غزة دير البلح رفح
الوسط
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‘حلول’ تقنية

آبار الجمع 
• ابار الجمع س�يئة جدا من حيث نس�بة العائد الى التكلفة )$1300 لكل 50 م3(، وعادة ما تنضب في وقت 	

مبكر من الصيف )شهر مايو(...
• ال تكف�ي هذه اآلبار حتى ألس�رة واحدة، فخالل الصيف يتوجب على اصحاب هذه اآلبار ش�راء المياه عن 	

طريق الصهاريج بأسعار خيالية. 
• يتطلب معالجة اآلبار المنزلية بالكلوريد تدريبا فرديا مكثفا والذي غالبا ما يفشل. مثل هذه األخطاء تشكل 	

خطرا مباشرا على صحة أسرهم.

الشبكات
• بالطبع، ان توس�يع الشبكات الموجودة الى حوالي 200  تجمع من التجمعات التي تنقصها شبكات المياه 	

يجب ان يكون ذو أولوية عالية.
• ولك�ن وف�ي كثير من األحيان، فإن مش�اريع المانحين المكلفة صممت وفقا للرغبات اإلس�رائيلية: »بدون 	

مي�اه إضافية«. وه�ذا يعني ان تبقى أنابيب الش�بكة الجديدة الالمعة فارغة باس�تمرار- زيادة الطين بلة 
)واالسكافي حافي(. 

الحد من الفاقد 
• لس�وء الحظ ، يعتبر العديد من الخبراء ان الحد من نس�بة الفاقد من األنابيب التالفة هو بمثابة رصاصة 	

سحرية تصوب ضد أزمة المياه.
• في حين أن المشكلة األكبر تتمثل في األنابيب الفارغة، وليس الفاقد.	
• تقدر نس�بة الفاقد بحوالي 38 ٪، وفي الحقيقة يمكن توفير حوالي 10-15 ٪ من المياه عن طريق إصالح 	

جميع األنابيب.
• ولكن المجتمعات المحلية الفلس�طينية تحتاج الى زيادة المياه بنسبة 100 ٪  لتصل فقط إلى المستويات 	

الدنيا )500 ٪ إذا ارادوا الوصول الى مستوى اسرائيل(...

بئر ميثلون ونقطة التعبئة ©
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مياه الصرف
• مارست اسرائيل بعد أوسلو الضغوط وإلقاء اللوم على الفلسطينيين على انهم ال يفعلون ما يكفي لتنقية 	

مياه الصرف الصحي، التي يمكن ان تشكل في الواقع تهديدا خطيرا للموارد الجوفية، وبالتالي تؤثر على 
الصح�ة العامة على المدى الطويل عل�ى االقل. )كل المياه الجوفية تقريبا في الحوض الجبلي  ذات نوعية 

ممتازة حتى اآلن(. هذا ال يعني القول أن مشاريع مياه الصرف الصحي سيئة.

• ولكن من غير المسؤول ان تحل هذه المشاريع محل مشاريع التزويد الملحة، باالساس لصالح اسرائيل.	

• إذا كانت إس�رائيل تسيطر على ٪94 من مجموع المياه في الحوض الغربي والفلسطينيون على ٪6 فقط، 	
فلم�اذا يقع كل العبء عل�ى عاتق الفلس�طينيين – الملزمين بمصادر اكثر الحاح�ا؟ ال يجرؤ ‘المانحون’ 

بمطالبة اسرائيل بتنفيذ ٪94 من تكاليف بناء وتشغيل هذه المحطات...

بناء القدرات والتوعية
• اصبح بناء القدرات والتدريب وورشات العمل واالجتماعات األخرى في قاعات المؤتمرات المكيفة والممولة 	

وباءا حقيقيا في إطار أوسلو. ومع ذلك، فإنها ال تزال في معظمها تدريبات جافة حقا. يمكن ان تكون ذات 
معنى اذا كانت اضافة بسيطة لمشاريع البنية التحتية الرئيسية الملحة.

• انه�ا بمثاب�ة الحيوانات االليفة للجهات المانحة التي كثيرا ما تصمم لتحل محل البناء الحقيقي، خصوصا 	
عند عدم وجود تصاريح اسرائيلية، كالعادة...

• يمكن أن تكون التوعية للحفاظ على المياه مبررة إذا كانت موجهة وبالتحديد لألوساط الفلسطينية الغنية 	
الذين تراهم يروون حدائق فللهم وغسل سياراتهم المرسيدس. ولكن  للناس العاديين الذين يعيشون أقل 

بكثير من الحد األدنى؟!

استيراد المياه على نطاق واسع؟
• ان جمي�ع مش�اريع اس�تيراد المياه على نطاق واس�ع )مثل قناة البح�ر األحمر - البحر الميت؛ في س�فن النقل او 	

اكياس ضخمة )ميدوسا( من تركيا؛ وقناة من تركيا عبر سوريا( تنطوي على مخاطر إضعاف الموقف التفاوضي 
الفلسطيني الذي يطالب بالحقوق المائية من المحتل.

• ق�د تصبح مثل هذه المش�اريع ممكنة ومجدية عل�ى المدى الطويل، ولكن من الض�روري أن يتم أخذ االحتياطات 	
والحذر لعدم الوقوع في فخ أعدته اسرائيل بحجة »مياه إضافية« للفلسطينيين بدال من نصيبها العادل في موارد 

المياه القائمة.

23
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نهر األردن
• يعود نهر األردن إلى لبنان وس�وريا واالردن واس�رائيل ... 	

وفلس�طين! بأكثر من 1300 مليون متر مكعب من التدفق 
الس�نوي الطبيع�ي، اي بم�ا يق�ارب 15 ضعفا م�ن مياه 
مجم�وع انتاج اآلب�ار والينابيع الفلس�طينية ف�ي الضفة 

الغربية. 

• اما اليوم، فإن تدفقه ليس اال ش�ائعة بعيدة من الماضي، 	
حيث قامت إسرائيل بوضع اليد على أكثر من ٪90 من نهر 
األردن العلوي )الصورة اعاله(، وخلطته مع مياه الصرف 
الصحي والمياه المالحة وبالتالي يضعف تدفق ذلك النهر 
االسطورة الى حد ال يصل معه شيء الى الضفة الغربية. 

• قبل االحتالل، اعتاد الفلس�طينيون استخدام وادي األردن 	
وتش�غيل 150 مضخ�ة على حافة النهر لض�خ حوالي 30 
ملي�ون متر مكعب/س�نة من تدفقه. اما الي�وم، فال يتذكر 

ذلك سوى االجداد.

• وفق�ا للقان�ون الدولي )خط�ة جونس�تون 1955(، يملك 	
الفلس�طينيون الحق بحوالي 250 مليون متر مكعب منه، 
واما ما يحصلون عليه في الواقع فهو ال شيء، حيث تضخ 

اسرائيل حوالي 600 مليون متر مكعب.

• مشروع قناة البحرين األحمر - الميت هو من اختراع األردن 	
وإسرائيل، وكالهما يضخ بشراهة، على حد سواء، من نهر 
األردن، وبالتالي فهم مسؤولين عن انكماش البحر الميت. 
باالضافة لذلك، فإن هذا المشروع لن يعيد احياء النهر، بل 
ه�و مصمم للحفاظ على عدم تدف�ق النهر، وبدال من ذلك 

ضخ مياه البحر من العقبة إلى البحر الميت.

• ام�ا الس�لطة الفلس�طينية وباعتباره�ا تش�اطر البح�ر 	
المي�ت، فه�ي اآلن ش�ريكا مت�رددا ف�ي المش�اريع قي�د 
الدراس�ة. ولك�ن أالكثر أهمي�ة من ذلك أن هذا المش�روع 
س�يؤدي إل�ى فق�دان حص�ة وح�ق الفلس�طينيين ف�ي 
النه�ر وال�ى األب�د. وعوضا عن ذل�ك عليهم ش�راء المياه 
المح�الة م�ن ق�رب البحر المي�ت بثم�ن باه�ظ. تقترح 
 دراس�ة الج�دوى الحالية تزوي�د الضفة الغربي�ة بمجرد 
30 ملي�ون متر مكعب بدال من 250 مليون متر مكعب من 

حصة الفلسطينيين من النهر.

24

»نهر االردن« 
الجديد تم تحويله 

عبر الجليل الى 
السهل الساحلي

 ما تبقى من 
نهر االردن القديم عند 

مدخل البحر الميت
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توزيع مياه الشرب في خان يونس
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• يبين الرس�م البياني المجاور بعض الدراس�ات االستراتيجية من قبل س�لطة المياه الفلسطينية لمشاريع 	
المياه المس�تقبلية. تش�ير األرقام الواردة بين قوس�ين إلى كمية المياه التي يمكن الحصول عليها، حوالي 

0.09 مليون متر مكعب من ابار الجمع، و20 مليون متر مكعب من آبار جديدة.

• يش�ير طول العمود إلى س�عر المتر المكعب )الكوب( من المياه المكتسبة من هذه التدخالت. هذه االرقام 	
تقريبية فقط ولكنها ال تزال تعطي انطباعا عن التكاليف المحتملة.

• آب�ار الجم�ع وصهاريج المياه ومحطات معالجة مي�اه الصرف الصحي والش�بكات الجديدة )التي تربط 	
التجمعات التي تفتقر للخدمات( تبقى ذات تكلفة عالية. )ومع ذلك، فإن تكاليف شبكة جديدة هي التكلفة 

االستثمارية األولية لمرة واحدة، على عكس عملية تحلية المياه، ونقل المياه بالصهاريج، الخ(.

• اآلب�ار الجدي�دة هي الخيار األرخص للمياه العذب�ة )األزرق( - وهي تقريبا بنفس تكلفة ترميم الش�بكات 	
القائمة...

آبار جديدة

شبكات انابيب المياه للبيوت واالحياء في محطة ضخ مياه في  غزة - دير البلح
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ان ضخ 200,000 لتر كل س�اعة من بئرعين سامية 
رق�م 6 ه�و أمر جي�د، وهي آخ�ر بئر حف�رت لتزويد 
 منطق�ة رام الل�ه في الع�ام 1999، أي من�ذ  أكثر من 

10 سنوات! 

الكفاءة الفنية )دوالر لكل متر مكعب(
األرقام بين األقواس )مليون متر مكعب زيادة من كل فعالية(
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آبار جديدة
)20(

تحلية
)100(

سدود
)2(

تأهيل آبار
)12(

ربط التجمعات 
غير المشبوكة 

)1.4(

آبار جمع، تنكات 
)0.09(

الفاقد
 )3.5(

محطات تنقية 
المياه العادمة 

 )24(

استخدام المياه 
المعالجة 

للزراعة )14.4(
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وبناءا على حسابات دراسة سلطة المياه الفلسطينية االستراتيجية، فإن حفر آبار جديدة هي الحل االرخص.

27

اآلبار
• ه�ي 	 العميق�ة  الجوفي�ة  المي�اه  آب�ار  إن 

الح�ل األرخ�ص، واألكث�ر اعتم�ادا وديموم�ة 
الفلس�طينية  لألزم�ة  الوحي�د  الح�ل   - 

)في الضفة الغربية(.

• بموج�ب القانون الدولي، للفلس�طينيبن الحق 	
ف�ي تطوير موارد المياه ف�ي االحواض المائية 

الخاصة بهم. 

• إس�رائيل غير مس�تعدة لمن�ح الفلس�طينيين 	
حت�ى حقهم األدنى. وحتى اكثر اهداف اوس�لو 

تواضعا لم تتحقق. 

• لذا، ال بد من الضغط السياسي، سواء من جانب 	
المجتمع الدولي )الجهات المانحة والمنظمات 
غير الحكومي�ة والحكوم�ات األجنبية(، ولكن 
أيضا من داخل فلسطين وكافة افراد المجتمع 

وليس فقط من قبل حفنة من »الخبراء«.
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التأقلم مع األزمة
دور الجهات المانحة

يجب ان يكون الفلس�طينيون ممتنين للجهات المانحة لماليين الدوالرات التي انفقت على مشاريع المياه منذ 
أوسلو... ولكن هل يتوجب عليهم ذلك حقا؟

• تحجم الجهات المانحة عموما من ممارس�ة الضغط السياس�ي على إس�رائيل حتى تّغير الوضع بش�كل 	
جذري أو على األقل السماح بتطبيق ادنى مستويات الوعود حسب أوسلو )اتفاق أوسلو الذي وعد بكميات 

مياه إضافية من 70-80 مليون متر مكعب حتى العام 1999(.

• وبعد وقت قصير من أوس�لو، اش�تركت بعض الجهات المانحة )األلمان، االمريكان( في حفر آبار عميقة 	
جديدة للفلس�طينيين )على النحو المتوخى في إطار أوس�لو(. وعندما بدأت اسرائيل بعرقلة هذه العملية، 
وأغلق�ت الب�اب أم�ام جميع طلبات حفراآلبار الجديدة، انس�حبت ه�ذه الجهات المانحة م�ن هذا القطاع 

وإنشغلت في أنشطة أخرى - أقل عرضة لخلق تصادمات مع اسرائيل.

• وبالفع�ل، انفقت مبالغ كبيرة من أموال المانحين على مش�اريع المياه. ومن�ذ االنتفاضة الثانية، ارتفعت 	
قيمة المبالغ بدال من تقليصها. ولكن، طبيعة هذه المشاريع غير الفعالة مطلقا والتي تركز على المجاالت 
الجانبية وعلى مش�روعات الطوارئ لها نتائج كارثية على إنتاج المياه الحقيقي. فنصيب الفرد من المياه 

المتاحة في انخفاض بدال من أن يرتفع!

• ش�هدت أنش�طة المانحين تحوال عاما من التنمية المس�تدامة الى المساعدة اإلنس�انية والطارئة. هذا غير 	
مناسب في فلسطين، حيث ان األراضي المحتلة لم تتعرض لكارثة طبيعية مفاجئة. ان أزمة المياه الدائمة 

في المدن والقرى هي واحدة من أكثر مظاهر االحتالل استقرارا واستمرارا منذ عدة أجيال.

• الشيء الوحيد الذي يحتاجه الفلسطينيون في الضفة الغربية هو ضرورة زيادة فرص الوصول الى المياه 	
- وهو ما يعني المياه الجوفية )بمعنى آبار جديدة(.

• وب�دال من ذلك، تركز الجهات المانحة على انش�اء الش�بكات والخزانات وآبار الجم�ع المنزلية واإلصالح 	
المؤسسي وبناء القدرات وحمالت التوعية لتوفير المياه )!(...

• قد تكون كل هذه التدابير- بما في ذلك مشاريع المياه العادمة-  ضرورية إلى حد ما، ولكن ال يمكن مطلقا 	
ان تكون بديال عن او سببا في التخلي عن النشاط الرئيسي. 

• بدال من معالجة األس�باب السياس�ية الجذري�ة، تركز جميع المش�اريع المائية التقليدية ف�ي االغلب على 	
التدخالت الفنية البحتة.
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الصراعات الداخلية )أ(:
قرية مقابل مدينة 

اودلة - نابلس
في ظل ظروف الفصل العنصري اإلسرائيلي في قطاع المياه 
)ندرة عالية جدا(، اصبحت المنافسة الداخلية الفلسطينية 

على هذا المورد الثمين أمر ال مفر منه.

التنافس على الموارد المحلية

قامت بلدي�ة نابلس في الع�ام 1997، بحفر بئر تزويد   
جديدة ف�ي قرية أودلة القريبة، في حين لم يتم تزويد 
عودلة وغيرها من القرى ال� 12 المحيطة بتلك  البئر. 

وفي العام 2007، حاصر القرويون بئر عودلة وطالبوا   
بحصتهم من المياه وهددوا بتدمير البئر ان لم يحصل 

ذلك. تدخلت سلطة المياه الفلسطينية للتوسط. 

كان االحتج�اج ناجحا ومنحت القرى ال� 12 والتي تعد   
50 الف نسمة، حصة من بئر أخرى جديدة )روجيب(.
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31
تقطة تعبئة عني الفارعة - اغلقت في مايو 2007

الصراعات الداخلية )ب(:
الري مقابل الشرب في نبع عين الفارعة

)جنوب طوباس(

المنافسة بين المياه الزراعية والمنزلية 

• كان نب�ع عي�ن الفارع�ة يعد ثال�ث أكبر نبع ف�ي الضفة الغربي�ة )حوالي 5 ملي�ون متر مكعب(، 	
ويس�تخدم بشكل أساس�ي لتوفير مياه الشرب االساس�ية والضرورية لعشرات اآلالف من السكان 

)مخيم الفارعة والمناطق المحيطة( 

• انفقت مشاريع المانحين في العقد الماضي مئات اآلالف من الدوالرات لتجهيز النبع كنقطة تعبئة 	
حديثة لتزويد مياه الشرب. 

• قام المزارعون الفلس�طينون، بعيدا عن الشعوربالمسؤولية، بحفر عشرات اآلبار الزراعية الجديدة 	
)وغير المسجلة( في اعلى النبع، االمر الذي أدى الى جفافها تماما. 

• وفج�أة ت�م حرمان القرى المحيط�ة من المصدر الوحيد م�ن المياه. وليزيد الطي�ن بلة، اصبحت 	
مضطرة اآلن لش�راء مياه الش�رب من نفس أصحاب اآلبار غير المس�ؤولين وغير الشرعيين الذين 

تسببوا بجفاف النبع. 

• ونظ�را لضعفها السياس�ي، فإن الق�رى والمخيمات لم تتمكن من تحوي�ل احتجاجاتها الى حملة 	
سياسية مفتوحة، وبالتالي لم تكن احتجاجاتها ناجحة. 

• ب�دال م�ن إغالق اآلب�ار و/أو معاقب�ة أصحابها، عملت س�لطة المي�اه الفلس�طينية على ترخيص 	
وتحصيص الكثير من هذه االبار غير القانونية وبأثر رجعي. اما المنظمات غير الحكومية الدولية 

التي انفقت كميات كبيرة من االموال النشاء نقطة التعبئة ظلت غائبة وصامتة بغرابة. 

• يتهرب الجميع ويبتعد عن مواجهة هذه المس�ألة علنا وكما هي -  حيث يتم التضحية باالحتياجات 	
االساسية للكثير من الضعفاء لصالح المصالح التجارية لفئة قليلة ولكن قوية...
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االدعاءات اإلسرائيلية

نحن موجودون عن�د مصبات االحواض 
الجبلي�ة، ويج�ب علينا التاك�د من عدم 
ض�خ الفلس�طينيين  كمي�ات  أكثر من 

الالزم، األمر الذي سيؤثر على آبارنا

لق�د خلقنا أم�را واقعا مح�ددا ال بد من 
الحفاظ عليه

  نح�ن بل�د ج�اف. ال نس�تطيع التن�ازل 
عن قطرة واحدة من استخدامنا الحالي

ت�م بالفع�ل اس�تنفاذ اح�واض المي�اه 
الجوفي�ة حت�ى الحد األقص�ى الممكن. 
يجب عل�ى الفلس�طينيين أن ال يحفروا 

المزيد من اآلبار

ال إعادة توزيع الستخدام المياه!

يتوج�ب على الفلس�طينيين تحلية مياه 
البحر واستخدام مصادر إضافية!

الرد المناسب وفقا 
للقانون الدولي للمياه

تحتف�ظ إس�رائيل ب�� 85٪ م�ن مي�اه 
)الق�وة  لنفس�ها  الجبلي�ة  أالح�واض 
العسكرية المسيطرة دائما في االعلى(. 
تترب�ع إس�رائيل على منبع نه�ر األردن. 
ولمعاملة غزة بالمثل يتوجب أن يحصل 
الفلس�طينيون على نصيبهم العادل من 

جميع الموارد

بالق�وة  االس�تخدام  ه�ذا  ف�رض  ت�م 
العس�كرية الفظ�ة، وبالتال�ي ه�و غير 

شرعي

اس�رائيل تبال�غ ف�ي اس�تخدام المي�اه 
)ضع�ف األوروبيي�ن وخم�س اضع�اف 
معدل الموارد الفلسطينية(. يمكن توفير 
الكثير في القطاعات الزراعية والمنزلية 
إذا كانت إسرائيل تستخدم المياه بحكمة. 
 إعادة توزيع االستخدامات الداخلية أمر 

ال بد منه

األرقام المطروحة في أوسلو هي محض 
خيال ويجب االس�تعاضة عنه�ا بأرقام 

علمية )صفحة 14(

إعادة توزيع االستخدامات أمر ال بد منه 
)موجب( 

المص�ادر أإلضافية تأتي بعد التقاس�م 
العادل للموارد القائمة
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الحلول السياسية
إعادة التوزيع بين اسرائيل وفلسطين

• يضم�ن القانون الدولي حق الفلس�طينيين في حص�ة عادلة من الموارد المائية. الكميات الدقيقة تحس�م 	
خالل المفاوضات ولكن من المحتمل ان نتعامل مع كمية اضافية س�نوية، أي بما يقارب 400 مليون متر 
مكع�ب م�ن االحواض المائية الجبلية، 200 مليون متر مكعب من الحوض الس�احلي )لغزة( و250 مليون 

متر مكعب آخرى من نهر األردن.

• على مدى أكثر من 40 عاما تجاهلت اس�رائيل هذا الحق. كم من الوقت سوف يسمح العالم والفلسطينيون 	
إلسرائيل بذلك؟

• اسرائيل لديها تعويذة جديدة: يجب على الفلسطينيين أن يقوموا بتحلية مياه البحر )يشربوا البحر!( بدال 	
من استخدام مياههم العذبة الخاصة بهم! 

• ق�د يصب�ح هذا في يوم من االيام ضروريا، ولكن ال ينبغي ابدا ان يس�مح بأن يس�تبدل تقاس�م المصادر 	
المحلية الحالية،)بعدالة ومعقولية( ب� »موارد إضافية جديدة« 

إعادة توزيع داخلي: فلسطين – فلسطين
• قد يستمر الصراع حول المياه بين الفلسطينيين واإلسرائيليين لبعض الوقت في المستقبل. 	

• حاليا، او عندما يتم الحصول على جميع الحقوق المائية! فان التقاسم العادل من المياه ما بين الفلسطينيين 	
أنفسهم يجب أن يتحقق. 

• تتمت�ع  التجمع�ات الغني�ة مثل رام الل�ه بالحصول عل�ى 5 - 10 اضعاف حصص المياه )لالس�تخدامات 	
المنزلية( عن التجمعات المحلية النائية والضعيفة والفقيرة )جنوب الخليل، وادي األردن(.  

• ليس هناك أي عذر يدعو لالنتظار وتأجيل هذه المهمة حتى ولو ليوم واحد آخر.  	

• إع�ادة التوزي�ع الداخل�ي، ومرة أخرى هو لي�س مهمة حفنة من الخب�راء، ولكن مهمة كل ف�رد من أفراد 	
المجتمع الفلسطيني.

• وينبغي أن تبدأ بنقاش حيوي ومفتوح على جميع المستويات...	

• هل الحزب الذي صوتوا لصالحه في االنتخابات األخيرة قد ناقش اي اقتراح عملي للتخفيف من حدة األزمة 	
)في برنامجه، خالل الخطب والحمالت او حتى كوعود انتخابية(؟
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على المدى الطويل: زراعة أقل

• لقد تم التوضيح آنفا انه ال يوجد أي اسباب مناخية تبرر وجود أزمة مياه الشرب. 	

• ومع ذلك، فلس�طين ليست غنية بالمياه! فيما لو تحقق الس�يناريو الخيالي المأمول بالحصول على كامل 	
الحق�وق المائية )اكثر من 1000مليون متر مكعب(، فإن الواقع الديموغرافي يش�ير إلى أنه خالل 40-30 

سنة سيكون نصيب الفرد من المياه أقل من 100 متر مكعب في السنة.

• وه�ذا يكفي لتلبية االحتياجات المنزلية والصناعية. ومع ذلك فإن نصيب الفرد من المياه ألغراض الري 	
سينخفض بشكل كبير حتى في ظل سيناريو متفائل كهذا.

• وهو موقف قابل للنقاش، ولكن س�يتم تقنين الزراعة على األرجح وس�تنخفض مع الوقت، بالمقارنة مع 	
القطاعات االقتصادية األخرى.

غزة: يجب أن تزّود بالمياه من مصدر خارجي 

عانت غزة مثل الضفة الغربية من النكبة و43 عاما من االحتالل.

• وعلى عكس الضفة الغربية:	

أ( واحدة من أكثر البقاع كثافة سكانية على وجه األرض،

ب( تعاني من حصار شامل ظالم على جميع الواردات والصادرات 

ج( تتميز بمناخ شبه جاف الى جاف.

• غزة ليست ولن تعمل كدولة، هي ببساطة منطقة حضرية ولهذا يجب أن تزود من الخارج مثلها كمثل 	
كل مدينة رئيسية أخرى على كوكب األرض.

• االستراتيجيات الحالية لجعل غزة مكتفية مائيا ذاتيا هي امنيات وليست سيناريوهات واقعية. تبعدنا عن 	
الحلول المناسبة وتخدم المصالح االستراتيجية االسرائيلية بفك االرتباط.

• إذا تم تزويد غزة وعلى أساس دائم ب� 200 مليون متر مكعب من المياه من إسرائيل وكجزء من حقوقها 	
المائية من الحوض الساحلي )و/أو كتعويض عن نهر األردن(، فسوف تختفي أزمة تزويد المياه لالغراض 

المنزلية على مدى المستقبل القريب.    
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الطلب على المياه، والعدالة في التوزيع 

• معظم أحواض المياه الجوفية في فلسطين التاريخية مترابطة جيولوجيا وهيدرولوجيا: حوض النقب مع 	
الحوض الش�رقي والغربي، أح�واض بحيرة طبريا والجليل مع الحوض الش�رقي والغربي. ونظرا لصغر 
حجم البالد والجيولوجيا الموحدة الخاصة بها، ال ينبغي أن يكون هذا مس�تغربا. يمكن ان يكون تقس�يم 
المياه بش�كل كلي بين اس�رائيل واألراضي الفلس�طينية المحتلة بنس�بة ٪40 / ٪60 دليال تقريبيا على 

تسوية إعادة توزيع جديدة.

• من الريبة، بل من المشكوك فيه، أن يكون الفلسطينيون قادرون على الوصول الى حصة عادلة. ومع ذلك، 	
سيبقى هذا الموضوع خاضع للعملية السياسية، وهذا ال يعتمد فقط على الدعم الدولي ولكن بصفة خاصة 

على النشاط السياسي المائي العام لجميع الفلسطينيين.

• الماء هو حق من حقوق اإلنس�ان وهو حق وطني وثقافي... إلخ، بموجب القانون الدولي. ال يوجد أي 	
فلسطيني يشك بذلك. 

• الماء هو حق أساسي واجتماعي واقتصادي وسياسي لكل مواطن. ولكن هل مشاريع المياه الدولية وهل 	
النخبة الفلسطينية التقنية والسياسية بل وجميع المواطنين يتمسكون بما تحمل هذه الجملة من معاٍن؟

• على الجهات المانحة أن تبدأ بممارس�ة ضغط سياسي جاد على اسرائيل للسماح بتطبيق مشاريع مياه 	
ذات مغزى. هل هذا ما يحصل فعال؟

• ينبغي على صانع القرار الفلسطيني ليس فقط »مشاركة’ الجمهور، باعالمهم بأثر رجعي، حول العقوبات 	
التي يتعرضون لها، بل سؤالهم ومراقبة الجمهور لهم. 

• لماذا يجب أن تبقى المواقف التفاوضية الفلسطينية سرية للغاية؟ 	

• يجب أن يتس�اوى جميع الفلس�طينون في الحصص المائية، وعلى قدم المساواة بين األغنياء والفقراء، 	
بين المدينة والقرية، وبين الري واالستخدام المنزلي. هل هناك أي خطط من هذا القبيل؟ 

• أخي�را ولي�س آخرا، ينطوي هذا عل�ى ان يتوقف المواطنون جميعهم عن انتظ�ار حل يصلهم من قبل 	
قادتهم. 

• يخص الماء كل مواطن. في فلسطين، انه أكثر من مجرد دفع فاتورتك الشهرية. متى كانت آخر مرة قمت 	
فيها ايها القارئ وش�اركت في محاولة منظمة أو مناقش�ة عامة بشأن المياه وحقوق المياه الخاصة 

بك؟
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Office Location
Al Wa’d Bldg, Muba’deen St.
Al Bireh/Ramallah, Palestine
Phone: +972 2 2403830/2
Fax: +972 2 2403980
info@rosaluxemburg.ps
http://www.rosaluxemburg.ps

»كاذبون! لديهم ما يكفي من المياه ليش��ربوا... 

توجد صهاريج مياه في عمان ودمشق ايضا. هكذا 

تس��ير االم��ور لديه��م. لقد أُعط��وا ضم��ن االتفاقية 

المؤقت��ة ٧٠-٨٠ ملي��ون متر مكع��ب على االقل 

م��ن المي��اه ]ف��ي الس��نة[ م��ن الحوض الش��رقي. 

ل��م يحركوا س��اكنا. يري��دون منا تقدي��م الماء لهم 

طبري��ا،  بحي��رة  يري��دون  حس��ابنا.  عل��ى  والعي��ش 

ما ال��ذي ال يريدونه؟...   الس��هل الس��احلي، 

نح��ن ندعه��م يحفرون ]آبار[ في الحوض الش��رقي؛ 

يوج��د مي��اه هن��اك، اللعنة، دعه��م يحف��رون. لماذا 

ال يحف��رون؟ ال يوج��د س��بب، ألن البكاء اس��هل. هل 

يبالون بأمتهم؟ انهم يريدون ان يكونوا تعس��اء.« 

نوح كينارتي، كبير المفاوضين حول المياه في اوسلو وممثل اسرائيل في لجنة المياه المشتركة.
ردا على سؤال "يدعي الفلسطينيون انهم يعانون من نقص حاد في المياه"؛ في هآرتس: "ارض عطشى وجافة."

www.haaretz.com/hasen/spages/1107419.html .2009 20 اغسطس


