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ثا ل بحرحاتعتبر قضية المياه أحد موضوعات الصراع القديم الحديث ، فقد كان الحل والت

الموارد وسية الحدود السياما واكبها من صراعات على مع ظهور الدولة القومية وعن الماء والكأل، و

 . وموارده حسب أهمية المكان وإمكاناته،  متعددةإلى السطح مشكالت  برزتالطبيعية 

عاء في ية جمالتي تواجه البشر مياه هو التحدي والمشكلةوالشك في أن تأمين حاجات اإلنسان من ال

عو ر وال تدر بخيال تبش نقرأ أرقاما، سهذه المرحلة ، وإذا تحدثنا عن هذه المشكلة عربيا وفلسطينيا 

ون جزءا قد نك ، بلحو المستقبل الذي ال يبدو بعيدا كت هذه األرقام ن، خاصة كلما تحرتفاؤل إلى ال

سيطة ، ذه البهال سيما في ضوء التحذيرات المتتالية من مغبة نضوب الموارد الطبيعية على  ... منه

ألمد ، اويلة وخاصة الموارد المائية التي أعدت لمواجهتها الدول العظمى الخطط واالستراتيجيات ط

طق هو من منها لوضع يدها على خيرات هذه األرض حتى لو لم تكن من حقها ، ولكن هذهفي محاولة 

ها اطبا إياماء مخويرحم هللا زمانا خاطب فيه هارون الرشيد سحب السالقوة السائد في عالمنا اليوم ، 

 : أمطري حيث شئت ... فإن خراجك عائد إلي !!

اجس ذلك اله لتشكل ما بات يعرف بأزمة المياه ، لم تكنالمتمثلة فيعلما بأن المشكلة القائمة حاليا ، 

نها نازعويالمرعب لسكان المنطقة العربية ، لوال أن طرأ عليها غرباء من شتى أصقاع الدنيا ، 

 خيراتها ومواردها المائية بدون وجه حق ... اللهم إال منطق القوة مرة أخرى !!

 ،تفاقمها  من -ن خبراء وباحثي -ير الجميع حذي ضوء تقد أخذت هذه المشكلة أبعادا إقليمية ودولية فو

فمن أين  ئية ،د الكثير من السياسيين بإشعال حرب في المنطقة إذا مست ) حقوق ( بالدهم المايهدوت

 ...إذا كتب لها أن تنتهي فعال !! لمشكلة، وإلى أية حدود قد تنتهيتبدأ ا

عربية نطقة الفي الممياه خالل تناول موضوعة ال منعلى هذه التساؤالت وغيرها نحاول هنا اإلجابة  

ا ن تتلوهعبر هذه الدراسة لهذا الموضوع الشائك ، آملين أ، وقلبها النازف فلسطين بشكل خاص 

، امنا رعة أممشما زالت دراسات أكثر شمولية وعمقا ، علنا نمتلك مفاتيح اإلجابة على أسئلة اكبر 

 عيها للتحرر والكرامة والعدالة .وأمام األجيال العربية الناهضة في س

علما بأن هذه الدراسة أتت في ثوب تاريخي وسياسي وقانوني ، تاركين ما يتعلق بالجوانب الفنية 
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البحتة ألهل االختصاص ، فإن كنت قد وفقت في استعراض أهم محاور المشكلة ، فذلك من فضل هللا  

 لعذر منكم ... ومنته ، وإن وجد تقصير أو قصور فهو مني ، ملتمسا ا

  2003ديسمبر   /عدنان أبو عامر 

 الفصل األول : صراع المياه في العالم
ال شك أن الماء يعتبر أهم عنصر الستمرار حياة الكائنات الحية بعد الهواء، وقد جعل هللا سبحانه هذِه 

ل قا -كريم : ورد ذكر الماء في عدة آيات من القرآن الحيث ،لهذا الكائن الحي وجودالنعمة أساس ال

  1. َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماِء كُلَّ َشْيٍء َحي: جّل وعال 

ْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء ُمبَاَركاً فَأَْنبَتَْنا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ اْلَحِصيدِ وقال تعالي :  -  2. َوَنزَّ

 . 3َراِت ِرْزقاً لَكُمَوأَْنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْخَرَج بِِه ِمْن الثَّمَ : وفي آية أخرى  -

َياَح لََواقَِح فَأَْنَزْلنَا ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْسقَْينَاكُُموهُ َوَما أَْنتُْم لَهُ بَِخاِزنِينَ وقال سبحانه :   -  َوأَْرَسْلنَا الّرِ

.4  

 لفقهال كتب وال تزا، وجاء الحكم اإلسالمي فنظم توزيع المياه بشكل قل نظيره في أي قانون دولي 

ل لجداواإلسالمي تسهب في تفصيالت تنظيم المياه والسقي، وتحرم بعض فقراته استخدام مياه ا

 ولو كان الوضوء للصالة دون إذن من صاحبها الشرعي.،واألنهار الخاصة ألي غرض 

يشكله  ا، لماشكلت المياه في مسيرة اإلنسانية عامالً مهماً في ظهور الحضارات وتقدمهلقد 

نة جاد اللبمهدت إلقامة المجتمع وإرساء أسسه وإي، استقطاب لألفراد وللجماعات الماء من حالة 

 لم تتوقفوبيعية، من خالل إقامة التجمعات السكانية بالقرب من الموارد المائية الط، األولى لقيامه 

 ي بقاءواء فحاجة اإلنسان للمياه عند حدود االستخدام الشخصي بما يمثله من حجر الزاوية مع اله

 ت وغيرهاحيوانا، بل تعدته لتشمل كل مجاالت الحياة في النقل والزراعة والصناعة وتربية ال الحياة

ضاً ناك أيوبقدر ما تشكله المياه من نقاط التقاء وتواصل بين المجتمعات والحضارات، كانت ه، 

رة المدم يةمن تأثير العوامل الخارج، حواجز طبيعية حافظت على بناء الحضارة لمجتمعات عديدة 

 أو منعت وجمدت مجتمعات أخرى بدائية.

يئ وزيع السئي والتنتيجة الهدر الما، أزمة المياه إال في العصور المتأخرة  فيعر علما بأن العالم لم

الملفت وشارها، إضافة إلى الظروف المناخية التي ساعدت على تفاقم هذه األزمة وانت، لهذِه الثروة 

ب هذه لتنتهي مناطق هذه الحضارات بنضو، لى الحضارات في العالم شكلت أوالمياه للنظر أن 

 الثروة وحدوث ما يسمى بـ)أزمة المياه(.

لذلك تحولت قاعدة أساسية من قواعد الحياة والعيش على وجه األرض ، ...ال حياة بال ماء وهكذا ، ف

إلى محور ، في مصادرها  المياه في ظل تزايد النمو السكاني ومعدالت االستهالك والندرة الملحوظة

أن  لدرجة ، من القرن الماضي، وقد زاد األمر حدةالنصف الثاني من أهم محاور الصراع الدولي في 

خاصة في ظل صدور العديد ، البعض تنبأ بنشوب حروب بين الدول بسبب المياه خالل القرن الحالي 

نيها لسياسات جديدة ترشد استهالك من التقارير الدولية التي تحذر من "شح" المياه وندرتها، وتب

 5.المياه ومن أبرز هذه التقارير تقارير البنك الدولي والمجلس العالمي للمياه..

وطرح مشاكلها ، لفكرة تدويل المياه الدولية ات نظميتزايد مع ذلك أيًضا تبني العديد من الدول والم

أصبحت المياه في ظل  بالتاليالمياه، وعلى المستوى الدولي فضالً عن اقتراح البنك الدولي بتسعير 
                                                        

 . 30سورة األنبياء ، اآلية ( 1

  . 9سورة ق ، اآلية ( 2

 . 22آلية سورة البقرة ، ا (3

 . 22سورة الحجر ، اآلية ( 4
( في هذا السياق أجد لزاما القول بأن عددا من أهم مراكز األبحاث الغربية ، ال سيما األمريكية أنشأت وحدات بحثية 5

 خاصة بقضية المياه ، ووضع الحلول والتوصيات لصناع القرار السياسي في ضوء المعطيات المتوفرة لديها .
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 الصراع المحموم عليها إحدى مرادفات األمن القومي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني : المياه في فلسطين

 الموقع والمساحة :

في الجزء الجنوبي من الساحل الشرقي للبحر األبيض ، تقع فلسطين في جنوب غرب قارة آسيا 

ا، مما يجعلها جسراً برياً يربط في قلب العالم القديم، آسيا وإفريقيا وأوروبوهي بذلك تقع ، المتوسط 

 1والمحيط الهندي. سيا بأفريقيا وبين البحر المتوسط والبحر األحمر ومن ثم المحيط األطلسيآ

 33.15ْو  29.30ْرتي عرض شرقاً. وبين دائ 35.40ْو  34.15ْبين خطي طول فلسطين تقع و

كم مربع،  5,900تبلغ مساحة الضفة الغربية حيث ،  كم مربع 27,000 تهاحتبلغ مساشماالً ، و

كم، وعرضها يتراوح بين  150يبلغ طول الضفة الغربية حوالي و ،كم  365ومساحة قطاع غزة 

منطقة ساحلية شبه مستطيلة يبلغ  وغزة فهقطاع أما ، كم، وهي في معظمها منطقة جبلية 31-58

 2كم في أقصى الجنوب . 13كم في الشمال و6ا بين كم، ويتراوح عرضه 45طولها 

لى األرض مليون نسمة ع 4يوجد منهم حوالي ، ماليين نسمة  8يبلغ عدد الفلسطينيين في العالم 

ألخضر من اومليون داخل الخط  وقطاع غزة ، ماليين في الضفة الغربية 3طينية موزعين إلى الفلس

 (. 1948فلسطين )األرض التي احتلت عام 

 

 الرصيد المائي في فلسطين : 

إضافة إلى ما تقدم ذكره حول أزمة المياه على مستوى العالم ، فإنه مما يلفت النظر في مسألة 

المياه في فلسطين ، تأخر العرب في إدراك الخلفيات غير المنظورة وغير المعلنة للتوسع االستيطاني 

ين ، وكان الحديث والتفاوض والنزاع الصهيوني ، وعدم اإلحاطة بجميع دوافع الصراع حول فلسط

من دون إشارة إلى  ، يدور حول األرض والمجال التوطيني وإقامة المستعمرات ، وشراء األرض

                                                        
 . 65ص1جطين ، فلسبالدنا (  1

  . 10ص1م،  موسوعة الفلسطينيةفلسطين : الموضع والموقع ، ال( 2
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الماء المرتبط باألرض ، ولم يدركوا الخطر الذي كان يتهددهم وال يزال يحيط بهم ، إال بعدما بسطت 

التي ، خلة ضمن أحواض تغذية المصادر المائية الصهيونية نفوذها اإلقليمي على معظم األراضي الدا

 1كانت تتطلع إليها في مخططاتها التوسعية حتى الوقت الحاضر .

 مياهمصادر ال وأرى أنه قبل الدخول إلى تفاصيل المشكلة المائية في فلسطين ، التطرق إلى

 .خرى ألن سنة وم،خر ومن فصل آل،من مكان إلى آخر  هاتفاوت، وكمياتها  ما هيو،  يةفلسطينال

 وتضم مصادر المياه في فلسطين اآلتي :

 األمطار : -1
فهي المغذي للخزان الجوفي والمغذية للمجاري المائية ، المصدر الرئيسي للمياه في فلسطين وتعتبر 

،  ةاألراضي الزراعي باإلضافة إلى االستفادة منها في ري مساحات واسعة من، واألودية والسيول 

ً للظروف ا اتن كميأإال  ألمطار في فلسطين متذبذبة من سنة ألخرى ومن منطقة ألخرى طبقا

تد فترة وتم 2الطبوغرافية من حيث االرتفاع واالنخفاض عن سطح البحر وظروف موقع المنطقة .

 ديسمبربين شهري  هاوتبلغ ذروة سقوط، مايو وسبتمبر  يشهربين سقوط المطر في فلسطين 

ر األمطار على شريط المرتفعات في المنحدرات الغربية وتقل في تكث، فيما مارس من كل عام و

على الشريط  هاأكثر منالمرتفعات الجبلية ن كمية المطر الساقطة على كما أ ،منطقة غور األردن 

ن ما يستفيد منه أال إ، سنويا  3بستة مليارات متقدر مطار كمية األرغم أن و،  قطاع غزةفي الساحلي 

ر المتوسط لى البحإو ، أيذهب عن طريق التبخر والنتح  ن الباقيأل ، 3م مليار 2ى الفلسطيني ال يتعد

 3الميت .البحر و أ

 العيون والينابيع : -2
نبع وعين معظمها ضعيف التصريف ،  1500يزيد عدد الينابيع والعيون المائية في فلسطين عن 

توزيع الجغرافي لعيون الماء والينابيع ويبين ال، بالعوامل الجيولوجية والطبوغرافية  هاويرتبط ظهور

% منها تنتشر في شمالي فلسطين ووسطها ، وأن أغلبها وأغزرها في الشمال وأقلها 90أن أكثر من 

 4عددا وأضعفها غزارة في الوسط ، وأندرها وأعالها ملوحة في الجنوب .

نبع  ،قي يافا عين شمال شرونبع رأس ال، بع الدان في أقصى شمالي فلسطين ن : ينابيعهذه الومن أهم 

 ينابيع الحمة بالقرب من هضبة الجوالن .، الكابري شمال شرقي عكا 

 األنهار : -3
ن تنتمي األنهار وكل ما يجري على سطح األرض من مياه طبيعية في فلسطين إلى مجموعة م

ذا هتميز المجاري المائية الخاضعة لنظام الجريان المطري السائد في حوض البحر المتوسط ، وي

هطول  ي فصلفالنظام النهري بجريان المياه في األودية والمسيالت ، وارتفاع غزارتها ومناسيبها 

 بصورةواألمطار ، وبشكل أدق أثناء هطول األمطار مباشرة ، أو بعد ذلك بفترة قصيرة جدا ، 

 خاصة في حالة ارتباط الجريان النهري بنبع مائي أو أكثر .

 لسطين بخصائص متشابهة أهمها :وتشترك جميع أنهار ف

 تبدل غزارة مياهها وتصريفها السنوي من المياه . -

 ة .لساحليابرة للسهول افي أجزاء من المجاري العو ، سرعة جريان المياه في األجزاء الجبلية -

قلة المياه الجارية فيها بصورة عامة ، إذ أن جميع ما يدخل تحت مفهوم األنهار في فلسطين ، هو  -

                                                        

 . 166ص1ة الفلسطينية ،مالمياه في فلسطين ، الموسوع( 3
 . 45( السياسة المائية إلسرائيل ، ص 2

 . 205، ص( المياه في فلسطين 2

  . 209، ص ( المياه في فلسطين3
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 1عن جداول مائية إذا ما قورنت باألنهار الكبرى والمتوسطة في العالم .عبارة 

 السيول : -4

ياه بارة عن موالسيل ع، نحاء البالد أوعمومية في  االظواهر المائية السطحية انتشار كثرأمن وهي 

ً ل اه لمياية كمتتجمع في واد مائي خالل فترة أو فترات معينة ، ولمدة يختلف طولها وقصرها تبعا

 لجبالمطار بالدرجة األولى ، وعندما تهطل األمطار الغزيرة على االمسببة للسيول وهي األ

 ل .و السهوتتشكل السيول في المجاري العليا لألودية ، وتنحدر هادرة نح، والهضاب الفلسطينية 

دي وا ، ودية التي يتجمع فيها المياه : وادي شوباش في منطقة جنين، وادي عمود في الجليلومن األ

 2. النقبفي غزة، ووادي الحسى، ووادي جرافي 

 المياه الجوفية : -5

فاذ مياه األمطار المتسربة إلى باطن األرض عبر التكوينات الجيولوجية القابلة للنفيها والمقصود 

رتوازية أو عن طريق الينابيع التي تنبثق من ما عن طريق اآلبار اال، إويقوم اإلنسان باستغاللها 

% من كمية األمطار الساقطة على  49-48ـالمتسربة ب وتقدر كمية مياه األمطار، األرض  باطن

 ، 3ممليون  1000-950ـستعمال والقابلة للتجديد بكما قدرت المياه العذبة الصالحة لال، فلسطين 

  3% من إجمالي كمية المياه العذبة المتوفرة في فلسطين . 57-55وهذا يعادل ما بين 

لتوسع السريع في الزراعة المروية ، والتوسع في االستيطان الصهيوني ، وارتفاع مستوى أدى اوقد 

، كما كافة والجوفية منها بصورة خاصة  استهالك المياه العذبة ، إلى تسارع استغالل الموارد المائية

تراتيجية ن حجب المعلومات المتعلقة بهذه المياه واعتبارها سرية يؤكدان حقيقة دور المياه في اسأ

الكيان الصهيوني ومخططاته التوسعية التي تهدف إلى السيطرة على مصادر المياه العذبة المحيطة 

 4بفلسطين .

 استهالك المياه في فلسطين : 
 

 أوال : استهالك المياه في الضفة الغربية :
ين في الضفة تشير الكثير من الدراسات واإلحصاءات بأن كمية المياه التي تستخدم من قبل الفلسطيني

ً  3ممليون  128الغربية تصل إلى حوالي وتشمل هذه الكمية المياه المستخرجة من اآلبار ، سنويا

 3.5م مليون 65قدر بـوالتي ت

 ي . ويتوزع استهالك المياه في الضفة الغربية بين االستهالك المنزلي والصناعي والزراع

 االستهالك المنزلي والصناعي : -1

ـ لغربية باضفة لالمستهلكة لألغراض المنزلية والصناعية من قبل الفلسطينيين في ا تقدر كمية المياه

كثر من تضاعف إلى أتأن احتياجات المياه المنزلية في الضفة الغربية سويتضح  ، 3مليون م 37

يادة زوذلك بسبب زيادة عدد السكان المتوقعة ، وعلى الرغم من أن هناك  2010% في عام 200

ً قى ثايبسسنوات القادمة إال أن معدل استهالك الفرد  ية المياه الالزمة للعشررة في كمكبي  .بتا

 االستهالك الزراعي : -2

، سنوياً  3مليون م 90ض الزراعية بـ يقدر استهالك الفلسطينيين في الضفة الغربية من المياه لألغرا

                                                        

 . 212ه في فلسطين ، ص( الميا1

  . 226، صمياه في فلسطين ( ال2

 . 35( المشكلة المائية في إسرائيل ، ص3

 . 240ه في فلسطين ، ص( الميا4

 34، ص للمياه في الضفة الغربية الفلسطينيين( استهالك 1
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  1مليون دونم بمختلف أنواع الزراعة . 1.8وتستخدم في ري حوالي 

 

 انيا : استهالك المياه في قطاع غزة :ث
 130-120ه ما بين تشير الكثير من الدراسات إلى أن ما يضخ من مياه قطاع غزة تراوحت كميت

  3.2يون ممل 142.5أن كمية المياه المضخة بلغت ، وجاء في تقارير أخرى سنوياً  3مليون م
 االستهالك المنزلي والصناعي  -1

ً  3مليون م 50-47ناعة ما بين لة ألغراض الشرب والصغتقدر كمية المياه المست من خالل ، سنويا

 إلىمعدل اإلجمالي الستهالك الفرد الويصل  ،ت بئراً مخصصة ألغراض الشرب تابعة للبلديا 96

حين يرتفع  ففي، ويتفاوت معدل استهالك المياه في قطاع غزة من منطقة ألخرى ، سنوياً  3م 58.3

  3.الالجئين اتمخيمنجده يقل في ،  في المناطق الشمالية

 

 االستهالك الزراعي  -2

وتضخ هذه ،  3مليون م 90-82غزة ما بين  يتراوح معدل االستهالك الزراعي من المياه في قطاع

 4. ى غير مرخصةبئراً ما بين آبار مرخصة وأخر 3600-3400الكمية من آبار يقدر عددها ما بين 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 . 35، ص( استهالك الفلسطينيين للمياه في الضفة الغربية 2

 . 26/3/2000وزارة الزراعة ، تقرير بتاريخ ( 3

 . 26/3/2000راعة ، تقرير بتاريخ وزارة الز( 4

 . 20/5/1999 بتاريخ ، تقريرالفلسطينية اه ( سلطة المي1
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 في فلسطين ئيةالمشاريع الماالفصل الثاني : 
 

 مشاريع المياه في فترة االنتداب البريطاني في فلسطين أوال : 

، لميززة تتميززز المسززألة المائيززة فززي فلسززطين بارتبززاط ظهورهززا كمشززكلة بنشززوء الحركززة الصززهيونية العا

ي تقززديم فززنززت لززه اليززد الطززولي الكامززل بينهززا وبززين االسززتعمار البريطززاني الززذي كاووبالتعززاون الوثيززق 

بعزد قتززل  عليهزا ، مإلقامززة كيزانه ولئزك القززادمين مزن شزتى أصزقاع الزدنيااألرض العربيزة لقمزة سزائغة أل

 سكانها األصليين والشرعيين أو طردهم وتشريدهم . 

ى فمنززذ أن راودت الحركززة الصززهيونية فكززرة تحويززل أحالمهززا وطموحاتهززا مززن مجززرد مفهززوم دينززي إلزز

سززية منظمززة تسززتهدف إقامززة دولززة يهوديززة نقيززة العززرق فززي فلسززطين ، بززدأت المخططززات حركززة سيا

طرة علزى واالستعدادات واإلجراءات تتوالى لبرمجة االستيالء على األرض وإفراغها من أهلها والسي

كبزر لتزوفير أ مواردها الحيوية ، وفي مقدمتها الموارد المائية ، حيث انهمكت منذ البدايزة فزي التخطزيط

 لمشززاريع ،ميزة ممكنززة مززن الميززاه للدولززة المرتقبززة ، األمززر الززذي جعلهززا تسززرع إلززى إعززداد البززرام  واك

صزادر واتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان اتساع رقعة الدولة ، بمزا يكفزل لهزا السزيطرة علزى م

 المياه الجارية في المنطقة .

ففزي ،  في الربع األخير من القرن التاسع عشرقد بدأ هذه االهتمام اليهودي بقضية المياه في فلسطين و

الجنرال " تشارلز وارن " موفداً من قبل التي ترأسها وصلت إلى فلسطين " بعثة وارن "  1873عام 

ونشززرت البعثززة ، الجمعيززة العلميززة البريطانيززة لدراسززة المززوارد الطبيعيززة والثززروة المائيززة فززي فلسززطين 

بإمكان فلسطين استيعاب عدة ماليزين أن القائلة الصهيونية دعاية للمدعماً ، وجاء  1875تقريرها عام 

وبزدأت بعزدها جماعزات المهزاجرين ، من السكان حتى النقب الصزحراوي إذا أمكزن إيصزال الميزاه إليزه 

 -الخضزيرة  -وأقاموا مستعمراتهم مثزل روشزينا ، اليهود بالتسلل إلى المواقع الغنية بالمياه في فلسطين 

  1بتاح تكفا . -ريشون ليسيون  -زخرون يعقوب 

لززى إولزم تفززوت الحركززة الصززهيونية فرصززة واحززدة إال واسززتغلتها لوضززع المقترحززات والخطززط الراميززة 

ريطزاني السيطرة على موارد فلسطين المائية ، وقد اسزتهلت هزذه المخططزات فزور إعزالن اإلنتزداب الب

 . 1918على فلسطين عقب انتهاء الحرب العالمية األولى عام 

كملزه هزو أعلنت الحركزة الصزهيونية أن مسزتقبل فلسزطين بأ، ففي بداية العشرينات من القرن العشرين 

  .بين يدي الدولة التي تستطيع بسط سيطرتها على نهري الليطاني واليرموك ومنابع األردن 

همية توافر قد أدرك الصهاينة دوما ومنذ بداية سعيهم المحموم إلنشاء دولتهم في ) أرض الميعاد ( أل

المياه لتحقيق أطماعهم الرامية إلى جلب ماليين اليهود من أرجاء المعمورة وتوطينهم فلسطين ، 

من الرسالة التي كتبها ، لموضوع المياه  ولوهاوليس أدل على األهمية االستراتيجية القصوى التي أ

يس الوزراء البريطاني إلى رئ –الذي أصبح فيما بعد أول رئيس لدولة إسرائيل  –حاييم وايزمان 

ديفيد لويد جورج قال فيها : إنه من غير الممكن االعتماد على الخطوط التاريخية التوراتية في رسم 

الحدود للدولة الصهيونية ، إن شملنا لمناطق في الشمال أمر تمليه متطلبات الحياة االقتصادية الحديثة 

، بأن  1919نعقاد مؤتمر الصلح في باريس عام وقد استغلت الحركة الصهيونية ا، ) الري الكثيف ( 

بأن فلسطين يجب أن يكون لها منافذها الطبيعية للبحار والسيطرة على أنهارها وايزمان ذاته صرح 

لهذا يجب عدم االكتفاء فقط بتأمين مصادر المياه التي ترفد الدولة ، ولكن أيضا تأمين … ومنابعها 

 2هذه المصادر من منابعها .

رغم من الرفض الذي قوبل به الطلب الصهيوني فزي مزؤتمر الصزلح ببزاريس ، إال أن مطزامع وعلى ال
                                                        

  . 244( المياه في فلسطين ، الموصوعة الفلسطينية ، ص1
 . 246( حرب المياه في الصراع العربي اإلسرائيلي ، ص 2
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وجزه بزن  1920الحركة الصهيونية ومساعيها بشأن موارد المياه لدى بريطانيا لم تتوقف ، ففي أبريزل 

 غوريون رسالة إلى حزب العمال البريطاني قال فيها : من الضروري أن ال تكون مصادر المياه التزي

 1يعتمد عليها مستقبل البالد خارج حدود الوطن القومي اليهودي في المستقبل .

الفلسززطينية بززين االنتززدابين الفرنسززي والبريطززاني عززام  –وعنززد التوقيززع علززى اتفاقيززة الحززدود السززورية 

إدخزال بحيرتزي طبريزا والحولزة  تزم، وتحت إصرار بريطاني وضزغط مزن الحركزة الصزهيونية  1922

 2لرئيسية التي تغذي نهر األردن ضمن حدود دولة فلسطين . والينابيع ا

ى مزن ، بعزدما حقزق الصزهاينة المرحلزة األولز 1948-1922وفي فترة االنتداب البريطزاني بزين عزامي 

ت أهزدافهم فزي تأسززيس الزوطن القززومي فزي فلسززطين ، اتجهزت خطزتهم المائيززة ، بزدعم كامززل مزن سززلطا

 اتجاهين :االنتداب البريطانية إلى العمل في 

ن مززاالتجززاه األول : الحصززول مززن الحكومززة البريطانيززة علززى كززل مززا كززانوا حريصززين علززى اسززتثماره 

 االمتيازات المائية لصالح المشاريع التي كانوا يخططون لتنفيذها في المستقبل .

تثمار االتجاه الثاني : السعي لعرقلة إمكان قيزام أي مزن الجهزات العربيزة ، فزي فلسزطين واألردن ، باسز

 3أي من مواردها المائية ذات الصلة بمشاريعهم المقبلة في فلسطين .

 : المشاريع المائية قبل قيام الدولة العبرية 

لسززطين ، فبعزد ذلزك االتفزاق العزام بزين بريطانيزا والحركزة الصزهيونية علزى اسزتغالل مزوارد الميزاه فزي 

ول للقزرن هزذه المخططزات ، منزذ الربزع األبدأت تظهر إلى العلن ترجمة هذه االتفاق ، من خالل تنفيذ 

 العشرين :

توصززلت الحركززة الصزززهيونية إلززى اتفززاق مزززع الحكومززة البريطانيزززة  1921ففززي اواخززر عزززام  -

 . (الستغالل مياه فلسطين في توليد الطاقة الكهربائية،وهو ما عرف بمشروع ) روتنبرغ 

س عامزا لشززركة البوتززا 75 منحزت حكومززة االنتزداب البريطززاني اميتزازا لمززدة 1929وفزي عززام  -

 الفلسطينية التي تملكها الحركة الصهيونية الستخراج أمالح البحر الميت .

تمكنت الحركة الصزهيونية مزن بسزط سزيطرتها علزى امتيزاز تجفيزف أراضزي  1934وفي عام  -

 4ألف دونم من األراضي الزراعية المشبعة بالمياه . 350الحولة ، واالستيالء على 

ي أعطيت لشزركات يهوديزة السزتثمار أهزم األنهزار الداخليزة فزي فلسزطين ، مثزل االمتيازات الت -

علززى أال تتجززاوز  –طيلززة فتززرة االنتززداب  نهززر العوجززا ، ونهززر المقطززع ، وقززد حززرص اليهززود

 5. مين مياه الشرب للمناطق المحيطة بهاأحدود تهذه المياه مشاريعهم المنفذة الستثمار 

يونية شزركة ) ميكزوروت ( الخاصزة بالمشزاريع المائيزة أسسزت الحركزة الصزه 1936في عزام  -

 6وتنفيذها في فلسطين ، بالتنسيق مع اتحاد العمال الصهيوني ) الهستدروت ( .

تجززاوز تالتززي كانززت فززي ظززاهر بنودهززا ال  هنزاك العديززد مززن المشززاريع التززي نفذتززه الحركززة الصزهيونيةو

انية معزات السزكتعماالت المنزليزة للمسزتعمرات والتجاستثمار النهار والينابيع لتأمين مياه الشرب واالس

عززن  القريبزة منهززا ، ولكنهززا كانزت تشززكل الخطززوات األولزى فززي سززبيل التوسزع االسززتعماري الصززهيوني

 طريق السيطرة التدريجية على مصادر المياه .

                                                        
 . 89، ص 4نية ،العدد ( مياه دولة فلسطين : من االستالب إلى االسترداد ، الدراسات الفلسطي 1
 . 119،ص1992، نيسان  88، صامد االقتصادي ،العدد  1948-1860( المخططات والمشاريع المائية الصهيونية  2
 . 7( المشكلة المائية في إسرائيل ، ص 3
 . 107ص نتداب والصهيونية ،فلسطين العربية بين اال ( 4
 1998، ربيزع  56العزدد  ،في الوطن العربي ، مجلة معلومات دولية األطماع واالعتداءات اإلسرائيلية على المياه  ( 5

 . 68، ص
( لمراجعة الجذور التاريخية لصراع الحركة الصهيونية على المياه في فلسطين ، يمكن الرجوع إلى المؤلف القيم  6

 سابق الذكر . 
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تنفيزززذ بدأبزززت الصزززهيونية وبريطانيزززا  1948-1922وخزززالل فتزززرة االنتزززداب البريطزززاني بزززين عزززامي 

يل هزدف إلزى تسزهتخططات الستثمار المياه في فلسطين بعضها بعيزد المزدى واآلخزر قريزب المزدى ، م

 المميزات التالية :بية الخطط المائتلك ت يزالمشاريع المستقبلية ، وتم

فائزدة  لسيطرة على كل ما يمكن السيطرة عليه من مصادر مائية عذبة يمكزن أن تكزون لهزالالسعي  -

 .هيونية في المستقبل البعيد للمشاريع المائية الص

 .العمل على إبعاد سيطرة كل مستفيد أو مستثمر عربي عن المياه ومصادرها  -

ومقاومززة ، وبالتزالي عرقلزة أي مشزروع عربزي يقزع ضزمن إطزار التوسزع الصزهيوني االسزتعماري  -

 1تنفيذه بشتى الوسائل .

 علزى حسزاب ق األمن المائي إلسزرائيليمكن القول أنها قامت لتنفيذ هدفين متالزمين من شأنهما تحقيو

 األمن المائي العربي ، وهذان الهدفان هما :

طاقزة ي وتزأمين اللسد فجوة العجز المائ، إقامة مشاريع مائية معتمدة على المياه الفلسطينية الذاتية  -1

 الكهربائية .

ضزمان مسزتقبل أو المشزاركة فيهزا ل، إقامة مشاريع على األنهار العربية الموجودة خارج فلسطين  -2

 2األمن المائي والطاقة الكهربائية إلسرائيل .

نهزا بعزدا إثزر تلزك اإلنجزازات التزي حققتهزا الحركزة الصزهيونية فزي مجزال الميزاه ، أخزذ الحزديث يأخزذ ع

ت التززي إقليميززا وعالميززا ، وكززان ممززا أسززفر عنززه أن زخززرت المنطقززة بالعديززد مززن المشززاريع والمقترحززا

 تسميته فيما بعد ) أزمة المياه ( .اعدت لحل ما اصطلح على 

الزعمزاء  ومن اطالعنا علزى تلزك المخططزات نجزد أن المشزكلة المائيزة احتلزت حيززا واسزعا مزن تفكيزر

تحث أنصارها على البحزث عزن وهي عن طبيعة العقيدة الصهيونية ذاتها وتنبئ وجهودهم ،  الصهاينة

رات وتشزجيع الهجزرة اليهوديزة إليهزا ، وال نبزالغ إذا الكميات الكافية من الموارد المائية لتشييد المستعم

قلنززا أن الميززاه شززكلت ، منززذ البدايززة ، تحززديا وجززه نطززاق االسززتراتيجية الصززهيونية وحززددها فززي شززقيها 

 3النظري والتطبيقي ، والتحم بالصراع العربي الصهيوني المتعلق بحيازة األرض .

 في فلسطين : زمةاألالخطط المقترحة لحل أهم هذا استعراض يوضح و

، خطة عموم إسرائيل  1951، تقرير ماكدونالد  1948، خطة هايس  1944مشروع لودرميلك 

، خطة  1953، خطة جونستون  1953، خطة إسرائيل لسبع سنوات  1952، خطة بنغر  1951

،  خطة 1955، الخطة الموحدة  1955، خطة بيكر هرزا  1954،  الخطة العربية  1954كوتون 

، 1958، مشروع قناة الغور الشرقية 1956، الخطة الوطنية للمياه 1956ئيل لعشر سنوات إسرا

 4.  1964الخطة العربية لتحويل المنابع 

 وسنسلط الضوء على أهم تلك المشاريع ، وهي :

 مشروع أيونيدس :  

ع ريوهو عبارة عن معلومزات وتوصزيات ومقترحزات أصزبحت فيمزا بعزد أساسزاً ومنطلقزاً لمعظزم المشزا

ورة والدراسززات التززي جززاءت بعززدها ، وجززاء بعززد توصززية لجنززة بيززل المكلفززة بززالتحقيق فززي أسززباب الثزز

 وتقديم الحلول لها .  1939-1936الفلسطينية 

 : ةالتاليالنقاط وتتلخص تفاصيل المشروع في 

 تحويل مياه نهر اليرمزوك فزي سزوريا عبزر قنزاة باتجزاه الجنزوب لزري األغزوار الشزرقية ، وتخززين -

                                                        

 . 244لمياه في فلسطين ، الموسوعة الفلسطينية ، ص( ا1
 . 341ص2الشرق األوسط ، ج مشكلة المياه في(  2

 . 20ال أحد يشرب : مشاريع المياه في استراتيجية إسرائيل ، ص ( 3

 . 104-77دور المياه في الصراع العربي اإلسرائيلي ، ص( 4
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 فائض المياه في بحيرة طبريا .

ألف دونم من األراضي في الغور الشرقي تمتد من طبريا إلزى البحزر الميزت ، وإمكانيزة  300ري  -

 1شق قناة لري الغور الغربي من نهر األردن .

 سببين رئيسيين :لولم يتسن للمشروع الخروج إلى حيز الوجود 

يا مزع ائيزة فزي فلسزطين ونهزر اليرمزوك ، تماشزحق الوجود اليهودي في السيطرة على المزوارد الم -1

 القول بأن حدود الدولة يجب أن تمتد إلى داخل الضفة الشرقية .

علزى حسزاب يجزب أن يكزون حل مشاكل الفلسزطينيين المسزتقبلية واحتياجزاتهم المائيزة اقتراحه بأن  -2

 2األردن .

 مشروع الودر ميلك :  

ي مبعزوث أمريكزي يزدعى والتزر كزال1938طقزة عزام في أعقاب فشل المشزروع السزابق ، قزدم إلزى المن

لمقترحات تضمن الكثير من األفكار وا، م  1944الودر ميلك ، وكتب كتابا بعنوان " ارض الميعاد " 

ن حضزر لدراسزة اسزتثمار ميزاه نهزر األردحيزث والتوصيات التي شكلت نواة لمشروع عرف باسزمه ، 

رحزات صزياته فزي كتابزه السزابق الزذكر . ومزن المقتووضزع مقترحاتزه وتو، لرواء الجنزوب الفلسزطيني 

 التي ذكرها : 

 تشكيل هيئة عليا على غرار هيئة وادي تنسي في الواليات المتحدة األمريكية . -

 3السيطرة على المشروع يجب أن تكون بيد اليهود . -

المشزروع ومن خالل األقوال التي أفصح عنها الودر ميلك ، ظهرت األهداف السياسية الخطيرة لهزذا 

، التي تمثلت في جلب يهود أوروبزا وتزوطينهم فزي فلسزطين ، بعزد اقزتالع أصزحاب األرض األصزليين 

 4منها وتهجيرهم إلى أرض ما بين النهرين .

 .رفض العرب هذا المشروع ألنه لم يأخذ بعين االعتبار الحدود الدولية لألقطار المجاورة 

 : مشروع هايز 

،  1948إلى خطوات عملية ونشر عزام  هعمل على ترجمة مقترحات، و السابقمشروع لل اامتدادجاء و

تثمار مسألة اس اخضعم ،االعتبار خطوط تقسيم فلسطين إلى مناطق عربية وأخرى يهودية آخذا بعين 

مزال المياه في حوض نهر األردن لمصلحة المخططات اإلسرائيلية على حسزاب المصزالح العربيزة ومه

 م المياه الدولية وحقوق المنتفعين من مياه الحوض .لها ، متجاوزا في ذلك نظا

استغل الكيان الصهيوني هذا المشروع في مخططاته الحتالل األراضي العربية ، ودعم أركان الدولزة 

كأسزاس ارتكززت عليزه  ينعتمدمالصهيونية ، وسيطرتها على مصادر المياه داخل الحدود وخارجها ، 

 5نمائية المستقبلية بعد إنشاء دولتهم .عليه خططهم المائية ومشاريعهم اإل

 :  1953مشروع جونستون  

بمفاوضات مكوكية بين دول مبعوث الرئيس األمريكي إيزنهاور إلى الشرق األوسط قام جونستون 

دول المستفيدة تحت إشراف جهاز لالمنطقة ، هدفت إلى استثمار مياه حوض األردن بشكل موحد ل

ما هدف المشروع إلى توطين الالجئين الفلسطينيين ، وتوزيع المياه على دولي تعينه األمم المتحدة ، ك

6األردن وسوريا ولبنان وإسرائيل وفق حصص يتفق عليها الجميع .: الدول األربع 
 

 650من المياه سزنويا ، فيمزا تسزتغل إسزرائيل  3ممليون  320-257وقد خصص للفلسطينيين ما قيمته 

                                                        
 . 179المطامع اإلسرائيلية في مياه فلسطين والدول العربية المجاورة ، ص ( 1

 . 202، صإسرائيل النزاع المائي بين العرب و( 2

 . 248المياه في فلسطين ، الموسوعة الفلسطينية ، ص( 3

 . 77ص ،يالمياه والمشروع الصهيون (1

 . 249المياه في فلسطين ، الموسوعة الفلسطينية ، ص(2

 . 251المياه في فلسطين ، الموسوعة الفلسطينية ، ص(3
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تحولهززا إلززى  3م مليززون150يززاه حززوض نهززر األردن العذبززة ، منهززا مززن الميززاه سززنويا مززن م 3ممليززون 

تأخزذها مزن بحيزرة  3ممليزون  500الجوالن ومنخفض الحولة قبل أن تصزل هزذه الميزاه إلزى طبريزا ، و

تأخذها من نهزر اليرمزوك ، فيكزون مجمزوع مزا تسزتهلكه  3ممليون  70طبريا نفسها ، يضاف إلى ذلك 

  1سنويا . 3ممليون  207إسرائيل من مياه نهر األردن 

 :وقد سعت إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية إلى تحقيق عدة أهداف من مشروع جونستون 

طينهم فزي السعي لتصفية مشزكلة الالجئزين الفلسزطينيين بالعمزل علزى تزوفير اإلمكانزات الماديزة لتزو -1

ة إلزى تفكيزر فزي العزودصزرفهم عزن ال بهزدفاألقطار العربية التي نزحزوا إليهزا وخاصزة األردن ، 

 وطنهم فلسطين .

السززعي لمسززاعدة إسززرائيل بتخصززيص أكبززر مززا يمكززن تخصيصززه لهززا مززن حصززة مززن ميززاه حززوض  -2

المخططزة  األردن بموافقة الدول العربية المجزاورة ، لتزتمكن مزن السزير فزي تنفيزذ كافزة مشزاريعها

 د .أي اعتراض من أح لزيادة قدرتها على استيعاب المزيد من ماليين المهجرين اليهود دون

التمهيززد العتززراف الززدول العربيززة بدولززة إسززرائيل عززن طريززق اسززتغالل أي اتفززاق يعقززد بززين الززدول  -3

العربية وإسرائيل حول استثمار مشترك للموارد المائية ، لخلق الظروف المالئمة لتالقي وتعزاون 

 2فنيي ومسئولي الفريقين لما فيه مصلحتهما المشتركة .

 مشروع كوتون  

مدى استخفاف تبين أجلى صورة هذا المشروع الذي اقترحه المهندس األمريكي جون كوتون ، عكس 

إسزززرائيل بزززالحقوق العربيزززة ، ومزززدى اسزززتهتارها بزززأي عزززرض  ال  يلبزززي كامزززل متطلبزززات خططهزززا 

 2345االسززتيطانية التوسززعية ، حيززث ضززخمت تقززديراتها إليززرادات الميززاه بشززكل عفززوي فرفعتهززا إلززى 

مليون المقدرة من جونسزتون ، وطلبزت أن يخصزص لهزا منهزا ال أقزل مزن  1450، بدال من  3مليون م

، كما رفضت اإلشراف الزدولي علزى توزيزع الميزاه ، وأصزرت علزى عزدم تزدخل أي  3مليون م 1290

 3من أجهزة األمم المتحدة في موضوع استثمار المياه بين دول المنطقة .

 

 ق إدراكه ألخطزار المسزتقبل ، رسزخت الصزهيونية أسزسوهكذا ، وفي غياب الوعي العربي وضي

 ك بالتوسزعذلزبعزت مخططاتها المائية بالسيطرة المرحلية على الموارد المائية السطحية بخاصة ، ثزم ات

ام دولزة ذها منزذ قيزمشاريع تزم تنفيز كما سيرد الحقا ، عبروالتنفيذ بعد قيام الدولة اإلسرائيلية مباشرة ، 

لميزاه االيوم ، رغم االحتجاجات والمذكرات والخطب من الجانب العربي حول  الكيان الصهيوني حتى

 واألرض والشعب .

 

 

 بعد إقامة الدولة :مشاريع ما  

موا ، فكيززف تطززورت هززذه السياسززة المائيززة بعززد أن أقززا 1948هكززذا كانززت سياسززة الصززهاينة قبززل عززام 

 ؟ 1948دولتهم ووطدوا أركانهم في أرض فلسطين بعد عام 

أن مسزتقبل فلسزطين  لنزت أعلدرجزة أنهزا في المياه العربيزة معروفزة ، الحركة الصهيونية أطماع  باتت

بأكمله هو بين يدي الدولة التي تستطيع بسط سيطرتها على نهري الليطزاني واليرمزوك ومنزابع األردن 

النيزل فزي  : ةللحصول على المزيد منها من أنهار البلدان العربية المجزاور لذلك أصبح تطلع إسرائيل ،

، أشزبه مزا يكزون بسياسزة  مصر، واليرموك وروافد األردن في سورية واألردن، والليطزاني فزي لبنزان

                                                        

 .  9، ص ات التطوير اآلبار الجوفية في األغوار : الوضع الراهن وإمكاني ( 4

 .  19المشكلة المائية في إسرائيل ، ص(  1

 . 23المشكلة المائية في إسرائيل ، ص ( 2
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ممزا ال شزك فيزه أن شزأن الميزاه هزو بحجزم شزأن األمزن بالنسزبة إلسزرائيل، وأن كزل مزا وأصبح معلنة ، 

 . يمس األمن والماء سرعان ما يتحول إلى حرب مشروعة من المنظار اإلسرائيلي

ذ أدرك إ، قد كان زرع الكيان الصهيوني في فلسطين  تحدياً على كزل األصزعدة فزي المنطقزة العربيزة ل

لقوى الفه مع اهذا الكيان منذ البداية أن عليه استخدام كل الوسائل للسيطرة على المنطقة، من خالل تح

مزا كثقزافي ، االقتصزادي والذات المصلحة في إبقاء المنطقة العربية في حالة تبعية بزالمعنى السياسزي و

ة، تعتمزد مع إسرائيل التوسعية، وسعيها إلنشـاء دوله "إسرائيل الكبزرى"، وبنزاء دولزة عنصزريأن مطا

الزنه   على أسس صناعية وزراعية حديثه ومتقدمة، قد دفع بها إلى طلزب متزايزد علزى الميزاه. وبزنفس

عززدة  ب ميزاه الزدول المحيطزة. باتبزاعسزلب األرض، أخزذت تقزوم بكزل الوسزائل لسزلفزي الزذي اسزتعملته 

 : أساليب

 .كما جرى في الجوالن، جنوب لبنان ونهر األردن  –الحتالل المباشر لألرض ا -

خالل تحالفات استراتيجية مع الدول التي تسيطر على مصادر المياه )تركيا، أثيوبيزا، أوغنزدة( ومن   -

  1الفرات ودجلة والنيل.للضغط على الدول العربية التي تتزود من مياه كل من 

وبسبب الرغبة في وضع اليد على الميزاه العربيزة ، حرصزت إسزرائيل علزى إقامزة تزوازن وتزالزم بزين 

خريطة أمنها وخريطة مياهها ، أو بين استمرار وجودها وإمكزان تزوفير الميزاه لسزكانها ، ولهزذا كانزت 

حززأ أن جميززع الحززروب التززي خاضززتها حززدودها ، فززي الحلززم أو الواقززع أو القززوة ، حززدودا مائيززة ، ونال

إسرائيل ضد الدول العربية المتاخمة لفلسطين كانت من أجل االستيالء على المزيد من الميزاه المتدفقزة 

 2من أراضي هذه الدول .

 :ويمكن إجمال النظرة التاريخية للحركة الصهيونية إلى موضوع المياه في النقاط التالية 

 ديولوجيا ، وذلك من خالل :ارتباط األرض والمياه باألي 

 . مقولة ان الصهيونية هي صاحبة األرض الخضراء ) فلسطين ( -

 .التعاونيات والكيبوتسات والنمط اإلقليمي الصهيوني  -

 الهجرات اليهودية وارتباطها بالمياه ، وذلك من خالل : 

 .الشكل الهندسي للمستوطنة  -

 . الموقع الجغرافي للمستوطنة -

فهزوم االنشزداد إلزى األرض ، بمعنزى أن المسزتوطن يزأتي بغزرض االسزتيالء ارتبزاط المسزتوطنة بم -

علززى األرض والميززاه ال بهززدف مغريززات أخززرى ، ولهززذا فهززو مسززتوطن جيززد مززن وجهززة النظززر 

 3الصهيونية إذا امتلك أرضا ومياها أكثر .

روة المائيزة بسزرعة سزتثمار الثزالاندفعت إسرائيل ، بعد قيزام دولتهزا ، إلزى اإلعزداد لتنفيزذ مشزاريع وقد 

الفتة لالنتباه ، ، فما كادت ترفع علمهزا فزوق األرض الفلسزطينية ، وتثبزت أقزدامها فيهزا  حتزى شزرعت 

مزن ملفزات ودراسزات للعديزد مزن المشزاريع  تخرج من خزائنها ما أعده لها خبراؤها ومن تعاون معهزم

عمرات السززتقبال الماليززين الززذين الهادفزة إلززى اسززتثمار كززل قطززرة مززاء فيهزا ، وتهيئززة األراضززي والمسززت

 4كانت تخطط لتهجيرهم إليها .

ضززم مسززاحات ب، 1951تعزديل الحززدود عزام وكزان مززن أهزم مززا قامزت بززه إسزرائيل علززى هزذا الصززعيد ، 

بتنفيذ مخططها لتحويزل ميزاه نهزر األردن ، ممزا دفزع ت شاسعة من األراضي الجنوبية في لبنان ، وبدأ

المقاومزة ، األمزر الزذي حزذا بإسزرائيل للقيزام بسلسزلة مزن الهجمزات أصحاب األراضزي إلزى التصزدي و

                                                        

 . www.bredhand.netالغزالي ، ناصر ، إسرائيل ، العرب ، والصراع على المياه ، موقع االنترنيت ( 1

 .17صالمياه في استراتيجية إسرائيل ، ال أحد يشرب : مشاريع( 2
 .178ص ات النهائية،فاوضالمياه في الم(  3

 .10لمشكلة المائية في إسرائيل ، صا(2
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زلهم وبنززاء نززاطززردهم وفززرارهم مززن أراضززيهم وهززدم م ومززن ثززم التسززبب فززيواالعتززداءات علززيهم ، 

 1المستعمرات على أنقاضها .

لخص رئيس الوزراء اإلسرائيلي دافيد بن غوريون أهمية قضية الوجزود اإلسزرائيلي  1955ي عام وف

لززه : إن اليهززود يخوضززون اليززوم مززع العززرب معركززة الميززاه ، وعلززى مصززير هززذه المعركززة يتوقززف بقو

 2وإذا لم ننجح في هذه المعركة ، فإننا لن نكون في فلسطين . نا ،مصير

 وقد نفذت إسرائيل عددا من المشاريع المائية منها :

لصزناعية ، لألعمال الزراعيزة وا ، لتأمين المياه 1950-1948أ ( مشروع الجليل الغربي بين العامين 

 وتزويد التجمعات السكانية في منطقة حيفا وما يحيط بها بالمياه .

، ويغطزي شزبكة أقنيزة ري شزريط األراضزي  1965بيسزان : حيزث انتهزى عزام  –ب ( مشزروع طبريزا 

 . الينابيعالغورية ، وتتزود بمياه مشتقة من بحيرة طبريا بقناة خاصة وبمياه عدد كبير من 

روع رئيسية للمشزالجليل األدنى : وتتزود شبكة أقنيته بالمياه الجارية في القناة ال –ج ( مشروع طبريا 

 السابق ، وقد جرت هذه المياه إلى هضبة الجليل بضخها إلى حوض وادي الفجاس.

النقزززب : وهزززي مزززن أكثزززف شزززبكات أقنيزززة الزززري وتزويزززد المزززدن والمسزززتعمرات  -د ( مشزززاريع العوجزززا

 3ية بالمياه في جميع أنحاء فلسطين المحتلة .الصهيون

مامزا توقد وعت إسرائيل وألقصى الحدود أن إمكانات نجاح االستيطان اليهودي في فلسطين محكومة 

 مائيزة وعلزىعلى كل ما أمكنها من موارد المنطقزة التها بوفرة المياه ، وبالتالي عمدت إلى بسط سيطر

 رائيل أسلوبين رئيسيين في مساعيها هذه :كل أرض وفيرة المياه ، وقد اتبعت إس

 .السيطرة بالقوة أو بالحيلة على مصادر المياه بعد توفير األجواء الدولية المناسبة  -

 4اإلغراء بالمال لشراء الماء كما حدث مع مصر . -

وبالتالي فإن إسرائيل ذات المزوارد الشزحيحة ، اعتمزدت منزذ السزتينات علزى المزوارد المائيزة اإلضزافية 

التززي سززبقت العززرب إليهززا واسززتولت عليهززا مززنهم فززي غزواتهززا ، لتلبيززة معززدالت اسززتهالكها العاليززة ، 

 5وتطوير زراعتها ، وتنفيذ سياستها االستيطانية.

: غولزدا  وقد تطورت اسزتراتيجية الميزاه فزي الفكزر الصزهيوني علزى يزد اثنزين مزن القزادة الصزهاينة همزا

بمشروعها  تقدمت غولدا مائير رئيسة الحكومة اإلسرائيلية 1971 مائير ، ويسرائيل غليلي ، ففي عام

ق أهززداف حززول االسززتراتيجية المائيززة ، حيززث جسززدت اهتمززام الدولززة بالمنافززذ البحريززة والمائيززة لتحقيزز

 تها :استراتيجية األمن القومي اإلسرائيلي في المجال الجيوبوليتيكي ، وفي مقدم

 غرافيا .تحول إسرائيل إلى دولة غير مغلقة ج -1

 امتالك القدرة الكاملة على استثمار المياه وتحليتها . -2

 اعتبار نهر األردن حدا جغرافيا آمنا إلسرائيل وال يجوز ألية قوات عسكرية عبوره . -3

  ى اناإلبقاء على شرم الشيخ تحت السيطرة اإلسرائيلية لضمان حرية المالحة في إيالت ، عل -4

 6رائيل وفقا لحاجتها األمنية .تم الربط البري بين شرم الشيخ وإسي

 ونستطيع تلمس حساسية إسرائيل من قضية المياه انطالقا من المعايير التالية :

سززتعمرة ، عنزدما أنشززئت اول م 1882العالقزة بززين المزاء واالسززتراتيجيات والصززهيونية منزذ العززام  -1

 يهودية شمال فلسطين قرب بحيرة الحولة .

                                                        
 . 202( النزاع المائي بين العرب وإسرائيل ، ص 1
 . 246( حرب المياه في الصراع العربي اإلسرائيلي ، ص 2
 . 253( المياه في فلسطين ، الموسوعة الفلسطينية ، ص 3
 . 139ص1( مشكلة المياه في الشرق األوسط ، ج 4
 . 231، ص 3العدد ، ة إسرائيل المائية ، الدراسات الفلسطينية ( أزم 5
 . 249( حرب المياه في الصراع العربي اإلسرائيلي ، ص 6
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راضزي أللمتواصزلة ات العسزكرية ، وهزذا مزا تفسزره االحزتالالت الالعالقة بين الماء واالستراتيجي -2

جية العربيززة ، ففززي كززل اعتززداء قامززت بززه إسززرائيل ثمززة جانززب مززائي فيززه ، فالعوامززل االسززتراتي

 واالقتصادية والتوراتية تتداخل فيما بينها لتجعل الماء كامنا في كل عمل عسكري .

ي تطمح إسزرائيل إلزى تحقيقهزا مزن خزالل الوسزائل المتاحزة العالقة بين الماء واآلفاق المستقبلية الت -3

لها ، سواء باستخدام ميزان القوى العالمي الزراجح لمصزلحتها فزي إطزار المفاوضزات ، أو التهديزد 

 1. 1982و 1967باستخدام القوة على نطاق واسع كما حدث في عامي 

ضوء الحقيقة القائلة بأن إسرائيل  تعاني إسرائيل من أزمة مياه حادة ، وتتفاقم حدة هذه األزمة في -4

% مززن إجمززالي تززدفق الميززاه السززطحية 21تعتمزد علززى الميززاه ذات المصززدر الخززارجي ، حيززث يقززع 

 2لديها خارج حدودها .

لعزرب ، وقد شهدت العقود السزابقة اسزتمرار إسزرائيل فزي نهزب كميزات كبيزرة مزن ميزاه الفلسزطينيين وا

مزد عليهزا اد اإلسزرائيلي اعتزاد علزى تلزك الميزاه حتزى أصزبح يعتومما زاد مزن تعقيزد األزمزة أن االقتصز

مزر أاه ، وهزو اعتمادا كبيرا ، وأصبح ليس بمقدروه التطور أو حتى البقاء بشكله الحالي بدون تلك المي

لتززي هززم نهززب الميززاه العربيززة يسززلب العزرب والفلسززطينيين ميززاههم ا، يتمثززل فزي أن فزي غايززة الخطززورة 

 .بأمس الحاجة إليها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجراءات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة : 

لقد فرضت السلطات اإلسرائيلية سيطرتها على مصادر المياه منذ احتاللهزا لألراضزي الفلسزطينية منزذ 

، مما كان له أكبر األثر على المياه المستقلة من قبل الجانب الفلسطيني ، وقد نت  عن هزذه  1967عام 

من اآلبار الفلسزطينية أو زيزادة الملوحزة فيهزا ، ، وفزي كثيزر مزن األحيزان تقزوم  اإلجراءات جفاف كثير

شزززركة مكزززوروت بحفزززر اآلبزززار إلرواء المسزززتوطنين بينمزززا يقزززوم السزززكان العزززرب بشزززراء الميزززاه مزززن 

الصززهاري  مزززن هززؤالء المسزززتوطنين الززذين يحصزززلون علززى الميزززاه التززي تسزززرق مززن القزززرى والمزززدن 

ض الفلسززطينيون لشززكل قززاس مززن التمييززز فززي مجززال الميززاه فززي األراضززي الفلسززطينية ، وحيززث يتعززر

 3المحتلة .

ضزفة ويمكن تلخيص اإلجراءات والسياسات التي فرضتها سلطات االحتالل على مصادر الميزاه فزي ال

 الغربية بما يلي :

 السيطرة على مياه نهر األردن وتلويثها : -1

يقزوم كمزا سنويا ،  3ممليون  320-257نهر األردن على حصة الفلسطينيين في  وناإلسرائيلي استولى

إلقززاء النفايزات الصززلبة والميززاه العادمززة المنزليززة  عبززراإلسزرائيليون بتلويززث الميززاه المتبقيززة مزن النهززر ، 

عزن طريزق قنزاة الملزح التزي تنقزل الميزاه مزن الينزابيع المالحززة ، والصزناعية والميزاه الصزالحة فزي النهزر 

                                                        
 . 147( دور المياه في الصراع العربي اإلسرائيلي ، ص 1
 . 39، ص 2003مارس  م الفكر ،ونية في المياه العربية ، عالاألطماع الصه ( 2
 . 141، ص 1991، أبريل سياسة الدولية صراع العربي اإلسرائيلي ، الالمنظور المائي لل(  3
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مززا يلقيززه المسززتوطنون مززن بقايززا مزززارع األسززماك القادمززة و ن بحيززرة طبريززا ،والحززارة إلززى الجنززوب مزز

 1نهر غير صالحة لالستخدامات الزراعية .الالمياه المتبقية في مما جعل  غربي النهر ،

 االستيطان : -2

إلى حرمان الشعب الفلسطيني من موارده المائية مزن خزالل  1967عمد االحتالل اإلسرائيلي منذ عام 

مززززن  %70أن  ، حيززززثلمسززززتوطنات علزززى األمززززاكن التزززي تتمتززززع بزززوفرة مصززززادرها المائيزززة إقامزززة ا

تقع على حوض الخزان الشزرقي الموجزود فزي الضزفة الغربيزة، فمزع اسزتمرار اسزتغاللها  تالمستوطنا

مززن احتياجاتهزا المائيززة تتنززاقص نتيجزةً لززذلك مناسززيب  % 25للخززان الجززوفي الفلسززطيني الزذي يغطززى 

 2ة وبالتالي كمية المياه المخزونة .المياه الجوفي

 ونستطيع تلمس اآلثار السلبية لالستيطان على وضع المياه ، من خالل النقاط التالية :

للميزاه كزان ا شكلت المستوطنات دورا بارزا في سلب كمية المياه الجوفية ، حيث اتضزح أن ضزخه -

بموجززب اإلحصززائيات مززن  تالسززبب الرئيسززي فززي تنززاقص كميززات الميززاه المخزونززة ، وقززد تناقصزز

، وأن ما يتم سحبه من ميزاه القطزاع  1995عام  3مليون م 800إلى  1975عام  3مليون م 1210

مليزون  80سنويا ، في حين أن ما يرد من الميزاه إلزى الخززان يقزدر بزـ3مليون م 130يقدر بحوالي 

 3فقط . 3م

فزي المجزال الزراعزي خصوصزا  أغلب المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية يتركز نشزاطها -

الخضروات والفواكه التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه ، وتحصل على هذه الميزاه ، إمزا مزن 

 4مصادرة . آبار تم حفرها بفعل السلطات اإلسرائيلية ، وإما من آبار مالكين عرب غائبين أو آبار

لميززاه الجوفيززة ونوعيززة التربززة ، غالبززا مززا توجززد المسززتوطنات فززي أنسززب المواقززع مززن حيززث وفززرة ا -

وتكشزززف خزززرائط المقارنزززة بزززين مسزززتوى الملوحزززة واالسزززتيطان فزززي قطزززاع غززززة أن الكثيزززر مزززن 

المستوطنات حصل على المناطق التي تتميز مياهها بنوعيزة جيزدة نسزبيا ، علمزا بزأن خززان الميزاه 

  5طينيين .الرئيسي يقع شمال القطاع ، وهي من مناطق االستيطان محظورة على الفلس

الكثير مزن اآلبزار اإلسزرائيلية حفزرت بزالقرب مزن اآلبزار والينزابيع الفلسزطينية القائمزة ، ممزا ألحزق  -

آثزارا ضزارة للغايزة بنوعيزة وكميزة الميزاه المتاحززة للفلسزطينيين ، وفزي بعزض الحزاالت جفزت تمامززا 

بززار أعمززق لتززوفير اآلبززار والينززابيع الموجززودة فززي القززرى ، وكززان قيززام سززلطات االحززتالل بحفززر آ

أحد أسباب انخفاض مناسيب المياه في الضفة الغربيزة ممزا سزمح ، احتياجات المستوطنات المنشأة 

 6للمياه المالحة بالتسرب من األحزمة المالحة في مناطق شمال غربي البحر الميت .

 10بئززرا ، تضززخ مززا يقززارب  31 - 1993بلززغ عززدد اآلبززار فززي مسززتوطنات قطززاع غزززة حتززى عززام  -

داخززل اع أخززرى تبزز 3مليززون م 5تسززتهلك داخززل المسززتوطنات ، و 3مليززون م 5سززنويا ،  3ليززون مم

 7لفلسطينيين في القطاع .ل يعهابب (ميكوروت)ن ثم تقوم شركة مالخط األخضر ، و

بمقتضاه الحصول على حصة الميزاه ألغزراض الزري لها المستوطنات يحق بتم إنشاء نظام خاص  -

لجماعيين في مقابل الحصزص الفرديزة التزي تخصزص لجميزع المسزتفيدين باعتبارها من المنتفعين ا

فززي حززال عززدم قيززام  اآلخززرين ، وبززالرغم مززن أن توزيززع الميززاه متززروك لهيئززة المسززتوطنات ، فإنززه

                                                        
 . 51، صادية واالجتماعية األوضاع االقتص ( 1

 . 21ص المياه في األراضي الفلسطينية ، أثر االستيطان على( 3
 . 249ص( االستيطان الصهيوني في قطاع غزة ،  3

 . 133( أزمة المياه في المنطقة العربية ، ص1

 . 51وضاع االقتصادية واالجتماعية ، ص( األ2

 . 31( الموارد المائية في األراضي الفلسطينية المحتلة ، ص3

 . 16( المياه في قطاع غزة ، ص4
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 1ل على حصتها الكاملة في العام التالي .وحصاليجوز لها  ، المستوطنة باستخدام حصتها السنوية

د الحزديث كمزا ورد  ذلزك عنزللمياه بين الفلسطينيين والمسزتوطنين ، وهناك االستخدام غير الكفء  -

 عن استهالك المياه لدى الفلسطينيين واإلسرائيليين . 

 استنزاف المياه الجوفية -3

بدأت إسرائيل منذ أوائل أيام تأسيسها في استثمار الميزاه الجوفيزة القريبزة التنزاول والسزريعة المزردود ، 

علززى قيامهززا ، حتززى كانززت اآلبززار المحفززورة فززي مختلززف المنززاطق تعززد  فلززم تكززد تمضززي سززنوات قالئززل

بززاآلالف ، وكززان الهززدف مززن هززذه اآلبززار تغذيززة أراضززي المسززتعمرات القائمززة والمخطززط إلقامتهززا فززي 

الشززمال وعلززى طززول السززاحل وعلززى المنحززدرات الغربيززة لمرتفعززات الضززفة الغربيززة ، وقززد بلززغ مززن 

ية على الشريط الساحلي ، أن هبط منسوبها إلى الحد الذي باتت ضزغوط استنزاف الطبقة المائية الجوف

ميززاه البحززر باتجاههززا تهززدد بتسززربها إليهززا ، وتنززذر بتعرضززها للززتملح وجعلهززا غيززر صززالحة لالسززتهالك 

  2الزراعي والمنزلي ، كما حدث فعال في بعض الحاالت .

 : من خالل نزاف المياه الجوفية ،من ثم فقد اتبعت سلطات االحتالل نهجا مركزا يستهدف استو

ا نت  عنزه السيطرة على منابع نهر األردن مممن خالل تحويل مياه األنهار واستغالل البحيرات ،  -

 قلززة تصززريف الميززاه فززي النهززر وانخفززاض مسززتوى الميززاه ، ليزيززد مززن صززعوبة رفززع الميززاه إلززى

 األراضي في الضفة الغربية ، ويقلل من حصتها في النهر .

 40 - 1995-1967بزين عزامي  يزث بلزغ عزددهاحاج سزلطات االحزتالل لسياسزة حفزر اآلبزار ، انته -

مليزون  57بئرا في الضفة الغربية ، وتبلغ كمية المياه المرخص باستخراجها من قبل هذه اآلبزار بزـ

، ممززا يعنززي أن 3مليززون م 49بلغززت حززوالي  1997، إال أن الكميززة التززي اسززتخرجت فززي سززنة  3م

 3زيادة الكمية المستخرجة في المستقبل .هناك خططا ل

بئزرا  17تقوم بحفر آبار للمسزتوطنات واسزتغالل اآلبزار العربيزة القريبزة منهزا ، حيزث قامزت بحفزر كما 

% مزن عزدد اآلبزار العربيزة ، إال أنهزا 5مترا ، ومع أن هذا الرقم ال يشكل أكثر مزن 1200-700بعمق 

 4وح لآلبار العربية بضخها .% من كمية المياه المسم40بـتضخ ما يقدر 

إلزى حفزر آبارهزا فزي السزلطات كزان األمزر أكثزر خطزورة ، حيزث عمزدت ، فقزد في قطاع غززة أما  -

التزي تعتبزر المنزاطق األساسزية لتغذيزة الحزوض ، منزاطق الميزاه العذبزة فزي شزمال وشزرقي القطزاع 

يزة الحزوض ، كمزا قامزت الساحلي في القطاع ، وأدى ذلك إلى تخفيض كميات المياه المتسربة لتغذ

بئرا عميقزة فزي القطزاع ، وبزدأت الضزخ منهزا لتزويزد المسزتوطنات ، ممزا أدى  18بحفر ما يقارب 

إلى تفزاقم الوضزع المزائي الزذي كزان أصزال ال يحتمزل أي عمليزة ضزخ إضزافية ، حيزث تزم تصزنيف 

 5الحوض المائي في غزة ومنذ فترة طويلة بأنه مستنفد .

بئرا (علزى حزدود القطزاع الشزرقية علزى طزول الخزط األخضزر ، 24ن اآلبار )بحفر سلسلة م قامتكما 

بئززرا   67تسززحب مياههززا باتجززاه النقززب ، وفززي المقابززل قامززت بززإغالق وسززاعة يوميززا  18تعمززل لمززدة 

 6ارتوازيا في القطاع بحجة عدم ترخيصها ، من أجل ضمان االحتياجات المائية للمستوطنات .

 رجة من اآلبار :تحديد كمية المياه المستخ -4

لتحديد كمية الميزاه المسزتخرجة مزن ، قامت سلطات االحتالل بتركيب عدادات المياه على جميع اآلبار 

تلك اآلبار ، وأصدرت رخصة لكل بئر تحدد بموجبها كمية المياه المسموح باسزتخراجها سزنويا ، كمزا 

                                                        

 . 11( السيادة الدائمة على الموارد الوطنية في األراضي الفلسطينية ، ص1

 . 13( المشكلة المائية في إسرائيل ، ص2

  . 15وار : الوضع الراهن وإمكانيات التطوير ، ص( اآلبار الجوفية في األغ3

 . 85،ص1991( إسرائيل وأطماعها في المياه العربية،شؤون فلسطينية ،يوليو 4
  . 101( مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة ، ص 5
 .10األراضي الفلسطينية المحتلة ، ص التطورات االقتصادية في ( 6
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أدى إلزى ممزا لمسزموحة ، فرضت عددا من العقوبزات والغرامزات علزى كزل مزن يتجزاوز كميزة الضزخ ا

تجميززد مسززاحة األراضززي الزراعيززة المتززوفرة للفلسززطينيين ، وقززد فززرض االحززتالل اإلسززرائيلي نظامززا 

لتوزيزززع الميزززاه ال يمكزززن بمقتضزززاه اسزززتخراج الميزززاه السزززطحية والجوفيزززة واسزززتعمالها إال بموجزززب إذن 

ة ، وفززي حززدود التوزيزززع حكززومي ، ولألغززراض المبينزززة علززى وجززه التحديزززد ، وفززي المنطقززة المعينززز

المستهدف ، كما يجري بشكل موسع قيزاس الميزاه الجوفيزة المسزتخرجة مزن اآلبزار والميزاه السزطحية ، 

 1وتطبيق هذا القياس بدقة .

لقد تعسفت سلطات االحزتالل فزي قراراتهزا المجحفزة بحزق اسزتخدام الميزاه بالنسزبة للفلسزطينيين ، حيزث 

، في الوقت الذي تصل حاجتهم  3مليون م 120ل عليها بحوالي حددت الكميات التي يحق لهم الحصو

 2. 3مليون م 400الحقيقية إلى 

 منع حفر آبار جديدة ، ومنع إعادة تأهيلها : -5

ل مزواردهم متجاهلة بذلك حقهم في استغال، حفر آبار جديدة للفلسطينيين قيد االحتالل  1967منذ عام 

وها ، ن لززديهم تزراخيص للحفزر قبززل االحزتالل ولزم يسززتغلالمائيزة ، بزل إن أصزحاب األراضززي الزذين كزا

 قامت سلطات االحتالل بإلغائها .

وهكززذا ، فإنززه لتعميززق بئززر فززي األراضززي الفلسززطينية المحتلززة ، يجززب أن يطلززب المززرء تززراخيص مززن 

مكاتب مفوض المياه في قيادة الحكم العسكري ، ولن يصدر مثزل هزذه التزراخيص إال حزين يكزون ذلزك 

 يمكن تحاشيه إطالقا ، ومن المستحيل تجنبه او منعه أو تأجيله أكثزر مزن ذلزك مزن دون إصزابة مرا الأ

محكزوم علزيهم الفلسزطينيون إمدادات مياه الشرب لالستخدام المنزلي في الضفة الغربية بشلل خطزر ، ف

ثر مقزدار في ظل االحتالل بأن يستهلكوا ثلزث اسزتهالك سزكان إسزرائيل المنزلزي مزن الميزاه حتزى ال يتزأ

 3. 1967المياه الذي يستهلك في إسرائيل ما قبل عام 

حصرت رخص حفزر آبزار الشزرب ولقد منعت سلطات االحتالل حفر آبار جديدة ألغراض الزراعة ، 

بحفر عدد من اآلبار العميقزة فزي مواقزع هي  فيما قامتعلى أضيق نطاق وضمن شروط صعبة جدا ، 

 4بئرا لتزويد المستوطنات بالمياه . 40-25ين استراتيجية في الضفة تراوح عددها ب

ر الززمن من جهة أخرى ، تحتزاج اآلبزار العاملزة غالبزا إلزى عمليزات التطزوير وإعزادة التأهيزل مزع مزرو

مليزات عنتيجة النخفاض قدرتها اإلنتاجيزة وكفاءتهزا ، ، ويالحزأ أن معظزم اآلبزار لزم تخضزع ألي مزن 

سزرائيليين سنة ، ويعزود للقيزود المفروضزة مزن قبزل اإل 40-30 التطوير وإعادة التأهيل منذ حفرها قبل

 على تطوير  اآلبار ، بحيث أن عملية استصالح او صيانة تتطلزب الحصزول علزى رخصزة مسزبقة مزن

بزار ديد من اآل، والتي غالبا ما يتم رفضها ، وقد أدت هذه القيود في بعض األحيان إلى توقف الع همقبل

 لزراعة التي تعتمد في مياهها على تلك اآلبار.والقضاء على ا عن العمل ،

 تلويث المياه الجوفية والسطحية : -6

بالتخلص من نفاياتزه فزي األراضزي الفلسزطينية ، وال تقتصزر هزذه العمليزة علزى ما يقوم االحتالل غالبا 

المسززتوطنات المنتشززرة فززي المنطقززة ، بززل يززتم أحيانززا نقززل هززذه المززواد مززن داخززل الخززط األخضززر إلززى 

 ايتم إلقاء هزذه النفايزات بمجزاري األوديزة ، وهزذفي العادة هناك ، و اراضي الفلسطينية للتخلص منهاأل

بدوره يلوث مياه الينابيع المتدفقة عبر هزذه األوديزة مزن ناحيزة ، ويزؤدي إلزى تلزوث الميزاه الجوفيزة مزن 

 5.من ناحية أخرى خالل تسرب هذه الملوثات عبر الشقوق الصخرية 

 نونية :القيود القا -7

                                                        
 .10صفي األراضي الفلسطينية ،لموارد الوطنية ( السيادة الدائمة على ا 1
 . 164( النزاع على المياه في الشرق األوسط ، ص 2

 . 22( السياسة المائية إلسرائيل ، ص1

 . 95ص ( مياه دولة فلسطين : من االستالب إلى االسترداد ،2

 .17( اآلبار الجوفية في األغوار : الوضع الراهن وإمكانيات التطوير ، ص3
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يم ملكيزة كزان مزن شزأنها تزأم،  دخلت إسرائيل عقب االحتالل سلسلة من القزوانين واألوامزر العسزكريةأ

تهالك فززي الميزاه ومركزززة نظزام التوزيززع إلزى حززدود التقتيزر فززي المنزاطق العربيززة ، واإلفزراط فززي االسز

 المستوطنات اليهودية ، وقد انقسمت هذه القيود إلى نوعين :

 كرية بشأن ملكية المياه .األوامر العس -1

 1األوامر العسكرية بشأن توزيع المياه . -2

لغربيززة اوتشززمل هززذه القيززود األوامززر العسززكرية التززي تززنظم بصززورة شززاملة المززوارد المائيززة فززي الضززفة 

 291، ورقزم  1967لعزام  158، ورقزم 1967لعزام  92وقطاع غزة ، واألوامر العسزكرية هزي : رقزم 

،  1973لعززام  457، ورقززم  1971لعززام  451و450، ورقمززي  1970لعززام  369، ورقززم  1968لعززام 

 . 1984لعام  498ورقم 

، وبيعهزا ، واستهالكها ، واستخراجها ، ونقلها ، وتنص هذه األوامر على أحكام وأنظمة تتعلق بالمياه 

يزة وحفزر وتحديد الحصص منهزا ، وإقامزة المنشزات المائ، وتقاسمها ، ومراقبة استخدامها ، وتوزيعها 

وكافززة األمززور المتعلقززة بمززوارد الميززاه ، بمززا فززي ذلززك الينززابيع والبززرك ، اآلبززار ، ومززنح التززراخيص 

والجداول واألنهار ، عالوة على تحديد األسعار والكميات المسموح باستخدامها من قبل المززارعين ، 

 2دامها. وقد سهلت هذه األوامر للسلطات والمستوطنين االستيالء على المياه واستخ

لزم يمزنح الفلسزطينيين سزلطة تشزريعية فزي مجزال الميزاه ،  1993علما بأن اتفاق أوسزلو الزذي وقزع عزام 

ويبزدو ان جميزع االتفاقيزات الموقعزة بزين الفلسزطينيين واإلسزرائيليين حتزى اآلن غيزر قزادرة علزى إلغززاء 

 3شؤون المائية .اكثر من عقدين ونيف من القوانين العسكرية اإلسرائيلية المتشددة في ال

 بناء السدود والخزانات : -8
قام اإلسرائيليون ببناء السدود والبرك الكبيرة لتخزين المياه واستغاللها في األغراض الزراعيزة ، فقزد 

بإنشززاء سززد وبحيززرة تخزززين بززالقرب مززن نهززر األردن فززي أراضززي غززور الفارعززة ، وفززي منطقززة  واقزام

رى وادي الفارعة ، بقدرة تخزينيزة تصزل إلزى حزوالي متر ، على مج 300تنخفض عن سطح البحر بـ

 :،وهذا بدوره يؤدي إلى مخاطر بيئية كثيرة على المنطقة ، منها  3مليون م4

 .انخفاض المياه المتدفقة إلى نهر األردن  -

  4. لنهراضي على ضفتي اما سيعقبه من تصحر األر، و تسريع جفاف البحر الميت -

 الجدار الفاصل :  -9

ال بناء الجدار الفاصل المزمع إقامته على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية ، إال رغم عدم اكتم

ه تبين أن العمل في المرحلة األولى منحيث  ، لى موارد المياه الفلسطينيةعواضحة تبدو  هنتائجأن 

تعتبر التي ، تؤثر بشكل كبير على مصادر المياه الجوفية في المنطقة الشمالية من الضفة الغربية 

أغنى حوض من المياه الجوفية، وتحتوي على العديد من اآلبار االرتوازية التي تستخدم للشرب 

 5. والزراعة واستخدامات أخرى

ين مالي 3حوالي  ويبلغ معدل الضخ من هذه اآلبار ، بئراً ارتوازية 29وقد تبين بأن الجدار ضم خلفه 

ياه الجوفية % من حصتهم من الم16.5فقدون حوالي سنوياً، االمر الذي يعني أن الفلسطينيين سي 3م

ن من طينييمن الحوض الغربي في الضفة الغربية، وأن قيام إسرائيل بضم هذه اآلبار ستحرم الفلس

عتمد في لذي ياحقوقهم المائية من جهة، وبالتالي خلق مشاكل صعبة جداً للقطاع الزراعي الفلسطيني 

 للري.الغالب على هذه اآلبار االرتوازية 
                                                        

 . 869وضاع االقتصادية واالجتماعية في الضفة والقطاع ، الموسوعة الفلسطينية ،ص( األ1

 . 41( الموارد المائية في األراضي الفلسطينية المحتلة ، ص2

 . 147( ال أحد يشرب : مشاريع المياه في استراتيجية إسرائيل ، ص3

 . 18، ص ( اآلبار الجوفية في األغوار : الوضع الراهن وإمكانيات التطوير4

 .3المائية ، ص( أثر بناء الجدار الفاصل على الموارد 1
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نعكس تأثير الجدار في هدم وتدمير الكثير من اآلبار االرتوازية، وحرمان المزارعين من ري كما ا

 4بئراً، تبلغ طاقتها االنتاجية  30مزروعاتهم. وتقدر اآلبار التي ستدخل في سياق الجدار بنحو 

ا سيفقد الفلسطينيين سنوياً، وتقع في ما يعرف بـ "الحوض المائي الغربي"، االمر الذي م 3مماليين 

 1. % من حصتهم في هذا الحوض18السيطرة على 

 السياسة المائية اإلسرائيلية على الفلسطينيين :آثار  

ة ادربمص تدهور األوضاع االقتصادية للفلسطينيين ، نتيجة الممارسات اإلسرائيلية المتعلقة -

 األراضي والسيطرة على موارد المياه .

 سوق ن عن الزراعة كمصدر أساسي ووحيد للدخل ، واتجاههم نحوابتعاد ألوف من الفلسطيني -

 العمل اإلسرائيلية ، وباتوا مجرد أجراء لدى أرباب العمل اإلسرائيليين .

انعدام القدرة المادية للفلسطينيين على منافسة المنتوجات اإلسرائيلية ، المدعومة حكوميا ، فمواد  -

تباع للمزارع اإلسرائيلي بأسعار تقل كثيرا عن بيعها اإلنتاج الزراعي من سماد ومياه وبذور ، 

للمزارع الفلسطيني ، الذي يدفع ما يقدر بعشرة أضعاف ما يدفعه المزارع اإلسرائيلي ثمنا للمتر 

 2المكعب الواحد من المياه .

حيث أصبح  المعاناة اليومية للفلسطينيين جراء قلة المياه في فصل الصيف في معظم المناطق ، -

ض مألوف أن تنقطع إمدادات المياه عن بعض المدن لفترات قد تصل إلى شهر في بعمن ال

مما يؤثر  ،ياه األحيان ، ويضطر السكان في مثل هذه الحاالت إلى التقنين الشديد في استهالك الم

هم إلى ن منسلبا على أوضاعهم الصحية والحياتية اليومية في استهالك المياه ، ويضطر القادرو

 ياه من موزعين محليين بواسطة الصهاري  وبأسعار باهظة .شراء الم

افتقار معظم القرى إلى شبكات توزيع المياه التي ينعم بها كل بيت إسرائيلي في الجهة المقابلة ،  -

وقد ادى ذلك إلى اعتماد الفلسطينيين بشكل رئيسي على آبار الجمع لجمع مياه األمطار شتاء 

في الصيف ، مما سيكون له تأثيره الكبير في أنماط االستهالك  وتخزينها ، حتى يتم استهالكها

واألوضاع الصحية لهم ، حيث يفتقر معظم هذه اآلبار إلى الرقابة الصحية الالزمة لضمان 

 3نوعية جيدة للمياه المخزونة .

 تقييم السياسة اإلسرائيلية في التعامل مع المياه : 

 سمين :من حيث التدابير واألهداف إلى ق هاأن نقسمغي قبل التطرق إلى تقييم تلك السياسة ، ينب

 ما تم اتخاذه ونفذ فعال من مشروعات مائية . -1

أو تحقيقها بشزكل تزدريجي ، يتمثل في أطماع مستقبلية يعمل الكيان الصهيوني على تحقيقها كاملة  -2

 مسززتغال أوضززاعا وظروفززا عربيززة ضززعيفة متفرقززة مقابززل أوضززاع دوليززة مهيززأة ، وعلززى مراحززل

 4وفترات زمنية .

، يلقزي  ةة مشزكلتها المائيزلمجابهز ها إسزرائيلالخطزوات التزي اتخزذتشزتى االسزتعراض العزام ل ذلزكولعل في 

لززى عبعززض الضززوء علززى أبعززاد المشززكلة وتعقيززداتها ، وعلززى االنعكاسززات الخطيززرة التززي يمكززن أن تترتززب 

 ة :استمرارها ، ولنا أن نخرج من استقراء ما ورد بالنتائ  التالي

مار كزل ا ، استثالنتيجة األولى : أن إسرائيل قد استنفذت خالل أكثر من ثالثين عاما التي انقضت منذ قيامه

 ما هو متوفر تحت سلطتها من موارد مائية ، سطحية وجوفية .

منزذ النتيجة الثانية : إن وضوح األهداف عند اإلسرائيليين ، وإدراكهم ألبعاد أزمة الميزاه المتوقعزة لزدولتهم 

بعيززد المزدى للخطززوات التززي قززدروا وجززوب و، دقيززق وعلمززي بشززكل  واخططزحززدا بهززم ألن يمطلزع القززرن ، 
                                                        

 . 2003ضاع الزراعية في الضفة الغربية ،( تأثير الجدار الفاصل على األو2

 . 120( مشكلة المياه في الشرق األوسط ، ص2

 . 121ص1( مشكلة المياه في الشرق األوسط ، ج3

 . 242، ص( المياه في فلسطين ، الموسوعة الفلسطينية 3
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المساعدات السخية وغير المحدودة ، الماليزة منهزا والفنيزة ما رافق ذلك من اتباعها لمجابهة تلك األزمة ، و

 ، التي قدمها لهم الغرب لتجاوز مشاكلهم . 

دالئل باتزت اليزوم تشزير إلزى أن الخطزر بزات يتجزه مزن جديزد نحزو الميزاه العربيزة ، النتيجة الثالثة : إن كل ال

وإلى أن اللقمة الجديدة التي يطمعون بابتالعها تسزتهدف أحزد المصزادر المائيزة العربيزة التزي تمزت اإلشزارة 

حقزوق إليها ، فاليهود يواصلون التصزرف كمزا لزو كزانوا يتعزاملون مزع فزراغ ، غيزر آبهزين بمزا للعزرب مزن 

  1ومصالح في مياههم .

 

 فاوضات السياسية القانون الدولي والم نيالفصل الثالث : المياه ب 

 

 الموقف الدولي من انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين في المياه : 

 سزتخداماتنظرا لما للمياه من أهمية قصوى في استمرارية حياة اإلنسان ، وما امتدت إليزه اال

 لززدولي إلززىاالمالحززة والصززناعة وتوليززد الطاقززة الكهربائيززة ، فقززد دفززع ذلززك المجتمززع المتعززددة للميززاه ك

 ان ال بزد مزن، وكز(الدول المتشاطئة ما يعرف بـ ) التفكير بتنظيم االستعماالت والحقوق المترتبة على 

 . هذه المسائل إيجاد قواعد واتفاقيات ومعاهدات تنظم

نصبت جهود الدول والخبراء لوضع القواعد التي تحفأ حقزوق الزدول بمزا ال يتعزارض مزع حزق حيث ا

السيادة ، وال يمس بالحقوق المكتسبة والمصالح الحيوية وحقزوق الزدول األخزرى ، حيزث قزام المجلزس 

إلقليمزي االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة بإعداد دراسات تتعلق بالموارد المائية والتعاون ا

، وتم فيه إقرار المبزاد  الحديثزة القانونيزة  1966، قدمت إلى مؤتمر المياه الذي عقد في هلسنكي عام 

 2والعامة التي تساعد على إقامة أنظمة إقليمية للتنمية الشاملة في أحواض األنهار .

 : وقد حفل القانون الدولي بالعديد من االتفاقيات التي تناولت هذه القضية ، ومنها

اد  ، التزي قزدمت عزدة مبز 1966قرارات رابطة القانون الزدولي فزي اجتماعهزا بهلسزنكي عزام  -

 تحكم استخدامات مجاري المياه الدولية لغير المالحة .

ك ، يخزرج د طبيعزي مشزترر، الذي يقر بأن الميزاه الدوليزة مزو 1967ميثاق أوروبا للمياه لعام  -

 ائية الدولية .اق السيادة الدائمة على الموارد المطعن ن

لى الحزق ، الذي نص ع 1972مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية في ستوكهولم عام  -

 السيادي للبلدان ، في استغالل مواردها المائية ، تحقيقا لسياساتها البيئية .

ي الززذي حززث علززى أن تأخززذ السياسززات الوطنيززة فزز 1977المززؤتمر الززدولي فززي األرجنتززين عززام  -

 ر حق كل دولة في أن تستخدم بشكل منصف مواردها من مياه األنهار الدولية .االعتبا

، التي  1997اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية لعام  -

أكدت على مبدأ مشاركة دول المجرى المائي في االنتفاع به وتنميته ، وأن يكزون االنتفزاع منصزفا 

 3ومعقوال .

طينية ودور التزي تناولزت الميزاه الفلسزالقزرارات والمواقزف على تلزك في حديثنا الحالي ولكننا سنقتصر 

 إسرائيل في نهبها وانتزاع ملكيتها ، ومخالفتها بذلك للمواثيق الدولية .

مواثيق ، فقد ، أبرز هذه ال 1949وربما تكون اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب لعام 

اه ، إلززى أن إسززرائيل فززي اسززتخدامها لميزز 25/11/1980وصززل تقريززر لجنززة األمززن المنشززأة بتززاريخ ت

 : هتفاقية ، وجاء فيتلك االالفلسطينيين تنتهك بشكل صريح وجسيم 

                                                        

 . 53( المشكلة المائية في إسرائيل ، ص1
 . 62( دور المياه في الصراع العربي اإلسرائيلي ، ص 2
 . 448، ص 1999يوليو ،( مشكلة المياه العذبة في إطار االتفاقية الدولية الجديدة ، السياسة الدولية  3
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ائيزة فزي تثبت األدلة أن سلطات االحزتالل ماضزية فزي اسزتنزاف المزوارد الطبيعيزة ال سزيما الم -

 ا يضر بصالح الشعب الفلسطيني .األراضي المحتلة لصالحها ، وهذ

الزتحكم فيهزا وتحصيصزها  يصزبحإن أهمية المياه كسلعة أساسية ونزادرة وثمينزة فزي المنطقزة ،  -

يعني التحكم في أهم وسيلة للبقزاء ، لزذلك يبزدو أن إسزرائيل تسزتخدم الميزاه كسزالح اقتصزادي ، بزل 

رارا باقتصززاد السززكان العززرب لتعزيززز سياسززتها المتعلقززة بالمسززتوطنات ،ممززا يلحززق أضزز، سياسززي 

  1االحتالل . من جراء استغالل الموارد المائية من قبل،وزراعتهم 

 المسؤولية الجنائية لسلطة االحتالل 

 حقوق الشزعبنتهاكات اإلسرائيلية لغتصاب إسرائيل لموارد المياه الفلسطينية حلقة أخرى من االامثل 

يعيززة سززتيالء علززى ثرواتهززا الطبملززت أيضززا علززى االحتالل األرض، وإنمززا عاالفلسززطيني، فلززم تكتززف بزز

 وعلززى رأسززها الميززاه، وذلززك بسززبب محدوديززة المززوارد المائيززة فززي فلسززطين وإصززرار إسززرائيل علززى

لسزطينيين نتهاك الحقزوق المائيزة للفاستنزاف هذه المصادر بشكل متسارع، كما أن سلوك إسرائيل في ا

درتها نز، بل تمادى إلزى تزدمير المصزادر المائيزة رغزم ستنزاف مصادر المياه لم يقف عند حداوخاصة 

 حقا .ال، كما مر معنا وردم العديد من اآلبار مما أسفر عن تفاقم أزمة مياه الشرب ومياه الري 

 همها :أالقانون الدولي في العديد من سياساتها المائية لعل  إسرائيلوقد خالفت 

الزذي مرات وإقامة المسزتع، شرط  وأدون قيد  السماح للمستوطنين باستعمال المياه الفلسطينية -

لألراضزي  ه مخالفزة للقزانون الزدولي ، فالسزماح لليهزود باسزتغالل المصزادر الطبيعيزةتزبحزد ذايمثل 

طبيعيزة يجب علزى المحتزل المحافظزة علزى المصزادر ال في حين أنهالفلسطينية هي مخالفة كبيرة ، 

 للبلد المحتل .

حتلة في ضزخها إلزى داخزل الخزط األخضزر واسزتعمالها مزن قبزل السماح للمياه من المناطق الم -

اإلسززرائيليين ، والقززانون الززدولي منززع منعززا باتززا الدولززة المحتلززة مززن اسززتغالل المصززادر الطبيعيززة 

 2للمنطقة المحتلة .

 

ن مز ب عزن القلزقعزراوازديزاد اإلللمزوارد المائيزة للفلسزطينيين ، على الرغم من الحماية القانونية المتاحة و

 حمايززة المززواردالتززدابير المناسززبة ل -حتززى اآلن -لززم يجززد المجتمززع الززدولي  إال أن، الممارسززات اإلسززرائيلية 

 لسببين رئيسيين :المائية الفلسطينية، 

 . / الفيتو إلسرائيل في مجلس األمن الدولي ضحق النقمن خالل الحماية األمريكية  -1

جزراءات إلمنزع اتخزاذ ، أو علزى المنظمزات الدوليزة  الضغوطات األمريكية المنهجية سواًء علزى الزدول -2

 وتدابير بموجب الفصل السابع لميثاق األمم المتحدة ضد االحتالل اإلسرائيلي.

يززة وإن كانززت مبززاد  وقواعززد وأعززراف القززانون الززدولي ال تزززال مسززلوبة ومعطلززة بشززأن الحقززوق الوطن

االسزتناد ووقراراتزه  وجب التمسك به واالهتزداء بمبادئزهالمياه، إال أنها تمثل سنداً ومرجعاً يت الفلسطينية في

لجمعيزة اعمزدت قزد و،  التفاوضي عليه، مهما بدت ظلمة وقسوة تعطيل الشرعية الدولية في الوقت الراهن

طبيعيزة لثزروات الإلى إدانة إسرائيل بشدة الستغاللها غير المشروع للموارد وا عقود الماضيةالعامة طيلة ال

 طالبة منها الكف على الفور عن ممارسة هذه األنشطة.، ة لألراضي المحتل

لقابلزة الحقزوق غيزر ا، علزى دعزم بالميزاه  خزاصاألمزم المتحزدة الت جميع هذه القزرارات علزى موقزف وأكد 

ي فززي فززي نضززاله السززتعادة تحكمززه الفعلزز اإلسززرائيليةالواقززع تحززت السززيطرة الفلسززطيني شززعب لللتصززرف ل

 ا الموارد المائية. موارده الطبيعية، بما فيه

زاء السزيادة الدائمزة علزى المزوارد الطبيعيزة ، إعراب عن قلقه الطويزل األمزد واصل المجتمع الدولي اإللقد 

                                                        
 . 72( الموارد المائية في األراضي الفلسطينية المحتلة ، ص 1
 .  157قانون المحتل : إسرائيل والضفة الغربية ، ص ( 2
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 التالية : في األراضي الفلسطينية المحتلة، والتي سبق التعبير عنها مثالً في قرارات الجمعية العامة 

 .1972/ ديسمبر  كانون األول 15( المؤرخ في 27-)د 3005القرار  -

 . 1974كانون األول / ديسمبر  17( المؤرخ في 29-)د 3336 القرار  -

 .1977كانون األول / ديسمبر  19المؤرخ في  32/161 القرار  -

 . 1982كانون األول / ديسمبر  17المؤرخ في  37/135 القرار -

 1983.1كانون األول / ديسمبر  19المؤرخ في  38/144قرار ال -

متين بصزورة محزددة، علزى حزق الشزعب الفلسزطيني فزي السزيادة والسزيطرة الزدائرات أكدت جميع هذه القرا

طة وعلززى جميززع مززا لززه مززن مززوارد أخززرى وثززروات وأنشزز، الكززاملتين والفعززالتين علززى مززوارده الطبيعيززة 

ي عيزة لألراضزإسزرائيل السزتغاللها المزوارد الطبيلألمزم المتحزدة سياسزة اقتصادية. وأدانت الجمعية العامزة 

ارده المحتلة، وأكدت من جديد حق الشعب الفلسطيني في استرداد حقه ونيل تعويض كامل عما أصاب مزو

 . من استغالل أو استنزاف أو خسائر أو أضرار

ذ، نفزاإلام واعلى جملة من المباد  والقواعد التقريرية واجبزة االحتزرتلك تنطوي قرارات الشرعية الدولية 

 ن تلخيص أبرز هذه المباد  والقواعد باآلتي:بموجب القانون الدولي. ويمك

ن موارد م اه جزءأوالً:هناك إدانة وشجب الستنزاف إسرائيل للموارد المائية الفلسطينية، باعتبار تلك الميا

رد ذه المزواالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني، تعود إليه وحده وله الحزق المطلزق والشزرعي فزي اسزتخدام هز

 يها والتصرف بها.المائية والسيطرة عل

رائيل زامزات إسزقليم الفلسطيني المحتزل، جززء مزن التثانياً:إن مبدأ عدم استغالل سلطة االحتالل لموارد اإل

يزات كعضو في المجموعة الدولية وكطزرف متعاقزد فزي اتفاقيزات جنيزف وخاصزة الرابعزة وعزدد مزن االتفاق

بيعيزة ارده الطقلزيم الفلسزطيني والحفزاظ علزى مزوإلالدولية، التي تلزم دولة االحتالل بعدم استنزاف مزوارد ا

 طبيعية.بما فيها المياه، وعدم التدخل في ممارسة الشعب الفلسطيني لسيادته الدائمة على موارده ال

 يزة، ممارسزةقليممنظمزات الدوليزة واإلالوممثال في أعضزائه مزن الزدول ثالثاً:إن من واجب المجتمع الدولي 

وارد علزى المز ستنزاف اإلسرائيلي لموارد المياه الفلسطينية، وفرض حماية دوليةواجباتهم تجاه النهب واال

لحربي، التي االحتالل الطبيعية عمالً بمبدأ السيادة الوطنية الدائمة على الموارد الطبيعية، وتطبيقاً لقواعد ا

لمارقززة دولززة اتواجه متطلبززات ومقتضززيات الإنهززا سززال فإتلزززم إسززرائيل بكززف يززدها عززن هززذه االنتهاكززات، و

اق، التزي وبموجب الفصل السابع مزن الميثز 1949بموجب المادة األولى المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 

 تفرض عقوبات متدرجة حتى استخدام القوة ضد الدول العصية والمارقة عن الشرعية الدولية.

ميزززاه فزززي مجزززال الئيلية رابعاً:ضزززرورة قيزززام المنظمزززات الدوليزززة المتخصصزززة بتوثيزززق االنتهاكزززات اإلسزززرا

أحكززام  عززداد الدراسززات والتقززارير بشززأنها، حتززى تشززكل "ملززف االتهززام" إلسززرائيل وإيقززاعإو، ومتابعتهززا 

مايززة عززن ورفززع الح ، مريكززي بززالقرار الززدوليالمسززؤولية الدوليززة عليهززا، حززين زوال موانززع االسززتفراد األ

 إسرائيل المارقة عن الشرعية الدولية.

 الفلسززطيني بموجززب القززانون الززدولي فززي التعززويض عززن أيززة خسززائر أو أضززرار تلحززقخامسززاً:حق الشززعب 

اماتهززا هززا اللتزبززالموارد الطبيعيززة بمززا فيهززا الميززاه، نتيجززة انتهززاك إسززرائيل لقواعززد االحززتالل الحربززي وتنكر

 وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة.

 ة، بكافزةوقزه علزى مزوارده الطبيعيزة السزياديسادساً:حق الشعب الفلسطيني في النضال من أجل اسزترداد حق

ران لززه لتزان تيسزالوسزائل التزي يكفلهزا القزانون الززدولي، وحقزه أيضزاً فزي تلقيزه المسززاعدة والحمايزة الدوليزة ال

 ممارسة هذه الحقوق .

و قزانوني فزي السزيطرة علزى المزوارد المائيزة أيالحأ ممزا سزبق أن إسزرائيل لزيس لهزا أي حزق سياسزي 

                                                        
( لالطالع على جميع هذه القرارات وغيرها بالتفصيل ، يمكن الرجوع إلزى كتزاب : قزرارات األمزم المتحزدة الخاصزة  1

 بالقضية الفلسطينية ، الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية .
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التزي األمم المتحدة بلجانها المختلفة والمتعزددة ، ، وهذا ما أكدته القرارات الدولية الصادرة عن الفلسطينية 

أكدت أن الموارد الطبيعية ومنها المائية هي ملك للدول العربية والشعوب التي احتلت إسرائيل أراضزيها ، 

لضززمان اسززترداد حقوقززه  والعربززيولززذلك يجززب أن تكززون القاعززدة التززي ينطلززق منهززا المفززاوض الفلسززطيني 

المائيزززة هزززي قاعزززدة القزززانون الزززدولي والمعاهزززدات والقزززرارات الصزززادرة عزززن األمزززم المتحزززدة واألجهززززة 

 المتخصصة التابعة لها .

 المياه خالل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية :  

جزرت المفاوضزات يجدر بنا قبل القفز إلى مفاوضات التسوية الحالية ، الرجوع قليال إلى الزوراء حزين 

فزي نهايزة العقزد  المصرية اإلسرائيلية فزي كامزب ديفيزد حزول الحكزم الزذاتي المقتزرح منحزه للفلسزطينيين

يلي أعد خصيصا لتوضيح نظرة إسرائيل للمزوارد ئ، حيث أشار تقرير إسرا السابع من القرن الماضي

 المائية جاء فيه :

ومنهززا الضززفة الغربيززة ، فإنززه مززن  نظززرا لألخطززار التززي تهززدد الميززاه داخززل الخززط األخضززر -

دهززا المائيززة ، ألن حفززر اآلبززار العميقززة مززن رالضززروري اسززتمرار احتاللهززا والسززيطرة علززى موا

 مستودع المياه الجوفية بالضفة ، سيزيد من ملوحة خزانات المياه داخل إسرائيل .

رد اعلززى مززوإن سياسززة إسززرائيل االسززتيطانية والتوسززع فيهززا ، تحتززاج إلززى ضززرورة السززيطرة  -

 1المياه لتوفير المياه الالزمة للمستوطنين اليهود .

نظرا لألهمية التي تحظى بها قضزية الميزاه فزي الشزرق األوسزط ، فقزد خصزص راعيزا مزؤتمر مدريزد و

لجنة لدراسة ملزف الميزاه فزي  30/10/1991لمباحثات التسوية بين العرب وإسرائيل الذي عقد بتاريخ 

دولزة ومنظمزة  47 هزااألطراف ، سمي بلجنة الموارد المائيزة ، اشزتركت في إطار المفاوضات المتعددة

وحتزى مزايو  1992دولية ، واجتمعت منذ انطالق المفاوضات أكثزر مزن ثمزاني مزرات بزدءا مزن ينزاير 

1996 .2 

لزثمن وينبغزي اإلشزارة هنزا إلزى أن إصزرار إسزرائيل علزى المفاوضزات متعزددة األطزراف هزو المعزادل ل

 ـ :وضات ب، وفي حين تواجه إسرائيل المفامع العرب الدولة العبرية للدخول في السالم الذي تطلبه 

 .استراتيجية مائية واضحة  -

 .د موقفها من مصادر المياه في المنطقة يتحد -

 .الحصة التي تنوي اإلصرار عليها   -

  .ما تقبله وما ترفضه لها ولغيرها حول هذا الموضوع  -

 ـ :هذه المفاوضات ب -ينيون ومنهم الفلسط –يواجه العرب 

  . ق استراتيجية مائية عربيةافآمواقف تفتقر إلى الحد األدنى من التكامل وليس لها  -

تزوفرة مإذ ال يكفي لبناء مثزل هزذه االسزتراتيجية أن يكزون للعزرب ملفزات وأرقزام ) وهزي غيزر  -

 . ) وهو مهم ( على أي حال ( ، وتمسك بالقانون الدولي

مصداقية هذه االستراتيجية هو توافر قوة ردع عسكرية عربية قادرة علزى األهم من كل ذلك ل -

 3تنفيذ حماية هذه االستراتيجية .

ل التزي وقبل استعراض الموقفين الفلسطيني واإلسرائيلي خالل هزذه المفاوضزات ، ينبغزي ذكزر المراحز

 مرت بها هذه المفاوضات المتعددة األطراف :

 19/4/1994-17اجتماع مسقط بتاريخ  -

 اجتماعات سرية وعلنية بين أوسلو ومسقط  -

                                                        
 . 20( السياسة المائية إلسرائيل ، ص 1
 . 134حد يشرب : مشاريع المياه في استراتيجية إسرائيل ، ص( ال أ 2
 . 180ص2( مشكلة المياه في الشرق األوسط ، ج 3
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  9/1/1994-7اجتماع أثينا بتاريخ  -

 22/5/1995-19اجتماع عمان بتاريخ  -

 1996اجتماعات أوسلو وبون مطلع العام  -

  16/5/1996-15اجتماع تونس بتاريخ  -

دء بزز وتوصزلت هززذه االجتماعززات إلزى عززدد مززن االقتراحزات والبنززود التززي لزم تخضززع ألي تعززديل يزذكر منززذ

 المفاوضات الخاصة بالمياه ، وهي :

 إنشاء بنوك معلومات لمصادر المياه في الشرق األوسط . -1

 توفير أفضل السبل الستخدام المياه والمحافظة عليها . -2

 العمل على تنمية الموارد المائية المتاحة . -3

 1التعاون اإلقليمي وإيجاد قواسم مشتركة في هذا المجال . -4

 يني :الموقف الفلسطأوال : 

 المرجعيات السياسية والقانونية :  

قبل الحديث عن الثوابت السياسية فزي الموقزف التفاوضزي للفلسزطينيين ، ينبغزي ذكزر المرجعيزات القانونيزة 

 التي استند إليها في مطالباته تلك ، وهي :

حززدة ، القززرارات األمميززة الصززادرة مززن مجلززس األمززن الززدولي ، والجمعيززة العامززة لألمززم المت  -1

 خاصة ما يتعلق باألراضي والموارد الطبيعية .و

 ، 242مرجعيززة عمليززة التسززوية بصززيغتها المقدمززة إلززى مززؤتمر مدريززد ، وخاصززة القززرارين  -2

 . 338و

نص تزي تالاتفاقية أوسلو ، والمعروف ب،  13/9/1993اتفاقية إعالن المباد  الموقعة بتاريخ  -3

كزل صزة مزا يتعلزق بتعريزف حقزوق الميزاه لعلى أنه سيجري بحث قضايا المياه وإعداد خطزط ، خا

 طرف على أساس مبدأ االستخدام العادل للمصادر المائية .

علززززى أن تعتززززرف إسززززرائيل بززززالحقوق المائيززززة  ت، نصزززز(  2أوسززززلو ) التفاقيززززة  40الفقززززرة  -4

للفلسززطينيين ، وسزززوف يزززتم التفزززاوض حزززول تلزززك الحقزززوق والتوصزززل إلزززى تسزززوية بشزززأنها خزززالل 

 2ائي ، والتي تتعلق بمختلف مصادر المياه .مفاوضات الوضع النه

ميزاه فزي ، حيث جاء ذكزر ال 14/5/1994أريحا ( بتاريخ  –ما ورد في اتفاقية القاهرة ) غزة  -5

 تسعة بنود من االتفاقية .

 .28/9/1995ما ورد في االتفاقية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة بتاريخ  -6

يززة ألوروبيززة ، بشززأن حمايززة اسززتعمال المجززاري المائمززا صززدر عززن المفوضززية االقتصززادية ا  -7

 ضمن الحدود المشتركة والخبرات الدورية .

 تركز الموقف الفلسطيني خالل هذه المفاوضات على المحاور التالية :وقد 

ان مزن التعزويض عزن الحرمز، الالجئزين ، الحزدود ، األرض : ارتباط الحقوق المائية بمسائل  -1

 .التنمية 

 فلسطينية. 1967المائية التي تقع داخل األراضي التي احتلت عام جميع األحواض  -2

 جميع النشاطات التي نشأت عن آثار االحتالل الغية ، وهي : -3

 المستوطنات وما يتبعها  -

 المنشات المائية العسكرية والمدنية -

                                                        
 . 163( دور المياه في الصراع العربي اإلسرائيلي ،ص 1
( الزنص الكامزل لالتفززاق اإلسزرائيلي الفلسززطيني حزول إعززالن المبزاد  لترتيبززات الحكزم الززذاتي،مركز القزدس ل عززالم  2

 .1996التصال،وا
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 اإلسرائيلية امتياز شركة ميكوروت -

 البنية التحتية المقامة من وإلى الخط األخضر  -

 ستخدام العادل للمياهمبدأ اال -4

 حق التنمية المتسارعة والحاجة المستقبلية -5

 الطرف الفلسطيني ملتزم بعدم إلحاق الضرر بدول الجوار -6

 1رفض جميع أشكال الحلول البديلة عن مبدأ الحقوق والسيادة . -7

ومززع ذلززك ، فززإن هنززاك محززاذير ومخززاطر متوقعززة يمكززن أن تحززيط بززالموقف الفلسززطيني خززالل هززذه 

 ات ، ومنها :المفاوض

 التحايل على قضايا الحقوق المائية وعدم وضوحها . -1

فزي  ، مر واقع في استهالك الميزاه مزن خزالل حصزص مائيزة مبزالغ فيهزا للمسزتوطناتأفرض  -2

 مستقبلها .حال تأجيل النظر في 

 وحقوق اليهود المهاجرين .الفلسطينيين الربط بين حقوق الالجئين  -3

 ية ، وإعطاء الشرعية لألوضاع القائمة .اعتماد معدالت االستهالك الحال -4

يززة التعامزل علزى أن الشزعب الفلسزطيني فقزط هززم السزكان الحزاليين ، واحتسزاب الحصزص المائ -5

 .على أساس معدل السكان 

 2.الحديث عن احتياجات القطاع الزراعي،والوقوع في فخ عدم جدوى الزراعة تجنب -6

 :اية ، جاء فيهوقد قدمت الكثير من الحلول والمقترحات الفلسطين

ا ، أي مزن الميزاه الجوفيزة سزنوي 3مليزون م 135السماح للفلسطينيين في الضفة الغربيزة بضزخ  -

 % فقط من مخزون المياه الجوفية في الضفة الغربية .20

 حصول الفلسطينيين على نصيب مناسب من مياه نهري األردن واليرموك . -

 3الفلسطينيين حفر آبار جديدة . ،الذي يمنع1967مر العسكري الصادر عام األإلغاء  -

 من المشروع اإلسرائيلي القطري الذي يتغذى بشزكل رئيسزي مزنة قطاع غزة يمكن أخذ حص -

، دي الواوار مياه وادي غزة ، وبالتالي للفلسطينيين حقوق لالستفادة من هذا الناقل ، حيث يمر بج

 وسحب المياه منه غير مكلف ، وليس بحاجة إلى جهود فنية خاصة .

ون مليز 450إلزى  3مليزون م 250رفع حصة الفلسطينيين من المياه إلى حوالي الضعف ، من  -

 سنويا . 3م

ضززرورة مززنح الفلسززطينيين الحريززة الكافيززة فززي مجززال حفززر اآلبززار االرتوازيززة لرفززع الكفززاءة  -

 4اإلنتاجية المائية الفلسطينية .

 مالحظات على الموقف الفلسطيني في المفاوضات : 

تزرت لثغزرات اعفي الثوابت التي أعلنها الوفد الفلسطيني المفاوض ، إال أن هناك العديزد مزن ا رغم ما ورد

 االتفاقيات الموقعة مع اإلسرائيليين ، نذكر أهمها :

جاءت بنود اتفاق أوسلو فيما يتعلق بقضية المياه ، عامة ، ولم تحزدد الميزاه التزي سزتتولى سزلطة الميزاه  -1

هزا ، هزل هزي ميزاه الخززان الجزوفي ؟ أم هزي ميزاه المجزاري المكزررة ، أو الفلسزطينية إدارتهزا وتطوير

ميزززاه البحزززر المحزززالة ؟ وهزززذا التعمزززيم أعطزززى الفرصزززة للمفزززاوض اإلسزززرائيلي التهزززرب مزززن مطالبزززة 

فززي إدارة المصززادر الطبيعيززة للميززاه ، ممززا يعنززي تقلززيص إمكانيززة فززك االرتبززاط  مهوقبحقزز ينالفلسززطيني

                                                        
 . 185( مؤتمر الخبراء الفلسطيني لمفاوضات الوضع الدائم ، ص 1
 . 189( المياه في المفاوضات النهائية ، ص 2
 . 12ص( الحقوق المائية الفلسطينية ، 3
 . 67( النزاع المائي في فلسطين ، س 4
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بط قضية المياه بالتعاون المشترك معها ، مما يعتبزر تكريسزا لتبعيزة الفلسزطينيين المائي بإسرائيل ، ور

 1إلسرائيل في مجال المياه .

خصزص مزا مجموعزه  ، ففزي حزينتبدو الفروق فادحة جدا ، بالنظر إلى الكميات التي حددها اتفزاق أوسزلو  -2

أن كميزة الميزاه ا ! كمز 3مليزون م 679للفلسطينيين من مجموع المياه الجوفية التي تقزدر بزـ  3مليون م 118

 340، مقابزل  3مليزون م 22السنوية المخصصة للفلسطينيين من الحوض الغربي في الضفة الغربيزة تبلزغ 

ل سرائيليين ، في حين تبلغ كمية المياه المخصصة للفلسزطينيين مزن الحزوض الشزمالي الشزرقي  3مليون م

 2ائيليين .ل سر 3مليون م 103، مقابل  3مليون م 42تصل 

مليزون  80-70كان االتفاق حول تحديد احتياجات الفلسطينيين المائيزة مسزتقبال فزي الضزفة الغربيزة مزا بزين  -3

لمتوقعززة احقززوق الفلسززطينيين ، ألنززه لززم يأخززذ بعززين االعتبززار الزيززادة السززكانية بسززنويا ، هززو إجحززاف  3م

 والخطط التنموية التي تحتاج إلى أضعاف هذه الكمية .

إسرائيل بالتهرب من االلتزام بتزويد الفلسزطينيين بمزا تزم االتفزاق عليزه مزن ميزاه إضزافية ، بزل مزا  استمرار -4

 3زال يضع العراقيل أمامهم لمنعهم من استغالل مواردهم المائية المتاحة بطريقة مثلى .

 زة ، حيزثيتضح من بنود اتفاقية القاهرة عدم وجود أي بند يتعرض للحقوق الفلسطينية في ميزاه قطزاع غز  -5

 تمسكت إسرائيل بالنقاط التالية :

 في المناطق الفلسطينية المختلفة .بالمياه تزويد المستوطنات  -

 عدم السماح بالتفاوض حول تقليص حصتها الحالية من المياه . -

 عدم التزامها بأي اتفاق يؤدي إلى تقليص حصتها من المياه . -

 ومن أهم مظاهر الخلل في هذا االتفاق :

 زان الجوفي لتسرب مياه البحر ، وما ينت  عنه من أمراض وتلوث .تعرض الخ -

ة مراقبزة اإلسرائيلية ، مما يعني صعوب( مكوروت )بقاء إدارة مياه المستوطنات في يد شركة  -

 المياه الجوفية ، وبالتالي ال يمكن وضع سياسة مائية فلسطينية وطنية .

بيزرة مزن الخطزورة ، فزإذا تزم القبزول إن فصل مصادر المياه عزن بعضزها يعتبزر علزى درجزة ك -

بإدارة مصادر المياه في قطاع غزة ضمن الحدود الجغرافية للقطاع دون إدارة مصادر الميزاه فزي 

 4. وضع خطط متكاملة للمياهذلك من الضفة الغربية ، سيصعب 

كل مما يشز للمصادر المائية ، ابقاء معدل استهالك المستوطنين على ما هو عليه يعني استنزاف -

 خطرا على نوعية المياه من ناحية التلوث والملوحة والخزانات الجوفية .

غم مزن عدم تعرض االتفاق إلى اآلبار اإلسرائيلية حول حدود قطاع غزة الشزرقية ، علزى الزر -

يزف ، لضزخ الكثاأن وجود هذه اآلبار يعتبر استنزافا كبيرا للخزان الجوفي للمياه الفلسطينية نتيجة 

 ا على نوعية المياه فيه .مما يؤثر سلبي

عدم تطرق االتفاق إلى حقوق الفلسطينيين في مياه وادي غزة ، وال إلى حق التعويض النزات   -

عن اآلثار السلبية لسياسزة إسزرائيل المائيزة ، ومزا يترتزب عليهزا علزى الوضزع االقتصزادي والبيئزي 

 5والخدماتي والبنية التحتية في قطاع غزة .

ر عامزا علزى انطزالق مسزيرة التسزوية ، بزدا واضزحا أن الوضزع الزذي فرضزه بعد أكثر مزن اثنزي عشزو

الخاصززة بالميززاه جمززع البيانززات فززي  اتفززاق أوسززلو ومززا تبعززه مززن اتفاقيززات ، محززددا لززدور الفلسززطينيين

هنزاك صزعوبة كبيزرة فزي إجزراء دراسزات حزول الميزاه فزي قطزاع غززة ، كمزا أن وتسليمها إلسزرائيل ، 

                                                        
 . 171( دور المياه في الصراع العربي اإلسرائيلي ، ص 1
 . 17، ص 2000ه في األراضي الفلسطينية ، أبريل ( إحصاءات الميا 2
 . 31( المياه في الضفة الغربية ، ص 3
 . 19( المياه في قطاع غزة ، ص 4
 . 174( دور المياه في الصراع العربي اإلسرائيلي ، ص 5
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 1بئرا محفورة داخل المستوطنات ، وال تتوافر عنها معلومات كافية . 22نتيجة وجود أكثر من 

ن سياسزة إسزرائيل المائيزة لزم تتغيزر ، إال أه رغزم توقيزع اتفزاق أوسزلو ، لعل أكبر مثال على ذلزك ، أنزو

بمعنى أن القرى الفلسطينية في األراضي المحتلة التي تقدمت بطلبات للحصزول علزى تزراخيص لحفزر 

 2لمد شبكات مياه لم تحصل على التراخيص المطلوبة ! اآلبار ، أو

تدخلت اإلدارة األمريكية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين لحزل خزالف نشزب  1997في منتصف العام و

بعزد بينهما حول حفر ثالثة آبزار لضزخ الميزاه مزن مخززون الميزاه الجوفيزة الرئيسزي جنزوب بيزت لحزم ، 

مليزون  46ئيلية السزماح بحفرهزا ، حيزث خصزص األمريكزان مبلزغ رفض وزارة البنيزة التحتيزة اإلسزرا

دوالر لتنفيذ عملية الضخ ، الذي سيتم بواسطة شركة أمريكية ، ومع ذلك فقد تمكزن اإلسزرائيليون مزن 

تسويفها ، خاصة وأنهم أضافوا شرطا جديدا يقضي بربط الموافقة علزى حفرهزا بعزرض خطزط لشزبكة 

 3السلطة الفلسطينية . المجاري لنفس المنطقة من جانب

 28,6وفي الوقت الذي كان من المفترض ان تسلم إسرائيل للفلسطينيين حسزب اتفزاق أوسزلو مزا قيمتزه 

 4. 3ماليين م 7من المياه ، فإنها لم تسلم سوى حوالي ربع الكمية وهي  3مليون م

  الالذي ،  وسلوهذا ما يؤكد حقيقة أن إسرائيل حققت ما أرادت في موضوع المياه في اتفاق أو

مجزال ، حيزث حزددت مجموعزة مزن المعزايير الخاصزة هزذا الالفلسطينيين سلطة او صالحية فزي  يخول

بالحفاظ على الميزاه كشزرط للتوقيزع علزى اتفزاق سزالم مزع الفلسزطينيين ، وفزي ذلزك يقزول أحزد الخبزراء 

ءا ال يتجززأ مزن إسزرائيل ، المياه اإلسزرائيليين : إن الميزاه فزي األراضزي الفلسزطينية المحتلزة باتزت جزز

% مززن حاجتهززا مززن ميززاه الضززفة الغربيززة ، ولززن تتخلززى بسززهولة عززن هززذه 40ألنهززا تحصززل علززى نحززو 

 5األراضي من دون الحصول على ضمانات تؤمن لها الحصول على موارد مشابهة في المنطقة .

 الموقف اإلسرائيلي : 

نقطتزين  ضات على المياه ، بجدر بنزا توضزيحقبل الدخول في تفاصيل الموقف اإلسرائيلي خالل المفاو

 هامتين يشكالن مدخال لفهم ذلك الموقف ، وهما :

تزي مدريزد ال بقيزة اللجزان المنبثقزة عزن مزؤتمربإن اهتمام إسرائيل بلجنة المياه يفزوق اهتمامهزا  -1

 تختص بالمجاالت االقتصادية والبيئة والالجئين ، وذلك لثالثة أسباب :

 للمياه .صاعدة حاجتها الملحة والمت -

 تصميمها على استخدام المياه سالحا سياسيا ضد الدول العربية المجاورة . -

ادرة ي وحزدها القزبزأن العبقريزة اإلسزرائيلية هز، إقناع دول الخلي  الغنية بالمال والفقيرة بالماء  -

 منشات تحلية مياه البحر . أوعلى توفير المياه لها بواسطة األنابيب 

تقتصر على المياه المتوفرة في فلسطين أو الوافدة إليهزا ، بزل تمتزد إلزى  الإن أطماع إسرائيل  -2

 6كل المياه التي تتفجر أو تصب في األراضي العربية .

اإلسزرائيلي األسزبق مع بدء المفاوضات المتعددة األطزراف حزول قضزية الميزاه ، قزام رئزيس الزوزراء و

عدم الوصول إلى تسوية حل وسزط بواضحة  زويد وفد حكومته للمفاوضات بتوجيهاتإسحاق رابين بت

بشأن السيطرة اإلسرائيلية على المياه ، وحصر النقاش بشأنها في البحث عن مصادر جديزدة ومحتملزة 

للمياه ، على أن يبقى الوضع على ما هزو عليزه ، بزل إن وزيزر الزراعزة يعقزوب تسزور ذهزب أبعزد مزن 

كامل بموضوع المياه بقوله : " إن إسزرائيل ال  رئيسه حين طالب بربط موضوع إعادة االنتشار بشكل

                                                        
 . 505( المدخل إلى القضية الفلسطينية ، ص 1
 .  54،ص 195على مفاوضات السالم ، المستقبل العربي ، العدد ( خلفية األطماع اإلسرائيلية في المياه وانعكاسها  2
 . 22/5/1997( صحيفة الحياة الجديدة ، رام هللا ،  3
 . 2( اإلسرائيليون يتمتعون بمياه الضفة ، ص 4
 . 72( المياه العربية : التحدي واالستجابة ، ص 5
 . 341( ال أحد يشرب : مشاريع المياه في استراتيجية إسرائيل ، ص 6
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يمكنها الخروج من المناطق ، حتى لو بصورة جزئية ، ما لزم يزتم التوصزل إلزى اتفزاق واضزح فزي هزذا 

الخصوص ، وأن التسوية المرحلية لزم تزأت إلعزادة توزيزع الميزاه فزي أرض إسزرائيل ، وإنمزا لمعالجزة 

 1بين الطرفين " . ةمياه المشتركالمشاكل المستقبلية المتعلقة بمرافق ال

وربما ياتي هذا الموقف انسجاما مع ما أعلنزه شزمعون بيزريس رئزيس الزوزراء األسزبق ، حزين قزال أن 

المياه في الشرق األوسط هي ملك للمنطقة ، ولعل المياه أكثزر مزن أي قضزية أخزرى تعتبزر دلزيال علزى 

ام فقزط ، يمكزن التخطزيط وتنفيزذ مشزاريع تنميزة مدى الحاجة إلقامة نظام إقليمي ، ومن خالل هذا النظز

  2المياه ، وتوزيعها على أساس اقتصادي بأسلوب عادل ومؤتمن .

وقد فسر قزانونيون لجزوء إسزرائيل إلزى هزذه الفرضزية المتمثلزة فزي المشزاريع اإلقليميزة ، أن إصزرارها 

العربيززة بززالتخلي عززن تقنززع الززدول  ، بعززد أنعلززى هززذا النحززو يززؤمن لهززا الميززاه بشززكل كززاف ومنززتظم 

االعتبارات السياسية لمصلحة الحسابات االقتصادية والدخول معها في مشاريع تنموية مشزتركة كفيلزة 

 3يل عضويا بالشرق األوسط واندماجها مع البيئة العربية .ئمع الزمن بجعل المياه أساسا الرتباط إسرا

لزى التأكيزد علزى رؤيتهزا لموضزوع وقزد سزعت إسزرائيل خزالل جزوالت المفاوضزات متعزددة األطزراف إ

المياه ، والتي تنحصر فزي اقتزراح االسزتفادة مزن التكنولوجيزا اإلسزرائيلية فزي مجزال الزري علزى نطزاق 

إقليمي ، والتأكيد على أن الهزدف مزن المفاوضزات هزو زيزاد مصزادر الميزاه فزي المنطقزة ، علزى عكزس 

 توزيع الموارد وإساءة استخدام إسرائيل لها . رؤية الفلسطينيين الذين أكدوا أن المشكلة تكمن في سوء

 الثوابت والمكاسب اإلسرائيلية خالل المفاوضات : 

حو على الن وانطالقا من هذا الموقف ، نستطيع تلخيص مفاهيم الموقف اإلسرائيلي بالنسبة لموضوع المياه

 التالي :

 أن هنزاك دوال مصادر الميزاه موزعزة بشزكل غيزر متسزاو داخزل منطقزة الشزرق األوسزط ، أي -1

طين دن ، فلسزغنية بالمياه مثل تركيا ، لبنان ، مصر ، العراق ، ودوال فقيرة مثزل إسزرائيل ، األر

. 

 :تكمن البدائل الممكنة أمام الدول التي تعاني نقصا حادا في المياه في عدة نقاط  -2

 تقليص حصة الزراعة بشكل فعال . -

 شراء المياه من دول مجاورة . -

 خدام المياه .زيادة كفاءة است -

 تطوير مصادر مياه غير تقليدية مثل التحلية . -

 إعادة استخدام مياه المجاري المعالجة . -

 استيراد المياه . -

ليس أمام الفلسطينيين حلول أخرى سوى التحلية وتقليص الزراعة ، واستخدام مياه المجاري  -3

 4المعالجة ، وزيادة كفاءة االستخدام .

مة هززي مصززادر مائيززة منتهيززة ، أي غيززر وارد فززي الحسززبان كافززة مصززادر الميززاه المسززتخد -4

علزى  اإلسرائيلي التفاوض حولهزا ، كمزا يقولزون إنهزا ميزاه غيزر موجزودة ، فكيزف يمكزن التفزاوض

 شيء غير موجود ؟ 

من غير الممكن التوصل إلى تسوية سالم إقليمية بزدون التوصزل إلزى حزل لموضزوع الميزاه ،  -5

ات الممكنة في هذا المجال تقوم على المحافظة على المصزادر وموقف إسرائيل بخصوص الترتيب

                                                        
 . 10/7/1995( هارتس ،  1
 . 137( الشرق األوسط الجديد ، ص 2
 . 15/12/1999( جريدة البيان ،  3
 . 183( مؤتمر الخبراء الفلسطيني لمفاوضات الوضع الدائم ، ص 4
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الحالية التي تقع تحت سيطرتها ، وقد تكون هناك بعض التنازالت في حالة كون المكسزب الزدولي 

 الخارجي ، أكبر من الخسارة االقتصادية الداخلية .

ليهزا ، فالحزديث السيادة على مصادر المياه ، ال حديث مع الفلسطينيين حول حقزوق السزيادة ع -6

 1يدور فقط حول حق االستخدام .

لة الميزاه ، وهزو أوإغفزال الشزق السياسزي لمسز يلي علزى الصزعيد الفنزي ،ئالتركيز اإلسزراوهذا ما يفسر 

لة أالمائيزة الفلسزطينية التزي تعزد مسز لة الحقوقأإلغاء النقاش حول مس ىجانب أساسي ، أي بعبارة أخر

ائيل عنزد هزذا الحزد ، بزل راحزت تعتبزر حقزوق الفلسزطينيين فزي الميزاه سيادية ، ولم يتوقزف األمزر بإسزر

 مجرد كميات ، مما يعني انه ال يوجد حديث عن حقوق المياه .

المنطقززة ،  اتخززذت المشززكلة المائيززة موقعززا مهمززا فززي الطززرح اإلسززرائيلي فززي بحززث عمليززة التسززوية فززي

، وتقزديم مقترحزات  إدارة المزوارد المائيزةتعزاون الطزرفين الفلسزطيني واإلسزرائيلي فزي ب وتمحور حلها

خطزة إقليميزة وإعزداد الميزاه ،  لقطزاعإلى تطوير البنية التحتية  وةدعلاوحول حقوق المياه لكل جانب ، 

 2للتطوير الزراعي حيث تعد المياه عامال أساسيا فيها .

لى لسزان رئزيس عل أبلغ موقف عبرت عنه إسرائيل خالل المفاوضات على موضوع المياه ، جاء عول

جزاب علزى سزؤال لز دارة األمريكيزة حزول الحزدود الجغرافيزة الذي أالوزراء األسبق بنيامين نتنياهو ، 

لدولة إسرائيل التي يمكن التوقيع عليها في أي تسوية نهائية ، قائال : ال يوجد في إسرائيل من يسزتطيع 

ومة بعاملي : الهجرة والمياه ، موضزحا أن يوقع على أية حدود جغرافية نهائية ، ألن تلك الحدود محك

أن هذه التسويات التي تجري حاليا مؤقتة ، يتم إعادة النظر فيها فزي ضزوء الهجزرة والحاجزة المتزايزدة 

 3للمياه ، حتى البعيدة منها ، بما في ذلك النيل والفرات .

آلنية والمستقبلية في أن المياه الموجودة ال تكفي لسد االحتياجات ا ويتلخص الموقف اإلسرائيلي

للشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي ، خاصة إذا تم األخذ بعين االعتبار زيادة عدد السكان والجفاف ، 

حتياجات ، األمر المما يحتم العمل سوية على تطوير مصادر جديدة يتم االتفاق على توزيعها حسب ا

سرائيل بصرف النظر عن ستخدمة من طرف إمالذي يوحي بعدم التفاوض على مصادر المياه ال

% من مياه 82استمرار نهب أي طبيعة هذه المصادر ، إن كانت جوفية أم حوض نهر األردن ، 

 4.ها الفلسطينيين والسيطرة على كامل حصتهم من

ونشززرت دوائززر األبحززاث اإلسززرائيلية العديززد مززن الدراسززات حززول الحلززول المقترحززة لمشززكلة الميززاه ، 

يسزتلزم  حقيقة مفادها أن تقزدم المنطقزة مزن النزواحي الصزناعية والزراعيزةودارت معظمها على إقرار 

ئيل ، ويتكزئ اإلسزرائيليون علزى االسزتفادة مزن الواقزع السياسزي اتعاونا مباشرا بين دول المنطقزة وإسزر

 5. وتحقيق أهدافهم في هذا المجالفي المنطقة ، لتطوير 

ول الميززاه مشززروطا بتحقيززق ضززمانات عززدة ، وبالتززالي ، فقززد كززان دخززول إسززرائيل فززي المفاوضززات حزز

 يجب التنازل عنه ، ومنها :ال نزلة خط أحمر موضعتها هي لنفسها ، وتعتبرها ب

اإلشراف على المنطقة الواقعة غرب خزط قسزمة الميزاه فزي الضزفة الغربيزة ، وإشزرافها علزى  -1

 مصادر المياه في غزة وجنوب لبنان ومرتفعات الجوالن .

إخضاعه  ه العربية أصبح حقا مكتسبا وملكا لها ، ال يمكن المساس به أوما اغتصب من الميا -2

 للتفاوض والمساومة .

                                                        
 .183( مؤتمر الخبراء الفلسطيني لمفاوضات الوضع الدائم ، ص 1

 . 505( المدخل إلى القضية الفلسطينية ، ص 2
 . 21/10/1997يديعوت أحرونوت ،  ( 3
 . 21/7/2000( جريدة البيان ،  4
 . 238، ص 1992المياه والسالم ، وجهة نظر إسرائيلية ، مجلة شؤون الشرق األوسط ، صيف (  5
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التأكيد علزى أن سزعي العزرب السزتعادة حقزوقهم المائيزة مزن إسزرائيل ، أو لمنزع ميزاههم عنهزا  -3

 1رهان خاسر ، إذ ال بد من وضع مشاريع مائية جماعية تتم في إطار السالم .

(  سزالممقابزل ال األرض ه : إذا كان العرب قزد أقزروا ووافقزوا علزى قاعزدة )السالم مقابل الميا -4

طراف العمليزة السزلمية ، فزإن المخططزين القتصزاديات الميزاه فزي أليتم على أساسها التفاوض بين 

إسرائيل ، وضعوا قاعدة مضادة تحقق لهم ما يريدون في مجال الميزاه يمكزن أن نسزميها ) السزالم 

بل وصل األمر بالبعض إلى القول أن القضايا األمنية التي تتحزدث عنهزا إسزرائيل  مقابل المياه ( ،

2باتت تعني في الوقت الحالي ثبات توفر إمدادات كافية من المياه .
 

، لذلك فقد حذرت محافل سياسية وبحثية إسرائيلية من مغبة إقامزة دولزة فلسزطينية فزي الضزفة الغربيزة 

حزذر % من مصادرها المائية ، ومما يلفت االنتباه ما 40على  تهاسيطرإسرائيل ل ألن ذلك يعني فقدان

الخبيززر األمنززي زئيززف شززيف مززن أن هززذه الدولززة سززتطالب بجميززع حقوقهززا المائيززة حسززب القززوانين  منززه

الوقززت الحاضززر فززي واالتفاقيززات الدوليززة ، األمززر الززذي سززيقلص كميززة الميززاه المتززوفرة لدولززة إسززرائيل 

 3بشكل كبير جدا .

نتيجة للجهود التي بذلتها إسزرائيل لتحقيزق أكبزر المكتسزبات علزى صزعيد التفزاوض حزول الميزاه ، فقزد و

 :عدة نقاط أهمها نجحت في 

 اعتبار قضية المياه إحدى قضايا التعاون اإلقليمي والمفاوضات في الشرق األوسط . -1

حسززب ، بمززا اعتبززار قضززية الميززاه مشززكلة عامززة فززي المنطقززة ، وليسززت مشززكلة إسززرائيلية ف -2

 يستوجب العمل جنبا إلى جنب من اجل حلها .

 . هر األردنالليطاني والجوالن ون في مياهالتمسك بادعاء حقوق إسرائيلية في المياه العربية  -3

سزطينية عملت إسرائيل في االجتماعات التزي عقزدتها لجنزة الميزاه علزى القفزز عزن الحقزوق الفل -4

 دة فلسطينية على األرض والمياه .في المياه ، ومن هنا جاء رفضها ألي سيا

 اقتصززر الطززرح اإلسززرائيلي فززي المفاوضززات علززى ضززرورة التعززاون لحززل مشززكلة الميززاه ، إن -5

ن الخبززرة تحليززة ( ، أو بترشززيد اسززتعماالتها مززن خززالل االسززتفادة مزز –بزيززادة المززوارد ) اسززتيراد 

 والتكنولوجيا .

فاقيزات هذه االت أنالخاصة ، ورغم ا يتهسيرها حسب رؤالموقعة ، وتفالتنصل من االتفاقيات  -6

واضززحة وملزمززة ،متكاملززة وغيززر مجزززأة ، إال أن إسززرائيل نجحززت فززي الضززغط علززى الجانززب 

بزط عمليزة رإسرائيلية مشتركة للبت في قضايا المياه ، بهزدف  –الفلسطيني إلنشاء لجنة فلسطينية 

 . م المائيةالفلسطينيين على مواردهتنمية المناطق الفلسطينية بإسرائيل ، والحيلولة دون سيطرة 

يتعلززق بالميززاه يجززب أن فلسززطيني أي مشززروع  التفسززير العملززي للمكسززب السززابق تمثززل فززي أن -7

يحصززل علززى موافقززة اللجنززة المشززتركة العليززا ، ويحززاول اإلسززرائيليون وضززع قيززود وشززروط علززى 

قة الجانب الفلسزطيني علزى على بعض منها بموافا نية ، وذلك بربط موافقتهطيمشاريع المياه الفلس

 4. مشاريع مائية تخص المستوطنات

شزاء وقد طرحت إسرائيل خالل المفاوضات عددا مزن االقتراحزات والمشزاريع ، لعزل أهمهزا إن -

 الدولية بنك إقليمي للمعلومات عن مصادر المياه يمكن أن يطلع عليها جميع األطراف والمنظمات

شزاء هيئزة عن المشزاريع اإلقليميزة للميزاه ، وذلزك عبزر إن وقد روجت بشكل مبالغ فيه في الحديث، 

 إقليمية ، متذرعة بعدة أسباب :

                                                        
 . 144، ص 1999( مشكلة المياه في الشرق األوسط ، مجلة شؤون األوسط ، فبراير  1
 . 44عربية ، ص( األطماع الصهيونية في المياه ال 2
 . 102( المشكلة المائية في إسرائيل وأثرها على عملية السالم ، ص 3
 . 58( المياه وصراع الوجود في الوطن العربي ، ص 4
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ة لكزل دة المطلقازدياد مشكلة تناقص المياه ، ألن المبدأ الذي يحكم حقوق المياه ال يناقش السيا -

 دولة على استخالص المياه من الحوض الواقع ضمن سيادتها .

 جل السالم .تخفيف أسباب التوتر والعمل من أ -

 . النظام اإلقليمي يتجاوز حدود المصالح الوطنية ليعمل في خدمة كافة سكان المنطقة -

لفزة دول المختالنظام اإلقليمي لن يحتاج إلى وساطة لمالءمة االحتياجات اإلنسانية بمتطلبات ال -

 ذات الصلة .

  1الحقيقية . ستخلق شراكة دائمة بين دول المنطقة القائمة على المصالح المشاريعهذه  -

ظتزين البزرام  ، فإنزه يمكزن الخزروج بمالحهذه وعلى الرغم من عدم توفر معلومات كافية عن فحوى 

 هامتين حول هذه المشروعات التي تطرح كخطط للتعاون المشترك :

طيهزا ، بما يع إن إسرائيل تتعامل مع احتاللها لألراضي العربية باعتباره أمرا أبديا ومسلما به -

 المياه التي تحت سيطرتها .حقوقا في 

إن أغلب المشروعات تقوم على سزحب الميزاه مزن أطزراف أخزرى ليكزون مركزهزا إسزرائيل ،  -

 2وفي إطار محاولة لخلق شبكة معقدة بين دول المنطقة على مستوى البنية التحتية .

 

 المؤسسات الفلسطينية واإلسرائيلية المشرفة على المياه :

 طينية :أوال : سلطة المياه الفلس 

ولة عن لجهة الرسمية المنظمة والمسؤ، وهي ام  1995في العام وهي سلطة مركزية تم إنشاؤها 

ما  مل كلتشا بأنه ة ، وقد حددت مسؤولياتهاكافة مصادر المياه في فلسطين سطحية كانت أم جوفي

 اماتهاوتخطيط استثمارها وترشيد ومراقبة أوجه استخد،  يتعلق بتنمية وتطوير مصادر المياه

ها من ووضع المعايير والضوابط للحفاظ على تلك المصادر وحمايت، ألغراض التنمية الوطنية 

 التلوث واالستنزاف . 

 كما حددت األهداف الرئيسية لسلطة المياه ، بـ : 

 سعي إلى تحقيق اإلدارة األكثر كفاءة الستخدامات مصادر المياه .ال -

والبحث  ائيةق التخطيط األمثل الستثمار الموارد المالسعي إلى تحقيق األمن المائي عن طري -

 عن مصادر إضافية لضمات إدارة التوازن بين العرض والطلب .

 إقامة مشاريع المياه واإلشراف على تنفيذها . -

ات ذهات السعي إلى تحقيق أعلى درجات من التنسيق والتعاون بين سلطة المياه وكافة الج -

 العالقة بشؤون المياه . 

 نيط بها عدة مهام رئيسية تمثلت بـ :كما أ

 طوير وتعزيز مصادر المياه والبحث عن بدائل إضافية .ت -

 بناء القاعدة المركزية للمعلومات المائية . -

 إصدار التراخيص المتعلقة بمشاريع المياه والمجاري . -

 إعداد المخططات المائية الوطنية . -

 التخطيط واإلشراف والرقابة على مشاريع المياه . -

 دعم وتطوير الدراسات والبحوث المائية .  -

 مراقبة مصادر المياه .  -

  1تنظيم وتطوير أشغال الحفر والتنقيب عن المياه . -

                                                        
 . 138( الشرق األوسط الجديد ، ص 1
 . 120ص2( مشكلة المياه في الشرق األوسط ، ج 2
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 ثانيا : سلطة المياه اإلسرائيلية :  

، ونظزرا إلدراكهزا  ها في السيطرة علزى الميزاه الفلسزطينيةولتوفير األداة القانونية الالزمة لتحقيق أهداف

المائيزة فززي فلسزطين سزتقل حتمززا عزن سزد حاجززة كافزة مشزاريعها البعيززدة المزدى ، أسززرعت أن المزوارد 

 اإلى إصدار تشريع يؤمم المياه في الزبالد ، ويقزنن اسزتثمارها ، ويعتبرهزا ملكز 1949عام إسرائيل منذ 

 ن تتصرف بها ، الغيا كل حزق لألفزراد عليهزا ، وأنزاط هزذا التشزريع بزوزيرأمن حق الدولة فقط  اعام

الزراعة مسؤولية تنفيذ أحكامه ، يسزاعده مفزوض للميزاه أوكلزت إليزه حصزرا صزالحية التزرخيص ألي 

فرد أو مجموعة من أفراد بالحصول على أي كمية من المياه ، سواء من األنهار أو من الينابيع أو من 

 2حفر اآلبار .

انوني وسياسززي إلبقززاء وقززد وضززع وزراء الزراعززة اإلسززرائيليون المتعززاقبون خططززا إلقامززة أسززاس قزز

الززتحكم اإلسززرائيلي فززي مززوارد الميززاه الفلسززطينية ، حتززى فززي حالززة انسززحاب إسززرائيل مززن األراضززي 

 3الفلسطينية المحتلة .

ن الشزبكة الواسزعة النطزاق أ،  1984عزام لصزالح األمزم المتحزدة وقد جاء في تقرير أعده فريق خبزراء 

من التزدخل إلزى حزد بعيزد  هاات لهيئة المياه اإلسرائيلية تمكنمن السلطات القانونية التي تمنحها التشريع

أن تقيزد أو تحظزر األنشززطة الفرديزة المتصزلة باسززتعمال  لهززافزي أنمزاط تخصززيص الميزاه واسزتعمالها ، ف

  4المياه وتوزيعها والمحافظة عليها داخل األراضي المحتلة .

لسزطينية طوات ساهمت فزي نهزب الميزاه الفبعدة خ 1967ية منذ عام لوقد قامت مصلحة المياه اإلسرائي

 وحرمان الفلسطينيين من حقهم في مورده الطبيعي األهم ، ومن هذه الخطوات :

 اإلشراف المباشر على مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة . -1

 سنت سلسلة طويلة من اإلجراءات االستثنائية ، لعل أهمها : -2

 رتوازية .منع الفلسطينيين من حفر اآلبار اال -

 حصر هذه المهمة في إحدى الشركات التابعة لها في جميع أنحاء األراضي المحتلة . -

أسززفر ذلززك عززن إحكززام سززيطرتها علززى مختلززف مصززادر الميززاه ، سززواء الجاريززة فززي األنهززار  -

والسيول ، أو الينابيع ، أو المياه الجوفية ، ومياه األمطار ، التي تخززن فزي مخزازن طبيعيزة تابعزة 

 5طرة اإلسرائيلية .للسي

تجهيزات إقليمية كبيرة مرتبطة بشزبكة الميزاه اإلسزرائيلية بدم  شبكة المياه في الضفة الغربية  -

، علما بأن شبكة المياه في الضفة الغربية المنفصلة التي كانت خاضعة ل دارة العسكرية منذ عزام 

) مكزوروت ( لتنفيزذ عمليزة  إلزى شزركة الميزاه الوطنيزة اإلسزرائيلية 1983، سلمت في عام  1967

 6االستيالء .

عمزال اتحزاد ال 1937عزام  اهزي شزركة الميزاه الحكوميزة فزي إسزرائيل ، أسسزه( فمكوروت ) شركة أما 

لتي ااألعمال  اليهود في فلسطين ، والوكالة اليهودية ، وينتشر نشاطها على امتداد إسرائيل ، ومن أهم

 نفذتها :

 . 1947لى صحراء النقب عام خط المياه الذي ينقل المياه إ -

                                                                                                                                                                     
مناطزة بهزا بمزيزد مزن التفصزيل ، يمكزن الرجزوع إلزى قزانون ( للتعرف على سلطة المياه وآليزة عملهزا والمسزؤوليات ال 1

 . 2002المياه الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني عام 

 . 11( المشكلة المائية في إسرائيل ، ص1

 . 21/8/1990( صحيفة الجيروزاليم بوست 2

 . 4( الموارد المائية في األراضي الفلسطينية المحتلة ، ص3

 . 62فلسطين ، ص ( النزاع المائي في4

 . 54( األوضاع االقتصادية واالجتماعية في الضفة الغربية ، ص5
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 النقب . –مصنع تقنية مياه نهر العوجا  -

 خط المياه القطري . -

 1كما تقوم هذه الشركة بتنفيذ مشروعات خاصة بالمياه خارج إسرائيل . -

 

 

 ثالثا : الدعوة إلى إنشاء مصلحة مياه مركزية : 

عوة جديا إلى إنشاء سلطة من بين المقترحات التي قدمت خالل المفاوضات حول المياه ، برزت الد

أكد تقرير أعدته وزارة الزراعة مياه مركزية مشتركة للجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ، حيث 

اإلسرائيلية أنه لن يكون باإلمكان الفصل بين مرفق المياه في إسرائيل ، ومرفق المياه في السلطة 

ذاتي بواسطة هيئة مشتركة بين إسرائيل الفلسطينية ، واقترح إدارة مرفق المياه في مناطق الحكم ال

 2والسلطة الفلسطينية.

تتكون من هيكلية إدارية وفنية قادرة ومتجانسة ومتماسكة ، تكون مسؤولة عن  هذه الهيئة المقترحة

 نواع من النشاطات :أثالثة 

لمسززتوى االقيزام بتخطززيط وتنفيززذ ومتابعزة لكافززة السياسززات والمشززاريع واألنظمزة المائيززة علززى  -1

 اإلقليمي .

افزززة إدارة الشززؤون المركزيززة التززي تشززمل تأديززة الخززدمات ، والقيززام بنشززاطات التخطززيط لك  -2

 السياسات المائية على المستوى القطري .

إلزى  فلسزطينيةإدارة الشؤون المائية للمناطق اإلدارية المختلفة ، وقد قسزم الخبزراء المنزاطق ال -3

 ا ، وادي األردن ، وقطاع غزة .خمسة أقاليم : شمال الضفة ، وسطها ، جنوبه

حيززث تنشززأ فززي كززل منطقززة إدارة تشززرف علززى شززؤون مصززادر الميززاه وإدارتهززا ، وشززبكات التوزيززع 

والتزويد والمنشات المائية وتنفيذ المشزاريع ، وحمايزة البيئزة واألعمزال الهيدرولوجيزة المختلفزة ، علزى 

 3كزية .أن تتبع كافة نشاطات المياه في كل منطقة ل دارة المر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــمــاتــخــال

 
وهكزززذا ... فقزززد تبزززين لنزززا حجزززم الخطزززر الزززداهم بفلسزززطين أرضزززا ومياهزززا ، بفعزززل 
المخططززات التززي يحيكهززا أعززداؤها ليززل نهززار ، عفززوا يحيكونهززا اآلن جهززارا نهززارا ، ولززم تعززد 

                                                        

 . 484ص2( الموسوعة اإلسرائيلية العامة ، ج1

 . 145( ال أحد يشرب ، مشاريع المياه في استراتيجية إسرائيل ، ص2

 . 68( النزاع المائي في فلسطين ، ص3
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بقدر مزا باتزت األطماع اإلسرائيلية في مياه فلسطين ، أمرا يدعو إلى االستفزاز واالستنفار ، 
تشكل دعوة للتعاون اإلقليمي إلنشاء المشاريع المشزتركة الخاصزة بالميزاه ، وتوزيزع المزوارد 

، ألننزا دخلنزا فزي  عصزر  -بزدون اسزتثناء  –المائية في المنطقة العربية بالتساوي على دولها 

البشزر تجاوز حدود السزيادة الوطنيزة علزى المزوارد الطبيعيزة ، بعزدما تجاوزهزا علزى مسزتوى 
 والجماعات ...

ننتظزر وومع ذلك ، فإن األطماع اإلسرائيلية ال ينبغي أن نكتف األيزادي إزاءهزا ، 

ألن  ،الجرافززات والبلززدوزرات وهززي تتقززدم باتجززاه حفززر اآلبززار ، واسززتنزاف الميززاه الجوفيززة 
 عزرب ،الواجب الوطني والديني واإلنساني أوال وأخيزرا ، يقتضزي منزا نحزن الفلسزطينيون وال

 ان نقرع جدار الخززان ، وبزأعلى صزوت ممكزن ... فلربمزا تراجعنزا عزن هزذه الخطزوة يحزرم

 شربة ماء من أرضهم الطيبة ... فلسطين .. لربما !!  أبناءنا وربما أحفادنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المالحق

 الخرائط : -

الضززم لضززمان السززيطرة علززى الميززاه فززي الضززفة الغربيززة ، المصززدر مركززز يززافي للدراسززات  -1

 ستراتيجية ، تل أبيب اال

 انسياب مياه الضفة الغربية ، المصدر كتاب : ال أحد يشرب ، طارق المجذوب  -2

 المشاريع المائية اإلسرائيلية ، المصدر ، المشكلة المائية في إسرائيل  -3

 الجداول : -

 التوقعات المستقبلية للطلب على المياه ، المصدر مشكلة المياه في الشرق األوسط  -1

 2000اه المستهلكة في إسرائيل ، الكتاب اإلحصائي اإلسرائيلي لعام كميات المي -2
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  والمصادر :المراجع 

 أوال : الموسوعات :

الززدباغ ، مصززطفى مززراد ، بالدنززا فلسززطين ، عشززرة أجزززاء ، دار الهززدى للطباعززة  -1

 . 2002والنشر ، كفر قرع ، 

 . 1995،  12نشر كيتر ، القدس ، ط الموسوعة اإلسرائيلية العامة ، دار -2

،  أجززززاء ، هيئزززة الموسزززوعة الفلسزززطينية 6الموسزززوعة الفلسزززطينية القسزززم الثزززاني ،  -3

 .1990،  1بيروت ، ط

 

 ثانيا : الوثائق والتقارير :

طنيزة فزي األمم المتحدة ، المجلس االقتصادي واالجتمزاعي ،السزيادة الدائمزة علزى المزوارد الو -1

 . 1984،نيويورك، األراضي الفلسطينية 

م هللا إحصاءات المياه في األراضي الفلسطينية ، الجهاز المركززي ل حصزاء الفلسزطيني ، را -2

 . 2000، أبريل 

 . 1997الكتاب اإلحصائي السنوي إلسرائيل ، المكتب المركزي ل حصاء ، القدس ،  -3

اتي ، الحكزم الززذ الزنص الكامزل لالتفزاق اإلسزرائيلي الفلسزطيني حززول إعزالن المبزاد  لترتيبزات -4

 .1996مركز القدس ل عالم واالتصال ، 

 . 1986روي ، سارة ، قطاع غزة : األوضاع االقتصادية واالجتماعية ، القدس ،  -5

، غززة  ،الهيئزة العامزة لالسزتعالمات أثر االسزتيطان علزى الميزاه فزي األراضزي الفلسزطينية ،   -6

1999 . 

 ،يزة أريز  ة الفلسزطينية ، معهزد األبحزاث التطبيقأثر بنزاء الجزدار الفاصزل علزى المزوارد المائيز -7

 . 2003القدس ، 

 2003تأثير الجدار الفاصل على األوضاع الزراعية فزي الضزفة الغربيزة ، وزارة الزراعزة ،  -8

.  

ميززاه ، الخطيززب ، نززادر ، الحقززوق المائيززة الفلسززطينية ، المعهززد الفلسززطيني إلدارة مصززادر ال -9

 . 1994القدس ، 

 

 

 : الكتب :ثالثا
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،  1، ط مم المتحدة ، الموارد المائية في األراضزي الفلسزطينية المحتلزة ، نيويزوركاأل -1

1990 . 

جزاورة ، البرغوثي ، بشير ، المطامع اإلسرائيلية في مياه فلسطين والدول العربية الم -2

 . 1986،  1دار الجليل ، عمان ، ط

يززازجي ، غزززة ، الززبطش ، جهززاد ، االسززتيطان الصززهيوني فززي قطززاع غزززة ، مكتبززة ال -3

2003 . 

لقزدس بنفينيستي ، ميرون ، األوضاع االقتصادية واالجتماعية فزي الضزفة الغربيزة ، ا -4

 ،1986  . 

سزيق البياتي ، عدنان ، المياه وصراع الوجزود فزي الزوطن العربزي ، مركزز زايزد للتن  -5

 . 2002والمتابعة ، أبو ظبي ، 

 1طيل للنشر واألبحاث، عمان ، بيرس ، شمعون ، الشرق األوسط الجديد ، دار الجل -6

 ،1994 . 

الوحزدة  التميمي ، عبد المالك ، المياه العربية : التحدي واالسزتجابة ، مركزز دراسزات -7

 .  1999، 1العربية ، بيروت ، ط

زة ، غزالجمل ، خيري ، الموارد المائية في قطاع غززة ، سزلطة الميزاه الفلسزطينية ،   -8

1997 . 

،  ى القضية الفلسزطينية ، مركزز دراسزات الشزرق األوسزطالحمد ، جواد ، المدخل إل  -9

 . 1997،  1عمان ، ط

ديفيس ، أوري ، وآخرون ، السياسزة المائيزة إلسزرائيل ، مؤسسزة الدراسزات  -10

 . 1986،  2الفلسطينية ، بيروت ، ط

الرابززي ، أيمززن ، مصززادر الميززاه فززي الضززفة الغربيززة وقطززاع غزززة ، معهززد  -11

 . 1994القاهرة ،  البحوث والدراسات العربية ،

،  1السزززفري ، عيسزززى ، فلسزززطين العربيزززة بزززين االنتزززداب والصزززهيونية ، ط -12

 .  1981،  2منشورات صالح الدين ، القدس ، ط

سززواين ، آشززوك ، الميززاه فززي الشززرق األوسززط ، المركززز العربززي للدراسززات  -13

 . 1999االستراتيجية ، دمشق ، 

وإسززرائيل ، دار الهززدى ، ن العززرب يسززيد أحمززد ، رفعززت ، النزززاع المززائي بزز -14

 . 1993،  1القاهرة ، ط

شززززحادة ، رجززززا ، قززززانون المحتززززل : إسززززرائيل والضززززفة الغربيززززة ، مؤسسززززة  -15

 .1990،  1الدراسات الفلسطينية وجامعة الكويت ، بيروت ، ط

شززززيف ، زئيززززف ، األمززززن والسززززالم : احتياجززززات األمززززن اإلسززززرائيلية فززززي  -16

 . 1989ن لسياسة الشرق األدنى ، المفاوضات مع الفلسطينيين ، معهد واشنط

مشزق عبد الكريم ، إبراهيم ، المياه والمشروع الصهيوني ، مكتب الثقافزة ، د -17

 ،1983 . 

 1998عقل ، سوزان ، المياه في الضفة الغربية ، مركزز التخطزيط ، غززة ،  -18

. 

 .1997 عقل ، سوزان ، المياه في قطاع غزة ، مركز التخطيط ، غزة ، -19

ريزززر ، مشزززكلة الميزززاه فزززي الشزززرق األوسزززط ، مركزززز عيسزززى ، نجيزززب ، تح -20

 . 1994الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق ، بيروت ، ط

فارس ، نبيل ، حرب المياه في الصراع العربي اإلسرائيلي ، دار االعتصزام  -21
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 . 1993،  1، القاهرة ، ط

،  ركالي ، إليشع ، المياه والسزالم وجهزة نظزر إسزرائيلية ، ترجمزة رنزدة حيزد -22

 .1،1991مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ،ط

كحالززة ، صززبحي ، المشززكلة المائيززة فززي إسززرائيل وانعكاسززاتها علززى الصززراع  -23

 . 1980،  1العربي اإلسرائيلي ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، ط

 المجذوب ، طارق ، ال أحد يشرب : مشاريع المياه فزي اسزتراتيجية إسزرائيل -24

 . 1998، 1لريس للكتب والنشر ، بيروت،ط، رياض ا
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	الفصل الثاني : المشاريع المائية في فلسطين
	أولا : مشاريع المياه في فترة الانتداب البريطاني في فلسطين
	 مشروع جونستون 1953 :
	8- بناء السدود والخزانات :
	قام الإسرائيليون ببناء السدود والبرك الكبيرة لتخزين المياه واستغلالها في الأغراض الزراعية ، فقد قاموا بإنشاء سد وبحيرة تخزين بالقرب من نهر الأردن في أراضي غور الفارعة ، وفي منطقة تنخفض عن سطح البحر بـ300 متر ، على مجرى وادي الفارعة ، بقدرة تخزينية تصل...
	- انخفاض المياه المتدفقة إلى نهر الأردن .

	 آثار السياسة المائية الإسرائيلية على الفلسطينيين :
	 المسؤولية الجنائية لسلطة الاحتلال
	 المياه خلال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية :
	يجدر بنا قبل القفز إلى مفاوضات التسوية الحالية ، الرجوع قليلا إلى الوراء حين جرت المفاوضات المصرية الإسرائيلية في كامب ديفيد حول الحكم الذاتي المقترح منحه للفلسطينيين في نهاية العقد السابع من القرن الماضي ، حيث أشار تقرير إسرائيلي أعد خصيصا لتوضيح نظر...
	- نظرا للأخطار التي تهدد المياه داخل الخط الأخضر ومنها الضفة الغربية ، فإنه من الضروري استمرار احتلالها والسيطرة على مواردها المائية ، لأن حفر الآبار العميقة من مستودع المياه الجوفية بالضفة ، سيزيد من ملوحة خزانات المياه داخل إسرائيل .
	- إن سياسة إسرائيل الاستيطانية والتوسع فيها ، تحتاج إلى ضرورة السيطرة على موارد المياه لتوفير المياه اللازمة للمستوطنين اليهود .
	 المرجعيات السياسية والقانونية :
	قبل الحديث عن الثوابت السياسية في الموقف التفاوضي للفلسطينيين ، ينبغي ذكر المرجعيات القانونية التي استند إليها في مطالباته تلك ، وهي :
	وقد تركز الموقف الفلسطيني خلال هذه المفاوضات على المحاور التالية :
	وقد سعت إسرائيل خلال جولات المفاوضات متعددة الأطراف إلى التأكيد على رؤيتها لموضوع المياه ، والتي تنحصر في اقتراح الاستفادة من التكنولوجيا الإسرائيلية في مجال الري على نطاق إقليمي ، والتأكيد على أن الهدف من المفاوضات هو زياد مصادر المياه في المنطقة ، ع...
	وهذا ما يفسر التركيز الإسرائيلي على الصعيد الفني ، وإغفال الشق السياسي لمسألة المياه ، وهو جانب أساسي ، أي بعبارة أخرى إلغاء النقاش حول مسألة الحقوق المائية الفلسطينية التي تعد مسألة سيادية ، ولم يتوقف الأمر بإسرائيل عند هذا الحد ، بل راحت تعتبر حقوق ...
	ويتلخص الموقف الإسرائيلي في أن المياه الموجودة لا تكفي لسد الاحتياجات الآنية والمستقبلية للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ، خاصة إذا تم الأخذ بعين الاعتبار زيادة عدد السكان والجفاف ، مما يحتم العمل سوية على تطوير مصادر جديدة يتم الاتفاق على توزيعها حسب ا...
	ونشرت دوائر الأبحاث الإسرائيلية العديد من الدراسات حول الحلول المقترحة لمشكلة المياه ، ودارت معظمها على إقرار حقيقة مفادها أن تقدم المنطقة من النواحي الصناعية والزراعية يستلزم تعاونا مباشرا بين دول المنطقة وإسرائيل ، ويتكئ الإسرائيليون على الاستفادة م...
	وبالتالي ، فقد كان دخول إسرائيل في المفاوضات حول المياه مشروطا بتحقيق ضمانات عدة ، وضعتها هي لنفسها ، وتعتبرها بمنزلة خط أحمر لا يجب التنازل عنه ، ومنها :
	1- الإشراف على المنطقة الواقعة غرب خط قسمة المياه في الضفة الغربية ، وإشرافها على مصادر المياه في غزة وجنوب لبنان ومرتفعات الجولان .
	لذلك فقد حذرت محافل سياسية وبحثية إسرائيلية من مغبة إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية ، لأن ذلك يعني فقدان إسرائيل لسيطرتها على 40% من مصادرها المائية ، ومما يلفت الانتباه ما حذر منه الخبير الأمني زئيف شيف من أن هذه الدولة ستطالب بجميع حقوقها المائ...
	ونتيجة للجهود التي بذلتها إسرائيل لتحقيق أكبر المكتسبات على صعيد التفاوض حول المياه ، فقد نجحت في عدة نقاط أهمها :
	كما حددت الأهداف الرئيسية لسلطة المياه ، بـ :
	- السعي إلى تحقيق الإدارة الأكثر كفاءة لاستخدامات مصادر المياه .
	من بين المقترحات التي قدمت خلال المفاوضات حول المياه ، برزت الدعوة جديا إلى إنشاء سلطة مياه مركزية مشتركة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، حيث أكد تقرير أعدته وزارة الزراعة الإسرائيلية أنه لن يكون بالإمكان الفصل بين مرفق المياه في إسرائيل ، ومرفق المي...
	هذه الهيئة المقترحة تتكون من هيكلية إدارية وفنية قادرة ومتجانسة ومتماسكة ، تكون مسؤولة عن ثلاثة أنواع من النشاطات :
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