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الضفة الغربية، بما يف ذلك 

القدس الرشقية، التي تحتلها 

 1967إرسائيل منذ عام 

 كيلومرت 5.600املساحة الكلية 

 كيلومرت من 130نحو : مربع

 كيلومرت 65الشمال إىل الجنوب، و

 من الرشق إىل الغرب

بؤرة " مستوطنة و200أكثر من 

 مرشوعةإرسائيلية غري" استيطانية

 من نقاط التفتيش 550أكثر من 

العسكرية اإلرسائيلية والحواجز 

 والعقبات اإلرسائيلية

 709الجدار بطول /السور

 باملئة منه 80كيلومرتات، ويقع 

عىل أراض فلسطينية داخل الفة 

 الغربية
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الماء هو الحياة، ومن غير الماء ال نستطيع الحياة، "
 ."ال نحن وال الحيوان وال النبات

كان لدينا بعض املاء .  املاء ال نستطيع الحياة، ال نحن وال الحيوان وال النباتاملاء هو الحياة، ومن غري"

من قبل، أما بعد أن دمر الجيش كل يشء، أصبح علينا أن نأتي باملاء من أماكن بعيدة، وذلك بالغ 

ا بدأ الجنود بهدم منازلن. ًإنهم يجعلون حياتنا شاقة جدا، إلرغامنا عىل الرحيل. الصعوبة والتكلفة

كانت هذه خزانات مياه قديمة، . ومخابئنا وقطعاننا، واجتثوا جميع أشجارنا ثم دمروا خزانات مياهنا

 ."   أليست هذه جريمة؟ املياه غالية، ونحن نعاني كل يوم بسبب حرماننا من املياه. ُبنيت يف عهد أسالفنا

خليل، يف حديث مع منظمة العفو فاطمة النواجة، من سكان سوسيه، وهي قرية فلسطينية يف تالل جنوب ال

 .2008نيسان /الدولية، يف إبريل

فلسطينية تأخذ بعض املاء من 

 .خزان يف سوسيه

© Shabati Gold (IRIN) 

قام الجيش اإلرسائييل يف عامي 

 بتدمري معظم 2001 و1999

الخزانات التي كانت تتجمع فيها 

مياه األمطار، حيث اعتاد 

ء القرويون يف سوسيه جمع املا

وتخزينه فيها لالنتفاع به يف 

أثناء فصل انقطاع املطر، كما 

دمر الجيش الكهوف القديمة 

وغريها من املخابئ التي كان 

ويف . القرويون يسكنون فيها

، أغلق الجيش اإلرسائييل هذه الكهوف ملنع استخدامها يف املستقبل، ودمر غريها من 1999ترشين الثاني /نوفمرب

، 2000آذار /ولكن سكان الكهوف تمكنوا، يف مارس. ياه، وطرد القرويني بالقوة من املنطقةاملساكن وخزانات امل

من استصدار حكم مؤقت من املحكمة اإلرسائيلية العليا يسمح لهم بالعودة إىل الكهوف ويمنع الجيش اإلرسائييل 

ًمن طردهم من جديد، ريثما تصدر املحكمة حكما نهائيا يف القضية، وهو حكم لم  ومنذ ذلك الحني . يصدر إىل اآلنً

 .ُوالقرويون مقيمون يف املنطقة، وإن كانوا معرضني لخطر طردهم يف املستقبل، من دون إمدادات مياه تذكر

وكان من شأن القيود املتزايدة التي يفرضها الجيش اإلرسائييل عىل إمكانية حصول القرويني الفلسطينيني عىل 

ُمر بهدم دورهم وتدمري ممتلكاتهم، أن اضطر أكثر من نصف القرويني إىل مغادرة املاء، إىل جانب التهديد املست

 .املنطقة



 املياه صفو تعكري: املحتلة الفلسطينية واألرايض إرسائيل 

 املياه عىل الحصول يف الحق من الفلسطينيني حرمان

 

 2009 األول ترشين/أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 15/027/2009: الوثيقة رقم

8 

، هدم الجيش اإلرسائييل عرشات املساكن ودمر مرافق املياه يف سوسيه والعديد من القرى 2001تموز / يوليو3ويف 

ن القرويون يجمعون فيها مياه  إذ دمر الجيش بالجرافات الخزانات التي كا1الفلسطينية األخرى القريبة منها،

كما دمر الجنود معدات . ًاألمطار، وكان بعضها قائما منذ قرون، ومألها بالزلط واألسمنت للحيلولة دون إصالحها

وترك الجنود . استخدام الطاقة الشمسية يف التدفئة، والتي كانت إحدى املنظمات غري الحكومية قد وفرتها للقرويني

ئمة ولكن صدرت أوامر بهدمها، هي والخيام واألكواخ التي أصبحت مساكن ألبناء القرية، بعض خزانات املياه قا

ًبل واملرحاض الوحيد الذي بناه هؤالء، وإن أوقف تنفيذ هذه األوامر مؤقتا ُ. 

 

  منظمة العفو الدولية© مرحاض يف قرية سوسيه صدر أمر الجيش اإلرسائييل بهدمه

السلطات اإلرسائيلية للهدم هو أن هذه األبنية قد أقيمت دون ترصيح، واملعروف وكان السبب الرسمي الذي قدمته 

وأما الهدف فواضح، وهو . أن الجيش اإلرسائييل يرفض عىل الدوام إصدار تصاريح البناء للفلسطينيني يف املنطقة

لية القريبة، وهي مستوطنة طرد الفلسطينيني من املنطقة بغية إفساح املجال للتوسع املعتزم يف املستوطنة اإلرسائي

وقد صاحب توسيع املستوطنة يف التسعينيات ازدياد مضايقة املستوطنني ). 1983ُالتي أقيمت عام " (سوسيه"

اإلرسائيليني للقرويني الفلسطينيني، والجهود التي يبذلها الجيش لطرد سكان الكهوف الفلسطينيني وغريهم من 

ً من أشد املجتمعات املحلية الفلسطينية حرمانا وضعفاسكان القرى يف تالل جنوب الخليل، وهم ً. 

ً، أخرب الجيش اإلرسائييل القرويني الباقني أن أمرا عسكريا قد صدر بإعالن مساحة تبلغ 2008أيلول /ويف سبتمرب ً

، وهو ما يعني حرمان القرويني من "منطقة عسكرية مغلقة"من األرض املجاورة للقرية )  هكتار15( دونم 150

 . وصول إىل خزانات مياه األمطار الثالثة عرش املوجودة فيها، وتفاقم نقص املياهال

ُالقريبة، والتي يعترب القانون الدويل أنها أقيمت بشكل غري مرشوع، فإن املستوطنني " سوسيه"أما يف مستوطنة 
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روية املزهرة، ومزارع األعشاب فلديهم حمام سباحة، ومزارع الكروم امل. اإلرسائيليني يتمتعون بإمدادات مياه وفرية

ًومساحات الكأل، التي تزهو بالخرضة حتى يف ذروة موسم الجفاف، وتتناقض بذلك تناقضا شديدا مع األرايض  ً

 .العطىش القاحلة يف القرى الفلسطينية املجاورة
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 مقدمة
ًيعترب االفتقار إىل الكميات الكافية من املياه النظيفة املأمونة مشكلة طال أمد ها للسكان الفلسطينيني يف األرايض ُ

 وعىل الرغم من تفاقم هذه املشكلة يف السنوات األخرية بسبب ندرة املياه نتيجة للقحط، فإن 2.الفلسطينية املحتلة

ًاملشكلة نشأت أساسا بسبب السياسات واملمارسات اإلرسائيلية القائمة عىل التمييز ضد السكان الفلسطينيني يف 

ؤدي هذا التمييز إىل انتهاكات واسعة النطاق للحق يف التمتع بمستوى معييش مالئم، بما يف ذلك وي. هذه األرايض

 .ًالحق اإلنساني يف املياه، ويف الغذاء الكايف واملسكن املالئم، فضال عن الحق يف العمل والصحة للسكان الفلسطينيني

الفلسطينيني، فاستهالك املياه للفلسطينيني يف والتفاوت بارز يف مجال الحصول عىل املياه بني اإلرسائيليني و

ً لرتا للفرد يف اليوم، وهو ما يقل كثريا عن املستوى الذي تويص به 70األرايض الفلسطينية املحتلة يبلغ نحو  ً

أما مقدار استهالك الفرد للمياه بني اإلرسائيليني فيبلغ نحو . ً لرت للفرد يوميا100وهو " منظمة الصحة العاملية"

ً لرت يوميا، أي إنه يزيد بنحو أربعة أضعاف، بل إن الفلسطينيني يعيشون يف بعض املجتمعات القروية عىل 300

ً لرتا يوميا، وهو الحد األدنى للمقدار الذي تويص به 20ً لرتا، وال يكاد يزيد يف بعض الحاالت عن 70ًأقل كثريا من 

 3.منظمة الصحة العاملية لالستجابة لحاالت الطوارئ

تتحكم إرسائيل يف حصول الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة عىل املاء، وتفرض من القيود عىل مقدار و

ًاملياه املتاحة للفلسطينيني ما يهبط بذلك املقدار إىل مستوى يعجز عن تلبية احتياجاتهم وال يمثل نصيبا عادال من  ً

 باملئة من املياه الجوفية يف األرايض الفلسطينية املحتلة، إىل 80 وتستخدم إرسائيل أكثر من. موارد املياه املشرتكة

ُجانب جميع املياه الجارية فوق األرض واملتاحة من نهر األردن، إذ يحرم الفلسطينيون من الحصول عىل أي نصيب 

 . منها

ألف فلسطيني  200 ألف و180والواقع املرير الناجم عن هذا النظام الجائر هو حرمان عدد يرتاوح ما بني 

ً عاما، من املياه الجارية، 40يعيشون يف مجتمعات ريفية يف الضفة الغربية التي تحتلها إرسائيل منذ ما يربو عىل 

ويشيع . بل إن صنابري املياه يف البلدات والقرى املتصلة بشبكة املياه ال تحمل إىل سكانها املياه يف كثري من األحيان

ً، وخاصة يف شهور الصيف، وإن كان ذلك ال يقترص عىل شهور الصيف، تطبيق نظام تخصيص حصص املياه

ًحيث يحصل السكان يف أحياء وقرى شتى عىل املياه من الصنابري يوما واحدا كل أسبوع أو كل بضعة أسابيع ومن . ً

ملاء بأسعار ُثم يضطر كثري من الفلسطينيني إىل رشاء إمدادات إضافية من سيارات خزانات املاء التي تقدم إليهم ا

وإزاء ازدياد البطالة والفقر يف السنوات األخرية، وتناقص . ًأعىل كثريا، بل ومن نوعية غري موثوق بها يف أحيان كثرية

ُفائض الدخل، تضطر األرس الفلسطينية يف األرايض الفلسطينية املحتلة إىل إنفاق نسبة متزايدة من دخلها، ربما 

 .، عىل املاءًوصلت إىل الربع أو أكثر أحيانا

ويف قطاع غزة، ال يكفي مورد املياه الوحيد، وهو الطرف الجنوبي من املخزون الجويف الساحيل، لتلبية حاجات 

وقد تعرض املخزون الجويف . ويف الوقت نفسه، ال تسمح إرسائيل بنقل املاء من الضفة الغربية إىل غزة. السكان

اء وتغلغل مياه الرصف ومياه البحر إليه، وأصبحت نسبة ترتاوح للتناقص والتلوث بسبب اإلفراط يف استخراج امل

 .وتشيع األمراض التي ينقلها املاء.  باملئة من مائه ملوثة وال تصلح لالستهالك اآلدمي95 و90ما بني 

 وأدت القيود الصارمة التي فرضتها إرسائيل يف السنوات األخرية عىل ما يدخل غزة من مواد ومعدات الزمة لتنمية

 .البنية األساسية وإصالحها إىل ازدياد تدهور أوضاع املياه واملرافق الصحية يف غزة حتى بلغت حد األزمة
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وتترضر كل قطاعات السكان الفلسطينيني بمظاهر نقص املاء وضعف مستوى الخدمات الصحية يف األرايض 

ناطق ريفية منعزلة ويف مخيمات ًالفلسطينية املحتلة، وخصوصا أفقر مجتمعاتهم وأضعفها، والتي تعيش يف م

 . الالجئني التي تعاني من التكدس

ُوبينما يحرم الفلسطينيون يف شتى أرجاء األرايض الفلسطينية املحتلة من الحصول عىل النصيب العادل من موارد 

ثل هذه املياه املشرتكة ويزداد ترضرهم بنقص إمدادات املياه الالزمة، ال يواجه املستوطنون اإلرسائيليون م

التحديات، كما تشهد عىل ذلك مزارعهم القائمة عىل كثافة الري، وحدائقهم املزهرة وأحواض السباحة الخاصة 

 ألف فرد، والذين يعيشون يف الضفة الغربية منتهكني 450 وهكذا فإن املستوطنني اإلرسائيليني البالغ عددهم 4.بهم

 يوازي أو يزيد عما يستخدمه السكان الفلسطينيون الذين يبلغ ًبذلك القانون الدويل، يستهلكون مقدارا من املاء

 5. مليون فرد2.3عددهم نحو 

وتتجىل القيود التي تفرضها إرسائيل عىل حصول الفلسطينيني عىل إمدادات املياه يف األرايض الفلسطينية املحتلة يف 

ضة عىل تنقل األشخاص والبضائع مما فهناك السيطرة عىل موارد املياه واألرايض، والقيود املفرو: صور كثرية

يجعل من بالغ الصعوبة عىل الفلسطينيني أن يصلوا إىل موارد مياههم، وتنمية وصيانة البنية األساسية للمياه 

ُويضاف إىل ذلك وجود نظام معقد للحصول عىل التصاريح الالزمة للفلسطينيني من الجيش . واملرافق الصحية

ت قبل تنفيذ املرشوعات املتعلقة باملياه يف األرايض الفلسطينية املحتلة، وهو األمر الذي اإلرسائييل وغريه من السلطا

يؤدي إىل تأخري تنفيذ مرشوعات املياه واملرافق الصحية التي هم يف مسيس الحاجة إليها، وزيادة تكاليف التنفيذ 

 .بل والحيلولة دون التنفيذ يف حاالت كثرية

بعة عقود من احتالل األرايض الفلسطينية، دأبت إرسائيل عىل زيادة استغالل موارد وعىل امتداد ما يزيد عىل أر

املياه الفلسطينية، وتجاهل البنية األساسية للمياه واملرافق الصحية يف األرايض الفلسطينية املحتلة، واستخدام هذه 

ويلزم اآلن اتخاذ . أرض بالبيئةاألرايض يف التخلص من نفاياتها، مما أرض بموارد املياه تحت سطح األرض كما 

تدابري عاجلة لضمان توافر إمدادات املياه الكافية اليوم ويف املستقبل، ومنع إلحاق مزيد من األرضار بموارد املياه 

 .والبيئة

وتمثل سياسات إرسائيل وممارساتها يف األرايض الفلسطينية املحتلة، والسيما تدمري املمتلكات واالستيالء عليها 

وجه حق، وفرض القيود وغريها من التدابري التي تحرم الفلسطينيني من الحق يف التمتع باملاء يف هذه دون 

 .ًاألرايض، انتهاكا اللتزامات إرسائيل بموجب قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني

ً التحديات موكال إىل ًونظرا لعدم وفاء إرسائيل بالتزاماتها، باعتبارها دولة االحتالل، أصبح عبء التصدي لهذه

الجهات املانحة الدولية، وإىل السلطة الفلسطينية منذ إنشائها يف منتصف التسعينيات من القرن العرشين، 

، وغريها من أجهزة الخدمات، وجميعها تعتمد عىل التمويل من الجهات املانحة 6"سلطة املياه الفلسطينية"و

ئيلية تعرقل الجهود الفلسطينية والدولية املبذولة لزيادة االنتفاع باملياه ومع ذلك، فال تزال السلطات اإلرسا. الدولية

 .يف األرايض الفلسطينية املحتلة

وإزاء حاالت نقص املاء ووسط ازدياد شدة الفقر يف السنوات األخرية، لجأ بعض الفلسطينيني إىل حفر آبار دون 

رة غري قانونية، كما توقف كثريون عن سداد فواتري ترخيص، ولجأ آخرون إىل توصيل منازلهم بشبكة املياه بصو

سلطة "وأدت هذه املمارسات إىل زيادة تعقيد املشكلة بسبب تقويضها إلمكان النجاح االقتصادي وهيبة . مياههم

 . التي ثبت عجزها أو عزوفها عن وضع حد لهذه املمارسات" املياه الفلسطينية
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حصول الفلسطينيني عىل موارد املياه وتنميتها عدة عوامل أخرى وتصاحب القيود التي تفرضها إرسائيل عىل 

تعرقل التنفيذ الفعال لكثري من مرشوعات املياه واملرافق الصحية يف األرايض الفلسطينية املحتلة، ومن بينها اعتماد 

تيارات هذه الجهات ًاعتمادا شبه كامل عىل التمويل من الجهات املانحة الدولية، وعىل اخ" سلطة املياه الفلسطينية"

ُويضاف إىل ذلك ما وقعت فيه السلطة الفلسطينية  7.وأولوياتها، وضعف التنسيق بني الجهات املانحة نفسها

من انقسامات داخلية زاد من تعقيدها ضعف وتفتت الهياكل اإلدارية، ونقص الخربة " سلطة املياه الفلسطينية"و

 .فسادواإلرادة السياسية، ومزاعم سوء اإلدارة وال

ًويفحص هذا التقرير األنماط والتوجهات األساسية التي تؤثر سلبا يف حصول الفلسطينيني عىل املياه يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة، ويحلل كيف أرضت هذه أشد الرضر بحقوق السكان، التي تتمتع بالحماية بموجب القانون 

 . حقوق البد منها للفلسطينيني لكي يعيشوا حياة كريمةالدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل، وهي

 وال قطرة واحدة

، وصلت إحدى دوريات الجيش اإلرسائييل إىل مزرعة فايق أحمد صبيح، التي تقع 2008آذار / مارس10يف يوم 

وله ًوصادر الجنود خرطوما من املطاط ط. شمايل الجفتلك بعدة كيلومرتات، بمنطقة األغوار يف الضفة الغربية

 مرت، كان ينقل املاء إىل مزرعته من نبع عىل تل فوق أرضه، وحطموا األنبوب املعدني الصغري الذي كان 1500

عدم وجود "ُوكان أمر املصادرة الذي سلمه الجيش يقول إن الخرطوم صودر بسبب . ًموصوال بالخرطوم

 .إذ يعترب الجيش أن ماء النبع من أمالك الدولة". ترصيح

عون املحليون قد حاولوا يف املايض بناء صهريج للماء لتجميع مياه النبع وتجميع ماء املطر ولكن وكان املزار

وعندما زار . الجيش منعهم، ألنهم لم يكن لديهم ترصيح، ولم يستطيعوا الحصول عىل ترصيح من الجيش بذلك

يح ال يتملك نفسه من القلق، إذ  كان فايق صب2008آذار / مارس11مندوب منظمة العفو الدولية تلك املزرعة يوم 

ًإننا نعمل ليال ونهارا ونحتاج إىل املاء، وحرارة الجو تزداد يوما بعد يوم. هذا مصدر رزق أرستي"قال  ً واألحوال . ً

ًولك أن ترى كم من املاء يجري يف الجدول ولم نأخذ إال مقدارا ضئيال . ًشاقة هذا العام فعال بسبب قلة املطر البالغة ً

 ."ً أستطيع أن أشرتى خرطوما آخر، ولو اشرتيته قد يأتي الجيش ويصادره مرة أخرىال. منه

وقد أعاد الجيش الخرطوم املطاطي فيما بعد إىل فايق صبيح، رغم األرضار التي لحقت به وجعلته غري صالح 

لفصل الحار من العام ومع حلول ا. لالستعمال، وكرر التنبيه بالحظر املفروض عليه بعدم استخدام املياه من النبع

حاول فايق صبيح اإلبقاء عىل بعض محاصيله مروية برشاء املاء من مناطق أخرى ونقلها إليه يف خزانات، ولكنه 

 8.فقد مع ذلك معظم محصوله

ُوملا كان املزارعون الفلسطينيون من أمثال فايق صبيح ال يستطيعون الحصول عىل املاء من النبع فإنهم يضطرون 

 عدة كيلومرتات لرشاء كميات ضئيلة من املياه بحيث يستطيعون نقلها بالسيارات ذات الخزانات إىل إىل السفر

ًوهذه أشد وسائل الحصول عىل املاء تكلفة، ومما يزيد التكلفة أن القيود التي يفرضها الجيش اإلرسائييل . بساتينهم

أما املستوطنات اإلرسائيلية غري . املاء إىل طالبهًتفرض عىل شاحنات املياه أن تسلك طرقا طويلة ملتوية حتى تصل ب

فسكانها يستطيعون الحصول عىل ما يريدون . املرشوعة التي تحيط بمنطقة الفارسية فال تواجه مثل هذه املشاكل

ًمن املاء من النبع الذي ال يسمح لفايق صبيح وأرسته باستعماله، وهو يشكل جدوال صغريا يتدفق ماؤه منحدرا إىل  ً ً ُ

وإىل جانب هذا فإن لهم الحق يف الحصول عىل إمدادات وفرية من املياه من اآلبار القريبة . ملستوطنات اإلرسائيليةا

 .التي ال يستطيع االنتفاع بها فايق صبيح وغريه من املزارعني الفلسطينيني
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: عىل اإلنرتنت ما ييل، فتعلن يف موقعها "شامدوت ميخوال"أما املستوطنة اإلرسائيلية القريبة، وهي مستوطنة 

ُجوالت تبهر األنفاس إىل صوبات أبصال زهر النرجس التي تحصد وتغلف وتشحن إىل أوروبا وأمريكا حتى " ُ ُ

جوالت قصرية ملزارع ألبان تعمل . ُتوضع يف األصص يف موعد يسمح بأن تتفتح براعمها يف موسم العطالت الشتوي

جوالت يف مزارع األغوار التي تتخصص يف محاصيل الخرضوات . بالتقنية الحديثة، ومزارع الكروم والبساتني

 9".والفواكه والزهور والتوابل املعدة للتصدير يف املناخ الحار والجاف

 

  منظمة العفو الدولية© .رشاشات الري يف مزارع املستوطنات اإلرسائيلية يف األغوار، بالضفة الغربية

ًا عىل التمييز يف استعمال املياه من جانب املستوطنني اإلرسائيليني يف األرايض ويقول أحد خرباء املياه الدوليني تعليق

من اليسري جعل الصحراء جنة مزهرة باستخدام ماء الغري وبحرمانهم من نصيبهم "الفلسطينية املحتلة، إنه 
 ".العادل يف املياه
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 خلفية تاريخية
جانب عصبة األمم يف الفرتة ما بني الحربني العامليتني، كانت فلسطني خاضعة للحكم الربيطاني بموجب انتداب من 

 يقيض بتقسيم أرض فلسطني 1947ترشين الثاني /وانتهى هذا الحكم بقرار أصدرته األمم املتحدة يف نوفمرب

 باملئة من تلك األرض، بينما حازت 53الخاضعة لالنتداب إىل دولتني، إرسائيل وفلسطني، وحازت األوىل عىل نسبة 

 وسط احتجاجات عربية، واندلعت حرب بني 1948أيار /ُوأنشئت دولة إرسائيل يف مايو.  باملئة47ية عىل الثان

 ألف فلسطيني، إما 800وخرج من إرسائيل أكثر من . القوات العربية واإلرسائيلية خرجت منها إرسائيل منترصة

ًطردا أو فرارا، وأصبحوا الجئني يف قطاع غزة والضفة الغربية والبل  1949وانتهت الحرب يف عام . دان املجاورةً

 باملئة من مساحة فلسطني التي 78باستيالء إرسائيل عىل املزيد من األرض، وتوسيع دولة إرسائيل لتمثل نسبة 

 باملئة، فكانت تشمل الضفة الغربية، التي خضعت لسيطرة 22أما النسبة الباقية، أي . كانت خاضعة لالنتداب

 بني إرسائيل وكل من 1967حزيران /ونشبت الحرب يف يونيو. لذي خضع لسيطرة مرصاألردن وقطاع غزة، ا

بما فيها القدس الرشقية، التي أعلنت إرسائيل (مرص وسوريا واألردن، وانتهت باحتالل إرسائيل للضفة الغربية 

 األرايض ُ وأصبحت هذه املناطق تعرف باسم10.وقطاع غزة) فيما بعد ضمها منتهكة بذلك القانون الدويل

 .الفلسطينية املحتلة

ويف الوقت الحايل، يقيم نحو أربعة ماليني فلسطيني، ومنهم ما يربو عىل مليون ونصف مليون الجئ، يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة يف ظل االحتالل العسكري اإلرسائييل، حيث يقيم يف قطاع غزة نحو مليون ونصف مليون نسمة، 

 ألف نسمة يف القدس 200ربية نحو مليونني ونصف مليون، بما يف ذلك ما يزيد عىل وبينما يقيم يف الضفة الغ

 11.الرشقية

وقد تمخضت املفاوضات بني إرسائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية يف أوائل التسعينات من القرن العرشين عن 

الية القضائية عىل مناطق من ، وهي تتمتع بالو1994وإنشاء السلطة الفلسطينية يف عام " اتفاقيات أوسلو"إبرام 

وتأجلت املفاوضات حول إبرام اتفاق بشأن الوضع النهائي للقدس، واملستوطنات . الضفة الغربية وقطاع غزة

وترسيم الحدود، ) ُوهي املستعمرات اإلرسائيلية التي أنشئت بشكل غري مرشوع يف األرايض الفلسطينية املحتلة(

، بيد أنه لم يتحقق أي 1999ُلسطينيني، وكان من املقرر أن تختتم يف عام وتخصيص حصص املياه، والالجئني الف

، وكانت إرسائيل تواصل بناء مستوطنات غري مرشوعة وإقامة ما 2000تقدم يف أي من هذه القضايا بحلول عام 

 12.يف األرايض الفلسطينية املحتلة بمعدل غري مسبوق" الطرق االلتفافية"يسمى 

، اندلعت انتفاضة فلسطينية ضد استمرار االحتالل اإلرسائييل، ومنذ ذلك التاريخ سقط 2000أيلول /ويف سبتمرب

 إرسائييل، معظمهم من املدنيني العزل، قتىل أو جرحى، يف 1100ما يربو عىل ستة آالف فلسطيني وأكثر من 

ًيني، ويوجد حاليا نحو واعتقل الجيش اإلرسائييل عرشات اآلالف من الفلسطين. االعتداءات واملواجهات العنيفة

 معتقل أو سجني يقيض العقوبة يف السجون اإلرسائيلية، كما دمر الجيش اإلرسائييل أكثر من ستة آالف 6500

منزل فلسطيني إىل جانب مساحات كبرية من األرايض الزراعية وغريها من املمتلكات الفلسطينية يف شتى أرجاء 

 .األرايض الفلسطينية املحتلة

، سحبت إرسائيل مستوطنيها وجنودها من غزة، لكنها احتفظت بالسيطرة عىل الحدود 2005أيلول /ويف سبتمرب

ًالربية واملجال الجوي واملياه اإلقليمية لقطاع غزة، ومنذ ذلك الحني وهي تفرض حصارا تزداد رصامته حول قطاع 



 املياه صفو تعكري: حتلةامل الفلسطينية واألرايض  إرسائيل

 املياه عىل الحصول يف الحق من الفلسطينيني حرمان

 2009 األول ترشين/أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة MDE 15/027/2009: الوثيقة رقم

15 

الصارمة التي تفرضها إرسائيل عىل وقد أدت القيود . غزة، يتسم باندالع حاالت متقطعة من املواجهات املسلحة

تنقل الفلسطينيني داخل األرايض الفلسطينية املحتلة إىل خنق االقتصاد الفلسطيني وارتفاع معدالت البطالة 

 .ويعتمد معظم الفلسطينيني يف هذه األرايض اآلن عىل املعونات الدولية. والفقر

 الفلسطينية وبناء مستوطنات غري مرشوعة وإقامة وتواصل إرسائيل استيالءها عىل مناطق كبرية من األرايض

 450ًويقيم حاليا ما يزيد عىل . وغريها من مرافق البنية األساسية الالزمة لدعم هذه املستوطنات" طرق التفافية"

 .ألف مستوطن إرسائييل يف األرايض الفلسطينية املحتلة، ويعيش قرابة نصفهم يف القدس الرشقية

غري ذات موضوع، كما تقلصت بشكل حاد " اتفاقيات أوسلو"ت معظم األحكام الواردة يف ، أصبح2000ومنذ عام 

وازدادت التوترات الداخلية بني الفصيلني . قدرة السلطة الفلسطينية عىل أداء مهامها بسبب القيود اإلرسائيلية

يف " حماس"ركة ، بعد أن فازت ح"حماس"وحركة " فتح"السياسيني الفلسطينيني الرئيسيني، وهما حركة 

وأدت هذه التوترات إىل وقوع مصادمات مسلحة شديدة سقط فيها مئات القتىل . 2006االنتخابات الترشيعية عام 

اإلدارة الفعلية يف قطاع غزة، بينما تتوىل " حماس"ومنذ ذلك الحني، تمارس حركة . 2007يف قطاع غزة يف عام 

ة إدارة أجزاء من الضفة الغربية، وتحتفظ إرسائيل بالسيطرة حكومة لترصيف األعمال تابعة للسلطة الفلسطيني

 .الشاملة عىل املنطقتني
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الموارد المائية في 
األراضي الفلسطينية /إسرائيل
 المحتلة

 موارد المياه الجوفية
.  هي املياه املوجودة تحت سطح األرض يف فراغات مسام الرتبة ويف صدوع التشكيالت الحجريةاملياه الجوفية

ُطبقة التي تحمل املياه الجوفية، وهي وحدة من طبقات صخرية أو ترسب من مواد غري متماسكة، تسمى وال

أما العمق الذي تتشبع فيه . إذا كان يمكن استخراج كمية من املاء منها صالحة لالستخدام" مخزون مياه"

". منسوب املاء"ً كامال باملاء فيسمى ًالفراغات املسامية يف الرتبة والصخر، أو الصدوع والفراغات يف الصخر، تشبعا

ًوعادة ما يمتلئ مخزون املياه الجوفية باملاء من جديد حني تسقط األمطار، وبعد حني تتدفق املياه إىل السطح 

هو طبقة تحت مخزون املياه و. ًبصورة طبيعية، ويحدث هذا التفريغ الطبيعي كثريا يف صورة ينابيع وترسبات

أو املواد غري ) من الحجر الجريي أو الصخور الرسوبية(املسامية الحاملة للماء سطح األرض من الصخور 

َّالزلط، الرمل، الغرين، الطفلة(املتماسكة  ْ التي يمكن استخراج املياه الجوفية الصالحة لالستخدام منها بحفر ) ِ

  13.اآلبار

 والفلسطينيني ويقع تحت أرايض إرسائيل هو مورد للمياه الجوفية مشرتك بني اإلرسائيليني: مخزون املياه الجبيل

ويف معظم . وهو املورد املائي الوحيد الباقي للفلسطينيني ومن أهم مصادر املياه الجوفية إلرسائيل. والضفة الغربية

ًاألحوال يعاد ملؤه يف الضفة الغربية من ترسب مياه األمطار والثلوج املتساقطة، ويتدفق شماال وغربا تجاه أرايض  ً ُ

، هي املخزون الغربي، )أو أحواض(وهو يتكون يف الواقع من ثالثة مخزونات . ائيل وتجاه نهر األردن يف الرشقإرس

ًواملخزون الشمايل الرشقي، واملخزون الرشقي، وحصلتها جميعا تبلغ يف املتوسط مقدارا يرتاوح ما بني   734 و679ً

مرفق "ًسنويا إىل بيانات / مليون مرت مكعب734الرقم ، ويستند )كما هو مفصل أدناه(مليون مرت مكعب يف السنة 

ًسنويا فهو / مليون مرت مكعب679وهو أهم مصدر موثوق به يف هذه املسألة، أما الرقم ) املرفق" (املياه اإلرسائييل

 14".اتفاقيات أوسلو"الذي تستخدمه السلطات اإلرسائيلية يف تحديد كمية املياه املخصصة للفلسطينيني بموجب 

ً سنويا/مكعب مرت مليون 362 )املرفق (ًسنويا/مكعب مرت مليون 427 :الغربي املياه خزونم 

 )أوسلو اتفاقيات(

 مرت مليون 145 )املرفق (ًسنويا/مكعب مرت مليون 142 :الرشقي الشمايل املياه مخزون 

 ) أوسلو اتفاقيات (ًسنويا/مكعب

ً سنويا/مكعب مرت مليون 172 )املرفق (ًسنويا/مكعب مرت مليون 165 :الرشقي املياه مخزون 

   15)ملحية مياه الرشقي املخزون مياه معظم( )أوسلو اتفاقيات(

ُ يقع تحت السهل الساحيل إلرسائيل وقطاع غزة، وتقدر حصيلته السنوية بكمية تصل :ومخزون املياه الساحيل
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 .ًسنويا يف قطاع غزة/ مكعب مليون مرت55وال تزيد عىل  16ًسنويا يف إرسائيل،/ مليون مرت مكعب450إىل 

 يتسم املخزون املائي بالتلوث بسبب اإلفراط يف استخراج املاء وترسب مياه الرصف الصحي إليه، ويف قطاع غزة

 . باملئة من املاء املستخرج منه غري صالحة للرشب95 و90ُوتعترب نسبة ترتاوح ما بني 

مخزون الجليل الغربي ومخزون الكرمل يف الشمال،  ومن بني موارد املياه الجوفية اإلضافية يف إرسائيل

 .وال تتوافر أرقام موثوق بها لحصيلة هذه املخزونات. ومخزون النقب ووادي عربة يف الجنوب

 موارد المياه السطحية
ًيعترب نهر األردن أهم مورد للمياه السطحية املشرتكة بني إرسائيل والضفة الغربية، إذ يوفر مقدارا يصل إىل  ُ650 

 ).انظر ما ييل(بينما ال يحصل الفلسطينيون عىل أي قدر منه  17ًسنويا من املياه إلرسائيل،/مليون مرت مكعب
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 التفاوت في االنتفاع بالماء
 زيادة استغالل إسرائيل للموارد المشتركة: الضفة الغربية

ًسنويا لعدد من السكان /عب مليون مرت مك2200 و 2000ُيقدر استهالك إرسائيل للمياه بمقدار يرتاوح ما بني 

ًسنويا من املياه العذبة، والباقي يتكون من مياه البحر بعد تحليتها / مليون مرت مكعب1500(يبلغ سبعة ماليني 

 ومعظم إمدادات إرسائيل من املياه العذبة مستمد من موارد املياه الجوفية والسطحية  18).ومياه الرصف املعالجة

 مليون مرت 650ًسنويا من املخزون الجبيل ومقدار يصل إىل / مليون مرت مكعب400املشرتكة، وتشمل أكثر من 

 19.ًسنويا من مياه نهر األردن املحولة/مكعب

 نهر األردن

 وهي تحرم السكان الفلسطينيني من املوارد املائية لنهر 1967منذ أن احتلت إرسائيل الضفة الغربية يف عام 

ًإىل ضفتي النهر، وتحول اتجاه تدفق النهر شماال نحو بحرية ًاألردن، وتمنعهم من الوصول ماديا 

كما يقوم . ًسنويا/ مليون مرت مكعب700بحر الجليل، وهي التي تمد إرسائيل بكمية تصل إىل /طربية/كينرييت

قرير وبينما كان ت. األردن بتحويل روافد نهر األردن الواقعة يف أراضيها، مثلما تفعل سوريا ولبنان يف أقايص النهر

 يقدر كمية املياه السنوية التي يحملها نهر األردن إىل الضفة الغربية بمقدار 1953األمم املتحدة الصادر عام 

ً مليون مرت مكعب، فقد تضاءلت الكمية تضاؤال شديدا، وهي تتكون من مياه بالغة امللوحة وأصابها التلوث 1250 ً

ما نجم عن نضوب نهر األردن من حرمان للفلسطينيني من  وإىل جانب 20.الشديد من مياه الرصف غري املعالجة

ًمورد مائي ذي أهمية جوهرية، فإنه أرض بالبحر امليت رضرا فاجعا، إذ شهد أرسع انخفاض ملستوى املاء إىل حد  ً

 21.لم يسبق له مثيل

 مخزون املياه الجبيل

أما . مورد مائي سوى مخزون املياه الجبيلإزاء حرمان الفلسطينيني يف الضفة الغربية من نهر األردن، لم يعد لهم 

 ).بحر الجليل، ومخزون املياه الساحيل/ طربية/ بحرية كينرييت(إرسائيل فلديها مصدران آخران رئيسيان للمياه 

ًوعىل الرغم من ذلك، فإن إرسائيل تحدد مقدار املياه املتاح سنويا للفلسطينيني من مخزون املياه الجبيل بما ال يزيد 

ً باملئة، بينما تواصل بانتظام اإلفراط يف استخراج املياه منه لالنتفاع ذاتيا بها، إىل حد يفوق كثريا الحصيلة 20عن 

ًوباإلضافة إىل ذلك فإن جانبا كبريا من املياه املستخرجة بإفراط مصدره . السنوية املستدامة للمخزون الجبيل ً

ضل نوعية من جميع موارد املياه الجوفية املشرتكة بني إرسائيل املخزون املائي الغربي، والذي يوفر أكرب كمية وأف

 .واألرايض الفلسطينية املحتلة

ً مليون مرت مكعب سنويا، أي ربع 417هذا املخزون املائي يوفر نحو "وتقول وزارة حماية البيئة اإلرسائيلية إن 

ً محسوبا عىل أساس سنوات متعاقبة، يقدر يف اإلنتاج القومي الكيل، عىل الرغم من أن معدل إعادة امتالئه الطبيعي،

 22".ً مليون مرت مكعب سنويا360املتوسط بنحو 

 مليون مرت 591.6 بمقدار 1999ويقدر البنك الدويل ما استخرجته إرسائيل من املخزون املائي الغربي يف عام 

 مليون 229.6أو (مرت مكعب  مليون 174.6مكعب أي بزيادة عن الحصيلة املستدامة السنوية لذلك املخزون تبلغ 

 23").اتفاقيات أوسلو"ًمرت مكعب وفقا ألرقام 
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وقد أدى االستمرار يف االستخراج الزائد للماء إىل تقليل الحصيلة الحالية واحتياطيات املستقبل يف املخزون، وربما 

ًأحدث أرضارا خطرية بنوعية إمدادات املياه لإلرسائيليني والفلسطينيني معا ارة حماية البيئة اإلرسائيلية وتقول وز. ً

اإلفراط يف االستغالل قد يؤدي إىل ترسب املياه املالحة بمعدل رسيع من مصادر املياه املالحة املحيطة بذلك "إن 

 24".املخزون

فالفلسطينيون يستخرجون . ُإن الفلسطينيني ينتفعون بخمس موارد املخزون املائي الجبيل"ويقول البنك الدويل 

للمخزونات املائية التي توجد تحت سطح األرض يف الضفة الغربية " الكمية التقديرية املحتملة"ئة من  بامل20نحو 

دون الحصول " تسحب عىل املكشوف"وإىل جانب ذلك، فإن إرسائيل . وإرسائيل، وتستخرج إرسائيل باقي الكمية

 باملئة وتصل إىل ما يزيد عىل 50ة تزيد عىل بنسب" الكمية التقديرية املحتملة"عىل موافقة لجنة املياه املشرتكة من 

، وقد أدت زيادة االستخراج بحفر اآلبار العميقة، وما صاحبها من 1.8بمقدار " اتفاقيات أوسلو"نصيبها بموجب 

انخفاض مستوى إعادة امللء، إىل نشأة األخطار ملخزونات املياه وتناقص املياه املتاحة للفلسطينيني من اآلبار ذات 

  25".ق األقلاألعما

  من املخزون الجبيل يف 2007 يف عام 26ًووفقا للبنك الدويل، كان املقدار الكيل ملا استخرجه الفلسطينيون من املياه

 مليون مرت 138.2 وهو 1999أي إنه انخفض عما كان عليه عام ( مليون مرت مكعب 113.5الضفة الغربية يبلغ 

 84 بلغ 2008بأن إجمايل ما استخرجه الفلسطينيون يف عام " يةسلطة املياه الفلسطين"وتفيد أرقام ). مكعب

مليون مرت مكعب وإن النقص يرجع إىل مشكالت التشغيل يف بعض اآلبار وانخفاض يف مستوى منسوب املاء، 

 27.بسبب إفراط إرسائيل يف استخراج املياه وانخفاض املعدل السنوي لسقوط األمطار

ًسنويا من اآلبار غري / مليون مرت مكعب10ًفلسطينيني يستخرجون أيضا نحو وتقول السلطات اإلرسائيلية إن ال

ًسنويا من توصيالت غري قانونية بخطوط املياه / مليون مرت مكعب3.5املرخص بها، ويحصلون عىل نحو 

 28.اإلرسائيلية يف الضفة الغربية

ُية، فإنهم يضطرون إىل رشاء املاء من وحتى يتسنى للفلسطينيني استكمال ما يعانونه من نقص يف إمداداتهم املائ

إرسائيل، وهو املاء الذي تستخرجه إرسائيل من املخزون املائي الجبيل، والذي كان ينبغي أن يستخرجه 

وقد ازدادت يف . الفلسطينيون ألنفسهم لو أن إرسائيل سمحت لهم بنصيب أقرب للعدل يف املخزون املائي املذكور

ًسنويا، وإن / مليون مرت مكعب50 التي يشرتيها الفلسطينيون من إرسائيل فبلغت نحو السنوات األخرية كمية املاء

ًوكثريا ما تخفض إرسائيل من كمية املياه . كان هذا املقدار ال يكفي ملجاراة الزيادة السكانية يف الضفة الغربية

إبان الفصل الحار الذي ) ينية املحتلةال إىل املستوطنني اإلرسائيليني يف األرايض الفلسط(املقدمة إىل الفلسطينيني 

 .تزداد فيه الحاجة للماء

أما إجمايل كمية املياه املتاحة للفلسطينيني من شتى هذه اإلمدادات يف السنوات األخرية فلم يزد حدها األقىص عن 

وذلك ، 2008 مليون مرت مكعب فقط يف عام 135ًسنويا، وورد أنه انخفض إىل / مليون مرت مكعب180ـ170نحو 

ًومع ذلك فإن مقدارا كبريا يبلغ الثلث .  مليون نسمة2.3للسكان الذين يبلغ عددهم  يضيع يف )  باملئة34نحو (ً

 وليس من اليسري إبدال هذه الشبكات وتحديثها بسبب 29.الترسيب بسبب الشبكات القديمة التي تفتقر إىل الكفاءة

من العقبات التي تفرضها إرسائيل، بما يف ذلك األمر الذي القيود املفروضة عىل تنقالت الفلسطينيني وغري ذلك 

. يقيض برضورة الحصول عىل تصاريح من الجيش اإلرسائييل قبل القيام بأية مرشوعات تنموية ولو كانت صغرية

ًوميا، ً لرتا للفرد ي70ـ60ُوعىل هذا فالواقع الفعيل هو أن الفلسطينيني ال تتاح لهم يف املتوسط إال كمية ال تزيد عن 

ً لرتا للفرد يوميا20 لرتات و10ًويعيش البعض عىل مقدار قد يقل كثريا حتى عن هذا، وقد ال يتجاوز ما بني  ً. 
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ً لرتا للفرد يف اليوم، فإن كمية املياه املتاحة للفلسطينيني هي أدنى كمية 70 و60وحتى لو كان املتوسط هو ما بني 

ء املتاح للفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة لم يزد إال زيادة طفيفة يف وإذا كان املقدار الكيل للما. يف املنطقة

 1967 سنة، فإن الكمية املتاحة للفرد تقل اآلن عما كانت عليه يف عام 40فرتة االحتالل اإلرسائييل التي تجاوزت 

 30.ألن السكان الفلسطينيني تضاعف عددهم أكثر من الضعف منذ ذلك الحني

  إمدادات مياه غير مأمونة :قطاع غزة
 مليون 1.5ُيعترب الطرف الجنوبي ملخزون املياه الساحيل املصدر الوحيد للمياه لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 

وملا كان املاء يف املخزون يتدفق من الرشق إىل الغرب، . نسمة، ولكنه مصدر واحد من عدة مصادر مائية إلرسائيل

ً ال ينتقص من الحصيلة املتاحة إلرسائيل، ولهذا لم تفرض إرسائيل قيودا عىل استخراج فإن املاء املستخرج يف غزة

ومع ذلك، فإن ما تستخرجه إرسائيل . الفلسطينيني للماء من هذا الجانب من املخزون الذي يقع تحت سطح غزة

 كما أن معظم املاء  31.زةُمن هذا املخزون يف املنطقة الواقعة رشقي غزة ينتقص من اإلمدادات التي تستخرج يف غ

الوارد من وادي غزة، يف شكل جدول ومصدر للماء السطحي ينبع من جبال الخليل يف الضفة الغربية ثم يتدفق 

ُتجاه الجنوب الرشقي خالل إرسائيل وإىل غزة، يتحول اتجاهه إىل سد أقيم يف إرسائيل، قبل أن يصل إىل غزة 

 وال تتوافر أرقام موثوق 32.مبارشة

 عن مقدار املاء املتدفق من وادي بها

غزة وال عن الكمية املحتجزة يف 

 33.الجانب اإلرسائييل

وفيما يتعلق بالحصيلة السنوية 

املستدامة ملخزون املياه الساحيل يف 

 مليون مرت 55غزة، والتي تبلغ نحو 

ًسنويا، فإنها تقرص كثريا عن /مكعب ً

وال تسمح . تلبية احتياجات السكان

ل املاء من مخزون املاء إرسائيل بنق

. الجبيل يف الضفة الغربية إىل غزة

وعىل أية حال، فإن مثل هذا النقل لن (

ًيكون ممكنا إال إذا سمحت إرسائيل 

للسكان الفلسطينيني يف الضفة 

الغربية بالحصول عىل نصيب أقرب 

إىل العدل يف مخزون املياه الجبيل، إذ 

 ًإن املياه املخصصة لهم حاليا ال تكفى

 .)حتى لتلبية حاجاتهم ذاتها

 بعض السكان يمألون أواني ماء الرشب يف مصنع لتكرير املياه يف خان 

  منظمة العفو الدولية©  بقطاع غزةيونس،

ًوملا كان الفلسطينيون ال يجدون أمامهم مصدرا آخر للمياه، فقد عمدوا منذ زمن طويل إىل زيادة استخراج املاء من 

ًسنويا، وهو معدل يوازي ضعف / مليون مرت مكعب100 و80دل كبري يرتاوح ما بني املخزون الساحيل، بمع
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ً وكانت النتيجة تدهورا تدريجيا واضحا يف نوعية إمدادات املياه، والتي 34.الحصيلة السنوية املستدامة للمخزون ً ً

 باملئة 95 و90 أن ما بني والواقع اليوم. ًتعاني سلفا من ترسب مياه الرصف إىل املخزون عىل امتداد عقود طويلة

 .من مياه غزة ملوثة وال تصلح لالستهالك اآلدمي

 األوامر العسكرية اإلسرائيلية
، كان يرسي يف األرايض الفلسطينية 1967حزيران /عندما احتلت إرسائيل الضفة الغربية وقطاع غزة يف يونيو

يف (واملرصية ) يف الضفة الغربية(يطانية واألردنية املحتلة نظام قانوني متعدد، يتألف من القوانني العثمانية والرب

ًوقد أصدر الجيش اإلرسائييل سلسلة من األوامر . ، ويمثل تركة القوى التي كانت تحكم املنطقة من قبل)قطاع غزة

 .العسكرية التي يستوىل بموجبها عىل موارد املياه واألرايض يف األرايض الفلسطينية املحتلة

، ويمنح الجيش اإلرسائييل السلطة الكاملة عىل 1967آب / أغسطس15، الصادر يف 92األمر العسكري رقم 

 .جميع األمور املتعلقة باملياه يف األرايض الفلسطينية املحتلة

، وينص عىل عدم السماح للفلسطينيني 1967ترشين الثاني / نوفمرب19، الصادر يف 158األمر العسكري رقم 

ً دون الحصول أوال عىل ترصيح من الجيش اإلرسائييل، كما يقيض بمصادرة أية بإقامة أية منشآت مائية جديدة

ُمنشأة مائية أو مورد مائي يقام دون ترصيح ُ. 

، وينص عىل إلغاء جميع الرتتيبات املتعلقة 1968كانون األول / ديسمرب19، الصادر يف 291األمر العسكري رقم 

 35.ل إرسائيل للضفة الغربيةباألرايض واملياه والتي كانت قائمة قبل احتال

وال تزال هذه األوامر وغريها من األوامر العسكرية سارية يف الوقت الحايل يف األرايض الفلسطينية املحتلة، ولكنها ال 

ُتطبق إال عىل الفلسطينيني، أي إنها ال تطبق عىل املستوطنني اإلرسائيليني يف األرايض الفلسطينية املحتلة، إذ ال 

 . إال القانون املدني اإلرسائييلينطبق عليهم

 1966التي كان األردن قد أنشأها عام  36،"هيئة املياه بالضفة الغربية"كما توىل الجيش اإلرسائييل السيطرة عىل 

ً برئا يف 13وتقوم هذه الهيئة بتشغيل عدد من اآلبار يبلغ . لتطوير وصيانة نظام إمدادات املياه بالضفة الغربية

ُتسيطر إرسائيل عىل معظمها، وتباع مياه هذه اآلبار إىل املجتمعات املحلية الفلسطينية وإىل الضفة الغربية و

 .املستوطنات اإلرسائيلية

، وهي الرشكة القومية اإلرسائيلية للمياه، مرافق البنية األساسية للمياه "ميكوروت"، تسلمت رشكة 1982ويف عام 

ً برئا يف الضفة 42تشغيل نحو " ميكوروت"وتتوىل رشكة . إلرسائييليف الضفة الغربية التي يسيطر عليها الجيش ا

وتبيع رشكة . الغربية، وبصفة أساسية يف منطقة وادي األردن، وتذهب أغلب إمداداتها إىل املستوطنات اإلرسائيلية

، هي "وتميكور"بعض املياه إىل مرافق املياه الفلسطينية ولكن السلطات اإلرسائيلية، وليس رشكة " ميكوروت"

 .التي تحدد الكميات التي تبيعها

ويف ظل النظام العسكري اإلرسائييل الجديد املفروض يف األرايض الفلسطينية املحتلة، لم يعد الفلسطينيون 

يستطيعون حفر آبار جديدة أو إعادة تأهيل أو حتى إصالح اآلبار املوجودة، بل وال القيام بأية مرشوعات أخرى 
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) من األنابيب إىل الشبكات والخزانات إىل اآلبار والينابيع بل حتى صهاريج تجميع ماء املطر(ذات عالقة باملياه 

ومن الناحية النظرية، يمكن الحصول عىل هذه التصاريح . ًدون الحصول عىل ترصيح أوال من الجيش اإلرسائييل

ُناحية العملية، فقد رفضت معظم لحفر اآلبار أو إعادة تأهيلها بعد إجراءات إدارية طويلة ومعقدة، أما من ال
 إىل عام 1967ً ترصيحا يف األعوام التسعة والعرشين من عام 13طلبات الحصول عىل ترصيح، ولم يصدر إال 

ًولكن هذه التصاريح جميعا كانت ملرشوعات خاصة ") سلطة املياه الفلسطينية"وهو تاريخ إنشاء  (1996

 37. 1967ى للتعويض عن اآلبار التي جفت أو باتت غري صالحة منذ باالستعمال املنزيل فقط، ولم تكن تكفي حت

ويف غضون ذلك، واصلت إرسائيل تطوير بنيتها املائية األساسية، سواء يف داخل إرسائيل نفسها أو يف األرايض 

تفادة من الفلسطينية املحتلة، فقللت من حصيلة اآلبار والينابيع الفلسطينية املحتلة، ومنعت الفلسطينيني من االس

وكرست إرسائيل موارد هائلة لتطوير شبكات وهياكل البنية . نهر األردن والينابيع التي عىل طول شاطئ النهر

األساسية للمياه لخدمة املستوطنات غري القانونية التي أنشأتها يف األرايض الفلسطينية املحتلة، ولكنها تجاهلت عىل 

ُائية للفلسطينيني الذين يفرض عليهم دفع رضائبهم لإلدارة العسكرية الدوام تطوير وصيانة البنية األساسية امل

ويف معظم األحوال، كانت أية فوائد تعود عىل السكان . ُاإلرسائيلية دون أن يتلقوا خدمات تذكر يف مقابلها

ًالفلسطينيني تجئ عرضا أو مصادفة عات املحلية ُفعىل سبيل املثال، أقيمت توصيالت شبكة املياه إىل بعض املجتم. ً

َالفلسطينية ألن هذه الشبكات موصلة باملستوطنات اإلرسائيلية القريبة أو القواعد العسكرية اإلرسائيلية َّ َُ. 

ولم يقترص النظام الذي أقامه الجيش اإلرسائييل عىل منع الفلسطينيني من حفر آبار جديدة وتنمية البنية األساسية 

ًملوجودة وصيانتها، إذ منع إعادة تأهيل اآلبار القديمة وحدد حصصا لكمية ًبل إنه وضع حدودا الستخدام اآلبار ا

املياه التي يستطيع الفلسطينيون استخراجها من آبارهم، فقرص الحد األقىص للكمية عىل مستوى املياه التي كانت 

ائل السبعينيات لرصد ُوقد ركبت هذه العدادات يف اآلبار يف أو. ُتستخرج عند تركيب العدادات يف اآلبار أول مرة

وكانت هذه التدابري مفروضة وحسب، إذ لم يتم . الضخ وضمان التزام الفلسطينيني بالحد األقىص املسموح به

 .التشاور مع املجتمعات املحلية الفلسطينية بشأن حاجاتهم ووسائل تلبيتها

 1967ًضت مؤقتا نتيجة لحرب ُوقد حددت الحصص عندما كانت مستويات استخراج املاء من آبار كثرية قد انخف

وما أحدثته من تغيريات، بما يف ذلك نزوح كثري من الفلسطينيني الذين فروا من الضفة الغربية وقت اندالع القتال 

وبعد الحرب انخفض استخدام الفلسطينيني للمياه بصورة كبرية نتيجة تقليص املساحات املروية من . ويف أعقابه

 وباإلضافة إىل ذلك، استولت إرسائيل عىل مساحات كبرية من األرايض الفلسطينية  38. ألف دونم75 ألف إىل 100

ًلالستخدامات العسكرية وإلقامة املستوطنات اإلرسائيلية، وحرم عىل الفلسطينيني الدخول إليها، كما أن عددا كبريا  ً ِّ ُ

وإىل . وا قد أصبحوا يعملون يف إرسائيلمن الفلسطينيني الذين كانوا يعملون من قبل بالفالحة يف الضفة الغربية كان

جانب هذا كله كانت آبار كثرية قد أصابها العطب أو جفت، وكان من األسباب التي ساهمت يف ذلك حفر اآلبار 

 .اإلرسائيلية العميقة

ًوباإلضافة إىل األوامر العسكرية املذكورة آنفا، أصدر الجيش اإلرسائييل أعدادا أخرى متكاثرة منها، وكان ت غايتها ً

. أو كان من جرائها منع أو وضع القيود عىل انتفاع الفلسطينيني باملياه واألرايض يف األرايض الفلسطينية املحتلة
بشأن غرس  (1983كانون الثاني / يناير5الصادر يف  1039 األمر العسكري رقم فعىل سبيل املثال، ينص

آب / أغسطس27 الصادر بتاريخ 1015ر العسكري أشجار الفاكهة وزراعة الخرضاوات، وهو يوسع نطاق األم

 :عىل ما ييل)  بحيث يشمل الخرضاوات إىل جانب الفواكه1982

ًطبقا للسلطة املمنوحة يل، وبصفتي قائد قوات الدفاع اإلرسائيلية يف املنطقة، وألنني أعتقد أن هذا األمر رضوري "
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وعىل املنتجات ] أكيد من جانب منظمة العفو الدوليةالت [الحفاظ عىل املوارد املائيةلرفاهية السكان، وبقصد 
من املحظور زراعة أية خرضاوات يف منطقة أريحا إال بعد الحصول ... ًالزراعية لهذه املنطقة تحقيقا للفائدة العامة

 )".  أ2املادة (ًعىل ترصيح كتابي من السلطة التي يعنيها األمر وفقا للرشوط التي تضعها هذه السلطة 

أي شخص يخالف هذه األحكام  "، فتنص عىل أن1015 من األمر األصيل، وهو األمر العسكري رقم 10ادة أما امل
نحو خمسة آالف دوالر [ شيكل إرسائييل جديد 15000يعاقب بالحبس سنة واحدة أو بغرامة قد تصل إىل 

عن كل يوم ] والر أمريكي د160نحو [ شيكل إرسائييل جديد 500ًأو بالعقوبتني معا، وبغرامة قدرها ] أمريكي
وإذا كانت إحدى املحاكم قد أمرت ذلك الشخص باقتالع املحاصيل التي زرعها دون . يستمر فيه ارتكاب املخالفة

 ." ترصيح، فمن حق السلطة املعنية اقتالع املحاصيل وأن تفرض عىل املتهم دفع جميع تكلفة اقتالع املحاصيل

املوارد الطبيعية واملحميات " لحماية"ًر العسكرية اإلرسائيلية الصادرة ظاهريا وعىل امتداد أربعة عقود، أدت األوام

. الطبيعية، بما يف ذلك املوارد املائية، إىل إصابة األنشطة الزراعية الفلسطينية بالشلل يف شتى أرجاء الضفة الغربية

ًا حدود تقريبا، يف االنتفاع بإمدادات املياه ُويف املقابل، منح املستوطنون اإلرسائيليون الحق، يف الفرتة نفسها، ودونم

ُيف إنشاء وري مزارع كبرية تساعد عىل دعم املستوطنات اإلرسائيلية التي أقيمت بشكل غري مرشوع ِّ.39 

 تحطيم اآلمال ومصادر الرزق

محاصيل الخرضاوات 

وشبكة الري الخاصة 

بمحمود متعب دعيس 

َّأثناء قيام جرافة تابعة 
 للجيش اإلرسائييل

باقتالعها، بينما 

يحارص الجنود الحقل 

يف الجفتلك، باألغوار، يف 

 11الضفة الغربية، 

 2008آذار /مارس

شهد مندوب منظمة 

العفو الدولية، يوم 

آذار / مارس11

، الجنود 2008

اإلرسائيليني يخربون 

 يتمتع املستوطنون وبالقرب منها. مزرعة فلسطينية عىل مشارف الجفتلك، يف منطقة األغوار بالضفة الغربية

 .اإلرسائيليون بمزارع كبرية عامرة بالنباتات وبها محاصيل خرضاء مروية

ألقى محمود متعب دعيس، وزوجته سمر وأبناؤه السبعة وبعض أقاربه اآلخرين، نظرات تعرب عن اإلحساس 

 فبعد أن اقتلعت الجرافة .َّبالحرسة أثناء انهماك جرافة تابعة للجيش اإلرسائييل يف اقتالع محاصيلهم وأرزاقهم

برسعة نباتات الخرضاوات الصغرية، انطلقت تصول وتجول يف الحقل وبصورة منتظمة راحت تنتزع نظام الري 

ًبالتنقيط الذي أقامته األرسة بتكاليف باهظة وتمزقه إربا إربا ًْ ْ. 
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ية، قد أحاطوا باملنطقة، وكان عرشات الجنود اإلرسائيليني بزيهم العسكري، يصحبهم رجال يرتدون مالبس مدن

وتوسل املزارعون إىل الجنود أن يسمحوا لهم عىل األقل بإنقاذ شبكة الري . ومنعوا املزارعني من أن يقربوا الحقل

وكان الجيش قد اقتلع النباتات من الحقل نفسه قبل شهرين . بالتنقيط الباهظة التكلفة، ولكن الجنود رفضوا

ُخرضاوات راجية أن يسمح لهذه بالبقاءولكن األرسة عادت إىل زراعة ال وبعد شهر واحد عاد الجيش من جديد، . ً

ُّولكنه جاء هذه املرة لهدم منزل األرسة، وهو مسكن بسيط مبني من ألواح حديدية متموجة رقيقة السمك، ومن 

 ". مراللجنة الدولية للصليب األح"ُوبعد ذلك تركت األرسة لتعيش يف خيمة قدمتها . الخشب واألحجار

لم يحطمون ما يف أيدينا وهو قليل؟ أي رضر أحدثناه بزراعة هذه ": وقالت سمر دعيس ملنظمة العفو الدولية
ما سبب هذه القسوة البالغة عىل اإلنسان، . ًإنهم لم يرتكوا نبتة واحدة! انظر. القطعة من األرض حتى نطعم أطفالنا

 "وعىل األرض، وعىل الطبيعة؟

ائييل أوامر عسكرية أخرى كثرية ال تشري عىل وجه التحديد إىل املوارد املائية ولكنها تضع وقد أصدر الجيش اإلرس

القيود عىل األنشطة يف قطاع املياه، ومن بينها أوامر باالستيالء عىل أراض أو إعالن أن مناطق معينة مناطق 

كما صدرت أوامر . لدخول إليهاُغري محددة، بحيث يمنع الفلسطينيون من ا" أسباب أمنية"بناء عىل " مغلقة"

من جانب الجيش اإلرسائييل أو " للتدريب عىل إطالق النار"عسكرية أخرى تخصص بعض األرايض الفلسطينية 

وتدخل نسبة . ، وتشمل تلك األرايض املناطق التي تقع فيها املستوطنات اإلرسائيلية"أرايض الدولة"تعتربها من 

لغربية يف هذه الفئة أو تلك، كما إن القيود املفروضة ال تنطبق إال عىل تربو عىل ثلث مجموع أرايض الضفة ا

وعىل العكس من ذلك، يتمتع املستوطنون اإلرسائيليون بحرية استخدام هذه األرايض، حيث استولوا . الفلسطينيني

 .دون وجه حق عىل مساحات كبرية من األرايض الفلسطينية الغنية باملياه

املتاحة للسكان ) واألرايض(يلية، وال تزال، تقيض بالحد من الكمية اإلجمالية للمياه وكانت السياسة اإلرسائ

ًوتحقيقا . الفلسطينيني، مع االحتفاظ إلرسائيل بمزية االنتفاع بمعظم املياه واألرايض يف األرايض الفلسطينية املحتلة

حلية للموارد املائية، وهي اإلدارة التي تضطلع بها لهذه الغاية، لم تحاول إرسائيل تغيري النظام القائم عىل اإلدارة امل

ًاملجالس املحلية، واألعيان، واألرس التي تملك آبارا يف أراضيها، أو تغيري أنساق استخدام املياه املخصصة 

ًللفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة إىل درجة جعلتها ترض أرضارا شديدة بتحقيق حق الفلسطينيني يف 

وقد أدت سياسات إرسائيل . ل عىل ما يكفي من الغذاء، والتمتع بالصحة، والعيش يف مستوى يصون الكرامةالحصو

وقيودها إىل الحد من التنمية الزراعية والصناعية، ومن ثم أعاقت وعرقلت التنمية االجتماعية واالقتصادية بشكل 

ية باهظة لالقتصاد، وتقول التقديرات األولية إن إن تكلفة ضياع فرص الزراعة املرو: "ويقول البنك الدويل. شديد

 40". ألف فرصة عمل110 باملئة من الناتج القومي اإلجمايل و10الحد األقىص قد يكون ضياع 

السياسة العامة لالستيطان، وهي مصادرة األرايض " إىل أن 1992وقد أشار األمني العام لألمم املتحدة يف عام 

ه، تعني أن نسبة كبرية من السكان الذين كان يمكنهم أن يكسبوا أرزاقهم من الزراعة وفرض القيود عىل موارد امليا

ًالتقليدية قد بدأت تدريجيا يف السعي إىل العمل يف إرسائيل، وإىل أن يعمل هؤالء هناك باعتبارهم عماال غري مهرة  ً

 إىل حد ما عن التبعية ويبدو أن هذا مسؤول]. الفلسطينية املحتلة[بسبب نقص فرص العمل يف األرايض 

ًاالقتصادية لألرايض الفلسطينية املحتلة وغريها من األرايض العربية عىل إرسائيل، وخاصة فيما يتعلق باإلنتاج 

 41".الزراعي
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 إسرتاتيجيات التأقلم.. تأثري مظاهر نقص املياه

 الالزم لتلبية حاجاتهم األساسية أي يف كثري من األحيان، ال يجد أبناء األرس الفلسطينية الذين يفتقرون إىل املاء

سبيل أمامهم سوى اللجوء إىل إسرتاتيجيات التأقلم مع الوضع، وهي إسرتاتيجيات تنطوي عىل أخطار عىل 

 :ومن هذه اإلسرتاتيجيات. ًصحتهم، وتؤثر سلبا عىل أمنهم الغذائي، وترض بموارد املياه الجوفية لديهم

اآلبار الزراعية التي ال تخضع للرقابة للتحقق من الجودة وضمان إضافة ما ( رشاء املاء من مصادر غري مأمونة -

، وغيل املاء قبل أن يرشبه صغار األطفال، إذ إن معظم األرس ال تملك رشاء الوقود الكايف لغيل ماء )يكفي من الكلور

 .الرشب كله

ُاوات يعاد استخدامه يف غسيل األواني، ثم فاملاء املستخدم يف سلق الخرض:  إعادة استخدام املاء نفسه يف عدة مهام-

ًيعاد استخدامه يف غسيل األرضيات، ثم يعاد استخدامه أخريا يف ملء أحواض املراحيض ورحضها ُ ُ. 

 . رحض املراحيض مرات أقل-

ً االغتسال عىل فرتات أقل انتظاما، وبصورة أقل اكتماال، باستخدام دلو أو إبريق للحد من كمية املستخدم بد- ًال من ً

 ".ُّالدش"

ً تنظيف األرضيات واملالبس عىل فرتات متباعدة قدر الطاقة، وباستخدام كمية ضئيلة من املاء لغسل املالبس يدويا -

 .ًيف طست بدال من الغسالة الكهربائية

ًما يف ُ االقتصار عىل زراعة املحاصيل التي تروى باملطر يف الحدائق املنزلية أو التخلص من حدائق املنزل تما-

 ً.املناطق األشد جفافا

 ً. االحتفاظ بعدد أقل من الحيوانات أو االستغناء عنها تماما-

 . حفر آبار غري عميقة دون ترصيح-

 

 الكفاح للتأقلم مع مظاهر نقص املياه

.  سنة12أنا أرملة وعندي ستة أطفال صغار، ثالثة صبيان وثالث فتيات، ترتاوح أعمارهم ما بني ست سنوات و"
. ّونحن نقيم يف دار صغرية يف يطا. ُوابنتاه من زوجته األوىل التي توفيت تعيشان معنا. 2003ُجي قتل عام زو

ّودخلنا الوحيد هو ألف شيكل إرسائييل جديد خصصته لنا شهريا إحدى الجمعيات الخريية يف يطا وال يكفي هذا . ً
 . املبلغ لرشاء الطعام لتسعة أشخاص

ويؤثر هذا النقص يف جميع . ًلدخل، نعاني أيضا من نقص املياه، مثل جميع سكان البلدةوإىل جانب مشكالت قلة ا
 2008كانون الثاني /ويف منزلنا أنابيب متصلة بشبكة املياه يف البلدة، ولكننا لم نحصل منذ يناير. جوانب حياتنا

ولذلك نشرتى كل ما . توصيل املاء إليناعىل أية مياه من الشبكة ألننا نقيم عىل ارتفاع كبري، وضغط املياه ال يكفي ل
 شيكل إرسائييل جديد لكل عرشة أمتار 120فالبلدة تبيع املاء بسعر . نحصل عليه من ماء من سيارات نقل املاء

وهذا ال يكفي، ولذلك . ًوعلنا أن ننتظر دورنا، وال نحصل عىل املاء إال مرة واحدة كل عرشين يوما أو ثالثني. مربعة
 شيكل، وهو أمر شاق 180 أو 170إىل رشاء املاء من أصحاب سيارات املاء الخاصة الذين يتقاضون فأنا مضطرة 

وأنا أدخر مقادير كبرية من املاء، ودائما أحذر األطفال من إهدار املياه، وأقول لهم أن . ًعلينا ماليا، ولكننا مضطرون
ًويعطى كل طفلني دلوا .  عليهم الحفاظ عىل املاءًواألطفال يعرفون سلفا أن. يتنبهوا لكل قطرة ماء يستخدمونها ُ

ُولدينا سجاجيد عىل األرضيات طول العام، وهكذا ال أضطر إىل تنظيف األرضيات، . ًواحدا من املاء لالستحمام به

 .وهو ما يوفر املياه

ن املاء أقل من وأستخدم غسالة كهربائية تتطلب كمية م. وملدة تزيد عىل عامني لم أغسل السجاجيد أو البطاطني
ويقيم . ًغريها، كما أستخدم أقرص دورة للغسيل فيها توفريا للماء، حتى ولو لم تخرج املالبس بالنظافة املطلوبة
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وأحيانا ما ال يكون لدينا . ًابن زوجي بجوارنا وأحيانا ما يسأل إن كان يمكنه أن يحصل عىل بعض ما لدينا من ماء
ُوعندما توىف زوجي كنا مدينني للبلدة .  العيش عىل هذا النحو ألنه ال خيار لنالقد اعتدنا عىل. ما نلبي به مطلبه

. وليس عندي من املال ما أسدد به هذه الديون.  شيكل مقابل املاء وخمسة آالف شيكل مقابل الكهرباء4500بمبلغ 
تحيط بالبيت مساحة تزيد و. نحن ال نحصل عىل املاء من الشبكة، ولكنني أخىش أن يقطعوا إمداداتنا من الكهرباء

 ."عىل دونمني من األرض، ولو كان لدينا ماء لزرعناها وكسبنا بذلك بعض الدخل

 

" مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة"ّفاطمة زين، من سكان يطا، يف حديث إىل 

  42.، وهو منظمة إرسائيلية معنية بحقوق اإلنسان)بتسليم(

ًان يف املاء هو حق ال يمكن االستغناء عنه للعيش عيشة كريمةحق اإلنس" اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية ". ["ً
 ] ، الفقرة األوىل15التابعة لألمم املتحدة، التعليق العام رقم " واالجتماعية والثقافية
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ترسيخ سيطرة ": اتفاقيات أوسلو"
 إسرائيل على الموارد

 

إىل زيادة تمكني الفلسطينيني من املوارد املائية يف " اتفاقيات أوسلو"ينيني، لم تؤد عىل خالف توقعات الفلسط

، وحتى اليوم، كانت سيطرة إرسائيل عىل "سلطة املياه الفلسطينية"وحتى بعد إنشاء . األرايض الفلسطينية املحتلة

ُح للفلسطينيني إمكانية تذكر لتنمية قطاع ُاملوارد املائية وعىل معظم األرايض يف األرايض الفلسطينية املحتلة ال تتي

املياه واملرافق الصحية لديهم وإنشاء نظم أشد كفاءة الستخراج املياه وشبكات التوزيع يف األرايض الفلسطينية 

 .املحتلة

ما املسائل املائية، شأنها يف ذلك شأن غريها من السلطات املدنية، كانت منذ فرتة "وتقول السلطات اإلرسائيلية إن 
] إىل السلطة الفلسطينية[ُخاضعة للمسؤولية الكاملة للسلطة الفلسطينية، وقد نقلت الوالية القضائية عىل املياه 

 43...".بصورة كاملة ويف الوقت املحدد

ولكن الحقيقة تقول إن السلطة الفلسطينية لم تظفر بالسيطرة عىل موارد املياه يف األرايض الفلسطينية املحتلة 

ُولم تنل إال املسؤولية عن إدارة الكمية غري الكافية من املياه التي خصصت الستعمال  44،"اقيات أوسلواتف"بموجب 

السكان الفلسطينيني، واملسؤولية عن صيانة وإصالح البنية األساسية املائية التي طال إهمالها وكانت قد أصبحت 

لسطينية مسؤولة عن أن تدفع للسلطات وإىل جانب هذا أصبحت السلطة الف. يف مسيس الحاجة إىل اإلصالح

اإلرسائيلية نصف ثمن املياه التي يستخدمها الفلسطينيون يف الضفة الغربية لألغراض املنزلية، وهي املياه التي 

 45.تستخرجها إرسائيل من مخزون املياه الجوفية املشرتك وتبيعها للفلسطينيني

ة أية سلطة التخاذ قرارات متعلقة بحفر آبار جديدة، أو بمنح السلطة الفلسطيني" اتفاقيات أوسلو"وال تقيض 

االرتقاء باآلبار املوجودة، أو تنفيذ أية مرشوعات أخرى تتعلق باملياه، وتواصل إرسائيل التحكم يف اتخاذ القرارات 

لة، وذلك الخاصة بكمية املياه التي يجوز استخراجها من اآلبار والينابيع املوجودة يف األرايض الفلسطينية املحت

 ".اتفاقيات أوسلو"ًبنفس درجة تحكمها فيها تقريبا قبل 

وهكذا، تستمر السلطات اإلرسائيلية يف رصد وتحديد كمية املياه املستخرجة من اآلبار والينابيع الفلسطينية يف 

لحصول عىل ُالضفة الغربية، دون أن يسمح للفلسطينيني بحفر آبار جديدة أو إعادة تأهيل اآلبار املوجودة دون ا

ْومثل هذا الترصيح نادرا ما يمنح. ترصيح مسبق من السلطات اإلرسائيلية ُ ُوحتى لو منح فإن اإلجراءات تتسم بما . ً

 . ال داعي له من الطول والتعقيد، واحتمال التأخري والتعطيل وما يرتتب عىل ذلك من ارتفاع التكاليف

فرضتها السلطات اإلرسائيلية وتواصل تطبيقها عىل تنقل وإىل جانب ذلك، فإن القيود األخرى الكثرية التي 

الفلسطينيني وأنشطتهم داخل األرايض الفلسطينية املحتلة قد زادت من عرقلة تنمية وتطوير البنية األساسية 

 .إلمدادات املياه واملرافق املتصلة بها أو حتى حالت دون ذلك
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 "اتفاقيات أوسلو"الوالية عىل األرايض بموجب 

" املنطقة أ"ُ، إىل مناطق أطلقت عليها أسماء "اتفاقيات أوسلو" إرسائيل الضفة الغربية، بموجب قسمت

 ".املنطقة ج"و" املنطقة ب"و

 معظم البلدات الفلسطينية ومخيمات الالجئني والقرى الرئيسية، وجميعها تضم "ب"و" أ"املنطقتان  وتشمل -

ويف هاتني املنطقتني تتوىل .  باملئة من أرايض الضفة الغربية40  باملئة من عدد السكان، لكن تقترص عىل95قرابة 

 .السلطة الفلسطينية املسؤولية عن الشؤون املدنية وتتوىل إرسائيل املسؤولية عن األمن الخارجي

ً، حيث تتوىل إرسائيل املسؤولية عن الشؤون املدنية وعن األمن الداخيل والخارجي أيضا، فتشمل "املنطقة ج" أما -

 باملئة من مساحة أرايض الضفة الغربية وتضم جميع املحميات األرضية وجميع الطرق الرئيسية، ولكن 60نحو 

 .معظمها مغلق يف وجه الفلسطينيني

مفتتان، إذ تنقسمان إىل عرشات الجيوب املنفصلة التي تحيط بها املستوطنات اإلرسائيلية، " ب"و" أ"واملنطقتان 

، ولكن البنية "ب"و" أ"ويعيش معظم الفلسطينيني يف املنطقتني .  العسكرية املغلقةوطرق املستوطنني واملناطق

أو تمر من خاللها، ودخول الفلسطينيني فيها مقيد أو " املنطقة ج"األساسية التي تخدم هؤالء السكان موجودة يف 

 .ًممنوع، ونادرا ما يسمح الجيش اإلرسائييل بالقيام بأنشطة إنشائية أو تنموية

، ولكن القيود التي "املنطقة ج"وجد أصلح أماكن حفر اآلبار املنتجة يف سفوح جبال الضفة الغربية، أي يف وت

". لجنة املياه املشرتكة"يفرضها الجيش اإلرسائييل عطلت أو منعت حفر اآلبار، حتى اآلبار التي وافقت عليها 

ة مرافق معالجة مياه املجاري ومقالب النفايات وباملثل، ترفض إرسائيل عىل الدوام السماح للفلسطينيني بإقام

 .ُ، إذ إنها املكان الوحيد الذي تتاح فيه األرض الالزمة ملثل هذه املرافق"املنطقة ج"الصلبة يف 

وقد أدت هذه الرتتيبات إىل تقليص أو منع التنمية الفلسطينية، بما يف ذلك تطوير البنية األساسية للمياه واملرافق 

 . ي يحتاجها الفلسطينيون أشد احتياجالصحية، والت

 

 والسلطات املائية اإلرسائيلية" قانون املياه اإلرسائييل"

ُ بوجود موارد مياه سطحية أو جوفية مشرتكة، ويعرف هذا  46)1959لعام " (قانون املياه اإلرسائييل"ال يعرتف 

 :وهو ينص عىل أن." إطار للسيطرة عىل موارد إرسائيل املائية وحمايتها"... القانون بأنه 

وحقوق امللكية ألي شخص ال تمنحه أية حقوق يف أية مصادر مائية .  جميع مصادر املياه يف إرسائيل ملكية عامة-

 .تجري يف أرضه أو تحتها

 . من حق كل شخص استخدام املياه، ما دام ذلك االستخدام ال يتسبب يف ملوحة مورد مائي أو يف نفاده-

 :، ومن سلطتها)من خالل لجنة املياه(اه الوالية القضائية لوزارة الزراعة  يتبع استخدام املي-

وكذلك القواعد الخاصة ...  تحديد املعايري الخاصة بالكمية والنوعية والسعر ورشوط اإلمداد واالستخدام للمياه-

 ...باالنتفاع باملياه بصورة اقتصادية ذات كفاءة

 ورةً رصف املياه وفقا لحصص إذا دعت الرض-
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 :ووزير حماية البيئة له سلطة

  إصدار لوائح ملنع تلويث املوارد املائية-

 :ومفوض املياه الذي تعينه الحكومة مسؤول عن تنفيذ قانون املياه ولوائحه، وعن صيانة جودة املياه، وله سلطة

 .  قبول أو رفض أو وضع الخطط الالزمة للتخلص من نفايات املجاري-

 .ً رئاسة إدارة املياه، ويكون مفوض املياه نائبا للرئيسويتوىل وزير الزراعة

ويجوز ملحكمة شؤون املياه فرض غرامات أوإصدار أحكام بالحبس، يف حاالت املخالفات الصارخة، عىل الذين 

 ".قانون الرصف والتحكم يف الفيضان"أو " قانون املياه"يخالفون نصوص 

ومع . ال تتضمن قوانينها األساسية أية أحكام تتعلق بالحق يف املاءوعىل املستوى القومي ليس إلرسائيل دستور، و

وال يلزم أن ينص عليه ... الحق يف املاء حق أسايس"ً حكما يقيض بأن 1989ذلك فقد أصدرت املحكمة العليا يف عام 

 47".ُيف الئحة بالرضورة، بل يقام عىل أسس أخرى، مثل االتفاق أو العادة أو أي أسلوب آخر

 قبل إنشاء دولة 1937وأنشئت يف عام (، وهي الرشكة القومية اإلرسائيلية للمياه "ميكوروت" رشكة وتتوىل

 .، إدارة معظم إمدادات املياه يف إرسائيل واألرايض الفلسطينية املحتلة)إرسائيل

 والسلطات املائية الفلسطينية" قانون املياه الفلسطيني"

 : ومن بني أحكامه ما ييل2002.48يف عام ) 3/2002قم القانون ر (صدر قانون املياه الفلسطيني

يهدف هذا القانون إىل تطوير وإدارة مصادر املياه وزيادة طاقتها وتحسني نوعيتها وحفظها وحمايتها من  -

 ؛)"2املادة  (التلوث واالستنزاف

 ؛)"1-3املادة  (ً جميع مصادر املياه املوجودة يف فلسطني أمالكا عامةُ تعترب-

 ؛ )"3 ـ3املادة  (شخص الحق يف الحصول عىل حاجاته من املياه ذات الجودة املناسبة الستعمالهالكل  -

منع التجميع أو التحلية أو املعالجة للمياه ألغراض تجارية أو إنشاء ُمنع الحفر أو التنقيب أو االستخراج كما يُي -

 ؛)"4املادة  (ذلكأو تشغيل منشأة للمياه أو الرصف الصحي دون الحصول عىل ترخيص ب

ًللسلطة أن تصدر قرارا بوقف إنتاج أو توفري املياه إذا تبني لها تلوث مصدرها أو نظام التزود بها ولها إغالق  -

املصدر أو النظام إذا استمر التلوث، وعليها أن تخطر الجهات املعنية بذلك، والتخلص من امللوثات بصورة 

 ؛)"30املادة ... (مستعجلة

طة بالتنسيق مع الجهات املعنية األخرى اعتبار أي منطقة تحتوي عىل مياه جوفية منطقة محمية، إذا يجوز للسل -

 "؛)31املادة  ( عىل أن تقوم بتوفري مصادر مياه بديلة...كانت نوعية أو كمية املياه معرضة لخطر التلوث

فع غرامات تصل إىل خمسة آالف  عىل فرض عقوبة الحبس ملدة غايتها سنتان، ود37 إىل 35 وتنص املواد من -

أو بإحدى هاتني العقوبتني، عىل من يخالفون أحكام القانون، مع )  دوالر أمريكي6500نحو (دينار أردني 

مضاعفة العقوبة ملن يعاودون ارتكاب املخالفات، بما يف ذلك تلويث مصادر املياه، وحفر آبار دون ترصيح، أو 

 توفري ماء دون ترصيح؛ 

أما الخدمات الالزمة لإلمدادات . رسم السياسات والنهوض بدور تنظيمي 49"ة املياه الفلسطينيةسلط"وتتوىل 
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بالنسبة ملنطقة رام الله، " رشكة مياه القدس"مثل (املنزلية والصناعية فتتوالها يف األغلب املرافق املائية اإلقليمية 

واملجالس القروية أو مجالس )  املراكز الحرضيةيف(، واملحليات )بالنسبة لقطاع غزة" مرفق مياه بلدية الساحل"و

وتتسم اآلبار الخاصة بانخفاض طاقتها وعادة ما توفر املياه للزراعة، ). يف املناطق الريفية(الخدمات املشرتكة 

وبصورة متزايدة للمجتمعات املحلية ذات اإلمكانيات املحدودة للحصول عىل إمدادات املياه املنزلية أو املحرومة 

بمراقبة مستويات استخراج املاء من اآلبار " هيئة املياه بالضفة الغربية"ويف الضفة الغربية تقوم . امنه

ً برئا تقوم 13الفلسطينية لصالح إرسائيل، وتتوىل إدارة مبيعات معظم اإلمدادات املائية للفلسطينيني من نحو 

 50.اإلرسائيلية" ميكوروت"بتشغيلها إىل جانب ما توفره رشكة 

السيطرة عىل املوارد واملرافق املائية يف منتصف التسعينيات، " سلطة املياه الفلسطينية" قطاع غزة تولت ويف

 .2005أيلول /باستثناء املقام منها داخل املستوطنات اإلرسائيلية يف غزة، والتي أزيلت آخر األمر يف سبتمرب

 تقنين التفاوت في االنتفاع بالموارد المائية
وسوف يجرى . إرسائيل تعرتف بالحقوق الفلسطينية يف املياه يف الضفة الغربية"عىل أن " أوسلواتفاقيات "تنص 

ِّالتفاوض بشأنها يف مفاوضات الوضع النهائي وتسوى يف اتفاق الوضع النهائي املتعلق بشتى املوارد املائية ُ".51 

 غري املنصف ملوارد املياه الجوفية ُومما له أهمية جوهرية أن هذه الحقوق لم تحدد، ومن ثم ظل ذلك التقسيم

 باملئة منه وال ينال الفلسطينيون سوى 80ًاملشرتكة، أي املخزون املائي الجبيل، قائما، بحيث تستأثر إرسائيل بنحو 

 .  باملئة20

ويزيد من وطأة هذا التخصيص غري املتكافئ أن نسبة العرشين باملئة من املخزون املائي الجبيل املخصصة للسكان 

الفلسطينيني يف الضفة الغربية تمثل مصدر املياه الوحيد لهم، يف حني أن الثمانني باملئة املخصصة إلرسائيل ليست 

ًسوى مورد واحد من عدة موارد مائية متاحة إلرسائيل، إذ تستطيع أيضا الحصول عىل املاء العذب من املخزون 

 .ُيف ذلك نهر األردن وروافده، وكالهما مصدر يعتد بهبحر الجليل، بما /طربية/األريض الساحيل وبحرية كينريت

أبعد ما تكون عن النص عىل إعادة توزيع منصف ملوارد املياه الجوفية املشرتكة " اتفاقيات أوسلو"وقد كانت 

املتاحة، إذ إن هذه االتفاقيات تنص بصورة محددة عىل عدم تخفيض كمية املياه التي تستخرجها إرسائيل من 

ائي الجبيل، سواء الستخدامها يف داخل إرسائيل أو يف املستوطنات اإلرسائيلية املقامة بشكل غري مرشوع املخزون امل

تستمر رشكة ميكوروت للمياه يف تشغيل وإدارة النظم املائية القائمة "يف الضفة الغربية، وتقيض االتفاقيات بأن 

كما ". سكرية، إىل جانب النظم واملوارد املائية يف داخلهاًحاليا والتي توفر املياه للمستوطنات وملنطقة املنشآت الع

تظل جميع أعمال الضخ من املوارد املائية يف املستوطنات ومنطقة املنشآت العسكرية جارية "تقيض االتفاقيات بأن 

 52".كمياتوال يجوز للسلطة الفلسطينية املساس بهذه ال... ًوفقا للكميات الحالية من مياه الرشب واملياه الزراعية

ُعىل أي إعادة توزيع للمياه من نهر األردن، والتي حرم منها " اتفاقيات أوسلو"وإىل جانب هذا، لم تنص 

 .1967الفلسطينيون منذ عام 
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 53"اتفاقيات أوسلو"تخصيص موارد املياه املشرتكة كما قننته 

 الفلسطينيون إرسائيل 54اإلمكانية التقديرية املخزون املائي الجبيل

 مليون مرت 678 

 ًسنويا/مكعب

 مليون مرت 118 ًسنويا/ مرت مكعب483

 78(+ ًسنويا /مكعب

 )للحاجات املستقبلية

 :موزعة عىل النحو التايل

 مليون مرت 362 املخزون املائي الغربي

 ًسنويا/مكعب

 مليون مرت مكعب 340

 ًسنويا

 مليون مرت 22

 ًسنويا/مكعب

املخزون املايل الشمايل 

 الغربي

مليون مرت  145

 ًسنويا/مكعب

 مليون مرت 103

 ًسنويا/مكعب

 مليون مرت 42

 ًسنويا/مكعب

 مليون مرت 172 املخزون املائي الرشقي

 ًسنويا/مكعب

 مليون مرت 40

 ًسنويا/مكعب

 مليون مرت 54

 78(+ ًسنويا /مكعب

للحاجات املستقبلية مثلما 

 )ُذكر أعاله

 نصوص تسمح للفلسطينيني باالنتفاع بأي قدر من أية" اتفاقيات أوسلو"ال تتضمن  نهر األردن

 املوارد املائية لنهر األردن

 "لالحتياجات في المستقبل"تخصيص إمدادات المياه 
 مليون 78" اتفاقيات أوسلو"يتضمن النصيب املحدود يف املخزون املائي الجبيل املخصص للفلسطينيني بموجب 

ُسنويا، وهي الكمية التي وصفت ب/مرت مكعب ُ، ويذكر أنها سوف تستخرج يف املستقبل "الحتياجات املستقبل"أنها ً ُ

 55".املصادر املتفق عليها يف الضفة الغربية"ُمن املخزون املائي الرشقي وغريه مما لم يحدد من 

ًومما له أهمية حيوية أن هذا النص ال يحدد إطارا زمنيا للحصول عىل هذه اإلمدادات املائية اإلضافية املتوقعة ، عىل ً

سوى أن ترسى لفرتة السنوات الخمس املقررة للتوصل اتفاق " اتفاقيات أوسلو"ُالرغم من أنه لم يكن يقصد من 

 .الوضع النهائي

وبعد عقد ونصف، وإزاء عدم التوصل إىل اتفاق حول الوضع النهائي حتى اآلن، ال تزال هذه التوقعات غري محققة 

ًدامت إرسائيل تواصل منع الفلسطينيني من االنتفاع بأكثر املناطق إنتاجا بل وال يبدو أنها يمكن أن تتحقق، ما 

 .للماء يف املخزون املائي الرشقي

ًمقدارا من املاء يزيد " اتفاقيات أوسلو"وباإلضافة إىل ذلك، فقد استخرجت إرسائيل يف الفرتة التي انقضت منذ عقد 

الرشقي، وقد تصل الزيادة إىل ما يربو عىل ثالثة أضعاف ًكثريا عن املتفق عىل استخراجه من املخزون املائي 

ويف الوقت نفسه، تناقص استخراج الفلسطينيني للماء من املخزون املائي الرشقي عىل مدى العقد . 56الكمية
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 84وإىل  2007،57 مليون مرت مكعب يف عام 113 إىل 1999 مليون مرت مكعب يف عام 138املنرصم، فهبط من 

ويبدو أن ذلك يرجع، يف جانب منه، إىل ". سلطة املياه الفلسطينية"ً، وفقا ألرقام 2008يف عام مليون مرت مكعب 

، وقد يكون ذلك نتيجة إرساف إرسائيل يف استخراج املاء، وكذلك )مستوى املخزون املائي(انخفاض منسوب املاء 

ل بكامل طاقتها، أو توقف عملها بعض مشاكل التشغيل التي أدت إىل أن أصبحت بعض اآلبار الفلسطينية ال تعم

وقد تفاقمت مشاكل التشغيل املذكورة بسبب إلزام الفلسطينيني بالحصول عىل تصاريح إرسائيلية . فرتات طويلة

قبل حفر آبار جديدة أو إعادة تأهيل اآلبار املوجودة، وما ينجم عن ذلك من تعطيل أو تعويق، وكذلك بسبب 

د عىل الجهات الدولية املانحة يف تدبري التمويل الالزم للقيام بمثل هذه الصيانة اضطرار الفلسطينيني إىل االعتما

 .وهذا التحسني للبنية األساسية

اإلرسائييل إن ) الربملان(، أمام الكنيست "مفوض املياه اإلرسائييل"، قال شيمون تال، الذي كان آنئذ 2002ويف عام 

ولكنهم لم يبدأوا إىل اآلن يف تنميته بالصورة الكافية، كما إن . همًاملخزون املائي الجبيل الرشقي كان مخصصا ل"

 58."تنميته باهظة التكاليف

 إبقاء الحال على ما هو عليه : مزاعم إسرائيلية
دأبت السلطات اإلرسائيلية بشكل دائم عىل رفض الدعوات إىل السماح بانتفاع الفلسطينيني بنصيب أقرب إىل 

من جانب إرسائيل بمعظم املياه من " االنتفاع السابق الثابت"ة املشرتكة، واإلرصار عىل أن اإلنصاف يف املوارد املائي

املخزون املائي الجبيل املشرتك يربر استمرار استيالئها، إىل األبد، عىل معظم مياه املخزون ألغراضها الخاصة، بغض 

 السكان الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية النظر عن العواقب التي يجرها هذا التقسيم الجائر غري املتناسب عىل

 .املحتلة ومساسه بحقوق اإلنسان للفلسطينيني

 ما ييل 2009نيسان /عىل تقرير البنك الدويل الصادر يف إبريل" سلطة املياه اإلرسائيلية"وجاء يف الرد الذي أرسلته 

أي قبل عام " (الخط األخرض" يف حدود لطاملا استخرجت إرسائيل هذه املياه واستخدمتها باستمرار يف املايض"
ًوالواضح أن إلرسائيل حقا طبيعيا .  بفرتة طويلة، سواء كان ذلك بتحويل مجرى مياه الينابيع أو بحفر اآلبار1967 ً

 59)".أي استمرار االنتفاع الحايل بها(يف هذه املياه، ويتفق مع املعايري الدولية 

ًفهو يقوم أساسا عىل التمييز، سواء يف جوهره أو يف . نب مهمةويمكن الطعن يف موقف إرسائيل من عدة جوا

 .تفسريه االنتقائي للحالة السابقة وما يرتتب عليها

ًفمن املؤكد، أوال، أن استيالء أحد األطراف عىل نسبة غري متكافئة من املوارد املشرتكة ملدة معينة ال يمنح هذا الطرف 

ًحقا أبديا يف استغالل هذه املوارد بص  .ورة غري متكافئة واستبعاد جميع االعتبارات األخرىً

باملخزون املائي الجبيل إىل اللحظة الزمنية التي تالئم زعمها " انتفاعها السابق الثابت"ًوثانيا، ترجع إرسائيل تاريخ 

 .خري مالءمة

ًوثالثا، ال تأخذ إرسائيل يف اعتبارها أن جانبا كبريا من السكان الفلسطينيني يف األر ً ايض الفلسطينية املحتلة، ويمثل ً

ًيمثلون سابقا ) أو من نسل الذين كانوا(ثلثي سكان قطاع غزة وما يقرب من ثلث سكان الضفة الغربية، كانوا 

 .ًجانبا من سكان إرسائيل الحالية ولكن الرصاع أدى إىل نزوحهم

فرضت سيطرتها بالقوة عىل املوارد املائية  لألرايض الفلسطينية املحتلة، 1967ًورابعا، بعد احتالل إرسائيل يف عام 
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وكان من بني ذلك استخراج كميات كبرية من املياه الجوفية . وفرضت تغيريات مهمة يف القطاع املائي باملنطقة

وتحويل مجارى املياه السطحية لفائدتها الذاتية، ومنع السكان الفلسطينيني املحليني، يف الوقت نفسه، من االنتفاع 

 .اردبهذه املو

ًوأخريا، فقد فرضت إرسائيل بالقوة أيضا تغيريات أخرى يف األرايض الفلسطينية املحتلة كان من نتيجتها التقليل،  ً

ومن أهم هذه التغيريات االستيالء عىل مساحات كبرية من . بصورة مبارشة، من انتفاع السكان الفلسطينيني باملياه

ري مرشوع، ومنع الفلسطينيني من اتخاذ تدابري لتطوير البنية األرايض، وإنشاء مستوطنات إرسائيلية بشكل غ

وتزعم السلطات اإلرسائيلية أن نقص املياه عند الفلسطينيني يرجع إىل قيامهم . األساسية واالقتصاد الخاص بهم

برى حقول ال يجب ريها ألنها لم ترو من قبل قط، بينما تواصل هذه السلطات توفري كميات كبرية من املياه 

ُللمستوطنني اإلرسائيليني لري مزارع تنمو وتتوسع باستمرار يف مستوطنات أنشئت بشكل غري مرشوع بعد احتالل 

  60.إرسائيل للضفة الغربية

ًوالحجة التي تقدمها إرسائيل هزيلة من الناحية القانونية أيضا، إذ إن السلطات اإلرسائيلية تعرتف بأن مبدأ 

اعتبارها "بدأ منع إحداث رضر محسوس أو كبري من القواعد األساسية التي يمكن وم" االنتفاع املنصف واملعقول"

ومن ثم فحتى لو كانت هذه السلطات قد .61"معتادة فيما يتعلق باستخدام وتقسيم املوارد املائية الدولية املشرتكة

َأثبتت، أو قدر لها أن تثبت، بأسلوب منصف صحة القول بهذا االستعمال السابق، فإن  ِّ مبدأ االنتفاع املنصف ُ

 .ًواملعقول يظل ساريا وال يمكن أن يربر التخصيص غري املتناسب وغري املنصف للمياه، وهو القائم يف الوقت الراهن
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 سياسات الحرمان
ال توجد مياه في القرية، وعلينا إذن أن نأتي بها "

ال أستطيع أن . من مكان بعيد، وهو أمر مكلف
عت الحاجة، إذ ال ًأغسل وأنظف كثيرا كلما د

 ."إنه كفاح يومي. نملك تكاليف ذلك
يف حديث مع منظمة العفو الدولية، قالت إيمان جابر، وهي من سكان قرية العقبة، وصدر أمر بهدم منزلها ومازال 

وعندي تسعة . ال توجد مياه يف القرية وعلينا إذن أن نأتي بها من مكان بعيد وهو أمر مكلف" ينتظر التنفيذ، 

ونحن ننفق الكثري من املال ). خمس بنات وأربعة بنني ترتاوح أعمارهم ما بني الخامسة والتاسعة عرشة(ال أطف

عىل املياه وعلينا أن نقنع بأقل القليل، وهو ما يكفي وحسب الرشب والطبخ لكننا ال نملك ما يفي باالحتياجات 

ًال أستطيع أن أغسل وأنظف كثريا كلما دعت . املنزلونريد املزيد من املاء للغسيل، غسل املالبس وتنظيف . األخرى

وال نستطيع اقتناء املزيد من . ًواملاعز أيضا تحتاج إىل أن ترشب. إنه كفاح يومي. الحاجة، إذ ال نملك تكاليف ذلك

ها وهذه ًاملاعز ألننا ال نملك تكاليف املاء، وال نستطيع زراعة أغذية لنا وأعالفا للحيوانات، ولذلك نضطر إىل رشائ

 ."ًأيضا مكلفة

 
  منظمة العفو الدولية© .ُجرار يستخدم يف جر شاحنة ماء يف قرية العقبة بالضفة الغربية
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 قرية فلسطينية صغرية يف شمال رشقي الضفة الغربية، وقد أصدر الجيش اإلرسائييل أوامر بهدم جميع العقبة

وقد ظل أهل القرية، عىل مدى سنوات . ري ذلك من األبنيةًمساكنها تقريبا، وكذلك مدرسة الحضانة، وعيادة طبية وغ

ًولقد غادرها معظمهم فعال، . طويلة، يقاومون الجهود التي يبذلها الجيش اإلرسائييل إلرغامهم عىل مغادرة القرية

 . أرسة ظلت فيها، وتتفاقم الصعوبات التي تواجهها هذه األرس بسبب نقص املياه35ولكن نحو 

ً مجتمعا محليا تعاني من عدم توصيل شبكة املياه إليها200ًحدا من بني نحو وتمثل القرية وا وهناك بعض . ً

ًالبلدات والقرى القريبة، مثل تياسري وطوباس، متصلة بالشبكة ولكنها تعاني أيضا من نقص املياه، وكثري ما 

 .يضطر سكانها إىل رشاء إمدادات مياه إضافية من شاحنات املياه

عندي ستة : "ُ القرية اآلخرين، ويدعى أكرم محمد صالح طالب، يف حديث مع منظمة العفو الدوليةوقال أحد أهايل
ْأطفال، فإذا حسبت زوجتي ووالدي املسنني أصبحنا عرشة أفراد ونحتاج إىل خزانني من املياه . ًولدينا أيضا غنم. َّ

ً دوالرا 80 إىل 65أي من [شيكل  150 إىل 120ً مرت مكعب شهريا، وكل خزان يتكلف من 10سعة كل منهما 

وهي ال تسمح لنا أن نعيش . وهذه نفقات باهظة، وال تلبي هذه الكمية إال أوىل الحاجات األساسية]. ًأمريكيا شهريا
ًوباإلضافة إىل ذلك، فقد هدم الجيش اإلرسائييل منزيل منذ خمس سنوات، كما دمر أيضا . يف ظروف صحية وطيبة

 ."ًوبنى ابن عمي صهريج مياه منذ عامني وأصدر الجيش أمرا بإزالته. نجمع فيه ماء املطرصهريج املاء الذي كنا 

، أصدر رئيس مجلس قرية العقبة، وهو الحاج سامي، استغاثة يطلب فيها العون عىل 2009آب /ويف أغسطس

 حتى نأتي باملاء إىل علينا أن نقطع مسافات طويلة": وقال ملنظمة العفو الدولية. تخفيف مشكلة املاء يف القرية
 شيكل للمرت املكعب، وهو ما يوازي 15فإذا أضفت تكاليف املواصالت أصبحت تكلفة املاء . القرية بالشاحنات

والتكلفة املرتفعة فوق . ثالثة أو أربعة أمثال تكلفتها لو كانت لدينا وصالت من شبكة املياه أو كانت بالقرية برئ
 بسيطة، فهم يفلحون األرض ويربون املاعز والغنم، ولكنهم ال يستطيعون هذا والناس هنا يعيشون حياة. طاقتنا

 طفل يف فصول املدرسة والحضانة يف القرية، والبد من توافر املاء لهم 100ولدينا أكثر من . أو ذاك من دون املاء
ألسبوع بسبب عدم والناس يستحمون مرة واحدة يف ا. للرشب وغسيل األيدي، وذلك من الرضوريات ال الكماليات

ُترى هل يقبل جرياننا اإلرسائيليون أن يعيشوا يف . وأمثال هذه املشاق غري مقبولة وغري إنسانية. توافر املياه الكافية

هذه األحوال؟ بالطبع ال، فلماذا إذن يحرموننا من حقوقنا األساسية؟ إن الجيش اإلرسائييل يستخدم أرض قريتنا يف 
 يعرض سالمتنا للخطر، والجيش يسيطر عىل املنطقة ولكنه ال يوفر أية مرافق وال التدريب العسكري، وهو ما
 ".يسمح لنا بإقامة املرافق
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  في قطاع غزة  أزمة المياه
إن تدهور وتعطل مرافق املياه والرصف الصحي يف غزة يفاقم من إنكار الكرامة اإلنسانية يف "

ا يربز يف هذه األزمة انخفاض مستوى ومن أهم م. قطاع غزة، وهو إنكار شديد طال أمده

معيشة أهايل غزة، حسبما يتمثل يف تناقص سبل الرزق، وتدمري وتدهور مرافق البنية 

األساسية، باإلضافة إىل انخفاض ملحوظ يف توفري الخدمات الحيوية يف مجال الصحة واملياه 

 ".والرصف الصحي وكذلك يف نوعية هذه الخدمات

أيلول / سبتمرب3التابع لألمم املتحدة، "  الشؤون اإلنسانية لألرايض الفلسطينية املحتلةمنسق"ماكسويل غيالرد، 

2009 .62 

 

فاملخزون املائي الساحيل، وهو مورد غزة الوحيد من املياه العذبة، أصابه التلوث . أوضاع املياه يف قطاع غزة فظيعة

 برك تجميع مياه املجاري، وكذلك ترسب مياه البحر بسبب ترسب مياه املجاري غري املعالجة من البالوعات، ومن ثم

ًالتي أصابها التلوث أيضا بمياه املجاري غري املعالجة وهي تصب يوميا يف البحر بالقرب من الساحل( ، كما )ً

 .تناقص بسبب اإلرساف يف السحب منه

مية املتاحة يف الضفة ومتوسط كمية املياه املتاحة لكل فرد من سكان غزة يزيد زيادة طفيفة عن متوسط الك

 باملئة من املياه املستخرجة 90 ومع ذلك، فإن أكثر من  63. لرت للفرد يف اليوم100ً لرتا و80الغربية، إذ يبلغ ما بني 

وتقول اإلدارة .  وتشيع األمراض التي تنقلها املياه 64.من املخزون املائي يف غزة ملوث وال يصلح لالستخدام اآلدمي

نرشة األوبئة "التابعة لألمم املتحدة يف " غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنىوكالة "الصحية يف 

اإلسهال املائي وكذلك اإلسهال الدموي الحاد "، إن 2009شباط /، والصادرة يف فرباير"والبيئة الخاصة بقطاع غزة
مراض املعدية املسجلة عند الالجئني من سكان ال يزاالن يمثالن األسباب الرئيسية النتشار األمراض، وذلك من بني األ

  65."قطاع غزة

تقييم لألوضاع البيئية يف قطاع غزة عقب تصاعد "ويقول تقرير أصدره برنامج األمم املتحدة للبيئة بعنوان 
، 2009أيلول /ُ، ونرش يف سبتمرب"2009كانون الثاني /يناير-2008كانون األول /العمليات العسكرية يف ديسمرب

األول وهو األهم، أنه يتسبب يف رفع . تلوث املياه الجوفية يساهم يف نوعني أساسيني من تلوث املياه يف قطاع غزة"إن 
ففي معظم مناطق قطاع غزة، والسيما حول املناطق التي تتميز بكثافة ترسب . مستوى النرتات يف املياه الجوفية

 50ًمقبوال، وهو " منظمة الصحة العاملية"لذي تعتربه ًمياه املجاري، يزيد مستوى النرتات كثريا عن الحد ا
ًوثانيا، فألن املياه املستخرجة اآلن عالية امللوحة، تتسم مياه املجاري بامللوحة الزائدة أيضا، ومن ثم ... لرت/ملليغرام ً

واملوثقة خري ومن الحقائق الطبية املعروفة خري معرفة . فإن ترسب مياه املجاري يزيد من ملوحة املخزون املائي
توثيق عىل مدى عقود طويلة أن ارتفاع مستويات النرتات يف مياه الرشب يمكن أن يؤدي إىل مرض االزرقاق 

Methemoglobinaemia66". يف صغار األطفال 

ْالرضع الزرق في قطاع غزة ُّ َّ ُّ 
، وهي "املتهيموغلوبني"االزرقاق هو مرض يصيب الدم، ويتسم بوجود مستويات أعىل من املستوى الطبيعي ملادة "

َفإذا تأكسدت مادة . ولكنها ال ترتبط مع األوكسجني" الهيموغلوبني"شكل من أشكال مادة  ْ َ " الهيموغلوبني"َ
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، ويتغري تركيبها، وال تصبح قادرة عىل االرتباط مع األوكسجني أو نقله إىل األنسجة، مما "املتهيموغلوبني"أصبحت 
والرضع املصابون بها قد يبدون يف صحة جيدة ". االزرقاق"، وهذه الحالة تسمى )األنيميا(قد يؤدي إىل فقر الدم 

َولكن تظهر عليهم أعراض متقطعة من زرقة اللون حول الفم واليدين والقدمني ْ وقد تمر بهم فرتات من صعوبة . ُ
ًويف بعض األحيان، يكتسب الرضع املصابون لونا أرجوانيا شاحبا. التنفس واإلسهال والقيء  ولكن ال يكاد يبدو ًُ

ِّوتبدو عينات الدم ذات لون بنى قاتم و ال تتحول إىل اللون الوردي حني تتعرض للهواء. عليهم الضيق ُ ٍ وعندما . ُ
، تبدو عىل الرضع سمات الكسل الواضح، وإفراز كميات كبرية من اللعاب، "املتهيموغلوبني"يرتفع مستوى مادة 

ًارتفاعا شديدا" املتهيموغلوبني"ت وتحدث الوفاة حني ترتفع مستويات ويمكن أن تقع تشنجا. وفقدان الوعي ً ...
ومن . لرت/ ملغم50هو ) 2008، "منظمة الصحة العاملية("ًونسبة النرتات املقبولة وفقا للرقم اإلرشادي الحايل 

ِّاملالمح املقلقة للنرتات كعنرص ملوث أنه بال لون وال طعم وال رائحة َ عدم تحذير السكان منه، وهذا، إىل جانب . ُ
يعني أن الناس سوف يستمرون يف استهالك مياه الرشب التي تحتوي عىل نسبة عالية من النرتات إال إذا أطلعهم 

ويشري رصد املياه الجوفية يف قطاع غزة إىل وجود النرتات بها منذ مدة طويلة، ترجع إىل . أحد عىل حقيقتها
تفعة للنرتات تعود يف املقام األول إىل ترسب مياه املجاري من خزانات التسعينيات، واتضح أن املستويات املر

وقد واصلت نسب النرتات االرتفاع يف قطاع . املجاري املنزلية وكذلك من املياه الجارية الزراعية إىل املياه الجوفية
ًغزة وتمثل حاليا خطرا صحيا يف عموم املنطقة ً التي تشري إىل وجود أطفال ويف التسعينيات بدأ ظهور البيانات ... ً

والنسبة الحالية ملرض االزرقاق يف قطاع غزة مجهولة بسبب عدم توافر دراسات منتظمة عن ... زرق يف قطاع غزة
ومع ذلك، فقد ارتفعت مستويات النرتات يف املياه الجوفية وازداد انتشار النرتات يف . املوضوع يف الحياة العامة
 ومن ثم، فمن املتوقع أن تكون املشكلة ال تزال سائدة يف قطاع غزة، وما دام الوعي بها .املنطقة، كما سبقت اإلشارة

ًغري منترش، فإن عددا كبريا من األطفال يف خطر ً."...67  

 حل مؤقت: تحلية الماء على نطاق ضيق
ًظهرت تحلية املاء عىل نطاق ضيق باعتبارها حال مؤقتا، ويتوىل معظمها القطاع الخاص افة إىل أربعة فباإلض. ً

ويبلغ إنتاجها ألف مرت (مصانع للتحلية يملكها القطاع العام ويديرها مرفق البلديات الساحلية للمياه 

 مصنع لتحلية املياه تابعة للقطاع الخاص، وتبيع املياه بالجملة، لتوصيلها 40، يوجد ما ال يقل عن ً)يوميا/مكعب

 68).ًيوميا/ويبلغ إنتاجها نحو ألفي مرت مكعب(يف أواني املاء بالشاحنات، وكذلك بالتجزئة ليحملها املشرتى 

ً، بل إن من تحمل منها ترصيحا "سلطة املياه الفلسطينية"ً ومعظم مصانع القطاع الخاص ال تحمل ترصيحا من 

توجد مصانع كما . ال تخضع للرقابة، إذ إن السلطات املائية ال تملك القدرات الالزمة ملراقبة املرافق الصغرية الكثرية

 ومن ثم فقد تكون املياه املحالة لدى القطاع الخاص أو يف  69ً.للتحلية املنزلية باآلالف، وهي ال تخضع للرقابة أيضا

 .املنازل ملوثة كذلك

وال تملك الغالبية العظمى من السكان رشاء املياه املحالة من القطاع الخاص، وإذا لم يستطع هؤالء الحصول عىل 

النقية من املصادر العامة، فلن يصبح أمامهم خيار آخر سوى استخدام مياه من / من املياه املحالةإمدادات كافية

 .مصادر غري مأمونة

 الموارد المتضائلة
ًعىل أن الضفة الغربية وقطاع غزة يشكالن كيانا إقليميا واحدا،" اتفاقيات أوسلو"تنص  ً ولكن هذه االتفاقيات لم  70ً

من الضفة الغربية لقطاع غزة وأبقت عىل الفصل بني قطاعي املياه يف الضفة الغربية وقطاع ًتعمل حسابا لنقل املاء 

 . ُغزة، وتركت االحتياجات املائية لغزة تلبى من خالل املوارد املائية املحلية
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 مليون 55ُوتبلغ الكمية التي تعاد بها تغذية مصدر املياه الوحيد لقطاع غزة، وهو املخزون املائي الساحيل، نحو 

ًمرت مكعب، وهي كمية تقل إىل حد بعيد عما هو مطلوب لتلبية احتياجات سكانه الذين يبلغ عددهم مليونا ونصف 

موارد أخرى، مثل مصنع لتحلية املاء عىل نطاق واسع، لتوفري كميات إضافية محلية من وال توجد . مليون نسمة

 وهكذا فإن السبيل  71.املياه

الوحيد ملحاولة تلبية 

حتياجات السكان املائية ا

كان وال يزال زيادة ما 

ُيستخرج من املخزون املائي 

بمعدل يزيد عن ضعف 

املعدل الالزم إلعادة تغذيته 

ولم يكن . ًاملستدامة سنويا

ًمستغربا إذن أن يتسبب 

ذلك يف التدهور الرسيع 

للمخزون املائي، وزيادة 

ملوحته، وزيادة تعريضه 

للتلوث من ترسيب مياه 

 .جاري إليهامل

 

 ّمضخة ماء وبرئ يف حي الزيتون بقطاع غزة وقد دمرهما الهجوم اإلرسائييل يف 

  منظمة العفو الدولية©   2009كانون الثاني /يناير

فاملخزون املائي ... إن حالة البيئة يف قطاع غزة تثري األىس من أي منظور"" برنامج األمم املتحدة للبيئة"ويقول 
ًوإذا لم تعالج الحال اآلن فقد يستغرق إصالح الرضر قرونا طويلة.  وينهار برسعةأصابته أرضار شديدة والحل ... ُ

املثايل هو التوقف عن استخراج املاء من املخزون وإنشاء نظام للرقابة بهدف تقييم عودته إىل طبيعته، وال ينبغي 
ب الكمية املستخرجة بصفة مستديمة السماح باستخراج املاء بضوابط معينة إال بعد تلك العودة، وإعادة حسا

وينبغي إيجاد مصادر بديلة للمياه واستخدامها بغية . باستخدام بيانات دقيقة عما يدخل إىل الخزان من ماء
واألسلوب الوحيد القادر عىل توفري املياه بكميات كافية هو تحلية ماء . السماح بفرتة راحة للمخزون الساحيل

ًمتوافرة، ولكن تنفيذها يتطلب موارد مالية، ومواد، ومعدات، وخربة تقنية، وهو ما ال والحلول التقنية ... البحر َّ

  72".ًيتوافر حاليا يف قطاع غزة

أن تمتنع يف جميع األوقات عن فرض الحظر أو اتخاذ تدابري مماثلة ملنع اإلمداد باملياه، وكذلك ... يتعني عىل الدول"

ًوينبغي أال يستخدم املاء مطلقا كوسيلة ملمارسة الضغوط . حق يف املاءبالسلع أو الخدمات الرضورية لضمان ال ُ

 ".السياسية واالقتصادية

الحق يف املاء : 15التابعة لألمم املتحدة، التعليق العام رقم " اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"

)2002.( 
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، إىل تفاقم الحالة 2007الذي كان وال يزال بالغ الشدة منذ عام وقد أدى الحصار اإلرسائييل عىل قطاع غزة، و

التابع لألمم " مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية"أعرب ، 2009أيلول / سبتمرب3 ويف  73.ًاملرتدية أصال يف قطاع املياه

ُالصحية ال يسمح لها املعدات واإلمدادات املطلوبة إلنشاء وصيانة وتشغيل املرافق املائية و"املتحدة عن القلق من أن 
وأدى الدمار الذي نجم عن الهجوم . بدخول غزة، وهو ما أدى إىل تدهور تدريجي يف هذه الخدمات األساسية

ً إىل تفاقم وضع متأزم أصال، وهو ما دفع ببعض الخدمات واملرافق إىل شفا 2008/2009العسكري اإلرسائييل يف 

 خطوات فورية تكفل أن تدخل غزة مواد البناء واإلصالح الالزمة لحل إىل اتخاذ"ودعا املكتب إرسائيل ". االنهيار

 74".أزمة املياه واملرافق الصحية القائمة يف قطاع غزة

  التظاهر بالتعاون-" لجنة المياه المشتركة"
ُجزءا من ترتيبات إدارة الحكم التي وضعت بموجب " لجنة املياه املشرتكة"ُتعترب  رحلية لفرتة م" اتفاقيات أوسلو"ً

 ولكنها ال تزال قائمة اليوم بسبب عدم التوصل إىل اتفاق 1999طولها خمس سنوات، وكان املقرر أن تنتهي يف عام 

يف اإلرشاف عىل موارد " لجنة املياه املشرتكة"ويتمثل دور . دائم حول مستقبل وضع األرايض الفلسطينية املحتلة

 75.املياه يف الضفة الغربية، باستثناء نهر األردن

ُأن تؤخذ يف االعتبار حقيقة األحوال السائدة يف الضفة الغربية، عىل " لجنة املياه املشرتكة"يتعني لفهم طبيعة عمل 

ًإذ تخضع الضفة الغربية حاليا لالحتالل العسكري اإلرسائييل، . املستوى القانوني ومستوى املمارسة الفعلية

ها للمنطقة مستخدمة األحكام العسكرية ال القانون املدني، وتمارس إرسائيل، باعتبارها دولة االحتالل، حكم

وتحافظ عىل السيطرة الفعالة عىل املنطقة، بما يف ذلك مواردها املائية وأراضيها وحدودها، إىل جانب تنقالت 

أي إن الجيش اإلرسائييل هو الذي يقرر السماح أو عدم السماح للفلسطينيني . السكان الفلسطينيني وأنشطتهم

ًفر برئ، فضال عن مكان البرئ، وكذلك إنشاء خزان لتجميع ماء املطر، أو مد أنبوب للماء، أو بناء مسكن، أو غرس بح

ًوالجيش أيضا هو الذي يقرر السماح أو عدم السماح للفلسطينيني بالسفر . شجرة، أو تحديد مكان رعي القطعان

ويتمتع الجيش اإلرسائييل والرشطة اإلرسائيلية . كونداخل الضفة الغربية، كما يقرر متى يسافرون وأي طريق يسل

بسلطة اعتقال وحبس الفلسطينيني يف أي مكان يف األرايض الفلسطينية املحتلة، بما يف ذلك املناطق الخاضعة 

ُللوالية القضائية للسلطة الفلسطينية، وقد استخدمت هذه السلطات املخولة لهما يف حبس أشخاص كان من بينهم 

ويف املقابل، ال تتمتع السلطة الفلسطينية .  اإلدارة الفلسطينية وأعضاء يف املجلس الترشيعي الفلسطينيوزراء يف

بالرقابة وال السلطة عىل الجيش اإلرسائييل أو املدنيني اإلرسائيليني، حتى حني يرتكب هؤالء جرائم ويرتكبونها يف 

 .املناطق الخاضعة للوالية القضائية للسلطة الفلسطينية

، "سلطة املياه الفلسطينية"و" سلطة املياه اإلرسائيلية"من مندوبني يمثلون " اللجنة املائية املشرتكة"وتتكون 

ولكن الطرفني غري . والبد من موافقة الطرفني للقيام بمعظم األنشطة الجارية يف قطاع املياه بالضفة الغربية

لم تنهض لجنة املياه املشرتكة بدورها يف ": به البنك الدويلوعىل نحو ما رصح . متكافئني يف السلطة ويف حق الرقابة
واللجنة ... إنشاء إطار فعال قائم عىل التعاون إلدارة الحكم من أجل اإلدارة املشرتكة واالستثمار املشرتك للموارد

ة، يف السلطة إلدارة املوارد املائية بسبب جوانب التفاوت الجوهري" مشرتكة"املذكورة ال تعمل باعتبارها مؤسسة 

 76".ويف املقدرة ويف املعلومات ويف املصالح، وهي جوانب تحول دون وضع منهج توافقي لحل منازعات إدارة املياه

ًممثال إلحدى الجهات املانحة " للجنة املياه املشرتكة"وكان أحد خرباء املياه الدوليني قد حرض عدة اجتماعات 

ًلية إن اتخاذ القرارات كان عمليا يكاد ينحرص يف ما يقيض به املندوبون الدولية الكربى، وقال ملنظمة العفو الدو

ُإن أفضل ما يوصف به التعامل بني الجانبني خالل االجتماعات هو أنه ممارسة لإلخضاع "، وأضاف اإلرسائيليون
 ."واإلذالل



 املياه صفو تعكري: املحتلة الفلسطينية واألرايض إرسائيل 

 املياه عىل الحصول يف الحق من الفلسطينيني حرمان

 

 2009 األول ترشين/أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 15/027/2009: الوثيقة رقم

40 

ُومع ذلك، فكثريا ما يشار إىل  ن الناجح بني اإلرسائيليني ًباعتبارها نموذجا للتعاو" لجنة املياه املشرتكة"ً

والفلسطينيني، بسبب استمرار الجانبني يف االجتماع يف إطار اللجنة، حتى بعد انهيار عملية السالم وأثناء فرتات 

لجنة املياه "بيد أن الحقيقة الواقعة هي أن إنشاء . تصاعد التوترات والرصاع التي اتسمت بها السنوات األخرية

عن إضفاء الطابع املؤسيس عىل النظام القائم يف جوهره عىل التمييز، والذي يتيح إلرسائيل لم يسفر إال " املشرتكة

ًالسيطرة عىل املوارد الفلسطينية، وهو النظام الذي كان قائما منذ استيالء إرسائيل عىل األرايض الفلسطينية املحتلة 

 .قبل ثالثة عقود

عىل أي مرشوع يتعلق باستخراج املياه من " ملياه املشرتكةلجنة ا"والبد للفلسطينيني من الحصول عىل موافقة 

مخزون املياه الجبيل، وعىل أية مرشوعات أخرى تتعلق باملياه، بما يف ذلك األنشطة الصغرى مثل إنشاء أو استبدال 

لفعيل أن ويبني الواقع ا.  باملئة من الضفة الغربية60التي تشمل " املنطقة ج"املحابس الرئيسية للمياه، وذلك يف 

املندوبني اإلرسائيليني يف اللجنة رفضوا أو عطلوا عرشات الطلبات التي قدمها الجانب الفلسطيني إىل لتنفيذ 

وهناك مرشوعات . مرشوعات مائية، وعندما كانوا يوافقون كانت املوافقة يف حاالت كثرية تتأخر فرتات طويلة

ا إىل اللجنة ألنها رأت أن الجانب اإلرسائييل لن يوافق عليها مقرتحة أخرى لم تقم السلطة الفلسطينية حتى بتقديمه

 .بحال من األحوال

 

 برئ )اليسار( Shabati Gold/Irin ©  ترصيح ُصهريج لتجميع ماء املطر هدمه الجيش اإلرسائييل ألنه بني دون) اليمني(

 منظمة العفو © إرسائيلية يف األرايض الفلسطينية املحتلة

 الدولية

ُقت نفسه، ال تقترص السلطات اإلرسائيلية عىل تحديد كمية املياه التي يسمح للفلسطينيني باستخراجها من ويف الو

ًاملخزون املائي الجبيل، بل إنها أيضا تراقب أنشطة الفلسطينيني وترغمهم عىل االنصياع ملا تقرره، كما تتحكم حتى 

.  الفلسطينية الستكمال اإلمدادات املتاحة لهم وال تكفيهميف الكميات الضئيلة من ماء املطر الذي يجمعه أهل القرى

ًوكثريا ما يدمر الجيش اإلرسائييل الصهاريج الصغرية لتجميع مياه األمطار، التي تبنيها التجمعات املحلية 

 .الفلسطينية املحرومة من املياه الجارية

لة ملراقبة كمية املياه التي تستخرجها وعىل العكس من ذلك، ال تملك السلطة الفلسطينية أية صالحية أو وسي

وال تستطيع . إرسائيل من املخزون املائي الجبيل يف الضفة الغربية أو داخل إرسائيل، ناهيك بالحد من هذه الكمية

السلطة الفلسطينية حتى أن تحصل عىل البيانات الخاصة باملياه املستخرجة من اآلبار اإلرسائيلية املوجودة يف 
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إلرسائيلية بالضفة الغربية، ناهيك بإمكانية مراقبة هذه اآلبار، أو الحصول عىل معلومات بشأن املستوطنات ا

البؤر "ُالوصالت الجديدة بشبكة املياه التي تقام يف حاالت كثرية لتوفري املياه إىل املستوطنات اإلرسائيلية الجديدة و

 77.اإلرسائيلية يف الضفة الغربية" االستيطانية

 ح العسكرية يعوق المشاريع المائيةنظام التصاري
إال العقبة األوىل التي يجب عىل الفلسطينيني اجتيازها حني " لجنة املياه املشرتكة"ال يمثل الحصول عىل موافقة 

فإذا صدرت هذه املوافقة، البد من الحصول عىل تصاريح إضافية . يريدون تنفيذ مشاريع مائية يف الضفة الغربية

وال يقترص ذلك عىل املشاريع، . من الضفة الغربية" املنطقة ج"يل قبل الرشوع يف أي عمل يف من الجيش اإلرسائي

، بل يشمل "املنطقة ج"مثل اآلبار أو محطات الضخ أو الخزانات ومصانع معالجة مياه املجاري، التي تنشأ يف 

ُ إصالحها، والتي يقصد منها ًأيضا مرشوعات أخرى، مثل إنشاء املحابس الرئيسية للمياه وأنابيب توصيلها أو

يف حالة مرورها من خالل " ب"و " أ"توصيل شبكات توزيع املياه أو شبكات تجميع مياه املجاري يف املنطقتني 

 باملئة من مساحة أرايض الضفة الغربية، 60تمثل نحو " املنطقة ج"وترتتب عىل هذا آثار هائلة ألن ". املنطقة ج"

حيط بعرشات التجمعات املحلية التي ال يتصل بعضها بالبعض وتوجد داخل ت" املنطقة ج"كما إن أرايض 

ويعني ذلك يف الواقع العميل أنه ال يمكن البدء يف أي . منفصلة" جيوب"ولكنها تعترب بمثابة " ب"و " أ"املنطقتني 

ًمرشوع يعتد به يف قطاع املياه قبل الحصول عىل التصاريح الالزمة من الجيش اإلرسائييل أوال ُ . 

ويتطلب الحصول عىل أمثال هذه التصاريح املرور بإجراءات إدارية طويلة وعديدة، والكثري من الطلبات يلقى 

وحتى حني تصدر التصاريح، يتوقف تنفيذ العمل عىل تقدير . الرفض، وتواجه طلبات أخرى فرتات تأخري طويلة

لذي سوف يجري العمل فيه يف تلك اللحظة؛ ويمكن أن السائدة يف املكان ا" لالعتبارات األمنية"الجيش اإلرسائييل 

ُيعلن، وكثريا ما يعلن، أن هناك مناطق معينة يحظر دخول الفلسطينيني فيها لفرتات ترتاوح ما بني عدة ساعات  ُ ًُ

ومن ثم يمكن تعطيل أحد املشاريع فرتات . لدى الجيش اإلرسائييل" االعتبارات األمنية"وعدة أيام أو أسابيع بسبب 

ًطويلة بسبب تعذر الحصول عىل ترصيح لعمل قد ال يتجاوز جانبا صغريا من املرشوع فعىل سبيل املثال، يلزم . ً

الحصول عىل ترصيح لتنفيذ أي عمل يتعلق بإصالح األنابيب التي تربط القرى باآلبار والتي تمر بمناطق مختلفة 

ومن املحال البدء يف العمل إذا قرر الجيش . ، وهو ترصيح يشمل كل منطقة يجري العمل فيها"املنطقة ج"من 

ُيف منطقة واحدة أو أكثر من املناطق التي يعتزم القيام فيها " اعتبارات أمنية"اإلرسائييل عدم البدء فيه بسبب 

ًوكل محاولة لتنفيذ أمثال هذه املشاريع دون الحصول عىل املوافقة أوال مصريها قيام الجيش بإيقاف . بالعمل

 .و تدمريهاملرشوع أ

 مراوغة التصاريح لمشروعات المياه الفلسطينية
 تقول فيه 2009نيسان /َّردا عىل التقرير الذي أصدره البنك الدويل يف إبريل" سلطة املياه اإلرسائيلية"أصدرت 

سلطة املياه " وأرسلت منظمة العفو الدولية إىل 78.ً برئا للفلسطينيني يف الضفة الغربية70إنها وافقت عىل 

عن تقديم " سلطة املياه اإلرسائيلية"ًتطلب قائمة بهذه اآلبار ولكنها لم تتلق أية إجابة، كما امتنعت " إلرسائيليةا

  79.اإلرسائيلية اليومية عىل الرغم من طلباتها املتكررة" هآرتس"قائمة بهذه اآلبار إىل صحيفة 

رتى، الذي كان يرأس الفريق اإلرسائييل املعني اإلرسائيلية اليومية، قال نوح كينا" هآرتس"ويف حديث مع صحيفة 

سلطة املياه "ويشغل اآلن منصب كبري مستشاري رئيس " اتفاقيات أوسلو"باملياه أثناء املفاوضات التي أثمرت 

وهناك ... لديهم ما يكفيهم من ماء الرشب] أي الفلسطينيني يف الضفة الغربية[إنهم ... كذابون"": اإلرسائيلية
 أو 70ُويف االتفاق املؤقت سمح لهم بما ال يقل عن . وهكذا يدبرون أمرهم. ًيف عمان ويف دمشق أيضاشاحنات ماء 

إنهم يريدوننا أن . ًولكنهم لم يفعلوا شيئا. من املخزون املائي الرشقي] ًسنويا[ مليون مرت مكعب من املاء 80
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يف املخزون املائي الرشقي، فاملياه متوافرة ] باراآل[إننا ندعهم يحفرون ... نحرض لهم املاء وأن يعيشوا عىل حسابنا

  80".إنهم يريدون الشقاء! ملاذا ال يحفرون؟ ال لسبب إال ألنه من األيرس أن يرصخ املرء! لعنة الله! فيه، فليحفروا

ولكن، حتى فيما يتعلق باملخزون املائي الرشقي، ال يزال الفلسطينيون يواجهون صعوبات وفرتات تأخري يف 

وعىل سبيل . ول عىل املوافقة التي تطلبها السلطات اإلرسائيلية، وتصدرها هي، من أجل حفر آبار جديدةالحص

ً، معلقا منذ عام )شمال رشقي القدس(ُاملثال، ال يزال طلب فلسطيني، قدم للسماح بحفر برئين يف منطقة حزمة 

  .ُولم يبت فيه حتى اآلن2000

 آبار حزمة 

 القضية ـ آبار حزمة السلطة املعنية التاريخ

نيسان / إبريل2

2001 

لجنة املياه "اجتماع 

 "املشرتكة

 التابعتان لرشكة القدس للمياه، وتمت املوافقة 2 و1البرئان "
إحداثيات (عليهما من ناحية املواصفات الخاصة بعلم املياه 

 )" املواقع مرفقة

تموز / يوليو11

2001 

اللجنة التقنية "

 "املشرتكة

اإلحداثيات ( التابعتان لرشكة القدس للمياه 2و 1البرئان "
وتمت املوافقة عليهما من ناحية املواصفات الخاصة ) كعاليه

ُوسوف يحال الطلب إىل وزارة الدفاع التخاذ القرار . بعلم املياه
 ". النهائي

الذي حدث هو أن الجيش اإلرسائييل لم يوافق عىل حفر البرئين 
 " للجنة التقنية املشرتكةا"يف املوقع الذي وافقت عليه 

كانون / ديسمرب16

  2004األول 

خطاب من املسؤول 

اإلرسائييل باروخ 

نقار قبل اجتماع 

لجنة املياه "

 "املشرتكة

 : التابعتني لرشكة القدس للمياه2 و1برئان بديلتان للبرئين "

 . يبدو أن الجيش اإلرسائييل لن يوافق عىل املوقعني املقرتحني-
 . غوتمان مواقع جديدة بديلة سيقدم يوىس-
 إذا وجد الجانب الفلسطيني مواقع جديدة بديلة، فالبد من -

 ".إرسالها بالفاكس

كانون / ديسمرب19

 2004األول 

لجنة املياه "اجتماع 

مع " املشرتكة

اللجنة التقنية "

 "املشرتكة

 :  التابعتني لرشكة القدس للمياه2 و1برئان بديلتان للبرئين "
) من جانب رشكة القدس للمياه(قة عىل البرئين تمت املواف

. ولكنهما لم ينفذا، ألن الجيش اإلرسائييل لم يوافق عىل املوقع
غوتمان مع الجانب الفلسطيني تحديد موقع . وسوف يناقش د

 ، التابعة لرشكة القدس للمياه2آخر للبرئ 
 التابعة لرشكة القدس 1ـ تمت املوافقة عىل املوقع الجديد للبرئ 

 " للمياه
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اللجنة الفرعية  2004تموز / يوليو6

للجنة "التابعة 

" التقنية املشرتكة

واملعنية بأعمال 

 الحفر

تويص اللجنة :  التابعتان لرشكة القدس للمياه2 و1البرئان "
وسوف يتوىل الجانب . الفرعية باملوافقة عىل هاتني البرئين

جيش ال(اإلرسائييل استصدار ترصيح من اإلدارة املدنية 
 )". اإلرسائييل

الذي حدث هو أنه تعذر استصدار أي تصاريح من الجيش 
اإلرسائييل ولم يحدث أي تقدم طيلة سنوات عديدة أثناء قيام 

 .الجدار حول القدس/الجيش بتخطيط مسار السور

خطاب من رئيس  2008آذار / مارس3

سلطة املياه "

إىل " الفلسطينية

 باروخ نقار

نية املشرتكة عىل البرئ التابعة لرشكة  وافقت اللجنة التق-"
 .172.4/106.19القدس للمياه وإحداثياتها 

 أوقف الجيش اإلرسائييل أعمال إعداد املوقع يف املكان الذي تمت -
 .املوافقة عليه

 عندما اتصلنا باإلدارة املدنية للحصول عىل موافقتها -
نا قيل لنا إن املوقع مرفوض وأشري علي" املنطقة ج"بخصوص 

ومرفق هنا أربعة مواقع جديدة مقرتحة للبرئ . بتغيري مكان البرئ
 " التابعة لرشكة القدس للمياه1

ًومن املرفقات أيضا خريطة وإحداثيات املواقع التي سبق أن 

ولكن الجيش اإلرسائييل " لجنة املياه املشرتكة"وافقت عليها 
 .رفضها

قرار اإلدارة املدنية  2008آذار / مارس5

 )ش اإلرسائييلالجي(

ُ البرئ املقرتحة تقع داخل املنطقة التي يعتزم إقامة -"
 الجدار فيها/السور

 ـ ومن ثم ال أستطيع املوافقة عىل هذا املوقع
 ُـ يرجى البحث عن مواقع أخرى

لجنة املياه "ـ معلوم لدينا أن طلبكم األول، أي الذي وافقت عليه 
 437لطريق رقم ، كان يتعلق بموقع عىل منحدر ا"املشرتكة

 ". بالقرب من املحجر

 

يف الضواحي الشمالية للقدس فقدت قرية حزمة مساحة كبرية من أرضها وفقدت معها ينابيعها وسواها من موارد 

املياه، إذ استولت إرسائيل عىل جانب كبري من أرايض القرية إلنشاء مستوطنات غري مرشوعة أثناء العقود األربعة 

سكان الفلسطينيون يف حزمة، ويف غريها من املناطق التابعة لقضاء رام الله، عىل املياه التي ويعتمد ال. األخرية

رشكة القدس "من املخزون املائي الجبيل ثم تبيعها للفلسطينيني من خالل " ميكوروت"تستخرجها رشكة 

لف فلسطيني يف منطقة رام  أ200، وهي مرفق املياه الفلسطيني املسؤول عن توفري املياه لعدد يزيد عىل "للمياه

 . ومع ذلك فاإلمدادات ال تكفي للوفاء باحتياجاتهم ومن ثم تشيع حاالت نقص املياه يف املنطقة. الله

لتحسني هذه األوضاع ظلت طيلة العقد املنرصم تسعى للحصول " سلطة املياه الفلسطينية"ويف محاولة من جانب 

 2 و1ُيشار إليهما بالبرئين (بحفر برئين " رشكة القدس للمياه" تقوم عىل موافقة من السلطات اإلرسائيلية عىل أن

أول األمر عىل الطلب يف " لجنة املياه املشرتكة"ووافقت . يف منطقة حزمة) التابعتني لرشكة القدس للمياه
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ن وكان للتأخري الطويل تأثري سلبي عىل السكا.  ولكن الجيش لم يوافق بعد عىل املوقع2001نيسان /إبريل

َّ، عدل املانحون األملان عن التزامهم 2002ًالفلسطينيني الذين كابدوا حاالت نقص للمياه تزداد سوءا، ويف عام 

لجنة "ويبني السجل الرسمي الجتماعات . بتمويل املرشوع، وكان ذلك فيما يبدو بسبب التأخري الذي طال أمده

ائيلية والفلسطينية، والذي ورد ملخص له يف الجدول املذكور واملراسالت بني السلطات املائية اإلرس" املياه املشرتكة

ًآنفا، ما ينشأ من عقبات، ومدى فرتات التأخري الطويلة، عند السعي للحصول عىل تصاريح من الجيش اإلرسائييل، 

 .عىل الطلب الفلسطيني" لجنة املياه املشرتكة"حتى بعد صدور موافقة 

 برئ روجيب

ي تقع عىل الطرف الجنوبي الرشقي من نابلس، برئ جديدة ال تزال تحت اإلنشاء منذ عام توجد يف قرية روجيب، الت

ً، وتمثل بعض الصعاب التي كثريا ما يتسم بها تنفيذ مشاريع البنية األساسية للماء يف األرايض الفلسطينية 2003

 .املحتلة

تعرف (املياه ملجموعة من عرش قرى قريبة والهدف من إقامة هذه البرئ هو زيادة إمدادات املياه لنابلس وتوفري 

 ألف نسمة بمياه جارية 50حيث ال يتمتع سكانها البالغ عددهم ) باسم مجموعة عقربة، نسبة إىل أكرب قرية فيها

 .ويتطلعون بشغف إىل بدء تشغيل البرئ ومد أنابيب املياه منها إىل قراهم

وبعد أن حصلت بلدية نابلس عىل الترصيح املطلوب من . وترجع الخطط الخاصة بهذه البرئ إىل عدة سنوات مضت

، بتمويل من 2003الجيش اإلرسائييل والتمويل الالزم من الجهات املانحة الدولية، بدأ العمل يف املرشوع يف عام 

ُوحفرت يف األرض حفرة البرئ ولكن املرشوع تجمد قبل تركيب املضخة واملعدات  81".هيئة املعونة األمريكية"

هيئة املعونة "يف االنتخابات البلدية جعل البلدية غري مؤهلة للتمويل من " حماس"، وذلك ألن فوز حركة األخرى

ًأيضا يف االنتخابات الترشيعية وشكلت حكومة بقيادتها يف " حماس"ويف العام التايل فازت حركة ". األمريكية

 جديد بديل واالستمرار يف العمل واستكمال السلطة الفلسطينية، وهو ما زاد من تقليل فرصة الحصول عىل تمويل

 .التمويل الالزم الستئناف املرشوع" اللجنة الدولية للصليب األحمر"املرشوع، وذلك حتى قدمت 

ً، وبينما كانت البرئ يف مراحل اإلنشاء األخرية، أصدر الجيش اإلرسائييل أمرا بإيقاف 2008شباط /ولكن، يف فرباير

ً مرتا رشقا، بعيدا عن الطريق الذي يجري 25رئ إىل موقع آخر يبتعد عنه بمسافة العمل وطلب نقل موقع الب ً ً

وأثار طلب الجيش مشاكل جديدة ولم يكن من السهل االنصياع له، إذ إن نقل البرئ إىل ذلك املوقع املطلوب، . بحذائه

ً مرتا رشقا، كان من شأنه أن يجعل مدخل املوقع مالصقا لحافة الحف25عىل بعد  ً رة، وهو ما يعني أن عىل البلدية ً

أن تحصل عىل مساحة جديدة من األرض تتسع لذلك النقل، كما كان يتعني يف هذه الحالة إعادة تنظيم موقع 

ولم يقدم الجيش اإلرسائييل أي . ًمعدات البرئ، وهذه جميعا تغيريات تتطلب تكاليف إضافية وفرتة تأخري جديدة

وتوصلت املفاوضات آخر األمر إىل حل وسط ". لسلطة املياه الفلسطينية"ية أو إيضاح لطلبه الجديد سواء للبلد

ً مرتا بدال من 15ًيقيض بنقل البرئ رشقا مسافة   ً. مرتا25ً

 ً فرتات تأخري ال تنتهي أبدا-مصنع سلفيت ملعالجة مياه املجاري

وكان املرشوع قد حصل عىل املوافقة . ًظل إنشاء مصنع سلفيت ملعالجة مياه املجاري معلقا ملا يزيد عىل عقد كامل

والجيش اإلرسائييل، ولكن الجيش اعرتض بعد ذلك عىل املوقع وأمر بإيقاف العمل " لجنة املياه املشرتكة"ًأوال من 

وأخرب الجيش اإلرسائييل املانحني األملان الذين يمولون املرشوع أن املوقع غري مالئم بسبب . 1998يف إنشائه يف عام 
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ُاإلرسائيلية القريبة، وطلب أن ينقل املرشوع كله إىل موقع آخر أقل مالءمة " آرييل"املعتزم يف مستوطنة التوسع 

ومع ذلك فقد رفضت السلطات اإلرسائيلية تقديم أية . تربطه باملستوطنة اإلرسائيلية" وصلة"وأن يتضمن 

 ".آرييل" التوسع املنتظر يف مستوطنة بشأن" سلطة املياه الفلسطينية"معلومات مكتوبة إىل املانحني أو إىل 

إىل املانحني األملان )  ألف دوالر أمريكي350قرابة (، دفعت السلطات اإلرسائيلية مليون شيكل 2001ويف عام 

ًتعويضا عن التكاليف اإلضافية التي تحملوها نتيجة القرار اإلرسائييل بإيقاف املرشوع، وإن كانت تقديرات 

ما ( مليون مارك أملاني 2.3اليف اإلضافية التي تحملوها كانت أكرب بكثري، إذ بلغت نحو املانحني تقول إن التك

 82). مليون دوالر أمريكي1.25يقرب من 

وتوقف العمل يف تنفيذ هذا املرشوع ويف معظم املرشوعات الكربى األخرى يف األعوام التالية، وكان ذلك، بشكل 

 الجيش اإلرسائييل عىل حركة األشخاص والبضائع داخل الضفة أسايس، نتيجة القيود الصارمة التي فرضها

 .الغربية

، بدأت من جديد املفاوضات الجادة حول استئناف تنفيذ املرشوع بني السلطات اإلرسائيلية 2004ويف عام 

 . واملانحني األملان

قدم لجنة املياه اإلرسائيلية  طلب أحد الدبلوماسيني األملان أن ت2005شباط / فرباير7ُويف االجتماع الذي عقد يف 

ًتأكيدا كتابيا بأن تنفيذ املرشوع لن يواجه أية عقبات بسبب الجدار األمني أو مستوطنة "... والجيش اإلرسائييل  ً

ًوتحقيقا لهذه الغاية ينبغي أن يكون الخطاب الذي يكتبه الجانب . أو أي توسيع لهذه املستوطنة" آرييل"

": "... لجنة املياه اإلرسائيلية"ًوردا عىل ذلك قال أحد املسؤولني يف ." ًمهورا بتوقيعاإلرسائييل عن هذه القضية م

 83".لكن ال يمكن تقديم ضمانات موقعة بشأن هذه القضية

، قام رئيس فرع البنية األساسية بمكتب منسق 2005حزيران / يونيو7وبعد عدة شهور، ويف خطاب مؤرخ يف 

أنه " سلطة املياه الفلسطينية"يف وزارة الدفاع اإلرسائيلية، بإبالغ رئيس ) ملحتلةا(األنشطة الحكومية يف األرايض 

مياه (حتى يمكن التعرف عىل كيفية امليض يف مرشوع مصنع سلفيت ملعالجة "ًقابل ممثال للمانحني األملان 
إلنجاح هذا إن مكتب املنسق يدرك أهمية هذا املرشوع وسيبذل قصارى جهده : "ًوأضاف قائال)." املجاري
 ".املرشوع

ولكن السلطات اإلرسائيلية لم تكن حتى تلك اللحظة قد أنشأت البنية األساسية الالزمة ملعالجة مياه املجاري من 

وكان املانحون األملان من جانبهم . ومنطقتها الصناعية، وغريها من املستوطنات القريبة" آرييل"مستوطنة 

ملموسة عىل أن السلطات اإلرسائيلية تقوم باتخاذ الخطوات الالزمة لحسم يريدون أن ينتظروا حتى تتوافر أدلة 

 .قبل استئناف العمل بمرفق سلفيت ملعالجة مياه املجاري" آرييل"قضية التخلص من نفايات مستوطنة 

" لآريي"، اقرتح الجيش اإلرسائييل إنشاء خط أنابيب لنقل النفايات من مستوطنة 2007ترشين الثاني /ويف نوفمرب

وملا كان الجيش يرص . ومنطقتها الصناعية، وغريها من املستوطنات اإلرسائيلية إىل شافدان يف إرسائيل ملعالجتها

إيجاد أخطار إضافية عىل البيئة واإلرضار "عىل أن إنشاء مصنع فلسطيني محيل ملعالجة مياه املجاري من شأنه 

 84.ًفيت أيضا يف خط األنابيب الجديد نفسه إىل إرسائيلُفقد اقرتح أن تنقل مياه مجاري سل" باملنظر الطبيعي

رفضت وال تزال ترفض هذا، ألن استخدام خط األنابيب الذي يقرتح الجيش " سلطة املياه الفلسطينية"إال إن 

إىل دفع أجر معالجة مياه مجاري سلفيت " سلطة املياه الفلسطينية"اإلرسائييل إنشاءه سوف يؤدي إىل أن تضطر 
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وقد سبق أن فرضت السلطات . ُطات اإلرسائيلية، كما إن املياه املعالجة سوف تستخدم عندئذ يف إرسائيلإىل السل

اإلرسائيلية بالفعل ترتيبات مماثلة بالنسبة ملعالجة مياه املجاري من بلدات فلسطينية أخرى، وهي طولكرم، 

ًلطة الفلسطينية بخصمها مبارشة من عائدات ًوقلقيلية والخليل، وتتقاىض إرسائيل رسوما عن هذه املعالجة من الس

، وهي الرضائب )عىل الواردات املتجهة إىل األرايض الفلسطينية املحتلة والتي البد أن تمر من إرسائيل(الرضائب 

 85.ًالتي تحصلها إرسائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية

عالجة مياه املجاري، فإن الجيش اإلرسائييل ُوعىل الرغم من العقبات الكثرية التي أقيمت يف وجه مرشوع سلفيت مل

يرفض قبول أية مسؤولية عن سنوات التأخري، عىل نحو ما يتضح من خطاب أرسله رئيس فرع العالقات الخارجية 

لقد : "، حيث يقول2008نيسان / إبريل20إىل رئيس السلطة الفلسطينية يوم ) الجيش اإلرسائييل(لإلدارة املدنية 

ولم يتضح . صنع معالجة مياه املجاري يف سلفيت يف املنطقة ب الخاضعة للسلطة الفلسطينيةُتقرر أن يقام م

 ".لإلدارة املدنية سبب عدم بدء سلطة املياه الفلسطينية يف بناء هذا املصنع

 :تمويل مصنع معالجة املجاري قد تأجل للسببني التاليني"فإن  86ًوطبقا ملا يقوله املانحون األملان،

 ألف شخص 20ويسكنها (اإلرسائيلية " آرييل"ًري حاليا ترصيف مياه املجاري الخاصة بمستوطنة أنه يج) 1
ُيف نفس الوادي الذي يجري فيه ترصيف مجاري سلفيت دون معالجة تذكر، وهكذا فإن وضع حل ) ًتقريبا

ة إىل أنها سوف تجمع مياه وأشارت اإلدارة املدنية أكثر من مر. ًلسلفيت وحدها لن يكون فعاال من الزاوية البيئية
ولكن هذه الخطة ال تزال تفتقر إىل تأكيد . وتنقلها إىل إرسائيل ملعالجتها هناك" آرييل"املجاري من مستوطنة 

 .واضح

ًيتضمن أخطارا اجتماعية ) تقنيات رواسب النفايات املنشطة(أن املقرتح الحايل ملصنع معالجة مياه املجاري ) 2

 .رية ولها آثارها السلبية من زاوية االستدامة املاليةواقتصادية وتشغيلية كب

ًفالجهة املانحة األملانية التي تساند املرشوع ال تريد امليض قدما بينما . ُولم يستأنف إىل اآلن العمل يف مرشوع سلفيت

البلدية وتأمل . يستمر ترصيف مياه املجاري الخاصة باملستوطنة اإلرسائيلية يف املنطقة ويتسبب يف تلويثها

ُأن يستأنف املرشوع بمجرد انتهاء الجانب اإلرسائييل من مرشوع خط األنابيب التي " سلطة املياه الفلسطينية"و

 . ملعالجتها يف إرسائيل" آرييل"ينقل مياه املجاري من مستوطنة 

 60تي تضم ال" املنطقة ج"وال يقترص رشط الحصول عىل ترصيح عسكري عىل مرشوعات املياه الكربى فقط، ففي 

باملئة من مساحة الضفة الغربية، يتعني عىل األرس الفلسطينية أن تحصل عىل ترصيح من الجيش اإلرسائييل ولو 

 .لبناء صهريج ماء صغري يف حديقة املنزل

، قرية يف قضاء سلفيت، وتخدمها شبكة أنابيب مياه، ولكن حاالت نقص املاء شائعة، وحتى حني تتوافر شقبة

ومن األرس املترضرة بشدة من .  ال تصل إىل املنازل يف أطراف القرية واملنازل املبنية فوق أرض مرتفعةاملياه فإنها

فقد قامت ببناء صهريج ماء يف حديقتها بمساعدة منظمة أسبانية غري حكومية لتخزين . هذا الوضع أرسة قداح

 األرسة وأية مياه إضافية تشرتيها من املياه التي تصلها من خالل الشبكة، إىل جانب ماء املطر الذي تجمعه

ً، أمرا بهدم صهريج األرسة، 2008شباط / فرباير26ومع ذلك، فقد أصدر الجيش اإلرسائييل، يف . شاحنات املياه

ًاستنادا إىل أنه أنشئ دون ترصيح، ولم ينفذ األمر حتى اآلن ولكنه يظل قائما ًُ ُ. 
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 :2008أيار /صغار، ملنظمة العفو الدولية يف مايووقال بسام قداح، وهو معلم ووالد لسبعة أطفال 

ملا كان منزلنا يقع عىل تل يف أطراف القرية فإننا ال نحصل عىل أي ماء يف أحيان كثرية، فضغط املاء ال يكفي "
ولهذا قررت بناء خزان، بحيث يمكننا أن نمأله كلما جاءنا املاء، فيصبح لدينا ماء نستخدمه . لتوصيلها إىل هنا

ُما الذي يفرتض أن نفعله سوى ذلك؟ لدينا سبعة أطفال صغار، وحتى لو اقتصدنا يف . ا تجف الصنابريعندم
ًملاذا يريدون إزالة هذا الصهريج الصغري؟ إنه ال يزعج أحدا وهو مقام . استعمال املاء فإننا نظل يف حاجة إىل املزيد

 . يف أريض

 

 منظمة ©  سطينية املحتلة، وصهريج ماء األرسة، الذي يهدده خطر اإلزالةمنزل بسام قداح يف قرية شقبة يف األرايض الفل

 العفو الدولية
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تقييد الحصول على المياه 
 كوسيلة للطرد

إنهم يحاولون إرغامنا على مغادرة المنطقة "
بجميع الوسائل، فاالستيالء على أرضنا هو أحد 
هذه الوسائل، وفرض قيود على حصولنا على 

 ."أخرىالماء هو وسيلة 
 . حافظ هريني، من نشطاء املجتمع املحيل يف قرية تواني، يف تالل جنوب الخليل بالضفة الغربية

إىل جانب قيام السلطات اإلرسائيلية بتحديد كمية املاء التي يستطيع الفلسطينيون استخراجها أو رشاءها، تقوم 

د عىل دخولهم مناطق شاسعة من الضفة ًأيضا بتقييد حصول الفلسطينيني عىل املاء بمنعهم أو فرض القيو

ال يجوز للفلسطينيني دخولها، " مناطق عسكرية مغلقة"ُفهناك مناطق كثرية يف الضفة الغربية أعلنت . الغربية

ُألنها قريبة من املستوطنات اإلرسائيلية، أو قريبة من الطرق التي يستخدمها املستوطنون، أو ألنها تستخدم يف 

وتقع أمثال هذه املناطق تقع بصفة خاصة عىل طول الجناحني . ُ تعترب محميات طبيعيةالتدريب العسكري، أو

ولكن الجناح الغربي للضفة الغربية، عىل طول الخط األخرض، يوفر أفضل . الغربي والرشقي للضفة الغربية

وقد استفادت .  للفلسطينينيإمكانيات الستخراج املاء يف األرايض الفلسطينية املحتلة كلها، ومن ثم فله قيمته البالغة

األول أنه منع انتفاع الفلسطينيني بمخزون املياه : إرسائيل من االستيالء عىل األرايض يف هذه املنطقة عىل مستويني

الجبيل، حيث اإلمكانية كبرية لحفر آبار املياه، والثاني أنه أتاح إنشاء مستوطنات إرسائيلية كثرية يف مناطق مجاورة 

ويف الوقت نفسه، أعلنت إرسائيل أن جميع األرايض عىل طول نهر األردن يف الجناح الرشقي . إرسائيلأو قريبة من 

، "منطقة عسكرية مغلقة"ُمن الضفة الغربية، وهي األرايض التي كان الفلسطينيون يزرعونها يف املايض، تعترب 

يض الزراعية يف املنطقة، والتي يستغلها اآلن وبذلك منعت الفلسطينيني من االنتفاع بمياه نهر األردن، وبأفضل األرا

ويبلغ استخراج إرسائيل للمياه يف الضفة الغربية أقىص مداه يف املستوطنات اإلرسائيلية . املستوطنون اإلرسائيليون

يف األغوار، حيث أنشأ املستوطنون اإلرسائيليون مزارع ضخمة يزرعون فيها منتجات زراعية مخصصة للتصدير 

 87.إىل أوروبا

وقد استولت إرسائيل عىل مساحات شاسعة من األرض يف األرايض الفلسطينية املحتلة بتطبيق تعريف امللكية 

يف قانون عقاري عثماني قديم وهو التعريف الذي يتملك الفلسطينيون معظم أراضيهم الزراعية بموجبه، " املريي"

ُالتي ال تزرع ملدة ثالث سنوات يمكن " املريي"ض وينص هذا القانون عىل أن األر. بحكم استخدامهم هذه األرايض

ُأن تباع يف املزاد ألبناء القرى الراغبني يف زراعتها، والذين يصبح من حقهم امتالكها إذا استمروا يزرعونها عرش 

ُوباستخدام هذا القانون استولت إرسائيل عىل ملكية مساحات شاسعة من األرض التي منع . سنوات متصلة

 من دخولها أو ال يستطيعون زراعتها بسبب نقص املياه، بينما يستطيع اإلرسائيليون دخولها الفلسطينيون

 88.وال تزال هذه املمارسات مستمرة. وزراعتها بسبب توافر إمدادات كبرية من املياه لهم
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 تدمير صهاريج المياه ـ استهداف المجتمعات المستضعفة
ًري مرافق املياه الفلسطينية، ممثلة يف خزانات تجميع وتخزين ماء املطر ًكثريا ما يكون قيام الجيش اإلرسائييل بتدم

ًوالربك الزراعية وقنوات الينابيع، استنادا إىل أنها أنشئت دون ترصيح من الجيش، مصحوبا إجراءات أخرى ترمي  ًُ

لتي يهم إرسائيل بصفة وهذه هي املناطق ا. إىل تقييد أو منع وجود الفلسطينيني يف مناطق معينة يف الضفة الغربية

ًخاصة أن تستويل عىل أراضيها، وعادة ما يكون ذلك من أجل توسيع املستوطنات اإلرسائيلية وما يتعلق بها من 

 .بنية أساسية أو بدافع التطلع إىل إمكان ضمها يف املستقبل إلرسائيل

 تكون الخزانات املنزلية صغرية، ًوغالبا ما. ُوتستخدم صهاريج تجميع مياه األمطار يف هذه املنطقة منذ قرون

ُأما الخزانات الزراعية، التي تتميز بسعة أكرب قليال، فتبنى وفق التقاليد .  مرت مكعب50وطاقتها يف املتوسط  ً

ُبوضعها يف أشد النقاط انخفاضا يف مساحة ضبطت تضاريسها بصفة خاصة، وروعي فيها النبطية القديمة، أي  ُ ً

وجود انحدارات ورفوف 

ادة الجاري من ماء لزي

وقد . املطر وتجميعه

تكون الصهاريج دائرية 

ُأو مربعة، وهي تحفر يف  َّ

ُاألرض وتبطن باألحجار 

أو باألسمنت ملنع ترسب 

املاء منها، ولها فتحة من 

َّأعىل تغطى عىل الدوام  َُ

. ملنع البخر والتلوث

ُويخزن املاء الذي يجمع  ُ

يف موسم األمطار من أجل 

موسم استعماله يف 

 .الجفاف

صهريج نبطي ينتمي إىل 

رعاة الحثالني يف تالل 

 منظمة ©. جنوب الخليل

 العفو الدولية

 تجمع ريفي محيل ال تصله شبكات املياه ويعتمد عىل مياه األمطار واملياه التي 200ويف الضفة الغربية قرابة 

ُتشرتى وتنقل بالشاحنات من مناطق أخرى لتلبية احتياجاته ًمياه األمطار مصدرا بالغ األهمية لهذه ُوتعترب . ُ

ًاملجتمعات، جيال بعد جيل، إذ تستخدمها يف الرشب ويف غريه من االستعماالت املنزلية وسقاء الحيوان وري 

ًوعادة ما يتسم استهالك املياه يف هذه املجتمعات بانخفاض مستواه عن املتوسط انخفاضا كبريا، إذ ال . املحاصيل ً ً

ًا للفرد يوميا يف كثري من الحاالت لرت20يزيد عىل  ًوهكذا فعندما يكون املعدل السنوي لسقوط املطر مرتفعا، . ً

يستطيع ماء املطر الذي يجمعه هؤالء القرويون ويخزنونه يف صهاريج التجميع تحت األرض أن يفي بحاجات 

ُ، يضطر القرويون إىل رشاء كميات وعندما ينفد مخزون مياه املطر. ًاألرس إىل املاء مدة قد تصل إىل شهور عديدة

 .إضافية من املاء من شاحنات املاء وتخزينها يف صهاريجهم
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ًوقد ازدادت أسعار املياه التي تنقل بالشاحنات ازديادا مطردا يف السنوات األخرية، والسيما يف املناطق الريفية،  ً

ًتكون طرقا غري معبدة، ألن الفلسطينيني ًبسبب اضطرار الشاحنات إىل السري يف طرق طويلة ملتفة، وكثريا ما 

ممنوعون من العبور عىل الطرق الرئيسية أو ألن عبورهم إياها يخضع للقيود، وكذلك بسبب وجود نقاط التفتيش 

ًونتيجة لذلك قد تستغرق الرحالت زمنا قد يصل إىل عرشة أمثال الزمن الذي تستغرقه . التابعة للجيش اإلرسائييل

.  أقرص الطرق، وهو ما يزيد من تكاليف الوقود وصيانة املركبات ألنها تسري يف طرق سيئةلو سلكت الشاحنات

وتزيد أسعار املياه التي تنقلها الشاحنات تزيد خمس مرات يف املتوسط عن أسعار املياه التي تصل إىل املنازل يف 

ة والفقر بني الفلسطينيني بسبب نظام وإزاء ازدياد البطال. األنابيب، بل وتزيد أسعارها عن ذلك يف بعض الحاالت

ُالذي تفرضه إرسائيل تضطر األرس الفلسطينية إىل إنفاق نسبة أكرب من دخلها من أجل الحصول عىل " اإلغالق"

ُاملاء الستخداماتها املنزلية األساسية، حيث تضطر أرس كثرية حاليا إىل إنفاق ربع أو حتى ثلث دخلها عىل املاء ً وتود . ُ

 أن تزرع محاصيل إلطعام نفسها أو لزيادة دخلها، ولكنها ال تستطيع ذلك ألنها ال تملك رشاء املاء الكايف أرس كثرية

ُوقد اضطرت أرس أخرى لبيع حيواناتها، التي تمثل مصدر رزقها الرئييس، ألنها ال تملك رشاء . لزراعة املحاصيل

ًالسنوات األخرية إىل تفاقم املشكلة، وخاصة ملجتمعات وأدت فرتة الجفاف الطويلة التي شهدتها . املاء والعلف لها

الرعاة الذين ال يستطيعون تجميع املياه الكافية أثناء موسم األمطار، إىل جانب تناقص محاصيل العلف ونباتات 

ُوزاد من تعقيد مشاكلهم زيادة القيود التي يفرضها الجيش اإلرسائييل عىل املناطق التي يسمح . الرعي ُ

 .يني فيها برعي قطعانهمللفلسطين

وبينما أصبح تجميع ماء املطر ذا أهمية حيوية متزايدة للكثري من الفلسطينيني، قام الجيش اإلرسائييل بتصعيد 

جهوده لتدمري الصهاريج التي يجمعون فيها مياه األمطار ومنع أبناء القرى من بناء صهاريج جديدة أو إعادة 

 .تأهيل الصهاريج القديمة

ًسان يف املاء هو حق ال يمكن االستغناء عنه للعيش عيشة كريمةحق اإلن" اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية . [""ً

 ]، الفقرة األوىل15التابعة لألمم املتحدة، التعليق العام رقم " واالجتماعية والثقافية

زراعة، بغية إعمال الحق يف تشري اللجنة إىل أهمية ضمان الوصول إىل موارد املياه عىل نحو مستدام ألغراض ال

ًوينبغي إيالء اعتبار لضمان وصول املزارعني املحرومني واملهمشني، بمن فيهم املزارعات، وصوال . الغذاء الكايف

ومراعاة . ًمنصفا إىل موارد املياه ونظم إدارتها، الري، بما يف ذلك التقنيات املستدامة لجمع مياه األمطار وللري

الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية [ من العهد 1من املادة ) 2( يف الفقرة للواجب املنصوص عليه

، ينبغي للدول األطراف أن تضمن أن "من وسيلة عيشه"، التي تنص عىل أنه ال يجوز حرمان شعب ]والثقافية

 .ق الشعوب األصليةٍيكون هناك سبيل للوصول إىل املياه بشكل كاف ألغراض الزراعة الكفافية ولضمان سبل رز

 تالل جنوب الخليل
ًيعتمد القرويون الفلسطينيون يف تالل جنوب الخليل اعتمادا كبريا عىل رعي األغنام واملعز لكسب أرزاقهم، ولذلك  ً

ففي شتاء . فهم معرضون للترضر بصفة خاصة من عواقب فرتة الجفاف التي سادت عىل مدى سنوات متعاقبة

 باملئة من املتوسط السنوي، مما أدى إىل اشتداد ندرة املياه 13 املطر ال تزيد عن  كانت كمية سقوط2007/2008

ً، ذكرت األمم املتحدة أن عددا كبريا من الفلسطينيني يبيعون 2008كانون الثاني /ويف يناير. وزيادة تكاليف العلف ً

ن خالل الرعي، سوف حيواناتهم وأن مواردهم كادت تنفد، وحذرت من أن من يعجزون عن كسب أرزاقهم م

 89.يصبحون، عىل األرجح، معتمدين عىل املعونات الدولية

 الصغرية وهي تواني، وصلت مجموعة من الجنود اإلرسائيليني إىل قرية 2009تموز / يوليو20ويف عرص يوم 
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 وقبل  90.يف تسع منشآت فلسطينية، وهي صهريج ماء وكهف وسبع بيوت جديدة" إيقاف العمل"تحمل أوامر 

يف " بإيقاف العمل"ً، أصدر الجيش اإلرسائييل أمرا 2008حزيران / يونيو26ًك بنحو عام، وتحديدا يوم ذل

صهريج مياه ضخم كان القرويون قد رشعوا يف بنائه يف وقت سابق من العام نفسه بمساعدة منظمة غري حكومية 

 أنابيب شبكة املياه، ويعتمد القرويون وقرية تواني، مثل جميع القرى يف تالل جنوب الخليل، ال تصلها. أسبانية

وكانت قرية تواني . فيها عىل الصهاريج يف تجميع مياه األمطار ويف تخزين املياه التي يشرتونها من الشاحنات

ًوالقرى القريبة منها تعاني نقصا شديدا يف املاء يف السنوات األخرية بسبب ثالثة عوامل أولها فرتة الجفاف : ً

ا القيود الصارمة بشكل متزايد التي يفرضها الجيش اإلرسائييل عىل تنقالت الفلسطينيني يف الطويلة؛ وثانيه

ًاملنطقة، وهو األمر الذي يرغم شاحنات املياه عىل أن تسلك طرقا طويلة ملتفة مما يزيد من تكاليف املياه؛ وثالثها 

 القرى وممتلكاتهم، وهو ما يرض انتفاعهم الهجمات املتكررة التي يقوم بها املستوطنون اإلرسائيليون عىل أبناء

 .ِّبصهاريج املياه يف القرية ويقيده

ويرجع تاريخ أقدم املنازل يف وسط .  شخص200ً شخصا و150ويقيم يف قرية تواني عدد من السكان يرتاوح بني 

 ترجع إىل أيام ُالقرية إىل قرنني أو أكثر، ويعتقد أن بعض مساكن الكهوف التي يستخدمها القرويون إىل اآلن

. ًويف األعوام األخرية، هدم الجيش اإلرسائييل عديدا من املساكن الحديثة البناء، وهي مبان بسيطة صغرية. الرومان

ًوتوجد عيادة طبية صغرية بناها القرويون بمساعدة متطوعني إرسائيليني ودوليني، وصدر األمر بهدمها أيضا، وإن 

ْلم ينفذ إىل اآلن َّ َ ية مدرسة ابتدائية صغرية، يقصدها األطفال من القرى املجاورة سائرين عدة كيلومرتات ويف القر. ُ

 .ًيوميا لحضور الدروس

ويعتمد أهل القرية يف الرشاب والطهي عىل املاء الذي توفره برئ تستمد ماءها من أحد الينابيع، ولكنهم يعتمدون 

ت يف االغتسال وتلبية سائر احتياجاتهم املنزلية، وحاجات عىل تجميع مياه األمطار واملاء املنقول إليهم بالشاحنا

ُوال توجد بالقرية كهرباء، سوى تلك التي يوفرها مولد كهرباء يدار بالديزل ويعمل ساعات معدودة كل . حيواناتهم

 .ليلة

جهة الشمال ) 1982ُالتي أنشئت عام " (ماعون"وهي مستوطنة : وتحيط بالقرية بضع مستوطنات إرسائيلية

، إىل الجنوب الغربي، "أفيغايل"، إىل الرشق، و"خافات ماعون"الرشقي، واملستوطنتان األحدث إنشاء، وهما 

 ".البؤر االستيطانية"واالثنتان من 

: وويف حديث مع منظمة العفو الدولية، قالت عائشة هريني، وهي أم لخمسة أطفال صغار وتعيش يف قرية تواني

.  املاء للرشب والطهي والنظافة الشخصية وغسل املالبس وتنظيف البيت وللماعزعندي خمسة أطفال، ونحتاج إىل"
وباإلضافة إىل ذلك، وقلة ما لدينا من املاء، نعيش . إنه كفاح يومي. ًونحن ندخر كل قطرة، ولكن املاء ال يكفي مطلقا

إذ كانوا يلقون . ًوث ذلك كثريافلقد تكرر حد. ِّيف قلق دائم من أن يلوث املستوطنون اإلرسائيليون صهاريج املاء
ويف كثري من األحيان ال . حفاضات الرضع القذرة والدجاج امليت وشتى أنواع القاذورات يف صهاريج مياهنا

نستطيع الحصول عىل املاء من صهاريجنا، ألننا حني نتوجه إليها ألخذ املاء يأتي املستوطنون أو الجنود ويثريون 

 91".املشكالت لنا

هذه املنطقة تتسم بالجفاف، ومع ذلك كنا نحصل " حافظ هريني، وهو من نشطاء املجتمع املحيل، إن وقال زوجها
عىل قدر أكرب من املاء يكفي احتياجاتنا، ولكن كلما ازداد توسع املستوطنات اإلرسائيلية ازدادت صعوبة حصولنا 

 وجوهنا وبذلك غدا الحصول عىل ماء ويف السنوات األخرية أصبحت جميع الطرق الرئيسية مغلقة يف. عىل املاء
ُفشاحنات املاء املقبلة من يطا تضطر إىل السري يف طريق بالغ السوء، وهكذا فإن الشاحنات الكبرية . مشكلة كربى َّ َ
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 مرت 3 مرت مكعب ال تستطيع استخدام هذه الطرق وعلينا االكتفاء بشاحنات أصغر من سعة 10من ذوات سعة 
ُوالرحلة تستغرق وقتا طويال، وتضطر الشاحنة الصغرية إىل القيام بمزيد من . لزراعيمكعب موصولة بالجرار ا ً ً

ًإننا ننفق أمواال كثرية عىل املاء وال نحصل مطلقا عىل ما يكفي. الرحالت فتزداد بذلك تكاليف املاء إنهم يحاولون . ً
أحد هذه الوسائل، وفرض قيود عىل إرغامنا عىل مغادرة املنطقة بجميع الوسائل، فاالستيالء عىل أرضنا هو 

 ."حصولنا عىل املاء هو وسيلة أخرى

اإلرسائيلية " ماعون"وتمر قناة من مرفق املياه اإلرسائييل من خالل مشارف قرية تواني، وهي تخدم مستوطنة 

ياه ودأب سكان القرية لسنوات وسنوات عىل طلب اإلذن من الجيش اإلرسائييل لربط القرية بخط امل. القريبة

أما املستوطنات اإلرسائيلية يف املنطقة، عىل الرغم من أنها غري مرشوعة بموجب . ُاإلرسائييل ولكن طلباتهم رفضت

ُالتي أنشئت عىل أرض كان يملكها أبناء قرية " ماعون"فمستوطنة . القانون الدويل، فال تواجه مشكالت مماثلة

ًعة دجاج، وبساتني جيدة الري، وتغذيها جميعا مقادير وفرية تواني، تزهو اليوم بوجود مزرعة ألبان كبرية، ومزر

 92.ًحمام سباحة أيضا، إىل جانب مزارع مروية شاسعة" سوسيه"ويف مستوطنة . من املياه

وكان من شأن صهريج املياه، الذي رشع أبناء قرية تواني يف بنائه حتى أمر الجيش اإلرسائييل بإيقاف العمل فيه، 

ًفإىل جانب تجميع ماء املطر كان من املمكن أن يصبح مرفقا أيرس .  من مشكلة املاء يف القريةأن يخفف إىل حد كبري

وورد ما يفيد أن . ُلتخزين املياه التي تشرتى وتحملها الشاحنات إليه، وبذلك يقلل من تكاليف النقل والتوصيل

من املحبس الرئييس لخط " تغذية" عىل السماح بإقامة نقطة 2009حزيران /الجيش اإلرسائييل وافق يف يونيو

ويف الوقت نفسه، ال يزال . ُ، والذي تمر أنابيبه بالقرية، وإن لم ينفذ هذا إىل اآلن"ميكوروت"املياه التابع لرشكة 

 93.سكان قرية تواني وغريها من القرى القريبة منها يواجهون حاالت نقص شديد يف املياه

القريبة ومستوطنة " ماعون" املستوطنني اإلرسائيليني من مستوطنة ويزيد من شدة بالء سكان هذه القرى وجود

، الذين لم يكتفوا باالستيالء عىل بعض أرايض تواني وصهاريج "البؤر االستيطانية"، وهي من "خافات ماعون"

م تعمدوا ًمياهها ولكنهم كثريا ما يضايقون أهل القرية أو يهاجمونهم عندما يقرتبون من الصهاريج الباقية، بل إنه

ًأيضا تلويث املياه املخزونة يف بعض هذه الصهاريج بإلقاء الدجاج امليت والحفاضات القذرة وغريها من امللوثات 

 .فيها

َ، سلم الجيش اإلرسائييل أهلها أوامر بهدم تسعة صهاريج دراج الحثالنيويف قرية فلسطينية أخرى قريبة، وهي  ََّ

 يف إطار مرشوع يموله 2006ُوكانت هذه الصهاريج قد أنشئت يف عام . 2008كانون الثاني / يناير3مياه يوم 

وال توجد بالقرية شبكة ألنابيب املياه، . "لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية"وكذلك " اتحاد لجان العمل الزراعي"

ًولكن يمر بالقرب من القرية أنبوب مياه قديم كان يخدم يف املايض قاعدة عسكرية إرسائيلي ً ة كانت مقامة آنذاك يف َّ

إال إن هذا األنبوب غري . تلك املنطقة، وكان أهلها يستطيعون الحصول عىل بعض املاء منه للوفاء بحاجاتهم املنزلية

ًكاف، ولهذا بنى أهل القرية صهاريج لتجميع مياه األمطار حول القرية استكماال إلمداداتهم وتوفري مياه الرشب 

وقام محام يعمل يف منظمة محلية غري حكومية بتقديم استئناف إىل . عانهم أثناء الرعيألنفسهم وتقديم املاء لقط

لجنة التخطيط بالجيش اإلرسائييل يف بيت إيل نيابة عن سكان القرية للطعن يف أوامر هدم الصهاريج ، وال تزال 

 .القضية منظورة

 من اتفاقية جنيف الرابعة التي 53ًاكا للمادة ويمثل قيام إرسائيل بتدمري صهاريج املاء يف الضفة الغربية انته

وهو . تحظر تدمري املمتلكات الخاصة أو العامة، إال إذا استدعت الرضورة املطلقة للعمليات العسكرية ذلك التدمري

 من 11انتهاك واضح كذلك للحق يف املاء، وهو من مقومات الحق يف مستوى معييش مالئم، الذي تحميه املادة 
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 ).انظر القسم الخاص بالقانون الدويل" (ويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الد"

 مصادرة شاحنات المياه في األغوار
ًعمد الجيش اإلرسائييل يف السنوات األخرية، وخاصة يف شهور الصيف، إىل تصعيد الضغط عىل مجتمعات الرعاة 

وذلك بمصادرة شاحنات مياههم وحرمان أهل القرى وقطعانهم من املاء الفلسطينيني إلرغامهم عىل ترك األغوار، 

 .يف ذروة الفصل الحار

 أرسة وحظائر 18، بتدمري مساكن 2009حزيران / يونيو4ففي قرية رأس األحمر قام الجنود اإلرسائيليون، يوم 

وأدى ذلك إىل .  إحضار املياهحيواناتها ومصادرة شاحنة مياه وجرار ومقطورة، مما كان أهل القرية يستخدمونه يف

ً شخصا، من بينهم عدد كبري من األطفال، وغدوا بال مأوى أو ماء يف أشد أوقات السنة 130ترشيد ما يربو عىل 

 . حرارة

 املجاورتني، دأب الجيش اإلرسائييل عىل استخدام أساليب مماثلة إلرغام السكان عىل الحديدية وحمصةويف قريتي 

 مدى ثالثة أعوام متتالية كان الجنود اإلرسائيليون يف كل صيف يصادرون شاحنات املياه فعىل. إخالء املنطقة

 .ويفرضون القيود عىل حصول الفلسطينيني عىل املاء بتقييد تنقالتهم يف املنطقة

، صادر الجنود شاحنتني للماء وأحد الجرارين يف قرية حمصة من أحمد عبد الله بنى 2007تموز / يوليو28ويف 

ُإذ أوقفه الجنود يف نقطة التفتيش العسكري، وتسمى نقطة الحمرة، وهو يف طريقه . دة، وهو من أهايل حمصةعو

 شيكل 4500ًوقالوا إن عليه أن يدفع غرامة قدرها . إىل نبع عني شبيل ليمأل شاحنة باملياه ألرسته وحيواناته

 أن يدفعه القرويون الذي يكافحون لكسب أرزاقهم ، وهو مبلغ ال يملك)أكثر من ألف دوالر أمريكي(إرسائييل جديد 

ًبالرعي، وإن عليه أن يوقع تعهدا بالرحيل عن املنطقة وعدم الرجوع إليها حتى يسرتد جراره وشاحنة املاء التي 

وعندما اتصلت منظمة العفو الدولية بمكتب التنسيق اإلقليمي التابع للجيش اإلرسائييل يف أريحا . يملكها

ُه عن الحادث أكد أحد الضباط أن الجرار وشاحنة املاء لن يسرتجعا إال بعد دفع الغرامة وتقديم واستفرست من

وقال إن الجيش لم يرصح للقرويني باإلقامة يف املنطقة، وإن أية أنشطة . التعهد املوقع بالرحيل عن املنطقة

يش اإلرسائييل يرى أن القرويني يسكنون فالج. يقومون بها لتمكينهم من البقاء، مثل إحضار املاء، غري مسموح بها

 94.ُخصصت لكي يستخدمها الجيش يف التدريب عىل إطالق النار" منطقة عسكرية مغلقة"يف 

وبعد بضعة أسابيع، صادر الجيش شاحنة مياه أخرى من أرسة أحمد عبد الله بنى عودة، واضطر القرويون آخر 

واستعادوا فيما بعد جرارهم . ُانوا قد أرغموا من قبل عىل الرحيل منهااألمر إىل العودة إىل الحديدية القريبة، التي ك

 .وشاحنة مائهم بعد دفع غرامة مخفضة

َّوطبق الجيش اإلرسائييل األسلوب نفسه يف الصيف التايل، إذ صادر شاحنتي مياه من أهايل قرية الحديدية 

ُوأرغم القرويون من جديد عىل دفع . 2008لول أي/وشاحنتي ماء وجرار من أبناء قرية الحمرة القريبة يف سبتمرب

 .غرامات باهظة من أجل استعادة املركبات التي يعتمدون عليها يف الحصول عىل املياه

ُويضطر الفلسطينيون املقيمون يف الحديدية وحمصة وغريهما من املجتمعات املحلية إىل السفر عدة كيلومرتات 

واحدة عىل األقل، قريبة منهم، ولكن الجيش اإلرسائييل يمنعهم من عىل الرغم من وجود برئ  95لرشاء املياه،

ُاستخدامها، ولو دفعوا مقابال ماديا، إذ إنها حفرت الستعمال املستوطنني اإلرسائيليني وحدهم يف مستوطنات قريبة  ً ً

 يف املنطقة، ً، إذ تتمتع هذه جميعا، مثل غريها من املستوطنات اإلرسائيلية"حمدات"، و"بقعوت"و" روعي"وهي 
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ًبل إن إنتاجها الزراعي، وفقا ملا يقوله موقع املستوطنات اإلرسائيلية يف األغوار عىل اإلنرتنت، . بمزارع مروية كبرية

ُويصدر معظم إنتاجها الزراعي إىل )  مليون دوالر أمريكي130نحو ( مليون شيكل إرسائييل 500تبلغ قيمته 

ًالشاسعة ملزارع املستوطنات اإلرسائيلية تناقضا كبريا مع القرى  وتتناقض املساحات الخرضاء  96.الخارج ً

 .الفلسطينية املجاورة التي تعاني من الفقر والعطش

 

  منظمة العفو الدولية ©. محمد بنى عودة، من قرية الحديدية، يقف مع أغنامه أمام شاحنة مياه

ويف حديث مع منظمة 

العفو الدولية، قالت إنعام 

أم لسبعة بشارات، وهي 

أطفال وتقيم يف 

نحن نعيش ": الحديدية

تحت أقىس الظروف، بال 

ماء وال كهرباء وال أية 

ولكن نقص . خدمات

. املياه هو أكرب مشكلة

فالرجال يقضون معظم 

يف الذهاب  ساعات اليوم

إلحضار املاء، وال 

يستطيعون إحضاره 

ولكن ليس أمامنا . ًدائما

خيار آخر، فنحن نحتاج 

من املاء للعيش إىل قليل 

وبدون ماء . وإلعاشة األغنام

الطريق إىل تمون، الذي : ، فالطرق مغلقةعن جميع املناطق األخرى] اإلرسائييل[لقد عزلنا الجيش . ال توجد حياة

  منظمة العفو الدولية©.أطفال يف حمصة
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وملدة نصف ) األحد والثالثاء والخميس(ُيسلكه األطفال عند الذهاب إىل املدرسة ال يفتح إال ثالثة أيام يف األسبوع 

وهكذا فعىل ). ً عرصا3.30 إىل 3ً صباحا ومن 8.30 إىل 8من (ة فقط يف الصباح ونصف ساعة يف العرص ساع

 أن  نودً أيضافنحن من اختيارنا، تعىل هذا النحو ليسوالحياة . ُّأطفالنا البقاء يف تمون مع أقاربنا أثناء األسبوع

أما نحن ...  مقصورة عىل املستوطنني اإلرسائيلينيتكون لدينا بيوت جميلة وحدائق ومزارع، ولكن هذه االمتيازات

 ".فمحرومون حتى من املرافق األساسية

ُ لرتا من املاء للفرد يوميا، وهو مقدار بالغ الضآلة إذا ما قورن بالحد 20ويعيش القرويون عىل ما ال يزيد عىل  ً ً

عن زراعة األرض، أو حتى زراعة وهم عاجزون .  لرت100وهو " منظمة الصحة العاملية"األدنى الذي توىص به 

ُمقادير صغرية من األغذية الستخدامهم الشخيص وتوفري األعالف للماشية، ومن ثم اضطروا إىل تخفيض أحجام 

 .قطعانهم

وعىل مر العصور، كان الفلسطينيون الذين يقيمون يف األغوار يعتمدون عىل الزراعة والرعي، إذ يكسبون أرزاقهم 

جات األلبان من األغنام واملاعز، بيد أنهم اليوم يواجهون تحديات متزايدة لبقائهم بسبب من املحاصيل ومن منت

القيود التي فرضها الجيش اإلرسائييل عىل انتقاالتهم، وتدمري مساكنهم وصهاريج مياههم، ومصادرة ممتلكاتهم، 

 97.لواوغري ذلك من التدابري التي تحرمهم من الحصول عىل املاء وتضغط عليهم حتى يرح

 تدمير مرافق المياه الزراعية
، هدم الجنود اإلرسائيليون تسعة صهاريج لتجميع ماء املطر جنوب غربي قرية 2008كانون الثاني / يناير15يف 

وكانت قد . وكان كل صهريج منها ينتمي إىل أرسة واحدة. الخليل التي تقع يف الشمال الغربي من مدينة بيت أوال

 يف إطار مرشوع 2006ان حزير/ُأنشئت يف يونيو

زراعي يهدف إىل رفع مستوى األمن الغذائي، بتمويل 

من االتحاد األوروبي من خالل منظمتني محليتني غري 

" لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية"حكوميتني هما 

وكانت . " الفلسطينيةالهيدرولوجية املجموعة"و

املنظمة األوىل قد أنشأت ثمانية صهاريج وأنشأت 

ْوكانت األرض قد سويت بأسلوب . ًخرية واحدااأل َ ِّ ُ

ُاملصاطب التقليدي، وغرست أشجار يزيد عددها عىل 

ثالثة آالف، معظمها من أشجار الزيتون واللوز 

 وكانت الصهاريج. والليمون والتني، بتكاليف باهظة

ًتمثل عنرصا حيويا من عنارص املرشوع، إذ كان  ً

َاملزمع أن يوفر كل صهريج املاء  إىل قطعة أرض ُّ

أي ما ( دونم 12 دونمات و10ترتاوح مساحتها بني 

كما شارك املزارعون ، ) هكتار1.2بني هكتار و

 .بنصيب كبري من التكاليف اإلجمالية للمرشوع

 منظمة العفو ©  الصهاريج والبساتني املدمرة يف بيت أوال

 الدولية 
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ً وجد كل يشء مدمرا، وذلك 2008آذار / مارس15نطقة يوم وعندما زار أحد مندوبي منظمة العفو الدولية تلك امل َّ

-2005/106 املرشوع -"لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية "-االتحاد األوروبي"ُباستثناء الفتة كتب عليها 

وكانت . ًوكانت الصهاريج محطمة تماما وأشجار البستان مقتلعة، باستثناء غريسة نبات هنا أو هناك." 391

ُ قد استخدمت لتجريف األرض، وتدمري السور الذي يحيط بالحقول، بل واقتالع أشجار الزيتون القديمة الجرافات

ُالتي غرست منذ سنوات طويلة، وسحقت اآلن  .كان املشهد ينطق بالخراب. ُ

 أقىص ما يف ًلقد أنفقنا كثريا من األموال، وكنا نبذل: وقال أحد املزارعني، واسمه محمود آدم، ملنظمة العفو الدولية
ًفهذه أرض جيدة، وكان هذا املرشوع مفيدا جدا. وسعنا يف هذا املرشوع ًوقد فكرنا طويال يف تقسيم األرض وبناء . ً

، ألن ًالصهاريج بأفضل طريقة، لتحقيق االستفادة القصوى من األرض، وزرعنا أشجارا ال تحتاج إىل مياه كثرية
ً مرتا مكعبا و80د ترتاوح ما بني وكانت سعة الصهريج الواح. هذه منطقة جافة فحتى إذا لم  مرت مكعب، 100ً

 النابتة، وكانت للغرائستتوفر أمطار كافية يف ذلك العام مللء الصهاريج، فإن املياه التي تم تجميعها كانت مفيدة 
لجرافات ولكنهم هدموا كل يشء، فقد أخذوا يجوبون األرض با. ، ولك أن ترى مدى نجاح الغرائستنمو بشكل جيد

تلقى ابن عمي مكاملة هاتفية يف الساعة . ، فال تكاد توجد غريسة واحدة منتصبةعدة مرات واقتلعوا كل األشجار
ِّ صباحا من مزارع آخر يقول فيها إن الجيش يجرف األرض بالجرافات6.30 َوهرعنا إىل هذا املكان ولكن الجنود . ً ْ ِ ُ

كان هناك .  من سيارات الجيب وثالث جرافات، منها اثنتان كبريتان25كان لديهم نحو . لم يسمحوا لنا باالقرتاب
وطلبنا من الجنود إطالعنا عىل أوامر الهدم . عدد كبري من الجنود وبعض العمال األجانب باملالبس املدنية من آسيا

فيها إىل هنا  يف كل مرة أجئ  عميقإنني أشعر بألم. حاولنا مناقشتهم ولكنهم لم يستمعوا إلينا. ولكنهم رفضوا
ْملاذا يقدم أي شخص عىل مثل هذا الدمار؟ وما هو النفع الذي يعود من . وأشاهد الدمار، فقد ضاع كل ما بنيناه ُ

لقد صادرت . هذا ما بقى من أرضنا.  فالبساتني بعيدة عن املكان الذي يبني الجنود فيه الجدارجراء عمل كهذا؟
ًإرسائيل جانبا كبريا منها منذ زمن بعيد فلماذا يأتون . ، ومنذ عهد قريب استولوا عىل مزيد من األرض لبناء السورً

 "هنا ويدمرون هذا؟

ًوقد ورد أن متحدثا بلسان الجيش اإلرسائييل قال تعليقا عىل التدمري فنحن . وليس حالة خاصة. إنه عمل معتاد": ً
. نحن نلتزم الرصامة الشديدة يف هذه األمورو]... أي الضفة الغربية[نقوم بهذه األنشطة كل يوم يف يهودا والسامرة 

ًفإذا تركت شخصا واحدا يفعل ذلك دون ترصيح فسوف يتبعه الباقون جميعا ً ً."98 

ًوقال أحد املزارعني ملنظمة العفو الدولية إنه تلقى يف العام السابق أمرا عسكريا يمنعه من فلح األرض ويأمره  ً

نعرف أن أرضنا تقع يف املنطقة ج وال نستطيع بناء مساكن ألن الجيش ": ًوأضاف قائال. بإعادتها إىل ما كانت عليه
ًال يمنح تراخيص بها، ولكننا لم نفعل شيئا سوى أن أعددنا األرض للزراعة وغرسنا األشجار وحفرنا بعض 

عترب هذا أمر طبيعي ألقىص حد بالنسبة لألرايض التي ت. الصهاريج لتجميع قليل من ماء املطر الالزم لألشجار
 "ُإنها أرضنا، فلماذا ال يسمح لنا برعايتها وزراعتها؟. زراعية

ففي . ًوكثريا ما تتكرر أمثال هذه الحالة، كما إنها ال تقترص عىل منطقة دون غريها من مناطق الضفة الغربية

رسائييل قد هدم معظم القرى التي زارها مندوبو منظمة العفو الدولية يف السنوات األخرية، وجد هؤالء أن الجيش اإل

ففي األسبوع األول من . صهاريج تجميع مياه األمطار منذ عهد قريب أو أصدر أوامر هدم لها يف انتظار التنفيذ

 أوامر إىل سكان قرية الخرض القريبة من بيت لحم، تقيض بهدم خمسة 10َّ، سلم الجيش 2009تموز /يوليو

ًانت أوامر هدم قد صدرت أيضا عىل صهاريج أخرى بالقرية كما ك. منازل وأربعة صهاريج لتجميع مياه األمطار

وعىل الرغم من عدم تنفيذ أوامر الهدم حتى اآلن، فإن أهل القرية يعيشون يف ظل التهديد الدائم . ويف انتظار التنفيذ

 .بهدم بيوتهم وتدمري مرافق تخزين املياه يف أية لحظة
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 فيها نحو تسعة آالف فلسطيني، أصدر الجيش، يف ، التي يقيمعقربةويف منطقة خربة الطويل بقرية 

ً كوخا زراعيا وبرج 11، أوامر بهدم ثالثة صهاريج لتجميع مياه األمطار، وكذلك 2008كانون الثاني /يناير ً

ويف حديث مع منظمة العفو الدولية، . ً، أمرا آخر بهدم صهريج آخر2009شباط /كما أصدر، يف فرباير. كهرباء

" املنطقة ج["ُيف املنطقة التي أنشئت فيها هذه الصهاريج ": ر، رئيس مجلس البلدي للقريةقال جودت بنى جاب
واألسلوب الوحيد لزراعة األرض هو تجميع قليل . ال يوجد مصدر آخر للماء"] املنطقة ب"ولكنها قريبة جدا من 

إىل بعض املاء، لبعض النباتات ُوحتى بالنسبة للمحاصيل التي ال تروى، فإن املزارعني يحتاجون . من ماء املطر
ًفلماذا يصبح هذا ممنوعا؟ أينبغي لنا أن نرتك األرض خرابا؟ . واملاعز، ولو للرشب واالغتسال بعد العمل يف األرض ً

 مرت 10ُبل إننا نفتقر إىل املاء حتى يف القرية نفسها ونضطر إىل رشاء املاء من الشاحنات، وشحنة املاء التي تبلغ 
إننا ننتظر بلهفة اكتمال برئ . وينطبق هذا عىل القرى األخرى من حولنا.  شيكل إرسائييل200مكعب تتكلف 

ولكن إىل أن يحدث هذا فنحن نستمر يف مواجهة أوضاع عسرية، وقد أدت سنوات . ُروجيب لكي يتاح لنا املاء
 ".ُالجفاف املاضية إىل زيادة ذلك العرس

ألخرى يف الضفة الغربية، فقد سد الجيش اإلرسائييل مدخل عقربة من وكما هو الحال بالنسبة لكثري من القرى ا

ُويتطلب الوصول إىل القرية الدوران وااللتفاف وقطع مسافة عدة كيلومرتات أخرى، مما يطيل . الطريق الرئييس

 .دماتًمن زمن الرحلة ويزيد من تكاليفها، وهو ما ينطبق أيضا عىل الشاحنات التي تأتي باملاء وسواه من الخ

وبينما يظل الفلسطينيون يف عقربة وغريها من القرى القريبة محرومني من املياه الجارية وممنوعني حتى من 

وتوجد يف . اإلرسائيليتان بحمامات سباحة" شيلو"و" إيىل"تجميع مقادير ضئيلة من ماء املطر، تتمتع مستوطنتا 

 99.مزرعة سمكية عىل قمة أحد التالل" إيتامار"مستوطنة 

 

مستوطنون إرسائيليون يف 

معاليه "مستوطنة 

يستمتعون " أدوميم

 Angela © .بالسباحة

Godfrey-Goldstein 
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: الصورة إىل اليمني

خزان زراعي فلسطيني 

فارغ بالقرب من 

الجفتلك يف الضفة 

 منظمة © .الغربية

 العفو الدولية

 

 

 

 

 

 مياهربط المستوطنات اإلسرائيلية غير المشروعة بشبكة ال
يشيع يف القرى الفلسطينية استهداف الجيش اإلرسائييل املتعمد للمرافق املائية، بالتدمري وبطرق أخرى، ولكنه ال 

بل إن املستوطنات غري املرصح بها، . ًيحدث مطلقا يف املستوطنات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية املحتلة

ُ اإلرسائيلية إنها أقيمت دون الحصول عىل ترصيح رسمي، كما ، والتي تقول السلطات"بؤر استيطانية"واملسماة 

أو من " ميكوروت"ًوعدت هذه السلطات مرارا بإزالتها، تتلقى املياه مبارشة من رشكة املياه اإلرسائيلية 

 . ًاملستوطنات اإلرسائيلية املرصح بإقامتها رسميا، وهي مرتبطة بشبكة املياه اإلرسائيلية يف الضفة الغربية

ْقد وثقت وكيلة النيابة السابقة تاليا ساسون أمثال هذه املخالفات يف تقرير أعدته يف عام و َ َّ  وقدمته إىل رئيس 2005َ

تتطلب ... إن التوصيالت بشبكة املياه التابعة لرشكة ميكوروت: "وتقول فيه 100الوزراء آنذاك أرييل شارون،

ُوقد وجدت أن بعض املواقع االستيطانية غري املرصح بها . دنيةالتابع لإلدارة امل... استصدار ترصيح من مرفق املياه ْ َ َ
مسؤولية السماح "ومضت ساسون بعد ذلك لتشري إىل أن الجيش اإلرسائييل يتحمل ." ذات وصالت بهذه الشبكات

والسامرة ساعدت املجالس املحلية يف يهودا "، وإىل أن وزارة اإلنشاء واإلسكان قد "بربط هذه املباني بشبكة املياه
وإقامة مبان عامة يف ...) التوصيل بشبكة املياه... مثل(وغزة، بتمويل األسس والبنية األساسية ] الضفة الغربية[

 ."مواقع غري مرصح بها

، 2003ُغري املرصح بها وأنشئت عام " البؤر االستيطانية"، وهي من "ميغرون"وقال أحد املقيمني يف مستوطنة 

شبكة املياه، ولدينا خطوط هاتف من رشكة االتصاالت القومية بيزك، كما ارتبطنا برشكة إننا متصلون ب": بتفاخر
ًوقد تعهدت السلطات اإلرسائيلية مرارا " غري قانونية؟"فكيف تكون إقامتنا ... الكهرباء ولدينا إضاءة يف الشوارع

ُحالل السالم التي وضعت برعاية ، بما يف ذلك تعهدها بموجب خريطة الطريق إل"ميغرون"ًوعلنا بإزالة مستوطنة 

ولكن هذه السلطات لم تتخذ إىل اآلن أية خطوات  101،"املحكمة العليا اإلرسائيلية"الواليات املتحدة، وتعهدها أمام 

 .الكثرية" البؤر االستيطانية"إلزالة هذه املستوطنة أو غريها من 
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 الحيلولة دون -الجدار/السور
 الوصول إلى المياه

ال يحمل كثير من ... ياهنا هناكنحن هنا وم"
المزارعين تصاريح تسمح لهم بالذهاب وزراعة 

أرضهم حيث توجد المياه، وعلى هذا الجانب من 
 ".السور نعاني نقص المياه

 .الجدار/ًعبد اللطيف خالد، مهندس مياه من جيوس، واصفا ملنظمة العفو الدولية تأثري السور

، إىل تفاقم تعذر 2002 كم، وتعمل إرسائيل عىل إنشائه منذ عام 700 طوله الجدار، الذي يبلغ/أدت إقامة السور

الجدار /وعىل الرغم من أن السلطات اإلرسائيلية تصف هذا السور. انتفاع الفلسطينيني باملياه يف الضفة الغربية

 فإن 102..."دولة إرسائيلمن التدابري الدفاعية التي تهدف إىل منع مرور اإلرهابيني واألسلحة واملتفجرات إىل "بأنه 

 ما بني الضفة الغربية، ال بحذاء الخط األخرض داخل باملئة منه مقام عىل األرض الفلسطينية املحتلة 80أكثر من 

الجدار بأسلوب يمنع وصول الفلسطينيني إىل مناطق /ُ وقد وضع تخطيط السور103.الضفة الغربيةوإرسائيل 

 .ًد املياه، وخاصة املخزون املائي الغربيالضفة الغربية التي تتضمن بعض أفضل موار

الجدار لم يكتمل بعد، فقد كان له بالفعل تأثري مدمر عىل التجمعات الفلسطينية /وعىل الرغم من أن بناء السور

الجدار قام الجيش اإلرسائييل باقتالع عرشات /ويف سبيل إعداد األرض إلقامة السور. التي تقيم يف أماكن قريبة منه

ن أشجار الزيتون وغريها من األشجار، وتدمري مساحات شاسعة من األرايض الخصبة املزروعة، وهدم اآلالف م

ُكما عزل عرشات اآلالف من الفلسطينيني عن أراضيهم ومزارعهم ومواردهم املائية وفقدوا بذلك . عرشات البيوت

 . وسائل كسب أرزاقهم

ال يستطيع " مناطق عسكرية مغلقة"الجدار بأنها /ويصف الجيش اإلرسائييل األرايض الواقعة غربي السور

وحتى حني يصدر الترصيح فإن املرور محدد بساعات فتح البوابات . الفلسطينيون دخولها إال بترصيح من الجيش

ُوأحيانا ما يرفض مرورهم  وخالل السنوات األخرية، زاد الجيش بشكل مطرد من فرض القيود عىل دخول 104.ً

 105.الجدار/اطق الواقعة غربي السورالفلسطينيني إىل املن

 منع الوصول إلى األراضي الغنية بالمياه
الجدار عن سائر الضفة الغربية من بني أخصب األرايض وأكثرها /ُيعترب جانب كبري من األرايض التي يعزلها السور

د املياه العذبة، أال قيمة يف الضفة الغربية، ولو كان ذلك وحسب بسبب إمكان استفادتها خري فائدة من أفضل موار

 .وهو املخزون املائي الغربي
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ويقع املخزون املائي الغربي، واملنطقة التي تمده باملاء، يف معظمه يف الضفة الغربية ولكن أفضل مناطق استخراج 

ت املاء منه تقع يف إرسائيل، باستثناء الرشيط األريض يف الضفة الغربية إىل الرشق من الخط األخرض، والذي استول

 ً.الجدار حاليا/ًعليه إرسائيل يف الواقع العميل أوال ببناء املستوطنات غري املرشوعة ثم ببناء السور

وال تحتاج إرسائيل إىل هذه األرض الستخراج املاء من املخزون املائي الغربي، إذ تستطيع أن تفعل ذلك، بل وتفعله 

 تحرم الفلسطينيني من االنتفاع بذلك الجزء من الضفة ولكنها باستيالئها عىل هذه األرض،. اآلن، داخل إرسائيل

ويعترب الفلسطينيون أن فقدان هذه . الغربية الذي يتميز بأفضل إمكانية الستخراج املاء من املخزون املائي الغربي

 .لتنمية مواردهم املائية يف املستقبل ال يقل أهمية عن فقدان االنتفاع باألرايض واآلبار اليوم" اإلمكانية"

من األمور ذات األهمية الحيوية أال نقترص عىل تأمني جميع املوارد املائية التي تغذي البلد بالفعل بل أن نتحكم "
 ".فيها كذلك عند منبعها

وأول رئيس إلرسائيل، يف مؤتمر السالم املنعقد يف باريس عام " املنظمة الصهيونية العاملية"حاييم وايزمان، رئيس 

1919. 

 ."م إرسائيل قبضتها عىل الضفة الغربية حتى تتأكد أن صنابري املياه يف تل أبيب لن تجفُيجب أن تحك"

ًنقال عن كتاب لونرغان (ووزير الزراعة والبيئة فيما بعد ) 1993 إىل 1978(رافائيل إيتان، رئيس األركان 

 ).2004وبروكس، 

النات يف الصحف يحذر فيها اإلرسائيليني من ، نرش وزير الزراعة رافائيل إيتان إع1990كانون األول /يف ديسمرب

 106. باملئة من مياهها إذا تخلت إرسائيل عن الضفة الغربية املحتلة60أن إرسائيل سوف تفقد 

بل إن ذلك يعني أن تستطيع ربة ... عندما أتحدث عن أهمية ذلك ألمن إرسائيل، فإنني ال أشري إىل مفهوم تجريدي"
بور فتتدفق املياه منه، وأال يجف ماء الصنبور بسبب قرار طائش بنقل سلطة منزل يف تل أبيب أن تفتح الصن

 107".التحكم يف مخزوناتنا املائية إىل األيدي الخطأ

 1998أيار / مايو17رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو، 

ت بتأثري َّالجدار داخل الضفة الغربية غري قانوني، كما أقر/وقد أعلنت محكمة العدل الدولية أن بناء السور

 دعت 2004تموز / يوليو9ويف الرأي االستشاري الذي أصدرته يف . الجدار عىل املوارد املائية الفلسطينية/السور

ُالجدار، وتفكيك األجزاء التي بنيت، وإعادة األرض إىل حالتها /املحكمة إرسائيل إىل التوقف عن إنشاء السور

 108.لناجمةالسابقة، ودفع التعويضات عن الدمار واألرضار ا

ًبيد أن السلطات اإلرسائيلية قد تجاهلت عىل الدوام الرأي االستشاري ملحكمة العدل الدولية ومضت قدما يف بناء  ُ ُ

 109. باملئة منه60الجدار، فأتمت اآلن نحو /السور

البني ورفضت املحكمة العليا اإلرسائيلية من جانبها عرشات االلتماسات التي قدمها أبناء القرى الفلسطينية مط

ويف أربع قضايا فقط أمرت املحكمة العليا الجيش . الجدار يف أراضيهم بالضفة الغربية/بوقف أو إلغاء بناء السور

الجدار، وذلك فقط لتقليل، وليس ملنع، األرضار التي يسببها /اإلرسائييل بتغيري األقسام الصغرية من مسار السور

قضايا االستثنائية القليلة، التي فصلت فيها املحكمة العليا يف عامي بل إنه حتى يف هذه ال. للقرويني الفلسطينيني

، وذلك عندما بدأ األعمال التحضريية 2008، تقاعس الجيش عن االلتزام بحكم املحكمة حتى 2005 و2004
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 .الجدار/لتعديل قسم صغري من مسار السور

 جيوس

ُ أن تحديده وضع من أجل االستيالء عىل الجدار حول جيوس/يظهر من فحص الخريطة التي تبني مسار السور

الجدار يدور يف حلقة كبرية حول مستوطنة /إذ إن مسار السور". أمنية"األرض وليس من أجل اعتبارات 

ُاإلرسائيلية، التي بنيت عىل أرايض فلسطينية، ويضم مساحة من األرض أكرب عرش مرات من مساحة " تسوفيم"

 110.لك املستوطنة يف املستقبلاملستوطنة الحالية، بهدف توسيع ت

  منظمة العفو الدولية©. ًالجدار يتلوى ممتدا عرب األرض/أرض جيوس ومسار السور

ولكن السور عندما . تقع قرية جيوس شمال قلقيلية، ويقيم بها نحو ثالثة آالف فلسطيني يعيشون عىل الزراعة

َ، عزل القرويني عن ثلثي مساحة أرضهم، أو2003أقيم يف عام  َ )  هكتار900( ما يمثل نحو تسعة آالف دونم َ

وكذلك جميع اآلبار الست التي كانت توفر معظم املياه التي يحتاجها القرويون لتلبية حاجاتهم املنزلية وري 

 وأدى فقدان اآلبار إىل تغيري جذري يف حياة أبناء قرية جيوس، إذ هبط استهالك املاء يف القرية إىل 111.محاصيلهم

منظمة الصحة "ً وهو أقل كثريا من مستوى الحد األدنى الذي تويص به 112ً لرتا للفرد يف اليوم،23ىل ما ال يزيد ع

ْ، وأقل من عرش متوسط االستهالك اليومي لإلرسائيليني"العاملية وأصبح البد من توزيع املاء يف الصيف عىل أساس . ُ

ًالقرويون يحرمون من املياه أياما متواليةًالحصص، فاقترص توفريها عىل ساعتني يف اليوم، وكثريا ما أصبح  ُ. 

املجموعة الهيدرولوجية "ويف حديث مع منظمة العفو الدولية، قال عبد اللطيف خالد، وهو مهندس مياه يف 

قبل بناء الجدار، كان أهل القرية يستطيعون إحضار املياه بسهولة من اآلبار إىل القرية كلما دعت "": الفلسطينية
ًه منذ أن أنشأت إرسائيل الجدار لم يعد ذلك ممكنا ألن شاحنات املياه ال تستطيع املرور، فاآلبار عىل الرضورة، ولكن

وال يحمل كثري من املزارعني تصاريح تسمح لهم بالذهاب وزراعة أرضهم حيث توجد . الجانب اآلخر من الجدار
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ًرضا عىل الجانب اآلخر من الجدار، وأريد أيضا وأنا أمتلك أ. املياه، وعىل هذا الجانب من السور نعاني نقص املياه ً

وليست هذه حالة . عبور الجدار للقيام بعميل كمهندس مياه، ولكنني أنتظر صدور الترصيح بذلك منذ شهرين
استثنائية، فحاالت رفض منح التصاريح شائعة إىل الحد الذي وصلنا فيه إىل أن الحصول عىل ترصيح يمثل 

 ."حن هنا، ومياهنا هناكفن. استثناء من القاعدة

الجدار، وفقدان أبناء قرية جيوس آلبارهم، اضطروا إىل اللجوء إىل برئ ينتمي لقرية عزون /ونتيجة لبناء السور

. ُالقريبة للحصول عىل املاء، ولكن هذه البرئ تقع بجوار مقلب قمامة، ويعتقد أنه تسبب يف تلويث مياهها عدة مرات

وقد . ًالقرويون يف جيوس يحصلون عىل بعض املاء أيضا من برئ أخرى يف عزون بدأ 2008ومع ذلك ففي عام 

 .ساعد ذلك يف التخفيف من حدة نقص املاء لديهم، ال يف حل تلك املشكلة

 فقدان األرزاق

الجدار، كانت جيوس تشتهر بأنها سلة فواكه املنطقة، إذ كانت أراضيها من أخصب أرايض الضفة /قبل بناء السور

 بسبب توافر املياه دون مشقة، وكانت القرية تنتج نحو تسعة ماليني كيلوغرام من الفاكهة وسبعة ماليني الغربية

 أما اليوم فقد هبط اإلنتاج إىل جزء ضئيل من مستواه السابق، وتعتمد معظم 113.كيلوغرام من الخرضاوات يف السنة

الجدار حول جيوس، قام / اإلرسائييل يف بناء السورفعندما رشع الجيش. األرس اآلن عىل املعونة اإلنسانية الدولية

 50[ دونم 500باقتالع نحو أربعة آالف شجرة من أشجار أهل القرية الفلسطينيني واستخدم الجرافات يف تجريف

 . من األرايض املزروعة] ًهكتارا

لذهاب إىل أراضيهم بصفة ويحتاج جانب كبري من الزراعة يف جيوس إىل الري، ولذلك يلزم أن يذهب املزارعون إىل ا

ًالجدار جعل وصولهم محاال، باستثناء املزارعني الذين أسعدهم الحظ /منتظمة لري املحاصيل، ولكن وجود السوار

. الجدار للوصول إىل أراضيهم/بالحصول عىل تصاريح من الجيش اإلرسائييل تسمح لهم باملرور من خالل السور

ً ما يضطرون إىل االنتظار شهورا للحصول عىل تلك التصاريح أو تجديدها، ويف ًإال إن هؤالء املزارعني أنفسهم كثريا ُ

غضون ذلك ال يستطيعون زراعة أراضيهم، وفقد الكثري منهم محاصيلهم، التي هي ثمرة شهور من العمل الشاق، 

حها الجيش وقد انخفض عدد التصاريح التي من. بسبب عدم السماح لهم بالوصول إىل أراضيهم أو ري محاصيلهم

 114. 2009أيار / يف مايو100 إىل نحو 2003ترشين األول / يف أكتوبر630اإلرسائييل إىل بلدية جيوس من 

الجدار حول /، أي بعد عام من اكتمال بناء السور2004آب /وقد ذكرت األمم املتحدة أنه بحلول شهر أغسطس

ُتزيد عىل الثلث بسبب العقبات التي وضعت يف جيوس، كان اإلنتاج الزراعي الفلسطيني املحيل قد انخفض بنسبة 

 .طريق املزارعني املحليني، واستمر تفاقم الوضع منذ ذلك الحني

الجدار، يكافح نظام /ِّوقد ظل رشيف عمر، وهو مزارع من جيوس ولديه مساحة كبرية من األرض غربي السور

. عن الحصول عىل ترصيح ملدة ستة أشهر، عجز 2007ويف عام . الجدار وإىل اآلن/التصاريح منذ إنشاء السور

ويف أثناء . ً، ظل شهورا يسعى لتجديده دون طائل2007حزيران / يونيو23وعندما انتهت صالحية ترصيحه يف 

ذلك، لم يكن لديه ترصيح ويعجز عن الوصول إىل حقوله يف أشد أشهر العام حرارة، ومحاصيله تحتاج إىل الري، 

ًثم منح ترصيحا جديدا يف  ً وعندما انتهت صالحية . ، ولكن لثالثة أشهر فقط2008كانون الثاني / يناير30ُ

نيسان، كان عليه أن ينتظر من جديد عدة أسابيع لتجديده يف الوقت الذي كان الري يمثل /الترصيح يف آخر إبريل

 .أهمية حاسمة لنجاح زراعاته



 املياه صفو تعكري: حتلةامل الفلسطينية واألرايض  إرسائيل

 املياه عىل الحصول يف الحق من الفلسطينيني حرمان

 2009 األول ترشين/أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة MDE 15/027/2009: الوثيقة رقم

63 

ً رأسا من 150أنا وإخوتي نمتلك ": الكريم باجىُويف حديث مع منظمة العفو الدولية، قال أحد الرعاة ويدعى عبد 

الغنم، وكنا نستطيع قبل بناء السور أن نبقى عىل الغنم يف األرض أو نسوقها إليها أثناء النهار لرتعى وترشب ثم 
لكن ذلك أصبح بالغ الصعوبة منذ بناء السور، فنحن نحتاج إىل الوصول إىل . نعيدها إىل القرية لقضاء الليل

وحتى لو وجدنا األرايض الالزمة للرعي . ًعىل الجانب اآلخر من السور من أجل الغنم، وخاصة من أجل املياهاألرايض 
وهكذا فإننا نستبقى الغنم يف األرض عىل . عىل هذا الجانب من السور، فاألمر محال ألن املياه يف الجانب اآلخر منه

فنحن خمسة إخوة وكنا نستطيع .  شديدة يف التصاريحًولكننا نواجه صعابا. الجانب اآلخر من السور طول الوقت
من قبل أن نتقاسم العمل، وأما اآلن فاثنان فقط من إخوتي يحملون تصاريح ومن بالغ الصعوبة عليهم أن يدبروا 

 ."ًاألمر ونحن نعجز عن مساعدتهما ألننا ال نحمل ترصيحا بعبور السور

الجدار، فالذين يقومون بتشغيلها /شكل مطرد منذ بناء السورًكما أصبح تشغيل اآلبار عمال بالغ الصعوبة ب

ًيواجهون أيضا مشكالت التصاريح والقيود املفروضة عىل مرور الوقود وقطع الغيار الالزمة لصيانة مضخات 

ًوقال أحد الذين يقومون بتشغيل اآلبار ملنظمة العفو الدولية إنه يحمل ترصيحا، ولكن . اآلبار ومولدات الكهرباء

ترصيح زوجته التي تعمل معه وتقود السيارة قد انتهت صالحيته، وإنه من املحال معرفة إن كان الترصيح سوف 

ُيجدد أو متى يجدد ُ. 

 مرت مكعب 75 و70إن ضخ كمية من املاء ترتاوح بني ": وقال آخر ممن يتولون تشغيل اآلبار ملنظمة العفو الدولية
ً دوالرا أمريكيا يف الساعة35لغ قيمته نحو ًيف الساعة يتطلب وقودا من الديزل تب وقد . واألوفر استخدام الكهرباء. ً

ًواملحرك الذي نستخدمه يف هذه البرئ قديم جدا، فعمره . طلبنا ذلك من السلطات اإلرسائيلية ولكنها ال تسمح بذلك

برتكيبه، والتوربني  سنة، ولدينا محرك جديد، ولكن ليس لدينا ترصيح للمهندس الذي البد أن يقوم 35نحو 
وعند تركيب املحرك الجديد . الجديد ال يزال يف ميناء أشدود يف إرسائيل منذ شهور، وليس لدينا ترصيح بإحضاره

ً مرت مكعب، وبدال من 90 و85ً مرت مكعب يف الساعة، بدال من املعدل الحايل وهو ما بني 120يمكن للبرئ أن تنتج 

وأي إصالح هنا باهظ التكاليف ألن . فكفاءته أعىل. ً لرتا15حرك الجديد إال نحو ً لرتا من الوقود لن يستهلك امل23
ًاملهندسني البد أن يقضوا وقتا طويال يف الحصول عىل التصاريح، وال يستطيعون الحضور إال يف املواعيد املحددة  ً

ًالتي تفتح فيها البوابات، وكثريا ما يجعلهم الجنود ينتظرون ُ." 

وطلبت . الجدار/تقدم سكان جيوس بالتماس إىل املحكمة العليا اإلرسائيلية للطعن يف مسار السور، 2004ويف عام 

" تسوفيم"ًاملحكمة من الجيش تقديم مسار بديل ال يضم مساحة مبالغا فيها من األرض حول مستوطنة 

إذ قام بنقل قسم صغري من ، 2009ولم يتخذ الجيش أية إجراءات لتنفيذ طلب املحكمة حتى أوائل عام . اإلرسائيلية

ُولكن ذلك لم يخفف تخفيفا يذكر من معاناة أبناء القرية ألن نصف أرايض القرية وجميع . الجدار/أقسام السور ً

الجدار، ومعظم أبناء القرية ال يستطيعون الحصول عىل تصاريح /آبارها ال تزال يف الجانب اآلخر من السور

 .للوصول إليها

ُحمل التكاليفَت  الجدار/ل المشاكل الناجمة عن بناء السور ح-ُّ
للحصول عىل " لجنة املياه املشرتكة"ًطلبا إىل " سلطة املياه الفلسطينية"، قدمت 2004حزيران / يونيو6يف يوم 

الجدار لنقل املياه من اآلبار الستة يف الجانب األقىص إىل جيوس وما /ترصيح ببناء خطوط أنابيب تحت السور

، 2005أيلول / سبتمرب11موافقة مرشوطة يوم " لجنة املياه املشرتكة"سلطات اإلرسائيلية يف  وقدمت ال115.حولها

بتقديم املعلومات التي تطلبها اللجنة الفرعية "ً شهرا، وكانت املوافقة مرشوطة 15أي بعد انقضاء ما يربو عىل 

 نقل قسم 2006 اإلرسائييل يف عام  ويف الوقت نفسه، طلبت املحكمة اإلرسائيلية العليا من الجيش116".للمرشوعات

ُويف تلك السنوات الثالث وضع املرشوع . 2009الجدار، وهو ما لم ينفذه الجيش حتى أوائل عام /من أقسام السور
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 .الجدار/بسبب عدم التيقن من املوقع املحتمل للمسار الجديد للسور" عىل الرف"املعتزم 

سلطة املياه "، تقدمت 2009الجدار يف أوائل عام /سوروبعد أن قام الجيش آخر األمر بنقل قسم من ال

الجدار لربط /أيار بطلب للترصيح بمد خط األنابيب تحت السور/إىل الجيش اإلرسائييل يف شهر مايو" الفلسطينية

وأثناء حدوث هذا نشأت مشكلة جديدة حني رفض الجيش إصدار ترصيح بإقامة مضخة . اآلبار بقرية جيوس

وطلب ". تسوفيم"املعتزم لها ألن السلطات اإلرسائيلية خصصت تلك املنطقة لتوسيع مستوطنة تقوية يف املوقع 

تحديد موقع جديد، " سلطة املياه الفلسطينية"الجيش إقامة مضخة التقوية يف موقع آخر، وهو ما يعني أن عىل 

ًرشاء املوقع الجديد، فضال عن وإقناع صاحبه بأن يبيع األرض، والحصول عىل تمويل من الجهات املانحة الدولية ل

سلطة املياه "أما يف الواقع الفعيل، فقد تعجز . الحصول عىل ترصيح من الجيش اإلرسائييل بتنفيذ العمل

عن الحصول عىل التمويل من الجهات الدولية املانحة حتى تحصل عىل ترصيح من الجيش اإلرسائييل " الفلسطينية

إن كان من غري املحتمل منح مثل هذا الترصيح قبل تحديد موقع إقامة يفيد بأن العمل يمكن الرشوع فيه، و

سلطة املياه "وبعد انقضاء خمس سنوات منذ أن قدمت . مضخة التقوية الجديد ورشاء األرض الالزمة

ً، ال يزال مصري املرشوع محاطا بالغموض بعد أن وقع يف رشك "لجنة املياه املشرتكة"طلبها إىل " الفلسطينية

 ً.ة مستعصية حقامفارق

 رأس الطرية، والضبعة ووادي الرشا والرماضني الجنوبي

جيب "ُوعىل غرار ذلك تعاني هذه القرى األربع الصغرية جنوبي جيوس من االنفصال والعزلة يف رشك جيب يسمى 

 بما وقطعة كبرية من األرض حولها،" ألفي ميناش"، ألن مسار الجدار هنا يلتف ليشمل مستوطنة "ألفي ميناش

  117.يف ذلك حمامات السباحة التابعة لها

الجدار كان سكان هذه القرى األربع يعتمدون يف تلبية احتياجاتهم املنزلية والزراعية عىل /وقبل إنشاء السور

صهاريج تجميع مياه األمطار يف أراضيهم، من جهة، وعىل املياه التي تأتي بها الشاحنات من اآلبار يف القرى 

وال يزال خمسة من صهاريج املياه . الجدار من جميع هذه املصادر/وقد عزلهم السور. هة أخرىالقريبة، من ج

الجدار، خارج الجيب الذي يحيط بالقرية، ولم تعد /وقسم كبري من أرض الضبعة عىل الجانب الرشقي للسور

نيني من غري املقيمني فيها، ًشاحنات املياه قادرة عىل الوصول إىل القرى نظرا لعدم السماح بدخول الجيب للفلسطي

ويف هذه الحالة سمحت السلطات اإلرسائيلية ببناء خطوط أنابيب تربط ما بني برئ وخزان يف . وكذلك للعربات

القرية القريبة، وهي رأس عطية، وقريتني داخل الجيب، وهما رأس الطرية والضبعة، وذلك عىل ما يبدو بسبب 

ُوال يسمح إال . اه بالوصول إىل القريتني من باقي أرايض الضفة الغريبةرفضها منح تصاريح تسمح لشاحنات املي

 .ًللمقيمني يف القرى بدخول الجيب، بل إن هؤالء أيضا يواجهون أشد القيود رصامة

ُويف هذه الحالة أيضا، يالحظ أن السلطات اإلرسائيلية، بعد أن أوجدت مشكلة كربى ألبناء القرى الفلسطينية ببناء  ً

لجدار حول القرى، لم تتخذ أية خطوات لعالج الحالة وتركت الفلسطينيني يتحملون تكاليف إنشاء ا/السور

املجموعة الهيدرولوجية "وقامت . خطوط األنابيب وغريها من عنارص البنية األساسية الالزمة لربط القرى بآبارها

 ألف دوالر أمريكي ولكنها 100بلغت، وهي منظمة غري حكومية فلسطينية، بتنفيذ املرشوع بتكلفة "الفلسطينية

فقد كان املحرك يف رأس عطية يحتاج إىل رفع مستواه حتى يسمح بالضخ بكفاءة . واجهت عند ذلك مشكلة أخرى

ُولهذا، استعيض عن املولد الذي يدار بالديزل بمحرك يدار بالكهرباء، ولكن هذا . أكرب لتوفري املاء إىل القريتني ُ

ومن ثم، أصبح أبناء القرية يحتاجون إىل رفع .  ألن شدة الجهد الكهربائي أقل مما ينبغيًاملحرك كثريا ما تعطل

فإذا حصلوا عىل التمويل الالزم، فسوف يكونون يف حاجة إىل . مستوى إمدادات الكهرباء املستخدمة يف البرئ

مشاكل التي سببها وهكذا، فإن عبء إيجاد حلول لل. استصدار ترصيح من الجيش اإلرسائييل لتنفيذ العمل
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 .الجدار يقع من جديد عىل كواهل الفلسطينيني/السور

 الجدار /األخطار الصحية والبيئية الناجمة عن بناء السور
الجدار بثالثة من جوانبها، وبذلك عزلها عن / ألف نسمة، ويحيط السور43قلقيلية بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 

  118.اإلحدى عرشة باملئة من أراضيها الزراعية وآبارها 80

، سقطت أمطار غزيرة بضعة أيام، وكان القسم املبنى من الخرسانة يف السور، ويبلغ 2005شباط /ويف فرباير

ًارتفاعه ثمانية أمتار ويكاد يحيط بقلقيلية يشكل سدا يحول دون ترصيف املياه ناحية الغرب، وهو االتجاه  َّ َ

ُجدار بسبب كمية املياه الهائلة وما تحمله من ركام ولكن الطبيعي لتدفقها، فانسدت قنوات الترصيف تحت ال
وارتفعت مياه الفيضان إىل . ًوتال ذلك فيضان عارم أحدث أرضارا عىل نطاق واسع. الجيش لم يفتح بوابات القنوات

َمستوى الطابق األول يف منازل كثرية وغمرت تماما الصوب الزراعية ومزارع الدجاج، فقتلت آالف الدجاج و َ أتلفت ُّ

وأدى الفيضان يف بعض املناطق إىل انسداد أنابيب املجاري، األمر الذي أدى إىل فيضان مياه املجاري . املحصول

واختالطها بمياه العاصفة، وتلويث املساكن ومصادر املياه املحلية والحقول املزروعة وتشكيل خطر صحي عىل 

تح بوابات قنوات الرصف، بعد ثالثة أيام، كان الفيضان قد وعندما آن للجيش اإلرسائييل آخر األمر أن يف. السكان

 .تسبب يف أرضار يتعذر إصالحها

القيود المفروضة على التنقل 
وإضرارها بسبل الحصول على 

 المياه
ً مجتمعا محليا 144يف الضفة الغربية ما يزيد عىل " ويف . غري متصلة بشبكات املياه)  ألف نسمة227يسكنها ( ً

لة املاضية، كانت املياه قد جفت من بعض مصادر مياهها التقليدية مثل العيون واآلبار نتيجة السنوات القلي
ُالجفاف، بينما تعذر الوصول إىل البعض اآلخر بسبب إغالق مساحات كبرية خصصت للمستوطنات أو للمناطق 

ىل رشاء املياه بأثمان غالية وتزداد أعداد األرس واملجتمعات املحلية املستضعفة التي أصبحت تعتمد ع. العسكرية
وهو ما يزيد ( باملئة من دخلها عىل مياه الرشب 25ُوتشري التقديرات إىل أن بعض األرس تنفق أكثر من . بالشاحنات

ويرض ذلك باألحوال الصحية ).  باملئة من الدخل5 و3ًكثريا عىل املعدل الدويل الذي يملك املرء إنفاقه ويرتاوح بني 
 ."ُما يزيد من األرس التي تدفع بذلك إىل خط الفقرورشوط النظافة ك

 119. 2009مرشوعات ) اليونيسيف(صندوق األمم املتحدة لرعاية الطفولة 

 نقطة تفتيش عسكرية، وحواجز وسدود من مختلف األنواع، 500الجدار، توجد أكثر من /باإلضافة إىل السور

والبوابات، وكلها تمنع الفلسطينيني من املرور يف الطرق بشتى ًوأكثرها شيوعا الكتل الخرسانية، واألكوام الرتابية، 

ًونتيجة لذلك، أصبحت الرحلة التي ال يزيد طولها عن بضعة كيلومرتات وحسب، حيثما أمكن . أرجاء الضفة الغربية

ملحيطة ًالقيام بها، كثريا ما تستغرق ساعات طويلة، بسبب االضطرار إىل املرور عرب طرق أطول لتحايش املناطق ا

، والتي تربط املستوطنات بعضها بالبعض وبإرسائيل، وهي يف "الطرق االلتفافية"باملستوطنات اإلرسائيلية و
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ويف األماكن التي تقرتب املستوطنات أشد اقرتاب من القرى . ُمعظمها طرق يحظر عىل الفلسطينيني املرور عليها

 . أشد رصامة من القيود املفروضة يف أماكن سواهاالفلسطينية، يخضع دخول هذه القرى والخروج منها لقيود

وكان من شأن هذه القيود أن أصبح تنقل الفلسطينيني يف الضفة الغربية يتطلب بذل الكثري من الوقت والجهد، 

. ًفضال عن زيادة تكاليفه، بسبب الوقود اإلضايف الالزم واألرضار التي تصيب املركبات من جراء السري يف طرق وعرة

ًة لهذا، ارتفعت تكاليف املياه املنقولة بالشاحنات ارتفاعا شديدا يف السنوات األخرية، وكان ذلك يرجع يف ونتيج ً ً

 . جانب كبري منه إىل ارتفاع تكاليف النقل

وبينما يتعهد الجيش اإلرسائييل ظاهريا بالسماح بمرور املركبات إىل داخل القرى والخروج منها، فإن إغالقه 

ى أن سبل دخول بعض القرى والخروج منها تتمثل يف طرق بالغة السوء ومن املحال املرور فيها لطرق كثرية يعن

ًوهذه هي الحال السائدة خصوصا يف بعض القرى يف تالل جنوب . إال للمركبات ذوات الدفع الرباعي أو للجرارات

ُهم، فإنهم يمنعون يف أماكن ومع ذلك، فحتى حني يستطيع الفلسطينيون ولوج طرق املستوطنني من قرا. الخليل

كثرية من قيادة املركبات فيها ويخاطرون بدفع غرامات أو مصادرة شاحناتهم وجراراتهم ألن هذه املركبات غري 

 .مرصح لها بالسري يف الطرق الرئيسية

نية ويف حديث مع منظمة العفو الدولية، قال صابر هرينى، املسؤول عن توفري املياه لبعض التجمعات الفلسطي

َّاملحلية يف هذه املنطقة نيابة عن مجلس الخدمات يف يطا يتعذر عىل شاحنات املاء الكبرية التي ترتاوح حمولتها ": َ
 مرت مكعب الوصول 12 و10بني 

والبد من توصيل . إىل بعض القرى
املياه بشاحنات أصغر أو بخزانات 

وهذا . صغرية موصولة بجرارات
ت، يتطلب القيام بمزيد من الرحال
وكل منها أطول عدة مرات من 

ُالرحلة التي تقطع لو كانت الطرق 

وهكذا ننفق املزيد من . مفتوحة
. الوقت ونستهلك املزيد من الوقود

وإىل جانب ذلك فاملركبات تصيبها 
األعطال طول الوقت بسبب سوء 

ًحالة الطرق، وكثريا ما يقيم الجيش 

نقاط تفتيش متحركة، األمر الذي 
 .زيد من التأخرييتسبب يف امل

 

شاحنة مياه يف محطة التموين يف قرية 

الريحية، الواقعة جنوب الضفة 

  منظمة العفو الدولية©. الغربية

ًويضاف إىل ذلك أن قلة املياه املتاحة يف محطات التموين تجعل الشاحنات تستغرق وقتا أطول يف ملئها باملاء وأن " ُ
وكل ذلك يزيد من تكاليف املياه، وقد . ًيضيعونه انتظارا مللء الشاحناتًيتقاىض سائقوها أجرا مقابل الوقت الذي 
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ويحدث هذا يف الوقت الذي يعاني فيه الناس . تصل الزيادة إىل خمسة أو ستة أضعاف تكاليف املياه من الشبكة
ن األرس أكرب من الفقر والحرمان بسبب إغالق السبل، لقد أصبحت املياه باب إنفاق رئييس لألرس، وتمثل للكثري م

 ."أبواب اإلنفاق، إذ يزيد حتى عن اإلنفاق عىل الطعام

ًوإىل جانب اضطرار شاحنات املياه إىل قطع طرق أطول، فإنها ال تستطيع أن تصل إىل غايتها أحيانا بسبب قيام 

د ، عىل سبيل املثال، وضع الجنو2008حزيران /ففي أواخر يونيو. الجيش بسد جميع الطرق املوصلة إليها

ًاإلرسائيليون كومة ترابية لسد الطريق املوصل إىل قرية توانى أمام املركبات، واستمر ذلك بضعة أسابيع وقد . ً

ْآب، ولكن أقيمت يف مكانها بعد يومني كومة ترابية أصغر، وكانت تسمح / أغسطس10أزيلت هذه الكومة، يوم 

 .مام شاحنات املياهًبمرور بعض املركبات وإن جعلت املرور يف الطريق مستحيال أ

، سد الجيش اإلرسائييل الطريق الرئييس الذي يربط قرية توانى بعدة قرى صغرية 2009آب /ويف بداية أغسطس

 شخص أو أكثر، عن املصادر الرئيسية ملياههم وعلف 900يف جنوبها، فعزل سكان هذه القرى، الذين يبلغ عددهم 

َّحيواناتهم يف بلدة يطا ُ املغلق، كان السكان يضطرون إىل املرور يف طريق أطول خالل أرض ً وتفاديا للطريق120.َ

 . وعرة، وهو ما أضاف إىل زمن الرحلة ساعة أو أكثر

إنني أقيض معظم ساعات النهار يف الذهاب إىل البرئ، وملء الخزان ": وقال أحد سكان سوسيه ملنظمة العفو الدولية
هو يجر خزان املاء ويسري يف أمثال تلك الطرق السيئة فيزداد بطؤه فالجرار بطئ، و. باملياه وإحضارها إىل القرية

وأنا مضطر إىل استئجار جرار وتحمل ثمن الوقود وإنفاق الكثري . وال تكاد رسعته تزيد عن رسعة السري عىل األقدام
عة ال نملك أن وإزاء هذه التكاليف املرتف. من املال والوقت ملجرد إحضار بعض املياه لتلبية حاجاتنا األساسية

ُإننا نرغم عىل بيع بعض األغنام ألننا ال نملك . نشرتي املاء الالزم لري األرض، ومن ثم نظل بال أعالف لألغنام َ ْ ُ

َإطعامها، ولكن األغنام مصدر رزقنا وإذا أرغمنا عىل بيعها فسوف نفقد مصدر رزقنا إىل األبد ْ ِ ْ ُ". 

يلية متاريس عىل الطرق وأوقفت قافلة من نشطاء السالم، أيلول، أقامت القوات اإلرسائ/ سبتمرب26ويف 

وقد تمكن النشطاء . اإلرسائيليني والفلسطينيني والدوليني، يف طريقها لتوصيل املاء إىل القرى يف تالل جنوب الخليل

َّآخر األمر من توصيل املاء إىل بعض القرى بسلوك طرق أطول واستخدام جرافة لفتح بعض الطرق التي كان 

 121.آب/لجيش اإلرسائييل قد أغلقها يف أول أغسطسا

ًوقد أدى الجفاف والعجز عن الحصول عىل املاء والقيود املفروضة عىل التنقل إىل اإلرضار رضرا خطريا بالبدو  ً

 ".املنطقة ج"واملزارعني والرعاة واملجتمعات املحلية املهمشة من سكان 

واملجتمعات املحلية التي كانت تعتمد . يف النقل يف طرق وعرةأصبحت املياه باهظة الثمن بسبب الجفاف وتكال"
وأدى . إىل حد كبري عىل مياه املطر يف املايض أصبحت اآلن يف حاجة إىل رشاء املياه عىل مدار العام للبرش والحيوان

اد معها عبء الحد من الوصول إىل مناطق الرعي إىل زيادة االعتماد عىل األعالف، ولكن أسعار األعالف زادت ويزد
وتؤدي هذه الضغوط إىل اضطرار الرعاة لبيع لقطعانهم، وهو األمر الذي يهدد قدرتهم عىل الحياة يف . ديون الرعاة
ويقول أهل القرية إن عدد صغار الحيوانات .  أرسة50وتضم قرية الرشايدة يف جنوب محافظة . هذه األرايض

وتبلغ تكلفة نقل املياه بالشاحنة . ت إىل أقل من خمسة آالف اليوماملجرتة قد تناقص من ثمانية آالف منذ ثالث سنوا
 ." شيكل للمرت املكعب من املاء25إىل أهل القرية 

 122. 2009أيار /باألمم املتحدة، يف مايو" مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية"، الصادرة عن "أضواء خاصة"نرشة 
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 فلسطيني، فتحيطها من ثالث جهات 30600 فيها نحو أما بلدة الظاهرية، الواقعة جنوب غربي الخليل، ويقيم

ٌمستوطنات إرسائيلية ومتاريس عىل الطرق وأكوام ترابية تعوق االنتقال من البلدات والقرى األخرى يف املنطقة 

َ وقد حظر الدخول إىل الطريق الرئييس 123.إليها ِ الذي يصل البلدة بمدينة الخليل، وهي املدينة ) 60الطريق (ُ

ُومنذ ذلك الحني، يضطر السكان إىل استعمال طرق . 2002 واملركز االقتصادي يف املنطقة منذ بداية عام الرئيسية

 25ًثانوية حالتها سيئة وتستغرق الرحلة فيها أكثر من ضعف الزمن الذي تستغرقه إىل الخليل، أي ساعة بدال من 

ُوالبلدة مرتبطة بشبكة املياه، ولكن املياه كثريا ما ت. دقيقة وباملثل، توجد عقبات تعوق . ًقطع عنها شهورا متواليةً

وكانت النتيجة زيادة يف تكلفة . الوصول إىل محطات التموين باملياه يف املنطقة، إذ يتطلب األمر سلوك طرق أطول

ئمة املياه، يف الوقت الذي أدى فيه الجفاف الذي طال أمده إىل تفاقم نقص املياه الناجم عن سياسات إرسائيل القا

 واضطرار املزيد من السكان إىل االعتماد عىل الري للعيش عيشة الكفاف ألنهم لم يعودوا قادرين 124عىل التمييز،

 . عىل الحصول عىل عمل يف إرسائيل

التي تحيط " املنطقة ج"ولكن معظم مرافقها األساسية يف " املنطقة ب"، جنوبي نابلس، يف قريوتوتقع قرية 

، ويف كل منهما حمامات سباحة "شيلو"و" إييل"ار القرية مستوطنتان إرسائيليتان هما كما توجد بجو. بالقرية

 وقريوت غري مرتبطة بشبكة املياه ولدى سكانها مصدران للمياه، وهما نبع عىل مشارف القرية ومحطة 125.كبرية

 . كيلومرت1.5للمياه وتبعد " ميكوروت"تموين باملياه تابعة لرشكة 

 تقدم مجلس 1999ويف عام ). 60الطريق ( كيلومرت هذه القرية بالطريق الرئييس 1.5وله ويربط طريق ترابي ط

. القرية بطلب إىل الجيش اإلرسائييل من أجل السماح بتعبيد وتحسني الطريق الرتابي، ولكن الجيش لم يسمح بذلك

ىل سلوك طريق طويل ملتف يمر وبعد اندالع االنتفاضة، سد الجيش هذا الطريق بكومة ترابية، فأرغم أهل القرية ع

 كيلومرت، حتى يصل من يريد بالسيارة إىل 1.5ً كيلومرت بدال من 23خالل قريتي تلفيت وقبالن، ويبلغ طوله 

فإما أن : وقد ترك هذا ألهل القرية خيارين إذا أرادوا الحصول عىل املياه من محطة التموين. الطريق الرئييس

 كيلومرت والتي كانوا يقطعونها يف 3ًشاحنات املياه بدال من الرحلة التي طولها  كيلومرت ب46يقطعوا مسافة تبلغ 

ً، وإما أن يحرضوا املياه سريا عىل األقدام أو بعربة يجرها حمار ثم ينقلونها )وزيادة التكلفة زيادة كبرية(املايض 

 آخر بالقرب من النبع، مما أرض ً، سد الجيش اإلرسائييل طريقا2006ويف عام .  كيلومرت3إىل أوعية أصغر مسافة 

ثم نجح أبناء القرية يف الحصول من الحكومة الفنلندية عىل التمويل الالزم إلعادة تأهيل النبع ولكنهم فشلوا . بالنبع

ً، أزال أهل القرية جانبا 2009ترشين األول /ويف بداية أكتوبر. يف الحصول عىل ترصيح من الجيش للقيام بالعمل

ولكن، بعد فرتة ". شيلو"و" إييل"، الذي يقع بني مستوطنتي 60ابية التي تسد املدخل إىل الطريق من الكومة الرت

قصرية، قام املستوطنون من مستوطنة إيىل بإشعال النار يف أرض فلسطينية تنتمي للقرية، وأعاد الجيش 

  126.اإلرسائييل إقامة الكومة الرتابية يف وقت الحق

للقيود الصارمة التي تفرضها السلطات اإلرسائيلية عىل التنقل منذ سنوات، والتي وليست هذه سوى أمثلة قليلة 

ًترض رضرا هائال بسبل الحصول عىل املاء وكذلك بغريه من مقومات الحق يف الصحة ويف املستوى املعييش املالئم ً .

 مليون نسمة، 2.5زيد عددهم عن ُوتعد هذه القيود املفروضة عىل الفلسطينيني املقيمني يف الضفة الغربية، والذين ي

ُوتفرض هذه القيود . ًقيودا غري مرشوعة ألنها تفتقر إىل التناسب وتقوم عىل التمييز وتنتهك الحق يف حرية التنقل

 فلسطينيون وحتى تعود بالفائدة عىل املستوطنني اإلرسائيليني الذين يمثل وجودهم ألنهمًعىل الفلسطينيني جميعا 

 . ًاملحتلة انتهاكا للقانون الدويليف الضفة الغربية 
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تدمير مرافق البنية األساسية 
 للمياه في هجمات عسكرية

كانت الموارد المائية في قطاع غزة تعاني من "
أزمة بيئية قبل التصعيد األخير للعمليات 

العسكرية، وأدت األحداث األخيرة إلى تفاقم 
وكان من شأن انهيار مرافق معالجة مياه ... الحالة

المجاري أثناء تلك الفترة أن يسرع بمعدل التلوث 
 ".المتسرب إلى المخزون المائي في األرض

  2009أيلول /، سبتمرب"برنامج األمم املتحدة للبيئة"

ذاعت أنباء هدم املمتلكات الفلسطينية أثناء العمليات العسكرية اإلرسائيلية وتم توثيقها عىل خري وجه فيما يتعلق 

 فقد تعرضت عرشات اآلبار وصهاريج تجميع مياه 127.تني، ولكن املرافق املائية لم تسلم هي األخرىباملنازل والبسا

األمطار وخزانات املياه املغطاة للتدمري أو للرضر عىل أيدي القوات اإلرسائيلية أثناء قيامها بالعمليات العسكرية، إىل 

وتكرر تحطيم أنابيب املياه وقنوات .  وشبكات الريجانب كيلومرتات كثرية من أنابيب املياه وغريها من املرافق

املجاري بصورة معتادة بالدبابات والعربات املصفحة أثناء املداهمات العسكرية اإلرسائيلية للبلدات ومخيمات 

ًالالجئني الفلسطينية يف الضفة الغربية وغزة معا، كما كان الجنود يطلقون الرصاص عىل خزانات مياه السكان 

ًوإذا كانت بعض األرضار قد وقعت عرضا فإن جانبا كبريا من التدمري الذي أحدثه . ا يف حاالت كثريةويخربونه ً ً َ َ

ًالجنود اإلرسائيليون كان نتيجة هجمات متعمدة ومبارشة ودون تمييز، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدويل ُ .

ًينية املحتلة، وهي مرافق متداعية أصال، وتعرضت منشآت ومرافق البنية األساسية للمياه يف األرايض الفلسط

ويف الوقت نفسه، أدت القيود اإلرسائيلية املفروضة عىل تنقل األشخاص . ألرضار كبرية خالل السنوات األخرية

والبضائع يف األرايض الفلسطينية املحتلة إىل إعاقة أو منع إجراء اإلصالحات للشبكات واملرافق املائية يف الوقت 

 .و األمر الذي جعل بعض السكان الفلسطينيني يعيشون فرتات طويلة دون أي مياهاملناسب، وه

ًوقد نجمت أشكال الدمار األوسع نطاقا إلمدادات املياه واملرافق الصحية عن الغارات الجوية اإلرسائيلية وهجمات 

لك مصادمات مسلحة مع ًالقوات الربية اإلرسائيلية عىل البلدات والقرى الفلسطينية، وكثريا ما كانت تصحب ذ

ولجأت القوات اإلرسائيلية يف عملياتها العسكرية إىل استخدام القوة بشكل متهور، . الجماعات الفلسطينية املسلحة

َّفشنت هجمات دون تمييز، مما عرض للخطر، بل وأزعق، أرواح مدنيني فلسطينيني، كما شنت رضبات انتقامية  َّ

ًتعترب شكال من أشكال العقاب الجم ًاعي للسكان الفلسطينيني يف بعض املناطق، وكانت تلك عىل ما يبدو ردا عىل ُ

 . هجمات جماعات فلسطينية مسلحة

 والتدمري ملرافق البنية األساسية للمياه، ولشبكة الكهرباء الالزمة لتشغيلها، يعود بأشد ًوكثريا ما كان ذلك الرضر
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ومن ثم، كانت مخيمات الالجئني وغريها من املناطق . األذى عىل أفقر وأضعف املجتمعات املحلية الفلسطينية

الفقرية املكتظة بالسكان 

يف األرايض الفلسطينية 

ُاملحتلة، والتي يعترب 

ها أقل من يملك سكان

رشاء إمدادات املياه أو 

الوقود للمولدات 

الكهربائية، هي التي 

أصابتها بصفة عامة 

أشد أرضار الحمالت 

. العسكرية اإلرسائيلية

فهؤالء السكان يعيشون 

يف ظل التكدس والفقر، 

وضيق املكان يف حاالت 

كثرية، ويتعرضون 

بشكل كبري لخطر 

األمراض والعلل الناجمة 

 املصادر املائية عن تلوث

بسبب الهجمات 

العسكرية اإلرسائيلية 

التي ترض بمرافق 

املجاري واملرافق 

 .الصحية

كانون الثاني / ـ يناير2008كانون األول /أنابيب املجاري يف شمال غزة، والتي دمرتها الغارات الجوية اإلرسائيلية يف ديسمرب

  منظمة العفو الدولية©   2009

، يف ذروة الرصاع الذي تال اندالع االنتفاضة الفلسطينية، عقد املسؤولون 2001لثاني كانون ا/ يناير31يف 

ًاجتماعا بوساطة الدبلوماسيني األمريكيني يف " لجنة املياه املشرتكة"اإلرسائيليون ومسؤولو السلطة الفلسطينية يف 

ًمعرب إيريز بني إرسائيل وغزة وأصدروا إعالنا مشرتكا يقيض بتنحية مرافق  البنية األساسية للمياه عن دائرة ً

ًدعوة إىل الجمهور العام بأال يحدث أرضارا بأي شكل من األشكال يف مرافق "... وكان هذا اإلعالن يتضمن . العنف

البنية األساسية املائية، بما يف ذلك خطوط األنابيب، ومحطات الضخ، ومعدات الحفر، والنظم الكهربائية وأي 

 128".عنارص البنية األساسيةعنرص آخر ذي صلة من 

ًوحظي االجتماع واإلعالن بالرتحيب باعتبارهما نموذجا للتعاون اإليجابي بني السلطات اإلرسائيلية والفلسطينية يف 

ًومع ذلك، ويف نفس الوقت تحديدا، كانت الغارات الجوية وغريها من هجمات القوات . وقت اشتداد التوتر

 ويف العام 129.ًا واسع النطاق باملمتلكات الفلسطينية، بما يف ذلك املرافق املائيةًاإلرسائيلية تحدث أرضارا ودمار

 مليون دوالر بمنشآت 7.4ًالتايل، أشارت التقديرات إىل أن السلطات اإلرسائيلية أحدثت أرضارا تزيد قيمتها عن 

 130.ومرافق البنية األساسية للمياه يف الضفة الغربية وغزة



 املياه صفو تعكري: حتلةامل الفلسطينية واألرايض  إرسائيل

 املياه عىل الحصول يف الحق من الفلسطينيني حرمان

 2009 األول ترشين/أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة MDE 15/027/2009: الوثيقة رقم

71 

ًفكثريا ما . ًائيلية أرضارا بمرافق املياه أثناء هدمها ملنازل الفلسطينيني وممتلكاتهمكما أحدثت القوات اإلرس

ً لحفر الطرق وتفتيت سطحها محطمة بذلك أنابيب املياه واملجاريD9َّتستخدم جرافات مصفحة من طراز  ِّ َ ُ .

ُولهذه الجرافات أذرع تشبه املخالب تستخدم يف تمزيق السطوح، وهي موصولة بمؤخر َّ الجرافة، ولذلك فال نفع َّ
ُوهي تستخدم يف حفر الطريق أو األرض من . َّلها يف اكتشاف املتفجرات املخبأة أو حماية مستخدمي الجرافة منها

َّوراء الجرافة أثناء سريها إىل األمام، والقصد منها، بجالء، هو إحداث أرضار بالغة بالطرق وأي يشء آخر خلف 
 .َّالجرافة

 "الفوالذ المصهور"ق المياه في قطاع غزة أثناء عملية اإلضرار بمراف
 27، من "الفوالذ املصهور"ُاستمر الهجوم العسكري اإلرسائييل عىل غزة، والذي أطلق عليه اسم عملية 

وخالل هذه األيام االثنني والعرشين، تسببت . 2009كانون الثاني / يناير18 إىل 2008كانون األول /ديسمرب

يلية يف إحداث أرضار قيمتها ستة ماليني دوالر بإمدادات غزة املائية، ومنشآت ومرافق البنية الهجمات اإلرسائ

ُففي شمال غزة دمرت ثالثة مرافق مائية، وألحقت األرضار بمصنع معالجة . األساسية للمجاري ومياه الرصف ُ

ًت الهجمات اإلرسائيلية أرضارا ويف وسط غزة أحدث. جاري يف حاالت الطوارئ، إىل جانب شبكات التوزيعئمياه امل

بمصنع الشيخ عجلني ملعالجة مياه املجاري، مما أدى إىل طفح مياه الرصف غري املعالجة عىل مساحة تزيد عىل 

 ويف شمايل غزة ورشقها حفرت 131.كيلومرت مربع من األرايض الزراعية واملناطق السكنية وإفساد املحاصيل

 ألف نسمة، أي أكثر 800ُويف ذروة العمليات العسكرية حرم ما يزيد عىل . رئيسيةَّالجرافات وخربت أنابيب املياه ال

إن العينات املأخوذة من " منظمة الصحة العاملية"وبعد عدة أشهر، قالت . من نصف سكان غزة، من املياه الجارية

الفوالذ "ار خطرية أثناء عملية إمدادات املياه العمومية، وخزانات املاء، وآبار املاء يف املنطقة، والتي تعرضت ألرض

ً، كانت ال تزال ملوثة، وإن ذلك تجىل يف املعدالت العالية لإلصابة باإلسهال املائي الحاد، خصوصا يف "املصهور

 .األطفال الصغار، ويف اإلصابة بااللتهاب الكبدي الفريويس

ُمرت خالل الهجوم العسكري اإلرسائييل، ال وكما كان الحال بالنسبة لألغلبية العظمى من املنازل واملمتلكات التي د

ُيوجد ما يشري إىل أن أية منشأة من هذه املنشآت ذات الصلة باملياه كانت تستخدم ألغراض عسكرية من جانب 

ًويضاف إىل ذلك أن جانبا كبريا من التدمري للمرافق املتعلقة باملياه قد وقع يف نهاية الهجوم، بعد . الفلسطينيني ً ُ

 .ال يف املناطق املعنية، ولم يكن فيما يبدو سوى تدمري من أجل التدمريتوقف القت

ًوكان تأثري الرضر حادا وطويل األمد إىل حد بعيد بسبب استمرار حصار إرسائيل لغزة، ودور هذا الحصار يف منع 

املرافق الصحية وغري استرياد قطع الغيار واملعدات وغريها من املواد الالزمة إلصالح وتحسني إمدادات املياه ونظم 

 .ذلك من عنارص البنية األساسية

 :التابعة لألمم املتحدة عن قلقها من أنه" منظمة األغذية والزراعة" أعربت 2009آزار /ويف مارس

ًيف أعقاب عملية الفوالذ املصهور، وحصار استمر اثنني وعرشين شهرا، وفرض قيود عىل الوصول إىل املناطق "

ففي عام . املعاناة الطويلة من نقص املاء، يقف املجتمع الزراعي يف قطاع غزة عىل شفا االنهيارالزراعية الحيوية، و
ُفإذا أضيفت إىل ذلك األرضار املبارشة التي لحقت .  باملئة60واحد فقط هبط عدد العاملني بالزراعة بنسبة 

 األرس التي تعتمد عىل الزراعة قد  مليون دوالر أمريكي، يتبني أن180ُباألرصدة الزراعية، والتي تقدر بنحو 
ُوما لم تتخذ إجراءات عاجلة، فإن هذا القطاع االقتصادي الذي . استنفدت الخيارات املتاحة لها للحفاظ عىل أرزاقها

ًكان حيويا يوما ما قد يتطلب سنوات ال شهورا ملجرد استعادة مستوياته اإلنتاجية التي كان عليها قبل  ً ً

ويف أثناء ذلك يواصل الحصار فرض قيود عىل استرياد املواد الزراعية الالزمة للرشوع . 2008كانون األول /ديسمرب
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ًفورا يف عملية االستجابة وإعادة التأهيل والتعمري، وبذلك يحد الحصار من أي تحسني حقيقي طويل األمد ألرزاق 

 132."العاملني بالزراعة

تقييم لألوضاع البيئية يف قطاع غزة : "ًتقريرا بعنوان" ة للبيئةبرنامج األمم املتحد"، نرش 2009أيلول /ويف سبتمرب
، يورد فيه تفاصيل "2009كانون الثاني /يناير-2008كانون األول /عقب تصاعد العمليات العسكرية يف ديسمرب

:  التقريرويقول. األرضار املديدة والعواقب الوخيمة التي جرتها هذه العمليات العسكرية عىل إمدادات املياه يف غزة
كانت املوارد املائية يف قطاع غزة تعاني من أزمة بيئية قبل التصعيد األخري للعمليات العسكرية، وأدت األحداث 

األخرية إىل تفاقم الحالة من عدة جوانب، أولها أنه كان من شأن انهيار معالجة مياه املجاري أثناء تلك الفرتة أن 
ون املائي يف األرض، وثانيها أن نقص مياه الرشب الصحية والكافية أثناء يرسع بمعدل التلوث املترسب إىل املخز

وثالثها أنه حتى . القتال أدى إىل استخدام السكان أية مياه استطاعوا الحصول عليها بغض النظر عن مصدرها
األمر الذي جعل املياه املتوافرة من خالل مرافق البلديات والشاحنات الخاصة كانت غري معالجة وغري مختربة، وهو 

ًالسكان عرضة للتلوث ُ".133 

وباإلضافة إىل الدمار واألرضار املبارشة التي لحقت باآلبار ونظام الضخ وأنابيب املياه وغريها من مرافق البنية 

عواقب وخيمة عىل املخزون املائي " الفوالذ املصهور"األساسية للمياه، فقد خلفت الهجمات اإلرسائيلية خالل عملية 

 :ومن هذه العواقب. يل تحت األرض، والذي كان من قبل يف حالة سيئةالساح

 من مصنع غزة ملعالجة مياه الرصف يف الزيتون، وهو أحد أحياء مدينة غزة، وقد نجم ذلك طفح مياه املجاري -

إن " برنامج األمم املتحدة اإلنمائي"ويقول . عن غارة جوية إرسائيلية حطمت األرصفة حول بركة مياه املجاري

 ألف مرت مكعب من مياه املجاري والنفايات أغرقت الحقول املجاورة، فأرضت بمساحة تبلغ 100كمية تربو عىل 

 . ألف مرت مربع55
ْ، بما يف ذلك مقادير ضخمة من األسبستوس وغريه من املواد السامة، التي انترشت عىل نطاق النفايات الخطرية - ْ ُْ ِ َ

 .واسع نتيجة لتدمري املباني

ُجيف الحيوانات - ُقتلت عرشات اآلالف من الحيوانات، كان من بينها آالف الدجاج يف مزرعة دواجن ضخمة : َ

ُدمرتها غارة إرسائيلية، وتركت جيفها التي لوثت موارد املياه الجوفية َ ِ. 

ون األول كان/وقد تتعرض اآلبار ومصادر املياه الجوفية للمزيد من التلوث عندما يشتد سقوط املطر يف ديسمرب

 .2010كانون الثاني / ـ يناير2009

 اإلضرار بمرافق المياه أثناء الحمالت العسكرية اإلسرائيلية
شباط /ُ، وشنت فيما بني نهاية فرباير"الدرع الواقي"ُيف سلسلة من الهجمات العسكرية، التي أطلق عليها اسم 

سبق له مثيل من الدمار بالبلدات ومخيمات ، أنزل الجيش اإلرسائييل مستوى لم ي2002حزيران /ونهاية يونيو

ُ، أحيل قسم كامل من مخيم الالجئني إىل أنقاض، مما أدى إىل جنني ففي 134.الالجئني يف شتى أرجاء الضفة الغربية

َّوقد استخدمت القوات اإلرسائيلية الجرافات . ً وقع أيضا دمار شديدنابلسويف . ترشيد أربعة آالف من سكانه

 والدبابات وناقالت الجنود املصفحة يف اقتحام وتحطيم املباني واملحالت والسيارات وأبراج D9ز املصفحة من طرا

َّالكهرباء وكل ما وجدته يف مسارها، كما حفرت الطرق والحارات، وحطمت أنابيب املياه ومواسري املجاري دون 

 .مربر

ًوترضرت بذلك ترضرا شديدا إمدادات املياه ونظم املرافق الصحية  إن 135"مجموعة دعم الجهات املانحة" وتقول .ً
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تكاليف األرضار املبارشة التي لحقت بإمدادات املياه والبنية األساسية للمجاري نتيجة ما قامت به القوات 

، قد بلغت قرابة سبعة 2002أيار /آذار ومايو/العسكرية اإلرسائيلية يف محافظات الضفة الغربية، ما بني مارس

ثناء تكاليف األرضار الكبرية التي أصابت املرافق املحلية مثل الصهاريج والخزانات املغطاة ماليني دوالر، باست

 136.والينابيع

وقال مدير قطاع املياه يف مدينة جنني ملنظمة العفو الدولية إن املضخات بإحدى محطات الضخ التي تزود باملاء 

َّقطعت الجرافات "ً لحق بالشبكة كان شاسعا، إذ مدينة جنني والقرى الغربية توقفت عن العمل، وإن الرضر الذي
ُعمدا الخطوط الرئيسية املمدودة من الخزانات أو محطات الضخ، وقطع بعضها بصورة غري مبارشة نتيجة مرور  ً

نتيجة ] ُتستخدم يف ضخ املياه إىل املناطق املرتفعة[ مضخة تقوية 11ُوترضرت أو دمرت . الدبابات الثقيلة عليها
أما الرضر الذي أصاب الشبكة داخل مخيم الالجئني . ار عليها باألسلحة اآللية الثقيلة أو بالدباباتإطالق الن

 137".فيستعىص عىل اإلصالح

، شاهد مندوبو منظمة العفو الدولية أجهزة تغذية كهربائية 2002أيار /آذار ومايو/ويف الفرتة ما بني مارس

ًيمات الالجئني الفلسطينية، وانتهوا إىل أن جانبا كبريا من العطب قد وأنابيب مياه معطوبة يف كثري من البلدات ومخ ً

ًأنزل بها عمدا ودون أدنى تربير، عىل ما يبدو ُ. 

 اآلثار الصحية
وكالة غوث "و" منظمة الصحة العاملية"يف أعقاب تلك الحملة العسكرية اإلرسائيلية يف الضفة الغربية، قالت 

لقد تسببت األنشطة العسكرية : "التابعة لألمم املتحدة) أونروا" ( الرشق األدنىوتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف
يف إحداث أرضار خطرية بشبكات املياه واملجاري يف املخيمات، فزادت من مخاطر تفيش األمراض نتيجة التلوث 

 األميبية يف مخيم والدليل عىل ذلك تفيش مرض الدوسنتاريا. الناجم عن اختالط نفايات املجاري بشبكات املياه
 بسبب التلوث الناجم عن اختالط 2002تموز /، يف منطقة نابلس بالضفة الغربية، يف يوليو]لالجئني[بالطة 

 138". سنة16 حالة إصابة، معظمها ألطفال دون سن 667وأفادت األنباء بوقوع . نفايات املجاري بشبكات املياه

ًإىل الرضر الذي أصاب إمدادات املياه باعتبارها عامال " عامليةمنظمة الصحة ال"، أشارت 2002أيلول /ويف سبتمرب

ًيؤثر تأثريا عكسيا يف صحة الفلسطينيني ً.139 

وقد دأبت القوات اإلرسائيلية بشكل منتظم عىل إفساد وتدمري مرافق إمدادات املياه ومرافق التخلص من النفايات 

شباط /كانون الثاني وفرباير/ يناير22ففي الفرتة ما بني . أثناء حمالتها العسكرية يف األرايض الفلسطينية املحتلة

، عىل سبيل املثال، قامت القوات اإلرسائيلية أثناء هجومها عىل رفح، التي تقع يف أقىص جنوب قطاع غزة 2003

ه ً منزال آخر، كما دمرت برئين عموميتني كانتا توفران ميا23ً منزال، وتخريب 46ُوتعترب أفقر بلداته، ، بهدم 

، دمرت برئين 2003كانون الثاني / يناير30 ففي 140. ألف نسمة120الرشب لنصف سكان البلدة البالغ عددهم 

ُألنها كانت قد أنشئت بتمويل من الحكومة الكندية يف أواخر " برئ كندا" املعروفة باسم 144هما البرئ رقم 

 1ًبرئا دمرها الجيش اإلرسائييل ما بني  102وكانت هاتان البرئان من بني .  ت103التسعينيات، والبرئ رقم 

. ومقره غزة" املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان"ً، طبقا ملا ذكره 2003آذار / مارس31 و2002تموز /يوليو

ُونتيجة لذلك، اضطر السكان، بحكم الرضورة، إىل اللجوء إىل مصادر أخرى، غري مأمونة يف حاالت كثرية، مثل اآلبار  ً

ً يقصد أن تكون مياهها مخصصة للرشب، ومن ثم فهي ال تخضع للرقابة وال للتطهري الكايف الزراعية التي ال ُ

 .بالكلور من جانب سلطات املياه

ويف بعض املناطق كانت مرافق املياه نفسها تتعرض لإلرضار بها املرة تلو املرة، مما زاد من تعقيد مشكالت البنية 
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َاألساسية املائية العتيقة واملطالبة ب  رفحفعىل سبيل املثال، أسفرت حملة إرسائيلية أخرى عىل بلدة . أكرب من طاقتهاُ

 3800 مسكن وإحداث أرضار بأعداد أكرب، مما أدى إىل ترشيد نحو 300 عن هدم نحو 2004أيار /يف مايو

نابيب  كيلومرت من األ30شخص، وتدمري أكثر من نصف أنابيب املياه ومواسري املجاري يف البلدة، أي أكثر من 

وشاهد مندوبو منظمة العفو الدولية الذين زاروا املنطقة يف األيام التالية للتوغل آثار الدمار وحدثهم . واملواسري

 .السكان والعاملون باملهن الطبية عن العواقب الوخيمة لذلك الدمار عىل صحة الجمهور

َوبعيد هذه الحملة، أصدرت هيئات اإلغاثة التابعة لألمم املتحد ْ َ يف أعقاب : "ًة تقريرا لتقدير االحتياجات جاء فيهُ

أيار، تدهورت الصحة العامة من جراء األرضار التي لحقت بشبكات /يف مايو] العسكرية اإلرسائيلية[الحمالت 

وقد ذكرت مستشفى تابعة لوزارة الصحة يف بلدة تل . املياه والرصف الصحي واملرافق التي تعاني من التكدس

ً طفال يف 50ً طفال، أي بمعدل نحو 848ُأيار، نقل إىل املستشفى / مايو17 إىل 1ل الفرتة من السلطان أنه خال

. وأغلقت العيادة بعدها ملدة ثالثة أيام. اليوم، كانوا يعانون من أمراض شتى، من بينها اإلسهال واألمراض الجلدية

 151ً طفال، أي بمعدل 1363قل إىل املستشفى ُ، عند إعادة فتح العيادة، نأيار/ مايو31 إىل 22وخالل الفرتة من 

وأدت . ومن الواضح بجالء أن زيادة الحاالت ترجع إىل التكدس غري الصحي الذي ساد منذ الحمالت. ًطفال يف اليوم

ًعمليات الجيش اإلرسائييل أيضا إىل إحداث أرضار كبرية بالبنية األساسية للمياه واملرافق الصحية وشبكة الكهرباء 

 141."ُكما دمرت أو أضريت املحاصيل والصوب الزراعية ونظم الري ومعدات املزارع. ق يف رفحوالطر

، زار مندوبون من منظمة العفو الدولية بلدة بيت حانون، شمايل غزة، بعد 2006ترشين الثاني /ويف بداية نوفمرب

 وكانت 142".ُعملية سحب الخريف "ُانتهاء القوات اإلرسائيلية من حملة عسكرية دامت ستة أيام، وأطلق عليها اسم

ُعرشات املنازل قد دمرت، والشوارع قد حفرت بصورة منتظمة وبأسلوب يتفق مع استعمال الجرافات الحربية  ُ

وكانت الشوارع مغمورة بمزيج من املياه ومخلفات املجاري، وظل السكان دون مياه يف . َّاملزودة بحفارات خلفية

اتسمت الحمالت العسكرية "... : بتقدير األرضار وقال" ج األمم املتحدة اإلنمائيبرنام"وقام . منازلهم عدة أيام
فقد ...  بشدتها البالغة وأرضارها الفائقة2006ترشين الثاني / نوفمرب7 ـ 1األخرية، التي وقعت يف الفرتة من 

 الكهرباء واملواصالت السلكية ُأصيبت البنية األساسية للبلدة، بما يف ذلك املنازل وشبكات املياه واملجاري وشبكات
وعند انسحاب القوات اإلرسائيلية من بلدة . والالسلكية والطرق واملباني العامة واملرافق الزراعية، بأرضار هائلة

بتشكيل " برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني/لربنامج األمم املتحدة اإلنمائي"بيت حانون، قام مكتب غزة التابع 
وكانت النتائج الرئيسية ... َّني إلجراء تقييم فوري واسع النطاق لجميع األرضار التي حلتفريق كبري من املهندس

ً طريقا يف البلدة، وكذلك خطوط املياه، والرصف الصحي، والتليفونات، 28وجود تدمري جزئي يف : للتقييم هي

 143...".والكهرباء، وخطوط مياه األمطار

، قصفت الطائرات اإلرسائيلية محطة توليد الكهرباء 2006حزيران / يونيو28ًوقبل بضعة أشهر، وتحديدا يوم 

ُالوحيدة يف غزة ردا عىل هجوم فلسطيني عىل قاعدة عسكرية إرسائيلية قبل يومني، قتل فيها جنديان وأرس الثالث ُ ً َّ .

املائية، إذ ًوقد أحدث تدمري محطة الكهرباء، التي توفر الكهرباء لنصف سكان غزة، أرضارا خطرية باإلمدادات 

ًوظل معظم سكان غزة دون كهرباء وال ماء وقتا طويال أثناء أشد . تعتمد مضخات املاء يف عملها عىل الكهرباء ً

 144.شهور العام حرارة، وهو ما زاد من إصابة صغار األطفال باإلسهال

 الجنود يطلقون النار على خزانات المياه": التدريب على الرماية"
 البلدات والقرى الفلسطينية عن أسطح املستوطنات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية تتميز أسطح املنازل يف

ًولكل منزل فلسطيني تقريبا خزان واحد، وملعظم املنازل عدة . املحتلة بأن األوىل بها خزانات لتجميع مياه األمطار

نيون وال يعاني منه املستوطنون ويرجع السبب يف ذلك إىل نقص املياه الدائم الذي يواجهه الفلسطي. خزانات
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 .اإلرسائيليون

ًويف األعوام الثمانية املاضية، تعرضت خزانات املياه عىل أسطح املنازل الفلسطينية إلطالق النار عليها مرارا، دون 

وقد تعرضت عرشات اآلالف، وربما مئات . سبب سوى رغبة الجنود اإلرسائيليني، فيما يبدو، للتدرب عىل الرماية

ويف بعض . الف من خزانات املياه إلطالق النار عليها فأصابتها األرضار، وبعض هذه األرضار من املحال إصالحهاآل

وحتى لو كان بعض هذه الخزانات . ًاألحياء، يوجد يف كل خزان تقريبا ثقب واحد بارز عىل األقل أحدثه الرصاص

ُقد أصيب عن طريق الخطأ، أو أصيب يف ظروف تجعل استهدافه  ًمرشوعا أثناء املصادمات مع أفراد الجماعات ُ

الفلسطينية املسلحة، فإن العدد الهائل من الخزانات املعطوبة يدل عىل أن الجنود اإلرسائيليني قد استهدفوها دون 

وقد تعرضت سخانات . مربر أو استفزاز، وباستهتار ينم عن عدم املباالة بأرواح وأرزاق أصحابها الفلسطينيني

ًشمسية أيضا، وإن كان عىل نطاق أقل شيوعا إىل حد بعيد من خزانات املياه، إلطالق النار عليها وإعطابها املياه ال ً

 145.عىل أيدي الجنود واملستوطنني اإلرسائيليني

. خزانات املياه هي هدف جيد من أجل التمرين عىل التصويب": وقال أحد الجنود اإلرسائيليني ملنظمة العفو الدولية
ة يف كل مكان، وحجمها مالئم لكي يصوب املرء عليها ويضبط سالحه، أو لكي ينفس ما يشعر به من فهي موجود

ًإحباط، أو لكي يلقن األطفال يف املناطق املجاورة درسا، فهم يلقون الحجارة عليه وال يستطيع أن يمسك بهم، أو 

 ".لكي يكرس حالة امللل والرتابة التي تنتابه خالل مهمة الحراسة

 ات جنود إرسائيلينيشهاد

. أذكر ذات يوم ما حدث حني دخلت طولكرم، وذلك إثر هجوم انتحاري كبري عىل ملهى عام يف ريشون ليزيون"
ُولكن العملية ألغيت . كانت قوات الجيش اإلرسائييل تستعد لدخول غزة، بعد استدعاء عدد كبري من جنود االحتياط

وكانت العادة قد جرت عىل أن نقوم بدوريات هناك فيما نسميه . وكنت مع فريق من املظليني يعمل يف طولكرم
ًكنا نطلق النار أساسا الستفزازهم، . أي العربات املصفحة والدبابات التي تجوب الشوارع" قالب الطوب الثقيل"

 كنا نأمل ...ًأحيانا كنا نطلق النار عىل جدار أو يشء من هذا القبيل... دون غرض حقيقي آخر يف أثناء منع التجول
وهكذا ذهبنا إىل مخيم الالجئني يف طولكرم، ففتح أحدهم النار علينا دون إصابة أحد، . ًدائما أن يحدث اشتباك

 ".وشاهدت املاء يترسب منها فيما بعد. وبعد فرتة أطلقنا النار عىل جميع خزانات املياه يف املنطقة

 146.، القوات املدرعة401اللواء : رقيب، الوحدة: الرتبة

اعتاد زمالئي يف الوحدة أن وقد . هذا هو األمر، أحيانا يطلق األفراد النار عىل أجهزة التلفزيون من باب اللهو"
 ..."يقولوا يل إنهم يستلقون عىل أسطح املنازل يف نابلس ويطلقون النار عىل خزانات املياه لكي يروها وهي تنفجر

 147".اللدغة"رقيب أول، الوحدة : الرتبة

ً أن جانبا كبريا من الدمار الذي حل بمرافق البنية األساسية الفلسطينية للمياه يف غزة والضفة الغربية من املالحظ ً

ٍقد ارتكب بشكل جائر ومفرط ونجم عن هدم املمتلكات هدما متعمدا ودونما داع، وعن الهجمات املبارشة عىل  ً ً ُ

ُوتعد مثل هذه .  العسكرية املرشوعة واألهداف املدنيةِّأهداف مدنية والهجمات العشوائية التي لم تميز بني األهداف

ًالهجمات انتهاكا لألحكام األساسية للقانون الدويل، والسيما األحكام املتعلقة بحظر الهجمات املبارشة عىل األهداف 

ن املدنية، وحظر الهجمات العشوائية أو غري املتناسبة، وحظر الهجمات عىل أهداف ال غنى عنها لبقاء السكا

انظر القسم الخاص (َّاملدنيني، وحظر تدمري املمتلكات دون رضورة عسكرية ملحة، وحظر العقاب الجماعي 

 ).بالقانون الذي ينطبق عىل هذه الحالة
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هجمات المستوطنين اإلسرائيليين 
 على المرافق المائية

 الضفة الغربية، بما يف ذلك ًكثريا ما يشن املستوطنون اإلرسائيليون هجمات عىل الفلسطينيني وممتلكاتهم يف

ًاإلرضار بمرافقهم املائية، ومع ذلك فنادرا ما تقوم السلطات اإلرسائيلية بالتحقيق يف أمثال هذه الهجمات، ويتمتع 

ًمرتكبوها باإلفالت من العقاب بصفة عامة، بل إن هجمات املستوطنني عىل الفلسطينيني أو عىل ممتلكاتهم كثريا ما 

.  جنود إرسائيليني أو بعلمهم أو موافقتهم الضمنية، ويف بعض الحاالت بمشاركتهم الفعليةُارتكبت يف حضور

 وعىل 148.ًوعادة ما مرت هجمات املستوطنني دون عقاب، حتى يف الحاالت التي وقعت فيها إصابات بدنية أو وفيات

لقانون العسكري اإلرسائييل، وال النقيض من الفلسطينيني يف الضفة الغربية، ال يخضع املستوطنون اإلرسائيليون ل

ًيقوم الجيش اإلرسائييل بالقبض عىل املستوطنني، بالرغم من تواجده عادة بالقرب من املستوطنات، بل إن الجنود 

وقد يتقدم الفلسطينيون . ًكثريا ما كانوا يوضحون أن مهمتهم تنحرص يف حماية املستوطنني ال الفلسطينيني

ًيلية، ولكن السلطات نادرا ما تتابع شكاواهم، كما يحجم كثري من الفلسطينيني عن بشكاوى إىل الرشطة اإلرسائ

وقد تعرض بعض النشطاء الدوليون يف مجال حقوق اإلنسان، . اإلبالغ عن هجمات املستوطنني خشية االنتقام منهم

ني، وذلك أثناء تقيص هجمات ومن بينهم مندوبون ملنظمة العفو الدولية، العتداءات بدنية من املستوطنني اإلرسائيلي

 149.املستوطنني أو توثيقها

 
مستوطنون يقومون باالستحمام يف بركة لرشب املوايش الفلسطينية ويضايقون الرعاة الذين يقرتبون منها يف عني الحلوة، 

  منظمة العفو الدولية©  .بالضفة الغربية
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ستوطنون اإلرسائيليون اليوم لتخريب خزان أجلس هنا وأحمل بني يدي مسامري معدنية ضخمة استخدمها امل"
كان يحمل املياه إىل قرية سوسيه ] ، وهي إحدى املنظمات الدولية لإلغاثة"أوكسفام"ُمقدم من منظمة [مياه 

لقد ترضرت هذه املنطقة بأكملها من جراء الجفاف الشديد، وهذه املياه املقدمة من . الفلسطينية القريبة
ُوقد وضعت عرشات املسامري عىل طول الطريق قبل الوقت املحدد لوصول . نى عنهاهي رضورة ال غ" أوكسفام"

وبعد تأخري طويل، تمكن ... ًوقد تعطلت سيارة الخزان نظرا للثقوب التي لحقت بثالثة إطارات. سيارة خزان املياه

 150."السائق من توصيل املياه

ومن القرى التي . ًد الجميع تعرضا لهجمات املستوطننيُويعد السكان الفلسطينيون يف القرى الصغرية واملنعزلة أش

ُكثريا ما استهدفت قرية تواني يف تالل جنوب الخليل ، دخلت القرية مجموعة 2007كانون األول / ديسمرب9ففي . ً

استيطانية قريبة وألقوا بمادة يف صهريج تجميع مياه األمطار مما أدى إىل تلويث " بؤرة"من اإلرسائيليني من 

ً، عينة من املاء لتحليلها يف املخترب، "مناهضة الجوع"ُوأخذ ممثلون ملنظمة إسبانية غري حكومية ، تدعى . اهاملي ِّ َ

) 7 واملستوى املأمون ملياه الرشب نحو 2.4إذ كان مستوى األيدروجني (وأظهر التحليل ارتفاع نسبة الحموضة 

 . تصلح لالستهالك اآلدمي أو الحيوانيوأنها تحتوى عىل كمية كبرية من املواد الذائبة ولم تعد

. وقبل ذلك كان املستوطنون اإلرسائيليون قد ألقوا حفاضات أطفال متسخة ودجاج نافق يف خزانات مياه القرية

 ألقوا كميات ضخمة من مواد كيميائية السامة حول خزان املياه الرئييس ويف حقول 2005آذار /ويف مارس

 . فلسطينيتني قريبتني هما املفقرة وخروبةمزارعي توانى، ويف حقول قريتني

 151"سلطة حماية الطبيعة اإلرسائيلية"وقد جمعت منظمة العفو الدولية عينات من تلك املواد الكيميائية وحللتها 

وخلصت تحليالت الهيئتني إىل أن املواد الكيميائية تتكون . يف جامعة بريزيت" مركز علوم الصحة البيئية واملهنية"و

، وهي مادة محظورة يف إرسائيل وبضعة بلدان أخرى وتخضع لقيود صارمة وفق "2-فلورا سيتاميد"ة من ماد

وقد هلكت . ُ، وهي مادة ضد تجلط الدم تستخدم يف قتل القوارض"بروديناكوم"نظم التجارة العاملية، ومادة 

لمواد الكيميائية، حسبما ورد، بضعة أغنام يملكها أهل القرية وبعض الطيور الربية وظبي واحد نتيجة التعرض ل

 .واضطر القرويون إىل الكف عن استخدام خزانات مياه القرية مخافة أن تكون املياه ملوثة

وقبل بضعة أيام من أول حادثة إللقاء السموم يف الحقول بقرية توانى، قال رجل أمن إرسائييل من مستوطنة 

وقف املزارعون الفلسطينيون عن رعي قطعانهم بالقرب من ألبناء تلك القرية إنه يريد أن يت" ماعون القريبة"

ًويف الوقت نفسه تقريبا كان . املستوطنة، وإنهم لو أرصوا عىل االستمرار فسوف يجربهم املستوطنون عىل التوقف

، يشنون هجمات متكررة عىل "البؤر االستيطانية"القريبة، وهي من " خافات ماعون"املستوطنون من مستوطنة 

 .لك القرية الفلسطينية ونشطاء السالم الدوليني يف قرية توانيأهايل ت

ًويف حي تل الرميدة بمدينة الخليل، أقدم املستوطنون اإلرسائيليون مرارا عىل قطع أنابيب املياه الرئيسية خارج 

م العزة وكان من بني املستهدفني هاش. منازل األرس الفلسطينية، وحرموها من املياه الجارية أسابيع متوالية

ُفقد أقيمت مستوطنة إرسائيلية عىل مقربة شديدة من منزل األرسة، بحيث ال . وزوجته نرسين وطفاله الصغريان

ُيسمح ألفراد األرسة بمغادرة منزلهم من الباب األمامي، بل إن عليهم التسلق من خالل أفنية منازل جريانهم كلما 

 ألية مركبات فلسطينية باالقرتاب من املنزل من أي جانب، ومن ثم ال ُوباملثل، ال يسمح. دخلوا املنزل أو خرجوا منه

 .تستطيع الشاحنات توصيل املياه إىل منزل األرسة

عندما قطع املستوطنون اإلرسائيليون أنابيب املياه الخاصة بنا أوجدوا لنا ": وقال هاشم العزة ملنظمة العفو الدولية
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ونحن نحصل عىل القليل من أواني املياه وزجاجات . ار املياه إىل املنزلمشكلة كبرية، فلم يعد أمامنا سبيل إلحض
 ".هذا كل ما نستطيع أن نفعله، وهو يزيد من صعوبة عيشنا. املياه من جرياننا للرشب والطهي

وبالقرب من هذا املنزل تعيش هناء أبو هيكل مع والدتها املسنة وابنتها وأختها ويعانني مضايقات مماثلة، وقد 

وعدم وجود مياه يف البيت يجعل العيش . والدتي مريضة وال تستطيع مغادرة املنزل: "لت ملنظمة العفو الدوليةقا

ًإذ يعمد املستوطنون دائما إىل قطع أنابيب املياه الخاصة بنا، وأحيانا ما يكون ذلك بعد أن نصلحها . ًمستحيال ً

ل املياه، ومن ثم علينا أن نكافح عند قطع املياه إلحضار وال يسمح الجيش لشاحنة املياه بأن تأتي لتوصي. مبارشة

 ".آنية من املياه، أو نحاول استخدام خرطوم لنقل املياه من منزل جرياننا

، التي تقع شمال رشقي "إلون موريه"، أقدم املستوطنون اإلرسائيليون من مستوطنة 2008آب /ويف أغسطس

قرية دير الحطب الفلسطينية القريبة، ثم حولوا مسار خط األنابيب نابلس، عىل قطع أنبوب يحمل مياه الرشب إىل 

مللء حمام سباحة جديد لألطفال يف املستوطنة، وبعدها قاموا بترصيف مياه حمام السباحة املستخدمة خالل 

 152.أنبوب آخر إىل قرية دير الحطب، وبذلك لوثوا مياه الرشب ألهل القرية

تنجم انتهاكات االلتزام : "التابعة لألمم املتحدة" قتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة املعنية بالحقوق اال"قالت 

بالحماية من عدم قيام الدولة باتخاذ التدابري الالزمة لحماية األشخاص الخاضعني لواليتها من قيام أطراف ثالثة 

ملنع تلوث املياه واستخراجها عدم إصدار قوانني ) 1: (ًويتضمن ذلك أمورا منها. باالنتقاص من حقهم يف املاء

عدم القيام بصورة فعالة بتنظيم ومراقبة موردي خدمات ) 2(بصورة غري عادلة أو عدم تطبيق مثل هذه القوانني؛ 

من التدخل والتلف ) مثل شبكات نقل املياه باألنابيب واآلبار(عدم حماية نظم توزيع املياه ) 3(املياه؛ 

 153".والتدمري

 تواصل السلطات العسكرية اإلرسائيلية وغريها انتهاك حق الفلسطينيني يف املياه بعدم اتخاذ وعىل الرغم من هذا،

التدابري الالزمة لحمايتهم من هجمات املستوطنني اإلرسائيليني، والتحقيق يف هذه الهجمات حني تحدث، وضمان 

 . لحقت بأرواحهم وممتلكاتهممحاسبة املسؤولني عنها، وتقديم تعويضات إىل الفلسطينيني عن األرضار التي 
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في  أوجه القصور وسوء اإلدارة
سلطة /"السلطة الفلسطينية

 "المياه الفلسطينية
ُظلت مزاعم الفساد وسوء اإلدارة ونقص الشفافية واملساءلة توجه للسلطة الفلسطينية منذ إنشائها يف منتصف  َّ َ ُ

 .  السلطة الفلسطينية أنفسهم وآخرونالتسعينيات، وقد أكد صدقها، ولو إىل درجة ما، بعض مسؤويل

فقد جاء يف تقرير مراجعي حسابات القطاع املائي، . ًأيضا من هذه املشاكل" سلطة املياه الفلسطينية"ولم تسلم 

صياغة السياسات واإلسرتاتيجيات اتخذت صورة بالغة السوء يف عمل " أن 2008ترشين الثاني /الصادر يف نوفمرب

ليس من قبيل املبالغة القول بأن الفوىض الشاملة تسود القطاع "، و"ية يف العقد املايضسلطة املياه الفلسطين

الشخيص إىل إيجاد تضخم غري حميد لهيئات /لقد أدى االقتتال السيايس"ًويستمر ذلك التقرير قائال ". املائي

 154".ومرافق خدمات املياه عىل مستويات كثرية ال يتسم أي منها بالفعالية الكاملة

ِّقد عني رئيس جديد و ، ولكن لم يتضح حتى اآلن إن كانت هذه السلطة 2008يف عام " لسلطة املياه الفلسطينية"ُ

تحت إدارته ستستطيع التغلب عىل تركة سوء اإلدارة وتقوم باإلصالحات الالزمة لتحويل نفسها إىل مؤسسة ذات 

 . فعالية وكفاءة

، فقد ظلت كلتاهما مكبلة بسبب "سلطة املياه الفلسطينية"نية ووإىل جانب املشاكل الداخلية للسلطة الفلسطي

السيطرة الشديدة التي تواصل إرسائيل فرضها عىل موارد األرايض واملياه يف األرايض الفلسطينية املحتلة، وبسبب 

 .القيود التي تفرضها عىل أنشطة السلطتني وعىل تنقل األشخاص والبضائع

يف منتصف التسعينيات من القرن العرشين، واجهتها عىل الفور " لفلسطينيةسلطة املياه ا"ُوعندما أنشئت 

 :مجموعة من التحديات الهائلة، من بينها

 قطاع املياه واملرافق الصحية الذي يعاني من مشكالت رهيبة؛ 

 عدم الحصول عىل اإلمدادات املائية الكافية لتلبية احتياجات السكان؛ 

  املانحة الدولية، بما لديها من أفضليات وأولويات؛االعتماد شبه الكامل عىل الجهات 

بتنفيذها " لسلطة املياه الفلسطينية"ُالقيود الشديدة التي تفرضها إرسائيل عىل أنواع املرشوعات التي يسمح  

 وكذلك عىل أماكنها وتوقيتها؛

إىل عدم الثقة بكل ما ًحرمان السكان من الحقوق املدنية بسبب االحتالل األجنبي الذي استمر عقودا وميلهم  

 .تفرضه السلطة املركزية ومقاومته
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أما يف داخل إرسائيل فقد أنشأت السلطات بنية أساسية للمياه بالغة التقدم، ونقلت هذه البنية إىل املستوطنات 

ًاإلرسائيلية املنشأة بشكل غري مرشوع يف األرايض الفلسطينية املحتلة، ولكنها تجاهلت تجاهال شديدا قطاع  املياه ً

ًعند تشكيلها بنية أساسية للمياه يف حاجة ماسة إلعادة " سلطة املياه الفلسطينية"ومن ثم، ورثت . الفلسطيني

 155.التأهيل والتحسني والتنمية

آنذاك هو كيف توفر املياه الكافية ألربعة ماليني من " سلطة املياه الفلسطينية"وكان التحدي الذي تواجهه 

ًوكان ذلك، وال يزال، تحديا مستحيال يرجع أساسا إىل استمرار . وقع منها أن تخدمهمُالفلسطينيني الذين يت ًً

 .إرسائيل يف احتكار نصيب كبري غري متناسب من املوارد املائية املتاحة

عن تلبية احتياجات السكان إىل تقويض سلطتها إىل حد بعيد، وهو األمر " سلطة املياه الفلسطينية"وأدى عجز 

 بالتايل قدرتها عىل مواجهة ومنع املمارسات املستمرة منذ أمد بعيد، والتي تضعف من البنية األساسية َّالذي قوض

رسقة املياه عن طريق توصيالت غري قانونية واستخراج املياه دون ترصيح؛ والقصور يف : للمياه، بما يف ذلك

رد املائية؛ واالحتكار الذي يمارسه مالك ترصيف مياه املجاري والنفايات الصلبة، وهو ما يؤدي إىل تلوث املوا

األرايض والبلديات لبعض مصادر املياه عىل املستوى املحيل، مما يحد بصورة أكرب من كمية املياه الكلية املتاحة 

ًللتوزيع عىل الفلسطينيني؛ وإقدام بعض البائعني يف القطاع الخاص، ممن ال يحملون ترصيحا، عىل بيع مياه كثريا  ً

 156.ً جودتها مشكوكا فيها، وذلك بأسعار باهظةما تكون

 أن مد املزارعون الفلسطينيون توصيالت غري قانونية بأنبوب املياه 2007فعىل سبيل املثال، حدث يف صيف 

ً، قريبا من قرية بنى نعيم، جنوبي الخليل، مما أدى إىل مطالبة القرية بدفع فاتورة "ميكوروت"الرئييس لرشكة 

 أدى إرساف القرويني يف ضخ املياه من نبع 2008ويف عام . ُن يحصلوا عىل كمية تذكر من املاءمياه باهظة دون أ

 .وادي الفراعة شمايل نابلس إىل زيادة الرضر الذي كان قد وقع نتيجة فرتة الجفاف الطويلة

 : وباألخص) 2/2002القانون " (قانون املياه الفلسطيني"ًوتمثل مثل هذه املمارسات خرقا ألحكام 

 ُ، التي تقيض بأن جميع موارد املياه املتاحة يف فلسطني تعترب ملكية عامة؛)1(3 املادة -

، التي تحظر الحفر أو التنقيب عن املياه أو استخراجها أو الحصول عليها أو تحليتها أو معالجتها 4 املادة -

 ون الحصول عىل ترصيح؛ألغراض تجارية، وتقيض بعدم قانونية تشغيل مرفق للمياه أو ملياه الرصف د

ً التي تقيض بعقوبات أقصاها الحبس سنتني أو دفع غرامة، أو العقوبتني معا، لكل من 37 إىل 35 املواد من -

 .يخالف القانون

وال تزاالن بصفة عامة عاجزتني، أو " سلطة املياه الفلسطينية"ويف الواقع العميل كانت السلطة الفلسطينية و

تواجه عوائق بسبب عدم سيطرتها عىل كثري من " سلطة املياه الفلسطينية"ون املياه، إذ إن عازفتني، عن تنفيذ قان

، اللتني تخضعان للسيطرة األمنية "املنطقة ج"و" املنطقة ب"املناطق التي تحدث فيها املخالفات وتقع يف 

تعجز عن تنفيذ " اه الفلسطينيةسلطة املي"بل إن . اإلرسائيلية وال تشملهما الوالية القضائية للسلطة الفلسطينية

، التي تتحمل فيها السلطة الفلسطينية املسؤولية عن تنفيذ القانون، وذلك لعدم "املنطقة أ"قانون املياه حتى يف 

 بسبب 2001ومع ازدياد الفقر منذ عام . قدرتها عىل توفري ما يكفي من خدمات املياه واملرافق الصحية للسكان

قتصادية وتأثري القيود التي تفرضها إرسائيل، لم يبق أمام كثري من الفلسطينيني خيار سوى ازدياد عرس األحوال اال

، وما زالت "سلطة املياه الفلسطينية"مخالفة قانون املياه ملواجهة حاالت نقص املياه الصارخة التي عجزت 

 . ًعاجزة، عن منعها أو التغلب عليها
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األول تخفيض استهالكهم للمياه إىل مستويات تقل :  يف هذه املواجهةويلجأ املترضرون إىل أربعة أساليب رئيسية

ًكثريا عن الحد األدنى للرضوريات الذي وضعته منظمة الصحة العاملية، والثاني االعتماد عىل املنظمات غري 

وارئ، الحكومية والجمعيات الخريية التي تقدم كميات صغرية من املاء يف إطار برامجها لإلغاثة يف حاالت الط

ًوالثالث القيام بحفر اآلبار، وتوصيل املياه إىل مساكنهم، خرقا لقانون املياه، والرابع االمتناع عن دفع ثمن املياه 

من خالل السلطات البلدية املحلية ومجالس القرى ومرافق " سلطة املياه الفلسطينية"التي يحصلون عليها من 

رض عبء إضايف عىل سلطة املياه الفلسطينية التي عليها أن تدفع ثمن وقد أدت هذه املشكلة األخرية إىل ف. املياه

املياه، سواء باستخراجها من آبارها الخاصة أو برشائها من رشكة ميكوروت، وتكاليف توزيعها عىل السكان 

طيني ولقد استمر تفاقم هذه املشكلة عىل مدى السنوات الثماني املاضية حيث أصيب االقتصاد الفلس. الفلسطينيني

 . بالركود الفعيل وارتفعت مستويات الفقر بني السكان الفلسطينيني بصورة غري مسبوقة

 -سوء تصريف مياه المجاري
 تعريض الموارد المائية للخطر

خلصت الدراسات عىل مدى سنوات عدة إىل أن مستويات النرتات يف املياه الجوفية يف عدة مناطق باألرايض 

منظمة الصحة العاملية مقبولة، وذلك إىل جانب وجود "كثري من املستويات التي تعتربها الفلسطينية املحتلة أعىل ب

 ومن الدالئل 157.بها، وهو ما يدل عىل التلوث بمياه املجاري غري املعالجة وباملخصبات" كوليفورم"البكرتيا الضارة 

ًأيضا عىل تلوث املياه انتشار حاالت اإلسهال الدورية، وخاصة بني األطفال ، وغري ذلك من األمراض التي تنقلها ً

 .وقد بلغت األحوال حد الخطر الشديد يف غزة. املياه

  
  منظمة العفو الدولية©  تفريغ مستودع ملياه الرصف الصحي يف غزة
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وعىل الرغم من أن تلوث املخزونات املائية أمر مقلق للجانبني اإلرسائييل والفلسطيني، فإن عواقبه للفلسطينيني 

ً كثريا، ألن املخزونني املائيني، الجبيل يف الضفة الغربية والساحيل يف غزة، يمثالن املصدرين الوحيدين للمياه أخطر

 . بالنسبة للفلسطينيني، أما إرسائيل فلديها موارد مائية أخرى كبرية

الفلسطيني، إذ يتهم كل ُويعد تلويث املخزون املائي الجبيل من القضايا املتنازع عليها بني الجانبني اإلرسائييل و

والواقع يقول إن الجانبني لم يفيا بالتزاماتهما وإن كالهما لم يتخذ التدابري الالزمة . منهما اآلخر بالتسبب فيه

 .لوضع حد للرضر وعالجه

أن الدولة ملزمة بضمان جودة املياه، إذ " اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"وقد أكدت 
ًينبغي أن يكون املاء الالزم لكل من االستخدامات الشخصية أو املنزلية مأمونا، وبالتايل ينبغي "ذكرت اللجنة أنه 

ًأن يكون خاليا من الكائنات الدقيقة واملواد الكيميائية واملخاطر اإلشعاعية التي تشكل تهديدا لصحة الشخص ً "
ًت اللجنة أن الصحة البيئية، باعتبارها عنرصا من عنارص الحق كما ذكر"). ب "12، الفقرة 15التعليق العام رقم (

ًيف الصحة، تتضمن أيضا اتخاذ خطوات عىل أساس غري تمييزي لدرء املخاطر الصحية الناجمة عن كون املياه غري 

واد الضارة ًوقالت اللجنة أيضا إن عىل الدول األطراف أن تضمن حماية املوارد املائية من التلوث بامل. مأمونة وسامة
تأمني وصول كل فرد إىل املرافق "وأكدت اللجنة أن ). 8، الفقرة 15التعليق العام رقم (والجراثيم املسببة لألمراض 

ًالصحية املناسبة ليس أمرا أساسيا لصون كرامة اإلنسان وحياته الخاصة فحسب، بل إنه يعد أيضا إحدى اآلليات  ً ًُ
وأكدت ). 29، الفقرة 15التعليق العام رقم " (اه الصالحة للرشب ومواردهاالرئيسية لحماية نوعية إمدادات املي

، "تلوث أو اضمحالل املوارد املائية بشكل يؤثر عىل صحة اإلنسان"اللجنة أن األفعال التي ترتكبها الدول، من قبيل 
التعليق (ًنتهاكا للحق يف املاء ُ، تعترب ا"أو عدم تطبيق مثل هذه القوانني... عدم إصدار قوانني ملنع تلوث املياه"أو 

 ").ب"و" أ "44، الفقرة 15العام رقم 

: التقاعس عن حماية إمدادات المياه في األراضي الفلسطينية المحتلة
 إسرائيل

سلطة املياه "تلقي السلطات اإلرسائيلية باللوم عىل السلطة الفلسطينية يف تلويث املخزون املائي الجبيل ألن 

شئ البنية األساسية الالزمة لجمع ومعالجة معظم مياه املجاري املنرصفة من منازل السكان لم تن" الفلسطينية

" سلطة املياه الفلسطينية"والواضح أن . الفلسطينيني بالضفة الغربية، وهو ما يتسبب يف تلويث املخزون املائي

 موارد املياه الطبيعية التي يعتمد ًأخطأت من هذه الزاوية خطأ كبريا وعليها أن تتخذ اإلجراءات الفورية لحماية

 .السكان عليها

ال يمكن أن تخفي نصيب إرسائيل األكرب من املسؤولية عن التلوث، " سلطة املياه الفلسطينية"إال إن أوجه قصور 

ًالذي ال يقترص عىل املخزون املائي الجبيل بل يمتد ليشمل ينابيع الضفة الغربية وخاصة نهر األردن، وهو املورد 

ملائي الكبري اآلخر للضفة الغربية، والذي أصبح مجراه منذ أن تولت إرسائيل الوصاية عليه ال يزيد عىل مجرى ا

 .هزيل من املياه امللوثة ومياه الرصف الصحي

ً من الثابت أن تلوث املخزون املائي الجبيل ونهر األردن يسبق زمنيا إنشاء السلطة الفلسطينية يف عام ً:فأوال

ًدث عىل نطاق واسع خالل الثالثني عاما السابقة، عندما بدأت إرسائيل تتوىل املسؤولية الكاملة عن ، إذ ح1996

 باملئة من 60ًالشؤون املدنية يف شتى أرجاء األرايض الفلسطينية املحتلة، وهو مستمر أيضا يف املساحة التي تبلغ 

 الشؤون املدنية وليس للسلطة الفلسطينية والية الضفة الغربية التي تحتفظ إرسائيل فيها بالسيطرة الكاملة عىل

وخالل أربعة عقود من االحتالل، ظلت إرسائيل تتقاعس عىل الدوام عن اتخاذ ولو أبسط التدابري . قضائية فيها
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األساسية إلنشاء مرافق للمعالجة الفعالة ملياه املجاري والنفايات يف األرايض الفلسطينية املحتلة، حتى عرضت 

أما يف إرسائيل فقد قامت السلطات، عىل العكس من ذلك، بإقامة نظم متقدمة . املائية املشرتكة للخطراملوارد 

 .ملعالجة مياه املجاري والنفايات من أجل مواطنيها

ً عاما من 42ويوجد املرفق الوحيد الذي يمهد ملعالجة مياه املجاري للسكان الفلسطينيني يف الضفة الغربية أثناء 

ويضم هذا املرفق مجموعة من برك التجميع والرتشيح التي كانت .  مدينة طولكرم، عىل الخط األخرضاالحتالل يف

ًبتنسيقها وإعادة تأهيلها باعتبارها بركا للتهوية، بمعونة " سلطة املياه الفلسطينية"بالغة التلويث حتى قامت 

 .تمويلية من الجهات الدولية املانحة

" بؤرة استيطانية" مستوطنة و200إلرضار باملخزون املائي بإنشائها ما يزيد عىل  تسببت إرسائيل يف اً:وثانيا

إرسائيلية غري مرشوعة يف الضفة الغربية والسماح لها برصف كميات كبرية من مياه الرصف املنزيل والصناعي غري 

األخرية بمصانع ملعالجة ُوقد زودت مستوطنات كثرية يف السنوات . املعالجة يف منطقة إعادة ملء املخزون املائي

مياه الرصف، ولكن مستوطنات أخرى ال تزال ترصف مياه املجاري غري املعالجة والنفايات الصناعية الخطرة يف 

 . الحقول والجداول بالضفة الغربية

 وقد ذكر تقرير حول تلوث املياه الجوفية يف الضفة الغربية، صدر عن وزارة حماية البيئة اإلرسائيلية، وإدارة

وهي فرع الجيش اإلرسائييل الذي يدير الشؤون املدنية يف األرايض الفلسطينية (الطبيعة واملتنزهات واإلدارة املدنية 

، أن عدد املستوطنات اإلرسائيلية ذات التوصيالت بمرافق معالجة مياه الرصف 2008آب /يف أغسطس) املحتلة

، ذكر 2009حزيران / ويف يونيو158.فة الغربية مستوطنة يف الض121 مستوطنة من بني 81كان يقترص عىل 

، وهو منظمة إرسائيلية غري حكومية، أن )بتسليم" (مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة"

ًتفتقر إىل مرافق عالج مياه املجاري وأن املرافق املوجودة حاليا يف املستوطنات كانت " البؤر االستيطانية"جميع 

 159.ل يف أحيان كثرية أو تقدم معالجة محدودة وقارصة ملياه الرصف التي تدخلهاتتعط

ًإن هذا اإلهمال موثق أيضا يف تقارير مراقب عام الحكومة ويف مطبوعات وزارة ": ًقائال" بتسليم"وأضاف مركز  َّ
 مصنع املعالجة يف منطقة ومن بني ما تناولته هذه التقارير قصور صيانة. حماية البيئة عىل مدى العقدين املاضيني

معاليه إفراييم الصناعية، وعدم توصيل الكهرباء إىل مصنعي املعالجة يف مستوطنتي تينى وتيليم، وترسب مياه 
ملياه " البدائية عادة"الرصف الصناعية غري املعالجة إىل املياه الجوفية يف منطقة باركان الصناعية، واملعالجة 

 160." الصناعية، والتلوث الناجم من حظائر األبقار يف مستوطنة روش تسوريمرصف املصانع يف منطقة باركان

ًويف القدس الرشقية، التي تشكل وفقا للقانون الدويل جزءا من الضفة الغربية املحتلة رغم أن إرسائيل ضمتها  ً

ًقرتب كثريا بشكل غري مرشوع وأصبحت تخضع للقانون اإلرسائييل، تعاني املرافق الصحية من اإلهمال بصورة ت

باالختصاص يف القدس الرشقية وما حولها، وال " سلطة املياه الفلسطينية"وال تتمتع . من سائر الضفة الغربية

ويربو مجموع اإلرسائيليني الذين يعيشون هناك يف . ُيسمح لها بتنفيذ أية مرشوعات متعلقة باملياه فيها

 ولكن السلطات اإلرسائيلية لم تنشئ املرافق الكافية  ألف نسمة،200ُمستوطنات أنشئت بشكل غري مرشوع عىل 

ملعالجة مياه املجاري حتى تعالج النفايات املنرصفة من مئات اآلالف من سكان القدس الرشقية، وأجزاء من القدس 

 17.5ًوتتدفق رشقا كمية من مياه املجاري تبلغ نحو . الغربية، واملستوطنات اإلرسائيلية املحيطة بالقدس الرشقية

ًمليون مرت مكعب، معظمها يف جداول مفتوحة، مما يسبب أرضارا بيئية للرتبة وموارد املياه كما يشكل خطرا عىل  ً

 مليون مرت مكعب من 10.5ومن بني هذه الكمية نحو . الصحة العامة للتجمعات الفلسطينية عىل طول الطريق

ً كيلومرتا تقريبا، وهو األمر الذي يزيد 30ون ملسافة النفايات الصلبة التي تتدفق إىل البحر امليت بطول نبع كيدر ً
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ًكثريا من األرضار البيئية التي سبق أن نجمت عن جفاف وتلويث نهر األردن، وهو املصدر الرئييس لتغذية البحر 

 مياه ُ مليون مرت مكعب، فتتدفق إىل خزان أوغ شمايل البحر امليت، حيث تعالج7.5أما الكمية الباقية، وتبلغ . امليت

ُاملجاري معالجة جزئية فقط قبل أن يعاد استخدامها، يف الغالب، يف ري النخيل واملحاصيل يف املستوطنات 

  161.اإلرسائيلية شمايل البحر امليت ويف األغوار

ً، ألقت السلطات اإلرسائيلية باللوم أساسا عىل مياه املجاري الفلسطينية، 2008آب /ويف تقرير صدر يف أغسطس

ً مليون مرت مكعب وفقا ألرقام البنك 25ً مليون مرت مكعب يف العام وفقا لذلك التقرير بينما تبلغ 56لغ والتي تب

ولكن هذه السلطات لم تدخل يف حسابها .  يف تلويث الجداول واملياه الجوفية والينابيع يف الضفة الغربية162الدويل،

ًتج سنويا من سكان القدس الرشقية وبعض مناطق  مليون مرت مكعب، التي تن17.5كمية مياه املجاري البالغة 

القدس الغربية، مما يجعل كمية مياه املجاري غري املعالجة، أو املعالجة بصورة قارصة، التي تتدفق خالل الضفة 

 38ً مليون مرت مكعب سنويا، أي نحو 35الغربية، وتتحمل السلطات اإلرسائيلية املسؤولية املبارشة عنها، تبلغ 

 .ن مياه املجاري التي تلوث املخزون املائي تحت أرايض الضفة الغربيةباملئة م

ً عاما مضت، دأبت إرسائيل عىل استخدام األرايض الفلسطينية املحتلة من الناحية الفعلية 42 عىل مدار ً:ثالثا

َّباعتبارها مكبات للتخلص من النفايات، إذا أنشأت هذه املكبات دون تبطينها يف شتى أنحاء تل ًك األرايض، تاركة َّ

وقد أغلقت السلطات . املواد الخطرة، بما فيها من نفايات صناعية خطرة، تتغلغل يف الرتبة وتلوث املخزون املائي

َّاإلرسائيلية يف السنوات األخرية بعض هذه املكبات ولكن دون اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة تأهيلها ومنعها من 

ً إال إن ثمة مكبات أخرى ال تزال مستخدمة من جانب اإلرسائيليني والفلسطينيني معا.التسبب يف املزيد من التلوث َّ. 

ُومن أمثلة املكبات الخطرة املكب املوجود يف عزون، والذي أنشئ يف أوائل التسعينيات ًويقع قريبا من برئ القرية، يف . َّ

ُ لم تتخذ أية إجراءات 2002نذ إغالقه يف ًولم يكن املكب مبطنا، وم. ، التي تتحكم فيها إرسائيل"املنطقة ج"

ًلتطهريه وجعله مأمونا من الناحية الصحية، ومن ثم ال يزال يخرج غازات مرضة وال تزال بعض املواد تترسب منه 

 2002وعىل غرار ذلك، افتتح الجيش اإلرسائييل مكب دير رشف يف عام . وتلوث الرتبة واإلمدادات املائية القريبة

 . دون تأمينه2005ُن النفايات الصناعية من الرشكات اإلرسائيلية ثم أغلق يف للتخلص فيه م

ًوعىل مدى عقود كانت السلطات اإلرسائيلية تسمح أيضا للمقاولني اإلرسائيليني بالتخلص العشوائي من النفايات، 

لطات يف السنوات األخرية وقد التزمت الس. الصناعية يف معظمها، يف املناطق الريفية يف شتى أرجاء الضفة الغربية

 ولكن مثل هذا التخلص من النفايات مستمر يف القرى 163باتخاذ التدابري الكفيلة بالكف عن مثل هذه االنتهاكات،

الفلسطينية يف مناطق الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة إرسائيل األمنية، ولم تتخذ السلطات أي إجراء لتطهري 

 .ن اإلرسائيليون يف املايضالنفايات التي تخلص منها املقاولو

 أسهم اشرتاط الحصول عىل تصاريح وغري ذلك من القيود التي فرضتها إرسائيل عىل الفلسطينيني يف الضفة ً:رابعا

الغربية يف تلويث املخزون املائي، ألنها عطلت أو منعت إنشاء مرافق ملعالجة مخلفات املجاري ومدافن للنفايات يف 

واملجالس البلدية املحلية يف " سلطة املياه الفلسطينية" لذلك، تعطلت املشاريع التي نجحت ًونتيجة. الضفة الغربية

ضمان تمويل لها من الجهات الدولية املانحة، وكان ذلك يف بعض األحيان لبضع سنوات، بسبب رفض السلطات 

ويف بعض . إعادة استخدام املاءًاإلرسائيلية منح تصاريح أو ألنها فرضت رشوطا غري معقولة تتعلق بنوع املعالجة و

َّالحاالت أرصت إرسائيل عىل ربط مرافق معالجة مياه املجاري باملستوطنات اإلرسائيلية املقامة بشكل غري مرشوع 

ويف . ًباعتباره رشطا للرتخيص بتنفيذ املشاريع الفلسطينية، وهو األمر الذي تسبب يف تأخري إنشاء هذه املرافق

ائيل إقامة مرافق ملعالجة مياه املجاري املنرصفة من املستوطنات اإلرسائيلية القريبة، مما حاالت أخرى، رفضت إرس
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 .دفع الجهات الدولية املانحة إىل تأخري أو إيقاف تمويلها للمشاريع الفلسطينية

ً، يمكن حقا وصف سياسات إرسائيل بأنها تمثل نكوصا عن التنميةويف قطاع غزة وغريه من إذ أدى اإلهمال املايل . ً

صور اإلهمال عىل مدى عقود إىل الخلل يف قطاع اإلمدادات املائية ومياه الرصف، وجعله يف حاجة عاجلة إىل إعادة 

ًومع إنشاء السلطة الفلسطينية أصبح التمويل من الجهات الدولية املانحة متاحا للمساعدة يف . التأهيل والتنمية

 متزايد، التي تفرضها إرسائيل عىل انتقال األشخاص والبضائع إىل تصحيح األوضاع، ولكن القيود الصارمة بشكل

ْغزة، حدت من اإلمكانيات إىل درجة بعيدة وتسببت يف تعطيل تنفيذ مرشوعات املياه واملرافق الصحية التي تحتاج  َّ َ

ِّإليها غزة احتياجا ماسا، مما يعرض الصحة العامة للخطر ً ت ضفة بركة ، انهار2007آذار / مارس27ففي يوم . ً

. تجميع مياه املجاري يف مصنع معالجة مياه الرصف الصحي يف بيت الهيا فأغرقت قرية بدوية اسمها أم النارص

ومنذ ذلك الحني وإجراءات . وأسفرت هذه الحادثة عن مرصع خمسة أشخاص، من بينهم طفالن، وترشيد املئات

.  بسبب نقص املواد الناجم عن الحصار اإلرسائييل لغزةإعادة تأهيل املصنع وبناء مصنع جديد تسري سري السلحفاة

وتواجه مصانع معالجة مياه املجاري األخرى املوجودة يف غزة، وهي قليلة، مشكالت مماثلة، وكل يوم يمر عىل 

ًمواصلة حصار إرسائيل لغزة يضيع وقتا ثمينا ويعرض إمدادات غزة املائية الضئيلة ملزيد من األخطار ً ِّ ُ. 

: عن حماية إمدادات المياه في األراضي الفلسطينية المحتلةالتقاعس 
 " سلطة المياه الفلسطينية/"السلطة الفلسطينية

َ، من جانبهما، مرارا وتكرارا، سبب تلويث املخزون "سلطة املياه الفلسطينية"ُوقد أرجعت السلطة الفلسطينية و ً ً

وتشري السلطتان إىل أن املستوطنني .  اإلرسائيليةاملائي الجبيل إىل مياه املجاري املنرصفة من املستوطنات

ُ ألف نسمة، يخرجون كمية من 450اإلرسائيليني يف الضفة الغربية، بما يف ذلك القدس الرشقية، والبالغ عددهم 

 مليون نسمة، ألن معدل 2.5مياه املجاري تكاد توازي ما يخرجه السكان الفلسطينيون الذين يقارب عددهم 

كما تشريان إىل األنباء . ً من املياه لدى املستوطنني اإلرسائيليني يزيد كثريا عن مثيله لدى الفلسطينينياستهالك الفرد

املتواترة عن مياه املجاري املنزلية والنفايات الصناعية الخارجة من املستوطنات اإلرسائيلية والتي تغرق البساتني 

ُ كيميائية ضارة من املبيدات واملخصبات التي تستخدم يف الفلسطينية وتلوث مصادر املياه الحتوائها عىل مواد

املستوطنات اإلرسائيلية، باإلضافة إىل تخلص اإلرسائيليني عىل نطاق واسع من النفايات الصلبة يف األرايض 

 . الفلسطينية املحتلة

 يتسبب فيه أقل رصاحة يف الحديث عن التلوث الذي" سلطة املياه الفلسطينية"ولكن السلطة الفلسطينية و

 مليون فلسطيني، والنفايات 2.3الفلسطينيون يف األرايض الفلسطينية املحتلة، مثل مياه املجاري الخارجة من 

الصادرة من املصانع ومعارص الزيتون الفلسطينية، واملبيدات واملخصبات التي يستخدمها املزارعون 

ة، فكل ذلك يشكل املخاطر نفسها التي تشكلها الفلسطينيون، وقيامهم بالتخلص العشوائي من النفايات الصلب

وال يمكن استخدام أوجه القصور لدى الجانب اإلرسائييل كذريعة . املمارسات اإلرسائيلية عىل املخزون املائي الجبيل

لتقاعس السلطة الفلسطينية عن اتخاذ اإلجراءات املناسبة ملنع تلويث املخزون املائي يف املناطق الخاضعة لواليتها 

 .القضائية ولو كانت محدودة

ًمضطرة للعمل يف ظل قيود خارجية وداخلية تحد كثريا من قدرتها عىل " سلطة املياه الفلسطينية"وال شك أن 

سلطة املياه "ففي الضفة الغربية، تتمثل أقىس القيود يف عجز . إنشاء بنية أساسية كافية للمرافق الصحية

 60، الخاضعة للوالية العسكرية اإلرسائيلية، والتي تشكل نسبة "نطقة جامل"عن الدخول والعمل يف " الفلسطينية

وقد دأب الجيش اإلرسائييل عىل رفض السماح للفلسطينيني ببناء منازل أو إنشاء بنية . باملئة من مساحة الضفة

وع، رغم أن بينما قام يف الوقت نفسه بتوسيع املستوطنات املقامة فيها بشكل غري مرش" املنطقة ج"أساسية يف 
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هذه املنطقة هي أنسب موقع إلنشاء مرافق البنية األساسية للمياه واملرافق الصحية، مثل مصانع معالجة مياه 

أما املساحة الباقية . املجاري واملدافن جيدة التجهيز للنفايات الصلبة، التي تمثل حاجة ماسة للسكان الفلسطينيني

وتخضع للوالية القضائية للسلطة " ب"و" أ"بية، والتي تضم املنطقتني  باملئة من مساحة الضفة الغر40البالغة 

 . الفلسطينية، فهي تعاني من التكدس وال تكاد تكفي أعداد السكان املتزايدة

ًعالية إىل حد ) أي مستوى معالجة مياه الرصف(ويتمثل القيد الثاني يف اشرتاط إرسائيل أن تكون جودة الفيض 

وهذا املستوى الرفيع . ، وهو ما يتطلب املعالجة الثالثية ملياه الرصف10/10 مستوى غري معقول، أي أن تبلغ

ُللمعالجة الذي تطلبه إرسائيل يف مصانع معالجة مياه املجاري التي تنشأ يف األرايض الفلسطينية املحتلة أعىل من 

ًجاري فيها غالبا عىل املستوى ًاملستوى املطبق عمليا يف إرسائيل نفسها، حيث ال يزيد مستوى معالجة مياه امل

 باملئة فقط من مياه الرصف املعالجة يف إرسائيل تفي بمستوى 46، كانت نسبة 2001ويف عام ). 20/30(الثانوي 

 يف إرسائيل إال يف السنوات األخرية، 10/10ولم يبدأ األخذ برشط املعالجة الثالثية للوصول إىل مستوى 164. 20/30

 ويف الوقت الراهن، ال تحظى نسبة كبرية من 165. سنوات10بيقه يف مراحل عىل مدى مع النص عىل أن يجري تط

مياه الرصف املعالجة يف إرسائيل باملعالجة الثالثية التي تطلبها السلطات اإلرسائيلية من الفلسطينيني كرشط 

ن نسبة كبرية من مياه وإىل جانب هذا، فإ. للموافقة عىل إنشاء مصانع ملعالجة مياه املجاري يف الضفة الغربية

الرصف يف إرسائيل ويف املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية ال تصل معالجتها إىل املستوى الثانوي، أو ال 

تبلغ ثالثة أضعاف )  يف إرسائيل فقط2005 مليون مرت مكعب يف السنة عام 167(وهذه الكمية . ُتعالج عىل اإلطالق

ً مليون مرت مكعب يف السنة وفقا ملا تقوله 56( غري املعالجة يف الضفة الغربية كمية مياه املجاري الفلسطينية

 166).السلطات اإلرسائيلية

ُويضاف إىل ذلك أن تكاليف بناء وتشغيل املصانع التي تصل بمعالجة مياه الرصف إىل املستوى الرفيع، أي 

ًونتيجة لذلك، أدى .  تقدم معالجة ثانوية عن تكاليف املصانع التي167 باملئة100، أعىل بكثري، وقد تزيد 10/10

مطلب إرسائيل بإجراء معالجة ثالثية يف املصانع الفلسطينية ملعالجة مياه املجاري إىل إحجام الجهات الدولية 

ُويعد . املانحة، التي ال ترغب يف تحمل تكاليف اإلنشاء والتشغيل والصيانة املطلوبة، وترى أنها مرتفعة دون مربر

ًاليف عنرصا ذا صلة مبارشة باألمر، ألنه من غري املحتمل، فيما يبدو، أن يوجد عدد كاف من املستفيدين عنرص التك

ً حتى تنجح املصانع ماليا، مع 10/10الذين يريدون ويستطيعون دفع التكلفة العالية للماء املعالجة بمستوى 

يف األرايض الفلسطينية املحتلة يمكن أن تتعرض األخذ يف االعتبار أن املصانع الفلسطينية ملعالجة مياه املجاري 

 .ًللخطر يف أية عمليات عسكرية إرسائيلية، وذلك قياسا عىل ممارسات إرسائيل السابقة

عن تنفيذ مرشوعات املياه واملجاري، " سلطة املياه الفلسطينية"ويف قطاع غزة، شاركت عدة قيود يف إعاقة قدرة 

الحصار اإلرسائييل الذي يمنع معظم املواد واملعدات الالزمة من دخول غزة، : ةوكان من أهمها يف السنوات األخري

وعزوف الجهات املانحة عن االلتزام بمرشوعات عىل نطاق واسع يف مناخ يتسم باشتداد االضطراب السيايس وعدم 

هما املنفصلتني يف الضفة األمن، واالنقسام املتنامي بني الفصيلني الفلسطينيني الرئيسيني، وهو ما يتجىل يف إدارتي

 .الغربية وغزة

من قيود االعتماد الكامل عىل الجهات الدولية املانحة ال يف تمويل مرحلة " سلطة املياه الفلسطينية"كما تعاني 

ًإنشاء مرافق معالجة مياه املجاري فحسب بل أيضا، عىل األرجح، يف توفري تكاليف تشغيلها وصيانتها، عىل األقل يف 

ًأن تبذل جهودا أكرب لرفع مستوى الوعي بني " سلطة املياه الفلسطينية" ويف هذا الصدد، يتعني عىل .البداية

. ًالفلسطينيني، وخاصة من يعمل بالزراعة منهم، بشأن مزايا ورضورة معالجة مياه الرصف وإعادة استخدامها

ُوما لم تثق الجهات الدولية املانحة يف أن مياه الرصف املعالجة سوف ي عاد استخدامها، فسوف تظل عازفة عن ُ
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 .ُتمويل مرشوعات من املحتمل أن تضطر إىل تحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها، باإلضافة إىل تكاليف اإلنشاء

 دور الجهات الدولية المانحة 
ًحظي تأثري القيود التي تفرضها إرسائيل عىل الحصول عىل تراخيص، والتأخر يف إصدارها إن أصدرتها أصال، 

ْتوثيق عىل نطاق واسع من املنظمات غري الحكومية املحلية والدولية وهيئات األمم املتحدة التي شاركت أو مولت ب َ َّ َ

 وقد تحملت الجهات الدولية املانحة يف معظم األحوال 168.مرشوعات يف القطاع املائي باألرايض الفلسطينية املحتلة

األرايض الفلسطينية املحتلة، أو إصالح مرافق البنية األساسية تكاليف املرشوعات املائية يف حاالت الطوارئ يف 

ُللمياه التي أصيبت بأرضار أو دمرت يف الهجمات العسكرية اإلرسائيلية، أو توفري املياه وخدمات املرافق الصحية يف  ُ

ِّحاالت الطوارئ للفلسطينيني الذين دمرت مساكنهم وممتلكاتهم أو ال يستطيعون الحصول عىل إمد ادات كافية من ُ

ُومع ذلك فإن الجهات الدولية املانحة تحجم عن اإلعالن عن املشاكل التي تواجهها يف تنفيذ مرشوعات بعينها . املياه

 .ُمتعلقة باملياه وغريها من املرشوعات، خشية أن يدفع ذلك اإلعالن السلطات اإلرسائيلية إىل وضع عقبات أخرى

 قال أحد خرباء املياه الدوليني، وكان يعمل لدى هيئة دولية يف مرشوع مائي ويف حديث مع منظمة العفو الدولية،

إننا نصادف بالفعل . ًليس من املستحسن إثارة هذه القضية علنا": 2008منع الجيش اإلرسائييل تنفيذه يف عام 
ت مع السلطات ًصعابا كثرية يف الحصول عىل تراخيص ويف الوصول إىل مرشوعاتنا، ومن شأن ذلك أن يخلق توترا

 ".اإلرسائيلية ويزيد من الصعوبات الحالية التي نواجهها

التي أبلغها الجيش اإلرسائييل للمنظمات غري الحكومية، قال موظف " أوامر إيقاف العمل"ويف معرض التعليق عىل 

نية املحتلة، يف أجنبي يف منظمة دولية غري حكومية تساعد يف تنفيذ مرشوعات متعلقة باملياه يف األرايض الفلسطي

كان الجيش اإلرسائييل من قبل يوجه : هذا يشء جديد"، 2009تموز /حديث مع منظمة العفو الدولية، يف يوليو
األوامر بالهدم أو إيقاف العمل إىل القرويني الفلسطينيني، أو يرتك هذه األوامر عىل صهاريج املياه، ولكنه هذا العام 

إننا نعمل يف بناء الصهاريج وإعادة تأهيلها .  غري الحكومية التي تنفذ املشاريعبدأ يوجهها إىل املنظمات األجنبية
ًمنذ سنوات ولكن لم نتلق من قبل قط أمرا بإيقاف العمل موجها إلينا إن الجيش يتهمنا يف واقع األمر بمخالفة . ً

ًة من هذا علنا، بل سوف نحاول ًونحن ال نريد مؤقتا أن نثري مشكل. القانون وهو ما يجعلنا يف موقف بالغ الصعوبة

وأما ما يعنيه األمر اآلن لنا فهو أننا لن نستطيع مواصلة . أن ننظر يف كيفية حل املشكلة مع السلطات اإلرسائيلية
 ".عىل نحو ما اعتدناه من قبل" املنطقة ج"تنفيذ مرشوعات معينة يف 

ُري التمويل ملرشوعات قد تعاق أو تواجه من العسري تدب": وقال موظف آخر بإحدى املنظمات غري الحكومية

ًتعطيالت ومشكالت تزيد من تكاليفها وتقلل من فعاليتها، أو ملرشوعات تكون عرضة لخطر التدمري، ألن ذلك يعني 

ولهذا تتحاىش املنظمات اإلعالن عن مثل هذه املشاكل، وهو ما يعني أن السلطات . يف الواقع إهدار التمويل
 ."اءل عن هذه املمارساتُاإلرسائيلية لن تس

: وقال خبري مائي آخر يعمل يف مرشوعات مائية تابعة لجهات دولية مانحة، يف حديث مع منظمة العفو الدولية

ًعادة ما يصدر الجيش أوامر كتابية بالهدم للصهاريج الصغرية لتجميع مياه األمطار، أما إيقاف أو رفض "

.  يتطلب منهم إال رفع سماعة الهاتف، أو إصدار األمر يف اجتماع مامرشوع يتكلف عدة ماليني من الدوالرات فال
ًويف العادة، ال تقدم األوامر كتابة، فهم يكتفون باالمتناع عن إصدار الرتاخيص الالزمة ومن ثم، ال يوجد دليل . ُ

 ".مكتوب يف كثري من األحيان
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ملياه واملرافق الصحية، إنشاء بنية أساسية عىل ويتطلب تحقيق الكفاءة يف تنفيذ وإدارة الخدمات األساسية، مثل ا

ويف العقد األول بعد إنشاء دولة إرسائيل، بدأت السلطات اإلرسائيلية يف إنشاء الرشكة القومية . مستوى البلد كلها

لتوفري املاء، وهي أضخم مرشوع مائي إرسائييل، وتتكون من شبكة واحدة تربط بني جميع املرشوعات املائية يف 

ومع ذلك، لم تقم السلطات اإلرسائيلية بإنشاء أية بنية أساسية إلمدادات املياه للسكان يف . أرجاء البالدشتى 

اتفاقيات "األرايض الفلسطينية املحتلة يف العقود الثالثة التي تولت فيها إرسائيل إدارة قطاع املياه الفلسطيني قبل 

 ".أوسلو

، ظلت اإلجراءات اإلدارية املتعددة الالزمة للحصول عىل "اه الفلسطينيةسلطة املي"وإنشاء " اتفاقيات أوسلو"ومنذ 

تراخيص بتنفيذ املرشوعات يف األرايض الفلسطينية املحتلة تعوق إنشاء وتنفيذ خطة وهيكل يحققان الكفاءة للعمل 

ذ مرشوعات واسعة ولكن املوقف السائد اآلن يمثل عقبة كربى يف طريق تنفي. يف قطاع املياه عىل املستوى القومي

النطاق، إذ إن مجرد مد أنابيب مياه بني البلدات والقرى يتطلب الحصول عىل سلسلة من الرتاخيص لتنفيذ العمل، 

ًوقد يتعطل املرشوع أو يوقف ألن جزءا صغريا منه يقع يف منطقة  ً ً، كأن يكون قريبا من مستوطنة "حساسة"ُ

 .اإلرسائيليون أو من قاعدة عسكريةإرسائيلية، أو من طريق يمر فيه املستوطنون 

ًويحدد تقرير مراجعي حسابات قطاع املياه الفلسطيني، الصادر مؤخرا، عددا من املشكالت إىل جانب القيود التي  ً

تفرضها إرسائيل وغريها، مثل نقص التنسيق بني الجهات املانحة، والعواقب السياسية وغريها من العواقب الناجمة 

  169.يف االنتخابات، مما أدى إىل إيقاف كثري من مرشوعات املياه ذات التمويل الدويل" حماس"عن فوز حركة 

ويبدو أن نقص التنسيق بني الجهات األجنبية املانحة قد أدى يف بعض األحيان إىل تعميق مشكالت التنسيق 

وغريهما من " لسطينيةسلطة املياه الف"وبني السلطة الفلسطينية و" سلطة املياه الفلسطينية"والتوترات داخل 

ويف الوقت نفسه، تعرض التنسيق الفعال بني الجهات األجنبية املانحة . الهيئات املشاركة يف املرشوعات املائية

 .إىل السيطرة الفعالة عىل القطاع املائي الفلسطيني" سلطة املياه الفلسطينية"ملعوقات بسبب افتقار 

 2001ً من املرشوعات الكربى للمياه واملرافق الصحية، وخاصة بني عامي ًوقد أوقفت الجهات األجنبية املانحة عددا

.  بسبب زيادة القيود عىل انتقاالت الفلسطينيني وأنشطتهم، والتي فرضتها إرسائيل بعد اندالع االنتفاضة2004و

ًوكانت الجهات املانحة تحجم عموما عن معارضة القيود والعقبات التي تفرضها إرسائيل، حتى أشد ًها بعدا عن ُ

ًوبدال من ذلك، اختارت . املنطق، وهي القيود والعقبات التي أخرت تنفيذ كثري من املرشوعات الحيوية للمياه

الجهات الدولية املانحة أن تتعامل مع القيود املتزايدة بتحويل مبالغ مالية كبرية من املبالغ املخصصة لتنمية 

وعات القصرية األجل، مثل إصالح األرضار الناجمة عن الهجمات العسكرية إمدادات املياه واملرافق الصحية إىل املرش

وغريها من عنارص اإلغاثة اإلنسانية إىل السكان ) بأضعاف التكاليف(اإلرسائيلية، أو نقل املياه بالشاحنات 

 .الفلسطينيني

ت األخرية من رئاسة الرئيس ففي السنوا. وأدت التطورات السياسية الفلسطينية الداخلية إىل زيادة تعقيد األمور

الراحل يارس عرفات، كانت الجهات األجنبية املانحة تتجنب بصفة عامة التعامل مع الرئاسة الفلسطينية وتفضل 

ومع ذلك، انعكس األمر بعد فوز . املعامالت املبارشة مع الهيئات األخرى يف السلطة الفلسطينية واملجالس البلدية

، فأصبحت هذه الجهات املانحة تتجنب 2006 و2005 البلدية والترشيعية يف عامي يف االنتخابات" حماس"حركة 

يف املجالس البلدية ويف الحكومة، وأعادت التعامل مع رئاسة " حماس"التعامل مع املنتخبني من عنارص حركة 

حزيران /يف يونيو" حماس"و" فتح"بني حركتي " الوحدة الوطنية"وبعد انهيار حكومة . السلطة الفلسطينية

، عادت الجهات املانحة للتعامل مع حكومة ترصيف األعمال  يف الضفة الغربية برئاسة الرئيس محمود 2007
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وملا كانت معظم املرشوعات املائية ذات نطاق زمني يمتد عدة سنوات، فقد توقفت كثري من املرشوعات التي . عباس

نشقاقات ذات الدوافع السياسية، وتعطلت فرتات طويلة، كانت يف مراحل متفاوتة من التنفيذ عندما نشأت هذه اال

 .ُأما املرشوعات التي كانت يف مرحلة التخطيط فقد ألغيت برمتها

ًويعترب الوضع يف قطاع غزة، عىل وجه الخصوص، عصيبا إىل حد بعيد ًويرجع ذلك أساسا إىل الحصار اإلرسائييل . ُ

بحكم " حماس"ت األجنبية املانحة مع اإلدارة التي تتوالها حركة ًالصارم، ولكن من أسبابه أيضا عدم تعامل الجها

ُويقام . واالستثناء الوحيد هو إصالح مصنع معالجة مياه الرصف يف شمال غزة وإنشاء مصنع جديد. الواقع الفعيل

ائيل ًهذا املرشوع الجاري حاليا بتمويل من البنك الدويل، ولكنه يعاني من فرتات تأخري كبرية بسبب رفض إرس

ويتضافر تأثري توقف املرشوعات املتعلقة باملياه ونقص قطع الغيار . السماح باسترياد املواد الالزمة يف غزة

واملعدات وغريها من املواد بسبب استمرار حصار إرسائيل لغزة ليصل باألوضاع التي كانت سيئة من قبل إىل درجة 

لقد تدهورت : "2008أيار / مايو7ًما يزيد عىل عام، وتحديدا يف وقد قال األمني العام لألمم املتحدة منذ . األزمة

، بسبب نقص 2008شباط / باملئة يف فرباير25 إىل 2007حزيران / باملئة يف يونيو70كفاءة شبكات املياه من 

 مليون لرت من مياه املجاري غري 40، أصبحت كمية تبلغ 2008كانون الثاني /ومنذ يناير. قطع الغيار واملواد

ُملعالجة أو املعالجة جزئيا ترصف كل يوم يف البحرا  1.5 ومنذ ذلك الحني، وغزة، بسكانها البالغ عددهم 170."ً

وتتعرض لالختناق بسبب الحصار " الفوالذ املصهور"مليون نسمة، تتلقى رضبات ال ترحم يف إطار عملية 

الفقر والبؤس ملن ال حيلة لهم سوى االعتماد اإلرسائييل املتواصل الذي يتسبب يف زيادة تدهور قطاع املياه وزيادة 

 171.عىل هذا القطاع من أجل البقاء عىل قيد الحياة

وكما سبقت اإلشارة، فإن دعم الجهات الدولية املانحة لتنمية وصيانة وتنفيذ مرافق البنية األساسية للمياه واملرافق 

ومن اآلثار التي . ل دون االستفادة القصوى منهالصحية يف األرايض الفلسطينية املحتلة يتعرض لقيود وعقبات تحو

تخلفها هذه القيود والعقبات ميل الجهات الدولية املانحة إىل اللجوء إىل تدابري مؤقتة وقصرية األجل، مثل توصيل 

ومن شأن هذا أن يقوض الحاجة إىل . ًاملياه بالشاحنات، مما يزيد تكاليفها كثريا عن توصيلها بأنابيب شبكة املياه

االستثمار يف بنية أساسية وخدمات طويلة األجل يف قطاع املياه واملرافق الصحية لسكان األرايض الفلسطينية 

املحتلة واالستفادة الفعالة القائمة عىل التنسيق من مساعدات التنمية لتدعيم حصول السكان الفلسطينيني عىل هذه 

 .الخدمات

الحق في : القانون الدولي
 الحصول على الماء

 والقايض 1947ترشين الثاني / نوفمرب29، الصادر يف 181قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم تضمن ي

تمكني الدولتني ومدينة "ًبتقسيم أرض فلسطني تحت االنتداب، والذي أدى إىل إنشاء دولة إرسائيل، بندا ينص عىل 
 ).هـ.2، )د(الفصل الرابع  ("تمييزالقدس من الوصول إىل املياه ومصادر الطاقة عىل أساس من عدم ال

وبموجب القانون الدويل تتحمل إرسائيل، باعتبارها دولة االحتالل يف األرايض الفلسطينية املحتلة، مسؤوليات 

ويجب عليها أال تمتنع فحسب عن اتخاذ إجراءات . محددة بدقة تجاه احرتام حق الفلسطينيني اإلنساني يف املاء

ًض فرصة السكان الفلسطينيني يف التمتع بهذا الحق، بل إن عليها أيضا أن تحمي السكان ِّتنتهك هذا الحق أو تقو
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الفلسطينيني من تدخل أطراف أخرى يف تمتعهم بحق املاء، وأن تتخذ خطوات مقصودة ومحددة وهادفة لضمان 

 .تلبية هذا الحق وإعماله بصورة كاملة

عىل سلوك إرسائيل باعتبارها دولة االحتالل ذات السيطرة الفعلية وتنطبق مجموعتان من األطر القانونية املتكاملة 

كما ينطبق يف هذه . عىل األرايض الفلسطينية املحتلة، وهما القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل

 .ولةالحالة القانون الدويل الخاص بإدارة وتنظيم مصادر املياه يف األرض التي تقع خارج حدود الد

ً، الذي يرسي عىل القضايا التي يناقشها هذا التقرير، عددا من معاهدات القانون الدويل لحقوق اإلنسانويشمل 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية "حقوق اإلنسان التي أصبحت إرسائيل من الدول األطراف فيها، وأهمها 

االتفاقية الدولية للقضاء عىل "، و"قوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل الخاص بالح"، و"واالجتماعية والثقافية

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد "، و"اتفاقية حقوق الطفل"، و"جميع أشكال التمييز العنرصي

 .، وجميعها صادرة عن األمم املتحدة"املرأة

اتفاقية جنيف : "اجم عن الحرب، وباألخصًوتنطبق أيضا أحكام القانون اإلنساني الدويل التي تحكم االحتالل الن

ُويشار إليها فيما بعد باسم  (1949آب / أغسطس12، املربمة يف "الرابعة بشأن حماية املدنيني يف وقت الحرب

املتعلقة بقوانني ) الرابعة(الئحة الهاي "وقواعد القانون الدويل العريف، بما يف ذلك ") اتفاقية جنيف الرابعة"

 18، واملربمة يف "والقواعد امللحقة بها بخصوص احرتام قوانني وأعراف الحرب الربية" ربيةوأعراف الحرب ال

ٌكما إن إرسائيل ملزمة بالقواعد العرفية "). الئحة الهاي"ُويشار إليها فيما بعد باسم  (1907ترشين األول /أكتوبر ُ

الربوتوكول "َّننة يف اتفاقيات عدة، من بينها للقانون اإلنساني الدويل التي تحكم إدارة العمليات العسكرية، واملق

، واملتعلقة بحماية ضحايا املنازعات املسلحة 1949آب / أغسطس12اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف 

 ").الربوتوكول اإلضايف األول"ُويشار إليه فيما بعد باسم " (الدولية

اتفاقية "دات الدولية لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها وكذلك وتنفرد الحكومة اإلرسائيلية يف الزعم بأن املعاه

 أما هيئات األمم املتحدة 172.، وهي طرف من أطرافها، ال تنطبق عىل األرايض الفلسطينية املحتلة"جنيف الرابعة

ًت جميعا التي تراقب تطبيق هذه املعاهدات وغريها من الهيئات املعنية، بما يف ذلك محكمة العدل الدولية، فقد أقر

 173.بأن التزامات إرسائيل بموجب هذه املعاهدات تنطبق عىل األرايض الفلسطينية املحتلة عىل قدم املساواة

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان
العهد "من ) 1 (11ٌالحق يف املاء حق معرتف به باعتباره من مقومات الحق يف مستوى معييش مالئم بموجب املادة

 كما يحظى الحق يف املاء بالحماية بموجب 174". االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالدويل الخاص بالحقوق

 ويكفل 176. وهو عنرص جوهري للتمتع بالحق يف الصحة ويف السكن املالئم ويف الغذاء175معاهدات دولية أخرى

ة ويتيرس الوصول الحق اإلنساني يف املاء لكل فرد الحصول عىل كمية كافية من املياه، بحيث تكون مأمونة ومقبول

ًإليها ماديا وماليا، لالستخدام الشخيص واملنزيل ً.177   

أن عنارص الحق يف املاء ينبغي أن تكون " اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"وقد ذكرت 

ًكافية لصون كرامة اإلنسان وحياته وصحته، وفقا ألحكام الفقرة  العهد الدويل " من 12 واملادة 11 من املادة 1ً

 كانت كفاية املاء الالزم لضمان التمتع بالحق يف املاء وإذا". الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 178: تنطبق عىل جميع الظروفالتاليةًتتفاوت وفقا لظروف مختلفة، فإن العوامل 
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وينبغي أن . ًا لالستخدامات الشخصية واملنزليةًينبغي أن يكون إمداد املاء لكل شخص كافيا ومستمر. التوافر) أ(

 179".منظمة الصحة العاملية"التي وضعتها تتمىش كمية املاء املتوفر لكل شخص مع املبادئ التوجيهية 

ًينبغي أن يكون املاء الالزم لكل من االستخدامات الشخصية أو املنزلية مأمونا، وبالتايل ينبغي أن . النوعية) ب(

 .ًالكائنات الدقيقة، واملواد الكيميائية واملخاطر اإلشعاعية التي تشكل تهديدا لصحة الشخصًيكون خاليا من 

ًينبغي أن يكون املاء ومرافقه وخدماته متوفرة للجميع دون تمييز، داخل نطاق الوالية . إمكانية الوصول) ج(

 :وإلمكانية الوصول أربعة أبعاد متداخلة. القضائية للدولة الطرف

ينبغي أن يكون املاء ومرافقه وخدماته املناسبة يف املتناول املادي واملأمون لجميع : انية الوصول املاديإمك) 1 (-

 . فئات السكان

 .يجب أن يكون بإمكان الجميع تحمل نفقات املاء ومرافقه وخدماته: ًإمكانية الوصول اقتصاديا) 2 (-

صول إىل املاء ومرافقه وخدماته، بمن فيهم أكثر الفئات يجب أن يتمتع الجميع بإمكانية الو: عدم التمييز) 3 (-

ًضعفا أو تهميشا بني السكان بحكم القانون وبحكم الواقع، دون أي تمييز قائم عىل أي من األسباب املحظورة ً. 

وتشمل الحق يف التماس املعلومات املتعلقة بقضايا املاء والحصول عليها : إمكانية الحصول عىل املعلومات) 4 (-

 .ونقلها

ويف إطار التزام . وكما هو الحال بشأن الحقوق األخرى، تلتزم الدول باحرتام الحق يف املاء وحمايته وإعماله

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية "إرسائيل باحرتام الحق يف املاء، باعتبارها من الدول األطراف يف 

. عن التدخل بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف التمتع بالحق يف املاءٌ، فإنها ملزمة باالمتناع "واالجتماعية والثقافية

االمتناع عن املشاركة يف أي ممارسة أو نشاط يحرم من الوصول عىل قدم املساواة إىل املاء "ويتضمن هذا االلتزام 
القيام بصورة غري الكايف أو يحد من ذلك؛ والتدخل التعسفي يف الرتتيبات العرفية أو التقليدية لتخصيص املياه؛ و

ًمرشوعة بإنقاص أو تلويث املاء، وذلك مثال من خالل النفايات من مرافق تملكها الدولة أو من خالل استخدام 

األسلحة أو تجريبها؛ وتقييد الوصول إىل الخدمات والهياكل األساسية املتصلة باملاء أو إتالفها كتدبري عقابي، وذلك، 

  180."ًة انتهاكا للقانون اإلنساني الدويلًمثال، أثناء النـزاعات املسلح

ًويف هذا الصدد فإن تدمري مرافق البنية األساسية لتجميع املياه وتخزينها يشكل انتهاكا جسيما للحق يف املاء ً ّ َ ففي . ُ

ُالسياق الذي تكافح فيه املجتمعات املحلية فعال يف سبيل الحصول عىل املاء، يعترب تدمري الصهاريج وغريها من  ً

ًرافق جمع مياه األمطار وتخزينها وتوزيعها حرمانا لهذه املجتمعات من الحصول عىل الحد األدنى من كميات م

ًويعد هذا انتهاكا واضحا اللتزام إرسائيل بعدم التدخل يف التمتع بالحق يف . املياه التي يستطيعون جمعها بأنفسهم ً ُ

ًاملاء، كما يمثل تدخال تعسفيا يف الرتتيبات العرف ية أو التقليدية لتخصيص املاء وينتقص بصورة غري مرشوعة من ً

ً وباإلضافة إىل هذا، يمثل ذلك اإلجراء انتهاكا اللتزام إرسائيل، الذي 181.كمية املياه املتاحة للمجتمعات املستضعفة

دمات والهياكل تقييد الوصول إىل الخ"، بعدم "اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"حددته 

ًينبغي عدم حرمان الفرد، أيا كانت " كما أكدت اللجنة أنه 182".األساسية املتصلة باملاء أو إتالفها كتدبري عقابي

 أما القيود التي تفرضها إرسائيل عىل تنقل الفلسطينيني، والتي 183".الظروف، من الحد األدنى الرضوري من املاء

ًتشكل يف حد ذاتها مساسا تعسفيا بال العهد الدويل " من 12ًحق يف حرية التنقل، ومن ثم تمثل انتهاكا للمادة ً

ً، فهي تشكل أيضا حواجز تعوق الوصول إىل املاء واالنتفاع باملرافق املائية "الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

ُوانتهاكا للحظر الذي ينص عىل عدم التمييز، إذ إنها تطبق بأسلوب يتسم بالتمييز بني املس توطنني اإلرسائيليني ً

 .والسكان الفلسطينيني
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ويف إطار التزام إرسائيل بحماية الحق يف املاء، يجب عليها أن تمنع أية أطراف أخرى من التدخل بأي شكل من 

 ويتضمن هذا االلتزام اتخاذ التدابري الترشيعية الالزمة والفعالة وغريها من التدابري 184.األشكال يف التمتع بحق املاء

، ومن تلويث املوارد املائية املياه الكافية أطراف ثالثة من حرمان السكان من الوصول بصورة متساوية إىل نعمل

 185.واستخراج املاء منها بصورة غري عادلة، بما يف ذلك املوارد الطبيعية واآلبار وغريها من نظم توزيع املياه

،  ابري الالزمة املوجهة نحو اإلعمال الكامل للحق يف املاء من الدول األطراف أن تعتمد التدبالتنفيذويتطلب االلتزام 

كما إن الدول األطراف ملزمة . بما يف ذلك اتخاذ تدابري إيجابية ملساعدة األفراد واملجموعات عىل التمتع بهذا الحق

نفسها بتوفري هذا الحق حني يعجز األفراد أو تعجز جماعة ما، ألسباب خارج إرادتها، عن إعمال هذا الحق بأ

 186.بالوسائل املتاحة لها

ًوباإلضافة إىل ذلك، حددت اللجنة عددا من االلتزامات األساسية التي يجب تلبيتها فورا، قائلة إن من واجب الدول  ً

األطراف أن توليها األولوية حتى تضمن، عىل األقل، تحقيق الحد األدنى من املستويات األساسية لكل حق من 

وفيما يتعلق ". العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" الحقوق املنصوص عليها يف

  187:بالحق يف املاء، تشمل هذه االلتزامات األساسية

ضمان الحصول عىل الحد األدنى األسايس من املياه الكافية واملأمونة لالستخدامات الشخصية واملنزلية ملنع  

 اإلصابة باألمراض؛

لوصول إىل املياه ومرافق املياه عىل أساس غري تمييزي، وخاصة للمجموعات املحرومة أو ضمان الحق يف ا 

 شة؛َّمَهُامل

ضمان الوصول املادي إىل مرافق أو خدمات املياه التي توفر املياه بصورة كافية ومأمونة ومنتظمة؛ والتي لها  

 تكون عىل بعد معقول من األرس؛ٍعدد كاف من منافذ املياه لتجنب االنتظار لفرتات تعجيزية؛ والتي 

 ًضمان عدم تهديد األمن الشخيص يف حالة وصول املرء شخصيا إىل مصدر املياه؛ 

 ضمان التوزيع العادل لجميع مرافق وخدمات املياه املتاحة؛ 

اتخاذ تدابري ملنع ومعالجة ومراقبة األمراض املتصلة باملياه، والسيما ضمان الوصول إىل املرافق الصحية  

 .ناسبةامل

وفيما يتعلق، عىل وجه الخصوص، بالقيود التي فرضتها إرسائيل عىل حصول الفلسطينيني عىل املاء، أعربت 

إزاء محدودية وصول الفلسطينيني إىل  "... :عن القلق" اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"
جة لإلدارة واالستخراج والتوزيع املجحف ملوارد املياه املشرتكة، التي املياه وتوزيعها وتوافرها يف األرايض املحتلة نتي

اتخاذ إجراءات فورية لضمان حصول "... وحثت اللجنة إرسائيل بقوة عىل ". تهيمن عليها السيطرة اإلرسائيلية
ما ضمان جميع السكان الذين يعيشون يف األرايض املحتلة عىل املاء، وتوزيعه عليهم، بصورة متكافئة، والسي
ويف هذا . مشاركة جميع األطراف املعنية يف عملية إدارة املياه واستخراجها وتوزيعها مشاركة كاملة ومتكافئة

 188." بشأن الحق يف املاء15الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم 

ًنه إذا كان املاء رضوريا ألغراض شتى، أ" اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"كما أكدت 
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كما ينبغي إيالء . ينبغي، عند توزيع املاء، إعطاء األولوية للحق يف املاء لالستخدامات الشخصية واملنزلية"فإنه 
األولوية ملوارد املياه الالزمة ملنع وقوع املجاعات واألمراض، وكذلك املاء الالزم للوفاء بااللتزامات األساسية بشأن 

  189]".الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية [ل حق من الحقوق املنصوص عليها يف العهدك

أهمية ضمان الوصول إىل موارد املياه عىل نحو مستدام ألغراض الزراعة بغية إعمال الحق يف ًوأكدت اللجنة أيضا 

 صالحة للرشب باعتبار ذلك من املقومات األساسية  والحاجة إىل ضمان الوصول إىل مياه مأمونة190،الغذاء الكايف

  191.للصحة بموجب الحق يف الصحة

... ّتقر"الدول األطراف بأن " العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" من 11وتلزم املادة
الكساء واملأوى، وبحقه بحق كل شخص يف مستوى معييش كاف له وألرسته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء و

 ويجب عىل الدول أن تمتنع عن إعاقة الوصول إىل املوارد الالزمة إلعمال هذا ."يف تحسني متواصل لظروفه املعيشية

  192.الحق، بما يف ذلك األنشطة املولدة للدخل التي تتيح لألفراد الحفاظ عىل مستوى معييش كاف

تهك السياسات واملمارسات اإلرسائيلية التي تفرض القيود عىل حصول ًوإىل جانب انتهاك األحكام الواردة آنفا، تن

ًالفلسطينيني عىل املاء أيضا عددا من األحكام األخرى الواردة يف املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي صادقت  ً

 :عليها إرسائيل وأصبحت ملزمة بمراعاتها، وتتضمن هذه

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية "من كل من ) 2( 1تنص املادة: الثروة واملوارد الطبيعية

ًلجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها "عىل أنه " العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"و" والثقافية

 عيشه وال يجوز يف أية حال حرمان أي شعب من أسباب... الخاصة، الترصف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية

ًونظرا لألهمية الجوهرية للماء باعتباره موردا ال غنى عنه للعيش ولتنمية املجتمعات اجتماعيا ". الخاصة ً ً

ًواقتصاديا، فإن القيود التي فرضتها إرسائيل عىل حصول الفلسطينيني عىل املياه، سواء أكان ذلك بصفة عامة أم 

 التي يسكنونها يف بعض مناطق األرايض الفلسطينية املحتلة، كوسيلة إلرغام التجمعات املحلية عىل إخالء األرايض

 .ًتمثل انتهاكا لهذا النص

ُيعترب التفاوت الصارخ يف تخصيص املياه، سواء من حيث الكمية أو نوعية املرافق املتوفرة للفلسطينيني : التمييز

فلسطينية املحتلة، بمثابة تمييز، ومن ثم فهو واإلرسائيليني، والسيما املستوطنني اإلرسائيليني املقيمني يف األرايض ال

"... التي تنص عىل أن " االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي" من 5ًيمثل انتهاكا للمادة 

تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنرصي والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز 

بالحقوق ...  أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني، يف املساواة أمام القانون، السيما بصدد التمتعبسبب العرق

 ".االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 القانون اإلنساني الدولي
يفرض القانون اإلنساني الدويل عىل إرسائيل التزامات محددة، باعتبارها دولة االحتالل يف الضفة الغربية وقطاع 

وباإلضافة إىل . غزة، وعليها أن تلتزم بأحكام القانون اإلنساني الدويل التي تنطبق عىل االحتالل الناجم عن الحرب

ذلك، يتعني عىل إرسائيل، يف الحاالت التي يصل فيها العنف داخل األرايض الفلسطينية املحتلة إىل شفا الرصاع 

. قانون اإلنساني الدويل التي تحكم إدارة العمليات العسكريةاملسلح، أن تلتزم يف عملياتها العسكرية بقواعد ال

 .وتنطبق بعض هذه األحكام بصفة خاصة عىل حصول الفلسطينيني عىل املياه
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التزامات عىل دولة االحتالل فيما يتعلق بسكان األرض املحتلة الذين من حقهم " اتفاقية جنيف الرابعة"وتفرض 

ويعني . فدولة االحتالل مسؤولة عن رفاهية السكان الخاضعني لسيطرتها. يةالتمتع بحماية خاصة ومعاملة إنسان

اتفاقية " من 55ًوطبقا للمادة . هذا أن عليها أن تضمن الحفاظ عىل القانون والنظام وتوفري الرضوريات األساسية

ان باملؤن الغذائية أن تعمل، بأقىص ما تسمح به وسائلها، عىل تزويد السك "جنيف الرابعة، فإن من واجب إرسائيل
واإلمدادات الطبية، ومن واجبها عىل األخص أن تستورد ما يلزم من األغذية واملهمات الطبية وغريها إذا كانت موارد 

 .ويشمل هذا االلتزام ضمان الحصول عىل املياه". األرايض املحتلة غري كافية

تويل عليه من املمتلكات واملوارد الطبيعية من ً حدودا عىل استخدام دولة االحتالل ملا تس"الئحة الهاى"وتفرض 

تحظر عىل دولة االحتالل تغيري هيئة وطبيعة املمتلكات واملوارد " الئحة الهاى" من 55فاملادة . األرض املحتلة

وعىل هذا، فال يسمح . ًالطبيعية يف األرايض املحتلة، بل عليها أن تحميها وتديرها وفقا لقواعد حق االنتفاع

ومن الواضح أن قيام إرسائيل بإنشاء بنية أساسية . ات إال للرضورات األمنية ولفائدة السكان املحلينيبالتغيري

للمستوطنني اإلرسائيليني يف األرايض الفلسطينية املحتلة ال يتماىش مع هذين املعيارين ) وغريها(للمياه 

قدر اإلمكان، تحقيق "... عىل دولة االحتالل عىل أنه يتعني " الئحة الهاي" من 43كما تنص املادة . االستثنائيني
  ".األمن والنظام العام، مع احرتام القوانني السارية يف البالد، إال يف حاالت الرضورة القصوى التي تحول دون ذلك

إذ . بشكل رصيح رصيح إنشاء مستوطنات يف األرض املحتلة" اتفاقية جنيف الرابعة"وباإلضافة إىل ذلك، تحظر 

ًال يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها املدنيني إىل األرايض التي ":  عىل أنه49دة تنص املا ِّ
، والذي يتضمن أحدث وأشمل حرص لجرائم "نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية" وينص ."تحتلها

قيام " التي تشملها الوالية القضائية للمحكمة الحرب التي اتفق عليها املجتمع الدويل، عىل أن من بني جرائم الحرب
عندما ... دولة االحتالل، عىل نحو مبارش أو غري مبارش، بنقل أجزاء من سكانها املدنيني إىل األرض التي تحتلها

 193".ُترتكب يف إطار خطة أو سياسة عامة أو يف إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم

ساسية يف القانون اإلنساني الدويل تتعلق بحصول الفلسطينيني عىل املياه، وإن لم تكن وتوجد عدة أحكام أخرى أ

 .مختصة بأوضاع االحتالل

الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف واملتعلق بحماية ضحايا "من ) 2(54فعىل سبيل املثال، تنص املادة 

حظر مهاجمة أو تدمري أو ُي: "عىل ما ييل) ول اإلضايف األولالربوتوك (1977املربم عام " الرصاعات املسلحة الدولية
 ومثالها املواد الغذائية واملناطق الزراعية التي ،نقل أو تعطيل األعيان واملواد التي ال غني عنها لبقاء السكان املدنيني

ذلك يف منعها عن  إذا تحدد القصد من ،تنتجها واملحاصيل واملاشية ومرافق مياه الرشب وشبكاتها وأشغال الري
 مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع املدنيني أم لحملهم عيل ،السكان املدنيني أو الخصم لقيمتها الحيوية

 .شن هجمات انتقامية عىل مثل هذه األعيان واملواد) 4(54 وتحظر املادة 194."النزوح أم ألي باعث آخر

عمدة التي تشنها القوات اإلرسائيلية عىل منشآت ومرافق البنية وتمثل الهجمات االنتقامية وغريها من الهجمات املت

األساسية للمياه يف األرايض الفلسطينية املحتلة، وعىل مرافق توليد الكهرباء وغريها، وهي الهجمات التي تحدث 

ًأرضارا مبارشة بإمدادات املياه وجودتها، انتهاكا لهذا الحكم وغريه من أحكام القانون اإلنساني ال دويل، ومن بينها ً

 53، اللتان تحظران العقاب الجماعي، واملادة "الئحة الهاي" من 50واملادة " اتفاقية جنيف الرابعة" من 33املادة 

إال إذا كانت العمليات الحربية "، التي تحظر تدمري املمتلكات الخاصة أو العامة "اتفاقية جنيف الرابعة"من 
اتفاقية جنيف " من 147ُكما تدرج املادة . مثال هذه الهجمات جرائم حربوتشكل أ". ًتقتيض حتما هذا التدمري

تدمري واغتصاب املمتلكات عىل نحو ال تربره رضورات حربية وعىل نطاق كبري "ضمن االنتهاكات الخطرية " الرابعة
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 ". بطريقة غري مرشوعة وتعسفية

 انطباق القانون الدولي على األراضي الفلسطينية المحتلة
ًتنطبق قانونا عىل األرايض الفلسطينية املحتلة، " الئحة الهاى"بينما تقر إرسائيل بأن : ن اإلنساني الدويلالقانو

عىل تلك األرايض، رغم " اتفاقية جنيف الرابعة"رغم عدم توقيعها عىل هذه الالئحة، فقد دأبت عىل رفض انطباق 

القول بأنها، يف الواقع العميل، تطبق ما تسميه  ومع ذلك، ترص إرسائيل عىل 195.أنها من الدول األطراف فيها

األحكام "ًيف األرايض الفلسطينية املحتلة، وإن لم تحدد مطلقا ما تعتربه " اتفاقية جنيف"يف " األحكام اإلنسانية"

غربية ال تنطبق عىل احتاللها للضفة ال" اتفاقية جنيف الرابعة"وتنفرد إرسائيل بالزعم بأن . يف االتفاقية" اإلنسانية

بما يف (، التي تعمل لضمان تطبيق القانون اإلنساني الدويل "اللجنة الدولية للصليب األحمر"ولكن . وقطاع غزة

، وكذلك الدول ) والربوتوكولني اإلضافيني امللحقني بها1949املربمة عام " اتفاقيات جنيف"ذلك أحكامه الواردة يف 

ًترفض رفضا جوهريا وجهة نظر )  باسم األطراف السامية املتعاقدةواملعروفة(األخرى األطراف يف هذه االتفاقية  ً

واملعروف أن أحدث مؤتمر لألطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقية جنيف الرابعة، والذي عقد . الحكومة اإلرسائيلية

فلسطينية عىل األرايض ال] جنيف الرابعة[انطباق اتفاقية "، أعاد التأكيد عىل 2001كانون األول /يف ديسمرب

 وقد أصدر مجلس 196. كما جدد التعبري عن رضورة االحرتام الكامل ألحكامها،"املحتلة، بما يف ذلك القدس الرشقية

واألطراف السامية " اللجنة الدولية للصليب األحمر"األمن لألمم املتحدة قرارات كثرية تدعم هذا املوقف الذي تتخذه 

عىل األرايض " اتفاقية جنيف الرابعة"ق التزامات إرسائيل بموجب املتعاقدة يف اتفاقيات جنيف بشأن انطبا

  197.الفلسطينية املحتلة

لم تعرتف إرسائيل قط بالتزامها بتطبيق املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، : القانون الدويل لحقوق اإلنسان

بموجب القانون الدويل بتطبيق التي انضمت كطرف فيها، يف األرايض الفلسطينية املحتلة، وتزعم أنها غري ملزمة 

وتقول إرسائيل إن ما ينبغي تطبيقه يف . ًتلك املعاهدات عىل املناطق التي ال تمثل جزءا من أراضيها ذات السيادة

األرايض الفلسطينية املحتلة يقترص عىل أحكام محدودة من القانون اإلنساني، وليس القانون الدويل لحقوق 

 هيئات األمم املتحدة املكلفة بمراقبة التزام إرسائيل باملعاهدات التي صادقت عليها، ومع ذلك، فإن جميع. اإلنسان

ًترفض رفضا باتا ما تزعمه إرسائيل من أن التزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان ال تنطبق عىل األرايض الفلسطينية  ً

 .املحتلة

التي أدت إىل إنشاء السلطة الفلسطينية، " واتفاقيات أوسل"وباإلضافة إىل ذلك، فإن إرسائيل، منذ توقيعها عىل 
ًتزعم أنها ال يمكن أن تتحمل دوليا مسؤولية ضمان تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان هذه يف األرايض الفلسطينية 

بيد أن السلطة . ُاملحتلة، ألن غالبية السلطات واملسؤوليات املدنية قد نقلت يف معظم املناطق إىل السلطة الفلسطينية
، تعتمد بوضوح عىل تعاون إرسائيل يف ممارسة تلك السلطات "اتفاقيات أوسلو"طينية، بمقتىض الفلس

ًواملسؤوليات، كما كان الحال من قبل، وتستمر إرسائيل يف ممارسة السيطرة الشاملة فعليا عىل األرايض الفلسطينية 

وارد الحيوية، وعىل رأسها األرض واملياه، ولم املحتلة، بما يف ذلك السيطرة عىل مدى انتفاع السكان الفلسطينيني بامل

  198."اتفاقيات أوسلو"ُيدرج أي منهما يف 

حرم األشخاص املحميون الذين يوجدون يف أي ُال ي: "تنص عىل أنه" اتفاقية جنيف الرابعة"وإىل جانب ذلك، فإن 

ي تغيري يطرأ نتيجة الحتالل األرايض إقليم محتل بأي حال وال بأية كيفية من االنتفاع بهذه االتفاقية، سواء بسبب أ

عقد بني سلطات اإلقليم املحتل ودولة االحتالل، أو ُعيل مؤسسات اإلقليم املذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق ي

 )47املادة". (كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من األرايض املحتلة
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ًات التسع األخرية، كثريا من السلطات التي كانت قد نقلتها إىل ُيضاف إىل ذلك أن إرسائيل قد سحبت، خالل السنو

ً، ورصح مسؤولون يف الحكومة اإلرسائيلية مرارا وتكرارا بأن أحكام "اتفاقيات أوسلو"السلطة الفلسطينية بموجب  ً

ائيل تعيد  وقوات إرس2000أيلول / ومنذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية يف سبتمرب199.تلك االتفاقيات لم تعد سارية

تحت الوالية القضائية للسلطة الفلسطينية، " اتفاقيات أوسلو"انتشارها يف البلدات والقرى التي كانت قد وضعتها 

بل إن معظم املساكن واملنشآت املائية وغريها من املمتلكات التي قامت القوات . والتي يقيم فيها معظم الفلسطينيني

بأنها تقع يف " اتفاقيات أوسلو"ر بها كانت قائمة يف املناطق التي تقيض اإلرسائيلية بتدمريها أو إحداث أرضا

 . املنطقة التي ترسي فيها الوالية القضائية للسلطة الفلسطينية

َّوقد رفضت جميع هيئات األمم املتحدة املشكلة بموجب معاهدات حقوق اإلنسان ما تزعمه إرسائيل من أن اتفاقيات  ُ

األمم املتحدة ال ترسي يف األرايض الفلسطينية املحتلة، بما يف ذلك املالحظات الختامية حقوق اإلنسان الصادرة عن 

اللجنة املعنية بالحقوق " فعىل سبيل املثال، أوضحت 200.التي أبدتها هذه الهيئات بعد إنشاء السلطة الفلسطينية

لتزامات الدولة الطرف القائمة بموجب بأن ا رأيها"... : فيما يتعلق بإرسائيل" االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 تنطبق عىل جميع األرايض والسكان يف املناطق ]الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية [العهد

انطباق قواعد القانون اإلنساني ال يعيق يف حد ذاته " كما ذكرت اللجنة أن 201".التي تخضع لسيطرتها الفعلية

 202".عىل اإلجراءات التي تتخذها السلطات التابعة لها) 1(2ءلة الدولة الطرف بموجب املادة تطبيق العهد أو مسا

ينبغي ...  و،إنه حتى يف حالة املنازعات املسلحة، يجب احرتام حقوق اإلنسان األساسية"ًوأضافت اللجنة قائلة 
  من املعايري الدنيا لحقوق اإلنسانًضمان الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية، باعتبارها جزءا

 203". يف القانون اإلنساني الدويلً عليها أيضاواملنصوص يف إطار القانون العريف الدويل، املكفولة

 القانون الدولي واستخدام موارد المياه الجوفية عبر الحدود
 املشرتكة للمخزونات املائية تحديد هياكل اإلدارة"بعنوان  1998أظهرت دراسة تقنية، أصدرها البنك الدويل عام 

املياه الجوفية، شأنها شأن املياه السطحية، ال تلتزم "، أن "جهد تعاوني بني الفلسطينيني وإرسائيل: املشرتكة
وبينما تتوافر خربة شاسعة يف إدارة املياه السطحية عرب الحدود والتحكيم يف قضاياها، . بحدود إدارية أو دولية
ًومن ثم فقد أصبحت الحاجة أشد إلحاحا إلنشاء .  عن إدارة املياه الجوفية عرب الحدود أقلفإن املعلومات املتاحة

 204".آلية لتحديد وإنشاء مؤسسات إلدارة املياه الجوفية عرب الحدود

ًوتشكل القوانني واملواثيق الدولية التي تحكم املوارد املائية املشرتكة إطارا تنظيميا للدول ذات السيادة  يف إال إنه. ً

ُهذه الحالة ليس هناك سوى طرف واحد من الطرفني، وهو إرسائيل، يعترب دولة ذات سيادة، وهي تستمر يف 

احتالل الطرف اآلخر، أي األرايض الفلسطينية املحتلة، واالحتفاظ بالسيطرة الفعلية عىل تلك األرض ومواردها من 

 الفتقارها إىل صفة الدولة ذات السيادة، ال تستطيع ومن ثم فإن السلطة الفلسطينية،. املياه السطحية والجوفية

ومع ذلك، فإن املبادئ . اللجوء إىل آليات التحكيم أو التنفيذ املنصوص عليها يف أمثال تلك القوانني واملواثيق الدولية

والتي تستند األساسية التي تشكل األسس الالزمة لتعريف املواثيق التنظيمية الدولية فيما بني الدول ذات السيادة، 

ًإىل القانون العريف الدويل، تعترب مرشدا تهتدي به املعايري واملبادئ التي ينبغي تطبيقها بني إرسائيل والفلسطينيني  ُ

 . يف األرايض الفلسطينية املحتلة، عىل الرغم من تفرد وضع السلطة الفلسطينية التي تفتقر إىل السيادة

. والتي تحكم استخدام املجاري املائية الدولية، مبدأ اإلنصاف يف االنتفاع بهاومن املبادئ املقبولة عىل نطاق واسع، 

 الدولية يف األغراض غري المجاري المائية بشأن قانون استخدام  األمم املتحدةاتفاقية"وهذا املبدأ املدرج يف 

تخدام املنصف واملعقول  ويستلزم مراعاة جميع العوامل والظروف ذات الصلة يف تحديد ما يمثل االس205،"املالحية



 املياه صفو تعكري: حتلةامل الفلسطينية واألرايض  إرسائيل

 املياه عىل الحصول يف الحق من الفلسطينيني حرمان

 2009 األول ترشين/أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة MDE 15/027/2009: الوثيقة رقم

97 

وتلزم هذه االتفاقية الدول باستخدام املجاري املائية الدولية بأسلوب . ملجرى مائي دويل من جانب إحدى الدول

 وهي تلزم الدول 206.منصف ومعقول وتتضمن قائمة غري شاملة للعوامل والظروف ذات الصلة التي تبت يف هذا

 ملنع أو تقليل 208 وبالتعاون207خرى التي يقع فيها هذا املجرى املائي،باالمتناع عن إحداث رضر كبري بالدول األ

 كما تنص االتفاقية عىل أن تقوم تسوية الخالفات حول استخدام املجاري املائية الدولية 209.تلويث املجاري املائية

ات الحيوية مع إيالء اهتمام خاص ملقتضيات الحاج"عىل مبادئ االستخدام املنصف واملعقول وعدم إحداث الرضر 

ً عاما، ولم 27ُ ويذكر أنه لم يبدأ بعد رسيان هذه االتفاقية، التي استغرقت صياغتها واعتمادها 210".لإلنسان

  211.توقعها إرسائيل

شبكة املياه السطحية " التي ينص تعريفها عىل أنها االتفاقية عىل املجاري املائية الدوليةويقترص تطبيق 

ًتها الطبيعية بعضها ببعض، كال واحدا وتتدفق عادة صوب نقطة وصول  التي تشكل، بحكم عالقوالجوفية ً ً

 ومع ذلك، يمكن القول إن املبادئ 213. بينما يستبعد املياه الجوفية غري املتصلة بنظام مائي سطحي212،"مشرتكة

 وتقول 214.ةاألساسية لالتفاقية تمثل القانون العريف الدويل الذي ينطبق عىل جميع فئات املياه السطحية والجوفي

ًللدول حقا أساسيا يف الحصول عىل نصيب منصف "... ، إن 1997محكمة العدل الدولية، يف حكم أصدرته يف عام  ً

 . وهو مبدأ يجوز أن ينسحب عىل املياه الجوفية215،"ومعقول من أي مجرى مائي دويل

 به االنتفاع بغية وتنميه الدويل املائي املجرى الدول هذه تستخدم خاصة، وبصورة .ومعقولة منصفة بطريقة

 مع يتفق نحو عىل املعنية، املائي املجرى دول مصالح مراعاة مع .منه فوائد عىل والحصول ومستدامة مثىل بصورة

 .املائي للمجرى الكافية الحماية توفري

 الدولية ةالمجاري المائي بشأن قانون استخدام  األمم املتحدةاتفاقية"وإذا كان البعض يطعنون يف إمكان تطبيق 

غري "ً، عىل املخزون املائي الجبيل، ما دام يمثل موردا للمياه الجوفية 1997، الصادرة عام "يف األغراض غري املالحية

 من االتفاقية عىل أن من حق األطراف 5وتنص املادة .  فإن انطباق االتفاقية عىل نهر األردن واضح جيل216،"متصل

عىل نحو يتفق مع توفري ... بطريقة منصفة ومعقولة"ذلك املجرى التي تشرتك يف مجرى مائي أن تستخدم 

ويف هذا الصدد، فمما الشك فيه أن ممارسات إرسائيل مخالفة لقواعد االتفاقية، ". الحماية الكافية للمجرى املائي

ام بأفعال والسيما حرمان الفلسطينيني من االنتفاع بنهر األردن واالستيالء عىل نصيبهم من مياه النهر، وبالقي

ًبتحويل مجراه عند املنبع، والقيام بما يكاد يمثل تجفيفا للنهر، (تسببت يف إحداث رضر كبري وبعيد املدى بالنهر 

 ).والسماح بترصيف مياه املجاري والنفايات فيه، مما أدى إىل تلويث النهر

، والتي )"ارد الطبيعية املشرتكةاملو(قانون املخزونات املائية عرب الحدودية "وتوجد وثيقة دولية نوعية، هي 

 ويف الدورة الستني التي عقدتها هذه 217. عىل صياغتها2000باألمم املتحدة منذ عام " لجنة القانون الدويل"تعكف 

 مادة وديباجة حول 19، اعتمدت يف القراءة الثانية مجموعة تتكون من مرشوع 2008حزيران /اللجنة يف يونيو

كانون /ويف ديسمرب.  وقدمت املسودة إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة218،"عرب الحدوديةقانون املخزونات املائية "

تشجيع الدول عىل اتخاذ الرتتيبات الثنائية أو "ً، اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة قرارا ينص عىل 2008األول 
حدودية، آخذة يف اعتبارها أحكام هذه املواد اإلقليمية املناسبة لتحقيق اإلدارة السليمة ملخزوناتها املائية عرب ال

 . وينطبق مرشوع القانون الدويل املذكور عىل املياه الجوفية، املتصلة منها وغري املتصلة219".املقرتحة

بها، وتحدد " االنتفاع املنصف واملعقول"عىل " قانون املخزونات املائية عرب الحدودية" من مرشوع 4وتنص املادة 

 :عوامل الرئيسية املتعلقة بتحقيق االنتفاع املنصف واملعقول، وهي بعض ال5املادة 
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 ـ إن االنتفاع بمخزون مائي عرب حدودي، أو نظام مخزونات مياه عرب حدودية، بأسلوب منصف ومعقول يف 1

 220: يتطلب مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، ومن بينها4إطار ما تعنيه املادة 

  املخزون املائي أو نظام املخزونات املائية يف كل دولة ذات مخزون مائي؛السكان الذين يعتمدون عىل) أ(

الحاجات االجتماعية واالقتصادية وغريها من الحاجات، يف الحارض واملستقبل، للدول ذات املخزونات املائية ) ب(

 املعنية؛

 الخصائص الطبيعية للمخزون املائي أو نظام املخزونات املائية؛) ج(

 يف تكوين وإعادة تغذية املخزون املائي أو نظام املخزونات املائية؛اإلسهام ) د(

 االنتفاع الحايل واملمكن باملخزون املائي أو نظام املخزونات املائية؛) هـ(

اآلثار الفعلية واملحتملة لالنتفاع باملخزون املائي أو نظام املخزونات املائية يف دولة ذات مخزون مائي عىل ) و(

 ذات املخزونات املائية املعنية؛الدول األخرى 

 توافر بدائل لالنتفاع الحايل واملعتزم باملخزون املائي أو نظام املخزونات املائية؛) ز(

تنمية وحماية املخزون املائي أو نظام املخزونات املائية والحفاظ عليها، وتكاليف التدابري التي ينبغي اتخاذها ) ح(

 لتحقيق ذلك؛

 .ئي أو نظام املخزونات املائية يف النظام البيئي املتعلق بهادور املخزون املا) ط(

تكون لكل دولة ذات مخزون مائي السيادة عىل ذلك الجزء من " من مرشوع القانون عىل أن 3وتنص املادة 

يل ًوعليها أن تمارس سيادتها وفقا للقانون الدو. املخزون املائي أو نظام املخزونات املائية الواقع داخل أراضيها

 ".ومرشوع املواد الحالية

ُوال يعرف تحديدا متى يعتمد هذا القانون أو ما إذا كان سيعتمد، إال إن مضمون املرشوع الحايل يمكن أن يكون  ُ ًُ

ًمؤرشا مفيدا ملسار تفكري الخرباء الدوليني بشأن املبادئ األساسية مثل االستخدام املنصف والسيادة عىل موارد  ً

 .رض مااملياه الجوفية يف أ
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 نتائج وتوصيات
أدت سياسات إرسائيل وأفعالها إىل اإلقالل بصورة كبرية من موارد املياه املوجودة والحد من املياه املتاحة للسكان 

ًالفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة، وهو األمر الذي يمثل انتهاكا اللتزامات إرسائيل بموجب القانون 

ومن بني هذه األفعال تحويل مجرى نهر األردن وروافده، مما . القانون اإلنساني الدويلالدويل لحقوق اإلنسان و

أدى إىل حرمان الفلسطينيني من الحصول عىل املياه من هذا املورد، وفرض حصص ومخصصات مائية محدودة 

األفعال ومن خالل هذه . ً، فضال عن فرض قيود عىل بناء محطات مياه جديدةاملخزون املائي الجويفمن 

يف " العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"والسياسات تنتهك إرسائيل التزامها بموجب 

، والذي يقتيض من الدول األطراف أن تمتنع عن التدخل بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف املاءاحرتام الحق يف 

لتي انتهكتها إرسائيل االلتزام باالمتناع عن املشاركة يف أي إجراء أو  ومن بني االلتزامات ا221.املاءالتمتع بالحق يف 

نشاط يحرم  من الوصول عىل قدم املساواة إىل املاء الكايف أو يحد من ذلك، والتدخل التعسفي يف الرتتيبات العرفية 

  222. املياه، والقيام بصورة غري مرشوعة بإنقاص املاءلتوزيعأو التقليدية 

 العسكرية التي تفرضها إرسائيل وتواصل تنفيذها إىل خلق حواجز جوهرية تحول دون توفر سبل وتؤدي األوامر

ُالحصول عىل املياه بالنسبة للسكان الفلسطينيني، كما أنها تطبق بشكل ينطوي عىل التمييز بني املستوطنني 

عد هذه األوامر بمثابة انتهاك للحق ُومن ثم، ت. اإلرسائيليني والسكان الفلسطينيني الذين يعيشون يف مناطق بعينها

ًسياسات ال تتمىش بصورة واضحة مع االلتزامات القانونية املحلية أو الدولية املوجودة سابقا "، إذ إنها املاءيف 

 االحتالل تغيري هيئة دولة التي تحظر عىل " الهايالئحة "ً كما أنها تمثل انتهاكا لقواعد223".واملتعلقة بالحق يف املاء

ة املمتلكات واملوارد الطبيعية يف املناطق املحتلة، كما تقتيض االلتزام بضمان وإدارة هذه املوارد بما يتماىش وطبيع

 . االحتاللالتابعني لدولة وعدم استغالل املوارد يف األرايض املحتلة ملصلحة السكان املدنيني ،مع قاعدة حق االنتفاع

 احتالل، وذلك بوضع حد عىل الفور للسياسات دولةباعتبارها  ،وينبغي عىل إرسائيل أن تتقيد بالتزاماتها

ِّواملمارسات الحالية التي تقيد بشكل تعسفي وصول الفلسطينيني إىل املياه وتوفر املياه يف األرايض الفلسطينية 

 :صوتدعو منظمة العفو الدولية السلطات اإلرسائيلية إىل اتخاذ اإلجراءات التالية عىل وجه الخصو. املحتلة

 السماح للفلسطينيني، باعتبار ذلك من األمور ذات األولوية، بالحصول عىل نصيب متكافئ من املياه من مصادر -

؛ )بما يف ذلك نهر األردن والينابيع عىل ضفافه(املياه الجوفية والسطحية املشرتكة يف األرايض الفلسطينية املحتلة 

 واملعقول، بما يف ذلك املنصفشرتكة إىل مستوى يحرتم مبدأ االنتفاع  للمياه من موارد املياه املاستخراجهاوالحد من 

 املياه بإفراط من املخزون السنوي للمياه الجوفية؛ وضمان حصول السكان الفلسطينيني عىل استخراجالكف عن 

القتصادية، بما إمدادات كافية وآمنة ومنتظمة من املياه لتلبية احتياجاتهم الشخصية واملنزلية واحتياجات التنمية ا

يف ذلك تنمية أنشطتهم الصناعية والزراعية وغريها من األنشطة الالزمة للتمتع بحقوقهم يف التمتع بمستوى مالئم 

 ؛من العيش واملياه والغذاء والسكن والصحة والعمل

لرصف الصحي بما  العمل، باعتبار ذلك من األمور ذات األولوية، عىل السماح ببناء مرافق أساسية كافية للمياه وا-

 ؛يضمن للفلسطينيني الحصول عىل مياه كافية وآمنة ومنتظمة، والحيلولة دون اإلرضار بموارد املياه

 نقل مسؤولية تخطيط ووضع السياسات والقواعد املنظمة املتعلقة بمرافق املياه والرصف الصحي يف األرايض -

 ؛الفلسطينية املحتلة إىل التجمعات الفلسطينية
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، لحني نقل مسؤولية تخطيط السياسات إىل التجمعات الفلسطينية، بأن تكون متطلبات التصاريح  التكفل-

ُمعقولة وتخدم غرضا مرشوعا، وأن تكون محددة بفرتات زمنية وأن تطبق دون تمييز ً ُوينبغي أن تنفذ عملية . ً

ات يف املشاركة يف عمليات صنع إدارة إمدادات املياه عىل نحو يحرتم مبادئ عدم التمييز وحق األفراد والجماع

وينبغي أال تؤدي ما . القرارات التي قد تؤثر عىل حقهم يف املياه والغذاء والصحة والعمل ويف مستوى معييش مالئم

. ُيزعم أنها مخالفات للتصاريح إىل التدمري الفوري للمواسري واألنابيب وغريها من املعدات الالزمة لتوصيل املياه

 ؛م أي شخص، تحت أي ظرف من الظروف، من الحصول عىل الحد األدنى من كمية املياه األساسيةُوينبغي أال يحر

 السماح للفلسطينيني، كخطوة أوىل ولحني اتخاذ مزيد من اإلجراءات لضمان حصولهم عىل نصيب متكافئ من -

 إىل الينابيع يف مختلف أنحاء موارد املياه املشرتكة، بحفر آبار جديدة وإصالح أو تحديث اآلبار املوجودة والوصول

 196(الضفة الغربية، بما يف ذلك القدس الرشقية، وذلك بما يكفل الوفاء دون تأخري بإمدادات املياه للفلسطينيني 

االتفاقية اإلرسائيلية الفلسطينية حول  "40 من املادة 10املنصوص عليها يف الجدول ) ًمليون مرت مكعب سنويا

 ؛1995أيلول / سبتمرب28املوقعة يف ) اتفاقيات أوسلو" (زةالضفة الغربية وقطاع غ

 ؛ً السماح فورا بنقل املياه من الضفة الغربية إىل قطاع غزة-

ُ السماح، باعتبار ذلك أمرا عاجال، بأن تنقل إىل غزة املواد واملعدات الالزمة لبناء وإصالح مرافق املياه والرصف - ً ً

 لتشغيل هذه املرافق، وضمان عدم استخدام املياه كأداة للضغط السيايس أو الصحي، وكذلك كميات الوقود الالزمة

 ؛االقتصادي تحت أي ظرف من الظروف

ً إلغاء القيود املفروضة عىل تنقل الفلسطينيني وإزالة العقبات، اإلجرائية واملادية، القائمة حاليا، وهي القيود -

فلسطينيني عىل إمدادات كافية من املياه والوصول إىل ِّوالعقبات التي تمنع أو تقيد بشكل تعسفي حصول ال

األرايض التي توجد فيها موارد املياه يف األرايض الفلسطينية املحتلة، كما تعوق تنفيذ مشاريع وخدمات املياه 

وال يجوز فرض أية قيود عىل التنقل وغري ذلك من اإلجراءات األمنية إال إذا كانت رضورية بشكل . والرصف الصحي

 ؛طلق، ومتصلة بخطر أمني محدد، وال تنطوي عىل التمييز، ومتناسبة من حيث أثرها ومدتهام

 وضع حد عىل الفور لعمليات تدمري صهاريج املياه الخاصة بالحصاد والتخزين، وقنوات الينابيع وغريها من -

من " املنطقة ج"ملرافق يف مرافق املياه؛ وإلغاء جميع أوامر الهدم القائمة؛ وفرض وقف لعمليات هدم مثل هذه ا

 ؛الضفة الغربية

 وضع حد عىل الفور للسياسات واملمارسات التي تنطوي عىل تمييز ضد الفلسطينيني، والتي تتيح للمستوطنني -

ًاإلرسائيليني يف الضفة الغربية امتيازات يف الوصول إىل املياه؛ والتوقف فورا عن بناء وتوسيع املستوطنات 

ق البنية األساسية املتعلقة بها يف الضفة الغربية، بما يف ذلك القدس الرشقية، وهي إجراءات غري اإلرسائيلية ومراف

مرشوعة بموجب القانون الدويل، باعتبار ذلك خطوة أوىل لحني إزالة املستوطنات اإلرسائيلية من األرايض 

 ؛الفلسطينية املحتلة

اءات األخرى الدائمة داخل األرايض الفلسطينية املحتلة، الجدار وغريه من الحواجز أو اإلنش/ وقف بناء السور-

ُالجدار التي بنيت /ِّوالتي تقيد أو تمنع وصول الفلسطينيني إىل موارد املياه وغريها من املوارد؛ وإزالة أجزاء السور

ساسية املتعلقة بالفعل داخل األرايض الفلسطينية املحتلة؛ وإعادة ما تم االستيالء عليه من املمتلكات واملرافق األ

ُباملياه، وتقديم تعويضات عن األرايض واملمتلكات واملرافق األساسية املتعلقة باملياه التي صودرت أو ترضرت أو 
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 ؛ُهدمت

ً ضمان أن يكون أي إجراء يتخذ يف العمليات العسكرية خالل النزاع املسلح متقيدا بشدة بالقواعد الخاصة بسري - ُ

ويجب عىل القوات اإلرسائيلية، .  حقوق اإلنسان الواجبة التطبيق يف مثل هذه الحاالتالعمليات الحربية وقوانني

بصفة خاصة، عدم شن هجمات متعمدة عىل مرافق املياه واملرافق األساسية املتعلقة بها، ويجب عليها أن تتخذ 

نشآت املدنية نتيجة جميع االحتياطات الالزمة خالل الهجمات لضمان أال تترضر هذه املرافق وغريها من امل

 ؛لهجمات عشوائية أو غري متناسبة

 اتخاذ إجراءات فعالة ملنع الجنود واملستوطنني اإلرسائيليني والرشكات اإلرسائيلية من انتهاك الحق يف املياه -

ويجب أن تشمل هذه الخطوات إجراء .. ًبالنسبة للفلسطينيني، أفرادا وتجمعات، يف األرايض الفلسطينية املحتلة

 ؛تحقيقات وافية ومحاكمات وفرض عقوبات عىل املسؤولني عن أفعال غري مرشوعة

 ضمان تقديم تعويضات مالئمة ملن تعرضت مرافق املياه وغريها من املمتلكات الخاصة بهم للفقد أو الرضر -

 ؛نتيجة لالنتهاكات عىل أيدي الجنود واملستوطنني اإلرسائيليني

من الضفة الغربية وغريها من " املنطقة ج"فرض حظر عىل إلقاء النفايات يف  اتخاذ إجراءات محددة وفورية ل-

 ؛ُاملناطق التي ال يسمح ملوظفي السلطة الفلسطينية املكلفني بتنفيذ القانون بالعمل فيها

 املجاري وغريها من مخلفات املياه، الناجمة من مياه اتخاذ إجراءات محددة تكفل وضع حد للتخلص من -

 املجاري يف مياه اإلرسائيلية، يف األرايض الفلسطينية املحتلة؛ والسماح ببناء مصانع فلسطينية ملعالجة املستوطنات

 .من الضفة الغربية" املنطقة ج"

 توصيات إلى السلطة الفلسطينية وسلطة المياه الفلسطينية

 :ذ اإلجراءات التاليةتدعو منظمة العفو الدولية السلطة الفلسطينية وسلطة املياه الفلسطينية إىل اتخا

 اتخاذ إجراءات لزيادة موارد املياه املوجودة إىل أقىص حد، عن طريق إعطاء األولوية لإلجراءات الرامية إىل تقليل -

 الفاقد الكبري إىل حد غري مقبول من املياه؛

 إمدادات املياه  اتخاذ إجراءات محددة وفورية لوضع آليات اإلرشاف الالزمة لضمان إحكام الرقابة عىل جميع-

الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، بما يكفل أن تكون جميع إمدادات املياه املقدمة للمستهلكني، سواء من خالل 

ًالشبكات أو خزانات املياه املتنقلة، آمنة ومتماشية مع معايري   ؛"منظمة الصحة العاملية"ً

 وضع حد ألنشطة الباعة الجوالني غري  اتخاذ إجراءات محددة وفورية لوضع وفرض آليات تنظيمية تكفل-

ُاملرخصني الذين يبيعون املياه من آبار زراعية خاصة، وهي مياه ال تخضع جودتها للرقابة ويحتمل أن تكون غري 

 آمنة؛

  اتخاذ إجراءات ضد األفراد الذين يحرمون جريانهم من إمدادات املياه عن طريق وصالت مياه غري مرخصة؛-
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 املخلفات املرخصة يف املناطق َّمكباتمحددة وفورية لفرض حظر عىل إلقاء املخلفات خارج  اتخاذ إجراءات -

 الخاضعة لوالية السلطة الفلسطينية؛

 املجاري غري املعالجة وغريها من مخلفات املياه يف املناطق مياه اتخاذ إجراءات محددة لوضع حد للتخلص من -

 ؛املياه املجاري ومنشآت ملعالجة هذه مياهشبكات لتجميع ًاملحيطة، وخاصة بإعطاء األولوية إلقامة 

 تنفيذ حمالت تعليمية لرفع الوعي باألخطار املاثلة عىل إمدادات مياه الرشب وعىل الصحة، وهي األخطار الناجمة -

 . املجاري غري املعالجة وإلقاء النفايات يف املناطق املحيطةمياهعن التخلص من 

 ية المانحةتوصيات إلى الجهات الدول

 :تدعو منظمة العفو الدولية الجهات الدولية املانحة إىل اتخاذ اإلجراءات التالية

 اتخاذ خطوات لتحسني التنسيق بني الجهات املانحة، بما يكفل زيادة املوارد املوجودة إىل الحد األقىص وزيادة -

 ناتج املرشوعات الفردية؛

 ع خطوات كل مرشوع لضمان تجنب سوء اإلدارة وسوء الترصف؛ ضمان توفر مستوى عال من اإلرشاف عىل جمي-

 ضمان اإلبالغ بشفافية عن املشاكل والعقبات، بما يف ذلك التحديد الواضح ألسباب ومصادر مثل هذه العقبات، -

 والتي تؤخر أو تمنع تنفيذ مرشوعات املياه والرصف الصحي؛

لمرافق األساسية للمياه والرصف الصحي؛ والتصدي للقيود  االلتزام بتمويل مرشوعات طويلة املدى ومستدامة ل-

واملمارسات السيئة التي تؤخر أو تمنع تنفيذ مثل هذه املرشوعات واإلعالن عنها عىل املأل؛ واالمتناع عن أسلوب 

ي إىل ًاالكتفاء بتحويل التمويل إىل مرشوعات بديلة قصرية املدى بدال من مواجهة تلك القيود واملمارسات التي تؤد

 التأخري؛

وضع آليات فعالة لرصد أنشطة السلطات اإلرسائيلية والفلسطينية التي تعوق التنفيذ الفعال ملرشوعات وخدمات  -

املياه والرصف الصحي ولإلبالغ عن هذه األنشطة؛ وتقديم توصيات بإجراءات لتصحيح األوضاع تعتمدها األطراف 

 املعنية؛

 االحتالل، بالتزاماتها يف توفري وحماية الخدمات االجتماعية للسكان دولةضمان وفاء إرسائيل، باعتبارها  -

ًالفلسطينيني، واالمتناع عن فرض عقوبات تؤثر عكسيا عىل تقديم خدمات املياه والرصف الصحي وغريها من 

 املساعدات اإلنسانية للسكان الفلسطينيني؛

اول قضايا حقوق اإلنسان األساسية الكامنة يف صلب ًالتكفل بأن تتضمن أية عملية للسالم بنودا محددة تتن -

النزاع، بما يف ذلك حصول الفلسطينيني عىل نصيب متكافئ من موارد املياه املشرتكة والوصول إىل األرايض، وإزالة 

ِّالجدار وغريه من الحواجز التي تقيد /املستوطنات اإلرسائيلية من األرايض الفلسطينية املحتلة، وتفكيك السور

 .صول الفلسطينيني إىل موارد املياه داخل األرايض الفلسطينية املحتلةو
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 الهوامش
                                                      

 القرويني ضلوع عدم من الرغم عىل املنطقة، يف إرسائييل مستوطن مقتل عىلً رداً انتقاميا إجراء يبدو، ما عىل التدمري، كان  1

 ً:أيضا انظر. القتل حادث يف الفلسطينيني

B’Tselem, Means of Expulsion: Violence, Harassment and Lawlessness Toward Palestinians in the 

Southern Hebron Hills, July 2005:   

http://www.btselem.org/Download/200507_South_Mount_Hebron_Eng.pdf 

وقد انخفضت إمدادات املياه الكلية يف األرايض . ًيمثل الحصول عىل نوعية جيدة من املياه واملرافق الصحية مشكلة متزايدة"  2

ًوتقدر إمدادات املياه حاليا يف األرايض الفلسطينية املحتلة بنحو . 2006م  باملقارنة بعا2007الفلسطينية املحتلة يف عام  ُ75 

ويشكل هذا املعدل . ً لرت للفرد يوميا يف قطاع غزة80.5ً لرت للفرد يوميا يف الضفة الغربية و63.3ًلرت للفرد يوميا، ويصل إىل 

 :رانظ. ً لرت للفرد يوميا150نصف املعدل القيايس العاملي الذي يبلغ 

: 2008UN Agencies Consolidated Appeal (

pdf.SCREEN_1VOL_oPt_2008_CAP/documents/org.ochaopt.www://http)   

. ات الحالية تفي باحتياجات السكان الفلسطينيني، وال تكاد اإلمداد]األرايض الفلسطينية املحتلة[تشح املياه يف املنطقة "و

ونوعية . ً باملئة من السكان ال تتوفر لهم سبل الحصول عىل مياه جارية، وكثري من مرافق املياه القائمة حاليا مدمرة13فحوايل 

ملخصصة لالستخدامات املياه يف قطاع غزة، عىل وجه الخصوص، بالغة السوء، لدرجة أن سبعة باملئة فقط من إمدادات املياه ا

، "برنامج األمم املتحدة اإلنمائي" ("منظمة الصحة العاملية"املنزلية هي التي تتماىش مع املعايري العاملية ومعايري 

 ):2007حزيران /يونيو

html.engenv/engenv/focusareas/en/ps.undp.www://http 

3  WHO Technical Note No 9 - Minimum water quantity needed for domestic use in emergencies: 

pdf.needed_is_water_much_How_09_TN_WHO/notes_who/resources/uk.ac.lboro.wedc://http 

 : انظر عىل سبيل املثال-  4

htm.kalia/kibbutzhotels/il.co.kibbutz.www://http 

 100=CategoryID&249=ArticleID?asp.Index/il.co.amana.www://tpht, 

55=Itemid&expose_com=option?php.index/en/ariel/il.muni.ariel.go://http 

 ألف فلسطيني يقيمون يف القدس الرشقية، بالرغم من أنها جزء من األرايض 200ال يشمل هذا الرقم ما يزيد عن   5

 :لالطالع عىل إحصائيات السكان، انظر. َّوقد ضمت إرسائيل القدس الرشقية. الفلسطينية املحتلة

/ps.gov.pcbs.www://http 

 .سلطة الفلسطينية، وهي الهيئة املسؤولة عن إدارة إمدادات املياهتتبع ال" سلطة املياه الفلسطينية"  6

من بني الجهات املانحة األساسية يف قطاع املياه والرصف الصحي كل من الواليات املتحدة األمريكية، واالتحاد األوروبي،   7

 .وبعض حكومات االتحاد األوروبي، وهيئات األمم املتحدة

ُ، وهي منظمة إرسائيلية غري حكومية، وقد صور يف )مراقبة نقاط التفتيش" (ماشوم ووتش "فيلم فيديو التقطته جماعة  8

 :انظر. املزرعة بعد خمسة أشهر

k53BD-oBbae=v?watch/com.youtube.uk://http 
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 9 htm.english-hostel/org.m-s-m.www://http 

 يف انتهاك للقانون الدويل، وشبه جزيرة سيناء، التي 1980ً احتلت إرسائيل أيضا مرتفعات الجوالن، التي ضمتها يف عام -  10

ًأعيدت الحقا ملرص ُ. 

 .ن يعيشون يف األردن وسوريا ولبنانهناك ما يزيد عن مليوني ونصف مليون من الالجئني الفلسطينيني اآلخري  11

. ًتضاعف عدد املستوطنني اإلرسائيليني يف األرايض الفلسطينية املحتلة تقريبا خالل سنوات التسعينات من القرن العرشين  12

ستوطنات عىل تلك الطرق ألن الغرض منها هو أن تتيح للمستوطنني اإلرسائيليني التنقل بني امل" الطرق االلتفافية"ُويطلق اسم 

 .ومنها إىل إرسائيل من خالل االلتفاف حول القرى والبلدات الفلسطينية

 ً:انظر أيضا  13

htm.aquifer/781528316_encyclopedia/com.msn.encarta.uk://http 

 :وكذلك

-Mr=id?books/uk.co.google.books://http

bykUs=ots&bl=source&definition+aquifer+undwatergro=dq&180PA=lpg&180PA=pg&oHmhsC3Gn

_qwvJSvPtDeigjAeHxYQ=ei&en=hl&mZbMIGOdk9PoFOYN145VCjjnAeW=sig&36Gq_ 

االتفاق اإلرسائييل الفلسطيني املرحيل بخصوص الضفة الغربية وقطاع " (اتفاقيات أوسلو"ًحسبما وردت تفصيال يف   14

 :بيانات املتعلقة باملخزون املائي مستقاة منوال. 40الجدول امللحق بالبند ). غزة

-ISRAELI+THE/sProces+Peace+the+to+Guide/Process+Peace/MFA/il.gov.mfa.www://http

10-sch#htm.III+Annex+-+AGREEMENT+INTERIM+PALESTINIAN 

ُ مليون مرت مكعب سنويا من حصيلة هذا املخزون تعترب مياه عذبة، أما 100أن حوايل " املسح الجغرايف إلرسائيل"يفيد   15 ً

 :انظر. باقي حصيلة املخزون فهي مياه ملحية

1=Page&112=CategoryID&159=ArticleID?asp.Index/Eng/il.gov.gsi.www://http 

 مليون مرت مكعب من املخزون 525ُ، استخرج 2001/2002يف عام "ذكرت وزارة حماية البيئة اإلرسائيلية أنه   16

 : انظر". مرت مكعب عن معدل إعادة ملء املخزون يف ذلك العام مليون 49أي بزيادة ... الساحيل

enDisp&view=enDisplay&1=infocus&bulletin=enPage?jsp.en/bin/il.gov.environment.www://http

&0=enVersion&04bull_march=enZone&1694El5%News=enDispWho&object=What 

 :وزارة حماية البيئة اإلرسائيلية  17

enDispW&view=enDisplay&BlankPage_e=enPage?jsp.en/bin/Enviroment/il.gov.sviva.www://http

Kinneret_Lake=enZone&Kinneret_Lake=enDispWho&Zone=hat 

 :مكتب اإلحصاء املركزي اإلرسائييل  18

pdf.05_21st/60shnaton/il.gov.cbs.www://http 

pdf.a11t/pdf/07haklaut/publications/il.gov.cbs.www://http 

 19 
enDispW&view=enDisplay&BlankPage_e=enPage?jsp.en/bin/Enviroment/il.gov.sviva.www://http

Water_Quality=enZone&2060l^Articals=enDispWho&Object=hat 

 :وكذلك
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2009: 
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27  Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development , the World Bank, April 

2009, p. 12: 

http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WaterRestrictionsReport18

Apr2009.pdf 

 28 , 2009March , Israeli Water Authority,  The Issue of Water between Israel and the Palestinians
: 27.p-7C8A-7B47-7C7F-5337BC71/rdonlyres/NR/il.gov.mfa.www://http

pdf.IsraelPalestiniansWaterIssues/0/463CCA971F98   
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Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development , The World Bank, April 2009, 
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ما تستخرجه إرسائيل من هذا املخزون يف املنطقة الواقعة رشقي غزة عىل االنتقاص من اء بشأن مدى تأثري تتباين اآلر  31

 .حصيلة املخزون يف غزة، وال تتوفر أرقام موثوق بها

 32 regional (MedWetCoast , Hydrology Study, Hydrological analysis of Wadi Gaza Wetland Area
])UNDP[United Nations Development Programme : 2001November , 

106=article_id?3php.article/fr.free.s.vinc://http 

ًتقدر الكمية التي تتدفق من وادي غزة سنويا بما يرتاوح بني  33  : مليون مرت مكعب، حسبما ورد يف30 و20 ُ

The flow of the Water resources in the Middle East: Israeli-Palestinian water issues, From conflict to 
cooperation, by By Hillel I. Shuval and Hassan Dwiek, Springer, 2007, page 21. 
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.  تتوفر بيانات موثوق بها عن عدد اآلبار غري املرخصة يف قطاع غزة، بل وال تتوفر أرقام حتى لدى السلطة الفلسطينيةال  34

ُوهناك آالف اآلبار، ومعظمها غري عميقة، تستخرج منها كميات ضئيلة من املياه، وأغلبها مياه ملوثة، ألرسة واحدة أو عدة أرس ُ. 

، وهما )1977عام  (558واألمر العسكري رقم ) 1974عام  (498ر األمر العسكري رقم فيما يتعلق بقطاع غزة، صد  35

 .باملثل يمنحان الجيش اإلرسائييل جميع السلطات بخصوص األمور املتعلقة باملياه

 .37 بموجب القانون رقم 1966يف عام " هيئة املياه بالضفة الغربية"أنشأ األردن   36

37  B’Tselem, 2000, footnote 78: 

doc.Eng_Solution_a_for_Thirsty_200007/Download/org.btselem.www://http 

38  Developing the Occupied Territories, an investment in peace; Volume 5, Infrastructure;  The 

World Bank, September 1993. 

 :انظر الصور عىل املوقع التايل  39

htm.YardenValley/com.torahalive://http 

 40 April , The World Bank, Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development
: 2009

18WaterRestrictionsReport/Resources/INTWESTBANKGAZA/org.worldbank.siteresources://http
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The Economic Effects of Restricted Access to Land in the West Bank, The World Bank, March 2008: 

EconomicEffectsofRestricte/urcesReso/INTWESTBANKGAZA/org.worldbank.siteresources://http

pdf..0821.dAccesstoLandintheWestBankOct 

 :1992تموز / يوليو7باألمم املتحدة، " املجلس االقتصادي واالجتماعي"تقرير األمني العام لألمم املتحدة املقدم إىل   41

: 1992ly Ju7 , General report to the UN Economic and Social Council-UN Secretary

08c56362df568f67b/600606959cf485256c08301cc1eea361/nsf.UNISPAL/org.un.unispal://http

OpenDocument?a52571250076384   

آذار / مارس1، يف )بتسليم" (مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة"شهادة أدلت بها إىل   42

2009: 
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z_fatma_witness_yatta_in_shortage_water_20090301/testimonies/henglis/org.btselem.www://http

asp.ein 

 43 : 1999June , Israeli Ministry of Foreign Affairs, The Water Issue in the West Bank and Gaza
+in+Issue+Water+The/Process+Peace+the+to+Guide/Process+Peace/MFA/il.gov.mfa.www://http

htm.Gaza+and+Bank+West+the 

فة الغربية ُتعالج مسألة ملكية املرافق األساسية املتعلقة باملياه والرصف الصحي يف الض"عىل أن " اتفاقيات أوسلو"تنص   44

 )).5(40، املادة 3امللحق " (يف مفاوضات الوضع النهائي

تدفع السلطة الفلسطينية إىل رشكة ميكوروت تكاليف "، عىل أن 1994أيار / مايو4، املربم يف "اتفاق القاهرة"ينص   45

امللحق الثاني ". ( الفلسطينيةاملياه التي تحصل عليها من إرسائيل وكذلك النفقات الفعلية لعملية توصيل املياه إىل السلطة

ُويذكر أنه قبل إنشاء السلطة الفلسطينية، لم يكن بمقدور ). ”هـ”31، 2، البند )الربوتوكول الخاص بالشؤون املدنية(

ولكن . السلطات اإلرسائيلية يف كل األحوال أن تجرب السكان الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة عىل دفع فواتري املياه

وهي عائدات الرضائب (بعد إنشاء السلطة الفلسطينية، أصبحت السلطات اإلرسائيلية تستقطع من أموال السلطة الفلسطينية 

 .لسداد الفواتري املتأخرة) ِّعىل الواردات التي تحصلها إرسائيل بالنيابة عن السلطة الفلسطينية

 46 
&Object=enDispWhat&view=enDisplay&BlankPage_e=enPage?jsp.en/bin/il.gov.sviva.www://http

law_wat=enZone&2419l^Articals=enDispWho 

47  Supreme Court ruling, Civ. App. 535/89, Water Commissioner v. Perlmutter et al., Piskei Din 
56(5) 695-696.   

 48 -Awater3%15=id&article=view&content_com=option?php.index/en/ps.pwa.www://http

Alaw3%39=catid&law 

ُ، وأقرت القواعد الداخلية لها يف العام التايل بموجب 2/1996بموجب القانون رقم " سلطة املياه الفلسطينية"ُأنشئت   49

 قد أنشأ 2/1996وكان القانون . 3/2002قانون املياه رقم " بمقتىض 2002ُوعدل االثنان يف عام . 66/1997القرار رقم 

 ً.، ولكنه لم يمارس عمله مطلقا"الوطني للمياهاملجلس "

، والتي كانت تحت سيطرة الجيش اإلرسائييل "هيئة املياه بالضفة الغربية"ُ، وضعت "سلطة املياه الفلسطينية"مع إنشاء   50

، ثارت 2009ويف عام . ، إال إن إرسائيل ظلت تهيمن بشكل كبري عليها"سلطة املياه الفلسطينية"، تحت إدارة 1967منذ عام 

هيئة ل"الجديد تعيني مدير جديد " سلطة املياه الفلسطينية"عندما قرر رئيس " هيئة املياه بالضفة الغربية"توترات داخل 

 .، وهو إجراء عارضته السلطات اإلرسائيلية، عىل ما يبدو"املياه بالضفة الغربية

 :انظر. )1(40املادة   51

-ISRAELI+THE/Process+Peace+the+to+Guide/Process+Peace/MFA/il.gov.mfa.www://http

40-app#htm.III+Annex+-+AGREEMENT+INTERIM+PALESTINIAN 

" ب"31، 2، البند )الربوتوكول الخاص بالشؤون املدنية(، امللحق الثاني 1994أيار / مايو4، املربم يف "لقاهرةاتفاق ا"  52

 :انظر". ج"و

-Gaza/Process+Peace+the+to+Guide/Process+Peace/FAM/il.gov.mfa.www://http

htm.II+Annex+Agreement+Jericho 
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 4وينص البند .  البيانات املتعلقة باملخزونات املائية-40 امللحق بالبند 10ترد الكميات بشكل مفصل يف الجدول رقم   53

 ".الكميات الحالية لالستخدام من املوارد"عىل استمرار ") أ"3(

يف التقرير الحايل، فإن كمية املياه " املوارد املائية يف إرسائيل واألرايض الفلسطينية املحتلة"بما ورد يف القسم املعنون حس  54

ً مليون مرت مكعب سنويا، طبقا ملا ذكره 734يف املخزون الجبيل تبلغ يف املتوسط  ، وهو أهم مصدر "مرفق املياه اإلرسائييل"ً

ويبدو أن إرسائيل قد استخدمت التقدير األقل لكمية املياه بغرض الحد من الحصة . لةموثوق به بخصوص هذه املسأ

 ".مرفق املياه اإلرسائييل"املخصصة للفلسطينيني من مخزون املياه الجبيل، بينما يعكس ما تستخرجه إرسائيل أرقام 

ُتستخرج الكمية "ونات املائية، حيث ينص عىل  البيانات املتعلقة باملخز-40 امللحق بالبند 10الجدول رقم ): 6(40البند   55

 ". مليون مرت مكعب من املخزون املائي الرشقي78الباقية، وهي 

56  Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development , the World Bank, April 

2009, p.11: 

18WaterRestrictionsReport/Resources/INTWESTBANKGAZA/org.worldbank.siteresources://http

pdf.2009Apr 

 .وكان أكرب انخفاض يف االستخراج من املخزون املائي الرشقي. 12املرجع السابق، ص   57

 58 : 2002June , the Parliamentary Committee of Inquiry on the Israeli Water SectorReport of 
pdf.englishwater/docs/eng/committees/il.gov.knesset.www://http 

59  The Issue of Water between Israel and the Palestinians,  Israeli Water Authority, March 2009  

-7C8A-7B47-7C7F-5337BC71/rdonlyres/NR/il.gov.mfa.www://http

pdf.IsraelPalestiniansWaterIssues/0/634CCA971F98 

 .13املرجع السابق، ص   60

 .27املرجع السابق، ص   61

 62 pdf.english_09080320_watsan_gaza_statement_aida_hc/documents/org.ochaopt.www://http 

63  UNEP (September 2009) gives a figure of 80 lpcd: 
pdf.EA_Gaza_UNEP/publications/ch.unep.postconflict://http. 

ُلفرد يوميا، ولكن ثلث هذه الكمية تفقد، ومن ثم يتبقى حوايل  لرت ل152أن املعدل هو ) 2009(وقد ذكر البنك الدويل  ً

 :انظر. ً لرت للفرد يوميا100

18WaterRestrictionsReport/urcesReso/INTWESTBANKGAZA/org.worldbank.siteresources://http

pdf.2009Apr 

ًأظهرت دراسات أجريت مؤخرا أن   64  10 باملئة من عينات املياه كانت تحتوى عىل نرتات برتكيز يرتاوح بني ضعفي و90ُ

 : انظر". منظمة الصحة العاملية"أضعاف الحد الذي تويص به 

htm.080814091214/08/2008/releases/com.sciencedaily.www://http 

 :وكذلك

asp.21080803/August/2008/News/chemistryworld/org.rsc.www://http 
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66  UNEP, September 2009: 

pdf.EA_Gaza_UNEP/publications/ch.unep.postconflict://http 

 .املرجع السابق  67

68  The World Bank, March 2009, p.27-28 

18WaterRestrictionsReport/Resources/INTWESTBANKGAZA/org.worldbank.siteresources://http

pdf.2009Apr 

ُوهناك مخاوف أيضا من أن املياه املحالة تفتقر إىل األمالح املعدنية األساسية، إذ يتم التخلص من أغلب هذه األمالح من   69 ً

 .املرجع السابق). التناضح(خالل عملية النفاذ الغشائي العكيس 

 .1993، "إعالن املبادئ بني إرسائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية" من 4البند   70

يف مطلع هذا العقد لبناء محطة كبرية لتحلية املياه، وذلك " الهيئة األمريكية للتنمية الدولية"ُأوقفت الخطط التي بدأتها   71

 .2003ترشين األول / مجهولني يف أكتوبربعد مقتل ثالثة من املقاولني الحكوميني األمريكيني عىل أيدي مسلحني

 72 pdf.EA_Gaza_UNEP/publications/ch.unep.postconflict://http 

 :  بخصوص أثر الحصار عىل املياه والرصف الصحي يف غزة، انظر  73

2009090_sheet_fact_cluster_wash_opt_ocha/files/output/admin/cluster/org.ochaopt.www://http

pdf.english_3 

 74 pdf.english_20090803_watsan_gaza_statement_aida_hc/documents/org.ochaopt.www://http 

 )14(40املادة   75
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18WaterRestrictionsReport/Resources/INTWESTBANKGAZA/org.worldbank.siteresources://http
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ُهي مستوطنات أقيمت، من الناحية النظرية، بدون ترصيح من الحكومة " البؤر االستيطانية"ُما يطلق عليه اسم   77

حظى بدعم كبار مسؤويل الحكومة والجيش، وتحصل عىل خدمات من قبيل اإلرسائيلية، ولكنها، من الناحية العملية، ت

انظر، عىل وجه الخصوص، التقرير الذي أعدته املدعية العامة السابقة تاليا ساسون بهذا . التوصيالت بشبكات املياه والكهرباء

 :  الصدد

Opinion+of+Summary/Rulings+and+Issues+Legal/Law/Government/MFA/il.gov.mfa.www://http

htm.Adv+Sason+Talya+-+Outposts+Unauthorized+Concerning+ 

 78 -7C8A-7B47-7C7F-5337BC71/rdonlyres/NR/il.gov.mfa.www://http

pdf.IsraelPalestiniansWaterIssues/0/463CCA971F98 

 79 : 2009August 13 , Haaretz, ri BlauBy Yotam Feldman and U  A dry and thirsty land
html.1107419/spages/hasen/com.haaretz://http 



 املياه صفو تعكري: املحتلة الفلسطينية واألرايض إرسائيل 

 املياه عىل الحصول يف الحق من الفلسطينيني حرمان

 

 2009 األول ترشين/أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 15/027/2009: الوثيقة رقم

                                                                                                                                       

110 

 .املرجع السابق  80
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html.002-294/wbg/ane/2003cbj/pubs/gov.usaid.www://http 

 .معلومات مستقاة من وثائق التبادل  82

 محرض االجتماع  83

 .2007ترشين الثاني /تقرير مقدم من اإلدارة املدنية يف نوفمرب  84
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ُعائدات الرضائب الفلسطينية، وذلك لبناء مرافق ملعالجة مياه الرصف يف إرسائيل، عىل أن تعالج فيها مياه الرصف الناتجة من 

 .األرايض الفلسطينية املحتلة

 .رسالة من املانحني األملان  86

 :انظر  87

2320772/shopping+of+politics+the/health/society/articles/news/com.4channel.www://http 

 :وكذلك

supermarkets.israelandthepalestinians/06/jul/2008/world/uk.co.guardian.www://http 

88  Settler vineyards take root in West Bank, BBC, 17 June 2009: 

stm.8101110/east_middle/world/hi/1/uk.co.bbc.news://http 

89  The Humanitarian Monitor, January 2008, UN OCHA:   

pdf.08_Jan_Monitor_Humanitarian/documents/org.ochaopt.www://http 

ُيعترب مخالفة " إيقاف العمل"ُوأي عمل ينفذ بعد استالم أوامر . قبل أوامر الهدم" ف العملإيقا"ًأحيانا ما تصدر أوامر   90

والسبيل الوحيد لتجنب الهدم هو الحصول عىل ترصيح من الجيش . إضافية ويمكن أن يؤدي إىل الهدم الفوري أو الغرامة

 .اإلرسائييل، إال إنه ال يصدر تصاريح للفلسطينيني يف تلك املناطق

ُيف عدة زيارات إىل املنطقة عىل مر السنني، شاهد مندوبو منظمة العفو الدولية تلك االعتداءات عدة مرات، كما وثقت   91

، التي تتواجد "عملية اليمامة"و" فريق صناع السالم املسيحيني"االعتداءات املتكررة عىل أيدي منظمات غري حكومية، مثل 
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 :انظر  92
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 :الفيلم
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وهو عن بعض نشطاء السالم اإلرسائيليني الذين أوقفتهم قوات الجيش والرشطة اإلرسائيليني وهم يحاولون إحضار خزانني 

 .2009أيلول / سبتمرب26وقرى أخرى يف تالل جنوب الخليل، يوم من املياه إىل قرية تواني 

وقد زار مندوبو منظمة العفو الدولية وغريها من املنظمات غري . ال يوجد أي دليل عىل أرض الواقع يؤيد زعم الجيش  94

ا إن قريتي حمصة كم. الحكومية تلك املنطقة مرات عديدة ولم يشاهدوا أو يسمعوا القوات اإلرسائيلية وهي تطلق النار

ُوالحديدية قريبتان جدا من مستوطنتني إرسائيليتني، وعادة ما تبعد مناطق إطالق النار للقوات اإلرسائيلية مسافة كبرية عن  ً

 .املستوطنات اإلرسائيلية

ومية، ، وهي منظمة إرسائيلية غري حك)مراقبة نقاط التفتيش" (ماشوم ووتش"انظر فيلم الفيديو الذي صورته جماعة   95

ُوهو يبني بعض القرويني من أهايل قرية الحديدية كانوا يف طريقهم لرشاء املياه وأوقفوا عند أحد متاريس الطرق التي وضعها 

 .الجيش اإلرسائييل

 96 38842=categoryId?/il.org.jordanvalley.www://http 

 :انظر تقرير منظمة العفو الدولية  97

-Palestinian-for-deepens-crisis-Evictions/news/updates-and-news/en/org.amnesty.www://http

20070820-rsvillage  

 :وكذلك

-without-demolished-homes-palestinian/news/updates-and-news/en/org.amnesty.www://http

20080311-warning 

 98 -israeli-to-fall-farms-bank-west/world/news/au.com.theage.www://http

html.1203467386462/22/02/2008/bulldozers 

 ):photo collection: تحت عنوان(عىل املوقع التايل " إيتامار"مستوطنة انظر صورة املزرعة السمكية يف   99

html.eindex/org.shechem.www://http 

 يف مستوطنة وانظر صور حمام السباحة. ُوتستخرج املياه من برئ يف املنطقة حتى أعىل التل إلمداد املزرعة السمكية باملياه

 :عىل املوقع" إييل"

/eliSite/net.shushan.www://http 

 :عىل املوقع" شيلو"ووصف املزرعة السمكية يف مستوطنة 

100=CategoryID&245=ArticleID?asp.Index/il.co.aaman.www://http 

 : التقرير متاح عىل املوقع  100

-2B89-4917-D851-2CBB2AD5/rdonlyres/NR/il.gov.mfa.www://http

doc.SummaryoftheOpinionConcerningUnauthorizedOutposts/0/C16C83C60CFF 

ُمعظم البؤر االستيطانية قد أنشئت عن طريق إجراءات ملتوية، وباملخالفة للقانون، وبتقديم ادعاءات كاذبة "وقد جاء فيه أن 

 ". فيما يمثل مخالفة صارخة للقانونلبعض سلطات الدولة، مع التمتع بتعاون سلطات أخرى،

 101 2006=docid&370=pi?asp.peace/en/site/il.org.peacenow.www://http 

102  Israeli Ministry of Defense, at: 

htm.purpose/ENG/Pages/il.gov.mod.seamzone.www://http and 

htm.news/ENG/Pages/il.gov.mod.seamzone.www://http 
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ًهو االسم الذي يعرف به عموما خط ال" الخط األخرض"  103  ويفصل بني إرسائيل واألرايض 1949ُهدنة، الذي حدد عام ُ

 320 كيلومرتات، أي أكثر من ضعفي طول الخط األخرض، الذي يبلغ 709الجدار /ويبلغ طول السور. الفلسطينية املحتلة

 .كيلومرت

ًيا ملدة ساعة يف الصباح ُ بوابة تفتح يوم11ُ بوابة، ال يفتح معظمها إال بصفة أسبوعية أو موسمية، ومن بينها 73توجد   104

 :انظر.  بوابة تظل مفتوحة طوال اليوم11والظهرية وقبيل املساء، و

pdf.res_low_english_2009_july_report_barrier_opt_ocha/documents/org.ochaopt.www://http 

وكالة غوث وتشغيل الالجئني "و" مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية" بالتعاون بني 2007ُخلص استبيان أعد يف عام   105

 باملئة فقط 20، التابعني لألمم املتحدة، إىل أنه لم يستطع الحصول عىل تصاريح سوى )أونروا" (الفلسطينيني يف الرشق األدنى

 :انظر. الجدار/لذين كانوا يزرعون األرض قبل بناء السورمن الفلسطينيني ا

pdf.11_2007_BarrierGates_SpecialFocus_OCHA/documents/org.ochaopt.www://http 

 106 : y College of CanadaRoyal Militar, Daniel Arsenault
pdf.daniel/papers/watconf/org.ipcri.www://http: 1990December 10 , and AP 

1108789=slug&19901210=date?/archive/com.nwsource.seattletimes.community://phtt) 

 ً:وانظر أيضا

: New York Times, 1993October 10 , Report Cites Way to Guard Water Assets -
965958260A1C25753A933CF6163D6CE0F9=res?html.fullpage/gst/com.nytimes.query://http 

- “Hydrostrategic” Territory in the Jordan Basin: Water, War, and Arab-Israeli Peace Negotiations, -- 

:  1996March , University of Alabama,  Wolf. Aaron T

 
B20%Jordan20%the20%in20%Territory20%Hydrostrategic20%CES/water/org.diak.www://http

htm.,War20%,Water20%asin 

للجنة الشؤون العامة األمريكية "امني نتنياهو أمام املؤتمر التاسع والثالثني خطاب رئيس الوزراء اإلرسائييل بني  107

 :، عىل املوقع1998أيار / مايو17، واشنطن، )إيباك" (اإلرسائيلية

2%since20%Relations20%Foreign20%Israels/Relations20%Foreign/MFA/il.gov.mfa.www://http

-1998/01947

s-AIPAC20%to20%Netanyahu20%Minister20%Prime20%by20%Address20%40/1999 

، والذي يطلب من ES-10/14، أقرت الجمعية العامة لألمم املتحدة القرار رقم 2009كانون األول / ديسمرب8يف   108

، "التبعات القانونية لبناء جدار يف األرايض الفلسطينية املحتلة"إصدار رأي استشاري بخصوص " محكمة العدل الدولية"

 :وهو متاح عىل املوقع

4=3p&mwp=code&131=case&a5=k&4=2p&3=1p?php.index/docket/org.cij-icj.www://http 

 باملئة منه، ولم يبدأ بعد بناء النسبة الباقية 10.2 باملئة من الجدار، ويجري العمل يف بناء 58.3تم حتى اآلن بناء   109

 : انظر.  باملئة31.5املعتزمة، وهي 

pdf.res_low_english_2009_july_report_barrier_opt_ocha/documents/org.ochaopt.www://http 

110  Under the Guise of Security - Routing the Separation Barrier to Enable the Expansion of Israeli 
: at) The Zufin Settlement: Case Study: see notably (Settlements in the West Bank

pdf.Eng_Security_of_Guise_the_derUn_200512/Download/org.btselem.www://http 



 املياه صفو تعكري: حتلةامل الفلسطينية واألرايض  إرسائيل

 املياه عىل الحصول يف الحق من الفلسطينيني حرمان

 2009 األول ترشين/أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة MDE 15/027/2009: الوثيقة رقم

                                                                                                                                       

113 

 111 : UNRWA’s profile of Jayyus at

 html.jayous/profiles/barrier/emergency/unrwa/org.un.www://http and 

h=format&=id_edition&0=static&106=id_section&displaysection=module?/org.ochaopt.www://http

tml 

 112 
_TheHumanitarianImpactOfIsraeliInfrastructureTheWestBank/documents/org.ochaopt.www://http

pdf.full113 -112.p ,  

 :وكذلك

pdf.2008_July_Report_Barrier/documents/org.ochaopt.www://http112.p ,  

 113 pdf.res_low_english_2009_july_report_barrier_opt_ocha/documents/org.ochaopt.www://http , 

p.28 

 .املرجع السابق  114

 حسبما 2004كانون األول / ديسمرب19، وليس 2004حزيران / يونيو6تاريخ تقديم الطلب عىل نموذج التقديم هو   115

 :، وهو بعنوان2009نيسان / من تقرير البنك الدويل الصادر يف إبريل12ورد يف امللحق 

Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development: 

18WaterRestrictionsReport/Resources/INTWESTBANKGAZA/org.worldbank.siteresources://http

pdf.2009Apr 

، ووقعه مفوض املياه اإلرسائييل شيمون )265/2004املرشوع رقم  (89رقم " لجنة املياه املشرتكة"نموذج التقديم إىل   116

ًيوسف دريسن تأشرية بطلب مزيد من " لجنة املياه اإلرسائيلية"وقد أضاف مسؤول . 2005أيلول / سبتمرب11تال بتاريخ 

أيلول / سبتمرب11يني هو والتاريخ املسجل لتسلم املعلومات املطلوبة من جانب املسؤولني اإلرسائيل. املعلومات ووقع عليها

2005. 

 : عىل املوقع" ألفي ميناش"انظر صورة حمامات السباحة يف مستوطنات   117

1=f&0=codesubweb&1209=codeclient?asp.index/web/il.co.tak-tik.muni://http 

 :، عىل املوقع)أونروا" (وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى"ملف قلقيلية لدى   118

html.qalqilya/profiles/barrier/emergency/unrwa/org.un.www://http 

 ألف فلسطيني ممن يعتمدون عىل قلقيلية يف خدماتهم الصحية واالقتصادية 45 قرية قريبة، يقطنها نحو 25 وهناك حوايل

 .واالجتماعية والبلدية

 119 
2009_21924_834_CAPProjectSheet/projectsheets/Reports/rojectsPDFCAPp/ch.unog.ocha://http

pdf.98 

 120  zogds4n83Mb=v?watch/com.youtube.www://http 

 121 -successfully-activists-hills-hebron-south/02/10/2009/cptnet/org.cpt.www://http

hebr-south-though-convoy-water-accompany 

 122 
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pdf.english_2009_may_space_shrinking_bethlehem_opt_ocha/documents/org.ochaopt.www://http 

 ً:وانظر أيضا

-CC9PD7-MVDU/FilesByRWDocUnidFilename/nsf.2009RWFiles/rw/int.reliefweb.www://http

pdf.report_full/File$/pdf.report_full 

123  Increasing Need, Decreasing Access: Tightening Control On Economic Movement, UN OCHA, 22 

January 2008 at: 

pdf.5V20%Crossings20%Commercial/documents/org.ochaopt.www://http 

، كانت مشكلة نقص املياه ومشكلة القيود عىل 2008نيسان /عندما زار مندوبو منظمة العفو الدولية البلدة، يف إبريل  124

  ً:انظر أيضا. املشكلتان الرئيسيتان اللتان عرب السكان عن القلق بشأنهماالتنقل هما 
ydrologist Clemens Messerschmid to Haaretz, 13 March 2008, at:  

html.961667/spages/hasen/com.haaretz.www://http  
تموز / يوليو16ُيف الظاهرية، عىل سبيل املثال، كان جميع األشخاص الذين سألتهم يتذكرون يوم : " هذا املقالوقد جاء يف(

 ".)باعتباره آخر يوم جاءت فيه املياه إىل الصنابري يف بيوتهم

 :عىل املوقع" إييل"انظر صورة املجمع الريايض وحمام السباحة يف مستوطنة   125

/eliSite/net.shushan.www://http 

 126  
06_10_2009_ortrep_weekly_civilians_of_protection_opt_ocha/documents/org.ochaopt.www://http

pdf.english_2.p ,  

، دمرت القوات اإلرسائيلية نحو ستة آالف بيت فلسطيني 2000أيلول /منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية يف سبتمرب  127

كما لحقت . واملباني العامة) من املحالت والورش واملصانع(ومساحات شاسعة من األرايض املزروعة ومئات املمتلكات التجارية 

 .ار بمئات اآلالف من البيوت واملمتلكات األخرى، وكثري منها يستعيص عىل اإلصالحأرض

 128 -Israel20%Joint/2/2001/0092_2000/MFAArchive/MFA/il.gov.mfa.www://http

Sup20%Water20%Protect20%to20%Call20%Palestinian 

َّكانون الثاني، دمرت القوات اإلرسائيلية بالجرافات بستان فواكه يف ضواحي خان يونس / يناير30يف اليوم السابق، أي   129
شباط، دمرت القوات / فرباير4 أي يف وبعد أربعة أيام،. ً، كما هدمت صوبة زراعية وبرئا ومضخة مياه)بقطاع غزة(

ًاإلرسائيلية بالجرافات بستانا كبريا للموالح قرب مدينة غزة، وهدمت برئا ومضخات مياه وصوبة زراعية وشبكة للري ً ً َّ. 

130  The World Bank, Donors Support Group Report, March-May 2002 

، التي تبني األرضار "ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث"التابع " برنامج أنشطة التطبيقات الفضائية"انظر خريطة   131

 :التي لحقت بمحطة الشيخ عجلني ملعالجة مياه املجاري

_Plant_Sewage_Gaza_UNOSAT/2008Crisis/Gaza/freeproducts/unosat/ch.cern.web.atunos://http

pdf.Highres_12v_Map_Post_Pre 

يف الجزء الرشقي من بركة ) 2009كانون الثاني / يناير10حدثت يف وقت ما قبل (وتبني الخريطة حفرة ناجمة عن القصف 

، مما أدى إىل تدفق كميات كبرية من مياه الرصف الصحي امتدت إىل ً) مرتا70ً مرتا وعرضها 150ويبلغ طولها (تجميع املياه 

 . هكتار5.5ُوقدرت املنطقة التي تأثرت بهذا التدفق بنحو .  كيلومرت1.2مسافة تبلغ نحو 
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 132 
852fa2ca63a287317e6/fb76a6005f454852560eae9b942872db/nsf.unispal/org.un.unispal://http

OpenDocument?5759100436788 

 133 pdf.EA_Gaza_UNEP/nspublicatio/ch.unep.postconflict://http   

بدأت العملية العسكرية بهجوم عىل مقر الرئيس الراحل يارس عرفات يف رام الله، ثم دخلت القوات اإلرسائيلية مدن بيت   134

نيسان، وفرضت أوامر مشددة بحظر التجول وأعلنت / إبريل4 إىل 1لحم وطولكرم وقلقيلية وجنني ونابلس خالل الفرتة من 

انظر . ، مما عزلها عن العالم الخارجي، كما قطعت املياه والكهرباء عن معظم املناطق"ناطق عسكرية مغلقةم"هذه املناطق 

، "انتهاكات جيش الدفاع اإلرسائييل يف جنني ونابلس: ًبعيدا عن أنظار العالم: "تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان

 :2002ترشين الثاني /نوفمرب

2002/143/15MDE/info/library/es/org.amnesty.www://http 

" برنامج األمم املتحدة اإلنمائي"من السلطة الفلسطينية واملفوضية األوروبية و" مجموعة دعم الجهات املانحة"تتألف   135

 ."الهيئة األمريكية للتنمية الدولية"و" ةمكتب املنسق الخاص لألمم املتحد"والبنك الدويل و

136  UNEP Desk Study on the Environment in the OPT, p. 29: 

pdf.WebOPT-31-INF/publications/ch.unep.postconflict://http 

 .2002ترشين الثاني /، نوفمرب"انتهاكات جيش الدفاع اإلرسائييل يف جنني ونابلس: لمًبعيدا عن أنظار العا"  137

2002/143/15MDE/info/library/es/org.amnesty.www://http 

 138 : 2002for , UNRWA, tor of HealthReport of the WHO Special Representative and Direc

56WHA/files_pdf/archive/gb/int.who.ftp:PXAJ13DGNdYz:cache=q?search/04.1.9.10266://http

+,UNRWA+,HEALTH+OF+DIRECTOR+AND+REPRESENTATIVE+SPECIAL+WHO+pdf.4id56ea/

uk=gl&2=cd&clnk=ct&en=hl&2002+FOR 

 139 html.index/en/04statement/statements/news/mediacentre/int.who.www://http 

140  UN OCHA Humanitarian Update Occupied Palestinian Territories 22 Jan - 15 Feb 2003:  

pdf.03feb16ochaupdate/documents/org.haoptoc.www://http    

 141 : 2004June 6 ,  by OCHA and UNRWA,Rafah Humanitarian Needs Assessment
f06071986d8a18a/fb76a6005f454852560eae9b942872db/NSF.UNISPAL/org.un.domino://http

pdf.0604ReportRafahLACC_OCHA_UNRWA/FILE$/8dbac7005ee385256 

، 200و ً فلسطينيا وإصابة نح70ترشين الثاني، وأسفرت عن مقتل حوايل / نوفمرب1بدأت هذه الحملة العسكرية يف   142

 : انظر. وبينهم كثري من املدنيني العزل

2006/093/15MDE/info/library/en/org.amnesty.www://http 

 143 ): ERFC (Emergency Rehabilitation of Damaged Municipal Infrastructure in Beit HanounUNDP 

pdf.54323/fsh/en/org.undp.papp.www://http - pdf.54323/pd/fsh/en/ps.undp.www://http     

 مولدات للطاقة وكميات من الوقود، باإلضافة إىل توسيع أو إصالح "اللجنة الدولية للصليب األحمر" قدمت 2006ويف عام 

 :انظر.  ألف شخص، والسيما من ترضروا من العمليات العسكرية يف غزة134نظم اإلمداد باملياه ملا يزيد عن 
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444319852ed96c76f86/f05ac005cbf621185256bf7b56c0b8bc/nsf.unispal/org.un.domino://http

OpenDocument!6302c57272006 

 144 -dd11-03fa-edf67aee/en/2006/061/15MDE/asset/library/en/org.amnesty.www://http

pdf.en150612006mde/35c9df7f961c-0b1b 

 145 80087=ReportId?aspx.report/org.irinnews.www://http , 

I63YDXqwvJE=v?watch/com.youtube.uk://http 

 146  15=cat?asp.e_testimonies/org.shovrimshtika.www://http 

 147 22=cat?asp.e_testimonies/org.shovrimshtika.www://http 

 148  -2006%Sept_20%report20%activity20%Din20%Yesh/images/site/org.din-yesh.www://http

pdf._5_20%_2007%Sept 

 :وكذلك

pdf.Eng-ASemblanceofLaw/report/org.din-yesh.www://http 

 149  -dd11-2d3d-85f934ed/en/2006/092/15MDE/asset/library/en/org.amnesty.www://http

html.en150922006mde/7c2b2bea305d-8743 

 :وكذلك

-24bb-dd11-a56d-b4ba551c/en/2004/099/15MDE/asset/library/en/org.amnesty.www://http

html.en150992004mde/05fa8fe85fb1 
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أريد أن 
أساعد

سواء كان األمر يتعلق بصراع 
كبير تُسلط عليه األضواء، أو بركن 

منسي في الكرة األرضية، فإن 
 منظمة العفو الدولية تناضل 

 في سبيل العدالة والحرية 
 والكرامة للجميع، وتسعى 

 لحشد الجهود من أجل بناء 
عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 
لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة 
التي تقوِّض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصراً من عناصر هذه الحركة. ولتواجه 

أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصراً من عناصر حركة   ■
عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان، وشارك 

مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعاً لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معاً نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

أود أن أقدم تبرعاً لمنظمة العفو الدولية )ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني 
والدوالر األمريكي واليورو(

المبلغ

  Mastercard      Visa     :ُيرجى تقييده على بطاقة 

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
)انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن 

عناوين منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم(. 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى 

 األمانة الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:
Amnesty International, International Secretariat,

Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom
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تعكير صفو المياه: حرمان الفلسطينيين 
من الحق في الحصول على المياه

إسرائيل – األراضي الفلسطينية المحتلة 

ُيعد االفتقار إلى سبل الحصول على ما يكفي من المياه اآلمنة النظيفة إحدى 
المش��كالت التي طال أمدها بالنسبة للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية 
المحتلة، وهي ترجع باألس��اس إلى السياسات والممارسات اإلسرائيلية التي 
تنطوي على التمييز. ويبلغ متوس��ط اس��تخدام الفرد الفلس��طيني من المياه 
حوال��ي 70 لتراً يومي��اً، أي ما يقرب م��ن ربع الكمية التي يس��تخدمها الفرد 

اإلسرائيلي.

وتتحكم إسرائيل في حصول الفلسطينيين على المياه في األراضي الفلسطينية 
المحتلة، وتفرض من القيود على مقدار المياه المتاحة للفلسطينيين ما يهبط 
بذلك المقدار إلى مستوى ال يفي بتلبية احتياجاتهم وال يمثل نصيباً عادالً من 

موارد المياه المشتركة.

وُيحرم عدد يتراوح بين 180 ألف و200 ألف فلس��طيني، يعيشون في مناطق 
ريفية في الضفة الغربية المحتلة، من المياه الجارية، بل إن البعض يعيش��ون 
عل��ى أقل من 20 لتراً في اليوم، وه��و الحد األدنى الذي توصي به »منظمة 
الصحة العالمية« في حاالت الطوارئ. بل إن صنابير المياه ال تحمل المياه في 

كثير من األحيان للسكان حتى في البلدات والقرى المتصلة بشبكة مياه.

وفي قطاع غزة، يعاني مخزون المياه من التلوث والتناقص، وُتعد نسبة تزيد 
ع��ن 90 بالمئة من إم��دادات المياه هناك غير صالحة لالس��تهالك اآلدمي. وال 
تس��مح إس��رائيل بنقل المياه من الضفة الغربية إلى قط��اع غزة، وفي الوقت 
نفس��ه يؤدي الحصار الذي تفرضه إس��رائيل على غزة إلى منع دخول المواد 
والمعدات التي تلزم بش��دة لبناء وإصالح مرافق المياه، وهو ما زاد من س��وء 

الوضع المتدهور أصالً.

وأدى نق��ص المي��اه إل��ى إعاق��ة التنمي��ة االجتماعي��ة واالقتصادية بالنس��بة 
للفلس��طينيين في األراضي المحتلة، فضالً عن انتهاك حقهم في مس��توى 
معيشي مالئم، بما في ذلك الحق في الحصول على المياه والغذاء والصحة 

والعمل والسكن المالئم.

Amnesty International
International Secretariat

Peter Benenson House
1 Easton Street

London WC1X 0DW
United Kingdom

www.amnesty.org
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