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ربيع ( ١٠، العدد ٣المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية
  ٦١، ص )١٩٩٢

 

  :أزمة املياه يف الضفة الغربية
  الوضع الراهن وتوجهات املعاجلة

  مروان حداد          
  سمير أبو عيشة

  خالصة

نتيجة بحث ميداين شامل، أن إجمايل كمية استهالك املياه لألغرض البيتية  تبين،
مليون  ٢٥,٧٤٦مليون متر مكعب يف السنة، منها  ٢٧,٥٧٤يف الضفة الغربية يقدر بنحو 

الفرد  ر مكعب يف السنة توزع من خالل شبكات أنابيب املياه، وأن معدل استهالكمت
يف مدن الضفة الغربية وريفها ) من دون إدخال الفاقد يف شبكة التوزيع(الفعلي للمياه 

  .لتراً للفرد يف اليوم على التوايل ٢٦,٢٥، و ٣٢,٩، و٥٨,٣وخميماتها، يقدر بنحو 
، يف ٢٠١٠لغربية من املياه لألغراض البيتية، سنة وقُدرت احلاجات املستقبلية ا

مليون متر مكعب يف السنة، وبنحو  ٥٠,٤حال استمرار الوضع السياسي احلايل، بنحو 
وقد بنيت . مليون متر مكعب يف السنة يف حال قيام الدولة الفلسطينية املستقلة ١٢٥,٣

  .الفرد من املياهللزيادة السنوية الستهالك % ٢ هذه التقديرات باعتماد نسبة
إن أوضاع ومشكالت خدمات املياه يف الضفة الغربية تختلف، يف جوهرها، عن 
. أية منطقة أخرى يف العامل، وذلك بسبب طبيعة سلطات االحتالل اإلسرائيلية وممارساتها

ونتيجة ذلك، فإن معدل استهالك الفرد الفلسطيني يف الضفة الغربية للمياه لألغراض 
  .ك الفرد اليهودي يف إسرائيل، تقريباً، ربع استهالالبيتية يعادل

  
  خلفية عامة

الضفة الغربية هي ذلك اجلزء من فلسطين الذي وقع حتت االحتالل العسكري   
. بين إسرائيل والدول العربية اجملاورة ١٩٦٧ يونيو/اإلسرائيلي، يف إثر حرب حزيران

                                                            
   ساعد ورئيس قسم الهندسة املدنية يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلسأستاذ م.  
   ابلسأستاذ مساعد يف قسم الهندسة املدنية يف جامعة النجاح الوطنية يف ن.  
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مليون  ١,١١هكتار، ويقطنها نحو ماليين  ٥,٥وتقدر مساحة الضفة الغربية الكلية بنحو 
  )١أنظر اجلدول رقم (مواطن فلسطيني، موزعين على ثالث حمافظات وخمسة أقضية 

ومشكالت خدمات املياه يف الضفة الغربية، وإنْ تشابهت يف عناوينها  إن أوضاع
مع تلك املوجودة يف املناطق األخرى يف العامل، وحتى احملتلة منها باستثناء جنوب 

ويكمن هذا االختالل يف أهداف . نها تختلف عنها يف الطابع واجلوهرا، إال إأفريقي
السلطات اإلسرائيلية يف السيطرة على كامل األرض الفلسطينية، وإفراغها من سكانها 

  .األصليين
ومن أجل أن حتقق السلطات اإلسرائيلية أهدافها اتبعت، منذ األيام األوىل 

املمارسات حققت من خاللها السيطرة الكاملة لالحتالل، جمموعة من السياسات و
أو حددت استغالل /من أراضي الضفة الغربية، ومنعت و% ٥٠واملباشرة على أكثر من 

  .وتطوير اجلزء املتبقي يف أيدي املواطنين الفلسطينيين
أما فيما يتعلق باملياه، فاألهداف الرئيسية للسلطات اإلسرائيلية تكمن يف حتقيق 

كافية على مصادر املياه السطحية واجلوفية حلوض نهر األردن، وذلك وتأمين سيطرة 
إىل مياه الضفة الغربية، وقطاع غزة،  –وكجزء ال يتجزأ من تلك األهداف  –باإلضافة 

  .ومرتفعات اجلوالن، ونهر الليطاين
ولتطبيق هذه السياسات يف الضفة الغربية، أصدرت السلطات العسكرية 

األوامر العسكرية التي تخولها صالحية عمل أي شيء يف جمال  اإلسرائيلية العديد من
املواطنين  –يف الوقت نفسه  –وتمنع  مصادرها وتوزيعها واستغاللها وتطويرها،: املياه

واملؤسسات الفلسطينية يف الضفة الغربية من عمل أي شيء يف جمال املياه من دون إذْن 
من هذه . عْطَ إال يف حاالت معدودة وحمدودةأو تصريح منها؛ وهذا اإلذن أو التصريح مل يُ

ضفة الغربية؛ األمر ، املتعلق بمصادر املياه يف ال١٩٦٧لعام  ٩٢األمر : األوامر العسكرية
، املتعلق بمراقبة قوانين املياه يف الضفة الغربية واإلشراف عليها؛ ١٩٦٧لعام  ١٥٨
توفرة يف الضفة الغربية ملكاً ، الذي يجعل جميع مصادر املياه امل١٩٦٨لعام  ٢٩١األمر 

، الذي حتول فيه جميع صالحيات ١٩٦٩لعام  ٣٨٩عاماً لدولة االحتالل؛ األمر 
ومسؤوليات دائرة مياه الضفة الغربية، التي كانت قبل احتالل الضفة الغربية يف سنة 

ضفة فرعاً لسلطة املصادر الطبيعية األدرنية، إىل يد القائد العسكري اإلسرائيلي لل ١٩٦٧
الغربية؛ وغير ذلك من األوامر األخرى املتصلة اتصاالً مباشراً بمصادر املياه، مثل األمر 
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الذي يمنع زراعة أي نوع من املزروعات من دون إذن السلطات  ١٩٨٢لعام  ١٠١٥
  .العسكرية اإلسرائيلية، أو تصريح منها

فعدد اآلبار  .إن تأثير هذه السياسات يف خدمات املياه يف الضفة الغربية واضح
لألغراض البيتية، ال  ١٩٦٧التي سمحت السلطات العسكرية اإلسرائيلية بحفرها منذ سنة 

كما يظهر هذا التأثير بصورة أوضح بعد معرفة أن نسبة تزويد املياه . بئراً ١٣يتعدى 
لألغراض البيتية يف الضفة الغربية من مصادر مياه تسيطر عليها، سيطرة مباشرة، 

دائرة املياه، وشركة مكوروت، وبلدية القدس، واآلبار (سكرية اإلسرائيلية السلطات الع
من إجمايل استهالك الضفة الغربية % ٥٠، تزيد على )املؤجرة للبلديات احمللية يف الضفة

  .لألغراض نفسها
وتهدف هذه الدراسة، بصورة أساسية، إىل عرض نتائج بحث ميداين شامل أُجري 

ه يف الضفة الغربية، وهو يُظهر كمية استهالك املياه يف مدن على كمية استهالك امليا
وقد تم . الضفة وريفها وخميماتها بحسب مصدر املياه املستهلَكة واملنطقة املستهلِكة

عرض نتائج البحث بصورة حتليلية موثقة تسهل من متابعتها ودعمها وتطويرها على 
  .أساس علمي صحيح

ة، إىل عرض أوضاع ومشكالت خدمات كما تهدف هذه الدراسة، بصورة عام
املياه يف الضفة الغربية، ووضع األسس واخلطوات التي يمكن من خاللها حتسين هذه 

  .األوضاع يف الوقت احلاضر، ويف املستقبل
ىل مراجعة جميع التقارير املنشورة عن وقد تضمنت طريقة إجراء البحث، إضافة إ

كمناطق منفردة، القيام بزيارات واتصاالت  استهالك املياه يف الضفة الغربية ككل، أو
مديرو ومهندسو أقسام املياه يف موقع عملهم يف معظم البلديات؛ : بجهات عديدة، منها

أغلبية مهندسي املشاريع يف املؤسسات غير احلكومية العاملة يف حقل املياه؛ اللجان 
اتصاالت شخصية  واألفراد املسؤولون عن إقامة مشاريع املياه يف الريف وإدارتها؛

  .أخرى
  إدارة خدمات املياه

إن إدارة اخلدمات اليومية ألعمال املياه يف الضفة الغربية تتم عن طريق البلديات   
وقد أنشأ عدد من البلديات يف الضفة الغربية، . احمللية واجملالس واللجان احمللية القروية
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وتشمل املسؤوليات . لعامة، أقساماً للمياه والصحة ا١٩٦٧وجميعها قد أُسس قبل سنة 
تخطيط وتطوير وإدارة وعمل وصيانة شبكات مياه الشرب، : التي أُوكلت إىل أقسام املياه

وقد اقتصر . أو املستأجرة من قبل البلدية/الصرف الصحي، مصادر املياه اململوكة و
ات اليومي، منذ االحتالل اإلسرائيلي، على صيانة وتشغيل شبكبرنامج عمل هذه األقسام 

ويف بعض احلاالت، تعاونت أكثر من بلدية على حل . مياه الشرب، والصرف الصحي
لواء  –مشروع مصلحة مياه منطقة القدس : مثال ذلك. مشكالت مياه الشرب يف مناطقها

رام الله، الذي يخدم مدن رام الله والبيرة وبيت حنينا وبير زيت وبيتونيا، باإلضافة إىل 
وهناك مثال آخر لهذا التعاون يتمثل يف مصلحة . ت الالجئينأربعين من القرى وخميما

مياه بيت حلم، حيث تخدم املصلحة، باإلضافة إىل مدينة بيت حلم، مدينتي بيت ساحور 
وقد خضعت هذه احملاوالت . وبيت جاال، وعدداً من القرى وخميمات الالجئين احمليطة

اولت، يف أكثر من يلية التي حلتدخالت وتعديالت من قبل السلطات العسكرية اإلسرائ
مناسبة، تغيير وضع هذه املصالح القانوين، كمؤسسات أهلية غير قابلة للربح، عن طريق 

  .إحلاقها بالدوائر التي تخضع إلدارة احلكم العسكري املباشرة، أو غير املباشرة
ويقوم اجمللس . إن نحو ربع القرى يف الضفة  الغربية يتبع جملس إدارة حملياً

قروي بإنشاء وتطوير اخلدمات العامة يف القرية، بما يف ذلك تأمين مياه الشرب ال
ويف القرى التي ال يوجد فيها جملس قروي، تؤلَّف جلان . والطاقة واخلدمات الصحية

  .حملية ترعى الصالح العام لسكان القرية
لتي كانت إن دائرة مياه الضفة الغربية امتداد لسلطة املصادر الطبيعية األردنية، ا

، وكانت تقوم بمهمات حتضير الدراسات األولية، ١٩٦٧يف اخلدمة حتى حرب سنة 
ووضع التصاميم، وحتضير نسخ العطاءات، واإلشراف الكامل على تنفيذ جميع مشاريع 

وتخضع هذه الدائرة، حالياً، للرقابة املباشرة من قبل ضابط املياه يف . املياه يف الضفة
وهي تقوم بمهمات جمع حسابات . نية للحكم العسكري اإلسرائيليما يسمى اإلدارة املد

فواتير املياه من البلديات واجملالس احمللية، وبعض األعمال الثانوية األخرى، بينما 
  .أُنيطت األعمال الهندسية املتعلقة بمشاريع املياه بشركة مكوروت اإلسرائيلية

ة، مثل مكوروت وتاهال، إدارة وقد أوكلت السلطات العسكرية إىل شركات إسرائيلي
وتطبق هذه الشركات سياسات احلكومة . مصادر املياه يف الضفة الغربية وقطاع غزة
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اإلسرائيلية املتعلقة بإدارة مصادر املياه، وخصوصاً تأمين املياه لضمان حاجات 
  .املستوطنات اإلسرائيلية املقامة يف الضفة الغربية

مساعدات  حدة واملنظمات غير احلكومية بتقديمويقوم عدد من وكاالت األمم املت
مالية وفنية للمواطنين الفلسطينيين يف الضفة الغربية يف جماالت متعددة، منها شبكات 

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل : ومن هذه الوكاالت واملنظمات. مياه الشرب
تحدة للتربية ؛ منظمة األمم امل(UNRWA)الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى 

؛ مركز األمم (UNDP)؛ برنامج األمم املتحدة اإلنمائي (UNESCO)والعلم والثقافة 
؛ (CRS)؛ خدمات اإلغاثة الكاثوليكية (HABITAT)املتحدة للمستوطنات البشرية 

 ؛ البعثة املسيحية(SCF)؛ مؤسسة إنقاذ الطفل (CDF)مؤسسة التنمية االجتماعية 
الشرق األوسط  –؛ مؤسسة أميركا (Holy Land Christian Mission)لألراضي املقدسة 

 ؛ جمعية املانونايت املركزية؛ برنامج(AMIDEAST)خلدمات التربية والتدريب 
ويخضع جميع مشاريع وعمل . (ANERA)مساعدة الالجئين األميركي للشرق األدنى 

  .يةالوكاالت واملنظمات آنفة الذكر ملوافقة السلطات العسكرية اإلسرائيل
  

  مصادر املياه احلالية

والطبوغرافية واجلغرافية السائدة يف فلسطين، ومنها  نظراً إىل األوضاع املناخية  
وهذا ما جعل الكثيرين من اخلبراء . الضفة الغربية، فإن مصادر املياه فيها شحيحة

وغيرهم يحذرون من مغبة نشوب صراعات حادة يف املستقبل يف الشرق األوسط عامة، 
 Naff 1989; Gowers 1989; Joyce(فلسطين خاصة، بشأن املوارد املائية ويف 

and Stoll 1987; Dillman 1989; Naff and Matson 1984;.(  
وتفيد تقارير عديدة . إن املياه السطحية الوحيدة املتوفرة هي نهر األردن وروافده  

 El‐Khatib(األردن بأن إسرائيل تأخذ يا يقارب ثلث كمية استهالكها للمياه من نهر 

أما بالنسبة إىل حصة املواطنين ). ١٩٨٦؛ أسير ١٩٨٩؛ اللبدي Gwyn 1984؛ 1989
الفلسطينيين يف الضفة الغربية من مياه نهر األردن، فقد قامت السلطات اإلسرائيلية، 

مضخة مياه على نهر األردن يف منطقة الغور  ١٤٠أو مصادرة /عشية االحتالل، بتدمير و
كانت تستعمل يف ري بيارات احلمضيات واخلضروات املزروعة يف األراضي الشمايل، 
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الواقعة غربي النهر واملعروفة بالزور، ومنعت بعد ذلك املزارعين من وضع أية مضخة 
على النهر، ثم صادرت األراضي وأعطتها للمستوطنين اليهود من أجل استغاللها 

  .صدر املياه الرئيسي للضفة الغربيةوعليه، تشكل املياه اجلوفية م). ١٩٨١عورتاين (
خزان السهل : حتتوي أرض فلسطين على ثالثة خزانات مياه جوفية رئيسية هي

التوراين، وخزان العوجا  –الساحلي وخزان القدس، اللذان يرجعان إىل العهد السينوميني 
وتعتبر األمطار أصل . وجميع هذه اخلزانات ينصرف يف اجتاه الغرب. لوسط فلسطين

املنخفضة يف اجلنوب ين، التي تقع بين منطقة األمطار ميع مصادر املياه يف فلسطج
ويتراوح معدل تساقط . واجلنوب الشرقي وبين منطقة األمطار املرتفعة يف الشمال

 ;lonides and Blake 1939)ملم  ٧٠٠ملم و ٥٠٠األمطار السنوي يف الضفة الغربية بين 

Elazar 1982; Haddad 1990).  
اوح طاقة اجلريان السطحي والعيون املائية يف الضفة الغربية، وفقاً وتتر

كما قدرت طاقة . مليون متر مكعب سنوياً ٥٠و ٣٠لتقديرات العديد من اخلبراء، ما بين 
؛ أسير Elazar 1982(مليون متر مكعب يف الضفة  ١١٥ – ٧٥ينابيع الضفة الغربية بنحو 

  .)١٩٨٩؛ الرابي والتميمي ١٩٨٦
بئراً يف الضفة الغربية، تُستخرج  ٧٢٩ن هناك، قبل االحتالل اإلسرائيلي، وقد كا

منها (بئراً فقط  ٣١٤املياه اجلوفية منها ألغراض االستهالك اخملتلفة، ويوجد منها اآلن 
تعمل بطاقة إنتاجية حمددة من قبل السلطات العسكرية ) خمصّصة لألغراض البيتية ٢٠

فعاطل بسبب اجلفاف  أما باقي اآلبار. متر مكعب سنوياًمليون  ٣٧,٩اإلسرائيلية بنحو 
الناجم عن ضخ اآلبار التي حفرتها السلطات العسكرية على أعمال كبيرة، أو بسبب تركها، 

؛ اللبدي ١٩٨١عورتاين (أو ألسباب وادعاءات أمنية تلجأ السلطات اإلسرائيلية إليها 
١٩٨٩.(  

  
  شبكات وكمية توزيع املياه

  اً ماضياً وحاضر

إن تاريخ بدء العمل بمد شبكات توزيع املياه يف املدن الفلسطينية، من خالل 
 ١٩١٩، يرجع إىل ما بعد احلرب العاملية األوىل وبداية االنتداب البريطاين سنة األنابيب
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مدينة القدس يف بداية العشرينات، ومدينة نابلس يف بداية الثالثينات، ومدينة اخلليل (
أما قبل هذا التاريخ، فكان التزود باملياه يتم إما عن طريق بئر ). تيف بداية األربعينا

وكان . جمع بيتية، وإما بنقلها من العين أو النبع أو البئر إىل البيوت يف أوعية خمتلفة
قا يوزع املياه يف مقابل أجر وكان الس. توزيع املياه يعتبر مهنة، يدعى صاحبها السقا

  .ذكورة إىل البيوت مستخدماً احليواناتمعين، فينقلها من املصادر امل
، كان توزيع املياه يف الضفة الغربية عن طريق األنابيب يقتصر ١٩٦٧حتى سنة 

ولغاية اآلن مل يكتمل تزويد جميع . على أجزاء من املدن، وعلى عدد قليل من القرى
احلالية  ويتميز وضع شبكات توزيع املياه. التجمعات السكنية يف الضفة الغربية باملياه

بعدم وجود تخطيط موثق، ال  –وخصوصاً املوجود منها يف املدن  –يف الضفة الغربية 
ويعتبر أمراً عادياً أن يتم التعرف على موقع خط مياه يف مدينة . للحاضر وال للمستقبل

وتتلخص النقاط . متقاعدين خدموا يف قسم املياه أو/، بالرجوع إىل مراقبين قدامى وما
  :تميز الوضع احلايل لشبكات املياه يف الضفة الغربية عامة، بالتايل املهمة التي

 خاصة، خطوط توزيع قديمة انتهى عمرها االفتراضي، يوجد يف املدن الرئيسية ،
 .وحتتاج إىل إعادة بناء

 فقيرة، ويرجع هذا بدرجة الصيانة يف معظم شبكات التوزيع أنظمة التشغيل و
 .ة فنية مدربة تدريباً خاصًا لهذا الغرضكبيرة إىل عدم وجود إدارة وعمال

  أغلبية شبكات التوزيع احلالية غير كافية، وغير قادرة على تغطية املنطقة العاملة
 .فيها

  تعاين أكثرية مصالح وأقسام املياه يف الضفة الغربية مشكالت مهمة يف تأمين
 .التمويل لنشاطاتها اخملتلفة

 وليس هناك تعاون فعال، . صورة منفردةيعمل كل قسم أو مصلحة أو جلنة مياه ب
 .أو تبادل جيد للخبرات، أو ما يجمع بين عمل هذه اجملموعات ونشاطها

  املصاريف اإلدارية يف معظم البلديات الرئيسية يف الضفة الغربية عالية نسبياً إذا
ويرجع ذلك إىل اإلدارة غير الفعالة، وإىل األسلوب . ما قيست باخلدمة املقدمة

 .أو الفئوي املتبع يف التعيينات الوظيفية/ري والعشائ
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سكان املدن، : يمكن تقسيم السكان يف الضفة الغربية إىل ثالث جمموعات رئيسية هي
وهذا التقسيم سيسهل التعرض خلدمات . وسكان الريف، وسكان اخمليمات الفلسطينية

قرات التالية تتضمن وعليه، فالف. املياه، إذ سيتبع التقسيم نفسه لتجانس هذه اجملموعات
  .أوضاع خدمات املياه لكل جمموعة على انفراد

  املدن
آالف نسمة، أي  ٤١٠يوجد ثماين مدن رئيسية يف الضفة الغربية، يقطنها نحو   

وأنظمة توزيع املياه يف بلديات هذه ). ١أنظر اجلدول رقم (من إجمايل السكان % ٣٧نحو 
  .اآلخر حديث نسبياً بعضها قديم، وبعضها: املدن مزدوجة الطابع

وتقدر كمية استهالك املياه يف هذه املدن، باستثناء مدينة القدس الشرقية، بنحو 
كمية استهالك بلديات هذه املدن  ٢ويتضمن اجلدول رقم . مليون متر مكعب سنوياً ١٢,١

من استهالك هذه البلديات من مصادر تسيطر السلطات % ٤٤ويأتي نحو . بحسب املصدر
وال تشمل هذه النسبة كمية املياه املستخرجة من آبار . اإلسرائيلية عليهاالعسكرية 

مثل بئر البادان وبئر الفارعة يف منطقة (مؤجرة من قبل احلكم العسكري للبلديات 
  ).حمافظة نابلس

مليون  ٢,٦٧٧أما كمية استهالك املياه يف مدينة القدس الشرقية، فقدرت بنحو 
ن معدل استهالك السكان الفلسطينيين يف املدينة من املياه متر مكعب سنوياً، بافتراض أ

مياه   الضفة الغربية، أي معدل استهالكلألغراض البيتية، يساوي معدل االستهالك يف
  %.٤١,٣فاقد يف شبكة التوزيع بمعدل للتراً للفرد يومياً، وا ٥٨,٣فعلي قدره 

الضفة الغربية أوىل وتعتبر كمية الفاقد يف شبكات توزيع املياه يف بلديات   
%. ٥٥و% ٢٥ن ياملشكالت الرئيسية التي تواجه إدارة هذه الشبكات، وهي تتراوح ما ب

وهذه النسبة غير مقبولة، ال من الناحية الهندسية وال من ناحية اجلدوى االقتصادية 
وترجع أسباب هذه النسبة العالية، مدرجة بحسب . والتكلفة املترتبة على املواطن

إىل عدادات املياه غير املالئمة، والسرقات، وقدم الشبكة، وسوء تصميم الشبكات األهمية، 
، وضعف يف اخلبرة العملية لتشغيل هذه الشبكات )أو التصميم العشوائي إن صح القول(

الضغط يف الشبكة، واألماكن الصحيحة للمحابس وغيرها من قطع (تشغيالً صحيحاً 
  ).تنظيم عمل الشبكات
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لتراً يف أريحا  ٢٤استهالك الفرد للمياه يف البلديات، يومياً، ما بين ويتراوح معدل 
 ١ويتضمن الرسم البياين رقم . لتراً ٥٨,٣لتراً يف طولكرم، أو بمعدل عام قدره  ٩١و

املعدالت اليومية الستهالك الفرد من املياه لألغراض البيتية يف ريف ومدن الضفة 
يرجع االرتفاع النسبي الستهالك املياه يف و. الغربية، بحسب األقضية واحملافظات

رخص سعر يف الضفة الغربية، كما يرجع طولكرم إىل أن سعر املياه فيها أ منطقة بلدية
أما انخفاض معدل استهالك املياه يف منطقة . إىل استعمال املياه يف ري املزروعات

  .نب خط البلديةبلدية أريحا، فيرجع إىل أن معظم السكان يستخدم آبار خاصة، إىل جا

  الريف
قرية، يفتقر عدد كبير منها إىل اخلدمات  ٤٠٠يوجد يف الضفة الغربية أكثر من   

ولقد تم جمع معلومات عن جميع هذه القرى، تتعلق بوفرة شبكات . العامة، ومنها املياه
أو املستفيدين من الشبكة، وكمية االستهالك، /توزيع املياه فيها، وعدد املشتركين و

  .املياه ومصدر
يف الضفة الغربية،  على معلومات تتعلق بعدد القرى ٣ويحتوي اجلدول رقم 

وتعداد السكان فيها بحسب احملافظة أو القضاء، وتصنيف القرى التي يوجد فيها شبكة 
من عدد ) ٣٥١قرية من جمموع  ١٧٩% (٥١ويتبيّن من اجلدول أن نحو . توزيع مياه

كذلك، فإن عدداً . يها، ال تتوفر فيه شبكات توزيع مياهمن تعداد السكان ف% ٣٨القرى، أو 
قليالً من القرى التي تتوفر شبكة توزيع مياه فيها، يوفر اخلدمة جلميع السكان، وتصل 

، ٣ورقم  ٢ويتضمن الرسمان البيانيان رقم %. ٥٠نسبة اخلدمة يف بعضه إىل أقل من 
  .الغربية بحسب احملافظة أو القضاءعرضاً لوفرة شبكات توزيع املياه يف ريف الضفة 

ال  قرى، أو وفق تعداد السكان، والتيمن عدد ال% ٧٢ومن اجلدير باملالحظة أن 
نابلس، وجنين، (تتوفر شبكة توزيع مياه فيها، موجودة يف شمال الضفة الغربية 

ويمكن أن يعزى هذا إىل أن أغلبية الهيئات واملؤسسات غير احلكومية ). وطولكرم
ية، التي قامت باجلزء األكبر من تمويل شبكات توزيع املياه لقرى الضفة الغربية، والدول

  .متمركزة يف مدينة القدس
وقد اتضح أن نسبة الفاقد يف شبكات توزيع املياه يف قرى الضفة الغربية تتراوح 

وبسبب حداثة تركيب أغلب شبكات التوزيع، . تقريباً% ١٢، أي بمعدل %١٦,٧و% ٨,٩٥بين 
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أو يف ممارسة املستهلكين /السبب الرئيسي لهذا الفاقد هو يف قراءة عدادات املياه، وفإن 
  .غير الصحيحة

من املياه يف القرى الفلسطينية يف الضفة  يويتراوح معدل استهالك الفرد اليوم
لتراً يف منطقة القدس، أو بمعدل عام  ٤١,١لتراً يف منطقة نابلس و ٢٢,١الغربية بين 

املعدالت اليومية الستهالك الفرد من  ١ويتضمن الرسم البياين رقم . راًلت ٣٢,٩قدره 
  .املياه لألغراض البيتية يف ريف ومدن الضفة الغربية، بحسب األقضية واحملافظات

من املياه لألغراض البيتية، ) التي توجد شبكات مياه فيها(ويبلغ استهالك القرى 
من هذه الكمية عن طريق % ٦٤التزود بنحو  ويتم. ماليين متر مكعب يف السنة ٦,٥٩نحو 

 ٤ويتضمن اجلدول رقم . السلطات اإلسرائيلية، بوساطة شركة مكوروت ودائرة املياه
احملافظة أو (كمية استهالك ريف الضفة الغربية بحسب املصدر واملنطقة اجلغرافية 

) وبيت حلمالقدس، ورام الله، (ويتضح من هذا اجلدول أن قرى منطقة القدس ). القضاء
ويتالءم هذا مع ما ذكر . من إجمايل استهالك قرى الضفة الغربية% ٤٣تستهلك ما يقارب 

  .سابقاً عن عدد القرى التي تتوفر خدمات املياه فيها
أما كمية استهالك املياه يف القرى التي ال يوجد فيها شبكات توزيع مياه، فقدرت 

افتراض أن معدل استهالك السكان مليون متر مكعب يف السنة، وذلك ب ١,٨٢٨بنحو 
اه يف هذه القرى يساوي أدنى معدل استهالك يف القرى التي تتوفر شبكات يللم ياليوم

  .لتراً للفرد يومياً ٢٢,١مياه فيها، وهو 
وقد تطور عدد من القرى إدارياً وأصبح له جمالس بلدية، وجرى فرز هذه البلدات 

الكمية  ٥ويتضمن اجلدول رقم . ة منفصلةالصغيرة من ناحية استهالك املياه بصور
وكما هو مبين . السنوية الستهالك هذه البلدات من املياه، بحسب املنطقة ومصدر املياه

من إجمايل استهالك هذه البلدات يأتي من مصادر % ٥٩فإن نحو  ،٤يف اجلدول رقم 
تي ذكرت سابقاً وينطبق باقي املالحظات ال. تسيطر السلطات العسكرية اإلسرائيلية عليها

  .عن خدمات املياه يف ريف الضفة الغربية، على هذه البلدات أيضاً

  اخمليمات الفلسطينية
خميماً لالجئين الفلسطينيين الذين قدموا إليها نتيجة  ٢٠يوجد يف الضفة الغربية   

ويقطن هذه . ، يف إثر إقامة الدولة اليهودية يف فلسطين١٩٤٨طردهم من ديارهم سنة 
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آالف نسمة، وهي موزعة جغرافياً على جميع املناطق يف الضفة  ١٠٦ت نحو اخمليما
وقد وُضعت إدارة اخمليمات الفلسطينية يف الضفة الغربية، بما فيها ). ٦أنظر اجلدول رقم (

خدمات املياه، يف يد وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف 
  ).األونروا(الشرق األدنى 

التزود باملياه، يف بداية إنشاء اخمليمات، يتم بصورة عامة من صهاريج مياه  كان
وتم . مقطورة توضع يف وسط اخمليم، ويأتي السكان ألخذ حاجتهم منها يف أوان خمتلفة

. بعد ذلك بناء خزانات مياه ثابتة يتم تزويدها باملياه عن طريق الصهاريج املقطورة
يمات يأخذون حاجتهم من املياه من حنفيات عامة ويف هذه احلالة، كان سكان اخمل

  .موصولة باخلزان، وضعت يف وسط اخمليم
أو التجمعات /وبسبب وجود معظم اخمليمات الفلسطينية بالقرب من املدن، و  

، فقد تم مع مرور الزمن ربط خدمات املياه لهذه السكانية الرئيسية يف الضفة الغربية
  .مخيماخمليمات بالبلدية اجملاورة لل

ويتراوح معدل استهالك الفرد اليومي للمياه يف اخمليمات الفلسطينية يف الضفة   
 ٦لتراً؟ ويبين اجلدول رقم  ٢٦,٢٥لتراً، أو كمعدل عام  ٣١,٧لتراً و ١٤,٧الغربية ما بين 

إجمايل كمية استهالك املياه للمخيمات الفلسطينية جممعة بحسب احملافظة أو القضاء، 
ة استهالك املياه بحسب املصدر، وكمية الفاقد يف شبكة التوزيع، هما بافتراض أن كمي

  ).٥أنظر اجلدول رقم (أنفسهما املوجودتان يف البلديات اجملاورة 

  خالصة الوضع احلاضر
خالصة استهالك املياه احلايل يف الضفة الغربية بحسب  ٧يتضمن اجلدول رقم   

ويتبين من هذا اجلدول أن استهالك . للمياهاحملافظة أو القضاء، وبحسب الفئة املستهلكة 
من إجمايل استهالك املياه % ٦٤املياه يف البلديات واخمليمات القريبة منها، يشكل نحو 

  .استهالك الريف والبلدات الصغيرة، %٣ربية، بينما يشكل الباقي، نحو يف الضفة الغ
استهالك الضفة من إجمايل % ٥٧,٤إن استهالك املدن من املياه، الذي قدر بنحو 

ويرجع هذا %. ٣٦,٨الغربية، ال يتالءم مع التوزيع السكاين الذي تشكل املدن فيه نحو 
الفارق إىل وفرة املياه، إضافة إىل الزيادة يف مساهمة بعض نواحي االستهالك األخرى، 

ويتضمن اجلدول . مثل املعامل الصناعية اخملتلفة، وعدد الغساالت الكهربائية يف البيوت
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بين إجمايل استهالك الضفة الغربية من املياه لألغراض البيتية  بعض املقارنات ٨م رق
  .بحسب املصدر، وبحسب فئة االستهالك من السكان

وعلى الرغم من أن معدل استهالك املياه  للفرد اليهودي يف إسرائيل لألغراض 
البحر األبيض  اليوم، يقل عن أمثاله يف دول/ لتراً للفرد ٢٥٠البيتية، البالغ نحو 

 ،٥م ــي رقــانـر الرسم البيــأنظ(وم ــــالي/ لتـراً للـفــرد  ٣٣٥بيــــة، البالـــغ نحـــو ط األوروــــاملتوس
، فإن هذا املعدل يقدر بأربعة أضعاف املعدل للفرد الفلسطيني يف )Haddad 1990و 

. لك الفاقد يف شبكة التوزيعاليوم، بما يف ذ/ لتراً للفرد ٦٦الضفة الغربية، البالغ نحو 
ويعكس هذا التباين يف استهالك املياه تأثير االحتالل اإلسرائيلي السلبي، ال يف تطور 
  .خدمات املياه فحسب بل أيضاً يف التطور االقتصادي واالجتماعي للضفة الغربية ككل

  
  احلاجات والتوجهات املستقبلية

للضفة الغربية إىل حتديد الفترة  يحتاج حساب كمية استهالك املياه املستقبلة  
وفترة احلسابات، . الزمنية للحسابات، ثم معرفة تعداد السكان عند انتهاء الفترة املطلوبة

  .عاماً ٢٠أو فترة التصميم، املقدرة يف هذه الدراسة هي 
إن معرفة تعداد سكان الضفة الغربية، يف نهاية فترة التصميم، ليست باألمر   

فاإلحصاء الوحيد الذي تم للسكان هو الذي قامت سلطات االحتالل . نالسهل وال املضمو
وعليه، فإن األرقام املطروحة . ، ومل يتم بعد هذا التاريخ أي إحصاء عملي١٩٦٧به سنة 

أرقام املكتب املركزي لإلحصاء يف القدس، كما تظهر يف النشرات اإلحصائية السنوية، (
، وأرقام ١٩٨٧وأرقام من دراسة بنفنستي لسنة وأرقام وزارة الداخلية اإلسرائيلية، 

، وأرقام دراسة قام مركز األمم املتحدة ١٩٨٧دراسة قامت اليونسكو بها سنة 
  .ال تتعدى كونها توقعات إحصائية) ، وغيرها١٩٨٩للمستوطنات البشرية بها سنة 

 وقد تم، يف حساب كمية استهالك الضفة الغربية املستقبلية، أخذ إمكانين بعين  
األول استمرار الوضع احلايل، والثاين تغير الوضع السياسي إيجابياً بقيام : االعتبار

  .الدولة الفلسطينية املستقلة
بالنسبة إىل اإلمكان األول، تم يف هذه الدراسة، فيما يتعلق بأعداد السكان يف التجمعات 

، ١٩٨٧ستي لسنة السكانية يف الضفة الغربية، اعتماد األرقام املنشورة يف دراسة بنفن
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كما تم استعمال الطريقة الهندسية للتنبؤ بتعداد السكان . وذلك لتوسطها األرقام األخرى
  %.٣,٢، مع اعتبار معدل ازدياد السكان ٢٠١٠حتى سنة 

، ١٩٨٧أما بالنسبة إىل اإلمكان الثاين، فقد اعتُمدت نتائج دراسة اليونسكو لسنة   
ماليين فلسطيني يعيشون خارج  ٣,٢ي من أصل مليون فلسطين ١,٥التي تقدر أن نحو 

الضفة الغربية، سيرجعون لإلقامة يف الضفة الغربية خالل األعوام اخلمسة األوىل من 
وسيصل إجمايل تعداد سكان . (UNESCO 1987)إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 

  .٢٠١٠ماليين نسمة سنة  ٥,٣٩الضفة الغربية، يف هذه احلالة، إىل 
جل استكمال حسابات كمية استهالك املياه املستقبلية للضفة الغربية، يجب ومن أ

ويف ظل غياب معلومات . تقدير كمية استهالك الفرد للمياه عند انتهاء فترة التصميم
ودراسات حملية يف شأن هذا املوضوع، فقد تم الرجوع إىل خبراء الدول األخرى يف هذا 

نوية يف استهالك الفرد اليومي للمياه يف أوروبا هي اجملال، وتبين أن نسبة الزيادة الس
 Fair and)% ٥و% ٢تقريباً، وأن هذه النسبة تتراوح يف أميركا الشمالية بين % ١,٢٥

Geyer 1958; Proudfit 1966; Quraishi 1962) . وجتدر اإلشارة إىل أن هذه النسب قد
. تصادي، فاالجتماعي فيهااستقرت يف هذه الدول بعد استقرار التطور الصناعي، فاالق

وبناء على توقع ازدهار الصناعة يف الضفة الغربية، يف فترة ما بعد إقامة الدولة 
زيادة سنوية يف كمية استهالك الفرد للمياه حتى سنة % ٢الفلسطينية، فقد اعتُمدت نسبة 

  .، وهي فترة التصميم٢٠١٠
لتوزيع إىل كمية كما تم إضافة قسم من كمية املياه املفقودة يف شبكات ا

وهذه الكمية هي تلك العائدة إىل أخطاء يف قراءة عدادات املياه، وإىل . االستهالك الفعلية
واعتُمدت، يف هذا اجملال، األرقام املنشورة . املمارسة غير املشروعة يف استخدام املياه

أن وتفيد الدراسة ب. ١٩٩٠من قبل مصلحة مياه حمافظة القدس ملنطقة رام الله سنة 
من إجمايل كمية املياه % ٢٥,٥من إجمايل الفاقد يف شبكة التوزيع، والبالغ % ١٢

  .املضخَّة بالشبكة، يرجع إىل ممارسة املشتركين غير املشروعة
. نتائج حسابات إجمايل كمية استهالك املياه املستقبلية ٩ويوضح اجلدول رقم 

جمايل من املياه لألغراض ويتبين من هذه احلسابات أن استهالك الضفة الغربية اإل
أما يف حال تغير . ، إذا استمر الوضع السياسي على حاله٢٠١٠البيتية سيتضاعف سنة 

. هذا الوضع إيجاباً، فإن كمية استهالك املياه للفترة نفسها ستزداد خمسة أضعاف
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وبحسب مصادر املياه الطبيعية يف فلسطين، ومن دون قيود أو استغالل خارجي لهذه 
لكن، يف حال استمرار االحتالل . ر، فإن يف اإلمكان استيعاب هذا الوضع تماماًاملصاد

اإلسرائيلي والقيود واألوامر العسكرية واالستيطان اليهودي يف الضفة الغربية، فإن 
  .الصعوبات ستكون كبيرة، وقد ال يتطور هذا القطاع بتاتاً

تقبلي، فإن خدمات أخيراً، وعلى الرغم من ضبابية وضع الضفة الغربية املس
املياه ستبقى دائماً يف صلب أولويات خمتلف املؤسسات والهيئات الفلسطينية، وذلك 

ونعتقد أن اخلطوات . لعالقتها املباشرة بوجود املواطنين على أرضهم وارتباطهم بها
أو تساعد يف حل املشكالت املتعلقة بتأمين كمية استهالك / التالية يمكن أن حتل، و

وننصح للمؤسسات والهيئات . الزمة للمواطن يف الوقت احلاضر، ويف املستقبلاملياه ال
  :الفلسطينية املعنية كافة أخذها بعين االعتبار يف توجهاتها املستقبلية

  إنشاء سلطة مياه مركزية تأخذ على عاتقها تنسيق جميع النشاطات والسياسات
ملياه يف جميع املناطق واملصادر املائية املتاحة، على نحو يجعل عمل أقسام ا

أكثر قدرة وفعالية يف إدارة وتشغيل وصيانة ) بلديات، بلدات، قرى، خميمات(
شبكات التوزيع يف منطقة عملها، لتوصل إىل املواطن بصورة دائمة كمية املياه 

 .الكافية واآلمنة
  ضرورة تنظيم دورات تدريبية عملية تخصّصية لتدريب جميع فئات العاملين على

 .شبكات توزيع املياه، وصيانتها صيانة صحيحة تشغيل
 أو / ضرورة استخدام العدد والكفاءات الالزمة إلنهاء العمل بنجاح، واالبتعاد و

 .التقليل من املصاريف اإلدارية غير الضرورية
 َة باستمرار، لشبكات توزيع املياه ددضرورة وضع خمططات موثقة، وواقعية، ومُج

التوزيع، وحماولة إدخال أحدث ما توصل إليه العلم للمناطق اجلديدة يف شبكة 
  .والتقنية احلديثة يف اخلدمة
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  ١اجلدول رقم 
  املساحة وتعداد السكان والكثافة

  السكانية حملافظات الضفة الغربية وأقضيتها

احملافظة أو 
  القضاء

  املساحة
  ٢كلم

الكثافة   ١٩٩١تعداد السكان 
/ السكانية

  اجملموع  اخمليمات  الريف  املدن  ٢كلم

  ٥٥٣  ١٥٨١٣٩  ١٤٨٠٣ ٦٩٥٠٠ ٧٣٨٣٦ ٢٨٤  القدس
  ١٧١  ٢٧٠٩٠٤  ٣٠١٨٣ ١٤٠٨٠٠ ٩٩٩٢١ ١٥٨٧  نابلس
  ١٨٦  ١٩٦٨٧٨  ٨٣٢٣ ٩٨٥٠٠ ٩٠٠٥٥ ١٠٥٦  اخلليل
  ١٩٨  ١٥٢٥٨٤  ١٣٩٨٤ ٨٦٦٠٠ ٥٢٠٠٠ ٧٧٠  رام الله
  ٣٣٤  ١١١٠١٠  ١٥٢٧٨ ٦١٤٠٠ ٣٤٣٣٢ ٣٣٢  طولكرم
  ٢٢٧  ١٢٩٥٣٨  ٩٢٧٠ ٩٠٣٠٠ ٢٩٩٦٨ ٥٧٢  جنين

  ١٦٧  ٩٥٢٥١  ٩٨٣١ ٤٦٥٠٠ ٣٨٩٢٠ ٥٦٥  بيت حلم
  ٦٥  ٢١٨٥٩  ٤٧٩٤ ٢٨٠٠ ١٤٢٦٥ ٣٣٨  أريحا

  ٢٠٢  ١١١٢٣٧٠  ١٠٦٤٦٦ ٥٩٦٤٠٠ ٤٠٩٥٠٤ ٥٥٠٤  اإلجمايل
  .تم إعداده من قبل الباحثَيْن، وباستخدام املراجع املدرجة يف البحث: املصدر

    
  ٢اجلدول رقم 

   الضفة الغربيةإجمايل استهالك املياه يف البلديات الرئيسية يف
  بما فيه كمية الفاقد يف الشبكات

  وبحسب احملافظة أو القضاء ومصدر املياه املستهلكة

احملافظة أو 
  القضاء

  السنة/ كمية استهالك املياه، متر مكعب

شركة   دائرة مياه  بئر خاصة  بئر بلدية
  عين أو نبع  بلدية القدس  مكوروت

  -   ٢٦٨٧١٣٨  -  - - -   القدس
  ١٤٢٩٢١٧  -   -  ١٠١٨٧٨ - ٢٥٠٠٨٦١  نابلس
  -   -   ١٦٧٣٩٢٢ - - ٦٧٨٨٦٨  اخلليل
  -   ٨٩٤٨٣  ٧٤٥٦٩١ - - ٥٧٩٨٤٩  رام الله
  -   -   -  - ١٢٩٢٩٧ ١٨٧٩٦٠٧  طولكرم
  -   -   -  ٨٠٦٧٦٤ - ١٦١٣٥٣  جنين

  -   -   ٤٣٢٣١٣ - - ٦٩٤٢٩٤  بيت حلم
  ١٨٤١٥٧  -   -  - - -   أريحا

  ١٦١٣٣٧٤  ٢٢٧٧٦٦٢١  ٢٨٥١٩٢٦ ٩٠٨٦٤٢ ١٢٩٢٩٧ ٦٤٩٤٨٣٢  اجملموع
  .تم إعداده من قبل الباحثَيْن: املصدر
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  ٣اجلدول رقم 
  - القرى التي فيها خدمات مياه 

 أعدادها وتعداد سكانها وإجمايل استهالكها للمياه

احملافظة أو 
  القضاء

إجمايل عدد 
  القرى 
  العام

إجمايل تعداد 
السكان يف 

  القرى

  قرى فيها شبكة توزيع مياه

  مية االستهالك ك  تعداد السكان  عدد القرى
  سنة/  ٣م

  ١٦٨٦٦٨٤  ٦٧٠٠٠  ١٨  ٦٩٥٠٠  ٢٢  القدس
  ١١٥٨٤٤٤  ٧١١٠٠  ٣٥  ١٤٠٨٠٠  ٩٢  نابلس
  ١٢٩٩١٨٠  ٧٥٣٠٠  ٢٤  ٩٨٥٠٠  ٥٥  اخلليل
  ١٤١٩٥٠٤  ٦٣٩٠٠  ٥٠  ٨٦٦٠٠  ٦٣  رام الله
  ٦٩٧٥١٢  ٣٧٨٠٠  ١٥  ٦١٤٠٠  ٣٧  طولكرم
  ٣٧٧٣١٦  ١٩٨٠٠  ١٥  ٩٠٣٠٠  ٥٣  جنين

  ٥٩٩٦١٦  ٣٣٧٠٠  ١٤  ٤٦٥٠٠  ٢٦  بيت حلم
  ١٩٥٧٩٢  ١١٠٠  ١  ٢٨٠٠  ٣  أريحا

  ٧٤٣٤٠٤٨  ٣٦٩٧٠٠  ١٧٢  ٥٩٦٤٠٠  ٣٥١  اإلجمايل
  :مالحظات

  .نسمة ١٠٠القرى التي شملتها الدراسة هي التي يزيد عدد سكانها على  )١
 .القرى التي ضمت إىل البلديات مل تشملها الدراسة )٢

  . البحثتم إعداده من قبل الباحثَيْن، وباستخدام املراجع املدرجة يف :املصدر
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