
  أرقام وحقائق 

المياه في محافظة بيت لحمأزمة   
 

 –معهد األبحاث التطبيقية 
)جالقد أري(   س

تعاني محافظة بيت لحم من أزمة مياه حقيقية وخانقة، حيث ما 
زالت مشكلة العجز في تزويد مياه الشرب مستمرة األمر الذي 
أدى ويؤدي إلى انقطاع المياه عن المناطق والتجمعات السكانية 

هذا  في المحافظة لفترات طويلة، وغالبا يعود سبب
 إلى محدودية مصادر مياه الشرب في االنقطاع 
باإلضافة إلى تعطل بعض محطات الضخ عن  المحافظة 

العمل بسبب عدم توفر األموال الالزمة لتغطية نفقات التشغيل 
 وال تقتصر أزمة المياه في محافظة بيت لحم على  .والصيانة

األسباب التي ذآرت سابقًا حيث تعمل إسرائيل على حرمان 
مية المياه المحافظة من المياه من خالل سيطرتها وتحكمها بك

  .المعاناةحدة التي يتم تزويدها للمحافظة األمر الذي يزيد من 
  

تتكون مصادر المياه المتجددة في محافظة بيت لحم بشكل 
تعتبر المحافظة من أغنى المناطق و. أساسي من المياه الجوفية

بالمياه الجوفية في الضفة الغربية حيث تمتد أجزاء آل من 
خزانات المائية الجوفية ضمن الحوض الشرقي والغربي لل

باإلضافة إلى المياه الجوفية فإن مياه اإلمطار . حدود المحافظة
تعد من مصادر المياه المهمة في المحافظة، حيث تقدر آمية 

 1.8المياه التي يمكن تجميعها من أسطح المنازل بحوالي 
  .  السنة/مليون متر مكعب

  
مصدرين رئيسين تقسم مصادر مياه الشرب في المحافظة إلى 

  :هما
 

  
 

تتمثل مصادر المياه الذاتية في محافظة بيت لحم  
بآبار سلطة المياه الفلسطينية في منطقة الجنوب 
والتي تزود محافظتي بيت لحم والخليل وبئر بيت 

 . لطة المياه والمجاريفجار الذي تملكه س
 

المياه المشتراة من شرآة ميكوروت، من ثالث تأتي  
مصادر أساسية هي اآلبار التي تعرف باسم آبار 
دائرة مياه الضفة الغربية، آبار ميكوروت داخل 
الضفة الغربية وآبار ميكوروت داخل الخط 

  .األخضر
  

 بئر جوفي 32 ينبوع و 31يوجد في المحافظة  
حيث تشمل هذه اآلبار مناطق، موزعة في عدة 

الجوفية الثمانية التي قامت سلطة المياه الفلسطينية 

بحفرها لتزويد محافظتي بيت لحم والخليل باإلضافة 
إلى بئر بيت فجار الذي تملكه سلطة المياه 

 خزانات 5آما ويوجد في المحافظة . والمجاري
 ألف متر مكعب من 20رئيسية تتسع إلى حوالي 

 . المياه
  

 المياه والمجاري في محافظة بيت لحم سلطةتعتبر   
 المياه في تزويدالجسم الرئيسي الذي يقوم بإدارة 

% 65المحافظة، إذ تقوم بتوزيع المياه إلى حوالي 
، وتشمل هذه المناطق مجموع سكان المحافظةمن 

المدن الرئيسية في المحافظة باإلضافة إلى المخيمات 
. لريف الشرقيفي ا  وبعض التجمعات الريفية

  
في المحافظة والبالغة  األخرى التجمعات السكانيةأما  

المصادر المشتراة من    تجمعا فتعتمد على 45عددها 
بالمياه من خالل دائرة  ويتم تزويدها) ميكوروت(

 . مياه الضفة الغربية
  

 تجمعا في المحافظة غير مخدوم بشبكة 12ال يزال  
ذه التجمعات على المياه العامة حيث يعتمد سكان ه

الوسائل التقليدية مثل شراء المياه بالصهاريج أو 
جمع مياه األمطار أو استخدام الينابيع المجاورة، 

 45200بحوالي ويقدر عدد سكان هذه التجمعات 
.نسمة

مصادر ذاتية من آبار جوفية وينابيع

"ميكوروت"مصادر مشتراة شرآة المياه اإلسرائيلية 
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بلغت آمية المياه المزودة من المصادر الذاتية  
مكعب،   مليون متر1.561 2007للمحافظة في العام 

 مليون متر 7.103لمياه المشتراة فبلغت أما آمية ا
 . مكعب

  
 المياه المشتراة من شرآة المياه اإلسرائيلية شكلت 

 من مجموع المياه  %)82(ما يزيد عن ) ميكوروت(
  . 2007 في عام  لمحافظة بيت لحم المزودة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 09.66تص آمية المياه المطلوبة في المحافظة إلى 
مليون متر مكعب وهذا يعني أن المحافظة تعاني من 

العجز إلى نسبة  العجز في مياه الشرب حيث تصل
10.%    

  
  

  
  
  
  
  
  

وهي  % 43 في المحافظة إلى تصل نسبة الفاقد 
تتمثل بالفاقد عند المصدر الرئيسي وخطوط النقل 

 .الرئيسية وشبكة التوزيع وعند المنزل
 

يختلف معدل تزويد المياه في محافظة بيت لحم من  
تجمع إلى آخر ويتفاوت أيضا حسب الجهة المزودة، 

 لتر للفرد في اليوم في 136  حدود  حيث يصل إلى
التجمعات المخدومة من قبل سلطة المياه والمجاري،  

 لتر للفرد في اليوم في التجمعات 88فيما يصل إلى 
المخدومة من قبل دائرة مياه الضفة الغربية وشرآة 

 . ميكوروت
 

مازال هناك عددا من التجمعات في المحافظة  
 الريفي ال يتجاوز وخاصة تلك التجمعات ذات الطابع

 .  لتر للفرد في اليوم50معدل التزويد فيها عن 
  

 لتر 77يبلغ معدل استهالك الفرد من المياه حوالي  
في التجمعات المخدومة من قبل سلطة المياه في اليوم 

 لتر في اليوم في 49والمجاري، فيما يصل إلى 
التجمعات المخدومة من قبل دائرة مياه الضفة 

 . الغربية
  

للمتر المكعب في محافظة بيت لحم يبلغ سعر المياه  
 شيقل وذلك في التجمعات المخدومة من قبل سلطة 5

 شيقل للمتر 4.5فيما يصل إلى . المياه والمجاري
المكعب في التجمعات المخدومة من قبل دائرة مياه 

 . الضفة الغربية
  

تعتبر مياه اآلبار المستخدمة لالستعمال المنزلي في  
ظة ذات جودة عالية وضمن الحدود المسموح المحاف

بها ضمن مواصفات مياه الشرب الفلسطينية وذلك 
أظهرت نتائج التحاليل التي قامت بها سلطة آما 

  . المياه الفلسطينية
  

تبلغ قيمة الديون المستحقة على سلطة المياه  
ْ والمجاري   حيث ال.  مليون شيقل75ما يقارب

ْ تتجاوز   من قيمة الفاتورة  %55نسبة التحصيل
  .  للمياهالشهرية

ترجع أزمة المياه في محافظة بيت لحم إلى نقص  
آمية المياه التي ُتضخ إليها من المصادر الرئيسية 
حيث تعاني المحافظة من انقطاع المياه لفترات 

 : طويلة على مدار السنة وذلك لعدة أسباب هي
 

الهيمنة اإلسرائيلية على مصادر المياه  .1
نية وبالتالي اعتماد سلطة المياه الفلسطي

والمجاري بشكل آبير على شراء المياه من 

ي       سطينيين ف زودة للفل وفرة والم اه المت ة المي آمي
المحافظة حسب المصدر 

م م (ة الكمي  المصدر
) م

تمتلكه سلطة    بئر بيت فجار     -
0المياه والمجاري

مصاد
ر 
ذاتية

م      ( اه رق ار سلطة المي  3، 1آب
ار    11و دازة، آب ر هن ، بئ

م   ة رق ر 2 و1العيزري ، وبئ
)   4مصلحة مياه القدس رقم 

1.561  

ة       آبار دائرة مياه الضفة الغربي
م ( ون رق ار هيرودي ، 2، 1آب
)5 و4، 3

مصاد  2.646
ر 
مشتر
اة 

ضفة   ل ال وروت داخ ار ميك آب
ة  م  (الغربي ديما رق ار ش  1آب

والخط األخضر) 2و
4.457  

)2007سلطة المياه الفلسطينية، : (المصدر

 



 

 

لضمان ير البنية التحتية لقطاع المياه تطو •
حصول جميع المواطنين على مياه شرب 

القديمة تأهيل الشبكات مأمونة، وهذا يتطلب 
 وتغطية التجمعات غير المخدومة وتوسيعها

  . بشبكة المياه العامة

 
ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة المياه على  .2

الرغم من قيام سلطة المياه والمجاري 
تجديد جزء من الشبكة بإعادة تأهيل و

 . وتغيير عدادات المشترآين
إدارة الطلب على المياه من خالل تقليل  •

  . نسبة الفاقد في شبكات المياه
ممارسات المواطنين المتمثلة بالوصالت  .3

التي يتم ربطها بالشبكات غير الشرعية 
إتالف بشكل غير قانوني باإلضافة إلى 

 التي يتم ترآيبها بالمنازلالعدادات

إعادة تأهيل الينابيع واآلبار الرومانية في  •
   . منطقة المنحدرات الشرقية

  وإعادةعن العمل  إصالح اآلبار المعطلة •
.     . تشغيلها

بضرورةعند المواطنين   رفع الوعي  عدم  ( الماليةالتزاماتهمعدم دفع المواطنين  .4
األمر الذي يحد من ، )تسديد فواتير المياه

قدرة سلطة المياه والمجاري على القيام 
. بعملها وواجباتها اتجاه المواطنين

• 

المياه وحثهم على تسديد ترشيد استخدام 
  . التزاماتهم المالية

   
عن العمل اآلبار تعطل وتوقف عدد من  .5  : المراجع

ساهم في نقص في آمية المياه ي الذي األمر
 أبار 7حاليا يوجد . لمحافظةلالتي تزود 

بئر بيت معطلة ومتوقفة عن العمل وهي 
، بئر بني نعيم 3 و 2، العيزرية رقم فجار
، 4، وبئر مصلحة مياه القدس رقم 3رقم 
وبئر 

 −   2007 سلطة المياه الفلسطينية

 −  سلطة المياه والمجاري بيت لحم

 −  )أريج(القدس -معهد األبحاث التطبيقية

 . PWA 11
ت عدم  تشغيل بئر عرب الرشايدة الذي قام .6

والذي آان سلطة المياه الفلسطينية بحفره 
 .مدةمن المفترض أن يبدأ بضخ المياه منذ 

 
  

يمكن حل أزمة المياه التي تمر بها محافظة بيت لحم  
 :عن طريق

المياه التي يتم تزويدها زيادة آمية  •
 .للمحافظة

تطوير مصادر مياه إضافية عن طريق  •
مشاريع الحصاد المائي والمتمثلة  إنشاء
وزراعية لجمع مياه منزلية  آبار بحفر

   . األمطار

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  

 
 
 
 
   



 
  ع غزة في الضفة الغربية وقطا الجوفيةمصادر المياه

  
تعاني المناطق الفلسطينية بشكل عام من شح في المياه العذبة ويعود السبب في ذلك إلى سيطرة إسرائيل على مصادر المياه 
وليس إلى قلة المصادر حيث تتوفر المياه العذبة في الضفة الغربية و قطاع غزة من مصدرين أساسيين هما المياه السطحية 

ومنذ احتالل المناطق الفلسطينية أصبحت المياه الجوفية هي المصدر األساسي والوحيد . ياه الجوفيةالمتمثلة في نهر األردن و الم
للمياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في ظل السيطرة اإلسرائيلية الكاملة على مياه نهر األردن وحرمان الفلسطينيين من 

من   الضفة الغربية وقطاع غزة فيتتشكل المياه الجوفية  :.حقهم الطبيعي في استغالله
هذا الحوض األآبر بين أحواض المياه الجوفية في الضفة الغربية حيث تبلغ آمية المياه يعتبر : الحوض الغربي •

ويعد هذا الحوض مشترك بين الضفة الغربية وإسرائيل إال أن آمية المياه . 3 مليون م362المتجددة فيه سنويًا 
من آمية المياه المتجددة سنويًا بينما ال % 94 أي ما يقارب 3 مليون م340رائيليين تبلغ المستخرجة منه من قبل اإلس

  %.6تتعدى آمية المياه المستهلكة من قبل الفلسطينيين 
تقع اغلب مناطق التغذية لهذا الحوض في الضفة الغربية وتبلغ آمية المياه المتجددة فيه : الحوض الشمالي الشرقي •

وعلى الرغم من هذه الحقيقة إال أن اإلسرائيليين يستغلون الجزء األآبر من مياه هذا الحوض . 3 مليون م145سنويًا 
الفلسطينيون من جددة سنويًا بينما يبلغ استخراج من آمية المياه المت% 71 أي  ما يقارب 3 مليون م103والتي تبلغ 

  . 3م مليون 42مياه هذا الحوض حوالي 
3  وتعتبر مياهه مياه وطنية فلسطينية،  • مليون م172ياه المتجددة في هذا الحوض سنويًا تبلغ آمية الم: الحوض الشرقي

آما أن مناطق التغذية لهذا الخزان تقع في الضفة . حيث ال تتصل بأي من األحواض الجوفية المشترآة مع إسرائيل
إال أن الواقع ال . شارآة إسرائيلالغربية فقط وبالتالي يجب أن تكون السيطرة على مياهه للفلسطينيين وحدهم دون م

فلقد فرضت . يعكس هذا الحق وإنما يبرز هيمنة إسرائيل على مصادر المياه الفلسطينية واستغاللها لتلبية حاجاتها
تبلغ آمية . السلطات اإلسرائيلية قيودًا مشددة على استغالل الفلسطينيين لهذه المياه وحرمتهم من حفر آبار جوفية جديدة

أما الكمية . من آمية المياه المتجددة سنويًا% 31 وهي تشكل 3م54لتي يستهلكها الفلسطينيون من هذا الحوض المياه ا
3 مليون م40التي يستهلكها اإلسرائيليون فتبلغ   فهي تعتبر غير  مليون م78 بالنسبة للكمية المتبقية والتي تبلغ 3

من آمية المياه المتجددة % 45 تستغل من قبلهم وهي تشكل مستغلة حسب االدعاءات اإلسرائيلية إال انه يعتقد إنها
  .سنويًا في هذا الحوض

اه المتجددة        •  أما بالنسبة للمياه الجوفية في قطاع غزة، فتتوفر هذه المياه في الخزان الجوفي الساحلي الذي تقدر آمية المي
3م مليون   60في هذا الخزان  بحوالي       مليون  م3 ى      ، في حين يتم استخراج أآثر من  120 ا أدى إل ذا الخزان  مم  من ه

اه الب     سرب مي ى ت ذي أدى إل ر ال ائي األم وض الم تنزاف الح اه  اس ة المي دهور نوعي ة، وت ر المالح .ح
 
 
 
 

 


