
يف عــام 2002 أعلنــت إرسائيــل عــن خطــة تقــي إنشــاء مناطــق أمنيــة عــى الحــدود الغربيــة مــن أرايض الضفــة الغربيــة. وذلــك 

مــن خــال بنــاء جــدار فصــل عــى طــول حــدود الضفــة الغربيــة، وميتــد هــذا الجــدار داخــل تســع محافظــات مــن مجمــوع 

أحــد عــر محافظــة يف الضفــة الغربيــة. وقــد أدى بنــاء جــدار الفصــل إىل عــزل العديــد مــن اآلبــار الجوفيــة والينابيــع وآبــار 

جمــع ميــاه األمطــار خلفــه، كــا أدى إىل تدمــر البنيــة التحتيــة لشــبكات امليــاه وخاصــة شــبكات الــري. وقــد بــن حــوايل %60 

مــن مجمــوع 173 تجمعــا فلســطينيا متأثــرا بشــكل مبــارش مــن جــدار الفصــل2 إىل أن بنــاء الجــدار قــد أثــر وبشــكل ســلبي عــى 

مصــادر امليــاه املنزليــة و/أو الزراعيــة لديهــم،  كــا انــه انتهــاك واضــح  لحقوقهــم يف اســتخدام مصادرهــم الطبيعيــة. 

لقــد أدى بنــاء جــدار الفصــل إىل تفاقــم أزمــة امليــاه يف الضفــة الغربيــة. حيــث يحصــل الســكان الفلســطينيون عــى حــوايل 72 لــرا 

فقــط مــن امليــاه للفــرد يوميــا، وتعتــر هــذه الكميــة أقــل بكثــر مــن الحــد األدىن املــوىص بــه مــن قبــل منظمــة الصحــة العامليــة 

والــذي يبلــغ 100 لــر للفــرد يف اليــوم. وتجــدر اإلشــارة إىل أن آبــار جمــع ميــاه األمطــار تعتــر مــن أهــم املصــادر التــي تســتخدم 

يف تربيــة املــوايش، ويف ري املحاصيــل. الزراعيــة باإلضافــة إىل االســتخدام املنــزيل خاصــة يف التجمعــات الريفيــة.    

يف عــام 1995 تــم تأســيس لجنــة امليــاه املشــركة بنــاء عــى اتفاقيــة 

فلســطينين  أعضــاء   مــن  اللجنــة   هــذه  وتتكــون   ،II أوســلو 

ــاء  ــو. وبن وإرسائيليــن، والتــي فيهــا يتمتــع  اإلرسائيليــون بحــق الفيت

عــى املــادة 40 مــن اتفاقيــة أوســلو تخضــع جميــع املشــاريع 

التطويريــة لقطاعــي امليــاه والــرف الصحــي داخــل الضفــة الغربيــة 

ملوافقــة لجنــة امليــاه الفلســطينية اإلرسائيليــة املشــركة. غــر أن 

ــث  ــدة، حي ــادات عدي ــت النتق ــكيلها تعرض ــذ تش ــة ومن ــذه اللجن ه

أن القــرار النهــايئ حــول مشــاريع امليــاه الفلســطينية يف مناطــق )ج( 

الخاضعــة للســيطرة اإلرسائيليــة، والتــي تشــكل 60%مــن الضفــة 

الغربيــة3 مبــا فيهــا  املنطقــة التــي تقــع بــن جــدار الفصــل والخــط 

ــاه املوجــود يف اإلدارة  ــط املي ــايئ إىل ضاب األخــر يرجــع وبشــكل نه

املدنيــة اإلرسائيليــة.  وبالتــايل فــان املارســات التــي تقــوم بهــا لجنــة 

ــط أدت  ــى التخطي ــة ع ــا اإلدارة املدني ــي تضعه ــن الت ــاه والقوان املي

ــات  ــم الخدم ــاه وتقدي ــادر املي ــر مص ــى تطوي ــدرة ع ــدم الق إىل ع

األساســية للســكان الفلســطينين. باإلضافــة إىل ذلــك فــان أي عمليــة 

ــل  ــن قب ــح م ــة )ج( دون وجــود تري ــم يف منطق ــل تت ــاء أو تأهي بن

ــل  ــة تواجــه خطــر الهــدم والتدمــر مــن قب ــة اإلرسائيلي اإلدارة املدني

ــام  ــي 2009 و2011 ق ــن عام ــرة ب ــي الف ــة. فف ــلطات اإلرسائيلي الس

الجيــش اإلرسائيــي بتدمــر مــا يقــارب 125 منشــأة ميــاه ورصف 

صحــي يف الضفــة الغربيــة، مبــا يف ذلــك 56 بــرا لتجميــع ميــاه األمطــار 

ــاه4.  ــر مي و 44 ب

عزل مصــادر امليــاه

ــه  ــط  ل ــو مخط ــا ه ــل ك ــدار الفص ــاء ج ــن بن ــاء م ــال االنته ويف ح

فانــه ســيعزل مــا يقــارب 27 بــرا و32 نبعــا، وباإلضافــة إىل عــدد كبــر 

مــن آبــار جمــع ميــاه األمطــار خلــف الجــدار. حيــث يبلــغ مجمــوع 

معــدل الضــخ مــن اآلبــار التــي ســيتم عزلهــا حــوايل 22 مليــون مــر 

مكعــب ســنويا5. 

تأثيــر جـــدار الفصـــل عىل مصـــادر امليــــاه
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حقائــق عامــة عن جــدار الفصــل

•  خــط الهدنــة عــام 1949 )الخــط األخــر(: 320 كــم 

الحــرام( األرايض  )باســتثناء 

•  طول جدار الفصل الكيل 708 كم

•  تم بناء 438 كم )%61.8(

•  قيد اإلنشاء: 58 كم )%8.2(

ــار  ــا للمس ــل وفق ــدار الفص ــاء ج ــن بن ــاء م ــال االنته يف ح

ــن الجــدار ســيقع داخــل  ــان حــوايل 85% م ــه، ف املخطــط ل

الضفــة الغربيــة وســيقوم بعــزل حــوايل 9.4% مــن أراضيهــا، 

مبــا يف ذلــك القــدس الرقيــة. لقــد أدى وجــود نظــام 

البوابــات داخــل الجــدار باإلضافــة إىل  نظــام التصاريــح، إىل 

فــرض قيــود جديــدة عــى الشــعب الفلســطيني، وذلــك مــن 

خــال إعاقــة حركــة وعبــور الفلســطينين لــأرايض الواقعــة 

ــة إىل القــدس  ــن الخــط األخــر وجــدار الفصــل، باإلضاف ب

ــة الرقي

املصدر:  اوتشا كانون اول 2011

 

مراقبـــة اآلثـــار البيئيـــة الناجمـــة عن الجـدار 
الفاصـــل يف الضفـة الغربيـة

قــام  بــن شــهر حزيــران 2011 وشــهر حزيــران 2012 
معهــد األبحــاث التطبيقيــة– القــدس )أريــج( ووحــدة 
ــروا1، بإجــراء بحــث مشــرك لرصــد  ــة الجــدار- األون مراقب
ــك يف  ــدار، وذل ــن الج ــة ع ــة الناجم ــق األرضار البيئي وتوثي
التجمعــات الفلســطينية املتــررة داخــل الضفــة الغربيــة. 
ــررا بشــكل  ــا مت ــداين 173 تجمع ــد شــمل املســح املي وق
ــد اجتاعــات  ــم عق ــث ت ــارش مــن جــدار الفصــل ، حي مب
املتــررة  للتجمعــات  املحليــة  املجالــس  ممثــي  مــع 

باإلضافــة إىل املزارعــن املترريــن. 

1 وحدة مراقبة الجدار أنهت عملها يف عام 2013
2 بحســب املعايــر التــي وضعتهــا وحــدة مراقبــة الجــدار – األنــروا ومؤسســات أخــرى. قامئــة التجمعــات املتأثــرة بشــكل مبــارش تتضمــن التجمعــات التــي أراضيهــا عزلــت خلــف الجــدار والتجمعــات التــي تقــع بــن الجــدار والخــط األخــر باســتثناء معظــم التجمعــات 

الســكانية داخــل املنطقــة اإلرسائيليــة التــي أعلنــت مــن جانــب واحــد أنهــا ضمــت لبلديــة القــدس 
3 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لأمم املتحدة “أوتشا - أطلس اإلنسانيات، كانون األول 2011، صفحة 22.

EWASH  4 حقائق وأرقام 2012:  هدم وتدمر البنية التحتية للمياه والرف الصحي يف  األرايض الفلسطينية املحتلة، صفحة 2
5  معهد االبحاث التطبيقية القدس اريج  2013



الوصـول إىل اآلبــار والتأثــري عىل الزراعــــة

ــح  ــر عــى التصاري ــي تقــع خلــف جــدار الفصــل تعتمــد بشــكل كب ــاه الت ــار املي ــة آب إن عمــل وصيان

التــي تقــوم ارسائيــل مبنحهــا للمزارعــن الفلســطينين للوصــول إىل املناطــق املعزولــة خلــف الجــدار. ويف 

حــال تــم منــح تلــك التصاريــح يتــم الســاح للمزارعــن بقضــاء ســاعات محــددة فقــط داخــل أراضيهــم، 

حيــث يعتمــد ذلــك عــى ســاعات فتــح البوابــات الزراعيــة. وبالتــايل فــان ضــخ امليــاه مــن اآلبــار لــري 

األرايض الزراعيــة يكــون محــدودا وفقــط ضمــن إطــار زمنــي محــدد. إن هــذه املارســات والقيــود التــي 

تقــوم إرسائيــل بفرضهــا تــودي إىل منــع املزارعــن مــن القيــام بعمليــة الــري خــال األوقــات املامئــة مــن 

اليــوم – عــى ســبيل املثــال خــال ســاعات املســاء لتجنــب تبخــر امليــاه – كــا أنهــا تعمــل عــى الحــد 

ــان املزارعــن الفلســطينين  ــك ف ــار. ونتيجــة لذل ــن اآلب ــي ميكــن اســتخراجها م ــاه الت ــات املي مــن كمي

عليهــم تكييــف مارســاتهم الزراعيــة وفقــا للقيــود اإلرسائيليــة.  

ــة املتــررة مــن الجــدار بأنهــم أصبحــوا غــر قادريــن عــى اســتعادة   كــا أفــادت التجمعــات املحلي

أو تأهيــل اآلبــار وخزانــات امليــاه باإلضافــة إىل شــبكات الــري التــي تقــع خلــف جــدار الفصــل.  كــا 

أوضحــت هــذه التجمعــات إىل أن القيــام  بــأي عمــل  صيانــة و/أو إحضــار مــواد بنــاء مبــا يف ذلــك عــى 

ــح  ــف جــدار الفصــل بحاجــة إىل تصاري ــع خل ــي تق ــأرايض الت ــدة ل ــاه جدي ــب مي ــال أنابي ــبيل املث س

خاصــة وموافقــة مــن قبــل اإلدارة املدنيــة اإلرسائيليــة. غــر أن الحصــول عــى مثــل هــذه املوافقــة مــن 

اإلدارة املدنيــة يكــون نــادرا أو يف بعــض األحيــان إذا كان الطلــب مقــدم فقــط مــن قبــل منظمــة دوليــة. 

ونتيجــة لذلــك يتــم فقــدان كميــات كبــرة مــن امليــاه بســبب الترسيــب مــن خزانــات امليــاه واألنابيــب 

التــي تــرك دون أي عمليــات صيانــة أو تأهيــل. األمــر الــذي يــودي عــى نقــص يف كميــات امليــاه املتاحــة 

ــل ســاعات الضــخ  ــزارع مقاب ــع امل ــث يدف ــاه املســتخدمة حي ــف املي ــن تكالي ــد م ــه يزي ــا ان ــري ك لل

وحســب كميــة امليــاه املســتخرجة. 

ــدر  ــزل  تق ــدات الدي ــى مول ــل ع ــي تعم ــة الت ــار القدمي ــة تشــغيل اآلب ــان تكلف ــك، ف ــة إىل ذل باإلضاف

بحــوايل 40- 50% أكــر مــن تلــك التــي تعمــل عــى الكهربــاء. كــا أن الحصــول عــى موافقــة مــن اإلدارة 

املدنيــة اإلرسائيليــة إليصــال الكهربــاء إىل املناطــق التــي تقــع خلــف جــدار الفصــل هــي عمليــة مرهقــة 

ومكلفــة، وذلــك الن الكثــر مــن التجمعــات غــر قــادرة عــى تحمــل مثــل هــذه التكاليــف. وبالتــايل فــان 

التكاليــف املرتفعــة للميــاه باإلضافــة إىل القيــود املفروضــة مــن قبــل الجانــب اإلرسائيــي عــى حريــة 

الحركــة والعبــور تشــكل عبئــا كبــرا عــى املزارعــن  مــن اجــل املحافظــة واالســتمرار يف زراعــة أراضيهــم 

التــي تقــع خلــف جــدار الفصــل.

مــن بــن 102 تجمــع التــي أفــادت بتأثــر جــدار الفصــل عــى مصادرهــم املائيــة، فقــد أشــارت عــر 

تجمعــات بــان  شــبكات الــري داخــل أراضيهــم  قــد تــم قطعهــا أو تدمرهــا نتيجــة بنــاء الجــدار. كــا 

أفــاد بعــض املزارعــن أنهــم مل يتمكنــوا مــن إصــاح هــذه الشــبكات التــي تــم تدمرهــا، وآخــرون توقفــوا 

متامــا عــن ري أراضيهــم، والبعــض اآلخــر أجــروا عــى إنشــاء شــبكات جديــدة . أفــاد املزارعــون يف تجمــع 

عــزون )8801 نســمة – منهــم 24.5% الجئــن( يف محافظــة قلقيليــة بــان الجــدار قــام بقطــع نظــام الــري 

الوحيــد لديهــم والــذي ينقــل امليــاه إىل التجمــع مــن خــال بــر مــاء تــم عزلــه خلــف الجــدار، مــا اجــر 

املزارعــون عــى بنــاء شــبكة جديــدة مصدرهــا بــر آخــر غــر معــزول خلــف الجــدار. 

متتلــك كل مــن محافظتــي طولكــرم وقلقيليــة مســاحات شاســعة مــن األرايض الزراعية 

والعديــد مــن آبــار امليــاه. كــا ان التجمعــات يف هــذه املحافظــات تعتــر مــن  أكــر 

املناطــق  تــررا مــن جــراء بنــاء جــدار الفصــل مــن ناحيــة املصــادر املائيــة. حيــث 

ان حــوايل 50 بــرا جوفيــا بقــدرة ضــخ  حــوايل 6.5 مليــون مــر مكعــب يف الســنة تــم 

عزلهــا خلــف الجــدار، أو أنهــا تقــع يف املنطقــة املســاة “ منطقــة العــزل”. ومنطقــة 

العــزل هــذه  تقــع مبحــاذاة الجــدار والتــي ميكــن للفلســطينين الوصــول إليهــا فقــط 
بشــكل محــدد  واىل مناطــق معينــة داخلهــا.6

يوجــد يف  محافظــة قلقيليــة 19 بــرا زراعيــا، والتــي تشــكل مياههــا حــوايل 34% مــن 

كميــة امليــاه املتوفــرة لتزويــد املحافظــة، إال أن هــذه اآلبــار تــم  عزلهــا خلــف جــدار 

الفصــل. كــا أشــارت األرقــام إىل انــه خــال الســنوات العــر املاضيــة أي منــذ بــدء 

ــة يف املحافظــة مــن 12 ألــف  ــاء جــدار الفصــل تناقصــت مســاحة املناطــق املروي بن

دونــم إىل حــوايل  7- 8 آالف دونــم مــا أثــر عــى دخــل األرس يف كثــر مــن التجمعــات 
الريفيــة.7

6 مقابلة مع ممثل عن سلطة املياه الفلسطينية، ترشين الثاين 2012.
7 مقابلة مع ممثل دائرة الزراعة - وزارة الزراعة يف محافظة قلقيلية ، 2013

الوصول إىل آبار جمع مياه األمطار

ــر بشــكل  ــاء جــدار الفصــل أث ــان بن حــوايل 30% مــن التجمعــات املتــررة أفــادت ب

مبــارش عــى آبــار جمــع ميــاه األمطــار التــي كانــت تســتخدم يف تربيــة املــوايش و/أو 

ري املحاصيــل واألشــجار. حيــث أفــادوا بــان القــوات اإلرسائيليــة تقــوم بتدمــر اآلبــار 

ســواء أثنــاء عمليــة البنــاء نظــرا لوقوعهــا يف مســار الجــدار أو عــى مقربــة منــه. 

ــح موافقــة ل 18 تجمعــا مــن أصــل 149  ــل قامــت مبن وتجــدر اإلشــارة إىل أن إرسائي

تجمعــا متــررا للوصــول لــأرايض الواقعــة خلــف الجــدار مــع مواشــيهم، وذلــك مــن 

ــم  ــح  للوصــول إىل أراضيه ــم تصاري ــن لديه ــن الذي ــر أن املزارع ــات.  غ خــال البواب

املعزولــة خلــف جــدار الفصــل أشــاروا إىل أن هــذه التصاريــح هــي تصاريــح موســمية، 

األمــر الــذي يشــكل عائقــا أمــام االســتفادة مــن آبــار جمــع ميــاه األمطــار املوجــودة  

ــم  ــات أنه ــن يف التجمع ــض املزارع ــاد بع ــا أف ــام. ك ــدار الع ــى م ــدار ع ــف الج خل

يضطــرون لــراء كميــات اكــر مــن امليــاه عــر صهاريــج امليــاه، وذلــك  بســبب عــزل 

ــك  ــى ذل ــال ع ــدار، مث ــف الج ــت تســتخدم يف الســابق خل ــي كان ــاه الت ــادر املي مص

ــل.  ــن( يف محافظــة الخلي تجمــع الرماضــن )8103 نســمة منهــم 85% الجئ

ــم %83 ــمة منه ــون )2687 نس ــع جلب ــع تجم  يق
ــزل ــم ع ــث  ت ــن، حي ــة جن ــن( يف محافظ  الجئ
 عــرة آبــار جمــع ميــاه األمطــار خلف الجــدار يف
 هــذا التجمــع. كــا ان املواطنــن يف هــذا التجمــع
ــة ــة املعزول ــول اىل األرايض الزراعي ــم الوص   ميكنه
ــدر ــون. وتج ــف الزيت ــم قط ــال موس ــط خ  فق
ــم عزلهــا كان ــار التــي ت  اإلشــارة إال أن هــذه اآلب
 املزارعــن يســتخدمونها قبــل بنــاء الجــدار  يف
 ســقاية املــوايش وري األشــجار واملحاصيــل . كــا
 ان عبــور البوابــة الزراعيــة مــع املــوايش ممنــوع،
 ولهــذا يجــب عــى املزارعــن الفلســطينين إيجــاد

ــة ملواشــيهم ــاه بديل   .مصــادر مي

ــز  ــدف إىل تعزي ــة.  يه ــر ربحي ــة غ ــام 1990، وهــو مؤسســة أهلي ــج يف ع ــد أري تأســس معه

التنميــة املســتدامة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة، بتشــجيع الشــعب الفلســطيني االعتــاد 

ــة  ــه املحلي ــادة معرفت ــة، وزي ــوارده الطبيعي ــى م ــر ع ــيطرة أك ــال س ــن خ ــذات م ــى ال ع

العلميــة والتقنيــة، وإدخــال واســتنباط أســاليب أكــر كفــاءة يف اســتخدام املــوارد واملحافظــة 

ــا املامئــة. ــي التكنولوجي ــا، وتحســن املارســات مــن خــال تبن عليه
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