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 "أثر الحرب االخٌرة علً قطاع المٌاه " بعنوان 
 

 
 

 منذر فتحً سالم.د
 المكلف -مدٌر عام التخطٌط اإلستراتٌجً



 سارعت قواتها إلى 1967بعد احتالل إسرائٌل لبقٌة األراضً الفلسطٌنٌة فً أعقاب حرب ،

كان أول أمر عسكري تصدره قوات السٌطرة الكاملة على الموارد المائٌة الفلسطٌنٌة، حٌث 

 .، أي قبل أن تضع الحرب أوزارها7/6/1967االحتالل كان بشأن المٌاه وذلك ٌوم 

وكان هذا األمر ٌقضً بنقل جمٌع الصالحٌات بشأن المٌاه فً الضفة الغربٌة وقطاع غزة إلى  
 .  ، ثم تال هذا األمر سلسلة من األوامر العسكرٌة المتعلقة بالمٌاه الحاكم العسكري اإلسرائٌلً

 أما بخصوص الحرب االخٌرة 

15/8/2014جاوزت الحرب األخٌرة التً شنتها إسرائٌل على غزة خالل فً الفترة من ت 

فلقد طالت وحشٌتها ، ، وفاقت كَل ما هو معقولجمٌع الخطوط الحمر 18/09/2014إلى 

وقسوتها جمٌع الملٌون وثمانمائة ألف إنسان الذٌن ٌعٌشون على هذه الرقعة الصغٌرة من 
 .سواء الطفل أو المرأة أو الرجل أو حتى الحجرفلسطٌن دون استثناء 

والى  1948 ن هذا العدوان كان أبشع عدوان تقوم به إسرائٌل منذ تارٌخ نشأتها فً العامفإ

 .لك لما نتج عنه من قتل وتدمٌر وتخرٌب هائل وغٌر مسبوق لجمٌع مناحً الحٌاةو ذاآلن 

 



 مصادر المياه في قطاع غزة
 

 ً1.8كٌلومتر مربع حوالً  365ٌعٌش فً قطاع غزة والذي تبلغ مساحته حوال 

من تعداد الشعب الفلسطٌنً ٌعٌش على حوالً % 17أي أن حوالً . ملٌون نسمة

وعلٌه فمن الواضح أن قطاع غزة ٌعانً . من مساحة فلسطٌن التارٌخٌة% 1.4

من ازدحام سكانً كبٌر وهذا ٌؤثر وٌستنزف الموارد الطبٌعٌة الموجودة فً هذا 
 .القطاع الحبٌب

 97ٌعتمد سكان القطاع على ما ٌسمى بالخزان الجوفً الساحلً لتلبٌة ما نسبته  %

-الصناعٌة -الزراعٌة-من احتٌاجاتهم المائٌة لألغراض المختلفة البلدٌة

ملٌون لتر مكعب سنوٌا  3إلخ، علماً بأنه ٌتم تزوٌد قطاع غزة بحوالً ...السٌاحٌة

من الجانب اإلسرائٌلً بهدف تروٌة القرى الشرقٌة من محافظة خانٌونس وبعض 

 .المعسكرات الوسطى بمٌاه الشرب

 ًملٌون متر مكعب 120معدل ما ٌسقط من امطار فً العام ٌقدر بحوال  . 

 

 

 





 مصادر المياه في قطاع غزة
 



 ًٌعتبر الخزان الجوفً الساحلً فً قطاع غزة جزء من خزان جوفً إقلٌم

ٌمتد من جبال الكرمل شماال فً فسطٌن المحتلة وحتى مدٌنة العرٌش فً 
كٌلو  15-5جمهورٌة مصر العربٌة، على طول الساحل بعرض ٌتراوح من 

 (.الكركار)متر، التكوٌن الرئٌسً لهذا الخزان هو الرمل والحجر الرملً

 

 أدى الضخ الزائد من الخزان الجوفً إلى هبوط مستوى المٌاه العذبة
سم سنوٌا حٌث وصل منسوب المٌاه  20 – 15بمعدل ٌتراوح ما بٌن 

الجوفٌة العذبة فً كثٌر من المناطق إلى مستوى دون منسوب مٌاه 

 .البحر

 

 





ٌعتمد الخزان الجوفً الساحلً فً قطاع غزة فً تغذٌته على مٌاه األمطار   

الطاقة المتجددة سنوٌاً لهذا . واالنسٌاب الجانبً الطبٌعً من المنطقة الشرقٌة

ملٌون متر مكعب سنوٌا،  80-70الخزان داخل قطاع غزة تقدر بحوالً 

ملٌون متر مكعب  200بٌنما ما ٌتم ضخه من هذا الخزان ٌقدر بحوالً 

 .سنوٌاً فً الوقت الحالً

علٌه فإن هذا العجز فً الموازنة المائٌة له تداعٌاته السلبٌة على هذا الخزان  

السنة، هذا بدوره /سم 20-150حٌث تنخفض مستوٌات المٌاه الجوفٌة بمعد 

ٌؤدي إلى تداخل مٌاه البحر أو صعود للمٌاه المالحة الموجدة فً قاع الخزان 
 .من أسفل إلى أعلى، وبالتالً ارتفاع نسبة األمالح فً مٌاه اآلبار

 



 



INFLOW OUTFLOW 

Component Value 

(mcm/year) 

Component Value 

(mcm/year) 

rainfall recharge 40-45 agricultural abstraction** 80-90 

lateral inflow* 15-20 domestic abstraction 95 

agricultural return flow* 17-20 Industrial and others 10-15 

wastewater network return 

flow* 

15-20 

water network return flow* 15-20 

Total 102-125 185-200 

DEFICIT 90 mcm 

 الموازنة المائٌة للخزان الجوفً الساحلً فً قطاع غزة



 وضع قطاع المٌاه قبل الحرب

 وصل فً السنوات االخٌرة حداً خطٌراً من التدهور و االستنزاف والسبب

بحق مجمل الموارد سٌاسات وممارسات االحتالل األساسً فً ذلك إلى 
 .المائٌة الفلسطٌنٌة

 منع الفلسطٌنٌٌن والى اآلن اٌضاً السٌاسات االسرائٌلٌة التً اشتملت على

 .من إنشاء بنٌة تحتٌة لمعالجة المٌاه العادمة لوقف تلوٌثها للبٌئة

ناهٌك عن . ولالستفادة منها، للحد من استنزاف الخزان الجوفً و تلوٌثه    

الممارسات واالعتداءات المتواصلة بحق هذا المصدر المهم طوال ما ٌزٌد 
كما كانت الحرب االخٌرة حلقة من . عاماً من احتالل قطاع غزة 40 على

حلقات السٌاسة االسرئٌلٌة المتواصلة و المتسببة بشكل مباشر و غٌر مباشر 
 .فً تلوٌث و استنزاف مصادر المٌاه فً غزة

 



5وأكثر  .من مٌاه الخزان الجوفً فً قطاع غزة صالحة للشربفقط   10 %إلى

بئر مٌاه شرب بلدي بها معدالت ملوحة ونترات تزٌد عن  200من أل  %90من 

 .WHOالمعدالت الموصى بها بحسب منظمة الصحة العالمٌة 

    ً80بحوالً ( المٌاه المتجددة سنوٌاً ) تقدر كمٌة الضخ اآلمن من الخزان الجوف 
سنوٌاً زٌادة عن كمٌة الضخ  3ملٌون م 120،    فانه ٌتم ضخ حوالً 3ملٌون م

حٌث ( 2014حسب تقدٌرات ) 3 .ملٌون م200مجموع الضخ حوالً  لٌبلغاآلمن 

 أن معدل االستهالك ٌفوق ثالثة أضعاف معدل تغذٌة الخزان الجوفً

وذلك  .فقط من معدل التزوٌد بالمٌاه %60-50 ٌبلغ معدل االستهالك لمٌاه الشرب

 .بسبب الفاقد فً الشبكة

  سببت فً تدنً خدمة مٌاه الشرب بشكل جدي( الحصار) االغالقات. 

 



 حالة قطاع المٌاه بعد الحرب

 

 عملٌات تدمٌر شاملة وجزئٌة أدى العدوان الحربً اإلسرائٌلً على قطاع غزة إلى

فً قطاعً المٌاه والصرف الصحً منها أنابٌب ومحطات الصرف الصحً، آبار 

استخراج المٌاه والخزانات، محطات معالجة المٌاه العادمة، لوحات التحكم وإمدادات 

الكهرباء، المبانً والمخازن اإلدارٌة والتشغٌلٌة، المركبات والشاحنات واالستهداف 
 المباشر للموظفٌن الفنٌٌن 

 مالٌٌن دوالر أمرٌكً 34بنحواألضرار فً قطاعً المٌاه والصرف الصحً قدرت.  

 بشكل جزئ او كلً زراعً وشرب لالضراربئر مٌاه  700تعرض ما ٌقارب من. 

 شبكات المٌاه والصرف الصحً فً أنحاء مختلفة فً قطاع غزة إلى ادى تدمٌر

التً ٌعانً جزء منها تسرب مٌاه الصرف الصحً واختالطها بخطوط مٌاه الشرب 

أصالً من تهتك ورشح نتٌجة عدم صٌانتها بشكل دوري لعدم توفر قطع الغٌار بسبب 
 .الحصار اإلسرائٌلً

 



 بعض المشاهد لطرق حصول أهالي غزة على مياه الشرب في الحرب
 



 
 
 األمراض التي قد يسببها تلوث المياه على اإلنسان 
إلصابة بالكولٌرا والتٌفوئٌد والٌرقان ا. 

 ًأالتهاب الكبد الوبائ. 

 تلف األسنان وتآكلها. 

 ازرقاق األطفال الرضع ولٌن العظام. 

 اإلصابة بالحصوة والفشل الكلوي. 

اإلصابة بالطفٌلٌات الضارة بالجسم. 

 



 ما هو الحل ؟
 .يتمثل الحل النهائي في زوال االحتالل عن كل االراضي الفلسطينية

 :أما الحلول الوضعية فتتمثل باالمور التالية
 .بترشيد استهالك المياه

 تحلية مياه البحر
 معالجة المياه العادمة و االستفادة منها

 االستفادة من حصاد مياه االمطار
 



 :طرق المحافظة على الماء و ترشيد استهالكها 
 ترشٌد استهالك المٌاه ٌعنً تقلٌل كمٌة المٌاه الالزمة ولكن لٌس على

 .حساب الحاجات الصحٌة والبٌئٌة للناس 

 



 :بعض اإلرشادات لترشيد استهالك المياه 
 

  في المطبخ: 
 
    ال تفتح الصنبور عندما ال ترٌد استخدامه. 

  تؤكد أن الوصالت المنزلٌة مغلقة جمٌعاً وال تدعها تنقط. 

وٌقدر الماء المهدور .تنظف الخضار بوضعها بوعاء مملوء بالماء

 .لتر 33فً غسل الفواكه ب

 

 

 

 

 

 



ترك الحنفٌة مفتوحة 

 6أثناء الجلً ٌستهلك 
 لتر فً كل دقٌقة



 : الحمـام فً   

الحاجة دون السٌفون تستخدم ال . 

 

ٌتدفق تجعله وال الحاجة عند الدش افتح   

 . البانٌو من بدال واستخدمه باستمرار    

 

الصنبور أغلق األسنان تنظٌف أثناء . 

 

 

 



جنظيف األسنان يسحهلك 

         لحرات 10

 أذا جركث الحنفية مفحوحة



ٌستهلك غسٌل المالبس    

  100 - 6بالغسالة مابٌن 

لترا من الماء سواء وجد بها 

قطعة واحدة أو حمولة كاملة 
 .من الثٌاب 



 :في الحديقة    
 

 قم بري الحدٌقة عندما تشعر 

 .أن التربة جافة وتحتاج للري    

، قم بري الحدٌقة فً الصباح 

 .أو وقت الغروب حتى ال ٌتبخر الماء   

 ال تدع األطفال ٌلعبون بخراطٌم 

 .الماء والصنابٌر    

 

 





 شكراً لحسن استماعكم
 
 


