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áeó≤e

تعّد ق†صية ن≥�ص �ملي�√ وتدÊ نوعية �ملتوaر منه� �إحدى �أهº �ل≥†ص�ي� �لÑيÄية و�’قت�ص�دية 

�لرFي�صية يف  �ل≥†ص�ي�  �أنه� من  �إليه� على  ين¶ر  لذ�  �’أو�ص§،  �ل�رش¥  ت�ص¨ل منط≥ة  �لتي 

مف�وVص�ت �لوVصع �لنه�Fي بÚ �لفل�صطينيÚ و�’إ�رش�Fيليa ;Ú≥د �أ�ص�Qت �تف�قية �ملرحلة 

يف  ج�ء  و‡�  �لفل�صطينية.  �مل�Fية  ب�◊≥و¥  �’إ�رش�Fيلي   Öن�÷� �عرت�±  �إ¤  �’نت≥�لية 

 ºيف �ل†صفة �ل¨ربية، و�صيت Úية للفل�صطينيF�يل ب�◊≥و¥ �ملF�ن�ص �’تف�قية ”تعرت± �إ�رش

 Òي“. غF�ص حول تلك �◊≥و¥ للتو�صل �إ¤ ت�صوية ب�ص�أنه� يف �تف�قية �◊ل �لنهVلتف�و�

.
1
�أن تعري∞ هذ√ �◊≥و¥ �أQجÅ �إ¤ مف�وVص�ت �لوVصع �لنه�Fي

cم� تن�ولâ �مل�دI �لã�نية من �لف≥رI �◊�دية و�لÚKÓã يف �تف�قية غزI �أQيë� م�ص�ألة 

�ملي�√. و” ن≥ل �صÓحي�ت fiددI حول �ملي�√ �إ¤ �ل�صلطة �لفل�صطينية، دون �أن تتطر¥ 

.
2
�’تف�قية �إ¤ ق†صية �◊≥و¥ �مل�Fية

ويف �تف�قية �أو�صلو �لã�نية Oslo 2 ت†صمنâ �مل�دI �’أQبعون (�تف�قية �ملي�√ و�ملج�Qي) 

�’أ�ص��ص �لذي �صيتº علي¬ وVصع �ÿط§ �ÿ��صة ب≥ط�´ �ملي�√ وتنفيذ �مل�ص�Qيع �أKن�ء �ملرحلة 

.
3
�’نت≥�لية �إ¤ حÚ �لتو�صل �إ¤ ت�صوية نه�Fية يف مف�وVص�ت �◊ل �لنه�Fي

 Iي �لعربي �لذي �أنهى �أعم�ل¬ يف �ل≥�هرF�ر �’أمن �مل“Dء مي�√ عرب يف مو�Èد خ scو�أ

ي≥ل   ’ �لعربية  للمي�√  ”�إ�رش�Fيل“  “�Q�ص¬  �لذي   º¶ملن� �’حتÓل  �أن   2000/2/24 يف 

 âرغa يل“ �صتكون قدF�دين �أن �لت�صوية مع ”�إ�رشcDص، موVQأÓله� لÓعن �حت IQخطو

من م†صمونه� aيم� لو cQزت على ��صتع�دI �’أVQص، دون �أن تتطر¥ �إ¤ جÓء ”�إ�رش�Fيل“ 

.
4
عن م�ص�دQ �ملي�√ �لعربية �لتي –تله� وت�صÒ عليه�

ويف هذ� �’إط�Q، �أ�ص�Q د. ن�ي∞ �لر�صيدي -�لÑ�حå �ملتî�ص�ص يف �صوDون �ملي�√ مبرcز 

�مللك aي�صل للëÑوç و�لدQ��ص�ت �’إ�صÓمية- �إ¤ �أن هذ√ �مل�صكلة هي �ل≥نÑلة �لزمنية �لتي 

يكن �أن تد¥ طÑول حرب ط�حنة يف �ملنط≥ة. و�أ�ص�Q �إ¤ ت≥رير �أعد√ مرcز �لدQ��ص�ت 
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�’إ�صرت�تيجية يف ج�معة تل �أبيÖ ي≥ول: ”�إن �ن�صë�ب �إ�رش�Fيل من �÷و’ن يعني �نت≥�ل 

40 مليون مرت مكعÖ من �ملي�√ من �ل�صيطرI �’إ�رش�Fيلية �إ¤ �ل�صيطرI �ل�صوQية، cم� �أن هذ� 

، علم�k �أن ”�إ�رش�Fيل“ بد�أت �صنة 
�’ن�صë�ب يëرΩ �إ�رش�Fيل من بع†ص Qو�aد نهر �’أQدن“5

1964 يف ��صت¨Óل مي�√ حوVص نهر �’أQدن، دون �أن تر�عي ح≥و¥ �لدول �مل�ص�cQة يف 

�لنهر، وبد�أت يف Œفي∞ بIÒë �◊ولة و–ويل مي�√ نهر �’أQدن عÈ م� ي�صمى ”ب�لن�قل 

 k�صنوي� 
3
Ω صخ م� يزيد عن 450 مليونVو ،National Water Carrier “√�لوطني للمي�

 Ìcب�أ �ل�ص�حل، وي≥دQ �’�صتهÓ∑ �’إ�رش�Fيلي  �لن≥Ö و�ملن�ط≤ �÷نوبية من  �إ¤ �صëر�ء 

. ولهذ� �قرتì معدو ت≥رير مرcز �لدQ��ص�ت 
6
 من مي�√ حوVص �’أQدن

3
Ω من 700 مليون

�’إ�صرت�تيجية يف ج�معة تل �أبيÖ �ن�صë�ب�k يجعل �ملن�ط≤ �ل¨نية ب�مل�ص�دQ �مل�Fية –â �إ�رش�± 

.
”�إ�رش�Fيل“7

�ملي�√  �ل�صيطرI على مو�Qد  �ليهودية موVصو´  �أجل ذلك، وVصعâ �◊رc�ت  من 

aفي  �ليهودي.  �ل≥ومي  �لوطن  ’إق�مة   k�رشط� جعلته�  بل  عينيه�،   Öن�ص �لفل�صطينية 

جÑل  �أن  aيه�  �عتÈت   1919 ب�Qي�ص  يف   Iلع�رش� جمل�ص  �إ¤  �ليهودية  �لوc�لة   Iرcمذ

و�يزمن   ºح�يي وجهه�  Q�ص�لة  ويف   .Úل�صطa يف  للمي�√  �◊≥ي≥ي  �’أب  هو  �ل�صيخ 

وطن  ’إق�مة  �إمك�نية   ’ �أن  ذcر  ب�Qي�ص  يف   ΩÓل�ص� موD“ر  �إ¤   Haim Weizmann

جوQيون   بن  ديفيد   Èعت� cم�   .Ê�و�لليط �’أQدن  مي�√   Qم�ص�د بدون  يهودي  قومي 

 Q�أنه� ºأن �أه� Ê�يطÈصله� �إ¤ حزب �لعم�ل �ل�Qأ� Iرcيف مذ David Ben-Gurion

”�إ�رش�Fيل“ هي �’أQدن و�لليط�Ê و�لÒمو∑. cم� “�صك �ليهود مبنط≥ة �÷ليل �’أعلى 
 .

وم�ص�دQ �ملي�√ aيه� من خÓل م�رشو´ �لت≥�صيº �صنة 81947

�ل¨ربية وقط�´  �ل†صفة  �مل�Fية يف   IوÌل� �ل†صوء على موVصو´  �لت≥رير  وي�صل§ هذ� 

قو�ت  و‡�Q�ص�ت  �’إ�رش�Fيلية  �’أطم�´   k�صVم�صتعر و��صتهcÓه�،  م�ص�دQه�   ºو�أه  Iغز

fi�و’ت  عن   çدëيت cم�   .Úمل�صتوطن� �إ¤  وجره�  �ملي�√  �رشقة  �صÑيل  يف  �’حتÓل 

�ل�صلطة �لفل�صطينية لل≥ي�Ω ب`�إجر�ء�ت تنموية للÌوI �مل�Fية، من خÓل تنفيذ م�ص�Qيع Qي 

وحفر �Bب�Q� Qتو�Rية.
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IõZ

تنë�رش م�ص�دQ �ملي�√ يف �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غزI يف م�صدQين FQي�صيÚ، �’أول: 

�ملي�√ �÷وaية �ملتمãلة ب�ملي�√ �مل†صîوخة من �’Bب�Q و�مل�صت¨لة من �لين�بيع، و�لÊ�ã: �ملي�√ 

 Israel's National Water ”مكوQوت“  �’إ�رش�Fيلية  �ملي�√  �رشcة  من   
10

I�مل�صرت�

هذين  من  توÒaه�   ” �لتي  �ملي�√  cمية  جممو´  بل≠   åحي  ،Company-Mekorot

�ملي�√   Q�بB� �أن  �إ¤   2007 �صنة  بي�ن�ت   Ò2007. وت�ص �صنة   
3
Ω 335.4 مليون �مل�صدQين 

 من �ملي�√، �أي 
3
Ω صخ حو�› 241.2 مليونV ” åللمي�√، حي Qم�صد Ècية تعّد �أaو÷�

 åوت“ حيQيلية ”مكوF�ة �ملي�√ �’إ�رشcمن �رش I�ت¬ 71.9%، يليه� �ملي�√ �مل�صرتÑم� ن�ص

�لين�بيع �ل�صنوي حو�›  14.7%، وبل≠ ت�رشي∞   بن�صÑة 
3
Ω 49.4 مليون بل¨c âميته� 

، و�صكلâ م� ن�صÑت¬ 13.4% من م�ص�دQ �ملي�√ �لتي يتº �’عتم�د عليه� 
3
Ω 44.8 مليون

.
11

لت¨طية �لطلÖ على �ملي�√ ملîتل∞ �’�صتîد�م�ت

122007 á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G ‘ √É«ŸG QOÉ°üŸ »Ñ°ùædG ™jRƒàdG :(1) ºbQ ∫hóL

QÉHBGähQƒµe ácöT™«HÉæj

(
3
Ω 241.249.444.8�لكمية (ب�ملليون

71.914.713.4�لن�صÑة %
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 IõZ  ´É£bh  á«Hô¨dG  áØ°†dG  ‘  ÉgQOÉ°üeh  √É«ŸG  äÉ«ªc  :(1)  ºbQ  πµ°T

13(3Ω  ¿ƒ«∏ŸÉH)  2007-2004

 ‘ “ähQƒµe” á«∏«FGöSE’G √É«ŸG ácöT øe IGÎ°ûŸG √É«ŸG á«ªc óYÉ°üJ :(2) ºbQ πµ°T

142007-2003 ‹õæŸG ΩGóîà°SÓd á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G

ونë�ول aيم� يلي ت�صلي§ �ل†صوء على موVصو´ �لÌوI �مل�Fية يف �ل†صفة �ل¨ربية 

وقط�´ غزI و�أهº م�ص�دQه� و��صتهcÓه�.
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:á«Hô¨dG  áØ°†dG  ‘  √É«ŸG.1

ح`و�›  �ل`ر�ص`مي`ة  �لت`≥دي`ر�ت   Ö`ح�ص �ملي`�√  من  �ل¨ربي`ة  �ل†صف`ة   ê�`إنت�  Qي`≥د

، وهي c�لت�›:
15

/ �صنة
3
Ω 765 مليون

3 • مي�√ 
Ω 60 مليون  يكن ��صتîر�جه� من �مل�ص�دQ �÷وaية منه� 

3
Ω 600 مليون

م�◊ة.

40-50 مليون 3Ω • وت�أتى من ��صت¨Óل �ملي�√ �÷�Qية على �’أVQص.

. • 16
 من �’أنه�Q خ�صو�ص�k نهر �’أQدن وQو�aد√

3
Ω 115 مليون

 ºمة �ملي�√ يف �ل†صفة �ل¨ربية يعود �إ¤ �لت≥�صيRء �أ�Qأ�ص��صي �لك�من و’� ÖÑإن �ل�ص�

هذ√  و�أحد   .ÚيليF�و�’إ�رش  Úلفل�صطيني�  Úب م�  �مل�صرتcة  �ملي�√  ملو�Qد  �لع�دل   Òغ

�لتي  �÷وaية،  �ملي�√  من  عدR�fl Iن  من  �ملكون  �÷Ñلي  �÷ويف  �ملîزون  هو  �ملو�Qد 

تتج�وR �◊دود بÚ �ل†صفة �ل¨ربية و�’أV�Qصي �لفل�صطينية �ملëتلة �صنة 1948. وعلى 

�صك�ن   Ωليو� ي�صتعمل¬  �لذي  �◊�رشي  �ملي�√   Qم�صد هو  �ملوQد  هذ�  �أن  من   ºلرغ�

�لفل�صطينيون  ي�صت¨ل  بينم�  من¬   %80 ”�إ�رش�Fيل“ ت�صت¨ل حو�›  a�إن  �ل¨ربية،  �ل†صفة 

.
17

�لÑ�قية  %20 �ل` 

 Qو�مل�ص�د �ل�صطëية   Qمل�ص�د�  Úب �ل¨ربية  �ل†صفة  يف  �ملي�√   Qم�ص�د وتتنو´ 

يلي:  cم�  �÷وaية، 

:á«Hô¨dG  áØ°†dG  ‘ á«aƒ÷G  √É«ŸG  ¢VGƒMCG  .CG

يكن ت≥�صيº �أحو�Vص �ملي�√ �÷وaية يف �ل†صفة �ل¨ربية �إ¤ KÓKة �أحو�Vص FQي�صية 

.
18

هي: �◊وVص �ل�رشقي، و�◊وVص �ل¨ربي، و�’أحو�Vص �ل�صم�لية �ل�رشقية

böûdG ¢Vƒ◊G .1«: وين≥�صº بدوQ√ �إ¤ �صتة �أحو�Vص �ص¨IÒ يوVصëه� �÷دول 

:
19

�لت�›
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20á«Hô¨dG áØ°†dG ‘ »böûdG ¢Vƒ◊G äÉª«°ù≤J :(2) ºbQ ∫hóL

¢Vƒ◊G º°SG
 áMÉ°ùŸG

(2ºc)

 √É«ŸG á«ªc

 áLôîà°ùŸG

(3Ω ¿ƒ«∏e)

 ä’ó©e

ájò¨àdG

(3Ω ¿ƒ«∏e)

äÉ¶MÓe

3-96-9011برد’
يو�ج¬ عجز�k م�Fي�k ي�صل �إ¤ 5.5 

 Ω�دîصت�� ÖÑب�ص k�صنوي� 
3
Ω مليون

�مل�صتوطن�ت �’إ�رش�Fيلية

2-6613�لÑ≥عة
هن�∑ F�a†ص �صنوي يف �ملîزون 

3
Ω ل≠ 2.5 مليونÑي

-10-915-14510�لف�Qعة

aي¬ F�a†ص a61013-1240-24ÒÑc�ص�يل و�لعوج�

aي¬ F�a†ص Ω�Q6102570-50ÒÑc �ˆ - �ل≥د�ص

�صëر�ء جنوب 

Ö≤ل≥د�ص - �لن�
5106.7-6.240-35ÒÑc ص†F�a ¬يa

 :
21

Hô¨dG ¢Vƒ◊G .2«: يكن ت≥�صيم¬ �إ¤ حوVصFQ Úي�صيÚ هم�

، وي≥ع مع¶م¬ يف �ل†صفة  • 2
ºc 1,300 ¬ل≠ م�ص�حتÑت :ìÉ°ùªàdG /ÉLƒ©dG ¢VƒM

�ل¨ربية يف حÚ ي≥ع �÷زء �لÑ�قي يف aل�صطÚ �ملëتلة �صنة 1948 ”�إ�رش�Fيل“ 

 k�صنوي� �مل�Fية. وي†صخ �◊وVص  �حتي�ج�ته�  20% من   Òaتو تعتمد يف  وعلي¬ 

عن  �ل�صنوية  �لت¨ذية  ن�صÑة  تزيد   ’  Úح يف   ،
3
Ω مليون   400-380 حو�› 

 .
22

 يف �ل�صنة
3
Ω وي�صل �لعجز �إ¤ 40 مليون ،

3
Ω 370 مليون

 êرîوي�صت  ، • 2
ºc  300 �◊وVص  هذ�  م�ص�حة  تÑل≠   :™Ñ°ùdG  ôÄH  /π«∏ÿG  ¢VƒM

، وتنîف†ص معد’ت �لت¨ذية �أحي�ن�k �إ¤ 
3
Ω 20-21 مليون Úم� ب k�من¬ �صنوي

، ‡� يعني وجود 
3
Ω 21 مليون  يف حÚ ’ يتعدى �أعÓه� 

3
Ω 16.6 مليون

.
23

�ل�صنو�ت بع†ص  عجز يف 
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�إ¤   ºوتن≥�ص  ،Úن�بل�ص وجن ب��صº حوVص  تعر±   :á«böûdG  á«dÉª°ûdG  ¢VGƒMC’G  .3

 :Úق�صم

، وي†صخ من¬ 
2
ºc 500 ≠لÑي≥ع على م�ص�حة ت :¿ƒÑ∏Lh ÚæLh ¢ù∏HÉf ¢VƒM •

 Úت¨ذيت¬ �ل�صنوية م� ب ìترت�و Úيف ح ،
3
Ω ÚيÓ92-104 م Úم� ب k�صنوي�

.
3
Ω 80-95 مليون

�ل≥د�ص وبيº◊ â و�ÿليل، وهي  ƒÑ∏Lh ∂æ©J ¢VƒM¿: وي†صº تكوين�ت   •
مت�صلة وت�صكل وحدI م�Fية و�حدc ،Iم� �أنه� م�صت¨لة من قÑل �مل�صتوطن�ت 

.
24

�’إ�رش�Fيلية

25á«Hô¨dG áØ°†dG ‘ √É«ŸG ¢VGƒMCG á£jôN
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:™«HÉæ«dG .Ü

�ملي�√  300 ينÑو´ تتف�وت aيم� بينه� يف cمية  �ل¨ربية حو�›  يوجد يف �ل†صفة 

 ìل�صفو� يف  ت≥ع  لÓ�صتعم�ل  �ل�ص�◊ة  �لين�بيع   Öو�أغل �لعذوبة،  ون�صÑة   ºو�◊ج

 â¨بل  2005 ل�صنة  للين�بيع  �ل�صنوي  �لت�رشي∞  cمية  �أن  �لÑي�ن�ت  وت¶هر  �ل�رشقية. 

، �أم� 
3
Ω بينم� بل≠ معدل �لت�رشي∞ �صنة 2006 حو�› 51.7 مليون ،

3
Ω 53.6 مليون

 .
26

Öد بل≠ معدل �لت�رشي∞ 44.8 مليون مرت مكع≤a 2007 صنة�

 27(3Ω ¿ƒ«∏ŸÉH) á«Hô¨dG áØ°†dG ‘ ™«HÉæ«∏d …ƒæ°ùdG ∞jöüàdG á«ªc :(3) ºbQ ∫hóL

áæ°ùdG200520062007

áq«ªµdG53.651.744.8

:á«∏«FGöSE’G áæª«¡dGh ¿OQC’G ô¡f .ê

�ملنط≥ة، حيå ير عÈ خم�ص  �صطëي يف  م�Fي   Qم�صد ºأه� �’أQدن  نهر  يعّد 

حوVص   Èويعت و”�إ�رش�Fيل“.  ولÑن�ن،   ،Úل�صطaو و�صوQي�،  �’أQدن،  هي:  بلد�ن 

�ل�صنوي  �لت�رشي∞  جممو´  معدل   ìويرت�و  ،k�cم�صرت  k�يF�م  k�صVحو �’أQدن  نهر 

عند   
3
Ω مليون   1,600-1,200  Úب م�  �’إن�ص�ن  تدخل  دون  للنهر  �لطÑيعي 

 Qم�ص�د  ≥aو �’أQدن،  ◊وVص  �لكلية  �مل�ص�حة  وتÑل≠   ،âملي� �لëÑر  يف   ¬Ñم�ص

. وت�صكل م�ص�حة حوVص نهر �’أQدن �’أعلى %15 
2
ºc 18,577 عدI، حو�› 

�لكلي  �لت�رشي∞  44% من جممو´  �لنهر، وي�صهº يف  �لكلية ◊وVص  �مل�ص�حة  من 

للنهر، يف حÚ تÑل≠ م�ص�حة حوVص نهر �’أQدن �’أ�صفل حو�› 45%، وي�صهº مب� 

 Ìcيلي �◊�› للنهر ب�أF�إ�رش’� Ω�دîصت�’� Qب 24% من ت�رشي∞ �لنهر. وي≥دQ�≤ي

�لنهر  مي�√   Ω�دîصت�� من ح≤  �لفل�صطينيون  aي¬   Ωلذي حر�  âلوق� 55%، يف  من 

 Èع  
3
Ω مليون   450 من   Ìcأ� ذcر√   ≥Ñص� cم�  ”�إ�رش�Fيل“  وتن≥ل   .1967 �صنة  منذ 

مي�√  من   
3
Ω مليون   700 من   Ìcب�أ �’إ�رش�Fيلي   ∑Óصته�’�  Qوي≥د �ل≥طري،  �لن�قل 

.
28

�◊وVص
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:QÉHB’G .O

�ل†صفة  ب�قي  2007 يف  �صنة   
29

�’Bب�Q �÷وaية �مل†صîوخة من  �ملي�√  بل¨c âمية 

 ” Vصîه� من B� 306ب�Q، وقد توRعâ هذ√ �لكمية 
3
Ω ل¨ربية حو�› 68.7 مليون�

 Ω�دîصت�Óل  
3
Ω مليون   30.6 م≥�بل  �ملنز›   Ω�دîصت�Óل  ،

3
Ω مليون   38.1  Úب م� 

.
30

�لزQ�عي

 :QÉ£eC’G .√

 .Q�أمطÓل k’أ�صهر هطو’� Ìcن �أ�c ير�Èa /•�Ñبي�ن�ت �صنة 2007 �أن �صهر �ص Òت�ص

 èF�م� ي¶هر من �لنتc .2007 هطول �ملطر Ω�يف �أ�صهر �صي∞ �لع Ωنعد� ،Iلع�د�cو

�أن cمي�ت �ملطر تر�وحâ م� بÚ 581.9 ملº يف fiطة طولكرΩ و115.2 ملº يف 

fiطة �أQيë� ل�صنة 312007.

 :ôîÑàdG .h

ت¶هر �لÑي�ن�ت �أن cمية �لتîÑر �ل�صنوي ل�صنة 2007 بل¨â 2,101 ملº يف fiطة 

�أQيë�. ويت†صí من �لÑي�ن�ت �أن معد’ت cمي�ت �لتîÑر �ل�صنوية ت≥ل ب�صكل ع�Ω يف 

�صهري c�نون �’أول/ دي�صمÈ وc�نون �لÊ�ã/ ين�ير لت�صل 49 ملº يف fiطة ن�بل�ص، 

.
32

�ëيQطة �أfi يف ºيوليو لت�صل 298 مل /Rيف �صهر “و Ω�وتزد�د ب�صكل ع

من  ”�إ�رش�Fيل“  Vصمته�  �لتي  �’أV�Qصي  (ب��صتãن�ء  �ل¨ربية  �ل†صفة  يف  �’عتم�د   ºويت

 Ω�دîعلى �ملي�√ يف �’�صت Ö1967) على �لين�بيع لت¨طية جزء من �لطل Ω�ة �ل≥د�ص ع¶a�fi

م�   âو�صكل  
3
Ω مليون   68.7 �ل¨ربية  �ل†صفة  يف   Q�بB’�  ê�إنت� وبل≠  و�ملنز›.  �لزQ�عي 

للين�بيع  �ل�صنوي  �لت�رشي∞  وبل≠  �ل¨ربية،  �ل†صفة  يف  �ملي�√   Qم�ص�د من   %43.4 ن�صÑت¬ 

�ملي�√  �رشcة  من   I�مل�صرت� �ملي�√  cمية   â¨وبل  ،%28.3 بن�صÑة  �أي   
3
Ω مليون   44.8

يف  �ملي�√   Qم�ص�د من   %28.3  âو�صكل  
3
Ω مليون   44.8 ”مكوQوت“  �’إ�رش�Fيلية 

.
33

�ل¨ربية �ل†صفة 
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35Qó°üŸGh á≤£æŸG Ö°ùM á«Hô¨dG áØ°†dG ‘ kÉjƒæ°S 34áMÉàŸG √É«ŸG á«ªc :(4) ºbQ ∫hóL

�ملي�√ �مل†صîوخة 

 Q�بB’� من

�لفل�صطينية

ت�رشي∞ �لين�بيع
 I�ملي�√ �مل�صرت�

من �رشcة 

مكوQوت

´ƒªéŸG

68,68244,806.444,848158,336.4عدد �لوحد�ت

/ �ل�صنة.
3
Ω 1000 = Iلوحد�

�إن معدل ��صتهÓ∑ �ملي�√ �ليومي للفرد يف �ل†صفة �ل¨ربية ي�صل �إ¤ 66 لرت�k، �أي Kلãي 

�ملي�√   k�أي†ص� ت�صمل  �ملعطي�ت  وهذ√  �لع�ملية.  �ل�صëة  ملن¶مة   k�≤Ñط به�  �ملو�صى  �لكمية 

a�إن  ولهذ�   ،Qلطيو�  ´Q�ومز  Ω�أغن’� و�◊يو�ن�ت،  �لنÑ�ت�ت  ’حتي�ج�ت  �مل�صتعملة 

��صتهÓ∑ �ملي�√ يومي�k من قÑل �لفرد �أقل من هذ� من �لن�حية �لعملية. بينم� ي�صل معدل 

�’�صتهÓ∑ �ليومي للفرد يف �ملدن �’إ�رش�Fيلية �إ¤ 235 لرت�k، وي�صل يف �ملج�ل�ص �ملëلية 

يف   Úلفل�صطيني�  ∑Óصته�� �أVصع�±   3.5 �أي  للفرد،  �مل�ء  من   k�لرت  214 �إ¤  �’إ�رش�Fيلية 

.
36

�ل†صفة �ل¨ربية

 ¿óŸG ‘ OôØdGh √É«ª∏d á«Hô¨dG áØ°†dG ‘ OôØdG ∑Ó¡à°SG ÚH áfQÉ≤e :(5) ºbQ ∫hóL

37(Î∏dÉH) á«∏«FGöSE’G

��صتهÓ∑ �ملي�√ �ليومي للفرد يف �ل†صفة 

�ل¨ربية

�’�صتهÓ∑ �ليومي للفرد يف �ملدن 

�’إ�رش�Fيلية

66235

�إ¤  ي�صل  �ل¨ربية  �ل†صفة  يف  �صنوي  م�Fي  F�a†ص  وجود  من   ºلرغ� وعلى 

�ل�صنوي   ∑Óصته�’� يف   Iلزي�د� ترتفع  �أن  �ملتوقع  من  a�إن   ، k�صنوي�  
3
Ω مليون   300

 ÖÑل�ص� ويرجع   ،2010 �صنة   k�مليون  187 �إ¤   1995 �صنة   
3
Ω مليون   46 من  للمي�√ 

�ل�صنوي يف   ∑Óصته�’� بل≠   åحي ،
38

�ل�صك�ن لعدد  �ملتوقعة   Iلزي�د� �إ¤  ذلك  يف 

�ملعلوم�ت  مرcز  �أcد  وقد   ،
392007 �صنة   

3
Ω مليون   158 من   Ìcأ� �ل¨ربية  �ل†صفة 

�أن   B'Tselem  “ºبت�صيل” �ملëتلة  �’أV�Qصي  يف  ن�ص�ن  �’إ ◊≥و¥  �’إ�رش�Fيلي 
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�’إ�رش�Fيلية  �’إجر�ء�ت   ÖÑب�ص �ملي�√  يف   ÒÑc بن≥�ص   Iمهدد �ل¨ربية  �ل†صفة 

ل¬  بي�ن  يف   íصVأو� قد  �لفل�صطيني  لÓإح�ص�ء  �ملرcزي   R�ه÷� وc�ن   .
40

�لتمييزية

قر�بة  ي�صتنزaون   Úمل�صتوطن� من   k�لف �أ  476 نëو  �أن  للÑيÄة  �لع�ملي   Ωليو� مبن��صÑة 

 Úح يف  �ل¨ربية،  �ل†صفة  يف  �ملي�√  cمي�ت  جممو´  من   k�يومي لرت  مليون   143

 ¥Óنط� منذ  للمي�√   k�وخز�ن برcة  و1,878   k�رÄب  455 �’حتÓل  �صلط�ت   âهدم

.
412007 �صنة  نه�ية  وحتى  �’نتف�Vصة 

 ‘ »∏«FGöSE’G OôØdÉH áfQÉ≤e á«Hô¨dG áØ°†dG ‘ »æ«£°ù∏ØdG OôØ∏d √É«ŸG ∑Ó¡à°SG :(6) ºbQ ∫hóL

42 äÉæWƒà°ùŸG

عدد �ل�صك�ن
cمية �ملي�√ �مل�صتهلكة 

يومي�k (ب�ملليون لرت)

�ملعدل �ليومي للفرد 

(ب�للرت)

2,350,583155.1466�ل†صفة �ل¨ربية

م�صتوطن�ت �ل†صفة 

�ل¨ربية
475,760142.7299.9

 2007 �صنة  �ل¨ربية  �ل†صفة  يف   
43

�ملنز›  Ω�دîصت�Óل  Iملزود� �ملي�√  cمية   â¨وبل

 â¨بل Ú2006، يف ح  يف �صنة 
3
Ω 79.4 مليون  â¨بينم� بل ،

3
Ω 85.5 مليون حو�› 

�ملي�√  بي�ن�ت عن cمي�ت  �أن¬ ⁄ تتوaر  2005. ومن �÷دير ب�لذcر   �صنة 
3
Ω 75 مليون

.
44

�ملزودI لÓ�صتîد�م�ت �’أخرى للمي�√ وهي �’أن�صطة �لزQ�عية و�’قت�ص�دية

45( 3
Ω ¿ƒ«∏ŸÉH) á«Hô¨dG áØ°†dG ‘ ‹õæŸG ΩGóîà°SÓd IOhõŸG √É«ŸG á«ªc :(7) ºbQ ∫hóL

áæ°ùdG200520062007

á«ªµdG7579.485.5

 �مل�صتîدمة يف �ل≥ط�´ 
46

وت�صÒ �لÑي�ن�ت �إ¤ �أن معدل �صعر �ملرت �ملكعÖ من �ملي�√

 
47

(
3
Ω �أمريكي/   Q’دو  0.6 (�أي   

3
Ω �صيكل/   2.6 بل≠  �لفل�صطينية  لÓأV�Qصي  �ملنز› 
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�ل¨ربية  �ل†صفة  �لزQ�عي يف  �ل≥ط�´  �ملكعÖ يف  �ملرت  �صعر  بل≠  بينم�   ،2007 ل�صنة 

.
48

(
3
Ω /أمريكي� Q’أي 0.09 دو�) 

3
Ω /0.4 �صيكل

:IõZ ´É£b ‘ √É«ŸG.2

منه`�   ،2007 �صن`ة  يف   
3
Ω ملي`ون   172.5  Iغز قط`�´  يف   Q�`بB’�  ê�`إنت� بل`≠ 

و�صكل  �لزQ�عي،   Ω�دîصت�Óل  
3
Ω مليون  و87  �ملنز›   Ω�دîصت�Óل  

3
Ω مليون   85.5

�إنت�B’� êب�Q 97.4% من م�ص�دQ �ملي�√ يف �ل≥ط�´، بينم� بل¨c âمية �ملي�√ �مل�صرت�I من 

�ملي�√.   Qم�ص�د من   %2.6 بن�صÑة   
3
Ω مليون   4.6 ”مكوQوت“  �’إ�رش�Fيلية  �ملي�√  �رشcة 

.
49

Iإح�ص�ء �لفل�صطيني �ن¬ ’ توجد ين�بيع يف قط�´ غزÓزي لcملر� R�ه÷� Q�و�أ�ص

وين≥�صº �لن¶�Ω �مل�Fي يف قط�´ غزI �إ¤ ن¶�مFQ Úي�صيÚ هم�: �لن¶�Ω �مل�Fي �ل�صفلي 

ويوجد على عم≤ ي�صل �إ¤ â– Ω 400 م�صتوى �صطí �لëÑر، ومي�ه¬ ع�لية �مللوحة. 

وهن�∑ �لن¶�Ω �مل�Fي �لعلوي وهو �لتكوين �مل�Fي �لرFي�صي يف غزI. ويÑل≠ �أق�صى �صمك 

�صمك¬  وي≥ل  �لفرعية،  �ل�صم�لية  �ملن�ط≤  يف   Ω  160  Iغز قط�´  يف  �÷ويف  للîز�ن 

.
50

تدQيجي�k يف �Œ�√ �ل�رش¥ لي�صل �إ¤ Ω 70 يف �ملن�ط≤ �÷نوبية

 âهطل �لتي   Q�أمط’� cمية  حول  �لفل�صطينية  �ملي�√  �صلطة  �أ�صدQت¬  ت≥رير  ويف 

�أن  �إ¤  �أ�ص�Qت   ،2006-2005  Q�أمط’�  ºمو�ص خÓل  �لفل�صطينية  �’أV�Qصي  aو¥ 

�أي م� جمموع¬   ،Ω�لع�  /º365 مل بل≠ حو�›   Iيف قط�´ غز Q�أمط’� معدل هطول 

/ �لع�Ω. و�أن cمية �ملي�√ �مل¨ذية للîز�ن �÷ويف، و�صلâ �إ¤ حو�› 
3
Ω 133 مليون

�÷وaية  �ملي�√  من  �ملنتجة  �لكمي�ت  جممو´  و�صل  بينم�   ،Ω�لع�  /
3
Ω مليون   60

لÓأغر�Vص   
3
Ω مليون   79 حو�›  منه�   ،

3
Ω مليون   166 حو�›  �ملîتلفة  لÓأغر�Vص 

 R�ه÷�  Q�أ�ص� aيم�   .
51

�لزQ�عية لÓأغر�Vص   
3
Ω مليون   86 و�لÑ�قي  و�ل�رشب،  �ملنزلية 

 â¨بل  Iغز قط�´  يف   Q�أمط’� هطول  cمية  �أن  �إ¤  �لفل�صطيني  لÓإح�ص�ء  �ملرcزي 

 .
532007  �صنة 

52
º405.1 مل

حو�›   2007 �صنة   Iغز قط�´  يف  �ملنز›   Ω�دîصت�Óل  Iملزود� �ملي�√  cمية   â¨وبل

.
54

 من �ملي�√ �مل†صîوخة من �Bب�Q �ل≥ط�´
3
Ω منه� 85.5 مليون ،

3
Ω 90.1 مليون
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 IõZ ´É£bh á«Hô¨dG  áØ°†dG  ‘ ‹õæŸG  ´É£≤∏d  IOhõŸG  √É«ŸG  äÉ«ªc :(3)  ºbQ πµ°T

55(2007-2004)

 2007 Ω�يف �لع k�80 لرت Iيف قط�´ غز k�مل�صتهلكة يومي� 
56

 بل¨â ح�صة �لفرد من �ملي�√

. بينم� ذcر ت≥رير ملن¶مة بت�صيلº �أن ح�صة �لفرد يف 
57

Úل�صطa Iت≥رير ن�رشت¬ جريد Öح�ص

 .
58k�يلي يف �مل≥�بل 235 لرتF�ح�صة �لفرد �’إ�رش â¨بل Úيف ح ،k�66 لرت â¨ل†صفة �ل¨ربية بل�

 Öص�ë2007، ب Ω�يف �لع â¨د بل≤a ‹ملنز� Ω�دîصت�Óل Iيم� يتعل≤ بكمية �ملي�√ �ملزودaو

 ،Iيف قط�´ غز 
3
Ω إح�ص�ء �لفل�صطيني، 90.1 مليونÓزي لcملر� R�لت≥رير �ل�صنوي للجه�

 منه� 110.2 لرت 
3
Ω يف �ل†صفة �ل¨ربية 85.5 مليون â¨وبل ،k�منه� 174.1 لرت للفرد يومي

.
59 k�للفرد يومي

 “π«FGöSEG”h á«Hô¨dG áØ°†dGh IõZ ´É£b ‘ OôØdG ∑Ó¡à°S’ »eƒ«dG ∫ó©ŸG :(8) ºbQ ∫hóL

60º∏«°ùàHh Ú£°ù∏a IójôL ≥ah 2007 áæ°ùd

Iيل“�ل†صفة �ل¨ربيةقط�´ غزF�إ�رش�”
ح�صة �لفرد من �ملي�√ 

 k�مل�صتهلكة يومي�

(ب�للرت)

8066235
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 á«Hô¨dG áØ°†dGh IõZ ´É£b ‘ ‹õæŸG ΩGóîà°SÓd IOhõŸG √É«ŸG øe OôØdG á°üM :(9) ºbQ ∫hóL

61»æ«£°ù∏ØdG AÉ°üMEÓd …õcôŸG RÉ¡÷G ≥ah 2007 áæ°ùd

Iل†صفة �ل¨ربيةقط�´ غز�

 Ω�دîصت�Óل Iمية �ملي�√ �ملزودc

(
3
Ω ملنز› (ب�ملليون�

90.185.5

174.1110.2ح�صة �لفرد يومي�k (ب�للرت)

�لفرد  ي�صتهلكه�  �لتي  �لكمي�ت  –ديد  يف   Qمل�ص�د�  ±Óخت� من   ºلرغ� وعلى 

cم�  �’إ�رش�Fيلي.  �لفرد   ì�ل�ص  k�ص��صع� ي¶ل  �لÑون  �أن  �إّ’  و�’إ�رش�Fيلي،  �لفل�صطيني 

�ملîت�صة  �لفل�صطينية  �÷ه�ت  يدaع  �أن   Öيج  Qمل�ص�د�  ±Óخت� �أن  �إ¤  �لتنÑي¬   Qيجد

 Úãح�Ñلدى �ل Iملعتمد� Iة لتكون هي �مل�د≤Kص�ت ومعلوم�ت دقي≥ة ومو��Qد Ëإ¤ ت≥د�

.Úو�ملهتم
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á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ù∏d ájƒªæàdG äGAGôLE’G :kÉ«fÉK

 (2)  ºقQ �ل≥�نون   Öمبوج �لفل�صطينية  �ملي�√  �صلطة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة   âأ�ص�ص�

�ل�صي��ص�ت  وتنفيذ  �مل�Fية،   Qمل�ص�د�  IQ�و�إد �ملي�√،  قط�´  هيكلة  لتتو¤   1996 ل�صنة 

 ،Iل من �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غزc يع �ملي�√ يفQ�ة على م�صÑية، و�’إ�رش�± و�ملر�قF�مل�

ومت�بعة تنفيذ م� وQد يف �مل�دQ Iقº (40)، و��صت¨Óل م� ” تî�صي�ص¬ يف �تف�قية �ملرحلة 

�إليه� �’إعد�د ملف�وVص�ت �لوVصع  �’نت≥�لية من cمي�ت م�Fية للفل�صطينيc .Úم� �أوcل 

�لنه�Fي ل†صم�ن و�صي�نة �◊≥و¥ �مل�Fية �لفل�صطينية �ملن�صو�ص عليه� يف �تف�قية �ملرحلة 

.
62

�’نت≥�لية

عملâ �صلطة �ملي�√ �لفل�صطينية منذ ت�أ�صي�صه� على �إق�مة �مل�ص�Qيع لتنمية �لÌوI �مل�Fية 

�مل�ص�Qيع   Rأبر� �ل†صوء على  ت�صلي§  يلي  aيم�  �لفل�صطينية. ونë�ول  �ل�صلطة  �أV�Qصي  يف 

�لتي �صعâ �صلطة �ملي�√ ’إق�مته� ب�لتع�ون مع �ملن¶م�ت �لدولية. وتن≥�صº م�ص�Qيع �ملي�√ 

 :Úلتي �أق�مته� �ل�صلطة �لفل�صطينية �إ¤ ق�صم�

:IõéæŸG ™jQÉ°ûŸG .1

جم�ل  يف  �أÌcمُه�  ترcّز  �لتي  �مل�Fية  �مل�ص�Qيع  من  �لعديد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة   âأق�م�

�ملن�ط≤  �ملي�√، وترcيÖ و�صÓت مي�√ جديدI يف flتل∞  �’Bب�Q وfiط�ت Vصخ  �صي�نة 

�ملي�√.  و�صÓت  من  للعديد  �ل≥�نونية  �ل�صفة   âëمن cم�  �لوطنية،  لل�صلطة  �V�ÿصعة 

ومن �أهº م� ق�مâ ب¬ هو �إدخ�ل ن¶�Ω �’إد�IQ �’إلكرتونية للمي�√ يف من�ط≤ �ل�صلطة من 

 Iجديد Q�بB� ل�صلطة على حفر� âهذ� عمل Öيوتر، �إ¤ ج�نÑة للكمãكة حديÑل �صÓخ

، على �لرغº من �أن ”�إ�رش�Fيل“ –¶ر 
63

ملو�جهة �◊�ج�ت �مل�Fية خ�صو�ص�k يف �’أQي�±

.
64

على �لفل�صطينيÚ حفر �Bب�Q جوaية دون مو�a≥ته�

:ò«ØæàdG â– ™jQÉ°ûe .2

يÓحظ �أن �أÌc �مل�ص�Qيع �مل�Fية مرcزI يف قط�´ غزI ب�عتQ�Ñ√ �’أa≥ر م�Fي�k يف من�ط≤ 

�مل�ص�Qيع  وترcز  للمي�√.  �لتطويرية  �مل�ص�Qيع  من  �لعديد  ويوجد  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة 
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و�ل≥ط�´،  �ل†صفة  يف  �ملي�√  قط�´  يف  �لتëتية  �لÑنية  وت≥وية  تطوير  على  �◊�لية 

تÑل≠ cلفته� نëو  �لتي  �لدولية يف تنفيذ هذ√ �مل�ص�Qيع  �لعديد من �ملن¶م�ت   ºوت�صه

:
65

192.2 مليون دو’Q. ويكن �أن نلî�ص هذ√ �مل�ص�Qيع يف �لن≥�• �لت�لية

يف  للمي�√  وطني  خ§  و�إن�ص�ء  �لëÑر،  مي�√  و–لية  للمي�√،  �لتëتية  �لÑنية  • تطوير 
�ل≥ط�´.

• تزويد �Bب�Q �ملي�√ ب�ملعد�ت طk�≤Ñ لÈوتوcول ب�Qي�ص، وترcيÖ عد�د�ت �ملي�√.
.Iيف خ�ن يون�ص و�ملن�ط≤ �ل�صن�عية و�صم�ل غز Q�يع �رش± مي�√ �’أمطQ�م�ص •

 íaQ لع�دمة يف منط≥تي� �ملي�√  �لرFي�صية ملع�÷ة  • ت�صميº وتنفيذ م�رشو´ �ملëطة 
 .Iو�لو�صطى يف قط�´ غز

.Iيف قط�´ غز Q�بB� حفر خم�صة •
• تطهÒ خز�ن�ت �ملي�√.

• م�رشو´ �إد�ÿ� IQز�ن �ل�ص�حلي، وتîطي§ و�إدI�Q �ملو�Qد �مل�Fية يف c�مل �ل†صفة 
.66

Iل¨ربية وقط�´ غز�

:É¡àeÉbEÉH á«dhódG äÉª¶æŸG âª¡°SCG »àdG á«FÉŸG ™jQÉ°ûŸG .3

من �أبرR �مل�ص�Qيع �مل�Fية �لتي �أ�صهمâ �ملن¶م�ت �لدولية ب�إق�مته� يف �ل†صفة �ل¨ربية 

:Iوقط�´ غز

:áÄ«ÑdG ájÉªMh ßØM ™jQÉ°ûe .CG

�أ�صهº برن�مè �’أ· �ملتëدI �’إ‰�Fي مل�ص�عدI �ل�صعÖ �لفل�صطيني يف تنفيذ �لعديد 

من �مل�ص�Qيع �لتنموية، حيå ��صتãمر �لÈن�مè منذ �إن�ص�F¬ �أÌc من Kلå م�ص�دQ√ �مل�لية 

يف دعº �لÑيÄة وحم�يته�، وخ��صة يف م�ص�Qيع �ملي�√ و�ل�رش± �ل�صëي. وقد ” توRيع 

:
67

Úي�صيFQ ÚيQوfi على èن�مÈمن �ل Ωمل≥د� ºلدع�

hC’G∫: �مل�ص�عدI يف بن�ء �ل≥دQ�ت �لذ�تية وتعزيز �ملوD�ص�ص�ت �لتي ترعى �إد�IQ حفظ 
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�لÑيÄة وحم�يته�، لتë≥ي≤ تنمية م�صتد�مة.

.
68

ÊÉãdG: بن�ء �لعديد من �صÑك�ت �ملي�√ و�ل�رش± �ل�صëي

و�أبرR �مل�ص�Qيع �لتي نفذه� برن�مè �’أ· �ملتëدI �’إ‰�Fي:

200 م�رشو´ مي�√ �رشب و�رش± �صëي يف �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´  �أÌc من  • بن�ء 
غزI. وقد ” تنفيذ �مل�ص�Qيع يف مع¶º �ملدن و�لÑلد�ت �لرFي�صية و�أÌc من 150 

قرية وŒمع Qيفي. وب�صكل ع�a Ω�إن م�ص�Qيع �ملي�√ هذ√ تîدΩ مÄ�ت �’B’± من 

.Úملو�طن�

• بد�أت مÄة قرية c�نâ تفت≥ر �إ¤ م�ص�دQ مي�√ �رشب ن≥ية، ب�◊�صول عليه� ب�صكل 
منت¶º بو��صطة �صه�Qيè �ملي�√.

• تدQيÖ �لعديد من �ملهند�صÚ و�لفنيÚ و�ملîططÚ يف جم�ل �إد�IQ �مل�ص�دQ �مل�Fية 
�لعملي�ت   IQ�إد� ويف  �ل�صÑك�ت  يف  �ملي�√  ت�رشب  عن  �لك�ص∞  ويف  �ملتك�ملة 

.
69

و�صي�نة �أن¶مة تزويد �ملي�√

:πbÉædG √É«ŸG §N ´höûe .Ü

لتمويل  ��صتعد�ده�   USAID للتنمية  �’أمريكية  �لوc�لة  �أبدت   2006 �صنة  بد�ية  مع 

خ§ مي�√ ن�قل من �صم�ل قط�´ غزI �إ¤ جنوب¬، ب�’إVص�aة �إ¤ م�رشو´ �إن�ص�ء fiطة �لتëلية 

�ملرcزية على �ص�حل مدينة دير �لÑلí. وقدQت تكلفة هذ� �مل�رشو´ �ملتك�مل ب` 168 مليون 

.
70k�من �ملي�√ �لعذبة �صنوي 

3
Ω 22 مليون ê�من هذ� �مل�رشو´ �إنتDو�صيو .Q’دو

:á«HhQhC’G ™jQÉ°ûŸG .ê

”�يكو“  يف  �ملي�√   IÒÑخ  Elisabeth Lictevout ليكتيفوت   åإليز�بي�  âق�ل

European Community Humanitarian Aid Office (ECHO) وهي �÷هة 

�لتي تعنى ب�ل�صوDون �’إن�ص�نية و�مل�ص�عد�ت يف �ملفوVصية �’أوQوبية ”�إن م�صكلة ن≥�ص 

�ملي�√   Qم�ص�د  º¶مع على  �إ�رش�Fيل  ت�صيطر   åلفل�صطينية حي� �’أV�Qصي  تتف�قº يف  �ملي�√ 
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 Iغز قط�´  يف  �ملي�√  من  �لفرد  ح�صة   âف†صîن�  åحي  ;Úللفل�صطيني �ل≥ليل  ت�cQة 

و�ل†صفة �ل¨ربية �إ¤ حو�› 15 لرت�k يف �ليوΩ لل�رشب و�’�صتعم�’ت �’أخرى م≥�Qنة 

�مل�ص�cل  ”�إحدى   âوق�ل  .“2006 �صنة  يف  �إ�رش�Fيل  يف  للفرد  لرت   200 من   Ìcب�أ

 Öملي�√ تذه� �أQب�´  �ملي�√. KÓKة  �إ¤  �لو�صول  �لفل�صطينية هي  �’أV�Qصي  �لرFي�صية يف 

.
71“Úقي للفل�صطيني�Ñيل و�لربع �لF�إ�رش� �إ¤ 

هو  مل�  �أa†صل  ��صت¨Óل  على   Úلفل�صطيني�  Iم�ص�عد على  ”�يكو“   âعمل ولذلك 

 .ºلهR�من يف   Q�أمط’� مي�√  تîزين  طر¥   Úص�– خÓل  من  وذلك  �ملي�√  من  متوaر 

 وتن¶يفه�، 
3
Ω 6050 و Úم�ص�حته� م� ب ìل ترت�وR�و�ص�عدت يف بن�ء �أن¶مة �أ�صفل �ملن

حتى يتمكن �لفل�صطينيون من تîزين مي�√ �’أمط�Q لفرتI ت�صل �إ¤ KÓKة و�أQبعة �أ�صهر 

ح�صÖ غز�IQ �’أمط�Q يف cل مو�صc .ºم� وaرت مر�صë�ت �ص¨IÒ يف �ملن�Rل ملع�÷ة 

مي�√ �ل�رش± و��صتعم�له� aيم� بعد لري حد�F≤ �ص¨IÒ يف cل منزل. ومنذ �صنة 2002 

وaرت ”�يكو“ م�ص�Qيع مي�√ مل� ي�صل �إ¤ 850 �ألف�k يف �أنë�ء قط�´ غزI و�ل†صفة �ل¨ربية، 

cم� ق�مâ بتوÒa �◊م�ية من �لتلوç لين�بيع تعتمد عليه� بع†ص �ل≥رى �لفل�صطينية يف 

 .
72

�◊�صول على �مل�ء

:øjôëÑdG IÉæb ´höûe .O

 Ωي≥و �تف�قية   2005/5/9 يف  و”�إ�رش�Fيل“  و�’أQدن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة   âوقع

 I�ص �إمك�نية حفر قن�ëص�ت “هيدية لف��Qة �’أطر�± ب�إجر�ء دa�c ء من�Èه� خÑمبوج

 Öن�÷� ، وقع عن 
73

�لëÑرين  I�ب≥ن م� عر±  �مليâ، وهو  و�لëÑر  �’أحمر  �لëÑر   Úب

�لÑنى  وRير  �’إ�رش�Fيلي   Öن�÷� �لتîطي§، وعن  �ÿطيÖ وRير  د. غ�ص�ن  �لفل�صطيني 

Qي�Vص   ÊدQأ’� �ملي�√  ووRير   ،Binyamin Ben-Eliezer  Qإليعيز� بن   Úبني�م �لتëتية 

.
74

�أبو �ل�صعود

�أو  �÷دوى  دQ��صة  a�إن  �لفل�صطيني  �لوaد   ºب��ص �ص�cQو�  �لذين  �Èÿ�ء   Öوح�ص

�لدQ��صة �لتمهيدية �صتفë�ص �لت�أÒK �لÑيÄي لل≥ن�I على خليè �إيÓت وعلى و�دي عربة، 



Iية يف �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غزF�مل� IوÌل�

23

�إ¤  ب�’إVص�aة   ،âملي� �لëÑر  �ل≥ن�I على عمل م�ص�نع   ÒKوت�أ ،âملي� �لëÑر  ونوعية مي�√ 

�إمك�نية �إق�مة fiطة لتëلية مي�√ �لëÑر وfiطة �إنت�ê �لط�قة �لكهرب�Fية من خÓل �مل�ص�ق§ 

�مل�Fية. و�صي�صل طول قن�I �لëÑرين �إ¤ ºc 180، و�Qتف�عه� عن �صطí �لëÑر �مليâ �إ¤ 

Ω 400، بëيå �صيتº ��صت¨Óل �’Qتف�´ بÚ �لëÑرين يف –لية مي�√ �لëÑر وتوليد �لط�قة 

.
75

�لكهرب�Fية
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á«æ«£°ù∏ØdG √É«ŸG ≥ëH á«∏«FGô°SE’G äÉ°SQÉªŸG :kÉãdÉK

�لفل�صطيني  �لفرد   ∑Óصته��  Öن�ص �أن   Iرaملتو� و�ل�صجÓت  �ملعلوم�ت  من   íيت†ص

مت�ص�وية.   âن�c و�لزQ�عية  �ملنزلية  لÓأغر�Vص  �ملي�√  من   1948 �صنة  قÑل  و�ليهودي 

بد�أت  �إذ   ،1949 �صنة   Armistice Line �لهدنة  بعد Q�صº خ§   Ò¨ت �لوVصع  �أن   Òغ

”�إ�رش�Fيل“ ت†صع �لع≥Ñ�ت للëد من تطوير �’Bب�Q و�لين�بيع �لفل�صطينية، وعملâ على 
 Úلفل�صطيني�  Úي بF�مل� ∑Óصته�’� Iد�دت هوR�a ،لفل�صطينية� �ملي�√   Qل م�ص�دÓ¨صت��

.
76

ÚيليF�إ�رش’� íل�ص�ل ÚيليF�و�’إ�رش

وبد�أت ”�إ�رش�Fيل“ �صنة 1964 يف ��صت¨Óل مي�√ حوVص نهر �’أQدن، دون �أن تر�عي 

ح≥و¥ �لدول �مل�ص�cQة يف �لنهر، وبد�أت يف Œفي∞ بIÒë �◊ولة و–ويل مي�√ نهر 

للمي�√“ National Water Carrier، وVصخ  �لوطني  ”ب�لن�قل  �’أQدن عÈ م� ي�صمى 

�صنوي�k �إ¤ �صëر�ء �لن≥Ö و�ملن�ط≤ �÷نوبية من �ل�ص�حل. 
 3

Ω 450 مليون م� يزيد عن 

�ل¨ربية  و�ل†صفة  للجو’ن  ”�إ�رش�Fيل“  و�حتÓل   1967 هزية  بعد   I�مل�أ�ص� وتطوQت 

�÷زء  �ملي�√ وبî��صة على   Qيلية على م�ص�دF�إ�رش’�  Iل�صيطر�  âمX�تعa  ،Iوقط�´ غز

 IÒÑc k�Q�رشVأ�  â≤◊و�أ �ملي�√  ”�إ�رش�Fيل“ م†صî�ت  �’أQدن، ودمرت  نهر  �ل�صفلي من 

.
77

ب�’أV�Qصي �لزQ�عية على �متد�د نهر �’أQدن

وR�دت �مل�ص�ألة تع≥يد�k بعد �’جتي�ì �’إ�رش�Fيلي ÷نوب لÑن�ن �صنة 1978 وت�أ�صي�ص 

على  �’إ�رش�Fيلية  �ل≥Ñ†صة   ºأحك� �لذي   Security Zone �’أمني  ب�لنط�¥  عر±  م� 

.
78

�مل�ص�دQ �مل�Fية يف لÑن�ن و�مل�ص�دQ �مل¨ذية ◊وVص نهر �’أQدن

 Iمدمر Úل�صطa ية يفF�ص �ملV�و¥ �’أحوa مل�صتوطن�ت� ´QR يل“ علىF�إ�رش�” âعمل

�إذ �أخذت يف ��صتهÓ∑ مي�√ هذ√ �’أحو�Vص  بذلك �لكÒã من �’أV�Qصي �لفل�صطينية، 

�أKر  و�إ‰�  �ملي�√   Öنه على  للم�صتوطن�ت  �ل�صلÑي  �’أKر  يتوق∞  و⁄  خي�لية.  مبعد’ت 

 åلف�ت �مل�صتوطن�ت يف تلويfl ،و’ تز�ل ،âأ�صهم� åة، حيÄيÑعلى �ل k�يÑذلك �صلc

للمي�√ و�صÑك�ت  �لتëتية  �لÑنية  �أع�¥ �’حتÓل تطوير  �لفل�صطينية. cم�  �ملي�√   Qم�ص�د

�لن≥ية،  ب�ملي�√  �مللوKة  �ملي�√   •Óو�خت �ل�صÑك�ت  �هرت�ء  �إ¤  �أدى   �‡ �ل�صëي،  �ل�رش± 
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�صÑك�ت  �صي�نة   Ωعد �أن  ذلك  �إ¤  ي†ص�±  �لفل�صطينية.  �لتجمع�ت  �إ¤  ملوKة  لت�صل 

.
79

توRيع �ملي�√ �لفل�صطينية �أدى �إ¤ Rي�دI ن�صÑة �لف�قد من �ملي�√

�Rد�د –كº �ل�صلط�ت �’إ�رش�Fيلية يف cمي�ت �ملي�√ �ملî�ص�صة �إ¤ �ملن�ط≤ �لفل�صطينية 

بعد �’حتÓل، و�أدى ذلك �إ¤ Rي�دI معدل ��صتهÓ∑ �لفرد �’إ�رش�Fيلي ليو�Rي KÓKة 

 ∑Óصته�� Q�Ñعت’� Úلفرد �لفل�صطيني (مع �’أخذ بع� ∑Óصع�± معدل ��صتهVبعة �أQأو �أ�

�مل�صتوطنÚ �لذي يع�دل من خم�صة �إ¤ �صتة �أVصع�± ��صتهÓ∑ �لفرد �لفل�صطيني). ويف 

 IQية �مل≥رa�صVية �’إF�مل� ºمن �أخذ ح�ص�صه Úيل“ �لفل�صطينيF�إ�رش�” âصوء ذلك منعV

 k�ر منه� �صوى 20 مليونaو⁄ يتو ،
3
Ω نية و�لتي ت�ص�وي 80 مليون�ãيف �تف�قية �أو�صلو �ل

 ∑Óمعد’ت �’�صته âد ب≥ي≤a Úللفل�صطيني Ê�دي�د �لتعد�د �ل�صكR� من ºوب�لرغ .§≤a

.
80

على م� c�نâ علي¬

م�رشو´  عن   NewScientist �’أمريكية   âص�ينت�ص� نيو  ملجلة  ت≥رير  وc�ص∞ 

�إ�رش�Fيلي �رّشي ’�صتكم�ل نهÖ �ملي�√ �لعذبة �لفل�صطينية. و�أ�ص�Qت �ملجّلة �إ¤ �أن هذ� 

�مل�رشو´ ي≥وΩ على –لية مي�√ �لëÑر، وVصîّه� �إ¤ �’أV�Qصي �لفل�صطينية �ملëتلة، م≥�بل 

هذ�  �أن  �لت≥رير   íصVو�أو aيه�.  �لعذبة  �ملي�√   Qم�ص�د على  �’إ�رش�Fيلية   Iل�صيطر�  Ω�إحك�

�مل�رشو´ ي≥وΩ على �إن�ص�ء م�صنع يف منط≥ة ”قي�رشية“ على �لëÑر �’أبي†ص �ملتو�ص§ لتëلية 

مي�√ �لëÑر، وVصîّه� عÈ �صÑكة �أن�بيÖ �إ¤ مدن �ل†صفة �ل¨ربية و250 قرية هن�∑، م≥�بل 

ح�صول ”�إ�رش�Fيل“ على �لن�صيÖ �’أÈc من �ملي�√ �لفل�صطينية �لعذبة. و�أ�ص�Q �لت≥رير �إ¤ 

�أن �لفل�صطينيÚ �أبدو� قل≥هº حي�ل مãل هذ√ �ÿط§ �’إ�رش�Fيلية و�أcدو� ح�جتهº للمي�√ 

�لعذبة، وق�لو�: �إن ”�إ�رش�Fيل“ –رمهº من حفر �Bب�Q جديدI �أو �إ�صB’� ìÓب�Q �ل≥�Fمة، 

 
3
Ω 57 يه� م≥�بلa ص�îمن �ملي�√ �لفل�صطينية لكل �ص k�صنوي� 

3
Ω 246 و�أنه� –�صل على

.
81

للفل�صطيني مبوجÖ �تف�ق�ت �أو�صلو

 Ground Water Modeling ء �لتنمي§ �÷ويف�Èوي�صكك د. �أجمد عليوي �أحد خ

�ل†صفة  يف  �ل¨ربي  ب�◊وVص  �ملتعل≥ة  �’إ�رش�Fيلية  ب�ملعلوم�ت  �لفل�صطينية  �’أV�Qصي  يف 
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�أKن�ء  �’إ�رش�Fيلي   Öن�÷� ي�رش  �إذ  �’إ�رش�Fيلية،  �ملعلوم�ت  حول¬  تت†ص�Qب  �لذي  �ل¨ربية 

 Öص�ëيعود لي ºK ،صVي لهذ� �◊وF�مل� �لفل�صطينيÚ على نف�د �ملîزون  �لتف�وVص مع 

�◊وVص نف�ص¬ Vصمن flزون¬ �مل�Fي �’�صرت�تيجي عندم� يتعل≤ �’أمر ب�◊ديå عن �أRمة 

.
82

�ملي�√

وقد ترتÖ على هذ� �لتÓعÖ �’إ�رش�Fيلي ب�◊≥�F≤ �أن ي�صكك �÷�نÖ �لفل�صطيني 

يف �ملعطي�ت �لتي ن�صâ عليه� �’تف�قية �’نت≥�لية �ملتعل≥ة ب�’أحو�Vص و�لتي قدQت مي�√ 

.
83

Öص �ل¨ربي ب` 362 مليون مرت مكعVو◊�

�أعدته�  �ل�رشقي  �◊وVص  حول  دQ��ص�ت  عن¬   âصف�c م�  �ل�صك  هذ�  يوcDد  و‡� 

�لت¨ذية   Q�م≥د حول  �’إ�رش�Fيلية   Qمل�ص�د� خط�أ   âتÑKو�أ و�أمريكية،  aرن�صية  �رشc�ت 

، وذلك على �صÑيل �ملã�ل 
3
Ω 172 مليون Ω�قQأ’� Öص �ل�رشقي وهي ح�صVوëل�صنوية لل�

.
84

’ �◊�رش

�لفل�صطينية  �’أV�Qصي  �أن  �لفل�صطيني  لÓإح�ص�ء  �ملرcزي   R�للجه ت≥رير  وذcر 

لل†صفة   
3
Ω مليون   150 بو�قع  �ملي�√،  من   k�صنوي�  

3
Ω مليون   270 جمموع¬  م�  ت�صتهلك 

 ل≥ط�´ غزI، يف حÚ –ت�ê �’أV�Qصي �لفل�صطينية aعلي�k �إ¤ 
3
Ω ل¨ربية، و120 مليون�

. علم�k �أن �لت≥رير 
85

 Öي ي�صل �إ¤ 130 مليون مرت مكعF�بو�قع عجز م ،
3
Ω 400 مليون

�لتي  �ملي�√  �أن cمية   Úّب  ،2007 ل�صنة  �لفل�صطيني  لÓإح�ص�ء  �ملرcزي   R�للجه �ل�صنوي 

ن�هيك   .
86

Ö335.4 مليون مرت مكع يÑل≠   Iل¨ربية وقط�´ غز� �ل†صفة  يتº توÒaه� يف 

عن Rي�دI عدد �ل�صك�ن و�مل�ص�Qيع �’قت�ص�دية، �لتي تزيد من ن�صÑة �لعجز يف �ملي�√; يف 

�لوقâ �لذي تعّد aي¬ م�ص�دQ �ملي�√ K�بتة وغÒ متز�يدI بل متن�ق�صة. وبë�صÖ تو�صي�ت 

�لفرد  a�إن  �ليومي،  �ملي�√   ∑Óصته�� من  �لفرد  ح�صة  بî�صو�ص  �لع�ملية  �ل�صëة  من¶مة 

 k�لرت  50-30 �إ’  منه�  �لفل�صطيني  ين�ل   ’ ،k�يومي �أدنى   xدëc √�مي لرت   100 �إ¤  بë�جة 

�إ¤  يومي�k، وي�صل   k�لرت  150 يفو¥   ∑Óصته�� aيتمتع مبعدل  �’إ�رش�Fيلي  �لفرد  �أم�   ،k�يومي

.
87

300 لرت�k يف Òãc من �لتجمع�ت �’إ�رش�Fيلية و�’�صتيط�نية
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88É¡æe OôØdG Ö«°üfh áµ∏¡à°ùŸG √É«ŸG á«ªc :(10) ºbQ ∫hóL

�مل�صتهلك

cمية �ملي�√ �مل�صتهلكة 

(
3
Ω ب�ملليون)

 k�لفرد من �ملي�√ يومي� Öن�صي

(ب�للرت)

I30-12050�لفل�صطيني يف غز

30-15050�لفل�صطيني يف �ل†صفة �ل¨ربية

150-1,800300�’إ�رش�Fيلي

ويوcDد �÷�نÖ �لفل�صطيني “�صك¬ ب�ل≥�نون �لدو› �أ�ص��ص�k تنطل≤ من¬ �ملف�وVص�ت، 

وعلى VصوF¬ يتºّ تعري∞ �◊≥و¥ �مل�Fية �لفل�صطينية Palestinian Water Rights منذ 

�نطÓ¥ مف�وVص�ت �لوVصع �لنه�Fي حول �ملي�√ �أو�خر حزير�ن/ يونيو c .2000م� �صدد 

�◊دود  Vصمن  �مل�Fية   Qمل�ص�د� على   Sovereignty  Iل�صي�د� على  �لفل�صطيني   Öن�÷�

.
�ل�صي��صية للدولة �لفل�صطينية ”�ل�صي�دI �لك�ملة غÒ �ملن≥و�صة“89

�لدو›  �ل≥�نون   Q�Ñب�عت و�لتف�وVص   Q�وëلل  Ω�لت� aQ†ص¬  �’إ�رش�Fيلي   Öن�÷� �أبدى 

�أ�ص��ص�k للمف�وVص�ت، بëجة عدΩ وVصوح¬ وعدΩ مÓءمت¬ للë�لة �لفل�صطينية �’إ�رش�Fيلية، 

’أن aل�صطÚ لي�صâ دولة يف ن¶ر ”�إ�رش�Fيل“.

ويîتل∞ �’إ�رش�Fيليون مع �لفل�صطينيÚ يف تعري∞ �◊≥و¥ �مل�Fية �لفل�صطينية �لتي 

 Ω�دîب�أنه� �◊≤ يف ��صت Iإذ يف�رشون �لف≥ر� ،ÚبعQأ’� Iأو¤ من �مل�د’� Iعليه� �لف≥ر â ن�صّ

�أن  �’إ�رش�Fيلي   Öن�÷� Öية. ويط�لF�مل�  Qمل�ص�د� �ل�صي�دI على  �ملي�√ ولي�ص  cمي�ت من 

 Úص†a�Q ºF�≤ل� Ω�دîلفل�صطيني ب�’�صت� Öول �÷�نÑنية على قÑص مVتكون ن≥طة �لتف�و

�لÑد�Fل مãل  �إ¤  �لذه�ب  �لفل�صطيني   Öو�أن على �÷�ن ،Qمل�ص�د� �ل�صي�دI على   Ωمفهو

–لية مي�√ �لëÑر و�إع�دI ��صتîد�Ω �ملي�√ �ملكرc .IQم� يتنكر �÷�نÖ �’إ�رش�Fيلي للë≥و¥ 

�لفل�صطينية  �ل�صي��صية للدولة  �لفل�صطينية يف حوVص نهر �’أQدن، لكون �◊دود  �مل�Fية 

.
90

”�ملëتمل قي�مه�“ غfi ÒددI حتى �’Bن

�لدو›،   Q�إط’�  ≥aو  Êق�نو  Òغ �ملي�√  م�ص�ألة  يف   ºموقفه �أن  �’إ�رش�Fيليون   ∑Qيد

 Öو‡� يج .Êلفل�صطيني لي�ص ل¬ �صند ق�نو� ≥ëون �إلي¬ من تنكر للÑو�أن جميع م� يذه
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 Úل يف عر± �ل≥�نون �لدو›، و�أن �ل≥و�نÓحت� Iأن¬ قو� ¬c�Qيلي �إدF�إ�رش’� Öعلى �÷�ن

يف  للمي�√  �لطÑيعية   Qمل�ص�د� ب�ص�أن  �’إ�رش�Fيلية  ب�’إجر�ء�ت  ت≥ر   ’ �لدولية  و�’أعر�± 

 Iو≤c �حي�تهÓصمن �صV √�ملي� Qم�ص�د IQ�إد� êQله�، و’ تندÓصعة ’حتV�ÿ� صيV�Qأ’�

 íF�لو يف  �ملوجود  �ملQ�ëب“  ”�’حتÓل  ق�نون  علي¬  ين�ص  م�   ≥aو وذلك  �حتÓل، 

 Fourth Geneva ل�صنة 1907 و�تف�قية جني∞ �لر�بعة Hague Conventions ه�ي’

.
Convention ل�صنة 911949

حرم�ن  �إ¤   1967 �صنة  �لفل�صطينية  �’أV�Qصي  �حتÓل  منذ  ”�إ�رش�Fيل“   âصع� وقد 

�ل�صعÖ �لفل�صطيني من ح≥وق¬ يف �ملي�√، عن طري≤ �إق�مة �لعديد من �مل�صتوطن�ت aو¥ 

�أم�cن غنية ب�ملي�√، بë�صÖ ت≥رير ملرcز �ملعلوم�ت �لوطني �لت�بع لل�صلطة �لفل�صطينية. 

ومن �أجل �صيطرI ”�إ�رش�Fيل“ �لك�ملة على �ملي�√ �لفل�صطينية، عمدت �صلط�ت �’حتÓل 

ت�رش±   â– �لفل�صطينية  �ملي�√  Œعل  �لتي  �لع�صكرية،  �’أو�مر  من  �لعديد   Q�إ�صد� �إ¤ 

 :
92

”�إ�رش�Fيل“ �ملطل≤، و�أ�صهر هذ√ �’أو�مر تن�ص على

لدولة  ملك  هي  �حتÓله�   ”ّ �لتي  �’أV�Qصي  يف   Iملوجود� �ملي�√  cل  �أن   .1

”�إ�رش�Fيل“. 
�ملي�√  ل†ص�ب§  ب�ملي�√  �ملتعل≥ة  �مل�ص�Fل  cل  على   Iب�ل�صيطر �ل�صÓحية  c�مل   íمن  .2

�ملعÚ من �ملºc�ë �’إ�رش�Fيلية. 

3. منع �نت�ص�Q �أي من�ص�أI م�Fية جديدI من دون ترخي�ص، ول†ص�ب§ �ملي�√ ح≤ aQ†ص 

�أي ترخي�ص من دون �إعط�ء �أي �أ�صÑ�ب. 

 ºc�ëلل  Iرش��Ñمل� �ل�صلطة   â– �ملي�√  وم�ص�Qيع  و�لين�بيع   Q�بB’� جميع  وVصع   .4

�لع�صكري �’إ�رش�Fيلي. 

�لع�صكري   ºc�◊� مو�a≥ة  على  �◊�صول   Iغز قط�´  يف  مو�طن  cل   Ω�إلز�  .5

�’إ�رش�Fيلي، �إذ� �أQ�د تنفيذ �أي م�رشو´ يتعل≤ ب�ملي�√.

وتطÑي≥�k لهذ√ �’أو�مر cم� �أ�ص�Q �لت≥رير �لفل�صطيني، ق�مâ ”�إ�رش�Fيل“ مبجموعة من 
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 :
93

�’إجر�ء�ت و�ملم�Q�ص�ت مãل

1. وVصع �ص≥∞ لكمية �ملي�√ �لتي ي�صمí ’أ�صë�ب �’Bب�Q يف �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ 

 .
94

 يف �ل�ص�عة
3
Ω 100 تزيد على ’ åيëه� بîب†ص Iغز

 .
95

Iجديد Q�بB� من حفر Úلفل�صطيني� ÚعQ�2. منع �ملز

3. –ديد �أعم�¥ حفر �’Bب�Q، �إذ ح¶رت على �لفل�صطينيÚ حفر �Bب�Q يزيد عم≥ه� 

 .Ω 140-120 على

�’Bب�Q يف  �لكÒã من  �لفل�صطينية عن طري≤ حفر  �ملي�√  4. �رشقة cمي�ت IÒÑc من 

�مل�صتوطن�ت �’إ�رش�Fيلية وي≥دQ عدد �’Bب�Q �ملëفوIQ يف �مل�صتوطن�ت �’إ�رش�Fيلية 

يف �ل†صفة �ل¨ربية بنëو 50 بÄر�k; بينم� بل¨â يف قط�´ غزI نëو 43 بÄر�k قÑل 

 .
96

�’ن�صë�ب �’إ�رش�Fيلي من �ل≥ط�´

لÓأودية، ومنعه� من  �ل�صطëية  �ملي�√  �ل�ص¨IÒ ◊جز  �ل�صدود  �لعديد من  �إق�مة   .5

�لو�صول �إ¤ �’أV�Qصي �لفل�صطينية. 

6. ن≥ل �ملي�√ من �مل�صتوطن�ت �’إ�رش�Fيلية يف �ملن�ط≤ �لفل�صطينية �إ¤ �ملدن �’إ�رش�Fيلية 

د�خل ”�إ�رش�Fيل“. 

 Iغز قط�´  �صك�ن  �إ¤   k�صنوي� �ملي�√  من   
3
Ω  ÚيÓم خم�صة  بÑيع  ”�إ�رش�Fيل“   Ω�قي  .7

.
97 k�15 �إ¤ 20 مليون �صيكل �صنوي Úقيمته� م� ب ìع�لية ترت�و Q�ب�أ�صع

وت�صÒ �لدQ��ص�ت �إ¤ �أن 85% من �ملي�√ �ملتوaرI يف �ÿز�ن �÷ويف يف �ل†صفة �ل¨ربية 

 ¬îت†ص âن�c �هذ� عد� عم ،
3
Ω يل“، وهذ√ �لكمية ت�صل �إ¤ 600 مليونF�ت�صت¨له� ”�إ�رش

. ب�’إVص�aة �إ¤ م� ت�صتهلك¬ ”�إ�رش�Fيل“ من 
3
Ω ÚيÓم Iب`ع�رش Qوت≥د Iمن مي�√ قط�´ غز

 من مو�Qد 
3
Ω Q�من ملي Ìcأ� k�إنه� ت�صتهلك �أي†ص�a صي �لفل�صطينيةV�Qية يف �’أaملي�√ �÷و�

 .
98

حوVص نهر �’أQدن

ه†صÑة  مي�√  �ص�Qت  بل   ،Iوغز �ل†صفة  مي�√  على  ب�ل�صطو  ”�إ�رش�Fيل“  تكت∞   ⁄

�’حتÓل  �أن حدود  �لفل�صطيني  �ملعلوم�ت  مرcز  ت≥رير  وي≥ول  قÑ†صته�.  �÷و’ن يف 



ت≥رير معلوم�ت

30

�’أمر  حوQ�ن  ومنط≥ة  �÷و’ن  منط≥ة   Úب �ملي�√   ºت≥�صي خ§  عند   âتوقف �’إ�رش�Fيلي 

�لذي يوDمن لÓإ�رش�FيليÚ �ل�صيطرI �لت�مة على جميع م�ص�دQ مي�√ �÷و’ن عÓوI على 

 .
99

�لل�ص�ن �÷نوبي �ل¨ربي من جÑل �ل�صيخ منÑع مع¶º مي�√ نهر �’أQدن

�للجنة  �’إ�رش�Fيلي يف  �لوaد  FQي�ص   ،Meir Ben Meir  ÒÄمي بن   ÒÄمي  ìل≥د �رش

على   Úلفل�صطيني� ◊�صول  �إمك�نية  هن�∑   âلي�ص �أن¬  �ملي�√،  ملوVصو´  �مل�صرتcة  �لعلي� 

cمي�ت �إVص�aية من �ملي�√ وa≤ م� ن�صâ علي¬ �’تف�قي�ت. وقد ط�لÖ �÷�نÖ �لفل�صطيني 

ب�لتفكÒ �÷دي من �’Bن a�ص�عد�k ب�لåëÑ عن م�ص�دQ مي�√ �أخرى، مãل �’عتم�د على 

–لية مي�√ �لëÑر �أو ��صتÒ�د �ملي�√ من ”�إ�رش�Fيل“. �إن هذ√ �لت�رشيë�ت وغÒه� تعك�ص 

:
100

�ملوق∞ �’إ�رش�Fيلي و�أ�ص�ص¬ من موVصو´ �ملي�√، و�لتي تكمن يف �لن≥�• �لت�لية

1. ��صتîد�Ω �ل≥وI وaرVص �’أمر �لو�قع ون≥له� د�خل غر± �ملف�وVص�ت، ’أن ط�ولة 
�ملف�وVص�ت هي �نعك��ص مليز�ن �ل≥وى على �’أVQص.

2. تع�مل ”�إ�رش�Fيل“ مع ق†ص�ي� �ملي�√ ب�صكل Kن�Fي عند �إIQ�K �◊ديå عن �ملن�ص�Bت 
�مل�Fية.

3. �لرتcيز على �مل�ص�Qيع �’إقليمية مãل: قن�I �لëÑرين (�ملتو�ص§ - �مليâ)، و–لية 
مي�√ �لëÑر، و��صتÒ�د �ملي�√، و�مل�ص�Qيع �لرتcيÑية.

 Öمن �’أ�ص�لي k�ل عددÓصلط�ت �’حت� âل≥د �نتهج :á«fƒ«¡°üdG á«FÉŸG á«é«JGÎ°S’G

:
101

Öمللتوية، �لتي تهد± �إ¤ تهويد �ملي�√ �لفل�صطينية ومن هذ√ �’أ�ص�لي�

�ملي�√  تî�صي�ص   IQ�إد�) م�صوDولية   â– و�ل≥ط�´  لل†صفة  �مل�Fية  �ملو�Qد  وVصع   .1
�لتي  وهى  �’إ�رش�Fيلية،  �ملي�√  ملفوVصية  �لت�بعة  ��صتîد�مه�)،  على  و�لت�صدي≤ 

ب�’�صتنز�±  و�ل≥�Vصي   ،1959 �صنة   Qل�ص�د� �’إ�رش�Fيلي  �ملي�√  ق�نون  ين¶مه� 

�ل†صفة  مي�√  ب�ص�أن  ع�صكري  �أمر  �أول   Qو�صد �ملëتلة،  �’أV�Qصي  ملي�√  �لك�مل 

بت�Qيخ 1967/6/7، �أي قÑل �نته�ء �◊رب.

2. قي�Ω �صلط�ت �’حتÓل بëفر �Bب�Q� Qتو�Rية د�خل �’أV�Qصي �ملëتلة �صنة 1948، 
ل†صخ مي�√ �ل†صفة �إ¤ تلك �ملن�ط≤، حيc å�نâ ت†صخ من �ل†صفة �ل¨ربية وحده� 
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قÑل  �ملي�√  ”�إ�رش�Fيل“ من   ∑Óصته��  åلK ي�صكل  م�  �صنوي�k وهو   
3
Ω مليون  500

عدو�ن �صنة 1967.

3. �إعط�ء �◊رية �لك�ملة للم�صتوطنÚ ل†صخ �ملي�√ نëو �مل�صتوطن�ت وبهذ� �ÿ�صو�ص 
 âÑëص� ”�إ�رش�Fيل“  �إن   Mark Heller هيلر   ∑Q�م  Êل�صهيو�  Öلك�ت� ي≥ول 

18% من ��صتهcÓه� �مل�Fي من حوVص (�لcÒون) �لذي يف�صل �ل†صفة �ل¨ربية 

.
3
Ω ص 460 مليونVزون هذ� �◊وfl ≠لÑتلة �صنة 1948، ويëصي �ملV�Qعن �’أ

حفرت  وقد  �لزQ�عية.  �مل�صتوطن�ت  �إ¤  �ملي�√  ل†صخ  قوية  م†صî�ت   Öيcتر  .4

.Ω 600300 و Úعم≥ه� م� ب k�رÄمن 20 ب Ìcيل“ حتى �صنة 1980 �أF�إ�رش�”
5. منع �لفل�صطينيÚ من حفر �’Bب�Q �إّ’ بعد مر�جعة �◊�ºc �لع�صكري، ب�’إVص�aة 

�إ¤ �إ�صد�Q قر�Q�ت �أل¨â مبوجÑه� تر�خي�ص �ملي�√ �ل�ص�ب≥ة.

 Rيتج�و  ’ حتى  �ل≥دية   Q�بB’� على  �لعد�د�ت  �’حتÓل  �صلط�ت   âصعVو  .6
.

3
Ω جم�ل 35 مليون Úلفل�صطيني� Ω�دîصت��

 ºلa ،√�د�م�ت �مليîص قيود على ��صتVرa ≥عة �لفل�صطينية عن طري�Qبة �لزQ�fi .7
 IQن�د ح�’ت  يف  �إ’   ºصيهV�Qأ� يف   Iجديد  Q�بB� بëفر   Úللفل�صطيني  íي�صم

.k�جد

aQ .8†ص �ل�صم�ì للÑلدي�ت بëفر �’Bب�Q �إ’ يف ح�ل تزويد �مل�صتوطن�ت �ليهودية 
�أن  مع  �’إ�رش�Fيلية،  ب�ل�صÑكة  �لÑلدية  �صÑك�ته�   §Ñترت �أن  �أو  ب�ملي�√،   IQملج�و�

هذ� �لرب§ قد يوDدى �إ¤ جف�± �’Bب�Q �لعربية. ومن �ملعرو± �أن �ملعد�ت �لتي 

ت�صتîدمه� �ل�صلط�ت �’إ�رش�Fيلية ل†صخ �ملي�√ قوية لل¨�ية بëيå ت�صل �إ¤ عم≤ 

Ω 500 م≥�Qنة ب�ملعد�ت �لفل�صطينية، �’أمر �لذي �أدى �إ¤ جف�± 50 بÄر�k خÓل 

.1980-1967 Iلفرت�

و‚د على �صعيد �لزQ�عة، �أن متو�ص§ م� يë�صل علي¬ �لفرد �’إ�رش�Fيلي يكفى لري 

 للفرد �لفل�صطيني، �أي �أن ح�صة �’إ�رش�Fيلي �صتة �أVصع�± م� يë�صل 
2
Ω 66 م≥�بل 

2
Ω 370

علي¬ �لفل�صطيني.
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102»æ«£°ù∏ØdGh »∏«FGöSE’G OôØ∏d ájhôŸG á«YGQõdG áMÉ°ùŸG :(11) ºbQ ∫hóL

ن�صيÖ �لفرد �لفل�صطيني ن�صيÖ �لفرد �’إ�رش�Fيلي

2
Ω 3702

Ω 66

وعملâ ”�إ�رش�Fيل“، منذ �أن وVصعâ حرب �صنة 1967 �أوQ�Rه�، على نهÖ �ملي�√ 

و�’أو�مر   Úل≥و�ن� من  �لعديد  �إ�صد�Qه�  �إ¤  Ña�’إVص�aة  �ل¨ربية،  �ل†صفة  �لفل�صطينية يف 

�مل�Fية -وقد  �ل¨ربية  �ل†صفة  ”�إ�رش�Fيل“ من مو�Qد  ن  uك �أن “مُ �لتي من �ص�أنه�  �لع�صكرية، 

�صÑ≤ ذcر هذ√ �’أو�مر و�ل≥و�نa -Ú≥د ق�مâ �ل�صلط�ت �’إ�رش�Fيلية مب� يلي:

 â– �ل¨ربية   Q�أغو’� طول  على  و�مل†صî�ت   Q�بB’� من   Òãلك�  Òوتدم ن�ص∞   •
دع�وى �أمنية وع�صكرية.

• تلويå مي�√ نهر �’أQدن ب�صÖÑ �’�صتنز�± �لكÒÑ ملي�ه¬.
• �لهيمنة على حو�› 85% من مي�√ �ل†صفة �ل¨ربية.

من�ط≤  aو¥  �مل�صتوطن�ت  من  �لعديد  ب�إق�مة  ”�إ�رش�Fيل“   âق�م  Iغز قط�´  يف   •
 Iلعديد من �’أو�مر �لع�صكرية لل�صيطر� Q�ذلك �إ�صدcية �لعذبة وaز�ن�ت �÷وÿ�

.
103

Iد �ملي�√ يف قط�´ غزQ�على مو

 çبتلو ÖÑل ب�رشقة �ملي�√ �لفل�صطينية، بل تعدى �’أمر �إ¤ �لت�صÓو⁄ يكت∞ �’حت

aر´  �لفل�صطينيÚ، يف   ÚولوجيQلهيد� �أcدت جمموعة   2008/4/16 aفي  �ملي�√.  هذ√ 

�لÑيÄة ويلوç مي�√ �ل�رشب،  �أن �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي يدمر  �ل¨ربية،  �ل†صفة  �ل�صم�ل يف 

ب�’إVص�aة �إ¤ منع تطوير م�ص�دQ �ملي�√ و�لÑيÄة، وعدΩ �إعط�ء �لرت�خي�ص لتنفيذ م�ص�Qيع 

 âحرم و�ل�صي��ص�ت  �’إجر�ء�ت  هذ√  �أن  �إ¤  �ملجموعة،  و�أ�ص�Qت  وبيÄية.  م�Fية 

مي�√  على  �◊�صول  من  ن�بل�ص  a�fi¶ة  من  �لفل�صطينية  �لتجمع�ت  من   %38 من   Ìcأ�

�ل�رشب �’أ�ص��صية، وجعلتهº يع�نون من ن≥�ص �ملي�√، وجعلتهº عرVصة ’�صتîد�Ω مي�√ 

و�ملج�ل�ص  للÑلدي�ت  �لفنية   ºلطو�ق�  Ωو–ر âم� حرمc .ةKملو تكون  �أن  �ملمكن  من 
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و�صي�نة  �ملي�√  خطو•  �صي�نة   √�Œ بو�جÑه�   Ω�ل≥ي� من  ن�بل�ص  مدينة  وخ��صة  �ل≥روية، 

و�لن≥�•  �◊و�جز  ت≥ع خل∞  للÑلدية  �ملي�√   Qم�ص�د  º¶مع �أن  �ل†صخ، وخ��صة  fiط�ت 

.
104

�لع�صكرية، �لتي –ي§ ب�ملدينة من جميع �÷ه�ت

cم� �أن ”�إ�رش�Fيل“ تعمل ج�هدI على منع �أي fi�ولة ’إق�مة م�رشو´ م�Fي ي�صتفيد من¬ 

�أه�› �ل≥ط�´، a≥د ن�رشت جريدI �لديلي تلجر�± The Daily Telegraph �لÈيط�نية 

 ،Iغز يف  �لع�دمة  �ملي�√  مع�÷ة  م�رشو´  ”�إ�رش�Fيل“  �إa�ص�ل  2008/1/28 عن  ت≥رير�k يف 

 ،Tony Blair Òبل Êن�√ توÑت (Q’ب 15 مليون دوQ�≤م� ي) وQيو ÚيÓم�نية مK بكلفة

مÑعوç �لرب�عية. من خÓل منع ”�إ�رش�Fيل“ مو�د �لÑن�ء عن �مل�رشو´ ‡� �أدى �إ¤ توق∞ 

.
105

�لعمل “�م�a kي¬

 çو¥ �’إن�ص�ن، يف 2008/4/13، من تلو≤◊ Òص�صة �ل†صم�Dت موQد حذ≤a إ¤ ذلك�

�ملي�√ جر�ء توق∞ �إمد�د�ت �لوقود ل≥ط�´ غزI نتيجة �◊�ص�Q �لذي aرVص على �ل≥ط�´ 

منذ منت�ص∞ حزير�ن/ يونيو 2007، حيå �أن مر�a≤ �ملي�√ و�ل�رش± �ل�صëي تتعرVص 

�مللوKة   Òوغ �ل�صëية  ب�ملي�√   Úملدني�  Úملو�طن� تزود   Óa ت�ص¨يله�،  يف  لتوق∞   k�يومي

 Q�غي ل�صي�نة دوQية وقطع  بë�جة   Iب¨ز �ملي�√   ≥a�مر �أن جميع  a†صÓ عن   ،Öم� يجc

وم�صتلزم�ت aنية غÒ متوaرI يف �’أ�صو�¥ �ملëلية جر�ء �◊�ص�Q و�’إغÓ¥ �’إ�رش�Fيلي. 

�إ¤  �صيوDدي  fiد¥  خطر  بوقو´   Qتنذ �’خت�ص��ص  جه�ت  �أن  �ملوD�ص�صة  �أcدت  cم� 

تلويå مي�√ �ل�رشب يف قط�´ غزI جر�ء عدΩ توaر م†صî�ت ح≥ن م�دI �لكلوQ وقطع 

 .
106

غي�Qه� �لRÓمة لعملية تطهÒ وتع≥يº مي�√ �ل�رشب

لل�صوDون �’إن�ص�نية يف   Iدëمن�ص≤ �’أ· �ملت Öل مكتÑأعد من ق� ويت†صí من ت≥رير 

�أV�Qصي �ل�صلطة �لفل�صطينية يف 2008/4/29، �أن م� ي≥�Qب 50-60 مليون لرت من �ملي�√ 

�لع�دمة تتدa≤ يومي�k، منذ KÓKة �صهوQ، من قط�´ غزI �إ¤ �لëÑر. ويت†صí من �لت≥رير 

�ملن�ط≤  غمر   Öلتجن �لëÑر  �إ¤  ت�رشيÑه�   ºيت  ،èتع�ل  ⁄ و�لتي  �لع�دمة،  �ملي�√  هذ√  �أن 

.
107

�ل�صكنية
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 “ºتلة ”بت�صيلëصي �ملV�Qيلي ◊≥و¥ �’إن�ص�ن يف �’أF�ز �ملعلوم�ت �’إ�رشcمر Qوحذ

يف 2008/7/1 من �لن≥�ص �ÿطÒ يف �ملي�√ �لذي �صيطر�أ خÓل �ل�صي∞ يف من�ط≤ و��صعة 

من �ل†صفة �ل¨ربية، ومن �’نعك��ص�ت �لÑ�ل¨ة لهذ� �لن≥�ص �ÿطÒ على �◊�لة �’قت�ص�دية 

و�ل�صëية لع�رش�ت �B’± �لفل�صطينيÚ، و�أcد �أن Vص�F≥ة �ملي�√ �ملزمنة يف �’V�Qصي �ملëتلة 

تنÑع يف غ�لÑيته� من �صي��صة �لتمييز �لتي تتÑعه� ”�إ�رش�Fيل“ يف توRيع م�ص�دQ �ملي�√ �مل�صرتcة 

يف �ل†صفة �ل¨ربية، ومن �ل≥يود �لتي تفرVصه� بî�صو�ص عملي�ت �◊فر �÷ديدI من قÑل 

.
108

�ل�صلطة �لفل�صطينية. وقد تف�قمâ �ل†ص�F≥ة بفعل �صنو�ت �صëيëة متع�قÑة

:áØ°†dG øe √É«ŸG ábô°Sh ∫RÉ©dG QGó÷G

�أV�Qصي  على  �لع�Rل   Q�د÷� ”�إ�رش�Fيل“ بن�ء  بد�أت   2002 �صنة  يونيو  يف حزير�ن/ 

�ل†صفة �ل¨ربية ب¨ية �◊د من �لهجم�ت �لفل�صطينية cم� �دعâ. وهي من خÓل¬ عمدت 

من  �لعمل  بد�ية  منذ  �أطو�له�   âتر�وح �ل¨ربية،  �ل†صفة  من  flتلفة  �أجز�ء  �قتط�´  �إ¤ 

ºc 645 وحتى ºc 770، بë�صB� Öخر تعديل �أعلنâ عن¬ وIQ�R �لدa�´ �’إ�رش�Fيلية يف 

�صهر �أيلول/ �صÑتمÈ من �لع�Ω 2007. حيå بل¨â م�ص�حة �’أV�Qصي �مل≥تطعة من �ل†صفة 

 م≥�صمة �إ¤ 14 م≥طع �بتد�ءk من �ل�صم�ل �ل�رشقي 
2
ºc 733 قر�بة Q�ل¨ربية خل∞ �÷د�

لل†صفة �ل¨ربية، و�صم�’k، وغرب�k، وجنوب�k لت�صل �إ¤ �÷هة �÷نوبية �ل�رشقية لل†صفة �ل¨ربية 

�لفل�صطينية  �مل�Fية   IوÌلل  Q�بن�ء �÷د �أحدKه�  �لتي   Q�رشVأ’� �أم� على �صعيد   .
109

�ملëتلة

a≥د ذcر �÷ه�R �ملرcزي لÓإح�ص�ء �لفل�صطيني يف بي�ن ل¬ مبن��صÑة يوΩ �لÑيÄة �لع�ملي يف 

مي�√ هذ�  بÄر   90 ي≥ل عن  م� ’  �أو عزل   Òإ¤ تدم� �صيوDدى   Q�بن�ء �÷د �أن   2007 �صنة 

عد� عن �لين�بيع �لتي ت�أKرت ب¬. cم� �أن �ملنط≥ة �ملعزولة خل∞ �÷د�Q �ل¨ربي ت≥ع aو¥ 

 
3
Ω  ÚيÓم  507 ب`   Qت≥د ت�رشيفية  بط�قة  �ل�رشقي  و�ل�صم�ل  �ل¨ربي   Úيaو÷�  ÚصVو◊�

 Qص �ل�رشقي بط�قة ت�رشي∞ ت≥دVو¥ �◊وa �بينم� �ملنط≥ة �ملعزولة �ل�رشقية ت≥ع بك�مله ،k�صنوي�

 �صنوي�k. حيå يتº ��صتîر�ê �ملي�√ �لعذبة من هذ√ �’أحو�Vص عن طري≤ �ل†صخ 
3
Ω ب` 172 مليون

من �’Bب�Q �÷وaية �أو عن طري≤ �لت�رشي∞ �لطÑيعي للين�بيع. cم� �أن عدد �’Bب�Q �÷وaية يف 

 �صنوي�k، �أم� ب�لن�صÑة 
3
Ω ب` 33 مليون Qصخ ت≥دV بط�قة k�رÄب` 165 ب Qي≥د Úملنط≥ت� Úه�ت
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 Q�و‡� ي�ص .k�صنوي� 
3
Ω ه� 22 مليونQ�بط�قة ت�رشيفية م≥د k�وعÑب` 53 ين Qي≥دa لعدد �لين�بيع

 ،IQو�مل�ص�د �ملعزولة  �ملنط≥ة  �لو�قعة يف  و�لين�بيع،   Q�بB’� من  �مل�صتîرجة  �ملي�√  �أن  �إلي¬ 

 Ωدîعي و�ل�صن�عي و�ل�صي�حي، وهي ’ ت�Qرشي و�لز�Ñل� ∑Óص �’�صتهV�أغر’ Ωدîت�صت

�ملن�ط≤  �ل�صك�نية د�خل �ملنط≥ة �ملعزولة وح�صÖ، بل تن≥ل وت�صتîدΩ يف  �لتجمع�ت 

و�لتجمع�ت �ملوجودI خل∞ �÷د�Q، وهو م� يعني قي�Ω ”�إ�رش�Fيل“ بنهÖ و�رشقة ن�صÑة 

من  يجعل  �لذي  �’أمر  منه�،   Úلفل�صطيني� حرم�ن   ºصيت� �لتي  �مل�Fية  �ملو�Qد  من  ه�Fلة 

. cم� ŒدQ �’إ�ص�IQ �إ¤ �أن �÷د�Q يعزل من 
110

Úلفل�صطيني� I�يهدد حي k�ق†صية �ملي�√ �أمر

�مل�صطë�ت �مل�Fية و�’أنه�Q �لد�خلية يف �ملنط≥ة �ل¨ربية نëو 221 دو‰�k، ب�’إVص�aة �إ¤ 

عزل نëو 685 دو‰�k يف �ملنط≥ة �ل�رشقية، و�لتي ت�صكل جمتمعةk 99% من جممو´ جم�Qي 

 .
111

�ملي�√ يف �ل†صفة �ل¨ربية
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á«fƒ«¡°üdG á«FÉŸG ™jQÉ°ûŸG ºgCG :kÉ©HGQ

لري  ”�إ�رش�Fيل“  �أق�مته�  �لتي  �مل�ص�Qيع   ºأه� من   Èيعت  :∫Éé∏L  √É«e  ´höûe  .1
�مل�صتوطن�ت بو��صطة �أن�بيÖ ت�صل هذ√ �مل�صتوطن�ت ومز�Qعه� ب¨وQ �’أQدن.

äÒæc ËEG ´höûe .2: يهد± هذ� �مل�رشو´ �إ¤ ��صت¨Óل مي�√ نهر �لÒمو∑ يف a�صل 

 25 �إ¤  ت�صل  بط�قة  طÈي�  خز�ن�ت  �إ¤  �لنهر  من  Vصخ   R�جه بو��صطة  �ل�صت�ء 

 �صنوي�.
3
Ω مليون

 900 Úمة ي�صل عم≥¬ �إ¤ م� بîصV رÄعن حفر ب IQ�Ñوهو ع :º◊ â«H ´höûe .3

 k�صنوي� 
3
Ω 12-17 مليون وΩ 1,000 جنوب �رش¥ بيº◊ â ل†صخ �ملي�√ مبعدل 

�إ¤ د�خل ”�إ�رش�Fيل“.

مبي�√  �ل†صفة  �صم�ل  تزود�ن  بÄرين  عن   IQ�Ñع وهو   :áHGôY  -  á«WÉÑb  √É«e  ´höûe  .4
�ل�رشب.

ù∏HÉf - ájhGõdG √É«e ´höûe .5¢: وي�صمل بÄر�k قرب قرية �لز�وية ب≥دIQ �إنت�جية ت�صل 

.IQل�ص�عة لتزويد �مل�صتوطن�ت �ملج�و� /
3
Ω 100 ¤إ�

ù∏HÉf - ÉÑjEG â«H √É«e ´höûe .6¢: ي�صمل بÄر�k ب�ل≥رب من مدينة ن�بل�ص لتزويد قرى 
بيâ �إيÑ� و�صيلة �ل¶هر و�مل�صتوطن�ت �ليهودية يف �ملنط≥ة.

�إ¤  �إVص�aة  عربية،  قرية   15 هذ�  ويزود   :ˆG  ΩGQ  -  ÚàÑ°Th  QƒHÉY  √É«e  ´höûe  .7

/ �ل�ص�عة.
3
Ω 35 ¬ل≠ �إنت�جÑة، ويÑمل�صتوطن�ت �ليهودية �ل≥ري�

º◊ â«H - ∫ƒ¨dG ø£H √É«e ´höûe .8: وي�صتمل هذ� �مل�رشو´ على KÓKة �Bب�Q قدQته� 

 âبي ،Qص�حو� âج�’، بي âل�ص�عة ويزود هذ� �مل�رشو´ بي�  /
3
Ω 800 حو�› 

�÷ي�ص  ومع�صكر�ت  يهودية  م�صتوطن�ت  خم�ص  �إ¤  ب�’إVص�aة  �ÿليل،   ،º◊

�’إ�رش�Fيلي يف �ملنط≥ة.

π«∏ÿG - π©°ûe ôjO √É«e ´höûe .9: وي�صمل Vصخ �ملي�√ �إ¤ منط≥ة �ÿليل وم�صتوطنة 
cري�ت �أQبع.

/ �ل�ص�عة ويزود �ملي�√ ل≥رى �ل�صمو´ ويط� 
3
Ω 55 ¬تQوقد :´ƒª°ùdG √É«e ´höûe .10

.
112

وبطن �ل¨ول وم�صتوطنة cري�ت �أQبع
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»æ«£°ù∏ØdG ≥◊G ócDƒj ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG :kÉ°ùeÉN

يف  �◊�د  �لتف�وت  لتÈير   “Ω�دîصت�’� ”�أ�صÑ≥ية  مÑد�أ  على  �’إ�رش�Fيليون  وي�صتند 

cلم�  �ملÑد�أ  بهذ�  وي�صتدلون  �’إ�رش�Fيلي.  و�لفرد  �لفل�صطيني  �لفرد   Úب  ∑Óصته�’�

تطر¥ �◊ديå �إ¤ �ل≥�نون �لدو›. ويف �◊≥ي≥ة �أن �ل≥�نون �لدو› وبî��صة ”قو�عد 

يف  �ملتÑعة  �لعو�مل  c�أحد  �’أ�صÑ≥ية  مبÑد�أ  �أخذت  �لتي   Helsinki Rules هل�صنكي“ 

–�صي�ص �ملي�√ �لدولية �مل�صرتcة –�صي�ص�k ع�د’k ومع≥و’k ’ يوDيد �’دع�ء�ت �’إ�رش�Fيلية، 

�إذ �إن مÑد�أ �’�صتîد�Ω �ل≥�ºF هو �أحد �لعو�مل �ل�صÑعة �لتي يوDخذ به� �إ¤ ج�نÖ �لعو�مل 

و�’حتي�ج�ت  �ل≥�Fمة،  و�’�صتîد�م�ت   ñ�و�ملن و�لÑيÄية  و�لهيدQولوجية  �÷¨ر�aية 

ذcر√ يف   ” م�  وهو  �’أحو�Vص،  �مل�ص�دQ يف  توaر  ومدى  و�’جتم�عية،  �’قت�ص�دية 

�أحدç �تف�قية لÓأ· �ملتëدI ب�ص�أن �ملي�√ وهي ”�تف�قية ��صتîد�Ω �ملع�بر �لدولية �مل�صرتcة 

 The Non Navigational Use of International لÓأغر�Vص غÒ �ملÓحية“ 

c�أحد   ºF�≤ل�  Ω�دîصت�’� مÑد�أ  �إ¤  �إليه�   Q�مل�ص� �’تف�قية   Òوت�ص  .Water Course

�لعو�مل �مل�ص�عدI يف �لتë�صي�ص �لع�دل. cم� �أن �’�صتîد�م�ت �’إ�رش�Fيلية �◊�لية هي 

 Çد�Ñمل� Ìcصي�ص �لع�دل، �إذ �إن �أحد �أ�ëخذ به� من �أجل �لتDق�نونية ’ يو Òع�ل غaأ� ê�نت

.
113“Êق�نو Òعل غa من IدF�a أ�ص��صية يف �ل≥�نون �لدو› ي≥ول ”’ يكن �أن تن�ص�أ’�

ويدعو �ملف�وVص �لفل�صطيني �إ¤ تعري∞ ح≥وق¬ �مل�Fية يف �مل�ص�دQ �مل�Fية �لوطنية، 

 Úب �تف�قية  �إ¤  للو�صول  وحيد  c�صÑيل  �’أQدن  نهر  حوVص  ويف  �مل�صرتcة،  و�مل�Fية 

.
aل�صطÚ و”�إ�رش�Fيل“114
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äÉ°VhÉØŸG ádhÉW ≈∏Y √É«ŸG :kÉ°SOÉ°S

 Úلفل�صطيني� Úب k�ي تع≥يدF�ص�ت �◊ل �لنهVملف�ت مف�و Ìcمل∞ �ملي�√ من �أ Èيعت

 Q�ي على غرF�لنه� �إ¤ مف�وVص�ت �◊ل  ت�أجلي¬  �أهميت¬  و�’إ�رش�FيليÚ، ويكفي ’إÑK�ت 

�ل≥د�ص و�لÓجÚÄ و�مل�صتوطن�ت. ويكفي �’طÓ´ على �لت�رشيë�ت �’إ�رش�Fيلية على 

:
115

مد�Q �صنو�ت �’حتÓل لفهº ع≥لية �ملف�وVص �’إ�رش�Fيلي ب�لن�صÑة مل�ص�ألة �ملي�√ مãل

• ”�إذ� تف�قمâ م�صكلة �صí �ملي�√ بëيå ي�صíÑ من �ل�صعÖ حله� ب�لطر¥ �ل�صلمية 
a�إن¬ ’ يوجد خي�Q �أم�من� غÒ �◊رب“. وهو ت�رشيí مل�صوDول �صلطة بIÒë طÈي� 

Rيفي �و تZvi Ortenberg ÆÈ �صنة 1990.

Hazofe يف 1999/8/13 ي≥ول F�aQيل �يت�ن  • ويف م≥�ل ن�رشت¬ جريدI هت�صوaي¬ 
حول  �ملف�وVص�ت  يف  يتëدKون   Úح”  ≥Ñأ�ص’� �لزQ�عة  وRير   Rafael Eitan

 Iل�صيطر�  Q�صتمر�� �له�مة:   Çد�Ñمل� ب�أحد  نفكر  �أن  �’أa†صل  �لت�صوية، من   Çد�Ñم

.
�’إ�رش�Fيلية على م�ص�دQ �ملي�√ لدولة �إ�رش�Fيل“116
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á“ÉN

و�إذ� c�ن ت�Qيخ �لع�⁄ يكتÖ ب�◊روب، aلرمب� �صّكلâ �◊�جة �ملتز�يدI للمي�√ �لعذبة 

عنو�ن�k للëروب يف �ل�رش¥ �’أو�ص§. a≥د �أ�ص�Q بطر�ص غ�› �’أمÚ �لع�Ω �’أ�صÑ≤ لÓأ· 

�ملتëدI يف �لت�صعيني�ت �إ¤ �أن �◊رب �ل≥�دمة يف �ل�رش¥ �’أو�ص§ �صتكون حول �ملي�√ 

.
117

’ �ل�صي��صة

 Iل من �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غزc أ�ص��صي للمي�√ يف’� Qية تعّد �مل�صدaإن �ملي�√ �÷و�

وaل�صطÚ �ملëتلة �صنة 1948 ”�إ�رش�Fيل“. لذلك a≥د عمل �لكي�ن �ل�صهيوÊ منذ �إن�ص�ء√ 

على �ل�صيطرI على م�ص�دQ �ملي�√ �أو تلويå م� ي�صتفيد من¬ �’Bخرون. وتعّد �مل�ص�دQ �مل�Fية 

�÷وaية يف هذ√ �ملن�ط≤ �لçÓã متد�خلة بع†صه� بÑع†ص. وهذ� �لتد�خل �لهيدQولوجي 

بÚ ”�إ�رش�Fيل“ و�ل†صفة و�ل≥ط�´ من جهة وبÚ ”�إ�رش�Fيل“ ودول �÷و�Q �مل�ص�cQة يف 

حوVص نهر �’أQدن من جهة K�نية، هو �أÈc مQ�ã للنز�ع�ت حول �ملي�√ يف هذ√ �ملنط≥ة، 

�لتي  �’تف�ق�ت   ºغQو �’تف�قي�ت.  وع≥د   ºب�لتف�ه �إ’  �لنز�ع�ت  تلك  و’ يكن حل 

وقعâ وتوقع عربي�k مع �÷�نÖ �’إ�رش�Fيلي غÒ �أن �’حتÓل ⁄ يلتزΩ بهذ√ �’تف�ق�ت �إ’ 

.Iد�aمب� يعود علي¬ ب�’إ

 ºملي�√ يف �ل†صفة �ل¨ربية، �إحدى �أه� Qيلية على م�ص�دF�إ�رش’� Iل م�صكلة �ل�صيطرã“و

�ل≥†ص�ي� �لتي تو�ج¬ �ملجتمع �لفل�صطيني يف �لد�خل. وهي م�صكلة مرتÑطة بع≥لية �لهيمنة 

.√Q�KB�ل وÓل �ل�صهيونية. و’ يكن �أن تزول �إّ’ بزو�ل �’حتÓ¨و�لعدو�ن و�’�صت
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 ،2004/10/3 ،âن Iص،“ موقع �÷زيرVمة يف �لو�قع و�إ�صك�ل يف �لتف�وRصد�د �لعتيلي، ”�ملي�√ �لفل�صطينية... �أ� 
1

و�لك�تÖ هو من�ص≤ مل∞ مف�وVص�ت �ملي�√ للوVصع �لنه�Fي يف �صلطة �ملي�√ �لفل�صطينية �ص�ب≥�k (2004)، وFQي�ص 

�صلطة �ملي�√ �لفل�صطينية ح�لي�k، �ن¶ر: 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/79BE312A-54F1-46AB-9925-7280E0E02DC5.htm

 �مل�صدQ نف�ص¬.
2

 �مل�صدQ نف�ص¬.
3

 موقع �إ�صΩÓ �أون ’ين، 2000/2/24، �ن¶ر:
4

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/alhadath2000-Feb-24/alhadath5.asp

 �مل�صدQ نف�ص¬.
5

 �صد�د �لعتيلي، م�صدQ �ص�ب≤.
6

 �إ�صΩÓ �أون ’ين، 2000/2/24، �ن¶ر:
7

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/alhadath2000-Feb-24/alhadath5.asp

 موقع مرcز �ل�رش¥ �لعربي للدQ��ص�ت �◊†ص�Qية و�’إ�صرت�تيجية، لندن، �ن¶ر:
8

http://www.asharqalarabi.org.uk/r-m/b-mushacat-a-h1.htm

 م�ص�دQ �ملي�√: ت�صمل a�cة �مل�ص�دQ �لتي توaر �ملي�√ يف �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غزB’�) Iب�Q �÷وaية و�لين�بيع و�ملي�√ 
9

.(IدQمل�صتو�

 �ملي�√ �مل�صرت�I: ت�صمل cمية �ملي�√ �لتي يتº �رش�وDه� من �رشcة �ملي�√ �’إ�رش�Fيلية ”مكوQوت“ لÓ�صتîد�Ω �ملنز› 
10

و�لزQ�عي.

 2007  …ƒæ°ùdG  ôjô≤àdG  :á«æ«£°ù∏ØdG  »°VGQC’G  ‘  √É«ŸG  äGAÉ°üMEG  ôjô≤J �لفل�صطيني،  لÓإح�ص�ء  �ملرcزي   R�ه÷�  
11

(a ،ˆ� Ω�Qل�صطÚ: �÷ه�R �ملرcزي لÓإح�ص�ء �لفل�صطيني، �Bب/ �أغ�صط�ص 2008)، �ن¶ر:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1476.pdf

.¬°ùØf Qó°üŸG 12

.¬°ùØf Qó°üŸG 13

.¬°ùØf Qó°üŸG 14

 موقع KروI، 2007/11/15، �ن¶ر:
15

http://tharwacommunity.typepad.com/tharwa_palestine/2007/09/post-17.html

 �مل�صدQ نف�ص¬.
16

 موقع بيتن�، 2008/7/10، �ن¶ر:
17

http://www.bettna.com/news4/showArticlelocal2.ASP?aid=5686 

 �÷زيرI نâ، 2004/10/3، �ن¶ر:
18

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2F809C67-D320-47FD-BAD7-71738-

A62444A.htm

 �مل�صدQ نف�ص¬.
19
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 �مل�صدQ نف�ص¬.
20

 �مل�صدQ نف�ص¬.
21

 �مل�صدQ نف�ص¬.
22

 �مل�صدQ نف�ص¬.
23

 �مل�صدQ نف�ص¬.
24

 �مل�صدQ نف�ص¬.
25

.2007 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG :á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G ‘ √É«ŸG äGAÉ°üMEG ôjô≤J ،إح�ص�ء �لفل�صطينيÓزي لcملر� R�ه÷� 
26

.¬°ùØf Qó°üŸG 27

 �صد�د �لعتيلي، م�صدQ �ص�ب≤.
28

�’أV�Qصي  يف  �÷وaية   Q�بB’� من  ��صتîر�جه�   ºيت �لتي  �ملي�√  cمية  ت�صمل   :Q�بB’� من  �مل†صîوخة  �ملي�√  cمية   
29

�لفل�صطينية.

.2007 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG :á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G ‘ √É«ŸG äGAÉ°üMEG ôjô≤J ،إح�ص�ء �لفل�صطينيÓزي لcملر� R�ه÷� 
30

.¬°ùØf Qó°üŸG 31

.¬°ùØf Qó°üŸG 32

.¬°ùØf Qó°üŸG 33

 cمية �ملي�√ �ملت�حة: ت�صمل جممو´ cمية �ملي�√ �ملتوaرI من م�ص�دQه� �ملîتلفة.
34

.2007 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG :á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G ‘ √É«ŸG äGAÉ°üMEG ôjô≤J ،إح�ص�ء �لفل�صطينيÓزي لcملر� R�ه÷� 
35

 مرcز �ملعلوم�ت �’إ�رش�Fيلي ◊≥و¥ �’إن�ص�ن يف �’أV�Qصي �ملëتلة (بت�صيلº)، �ن¶ر:
36

http://www.btselem.org/arabic/water/2008070_acute_water_shortage_in_the_west_bank.asp

 �مل�صدQ نف�ص¬.
37

 �÷زيرI نâ، 2005/8/11، �ن¶ر:
38

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/88AFA259-4DF8-48F6-99ED-78DBA15D6083.htm

.2007 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG :á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G ‘ √É«ŸG äGAÉ°üMEG ôjô≤J ،إح�ص�ء �لفل�صطينيÓزي لcملر� R�ه÷� 
39

 �÷زيرI نâ، 2008/6/6، �ن¶ر:
40

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8CC66059-43FC-4D20-8AC2-5F89D2F0F573.htm

 ،2008/6/4 ،Úل�صطa ،ˆ� Ω�Q ،ة �لع�مليÄيÑل� Ωة يوÑفي مبن��صëإح�ص�ء �لفل�صطيني، بي�ن �صÓزي لcملر� R�ه÷� 
41

�ن¶ر:

 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/env_day_a.pdf

�ملرcزي   R�و�÷ه نف�ص¬;   Qمل�صد�  :Ω�دîب��صت �لزيتونة  مبرcز  و�’أQ�صي∞  �ملعلوم�ت   ºق�ص �إعد�د  من  �÷دول   
42

لÓإح�ص�ء �لفل�صطيني، �لنت�èF �لنه�Fية للتعد�د يف �ل†صفة �ل¨ربية a ،ˆ� Ω�Q ،2007ل�صطÚ، 2008/9/1، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/desktopmodules/NewsScrollArabic/newsscrollView.

aspx?ItemID=681&mID=11171; ومرcز بت�صيلº، يف:

http://www.btselem.org/arabic/water/2008070_acute_water_shortage_in_the_west_bank.asp

 �ملي�√ �ملزودI لÓ�صتîد�Ω �ملنز›: ت�صمل cمية �ملي�√ �لتي يتº تزويده� للمن�Rل من a�cة �مل�ص�دQ �ملت�حة.
43
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.¬°ùØf Qó°üŸG 45

.Ω�دîصت�’� Öح�ص I�من �ملي�√ �مل�صرت Öملي�√: معدل �صعر �ملرت مكع� Q�أ�صع� 
46

 �لدو’Q �’أمريكي = 4.11 �صيكل ل�صنة 2007.
47
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.¬°ùØf Qó°üŸG 49

 �÷زيرI نâ، 2004/10/3، �ن¶ر:
50

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2F809C67-D320-47FD-BAD7-71738A62444A.htm

 وc�لة �’أنÑ�ء �لفل�صطينية (وa�)، 2007/11/4، �ن¶ر:
51

http://www.wafa.ps/arabic/body.asp?id=64529

 cل ملº مطر هو عIQ�Ñ عن لرت و�حد من �ملطر �ل�ص�ق§ على م�ص�حة م≥د�Qه� و�حد مرت مربع.
52
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