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شكر وتقدير 
 

    ال يسعني في البداية إال أف أتكجو بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف دعمني النجاز ىذه 
الرسالة عمى الصكرة التي خرجت فييا ميما قّؿ جيده كالفضؿ كمو أكال كأخيرا هلل سبحانو 
كتعالى الذم يسّر لي مف يساعدني عمى إنجاز ىذا البحث سكاء عبر تكجيياتيـ السديدة 

.   لي أك مف خبلؿ تزكيدىـ لي بالمصادر كالمراجع التي تحتاج إلييا الدراسة 
كليس بفائتي أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف لكؿ مف المشرفيف األستاذ الدكتكر محمد 

الشبللدة عميد كمية الحقكؽ الفمسطينية كأستاذ القانكف الدكلي العاـ في جامعة " فياد"
. القدس

كالدكتكر شداد العتيمي خبير المياه كالبيئة لدل دائرة المفاكضات الفمسطينية لما بذاله مف 
. جيكد كبيرة في إرشادم ك تكجييي حتى أنجزت ىذه الدراسة

 
مف الدكتكر زياد الميمي رئيس قسـ الدراسات المائية      كأتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى كؿ

في جامعة بير زيت، كالدكتكر عبد الرحمف التميمي المدير العاـ لمجمكعة الييدركلكجييف 
الفمسطينييف،كالسيد محمد عمي العبيدم المدير المالي كاإلدارم لمجمعية الممكية لحماية 

 أتقدـ بالشكر إلى .الطبيعة كالسيد محمد أحمد سمماف لما قدمكه لي مف مساعدة كعكف
. الدكتكر زيف العابديف الذم قاـ بالتدقيؽ المغكم ليذه الرسالة

كأتكجو بالشكر كاالمتناف إلى كؿ مف كمية الحقكؽ الفمسطينية في جامعة القدس ممثمة 
كحدة دعـ /بالكادر األكاديمي كمكتبة كمية الحقكؽ باإلضافة إلى دائرة شؤكف المفاكضات

فمكال جيكد ىؤالء األساتذة  .المفاكضات التي قدمت دعميا لي عبر الدكتكر شداد العتيمي
. ما خرجت ىذه الدراسة إلى حّيز النكر حفظيـ اهلل كأداميـ ذخرا كسندا  لطمبة العمـ

الباحثة 
 

 

 ممخص الدراسة
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أىـ مصدريف لممياه الفمسطينية ىما المصادر السطحية كالمصادر الجكفية كالمصادر الجكفية     إف 
ارتأيت أف أقصر الدراسة عمى المياه الجكفية في في فمسطيف لذا األىـ النسبة األعمى مف المياه ك تمثؿ

.  ككنيا تشكؿ المعيف األساسي لممياه في فمسطيف  مف حيثفمسطيف مف الناحية القانكنية
مادة بحثي إلى فصميف كخاتمو سبقيما فصؿ تمييدم عرضت فيو التطكر التاريخي لمنظاـ قسمت  ك

الفصؿ األكؿ  تناكؿ .القانكني الدكلي لكؿ مف المياه السطحية كالمياه الجكفية كطبيعة العبلقة بينيما 
 في الفصؿ بحثتبينما . مف الدراسة المصادر المائية الفمسطينية كالطبيعة القانكنية لممياه الفمسطينية

الثاني مدل تطبيؽ المبادئ القانكنية الدكلية عمى مياه الحكض الجكفي الغربي المشترؾ بيف 
. الفمسطينييف كاإلسرائيمييف 

 بيا كؿ مف منظمة األمـ المتحدة ت   تكصمت الدراسة إلى أف ىنالؾ حقكقان مائية لمفمسطينييف اعترؼ
 3005 كالقرار1970 لسنة 2727 كمنيا القراربمكجب القرارات التي صدرت عف الجمعية العامة

 1973 لسنة 338كمنيا القرار رقـ مجمس األمف كذلؾ القرارات الصادرة عف  ك1972الصادر سنة 
 كبسط سيادتيا ل مكاردىا المائية تمنح السمطة الكطنية الفمسطينية حؽ السيطرة عؿكجميع تمؾ القرارات

  ىذهعمى مصادرىا المائية ، ككذلؾ اعترفت إسرائيؿ بالحقكؽ المائية لمفمسطينييف دكف أف تحدد
 كخمصت .1995 سنة ( 2)مصادر المائية كذلؾ في كؿ مف اتفاؽ إعبلف المبادئ كاتفاؽ أكسمكاؿ

الدراسة أيضا إلى أف ىنالؾ أحكاضان مائية تشترؾ فييا فمسطيف مع إسرائيؿ بحكـ أنيا تصب داخؿ 
 استخداميا كالعمؿ عمى المحافظة عمييا إدارتيا كالخط األخضر إذ يجب عمى الطرفيف االشتراؾ في
إال الحكض الجكفي الغربي  ؛ كأىميا عينة الدراسةكتعد في نظر القانكف الدكلي مجارم مائية مشتركة

أف اسرائيؿ ال تمتـز بمبادئ القانكف الدكلي لكيفية استخداـ المياه المشتركة كتقسيميا كىي مبدأ 
كىنالؾ أيضا أحكاض ، اإلستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ كمبدأ عدـ إحداث الضرر كمبدأ التعاكف الدكلي 

يجب أف تككف السيادة الكاممة ليا مف حؽ الفمسطينييف ككنيا أحكاضان كطنية تقع في مناطؽ السمطة 
. الكطنية الفمسطينية كال تمتد إلى داخؿ الخط األخضر مثؿ الحكض الشرقي 

ال يمكف التكصؿ إلى حؿ نيائي لمشكمة المياه الجكفية المشتركة بيف كتكصمت أيضان إلى أنو 
نما كفقان لبلتفاقيات الثنائيةالفمسطينييف كاإلسرائيمييف  بتكافر عدة عكامؿ أىميا، ك كفقان لمقانكف الدكلي كا 

كذلؾ الف معظـ الفمسطينيكف االستقرار السياسي كاالجتماعي كذلؾ لتحديد نسبة السكاف الفمسطينييف 
كضركرة تكافر ركح التعاكف بينيما لتحقيؽ أفضؿ نفع في استخداـ  ،الجئكف داخؿ الكطف كخارجو

ضركرة العمؿ عمى كأجد أنو مف اؿ. المياه المشتركة لكبل الطرفيف سكاء أكانت المياه جكفية أـ سطحية 
القانكنية التي كقع فييا مراجعة االتفاقيات الثنائية الفمسطينية اإلسرائيمية كاستيعاب األخطاء تحميؿ ك

إلى جانب إعداد طاقـ قانكني الكفد الفمسطيني كالعمؿ عمى إضفاء القكة القانكنية ليذه االتفاقيات ، 
كىيدركلكجي خاص لمعالجة ىذه اإلشكالية ككضع القكاعد كاألحكاـ المبلئمة لحؿ مشكمة المياه 

ككذلؾ تكصي . كذلؾ كفقان لمقانكف الدكلي الفمسطينية كخاصة المياه التي تشاركيا فييا أطراؼ أخرل 



 

د

الباحثة باألخذ بمعيار التفاكض بالنسبة لممياه كما اعتمدتو منظمة الصحة العالمية لممعدؿ الذم 
(. يكميان فرد  / 3 ـ150)يحتاجو الفرد الفمسطيني مف المياه أال كىك

لكثرة المؤسسات التي تعنى بالمياه تكصي الباحثة بالعمؿ عمى تحديد دكر كؿ مؤسسة ذات عبلقة ك
كاالىـ مف ذلؾ كمو  .بالمياه لتجنب تداخؿ االختصاصات كالتنافس كاإلرباؾ بيف تمؾ المؤسسات 

الحصكؿ عمى معمكمات حقيقية كدقيقة بخصكص المياه الفمسطينية كىذا ينجز عف طريؽ إنشاء بنؾ 
  .لممعمكمات يحكم كافة المعمكمات الصحيحة الخاصة بالثركة المائية الفمسطينية

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
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This study came at a time we are in need to know all that is related to the 

international custom and legal rules and principles that must be applied on the 

joint Palestinian Israeli flowing water specially underground water due to the 

political junctures in Palestine ranging between peace and the Intifada 

(Palestinian uprising). 

 

So long as the issue of the Palestinian water is a stalled one between the 

Palestinians and the Israelis, it should be solved very speedily. Israel is in 

control of most of the water sources in the region not heeding the share of the 

other partner. In order to provide enough water for the Palestinians to develop 

and prosper them economically and socially rules of international law 

pertaining to the joint flowing water must be implemented applied.  

 

Water is a basic element for life in its entire social, economic, 

Industrial, developmental and political aspects. It is a basic issue for the world 

countries to settle problems over which in order to attain all aspects of 

development. So long as there are two sources of the Palestinian water; 

surface and groundwater, I wanted to focus my study on the groundwater of 

Palestine for it makes up a high percentage of the Palestinian water sources.  

 

 

The study discussed in two main chapters preceded by a preliminary chapter 

discussing the historic development of the international legal system of the 

surface and the groundwater and the nature of the relation between them .The 

first chapter of the study discussed the Palestinian water sources and the legal 

nature of the Palestinian water. The second chapter discussed the scope of 

application of international principles on the joint western groundwater 

cistern between the Palestinians and the Israelis. 

 

 

The study concluded that there are Palestinian water rights recognized by the 

United Nations in line with the resolutions adopted by the General Assembly 

and the Security Council. The Palestinian National Authority has the right to 

control its water sources. Israel recognized the Palestinian water rights 

without determining their water resources in the Declaration of Principles and 

Oslo accords of 1995 .The study found that there are water cisterns shared by 

Palestine and Israel as they flow into the Green Line. Both parties must share 

them and preserve them. The most important of which is the sample of the  

Study; the Western ground aquifer. There are other cisterns that must be 

totally under Palestinian control for they are national cisterns located in the 

Palestinian National Authority areas .They do not flow into the Green Line 

such as the Eastern cistern  . 
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The study concluded that there could be no final solution of the joint 

groundwater question between the Palestinians and the Israelis unless several 

factors are available. The most important of which are the social and political 

stability in order to determine the percentage of the Palestinian population and 

the necessity to cooperate between them in order to have the best usage of 

joint water whether in the groundwater or in the surface water. 

  

 

The study recommended a discussion of the bilateral Palestinian Israeli 

agreements and absorption of the previous mistakes and study of which 

besides preparation of a legal and hydrological team in order to deal with the 

question and put up the appropriate rules in order to settle the issue of the 

Palestinian water especially water shared by other parties .We also 

recommend negotiations over water taking into account criteria of the World 

Health Organization of the average needed by each individual which is 

150cubic meters per capita per annum . 

Due to the large number of organizations catering for water including the 

Water Authority, the Hydrological Group and the Ecological Quality 

Authority, the role of each organization must be determined in order to avoid 

intertwining of specialtization, competition and confusion between these 

institutions. Most important is to get real information about the Palestinian 

water .This could be done through the creation of an information bank that 

includes all the true information about the Palestinian water wealth.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
المقدمة 

 
     يحتؿ الماء قيمة بيئية عالية إذ يشكؿ العنصر األساسي لمحياة في كجكدىا كاستمرارىا كأصؿ كؿ 



 

ز

كبقدر أىمية كجكد المياه في حياة اإلنساف (1) "كجعمنا مف الماء كؿ شئ حي"الكائنات الحية لقكلو تعالى
كىذا يتطمب أف تبذؿ الدكؿ عبر تشريعاتيا  ، فانو يحرص عمييا بحمايتيا مف التمكث كسكء االستخداـ

الكطنية الجيد لممحافظة عمى عنصر المياه إلى جانب تعاكف الدكؿ كافة في المحافظة عمى المجارم 
. المائية المشتركة بينيا

 
   لقد أصبحت مسألة المياه المسألة األساسية لقضايا المجتمع الدكلي في الكقت الراىف كقد نظـ 

إذ إف ىذه المسألة تعد مف  ، القانكف الدكلي المبادئ القانكنية الدكلية الستخداـ المجارم المائية الدكلية
كقد عني قديما بالمجارم المائية السطحية لكؿ مف . أكثر المنازعات المطركحة عمى الساحة الدكلية

األنيار كالبحار دكف الخكض في المياه الجكفية العابرة لمحدكد، كاإلشكالية التي ظيرت لمجنة القانكف 
الدكلي التابعة لؤلمـ المتحدة تتعمؽ بمدل تطبيؽ القكاعد التي نص عمييا الخاصة بالمجارم المائية 

. الدكلية بشكؿ عاـ عمى المياه الجكفية الدكلية
 

قد جاءت دراسة المجارم المائية المشتركة بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف كفقا لمقانكف الدكلي ؿ    
كاتخذت الباحثة الحكض الغربي عينةن لتطبيؽ المبادئ القانكنية الدكلية في استخداـ المياه المشتركة في 
كضع ال يحسد عميو الفمسطينيكف مميء بالتعقيدات كالصعكبات مف كافة النكاحي اإلدارية كاالقتصادية 
كالقانكنية كاالجتماعية في ظؿ انتفاضة األقصى كبناء جدار الضـ كالتكسع العنصرم الذم أثر عمى 

. الحياة الفمسطينية سمبان بشكؿ عاـ
    ككف قضية حقكؽ المياه الفمسطينية مسألة شائكة كىي مف المسائؿ العالقة بيف الفمسطينييف 

كاإلسرائيمييف كجدت الباحثة بأنو ال بد مف دراسة الكضع القانكني لممجارم المائية المشتركة بينيما؛ 
كذلؾ ألف سيطرة إسرائيؿ عمى المكارد المائية أدل إلى تناقص كميات المياه مف سنة إلى أخرل إضافة 
إلى تحكيؿ العنصر الطبيعي لمحياة إلى عنصر استراتيجي يخدـ مصالحيا كأىدافيا االستيطانية دكف 

. االىتماـ بالحقكؽ المائية لمطرؼ اآلخر الشريؾ معيا في ىذه المكارد
     مف ىذا المنطمؽ حرصت الباحثة في ىذه الدراسة عمى اإللماـ بالكضع القانكني لممياه الفمسطينية 
كعمى تحديد المبادئ القانكنية الدكلية الخاصة بالمجارم المائية الدكلية عسى أف يسيـ ىذا العمؿ في 

الكصكؿ إلى حمكؿ عادلة لحؿ مسالة المياه العالقة بيف الطرفيف أك إيجاد البديؿ عف تمؾ المبادئ 
.  بتكافؽ الطرفيف تفضي في النياية الى حؿ الخبلؼ الناشئ بينيما

أىمية الدراسة وأىدافيا 
: جاءت ىذه الدراسة نتيجة لعدة عكامؿ كتحقيقا لجممة أىداؼ مف أىميا 

                                                           
 .30يةرقمآسورةاالنبياء،(1)
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 كأىمية الحكض الجكفي غياب الدراسات القانكنية المتعمقة بالكضع القانكني لممياه الفمسطينية 
 .الغربي لكافة سكاف االراضي المحتمة

  سيطرة إسرائيؿ بالكامؿ عمى أىـ منابع المياه كعمى أفضؿ األحكاض الجكفية الفمسطينية. 

 كانخفاض منسكب المياه  ، المخاطر التي تكاجو مكارد المياه الفمسطينية كخاصة مشكمة تمكثيا
 .لممصادر المائية الفمسطينية

  ارتباط قضية المياه بالقضايا األساسية الخاصة بالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي كالتي أجمت
إلى مفاكضات الكضع النيائي إليجاد الحمكؿ ليا كتمؾ القضايا ىي القدس،البلجئكف 

كالمستكطنات؛ إذ تعد قضية حقكؽ المياه إحدل أىـ قضايا مفاكضات الكضع النيائي التي 
 .يسعى الجانب الفمسطيني إلى تطبيؽ رؤية الشرعية الدكلية عمييا لحؿ ىذه المسألة

  ضركرة شرح المبادئ القانكنية الدكلية كتكضيحيا الستخداـ المياه المشتركة التي أكدت عمييا
كغيرىا   اتفاقية األمـ المتحدة الستخداـ المجارم المائية المشتركة في األغراض غير المبلحية

 .مف االتفاقيات الدكلية كالثنائية

  الخركقات القانكنية التي قامت بيا إسرائيؿ بخصكص المياه الفمسطينية كخاصة في الحكض
 .الغربي، طبقا لمقانكف الدكلي 

  

كخاصة عمى طاكلة      لكؿ ما تقدـ يعّد بحث ىذا المكضكع عمى درجة كبيرة مف األىمية ،
المفاكضات الثنائية كبناءن عميو يقع العبء عمى المفاكض كالمختص القانكني بأف يككف مممان 

بجميع مصادر المياه الفمسطينية كمدركان لؤلسس كالضكابط كاالتجاىات القانكنية الستخداـ المجارم 
مبدأ االستخداـ المنصؼ " المائية الدكلية كمدركان لكؿ مبدأ مف مبادئ استخداـ المياه المشتركة 

كمدل سرياف ىذه المبادئ عمى ، مبدأ التعاكف الدكلي ، مبدأ عدـ إحداث الضرر ، كالمعقكؿ 
 .المجارم المائية المشتركة كخاصة الجكفية منيا

 
 أىداف الدراسة  

 

القانكنية الستخداـ المياه الفمسطينية كخاصة المشتركة منيا كفقا لمقانكف كالقكاعد معرفة المبادئ  .1
 .الدكلي

 . التعريؼ بالحقكؽ المائية الفمسطينية كاإللماـ بالطبيعة القانكنية ليا .2

الكصكؿ إلى رؤية قانكنية تسيـ في اقتراح حؿ عادؿ لمشكمة تحصيص المياه عمى أساس  .3
 .التبادلية كليس مجرد حؿ كسط بيف الطرفيف 

 . الكعي بحقيقة السياسة المائية المراكغة التي تمارسيا إسرائيؿ  .4



 

ط

عرض لمصعكبات كالمعكقات التي ترتبت عمى السياسة المائية اإلسرائيمية المراكغة التي تنفذىا  .5
 . مف أجؿ السيطرة عمى مصادر المياه الفمسطينية بشكؿ عاـ كالحكض الغربي بشكؿ خاص 

 .التعريؼ بحقيقة الفجكة بيف االستخراج كاالستيبلؾ لممياه لكؿ مف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف .6

تقديـ التكصيات التي يمكف أف تعالج اآلثار الناجمة عف استغبلؿ إسرائيؿ لممياه الفمسطينية  .7
 .كخاصة الحكض الجكفي الغربي

دراسة نقاط الخبلؼ التي ما زالت قائمة بيف كؿ مف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف كالمتعمقة بحقكؽ  .8
 .المياه كاإلدارة المشتركة إذ إف لكؿ منيما خاصية مف الناحية الييدركلكجية كالقانكنية

 

 إشكالية الدراسة وتساؤالتيا



إذ إف المشكمة تتعمؽ بمدل  يمثؿ عدـ تحديد الحقكؽ المائية الفمسطينية إشكالية ىذه الدراسة الرئيسة ،
تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي لممياه عمى المكارد المائية في فمسطيف كعمى المياه المشتركة بيف فمسطيف 

سرائيؿ ككيفية الكصكؿ إلى اإلدارة المشتركة لممياه مف كبل الجانبيف كالخركقات التي قامت بيا  كا 
إسرائيؿ لمسيطرة عمى مصادر المياه الفمسطينية عف طريؽ انتياؾ القكاعد القانكنية التي كردت في كؿ 

 1977 سنة يفادر الص(The tow protocols)الممحقيف  ك1949 جنيؼ الرابعة لسنة معاىداتمف 
 االكؿ تعمؽ بحماية ضحايا 1949كىما لحقاف اضافياف لمعاىدات جنيؼ االربع الصدرة سنة "

النزعات المسمحة الدكلية كالثاني تعمؽ بحماية ضحايا النزعات غير الدكلية كىما عاماف كغير 
 ".محصكراف بحماية الممتمكات العامة كقت الحرب

    كالمشكمة تتعمؽ أيضا باألساس القانكني الذم يمكف االستناد عميو في استخداـ المياه المشتركة 
إذ تتكافر رؤية لكؿ مف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف تختمؼ " كاستغبلليا كخاصة الحكض الجكفي الغربي 

"  عف األخرل في السند القانكني الستخداـ مياه الحكض 
 :كىذا يؤدم بطبيعة الحاؿ إلى طرح العديد مف األسئمة كالفرضيات مف أىميا 

 

  كيؼ يمكف أف تنطبؽ المبادئ كاألسس الناظمة لممياه الدكلية عمى الكضع الفمسطيني
 اإلسرائيمي؟  

  العبلقة بيف المياه السطحية كالمياه الجكفية في نزاع حقكؽ المياه الفمسطيني اإلسرائيمي . 

  إف الحدكد بيف إسرائيؿ ككؿ مف الضفة الغربية كالقطاع ستعكد إلى ما كانت عميو عشية حرب
كاف كاف ىنالؾ بعض التعديبلت نتيجة التفاؽ سياسي مف الممكف التكصؿ إليو نتيجة  " 1967"

خبلء المستكطنات   .لتبادؿ األراضي كا 

  ىؿ مف الممكف تعكيض الفمسطينييف عف األضرار التي لحقت بيـ بسبب السياسة المائية



 

ي

 اإلسرائيمية ؟ 

  كيؼ يمكف الكصكؿ إلى إدارة مشتركة لمكارد المياه الفمسطينية المشتركة بطريقة مثمى
 كاقتساميا بعدالة كحمايتيا مف التمكث ؟ 

 

 منيج الدراسة

 
     انتيجت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لبحث الكضع القانكني لممياه المشتركة 
كالمياه الفمسطينية مستعينة باالتفاقيات الدكلية المتعمقة بمكضكع الدراسة، كأىميا اتفاقية األمـ المتحدة 

 كالتي لـ يسرم مفعكليا حتى 1997 سنة الستخداـ المجارم المائية الدكلية لؤلغراض غير المبلحية
 كغيرىا مف االتفاقيات 1986 كقكاعد سيئكؿ الصادرة عاـ 1966 كقكاعد ىمسنكي الصادرة عاـالمحظة

الثنائية المتعمقة بالمكضكع، كقد آلت الباحثة عدـ التكسع في ىذه الدراسة ليصار الى التركيز عمى 
الكضع القانكني لممياه الفمسطينية كمدل تطبيؽ المبادئ القانكنية الدكلية لممياه عمى المصادر المائية 

.  الفمسطينية
 

 نطاق الدراسة

 

     تناكلت ىذه الدراسة بشكؿ عاـ تطكر القانكف الدكلي لممياه كاألسس القانكنية الناظمة لممجارم 
المائية الدكلية كاتجاىاتيا كمدل تطبيؽ المبادئ القانكنية الدكلية الستخداـ المياه عمى المكارد المائية 

في فمسطيف كقد  (خزاف الجبؿ)الفمسطينية، كخاصة الجكفية منيا مع التركيز عمى الحكض الغربي 
اتخذت الباحثة الحكض عينة لمحدكدية الدراسة إذ تتكافر فيو كافة العناصر التي تجعؿ منو حكضان 
جكفيان عابران لمحدكد، كما سينطبؽ عميو مف أحكاـ كمبادئ سكؼ تطبؽ عمى بقية األحكاض الجكفية 

كسكؼ تدرس مصادر المياه الفمسطينية كاألبعاد القانكنية كالفنية لكضع الحكض الغربي . المشتركة
شكاالتو المتعمقة برسـ الحدكد كبناء جدار الفصؿ العنصرم كفقا لمقانكف الدكلي  . كا 

 
 
 

 صعوبات الدراسة

 

    مف أىـ الصعكبات التي كاجيت الباحثة في إعداد ىذه الدراسة قّمة تكافر المراجع القانكنية 
المتخصصة في مكضكع المجارم المائية الدكلية كمحدكدية تكافرىا في جامعة القدس خاصة، فقد 



 

ك

كانت قميمة جدا نظرا لحداثة مكضكع الدراسة باإلضافة إلى صعكبة التنقؿ بيف الجامعات الفمسطينية 
لمحصكؿ عمى مصادر المعمكمات الكافية، كااللتقاء باألشخاص المتخصصيف في ىذا المجاؿ؛ كذلؾ 
بسبب اإلجراءات التعسفية اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني كعزؿ المدف الفمسطينية عف بعضيا 

. بعضان 
 

 خطة الدراسة

 
    قسمت الباحثة ىذه الدراسة إلى فصميف رئيسيف كفصؿ تمييدم تناكلت فيو النظاـ القانكني 

لممجارم المائية الدكلية السطحية كالجكفية مف حيث نشأتو كتطكره كبّينت فيو عبلقة المياه السطحية 
كقد  (الطبيعة القانكنية لممجارم المائية الفمسطينية كمصادرىا)بالجكفية، أما الفصؿ األكؿ فجاء بعنكاف 

تناكلت فيو النظاـ القانكني لممياه الفمسطينية كفقا لمقانكف الدكلي ككضع المياه في ظؿ االتفاقيات 
الثنائية الفمسطينية اإلسرائيمية كتناكلت فيو أيضا مصادر المياه الفمسطينية كالطبيعة الفنية كالقانكنية 

.  لمحكض الجكفي الغربي كالصعكبات كالمخاطر التي تكاجو المياه الفمسطينية
المبادئ القانكنية الدكلية كمدل تطبيقيا عمى مياه الحكض الجكفي  )أما الفصؿ الثاني فجاء بعنكاف 

كفيو عرضت لكؿ مف مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ لمياه الجكفية كمبدأ عدـ (الغربي في فمسطيف
. إحداث الضرر كمبدأ التعاكف الدكلي في إدارة المياه المشتركة

أما الخاتمة فضمنتيا أىـ النتائج كالتكصيات التي خرجت بيا مف ىذه الدراسة كتدعك الباحثة إلى 
 .إعماليا كاألخذ بيا مستقببلن 
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 الفصل التمييدي

 
 

التطور التاريخي لمنظام القانوني الدولي لكل من المياه الجوفية والسطحية وطبيعة 
 العالقة بينيما

 يعد الماء مف الثركات الطبيعية كالمكارد األساسية لمدكؿ فيي تستخدـ في شتى المجاالت في     
الدكلة في مجاؿ االستخداـ المنزلي كالصرؼ الصحي كالزراعة كالصناعة كالتجارة فالتنافس عمى مكارد 

فكيؼ إذف يككف حاؿ التنافس بيف الدكؿ . المياه مكجكد داخؿ الدكلة ذاتيا بيف القطاعات المختمفة 
عمى ىذا المكرد الحيكم الذم ال يحتمؿ نزاعا مسمحا لككنو العنصر األساسي الذم يحتاج إليو الفرد 

. كالدكؿ الستمرار الحياة 
   لذا ارتأت الباحثة أف تبحث في النظاـ القانكني الذم كضع لحماية المصادر المائية المشتركة بيف 
الشعكب كالدكؿ كتطبيؽ الرؤية القانكنية عمى الحالة الخاصة المتعمقة بالمياه الجكفية كعينة الدراسة 

التي تتمثؿ في الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي عمى حقكؽ المياه لؤلحكاض المشتركة كبخاصة الحكض 
 . الجكفي الغربي

لذلؾ ال بّد مف البحث في تطكر النظاـ القانكني لممياه كىذا ما سأدرسو في الفصؿ التمييدم حيث تـ 
: تقسيمو الى ثبلثة مباحث كىي كالتالي

 

 
النظام القانوني والتطور التاريخي لممجاري المائية الدولية : المبحث األول  

 
النظام القانوني لممجاري المائية الجوفية العابرة لمحدود: المبحث الثاني  

 
عالقة المياه الجوفية بالمياه السطحية : المبحث الثالث  
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المبحث األول  
 

  النظام القانوني والتطور التاريخي لممجاري المائية الدولية

 

الكاردة في المعاىدات  يةعرؼاؿقانكنية اؿقكاعد اؿ   تخضع المجارم المائية المشتركة بيف الدكؿ إلى 
كلمعرفة النظاـ القانكني .  في تقسيميا ككيفية استخداميا " المتعددة األطراؼ"الثنائية كالجماعية 

لممجارم المائية ال بد مف التطرؽ إلى ؛ أكال كيفية نشأة كتقنييف ىذه القكاعد كثانيا كيفية تطكر أحكاـ 
 .القانكف الدكلي لممياه المشتركة 

 

 تقنين القواعد الخاصة بالمياه الدولية في إطار القانون الدولي: أوال 

 
 عمى تقنيف القكاعد كاألعراؼ (1)(International Law Commission)    ركزت لجنة القانكف الدكلي

 ،(International Water Courses)المتعارؼ عمييا دكليا الخاصة بالمجارم المائية الدكلية كتجميعيا 
كقد أىممت مف  (Surface Water)إال أف تمؾ القكاعد الدكلية ركزت بشكؿ خاص عمى المياه السطحية

كيعكد أحد أسباب إىماؿ دراسة كتقنييف . العابرة لمحدكد (Ground Water)البحث مسألة المياه الجكفية
المياه الجكفية إلى عدـ الكعي كاإلدراؾ مف جانب المشرعيف كأصحاب القرار لمعبلقة الطبيعية المتبادلة 

 Hydrological)بيف المكارد المائية السطحية كالجكفية بكصفيا جزءا متكامبل مف الدكرة الييدركلكجية

Circle)(2) كالسبب الذم أدل أيضا إلى إغفاؿ ذكر المكارد المائيٍة الجكفيٍة مف النظاـ القانكني لقانكف 
 المشرعيف ىذه المكارد غير مماثمة لممكارد المائيِة السطحية مف حيث الممكية إعتبارالمياه الدكلي ىك 

.  ؛ لذا فيـ يغفمكف ىذه المكارد مف النظاـ القانكني لقانكف المياه الدكلي لظنيـ بعدـ جدكاىا  كاالنتفاع
إال إف كقكع االعتداءات كالحركب التي حصمت في القرف العشريف كما خمفتو كؿ مف الحربيف      

العالمتيف مف كيبلت كآالـ لئلنسانية إضافة إلى الحركب التي نشبت بيف الدكؿ كاستيدفت منشآت 
. المياه لمدكؿ األطراؼ في العمميات العسكرية كضرب اإلنشاءات المائية التي تمد الشعكب بالمياه

    كقد أدل ذلؾ إلى إيبلء االىتماـ بكافة مصادر المياه مف قبؿ المشرعيف الدكلييف عناية خاصة 
عنصر الحياة األساسي كبناء عميو تـ بحث كافة أشكاؿ المياه السطحية كالمياه الجكفية الماء ؾألىمية 

التي عقدت بيف الدكؿ لكضع نظاـ قانكني لممياه كالجماعية المشتركة ضمف االتفاقيات الثنائية 
. المشتركة كتطبيؽ األعراؼ كالقكاعد المتعمقة بالمياه السطحية منذ القدـ عمى المياه الجكفية

                                                           
 (.174/2قراررقم)21/11/1947جلنةالقانونالدويلمتانشائهادبوجبقرارصادرعناجلمعيةالعامةلألممادلتحدةبتاريخ(1)
 .71نيويورك،صاألممادلتحدة،-األسكوا-تقييماجلوانبالقانونيةإلدارةادلواردادلائيةادلشًتكةيفمنطقةاالسكوا،اللجنةاالقتصاديةواالجتماعيةلغريبآسيا:)2000)(2)
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 الدكلية المشتركة إلى المياه كخاصة المياه المائية في استخداـ األزمة تفاقـ إلى ذلؾ أدل     باإلضافة
كجكد المعاىدات الجماعية التي تمتـز بيا كافة الدكؿ المكقعة عمييا كالمعاىدات الثنائية التي تمتـز 

كىدؼ مثؿ تمؾ المعاىدات يككف لممحافظة عمى المجارم المائية المشتركة ككيفية بيا  اطرافيا
االتفاقية التي عقدت بيف جنكب افريقيا كالبرتغاؿ سنة "استخداميا بطريقة منصفة كمف تمؾ المعاىدات 

كاالتفاقية التي عقدت بيف ىنغاريا كاكستاريا حكؿ حكض الدانكب  . (CUNENE) حكؿ حكض 1969
كاتفاقية األمـ .  حكؿ نير الفرات1964كاالتفاقية التي تمت بيف العراؽ كالككيت عاـ  . 1956عاـ 

 حكؿ 1994 كاالتفاقية االسرائيمية االردنية لعاـ 1966 كقكاعد ىمسنكي لسنة 1997المتحدة لسنة 
".  نير األردف كاليرمكؾ كعرابة 

 
  التطور التاريخي لقواعد وأحكام القانون الدولي لممياه المشتركة: ثانيا 

 

عّد القانكف الركماني األنيار كالمياه المشتركة كالبحار ممكا عاما تستخدـ ألغراض النقؿ 
المبلحة النيرية بشكؿ حر كمطمؽ كيككف ذلؾ تحت رقابة الدكؿ التي تمر بيا مقابؿ رسـك معينة 

أما في القركف الكسطى فقد كاف السائد فييا نظاـ اإلقطاع الذم عّد ، تستخدـ لحماية األنيار كصيانتيا
األنيار المارة في أراضي الدكؿ اإلقطاعية ممكا خاصا بيـ؛ مما أدل إلى فرض رسـك كضرائب 

 . باىظة
 

 عقدت اتفاقية باريس التي تنظـ استخداـ نير الرايف كفقا لمقاعدة التي أكجدىا 1804     كفي العاـ 
المجمس المؤقت لمجمعية الكطنية الفرنسية عمى أساس أف مياه األنيار ممكية مشتركة غير قابمة "

 عممت الدكؿ األكركبية عمى إعادة تنظيـ استخداـ مياه النير 1815كفي مؤتمر فينا عاـ ". لمتنازؿ
قرار مبدأ حرية المبلحة لجميع الدكؿ عمى األنيار الدكلية كجاء مضمكف النص مؤكدا عمى أف   كا 

في األنيار المشتركة حرة تماما كال تمنع عمى أحد مف دكؿ  (Navigational)تككف المبلحة
 . (1)طالما استخدمت ألغراض المبلحة التجارية (Downstream)حتى المصب (Upstream)المنبع

 

نظرية السيادة اإلقميمية  ، (Harmon doctrine)    كفي ىذه المرحمة كاف السائد نظرية ىارمكف
 كأساس ىذه النظرية السيادة المطمقة إذ تجيز لمدكلة Absolute territorial sovereigntyالمطمقة 

التصرؼ المطمؽ في النير الدكلي المشترؾ دكف اعتبار لما يحدثو مف أضرار لمدكؿ األخرل المشتركة 
 إذ لكؿ دكلة مشتركة في نير ما الحؽ المطمؽ في فرض سيادتيا المطمقة عمى النير ، في النيْر ؛

أكعدـ االعتراؼ بحؽ دكلة المصب في  باإلضافة إلى الحؽ المطمؽ في استخدامو دكف قيد أك شرط ،

                                                           
 .183ص.عمان،  دارالشروقللنشروالتوزيع.الطبعةاألوىلالصراععلىادلياهيفالشرقاألوسط،(:2005).عادلالعضايلة،(1)
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تحديد حؽ دكلة المنبع في حالة إنشاء مشركعات أك إجراء أم تغيير في كضع النير كعدـ االلتزاـ 
فقد كاف لدكلة المنبع القياـ بأم  كتبميغيا بأم مشركع يقاـ عمى النير، (Notification)بإخطارىا 

كمما يجدر ذكره بأف النائب العاـ األمريكي . دكلة المصب  (Interest)مشركع دكف االىتماـ بمصالح 
 عندما أعطى الكاليات المتحدة الحؽ 1895ىك الذم أكجد ىذه النظرية عاـ  (جارسكف ىارمكف  )

المشترؾ مع المكسيؾ دكف مراعاة حقكؽ المكسيؾ في النير   (Rio Grande)المطمؽ  الستغبلؿ نير 
كقد تخمى االمريكيكف عف ىذه النظرية كذلؾ بعد أف أقرت المحكمة العميا األمريكية مبدأ السيادة  ،

.  (1) بيف الكاليات المتحدة كالمكسيؾ1922المشتركة لنير ككلكرادك عاـ 
 

    كفي ظؿ التطكرات العممية الحديثة كازدياد حاجات الدكؿ إلى المياه كتعدد استخداماتيا باإلضافة 
إلى المبلحة ظيرت الحاجة إلى صياغة القكاعد التي تحكـ األنيار المشتركة عمى نحك كاضح كدقيؽ 

 أدرج ىذا المكضكع في جدكؿ أعماؿ 1910كفي العاـ  ، مع التخمي عف النظريات السائدة آنذاؾ
لمعمؿ عمى تقنيف استخداـ مياه األنيار ألغراض  (International Law Institute)معيد القانكف الدكلي 

كنكقشت ىذه المكاضيع مف قبؿ  (2)الرم كالزراعة كالصناعة، عدا عف أغراض المبلحة البحرية كالنيرية
انو " كتضمنت مادتو األكلى  (Madrid Declaration) فقد صدر إعبلف مدريد 1901في مدريد سنة 

ليس مف حؽ أم دكلة مف الدكؿ المشاركة في حكض النير أف تحدث تغيرا في طبيعة مياه الحكض 
مف شأنو أف يمحؽ ضررا بالدكؿ األخرل، كما يمنع عمى أم دكلة إحداث أم تغير في مجرل النير أك 

التصرؼ بمياىو إلى درجة تؤدم إلى انخفاض منسكب المياه في الدكؿ األخرل إال بمكافقة ىذه 
 Absolute integrity of the)كعرفت ىذه النظرية نظرية الكحدة اإلقميمية المطمقة لمنير (3)"الدكلة

river) .
 محطة في النظاـ القانكني لممياه الدكلية إال أف الصعكبة 1921   كقد عدت اتفاقية برشمكنو لعاـ 

التي اعترت تطبيؽ ىذه االتفاقية برزت عندما بدأ استخداـ المياه الدكلية ألغراض أخرل غير المبلحة 
(Non_Navigation use)  األمر الذم دفع عصبة األمـ إلى تشكيؿ منظمة المكاصبلت كالمركر عاـ

 لئلشراؼ عمى تنظيـ استخداـ المياه الدكلية ألغراض الطاقة الكيربائية كالدعكة إلى عقد مؤتمر 1920
.  (1)1923جنيؼ لتقنيف استخداـ األنيار لؤلغراض االقتصادية في عاـ 

تـ انشاء لجنة     كمع ازدياد المنازعات المائية الدكلية كانتشارىا كبعد تأسيس منظمة األمـ المتحدة 

                                                           
ادلرجعينظرالعضايلة،.16جامعةالدولالعربية،صمعهدالبحوثوالدراساتالعربية،قانوناألهنارالدوليةاجلديدوادلصاحلالعربية،(:2001.)صالحالدينعامر،(1)

 .188صالسابق،
مطبعةالفجر،إشكاليةادلياهالعربية،(:1993).سليملزغول،ا.142ص،37رللداجمللةادلصريةللقانونالدويل،(:1981)عزيزةفهمي،االهنارالدوليةوهنرالنيل،-د(2)

 .69ص.عمان
 .37ص.القاىرةمركزاحلضارةالعربية،.الطبعةالثانيةادلياهالعربيةبنيخطرالعجزوسلاطرالتبعية،(:1997).عبداهللمرسيالعقايل،(3)
 .70ص،ادلرجعالسابقينظرالزغول،.74ص،االسكوا،ادلرجعالسابقأنظرتقرير(1)
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 لتككف ميمتيا تقنيف قكاعد القانكف الدكلي كتثبيتيا كمف ضمنيا القانكف 1947 عاـ القانكف الدكلي
كقد بدأ عمؿ لجنة القانكف الدكلي لتشريع القكاعد الخاصة بالمياه الدكلية كتقنينيا عاـ ، الدكلي لممياه

يجب االىتماـ بجميع السمات الييدركلكجية " عبر البياف الذم أصدرتو المجنة ككرد فيو أنو 1958
".  المترابطة ألحكاض الصرؼ كعدـ إحداث أم تغيير مف شأنو اإلضرار بحقكؽ الدكؿ المشاطئة 

أىمية العمؿ عمى اإلنماء "  أصدرت الجمعية العامة بيانان آخر نصت فيو عمى 1959    كفي العاـ 
كبناءن عمى ىذا البياف ".   التدريجي بقانكف المجارم المائية الدكلية كتدكينو في إطار األمـ المتحدة 

أسست رابطة القانكف الدكلي لجنة استخدامات مياه األنيار الدكلية بتكصية مف األستاذ ايجمتكف في 
 . (2)جامعة نيكيكرؾ

    كاظبت لجنة القانكف الدكلي عمى العمؿ إليجاد األسس كالقكاعد القانكنية التي تنظـ استخداـ 
المكارد المائية المشتركة إلى أف قامت المجنة باعتماد القكاعد التي طرحتيا في مؤتمر ىمسنكي في 

كىي المختصة بكيفية  (Helsinki Rules) التي أطمؽ عمييا قكاعد ىمسنكي 1966تقريرىا النيائي لعاـ 
استخداـ المياه الدكلية، كأكصى المؤتمر بإنشاء لجنة جديدة تكمؿ عمؿ القديمة كتككنت ىذه المجنة 

كقد مثمت قكاعد ىمسنكي أكلى محاكالت المجتمع الدكلي لتدكيف القانكف العرفي  ، 1966عاـ 
(Customary Law) كقد كاف ليذه القكاعد الدكر الرئيس في تطكير . المتعمؽ بمكارد المياه الدكلية

المياه  (Allocation)القانكف الدكلي لممياه، كقد ارتكزت قكاعد ىمسنكي عمى مبدأ العدالة في تكزيع 
كنجد باف قكاعد ىمسنكي عبارة عف أعراؼ دكلية جمعت كدكنت إليجاد قكاعد  .المشتركة كاستخداماتيا

يستند عمييا قانكف المياه الدكلي كليست أحكامان قانكنية شرعت في األصؿ بشكؿ خاص تقنينا لممياه 
.  الدكلية

 

 نجد أف الدراسة كالبحث بخصكص المياه الدكلية كتشريعاتيا تركزت عمى المياه 1966    كحتى العاـ 
 لكف ىذا ال يعني أف القانكف الدكلي لـ يبِد اىتمامو بالمياه الجكفية ،السطحية في معظـ األحكاؿ

عندما أكضحت كيفية  1966ىذا ما أكدتو قكاعد ىمسنكي  .المخزنة داخؿ الطبقات األرضية لمحدكد
 المصرية، تكزيع المياه الجكفية المشتركة التي تقع عمى الحدكد بيف الدكؿ مف مثؿ الحدكد الميبية ،
. التشادية المشتركة كالحدكد السعكدية األردنية كالحدكد اإلسرائيمية الفمسطينية المشتركة

                                                           
 .47ص،ادلرجعالسابقينظرعامر،(2)



 

6

 أعادت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة التأكيد عمى القرار الذم أصدرتو عاـ 1970   كفي العاـ 
 إذ أكضحت بأف الماء أصبح محؿ اىتماـ متزايد لدل اإلنسانية بحكـ نمك السكاف كزيادة 1959

حاجات البشر كتكاثرىا ،إضافة إلى أف المكارد المتاحة مف الماء العذب في العالـ محدكدة كأف حماية 
كتطرؽ القرار الى تفّيـ الجمعية العامة  ىذه المكارد كصكنيا ذك أىمية لكؿ الدكؿ ككاجب عمييا ،

ألىمية المشكبلت القانكنية في استخداـ المجارم المائية الدكلية كتضمف تكصية بأنو يجب األخذ 
الخاصة بالمكارد ( non governmental)كغير الحككمية (governmental)بتقنييف الدراسات الحككمية

.  (1)المائية الدكلية
أ /13/1   كىذا القرار جاء استنادا إلى االلتزامات التي نص عمييا ميثاؽ األمـ المتحدة في المادة 

التي يقع عبء القياـ بيا عمى الجمعية العامة كمف ىذه االلتزامات تقديـ الدراسات ك التكصيات التي 
.  تيدؼ إلى تحقيؽ التطكر كالتقدـ المطرد لمقانكف الدكلي كتدكينو

 درس الكضع القانكني لممياه الجكفية بناءن عمى ازدياد اإلشكاليات المتعمقة بيذا 1982    كمنذ العاـ 
المتعمقة  (Seoul Rules) اعتمدت لجنة القانكف الدكلي قكاعد سيئكؿ 1986المصدر لممياه ففي العاـ 

بالمياه الجكفية الدكلية كتعاقب عمؿ المجنة الدكلية الخاصة باستخدامات المياه عمى الدراسة كالبحث 
لكضع القكاعد القانكنية التي تحكـ المياه الدكلية، بشكؿ عاـ سكاء أكانت سطحية أك جكفية كبناء عمى 

لدراسة _ كقد أشير إليو مسبقا _ 25/د /2669تكصيات أصدرتيا الجمعية العامة عبر قرارىا رقـ 
اال أف قكاعد ىمسنكي أصبحت القانكف المتعمؽ باستخداـ المجارم المائية الدكلية لغير أغراض المبلحة 
 . عرفا دكليا عمى عكس اتفاقية االمـ المتحدة التي لـ تنفذ حتى المحظة

 المتعمقة بحماية المجارم Helsinki Agreement)) كضعت اتفاقية ىمسنكي 1992كفي العاـ 
 مارس 17المائية العابرة لمحدكد كالبحيرات الدكلية كاستخداميا ؛التي حررت في ىمسنكي في 

 إال أنيا كضعت لتعزيز التعاكف  بيف الدكؿ لحماية 1966كقد أخذت بقكاعد ىمسنكي لسنة 1992
المياه المشتركة كلتؤكد عمى تحقيؽ التعاكف بيف البمداف األعضاء في ما يتعمؽ بحماية المياه العابرة 
لمحدكد كأف استخداميا سيجرم بالدرجة األكلى عف طريؽ كضع اتفاقيات بيف البمداف المشتركة في 

 .مجارم المياه كخاصة الدكؿ التي لـ تتكصؿ حتى اليكـ إلى عقد اتفاقيات بيذا الخصكص

 أكؿ مسكدة تضـ 1991      كبعد عمؿ داـ ربع قرف تقريبا رفعت لجنة القانكف الدكلي في العاـ 
اثنتيف كثبلثيف مادة إلى الجمعية العامة لمناقشتيا كالتعميؽ عمييا مف قبؿ حككمات الدكؿ  (32)

 أضيفت بعض التعديبلت عمى المسكدة األكلى كخاصة 1994األعضاء في األمـ المتحدة كفي العاـ 
( no-harm)كقاعدة عدـ اإلضرار (equitable utilization)في ما يخص العبلقة بيف االنتفاع المنصؼ 

  Water Dispute statement) )(2)كالتسكية السممية لممنازعات المائيو
                                                           

 .72صادلرجعالسابق،ينظرالزغول،(1)
 .51صدلرجعالسابق،اينظرالعضايلة،.186صادلرجعالسابق،ينظرعامر،(2)
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    كسميت ىذه االتفاقية باتفاقية األمـ المتحدة لممجارم المائية لؤلغراض غير المبلحية 
(Navigational and non Navigational Use of International Water Courses) كقد قنف ما مجمكعو 

 كالتي ال تتعارض مف حيث 1996اثنتا عشرة مجمكعة مف القكاعد الخاصة بالمجارم المائية عاـ 
كقد تضمف مشركع ىذه االتفاقية عمى بعض المبلحظات بأنو يجب األخذ  المبدأ مع قكاعد ىمسنكي ،

( Multilateral treaty)أك المتعددة األطراؼ (Bilateral treaty)بعيف االعتبار بكجكد االتفاقيات الثنائية
التي تنظـ استخداـ المجارم المائية الدكلية في األغراض غير المبلحية كىي اتفاقات يجب أف ال تتأثر 

 إال أنو 1997كقد اعتمدت ىذه االتفاقية في العاـ ، بأية معاىدة دكلية إال إذا قرر األطراؼ غير ذلؾ
 . (1)عمييا لتصبح نافذة حتى يكمنا ىذا (Ratification)لـ يصادؽ 

    كقد أكد عمى كافة القكاعد التي تكصؿ إلييا كؿ مف مؤتمر ىمسنكي كاتفاقية االمـ المتحدة 
 لمعاـ  عبر قكاعد برليف2004 في العاـ 1997لممجارم المائية الدكلية لؤلغراض غير المبلحية لسنة 

2004Berlin Rules  التي ناقشت القكاعد القانكنية لممجارم المائية الدكلية في محاكلة منيا لحض
 .الدكؿ عمى التصديؽ عمى االتفاقية اإلطارية حتى تدخؿ حيز التنفيذ 

 

                                                           
 .52ص،ادلرجعالسابقينظرعامر،(1)
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المبحث الثاني 
 

 النظام القانوني لممجاري المائية الجوفية العابرة لمحدود

. وكيف أدرجت ضمن نظام المجاري المائية الدولية 
 

 كتعاظميا الدافع الدكؿكاف النتشار النزاعات المتعمقة باستخداـ المياه الجكفية المشتركة بيف      
األكبر كالخطكة األكلى لرسـ فكرة المجرل المائي الدكلي المتكامؿ بما معناه المياه السطحية كالجكفية 

 . الدكلية 

ينصب عمى كضع القكاعد المنظمة لممجارم كاف بقان بأف اىتماـ القانكنييف الدكلييف اكضحنا سأ    
المائية السطحية كمعالجة النزاعات القائمة حكليا كتجاىؿ مسألة المياه الجكفية العابرة لمحدكد، يبدك أف 

مرّد ذلؾ ىك غياب االىتماـ كالتقدير مف جانب المشرعيف كأصحاب القرار ألىمية العبلقة الطبيعية 
ككذلؾ ، المتبادلة بيف المكارد المائية السطحية كالجكفية بكصفيا جزءا متكامبل مف الدكرة الييدركلكجية 

عّد المشرعيف تمؾ المكارد بأنيا غير مماثمة لممياه السطحية مف حيث الممكية كاالنتفاع، كذلؾ ألنيا 
ليذه األسباب استبعدت المياه .  جزء مف اإلقميـ الذم مف حؽ الدكلة كحدىا فرض سيادتيا عميو

 .(1)الجكفية الدكلية مف النظاـ القانكني لممياه الدكلية

   إال أف ىذه المكارد أدرجت ضمف النظاـ القانكني لممجارم المائية الدكلية عف طريؽ المعاىدات التي 
ركزت عمى مبدأ التبعية المشتركة كالعبلقة بيف المياه السطحية كالمياه الجكفية إضافة إلى أنو ال تكجد 

 1922كيمكف أف نرل ذلؾ مثبل في نص معاىدة أبرمت بيف ألمانيا كالدانمارؾ في العاـ . حدكد لممياه
استخداـ المياه الجكفية ك السدكد الحدكدية بيف الدكلتيف يمكف أف " فييا عمى أف 29إذ نصت المادة 

 " .يؤثر عمى مياه األنيار المشتركة بينيما

   كتعددت المعاىدات الثنائية التي أقّرت بكجكد المياه الجكفية العابرة لمحدكد كتبعيتيا لممياه السطحية، 
، كالمعاىدة التي المبرمة بيف يكغسبلفيا 1962كمنيا المعاىدة الفرنسية السكيسرية المبرمة عاـ 

كىاتاف المعاىدتاف شممتا . 1956 ،كالمعاىدة المبرمة بيف يكغسبلفيا كألبانيا عاـ 1955كىنغاريا عاـ 
 .(2)المجرل المائي الدكلي المتكامؿ كؿ مف المياه السطحية كالمياه الجكفية

                                                           
 .71صاالسكوا،ادلرجعالسابق،تقرير(1)
 .112صعمان،ائلللنشر،ودارالوضعالقانوينللمجاريادلائيةالدولية،(:2001).غساناجلندي،(2)
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  بناء سمكفاكيا لسدكقد عرض عمى محكمة العدؿ الدكلية نزاع بخصكص المياه الجكفية، كىك النزاع الذم قاـ حكؿ    "
لمصمحتيا كدافعت المجر أماـ  1995جابككفا بيف المجر كسمكفاكيا بعد أف حّكلت األخيرة مجرل الدانكب في العاـ 

المحكمة باف ىذا الفعؿ يؤثر سمبيا عمى المياه الجكفية كعناصر البيئة ،إال أف المحكمة تغاضت عف مدل تأثير ىذه 
 (1)."1977األفعاؿ عمى المياه الجكفية العابرة لمحدكد كاكتفت بتقييـ سمكؾ الدكلتيف كفقا لبلتفاقية المبرمة بينيما سنة 

 

     كبقيت فكرة التداخؿ ما بيف المياه السطحية كالمياه الجكفية تدرج في المعاىدات دكف تحديد اسـ 
 حكؿ الكضع القانكني لبحيرة تشاد بإعطاء صفة الحكض 1964ليا إلى أف أبرمت المعاىدة سنة 

 حكض 1966المائي لمعبلقة بيف المياه السطحية كالمياه الجكفية، كمف ثـ عرفت قكاعد ىمسنكي لمعاـ 
منطقة جغرافية تمتد بيف دكلتيف أك أكثر كتتحدد بحدكد خط " التصريؼ الدكلي في المادة الثانية بأنو 

بما في ذلؾ المياه السطحية كالجكفية التي تصب في نقطة مشتركة  (Water System)تكزيع نظاـ المياه
  "

 اعتمدت قكاعد 1986     كقد شمؿ ىذا التعريؼ كبلن مف المياه السطحية كالمياه الجكفية ،كفي العاـ 
كبناء عمى . سيئكؿ الخاصة بالمياه الجكفية الدكلية التي أخضعت المياه الجكفية لمقانكف الدكلي لممياه

ذلؾ فاف القكاعد التي تطبؽ عمى المياه السطحية الدكلية باتت تنطبؽ عمى المياه الجكفية العابرة 
 .لمحدكد 

"      كحددت قكاعد سيئكؿ المقصكد بالمياه الجكفية كدكؿ الحكض في المادة األكلى التي نصت بأنو 
يعد خزاف المياه الجكفية الذم تقطعو حدكد دكلتيف أك أكثر مياىان جكفية دكلية كالدكؿ المحيطة بو ىي 
دكؿ الحكض سكاء كاف الخزاف المائي كمياىو يشكؿ مياىان سطحية أك لـ يشكؿ مياىان سطحية ىك جزء 

فالمعيار ىنا ىك كجكد الخزاف المائي الجكفي كاستقراره ، مف شبكة ىيدركليكية تصب في نقطة مشتركة
.(2)في أكثر مف إقميـ دكف االلتفات إلى مدل ارتباطو بمياه السطح

 في ىمسنكي مصطمح المياه العابرة لمحدكد بأنيا أية 1992     كعرفت االتفاقية التي حررت عاـ 
كحيثما تصب المياه  مياه سطحية أك جكفية تعبر أك تكجد عمى الحدكد الفاصمة بيف دكلتيف أك أكثر؛

فاف ىذه المياه العابرة لمحدكد تنتيي بخط مستقيـ يقطع مصب كؿ  ، العابرة لمحدكد في البحر مباشرة
 .منيا بيف نقطتيف تقعاف عمى خط أقصى الجزر لشاطئيو

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .13صالقاىرة،دارالنهضةالعربية،النظامالقانوينللمياهاجلوفيةالعابرةللحدود،(:2000).عصامزلمدزنايت،(1)
.10/10/2005تاريخاالسًتجاعhttp//www.law.berkeley.eduراجعدلزيدمنالتفاصيل1986قواعدسيئول(2)
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 (1)1997     ككاف التتكيج لفكرة المياه الجكفية العابرة لمحدكد كتطبيؽ القانكف الدكلي عمييا في العاـ 
التي عرفت مصطمح مـ المتحدة الستخداـ المجارم المائية لبلغراض غير المبلحيةعبر اتفاقية اإل

شبكة المياه السطحية كالمياه الجكفية التي تشكؿ بحكـ عبلقتيا " المجرل المائي في المادة الثانية بأنو 
  "(2)الطبيعية ببعضيا بعضان كبلن كاحدان كتتدفؽ عادة صكب نقطة كصكؿ مشتركة

     كبعد استعراضنا لكيفية إدراج المياه الجكفية في نظاـ المجارم المائية الدكلية نجد أنو عمى الرغـ 
مف الجيكد التي بذلتيا لجنة القانكف الدكلي إليجاد صياغة قانكنية مكحدة عالميا لممياه الجكفية العابرة 
لمحدكد إال أنيا فشمت في ذلؾ، كيرجع فقياء القانكف الدكلي ذلؾ إلى تعقيد القضايا السياسية كالبيئية 

كيركف بأف االتفاقيات الثنائية أفضؿ طريقة . كاالقتصادية كتشابكيا بيف الدكؿ كلتعدد استخدامات المياه
لكضع مبادئ كأحكاـ خاصة باستخداـ المياه الجكفية العابرة لمحدكد؛ كذلؾ ألف قانكف المجارم المائية 
الدكلية مازاؿ غامضا كفي طكر التقدـ كما زاؿ غير قادر عمى مكاجية المشكبلت كالنزاعات التي تنشأ 

 . (3)بيف الدكؿ
 

المبحث الثالث 
 

 عالقة المياه الجوفية بالمياه السطحية
 water   Relationship groundwater surface 

 

تعتمد الكثير مف الدكؿ       تعد المياه الجكفية مف أىـ مصادر المياه في العالـ كأكسعيا انتشارا ،
 في قميؿ مف عمييا في تكفير اإلمدادات البلزمة لبلستخدامات المنزلية فضبل عف استخداميا في الرم

% 80ك تعد فمسطيف مف الدكؿ التي تعتمد عمى المياه الجكفية بشكؿ كبير ؛ إذ تقدر نسبتيا ، الدكؿ 
 .(4)مف مصادر المياه الفمسطينية% 20كنسبة المياه السطحية 

      كيقصد بالمياه الجكفية تمؾ المخزنة تحت سطح األرض نتيجة لتسرب مياه األمطار أك األنيار 
كلمطبيعة التي تتميز بيا المياه فإنيا غير قابمة لمتجزئة أك . أك المياه الناتجة عف ذكباف مياه الجميد

الفصؿ عف طريؽ خط الحدكد الدكلية فالمياه الجكفية مف الممكف أف تتككف داخؿ إقميـ دكلة كاحدة ال 
تككف مرتبطة ىيدركلكجيا بمجارم مياه دكلية أك إمدادات مف المياه السطحية إال انو في الغالب 

                                                           

 .A/869/51وىذهالوثيقةربملرقم ،1993مايو21اعتمدهتااجلمعيةالعامةلألممادلتحدةوقعتيف(1)

ىنالكاتفاقياتدوليةتناولتموضوعادلياهاجلوفية؛منهااالتفاقياتالدوليةادلتعلقةباستخداماآلباروالينابيعيفمناطقاحلدودواتفاقياتادلياهاليتربميادلياهاجلوفية(2)
مواردادلياهيفالشرقاألوسط،صراعامتعاون:(1996).انظرالعاديل،منصور.بصورةمباشرةواالتفاقياتالشاملةاليتتدخلادلياهاجلوفيةعلىوجوالتحديدضمننطاقها

 .40،دارالنهضةالعربية،ص
 .40زنايت،ادلرجعالسابق،ص(3)
 .23صعمان،،1،1989،ط43سلسلةدراساتصامداالقتصاديترمجةزلمودبرىوموزلمداحلروب،جون،ادلياهيففلسطنيبؤرةالصراع،، كيلي(4)
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كلمخاصية التي تتميز بيا المياه الجكفية، كىي الحركة الدائمة مف مستكيات الضغط المرتفع إلى 
مستكيات الضغط المنخفض كلطبيعتيا غير القابمة لمتجزئة كالف المياه ال تعرؼ الحدكد فإنيا تتككف 

. (1)في أكثر مف إقميـ كتتصؿ اتصاال طبيعيا بيف األقاليـ المتعددة
 

في مثؿ ىذه ك     ككفقا لما ذكر سابقا فإف األصؿ أف تتككف المياه الجكفية داخؿ إقميـ دكلة كاحدة 
إال أف الدكرة الييدركلكجية .  تخضع ىذه المياه لبلختصاص اإلقميمي لمدكلة كلقكانينيا الكطنيةةالحاؿ

كفقا لتعريؼ لممياه الجكفية مف المتصكر أف تتككف في إقميمي دكلتيف أك أكثر نتيجة لعكامؿ معينة ك
أف ىنالؾ عبلقة بيف المياه ؼلمياه الجكفية بأنيا نتاج لتسرب المياه داخؿ طبقات األرض، ؿالباحثة 

. أف األمطار تمثؿ المصدر الرئيسي لممياه التي تجرم عمى سطح األرضكالسطحية كالجكفية خاصة 
كبناء عميو يجب عمينا التكسع . كتجرم المياه عبر الينابيع لتغذم كبلن مف المياه الجكفية كالسطحية

. بالبحث في طبيعة العبلقة بيف المياه السطحية كالجكفية
      إف الصمة بيف المياه الجكفية كالمياه السطحية تتفاكت صكرىا خاصة إذا سّممنا بأف المصدر 

الرئيسي لتغذية خزانات المياه الجكفية ىي المجارم المائية السطحية إذ إف تشّكْؿ الخزاف الجكفي بسبب 
تسرب مياه األمطار أك األنيار أك البحيرات أك السيكؿ ك المياه التي يركم بيا المزارعكف األراضي 

حيث تمر المياه خبلؿ منطقة ،الزراعية التي تركم التربة، كمف ثـ تتسرب إلى باطف األرض 
ثـ تستقر حركة المياه الرأسية عند كصكليا طبقة مف (Safur) إلى منطقة التشبع (Discharge)يةتغذاؿ

 الصماء عندئذ تحجز المياه التي تجمعت مف مصادر عديدة داخؿ (aquacade)التربة غير المسامية
 كيكجد لممياه الجكفية ،(2)(Water Aquifer) المائي طبقات األرض كتعرؼ ىذه المنطقة بالحكض

صكرة أخرل حيث تتككف في منطقة أعبلىا كأسفميا أصماف، كتتغذل عف طريؽ تعرض أجزاء المنطقة 
كىذه الحالة تتمثؿ بكجكد حقؿ لممياه ،لسطح األرض أك عف طريؽ اتصاليا بخزانات جكفية أخرل

 .الجكفية في إقميـ الدكلة، كلكنو مرتبط ىيدركلكجيا بحقؿ آخر مكجكد في دكلة مجاكرة

      كعندما يجرم المتخصصكف دراسات ىيدرجيكلكجية فإنيـ يتابعكف مستكيات المياه الجكفية كالمياه 
 حكؿ 1957السطحية مف حيث كميتيا كنكعيتيا كىذا ما نجده في اإلعبلف اليكناني اليكغسبلفي لسنة 

إذ أشار ىذا اإلعبلف إلى الدراسات الخاصة بمستكل المياه في األحكاض  (دكرجف )حكض بحيرة 
. (3)الجكفية كتأثيرىا عمى مستكل مياه البحيرة

 

      كنجد أف إمكانية تأثير استخداـ كؿ مف المياه السطحية كالمياه الجكفية عمى بعضيما بعضا قد 
تضمنتو مكاثيؽ المنظمات الدكلية عف طريؽ القرارات كالتكصيات الصادرة عنيا؛ إذ أكدت عمى أف 

                                                           
 .2ادلرجعالسابق،صزنايت،أنظر(1)
 .127ص.القاىرةعابدين،دارالكتبالعلميةللنشروالتوزيع،ادلياهاجلوفيةواآلبار،(:2003).زلمدأمحدخليلالسيد،(2)
 .34صادلرجعالسابق،نظرزنايت،أ(3)
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ككذلؾ أكدت المجنة االقتصادية لمنطقة األسككا ، المياه الجكفية تشكؿ جزءان مف الدكرة الييدركلكجية
عمى العبلقة المتبادلة بيف المياه الجكفية كالسطحية إذ أشار تقرير ىذه المجنة إلى أف المياه الجكفية 
تتخزف في أكضاع مختمفة كتشير جميع صكرىا إلى عبلقة بينيا كبيف المياه السطحية أك أم مصدر 

. كبناء عميو فإف المياه الجكفية عمى  اتصاؿ كثيؽ بمياه السطح. طبيعي آخر
كمف ىذه المنظمات الميثاؽ ،       كقد أكدت المنظمات الدكلية عمى العبلقة بيف نكعي المياه 

 493الذم اعتمد عبر الجمعية االستشارية لمجمس أكركبا كبناء عمى التكصية رقـ األكركبي لممياه 
 ليس لمماء حدكد قبأف "إذ كرد في الميثاؽ  .1968لسنة  67  كقرار المجنة الكزارية رقـ 1967لسنة 

كانو مصدر طبيعي مشترؾ كيحتاج إلى تعاكف دكلي كانو في داخؿ الحكض الكاحد ىنالؾ استعماالت 
كأكدت ىذه المنظمة عمى .(1)متعددة لكؿ مف المياه الجكفية كالسطحية تبدك معتمدة عمى بعضيا بعضان 

االعتراؼ بأف لممياه الجكفية عبلقة بالمياه السطحية كمف ثـ تخضع لقانكف المياه الدكلية في حاؿ 
 . 1980(2)عبكرىا لمحدكد؛ كذلؾ في العاـ 

 

 الذم 1958ذلؾ عندما أصدرت قرارىا لسنة   أكدت لجنة القانكف الدكلي عمى ىذه العبلقة ، كما
أف القانكف الدكلي ركّز عمى المكارد المائية السطحية دكف الجكفية فمف األمكر األساسية "ينص عمى 

  .(3)"ايبلء االىتماـ الكاجب لجميع السمات الييدركلكجية المترابطة ألحكاض الصرؼ

أيضا عمى ضركرة األخذ بالعبلقة المتبادلة بيف كؿ مف العناصر الييدركلكجية قرارىا نص قد       ك
كىنا لـ يتضمف إشارة صريحة إلى العبلقة بيف نكعي المياه إال أف . كالديمكغرافية لحكض الصرؼ

 تداركت ىذا الكضع فنصت بشكؿ صريح عمى العبلقة بيف المياه الجكفية 1966قكاعد ىمسنكي لعاـ 
إذ قامت بتغيير مصطمح النير الدكلي إلى مفيـك حكض  كالمياه السطحية في المادة الثانية منيا ؛

كنبلحظ أف حكض الصرؼ يعد كحدٍة ىيدركلكجية غير قابمة لمتجزئة كيتككف مف . الصرؼ الدكلي
  .(4)المياه السطحية كالمياه الجكفية

      كما أكدت لجنة القانكف الدكلي مرة أخرل عمى الكحدة الييدركلكجية لمياه السطح كالمياه الجكفية 
عبر قكاعد سيئكؿ التي نصت عمى أنو يتعيف عمى دكؿ حكض الصرؼ النظر في الترابط بيف المياه 
الجكفية كالمياه األخرل، ككرد ذلؾ في المادة الثانية منيا تحت بند الترابط الييدركليكي إذ نصت ىذه 

: المادة عمى ما يأتي 
 أك يتغذل مف مياه سطحية لحكض دكلي  لحكٍض دكليالخزاف المائي الذم يغذم مياىان سطحية-  1"

.  يشكؿ جزءان مف حكض دكلي
                                                           

 .1968لسنة67وقراراللجنةالوزاريةرقم1967لسنة493متاعتمادهمنخاللاجلمعيةاالستشاريةجمللساوروباوبناءاعلىالتوصيةرقموقدادليثاقاألورويبللمياه(1)
 .35زنايت،ادلرجعالسابق،ص(2)
 .78-74صادلرجعالسابق،نظراالسكوا،أ(3)
 .137صادلرجعالسابق،زنايت،نظرأ(4)
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الخزاف المائي الذم تقطعو حدكد بيف دكلتيف أك أكثر كال يقدـ مياىا أك يتمقى مياىا مف مياه - 2
.  سطحية لحكض تصريؼ دكلي؛ يشكؿ حكض تصريؼ دكلي ألغراض ىمسنكي

تأخذ دكؿ الحكض عند ممارستيا حقكقيا كأداء كاجباتيا بقكاعد القانكف الدكلي بعيف االعتبار أم - 3
ترابط بيف المياه الجكفية كالمياه األخرل بما في ذلؾ االتصاالت المتبادلة بيف الخزانات المائية كأم اؿ

. (1)"ترشيح إلى الخزانات المائية ناجـ عف أية أنشطة ضمف نطاؽ سمطتيا
 

:  أف ىنالؾ صكران عديدة لكجكد األحكاض المائية الجكفية كىي كاآلتيبككفقا لممادة السابقة الذكر نجد 
األحكاض الجكفية المحصكرة كالعابرة لمحدكد ،كلكنيا ال ترتبط بمياه جكفية أخرل أك مياه سطحية - 1
 .
 يتصؿ ىيدركلكجيان بحقؿ آخر مكجكد في قكجكد الحكض الجكفي بأكممو في إقميـ الدكلة، كلكف- 2

. كالحكض الغربيدكلة مجاكرة كيعتمد عميو في تغذيتو بالمياه 
 

     ككذلؾ سممت االتفاقية اإلطارية بحقيقة العبلقة بيف المياه الجكفية كالمياه السطحية عبر المادة 
" الجكفية كالسطحية " الثانية المتعمقة بتعريؼ المجرل المائي، إذ عرفتو بأنو شبكة المجارم المائية 

 .التي تشكؿ بحكـ طبيعتيا مجرل مائيان كاحدان حيث تتدفؽ صكب نقطة كصكؿ مشتركة

     جميع الكثائؽ السابقة تؤكد عمى اعتماد فكرة التداخؿ كالتبادؿ بيف المياه الجكفية كالمياه السطحية 
نما يجب ضماف اإلدارة المتكاممة لكؿ منيما  كىذا االعتماد ال ينبغي أف يؤدم إلى الخمط بينيما كا 

 .بيدؼ تحقيؽ أفضؿ استخداـ لكؿ مف المياه الجكفية كالمياه السطحية

      كفي الكقت الحاضر يعد ضماف المحافظة عمى المياه الجكفية كضماف امدادتيا أمران في غاية 
األىمية؛ كذلؾ ألنو إذا ما تكقفت المياه السطحية فإف كمية المياه الجكفية تنخفض كربما تختفي 

كتنضب كمف ثـ يجب األخذ بعيف االعتبار اآلثار التي تترتب عمى كجكد احتياطات متاحة مف المياه 
الجكفية كمدل مساىمة المياه السطحية عبر تدفقيا في تحديد كمية المخزكف مف المياه الجكفية كال 

. يتعارض ىذا مع ضركرة تحديد حدكد مستكدع المياه الجكفية
 تشكؿ جزءان مف حكض (Recharge)     كىنا يطرح السؤاؿ ىؿ المياه المكجكدة في منطقة التغذية

 المياه الجكفي الدكلي أـ ال ؟ 

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ ترل الباحثة بأف كجكد الصمة الكثيقة بيف المياه الجكفية كالمياه المكجكدة في 
منطقة التغذية أدل إلى أف تيتـ رابطة القانكف الدكلي بكضع ضكابط تقيد سمطة الدكلة التي يكجد في 

 بعدة قيكد كضكابط؛ كمف أىـ (Upstream)إقميميا منطقة التغذية كالمعركفة بدكؿ أعالي المجرل المائي
عدـ بناء منشآت أك مشاريع قد تؤثر عمى كمية المياه كقدرتيا عمى النفاذ في التربة  أكالن ىذه القيكد 

                                                           
 .75واالسكوا،ادلرجعالسابق،ص.(1986قواعدسيئول)(1)
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كما يقع عمييا االلتزاـ باتخاذ كافة اإلجراءات التي تضمف  ثانيان  .كالكصكؿ إلى مناطؽ التخزيف
االتصاؿ الطبيعي بيف منطقة التغذية كحكض المياه الجكفي كااللتزاـ بضماف تدفؽ المياه طبقا 

. (1)لمعدالتيا المعتادة كدكنما تأثير عمى نكعية المياه أك كمياتيا
 مف قكاعد سيئكؿ 2/3    كبناء عميو فإف منطقة التغذية تعد جزءان مف الحكض الجكفي الدكلي كالمادة 

تعمؿ دكلة الحكض عند ممارستيا لحقكقيا كأدائيا لكاجباتيا طبقا " أكدت عمى ذلؾ؛ إذ نصت عمى أف 
. (2)"لمقانكف الدكلي عمى تجنب أية أنشطة في المنطقة الكاقعة تحت اختصاصيا

 متكامبلن مف منطقة التغذية إلى منطقة التخزيف كيخضع كبلن مف ىنا فإف الحكض الجكفي الدكلي يعد 
. لمبادئ القانكف الدكلي في استخداماتيا التي سيأتي بيانيا الحقان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
الفصل األول 

 

                                                           
 .235ص،مواردادلياهيفالشرقاألوسط،مطابعالطوجبيالتجارية:(1996)منصور،العاديل،(1)
 .10/10/2005تاريخاالسًتجاعhttp//www.law.berkeley ,eduللتفصيلراجع(2)
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  القانوني لممجاري المائية الفمسطينية ومصادرىاوضعال
The legal nature of the Palestinian water 

 
ض تطكر النظاـ القانكني لممجارم المائية الدكلية الذم جاءت بو كؿ مف استعرتـ إبعد أف 

 تكضيح النظاـ القانكني لممياه الفمسطينية ال بد مف  كالمتعددة األطراؼاالتفاقيات الثنائيةالمعاىدات ك
كفقا لمقانكف الدكلي، خاصة أف فمسطيف مرت بمراحؿ مختمفة مف األنظمة السياسية بدءا بحكـ الدكلة 
العثمانية فاالنتداب البريطاني في بداية القرف فاالحتبلؿ اإلسرائيمي لفمسطيف التاريخية كمرحمة اتحاد 

الضفة الغربية إلى المممكة األردنية كخضكع قطاع غزة لئلدارة المصرية كصكال إلى نكسة حزيراف عاـ 
 كرزكح فمسطيف تحت الحكـ العسكرم اإلسرائيمي مف خبلؿ األكامر العسكرية اإلسرائيمية التي تـ 67

 .إصدارىا
كلدراسة الطبيعة القانكنية لممياه الفمسطينية قسمت الفصؿ األكؿ الى أربعة مباحث تحمؿ 

:- العناكيف اآلتية 
 

النظام القانوني لقضية المياه في الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي وفقا : المبحث األول
. لمقانون الدولي

متمثمة بمكائح   ما تناكلو كؿ مف قانكف االحتبلؿ الحربي بدراسة في المبحث األكؿكسكؼ أقكـ
 اعتمدا سنة المحقاف االضافياف ليا المذيف ك1949 جنيؼ الرابعة لسنة معاىدة ك1907الىام لسنة 

 كقرارات منظمة األمـ المتحدة الصادرة عف كؿ مف الجمعية العمكمية كمجمس األمف  الخاصة  1977
 .بمعالجة مشكبلت األقاليـ الخاضعة إلى االحتبلؿ العسكرم المباشر

 
موقف االتفاقيات الثنائية بين السمطة الفمسطينية واسرائيل فيما يتعمق :المبحث الثاني
 بحقوق المياه 

 
تعرض في المبحث الثاني المرحمة التي غيرت قميبل مف الكضع القانكني لفمسطيف اسسكما  

ذلؾ مع ازدياد محاكلة المجتمع الدكلي إليجاد الحؿ المبلئـ في ىذه القضية قاـ كؿ مف الفمسطينييف _
 بعقد االتفاقيات الثنائية _ ممثميف بمنظمة التحرير الفمسطينية كاإلسرائيمييف مثمييف بالحككمة اإلسرائيمية

أيمول /September 1993  (The Declaration of Principles  13 13)بدأت باتفاق إعالن المبادئ 
 واالتفاقية 1994 (Gaza Jericho Agreement) الموقع في واشنطن واتفاقية غزة آريحا1993
 1995 حكؿ الضفة الغربية كقطاع غزة المكقعة في طابا في العاـ (Interim Agreement)المرحمية
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إليجاد التسكية ليذا النزاع كغيرىا مف مشاريع االتفاقيات التي ما زالت في طكر المفاكضات كالبحث 
 .في مبلئمتيا لكبل الطرفيف

 
 .مصادر المياه الفمسطينية : المبحث الثالث

المياه السطحية كاألحكاض ؾكاستعرض في المبحث الثالث كافة مصادر المياه الفمسطينية 
. الجكفية المكجكدة في فمسطيف

  
 . الطبيعة الفنية والقانونية لمحوض الجوفي الغربي : المبحث الرابع
 . كؿ ما يتعمؽ بالحكض الغربي مف الناحية الفنية كالقانكنية درستالمبحث     أما في ىذا 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المبحث األول 
 



 

17

 النظام القانوني لقضية المياه في الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي وفقا لمقانون الدولي 
 

إذ بدأ ،      تعد قضية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي مف أصعب القضايا التي تكاجو المجتمع الدكلي 
كخبلليا عمؿ 1967 كنكسة 1948ىذا الصراع منذ االنتداب البريطاني عمى فمسطيف كمركرا بنكبة 

المجتمع الدكلي باستمرار تحت مظمة ىيئة األمـ المتحدة لحؿ ىذه القضية إال أنو ما زاؿ عاجزا أماـ 
. الضغط الصييكني ك األمريكي الذم يقؼ حجر عثرة أماـ أية تسكية عادلة إلنياء ىذا النزاع 

دارم؛ إذ إنيا عاشت خضعت      ككما أسمفت فإف فمسطيف   ألكثر مف نظاـ قانكني كسياسي كا 
 خضعت لمحكـ العثماني قبؿ ىزيمة تركيا في الحرب العالمية فقدمراحؿ مختمفة مف أنظمة الحكـ 

 تمكز 6األكلى كتعرضت لبلنتداب البريطاني الذم أعمف عنو رسميا مف قبؿ عصبة األمـ في تاريخ 
 (1)15/5/1948 كاستمر إلى قياـ دكلة إسرائيؿ في 1923 كدخؿ حيز التنفيذ قانكنيا منذ أيمكؿ 1921

كنتيجة لقياـ دكلة إسرائيؿ ككجكد االعتداءات المستمرة كما صاحبيا مف كجكد لمقكات العربية المختمفة 
عمى األراضي الفمسطينية أدل إلى اتحاد الضفة الغربية مع األردف كنتيجة لذلؾ طبقت القكانيف 

. األردنية عمى أراضي الضفة الغربية؛ كذلؾ عبر مرسـك أصدره قائد القكات األردنية في ذلؾ الكقت
ككذلؾ أخضعت مناطؽ قطاع غزة لمنظاـ المصرم بسبب كجكد القكات المصرية عمى تمؾ المناطؽ  

 عمى الدكؿ العربية كنجاحيا في إحكاـ سيطرتيا عمى 1967نتيجة لمعدكاف اإلسرائيمي المسمح عاـ 
كامؿ األراضي الفمسطينية خضعت مناطؽ الضفة الغربية منذ ذلؾ التاريخ لبلحتبلؿ اإلسرائيمي كمف 

شراؼ قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي  عف طريؽ المراسيـ العسكرية التي يصدرىا الحاكـ  ثـ إلدارة كا 
العسكرم لممنطقة كالتعديبلت التي أجرتيا عمى القكانيف المطبقة عمى األراضي الفمسطينية في ذلؾ 

 إلى إخضاع الضفة كالقطاع إلدارة االحتبلؿ اإلسرائيمي بشكؿ كامؿ مف قبؿ  ذلؾ أدلقدالكقت،  ك
سمطات االحتبلؿ العسكرية باستثناء شرقي القدس التي ضمت رسميا إلى إسرائيؿ كنتيجة ليذا 

االحتبلؿ سيطرت إسرائيؿ عمى المكارد الطبيعية لممناطؽ المحتمة كفرضت العديد مف القيكد التي تحكؿ 
فسياسة االحتبلؿ اإلسرائيمي صيغت بالشكؿ الذم يخدـ مصالحو أكال كأخيرا دكف . دكف االستفادة منيا

. أم مراعاة لقكانيف البيئة كسبلمتيا
 

      كبناء عمى ذلؾ أصبحت المكارد الطبيعية لمبيئة محككمة تماما بأكامر الحكـ العسكرم التي 
تصدر تباعا الكاحد تمك اآلخر كتشكؿ ىذه األكامر في مجمكعيا المصدر الكحيد لمسمطات التشريعية 

كالتنفيذية كالقضائية في المناطؽ المحتمة، كتنطمؽ ىذه األكامر بشكؿ أساسي مف االعتماد عمى قكانيف 
عمى القكانيف ،  كما أسمفت  ،ثـ في ما بعد ، الطكارئ التي كانت مفركضة عمى فمسطيف االنتدابية

                                                           
 .7ص،،مؤسسةاحلق،راماهللشرحقانوناخلدمةادلدنيةالفلسطيين(:1998).عدنانعمرو،(1)
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كىكذا يقـك المشرع اإلسرائيمي بانتقاء القانكف المبلئـ كالمنسجـ مع . األردنية الخاصة بالضفة الغربية
مصالح إسرائيؿ االقتصادية كالعسكرية كيطبقو عمى الحالة المطمكب منو البت فييا دكف تقدير ما ليذه 

لذا يجب دراسة كافة الجكانب القانكنية التي تنطبؽ عمى الحالة الفمسطينية . القكانيف مف أثر عمى البيئة
 .(1) لتعدد المراحؿ المختمفة التي عاشتيا  األرض الفمسطينيةكخاصة في ما يتعمؽ بالمكارد الطبيعية

    كقد تناكلت منظمة األمـ المتحدة قضية السيادة عمى المكارد الطبيعية في قرارات عديدة مف قبؿ 
مجمس األمف كالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة التي حددت الكضع القانكني لممياه الفمسطينية باإلضافة 

عمى األراضي الفمسطينية كالذم (Occupier`s Law)إلى أنيا اعترفت بتطبيؽ قانكف االحتبلؿ الحربي 
يقضي أيضا بحماية المكارد الطبيعية كمكارد المياه كذلؾ إلنياء جانب مف الصراع الفمسطيني 

. اإلسرائيمي المتعمؽ بالمكارد المائية 
 يف االضافييف ليالحؽاؿ ك الرابعةكستقـك الباحثة في ىذا المبحث بدراسة كؿ مف بنكد اتفاقية جنيؼ

 كمدل مبلئمتيا 1907الممحقة بيا كالصادرة سنة الىام الخاصة أنظمة ككمعاىدة الىام الرابعة 
المتعمقة بكضع كدراسة القرارات الصادرة عف الجمعية العامة كمجمس األمف بلمكضع الفمسطيني ككذلؾ 

. المكارد الطبيعية في فمسطيف 















 المطمب األول
المتعمقة 1907لسنة  الىاي أنظمة و1977المحقين اإلضافيان لسنة  بنود اتفاقية جنيف الرابعة و

بالموارد الطبيعية 


                                                           
 .19-16،ص93ادلشكالتالبيئيةيفاألراضيالفلسطينيةاحملتلةنقالعنجريدةالرأياألردنية،العدد:(1993)صامداالقتصادي،(1)
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     نظرا ألف فمسطيف تخضع لسمطة احتبلؿ فبل بّد مف تناكؿ قانكف االحتبلؿ الحربي كالبحث في ما 
. نص عميو حكؿ المصادر الطبيعية لمدكلة كخاصة المياه 

 1907 ك 1899 معاـؿ      إف القكانيف المتعمقة باالحتبلؿ الحربي جرل تقنينيا في اتفاقيات الىام 
 كالمتعمقة بحماية ضحايا النزاعات المسمحة 1977عاـ المحقيف ؿ ك1949كاتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 

إف ما يعنينا في ىذه الدراسة ىك ما تناكلتو تمؾ االتفاقيات مف بنكد كقكاعد . الدكلية كغير الدكلية
. خاصة بالمياه كمدل تطبيقيا عمى الكضع الفمسطيني 

      بداية إف أىـ المبادئ التي كردت في قكانيف الحرب ىي أف االحتبلؿ كضع كاقعي ال يعطي 
المحتؿ حؽ السيادة عمى األرض المحتمة؛ كىذا معناه أف االحتبلؿ ال يعني بأم حاؿ مف األحكاؿ 

ككذلؾ فإف مبدأ عدـ . امتبلؾ اإلقميـ الذم سيطر عميو أك تحكيؿ السيادة عميو إلى سمطات االحتبلؿ 
 .(1)جكاز االستيبلء عمى اإلقميـ باستعماؿ القكة مف أىـ المبادئ التي نص عمييا ميثاؽ األمـ المتحدة

       لذلؾ سنتناكؿ كبلن مف لكائح الىام كاتفاقية جنيؼ كممحقييا األكؿ الخاص بحماية المنازعات 
الدكلية المسمحة كالثاني الخاص بحماية المنازعات المسمحة غير الدكلية كما تضمنو مف نصكص 

 .بخصكص المصادر الطبيعية؛ كذلؾ مف أجؿ تحديد الكضع القانكني لممياه الفمسطينية
الفرع األول 

 لوائح الىاي والموارد الطبيعية

 
 الذم فرض قيكد 1907الئحة الىام تناكلت قانكف حقكؽ الممكية في االقاليـ المحتمة عاـ         

مف البنكد التي نصت الممتمكات العامة في عمى العدك في ضبط كاستخداـ ممتمكات االقاليـ المحتمة ك
  :ما يأتيكلـ تتطرؽ الى المصادر الطبيعية المكائح 

نظرا ألف السمطة قد انتقمت بالفعؿ إلى "  نصت عمى أنو 1907مف نظاـ الىام  " 43" المادة  -
دكلة االحتبلؿ فيتكجب عمييا اتخاذ كؿ ما في كسعيا مف إجراءات كتدابير لتأميف نظاـ العمؿ 

كالسبلمة كاستمرار الحياة الطبيعية إلى أقصى حد ممكف مع احتراـ القكانيف السارية المفعكؿ عمى 
". األراضي الخاضعة لبلحتبلؿ ما لـ يحؿ دكف ذلؾ حائؿ قطعي

 كعدـ (Private Property)يجب احتراـ الممكية الخاصة"  مف لكائح الىام عمى أنو 46نصت المادة  -
كالممتمكات الخاصة " الممتمكات العامة"كقد ميزت الئحة الىام بيف ممتمكات الدكلة  " تيامصادر

التي تعكد الى االفراد؛ ككذلؾ قاـ فقياء القانكف الدكلي عند تناكؿ مكضكع حقكؽ الممكية تحت 

                                                           
 .29صتونس،ادلعهدالعريبحلقوقاإلنسان،الطبعةالثانية،مدخلإىلالقانونالدويلاإلنساين،(:1997).عامرالزمايل،(1)
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االحتبلؿ بالتمييز بيف نكعيف مف الممتمكات كىي العامة كالخاصة كيتضح الفرؽ بيف نكعي 
  .(1)الممكية في نظرىـ مف خبلؿ معاممة المحتؿ ليذه االمبلؾ

ال يطمب مف البمديات أك السكاف تقديـ أمكاؿ عينيو "  مف لكائح الىام عمى أنو 52نصت المادة  -
ال يجكز تحكيؿ الخدمات إال كنتبيف بأنو " أك خدمات إال إذا كانت الحتياجات جيش االحتبلؿ 

لضركرات تأميف حاجيات القكات المسمحة كضمف الحدكد الطبيعية كىذه المادة تحرص عمى 
قامة التكازف بيف المعاممة اإلنسانية كالضركرة العسكرية  كعميو التمسؾ بالمقتضيات اإلنسانية كا 

يككف معيار التعكيض ىك الظركؼ الطارئة كالحاجة العسكرية كىذا يعطي حصانة لقكات االحتبلؿ 
لبلستيبلء عمى الممتمكات الخاصة كبالنسبة الى التعكيض ينظر الى الحاجة الضركرية ليدـ 

. الممتمكات كعميو تقدر التعكيضات التي يجب دفعيا
مف لكائح الىام التكييؼ القانكني لسمطات االحتبلؿ؛ إذ نصت عمى أنو  " 55" قدمت المادة  -

يتكجب عمى الدكلة التي تمارس احتبلليا العسكرم ألراضي الغير أف تعد نفسيا سمطة إدارية "
دارتيا بشكؿ رأس ماؿ ىذه كمنتفعة مف الخدمات العامة يترتب عمييا حماية  األمكاؿ العامة كا 

 كيجد فقياء القانكف الدكلي أنو (2)"االنتفاع بيا كالمتعمقة بمتطابؽ مع القكاعد المتعارؼ عمييا 
يجب عمى القكات المحتمة اإلمتثاؿ إلى المتطمبات األساسية في أعماليا كالتقميؿ إلى أدنى حد مف 

 .تدمير القيـ كالمحافظة عمى المكارد المادية في المناطؽ المحتمة

      ىذا ما تناكلتو لكائح الىام مف بنكد تتعمؽ بالمكارد الطبيعية لمدكؿ كمف ضمنيا المكارد المائية 
 .التي يجب حمايتيا كالمحافظة عمييا أثناء النزاعات المسمحة كيجب أف تمتـز بذلؾ كافة دكؿ العالـ

      كنتيجة لمنزاعات المسمحة التي انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية أصبح عدـ جكاز االستيبلء 
عمى اإلقميـ بالقكة مف المبادئ األساسية في القانكف الدكلي كالذم تضمنتو كافة المكاثيؽ الدكلية كتبناه 

: الفقو الدكلي، كعمؿ بو القضاء الدكلي، كىذا المبدأ يستند إلى ثبلثة مبادئ ىي 
. مبدأ تحريـ المجكء إلى استخداـ القكة في العبلقات الدكلية .1
. مبدأ عدـ جكاز استفادة المعتدم مف ثمار عدكانو .2
 .مبدأ الحؽ في تقرير المصير .3

الفرع الثاني 
والموارد الطبيعية الرابعة اتفاقية جنيف 

 

                                                           
 .116،ص36اجمللةادلصريةللقانونالدويل،رللد:(1980)أمحدصليبرشدي،-مقالد(1)
،2004شباط،23كانونالثانيومرافعةشفوية30بشأناآلثارالقانونيةلبناءجداريفاألرضالفلسطينيةاحملتلة،بينانخطيإجراءاتإفتاء،زلكمةالعدلالدولية(2)

 .136ص،2004اجمللساالقتصاديالفلسطيينللتنميةواإلعماربكدار،فلسطني،
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 أم نصكص كاضحة تتعمؽ بحماية المصادر 1949تضمف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ لـ      
 تفسيرا لممخالفات الجسيمة التي ترتكب ضد المكارد الطبيعية الطبيعية بما فييا المياه كانما تضمنت

المخالفات الجسيمة ىي " مف الباب الرابع القسـ األكؿ إذ نصت عمى أف  " 147" كذلؾ في المادة 
التي تتضمف أحد األفعاؿ التي حددتيا اتفاقية جنيؼ في ما إذا اقترفت ضد أشخاص محمييف أك 

كتدمير الممتمكات كاغتصابيا عمى نحك ال تبرره ... ممتمكات محمية باالتفاقية مف مثؿ؛ القتؿ العمد 
 .(1)"ضركرات حربية كعمى نطاؽ كبير بطريقة غير مشركعة كتعسفية

حماية الممتمكات العامة كالخاصة       كىنا نبلحظ بأف اتفاقية جنيؼ الرابعة نصت بشكؿ عاـ عمى 
التي تتعمؽ باالفراد اك الدكلة اك السمطات العامة التي ال يجكز تدميرىا دكف حاجة عسكرية ممحة كذلؾ 

 مف أعماؿ التدمير أك االغتصاب كاعتبرت االعتداء عمييا كقرر حمايتيا مف االتفاقية (53)في المادة
، إال أف االحتبلؿ اإلسرائيمي قد خرؽ تمؾ القكاعد 147 في المادة مف قبيؿ االنتياكات الجسيمة

القانكنية بارتكابو ألفعاؿ الحرؽ كالتدمير لممنشآت العامة دكف كجكد ضركرة تقتضي ذلؾ كبارتكابيا 
ألعماؿ التدمير لآلبار المائية المكجكدة في الضفة الغربية إثر احتبلليا ألراضييا كفرض األكامر 

العسكرية التي تمنح الحاكـ العسكرم الحكـ المطمؽ في إدارة المكارد المائية بذلؾ مرتكبة لممخالفات 
 كمف ىذه األفعاؿ تدمير اآلبار المائية المحيطة بالحكض الغربي .الجسيمة التي نصت عمييا االتفاقية

 بئران كتقكـ اسرائيؿ بنقؿ النفايات السامة مف 30 بئرانكصّعب االحتبلؿ الكصكؿ الى 37كالسيطرة عمى 
  .(2)داخؿ إسرائيؿ إلى قرية الشكفة في طكلكـر مما يعمؿ عمى تمكيث المياه كىجر اآلبار المائية

     كمنذ خضكع فمسطيف لبلحتبلؿ العسكرم اإلسرائيمي طبقت اتفاقية جنيؼ الرابعة عمييا مف قبؿ 
منظمة األمـ المتحدة كتمسكت فمسطيف باتفاقية جنيؼ الرابعة كاعترفت بقكاعدىا ذلؾ أنيا خاضعة لقكة 
احتبلؿ كعممت جاىدة لتطبيؽ قكاعد اتفاقية جنيؼ عمى أراضييا إال أف مكقؼ إسرائيؿ متبايف بالنسبة 

العترافيا بقكاعد اتفاقية جنيؼ الرابعة  كىي تستند في عدـ تنفيذىا لقكاعد جنيؼ بأنيا لـ تدمج في 
القانكف الكطني بنص تشريعي إضافة إلى ادعائيا بأنيا ال يمكنيا تطبيؽ االتفاقية إال بتكافر ثبلثة 

: شركط ىي
قياـ دكلة باجتياح أراض تابعة لدكلة العدك كاحتبلليا، كىنا ترل إسرائيؿ بأنيا حررت األراضي - 1

. الفمسطينية مف األردف كمصر باعتبارىما الدكؿ التي اجتاحت األراضي الفمسطينية
تكاصؿ االشتباكات المسمحة  - 2 
.(1)عدـ تكقيع اتفاؽ ىدنة مع األطراؼ المتنازعة-3

                                                           
 216-215،ص2004اللجنةالوطنيةللقانونالدويلاإلنساينللتفصيلراجعاتفاقيةجنيفالرابعة،(1)
 .16/2/2008تاريخاالسًتجاع www.mesc.com.للتفصيلأنظر،ادلواردادلائيةوالصرفالصحييفالضفةالغربية(2)
(1)P61-68.Joint management of shared aquifers) 2002أمابالنسبةدلوافقةإسرائيلعلىاتفاقيةجنيففقدأقرتاحملكمةالعليايفإسرائيلعام

بقواعدالقانونالدويلاإلنساينوخاصةقاعدةحظرالنقلبالقوةإالأهنالنتلتزمبقواعدىذاالقانونلألسبابادلذكورةأعالهأيضاقامتإسرائيلبقبولتطبيقاالتفاقيةمن
 .67لسنة144إالأهناأسقطتالعملبودبوجباألمررقم1967لسنة3خاللاألمرالعسكريرقم
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مف اتفاقية جنيؼ نصت (6)       في مقابؿ كافة ىذه الحجج المرفكضة دكليا فاف المادة السادسة 
عمى أنو يتكقؼ تطبيؽ نصكص ىذه االتفاقية في األراضي المحتمة بعد مركر عاـ عمى انتياء 
العمميات العسكرية لكف نصكصيا تبقى ممزمة لسمطات االحتبلؿ ما دامت مستمرة في ممارسة 

. االختصاصات الحككمية ضمف ىذه األراضي
 

 ب مف اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات عاـ 31/3     ككفقا ليذا الرأم فإف إسرائيؿ خرقت المادة 
 التي تنص عمى كاجبات الدكلة الطرؼ في االتفاقية كالتزاماتيا لتطبيؽ المعاىدات كاالتفاقيات 1969

(2)كتفسيرىا في ما بيف الدكؿ كفقا لمبادئ القانكف الدكلي كقانكف المعاىدات كليس كفقا لمقكانيف الكطنية
كيرل الدكتكر عبداهلل ابكعيد أف ىذا الرأم غير دقيؽ حيث أف ىذه المادة تشير إلى إحدل كسائؿ ،

تفسير المعاىدات، كىك االعتماد عمى أية قكاعد قانكف دكلي مطبقة في العبلقة بيف الطرفيف ثـ يجب 
 منيا تنص عمى عدـ 3اال ننسى بأف اتفاقية اعبلف المبادئ ال تعتبر معاىدة دكلية كما كأف المادة 

 .انطباقيا عمى المعاىدات التي يككف أحد أطرافيا ليست دكلة

الفرع الثالث 
 جنيف والموارد الطبيعية ات اتفاقياإلضافيان إلى"البروتوكوالن"المحقان 

 
 1977 سنة صادر المتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات الدكلية المسمحة اؿ جنيؼ التفاقيةالبرتكككؿ األكؿ

جاء أكثر كضكحا مف االتفاقية في تقرير حماية األعياف المدنية؛ إذ تناكؿ كافة أكجو األعياف المختمفة 
كذلؾ شمؿ كافة األفعاؿ مف مياجمة أك تدمير أك نقؿ  مف مكارد طبيعية كمنشآت كممتمكات عامة ،

لؤلعياف كالمكارد التي ال غنى عنيا لبقاء السكاف المدنييف، كمنيا مرافؽ المياه كشبكاتيا كمنشآت الرم، 
تعمؿ أطراؼ النزاع عمى التمييز بيف السكاف " التي نصت عمى ضركرة أف 48 ةكىذا ما تناكلتو الماد

كمف ثـ تكجو عممياتيا ضد األىداؼ  المدنييف كالمقاتميف كبيف األعياف المدنية كاألىداؼ العسكرية،
 كبذلؾ تككف " العسكرية دكف غيرىا، كذلؾ مف أجؿ تأميف حماية السكاف المدنييف كاألعياف المدنية

المادة قد فرقت ما بيف المدنييف كالمقاتميف كاالىداؼ العسكرية كالمدنية كبالتالي أخضعت المدنيكف 
كاالىداؼ المدنية لحماية كسمطاف مبادئ القانكف الدكلي كما استقر عمييا العرؼ كمبادئ االنسانية كما 

 حماية 53 الحماية العامة لؤلعياف المدنية كتناكلت المادة 5 المادة تناكلتك. يمميو الضمير العاـ 
مكضكع حماية البيئة الطبيعية، إذ نصت عمى  55األعياف الثقافية كأماكف العبادة بينما تناكلت المادة 

تراعى أثناء القتاؿ حماية البيئة الطبيعية مف األضرار البالغة كاسعة االنتشار : أكال" النقطتيف اآلتيتيف 

                                                           
 .43صدارالفجرللنشروالتوزيع،القاىرة،وادلعاىداتالدولية،ادلدخل،زلاضراتيفالقانونالدويلالعام.بوغزالة،زلمدناصر.أمحداسكندري،(2)



 

23

كطكيمة األمد، كتتضمف ىذه الحماية حظر استخداـ أساليب أك كسائؿ القتاؿ التي يقصد بيا أك يتكقع 
. منيا أف تسبب مثؿ ىذه األضرار بالبيئة كمف ثـ تضر بصحة أك بقاء السكاف

كقد كردت ىذه المكاد في الممحؽ األكؿ مف ".تحظر ىجمات الردع التي تشف ضد البيئة الطبيعية:ثانيا
 .اتفاقية جنيؼ

 الثاني المتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات المسمحة غير الدكلية، فقد تطرؽ إلى حماية البرتكككؿ     أما
التي تناكلت مكضكع حماية األعياف التي ال غنى عنيا لبقاء 14المكارد الطبيعية في كؿ مف المادة 

يحظر تجكيع المدنييف كأسمكب مف " السكاف المدنييف عمى قيد الحياة ؛إذ نصت عمى ضركرة أف 
أساليب القتاؿ كمف ثـ يحظر مياجمة أك تدمير أك نقؿ أك تعطيؿ األعياف كالمكاد التي ال غنى عنيا 

لبقاء السكاف المدنييف عمى قيد الحياة، كمثاليا المكاد الغذائية كالمناطؽ الزراعية التي تنتجيا 
 أيضا مف الممحؽ 15كجاءت المادة " كالمحاصيؿ كالماشية كمرافؽ مياه الشرب كشبكاتيا كأشغاؿ الرم

الثاني لحماية األشغاؿ اليندسية كالمنشآت المحتكية عمى قكل خطرة مف مثؿ السدكد كالجسكر 
. (1)كالمحطات الكيربائية إذ حظرت اتخاذىا أىدافا عسكرية

 
عمالو عمى الحالة الفمسطينية إذ أف  يجب التنكيو الى أف البركتكككؿ األكؿ ىك الذم يتـ تطبيقو كا 

 مف البركتكككؿ األكؿ تضمنت نطاؽ كحاالت تطبيؽ البركتكككؿ األكؿ كمنيا المنازعات 1/4المادة 
المسمحة التي تناضؿ بيا الشعكب ضد التسمط االستعمارم كاالحتبلؿ االجنبي كضد األنظمة 

العنصرية ، كذلؾ في ممارستيا لحؽ الشعكب في تقرير المصير كما كرسو ميثاؽ األمـ المتحدة 
كاالعبلف المتعمؽ بمبادئ القانكف الدكلي الخاصة بالعبلقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ طبقا لميثاؽ 

 كتعمؿ عمى التحرر منو بكافة األساليب 48كفمسطيف خاضعة ليذا االحتبلؿ منذ عاـ . األمـ المتحدة
. المتاحة لتقرر مصير شعبيا

     باإلضافة إلى المكاد السابؽ ذكرىا في اتفاقية جنيؼ كبركتكككلييا التي حظرت جميع أعماؿ 
التدمير كاليجـك كالسمب كاإلخراج مف الخدمة لما ىك ضركرم لبقاء السكاف المدنييف مف مثؿ المكاد 

.  الغذائية كالمنتجات الزراعية كالحيكانية كالمنشآت كالمشاريع االركائية كالتخزينية لممياه
      كمما سبؽ نبلحظ بأف كافة النصكص السابقة تحظر جميع األعماؿ التي تقكـ بيا القكات 

المحتمة ألم بمد ما تيدؼ مف كرائيا اإلساءة إلى السكاف المدنييف كالى الممتمكات الطبيعية المممككة 
 .لمدكلة الكاقعة تحت االحتبلؿ، كذلؾ ألنيا تخضع لحماية القانكف الدكلي اإلنساني

الفرع الرابع 
مكانية تطبيقو عمى أراضي الضفة الغربية  النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية وا 

                                                           
 .2004اللجنةالوطنيةللقانونالدويلاإلنساينللتفصيلراجعاتفاقيةجنيفالرابعة،(1)
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       عندما تناكلت الباحثة لكافة المكاد التي كردت في قانكف االحتبلؿ الحربي كجدت بأف إسرائيؿ 
ارتكبت مخالفات جسيمة ضد األشخاص كالممتمكات العامة كالخاصة كذلؾ عندما دمرتيا كاستكلت 

عمييا دكف كجكد ضركرة عسكرية تقتضي ذلؾ كتبينت بأف تمؾ المخالفات تعد جريمة مف الجرائـ التي 
 كمف أىـ  ،1998كردت في المادة الخامسة مف ميثاؽ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لسنة 

تمؾ األعماؿ سيطرة اسرائيؿ عمى منابع نير الميطاني كالجكالف كغزة كنير األردف حيث استكلت عمى 
حكاـ قبضتيـ عمى المناطؽ الكعرة  غالبية حصة األردف المائيو مف النير، ككذلؾ سيطرة االسرائيميف كا 
في األحكاضالثبلثة في الضفة مف خبلؿ الجداريف الغربي الذم تـ انشاؤه كالشرقي المخطط لو كىكذا 

 طف مف 6000كذلؾ تـ نقؿ كدفف . (1)تككف استكلت عمى كافة األبار المائية المحيطة باألحكاض
المكاد السامة كالنفايات مف داخؿ اسرائيؿ الى قرية الشكفة في طكلكـر كتـ إدخاؿ تمؾ النفايات كالمكاد 
السامة إلى منطقة إـ التكت في جنيف كقمقيمة كطكلكـر شماؿ الضفة الغربية حيث يتـ التخمص منيا 
في األراضي كالكدياف الفمسطينية كأىـ اسمكب تتبعو اسرائيؿ في تمكيث المياه الفمسطينية يككف مف 

 ألؼ مستكطف كالتي 200خبلؿ تصريؼ المياه العادمة إذ أف كميات المياه العادمة التي تنتج عف 
 مميكف متر مكعب سنكيان في حيف أف نسبة المياه العادمة التي 57تصب في مياه الضفة تصؿ إلى 

 مميكف متر مكعب لكؿ سنة، ككذلؾ تعمؿ إسرائيؿ 30تنتج مميكنيف فمسطيني تصؿ في السنة الى 
عمى نقؿ المصانع التي تنتج مكاد خطرة لمبيئة إلى مستكطنات الضفة الغربية حيث يتـ التخمص مف 

مصانع / ألمكنيـك /مصانع لمحديد "نفايات المصانع في أراضي الضفة الغربية كمف ىذه المصانع 
ككميا في النياية " صير معدات/كمامات كاقية مف الغازات /ذخيرة عسكرية /تكرير زيكت /غذائية 

تنتج مكاد خطيرة سكاء كانت كيماكية أك عناصر ثقيمة تتسرب داخؿ طبقات األرض كتؤدم الى تمكث 
. المياه الجكفية 

 مف المياه الجكفية الفمسطينية في 3 ـ ـ200باإلضافة إلى كؿ االفعاؿ السابقة قامت اسرائيؿ بسرقة 
غزة منذ السبعينات كذلؾ بحفر عشرات اآلبار التي تقع بالقرب مف مصادر المياه الجكفية مما أدل 

 قرية في الضفة الغربية تعاني مف نقص 150نتيجة لسياسة المياه اإلسرائيمية يكجد . إلى نضكبيا
 . (1)المياه كال ترتبط بشبكة المياه حتى ىذا اليـك مثؿ قرية بيت دجف في نابمس

كقد عّد النظاـ األساسي لممحكمة تمؾ األفعاؿ مف الجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية كجرائـ الحرب   
كالعدكاف كاإلبادة الجماعية كمنح الدكؿ المكقعة عمى نظاميا الحؽ في محاكمة مرتكبييا بغض النظر 
عف جنسية مرتكبييا، إذ إنيا أنشئت مف أجؿ المحافظة عمى اإلنسانية جمعاء، كبناء عمى ذلؾ فاف 
السياسة المائية التي تتبعيا إسرائيؿ لبلستيبلء الكامؿ عمى مصادر المياه كتغيير مجراىا الطبيعي 

                                                           
 .16/2/2008تاريخاالسًتجاع www.assbeel.info.للتفصيلأنظر،سياساتاالحتاللادلتعمدةلتلويثاألرضوادلياهواإلضرارباإلنسانالفلسطيين(1)
 .16/2/2008تاريخاالسًتجاع  www.alukah.net.للتفصيلأنظر،إسرائيلمتارسحرباجلوعوالعطشضدالشعبالفلسطيين(1)
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رتكاب أفعاؿ مخالفة لؤلعراؼ كالقكانيف الدكلية بحؽ الشعب الفمسطيني الكاقع تحت إكالسيطرة عمييا ك
كىك ما يكجب عمى الدكؿ المكقعة عمى النظاـ األساسي لممحكمة بالمطالبة . االحتبلؿ اإلسرائيمي

. بتقديـ اإلسرائيمييف الذيف ارتكبكا تمؾ األفعاؿ إلى المحاكمة أماـ المحكمة الجنائية الدكلية
    كقد تناكؿ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية المعركؼ بنظاـ ركما الخاص بإنشاء المحكمة 

أ تعريؼ جرائـ الحرب بأنيا؛ المخالفات كاالنتياكات الجسيمة التفاقيات /8/2 في المادة 1998ـلعا
. 1949(2)جنيؼ عاـ 

ؾ مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية 7/1     ككرّد تعريؼ الجرائـ ضد اإلنسانية في المادة 
كتمثمت ىذه الجرائـ بكؿ عمؿ غير إنساني يرتكب ضد جماعة أك جماعات معينة ألسباب سياسية أك 

. دينية أك عرقية
     كفي ما يخص جريمة العدكاف فقد أحيؿ إلى جمعية الدكؿ األطراؼ لمنظاـ األساسي لممحكمة 
بتكييؼ الفعؿ الذم يقدـ لممحكمة شككل بسبب ارتكابو أك رفعت إلييا دعكل لمنظر فييا في ما إذا 
كاف الفعؿ يشكؿ جريمة عدكاف أـ ال كفي حاؿ كّيؼ الفعؿ بأنو عدكاف فإف المسؤكلية المترتبة عمى 

تمؾ الجريمة مسئكلية مزدكجة إذ تسأؿ الدكلة المعتدية دكليا عف أعماليا العدكانية كيسأؿ أيضا 
. (3) األشخاص الطبيعيكف المسؤكلكف عف ارتكاب الجريمة باسـ الدكلة أماـ المحكمة الجنائية الدكلية

 
     كقد كردت تعريفات متعددة لمعدكاف كيمكننا أف نعرفو بشكؿ عاـ بأنو ؛ انصراؼ إرادة الدكلة 

. المعتدية إلى المساس بسيادة الدكلة المعتدل عمييا أك المساس بسبلمتيا الجغرافية أك السياسية
      كبالنظر إلى تعريفات الجرائـ السابقة نجد أف الممارسات اإلسرائيمية التي نفذت في زمف الحرب 
أك في زمف السمـ تعد جرائـ مرتكبة بحؽ الفمسطينييف كيمكف المطالبة بتقديـ العسكرييف أك األشخاص 
الذيف قامكا بتمؾ األفعاؿ إلى المحاكمة أماـ المحكمة الجنائية الدكلية كيعّد استنزاؼ المكارد الطبيعية 
كخاصة المياه جريمة ترتكب بحؽ الفمسطينييف؛ إذ تؤدم إلى إصابتيـ بأمراض مختمفة باإلضافة إلى 
عدـ الحصكؿ عمى احتياجاتيـ مف المياه مما يؤدم إلى تّككف جريمة اإلبادة كجريمة ضد اإلنسانية، 

كأيضا األعماؿ التي نفذتيا إسرائيؿ بتدمير المنشآت كالبنى التحتية الخاصة بالمكارد المائية بعد 
العدكاف كالجرائـ المرتكبة زمف الحرب ىي مف النكع الذم تسأؿ عنيا الدكلة المعتدية أماـ المحكمة 

كىذا يتحقؽ عندما ترفع دكلة ما دعكل أماـ المحكمة لممطالبة بالتحقيؽ في الجرائـ ،الجنائية الدكلية
. (1)التي ارتكبتيا إسرائيؿ كيجب أف تككف تمؾ الدكلة طرفان في النظاـ األساسي لممحكمة كمكقعة عميو

                                                           
 .215صالقاىرة،احملكمةاجلنائيةالدوليةالدائمة،دارالنهضةالعربية،(:1999).أبواخلريامحدعطية،(2)
 .(جمنالنظاماألساسيللمحكمةاجلنائيةالدولية/6ادلادة)(3)
 .وذبفيفينابيعبردلةوىدماآلبارالزراعيةاخلاصةبادلواطنني،مثلذبفيفحبريةاحلولة،(1)
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     بعد العرض الذم قدمتو الباحثة لما كرد مف قكاعد كنصكص في قانكف الحرب المتعمقة بالمكارد 
أال تعد إسرائيؿ مرتكبة لجريمة مف ،الطبيعية كما جاء بو النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية

الجرائـ التي يعاقب عمييا المجتمع الدكلي؟ ألـ ترتكب جريمة ضد اإلنسانية؟ أليست األعماؿ التي 
نفذتيا كما تزاؿ تنفذىا عندما تجمب سكانيا مف شتى أنحاء العالـ كتكطنيـ في األراضي التي تضع 
ىانة كرامتيـ كحرمانيـ مف  يدىا عمييا بالقكة بيدؼ إقصاء الفمسطينييف عف أراضييـ كتجكيعيـ كا 

مكاردىـ المائية التي ىي أساس حياتيـ االقتصادية كاالجتماعية التي ال غنى عنيا لبقائيـ باإلضافة 
نشاءاتيـ الضركرية الستقرار حياتيـ كاستنزاؼ مياه اآلبار التابعة لممكاطنيف  إلى تدمير ممتمكاتيـ كا 

أليس كؿ ما ذكر يعد جريمة حرب في نظر القانكف الدكلي؟ .الفمسطينييف
      ككفقا لتمؾ األفعاؿ التي ارتكبتيا قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي نتبيف بأنيا ارتكبت أفعاالن تعاقب 
عمييا بمكجب النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ذلؾ أف تدمير المنشآت العامة لمدكلة يعد 

جريمة عدكاف ،فيك مساس بسيادة الدكلة باإلضافة إلى أف ىذا الفعؿ يمحؽ أضرارا بالمدنييف فنقص 
كال نغفؿ أف نذكر ىنا بأف إسرائيؿ سمحت . المياه يؤدم إلى المساس بحؽ الحياة لمكاطني الدكلة

 .بتسميـ آبار المياه لمنع الفمسطينييف مف استخداميا في منطقة شماؿ الضفة الغربية
 
 
 
 
 
 

 المطمب الثاني
لألراضي المحتمة " الثروة المائية"قرارات منظمة األمم المتحدة الخاصة بالموارد الطبيعية

. متمثمة في قرارات كل من الجمعية العامة ومجمس األمن 
 

    أصدرت منظمة األمـ المتحدة العديد مف القرارات التي تتعمؽ بالقضية الفمسطينية مف كافة نكاحييا 
كقد أكلت اىتماما خاصان بالمصادر المائية في فمسطيف فقد أصدر كؿ مف مجمس األمف كالجمعية 

العمكمية لممنظمة العديد مف القرارات التي تخص مكضكع المياه في األراضي المحتمة التي سنعرض 
 :ليا عمى النحك اآلتي 

الفرع األول 
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قرارات الجمعية العامة لييئة األمم المتحدة حول المياه الفمسطينية 


     منذ احتبلؿ إسرائيؿ لؤلراضي الفمسطينية كاف الشغؿ الشاغؿ لييئة األمـ المتحدة إصدار القرارات 
الخاصة بالنزاع الفمسطيني اإلسرائيمي بكافة جكانبو، كتعد مسألة المياه مف المسائؿ الميمة لمقضية 

الفمسطينية كألىميتيا، أصدرت قرارات خاصة بالمكارد الطبيعية لؤلراضي الفمسطينية كمف ضمنيا المياه 
. الجيازاف الرئيساف لممنظمة،مف قبؿ كؿ مف الجمعية العامة كمجمس األمف

     كقد صدرت عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرارات عديدة اىتمت بمكضكع المكارد الطبيعية 
 الذم صدر بناء عمى تكصيات المجنة السياسية الخاصة بفمسطيف 2727كمف ىذه القرارات القرار رقـ 

كتضمّف القرار الحرص الشديد عمى سبلمة سكاف األقاليـ الخاضعة لبلحتبلؿ العسكرم . 1970عاـ 
كالتحقيؽ في الممارسات اإلسرائيمية التي تمس باألراضي المحتمة كتضرىا كالتأكيد عمى مسألة السيادة 

.(1)الدائمة عمى المصادر الطبيعية الفمسطينية


     نتبيف ىنا بأف القرار لـ يحصر ما تقـك بو إسرائيؿ مف إجراءات في األراضي المحتمة؛ إذ إنو 
أبقى التحقيؽ في أم فعؿ ترتكبو إسرائيؿ يمحؽ ضررا باألراضي المحتمة، كتطرؽ إلى مسألة المكارد 

الطبيعية كيدخؿ ضمنيا المكارد المائية سكاء السطحية أـ الجكفية منيا، كقد صدر ىذا القرار لمصمحة 
الشعب الفمسطيني، كبناء عميو يعطي حؽ السيادة عمى المكارد المائية لمفمسطينييف كمف ثـ ال يحؽ 

. إلسرائيؿ القياـ بأم فعؿ مف شأنو إلحاؽ الضرر بيذا المكرد الطبيعي
 الذم أكّد عمى حؽ الفمسطينييف 1972 الصادر سنة 3005      كمف تمؾ القرارات أيضا القرار رقـ 

؛ إذ تناكؿ السيادة 1976 لسنة 186في السيادة عمى ثركاتيـ الطبيعية بما فييا المياه، كالقرار رقـ 
الدائمة عمى المصادر الطبيعية لؤلراضي المحتمة كحقيا في استعادة مصادرىا الطبيعية بشكؿ كامؿ 

كحقيقي بما فييا المكارد المائية ،كالحصكؿ عمى تعكيض كامؿ لما تعرضت لو ىذه المكارد مف خسارة 
 كجيت الجمعية العامة االىتماـ الى ىذه المشكمة العامة في 1973كفي العاـ .(1)كاستنزاؼ ك ضرر

السيادة الدائمة عمى المكارد " كالمعنكف  (27-د) 3175االرض الفمسطينية المحتمة بصدكر القرار رقـ 
 " .الكطنية في االراضي المحتمة

     كباستقراء القرارات السابقة الذكر نجد بأنيا أكدت عمى حؽ الفمسطينييف في فرض سيادتيـ عمى 
المصادر الطبيعية المكجكدة في أراضييـ عف طريؽ فرض أنظمة كقكانيف خاصة بحماية الثركات 

                                                           
 www.domino.un.org/unispol.nsfللنظريفالقراراتالصادرةعنأجهزةاألممادلتحدةأنظر(1)
سنة3240و3336،القراررقم1973سنة317،القراررقم1966سنة2200ومنالقراراتاليتأصدرهتااجلمعيةالعامةادلتعلقةبادلواردالطبيعيةالقراررقم(1)

 .وغريىامنالقرارات1990لسنة74،القراررقم1984سنة95،القراررقم1974

http://www.domino.un.org/unispol.nsf
http://www.domino.un.org/unispol.nsf
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الطبيعية كالعمؿ عمى استعادة المكارد التي فرضت إسرائيؿ سيطرتيا عمييا كمطالبة إسرائيؿ 
.  بالتعكيضات عف الخسائر التي لحقت بالمكارد الطبيعية جراء استخداميا بشكؿ ألحؽ الضرر بيا 

     كباالطبلع عمى معظـ تمؾ القرارات الخاصة بالمكارد الطبيعية ترل الباحثة بأف ىذه القضية قد 
حازت مكقعا ال بأس بو في القرارات التي أصدرتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، إذ أصدرت األخيرة 
قرارات عديدة خاصة بالسيادة الدائمة عمى المكارد الطبيعية، إذ إنيا تشكؿ مظيران مف مظاىر الحؽ في 

تقرير المصير، كقد أكدت الجمعية العامة مرارا كتكرارا كما تزاؿ عمى السيادة الدائمة لممصادر 
الطبيعية كعدـ شرعية الممارسات كالتدابير التي تتخذىا إسرائيؿ لمسيطرة عمى تمؾ المكارد كمطالبتيا 

بتطبيؽ االلتزامات المترتبة عمييا بكصفيا دكلة االحتبلؿ كفقا لمبادئ كأحكاـ قانكف الحرب، إذ 
أصدرت الجمعية العامة قراراتيا بناء عمى مبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة، التي أكدت عمى أف اتفاقية 
جنيؼ الرابعة كلكائح الىام الخاصة بحالة الحرب كحماية األشخاص المدنييف كقت النزاع المسمح 

 .تنطبؽ عمى األراضي الفمسطينية
( 75)      كبالنسبة لكضع األراضي الفمسطينية جاء القرار الفقيي لجمعية القانكف الدكلية رقـ 

أنو ال " بخصكص حماية المكارد كالمنشآت المائية إذ نص في فقرتو الثالثة عمى1976الصادر عاـ 
يجكز تحكيؿ مصادر المياه لتحقيؽ غايات عسكرية، خاصة عندما يؤدم ذلؾ إلى حصكؿ معاناة 

كجاءت الفقرة السادسة خاصة باألراضي المحتمة ، "لمسكاف المدنييف أك أضرار جسيمة لمتكازف البيئي
يجب منع إجراءات المصادرة كالتخريب لممنشآت المائية التي تعد ضركرية لصحة "كنصت عمى أنو

كىنا يتضح لنا بأف المجتمع الدكلي يكلي أىمية خاصة لكضع المكارد ".السكاف المدنييف كبقائيـ
. إال أف ىذا النص غير ممـز السرائيؿ(2)الطبيعية في األراضي المحتمة

الذم (10) حكؿ المياه صدر القرار رقـ 1977      كأيضا عندما عقد مؤتمر األمـ المتحدة عاـ 
يدكر حكؿ السياسة المائية المتبعة في األراضي الفمسطينية كقد عبر عف قمؽ المجتمع الدكلي العميؽ 

مف مسألة االستغبلؿ غير المشركع لمصادر المياه المممككة لمشعكب كالدكؿ الخاضعة لبلستعمار 
 .كالسيطرة األجنبية، كخاصة اإلجراءات التي تقـك بيا إسرائيؿ في األراضي الفمسطينية المحتمة

 General)مف ميثاؽ األمـ المتحدة أعطت الجمعية العامة " 10"       نشير إلى أف المادة العاشرة 

Assembly) الحؽ في مناقشة أية مسألة أك أمر يدخؿ في نطاؽ الميثاؽ أك يتصؿ بسمطات أك كظائؼ
أم جياز مف أجيزة المنظمة، كليا أف تصدر تكصيات في المسائؿ المتعمقة بالميثاؽ، إال أنو ال يحؽ 
ليا تقديـ أية تكصية في حاؿ مباشرة مجمس األمف النظر في النزاع، إال إذا طمب إلييا مجمس األمف 

 . (1)ذلؾ

                                                           
 .380ادلرجعالسابق،ص،عامر،22صادلرجعالسابق،زنايت،(2)
من(12-10)وادلواد.95صدارالثقافةللنشروالتوزيع،،الطبعةاألوىلالكتابالرابع،ادلنظماتالدولية،الوسيطيفالقانونالدويلالعامو(:1997).عبدالكرمي،علوان(1)

 .ميثاقاألممادلتحدة
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     كنستخمص مما سبؽ أف القرارات الخاصة بالقضية الفمسطينية التي صدرت عف الجمعية العامة 
بخصكص المكارد الطبيعية الخاصة باألراضي المحتمة تعد مجرد تكصيات كآراء استشارية خالية مف 

 إال أف صفة اإللزاـ كال يترتب أم عقاب أك جزاء لعدـ االلتزاـ بيا؛ ألنيا ال تتمتع بصفة اإللزاـ القانكني
ىناؾ قرارات اتخذت باالجماع دكف اعتراض كأخذت بيا الدكؿ الفترة معقكلة فتحكلت في نظر الكثير 

 لسنة 2625 كالقرار 1960 لسنة 1514مف خبراء القانكف الدكلي الى عرؼ دكلي مثؿ القرار 
1970. 

الفرع الثاني 
  مجمس األمن والقرارات الصادرة عنو المتعمقة بالموارد الطبيعية

Security Council Resolution 

 
    إضافة إلى القرارات التي أصدرتيا الجمعية العمكمية لؤلمـ المتحدة  فقد أصدر الجياز التنفيذم 

المسؤكؿ عف حفظ األمف كالسمـ الدكلييف قرارات عديدة تخص القضية  (مجمس األمف)لممنظمة 
الفمسطينية مف جميع جكانبيا كتديف التصرفات التعسفية التي تمارسيا قكات االحتبلؿ كأشير قرارات 

 الذم جاء في مقدمتو إف 1967 الصادر سنة 242مجمس األمف الخاصة بيذه القضية القرار رقـ 
مجمس األمف إذ يعبر عف قمقو المستمر لممكقؼ الخطير في الشرؽ األكسط فإنو يؤكد عمى عدـ 

. (2)شرعية االستيبلء عمى أراض عف طريؽ الحرب
 كممخص ىذيف القراريف كاف المطالبة بانسحاب القكات اإلسرائيمية 1973 لسنة 338ككذلؾ القرار رقـ 

 .مف األراضي المحتمة دكف قيد أك شرط
يرتبطاف ىذيف القراريف بالمناطؽ التي يجب عمى القكات المحتمة االنسحاب منيا حيث أف األحكاض 
المائية الجكفية في فمسطيف تغطي المناطؽ التي تـ السيطرة عمييا كطالب مجمس االمف االنسحاب 

منيا مف خبلؿ القراريف السابقيف كبذلؾ يككف االنسحاب مف تمؾ المناطؽ عكدة المكارد المائية 
. كالطبيعية لمسيادة الفمسطينية

( Parment Sovereignty)      كاعتمد مجمس األمف قرارات عديدة تؤكد عمى مسألة السيادة الدائمة
 فقد 1979 الصادر سنة 446القرار رقـ :لمشعب الفمسطيني عمى مصادره الطبيعية كمف ىذه القرارات

المجنة السياسية الخاصة باألراضي المحتمة لمقياـ بدراسة الكضع الناشئ عف "كجو ىذا القرار إلى
االستيطاف اإلسرائيمي كآثاره عمى االنخفاض الخطير لمصادر المياه كذلؾ لتأميف الحماية لممصادر 

. (1)الطبيعية كالثركات الحيكية لؤلراضي العربية المحتمة
 

                                                           
 .218صعمان،الدائرةاالقتصادية،اجلمعيةالعلميةادللكية،القطاعالزراعيومواردادلياهيفالضفةالغربية،(:1980).تيسريالنابلسي،(2)
 .230ص،داررلدالويللنشر،عمان،(1)ادلياهواالمنالفلسطيين،ط:(199)نظرشديد،أ.386صادلرجعالسابق،نظرعامر،أ(1)
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يجب اتخاذ إجراءات سريعة لتأميف " الذم ينص عمى أنو 1980 لعاـ 465     ككذلؾ القرار رقـ 
كغيرىا مف ".الحماية الضركرية لؤلراضي كاألمبلؾ الخاصة كلمصادر المياه في األراضي المحتمة

القرارات التي أكدت عمى ضركرة حماية المصادر الطبيعية الخاصة بالفمسطينييف كنتيجة لصدكر تمؾ 
القرارات اتخذت المجنة  السياسية الخاصة بفمسطيف بعض اإلجراءات الضركرية لتحقيؽ ىدؼ 

االستخداـ العادؿ لمصادر المياه كبصكره مستقمة عف السياسة اإلسرائيمية التي تستنزؼ ىذه المصادر 
بشكؿ يضر بمصالح الشعب الفمسطيني كنشاطاتو الزراعية كاالقتصادية، كما زالت ىذه المجاف تسعى 

 . (2)إلى تحقيؽ مبدأ االستخداـ العادؿ كالمنصؼ لمصادر المياه
     أما بالنسبة لقكة القرارات الصادرة عف مجمس األمف فتعد ممزمة ألعضاء المجتمع الدكلي؛ كذلؾ 

مف ميثاؽ األمـ المتحدة بقبكؿ قرارات مجمس  (25)ألف الدكؿ قد تعيدت في المادة الخامسة كالعشريف 
 إال أنيا ال تعتبر بحد ذاتيا قاعدة قانكنية كمصدر قانكني دكلي فيي ممزمة سياسيان األمف كتنفيذىا

. لمدكؿ االعضاء  
     لقد درست الباحثة ما جاء في كؿ مف قانكف االحتبلؿ الحربي كالقرارات الصادرة عف منظمة األمـ 

. المتحدة المتعمقة بالمصادر الطبيعية لمدكؿ كخاصة البنكد التي تناكلت الثركة المائية
كقد بات ضركريا ىنا أف أتناكؿ ما جاءت بو االتفاقيات الثنائية الفمسطينية اإلسرائيمية كما تناكلتو حكؿ 

 المياه مف أجؿ الكصكؿ إلى حقيقة الكضع الراىف لمصادر المياه في الضفة الغربية
 المبحث الثاني

 
 موقف االتفاقيات الثنائية بين السمطة الفمسطينية واسرائيل فيما يتعمق بحقوق المياه 

 
لممياه يعتمد عمى عبلقات سياسية جيدة بيف الدكؿ لبلتفاقيات الثنائية       إف الجانب القانكني 

صاحبة المصمحة في استخداـ المجرل المائي أكثر مف كجكد قانكف خاص بكيفية استخداـ المجرل 
المائي بينيما، ككما ذكرت فإف فمسطيف مرت بمراحؿ سياسية عديدة أىميا مرحمة المفاكضات التي 

 فيي التي أنشأت الكياف الكجكدم لمسمطة الكطنية 1993لعاـ  مؤتمر مدريد ؿ في ثمارىا تظيربدأت
الفمسطينية كتطرقت إلى مسائؿ عديدة تخص الكضع الفمسطيني كيجب معالجتيا مف أجؿ الكصكؿ 
إلى حمكؿ عادلة بشأنيا كمف ىذه المسائؿ؛ المصادر الطبيعية التي تعكد ممكيتيا إلى الفمسطينييف 

كأىميا المصادر المائية ؛لذلؾ سأتناكؿ ما جاءت بو تمؾ االتفاقيات بخصكص المياه ككيفية معالجتيا 
 .لتمؾ المسألة

                                                           
 للتفصيلراجع،1980لسنة471و478القراررقم،1969سنة271القرار،1967سنة237رقمواخلاصةبادلياهمنالقراراتاليتأصدرىارللساألمنالقرار)(2)

www.domino.un.org/unispal.nsf) 
 



 

31

 المطمب األول 
 االتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية وما تضمنتو حول المياه

 
بدءا بإعبلف المبادئ كمركرا 1993     عقدت اتفاقيات عديدة بيف اإلسرائيمييف كالفمسطينييف منذ عاـ 

 كانتياء بالمفاكضات التي ما زالت 2 المعركفة باتفاقية أكسمك1995باتفاقية غزة آريحا إلى اتفاقية طابا 
 كتسعى السمطة الفمسطينية إلنيائيا مف أجؿ الكصكؿ إلى الحؿ 2000مستمرة بيف الطرفيف منذ العاـ 

العادؿ لكافة المسائؿ العالقة في ضكء المعطيات المكجكدة عمى أرض الكاقع كسكؼ نبحث كؿ 
 .االتفاقيات السابقة الذكر كما تضمنتو بخصكص مصادر المياه الفمسطينية

الفرع األول 
 Declaration of Principlesاتفاقية إعالن المبادئ 

 

سرائيؿ كقد كقعت ىذه االتفاقية بتاريخ   13     يشكؿ إعبلف المبادئ أكؿ اتفاقية ثنائية بيف فمسطيف كا 
،كبمكجب ىذه االتفاقية تبحث قضايا المياه في سياؽ مداكالت المجنة الفمسطينية 1993أيمكؿ 

اإلسرائيمية الدائمة لمتعاكف االقتصادم،كقد اتفؽ عمى إعداد خطط خاصة بحقكؽ المياه كاالستخداـ 
 .(1)المتساكم لممصادر المشتركة،إال أف ىذه االتفاقية لـ تحدد الحقكؽ المائية لكبل الطرفيف

نما تداكلتيا  االتفاقية ضمف (1)لـ تشر اتفاقية إعبلف المبادئ  إلى مسألة المياه بصراحة كا 
عمى إنشاء " 7"االختصاصات الكاجب تحكيميا إلى سمطة الحكـ الذاتي الفمسطيني إذ نصت في البند 
مف االتفاقية " 9"إدارة فمسطينية لممياه؛ كذلؾ دكف تفصيؿ لكيفية إنشائيا كتشكيميا أك صبلحياتيا كالبند 

: نص عمى ما يأتي المذككرة 
يجب عمى المجمس التشريعي اعتماد التشريعات البلزمة في كافة المجاالت الداخمة في مجاؿ - 1 "

. اختصاصو
 .(2)"لممجمس التشريعي تعديؿ األكامر العسكرية - 2 

 

      أعطت ىذه المادة الصبلحية لمسمطة الفمسطينية بالتحكـ في مكاردىا المائية كفسرتيا إسرائيؿ 
عمى أنيا كضعت لينص المجمس عمى التشريعات الخاصة بو كليس لفرض السيادة عمى المكارد 

باإلضافة إلى أف األكامر العسكرية ما زالت سارية عمى المياه كلـ تمغيا القكانيف الفمسطينية . المائية

                                                           
(1)Stephan ,R.The legal frame work of ground water management in the middle east 

(Israel,Jordan,Lebanon,Syria and the Palestinaian Territories.r.stepan@unesco.org.P10-11
 

 .،مؤسسةالدراساتالفلسطينية1993(1)مفاوضاتأوسلو:(2006).للمزيدمنادلعلوماتحولاالتفاقيةانظر،قريع،أمحد(1)
 http://www.mideastweb.org/history(.)http://www.nad-plo.org للتفصيلخبصوصاالتفاقياتاإلسرائيليةالفلسطينيةراجع((2)
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. (3)كبقيت المكارد المائية تحت السيطرة الفعمية إلسرائيؿ
برتكككؿ حكؿ )" 3"      كقد تضمنت ىذه االتفاقية في ما يتعمؽ بالمياه البند األكؿ مف الممحؽ رقـ 

الذم شمؿ مختمؼ مجاالت االقتصاد كالتنمية بما فييا المياه حيث نص (التعاكف الفمسطيني اإلسرائيمي
: البند عمى ما يأتي 

لقد اتفؽ الجانباف عمى التعاكف في حقؿ المياه بما فيو برنامج تطكير مائي يحضره الخبراء مف  "
الجانبيف ك سيكضح طريقة التعاكف في إدارة مصادر المياه في الضفة الغربية كغزة كسيحكم اقتراحات 

ككذلؾ الحاؿ االتفاؽ عمى الحقكؽ كاالستغبلؿ المشترؾ .لمدراسات كخططان لمحقكؽ المائية لكؿ طرؼ 
 . (4)"كاالستفادة مف مصادر المياه المشتركة مف أجؿ تنفيذىا حاضران كما بعد فترة الحكـ الذاتي

مف (Joint Committee of Water )     ككفقا ليذه المادة شكمت لجنة إسرائيمية فمسطينية مشتركة
عداد الدراسات البلزمة كحؿ كافة  دارتيا كا  أجؿ تكفير سبؿ التعاكف المشترؾ في تنمية المياه كا 

 .اإلشكاليات المتعمقة بالمياه

     كنذكر بأنو عندما قاـ الجانب الفمسطيني بالمفاكضات في ىذه االتفاقية أثار مسألة المياه 
لمحصكؿ عمى حؿ نيائي لمنزاع المكجكد عمى المكارد المائية كالمطالبة بتكزيع المياه عمى مبدأ 

 إال أف الجانب اإلسرائيمي رفض ذلؾ ككاف ىنالؾ (Equitable Apportionment) التحصيص العادؿ
إصرار مف طرفيـ عمى تطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف األرض ك مكاردىا الطبيعية ،كمنيا المياه بناء عمى 

استراتيجيو إسرائيمية كمفادىا أف السيطرة عمى المكارد الطبيعية مف قضايا السيادة، كال تعترؼ إسرائيؿ 
 .(1)بالسيادة الفمسطينية عمى تمؾ المكارد

"       كالدليؿ عمى مكقؼ إسرائيؿ في ىذه المفاكضات ما قالو المفاكض اإلسرائيمي ىير شفميد إذ قاؿ 
لماذا تصركف عمى مسألة حقكؽ المياه عمما بأنيا قضية مف قضايا السيادة تبحث في المرحمة النيائية 

لكف يتعيف قبؿ أف نتعاكف ، نحف قد نتمكف مف التعاكف معكـ في زيادة نصيبكـ مف استيبلؾ المياه ، 
 كىذه المسألة تبحث ؤةفي مجمكعة مف المشركعات الصغيرة في المياه أف تتمكنكا مف تممؾ اإلدارة الكؼ

 .(2)"في االتفاقيات الجماعية كليس في المباحثات الثنائية

 الفرع الثاني 

  1994اتفاقية غزة آريحا 

 
 14     كىي االتفاقية المؤقتة حكؿ الحكـ الذاتي لمسمطة الفمسطينية في آريحا كغزة كقد كقعت بتاريخ 

                                                           
 403صادلرجعالسابق،:(2001)عامر،(3)
 .388مؤسسةالدراساتالفلسطينيةفلسطني،ص،(2)الكتاباألول،طالروايةالفلسطينيةالكاملةللمفاوضاتمنأوسلوإىلخارطةالطريق،(:2006).امحدقريع،(4)
(1)Torottier ,J .HydroPolitics in the west bank and Gaza strip /PASSIA,P 141. 
 (http://www.mideastweb.org/history(.)http://www.nad-plo.org للتفصيلخبصوصاالتفاقياتاإلسرائيليةالفلسطينيةراجع( 
 .130صدمشق،داركنعانللنشر،الطبعةالثانية،الصراععلىادلياهبنيالعربوإسرائيل،(:2004).بنخضراء،ظافر(2)
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،ىذه االتفاقية لـ تبحث مكضكع المياه كاقتصرت عمى معالجة قضايا المياه في منطقة غزة 1994أيار 
 مف االتفاقية قضايا المياه في منطقتي غزة كآريحا كأكدت عمى االلتزاـ 2/31آريحا؛ إذ تناكلت المادة 

مف االتفاقية تناكؿ مكضكع التعاكف حكؿ برنامج " 4"بمبدأ عدـ إحداث الضرر ،ككذلؾ الممحؽ رقـ 
التنمية اإلقميمية الذم شمؿ برنامج التنمية االقتصادية لمنطقة السمطة الكطنية كنص عمى برامج البنية 

التحتية كما نص عمى القياـ بكضع خطة مشتركة إسرائيمية فمسطينية أردنية الستثمار منطقة البحر 
األحمر كتطكيرىا كالعمؿ عمى إعداد مشركع قناة البحريف كالعمؿ عمى تحمية المياه كمشركعات أخرل 

. (3)لتطكير المياه
      كبمكجب ىذه االتفاقية أيضا نقمت صبلحيات محدكدة في مجاؿ استخداـ المياه إلى السمطة 
الفمسطينية كنصت عمى تمتع السمطة الفمسطينية بالسيطرة عمى مصادر المياه كالبنية التحتية في 

دارة أنظمة المياه في المنطقتيف المذككرتيف  كبناء عمى ذلؾ اريحا كغزة المنطقتيف،كأنو بكسعيا تشغيؿ كا 
كما منحت .أنشئت إدارة فمسطينية لمسيطرة عمى المياه الفمسطينية تمثمت في سمطة المياه الفمسطينية

كنجد بأف .السمطة صبلحية حفر آبار جديدة شريطة أال يمحؽ ذلؾ الحفر ضررا بمصادر المياه
االتفاقية لـ تتضمف أم بنكد حكؿ قضايا حقكؽ المياه كاالستخداـ أك التكزيع المتساكم لممصادر 

 .المشتركة
 الفرع الثالث

 Oslo 2 1995اتفاقية طابا 

 

     استمرارا في المحاكلة مف أجؿ الكصكؿ إلى حؿ نيائي لمقضية الفمسطينية اجتمع كؿ مف الطرؼ 
 لبلتفاؽ عمى المسائؿ العالقة بيف الطرفيف كفي ىذه 1995الفمسطيني كاإلسرائيمي في طابا عاـ 

االتفاقية قاـ كؿ مف الجانبيف باالعتراؼ إلى الحاجة الماسة بحماية البيئة كاستغبلؿ المصادر الطبيعية 
.  عمى أسس دائمة كسميمة بيئيا كالتعاكف في مجاالت الصرؼ الصحي كالمخمفات الصمبو كالمياه 

 

" مف االتفاقية التي نصت عمى أنو" 40"      كقد كرد ذلؾ في المادة 
تعترؼ السمطات اإلسرائيمية بحقكؽ المياه لمفمسطينييف في الضفة الغربية كسكؼ تطرح لمتفاكض - 1 

حكليا في مفاكضات الحؿ الدائـ  
كأف كبلن مف الجانبيف يعترؼ بالحاجة إلى تكفير المياه الستخدامات متعددة كقد حّدد حجـ كميات - 2 

 كىنا اعتبرت االتفاقية حقكؽ المياه .(1)"المياه اإلضافية لمفمسطينييف بثمانيف مميكف متر مكعب سنكيا
. مف مفاكضات الحؿ الدائـ المؤجؿ

                                                           
 (م2002لسنة(3)دلعرفةالنظامالقانوينلسلطةادلياهالفلسطينيةراجعالفصلالثاينمنقانونادلياهرقم)و.(دائرةشؤونادلفاوضاتالفلسطينية)(3)
 http:||freepal.not|opinion|tatbeeq.moshawar.htm.اتفاقأوسلو(.2005فلسطنياحلرة،)(1)
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      ككذلؾ تناكلت ىذه االتفاقية في البند الرابع منيا مكضكع نقؿ السمطة اإلدارية الخاصة بالمياه، 
إذ نصت عمى أنو يقـك الطرؼ اإلسرائيمي بنقؿ جميع السمطات كالمسؤكليات المتعمقة بمجاؿ المياه 

كالمجارم المدارة حاليا مف قبؿ الحكـ العسكرم إلى الفمسطينييف ليتحممكا مسؤكليتيا كيستثنى مف ىذا 
األمر القضايا التي سكؼ تناقش الحقا في مفاكضات الكضع النيائي بما يطابؽ شركط البند الرابع مف 

. كىنا نجد بأف اتفاقية أكسمك كانت المرجعية إلنشاء سمطة المياه الفمسطينية. ىذه االتفاقية
     كبالرغـ مف اعتراؼ إسرائيؿ بالحقكؽ المائية الفمسطينية في المادة السابقة إال أنيا لـ تكافؽ عمى 

نما اكتفت بكضع ترتيبات غامضة كمبيمة  بخصكصيا   . حؿ مسألة المياه كا 

     كمف المكجو لمنظر أف إسرائيؿ عندما اعترفت بالحقكؽ المائية لفمسطيف كانت عمى عمـ بأنيا 
قادرة عمى عرقمة ىذا المكضكع الذم كافقت عميو بمغة مشابية في اتفاقية إعبلف المبادئ كلـ تضؼ 
، اتفاقية طابا أم شيء جديد سكل تأجيؿ البحث في مكضكع المياه إلى مرحمة المفاكضات النيائية 

ككاف مف المفركض عمى األقؿ أف تذكر االتفاقية المصادر التي تدخؿ في إطار حقكؽ الفمسطينييف 
 . كالتي ستككف مكضع المساكمة خبلؿ المحادثات النيائية 

عمى بأنيا ال تنص عمى الحؽ السيادم لمفمسطينييف عمى المياه " 40"كقد فّسر اإلسرائيميكف المادة 
نما عمى حقيـ في استخداـ كميات محددة مف المياه ،كذلؾ مف أجؿ التخمص مف االلتزامات المترتبة  كا 

 .(1)عمييـ

     ككذلؾ طالب اإلسرائيمييف الجانب الفمسطيني بأف تككف نقطة التفاكض مبنية عمى مبدأ االستخداـ 
لممياه رافضيف مفيـك السيادة عمى (Prior or Historical use)كالمستخدـ األكؿ (أك األسبؽ  )القائـ 

المصادر كأنو عمى الجانب الفمسطيني البحث عف البدائؿ لمصادر المياه مف مثؿ تحمية مياه 
المكررة كىذه البدائؿ تتطمب تكاليؼ  (Water re-use)أك إعادة استخداـ المياه (Desalination)البحر

 مف أجؿ الكصكؿ 2000كىذه المطالب جاءت في المفاكضات التي بدأت في العاـ ، باىظة الثمف 
. إلى اتفاقيات الكضع النيائي

مف اتفاقية أكسمك  " 40"     إف أىـ ما تناكلتو االتفاقيات الثنائية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف البند 
الخاصة بمسالة المياه إذ تضمنت تعيدان مف إسرائيؿ بزيادة كمية المياه المخصصة لمفمسطينييف بما 

 بكصفيا احتياجات عاجمة لمناطؽ 3ـ ـ (28)مميكف متر مكعب مف ضمنيا تقديـ  (80)مقداره 
الضفة الغربية إضافة إلى زيادة كمية المكارد المائية عبر تحسيف مكارد المياه بكساطة التمكيبلت 

 1995الخارجية كعبر المجنة التي كافؽ الطرفاف عمى تشكيميا كقد شكمت ىذه المجنة في العاـ 
كتضمنت خبراء مف كبل الطرفيف باإلضافة إلى خبراء مف الجانب األمريكي ككانت ميمتيا باإلضافة 
نتاج المكارد المائية أيضا تعاكنيا مع المجنة الثنائية التي شكمتيا  إلى األمكر السياسية كاالقتصادية كا 
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 .(2)اتفاقية طابا

مف االتفاقية " 40"     كقد شكّمت ىذه المجنة لتككف المؤسسة أك الدائرة التي تشرؼ عمى تنفيذ المادة 
إلدارة المكارد المائية كتنفيذ سياسة مائية معينة تضمنت فرض التزاـ سمبي عمى كؿ مف الطرفيف بمنع 

 . التنقيب غير الخاضع لممعايير التي كضعيا القانكف الدكلي 

     كقد أنيط بيذه المجنة صبلحيات عديدة أساسيا كما ذكرت سابقا تنفيذ التعيدات التي كردت في 
لمفترة االنتقالية تحت إشراؼ لجنة الشؤكف  (J w c)االتفاؽ الذم أنشأ المجنة المائية المشتركة الدائمة

فكانت ميمة لجنة المياه الدائمة تتمثؿ في التعامؿ مع جميع القضايا المتعمقة بالمياه   (Cac)المدنية
 :كالمجارم إضافة إلى ما يأتي 

اإلشراؼ عمى كافة المشاريع المشتركة،إنتاج ، إدارة كتنظيـ كحماية مصادر المياه كأنظمة المجارم - أ
 . كتطكير مكارد المياه لكبل الطرفيف 

 .التعاكف في إنتاج المشاريع المائية المشتركة - ب

 .االلتزاـ بالتعاكف في تبادؿ المعمكمات الرقمية كالفنية الخاصة بالمياه - ج

إعداد الدراسات كاألبحاث البلزمة الستخراج المياه مف مناطؽ معينة مف مثؿ تقدير كمية أك - د
 .مخزكف المياه الجكفية لكؿ مف الحكض الشرقي كالشمالي الشرقي أك الغربي 

االلتزاـ بعدـ إحداث أم ضرر يمحؽ بمصادر المياه كالعمؿ عمى حماية أنظمة المياه مف جانب - ىػ
. (1)كؿ طرؼ داخؿ المنطقة التي تقع تحت سيادتو

      كىذا ما جاءت بو االتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية حكؿ مسالة المياه مف اعتراؼ إسرائيؿ 
بالحقكؽ المائية الفمسطينية كعدـ تحديدىا ليذه الحقكؽ كأجمت البحث في مسألة المياه كتفاصيميا إلى 
مرحمة مفاكضات الحؿ الدائـ مثميا في ذلؾ مثؿ القضايا األساسية لمشعب الفمسطيني التي أجمت حتى 

إشعار آخر كىي البلجئكف كالقدس كالحدكد كالقضايا األمنية كالمستعمرات اإلسرائيمية في الضفة 
.(2)الغربية كالقطاع

      كقد ركز اإلسرائيميكف عمى زيادة كميات المياه لمفمسطينييف بكصفيا حبلن بديبلن إلعادة تكزيع 
الحصص المائية بيف الطرفيف؛ كذلؾ لتضميؿ المفاكض الفمسطيني إال أف المفاكضيف لـ يعيركا 

نما حتى ال تحصؿ  مكضكع زيادة كميات المياه أىمية ليس ألنيـ ال يريدكف كميات المياه اإلضافية؛كا 
إسرائيؿ عمى ىدفيا مف ذلؾ، كمف الكاضح بأف إسرائيؿ تعد قضية المياه مف القضايا الحساسة، كذات 
أىمية مركزية؛ إذ ال يجكز ألم طرؼ مناقشة إسرائيؿ حكؿ حقكقو بالمياه التي تضع يدىا عمييا إذ إف 

                                                           
بريوتالدراساتالفلسطينية،الطبعةاألوىل،ادلياهيفادلفاوضاتالفلسطينيةاإلسرائيلية،(:1997.)شريفادلوسى،.134صادلرجعالسابق،بنخضراء،(2)
 .2002ادلعرفةملفاتخاصة.97ص.
 .306صعمان،داررلدالويللنشر،الطبعةاألوىل،ادلياهواألمنالفلسطيين،:(1999).عمرشديد،(1)
 .(ادلادةاخلامسةمناتفاقيةإعالنادلبادئ)(2)
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إسرائيؿ تستند إلى معيار القكة مف أجؿ الكصكؿ إلى أم اتفاؽ حكؿ قضايا المياه كال تأخذ بمعيار 
التحصيص أك المبادئ الدكلية التي تحكـ المكارد المائية المشتركة، كالبرىاف عمى ذلؾ الفشؿ الذريع 

 إذ إف إسرائيؿ لـ 2000الذم لحؽ بالمفاكضات التي بدأت في النصؼ الثاني مف شير تمكز لمعاـ 
ترد الكصكؿ إلى المفاكضات النيائية المرجكة لتسكية مسألة المياه المشتركة،ككررت بأنو ال مجاؿ 

نما الذىاب إلى بدائؿ أخرل مف أجؿ  لمكصكؿ إلى تحصيص المياه بناء عمى القانكف الدكلي كا 
. (3)الحصكؿ عمى المياه كباألخص عف طريؽ تحمية المياه

 بعد أف عرضت لما كرد في االتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية بخصكص مسألة المياه الخاصة 
.  بالفمسطينييف ال بد لي مف التعريؼ بالقيمة القانكنية لتمؾ االتفاقيات كفقا لمقانكف الدكلي

 

 
 
 
 
 

 المطمب الثاني

 

اإلسرائيمية _ التفاقيات الفمسطينية ا  لممياه في  القانونيتقييم الوضع
 

 تعني أ المعاىدة الدكلية بأنيا/2/1 في المادة 1969     عرفت اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات لعاـ 
دكلتيف أك أكثر كتابة كيخضع لمقانكف الدكلي سكاء تـ تكثيقو في كئيقة كاحدة أك  بيف دكلي يعقداتفاؽ 

. بقصد ترتيب آثار قانكنيٍة معينٍة أكثر كأيا كانت التسمية التي تطمؽ عميو
 

     تعد االتفاقيات التي كقعت بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي مف قبؿ االتفاقيات كالمعاىدات 
كتتكافر فييا شركط صحة المعاىدات الدكلية؛ إذ . الدكلية التي عممت عمى تنظيـ العبلقة بيف الطرفيف 

أنيا عقدت بيف أشخاص القانكف الدكلي كصيغت في كثائؽ مكتكبة ككقع عمييا مف قبؿ الحككمات 
 .المعنية إلحداث اآلثار القانكنية التي تضمنتيا كفقا لمبادئ كأحكاـ القانكف الدكلي

 

      كقد اكتسبت السمطة الكطنية الفمسطينية شخصيتيا القانكنية عبر االعتراؼ بمنظمة التحرير 
قميميا كدكليان  كقامت ىذه المنظمة . الفمسطينية بأنيا الممثؿ الشرعي لتمثيؿ الشعب الفمسطيني كطنيان كا 
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بممارسة دكر السمطة بكصفيا تمثؿ الدكلة الفمسطينية كيحؽ ليا القياـ بإبراـ المعاىدات الثنائية 
 .كالمشاركة في المعاىدات الدكلية 

     كقد اعترؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية التي أصبغت عمييا الشخصية القانكنية الدكلية مف جانب 
 1974العديد مف الدكؿ كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية إذ اعترؼ بالمنظمة في مؤتمر قمة الرباط عاـ 

بالمغرب بناء عمى اعتراؼ الشعب الفمسطيني في الداخؿ كالخارج كالشتات بأنيا الممثؿ الشرعي الكحيد 
كتمتعت ىذه المنظمة ،ليـ كمكافقة جميع الدكؿ العربية عمى ذلؾ كاتخذ ىذا القرار باإلجماع 

بالشخصية القانكنية الدكلية ك أكد عمى شخصيتيا القانكنية الدكلية إعبلف الرئيس الراحؿ ياسر عرفات 
 قياـ الدكلة الفمسطينية في اإلعبلف الصادر عف المجمس الكطني الفمسطيني بالجزائر 1988في العاـ 

كقد كانت نتيجة ىذا اإلعبلف أف اعترفت معظـ دكؿ العالـ بفمسطيف كمنظمة التحرير التي تمثميا مما 
 كاألعتراؼ ىنا بمنظمة التحرير الفمسطينية كاشؼ كليس .(1)رسخ كجكدىا شخصية قانكنية دكلية

. منشئ كاعتبارىا حركة تحرر كطني ىك الذم اكسبيا الشخصية الدكلية
 منذ عاـ  إال أنيا ال ترقى الى مستكل الدكلة      كقد تمتعت ىذه المنظمة بالشخصية القانكنية الكاممة

 إذ قبمت عضكا يتمتع بكامؿ العضكية في تحمؿ الحقكؽ ك االلتزامات في كؿ مف جامعة الدكؿ 1976
كأما في منظمة األمـ المتحدة فمـ تقبؿ ، العربية كالمؤتمر اإلسبلمي كمجمكعة دكؿ عدـ االنحياز

نما   3236مراقب في األمـ المتحدة بناء عمى القرار رقـ _ تـ دعكتيا لمتمتع بمركز_عضكان كامبلن كا 
 .  كقكبؿ ىذا القرار بمعارضة أمريكية شديدة1974لعاـ 

      كنتيجة ليذا اإلعبلف منح األعضاء المراقبكف في الكفد الفمسطيني الذم يمثؿ فمسطيف داخؿ 
إضافة إلى . أركقة منظمة المجتمع الدكلي صبلحيات كاسعة كحقكقان نادرا ما يتمتع بيا العضك المراقب

استبداؿ األمـ المتحدة اسـ منظمة التحرير الفمسطينية باسـ فمسطيف داخؿ منظمة األمـ المتحدة كىذا 
يبرىف عمى أف دكلة فمسطيف مكجكدة كال ينقصيا إال قياـ المجتمع الدكلي بفرض االلتزامات المترتبة 

 .(1)عمى إسرائيؿ حتى تقـك فمسطيف بفرض سيادتيا الفعمية كالكاقعية عمى أرضيا كشعبيا

      أما بالنسبة لمجانب اإلسرائيمي فقد اكتسب شخصيتو القانكنية الدكلية باعتراؼ الكاليات المتحدة 
الدكلة اإلسرائيمية رئيس األمريكية كغيرىا مف الدكؿ االكركبيٍة بكجكدىا كذلؾ إثر اإلعبلف الذم أصدره 

كساعد في ، 1949 كحازت عمى العضكية الكاممة في منظمة األمـ المتحدة عاـ 48 عاـ بف غكريكف
ازدياد عدد الدكؿ التي اعترفت بإسرائيؿ اإلعبلف الذم تضمف قياـ الدكلة الفمسطينية بشكؿ فعمي عاـ 
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 بعدما كانت الدكؿ العربية تشكؾ في عضكية إسرائيؿ أماـ منظمة األمـ المتحدة اعترفت تمؾ 1988
. الدكؿ بكجكد دكلة إسرائيؿ كتبادلت في ما بينيا البعثات الدبمكماسية مف مثؿ مصر كاألردف

ككفقا ألحكاـ القانكف الدكلي الخاصة بتبادؿ االعتراؼ بيف الدكؿ تعد إسرائيؿ مكجكدة كتتمتع 
بشخصيتيا القانكنية الدكلية كيتضح ذلؾ مف االتفاقيات التي عقدت بيف الجانبيف الفمسطيني 

. كاإلسرائيمي
 نقطة االرتكاز لتبادؿ االعتراؼ بيف منظمة التحرير 1993يعد اتفاؽ إعبلف المبادئ الذم كقع عاـ 

سرائيؿ المقامة عمى األراضي المحتمة لعاـ   كيعد ىذا 1948الفمسطينية التي تمثؿ دكلة فمسطيف كا 
 (2).االتفاؽ األساس الذم بنيت عميو كافة االتفاقيات

 المعاىدات كليا الحؽ في  بعض     كنتيجة لبلعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية فإنو يحؽ ليا إبراـ
أف تككف طرفا في المعاىدات سكاء كانت ثنائية أـ جماعية كتبادؿ البعثات الدبمكماسية مع أعضاء 

المجتمع الدكلي كغيرىا مف الحقكؽ التي يتمتع بيا أشخاص القانكف الدكلي باإلضافة إلى تحمؿ 
. االلتزامات التي يفرضيا القانكف الدكلي كالعمؿ كفؽ مبادئو كأحكامو

     إف جميع ما سبؽ عرضو يفند التشكيؾ الذم تقـك بو إسرائيؿ حكؿ الشخصية القانكنية لمسمطة 
 كالذم ساعدىا عمى ذلؾ تحايميا عمى القانكف الدكلي كككف العالـ يعتبر السمطة الكطنية الفمسطينية

بالرغـ مف ذلؾ فإف السطة ، كعبارة عف حكـ ذاتي فقط دكف حيازتيا شخصية قانكنية دكلية كاممة
مكجكدة عمى أرض الكاقع كاعترفت إسرائيؿ بيا عبر تبادؿ رسائؿ االعتراؼ التي بكدلت في االتفاقيات 
الثنائية، كخاصة اتفاؽ إعبلف المبادئ الذم خمؽ الكجكد المادم لفمسطيف حيث حددت المناطؽ التي 

. سكؼ تمارس السمطة صبلحيتيا عمييا
     كخمصنا إلى أف االتفاقيات التي عقدت بيف الطرفيف اتفاقيات تخضع ألحكاـ كمبادئ المعاىدات 

مف حيث تطبيقيا كتفسيرىا _ ككف منظمة التحرير الفمسطينية تعد شخصية قانكنية دكلية_الدكلية 
كمدل التزاـ األطراؼ بيا إال أننا لـ نممس تطبيؽ ىذه االتفاقيات في الكاقع الفمسطيني فإسرائيؿ 

انتيكت ىذه االتفاقيات كلـ تمتـز بأم بند كرّد فييا إذ نشرت قكاتيا العسكرية عمى األراضي الفمسطينية 
، إلى جانب خمؽ العراقيؿ مف أجؿ تعكيؽ الكصكؿ إلى مرحمة 1996التي تسممتيا السمطة في عاـ 

المفاكضات النيائية التي سكؼ تفصؿ في جميع االتفاقيات السابقة كعرقمة الكصكؿ إلى حمكؿ نيائية 
لمخركج مف الكضع االنتقالي، إال أف الممارسات اإلسرائيمية تسعى إلى إبقاء المرحمة االنتقالية المرحمة 

. النيائية لممفاكضات دكف إيجاد الحمكؿ الدائمة كالعادلة لقضايا الشعب الفمسطيني
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 المبحث الثالث

 
 مصادر المياه الفمسطينية

 
      يكجد الماء عمى سطح األرض بأشكاؿ متنكعة تبعا لممكاف الذم يتجمع فيو، فينالؾ مياه 

المحيطات كالجميديات كالمياه الجكفية كالمياه السطحية التي تتمثؿ في األنيار كالبحيرات كالينابيع كأم 
. (1)مجرل لممياه عمى األرض

     كالمكارد المائية المكجكدة في فمسطيف مكارد تقميدية تتشكؿ مف مياه األمطار كالمياه السطحية 
كالمياه الجكفية إذ تتألؼ مصادر المياه في الضفة الغربية مف المصادر المتجددة ألنظمة األحكاض 

مميكف متر مكعب إضافة إلى المياه 678المائية الجبمية في الضفة التي تقدر طاقتيا المتجددة بحكالي 
 سنكيا خبلفا  لنير األردف كبحيرة 3 ـ ـ90السطحية الجارية في الكدياف التي تقدر كمياتيا بحكالي 

: طبريا كسأكضح تمؾ المصادر بالتفصيؿ في المطالب اآلتية
                                                           

 .189ص.داروائلعمان.أساسياتعلمالبيئة،الطبعةاألوىل:(2002).سفاريين،غازيو.عابد،عبدالقادر(1)
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 المطمب األول

المصادر السطحية لممياه الفمسطينية  
Palestinian water sources 

 

كبشكؿ .      تعد مياه األمطار ىي المكرد الكحيد لكؿ مف المياه السطحية كالمياه الجكفية في فمسطيف
ممـ 150ممـ أما القطاع 700عاـ فإف معدؿ حجـ األمطار التي تسقط عمى الضفة الغربية تقريبا 

ـ 114، كمياه األنيار كالجداكؿ 3ـ ـ734، كمياه جكفية 3ـ ـ1900تبخر " مكزعة عمى النحك اآلتي 
. (2) 3ـ ـ62، كاالنسياب السطحي لممياه يقدر بػ 3ـ

    ىنالؾ تبايف في اآلراء  بيف الباحثيف حكؿ تحديد المعمكمات كاألرقاـ الثابتة كالشاممة لمجمؿ المياه 
السطحية المتكافرة في فمسطيف كطريقة تكزيعيا مع الدكؿ المشتركة معيا بمكارد المياه كالتي يمكف 
االعتماد عمييا بتحديد مصادر المياه المتكافرة كاستخداماتيا كنتيجة لذلؾ فالمتداكؿ بأف المصادر 

حكض األردف،البحر الميت،بحيرة طبريا ك مياه الجرياف السطحي المتمثمة )السطحية المتكافرة ىي 
ىذه المياه متكاصمة مع بعضيا كمرتبطة برباط كثيؽ حيث تككف نتيجة  (بالينابيع كالسيكؿ الشتكية

.  (1)عكامؿ ىيدركلكجية معينة مكجكدة في كؿ مف إسرائيؿ كالضفة كالقطاع مما يمكف عدىا مياه دكلية
 :كسآتي بتفصيؿ المكارد السطحية لممياه الفمسطينية بإيجاز في الفركع اآلتية 

              الفرع األول
نير األردن 

 
ينبع نير األردف مف سفكح جبؿ الشيخ الذم يقع بيف لبناف كسكريا كيصب في بحيرة طبريا      

 إذ يشكؿ مجرل مائيا دكليا تشارؾ فيو خمسة أطراؼ 2 كمـ18140كالبحر الميت كيمتد عمى مساحة 
سرائيؿ كفمسطيف  .ىي األردف، كسكريا، كلبناف، كا 

     يعد مف أىـ المصادر السطحية في فمسطيف بالرغـ مف عدـ حصكليا عمى أية حصة مف مياىو 
 بيف إسرائيؿ كاألردف إذ اتفؽ 1994كذلؾ الستبعادىا مف االتفاقيات التي عقدت في كادم عربة عاـ 

                                                           
بن.11ادلوسى،ادلرجعالسابق،ص.60ص.عمان،داراجلليلللنشر.ادلطامعاإلسرائيليةيففلسطنيوالدولالعربيةاجملاورةالطبعةاألوىل:(1986).بشري،الربغوثي(2)

 .139خضراء،ادلرجعالسابق،ص

ك يعكد ذلؾ إلى عدة أسباب أىميا تقديـ إسرائيؿ معمكمات مشككؾ فييا حكؿ كمية المياه كنكعيتيا كعدـ السماح لمجانب الفمسطيني بجمع (1)
لجنة  معمكماتو حكؿ المياه المكجكدة داخؿ الخط األخضر كالمعمكمات المتكافرة تـ جمعيا عمى أسس غير متعادلة بيف األطراؼ لمتفصيؿ راجع

األكاديميات العممية في المنطقة قيد الدرس بالتعاكف مع األكاديمية األمريكية الكطنية لمعمـك . المكارد المائية المستدامة لمشرؽ األكسط
 .1994انظر ما تناكلتو حكؿ االتفاقيات اإلسرائيمية األردنية .251ص.األىمية لمنشر، عماف. المياه لممستقبؿ، ترجمة فؤاد سركجي: (2003.)

 (.2)انظر الخريطة رقـ 
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الفريقاف عمى تحصيص مياه النير بينيما فقط دكف االىتماـ بمصالح الدكؿ المشاطئة لمنير كحقكقيا 
 . المائية منو

 
: كيقسـ نير األردف إلى قسميف              
كيأتي معظـ التصريؼ السنكم ليذا الحكض مف  (Upper Jordan River)حكض النير العمكم .1

 (3 ـ ـ258)الركافد الرئيسية لمنير كىي الداف الذم تقدر تغذيتو السنكية لمنير بحكالي 
 (3ـ ـ153)كبانياس الذم يمد النير بحكالي  (3ـ ـ160)كالحاصباني كيمد النير بحكالي 

كـ جنكبا داخؿ الحدكد 5كىذه األنيار تشكؿ المنابع الرئيسية لنير األردف في نقطة تبعد 
 كطكلو 2كـ18577ـ عف سطح البحر كمساحة الحكض تبمغ 78السكرية الفمسطينية كارتفاع 

كـ، باإلضافة إلى مياه األكدية الجانبية كخاصة المنحدرة مف ىضبة الجكالف التي يقدر 225
 ،إال أف ىذه الكميات مف المياه أصبحت مستغمة بكامميا 3ـ ـ130معدؿ تصريفيا بحكالي 

مف قبؿ اإلسرائيمييف كلـ يعد يصؿ إلى بحيرة طبريا سكل مياه الينابيع المالحة كاألكدية 
 كأثبتت الدراسات بأف ما يتـ يستخرج فعميا مف بحيرة 3ـ ـ159الجانبية المقدرة بحكالي 

 .(1) كمعظميا مياه مالحة3ـ ـ70طبريا إلى الجزء السفمي مف نير األردف ال يتعدل 

 
يعد نير اليرمكؾ مف أىـ الركافد التي تمد الحكض  (Lower Jordan River)حكض النير السفمي .2

السفمي بالمياه الذم ينبع مف األراضي السكرية كالفمسطينية كاألردنية، كتمد ىذا الحكض 
مجمكعة مف الينابيع كالركافد الشرقية التي تأتي مف األردف كالمعركفة بتؿ شياب كالحمة 

سرائيؿ كالمعركفة بالحمِة  األردنية كالحمة السكرية كينابيع غربية تأتي مف فمسطيف كا 
الفمسطينية لذا تعرؼ بمنطقة الثبلثي بيف النيريف، حاليا لـ يبؽ في مجرل نير األردف 

السفمي مف منطقة ممتقى النيريف كحتى البحر الميت سكل كميات قميمة مف المياه ال تتعدل 
 معظميا ممكثة بسبب ممكحة مياه الينابيع المحكلة مف بحيرة طبريا باإلضافة إلى 3ـ ـ100

الفضبلت الصناعية السائمة التي يتـ إلقاؤىا مف منطقة بيساف في مجرل النير مما جعؿ 
. نير األردف السفمي جدكال صغيرا كممكثا

 

ـ 1800 كفي بعض السنكات تصؿ الى3ـ ـ1300     كيبمغ تصريؼ حكض نير األردف ما معدلو 
 مف مياىو،كيأتي ىذا االستغبلؿ لمياه النير نتيجة السياسة 3ـ ـ820 كتستغؿ إسرائيؿ ما مقداره 3ـ

التي اتبعتيا إسرائيؿ منذ احتبلليا لفمسطيف التاريخية؛ إذ إنيا كانت تنظر إلى المياه باعتبارىا الغنائـ 
                                                           

دار الكرمؿ لمنشر، . المياه في فمسطيف بؤرة الصراع الدائـ، ترجمة محمد برىـك ك محمد خركب : (1989). كيمي، جكف(1)
 (.2004حزيران،سلطةادلياهالفلسطينية،) .105ص شديد،المرجع السابؽ،.5ص.عماف
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التي تريد الحصكؿ عمييا، لذلؾ كضعت الخطط المسبقة لتحقيؽ ىدفيا األساسي كىك االستيبلء عمى 
منابع المياه العربية المحيطة بفمسطيف كألجؿ ذلؾ لجأ اإلسرائيميكف منذ بداية القرف العشريف إلى شراء 

نشاء المستعمرات بالقرب مف منابع المياه في سيؿ الحكلة كالجكالف كالى جانب الحدكد  األراضي كا 
. (2)المبنانية

     كؿ ذلؾ يرجع إلى مشكمة ميمة في نظر اإلسرائيمييف آنذاؾ فككنيـ أنشأكا دكلة جديدة في طكر 
النمك فإنيا تحتاج إلى كافة العناصر التي تعمؿ عمى تقكيتيا ذلؾ أنيا سيطرت أيضا عمى مناطؽ تقع 
خارج منطقة األحكاض كالمقصكد بيا صحراء النقب، فكانت خطط إسرائيؿ تنصب عمى استخداـ مياه 

 .(3)نير األردف لتغذية صحراء النقب بالمياه

سكانيا عمى 1950     كفي العاـ   كضع المركز الزراعي الييكدم خطة لتعمير صحراء النقب كا 
مراحؿ، كانت أىـ مرحمة فييا تحكيؿ مياه نير األردف إلى النقب التي شرعت إسرائيؿ في تنفيذىا فعميا 

في منتصؼ الخمسينيات عندما شيدت األراضي المحتمة زيارات لممبعكث األمريكي اريؾ جكنستكف 
الذم حمؿ معو خطة لتقسيـ مياه نير األردف بيف العرب كاإلسرائيمييف المعركفة بمشركع جكنستكف 

التي " ماكدكنالد بكنجر"ك" لكرد ممؾ ىيز"التي كانت عبارة عف خميط مف خطط سابقة أعدت مف قبؿ 
تقـك جميعيا عمى فمسفة نقؿ المياه إلى حيثما يتاح كجمبيا إلى المكاف المطمكب بغض النظر عف 

الحدكد السياسية بالرغـ مف نجاح ىذا المشركع لئلسرائيمييف إال انو فشؿ فشبل ذريعا بالنسبة لمعرب؛ 
كذلؾ الف ىذه الخطة كضعت دكف أم اعتبار لمحدكد السياسية لدكؿ الحكض كافة، كما أف لبناف لف 

يستفيد مف المشركع كلف يحصؿ عمى المياه البلزمة لرم األراضي المجاكرة لمحكض كاغمب مياه 
الحكض ستخزف حسب الخطة في بحيرة طبريا التي تعد داخؿ الحدكد اإلسرائيمية كعمى أثر ذلؾ 

 بإنشاء الناقؿ القطرم لممياه الذم يغير مجرل نير األردف الطبيعي 1964المشركع قامت إسرائيؿ عاـ 
.  في السنة 3ـ ـ450كينقؿ مياىو إلى صحراء النقب بمعدؿ 

   كنتيجة ليذه العممية فقد ازدادت ممكحة المياه التي تصب مف األردف العمكم في بحيرة طبريا كمف 
أجؿ حؿ ىذه المشكمة ضخت إسرائيؿ مياه الينابيع ككجيتيا عبر قنكات إلى الجزء السفمي لنير األردف 
مما أدل إلى تمكيث ىذا الجزء، كمف ثـ عدـ صبلحية استخداـ مياىو ألم غرض،كفي مناطؽ سيؿ 

 مف النير قبؿ كصكلو إلى بحيرة 3ـ ـ150الحكلة أقاـ اإلسرائيميكف منشآت ضخمة لسحب حكالي 
 لرم 1958_1951طبريا لتنفيذ مشركعيـ المتعمؽ بتصريؼ مياه الحكلة كجرل ذلؾ بيف عامي 

كما قامكا بإنشاء قناة في . األراضي الزراعية اإلسرائيمية األمر الذم أدل إلى جفاؼ بحيرة الحكلة
 مف المياه لرم مناطؽ بيساف كسيؿ مرج بف عامر 3ـ ـ1000جنكب بحيرة طبريا لسحب ما مقداره 

                                                           
 .108ص،ادلرجعالسابقشديد،.21صادلرجعالسابق،ادلوسى،(2)
(3)Water in the middle east ,conflict or cooperation,ed by N, and R , Cmatson,university of Pennsylvania 

,p33. 
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الشرقية كأغمؽ مخرج نير األردف الجنكبي مف بحيرة طبريا بكساطة منشآت ضخمة أقيمت خصيصا 
  (1).ليذا الغرض

     كىنا نجد بأف إسرائيؿ سيطرت عمى مياه نير األردف عبر ىذه المشاريع التي يمكف إجماليا 
بمشركع الخط القطرم الناقؿ الذم يحكؿ مياه نير األردف إلى صحراء النقب كاآلخر يتمثؿ في تحكيؿ 

كتنفيذ مشركع جمجاؿ الذم . مياه نير اليرمكؾ إلى قناة الغكر الشرقية كيضخ الباقي إلى بحيرة طبريا
يعمؿ عمى ضخ المياه إلى المستكطنات الجديدة في غكر كادم األردف األمر الذم أدل إلى تدمير 

 .  بيئي شبو كامؿ لمجزء السفمي مف نير األردف

كالمستخدـ الحالي لمياه نير األردف ىما إسرائيؿ كاألردف أما باقي دكؿ حكض نير األردف فبل تستخدـ 
. (2)إال نسبة ضئيمة منو، كىما سكريا كلبناف ؛ كذلؾ مف خبلؿ المنبع الرئيسي لمنير

كاستنادا لما استقرت عميو المبادئ القانكنية الدكلية " 2" ككفقا لحدكد النير المكضحة بالخريطة رقـ 
لى قرار التقسيـ رقـ  فإف نير األردف يعد نيرا دكليا يشترؾ في " 1"المكضح بالخريطة رقـ (181)كا 

سرائيؿ، كيجب تقسيـ الحصص المائية الخاصة بو  مياىو كؿ مف األردف كسكريا كلبناف كفمسطيف كا 
 .بيف جميع الدكؿ كفقا لمبادئ القانكف الدكلي التي تتسـ بالعدالة كاإلنصاؼ

 الذم 29/11/1947 الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 181   إف قرار التقسيـ رقـ 
" 10"دكلة ضده كامتناع عشر  "13"دكلة مقابؿ ثبلثة عشرة  "33"صكت إلى جانبو ثبلث كثبلثكف 

كثيقة األمـ ) ب األمـ المتحدة،103كبمكجب ىذا القرار كالخريطة المرفقة بو رقـ . دكؿ عف التصكيت
فإف ربع النقب ككذا نصؼ الجميؿ يككناف " ،(1947 ب الصادرة في تشريف الثاني 599المتحدة رقـ 

مف حؽ الشعب الفمسطيني إلقامة دكلتو، كسكؼ تككف مدينة القدس ذات نظاـ دكلي خاص  
كمنفصؿ تحت إدارة دكلية ،يككف فيو الحؽ لكؿ الطكائؼ الدينية زيارة األماكف المقدسة كفؽ 

. (1)"دياناتيا

     كبناء عمى مبادئ القانكف الدكلي ككفقا لقرارات الشرعية الدكلية كافة بما فييا القرارات التي أشرت 
إلييا في السابؽ تبينت أنيا قد أكدت عمى حؽ الفمسطينييف التاريخي ك الطبيعي في مياه نير األردف، 
كذلؾ عبر قراراتيا المتعددة التي عدت فمسطيف شخصا مف أشخاص القانكف الدكلي،ك أكدت عمى حؽ 

الشعكب الكاقعة تحت سيطرة سمطات االحتبلؿ في مكاردىا الطبيعية كالتأكيد عمى السيادة الدائمة 
دانة التدابير التي تتخذىا إسرائيؿ، ككصفيا  لمفمسطينييف عمى مكاردىـ الطبيعية كثركاتيـ االقتصادية كا 

                                                           
 .15-12،ص2004حزيران4العددسلطةادلياهالفلسطينية،سحابرللةدوريةمتخصصةتصدرعن(1)
(2)Water in the middle east ,conflict or cooperation,ed by naff and ruth Cmatson,university of Pennsylvania 

,p27. 
.للمحافظةعلىالثروةادلائية1947وإنينأرىإماأنيعتمدالنصعلىأنحدوددولةفلسطنيىياحلدوداليتنصعليهاقرارالتقسيمالصادرعناألممادلتحدةعام(1)

 .وإماأنيتجاىلموضوعاحلدودعلىاعتبارأنمعظمالدساترييفالعاملالتتطرقإىلموضوعاحلدود



 

44

كأكدت ىذه القرارات عمى منع تدمير الممتمكات الخاصة كالعامة كعدـ إلحاؽ . بأنيا غير شرعية
. الضرر بالمرافؽ التابعة لمدكلة

 جميع تمؾ القرارات تعطي الحؽ لمفمسطينييف بالمطالبة بحصتيـ المنصفة كالعادلة مف مياه النير 
بكصفيا دكلة مف دكؿ الحكض كفقا لمقانكف الدكلي كمف ثـ نيؿ التعكيض الكامؿ عما أصاب تمؾ 

إلى جانب ذلؾ فاف القانكف الدكلي لممياه يمـز دكؿ . المكارد الطبيعية مف استنزاؼ كخسائر كأضرار
أعالي األنيار بعدـ إحداث أم ضرر يمحؽ بمصالح الدكؿ األخرل المشاركة في المجرل المائي 

كااللتزاـ بعدـ إحداث أم تغيير في طبيعة الحكض كمجراه كعدـ حجز المياه أك حرماف الدكؿ األخرل 
مف استغبلليا ،كألف إسرائيؿ تعد مف دكؿ أعالي نير األردف فيجب إلزاميا بالعمؿ كفقا لمبادئ القانكف 

.  (2)الدكلي لممحافظة عمى مجرل النير الطبيعي
     كيؤكد عمى حؽ الفمسطينييف في مياه النير اعتراؼ إسرائيؿ بمنظمة التحرير الفمسطينية الذم 
شكؿ حجة عمييا كحمميا عمى االعتراؼ بالحقكؽ المائية الفمسطينية دكف كجكد تحديد كتفصيؿ ليذه 

.  الحقكؽ
كبناء عميو عند الكصكؿ إلى أم اتفاؽ عربي إسرائيمي حكؿ مياه نير األردف يجب تحديد 

حقكؽ كؿ طرؼ مف دكؿ الحكض كالتنسيؽ في ما بينيـ الستعادة الحقكؽ المائية المغتصبة مف قبؿ 
 كفقا لممعايير كاألسس 3ـ ـ300كيقدر المفاكض الفمسطيني حصة فمسطيف مف مياه النير . إسرائيؿ

التي كردت في المادة الخامسة مف االتفاقية اإلطارية، كأىميا العكامؿ الجغرافية كالييدركغرافية 
 .كالييدركلكجية كاالقتصادية كالبيئية كاالجتماعية كغير ذلؾ 

الفرع الثاني 
 Springs الينابيع

 

     تعد الينابيع مف المصادر السطحية لممياه الفمسطينية كمعظـ الينابيع المكجكدة في فمسطيف 
مكجكد داخؿ إسرائيؿ  (discharge)تتككف في فصؿ الشتاء كأكثرىا طاقة كتصريفان  (Seasonal)مكسمية

ينبكع تتزكد بالمياه مف (300)مف مثؿ ينبكع السخنة كالعكجا كالتماسيح  كيكجد في الضفة أكثر مف 
طبقات صخرية مائية ذات قدرة ضعيفة، كىذه الينابيع ذات تصريؼ منخفض كتعاني مف سكء 

عيف القمط بيف القدس "االستخداـ، كنذكر مف أىـ الينابيع المكجكدة في فمسطيف عمى سبيؿ المثاؿ 
كآريحا، كعيف الديكؾ غرب آريحا ،كالنكيعمة كعيف السمطاف التي تنبع مف راـ اهلل،العكجا كفصايؿ 

تقعاف شماؿ العكجا ،الجفتمؾ تقع شماؿ آريحا بيف الباذاف كالغكر األكسط،كعيف كادم الباذاف كالفارعة 
كتمؾ الينابيع تعد " كعيف شبمي التي تتجمع فييا المياه الزائدة مف الباذاف كالفارعة نحك الجفتمؾ بآريحا

                                                           
 .206-202ص،ادلرجعالسابق،2005العضايلة،(2)
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لمزراعة بينما دلت الدراسات بأف ما يستيمكو 3ـ ـ56مصدران رئيسيان لمياه الزراعة حيث تساىـ بػ 
  . يستخدمكنيا ألغراض الزراعة كالشرب كالصناعة3ـ ـ127الفمسطينيكف مف اآلبار كالينابيع يقدر بػ

 
فضبل عما عرضتو مسبقا ألىـ الينابيع المكجكدة أشارت بعض الدراسات إلى أنو يكجد أكثر 

ينبكع كيتكاجد أكثرىا في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية إال أف اإلجراءات التي قامت بيا (700)مف
إسرائيؿ لمسيطرة عمى ىذه المياه أدت إلى انخفاض تصريؼ الينابيع كتجفيفيا بعض األحياف حيث 
قامت بحفر اآلبار حكؿ ىذه الينابيع كىك ما أدل إلى تقميؿ تدفؽ الينابيع كأحيانا إلى جفافيا كالمثاؿ 
عمى ذلؾ آبار فصايؿ باإلضافة إلى إقامة المستكطنات باألراضي المحيطة بيا كتمكيث مياه اآلبار 

. (1)بكضع مكاد كيماكية حتى تتسرب لمينابيع العربية كتمكثيا
    كتعد كؿ مف المصادر السطحية المتمثمة بمياه نير األردف كالينابيع مف المصادر المائية المتجددة 

. سنكيا نتيجة ىطكؿ األمطار كالثمكج كىنا نككف قد أكجزنا باختصار تمؾ المصادر
أما اآلف فسكؼ أتناكؿ المصادر الجكفية لممياه المكجكدة في فمسطيف التي تعد المحكر األساسي في 

. ىذه الدراسة؛إذ أتناكؿ فييا األحكاض الجكفية المكجكدة في فمسطيف بشكؿ مكجز
 

 المطمب الثاني
 (2)المصادر الجوفية لمموارد المائية الفمسطينية

 
     معظـ المصادر المائية الفمسطينية مياه جكفيٍة كىي المياه التي تسربت داخؿ طبقات األرض في 
فصؿ الشتاء كىي التي تمد اآلبار كالينابيع بالمياه كيمكف الحصكؿ عمييا بشكؿ عممي كاقتصادم؛ إذ 
إنيا ال تحتاج إلى معالجة كتككف المياه الجكفية عادة غنية بالمحتكل المعدني، كذلؾ بسبب التككينات 

الصخرية لطبقات األرض التي تزيد مف نسبة  امتصاص المياه كنفاذىا تحت سطح األرض كىذه 
 . (3)المياه تختزف  كال تتبخر أك تفقد في عممية النتح

كبكجكد تمؾ اإليجابيات لممياه  (Aquifer)    تعد الطبقة الجكفية لممياه بمثابة خزاف طبيعي لممياه
 كىذه العممية تحتاج إلى (Pumping)الجكفية يكجد الكجو اآلخر مف السمبيات إذ إنيا  تحتاج إلى ضخ

.  رصد ميزانيات معينة مف قبؿ الكزارة المختصة

                                                           
-66صادلرجعالسابق،،1986الربغوثي،.16صعمان،الدائرةاالقتصادية،اجلمعيةادللكية،القطاعالزراعيومواردادلياهيفالضفةالغربية،(:1980).مجالسامل،(1)

 .121صادلرجعالسابق،،1999شديد،.67
 .3انظراخلريطةرقم(2)
عمان،ادلكتباإلقليميللشرقادلتوسط،دالئلتقاناتأنظمةإمدادادلياهيفاجملتمعاتالصغرية،CEHATLM/5Aوثيقةرقم(:1997).منظمةالصحةالعادلية(3)
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فاألحكاض  (non-renewable) كغير متجددة(renewable)    تقسـ المياه الجكفية إلى مكارد متجددة
المائية المتجددة ىي األحكاض القريبة مف سطح األرض كطاقتيا متجددة إذ تغذل سنكيا مف مياه 

 Mountain)كأىـ األحكاض المائية المتجددة تكمف في حكضيف رئيسيف ىما خزاف الجبؿ. األمطار

Aquifer)  الذم يتألؼ مف أحكاض المياه الجكفية في الضفة الغربية؛ كىي الحكض الشمالي الشرقي
كالحكض الغربي كالحكض الشرقي، أما الحكض الرئيسي الثاني  فيك؛ حكض السيؿ الساحمي بغزة 

الذم يشكؿ امتدادان ألحكاض أخرل مف مثؿ حكض الكرمؿ كحكض طبريا ككذلؾ يكجد الحكض 
. (1)الجكفي الجنكبي الذم يقع داخؿ صحراء النقب في إسرائيؿ

 :    كبناء عمى ذلؾ سكؼ أستعرض األحكاض المائية الجكفية ضمف الفركع اآلتية 
الفرع األول 

 North Eastern Aquifer Basin الحوض المائي الشمالي الشرقي  
 

يتككف مف أحكاض نابمس كجنيف كجبمكف كتجرم مياىو باتجاه سيكؿ بيساف كمرج بف عامر كتعد      
سرائيؿ كتقدر طاقتو بػ  سنو باإلضافة إلى /3 ـ ـ145منطقة التغذية ليذا الحكض الضفة الغربية كا 

تصريؼ ينابيع السخنة تستغؿ إسرائيؿ مياه ىذا الحكض عف طريؽ حفر مجمكعة مف اآلبار في 
منطقة بردلة لتزكيد مستكطناتيا المكجكدة في منطقة جنيف كتدؿ اإلحصائيات عمى أف إسرائيؿ تستغؿ 

. (2) مف طاقة الحكض  %30ما نسبتو
       تتحرؾ المياه في ىذا الحكض مف الجنكب الغربي إلى الشماؿ الشرقي كالى الشرؽ كىنالؾ 

قاعدة تنص عمى أنو ال تكجد حدكد لممكارد المائية كمف ثـ يكجد اتصاؿ بيف كافة األحكاض المائية 
.  في الضفة كداخؿ الخط األخضر

ككفقا لقكاعد القانكف الدكلي تعد ىذه األحكاض مجارم مائية دكلية يجب تطبيؽ المبادئ كاألحكاـ 
القانكنية الدكلية الخاصة باستخدامات المياه المشتركة كخاصة تطبيؽ مبدأ االستخداـ المنصؼ 

 .كالمعقكؿ في استخداـ المياه
الفرع الثاني 

  Eastern Aquifer Basinالحوض الشرقي 
 

يتككف ىذا الحكض مف تصريؼ مجمكعة مف الينابيع في الضفة الغربية كىي فصايؿ بالعكجا       
. كحكض الفارعة كالبقيعة كبردلة التي تغطي مدف القدس كالخميؿ كراـ اهلل كبيت لحـ

                                                           
 .131-129ص.،مؤسسةالوارقعمان(1)السياساتادلائيةيفالشرقاألوسط،ط:(2002)،للتمييزبنيادلواردادلتجددةوغريادلتجددةراجعزلمد،صباحزلمود(1)
 .128صاجلزءالثاين،مشكلةادلياهيفالشرقاألوسط،(:1994)مركزالدراساتاالسًتاتيجيةوالبحوثوالتوثيق،(2)
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    يجرم تفريغ المياه الزائدة عف ىذا الحكض في نير األردف كالبحر الميت؛ كمف ىنا فإف معظـ 
األراضي التي يغطييا الحكض تقع داخؿ أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية التي يحؽ ليا كحدىا 

فرض السيادة عميو كاستغبللو دكف مشاركة دكؿ أخرل؛ كذلؾ ألف ىذا الحكض يعد مجرل مائيان كطنيان 
يقع داخؿ إقميـ الدكلة كتطبؽ عميو القكاعد كالتشريعات الكطنية كاألنظمة الداخمية لمدكلة، إال أف 
البعض يعد ىذا الحكض حكضا دكليا مشتركا ؛كذلؾ لعدة اعتبارات أىميا ألنو مف النظاـ المائي 

. التابع لنير األردف كالمتداد حدكده مع نير األردف 
     كيتضح لنا مما سبؽ أف إسرائيؿ تسحب مياه ىذا الحكض مف جزئو العمكم عف طريؽ حفر آبار 

 سنكيا ألغراض الزراعة في المستكطنات، كىي بذلؾ تخالؼ 3 ـ ـ50عميقة تستخرج منيا ما مقداره 
مبادئ القانكف الدكلي المتمثمة في قرارات األمـ المتحدة التي تحتـر سيادة الدكلة عمى ممتمكاتيا كقكاعد 

 التي تفرض عمى الدكؿ االلتزاـ بعدـ إلحاؽ الضرر 97ىمسنكي كاتفاقية األمـ المتحدة الصادرة عاـ 
بالمكارد المائية لمدكؿ المجاكرة كفرض ضكابط عمى الدكؿ التي تقع في أعالي الحكض أك المناطؽ 

. المحيطة بو بالمحافظة عميو كعدـ حجز مياىو كاستنزافيا
 مف مياه الحكض لكافة االستخدامات، عمما بأف طاقة 3 ـ ـ40     يستغؿ الفمسطينيكف ما مقداره 

 ك يجب استغبلليا مف الطرؼ الفمسطيني فقط؛ ألنيا مياه كطنية تقع في 3ـ ـ170الحكض تقدر 
 .(1)المناطؽ التي يحؽ لمسمطة الفمسطينية ممارسة السيادة عمييا لكحدىا دكف مشاركة أطراؼ أخرل

الفرع الثالث 
  South Aquiferالحوض الجنوبي 

 
     ىك عبارة عف خزاف مائي جكفي تككف في منطقة الخميؿ كنتيجة حركة المياه كاتجاىيا تجمع في 

الجنكب كيطمؽ عميو حكض النقب أك حكض بئر السبع المائي كيدرس العمماء اإلسرائيميكف ىذا 
 .(2)الحكض الستخراج المياه المكجكدة فيو كمعالجتيا الستخداميا في صحراء النقب

الفرع الرابع  
 Coastal Basinالحوض الساحمي 

 
      الخزاف الساحمي في قطاع غزة ىك امتداد لمخزاف الساحمي الممتد مف شبو جزيرة سيناء جنكبا 

إلى مدينة حيفا شماال،كيتككف ىذا الخزاف مف طبقات رسكبية قارية كبحرية مف الرمؿ كالحصى كالحجر 
. الرممي متداخبل مع طبقات مف الطيف

                                                           
 .125صادلرجعالسابق،،1999وشديد،.13صادلرجعالسابق،1997ادلوسى،(1)
 .153والعضايلةص186وبنخضراءص132-126وشديدص15للمزيدمنادلعلوماتحولاألحواضادلائيةيففلسطنيراجعادلوسىص(2)
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مميكف  (1,2)     كيعد الخزاف الساحمي مصدر المياه الكحيد لتمبية احتياجات السكاف البالغ عددىـ
نسمة يستخدمكف المياه في أغراض مختمفة؛ المياه الجكفية في ىذا الحكض ىي المصدر الكحيد لممياه 

في قطاع غزة كتعد مياه األمطار أساس تغذية الحكض باإلضافة إلى المياه المستخدمة لرم 
المزركعات كالحفر االمتصاصية العائدة إلى الخزاف الجكفي القادمة مف جية الشرؽ كالشماؿ الشرقي 

 . (1)كالجنكب الشرقي مف القطاع
 

     كيتراكح عمؽ ىذا الخزاف الحاكم لممياه بيف أمتار قميمة عمى طكؿ الشريط الساحمي إلى حكالي 
مترا في المناطؽ الشرقية كالجنكبية الشرقية مف قطاع غزة، أما بالنسبة إلى سمكو فيتراكح بيف  (70)
مترا بالقرب مف الشريط الساحمي  (120)أمتار في المناطؽ الجنكبية الشرقية إلى مئة كعشريف  (10)

عمى امتداد قطاع غزة،كتختمؼ نكعية المياه في ىذه الطبقات الحاممة لممياه مف مكاف إلى آخر إذ 
لتر في /ممجـ100تتكافر بصكرة عامة مياه جكفية عذبة بتركيز لعنصر الكمكريد يصؿ إلى أقؿ مف 

أجزاء محددة مف المناطؽ الشمالية الغربية كالجنكبية الغربية حيث تكجد الكثباف الرممية التي تعد مسببا 
أساسيا في كجكد ىذه المياه العذبة نتيجة لمرشح العالي لمياه األمطار الذم يتسرب عبرىا ليتجمع في 

أما في المناطؽ الشرقية كالجنكبية الشرقية فتزداد الممكحة إلى درجات مختمفة إذ يصؿ تركيز .حكضو 
. لتر / ممجـ1500_1000عنصر الكمكريد إلى حكالي 

كبصكرة عامة فإف ممكحة المياه في الخزاف الساحمي تزداد بصكرة مطردة مع ازدياد العمؽ كخاصة في 
المناطؽ الكسطى كالشرقية مف القطاع كالسبب في ذلؾ يعكد إلى قمة تجدد ىذه المياه كرككدىا؛ مما 

 (2)لتر في الطبقات السفمى لمخزاف الساحمي/ ممجـ5000أدل إلى ارتفاع تركيز الكمكريد إلى أكثر مف 
. 
 

     يعد الخزاف الساحمي المصدر الرئيسي لممياه في قطاع غزة كقد اعتمد عميو السكاف  في السنكات 
الماضية اعتمادا كميا لتمبية احتياجاتيـ المختمفة، كمع تزايد السكاف المّطرد تدىكرت نكعية المياه 

بصكرة كبيرة خاصة خبلؿ العشريف سنة الماضية إذ كصؿ معدؿ اإلنتاج السنكم مف ىذا الخزاف في 
كبمقارنة ىذه "لمزراعة 3ـ ـ86 لمشرب،3ـ ـ59" مكزعة كاآلتي 3ـ ـ145 إلى حكالي 2002عاـ 

 3ـ ـ60الكمية المنتجة مع الكميات السنكية المغذية لمخزاف الجكفي التي تصؿ في المعدؿ إلى حكالي 
كجدت الدراسات أف العجز السنكم لممياه .سكاء مف مياه األمطار أك االنسياب الطبيعي مف جية الشرؽ

 في 3ـ ـ50_40 بينما يصؿ العجز الكمي في المكازنة المائية مف 3ـ ـ85المتجددة يصؿ إلى حكالي 

                                                           
(1)Weinthal,E.Vengosh ,A.(2005): Ground Water /The water Crisis in the Gaza strip,prospects for resolution 

,P654. 
 .219ص،ىيدرولوجياادلياهاجلوفية،مطابعادلنار،عمان:(1999).درادكة،خليفة(2)
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العاـ آخذيف بعيف االعتبار المياه العائدة مف شبكات مياه الصرؼ الصحي كالحفر االمتصاصية ذات 
.  (3)النكعية السيئة

    إف ىذا الخمؿ الممحكظ في المكازنة المائية كالعجز المائي السنكم أدل بصكرة مباشرة إلى انخفاض 
أمتار  (6)منسكب المياه الجكفية إلى معدالت عالية إذ كصؿ منسكب المياه الجكفية إلى حكالي ستة

تحت منسكب سطح البحر في مناطؽ الضخ العالي مف شماؿ قطاع غزة كجنكبو مما أدل ذلؾ بصكرة 
غير مباشرة إلى تدىكر نكعية المياه الجكفية كذلؾ باندفاع المياه األكثر ممكحة مف الطبقات السفمى 

كـ عمى طكؿ الشريط الساحمي 3-2إلى أعمى ككذلؾ تداخؿ كاندفاع مياه البحر المالحة إلى مسافة 
كفي حاؿ استمرار االعتماد عمى ىذا الخزاف لتمبية احتياجات سكاف قطاع غزة فإنو مف المتكقع سرعة 

تدىكر المياه الجكفية مع انخفاض متسارع لمنسكب المياه إلى معدالت عالية يصعب معيا إدارتو 
عادتو إلى كضعو الطبيعي فمع حمكؿ عاـ   سيصؿ تعداد سكاف قطاع غزة تقريبا إلى حكالي 2020كا 

 حدان أدنى كبذلؾ سيتضاعؼ العجز 3ـ ـ260مميكف نسمة مع احتياجات كمية لممياه بحكالي 2
.  (1)المائي

 
      لقد ساعد االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى استنزاؼ مياه الخزاف الساحمي كحـر المكاطنيف الفمسطينييف 

مف قطاع غزة التي تتميز معظميا بكفرة المياه %25مف المياه العذبة ؛ كذلؾ عبر احتبلؿ ما يقارب 
العذبة في الخزاف الجكفي الساحمي إذ قامت إسرائيؿ كالمعتاد بحفر مجمكعة مف اآلبار في المناطؽ 
التي تكجد فييا المياه الجكفية ذات النكعية الجيدة لتاميف احتياجات المستكطنات المقامة في القطاع 

 باإلضافة إلى حفر آبار عديدة داخؿ الخط األخضر كخارجو في 2005كالتي أخميت أكاخر عاـ 
المناطؽ التي تغذم الحكض ؛ مما أدل إلى نقص في تغذية الحكض كمف ثـ إلى نقص كمية 

المخزكف مف المياه المكجكدة في الحكض الجكفي،كنتيجة لكافة الممارسات اإلسرائيمية ىبط منسكب 
سطح المياه الجكفية في مستكدعات المياه، مما أدل إلى تسرب مياه البحر إلى مستكدع المياه الجكفية 
كزيادة ممكحتيا كمف ثـ عدـ صبلحيتيا ألغراض الشرب كاالستخداـ المنزلي كالرم إضافة إلى تمكثيا 

 . (2)كزيادة نسبة الكمكريد فييا
      كنظرا لعدـ حؿ قضية حقكؽ المياه فإف ذلؾ يحكؿ دكف تزكيد قطاع غزة بالمياه مف الضفة 

كقد عمد . الغربية إلى جانب عدـ تكافر مصادر مائية بديمة لمكاجية ازدياد الطمب عمى المياه 
مكاطني القطاع إلى حفر اآلبار بطرؽ غير قانكنية كعدـ استصدار التراخيص البلزمة ليا مف قبؿ 

                                                           
 .باالعتمادعلىإحصائياتاجلهازادلركزيالفلسطيينلإلحصاء.3-1ص،2003اسًتاتيجيةإدارةادلياهيففلسطني،آذار،سلطةادلياهالفلسطينية،(3)
 .ألقاىاالدكتورشدادالعتيلي2005ديسمرب22زلاضرةحولحلالنزاعاتومهاراتالتفاوضالفلسطييناإلسرائيلييفمهعدالدراساتادلائيةببريزيت،اخلميس(1)
 .184ص،وبنخضراء.137-134صادلرجعالسابق،(1999)شديد،(2)
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سمطة المياه أدل ذلؾ إلى استنزاؼ الحكض كتداخؿ مياه البحر معو كتممح مياه الحكض باإلضافة 
. إلى الممارسات اإلسرائيمية الجائرة التي ذكرت مسبقان 

 مف ىنا فإف سمطة المياه الفمسطينية كانطبلقان مف إدراكيا لخطكرة الكضع المائي في قطاع غزة فإنيا 
كضعت الخطط كالحمكؿ البلزمة إلدارتو كالحد مف تدىكره فكانت أحد الحمكؿ التي عمدت السمطة إلى 
عادة  استخداميا ىي محاكلتيا تكفير مياه بديمة ،إضافة إلى تشديدىا عمى ضركرة إدارة المياه العادمة كا 

   .(1)استخداميا مصدران أساسيان كحيكيان لؤلغراض الزراعية
 

     جميع األحكاض التي تـ ذكرت سابقان تعد مياىان جكفية متجددة ذات معدؿ سنكم كتعتمد عمى 
كمية األمطار التي تسقط في مناطؽ تغذية األحكاض كؿ سنة كمف ثـ فإف طاقتيا تتأثر بنسبة ىطكؿ 

 . (2)األمطار سنكيان 
الفرع الخامس 

 Western Aquifer Basinالحوض الجوفي الغربي 
 

التمساح /ىذا الحكض اختير عينة الدراسة لذا سأتناكلو بالتفصيؿ كيدعى الحكض بنير العكجا       
ينبكع رأس العيف الذم يغذم نير العكجا ،كذلؾ ألف تصريفو الطبيعي يتككف مف مجمكعتيف مف الينابيع

 .Yarkon-Taninimكيصب في البحر المتكسط كنبع التمساح،كفي المصطمحات اإلسرائيمية يدعى 
 

كيقع في 2 كـ9158     يعد الحكض الغربي أكبر األحكاض الفمسطينية مساحة كتقدر مساحتو بنحك 
تتركز معظـ . أم بمعدؿ ثمث مساحة الضفة الغربية2كـ1700أراضي الضفة الغربية منيا حكالي 

% 75منطقة التغذية الطبيعية ليذا الحكض الجكفي في المرتفعات الغربية لمضفة الغربية كتقدر بحكالي
مف مجمكع اإلنتاج الكمي ليذا الحكض الذم % 5إال انو غير مسمكح لمفمسطينييف استغبلؿ أكثر مف 

. (3) 3ـ ـ365 في السنة،إال أف االتفاقية المرحمية قدرت طاقة الحكض بػ 3ـ ـ400يفكؽ عف 
 

                                                           
 .2003تشرينثاين2العددسلطةادلياهالفلسطينية،(1)
أمابالنسبةللمياهاجلوفيةغريادلتجددةوىيالقسمالثايندلصادرادلياهاجلوفية،فهيعبارةعنكمياتادلياهاليتذبمعتيفطبقاتاألرضالعميقةاحلاملةللمياهعربفًتات(2)

طويلةمنالزمنوتعتمدتلكادلياهعلىمسكالطبقاتاليتذبمعتمنخاللشقوقهاوأبعادىاوامتدادىااجلانيبوغالباماتكونتلكادلياهذاتملوحةعاليةولعدمتوافر
ولوفرضناإمكانيةالعلمدبكامنهاوادلناطقاليتتتجمعفيهافإن.ادلعلوماتحولىذهادلصادرادلائيةغريادلتجددةفإنومنالصعبربديدمكانوجودىاوحجمهاونوعيتها

استغالذلايتطلبإمكانياتماديةوفنيةمرتفعةوباىظةغريمتوافرةحاليا،حىتلوافًتضنابأناإلمكانياتادلاديةمتوافرةفإنويوجدأولوياتالستخدامهابإنشاءمشاريعحيتاج
 .إليهاادلواطنالفلسطيينأكثرمنغريىا

(3)Yoram Eckstrin .Gabriel Eckstein .(2003): Ground Water Resources and International law in the middle 

east peace process.P155 
 .184،ادلرجعالسابق،ص2004بنخضراء،
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يجب التنكيو ىنا إلى أف طاقة األحكاض ىي حسب ما كرد في االتفاقية المرحمية كقد بكلغ في 
 130األرقاـ في ما يتعمؽ بالحكض الشرقي إذ دلت الدراسات بأف الطاقة المتجددة لمحكض ال تتجاكز 

 أما الحكض الغربي فقدرت 3ـ ـ170 في أحسف األحكاؿ في حيف أف االتفاقية المرحمية قدرتيا3ـ ـ
 كأشير 3ـ ـ400 ككثير مف الدراسات تشير إلى أف الطاقة المتجددة تتجاكز  سنكيان 3ـ ـ365طاقتو بػ 

  أم 2001_2000 مف طاقة الحكض في العاـ3ـ ـ572ىنا إلى أف إسرائيؿ استغمت ما مقداره 
 مف طاقتو المتجددة كذلؾ حسب المصادر 3ـ ـ210بزيادة عف معدؿ التغذية الطبيعية بنحك 

كىذا يؤدم إلى نتيجة مفادىا بأف االستغبلؿ  .(Hydrological Service of Israel) اإلسرائيمية
اإلسرائيمي يعني استنزافان لمحكض أك أف طاقتو المتجددة ىي أكثر بكثير مما ذكر في االتفاقية 

كىذا يعد تصرفا خطيرا بحؽ الحكض الغربي كبحؽ الطرؼ الفمسطيني فيك انو المتضرر  المرحمية،
األكؿ مف ذلؾ التصرؼ لككنو يقع في أعالي الحكض إذ أدت تمؾ األفعاؿ إلى انخفاض منسكب المياه 

   .(1)في اآلبار التي تعكد ممكيتيا إلى الفمسطينييف
 

سرائيؿ ك سنأتي إلى البحث       يعد ىذا الحكض مف المجارم المائية الدكلية لتسربو بيف فمسطيف كا 
 .في تفاصيمو عند تطبيؽ مبادئ القانكف الدكلي لممياه كأحكامو عميو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .40،ص200نشرةعنسلطةادلياهالفلسطينيةبعنوانملخصاتألوراقوحقائقلسنة.4-3رللةسحاب،ادلرجعالسابق،ص(1)
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 المبحث الرابع

 
  الطبيعة الفنية والقانونية لمحوض الجوفي الغربي

Technical and legal nature of the underground basin west 

 
     في ىذا المطمب سأتناكؿ الحكض الغربي مف الناحية الجيكلكجية كمف جية أبعاده الفنية باإلضافة 

. إلى كضعو القانكني كالمبادئ القانكنية المطبقة عميو 
 

 المطمب األول
األبعاد الفنية لمحوض الغربي  

 
ىـ األحكاض المائية الجكفية المشتركة كيدعى ىذا الحكض بنير األ ىك       يعد الحكض الغربي 

بئر السبع في الجنكب إذ إف تصريفو الطبيعي /العكجا كالتمساح في الشماؿ كيدعى حكض الخميؿ 
يأتي مف العكجا كالخميؿ كبناء عميو يمتد ىذا الحكض مف منطقة شماؿ الضفة الغربية كجنكبيا عمى 

،كبناء عمى ىذا االمتداد لمحكض فإنو 2كـ9158كتقدر مساحتو الكمية بحكالي 2 كـ1700مساحة تبمغ 
كنجد .(1)يعد مف األحكاض المائية المشتركة إذ تتسرب مياىو إلى داخؿ الخط األخضر في إسرائيؿ

. مف مساحة فمسطيف التاريخية% 35بأف الحكض يغطي أكثر مف 
     إف المصدر الرئيس في تغذية الحكض ىي مياه األمطار التي تسقط عمى المناطؽ المرتفعة في 

فمسطيف كتنساب شرؽ المرتفعات الجبمية كغربيا كأف الجزء األكبر مف ىذه المياه يتسرب إلى 
األحكاض المائية الجكفية كالجزء الباقي مف المياه تتبخر أك تجرم في الكدياف مككنة البرؾ كالسيكؿ 

. كالفيضانات 

                                                           
 .153ص،2005العضايلة،.184ص2004بنخضراء،(1)

وادلفاصل(Taults)ادلتحللةوالصخوراحلوريواليتمتتازبكثرةالشقوق(Carestic Rocks)أمابالنسبةللتكويناجليولوجيللحوضفإانويتكونمنالصخورالكارستيو
(Joint)والفجوات(Cavities)شلايسمحبنفاذادلياهإىلباطناألرضوكذلكفإنىذهالصخوردائمامشبعةبادلاءويبلغمسكىذهالطبقاتالصخريةادلكونةللحوض

 .مًت750–650منبني
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     كبالنسبة لممياه التي تتسرب داخؿ طبقات األرض تظير عمى شكؿ ينابيع مثؿ ينبكع رأس العيف 
. كينبكع التماسيح الذم يصب بالقرب مف مدينة الخضيرة" بتؿ أبيب"الذم يصب في نير العكجا 

 كتقدر 2كـ130كبذلؾ يتككف الحكض الغربي مف فرعييف؛ حكض العكجا أك التمساح كتبمغ مساحتو 
 300 تقـك إسرائيؿ باستغبلليا كحدىا بالكامؿ كحكض بئر السبع إذ تبمغ مساحتو 3ـ ـ370طاقتو بػ 

 سنكيان تستغؿ 3 ـ ـ400؛كيبمغ التصريؼ السنكم لمحكض حكالي 3ـ ـ20 كتقدر طاقتو السنكية بػ 2كـ
 كذلؾ بسبب قياـ 3ـ ـ20سنكيان أما الفمسطينيكف فيحصمكف عمى 3 ـ ـ375منو إسرائيؿ ما نسبتو 

ـ بيدؼ منعيـ 200السمطات اإلسرائيمية بتحديد عمؽ اآلبار التي يحفرىا الفمسطينيكف بما ال يزيد عف 
. (1)مف الكصكؿ إلى المياه العذبة التي تكجد في أعماؽ الحكض

     كقد صادر بناء جدار الضـ كالتكسع العنصرم أكثر مف ثمث مصادر الماء المتاحة لمزارعي ىذا 
الحكض مما زاد مف معاناة الفمسطينييف المائية ،كقد أدل بناء المراحؿ األكلى ليذا الجدار إلى تيجير 
جديد لممزارعيف مف مزارعيـ ،تماما كما حدث في غكر نير األردف عندما ترؾ الكثير مف المزارعيف 

 .مصادر رزقيـ بعد تحكيؿ مجرل نير األردف ليركم المزارع اإلسرائيمية في صحراء النقب
 

:            كيمتاز الحكض الغربي بما يأتي 
. معظـ الينابيع في ىذا الحكض تقع في كؿ مف قمقيمية كطكلكـر كجنيف .1
كترجع المياه المكجكدة في ،ثمة عبلقة قكية بيف كمية األمطار كمستكيات المياه في الحكض .2

 . سنكات10-8الحكض إلى األمطار التي ىطمت قبؿ 

في الكقت الحاضر ىناؾ انخفاض بشكؿ ممحكظ عمى مستكيات مياه الحكض بالرغـ مف أنو  .3
 اعتبر أعمى معدؿ لؤلمطار في تمؾ السنة مما أدل إلى ارتفاع مستكل مياه 1992في العاـ 

 . سـ سنكيان 15-10الحكض في تمؾ السنة بعد ذلؾ بدأت المياه تنخفض في الحكض بنسبة 

تعد منطقة طكلكـر المستخدـ الرئيسي كاألكؿ لمياه الحكض كمعدؿ نزكؿ األمطار فييا يتراكح  .4
 . سـ سنكيان 13-10ما بيف 

 .(2)نسبة ىطكؿ األمطار في الحكض مرتفعة جدا .5

       كبحكـ ىذه المكاصفات التي يتمتع بيا الحكض الغربي كنظرا لككنو الحكض المائي األىـ في 
كدكف زيادة الكميات المتاحة . فمسطيف التاريخية،فإنو يعد شريانان ميمان لتزكيد الفمسطينييف بالمياه

لمفمسطينييف مف ىذا الحكض فإف معاناتيـ ستستمر كستككف الحالة الفمسطينية بعيدة عف تحقيؽ أدنى 
كأشير ىنا إلى أف سمطة المياه . شركط الحياة الزاىرة المؤمنة مائيا كزراعيا كمف ثـ اجتماعيا كاقتصاديا

                                                           
السياسةادلائيةللكيان:(1986).زلمدادلومين،وhttp://www.arij.org/pib/wcomfltاألحواضادلائيةيففلسطنيمعهدالقدسلألحباثالتطبيقية،أريج(1)

 .162و161،ص54ص.دارعمارللنشروالتوزيع،عمان(1)الصهيوين،ط
 data review on the west bank P101(.2001أغسطس،سلطةادلياهالفلسطينية،)(2)

http://www.arij.org/pib/wcomflt
http://www.arij.org/pib/wcomflt
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الفمسطينية أجرت دراسة بالتعاكف مع جامعة نيككاسؿ ليذا الحكض كخمصت إلى أنو باستطاعة 
 سنكيا مف مياه الحكض مف داخؿ أراضي الضفة الغربية 3ـ ـ150الفمسطينييف استغبلؿ أكثر مف 

 .دكف إحداث أم ضرر لبلستخداـ اإلسرائيمي القائـ
 

 المطمب الثاني
األبعاد القانونية لمحوض الجوفي الغربي 

 
         تتمثؿ الجكانب القانكنية لمحكض الغربي في تحديد المنطقة التي يكجد فييا كسريانو عبر 
أراٍض مختمفة تخضع كؿ منيا لسيادة السمطة الفمسطينية كسيادة السمطة اإلسرائيمية كمف ىنا ثمة 

جداالت كنقاشات حكؿ تعييف حدكد الحكض الجكفي الغربي كنكع السيادة التي تسرم عميو، ىؿ ىي 
سيادة فمسطينية أك إسرائيمية ؟ باإلضافة إلى البحث في الكضع الحالي لمحكض كالقكانيف التي تطبؽ 
عميو كاإلشكاليات التي تكاجو المفاكضيف في عقد االتفاقيات بخصكص تحديد حصة الفمسطينييف مف 

. الحكض التي تحكؿ دكف الكصكؿ إلى حؿ نيائي كقطعي في ىذه المسألة
      كسكؼ أتناكؿ بالتتابع حدكد الحكض الغربي كالكضع القانكني لمياه الحكض كاإلشكاليات 

 .األساسية التي تكاجيو لعقد اتفاقيات ثنائية خاصة بو
الفرع األول 

  حدود الحوض الجوفي الغربي

 
-        يغطي ىذا الحكض كما ذكرت منطقة شماؿ الضفة الغربية المتمثمة في حكض العكجا 

 بئر السبع، كيشكؿ كحدة –التمساح كجنكب غرب الضفة الغربية المتمثمة في حكض الخميؿ  
ىيدركلكجية مع حكض اليرككف الذم يستمد مياىو مف ينابيع المياه الجكفية الشمالية لمضفة الغربية 

.(1)كالتي تتجمع كتتكحد في مجرل رأس العيف
ظمة األمـ       لتعييف الحدكد الجغرافية ليذا الحكض قانكنيا نستند إلى القرارات التي صدرت عف مف

 المتعمقة الخاصة برسـ حدكد الدكلة الفمسطينية بشكؿ عاـ، كنتيجة لذلؾ عمينا االستناد عند المتحدة
رسـ الحدكد عمى الخريطة الجغرافية التي أكجدتيا قرارات الشرعية الدكلية كمنيا القرار الصادر عف 

 كالذم يقضي بمطالبة إسرائيؿ باالنسحاب مف األراضي 1967 لسنة 242مجمس األمف كيحمؿ الرقـ 

                                                           
 .انظريفادلالحقخريطةاألحواضاجلوفية(.153صادلرجعالسابق،،2005العضايلة،.)(132صادلرجعالسابق،،1986الربغوثي،)(1)
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 باإلضافة إلى مطالبتيا بإنياء كافة األعماؿ الحربية كاحتراـ سيادة 1967التي احتمتيا في العاـ 
. (2)األراضي المحتمة ككحدتيا

كاستنادا إلى ما سبؽ  ذكره نتبيف أف الحدكد الفمسطينية تعكد لما كانت عميو األكضاع عشية 
كىذه الحدكد تتمحكر حكؿ كؿ مف الضفة الغربية كقطاع غزة كالقدس   ،1967حرب حزيراف عاـ 

الشرقية كفقا لمقرارات الدكلية كعند النظر إلى المنطقة التي يغطييا الخزاف الجكفي الغربي نجد بأف 
مصدر تغذيتو مف منطقة الضفة الغربية، كيضخ في كؿ مف إسرائيؿ كالضفة، كألف المياه ال تعرؼ 
حدكدا كلطبيعة التككينات الصخرية الفمسطينية التي تساعد عمى تسرب كانسياب المياه بسيكلة مما 
يجعميا تنبع مف منطقة كتصب في منطقة أخرل، نجد بأف الحكض الجكفي الغربي حكض مائي 
سرائيؿ، كىذا ما أكضحتو اتفاقية األمـ المتحدة في استخداـ  مشترؾ بيف دكلتيف ىما فمسطيف كا 

 . (1)المجارم المائية لؤلغراض غير المبلحية عند تعريفيا لممجرل المائي الدكلي كلدكلة الحكض
سرائيؿ في اتفاؽ إعبلف المبادئ عاـ        كمف ناحية أخرل فاف االعتراؼ المتبادؿ بيف فمسطيف كا 

 أكّد عمى تمتع كؿ منيما بالشخصية القانكنية الدكلية التي تخكلو عقد االتفاقيات كتحمؿ 1993
 .االلتزامات كالكاجبات الدكلية كاعتبارىما مف دكؿ الحكض

 
     أستخمص مما تقدـ أف كبلن مف إسرائيؿ كفمسطيف تعداف دكلة حكض مشتركتيف في مياه الحكض 

الجكفي الغربي كنتيجة لذلؾ يجب تطبيؽ المبادئ القانكنية الدكلية في استخداـ مياه الحكض، كفقا 
لمبادئ العدالة كاإلنصاؼ كاالستخداـ المعقكؿ كعدـ قياـ أم طرؼ بإلحاؽ الضرر بالطرؼ اآلخر، 
 .كااللتزاـ بما تكجبو االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالمجارم المائية ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى غير ذلؾ

الفرع الثاني 
الوضع القانوني لمحوض الجوفي الغربي 

 
 عمى كافة المكارد المائية عف طريؽ 1967      أحكمت إسرائيؿ سيطرتيا بعد حرب حزيراف لعاـ 

سياسات كخطط مدركسة تمثمت في إنشاء سمسمة مف المستكطنات عمى امتداد نير األردف، خاصة في 
المناطؽ الشمالية كالساحمية كالكسطى التي تتمتع بكفرة مصادر المياه، كتمؾ السمسمة مف المستكطنات 

. أدت إلى فصؿ مناطؽ الضفة عف بعضيا بعضان 
باإلضافة إلى إقامة المستكطنات أصدرت السمطات اإلسرائيمية أكامر عسكرية عديدة خاصة بالمياه 

دارتيا كتطكيرىا، كمنع الجانب الفمسطيني سكاء كاف أفرادا أك  تتضمف كيفية تكزيعيا كاستغبلليا كا 
                                                           

 .121ص،ادلرجعالسابقإجراءاتإفتاء،زلكمةالعدلالدولية،(2)
منطقةجغرافيةمتتدعربدولتنيأوأكثروتتحددحبدودخطتوزيعنظامادلياهدبايفذلكادلياهالسطحيةواجلوفية"مفهومالنهرالدويلحسبادلادةالثانيةلقواعدىلسنكي(1)

 ".اليتتصبيفنقطةمشًتكة
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مؤسسة مف القياـ بأم عمؿ في مجاؿ المياه، إال بعد استصدار إذف أك تصريح منيا كال يمكف إعطاء 
. ىذا اإلذف إال في حاالت محدكدة كنادرة

لسنة  (2)كمف ىذه األكامر العسكرية التي تتعمؽ بمصادر المياه كخاصة الجكفية منيا األمر رقـ 
 (93) الذم عّد جميع مصادر المياه في المناطؽ المحتمة أمبلكان لدكلة إسرائيؿ، كاألمر رقـ 1967
 الذم صدر مباشرة عمى إثر االحتبلؿ كمنح السمطة الكاممة عمى مصادر المياه لضابط 1967لسنة 

إسرائيمي يعّيف بمكجب قرار مف قائد المنطقة العسكرم كمنح ىذا الضابط صبلحيات كاسعة لمسيطرة 
عمى مصادر المياه ؛ كذلؾ عف طريؽ منح التراخيص كالتصاريح لمنشآت المياه القائمة كالجديدة 

كطرؽ التشغيؿ كتعييف مكظفي مصالح المياه، كغيرىا مف األكامر العسكرية التي تعنى بتممؾ مصادر 
المياه كعدـ النص عمى حقكؽ الفمسطينييف بيا إال بإعطائيـ كميات محدكدة خاصة باحتياجاتيـ 

 . (1)األساسية
: كيتضح مف تمؾ األكامر بأنيا تيدؼ إلى 

. تقييد استغبلؿ الفمسطينييف لممياه في أضيؽ نطاؽ -1
.  تمكيف المستكطنات مف استنزاؼ أكبر كمية مف الفائض المائي -2
اتخاذ كافة التدابير التي تضمف تسرب المياه الجكفية كالمياه السطحية إلى داخؿ الخط  -3

 . (2)األخضر

 
     باإلضافة إلى األكامر العسكرية طكرت إسرائيؿ كفاءاتيا كتقنياتيا التكنكلكجية الستغبلؿ مكارد 
المياه إلى أعمى مستكل ممكف؛ كتطكرىا التكنكلكجي ساعد عمى ضخ المياه مف الحكض الجكفي 

إضافة إلى استبداؿ إسرائيؿ الينابيع التي تستمد ،كتخزينيا في مستكدعات جكفية خاصة باإلسرائيمييف
. مياىيا مف الحكض الغربي بمئات اآلبار التي تسيطر عمييا

     كمنحت السمطات اإلسرائيمية إدارة مصادر المياه بشكؿ عاـ في الضفة كالقطاع لشركة المياه 
 67التي ىمشت دكر مؤسسات المياه الفمسطينية القائمة قبؿ عاـ " Mekorot"اإلسرائيمية ميككركت

كتحكيميا إلى مجرد مؤسسات إدارية ،كأعطت كافة المياـ التقنية كالسياسات المائية لممثمي الحككمة 
 . (3)اإلسرائيمية األمر الذم أدل إلى عدـ تطكر قدرات المؤسسات الفمسطينية كزيادة مياراتيا

 

                                                           
تلكاألوامرخاصةيفمناطقبيتحلموبيتجاالوبيتساحور74سنة498االمر،1992لسنة1376و1971لسنة158ومنتلكاألوامرأيضااألمررقم(1)

األطماعاإلسرائيليةيفادلياهالعربية،الطبعة:(1996).ادلصري،ج للتفصيلراجع؛.اخلاصنيبقطاعغزة68سنة291و67سنة62باإلضافةإىلاألمرينالعسكرينيرقم
 .53-49األورويب،ص–،مركزالدراساتالعريب(2)حبوثإسًتاتيجية.األوىل

 .32ص،األطماعاإلسرائيليةيفمياهالضفةالغربية،دارإبنرشدللنشروالتوزيع،بريوت(1987()1)دراساتدائرةشؤونالوطناحملتل(2)
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       كبناء عميو فاف الشركة المسؤكلة عف مياه الحكض الجكفي الغربي ىي شركة المياه اإلسرائيمية 
كبالرغـ مف عقد االتفاقيات التي تمنح الفمسطينييف الحؽ بإقامة المشاريع المائية الفمسطينية فإنيا 

. مرفكضة  بشكؿ دائـ مف قبؿ اإلسرائيمييف
     كذلؾ كجدت أف الخبراء كالسياسييف اإلسرائيمييف عبركا عف أىمية االحتفاظ بكافة مصادر المياه 
عطاء السمطة حؽ السيادة عمى المكاطف دكف إعطائيا  المكجكدة في الضفة كخاصة الجكفية منيا كا 

. السيادة عمى المكارد الطبيعية المتكاجدة في أرضيا باستمرار
بأف التخمي عف مياه الضفة يعني خنؽ إسرائيؿ "      فقد أعمف متحدث باسـ شركة المياه اإلسرائيمية 

كمف أقكاؿ رفائيؿ ايتاف رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي في العاـ ، "كالعكدة إلى عيد آبار الجمع 
عبر عف ضركرة احتفاظ إسرائيؿ بالسيطرة الكاممة عمى مصادر المياه في الضفة كالقطاع  " 1990

إذ إف مكارد المياه ،بما في ذلؾ استمرار السيطرة عمى البنية األساسية التي تشمؿ إمدادات المياه 
شحيحة في إسرائيؿ التي ستحتاج إلى زيادة كميات المياه لدييا كالسيطرة عمى تمؾ المصادر مف 

". األىمية كالحيكية إذ ال يمكف تركيا في أيدم الفمسطينييف
أف "     كأكّد المحمؿ العسكرم اإلسرائيمي زئيؼ شيؼ في معرض تعميقو عمى اتفاؽ أكسمك عمى 

مسألة المكارد المائية في الضفة كالقطاع تثير مشكبلت أمنيو شديدة التعقيد كالصعكبة فالمياه ال تعرؼ 
حدكدا كليس بإمكاننا أف نعالج مسألة انسياب كتدفؽ المياه الجكفية كالمخزكنة في باطف األرض كما 

نعالج مكضكع ترسيـ الحدكد عبر كضع عبلمات طبيعية كاصطناعية؛ كلذلؾ ال ينبغي إلسرائيؿ قبكؿ 
حداث تعديبلت نكعية في حدكدىا تسمح  أم انسحاب مف الضفة كالقطاع دكف ضماف تعاكف كا 

كمف الميـ أف يقكـ خبراء المياه بدكر حاسـ في تعييف الحدكد . باالحتفاظ بجزء مف مصادرىا المائية
". النيائية إلسرائيؿ

      ككذلؾ جاءت التكصية في التقرير الذم كضعتو لجنة بف اليسار المكمفة بدراسة مسألة الحكـ 
يجب أف تستمر إسرائيؿ في السيطرة عمى المكارد المائية في الضفة كالقطاع "الذاتي الفمسطيني بأنو 

كذلؾ بسبب شح المياه في داخؿ الخط األخضر حيث أف مصدر تغذيتيا الضفة كالقطاع كسيككف مف 
المستحيؿ إقامة مستكطنات إسرائيمية جديدة في المناطؽ مف دكف السيطرة كاإلشراؼ عمى المكارد 

. (1)"المائيو
      كغيرىا مف اآلراء التي تدعـ سيطرة الحككمة اإلسرائيمية عمى كافة المصادر المائيو الفمسطينية 
كتأكيدىـ عمى كضع شركط تحكؿ دكف فقدىـ لمياه الضفة كالقطاع كالعمؿ عمى ضخ المياه الجكفية 

في كؿ منيما إلى داخؿ إسرائيؿ ، كبسبب العامؿ المائي نبلحظ بأف إسرائيؿ ترفض أم تسكية سياسية 
كتسعى جاىدة ،في الضفة تؤدم إلى فقدانيا لممكارد المائية بكصؼ الضفة المستكدع المائي إلسرائيؿ

                                                           
مجيعاألقوالالسابقةمأخوذةمنصحيفةىآرتس("48-40صادلرجعالسابق،،1986الربغوثي،)و(56-48صادلرجعالسابق،،1996ينظرادلصري،)(1)
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إلحكاـ سيطرتيا عمى كافة المكارد الجكفية لممياه عف طريؽ تغيير مساراتيا أك حفر اآلبار العميقة في 
.  المناطؽ المجاكرة لمحكض 

كاستنادان إلى ما ذكر سابقا نتبيف أف المياه في الحكض الجكفي الغربي تحكمو القرارات العسكرية 
اإلسرائيمية التي تسعى إلى السيطرة عمى مياىو عبر عممية حفر اآلبار العميقة في المناطؽ المحيطة 
بو كالمكجكدة عمى طكؿ خط اليدنة كرفض إعطاء تراخيص لمعرب بحفر آبار عميقة كتحديد عمؽ 

 عبر سحبيا مف 3ـ ـ500_365كيقدر الباحثكف بأف إسرائيؿ تستغؿ ما مجمكعو ،اآلبار التي يحفركنيا
. الطبقات الصخرية الجكفيو لمحكض الغربي

      كأثّر بناء المستكطنات في المناطؽ المحيطة باألحكاض الجكفية بصفة عامة عمى استيبلؾ مياه 
ىذه األحكاض بمعدالت تفكؽ احتياجات الفرد لممياه لمكمية التي حددتيا منظمة الصحة العالمية،إذ إف 

 أضعاؼ ما يستيمكو المكاطف سبعةالمستكطف اإلسرائيمي في أراضي الضفة يستيمؾ مف المياه 
. الفمسطيني

دارة المياه المكجكدة في الحكض        كما زالت شركة مككركت اإلسرائيمية ىي المسؤكلة عف تشغيؿ كا 
 مف الممحؽ الثاني التفاقية أكسمك التي تضمنت بأنو يقع عمى السمطة 31/ب /2بالرغـ مف أف المادة 

دارة كتنمية جميع شبكات كمكارد المياه كالصرؼ الصحي بما في ذلؾ أعماؿ  الفمسطينية تشغيؿ كا 
الحفر بطريقة تحكؿ دكف حدكث أم ضرر بمكارد المياه إال أف إسرائيؿ عممت جاىده لتضميف تمؾ 
. االتفاقيات بنكد تحكؿ دكف سيطرة الفمسطينييف عمى مكارد المياه فكضعت استثناء عمى الفقرة السابقة
دارة شبكات المياه القائمة التي تزكد المستكطنات  كىك أف الشركة اإلسرائيمية ستستمر في تشغيؿ كا 

ًن مف  بالمياه كبناء عمى ىذا االستثناء مازالت تمؾ الشركة مسؤكلة عف كافة مكارد المياه التي تزكد كبَل
الفمسطينييف كالمستكطنات بالمياه دكف إعطاء الفمسطينييف حقيـ في إدارة مصادرىـ المائية،إضافة إلى 

منعيـ مف القياـ باإلدارة لمكاردىـ المائية كتطبؽ الشركة البنكد المتعمقة بعدـ إلحاؽ الضرر بالمياه 
.  (1)عمى الجانب الفمسطيني في ما يتعمؽ بمكارد المياه المكجكدة في الضفة الغربية

     ككفقا لمقانكف الدكلي فاف سف تشريعات في األراضي المحتمة تعتبر مجرد أكامر إدارية ال تأخذ 
صفة القكانيف كتمغى تمؾ القرارات اإلدارية بمجرد انتياء حالة الحرب كذلؾ ألنو ال يحؽ لسمطة 

االحتبلؿ إصدار تشريعات الف ىذا العمؿ يعتبر مف أعماؿ السيادة التي تبقى كال تنتقؿ إلى السمطة 
. (2)العسكرية المحتمة كالف القكة ال تخمؽ القانكف

     أعطى قانكف الحرب سمطات االحتبلؿ ميمة استعادة األمف كالنظاـ كالسبلمة العامة عف طريؽ 
 مف لكائح الىام لتحقيؽ أىداؼ 55ك43إصدار قرارات أك تشريعات طارئة كمؤقتة كذلؾ في المادة 

كعميو يبقى القانكف الكطني سارم المفعكؿ كجيش االحتبلؿ معينو بذاتيا لمصمحة سكاف اإلقميـ المحتؿ 
                                                           

 .2000انظرالتقاريراليتصدرتعنسلطةادلياهالفلسطينيةلعام(1)
 .113-107ص:(1980).،تيسريالنابلسيمنظمةالتحريرالفلسطينية،مركزاألحباث،(2)
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إال إذا تطمبت حالة الضركرة كقؼ العمؿ بو لفترة مؤقتة لمصمحة السكاف كال يجكز لمقكة المحتمة إلغاء 
.  تمؾ القكانيف

     كلعدـ كجكد حالة الضركرة في األراضي الفمسطينية ال بد مف أف تطبؽ التشريعات الكطنية لمبمد 
المحتؿ فاألكامر العسكرية تمس مصمحة سكاف األراضي المحتمة كتحرميـ مف التمتع بالمكارد الطبيعية 
لغاؤىا  كخاصة المائية، فإف تمؾ األكامر يجب أف ال تطبؽ عمى األراضي الفمسطينية ك يجب كقفيا كا 
كالعمؿ كفؽ القكانيف التي يصدرىا المجمس التشريعي الفمسطيني كذلؾ كفقا لمبادئ القانكف كالعرؼ 

الدكلي الذم يعطي حؽ إصدار التشريعات لدكلة فمسطيف كليس لدكلة االحتبلؿ إذ إف مف اختصاص 
السمطة المحتمة تدير كال كدكلة األصؿ إصدار التشريعات ؛ ألنيا صاحبة السيادة القانكنية عمى اإلقميـ 

 . (1)كىي مكجكدة في اإلقميـ المحتؿ بصفة مؤقتة،تحكـ
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60

 المطمب الثالث
  المخاطر والصعوبات التي تواجو الحوض الجوفي الغربي

Risks and difficulties facing the western basin underground 

 
المياه الفمسطينية بصفة عامة كمياه الحكض  (سرقة)      إف الممارسات اإلسرائيمية في استغبلؿ 

الجكفي الغربي بصفة خاصة أدل إلى استنزاؼ المخزكف الجكفي لممياه الذم نتجت عنو مشكبلت 
خطيرة تكاجييا المياه الفمسطينية كىذه المشكبلت كالمخاطر نتيجة عكامؿ عديدة أساسيا السياسة 

كمف تمؾ المخاطر التي يكاجييا الحكض النقص في التزكد بالمياه كتمكث مياه ، المائية اإلسرائيمية
. الحكض كزيادة ممكحة الحكض بيف آكنة كأخرل

      كباإلضافة إلى الخطر المحدؽ الذم تكاجيو فمسطيف عامة جراء بناء جدار الضـ كالتكسع فيك 
إضافة إلى أنو في حاؿ ، يؤثر عمى الحكض الغربي إذ تكاجو الحكض مشكمة الجدار كرسـ الحدكد

إنجاز اتفاؽ بشأف مياه الحكض فإف ىنالؾ إشكالية تحديد نسبة السكاف المستفيديف مف مياىو 
كال بد لنا مف الكقكؼ عند ىذه ، كالمناطؽ الفمسطينية المجاكرة لمحكض في ما لك زكدت بمياه الحكض

 :القضايا بالتفصيؿ عمى النحك اآلتي 
الفرع األول 

  Decreasing the amount of water basin  تناقص كمية المياه بالحوض

 
       ىذه المعضمة تكاجو الحكض نتيجة عكامؿ عديدة منيا ؛ االستعماؿ المفرط لمياه الحكض مف 

إذ استخدمت مياه الحكض بشكؿ يفكؽ معدؿ ، الجانب اإلسرائيمي كاالستيبلؾ غير المتكازف لممياه
. التغذية السنكية المتجددة لو في بعض األحياف؛ مما أدل إلى االنخفاض التدريجي لمستكل مياىو

كالعامؿ الثاني يتمثؿ بحفر إسرائيؿ آبار جديدة في منطقة الحكض لتكفير المياه البلزمة لممستكطنات 
المبنية عمى مناطؽ الحكض الجبمي؛ مما أدل إلى نضكب بعض الينابيع كاآلبار التي تزكد الخزاف 

فاالستيطاف أسمكب مف األساليب التي تستخدميا إسرائيؿ لمسيطرة عمى المياه الفمسطينية ، ، بالمياه 
كذلؾ بإنشائيا في المناطؽ الخصبة بالمياه خاصة فكؽ األحكاض الجكفية بمحاذاة المجارم المائية 

% 95كقد استغمت المستكطنات مياه الحكض بأقصى حد ممكف إذ تحصؿ عمى ما نسبتو ، كاألنيار
مف مياه الحكض، كبناء % 3مف مياه الحكض بينما ال تتجاكز النسبة التي يحصؿ عمييا الفمسطينيكف 

عمى ذلؾ يحصؿ المستكطف عمى خمسة أضعاؼ ما يستيمكو المكاطف الفمسطيني مف مياه 
.  (1)الحكض
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      أيضا قدمت إسرائيؿ تسييبلت كثيرة لممستكطنيف كشجعتيـ عمى اإلقامة كالعمؿ في الزراعة 
كذلؾ بحفر آبار ارتكازية الستخراج المياه العذبة مف أعماؽ الحكض؛ مقابؿ ذلؾ شددت اإلجراءات 

عمى الفمسطينييف كحددت كميات المياه التي يستخرجكنيا كعمؽ اآلبار المسمكح ليـ بحفرىا كحصرت 
استخدامات المياه لمفمسطينييف ألغراض الشرب كاالستخداـ المنزلي فقط ليبقى المكاطف الفمسطيني 
تابعان لبلقتصاد اإلسرائيمي كخاصة في مجاؿ الزراعة إذ إف كمية المياه التي يحصؿ عمييا المكاطف 

. الفمسطيني تمزمو بزراعة أنكاع معينة مف المحاصيؿ التي تحتاج لكميات قميمة مف المياه
قامة المستكطنات فدكف المياه ال تكجد الزراعة كدكف        كالعبلقة تعد أساسية بيف المياه كالزراعة كا 

كاالستيطاف يعد كياف الدكلة الصييكنية األساسي فمف أقكاؿ ، كجكد الزراعة ال يكجد استيطاف سكاني
إف المياه ىي الدماء لحياتنا كمجتمعنا الجديد كالكطف جذكره في مياىو "بف غكريكف في ىذا الخصكص 

ف إسرائيؿ في الحقيقة تستيمؾ أكثر مف  ىذا يكضح لنا أف الزراعة ، مف المياه في الزراعة% 80كا 
تعني السكاف كاالستقرار كالسيطرة عمى األرض ألف األيديكلكجية الصييكنية تعتمد عمى الزراعة 

.  (1)لمسيطرة عمى األرض ككافة المصادر المائية
     فالزراعة في إسرائيؿ تشكؿ عامبلن ميمان في نقص كمية المياه في الحكض؛ كذلؾ ألف ىذا القطاع 

إذ إف معظـ المستكطنات التي ، مف مجمؿ استيبلؾ إسرائيؿ لممياه% 75يستيمؾ ما نسبتو أكثر مف 
زرعتيا الدكلة الصييكنية عمى األراضي الفمسطينية تعد مستكطنات زراعية بحاجة إلى كميات ضخمة 

مف المياه ألغراض الزراعة فقط ؛ كذلؾ بيدؼ ربط المستكطف الييكدم باألرض كاالستقرار فييا 
كالكصكؿ إلى مرحمة االكتفاء الذاتي مف الزراعة كتغطية تكاليؼ اإلنتاج؛ مما مكنيا مف الكصكؿ إلى 

 . (2)مستكل الدكؿ المتقدمة في الزراعة
     كالعامؿ الثالث الذم ساعد عمى نقص كمية مياه الحكض زيادة النمك السكاني الذم يؤدم إلى 

زيادة الطمب عمى المياه بالرغـ مف أف ىذه الحقيقة المسمـ بيا في جميع دكؿ العالـ إال أف زيادة 
السكاف في فمسطيف لـ تؤد إلى زيادة الطمب عمى المياه بؿ أصبح المكاطف يحصؿ عمى حصة أقؿ 

 . (3)بكثير مما كاف يحصؿ عميو في السنكات القميمة الماضية
 

    كساعد تذبذب كميات مياه األمطار مف سنة إلى أخرل في تناقص كمية مياه الحكض إذ تتعرض 
منطقة الشرؽ األكسط بشكؿ عاـ إلى انخفاض مستكل األمطار؛ مما أدل إلى ظيكر مكجات الجفاؼ 

 .المتكررة كىذا االنخفاض في كميات األمطار أدل إلى خفض المخزكف المائي لمياه الحكض
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الفرع الثاني 
  Pollution of water basin   تموث مياه الحوض

  
     السؤاؿ المطركح بداية ما ىك تمكث المياه؟ 

    إنو أم تغير في الخصائص الفيزيائية أك الكيميائية أك البيكلكجية لممياه؛ مما يجعؿ نكعية المياه 
. (1)المستخدمة غير صالحة كغير مبلئمة لبلستعماؿ

     فالمياه تعد ممكثة إذا ما كجد فييا عناصر معينة تعكؽ استخداميا ألغراض الشرب كرم 
المزركعات كيعكد السبب في تمكث المياه إلى التغيرات التي تحدث في أشكاؿ الطاقة كمستكيات 

اإلشعاع كالتككيف الفيزيائي الكيميائي كنسب كجكد الحيكانات كالنباتات كمخمفاتيما إضافة إلى تصريؼ 
. المياه العادمة كالمنظفات كالمكاد المستيمكة لؤلكسجيف كالمعادف الثقيمة 

     كمف أىـ مظاىر تمكث مياه الحكض الجكفي الغربي زيادة نسبة األمبلح كزيادة نسبة النترات  
كذلؾ بسبب السياسة المائية التي تتبعيا إسرائيؿ سكاء في عدـ السماح بإدارة مستدامة لمحكض أك 

كعمى سبيؿ المثاؿ إعاقة مشاريع محطات معالجة . بإعاقة المشاريع الفمسطينية في الضفة الغربية
المياه كغيرىا مف األسباب التي ذكرت سابقان كقد كجّد بأف مياه الحكض ممكثة في بعض المناطؽ مف 

مثؿ طكلكـر كقمقيمية كالخميؿ كالسبب الرئيس ىك تصريؼ المياه العادمة إذ إف نسبة العائبلت 
كالباقي يتخمص مف المياه % 40الفمسطينية التي تصؿ مساكنيا بشبكات الصرؼ الصحي ال تزيد عف 

العادمة عف طريؽ الحفر االمتصاصية أك عبر صياريج نضح تفرغ في األكدية األمر الذم يشكؿ 
خطكرة عمى مياه األحكاض الجكفية التي تستخدـ مياىيا ألغراض االستعماؿ المنزلي كالزراعي خاصة 
في القرل الفمسطينية إذ إف تمؾ المياه يصؿ إلييا التمكث بسيكلة بسبب الحفر االمتصاصية المكجكدة 

في المنطقة لذلؾ ال بّد مف كجكد شبكة لتصريؼ المياه العادمة بعيدة عف مياه الحكض الجكفي 
ككما ىك معمـك فإف انتقاؿ التمكث يككف دائما باتجاه تدفؽ المياه الجكفية ؛ لذا ال بد مف عدـ ، الغربي

.(2)في األكدية كالسيكؿ كالجباؿ المكشكفة (Wastewater)تصريؼ المياه العادمة

      عندما درست الباحثة الطبيعة الفنية لمحكض الجكفي الغربي تبيف ليا بأنو يتسـ مف الناحية 
الجيكلكجية بأف طبقاتو تتككف مف الحجر الجيرم الذم يسمح بنفاذ المكاد بسيكلة مما يعرضو إلى 
التمكث بسرعة بسبب تصريؼ المياه العادمة التي ذكرناىا سابقان كأيضا بسبب الممارسات الزراعية 
الخاطئة،كذلؾ باستخداـ األسمدة غير العضكية كمبيدات اآلفات كمبيدات األعشاب التي يستخدميا 

المزارع الفمسطيني بكميات كبيرة في المزارع الفمسطينية كبطريقة غير قانكنية بالرغـ مف حظر 
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فمثبل منعت منظمة الصحة العالمية تطيير التربة بالميثؿ ، استخداميا دكليا ألسباب بيئية كصحية
بركميد الذم يستخدمو المزارع الفمسطيني إضافة إلى عدـ كعيو بكيفية استخداـ ىذه المكاد الكيميائية 

المحظكرة دكليا تستخدـ إسرائيؿ أيضا مبيدات اآلفات كاألعشاب كاألسمدة غير العضكية في 
مستكطناتيا الزراعية القريبة مف الحكض إضافة إلى النفايات الصمبة التي تضخيا إسرائيؿ في مناطؽ 

( Heavy Metal)كمعادف ثقيمة (Organic Polluted)الضفة الغربية كالتي تحكم ممكثات عضكية
كمخمفات المصانع كتصريفيا لممياه المستعممة غير المبلئمة لبلستخداـ؛ إذ تتسرب إلى طبقات األرض 
كتصؿ إلى مستكدعات المياه الجكفية ككفقا لقكانيف المحافظة عمى البيئة فإف الدكائر المختصة ممزمة 

.(1)بتصريؼ تمؾ النفايات بشكؿ ال يضر بالبيئة بعيدان عف مكامف المياه كالمناطؽ المأىكلة بالسكاف

     كيبدك لي أف تسرب المياه العادمة كالنفايات الصمبة كاألسمدة لممياه الجكفية أدل إلى زيادة نسبة 
النترات كالكمكر في المياه بمعدالت تفكؽ النسبة التي كضعتيا منظمة الصحة العالمية في ما يخص 
مياه الشرب كالرم، لذا ال بد مف إجراءات حاسمة لحؿ ىذه المعضمة التي تتبناىا مرافؽ البيئة في 

 .فمسطيف كالعمؿ عمى خمؽ مشاريع جادة لتفادم مشكمة تمكث المياه
الفرع الثالث 

   زيادة نسبة المموحة في الحوض
Increase the Proportion of salt in the basin 

 
       تعد المياه المالحة غير صالحة لبلستعماؿ كبذلؾ ينطبؽ عمييا مصطمح مياه ممكثة، كزيادة 
ممكحة مياه الحكض ناتجة عف االستخداـ المفرط لمياه الحكض فإسرائيؿ حفرت العديد مف اآلبار 

الجديدة في مناطؽ الحكض الجكفي الغربي لتزكيد مستكطناتيا بالمياه كلتزكيد الناقؿ الكطني لممياه 
ـ كأحيانا 800الذم يمتد إلى النقب، كنتيجة لحفر اآلبار العميقة التابعة إلسرائيؿ كالتي تصؿ إلى 

تككف أعمؽ مف الحكض ذاتو فإف عممية الحفر تمؾ أثّرت عمى نكعية المياه في الحكض ككميتيا 
ـ إذ 140ككذلؾ عمى اآلبار الفمسطينية التي يزكدىا الحكض بالمياه كيبمغ عمؽ اآلبار الفمسطينية 

زادت ممكحة المياه في الحكض في بعض المناطؽ كنضبت الينابيع كاآلبار في مناطؽ أخرل مف مثؿ 
اإلسرائيمية ككذلؾ  (محكال)جفاؼ ستة آبار في منطقة بردلة بسبب ضخ معظـ المياه إلى مستكطنة 

الحاؿ بالنسبة لنبع العكجا الذم جؼ بعد إنشاء مستكطنة بيطاؼ كحفر اإلسرائيمييف لآلبار العميقة 
. (1)بالقرب منو
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-       فالضخ المفرط لمياه الحكض زاد مف نسبة الممكحة بتسرب مياه نظاـ السنكمائي األعمى
التكركني العالي الممكحة إلى منطقة تخزيف المياه العذبة في الحكض لمحمكؿ مكاف المياه التي تسحبيا 

 .(2)إسرائيؿ مف الحكض
الفرع الرابع 

  جدار الضم والتوسع ورسم الحدود
Wall of annexation , expansion and demarcate  

 
      إف قضية رسـ حدكد الدكلة الفمسطينية ما زالت غير معمكمة حتى الكقت الحاضر بالرغـ مف 
صدكر قرارات مجمس األمف كالجمعية العامة التي تكضح بأف حدكد الدكلة الفمسطينية تعكد إلى ما 

 إال أف الخبراء اإلسرائيمييف أكدكا دائما عمى عدـ رسـ الحدكد كفقا 67كانت عميو عشية حرب حزيراف 
لتمؾ القرارات ككي تبقى الحدكد غير كاضحة ؛ كذلؾ ألف معظـ مصادر المياه اإلسرائيمية مكجكدة في 

مناطؽ الضفة كالقطاع كىذا ما أكضحتو عند سرد أقكاؿ بعض الخبراء كالسياسييف حكؿ المياه 
 1953الفمسطينية كيؤكد عمى ىذه الحقيقة ما كرد في يكميات مكشي شاريت رئيس كزراء إسرائيؿ عاـ 

بأف إسرائيؿ مستعدة لمناقشة مكضكع المياه بشرط أال يمس أم اتفاؽ يتكصؿ إليو بسيادة إسرائيؿ عمى "
المكارد الطبيعية كأال يتضمف االتفاؽ تغيير الحدكد لدكلة إسرائيؿ بحيث تبقى مسيطرة عمى منطقة 

بأننا لف نعكد إلى حدكد "ككذلؾ ما قالو رئيس الكزراء اإلسرائيمي اسحؽ رابيف ".الضفة الخصبة بالمياه
. (3)"1967عاـ 

 
      كفي إطار الخطط التي تعدىا إسرائيؿ الستمرار اعتدائيا عمى الشعب الفمسطيني في األراضي 
الفمسطينية،كاليادفة إلى إحكاـ السيطرة عمى المكارد الطبيعية الفمسطينية تحت ذرائع أمنية كسياسية 

 بإصدار قرارىا رقـ 23/6/2002كاىية،شرعت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي كبإرادة القكة العسكرية في 
 الذم ينص عمى إنشاء جدار الفصؿ األحادم الجانب الذم يفصؿ إسرائيؿ عف الضفة تحت 2077

قناع الحماية األمنية لدكلة إسرائيؿ كعيدت إلى إدارة منطقة التماس التي يترأسيا المدير العاـ لكزارة 
. الدفاع اإلسرائيمية بإعداد الخطط المناسبة لبناء الجدار 

     كضعت تمؾ اإلدارة مسار الجدار إذ رسمتو مف نقطة تقع في شماؿ األغكار باتجاه جنيف ثـ 
جنكبا إلى طكلكـر كقمقيمة حتى المطركف ثـ يمتؼ حكؿ القدس كمف ثـ يتجو إلى الجنكب ليصؿ مدينة 
الخميؿ كتشير معظـ الدراسات إلى أف الجدار يتكغؿ في عمؽ األراضي الفمسطينية لمسافة تتراكح ما 

 كـ كبذلؾ تبني إسرائيؿ الجدار في األراضي الفمسطينية 620 كـ بطكؿ يصؿ إلى 23ـ إلى 300بيف 
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 كـ كيتككف الجدار 350 كالبالغ 1949المحتمة بما فييا القدس الشرقية متجاكزة بذلؾ خط اليدنة لعاـ 
ـ كارتفاعيا 5مف جدار إسمنتي يبمغ ارتفاعو ستة أمتار كلفات مف األسبلؾ الشائكة بأنكاعيا عرضيا 

ـ كخنادؽ كطريؽ معبد لمدكريات كممر رممي الكتشاؼ آثار األقداـ كسياج مكيرب كمنطقة ترابية 3
باإلضافة لكجكد كاميرات مراقبة عمى طكؿ الجدار،لذلؾ تعد جميع المناطؽ المجاكرة لمجدار مناطؽ 

. (1)عسكرية مغمقة يصعب الكصكؿ إلييا
      كبناء الجدار عمى ىذا النحك أدل إلى اقتطاع مساحات كاسعة مف األراضي الفمسطينية في 
الضفة باإلضافة إلى أنو عزؿ التجمعات السكانية الريفية عف الضفة لتصبح في مناطؽ معزكلة 

يصعب الدخكؿ إلييا كالخركج منيا عدا عف اقتطاع مساحات كاسعة مف األراضي الزراعية كحرماف 
كما أدل إلى سيطرة إسرائيؿ عمى عدد كبير مف اآلبار المائية التي تستغؿ .أصحابيا مف الكصكؿ إلييا

ألغراض الزراعة كالشرب،كفي المجمؿ فإف ليذا الجدار تأثيرات عمى األكضاع االجتماعية 
كاالقتصادية كالسياسية،إذ إف السيطرة عمى مصادر المياه كاألراضي الزراعية الفمسطينية يخمؽ معكقات 
جدية ككبيرة تصعب عمى الفمسطينييف إدارة مصادرىـ المائية كتحرميـ مف استغبلؿ مكاردىـ الطبيعية 

.  (2)،مما ينعكس عمى كافة نكاحي الحياة الفمسطينية
       لتجنب النتائج السيئة لمجدار يجب االستناد في رسـ الحدكد الفمسطينية إلى قرارات الشرعية 
الدكلية كي ال تحصؿ إسرائيؿ عمى مبتغاىا بإحكاـ سيطرتيا بشكؿ دائـ عمى مكارد المياه كمطالبة 

المجتمع الدكلي بإلزاميا بالمكافقة عمى أف الخط األخضر ىك الحد بيف الدكلتيف كفي حاؿ تكصؿ إلى 
اتفاؽ ثنائي خاص برسـ الحدكد سكؼ يككف كفقا لمبادئ القانكف الدكلي كقكاعده الخاصة بكضع 

. الحدكد الدكلية كرسميا بيف الدكؿ
      كبالرغـ مف رفض المجتمع الدكلي لمحجج اإلسرائيمية في إنشاء الجدار عمى األرض الفمسطينية 
إال أنيا لـ تعر ذلؾ اىتمامان كمضت في سعييا فاإلسرائيميكف يسعكف إلى تثبيت أمنيـ كلك أنيـ أرادكا 

فعبل الحصكؿ عمى أمنيـ لبنكه عمى حدكد الخط األخضر إال أف الحقائؽ تنفي ىذا االدعاء 
اإلسرائيمي؛ كذلؾ ألف الجدار ييدؼ إلى تحقيؽ أغراض سياسية كديمكغرافية كاقتصادية كالتشبث 

بالمستكطنات في الضفة الغربية كفرض كاقع عمى الشعب الفمسطيني قبؿ كصكلو إلى مرحمة 
المفاكضات النيائية كمنع إقامة الدكلة الفمسطينية كاممة السيادة كتحقيؽ ىدؼ الخبراء اإلسرائيمييف 
برسـ حدكد سياسية جديدة كدائمة بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف كإلدراؾ الشعب الفمسطيني ليذه 

                                                           
 (.4)أنظراخلريطةرقم،www.nad_plo.orgدائرةشؤونادلفاوضاتالفلسطينية(1)
مناالراضيالزراعيةالفلسطينية%40منمواردادلياهالفلسطينيةو%45وأكدمفوضاالرباداالورويبكريسباتنيبانالصوراليتالتقطتهااالقمارالصناعيةتوضحان(2)
2003تشريناالول21،20منالفلسطينينيأتفسهمسيقعونيفالنهايةيفاجلانباالسرائيليللجداروذلكيفجلسةاجلمعيةالعامةاالستثنائيةالعاشرةاجللسة%30و

 16،ص
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المعضمة فقد قاـ الكفد الفمسطيني في األمـ المتحدة بالمطالبة بإصدار قرارات دكلية حكؿ مدل شرعية 
 . (1)الجدار مف قبؿ الجمعية العمكمية كمجمس األمف كمحكمة العدؿ الدكلية

        كلكف مجمس األمف لـ يصدر حتى اليكـ قراران ممزمان خاصان بالجدار كمدل شرعيتو بخبلؼ 
الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة التي أصدرت عدة قرارات بخصكصو إلى أف أحالتو إلى محكمة العدؿ 

الدكلية التي أعمنت رأييا االستشارم بالنسبة لبناء الجدار،كأكدت فيو عمى عدـ شرعية الجدار كأنو غير 
. قانكني كيخالؼ المبادئ كاألحكاـ العامة لمقانكف الدكلي 

زالة ما بني منو كتعكيض المكاطنيف        ككذلؾ طالب أعضاء المجتمع الدكلي بكقؼ بناء الجدار كا 
إال أف إسرائيؿ لـ ترضخ لتمؾ القرارات ،الذيف صكدرت أراضييـ كدمرت ممتمكاتيـ بسبب بناء الجدار

الذم ييمنا في ىذه .لعدـ تمتعيا بالصفة اإللزامية اآلمرة كاستمرت ببناء الجدار رغـ عدـ شرعيتو
. الدراسة أثر الجدار عمى المياه في الحكض الجكفي الغربي التزامان باإلطار القانكني لمدراسة

 
ًن مائيان مشتركان       إف الحكض الجكفي الغربي يمتد ليتجاكز الخط األخضر كذكرنا بأنو يعد حكضان

كيجب تقاسـ مياىو بيف الطرفيف كفقا لمقانكف الدكلي كالحصكؿ عمى المياه مف الحكض الغربي أفضؿ 
كأيسر مف الجية الغربية لمحكض؛ كذلؾ ألف الناحية الشرقية تحتاج إلى تكاليؼ باىظة لضخ مياه 

كىذا يعني بأف المناطؽ المثمى ، الحكض منيا بسبب تككينات الطبقات الصخرية في تمؾ الناحية
الستخراج المياه مف الحكض يجب أف يككف مف المناطؽ الكاقعة في الجزء المحاذم لمخط األخضر 

ككنيا تمتاز بمحدكدية ميبلف الطبقات المائية كاإلشباع التاـ ليا ،لذا فاف إزاحة الحدكد السياسية باتجاه 
الشرؽ ال يعني فقط تقميؿ مساحة المناطؽ القابمة لبلستخراج مف قبؿ الفمسطينييف بؿ إف القدرة النكعية 

مما يصعب عمى الفمسطينييف حؿ مشكبلت  لمطبقات تتناقص بشكؿ كبير كمما اتجينا شرقا أيضا،
تزكدىـ المائي مف الحكض الغربي الذم يشكؿ أىـ مكرد استراتيجي لممياه الفمسطينية لكفرة مياىو 

 . (2)كتجددىا كغزارة مياه األمطار التي تسقط عمى المنطقة التي يغطييا
 
 

كبناء الجدار  عمى ىذا النحك سيؤدم إلى مشكبلت خطيرة ،عمى المجتمع الفمسطيني أف يكاجييا 
: كخاصة منطقة الحكض الغربي كمف أىميا 

 كتستيمؾ 3 ـ ـ400سيطرة إسرائيؿ الكاممة عمى مياه الحكض الذم تبمغ طاقتو السنكية  .1
 كتشير الدراسات بأنو مع بناء الجدار سكؼ يخفض 3ـ ـ375إسرائيؿ حاليا ما يزيد عمى 

مف مياه %90عمى الرغـ مف أف . فقط 3ـ ـ10ما يحصؿ عميو الفمسطينيكف إلى 
                                                           

 .84صادلرجعالسابق،زلكمةالعدلالدولية،(1)
 .10ادلرجعالسابق،صسلطةادلياهالفلسطينية،رللةسحاب،(2)
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الحكض المتجددة تتككف في الضفة الغربية كبناء الجدار سيؤدم إلى حرماف الفمسطينييف 
مف مياىو كيمنعيـ مف استغبلؿ المصادر المائية القريبة مف الحكض كالمحاذية لمجدار 

. بكصفيا مناطؽ عسكرية
الجدار يحكـ السيطرة عمى أية نشاطات أك مشاريع يقكـ بيا الفمسطينيكف لتنمية مكاردىـ  .2

. المائية مف خبلؿ تطكير اآلبار المكجكدة أك حفر آبار جديدة في منطقة الحكض
سيعمؿ الجدار عمى تدمير اآلبار التي تمد الفمسطينييف بالمياه ألغراض الشرب كالزراعة  .3

 51)كالصناعة المكجكدة بالقرب مف الخط األخضر ،التي تقدر بحكالي إحدل كخمسيف 
بئرا، كبناء عمى ذلؾ يعمؿ الجدار عمى تدمير المكارد المائية كاآلبار االرتكازية الكاقعة (

باإلضافة إلى .3ـ ـ5بمحاذاة الجدار مف الجية الشرقية التي تزكد الفمسطينييف بحكالي 
 (1)بئرا مائيا منتجا أصبحت كاقعة بيف الجدار كالخط األخضر (33)فقداف ثبلث كثبلثيف 

.  

إف بناء الجدار في مناطؽ استخراج المياه المثمى مف الحكض الغربي قد يؤدم إلى حدكث  .4
بعض التغييرات البيئية التي تشكؿ تيديدا عمى نكعية المياه مف حيث احتماؿ ازدياد 
مصادر التمكث نتيجة الزدياد النشاط السكاني حكؿ ىذا الجدار كخاصة مف اآلليات 

. العسكرية اإلسرائيمية
إضافة إلى أف اآلبار التي تبقى محاذية لمجدار لف يتمكف الفمسطينيكف مف الكصكؿ إلييا  .5

كربما يفقدكنيا إلى األبد بسبب الممارسات اإلسرائيمية ذات الطابع العسكرم كالدكريات 
األمنية المرافقة لعممية البناء في مناطؽ تمؾ اآلبار، كىذا سيحد مف إمكانية الفمسطينييف 
عمى استخراج كميات المياه المسمكح ليـ بيا، كيعمؿ عمى إضعاؼ إمكانياتيـ كقدرتيـ 

  .إلدارة مياىيـ في المناطؽ المحاذية لمجدار
حرماف الفمسطينييف مف أىـ عنصر إستراتيجي لمتنمية كأىـ مقكمات الحياة المياه،إذ  .6

أحكمت سيطرتيا عمى ىذا العنصر الذم لف يحصؿ الفمسطينيكف عمى حقيـ منو إال 
. (1)بإرادة دكلة إسرائيؿ

تفرض إسرائيؿ بشكؿ دائـ سياسة األمر الكاقع عمى الشارع الفمسطيني إذ بنت الجدار قبؿ  .7
الكصكؿ إلى مرحمة المفاكضات النيائية حكؿ قضايا الحؿ الدائـ كمف ضمنيا القدس 

ففرضت إسرائيؿ نظريتيا القائمة بأنو ال يكجد مكارد مائية كافية في . كالبلجئكف كالمياه

                                                           
 .2000تقريرأيار.،معلوماتمرجعيةحولعملسلطةادلياهالفلسطينيةواسًتاتيجيةإدارةمصادرادلياهيففلسطنيسلطةادلياهالفلسطينية(1)
 .166ص–158صادلرجعالسابق،العضايلة،(1)
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بقاء حاجة الفمسطينييف مف المياه  الحكض الغربي لمتفاكض عميو أك تقاسمو بيف الطرفيف كا 
 .(2)مقيدة بالقرار السياسي اإلسرائيمي

 

بعاد 3ـ ـ400      كتيدؼ إسرائيؿ مف كراء ذلؾ إلى ضماف استمرار عمميات سحب ما يزيد عف   كا 
الفمسطينييف عف أىـ مناطؽ الحكض مف حيث عمميات الحفر كاالستغبلؿ لممجرل كالسيطرة عمى عدد 
كبير مف اآلبار الفمسطينية الغنية بالمياه إضافة إلى سيطرتيا عمى أراض زراعية ذات نكعية خصبة، 

كؿ ذلؾ يحد مف القدرة الفمسطينية عمى سحب كميات مف المياه التي تستخرج حاليا بالرغـ مف 
ضعاؼ قدرتيـ عمى إدارة مصادرىـ المائية بشكؿ كامؿ كمتكافئ  . محدكديتيا كا 

     كاألمر الكاقع ىك أف الجدار يمتد عمى الحافة الشمالية الغربية لمضفة الغربية إذ يتكغؿ في 
أراضي الحكض الغربي ليصؿ حتى أطرافو الشرقية، كبناءه بيذا الشكؿ يضع آبار المياه كمعظـ 

كقد عمدت إسرائيؿ إلى بناء الجدار حكؿ منطقة . مكامف مياه الحكض بيف الجدار كالخط األخضر
الحكض الغربي لما يمتاز بو الحكض مف جكدة في نكعية المياه كغزارة في اإلنتاج عند ىطكؿ نسبة 
عالية مف األمطار عميو؛ كذلؾ بسبب بعده عف مياه البحر، ككذلؾ ألف مشكمة ممكحة مياىو مؤقتة 

 إلى فرض 67كقد ذكرت بأف إسرائيؿ تسعى منذ عاـ .كتحدث نتيجة االستيبلؾ المفرط لمياىو
سيطرتيا عمى كافة مكارد المياه كجاء القرار ببناء الجدار ألحكاـ سيطرتيا كحرماف الفمسطينييف مف 

. الحصكؿ عمى حقكقيـ المائية كبذلؾ تككف إسرائيؿ قد حققت ىدفيا 
    إف المياه تشكؿ عنصران مف عناصر التنمية باإلضافة إلى عنصرم اإلنساف كاألرض؛ لذلؾ فاف 

اإلصرار كعدـ التنازؿ أك " المفاكض الفمسطيني كاٍع إلى مدل أىمية ىذا العنصر فعنكاف ىذا الممؼ 
التفريط بالحقكؽ المائية الفمسطينية ألنيا مظير مف مظاىر السيادة كاالستقبلؿ كالتنمية كفرض السيادة 

الفمسطينية عمى كافة مصادر المياه الفمسطينية سكؼ يخمصيا مف تبعيتيا إلى االقتصاد اإلسرائيمي 
. كيكصميا إلى مرحمة االكتفاء الذاتي عمى مستكل كافة األنشطة االقتصادية

       كبعد دراسة الحكض الغربي الفمسطيني مف الناحية الفنية كالقانكنية كاإلحاطة بكافة المعمكمات 
المتعمقة بو نأتي لمبحث في المبنة األساسية لمدراسة كالمقصكد بيا المبادئ القانكنية الدكلية كمدل 

انطباقيا عمى حقكؽ المياه الفمسطينية كخاصة الحكض الغربي ككيفية معالجة كضع الحكض الغربي 
عبر القانكف الدكلي؛ لذا سنتناكؿ حقكؽ المياه بتطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي لممياه كمبادئو في ىذا 
الفصؿ؛ إذ سأتناكؿ في المبحث األكؿ مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ كفي المبحث الثاني مبدأ 

عدـ إحداث الضرر كفي المبحث الثالث مبدأ التعاكف الدكلي كالمشترؾ إلدارة المجارم المائية 
. المشتركة،بكصفيا أىـ المبادئ الدكلية التي تطبؽ عمى المياه المشتركة بيف الدكؿ

 
                                                           

 .تقريرشهرآذارجدارالفصلالعنصريللسيطرةعلىادلصادرالفلسطينيةادلائية،:(2004)سلطةادلياهالفلسطينية،(2)
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 الفصل الثاني

 
المبادئ القانونية الدولية الخاصة باستعمال المياه الجوفية ومدى تطبيقيا 

 عمى الحوض الجوفي الغربي في فمسطين
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      تعد المعاىدات الدكلية التي تنشئ قكاعد قانكنية كتقبؿ مف أعضاء المجتمع الدكلي كالعرؼ 
الذم استقر التعامؿ بو قبؿ الشركع بتقنينو معظـ األحياف كمبادئ القانكف العامة التي   ،(1)الدكلي

أقرتيا األمـ المتحضرة كأحكاـ القضاء الدكلي كآراء الفقياء الدكلييف مصادر أساسية كثانكية لمقانكف 
أىميا مبدأ المساكاة األساسية تمؾ المصادر أنشأت العديد مف المبادئ القانكنية الدكلية ، الدكلي العاـ
 كحؿ المنازعات بالطرؽ (Good faith) كأداء االلتزامات بحسف نية(Basic Rules) بيف الدكؿ
 كالتعاكف الدكلي كمنع المجكء إلى القكة لحؿ المنازعات الدكلية (Settlement of Disputes)السممية

كتستند ىذه المبادئ إلى قيـ المساكاة كالحرية كالعدالة كالتعاكف كغيرىا مف القيـ المستمدة مف الديف 
. (2)اإلسبلمي كالديانة المسيحية

 
المبادئ القانكنية التي تحكـ استخداـ المياه الجكفية ىك مجمكعة القكاعد ك      كالذم يعنينا ىنا 

الدكلية كاستغبلليا كما تكصمت إلييا االتفاقيات الجماعية كالثنائية الخاصة بالمجارم المائية الدكلية 
مبدأ االستخداـ المنصؼ   التي تضمنت1973كالمياه الجكفية العابرة لمحدكد مف مثؿ اتفاقية ببلجيك 

كالمعقكؿ كعدـ إلحاؽ التمكث بالمياه باإلضافة إلى تكصيات مؤتمر األمـ المتحدة التي تعقد بخصكص 
كما أصدرت  .المياه كاالقتصاد كالتي أكدت عمى مبدأ التعاكف كالتشاكر بيف الدكؿ المشتركة في المياه

دارتيا بطريقة مثمى دكف  تكصيتيا باألخذ بمبدأ االستعماؿ المنصؼ كضركرة استغبلؿ مصادر المياه كا 
إلحاؽ الضرر بيا لتعزيز اإلقميمية المتعمقة باستخداـ مصادر المياه السطحية كالجكفية كزيادة أنشطتيا 

قكاعد قانكنية تطبؽ عمى المياه الجكفية مجمكعة كتجدر اإلشارة إلى أف القانكف الدكلي يتضمف 
المشتركة بيف الدكؿ بغض النظر عف الظركؼ الخاصة بكؿ دكلة، فقد تطبؽ ىذه القكاعد في حاؿ 
عدـ إخضاع تمؾ المياه المشتركة إلى اتفاقية ثنائية تنظـ كيفية استخداـ المياه المشتركة بيف دكؿ 

 .الحكض
     كمف أىـ المبادئ القانكنية التي تكصؿ ليا القانكف الدكلي لممياه التي تحكـ استغبلؿ المجارم 

 تمت دراستيا في ؛ كمدل تطبيقيا عمى مياه الحكض الجكفي الغربي في فمسطيفالمائية المشتركة
 :المباحث التالية 

 
 

مبدأ االستخدام المنصف والمعقول : المبحث األول

                                                           
يفعرضالبحارعرفدويلدرجالتعاملعليومابنيالدول،وجيبأنيتضمنىذاالعرفعنصرين؛العنصرادلعنويوىو(Free Navigation)تعدحريةادلالحة(1)

 .االلتزامالقانوينبالعرفوالعنصرادلاديعبارةعنضرورةالتصرفيفحالةمعينةوبشكلمتكرروأنيقبلمنالدولاليتصدريفمواجهتها
دارالثقافةالكتاباألولالطبعةاألوىل،الوسيطيفالقانونالدويلالعامادلعاصر،(:1997).علوانخضري.78صالكتابالرابع،ادلرجعالسابق،علوانخضري،(2)

 .111صعمان،للنشر،
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 مبدأ عدم إحداث الضرر : المبحث الثاني

 
مبدأ التعاون الدولي واإلدارة المشتركة : المبحث الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المبحث األول 
 

 مبدأ االستخدام المنصف والمعقول
The Principle of equitable and reasonable use  

 
      يعد مبدأ االنتفاع المنصؼ كالعادؿ مف أىـ المبادئ القانكنية التي تطبؽ عمى المياه الدكلية إذ 

كلمحصكؿ عمى الحقكؽ المائية . إف كافة الدكؿ تمجأ إليو لتحديد حقكقيا مف مجارم المياه المشتركة
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الفمسطينية ال بد مف دراسة ىذا المبدأ لمعرفة، ىؿ يمكف االستناد عميو لممطالبة بالحقكؽ الفمسطينية؟ 
ككذلؾ ىؿ مف الممكف الكصكؿ بكساطتو إلى حمكؿ عادلة في ظؿ المعطيات المكجكدة عمى أرض 

نقـك بتيميشو كعدـ االستناد عميو كالبحث عف معايير أخرل لتحؿ محمو لمحصكؿ عمى ؟ أو الكاقع
. الحقكؽ المائية الفمسطينية

 
 المطمب األول

القانون الدولي ومبدأ االستخدام المنصف والمعقول 
 

      يقضي مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ بأف يككف لجميع الدكؿ التي تشترؾ في مكرد طبيعي 
حقكؽ متساكية في استخدامو كتقاسـ منصؼ لممكاسب التي يكفرىا ىذا المجرل، كيقصد بالتقاسـ 

تأميف أقصى الفكائد كأقؿ األضرار عبر استعماؿ مياه المجرل المائي كاحتراـ حقكؽ دكؿ : لممكاسب
كأف حسـ النزاعات . المجرل جميعيا دكف منح أفضمية لدكلة معينة في الحصكؿ عمى تمؾ الحقكؽ

التي تنشأ بيف دكؿ المجرل يجب أف يككف أساسو قبكؿ كؿ دكلة مف دكؿ المجرل كاعترافيا بالحقكؽ 
المتساكية كالمتبادلة في ما بينيا بخصكص المجرل المائي؛ كذلؾ إلجراء عممية تحديد ذاتي متبادؿ 

. (1)لدكؿ المجرل المائي عند حصكؿ أم نزاع يتعمؽ بالمكرد المائي
كـ امحاؿ     يرجع أصؿ مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ إلى السكابؽ القضائية التي أكجدتيا 

 التي كرست ىذا المبدأ باالستناد إليو في الكثير مف قضاياىا إضافة إلى النص عميو في الفدرالية
 كأحكاـ المحاكـ 1929المعاىدات الثنائية مف مثؿ االتفاقية التي كقعت بيف ىايتي كالدكمينيكاف 

. الدكلية كغيرىا 
 

      كزيادة عمى ما ذكرتو الباحثة سابقان نجد بأف مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ الذم أصبح 
قاعدة مستقرة تشكؿ أساسان متينان لتحديد حقكؽ الدكؿ المشتركة في المجارم المائية كالتزاماتيا، لـ يكف 

نما جاء نتيجة عكامؿ عديدة أبرزت كجكده  ما كرد في قانكف معيف كليد اتفاقية معينة أك معاىدة كا 
كيعكد الفضؿ في ظيكر ىذا المبدأ إلى محكمة العدؿ العميا األمريكية عندما أصدرت حكميا في العاـ 

 ضد كالية كيكمينغ بشأف عممية اقتساـ المياه بيف الكاليات الفيدرالية إذ ا في قضية كالية نبراسؾ1945
أكجبت أف تؤدم عممية االقتساـ إلى نتائج صحيحة كعادلة كبالتالي ارتكزت إلى قاعدة االستخداـ 

كمف أحكاـ المحاكـ . المنصؼ كالمعقكؿ؛ كلـ تأخذ بقاعدة أكلكية االستخدامات السابقة كأفضميتيا
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 كالحكـ الصادرخاص بالنزاع الناشئ بيف كالية كاشنطف ككالية اكرغكف كاؿ 1936عاـ الحكـ الصادر 
.  (1) بيف كاليتي ككلكرادك كنيكمكسيكك1982عاـ

       نجد بأف استناد المحاكـ الفيدرالية عمى ىذا المبدأ لحؿ المنازعات المتعمقة بالمياه المشتركة 
كتطبيقو في أكثر مف مكضع أدل إلى نقؿ ىذا المبدأ إلى القانكف الدكلي الذم أخذ بمبدأ االستخداـ 

. المنصؼ كالمعقكؿ
     كمف قرارات المحاكـ التي نصت بشكؿ كاضح عمى مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ قرار 

فقد أصدرت المحكمة " النك"، الذم يطمؽ عميو تحكيـ 1957محكمة التحكيـ الفرنسية اإلسبانية سنة 
قرارىا بالتأكيد عمى االلتزاـ الكاقع عمى الطرؼ الفرنسي عند قياميا بإنشاء مشاريع ىيدرككيربائية أف 

ف كانت تمؾ المصالح ال ترقى بأف  تأخذ بعيف االعتبار مصالح إسبانيا التي تشاركيا في المياه حتى كا 
تككف حقكقا كأكدت المحكمة عمى أف مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ جاء نتيجة طبيعية لبلعتراؼ 

. (2)المتبادؿ بيف الدكؿ المشتركة في المكرد المائي
      نستنتج بأف حكـ المحكمة قد حّد مف مفيكـ السيادة المطمقة عمى اإلقميـ الذم أيدتو نظرية 

ىارمكف إذ قيّد الدكؿ في استخداـ سيادتيا عمى اإلقميـ إذ كانت تمنح الدكؿ الحؽ المطمؽ في استخداـ 
المصادر المكجكدة عمى إقميميا بغض النظر عف اآلثار ال بؿ األضرار التي سكؼ تمحؽ بالدكؿ 

المشاركة ليا في تمؾ المصادر كقرار المحكمة ىذا أكد عمى ضركرة األخذ بعيف االعتبار عند إقامة 
. (3)أية مشاريع مائية مف قبؿ دكلة ما مصالح الدكؿ األخرل المشتركة في الحكض المائي

      بعد تحكيـ النك أخذ مبدأ االستخداـ المنصؼ حيزا في اإلعبلنات ذات الطابع القانكني الصادرة 
عف ىيئات حككمية كغير حككمية إضافة إلى اىتماـ لجنة القانكف الدكلي؛ إذ أصدرت تكصيتيا في 

 الخاصة باستعماؿ المياه الدكلية غير البحرية في األغراض غير المبلحية إذ نصت في 1961العاـ 
في حالة عدـ اتفاؽ الدكؿ حكؿ مضمكف مدل الحقكؽ "المادة الرابعة مف تمؾ التكصية عمى أنو 

الخاصة باستعماؿ المياه فاف أية تسكية ينبغي أف تتـ عمى أساس اإلنصاؼ مع األخذ في االعتبار 
االحتياجات كالظركؼ الخاصة بكؿ دكلة مف دكؿ الحكض كأف األعماؿ كاالستخدامات التي تقيد 

بصكرة خطيرة إمكانية استعماؿ المياه بكاسطة الدكؿ األخرل ال يمكف السماح بيا إال إذا كفؿ االنتفاع 
. بالمزايا ككذلؾ الحصكؿ عمى تعكيض عادؿ عف األضرار التي نجمت مف جراء ىذا االنتفاع 
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 الذم اعتمده مؤتمر منظمة 1972 الصادرة عف إعبلف استكيكلـ لعاـ 51     كذلؾ التكصية رقـ 
األمـ المتحدة التي أكدت عمى ضركرة اقتساـ المزايا الناتجة عف المناطؽ المائية المشتركة ىيدركلكجيا 

كيعد اعبلف استكيكلـ مف القكاعد القانكنية الممزمة لمدكؿ بخبلؼ (1)بشكؿ منصؼ بيف الدكؿ المعنية
. قكاعد ىمسنكي التي أصبحت عرفا دكليا كممزمة لمدكؿ مف الناحية االدبية

 في األرجنتيف بأف تأخذ السياسات 1977     أيضا أكد مؤتمر األمـ المتحدة حكؿ المياه المنعقد سنة 
دارتيا كمف حؽ كؿ دكلة المشاركة في ىذه  الكطنية بالحسباف عند استعماؿ مصادر المياه المشتركة كا 

. 91المصادر بشكؿ منصؼ لتعزيز الركابط كالتضامف كالتعاكف الدكلي كذلؾ بتكصيتو رقـ 
      حاز مبدأ االستخداـ المنصؼ عمى اىتماـ االتفاقيات الثنائية كالدكلية المتعمقة بالمجارم المائية 

 مف االتفاقية التي أبرمت ما بيف ىايتي كالدكمنيكاف حكؿ 10/2فعمى سبيؿ المثاؿ تضمنت المادة 
استخداـ المجارم المائية المشتركة عمى مبدأ االستخداـ الناصؼ كالعاقؿ لكؿ مف الدكؿ المشتركة 

.  ما بيف سكيسرا كفرنسا بشأف استخداـ المياه الجكفيو1978 مف معاىدة 2/2بالحكض،كذلؾ المادة 
    كتضمنت المعاىدات الدكلية ىذا المبدأ إذ أصبح مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ المبدأ الضابط 

الستخداـ المياه المشتركة بيف الدكؿ فقد تضمنتو قكاعد ىمسنكي في المادتيف الرابعة كالخامسة فقد 
يحؽ لكؿ دكلة حكض ضمف أراضييا "نصت المادة الرابعة عمى المبدأ بصراحة إذ جاء فييا بأنو

كنبلحظ " الحصكؿ عمى حصة معقكلة كمنصفة في االستخدامات النافعة لمياه حكض تصريؼ دكلي
مف خبلؿ تمؾ المادة بأنيا استندت كعكست المبدأ المتعارؼ عميو في القانكف الدكلي الذم ينص عمى 

. أنو لكؿ دكلة مف دكؿ حكض التصريؼ الدكلي الحؽ في استخداـ الحكض ضمف حدكد معقكلة 
 

     أما المادة الخامسة مف تمؾ القكاعد فقد تضمنت المعايير التي يجب الرجكع إلييا عند استخداـ 
: دكلة الحكض لمياه الحكض بشكؿ منصؼ كمعقكؿ إذ نصت عمى ما يأتي

 في ضكء كافة العكامؿ ذات 4يتحدد المقصكد بالحصة المعقكلة كالمنصفة ضمف مفيكـ المادة : أكال"
. الصمة في كؿ حالة خاصة

 (1):تضمف العكامؿ ذات الصمة التي يجب اعتبارىا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما يأتي:ثانيا
بما في ذلؾ عمى كجو الخصكص امتداد منطقة التصريؼ في كؿ )جغرافية الحكض  .1

. (حكض
. ىيدركلكجيا الحكض  .2
. المناخ الذم يؤثر عمى الحكض  .3
. االستخداـ السابؽ لمياه الحكض  .4
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. االحتياجات االقتصادية كاالجتماعية لكؿ دكلة مف دكؿ الحكض .5
التكاليؼ النسبية لمكسائؿ البديمة لتمبية االحتياجات االقتصادية كاالجتماعية لكؿ دكلة مف  .6

. دكؿ الحكض 
. تجنب اليدر غير الضركرم في استخداـ مياه الحكض .7
إمكاف تعكيض دكلة أك أكثر مف الدكؿ المشتركة في الحكض كسيمة لتسكية صراعات بيف  .8

. مختمؼ االستخدامات 
الدرجة التي يمكف بيا تمبية احتياجات دكلة مف دكؿ الحكض مف دكف التسبب بأذل  .9

 .كأضرار تمحؽ بمصالح دكلة مف الدكؿ المشاركة في الحكض

يتحدد الكزف الذم يعطى لكؿ عامؿ بمدل أىميتو مقارنة بأىمية عكامؿ أخرل ذات صمة في : ثالثا
تحديد الحصة المعقكلة كالمنصفة يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار كافة العكامؿ ذات الصمة كأف 

 كيعد معيار االحتياجات االجتماعية (2).يتكصؿ إلى النتيجة استنادا إلى كؿ العكامؿ السابقة
.  كاالقتصادية مف اىـ المعايير التي يمكف الرجكع الييا لتحديد االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ

 
      لـ تعط قكاعد ىمسنكي معيارا مف المعايير السابقة األفضمية لمرجكع إليو عند تطبيؽ مبدأ 

االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ إذ أبقت عمى أىمية مساكية لكافة المعايير كلـ تعطي أم استعماؿ 
نما يجب النظر إلى كافة االستخدامات لمدكؿ المشاركة بالحكض كيجب التطرؽ  أكلكية عمى آخر كا 

إلى أف اإلنصاؼ عبارة عف مفاىيـ أخبلقية لـ تقر في القانكف الدكلي إال مف خبلؿ صياغتيا في بنكد 
االتفاقيات الثنائية كالدكلية كنبلحظ أيضا بأف قكاعد ىمسنكي منحت مبدأ عدـ اإلضرار األكلكية 

. كاألىمية عبر قكاعدىا كجعمتو بالمقدمة خبلفا لمبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ 
       مما سبؽ نتبيف أف االتفاقية اإلطارية في استخداـ المجارم المائية الدكلية لؤلغراض غير 

المبلحية جاءت تتكيجا لمجيكد التي بذلت لمكصكؿ إلى قانكف دكلي لممياه كقد اعتمدت ىذه االتفاقية 
. (1)مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ في الباب الثاني كتحديدا في المادة الخامسة كالسادسة

 
: فقد عرفت المادة الخامسة مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ إذ نصت عمى ما يأتي       

تنتفع دكؿ المجرل المائي كؿ في إقميميا بالمجرل المائي الدكلي بطريقة منصفة كمعقكلة كبصكرة - 1"
خاصة تستخدـ ىذه الدكؿ المجرل المائي الدكلي بيدؼ االنتفاع بو بطريقة مثمى كمستديمة كالحصكؿ 
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عمى فكائد منو كتنميتو مع مراعاة مصالح دكؿ المجرل المائي المعنية عمى نحك يتفؽ مع تكفير 
. الحماية الكافية لممجرل المائي

تشارؾ دكؿ المجرل المائي في استخداـ المجرل المائي كتنميتو كحمايتو بطريقة منصفة - 2
(2)".كمعقكلة

      تمؾ المادة أكدت مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ كالتزمت بو إذ شممت المشاركة في االنتفاع 
بالمجرل المائي إلى جانب االلتزاـ بالتعاكف في حمايتو كتنميتو عمى النحك المنصكص عميو في 

. االتفاقية
 كضعت معايير لمرجكع إلييا لتحديد االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ لكؿ 1966        اتفاقية ىمسنكي 

دكلة كذلؾ تضمنت االتفاقية اإلطارية في المادة السادسة بعضا مف العكامؿ التي يجب أف تؤخذ بعيف 
العكامؿ "االعتبار لضماف تحقيؽ االستخداـ المنصؼ كمف ىذه العكامؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

الطبيعية كالييدركلكجية كالحاجات االجتماعية كاالقتصادية لدكؿ الحكض كالسكاف الذيف يعتمدكف عمى 
المياه كاستخدامات المجرل المائي كاالستخدامات القائمة كالمحتممة كصيانة المكارد المائيو كتنميتيا 

كغيرىا مف العكامؿ التي تضمنتيا المادة السادسة مف اتفاقية األمـ المتحدة " كاالقتصاد في استخداميا
 لـ تتعرض إلى تمؾ المبادئ ألنيا خاصة بحماية 1992لؤلغراض غير المبلحية،أما اتفاقية عاـ 

 .(3)المجارم المائية العابرة لمحدكد
       في المحصمة نجد بأف اتفاقية األمـ المتحدة لؤلغراض غير المبلحية قد ركزت عمى مبدأ 

االنتفاع كالمشاركة المنصفيف كالمعقكليف كأعطت حيزا لتقسيـ المجارم المائية الدكلية كجعمتو مف أىـ 
 التي تضمنت أيضا بعض العكامؿ 1966المبادئ التي يجب الرجكع إلييا بعكس قكاعد ىمسنكي لسنة 

. ذات الصمة بالحكض المائي لتطبيؽ مبدأ االستخداـ المنصؼ بشكؿ عادؿ بيف الدكؿ
صيغت بخصكص مجارم المياه الدكلية 1997     كعمى الرغـ مف أف اتفاقية األمـ المتحدة لعاـ 

بشكؿ عاـ إال أنو جرل التعامؿ الدكلي كخاصة الفقو الدكلي بكصؼ تمؾ االتفاقية خاصة بجميع 
أشكاؿ المياه سكاء السطحية أـ الجكفية؛ كذلؾ ألنيا تشكؿ دكرة مائية متكاممة كنتيجة لذلؾ تطبؽ 

. مبادئ استخداـ المجارم المائية الدكلية عمى المياه الجكفية الدكلية دكف كجكد إشكالية في ذلؾ
      كتجدر اإلشارة أيضا إلى أف المعايير التي نصت عمييا كؿ مف قكاعد ىمسنكي كاالتفاقية 

اإلطارية التي يجب األخذ بيا عند تحديد المقصكد باالستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ كردت عمى سبيؿ 
. المثاؿ ال الحصر إذ يمكف إضافة عكامؿ أخرل تستجد خاصة بالحكض المائي الدكلي

       كذلؾ حذت االتفاقية اإلطارية حذك قكاعد ىمسنكي فمـ تضع نظاما لممكازنة بيف تمؾ العناصر 
عطاء أكلكية لعامؿ دكف اآلخر نظرا ألىمية ذلؾ العنصر في  استخداـ المجرل المائي لدكلة  كا 
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الحكض كتركت مسألة تحديد المعيار ذم األىمية كاألفضمية الجتيادات الخبراء الدكلييف بدراسة كؿ 
معيار كأىمية المجرل المائي الستخدامو مف أجؿ الكصكؿ إلى اإلنصاؼ كالمعقكلية؛ كذلؾ ألف تحديد 

المعايير يتطمب إجراء مكازنة بيف قيمة كؿ معيار مف تمؾ المعايير عمى حدة لتقديره ككزنو كمدل 
اتصالو كتأثيره عمى الظركؼ الخاصة بدكلة الحكض إضافة إلى أف الظركؼ المحيطة بالدكؿ األخرل 

. (1)إذ ال يمكف التفاقية دكلية كضع نظاـ يشمؿ كافة الدكؿ لكزف المعايير التي تيميا
       ليتحقؽ تطبيؽ مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ يجب عمى الدكؿ المشاركة بالحكض المائي 

أف تحسـ النزاع القائـ عمى استخداـ مياه الحكض عف طريؽ المكازنة بيف المصالح كالمنافع التي 
سكؼ تحصؿ عمييا مف المياه كتحديد العناصر التي تشكؿ األساس لمكصكؿ إلى مبدأ االستخداـ 

المنصؼ كمكازنة األضرار التي سكؼ تمحؽ بمصالح الدكؿ المجاكرة ؛إذا يجب عمى الدكؿ األخذ بعيف 
االعتبار المعايير التي تككف األساس لقياـ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ كأىـ ىذه المعايير العناصر 

.  االقتصادية كاالجتماعية كالخصائص الجغرافية كالييدركلكجية لؤلحكاض المائية
     كنظران ألف ميداف الدراسة مقصكرة عمى الحكض الغربي الفمسطيني كلمجيكد التي تبذليا دائرة 

المفاكضات الفمسطينية فقد حاز ىذا المبدأ عمى االىتماـ لتطبيقو عمى المكارد المائية المشتركة بيف 
سرائيؿ لقياـ ىذا المبدأ ال بد مف دراسة أىـ المعايير التي يستخدميا الفمسطينيكف كيستغمكنيا  فمسطيف كا 

مف مياه الحكض؛إذ يجب أخذىا في الحسباف عند الكصكؿ ألم اتفاؽ نيائي خاص بالمياه بيف 
عميو سنقـك بدراسة احتياجات فمسطيف ،الفمسطينييف كاإلسرائيمييف كحؿ اإلشكاليات العالقة بيف الطرفيف

 .مف المياه بشكؿ عاـ كبشكؿ خاص احتياجاتيا مف مياه الحكض الجكفي الغرب
 المطمب الثاني

احتياجات فمسطين من المياه في ضوء المعايير التي وردت في االتفاقيات 
 الدولية الخاصة باستخدام المجاري الدولية وفقا لمبدأ االستخدام المنصف والمعقول

 
:  استخدامات المياه في فمسطيف

الزراعة : اكالن 
      إف أىـ استخداـ لممياه في فمسطيف الزراعة إذ تمعب الزراعة المركية دكرا ميما في االقتصاد 
الفمسطيني إذ تسيـ بشكؿ ممحكظ في الدخؿ المحمي باإلضافة إلى أنيا تساعد عمى تشغيؿ نسبة ال 
بأس بيا مف العمالة الفمسطينية ككذلؾ تشكؿ الصادرات الزراعية مف المحاصيؿ المركية جزءا كبيرا 

كليذا القطاع أىمية خاصة في االقتصاد الكطني الفمسطيني حيث تقدر حصتو . مف الصادرات الكطنية
مف اإلنتاج المحمي اإلجمالي كتعد الزراعة مف أىـ الدعائـ التي تربط المكاطف  %32-28بحكالي 

                                                           
 .1997اتفاقيةاستخداماجملاريادلائيةالدوليةلألغراضغريادلالحية(:2001).ادلفيت،أمحد(1)
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بأرضو أما بالنسبة لمصناعة فبل يكجد أية استعماالت ميمة لممياه إذ اقتصر استخداـ المياه صناعيا 
عمى بعض المصانع الصغيرة مف مثؿ مناشير الحجارة كالطكب المكجكدة في مناطؽ مختمفة مف 

.(1)الضفة الغربية
مميكف تستخدـ في الضفة 89 منيا 3ـ ـ172       تشكؿ كمية المياه المستعممة ألغراض الرم حكالي

 مميكف تستخدـ في قطاع غزة،كنتيجة لمزيادة السكانية المطردة أكدت الدراسات التي 83الغربية كحكالي 
مميكف 400تقـك بيا سمطة المياه الفمسطينية بأف الزراعة المركية في فمسطيف ستحتاج إلى ما يفكؽ 

متر مكعب كتشير الدراسات بأف الكمية التي يحصؿ عمييا الفرد الفمسطيني لمزراعة ىك األقؿ في 
سرائيؿ،مما أدل إلى الحد مف إمكانيات التنمية االقتصادية كاالجتماعية  المنطقة مقارنة مع األردف كا 

بسبب تحديد كميات المياه التي يحتاج إلييا الفمسطينييف مف قبؿ إسرائيؿ إذ إف ما يحصؿ عميو 
 .الفمسطينيكف ال يتعدل خمس االحتياجات الفعمية ليـ

االستخداـ المنزلي : ثانيان 
 المياه الكمية المستغمة لؤلغراض المنزلية في الضفة الغربية كقطاع غزة تشير االحصائيات الى أف

 في قطاع 3ـ ـ49في الضفة كحكالي  3ـ ـ52 منيا تقريبا 3ـ ـ101 قدر بحكالي 1999 خبلؿ العاـ
 مف المياه المستغمة في ىذا القطاع كىذه 3ـ ـ97غزة في حيف أف اإلحصائيات تشير إلى ما مجمكعو 

اإلحصائيات أجريت قبؿ بناء جدار الضـ كالتكسع الذم أدل إلى انييار قطاع المياه لدل السمطة 
الفمسطينية نتيجة ضمو ألكبر عدد مف اآلبار كالينابيع مما أدل إلى انخفاض أقؿ لما كاف يحصؿ 

 .عميو الفمسطيني لتمبية احتياجاتو
الصناعة : ثالثان 

بالنسبة لمقطاع الصناعي في فمسطيف كمدل استيبلكو لممياه نجد أف االحتبلؿ فرض العكائؽ 
كالتحديات أماـ القطاع الصناعي فقد كانت مساىمة ىذا القطاع محدكدة كثانكية في تطكر االقتصاد 

مف %9كتشير الدراسات بأف االستيبلؾ المائي لمصناعة الفمسطينية يمثؿ حكالي. الفمسطيني
االستيبلؾ المنزلي كذلؾ ألف الصناعات في فمسطيف متنكعة فمنيا المحاجر كالصناعات الغذائية 

كمثؿ ىذه الصناعات ال تحتاج إلى كميات كبيرة مف المياه كال يمكف في ضؤىا تحديد كميات المياه 
التي سكؼ تحتاج إلييا الصناعة الفمسطينية إال باعتماد المشاريع الصناعية التي أعدت مف قبؿ كزارة 
التخطيط كالصناعة كبناء عمى احتياجات تمؾ المشاريع يجب زيادة كميات المياه التي سكؼ يحتاج 
إلييا القطاع الصناعي كفصمو عف االحتياج المنزلي كذلؾ ألف االحتياجات المائية الحالية لمصناعة 

. (1)الفمسطينية ال يمكف استخداميا لعكس االحتياجات الصناعية المائية المستقبمية

                                                           
 (.1987)سلسلةدراساتشؤونالوطناحملتل(1)
 (مأخوذةمنتقاريرودورياتسلطةادلياهالفلسطينية،1999اإلحصائياتحسبمركزاإلحصاءالفلسطيينلعام)(1)
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       نتكصؿ مما سبؽ إلى أف تمؾ االستخدامات تقع تحت معيار االحتياجات االجتماعية 
 لمدكؿ التي نصت عمييا كؿ مف قكاعد (Standard social and economic needs  ) كاالقتصادية

. ىمسنكي كاالتفاقية اإلطارية لؤلخذ بيا عند إعماؿ مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ
      فعند الشركع في أجراء مفاكضات مع الجانب اإلسرائيمي لتقاسـ مياه الحكض الغربي يجب عمى 

الجانب الفمسطيني األخذ بعيف االعتبار تمؾ االحتياجات كمنح أكلكية لعامؿ دكف اآلخر ألىمية 
استخدامو كنحف نجد بأف األفضمية الستخداـ مياه الحكض يجب أف تمنح لمعكامؿ االجتماعية أم 

الستخداـ المياه لؤلغراض المنزلية كخاصة الشرب لحاجة السكاف الفمسطينييف لممياه لسد احتياجاتيـ 
األساسية فإسرائيؿ بممارستيا لسياستيا المائية فرضت سيطرتيا الكاممة الستغبلؿ مياه الحكض لتحقيؽ 

مصالحيا دكف النظر إلى مصالح الفمسطينييف مف المياه كدكف االىتماـ بالحقكؽ المائية الفمسطينية 
. مف مياه الحكض الغربي 

      كنتيجة لمممارسات اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني نجد أف الصناعة لـ تتقدـ فعميا في 
فمسطيف إال في مجاالت محدكدة ال يككف لعنصر الماء أىمية فييا باإلضافة إلى أف الزراعة تتراجع 

في معدليا مف سنة ألخرل بسبب مصادرة األراضي كقمع األشجار كالسيطرة الكاممة عمى المكارد 
. المائية

إضافة إلى تحديد أىمية المياه لكؿ مف الزراعة كالصناعة فقد كاجيت المفاكض الفمسطيني إشكالية 
العامؿ االجتماعي المتعمؽ بالسكاف المتكاجديف بمنطقة الحكض كاآلخريف المحيطيف بالحكض كبناء 

عمى ذلؾ يجب أف يمنح ىذا العنصر االىتماـ مف الجانب الفمسطيني عندما نتكصؿ إلى اتفاؽ لتقاسـ 
مياه الحكض الجكفي الغربي حيث يجرم االسترشاد بو لتقدير الحصص المائية التي يجب أف يحصؿ 

. عمييا الفمسطينيكف لمكصكؿ إلى مبدأ التحصيص العادؿ كالمنصؼ
تجربتو في مناقشة معيار االحتياجات االجتماعية كاالقتصادية لدكؿ  (1)       كقد كاف لمقضاء الدكلي

الحكض لمحصكؿ عمى الحصص المنصفة مف المياه كمدل ارتباط عنصر السكاف بتمؾ االحتياجات 
إذ Maine  1984عندما استخدمت المحكمة العدؿ الدكلية مفيـك االعتماد االقتصادم في قضية خميج

أخذت االعتماد االقتصادم لدكؿ الحكض عمى مصادر التغذية معياران مسترشد بو عند ترسيـ خط 
الحدكد كلتقدير مدل إنصاؼ ىذا الترسيـ كبكصفو معياران مساعدان لمتأكد مف أف خط الحدكد ال ينطكم 
عمى آثار ضارة بحياة السكاف كأنماط معيشتيـ،كانت المحكمة الدكلية تتجاىؿ معظـ األحياف العناصر 

االقتصادية كاالجتماعية لصعكبة إعماؿ ىذه العناصر في تحصيص المياه كفي إجراءات الترسيـ 
.(2)الخاصة بالحدكد لمحصكؿ عمى العدؿ كاإلنصاؼ لكؿ دكلة مشاركة بالحكض المائي

                                                           
 .54ص،زنايت،ادلرجعالسابق(1)
 .55صادلرجعالسابق،زنايت،(2)
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       إف تحديد الحاجات االجتماعية كاالقتصادية يتطمب الكقكؼ عمى مدل اعتماد الدكؿ عمى   
مصادر المياه كليس عمى درجة التطكر االجتماعي كاالقتصادم لمدكؿ حيث أف معرفة االحتياجات 
الحقيقية لمدكؿ مف المياه كالبحث في إمكانية منح أكلكية لبعض ىذه العناصر ىك الذم يؤدم إلى 
المعرفة الحقيقية بمدل اعتماد الدكؿ عمى المياه المشتركة كىذه المعرفة باالحتياجات الفعمية ليا 

.  أىميتيا عند الشركع في اقتساـ المياه 
        كقد بحثنا في العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية بشكؿ عاـ إال أف عنصر السكاف كخاصة 

مكانية تكزيع المياه عمى السكاف المقيميف خارج المنطقة باإلضافة إلى  المقيميف في منطقة الحكض كا 
العمـ باحتياجات المنطقة مف المياه كحدىا أـ األخذ بعيف االعتبار المناطؽ البعيدة عف المياه 

الجكفية؛ىذه العناصر تكاجو الفمسطينييف كاإلسرائيمييف بالنسبة لكافة مصادر المياه كخاصة في ما 
يتعمؽ بمياه الحكض الجكفي الغربي عند تحصيص منتكجو السنكم كلمحصكؿ عمى حصة عادلة 

كمنصفة بحؽ الفمسطينييف يجب تحديد احتياجات سكاف منطقة الحكض باإلضافة لمسكاف الفمسطينييف 
المقيميف في المناطؽ المجاكرة لمنطقة الحكض مف أجؿ الحصكؿ عمى احتياجاتيـ مف مياه الحكض؛ 
تمؾ اإلشكالية في تحديد عنصرم السكاف كعدد المستفيديف منيـ مف مياه الحكض كمدل تغطية مياه 
الحكض لممناطؽ البعيدة كالمجاكرة لو تكاجو الفمسطينييف لعدـ تقديـ كؿ مف القانكف كالقضاء الدكلي 

أسئمة حكؿ تمؾ المسألة في ما إذا كاف األمر يقتصر عمى تحديد االحتياجات الفعمية لمدكؿ مف المياه 
. عمى منطقة الحكض أـ يمتد ليشمؿ احتياجات المناطؽ المجاكرة لمحكض المائي 

فإنو ال يكجد سند قانكني يسكغ تجاىؿ (1)        ككفقا لما جرل العمؿ بو في المحاكـ الفيدرالية
احتياجات المناطؽ كالسكاف المجاكريف لمنطقة المياه أك لبلدعاء بأف نقؿ المياه لتمؾ المناطؽ يعد 

تضمنتو الفقرة األكلى مف المادة السادسة الكاردة في االتفاقية اإلطارية كالتي عمبل غير قانكني كىذا ما
ذكرت سابقان بأنو يجب أف يؤخذ بعيف االعتبار الحاجات االقتصادية كاالجتماعية لدكؿ المجرل المائي 

المعنية إذ ال كجكد لحدكد إقميمية داخؿ إقميـ الدكلة الكاحد،كذلؾ أعطت قكاعد ىمسنكي في المادة 
الرابعة الحؽ لكؿ دكلة مف دكؿ حكض التصريؼ المائي استخداـ مياه الحكض بشكؿ معقكؿ كعميو 
فاف الدكلة المعنية بتقسيـ المياه داخؿ إقميميا كتعتبر دكلة حكض مائي دكلي ليا الحؽ في استخداـ 
مياىيا بالطريقة التي تراىا مناسبة لممناطؽ البعيدة عف مستكدع المياه طالما ذلؾ ال يضر بمصالح 

.(2)الدكؿ األخرل


                                                           
علىأن1987يفاذلندسنةNarmadaحولهنرMadhypradeshوMaharashtraأكدتعليواحملكمةاليتنظرتيفالنزاعالذينشأمابنيوالييت(1)

يفالنزاعالذيدارحولهنرتوزيعحصصادلياهيقتصرعلىمنطقةالنهروالسكانادلقيمنيفيها، يفاذلندإذأكدتاحملكمةعلىمنحKrishaإالأنىذااحلكمغرير
.ادلناطقالبعيدةعنالنهرواحملرومةمنادلياهنسبةمنمياهالنهرألنذلكيتصلبإجراءاتالتوزيعادلنصفللمياه

للمزيدمنومنادلنازعاتأيضامانظرتواحملكمةالعلياالوطنيةاألدلانيةيفالنزاعالذيحصلبنيوالييتفريمتربجوبروسياضدواليةبادنبشأناخنفاضمياهالدانوب،
 .53ص،ادلرجعالسابقمواردادلياهيفالشرقاألوسط،.منصورادلعلوماتانظرالعاديل،

 .190-186صادلرجعالسابق،العضايلة،(2)
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      كمف أجؿ الكصكؿ إلى اإلنصاؼ في تقاسـ المياه الجكفية يجب األخذ بعيف االعتبار عند تحديد 
الحصص مف المياه الجكفية بيف الدكؿ المشتركة حجـ المياه المكجكدة في كؿ دكلة عمى حدة ككمياتيا 
كلتطبيؽ مبدأ األنصاؼ فانو ينبغي أف تحصؿ الدكلة عمى حصتيا مف المياه الجكفية بما يعادؿ نسبة 

 .المياه الجكفية المكجكدة داخؿ إقميميا أم داخؿ الحدكد الدكلية لمدكلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطمب الثالث
مدى تطبيق مبدأ االستخدام المنصف والمعقول عمى مياه الحوض الغربي وفقا لرؤية 

كل من الفمسطينيين واإلسرائيميين 
 

      لكؿ مف الجانبيف مبادئو التي يستند إلييا في تقاسـ المياه المشتركة بيف الطرفيف فإسرائيؿ مثبلن 
 لممياه لتسكيغ استغبلليا لممكارد المائية (Former Principle use ) تتمسؾ بمبدأ االستخداـ السابؽ

الفمسطينية كسيطرتيا عمييا باإلضافة إلى تمسكيا بيذا المبدأ في كافة المكاقؼ التي يجرم فييا تداكؿ 
كضع المياه إلنياء جانب مف مسألة الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي إذ تشكؿ المياه حجر الزاكية لتسكية 

النزاع كلتداخؿ ىذه المسألة مع بقية ممفات الكضع النيائي لممفاكضات كخاصة الحدكد كاألمف 
. كالمستكطنات 

        فالقاعدة التي تمسؾ بيا المفاكض اإلسرائيمي كيعمؿ عمى تطبيقيا عند الكصكؿ إلى حؿ 
القتساـ المياه الفمسطينية كخاصة مياه الحكض الغربي ىي قاعدة الحؽ المكتسب التي تركج ليا 

 1967إسرائيؿ كتعتبرىا األساس الستخداـ المكارد المائية إذ إنيا استغمت المكارد المائية منذ العاـ
كعممت عمى تطكير عنصر المياه كاستغبللو في كافة المجاالت خاصة بالتطكر الصناعي، الزراعي 
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فتعد مف الدكؿ ذات األسبقية في استخداـ المياه كخاصة أف الفمسطينيكف لـ يستغمكا مياه الحكض لعدـ 
 . (1)تكافر التطكر التكنكلكجي كالتي ساىمت إسرائيؿ عمى عدـ نمكه كازدىاره في الكسط الفمسطيني

 التي ينادم بيا ( Base respect historical rights )       إف قاعدة احتراـ الحقكؽ التاريخية
اإلسرائيميكف كعمى الرغـ مف كركدىا في القانكف الدكلي قاعدة عامة فقد كضع القانكف الدكلي الكتساب 
ىذا الحؽ في استخداـ المياه عف طريؽ مبدأ األسبقية في االستخداـ ثبلثة شركط ىي كجكد ممارسة 
مستمرة الستخداـ المياه كعدـ االعتراض لفترة زمنية طكيمة مف الدكؿ المشتركة في المجارم المائية 

إضافة إلى استمرار عدـ االعتراض لفترة زمنية طكيمة يتبيف بعدىا بأف الدكؿ المشاركة غير معترضة 
عمى استخداـ المياه المشتركة إال أف إسرائيؿ لـ تراع تمؾ الشركط إذ إنيا تستغؿ المياه الفمسطينية 

ككافة مصادر المياه المكجكدة في المنطقة بشكؿ عاـ بالرغـ مف اعتراض الفمسطينييف كالدكؿ العربية 
المجاكرة كتقديـ اعتراضاتيـ بشكؿ مستمر لمسياسة التي تتبعيا إسرائيؿ لمسيطرة عمى المكارد المائية، 
كذلؾ أكّد المسؤكلكف اإلسرائيميكف عمى أف ما قدـ لمفمسطينييف مف مياه خبلؿ سنكات المفاكضات ىك 

عبارة عف منحو إسرائيمية قدمت العتبارات إنسانية كليس بكصؼ تمؾ المياه حقا مف الحقكؽ التي 
. يتفاكض حكليا

     إضافة إلى أف إسرائيؿ لـ تتطرؽ إلى مكاضيع الحقكؽ كالسيادة كالحصص المائية لمطرفيف في 
نما أبقتيا مبيمة كفضفاضة إذ لـ تقر بأم منيا في المفاكضات  االتفاقيات التي عقدت بيف الطرفيف كا 

. التي جرت بيف الطرفيف كأجؿ البحث في تمؾ القضايا لمرحمة المفاكضات النيائية
    أيضا قامت إسرائيؿ في مرحمة المفاكضات بإلزاـ السمطة الفمسطينية لكي تحصؿ عمى المياه 

كتزكد المناطؽ بيا أف يككف ذلؾ عبر اتفاقيات كعقكد تجارية مع شركة ميككركت اإلسرائيمية لممياه 
كىذا يؤدم إلى إمكانية التبلعب باألسعار ككنيا شركة تجارية مما يدفع الفمسطينييف إلى تحمؿ أعباء 

 (1)مالية إضافة إلى ما تنفقو لعمميات الصيانة الخاصة بالشبكات المائية المكجكدة في أراضي السمطة
 .

سرائيؿ متمسكة بمبدأ االستخداـ األسبؽ غير المعمكؿ بو في الكقت الحاضر بالرغـ مف أنو       كا 
مبدأ مف عدة مبادئ أىميا التحصيص العادؿ كتجنب اإلضرار بينما الفمسطينييف يتمسككف بالمبادئ 
كالمعايير اآلتية عند البحث في مسألة المياه بالمفاكضات التي تجرم بيف الطرفيف الستعادة الحقكؽ 

: المائية الفمسطينية
عند القياـ باقتساـ ( The principle of fair redistribution) التمسؾ بمبدأ المحاصصة العادلة    *

المياه المشتركة ما بيف الطرفيف إضافة إلى مطالبتيـ بتطبيؽ ىذا المبدأ عمى الحكض الغربي كالذم تـ 
االتفاؽ بشأنو في اتفاقية إعبلف المبادئ باعتباره حكض جكفي مشترؾ إلى جانب الحكض الشمالي 
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كذلؾ ألف المياه فييما تتسرب داخؿ الطبقات الصخرية لتستقر في مناطؽ داخؿ الخط األخضر 
. خاضعة لمسيادة اإلسرائيمية 

مف الحكضييف تقع داخؿ األراضي الفمسطينية كتقدر حصة % 85    كمف الجدير ذكره بأف مساحة 
مف % 13مف مياه الحكضييف إال أف الفمسطينييف ال يحصمكف إال عمى %80الجانب الفمسطيني بنحك 

 . (2)الطاقة اإلنتاجية لكؿ مف الحكضييف بينما تستغؿ إسرائيؿ بقية المياه
تأكيد الجانب الفمسطيني عمى استعادة البنية التحتية لممياه في منطقة الحكض الغربي كالتي     *

. تتضمف اآلبار كالخزانات كشبكات األنابيب التي تستخدميا شركة ميككركت في استغبلؿ مياه الحكض
المطالب الفمسطينية المتمثمة بالتعكيض المادم كالمعنكم عف كافة األضرار التي لحقت     *

 حيث يشمؿ التعكيض كميات المياه التي أخذتيا إسرائيؿ كقامت 1967بالفمسطينييف منذ عاـ 
باستغبلليا دكف الخضكع لمبادئ القانكف الدكلي عند استخداميا لتمؾ المكارد ككذلؾ عف األضرار 

االجتماعية كاليئية التي نتجت عف االحتبلؿ اإلسرائيمي لمنطقة الضفة الغربية كما خمفتو مف أضرار 
. في كؿ مف الزراعة كالصناعة كالتقدـ االقتصادم بحؽ الشعب الفمسطيني 

     مف ىنا نجد أف لكؿ مف الجانبيف اإلسرائيمي كالفمسطيني كجيات نظر مختمفة حكؿ سبؿ الكصكؿ 
إلى حؿ عادؿ كنيائي لتقاسـ المكارد المائية المشتركة إذ يتمسؾ اإلسرائيميكف بمبدأ مغاير تماما لما 

يسعى إليو الفمسطينيكف إذ يستندكف إلى مبدأ االستخداـ األسبؽ كىك الطرؼ الذم يستخدـ المياه قبؿ 
غيره أم تحكمو الفترة الزمنية ككما تـ بيانو سابقا فإف ىذا المبدأ ال يعمؿ بو في القانكف الدكلي 

باإلضافة إلى أف فمسطيف صاحبة الحؽ األصيؿ في استخداـ المكارد المائية المكجكدة داخؿ أراضييا 
 .كأف إسرائيؿ مجرد قكة عسكرية يجب أف تزكؿ

 
      كنبلحظ بأف الجانب الفمسطيني ال يخكض مع اإلسرائيمييف في ىذه النقاط ألف الذم يعنيو 

كيسعى إلى تحقيقو ىك تطبيؽ مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ لمحصكؿ عمى الحصص المائية 
. العادلة مف المياه الفمسطينية بشكؿ عاـ إذ إنيـ يعدكنيا النقطة المحكرية لسير المفاكضات
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المبحث الثاني 
 

 The Principle of non- injury incidents مبدأ عدم إحداث الضرر

 
    يرتبط ىذا المبدأ بشكؿ كثيؽ بمبدأ االنتفاع المنصؼ كالمعقكؿ كيعد المبدأ الثاني مف حيث أىميتو 

في تحديد استخدامات المجارم المائية المشتركة كتختمؼ طبيعتو القانكنية عف بقية المبادئ الدكلية 
األخرل إذ إنو يستند إلى القانكف الخاص في نشأتو كبناء عميو سنبحث في ىذا المبدأ كفقا لمقانكف 
الدكلي باإلضافة إلى دراسة الطبيعة القانكنية لمبدأ عدـ إحداث الضرر كعبلقتو بمبدأ االستخداـ 

: المنصؼ كالمعقكؿ في المطالب اآلتية 
 

 المطمب األول
  مبدأ عدم إحداث الضرر وفقا لالتفاقيات الدولية

In accordance with international conventions 
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التعسؼ في استخداـ "     نشأت قاعدة عدـ إحداث الضرر مف قاعدة عدـ إساءة استخداـ الحؽ 
إذ يرجع نشؤىا إلى القانكف الخاص الذم لـ يعطي الحؽ ألصحاب العقارات  (Abuse of Right)"الحؽ

نما كضع قيكد كضكابط بحيث ال تمحؽ ضررا  المتجاكرة بالتصرؼ كما يريدكف في ممتمكاتيـ كا 
 . (1)باآلخريف كقد حازت ىذه القاعدة مجاال في القانكف الدكلي العرفي

 
مف مصادر القانكف الدكلي كالتي إىتمت بالمجارم  التي تشكؿ مصدرا جماعية      فاالتفاقيات اؿ

المائية المشتركة مثؿ اتفاقية األمـ المتحدة الستخداـ المجارم المائية الدكلية لؤلغراض غير المبلحية 
 1992 كقكاعد ىمسنكي الخاصة بحماية المجارم المائية المشتركة لسنة 1966كقكاعد ىمسنكي لسنة 

قد تضمنت بأنو يجب أف تمتـز الدكؿ عند استخداـ المياه بعدـ إحداث ضرر لمغير أك بعدـ استخداـ 
 كقد طبقت محكمة العدؿ الدكلية ذلؾ في  .إقميميا عمى نحك يؤدم إلى إلحاؽ الضرر بالدكؿ المجاكرة

سبانيا إذ أشارت المحكمة إلى كجكد المبدأ الذم يحـر كيمنع دكلة المنبع  تحكيـ بحيرة النك بيف فرنسا كا 
مف تغيير أك تعديؿ مياه النير إذا ترتب عمى ذلؾ أضرار جسيمة بدكلة المصب، كبناء عمى قرار 

التزاميا باالمتناع عف األكؿ المحكمة ذلؾ فإف التزاـ الدكلة بعدـ إحداث الضرر يتضمف التزاميف؛ 
التزاميا بعدـ استخداـ اإلقميـ الذم تفرض سيادتيا عميو بطريقة تؤدم إلى الثاني القياـ بأنشطة ضارة ك

 . (1)إلحاؽ ضرر بالدكؿ المجاكرة المشتركة معيا في الحكض
     إف قاعدة عدـ اإلضرار تشمؿ جانبيف مف جكانب قانكف المجارم المائية الدكلية كىما تخصيص 
استخدامات ىذه المجارم كحماية بيئتيا إال أف كجكد مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ ىك الذم نظـ 
استخداـ المجارم كذلؾ لككف معظـ المجارم المائية مستغمة حاليا كمستخدمة بشكؿ كاسع لذا يبقى 

. إطار قاعدة عدـ األضرار مقتصر عمى حماية البيئة
    كبالنسبة لؤلضرار التي يمكف أف تمحؽ بالمياه الجكفية عند استخداميا فإنيا تتمحكر في األصؿ 

: اكالن : المتعمؽ بالمياه يتمثؿ فيحكؿ كميات المياه أك نكعيا أك ىيكميا كتركيبيا الجيكلكجي؛ فالضرر 
. الذم يمحؽ بكميات المياه الجكفية كيمكف إدراكو االستعماؿ المفرط لممياه 

. شكؿ مصدرا لئلمداد كالتغذية م ذماؿ  المائيل تغيير مسار المجر:ثانيان 
     أما الضرر الذم يمحؽ بنكعية المياه فيحصؿ عند كجكد التمكث الناتج عف سمكؾ اإلنساف ؛التمكث 

يعني ىنا أم تغيير ضار في تركيب المياه بينما الضرر الذم يتعمؽ بالتككيف كالييكؿ الجيكلكجي 
لحكض المياه الجكفية يحدث نتيجة تجارب نككية تحت سطح األرض ككذلؾ فإف االستغبلؿ المفرط 

. لبعض مستكدعات المياه الجكفية العميقة يؤدم إلى نضكب أحكاض أخرل قريبة منيا
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     مبدأ عدـ إحداث الضرر جرل تأكيده في أحكاـ القضاء الدكلي كالمعاىدات الثنائية كالدكلية 
كاإلعبلنات الصادرة عف المنظمات الحككمية كغير الحككمية؛ حيث أكرد ىذا المبدأ في كؿ مف إعبلف 

 كمؤتمر األمـ المتحدة لممياه كاتفاقية التمكث الطكيؿ األمد العابر 1972 لسنة استكيكلـ لمبيئة اإلنسانية
عبلف ريك لتنمية البيئة  كميثاؽ الحقكؽ كالكاجبات االقتصادية لمدكؿ كأكد في كؿ 1992 لسنة لمحدكد كا 

منيا عمى أنو يحؽ لمدكؿ استغبلؿ مصادرىا الطبيعية الخاصة بيا كفقا لسياستيا الكطنية التي تطبقيا 
 . (2)في مجاؿ البيئة بشرط أال يسبب استغبلليا لتمؾ المكاردٍ أية أضرار بالبيئة تمحؽ بالدكؿ األخرل

 بمبدأ عدـ إحداث الضرر؛ إذ 1992التي حررت في عاـلحماية البيئة     كقد اىتمت اتفاقية ىمسنكي 
أكدت في ديباجتيا بأف ىدؼ االتفاقية حماية المياه الدكلية مف التمكث كالتخفيؼ مف التمكث الحاصؿ 
فييا ككررت النص عميو في المادة الثالثة منيا تحت بند المنع كالمكافحة كالخفض؛ كذلؾ ألف ىدؼ 

" كنص المادة ىك. تحرير االتفاقية كاف لحماية المياه الدكلية كتعزيز التعاكف بيف الدكؿ
تكخيا لمنع كمكافحة كخفض األثر العابر لمحدكد تتكلى األطراؼ كضع كاتخاذ كتنفيذ التدابير  .1

القانكنية كاإلدارية كاالقتصادية كالمالية كالنقدية ذات الصمة كجعميا متسقة إلى الحد الممكف 
منع كمكافحة كخفض انبعاث الممكثات عند المصدر  (أ):كذلؾ لمتكفؿ في جممة أمكر بما يمي

 (ب).عف طريؽ تطبيؽ عدد مف الطرؽ منيا التكنكلكجيا القميمة النفايات كعديمة النفايات
حماية المياه العابرة لمحدكد مف التمكث مف المصادر الثابتة عف طريؽ الترخيص المسبؽ 
لعمميات تصريؼ المياه المستعممة مف جانب السمطات الكطنية المختصة كرصد كضبط 

االستناد في كضع الحدكد المنصكص عمييا في  (ج).عمميات التصريؼ المأذكف بيا
فرض متطمبات أكثر صرامة حتى إذا أدت  (د).التراخيص لعمميات التصريؼ لممياه المستعممة

إلى الحظر في بعض الحاالت الفردية حيف تستمـز ذلؾ نكعية المياه المتمقية أك النظاـ 
استخداـ المعالجة البيكلكجية عمى األقؿ أك ما يعادليا مف العمميات لممياه  (ىػ).االيككلكجي

اتخاذ التدابير المناسبة كاستخداـ أفضؿ التكنكلكجيا المتاحة  (ك).المستعممة عند االقتضاء
إيجاد كتطبيؽ  (ز).     لخفض مدخبلت المغذيات اآلتية مف المصادر الصناعية كالبمدية

التدابير المناسبة كأفضؿ الممارسات لبيئية لخفض مدخبلت المغذيات كالمكاد الخطرة اآلتية 
تطبيؽ تقييـ األثر  (ح). مف المصادر الثابتة كخاصة إذا كانت المصادر الرئيسية زراعية

التشجيع عمى األخذ باإلدارة المستدامة لممكارد  (ط). البيئي كغير ذلؾ مف كسائؿ التقييـ
 (ؾ). التخطيط لحاالت الطكارئ (م). المائية بما في ذلؾ تطبيؽ نيج النظـ االيككلكجية

خفض خطر التمكث العرضي إلى  (ؿ). اتخاذ تدابير إضافية محددة لمنع تمكث المياه الجكفية
 .حده األدنى
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كتحقيقا ليذه الغاية يقكـ كؿ طرؼ بكضع حدكد انبعاث لعمميات التصريؼ مف المصادر  .2
الثابتة إلى المياه السطحية باالستناد إلى أفضؿ تكنكلكجيا متاحة تنطبؽ بالتحديد عمى 

كيجكز لمتدابير المناسبة .قطاعات صناعية أك صناعات بعينيا تأتي منيا المكاد الخطرة
المذككرة في الفقرة السابقة مف ىذه المادة لمنع كمكافحة كخفض مدخبلت المكاد الخطرة مف 

المصادر الثابتة كغير الثابتة إلى المياه أف تشمؿ جممة أمكر؛ الحظر الكمي أك الجزئي إلنتاج 
أك استخداـ تمؾ المكاد كيؤخذ بعيف االعتبار في ىذا الخصكص ما يكجد في االتفاقيات أك 

األنظمة الدكلية المنطبقة في المجاؿ المشمكؿ بيذه االتفاقية مف قكائـ بتمؾ القطاعات 
 .الصناعية أك الصناعات كتمؾ المكاد الخطرة

يحدد كؿ طرؼ عند االقتضاء أىدافا لنكعية المياه كيعتمد معايير لنكعية المياه لغرض منع  .3
كترد في المرفؽ الثالث ليذه االتفاقية تكجييات عامة .كمكافحة كخفض األثر العابر لمحدكد

ذا اقتضت الضركرة تسعى األطراؼ إلى تحديث  بشأف كضع مثؿ تمؾ األىداؼ كالمعايير كا 
 (1).بيانات ىذا المرفؽ

 

 اىتـ بحماية المياه المشتركة بيف 1992يبدك جميان مف النص السابؽ أف مؤتمر ىمسنكي لمعاـ 
الدكؿ إذ خصص البنكد التي تكصؿ إلييا فقط لحماية المكارد المائية،كنبلحظ بأنو كضع عدد مف 

التدابير التي يمكف أف تقـك بيا الدكؿ لمنع تمكث المياه كترؾ تمؾ التدابير بدكف حصر إذ يمكف ألم 
طرؼ اتخاذ التدابير المبلئمة لخفض التمكث حتى كاف لـ يكف منصكص عمييا باالتفاقية،ككذلؾ 

.  أعطى األطراؼ الحؽ بتحديث البيانات المتعمقة بأىداؼ كمعايير المياه كالتدابير التي يمكف اتخاذىا
      كذلؾ أكدت قكاعد ىمسنكي عمى ىذا المبدأ إذ ضمنتو المادة التاسعة إذ أشارت إلى مصطمح 

أم تغيير ضار ينشأ عف سمكؾ بشرم يمحؽ بالتركيب الطبيعي لمياه "تمكث الماء كالذم عنت بو
، أيضا نصت المادة العاشرة مف تمؾ القكاعد عمى انو "حكض التصريؼ الدكلي أك محتكياتو أك نكعيتو

: انسجاما مع مبدأ االستخداـ المنصؼ لمياه الحكض الدكلي يتعيف عمى الدكلة اتخاذ ما يأتي 
منع أم شكؿ جديد مف تمكث الماء أك أية زيادة في درجة تمكث الماء القائمة في حكض - 1 "

. تصريؼ دكلي مف شأنيما التسبب في ضرر ذم شأف في أراضي دكلة مشاركة
اتخاذ جميع التدابير البلزمة كالمعقكلة لكضع حد لتمكث الماء القائـ في الحكض إلى الحد الذم ال -2

تنطبؽ ىذه المادة عمى تمكث الماء ".ينجـ عنو ضرر ذك شأف في أراضي دكلة مشاركة في الحكض
. (1)"الصادر داخؿ إقميـ الدكلة أك خارجو نتيجة األعماؿ التي تقـك بيا

                                                           
 .272وص.70-67صملحقدراسةللبنكالدويل،(1)
 (3ادلادة1966قواعدىلسنكي،)(1)
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أف " إذ نصت عمى 97 مف االتفاقية اإلطارية لعاـ 21/1     كذلؾ كرد تعريؼ التمكث في المادة 
المقصكد بالتمكث المجرل المائي الدكلي أم تغيير ضار في تركيب مياه المجرل المائي الدكلي أك في 

. (2)"نكعيتيا ينتج بطريقة مباشرة أك غير مباشرة عف سمكؾ بشرم
كذلؾ نصت اتفاقية األمـ المتحدة الستخداـ المجارم المائية لؤلغراض غير المبلحية عمى مبدأ عدـ 

:" إحداث الضرر في المادة السابعة حيث تضمنت بأنو
يجب أف تتخذ دكؿ المجرل المائي عند االنتفاع بمجرل مائي دكلي داخؿ أراضييا كؿ التدابير - 1

. البلزمة كالمناسبة لمحيمكلة دكف التسبب في ضرر ذم شأف لدكؿ المجرل المائي األخرل
كمع مراعاة عدـ حدكث الضرر فإنو متى كقع ضرر ذك شأف لدكلة أخرل مف دكؿ المجرل المائي -2

تتخذ الدكؿ التي سبب استخداميا ليذا الضرر في حالة عدـ كجكد اتفاؽ عمى ىذا االستخداـ كؿ 
 كبالتشاكر مع الدكلة المتضررة 6ك5التدابير المناسبة مع مراعاة األحكاـ الكاردة في كؿ مف المادتيف 

مف أجؿ إزالة أك تخفيؼ ىذا الضرر كالقياـ بما يمـز لمناقشة مسألة التعكيض عف األضرار التي لحقت 
. (3)"بالدكلة

تباعيا في ما         تمؾ المادة تضمنت التدابير المزمع اتخاذىا كاإلجراءات التي ينبغ اتخاذىا كا 
يتعمؽ بأم نشاط مف أية دكلة مف دكؿ الحكض كيككف لو أثر سمبي عمى الدكؿ المشاركة معيا في 
الحكض المائي كىذا الضرر الذم تسببت في حدكثو الدكلة يترتب عمييا إزالتو أك التخفيؼ مف حدتو 
كذلؾ ألنو ال يحؽ لمدكلة المشاركة بالحكض المائي فرض سيادة مطمقة عميو بأف تقـك بأفعاؿ كأنشطة 

. كيفما تشاء كبما ترغب بالجزء الكاقع في نطاؽ إقميميا ككاليتيا مف الحكض المائي الدكلي
    إف كؿ المكاد السابقة أكدت عمى التمكث الذم يصيب العناصر الطبيعية المككنة لممياه كلـ تتطرؽ 

.    إلى اآلثار التي سكؼ تنتج عف ىذا التغيير في عناصر المياه الطبيعية
    كقد اىتـ البنؾ الدكلي بمبدأ عدـ إلحاؽ الضرر بكصفو قاعدة مكضكعية جكىرية كاألساس الذم 
يستند عميو في تنفيذ المشاريع التي يقـك بيا البنؾ الدكلي كالسياسة التي يتبعيا، كيرجع استناد البنؾ 

الدكلي لقاعدة عدـ اإلضرار إلى عدة أسباب مختمفة؛ منيا أف مبدأ عدـ إحداث الضرر ال يصدر عف 
دكلة معينة إذ إف الدكؿ المشاطئة لمحكض سكاء في أعاليو أـ أسفمو يمكف أف تسبب الضرر لمدكؿ 

. (1)المجاكرة ليا بغض النظر عف مكقعيا
    كمبدأ عدـ إحداث الضرر أكثر مبلءمة لمتطبيؽ بالنسبة ألنشطة البنؾ الدكلي كىذا ال ينقص مف 

أىمية مبدأ االنتفاع المنصؼ إذ عندما يقرر البنؾ الدكلي تنفيذ مشاريعو يستند إلى عدـ حصكؿ 
أضرار جسيمة؛ كذلؾ ألنو يككف مف الصعب عميو تحميؿ ما ىك منصؼ لكؿ دكلة مف دكؿ الحكض؛ 

                                                           
 .489صادلرجعالسابق،عامر،(2)
 .27صادلرجعالسابق،قانونادلياه،العاديل،(3)
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كلتحميؿ العكامؿ التي مف شأنيا أف تحدد االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ لكؿ دكلة ال بد مف مكافقة 
الدكؿ المشاطئة لمحكض مف أجؿ الكصكؿ إلى نتائج تخص كافة األطراؼ كىذا عمؿ ال يمكف لمبنؾ 
الدكلي انجازه ألنو ال يعتبر محكمة أك ىيئة تحكيـ ليذا قاـ منح مبدأ عدـ اإلضرار األفضمية عمى 

. (2)مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ لصعكبة تطبيقو مف قبؿ البنؾ الدكلي
   يجب اإلشارة ىنا إلى أف مبدأ عدـ اإلضرار كما كرّد  في تمؾ االتفاقيات ال ينطكم عمى تحريـ 

 الضرر الفاحش             لمطمؽ الضرر فالضرر الذم يؤخذ بو ىك الذم ينطكم عمى درجة مف األىمية
(Serious Consequences) كليس الضرر البسيط أك مجرد عدـ مبلءمة اإلجراءات يمنع استخداـ 

المجارم المائية كىنا يمكف منع الدكؿ التي تقـك بإجراءات مف شأنيا إلحاؽ الضرر الجسيـ بالدكؿ 
. المجاكرة إذا تكفرت المستندات الغير مشركعة الستخداـ المياه

 Dom)      كقد اىتمت محاكـ التحكيـ بنكعية الضرر إذ اشترطت بأف يككف الضرر ذا نتائج خطيرة

mage Important Grave)  أك جكىريان(Substantial)  ككرد ذلؾ أيضا في قكاعد ىمسنكي في المادة
العاشرة إذ نصت في الفقرة الثانية منيا عمى صفة الضرر بأنو يجب أف يككف ضرران ذا شأف، يجب 

.  عمى الدكلة اتخاذ التدابير لمنعو كالحد منو
في المادة  (Appreciable Harm)كالميـ (Significant Harm)     أيضا كرد مصطمح الضرر المحدؽ

األكلى مف قكاعد مكنتلاير الخاصة بتمكث المياه كالمادة الرابعة مف قكاعد سيئكؿ كالمادة السابعة مف 
. اتفاقية األمـ المتحدة المشار إلييا سابقا

    كنجد بأف الضرر ذك النتائج الخطيرة أك ذك الطبيعة الميمة ىك الذم يؤدم إلى المسِّ بالصحة 
العامة أك بيئة الدكلة أك إنتاجيتيا االقتصادية أك يؤدم إلى إعاقة الدكؿ األخرل مف ممارسة االستعماؿ 

. المعقكؿ لممياه
    يمتاز مبدأ عدـ إحداث الضرر بالعمكمية في التطبيؽ كال يقتصر مجالو في دكؿ الحكض التي 

تستقر فييا المياه السطحية أك الجكفية أم يمكف لمماء الذم ال يعرؼ الحدكد بيف الدكؿ المركر 
كالعبكر داخؿ إقميـ دكلة ما ال تشارؾ بأية إمدادات لممياه الجكفية كما ال يكجد فييا أية مستكدعات 
نما دكلة عبكر لممياه الجكفية كذلؾ ألف دكلة الحكض  لممياه كىذه الدكلة ال تعد دكلة حكض دكلي كا 
كفقا لقكاعد ىمسنكي في المادة الثالثة ىي الدكلة التي يكجد عمى إقميميا جزء مف حكض التصريؼ 

. (1)الدكلي
    بناء عمى ذلؾ فإف الدكلة تعد دكلة حكض إذا كجد في إقميميا مستكدع لممياه الجكفية يعتمد عمى 

مداده بالمياه فالدكلة ال تعد دكلة حكض في حالة عدـ كجكد مياه جكفية  مياه السطح في تغذيتو كا 
. مستقرة في التككيف الجيكلكجي لئلقميـ كفي حالة عدـ كجكد مياه سطحية

                                                           
 .21-16صادلرجعالسابق،البنكالدويل،(2)
 .90-83صادلرجعالسابق،زنايت،(1)
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    كاعتبرت االتفاقية اإلطارية األحكاض المائية بأنيا ىي التي تشكؿ مع مياه السطح كحدة 
ىيدركلكجية كاحدة كال تتجو صكب نقطة كصكؿ مشتركة؛نجد مف المتقدـ ذكره بأف الدكؿ التي تعبر 
نما تبقى ىذه الدكلة  المياه مف أقاليميا ال تتقيد بالقكاعد القانكنية المنظمة الستخداـ المياه المشتركة كا 
ممتزمة بعدـ القياـ بأية مشاريع أك أنشطة عمى إقميميا يؤدم إلى إلحاؽ الضرر بالمياه الجكفية التي 
تعبر إقميميا مما يؤثر عمى تركيبتيا كنكعيتيا كمثؿ تمؾ األفعاؿ دفف النفايات السامة داخؿ أراضييا 

 .كالتي تتسرب إلى مستكدعات المياه كتمحؽ الضرر بيا 

    باإلضافة إلى أف ىذا المبدأ مممكس لكافة دكؿ الحكض التي يقع عمييا االلتزاـ باالمتناع عف القياـ 
.  بأية أنشطة تؤدم إلى إحداث ضرر بمصالح الدكؿ المجاكرة 

    كقد أكد عمى ىذا المبدأ في المحاكـ الفيدرالية العميا المكجكدة في الدكؿ التي تتمتع بصفة دكلة 
. الحكض إذ أكدت عمى مبدأ عدـ إلحاؽ الضرر بالدكؿ المجاكرة

    نستخمص مما سبؽ إلى أف الضرر ذك األىمية الذم يمحؽ بالمياه الجكفية ىك تمكث تمؾ المياه 
كذلؾ لعدة اعتبارات،إف مثؿ ىذا التمكث ال يمكف إصبلحو لطبيعة المياه الجكفية كعدـ قدرتيا عمى 

التخمص مف المكاد الممكثة مف تمقاء ذاتيا إذ إف تطيير المستكدعات المائية مف المكاد الممكثة يحتاج 
إلى تكاليؼ باىظة باإلضافة إلى صعكبة معرفة درجة التمكث أك مداه الزمني ككذلؾ الكشؼ عنو في 

كقت مبكر؛ فااللتزاـ الذم يقع عمى الدكؿ لمراعاة مبدأ عدـ اإلضرار ىك حماية المياه الجكفية مف 
. التمكث كقد كرد ىذا االلتزاـ في غير اتفاقية ثنائية كدكلية خاصة بالمجارم المائية

التي كقعت بيف المكسيؾ كالكاليات المتحدة  Plagio treaty) )(1)    كمما يجب ذكره باف اتفاقية ببلجيك
 6/1 فرقت في المعنى بيف كؿ مف مصطمح التمكث كالتمكيث إذ أف نصت المادة 1973األمريكية عاـ 

كؿ تعديؿ كيميائي أك فيزيائي أك بيكلكجي أك في درجة الحرارة لممياه أك "عمى معنى التمكث بأنو
إدخاؿ أيو مادة " بأنو 17/1ككرّد مصطمح التمكيث في المادة "خصائص المياه نتيجة سمكؾ بشرم 

ممكثة بكاسطة اإلنساف بطريقة مباشرة أك غير مباشرة في المياه الجكفية أك السطحية كجاء التفصيؿ 
المقصكد بالمكاد الممكثة أم مادة أك طاقة تحتكم عمى آثار ضارة " بأف 15/1بشاف المكاد في المادة 

بالمياه بسبب تراكميا أك اختبلطيا بمكاد أخرل مما يضر بصحة اإلنساف كسبلمتو أك باإلنتاج 
". الصناعي أك الزراعي أك الحياة البرية أك النظاـ االيككلكجي 

في تعريفو لمتمكث كأساس مبدأ عدـ اإلضرار " ستيفف ماكافرم"     ىذه المادة استند عمييا البركفيسكر
بالمياه الذم يفضمو عمى مبدأ االستخداـ المنصؼ إذ اعتمد عمى التغيير الذم يمحؽ بالعناصر المككنة 
لممياه ككذلؾ آثاره عمى صحة اإلنساف كسبلمتو كاستخدامات المياه كىنا يتضح لنا بأف اتفاقية ببلجيك 

                                                           
.http://mgd.nacse.org/qmt/water treaty/textdocs/international/99.htm  (1973اتفاقيةبالجيو،)(1)

 .147صادلرجعالسابق،انظرزنايت،

http://mgd.nacse.org/qmt/water%20treaty/textdocs/international/99.htm


 

91

نصت عمى التمكث بشكؿ كاسع كتفصيمو بعكس قكاعد ىمسنكي كاالتفاقية اإلطارية التي لـ تتطرؽ إلى 
. (2)اآلثار الضارة الناتجة عف تمكث المياه الجكفية

    كعمى ذلؾ فإف التغيير الطبيعي في نكعية المياه ال يمكف اعتباره تمكثا؛ كذلؾ ألف تمكث المياه 
: يعكد إلى سببيف رئيسيف ىما

 
يتمثؿ في االستخداـ المفرط لممياه الجكفية كذلؾ بشكؿ خاص بالنسبة لؤلحكاض  :السبب األول

. المتكاجدة بالقرب مف شكاطئ البحار كال يفصميا عف مياه البحار سكل تربة صمصالية منفذة لممياه
فسكء استخداـ المياه الجكفية كاستعماليا بشكؿ مفرط يؤدم إلى انخفاض مستكل المياه في مستكدع 
التخزيف مما يفسح المجاؿ لممياه المالحة باختراؽ التربة كاالختبلط بالمياه العذبة المكجكدة بالخزانات 

. الجكفية مما يؤدم إلى عدـ صبلحيتيا لبلستخداـ
لككف المياه الجكفية مستقرة في خزانات جكفية تحت سطح األرض فإف إعادة المياه الممكثة إلى 

طبيعتيا غير ممكف كذلؾ لعدـ تعرضيا الدائـ لميكاء كالشمس التي تساعد عمى إعادتيا إلى طبيعتيا 
مف مثؿ المياه السطحية كلعدـ حركتيا باستمرار إذ إنيا مستقرة في خزانات جكفية فإنيا تعمؿ عمى 
تراكـ التمكث كتحتفظ بيا مما يمكف اعتبارىا في حالة مف حاالت التمكث بأنيا خزانات لمتمكث كليس 

. لممياه 
     كالتساع أىمية المياه الجكفية في الكقت الحاضر بيف جميع الدكؿ فإف معظـ دكؿ العالـ تسعى 
إلى حمايتيا لككنيا مف مصادر التنمية الرئيسية في الكقت الحاضر بعكس السنكات الماضية التي 
كانت فييا الدكؿ تعتني بالمجارم المائية السطحية فقط كحمايتيا مف التمكث حتى لك يتـ ذلؾ عمى 

. حساب نكعية المياه الجكفية 
      كيجب أف ال ننسى بأف معظـ مصادر المياه الفمسطينية ىي مياه جكفية لذا ال بد مف كضع 

. التشريعات المناسبة لحمايتيا كالمحافظة عمييا باإلضافة إلى فرض السيادة الكطنية عمييا
 

إدخاؿ مكاد كيميائية أك جرثكمية في مستكدعات المياه الجكفية كيتـ ذلؾ مف خبلؿ  : السبب الثاني
استخداـ المبيدات الحشرية كاألسمدة كالمخصبات التي تستخدـ لمزراعة حيث تتسرب تمؾ المكاد إلى 

. (1)باطف األرض بكاسطة مياه الصرؼ الصحي كاألمطار
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     باإلضافة إلى الممارسات الزراعية الخاطئة التي تؤدم إلى التمكث كاألنشطة الصناعية أيضا 
تساعد في حصكؿ التمكث عف طريؽ إلقاء المياه غير المعالجة كتخزينيا أك الزيكت أك النفايات 

الصمبة أك الغازية في باطف األرض باإلضافة إلى أف العمميات التي تقـك بيا الدكؿ الستخراج المعادف 
مف باطف األرض تؤدم إلى تمكث المياه الجكفية عف طريؽ عمميات الحفر التي تحتاج إلى مكاد مشعة 

ككيميائية كما أف الكصكؿ إلى بعض المعادف مف مثؿ الفكسفات أك الممح يجرم عف طريؽ مؿء 
المناطؽ التي تتكاجد فييا المعادف بالمياه إلذابتيا كمف ثـ استخبلصيا لمحصكؿ عمى المعادف المذابة 
التي ينتج عنيا مياه ممكثة تتسرب داخؿ طبقات األرض كتصؿ إلى مناطؽ المياه الجكفية القريبة منيا 

كتعمؿ عمى تغيير خصائصيا الطبيعية كذلؾ فاف تخزيف المكاد النفطية يعد مف أىـ أسباب تمكث 
. المياه لسيكلو تسربو لؤلحكاض المائية الجكفية 

إف كافة أشكاؿ التمكث السابقة تحصؿ عف طريؽ تسرب عناصر ممكثة تضخ في باطف األرض 
.  كتصؿ إلى مستكدعات المياه الجكفية 

     يفتقر النظاـ القانكني الدكلي إلى كجكد اتفاقية دكلية خاصة بحماية المياه الجكفية الدكلية مف 
التمكث فقد اقتصر مكضكع حماية المياه الجكفية بالنص عميو ضمف معاىدات ثنائيو بيف الدكؿ 
المشتركة باألحكاض الجكفية كالمجارم المائية الدكلية كمف تمؾ االتفاقيات االتفاقية المبرمة بيف 

 كاالتفاؽ الفرنسي 1971 كاالتفاقية التي عقدت بيف فنمندا كالسكيد 1958يكغسبلفيا كبمغاريا عاـ 
 ىذه االتفاقيات 1955 كاالتفاقية التي عقدت ما بيف يكغسبلفيا كالمجر 1976 ك 1962السكيسرم 

.                                                                                                                أنشأت لجاف مكمفة بحماية المياه التي تقع عمى حدكدىا بما فييا المياه الجكفية
     باإلضافة إلى كجكد تمؾ المعاىدات الثنائية التي كانت بمثابة التشريع الذم تعمؿ كفقو الدكؿ في 

استخداـ المياه المشتركة فيما بينيا كالتزاميا ببنكد االتفاقية الثنائية؛فقد قامت المعاىدات التي تضـ 
. مجمكعة مف أعضاء المجتمع الدكلي بالنص عمى حماية المياه الجكفية كالسطحية مف التمكث

يتكجب عمى دكؿ الحكض "       فقد نصت المادة الثالثة مف قكاعد سيؤؿ كالمشار إلييا سابقا إلى أنو
عطاء التمكث الذم يمحؽ بالمياه الجكفية أىميو خاصة  ككذلؾ "منع أك الحد مف تمكث المياه الدكلية كا 

تـ التأكيد عمى حماية المياه الدكلية في كؿ مف قكاعد ىمسنكي كاالتفاقية اإلطارية التي تمت اإلشارة 
. إلييما فيما سبؽ 

     إال أف القيمة القانكنية لبلتفاقيات الثنائية أفضؿ كذلؾ ألنيا ممزمة لمطرفيف كال يمكف ألم طرؼ 
أف يخؿ بالتزاماتو بينما االتفاقيات الدكلية سكاء قكاعد ىمسنكي كاالتفاقية اإلطارية لـ يصادؽ عمييما 
بالرغـ مف اعتمادىا كبالتالي يمتـز بيا أعضاء المجتمع الدكلي مف قبيؿ االلتزاـ األدبي إذ يحؽ ليـ 

. عدـ األخذ بما كرّد فييا
    باإلضافة إلى تمؾ المعاىدات فإف المنظمات الحككمية كغير الحككمية قد اعتمدت قكاعد جديدة 
لمعالجة تمكث المياه الجكفية كمنيا المجنة االقتصادية ألكركبا التي أصدرت إعبلف بالمبادئ الخاصة 
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بتحريـ تمكث المياه السطحية كالجكفية المشتركة كقامت بإنشاء لجنة خاصة لدراسة المبادئ الخاصة 
 كقامت بتنفيذ ىذا المشركع إذ أقرت مبادئ لكافة الجكانب الرئيسة 1985باستخداـ المياه الجكفية سنة 

لتمكث األحكاض المائية الجكفية كالتغذية كاإلمداد الصناعي كتصريؼ المياه العادمة كالتمكث الناشئ 
عف كؿ مف الزراعة كالصناعة كتسرب مياه البحر لؤلحكاض المائية الجكفية القريبة مف الشاطئ 

كتابعت المجنة ذاتيا في العاـ التالي عمميا في تكثيؽ التعاكف الدكلي الستخداـ المياه المشتركة كالعمؿ 
. (1)عمى مكافحة تمكثيا

      كمف أفضؿ المنظمات التي تعمؿ عمى مكافحة تمكث المياه كخاصة المياه الجكفية مجمس 
 بناءا عمى مقتضيات المنظمة األكركبية كقد نصت المادة 1967أكركبا الذم اعتمد ميثاؽ المياه سنة

،كما قاـ بإصدار "ينبغي الحفاظ عمى المياه الجكفية كالسطحية مف التمكث"الثالثة مف الميثاؽ عمى أنو 
عدة قرارات تتمحكر حكؿ المحافظة عمى نكعية المياه الجكفية في أكركبا كالتخمص مف النفايات 

. الصمبة كالكيميائية لحماية المياه الجكفي
 

 المطمب الثاني
 طبيعة االلتزام بعدم إحداث الضرر 

The nature of the obligation not to cause damage 

 
      إف مبدأ عدـ إحداث الضرر كرد بصياغة عامة مطمقة مف السيكلة تطبيقو داخؿ األقاليـ 
بكساطة القانكف الدكلي إال أنو يصعب تطبيقو عمى الدكؿ إذ إف لكؿ دكلة نظاميا الخاص بيا 
الستخداـ المياه المكجكدة في إقميميا كأيضا ال يمكف تحريـ التمكث بشكؿ مطمؽ إذ مف الممكف 

استخداـ المياه الجكفية مف قبؿ دكلة بشكؿ عادؿ كمنصؼ إال أنو يمحؽ ضررا بدكؿ أخرل،كفقا لمبدأ 
عدـ حدكث الضرر ال يحؽ ألية دكلة سحب الحقكؽ المائية لمدكؿ األخرل بحجة قياميا بإلحاؽ 

الضرر بالدكؿ المجاكرة ليا؛فالضرر الذم يجب األخذ بو كالذم اعتمد عميو البركفيسكر ماكافرم ىك 
الضرر ذك الطبيعة الخطرة كأف يؤدم إلى تيديد المصالح الجكىرية لمدكؿ كال يعير القانكف الدكلي 

. أىمية لمتمكث البسيط الذم يعتبر نتيجة طبيعية لبلستعماؿ العادم كالطبيعي لممياه
     االلتزاـ بعدـ إحداث الضرر إذا نظرنا إلى ىذا االلتزاـ في القانكف الخاص نجد أنو ينقسـ إلى 
التزاـ ببذؿ عناية خاصة بكصفيا أصبلن عامان، كالتزاـ بتحقيؽ نتيجة؛ كذلؾ حسب مكضكع االلتزاـ 

ككفقا لذلؾ فإف مبدأ عدـ اإلضرار الذم يجب أف تمتـز بو الدكؿ ال يعني التزاميا بعدـ التسبب في أية 
تباع التدابير  نما التزاميا يتضمف أخذ كا  أضرار تمحؽ بمصالح الغير الذم يقابؿ االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة كا 
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البلزمة لمنع المشاريع كاألنشطة ذات الطبيعة الخطرة التي تؤدم إلى حدكث ضرر عمى درجة مف 
األىمية كعميو فااللتزاـ ببذؿ العناية ىك األساس الذم يقكـ عميو مبدأ عدـ إحداث الضرر كيقرر 

. (1)مسئكلية كؿ دكلة فيما إذا بذلت جيكدىا لعدـ حصكؿ الضرر أـ ال
نما       يكجد جزء مف المعاىدات الثنائية التي لـ تتبَف مبدأ عدـ إحداث الضرر عمى أنو بذؿ عناية كا 

عدتو تحقيؽ نتيجة إذ تضمنت بنكدىا تحريمان مطمقان لمتمكث الذم يمحؽ بالمياه كمف تمؾ االتفاقيات 
 كىذه االتفاقية تأخذ بالقاعدة منيا(14)االتفاقية المبرمة بيف االتحاد السكفيتي كتشيككسمكفاكيا المادة

مف االتفاقية التي عقدت بيف بكلندا كاالتحاد السكفيتي (4)، المادة العامة في المسئكلية الدكلية لمدكلة
. 1964مف اتفاقية الحدكد بيف االتحاد السكفيتي كفنمندا(19) كالمادة1961سنة

     ثمة اتفاقيات لـ تحـر كافة أنكاع التمكث كذلؾ كفقا لمسياسات التي تتبعيا الدكؿ عند استخداميا 
 ضكابط 1960لممياه فقد كضعت المعاىدة المبرمة ما بيف اليند كباكستاف الخاصة بنير اليندكس سنة

كقيكد عمى االستخدامات الصناعية كطالبت باتخاذ التدابير البلزمة لمكافحة التمكث الذم يمحؽ 
. (1)بمصالح الدكؿ األخرل فيذه االتفاقية لـ تحـر كافة أنكاع التمكث
مف 21/2 في مادتيا 1997 لسنة     كذلؾ نصت اتفاقية األمـ المتحدة لؤلغراض غير المبلحية

الباب الرابع الخاص بالحماية كالصكف كاإلدارة عمى األخذ بااللتزاـ المتضمف بذؿ عناية كالذم يقع 
تقـك دكؿ :"عمى الدكؿ حسب نص المادة اتخاذ التدابير لمنع كمكافحة التمكث إذ نصت عمى ما يمي

المجرل المائي منفردة أك مجتمعة عند االقتضاء بمنع كتخفيض كمكافحة تمكث المجرل المائي الدكلي 
الذم يسبب ضررا ذا شأف لدكؿ أخرل مف دكؿ المجرل المائي أك لبيئتيا بما في ذلؾ اإلضرار بصحة 
البشر أك بسبلمتيـ أك الستخداـ المياه ألم غرض مفيد أك لممكارد الحية لممجرل المائي كتتخذ دكؿ 

". المجرل المائي خطكات لمتكفيؽ بيف سياساتيا في ىذا الشأف
 بمنع حدكث      ىذه الفقرة حددت طبيعة االلتزاـ الذم يجب عمى الدكؿ التقيد بو كىك التزاـ الدكؿ

ذ لـ تستطع ذلؾ يككف التزاميا  التمكث خفض بذؿ العناية البلزمة ؿالتمكث كىنا التزاميا تحقيؽ نتيجة كا 
بالنص عمى انو  في حاؿ  (21) كأيضا قامت في الفقرة الثالثة مف المادة مكافحتوالذم يمحؽ بالمياه

تتشاكر دكؿ المجرل المائي بناء عمى "حدكث التمكث يجب العمؿ عمى التخفيؼ مف حدتو إذ جاء فييا 
طمب أم دكلة منيا بغية التكصؿ إلى تدابير كطرؽ تتفؽ عمييا فيما بينيا لمنع تمكث المجرل المائي 

الدكلي كالحد مف التمكث كمكافحتو عف طريؽ كضع أىداؼ كمعايير مشتركة لنكعية المياه أك 
استحداث تقنيات كممارسات لمعالجة التمكث مف المصادر الثابتة كالمنتشرة أك كضع قكائـ بالمكاد التي 

 ".يجب حظر إدخاليا في مياه المجرل المائي الدكلي أك الحد مف إدخاليا أك استقصائيا أك رصدىا
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 مسؤكلية إخبلليا بااللتزاـ الكاقع عمييا لذا ل الدكلة المسببة لمتمكثترتب عؿم  التمكثكفي حاؿ حدكث
مف األفضؿ النظر إلى التزاـ الدكؿ بعدـ إحداث الضرر كحماية المياه الجكفية عمى أنو التزاـ ببذؿ 
عناية التي أقرتيا معظـ المكاثيؽ الدكلية الخاصة بالمياه تحت صياغة أنو عمى الدكؿ اتخاذ التدابير 

. كاإلجراءات البلزمة لمنع التمكث
 

تمؾ أمثمة عمى بعض التدابير التي يمكف لمدكؿ األخذ بيا لمحد مف التمكث الذم أصاب المجارم 
. المائية الدكلية كلمقياـ بالتزاميا بحماية المياه المشتركة بيف الدكؿ

 بيف التمكث القائـ كالتمكث الجديد باف 10/1 في المادة 1966      بينما ميزت قكاعد ىمسنكي لسنة 
أف تمنع أم شكؿ مف أشكاؿ تمكث المياه أك أية زيادة في درجة - 1"نصت عمى أنو يجب عمى الدكؿ

التمكث القائـ لممياه في أم حكض صرؼ دكلي ،مما قد يتسبب في إلحاؽ ضرر جسيـ بإقميـ دكلة 
أف تتخذ جميع التدابير المعقكلة لمتقميؿ مف تمكث المياه القائـ في - 2. أخرل تشاركيا في الحكض 

مياه حكض الصرؼ الدكلي إلى الحد الذم ال ينجـ عنو ضرر جسيـ إلقميـ دكلة أخرل تشاركيا في 
 .(1)"الحكض

    كعميو فإنني أرل بأف االلتزاـ ىنا يككف التزامان ببذؿ العناية الكاجبة لعدـ التسبب بأم ضرر مممكس 
لمدكؿ المشتركة في المجرل المائي، كبناء عمى ذلؾ ال تعد مسئكلية الدكلة التي ينشأ تسبب التمكث 
مسئكلية مطمقة عف أم ضرر مممكس يتسبب فيو ىذا التمكث، إذ إنيا تبذؿ العناية البلزمة لمحد مف 

. مخاطره 
 بتأكيدىا عمى التمسؾ باستخداـ 1973    كىذا ما أخذت بو الكاليات المتحدة في اتفاقية ببلجيك لسنة

المياه لمرم حتى لك ترتب عميو ضرر لممياه؛ كذلؾ ألف ىذا يعد استخداما معقكال في نظر الكاليات 
. األمريكية

    إلى جانب ذلؾ يسعى المجتمع الدكلي ممثبلن بمجنة القانكف الدكلي لتحديد المسائؿ التي تتعمؽ 
بتمكث المياه كخاصة المكاد الخطرة إذ أكدت اتفاقية حماية استخداـ مجارم المياه العابرة لمحدكد 

 حظرىا عمى الدكؿ التخمص مف تمؾ المكاد عف طريؽ المياه 1992كالبحيرات الدكلية المحررة عاـ
. (2)الجكفية أك السطحية باعتبارىا مكاد سامة كمشعة

 لـ تحدد المكاد الخطرة التي تعمؿ عمى تمكث المياه إذ 1997األمـ المتحدة لسنة    نجد أف االتفاقية 
تتخذ دكؿ المجرل "بأنيا مكاد غريبة أك جديدة إذ نصت المادة عمى ما يمي  (22)كصفتيا في المادة 

المائي جميع التدابير البلزمة لمنع إدخاؿ مكاد غريبة أك جديدة في المجرل المائي الدكلي يمكف أف 
تككف ليا آثار ضارة عمى النظاـ االيككلكجي لممجرل المائي مما يمحؽ ضررا ذا شاف بدكؿ أخرل مف 
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أما قكاعد ىمسنكي فمـ تّضمف أيضا أم تحديد لممكاد الخطرة التي تؤدم إلى ". دكؿ المجرل المائي 
نما كصفت الفعؿ الذم يؤدم إلى إلحاؽ الضرر بالمياه بالسمكؾ غير المشركع كذلؾ في  تمكث المياه كا 

يتكجب عمى الدكلة المسئكلة أف تتكقؼ عف السمكؾ غير المشركع "  إذ نصت عمى انو 11/1المادة
. (3)"كاف تعكض دكلة الحكض المشاركة المتضررة عما لحؽ بيا مف ضرر

    بناء عمى ذلؾ فإف الدكؿ تراعي التزاميا ببذؿ العناية البلزمة إذ ال يجكز لدكلة ما التخمص مف 
ال ترتبت عمييا المسؤكلية إذ إف التزاـ الدكلة بعدـ إلقاء  المادة الخطرة التي تؤدم إلى تمكيث المياه كا 

المكاد الخطرة في المياه أك تعريض المياه الجكفية بإمكانية االتصاؿ بيا يشكؿ حالة مف حاالت 
المسؤكلية المشددة نتيجة لآلثار التي مف الممكف ترتبيا عمى تمكث المياه الجكفية خاصة صحة 

اإلنساف كسبلمة البيئة المحيطة بو كالنظاـ الطبيعي لممياه فانو يمكف اعتبار أساس التزاـ الدكؿ ببذؿ 
العناية البلزمة لحماية المياه مف التمكث إلى حؽ اإلنساف في الحياة كالصحة لككنيا المتضررة مف 

تمكث المياه أما إذا حصؿ التمكث يرتب عمى الدكلة اتخاذ كافة اإلجراءات لمنع كمكافحة التمكث الذم 
. يحصؿ داخؿ أقاليميا أك يككف لو اثر عابر لؤلقاليـ األخرل 

 عرفت األثر العابر بأنو كؿ أثر ضار بالمياه مف مثؿ التغيير 1992مف اتفاقية سنة ( 2)فالمادة 
الفيزيائي لممياه الذم يحصؿ بسبب سمكؾ إنساني يقع كمو أك جزء منو ضمف اختصاص دكلة مف دكؿ 

   .(1)الحكض كيؤثر عمى البيئة المكجكدة في دكلة أخرل
     إف مضمكف االلتزاـ بعدـ حدكث تمكث المياه الجكفية الدكلية يحتكم عمى اتخاذ كافة اإلجراءات 

نما مكافحتو بكافة أشكالو  أم أنو البلزمة لمكافحة التمكث كىذا االلتزاـ ال يقتصر عمى منع التمكث كا 
 .  التزاـ ببذؿ عناية خاصة كفائقة

: كبناءا عمى ما تـ ذكره فانو يترتب عمى الدكؿ نكعيف مف االلتزاـ
االلتزاـ باالمتناع عف تمكيث المياه عف طريؽ إدخاؿ مكاد سامة كخبلفة  - 1
االلتزاـ بالعمؿ عمى مكافحة التمكث في حالة حدكثو كذلؾ بالقدر الممكف كالبلـز كىذا ما احتكتو - 2

 المذككرة سابقا إذ ألزمت الدكؿ باتخاذ التدابير 1997 سنة تفاقية االمـ المتحدةالمادة السابعة مف ا
المناسبة لعدـ حدكث الضرر كفي الفقرة الثانية باتخاذ الدكلة التي أحدثت الضرر بسبب استخداميا 

 كبالتشاكر مع الدكؿ المتضررة مف اجؿ إزالة أك 5,6لممياه كؿ التدابير البلزمة لكقفو مع مراعاة المكاد 
.  تخفيؼ الضرر 

دارية كمالية       كلتحقيؽ عدـ حدكث الضرر كمكافحتو البد لكؿ دكلة مف اعتماد إجراءات قانكنية كا 
 في مصر بإدارة المياه الجكفية 1994 لسنة 4كفنية فعمى سبيؿ المثاؿ تـ اعتماد قانكف البيئة رقـ 
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لسنة  (85) الخاص بسمطة المياه كالنظاـ رقـ1988 لسنة 18كحمايتيا ككذلؾ القانكف األردني رقـ 
 المتعمؽ بحماية البيئة كالقانكف رقـ 1995 لسنة 12 الخاص بمراقبة المياه الجكفية كالقانكف رقـ2002

 المتعمؽ بنظاـ مراقبة المياه الجكفية؛ ككذلؾ شرعت لبناف قانكنان خاصان بإدارة المكارد 1997 لسنة 26
 كأصدرت العديد مف المراسيـ االشتراعية الخاصة 1925د لسنة /144المائية الجكفية كيحمؿ رقـ

 108بكيفية إدارة كتعبئة كاستخراج المياه الطبيعية مف باطف األرض كمثؿ تمؾ المراسيـ المرسـك رقـ
 الخاص 1982لسنة  (3) ككذلؾ أصدرت ليبيا قانكف رقـ1670 /14438 كالمرسـك رقـ 1983لسنة 

( 3)كسّف المجمس التشريعي في فمسطيف كؿ مف قانكف المياه رقـ  .(2)"بإدارة المياه الجكفية كحمايتيا
 . بيدؼ ادارة المكارد المائية كحمايتيا1999لسنة  (7) كقانكف البيئة رقـ 2002لسنة 

     ككفقا لتمؾ القكانيف كالمكائح فإنيا كضعت القكاعد المتبعة الستخداـ المياه الجكفية دكف تعريضيا 
لمتمكث بحيث حددت التراخيص التي يجب الحصكؿ عمييا لمقياـ لسحب المياه الجكفية كقياـ الدراسات 
الفنية لمكشؼ عف المصادر الجكفية كمراقبة كميتيا كنكعيتيا ككيفية استخداميا بشكؿ ال يمحؽ ضررا 

بالمياه كقامت تمؾ األنظمة كالقكانيف بتحديد المناطؽ التي يجكز فييا حفر آبار لممياه كفؽ شركط 
تباعيا باإلضافة لتحديدىا لممناطؽ المحظكرة التي ال يجكز فييا حفر آبار  معينة يجب مراعاتيا كا 

لحاؽ الضرر بيا . لممياه كذلؾ لتجنب نضكب المياه الجكفية كا 
    كعبر البحث في التزاـ الدكلة المتعمؽ بمنع التمكث كمكافحتو كفي حاؿ حدكثو فإف خفض نسبة 

التمكث الحاصمة تقع عمى كاىؿ الدكلة التي أحدثتو؛ كذلؾ بالنسبة لمتكاليؼ التي تدفع لمقياـ 
 . (1)باإلجراءات  المناسبة لخفض نسبة التمكث كذلؾ نتيجة إخبلليا بالتزاميا

جراء المشاكرات في ما بيف  كيتطمب التزاـ الدكؿ بمكافحة التمكث التعاكف كالتشاكر كتبادؿ المعمكمات كا 
 المكاد الخطرة التي تيدد المياه مندكؿ الحكض المائي؛ كذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى حؿ لمتخمص 

. الجكفية
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 المطمب الثالث
العالقة بين مبدأ االستخدام المنصف والمعقول وقاعدة عدم إحداث الضرر  

The relation ship between the principle of equitable and reasonable use 

and the non-events of damage  
 

    عندما نشأ مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ  اعتبر القاعدة العامة المرشدة الستخداـ المياه في 
 كباف قاعدة عدـ اإلضرار عنصر مف العناصر التي يجب دراستيا 1966إطار قكاعد ىمسنكي 

باإلضافة إلى العناصر األخرل الخاصة بالحكض المائي لمكصكؿ إلى االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ 
كترتب عمى ىذا االستخداـ ضرر . فإذا تكصؿ إلى أف استخداـ المياه مبني عمى اإلنصاؼ كالعدالة

بالدكؿ األخرل فإف ىذه األضرار الناتجة عف استخداـ المياه ال يجرم تحريميا بؿ تقبؿ في إطار 
عممية التقييـ الشامؿ لكافة العناصر التي تتصؿ باستخداـ المياه الجكفية كال يمكف ىنا غض النظر 
عف النتيجة الخطيرة التي يحدثيا استخداـ المياه الجكفية؛ إذ ال بد لنا مف إجراء المكازنة بيف كؿ مف 

. مبدأ اإلنصاؼ كعدـ اإلضرار 
    إف الضرر الذم يمكف حدكثو لممياه ال يحصؿ نتيجة استخداـ المياه الجكفية فقط ،كىنا ال تثكر 

مشكمة في تحديد العبلقة بيف االستخداـ المنصؼ كعدـ إحداث الضرر، إذ إف استخداـ المياه الجكفية 
قد يرتب ضررا مممكسا لمدكؿ المشتركة بالحكض، الضرر الذم يمحؽ بالمياه الجكفية إما أف يككف 

. نتيجة أفعاؿ تتـ يمكف السيطرة عمييا أك أف يككف نتيجة عكامؿ طبيعية 
    ففي الحالة التي ينشا فييا الضرر عف األفعاؿ التي تجرم بإقميـ الدكلة كتحت سيطرتيا مثؿ إلقاء 

مخمفات صناعية أك نفايات سامة أك مشعة في باطف األرض التي تتسرب إلى مستكدعات المياه 
الجكفية كتمحؽ ضررا بيا مف مثؿ ىذا الفعؿ ال يمكف ضمو في بند االستخداـ لممياه كمف ثـ ال يمكف 
بحث الضرر الناتج عنو بكصفو مف العناصر التي تساعد عمى تحديد االنتفاع المنصؼ كالمعقكؿ، 

نما يرجع ىذا الفعؿ إلى القاعدة العرفية العامة في القانكف الدكلي ؛ كىي عدـ  مسئكلية الدكلة الدكلية كا 
.                                                                                                                  استخداـ اإلقميـ بشكؿ يمحؽ الضرر باألقاليـ المجاكرة

 The principle of the abuse)    ىذا المبدأ يقابمو في القانكف الخاص مبدأ التعسؼ في استخداـ الحؽ

of the right) (1).، إذ ال يجكز استخداـ الحؽ بشكؿ يمحؽ ضررا بالغير 
                                                           

.يأخذبعضالفقوبنظريةالتعسفيفاستعمالاحلقيفالقانونالدويلادلعاصركأساسدلسئوليةالدولاليتتسببضرراللغري(1)
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إال أف استعماؿ المياه مف قبؿ دكلة مف الدكؿ قد يرتب ضررا في استخداـ المياه الجكفية فالمياه 
السطحية المرتبطة معيا في دكرة ىيدركلكجية كاحدة قد يصيبيا الضرر مف جراء ذلؾ  فقد ينطكم ىذا 
االستخداـ عمى أضرار تمحؽ الدكؿ المشتركة بالحكض، كذلؾ عف طريؽ استغبلؿ مياه الحكض كمف 
ثـ خفض كميات مياىو كعدـ حصكؿ الدكؿ األخرل عمى حصتيا مف المياه، أك قد تؤدم إلى زيادة 

كىنا يمكف الربط بيف استخداـ مياه الحكض بشكؿ منصؼ كمعقكؿ كمبدأ عدـ . نسبة ممكحة الحكض
 (1).اإلضرار كالتعاكف كتبادؿ المعمكمات لمكصكؿ إلى كضع إيجابي حكؿ المياه الجكفية

      كقد ثار الجدؿ حكؿ أىمية كأكلكية كؿ مف مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ كقاعدة عدـ 
 في مسكدة Sehwefel ،إذ اقترح 97اإلضرار ك كيفية إدراجيما في معاىدة األمـ المتحدة لعاـ 

 التي تجعؿ قاعدة عدـ اإلضرار ثانكية تابعة لمبدأ االستخداـ المنصؼ 8/2االتفاقية إدخاؿ المادة 
ال يعتد بقاعدة عدـ اإلضرار إال إذا كاف مف المرجح أف يتجاكز استخداـ "كالمعقكؿ، إذ تضمنت بأنو 

،كىنا الضرر يعد "جديد أك تكسيعو الستخداـ قائـ إذ أف مبدأ اإلنصاؼ ىك األساس إلجازة االستخداـ
نصاؼ ذلؾ االستخداـ لممياه  إال أف كبلن .عنصران مف العناصر التي تستخدـ لمتحقؽ مف عدـ عدالة كا 

مف المستشاريف الدكلييف السيد ايفنسف كالسيد ماكافرم فصبل قاعدة عدـ اإلضرار عف مبدأ االنتفاع 
المنصؼ كالمعقكؿ كعداىا قاعدة أساسية كليست مجرد عنصر مف قائمة العناصر التي تستخدـ 

كنتيجة لمعارضة دكؿ أعالي األحكاض المائية قاـ السيد ركزنستكؾ . لتحديد ما ىك منصؼ كمعقكؿ
 التي تتحمؿ فييا الدكلة المشاطئة 7/1بالتكفيؽ بيف كجيات النظر المتعارضة، كذلؾ باقتراحو المادة 

لمجرل مائي بغض النظر عف مكقعيا المسؤكلية الدكلية نتيجة تجاكزاتيا لقاعدة عدـ اإلضرار إذا لـ 
. تتخذ العناية البلزمة

 كالمعيار الخاص بيذه العناية ىك الحرص المعتاد عميو في القضايا ذات المسؤكلية الدكلية كفقا 
. (2)لظركؼ الكضع
 فتناكلت عكاقب الضرر ذم الشأف الذم يقع بالرغـ مف بذؿ العناية البلزمة مف قبؿ 7/2    أما المادة 

الدكلة لتفاديو إذ نصت عمى إلزاـ الدكلة بإزالة الضرر أك التخفيؼ منو عف طريؽ التشاكر بيف الدكؿ 
المشاطئة لممجرل المائي، كىنا يشترط بالضرر الذم يمحؽ بالبيئة أك المجرل المائي أف يككف ضررا 

. ذا أىمية
 أثارت الجدؿ كالنزاع خاصة ما بيف الدكؿ 1997األمـ المتحدة لسنة المادة السابعة مف اتفاقية 

المشاطئة ألسفؿ المجارم المائية كالدكؿ المشاطئة ألعالي المجارم المائية إذ أف األكلى أيدت المادة 
السابعة مف االتفاقية بينما األخيرة عارضتيا كبذلت الجيد إلزالة ىذه المادة مف االتفاقية كذلؾ بكضع 
بنكد حكؿ استخداـ المياه تتمشى كفؽ مصالحيا إال أف كفكد الدكؿ المشاطئة ألسفؿ المجارم المائية 
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عارضتيا كرفضتيا كذلؾ ألنيا تيدؼ إلى جعؿ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ المبدأ الرئيسي كاعتبار 
االلتزاـ بعدـ إحداث الضرر مجرد عنصر مف العناصر التي تؤخذ عند تحديد مدل العدالة كاإلنصاؼ 

. في استخداـ المياه المشتركة
،كاف ىذا نتيجة 5،6،7     بقّي الجدؿ كالنقاش يدكر حكؿ تمؾ المبادئ إلى أف أقرت كؿ مف المكاد 

االقتراح الذم قدمتو كؿ مف النمسا ككندا كالبرتغاؿ كسكيسرا كفنزكيبل كتضمف االقتراح بأنو إذا نجـ 
ضرر ذك شأف مف قبؿ دكلة مشاطئة لحؽ بدكؿ الحكض فعمى تمؾ الدكلة التي تسببت بذلؾ الضرر 

في حالة عدـ كجكد اتفاؽ أف تتخذ كؿ التدابير المناسبة بالتشاكر مع الدكؿ المتضررة مف أجؿ إزالة أك 
. تخفيؼ الضرر كمناقشة مسألة التعكيض

    مف خبلؿ الصياغة نتبيف بأنو يكجد لقاعدة عدـ اإلضرار حضكرىا الخاص بيا إال أف ىذا 
الحضكر لمقاعدة ال يطبؽ إال عند فشؿ تطبيؽ مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ عمى الحكض فيذا 
المبدأ يخضع لمبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ كلكف ليس في جميع الحاالت كقد تـ اعتماد عدـ 
اإلضرار كعامؿ مف العكامؿ التي يتـ الرجكع إلييا لتحديد فيما إذا كاف استخداـ المياه منصفا أـ ال 

آثار استخدامات المجارم المائيو في إحدل دكؿ المجرل "كذلؾ في المادة السادسة تحت صياغة 
. (1)المائي عمى غيرىا مف دكؿ المجرل المائي

 تحديد العبلقة ما بيف كؿ مف مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ كمبدأ عدـ إحداث  أف      يبقى
الضرر غامضة كشائكة كذلؾ ألف دكؿ الحكض المائي ىي التي تحدد القكاعد العامة التي تنظـ 

عطاء األكلكية لمبدأ مف المبادئ في استخداـ المجارم  المجارم المائية ككؿ ما يتعمؽ بيا مف أنشطة كا 
. المائية الدكلية 

      كأرل بأف االلتزاـ بعدـ التسبب بالضرر لدكؿ المجرل المائي يكمؿ مبدأ االنتفاع العادؿ إذ إف 
مف حؽ أم دكلة لممجرل المائي االنتفاع العادؿ باستخداـ مياىو بطريقة منصفة كمعقكلة كىذا 

االستخداـ يكجد القيد كالحد في كاجب دكلة المجرل بعدـ التسبب في أم ضرر يمحؽ بالدكؿ المشتركة 
. معيا بالمجرل المائي سكاء الجكفي أـ السطحي 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .قانونادلياهمناتفاقيةاألممادلتحدةالستخداماجملاريادلائيةلألغراضغريادلالحية،لتدقيقانظرالعاديل،5،6،7ادلواد،.،ادلرجعالسايق2001،،أمحدادلفيت(1)



 

101

 
المبحث الثالث 

 
 واإلدارة المشتركة مبدأ التعاون الدولي

The principle of international cooperation and co-management 

 
     مع انتياء الحرب العالمية الثانية كنشكء منظمة األمـ المتحدة أصبح مبدأ التعاكف الدكلي بيف 
الشعكب المتمدنة مف أىـ المبادئ التي تنادم بيا المنظمة مف خبلؿ مبدأ حؿ المنازعات بالطرؽ 

السممية كمنع استخداـ القكة في العبلقات الدكلية كمعاكنة األمـ المتحدة كاالمتناع عف مساعدة الدكؿ 
التي تعاقبيا ككذلؾ مف األىداؼ األساسية لؤلمـ المتحدة إنماء العبلقات الكدية بيف الدكؿ كتحقيؽ 

التعاكف الدكلي في الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية إذ أصبح مبدأ التعاكف الدكلي األساس في نشكء 
. (1)العبلقات الدكلية إذ أكد عمى جميع ىذه المبادئ في ميثاؽ األمـ المتحدة

 
 المطمب األول 

القانون الدولي ومبدأ التعاون 
 

      في ظؿ ازدياد النزاعات المتعمقة بالمياه الدكلية كمع زيادة عدد سكاف العالـ الذم يرافقو زيادة في 
استيبلؾ الماء باإلضافة إلى التطكر التقني في كؿ مف الصناعة  كالزراعة فاف الماء أصبح يتناقص 

بشكؿ ممحكظ في جميع دكؿ العالـ كىذا يقكد إلى انو ال بد مف ضركرة تعاكف الدكؿ المشتركة في 
. (2)المجارم المائية الدكلية بصيانة تمؾ المجارم كالمحافظة عمييا كتنميتيا

      إف مبدأ التعاكف الدكلي فضفاض كاسع كغير محدد كيستمد كجكده مف مبدأ حسف الجكار
( The principle of good neighborly ) كقد أكد عميو في العديد مف المكاثيؽ الدكلية فقد أكد تحكيـ 

سبانيا  لعاـ   عمى التعاكف بحسف نية بيف دكؿ المجرل المائي المشترؾ إذ 1958النك بيف فرنسا كا 
قررت بأنو يحؽ لمدكلة التي مف الممكف أف تتأثر سمبا بمشاريع اقتصادية تقـك بيا الدكؿ المجاكرة 

مطالبة تمؾ الدكلة بتقديـ المعمكمات الكاممة عف مشاريعيا حتى تأخذ كافة احتياجاتيا في حاؿ مكافقتيا 
عمى إنشائو أك تقرر رفض إنشاء المشركع ألنو سكؼ يمحؽ ضررا مممكسا بمصالحيا،كتقـك سياسة 

حسف الجكار عمى عدة عناصر أىميا العبلقات الكدية ما بيف الدكؿ يجب أف تقاس كفقا لمعبلقات ما 
                                                           

 (منميثاقاألممادلتحدةوالفقرةاخلامسةوالرابعةمنالديباجة2/4/5/6ادلادة33/1،ادلادة1/2/3ادلادة)(1)
 .155صادلرجعالسابق،والعاديل،.117صادلرجعالسابق،اجلندي،(2)
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بيف الجيراف كالعنصر اآلخر احتراـ الدكؿ لحقكؽ بعضيا البعض ككذلؾ احتراـ المعاىدات الدكلية 
المبرمة بيف الجيراف كيتضح مف ذلؾ باف ىذه المبادئ سياسية أكثر مما ىي قانكنية كترمي إلى خمؽ 

. (1)جك مف الطمأنينة كالثقة المتبادلة
 مف الميثاؽ تحقيؽ التعاكف الدكلي عمى حؿ 1/3     كأيضا مف مقاصد األمـ المتحدة كفقا لممادة 

مف  (17)ككذلؾ جعمت المادة . المسائؿ الدكلية ذات الصبغة االقتصادية كاالجتماعية كاإلنسانية
ميثاؽ حقكؽ ككاجبات الدكؿ االقتصادية مف التعاكف اليدؼ الذم تسعى إلى تحقيقو بيف الدكؿ لتحقيؽ 

 .(2)التنمية في كافة المجاالت االقتصادية

دارة المكارد المائية       أيضا أكلت االتفاقيات الثنائية أىمية لمبدأ التعاكف الدكلي في استخداـ كا 
 بيف بكلندا كركسيا عمى أف اليدؼ مف ىذه 1964 مف اتفاقية 35/3المشتركة إذ نصت المادة 

االتفاقية ىك ضماف التعاكف ما بيف اإلطراؼ في المجاؿ االقتصادم كالعممي كالفني المتعمؽ باستخداـ 
ككغيرىا مف االتفاقيات فقد تضمنت االتفاقية اإلسرائيمية الفمسطينية المؤقتة حكؿ الضفة كالقطاع . المياه
: (3)منيا عمى ما يمي4/5/ك20/3 التعاكف المشترؾ بيف الطرفيف إذ نصت في المادة 1995لعاـ 

التعاكف ضمف إطار المجنة اإلسرائيمية الفمسطينية األمريكية المشتركة حكؿ إنتاج المياه كتطكير - 1"
. المشاريع المتفؽ عمييا مف قبؿ المجنة المائية المشتركة

التعاكف في تطكير الكسائؿ الكفيمة بمعالجة األكضاع الطارئة كالصعبة التي قد تحصؿ نتيجة - 2
. لنشاطات طبيعية كبشرية متعمقة بالمياه

: التعاكف في تبادؿ المعمكمات المتكافرة المتعمقة بالمياه كالمجارم بما فييا_ 3
.  القياسات كالخرائط المتعمقة بمصادر المياه كاستخداميا *
. التقارير كالخطط كالدراسات كاألبحاث كالكثائؽ المتعمقة بمشاريع المياه كالمجارم *
". المعمكمات المتعمقة بالضخ الحالي كباالستخداـ كتقديرات مكجكدات األحكاض الشرقية كالغربية *

.      ىذا البند أكّد عمى ضركرة تبادؿ المعمكمات الحقيقية المتعمقة بالمياه بيف الطرفيف
 إذ نص 1994أيضا جاء مبدأ التعاكف الكلي في البند السادس مف االتفاقية األردنية اإلسرائيمية لمعاـ 

 :عمى ما يمي تكجيا لتحقيؽ اتفاؽ دائـ كشامؿ حكؿ المشاكؿ المائية بينيا
 

تتعيد إسرائيؿ كاألردف بتبادؿ المعمكمات المتعمقة بمصادر المياه مف خبلؿ المجنة المائية  -1
ًن  .           المشتركةن

                                                           
(1)Albert,E .utton and Laudwik ,A.Teclaff. (1987): Transboundary Resources Law .P10 
 .155صادلرجعالسابق،مواردادلياهيفالشرقاألوسط،العاديل،(2)
 .230صادلرجعالسابق،ادلياهللمستقبل،(3)
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عمى إسرائيؿ كاألردف أف يتعاكنا عمى تطكير الخطط بيدؼ زيادة مصادر المياه كتحسيف -2     
قميمي كعالمي  . (1)"فعالية استخداميا ضمف سياؽ تعاكف ثنائي كا 

يجب العمؿ عمى " الذم تناكؿ بأنو 1972 لسنة  مف إعبلف استكيكلـ24     كذلؾ جاء المبدأ رقـ 
معالجة المسائؿ الدكلية المتعمقة بحماية البيئة كتحسينيا بكساطة التعاكف مف كافة أطراؼ دكؿ 

كىنا " الحكض عمى قدـ المساكاة كذلؾ مف خبلؿ أية كسيمو مبلئمة لممحافظة عمى المجرل المائي
 كالخاص بالتعاكف 1973لسنة  (3129) إذ أصدرت قرارىا رقـ  لبلمـ المتحدةتدخمت الجمعية العامة

أف تسعى " بيف الدكؿ في مجاؿ البيئة كحماية المكارد الطبيعية المشتركة الذم نص عمى أنو يجب
 .(2)"الدكؿ مف خبلؿ آلية إقميمية إلى الحفاظ عمى البيئة كتحسينيا

     كقاـ المجتمع الدكلي بالتأكيد عمى ىذا المبدأ عبر المؤتمرات العالمية التي عقدت كخاصة مؤتمر 
 الذم صدر عنو تكصيات عديدة تتعمؽ بالتعاكف اإلقميمي كالدكلي ما 1977األمـ المتحدة لممياه لسنة 

بيف الدكؿ في المياه المشتركة كالذم أكّد أيضا عمى ضركرة أف يتـ التعاكف في إدارة المكارد المائية 
المشتركة كفقا لميثاؽ األمـ المتحدة كمبادئ القانكف الدكلي كعمى أساس المساكاة في السيادة كالسبلمة 

 .اإلقميمية
 

    بالنسبة لمؤتمر ىمسنكي الذم أقر القكاعد المعركفة بقكاعد ىمسنكي فإنو لـ يأت بنص صريح عمى 
مبدأ التعاكف إذ شممتو القكاعد  بمبدأ عدـ إحداث الضرر؛ كذلؾ بالنص في المادة العاشرة التي 

تستكجب اتخاذ التدابير البلزمة لمكافحة التمكث كعدـ حصكلو كاتخاذ تمؾ التدابير يتطمب التعاكف فيما 
بيف الدكؿ لكضعيا كتحديدىا كالعمؿ كفقيا في استخداـ المياه الدكلية باإلضافة إلى ذلؾ تعرضت 

قكاعد ىمسنكي لمبدأ التعاكف بشكؿ أكبر عند نصيا عمى المنازعات الدكلية الخاصة بالمياه المشتركة 
 . 34-29ككيفية تسكيتيا في المكاد 

    كذلؾ فإف االتفاقية المتعمقة بحماية كاستخداـ المجارم المائية العابرة لمحدكد كالبحيرات الدكلية 
 تضمنت مبدأ التعاكف الدكلي كاإلدارة المشتركة كذلؾ في المادة 1992 آذار 17المكقعة في ىمسنكي 

 اتتعاكف األطراؼ المشاطئة عمى أساس المساكاة كالمعاممة بالمثؿ كال سيـ" التي نصت عمى أف 2/6
عف طريؽ االتفاقيات الثنائية كالمتعددة األطراؼ بغية تطكير سياسات كبرامج كاستراتيجيات منسقة 
تشمؿ مستجمعات المياه ذات الصمة أك أجزاء منيا كتيدؼ إلى منع كمكافحة كخفض األثر العابر 

لمحدكد كما تيدؼ إلى حماية بيئة المياه العابرة لمحدكد أك البيئة المتأثرة بتمؾ المياه بما في ذلؾ البيئة 
                                                           

 .225صادلرجعالسابق،ادلياهللمستقبل،دراسةللجنةادلواردادلائيةادلستدامة(1)
.142صادلرجعالسابق،،مواردادلياهيفالشرقاألوسط،العاديل.122-118صاجلندي،ادلرجعالسابق،(2)

للدولوفقادليثاقاألممادلتحدةودلبادئالقانونالدويل،احلقالسيادييفاستغاللمواردىااخلاصةطبقالسياساهتاالبيئيةوتتحمل"ينصإعالناستكهوملعلىمايأيت
وأنوعلىكل"ادلسئوليةعنضمانأالتسبباألنشطةادلضطلعهباداخلنطاقإقليمهاأوربتسيطرهتاضررالبيئةالدولاألخرىأولبيئةادلناطقالواقعةخارجالواليةالوطنية

 .دولةأنمتديدالتعاونعلىأساسنظاماإلعالموالتشاورادلسبقلتحقيقاالستخداماألمثلذلذهادلوارددونإحلاقالضرربادلصاحلادلشروعةللغري
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. (1)"البحرية
      ىذه المادة شممت كافة أنكاع التمكث التي تمحؽ بالمياه سكاء السطحية أك الجكفية أك البحرية 
كالتعاكف يجرم في كافة الحاالت سكاء لحؽ التمكث بإقميـ الدكلة أك بأقاليـ أخرل نتيجة مركر المياه 

عبر أقاليميا كلـ تحدد ىذه المادة شكؿ التعاكف إذ أحالتو لبلتفاقيات الثنائية الخاصة بالمجارم المائية 
. المشتركة 

    إال أف مبدأ التعاكف الدكلي في مجاؿ المياه اإلقميمية كالدكلية ظير بكضكح في المادة الثامنة مف 
:  لؤلغراض غير المبلحية إذ نصت عمى أف1997اتفاقية عاـ 

تتعاكف دكؿ المجرل المائي عمى أساس المساكاة في السيادة كالسبلمة اإلقميمية كالفائدة المتبادلة - 1 "
 .كحسف النية مف أجؿ تحقيؽ االنتفاع األمثؿ مف المجرل المائي الدكلي كتكفير الحماية الكافية لو 

لدل تحديد طريقة ىذا التعاكف لدكؿ المجرل المائي أف تنظر في إنشاء آليات أك لجاف  -2
مشتركة حسب ما تراه ضركريا لتيسير التعاكف بشاف اتخاذ التدابير كاإلجراءات ذات الصمة 
في ضؤ الخبرة المكتسبة مف خبلؿ التعاكف في إطار اآلليات كالمجاف المشتركة القائمة في 

 .(2)"مختمؼ المناطؽ

      إف ىذه المادة قد بنت مبدأ التعاكف عمى أسس المساكاة في السيادة بيف الدكؿ كالمصالح كالفكائد 
المتبادلة فيما بينيا باإلضافة إلى حسف النية كذلؾ لتحقيؽ استخداـ أفضؿ لمحكض المائي باإلضافة 

 .إلى صيانتو كحمايتو مف التمكث

     ككفقا لما تقدـ ذكره فإف مبدأ التعاكف الدكلي ينطكم عمى عدة التزامات تقع عمى دكؿ الحكض 
المائي الدكلي أىميا االلتزاـ بالتبادؿ المنتظـ لممعمكمات كالمعطيات كااللتزاـ باإلخطار المسبؽ عند 

استخداـ مياه الحكض كااللتزاـ بالتفاكض بخصكص استخدامات مياه الحكض كتسكية النزاعات الناشئة 
عف تمؾ االستخدامات باإلضافة إلى االلتزاـ باالداره المشتركة لؤلحكاض المائية كذلؾ مف أجؿ 

. الكصكؿ إلى االستخداـ األمثؿ ليا 
 

: كأىـ األسس التي يقكـ عمييا مبدأ التعاكف الدكلي ىي
 .االلتزاـ باإلخطار المسبؽ عند استخداـ المياه المشتركة مف طرؼ كاحد  .1

 .االلتزاـ بالتبادؿ المنتظـ لممعمكمات بيف دكؿ الحكض المائي  .2

. االلتزاـ بالتشاكر كالتفاكض مف أجؿ حؿ الخبلفات بيف الدكؿ حكؿ استخداـ المياه المشتركة .3
ثاني المطمب ال

                                                           
 .271صادلرجعالسابق،،1999البنكالدويل،تقرير(1)
 .اتفاقيةاألممادلتحدةالستخداماجملاريادلائيةالدوليةلألغراضغريادلالحية،العاديل(2)
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مدى التزام إسرائيل بمبدأ عدم إحداث الضرر ومبدأ التعاون الدولي 
 

       كأما بالنسبة إلى مدل تطبيؽ إسرائيؿ لكؿ مف مبدأ عدـ إلحاؽ الضرر كمبدأ اإلدارة المشتركة 
مع الدكؿ المجاكرة فنجد بأنيا لـ تمتـز بو كقامت بخرقو إلى " التعاكف الدكلي"لممجارم المائية الدكلية 

أبعد الحدكد في ما يتعمؽ بالحقكؽ العربية لممياه كخاصة الحقكؽ الفمسطينية مف مصادر المياه 
المكجكدة لدل الطرؼ اإلسرائيمي كبيذا يتضح لنا مف المشاريع المائية التي نفذتيا إسرائيؿ أك التي 
كضعت إلنماء مصادر المياه الفمسطينية عمى مدار  قرف مف الزمف تقريبا ابتداء بالمشاريع التي 

 كفي عيد االنتداب كالتي تمثمت بخطة مافركماتيس 1913كضعت زمف الدكلة العثمانية في العاـ 
كىنريؾ  كغيرىا الكثير مف الخطط كالمشاريع مف مثؿ خطة ككتكف كبكر حرزا كقناة الغكر الشرقية  

 .كانتياءن بمشركع قناة البحريف
 

     كمع التكصؿ إلى االتفاقيات الثنائية الفمسطينية اإلسرائيمية اكتشفت الباحثة بأنيا اىتمت باإلدارة 
المشتركة لممياه المكجكدة  لدل كؿ مف الطرفيف ككضعت االلتزامات عمى كؿ منيما لممحافظة عمى 

 في البند الرابع المتعمؽ 2المصادر المائية المشتركة بينيما إذ تضمف الممحؽ الثاني التفاقية أكسمك
مع احتراـ كؿ "بالمياه كالمجارم عمى المبادئ التي يجب عمى األطراؼ االلتزاـ بيا إذ كرد فيو ما نصو 

طرؼ لحقكؽ كمسؤكليات الطرؼ اآلخر في مجاؿ المياه كالمجارم كؿ في منطقتو يكافؽ الطرفاف عمى 
التعاكف في إدارة مصادر المياه كالمجارم كأنظمتيا في الضفة الغربية خبلؿ الفترة المؤقتة كذلؾ بناء 

: (1)عمى المبادئ التالية
 .منع تدىكر نكعية المياه في المصادر المائية -1

 .استخداـ المصادر المائية بطريقة تضمف استدامة استعماليا كما كنكعا في المستقبؿ -2

 .تعديؿ استخداـ المصادر بناء عمى الظركؼ المناخية كالمائية المختمفة -3

اتخاذ كافة اإلجراءات الضركرية لمنع حدكث أم ضرر لمصادر المياه بما فييا تمؾ  -4
 .المستخدمة مف قبؿ الطرؼ اآلخر

معالجة أك إعادة استخداـ أك التخمص مف مخمفات المجارم المنزلية كالبمدية كالصناعية  -5
 .كالزراعية

التعاكف عمى تشغيؿ ك صيانة كتطكير أنظمة المياه كالمجارم المكجكدة حاليا كما ىك مبيف  -6
 .في ىذا البند

                                                           
 .227صادلرجعالسابق،ادلياهللمستقبل،(1)
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عمى كؿ طرؼ أف يتخذ اإلجراءات الضركرية لمنع حدكث أم ضرر لؤلنظمة المائية أك  -7
 .أنظمة المجارم كؿ في منطقتو

عمى كؿ طرؼ أف يضمف تطبيؽ شركط ىذا البند عمى جميع المصادر كاألنظمة بما فييا  -8
  .(2)"تمؾ المممككة أك المدارة شخصيا كؿ في منطقتو

 
     كبالرجكع إلى المجنة المسؤكلة عف تطبيؽ تمؾ المبادئ لدل الطرفيف نجد بأف إسرائيؿ تمتـز 
بيا إذا تعمؽ الضرر بمصادر المياه المكجكدة لدل السمطة الفمسطينية فقط كتطالبيا بالتعكيضات 

عف األضرار التي تمحؽ بالمياه بينما إذا تعمؽ إلحاؽ الضرر بالمكارد التي تحت السيطرة 
اإلسرائيمية فإنيا ال تعير المكضكع أية أىمية كال تمتـز بتمؾ المبادئ التي كقعت عمييا في 

كمتداكؿ قانكنيا بأف األثر القانكني لممعاىدات ىك تنفيذ األطراؼ االلتزامات . االتفاقية المرحمية
المترتبة عمييـ تجاىيا كتحديدان عند عقد االتفاقية كىنا نجد بأف إسرائيؿ ال تنفذ ما التزمت بو في 

 .تمؾ االتفاقية
 

      ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لئلدارة المشتركة بيف الطرفيف كالتي تداكلتيا االتفاقية في المادة  
بشأف التعاكف المشترؾ التي أشير إلييا سابقا عند البحث في مبدأ التعاكف  ( 20)العشريف 

الدكلي كاالتفاقيات الدكلية ، إذ إف إسرائيؿ ال تطبؽ ما جاءت بو تمؾ المادة إال إذا تعمؽ األمر 
. بمشركع تريد تنفيذه في األراضي الفمسطينية كيخص مستكطناتيا في الضفة الغربية

إلى جانب أنيا ترفض كافة المشاريع المائية الفمسطينية التي تيدؼ إلى تطكير الكضع المائي 
ذا قبمت أحد تمؾ المشاريع يككف المقابؿ قبكؿ الطرؼ الفمسطيني  لدل السمطة الفمسطينية كا 

فالتزاميا باالتفاقية يتكقؼ عمى مدل استفادتيا مف البنكد الكاردة .لمشركع تنكم إقامتو في أراضيو
فييا كتمتـز باالتفاقية أيضا في كؿ ما يتعمؽ بالطرؼ الفمسطيني كمدل التزامو بعدـ إحداث 
ضرر يمحؽ بالمكارد المائية دكف التعرض لمسياسة التي تتبعيا في إدارة المكارد المائية أك 

.  لممحافظة عمييا مف التمكث
    كتعد الممارسات اإلسرائيمية األساس في إلحاؽ الضرر بالمياه الفمسطينية كتمكثييا إذ إنيا اختارت 

 .المناطؽ التابعة لمسمطة الفمسطينية مكبا لنفاياتيا الصمبة كالسائمة
 

   مف الجدير ذكره انو عندما تكافؽ المجنة المائية المشتركة عمى المشركع الذم قدمو الطرؼ 
الفمسطيني ذلؾ ال يعني بدء التنفيذ في إنشائو؛ إذ يككف بدء التنفيذ حسب المنطقة المنكم إقامة 

                                                           
 .231-230صادلرجعالسابق،العضايلة،(2)
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 فإذا كاف المشركع دالمشركع بيا فمناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية مقسمة إلى مناطؽ أ، ب، ج ك
 يحتاج فقط إلى مكافقة المجنة المائية المشتركة لمبدء في تنفيذه بينما ءالمراد إقامتو في مناطؽ ألؼ كبا

إذا كاف عّد لو ليقاـ في مناطؽ سي فإنو بحاجة إلى مكافقتيف ، أم الحصكؿ عمى الترخيص ببنائو 
يجرم عمى مرحمتيف؛ المرحمة األكلى مكافقة المجنة المائية المشتركة كالمرحمة الثانية الحصكؿ عمى 

عمى بناء المشركع ككما ىك متعارؼ عميو فإف قرار " الحكـ العسكرم"مكافقة اإلدارة المدنية اإلسرائيمية 
الحكـ العسكرم قطعي ال يقبؿ مناقشة أسباب صدكره مف الطرؼ اآلخر عكس القرار الذم تتخذه 
المجنة المشتركة الذم تجرم مناقشة أسباب صدكره كطرح المعطيات لممكافقة عميو لسير في بناء 

. المشركع 
أف ب نرلعبر استقراء المشاريع التي قدمت إلى المجنة المائية المشتركة مف الطرؼ الفمسطيني 

المشاريع التي تعد في غاية الصعكبة ألخذ المكافقة عمييا كالتي يسمييا المفاكضكف بالمشاريع الكعرة، 
كىي مشاريع الصرؼ الصحي كمكبات النفايات كمحطات المياه كآبار المياه؛ كأغمب ىذه المشاريع يتـ 

كتمقائيا فإف اإلدارة . التخطيط ليا لتبنى في مناطؽ سي بحيث تككف بعيدة عف مناطؽ التجمع السكاف
. المدنية ترفض ىذه المشاريع لمبررات أمنية ككنيا قريبة مف المستعمرات اإلسرائيمية 

 داخؿ المجنة األكركبييف في ىذه األياـ قاـ الطرؼ اإلسرائيمي بمساعدة  أنوكمما يجد ذكره
المائية المشتركة بكضع شركط لممكافقة عمى المشاريع الفمسطينية كىك أف يتـ ربط المستكطنة المكجكدة 

. قرب المشركع بو، كبناء عميو يقـك الطرؼ اإلسرائيمي بدفع الجزء المترتب عميو مف تكاليؼ المشركع 
 .كطرحت ىذه المشاريع تحت مسمى مشاريع لمتطبيع كالتعايش معا

 
كاجد ىنا بأف األمر تخطى الكاقع الفمسطيني كمبادئ القانكف الدكلي الذم لـ يعترؼ بشرعية 

 يعترؼ الطرؼ المستكطنات اإلسرائيمية، فكيؼ يطمب الجانب اإلسرائيمي مثؿ ىذا الشرط كبقبكلو
. ساعد عمى تثبيتيا في األراضي الفمسطينية م بشرعية المستكطنات اإلسرائيمية كالفمسطيني

 ىذه المشاريع مشركع محطة المجارم لبمدة سمفيت التي تحتاج لكجكد مثؿ ة عمىمثؿاالكمف 
ىذه المحطة فحتى تكافؽ إسرائيؿ عميو طمبت المجنة مف الطرؼ الفمسطيني المكافقة عمى ربط 

ككذلؾ تبينت بأف مستعمرة الجبؿ الطكيؿ . مستكطنة أرئيؿ مع ىذه المحطة كذلؾ لبلستفادة منيا
المكجكدة قرب البيرة متصمة بمحطة المجارم الخاصة بالبيرة كتـ ذلؾ المشركع بخفية كسرية كىذا 
 .االرتباط عطؿ كثيرا عمى محطة البيرة بسبب كميات المياه الضخمة التي تصؿ الى محطة البيرة 

 
كمف األمثمة التي رفضت مؤخرا ؛ المشركع الخاص بكب النفايات لكؿ مف مدينة راـ اهلل كالبيرة 

فتـ التخطيط لو ليبنى في مناطؽ سي لممدينة رفض مف الطرؼ اإلسرائيمي لقربو مف مستكطنة بيت 
قاـ الطرؼ الفمسطيني بتعديؿ بسيط عمى منطقة إنشائو لتككف بالقرب مف . إيؿ القريبة مف دير دبكاف 
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المنطقة الفمسطينية أم بالقرب مف بمدة دير دبكاف إال أف المشركع رفض مرة أخرل مف قبؿ أىالي 
 .البمدة إذ كاف مصير ىذا المشركع الفشؿ الذريع 

 
 بأف التخطيط ال يصمح بدكف حرية فيجب عمى الجانب الفمسطيني في مفاكضاتو  الباحثةرلتك

مع اإلسرائيمييف التخمص مف ىذه المجنة التي ليس ليا ميمة سكل تعطيؿ تنفيذ المشاريع المائية 
الفمسطينية كالعمؿ عمى تدميرىا في حاؿ جرل إنشائيا بدكف الحصكؿ عمى مكافقة المجنة المائية 

المشتركة، بعكس الجانب اإلسرائيمي الذم يخطط لمشاريعو كيقـك بتنفيذىا دكف الحصكؿ عمى مكافقة 
. الطرؼ الفمسطيني 

ككجدت ذات المشكمة بالنسبة لحفر اآلبار المائية فعندما كافؽ اإلسرائيميكف عمى حفر بعض 
اآلبار لمفمسطينييف استندكا في ذلؾ إلى سياسة ككنيـ أفضؿ األجناس كمف ثـ يجب عمييـ التنازؿ عف 
بعض اآلبار كذلؾ حتى ال يبقكا خدـ لتكصيؿ المياه لمفمسطينييف كتـ حفر ىذه اآلبار في عيد كؿ مف 

. الرئيس األمريكي السابؽ كمينتكف كرئيس الكزراء اإلسرائيمي نتنياىك 
ككذلؾ فاف حفر مثؿ ىذه اآلبار يحتاج إلى مكافقة كؿ مف المجنة المائية المشتركة كاإلدارة المدنية، 

كعندما تمنح رخصة الحفر لآلبار فإنيا تختمؼ عف رخصة اإلنشاء التي ال بد مف الحصكؿ عمييا مف 
اإلدارة المدنية التي تماطؿ في منحيا لمفمسطينييف إذ تبقى الرخصة لدل اإلسرائيمييف سنكات عديدة 

 .(validation) حتى يتـ المصادقة عمييا 
     كمف أىـ الممارسات التي اتبعتيا إسرائيؿ بخصكص المياه الفمسطينية كألحقت ضررا جسيما 

نشاء الناقؿ القطرم لممياه، قناة الغكر الشرقية الذم أدل إلى  بالفمسطينييف تجفيفيا لمياه بحيرة الحكلة كا 
انخفاض منسكب المياه في كؿ مف نير األردف كبحيرة طبريا كالبحر الميت ككذلؾ حفرىا اآلبار 

. العميقة لسحب كافة المياه الجكفية كتجفيؼ اآلبار الفمسطينية 
كبناء عميو تطبؽ إسرائيؿ سياسة القكة كاألمر الكاقع كال تعير مبادئ القانكف الدكلي الخاصة بالتعاكف 

 .كاإلدارة المشتركة أية أىمية 
 

كتشير كافة المشاريع السابقة إلى أف إسرائيؿ تعد مف الدكؿ التي نفذت مشاريع مائية ضخمة دكف 
االلتزاـ بإخطار الدكؿ المجاكرة ليا كالمشتركة معيا في المياه  كدكف الدخكؿ في مفاكضات بخصكص 
المشاريع التي أقامتيا كلـ تكؿ أية أىمية لمكافقة تمؾ الدكؿ عمى المشاريع أك عدـ مكافقتيا كاستمرار 

 . إسرائيؿ في تمؾ السياسة المائية قد يؤدم إلى نشكء حرب لممياه في المنطقة
الخاتمة 
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     تناكلت الباحثة في ىذه الدراسة الحقكؽ المائية الفمسطينية كمدل تطبيؽ مبادئ القانكف الدكلي 
عمى المجرل المائي في الحكض الجكفي الغربي في فمسطيف فحددت مفيـك المجرل المائي الدكلي 

 الذم يمر في أقاليـ غير دكلة سكاء كاف مجاكران ليا أك كاقعان عمى حدكدىا كيشمؿ ىذا بأنو المجرل
كافة األحكاض كالركافد التي تمده بالمياه كتعبر مف خبللو حدكد دكؿ عديدة سكاء كانت مجارم 

ذا كانت سطحية دكف أف يككف ىنالؾ تمييز في ما إذا كاف ىذا المجرل صالحان  سطحية أـ جكفية كا 
كذلؾ ألف المجارم المائية المشتركة بيف الدكؿ تكصؼ بذلؾ الكصؼ سكاء استخدمت ، لممبلحة أـ ال

كتناكلت التطكر التاريخي لتقنيف قانكف المياه الجكفي ككجدت . لممبلحة أك ألغراض اقتصادية أخرل 
باف قكاعد ىمسنكي تعد العرؼ الدكلي في استخداـ المجارم المائية الدكلية كاالتفاقية اإلطارية ىي 

. التشريع القانكني لقانكف المياه
 

     بّينت أف ىذا المفيكـ ينطبؽ عمى المياه السطحية كالمياه الجكفية كمييما أف ما يطبؽ عمى المياه 
كعرفت بمختمؼ المصادر . السطحية العابرة لمحدكد يطبؽ عمى المياه الجكفية العابرة لمحدكد أيضا

المائية المكجكدة في فمسطيف بشكؿ عاـ، ككجدت أف فمسطيف تمتمؾ ثركة مائية كبيرة إذا ما بسطت 
كبالرغـ مف صدكر القكانيف . سيطرتيا عمى مكاردىا المائية كميا كعممت عمى إدارتيا بطريقة سميمة

 (3)الكطنية التي تعنى بشؤكف المياه داخؿ أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية ممثمة بقانكف المياه رقـ 
 المذيف يطبقاف عمى كيفية استخداـ المياه لدل السمطة 1999لسنة  (7) كقانكف البيئة رقـ 2002لسنة 

الفمسطينية ككيفية إدارتيا؛ إال إف ذلؾ يظؿ في إطار الناحية اإلدارية المحضة في حيف أف الناحية 
التنفيذية متكقفة عمى مكافقة المجنة المائية المشتركة، كبناء عمى ذلؾ فإنو إذا ما ترؾ المجاؿ لسمطة 
المياه الفمسطينية حرية التصرؼ في مصادر المياه دكف الكقكؼ عمى مكافقة الطرؼ اإلسرائيمي فإنيا 

سكؼ تعمؿ عمى تطكير استخداـ الثركة المائية في فمسطيف كتحسينيا عبر تنفيذ المشاريع المائية 
. المختمفة التي خططت ليا

 
انتيت الباحثة إلى أف االتفاقيات الثنائية التي عقدت بيف الطرفيف اإلسرائيمي كالفمسطيني 

اعترفت بالحقكؽ المائية الفمسطينية؛ كعمى الرغـ مف االنتقادات التي كجيت إلى تمؾ االتفاقيات إال 
أنيا تعد في تطكرىا نتائج مرحمة انقضت ك يجب استخبلص العبر منيا كمحاكلة تبلفي األخطاء التي 

كقعت فييا، كالتخمص مف العقبات التي كضعيا الجانب اإلسرائيمي في االتفاقيات المرحمية كأىميا 
المجنة المائية المشتركة حتى يحصؿ الفمسطينيكف عمى حريتيـ في التخطيط لمشاريعيـ المائية 

صرارىـ عمى ذلؾ المطمب إذ بدكف الحصكؿ عمى الحرية ال يصمح التخطيط  . كتنفيذىا كا 
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     كتكصمت الباحثة إلى أف مسألة المكارد المائية الفمسطينية قد حازت عمى أىمية خاصة داخؿ 
المجتمع الدكلي؛ إذ صدرت قرارات عديدة بخصكصيا عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كمجمس 
األمف ،كتناكليا القانكف الدكلي اإلنساني أك ما يعرؼ بقانكف الحرب عبر تمؾ القرارات كالنصكص 

كانتيت الباحثة إلى أف القانكف الدكلي يمنح الشعب الفمسطيني حؽ السيادة الدائمة . القانكنية الدكلية
. عمى مكارده الطبيعية كخاصة المكارد المائية الفمسطينية

 
      كعرضت الباحثة بعض القرارات التي صدرت عف مجمس األمف كالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 
التي اعترفت صراحة بالحقكؽ المائية لمفمسطينييف كدلمت عمى قيمتيا القانكنية كنصت عمى أنو يجب 
ممارسة السيادة الفمسطينية الدائمة عمى المكارد الطبيعية باإلضافة إلى ذلؾ أصدرت الجمعية قرارات 

تطالب فييا بتطبيؽ بنكد اتفاقية جنيؼ الرابعة كلكائح الىام عمى األراضي الفمسطينية ؛ كذلؾ بكصؼ 
إسرائيؿ قكة احتبلؿ عسكرية استكلت عمى األراضي الفمسطينية بالقكة كأثبتت أف تمؾ القرارات تمنح 
الشعب الحؽ في تقرير مصيره كممارسة السيادة الكطنية عمى مصادره الطبيعية بما فييا المصادر 

 الذم ينص عمى 1967لسنة  (31)المائية، كمف تمؾ القرارات القرار الصادر عف الجمعية العامة رقـ 
ال يحؽ لمقكل المحتمة أف تحـر الشعكب الخاضعة لسمطتيا مف ممارسة حقكقيا المشركعة عمى "أنو 

ال سيعد ذلؾ خرقا فاضحا لبللتزامات الكاردة في ميثاؽ األمـ المتحدة " مصادرىا الطبيعية كا 
 

       كبيذا القرار أكجبت الجمعية العامة تطبيؽ قكانيف الحرب عمى األراضي الفمسطينية، كقد خالفت 
إسرائيؿ جميع المبادئ الدكلية عندما استكلت بالقكة عمى األراضي الفمسطينية كاستغمت المكارد 

مف لكائح الىام المذككرة سابقا فإنيا تنطبؽ عمى  "55" الطبيعية في األراضي المحتمة، ككفقا لممادة 
كضع األراضي الفمسطينية، كيجب عمى سمطات االحتبلؿ االلتزاـ بحماية الممتمكات العامة المكجكدة 

في األراضي المحتمة كاستبعاد أم استغبلؿ متعسؼ كمستنزؼ لممصادر الطبيعية المكجكدة فييا 
كخاصة المكارد المائية؛ لككنيا مف المصادر القابمة لمنفاد، كىذا يتطمب إصدار القرارات لحظر 

لزاـ إسرائيؿ بتنفيذىا، إذ ال يحؽ ليا استغبلؿ اإلقميـ المحتؿ إال كفقا ،االستيبلء عمييا أك استنزافيا كا 
لمبادئ القانكف الدكلي؛ لذا يجب أف تراعي تمؾ المبادئ في استخداميا لممياه الجكفية كخاصة مياه 

.الحكض الغربي 
 

     كبالرغـ مف صدكر تمؾ القرارات عف الجمعية العامة كمجمس األمف كىي تحظر عمى إسرائيؿ 
لمكارد الطبيعية الفمسطينية بكصفيا قكة االحتبلؿ كأنو يجب إعطاء الحؽ عمى اممارستيا التعسفية 

لمسيادة عمى ىذه المكارد لمفمسطينييف، إال أف إسرائيؿ تضرب بتمؾ القرارات عرض الحائط كىي بيذا 
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تعد منتيكة لميثاؽ األمـ المتحدة كلبلتفاقيات الدكلية التي تنص عمى مبدأ عدـ التكسع كاكتساب 
. األقاليـ بالقكة لعدـ كجكد الجزاء الدكلي الذم يجب أف يطبؽ عمييا

 
كخمصت الباحثة إلى أف تمؾ القرارات تديف كافة اإلجراءات التي نفذتيا كتنفذىا سمطات االحتبلؿ 

اإلسرائيمية كتبطؿ كتمنع سيطرتيا عمى المكارد الطبيعية الفمسطينية كبمكجب تمؾ القرارات يجب كقؼ 
جميع الممارسات اإلسرائيمية كمطالبتيا بالتعكيض عف الخسائر التي لحقت بالفمسطينييف جراء 

. استغبلليا لمكاردىا الطبيعية بشكؿ متعسؼ كغير مشركع
 

 بالمياه كمجارييا كطبقتو عمى ةمبادئ القانكف الدكلي الخاصقكاعد ك     كعندما استعرضت الباحثة 
سرائيؿ ، كخاصة مبدأ االستخداـ المنصؼ كالمعقكؿ كمبدأ عدـ إلحاؽ  المياه المكجكدة بيف فمسطيف كا 

الضرر خمصت إلى أف ىذه المبادئ إذا ما طبقت فعبلن كفقان لمقانكف الدكلي فإنيا تساعد عمى استعادة 
كذلؾ ألف ىذه المبادئ تراعي احتياجات دكؿ الحكض كفقا . الحقكؽ المائية الفمسطينية كتحسينيا 

لعكامؿ عديدة تشترؾ فييا غالبا معظـ الدكؿ سكاء كانت عكامؿ اجتماعية أك اقتصادية أك جغرافية، 
. كتعمؿ عمى المحافظة عمى المجارم المائية المشتركة بيف الدكؿ كعمى استخداميا عمى بأفضؿ السبؿ

 
     كاكتشفت الباحثة أف أم حؿ لمشكمة المياه الجكفية الدكلية بشكؿ عاـ كالفمسطينية اإلسرائيمية 
بشكؿ خاص يتطمب تكافر جممة مف العكامؿ مف أىميا االستقرار السياسي كاألمف االجتماعي مع 

. ضركرة تكافر ركح التعاكف بيف دكؿ المجرل المائي سكاء السطحي أك الجكفي
 

       كبناء عمى النتيجة التي تكصمت إلييا الباحثة كىي سيطرة إسرائيؿ بالكامؿ عمى كافة المكارد 
المائية الفمسطينية، فقد خمصت إلى جممة مف التكصيات الميمة مقدمة إلى الجيات المختصة بشأف 

 :مكارد المياه في فمسطيف مف أىميا ما يأتي 
يجب معالجة قضية المياه معالجة مرحمية كالتأقمـ مع الكضع الراىف كالتعايش مع الطرؼ  .1

االسرائيمي حيث ال يمكف معالجة قضية المياه بدكف إنياء االحتبلؿ كفرض السيادة الفمسطينية 
 . عمى األرض الفمسطينية بما فييا مف مكارد طبيعية

العمؿ عمى تحديد معدؿ عاـ لما يحتاجو الفرد مف المياه كفقا لقرارات منظمة الصحة العالمية  .2
 .كخاصة المعيار الذم يجب االستناد إليو مف أجؿ المطالبة بالحقكؽ المائية الفمسطينية

تأميف التراخيص البلزمة كالعمؿ عمى تأسيس شركة فمسطينية ذات نفكذ مسيطرة عمى كافة  .3
 .المكارد المائية تعمؿ كفقا لممصمحة العامة لمدكلة
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المضي قدما في البحث كالتقصي عف المعمكمات الحقيقية لممكارد المائية الفمسطينية كىذا  .4
يتطمب القياـ بالدراسات المعمقة ، كتطكير كفاءة مف يقكمكف بتنفيذ ىذه الدراسات كمف ثـ 

 .تشجيعيـ عمى التخصص في ىذا المجاؿ مف النكاحي الييدركلكجية كالقانكنية

 .تعزيز دكر المجتمع المدني لكي يتاح لو المشاركة الفعالة في تطكير مكارد المياه الفمسطينية .5

 
. إنشاء شركة مياه فمسطينية ذات كفاءة عالية كككادر كطنية  .6

 

تحديد دكر المؤسسات كالجيات ذات العبلقة بشكؿ كاضح، كتحديد األنشطة التي تضطمع بيا  .7
رباؾ العمؿ بيف تمؾ الجيات  .لتجنب تداخؿ االختصاصات كالصبلحيات  كمف ثـ التنافس كا 

 .العمؿ عمى إعداد بنؾ لممعمكمات خاص بكؿ ما يتعمؽ بالمياه الفمسطينية .8
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قانون المياه 
 م2002لسنة  (3)رقم 

 
 

رئٌس اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 
رئٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 

 
 المعمول به فً فلسطٌن، 1937 لسنة 17بعد اإلطالع على قانون وقاٌة مشارٌع المٌاه العمومٌة رقم 

 المعمول به فً فلسطٌن، 1938لسنة  (2)وعلى قانون فحص موارد المٌاه رقم 
 المعمول به فً محافظات الضفة، 1953 لسنة 31وعلى قانون مراقبة المٌاه رقم 

 بإنشاء سلطة المٌاه الفلسطٌنٌة، 1996 لسنة 2وعلى القانون رقم 
 بشؤن الهٌئات المحلٌة الفلسطٌنٌة، 1997لسنة  (1)وعلى القانون رقم 
 بشؤن النظام الداخلً لسلطة المٌاه الفلسطٌنٌة، 1997 لسنة 66وعلى القرار رقم 

على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، 
م 18/2/2002وبعد إقرار المجلس التشرٌعً فً جلسته المنعقدة بتارٌخ 

 
: أصدرنا القانون التالً

 
الفصل األول  

تعاريف وأحكام عامة  
(  1)مادة 

 
: ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة على خالف ذلك

. سلطة المٌاه: السلطة
. مجلس المٌاه الوطنً: المجلس
. رئٌس سلطة المٌاه الفلسطٌنٌة: الرئٌس

. توفٌر المٌاه من كافة المصادر المتاحة: التزوٌد بالمٌاه
جمٌع مصادر المٌاه التً تقع ضمن حدود إقلٌم فلسطٌن البري والبحري سواء كانت : مصادر المٌاه

كمٌاه الٌنابٌع بما فٌها الٌنابٌع الحارة واآلبار والجداول واألنهار والبحٌرات  (سطحٌة أو جوفٌة)تقلٌدٌة 
. والبحار والتجمعات المائٌة، أو غٌر تقلٌدٌة كمٌاه الصرف الصحً والمٌاه المحالة والمٌاه قلٌلة الملوحة

. تنمٌة وتطوٌر وحماٌة مصادر المٌاه وتخطٌط استخدامها: إدارة مصادر المٌاه
السٌاسة التً ٌقرها المجلس من أجل المحافظة على الحقوق الطبٌعٌة والسٌاسٌة على : السٌاسة المائٌة

. مصادر المٌاه واستعماالتها ومشارٌعها فً فلسطٌن
. أٌة إنشاءات أو تجهٌزات ٌقصد منها استغالل المٌاه سواء باستخراجها أو تجمٌعها أو تخزٌنها: المنشؤة

من أي مصدر مائً بما فً ذلك مٌاه  (الجوفٌة)توجٌه المٌاه إلى الطبقات السفلٌة : إعادة التعبئة المائٌة
الفٌضان أو مٌاه الصرف الصحً المعالجة سواء جرى ذلك مباشرة عن طرٌق إعادة تعبئة اآلبار أو 

. الخزانات أو الحفر أو عن طرٌق جعل المٌاه تتسرب من السطح إلى التربة الجوفٌة
. نظام تجمٌع وتصرٌف ومعالجة المٌاه العادمة: الصرف الصحً

. كل منشؤة ٌقصد منها إخراج المٌاه الموجودة فً باطن األرض إلى سطحها: البئر
. مكان خروج المٌاه الجوفٌة من باطن األرض بطرٌقة طبٌعٌة: النبع

. المٌاه المتوافرة فً الخزان المائً الجوفً: المٌاه الجوفٌة
أٌة مٌاه جارٌة أو ساكنة فوق سطح األرض بما فٌها الجداول واألنهار واألودٌة والعٌون : المٌاه السطحٌة

. والسواقً أو أي تجمع للمٌاه العادمة والبحٌرات والبحار
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تكوٌن أو طبقات جٌولوجٌة من المواد التً تسمح بنفاذ المٌاه إلى داخلها وتخزٌنها : الخزان المائً الجوفً
. تحت سطح األرض وهً قابلة لالستغالل

هً حق اإلدارة واإلشراف والتخطٌط والتنظٌم لكافة مصادر المٌاه دون المساس بحقوق :حقوق التصرف
. االستخدام القائمة

. الجهة المسئولة عن تزوٌد المٌاه بالجملة على مستوى الوطن: مرفق المٌاه الوطنً
. المإسسات والمصالح التً تقوم بتوفٌر خدمات المٌاه والصرف الصحً: مرافق المٌاه اإلقلٌمٌة

. أي تغٌٌر ٌطرأ على خصائص ومكونات المٌاه ٌإدي إلى ضرر على صحة اإلنسان والبٌئة: التلوث
أي مادة ٌمكن أن تإدي إلى تغٌٌر فً خصائص ومكونات المٌاه قد ٌإدي إلى ضرر على : الملوث

. اإلنسان والبٌئة
معاٌٌر تشارك فً وضعها السلطة بالتعاون مع الهٌئات الرسمٌة المعنٌة للحفاظ على : معاٌٌر جودة المٌاه

. المعاٌٌر المثلى لجودة المٌاه
الجهاز المعتمد لقٌاس كمٌة المٌاه عبر نقطة محددة : العداد

. نظام ٌعتمد على معاٌٌر مدروسة من أجل فرض تسعٌرة المٌاه: نظام تعرفه المٌاه
. مجموعة من األنابٌب المتفرعة من األنبوب الرئٌسً إلى المستخدم: الشبكة
المحٌط الذي ٌشمل الكائنات الحٌة وما ٌحتوٌه من هواء وماء وتربة، وما علٌها من منشآت : البٌئة

. والتفاعالت القائمة بٌنها
. الحرم المائً مساحة محدودة تحٌط بمصدر مائً ومنشؤة مائٌة

جمٌع العملٌات المتعلقة بالبحث والتحري الخاصة بالمصادر المائٌة وتشمل الحفر والتحلٌل وأٌة : التنقٌب
. دراسات تفصٌلة أخرى

(  2)مادة 
 

ٌهدف هذا القانون إلى تطوٌر وإدارة مصادر المٌاه وزٌادة طاقتها وتحسٌن نوعٌتها وحفظها وحماٌتها من 
. التلوث واالستنزاف

(  3)مادة 
 
. تعتبر جمٌع مصادر المٌاه الموجودة فً فلسطٌن أمالكاً عامة- 1
ٌحدد حرم المصدر المائً ومنشآت المٌاه العامة وفق معاٌٌر موضوعٌة بموجب نظام ٌصدر لهذه - 2

. الغاٌة
لكل شخص الحق فً الحصول على حاجاته من المٌاه ذات الجودة المناسبة الستعمالها، وعلى كل - 3

مإسسة رسمٌة أو أهلٌة تقدم خدمات المٌاه أن تقوم باتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان هذا الحق ووضع 
. الخطط الالزمة لتطوٌر هذه الخدمات

(  4)مادة 
 

ٌمنع الحفر أو التنقٌب أو االستخراج كما ٌمنع التجمٌع أو التحلٌة أو المعالجة للمٌاه ألغراض تجارٌة أو 
. إنشاء أو تشغٌل منشؤة للمٌاه أو الصرف الصحً دون الحصول على ترخٌص بذلك

 
 
 
 
(  5)مادة 
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:- ٌكون استخدام المٌاه لتلبٌة االحتٌاجات التالٌة- 1
. االحتٌاجات المنزلٌة- أ

. الزراعة والري- ب
. الطلب الصناعً- ج
. الطلب التجاري- د

. هـ الطلب السٌاحً
. أٌة استخدامات أخرى عامة أو خاصة- و
. ٌجب الحصول على المصادقة والترخٌص الالزمٌن قبل تحوٌل حق االستخدام من استخدام إلى آخر- 2
 

الفصل الثاني  
سلطة المياه  

(  6)مادة 
 
تتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة وتدخل  (سلطة المٌاه)تنشؤ بموجب هذا القانون مإسسة عامة تسمى - 1

. موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة
. تتبع السلطة رئٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة- 2
. ٌكون المقر الرئٌسً للسلطة مدٌنة القدس وٌكون المقر المإقت لها فً أي مكان آخر تتخذه السلطة- 3

(  7)مادة 
 

: تحقٌقاً للغاٌات المقصودة من هذا القانون تمارس السلطة المهام والصالحٌات التالٌة
. تتولى المسإولٌة الكاملة عن إدارة مصادر المٌاه والصرف الصحً فً فلسطٌن- 1
إعداد السٌاسة المائٌة العامة والعمل على تنفٌذها بالتنسٌق والتعاون مع الجهات المعنٌة ورفع التقارٌر - 2

. الدورٌة عن الوضع المائً للمجلس
. مسح مصادر المٌاه واقتراح أوجه تخصٌص المٌاه وأولوٌات استعمالها- 3
إقامة مناطق حماٌة من خطر التلوث وممارسة الرقابة واإلشراف علٌها والموافقة على نقل المٌاه بٌن - 4

. المناطق الجغرافٌة
ترخٌص استغالل المصادر المائٌة بما فً ذلك إنشاء اآلبار العامة والخاصة وتنظٌمها والتنقٌب عن - 5

المٌاه وحفر اآلبار التجرٌبٌة واالستكشافٌة واإلنتاجٌة وأٌة أمور أو أنشطة متعلقة بالمٌاه والصرف 
. الصحً بالتعاون والتنسٌق مع الجهات المعنٌة

دراسة مشارٌع المٌاه والصرف الصحً أو المكملة لها ووضع معاٌٌر التصمٌم وضبط الجودة - 6
. والمواصفات الفنٌة والعمل على مراقبة تطبٌقها

إعادة تؤهٌل وتطوٌر دوائر المٌاه لتزوٌد المٌاه بالجملة على مستوى محافظات الوطن كافة باعتبارها - 7
. مرافق مٌاه وطنٌة، وتحدد مسإولٌاتها ومهامها بموجب نظام ٌصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاٌة

إجراء التنسٌق والتعاون مع الجهات ذات العالقة لوضع الخطط والبرامج لتنظٌم استعمال المٌاه ومنع - 8
. التبذٌر وترشٌد االستهالك وتنظٌم حمالت التوعٌة فً هذا المجال

اإلشراف على مهنة حفر اآلبار وتؤهٌل المقاولٌن فً مجال إنشاء المنشآت المائٌة وفقاً لإلجراءات - 9
. التً ٌحددها القانون

وضع الخطط والبرامج لتدرٌب الكوادر الفنٌة العاملة فً مجال المٌاه لتطوٌر إدارة المصادر المائٌة - 10
. واإلشراف على تنفٌذها وتطوٌرها

العمل على تحقٌق التوزٌع العادل واإلستخدام األمثل لضمان دٌمومة المصادر المائٌة الجوفٌة - 11
والسطحٌة وذلك بالتعاون والتنسٌق مع الجهات ذات العالقة وإٌجاد الحلول والبدائل المناسبة فً حالة 

. الطوارئ
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التنظٌم واإلشراف على البحوث والدراسات المتعلقة بشإون المٌاه والصرف الصحً ومتابعتها مع - 12
. الجهات المتخصصة وذات العالقة

تؤهٌل مراكز البحوث والدراسات والتدرٌب العاملة فً مجال المٌاه وفقاً لإلجراءات التً ٌحددها - 13
(. 7)النظام المشار إلٌه فً الفقرة 

المشاركة فً وضع المواصفات المعتمدة لنوعٌة المٌاه لمختلف أوجه استعمالها مع الجهات - 14
. المختصة وتعمٌم تطبٌقها

العمل على تطوٌر وتنسٌق برامج التعاون الفنً الدولً واإلقلٌمً والثنائً فً مجال المصادر - 15
. المائٌة وعقد المإتمرات والندوات وتمثٌل فلسطٌن فً اللقاءات اإلقلٌمٌة والدولٌة فً هذا المجال

إعداد مشارٌع القوانٌن واألنظمة وإصدار التعلٌمات المتعلقة بالمصادر المائٌة وتنفٌذها وتقدٌم الرأي - 16
. من الناحٌة الفنٌة فً النزاعات المتعلقة بالمصادر المائٌة

. أٌة مهام أخرى تناط بها بمقتضى أحكام القوانٌن واألنظمة المعمول بها- 17
 

الفصل الثالث  
مجلس المياه الوطني  

(  8)مادة 
 

: أوالً ٌشكل مجلس مٌاه وطنً على النحو التالً
رئٌس السلطة الوطنٌة رئٌساً - 1
وزٌر الزراعة عضواً - 2
وزٌر المالٌة عضواً - 3
وزٌر الحكم المحلً عضواً - 4
وزٌر الصحة عضواً - 5
وزٌر التخطٌط والتعاون الدولً عضواً - 6
رئٌس سلطة البٌئة عضواً - 7
رئٌس سلطة المٌاه عضواً - 8
عضواً  (القدس)أمٌن العاصمة - 9
ممثل عن رئٌس اتحاد السلطات المحلٌة عضواً - 10
ممثل عن الجامعات الفلسطٌنٌة عضواً - 11
ممثل عن الجمعٌات واتحادات المٌاه عضواً - 12
ممثل عن المرافق اإلقلٌمٌة عضواً - 13

 
ٌختار المجلس من بٌن أعضائه نائباً للرئٌس : ثانٌاً 

ثالثاً ٌكون رئٌس السلطة أمٌن سر المجلس 
ٌتم اختٌار ممثلً القطاع األهلً على أساس الخبرة واالختصاص والكفاءة فً هذا المجال وٌعٌنون : رابعاً 

. بقرار من رئٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة
 .مدة عضوٌة ممثلً القطاع غٌر الحكومً سنتان وٌجوز تمدٌد هذه المدة لمرة واحدة:خامساً 

 

( 9)مادة 

 
: ٌتولى المجلس المهام والصالحٌات التالٌة

. إقرار السٌاسة المائٌة العامة- 1
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. إقرار سٌاسة تطوٌر واستغالل المصادر المائٌة واالستخدامات المختلفة- 2
. إقرار الخطط والبرامج الهادفة إلى تنظٌم استعماالت المٌاه ومنع التبذٌر وترشٌد االستهالك- 3
. إقرار سٌاسة التعرفة- 4
. المصادقة على تخصٌص األموال لالستثمار فً قطاع المٌاه- 5
. إقرار التقارٌر الدورٌة عن نشاط السلطة وسٌر العمل بها- 6
. إقرار لوائح السلطة والمصادقة على األنظمة الداخلٌة التً تحكم إدارتها وعملٌاتها- 7
. المصادقة على تعٌٌن مجالس إدارة المصالح اإلقلٌمٌة- 8
. إقرار الموازنة السنوٌة للسلطة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة علٌها- 9
.  تطبٌق النظام المالً المعمول به فً السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة10
. أٌة مهام أخرى تناط وفقاً ألحكام هذا القانون- 11

(  10)مادة 
 
 أشهر على األقل وٌجوز عقد اجتماع طارئ بطلب من 6ٌجتمع المجلس بدعوة من رئٌسه مرة كل - 1

. رئٌس المجلس أو أربعة أعضاء إذا دعت الضرورة لذلك وٌرأس الجلسة الرئٌس أو نائبه فً حال غٌابه
ٌشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور ثمانٌة أعضاء على األقل بمن فٌهم رئٌس المجلس أو نائبه - 2

وتصدر قرارات المجلس بؤغلبٌة األعضاء الحاضرٌن وعند تساوي األصوات ٌرجح الجانب الذي فٌه 
. الرئٌس أو نائبه

ٌتولى أمٌن سر المجلس إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإصدار مذكرات الدعوة وصٌاغة - 3
. القرارات وتنفٌذها

(  11)مادة 
 

. للمجلس أن ٌستعٌن بالخبراء والمستشارٌن والفنٌٌن من ذوي الخبرة واالختصاص

(  12)مادة 
 

ٌجوز للمجلس أن ٌشكل من بٌن أعضائه لجنة أو أكثر دائمة أو مإقتة ٌخولها بعض مهامه أو صالحٌاته 
. أو ٌكلفها القٌام بمهمة محددة ورفع تقرٌر بشؤنها

(  13)مادة 
 
ال ٌجوز ألي عضو من أعضاء المجلس أو ألي موظف من موظفً السلطة أن ٌكون طرفاُ فً أي - 1

من العقود بما فً ذلك مشترٌات اللوازم أو عطاءات األشغال التً تبرمها السلطة، كما ال ٌحق له أن 
ٌعمل فً تلك المشارٌع أو األعمال وٌجنً منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة، 

باستثناء الرواتب والمكافآت التً ٌتلقاها من وظٌفته فً السلطة أو مقابل االشتراك بؤي من المهام 
. المنوطة به بمقتضى أحكام القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه

من هذه المادة  (1)إذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف فً السلطة أحكام الفقرة - 2
ٌتعرض لإلجراءات والعقوبات القانونٌة وٌكون ملزماً برد جمٌع المبالغ التً حصل علٌها من جراء تلك 

. المخالفة باإلضافة إلى التعوٌض عما لحق السلطة أو أي شخص آخر من ضرر نتٌجة ذلك
 

الفصل الرابع  
رئيس السلطة ومهامه وصالحياته  

(  14)مادة 
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ٌعٌن بقرار من رئٌس السلطة الوطنٌة بناًء على تنسٌب من مجلس المٌاه الوطنً رئٌس للسلطة ونائب - 1

. له من ذوي الخبرة واالختصاص والكفاءة فً هذا المجال وٌحدد فً القرار الدرجة الوظٌفٌة لكل منهما
. ٌتولى نائب الرئٌس المهام والصالحٌات المخولة للرئٌس حال غٌابه أو شغور منصبه- 2

(  15)مادة 
 

: ٌتولى الرئٌس المهام والصالحٌات التالٌة: أوالً 
. تنظٌم وإدارة السلطة واإلشراف على كافة موظفٌها ومستخدمٌها وإدارتها المختلفة- 1
. إعداد الموازنة والتقارٌر المالٌة ورفعها للجهات الرسمٌة إلقرارها وتصدٌقها حسب األصول-2
. تنفٌذ قرارات المجلس- 3
. توقٌع االتفاقٌات المائٌة نٌابة عن الحكومة طبقاً ألحكام القوانٌن واألنظمة النافذة- 4
. المشاركة فً األنشطة الهادفة لتعزٌز التعاون اإلقلٌمً والدولً فً مجال المٌاه والصرف الصحً- 5
إعداد التقارٌر الدورٌة عن نشاط السلطة ومستوى األداء فٌها واقتراح الحلول لمواجهة المعوقات - 6

. والصعاب التً تعترض سٌر العمل
. أٌة مهمة ٌكلف بها من قبل المجلس أو مجلس الوزراء- 7

. لرئٌس السلطة تفوٌض بعض مهامه لنائبه: ثانٌا

(  16)مادة 
 
. ٌجوز للسلطة تعٌٌن مستشار أو مجموعة من المستشارٌن من أجل تنفٌذ مهامها- 1
للسلطة االستعانة بمستشارٌن وخبراء ٌمثلون مختلف القطاعات ألداء مهامها كلما اقتضت الضرورة - 2

. ذلك
ال ٌجوز أن ٌكون ألي من المستشارٌن أو أقاربه حتى الدرجة الثانٌة مصلحة فً أٌة مسؤلة تعرض - 3

 .علٌه إلبداء الرأي فٌها

(  17)مادة 
 

ٌلتزم موظفو السلطة ومستشاروها بالتعلٌمات التً تصدرها فٌما ٌتعلق بالحفاظ على سرٌة المعلومات 
. وعدم نشرها فً مجال المٌاه أو أي مجال آخر منوط بهم

 

 

 

 

 
الفصل الخامس  

الترخيص والتعرفة  
(  18)مادة 

 
وفقاً ألحكام هذا القانون تفرض رسوم الترخٌص وتحدد شروطه ومدته وإجراءاته ومجاالته ونقله 

. وتعدٌالته وتجدٌده وكل ما ٌتعلق بذلك بما فٌه التصارٌح بموجب نظام ٌصدر لهذه الغاٌة
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(  19)مادة 
 

ٌجوز للسلطة تعدٌل أو وقف أو إلغاء الترخٌص إذا لم ٌباشر المرخص له بإقامة المشروع خالل المدة 
المحددة له بالترخٌص، أو إذا تبٌن لها تقدٌم معلومات غٌر صحٌحة أو إذا لم ٌجر تنفٌذ المشروع على 

. النحو المحدد فً شروط الترخٌص وبما ٌتفق وأحكام القانون

(  20)مادة 
 

ٌوضع نظام تعرفة موحد للمٌاه وٌجوز تعدٌله من حٌن آلخر، بهدف تشجٌع مستخدمً المٌاه للمحافظة 
. على مصادر المٌاه المتوفرة ولتحقٌق االستخدام األمثل لها بموجب نظام ٌصدر لهذه الغاٌة

 

الفصل السادس  
الموارد المائية  

(  21)مادة 
 

: تتكون الموارد المالٌة للسلطة من
. ما ٌخصص لها فً الموازنة العامة للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة- 1
المنح والهبات واإلعانات الموافقة على قبولها، توضع فً حسابات خاصة بالسلطة وٌتم متابعتها - 2

. مباشرة من وزارة المالٌة والسلطة

(  22)مادة 
 

. تعتبر أموال السلطة أمواالً عامة وتحصل وفق قانون تحصٌل األموال العامة المعمول به

(  23)مادة 
 
. تورد كافة تحصٌالت السلطة لحساب الخزٌنة العام الذي تدٌره وزارة المالٌة- 1
تنظٌم حسابات السلطة وسجالتها وكافة شإونها المالٌة طبقاً لقوانٌن السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة - 2

. ولألصول المحاسبٌة المعتمدة فً السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة
. تدقق حسابات السلطة من قبل وزارة المالٌة وهٌئة الرقابة العامة- 3
. تتمتع السلطة باإلعفاءات والتسهٌالت التً تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومٌة- 4

(  24)مادة 
 

على الرغم مما ورد فً أي تشرٌع آخر، ال تعفى أٌة دائرة حكومٌة أو مإسسة رسمٌة أو أهلٌة أو أي 
شخص طبٌعً أو معنوي من الرسوم واألجور وبدل االنتفاع وبدل االستخدام التً تتحقق أو تفرض لقاء 

. الخدمات التً تقدمها السلطة بمقتضى أحكام هذا القانون
 

الفصل السابع  
مرافق المياه اإلقليمية  

(  25)مادة 
 

بموجب أحكام هذا القانون تنشؤ مرافق مٌاه إقلٌمٌة بناء على رغبة الهٌئات المحلٌة وجمعٌات مستخدمً 
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المٌاه لتقدٌم خدمات المٌاه والصرف الصحً وتحدد مهامها وصالحٌاتها وتشكٌلها وإدارتها ومواردها 
. المالٌة وحلها وجمٌع األمور المتعلقة بعملها بموجب نظام ٌصدر لهذه الغاٌة

(  26)مادة 
 

على المرافق اإلقلٌمٌة وجمعٌات مستخدمً المٌاه تحدٌد أسعار المٌاه لمختلف االستعماالت وفق نظام 
. التعرفة المقر

(  27)مادة 
 

. ٌجوز للسلطة التعاقد مع مرافق إقلٌمٌة لتشغٌل أنظمة المٌاه البدٌلة

(  28)مادة 
 
للسلطة حق اإلشراف والرقابة على المرافق اإلقلٌمٌة وجمعٌات مستخدمً المٌاه بالتعاون والتنسٌق - 1

مع الجهات ذات العالقة واتخاذ جمٌع اإلجراءات الالزمة بحقها لمخالفتها أحكام هذا القانون أو األنظمة 
. أو التعلٌمات الصادرة بموجبه

للمجلس بناء على تنسٌب الجهات ذات العالقة أن ٌقرر بقرار مسبب وقف أو حل مجلس إدارة - 2
خدمات أي من المرافق اإلقلٌمٌة أو جمعٌات مستخدمً المٌاه وٌكون هذا القرار قابالً للطعن لدى المحكمة 

 .المختصة

الفصل الثامن  
حماية البيئة  

(  29)مادة 
 

مع مراعاة األحكام الواردة فً قانون البٌئة واألنظمة والتعلٌمات الصادرة بموجبه وبالتنسٌق والتعاون مع 
: الجهات المختصة لحماٌة المصادر المائٌة وللحٌلولة دون تلوثها تقوم السلطة بما ٌلً

المشاركة فً تنظٌم استخدام الموارد الصناعٌة والزراعٌة التً قد تتسبب فً تلوث مصادر المٌاه أو - 1
. أنظمة التزود بها

المشاركة فً إعداد اإلرشادات الخاصة بتقٌٌم األثر البٌئً ألي نشاط ٌتعلق بمصادر المٌاه او أنظمة - 2
. التزود بها

المشاركة فً إعداد اآللٌات الخاصة بإدارة األزمات عند حدوث جفاف أو فٌضانات أو أوبئة عبر - 3
. المٌاه أو تلوث عام

المشاركة فً إعداد قائمة بؤسماء الملوثات التً تتطلب ترخٌصاً والتعوٌض عن األضرار الناجمة - 4
. عنها

(  30)مادة 
 

للسلطة أن تصدر قراراً بوقف إنتاج أو توفٌر المٌاه إذا تبٌن لها تلوث مصدرها أو نظام التزود بها ولها 
إغالق المصدر أو النظام إذا استمر التلوث، وعلٌها أن تخطر الجهات المعنٌة بذلك، والتخلص من 

. الملوثات بصورة مستعجلة

(  31)مادة 
 
ٌجوز للسلطة بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة األخرى اعتبار أي منطقة تحتوي على مٌاه جوفٌة منطقة - 1
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أو إذا اقتضت عملٌة تنفٌذ السٌاسة المائٌة . محمٌة، إذا كانت نوعٌة أو كمٌة المٌاه معرضة لخطر التلوث
. على أن تقوم بتوفٌر مصادر مٌاه بدٌلة. ذلك
ٌتم نشر إعالن فً الصحف المحلٌة قبل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ اعتبار المنطقة محمٌة، متضمناً فرض - 2

. قٌود على استخدام المٌاه، وٌجوز لها بإعالن الحق إلغاء أو تعدٌل اإلعالن كلما اقتضت الضرورة ذلك

(  32)مادة 
 

على كل من تسبب فً إحداث أي تلوث فً أي مصدر للمٌاه أو نظام التزود بها أن ٌقوم بإزالة الملوث 
لهذا المصدر أو النظام على نفقته، وفً حالة رفضه أو تعذر قٌامه بذلك على السلطة إزالة التلوث 

وإجراء عملٌة التنظٌف على نفقة المتسبب بعد إخطاره بذلك مهما بلغت التكالٌف وتحصل منه وفق قانون 
. تحصٌل األموال العامة

 

الفصل التاسع  
الرقابة والتفتيش  

(  33)مادة 
 

:- تتولى السلطة مهام الرقابة على مصادر المٌاه بما فً ذلك
. حفظ السجالت التً تتضمن المعلومات التفصٌلٌة عن استخدامات المٌاه والتراخٌص- 1
على مشغلً منشآت المٌاه والصرف الصحً المرخصٌن تقدٌم تقارٌر دورٌة عن إنتاج أو توزٌع أو - 2

. استخدام المٌاه فً المواعٌد التً تحددها السلطة لذلك
للسلطة وضع القواعد والمعاٌٌر الالزمة لفحص ومعاٌرة وإصالح العدادات التالفة وضبط تسرب - 3

. المٌاه

(  34)مادة 
 
بما ال ٌتعارض مع أحكام هذا القانون ٌجوز للسلطة طلب استمالك األراضً والعقارات أو دخول - 1

. أراضً الغٌر لتنفٌذ أنشطتها
للسلطة التفتٌش على مصادر المٌاه ونظم التزود بها وأي مكان ٌشتبه بؤنه ملوث ولها دخول أي عقار - 2

. أو مبنى خاص أو عام لتحقٌق هذا الغرض وفقاً لألصول
ٌكون للعاملٌن الذٌن ٌصدر قرار بتحدٌدهم من رئٌس السلطة صفة الضابطة العدلٌة لضبط الجرائم - 3

. والمخالفات التً حظرها القانون
 

 

الفصل العاشر  
المخالفات والعقوبات  

(  35)مادة 
 

. مع عدم اإلخالل بؤٌة عقوبة أشد تنص علٌها القوانٌن األخرى
ٌعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزٌد على سنة واحدة أو بغرامة ال تقل عن ألف دٌنار - أ

: وال تزٌد على خمسة آالف دٌنار أو بما ٌعادلها بالعملة المتداولة كل من ارتكب أٌاً من األفعال التالٌة
أحدث تلوثاً فً أي مصدر من مصادر المٌاه أو أنظمة التزود بها أو تسبب فً وقوعه وعدم إزالته - 1

. خالل المدة التً تحددها له السلطة
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. القٌام بحفر اآلبار الجوفٌة بدون ترخٌص أو خالف شروط الرخصة الممنوحة له- 2
. االعتداء على أي مصدر مائً أو نظام للصرف وأدى إلى إلحاق التلف بها أو تعطٌل أي منها- 3
. القٌام بإٌصال المٌاه أو سمح بإٌصالها لنفسه أو للغٌر دون أن ٌكون مصرحاً له بذلك- 4
ٌعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن شهر واحد وال تزٌد على ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن مئة دٌنار - ب

: وال تزٌد على ألف دٌنار أو بما ٌعادلها بالعملة المتداولة كل من
قام بؤي من األعمال والمهام التً ال ٌجوز لغٌر السلطة القٌام بها بمقتضى أحكام هذا القانون جون - 1

. موافقتها الخطٌة المسبقة
تصرف بمصادر المٌاه أو بالمٌاه أو بالمشارٌع الخاصة بها أو بالمجاري العامة بصورة تخالف أحكام - 2

 .هذا القانون

الفصل الحادي عشر  
أحكام ختامية  

(  36)مادة 
 

فللمحكمة أن تحكم علٌه  (35)إذا أدٌن أي شخص بارتكاب أي من األفعال المنصوص علٌها فً المادة 
بقٌمة األضرار التً نتجت عن المخالفة وإلزامه بإزالة أسبابها وآثارها وإعادة الحال إلى ما كانت علٌه 

قبل ارتكابها وذلك خالل المدة التً تحددها له المحكمة، وإذا تخلف عن ذلك تؤمر الجهات المختصة بتنفٌذ 
. تلك األعمال والرجوع على المحكوم علٌه بجمٌع نفقاتها

(  37)مادة 
 

. تضاعف العقوبة المذكورة فً هذه المادة (35)فً حالة تكرار األفعال المجّرمة فً المادة 

(  38)مادة 
 

ٌستمر العمل بالتراخٌص الصادرة بموجب أحكام القوانٌن واألنظمة المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون إلى 
. حٌن انتهاء مدتها وٌجري توفٌق أوضاعها وفقاً ألحكام هذا القانون

(  39)مادة 
 

لصاحب األرض أو العقارات التً لحقها ضرر من جراء دخول العاملٌن فً السلطة إلٌها الحق فً 
التعوٌض المناسب سواء كان ذلك ناتجاً عن الحرمان من التصرف بها أو استخدامها أو تلف المٌاه أو 

. تلف المحاصٌل أو الحرمان من المصدر المائً

(  40)مادة 
 

تنقل بموجب أحكام هذا القانون كافة حقوق اإلشراف والتنظٌم والتخطٌط لمصادر المٌاه إلى السلطة عند 
. نفاذ أحكام هذا القانون

(  41)مادة 
 

بما ال ٌتعارض مع ما ورد فً أحكام هذا القانون تستمر الجهات الحكومٌة او المإسسات الرسمٌة أو 
األهلٌة أو البلدٌات بممارسة المهام والصالحٌات المنوطة بها بموجب القوانٌن واألنظمة المعمول بها إلى 

. أن ٌتم إحداث المرافق اإلقلٌمٌة بموجب أحكام هذا القانون

(  42)مادة 
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. لمجلس الوزراء وبناء على تنسٌب المجلس إصدار األنظمة التً ٌراها مناسبة لتنفٌذ أحكام هذا القانون

(  43)مادة 
 

.  وأي تشرٌع آخر ٌتعارض مع أحكام هذا القانون1996 لسنة 2ٌلغى قانون سلطة المٌاه رقم 

(  44)مادة 
 

على جمٌع الجهات المختصة، كل فٌما ٌخصه تنفٌذ أحكام هذا القانون وٌعمل به بعد ثالثٌن ٌوماً من 
. تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة

م 17/7/2002صدر بمدٌنة رام هللا بتارٌخ 
هـ 1423/من جمادي أول/7الموافق 

 

ٌاسر عرفات 
رئٌس اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

 رئٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

: الخرائط الممحقة بالرسالة
 

 خرائط التقسيـ (1 )رقـ
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حكض نير األردف  (2)رقـ 




األحكاض المائية في فمسطيف  (3)رقـ 
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حركة المياه في األحكاض الجكفية  (4)رقـ 









 جدار الفصؿ العنصرم   (5)رقـ 
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تمكث المياه في منطقة بيت لحـ  (6)رقـ 
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تمكث المياه في منطقة سمفيت  (7)رقـ 
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Wells Total Palestinian       Palestinian in MCM 

Eastern North Eastern Western Year Eastern North Eastern Western   Year Eastern North Eastern Western Total 

6804956  6372497  9551710  1975  42081658  19429562  11690205  73201425  1975  42.1 19.4 11.7  73.2 

13407262  7920415  15016836  1976  52984660  19520477  16287056  88792193  1976  53.0 19.5 16.3 88.8 

21465193  7114847  15632221  1977  56459050  18157381  17078333  91694764  1977  56.5 18.2 17.1 91.7 

22883121  7787419  17361658  1978  55464797  15929511  18788832  90183140  1978  55.5 15.9 18.8 90.2 

25998192  7141556  18385760  1979  51158319  10787474  19483580  81429373  1979  51.2 10.8 19.5 81.4 

24853434  6155427  17765803  1980  79707136  26462716  20766352  126936204  1980  79.7 26.5 20.8 126.9  

28779798  6373951  16741293  1981  73236858  23512245  18811603  115560706  1981  73.2 23.5 18.8 115.6  

28971731  6272989  16288681  1982  68033434  17993710  17758445  103785589  1982  68.0 18.0 17.8 103.8  

32573384  7793392  15680838  1983  96154821  30901794  18856768  145913383  1983  96.2 30.9 18.9 145.9  

39365624  8384558  16003093  1984  88515395  23168782  17440502  129124679  1984  88.5 23.2 17.4 129.1  

46078365  10190553  17387113  1985  85404631  19934629  18446686  123785946  1985  85.4 19.9 18.4 123.8  

44758369  10245736  16278399  1986  73329018  16581059  17113453  107023530  1986  73.3 16.6 17.1 107.0  

43803892  11872317  18397034  1987  85364138  26270273  20148983  131783394  1987  85.4 26.3 20.1 131.8  

45717545  11905329  19412247  1988  104760888  30094000  22066266  156921154  1988  104.8  30.1 22.1 156.9  

48252846  13080827  20312404  1989  89105066  27131405  22113030  138349501  1989  89.1 27.1 22.1 138.3  

48673197  13841497  21581539  1990  84523464  25616070  23834277  133973811  1990  84.5 25.6 23.8 134.0  

44877826  11645828  20172918  1991  73901897  20094575  21911109  115907581  1991  73.9 20.1 21.9 115.9  

42633155  9146135  20230317  1992  130100257  48813779  25484659  204398695  1992  130.1  48.8 25.5 204.4  

53053125  10755696  21212778  1993  123476594  42911260  25012724  191400578  1993  123.5  42.9 25.0 191.4  

53044776  15110885  21334032  1994  103118187  29959521  23477870  156555578  1994  103.1  30.0 23.5 156.6  

54704894  16237979  22621049  1995  111644325  33230827  25516559  170391711  1995  111.6  33.2 25.5 170.4  

49545283  15791319  22930233  1996  92175298  28002094  24904233  145081625  1996  92.2 28.0 24.9 145.1  

62866547  19388991  24281764  1997  103051139  39404233  27045471  169500843  1997  103.1  39.4 27.0 169.5  

66870875  22875339  27943872  1998  113466258  41889620  30226647  185582525  1998  113.5  41.9 30.2 185.6  

70457386  24317784  28051132  1999  98849981  33435680  28965878  161251539  1999  98.8 33.4 29.0 161.3  

66231947  22843051  26440481  2000  72398286  33001385  28092362  133492033  2000  72.4 33.0 28.1 133.5  
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أمثمة عمى المشاريع المائية التي قدمت لمجنة المائية المشتركة لمحصكؿ عمى مكافقتيا 
Palestinian Wastewater Project Submitted to Joint Water Comunittee (J W C) 

Projects 
Names 

Population 
*1000(year) 

Capacity 
(million/m year) 

No of JWC 

meetings 
Submited 

Day 
Donors JWC 

Status 
D.C.L 

Construction  

Permition 

Remarks 

Halhul 42(2020) 6.0 5 8/6/1997 USA Not approved   
Nahalin 0.7  7 7/10/1999 ITALY Approved Not Issued  

Jifna/Jalzoun 
Berzit 

28 1.2 6 8/6/1997     

AL-Ram 86.5 3.0 5 17/7//1999 KFW Not approved   
Azerieh/abu dees 26(2010) 1 8 8/6/1997 Norway Not 

Approved 
  

Ramallah/Betuni

a 
40(North) 
40(South) 

1.5 
1.5 

6 28/9/1999  Not approved   

Salfit 13.5 (1997) 3.5 9 28/11/1996 KFW Approved Not Issued  
Nablus West 240(2025) 2.3 5 8/6/1997 KFW Approved Approved  

Hebron 239(2015) 11.5 5 1999 USA Approved Not Issued  
Jenin Industrial 

Estate 
 6.3 2 28/9/1999 KFW Approved Not Issued  

Tulkarem 

regional project 
143(2005) 6.3 8 28/11/1996 KFW Approved Not Issued  

Jenin regional 

study 
  3 16/1/2000  Approved Not Issued  

Tulkarem 
rehabilitation 

40(2005) 1.2 1 23/8/2000 KFW Approved Not Issued  

Al_zobidat 1.65(2010) 0.05 2 23/8/2003 USAD Not Approved   
Al_arob 22(2005) 0.3 2 23/8/2003 USAD Not Approved   

 

J W C:Joint Water Commiters 

D.C.L: District Coordination liaison 
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Rejected PWA Wells 
 

no Owner Location Coordinates/ 

Well no . 

Depth m Needed 

Quantity Mcm 

Remarks 

1 Shibteen 6 

PWA 

Ramallah 15440/15440 600 1.8 Western basin 

2 Yamoun/ 

PWA 

Yamoun 

jenin 

171808/208964 500 1.5 North-eastern 

basin 

3 Abu Arab 

PWA 

Jenin 176857/205312 950 1.8 North-eastern 

basin 

4 Dura 

Municipality 

Dura 

Hebron 

14915/10490 800 1.5 Western 

basin 

5 Bardala Bardala 195.90/199.50 150 1.8 eastern basin 

6 Shuqba PWA Ramallah 15370/15650 700 1.8 Western basin 

7 East Herodian Hebron 173.078/118.099 750 1.5 eastern basin 


                                                                                      Total =  11.700 
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