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 الشكر والعرفان
 

 .أحمده، فيو المنعـ والمتفضؿ قبؿ كؿ شيء أشكر ااهلل تعالى و

واتقدـ  بعظيـ الشكر واالمتناف الى  جامعة القدس وكادرىا االداري واالكاديمي والى الدكتور الفاضؿ 
أتقدـ  و عبد الرحمف التميمي المشرؼ الرئيسي عمى ىذه الرسالة، فمو مني جزيؿ الشكر والعرفاف

بعظيـ الشكر والتقدير لجميع االساتذة في معيد التنمية المستدامة واخص بالشكر كال مف الدكتور 
ثـ  التعمـ، عزمي االطرش مدير المعيد و الدكتور عبد الوىاب الصباغ الذي امدني بالثقة والرغبة في

 أزجي الشكر الى كؿ مف ساندني وساعد في اتماـ ىذه الرسالة مف مؤسسات وبمديات.

كما اتقدـ بالشكر الى كؿ مف ساندني مف الزمالء واالصدقاء واخص بالذكر الزميؿ كماؿ الجباريف 
 .الذي لـ يبخؿ بالمساعدة

 لمناقشيف ليذه الرسالةوالشكر الموصؿ غير المقطوع لمسادة االفاضؿ االساتذة الكراـ ا

 

 واهلل ولي التوفيؽ و النجاح،،،

 

 احمد محمد عيسى قيسية
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 التعريف بمصطمحات الدراسة

 الفقر المائي:
متر  1000( بمعدؿ  Water scarcityيعتبر  خط الفقر المائي أو ما يعرؼ باألمف المائي )  

مف ناحية كافة الموارد المائية و لكافة  مكعب لمفرد سنويا  ذلؾ حتى تكوف الدولة في حالة امف مائي
( أف الحد WHO، وقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية )الزراعية والصناعية والمنزلية االستخدامات

لتر لمفرد يوميا و اقؿ مف ذلؾ يكوف الفرد يعيش  120األدنى لالستيالؾ المنزلي لمعيش اآلدمي ىو 
راسة تعريؼ منظمة الصحة العالمية لمحد األدنى لالستيالؾ حالة مف الفقر المائي وقد اعتمدت ىذه الد

(  ىو /لتر 120المنزلي البالغ ) ، و WHOالمعيار ليتـ المقارنة بو ) منظمة الصحة العالمية   يـو
 .(FAOمنظمة األغذية و الزراعة لألـ المتحدة 

 
  األمن الغذائي:

ألوقات بفرص الحصوؿ، مف الناحيتيف يتحقؽ األمف الغذائي عندما يتمتع البشر كافة في جميع ا
تناسب أذواقيـ  مغذية تمبي حاجاتيـ التغذوية و سميمة و المادية و أالقتصادية عمى أغذية كافية و

( و في  2009الغذائية كي يعيشوا حياة توفر ليـ النشاط والصحة ) لجنة األمف الغذائي العالمي، 
األمف الغذائي  عمى انو تمتع  FOAة لألػـ المتحدة تعريؼ أخر فقد اعتبرت منظمة األغذية و الزراع

كافة األشخاص وفي جميع األوقات بالوصوؿ ماديا واجتماعيا واقتصاديا إلى الطعاـ الكافي، و األمف 
و حسب . و المغذي، الذي يمبي احتياجاتيـ ويراعي تفضيالتيـ الغذائية لعيش حياة نشطة وصحية

لألماف الغذائي فأنو يعني كّؿ الظروؼ والمعايير الضرورية الاّلزمة   منظمة الصحة العالمية مفيـو
عداد الغذاء لضماف أف يكوف الغذاء آمنا وموثوقا بو  خالؿ عمميات إنتاج وتصنيع وتخزيف وتوزيع وا 

مرحمة اإلنتاج الزراعي  فأماف الغذاء متعّمؽ بكؿ المراحؿ مف ،وصّحيا ومالئما لالستيالؾ اآلدمي
منظمة  و 2013منظمة الصحة العالمية،  ).األخير وحتى لحظة االستيالؾ مف طرؼ المستيمؾ

 (2013األغذية و الزراعة لألمـ المتحدة، 
قدرة السكاف في المنطقة التي مف حيث الباحث مفيوـ األمف الغذائي  تناوؿو في ىذه الدراسة فقد 

اىمة المحمية و الذاتية في الحفاظ عمى مستوي مف األمف الغذائي مف تستيدفيا الدراسة عمى المس
خالؿ قدرتيـ عمى اإلنتاج الزراعي الذاتي و تربية الثروة الحيوانية و امتالكيـ لحدائؽ منزلية و ارتباط 

 ذلؾ بتوفر كميات مياه تساعدىـ عمى ذلؾ.

  

http://www.who.int/ar/
http://www.who.int/ar/
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  الييئات المحمية:
د و يقصد بيا في ىذه الدراسة وحدات الحكـ  اري معيفوحدات الحكـ المحمي في نطاؽ جغرافي وا 

بشأف الييئات المحمية الفمسطينية ،  1997( لسنة 1) قانوف رقـ )المحمي التي تستيدفيا الدراسة.
 "(.1المادة رقـ "

 جنوب محافظة الخميل:
 يقصد بو في ىذه الدراسة مناطؽ كال مف يطا و السموع و دورا و الظاىرية. 
 البمديات: 
 الظاىرية و السموع. ،دورا ،ديات يطابم 

  الجمعيات الزراعية:
المقصود بيا مجموعة مف الجمعيات الزراعية المسجمة لدى الجيات الرسمية و التي تخضع لقانوف 

 (.3الجمعيات الفمسطيني و قد تـ اختيار مجموعة فاعمة و ليا نشاط عمى األرض. ممحؽ رقـ)
  المزارعين القياديين:

المصنفيف  جنوب الخميؿ، وفي ىذه الدراسة ىـ المزارعيف المسجميف لدى مديرية زراعة  المقصود بيـ
 (4لدى المديرية تحت مسمى مزارع قيادي حسب النمط الزراعي الذي يمارسونو. ممحؽ رقـ)

 اإلنتاج الزراعي الذاتي: 
فئة المستيدفة )عينة يقصد بو في ىذه الدراسة ما يقوـ المزارع مف إنتاجو محميا و ذاتيا مف قبؿ ال 

و كذلؾ ما يتـ انشأئو مف دفيئات)  ،دراسة مف منتجات زراعيةالدراسة( في المنطقة التي تستيدفيا ال
، و ثروة حيوانية يتـ تربيتيا عمى المستوى الذاتي في المنطقة المستيدفة مف بيوت بالستيكية( خاصة

 ىذه الدراسة.
 الثروة الحيوانية:

ائو أو تربيتو مف الحيوانات عمى المستوى الفردي لألسرة مف أغناـ و ماعز و يقصد بيا ما يتـ اقتن 
و كذلؾ المزارع الحيوانية  ،أبقار و دواجف تساعد األسرة في توفير عناصر غذائية مف لحـو و ألباف

 .في المنطقة االسرالتي تنشئيا 
  الحديقة المنزلية:

اؿ و أشجار مثمره تساىـ في المزروعات مف اشتتحديدا  وىي المساحة المزروعة المحيطة بالمنزؿ 
 توفير عناصر غذائية.

 المواطنين:
ىـ سكاف المنطقة الذيف يستفيدوف مف الخدمات التي تقدميا البمديات و الجمعيات الزراعية في  

 و مف تـ تحديدىـ كمزارعيف قيادييف حسب تصنيفيـ لدى مديرية الزراعة في الجنوب. المنطقة
 فرد من المياه:متوسط نصيب ال
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تقاس عبر معرفة  ؿ المصادر المعروفة و الموثوقة ومف خال حصة الفرد مف المياه المستيمكة سنويا 
 (2015قسمة الكمية المستيمكة مف قبؿ األسرة عمى عدد أفراد األسرة.) سمطة المياه الفمسطينية،

 الحصاد المائي:
 .البار او البرؾف خالؿ او ما يتـ تجميعة مف مياه االمطار سواء مى 

 : البعمية اتالزراعمزارعي 
زارعيف المسجميف لدى مديرية زراعة جنوب الخميؿ و ميقصد بيـ في ىذه الدراسة مجموعة مف ال

يصنفوف كمزارعيف قيادييف و متخصصوف في الزراعة البعمية الحقمية التي تعتمد عمى مياه االمطار 
 (2015الموسمية. ) وزارة الزراعة،

  لمائية:الزراعة ا
ىي زراعة تعتمد عمى تقنية حديثة تسمى تقنية )اليايدروبونيؾ( و ىي زراعة تتـ دوف استخداـ التربة، 

 (2015و توفر في المياه المستخدمة لمري. ) وزارة الزراعة،
 مزارعي البستة:

يقصد بيـ في ىذه الدراسة مجموعة مف الزارعيف المسجميف لدى مديرية زراعة جنوب الخميؿ و  
 (2015يصنفوف كمزارعيف قيادييف و متخصصوف في زراعة االشجار المثمرة. ) وزارة الزراعة،

 مزارعي الدفيئات:
يقصد بيـ في ىذه الدراسة مجموعة مف الزارعيف المسجميف لدى مديرية زراعة جنوب الخميؿ و  

يكية و ينتجوف يصنفوف كمزارعيف قيادييف و متخصصوف في الزراعة التي تعتمدعمى البيوت البالست
 (2015محاصيؿ الخضروات. ) وزارة الزراعة،

 :سمطة المياه
الموجود في فمسطيف و تقع في المستوى المياه  ىي الجية الرسمية و القانونية المخولة بإدارة مصادر 

الثاني في ىيكمية قطاع المياه بعد مجمس الوزراء و تشمؿ عدة دوائر أبرزىا وحدة المشاريع.) قانوف 
 (2014ه الفمسطيني، الميا

  :دائرة مياه الضفة الغربية

ىي إحدى الدوائر التابعة لسمطة المياه الفمسطينية و يناط بيا أعماؿ إدارة اآلبار و الخزانات و التوزيع 
 (2014إضافة إلى الصيانة.) قانوف المياه الفمسطيني،
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 ممخص:

، و 2016و تشريف الثاني  2015اوؿ اجريت ىذه الدراسة في الفترة الواقعة ما بيف شيري تشريف 
ىدفت الى التعرؼ عمى دور الواقع المائي في منطقة جنوب الخميؿ و تحديدا التجمعات السكانية التي 
تتبع مناطؽ يطا، دورا، الظاىرية و السموع عمى االمف الغذائي المرتبط باالنتاج الزراعي الذاتي، و قد 

شممت اعضاء الجمعيات الزراعية النشطة و الفاعمة في تكونت عينة الدراسة مف ثالث فئات بحيث 
المنطقة بمسح كامؿ اضافة الى عينة قصدية و حصصية مف المزارعيف القيادييف في المنطقة و عينة 

 قصدية ) عمدية( مف اصحاب المواقع الوظيفية المنخرطة في مجاؿ المياه و الزراعة.

الدراسة و ىو المنيج االنسب لمثؿ ىذا النوع مف  استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي في ىذه
الدراسات، و قد قاـ الباحث بتصميـ استبياف استيدؼ بو اعضاء الجمعيات و المزارعيف و مف ثـ تـ 

، اضافة spssتحميؿ االستبيانات احصائيا و معالجة المخرجات بأستخداـ برنامج الحـز االحصائية 
بقا استيدؼ بيا مجموعة مف الخبراء و صناع القرار و تـ الى مقابالت ممنيجة بأسئمة معدة مس

 تحميميا بالطريقة الكيفية.

خمصت الدراسة الى اف الواقع المائي في المنطقة يؤثر بشكؿ كبير عمى قدرة السكاف في االنتاج 
ظير الذاتي بشقيو النباتي و الحيواني مما يعيؽ المساىمة الذاتية في توفير امف غذائي، و قد  يالزراع

اف اسعار المياه في المنطقة المستيدفة في الدراسة ال  ذلؾ مف خالؿ مجموعة مف النتائج ابرزىا:
، و ىي اعال 2013( لسنة 1تخضع لمعايير التعرفة التي اقرىا قرار مجمس الوزراء الفمسطيني رقـ)

لمزارعيف في مف أي تعرفة مصنفة رسميا، و اف الواقع المائي في المنطقة يؤثر سمبا عمى قدرة ا
االنتاج الزراعي النباتي بدرجة عالية و يحد مف قدرتيـ عمى تطوير انتاجيـ، و يعود ذلؾ الى الندرة 
في توفر المياه و االسعار المرتفعة، و الواقع المائي يؤدي الى ارتفاع تكاليؼ االنتاج الزراعي بشقيو 

مبا عمى المستوى المعيشي بشكؿ عاـ و النباتي و الحيواني، و اف تكمفة الحصوؿ عمى المياه تؤثر س
% مف المياه ؿ 53تكوف عمى حساب توفير متطمبات معيشية اخرى، و اف الحصاد المائي يوفر 

% مف المبحوثيف، و القطاع 54.5% ؿ63% مف المبحوثيف، و مصادر الييئات المحمية توفر 81
كفاية أي مصدر عمى  % مف المبحوثيف، و في ىذا اشارة الى عدـ53.8% ؿ 24الخاص يوفر 

حدى اضافة الى توفر مياه خارج نطاؽ المؤسسات و الجيات الرسمية التي يخوليا القانوف بيع المياه 
و يصنفيا كمزود خدمات مياه، مما يجعؿ االمر عرضة لمتحكـ باالسعار و عدـ التأكد مف جودة و 

ة المائية في المنطقة، مف خالؿ نقاء المياه، و اف االحتالؿ االسرائيمي ىو السبب الرئيسي لمندر 
و قد  السيطرة عمى المصادر و عدـ السماح لمجيات الفمسطينية ادارة مصادر المياه و تطويرىا.

جاءت التفضيالت حوؿ افاؽ الحموؿ الممكنة لمتغمب عمى الظاىرة نحو تطوير تقنيات و اساليب 
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ف و الخبراء و صناع القرار، اال اف الحصاد المائي بدرجة كبيرة و اتفؽ في ذلؾ غالبية المزارعين
التفاوت بيف المزارعيف و الخبراء كاف حوؿ تفضيؿ المياه العادمة المعالجة حيث جاءت بالنسبة لمخبراء 

الى التفاوت زارعيف خيارا اخيرا و يعود ذلؾ مكثاني افضؿ الحموؿ بينما كانت مف وجية نظر معظـ ال
 عالجة بيف الجيتيف و الثقافة السائدة.في المعرفة حوؿ مدى صالحية المياه الم

و في نياية الدراسة قاـ الباحث بتقديـ بعض التوصيات و المقتراحات لدعـ الجمعيات الزراعية و 
المزارعيف، و ضرورة العمؿ الجاد مف كافة الجيات الحكومية و االىمية لمتغمب عمى ظاىرة الندرة 

لما ليا مف اىمية  تطوير البدائؿو تعزيز القدرة عمى مف خالؿ رفع كفاءة المصادر المتاحة  المائية
بالغة في تعزيز االمف الغذائي في المنطقة، و اكد الباحث عمى ضرورة تنظيـ قطاع المياه بصورة 

 افضؿ لضماف تمتع جميع المناطؽ بحصص كافية وفقا لممعايير المعتمدة محميا و دوليا.
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Role of water reality on the food security related to self agricultural 

production in south of Hebron district 

Prepared By: Ahmad Mohammed Issa Qasiah 

Supervised By: Dr. Abed Al-Rahman Al-Tamimi 

Abstract 

This study was conducted between the time period of Oct 2015 to Nov 2016, 

and it aims to identify the effect of the water reality in South Hebron, more 

specifically the residential areas of Yata, Dura, Al-Dahryia and Al-Samou’ on 

the food security of self-production agriculture. This study contains three 

samples, which included members of active agricultural associations, a 

purposive sample of leading farmers and another deliberate sample of workers 

in the fields of water and agriculture. 

The researcher used the descriptive analytical method in this study which is 

the most appropriate approach to this type of study, he also designed a 

questionnaire that targeted association members and farmers, then the results 

were analyzed statistically using SPSS, in addition, structured interviews with 

pre-determined questions were conducted with a group of experts and 

decision makers which was analyzed accordingly. 

This study concluded that the water situation in the region is greatly affecting 

the population’s ability of agricultural production which hinders self-

contribution to providing food security. This was apparent through a bunch of 

results, most notably: water prices in the targeted area is not subject to the 

standards approved by the Palestinian senate decision N. (1) year 2013, and 

it's cost is much higher than any other standard cost. The water situation is 

negatively affecting the farmers’ abilities to produce and develop their 

products, and the reason for that is the scarcity and high pricing of water. The 

water reality is also leading to an increase in the cost of agricultural 

production and water fees are adversely affecting the standards of living in 

general, which in turn affects other living requirements. Water harvest 

provides 53% of water for 81% of people in this study, local governments 

provide 63% for 54.5% of people and private sections provide 24% for 53.8% 

which shows that no one source is enough. Moreover, there are unofficial 

water providers who are illegal according to the Palestinian water law, they 

provide water with different prices and less quality from standards. Israeli 
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occupation is the main reason for water scarcity in the region, through 

acquiring water sources and disabling the Palestinian authorities from 

managing and developing their water resources.   

To overcome this phenomenon, the preferred possible solutions which was 

supported by most of the farmers, experts and decision makers were to 

develop the water harvesting techniques, The deviations between the farmers 

and experts were about preferring the treated wastewater which was preferred 

by the experts as a second choice out of five while it was preferred as the last 

choice by the farmers, this is due to the disparity in knowledge about the 

extent of the treated water between the two sides and the prevailing culture.  

At the end of this study the researcher provided some recommendations and 

suggestions to support the farmers and the agricultural associations, also the 

importance working with the government and civil agencies in overcoming 

the water shortage phenomenon through maximizing the efficiency of the 

available resources and enhance the ability to develop alternatives, the 

researcher also noted the need to better regulate the water sector to ensure that 

all areas receive sufficient quotas in accordance with local and international 

standards. 
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 الفصل األول
______________________________________________________ 

 مشكمة الدراسة و أىميتيا
 

 المقدمة:        1.1

َرأَض َىاِمَدًة َفِإَذا َأنَزلأَنا َعَميأَيا الأَماء اىأَتزَّتأ َوَرَبتأ َوَأنَبَتتأ ِمن ُكلِّ َزوأٍج قال تعالى:    ).... َوَتَرى األأ
 رة الحـج( سو 5َبِييٍج( )

تنص القوانيف الدولية عمى أف حؽ الغذاء يندرج في قائمة الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية لإلنساف و 
ىو حؽ مدني و سياسي  يتمتع بأبعاد كثيرة يغمب عمييا البعد االجتماعي، "ونص القانوف الدولي في 

لعيد الدولي الخاص بالحقوؽ في فقرتيا الثانية مف ا (11)المادة  و ،ـ1948عاـ  في منو 25المادة 
، وفي التمتع يممؾ الحؽ في غذاء كاؼ ـ عمى أف كؿ فرد إنما1966االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

بشرط أساسي ىو التحرر مف قبضة الجوع. فبال غذاء كاٍؼ ليس بوسع األفراد النيوض بأعباء الحياة. 
بالنسبة لكؿ مف يكرس طاقاتو اليومية  كؿ معنى كذلؾ، فإف قائمة الحقوؽ المدنية والسياسية تفرغ مف

و العيد الدولي الخاص بالحقوؽ  25القانوف الدولي، المادة )الحياة" لسد الرمؽ ومجرد البقاء عمى قيد
                               .(11االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة 

المشاكؿ البيئية التي يعاني منيا العالـ العربي بشكؿ  أف ظاىرة تدىور األراضي الزراعية تعد مف أىـ
أثَّر بشدة عمى اإلنتاج الزراعي بشقيو النباتي والحيواني، وييدد بقوة األمف الغذائي لدوؿ المنطقة. و 
تعاني فمسطيف بشكؿ عاـ مف ىذه الظاىرة و بشكؿ خاص نظرا لمظروؼ السياسية  و سيطرة االحتالؿ 

مصادر المياه و عدـ السماح لمجانب الفمسطيني بحفر اآلبار، و نتيجة لمجفاؼ اإلسرائيمي عمى معظـ 
و تموث بعض الينابيع و صمت كميات المياه المتاحة لمفمسطينييف في الضفة الغربية إلى ما يقارب مف 

لتر لمفرد في اليـو  65حصة الفرد حيث أصبحت اقؿ مف  تمميوف متر مكعب وبالتالي تدىور  100
وىو اقؿ مف الحد و السكاني و ارتفاع نسبة التحضر و بقاء الكميات المتاحة ثابتة و محدودة نظرا لمنم

لتر لمفرد في اليـو حتى  120لمغايات المنزلية و البالغ منظمة الصحة العالمية  بواألدنى الذي توصي 
  (2015)منظمة الصحة العالمية، يعيش اإلنساف العيشة اآلدمية
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 و الجنوبي الخميؿ محافظة ريؼ في لتصؿ إلى ذروتيا جنوبا كمما اتجينا ةو تشتد حدة ىذه األزم
 الخرب و القرى و الظاىرية و دورا و السموع و يطا بمدات في المتمثمة السكانية التجمعات خصوصا

 آبار و ينابيع مف مياه مصادر توفر لعدـ ، نظرا(1.1شكؿ رقـ) ال كما في التجمعات ىذه تتبع التي
 الحوض في آبار بحفر الفمسطينية المياه لسمطة السماح وعدـ استنزاؼ الحوض الشرقي و ارتوازية
 تعداد يتجاوز التي  المنطقة ىذه تتعرض الغربية، و الضفة في الثالثة المياه أحوض مف الغربي
 مائي فقر و لكارثة تعرضوفي نسمة الثالثمائة ألؼ الفمسطيني لإلحصاء المركزي الجياز حسب سكانيا
 و بيئية و اقتصادية و صحية لمخاطر عرضة يجعميا الذي األمر الدولية المعايير و بالمقاييس متفاقـ

 بمتوسط قورف ما إذا جدا متدني المنزلية لالستخدامات المياه مف الفرد نصيب أف خصوصا ,اجتماعية
 في الفرد نصيب متوسط يتجاوز ال نى حيثأد كحد العالمية الصحة منظمة أقرتو الذي الفرد نصيب
 المختصة الرسمية و الجيات مف المياه مصادر توفرىا التي الكميات حسب يـو /لتر 40 المنطقة ىذه

فضال عف أف مستويات ىطوؿ األمطار في ىذه المناطؽ منخفضة و غير  ،الموثوقة مف حيث الجودة
الزراعي  اإلنتاجاعية  مما يؤثر بشكؿ كبير عمى منتظمة، ىذا كمو بالنتيجة يؤثر عمى األراضي الزر 

بشقيو النباتي و الحيواني و في ىذا اإلطار يصبح الغذاء اليومي المبني عمى اإلنتاج الذاتي سواء 
النباتي أو الحيواني ميددا و تتناقص القدرة الذاتية عمى المساىمة في الحفاظ عمى مستوى مقبوؿ مف 

حمية في الناتج القومي  األمر الذي يفاقـ ظاىرة الفقر في ىذه المنطقة األمف الغذائي و المساىمة الم
و اجتماعية عمى السكاف، لذا تأتي ىذه الدراسة لتسمط  ،الريفية بما ليا مف تبعات و أضرار اقتصادية

الضوء عمى ظاىرة الفقر المائي بأسبابيا و مسبباتيا و دورىا في مفاقمة الصعوبات الحياتية التي 
اعي الذاتي و ليا سكاف ىذه المنطقة مف ناحية األمف الغذائي بمحاور ثالثة ىي اإلنتاج الزر يتعرض 

. و التقنيات التي يمكف استخداميا لمتكيؼ مع الوضع القائـ و تكمفة االنتاج الزراعيالثروة الحيوانية 
 (. 2009،و سمطة المياه الفمسطينية 2008"أكساد"، )
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 (: خارطة تضـ بمدات جنوب محافظة الخميؿ2.1شكؿ رقـ) 

 Problem Statementمشكمة الدراسة  1.2

ىنالؾ ارتباط كبير بيف المياه و الغذاء و خصوصا الغذاء المبني عمى االنتاج الزراعي بشقيو النباتي 
ة و وجود أزمة إلى وجود مشكمة تتعمؽ بالوفرة المائي كؿ االحصاءات و البيانات و تشير، و الحيواني

، و الف الزراعة تأثر بشكؿ مباشر عمى حياة السكاف ،المعروفةو المحمية فقر مائي بالمعايير الدولية 
ىي مف اىـ مقومات التنمية و ترتبط ارتباطا مباشرا باالمف الغذائي، و بالنظر لكوف منطقة جنوب 

ا عمى بيانات و ارقاـ سمطة المياه ادناست محافظة الخميؿ تتمتع بخصوصية فيما يتعمؽ بالوضع المائي
 فأف مشكمة الدراسة تأتي عمى شكؿ التساؤؿ الرئيسي التالي: الفمسطينة و بمديات الجنوب،

 ؟في جنوب محافظة الخميؿ الذاتي الزراعة باالنتاج المرتبط الواقع المائي عمى األمف الغذائي دورما 

 Justificationsمبررات الدراسة  1.3
في ىذه  بالنظر إلى أىميتيا العممية و العممية المشار إلييا فيما بعد سة ضرورةتعتبر ىذه الدرا  

و ليا ما يبررىا مف وجية نظر الباحث كمبررات ذاتية حفزتو لمبحث و االستقصاء عف ىذه  الرسالة
الظاىرة موضوع البحث و التصاقيا بالمسؤولية المجتمعية لمباحث و برسالة و رؤية المعيد الذي يدرس 

و الباحث، و كذلؾ ليا مبررات موضوعية خصوصا أف موضوع الدراسة يتعمؽ باألمور الحياتية و ب
المستوى المعيشي و بقدرة  السكاف عمى الصمود في أرضيـ في ظؿ ما يتعرضوف لو مف مضايقات و 

مبررات إجراءات تعسفية يمارسيا االحتالؿ اإلسرائيمي عمى اإلنساف  و الحيواف و الجماد. و مف ىذه ال
 ما يمي:
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 المبررات الذاتية:

بما أف الطالب الباحث يعمؿ مديرا لدائرة الصحة و المياه  في بمدية الظاىرية األمر الذي  .1
يدفعو إلى ضرورة التعرؼ عمى حيثيات ظاىرة الفقر المائي مف جية و األمف الغذائي مف جية 

يستطيع مف خاللو تطوير أدائو ث يتكوف لدا الباحث تراكـ معرفي يأخرى و العالقة بينيما بح
 و تقديـ أفضؿ الخدمات لممواطنيف.

ىنالؾ حاجة و رغبة مف قبؿ المؤسسة التي يعمؿ بيا الباحث )بمدية الظاىرية( في إعداد ىذه  .2
ت منطمقااحدى الدراسة لموقوؼ عمى حيثيات الظاىرة موضوع البحث بحيث تكوف ىذه الدراسة 

 ة و المساىمة في رفع المعاناة عف السكاف. لتخطيط لمعالجة أثار ىذه الظاىر ا
ىذه الدراسة ىي متطمب عممي لنيؿ دراجة الماجستير مف معيد التنمية المستدامة في جامعة  .3

 القدس.

 

 

 المبررات الموضوعية:

 اندراج المشكمة البحثية ضمف تخصص التنمية  و خصوصا التنمية الريفية المستدامة. .1
دد باستمرار نظرا لمتغيرات التي تحصؿ عمى النمو السكاني و  حداثة الدراسة وموضوعيا المتج .2

 عمى التغير المناخي و  في مختمؼ المجاالت.
توفر المراجع العممية حوؿ الظاىرة المعنية موضوع الدراسة حيث تشكؿ إحدى المحاور  .3

األساسية  في التقارير الدولية و ضمف أولى االىتمامات عمى مستوى العالـ خصوصا أف 
 ياه و الغذائي ىما عنصراف ىاماف و ألجميما تصنع الحروب.الم

 Study Importanceأىمية الدراسة  1.4

و ارتباطيا  و المشكمة )أزمة الفقر المائي( تكتسب ىذه الدراسة أىمية كبيرة مف خالؿ أىمية الظاىرة 
وبما أف المياه ىي  بحياة السكاف والمستوى المعيشي ليـ و قدرتيـ عمى التأقمـ مع مشكمة الفقر المائي،

الحياة وىي أىـ عناصر األمف الغذائي وحؽ أساسي  مف حقوؽ اإلنساف، وبالنظر إلى ممارسات 
االحتالؿ واعتداءاتو المستمرة عمى مصادر المياه وعمى حقوؽ السكاف الفمسطينييف في الحصوؿ عمى 

ع المياه، مما يعتبر انتياكا بالتمييز في توزي ا اف االحتالؿ االسرائيمي يبني سياستوصو ص، خالمياه
مما ييدد قدرة السكاف عمى  ،ذي ييدد بتفاقـ المشكمة و تطورىاصارًخا لحقوؽ اإلنساف األمر ال

االستفادة مف األراضي الزراعية وتضائؿ القدرة عمى تربية الثروة الحيوانية وبالتالي تضائؿ فرص العمؿ 
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و قد يدفع ىذا  ،مقـو أساسي مف مقومات الصمود و تعزيز الفقر و المساس باألمف الغذائي الذي ىو
و تشجير  لزراعية و التخمي عف ميف الفالحةاألراضي ا ةالوضع بالسكاف إلى التفكير في ىجر 
لذا تكمف أىمية ىذه  األخضر مما يجعميا عرضة لممصادرة،األراضي و خصوصا المحاذية لمخط 

 الدراسة فيما يمي:

 األىمية العممية: 1.4.1
 تطوير اإلطار النظري المتعمؽ بالفقر المائي و األمف الغذائي.المساىمة في  .1
و أف تدفع  ةالمائي الندرة مف المتوقع أف تساىـ نتائج ىذه الدراسة في تسميط الضوء عمى ظاىرة .2

الجيات الحكومية وغير الحكومية لممبادرة في حؿ ىذه المشكمة و أف تكوف البيانات و االحصائات  
 اسة مرجعا ليـ.التي خمصت إلييا الدر 

مف المتوقع أف تكوف ىذه الدراسة منطمقا لمعديد مف الدراسات في المستقبؿ، و أف تكوف رافدا مف  .3
 التنموي االستراتيجي. اؿ التخطيطروافد المعمومات لمبمديات و المجالس المحمية في مج

 

 :األىمية العممية و التطبيقية  1.4.2

البمديات عمى فيـ الوزارات والييئات و  تائجياتساعد ىذه الدراسة مف خالؿ ن مف المتوقع أف .1
وبالتالي تحسيف و  ،توجيات المواطنيف و مدى تأثرىـ بظاىرة الفقر المائي مف خالؿ النتائج الكمية

  تطوير الخدمات المقدمة.
 في تحقيؽ التنمية أىميتواىمية الظاىرة و تأثيرىا عمى احد أىـ القطاعات وىو قطاع الزراعة و  .2

 .LED)) المحمية االقتصادية
العاممة في الضفة الغربية لالستثمار في قطاع المياه  NGOsىنالؾ توجو لدى مجموعة مف أؿ  .3

التي  والمشاريع وقطاع األمف الغذائي لذا قد تكوف التوصيات التي تخمص إلييا الدراسة مف والبرامج
 يمكف العمؿ عمييا في المستقبؿ القريب.

 :أىمية مرتبطة بالباحث 1.4.3

، وتحسيف إدارتو لنشاطو العممي واالداري كموظؼ  في المجاؿ بصفتو يمميـ الباحث العتعميؽ ف .1
 مديرا لدائرة الخدمات في بمدية الظاىرية.
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 الدراسة: حدود من نابعة أىمية 1.4.4
الخط األخضر و منطقة صحراء المنطقة مف حيث  قربيا مف مناطؽ  بيا تتمّتع التي الخصوصية .1

 والتصحر الزاحؼ. النقب
 . االحتالؿ تحت وقوعيا جراء الفمسطينية األراضي بيا تتمّتع التي صيةالخصو  .2
 التزايد السكاني والحاجة المستمرة لكميات مياه إضافية. .3
األزمة المائية ومحاوالت الطرؼ اإلسرائيمي ترويج  تداعيات ظؿّ  في الراىنة المرحمة خصوصية .4

 مياه محطات التحمية عمى المناطؽ الفمسطينية.

  Study Objectivesراسة  أىداف الد 1.5
تتزايد الحاجة إلى معرفة حيثيات أزمة الفقر المائي ودورىا عمى األمف الغذائي خصوصا أف ظاىرة 
الندرة المائية والفقر المائي  متفاقمة وأصبحت مف أىـ المشاكؿ التي تؤرؽ المواطنيف في جنوب 

 التي األىداؼ فإف ى أىـ محدداتيا،الدراسة والوقوؼ عم مشكمة معالجة سبيؿ محافظة الخميؿ، وفي
 :يأتي تتمخص بما أف يمكف لتحقيقيا، الدراسة ىذه تسعى

تعمؽ بيا مف أسبابيا و مسبباتيا، وما ي ومدى الندرة المائية، ،وحيثياتو المائي الواقعالتعرؼ عمى  .1
 ىذه الظاىرة عمى توفر األمف الغذائي. أرقاـ ومعطيات وتأثير

تي تستيدفيا في الحيمولة دوف تعزيز األمف الغذائي في المنطقة ال المائيالواقع التعرؼ عمى دور  .2
دور الندرة المائية عمى قدرة السكاف عمى المساىمة الذاتية في تحقيؽ امف  الدراسة مف خالؿ فحص

 زراعية غذائي مف خالؿ اإلنتاج الزراعي الذاتي، وفي تربية الثروة الحيوانية، و إنتاج منتجات غذائية
 ـ في الحفاظ عمى مستوى مقبوؿ مف األمف الغذائي.تساى
 استكشاؼ مدى تأثير الوضع المائي في المنطقة عمى ارتفاع تكمفة االنتاج الزراعي. .3
 في التكيؼ مع الوضع المائي و التقنيات المستخدمة في ذلؾ. المزارعيف التعرؼ عمى قدرة  .4
لمنطقة حوؿ ظاىرة الندرة المائية و التعرؼ عمى اراء مجموعة مف الخبراء و صتاع القرار في ا .5

 افاؽ التكيؼ.
 الجنوب مف الضفة الغربية.منطقة الوصوؿ إلى توصيات تتعمؽ بعالج أزمة فقر المياه في  .6

 أسئمة الدراسة: 1.6
 ؟تقيم الواقع المائي في المنطقة: ما االول الرئيسيالسؤال  1.6.1

 يتفرع منو االسئمة الفرعية التالية: 

 التزود مف خالليا بالمياه؟ ما ىي المصادر التي يتـ 1.6.1.1
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 ما النسبة المؤوية لمتزود مف كؿ مصدر؟ 1.6.1.2
 ىؿ المصادر المتاحة تكفي لعمؿ انتاج زراعي ذاتي؟ 1.6.1.3
 ؟  المعايير المقرة رسميا تتماشى معىؿ يخضع التزود بالمياه المشتراة لتعرفة  1.6.1.4

  ئي: ما مدى تأثير الواقع المائي عمى مستوى األمن الغذالثانيالسؤال الرئيسي ا 1.6.2
 ؟ باالنتاج الزراعي الذاتي المرتبط 

 ويتفرع عنو األسئمة الفرعية التالية:

 ؟ )المزارعيف(لالسر ما مدى تأثير الواقع المائي عمى اإلنتاج الزراعي الذاتي 1.6.1.1

 ؟امتالؾ الثروة الحيوانية عمى )المزارعيف(قدرة االسر ما مدى تأثير الواقع المائي عمى 1.6.1.2

 ؟ الذاتي عمى تكاليؼ اإلنتاج الزراعي ما مدى تأثير الواقع المائي 1.6.1.3

قدرة االسر في توفير السمع المستوى المعيشي و ىؿ تؤثر تكمفة الحصوؿ عمى المياه عمى  1.6.1.4
 ؟االساسية

 ؟ىؿ يستخدـ السكاف تقنيات محدده لمتكيؼ مع الوضع المائي 6.1.6.1

 : ىل توجد عالقة دالة إحصائيا بين الواقع المائي و مستوىالسؤال الرئيسي الثالث 1.6.3
األمن الغذائي ومكوناتو الفرعية: اإلنتاج الزراعي الذاتي, امتالك الثروة الحيوانية, تكاليف 

، و التقنيات القدرة عمى توفير السمع االساسية المستوى المعيشي و ، واإلنتاج الزراعي
 ( ؟المستخدمة في الزراعة

الحسابية : ىل توجد فروق دالة إحصائيا في المتوسطات الرابع السؤال الرئيسي 1.6.4
المائي عمى األمن الغذائي تبعا  لمتغيرات: عدد  الواقعالتجاىات أفراد العينة نحو إبراز دور 

أفراد األسرة, المستوى التعميمي, الراتب الذي يتقاضاه رب األسرة, الييئة المحمية, متوسط 
الحتفاظ األسرة, طريقة ااالستيالك اليومي من المياه لألسرة, وجود حديقة منزلية خاصة ب

 ؟بالمياه
ما ىو رأي الخبراء و صناع القرار في المنطقة حول دور الواقع المائي عمى االنتاج  1.6.5

 ؟الزراعي الذاتي
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 فرضيات الدراسة: 1.7
فيما يمي مجموعة مف الفرضيات االحصائية و ىي متعمقة فقط بالبيانات التي يتـ جمعيا مف خالؿ 

 االستبياف.

  اني تـ وضع الفرضيات اإلحصائية التالية:و لإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي الث 

الفرضية الرئيسية األولى : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى  1.7.1
(α0.05= بيف الواقع المائي و مستوى األمف الغذائي )  المرتبط  باالنتاج الزراعي الذاتي 

 ينبثؽ عف ىذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية: 
ية الفرعية األولى : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى الفرض 1.7.1.1

(α0.05= .بيف الواقع المائي و قدرة السكاف عمى اإلنتاج الزراعي الذاتي ) 
الفرضية الفرعية الثانية : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى  1.7.1.2

(α0.05= بيف الواقع المائي و قدرة السكاف عمى امتالؾ ) .و تربية الثروة الحيوانية 
الفرضية الفرعية الثالثة : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى  1.7.1.3

(α0.05= .بيف الواقع المائي و قدرة السكاف عمى تكاليؼ اإلنتاج الزراعي ) 
الفرضية الفرعية الرابعة : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى  1.7.1.4

(α0.05= بيف  تكمف )قدرة االسر عمى توفير  مستوى المعيشة و "ة الحصوؿ عمى المياه و
 ."السمع االساسية

الفرضية الفرعية الخامسة : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى  1.7.1.5
(α0.05=  بيف  )  التقنيات المستخدمة في الزراعةالواقع المائي و.   

 فرضيات اإلحصائية التالية:ال وضع تـ السؤاؿ الرئيسي الثالثو لإلجابة عف 

  الفرضية األولى 1.7.2
( في المتوسطات الحسابية α =0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

التجاىات أفراد العينة نحو إبراز دور أزمة الفقر المائي عمى األمف الغذائي تعزى لمتغير عدد أفراد 
 األسرة.

 الفرضية الثانية 1.7.3

( فػػػػي المتوسػػػػطات الحسػػػػابية α =0.05ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى الداللػػػػة )ال توجػػػػد فػػػػروؽ  
التجاىػػات أفػػراد العينػػة نحػػو إبػػراز دور أزمػػة الفقػػر المػػائي عمػػى األمػػف الغػػذائي تعػػزى لمتغيػػر المسػػتوى 

 التعميمي.
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 الفرضية الثالثة 1.7.4

ات الحسػػػػابية ( فػػػػي المتوسػػػػطα =0.05ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى الداللػػػػة ) 
التجاىات أفراد العينة نحو إبراز دور أزمة الفقر المائي عمى األمػف الغػذائي تعػزى لمتغيػر الراتػب الػذي 

 يتقاضاه رب األسرة.

 الفرضية الرابعة 1.7.5

( فػػػػي المتوسػػػػطات الحسػػػػابية α =0.05ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى الداللػػػػة ) 
دور أزمػػػة الفقػػػر المػػػائي عمػػػى األمػػػف الغػػػذائي تعػػػزى لمتغيػػػر الييئػػػة  التجاىػػػات أفػػػراد العينػػػة نحػػػو إبػػػراز

 المحمية.

 الفرضية الخامسة 1.7.6

( فػػػػي المتوسػػػػطات الحسػػػػابية α =0.05ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى الداللػػػػة ) 
 التجاىػػات أفػػراد العينػػة نحػػو إبػػراز دور أزمػػة الفقػػر المػػائي عمػػى األمػػف الغػػذائي تعػػزى لمتغيػػر متوسػػط

 االستيالؾ اليومي مف المياه لألسرة.

 الفرضية السادسة 1.7.7

( فػػػػي المتوسػػػػطات الحسػػػػابية α =0.05ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى الداللػػػػة ) 
التجاىات أفراد العينة نحو إبراز دور أزمة الفقر المائي عمى األمف الغػذائي تعػزى لمتغيػر وجػود حديقػة 

 منزلية خاصة باألسرة.

 ة السابعةالفرضي 1.7.8

( فػػػػي المتوسػػػػطات الحسػػػػابية α =0.05ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى الداللػػػػة ) 
التجاىػػػات أفػػػراد العينػػػة نحػػػو إبػػػراز دور أزمػػػة الفقػػػر المػػػائي عمػػػى األمػػػف الغػػػذائي تعػػػزى لمتغيػػػر طريقػػػة 

 االحتفاظ بالمياه.

  الفرضية الثامنة 1.7.9

 ئمة التي اعتمدىا الباحث لممقابالت.و ىي فرضية غير احصائية لالجابة عمى االس
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يوجد دور لمواقع المائي عمى االمف الغذائي المرتبط باالنتاج الزراعي الذاتي مػف وجيػة نظػر الخبػراء و 
 صناع القرار.

 Boundaries حدود الدراسة 1.8
 2016 - 2015الفترة الواقعة بيف عامي  خالؿ الدراسة ىذه أجريت  :الزمنية الحدود .1

 ميالدي.
الجمعيات في منطقة جنوب الخميؿ  استوجبت الدراسة حصر المكاف في مقرات :المكانية دالحدو  .2

و تحديدا  في الجمعيات الزراعية المسجمة و المرخصة حسب األصوؿ و ليا نشاط حقيقي و 
مستمر، إضافة إلى أماكف سكف األسر األعضاء في ىذه الجمعيات في حاؿ عدـ إمكانية 

قد تـ  ر الوصوؿ إلييـ في أماكف سكناىـ، واألم اقتضىعياتيـ الوصوؿ إلييـ مف خالؿ جم
التعاونية الزراعية،  جمعية الظاىرية الزراعية، جمعية السموعجمعيات زراعية ىي  عشرةتحديد 

ورا التعاونية لمتصنيع الظاىرية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية، المربد التعاونية الزراعية، د
اونية لتطوير الزراعات الزراعية، ابو العسجا التعاونية الزراعية، دورا التعجمعية يطا الزراعي، 
كما تـ ، دورا التعاونية لمثروة الحيوانية جمعية الظاىرية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية،المروية، 

الخميؿ و  حصر مجموعة مف كبار المزارعيف القيادييف حسب تصنيفيـ لدى مديرية زراعة جنوب
 .صاحبة العالقة لى مجموعة مف الييئات و المؤسساتاضافة ا ،منتشروف في المنطقةىـ 

في  ء المجالستنحصر الدراسة البحثية في فحص أراء رؤساء و أعضا :البشرية الحدود .3
أضافو إلى مقابمة مجموعة مف و حصر مجموعة مف المزارعيف القيادييف، ، الجمعيات الزراعية

األمف الغذائي و ىـ رؤساء البمديات و مدير دائرة الزراعة في الجنوب  المعنييف بالوضع المائي و
و عدد مف المؤسسات غير ر مكتب دائرة المياه في الجنوب و مديمدير مديرة جودة البيئة و 

  .الحكومية الناشطة في المجاؿ
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 مخطط الدراسة: 
 فصوؿ عمى النحو اآلتي: خمسة تشتمؿ الدراسة عمى

، أىمية الدراسة ،مبررات الدراسة ، مشكمة الدراسة،المقدمة ، موضوع الدراسة  :الفصؿ األوؿ
 .أىداؼ الدراسة، أسئمة الدراسة ، فرضيات الدراسة، حدود الدراسة

 اإلطار النظري والدراسات السابقة :الفصؿ الثاني
 أوال: اإلطار النظري .

  .الجزء االوؿ: المياه 
 العالـ و األزمة المائية -
 العربي و الفقر المائيالوطف  -
 أطماع إسرائيؿ المائية -
 الوضع المائي في فمسطيف -
 تشخيص  الواقع المائي في احدى المناطؽ المستيدفة في الدراسة. -
 .الجزء الثاني: االمف الغذائي 
 االمف الغذائي العربي  -
 العالقة بيف االمف الغذائي و الفقر -
 االمف الغذائي في فمسطيف -
استخداـ المياه العادمة  ،الحصاد المائي (الممكنة. أفاؽ التكيؼ و الحموؿ  -

 ) الزراعة المائية ،المعالجة
 ثانيا : مراجعة األدبيات السابقة.

جراءاتيا :الثالثالفصؿ   منيجية الدراسة وا 
منيجية الدراسة ،مجتمع الدراسة ، عينة الدراسة ، أداة الدراسة ، صدؽ أداة 

 داة، وحدود الدراسة الدراسة وتحكيـ االستبياف، ثبات األ
 عرض النتائج ومناقشتيا :الرابعالفصؿ 

و  يشتمؿ عمى التحميؿ اإلحصائي لعينة الدراسة، واختبار فرضيات الدراسة،
 عرض النتائج ومناقشتيا.  تحميؿ االجابات عمى اسئمة المقابالت و

 االستنتاجات والتوصيات :الخامس الفصؿ

 المراجع ، المالحؽ .
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 يالفصل الثان

 اإلطار النظري و الدراسات السابقة  

و بعض ما تـ إنتاجو مف أدبيات   الدراسة متغيرات ظيار التصور حوؿالفصؿ ال ىذا يسعى 
منطقية تضع بيف يدي القارئ المعمومات التي تساعده في  إظيارىا بطريقة ومحاولة ودراسات حوليا،
و الف الموضوع  حيوي و  الدراسة، بمشكمة تصؿالم الفكري النتاج مراجعة خالؿ مف فيـ ىذه الدراسة،

مثار بحث و نقاش حوؿ العالـ و كي تفيـ مشكمة الدراسة في سياؽ متصؿ مع ما يدور في العالـ و 
مف صة بالدراسة بالمعايير الدولية كأمف مائي و أتـ ربط المفاىيـ الخافقد خصوصا العالـ العربي 

النظري ليذه الدراسة عمى نبذ و خالصات حوؿ الظاىرة  ارتئ الباحث اف يشتمؿ االطار لذاغذائي 
 تمت قد و عالميا و عربيا و محميا مف منطمؽ التدرج مف العاـ الى الخاص في تشخيص الواقع،

 :الشكؿ اآلتي يوضحيا الغرض، ليذا مباحث عشرة تسمية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .لمدراسة النظري اإلطار محاور : (3.2شكؿ رقـ) 

 سات السابقةالدرا

 الوطن العربي و الفقر المائي 

 إسرائيل المائيةأطماع  

و تشخيص  الوضع المائي في فلسطين

 ألحدى المناطق المستهدفة

 العالم و األزمة المائية

 األمن الغذائي العربي

 

 

 

اإلطار 

 النظري

 األمن الغذائي في فلسطين

ارتباط األمن الغذائي ببعض المفاهيم 

 األخرىاألمنية 

 العالقة بين األمن الغذائي و الفقر

 

 

 تمهيد

 أفاق التكيف  و الحلول الممكنة
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 المياه:  الجزء األول:

 :تمييد 2.1

شاممة ، االقتصادية و ال شؾ أف الماء ىو سائؿ الحياة و شريانيا و الركيزة األساسية  لمتنمية ال
خصوصا منيا الزراعية و  ،   وىو مكوف أساسي لجميع األنشطة المتعمقة بالتنمية واالجتماعية
ديما و حديثا تقيـ حضارتيا و تستوطف أينما وجد الماء، و قد اتسـ إبائنا ، و المجتمعات قالصناعية

، و قد أولى الديف إذ انو ال يمكف العيش بدوف الماءاألجداد بكثرة الترحاؿ  بحثا عف الماء و الكأل  
، وليس أكثر دليال عمى ذلؾ  ورود تماما كبيرا  و احتؿ منزلة عظيمةاإلسالمي الحنيؼ المياه اى

مات و المفردات التي تشير إلى المياه )الماء، المطر، األنيار، العيوف(  في القرآف الكريـ في الكم
و يعتبر الماء مف أىـ النعـ التي انعـ  ، مقاؿ منشور(. 2011) المستاوي، مائتاف و أربعة عشر مره. 

 كتابو العزيز )... و قد قاؿ تعالى في محكـ ، أف لـ  تكف أىميا عمى اإلطالؽ،اهلل بيا عمى اإلنساف
و  ،(5( الحج اآلية )وترى األرض ىامدة فإذا أنزلنا عمييا الماء اىتزت وربت وأنبتت مف كؿ زوج بييج

(  صدؽ اهلل العظيـ. 30ف الماء كؿ شيء حي آفال يؤمنوف( األنبياء اآلية )قاؿ تعالى )... وجعمنا م
ال يمنع الماء والنار  (أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ أبي ىريرة و جاء في الحديث الشريؼ عف

 والكأل(

ديـ األزؿ أف المياه ىي مصدر الطاقة  و قد جاء في كتاب أزمة المياه في الوطف و قد عرؼ منذ ق 
الفرعونية و اإلغريقية و الفارسية  ة، أف الحضارات القديمسامر مخيمر و خالد حجازي مؤلفيفالعربي لم

 و الروـ و جميعيا أمـ و شعوب أقامت حضارتيا في ىذه المنطقة و حكمتيا، فقد اعتبرت المياه
 في األردف صحراء شرقي في استقروا الذيف األنباط سجؿ كما . الغالؿ طواحيف إلدارة در لمطاقةكمص
 الخزانات أقاموا حيث العربي ، الري في تاريخ مبدعة ىندسية أعماال الميالد قبؿ الثاني القرف نياية

 لدرء قروف انيةبثم الميالد قبؿ اليمف في مأرب سد بني وقد .وحفروا البرؾ الجوفية المياه وضخوا
و  المؤقتة السدود الترابية إنشاء وتيامة عسير في األوائؿ المزارعوف وعرؼ . المياه الفيضاف وتجميع

 المحيط القاموس في ورد قد و .عاـ ومائتي ألفا بعمر يناىز اليـو إلى قائما بعضيا مازاؿ التي الدائمة
(. و قد جاء 1996خيمر و حجازية ، )م ). تحفر حيث القنى مجاري مقدر ( أنو ميندس معنى في

عمى  المتجددة  الطبيعية الموارد أحد ىو ، اف "الماءتاب ازمة المياه في الوطف العربيفي نفس الك
 األرض ظير عمى منو الموجودة فالكميات ىو ثباتو كيميائي كمركب ما يميزه األرض، وأىـ كوكب

 مف % ٧٩ مكعب، متر مميار ٠٦٣١ اء بحواليلمم الكمي الحجـ ويقدر . يفالسن مئات منذ ىي نفسيا
المالحة تمثؿ  و المياه  .الجميدية في الطبقات مجمد  %٢ و والمحيطات البحار في الحجـ موجود ىذا

السطوح  مف يتبخر فيوميا . لمماء الدورة الييدرولوجية طريؽ عف العذبة، وذلؾ لممياه المصدر الرئيسي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1307&idto=1307&bk_no=64&ID=1141#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1307&idto=1307&bk_no=64&ID=1141#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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 أشعة مع األرض إلى تصؿ التي الطاقة الحرارية بفعؿ ماءال مف مكعب متر مميار ٥٩٨ المائية
 حيث منخفضة حرارة ذات أخرى إلى أماكف بالبخار المعبأ الرطب اليواء الرياح ، وتحرؾ سالشم

) ." اإلنساف يستيمكو الذي الجزء ويعوض بذلؾ ، وثموج أمطار شكؿ عمى ، ويسقط أخرى يتكاثؼ مرة
 (9ص  ،1996مخيمر و حجازية، 

 العالم و األزمة المائية: 2.2

مف المعروؼ أف العالـ بأسره يواجو أزمة حقيقية في قطاع المياه  و لقد حذرت األمـ المتحدة مرارا و 
تكرار مف خطورة الوضع المائي العالمي و عقدت ألجؿ ذلؾ العديد مف المؤتمرات ليذا الخصوص و 

في العالـ  و قد جاء في التقرير الثالث الذي  أصدرت مجموعة مف التقارير الدولية  حوؿ تنمية المياه 
 الماء"ـ  حوؿ تنمية الموارد المائية في العالـ و حمؿ عنواف 2009أصدرتو األمـ المتحدة  في العاـ 

انو مف الواضح أف الفقر والموارد المائية قضيتاف مرتبطتاف، فإف عدد األشخاص   ."متغير عالـ في
ر في اليوـ يتوازى مع عدد األشخاص المحروميف مف مياه الشرب دوال 1.25الذيف يعيشوف بأقؿ مف 

٪ تقريبا مف األمراض في البمداف النامية 80وىذا الوضع لو تأثير كبير عمى الصحة. إف   المأمونة.
طفؿ مف  5000تعود أسبابيا إلى المياه وتؤدي إلى حوالي ثالثة مالييف وفاة مبكرة. فمثال يموت يوميا 

ثانية. وترتبط ىذه الظاىرة األساسية بوجو خاص  17باإلسياؿ أي طفؿ واحد كؿ جراء اإلصابة 
مميار نسمة يتزايد  6.6( بػ 2009بالنمو السكاني. إف عدد السكاف في العالـ المقدر حاليا ) العاـ 

مميار متر مكعب كؿ  64سيبمغ  مميوف نسمة مما يعني أف الطمب عمى المياه العذبة 80سنويا بحوالي 
٪ مف الثالثة مميارات نسمة المتوقع إضافتيـ إلى إجمالي سكاف العالـ بحموؿ 90الواقع أف  و ،سنة
سيوجدوف في البمداف النامية بؿ والكثير منيـ في مناطؽ تعاني منذ اآلف مف ندرة المياه.  2050عاـ 
ى المياه. إف يترتب عمى زيادة السكاف زيادة في طمب المنتجات الزراعية ومف ثـ تزايد الطمب عم و

٪ مف إجمالي كميات المياه المستيمكة )مقارنة 70الزراعة ىي المستيمؾ األكبر لممياه إذ تستوعب 
بدوف تحسيف إنتاجية المياه المستخدمة في  ٪ لالستخداـ المنزلي(. و10٪ لمصناعة و20بنسبة 

عمى  2050وؿ عاـ ٪ بحم90-70الزراعة سيزيد إجمالي الطمب عمى المياه ألغراض الزراعة بمقدار 
ويؤكد التقرير الثالث لألمـ  الرغـ مف أف عددا مف البمداف بمغ منذ اآلف أقصى حدود موارده المائي.

المتحدة، "أنو قد حاف الوقت الذي يجب فيو أف تحتؿ مسألة المياه موقعيا المتقدـ في سمـ األولويات 
االىتمامات السياسية. مطموب االف  ويات والعالمية. ولـ يعد مقبوؿ أف يظؿ الماء في أدنى سمـ األول

فالحياة  فعؿ، موقؼ و التخاذوبشكؿ عاجؿ وممح أف يكوف ىناؾ مبادرة أو تصرؼ، فقد حاف الوقت 
وأسباب العيش تعتمد عمى الماء مف أجؿ التنمية في الوقت الذي تتسارع فيو التغيرات عمى نشاطات 

ثمارات في مجاؿ المياه ف االستال و موارده، الماء و اإلنساف وسموكو، تاركة آثارىا عمى الطمب عمى
المصادر الضرورية  و التنمية ظمت متدىورة، فإف الناس ظموا يعانوف والتنمية متخمفة  و ظمت ميممة،
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لمعالجة مشاكؿ إدارة المياه كانت صغيرة بالمقارنة مع المصادر المالية التي توفرت لمتعامؿ مع قضايا 
 بعد عقود مف اإلىماؿ و ربوف، أو األزمات المالية العالمية الحالية. لذلؾ فإنو وأخرى مثؿ انبعاث الك

إذا لـ  و وعدـ المراقبة، عدـ التصرؼ أصبحت المشاكؿ ىائمة. وسوؼ تزداد سوءا إذا استمر اإلىماؿ
اء مما ج و (20، ص 2009دوف تأخير" ) تقرير األمـ المتحدة الثالث ،  تتخذ المواقؼ الالزمة فورا و

إف إدارة المياه ضرورية إذا أراد العالـ تحقيؽ التنمية  في التقرير، أف الماء ىو الحياة، و
 (.World Water Development Report 3, 2009)المستدامة.

فقد قاؿ أف الجميع يتفقوف  (21المياه مصدر لمتوتر في القرف )أما الدكتور محمود أبو زيد في كتابو  
لمبقاء و التقدـ و الرخاء، و أف السالـ بات متوقفا في كثير مف مناطؽ العالـ عمى أف المياه ضرورة 

، و إيجاد صيغ توافقية  بيف اوف في التعامؿ مع مشكالت المياهعمى انتياج أما نيج المجابية أو التع
مياه %  3الموارد و االحتياجات و قد قاؿ أف األرقاـ تدعو لمقمؽ البالغ: فالمياه العذبة تمثؿ حوالي 

% يغطي احتياجات 0,6مياه جوفية و الباقي و ىو  21,8منيا عمى ىيئة جميد و  77,6العالـ، 
مميارات نسمة. و يضـ الوطف العربي عشر مساحة اليابسة و خمس سكاف  6سكاف العالـ الذي فاؽ 

% مف إجمالي 2% مف الجرياف السطحي لممياه و يتمقى فقط 1العالـ، لكنو يحتوي عمى اقؿ مف 
 (.1998األمطار ) ابو زيد ، 

 الوطن العربي و الفقر المائي:   2.3

إذا كاف العالـ بأسره يتعرض ألزمة فقر مائي تأرؽ صانعي القرارات و جعمتيـ يضعوا مشكمة المياه  
ضمف سمـ أولويات الساسة و المخططيف االستراتيجييف، فأف الوطف العربي نظرا لعوامؿ كثيرة يعتبر 

ؽ عمى مستوى العالـ تيديدا بالتعرض إلى أزمة حقيقة و فقر مائي متزايد و مشكمة مف اشد المناط
تتفاقـ مع الزمف  بالتالي  تيديد التنمية برمتيا و تضييؽ أفاؽ مستقبؿ المنطقة العربية اقتصاديا و 

طر اجتماعيا و سياسيا، و قد تنبو كثير مف المفكريف  و الكتاب و عمقوا الجرس، و دقوا ناقوس الخ
 ... العربي الوطف في المياه "مشكمةكتابوي ور "رمزي سالمة" فلتحذير مف ىذه المشكمة. و يقوؿ الدكت

احتماالت الصراع والتسوية" إف المنطقة العربية بشكؿ خاص تواجو أزمة حقيقة فيما يتعمؽ بالوضع 
% مف 90المائي و تشير الدالئؿ إلى أف األزمة تزداد حدة و تتفاقـ بشكؿ مضطرد خصوصا اف 

المناطؽ العربية  تقع ضمف إطار المنطقة الجافة مف العالـ الممتدة مف أواسط أسيا إلى سواحؿ 
%  عمما 0,7المحيط األطمنطي، لذلؾ فأف نصيب العرب مف  الموارد العالمية مف المياه ال يتجاوز 

نصب  اف العرب يستوطنوف عشر مساحة اليابسة عمى كوكب األرض  قد انعكس ذلؾ عمى متوسط
% مف مستواه العالمي ، و أف الثروة المائية لدولة 13,4الفرد العربي سنويا مف المياه و الذي بمغ فقد 

فرنسا وحدىا تعادؿ  كميات المياه المتوفرة لدى الدوؿ العربية مجتمعة. و يدؽ ىذا الكتاب ناقوس 
 السياسية و مف الناحية االقتصادية و المياه مجددا إلى أىمية مورد العربي الخطر لينبو العالـ

http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=34
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=34
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=34
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=34
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=34
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=34
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=34
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=34
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=34
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=34
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الصراع والتسوية" مف الكتب احتماالت  ... العربي الوطف في المياه اإلستراتيجية، فيذا الكتاب "مشكمة
الحروب  أنيا محور االستراتيجيات الدولية و القيمة التي سمطت األضواء مجددًا عمى قضية المياه، و

 (  2001) سالمة،   .أنيا محؿ صراعات منذ القدـ وحتى اآلف و

 (: خارطة الوطف العربي، المصدر:) اطمس دوؿ العالـ الكبير(2.2شكؿ رقـ )

بعنواف  2013عدىا الرئيس السابؽ لسمطة المياه الفمسطينية الدكتور شداد العتيمي العاـ و في دراسة أ
عمى الفجوة الغذائية في الوطف العربي" قدـ خالليا بيانات و إحصائيات تتعمؽ  أثرىا"الفجوة المائية و 

لسكاني في الوطف بالفجوة المائية التي تتعرض ليا المنطقة العربية و قد اعتبر انو و  في ظؿ النمو ا
. 2030مميوف نسمة في حموؿ العاـ  494%  أف العالـ العربي سيرتفع سكانو إلى 2.4العربي بمعدؿ 

لذا و بناء عمى البيانات فاف العالـ العربي باجمعو يواجو فجوة مائية حالية احتسبت عمى نصيب الفرد 
مميار  14لفجوة الحالية ب قدرت ا ليس حسب االستخدامات المتاحة و متر مكعب سنويا و 1000

، و انو و بحسب ىو عميو في يومنا ىذا متر مكعب و قد حذرت الدراسة مف استمرار الوضع عمى ما
ائية سترتفع العقبات الوخيمة لمتغير المناخي عمى المصادر الطبيعية الحالية فاف الفجوة الم التوقعات و

، فاف الفجوة المائية الحالية ما ىو عميو حاليا ستمر الوضع عمىا إذاىذا فيما  ،2030في حموؿ العاـ 
ىو رقـ  مميار متر مكعب و 157مميار متر مكعب حاليا سوؼ ترتفع لتصؿ إلى  30والتي تقدر ب 

البيانات التي أشارت  يوضح (2.3شكال رقـ)العتيمي. و في ما يمي  أشارمرعب بكؿ المقاييس حسبما 
 .(2013) العتيمي،  إلييا دراسة العتيمي.

 
 

http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=34
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=34
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=34
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=34
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=34
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=34
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 2011( :الوطف العربي وموارده المائية 2.3شكؿ رقـ )
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الطمب المتزايد  المتاحة و تعّرؼ األزمة المائية بأنيا خمؿ في التوازف بيف الموارد المائية المتجددة و و
ىذا  يؤدي إلى إعاقة التنمية و الذي يتمثؿ بظيور عجز في الميزاف المائي يتزايد باستمرار و عمييا و
 و، المتاحة ىو الحالة التي يفوؽ حجـ االحتياجات المائية فييا كمية الموارد المائية المتجددة والعجز 

عندما يصؿ العجز المائي إلى درجة تؤدي إلى  و ،المائية (يطمؽ عمى ىذا العجز تسمية ) الفجوة 
  .مة المائيةاجتماعية تيدد بنية الدولة فإنو يكوف قد وصؿ إلى ما يسمى باألز  أضرار اقتصادية و

و تعاني المنطقة العربية مف نقص في الموارد المائية، مما يميد إلى حدوث صراع أو قياـ تعاوف 
ىناؾ ثالثة محددات تفرض نفسيا عمى قضية األمف  إقميمي يراعي حاجات ىذه الشعوب مف المياه. و

بدرجات  مائية متزايدة و وسطو تعاني مف أزمة ىي أف غالبية دوؿ المشرؽ العربي و المائي العربي، و
غالبية األنيار العربية )دجمة، الفرات، النيؿ( تنبع مف خارجو مما يعني بأنيا عرضة لتحكـ  مختمفة، و

أخيرا" ارتباط المشروعات اإلسرائيمية بالييمنة عمى مصادر المياه مع ازدياد أعداد  قوى أجنبية، و
سياسية لألزمة المائية العربية ما يتعمؽ باألبعاد الجيو في ياه. والمياجريف بنسبة ال تتفؽ مع موارد الم

% مف الموارد المائية العربية. أما 85ىناؾ البعد الجغرافي، حيث تتحكـ دوؿ الجوار العربي بنحو 
 Elmusa, 1993): )البعد السياسي فيمكف إجمالو في النقاط التالية

استخداـ المياه بشكؿ قانوف يراعي  وغياب المعاىدات واالتفاقيات الدولية الناظمة الستغالؿ  1
   .بسبب ضعؼ إلزامية القانوف الدولي حقوؽ الدوؿ المائية و

ندرتو أصبح  حاجتو و نظرا" لطبيعة العالقات التي تسود بيف دوؿ اإلقميـ فإف العامؿ المائي و 2
المنافع  و النفوذ والسيطرة مرتبطا" بالبعد السياسي، إذ أضحى يوظؼ في خدمة األغراض واألىداؼ و

  .والمصالح المختمفة
رغبتيا في  ترتبط دوؿ الجوار الجغرافي مع الدوؿ العربية بعالقات استعمارية مثؿ )إسرائيؿ( و  3

حرماف لمدوؿ العربية، فيما تسود العالقات مع تركيا نوع  استغالؿ ىذا العامؿ كعنصر ضغط سياسي و
 .اإلستراتيجية مع إسرائيؿ قات األمنية والعال التوجس بحكـ الميراث التاريخي و مف الجفاء و

 المائية: إسرائيل طماعأ  2.4

) االحتالؿ( في توفير ما يمزميا مف مياه عمى سرقة المياه  مف العرب  سواء مف  إسرائيؿتعتمد  
خالؿ سرقة  المحتمة )فمسطيف والجوالف( أو مفخالؿ السيطرة المباشرة عمى المصادر في األراضي 

زعماء  أذىافلعربية المجاورة كالعراؽ وسوريا ولبناف واألردف ومصر. و قد كاف حاضرا في مياه الدوؿ ا
الحركة الصييونية ومنذ أياـ االنتداب البريطاني و قبيؿ االحتالؿ الصييوني لفمسطيف أف مشكمة المياه 

د بمفور ستشكؿ حجر عثرة في أي تسوية سياسية مستقبمية، لذا فإف الصياينة طالبوا بعد صدور وع
ومنذ  السيطرة عمى مياه نير الميطاني. يتمكنوا مف نوب لبناف( حتىبأف يمتد احتالليـ حتى )ج
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لالستيالء عمى مياه نير األردف بعد تحويؿ مجراه في عاـ  إسرائيؿاحتالليـ األرض العربية سعت 
وبي مف مميوف متر مكعب مف مياىو إلى صحراء النقب والجزء الجن (450)ـ، وضخ حوالي 1964

الساحؿ الفمسطيني و باشرت إلى احتالؿ ىضبة الجوالف السورية بيدؼ السيطرة عمى المياه واألراضي 
كما  .% مف االحتياجات المائية لمكياف الصييوني22الخصبة في تمؾ المنطقة، وتؤمف ىذه المياه 

طرة عمى المياه ـ باحتالؿ الجنوب المبناني و ذلؾ أيضا بيدؼ السي1982قامت بعد ذلؾ و في عاـ 
المبنانية التي تصب في نير االردف و بحيرة طبريا ـ منطمؽ الحفاظ عمى تدفؽ المياه باستمرار، كما 

مميوف متر مكعب  (157)أف إسرائيؿ تقوـ بسرقة كميات كبيرة مف نير الحاصباني  تقدر الكمية ب 
   (2008. )قاعود، الوزاني و جميعيا انيار لبنانيةسنويا و كذلؾ األمر بالنسبة لنير 

و منذ احتالليا األراضي الفمسطينية  باشرت السمطات اإلسرائيمية المحتمة إلى وضع الموارد المائية  
بنت معظـ المستوطنات عمى األراضي الكائنة حوؿ المناطؽ المائية، حيث يغطي  تحت سيطرتيا،  و

ثر ذلؾ في نصيب استيالؾ أ مف االحتياجات المائية الصييونية. و (%25)الحوض الفمسطيني 
لترًا يوميًا في بعض البمدات و  (30)لترًا يوميًا إلى  (120)الفمسطيني مف المياه، حيث انخفض مف 

لترًا في مناطؽ أخرى. كما أنيا منعت الفمسطينييف مف حفر  (12)القرى كالتي تتناوليا ىذه الدراسة  و
ة الغربية و ىو الحوض الغربي إضافة إلى منعيا آبار في احد اىـ األحواض المائية الواقعة في الضف

قياميا بقطع المياه بصفة  حفر ابار جديدة في الحوضيف الشمالي و الشرقي بدوف إذف مسبؽ، و
منعتيـ مف حصوليـ  مستمرة عف البمدات والقرى التي ترتبط شبكات مياىيا بشبكات المستوطنات، و

 (2008)قاعود،   .قرارىا في اتفاقية أوسمو الثانيةعمى جميع حصصيـ المائية اإلضافية التي تـ إ

كانت مصادرة المياه واالستيالء عمييا مف األىداؼ التي تبنتيا إسرائيؿ ، إذ كاف وجود مصادر مياه  و
في منطقة ما مف أىـ أسباب قياـ المستوطنات عمييا، إضافة إلى استصدار العديد مف القرارات واتخاذ 

بمجمميا االستيالء عمى المياه سواء السطحية منيا أو الجوفية، وذلؾ لتغذية  اإلجراءات التي كاف يتـ
مف أجؿ ذلؾ قامت بمصادرة اآلبار الفمسطينية  المستوطنات والمشاريع المقامة مف قبؿ اسرائيؿ، و

سحب المياه الجوفية عف طريؽ حفر اآلبار،  وشؽ قنوات مائية مف نير األردف نحو المستوطنات ، و
منع  سدود في مجاري األودية لمنعيا مف الوصوؿ إلى المدف والقرى الفمسطينية، و إقامة و

الفمسطينييف مف الوصوؿ إلى المياه وتحديد استخداميا، ما أدى إلى خفض حصة المواطف الفمسطيني 
 أدى االستيالؾ اإلسرائيمي المفرط لممياه الفمسطينية إلى تعرضيا مقارنة مع المواطف اإلسرائيمي.  و
 (2008لتناقص حاد في المياه. )قاعود، 

مازالت إسرائيؿ تعمؿ و تخطط مف أجؿ تحقيؽ أطماعيا في المياه العربية ، فيـ يسعوف منذ سنوات  و
عديدة لمحصوؿ عمى مياه نير النيؿ مف خالؿ ممارسة الضغوط عمى مصر كي تمدىا بمياه النير مف 

قناع خالؿ أنابيب عبر سيناء، و تمارس دورا كبيرا ف ي موضوع سد النيضة الجاري أنشأه في أثيوبيا  وا 
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تكنولوجية  إسرائيمية  فنية و ية وأثيوبيا بالموافقة عمى بيعيـ مياه نير النيؿ مقابؿ مساعدات مال
، الوزير و، 1998، المجذوب عدة مصادر: إلثيوبيا في المجاالت المائية واالقتصادية المختمفة. )

 ( 2007،كز المعمومات الوطنيو مر  2008، و سالمة ،2010

أف ترسخ  وإسرائيؿ مف خالؿ اتفاقية أوسمو عمى أف تبقي ليا السيطرة عمى الموارد المائية و قد سعت 
 لـ سيطرتيا عمييا فمـ تعطي اتفاقيات أوسمو الفمسطيننيف السيادة و السيطرة عمى الموارد المائية و

 المخصصة المياه مف الكافية غير إدارة الكمية عف المسؤولية عمى إال الفمسطينية السمطة تحصؿ
 ذلؾ جانب إلى و ،المائية األساسية إصالح البنية و صيانة عف المسؤولية و ،الفمسطينييف الستعماؿ

 الضفة في الفمسطينيوف يستخدميا التي المياه ثمف نصؼ اإلسرائيمية لمسمطات الفمسطينية السمطة تدفع
األراضي الفمسطينية المحتمة  فيتستخرجيا إسرائيؿ مف المخزوف الجوفي أف ىذه المياه  الغربية، عمما

، الشكؿ مف أحدى القرى الفمسطينة و فيمايمي صورة.(2009و تبيعيا لمفمسطينييف ) امنستي، 
 ( توضح معاناة الفمسطينييف في الحصوؿ عمى المياه. 4-2رقـ:)

 

 

 ( صورة  مف أحدى القرى الفمسطينة.2-4شكؿ رقـ: ) 

 

 الوضع المائي في فمسطين: 2.5

لكف ليس لدى  الفمسطينيوف سيطرة  و ىنالؾ كميات مياه مناسبة و تتنوع مصادر المياه في فمسطيف
الفمسطينيوف  التي ابتمعيا جدار الفصؿ العنصري، والبيئية خاصة تمؾ  عمى الموارد المائية و

المفارقة  حتالؿ عمى الموارد المائيةرة االمحروموف مف نصيبيـ الشرعي مف المياه بالنظر إلى سيط
، و بمغ مسطينية مف خالؿ شركات إسرائيمية ألصحابياتكمف في قياـ االحتالؿ اإلسرائيمي ببيع المياه الف

االستيالؾ الكمي لإلسرائيمييف مف المياه حوالي سبع مرات ونصؼ مقارنة مع نصيب الفمسطينييف في 
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تعمر اإلسرائيمي داخؿ المستعمرات المقامة عمى أراضي األراضي الفمسطينية، و بمغت حصة المس
و تشكؿ الممارسػات اإلسرائيمية  ،مقارنة مع نصيب الفرد الفمسطيني الضفة الغربية تسع مرات ونصؼ

اىـ عوامؿ خمؽ أزمة في المياه في المناطؽ الفمسطينية المختمفػة، فػإلى جانب سيطرتيـ عمى مصادر 
ـ في منح الفمسطينييف اذونات لحفر آبار جديدة، أو إقامة شبكات مياه المياه في فمسطيف فيي تتحك

داخمية، وفرضت قيودًا كبيرة عمى الييئات المحمية في مجاؿ تطوير مصادر المياه الخاصة. كما قامت 
سمطات اإلحالؿ ببناء المستوطنات في مناطؽ توفر المياه العذبة، وبناء السدود لحبس الميػاه 

ضافة إلى عدـ تصريؼ المياه العادمة لممستوطنات وفػؽ الطػرؽ الػسميمة مما أدى إلى السطحية، ىذا إ
بالتالي عدـ صالحيتيا لالستخداـ اآلدمي خاصة في قطاع غزة.  زيادة مموحتيا، و تموث المياه و

 .(2011)سمطة المياه الفمسطينية، 

الىميتو السياسية واالجتماعية  و يعتبر قطاع المياه في فمسطيف مف أىـ القطاعات التنموية نظرا
االداري و التشريعي منذ  ة، اال اف قطاع المياه الفمسطيني قد تعرض الى كثير مف التشويوواالقتصادي

بعد تولييا مياميا اف تجري  و قد حاولت السمطةياـ السمطة الوطنية الفمسطينية، الحكـ التركي الى ق
حالت  السيطرة عمى مصادر المياه مف االحتالؿ اإلسرائيمي لمنظومة إدارة ىذا القطاع، اال افمراجعة 

، )التميمي .اإلستراتيجية لمشعب الفمسطينيالتنموية  إمكانية تنظيـ القطاع بشكؿ يخدـ األىداؼ  دوف
2009) 

 مصادر المياه  في فمسطين: 2.6

صر ىذه يمكف ح تتنوع مصادر المياه في فمسطيف بيف المصادر السطحية والمصادر الجوفية، و
منظمة  -في التقسيـ التالي:) المكتب الوطني لمدفاع عف األرض ومقاومة االستيطاف  المصادر

 (2015التحرير الفمسطينية ، 
 

  األمطار: أواًل:
ىي المصدر الرئيسي لممياه في فمسطيف، وىي التي تغذي الخزاف الجوفي والمجاري واألودية 

عة مف األراضي الزراعية خصوصًا البعمية وىي والسيوؿ، ويستفاد منيا في ري مساحات واس
األراضي التي تسقى بمياه األمطار. تمتد فترة سقوط المطر في فمسطيف مف شير سبتمر/ أيموؿ إلى 

، ويؤثر التبايف مبر/ تشريف الثاني وأبريؿ/ نيسافمايو/ أيار، وتبمغ الذروة ما بيف شيري نوف
 650مممتر في األغوار إلى  100مف السنوي  التضاريسي لفمسطيف عمى معدؿ سقوط األمطار

مميارات متر  10تقدر كميات مياه المطر التي تسقط عمى فمسطيف بحوالي  و ،مميمترا في المرتفعات
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يجري الباقي  %، و25يتسرب إلى باطف األرض حوالي  %، و70 – 60مكعب يتبخر منيا ما بيف 
 (2009يد ، و شد2005  ) شاليؿ،  عمى شكؿ سيوؿ باتجاه البحر.

  ثانيا: الجريان السطحي:
 يقصد بالجرياف السطحي مجموعة األودية والسيوؿ والمجاري المائية سواء الدائمة منيا أو الموسمية.

  الجرياف السطحي في الضفة الغربية: -1
، وقدرت 1965% مف األمطار الياطمة عاـ 2,2بمغت نسبة الجرياف السطحي في الضفة الغربية 

. 1965 - 1964و 1964 - 1963مميوف متر مكعب في سنتي  60,64ه الجارية بػ كمية الميا
 71 يعادؿ % أو ما3,2بػ  قدر معدؿ الجرياف السطحي مف معدؿ ىطوؿ األمطار 1996وفي عاـ 

 ( 2011و مسرشمند ، 2006) مجموعة الييدرولوجييف ،  مميوف متر مكعب.
  الجرياف السطحي في قطاع غزة: -2

كمـ، ويشكؿ  8,5 غزة أىـ مناطؽ الجرياف السطحي في قطاع غزة ويصؿ طولو إلىيعتبر وادي 
 2. وماؤه غير دائـ الجرياف، وتقدر كمية المياه الجارية فيو بحوالي 2كمـ 3600حوضًا تبمغ مساحتو 

 السنة. مالييف متر مكعب في 3 -
  وادي نير األردف: -3

، ويعتبر منخفض الحولة أىـ 2كمـ 18850تو يعد أىـ األنيار في المنطقة وتبمغ مساحة تغذي
تصب فيو روافده الرئيسية. ومصدر مياه النير الرئيسي مف المنابع الشمالية وسفوح   مناطقو حيث
مممتر. وتضـ المنابع الشمالية  1300إذ يبمغ معدؿ ىطوؿ األمطار في تمؾ المنطقة  جبؿ الشيخ،

 -لمدفاع عف األرض ومقاومة االستيطاف  ) المكتب الوطنيلنير األردف ثالث مجموعات ىي:
 (2015منظمة التحرير الفمسطينية ، 

مجموعة نير الداف الذي ينبع مف فمسطيف، وىو أكبر فروع نير األردف، ويبمغ تصريفو  .1
المياه التي تصب في نير  % مف مجموع50مميوف متر مكعب، وىي تعادؿ 270 السنوي
 األردف.

 مميوف متر مكعب. 125ف سوريا، وتصريفو السنوي مجموعة نير بانياس الذي ينبع م .2
 متر مكعب. مميوف 125مف لبناف، وتصريفو السنوي  مجموعة نير الحاصباني الذي ينبع .3

مميوف  140وىناؾ مصادر أخرى عمى جانبي مجرى نير األردف شماؿ طبريا تقدر كمية مياىيا بػ 
 متر مكعب.

  نوعية مياه نير األردن:
شاريع عمى نير األردف وخاصة اإلسرائيمية منيا في محاولة لمسيطرة عمى مياه قامت العديد مف الم

ممغراما لكؿ لتر في  588تغييرات في مكوناتيا، حيث زادت نسبة األمالح مف  أدى إلى مما النير،
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 Palestinian Hydrology. ) 1960ممغرامات لكؿ لتر في عاـ  2105إلى  1925عاـ 
Group, 2007/2008 ) 

 فية نير األردن:جغرا -
عمى الدوؿ التي يجري فييا عمى النحو  2كمـ 18140تتوزع مساحة نير األردف الفعالة البالغة 

 ( 2005 )اعبيو، التالي:
 %.38األردف  -   
 %.37سوريا  -   
 %.11إسرائيؿ  -   
 %.10فمسطيف )الضفة الغربية(  -   
 %.4لبناف  -   

  ر األردن:نسبة المياه المخصصة لفمسطين من ني
النير بأراضييا، وقد  وزعت مياه نير األردف وفؽ اتفاقية جونستوف األميركية عمى الدوؿ التي يمر

 مميوف متر مكعب في السنة. )اعبيو، 230 - 200كانت حصة فمسطيف )الضفة الغربية( ما بيف 
2005 ) 

  نير اليرموك: -4
شكال حدودىا مع سوريا، ويبمغ معدؿ صرفو باألردف م ينبع مف المناطؽ الشمالية في سوريا، ويمر

كمـ ليرفد نير األردف إلى  10األراضي األردنية مسافة  متر مكعب، ويمتد داخؿ مميوف 450السنوي 
 اعبيو،الجنوب مف بحيرة طبريا. وىناؾ ثالث روافد لنير اليرموؾ ىي: اليرير والرقاد والعالف. )

2005 ) 
  األنيار الصغيرة -5

  ينبع مف جباؿ صفد ويتجو إلى عكا.نير صفد:     
  نير العوجا: ينبع مف جباؿ نابمس الغربية ليصب في رأس العيف.    
ليصب في شماؿ حيفا، وىو نير منقطع يجري  )كيشوف(: ينبع مف جباؿ الناصرة نير المقطع    

 في الشتاء.
الحوادث ونير  سكندر وواديكما يوجد العديد مف األودية التي تجري فييا مياه األمطار مثؿ وادي اإل

 ( 2005 اعبيو،) روبيف ونير أشدود.
  ثالثًا: المياه الجوفية 

عف الكميات المتسربة مف  ىي المورد الرئيسي لممياه في فمسطيف ومصدرىا مياه األمطار، فيي عبارة
ربة مياه األمطار المتس نسبة إلى التكوينات الجيولوجية في باطف األرض. وتقدر مياه األمطار

ويتـ االستفادة مف المياه الجوفية عف طريؽ اآلبار  % مف إجمالي األمطار الساقطة.30بحوالي 
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الينابيع الطبيعية. وتقدر كمية المياه العذبة والمتجددة في الخزاف الجوفي  االرتوازية أو عف طريؽ
) سطيف.المياه العذبة في فم % مف55مميوف متر مكعب، وىو ما يعادؿ  1000 - 950بحوالي 

( يوضح االحواض الجوفية المائية الرئيسية في فمسطيف 5-2)ـ ، و الشكؿ رق( 2011مسرشمند، 
 التاريخية.

  المياه الجوفية في الضفة الغربية: -1
) اليعقوبي و  :يمكف تقسيـ أحواض المياه الجوفية في الضفة الغربية إلى ثالثة أحواض رئيسية ىي

  (2011الغفور ، عبد
  الشرقي. الحوض -   
  الحوض الغربي. -   
 األحواض الشمالية الشرقية. -   

 

  الحوض الشرقي:
 الجدوؿ التالي: إلى مجموعة أحواض صغيرة يوضحيا وينقسـ بدوره

  : تقسيمات الحوض الشرقي في الضفة الغربية.(2.1جدوؿ رقـ )

 تقسيمات الحوض الشرقي في الضفة الغربية

 اسـ الحوض
 المساحة
 (2)كمـ

مية المياه ك
 المستخرجة
 (3)مميوف ـ

 معدالت التغذية
 (3)مميوف ـ

 مالحظات

 11- 9 90 بردال
 

3 - 6 
 

 5,5يصؿ إلى  يواجو عجزًا مائياً 
سنويًا بسبب استخداـ  3مالييف ـ

 المستوطنات اإلسرائيمية

 3 - 2 1 66 البقعة
ىناؾ فائض سنوي في المخزوف 

 3مميوف ـ 2,5يبمغ 
 15 - 10 10 - 9 145 الفارعة

 
 610 العوجا فصايؿ و

 
12 - 13 

 فيو فائض كبير 40 - 24

 كبير فيو فائض 70 - 50 25 610 القدس -راـ اهلل 
 -صحراء جنوب القدس 

 النقب
510  

 6,2- 6,7 
 فيو فائض كبير 40 - 35

 (2011المصدر:) اليعقوبي و عبد الغفور ، 
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          الحوض الغربي:
 ىما: رئيسييف يمكف تقسيمو إلى حوضيف

  حوض العوجا/ التمساح: -األوؿ
، ويقع معظمو في الضفة الغربية في حيف يقع الجزء الباقي في إسرائيؿ 2كمـ 1300تبمغ مساحتو 

 400 - 380% مف احتياجاتيا المائية. ويضخ الحوض سنويًا حوالي 20وعميو تعتمد في توفير 
مميوف متر مكعب، ويصؿ  370لسنوية عف مميوف متر مكعب، في حيف ال تزيد نسبة التغذية ا

 مميوف متر مكعب في السنة. 40العجز إلى 
  حوض الخميؿ/ بئر السبع: -الثاني

مميوف متر مكعب،  21 - 20، ويستفاد منو سنويًا ما بيف 2كمـ 300تبمغ مساحة ىذا الحوض 
مميوف  21أعالىا مميوف متر مكعب في حيف ال يتعدى  16,6وتنخفض معدالت التغذية أحيانًا إلى 

 متر مكعب، مما يعني وجود عجز في بعض السنوات.
  الشرقية األحواض الشمالية -

 قسميف: تعرؼ باسـ حوض نابمس وجنيف، وتنقسـ إلى
  حوض نابمس وجنيف وجمبوف: -األوؿ

مالييف متر مكعب، في  104 - 92، ويضخ منو سنويًا ما بيف 2كمـ 500تبمغ  يقع عمى مساحة
 مميوف متر مكعب. 95 - 80تغذيتو السنوية ما بيف  حيف تتراوح

  حوض تعنؾ وجمبوف: -الثاني
ويضـ تكوينات القدس وبيت لحـ والخميؿ، وىي متصمة وتشكؿ وحدة مائية واحدة، كما أنيا مستغمة 

 مف قبؿ المستوطنات اإلسرائيمية.
ة الجوفية في الضفة الغربية يبيف  كميات المياه في األحواض المائي ( 2-2رقـ ) و في ما يمي جدوال

و الحصص التي تحصؿ عمييا إسرائيؿ مف ىذه األحواض مقابؿ حصص الفمسطينييف في الضفة 
 (2008،و سمطة المياه الفمسطينية word Bank,2009)  الغربية:

 ( احواض المياه في الضفة الغربية و توزيع الحصص.2-2جدوؿ رقـ )

 الحوض
التغذية السنوية 
 عبمميوف متر مك

حصة الفمسطينييف في الضفة 
 مميوف متر كعب سنويا

حصة اسرائيؿ مميوف 
 متر كعب سنويا

 المتبقي

 78 40 54 172 الشمالي الشرقي

 0 103 42 145 الشرقي
 0 340 22 362 الغربي
 78 483 118 678 المجموع
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  المياه الجوفية في قطاع غزة -2

سمكو  مترا في المناطؽ الشمالية الفرعية، ويقؿ 160يبمغ أقصى سمؾ لمخزاف الجوفي في قطاع غزة 
مترا في المناطؽ الجنوبية. وقد انخفض منسوب المياه  70تدريجيًا في اتجاه الشرؽ ليصؿ إلى 

لممياه  إلى أقؿ مف مستوى سطح البحر في عدة مناطؽ، كما أف كمية نفاذ الطبقات الحاممة فيو
 %.25 ًا، ويصؿ معدؿ النفاذمتر مكعب يومي 1000 - 700تتراوح ما بيف 

  األنظمة المائية في قطاع غزة -
في عمؽ  نظاميف رئيسييف ىما: النظاـ المائي السفمي ويوجد ينقسـ النظاـ المائي في قطاع غزة إلى

متر تحت مستوى سطح البحر، ومياىو عالية المموحة. وىناؾ النظاـ المائي العموي  400يصؿ إلى 
 يسي في غزة.وىو التكويف المائي الرئ

  سادسًا: الينابيع
ينبوع تتفاوت فيما بينيا في كمية المياه والحجـ ونسبة العذوبة،  300حوالي  يوجد في الضفة الغربية

 (2011) اليعقوبي و عبد الغفور،  الصالحة لالستعماؿ تقع في السفوح الشرقية. وأغمب الينابيع
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 التاريخية فمسطيف في رئيسيةال المائية الجوفية ( األحواض2-5) :رقـ شكؿ

 تشخيص الواقع المائي في احدى المناطق المستيدفة في الدراسة.  2.7

 تمييد: 

تعتبر ىذه الدراسة األولى مف نوعيا في منطقة جنوب الضفة الغربية و بالتحديد جنوب محافظة 
، و بالنظر ةدرة المائيالخميؿ، و كما أشارت البيانات الواردة في الدراسة ، فيي األكثر تضررا مف الن
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إلى اتساع المنطقة جغرافيا مف وجية نظر الباحث، و عدـ قدرتو عمى الوصوؿ إلى كافة البيانات و 
الحيثيات المتعمقة بالظاىرة في كافة المناطؽ و التجمعات السكانية، فقد ارتأى الباحث، أف تتضمف 

ع المائي في احد التجمعات السكانية ىذه الدراسة بشكؿ أكثر تركيز، و بتعمؽ اكبر تشخيصا لمواق
، و قد وقع االختيار عمى منطقة الظاىرية، حيث تقوـ الدراسة fact sheet المستيدفة في الدراسة

بشكؿ عاـ عمى فحص آراء أعضاء الييئات اإلدارية لمجموعة مف الجمعيات الزراعية في المنطقة 
صنفيف قيادييف لدى مديرية زراعة الجنوب، ىذا التي تستيدفيا الدراسة،  و مجموعة مف المزارعيف الم

باإلضافة إلى فحص آراء مجموعة مف القيادييف العامميف في مجاؿ المياه و الزراعة، و قد تـ اختيارىـ 
بشكؿ دقيؽ، إال أف ىذه المنيجية تنظر في الواقع المائي و مدى تأثيره عمى قدرة السكاف عمى توفير 

الؿ القدرة عمى االنتاج الزراعي الذاتي، مف خالؿ عدة محاور ذكرت مستوى مف األمف الغذائي مف خ
الحيثيات المتعمقة بالموضوع، لذا  سابقا في سياؽ الدراسة، و ذلؾ دوف الفحص الدقيؽ لكافة البيانات و

سد ىذه الثغرة، بالنظر إلى التشابو الكبير بيف التجمعات السكانية المستيدفة في ل ياتي ىذا التشخيص
الظاىرة، و قد وقع اختيار الباحث عمى منطقة الظاىرية كونو قادرا عمى الوصوؿ إلى اكبر  موضوع

و بالنظر إلى كونو يعمؿ في بمدية الظاىرية، مما يسيؿ توفير و  قدر مف البيانات و المعمومات، 
 فحص البيانات الالزمة حسب المنيجية المتبعة ليذه الحالة الدراسية.

 رية:نبذه حول الظاى 2.7.1
كـ جنوب الخميؿ وتعد البوابة الجنوبية  22تقع الظاىرية في أقصى جنوب الضفة الغربية عمى بعد 

لمضفة الغربية وتقوـ المدينة فوؽ بمدة جوشف العربية الكنعانية. و تستمد اسميا مف السمطاف ظاىر 
 بيبرس الذي قاـ بتحصينيا لموقعيا االستراتيجي.

 حدودىا:
 و قرى ريؼ دورا.الشماؿ: أراضي دورا 
 الشرؽ: بمدة السموع. 

 الغرب: قرية البرج و الخط الغربي مف ريؼ دورا.
 الجنوب: قرية عرب الرماضيف و أراضي النقب و مدينة بئر السبع.

 مساحتيا:

 دونـ. 15198تبمغ المساحة المنظمة في إطار المخطط الييكمي لبمدية الظاىرية: 

 دونـ. 120854اىرية:بينما تبمغ مساحة إجمالي أراضي الظ
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( نسمة، و ذلؾ حسب بيانات الجياز 38000عدد السكاف: يصؿ عدد السكاف لمدينة الظاىرية )
المركزي لإلحصاء الفمسطيني، و باحتساب معادلة التزايد السكاني باالستناد إلى اإلحصاء الذي تـ في 

 (. 2015اىرية، و بمدية الظ 2015)الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،  .2008العاـ 

الوضع االقتصادي: تتنوع مصادر الدخؿ لسكاف المدينة تبعا لتنوع النشاط االقتصادي فييا،ويبمغ 
% مف عدد السكاف ، ويشكؿ قطاع العمؿ في إسرائيؿ 48.6معدؿ القوة العاممة في الظاىرية حوالي 
ميو الوظائؼ % مف مصادر الدخؿ بحسب اإلحصاءات ،ت52مصدرا رئيسا لمدخؿ ويحتؿ حوالي 

% وأخيرا يساىـ قطاع الصناعة 11% ومف ثـ قطاع التجارة 15% وقطاع الزراعة 17الحكومية 
) تقرير واقع المجتمع المحمي، لجنة التخطيط االستراتيجي، بمدية % فقط مف الدخؿ.5بنسبة 

 (2013الظاىرية،

 الوضع المائي في الظاىرية: 2.7.2
في مصادر المياه، حيث ال يتوفر فييا أي عيوف مياه أو  تعاني منطقة الظاىرية مف نقص حاد  

ينابيع ، وال يوجد في المنطقة أي آبار جوفية، و تعتمد بالدرجة األولى عمى المياه التي توفرىا سمطة 
و الجدوؿ رقـ  (2.4رقـ ) جدوؿال ،المياه الفمسطينية و تقوـ بمدية الظاىرية  بتوزيعيا عمى الموطنيف

% فقط مف البمدة 40ؿ شبكة المياه، و التي تغطي تقريبا، و حسب بمدية الظاىرية أما مف خال (2.5)
منزؿ   6909مشترؾ مف أصؿ  2419، حيث يوجد لدى بمدية الظاىرية و حسب سجالت قسـ المياه 

فرد/ اسرة(،  5.5بشكؿ تقريبي و باالستناد إلى معادلة احتساب السكاف، و متوسط عدد أفراد األسرة ) 
لجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني. أما الجزء الثاني مف السكاف فتقـو بمدية الظاىرية بحسب ا

بتزويدىـ بالمياه مف خالؿ الصياريج، حيث تقوـ البمدية بالتسجيؿ لمف يرغب وفؽ نظاـ يوفر نوعيف 
كؿ شي 70متر مكعب تقريبا ينقؿ بواسطة التراكتور الزراعي، و بسعر  4مف الصياريج، األوؿ بسعة 

لمصيريج،  و توفر البمدية مجموعة مف التراكتورات مف خالؿ القطاع الخاص وفؽ عطاء سنوي و 
متر مكعب،  10تراكتور تعمؿ بشكؿ يومي، و النوع الثاني بسعة  14يصؿ عددىا في الصيؼ إلى 

ي يشكؿ لمصيريج ، وفؽ نفس النظاـ، و تقوـ البمدية بالتوزيع حسب الدور و األولوية ف 150بسعر 
التسجيؿ، و ذلؾ  مف خالؿ نقطة تعبة خاصة توفر ليا المياه مف مصادر سمطة المياه الفمسطينية، 

كميات المياه  (2.3، يوضحيا الجدوؿ رقـ)حيث تحصؿ بمدية الظاىرية عمى المياه مف مصدريف
ة رئيس قسـ المياه في بمدي غير ممنيجة مع ) مقابمة :2015الواردة إلى الظاىرية خالؿ العاـ 

 الظاىرية(
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بئر السيميا: يقع في أراضي خربة السيميا إلى  الشرؽ مف بمدة الظاىرية و بمدة السموع، ينتج ما  
متر مكعب يوميا، تتقاسميا التجمعات السكانية المجاورة، و تبمغ حصة الظاىرية مف ىذا  800معدلو 
 متر مكعب يوميا. 265% مف اإلنتاج اليومي بواقع  30البئر 

متر  3000ب العمقة: يقع في خربة الحدب و ىي إلى شماؿ غرب الظاىرية، و بسعة خزاف حد 
مكعب، و يتـ تزويده بالمياه مف  الخزاف الرئيسي لمحافظة الخميؿ  الواقع في منطقة حمحوؿ و يتبع 

متر مكعب يوميا مف  1000النظاـ المائي لمحافظتي بيت لحـ و الخميؿ، و تحصؿ الظاىرية عمى 
ر، المصدر يتـ تزويدىا حسب الية متبعة لدى سمطة مياه بحيث تحصؿ الظاىرية عمى ىذا المصد

 كميتيا المقررة في يومي الثالثاء و االربعاء مف كؿ اسبوع.

 :2015كميات المياه الواردة إلى الظاىرية خالؿ العاـ  (2.3رقـ) جدوؿ

 مالحظات الكمية) متر مكعب( المصدر الرقـ
 31/10/2015حتى تاريخ   85612 بئر السيميا  1

 31/10/2015حتى تاريخ  265575 خزاف حدب العمقة  2

 قبؿ احتساب الفاقد  351187 المجموع الكمي: 

 2015المصدر: بمدية الظاىرية، تقارير مالية و إدارية،  

 أسعار المياه حسب التوزيع: (2.4رقـ ) جدوؿ 

 مالحظات  الكوبسعر   طريقة التوزيع  الرقـ 
 خدمات شيكؿ، 6يضاؼ مبمغ  شيكؿ 5 بر الشبكةع  1

 شيكؿ 70السعر لمصيريج   شيكؿ  17.5 متر مكعب 4عبر صياريج سعة   2

 شيكؿ 150السعر لمصيريج  شيكؿ  15 متر مكعب 10عبر صياريج سعة   3

 2015المصدر: بمدية الظاىرية، تقارير مالية و إدارية، 
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 :2015المواطنيف خالؿ العاـ، توزيع المياه عمى  (2.5رقـ ) جدوؿ

النسبة مف إجمالي   الكمية) متر مكعب(  طريقة التوزيع  الرقـ 
 الكمية

 %64,5 متر مكعب 190317 عبر الشبكة  1

 %21,5 متر مكعب 63668 متر مكعب 4عبر الصياريج سعة   2

متر  10عبر الصياريج سعة    3
 مكعب

 %14 متر مكعب. 41590

متر  295575  31/10/2015حتى المجموع الكمي:   
 مكعب

 

% فاقد فني و 15,8 متر مكعب 55612 الفاقد مف إجمالي الكمية الواردة 
 غير فني

 2015المصدر: بمدية الظاىرية، تقارير مالية و إدارية، 

 :2015معدؿ نصيب الفرد في الظاىرية مف المياه خالؿ العاـ  ( 2.6رقـ) جدوؿ

 الرقـ
طريقة 
 التوزيع

األسر عدد   
 المستفيدة

الكمية الموزعة 
 ) متر مكعب(

معدؿ نصيب   
األسرة سنويا )متر 

 مكعب(

معدؿ نصيب الفرد 
يوميا) لتر(  باالستناد 
إلى معدؿ متوسط 
عدد أفراد األسرة 

 (5,5المقدر )

عبر   1
 الشبكة

أسرة  2419
مستفيدة مف 

 الشبكة

متر  190317
 مكعب

 لتر يوميا  39 متر مكعب 79

عبر   2
 الصياريج

أسرة  4490 
غير مستفيدة مف 

 الشبكة

متر  105258
 مكعب

 لتر يوميا 11,6 متر مكعب 23,4

 2015المصدر: بمدية الظاىرية، تقارير مالية و ادارية، 
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 الحصاد المائي: 2.7.3 
ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ التعايش مع الواقع المائي الذي تمر بو المنطقة، و ذلؾ بالنظر إلى 

يات التي تحصؿ عمييا مف المصادر المختصة، و باالستناد إلى البيانات الواردة أعاله، فقد كانت الكم
البدائؿ المتاحة تتمثؿ بالحصاد المائي المبني عمى المبادرات الشخصية مف األىمي، اضافة الى بعض 

اه االمطار عف المشاريع الممولة مف جيات مانحة قامت بأنشاء مجموعة مف االبار المنزلية لجمع مي
عمى الرغـ مف  ، واسطح المنازؿ، و بادر معظـ السكاف إلى إنشاء آبار منزلية  لجمع مياه األمطار

محدوديتيا و محدودية معدؿ سقوط األمطار في المنطقة إال أنيا شكمت مالذا و حال جزيئا ليذه الندرة 
ألؼ متر  210ائي يوفر سنويا ما يقارب المائية،  و تفيد التقديرات لدى بمدية الظاىرية أف الحصاد الم

مكعب، مستنديف بذلؾ عمى إحصائيات تفيد أف عدد اآلبار المنزلية الممموكة لممواطنيف تقدر بثالثة 
متر مكعب لمبئر الواحد، و ىذه الكمية ترفع معدؿ نصيب  70(، و بمتوسط سعة 3000أالؼ بئر)

نصيب المستفيديف عبر الشبكة  34,8المعدؿ العاـ )لتر يوميا، ليصبح  15الفرد في الظاىرية ما قدرة 
( / 61,4نصيب الفرد مف الحصاد المائي( = )  15نصيب المستفيديف عبر الصياريج +   11,6+ 
( المعدؿ الخاـ لنصيب الفرد مف المياه في الظاىرية مف كافة المصادر لالغراض  20,4= )  3

 (2015لظاىرية،مع مدير بمدية ا غير ممنيجة ) مقابمةالمنزلة.

و قد حاوؿ البعض عمؿ برؾ صغيرة الحجـ كمبادرات فردية الغراض الزراعة مف خالؿ عمؿ حفر   
يرة باتجاه البرؾ بحيث يتـ تجميع مياه االمطار و مف ثـ غميفيا بالبالستيؾ، و عمؿ قنوات صو تغ

ت و خصوصا البيوت اغالؽ ىذه القنوات و طمرىا،  مف ثـ استخداـ ىذه المياه لري بعض المزروعا
البالستيكية، و تبقى ىذه المبادرات محدودة جدا  ال تشكؿ مصدر اساسي و كافي لتطوير الزراعة في 

 (2015) مقابمة رئيس قسـ المياه في بمدية الظاىرية،المنطقة.

 مجرى المياه العادمة: 2.7.4
كـ  9بطوؿ يطا في منطقة مف بيف األحياء السكنية يمر سيؿ طبيعي كمجرى لمياه المطر منذ القدـ 

دورا الجنوبية مرورًا بأراضي  ، ويأتي ىذا السيؿ مف مدينة الخميؿ باتجاه يطاالبمديةداخؿ حدود 
، ويندمج مع وادي الشاللة باتجاه قطاع الظاىرية باتجاه بئر السبع شرؽ  ووالسموع مف الجية الغربية 

المجرى الطبيعي لتدفؽ مياه المجاري والمياه وقد تـ استخداـ ىذا  .غزة وصواًل إلى البحر المتوسط
مدينة الخميؿ ومستوطنة كريات أربع منذ عشرات السنيف ، وقد قامت بمدية الخميؿ الواصمة مف العادمة 
، وبقيت الجزء المار مف أراضييا حتى حدود بمديتيا وذلؾ في التسعينات مف القرف الماضي بتغطية 

.األجزاء األخرى مف السيؿ بشكؿ قنا   ة مفتوحة حتى اليـو
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 (: مقطع مف الصورة الجوية لمسار السيؿ في أراضي الظاىرية2.6شكؿ رقـ)

 غير ممنيجة مع : ) مقابمةأزمة بيئية في المنطقة تتمثؿ فيما يمي ىذا السيؿ بوضعو الحالي و يشكؿ 
 رئيس و مدير بمدية الظاىرية(

  األكثر خصوبة في المنطقة.تعتبر تي والالسيؿ امتداد مجرى تموث األراضي الزراعية عمى  -1
 حيث أف السيؿ يجري عبر المنطقة المغذية لمحوض الجنوبي الغربي .تموث المياه الجوفية  -2
، حيث تقدر تكمفة مكافحة ىذه الحشرات بما يزيد في المنطقة  السامة انتشار البعوض والحشرات -3

  عف مميوف دوالر سنويًا.
  .ج عنيا مف أمراض صدرية مزمنة انتشار الروائح الكريية وما ينت -4
إلى إغالقو وفيضانو باتجاه تؤدي مف مجرى السيؿ والتي والترسبات تكاليؼ إزالة الطمي  -5

 األراضي المجاورة.
 السيؿ الذي يزيد كميات المياه العادمة و يفاقـ المشكمة.ناتج نضح الحفر الصماء في إلقاء  -6
  اطؽ الممتدة عمى جانبي مجرى السيؿ.في المنالعمراني والتواصؿ االمتداد الحد مف  -7

و قد سعت بمدية الخميؿ لبناء محطة تنقية لممياه العادمة في موقع متوسط بيف الخميؿ و يطا بتمويؿ 
مف البنؾ الدولي، و الموقع الذي تـ اختياره يقدـ الخدمة فقط لمدينة الخميؿ مستثنيًا تقديـ الخدمة 

 ىذا الخيار مجموعة مف المحاذير المتمثمة فيما يمي:حيث يشوب   لمبمدات والقرى المجاورة.

موقع محطة المعالجة حسب اقتراح بمدية الخميؿ يتوسط التجمعات السكانية مما سيشكؿ كارثة  -1
  بيئية وصحية لممنطقة.
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ألؼ نسمة،  200موقع المحطة المقترح يقدـ الخدمة فقط لمدينة الخميؿ بتعدادىا السكاني البالغ  -2
  ألؼ نسمة في باقي تجمعات جنوب الخميؿ. 250وعو ويستثني ما مجم

تعتمد مشاريع الصرؼ الصحي المستقبمية والحالية لكؿ المدف والتجمعات السكانية في المنطقة  -3
عمى االنسياب الطبيعي )باتجاه مجرى السيؿ(، وموقع المحطة المقترح يجعؿ تقديـ الخدمة ليذه 

و تقترح بمديات جوب الخميؿ  ي التشغيؿ والصيانةالتجمعات يعتمد عمى عممية الضخ المكمفة ف
 :مجموعة مف االقتراحات عمى النحو التالي

نقؿ موقع محطة المعالجة المقترحة مف قبؿ بمدية الخميؿ إلى نياية مجرى السيؿ في المنطقة  -1
 الجنوبية الشرقية لمظاىرية خارج التجمعات السكانية.

قائمة حاليًا وذلؾ بسقؼ مجرى السيؿ ابتداًء مف الخميؿ الحد مف حجـ المشكمة البيئية والصحية ال -2
 كـ . 30وحتى الموقع المقترح أعاله ، بطوؿ حوالي 

 تصميـ وتنفيذ شبكات صرؼ صحي داخمية في التجمعات السكانية المستيدفة في جنوب الخميؿ. -3

جنوبا يمكف ليا إذا تـ تنفيذ محطة تنقية ليذه المياه العادمة، و كانت المحطة عمى نياية المسار  -4
أف توفر حسب التقديرات مئات آالؼ األمتار المكعبة،  يمكف استخداميا في الري، مع األخذ بعيف 
االعتبار جودة المياه المعالجة و االستخداـ في إنتاج بعض المحاصيؿ التي مف شأنيا تعزيز القدرة 

مدير الدائرة اليندسية، بمدية ) مقابمة مع عمى اإلنتاج الزراعي الذاتي بشكؿ مباشر و غير مباشر.
 (2015الظاىرية،

 مشروع تكيف: 2.7.5
مشروع التكيؼ مع التغير المناخي تـ تنفيذه مف قبؿ وزارة الزراعة الفمسطينية، و قد استيدؼ مجموعة 

( حيث اعتمد 2014/2015مف المزارعيف القيادييف في منطقة جنوب الخميؿ خالؿ الموسـ الزراعي )
مجموعة مف المبادرات المقدمة مف قبؿ المزارعيف دعما فنيا و ماليا، و قد اعتمد  المشروع عمى دعـ

المشروع عمى اختيار مجموعة مف المبادرات ضمف مجموعة مف المعايير اىميا اف تكوف المبادرة 
و ىي الحديقة  جماعية، و تركزت ىذه المبادرات في ثالثة اصناؼ ىي الحدائؽ المنزلية الذكية مناخيا

، اعادة التشجير و ي تعتمد الحد االدنى مف كميات المياه وذلؾ بسبب استخداـ تقنيات توفير المياهالت
الحصاد المائي، و قد كانت اىـ النشاطات المنفذه مف خالؿ المشروع ىي العمؿ عمى تقميؿ انجراؼ 

التربة مف  التربة و الحفاظ عمييا خصوصا في مناطؽ السيوؿ و جرياف مياه االمطار، زيادة محتوى
الرطوبة لفترة اطوؿ خالؿ فصؿ الصيؼ، و كاف تمويؿ المشروع مف قبؿ مؤسسة التعاوف االلماني 
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(giz( و برنامج مساعدة و رعاية الطفؿ )CCAP.و تنفيذ وزارة الزراعة الفمسطينية )،وزارة الزراعة ( 
 (2015مديرية جنوب الخميؿ،

 القطاع الزراعي في الظاىرية: 2.7.6
 الجزء ممخصا عف التركيب األساسي لمقطاع الزراعي في احد المناطؽ  التي تستيدفيا يقدـ ىذا

، حيث تساعد البيانات الظاىرة في ىذا الممخص عمى تطوير أىداؼ الدراسة،  وىي منطقة الظاىرية
الدراسة، و تكوف بمثابة مرجع واضح لبناء التصورات حوؿ تأثير الواقع المائي عمى القطاع الزراعي، 
و باألخص منو ما تيدؼ إليو الدراسة في قياس دور الواقع المائي عمى اإلنتاج الزراعي الذاتي، مف 

اختزاؿ التقرير  عتمد عمى تحميؿ وي (2.7، رقـ )وؿفي ما يمي جدو منطمؽ تعزيز األمف الغذائي، 
، 2012اإلحصائي الصادر عف الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني في شير نيساف مف العاـ 

 بعنواف التعداد الزراعي، النتائج النيائية ) محافظة الخميؿ(.

 ممخص التركيب االساسي لقطاع الزراعة في الظاىرية.  (2.7جدوؿ رقـ )

نتيجة التعداد  البياف الرقـ
 اإلحصائي

 النسبة

عدد الحائزيف الزراعييف في منطقة   1
 الظاىرية 

% إلجمالي الحائزيف 5  1180
افظة الزراعييف في مح

 الخميؿ.
مساحة الحيازات الزراعية في   2

 الظاىرية.
% إلجمالي مساحة 9 دونـ 19510

الحيازات الزراعية في 
 محافظة الخميؿ.

مساحة األراضي غير المزروعة مف    3
 إجمالي الحيازات الزراعية.

% مف أجمالي 21.5 دونـ 4215
الحيازات الزراعية في 

 الظاىرية.
زروعة مف  مساحة األراضي الم 4

 أجمالي الحيازات الزراعية.
% مف إجمالي 78.5 دونـ 15295

الحيازات الزراعية في 
 الظاىرية.

المساحة المزروعة بأشجار  البستنة   5
و الخضروات و المحاصيؿ الحقمية 

 في الظاىرية.

% مف اجمالي 81 دونـ 12344
االراضي المزروعة في 

 الظاىرية.
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نتيجة التعداد  البياف الرقـ
 اإلحصائي

 النسبة

البستنة  األراضي المزروعة بأشجار  6
 في الظاىرية.

% مف إجمالي 20 دونـ 3166
الحيازات الزراعية في 

 الظاىرية.
األراضي المزروعة   بالخضروات  7

 في الظاىرية.
% مف  إجمالي 1 دونـ 201

الحيازات الزراعية في 
 الظاىرية.

األراضي المزروعة  المحاصيؿ  8
 الحقمية في الظاىرية.

% مف  إجمالي 60 دونـ 8977
ازات الزراعية في الحي

 الظاىرية.
عدد األبقار في الظاىرية البمد، ال   9

 تشمؿ المزارع في منطقة قمقس. 
% مف إجمالي عدد 3 رأس 267

األبقار في محافظة 
 الخميؿ.

% مف إجمالي عدد 10.5 رأس 15403 عدد الضأف في الظاىرية  10
الضأف في محافظة 

 الخميؿ.
% مف إجمالي عدد 8 رأس 4034 عدد الماعز في الظاىرية.  11

الماعز في محافظة 
 الخميؿ.

% مف إجمالي عدد 6 دجاجة. 45770 عدد الدواجف المراباة في الظاىرية.  12
الدواجف المراباة في 

 محافظة الخميؿ.
 (2012،الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني )المصدر:  
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 القدرة عمى رفع مستوى االنتاج الزراعي: 2.7.7

عمى التركيب االساسي لقطاع الزراعة في الظاىرية مف منطمؽ تعزيز االمف الغذائي مف خالؿ بناء 
استغالؿ االراضي الزراعية غير المستغمة لزراعة مساحات جديدة مف مختمؼ االنماط الزراعية سواء 

راعة اشجار البستنة او الخضروات او المحاصيؿ الحقمي، حيث توضح الجداوؿ التالية امكانية عمؿ ز 
مع احتساب كميات المياه التي تحتاجيا اضافة الى تقدير كميات المحاصيؿ التي يمكف الحصوؿ 

 عمييا لممساىمة في توفير مستوى مف االمف الغذائي.

 ( تركيب االراضي الزراعيةحسب النمط الزراعي في الظاىرية.3.7جدوؿ رقـ)

مساحة االراضي  الرقـ
الزراعية في 
 الظاىرية / دونـ

ة االراضي الزراعية مساح
المستغمة في الظاىرية حسب 

 النمط الزراعية/ دونـ

النسبة المؤوية 
مف اجمالي 
االراضي 
الزراعية في 
 الظاىرية

مساحة 
االراضي 

الزراعية غير 
المستغمة في 
 الظاىرية /دونـ

اشجار  19510 1
البستنة ) 
زيتوف، 
 لوزيات(

3166 16% 7166 

 %1 201 الخضروات
يؿ المحاص

الحقمية ) 
عدس، قمح، 

 شعير(

8977 46% 

اجمالي 
المساحات 
 المزروعة

12344 63% 

 (2012المصدر: )الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني ،

% فقط مف االراضي الزراعية في الظاىرية مستغمة 63( اف 3.7يتضح مف الجدوؿ االسابؽ رقـ )
حقمية ) عدس، قمح، شعير( و جزء بسيط % محاصيؿ 46% مزروعة بأشجار البستنة و 16بواقع 
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% مزروعة بالخضروات و ىي في معظميا دفيئات ) بيوت بالستيكية(. لذلؾ يمكف العمؿ 1يقدر ب
عمى اضافة مساحات جديدة غير مستغمة بحيث يمكف زراعتيا بمختمؼ االنماط الزراعية و الجدوؿ 

ليا عمى افتراض نفس النسب السابقة ( يوضح اجمالي االراضي التي يمكف استغال4.7التالي رقـ )
بحيث يتـ اضافة نفس النسبة مف كؿ نمط زراعي  مف االراضي غير المستغمة مقارنة بالنسبة 

 المستغمة لنفس النمط مف اجمالي االراضي الزراعية.

 ( االراضي التي يمكف استغالليا مف المساحات غير المستغمة حسب النمط الزراعي.4.7جدوؿ رقـ)

مساحة االراضي  لنمط الزراعيةا الرقـ
الممكف استغالليا 
حسب النمط 

الزراعية باحتساب 
نفس نسبة االراضي 

المستغمة مف 
اجمالي االراضي 
 غير المستغمة/ دونـ

النسبة مف االراضي غير 
 المستغمة

اشجار البستنة ) زيتوف،  1
 لوزيات(

1162 16% 

المحاصيؿ الحقمية )  2
 عدس، قمح، شعير(

3297 46% 

 %1 74 الخضروات 3
 %63 4533 اجمالي االراضي الممكف استغالليا

 (2012المصدر: )الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني ،

( االراضي التي يمكف استغالليا مف المساحات غير 4.7يوضح الجدوؿ السابؽ رقـ جدوؿ رقـ)
االراضي المتبقية و غير  المستغمة حسب النمط الزراعي، بافتراض استغالؿ نفس النسبة المؤوية مف

% مف اجمالي االراضي 16دونـ لزراعة اشجار البستة بنسبة  1162مستغمة، حيث يمكف استغالؿ 
مة،  % مف اجمالي االراضي غير المستغ46دونـ لزراعة المحاصيؿ الحقمية   3297غير المستغمة، و 

و بذلؾ يتحقؽ زراعة % مف اجمالي االراضي غير المستغمة، 1دونـ لزراعة الخضروات  74و 
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( يوضح 5.7% مف االراضي غير المستغمة. و الجدوؿ التالي رقـ )63دونو اضافية و تشكؿ  4533
استغالؿ االراضي الزراعية حسب النمط الزراعي و طريقة الري باالستناد الى التصوير الجوي 

ة الحساب التقديري ( بطريقGeo-MOLGلمظاىرية و النظاـ المتكامؿ الدارة المعمومات المكانية )
 .حيث ال يمكف االحتساب الدقيؽ نظرا لعدـ وجود تسوية مكتممة و تصنيؼ دقيؽ لالراضي الزراعية

( امكانية استغالؿ االراضي الزراعية حسب النمط الزراعي و طريقة الري باالستناد 5.7جدوؿ  رقـ )
( Geo-MOLGالمكانية ) الى التصوير الجوي لمظاىرية و النظاـ المتكامؿ الدارة المعمومات

 بطريقة الحساب التقريبية.

االراضي التي  النمط الزراعي الرقـ
يمكف استخداميا 
عف طريؽ الزراعة 

 البعمية/ دنـو

االراضي التي 
يمكف استخداميا 
عف طريؽ الزراعة 

 المروية/ دنـو

االراضي التي 
يمكف استخداميا 
عف طريؽ الزراعة 
البعمية مع الري 
 المساند/ دنـو

 0 0 3000 قمح و شعير  عدس 1
 200  300 زيتوف 2
 200 0 300 لوزيات 3
 62  100 اشجار بستنة اخرى 4
 0 0 297 مراعي 5
 0 74 0 بيوت بالستيكية 6

 462 74 3997 المجموع
 (2017،(  Geo-MOLGبمدية الظاىرية و النظاـ المتكامؿ الدارة المعمومات المكانية )المصدر: )

وجود مساحات كبيرة مصنفو زراعية في منطقة الظاىرية و صالحة لمزراعة فانو يمكف بالنظر الى 

الزراعي بحيث يساىـ في تحسيف مستوى االمف الغذائي في المنطقة، خصوصا اف  جتطوير االنتا

البناء و السكف كما ىو  ألغراضتعاني مف كثافة في استغالؿ االراضي الزراعية  المنطقة ال تزاؿ ال

 إلدارةى الدائرة اليندسية في بمدية الظاىرية و باالعتماد عمى نظاـ وزارة الحكـ المحمي مبيف لد

المعمومات المكانية، لذا يمكف و حسب الخبير الزراعي الميندس عثماف ابو شرخ المدير العاـ السابؽ 
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عية، استغالؿ بعض االراضي لمختمؼ االنماط الزرا (2017) مقابمة غير ممنيجة، لزراعة الخميؿ

حيث يمكف المباشرة في زراعة الؼ دنوـ زراعات بعمية باالعتماد عمى مياه االمطار 

)قمح،شعير،عدس( و ىذا ال يتطمب مصادر مياه حيث ال تحتاج الى ري مساند و بالتالي يمكف سنويا 

ر طف( مف القمح و الشعي 460اذا ما تـ زراعة الؼ دنوـ مف االراضي غير المستغمة انتاج حوالي ) 

كيمو تقريبا. و ىذا بدورة  460و العدس، حيث ينتج الدنـو الواحد مف الزراعة البعمبة ليذه االصناؼ 

يساعد في توفير امف غذائي و يساعد في تنمية االقتصاد المحمي كما يوفر اعالؼ لمحيوانات سواء 

جة الي ري مساند ي بحايذه المحاصيؿ. اما اشجار البستنة فىالشعير او مف القش الذي ينتج عف مف 

مرات ري سنوي بكميات كافية حيث يحتاج الدنوـ الواحد  4الى  3كالزيتوف و الموزيات و تحتاج مف 

متر مكعب تقريبا سنويا وىذا متاح و يمكف توفيرة مف خالؿ صياريج في حاؿ عدـ توفر  30الى 

ؿ ابار الجمع لتوفير ىذه مف خال  مصادر البمدية، و يمكف استخداـ تقنيات الحصاد المائي في الشتاء

عة البستنة يمكف زرا ألشجارالري المساند  ألغراضمتر مكعب سنويا  30000الكميات، فاذا ما توفر 

حيث يعتبر   طف مف ثمار الزيتوف 150ار بحيث يمكف انتاج جدنوـ اضافية مف ىذه االش 1000

الموزيات يمكف  بأشجارا تـ زراعتيا كيمو سنويا. و اذا م 150انتاج الدنوـ الواحد مف الزيتوف حوالي 

طف سنويا مف اصناؼ الموزيات حيث يعتبر انتاج الدنوـ الواحد مف الموزيات  2000الحصوؿ عمى 

طف سنويا. اما الدفيئات فيي تحتاج الى ري كامؿ عمى مدار العاـ و ال  2و الخوخ حوالي  كالمشمس

ميعيا الستخداميا في الري اثناء الزرعات. حيث في امكانية تج إاليمكف االعتماد عمى مياه االمطار 

ذا ما اردنا امكعب سنويا لمختمؼ االصناؼ. و  متر 300يحتاج الدنـو الواحد مف الدفيئات بمعدؿ 

ما يقارب  إلنتاج( متر مكعب سنويا، 30000دنوـ دفيئات فاف الحاجة لمياه الري تقدر ) 100اضافة 

 .البالستيكيةت التي تزرع في البيوت طف سنويا مف مختمؼ اصناؼ الخضروا 600
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 األمن الغذائي:   الجزء الثاني:
  العربي : و االمن الغذائي مفيوم األمن الغذائي 2.8   

ما اقرتو منظمة الصحة العالمية  تتعدد تعريفات األمف الغذائي في الدراسات االكاديمية المختمفة ومنيا
ات التغذية األساسية ألفراد الشعب , وضماف الحد األدنى "قدرة المجتمع عمى توفبر احتياج عمى أنو

بالتالي يمكف القوؿ باف  و .(WHO،1302،الصحة العالمية ) منظمة مف تمؾ االحتياجات بانتظاـ".
األمف الغذائي ىو توفير السمع الغذائية كميا أو جزئيا وضماف الحد األدنى مف تمؾ االحتياجات 

اف االمف الغذائي يتحقؽ ( التابعة لالمـ المتحدة،  FAOة و الزراعة ) و تأكد منظمة االغذي بانتظاـ،
عندما تتوفر لمناس امكانية الحصوؿ عمى كميات كافية مف الغذاء االمف و المغذي لضماف نموىـ و 

 (2004World Food Program,تطورىـ و تمتعيـ بحياة سميمة و صحية.)

ألسباب التي تؤدي الى عدـ توفره و ىي االسباب التي ا مف خالؿ اويمكف تعريؼ األمف الغذائي أيض 
) الجبوري،  :تبحث ىذه الدراسة فييا بما انيا ترتبط بالزراعة و المياه و ىي عمى النحو التالي 

2012.) 

  األرض. العمؿ ومنيا  و في الزراعة المستخدمة في المدخالت نتاجية اإلانخفاض   
  زراعيةقمة التنوع االنتاجي في المحاصيؿ ال.    
 التي مف شأنيا تحسيف المدخالت و الموارد في قطاع الزراعة. الحوافز قمة   

محاولة تأميف في  مثؿ تأف مفيوـ األمف الغذائي ي يمكف القوؿ التعريفات السابقة  و استنادا الى
ما ، ماالحتياجات الغذائية لألفراد في ظؿ وجود نقص حاد في الموارد الغذائية وعجز عف توفيرىا

العالمية و  األزمات توفير تمؾ االحتياجات في ظؿمف شأنيا سياسات محددة و  تتخذالدوؿ  يجعؿ
   .العولمة

 0252اعة بحموؿ المعرضيف لممج تقدر منظمة األغذية والزراعة لألمـ المتحدة أف نسبة األطفاؿ و
يا مع التزايد المستمر مميوف طفؿ، لذا بدات الدوؿ الكبرى تتخذ الغذاء سالحا سياس 500يقارب مف 

   .في اسعار الموارد الغذائية و قمة االنتاج الزراعي
و في ظؿ الظروؼ االقتصادية و السياسية السائدة، و في ظؿ  الدوؿ العربيةاما في ما يتعمؽ ب  

تحوالت عقبت االستقالؿ ليذه ما جرى مف قبؿ ذلؾ  االزمات التي تعصؼ بالمجتمعات العربية، و
و اتباع سياسات اقتصادية  مف االعتماد عمى الزراعة الى االعتماد عمى  الزراعةخمي عف الدوؿ و الت
حيث نجد أف مصر بعد أف كانت دولة زراعية حاولت القيادة في السبعينات تحويؿ سياسات  الصناعة

مصر االقتصادية مف االعتماد عمى الزراعة عمى االعتماد عمى الصناعة وكذلؾ ما انتيجتو دوؿ 
ىذا مع التطور المذىؿ مف الزراعة إلى إنتاج البتروؿ،  ميج مف حيث تحوؿ نمط النشاط االقتصاديالخ
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التي شيدتو الدوؿ الكبرى مف حيث التقدـ العممي والتحوؿ إلى عصر التكنولوجيا وتطويعيا بالكامؿ في 
شكؿ كامؿ اؿ التصنيع والمجاالت االقتصادية، لذلؾ تبقى معظـ ىذه الدوؿ غير امنة بخدمة مج

  (2012.) الجبوري، غذائيا
قد جاء في كتاب االمف الغذائي العربي لمباحث في مركز دراسات الوحدة العربية الدكتور سالـ  و

مع بداية القرف الواحد والعشريف كانت الدوؿ العربية قد اندمجت اندماجا كامال في توفيؽ النجفي، انو 
يا باألسواؽ العالمية وىذا ما شيدتو الدوؿ العربية عندما حمت األسواؽ العالمية وارتبط التغير في أسواق

, كما تشيد المنطقة في بداية العقد الثاني مف ىذا القرف عددا مف التحوالت  2008األزمة العالمية 
عمى مستوى الدوؿ العربية واألنظمة العربية وسياساتيا وكاف العامؿ االقتصادي مف بطالة وفقر وتبعية 

أولى األسباب التي أدت إلى قياـ تمؾ الثورات بالمنطقة ضد سياسات األنظمة الفاسدة.  اقتصادية مف
ومف القضايا الشائكة التي تواجييا األمة العربية اآلف في ظؿ التطورات المحمية والعالمية قضية األمف 

 .(2011، النجفي)  الغذائي بكؿ ما تنطوي عميو مف مخاطر وتحديات .

اخر صادر عف نفس المركز ) مركز ابحاث الوحدة العربية( لمكاتبة الجزائرية و قد جاء في كتاب  
فوزية غربي  اف معظـ الدوؿ النامية اتجيت منذ منتصؼ القرف الماضي نحو الصناعة عمى اعتبارىا 
المدخؿ الرئيسي لتحقيؽ التقدـ االقتصادي، عمى حساب الزراعة التي بقيت تعتمد عمى األساليب 

ما أدى إلى نقص اإلنتاج الزراعي كما وكيفا. و اف أىـ السمات التي يتسـ بيا القطاع التقميدية، م
 (2010الزراعي في الدوؿ النامية ىي: ) غربي، 

 .صغر الحيازات الزراعية، أي انخفاض نسبة نصيب الفرد مف وحدة المساحة الزراعية المستغمة 
 ة.تدىور التربة نتيجة استغالؿ اإلنساف لمموارد الطبيعي 
  مف 40التموث بالمبيدات واألسمدة، حيث أفادت تقارير منظمة األغذية والزراعة أف نحو %

 المحاصيؿ الزراعية في الدوؿ النامية تضيع بسبب األمراض النباتية المختمفة.
 .انخفاض المستوى التقني في الزراعة 
 نتاجيتيا إلى درجة ىدر الموارد الزراعية، فقد أدى االستخداـ غير الرشيد لألرض إلى خفض إ

 أصبحت معيا مساحات كبيرة غير قادرة عمى إنتاج المحاصيؿ الزراعية الضرورية.
 .انتشار األمية وانخفاض مستوى التعميـ 
 .نقص الموارد المائية المخصصة لمري  
 ,مجوء إلى االستيراد لتغطية العجزيعيش الوطف العربي حالة مف العجز الغذائي, وىو ما يستدعي ال و
ما يتـ انتاجو ال يكفي االستيالؾ المتزايد خصوصا اف معظـ الدوؿ العربية اصبحت دوؿ  اف اذ

و الغرؽ في المديونية و العجز  العديد مف المشاكؿ االقتصاديةيتسبب في  مما  استيالكية بأمتياز،
ات يتوجب عمى الوطف العربي في ظؿ التغير ؽ ، ومف ىذا المنطزيف المدفوعات ليذه الدوؿافي مو 
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السياسية المحمية والعالمية مواجية كافة التحديات وتحقيؽ أعمى مستوى مف مستويات األمف الغذائي 
حتى يقوـ بدوره المنوط بو عالميا و إقميميا ولمواجية تمؾ التحديات ال بد مف التعرؼ عمييا في البداية 

 (.2009، )  رضواف. حيث أف ىناؾ العديد مف التحديات تتمثؿ في األتي:
 .ندرة الموارد المائية وتركيز السياسات عمى تنمية العرض دوف ترشيد الطمب  
 .تواضع التقدـ التقني في اإلنتاج الزراعي العربي، وضعؼ الخدمات الزراعية المساندة  
 .سياسات األمف الغذائي تركز عمى محور االكتفاء الذاتي دوف المحاور األخرى 
 مى اإلنتاج دوف التسويؽ والتصنيع الزراعي.تركيز السياسات الزراعية الُقطرية ع  
 .ضعؼ االىتماـ بالمنظور التكاممي لمتنمية الزراعية العربية  
و اف  يجب عمى حكومات الوطف العربي أف تضع تمؾ التحديات نصب عينييا في ضوء كؿ ذلؾ و

عمى صياغة تطور برامج مشتركة في اطار العمؿ المشترؾ و التعاوف في مجاالت التنمية و العمؿ 
العمؿ تنموي استراتيجي في مجاؿ الزراعة المستدامة، و بالتالي ال بد مف  إطارو  تنموية إستراتيجية

 ،وتحقيؽ التناسؽ بيف تمؾ البرامج والتركيز لكؿ البمداف عمى الترابط بيف البرامج واألىداؼ اإلستراتيجية
كانت الموارد المائية تمثؿ المحدد  لما و محاولة تكويف تكتؿ اقتصادي عربي حقيقي.كذلؾ يجب  و

الرئيسي إلنتاج الغذاء في العالـ العربي فإف النجاح في تنمية ىذه الموارد رىف لمتعاوف العربي في 
مجاالت تطوير تقنيات إعادة استخداـ المياه، أو حصاد المياه وتنقيتيا )تجميع مياه الجرياف السطحي 

جاالت تنمية موارد األحواض المائية المشتركة. والميـ في ألغراض إنتاجية نافعة(، والتعاوف في م
  (.2009، )  رضوافنفس الوقت إعطاء اىتماـ كبير لتنظيـ إدارة الطمب عمى المياه.

 : و الغذاء . األمن المائي2.9
يعتبر األمف المائي، والذي يتحقؽ  كما تـ تعريفو سابقا في سياؽ ىذه الدراسة، عندما يكوف نصيب 

أىـ محددات األمف  يعتبر متر مكعب ،1000لسنوي مف المياه العذبة مف المصادر المتجددة الفرد ا
الغذائي. ويعتبر الجفاؼ وشح المياه ىو الميدد الرئيسي لألمف الغذائي في العالـ بصورة عامة والعالـ 

تيا بالنمو العربي بصورة خاصة حيث تشير تقديرات األمـ المتحدة في تقويميا لمصادر المياه وتنبؤا
بمد يعانوف مف شح ونقص  48بميوف نسمة في  2.8السكاني عمى مستوى العالـ إلى أف أكثر مف 

أكثر  (2012،) وقت صدور التقريرالمياه. ويتعاظـ دور المياه كمحدد لألمف الغذائي في الوقت الراىف
لمتزايد لمقطاع مف أي وقت مضى وذلؾ بسبب تناقص كميات المياه المتاحة مف جراء االستيالؾ ا

الزراعي لممياه في كؿ بمداف العالـ حيث تبمغ نسبة المياه المستخدمة في الزراعة عمى مستوى العالـ 
% في الوطف العربي )المنظمة العربية لمتنمية الزراعية، 86% مف المياه المتاحة، ونحو 71حوالي 
 ـ(.2001
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مف أىـ أسباب اإلنتاجية العالية لمزراعة الحديثة نظرًا ألف الري المنتظـ وبالكميات المطموبة يعتبر  و 
وأف مياه الري تعد أكثر الموارد الطبيعية الزراعية شحًا وندرًة فبالتالي يعتبر توفر المياه الصالحة لمري 

بما أف معظـ األراضي الزراعية تروى  و ،مف أىـ العوامؿ المحددة لألمف الغذائي عمى مستوى العالـ
إنتاج الغذاء يتذبذب مف عاـ آلخر وفقًا لتذبذب األمطار ويمعب الجفاؼ دورًا باألمطار فنجد أف 

بالرغـ مف تعدد  أساسيا في تحديد حجـ المعروض مف السمع الغذائية في كثير مف أنحاء العالـ. و
عدـ توفر األمف الغذائي في أنحاء متفرقة مف  األسباب التي تؤدي إلى انتشار الجوع ونقص األغذية و

البراكيف والحروب، إال أف أكثرىا انتشارًا ىو  الزالزؿ و العواصؼ و لـ مثؿ كوارث الفيضانات والعا
مف  ) وقت صدور التقرير(%30ما ينجـ عنو مف تصحر حيث تتعرض في الوقت الراىف  الجفاؼ و

% مف 33.3قد فقدت  يؤثر ذلؾ عمى حياة بميوف شخص، و األراضي في العالـ لخطر التصحر و
% مف قدرتيا اإلنتاجية. وفي ىذا اإلطار تشير اإلحصاءات 25ي الجافة في العالـ أكثر مف األراض

ـ بمغ عدد المتأثريف بالمجاعات التي سببيا الجفاؼ )انعداـ 2000 – 1990إلى أنو خالؿ الفترة 
% مف كؿ 42أف ىذه المجاعات كانت سببًا لوفاة  مميوف نسمة سنويًا و 42األمف المائي( حوالي 

مميوف الجئ بيئي  10ـ فقط كاف ىنالؾ 1988في عاـ  لوفيات التي سببتيا الكوارث الطبيعية. وا
بسبب الجفاؼ والتصحر عمى مستوى العالـ. وفي إفريقيا وحدىا، والتي تعتبر أكثر القارات تأثرًا 

 30مميوف نسمة ييددوف كؿ عاـ بخطر الجفاؼ، كما ىجر نحو  150بالجفاؼ، ىنالؾ أكثر مف 
انتيى بيـ المطاؼ إلى معسكرات  ىاموا في األرض بحثًا عف الغذاء، و يوف نسمة مساكنيـ ومم

 ـ(.2001)المنظمة العربية لمتنمية الزراعية،  الالجئيف الفاريف مف الجوع.

 العالقة بين األمن الغذائي والفقر : 2.10

تصادية بامتياز، والباحثوف وىو فضال عف ذلؾ، قضية سياسية واق يعتبر الفقر ىّما اجتماعيا كبيرا
عادة عمى أساس مستوى دخؿ الفرد أو األسرة، أو ىو حصوؿ الفرد أو األسرة عمى قدر مف  ويعّرفون

ال شؾ ىناؾ مؤشرات مختمفة عمى ظاىرة الفقر، ، و الدخؿ يعبر عف مستوى منخفض مف المعيشة
عدـ تكافؤ الفرص، مف النواحي  منيا معدؿ البطالة، كمية اإلنتاج واالستيالؾ، األجر المنخفض، و

بيد أنو ليس ثمة معيار محدد أو ثابت لبياف خط الفقر، فالنسبة  األمور السياسية. يمية والمينية والتعم
مف زمف آلخر، كما ال يعد الحجـ الكبير في  مف مجتمع إلى آخر، و تختمؼ مف بمد إلى آخر، و

ال حتى مساحة األراضي الشاسعة  و ،ورفاىيتيـشرا عمى غنى المواطنيف ميزانية الدولة، مؤ  دخؿ و
والصالحة لمزراعة، وغناىا بالموارد، أو حتى جدبيا وقحطيا، ليس ذلؾ ىو الدليؿ عمى حاؿ المواطنيف 
، في الثراء أو الفقر، كؿ ىذا باألساس يعود إلى السياسة الزراعية، أو السياسة االقتصادية عمى العموـ

محاولة تجاوز حالة الفقر، ليست  التحميؿ، و ف الغذائي بالعرض وإف مناولة مسألة األم خصوصا
فكثير مف الدوؿ تفتقر إلى دراسات متخصصة  ،بالميمة السيمة، بؿ ىي في غاية الصعوبة والتعقيد
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فمنيـ مف يحّمموف  ،بالتالي معالجة ىذه األسباب الجوع والحرماف و لموقوؼ عمى أسباب الفقر و
ّمػؿ الطبيعة عمى العموـ ال يمكف لنا أف نح نخفاض المستوى المعيشي، ومؤشرات تزايد السكاف با

تؤكد إمكانية الطبيعة مف توفير  ال حتى تزايد السكاف، فاإلحصائيات تشير و و الجوع، وحدىا الفقر و
ا، و ستثمار األراضي بمساحات أكبر، وزيادة اإلنتاج كما ونوعاء لكؿ إنساف، و ىنالؾ امكانية الالغذ
أف تساىـ مف جانبيا في تنمية  ) أي حكومة ( ، وىنا ينبغي عمى الحكومةع سبؿ التحديث الزراعيإتبا

 ، لكي تحفز الفالحيف الفقراء، وحصوليـ عمى التمويؿ الالـز  تحسيف شروط وتطوير الريؼ، و
لية و ىذا ما ينسجـ مع اىداؼ ىذه الدراسة الحا نوعية محصوليـ عييف لتحسيف كمية والعماؿ الزرا

الجفاؼ والفيضانات واآلفات  قديمالقد كاف  .حيث تستيدؼ منطقة ريفية و عي جنوب محافظة الخميؿ
أف تحد مف أخطار تمكنت مف الزراعية مف المسببات القوية في المجاعة والفقر، لكف كثيرا مف الدوؿ 

 وفرت لمفالحيفالري، ومقاومة اآلفات الزراعية، و  ىذه المسببات، فعمدت إلى االىتماـ بشبكات
. و قدمت ليـ الحوافز، و قامت بتطوير التكنموجيا المستخدمة في الزراعة مبيدات والسماد الالزميف،ال

اجتاحتيا  فقد و يمكف اعتبار الصيف نموذجا و مثاال عمى النقمة الكبيرة في مجاؿ التطور الزراعي 
كانت  جفاؼ مف ناحية أخرى، وموجات مف المجاعة في الماضي، بسبب الفيضانات مف ناحية ، وال

يجنبيا مف كوارث الفيضانات استطاعت ابتكار نظاـ زراعي  لضحايا البشرية بالمالييف، لكنياا
والجفاؼ، فعمدت إلى تحسيف مجرى األنيار، وحفر ما يشبو الخزانات بيف الجباؿ، وحبس المياه في 

ت بالتالي حدا لمعاناتيا، وجنبت البالد مف األنفاؽ واالنتفاع بالمياه الجوفية، ومف آالؼ اآلبار، فوضع
برة والكفاءة، وتشجيع االستثمار بطرؽ و سياسات الكثير مف الكوارث. إف التنمية البشرية، واكتساب الخ

)  .، ىي الطريؽ إلى النجاح األكيد ألية أمة مف األمـاقتصادية رشيدة تعتمد عمى دراسات عممية 
 (2015الجوع و األمف الغذائي، األمـ المتحدة، و  ،2015أىداؼ التنمية األلفية، 

 

 األمن الغذائي في فمسطين:  2.11

فمسطيف دولة تقع تحت احتالؿ يقوـ عمى سياسة اإلحالؿ و حرماف السكاف األصمييف مف  
حقوقيـ السياسية و االقتصادية و االجتماعية، و يأتي الغذاء و مصادره ضمف أطماع اإلسرائيمييف و 

حتاللية البغيضة، و بالتالي تسيطر إسرائيؿ عمى معظـ موارد اإلنتاج الغذائي و باألخص سياساتيـ اال
منيا المياه و األراضي، و قد أشارت تقارير حديثة  صادرة عف البنؾ الدولي أف االقتصاد الفمسطيني 

اطؽ مميار دوالر بسبب عدـ السيطرة عمى المناطؽ المصنفة )ج( وتشكؿ ىذه المن 3.4يخسر سنويا 
 227% مف أراضي الضفة الغربية، وىي المساحة الوحيدة المتصمة مف األرض وتربط بيف 61حوالي 

عمى أف تنتقؿ  1993مف المناطؽ المعزولة والصغيرة والمكتظة بالسكاف، و تنص اتفاقات أوسمو عاـ 
جزاء كبيرة مف يذكر ىنا اف ا ،1998المنطقة "ج" تدريجيًا إلى سيطرة السمطة الفمسطينية بحموؿ عاـ 
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لكف ىذا االنتقاؿ لـ يحدث حتى  ىذه الدراسة الحالية ىي اراضي مصنفة )ج(المنطقة التي تستيدفيا 
و تعتبر  القيود المفروضة عمى الحراؾ االقتصادي بما في ذلؾ القيود   (.2013) البنؾ الدولي، .اآلف

شخاص لمعمؿ بيف القرى والبمدات عمى حرية البضائع والمنتجات الزراعية الفمسطينية وعمى حرية األ
والمدف  و توفير  دخؿ  لشراء الحاجيات الغذائية  ىي مف أىـ أسباب التدىور في األمف الغذائي 
الفمسطيني، كما اف إجراءات اإلغالؽ و العزؿ و مصادرة األراضي و االستيطاف و أقامة جدار العزؿ 

ا و غذائيا عمى خصوصا منيا  تعتمد اقتصادي العنصري أثرت جميعيا عمى واقع األسر الفمسطينية و
 .اإلنتاج الزراعي

و باالضافة الى ممارسات االحتالؿ و سياساتو التي تتحمؿ العبء االكبر مف الحد مف االمف الغذائي 
في فمسطيف، الى اف ىنالؾ عوامؿ ذاتية تمعب دورىا في تفاقـ مشكمة االمف االغذائي، و مف ىذه 

)المرشد في االمف الغذائي  االمف الغذائي الفمسطيني ما يمي: ي المرشد فيالعوامؿ حسب ما ورد ف
 (2006الفمسطيني،

لدى المجتمع  وزارات السمطة الوطنية ولدى عدـ وجود فيـ مشترؾ وواضح لمفيوـ االمف الغذائي 
ى ىذه ىامة لمغاية عم أف إقرار االستراتيجية الوطنية لالمف الغذائي قد شكؿ خطوة عمما، بشكؿ عاـ
االنسجاـ  التنسيؽ و يحتاج الىوضع االليات لتنفيذ ىذه االستراتيجية يشكؿ تحديا  لكنو يبقى ،الطريؽ

ىدار الموارد . و انو يتطمب  االبتعاد عف و  العاـ  وشراكة واضحة بيف القطاعات الثالثة االزدواجية وا 
 (0062)المرشد في االمف الغذائي الفمسطيني، .المجتمع المدني الخاص و

عدـ كفاية شبكات الحماية االجتماعية التى تعنى بالفئات االقؿ حظا ، فالتحدي عمى المستوى  
ىذا يعنى  و المنة غذائيابخاصة العائالت غير ا الوطني ىو خمؽ ظروؼ اقتصادية موائمة لمفقراء و

اعتماد العائالت  بالتالي تقميؿ التغيير بطريقة تشجيع مساىمة الجميع في النشاط االقتصادي ومأسسة 
بمعنى آخر فإف شبكات االماف يجب  ، وحةالدوؿ المان الفقيرة عمى المساعدات االنسانية لمسمطة و

النظر الييا عمى انيا الحؿ االخير الذى تمجأ إليو السمطة لمساعدة تمؾ العائالت التى لـ تستفيد مف 
)المرشد في االمف الغذائي  التى تدعميا الدولة. زة لمفقراء والبيئة االقتصادية المنحا

 (2006الفمسطيني،

كما  رأينا  سياسة اقتصادية موجية لمنمو تجعؿ مف مكافحة الفقر ىدفيا االساسي . و غياباف   
سابقا عند استعراضنا لمفيوـ االمف الغذائي عمى المستوى العالمي فإف المفتاح لزيادة االمف الغذائي 

ال  تبني سياسة تنموية تعتمد عمى تحقيؽ نمو يخدـ الفقراء، و المنزلي ىو عمى المستوييف الوطني و
بد اف تقود ىذه السياسة قطاعات إنتاجية قادرة عمى استيعاب االيدي العاممة بالترافؽ مع سياسات 

في سياقنا الفمسطيني فإف تحقيؽ ىذا اليدؼ بعيد المناؿ  ، وخدـ النمو الموجو لمصمحة الفقراءزراعية ت
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الواردات   الصادرات و االغالؽ وفقداف السيادة عمى حركة السمع و سياسة الحصار و في ظؿ استمرار
محاربة القدرة  ، ناىيؾ عف فصؿ الضفة عف القطاع والحدود الموارد و االرض و رؤوس االمواؿ و و

 (0620نتاجية المحمية الموجية لمتصدير. )المرشد في االمف الغذائي الفمسطيني،التنافسية لممشاريع اال

صانعي القرار بحاجة الى قدر  ، إف واضعي السياسات ونظاـ معموماتي حوؿ االمف الغذائيغياب  
تنفيذ برامج االمف  ديدة وكبير مف المعمومات حوؿ احتياجات االمف الغذائي عند تطوير سياسات ج

يث الوصوؿ ح، إف ىذه المعمومات يمكف استخداميا لتحديد المناطؽ االكثر عرضة لمخطر مف الغذائي
، فمعمومات االمف الغذائي متعددة وتحتاج لمتعامؿ معيا الى قدر كبير مف الى الغذاء واستخدامو

التنسيؽ والتعاوف بيف الجيات التى تزود ىذه المعمومات لموصوؿ الى حموؿ فعالة وبكمفة اقتصادية 
 (2006متدنية.)المرشد في االمف الغذائي الفمسطيني،

 ،2013حتى العاـ  2019يا لمستويات االمف الغذائي في فمسطيف مف العاـ و فيما يمي رسما بيان
ما جاء في تقارير الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني)الجياز المركزي  حسب (2-7شكؿ رقـ:)

 (2013لالحصاء الفمسطيني،

 .2013حتى  2009( مستويات األمف الغذائي في فمسطيف مف 2-7شكؿ رقـ:)

 حقوق اإلنسان الزراعية: الل وممارسات االحت 2.12

تنتيؾ الحقوؽ  و بذلؾ تقوـ اسرائيؿ بضـ األراضي الزراعية مف خالؿ بناء جدار الفصؿ العنصري 
كالحؽ في  مستوى معيشي الئؽ، و الحؽ في المساواة في المعاممة )المساواة(، و ىي بذلؾ  ،األساسية

تنتيؾ العديد مف الحقوؽ و البروتوكوالت  تقوـ بالسيطرة عمى االراضي بشكؿ تعسفي في نفس الحيف
األخرى )أي الحؽ في عدـ التعرض لألراضي مف قبؿ قوات االحتالؿ، وحقوؽ األراضي وحقوؽ 
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الممكية(، كما تقوـ اسرائيؿ بوضع معيقات لتطوير القطاع الزراعي الفمسطيني، و خصوصا عمميات 
طؽ التدريب و بناء المستوطنات و ما الى ضـ االراضي الزراعية بموجب قرارات عسكرية الغراض منا

ذلؾ مف اجراءات تعسفية، كما تسيطر عمى مصادر المياه و خمؽ صعوبات في استصالح االراضي، 
و كذلؾ تتحكـ اسرائيؿ باسعار المدخالت الزراعية و تجعؿ تكاليفيا فوؽ طاقة المزارعيف و خصوصا 

و يندرج ضمف ذلؾ اجبار  (.2009دولي، (، )البنؾ ال1220اصحاب المزارع الصغيرة. )أريج، 
اصحاب المزارع و مربيي الثروة الحيوانية في منطقة جنوب الخميؿ عمى استخداـ طرؽ بعيدة رغـ 
وجود طريؽ و معبر جنوبي يمكف دخوؿ االعالؼ منو و توفير كثير مف تكمفة النقؿ عوضا عف 

 رية و السموع.استخداـ معبر ترقوميا البعيد عف مناطؽ يطا ودورا و الظاى

 أفاق التكيف و الحمول الممكنة. 2.13

توضح التقارير الصادرة  عف سمطة المياه الفمسطينية و بالنظر الي الزيادة الطبيعية لمسكاف، فإف 
ة في ظؿ الطمب عمى المياه لالحتياجات المنزلية في تزايد باإلضافة الي االحتياجات المتعمقة بالزراع

مميوف متر  350قرابة   2012 ، حيث بمغت الكميات المتاحة في العاـةمحدودية المصادر المتاح
% منيا مشتراة مف الجانب اإلسرائيمي ، واستنادًا ليذه الكميات وربطيا بمفيـو  16، حوالي مكعب

متر مكعب لكؿ فرد سنويا لكافة  1000االمف المائي الوارد في سياؽ ىذه الدراسة الذي يتحدث عف 
ور في تدىور اف األم ىذه األرقاـ تعكس بوضوح عدـ توفر امف مائي في فمسطيف واالستخدامات فإف 

ىنالؾ أسباب عدة ليذا النقص مف ضمنيا االحتالؿ والمستوطنات  و ،(2012، مستمر ) سمطة المياه
 تحاوؿ باإلضافة الى وصؼ و و اساب أخرى ترد في سياؽ االطار النظري ليذه الدراسة التي

االسر بشكؿ  تأثيرىا عمى قدرة المزارعيف و متعمقة بالندرة المائية في المنطقة، وتوصيؼ المشكمة ال
ترفع مف مستواىـ المعيشي، فإف الدراسة  ألمنيـ الغذائي و داعمةعاـ في توفير منتجات زراعية تكوف 

ا ما تحاوؿ طرح الحموؿ الممكنة لمتغمب عمى ظاىرة الندرة المائية إضافة الى سبؿ التكيؼ خصوصًا إذ
 كاف السيناريو المتوقع ىو استمرار الوضع عمى ما ىو عميو لفترة طويمة، لذا في ىذا الجزء مف اإلطار

 النظري لمدراسة تقدـ بعض اآلفاؽ والحموؿ الممكنة.

  

 اواًل: الزراعة المائية.

ىي  و ،يمكف الرجوع اليو ورد في تعريؼ المصطمحات ليذه الدراسة تعريفًا لمفيوـ الزراعة المائية
زراعة بدوف تربة حيث يتـ االنبات في محموؿ غذائي بداًل مف التربة تستمد النباتات منو غذائيا الالـز 

 و (.1994الحصى وخمطات أخرى )جعفر،  ىنالؾ عدة مكونات ليذا المحموؿ منيا الرماؿ و لمنمو، و
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يقة تفوؽ إنتاجية الزراعة قد ثبت أف إنتاجية ىذه الطر  تنتشر ىذه الطريقة في العديد مف الدوؿ، و
التوفير في  وليا مجموعة مف المزايا و العيوب اال انيا طريقة تعتمد بشكؿ رئيسي عمى التقميدية

مف  ىذا ما ييـ في ىذه الدراسة وفي المنطقة التي تستيدفيا الدراسة، و استيالؾ المياه لمري، و
اتحاد لجاف العمؿ  ارة الزراعة، والمعروؼ اف مجموعة مف المؤسسات الفمسطينية عمى رأسيا وز 

بعض المؤسسات الدولية العاممة في فمسطيف، تحاوؿ جميعيا  مراكز أبحاث كمركز أريج و الزراعي، و
 (1994) جعفر،تطوير قدرة المزارعيف في ىذا المجاؿ. تشجيع ىذا النوع مف الزراعة و

 اسة لالستبياف عف إمكانية جدواه ولذا جاء ىذا النوع مف الزراعة كأحد الحموؿ التي تطرحيا الدر  
ىذا ما سوؼ يعرؼ مف النتائج  و المزارعيف، و الخبراء والمؤسسات رأيخصوصًا مف خالؿ معرفة 

 التي سوؼ تخمص الييا الدراسة. 

  

 الحصاد المائي.ثانيا: 

 مف كجزء أنو و إال ارد المائية التي يسيطر عميو االحتالؿ االسرائيميو في ظؿ عدـ السيطرة عمى الم
 و كمية زيادة و لتحقيؽ حاليا، المتاحة المائية الموارد لمحدودية نظرا و الصمود و المقاومة، اقتصاد
 عمى االستفادة مف مياه االمطار التي العمؿ الضروري فمف الغذائي، و الزراعي اإلنتاج في نوعية

 كإقامة قامة مشاريعيمكف اف يكوف ذلؾ مف خالؿ استراتيجية تشمؿ ا سدى، و تضيع في معظميا
 سواء لالستخدامات األمطار مياه مف المباشرة لالستفادة الترابية الجمع والسدود آبار مف كبيرة أعداد

الغربية اضافة الى  الضفة في المنتشرة و كذلؾ يمكف االستفادة مف الينابيع الزراعية او المنزلية،
بؿ تنمو  الري مياه مف كبيرة كميات تتطمب ال التي المحاصيؿ زراعة و البعمية االكثار مف الزراعات

وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى تبني عممية جمع مياه االمطار كمبدأ و  و تعيش عمى مياه االمطار،
حؿ ضمف مجموعة حموؿ ليتـ التعرؼ عمى رأي المبحوثيف حوؿ ىذه الطريقة ومدى امكانية االعتماد 

ف السيناريو المتوقع استمراره ىو سيطرة االحتالؿ عمى عمييا لمتخفيؼ مف االزمة خصوصا في حاؿ كا
 مصادر المياه و االستمرار في حرماف السكاف و المزارعيف مف حقوقيـ المائية.

كالبدء دائما مف األماكف والقمـ العالية و مف ثـ   انتياجيا لتجميع المياهىنالؾ عدة مبادئ يمكف  و 
الماء، و استخداـ الكثير مف الحواجز المائية الصغيرة  و  األماكف األكثر انخفاضا حيث يتوقؼ جرياف

و حيثما تحتجز المياه تترسب التربة وبالتالي تزداد  ،اختيار النقاط األسيؿ بحيث تكوف اكثر فاعمية
عية، ذلؾ يمكف العمؿ عمى تقميد الطبيعة بحيث يتـ عمؿ مجاري مائية كالسيوؿ الطبيكو  ،خصوبتيا

المطار عف اسطح المنازؿ و ىو التقميد الفمسطيني المنتشر في الريؼ، حيث ال ع مياه ااضافة الى جم
يكاد يخمو منزؿ مف بئر لجمع مياه االمطار سواء عف سطح المنزؿ او في بعض االحياف مف خالؿ 
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تسمى اصطالحا عاميا ) الداعي(، اال اف عممية الجمع عف االسطح تكوف  االرض عمؿ قناوات في
ة لعدـ تموثيا قبؿ وصوليا الى االرض و اختالطيا بالمموثات عمى االرض، و ىذه اكثر امنا و ضمان

لدى السكاف خصوصا في منطقة جنوب الخميؿ التي تستيدفيا  االبار ىي التي تخفؼ مف ازمة المياه
و تزداد كفاءة  ،حيث تعتبر احتياطيا لسقي النباتات و الحيوانات و االستخدامات المنزلية الدراسة،

ع في المناطؽ التي تكثر فييا البيوت البالستيكية حيث يمكف جمع كميات كبيرة جدا عف اسطح الجم
قصرىا  يتـ ثـ ومف مكعب، بشكؿ وأحيانا إجاصي، بشكؿ اآلبار ىذه تحفر و بالعادة، ىذه البيوت

معظميا باإلسمنت و ىنالؾ ابار قديمة كبيرة نسبيا يطمؽ عمييا في جنوب الخميؿ ابار )رومية( اال اف 
 (1999كرزوـ، (بحاجة الى اعادة ترميـ.

 وفقا لممعادلة التالية: فيي محدد سطح مف جمعيا يمكننا التي المطر مياه كمية حساب أما
) ممـ( = الكمية المجمعة ) 1000÷ معدؿ سقوط االمطار سنويا × مساحة سطح البيت ) متر مربع( 

 متر مكعب(
متر مربع و اف معدؿ سقوط االمطار السنوي  150تساوي  لذلؾ لو افترضنا اف منزال مساحة سطحة

 متر مكعب( سنويا. 52ممـ، فاف الكمية التي يمكف جمعيا عف ىذا السطح تقدر ب )  350
 
 استخدام المياه العادمة المعالجة.ثالثا:  

بقًا في في ظؿ النقص الحاد والدائـ في المياه ، وبما أف المواد محدودة ويجري استنزافيا كما ذكر سا
ىذا السياؽ، ال بد مف األخذ بعيف االعتبار فكرة إعادة استخداـ المياه العادمة بعد معالجتيا وخصوصًا 

في ظؿ وجود مجرى لممياه العادمة في المنطقة المستيدفة يشكؿ أزمة بيئية  في األغراض الزراعية، و
أف ىنالؾ عوائؽ اجتماعية رغـ و  ويؤثرعمى المنطقة، كما يظير في موقع آخر مف ىذه الدراسة،

وثقافية تؤثر عمى مدى التقبؿ المجتمعي إلعادة استخداـ المياه العادمة المعالجة في الري، اال اف ىذا 
الحؿ قد يكوف مالذًا لمتغمب عمى االستدامة الزراعية والتقميؿ مف الطمب عمى المياه العذبة في الزراعة، 

ؾ دراسات تشير الى اف المياه المعالجة تحتوي عمى مغذيات وتوفيرىا لألغراض المنزلية، كما أف ىنال
تقدر المياه العادمة المنتجة  و (.2012)اريج، طبيعية مف شأنيا خفض التكاليؼ المرتفعة لألسمدة

)سمطة المياه %منيا10مميوف متر مكعب سنويًا، وما يتـ معالجتو ال يتجاوز  106فمسطينيًا بحوالي 
عدد مف المحطات لمعالجة المياه في الضفة الغربية وىي دوف المستوى  . وىنالؾ(2010الفمسينية،

 محطة صغيرة. 180محطة متوسطة الحجـ،  13محطات مركزية، و 5المطموب حيث يوجد 
تقدـ ىذه الدراسة عمى طرح إعادة استخداـ المياه العادمة المعالجة كأحد الحموؿ  و (.2012)اريج،

 ىرة الندرة المائية.    التي يمكف تبنييا لمتغمب عمى ظا
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 :السابقة الدراسات 2.14

ىنالؾ العديد مف الدراسات و األبحاث التي تداولت موضوع المياه و الفقر المائي اال اف  
الباحث وجد ندرة في الدراسات التي تناولت موضوع الفقر المائي و عالقتو باألمف الغذائي و في ما 

ية التي وجدىا الباحث أكثر ارتباطا و فائدة ليذه الدراسة كما و يمي مجموعة مف الدراسات بالمغة العرب
االنتاج  تعتبر ىذه الدراسة مكممة لمدراسات السابقة خصوصا أنيا تتناوؿ العالقة بيف الفقر المائي و 

 . األمف الغذائيالزراعي الذي يساىـ في توفير 

 الدراسات العربية: 

ية، بئي مف اجؿ استدامة الزراعة و االمف الغذائي في الضفة الغر تقيـ االنتاج و االستيالؾ الغذااوال:  
 .2015دراسة معيد االبحاث التطبيقية ) اريج(، 

تحسيف األمف الغذائي الفمسطيني مف خالؿ  تحسيف القطاع الزراعي و تقييـ و دراسة و ىدفت الى  
غذائية الزراعية )المحاصيؿ التسويؽ الغذائي ألىـ المنتجات ال تحميؿ نظـ االستيالؾ، االنتاج، و

 النباتية(.
رفع مستوى الوعي لدى الجيات المعنية بخصوص أىمية استدامة المصادر  و قد ىدفت ايضا الى 

الغذائية المحمية الفمسطينية، وبناء الشراكة ما بيف الجيات المعنية وصناع القرار بيدؼ التعاوف البحثي 
، و العمؿ عمى تطوير شبكة مف القطاعات المختمفة والتي ليا األمف الغذائي واالكتفاء الذاتي في مجاؿ

 عالقة بسياسات الغذاء.
 اعتمدت الدراسة عمى منيجية تحميؿ الواقع مف خالؿ تحميؿ المكونات التالية:  

 تحميؿ المنتجات الزراعية االساسية والبضائع الزراعية المنتجة والمستيمكة  .1
تاج والتسويؽ المنتجات الغذائية الزراعية المختمفة، بموضوع تحميؿ دور الجيات ذات العالقة باالن .2

 سمسمة القيمة
 .تحميؿ المنتجات الزراعية محميا وقنوات التسويؽ .3

ىالؿ و ): مدى التقبؿ المجتمعي العادة استخداـ المياه العادمة في الزراعة، دراسة معيد اريج ، ثانيا
 . (2012ساحوري، 

، وقد شمؿ  المسح وانطباعات المواطنيففيا عمى استبياف اراء اعتمدت الدراسة في تحقيؽ اىدا 
عينة عشوائية وقد كاف  اليدؼ الرئيسي ليذه الدراسة ىو التعرؼ عمى مدى التقبؿ  265الميداني 
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المجتمعي الى اعادة استخداـ المياه العادمة المعالجة في ري المزروعات مف الجوانب االجتماعية 
 قتصادية والبيئية .والدينية والثقافية واال

لعادمة المعالجة في % مف المواطنيف ال يشجعوف استخداـ المياه ا80وقد جاءت النتائج تشير الى اف 
% منيـ يشجعوف اعادة استخداـ المياه العادمة المعالجة في الري المحدود ، 87، بينما الري المحدود

اعية مروية بالمياه العادمة المعالجة تمثؿ اما نسبة المواطنيف الذيف ال  يتقبموف استخداـ منتجات زر 
 .ـ التقبؿ سببا نفسيا وليس ثقافيا% ، وقد كاف السبب الرئيسي في عد43النسبة الكبريوالتى بمغت 

وكانت اىـ التوصيات تشير الى اف الموضوع بحاجة الى عناية خاصة كإشراؾ المجتمع المحمي في  
توعوية الىمية استخداـ المياه العادمة المعالجة في  عممية صنع القرار باالضافة الى عمؿ حمالت

 الزراعة .

: مستقبالت أمف الغذاء و استراتيجيات الزراعة الغذائية في المنطقة العربية، دراسة كماؿ زكى ثالثا
 2012محمود شعير، 

اـ اعتمدت الدراسة في تحقيؽ أىدافيا عمى سيناريوىات ميددات أمف الغذاء والحالة المستقبمية  ع
 و وضعت ثالثة سنارييوات عمى النحو التالي:  2025

 ( سيناريو االتجاىات الممتدة استقرائيا1)
 ( سيناريو البجعة السوداء المبيت المباغت بالغ قصر األمد2)
 ( سيناريو البجعة السوداء متوسط األمد3)

 و قد كاف مف أىدافيا:
 يةتناوؿ القضية األمنية الغذائية مف زواياىا المستقبم 1
 تقديـ رؤية مستقبمية تجمع التحوالت والتحديات والخيارات. 2
 استشراؼ  الخيارات و االتجاىات المتعمقة بالميددات األمنية الغذائية في المنطقة العربية. 3

 و جاءت بعض النتائج عمى النحو التالي:
ي ( أو الخمؿ النوعQuantitativeىنالؾ تبايف  في درجات اتجاىات االستفحاؿ الكمي ) 1

((Qualitative ذلؾ أيضا يدور بيف أزمتيف. أوالىما أزمة معمنة كما ونوعا, في عدد غير قميؿ .
مف بمداف العالـ النامي. وأزمة أخرى خفية وغير معمنة, تتمثؿ فى سوؽ غذائية غير صحية بيف 

 بمداف العالـ الصناعي المتقدـ.
سيناريوىاتيا االستقرائية الممتدة  أف الرؤية المستقبمية فى حالة المنطقة العربية تنبئ في 2

(Normative, Extrapolativeعف مستقبميات معمنة, تغمب عمييا ميددات األمف ا ) لغذائي
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ذلؾ باإلضافة إلى مترتبات الجيؿ المعرفي والثقافي، والمرض البدني  وتداعيات الفقر االقتصادي،
  .والخمؿ األخالقي

 حمية و االستيراد و االستثمار الزراعي الخارجي، منتدى الرياضاألمف الغذائي بيف الزراعة الم :رابعا
  2011االقتصادي، 

اعتمدت الدراسة في تحقيؽ أىدافيا عمى التحميؿ االقتصادي الكمي والمعادالت االقتصادية المستخدمة 
في تقدير المخزوف اإلستراتيجي ومعامؿ األمف الغذائي والذي يتـ حسابو مف خالؿ قسمة حجـ 

  .وف اإلستراتيجي ) محصمة الفائض والعجز( عمى متوسط االستيالؾ المحمي السنويالمخز 

 و قد كاف مف أىدافيا ما يمي: 

 دراسة األنماط االستيالكية ألىـ السمع الغذائية اإلستراتيجية في مختمؼ المناطؽ بالمممكة. 1
 مع اإلستراتيجية.تقدير التكمفة االقتصادية لمختمؼ أساليب تحقيؽ األمف الغذائي ألىـ الس 2
دراسة التفاوت بيف المستوى الفعمي ونظيره المستيدؼ إلنتاج واستيالؾ واستيراد أىـ السمع  3

 اإلستراتيجية.
 دراسة دور كؿ مف القطاع العاـ والخاص في تحقيؽ األمف الغذائي. 4
 و جاءت بعض النتائج عمى النحو التالي:  
محمييف أف الغالبية العظمى مف المنتجيف لـ يتوسعوا تبيف مف خالؿ الدراسة الميدانية لممنتجيف ال 1

  في اإلنتاج لمجموعة مف العوامؿ الداخمية و الخارجية.
( ارتفاع أسعار االستيراد 1تبيف أف أىـ العوامؿ التي أدت إلى ارتفاع أسعار البيع ىي: ) 2

( ارتفاع اليوامش 3( ارتفاع أسعار مستمزمات اإلنتاج المحمية، )2لمستمزمات اإلنتاج الزراعي، )
 ( نقص الدعـ الحكومي.5( ارتفاع أجور العمالة الوافدة وتكاليفيا، )4والتكاليؼ التسويقية لممنتجات، )

األىمية النسبية لمزراعة المحمية والواردات واالستثمار الزراعي الخارجي في تحقيؽ األمف الغذائي  3
 ألىـ السمع اإلستراتيجية.

  :في تحقيؽ األمف الغذائي لممممكة العربية السعوديةدور القطاعيف العاـ والخاص  4
فقد تبيف أف القطاع العاـ يسيـ في تحقيؽ األمف الغذائي، وذلؾ مف خالؿ التوجيو واإلشراؼ وعمؿ 
الدراسات وتييئة البيئة االستثمارية وتطوير البنية التحتية وسف القوانيف واألنظمة الخاصة بعالقة 

 اـ وعالقاتيما مع المستيمكيف.القطاع الخاص بالقطاع الع
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 .2010التميمي،  دراسة ، "خصخصة المياه في ظؿ المشاريع السياسية اإلقميمية ": خامسا

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الصراع عمى المياه كقضية  سياسية وطبيعة الصراع اإلقميمي       
 ألوسط بالتعاوف اإلقميمي.عمييا، وكذلؾ  تحسيف إدارة موارد المياه في منطقة الشرؽ ا

 وتوصمت الدراسة إلى وجود تشابؾ كبير بيف القطاع الخاص في إسرائيؿ واالردف وفمسطيف.

يجاد ممؼ عربي متكامؿ لمشاريع التنمية  و أوصت الدراسة بضرورة التعاوف مع المشاريع المقترحة وا 
ة االجتماعية  والتعامؿ مع القضايا اإلقميمية وتفعيؿ دور القطاع الخاص في قطاع المياه وتحديث البيئ

 والمشاريع المائية ضمف رؤية سياسية متكاممة.

بشكؿ مستقؿ دوف الرجوع إلى الجانب اإلسرائيمي مستحيؿ الف  إف إيجاد ممؼ متكامؿ لممياه و
ا دوف المصادر التي يتـ الحصوؿ عمييا موجود تحت سيطرة الجانب اإلسرائيمي وال يمكف التحكـ بي

أما في  ،تـ إال بالرجوع إلى مجمس الوزراءكذلؾ تغيير األسعار ال ت و ،إلى الجية المسيطرةالرجوع 
قوانيف مرضية تحافظ عمى  الدوؿ التي تسيطر عمى مصادر المياه فيمكف خصخصة المياه بشروط و

 حقوؽ كافة األطراؼ.

 .2010سادسا: مجاالت التنمية المستدامة و اىدافيا، جامعة النجاح الوطنية، 

ركزت الدراسة عمى اف توفر المياه مف اىـ مقومات التنمية المستدامة سواء الصناعية او الزراعية او 
 االجتماعية و اف المياه رافد و رافعة مف روافع التنمية.

و كاف مف ابرز النتائج التي توصمت الييا الدراسة انو يجب العمؿ عمى رفع مستوى االنتاجية الزراعية 
االراضي و عدـ التعدي عمى النظاـ عمى  يجب الحفاظ الغذائي و لكي يتحقؽ ذلؾ لتحقيؽ االمف

 البيئي مف غابات و مياه و حياة برية و حياة بحرية.

و قد اوصت الدراسة بضرورة دعـ المشاريع الصغيرة و اشراؾ القطاع الخاص لتوفير فرص عمؿ 
 جديدة في قطاع الزراعة.

 2009التميمي،  دراسة ،ة في قطاع المياه الفمسطيني "" بيئة النزاىة والشفافي: سابعا

نقصاف جودة  اإلشارة إلى غياب اإلدارة الرشيدة و ىدفت الدراسة إلى مكافحة الفساد في قطاع المياه و
اإلجراءات لمكافحة الفساد والبيئة التي تولد الفساد  التركيز عمى الحكـ في المؤسسات العامة و

 الفساد.والعوامؿ التي تشجع عمى 
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اف التعميمات  األنظمة المتعمقة بقطاع المياه و أما نتائج الدراسة فكانت انو لـ يتـ تطبيؽ القوانيف و 
اإلدارية والسياسات المائية غير متكاممة، وعدـ الوضوح في استخداـ مياه الشرب والزراعة وغياب 

 ديواف الرقابة و زارة المالية وو  الرقابة عمى قطاع المياه سواء مف مجمس المياه ومجمس الوزراء و
 المجمس التشريعي مما أدى إلى ضياع مف المسؤوؿ المباشر.

 أما التوصيات التي قدمتيا الدراسة فكانت ضرورة مراجعة كافة القوانيف المتعمقة بالمياه و       
فذا واف س منتفعيؿ سمطة المياه كجسـ منظـ ولي إصدار األنظمة التي تحدد الصالحيات لكؿ طرؼ، و

الموافقة عمى  تفعيؿ دور الرقابة و تشكيؿ لجاف فنية و تفعيؿ مجمس المياه و ويكوف ىذا بالممارسة 
المراجعة الدورية لمحاضر لجنة المياه المشتركة  التقرير السنوي لسمطة المياه مف المجمس التشريعي و

تتـ  مياه لرئيس الوزراء مباشرة واف تتبع سمطة ال إعادة النظر في النظاـ الداخمي لسمطة المياه و و
 المساءلة أماـ المجمس التشريعي.

 في الجغرافيا السياسية، دراسة الغربية، الضفة في اإلسرائيمي االستيطاف توجيو في وأثرىا : المياهثامنا
 .اعبيو محمد شريؼ إحساف 2005 النجاح جامعة - ماجستير رسالة

حد أىـ عناصر الصراع العربي اإلسرائيمي و قد ركزت اعتبر الباحث في دراستو موضوع المياه ا 
بعد وقوع الضفة  الغربية الضفة في اإلسرائيمي االستيطاف توجيو في المياه دور إبراز دراستو عمى

 .ـ1967الغربية تحت االحتالؿ االسرائيمي في الرابع مف حزيراف عاـ 
  :الدراسة ىذه أىداؼ مف وكاف
 .المياه عمى السيطرة يف إسرائيؿ أساليب عمى التعرؼ 1
 .المياه ومصادر إسرائيؿ حدود رسـ بيف الترابط مدى معرفة 2
 .بالمياه وعمقتيا المستوطنات إقامة مف اليدؼ معرفة 3

 :الدراسة إلييا خمصت التي النتائج مف وكاف
 .الغربية الضفة احتمؿ أسباب أىـ مف الغربية الضفة في الجوفية المياه توفر كاف 1
 .فيو مباشر تأثير الجوفية المياه لتوفر كاف المستوطنات مواقع اختيار أف 2
 .المحتمة الراضي في المستوطنات إلقامة األسباب أقوى مف كانت المياه أف 3

 ،  .1999تاسعا: نحو تنمية زراعية بديمة و معتمدة عمى الذات، دراسة كرـز
تاجي الزراعي الشعبي غير ىدفت الدراسة الصادرة عف مركز العمؿ التنموي/معا الى طرح البديؿ االن

الرسمي عوضا عف الخطط االقتصادية و الزراعية الرسمية، و الى تممس افاؽ تدعيـ البنية االنتاجية 
محور الداخمي في السوؽ استراتيجية زراعية تقوـ عمى الت الزراعية الوطنية الشعبية مف خالؿ تطبيؽ
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التعرؼ عمى و شعبية المعتمدة عمى الذات، اجية الالمحمي، و ذلؾ مف خالؿ تشجيع المبادرات االنت
 آليات التنمية الزراعية البديمة ووسائؿ توفيرىا ذاتياً 

و كانت اىـ النتائج التي توصمت الييا الدراسة اف النظاـ الزراعي المعتمد عمى الذات ىو النظاـ الذي 
لى اف تجارب البدائؿ باإلضافة ايحافظ عمى البيئة و الصحة العامة، يدعـ نفسو بنفسو و ىو نظاـ 

 الزراعية تعتبر عنصرًا أساسيًا في عممية التنمية الزراعية المعتمدة عمى الذات.

و تمثمت اىـ التوصيات في الحث عمى تطوير البحث الزراعي المحمي اليادؼ الى الميوض بواقع 
مومات بيف الزراعة المحمية لتطوير انكاط زراعية مستدامة، و خصوصا االعتماد عمى تبادؿ المع

المزارعيف انفسيـ الذيف يواجيوف مشاكؿ متشابية، و االستفادة مف التجارب الناجحة، بحيث تصبح 
 ابداعات المزارع و تجاربو ىي محور العمؿ البحثي الزراعي.

 الدراسات االجنبية:
 المركز ،2008ديفيد كوبرماف،  أىاروف الجوفية، الجباؿ طبقة استخداـ :عمييا المتنازع المياه اوال: 

 .، مترجمة لمعربيةاألمنية لمدراسات الوطني

تحدث الباحث في ىذه الدراسة عف موضوع النزاع عمى المياه بيف الفمسطينييف و اإلسرائيمييف و قد قدـ 
 في دراستو عدة أمور أىميا ما يمي:

انسحاب بعد  الضفة الغربيةفي  سرائيمييف والفمسطينييف عمى مياهتركز النزاع عمى المياه بيف اإل
 قطاع غزة. اإلسرائيميوف

عدـ وجود تقسيـ صريح وواضح لممياه الجوفية في االتفاقيات السابقة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف 
أبقت موضوع النزاع عمى المياه مفتوحًا، كذلؾ القانوف الدولي الذي ال يحدد تقسيمات واضحة لممياه 

مف سوى مبادئ عامة تتعمؽ فقط بالطريقة التي يمكف توزيع الجوفية، إذ أف القانوف الدولي ال يتض
 احتياطي المياه المشتركة عمى أساسيا.

ويؤكد الباحث كوبرماف أيضًا عمى أف إسرائيؿ لف تتخمى بسيولة عف جزء كبير مف طبقة المياه 
 الجوفية الجبمية لصالح الفمسطينييف.

لوضع القاسي الحتياطات المياه وتتمخص في وفي رأي كوبرماف أف ىناؾ عدة عوامؿ أدت إلى ىذا ا
ئيؿ واألراضي الفمسطينية أف خزانات المياه الجوفية غير قادرة عمى إشباع االستيالؾ العاـ في إسرا

، وتعجز عف تمبية متطمبات المستقبؿ أف تقابؿ مستويات الطمب الحالية ، لذلؾ ال تستطيعالمحتمة
 بسبب انخفاض ىذا االحتياطي.
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ث عمى أف وضع قطاع غزة المائي قد تردى بشكؿ خطير، حيث أف نسبة المياه التي تعتبر وأكد الباح
 % مف مجموع المياه المتوفرة في قطاع غزة.7جيدة وصالحة لمشرب تشكؿ فقط ما نسبتو 

إسرائيؿ ستضطر لمتخمي عف جزء ىاـ مف المياه التي تستخدميا أف د وصؿ الباحث في دراستو إلى ولق
 وفي الجبمي، وعمييا أف تستعد لذلؾ عف طريؽ أمريف وىما:مف الحوض الج

عادة تنظيـ   -1 يتوجب عمى إسرائيؿ أف تبدأ بتخفيض اعتمادىا عمى مياه الحوض الجبمي بالتدريج وا 
قطاع المياه لدييا، والبحث عف مصادر بديمة مف شأنيا أف تحؿ أزمتيا المائية في المستقبؿ وتغطية 

 الطمب لدييا.
ى أكبر قدر ممكف مف احتياطي المياه الجوفية مف خالؿ توفير مصادر بديمة المحافظة عم  -2

 لمفمسطينييف، كإقامة محطة تحمية مياه في قطاع غزة.   

 (2012ليموندي ) -ثانيا:  

األراضي واالقتصاد  دراسة بعنواف )األثر االجتماعي واالقتصادي لممستوطنات عمى المياه و
الى التعرؼ عمى أثر المستوطنيف والمستوطنات اإلسرائيمية عمى  الفمسطيني(. لقد ىدفت الدراسة

األراضي والموارد المائية الفمسطينية. ولقد وجدت الدراسة اف المستوطنات اإلسرائيمية صادرت ما نسبتو 
%( مف األراضي الزراعية في فمسطيف ، إضافة الى اف إسرائيؿ تسيطر عمى مصادر المياه 31.5)

ـ اصدار رخص لمسماح بحفر اآلبار االرتوازية ،كما اف إسرائيؿ تعمد عمى إقامة وتضع العراقيؿ اما
المنشآت الصناعية عمى الحدود المتاخمة لألراضي الفمسطينية وذلؾ بيدؼ نقؿ التموث الصناعي الييا 

يمية ، وىناؾ ايضًا العديد مف مقالب النفايات تقع في المناطؽ الفمسطينية الواقعة تحت السيطرة اإلسرائ
 وخاصة القدس المحتمة.

 (.2008ثالثا: معيد األبحاث وسياسة الغذاء العالمي في واشنطف )

دراسة بعنواف )التنمية الزراعية( توصمت ىذه الدراسة الى اف سياسة االستراتيجية لمتنمية الزراعية التي  
 حد مف الفقر، وتقودىا مع برنامج الدعـ الحكومي ضرورية مف اجؿ تحقيؽ اقتصاد سريع النمو لم

دولية التمييز ضد  و لقد واصمت بيئات سياسية محمية و الييكمي عمى مدى العقود الثالث، التحوؿ
التنمية الزراعية في البمداف الفقيرة، عمما أف ىناؾ تحيز كبير في المناطؽ الحضرية في نظرية التنمية 

عقبة كبرى  ىو ما يشكؿ عائقا و رًا وفق االكثرالبحوث االقتصادية مع اإلىماؿ المتزايد لممناطؽ  و
 الحد مف الفقر في البمداف األقؿ نموا.   النمو المستداـ و لالستمرار و
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 التعقيب عمى الدراسات السايقة 15-2

تناولت الدراسات السابقة التي وقع اختيار الباحث عمييا العديد مف المواضيع  التي تدور حوؿ موضوع 
ث، و ىو مدى اىمية توفر امف مائي لتمكيف السكاف مف االنتاج الزراعي الظاىرة التي تناوليا الباح

الذي يساىـ في امف غذائي ذاتي، و قد ركزت في مجمميا عمى ندرة المياه و انعداـ االمف المائي و 
الصراع عمى المياه، و تحدثت عف االمف الغذائي و ارتباطة باالمف المائي و اىمية توفير مصادر 

ريع الزراعة التي تساىـ في توفير امف غذائي لمسكاف، و قد جاء في دراسة اريج مياه لدعـ مشا
( و التي ابرزت اىمية استدامة الزراعة و االمف الغذائي في الضفة الغربية، مف خالؿ تحميؿ 2015)

و  نظـ االستيالؾ، االنتاج، و التسويؽ الغذائي ألىـ المنتجات الغذائية الزراعية )المحاصيؿ النباتية(
رفع مستوى الوعي لدى الجيات المعنية بخصوص أىمية استدامة المصادر الغذائية المحمية 

حيث تيدؼ الدراسة الحالية لمتبياف اىمية توفر المياه لعمؿ استدامة في االنتاج الزراعي  الفمسطينية،
معيد اريج و تناولت كذلؾ دراسة ل الذاتي الذي يشكؿ بدوره احد ضمانات توفر امف غذائي مستداـ،

، و ىو ما تطرحة الدراسة الحالية ( التقبؿ المجتمعي العادة استخداـ المياه العادمة في الزراعة2012)
بينت اف اسباب نفسية تمنع السكاف مف تقبؿ استخداـ المياه العادمة  قدو كأحد افاؽ الحموؿ الممكنة 

 عية المروية باستخداـ المياه المعالجة.المعالجة في الري و كذلؾ االمر بالنسبة لتقبؿ المنتجات الزرا

التعرؼ عمى الصراع عمى المياه كقضية سياسية ( 2010وتناولت الدراسة التي اجراىا التميمي )
وطبيعة الصراع اإلقميمي عمييا، وكذلؾ  تحسيف إدارة موارد المياه في منطقة الشرؽ األوسط بالتعاوف 

ف إيجاد ممؼ متكامؿ لممياه و ، اإلقميمي بشكؿ مستقؿ دوف الرجوع إلى الجانب اإلسرائيمي مستحيؿ  وا 
الف المصادر التي يتـ الحصوؿ عمييا موجود تحت سيطرة الجانب اإلسرائيمي وال يمكف التحكـ بيا 

( مجاالت التنمية 2010دوف الرجوع إلى الجية المسيطرة، وتناولت دراسة لجامعة النجاح الوطنية )
اه مف اىـ مقومات التنمية المستدامة و اوصت بضرورة رفع االنتاجية المستدامة وجاء فييا اف المي

 االستيطاف توجيو ( اثر المياه في2005الزراعية لتحقيؽ االمف الغذائي، وتناولت دراسة اعبية )
 مف الغربية الضفة في الجوفية المياه الغربية، و خمصت الدراسة عمى اف توفر الضفة في اإلسرائيمي

 تأثير الجوفية المياه لتوفر كاف المستوطنات مواقع اختيار الغربية و اف الضفة ؿاحتم أسباب أىـ
وجاء في  .المحتمة الراضي في المستوطنات إلقامة األسباب أقوى مف كانت واف المياه فيو مباشر
تمييز ضد التنمية ، اف ىنالؾ (2008معيد األبحاث وسياسة الغذاء العالمي في واشنطف )دراسة 
ىناؾ تحيز كبير في المناطؽ الحضرية في نظرية التنمية و البحوث و في البمداف الفقيرة،  الزراعية

فقرًا وىو ما يشكؿ عائقا و عقبة كبرى لالستمرار و  االكثراالقتصادية مع اإلىماؿ المتزايد لممناطؽ 
ية التي تستيدؼ ، وىذا يتفؽ مع الدراسة الحالالنمو المستداـ و الحد مف الفقر في البمداف األقؿ نموا

 منطقة ريفية ينطبؽ عمييا القصور في التنمية وخصوصا فيما يتعمؽ بالزراعة و المصادر المائية.
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 السابقة . اتابو بيف الدراسة الحالية والدراسأوجو التش

مف الواضح اف ىنالؾ أوجو تشابو بيف الدراسة الحالية و الدراسات السابقة التي وقع عمييا اختيار 
 ييا و مف ىذه األوجو ما يمي : الباحث عم

 تبني المنيج الوصفي في  معظـ الدراسات .  -1

المفاىيـ المستخدمة في الدراسات متقاربة ومتطابقة الي حد كبير مع المفاىيـ المستخدمة في   -2
 الدراسة الحالية.

يسيطر عمى  ىنالؾ اجماع مف خالؿ االطار النظري ليذه الدراسات عمى اف االحتالؿ اإلسرائيمي -3
مصادر المياه في فمسطيف ويحـر الفمسطينييف مف حقوقيـ المائية وىذا ما جاء في محاور االطار 

 النظري ليذه الدراسة. 

معظـ الدراسات تربط بيف االمف المائي واالمف الغذائي إضافة الى الحث عمى تشجيع اإلنتاج  -4
 ية.الزراعي الذاتي وىو ما تيدؼ اليو ىذه الدراسة الحال

 الفجوة المعرفية:

لـ تكف أي مف الدراسات السابقة تركز عمى منطقة جنوب محافظة الخميؿ، و تأتي ىذه الدراسة لتركز 
عمى ىذه التجمعات السكانية التي تعاني بشكؿ استثنائي مف الندرة المائية، كما اف ىذه الدراسة تجمع 

ى االنتاج الزراعي الذاتي، و ىو امر يمكف اف بيف المياه و الغذاء مف خالؿ معرفة قدرة المزارعيف عم
في المنطقة و رافدا مف روافد التنمية االقتصادية المحمية  يكوف منطمؽ لمتخطيط التنوي االستراتيجي

 في منطقة بعيدة نسبيا عف المركز ولـ تكف الدراسات السابقة تستيدفيا.
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 الثالث الفصل

______________________________________________________ 

 الدراسة إجراءاتالطريقة و  
دور الواقع المائي و الندرة المائية عمى مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة و المتمثؿ في معرفة 

تناوؿ قدرة السكاف عمى المساىمة الذاتية في تحقيؽ امف غذائي مف خالؿ اإلنتاج الزراعي الذاتي، فقد 
جراءات الدراسة التي قاـ بيا الباحث لتنفيذ ىذه الدراسة ىذا الفصؿ وصفًا كاماًل وم فصاًل طريقة وا 

وشمؿ وصؼ منيج الدراسة، مجتمع الدراسة، وعينة الدراسة، أداة الدراسة، صدؽ األداة، ثبات األداة، 
 إجراءات الدراسة، والتحميؿ اإلحصائي.

 الدراسة منيج 3.1

الذي يعتمد عمى دراسة ووصؼ  يالتحميماستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي 
الظاىرة في الوقت الحاضر وكما ىي في الواقع وتحميميا مف خالؿ فحص الفرضيات المتعمقة بالظاىرة 

 المدروسة، وىو المنيج المناسب واألفضؿ لمثؿ ىذه الدراسات.

 عمى إجراء افةاإلضب رئيسي، بشكؿ اتاالستبان عمى باالعتماد البيانات جمع في ىذا المنيج تـ و 
مع مجموعة مف القيادييف و أصحاب المواقع الوظيفية المنخرطة في  الممنيجة مجموعة مف المقابالت

 ذات األدبياتو تحميؿ و مناقشة إجابات المقابميف، إضافة إلى  ،الظاىرة موضوع مشكمة الدراسة
رقـ  اآلتي الشكؿ في كما ياتمخيص فيمكف الدراسة إجراءات أما مساند، بشكؿ الدراسة بموضوع العالقة

 :( الذي يبيف منيج الدراسة3.1)
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 ( منيج الدراسة3.1شكؿ رقـ )

 جمع البيانات و المعلومات

 إطار نظري و دراسات سابقة 

 (  داة الدراسة ) االستباناتأ

 ( خاصة بأعضاء الجمعيات1استبانة)

 و المزارعين القياديين.

 

 

 مراجعة األدبيات

 ألداةفحص صدق و ثبات ا

 توزيع االستبيانات و فرزها

 تحليل و عرض البيانات

 SPSSاستخدام برنامج 

 تحليل إحصائي

 عرض البيانات ) جداول و أشكال(

 استنتاجات و اقتراحات و توصيات

 النتائج و مناقشتها

 منهج الدراسة

 

تحلٌل المقابالت و مناقشتها 

 بالمنهج الكٌفً

 اجراء مقابالت شخصية: 

 اء البلدياترؤس 

  مدير دائرة الزراعة في الجنوب 

  ير دائرة المياه في الجنوب مد 

   جودة البيئة مدير دائرة . 

  المنظمات غير الحكومية العاملة في
 NGOsقطاع المياه

  رئيس غرفة تجارة و صناعة و
 زراعة جنوب الخليل.
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 أداة الدراسة 3.2

 أدوات جمع البيانات والمعمومات:

 المعمومات: لغايات ىذه الدراسة تـ االعتماد عمى النوعيف اآلتييف مف البيانات و

لثانوية: والتي تـ االعتماد فييا عمى الكتب والمقاالت واألدبيات والدراسات البيانات والمعمومات ا .1
لبمدية واإلدارية لية السابقة ذات العالقة بيذه الدراسة. كما تمت االستفادة مف بعض التقارير الما

 اضافة الى عدد مف الدوريات والمجالت العممية المحكمة التي تظير عمى شبكة االنترنت. الظاىرية،
المعمومػػات األوليػػة: إعتمػػد الباحػػث عمػػى اسػػموب االسػػتبانة فػػي جمػػع البيانػػات والمعمومػػات  لبيانػػات وا

الواقع المائي  دوراستخدـ الباحث أداة االستبياف لقياس  حيث األولية، باإلضافة إلى اسموب المقابالت.
جاالت، وتتدرج اإلجابة م 5فقرة مقسمة إلى  39عمى األمف الغذائي المرتبط بالزراعة والتي تكونت مف 

مػف  ليكػرت الخماسػي عمػى مقيػاسغير موافؽ بشدة إلػى اإلجابػة موافػؽ بشػدة عمى الفقرات مف اإلجابة 
أف وصمت إلى  شكميا النيائي )يراجع  بعدة مراحؿ إلى لقد مرت عممية تطوير االستبانات و. (5 -1)

 (، وتتمخص ىذه المراحؿ في الخطوات اآلتية: (1)حؽ رقـ المال

بعد االطالع عمى األدبيات المتعمقة بموضوع الدراسة والتي تشمؿ الدراسات السابقة والكتب  .1
 لتعكس مشكمة الدراسة وأسئمتيا وفرضياتيا .فقرات االستبانة  تـ تحديد محاور و ،البحوث ووالمقاالت 

تيا لمتأكد مف بعد أف تـ تطوير البناء األولي لالستبانة قاـ الباحث باالشتراؾ مع المشرؼ بمراجع .2
شموليتيا وتغطيتيا لجوانب الدراسة األساسية . وبعد ذلؾ تـ إخراج االستبانة باكتماؿ عناصرىا 

، تمييدا لعرضيا عمى عدد مف األساتذة والمحاضريف في ((1)تيا األولية ) يراجع الممحؽ رقـبصور 
ة التحكيـ إلى  حذؼ قد أدت عممي و. ( (6)عدد مف الجامعات الفمسطينية ) يراجع الممحؽ رقـ 

عادة قد تـ تع ، كما وستبانة امتازت بكبر عدد فقراتياوتعديؿ العديد مف الفقرات ال سيما واف اال ديؿ وا 
 ، فأصبحت عندىا االستبانة أكثر وضوحا وشمولية ودقة . صياغة عدد مف الفقرات

و  لمستيدفة في الدراسةالواقع المائي في المنطقة ا قاـ الباحث بصياغة االستبانة والتي تكشؼ عف .3
أثير ىذا الواقع عمى قدرة السكاف عمى االنتاج الزراعي الذاتي تىي جنوب محافظة الخميؿ و مدى 

 وقد تكونت االستبانة بمجمميا مف األقساـ اآلتية :بشقيو النباتي و الحيواني ، 
 سة الديمغرافية (، حيث يحتوي ىذا القسـ عمى متغيرات الدرا9-1ويشمؿ األسئمة ) :القسـ األوؿ

الشيري الذي  الدخؿالسكف في المنطقة، المستوى التعميمي، ألفراد العينة وىي ) عدد افراد االسرة، 
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وجود حديقة منزلية، طريقة االحتفاظ بالمياه،  ،مف المياه االستيالؾ الشيرييتقاضاه رب االسرة، 
 بالمياه شيريا(. الذي تنفقو شيريا عمى التزود بالمياه، عدد مرات التزود المبمغ

 الواقع المائي في المنطقة و ىي المحور  تقيـ اربعة محاور رئيسية لمعرفة : يشمؿ ثانيالقسـ ال
فقرات، المحور الثاني: النسبة المؤية لمتزود  6االوؿ: كيفية التزود بالمياه حسب المصادر و عددىا 

تخداـ في الزراعة مف المياه فقرات، المحور الثالث: نسبة االس 6مف كؿ مصدر سنويا و عددىا 
الحصوؿ عمى المياه لممتر المكعب حسب  تكمفةفقرات، المحور الرابع:  5المستيمكة سنويا و عددىا 

 فقرات. 4المصدر و عددىا 
  األسئمة مف : قياس دور الواقع المائي عمى االمف الغذائي الذاتي.  و يشتمؿ عمى القسـ الثالث
الواقع  التي توضح موقفيـ نحو  و المنطقةابات لممواطنيف في (: عبارة عف مجموعة استج1-39)

 ، ويتكوف ىذا القسـ مف المحاور اآلتية المائي في التأثير عمى االمف الغذائي الذاتي
 مف دور الواقع المائي عمى االنتاج الزراعي الذاتي محور األوؿ: يعبر عف االتجاه نحوال ،

 ( فقرات .10خالؿ )
 ويتكوف ىذا  ، دور الواقع المائي عمى امتالؾ الثروة الحيوانية ر عف : يعبالمحور الثاني

 .ات( فقر 7المحور مف )
 يتكوف ىذا  و ،دور الواقع المائي عمى تكاليؼ االنتاج الزراعي المحور الثالث: يعبر عف

 .( فقرات7المحور مف )
 ة عمى توفير السمع دور الواقع المائي عمى المستوى المعيشي و القدر  المحور الرابع: يعبر عف

 ( فقرات.9، ويتكوف ىذا المحور مف )االساسية
 ويتكوف ىذا المحور مدى قدرة السكاف عمى التكيؼ مع الواقع المائي المحور الخامس: يعبر عف ،

اضافة الى مجموعة مف الخيارات عددىا خمسة لتحديد التفضيالت حوؿ الحموؿ  ( فقرات.6مف )
 ائية.الممكنة لتغمب عمى الندرة الم

اراء صناع القرار و الخبراء  المقابالت: تـ تصميـ مجموعة مف االسئمة بيدؼ التعرؼ عمى .4
مدير دائرة جودة  ،مدير دائرة الزراعة في الجنوب: دورا، يطا، السموع، الظاىرية، رؤساء البمديات)

، ب الخميؿرة و صناعة و زراعة جنو رئيس غرفة تجا ،مدير مكتب دائرة المياه في الجنوب ،البيئة
 (2(، الممحؽ رقـ )ACF- PHG)  NGOsالمنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع المياه 

 ثبات األداة 3.3

لقيػػػاس ثبػػػات أداة الدراسػػػة تػػػـ اسػػػتخداـ ثبػػػات االتسػػػاؽ الػػػداخمي لمجػػػاالت أداة الدراسػػػة باإلضػػػافة إلػػػى  
وكانػػػت النتػػػائج عمػػػى النحػػػو  ألفػػػا الدرجػػػة الكميػػػة لممجػػػاالت والفقػػػرات باسػػػتخداـ معامػػػؿ الثبػػػات كرونبػػػاخ

 :التالي
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 معامالت الثبات (3.1جدوؿ رقـ)

 عدد الفقرات المجاؿ
معامؿ الثبات ألفا 

 كرونباخ
 مالحظات

دور الواقع المائي عمى اإلنتاج الزراعي 
 الذاتي

10 0.84 ----- 

دور الواقع المائي عمى امتالؾ الثروة 
 الحيوانية

7 0.80 ----- 

ئي عمى تكاليؼ اإلنتاج دور الواقع الما
 الزراعي

7 0.88 ----- 

دور الواقع المائي عمى "المستوى المعيشي و 
 القدرة عمى توفير السمع األساسية"

9 0.85 ----- 

مدى قدرة السكاف عمى التكيؼ مع الواقع 
 المائي

 39بعد حذؼ الفقرة  0.73 5

 ----- 0.92 39 الدرجة الكمية

 ،( عنػػد مجػػاالت الدراسػػة0.88_0.73تراوحػػت قػػيـ معػػامالت الثبػػات ) كمػػا يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ
ممػا يػدؿ عمػى أف أداة الدراسػة الحاليػة قػادرة عمػى إنتػاج  ،(0.92كما بمغت قيمة معامؿ الثبػات الكميػة )

وىذه  ،واستخداميا مرة أخرى بنفس الظروؼ% مف النتائج الحالية فيما لو تـ إعادة القياس والبحث 92
 ت مناسبة ألغراض الدراسة واألىداؼ التي وضعت ىذه المجاالت وفقراتيا مف أجميا.القيـ اعتبر 

 صدق األداة  3.4

تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا عمى مجموعة مػف المحكمػيف مػف ذوي االختصػاص، والػذيف 
ئي عمػى أبدوا بعض المالحظات واآلراء حوؿ مدى صالحية المقيػاس فػي دراسػة مػدى تػأثير الواقػع المػا

 األمف الغذائي المرتبط بالزراعة، وقد أشاروا إلى صالحية فقراتو ومالئمتو ليذا الغرض.

( المبنػػي Factor Analysisكمػػا تػػـ حسػػاب معػػامالت االسػػتخراج باسػػتخداـ أسػػموب التحميػػؿ العػػاممي)
التػػػػي توضػػػػح قػػػػيـ معػػػػامالت  ( وPrincipal Components) عمػػػػى طريقػػػػة المكونػػػػات األساسػػػػية

اج لكؿ فقرة مف فقرات محاور أداة الدراسة حسب كؿ محور مػع درجػة محورىػا ومجاليػا الكميػة، االستخر 
تعتبر أداة الدراسة بأنيا تتمتػع بدرجػة صػدؽ عػالي عنػدما تزيػد جميػع أو معظػـ معػامالت االسػتخراج  و

ا فػػي حيػػث تتبػػع ىػػذه الطريقػػة أسػػموب انحػػدار الفقػػرات عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمجاليػػ ،(0.5عػػف القيمػػة )
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حيػث أنػو مػف المعػروؼ إحصػائيا بأنػو كممػا زادت قيمػة معامػؿ  ،حساب معامالت االنحدار)االسػتخراج(
االنحدار زادت قيمة ارتباط الفقػرة بدرجػة محورىػا الكميػة. و يتضػح مػف الجػدوؿ أدنػاه ارتفػاع معظػـ ىػذه 

لدراسػة بصػدؽ عػالي وأف فيما يتعمؽ بأداة الدراسػة المسػتخدمة ممػا يػدؿ عمػى تمتػع أداة ا 0.5القيـ عف 
أداة الدراسػػة المسػػتخدمة قػػادرة بدرجػػة مرتفعػػة عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ التػػي وضػػعت مػػف أجميػػا, والجػػدوؿ 

  التالي يوضح نتائج التحميؿ العاممي.

 
 مصفوفة قيـ معامالت االستخراج (3.2جدوؿ رقـ)

 معامالت االستخراج رقـ الفقرة معامالت االستخراج رقـ الفقرة

1.  0.63 21.  0.56 
2.  0.57 22.  0.64 
3.  0.64 23.  0.59 
4.  0.61 24.  0.51 
5.  0.69 25.  0.50 
6.  0.52 26.  0.67 
7.  0.55 27.  0.58 
8.  0.48 28.  0.54 
9.  0.51 29.  0.55 

10.  0.63 30.  0.58 
11.  0.77 31.  0.51 
12.  0.77 32.  0.67 
13.  0.61 33.  0.68 
14.  0.49 34.  0.71 
15.  0.53 35.  0.68 
16.  0.69 36.  0.53 
17.  0.67 37.  0.53 
18.  0.57 38.  0.50 
19.  0.51 39.  0.74 
20.  0.74   
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 مع الدراسة:مجت 3.5

يتألؼ مجتمع الدراسة مف أعضاء الييئات اإلدارية في الجمعيات الزراعية في منطقة جنوب محافظة 
الخميؿ باإلضافة الى كبار المزارعيف في المنطقة و تـ حصرىـ مف خالؿ الرجوع لمديرية الزراعة، و 

 7ات يتكوف مجمسيا مف و بما اف معظـ الجمعي جمعيات عشرة( 10عدد ىذه الجمعيات الفاعمة ىي )
( 3، الممحؽ رقـ)عضو ىيئة ادارية 70اعضاء فقد تـ اعتماد مجتمع الدراسة بشكؿ كامؿ بواقع 

إضافة إلى المزارعيف القيادييف )كبار المزارعيف في المنطقة( مف مختمؼ االنماط الزراعية، الممحؽ رقـ 
تعنى بمشكمة الدراسة و  المنخرطة  (، و مجموعة مف القيادييف أصحاب الوظائؼ و المواقع التي4)
  .(5الفقر المائي و االمف الغذائي و الزراعة، الممحؽ رقـ)ب

 عينة الدراسة: 3.6

ينقسـ مجتمع الدراسة الى ثالثة فئات، و بالتالي تتوزع العينة الى ثالثة فئات حسب طبيعة الدراسة و   
 منيجيتيا و ىي عمى النحو التالي:

مف االعضاء في الجمعيات الزراعية الفاعمة في المنطقة, و قد تـ اختيار  63مف تتكوف العينة االولى 
ىذه الجمعيات عمى اساس استمرارية عمميا و نشاطيا عمى االرض، و باالستناد الى التأكد مف 
فعاليتيا بناء عمى توصية مديرية زراعة جنوب الخميؿ، حيث تـ اختيارىـ بطريقة العينة الحصصية 

فقد تـ اعتمادىـ كعينة بمسح شامؿ   أعضاء 7اس أف أغمب الجمعيات يوجد بيا وذلؾ عمى أس
جمعية مسجمة  17جمعيات فاعمة في نشاطاتيا مف اصؿ  10عضو(، حيث تـ تحديد  63=9*7)

مكتب التعاوف الممحؽ رقـ  و وزارة العمؿ ،تعرؼ عمييا الباحث مف خالؿ مديرية زراعة جنوب الخميؿ
معية واحدة و ىي جمعية المربد وذلؾ بعد تواصؿ الباحث مع رئيس الجمعية و ( ثـ تـ استثناء ج3)

مف  97تـ اختيار  ،شاطيا بشكؿ كامؿ. مف ناحية أخرىافاد بأنو تـ حؿ الجمعية و شطبيا و توقيؼ ن
أنماط  5) المزارعيف النشطيف المسجميف لدى وزارة الزراعة بطريقة العينة الحصصية مف حيث االنماط

ارعيف(، و مف ثـ االختيار بطريقة العينة القصدية حيث تـ تقصد المزارعيف الذيف يمكف مف المز 
 الوصوؿ إلييـ وذلؾ لصعوبة إمكانية الوصوؿ لجميع افراد المجتمع وعدـ وجود قوائـ محددة بأسمائيـ

قة واسعة مما يجعؿ طريقة اختيار العينة بالطريقة العشوائية صعبا لمغاية وذلؾ ألف المنط و عناوينيـ
و ينتشروف في مساحة كبيرة  و مسافات متباعدة و لـ يتسنى لمباحث القدرة  عمى الوصوؿ لمجميع. 

تـ تقسيـ المزارعيف الى خمس حصص أو فئات حسب تصنيفيـ  ،فيما يتعمؽ بالحصص أو األنماط
لشجرية، مزارعي لدى مديرية زراعة جنوب الخميؿ  و ىـ ) مزارعي الثروة الحيوانية، مزارعي البستنة ا

الزراعات البعمية، مزارعي الدفيئات البالستيكية، و مزارعيف زراعات مختمفة(، و قد تـ تصنيفيـ قبؿ 
ذلؾ الى فئات حسب حجـ الحيازة الزراعية و مف ثـ اختيار نسبة مئوية مف كؿ شريحة أو فئة، حيث 
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القصدية( ال  )الحصصية و ية% مف كؿ شريحة وذلؾ ألف العينات غير االحتمال10تـ اعتماد نسبة 
تعتمد عمى نسب معينة في حساب حجـ العينة, بؿ تترؾ لتقدير الباحث. و تـ االختيار مف كؿ شريحة 

 حسب حجميا كما في الجدوؿ التالي:

 
 

 مجتمع و عينة الدراسة (أ-3.3) جدوؿ رقـ

الحيازة / 
دنـ او 
ثروة 
 حيوانية

مربيي الثروة  
 الحيوانية

 مزارعي البستنة 
 الشجرية

مزارعي الزراعات  
 البعمية

مزارعي   
 الدفيئات

مزارعيف زراعات 
 مختمفة

 العينات المجتمع العينات المجتمع العينات المجتمع العينات المجتمع العينات المجتمع
 10مف 
20حتى   133 13 64 6 165 17 42 4 96 10 
 21مف 
40حتى   87 9 38 4 142 14 8 1 57 6 

اكثر مف 
40 38 4 36 4 37 4 0 0 18 2 

 18 171 5 50 33 344 14 138 26 258 المجموع
مجتمع 
                   961 الدراسة
مجموع 
                   97 العينات

 

 و كانت المعادلة الختيار العينة عمى النحو التالي:

 %.10)عدد المزارعيف في كؿ نمط زراعي و حجـ الحيازة( * 

حا، كـ تـ اخذ مزارع واحد مف فئة مزارعي الدفيئات الذيف ليصبح العدد صحيو قد تـ التقريب  
 (، وذلؾ كي تكوف الفئة ممثمة.8و ىـ ) 40حتى  دونـ 21يمتمكوف حيازة اكثر مف 

المياه و الزراعة و العينة الثانية ىي عينة قصدية مف اصحاب المواقع الوظيفية المنخرطة في مجاؿ 
مدير دائرة المياه في الجنوب، مدير مديرية  يطا، السموع ،الظاىريةات دورا، رؤساء بمدي الغذاء، و ىـ
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مدير مؤسسة العمؿ ضد الجوع في رئيس غرفة تجارة و صناعة و زراعة جنوب الخميؿ، الزراعة، 
 الجنوب، مدير مؤسسة الييدرولوجييف الفمسطينييف في الجنوب، خبير مف مؤسسة الفاو في الضفة.

 
 

 .مجتمع و عينة الدراسة (ب-3.3جدوؿ رقـ)

 حجـ العينة حجـ المجتمع فئة العينة الرقـ

مجمعيات ل الييئات االدارية اعضاء 1
 الزراعية

اعضاء  7جمعيات بواقع  9
ىيئة ادارية مف كؿ جمعية 

 ( عضو63)

63  
 مسح شامؿ

 97 961 المزارعيف النشطيف ) القيادييف(  2
 10 10 المقابالت 3
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 الفصل الرابع
______________________________________________________ 

 ومناقشتياالنتائج 
 القسم االول: المعمومات االساسية و خصائص العينة. 4.1  

 عدد أفراد األسرةاوال:  

 الجدوؿ التالي يوضح توزيع العينة حسب عدد افراد االسر.

( يوضح توزيع العينة حسب 4.1جدوؿ رقـ)
 عدد افراد االسر

 النسبة المئوية العدد 

 الفئة

 43.6 68 أفراد 2-5

 44.9 70 أفراد 6-10

 11.5 18 فرد فأكثر 11

 100.0 156 المجموع
 

 
 
 

( يوضح توزيع العينة حسب 4.1شكؿ رقـ )
 عدد افراد االسر
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 .سنوات السكنثانيا: 

 لتالي يبيف توزيع العينة حسب سنوات السكف في المنطقةؿ او الجد

( يبيف توزيع العينة حسب 4.2جدوؿ رقـ)
 سنوات السكف في المنطقة

 النسبة المئوية العدد 

 الفئة

 12.8 20 سنوات 1-5

 16.7 26 سنوات 6-10

 70.5 110 سنة فأكثر 11

 100.0 156 المجموع
 

 
سنوات  ( توزيع العينة حسب4.2شكؿ رقـ )

 .السكف في المنطقة

 

 

 .التجمع السكانيثالثا: 

 الجدوؿ التالي يبيف توزيع العينة حسب تصنيؼ المنطقة السكنية.

( توزيع العينة حسب تصنيؼ 4.3جدوؿ رقـ)
 المنطقة السكنية.

 النسبة المئوٌة العدد 

 الفئة

 43.6 68 مدٌنة

 33.3 52 بلدة

 16.7 26 قرٌة

 6.4 10 خربة

 100.0 156 جموعالم
 

 
 

 
( توزيع العينة حسب تصنيؼ 4.3شكؿ رقـ )

 المنطقة السكنية
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 .المستوى التعميميرابع: 

 الجدوؿ التالي يبيف توزيع العينة حسب المستوى التعميمي لمعبئ االستبياف.

توزيع العينة حسب المستوى  (4.4جدوؿ رقـ)
 التعميمي لمعبئ االستبياف.

 النسبة المئوٌة العدد 

 الفئة

 35.9 56 ثانوي فأقل

 26.9 42 دبلوم متوسط

 34.6 54 بكالورٌوس

 2.6 4 ماجستٌر فأكثر

 100.0 156 المجموع
 

 

 
( توزيع العينة حسب المستوى 4.4شكؿ رقـ )

 التعميمي لمعبئ االستبياف
 

 

 خامسا: الدخل الشيري لألسرة من الزراعة.

 يـ الشيرية مف العمؿ في الزراعة.التالي يبيف توزيع العينة حسب دخول 

( العينة حسب دخوليـ الشيرية مف 4.5جدوؿ رقـ)
 العمؿ في الزراعة.
النسبة  العدد 

 المئوٌة

 الفئة

 19.2 30 شٌكل 1500 - 1000

 26.9 42 شٌكل 2000حتى  1501

 53.8 84 شٌكل فأكثر 2000

 100.0 156 المجموع
 

 

 
ب دخوليـ ( توزيع العينة حس4.5شكؿ رقـ )

 الشيرية مف العمؿ في الزراعة.
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 .الهيئة المحليةسادسا: 

 جدوؿ التالي يبيف توزيع العينة حسب  الييئة المحمية التي تتبع ليا منطقة سكنيـ.لا

الييئة المحمية ( توزيع العينة حسب 4.6جدوؿ رقـ)
  التي تتبع ليا منطقة سكنيـ.

 النسبة المئوية العدد 

 الفئة

 73.1 114 بمدية

 20.5 32 مجمس قروي

 6.4 10 مجمس خدمات مشترؾ

 100.0 156 المجموع
 

( توزيع العينة حسب  الييئة 4.6شكؿ رقـ )
 .المحمية التي تتبع ليا منطقة سكنيـ

 

 : االستيالك اليومي لممياه.سابعا 

 .الجدوؿ التالي بيف توزيع العينة حسب الكمية المقدر الستيالؾ اليومي مف المياه

( توزيع العينة حسب الكمية المقدر 4.7جدوؿ رقـ)
 الستيالؾ اليومي مف المياه.

 النسبة المئوية العدد 

 الفئة

 29.5 46 لتر 500 - 300

 49.4 77 لتر 700 - 501

 21.2 33 لتر فما فوؽ 701

 100.0 156 المجموع
 

 
( توزيع العينة حسب الكمية 4.7شكؿ رقـ )

 ومي مف المياه.المقدر الستيالؾ الي
 

 

 

30% 

49% 

21% 

 االستهالك اليومي للمياه

 لتر 500 - 300

 لتر 700 - 501

 لتر فما فوق 701
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 : وجود حديقة منزلية.ثامنا

 الجدوؿ التالي يبيف توزيع العينة حسب امتالكيـ لحديقة منزلية.

( توزيع العينة حسب امتالكيـ 4.8جدوؿ رقـ)
 لحديقة منزلية

 النسبة المئوية العدد 

 الفئة

 45.5 71 نعـ

 54.5 85 ال

 100.0 156 المجموع
 

 

 
ع العينة حسب امتالكيـ ( توزي4.8شكؿ رقـ )

 .لحديقة منزلية

 

 : طريقة االحتفاظ بالمياه.تاسعا

 الجدوؿ التالي يبيف توزيع العينة حسب طرقية احتفاظيـ بالمياه.

( توزيع العينة حسب طرقية 4.9جدوؿ رقـ)
 احتفاظيـ بالمياه.

 النسبة المئوية العدد 

 الفئة

 52.6 82 بئر منزلي

 5.1 8 بركة مياه

 25.6 40 اتخزان

 16.7 26 أكثر مف طريقة

 100.0 156 المجموع
 

 

 
( توزيع العينة حسب طرقية 4.9شكؿ رقـ )

 احتفاظيـ بالمياه.
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 : المبمغ الذي يتم إنفاقو شيريا عمى التزود بالمياه.عاشرا

 بالمياه. لغ الذي ينفقونو شيريا عمى التزودمبابيف توزيع العينة حسب تقديرىـ لمالتالي ي الجدوؿ 

 توزيع العينة حسب تقديرىـ لمبمغ الذي ينفقونو شيريا عمى التزود بالمياه. (4.9جدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية التراكمية النسبة المئوية العدد 

 الفئة

50 3 1.9 1.9 
75 3 1.9 3.8 
80 2 1.3 5.1 
100 9 5.8 10.9 
120 7 4.5 15.4 
130 2 1.3 16.7 
140 6 3.8 20.5 
150 21 13.5 34.0 
180 2 1.3 35.3 
200 19 12.2 47.4 
220 1 .6 48.1 
225 1 .6 48.7 
230 4 2.6 51.3 
240 2 1.3 52.6 
250 7 4.5 57.1 
300 29 18.6 75.6 
320 1 .6 76.3 
350 3 1.9 78.2 
400 12 7.7 85.9 
420 1 .6 86.5 
450 7 4.5 91.0 
500 5 3.2 94.2 
600 2 1.3 95.5 
650 3 1.9 97.4 
700 3 1.9 99.4 
750 1 .6 100.0 
  100.0 156 المجموع
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 300مغ مف الجدوؿ السابؽ بأف أكثر المبالغ الذي يتـ إنفاقيا شيريا عمى التزود بالمياه ىو مبيتضح  
%. كما 12.2  شيكؿ بنسبة 200% ثـ مبمغ 13.5شيكؿ بنسبة 150 % ثـ مبمغ18.6شيكؿ بنسبة 

 شيكؿ فأكثر شيريا عمى التزود بالمياه 200% مف أفراد عينة الدراسة ينفقوف 53يالحظ بأف ما يقارب 
و يعود ذلؾ حسب رأي الباحث  شيكؿ فأكثر، 400ة لدراسة ينفقوف % مف افراد عين22، و ما يقارب 

لؾ حسب الكمية المشتراة الى التنوع في طريقة التزود و االختالؼ في االسعار حسب المصدر، وكذ
 مف كؿ مصدر.

 : عدد مرات التزود بالمياه شيريا.احد عشر

 التالي يبيف توزيع العينة حسب عدد مرات التزود بالمياه شيريا. 

 توزيع العينة حسب عدد مرات التزود بالمياه شيريا. (4.10جدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية التراكمية النسبة المئوية العدد 

 الفئة

1 49 31.4 31.4 

2 59 37.8 69.2 

3 39 25.0 94.2 

4 7 4.5 98.7 

5 1 .6 99.4 

6 1 .6 100.0 

  100.0 156 المجموع

 3 -1% تقريبا( يتزودوف بالمياه مف 94مف الجدوؿ السابؽ يتضح بأف أغمب أفراد عينة الدراسة )
بؿ في معظـ الحاالت يكوف مف  عمما اف ىذا التزود ليس بالضرورة مف مصدر واحد، مرات شيريا.

اكثر مف مصدر كما ظير في نتائج اخرى مف ىذه الدراسة، حيث يكوف التزود لمعظـ المبحوثيف مف 
 اكثر مف مصدر نظرا لعدـ كفاية أي مصدر عمى حدى.
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 السؤال الرئيسي االول. نتائج 4.2

يتفرع عنو األسئمة  و في المنطقة؟السؤاؿ الرئيسي األوؿ: ما تقييـ الواقع المائي  جائت النتائح حوؿ
 الفرعية التالية:

 ؟ما ىي المصادر التي يتم التزود من خالليا بالمياه  .1

 .المصادر التي يتـ التزود مف خالليا بالمياه (4.11جدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية العدد كيفية التزود بالمياه سنويا حسب المصدر

 2.6 4 ينابيع او عيوف

 80.8 126 مياه االمطار حصاد مائي و تجميع

 54.5 85 مصادر البمدية او الييئة المحمية

 53.8 84 شراء صياريج مف القطاع الخاص

 5.1 8 مياه عادمة معالجة ذاتيا

يتضح مف الجدوؿ السابؽ بأف أىـ المصادر التي يتـ التزود مف خالليا بالمياه ىو )حصاد مائي و 
% ثـ 54.5ييا )مصادر البمدية او الييئة المحمية( بنسبة يم ،%80.8تجميع مياه االمطار( بنسبة 

%. وكاف أقؿ ىذه المصادر ىو )ينابيع او عيوف( 53.8)شراء صياريج مف القطاع الخاص( بنسبة 
 % فقط.2.6بنسبة 

ويعود ذلؾ حسب راي الباحث الى عدـ توفر مصادر البمدية او الييئة المحمية بشكؿ منتظـ وكافي 
بدرجة اقؿ مما دفع المزارعيف الى االعتماد بشكؿ اكبر عمى الحصاد  ر االخرى واضافة الى المصاد

اضافة الى اف الحصاد المائي ىو االكثر جدوى حيث ال يترتب عميو تكمفة مستمرة كباقي  المائي.
 المصادر.

 ما النسبة المئوية لمتزود من كل مصدر؟  .2

لمئوية لمتزود مف كؿ مصدر مف المصادر فيما يمي جدوال يوضح تقديرات المبحوثيف حوؿ النسب ا
 المتاحة. 
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 النسبة المئوية لمتزود مف كؿ مصدر. (4.12جدوؿ رقـ)

تقدير نسبة التزود السنوي مف كؿ 
 النسبة المئوية العدد مصدر اف وجد

متوسط نسبة 
 التزود

االنحراؼ 
المعياري لنسبة 

 التزود
 6 %75 2.6 4 ينابيع او عيوف

 27 %53 80.8 126 مياه االمطار حصاد مائي و تجميع
 21 %63 54.5 85 مصادر البمدية او الييئة المحمية
 13 24% 53.8 84 شراء صياريج مف القطاع الخاص

 3 %8 5.1 8 مياه عادمة معالجة ذاتيا
 8 %13 5.1 8 مصادر اخرى

و التجميع لمياه مف مصدر الحصاد المائي السنوي يتضح مف الجدوؿ السابؽ بأف متوسط نسبة التزود 
نسبة وأف أكثر  ،%53التزود مف خالليا بالمياه ىي االمطار عمى اعتباره أكثر المصادر التي يتـ 

 .% لمينابيع والعيوف75لمتزود السنوي كانت 
ويعود ذلؾ حسب رأي الباحث الى اف سبب ارتفاع نسبة التزود السنوي مف الينابيع الى اف ندرة 

د قميؿ مف المزارعيف المعتمديف بشكؿ كبير عمى ىذه المصادر مما ينتج عنو الينابيع ترتبط بتزويد عد
كميات تزود كافية بنسبة كبيرة لممزارعيف. اما سبب نسبة التزود السنوي مف الحصاد المائي اقؿ منو 

المائي اكبر منو لممعتمديف عمى مصادر  اف المعتمديف عمى الحصادمف مصادر البمدية بالرغـ مف 
فيعود ذلؾ الى اف سعة حيز االحتفاظ بالمياه ال يكوف كبيرا بالقدر الكافي ليغطي االحتياج  ،البمدية

في حيف اف  باالضافة الى انخفاض معدؿ سقوط االمطار في بعض المواسـ، عمى مدار السنة
المعتمديف عمى مصادر البمدية واف كاف ىناؾ تذبذب في التزويد اال انو يستمر عمى مدار العاـ 

ضعؼ الطمب عمى المياه خالؿ فصؿ الشتاء بسبب  بشكؿ اكبر ضافة الى استفادتيـ مف المصدرباال
 خالؿ فصؿ الشتاء.
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 ىل المصادر المتاحة تكفي لعمل إنتاج زراعي ذاتي؟ .3

) النباتية و الثروة الحيوانية( مف الكمية  تقدير نسبة استخداـ المياه في الزراعة (أ-4.13جدوؿ رقـ)
 ة سنويا.المستيمك

) النباتية و الثروة الحيوانية( مف الكمية  تقدير نسبة استخداـ المياه في الزراعة
 المستيمكة سنويا

 النسبة المئوية العدد

 الفئات

 30.1 47 %15% حتى  1مف 
 32.1 50 %30% حتى  16مف 
 25.6 40 %45% حتى  31مف 
 5.1 8 %60% حتى  46مف 

 7.1 11 %60اكثر مف 
 100.0 156 مجموعال

% مف أفراد عينة الدراسة يقدروف نسبة استخداـ المياه في 32.1يتضح مف الجدوؿ السابؽ بأف 
%(, و 30% حتى  16الزراعة) النباتية و الثروة الحيوانية( مف الكمية المستيمكة سنويا )مف 

حيوانية( مف الكمية % منيـ يقدروف نسبة استخداـ المياه في الزراعة) النباتية و الثروة ال30.1
% منيـ يقدروف نسبة استخداـ المياه في الزراعة) 25.6%(, و 15% حتى  1المستيمكة سنويا )مف 

%(, وأخيرا مانسبتو 45% حتى  31النباتية و الثروة الحيوانية( مف الكمية المستيمكة سنويا )مف 
اعة) النباتية و الثروة الحيوانية( % مف أفراد عينة الدراسة يقدروف نسبة استخداـ المياه في الزر 12.2

 % فأكثر(.46مف الكمية المستيمكة سنويا )مف 
لمعرفة النسبة المؤوية االجمالية الستخداـ المياه في الزراعة فانو البد مف  وحسب رأي الباحث انو و
ف ومف ثـ احتساب معدؿ الناتج ع واالجمالي لتمؾ الفئة حسب عدد المبحوثيفاحتساب متوسط كؿ فئو 

كما  27.4تساوي %في الزراعة  هلمؤوية االجمالية الستخداـ المياجميع الفئات حيث كانت النسبة ا
 ىي موضحة في الجدوؿ التالي:
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النباتية و الثروة الحيوانية( مف الكمية ) تقدير نسبة استخداـ المياه في الزراعة (ب-4.13جدوؿ رقـ)
 المستيمكة سنويا.

النباتية و الثروة ) ياه في الزراعةتقدير نسبة استخداـ الم
 الحيوانية( مف الكمية المستيمكة سنويا

النسبة  العدد
 المئوية

متوسط 
 الفئة

اجمالي 
 الفئة

 الفئات

 352.5 7.5 30.1 47 %15% حتى  1مف 
 1125 22.5 32.1 50 %30% حتى  16مف 
 1500 37.5 25.6 40 %45% حتى  31مف 
 420 52.5 5.1 8 %60% حتى  46مف 

 880 80 7.1 11 %60اكثر مف 
 4277.5   100 156 المجموع

 27.42  متوسط نسبة التزود السنوي
 

% مف اجمالي 27.42لذا يمكف القوؿ اف النسبة المئوية االجمالية الستخداـ المياه في الزراعة تساوي 
الري المطري و الزراعات و يستثنى مف ذلؾ  يات التي تستيمؾ سنويا مف قبؿ جميع المبحوثيف،مالك

و تشير ىذه النسبة حسب رأي الباحث الى اف االستخدامات الزراعية لممياه ضعيفة مقارنة  البعمية،
% كما اشارت احدى الدراسات 70و البالغ  في فمسطيف بالمعدؿ العاـ الستخداـ المياه في الزراعة
، و عميو فأنو يمكف القوؿ اف كميات ، مصدر سابؽ(، 2012التي وردت في سياؽ ىذه الدراسة ) كرـز

المياه المتوفرة ال تكفي لعمؿ انتاج زراعي )نباتي و حيواني( بدرجة كبيرة، و ىذا ايضا يفسر اجماع 
 جميع المبحوثيف في موقع اخر مف الدراسة عمى اف المنطقة تعاني مف الندرة المائية.
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 المقرة ؟فق المعايير و رسمية تزود بالمياه المشتراة لتعرفة ىل يخضع ال .4

 .تقدير تكمفة الحصوؿ عمى المياه لممتر المكعب الواحد حسب المصدر اف وجد (4.14جدوؿ رقـ)

تقدير تكمفة الحصوؿ عمى المياه لممتر المكعب الواحد 
 حسب المصدر اف وجد

النسبة  العدد
 المئوية

متوسط تكمفة 
الحصوؿ عمى المياه 
 لممتر المكعب الواحد

االنحراؼ 
 عياريالم

 0 1 2.6 4 ينابيع او عيوف
 4 7 54.5 85 مصادر البمدية او الجيات الرسمية

 0   0 5.1 8 مياه معالجة ذاتيا
 5 15 53.8 84 صياريج مف القطاع الخاص

قرار خصوصا في  المقرة  وفؽ المعايير رسميةدوؿ اف التزود بالمياه ال يخضع لتعرفة يتضح مف الج
حيث اف عدد يتزود بالمياه بصياريج مف ، ـ بنظاـ التعرفة المائية2013لسنة ( 1مجمس الوزراء رقـ )

عدد يمائميـ تقريبا  أي تعرفة مطبقة رسميا، و كذلؾ القطاع الخاص بتكمفة مرتفعة جدا بالمقارنة مع
بسعر اقؿ لكنو يبقى عالي بالمقارنة مع االسعار المطبقة  يتزود مف مصادر البمدية والجيات الرسمية

سبب ذلؾ حسب رأي الباحث يعود الى عدـ كفاية التزويد مف  وميا في أي منطقة في العالـ، رس
مصادر البمدية او الجيات الرسمية مما يدفع باتجاه التزود مف القطاع الخاص وبأسعار مرتفعة وذلؾ 

الندرة في  ، اضافة الى افالربح لمقطاع الخاص عنو لمبمدية بسبب ارتفاع تكاليؼ النقؿ وارتفاع ىوامش
اما المياه  المياه تجعؿ االسعار عالية كما ىو الحاؿ في أي سمعة حسب قوانيف العرض و الطمب.

المعالجة ذاتيا فقد اتضح لمباحث انيا وحدات بدائية مصنعة ذاتيا عف طريؽ معالجة بسيطة لممياه 
حوؿ نسب التزود مف المستخدمة في المطبخ و نسبتيا قميمة كما يظير ذلؾ في تقديرات المبحوثيف 

 كؿ مصدر.
 ىل تعاني المناطق التي يعيش فييا المزارعون من الندرة المائية؟ .5

 . الندرة المائيةاعتقاد المبحوثيف حوؿ وجود  (4.15جدوؿ رقـ)

ىؿ تعتقد اف المنطقة التي تعيش فييا تعاني مف الندرة 
 المائية؟   

 العدد
النسبة 
 المئوية

 100.0 156 نعـ
السابؽ يتضح بأنو ومف خالؿ إجابات أفراد عينة الدراسة فإف جميعيـ يتفقوف عمى أف مف الجدوؿ 

، و يعود ذلؾ حسب رأي الباحث الى عدـ المناطؽ التي يعيش فييا المزارعوف تعاني مف الندرة المائية
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كفاية اي مف المصادر المتاحة لتغطية كامؿ االحتياج حسب ما جاءت االجابات في المحاور 
( فيما يتعمؽ بالنسبة االجمالية لالستخداـ في الزراعة 4.13، وكما جاء في الجدوؿ السابؽ رقـ)االخرى

ني المنطقة اعي اف تكوف االجابة )نعـ( تعيمنخفضة و بما اف المبحوثيف مف فئة المزارعيف فمف الطب
ف تمت مقابمتيـ و يدلؿ عمى ذلؾ ايضا اراء مجموعة مف الخبراء و صانعي القرار الذي مف ندرة مائية.

 حيث اجمعوا عمى اف الواقع المائي يؤثر بكؿ كبير عمى قدرة الزارعيف في االنتاج الزراعي.
 .السؤال الرئيسي الثاني 4.3

السؤال الرئيسي الثاني: ما مدى تأثير الواقع المائي عمى مستوى األمن الغذائي جائت النتائج حول  
 الذاتي المرتبط بالزراعة؟

 سئمة الفرعية التالية:ويتفرع عنو األ

 ؟لألسر)المزارعين(الواقع المائي عمى اإلنتاج الزراعي الذاتي مدى تأثير ( ما 1

الجدوؿ التالي يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية لفقرات االستبياف 
 )المزارعيف(:المتعمقة بمدى تأثير الواقع المائي عمى اإلنتاج الزراعي الذاتي لألسر

(: يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية لفقرات 4.16الجدوؿ رقـ)
 االستبياف المتعمقة بمدى تأثير الواقع المائي عمى اإلنتاج الزراعي الذاتي لألسر)المزارعيف(

 الرقـ
مدى تأثير الواقع المائي عمى اإلنتاج الزراعي الذاتي 

 عيف(لألسر)المزار 
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي

يؤدي الواقع المائي في المنطقة إلى إضعاؼ القدرة عمى   .1
 ) بيوت بالستيكية( إنشاء دفيئات

4.28 0.94 85.6% 

الواقع المائي في المنطقة ال يساعد عمى استصالح    .2
 األراضي 

4.08 1.04 81.5% 

إلى صعوبة استغالؿ الواقع المائي في المنطقة يؤدي   .3
 األراضي الزراعية

4.05 0.82 81.0% 

الواقع المائي في المنطقة يضعؼ القدرة عمى عمؿ حديقة    .4
 منزلية

3.95 1.01 79.0% 

يؤدي الواقع المائي في المنطقة إلى التخمي عف ميف   .5
 الفالحة.

3.86 1.10 77.2% 

الواقع المائي في المنطقة ال يساعد عمى زراعة منتجات   .6
 نباتية طبية

3.79 1.18 75.9% 

يؤدي الواقع المائي في المنطقة إلى صعوبة إنتاج مواد   .7
 غذائية نباتية.

3.74 0.94 74.9% 
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 الرقـ
مدى تأثير الواقع المائي عمى اإلنتاج الزراعي الذاتي 

 عيف(لألسر)المزار 
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي

يحوؿ الواقع المائي في المنطقة دوف إمكانية زراعة أعالؼ   .8
 لمحيوانات

3.71 1.02 74.1% 

 %72.1 1.20 3.60 الواقع المائي ال يساعد عمى زراعة أشجار البستنة.   .1
يؤدي الواقع المائي في المنطقة إلى تمؼ المحاصيؿ الزراعية   .2

 )البعمية(
3.59 1.00 71.8% 

 %77.3 0.66 3.87 الدرجة الكمية 

أداة الدراسة لتي  فقرات يوضح الجدوؿ السابؽ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف
الزراعي الذاتي لألسر)المزارعيف( مرتبة ترتيبا تنازليا حسب تقيس مدى تأثير الواقع المائي عمى اإلنتاج 

درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية الواردة في الجدوؿ أف اتجاىات المبحوثيف كانت 
% واالنحراؼ المعياري 77.3( بوزف نسبي 3.87مرتفعة، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)

عمى أف تأثير الواقع المائي عمى اإلنتاج الزراعي الذاتي  ( مما يدؿ0.66) الكمي مقداره
 لألسر)المزارعيف( مرتفع.

ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : 
كية(( الفقرة )يؤدي الواقع المائي في المنطقة إلى إضعاؼ القدرة عمى إنشاء دفيئات) بيوت بالستي

الفقرة )الواقع المائي في المنطقة ال  ،(0.94( وانحراؼ معياري مقداره )4.28بمتوسط حسابي مقداره )
(, 1.04( وانحراؼ معياري مقداره )4.08يساعد عمى استصالح األراضي( بمتوسط حسابي مقداره )

بمتوسط حسابي مقداره  الفقرة )الواقع المائي في المنطقة يؤدي إلى صعوبة استغالؿ األراضي الزراعية(
(, الفقرة )الواقع المائي في المنطقة يضعؼ القدرة عمى عمؿ 0.82( وانحراؼ معياري مقداره )4.05)

 (.1.01( وانحراؼ معياري مقداره )3.95حديقة منزلية( بمتوسط حسابي مقداره )

محاصيؿ الزراعية : الفقرة )يؤدي الواقع المائي في المنطقة إلى تمؼ الفي حيف كانت أدنى الفقرات
الفقرة )الواقع المائي ال يساعد  ،(1( وانحراؼ معياري مقداره )3.59)البعمية(( بمتوسط حسابي مقداره )

الفقرة  ،(1.2( وانحراؼ معياري مقداره )3.6عمى زراعة أشجار البستنة.( بمتوسط حسابي مقداره )
محيوانات( بمتوسط حسابي مقداره )يحوؿ الواقع المائي في المنطقة دوف إمكانية زراعة أعالؼ ل

الفقرة )يؤدي الواقع المائي في المنطقة إلى صعوبة إنتاج  ،(1.02نحراؼ معياري مقداره )( وا3.71)
 (.0.94( وانحراؼ معياري مقداره )3.74مواد غذائية نباتية.( بمتوسط حسابي مقداره )

كف تمخيص ما سبؽ باالستنتاجات التالية : يم ،و مف خالؿ آراء المبحوثيف واتجاىاتيـ العالية والموافقة
مدى تأثير الواقع المائي عمى اإلنتاج الزراعي الذاتي لألسر)المزارعيف( يتمثؿ بأف الواقع المائي في 
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المنطقة يؤدي إلى إضعاؼ القدرة عمى إنشاء دفيئات) بيوت بالستيكية(، الواقع المائي في المنطقة ال 
واقع المائي في المنطقة يؤدي إلى صعوبة استغالؿ األراضي يساعد عمى استصالح األراضي، ال

الزراعية، الواقع المائي في المنطقة يضعؼ القدرة عمى عمؿ حديقة منزلية، يؤدي الواقع المائي في 
المنطقة إلى التخمي عف ميف الفالحة، الواقع المائي في المنطقة ال يساعد عمى زراعة منتجات نباتية 

المائي في المنطقة إلى صعوبة إنتاج مواد غذائية نباتية، يحوؿ الواقع المائي في طبية، يؤدي الواقع 
المنطقة دوف إمكانية زراعة أعالؼ لمحيوانات، الواقع المائي ال يساعد عمى زراعة أشجار البستنة، 

ذه و حسب رأي الباحث فاف ى يؤدي الواقع المائي في المنطقة إلى تمؼ المحاصيؿ الزراعية )البعمية(.
النتائج تأتي عمى ضوء عدـ كفاية التزود بالمياه و ارتفاع تكمفة التزود مما يجعؿ الواقع المائي ال 
يساعد عمى الزراعة النباتية، خصوصا اف الزراعة تحتاج الى كميات مياه كبيرة في ظؿ تدني حصة 

الواقع المائي عمى  مما يفسر مجيئ تأثيرالفرد في المنطقة ناىيؾ عف االحتياج المنزلي لممياه، و 
رغـ كونيا عالية فيو االعتماد في الزراعة البعمية عمى مياه االمطار، اال  اً المحاصيؿ البعمية االقؿ تأثر 

ممـ( في بعض  300اف معدالت سقوط االمطار السنوية متذبذبة و في بعض المواسـ ال تتعدى )
 المناطؽ المستيدفة في الدراسة.

 

 الواقع المائي عمى قدرة األسر)المزارعين( عمى امتالك الثروة الحيوانية ؟ير مدى تأث( ما 2

الجدوؿ التالي يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية لفقرات االستبياف 
 المتعمقة بمدى تأثير الواقع المائي عمى األسر)المزارعيف( عمى امتالؾ الثروة الحيوانية:

(: يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية لفقرات 4.17رقـ)الجدوؿ 
 االستبياف المتعمقة بمدى تأثير الواقع المائي عمى األسر)المزارعيف( عمى امتالؾ الثروة الحيوانية

 الرقـ
مدى تأثير الواقع المائي عمى 
األسر)المزارعيف( عمى امتالؾ 

 الثروة الحيوانية

 الوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي

 الدرجة

1.  
الواقع المائي في المنطقة ال 
 يساعد عمى تربية أبقار الحمة.

 مرتفعة 77.2% 0.86 3.86

2.  

الواقع المائي في المنطقة ال 
يساعد عمى إنشاء مزارع دجاج 

 الحـ
 مرتفعة 77.2% 1.09 3.86
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لتي ايوضح الجدوؿ السابؽ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة 
تأثير الواقع المائي عمى األسر)المزارعيف( عمى امتالؾ الثروة الحيوانية مرتبة ترتيبا تنازليا  تقيس مدى

حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية الواردة في الجدوؿ أف اتجاىات المبحوثيف كانت 
ؼ المعياري % واالنحرا73.4( بوزف نسبي 3.67مرتفعة، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)

( مما يدؿ عمى أف تأثير الواقع المائي عمى األسر)المزارعيف( عمى امتالؾ الثروة 0.65الكمي مقداره)
 الحيوانية مرتفع.

: ة، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقراترتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابي و
( 3.86عمى تربية أبقار الحمة( بمتوسط حسابي مقداره )الفقرة )الواقع المائي في المنطقة ال يساعد 

الفقرة )الواقع المائي في المنطقة ال يساعد عمى إنشاء مزارع دجاج  ،(0.86وانحراؼ معياري مقداره )
الفقرة )يحوؿ الواقع المائي ، (1.09( وانحراؼ معياري مقداره )3.86الحـ( بمتوسط حسابي مقداره )

وانحراؼ معياري مقداره ( 3.83بقار منتجة لمحميب( بمتوسط حسابي مقداره )في المنطقة دوف اقتناء أ
الفقرة )الواقع المائي في المنطقة ال يساعد عمى عمؿ دورات تسميف خراؼ( بمتوسط حسابي  ،(0.89)

 (.0.86( وانحراؼ معياري مقداره )3.72مقداره )

د عمى اقتناء مواشي منزلية.( بمتوسط : الفقرة )الواقع المائي ال يساعفي حيف كانت أدنى الفقرات
الفقرة )الواقع المائي في المنطقة ال يساعد  ،(0.98( وانحراؼ معياري مقداره )3.4حسابي مقداره )

الفقرة  ،(0.99( وانحراؼ معياري مقداره )3.49عمى اقتناء طيور منزلية( بمتوسط حسابي مقداره )

3.  
يحوؿ الواقع المائي في المنطقة 

 أبقار منتجة لمحميب. دوف اقتناء
 مرتفعة 76.7% 0.89 3.83

4.  

الواقع المائي في المنطقة ال 
يساعد عمى عمؿ دورات تسميف 

 خراؼ
 مرتفعة 74.4% 0.86 3.72

5.  

الواقع المائي في المنطقة ال 
يساعد عمى إنشاء مزارع دجاج 

 بياض.
 مرتفعة 70.8% 1.04 3.54

6.  
الواقع المائي في المنطقة ال 

 تناء طيور منزلية.يساعد عمى اق
 مرتفعة 69.7% 0.99 3.49

7.  
الواقع المائي ال يساعد عمى اقتناء 

 مواشي منزلية.
 متوسطة 67.9% 0.98 3.40

 مرتفعة %73.4 0.65 3.67 الدرجة الكمية 
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( 3.54اء مزارع دجاج بياض( بمتوسط حسابي مقداره ))الواقع المائي في المنطقة ال يساعد عمى إنش
 (.1.04وانحراؼ معياري مقداره )

يمكف تمخيص ما سبؽ باالستنتاجات التالية  ،الموافقة يف واتجاىاتيـ العالية وو مف خالؿ آراء المبحوث
الواقع المائي  : مدى تأثير الواقع المائي عمى األسر)المزارعيف( عمى امتالؾ الثروة الحيوانية يتمثؿ بأف

في المنطقة ال يساعد عمى تربية أبقار الحمة، الواقع المائي في المنطقة ال يساعد عمى إنشاء مزارع 
دجاج الحـ، يحوؿ الواقع المائي في المنطقة دوف اقتناء أبقار منتجة لمحميب، الواقع المائي في 

المنطقة ال يساعد عمى إنشاء  المنطقة ال يساعد عمى عمؿ دورات تسميف خراؼ، الواقع المائي في
مزارع دجاج بياض، الواقع المائي في المنطقة ال يساعد عمى اقتناء طيور منزلية، الواقع المائي ال 

 يساعد عمى اقتناء مواشي منزلية.

 

 الواقع المائي عمى تكاليف اإلنتاج الزراعي الذاتي؟مدى تأثير ( ما 3

واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية لفقرات االستبياف الجدوؿ التالي يوضح األوساط الحسابية 
 ى تكاليؼ اإلنتاج الزراعي الذاتيالمتعمقة بمدى تأثير الواقع المائي عم

(: يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية لفقرات 4.18الجدوؿ رقـ)
 ى تكاليؼ اإلنتاج الزراعي الذاتياالستبياف المتعمقة بمدى تأثير الواقع المائي عم

 الرقـ
مدى تأثير الواقع المائي عمى 
 تكاليؼ اإلنتاج الزراعي الذاتي

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي

 الدرجة

يساىـ الواقع المائي في المنطقة   .8
 في ارتفاع أسعار الخضروات

 مرتفعة 77.4% 1.09 3.87

منطقة يساىـ الواقع المائي في ال  .9
 في ارتفاع أسعار البقوليات

 مرتفعة 73.3% 1.13 3.67

يساىـ الواقع المائي في المنطقة   .10
 في ارتفاع تكاليؼ منتجات األلباف

 مرتفعة 72.8% 1.14 3.64

يساىـ الواقع المائي في المنطقة   .11
 في ارتفاع أسعار الحبوب

 مرتفعة 72.3% 1.06 3.62

يساىـ الواقع المائي في المنطقة   .12
 ي ارتفاع أسعار الدواجفف

 مرتفعة 72.1% 1.07 3.60
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لتي اوؿ السابؽ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة يوضح الجد
تقيس مدى تأثير الواقع المائي عمى تكاليؼ اإلنتاج الزراعي الذاتي مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات 

ت مرتفعة، حيث الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية الواردة في الجدوؿ أف اتجاىات المبحوثيف كان
الكمي  % واالنحراؼ المعياري73( بوزف نسبي 3.65بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)

و يعود  ( مما يدؿ عمى أف تأثير الواقع المائي عمى تكاليؼ اإلنتاج الزراعي الذاتي مرتفع0.84مقداره)
تقديرات المبحوثيف حوؿ  ذلؾ حسب رأي الباحث الى ارتفاع تكاليؼ التزود بالمياه كما ظير في نتائج

تكمفة المتر المكعب الواحد، و خصوصا اف نسبة كبيرة تعتمد عمى شراء صياريج مف القطاع الخاص 
 ( شيكؿ لممتر المكعب.15بمتوسط سعر )

ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : 
( 3.87قع المائي في المنطقة في ارتفاع أسعار الخضروات( بمتوسط حسابي مقداره )الفقرة )يساىـ الوا

الفقرة )يساىـ الواقع المائي في المنطقة في ارتفاع أسعار البقوليات(  ،(1.09وانحراؼ معياري مقداره )
ي الفقرة )يساىـ الواقع المائي ف ،(1.13( وانحراؼ معياري مقداره )3.67بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراؼ معياري مقداره 3.64المنطقة في ارتفاع تكاليؼ منتجات األلباف( بمتوسط حسابي مقداره )
الفقرة )يساىـ الواقع المائي في المنطقة في ارتفاع أسعار الحبوب( بمتوسط حسابي مقداره  ،(1.14)
 (.1.06( وانحراؼ معياري مقداره )3.62)

دي الواقع المائي في المنطقة إلى ارتفاع أسعار المحوـ( : الفقرة )يو في حيف كانت أدنى الفقرات
الفقرة )يساىـ الواقع المائي في  ،(1.1( وانحراؼ معياري مقداره )3.55بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراؼ معياري مقداره 3.59المنطقة في ارتفاع تكاليؼ األعالؼ.( بمتوسط حسابي مقداره )
ائي في المنطقة في ارتفاع أسعار الدواجف( بمتوسط حسابي مقداره الفقرة )يساىـ الواقع الم ،(1.08)
 (.1.07( وانحراؼ معياري مقداره )3.6)

و مف خالؿ آراء المبحوثيف واتجاىاتيـ العالية والموافقة, يمكف تمخيص ما سبؽ باالستنتاجات التالية : 
بأف الواقع المائي في المنطقة مدى تأثير الواقع المائي عمى تكاليؼ اإلنتاج الزراعي الذاتي يتمثؿ 

يساىـ في ارتفاع أسعار الخضروات، يساىـ الواقع المائي في المنطقة في ارتفاع أسعار البقوليات، 

يساىـ الواقع المائي في المنطقة   .13
 في ارتفاع تكاليؼ األعالؼ.

 مرتفعة 71.8% 1.08 3.59

يودي الواقع المائي في المنطقة   .14
 إلى ارتفاع أسعار المحـو

 مرتفعة 71.0% 1.10 3.55

 مرتفعة %73.0 0.84 3.65 الدرجة الكمية 
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يساىـ الواقع المائي في المنطقة في ارتفاع تكاليؼ منتجات األلباف، يساىـ الواقع المائي في المنطقة 
ي في المنطقة في ارتفاع أسعار الدواجف، يساىـ الواقع في ارتفاع أسعار الحبوب، يساىـ الواقع المائ

المائي في المنطقة في ارتفاع تكاليؼ األعالؼ، يودي الواقع المائي في المنطقة إلى ارتفاع أسعار 
 المحوـ.

( ىل تؤثر تكمفة الحصول عمى المياه عمى المستوى المعيشي و قدرة األسر عمى توفير السمع 4
 ؟األساسية

ي يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية لفقرات االستبياف الجدوؿ التال
المتعمقة بمدى تأثير تكمفة الحصوؿ عمى المياه عمى المستوى المعيشي و قدرة األسر عمى توفير السمع 

 األساسية:

 

لنسبية لفقرات (: يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف ا4.19الجدوؿ رقـ)
االستبياف المتعمقة بمدى تأثير تكمفة الحصوؿ عمى المياه عمى المستوى المعيشي و قدرة األسر عمى 

 توفير السمع األساسية

 الرقـ
مدى تأثير تكمفة الحصوؿ عمى المياه 
عمى المستوى المعيشي و قدرة األسر 

 عمى توفير السمع األساسية

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي

 الدرجة

15.  
يؤثر الواقع المائي في المنطقة عمى 

 المستوى المعيشي بشكؿ عاـ.
 مرتفعة 80.3% 1.05 4.01

16.  
تكمفة الحصوؿ عمى المياه تكوف عمى 
 حساب القدرة عمى توفير السمع الغذائية

 مرتفعة 75.6% 1.02 3.78

17.  
يؤثر الواقع المائي في المنطقة مف حيث 

د بالمياه، عمى القدرة اإلنفاؽ عمى التزو 
 في الحصوؿ عمى تنوع غذائي.

 مرتفعة 74.4% 1.08 3.72

18.  
يؤثر الواقع المائي في المنطقة عمى 

 النمط االستيالكي.
 مرتفعة 74.1% 1.02 3.71

19.  
أسعار المياه في المنطقة تزيد مف 

 األعباء المعيشية اليومية.
 مرتفعة 73.8% 1.10 3.69

 مرتفعة %73.3 0.93 3.67لمنطقة سمبا في يؤثر الواقع المائي في ا  .20
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لتي ايوضح الجدوؿ السابؽ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة 
لمياه عمى المستوى المعيشي و قدرة األسر عمى توفير السمع تقيس مدى تأثير تكمفة الحصوؿ عمى ا

األساسية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية الواردة في الجدوؿ 
( بوزف نسبي 3.71أف اتجاىات المبحوثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)

( مما يدؿ عمى أف تأثير تكمفة الحصوؿ عمى المياه 0.71ياري الكمي مقداره)% واالنحراؼ المع74.2
 عمى المستوى المعيشي و قدرة األسر عمى توفير السمع األساسية مرتفع.

: ة، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابي
المنطقة عمى المستوى المعيشي بشكؿ عاـ.( بمتوسط حسابي مقداره الفقرة )يؤثر الواقع المائي في 

الفقرة )تكمفة الحصوؿ عمى المياه تكوف عمى حساب القدرة ، (1.05( وانحراؼ معياري مقداره )4.01)
الفقرة  ،(1.02( وانحراؼ معياري مقداره )3.78عمى توفير السمع الغذائية( بمتوسط حسابي مقداره )

ئي في المنطقة مف حيث اإلنفاؽ عمى التزود بالمياه، عمى القدرة في الحصوؿ عمى )يؤثر الواقع الما
الفقرة )يؤثر الواقع  ،(1.08( وانحراؼ معياري مقداره )3.72تنوع غذائي.( بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراؼ معياري مقداره 3.71المائي في المنطقة عمى النمط االستيالكي.( بمتوسط حسابي مقداره )
(1.02.) 

: الفقرة )اإلنفاؽ عمى التزود بالمياه عالي جدا مقارنة مع دخمي الشيري( في حيف كانت أدنى الفقرات
الفقرة )الواقع المائي في المنطقة ال  ،(1.05( وانحراؼ معياري مقداره )3.56بمتوسط حسابي مقداره )

( 3.6سط حسابي مقداره )يساعد عمى االستغناء عف بعض المشتريات مف المنتجات الزراعية.( بمتو 
الفقرة )يؤثر اإلنفاؽ عمى المياه سمبا في القدرة عمى توسيع  ،(1.12داره )وانحراؼ معياري مق

الفقرة )يؤثر الواقع المائي  ،(1.01( وانحراؼ معياري مقداره )3.67المسكف.( بمتوسط حسابي مقداره )

 القدرة عمى تحسيف الدخؿ الشير.

21.  
يؤثر اإلنفاؽ عمى المياه سمبا في القدرة 

 عمى توسيع المسكف.
 مرتفعة 73.3% 1.01 3.67

22.  

الواقع المائي في المنطقة ال يساعد عمى 
االستغناء عف بعض المشتريات مف 

 المنتجات الزراعية.
 رتفعةم 72.1% 1.12 3.60

23.  
اإلنفاؽ عمى التزود بالمياه عالي جدا 

 مقارنة مع دخمي الشيري
 مرتفعة 71.3% 1.05 3.56

 مرتفعة %74.2 0.71 3.71 الدرجة الكمية 
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( وانحراؼ 3.67سط حسابي مقداره )في المنطقة سمبا في القدرة عمى تحسيف الدخؿ الشير.( بمتو 
 (.0.93معياري مقداره )

و مف خالؿ آراء المبحوثيف واتجاىاتيـ العالية والموافقة, يمكف تمخيص ما سبؽ باالستنتاجات التالية : 
مدى تأثير تكمفة الحصوؿ عمى المياه عمى المستوى المعيشي و قدرة األسر عمى توفير السمع 

ع المائي في المنطقة يؤثر عمى المستوى المعيشي بشكؿ عاـ، تكمفة الحصوؿ األساسية يتمثؿ بأف الواق
عمى المياه تكوف عمى حساب القدرة عمى توفير السمع الغذائية، يؤثر الواقع المائي في المنطقة مف 
حيث اإلنفاؽ عمى التزود بالمياه، عمى القدرة في الحصوؿ عمى تنوع غذائي، يؤثر الواقع المائي في 

ة عمى النمط االستيالكي، أسعار المياه في المنطقة تزيد مف األعباء المعيشية اليومية، يؤثر المنطق
الواقع المائي في المنطقة سمبا في القدرة عمى تحسيف الدخؿ الشير، يؤثر اإلنفاؽ عمى المياه سمبا في 

ف بعض المشتريات القدرة عمى توسيع المسكف، الواقع المائي في المنطقة ال يساعد عمى االستغناء ع
 مف المنتجات الزراعية، اإلنفاؽ عمى التزود بالمياه عالي جدا مقارنة مع دخمي الشيري.

 ؟ىل يستخدم السكان تقنيات محدده لمتكيف مع الوضع المائي( 5

الجدوؿ التالي يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية لفقرات االستبياف 
 :مدى استخداـ السكاف تقنيات محدده لمتكيؼ مع الوضع المائيالمتعمقة ب

(: يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية لفقرات 4.20الجدوؿ رقـ)
 االستبياف المتعمقة بمدى استخداـ السكاف تقنيات محدده لمتكيؼ مع الوضع المائي

 الرقـ
مدى استخداـ السكاف تقنيات محدده 

 متكيؼ مع الوضع المائيل
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي

 الدرجة

24.  
الحصاد المائي المعتمد عمى مياه 
األمطار يعتبر احد المصادر التي 

 توفر مياه لمزراعة
 مرتفعة 76.9% 0.91 3.85

25.  

ىنالؾ ضرورة لمعمؿ المشترؾ بيف 
المزارعيف مف خالؿ التعاونيات و 

 المشتركة. إنشاء المشاريع
 مرتفعة 75.9% 0.98 3.79

26.  
يقـو المزارعيف بعمؿ سدود ترابية و 
آبار لجمع مياه األمطار ألغراض 

 الزراعة
 مرتفعة 73.6% 0.86 3.68
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لتي اوؿ السابؽ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة يوضح الجد
تقيس مدى استخداـ السكاف تقنيات محدده لمتكيؼ مع الوضع المائي مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات 

رتفعة، حيث الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكمية الواردة في الجدوؿ أف اتجاىات المبحوثيف كانت م
واالنحراؼ المعياري الكمي % 70.8بوزف نسبي ( 3.54) بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية

 ( مما يدؿ عمى أف مدى استخداـ السكاف تقنيات محدده لمتكيؼ مع الوضع المائي مرتفع.0.63مقداره)
: مقدمة ىذه الفقراتة، وقد جاء في ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابي

الفقرة )الحصاد المائي المعتمد عمى مياه األمطار يعتبر احد المصادر التي توفر مياه لمزراعة( 
الفقرة )ىنالؾ ضرورة لمعمؿ  ،(0.91( وانحراؼ معياري مقداره )3.85بمتوسط حسابي مقداره )

ة.( بمتوسط حسابي مقداره المشترؾ بيف المزارعيف مف خالؿ التعاونيات و إنشاء المشاريع المشترك
الفقرة )يقوـ المزارعيف بعمؿ سدود ترابية و آبار لجمع مياه  ،(0.98عياري مقداره )( وانحراؼ م3.79)

 (.0.86( وانحراؼ معياري مقداره )3.68األمطار ألغراض الزراعة( بمتوسط حسابي مقداره )

ى المزارعيف بضرورة استخداـ )المياه في حيف كانت أدنى الفقرات : الفقرة )ىنالؾ توجو و اقتناع لد
( وانحراؼ معياري مقداره 3.06العادمة المعالجة( ألغراض الزراعة( بمتوسط حسابي مقداره )

الفقرة )الزراعة المائية تعتبر احد التقنيات التي يتـ استخداميا لمترشيد االستيالؾ في المياه(  ،(1.09)
الفقرة )ىنالؾ توجو لدى السكاف  ،(1.08ري مقداره )( وانحراؼ معيا3.32بمتوسط حسابي مقداره )

( 3.54الستخداـ تقنيات حديثة في الزراعة تساعد في ترشيد استيالؾ المياه( بمتوسط حسابي مقداره )
 (.1.18وانحراؼ معياري مقداره )

ىنالؾ توجو لدى السكاف الستخداـ   .27
تقنيات حديثة في الزراعة تساعد في 

 ترشيد استيالؾ المياه
 مرتفعة 70.8% 1.18 3.54

ية تعتبر احد التقنيات الزراعة المائ  .28
التي يتـ استخداميا لمترشيد االستيالؾ 

 في المياه
 متوسطة 66.4% 1.08 3.32

ىنالؾ توجو و اقتناع لدى المزارعيف   .29
بضرورة استخداـ )المياه العادمة 
 المعالجة( ألغراض الزراعة

 متوسطة 61.3% 1.09 3.06

 مرتفعة %70.8 0.63 3.54 الدرجة الكمية 
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لتالية : و مف خالؿ آراء المبحوثيف واتجاىاتيـ العالية والموافقة, يمكف تمخيص ما سبؽ باالستنتاجات ا
تمثؿ بأف الحصاد المائي المعتمد عمى يمدى استخداـ السكاف تقنيات محدده لمتكيؼ مع الوضع المائي 

مياه األمطار يعتبر احد المصادر التي توفر مياه لمزراعة، ىنالؾ ضرورة لمعمؿ المشترؾ بيف 
بعمؿ سدود ترابية و آبار ف و المزارعيف مف خالؿ التعاونيات و إنشاء المشاريع المشتركة، يقوـ المزارع

لجمع مياه األمطار ألغراض الزراعة، ىنالؾ توجو لدى السكاف الستخداـ تقنيات حديثة في الزراعة 
 تساعد في ترشيد استيالؾ المياه.

 ( ما ىي الحمول األكثر تفضيال لمتغمب عمى ظاىرة الندرة المائية؟6

المتعمقة بالحموؿ األكثر تفضيال لمتغمب عمى  لفقرات االستبياف النسب المئويةالجدوؿ التالي يوضح 
حيث تـ سؤاؿ المبحوثيف حوؿ تفضيالتيـ لمحموؿ و الترتيب  ظاىرة الندرة المائية حسب آراء المبحوثيف

 :(5( و االقؿ تفضيال يساوي )1( بحيث يكوف االكثر تفضيال يساوي)5-1مف )

 

المتعمقة بالحموؿ األكثر تفضيال لمتغمب اف لفقرات االستبي النسب المئوية(: يوضح 4.21الجدوؿ رقـ)
 .عمى ظاىرة الندرة المائية حسب آراء المبحوثيف

 

 

 

 

 

 

بأف الحموؿ األكثر تفضيال لمتغمب عمى ظاىرة الندرة المائية حسب آراء الجدوؿ السابؽ يالحظ مف 
يمييا استخداـ تقنيات  ،%24.9تجميع مياه األمطار مف خالؿ البرؾ و اآلبار بنسبة  المبحوثيف ىو

 ،%20.9ثـ االعتماد عمى الزراعة البعمية غير المروية بنسبة  ،%22.0الزراعة الموفرة لممياه بنسبة 
ـ المياه وأخيرا استخدا ،%16.7ثـ االعتماد عمى تربية الثروة الحيوانية بدؿ الزراعة النباتية بنسبة 

 .%15.5العادمة المعالجة 

 الحموؿ لمتغمب عمى ظاىرة الندرة المائية الرقـ
النسبة المئوية 

 لمتفضيؿ

 %24.9 تجميع مياه األمطار مف خالؿ البرؾ و اآلبار  .1

 %22.0 استخداـ تقنيات الزراعة الموفرة لممياه  .2

 %20.9 تماد عمى الزراعة البعمية غير المرويةاالع  .3

 %16.7 االعتماد عمى تربية الثروة الحيوانية بدؿ الزراعة النباتية  .4

 %15.5 استخداـ المياه العادمة المعالجة  .5
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و حسب رأي الباحث اف ظيور النسب متقاربة حوؿ التفضيالت تعود الى عدـ كفاية التزود مف 
مصدر واحد فقط و بالتالي كانت التفضيالت موزعة عمى جميع الحموؿ، ولكف كانت التفضيالت 

القؿ تكمفة مف وجية نظر المبحوثيف الحصاد المائي ىي االكثر تفضيال نظرا لكوف ىذا الحؿ اباتجاه ا
مع مالحظة اف النسبة االكبر مف المبحوثيف ظيرت اجاباتيـ فيما يتعمؽ بطريقة التزود باتجاه الحصاد 

 المائي، كما اف ىذا الحؿ مف وجية نظرىـ اكثر جدوى و يقمؿ مف تكاليؼ االنتاج الزراعي.

 السؤال الرئيسي الثالث. 4.4

ؤال الرئيسي الثالث: ىل توجد عالقة دالة إحصائيا بين الواقع المائي و السجائت النتائج حول  
امتالك الثروة الحيوانية, تكاليف  اإلنتاج الزراعي الذاتي،مستوى األمن الغذائي ومكوناتو الفرعية: 

، و التقنيات المستخدمة توفير السمع االساسية اإلنتاج الزراعي، و المستوى المعيشي و القدرة عمى
 ؟ لزراعة(في ا

  و لإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي الثالث سيتـ فحص الفرضيات اإلحصائية التالية:

( بين الواقع  =α0.05الفرضية الرئيسية : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى )
 المائي و مستوى األمن الغذائي الذاتي المرتبط بالزراعة.

استخداـ اختبار ت لمعينة الواحدة لفحص الفرؽ بيف متوسط تـ  ،مف أجؿ فحص ىذه الفرضية السابقة
حسب آراء المبحوثيف  تأثير الواقع المائي عمى مستوى األمف الغذائي الذاتي المرتبط بالزراعةدرجة 

=محايد(, والجدوؿ التالي 3وىي) وبيف قيمة الفحص االختبارية التي تعبر عف درجة الحياد في الرأي
 ار:يوضح نتائج ىذا االختب

نتائج اختبار ت لمعينة الواحدة لفحص الفرؽ بيف متوسط درجة تأثير الواقع المائي  (4.22جدوؿ رقـ )
عمى مستوى األمف الغذائي الذاتي المرتبط بالزراعة حسب آراء المبحوثيف وبيف قيمة الفحص 

 =محايد(3االختبارية التي تعبر عف درجة الحياد في الرأي وىي)

 الحسابي الوسط العدد المتغير
االنحراؼ 
 المعياري

قيمة اختبار 
 (ت)

T 

مستوى 
الداللة 

اإلحصائية 
Sig. 

دور الواقع المائي عمى 
مستوى األمف الغذائي الذاتي 

 المرتبط بالزراعة
156 3.706 0.508 17.374 0.000 
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لة )مستوى الدال ىي دالة إحصائيا ( و17.37يالحظ مف نتائج الجدوؿ السابؽ بأف قيمة اختبار ت) و
(, وبالتالي يتـ رفض الفرضية الصفرية السابقة, و يستنتج بأنو توجد عالقة ذات داللة 0.05أقؿ مف 

( بيف الواقع المائي و مستوى األمف الغذائي الذاتي المرتبط  =α0.05إحصائية عند المستوى )
 (.0.51اره)( وانحراؼ معياري مقد3.71, وأف درجة العالقة مرتفعة بوسط حسابي مقداره)بالزراعة

 ويتفرع عف الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:

( بين الواقع المائي  =α0.05الفرضية األولى: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى )
 و قدرة السكان عمى اإلنتاج الزراعي الذاتي.

احدة لفحص الفرؽ بيف تـ استخداـ اختبار ت لمعينة الو  ،مف أجؿ فحص ىذه الفرضية السابقة
متوسط درجة تأثير الواقع المائي عمى قدرة السكاف عمى اإلنتاج الزراعي الذاتي حسب آراء 

 ،=محايد(3جة الحياد في الرأي وىي)المبحوثيف وبيف قيمة الفحص االختبارية التي تعبر عف در 
 والجدوؿ التالي يوضح نتائج ىذا االختبار:

ت لمعينة الواحدة لفحص الفرؽ بيف متوسط درجة تأثير الواقع المائي  نتائج اختبار (4.23جدوؿ رقـ )
عمى قدرة السكاف عمى اإلنتاج الزراعي الذاتي حسب آراء المبحوثيف وبيف قيمة الفحص االختبارية 

 =محايد(3التي تعبر عف درجة الحياد في الرأي وىي)

 الوسط الحسابي العدد المتغير
االنحراؼ 
 المعياري

ر قيمة اختبا
 (ت)

T 

مستوى 
الداللة 

اإلحصائية 
Sig. 

دور الواقع المائي عمى 
 اإلنتاج الزراعي الذاتي

156 3.865 0.656 16.480 0.000 

)مستوى الداللة  ( وىي دالة إحصائيا16.48يالحظ مف نتائج الجدوؿ السابؽ بأف قيمة اختبار ت) و
و يستنتج بأنو توجد عالقة ذات داللة  (, وبالتالي يتـ رفض الفرضية الصفرية السابقة,0.05أقؿ مف 

, ( بيف الواقع المائي و قدرة السكاف عمى اإلنتاج الزراعي الذاتي =α0.05إحصائية عند المستوى )
 (.0.66( وانحراؼ معياري مقداره)3.87وأف درجة العالقة مرتفعة بوسط حسابي مقداره)

( بين الواقع المائي  =α0.05المستوى ): ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند الفرضية الثانية
 و قدرة السكان عمى امتالك و تربية الثروة الحيوانية.

تـ استخداـ اختبار ت لمعينة الواحدة لفحص الفرؽ بيف متوسط  ،مف أجؿ فحص ىذه الفرضية السابقة
آراء المبحوثيف حسب  تأثير الواقع المائي عمى قدرة السكاف عمى امتالؾ و تربية الثروة الحيوانيةدرجة 
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والجدوؿ التالي  ،=محايد(3وىي) وبيف قيمة الفحص االختبارية التي تعبر عف درجة الحياد في الرأي
 يوضح نتائج ىذا االختبار:

نتائج اختبار ت لمعينة الواحدة لفحص الفرؽ بيف متوسط درجة تأثير الواقع المائي  (4.24جدوؿ رقـ )
الثروة الحيوانية حسب آراء المبحوثيف وبيف قيمة الفحص  عمى قدرة السكاف عمى امتالؾ و تربية

 =محايد(3االختبارية التي تعبر عف درجة الحياد في الرأي وىي)

الوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة اختبار 
 T (ت)

مستوى الداللة 
 .Sigاإلحصائية 

 0.000 12.848 0.652 3.670 156 دور الواقع المائي عمى امتالؾ الثروة الحيوانية

)مستوى الداللة  ( وىي دالة إحصائيا12.85ويالحظ مف نتائج الجدوؿ السابؽ بأف قيمة اختبار ت)
و يستنتج بأنو توجد عالقة ذات داللة  ،يتـ رفض الفرضية الصفرية السابقةوبالتالي  ،(0.05أقؿ مف 

ة السكاف عمى امتالؾ و تربية الثروة ( بيف الواقع المائي و قدر  =α0.05إحصائية عند المستوى )
 (.0.65( وانحراؼ معياري مقداره)3.67, وأف درجة العالقة مرتفعة بوسط حسابي مقداره)الحيوانية

( بين الواقع المائي  =α0.05الفرضية الثالثة : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى )
 و قدرة السكان عمى تكاليف اإلنتاج الزراعي.

تـ استخداـ اختبار ت لمعينة الواحدة لفحص الفرؽ بيف متوسط  ،ف أجؿ فحص ىذه الفرضية السابقةم
درجة تأثير الواقع المائي عمى قدرة السكاف عمى تكاليؼ اإلنتاج الزراعي حسب آراء المبحوثيف وبيف 

التالي يوضح  =محايد(, والجدوؿ3قيمة الفحص االختبارية التي تعبر عف درجة الحياد في الرأي وىي)
 نتائج ىذا االختبار:

نتائج اختبار ت لمعينة الواحدة لفحص الفرؽ بيف متوسط درجة تأثير الواقع المائي  (4.25جدوؿ رقـ )
عمى قدرة السكاف عمى تكاليؼ اإلنتاج الزراعي حسب آراء المبحوثيف وبيف قيمة الفحص االختبارية 

 ايد(=مح3التي تعبر عف درجة الحياد في الرأي وىي)

 العدد المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة اختبار 
 T )ت(

مستوى الداللة 
 .Sigاإلحصائية 

 0.000 9.644 0.840 3.648 156 دور الواقع المائي عمى تكاليؼ االنتاج الزراعي

لة أقؿ )مستوى الدال ( وىي دالة إحصائيا9.64ويالحظ مف نتائج الجدوؿ السابؽ بأف قيمة اختبار ت)
(, وبالتالي يتـ رفض الفرضية الصفرية السابقة, و يستنتج بأنو توجد عالقة ذات داللة 0.05مف 

, ( بيف الواقع المائي و قدرة السكاف عمى تكاليؼ اإلنتاج الزراعي =α0.05إحصائية عند المستوى )
 (.0.84( وانحراؼ معياري مقداره)3.65وأف درجة العالقة مرتفعة بوسط حسابي مقداره)
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( بين تكمفة الحصول  =α0.05: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى )الفرضية الرابعة
 عمى المياه و" مستوى المعيشة و قدرة االسر عمى توفير السمع االساسية".

تـ استخداـ اختبار ت لمعينة الواحدة لفحص الفرؽ بيف متوسط  ،مف أجؿ فحص ىذه الفرضية السابقة
ثير تكمفة الحصوؿ عمى المياه عمى" مستوى المعيشة و قدرة االسر عمى توفير السمع درجة تأ

االساسية" حسب آراء المبحوثيف وبيف قيمة الفحص االختبارية التي تعبر عف درجة الحياد في الرأي 
 =محايد(, والجدوؿ التالي يوضح نتائج ىذا االختبار:3وىي)

ة الواحدة لفحص الفرؽ بيف متوسط درجة تأثير تكمفة نتائج اختبار ت لمعين (4.26جدوؿ رقـ )
الحصوؿ عمى المياه عمى " مستوى المعيشة و قدرة االسر عمى توفير السمع االساسية" حسب آراء 

 =محايد(3المبحوثيف وبيف قيمة الفحص االختبارية التي تعبر عف درجة الحياد في الرأي وىي)

االنحراؼ  الوسط الحسابي العدد المتغير
 لمعياريا

قيمة اختبار 
 T )ت(

مستوى الداللة 
 .Sigاإلحصائية 

دور الواقع المائي عمى 
"المستوى المعيشي و القدرة 
 عمى توفير السمع االساسية"

156 3.712 0.707 12.577 0.000 

)مستوى الداللة  ( وىي دالة إحصائيا12.58يالحظ مف نتائج الجدوؿ السابؽ بأف قيمة اختبار ت) و
(, وبالتالي يتـ رفض الفرضية الصفرية السابقة, و يستنتج بأنو توجد عالقة ذات داللة 0.05أقؿ مف 

( بيف تكمفة الحصوؿ عمى المياه و" مستوى المعيشة و قدرة االسر  =α0.05إحصائية عند المستوى )
ياري ( وانحراؼ مع3.71وأف درجة العالقة مرتفعة بوسط حسابي مقداره) ،عمى توفير السمع االساسية"

 (.0.71مقداره)

( بين الواقع  =α0.05: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى )الفرضية الخامسة
 المائي و التقنيات المستخدمة في الزراعة.

تـ استخداـ اختبار ت لمعينة الواحدة لفحص الفرؽ بيف متوسط  ،مف أجؿ فحص ىذه الفرضية السابقة
ى التقنيات المستخدمة في الزراعة حسب آراء المبحوثيف وبيف قيمة درجة تأثير الواقع المائي عم

والجدوؿ التالي يوضح نتائج  ،=محايد(3جة الحياد في الرأي وىي)الفحص االختبارية التي تعبر عف در 
 ىذا االختبار:
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ي نتائج اختبار ت لمعينة الواحدة لفحص الفرؽ بيف متوسط درجة تأثير الواقع المائ (4.27جدوؿ رقـ )
عمى التقنيات المستخدمة في الزراعة حسب آراء المبحوثيف وبيف قيمة الفحص االختبارية التي تعبر 

 =محايد(3عف درجة الحياد في الرأي وىي)

 الوسط الحسابي العدد المتغير
االنحراؼ 
 المعياري

قيمة اختبار 
 )ت(
T 

مستوى الداللة 
اإلحصائية 

Sig. 
مدى قدرة السكاف عمى 

 اقع المائيالتكيؼ مع الو 
156 3.541 0.629 10.732 0.000 

)مستوى الداللة  ( وىي دالة إحصائيا10.73يالحظ مف نتائج الجدوؿ السابؽ بأف قيمة اختبار ت) و
و يستنتج بأنو توجد عالقة ذات داللة  ،يتـ رفض الفرضية الصفرية السابقة(, وبالتالي 0.05أقؿ مف 

, وأف درجة واقع المائي و التقنيات المستخدمة في الزراعة( بيف ال =α0.05إحصائية عند المستوى )
 (.0.63( وانحراؼ معياري مقداره)3.54العالقة مرتفعة بوسط حسابي مقداره)

 السؤال الرئيسي الرابع:   4.5

ىل توجد فروق دالة إحصائيا في األوساط الحسابية التجاىات أفراد العينة نحو إبراز دور الواقع 
الغذائي تبعا  لمتغيرات: عدد أفراد األسرة, المستوى التعميمي, الراتب الذي  المائي عمى األمن

يتقاضاه رب األسرة, الييئة المحمية, متوسط االستيالك اليومي من المياه لألسرة, وجود حديقة 
 منزلية خاصة باألسرة, طريقة االحتفاظ بالمياه؟

 ت اإلحصائية التالية:و لإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي الرابع سيتـ فحص الفرضيا

( فــي اتجاىــات أفــراد α=0.05: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )الفرضــية األولــى
 العينة نحو إبراز دور الواقع المائي عمى األمن الغذائي تعزى لمتغير عدد أفراد األسرة.

ريػػػة ونتػػػائج اختبػػػار مػػػف أجػػػؿ فحػػػص ىػػػذه الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخراج األوسػػػاط الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعيا
 (.4.28وذلؾ كما ىو واضح مف الجدوؿ رقـ )، تحميؿ التبايف األحادي

لدراسة الفروؽ في اتجاىات أفراد العينة نحو  نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي (4.28جدوؿ رقـ )
 إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي حسب متغير عدد أفراد األسرة

 مصدر التبايف
جموع م

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.453 0.796 0.206 2 0.411 بيف المجموعات
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  0.258 153 39.528 داخؿ المجموعات

 

 

  155 39.939 المجموع 

ند مستوى الداللة ( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ع4.28يتضح لنا مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
(α=0.05 في اتجاىات أفراد العينة نحو إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي تعزى لمتغير )

وبالتالي يستنتج قبوؿ الفرضية الصفرية  ،(0.05أكبر مف  0.000توى الداللة عدد أفراد األسرة )مس
 السابقة. 

الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروؽ في  ( يبيف األعداد واألوساط4.29الجدوؿ التالي رقـ ) و
 اتجاىات أفراد العينة نحو إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي حسب متغير عدد أفراد األسرة.

األعداد و األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاىات أفراد العينة نحو  (4.29جدوؿ رقـ )
 األمف الغذائي حسب متغير عدد أفراد األسرة.إبراز دور الواقع المائي عمى 

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد عدد أفراد األسرة

 0.54 3.73 68 أفراد  2-5

 0.50 3.72 70 أفراد  6-10

 0.40 3.56 18 فرد فأكثر 11

 0.51 3.71 156 المجموع

وأعمى االتجاىات لدى المبحوثيف مف  أنو كانت أعمى قيمة ،(4.29يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
(، 0.54( وانحراؼ معياري مقداره )3.73أفراد( بمتوسط حسابي مقداره ) 5-2فئة عدد أفراد األسرة )

( وانحراؼ 3.72أفراد( بمتوسط حسابي مقداره ) 10-6مف فئة عدد أفراد األسرة ) تالىا المبحوثيف
فرد فأكثر( بمتوسط حسابي  11ة عدد أفراد األسرة )وأخيرا المبحوثيف مف فئ ،( 0.5معياري مقداره )

 (. 0.4( وانحراؼ معياري مقداره )3.56مقداره )

( فــي اتجاىــات أفــراد α=0.05: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصـائية عنــد مســتوى )الفرضـية الثانيــة
 لمنطقة.العينة نحو إبراز دور الواقع المائي عمى األمن الغذائي تعزى لمتغير سنوات السكن في ا

ئج اختبػػػار مػػػف أجػػػؿ فحػػػص ىػػػذه الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخراج األوسػػػاط الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة ونتػػػا
 (.4.30وذلؾ كما ىو واضح مف الجدوؿ رقـ ) ،تحميؿ التبايف األحادي
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نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لدراسة الفروؽ في اتجاىات أفراد العينة نحو  (4.30جدوؿ رقـ )
 دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي حسب متغير سنوات السكف في المنطقةإبراز 

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.743 2 1.486 بيف المجموعات
 0.251 153 38.453 داخؿ المجموعات 0.055 2.957

  155 39.939 المجموع

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 4.30يتضح لنا مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
(α=0.05 في اتجاىات أفراد العينة نحو إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي تعزى لمتغير )

ستنتج قبوؿ الفرضية وبالتالي ي ،(0.05أكبر مف  0.000توى الداللة سنوات السكف في المنطقة )مس
 الصفرية السابقة. 

( يبيف األعداد واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروؽ في 4.31والجدوؿ التالي رقـ )
اتجاىات أفراد العينة نحو إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي حسب متغير سنوات السكف في 

 المنطقة.

وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاىات أفراد العينة نحو األعداد و األ (4.31جدوؿ رقـ )
 إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي حسب متغير سنوات السكف في المنطقة.

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد سنوات السكف في المنطقة

 0.41 3.55 20 سنوات 1-5

 0.42 3.56 26 سنوات 6-10 

 0.53 3.77 110 سنة فأكثر 11

 0.51 3.71 156 المجموع

أنػو كانػت أعمػى قيمػة وأعمػى االتجاىػات لػدى المبحػوثيف مػف  ،(4.31يتضح مػف الجػدوؿ السػابؽ رقػـ )
( وانحػػراؼ معيػػاري 3.77سػػنة فػػأكثر( بمتوسػػط حسػػابي مقػػداره ) 11فئػػة سػػنوات السػػكف فػػي المنطقػػة )

سنوات( بمتوسط حسػابي  10-6ة سنوات السكف في المنطقة )(، تالىا المبحوثيف مف فئ0.53مقداره )
وأخيرا المبحوثيف مف فئة سنوات السكف في المنطقة  ،( 0.42( وانحراؼ معياري مقداره )3.56مقداره )

 (. 0.41( وانحراؼ معياري مقداره )3.55سنوات( بمتوسط حسابي مقداره ) 1-5)

( في اتجاىات أفراد α=0.05ائية عند مستوى ): ال توجد فروق ذات داللة إحصالفرضية الثالثة
 العينة نحو إبراز دور الواقع المائي عمى األمن الغذائي تعزى لمتغير التجمع السكاني.
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ئج اختبار مف أجؿ فحص ىذه الفرضية تـ استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتا
 (.4.32وؿ رقـ )وذلؾ كما ىو واضح مف الجد ،تحميؿ التبايف األحادي

 
لدراسة الفروؽ في اتجاىات أفراد العينة نحو   نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي (4.32جدوؿ رقـ )

 إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي حسب متغير التجمع السكاني

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

ى الداللة مستو 
 اإلحصائية

 3.816 0.932 3 2.797 بيف المجموعات

 

 

0.011 

 

 

 0.244 152 37.141 داخؿ المجموعات

  155 39.939 المجموع

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 4.32يتضح لنا مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
(α=0.05في اتجاىات أفراد العينة نحو إبراز دور ال ) واقع المائي عمى األمف الغذائي تعزى لمتغير

وبالتالي يستنتج رفض الفرضية الصفرية  ،(0.05أقؿ مف  0.000 التجمع السكاني )مستوى الداللة
 ،( لممقارنات الثنائية البعديةTukeyتـ استخداـ اختبار توكي) ،سابقة. ومف أجؿ دراسة ىذه الفروؽال

 بار:والجدوؿ التالي يوضح نتائج ىذا االخت

 ( لممقارنات الثنائية البعديةTukeyاختبار توكي) (4.33جدوؿ رقـ)

(I) السكاني التجمع (J) السكاني التجمع 
 الفروؽ في األوساط

(I-J) 
 مستوى الداللة

 مدينة

 530. 123. بمدة

 011. *357. قرية

 257. 309. خربة

التجمػػػع السػػػكاني مدينػػػة مقابػػػؿ التجمػػػع يالحػػػظ مػػػف نتػػػائج الجػػػدوؿ السػػػابؽ بػػػأف الفػػػروؽ كانػػػت لصػػػالح 
 الواقع المائي عمى األمف الغذائي في المدينة أكبر مف القرية.السكاني قرية وبالتالي فإف أثر 

( يبػػػػيف األعػػػػداد واألوسػػػػاط الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة لمفػػػػروؽ فػػػػي 4.34والجػػػػدوؿ التػػػػالي رقػػػػـ )
 ع المائي عمى األمف الغذائي حسب متغير التجمع السكاني.اتجاىات أفراد العينة نحو إبراز دور الواق
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األعداد و األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاىات أفراد العينة نحو  (4.34جدوؿ رقـ )
 إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي حسب متغير التجمع السكاني.

 فات المعياريةاالنحرا المتوسط الحسابي العدد التجمع السكاني
 0.45 3.83 68 مدينة
 0.57 3.70 52 بمدة

 0.46 3.47 26 قرية

 0.44 3.52 10 خربة

 0.51 3.71 156 المجموع

أنػو كانػت أعمػى قيمػة وأعمػى االتجاىػات لػدى المبحػوثيف مػف  ،(4.34يتضح مػف الجػدوؿ السػابؽ رقػـ )
(، تالىػا 0.45انحػراؼ معيػاري مقػداره )( و 3.83فئة التجمع السكاني )مدينة( بمتوسط حسػابي مقػداره )

( وانحػػػراؼ معيػػػاري مقػػػداره 3.7المبحػػػوثيف مػػػف فئػػػة التجمػػػع السػػػكاني )بمػػػدة( بمتوسػػػط حسػػػابي مقػػػداره )
( وانحػراؼ 3.52(، تالىا المبحوثيف مف فئػة التجمػع السػكاني )خربػة( بمتوسػط حسػابي مقػداره )0.57)

التجمػػع السػػكاني )قريػػة( بمتوسػػط حسػػابي مقػػداره  وأخيػػرا المبحػػوثيف مػػف فئػػة ،( 0.44معيػػاري مقػػداره )
 (. 0.46( وانحراؼ معياري مقداره )3.47)

( فـي اتجاىـات أفـراد α=0.05الفرضية الرابعة : ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى )
 العينة نحو إبراز دور الواقع المائي عمى األمن الغذائي تعزى لمتغير المستوى التعميمي.

ئج اختبػػػار فحػػػص ىػػػذه الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخراج األوسػػػاط الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة ونتػػػامػػػف أجػػػؿ 
 (.4.35وذلؾ كما ىو واضح مف الجدوؿ رقـ ) ،تحميؿ التبايف األحادي

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لدراسة الفروؽ في اتجاىات أفراد العينة نحو  (4.35جدوؿ رقـ )
 ئي عمى األمف الغذائي حسب متغير المستوى التعميميإبراز دور الواقع الما

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.747 0.194 3 0.581 بيف المجموعات
 
 

0.525 
 
 

 0.259 152 39.358 داخؿ المجموعات

  155 39.939 المجموع

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 4.35مف الجدوؿ السابؽ رقـ ) يتضح لنا
(α=0.05 في اتجاىات أفراد العينة نحو إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي تعزى لمتغير )
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رية وبالتالي يستنتج قبوؿ الفرضية الصف ،(0.05أكبر مف  0.000توى الداللة المستوى التعميمي )مس
 السابقة. 

( يبيف األعداد واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروؽ في 4.36والجدوؿ التالي رقـ )
 اتجاىات أفراد العينة نحو إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي حسب متغير المستوى التعميمي.

عيارية التجاىات أفراد العينة نحو األعداد و األوساط الحسابية واالنحرافات الم (4.36جدوؿ رقـ )
 إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي حسب متغير المستوى التعميمي.

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد المستوى التعميمي

 0.47 3.67 56 ثانوي فأقؿ

 0.59 3.67 42 دبمـو متوسط

 0.48 3.75 54 بكالوريوس

 0.49 3.99 4 ماجستير فأكثر

 0.51 3.71 156 المجموع

( , أنػو كانػت أعمػى قيمػة وأعمػى االتجاىػات لػدى المبحػوثيف مػف 4.36يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
( وانحػػػراؼ معيػػػاري مقػػػداره 3.99فئػػػة المسػػػتوى التعميمػػػي )ماجسػػػتير فػػػأكثر( بمتوسػػػط حسػػػابي مقػػػداره )

( 3.75كػػالوريوس( بمتوسػػط حسػػابي مقػػداره )(، تالىػػا المبحػػوثيف مػػف فئػػة المسػػتوى التعميمػػي )ب0.49)
(، تالىػػا المبحػػوثيف مػػف فئػػة المسػػتوى التعميمػػي )ثػػانوي فأقػػؿ( بمتوسػػط 0.48وانحػػراؼ معيػػاري مقػػداره )

وأخيرا المبحوثيف مف فئة المستوى التعميمػي  ،( 0.47( وانحراؼ معياري مقداره )3.67حسابي مقداره )
 (. 0.59( وانحراؼ معياري مقداره )3.67)دبمـو متوسط( بمتوسط حسابي مقداره )

( فـي اتجاىـات أفـراد α=0.05: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى )الفرضية الخامسة
 العينة نحو إبراز دور الواقع المائي عمى األمن الغذائي تعزى لمتغير الدخل الشيري من الزراعة.

بية واالنحرافػػػات المعياريػػػة ونتػػػائج اختبػػػار مػػػف أجػػػؿ فحػػػص ىػػػذه الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخراج األوسػػػاط الحسػػػا
 (.4.37وذلؾ كما ىو واضح مف الجدوؿ رقـ ) ،ألحاديتحميؿ التبايف ا
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لدراسة الفروؽ في اتجاىات أفراد العينة نحو  نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي (4.37جدوؿ رقـ )
 شيري مف الزراعةإبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي حسب متغير الدخؿ ال

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 5.885 1.427 2 2.853 بيف المجموعات

 

 

0.003 

 

 

 0.242 153 37.086 داخؿ المجموعات

  155 39.939 المجموع

د فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ( وجػػػو 4.37يتضػػػح لنػػػا مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ رقػػػـ )
(α=0.05 فػي اتجاىػات أفػراد العينػػة نحػو إبػراز دور الواقػػع المػائي عمػى األمػػف الغػذائي تعػزى لمتغيػػر )

وبالتػالي يسػتنتج رفػض الفرضػية  ،(0.05أقػؿ مػف  0.000ستوى الداللة الدخؿ الشيري مف الزراعة )م
ة ( لممقارنػات الثنائيػTukeyتػـ اسػتخداـ اختبػار تػوكي) ،الفػروؽسابقة. ومف أجؿ دراسػة ىػذه الصفرية ال

 والجدوؿ التالي يوضح نتائج ىذا االختبار: ،البعدية

 ( لممقارنات الثنائية البعديةTukeyاختبار توكي) (4.38جدوؿ رقـ )

(I) مف لألسرة الشيري الدخؿ 
 الزراعة

(J) الزراعة مف لألسرة الشيري الدخؿ 
-I) الفروؽ في األوساط

J) 
مستوى 
 الداللة

 شيكؿ 1500 - 1000
 010. *-349.- شيكؿ 2000حتى  1501

 004. *-340.- شيكؿ فأكثر 2000

 

شيكؿ و  2000حتى  1501يالحظ مف نتائج الجدوؿ السابؽ بأف الفروؽ كانت لصالح الفئتيف 
الواقع المائي عمى  شيكؿ وبالتالي يستنتج بأف أثر 1500 - 1000شيكؿ فأكثر مقابؿ الفئة  2000

 شيكؿ فأكثر. 1501األمف الغذائي أكبر بالنسبة لألسر التي دخميا الشيري مف الزراعة 

( يبيف األعداد واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروؽ في 4.39الجدوؿ التالي رقـ ) و
سب متغير الدخؿ الشيري مف اتجاىات أفراد العينة نحو إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي ح

 .الزراعة
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األعداد و األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاىات أفراد العينة نحو  (4.39جدوؿ رقـ )
 إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي حسب متغير الدخؿ الشيري مف الزراعة.

 ات المعياريةاالنحراف المتوسط الحسابي العدد الدخؿ الشيري مف الزراعة

 0.41 3.43 30 شيكؿ  1000 - 1500

 0.52 3.78 42 شيكؿ 2000حتى  1501

 0.51 3.77 84 شيكؿ فأكثر 2000

 0.51 3.71 156 المجموع

أنػو كانػت أعمػى قيمػة وأعمػى االتجاىػات لػدى المبحػوثيف مػف  ،(4.39يتضح مػف الجػدوؿ السػابؽ رقػـ )
( وانحراؼ 3.78شيكؿ( بمتوسط حسابي مقداره ) 2000حتى  1501فئة الدخؿ الشيري مف الزراعة )

شػػيكؿ فػػأكثر(  2000(، تالىػػا المبحػػوثيف مػػف فئػػة الػػدخؿ الشػػيري مػػف الزراعػػة )0.52معيػػاري مقػػداره )
وأخيػػرا المبحػػوثيف مػػف فئػػة الػػدخؿ  ،( 0.51( وانحػػراؼ معيػػاري مقػػداره )3.77بمتوسػػط حسػػابي مقػػداره )
( وانحػػػراؼ معيػػػاري 3.43ؿ( بمتوسػػػط حسػػػابي مقػػػداره )شػػػيك  1500 - 1000الشػػػيري مػػػف الزراعػػػة )

 (. 0.41مقداره )

( فـي اتجاىـات أفـراد α=0.05: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى )الفرضية السادسة
 العينة نحو إبراز دور الواقع المائي عمى األمن الغذائي تعزى لمتغير الييئة المحمية.

ر راج األوسػػػاط الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة ونتػػػائج اختبػػػامػػػف أجػػػؿ فحػػػص ىػػػذه الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخ
 (.4.40وذلؾ كما ىو واضح مف الجدوؿ رقـ ) ،تحميؿ التبايف األحادي

لدراسة الفروؽ في اتجاىات أفراد العينة نحو  نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي (4.40جدوؿ رقـ )
 ب متغير الييئة المحميةإبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي حس

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 3.431 0.857 2 1.714 بيف المجموعات

 

 

0.035 

 

 

 0.250 153 38.225 داخؿ المجموعات

  155 39.939 المجموع
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( وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة 4.40يتضػػػح لنػػػا مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ رقػػػـ )
(α=0.05 فػي اتجاىػات أفػراد العينػػة نحػو إبػراز دور الواقػػع المػائي عمػى األمػػف الغػذائي تعػزى لمتغيػػر )

وبالتػػػالي يسػػػتنتج رفػػػض الفرضػػػية الصػػػفرية  ،(0.05أقػػػؿ مػػػف  0.000سػػػتوى الداللػػػة الييئػػة المحميػػػة )م
، البعديػػةتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار أقػػؿ فػػرؽ داؿ لممقارنػػات الثنائيػػة ، فػػروؽابقة. ومػػف أجػػؿ دراسػػة ىػػذه الالسػػ

 والجدوؿ التالي يوضح نتائج ىذا االختبار:

 .( اختبار أقؿ فرؽ داؿ لممقارنات الثنائية البعدية4.41جدوؿ رقـ )

(I) المحمية الييئة (J) المحمية الييئة 
 الفروؽ في األوساط

(I-J) 
 مستوى الداللة

 بمدية
 022. 231. جمس قرويم

 129. 252. مجمس خدمات مشترؾ

يالحػظ مػػف نتػػائج الجػػدوؿ السػػابؽ بػػأف الفػػروؽ كانػت لصػػالح البمػػديات مقابػػؿ المجػػالس القرويػػة وبالتػػالي 
 .المائي أكثر مف المجالس القروية يستنتج بأف المناطؽ التي ىيئتيا المحمية ىي البمديات تتأثر بالواقع

( يبػػػػيف األعػػػػداد واألوسػػػػاط الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة لمفػػػػروؽ فػػػػي 4.42)والجػػػػدوؿ التػػػػالي رقػػػػـ 
 اتجاىات أفراد العينة نحو إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي حسب متغير الييئة المحمية.

األعداد و األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاىات أفراد العينة نحو  (4.42جدوؿ رقـ )
 راز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي حسب متغير الييئة المحمية.إب

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد الييئة المحمية

 0.52 3.77 114 بمدية

 0.45 3.54 32 مجمس قروي

 0.44 3.52 10 مجمس خدمات مشترؾ

 0.51 3.71 156 المجموع

أنػو كانػت أعمػى قيمػة وأعمػى االتجاىػات لػدى المبحػوثيف مػف  ،(4.42يتضح مػف الجػدوؿ السػابؽ رقػـ )
(، تالىػػا 0.52( وانحػػراؼ معيػػاري مقػػداره )3.77فئػػة الييئػػة المحميػػة )بمديػػة( بمتوسػػط حسػػابي مقػػداره )

( وانحػػراؼ معيػػاري 3.54المبحػػوثيف مػػف فئػػة الييئػػة المحميػػة )مجمػػس قػػروي( بمتوسػػط حسػػابي مقػػداره )



115 
 

بحػػوثيف مػػف فئػػة الييئػػة المحميػػة )مجمػػس خػػدمات مشػػترؾ( بمتوسػػط حسػػابي وأخيػػرا الم ،( 0.45مقػػداره )
 (. 0.44انحراؼ معياري مقداره ) ( و3.52مقداره )

( فـي اتجاىـات أفـراد α=0.05: ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى )الفرضية السابعة
متوسـط االسـتيالك اليـومي مـن العينة نحو إبراز دور الواقع المائي عمى األمن الغذائي تعزى لمتغير 

 المياه لألسرة.

ئج اختبػػػار مػػػف أجػػػؿ فحػػػص ىػػػذه الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخراج األوسػػػاط الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة ونتػػػا
 (.4.43وذلؾ كما ىو واضح مف الجدوؿ رقـ ) ،تحميؿ التبايف األحادي

ي اتجاىات أفراد العينة نحو نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لدراسة الفروؽ ف (4.43جدوؿ رقـ )
 إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي حسب متغير متوسط االستيالؾ اليومي مف المياه لألسرة

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 6.085 1.471 2 2.943 بيف المجموعات
 
 

0.003 
 
 

 0.242 153 36.996 داخؿ المجموعات

  155 39.939 المجموع

( وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة 4.43يتضػػػح لنػػػا مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ رقػػػـ )
(α=0.05 فػي اتجاىػات أفػراد العينػػة نحػو إبػراز دور الواقػػع المػائي عمػى األمػػف الغػذائي تعػزى لمتغيػػر )

وبالتالي يسػتنتج  ،(0.05أقؿ مف  0.000ستوى الداللة ومي مف المياه لألسرة )ممتوسط االستيالؾ الي
 سابقة. رفض الفرضية الصفرية ال
( يبػػػػيف األعػػػػداد واألوسػػػػاط الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة لمفػػػػروؽ فػػػػي 4.44والجػػػػدوؿ التػػػػالي رقػػػػـ )

ي حسب متغير متوسػط االسػتيالؾ اتجاىات أفراد العينة نحو إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائ
 اليومي مف المياه لألسرة.
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األعداد و األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاىات أفراد العينة نحو  (4.44جدوؿ رقـ )
 إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي حسب متغير متوسط االستيالؾ اليومي مف المياه لألسرة.

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد ؾ اليومي مف المياه لألسرةمتوسط االستيال
 0.53 3.53 46 لتر  500 - 300

 0.42 3.84 77 لتر  700 - 501

 0.58 3.64 33 لتر فما فوؽ 701

 0.51 3.71 156 المجموع

مبحػوثيف مػف أنػو كانػت أعمػى قيمػة وأعمػى االتجاىػات لػدى ال ،(4.44يتضح مػف الجػدوؿ السػابؽ رقػـ )
( 3.84لتر( بمتوسط حسابي مقداره )  700 - 501فئة متوسط االستيالؾ اليومي مف المياه لألسرة )

(، تالىا المبحوثيف مف فئة متوسط االستيالؾ اليومي مف المياه لألسرة 0.42وانحراؼ معياري مقداره )
وأخيػػػػرا  ،( 0.58ره )( وانحػػػػراؼ معيػػػػاري مقػػػػدا3.64لتػػػػر فمػػػػا فػػػػوؽ( بمتوسػػػػط حسػػػػابي مقػػػػداره ) 701)

لتػر( بمتوسػط حسػابي   500 - 300المبحوثيف مف فئة متوسط االستيالؾ اليومي مػف الميػاه لألسػرة )
 (. 0.53( وانحراؼ معياري مقداره )3.53مقداره )

باالستناد الى ما ظير في  لمنزلي اليومي مف المياه لألسرةو لو افترضنا اف الحد االدنى لالستيالؾ ا 
االستنتاج عف طريؽ فأنو يمكف  لتر لكؿ فرد، 40بواقع  لتر يوميا، 240ظري لمدراسة ىو االطار الن

مركز الفئة ، 400الفئة االولى: الجدوؿ اعاله عمى النحو التالي )مركز  ئات كما ىي فياخذ مراكز الف
 (.900الفئة الثالثة:، مركز 600الثانية: 

لمنزلي مف مركز الفئة  المخصصة لالستيالؾ ا و بالتالي يمكف االستنتاج مف خالؿ طرح الكمية 
(. حسب الجدوؿ التالي 240 -الفئة اجمالي االستيالؾ المقدر لجميع االغراض: ) مركز  الذي يمثؿ
 متوسط الكمية المستيمكة لالغراض غير المنزلية لتر/ يوميا (4.45جدوؿ رقـ )

 الرقـ
الكمية المستيمكة لالغراض 

 المنزلية
 (.240 -) مركز الفئة 

الكمية المستيمكة 
 لالغراض غير المزلية

عدد افراد 
 الفئة

متوسط الكمية المستيمكة 
لالغراض غير المنزلية 
 الجمالي الفئة  لتر/ يوميا

1 400-240 160 46 7360 
2 600-240 360 77 27720 
3 900-240 660 33 21780 

 لتر يوميا 56860 المجموع
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اف الكمية المستيمكة يوميا مف جميع المبحوثيف لالغراض  (4.45رقـ ) و يتضح مف الجدوؿ السابؽ 
غير المنزلية و بكونيـ مف فئة المزارعيف يمكف اعتبار ىذه الكمية لالغراض الزراعية، وبقسمة ىذه 

ؾ اليومي لكؿ اسرة مف المبحوثيف لالغراض لمبحوثيف يتضح اف متوسط االستيالالكمية عمى جميع ا
 متر مكعب تقريبا شيريا. 11ر، اي لت 364.5الزراعية ىو 

ىذه الكمية توضح تدني نسبة استخداـ المياه لالغراض الزراعية و ىو ما ظير في نتيجة و بالتالي   
 ،  اخرى مف ىذه الدراسة

( فـي اتجاىـات أفـراد α=0.05: ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى )الفرضية الثامنـة
 ع المائي عمى األمن الغذائي تعزى لمتغير وجود حديقة منزلية.العينة نحو إبراز دور الواق

نتػائج اختبػار ت مف أجػؿ فحػص ىػذه الفرضػية تػـ اسػتخراج األوسػاط الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة و 
 (.4.46وذلؾ كما ىو واضح مف الجدوؿ رقـ ) ،لمعينات المستقمة

سة الفروؽ في اتجاىات أفراد العينة نحو نتائج اختبار ت لمعينات المستقمة لدرا (4.46جدوؿ رقـ )
 إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي حسب متغير وجود حديقة منزلية

وجود حديقة 
 منزلية

 العدد
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحريات

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.542 3.761 71 نعـ
1.243 154 0.216 

 0.475 3.660 85 ال

( عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة 4.46يتضح لنا مف الجدوؿ السػابؽ رقػـ )
(α=0.05 فػي اتجاىػات أفػراد العينػػة نحػو إبػراز دور الواقػػع المػائي عمػى األمػػف الغػذائي تعػزى لمتغيػػر )

تالي يستنتج قبوؿ الفرضية الصفرية وبال ،(0.05أكبر مف  0.000توى الداللة وجود حديقة منزلية )مس
( ولمتػػػػي ال تمتمػػػػؾ حديقػػػػة 3.76السػػػػابقة. وبمػػػػغ الوسػػػػط الحسػػػػابي لألسػػػػر التػػػػي تمتمػػػػؾ حديقػػػػة منزليػػػػة )

 (.3.66منزلية)

( في اتجاىات أفراد α=0.05: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )الفرضية التاسعة
 األمن الغذائي تعزى لمتغير طريقة االحتفاظ بالمياه.العينة نحو إبراز دور الواقع المائي عمى 

ئج اختبػػػار مػػػف أجػػػؿ فحػػػص ىػػػذه الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخراج األوسػػػاط الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة ونتػػػا
 (.4.47وذلؾ كما ىو واضح مف الجدوؿ رقـ ) ،تحميؿ التبايف األحادي
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الفروؽ في اتجاىات أفراد العينة نحو  نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لدراسة (3.47جدوؿ رقـ )
 إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي حسب متغير طريقة االحتفاظ بالمياه

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 1.353 0.346 3 1.039 بيف المجموعات

 

 

0.259 

 

 

ؿ المجموعاتداخ  38.900 152 0.256 

  155 39.939 المجموع

( عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة 3.47يتضح لنا مف الجدوؿ السػابؽ رقػـ )
(α=0.05 فػي اتجاىػات أفػراد العينػػة نحػو إبػراز دور الواقػػع المػائي عمػى األمػػف الغػذائي تعػزى لمتغيػػر )

وبالتػػػالي يسػػػتنتج قبػػػوؿ الفرضػػػية  ،(0.05أكبػػػر مػػػف  0.000توى الداللػػػة )مسػػػطريقػػة االحتفػػػاظ بالميػػػاه 
 الصفرية السابقة. 

( يبػػػػيف األعػػػػداد واألوسػػػػاط الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة لمفػػػػروؽ فػػػػي 4.48والجػػػػدوؿ التػػػػالي رقػػػػـ )
الحتفػػاظ اتجاىػات أفػراد العينػػة نحػو إبػراز دور الواقػػع المػائي عمػى األمػػف الغػذائي حسػب متغيػػر طريقػة ا

 بالمياه.

األعداد و األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاىات أفراد العينة نحو  (4.48جدوؿ رقـ )
 إبراز دور الواقع المائي عمى األمف الغذائي حسب متغير طريقة االحتفاظ بالمياه.

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد طريقة االحتفاظ بالمياه

نزليبئر م  82 3.73 0.56 

 0.49 3.40 8 بركة مياه

 0.43 3.66 40 خزانات

 0.44 3.79 26 أكثر مف طريقة

 0.51 3.71 156 المجموع

أنػو كانػت أعمػى قيمػة وأعمػى االتجاىػات لػدى المبحػوثيف مػف  ،(4.48يتضح مػف الجػدوؿ السػابؽ رقػـ )
( وانحػراؼ معيػاري مقػداره 3.79مقداره )فئة طريقة االحتفاظ بالمياه )أكثر مف طريقة( بمتوسط حسابي 
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(، تالىػػػا المبحػػػػوثيف مػػػػف فئػػػػة طريقػػػػة االحتفػػػػاظ بالميػػػاه )بئػػػػر منزلػػػػي( بمتوسػػػػط حسػػػػابي مقػػػػداره 0.44)
(، تالىا المبحوثيف مف فئػة طريقػة االحتفػاظ بالميػاه )خزانػات( 0.56( وانحراؼ معياري مقداره )3.73)

وأخيػػرا المبحػػوثيف مػػف فئػػة طريقػػة  ،( 0.43مقػػداره )( وانحػػراؼ معيػػاري 3.66بمتوسػػط حسػػابي مقػػداره )
 (. 0.49( وانحراؼ معياري مقداره )3.4االحتفاظ بالمياه )بركة مياه( بمتوسط حسابي مقداره )

 تحميل نتائج المقابالت: 4.6 

ىدفت المقابالت الى معرفة اراء مجموعة مف صناع القرار و القيادييف في المنطقة الذيف ليـ عالقة 
اشخاص موزعيف بيف المجالس البمدية و المؤسسات  10ة بموضوع الدراسة، و كاف عددىـ مباشر 

الحكومية و المؤسسات غير الحكومية، و بعد تحميؿ اجاباتيـ عمى اسئمة المقابمة الممنيجة و المعدة 
 مسبقا، يعرض ىذا الجزء النتائج التي توصؿ الييا الباحث في ىذا المجاؿ:

 السؤال االول:

تقدون ان الواقع المائي في منطقة جنوب الخميل يحول دون قدرة السكان عمى االنتاج ىل تع
 الزراعي بشقيو النباتي و الحيواني و مدى ىذا التأثير؟

لقد تبيف مف المقابالت اف جميع المقابميف يجمعوف عمى اف الواقع المائي في المنطقة يؤثر عمى قدرة 
نباتي و الحيواني، و يحوؿ دوف قدرتيـ عمى االنتاج بدرجة كبيرة السكاف عمى النتاج الزراعي بشقيو ال

% و التأثير بشكؿ كبير و 60و انحصرت االجابات بيف مف يعتقد اف التأثير كبير جدا و نسبتيـ 
%، و ذلؾ بسبب الندرة المائية و ارتفاع اسعار المياه المشتراة مف خارج مصادر البمديات، 40نسبتيـ 

مديات توفير كميات كافية ألغراض الزراعة مما يدفع المزارعيف الى التزود بواسطة حيث ال تستطيع الب
الصياريج الخاصة و ىي مرتفعة الثمف و غير معمومة المصدر. و قد توسع بعض المقابميف في 
توصيؼ الوضع و خصوصا رؤساء البمديات و اشار جميعيـ الى اف كمية المياه المخصصة 

% مف االحتياج المنزلي لممياه حسب معيار 50لمياه ال تتجاوز ما نسبتو لمناطقيـ مف قبؿ سمطة ا
لتر  80سمطة المياه الفمسطينية الذي يعتبر اف متوسط استياللؾ الفرد مف المياه في فمسطيف يبمغ 

لتر لمفرد يوميا، و بالتالي ىنالؾ  120بالغ اللمفرد يوميا، ناىيؾ عف معيار منظمة الصحة العالمية و 
اد في المياه لالستخدامات ألمنزلية، و عميو تبقى االغراض االخرى و منيا الزراعة ال تتوفر نقص ح

ليا كميات مياه لتساعد السكاف عمى االستثمار في الزراعة. و تتفؽ ىذه االجابات مع اجابات عينة 
( بوزف 3.87حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)المبحوثيف الذيف تـ توزيع االستبياف عمييـ 

( مما يدؿ عمى أف تأثير الواقع المائي عمى 0.66% واالنحراؼ المعياري الكمي مقداره)77.3نسبي 
 اإلنتاج الزراعي الذاتي لألسر)المزارعيف( مرتفع.
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 السؤال الثاني:

ىل يوجد لدى مؤسستكم برامج زراعية تساىم في رفع قدرة المزارعين عمى انتاج محاصيل زراعية 
 مساىمة في توفير امن غذائي ذاتي لمسكان؟ و ما ىي ىذه البرامج؟من شأنيا ال

المزارعيف لقد اشارت نتائج المقابالت فيما يتعمؽ بوجود  خطط و برامج زراعية تساىـ في رفع قدرة 
اف معظـ  عمى انتاج محاصيؿ زراعية مف شأنيا المساىمة في توفير امف غذائي ذاتي لمسكاف

ت الحكومية  يتوفر لدييا خطط استراتيجية تضـ محورا كامال لمزراعة المؤسسات و خصوصا المؤسسا
و بعض البمديات يندرج قطاع الزراعة ضمف محور االقتصاد المحمي فيو جزء مف محور تنموي ميـ 
في الخطط االستراتيجية لمبمديات و قد وضعت لو اىداؼ استراتيجية عامة مرتبطة ببرامج و مؤشرات 

برامج استصالح اراضي، برامج االرشاد الزراعي، التسويؽ الزراعي، توفير مياه و مف ىذه البرامج ) 
لالستخدامات الزراعية(، كما يوجد خطة مشتركة بيف البمديات ألنشاء مسمخ بمدي يخدـ المنطقة و 
جاري العمؿ عمى تجييز مخططات حيث تـ اختيار الموقع و بصدد توفير جية مانحة لتمويؿ 

اىتماـ بتوفير بنية تحتية مف شبكات مياه و شؽ طرؽ زراعية اضافة الى توفير المشروع، و ىنالؾ 
مخططات ىيكمية محدد عمييا طبية االراضي بحيث يتـ الحفاظ عمى االراضي الزراعية مف التوسع 
العمراني و عدـ استخداميا الغراض غير زراعية و يتـ ذلؾ مف خالؿ عدـ منح تراخيص بناء سكني 

الراضي المصنفة زراعية، و معظـ ىذه المبادرات و البرامج تتـ بالتعاوف مع وزارة او تجاري عمى ا
الزراعة، و قد امتازت بمدية دورا بوجود قسـ في البمدية لمزراعة اال اف نشاطات ىذا القسـ تقتصر عمى 

مديرية  لشوارع و االماكف العامة، امااتشجير المدينة و االىتماـ باالشتاؿ و االشجار المزروعة في 
الزراعة فقد تبيف انيا تعمؿ بشكؿ كامؿ عمى وضع و تنفيذ خطط و برامج زراعية كونيا االكثر 
تخصصية في مجاؿ الزراعة، و مف المشاريع التي تعمؿ عمييا وزارة الزراعة مشروع انشاء سوؽ 

ت القامة الثروة الحيوانية و ىو بمواصفات عالمية و بشراكة مع مؤسسة الفاو و يحتوي عمى مساحا
معارض زراعية و عيادة بيطرية لمحفاظ عمى صحة الحيوانات و مكاف لمحجر الزراعي لمحد مف خطر 

حطة تجارب لممحاصيؿ الحفمية لزيادة انتاجيتيا. اما النشاء م انتشار امراض المواشي، و ىنالؾ خطة
باقتصار دور الغرفة  غرفة تجارة و صناعة و زراعة جنوب الخميؿ فقد كانت اجابة رئيس الغرفة تفيد

عمى تقديـ تسييالت لممزارعيف مف خالؿ منحيـ اوراؽ ثبوتية تفيد في تسييؿ اجراءات بنكية و 
الحصوؿ عمى تصاريح لدخوؿ اسرائيؿ و عمؿ دراسات في مجاؿ الزراعة و تقديـ ورش عمؿ و ندوات 

طابع تخطيطي و وضع  ئة تفيد بأف السمطة ذاتيلممزارعيف. و جاءت اجابة مدير  سمطة جودة الب
استراتيجيات تيدؼ لحماية البيئة ومكوناتيا بكافة اشكاليا ووضع االسس لمتمويؿ المحمي والدولى  و 
لدييـ االستراتيجية الوطنية لالنتاج واالستيالؾ المستداميف والتي ليا اىداؼ وسياسات في مجاؿ الثروة 

تعتبر احد االسس التي يبنى عمييا التمويؿ الدولي الحيوانية وتنظيـ المراعي والمحميات الرعوية والتي 
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في ىذا المجاؿ لمجيات المختصة كوزارة الزراعة والجمعيات االىمية والتعاونيات وكذلؾ فيما يتعمؽ 
و لو وكذلؾ تطبيؽ االنظمة والقوانيف الخاصة بحماية انظمة يبالتنوع الحيوي واالستراتيجية الوطن

وكذلؾ تشجيع استخداـ تقنيات الحصاد المائي لمقطاعيف الثروة  استخدامات االراضي حسب تخصصيا
الحيوانية وقطاع االنتاج النباتي، و مف المشاريع التي تنفذ ىنالؾ مشروع مموؿ مف قبؿ سمطة جودة 
البيئة تنفذه وزارة الزراعة ييدؼ الى تنفيذ تقنيات حصاد مائي باستخداـ نظاـ )الجابيونز( والبرؾ 

يخدـ القطاعيف النباتي والحيواني معا. و يشترؾ معظـ المقابميف في التخطيط و اعداد الزراعية والذي 
االستراتيجيات كاالستراتيجية الوطنية لمتغير المناخي وتعتبر اساس تمويمي لكافة القطاعات وخاصة 

اؼ القطاع الزراعي بشقية، وسياسات الزراعة البيئية المستدامة و ادخاؿ االصناؼ البمدية واالصن
 المتحممة لمجفاؼ 

و ىنالؾ مشروع ادماج البيئة والتغير المناخي في سياسات المؤسسات حيث يتـ تمويؿ مجموعة مف 
المبادرات مف قبؿ سمطة جودة البيئة مثؿ تحويؿ محطة كفر نعجة لمعالجة المياه العادمة مف استخداـ 

ة البديمة بنظاـ الخاليا الشمسية وتنفذ ىذا الطاقة الكيربائية عمى السوالر الى استخداـ الطاقة الكيربائي
مشاريع تزويد تجمعات مربي الثروة الحيوانية  3تـ تنفيذ  أخرى:المشروع سمطة المياه وسمطة الطاقة 

 .بخاليا و وحدات انتاج الطاقة الكيربائية في عرب الرواعيف و اـ الزيتوف و الرشايده

 السؤال الثالث:

خطط لرفع مستوى نصيب الفرد من المياه بحيث تصبح كميات  ىل يوجد لدى مؤسستكم برامج و
المياه المتوفرة تساىم في قدرة السكان عمى االنتاج الزراعي النباتي و الحيواني؟ و ما ىي المبادرات 

 و المشاريع؟

جاءت االجابات عمى ىذا السؤاؿ كما تـ تصنيفو في المقابمة حيث اكد جميع رؤساء البمديات عمى 
يع حصاد مائي ممولة بالتعاوف مع جيات مانحة و منيا انشاء ابار منزلية لممواطنيف و وجود مشار 

خصوصا المناطؽ البعيدة عف مراكز البمدات و غير المخدومة بالشبكات، اضافة الى انشاء برؾ و 
سدود ترابية يتـ تغميفيا بمادة النايموف، كما حصمت بعض البمديات عمى مشاريع خزانات زراعية يتـ 
تجميع المياه ليا مف اسطح البيوت البالستيكة، و قد امتازت بمدية دورا في ىذا الصدد بوضعيا شرط 
لمحصوؿ عمى تراخيص البناء شرط انشاء بئر لتجميع مياه االمطار، و تشترؾ جميع البمديات بتوفيرىا 

 مادة الكموريف مجانا لمجميع لتنقية المياه المجمعة مف االمطار.

زراعة فقد كانت اجابة مديرىا عمى ىذا السؤاؿ بأف وزارة الزراعة تولي موضوع الحصاد اما مديرية ال
المائي اىتماـ كبير و تشجع المزارعيف عمى انشاء ابار و برؾ و كاف ليا عدة مبادرات و مشاريع مع 

رعيف المزارعيف مف خالؿ اعادة ترميـ ابار قديمة ) رومانية( و توفير منح مالية لمجموعة مف المزا



112 
 

النشاء ابار تجميع و خصوصا مؤخرا مف خالؿ مشروع تكيؼ الذي تنفذه وزارة الزراعة في المنطقة و 
القائـ عمى مبادرات مشتركة بيف مجموعات مف المزارعيف لمتكيؼ مع التغير المناخي و جميا كاف في 

جيات االخرى التي مشاريع الحصاد المائي، كما تعمؿ مديرية الزراعة عمى تقديـ تسييالت لكافة ال
تعمؿ في المجاؿ و منح تراخيص عند الحاجة و تقديـ دعـ فني و توعوي لممزارعيف في مجاؿ تقنيات 

 الحصاد المائي.

اما مدير مكتب سمطة المياه في الجنوب فقد افاد باف سمطة المياه تعمؿ بشكؿ حثيث عمى زيادة 
نقاط تعبئة صياريج في عدة اماكف كميات المياه المخصصة لممنطقة، و قد عممت عمى توفير 

لالغراض الزراعية و الصناعية، اضافة الى العمؿ المتواصؿ مع كافة الجيات المعنية مف اجيزة امنية 
و مكتب محافظ محافظة الخميؿ و تشكيؿ لجنة لالمف المائي لمعالجة السرقات عمى الخطوط الناقمة و 

قد قامت سمطة المياه بتنفيذ مشروع خط ناقؿ  ىذا مف شأنو توفير كميات لالغراض الزراعية، و
استراتيجي المعروؼ بخط ) دير شعار( و ىذا الخط يمكف اف يزود المنطقة باحتياجيا لفترة طويمة اذا 
ما توفرت الكميات، اال اف الجانب االسرائيمي يرفض زيادة الكميات محاوال الضغط عمى السمطة 

 طوط المغذية لممستوطنات.لمحصوؿ عمى موافقة لتطوير و تكبير الخ

( فقد كانت اجابات مدير مؤسسة العمؿ ضد الجوع في الخميؿ تفيد باىتماـ NGOsاما مؤسسات اؿ )
المؤسسة بموضوع الحصاد المائي و قد قدمت العديد مف مشاريع انشاء ابار جمع في المنطقة و ىي 

المؤسسة تعمؿ عمى اعداد دراسة  مستمرة في تنفيذ مشاريع، و افاد مدير مؤسسة العمؿ ضد الجوع اف
احتياجات لمعظـ المناطؽ فيما يتعمؽ بالوضع المائي و المؤسسة تولي اىتماـ خاص لممناطؽ 
المصنفة ) ج ( و اف المؤسسة عمى استعداد لدراسة أي مقترح يقدـ مف البمديات و العمؿ عمى ايجاد 

لمؤؤسة الييدرولوجييف الفمسطينييف في تمويؿ في حدود االمكانيات المتاحة. و كذلؾ االمر لمنسبة 
تسعى باستمرار لعمؿ مشاريع لتطوير مصادر المياه و الحفاظ عمى البيئة و قد قدمت مجموعة مف 
المشاريع في المنطقة خصوصا مشاريع انشاء حدائؽ منزلية و مشاريع انشاء ابار منزلية لجمع مياه 

ناطؽ الميمشة، و مشاريع معالجة الفاقد في االمطار اضافة الى مشاريع انشاء شبكات مياه لمم
 الشبكات.

 السؤال الرابع:

 ما ىي الحمول المناسبة من وجية نظر مؤسستكم لمتغمب عمى ظاىرة الندرة المائية ؟

كانت االجابة عمى ىذا السؤاؿ مف قبؿ البمديات فييا اجماع عمى ضرورة  االستمرار في مخاطبة 
عمييا لزيادة الكميات المخصصة لمناطقيـ، و كذلؾ اجمع رؤساء  سمطة المياه الفمسطينية و الضغط

البمديات عمى ضرورة تنفيذ مشاريع ) حفر ابار، شبكات مياه، ابار جمع مياه االمطار(، و كاف ىنالؾ 
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اقتراح تفرد بو رئيس بمدية الظاىرية بضرورة نقؿ المكاف المقترح لمحطة تنقية مياه المجاري المزمع 
داية مسار سيؿ المياه العادمة و الواقع جنوب مدينة الخميؿ و الى الشماؿ مف التجمعات تنفيذىا عمى ب

السكانية في جنوب المحافظة، حيث افاد رئيس البمدية بأف الموقع المقترح ال يخدـ سوى مدينة الخميؿ 
الموقع الى  و ال يمكف استفادة المناطؽ االخرى اذا ما بقي الموقع المقترح في مكانو و عميو يجب نقؿ

نياية المسار حتى يتسنى لمبمدات االخرى االستفادة مف المياه المعالجة و كذلؾ امكانية ربط شبكات 
 الصرؼ الصحي عمى نفس المحطة.

اما رئيس الغرفة التجارية فقد تحدث عف الجانب السياسي لمموضوع منوىا الى منع الجانب االسرائيمي 
ار في الحوض الغربي و اف حفر بئر او اثنيف في الحوض الغربي سمطة المياه الفمسطينية مف حفر اب

 مف احوض الضفة الغربية ينيي المشكمة برمتيا.

اما المؤسسات غير الحكومية االخرى فقد كاف راييـ يتمحور حوؿ عمؿ مشاريع متنوعة مف انشاء 
ت المياه، اضافة خطوط ناقمة و خزانات و شبكات توزيع و ترميـ شبكات و معالجة الفاقد في شبكا

الى انشاء مشروع وطني مف خالؿ عمؿ خط ناقؿ وطني مف شماؿ الضفة الغربية الى جنوبيا بحيث 
 يضيؼ كميات جديدة لمجنوب.

 السؤال الخامس:

 ؟ و تحقيق امن مائي في المنطقة من المياه ما ىي المعوقات من وجية نظركم لرفع نصيب الفرد

السبب االوؿ لعدـ تحقؽ امف مائي في المنطقة ىو سيطرة  جائت االجابة عمى ىذا السؤاؿ بأف
االحتالؿ االسرائيمي عمى مصادر المياه و التعقيدات التي يفرضيا االحتالؿ فيما يتعمؽ بتطوير 

% مف المقابميف و لـ يتطرؽ احد 90مصادر المياه و حفر ابار جديدة، حيث كاف ىذا الرأي يمثؿ 
ع معظـ المقابميف عمى اف عدـ توفر موازنات كافية يحد مف القدرة المقابميف ليذا الجانب، كما اجم

عمى تنفيذ مشاريع مف شأنيا توفير مصادر مياه لممواطنيف، و اجمع رؤساء البمديات عمى اف 
الحصص المقرة مف قبؿ سمطة المياه الفمسطينية غير عادلو و ىنالؾ فجوات كبيرة بيف المناطؽ عمى 

االمر بحاجة الى اعادة نظر بحيث يتـ اعتماد معيار عدد السكاف في عممية مستوى الضفة الغربية، و 
 توزيع الحصص.

 السؤال السادس:
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ما ىي السيناريوىات المتوقعة لممنطقة من حيث الوفرة المائية ؟ و ىل يوجد خطط لمتعامل مع كل 
 سيناريو متوقع؟

 ائي و ىما:كانت االجابة عمى ىذا السؤاؿ بأف ىنالؾ سناريوىاف لموضع الم

اوال: اف تتمكف سمطة المياه مف زيادة الكميات التي تحصؿ عمييا مف الطرؼ االسرائيمي سواء مف 
خالؿ حفر ابار جديدة في المنطقة او مف خالؿ زيادة الكمية المشتراة مف الطرؼ االسرائيمي و بالتالي 

ة المزارعيف عمى عمؿ مشاريع زيادة حصة الفرد مف المياه في المنطقة بحيث تصبح كافية لتعزيز قدر 
 زراعية ذاتية تساىـ في توفير امف غذائي ذاتي.

ثانيا: بقاء الوضع عمى ما ىو عميو لفترة طويمة و بالتالي يجب العمؿ عمى توفير بدائؿ و حموؿ 
تساعد في التغمب عمى ظاىرة الندرة المائية، و انحصرت االفكار حوؿ مشاريع الحصاد المائي و 

يؼ المناخي و مبادرات الزراعة الموفرة لممياه و تقنيات معالجة المياه العادمة. و قد اجمع مشاريع التك
معظـ المقابميف عمى اف السيناريو القادـ اسوء مف الحالي مف حيث زيادة االحتياجات المائية لمزيادة 

ـ عمى الموارد الطبيعية السكانية وزيادة المشاريع المستخدمة لممياه وسيطرة احتاللية تتفاقـ يوما بعد يو 
وخاصة المائية في مناطؽ )ج( وزيادة عدد المستوطنات والتوقعات الخاصة بالتغيرات المناخية وشح 
االمطار وموجات الجفاؼ وتذبذب سقوط االمطار وتناقص في معدالت اليطوؿ حسب سيناريوىات 

بعدـ وجود  نت االجابات تفيداما عف الخطط لمتعامؿ مع السناريو فقد كا التغير المناخي المتوقع.
 خطط واضحة و مكتممة و يعو ذلؾ الرتباط الموضوع بالمسائؿ السياسية.

 و كانت تفضيالت المقابميف فيما اذا بقي الوضع عمى ما ىو عميو عمى النحو التالي:
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 يالت المقابميف حوؿ الحموؿ الممكنة االكثر تفضيؿ.ض( تف4.49جدوؿ رقـ )

 ( االقؿ تفضيال5فضيال، )( االكثر ت1)   

التدرج في 
 التفضيؿ كحؿ

تجميع مياه 
االمطار مف 
خالؿ البرؾ و 

 االبار

استخداـ 
المياه 
العادمة 
 المعالجة

استخداـ تقنيات 
الزراعة الموفرة 

 لممياه

االعتماد عمى 
الزراعة البعمية 
 غير المروية

االعتماد عمى 
تربية الثروة 
الحيوانية بدؿ 
 الزراعة النباتية

اكثر تفضيال 1  10 0 0 0 0 

2 0 9 0 1 0 

3 0 1 3 6 0 

4 0 0 7 3 0 

االقؿ تفضيال 5  0 0 0 0 10 

خيػار االكثػر تفضػيال ع المقػابميف قػد اجمعػوا عمػى اف ال( اف جميػ4.39يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقػـ )
المقػػػابموف %، بينمػػػا اعطػػػى 100و ذلػػػؾ بنسػػػبة  تجميػػػع ميػػػاه االمطػػػار مػػػف خػػػالؿ البػػػرؾ و االبػػػارىػػػو 

% مػػف المقػػابميف، و 90ويػػة كثػػاني افضػػؿ الخيػػارات بنسػػبة مأ اسػػتخداـ الميػػاه العادمػػة المعالجػػةالخيػػار: 
% مػف المقػػابميف، 60مػوؿ بنسػبة حكثالػث افضػؿ ال اسػتخداـ تقنيػات الزراعػة المػوفرة لمميػاهجػاء الخيػار: 
يأتي كرابع الحموؿ المفضمة،  لممياه استخداـ تقنيات الزراعة الموفرة% مف المقابميف اف 70بينما اعتبر 

خر الحموؿ كأ االعتماد عمى تربية الثروة الحيوانية بدؿ الزراعة النباتية% اعتبروا الخيار: 100و نسبة 
لمتغمػػب عمػػى لمحمػػوؿ األكثػػر تفضػػيال المفضػػمة. و يتفػػؽ ذلػػؾ مػػع اجابػػات المبحػػوثيف مػػف فئػػة المػػزارعيف 

ئج اف تجميػػػع ميػػػاه األمطػػػار مػػػف خػػػالؿ البػػػرؾ و اآلبػػػار األكثػػػر حيػػػث كانػػػت النتػػػا ظػػاىرة النػػػدرة المائيػػػة
ثـ االعتماد عمى ، %22.0يمييا استخداـ تقنيات الزراعة الموفرة لممياه بنسبة  ،%24.9تفضيال بنسبة 

ثػػـ االعتمػػػاد عمػػى تربيػػة الثػػروة الحيوانيػػة بػػدؿ الزراعػػػة  ،%20.9الزراعػػة البعميػػة غيػػر المرويػػة بنسػػبة 
. و كػػػاف االخػػػتالؼ بػػػيف %15.5وأخيػػػرا اسػػػتخداـ الميػػػاه العادمػػػة المعالجػػػة  ،%16.7النباتيػػػة بنسػػػبة 

المقابميف و عينة الدراسػة مػف فئػة المػزارعيف يكمػف فػي تفضػيؿ اسػتخداـ الميػاه المعالجػة حيػث جػاء مػف 
وجيػػػة نظػػػر المقػػػابميف كثػػػاني افضػػػؿ الخيػػػارات، بينمػػػا جػػػاء مػػػف وجيػػػة نظػػػر المبحػػػوثيف كػػػأخر الحمػػػوؿ 

ر تتػػوفر يعػػود ذلػػؾ حسػػب رأي الباحػػث الػػى اف المقػػابميف كػػونيـ مػػف الخبػػراء و صػػناع القػػرا المفضػػمة، و
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قنيػػات تكريػػر و تنقيػة الميػػاه العادمػػة، و مػدى الجػػودة التػػي تصػؿ الييػػا الميػػاه لػدييـ معرفػػة كافيػػة حولػة ت
ر لػػدييـ مثػػؿ المعالجػػة و صػػالحيتيا لالسػػتخدامات الزراعيػػة، بينمػػا فئػػة المػػزارعيف المبحػػوثيف قػػد ال تتػػوف

ىذه المعرفة و ىنالؾ اسػباب ثقافيػة و دينيػة تجعميػـ ال يفضػموف ىػذا الخيػار، و يتفػؽ ذلػؾ مػع دراسػات 
( فػي مدى التقبػؿ المجتمعػي العػادة اسػتخداـ الميػاه العادمػة فػي الزراعػة) سابقة منيا دراسة معيد اريج 

 ا الدراسة الحالية.، و المشار الييا في الدراسات السابقة التي تتضمنتي2012العاـ 

و مػف خػالؿ ىػذه االجابػات يمكػف القػوؿ اف ىنالػؾ دور و تػأثير لمواقػع المػائي عمػى قػدرة المػزارعيف فػي 
و بالتػالي ضػعؼ القػدرة عمػى تعزيػز االمػف الغػذائي ليػـ و لممنطقػة بشػكؿ عػاـ، االنتاج الزراعي الذاتي 

ور لمواقػػػع المػػػائي عمػػػى االمػػػف الغػػػذائي لػػػذا تعتبػػػر الفرضػػػية الرئيسػػػية الثامنػػػة التػػػي تػػػنص عمػػػى وجػػػود د
 المرتبط باالنتاج الزراعي الذاتي مف وجية نظر الخبراء و صناع القرار مقبولة.
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 الفصل الخامس:

 

 االستنتاجات و التوصيات

التي ىدفت إلػى دراسػة مػدى تػأثير الواقػع المػائي عمػى األمػف الغػذائي المػرتبط  بعد إجراء ىذه الدراسة و

بعد عممية جمع البيانات مف خالؿ االستبياف و ارجاء مقػابالت مػع مجموعػة مػف العػامميف و  ،بالزراعة

 كميػا و كيفيػا، فقػدتػـ معالجػة ىػذا البيانػات  و في مجاؿ الزراعة و الميػاه و صػناع القػرار فػي المنطقػة،

 عمى النحو التالي:النتائج  مجموعة مف توصؿ الباحث إلى

 :استنتاجات الدراسة  5.1

% مف 70افراد، و اف  10-6% مف العينة ىـ عائالت عدد افرادىا ما بيف 45لدراسة يرت ااظ 1
% منيـ يسكنوف في مناطؽ 43.6سنة، و  11ىذه العائالت تسكف المنطقة لمدة تزيد عف 

% مف العينة 73تصنؼ مدينة، بينما الباقي يسكنوف مناطؽ ما بيف بمدة و قرية و خربة، و نسبة 
لذا يمكف التغمب عمى  بينما الباقي ما بيف مجمس قروي و مجمس خدمات. ىيئتيـ المحمية بمدية

مشكمة التزود بالمياه لالغراض الزراعية لنسبة كبيرة كوف معظـ المزارعيف ىيئتيـ المحمية بمدية 
 وىي االقدر عمى التوجو نحو تطوير محطات معالجة لممياه العادمة.

ميـ العممي توجييي فما دوف، و نسبة % مف العينة تحصي36اوضحت الدراسة اف نسبة  2
% بينما باقي افراد العينة يتراوح تعميميـ ما بيف الدبمـو 2.6الحاصميف عمى شيادات عميا ىي 

المتوسط و البكالوريوس، و يدؿ ذلؾ عمى عزوؼ الحاصميف عمى شيادات عميا عف العمؿ في 
اصميف عمى تعميـ متوسط، % تقريبا ح60الزراعة مف جية و مف جية اخرى يستنتج اف نسبة 

فيـ اما ال تتوفر لدييـ وظائؼ حكومية او انيـ يعمموف في الزراعة باالضافة الى وظائفيـ 
 لتحسيف دخوليـ.
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% مف العينة يتحقؽ ليـ دخؿ شيري مف عمميـ في الزراعة ما 19الدراسة اف  نتائج اوضحت 3
 2000 -1501ا بيف % مف العينة يتحقؽ ليـ دخؿ شيري م27شيكؿ و  1500 -1000بيف 

شيكؿ و ىي نسبة تقترب مف خط الفقر الوطني او  2000% يتحقؽ ليـ اكثر مف 54شيكؿ و 
تتجاوزه، مما يعني اف العامميف في قطاع الزراعة يمكف لو توفرت ليـ االمكانيات و الدعـ الالـز 

 تحقيؽ دخوؿ تخرجيـ مف دائرة الفقر و الفقر المدقع.
 500-300ة التي يستيمكونيا يوميا مف ف العينة يقدروف كمية الميا% م29.5بينت الدراسة اف  4

لتر يوميا  701% يقدرونيا مف 21لتر يوميا و  700 -501% يقدرونيا بيف 49.5لتر، و اف 
% 56.5فما فوؽ، و ذا ما ربطنا ذلؾ بمتوسط عدد افراد االسر كما ظير في احدى النتائج اف 

فرد، فأنو يتضح اف عدد كبير مف  11افراد حتى اكثر مف  6مف االسر تتراوح اعدادىا ما بيف 
ىذه االسر ال يحصموف عمى كميات مياه كافية، و منيـ مف يستخدـ المياه في الزراعة عمى 
حساب االستخدامات المزلية، و اذا ما قورف ذلؾ بمعيار منظمة الصحة العالمية الذي ينص عمى 

لتر حتى يعيش الحياة االدمية، مما يدلؿ بشكؿ  120اف الفرد الواحد يجب اف يستيمؾ يوميا 
واضح عمى وجود ندرة مائية في المنطقة، و ىذا ما اجمع عميو جميع افراد العينة، و كذلؾ 

 الخبراء و صناع القرار.
% مف العينة يستخدموف الخزانات لالحتفاظ في المياه، بينما باقي افراد 25.6بينت الدراسة اف  5

ر مف طريقة و معظميـ يمتمكوف ابار منزلية و جزء بسيط جدا يمتمكوف بركة العينة يستخدموف اكث
% مف العينة يعمموف عمى تجميع مياه االمطار و 74مياه، و ذلؾ يدؿ عمى اف اكثر مف 

الحصاد المائي االمر الذي يوفر عمييـ مف تكمفة التزود بالمياه المرتفعة، حيث اظيرت الدراسة 
تبقى يشيكؿ نظير التزود بالمياه،  اال انو  400فقوف شيريا اكثر مف % مف العينة ين22اف فقط 

% مف العينة تنفؽ عمى التزود بالمياه ما يفوؽ المعدؿ العالمي لالنفاؽ عمى 70نسبة  اكثر مف 
 % مف الدخؿ الشيري. 2المياه شيريا و البالغ 

الى ثالث مرات شيريا،  % مف المبحوثيف يتزودوف بالمياه مف مرة94اظيرت نتائج الدراسة اف  6
وىذا التزود ليس مف مصدر واحد كما ورد في نتائج اخرى لمدراسة و يدؿ ذلؾ عمى عدـ انتظاـ 

اياـ في االسبوع،  7في مصادر الييئات المحمية، و عدـ حصوليـ عمى المياه بشكؿ مستمر لمدة 
مائي مصدرا اساسيا % مف المبحوثيف يعتمدوف عمى الحصاد ال81كما اظيرت النتائج اف حوالي 

مف المبحوثيف % 53.8% مف المبحوثيف و 54.5و اف الييئات المحمية تزود فقط ما نسبتو 
ويتضح مف ذلؾ اف ىنالؾ نسبة كبيرة مف  يضطروف لشراء صياريج يوفرىا القطاع الخاص.

 المناطؽ ال يتوفر فييا شبكات مياه بما فييا المناطؽ المصنفة بمدية.
% مف المبحوثيف، و مصادر 81% مف المياه ؿ 53ة اف الحصاد المائي يوفر بينت نتائج الدراس 7

% ؿ 24% مف المبحوثيف، و القطاع الخاص يوفر 54.5% ؿ63الييئات المحمية توفر 
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% مف المبحوثيف، و في ىذا اشارة الى عدـ كفاية أي مصدر عمى حدى اضافة الى توفر 53.8
ية التي يخوليا القانوف بيع المياه و يصنفيا كمزود مياه خارج نطاؽ المؤسسات و الجيات الرسم

 خدمات مياه، مما يجعؿ االمر عرضة لمتحكـ باالسعار و عدـ التأكد مف جودة و نقاء المياه.
اظيرت الدرسة اف الينابيع و العيوف ال تشكؿ سوى نسبة قميمة جدا كمصدر لمتزود بالمياه حيث  8

% اال انيا توفر ليـ ما نسبتو 2.6ينابيع او عيوف  جاءت نسبة المبحوثيف الذيف يتوفر لدييـ
% مف التزود السنوي، اما المياه العادمة المعالجة ذاتيا فيي ايضا قميمة حدا حيث ظير اف 75

% مف التزود السنوي، و يتضح مف ذلؾ اف ىذه 13% مف المبحوثيف يتزودوف بنسبة 5.1نسبة 
 لممياه المستخدمة في المطابخ. المبادرات فردية و تقتصر عمى معالجات بدائية

 ي% مف اجمالي الكميات الت27.4اعة تقدر ب ة اف نسبة استخداـ اليماه في الزر بينت الدراس 9
يستيمكيا المبحوثيف سنويا و في ىذا اشارة الى اف االستخدامات الزراعية لممياه ضعيفة مقارنة مع 

 %.70البالغ المعدؿ العاـ الستخداـ المياه في الزراعة في فمسطيف و 
تبيف مف نتائج الدراسة اف اسعار المياه في المنطقة المستيدفة في الدراسة ال تخضع لمعايير  10

، و ىي اعال مف أي تعرفة 2013( لسنة 1التعرفة التي اقرىا قرار مجمس الوزراء الفمسطيني رقـ)
 مصنفة رسميا.

عمى قدرة المزارعيف في االنتاج اظيرت نتائج الدراسة اف الواقع المائي في المنطقة يؤثر سمبا  11
الزراعي النباتي بدرجة عالية و يحد مف قدرتيـ عمى تطوير انتاجيـ، و يعود ذلؾ الى الندرة في 

 توفر المياه و االسعار المرتفعة.
اظيرت نتائج الدراسة اف الواقع المائي ال يساعد عمى امتالؾ و تربية الثروة الحيوانية، حيث يؤثر  12

 فعة و يعود ذلؾ الى نفس االسباب.سمبا بدرجة مرت
اظيرت نتائج الدراسة اف الواقع المائي يؤدي الى ارتفاع تكاليؼ االنتاج الزراعي بشقيو النباتي و  13

الحيواني. و اف تكمفة الحصوؿ عمى المياه تؤثر سمبا عمى المستوى المعيشي بشكؿ عاـ و تكوف 
 عمى حساب توفير متطمبات معيشية اخرى.

سة اف معظـ المزارعيف لدييـ اقناع بضرورة استخداـ تقنيات لمتكيؼ مع الوضع اوضحت الدرا 14
المائي، و مف اىميا تقنيات الحصاد المائي يميو ضرورة العمؿ المشترؾ مف خالؿ التعاونيات و 

 الجمعيات، و كذلؾ استخداـ تقنيات الترشيد في االستيالؾ و الري.
ف وجية نظر المزارعيف و الخبراء و صناع القرار جاءت النتائج تشير الى اف افضؿ الحموؿ م 15

لبرؾ و االبار، اال اف استخداـ المياه اتتركز حوؿ االعتماد عمى الحصاد المائي مف خالؿ انشاء 
العادمة جاء كخيار اخير مف حيث التفضيؿ مف وجية نظر المزارعيف عمى عكس الخبراء و 

عود ذلؾ الى الفرؽ في المعرفة حوؿ المياه صناع القرار الذيف اعتبروه الخيار الثاني، و ي
 المعالجة و مدى صالحيتيا، ما بيف الخبراء و المزارعيف.
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اظيرت نتائج المقابالت مع الخبراء و صناع القرار في المنطقة اف االحتالؿ االسرائيمي ىو  16
اح السبب الرئيسي لمندرة المائية في المنطقة، مف خالؿ السيطرة عمى المصادر و عدـ السم

 لمجيات الفمسطينية ادارة مصادر المياه و تطويرىا.
اجمع معظـ المقابميف عمى اف السيناريو القادـ اسوء مف الحالي مف حيث زيادة االحتياجات  17

المائية لمزيادة السكانية وزيادة المشاريع المستخدمة لممياه وسيطرة احتاللية تتفاقـ يوما بعد يـو 
لمائية في مناطؽ )ج( وزيادة عدد المستوطنات والتوقعات الخاصة عمى الموارد الطبيعية وخاصة ا

بالتغيرات المناخية وشح االمطار وموجات الجفاؼ وتذبذب سقوط االمطار وتناقص في معدالت 
 اليطوؿ حسب سيناريوىات التغير المناخي المتوقع.

 

 توصيات الدراسة 2.5 

 التوصيات التالية:بناء عمى النتائج التي خمصت الييا الدراسة تـ وضع 

ضػػرورة االىتمػػاـ عمػػى المسػػتوى الرسػػمي بالقطػػاع الزراعػػي لمػػا لػػو مػػف اىميػػة بالغػػة فػػي تػػوفير  .1
 االمف الغذائي و معالجة البطالة و الفقر و قيادة قاطرة التنمية المحمية الشاممة.

ضػػرورة العمػػؿ المشػػترؾ بػػيف الييئػػات المحميػػة و خصوصػػا البمػػديات عمػػى االسػػراع فػػي التوجػػو  .2
نحػػو معالجػػة الميػػاه العادمػػة و اعػػادة اسػػتخداميا لالغػػراض الزراعيػػة و اسػػتغالؿ مجػػرى الميػػاه 

 العادمة الذي يمر في المنطقة.
زارعيف و تػػوعيتيـ و تثقػػيفيـ حػػوؿ الميػػاه المعالجػػة و مػػالعمػػؿ عمػػى رفػػع مسػػتوى المعرفػػة لػػدى ال .3

 امكانية استخداميا في الزراعة.
الميػػػاه الفمسػػػطينية عمػػػى تػػػوفير كميػػػات كافيػػػة مػػػف الميػػػاه ضػػػرورة العمػػػؿ الجػػػاد مػػػف قبػػػؿ سػػػمطة  .4

لالغراض الزراعية مف خالؿ اعػادة النظػر فػي الحصػص المقػرة لممنطقػة و تنظػيـ قطػاع الميػاه 
 و معالجة الفاقد عمى الخطوط الناقمة لمحد مف فوضى التزويد خارج المؤسسات الرسمية.

 ا القطاع لخاص.العمؿ عمى مراقبة اسعار المياه خصوصا التي يوفرى .5
مبػػػادرات التكيػػػؼ  و مشػػػاريع الحصػػػاد المػػػائيلالعمػػػؿ عمػػػى وضػػػع بػػػرامج تمويػػػؿ و خصوصػػػا  .6

 .المناخي
مػػف كافػػة المؤسسػػات الحكوميػػة و االىميػػة لمحفػػاظ عمػػى الزراعػػة و  ضػػرورة عمػػؿ شػػبكة حمايػػة .7

 االراضي الزراعية و توفير الدعـ المالي و الفني لممزارعيف.
عيات الزراعية و تشػجيع انشػاء التعاونيػات الزراعيػة لضػماف العمػؿ العمؿ الجاد عمى دعـ الجم .8

 المشترؾ و تبادؿ االمكانيات المادية و الفنية.
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 :و المصادر المراجعقائمة 
 القراف الكريـ-

 .21المياه مصدر لمتوتر في القرف  ، 1998،، محمودأبو زيد  .1
تيطاف في الضفة الغربية، رسالة المياه و أثرىا في توجيو االس ،2005 ،إحساف شريؼ اعبية، .2

 ماجستير، جامعة النجاح.
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 المالحققائمة 

 ( االستبياف:1ممحؽ  رقـ) 

 المرتبط بالزراعة. األمف الغذائيعمى  استبياف لقياس مدى  تأثيره الواقع المائي

 املواطن: الكرمي / املواطنة الكرمية.

 حتية طيبة و بعد,,,,

  " و ىذا البحث ىو متطمب عممي الغذائي األمفب عالقتو و يقـو الباحث بأجراء بحث حوؿ " مدى تأثير الواقع المائي 
 جامعة القدس. –لنيؿ درجة الماجستير, مسار بناء المؤسسات في معيد التنمية المستدامة 

قرة أو سؤاؿ حسب ما ترونو لذا أىيب بكـ  تخصيص بضع دقائؽ و تكـر باالطالع عمى محاور االستبانة و اإلجابة عف كؿ ف
 واقعيا.

تعامؿ بكؿ سرية, و يؤكد الطالب الباحث عمى اخذ أرائكـ مع العمـ أف االستبانة ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط و س
 بالجدية التي تستحؽ, كما يمكنكـ االطالع عمى النتائج بعد اكتماؿ البحث العممي. 

 
 مع بالغ االحتراـ و التقدير,,,
 الطالب /احمد قيسية

 الذي يعبر عف رأيؾ . يرجى اختيار أحد اإلجابات لكؿ عبارة مذكورة أدناه مف خالؿ وضع عالمة في المكاف 
 الجزء األوؿ: المعمومات الديموغرافية:

 المعلومات الدٌموغرافٌة:

1/1 
 افراد فأكثر. 10( 3افراد              10 -5( 2افراد             5 -2( 1عدد افراد االسرة :   

1/2  
 سنوات 10كثر من ا( 3سنوات       10 - 5( 2سنوات      5 - 1( 1 :المنطقةكم سنة لك تسكن فً 

 ( خربة4( قرٌة            3( بلدة           2( مدٌنة            1التجمع السكانً:       1/3
 

1/4 
 .فأعلى . ماجستٌر4. بكالورٌوس         3. دبلوم متوسط       2. ثانوي أو أقل            1       المستوى التعلٌمً:

1/5 
 (  مجلس خدمبت مشترك    3( مجلس قروي           2(   بلدية             1هب منطقتل:  الهيئة المحلية التي تتبع ل 

1/6 
  
 لتر 700اكثر من ( 3لتر   700 - 501( 2لتر     500 - 300( 1تقدٌرك لمتوسط االستهالك الٌومً من المٌاه لألسره:  
  

1/7 
 ( ال2        ( نعم        1وجود حدٌقة منزلٌة خاصة باالسرة:       

1/8 
 ( اكثر من طرٌقة.4( خزانات   3( بركة مٌاه        2( بئر منزلً    1طرٌقة االحتفاظ بالمٌاه:    

1/9 
 المبلغ الذي تنفقه شهرٌا على التزود بالمٌاه:............................ 

1/10 
 عدد مرات التزود بالمٌاه شهرٌا:................... 
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ٌؤدي الواقع المائً فً المنطقة الى إضعاف القدرة على إنشاء دفٌئات)   .1

      بٌوت بالستٌكٌة(

      ٌؤدي الواقع المائً فً المنطقة الى التخلً عن مهن الفالحة.  .2
      الواقع المائً فً المنطقة ٌؤدي الى صعوبة استغالل األراضً الزراعٌة  .3
      ٌحول الواقع المائً فً المنطقة دون إمكانٌة زراعة أعالف للحٌوانات  .4
      الواقع المائً فً المنطقة ال ٌساعد على زراعة منتجات نباتٌة طبٌة  .5
       ٌساعد على استصالح األراضً الواقع المائً فً المنطقة ال    .6
      ٌؤدي الواقع المائً فً المنطقة الى تلف المحاصٌل الزراعٌة ) البعلٌة(  .7
      ٌؤدي الواقع المائً فً المنطقة الى صعوبة انتاج مواد غذائٌة نباتٌة.  .8
      ةالواقع المائً فً المنطقة ٌضعف  القدرة على عمل حدٌقة منزلٌ   .9

      الواقع المائً ال ٌساعد على زراعة اشجار البستنة.   .11

 دور الواقع المائً على امتالك الثروة الحٌوانٌةقٌاس 

 
شدة

ؽ ب
مواف

 

 
فؽ
موا

حايد 
م

فؽ 
موا
ير 
غ

شدة 
ؽ ب

مواف
ير 
غ

 

      الواقع المائً فً المنطقة ال ٌساعد على انشاء مزارع دجاج الحم  .11
      المائً فً المنطقة ال ٌساعد على انشاء مزارع دجاج بٌاض.الواقع   .12
 الواقع المائً فً المنطقة ال ٌساعد على عمل دورات تسمٌن خراف  .13

     
      ٌحول الواقع المائً فً المنطقة دون اقتناء أبقار منتجة للحلٌب.  .14
      قار الحمة.الواقع المائً فً المنطقة ال ٌساعد على تربٌة اب  .15
      الواقع المائً فً المنطقة ال ٌساعد على اقتناء طٌور منزلٌة.  .16
      الواقع المائً ال ٌساعد على اقتناء مواشً منزلٌة.  .17

 دور الواقع المائً على تكالٌف االنتاج الزراعًقٌاس 
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      اهم الواقع المائً فً المنطقة  فً ارتفاع تكالٌف منتجات االلبنانٌس  .18
      ٌساهم الواقع المائً فً المنطقة فً ارتفاع اسعار الخضروات  .19
      ٌساهم الواقع المائً فً المنطقة فً ارتفاع اسعار البقولٌات  .21
      ار الحبوبٌساهم الواقع المائً فً المنطقة فً ارتفاع اسع  .21
      ٌساهم الواقع المائً فً المنطقة فً ارتفاع تكالٌف االعالف.  .22
      ٌودي الواقع المائً فً المنطقة إلى ارتفاع اسعار اللحوم  .23
      ٌساهم الواقع المائً فً المنطقة فً ارتفاع اسعار الدواجن  .24

ستوى المعيشي القدرة عمى توفير السمع عمى "المقٌاس دور الواقع المائً   
 االساسية"

 
شدة

ؽ ب
مواف

 

 
فؽ
موا

حايد 
م

فؽ 
موا
ير 
غ

شدة 
ؽ ب

مواف
ير 
غ

 

      ٌؤثر الواقع المائً فً المنطقة على المستوى المعٌشً بشكل عام.  .25
      ٌؤثر الواقع المائً فً المنطقة على النمط االستهالكً.   .26
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ً المنطقة من حٌث االنفاق على التزود بالمٌاه، على ٌؤثر الواقع المائً ف   .27
      القدرة فً الحصول على تنوع غذائً.

تكلفة الحصول على المٌاه تكون على حساب القدرة على توفٌر السلع    .28
      الغذائٌة

      اإلنفاق على التزود بالمٌاه عالً جدا مقارنة مع دخلً الشهري    .29
      واقع المائً فً المنطقة سلبا  فً القدرة على تحسٌن الدخل الشهر.ٌؤثر ال  .31

الواقع المائً فً المنطقة ال ٌساعد على االستغناء عن بعض المشترٌات من   .31
      المنتجات الزراعٌة.

      ٌؤثر االنفاق على المٌاه سلبا فً القدرة على توسٌع المسكن.  .32
      ً المنطقة تزٌد من االعباء المعٌشٌة الٌومٌة.اسعار المٌاه ف  .33

 قياس  مدى قدرة السكاف عمى التكيؼ مع الواقع المائي

 
شدة

ؽ ب
مواف

 

 
فؽ
موا

حايد 
م

فؽ 
موا
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غ

شدة 
ؽ ب

مواف
ير 
غ

 

هنالك توجه لدى السكان الستخدام تقنٌات حدٌثة فً الزراعة تساعد فً   .34
      ترشٌد استهالك المٌاه

الزراعة المائٌة تعتبر احد التقنٌات التً ٌتم استخدامها للترشٌد االستهالك     .35
      فً المٌاه

الحصاد المائً المعتمد على مٌاه االمطار  ٌعتبر احد  المصادر التً توفر    .36
      مٌاه للزراعة 

 ٌقوم  المزارعٌن  بعمل سدود ترابٌة و ابار لجمع مٌاه االمطار الغراض   .37
      الزراعة

هنالك توجه و اقتناع لدى المزارعٌن بضرورة استخدام ) المٌاه العادمة    .38
      المعالجة( الغراض الزراعة

هنالك ضرورة للعمل المشترك بٌن المزارعٌن من خالل التعاونٌات  و     .39
      انشاء المشارٌع المشتركة.

40.  

 

 ( االقل تفضٌال.5( االكثر تفضٌال، )1رة الندرة المائٌة: )اي الحلول تفضل للتغلب على ظاه

 :تجمٌع مٌاه االمطار من خالل البرك و االبار 

 

 :استخدام المٌاه العادمة المعالجة 

 

 :استخدام تقنٌات الزراعة الموفرة للمٌاه 

 

 :االعتماد على الزراعة البعلٌة غٌر المروٌة 
 

 ل الزراعة النباتٌة:االعتماد على تربٌة الثروة الحٌوانٌة بد 
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 الجزء الثانً: الواقع المائً فً المنطقة.

 اوال: كٌفٌة التزود بالمٌاه سنوٌا حسب المصدر. 

( شراء 4( مصادر البمدية او الييئة المحمية.   3( حصاد مائي و تجميع مياه االمطار.  2( ينابيع او عيوف.  1

 مة معالجة ذاتيا. ( مياه عاد5صياريج مف القطاع الخاص.    

 ثانٌا: تقدٌرك للنسبة التزود السنوي من كل مصدر ان وجد. 

( مصادر البمدية او الييئة 3( حصاد مائي و تجميع مياه االمطار:.......%.  2( ينابيع او عيوف:.......%.  1

جة ذاتيا:.......%.   ( مياه عادمة معال5( شراء صياريج مف القطاع الخاص:.......%.    4المحمية:.......%.   

 (  مصادر اخرى:.......%.6

 ثالثا: تقدٌرك لنسبة استخدام المٌاه فً الزراعة ) النباتٌة و الثروة الحٌوانٌة ( من الكمٌة المستهلكة سنوٌا.

% حتى  46( مف 4%.    45% حتى  31( مف 3%.    30% حتى  16( مف 2%.    15% حتى  1(  مف 1

 %.60( اكثر مف %5.    60

 رابعا: تقدٌرك لتكلفة الحصول على المٌاه للمتر المكعب الواحد حسب المصدر ان وجد )بالشٌكل(

( مياه معالجة 3( مصادر البمدية او الجيات الرسمية )....... شيكؿ(    2( ينابيع او عيوف )....... شيكؿ(    1

 ؿ(    ( صياريج مف القطاع الخاص )......... شيك4ذاتيا)....... شيكؿ(   

 ال -2نعـ        -1خامسا: ىؿ تعتقد اف المنطقة التي تعيش فييا تعاني بسبب الندرة المائية؟   

 الجزء الثاني:   قياس دور الواقع المائي عمى االمف الغذائي.
 انتهى االستبٌان
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 ( اسئمة المقابالت:2ممحق  رقم) 

رؤساء البمديات: دورا، يطا، السموع، الظاىرية، : اسئمة لصناع القرار و الخبراء )اوال: اجراءات المقابمة
، دير مكتب دائرة المياه في الجنوب مدير دائرة الزراعة في الجنوب، مدير دائرة مياه الضفة الغربية، م

)  NGOs، المنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع المياه FAOخبير مف منظمة األغذية العالمية 
ACF- PHG) 

 االسـ:.............................................................. -

 مكاف العمؿ:....................................................... -

 المسمى الوظيفي:................................................. -

 ............................تاريخ المقابمة:......................... -

 ثانيا: ىدؼ المقابمة.

تيدؼ ىذه المقابمة الى معرفة ما مدى تأثير الواقع المائي في منطقة جنوب محافظة الخميؿ عمى قدرة 
 السكاف في االنتاج الزراعي الذاتي لممساىمة في تأميف الغذاء.

وف قدرة السكاف عمى االنتاج الزراعي ىؿ تعتقدوف اف الواقع المائي في منطقة جنوب الخميؿ يحوؿ د .1
 بشقيو النباتي و الحيواني و مدى ىذا التأثير؟

 )    (:تأثير كبير جدا 
 )    ( :تأثير كبير 
 )     ( :يؤثر قميال 
 )    (:ال يؤثر اطالقا 
 .......................................................................................... 

 
يوجد لدى مؤسستكـ برامج زراعية تساىـ في رفع قدرة المزارعيف عمى انتاج محاصيؿ زراعية مف  ىؿ .2

 شأنيا المساىمة في توفير امف غذائي ذاتي لمسكاف؟ و ما ىي ىذه البرامج؟
 ............................................................... )  ( مشاريع انتاج حيواني. 

 
 ج نباتي )  (.................................................................مشاريع انتا 
 ......................................................... )   ( مشاريع متعددة األغراض 
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 ................................................................................. :أخرى 
وجد لدى مؤسستكـ برامج و خطط لرفع مستوى نصيب الفرد مف المياه بحيث تصبح كميات ىؿ ي .3

المياه المتوفرة تساىـ في قدرة السكاف عمى االنتاج الزراعي النباتي و الحيواني؟ و ما ىي المبادرات و 
 المشاريع؟

  )    ( مشاريع حصاد مائي.
................................................................................. 

................................................................................. 
 

  )      ( مشاريع شبكات مياه
................................................................................. 

................................................................................. 
 

  )    ( مشاريع معالجة المياه العادمة
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 اريع حفر ابار )    ( مش

................................................................................. 

................................................................................. 
 

  )    ( زيادة الحصص المخصصة لممنطقة 
..................................................................................................

.................................................................................................. 
  :أخرى

..................................................................................................
.................................................................................................. 

 
 ما ىي اىـ المبادرات التي تنوف العمؿ عمييا في القريب لرفع قدرة السكاف عمى االنتاج الزراعي ؟ .4

..................................................................................................
.................................................................................................. 



132 
 

 
 ما ىي الحموؿ المناسبة مف وجية نظر مؤسستكـ لمتغمب عمى ظاىرة الندرة المائية ؟ .5

..................................................................................................
.................................................................................................. 

 
 ما ىي المعوقات مف وجية نظركـ لرفع نصيب الفرد و تحقيؽ امف مائي في المنطقة؟ .6

..................................................................................................
.................................................................................................. 

 
امؿ مع كؿ ما ىي السيناريوىات المتوقعة لممنطقة مف حيث الوفرة المائية ؟ و ىؿ يوجد خطط لمتع .7

 سيناريو متوقع؟
..................................................................................................
.................................................................................................. 

 أي الحموؿ تفضموف؟في حاؿ بقاء الوضع عمى ما ىو عميو: 

 ( االقؿ تفضيال.5( االكثر تفضيال، )1)   
 

 تجميع مياه االمطار مف خالؿ البرؾ و االبار: -
 

 استخداـ المياه العادمة المعالجة: -
 

 استخداـ تقنيات الزراعة الموفرة لممياه: -
 

 االعتماد عمى الزراعة البعمية غير المروية: -
 

 بدؿ الزراعة النباتية: االعتماد عمى تربية الثروة الحيوانية -
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1 2 3 4 5 
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 ( قائمة الجمعيات الزراعية:3ممحق  رقم) 

 
 عدد االعضاء
 الييئة االدارية

 
 رئيس الجمعية

 
 الرقـ اسـ الجمعية

جمعية أبو العسجا التعاونية  محمود مسمـ النموره 7
 الزراعية

1 

ثروة لتطوير دورا التعاونية لم محمود يوسؼ دوديف 7
 الزراعات المروية

2 

جمعية السموع التعاونية  خالد حميداف الزعارير 7
 الزراعية

3 

 4 جمعية يطا الزراعية ياسيف إبراىيـ أبو السباع 7

 عمراف احمد الخطيب 7
جمعية السموع التعاونية 
 النماء الثروة الحيوانية

5 

 حسف عيسى الشبعاف 7
جمعية الظاىرية التعاونية 

 مية الثروة الحيوانيةلتن
6 

 محمود يوسؼ دوديف 7
جمعية دورا التعاونية لتطوير 

 الزراعات المروية
7 

 شريفو احمد نصار 7
جمعية دورا التعاونية لمتصنيع 

 الزراعي
8 

 رزؽ سعيد المصري 7
جمعية المربد التعاونية 

 9 الزراعية

 10 جمعية الظاىرية الزراعية خميؿ عيسى الطؿ 7
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 :جنوب الخميل -( قائمة االنماط الزراعية حسب مديرية الزراعة4رقم)   ممحق

 المستبينيفعدد المزارعيف  النمط الزراعي الرقـ
 24 مزارعي الثروة الحيوانية 1
 16 مزارعي البستنة الشجرية 2
 33 مزارعي الزراعات البعمية 3
 16 كيةمزارعي الدفيئات البالستي 4
 18 مزارعي زراعات مختمفة 5
 

 ( قائمة بأسماء المقابمين:5ممحق  رقم) 

 االسـ المسمى الوظيفي المؤسسة الرقـ
1 

 سمطة المياه الفمسطينية
جنوب  -مكتب سمطة المياهمدير 

 الضفة الغربية
 الميندس عصاـ عرماف

مديرية الزراعة جنوب  2
 الخميؿ

 سماح ابو ىيكؿ دير الدائرةم

غرفة تجارة و صناعة و  3
 زراعة جنوب الخميؿ

 الدكتور جالؿ مخارزة رئيس الغرفة

4 
 سمطة جودة البيئة

 -مدير دائرة سمطة جودة البيئة
 الخميؿ

 الميندس بيجت جباريف

مجموعة الييدرولوجييف  5
 (PHG)الفمسطينيف

 الميندس احمد عالف مدير فرع الجنوب

سة العمؿ ضد مؤس 6
 (ACFالجوع )

 الميندس محمد عمايرة مدير المؤسسة

 عثماف ابوشرخ خبير زراعي  بمدية يطا 7
 حامد النمورة رئيس البمدية بمدية دورا 8
 اكـر ابو عالف رئيس البمدية بمدية الظاىرية 9

 يوسؼ السالميف رئٌس بلدٌة بمدية السموع 10
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 ( قائمة بأسماء المحكمين:6ممحق  رقم) 

 المؤسسة االسـ الرقـ
 جامعة القدس الدكتور عبد الرحمف التميمي 1
 جامعة بيت لحـ الدكتور مازف قمصية 2
 جامعة بيرزيت الدكتور جميؿ حرب 3
 جامعة القدس الدكتور محمد محيسف 4
 جامعة القدس المفتوحة الدكتور مرواف درويش 5
 ماجستير احصاء  صطفى القواسمياالستاذ م 6
 وزارة الزراعة –ميندس زراعي  الميندس عامر الطؿ 7
 

 جنوب محافظة الخميل: -( خارطة المنطقة7ممحق  رقم) 
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 ( كتاب تسييل ميمة:8ممحق  رقم) 
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 ( كتاب طمب معمومات.9قم) ممحق  ر 
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 فيرس االشكال. 

 3 ........................................ خارطة تضـ بمدات جنوب محافظة الخميؿ (1.1شكل رقم)
 12 ............................................... .لمدراسة النظري اإلطار محاور (2.2شكل رقم) 
 16 .................... خارطة الوطف العربي، المصدر:) اطمس دوؿ العالـ الكبير( (2.2شكل رقم )
 17 .......................................... 2011الوطف العربي وموارده المائية  (2.3شكل رقم )
 20 ............................................ ( صورة  مف أحدى القرى الفمسطينة.4.2) شكل رقم

 27 ........................ التاريخية فمسطيف في الرئيسية المائية الجوفية األحواض (5.2) رقم شكل
 33 ..................... مقطع مف الصورة الجوية لمسار السيؿ في أراضي الظاىرية (2.6شكل رقم)
 47 ................. .2013حتى  2009فمسطيف مف  مستويات األمف الغذائي في (7.2) شكل رقم

 61 ................................................................. منيج الدراسة (3.1شكل رقم )
 69 .................................... يوضح توزيع العينة حسب عدد افراد االسر (4.1شكل رقم )
 70 ................................ ة.توزيع العينة حسب سنوات السكف في المنطق (4.2شكل رقم )
 70 ................................... توزيع العينة حسب تصنيؼ المنطقة السكنية (4.3شكل رقم )
 71 ......................... ( توزيع العينة حسب المستوى التعميمي لمعبئ االستبياف4.4شكل رقم )
 71 ..................... الشيرية مف العمؿ في الزراعة. توزيع العينة حسب دخوليـ (4.5شكل رقم )
 72 ................ توزيع العينة حسب  الييئة المحمية التي تتبع ليا منطقة سكنيـ. (4.6شكل رقم )
 72 ................. توزيع العينة حسب الكمية المقدر الستيالؾ اليومي مف المياه. (4.7شكل رقم )
 73 .................................... توزيع العينة حسب امتالكيـ لحديقة منزلية. (4.8شكل رقم )
 73 ................................... توزيع العينة حسب طرقية احتفاظيـ بالمياه.( 4.9شكل رقم )
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  س الجداول.فير   

 24 .......................................... .الغربية الضفة في الشرقي الحوض تقسيمات (:2.1) رقـ جدوؿ

 25 ................................. .الحصص توزيع و الغربية الضفة في المياه احواض( 2-2) رقـ جدوؿ

 31 ................................. :2015 العاـ خالؿ الظاىرية إلى الواردة المياه كميات( 2.3)رقـ جدوؿ

 31 ................................................................ :التوزيع حسب المياه أسعار( 2.4) رقـ جدوؿ

 31 ...................................... :2015 العاـ، خالؿ المواطنيف عمى المياه توزيع( 2.5) رقـ جدوؿ

 31 ..................... :2015 العاـ خالؿ المياه مف الظاىرية في الفرد نصيب معدؿ(  2.6)رقـ جدوؿ

 35 ............................. .الظاىرية في الزراعة لقطاع االساسي التركيب ممخص(  2.7) رقـ جدوؿ

 37 .......................... .الظاىرية في الزراعي النمط الزراعيةحسب االراضي تركيب( 3.7)رقـ جدوؿ

.الزراعي النمط حسب المستغمة غير المساحات مف ليااستغال يمكف التي االراضي( 4.7)رقـ جدوؿ
 ......................................................................................................................... 38 

 باالستناد الري طريقة و الزراعي النمط حسب الزراعية االراضي استغالؿ امكانية( 5.7) رقـ  جدوؿ
 ريقةبط( GEO-MOLG) المكانية المعمومات الدارة المتكامؿ النظاـ و لمظاىرية الجوي التصوير الى

 39 ................................................................................................... .التقريبية الحساب

 64 ................................................................................ الثبات معامالت( 3.1)رقـ جدوؿ

 65 ........................................................... االستخراج معامالت قيـ مصفوفة( 3.2)رقـ جدوؿ

 67 .................................................................... الدراسة عينة و مجتمع( أ-3.3) رقـ جدوؿ

 68 ................................................................................................ (ب-3.3)رقـ جدوؿ

 69 ............................................... االسر افراد عدد حسب العينة توزيع يوضح( 4.1)رقـ جدوؿ

 71 ..................................... المنطقة في السكف سنوات حسب العينة توزيع يبيف( 4.2)رقـ جدوؿ

 71 ............................................ .السكنية المنطقة تصنيؼ حسب لعينةا توزيع( 4.3)رقـ جدوؿ

 71 ................................ .االستبياف لمعبئ التعميمي المستوى حسب العينة توزيع( 4.4)رقـ جدوؿ

 71 ................................... .الزراعة في العمؿ مف الشيرية دخوليـ حسب العينة( 4.5)رقـ جدوؿ

 72 ....................... .سكنيـ منطقة ليا تتبع التي المحمية الييئة حسب العينة توزيع( 4.6)رقـ جدوؿ

 72 ....................... .المياه مف اليومي الستيالؾ المقدر الكمية حسب العينة توزيع( 4.7)رقـ جدوؿ

 73 ................................................ منزلية يقةلحد امتالكيـ حسب العينة توزيع( 4.8)رقـ جدوؿ
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 73 .............................................. .بالمياه احتفاظيـ طرقية حسب العينة توزيع( 4.9)رقـ جدوؿ

 74 ........... .بالمياه التزود عمى شيريا ينفقونو الذي لمبمغ تقديرىـ حسب العينة توزيع( 4.9)رقـ جدوؿ

 75 ................................... .شيريا بالمياه التزود مرات عدد حسب العينة توزيع( 4.10)ـرق جدوؿ

 76 ........................................... .بالمياه خالليا مف التزود يتـ التي المصادر( 4.11)رقـ جدوؿ

 77 .................................................... .مصدر كؿ مف لمتزود المئوية النسبة( 4.12)رقـ جدوؿ
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 الكمية مف( الحيوانية الثروة و النباتية) الزراعة في المياه استخداـ نسبة تقدير( ب-4.13)رقـ جدوؿ
 79 .................................................................................................... .نوياس المستيمكة
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 االستبياف لفقرات النسبية واألوزاف المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط يوضح(: 4.19)رقـ الجدوؿ
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 87 .............................................................................................................. األساسية
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 114 ..................................... .البعدية الثنائية لممقارنات داؿ فرؽ أقؿ اختبار( 4.41) رقـ جدوؿ
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 نحو العينة أفراد اتجاىات في الفروؽ لدراسة المستقمة لمعينات ت اختبار نتائج( 4.46) رقـ جدوؿ
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