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: ورقح مىقف

  المائية الفلسطينيينوقلحقذغيية : سياسح العقاب الجماعي اإلسرائيليح

 

٠شىً اٌّبء ٍٍؼخ ػبِخ أٍب١ٍخ ٌٍؾ١بح ٚاٌظؾخ، ٚؽك ا٦َٔبْ فٟ اٌّبء ٘ٛ ؽك ال ٠ّىٓ االٍزغٕبء ػٕٗ ٌٍؼ١ش ثىواِخ، ٚ٘ٛ شوؽ َِجك 

ػ١ٍٗ ٠مغ اٌؾك فٟ اٌّبء ػّٓ فئخ اٌؼّبٔبد ا٤ٍب١ٍخ ٌزؤ١ِٓ َِزٜٛ ِؼ١شٟ وبٍف، ٔظواً إٌٝ . ٦ػّبي عٍّخ ِٓ ؽمٛق ا٦َٔبْ ا٤فوٜ

وّب أْ اٌؾك فٟ اٌّبء ٘ٛ ؽك ال ٠ّىٓ فظٍٗ ػٓ اٌؾك فٟ أػٍٝ َِزٜٛ ِٓ اٌظؾخ اٌغ١َّخ . أٔٗ ِٓ أُ٘ شوٚؽ ثمبء ا٦َٔبْ ا٤ٍب١ٍخ

، ٚاٌؾك فٟ ِؤٜٚ ِٕبٍت ( ِٓ اٌؼٙل اٌلٌٟٚ اٌقبص ثبٌؾمٛق االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ12 ِٓ اٌّبكح 1اٌفموح )٠ّىٓ ثٍٛغٗ 

لح فٟ اٌشوػخ . ( ِٓ ٔفٌ اٌؼٙل11 ِٓ اٌّبكح 1اٌفموح )ٚغناء وبٍف  َّ وّب ٠ٕجغٟ إٌظو إٌٝ ٘نا اٌؾك ثباللزواْ ِغ ؽمٛق أفوٜ ِغ

.اٌل١ٌٚخ ٌؾمٛق ا٦َٔبْ ٚأّ٘ٙب اٌؾك فٟ اٌؾ١بح ٚاٌىواِخ اٌجشو٠خ
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ؽوِبْ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ِٓ ؽمٛلُٙ اٌّبئ١خ ٠وعغ ٌغٍّخ ِٓ ا٤ٍجبة فٟ ِملِزٙب االؽزالي، فب١ٌَبٍبد ٚاٌّّبهٍبد ا٦ٍوائ١ٍ١خ رغبٖ لطبع 

 رشىً اٌَجت اٌوئ١َٟ ٚهاء ظٙٛه اٌّشىٍخ ٚرفبلّٙب، ؽ١ش 1967ا١ٌّبٖ اٌفٍَط١ٕٟ ِٕن اٍزىّبي اؽزالٌٙب ٥ٌهاػٟ اٌفٍَط١ٕ١خ فٟ اٌؼبَ 

إٌٝ ارقبم عٍّخ ِٓ ا٦عواءاد ف١ّب ٠زؼٍك ثمطبع ا١ٌّبٖ اٌفٍَط١ٕٟ ٔغُ ػٕٙب ؽوِبُٔٙ ِٓ - اٌمٛح اٌمبئّخ ثبالؽزالي – ػّلد إٍوائ١ً 

فمل وبْ ِٓ أٚي ا٤ٚاِو اٌؼَىو٠خ اٌزٟ أطلهرٙب لٛاد االؽزالي ؽ١ٕنان، ٚلجً أْ رؼغ اٌؾوة أٚىاه٘ب لواه ثشؤْ . ؽمٛلُٙ اٌّبئ١خ

لطبع ا١ٌّبٖ، ٠ٕٚمً ا٤ِو ع١ّغ اٌظالؽ١بد اٌزٕف١ن٠خ ٚاٌزشو٠ؼ١خ ٚاٌمؼبئ١خ، ثّب فٟ مٌه ثشؤْ ا١ٌّبٖ، فٟ اٌؼفخ اٌغوث١خ ٚلطبع غيح 

صُ رال ٘نا ا٤ِو ٍٍٍَخ ِٓ ا٤ٚاِو اٌؼَىو٠خ، ِىٕذ فٟ ِغٍّٙب كٌٚخ االؽزالي ِٓ إؽىبَ ا١ٌَطوح . إٌٝ اٌؾبوُ اٌؼَىوٞ ا٦ٍوائ١ٍٟ

.  ػٍٝ اٌّٛاهك اٌفٍَط١ٕ١خ اٌّبئ١خ ؽبهِخ اٌشؼت اٌفٍَط١ٕٟ ِٓ ؽمٛلٗ اٌّبئ١خ

ٚاٍزّود ٍٍطبد االؽزالي ثّظبكهح اٌؾمٛق اٌّبئ١خ ٌٍفٍَط١١ٕ١ٓ، ؽ١ش ٌُ رفٍؼ االرفبل١بد اٌّٛلؼخ ث١ٓ ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ 

 ١ٍّب ٚأْ لؼ١خ ا١ٌّبٖ ِؤعٍخ ػّٓ لؼب٠ب اٌٛػغ إٌٙبئٟ اٌزٟ فشٍذ اٌّفبٚػبد ٚإٍوائ١ً ِٓ إؽمبق اٌؾمٛق اٌّبئ١خ ٌٍفٍَط١١ٕ١ٓ،

 ثً أْ اٌغبٔت ا٦ٍوائ١ٍٟ ٌُ ٠ٍزيَ ؽزٝ ثّب رُ اٌزٛل١غ ػ١ٍٗ فٟ االرفبل١بد ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌؾمٛق اٌّبئ١خ  ػبِبً ِٓ أطاللٙب،19ؽٌٛٙب ثؼل 

.  ٌٍفٍَط١١ٕ١ٓ

 هفؼذ لٛاد االؽزالي ا٦ٍوائ١ٍٟ ِٓ ٚر١وح إعواءارٙب ػل اٌفٍَط١١ٕ١ٓ، ٌُٚ ٠ٍَُ 2000ِٚغ ألالع أزفبػخ ا٤لظٝ فٟ ٍجزّجو 

اٌّل١١ٔٓ ٚا٤ػ١بْ اٌّل١ٔخ ِٓ آٌخ اٌؾوة ا٦ٍوائ١ٍ١خ، ثّب فٟ مٌه إٌّشآد اٌّبئ١خ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌمطبع ا١ٌّبٖ، ِب ٠ؼل أزٙبوبً طبهفبً 

. ٌٍمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٌؾمٛق ا٦َٔبْ ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ا٦َٔبٟٔ

ثؼل أْ طبكهد َِبؽبد ٚاٍؼخ ِٓ ا٤هاػٟ - وّب أكٜ إلبِخ ٍٍطبد االؽزالي ٌغلاه اٌفظً اٌؼٕظوٞ ػٍٝ ا٤هاػٟ اٌفٍَط١ٕ١خ 

اٌيهاػ١خ ٚػّزٙب إٌٝ ا٤عياء اٌغوث١خ ٌٍغلاه،
2

إٌٝ اٌَّبّ٘خ فٟ ِظبكهح اٌؾمٛق اٌّبئ١خ ٌٍفٍَط١١ٕ١ٓ فٟ ا٤هاػٟ اٌفٍَط١ٕ١خ  - 

ػالٚح ػٍٝ مٌه أكٜ اٌؾظبه اٌنٞ فوػزٗ ٍٍطبد االؽزالي ػٍٝ لطبع غيح ٚاِزٕبع اٌؼل٠ل ِٓ اٌلٚي اٌّبٔؾخ ػٓ رمل٠ُ كػّٙب . اٌّؾزٍخ

. ٌمطبع ا١ٌّبٖ، إٌٝ اٌؾ١ٌٍٛخ فٟ وض١و ِٓ ا٤ؽ١بْ كْٚ اٌملهح ػٍٝ إػبكح رؤ١ً٘ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٙنا اٌمطبع

، إٌٝ ١ٍطوح إٍوائ١ً ػٍٝ ِٛاهك ا١ٌّبٖ اٌفٍَط١ٕ١خ 2012ٚلل أشبه رمو٠و ٌٍغٕخ اٌقبهع١خ فٟ اٌجوٌّبْ اٌفؤَٟ اٌظبكه فٟ ٠ٕب٠و

ٚاٌز١١ّي فٟ اٍزقلاِٙب ٌظبٌؼ اٌَّزٛؽ١ٕٓ ا٦ٍوائ١١ٍ١ٓ فٟ ا٤هاػٟ اٌفٍَط١ٕ١خ اٌّؾزٍخ، ٚونٌه كافً إٍوائ١ً، ٚاطفبً ا١ٌَبٍخ 

ٚلل . فٟ وً ِب ٠زؼٍك ثّملهاد اٌّبء ٚاٌزٟ ٔغُ ػٕٙب ػ١بع اٌؾمٛق اٌّبئ١خ ٌٍفٍَط١١ٕ١ٓ" اثورٙب٠ل عل٠ل"ا٦ٍوائ١ٍ١خ فٟ ٘نا اٌظلك ثـ 

. ٚعٙذ إٍوائ١ً أزمبكاً شل٠لاً ٌٙنا اٌزمو٠و ثَجت ِب ٠ىشف ػٕٗ ِٓ أزٙبوبد فط١وح ٌؾمٛق ا٦َٔبْ ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ

 

واقع مرير ... قطاع المياي الفلسطيىي

رلي اٌّؤشواد اٌّبئ١خ فٟ ا٤هاػٟ اٌفٍَط١ٕ١خ إٌٝ ٚالغ ِو٠و ف١ّب ٠زؼٍك ثب٤ٚػبع اٌّبئ١خ، ٠ؼٛك ثشىً أٍبٍٟ إٌٝ ا١ٌَبٍبد 

: ٚرش١و اٌؾمبئك اٌزب١ٌخ إٌٝ اٌٛػغ اٌمبئُ ؽب١ٌبً . ٚاٌّّبهٍبد ا٦ٍوائ١ٍ١خ رغبٖ لطبع ا١ٌّبٖ اٌفٍَط١ٕٟ

 

قطاع غزج 

 ثئواً ػٍٝ ؽٛي فؾ اٌٙلٔخ اٌفبطً ث١ٓ اٌمطبع ٚكٌٚخ االؽزالي ا٦ٍوائ١ٍٟ فٟ ِؾبٌٚخ 26ؽفود ٍٍطبد االؽزالي أوضو ِٓ  .1

 .   ِٕٙب ٌّٕغ أٚ رم١ٍض و١ّبد ا١ٌّبٖ إٌَّبثخ ؽج١ؼ١بً إٌٝ فياْ لطبع غيح اٌغٛفٟ

.ألبِذ ٍٍطبد االؽزالي ٍلٚكاً طغ١وح ٌؾغي ا١ٌّبٖ اٌَطؾ١خ اٌزٟ رَٕبة ػجو ا٤ٚك٠خ إٌٝ لطبع غيح ٚفبطخ ٚاكٞ غيح .2
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رؼّلد لٛاد االؽزالي رل١ِو اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌمطبع ا١ٌّبٖ، ثبٍزٙلاف ا٢ثبه، ٚفيأبد ٚثون ا١ٌّبٖ، ٚفطٛؽ اٌزغن٠خ اٌوئ١َخ،  .3

ػ١ٍّخ اٌوطبص )ٚشجىبد اٌوٞ، فالي االعز١بؽبد ٚاالػزلاءاد اٌؾوث١خ اٌّزٛاطٍخ، ٚظٙو مٌه ثٛػٛػ فالي اٌؼلٚاْ ا٤ف١و 

.ػٍٝ لطبع غيح (اٌّظجٛة
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ٚلل رؼوع ٘نا اٌّظله لجً إػبكح . رؼزجو ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ اٌّظله اٌٛؽ١ل ١ٌّبٖ اٌشوة ٚاالٍزقلاَ إٌّيٌٟ فٟ لطبع غيح .4

، إٌٝ اٍزٕياف فط١و ِٓ لجً اٌَّزٛؽ١ٕٓ اٌن٠ٓ 2005أزشبه لٛاد االؽزالي ػٕل ؽلٚك اٌمطبع ٚفمبً ٌقطخ فه االهرجبؽ فٟ ٍجزّجو 

فٟ ؽ١ٕٗ، ٘نا  (٠َٛ/  ٌزو800)ألبِٛا فٟ َِزٛؽٕبد لجؼذ فٛق أفؼً ِظبكه ا١ٌّبٖ اٌؼنثخ اٌغٛف١خ، ؽ١ش وبْ ٠ظً ٔظ١ت اٌَّزٛؽٓ 

وّب ٠زؼوع ٘نا اٌّظله ٌالٍزٕياف اٌشل٠ل ثَجت اٌي٠بكح اٌطج١ؼ١خ ٌٍَىبْ ِغ ػلَ ٚعٛك . ثقالف ر٠ٍٛش ا١ٌّبٖ ثّقٍفبد اٌَّزٛؽٕبد

:ثل٠ً ١ٌٍّبٖ اٌغٛف١خ، ا٤ِو اٌنٞ أكٜ إٌٝ رل٘ٛه ٔٛػ١خ ا١ٌّبٖ
5

 ٚلل ٚطً اٍزٕياف إٍوائ١ً ١ٌٍّبٖ اٌغٛف١خ فٟ اٌمطبع إٌٝ ؽل اٍزقواط 

                                                 
 من العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية والثقافية، 12 و 11المادتان  )، الحق في الماء 15التعميق العام رقم  (2002 )الدورة التاسعة والعشرون  1

 .مجموعة التعميقات العامة المتعمقة بالعيد الدولي لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 االستيالء عمى األراضي الفمسطينية في الضفة الغربية صورة من صور الضم غير 9/6/2004اعتبرت محكمة العدل الدولية في رأييا االستشاري  الصادر بتاريخ  2

 .الشرعي
 .46، ص2008عالء مطر، مشكمة المياه في قطاع غزة الواقع والحمول، اتحاد لجان العمل الزراعي، غزة،  3

، مركز الميزان لحقوق "أثر العدوان اإلسرائيمي عمى الحق في المياه في قطاع غزة"لمزيد من المعمومات حول أثر عممية الرصاص المصبوب عمى قطاع المياه أنظر،  4
 .2009فبراير اإلنسان، غزة، 

 .28عالء مطر، مشكمة المياه في قطاع غزة الواقع والحمول، مرجع سابق، ص 5
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ا١ٌّبٖ ِٓ ا٢ثبه االهرٛاى٠خ فٟ اٌَّزٛؽٕبد غ١و اٌمب١ٔٛٔخ، ِٚٓ صُ ػقٙب إٌٝ كافً إٍوائ١ً، ِغ ِٕغ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ِٓ ؽفو آثبه 

 .اهرٛاى٠خ ػ١ّمخ رّىُٕٙ ِٓ اٌٛطٛي إٌٝ ا١ٌّبٖ

  ٌٟ١ِبٖ اٌشوة فٟ اٌمطبع ال رزطبثك ِغ ِؼب١٠و ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼب١ٌّخ اٌزٟ ٚػؼزٙب ٌزىْٛ طبٌؾخ ٌٍشوة، % 95ؽٛا ِٓ

ٚاٌّشىٍخ رزفبلُ ٔز١غخ اٌزٍٛس اٌىج١و اٌنٞ رشٙلٖ ١ِبٖ اٌشوة، ٚلٍخ ٘طٛي ا٤ِطبه، ٚاٌي٠بكح اٌّطوكح فٟ اٌطٍت ػٍٝ ا١ٌّبٖ، ٚونٌه 

رل٘ٛه َِزٜٛ لطبع اٌظوف اٌظؾٟ اٌنٞ ٠ظت فٟ ١ِبٖ اٌجؾو اٌزٟ رغيٚ اٌقياْ اٌغٛفٟ ٌٍمطبع ثَجت االٍزٕياف اٌّزٛاطً ٌٗ 

.  ٠ٚزَجت فٟ ِي٠ل ِٓ اٌزٍٛس

  ٌٌٟزو، /  ٍِغ2000ٌُزو فٟ ِؼظُ آثبه ا١ٌّبٖ ٚرظً فٟ ثؼغ ا٢ثبه إٌٝ أوضو /  ٍِغ600ُرظً َٔجخ اٌىٍٛه٠ل إٌٝ ؽٛا

. ٌزو/  ٍِغ250ُف١ّب رظً ألظٝ َٔجخ َِّٛػ ثٙب ٚفك ِؼب١٠و ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼب١ٌّخ إٌٝ 

  ِٓ ٌزو، فٟ ثؼؼٙب، ف١ّب رظً ألظٝ َٔجخ /  ٍِغ٠400ُورفغ روو١ي إٌزواد فٟ ِؼظُ آثبه اٌمطبع ٠ٚظً إٌٝ أوضو

٘نا ثب٦ػبفخ ٌٍٍّٛصبد ا٤فوٜ ِٓ اٌىٍٛهٚفٛهَ ٚاٌفٍٛه٠لاد . ٌزو/  ٍِغ50َُِّٛػ ثٙب ٚفك ِؼب١٠و ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼب١ٌّخ إٌٝ 

.ٚاٌٍّٛصبد اٌجىزوٚث١ٌٛٛع١خ
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 الضفح الغرتيح

٠فزمو اٌفٍَط١ٕ١ْٛ ٌى١ّبد وبف١خ ِٓ ا١ٌّبٖ ٚ٘نٖ ِشىٍخ كائّخ ٔشؤد ثَجت اٌّّبهٍبد ا٦ٍوائ١ٍ١خ اٌمبئّخ ػٍٝ اٌز١١ّي  .1

ٚاٌؾوِبْ، ٚا١ٌَطوح ػٍٝ ا٤هاػٟ ٚػولٍخ ػًّ ٌغٕخ ا١ٌّبٖ اٌّشزووخ، ٚرؤف١و رٕف١ن ِشوٚػبد ا١ٌّبٖ ٚاٌظوف اٌظؾٟ، ٚ٘لَ 

".ط"ٚ " ة"ِٕشآد ِبئ١خ ِضً آثبه اٍزقواط ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٚآثبه رغ١ّغ ا١ٌّبٖ فٟ ِٕبؽك 
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 ١ٍِْٛ ِزو ِىؼت ٠ٍٕٛبً، 118 ١ٍِْٛ ِزو ِىؼت ٠ٍٕٛبً إٌٝ 138رواعؼذ و١ّبد ا١ٌّبٖ إٌّزغخ ِٓ اٌّظبكه اٌفٍَط١ٕ١خ ِٓ  .2

ٚفٟ اٌٛلذ مارٗ ىاك اػزّبك اٌجٍلاد ٚاٌموٜ اٌفٍَط١ٕ١خ ػٍٝ شواء ا١ٌّبٖ ِٓ شووخ ا١ٌّبٖ ا٦ٍوائ١ٍ١خ، إم رجٍغ َٔجخ ا١ٌّبٖ اٌّشزواح ِٓ 

. ِٓ ِغًّ ا١ٌّبٖ اٌَّزقلِخ ٌٍشوة فٟ اٌؼفخ اٌغوث١خ ٚ٘نا ِؤشو فط١و ٠ٙلك ا٤ِٓ اٌّبئٟ اٌفٍَط١ٕٟ% 56٘نٖ اٌشووخ ؽٛاٌٟ 

لبِذ ٍٍطبد االؽزالي ثّٕغ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ِٓ ؽفو آثبه عل٠لح ٌَل ؽبعبرُٙ فبطخ فٟ اٌؾٛع اٌغوثٟ، ؽزٝ ٚإْ وبْ اٌٙلف  .3

 .ِٕٗ اٍزجلاي ا٢ثبه اٌزٟ رغف

رمَٛ ٍٍطبد االؽزالي ثؼ١ٍّخ رل١ِو ِّٕٙظ ٌؾٛع ٔٙو ا٤هكْ، ؽ١ش ػّلد إٌٝ ٔٙت ١ِبٖ ثؾ١وح ؽجو٠ب اٌزٟ رؼل أُ٘  .4

.فمؾ% 2ِظله ٠غنٞ إٌٙو ِّب أكٜ إٌٝ أقفبع َٔجخ ا١ٌّبٖ اٌؼنثخ اٌزٟ رغوٞ فٟ إٌٙو ٌزظً إٌٝ 
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 ِٕٙب ِٕٚؼٛا 30 ٔجؼبً لو٠جبً ِٓ اٌَّزٛؽٕبد ا٦ٍوائ١ٍ١خ ١ٍطو اٌَّزٛؽْٕٛ ثشىً وبًِ ػٍٝ ٠57ٛعل فٟ اٌؼفخ اٌغوث١خ  .5

 ٔجؼبً ػوػخ ٌقطو االٍز١الء ٚا١ٌَطوح ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌَّزٛؽ١ٕٓ 27ٚطٛي اٌفٍَط١١ٕ١ٓ إ١ٌٙب، ف١ّب ثم١ذ ا١ٌٕبث١غ ا٤فوٜ ٚػلك٘ب 

.اٌن٠ٓ ٠ىضوْٚ ِٓ رٕظ١ُ اٌغٛالد إٌّظّخ ٚاٌلٚه٠بد فٟ ِٕبؽك ا١ٌٕبث١غ اٌّنوٛهح
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ِٓ ا١ٌّبٖ فٟ اٌؼفخ % 20 ٠ؾك ٌٍفٍَط١١ٕ١ٓ اٌؾظٛي ػٍٝ 1995 أ٠ٍٛي 28اٌّٛلؼخ فٟ " 2أٍٍٚٛ "الرفبل١خ ؽبثب ٚفمبً  .6

. ػبِبً 15فالي % 50فمؾ كْٚ ِواػبح اٌي٠بكح اٌَىب١ٔخ اٌزٟ رؼبػفذ إٌٝ % 17اٌغوث١خ، ٌىُٕٙ ٌُ ٠َزف١لٚا فٟ اٌٛالغ إال ِٓ 
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رٕمً ٍٍطبد االؽزالي ا١ٌّبٖ ماد اٌغٛكح اٌؼب١ٌخ ِٓ اٌَّزٛؽٕبد ا٦ٍوائ١ٍ١خ إٌٝ اٌّلْ ا٦ٍوائ١ٍ١خ كافً إٍوائ١ً، ؽ١ش  .7

 .أل١ّذ َِزٛؽٕبد إٍوائ١ٍ١خ ػٍٝ أهاٍع فٟ إٌّبؽك اٌفٍَط١ٕ١خ اٌغ١ٕخ ثب١ٌّبٖ اٌؼنثخ فٟ اٌؼفخ اٌفٍَط١ٕ١خ اٌّؾزٍخ

رَُٙ إٍوائ١ً ثشىً وج١و فٟ ر٠ٍٛش ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ، ؽ١ش أكٜ ػـ ١ِبٖ اٌظوف اٌظؾٟ ٚإٌفب٠بد اٌظٍجخ ٚاٌَبئٍخ ِٓ  .8

اٌَّزٛؽٕبد، ثب٦ػبفخ إٌٝ ٔفب٠بد ثؼغ اٌّظبٔغ ا٦ٍوائ١ٍ١خ كافً اٌقؾ ا٤فؼو، إٌٝ رَوة اٌّٛاك اٌى١ّب٠ٚخ إٌٝ اٌقياْ اٌغٛفٟ 

 .ٚاهرفبع َٔجخ اٌٍّٛؽخ ٚاٌزٍٛس اٌؼؼٛٞ

٠ؾٛي علاه اٌفظً اٌنٞ أٔشؤرٗ ٍٍطبد االؽزالي كْٚ للهح اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ػٍٝ اٌٛطٛي ١ٌٍّبٖ اٌغٛف١خ اٌزٟ رمغ ػّٓ  .9

.ا٤هاػٟ اٌّظبكهح فٍف اٌغلاه، ٠ٚز١ؼ ٌالؽزالي فوطخ االٍزفبكح اٌؾظو٠خ ِٓ ٘نٖ ا١ٌّبٖ
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حصح الفلسطيىييه المائيح دليل على سياسح الرمييز اإلسرائيليح  

فمؾ، ث١ّٕب ثٍغذ ؽظخ ا٦ٍوائ١١ٍ١ٓ ِٓ ٘نٖ ا٤ؽٛاع ِب % 15ثٍغذ ؽظخ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ِٓ ١ِبٖ ا٤ؽٛاع اٌّبئ١خ ِب َٔجزٗ  .1

% 18ٚفٟ لطبع غيح ثٍغذ ؽظخ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ِٓ ١ِبٖ اٌؾٛع اٌَبؽٍٟ . ، ثّب فٟ مٌه اٌَّزٛؽ١ٕٓ فٟ اٌؼفخ اٌغوث١خ%85َٔجزٗ 

 %.82فمؾ، ث١ّٕب ثٍغذ ؽظخ ا٦ٍوائ١١ٍ١ٓ 

 ١ٍِبه ِزو ِىؼت ٠ٍٕٛبً، ؽ١ش رمَٛ إٍوائ١ً 2.4اٌّزٛفوح فٟ ا٤هاػٟ اٌفٍَط١ٕ١خ ثٕؾٛ  (اٌّزغلكح)رمّله و١ّخ ا١ٌّبٖ إٌم١خ  .2

. فمؾ ٌٍفٍَط١١ٕ١ٓ% 10ِٓ ٘نٖ اٌى١ّخ ِمبثً % 90ثبٍزغالي ٔؾٛ 

رش١و ١ٍبٍبد اٌزَؼ١و ا٦ٍوائ١ٍ١خ ١ٌٍّبٖ إٌٝ ػلَ اٌَّبٚاح ث١ٓ اٌَىبْ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ٚاٌَّزٛؽ١ٕٓ، ؽ١ش ٠مله ِب ٠لفؼٗ  .3

 أػؼبف ِب ٠لفؼٗ اٌَّزٛؽٓ ا٦ٍوائ١ٍٟ ٔظ١و اٌؾظٛي ػٍٝ ا١ٌّبٖ، ٚ٘ٛ ِب كفغ ا٤ف١و إٌٝ االٍزؼّبي 5اٌّٛاؽٓ اٌفٍَط١ٕٟ ثٕؾٛ 

. اٌّفوؽ ٚغ١و اٌوش١ل ٌٍّٛاهك اٌّبئ١خ اٌَّزٕفنح ِٓ ا٤هع اٌفٍَط١ٕ١خ اٌّؾزٍخ

. ثّب ٘ٛ ِزبػ ٌٍّٛاؽٓ اٌفٍَط1ٟٕ١ إٌٝ 18رجٍغ َٔجخ ا١ٌّبٖ اٌّزبؽخ ٌٍَّزٛؽ١ٕٓ فٟ ِٕطمخ ا٤غٛاه  .4
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. 2011واقع محطات التحمية في قطاع غزة، مركز الميزان لحقوق اإلنسان، غزة، مايو:  أنظر، ورقة حقائق بعنوان6
سرائيل 7 التي تقع  (أ)، تم تقسيم األراضي الفمسطينية المحتمة إلى مناطق 1993عام  (اتفاقيات أوسمو) وفقًا التفاقيات أوسمو الموقعة بين منظمة التحرير الفمسطينية وا 

، (ج)التي تقع تحت السيطرة المدنية الفمسطينية ، بينما السيطة األمنية فييا بقيت إلسرائيل، والمناطق  (ب)تحت السيطرة المدنية واألمنية الفمسطينية الكاممة، والمناطق 
من الضفة الغربية المحتمة، وبقيت السيطرة المدنية واألمنية فييا إلسرائيل، وال يمكن لمسمطة الفمسطينية تنفيذ مشاريع تنموية في ىذه المنطقة إال % 60التي تشكل حوالي 
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 22/11/2011،  البيئة الفمسطينية وضرب مقومات بناء الدولةإلنياك تيدف إسرائيل:  خبراء8

http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=438673 
 20/3/2012، المستوطنون يسمبون ينابيع الضفة الغربية:  األمم المتحدة9

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=469376 
  14/1/2012، مميون متر مكعب مياه سنويا لوقف نزيفو800البحر الميت بحاجة لـ،  دراسة10

http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=452355 
 .1/3/2012ماجد غنام، خبير مائي، مقابمة أجراىا باحث المركز في .  م11
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 ٌزواً فٟ ا١ٌَٛ، ٚ٘ٛ ٠مً ػٓ اٌّزٍٛؾ اٌنٞ رٛطٟ ثٗ ِٕظّخ ٠135جٍغ ِزٍٛؾ اٍزٙالن اٌفوك اٌفٍَط١ٕٟ ِٓ ا١ٌّبٖ ٔؾٛ  .5

 ٌزواً ١ِٛ٠بً، ٠َٚزٍٙه اٌَّزٛؽٓ ا٦ٍوائ١ٍٟ 353، فٟ ؽ١ٓ ٠َزٍٙه اٌفوك ا٦ٍوائ١ٍٟ ِب ِملاهٖ  ٌزواً ١ِٛ٠بً 150اٌظؾخ اٌؼب١ٌّخ ٚاٌجبٌغ 

. ٌزو ١ِٛ٠بً 900فٟ اٌؼفخ اٌغوث١خ أوضو ِٓ ٍجؼخ أػؼبف اٍزٙالن اٌّٛاؽٓ اٌفٍَط١ٕٟ ٚ٘ٛ
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السياسح المائيح اإلسرائيليح والقاوىن الذولي 

ؽوِذ ا٦عواءاد ٚاٌّّبهٍبد ا٦ٍوائ١ٍ١خ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ِٓ اٌزظوف اٌؾو ثضوٚارُٙ ِٚٛاهكُ٘ اٌطج١ؼ١خ ِب ٠ؼل أزٙبوبً طو٠ؾبً ٌٍمبْٔٛ 

اٌلٌٟٚ ٌؾمٛق ا٦َٔبْ، ثّب فٟ مٌه اٌؾك ا٤ٍبٍٟ فٟ رمو٠و اٌّظ١و اٌنٞ ٠زؼّٓ ؽك وً شؼت فٟ اٍزٕفبم ٚاٍزغالي ِٛاهكٖ 

 ِٓ اٌؼٙل٠ٓ اٌل١١ٌٚٓ اٌقبط١ٓ ثبٌؾمٛق اٌّل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚاٌؾمٛق االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ، 1/2ٚلل أولد اٌّبكح . اٌطج١ؼ١خ

...".ٌغ١ّغ اٌشؼٛة، ٍؼ١ب ٚهاء أ٘لافٙب اٌقبطخ، اٌزظوف اٌؾو ثضوٚارٙب ِٚٛاهك٘ب اٌطج١ؼ١خ"ػٍٝ أٔٗ 
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،1907ِقبٌفخ طو٠ؾخ ٤ؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ا٦َٔبٟٔ، ٚفبطخ ارفبل١خ ال٘بٞ ٌؼبَ  وّب رشىً ا١ٌَبٍخ اٌّبئ١خ ا٦ٍوائ١ٍ١خ
15

 ٚارفبل١خ 

.1949ع١ٕف اٌواثؼخ ٌؼبَ 
16

فٍَطخ اٌّؾزً فٟ ا٤لب١ٌُ اٌّؾزٍخ ٚافزظبطٙب ا٦كاهٞ ٚاٌزشو٠ؼٟ ٚاٌمؼبئٟ، ٠ورجؾ اهرجبؽبً ٚص١مبً  

ٚا٦ؽبه اٌنٞ ٠ؾلك أٍبً ٘نٖ اٌٍَطخ ٚؽج١ؼزٙب ِؾىَٛ ثؼٕظو٠ٓ أٍب١١ٍٓ ّ٘ب رؾم١ك . ثطج١ؼخ ٚعٛك االؽزالي فٟ ا٤هاػٟ اٌّؾزٍخ

ٚرزّضً ٍٍطخ اٌّؾزً ٚأصبه٘ب ِٓ فالي رٕظ١ُ . أِٓ لٛح االؽزالي، ٚإػبكح ٚػّبْ إٌظبَ اٌؼبَ ٚاٌؾ١بح اٌؼبِخ فٟ ا٤هاػٟ اٌّؾزٍخ

ثبٌٕض ػٍٝ ؽمٛق اٌّل١١ٔٓ  (78-47)اٌٍَطخ اٌفؼ١ٍخ فٟ ٔطبق ٚؽلٚك ِؼ١ٕخ ٌٍّؾزـً، ٚفمبً ٌّب ؽلكرٗ ارفبل١خ ع١ٕف اٌواثؼخ فٟ اٌّٛاك 

فٟ ا٤هاػٟ اٌّؾزٍخ ٚاٌزٟ ال ٠ّىٓ ا١ًٌٕ ِٕٙب، ٚٚاعجبد كٌٚخ االؽزالي ٚاٌزياِبرٙب، ثب٦ػبفخ ٌّب اٍزمو ػ١ٍٗ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ا٦َٔبٟٔ 

ٚارفبل١خ ال٘بٞ اٌقبطخ ثبٌؾوة اٌجو٠خ، وْٛ االؽزالي ؽبٌخ فؼ١ٍخ ِؤلزخ ١ٌَٚذ لب١ٔٛٔخ كائّخ، ِٚٓ صُ ال ٠غ١و ٚعٛكٖ اٌفؼٍٟ ِٓ اٌٛػغ 

ٚثبٌزبٌٟ ٠ٙلف رٕظ١ُ لبْٔٛ االؽزالي إٌٝ اٌؾل ِٓ ٍٍطبد اٌّؾزً ػٍٝ ا٦ل١ٍُ ِٓ فالي ٚػغ ل١ٛك ػٍٝ . اٌمبٟٔٛٔ ٥ٌهاػٟ اٌّؾزٍخ

ٍٍطزٗ، ١ٌٌٚ ِٕؾٗ ؽمٛلًب فٟ ا٤هاػٟ اٌّؾزٍخ، ٚثبٌزبٌٟ ال ٠ٕشئ ٚعٛكٖ اٌزياِبد لب١ٔٛٔخ ػٍٝ ػبرك أ٘بٌٟ ا٦ل١ٍُ اٌّؾزً، ٠ٚؾلك 

.  ٍٍطخ االؽزالي ثبٌظالؽ١بد اٌزٟ فٌٛٙب اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٌٍّؾزً وظبؽت ِووي فؼٍٟ

٠ٚزورت ػٍٝ مٌه ِٕؼ اٌّؾزً إكاهح ٥ٌلب١ٌُ اٌّؾزٍخ ثشوٚؽ لب١ٔٛٔخ، ِغ اٌزياَ ٍٍطخ االؽزالي ثبؽزواَ اٌمٛا١ٔٓ ٚإٌظُ اٌمؼبئ١خ فٟ 

.ا٤هاػٟ اٌّؾزٍخ، ثب٦ػبفخ إٌٝ االٌزياَ ثؾفع إٌظبَ اٌؼبَ ٚا٤ِٓ ٚرٛف١و اٌقلِبد ا٤ٍب١ٍخ
17

  

ػ١ٍٗ رفوع لٛاػل اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ا٦َٔبٟٔ ل١ٛكاً ِشلكح ػٍٝ كٌٚخ االؽزالي ف١ّب ٠زؼٍك ثبٍزغالي اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ فٟ ا٦ل١ٍُ اٌّؾزً، 

فب٤ٌٚٝ ال رٍّه ؽك ا١ٌَبكح ػٍٝ ا٤هع ٚثبٌزبٌٟ ١ٌٌ ٌٙب اٌؾك ثبٌزظوف ٚارقبم أٞ إعواءاد أٚ ِّبهٍبد ِٓ شؤٔٙب أْ رؼطٟ 

ٚإْ رؼ١ّٓ ٍٍطبد االؽزالي ا٦ٍوائ١ٍٟ ٌّظبكه ١ِبٖ ا٤هاػٟ اٌّؾزٍخ كافً . ٌٕفَٙب اٌؾك ثبٍزغالي ِٛاهك ِٚملهاد ا٦ل١ٍُ اٌّؾزً

ٔظبِٙب اٌمبٟٔٛٔ ِغ إٔىبه ؽك اٌفٍَط١١ٕ١ٓ فٟ رط٠ٛو ِظبكه ا١ٌّبٖ، ٠ؼجو ػٓ ِقبٌفخ طو٠ؾخ ٤ؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ا٦َٔبٟٔ، ؽ١ش 

رمزظو ِّٙخ االؽزالي ا٤ٍب١ٍخ وّب ٚهك آٔفبً، ػٍٝ رضج١ذ إٌظبَ ٚا٤ِٓ فٟ ا٤لب١ٌُ اٌّؾزٍخ، ٚٚػغ أٌٍ ٌزٕظ١ُ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّؾزً 

ٚث١ٓ ٍىبْ ا٤هع اٌّؾزٍخ، ِغ ػلَ رغ١١و االؽزالي ِٓ اٌٛػغ اٌمبٟٔٛٔ ٥ٌهاػٟ اٌّؾزٍخ، ٚأْ ال ٠ؼًّ ػٍٝ ٔمً ١ٍبكح ٘نٖ ا٤هع 

. إٌٝ ٍٍطزٗ غ١و اٌشوػ١خ

 

٠ٚمغ فٟ ١ٍبق االٔزٙبوبد مارٗ، ِب رمَٛ ثٗ لٛاد االؽزالي ِٓ اػزلاءاد ِزىوهح ثبٍزٙلافٙب ٣ٌثبه، ٚفيأبد ٚثون ا١ٌّبٖ، ٚفطٛؽ 

اٌزغن٠خ اٌوئ١َخ، ٚشجىبد اٌوٞ، فالي االعز١بؽبد ٚاالػزلاءاد اٌؾوث١خ اٌّزٛاطٍخ ػٍٝ ا٤هاػٟ اٌفٍَط١ٕ١خ، ؽ١ش ٠ؾّوَ اٌمبْٔٛ 

. ٌجمبء اٌَىبْ اٌّل١١ٔٓاٌلٌٟٚ ا٦َٔبٟٔ االػزلاء ػٍٝ ا٤٘لاف ٚإٌّشآد اٌزٟ ال غٕٝ ػٕٙب
18

 

 ثئواً ػٍٝ ؽٛي فؾ اٌٙلٔخ اٌفبطً ث١ٕٙب 26ٚؽفو٘ب أوضو ِٓ ِٓ عٙخ أفوٜ، رٕفوك ٍٍطبد االؽزالي فٟ االٍزفبكح ِٓ ٔٙو ا٤هكْ، 

ٚث١ٓ لطبع غيح ٌّٕغ أٚ رم١ٍض و١ّبد ا١ٌّبٖ إٌَّبثخ ؽج١ؼ١بً إٌٝ اٌقياْ اٌغٛفٟ، ٚإلبِزٙب ٍلٚكاً طغ١وح ٌؾغي ا١ٌّبٖ اٌَطؾ١خ اٌزٟ 

رَٕبة ػجو ا٤ٚك٠خ إٌٝ لطبع غيح ٚفبطخ ٚاكٞ غيح، ِب ٠ؼولً للهح ٍىبْ ا٤هع اٌّؾزٍخ ػٍٝ اٌٛطٛي إٌٝ ِظبكه ا١ٌّبٖ ثشىً 

 اٌنٞ ال ٠ؼطٟ كٌٚخ االؽزالي اٌؾك ثبٍزغالي ِٛاهك ِٚملهاد ا٤هاػٟ اٌّؾزٍخ، ٚال ٠ؼل أزٙبوبً ٌٍمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ا٦َٔبْوج١و، ٚلل 

. ٠ؼط١ٗ اٌؾك ثبرقبم إعواءاد ِٓ شؤٔٙب اٌؾ١ٌٍٛخ كْٚ رّزغ ٍىبْ ا٤هاػٟ اٌّؾزٍخ ثؾمٛلُٙ

 

 الرفبل١خ ا٤ُِ اٌّزؾلح اٌّزؼٍمخ ثمبْٔٛ االٍزقلاِبد غ١و اٌّالؽ١خ ٌٍّغبهٜ اٌّبئ١خ اٌل١ٌٚخ، ٚاٌزٟ رؤول وّب رؼل رٍه ا٦عواءاد أزٙبوبً 

َِزّو ع١ّغ اٌؼٛاًِ  ٍٍٛن كٚي اٌّغوٜ اٌّبئٟ ِغ االٌزياَ ثبالٔزفبع إٌّظف، ٚأْ رؤفن فٟ االػزجبه ٚػٍٝ ٔؾٛ ػٍٝ ػوٚهح ارفبق

 اٌّبئٟ ٚر١ّٕزٗ ٚارقبم ا٦عواءاد اٌزٟ رؼّٓ مٌه، ٚثلائً ماد اٌظٍخ ٌؼّبْ اؽزواَ ؽمٛق اٌلٚي ا٤فوٜ، ٚؽّب٠خ ِٛاهك اٌّغوٜ

.االٍزقلاَ اٌّقططخ أٚ اٌّٛعٛكح
 19

  

                                                                                                                                            
 21/3/2012،نتطمع إلى توفير األموال لمبدء في مشروع تحمية مياه غزة: ياض من بروكسلف 12

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=469924 
، الرابط عمى موقع 22/3/2011واقع المياه في األراضي الفمسطينية وذلك عشية يوم المياه العالمي"  الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني استعرض فيوبيان صحفي 13

 /http://www.pcbs.gov.ps الجياز 

العيدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمدا وعرضا لمتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية  14
مارس /آذار23:، تاريخ بدء نفاذ العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة 1966ديسمبر / كانون أول16المؤرخ في  (21-د) ألف 2200العامة لألمم المتحدة 

 .27 وفقًا لممادة 1976يناير / كانون ثاني3: وتاريخ نفاذ العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 79، وفقًا ألحكام المادة 1976
 .1996 2، القانون الدولي المتعمق بسير العمميات العدائية، المجنة الدولية لصميب األحمر، ط1907 انظر اتفاقية الىاي لعام15
 .1987، المجنة الدولية لمصميب األحمر، جنيف، 1949أغسطس /  آب12 انظر اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 16
 ، مركز الميزان لحقوق اإلنسان، غزة،(5)، سمسمة القانون الدولي اإلنساني رقم "الوضع القانوني لدولة االحتالل الحربي ومسئوليتيا في األراضي المحتمة"أنظر،  17

2008. 
 والبروتوكولين اإلضافيين األول والثاني 1949وفر القانون الدولي اإلنساني حماية عامة وخاصة لألعيان المدنية تظير جمية في كل من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  18

 ، لمزيد من المعمومات عن تفصيل المواد التي تشير إلى ذلك أنظر،1907لعام المتعمقة بقوانين وأعراف الحرب البرية الىاي  واتفاقية ،1977التفاقيات جنيف لعام 
 .2008 ، مركز الميزان لحقوق اإلنسان، غزة،(9) سمسمة القانون الدولي اإلنساني رقم حماية األعيان المدنية في القانون الدولي اإلنساني

اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية اعتمدت من الجمعية  19



4 

 

 

مرمز الميزان لحقىق اإلوسان يشعر تثالغ الخطىرج لما آلد لً األوضاع المائيح في األراضي الفلسطيىيح، والري وجم عىها اورهاك 

الحقىق المائيح للشعة الفلسطيىي، مىريجح للسياساخ والممارساخ اإلسرائيليح الري صادرخ ذلل الحقىق واورهند حقىق سنان 

: األرض المحرلح الفلسطيىييه، وعليً فإن المرمز يطالة تما يلي

ػوٚهح ل١بَ اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ ٚا٤ؽواف اٌَب١ِخ اٌّزؼبللح ػٍٝ ارفبل١خ ع١ٕف اٌواثؼخ ثَّؤ١ٌٚبرٙب، ٚاٌؼغؾ ػٍٝ ٍٍطبد  .1

 :االؽزالي ا٦ٍوائ١ٍٟ ٌٍم١بَ ثّب ٠ٍٟ

. االٌزياَ ثَّؤ١ٌٚبرٙب رغبٖ اٌّل١١ٔٓ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ٚػّبْ رّزؼُٙ ثؾمٛلُٙ اٌّبئ١خ - أ

. رغٕت اٍزٙلاف ا٤ػ١بْ اٌّل١ٔخ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ِٕٚٙب اٌّزؼٍمخ ثمطبع ا١ٌّبٖ - ة

. ػّبْ اٍزّواه إكفبي اٌّؼلاد ٚلطغ اٌغ١به اٌقبطخ ثّشبه٠غ ا١ٌّبٖ ٚاٌظوف اٌظؾٟ ٌمطبع غيح - د

إىاٌخ آثبه ا١ٌّبٖ اٌزٟ ألبِزٙب ٍٍطبد االؽزالي ػٍٝ ؽٛي فؾ اٌٙلٔخ اٌفبطً ث١ٕٙب ٚث١ٓ  اٌمطبع ٚاٌنٞ ٠ؤصو ػٍٝ اٌى١ّبد  - س

 .   إٌَّبثخ إٌٝ اٌقياْ اٌغٛفٟ ِٓ شولٟ اٌمطبع

 .اٌزقٍض ِٓ اٌَلٚك اٌظغ١وح اٌزٟ ألبِزٙب كٌٚخ االؽزالي ا٦ٍوائ١ٍٟ ٌؾغي ا١ٌّبٖ اٌَطؾ١خ ٥ٌٚك٠خ ١ٍّب ٚاكٞ غيح - ط

 .رٛلف ٍٍطبد االؽزالي ػٓ ؽغت رلفك ١ِبٖ ثؾ١وح ؽجو٠ب ٌٕٙو ا٤هكْ - ػ

. اٌَّبػ ٌٍفٍَط١١ٕ١ٓ فٟ اٌؼفخ اٌغوث١خ ثؾفو آثبه عل٠لح فبطخ فٟ اٌؾٛع اٌغوثٟ ٌَل ؽبعبرُٙ اٌّبئ١خ - ؿ

اٌزٛلف ػٓ ٔمً ا١ٌّبٖ ماد اٌغٛكح اٌؼب١ٌخ ِٓ اٌَّزٛؽٕبد ا٦ٍوائ١ٍ١خ فٟ اٌؼفخ اٌغوث١خ إٌٝ اٌّلْ ا٦ٍوائ١ٍ١خ كافً  - ك

 . إٍوائ١ً

 .اٌؾل ِٓ اٍزٙالن اٌَّزٛؽ١ٕٓ اٌغبئو ١ٌّبٖ اٌؼفخ اٌغوث١خ ػٍٝ ؽَبة اٌفٍَط١١ٕ١ٓ - م

.  اٌزٛلف ػٓ ر٠ٍٛش ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ِٓ لجً اٌَّزٛؽ١ٕٓ ثفؼً ػٛاكَ اٌَّزٛؽٕبد - ه

. اٌؼغؾ ػٍٝ اٌلٚي اٌّبٔؾخ اٌزٟ رٛلفذ ػٓ ر٠ًّٛ ثؼغ اٌّشبه٠غ إٌٝ اٍزئٕبف ر٠ٍّٛٙب. 4

اٌؼغؾ ػٍٝ اٌلٚي اٌّبٔؾخ اٌزٟ ؽٌٛذ ر٠ٍّٛٙب ِٓ اٌّشبه٠غ اٌزط٠ٛو٠خ إٌٝ اٌطبهئخ إٌٝ ر٠ًّٛ اٌّشبه٠غ اٌزط٠ٛو٠خ ٌمطبع ا١ٌّبٖ، ثّب .5

.  فٟ اٌؼفخ اٌغوث١خ (ط)فٟ مٌه فٟ إٌّبؽك 

. اٌؼًّ ػٍٝ ى٠بكح اٌلػُ اٌّبٌٟ ٌزط٠ٛو لطبع ا١ٌّبٖ اٌفٍَط١ٕٟ.6

 

وّب ٠لػٛ ِووي ا١ٌّياْ اٌٍَطخ اٌٛؽ١ٕخ اٌفٍَط١ٕ١خ إٌٝ ٚػغ لؼب٠ب ا١ٌّبٖ ػٍٝ ٍٍُ أ٠ٌٛٚبد أٞ ػ١ٍّخ رفبٚع ث١ٓ اٌغبٔج١ٓ ا٦ٍوائ١ٍٟ 

. ٚاٌفٍَط١ٕٟ ثّب ٠ؼّٓ اٌؾمٛق اٌّبئ١خ ٌٍفٍَط١١ٕ١ٓ

١ٙ٠ٚت ثبٌٍَطخ ٚلٜٛ اٌّغزّغ اٌفٍَط١ٕٟ اٌؾ١خ إٌٝ ؽشل اٌغٙٛك اٌٛؽ١ٕخ اٌفٍَط١ٕ١خ ٚرلش١ٓ ؽٍّخ َِزّوح ٌفؼؼ االٔزٙبوبد 

. ا٦ٍوائ١ٍ١خ ثؾك لطبع ا١ٌّبٖ، ٚاٌّطبٌجخ ثبٌؾمٛق اٌّبئ١خ اٌفٍَط١ٕ١خ
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