
تؤثر المرحلة األولى من الجدار تأث�رات متعددة األبعاد على المناطق التي �تم بناء الجدار 
واألرض.  الماء  من  لكل  المصادر  على  اإلسرائ�ل�ة  الس�طرة  تأك�د  على  �عمل  بشكل  ف�ها 
األمران اللذان �وضحان أهم�ة الم�اه في المرحلة األولى من الجدار هما: أوًال, موقع الجدار 
المجردة  المناطق  أفضل  قمة  على  �قع  بح�ث  �سلكها،  التي  والطر�ق  األولى  المرحلة  في 
الفلسط�ن�ة في الحوض الغربي �عكس الهدف اإلسرائ�لي في تأك�د س�طرتها على أغنى مصدر 
لآلبار الجوف�ة في فلسط�ن.  ثان�ًا: تعد الم�اه مصدرا أساس�ا للح�اة مهم لح�اة وموارد رزق 
ممارسة  في  االستمرار  مع  أنه  �عني  وهذا  الوجود،  في  واستمرارهم  ولبقائهم  الفلسط�ن��ن 
المشروع  واستمرار  الماض�ت�ن،  السنت�ن  اتباعها خالل  إسرائ�ل على  دأبت  التي  الس�اسات 
االستعماري الذي بدأ قبل ٥٠ عامًا �مكن ترجمة الس�طرة اإلسرائ�ل�ة على الم�اه على أنها 

تعنى المز�د من اإلفقار، وحرمان الشعب من أراض�ه، وتهد�د وجودي ووطني لفلسط�ن.

õٍقـألُـخظجلخ‰ـهالֱקـخلخþضالְקـخŠسخش٧ـخل
مجموعة اله�درولوج��ن الفلسط�ن��ن
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أصدرت القوات العسكر�ة في ال�وم التالي لق�امها باحتالل الضفة الغرب�ة في ١٩٦٧ األمر العسكري رقم ٩٢ الذي 
�قضي بمنع أ�ة أعمال تطو�ر في الم�اه أو أعمال حفر أو بناء البن�ة التحت�ة في الضفة الغرب�ة إال إذا تم الحصول 
على إذن من ”مسؤول الم�اه“ العسكري. لم �تم حتى الوقت الحالي إصدار أي ترخ�ص للزراعة أو االستعمال 
المنزلي للم�اه في أي منطقة من المناطق التي تستف�د من الحوض الغربي، مما �دل على قبضة إسرائ�ل الحد�د�ة 

المفروضة على مصادر الم�اه الفلسط�ن�ة.

تعد الم�اه الجوف�ة المصدر الرئ�سي لجم�ع استعماالت الم�اه في الضفة الغرب�ة وفي فلسط�ن التار�خ�ة، وتنقسم إلى 
٣ أحواض وفقًا التجاه تدفق الم�اه الجوف�ة وهي كالتالي: شمالي وشرقي وغربي.  تعد األمطار المصدر األساسي 
لتعبئة الحوض خالل فصل الشتاء.  �قدر مجموع الم�اه النق�ة المتوافرة سنو�ًا والقابلة للتجد�د داخل دول حوض 

الشكل ١
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 ٢٫٨ بحوالي  وإسرائ�ل)  وغزة  الغرب�ة  والضفة  األردن  (خصوصًا  السفلي  األردن  نهر 
بل�ون متر مكعب.  �تم تأم�ن معظم إمدادات الم�اه من أجل استعمال الفلسط�ن��ن في الضفة 
الغرب�ة من مصادر الم�اه الجوف�ة لآلبار بسعة ٨٠ مل�ون متر مكعب في السنة ومن ع�ون 

الم�اه بسعة ٥٠ مل�ون متر مكعب في السنة.

ب�نما تتمتع األراضي المحتلة بأعلى وجود وقدرة على الوصول إلى الم�اه الجوف�ة.(اإلحصاء 
رقم ا) فإنهم �ستعملون أقل الكم�ات من الم�اه،  ب�نما تستعمل إسرائ�ل ٥٧٫١٪ من مجموع 
المصادر المتوافرة،  مما �جعل نسبة الم�اه الفعل�ة المتوافرة للفلسط�ن��ن ٨٫٢٪ فقط، أما 
السنة  في  مكعب  متر  مل�ون   ٣٤٤ ف�بلغ  لإلسرائ�ل��ن  للم�اه  الفردي  لالستهالك  بالنسبة 
تقر�بًا، ب�نما �بلغ االستهالك الفردي للم�اه للفلسط�ن��ن ٩٣ مل�ون متر مكعب في السنة.  
و�قدر االستهالك الفردي المنزلي للم�اه بحوالي ٩٨ مل�ون متر مكعب في السنة المناطق 
اإلسرائ�ل�ة و٥٦ مل�ون متر مكعب في السنة في األردن، و٣٤ مل�ون متر مكعب تقر�بًا في 
المناطق الحضر�ة في فلسط�ن (اإلحصاء رقم ٢).  لكن ال �ز�د االستهالك السنوي للم�اه 
في بعض المناطق الر�ف�ة في فلسط�ن عن ١٠ مل�ون متر مكعب في السنة، وهذا �عادل 
على أساس �ومي ق�ام كل شخص إسرائ�لي باستخدام الم�اه بمعدل ٢٧٠ لترا في ال�وم، 
واألردني ١٥٣ لترا في ال�وم، والفلسط�ني ٩٣ لترا في ال�وم، إال أن االستهالك ال�ومي 
الفعلي للشخص الفلسط�ني في المناطق الحضر�ة �بلغ ٥٠ لترًا في ال�وم، أي نصف الكم�ة 
التي تعتبر وفقًا لمنظمة الصحة العالم�ة ضرور�ة لسد الحاجات األساس�ة.  إن هذا التنوع 
في االستهالك الفردي للم�اه في فلسط�ن ال �عكس الحاجة الفعل�ة للم�اه، بل �عكس فقط كم�ة 

الم�اه المتاحة الستعمال الفلسط�ن��ن اإلحصاء رقم ٣ �دل على الطلب غ�ر القابل للتلب�ة.

عند مقارنة االستهالك الفلسط�ني للم�اه مع استهالك المستعمرات اإلسرائ�ل�ة (المستوطنات) 
في الضفة الغرب�ة للم�اه نجد أن الفرق كب�ر جدًا ب�ن االستهالك الفلسط�ني واإلسرائ�لي، 
وهذا ما �ركز الشكل رقم ٣ بالترك�ز عل�ه.  �ستعمل كل مستوطن إسرائ�لي ٥ أضعاف 

كم�ة الم�اه التي �ستعملها أي مواطن فلسط�ني في الضفة الغرب�ة.

أهم اآلبار التي توفر م�اه ذات كم�ة ونوع�ة ج�دة لالستهالك الفلسط�ني، هي تلك اآلبار 
الواقعة في حوض الم�اه الغربي، ح�ث تنبع أهم�ة هذه اآلبار كذلك من حق�قة كونها تمثل 

الشكل ٢
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حوض  إلى  الفلسط�ن��ن  لوصول  الوح�د  الطر�ق 
الم�اه الجوف�ة الغرب�ة.  و�تم تأم�ن الم�اه الفلسط�ن�ة 
التي �تم استخراجها من حوض الم�اه الجوف�ة الغربي 
التي �بلغ مجموعها ٢٠٫٤ مل�ون متر مكعب تقر�بًا 
من ١٤٢ بئرًا (٦٧ بئرًا في طولكرم و٧٥ بئرًا في 
تقر�بًا من مجموع  الكم�ة ٣٠٪  هذه  وتمثل  قلق�ل�ة) 
 ٦٠٫٤ البالغة  الفلسط�ن��ن  �ستخرجها  التي  الم�اه 
الموجودة  الثالثة  األحواض  من  مكعب  متر  مل�ون 

في الضفة الغرب�ة.

تم حفر معظم اآلبار خصوصًا تلك المخصصة لالستعمال الزراعي قبل االحتالل اإلسرائ�لي عام ١٩٦٧، ومنذ 
بدء االحتالل منعت إسرائ�ل أي عمل�ات حفر أخرى في الحوض الستعمال الفلسط�ن��ن، مما اضطر الفلسط�ن��ن 
إلى إعالة أنفسهم بنفس كم�ة الم�اه المستعملة منذ أواسط الست�نات بغض النظر عن الز�ادة السكان�ة والحاجة المائ�ة 

المرتبطة بهذه الز�ادة. مع البدء في بناء الجدار تدهورت إمكان�ة الوصول إلى الم�اه، المحدودة أصال.

طرأ تحسن على اإلنتاج الزراعي في فلسط�ن في أواخر الخمس�ن�ات وأوائل الست�ن�ات نت�جة الق�ام بحفر عدد من 
اآلبار الجوف�ة عبر الجزء الشمالي والغربي من الضفة الغرب�ة وفي وادي األردن، وهذا هو واقع األحداث التي 
جرت عام ١٩٤٨ ،ح�ث فقد الفلسط�ن�ون معظم أراض�هم، وفي الوقت نفسه ازداد عدد األشخاص المعتمد�ن على 
أراض أقل، وبسبب الوضع االقتصادي للمزارع�ن في ح�نها وقلة المعرفة التكنولوج�ة والمصادر كان �تم حفر 
اآلبار حتى قمة البئر بل وحفر أمتار إضاف�ة بعد القمة،  مما كان �جعل اآلبار شد�دة التأثر بالتغ�رات المناخ�ة، 

باإلضافة إلى االستخراج المتزامن لم�اه اآلبار اإلسرائ�ل�ة األكثر عمقًا واألفضل تكنولوج�ًا من نفس الحوض.

اقتضت الضرورة في الخمس�ن�ات والست�ن�ات انتشار موجة حفر اآلبار في فلسط�ن، وهي حاجة تحمل في ط�اتها 
مقدارا مع�نا من السخر�ة، ألن هذه التجمعات السكان�ة كانت وما زالت من أكثر المناطق وفرة بمصادر الم�اه.  
إن الم�زة الخاصة التي تتمتع بها مناطق المرحلة األولى من الجدار ال تنحصر فقط في موقع هذه المناطق على 
الحوض الغربي لكن في موقعها داخل الحوض ح�ث �كون العمق الضروري للحفر من أجل الوصول إلى الماء أقل 
بكث�ر من العمق التي تحتاجه مناطق أخرى.  و�بلغ عدد اآلبار التي تم حفرها في الست�ن�ات وتعتبر ال�وم المصادر 
الوح�دة للشرب واالستعمال الزراعي في المحافظات كما �لي: قلق�ل�ة (٧٥ بئرا جوف�ة)، طولكرم (٦٧ بئرا) وجن�ن 

(٨٤ بئرا).

كان �تم توارث التعاون�ات المائ�ة التي تم تأس�سها في الخمس�ن�ات من ج�ل إلى آخر، وما زال هذا التور�ث قائمًا 
حتى الوقت الحاضر.  خالل الخمس�ن�ات، بدأ المزارعون في زراعة أشجار الحمض�ات بشكل خاص، ح�ث كانت 
تتراوح مساحة األراضي التي �تم ر�ها من كل بئر ب�ن ٣٠٠-٦٠٠ دونم. ولم تكن االستفادة من هذه اآلبار مقتصرة 

ضŠألخْـخؤسصآلهخسـخؤ�ئخإلָדְקـٍخþ‰خميٌّـألُـخلָדخِ
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على المالك�ن فقط، ح�ث لم �كن المستف�دون منها مشارك�ن في حصص. أدرك المزارعون في هذه المناطق الحاجة 
إلى المحافظة على كم�ات الم�اه المحدودة التي �ستط�عون الحصول عل�ها، لذلك لجأوا إلى تغ��ر طر�قة الري من 
نظام الري التقل�دي المفتوح إلى نظام الري بالتقط�ر، كما لجأوا إلى الزراعة الكث�فة (أي الزراعة في أراض ض�قة 
الرقعة كث�رة اإلنتاج) التي تب�ن أنها أقل استهالكًا للم�اه وأكثر إنتاجًا لفوائد اقتصاد�ة.  وتعد كم�ات الم�اه الالزمة 
لري دونم واحد من الخضار بطر�قة الزراعة الكث�فة أقل من كم�ات الم�اه الالزمة لري الحمض�ات، وفي الوقت 
نفسه فإن الربح االقتصادي من الدونم الواحد كف�ل بتغط�ة االحت�اجات السنو�ة للعائلة الواحدة مما حدا بالمزارع�ن 

إلى إقامة مئات الب�وت البالست�ك�ة في هذه المناطق.

مع  تزداد سوءًا  التي  الصعوبة  البالغة  االقتصاد�ة  الصارمة واألوضاع  اإلسرائ�ل�ة  الس�طرة  ال�وم وفي ظل  أما 
الوقت فإن جم�ع اآلبار تقر�بًا في حاجة إلى الص�انة أو إعادة تأه�ل كاملة، كما أص�بت شبكات الري كذلك بأضرار 
وتآكل وتسرب في المواس�ر.  أما الناح�ة الصح�ة للعد�د من اآلبار فإنها بحاجة إلى إعادة تق��م وص�انة مباشرة 

بهدف الحفاظ على نوع�ة الم�اه.

والحصار  اإلغالق  س�اسة  بسبب  المنطقة  هذه  في  االقتصادي  للقطاع  الصعبة  االقتصاد�ة  الظروف  من  بالرغم 
التي تم فرضها خالل السنت�ن الماض�ت�ن، أو خالل العشر السنوات الماض�ة منذ س�اسة اإلغالق التي بدأت عام 
مصادر  على  كب�ر  كهجوم  �نبثق  الجدار  أن  إال  الزراع�ة  المنتجات  تسو�ق  إمكان�ة  عدم  إلى  باإلضافة   ١٩٩٣
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الم�اه البالغة األهم�ة وعلى التجمعات واألراضي التي تعتمد على هذه المصادر.  ما زال الفلسط�ن�ون �واجهون 
النزعة اإلسرائ�ل�ة، ح�ث تؤدي ز�ادة عمل�ات مصادرة أراض�هم باإلضافة إلى أشكال العقاب الجماعي الس�اسي 
على  السكان  اعتماد  ز�ادة  إلى  المواطن�ن  وتنقل  حركة  على  الق�ود  وفرض  اإلغالق  س�اسة  مثل  واالقتصادي 

أراض�هم المحدودة بشكل متزا�د من أجل االستمرار في الح�اة والبقاء.

�عد بناء الجدار في هذه المنطقة بدون األخذ باالعتبار حدود ١٩٦٧ المتعارف عل�ها أمرًا بالغ األهم�ة والخطورة، 
ألنه �عنى ق�ام إسرائ�ل بخلق الحقائق على األرض بهدف ضم جم�ع مناطق الماء المهمة داخل حدود الجدار. كما 
ز�ادة س�اسة مصادرة  إلى  باإلضافة  الفلسط�ن��ن  المتوافرة الستعمال  الم�اه  كم�ات  تقل�ل  بز�ادة  إسرائ�ل  ستقوم 

األراضي.

سوف �ؤدي بناء الجدار إلى وقوع معظم اآلبار الجوف�ة (حوالي ٣٥ بئرًا) ب�ن الجدار والخط األخضر، ح�ث من 
الممكن أن �تم عزل هذه اآلبار كل�ًا مع األراضي المرو�ة في هذه المنطقة التي تم خلقها جد�دًا أو بواسطة عزل 
اآلبار عن األراضي التي تقوم بر�ها على جهتي الجدار.  فوق ذلك، بما أن التجمعات السكان�ة تتقاسم مصادر الم�اه، 
فسوف �كون لآلبار المعزولة غرب الجدار آثار كب�رة وبع�دة المدى على التجمعات األخرى غ�ر تلك التي تخصها 
اآلبار. نورد مثاًال على ذلك: تم ب�ع ٤٠٪ من م�اه اآلبار ١٥-٠٠٢/٢٠ و ١٥-٠٠٢/٢٠ A الواقعة في باقة الشرق�ة 
( قر�ة وآبار واقعة غرب الجدار) إلى ١٤ قر�ة أخرى واقعة شرق الجدار بواسطة الصهار�ج، وعل�ه سوف �صبح 

من الصعب اآلن إن لم �صبح مستح�ًال قر�بًا شحن وإرسال الماء إلى هذه التجمعات.

�بلغ عدد اآلبار المتأثرة بالمرحلة األولى من الجدار ٥٠ بئرًا، أغلبها موجودة في مناطق قلق�ل�ة وطولكرم بالتحد�د.  
بالرغم من كون معظم اآلبار مخصصة لالستعمال الزراعي، إال أنه ومع ازد�اد تدهور الوضع االقتصادي والق�ود 
المنزلي من خالل  الصارمة المفروضة على حركة المواطن�ن فقد أصبحت اآلبار الزراع�ة تستخدم لالستعمال 
صهار�ج الم�اه في أغلب األح�ان، إال أن الصهار�ج ال تعتبر وسائل ح�و�ة وج�دة لوصول الم�اه إلى التجمعات 
الفلسط�ن�ة. ح�ث �تطلب نقل الصهار�ج بسبب اإلغالقات اإلسرائ�ل�ة قطع مسافات أكبر ووقتًا أطول مما أدى إلى 
ز�ادة األسعار بنسبة ٨٠٪، وعل�ه في ظل وجود مصادر مائ�ة محدودة بشكل كب�ر فإن عزل البئر عن القر�ة نؤدي 

إلى تداع�ات صارمة.

كما هو مب�ن في خارطة ”المرحلة األولى من الجدار و اآلبار المتضررة“، �متد الجدار حول المناطق التي تحتوي 
عددا أكبر من اآلبار، اآلبار تضررت من الجدار كما �لي: 

• معزولة عن المجتمعات (بح�ث �قع على الجهة خلف الجدار)

• معزولة عن األراضي

• مدمرة

• مهددة بالتدم�ر ( إذا كانت في طر�ق المنطقة العازلة للجدار)

سجلخهָדخسـرَخõـخظجلخ‰ـهالֱקـخŁرخ‰
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• تدم�ر أناب�ب الم�اه التي تصل األراضي.

• تدم�ر أناب�ب م�اه ال �مكن إعادة وضعها بسبب بناء الجدار.

• المجتمعات المجاورة ال تستط�ع الوصول إلى اآلبار.

• الصهار�ج ال تستط�ع الوصول إلى الماء.

• تدم�ر الخزانات.

جدول رقم ٧، اآلبار المتضررة في المرحلة األولى من الجدار، خمسون بئرا تم إدراجها على 
قائمة اآلبار المعزولة أو المفصولة عن الناس بسبب الجدار، وال �ستط�عون الوصول إل�ها. 
قائمة  المصادرة.  بالتدم�ر أو  للجدار والمهددة  العزل  الواقعة في منطقة  إلى اآلبار  باإلضافة 
الخمس�ن بئرا تدل على عدد من األمور المهمة، في مقدمتها العدد الكب�ر من اآلبار المتضررة، 
معظم المواطن�ن في هذه المناطق لم �عودوا قادر�ن على الوصول إلى مصادر الم�اه. القائمة 
السابقة بآثار الجدار على اآلبار تؤدي إلى النت�جة نفسها، وهي أن األراضي المعتمدة على هذه 
اآلبار لن تصلها الم�اه. في الحاالت التي تكون ف�ها اآلبار واألراضي في الجهة نفسها، ب�نما 
المواطن�ن في الجهة األخرى فإن الوصول إلى البئر من قبل المزارع أو أصحاب األراضي 

س�كون صعبا للغا�ة، وف�ه مجازفة، إن لم �كن مستح�ال.

أخصب  من  أراض  س�صادر  األولى  مرحلته  في  الجدار  طر�ق  فإن  اإلشارة  سبقت  كما 
األراضي الزراع�ة في الضفة الغرب�ة. طر�ق الجدار �قوم على منطق المز�د من األراضي، 
والقرى على مسار  المدن  المستقبلي. كل  والتوسع  المستوطنات  الناس، ومع ضم  القل�ل من 
الجدار مهددة بمصادرة أراض�ها.  المناطق حول  الجدار تعرضت لمصادرة أراض�ها، وكل 
الفصل ب�ن األراضي واآلبار �عني جفاف األرض. وبالنسبة للحكومة اإلسرائ�ل�ة فإنها تستط�ع 
مصادرة األراضي غ�ر المزروعة. الذي لم تدمره الجرافات س�تم تدم�ره بوسائل أخرى. عدم 
قدرة المزارع�ن على ري أراض�هم ستؤدي إلى خسارتهم لمحصولهم واستثمارهم. مئات آالف 

الدونمات واقعة تحت تهد�د كب�ر.

الم�اه  الجدار على مصادر  التي �ؤثر بها  الك�ف�ة  تناقش  الدراس�ة عن حبلة وقلق�ل�ة  الحاالت 
بالتحد�د.

دور المــاء فـي المـرحلـة     األولى من الجدار
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مسح مجموعة اله�درولوج��ن الفلسط�ن��ن

 (PHG) الفلسط�ن��ن  اله�درولوج��ن  مجموعة  قامت 
بإجراء مسح حول ٣٧ بئرًا من اآلبار المتأثرة بالمرحلة 
بئرا   ٢٢ أن  إلى  النتائج  وأشارت  الجدار،  من  األولى 
من اآلبار المعزولة عن قراها خلف الجدار والتي تنتج 
٤٫٣ مل�ون متر مكعب/ سنة تقر�با سوف تتأثر.  و١٥ 
بئرًا أخرى تنتج ٢٫٦٥ مل�ون متر مكعب / سنة ستتأثر 
بشكل غ�ر مباشر بما أن األراضي التي تقوم هذه اآلبار 
بر�ها واقعة خلف الجدار وعل�ه ال �مكن الوصول إل�ها.  
تم  التي  بئرا  والثالث�ن  السبعة  ب�ن  من  بئرًا  هناك٣٢ 
إجراء المسح عل�ها في محافظة قلق�ل�ة، و٥ في محافظة 
طولكرم وتمثل ٧٤٪ من جم�ع اآلبار المتأثرة بالجدار 
في المرحلة األولى.  باإلضافة إلى الخسارة الكب�رة في 

المناطق المرو�ة.

المرو�ة  أكثر من ٥٠٪ من األراضي  �تم عزل  سوف 
في المنطقة بشكل كامل، وتجر�ف ٥٫٤٪ من األراضي 
في محافظتي طولكرم وقلق�ل�ة، هذه األراضي مزروعة 
بب�وت بالست�ك�ة وأشجار حمض�ات وفاكهة.  أدى بناء 
الجدار كذلك إلى تدم�ر ١٢,٠٠٠ متر من شبكات الري 
تدم�ر  تسبب  وقد   ،(٥ رقم  (الشكل  عد�دة  أقطار  مع 
ترك  إلى  الجوف�ة  اآلبار  وعزل  الزراع�ة  األراضي 

الكث�ر من العائالت بدون أي مصدر للدخل.

على  المعتمدة  العائالت  من   ٪٣٧ من  أكثر  أصبحت 
رقم  (الشكل  للدخل,  مصدر  أي  دون  من  اآلبار  هذه 
وجم�ع  و�قطعها  الزراع�ة،  الطرق  الجدار  و�شق   .(٦
الجدار  الواقعة خلف  إلى األراضي  التي تؤدي  الطرق 
قطع  إلى  الظروف  هذه  ظل  في  المزارع�ن  �جبر  مما 
ح�اتهم  وتعر�ض  األقدام،  على  مش�ًا  طو�لة  مسافات 
للخطر في سب�ل الوصول إلى أراض�هم، كما �واجهون 
صعوبات جمة في ري هذه األراضي بعد تدم�ر جم�ع 
خطوط الم�اه، كل هذا �حصل في الوقت الذي �ستط�ع 
ف�ه المزارع بالكاد دفع تكال�ف الزراعة وقوت العائلة.  
أخ�رًا ول�س آخرًا �تسبب الجدار في حرمان الكث�ر من 
التجمعات من مصادر الشرب وغ�رها من االستعماالت 
هذه  تطور  إعاقة  إلى  الجدار  �ؤدي  وعل�ه  المنزل�ة، 
ووجودهم  ع�شهم  مورد  تعر�ض  وإلى  التجمعات، 

للخطر.   

الشكل ٤

الشكل ٥

الشكل ٦

٥٨٥٩
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التدفق البئر معزول أو ضمن ”مناطق االلعزل“ المحافظة القر$ة رقم تعر$ف البئر

٨٦,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة حبلة ١٤-١٧/٠٠٣ ١
١٠٨,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة حبلة ١٤-١٧/٠٠٥ ٢
١١٢,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة حبلة ١٤-١٧/٠٠٦ ٣
٩٤,٠٠٠ منطقة العزل قلق�ل�ة حبلة ١٤-١٧/٠٠٨ ٤

١٥٤,٠٠٠ منطقة العزل قلق�ل�ة حبلة ١٧/٠٠٨A-١٤ ٥
٩٤,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة حبلة ١٤-١٧/٠٠٩ ٦
٩٩,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة حبلة ١٤-١٧/٠١٠ ٧
٨٩,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة قلق�ل�ة ١٤-١٧/٠١١ ٨
٨٧,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة حبلة ١٤-١٧/٠١٣ ٩
٨٤,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة حبلة ١٤-١٧/٠١٤ ١٠

١٠٨,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة قلق�ل�ة ١٤-١٧/٠١٧ ١١
١٥٧,٠٠٠ منطقة العزل قلق�ل�ة قلق�ل�ة ١٤-١٧/٠١٨ ١٢
١٧,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة قلق�ل�ة ١٤-١٧/٠٢٠ ١٣
٥٨,٠٠٠ منطقة العزل قلق�ل�ة قلق�ل�ة ١٤-١٧/٠٢٣ ١٤
٦٢,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة قلق�ل�ة ١٤-١٧/٠٢٩ ١٥

١٠٢,٠٠٠ منطقة العزل قلق�ل�ة قلق�ل�ة ١٤-١٧/٠٣١ ١٦
٩٥,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة قلق�ل�ة ١٤-١٧/٠٤٠ ١٧

١٣٦,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة قلق�ل�ة ١٤-١٧/٠٤٢ ١٨
١٠٢,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة عزبة سلمان ١٤-١٧/٠٤٣ ١٩
١٠٢,٠٠٠ منطقة العزل قلق�ل�ة عزبة سلمان ١٤-١٧/٠٤٤ ٢٠
١٥١,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة قلق�ل�ة ١٤-١٧/٠٤٧ ٢١
غ�ر محدود منطقة العزل قلق�ل�ة حبلة ١٤-١٧/٠٥٢ ٢٢
٤٥,٠٠٠ منطقة العزل قلق�ل�ة عزون ١٥-١٧/٠٠٤ ٢٣

١٣١,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة قلق�ل�ة ١٥-١٧/٠٠٩ ٢٤
٨٢,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة قلق�ل�ة ١٥-١٧/٠١٠ ٢٥
٨٧,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة ج�وس ١٥-١٧/٠١١ ٢٦

١٢٤,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة ج�وس ١٥-١٧/٠١٢ ٢٧
١٥٣,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة عزبة سلمان ١٥-١٧/٠١٥ ٢٨
١٥٠,٠٠٠ منطقة العزل قلق�ل�ة عزون عتمة ١٥-١٧/٠١٨ ٢٩
١٣٥,٠٠٠ منطقة العزل قلق�ل�ة فالم�ة ١٥-١٨/٠٠١ ٣٠
١١٤,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة ج�وس ١٥-١٨/٠٠٢ ٣١
١٧٥,٠٠٠ منطقة العزل قلق�ل�ة فالم�ة ١٥-١٨/٠٠٣ ٣٢
١٣٠,٠٠٠ معزول قلق�ل�ة فالم�ة ١٥-١٨/٠٠٤ ٣٣
١٧٥,٠٠٠ منطقة العزل قلق�ل�ة فالم�ة ١٥-١٨/٠٠٥ ٣٤
١٩٣,٠٠٠ معزول طولكرم فرعون ١٥-١٨/٠٢٠ ٣٥

- معزول طولكرم الراس ١٥-١٨/٠٢١ ٣٦
- معزول طولكرم كفر صور ١٥-١٨/٠٢٥ ٣٧

٣٥٢,٠٠٠ منطقة العزل طولكرم د�ر الغصون ١٥-١٩/٠٢٩ ٣٨
٢٩٩,٠٠٠ معزول طولكرم عت�ل ١٥-١٩/٠٣٦ ٣٩
١٤١,٠٠٠ معزول طولكرم ز�تا ١٥-١٩/٠١١ ٤٠
٢٤٤,٠٠٠ معزول طولكرم باقة الشرق�ة ١٥-٢٠/٠٠١ ٤١
١٢٢,٠٠٠ معزول طولكرم باقة الشرق�ة ١٥-٢٠/٠٠٢ ٤٢
٥٩٥,٠٠٠ معزول طولكرم باقة الشرق�ة A ١٥-٢٠/٠٠٢ ٤٣
٢٣٧,٠٠٠ معزول طولكرم نزلة ع�سى ١٥-٢٠/٠٠٣ ٤٤
٣٤٥,٠٠٠ معزول طولكرم نزلة الشرق�ة ١٥-٢٠/٠٠٤ ٤٥
١٩٤,٠٠٠ معزول طولكرم باقة الشرق�ة ١٥-٢٠/٠٠٥ ٤٦
٢٣٤,٠٠٠ معزول طولكرم باقة الشرق�ة ١٥-٢٠/٠٠٦ ٤٧
١٥١,٠٠٠ منطقة العزل طولكرم باقة الشرق�ة ١٥-٢٠/٠٠٧ ٤٨

- معزول جن�ن رمانة ١٥-٢١/٠٠١ ٤٩
- معزول جن�ن رمانة ١٥-٢١/٠٠٦ ٥٠

٦,٧٠٥,٠٠٠ المجموع

قام بجمع الب�انات مجموعة اله�درولوج��ن الفلسط�ن��ن وسلطة الم�اه الفلسط�ن�ة.

اآلبار الجوف�ة المتأثرة في المرحلة األولى من الجدار
اآلبار المعزولة خلف الجدار او في منطقة العزل 
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٦٠٦١
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