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 ملخص

بكمية  ودية:ضرر كبَت باألاىل أدت  االخَتة ؿ عشرات السنُتؼبصادر اؼبياه الطبيعية يف اسرائيل وعملية التمدف والتطوير الزراعي خالاالستغالؿ اؼبفرط 

على  اؼبسألةمناقشة ىذه  تالرطبة. يف العقدين االخَتين سب البيئية ؽبذه األودية وخصوصا اؼبنظومات الفريدةوكذلك باؼبنظومات البيئية اؼبياه وجودهتا، 

نموذج نالحظ تغَت كبَت يف ال، وهبذا اسرائيل لتأىيل األودية واؼبنظومات البيئية الرطبة يف وطنية تبٍت خطة ، ومت التوافق علىاؼبهنيةو اؼبستويات اعبماىَتية 

وتشمل اعادة  –اؼبياه الطبيعية يف األودية  تدفقجرياف اؼباء يف األودية. اػبطة االخَتة لتأىيل األودية تستند على اعادة لة مع معضالفكري يف التعامل 

اؼبياه منها اليت جفت يف السنوات اؼباضية بسبب اخنفاض مستوى  تدفقذبديد زنت لالستعماالت الزراعية، وكذلك اعادة تأىيل الينابيع و اؼبياه اليت خ  

ىداؼ  ربقيق األشنكن عملية اعادى تأىيل بيئي لألودية.  على ما يبدو، يف  اؼبياه اعبوفية. ىذه اػبطة تنفي مقًتحات لضخ مياه اجملاري اؼبكررة كأساس

مياه اجملاري واستعماؽبا يف قطاع الزراعة، ولكن، خطة اعادة التأىيل االخَتة تواجو صعوبات ومراحل معقدة من اؼبوافقة على  تكريرباالستناد على 

ويعرض وجهات النظر  اؼبختلفة اؼبعروضة واؼبطبقة يف اعادة تأىيل األودية ، ومنظوماهتا البيئيةد بالالضرر يف ينابيع اليناقش اسباب تنفيذىا. ىذا اؼبقاؿ 

 ات دبورد اؼباء يف البالد يف عصر ربلية مياه البرر والترديات يف ادارة موارد اؼبياه العلوية يف البالد. التغَتّ  يف ضوءاؼبياه هبا،  تدفقواعادة 

. مستوى اؼبياه اعبوفية. مصادر هنر االردف. مياه . هنر النعامُت . الينابيعووت تربية رطبة. منشئة وادي منشبي طربيا .: حوض حبَتة حيوامفتكلمات 

 اجملاري اؼبكررة.

 

 مقدمة

وجرياف اؼبياه  يضاناتالفطلوبة لرفاىية االنساف. األودية وبيوت الًتبية الرطبة تنظم م زود االنساف بعدة خدمات بيئيةاألودية وبيوت الًتبية الرطبة ت

ىا. تعمل األودية واؼبلوثات العضوية وغَت  ةخصوبة الًتبة، تنظف اؼبياه من اجملروفات الزائد وتزيد من اؼبواد اجملرفةب ترسالعلوية يف احواض التصريف؛ 

ذلك، تزود احمليط دبصادر اؼبياه الطبيعية لوكذلك تستخدـ كمكاف للًتفيو يف اؼبدف واؼبناطق بُت اؼبدينية. اضافة ت البيئية الطبيعية، على حفظ اؼبنظوما

 .الشرب، الزراعة والصناعة –االنساف  الحتياجاتاؼبطلوبة )مياه الينابيع واعبرياف العلوي( 

رفاىية االنساف واغبفاظ على الطبيعة، ففي اسرائيل، وكما ىو اغباؿ يف معظم بلداف البيئية الرطبة ل واؼبنظوماتعلى الرغم من األذنية البالغة لألودية 

البيئية بشكل كبَت يف اؼباضي، وما زالت تتضرر بشكل كبَت من عمليات التطوير اليت يقـو هبا االنساف. عمليات  اؼبنظوماتالعامل، تضررت ىذه 

 ية.ؿ األودية لقنوات تصريف يف األحواض الزراعدية يف مشاؿ البالد ومنطقة اؼبركز، وربوّ التمدف اؼبتسارعة والتطوير الزراعي تؤدي عبفاؼ األو 

ت على طوؿ سواحل البالد طبسة منشآت لترلية مياه ئنشأّ وحىت اليـو  5002ؿ كبَت على مورد اؼبياه يف البالد، فمنذ سنة العقد األخَت طرأ ربوّ  يف

من استهالؾ مياه اجملاري اؼبكررة(، ومن اؼبقرر زيادة كمية  – 34من اؼبياه سنويا ) حوايل % مليوف مًت مكعب 000البرر اؼباغبة، اليت تزود حوايل 

ت لزيادة متواصلة جبودة وكمية د  أعاعبة وتكرير مياه اجملاري ؼبمنشآت لذلك، انشاء وتطوير  باإلضافة. [91]اؼبياه احملالة يف السنوات القادمة بشكل كبَت 

من مياه اجملاري اليت يتم معاعبتها لالستعماالت الزراعية. ىذه الكمية تساوي ما  78كررة اؼبتاحة للزراعة. وهبذا يتم استغالؿ ما يقارب من %اؼبياه اؼب

. [5]اؼبستغلة لكل القطاعات يف اسرائيل من ؾبمل كمية اؼبياه -37من ؾبموع اؼبياه اؼبستغلة يف القطاع الزراعي وحوايل % -43يقارب من %
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ص بشك كبَت حالة عدـ اليقُت يف تزويد اؼبياه للشرب االعتماد الكبَت على اؼبياه "الصناعية" )مصدرىا من ربلية مياه البرر ومعاعبة مياه اجملاري( يقلّ 

سن ا(، وكذلك زن  ة طربياعبوفية ومنسوب حبَت نسوب اؼبياه تأىيل حالة مورد اؼبياه يف البالد )معادة  إلبشبكة اؼبياه القطرية، ويفتح ؾبااًل  اؼبربوطةوالزراعة 

بعض األودية  اات على مورد اؼبياه يف البالد، تستمر حالة جرياف اؼبياه يف األودية بالتدىور. عدمن حالة جرياف اؼبياه يف األودية. على الرغم من التغَتّ 

ؿبمية اغبولة، وهنر العوجا )وادي الَتكوف( وؿبمية   :مثل –اؼبياه"  منطبيعية اليت حصلت على حصة من اؼبياه دبوجب قانوف "حق الطبيعة الميات احملو 

 تل القاضي )تل داف(.

عقدين من الزمن. ففي سنة الة من النقاش العاـ على مر "حق الطبيعة من اؼبياه" تتواجد حبمسألة ذبديد جرياف اؼبياه يف االودية من خالؿ قانوف 

تأىيل جرياف اؼبياه يف األودية. ودبوجب ىذا القرار نشرت وزارة  ألىداؼوف مًت مكعب من اؼبياه سنويا ملي 20 قررت دولة اسرائيل تزويد  5000

، الذي يتمرور حوؿ اؼبياه الضرورية لتأىيل عملية جرياف اؼبياه يف [34]جودة البيئة وسلطة الطبيعة واغبدائق العامة وثيقة بعنواف " حق الطبيعة من اؼبياه"

حصلت ىذه الوثيقة على  5003 ةالبيئية الرطبة واألودية. ويف سنلت قاعدة متوافق عليها لتوزيع اؼبياه على اؼبنظومات شكّ  ىذه الوثيقةأودية البالد، 

ودة اعباه بيمن اؼبزويد كميات بت، الذي يعًتؼ حباجة الطبيعة ؼبورد اؼباء، ويوجو رئيس سلطة اؼبياه [2]قانوف اؼباء ل 31حية بعد اؼبوافقة على تعديل صال

 اؼبطلوبة من اجل احملافظة على اؼبناظر الطبيعية واؼبنظومات البيئية.

رض اؼبعضالت نعاؼبنظومات البيئية الرطبة، و يف أودية البالد ولتدمَت  ضرر كبَت يف جرياف اؼبياهاىل ت د  أقاؿ األسباب والعمليات اليت يف ىذا اؼب رضعسن

ا العالقة بُت رد اؼبياه العلوية، خصوصً ادارة مو تتعلق بإات دبورد اؼباء. وبعدىا سنستعرض معضالت وقع التغَتّ اؼبتعلقة بتأىيل األودية من جديد على 

 تطبيقها اؼبختلفة مثلة ـبتلفة من عمليات تأىيل بعض األودية يف مراحلأاستعراض من خالؿ الزراعة والطبيعة، 

 اإلىمالو فترات من التدىور  –األودية في اسرائيل 

األودية، ضرر كبَت باؼبنظومات البيئية  الرطبة  يفنضوب وجفاؼ الينابيع وتوقف جرياف اؼبياه  إىلت دّ أ 50-عمليات التطوير الكبَتة خالؿ القرف اؿ

اعية )للشرب وتربية األظباؾ(. اؼبدينية والزر  ،الزراعية لالحتياجاتمياه األودية والينابيع( بداية مت استغالؿ مصادر اؼبياه )وزواؽبا من مناظر البالد. يف ال

لت األودية دائمة اعبرياف اىل أودية موظبية. باإلضافة لذلك، ، وحوّ كامل يف غالبية األودية الرئيسيةلتوقف جرياهنا بشكل   ىدأحجز مياه األودية 

. [1،8]كمية اؼبياه يف الينابيع ؽبذه األحواض  تفضاخنخفض مستوى اؼبياه اعبوفية ألحواض ذبميع اؼبياه، ونتيجة لذلك إىل   ىدّ أاستغالؿ اؼبياه اعبوفية 

 قنوات جريافزيادة اؼبلوحة وتلويث اؼبياه اعبوفية يف بعض األحواض. يف اؼبقابل اجريت عمليات تعديل على إىل دى أاخنفاض مستوى اؼبياه اعبوفية 

مسار شكل  تعديل ؾباري األودية الطبيعية وتغيَت إىل دت أالعملية راضي الزراعية ومنع الفيضانات وجرؼ الًتبة. ىذه من اجل استصالح األ األودية

وفصلها عن على حساب االراضي اؼبخصصة عبرياف األودية   -األودية الطبيعي، وذلك من اجل استصالح األراضي الزراعية دبراذاة قنوات األودية

موردا  ة. خالؿ ىذه الفًتة اعتربت األوديدوف رقابة وتوجيو منظم 50-القرف اؿ هناية حىت تلية التدىور حبالة األودية استمر ية. عممناطق الغمر الطبيع

ية استغالؿ مفرط للمياه، مع عملية ربكم ىندسي على حوادث الفيضانات، من اللو والسيطرة عليو من اعبوانب اؼبائية االقتصادية يف عملغرنب است

للنفايات الزراعية والصناعية وقنوات  اتالزراعية واؼبستوطنات. نتيجة ؽبذا التوجو ومع انعداـ الرقابة ربولت األودية  جملمع باألراضي منع األضراراجل 

 ضرر بالغ باؼبنظومات البيئية اؼبعقدة ؽبذه األودية وتدمَت بيوت الًتبية الرطبة.اىل دى أمياه اجملاري، فبا  لتصريف
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 (NGOs)تداوؿ ىذه اغبالة البيئية اػبطَت لنقاش صباىَتي ومهٍت يف اؼبؤسسات اغبكومية واعبمعيات غَت اغبكومية فقط مت  53-يف بداية القرف اؿ

 . [34]والفورية لتطبيق سياسة تأىيل األودية للمنظومات البيئية الرطبة واألودية يف اسرائيلوربديد اغباجة الواضرة 

 اعادة تأىيل جريان المياه في األودية الطبيعية 

ص كمية يجرياف اؼبياه يف األودية: من سياسة "زبصيص مياه للطبيعة" )تعٍت زبص سياسة تأىيللالنموذج الفكري يف السنوات األخَتة نالحظ تغَت يف 

ياه يف األودية. ىذه السياسة اليت يقودىا طاقم من الوزارات لسياسة تأىيل جرياف اؼب – (نابيب للمرميات الطبيعيةعرب ا مياه متفق عليها للطبيعة

صياغة خطة اؼبياه للطبيعة وخطة اعادة اؼبياه  تالطبيعة واغبدائق العامة تلقى حضورا كبَتا يف عمليا ضبايةوسلطة وزارة البيئة  ة اؼبياه،طل: ستلفةاؼبخ

جزت اليت ح   الينابيعمياه وربرير  –. اػبطة األخَتة تتمرور حوؿ احواض أودية ؿبددة، وتًتكز على تأىيل جرياف اؼبياه يف األودية الطبيعية [32]لألودية

منشئات خزف  زالةإللالستعماالت الزراعية، وذبديد اؼبياه يف الينابيع اليت نضبت نتيجة الخنفاض مستوى اؼبياه اعبوفية. ىذه اػبطوة الثورية، اليت تؤدي 

 مياه الينابيع للري الزراعي، وربرير اؼبياه لتجري داخل األودية، باؼبقابل تزويد مياه بديلة للزراعة، او حجز اؼبياه يف هناية جرياف الستغالؿاؼبياه اؼبعدة 

غالؿ اؼبياه اعبوفية، ذبديد جرياف اؼبياه يف ىذه لذلك، وعلى وقع حقيقة اخنفاض كمية اؼبياه يف الينابيع بسبب است باإلضافة. الوادي، عند مصبو فقط

 واعادة اؼبياه للينابيع. اؼبياه اعبوفية. ألف خفض ضخ اؼبياه اعبوفية ستؤدي لرفع مستوى اؼبياه اعبوفية الضخ منحواض حباجة ػبفض األ

 يسمح بتدفق المياه من الينابيعاعادة تأىيل مستوى المياه الجوفية لمستوى 

الينابيع. استطالع األودية يف  منالضخ اؼبفرط من خزانات اؼبياه اعبوفية وخفض مستوى اؼبياه يف احواض التصريف ادت لًتاجع كبَت بتدفق اؼبياه 

تقارير ىيئة ع ستطاليف ا تا مشلنبع 10 اصل من 00ه يف تدفق اؼبيااظهر توجها لًتاجع  [33]الطبيعةاسرائيل الذي نشر يف تقرير األودية لسلطة ضباية 

َت يسب للتغَت بكميات الرواسب، لكن التغ. جزءا من التغَت ن  [4]واعبليل  [0]اخنفاضا بتدفق اؼبياه من الينابيع يف ىضبة اعبوالف اظهرالتقرير  .اؼبياه

، ينابيع وادي )اغبولة( اؼبثاؿ اخنفاض التدفق يف عُت مالحة يف وادي مالحة )على سبيل [4]األكرب نسب الستغالؿ اؼبياه اعبوفية واخنفاض مستواىا

تأىيل مستوى اؼبياه اعبوفية لألحواض وتدفق  إلعادةع مرج بساف، وينابيع وادي النعامُت(. لذلك، التوصية يالتماسيح، ينابيع كركرة يف وادي البصة، يناب

 ساس يف اعادة جرياف اؼبياه الطبيعية يف أودية البالد. األاؼبياه الطبيعية للينابيع اليت جفت تعترب حجر 

وذلك ؼبنع الضرر جبودة اؼبياه )منع زيادة ملوحة اؼبياه( وتزويد اؼباء بشكل   [35]تأىيل مستوى اؼبياه اىل اؼبستويات اؼبطلوبة  إلعادةتعمل سلطة اؼبياه 

من  ، حوض السهل الساحلي وحبَتة طربيا(תנינים-ירקוןالتماسيح )-ض العوجا. فعلى سبيل اؼبثاؿ، يتم ادارة مستوى اؼبياه يف حو [4]مستمر

ذنية الكبَتة ؽبذه االحواض، اليت تشكل جزءا من شبكة ياه يف فصل االمطار وذلك بسبب األحواض وعملية ذبديد اؼبمنطلق منع تلويث ىذه األ

،  لذلك فهذه الطريقة اليت تعتمد على افراغ ىذه االحواض من اؼبياه ال تالئم اغبفاظ على مستوى مياه مرتفع كما ىو اغباؿ يف ينابيع ةاالحواض الثالث

 راس العُت والتماسيح. 

ئيل، حواض يف اسراغالبية األ اغبفاظ عليها بشكل دقيق يفمستويات اؼبياه اؼبطلوبة حسب تعليمات سلطة اؼبياه ال يتم  مع ذلك، من اؼبهم التأكيد، افّ 

على سبيل اؼبثاؿ حوض البازلت يف ىضبة اعبوالف، احواض اعبليل االعلى واالسفل، احواض غور االردف، ومركز منطقة خصوصا يف االحواض البعيدة )
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مر الذي يؤدي اىل جفاؼ ة(، األالعربة ومنطقة حبَتة طربيا(. لذلك، شنكن استغالؿ اؼبياه يف ىذه االحواض بشكل مفرط )خصوصا لقطاع الزراع

ذلك،  فقط في حاالت استثنائية تم اتخاذ اعتبارات اخرى إلدارة مستويات المياه في ىذه االحواض، إلى باإلضافة الينابيع يف ىذه اؼبناطق. 

. دائمة الجريان ئم في األوديةمثل الحاجة إلعادة تأىيل تدفق المياه من الينابيع والحفاظ على جريان مياه دا –خصوصا اعتبارات جماىيرية 

 ىذا االعتبار اعبماىَتي، يتجسد يف خطة تأىيل وادي النعامُت. 

كرب األودية الساحلية يف البالد. أوادي النعامُت، الذي رنري على امتداد اؼبستوطنات اليت سبتد من خليج حيفا وحىت خليج عكا )الكريوت(، يعترب من 

تلويث الر حزاـ اخضر يف احدى اؼبناطق ذات مستويات كثافة سكانية  و البيئية اليت تنتشر على طولو تؤدي لتطوّ ؾبرى وادي النعامُت واؼبنظومات 

 עיןؿبمية تل الكرداين ) -االكرب يف البالد. بسبب الثراء وأذنية قيم الطبيعة يف ىذا الوادي مت االعالف عن اربع ؿبميات طبيعية على طولو، اذنها

مليوف مًت  20تدفق اؼبياه التارسني )حوايل لتأىيل وحفظ اؼبنظومات البيئية الرطبة.   RAMSARاؼ هبا دبوجب معاىدة اليت مت االعًت  -(אפק

. اخنفاض مستوى اؼبياه كرداين-اخنفاض مستوى اؼبياه اعبوفية يف حوض النعماف ى اىل مكعب سنويا( تضررت بشكل كبَت بسبب الضخ اؼبفرط فبا أد

انقراضها )سبعن يف الصورة يف صفرة ادي لدرجة اؼبميزة ؽبذا  الو  عبفاؼ الينابيع واختفاء اؼبنظومات البيئية الرطبة، وضرر بقيم الطبيعة ىدأاعبوفية 

ب من بئر وادي النعامُت، على تزويده باؼبياه عرب انبو  دفق مياىها اىلتاليت ت( אפק עיןتل الكرداين )الغالؼ(. يف السنوات االخَتة،  تعتمد ؿبمية 

 منعتمد على تأىيل مياه الينابيع الطبيعية ي ذي ، ال[30]خط مياه وادي النعامُت  انشاءمت  5032مليوف مًت مكعب سنويا(. يف عاـ  4قريب )حوايل 

 يل الوادي البيئية والسياحية.، على معاعبة مياه برؾ االظباؾ وتأىيل جرياف اؼبياه يف الوادي بكمية ألىداؼ اعادة تأى(אפק עיןينابيع ؿبمية الكرداين )

مليوف مًت  32كمية   ضخرنب  :ووادي النعامُت (אפק עיןالتأىيل البيئي حملمية الكرداين ) اعادةمن اجل ربقيق  حددت االىداؼ ،يف ىذه اػبطة

 يف الرؤيا دبا سنص تأىيل َتمكعب من اؼبياه سنويا )ثلث الكمية التارسنية(. ىذه اػبطة اليت سبت مراجعتها واؼبوافقة عليها يف سلطة اؼبياه، تعرب عن تغي

اعبوفية وذبديد تدفق اؼبياه الطبيعية يف الينابيع  تأىيل مستوى اؼبياه –تدفق اؼبياه يف األودية: بدال من زبصيص مياه للمرميات الطبيعية عرب االنابيب 

وى اؼبياه التأىيل البيئي )على الرغم من كوهنا كمية منخفضة نسبة للكميات التارسنية(. مع ىذا، وبسبب اخنفاض مست اعادة اسب مع حاجةدبا يتن

على وطئ  صباىَتيا.إلدارة مورد اؼباء، وكذلك ىدفا اػبطة يعترب ربديا اؼبطلوب لتدفق اؼبياه من الينابيع يف ىذا اغبوض، تطبيق  دىناعبوفية من اغبد األ

لترلية مياه البرر يف ىذه اؼبنطقة، ومن اؼبتوقع اف يتطلب ضغطا صباىَتيا  أةاغبالة اؼبائية الصعبة يف منطقة اعبليل الغريب واالعاقة اؼبستمرة ببناء منش

وحفظ قيم  متواصال قبل اف يسجل ارتفاعا دبستوى اؼبياه اعبوفية غبوض النعامُت، اليت ستؤدي لتأىيل تدفق اؼبياه من الينابيع ؼبستوى يسمح بتأىيل

 الوادي. ؽبذاالطبيعة الفريدة 
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 |تصوير: اساؼ سوكنيك5038اب  ود ىشاروف:: متنزه ى3صورة رقم 

 

 لألوديةلالستعماالت الزراعية تحرير مياه الينابيع المخزنة 

تتدفق اؼبياه تتغذى األودية يف قطاع مناخ البرر األبيض اؼبتوسط من الينابيع فقطػ، وتعتمد على زبزين اؼبياه متعدد السنوات يف ىذه األحواض،  حيث 

اليت تشكل بيئة حياتية اليت تعتمد  حياف تكوف غَت غزيرة(،طوؿ األودية. وتشكل قطاعات جرياف اساسية ثابتة )يف بعض اال ىعلمن الينابيع اؼبنتشرة 

من  تأثر ايضايساسي يف غالبية األودية رياف األ. اعب[35]جرياف اؼباء بُت مواسم االمطار، وتتيح امكانية غبفظ الكائنات اغبية الفريدة للبيئات الرطبةعلى 

لية.  عشرات سنوات القرط اؼبتتالية، من االستغالؿ اؼبفرط لألحواض اليت تغذي ىذا اعبرياف، وكذلك من خزف مياه الينابيع لالستعماالت الزراعية احمل

نخفض، مياه م، ذات تدفق (געתון)يف مرج بيساف، ينابيع الكابري يف وادي اؼبفشوخ  الينابيعالينابيع يف اسرائيل )الينابيع الشرقية لغور اغبولة، غالبية 

خزانات معدة زبزف مياىها لالستعماالت الزراعية، وتضخ مياىها مباشرة من الينابيع للخزانات الزراعية وبرؾ األظباؾ، لري اغبقوؿ الزراعية، او ملئ 

 للماشية وخصوصا قطعاف األبقار.

. يف مناطق عية تعتبر عائقا اساسيا في اعادة تأىيل جريان المياه في األوديةاستغالل المياه المتدفقة من الينابيع مباشرة لالستعماالت الزرا

، ازدا دت كمية اؼبياه عديدة يف البالد مت زبصيص اؼبياه للزراعة حسب االحتياجات اليت قررت قبل عشرات السنُت، اليت ال تناسب الواقع اؼبتغَت.  اليـو

بية البالد )مياه ؿبالة ومياه اجملاري اؼبكررة(. لذلك شنكن اعادة تدفق مياه الينابيع لتجري يف األودية مع ديلة لقطاع الزراعة يف غالاؼبتوفرة من مصادر ب

 تزويد مياه بديلة لقطاع الزراعة، خصوصا يف اؼبناطق اؼبربوطة بشبكة اؼبياه القطرية. 

تواجد يف ازمة خطَتة.  تة طربيا، موارد اؼبياه الطبيعية حوض حبَت  –الد يف اؼبناطق اؼبعزولة عن شبكة اؼبياه القطرية، وخصوصا يف األحواض الشرقية للب

اقل من اؼباء ذبري كميات اؼبياه اؼبتوفرة للزراعة وللطبيعة تتقلص بشكل مستمر، والصراع على تقسيم اؼبياه بُت الزراعة، الطبيعة والسياحة يزداد، وكمية 
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تم اغباجة إلعادة نظر ؾبددة حوؿ وجهات استغالؿ مياه الينابيع، زنساسي يف األودية اؼبياه األ ريافيف األودية يف فصل الصيف. الضرر اػبطَت يف ج

 .رد اؼبياه الطبيعيةاوطريقة ادارة مو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخنفاض  خَتة قيس  باؼبياه من مصادر اخرى، ويف السنوات اال بتزويدهعلى سبيل اؼبثاؿ، حوض حبَتة طربيا، اؼبنعزؿ من شبكة اؼبياه القطرية يعاين صعوبة 

ياه اؼبتنتشر يف اعايل حوض حبَتة طربيا منشآت خاصة عديدة لضخ ودية اعبوالف والينابيع الشرقية لسهل اغبولة. أمصادر هنر األردف، يف فق اؼبياه يف تد

ومصادر هنر األردف. ىذه اؼبنشآت اؼبنتشرة على امتداد مصادر اؼبياه الطبيعية يف اعايل اغبوض تؤدي  الينابيعلالستعماالت الزراعية مباشرة من 

لبعض الينابيع واألودية دائمة اعبرياف. باإلضافة لذلك، اغبالة اليـو تعاين من الطبيعة، غبالة جفاؼ موظبي  اىلالخنفاض وعدـ استقرار بتدفق اؼبياه 

مياه الينابيع.  إلدارةا بالتوجو الفكري َت ازمة اؼبياه يف اغبوض يتطلب األمر تغيصعوبة بتقسيم اؼبياه ومراقبة كمية اؼبياه اؼبستغلة من األودية. ومع تفاقم 

اؼبياه الطبيعية يف اعايل حوض حبَتة طربيا تتلخص بتررير جرياف مياه الينابيع يف األودية، تقليص )او منع( ضخ اؼبياه البديل اؼبتاح إلدارة مدؾبة ؼبورد 

لالستعماالت  من اؼبنشآت يف اعايل اغبوض وخزهنا للزراعة. ال يوجد مقًتحا بديال حاليا لتقليص اؼبياه لالستعماالت الزراعية الف خزف اؼبياه اؼبعدة

من يف اعايل اغبوض وخزف اؼبياه يف اسفل األودية ستمكن  ة سيرافظ على تزويد مياه مستمر للزراعة، من ناحية اخرى، ربرير مياه الينابيعالزراعي

 جرياف دائم وثابت يف األودية احملافظة على اؼبنظومات البيئية اليت تستخدـ لرفاىية اعبماىَت  والطبيعة.

 

 سوكنيك اساؼ: تصوير| اعبوالف ىضبة مشاؿ( סער נחל) خشبة وادي جرياف لتغيَت سد
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 ؟ للمياه في األودية الضخ الدائري

دائم  وتشكيل منظر لواد  يف اليت سبتعت جبرياف ثابت يف اؼباضي، لبعض مقاطع األودية لترقيق اعبرياف الدائم  هتدؼ األودية يف للمياه الدائري الضخ

يقة الضخ اعبرياف. من ناحية اعادة التأىيل ألىداؼ سياحية شنكن اغبصوؿ على ارنابيات عديدة من زيادة جرياف اؼبياه يف مقطع من ؾبرى الوادي بطر 

تسلسل مياه ذات جودة  يشكل، اعادة ضخ اؼبياه الدائري  مناسبا إلعادة التأىيل البييي للمنوومات الرببةلكن ىذا الضخ ال يعتبر حاًل الدائري، 

 الثابت للطاقة  اغبلوؿ اليت تستند على االستثمار . باإلضافة لذلك، [35]الذي شنيز األودية ةمتشاهبة على طوؿ اؼبقطع. ويلغي شالؿ الًتاكيز الطبيعي

مثل اعادة الضخ الدائري او ضخ اؼبياه اعبوفية، تعرض اؼبنظومات الرطبة لتغَتات بوتَتة ضخ اؼبياه بسبب االعاقات واؼبشاكل  –لتزويد اؼبياه للوادي 

 . إلعادة التأىيل البيئي لألوديةالتقنية بتزويد اؼبياه بشكل ثابت. لذلك، ال شنكن اعتبار الضخ الدائري حاًل 

 لالستعمال دون الضرر باألودية الفيضاناتادارة الجريان العلوي للمياه: خزن مياه 

ويف األودية غَت  -يف أودية قطاع مناخ البرر االبيض اؼبتوسط حالة دورية من الفيضانات يف مواسم األمطار تتلوىا حالة اخنفاض واحنصار اعبرياف 

ية بتعترب آلية اليت ذبدد األودية كل سنة، حيث رنرؼ من الوادي اؼبواد اؼبًتسبة واؼبتجمعة، ويوسع بيوت الًت دائمة اعبرياف ربل حالة جفاؼ. الفيضانات 

. اقيمت خالؿ السنوات خزانات عديدة يف اعايل أودية [3]الطبيعية، رندد التواصل بُت اجزاء الوادي، يزيل اؼبلوثات ويوزع اغبيويات على طوؿ الوادي

ػبزف مياه الفيضانات اذنية اقتصادية، ومن الناحية االخرى شبنا بيئيا.  مياه اعبرياف العلوي واستغالؽبا لالستعماالت الزراعية. البالد من اجل خزف 

ىذه . [3]مياهلل خزانايربط بُت جانيب الوادي، يعيق جرياف اؼباء وزنوؿ قناة الوادي  على طوؿ األودية، على شكل سد  السدود بناء  اعتادوا يف اؼباضي

اغبيوية  -)مياه الينابيع( وكذلك اعبرياف اؼبوظبي ،ساسي الدائم للمياه يف األوديةألاػبزانات تغلق األودية بشكل غَت اختياري، وبذلك سبنع اعبرياف ا

فات يف األودية وأدت لضرر باؼبنظومات و ، الطمي واجملر اؼباضي، غَتت نظاـ جرياف اؼبياه لبقاء اؼبنظومات البيئية الرطبة.  ىذه اػبزانات اليت بنيت يف

وتتبنى سلطة الطبيعة والحدائق العامة خطة لنقل المياه من السدود يوجد توافق اليوم على منع اقامة سدود جديدة من ىذا النوع، البيئية. 

يف العقود األخَتة انشئت كخزانات  األوديةخزانات اؼبياه وبرؾ األظباؾ اليت تشكلت بالقرب من  )وادي منشة على سبيل اؼبثاؿ(.الحالية لألودية 

شكل خارج قنوات األودية الرئيسية. اؼبياه اؼبعدة ؽبذه اػبزانات تضخ عن طريق قناة لترويل مسار اؼبياه. هبذه الطريقة تسمح خبزف اؼبياه ب –اضافية 

 ؿ كامل لتدفق اؼبياه يف الوادي.تسمح بانقطاع واستغال اختياري يف فًتة الفيضانات فقط وحبسب كمية اؼباء اؼبخصصة واؼبسموحة، وبشكل عاـ ال

يف منتصف القرف اؼباضي من اجل تغيَت ؾبرى اؼبياه العلوية اليت ، اليت انشئت (מנשהدية الروحة )و أ ةأيف ىذا السياؽ، شنكن مناقشة مستقبل منش

اىل منطقة تغلغل اؼبياه يف رماؿ قيسارية  وادي مشمورت، وادي عادة ووادي التماسيح( اربعة أودية يف حوض وادي التماسيح ) وادي بركاف، يفذبري 

نة )يف حوض وادي اػبضَتة(. السدود وقنوات تغيَت ؾباري األودية تغَت بشكل متطرؼ نظاـ جرياف اؼبياه يف وادي عادة ووادي التماسيح. ففي س

يشمل تغذية مياه  –اف يف وادي التماسيح مت التوصل لتوافق بُت سلطة الطبيعة واغبدائق العامة وشركة مكوروت على ربسُت نظاـ اعبري 5030

ثقوب يف السدود الثالث على امتداد الوادي، وانشاء اؼبتجمعة الضخ األوؿ ؼبياه الفيضاف يف كل موسم يتيح جرؼ اجملروفات  –الفيضانات يف الوادي 

– ىنادبورد اؼبياه يف البالد. ويسأؿ الترسن  ءضو ة على أساسي دائم خالؿ مواسم اعبرياف. نتساءؿ اليـو حوؿ جدوى ىذه اؼبنشأرياف لتمكن من ج
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من اؼبفضل النظر ؾبددا بسياسة ادارة مياه األودية يف حوض وادي التماسيح والنظر يف امكانية تفكيك اليس وادي منشو؟  أةما ىو مدى اغباجة  ؼبنشئ

 .؟والبيئي للواديمن اجل التأىيل اؼبائي  –السدود وتأىيل جرياف اؼبياه الطبيعية يف أودية اغبوض 

 

 

 

 

 

 مسألة ضخ مياه المجاري المكررة لألودية

مركبات رئيسية من –اليـو  –اجملاري الصناعية والزراعية )يشمل الفائض من مياه برؾ االظباؾ( تعترب  ـبتلفة، دبستويات ري مكررةاؾباجملاري البلدية، 

لتقليص او لوقف ضخ ىذه اؼبياه جملاري لألودية مع بناء بٌت ربتية ؼبعاعبة مياه اجملاري من اؼبياه اليت ذبري يف األودية. تستمر اؼبساعي يف العقد األخَت 

يف اؼبقابل، تتواجد مستويات مرتفعة ودائمة من  . [33]ق النجاح يف بعض األودية اليت اخنفضت هبا مستويات التلويث لدرجة متدنيةثّ الدرجة الثالثة. و  

 .[33] يف يهودا والسامرة وقطاع غزة. كما يظهر يف تقرير مراقب الدولة الذي نشر مؤخرا اؼبلوثات يف األودية اليت مصدرىا

كمصادر مياه إلعادة التأىيل وربقيق التوازف   مت التوافق يف اؼباضي على تأىيل مياه األودية باستعماؿ مياه مكررة دبستويات مرتفعة )مقاييس عبنة عنبار(

تطبيق ىذا اغبل كجزء من خطة تأىيل وادي  (، متّ 3صورة رقم ) [38،7] (streamflow augmentationلتدفق اؼبياه يف أودية الساحل )

ىدار، متنزه شاروف،  العوجا )الَتكوف(، وتتدفق اليـو مياه اجملاري اؼبكررة يف وادي العوجا )الَتكوف(، حيث تعترب مصدر اؼبياه الوحيد ؼببادرة تأىيل وادي

 (.3صورة رقم ) [38] ووادي صناعي لرفاىية الزوارالذي زنتوي على بركة 

، لعدة اسباب: مياه المجاري المكررة، بمستويات تكرير مختلفة، ال تناسب اعادة التأىيل البييي لألودية ان  الى مع ىذا، من المهم االشارة 

معاعبة اجملاري ستؤدي لضخ مياه جبودة متدنية للوادي ضخ مياه اجملاري اؼبكررة تعترب طريقة مؤقتة )"بشروط"( فقط، وذلك ألف أي فشل يف شبكة 

ت تأثَت بيولوجي غَت ؿبدود )أدوية، ىورمونات، ه اؼبكررة على مركبات كيميائية ذاوي اؼبياتويهدد ؿباوالت أعادة التأىيل، باإلضافة لذلك،، رب

. وعلى ضوء اغبساسية الكبَتة للكائنات اغبية والنباتات للملوثات، تسريب مياه اجملاري اؼبكررة يف أي (اليت ال شنكن ازالتها بعملية التكرير مطهرات

 لالستعماالت الزراعية |تصوير: اساؼ سوكنيك( דןمصادر هنر األردف: قناة لتغَت ؾبرى مياه هنر اللداف )
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. على الرغم من الترسن بتدفق اؼبياه يف األودية اليت ضخت اليها مياه مكررة، [37]ةؤدي اىل هتديد بقائها يف ىذه اؼبنظومة البيئية الرطبمستوى كاف سي

في  توهرلذلك فان السياسة الحالية، التي  .[30،37] (generalist) التنوع البيولوجي بقي ؿبدودا ويتميز بأجناس طاغية افّ اىل األحباث تشَت 

باستعمال مياه  يتم عادة تأىيل المنوومات البييية الا" ان  الى  تجزم بشكل ال يقبل التأويل [51]الخطة الرئيسية لحق الطبيعة من المياه

 لألودية.فقط المجاري المكررة"، ويجب تخصيص كل مياه المجاري المكررة في اسرائيل للري الزراعي، وبذلك يجب ضخ مياه ببيعية 

تغالؿ الزراعي على الرغم من السياسة اغبالية الواضرة يف ىذا اؼبوضوع، نواجو متغَتات وعوائق تقنية، اليت ربوؿ دوت تطبيقها. على سبيل اؼبثاؿ، االس

 يتكوفبَت من اجملاري اؼبكررة اليت رنب خزهنا. وبانعداـ خزانات كافية لفائض كموظبي، بينما تدفق مياه اجملاري اؼبكررة البلدية ثابت، األمر الذي يؤدي 

ت تكرير مياه اجملاري وربسن آطوير منش، على الرغم من تفائض من مياه اجملاري اؼبكررة يف قنوات األودية اليت ذبري باذباه البرر. باإلضافة لذلك

ص الفجوة بُت . باإلضافة لذلك، تقل  مناسب   مياه اجملاري الثانوية، ذات اعبودة اؼبتدنية، تبقى دوف حل   جودة اؼبياه اؼبكررة اؼبزودة لقطاع الزراعة، فأفّ 

لتقليص استهالؾ مياه اجملاري اؼبكررة يف اؼبستقبل. وبانعداـ حلوؿ ؼبعاعبة ىذا اسعار اؼبياه اؼبكررة واؼبياه الطبيعية اؼبخصصة لقطاع الزراعة، قد تؤدي 

 الفائض، فاف الفائض من مياه اجملاري اؼبكررة ستضخ اىل األودية.

لي، رنب للتعامل مع الترديات لتخصيص مياه اجملاري إلعادة تأىيل األودية. على اؼبستوى احمل بإرناد حلوؿ ؿبلية وقطريةهبذا، ىنالك حاجة 

طوارئ واحواض خضراء اليت خزانات  وذبهيزت الصغَتة آعلى سبيل اؼبثاؿ، زيادة الرقابة على اؼبنش –حلوؿ لتقليص الضرر باألودية  إلرناداالستثمار 

اجملاري اؼبكررة ت التكرير وقنوات األودية. على اؼبستوى القطري، تنقص خطة عامة طويلة اؼبدى للتعامل مع مياه آستشكل نقطة فاصلة بُت منش

ضخ مياه اجملاري اؼبكررة مباشرة للبرر، او ضخها ألودية الساحل؟   - وَتة قد تظهر ؾبددا مسألة، ماذا رندر بنا فعلألخالفائضة. ويف السنوات ا

   ضرار للمنظومات البيئية يف األودية.مع حلوؿ لتقليل األ يلذلك رنب االستعداد القًتاح سياس

 تأىيل األوديةاعادة تلخيص: فرص وعوائق  

كبَت طرأ من مفهـو "زبصيص مياه للطبيعة"  ال َتتغيالَت كبَت على النموذج الفكري يف السياسة اؼبتعلقة بإعادة تأىيل األودية يف اسرائيل. و يطرأ تغ

ف اؼبياه الطبيعية يف األودية، عن طريق )حقن اؼبياه للمرميات اليت جفت( يف اطار "حق الطبيعة من )القليل( من اؼبياه"، ؼبفهـو اعادة تأىيل جريا

مياه الينابيع اليت حجزت لالستعماالت الزراعية. رنب زبصيص ىذه  وربريراعادة تأىيل مستويات اؼبياه اعبوفية وذبديد تدفق مياه الينابيع اليت جفت، 

وتضر بتدفق اؼبياه يف األودية. يف ىذه األحواض، اليت تتميز اليت تتميز بضخ )مفرط( للمياه لالستعماالت الزراعية السياسة ألحواض صغَتة، زراعية، 

 ترقيق دوف انتزاع كميات كبَتة من مورد اؼباء.لىذا ىدؼ عاـ )صباىَتي( مهم، قابل لذات تدفق قليل، بينابيع وأودية 

كررة كأساس إلعادة تأىيل أودية الساحل، لسياسة تقًتح استعماؿ مياه اجملاري اؼب كذلك، ربقق تغيَت يف ؾباؿ ادارة مياه اجملاري السابقة، من سياسة

 ، وتقتصر عملية اعادة التأىيل البيئي لألودية على ضخ مياه طبيعية اليها.فقط للري الزراعي ه اجملاري اؼبكررةاوطنية زبصص مي

عادة تأىيل األودية، تترقق بفضل الترسن الكبَت دبورد اؼباء يف السنوات األخَتة، نتيجة للترسن سياسة ا على ضوء ذلك،  ىذه التغَتات اعبذرية يف

اىداؼ اعادة تأىيل األودية عوائق وربديات يف  –سياسة اغبالية والطموحة تواجو الالكبَت بكميات مياه البرر احملالة ومياه اجملاري اؼبكررة. لكن 
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استعداد قطاع اؼباء، من ناحية كمية اؼباء واالمكانيات االقتصادية، إلعادة تأىيل مستويات اؼبياه اعبوفية اليت تدىورت متعددة. على سبيل اؼبثاؿ، درجة 

ع الزراعة. كيف شنكن التغلب على ا امتداد سنوات عديدة من الضخ اؼبفرط، واعادة تأىيل تدفق اؼبياه من الينابيع واالحواض اؼبستغلة اليـو يف قطعلى 

حاالت توجهات الزيادة بكميات مياه اجملاري اؼبكررة ومنع  االقتصادية واستبداؽبا بسياسة بيئية إلعادة تأىيل األودية ؟ كيف شنكن مواجهة اؼبصاحل

 ؟تأىيل البيئي لألوديةالدبراوالت اعادة  ةاؼبتكرر  واالضرارالفشل 

ألهنا مورد مياه رخيص، وىكذا ستبقى األودية  –لألبد. وستستمر عملية ضخ اؼبياه الطبيعية منها دائما  ستبقى األودية ذبري يف احواض التصريف

ر ومتخذي "اغبل اؼبتاح" الرخيص لتصريف مياه اجملاري اؼبكررة. التردي الكبَت الذي يواجو العاملُت يف ؾباؿ اعادة تأىيل األودية، اقناع اعبمهو 

 اؼ  بأذنية األودية واستثمار اؼبوارد الوطنية اؼبطلوبة إلعادة تأىيلها.القرارات يف اسرائيل باالعًت 
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