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لماذا المياه
املاء ع�سب احلياة فاأينما وجد املاء وجدت احلياة، فهو �سر بقاء 

ومناء الكائنات احلية.

الطبيعي  التزايد  بفعل  يوم  بعد  يوما  املاء  الى  احلاجة  تزداد 
وارتفاع  واحل�ساري  التكنولوجي  التقدم  وبفعل  ال�سكان  لعدد 
ال�سناعية  االحتياجات  تلبية  الى  واحلاجة  املعي�سة  م�ستوى 
املياه  بني  الفجوة  وتزداد  املروية،  االأرا�سي  م�ساحة  وازدياد 
املزودة والطلب عليها نظرا  ملحدودية املياه املتاحة بفعل �سيطرة 

االحتالل اال�سرائيلي على معظم امل�سادر املائية.

مل�سادر  املتكاملة  االدارة  مبادئ  تبني  علينا  يحتم  الفارق  هذا 
املياه وا�ستغالل كافة امل�سادر املائية بطرق مثلى.

أنا نظيف صديق المياه
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تتجلى  ُيوؤِْمُنوَن}  اأََفال  َحيٍّ  �َسْيٍء  ُكلَّ  امْلَاء  ِمَن  {َوَجَعْلَنا  تعالى  اهلل  قال 
على  االأمم  حلياة  اأ�سا�سًا  املاء  جعل  ان  وتعالى  �سبحانه  اخلالق  حكمة 

�سطح االأر�ض.

وقال عز وجل {يا َبِني اآََدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َم�ْسِجٍد َوُكُلوا َوا�ْسَرُبوا 
ُه اَل ُيِحبُّ امْلُ�ْسِرِفنَي} االعراف: 31. ففي هذه االية الكرمية  َواَل ُت�ْسِرُفوا اإِنَّ
فيها  املوارد مبا  اي مورد من  لتجنب هدر  دعوة من اخلالق جل جالله 

املاء.

وقد نهى الر�سول الكرمي عن هدر املياه حتى يف فر�ض هام كالو�سوء حني 
مر الر�سول ب�سعد وهو يتو�ساأ وقال »ما هذا ال�سرف يا �سعد؟ قال �سعد 
اأيف الو�سوء �سرف؟ قال ر�سول اهلل نعم ولو كنت على نهر جار«الرتميذي.

فمن هنا يعلمنا ر�سولنا الكرمي اأهمية املحافظة على املياه حتى لو كانت 
وفرية وبكميات كافية. 

حتدث القراآن الكرمي عن انواع املياه بدقة فائقة وي�سنفها مبا يتنا�سب 
باملاء الطهور وي�سمي املاء  مع درجة نقاوتها. فالقراآن ي�سمي ماء املطر 
العذب الذي ن�سربه من االأنهار واالآبار باملاء الفرات وي�سمي ماء البحر 
الذي يحتوي على ن�سبة عالية من امللوحة باملاء االأجاج، وقد ثبت علميًا 

الفوارق الكبرية بني هذه االأنواع. 

المياه في القرآن والسنة
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َماء َماء  َياَح ُب�ْسًرا َبنْيَ َيَدْي َرْحَمِتِه َواأَنَزْلَنا ِمَن ال�سَّ {َوُهَو الَِّذي اأَْر�َسَل الرِّ
َطُهوًرا} الفرقان:48

ُفَراًتا} املر�سالت:27.  اء  مَّ �ْسَقْيَناُكم  َواأَ اٍت  �َساِمَ َرَوا�ِسَي  ِفيَها  {َوَجَعْلَنا 
فاملاء الذي ن�سربه من االأنهار والينابيع واالآبار ماء عذب وم�ست�ساغ املذاق.

{َوَما َي�ْسَتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت �َساِئٌغ �َسَراُبُه َوَهَذا ِمْلٌح اأَُجاٌج َوِمن 
ا َوَت�ْسَتْخِرُجوَن ِحْلَيًة } فاطر:12. ًما َطِريًّ ُكلٍّ َتاأُْكُلوَن حَلْ

يقع على كل فرد م�سوؤولية اجتماعية وهي احلفاظ على كافة املوارد املائية 
ومنع تلوثها، فالكوكب الذي نعي�ض عليه هو ملك للب�سرية جمعاء »تتوارثه 
جيل بعد جيل« ولي�ض من حق اي جيل ا�ستنزاف موارده او تلويثها حيث 
نهى اال�سالم عن االف�ساد يف االر�ض  قال تعالى {َواإَِذا ِقيَل َلُهْم اَل ُتْف�ِسُدوْا 

ِلُحوَن} البقرة:11. ا َنْحُن ُم�سْ َ يِف االأَْر�ِض َقاُلوْا اإِمنَّ

ونهى اال�سالم عن التربز قرب املوارد حفاظا عليها حيث قال ر�سول اهلل 
اتقوا املالعن الثالث، الرباز يف املوارد وقارعة الطريق
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حقائق حول المياه
حوايل 76% من �سطح الكرة االأر�سية مغطاه باملياه

اأن ما يقارب 97% منها ماحلة وغري �ساحلة لال�ستهالك اال اذا مت  اال 
حتليتها وتكاليفها باهظة جدا

 2% من املياه موجودة على �سكل جليد يف القطبني،

اما املياه العذبة ال�ساحلة لال�ستخدام ال تتجاوز 1% من املياه التي تغطي 
الكرة االأر�سية.

يحتاج االن�سان حوايل 3 ليرت من املياه يوميًا، ويفقد ما معدله 3 ليرت ماء 
يوميا.

املعوية  وااللتهابات  كاالأميبا  االمرا�ض  من  العديد  املاء  تلوث  ي�سبب 
وغريها.

ميوت �سنويا حوايل 2.2 مليون �سخ�ض ب�سبب تلوث املياه.
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90% من مكونات الدماغ

70% من مكونات القلب
86% من مكونات الرئتني

86% من مكونات الكبد 83% من مكونات الكليتني

75% من مكونات ع�سالت اجل�سم

83% من مكونات الدماء

يدخل املاء في تركيب كافة الكائنات ويدخل في جسم االنسان بحوالي
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دورة المياه في الطبيعة
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مصادر المياه في فلسطين
حيث  الغربية  ال�سفة  يف  للمياه  اال�سا�سي  امل�سدر  هي  اجلوفية  املياه  تعترب 
تت�سكل نتيجة لت�سرب جزء من مياه االمطار املت�ساقطة خالل ف�سل ال�ستاء 
لت�سل الى االحوا�ض املائية اجلوفية وهنالك ثالثة احوا�ض يف ال�سفة الغربية 

وحو�ض يف قطاع غزة.

احلوض الغربي

يعد احلو�ض الغربي من اهم واكرب االحوا�ض املائية يف ال�سفة الغربية، ويتميز 
بامتداده الوا�سع عرب ارا�سي فل�سطني التاريخية حيث ميتد من جبال الكرمل 
�سماال الى بئر ال�سبع جنوبا وميتد من املرتفعات اجلبلية �سرقا حتى ال�ساحل 
غربا. وت�سكل امل�ساحة الواقعة �سمن حدود ال�سفة الغربية  منطقة التغذية 
الغزيرة  االمطار  املنطقة ذات  واقعة �سمن  وهي  الغربي  للحو�ض  الرئي�سية 
ومتد احلو�ض مبا ال يقل عن 95% من مياه تغذية هذا احلو�ض. وتتجه حركة 
املياه اجلوفية يف هذا احلو�ض باجتاه الغرب حيث متيل الطبقات ال�سخرية 
املكونة له يف هذا االجتاه، وتقدر كميات التغذية الطبيعية لهذا احلو�ض ب 

362 مليون مرت مكعب �سنويا.

احلوض الشرقي

ال�سرقية  اجلهة  من  الغربية  ال�سفة  حدود  �سمن  بكامله  احلو�ض  هذا  يقع 
املرتفعات  هي  رئي�سية  اق�سام  ثالثة  الى  طبوغرافيا  احلو�ض  هذا  ويق�سم 
يغطيها  التي  املنطقة  وتتميز  االردن.  وغور  ال�سرقية  واملنحدرات  اجلبلية 
�سطح  فوق  مرت   900 من  االرتفاع  يرتاوح  حيث  ال�سديد  باالنحدار  احلو�ض 
البحر يف املرتفعات الى 400 مرت حتت �سطح البحر يف منطقة غور االردن. 
وتقع اغلب م�ساحة احلو�ض ال�سرقي �سمن املناطق التي تتميز بقلة االمطار 
ب�سكل عام بينما يقع اجلزء الغربي منه �سمن املناطق ذات االمطار الغزيرة 
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املكونة  ال�سخرية  الطبقات  متيل  احلو�ض.  لهذا  التغذية  م�سدر  تعترب  التي 
لهذا احلو�ض ب�سكل عام باجتاه ال�سرق مما يحدد حركة املياه اجلوفية يف هذا 
االجتاه، وتقدر كميات التغذية لهذا احلو�ض ب 172 مليون مرت مكعب �سنويا.

احلوض الشمالي الشرقي

الغربية حيث ميتد جزء  ال�سفة  ال�سمالية من  املنطقة  يقع هذا احلو�ض يف 
من م�ساحته داخل حدود فل�سطني التاريخية. تتحرك املياه اجلوفية يف هذا 
الطبيعية  التغذية  كميات  وتقدر  ال�سرقي.  وال�سمال  ال�سمال  باجتاه  احلو�ض 

لهذا احلو�ض ب 145 مليون مرت مكعب �سنويا.

احلوض اجلوفي الساحلي

يقع هذا احلو�ض اجلويف �سمن ارا�سي قطاع غزة وهو حمدود العطاء نتيجة ل�سماكته 
الى  ال�سرقية  واجلنوبية  ال�سرقية  املناطق  يف  امتار  عدة  بني  ما  ترتاوح  والتي  القليلة 
حوايل 150 مرتا يف املناطق الغربية وعلى طول ال�سريط ال�ساحلي. يختلف معدل ت�سرب 
مياه االمطار ال�سطحية الى اخلزان اجلويف باختالف نوعية ال�سخور ونفاذيتها فتجد 
مثال يف املناطق ذات الكثبان الرملية واملوجودة يف املناطق ال�سمالية وال�سمالية الغربية 
واجلنوبية الغربية من قطاع غزة ان معدالت ت�سرب وتغذية اخلزان اجلويف عالية جدا 

وكانت �سببا على مدار التاريخ يف تكوين املياه اجلوفية العذبة حتت هذه الكثبان.

تعتمد تغذية اخلزان اجلويف على معدالت ت�ساقط االمطار حيث يت�سرب وير�سح حوايل 
40% من كميات االمطار املت�ساقطة يف ف�سل ال�ستاء اي مبعنى اآخر فان جمموع املياه 

املغذية للخزان اجلويف من االمطار ت�سل حوايل 45 مليون مرت �سنويا مبعدل عام.

يعاين اخلزان اجلويف ال�ساحلي ب�سكل عام من انخفا�ض كبري يف من�سوب املياه اجلوفية 
تلبية  على  قدرته  وعدم  تدهور اخلزان اجلويف  وا�سح  دليل  هو  االنخفا�ض  وهذا  فيه 
االحتياجات املائية ل�سكان القطاع حيث ان هذا االنخفا�ض اأدى الى تدهور نوعية املياه 

من خالل تداخل مياه البحر و ت�سرب مياه ال�سرف ال�سحي الى داخل اخلزان.
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ترشيد إستهالك المياه
اإن الدعوة لرت�سيد اال�ستهالك مل ولن يق�سد بها احلرمان من اإ�ستخدام 
ن�ستفيد من كل قطرة مياه  للمياه بحيث  االأمثل  االإ�ستخدام  املياه بل هو 
عاداتنا  وتكييف  االإ�سراف  وعدم  والتو�سط  النف�ض  تربية  على  والعمل 

اليومية وفق ما هو متوفر

اإن زرع ثقافة الرت�سيد والتوفري واحلفاظ على م�سادر املياه هي م�سوؤولية 
وطنية ومهمة جماعية فاملياه هي ثروة وطنية واأمانة بني اأيدينا لالأجيال 
القادمة، وعلى اجلميع اأن يتحملوا م�سوؤوليتهم جتاه املياه فهي نعمة وهبنا 

اإياها اخلالق عز وجل وربط احلياه بها.

واإجتماعية  ودينية  ر�سمية  وموؤ�س�سات  اأفرادًا  جمعيًا  علينا  كان  لذلك 
م�سوؤولية احلفاظ على الرثوة املائية ومكافحة كل مظاهر تلوثها وهدرها 

حفاظًا على ا�ستمرارية حياتنا وحياة اأجيالنا القادمة.
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كيف أحافظ على المياه؟
منع التسرب

حال  ويف  دوري  ب�سكل  املياه  فاتورة  تفقد 
وجود ارتفاع يف الفاتورة فهذا يعني وجود 

ت�سرب ما، ابحث عنه واأ�سلحه فورَا.

تفقد عوامة خزان املياه باإ�ستمرار.

بو�سع  النياجرا  من  ت�سرب  وجود  اأفح�ض 
ملون داخل النياجرا وانظر داخل املرحا�ض 
يعني  فهذا  املرحا�ض  داخل  اللون  اإن ظهر 

وجود ت�سرب، اأ�سلحه مبا�سرة.

ت�سرب  اأن  حيث  باإحكام  احلنفيات  اأغالق 
الى هدر 0.85  يوؤدي  ثانية  قطرة واحدة كل 
م3 يف ال�سهر وبالتايل هدر 10.22 م3 �سنويًا، 
لذا قم باإ�سالح اأي ت�سرب يف احلنفيات فورًا.

داخل  عطل  الأي  فورية  �سيانة  بعمل  قم 
املنزل، وابلغ اجلهة املزودة لك باملياه عن 

اأي عطل خارجي.  
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في الحمام

املرحاض

• �سع عبوة 2 ليرت من املاء داخل النياجرا.	
• احلجم 	 )ذات  القدمية  النياجرا  اإ�ستبدل 

الكبري( باأخرى ال تزيد �سعتها عن 6 ليرت.
• اأ�سلح اأي تلف يف عوامة النياجرا الأن اأي ت�سرب 	

يهدر حوايل 60 ليرت/�ساعة.

يتم  املنزلية  املياه  من   %60 اأن  الى  الدرا�سات  معظم  اأ�سارت 
اإ�ستخدامها داخل احلمام
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املغاسل

• معدل تدفق املياه من احلنفيات 12 ليرت يف الدقيقة.	
• قم بتعديل ب�سيط لبع�ض العادات املتبعة اأثناء غ�سل اليدين والوجه 	

واحلالقة وتنظيف االأ�سنان والو�سوء.
• اإفتح احلنفية عند اللزوم فقط، لتوفر الكثري من املاء.	
• اإ�ستخدم كوب ماء للحالقة، ولتنظيف االأ�سنان لتوفر الكثري من املاء.	
• ال تفتح احلنفية ب�سكل كامل، اأغلق احلنفية ما اأمكن و افتحها عند 	

احلاجة فقط �سواء اأثناء الو�سوء اأو التغ�سيل.

أثناء االستحمام

• ال متلء البانيو الأنه ي�ستهلك حوايل 136 ليرت من املاء.	
• اإ�ستخدم الدو�ض واأغلقه ما اأمكن.	
• جتنب اإطالة مدة االإ�ستحمام، فخم�ض دقائق تكفي.	
• يتم هدر 10-5 	 ال�سخان  اأو  ال�سم�سي  ال�ساخنة من احلمام  املياه  اإنتظار و�سول  اأثناء 

ليرت من املياه، لذا قم بجمع هذه املياه يف وعاء نظيف واإ�ستخدامها يف اأمور اأخرى مثل 
غ�سل الفواكه واخل�سار.

• ركب جهاز تر�سيد على راأ�ض الدو�ض لتقلل كمية االإ�ستهالك بحوايل %25.	
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داخل املطبخ

• حوايل 	 تيك  االوتوما  اجلالية  ت�ستهلك 
كانت  مهما  وجبة  كل  يف  ليرت   45-38
حمولتها، لذا حاول ملئ اجلالية بحمل 

كامل.
• عند اجللي اليدوي ال تدع احلنفية مفتوحة طوال فرتة اجللي، افتحها 	

فقط عند اللزوم.
• نقع االواين التي حتتاج الى ذلك )كالطناجر مثال( قبل غ�سلها.	
• تاأكد/ي من احكام اغالق احلنفية بعد االنتهاء من ا�ستخدام املياه.	
• املتجمدة 	 االأطعمة  عن  الثلج  الإذابة  احلنفية  ماء  ت�ستخدم/ي  ال 

كاللحوم، قم باخراجها من الفريزر قبل مدة كافية من الطبخ الإذابة 
الثلج.

• حبة 	 غ�سل  من  بدال  وعاء،  يف  معا  واخل�سراوات  الفواكه  اإغ�سل/ي 
النباتات  لري  املياه  هذه  وا�ستخدم  حبة، 

املنزلية مثال.
الغسيل

• عند �سراء غ�سالة جديدة حاول/ي اختيار نوع 	
اقت�سادي للمياه.

• الغ�سالة 	 الأن  كامل،  بحمل  الغ�سالة  املء/ي 
االأتوماتيك ت�ستهلك حوايل 120 ليرت يف كل غ�سلة مهما كان بداخلها.



15

تنظيف املنزل

• اأو 	 م�سحه  قبل  املنزل  اكن�ض 
�سطفه لتوفر الكثري من املاء.

• با�ستخدام)دلو 	 املنزل  ام�سح 
وفوطة( بدل من �سطفه يوفر 

الكثري من املياه.
• دلو 	 وا�ستخدام  الرببي�ض،  با�ستخدام  ال�سبابيك  تنظيف  عن  ابتعد 

وفوطة.

خارج املنزل

• لك 	 املزودة  اجلهة  ابلغ 
ت�سرب  اي  عن  باملاء 
بال�سرعة  تالحظه 

املمكنة.
• ال تهدر املياه ملجرد اأن �سخ�ض اآخر يدفع الفاتورة.	
• ال ت�ستخدم الرببي�ض لتنظيف الدرج وال�ساحة اخلارجية.	
• ال تدع االأطفال يلعبون باملاء.	
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احلديقة املنزلية

• يف 	 امل�ستهلكة  املياه  تقليل 
وجود  عدم  تعني  ال  الري 

حديقة.
• لري 	 االوقات  اأف�سل 

قبل  املنزلية  احلديقة 
ال�سروق اأو بعد غروب ال�سم�ض.

• اخرت من النباتات ما ال يحتاج الى كميات مياه كثرية.	
• ا�ستخدم ا�سلوب الري بالتنقيط الأنه اأكفئ من الري بالرببي�ض.	
• وقت 	 املنزلية  احلديقة  اإرو 

احلاجة وقدر احلاجة.

تنظيف السيارة

• ا�ستخدام الرببي�ض يف 	
تنظيف ال�سيارة او االر�سفة 

يهدر حوايل 20 ليرت يف 
الدقيقة.

• اغ�سل ال�سيارة با�ستخدام دلو وفوطة بدل بربي�ض لتوفر حوايل 300 	
ليرت.
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الحصاد المائي
ح�ساد مياه االمطار تعني: 

عملية جمع مياه االمطار 
خالل ف�سل ال�ستاء 

ال�ستعمالها يف االغرا�ض 
املختلفة )كالري، ال�سرب 

والغ�سيل وغريها(.

ان ما ت�ستطيع اال�سرة عمله 
لن يكلفها اال ما يلزم لبناء بئر او خزان جلمع مياه االمطار، ال�ستخدامها 

لل�سرب والنباتات وكذلك ل�سقاية احليوانات خالل مو�سم ال�سيف.

قبل البدء يف جمع مياه االمطار قم بـ

• تنظيف ال�سطح الذي �سيجمع عنه االمطار.	
• تنظيف بئر اجلمع �سنويا.	
• ال جتمع مياه اأول ت�ساقط للمطر.	
• احكم اغالق البئر.	
• من 	 لتقلل  بالدلو،  ولي�ض  امل�سخة  بوا�سطة  املياه  �سحب  االف�سل  من 

خطر التلوث.
• تعقيم مياه البئر بوا�سطة الكلورين وهو متوفر يف مديريات ال�سحة.	
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المحافظة على جودة المياه التي نستخدمها
للمحافظة على مياه �ساحلة لل�سرب واظب على تنظيف خزان املياه مرتني 
يف ال�سنة ، الأن املياه التي ت�سلك عرب ال�سبكة هي مياه نظيفة و�ساحلة 

لل�سرب.

• تنظيف اخلزان ب�سكل دوري يحافظ على �سحتك و�سحة ا�سرتك.	
• تنظيف اخلزان يزيل الروا�سب )رمال، اتربة( والعوالق )الطحالب(.	
• تنظيف اخلزان يزيل الفطريات واجلراثيم.	
• تنظيف خزان املياه امر �سهل و�سروري وغري مكلف.	
• بفعل 	 املياه  تلوث  عدم  ي�سمن  باإحكام  املياه  خزان  غطاء  اإغالق 

احل�سرات وروث الطيور.
كيفية تنظيف اخلزان

• اإغالق �سمام املياه املزود للخزان واالنتظار حتى يتم ا�ستخدام املياه 	
ب�سكل كلي تقريبا.

• تفريغ ما تبقى من املياه يف اخلزان وا�ستعمالها يف امور اخرى كري 	
احلديقة او التنظيف.

• تنظيف اخلزان من الداخل جيدا باالإ�سفنج واملاء، الإزالة الروا�سب 	
والعوالق.

• تفريغ مياه التنظيف.	
• �سطف اخلزان جيدا مبياه نظيفة.	
• اقفال ال�سمام املوجود ا�سفل اخلزان.	
• فتح �سمام املياه العادة تعبئة اخلزان.	
• فتح كافة حنفيات املنزل وذلك لغ�سل ال�سبكة الداخلية.	
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هل انت صديق المياه؟
• هل تتفح�ض �سبكة املياه الداخلية يف املنزل؟	

• هل ت�سع عبوة بال�ستيكية يف خزان النياجرا؟	

• هل يتم تنظيف ال�سبابيك بدون ا�ستخدام الرببي�ض؟	

• هل يتم تنظيف ال�سيارة با�ستخدام دلو وفوطة؟	

• هل ت�ستخدم كوب اأثناء احلالقة؟	

• هل ت�ستخدم كوب اأثناء تنظيف االأ�سنان؟	

• هل يتم غ�سل الفواكه واخل�سراوات با�ستخدام وعاء؟	

• هل يتم اغالق احلنفية وفتحها عند اللزوم اثناء عملية اجللي؟	

• هل تبتعد عن ملئ البانيو باملاء اثناء اال�ستحمام؟	

• هل حتاول عدم اهدار املياه اثناء اال�ستحمام؟	

• هل يتم ري احلدائق املنزلية مع غياب ال�سم�ض؟	

• هل يتم ملئ الغ�سالة بالكامل عند الغ�سيل؟	
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إذا كان عدد اإلجابات نعم من:

• 10-12 هذا يعني انك مدرك متاما الهمية املياه ودورك يف املحافظة 	
عليها.

• 6-9 هذا يعني انك مدرك لو�سع املياه، ولكن بحاجة الى تغيري بع�ض 	
ال�سلوكيات؟

• اأقل من 6 هذا يعني انك ما زلت بحاجة الى التفكري بعمق بالو�سع 	
املائي وتغيري �سلوكيات ا�ستخدام املياه.

فلنبداأ من االآن املحافظة على املياه


