


عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

مركز الدراسات املستقبلية وقياس الرأي

االجتاهات املستقبلية للصراع الفلسطيين 
اإلسرائيلي على املياه حتى عام 2030

إعداد

د. عبد الرمحن التميمي



حقوق التأليف والطبع والنرش محفوظة لـ :

جامعة القدس املفتوحة

عامدة البحث  العلمي  والدراسات العليا

مركز الدراسات املستقبلية وقياس الرأي

فلسطني / رام الله

ص.ب 1804

ت: 2971246 /  02 -  2959164 / 02

ف : 2989315 / 02

fssc@qou.edu :الربيد االلكرتوين

تصميم وإخراج فني

)mpc( مركز اإلنتاج الفني

رام الله- فلسطني

1436هـ - 2015م



3

االجتاهات املستقبلية للصراع الفلسطيين 
اإلسرائيلي على املياه حتى عام 2030

د. عبد الرمحن التميمي1

11 مقدمة: .
الحكم  منذ  عدة  إدارات  فلسطني  يف  املياه  قطاع  إدارة  عىل  تعاقبت 
العثامين،حيث وقع هذا القطاع تحت إدارة االنتداب الربيطاين ثم اإلدارة األردنية 
)1948-1967( وصوالً إىل االحتالل اإلرسائييل، والذي سيطر عىل جميع األرايض 
الفلسطينية خالل حربني أوالهام عام 1948 حيث سيطرت إرسائيل عىل نهر 
األردن العلوي،  وثانيهام عام 1967 حيث سيطرت إرسائيل عىل جميع مصادر 
املياه  السطحية والجوفية وأصدرت جملة من األوامر العسكرية متثلت بوضع 
املياه كأمالك دولة وال يحق استخدامها إال بتصاريح مُتنح من اإلدارة العسكرية. 

متثلت هيكلية إدارة قطاع املياه تحت االحتالل بسيطرة اإلدارة املدنية 
وضابط املياه عىل القضايا املتعلقة بإدارة مصادر املياه كافة، إضافًة إىل إخضاع 
دائرة مياه الضفة الغربية التي تأسست يف عهد اإلدارة األردنية قبل عام 1967، 
ضمن مسؤوليات سلطة املصادر الطبيعية ِوفق القانون األردين رقم 12/ لعام 
1966، إىل صالحيات الحاكم العسكري، وُوضعت تحت إرشاف ومتابعة ضابط 
املياه يف اإلدارة املدنية وتم تحديد مسؤولياتها مبتابعة القضايا املتعلقة بتزويد 
تشغيل  الغربية ومنح صالحياتها يف  الضفة  املياه يف  للبلديات ومصالح  املياه 

1. محارض يف جامعة القدس، معهد التنمية الريفية املستدامة، مدير عام جمعية الهيدرولوجيني الفلسطينيني لتطوير مصادر 

املياه والبيئة، نرش أكرث من 25 ورقة علمية محكمة يف مجالت عاملية مختلفة، وله دراسات يف األمن املايئ، وكتاب حول 

يف  املستقبلية  الدراسات  »مبادىء  حول  كتاب  وضع  عىل  اآلن  ويعكف  االقليمية،  السياسية  واملشاريع  املياه  خصخصة 

التنمية«. 
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اآلبار إىل رشكة ميكوروت، وقد بلغت كميات املياه التي ترشف عىل توزيعها 
كمياه رشب بالجملة نحو 27 مليون م3 سنويا . 

تم  فقد  الفلسطينيني  للمواطنني  املياه  تزويد خدمات  مستوى  أما عىل 
إىل مصلحة مياه   ً اإلبقاء عىل الصالحيات للبديات واملجالس القروية، إضافة 
محافظة القدس )تم إنشاؤها ِوفق القانون األردين رقم 1966/9( وسلطة مياه 
ومجاري بيت لحم )تم إنشاؤها ِوفق أمر عسكري عام 1972( بالتايل فإن عالقة 

املواطن الفلسطيني كانت مع هذه املؤسسات بشكل مبارش.

بعد قيام السلطة  يف الوطن استمرت السيطرة اإلرسائيلية عىل مصادر  

اتفاقية  التوقيع عىل  السيايس بعد  الوضع  تنته، وبتغري  الفلسطينية ومل  املياه 

الضفة وقطاع غزة  املرحلية حول  واالتفاقية  املبادئ يف سبتمرب 1993،  إعالن 

عام 1995، حيث اعتربت االتفاقية املرحلية »أوسلو 2« يف البند 40 من امللحق 

الثالث »بروتوكول التعاون االقتصادي« أن قضية الحقوق املائية من املواضيع 

املؤجلة إىل مفاوضات الوضع النهايئ. 

ومبوجب هذه االتفاقية »بند 40« تم تأسيس لجنة املياه املشرتكة، التي 

يتم من خاللها التعامل مع مشاريع املياه والرصف الصحي يف الضفة الغربية 

املرتبطة باملستوطنات من خالل موافقة هذه  أو املشاريع  الفلسطينية  سواء 

اتباع موافقة  اللجنة املشرتكة عىل إصدار التصاريح لهذه املشاريع، حيث تم 

اللجنة املشرتكة مبوافقة اإلدارة املدنية عىل تنفيذ مشاريع املياه، ما أوجد حالة 

يف  الفلسطينية  املياه  سلطة  وجعلت   ، املشاريع  هذه  تنفيذ  عرقلة  إىل  أدت 

وصف هذه اللجنة بأنها لجنة عراقيل وتأخري. 

كان من املفرتض حسب االتفاقية املرحلية ومبوجب قرار نقل الصالحيات 

املدنية، مبا يف  الشؤون  لكافة  الفلسطيني  الجانب  إىل  اإلرسائييل  الجانب  من 

ذلك املياه وضع دائرة مياه الضفة الغربية تحت إرشاف ومسؤوليات السلطة 
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إرشاف  تحت  الدائرة  هذه  بقيت  حيث  يحدث،  مل  ذلك  أن  إال  الفلسطينية، 

وصالحيات ضابط املياه يف اإلدارة املدنية. 

90/لسنة  رقم  رئايس  قرار  إصدار  تم  الفلسطينية  السلطة  إنشاء  ومع 

 ،1996 2/لسنة  رقم  املياه  قانون  وإصدار  املياه  سلطة  بإنشاء  يتعلق   ،1995

وتعديالته بالقانون رقم 3/لسنة 2002، حيث هدف القانون إىل تطوير مصادر 

املياه وإدارتها، وزيادة طاقتها وتحسني نوعيتها وحفظها، وحاميتها من التلوث، 

وأعطى سلطة املياه صالحيات إدارة مصادر املياه. 

ومع بداية عمل سلطة املياه قامت بالدور املركزي يف تجهيز مخططات 

املياه  آبار  حفر  مشاريع  إىل  إضافة  الصحي،  والرصف  للمياه  التحتية  البنية 

ما  منها  املانحة،  الدول  من  ممولة  ضخمة  مالية  مبوازنات  وذلك  اإلنتاجية  

لدائرة  إدارتها  بتسليم  املياه  سلطة  قامت  انتاجيا«  برئا   12« حفر  عن  يزيد 

مياه الضفة الغربية بعد تدعيم كادرها الوظيفي املعني يف عهد اإلدارة املدنية 

ضمن خطة لبناء مصلحة املياه الوطنية كمؤسسة مسؤولة عن كل ما يتعلق 

بإنتاج ونقل ورشاء املياه بالجملة. إال أن إرشاف اإلدارة املدنية ورفضها لاللتزام 

بنقل صالحيات دائرة مياه الضفة الغربية للسلطة، دفع السلطة إىل إستصدار 

قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2010 بنقل املوظفني املعينني يف عهد 

الذين  املوظفني  املياه واعتبار  الجانب إىل سلطة  بقرار أحادي  املدنية  اإلدارة 

تم تعيينهم من قبل السلطة بعد عام »1996 جزءا« من هيكلية هذه الدائرة. 

إال أن التزام املوظفني املسجلني يف اإلدارة املدنية كان »ضعيفاً« بتنفيذ القرار 

ما أوجد صيغة تتمثل بوجود دائرة مياه تتبع لإلدارة املدنية ودائرة مياه تتبع 

للسلطة الفلسطينية. 

للبلديات  الصالحيات  تبعت هذه  املياه،  تقديم خدمات  وعىل مستوى 

واملجالس القروية ومصلحة مياه محافظة القدس وسلطة مياه ومجاري بيت 
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الغربية بكميات  الضفة  دائرة مياه  بالجملة من خالل  تزود  إنها  لحم، حيث 

قدرت 2011 بـ 49 مليون م3 يف الضفة الغربية، منها كميات مخصصة للرشب 

باإلضافة إىل بعض اآلبار التي تديرها البلديات كبلدية نابلس وطولكرم. 

باملياه بقي يف مستوى متدن، حيث بلغت  الفلسطيني  إن واقع تزويد 

حصة الفرد اليومية »75 لرتا« يف عام 2011 يف الضفة الغربية رغم األموال التي 

استثمرت بها من قبل الدول املانحة يف البنية التحتية لقطاع املياه، وذلك يعود 

لسبب رئيس متعلق بعدم كفاية إمدادات املياه مقارنة مبعدل الطلب عليها 
وارتباط ذلك أساسا« بالقيود التي فرضتها االتفاقية املرحلية.

21  املنهجية:.

 تطبيق مناهج الدراسات املستقبليه من حيث: 

املياه 	  ولجنة  املياه  سلطة  تقارير  وتضمنت  األدبيات  مراجعة 
غري  وتقارير  املفاوضات  ووثائق  املشرتكة  اإلرسائلية  الفلسطينية 

منشورة صادرة عن رئيس الوفد املفاوض للمياه)1(.

بناء السيناريوهات. 	 

إنشاء مصفوفة التاثري املتبادل بني السيناريوهات.	 

املفاضلة بني السيناريوهات.	 

فحص تاثريات السناريو   األكرث احتامال.	 

تطبيق تقنية دوالب املستقبل)2(.	 

أثر  السياسة املائية االرسائيليه عىل األمن املايئ الفلسطيني:. 3
ارتسمت السياسة املائية الصهيونية منذ أواخر القرن الثامن عرش، عندما 
يف  املتاحة  املياه  مصادر  الستكشاف  بعثة  بإرسال  الصهيونية  الحركة  قامت 

1  فضل كعوش رئيس سلطة  )2006-2010(

والبحوث  للدراسات  االمارات  مركز  الحديثه  املستقبليه  الدراسات  مناهج   .)2007( وليد  الحي.  عبد  انظر  لتفاصيل    2

االسرتاتيجيه . 
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فلسطني بهدف معرفة إمكانية إقامة وطن قومي لليهود فيها  تجسدت ذلك 
يف مشاريع عديدة قبل وبعد قيام دولة إرسائيل)1(. وفعال فقد تم  اعتامد نتائج 
هذه البعثه يف الضغط عىل الدول الغربية )بريطانيا وفرنسا( من أجل ضامن 
إدراج منابع نهر األردن ضمن الحدود الشامليه لدولة االنتداب الربيطاين وقد 
سايكس-  اتفاقيه  مبوجب  الحدود  تثبيت  ورغم  ذلك.  يف  ما  حد  إىل  نجحت 
بيكو عام 1916 إال أنه وبعد قيام دولة إرسائيل عام 1948 قامت بالسيطرة 
عىل جزء من منابع النهر وجزء من بحرية طربيا ورشعت بإقامة مرشوع ناقل 
املياه القطري لجر مياه طربيا إىل النقب لتخضري الصحراء وتسكني اليهود فيها. 
وقد توالت السياسة التوسعية للكيان الصهيوين حيث استوىل عىل منابع نهر 
األردن كافة وبحرية طربيا يف الشامل، وعىل األحواض الجوفية يف الضفة الغربية 
وغزة بعد عام 67 وقامت بفرض حقائق جديدة عىل األرض وقامت باستبدال 
ت من قدرة الفلسطينيني عىل استخدام  القوانني املعمول بها بأوامر عسكرية حدَّ
مياههم و تطويرها حسب حاجاتهم، وإمنا أبقت مستوى االستخدام باملستوى 

نفسه طوال فرته االحتالل، بل أقل مام كان عليه قبل االحتالل.

ومبوجب األوامر العسكريه منع الفلسطينيون من تطوير مصادر مياههم 
أو البنية التحتية التابعة لها ومنعوا من إقامة أي منشاة مائية أو مرشوع مايئ 
جديد دون الحصول عىل ترصيح من ما سمَي بضابط املياه اإلرسايئيل إضافة 
يف  خاصة  حاجاتهم  لسد  جديدة  آبار  حفر  من  الفلسطينيون  منع  ذلك  إىل 
الحوض الغريب حتى وإن كان الستبدال اآلبار التي تجف وقد يتقلص عدد اآلبار 

الخبري  وضعه   1954 عام  كوتون  األردن.و مرشوع  مياه  الستثامر  روتنربج  بنحاس  إىل  نسبة   1926 عام  روتنربج  1 مرشوع 

الليطاين  مياه  بإدخال  وطالب  اإلرسائيلية  الحكومة  طلب  عىل  بناء  األردن  نهر  مياه  الستغالل  كوتون:  جون  األمرييك 

من  مكعب  مرت  مليون   125 عىل  إرسائيل  لحصول  ويهدف   – العربية  والدول   – إرسائيل  بني  املياه  تقسيم  حساب  يف 

عليه  الدويل  اإلرشاف  قبول  لعدم  رفضه  وتم  الليطاين  نهر  مياه  من  مكعب  مرت  مليون  و400   – األردن  نهر  مياه حوض 

من  مراحل  ثالثة  عىل  املرشوع  هذا  تنفيذ  تم  القطري:- وقد  )الناقل  للمياه  القومي  الحامل  مرشوع  تنفيذه.و  عند 

الرشقية  الثالثة  القنوات  انجاز  خاللها  وتم   1955  –  1953 من  والثانية:  الحولة.  بحرية  لتجفيف   1952  –  1951 عام 

وحمل  األردن  قنوات  إىل  السطحية  املياه  نقل  بهدف   –  1957  –  1955 عام  من  والثالثة:-   – والشاملية   – والغربية   –

 .1956 عام  األردن  مياه  لتحويل  جونستون  أريك  مرشوع  األردن  إىل  الحولة  بحرية  مياه  من  مكعب  مرت  مليون   12 
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اإلجاميل من »720 برئا« قبل االحتالل إىل حوايل 340 برئا يف الضفة الغربية بعيد 
االحتالل، بالتايل فإن كميات املياه املستخرجة الستخدام الفلسطينيني تقلصت.

ويف الوقت نفسه ومع استمرار سياسة االستيطان والسيطرة عىل األرض، 
قامت السلطات اإلرسائيلية بحفر عرشات اآلبار الجوفية داخل الضفة الغربية 
تنتج حوايل  برئاً   40 يقارب  ما  بحفر  قامت  املستوطنات، حيث  لخدمة هذه 
44 مليون م3 يف األغوار إضافة إىل عدد من اآلبار يف مناطق أخرى من الضفة 

)البنك الدويل 2009(. 

ومع توسع االستيطان وزيادة عدد املستوطنني يف الضفة ازدادت كميات 
املياه املستخدمة من قبلهم لدرجه أن متوسط استخدام املستوطن اإلرسائييل 
هذه  وأصبحت  أضعاف،  بسته  الفلسطيني  املواطن  استخدام  يفوق  أصبح 
املستوطنات تشكل مصادر لتلويث األرض واملياه الفلسطينية سواء عن طريق 
نضح املياه العادمه غري املعالجة أم استخدام األرض الزراعيه كمكبات لنفاياتهم 

الصلبة )التميمي، 2005(.

استنزاف  بأفضل من ذلك يف قطاع غزة، حيث تم  الحال  هذا ومل يكن 
تلويثه  إىل  باإلضافة  االحتالل  فرتة  أثناء   ، السبعينيات  منتصف  منذ  الحوض 
سواء  لتغذيته  الحوض  إىل  للوصول  الرشق  من  املترسبة  املياه  كميات  ومنع 
كانت مياها« سطحية )وادي غزة( أم جوفية، وهذا أدى إىل تدين مستوى املياه 
الجوفية بشكل كبري وإىل دخول مياه البحر إىل الحوض واختالطها مبياهه كام 
أدى إىل تردي نوعية مياهه لدرجة أن هناك بعض املناطق أصبحت امللوحة 
فيها تفوق 5000 ملمرت / اللرت مبعنى أنها مالحة جدا«، وال تصلح لالستخدام 
وتحديدا  الحوض  إىل  امللوثات  أشكال  كافة  إىل ترسب  باالضافة  اآلدمي. هذا 

املياه العادمة، لعدم إنشاء بنيه تحتية مالمئة لجمع هذه املياه ومعالجتها.

املرحلية،  االتفاقية  توقيع  بعد  اإلرسائيلية  السيطرة  أكمل مسلسل  وقد 
حيث عززت إرسائيل من سيطرتها، وضمنت إبقاء الوضع  الراهن عىل ما هو، 
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آليات تعطيها الكلمة الفصل يف أي نشاط مايئ تطويري يف األرايض الفلسطينية 
وتحديدا مناطق )ب و ج(، وبعد االنتفاضة الثانية قامت إرسائيل بتدمري جزء 
املرحلية. وحتى يف  اإلتفاقية  بعد  التي طوِّرت  املائية  التحتية  البنية  كبري من 
والخزانات وشبكات   اآلبار  بتدمري  قامت  فقد  غزة،  قطاع  األخري عىل  الهجوم 

التوزيع وغريها .

ومل يبق األمر عند هذا الحد حيث ازداد سوءا« بعد بناء جدار الفصل 
مرتاً«  كيلو   725 بطول  الغربية  الضفة  طوال  عىل  الجدار  هذا  ميتد  وإذ  والضم، 
ويصادر ويعزل حوايل 1000 كم2 من أرايض الضفة الغربية، وتحديداً يف املنطقة 
الغربية – منطقة الحوض الجويف الغريب_ باإلضافة إىل ذلك فهو يعزل حوايل 26 
االحتالل،  قبل  الفلسطيني، وتم حفرها  املواطن  تخدم  كانت  برئا« جوفيا« خلفه 
 %20 حوايل  أي  السنه  يف  م3  مليون   4 معدله  ما  اآلبار  هذه  تنتج  كانت  حيث 
الغريب )شكل 4( مبعنى آخر  الحوض  الفلسطينيون من  من مجمل ما يستخرجه 
املياه لالستخراج يف  تواجد  أماكن  السيطرة اإلرسايئلية عىل أهم  الجدار عزز  فإن 
وفرض  الفلسطينيني  قبل  من  املستخرجة  املياه  كميات  وقلص  الحوضالغريب 
حقائق جديدة عىل األرض  تضعف أي موقف تفاويض فلسطيني مستقبيل إن 

كان هناك أي تفاوض يف املستقبل. 

من الواضح أن السياسة اإلرسائيلية تسعى جاهده إىل تقليص كميات املياه 
املتاحة للفلسطينيني وتعمل بشكل دؤوب عىل عدم متكينهم من السيطرة عىل 
مصادر املياه، وعدم السامح لهم بتطوير أي قرارات قد متكنهم من تغيري الوضع 
القائم. إضافة إىل ذلك فهي تعمل عىل زيادة اعتامد الفلسطينيني عىل املياه 
املشرتاة من الرشكة اإلرسائيلية من أجل إبقائهم تحت رحمة املحتل، فتزودهم 
بالكمية التي تشاء، ويف الوقت التي تشاء من أجل إشغالهم برضوريات الحياة 
وإشغالهم بالتفكري بكيفية تأمني رشبة املاء، وإبقاء معاناتهم كل صيف حيث 
تقوم بتقليص الكميات املزودة لهم بنسب تصل إىل 40% يف بعض املناطق 

)كعوش، 2012(.
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»املياه يف مفاوضات الحل النهايئ«:. 4

حددت اتفاقية أوسلو قضايا الحل النهايئ بالقدس، املستوطنات، الالجئني، 
والحدود واملياه وتكاد، أن تكون مفاوضات املياه هي الوحيدة التي مل تتوقف 
مع  للتفاوض  الفلسطيني  الطرف  اضطر  فقد  اليومي،  بالعمل  ترتبط  كونها 
الجانب اإلرسائييل عىل كل صغرية وكبرية، واتسعت هذه املفاوضات لتشمل 
حتى نقل املعلومات عن اآلبار من الجانب الفلسطيني إىل اإلرسائييل يف إطار 

ما يعرف باللجنة املشرتكة واللجان الفنية املنبثقة عنها. 

بعد هذا العرض االستهاليل، فإننا نرى أن التفاوض عىل قضايا املياه يتم 
يف اإلطار اآليت: 

الدولة، 	  وكينونة  الوطنية  والسيادة  املياه  موضوع  بني  الوثيق  االرتباط 

وحقها يف السيطرة عىل مصادرها املائية حيث إن التعاون يتم عىل املياه 

املشرتكة وليس الوطنية. 

فهناك 	  األخرى،  النهايئ  الحل  وقضايا  املياه  موضوع  بني  الوثيق  االرتباط 

األمر  وكذلك   ، واملياه  والنازحني  الالجئني  قضية  حل  بني  عضوي  ارتباط 

بالنسبة للحدود حيث إن نهر األردن هو سيايس ومصدر مياه، والقدس 

تشكل ثقاًل« جغرافيا« ومائيا« ودميغرافيا« ال بد أن يؤخذ بالحسبان، ومياه 

املستوطنات ليست يف الحسبان الفلسطيني، حيث إن الفرضية األساسية 

انه ال وجود ملثل هذه املستوطنات يف الحل النهايئ، واألمر أيضا ينطبق 

عىل الرتتيبات األمنية النهائية، حيث ال يجوز بأي لحظة أن نقبل ارتباط 

أي ترتيبات أمنية بحرية وصولنا إىل مصادر املياه. 

حقوق يف نهر األردن تشمل حق االستفادة والتخزين واملجاورة واإلدارة، 	 

وفقا للقانون الدويل واقتداء باالتفاقيات الدولية املشابهة. 

أي ترتيبات انتقالية يجب أن ترتبط بجدول زمني يحدد فيه اإلنجاز لكل 	 

مرحلة، وال بد من تقصري فرتة هذه الرتتيبات إىل أقىص حد ممكن. 
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به يف 	  التسلح  والذهاب مبلف ميكن  األخرى،  الدول  تجارب  االطالع عىل 
الحاالت املشابهة. 

بعد ذكر هذه املالمح األساسية للتفاوض حول قضية املياه، ال بد من فتح 
نقاش وحوار جدي يف األوساط الفلسطينية حول املدخل السليم واآللية التي 
يجب اتباعها، حيث إن هناك جدالً حول هل املدخل القانوين أو السيايس أو 
مدخل الحق اإلنساين هو األفضل يف مثل هذا امللف، أم الدمج بينها جميعها، 
لدولة  القانونية  والوالية  السياسية  السيادة  مبدأ  عىل  الرتكيز  أن  أعتقد  وهنا 

فلسطينية هو املدخل األسلم، ولكن التفاسري والتغريات الفنية ال. 

لجنة املياه يف املفاوضات متعددة األطراف:. 5

شكلت انطالقة مؤمتر مدريد للسالم يف الرشق األوسط يف أكتوبر 1991م 
رؤية جديدة منطلقها أن السالم يف الرصاع العريب اإلرسائييل ممكن، ولهذا تبنى 
لبنان- سوريا- فلسطني(  )األردن-  الثنايئ  املسار  املسار:  ثنائية  أسلوب  املؤمتر 
إىل  باإلضافة  يضم  الذي  األطراف  متعدد  واملسار  إرسائيل،  مع  كل عىل حدة 
األطراف الرئيسة – أطرافاً دولية إقليمية وغري إقليمية، وهدف هذا املسار إىل 
تحسس الحلول ملشكالت املنطقة )البيئة، املياه، الالجئني، التعاون االقتصادي، 
والتسلح( والعمل عىل بناء خطوات تعزز الثقة بني األطراف، وضع لهذا املسار 
إطار يف يناير 1992 إثر اجتامع اللجنة التوجيهية للمفاوضات متعددة األطراف 
يف موسكو، وقد حرض هذا االجتامع ممثلو 47 طرفاً دولياً، و كانت لجنة املياه 

إحدى اللجان الخمسة التي اتفق عليها رسمياً بني جميع األطراف.

منوذج  بناء  من خاللها  التي ميكن  اللجان  إحدى  املياه  لجنة  اعتربت  و 
للتعاون اإلقليمي، من خالل الرتكيز عىل االهتاممات املشرتكة والحلول املمكنة 

تحت مظلة التعاون اإلقليمي.

ولهذا اعتربت هذه اللجنة أنها، ومن خالل ديناميكيتها، ورضورة التقدم 
يف القضايا العملية، ومشاركة األطراف غري املتنازعة، ميكن أن تساعد يف تقدم 

املسار السيايس والعكس صحيح.
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يتبني أن  املتعددة لهذا املسار،  الجوالت  ومن خالل االطالع عىل وثائق 
جهة،  من  بالتوافق  القرارات  تكون  أن  عىل  زا  ركَّ واألمرييك  الرويس  الراعيني 
ومحاولة إدماج الدول املانحة يك تكون طرفاً أساسياً يف األفكار كلِّها من جهة 

ثانية، ومحاولة عدم ربطها باملسار السيايس .

6 االتجاهات املستقبلية للرصاع الفلسطيني اإلرسائييل عىل املياه:. 1

من البديهي القول إن الرصاع حول املياه سيكون مرتبطاً« بشكل عضوي 
باإلطار السيايس وتطوراته، أي أن حل مشكلة املياه سيكون نتاجاً لشكل الكيان 
واألردن،  إرسائيل  مع  خاصة  واإلقليمية،  الدولية  وعالقاته  القادم  الفلسطيني 
النسبية  العامل األسايس يف األهمية  التسوية/ الرصاع سيشكل  كام أن طبيعة 
)القدس،  األخرى  القضايا  مع  باملقارنة  التسوية  الرصاع/  يف  املياه  ملوضوع   /

والالجئني، والحدود، واملستوطنات وغريها(.

يف ضوء هذا الفهم ميكن تحديد االتجاهات األساسية للسيناريوهات العامة 
سيناريو  لكل  تابعة  سيناريوهات  توليد  وكذلك  سيناريو(،  لكل  العام  )االتجاه 
األساسية،  السيناريوهات  مع  التابعة  السيناريوهات  تتداخل  أن  ميكن  عام، 
)تداخل السيناريوهات التابعة )التداعيات( بني السيناريوهات األساسية(، وعىل 

هذا األساس، فإن السيناريوهات األساسية ميكن تحديدها بالتايل:

السيناريو األول-: سيناريو بقاء الوضع عىل ما هو )رصاع متذبذب(: 

هذا السيناريو يرتتب عليه سيناريوهات )تداعيات( فرعية: 

الفجوة بني العرض والطلب يف ظل النمو السكاين املرتفع يف الضفة الغربية 	 
وقطاع غزة. 

مزيد من تحكم إرسائيل مبصادر املياه وازدياد حاجة الفلسطينيني لرشاء 	 
التنمية  عىل  سلبية  تبعات  له  سيكون  الذي  األمر  إرسائيل،  من  مياه 

االقتصادية واالجتامعية.
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الفرض عىل الفلسطينيني تحت وطأة الحاجة للذهاب إىل سيناريو التحلية 	 
واملشاريع اإلقليمية )األمر الذي له تكلفة اقتصادية وسياسية كبرية(.

اإلقليمية 	  السياسة  يخدم  مبا  الفلسطينية  املائية  املؤسسات  هيكلية 
واإلرسائيلية تحت ضغط الحاجة للمياه.

إبقاء مناطق السلطة الفلسطينية الحديقة الخلفية .	 

مياه 	  تم رشاء  ما  إذا  وبخاصة  ومتسارع  كبري  بشكل  املياه  أسعار  زيادة 
محاله من إرسائيل.

بناء عىل ما سبق فإن املؤرشات الدالة عىل كل سيناريو فرعي هي كاآليت1: 

الدالالتاملؤرشالسيناريو الفرعي
امليل العام من )-1
3( سلبي / إيجايب

زيادة الفرق بني 
العرض والطلب 

العجز الحايل 400 مليون مرت 
مكعب 

زيادة الحاجة لرشاء املياه من 
إرسائيل 

)-3(

زيادة تحكم إرسائيل 
باملياه 

إرسائيل تتحكم بنسبة %85 
من املصادر املائية 

إستنزاف مصادر املياه املحلية مام 
يزيد من املؤرش األول 

)-3(

الذهاب إىل طيار 
التحلية يف غزة ورشاء 
مياه محاله يف الضفة 

قبول فلسطني مببدأ الرشاء يف 
مذكرة التفاهم التي وقعت 

يف ديسمرب 2013 
قبول مبدأ رشاء املياه املحاله 

)-2(

إعادة هيكلية 
املؤسسات املائية 

قبول مبدأ خلق رشكة مياه 
وطنية ومصالح مياه إقليمية 

ينسجم هذا مع رؤية إرسائيل لزبائن 
رشكات التحلية اإلرسائيلية )12 محطة 

تحلية سيكون هناك زيادة 250 
مليون مرت مكعب سوقها فلسطني(

)-3(

إبقاء السلطة الحديقة 
الخلفية إلرسائيل من 

الناحية املائية 

العروض اإلرسائيلية لرشاء 
مياه من التحلية زيادة 

كميات املياه املشرتاه سنويا 

تدخل القطاع الخاص يف صياغة 
املشاريع املائية اإلقليمية بشكل 

كبري دور رشكات متعددة الجنسيات 
)-2(   

زيادة أسعار املياه 
وتأثريها عىل التنمية

معظم البلديات تعاين من 
تغطية التكلفة األمر الذي ال 
مناص منه هو زيادة أسعار 

املياه الذي بدأ فعال 

 تحول املياه إىل سلعة تجارية وهذا 
يعزز الدالالت السابقة 

)-2(  

1   العالمه من 3-1 كقيمه مطلقه 
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فالفرضية التالية أن مجموع عالمات السيناريوهات الفرعية )18( سلبية 

أو إيجابية، فإن اآلثار املرتتبة عىل هذا السيناريو )-15( من 18 أي أن النسبة 

املطلقة )بالسلب( هي )83%(، وسوف نناقش اآلثار املستقبلية املرتتبة عىل 

لها دالالت  الفرعية ستكون  السيناريوهات  السيناريو الحقا، ولكن هذه  هذا 

عملية تؤدي إىل معرفة االتجاه املستقبيل لهذا السيناريو، وبالتايل فإن مصفوفة 

التأثري املتبادل ستساعد يف فهم هذا السيناريو.

زيادة تحكم 
إرسائيل 

التحلية 
إعادة هيكلية 

املؤسسات 
إبقاء السلطة 

الحديقة الخلفية 
زيادة 

أسعار املياه 

زيادة الفرق بني 
الطلب والعرض 

3-3-1-2-3-

زيادة تحكم 
إرسائيل 

53-1-2-2-

-3-2-52-3التحلية 

إعادة هيكلية 
املؤسسات 

1-2-52-1-

إبقاء السلطة 
الحديقة  الخلفية 

إلرسائيل 
1-2-2-51-

5-2-1-3-3زيادة أسعار املياه 

-10-10-7-13-11املجموع 
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يتبني من مصفوفة التأثري املتبادل أن التحلية هي التي ستكون املؤثر الرئيس 

عىل اتجاه العالقة بني السلطة الفلسطينية وإرسائيل وهذا يتطابق مع ما يأيت: 

قبول السلطة الوطنية بتوقيع مذكرة تفاهم يف ديسمرب 2013 مببدأ رشاء . 1

املياه )وهي ستكون مياها« محالة باملؤكد(

الرغبة الشديدة لدى إرسائيل بتسويق منتوجها من املياه املحالة.. 2

تزايد الضغط من املمولني لغرض خيار التحلية عىل غزة والضفة الغربية . 3

)مرشوع محطات التحلية يف غزة، ومرشوع قناة البحرين(.

الفلسطيني واإلرسائييل سيوجد شبكة . 4 الخاص  القطاع  التعاون بني  زيادة 

من العالقات ال ميكن تفكيكها، وستكون العامل األسايس يف الضغط عىل 

السياسات الحكومية وصناع القرار.

عىل  التحلية  ملوضوع  الرئيس  التأثري  توضيح  سيتم  اإلستنتاجات  ويف 

الحقوق املائية الفلسطينية.

السيناريو الثاين-: انهيار السلطة: 

 بعد تسارع النقاش يف األوساط األكادميية والرسمية حول جدوى حل السلطة 

ظهرت  السلطة.  هذه  بنية  يف  العديدة  التآكل  عوامل  بفعل  و  الفلسطينية، 

أسئلة عدة حول آليات التكيف وتعبئة الفراغ ما بعد االنهيار أو كام يسمى 

»اليوم التايل«  فقد كان هدف هذه الورقة اإلجابة عن سؤال ماذا عن الخدمات 

االساسية » املياه« مثال: »بعد انهيار السلطة بالرغم من أنه ال يوجد ما يدل 

بشكل قطعي عىل  حتمية انهيار السلطة الفلسطينية أو حلها، اال أنه هناك 

مؤرشات ال بد من أخذها بعني االعتبار قد تشري اىل أنه ميكن أن تنهار ليس 
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بقرار من أحد فالعامرات الضخمة ال تنهار بقرار،  ولكن بتصدعات قد تكون 

مرئية أو غري مرئية، ومن املؤرشات التي قد تثري االنتباه وتعطي ايحاءات بأن 

االجتامعية  املؤرشات  االنهيار  اىل  أقرب  مراحل  يف  هي  الفلسطينية  السلطة 

ظاهرة  وتنامي  والتهميش،  االضطهاد  من  واسعة  مجموعات  احساس  مثل: 

التوازن يف  الفقر وغياب  كتنامي  االقتصادية  السيايس، واملؤرشات  العنف غري 

يف  الرشعية  »فقدان  األهم  وهي  السياسية  املؤرشات  و  االقتصادية  التنمية 

نظر قطاع كبري من السكان، وتدهور للخدمة العامة وانسداد األفق السيايس، 

النخب  وتنامي  األحزاب،  وضعف  األمنية،  األجهزة  وتغول  املرشوع«،  وفشل 

الرشعيات  تجديد  وعدم  الداخيل،  الشأن  يف  األجنبي  والتدخل  املسيسة،  غري 

للمؤسسات املختلفة. 

من هنا ميكن فهم أن آليات انهيار السلطة قد يسهم فيها أكرث من عامل 

وقد تأخذ أكرث من شكل، بالتايل فإن الباب مفتوح عىل احتامالت كبرية لتداعيات 

هذا االنهيار وفقا آللياته وشكله والقوى التي من خلفه، واملدة الزمنية التي 

يستغرقها وعوامل أخرى.  فمثال يرى ابراهيم ابراش)1(«

ملنظمة  املركزي  املجلس  من  بقرار  تأسست  السلطة  أن  من  »بالرغم 
املركزي)2( املجلس  بقرار من  السلطة  إنهاء  أنه ميكن  نعتقد  فأننا ال  التحرير، 

أو أية جهة يف املنظمة، ألن السلطة متردت عىل املنظمة، وباتت تسري بقوة 

دفع غري مستمدة من املنظمة، بل من الجهات املانحة واالتفاقات التي وقعتها 

السلطة ذاتها مع إرسائيل والجهات الخارجية . ويف حال صدور قرار فلسطيني 

عن  بعيداً  السلطة  أمر  لتويل  مستعدة  فلسطينية  جهات  فإن  السلطة،  بحل 
1  وزير ثقافه فلسطيني سابق 

2  هناك اعتبارات اقليميه ودوليه قد متنع حل السلطة او تحدد شكل الحل 
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منظمة التحرير ،كام أن أي حديث عن حل السلطة لن ينسحب عىل السلطة 

القامئة يف قطاع غزة«

 ومن زاويه أخرى يرى جقامن)1( أن انهيار السلطة قد يأيت بسبب استنفاد 

أنها ال تستطيع أن تحكم لفرتة متناهية  السلطة تكمن يف  أزمة  مهمتها »أن 

املعلن  الفلسطيني  بالفهم  الدولتني  للوصول إىل حل  أفق مريئ وواقعي  دون 

للدول ذات السيادة، فاالسم الرسمي للفرتة ما بعد إنشاء السلطة الفلسطينية 

تنتهي   1999 حتى  تستمر  أن  املفرتض  من  كان  التي  االنتقالية  املرحلة  هو 

السلطة  إنشاء  من  »الغاية  إن  النهايئ.بالتايل حسب جقامن  الحل  مبفاوضات 

انتهت وتأكلت مرشوعيتها )جقامن،2013(.

انهيار السلطة  تهدف هذه الدراسة إىل محاولة بيان اآلثار املرتتبة عىل 

أهم  يشكالن  وهام  والطاقة،  املياه  قطاعي  خاصة  التحتية،  البنية  قطاع  عىل 

احتياج أسايس للمواطنني، كام أن هذه الدراسة ستبني اآلليات املؤسساتية التي 

ميكن أن تنشأ يف محاوله للتكيف مع االنهيار، وستبني سلبيات هذه اآلليات  

وايجابياتها التي ستمأل الفراغ الناشئ من االنهيار. 

أ . الواقع الحالي لقطاع الخدمات المياه: 
بعد مصادقة الرئيس عىل قرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن املياه 

مجلس  عن  بدالً  املياه  قطاع  تنظيم  مجلس  ليحل  املياه  قطاع  هيكلية  اعيد 

املياه الوطني بصالحيات جديدة واستقاللية كاملة. كام تم اعتبار دائرة مياه 

الضفة الغربية كمزود مياه عىل شكل رشكة مياه وطنية وبقيت سلطة املياه 

الفلسطينية بصالحيات لها عالقة بالسياسات وتنفيذها. بدون الدخول يف اإلطار 

التشغييل.

1  جورج جقامن : استاذ فلسفه جامعة بريزيت فلسطني 
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إال أن األمر مل يتحسن عىل صعيد الخدمات حيث تدىن مستوى استهالك 

قطاع  وخاصة  متفاوتة  بنسب  املياه  اسعار  وارتفعت   %15-10 بنسبة  الفرد 

املياه غري املنظم بشبكات، وزاد االعتامد عىل رشكة ميكوروت االرسائيلية كام 

هو موضح يف الجدول.

الفلسطينية،  املدن  التحرض يف  وارتفاع مستوى  السكان،  زيادة عدد  إن 

املدينة،  إىل  الريف  من  الهجرة  معدالت  وارتفاع  الغذاء،  اىل  الحاجة  وازدياد 

أن  من  بالرغم  املياه  استهالك  يف  زادت  عوامل  كلها  االرسائيلية،  واالجراءات 

االحتالل مل يرفع حصص املياه منذ عدة أعوام إال بنسبة ال تزيد عن 3% بينام 

الحاجة تصل إىل زيادة بنسبة %75.

قلقيلية  هي  ميكروت  عىل رشكة  اعتامد  نسبة  أقل  أن  الجدول  ويوضح 

)0.5(، وأعىل نسبة اعتامد هي: )رام الله والقدس والخليل بنسبه تفوق %80(، 

من  عليها  املسيطر  الخدمة  عىل  الفلسطينية  املحافظات  اعتامد  معدل  وأن 

إرسائيل بشكل مبارش  )29.4%( وهذه السيطره يف تزايد مستمر )سلطة املياه 

. )2012.

العوامل التي ستكون مؤثرة عىل أي آلية فلسطينية لتقديم الخدمات: 

السيطرة اإلرسائيلية عىل )80%( من مصادر املياه.. 1

حيث . 2 السكانية،  الزيادة  خالل  من  لالحتياجات  مضطرد  بشكل  االزدياد 

تحتاج الضفة الغربية إىل زيادة تقدر بحوايل 3% زيادة سنوية من املياه.

زيادة أسعار املياه يف حال رشائها من إرسائيل . 3
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البيئة الدولية واإلقليمية قد تؤدي دوراً كبرياً يف نجاح أي إدارة فلسطينية . 4

أو إخفاقها.

البيئة املحلية )اتفاق الفصائل، مستوى الفوىض، طبيعة وبيئة اإلدارة املحلية(.. 5

 ب.  تداعيات “انهيار” السلطة على البنية التحتية في المجتمع 
الفلسطيني:

متثل السلطة مبعناها العام أداة تنظيم التفاعل بني مكونات النسق الذي 

تديره، األمر الذي يعني أن غيابها يشكل حدثا تتداعى بفعله تفاعالت ال ينظمها 

ناظم، لكن الخربة التاريخية للمجتمعات يف مراحل “األزمة” تكشف عن عملية 

ما  الذاتية عرب  التكيف  آليات  تفرزه  اجتامعي  بناظم  السيايس   الناظم  إحالل 

يشبه مناذج  “التسيري الذايت” التي عرفتها املجتمعات يف مراحل ما بعد االنهيار.

وتتميز بنية  إدارة  املجتمع الفلسطيني بأنها بنية مركبة، فهناك السلطة 

الفلسطينية من ناحية وسلطات االحتالل اإلرسائييل من ناحية أخرى،وهو األمر 

الذي يفتح املجال لتداعيات أوسع نطاقا وأكرث تعقيداً، وهو أمر يستدعي إطاراً 

نظرياً لضبط إيقاع االحتامالت املرتتبة عىل االنهيار.

 )Adaptation(تعتمد الورقه يف  جزء من  تحليلها عىل نظرية التكيف 

االجتامعي والسيايس )تعتمد آليات التكيف عىل السياق االجتامعي واالقتصادي 

يف  املركزية  السلطة  انهيار  فمنذ  مجتمع(،  لكل  التاريخية  والخربة  والسيايس 

العراق مثال أعاد املجتمع اصطفافه باألساس عىل أساس طائفي، أصبح رجال 

عىل  االصطفاف  هذا  تركيبة  املجتمع  أعاد  ثم  تأثرياً،  األكرث  الفئة  هم  الدين 

املجتمع  استطاع  الوطنية  السلطة  إنشاء  قبل  فلسطني  وكذلك  أحزاب.  شكل 

الفلسطيني املحافظه عىل متاسكة تحت االحتالل من خالل   املنظامت األهلية  
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ت دوراً كبرياً يف إدارة حياة السكان، ولكن مبرجعية حزبية  والنقابات حيث أدَّ

وبدأ  السلطة  قدوم  بعد  الدور  هذا  ضعف  و  األحيان)1(،  أكرث  يف  وسياسية 

املجتمع املدين بتكييف نفسه ليؤدي دور اللوبيات يف أكرث األحيان(.

ومن األهميه اإلشارة إىل أن نظرية التكيف السيايس)2( ترتكز عىل فكرة 

مركزية هي أن الكيان السيايس يواجه منطني من املطالب:

االجتامعية . 1 ومؤسساته  املجتمع  يريدها  التي  وهي  الداخلية:  املطالب 

ضغوط  هناك  الفلسطينية  الحالة  ففي  ..الخ  والسياسية  واالقتصادية 

انتظام  وعدم  طويلة  لفرتات  املياه  انقطاع  )دوام  السلطه  عىل  معيشية 

الرواتب يجعلها تقبل بكثري من الرشوط اإلرسائيلية والدولية عىل مضض(.

)مطالب  والدولية  اإلقليمية  البيئة  متطلبات  وهي  الخارجية:  املطالب 

القانون الدويل، واالقتصاد الدويل، والعالقات السياسية...الخ( مثال رشوط 

البنك الدويل وغريها 

وعىل هذا األساس يجد الكيان السيايس نفسه أمام احتامالت هي:

أ- تغليب املطالب الداخلية عىل املطالب الخارجية )وهنا تظهر مالمح أزمة 

دولية بني الكيان واملجتمع الدويل( ويسمى التكيف املقاوم

ب- تلبية املطالب الخارجية عىل املطالب الدولية، ما يعني تنامي احتامالت عدم 

adaptation  )Acquiescent( االستقرار الداخيل )ويسمى التكيف اإلذعاين

ج- محاولة املوازنة بني مطالب الداخل والخارج،وهو ما يحتاج لقدر من اإلمكانيات 

من ناحية ، وقدرة من الرباعة الدبلوماسية ويسمى التكيف  التعزيزي. 

1   ارتبطت النقابات واملؤسسات الفلسطينيه في الداخل مع فصائل منظمة االتحرير في الخارج

2  انظر التفاصيل في 

James Rosenau-The Study of Political Adaptation,Frances Pinter,London,1981.pp.56-88
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د-التكيف الوقايئ: وهو الذي يعتمد عىل الدراسة املستقبلية بهدف ترجيح أحد 

االحتامالت والعمل عىل االستعداد للتعامل معه لحظة حدوثه يف املستقبل.

Preservative  adaptation  

وملعرفة العامل األكرث تاثرياً يف آليات التكيف تم االستعانة بتقنية دوالب 
املستقبل)1( ، ثم تحديد أهم التداعيات التى ستنشأ نتيجة هذا العامل.

ج.احتماالت انهيار السلطه والعوامل المؤئرة :

االحتمال األول - نقص التمويل املالي:

إن إمكانية وقوع مثل هذا االحتامل مرتبط بعوامل عدة أساسية منها 
تآكل رشعية السلطة الوطنية بالتايل النقص الحاد يف التمويل وتدهور األوضاع 
االقتصادية واالجتامعية، األمر الذي سيأيت بنتائج سلبية عىل البناء املؤسسايت 

للسلطة الوطنية وهذا سيؤدي إىل: 

املياه عىل سداد ديونها . 1 القروية ورشكات  البلديات واملجالس  عدم قدرة 
نتيجة عدم سداد املواطنني لديونهم كام حدث يف فرتات عديدة ولكن يف 
هذه الحالة سيكون بشكل أعمق، األمر الذي سيؤدي إىل انهيار الخدمات 

وتوفري الحاجات األساسية من املياه 

التي . 2 املناطق  وستكون  الجغرافية  املناطق  من  العديد  عن  املياه  قطع 
تعتمد بشكل كبري عىل إرسائيل يف تأمني املياه والطاقة هي األكرث عرضة 
)الخليل، رام الله، ريف القدس، بيت لحم(، وسيليها املناطق األخرى فيام 

يتعلق بتوفري الكهرباء. 

1- ميثل املنهجية األكرث قابلية لرصد تداعيات االنهيار عىل أي قطاع من قطاعات التفاعل يف املجتمع ومن ضمنها البنيه التحتيه   

)تقوم الفكرة املركزية لتقنية دوالب املستقبل عىل اختيار حدث أو واقعة معينة ثم رصد سلسلة الرتابط بني هذه الواقعة 

وتداعياتها املبارشة وغري املبارشة ومن هنا فان األهمية لها أنها تساعد عىل رصد اآلثار غري املبارشة والتي من املمكن أن 

تصل لها دون املرور باآلثار املبارشة.



22

إىل . 3 سيؤدي  وهذا  الخدمات،  نقص  نتيجة  االجتامعي  االحتقان  زيادة 
إىل حالة  يؤدي هذا  والقروية وقد  البلدية  املجالس  العديد من  استقالة 
من الفوىض وستكون هذه العملية تدريجية ومتزايدة مع نقص الخدمات. 

االحتمال الثاني -  استقالة السلطة الفلسطينية دون بديل:

يف حال حدوث هذا االحتامل وهو األقل احتامالً بناء عىل الحديث مع العديد 
من السياسيني، ويف رصد لترصيحات عديدة، فإن النتائج ستكون كارثية، خاصة أن 
جمهور املستفيدين بشكل مبارش من السلطة سيامنع هذا االحتامل كام أن طبيعة 
املجهول وغريه(  الخوف من  )املصالح،  الخيار   السلطة لن تسمح مبثل هذا  بنية 
حالة  فإن   )Low probability high impact( االحتامل  هذا  حال حدوث  ويف 
من الفوىض ستؤدي إىل انهيار يف الخدمات األساسية )املياه(، وذلك باحتاملية 

توقف الجهات املزودة للخدمات عن العمل. 

االحتمال الثالث -  صراع داخلي يف اجملتمع الفلسطيين: 

إن عدم اتفاق فلسطيني عىل تجديد دور السلطة املستقبيل وقيام حالة 
من الرصاع الفلسطيني – الفلسطيني حول دور السلطة، سيؤدي إىل تآكل يف 
رشعيتها، ويف هذه الحالة سيحدث تخبط شديد يف إدارة مرافق البنية التحتية 
الفلسطينية،  الفصائل  بني  لتأجيجها  الرصاع  حالة  استغالل  إرسائيل  وستحاول 
التزويد باملياه لتقوية الجهوية والفئوية وإعطاء االمتيازات لطرف  باستخدام 

عىل حساب طرف آخر. 

االحتمال الرابع -  حل السلطة بقرار من االحتالل االسرائيلي:

منذ  معها  إرسائيل  وتعامل  الفلسطينية،  السلطة  تاريخ  استعراض  إن 
إنشائها يدل عىل أن إرسائيل غري معنية بحل السلطة، لكنها حريصة أن تبقى 
بالتايل )كام حدث يف أموال الرضائب( ستكون  السلطة رهينة وضعيفة  هذه 
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السلطة يف حالة ضعيفة جداً دون الحاجة لحلها، األمر الذي سيؤدي اىل ضعف 

الخدمات ويف تطوير البنية التحتية، وعدم قدرة السلطة الوطنية عىل التعامل 

مع الحاجات املتزايدة لكميات من املياه األمر الذي سيثري حالة من االحتجاجات 

الشديدة، األمر الذي قد يؤدي بالسلطة الفلسطينية إىل حل نفسها )حيث من 

املتوقع أن يكون احتياج الشعب الفلسطيني من املياه ما يقارب 500 مليون 

مرت مكعب( وهذه الكمية من املستحيل توفريها يف ظل الظروف الحالية أي 

بقاء سلطة مقيدة باحتالل يتوسع تدريجياً. 

االحتمال اخلامس -  انتفاضة ثالثة:

 تشري املعطيات السياسية واالجتامعية كافة إىل ضعف احتاملية وقوع 
مثل هذه االنتفاضة وذلك لألسباب اآلتية: 

املظاهر والنتائج السلبية املرتبطة بالذهن  الفلسطيني لالنتفاضة الثانية . 1

عدم رغبة السلطة الوطنية بحدوث مثل هذا االحتامل . 2

قدرة إرسائيل عىل التكيف مع هذا الخيار . 3

ولكن يف حال حدوثه سيمنع العديد من التجمعات السكانية عن دفع 
أمثان املياه األمر الذي سيؤدي اىل: 

قطع خدمات املياه عن هذه التجمعات . 1

انهيار تدريجي للسلطة الوطنية نتيجة عدم قدرتها عىل وقف االنتفاضة . 2

من جهة )ألسباب منها املصالح السياسيه والرصاع الداخيل( وعدم قدرتها 

عىل مواجهة الضغوط االرسائيلية من جهة ثانية

االحتمال السادس -  تضافر العوامل أو ما تسميه الدراسات 
 :)Synergy ( املستقبلية
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انهيار  حدوث  يف  الرئيس  السبب  هو  عامل  من  أكرث  تجمع  يكون  قد 

السلطة ومن هذه العوامل: 

انسداد األفق السيايس وفشل املرشوع السيايس 	 

تآكل رشعيتها السياسية واالجتامعية 	 

نقص التمويل وعدم قدرتها عىل اإليفاء بالتزاماتها 	 

الرصاعات الداخلية وتفككها من الداخل 	 

اشتداد األزمة بني الفصائل الفلسطينية 	 

ظهور قوى جديدة يف املجتمع تطالب بحل السلطة 	 

رغبة إرسائيلية بضم أغوار ومناطق واسعة من منطقة ج 	 

إن حدوث هذه العوامل مجتمعة أو جزء كبري منها سيؤدي بالرضورة إىل 

انهيار السلطة، األمر الذي سيحدث إرباكا كبريا يف خدمات البنية التحتية، وهذا 

اإلرباك ستكون نتيجته مرهونة آلليات التكيف التي سنتحدث عنها  الحقا.  

نقص  انتفاضة المتغیرات
 التمویل

استقالة 
 السلطة

صراع 
 داخلي

حل السلطة 
 بقرار اسرائیلي

 

 6+ 2+ 1+ 2+ 1+ * انتفاضة
 3+ 3- 1+ 2+ * 3+ نقص التمویل

 7+ 0 2+ * 3+ 2+ استقالة السلطة
 5- 2+ * 2- 2- 3- صراع فلسطیني داخلي

حل السلطة بقرار 
 اسرائیلي

+3 +1 0 +1 * +5 

 +5 +3 +2 +5 +1 16 
 

طبقا للمؤرشات الكمية، فإن أكرث العوامل تأثرياً عىل انهيار الخدمات هو 
استقالة السلطة الفلسطينية، وأكرث املتغريات تأثراً هو احتامالت حدوث انتفاضة 
أو حدوث رصاع داخيل )وكل من املتغريين يتضمن نوعا من الفوىض يف إدارة 

املرافق( وهو ما يرتتب عليه تداعيات تظهر يف بنية دوالب املستقبل املرفق.
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دوالب املستقبل ) املدى الزمين   حتى 2030(

 

حل السلطة 
بقرار  

 ذاتي 

تظافر 
 العوامل

قرار من 
 االحتالل 

 انتفاضھ   

نقص 
 التمویل

صراع 
 داخلي

 انھیار الخدمات 
ضم اسرائیل مناطق 

 واسعھ

 ظھور قوى اجتماعیھ 

 بلدیات معینھ

 فوضى 

انھیار تدریجي 
 للخدمات

صراع 
 قوى 

سیطرة 
 اسرائیل 

 تولي ھیئھ دولیھ 

 تولي قوى محلیھ السیطره 

  اسراائیلسیطره كاملھ من 

ادرة خدمات من 
 االردن 

 ربطھا بالمستوطنات 

 احتقان داخلي 
اتفاق على ھیئھ 
 محلیھ 

د. آليات التكيف:
فقد  الفلسطيني  للشعب  املكتسبة  والقدرة  الطويلة  التجربة  نتيجة 
تولدت لديه قدرة عىل خلق آليات التكيف مع كافة االحتامالت، بالتايل فإن 

اآلليات التي ميكن أن تحدث يف حالة انهيار السلطة: 

ليست 	  املرافق  إلدارة  اآللية  هذه  املرافق:  إدارة  االحتالل  سلطات  تويل 
جديدة عىل املجتمع الفلسطيني، ولكن طبيعة هذا الخيار ليس بالرضورة 
أن يكون كام كان الحال قبل قدوم السلطة الوطنية رغم أن اإلدارة املرئية 
)ج(  مناطق  كافة يف  قامئة ومتارس صالحياتها  زالت  ما  لالحتالل،  التابعة 
وستتمكن من إعادة التشغيل بشكل رسيع، وسيكون انعكاس ذلك عىل 

البنية التحتية كام يأيت: 

انهيار الهياكل املؤسساتية التي أقامتها السلطة الوطنية. . 1
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إعادة هيكلية آليات تقديم الخدمات خاصة قطاع املياه. . 2

توسيع صالحيات رشكتي« ميكروت »للمياه ورشكة »كهرباء ارسائيل«. . 3

التحكم يف كميات املياه التي تفتح للتجمعات السكانية الفلسطينية.. 4

إعطاء دور كبري وفاعل للموظفني الفلسطينيني يف اإلدارة املدنية. . 5

املقدسات(، 	  إدارة  األردن  تويل  غرار  )عىل  املرافق:  إدارة  األردن  تويل 
تستطيع األردن بشكل عميل إجراء ترتيب الدارة املرافق العامة وخدمات 
البنية التحتية عىل غرار ما حدث يف اتفاقية إدارة املقدسات، ولكن هذه 
املياه،  يف  كبري  بشكل  تتحكم  إنها  حيث  إرسائيل،  بقبول  مرهونة  اآللية 

80% من مصادر املياه 36,5% من كميات التزود باملياه. 

قيام التنظيامت الفلسطينية بانتخاب إدارة بديلة إلدارة املرافق أو ادارات 	 
محلية يف كل منطقة هذه اآللية مرتبطة أيضا مبدى قبول إرسائيل لهذه 
اآلليات، وقد تكون هذه اإلدارات مقبولة إذا مل تعط إرسائيل موافقتها 
عليها كام حدث مع انتخابات البلديات عام 1976، بالتايل ستصبح هذه 
اإلدارات مشلولة وغري قابلة للحياة، حيث إن إرسائيل هي التي ستتحكم 
وقبول  اإلدارات  هذه  عىل  التنظيامت  موافقة  حال  ويف  التحتية  بالبنية 
الذي  األمر  األدىن،  املستوى  فيها ستكون رشعيتها االجتامعية يف  إرسائيل 

سيعوق قدرتها يف تقديم الخدمات.

موجودة 	  شبه  اآللية  هذه  تدريجيا  ودمجها  باملستوطنات  املرافق  ربط 
مرتبط  الفلسطينية  القرى  من  كبري  عدد  فهناك  العملية،  الناحية  من 
بشبكة البنية التحتية للمياه التي هي نفسها تخدم املستوطنات، وتتحكم 
إن  حيث  للكهرباء  بالنسبة  الحال  وكذلك  الشبكات.  بهذه  املستوطنات 
شامل  تخدم  التي  الشبكة  نفسها  هي  املستوطنات  تخدم  التي  الشبكة 
الضفة الغربية وجنوبها ودمج هذه الشبكات مع إدارة املستوطنات أمر 

يف غاية السهولة من الناحيه الفنية.
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تويل إدارة دولية من خالل األمم املتحدة أو الجامعة العربية أو دولة 	 
ممكنة،  اآللية  هذه  املرافق،  إدارة  األورويب  االتحاد  أو  )تركيا(  اسالمية 
ولكن مرشوطة بتعاون إرسائيل وقد تقبل إرسائيل بإدارة الخدمات دون 

أي تواجد له معنى سيايس أو سيادي ويقترص عىل الدور التموييل . 

اعتبار الضفة الغربية منطقة منكوبة وتويل الهيئات الدولية للمساعدة 	 
)وهو أمر مختلف عن البند السابق( حيث يف هذه اآللية فقط يتم رشاء 
اإلرسائييل  للمزود  أو  اإلرسائيلية  املدنية  لإلدارة  إما  أمثانها  ودفع  املياه 

مبارشة )ميكروت(.

الفوضى:
هذه الحالة ليست افرتاضية، حيث إنها حدثت يف مواقع كثرية )الصومال  
والعراق مثال( وقد تستمر الفوىض مدة ليست قصرية بعدها يصار إىل تدخل 
إما إرسائييل أو دويل أو إحدى اآلليات السابقة، وهذه الحالة الفوضوية ستكون 

كارثة عىل إدارة الخدمات، مام سيؤدي إىل مشاكالت اجتامعية ال حرص لها. 

6. آليات االنهيار، قد يتم انهيار السلطة بإحدى اآلليات اآلتية: 

ُتغيَّب السلطة بشكل تدريجي وهذا ممكن من خالل حل اإلدارات . 1 أن 
تدير  فلسطينية  مدنية  إدارة  شبه  عىل  واإلبقاء  السيايس  الطابع  ذات 

املرافق، أو إبقاء البلديات ورشكات توزيع املياه عىل حالها. 

االنهيار املفاجئ لكل اإلدارات، وهذا سيحدث الفوىض ما قد يؤدي اىل اآليت: . 2

املحلية 	  املصادر  مع  التعامل  يف  فوىض  وحدوث  الخدمات  توقف 
وخاصة املياه. 

بروز قوى مجتمعية تسيطر عىل اإلدارات، املرافق والخدمات .	 

تدخل إرسائييل إلعادة احتالل املناطق وضمها بشكل فعيل وإنشاء 	 
هياكل جديدة ) تجربة تعيني لجان بلديات(. 
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هـ. تحديد التداعيات لكل آلية تكيف: 
عىل  والتعرف  الحدوث  اىل  األقرب  التكيف  آليه  عىل  معرفة  يتم  ليك 

تداعياتها واإليجابيات والسلبيات ال بد من  تحديد التداعيات بشكل منهجي 

وقد استخدم دوالب املستقبل واستطالع الرأي لدى الخرباء لهذا الغرض.

اآلليه األوىل - تولي سلطات االحتالل إدارة املرافق:

االنعكاسات املؤسساتية:. 1

ستكون لإلدارة العسكرية )اإلدارة املدنية( صالحيات إدارة قطاعي املياه 	 

والطاقة. 

سيتم االستغناء عن عدد كبري من املوظفني يف كل من سلطة املياه وسلطة 	 

الطاقة، وقد يستوعب عدد كبري منهم يف اإلدارة املدنية. 

سيصار إىل إعادة تفعيل األوامر العسكرية الخاصة باملياه والطاقة. 	 

تقديم  إىل  يصار  أن  البديهي  من  الخدمات:  مستوى  عىل  االنعكاس 

إن  وحيث  سينشأ،  الذي  الوضع  عىل  بناء  الفلسطينيني  السكان  إىل  خدمات 

ارسائيل ستكون صاحبة الوالية عىل هذه املناطق، فإنها ستتوىل بشكل كامل 

القائم  كبرياً عىل الوضع  مسؤولية الخدمات للسكان، وهذا لن يحدث تغيرياً 

يف  القامئة  السلطة  مؤسسات  هياكل  انهيار  إىل  يؤدي  وقد  الطاقة،  قطاع  يف 

قطاع املياه التي تؤدي خدمات مثل مجالس الخدمات املشرتكة ومصالح املياه 

التي أنشئت حديثاً، وتعيد سلطات االحتالل الوضع إىل ما كان عليه قبل قيام 

خالل  من  رئيس  كمزود  البلديات  إبقاء  مبعنى  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

الرشكاء من رشكة ميكروت وإحالة الخدمات لكافة املناطق التي انشأت فيها 

مزودي خدمة جديدة إىل » دائرة مياه الضفة الغربية« التي ما زالت موجودة 

ومتارس مهامتها تحت إدارة الحكم العسكري اإلرسائييل، وستبقى هذه الدائرة 

وبالتنسيق مع رشكة ميكروت اإلرسائيلية املشغل الرئيس لقطاع الخدمات من 
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حيث الصيانة والتشغيل اليومي. 

أما يف قطاع الطاقة فلن يحدث تغيري يذكر كام ذكر سابقا حيث ستستمر 

الرشكة القطرية اإلرسائيلية باالستمرار يف تزويد الخدمة، وستكون إرسائيل أيضا 

هي املزود الرئيس للوقود كام هو الحال عليه اآلن. 

التداعيات عىل املدى البعيد: من املحتمل عىل املدى البعيد أن يتم ربط . 2

مزيد من القرى والتجمعات الفلسطينية باملستوطنات، األمر الذي يجعل 

تحكم املستوطنني بالخدمات أمراً يف غاية الخطورة.

 اآلليه الثانية - قيام التنظيمات الفلسطنية باختيار إدارة بديلة 
إلدارة املرافق أو أن يقوم اجملتمع بتنظيم نفسه:

استناداً إىل التجربة الفلسطنية يف انتخابات عام 1976 حيث تم انتخاب 

مجالس بلدية وطنية وبعد فرتة قامت سلطات االحتالل بحلها وتعيني لجان 

بلدية، ولهذا فإن هذا الخيار محفوف مبخاطر الفشل، األمر الذي يعكس نفسه 

عىل الوضع االجتامعي واالقتصادي، خاصة ضعف الخدمات، وبناء عليه فإن 

هذا الخيار مرهون مبوقف إرسائيل من جهة واالتفاق الفلسطيني بعدم تسييس 

اللجان املتفق عليها من جهة ثانية، وقد يكون لهذا الخيار التداعيات اآلتية: 

يف . 1 فوىض  هناك  سيكون  بالتايل  االجتامعية  والقوى  الفصائل  اتفاق  عدم 

تقديم الخدمات.

أو . 2 التحتية )رسقات  البنية  يف  تخريب  بسبب  مستمر  بشكل  املياه  قطع 

بقطع  تدابري  اإلرسائيلية  الرشكات  اتخاذ  اىل  يؤدي  ما  منظم(  غري  شبك 

الخدمات. 

حال تحقيق هذا الخيار قد ينشأ سوء إدارة ملثل هذه الخدمات، إما بسبب . 3

عدم كفاءة اللجان املختارة إلدارة هذه الخدمات أو ألي أسباب أخرى. 
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اآللية الثالثة - ربط املرافق باملستوطنات:

العملية،  الناحية  من  وصعوبة  تعقيداً  األكرث  هو  الخيار  هذا  يكون  قد 

حيث ستكون املستوطنات هي املتحكم بإدارة الخدمات، وقد تساعد إرسائيل 

)الحكومة( املستوطنات يف أخذ هذا الدور، وذلك من أجل خلق رشعية لهذه 

ومجالس  محلية  لجان  بني  بالقوة  تطبيع  وإلحداث  جهة،  من  املستوطنات 

الفلسطيني  الشارع  الذي سيحدث »إنشقاقاً« يف  خدمات املستوطنات، األمر 

حول آليات التعامل مع هذه الخدمات، وبالتايل فإن األمر قد يتطور إىل رصاع 

داخيل فلسطيني خاصة يف سياق حالة اإلحباط والتشكيك التي ستنشأ، وهناك 

يف الوقت الحارض واقع بأن »عدداً كبرياً« من القرى والتجمعات الفلسطينية 

تخدم من البنية التحتية للمستوطنات نفسها، وخاصة يف شامل وجنوب  الضفة 

الغربية يف حالة املياه. 

الخدمات ونوعيتها ولكن  الخيار سيؤثر ليس فقط عىل تقديم  إن هذا 

التحكم  الزمن  مع  يصبح  بحيث  التحتية  البنية  يف  بنيوية  تغيريات  سيحدث 

يقوم  أن  يستغرب  وال  املستوطنني  بأيدي  الرئيسة  والخطوط  الشبكات  يف 

املستوطنون بإنشاء رشكات خاصة لتوزيع وإدارتها هذه الخدمات، كام حدث 

يف مستوطنة أرئيل، حيث أنشأ املستوطنون رشكة خاصة لنقل املياه العادمة من 

املستوطنة إىل داخل إرسائيل، وكذلك األمر يفكر به يف اإلطار إلدارة محطة تنقية 

النبي موىس، والجدير بالذكر أن محطة تنقية املياه العادمة يف بلدية البرية تقوم 

بعمل تنقية ملستوطنة بسغوت املقامة عىل أرايض مدينة البرية. 

ويف مقال نرشت: عمرية هاس يف صحيفة هآرتس االرسائيلية أشارت اىل 
اإلرسائيلية  السيطرة  بتعميق  بآخر  أو  أسهمت بشكل  الفلسطنية  السلطة  أن 
عىل أرايض الضفة الغربية، وأضافت أن أغلب املشاريع الكربى لتوسعة شبكة 
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بني 1995-2008 حظيت مبوافقة  التي طوِّرت  املستوطنات  التحتية يف  البنى 

 142 إىل  فيه  استند  الذي  سلبي،  جان  الربيطاين  للباحث  بحث  ويف  السلطة، 

محرضا  »للجنة املياه الفلسطينية اإلرسائيلية املشرتكة أن السلطات اإلرسائيلية 

الفلسطنية،  بالشبكة  للمستوطنات  التحتية  البنية  ربط  عىل  دامئا«  حرصت 

وما يهمنا هو أن التفكري بالسيطرة عىل البنية التحتية الفلسطينية موجود يف 

يبق  ومل  املستوطنني،  قادة  ولدى  االرسائيلية،  الحكومة  يف  القرار  صانع  ذهن 

األمر يف إطار النظر حيث بالفعل فإن املستوطنني استولوا عىل 30 نبعا ملياه 

الرشب يف الضفة الغربية وهناك حوايل 26 نبعاً يتم التخطيط لالستيالء عليها 

بإعالنها مناطق محظورة عىل الفلسطينيني وسيزداد هذا األمر بازدياد ضعف 

السلطة الفلسطينية، وزيادة عدد املستوطنني، وقد يسهم توسع البنية التحتية 

السياحية للمستوطنات يف زيادة الرغبة لدى املستوطنني باالستيالء عىل البنية 

التحتية ومصادرها يف الضفة الغربية وبخاصة الينابيع. 

اآللية  الرابعة - تولي إدارة دولية أو إسالمية أو عربية إدارة 
اخلدمات  سواء بالتمويل أو باإلدارة املباشرة: 

من  الصعوبة  غاية  يف  لكنها  النظرية،  الناحية  من  ممكنة  اآللية  هذه 

وضامن  التمويل  عىل  الدولية  املؤسسات  دور  يفتقر  وقد  العملية،  الناحية 

استمرار الخدمات بدفع أمثان الخدمة إلرسائيل كام هو الحال يف رشكة كهرباء 

غزة الذي يقوم االتحاد األورويب بتسديد أمثان الوقود لتوليد التيار الكهربايئ. 

وقد ينشأ من هذا الخيار تعقيدات قانونية كثرية، وقد اقترص الدور الدويل 

من  باالنسحاب  إرسائيل  قيام  عند  اإلنسانية  املساعدات  تقديم  عىل  والعريب 

غزة، وبعد انقالب حامس » انهيار السلطة الرشعية« استمر هذا الدور من دون 

طرح إلدارة دولية لقطاع غزة كمرحلة انتقالية إلنهاء حالة الخالف الفلسطيني 

عىل الحكومة الرشعية. األمر الذي يشري إىل صعوبة التدخل الدويل بشكل عضوي 
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يف حالة انهيار السلطة، األمر الذي سيؤدي اىل تردي األوضاع املعيشية، ويجعل 

انهيار  من  سينشأ  الذي  الفراغ  يف  فقط  إنساين  بشكل  يتعامل  الدويل  املجتمع 

السلطة، والجدير بالذكر انه يف حال اتخذت منظمة التحرير قراراً بحل السلطة، 

فانها ستخرب املجتمع الدويل بذلك، األمر الذي قد ال يحظى مبوافقة بالتايل عزوفه 

عن أي تدخل وسيقترص  يف هذه الحالة تدخله عىل الشكل اإلغايث كام ذكر سابقا . 

اآللية  اخلامسة - الفوضى:

 Low Probability قد يكون هذا الخيار هو األسوأ، ولكنه عايل االحتاملية

High Risk حيث إن السؤال املركزي يف هذا السناريو مرتبط بشكل كبري يف 

باتجاه  نتائجه  فان  التحرير،  منظمة  من  بقرار  كان  فإذا  السلطة،  انهيار  آلية 

الفوىض أقل بكثري مامَّ لو كان القرار ارسائيلياً، أو إذا كان االنهيار بفعل تآكل 

إدارات وقدرة السلطة، ويف حالة هذا الخيار، فإن تداعياته عىل البنية التحتية 

قد تكون اآليت: 

الفوىض يف أداء الخدمات وبروز نزاعات اجتامعية عديدة .. 1

تزايد حاالت االعتداء عىل البنية التحتية. . 2

ارتفاع نسبة عدم الدفع للخدمات، بالتايل توقف الخدمة يف كثري من املناطق. . 3

قد يكون لخيار حل السلطات تبعات بتوقف املساعدات الدولية، األمر . 4

الذي سيؤدي إىل انهيار كثري من الخدمات لعدم قدرتها عىل دفع مصاريف 

التشغيل والصيانة. 

و-دور الفاعلين األساسيين ما بعد االنهيار في تقديم الخدمات: 
إن تعدد الفاعلني األساسيني يف تقديم الخدمات ما بعد االنهيار، سيعقد 

املوضوع بشكل كبري، ألنه مرتبط بالقدرة والفاعلية لهؤالء الفاعلني التي ستتأثر 
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سلباً أو إيجاباً بانهيار السلطة، وميكن تحديد الفاعلني يف ستَّ مجموعات. 

مؤسسات املجتمع املدين الفلسطيني: رغم الخربة الطويلة يف العمل التنموي . 1

تقديم  يف  خربتها  أن  إال  فيها،  القرار  اتخاذ  ومرونة  اللوجستية  والقدرات 

خدمات املياه محدودة جداً، خاصة عند الحديث عن التجمعات السكانية 

الكبرية، وقد يقترص دور مؤسسات املجتمع املدين عىل أن تكون رديفا ألي 

إدارة محلية بديلة أو ملؤسسات الحكم املحيل، وقد تشكل أيضا آلية لتوفري 

الدعم املايل لضامن مصاريف التشغيل والصيانة، كام أن لها دورا« أساسيا« 

يف تشجيع املجتمع الدويل يف التدخل املبارش يف ضامن حصول  املواطنني 

عىل الخدمة من خالل الدعم واملنارصة وتجنيد األموال الالزمة لذلك. 

هيئات الحكم املحيل: من املفرتض أن تؤدي مؤسسات الحكم املحيل دوراً . 2

أساسياً يف تقديم الخدمات، وهي ستشكل الجسم األسايس لضامن استمرار 

هذه الخدمات، هذا األمر مرهون باآليت: 

رشعية هيئات الحكم املحيل 	 

مدى تعاون املجتمع معها، خاصة إذا كانت معينة من دون توافق سيايس 	 

واجتامعي. 

قدرتها املالية واالدارية	 

رغبة إرسائيل يف استمرار تقديم خدمة املياه اليها	 

رغم كل ما ذكر فقد تشكل هيئات الحكم املحيل املعينة خياراً استمرار 

الخدمات  وقبول فلسطيني لها عىل مضض  لها كام حدثت يف أواخر السبعينيات، 

حيث قامت إرسائيل بتعيني لجان هيئات محلية وتعامل معها املواطنني بشكل 

طبيعي رغم عدم رشعيتها. 

املؤسسات الدولية: قد تؤدي املؤسسات الدولية دوراً أساسياً يف ضامن . 1
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التمويل، وإدخال مواد الصيانة  والتشغيل، وقد متارس هذا الدور برضا 

قدرتها  ستبقى  املؤسسات  هذه  أن  إال  الفلسطيني،  واملجتمع  إرسائيل 

محدودة يف كثري من األمور األساسية لتقديم الخدمة مثل: جمع الفواتري 

والتعامل مع القضايا اليومية من تشغيل وصيانة، وقضايا االعتداء عىل 

املمتلكات العامة والبنية التحتية 

يف . 2 األساسيان  الالعبان  أنهام  املبالغة  من  ليس  واملستوطنات:  إرسائيل 

قطاع البنية التحتية وترصفات الحكم العسكري واملستوطنني هو الذي 

سيمكن أي إدارة محلية أو مؤسسة دولية من العمل. 

يستغل . 3 أن  املمكن  ومن  املياه،  مصادر  عىل  يسيطرون  إنهم  حيث 

وإحكام  ومناطقهم  نفوذهم  لتوسيع  سينشأ  الذي  الوضع  املستوطنون 

سيطرتهم عىل اآلبار ومحطات التوزيع وغريها. 

كافة . 4 تطال  السلطة عىل خسائر كبرية  انهيار  الخاص: سينطوي  القطاع 

الخاص من مشكالت  القطاع  كافة، وسيعاين  االقتصادية  الحياة  مناحي 

عديدة ولكن يف مجال البنية التحتية سيكون غري قادر عىل: 

توريد قطع الغيار الالزمة للتشغيل والصيانة  وعدم ضامن تسديد 	 

كلفة التزويد .. 

إن ارتفاع مستويات الفقر والبطالة الذي سيحدثه انهيار السلطة، بالتايل 	 

فقد آالف األرس لدخلهم، سيشكل عبئاً  عىل القطاع الخاص يف تحمل 

املسؤولية االجتامعية يف املساعدة يف تقديم مشاريع للبنية التحتية. 

قطاع 	  بإدارة  الخاص  القطاع   األحوال   من  حال  بأي  يستطيع  لن 

الخدمات ألسباب عدم توافر الخربة أو الخوف من الفشل أو نقص 

التمويل الالزم إلدارة هذه الخدمات. 
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هذه 	  تؤدي  املياه(  )مصالح  الخدمة  عىل  القامئة  والرشكات  املصالح 

املصالح يف قطاع املياه أهمية كبرية مثل مصلحة مياه محافظة القدس، 

ومصلحة مياه بيت لحم وغريها. فإن تقويتها أمر يف غاية األهمية.

السيناريو الثالث - قيام دولة فلسطني: 

يفرتض هذا السيناريو أن الدولة الفلسطينية ستكون كاملة السيادة عىل 

كامل حدود عام 1967 مبا فيها القدس الرشقية. 

ولها سيطرة وسيادة عىل مصادرها املائية كافة، وحصلت عىل حقها يف 

نهر األردن، وتقيم عالقة متكافئة مع الدول املجاورة واملشاطئة لنهر األردن، 

للقانون الدويل، و حالة حصول هذا  املياه املشرتكة وفقا  وتشارك إرسائيل يف 

السيناريو، فإن السناريوهات الفرعية ستكون:

ستكون فلسطني قادرة عىل تلبية الطلب عىل املياه حتى عام 2030 وذلك أن . 1

فلسطني لديها 650 مليون مرت مكعب مياه جوفية و 257 حقوقها يف نهر األردن 

أي أن حوايل 800 مليون مرت مكعب طاقتها السنوية املتجددة من املياه.

ستستثمر فلسطني مصادرها للتنمية االقتصادية واالجتامعية،  األمر الذي . 2

سيتيح لها تطوير مصادر مياه غري تقليدية 

أسعار املياه ستنخفض بشكل ملحوظ. 3

سيتم استخدام حوايل 150 مليون مرت مكعب من املياه املعالجة يف الزراعة:. 4

التحلية لن تكون رضورية، وحتى يف قطاع غزة حيث سيتمكن إنتاج . 1

الغاز من إنتاج تحلية فلسطينية غري استرياد مياه محالة  من إرسائيل 

وسيكون هذا الخيار غري مطروح.
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عىل  مستقبلية  توجهات  ذات  الفرعية  السيناريوهات  هذه  وستكون 

الشكل اآليت الذي يظهر يف الجدول اآليت: 

امليل العامالداللةاملؤرشالسيناريو

العرض والطلب 

تلبية االحتياجات املائية 

بنسبة 100% حتى عام 
2030

توفري الخدمة يعزز 
رشعية الدولة 

+3

إرتفاع يف التنمية 
االقتصادية واالجتامعية 

توفري املياه بنسبة %100 
ملدة 24 ساعة يوميا 

3+ارتفاع مستوى الحياة 

أسعار املياه ستنخفض 
تتناسب مع قدرة الناس 

عىل الدفع 
توفري الخدمات األساسية 

بأسعار معقولة 
+3

تعاظم املصادر املائية 
الفلسطينية غري 

التقليدية 

إستدامة املصادر والحفاظ 
عىل البيئة 

حكم صالح ملصادر املياه 
والبيئة الوطنية 

+2

التحلية 
خيار وطني بدون تدخل 

أي طرف خارجي
توفري املياه الوطنية يف 

قطاع غزة 
+2

13

دالالت  له  الفلسطينية  الدولة  قيام  خيار  أن  أعاله  الجدول  من  يالحظ 
إيجابية بنسبة 86% وسوف نوضح هذه الداللة الحقا
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النتائج :

تبني من دراسة السيناريوهات من حيث إيجابيات كل منها وسلبياته أن 
خيار الدولة املستقلة ذات السيادة هو األفضل، ولكن ما  احتاملية درجة وقوعه 
حتى عام 2030م ، وما السيناريو األكرث احتامالً لدراسة احتاملية لكل من هذه 
السيناريوهات سوف نأخذ املؤرشات اآلتية ونضعها يف دوالب املستقبل ملعرفة 

إحتاملية الحدوث حتى عام 2030. 

رغبة إرسائيل يف السيطرة عىل مصادر املياه. . 1

رغبة إرسائيل يف إيجاد سوق فلسطيني ملياه التحلية اإلرسائيلية. . 2

استغالل املياه كأداه ضغط سيايس. . 3

عدم وجود مياه يجعل الطرف الفلسطيني سوقاً للمنتجات الزراعية اإلرسائيلية.. 4

مؤرشات قيام دولة فلسطينية ذات سيادة. . 5

إرتباط قضية املياه بالقضايا األخرى )القدس، االستيطان، الالجئني، الحدود(.. 6

هشاشة املؤسسات الفلسطينية. . 7

التأثري القوي للدول املانحة يف السياسات املائية الفلسطينية. . 8

رغبة الدول املانحة يف التعاون اإلقليمي وإدماج إرسائيل. . 9

العوامل الذاتية الفلسطينية )طموحات القطاع الخاص يف مشاريع إقليمية . 10
كقناة البحرين وغريها(.

تبني من مصفوفة التأثري املتبادل أن العوامل األكرث تأثرياً يف الرصاع وهي 
بدرجة متساوية من التأثري هي: 

حاجة فلسطني للدعم. . 1

رغبة الدول املانحة يف املشاريع اإلقليمية عىل حساب الحقوق الوطنية. . 2



39

تسويق خيار التحلية غري الوطني.. 3

استخدام املياه كوسيلة ضغط سيايس.. 4

بينام العوامل األقل تأثريا يف الرصاع هي: 

توفير املصادر غير التقليدية وطنيا. . 1

اإلطار املؤسساتي والقانوني. . 2

وهناك عوامل قد تؤدي دورا إيجابياً/ سلبياً يف تأجيج أو تبديد الرصاع 
دور  االجتامعي،  التكيف  عىل  القدرة  مثل  طرف  أي  ومن  استغاللها،  حسب 

الرشكات عابرة القارات واألوضاع االقتصادية واالجتامعية. 

ولكن االتجاه العام هو أن جميع العوامل سلبية التأثري عىل الرصاع، وهذا 
ما يرجح السيناريو األول وهو األكرث احتامالً يف الحدوث، أي بقاء الوضع عىل 
ما هو عليه ومزيداً من السيطرة عىل مصادر املياه، وتحويل الفلسطينيني إىل 
وهو حسب  اإلرسائيلية.  التحلية  ملحطات  أي سوق  مواطنني  من  بدالً  زبائن 

املعطيات التي ذكرت أن الدالالت السلبية هي األكرث يف هذا السيناريو.
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