كلمة رئيس مجلس الوزراء:

( ألقاها األمين العام لمجلس الوزراء معالي األخ علي أبو دياك)
معالي رئيس ُسلطة المياه األخ مازن غنيم،

األخوات واإلخوة ،أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة،
ُ
الحضور الكريم،
السيدات والسادة،
ُ

بدايـ ًـة ،اســمحوا لــي أن أنقـ َـل َل ُكــم جميعـ ًـا تحيـ ِ
ـات ســيادة الرئيــس األخ محمــود عبــاس ،وتثمينــه للجهــود الحيويــة التــي
ِ
َ
ـول خدماتِ نــا إلــى ُكل التجمعــات .ونَ جتمـ ُـع اليــوم فــي
تبذلونهــاُ ،ك ٌل مــن
موقعـ ِـه ،لالرتقــاءِ بواقـ ِـع الميــاه وضمـ ِ
ـان وصـ ِ
ـتثنائية ،فاالحتفـ ُ
ً
ـال بيــوم
ـعوب العالــم ،إال أنهــا فــي ِفلســطين تَ حمـ ُـل أهميـ ًـة خاصـ ًـة واسـ
ُمناســبة هامـ ٍـة تَ حتفـ ُـل بهــا شـ ُ
َ
وســيطرتَ ها علــى
ـهد أزمـ ًـة مائيـ ًـة خانقـ ًـة ،فإســرائيل تُ ْح ِكــم
ـي يأتــي ،كمــا فــي ُكل عــام،
احتاللهــا َ
وبالدنــا تَ شـ ُ
ُ
الميــاه العالمـ ّ

ِ
هودنــا فــي تنفيــذِ مشــاريع تطويـ ِـر
وم
ِ
ـيطر علــى حوالــي ِ 90%منهــا ،وتُ عرقـ ُـل ُج َ
أحواضنــا الجوفيـ ِـة َ
صادرنــا المائيــة ،إذ تُ سـ ُ
ـت الــذي َيصـ ُـل فيـ ِـه متوسـ ُ
وإعـ ِ
ـي .وفــي الوقـ ِ
والصــرف ِ
ـب المســتوطن
البنيــة التحتيــة للميــاه
ـط نصيـ ِ
َ
ـادة تأهيـ ِـل ُ
الصحـ ّ
ـواض المائيـ ِـة الجبليــة فــي الضفـ ِـة الغربيـ ِـة إلــى أعلــى بســبع مــرات تقريبـ ًـا
ـ
األح
ـي
ـ
ف
ـاه
ـ
المي
ـتخدام
ـ
اس
ـن
ـ
م
ـرائيلي
اإلسـ
ِ
ّ

ِ
التمتــع ِ
ون َ
ومواردهــاُ ،
صادرنــا مــن
الوصــول إلــى َم
ــع مــن
بأرضنــا
حــن مــن
هــو متــاح
ِ
من ُ
ممــا َ
ِ
للفلســطيني ،نُ ْح َــر ُم َن ُ
ّ
ِ
ً
ُ
ُّ
ـدل الــذي توصــي
ـ
ع
الم
ـن
ـ
ع
ـوار،
ـ
واألغ
ـزة
ـ
غ
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
خاص
،
ـطيني
ـ
الفلس
ـة
ـ
حص
ـل
ـ
وتق
األردن،
ـر
ـ
نه
ـوض
ـ
ح
ـي
ـ
ف
ـيما
ـ
س
الميــاه،
ِ
ُ
ّ
ِبـ ِـه ُمنظمـ ُـة الصحـ ِـة العالميـ ِـة ،وذلــك ُرغــم العـ ِ
ـدد الكبيــر مــن المشــاريع التــي نفذناهــا لتأهيــل اآلبــار والخطــوط الناقلــة

ِ
المتاحــة.
ـان االسـ
ـتفادة مــن الطاقـ ِـة ُ
والشــبكات الداخليــة؛ لضمـ ِ
القصــوى للمصــادر المائيـ ِـة ُ

ـاع غــزة الــذي َيقطنـ ُـه َحوالــي مليــون وثمانمائــة ألــف نســمة ،إذ ُيعانــي ،باإلضافـ ِـة
َّ
ـدد قطـ َ
إن كارثـ ًـة مائيـ ًـة حقيقيـ ًـة تتهـ ُ
ـب ملوحتِ هــا وتلوثِ هــا ،حيـ ُ
إلــى ُشـ ّـح الميــاه ومحدوديتِ هــا ،مــن ازديـ ِ
ـث إن  97%مــن ميــاه الشــرب فيـ ِـه مالحــة وغيــر
ـاد نسـ ِ
ِ
ـاحلي الــذي يقـ ُـع َ
ـتنزاف الكبيـ ِـر والجائــر ،األمــر
تحتــه مــن االسـ
ـي ،كمــا ُيعانــي الحــوض السـ
ّ
صالحــة لالســتخدام اآلدمـ ّ
وتداخـ ِـل ميــاه البحــر وتَ سـ ُّـرب ميــاه الصــرف ِ
الــذي أدى إلــى ُه ِ
ـذر بانهيــار هــذا الحــوض فــي
بوطـ ِـه
ُ
ـي إليـ ِـهّ ،
ممــا ُينـ ُ
الصحـ ّ

ِ
ـامال نســعى مــن خاللِ ـ ِـه
ـود لحمايتِ ـ ِـه
ـا وشـ ً
وإصالحـ ِـه ،لهــذا فقــد بلــورت الحكومــة برنامجـ ًـا ُمتكامـ ً
الجهـ ُ
حــال َلــم تتضافــر ُ
إلــى وقــف التدهــور فــي واقــع الميــاه فــي غــزة ،وإدارة األزمـ ِـة المائيـ ِـة واحتوائِ هــا.
لقــد أكدنــا َد ً
ِ
صمــود أبنــاءِ
ِ
وتنميــة ُقدرتِ هــم
شــعبنا
تعزيــز
جوهــر ِه إلــى
يهــدف فــي
برنامــج َعمــل الحكومــة
ومــا أن
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
المتاحــة،
اإلســرائيلي
االحتــال
علــى البقــاءِ ومواجهــة
ِ
ِ
وإرهــاب مســتوطنيه ،ولهــذا فقــد ســعينا ،بــكل اإلمكانيــات ُ
ّ

ِ
ـمالية والجنوبيـ ِـة علــى َحــد ســواء ،وهنـ َ
ـاك ثالثـ ُـة مشــاريع
المحافظــات الشـ
ـاريع ُ
البنيــة التحتيـ ِـة فــي ُ
ـم وتنفيــذ مشـ ِ
لدعـ ِ
ٍ
ٍ
قطــاع غــزة ،وبقيمــة إجماليــة تتجــاوزُ الـــ  250مليــون دوالر ،وهــي :مشــروع بيــت الهيــا،
نفذهــا فــي
اســتراتيجية نُ ّ
ِ
ِ
اتفاقيــة َمحطــة خــان يونــس إلعــادة اســتخدام
توقيــع
تــم
ُ
والمرحلــة األولــى لتأهيــل محطــة الشــيخ عجليــن ،كمــا ّ
الم َ
ُ
ـي ،تَ ّمــت إقامــة َمحطــات
عالجــة لشـ ِ
الميــاه ُ
ـحن الميــاه الجوفيــة والســتخدامات الــري .وفــي قطــاع الصــرف الصحـ ّ

ـين الظــروف الصحيـ ِـة والبيئيــة فــي المناطــق التــي ُيعانــي
ميــاه ُمعالجــة اســتراتيجية ،سـ
ُ
ـيكون َلهــا أثـ ٌـر كبيـ ٌـر فــي تحسـ ِ
ِ
المشــاريع الطارئــة التــي
دفــق الميــاه العادمــة إلــى أراضيهــم وتلويثهــا ،هــذا باإلضافــة إلــى
المواطنــون فيهــا مــن تَ ُّ
َ
ِ
ـتنفذُ إلعـ ِ
ـي
دمــره العــدوان اإلسـ
وسـ َّ
ُنفـ ْ
ـذت َ
ـادة إعمـ ِ
ـار مــا ّ
ـرائيلي الظالــم فــي َغــزة ،ولتطويـ ِـر شــبكات الصــرف الصحـ ّ
ّ
ِ
عملِ
هــا.
وتطويــر
وإعــادة تأهيــل منشــآت الميــاه
ِ

ً
ميعا،
األعزاء َج
ُ
لقــد ارتكــزَ َع ُ
ـي ،وبالرغــم مــن العراقيــل والمعيقــات اإلســرائيلية ،إلــى
ـاع الميــاه والصــرف الصحـ ّ
ملنــا فــي النهــوض بقطـ ِ
4
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تطويـ ِـر وزيـ ِ
ـوي والهــام ،باالعتمـ ِ
ـاد
البنيـ ِـة التحتيــة لهــذا القطــاع الحيـ ّ
ـادة مصــادر الميــاه وتنفيــذ مشــاريع تأهيــل وإصــاح ُ
ً
ِ
لِ
علــى اإلدارة الرشــيدة مــا هــو متــاح مــن مــوارد ،وتكثيــف الجهــود لمواجهــة مشــكلة تلــوث الميــاه ،خاصــة فــي غــزة،

ِ
الدعــم والتأييــد الدولييــن الســتردادِ
ٍ
حثيــث تُ
الوطنيــة لِ َحشــد
دبلوماســي
باإلضافــة إلــى ُجهــد
هــذا
مارس ُ
ُ
ــه قيادتُ نــا َ
ّ
ِ
ً
ـؤولياتِ
ـاتِ
ِ
ِ
ها
ـام بمسـ
ـزام إســرائيل برفـ ِـع الحصــار عــن قطــاع غــزة فــورا ،وتمكيــن مؤسسـ نا مــن القيـ ِ
ُحقوقنــا المائيــة وإلـ ِ

ـات األساسـ ِ
لتنفيـ ِـذ برامـ َـج إعـ ِ
ـار ِه ،وتوفيــر االحتياجــات والخدمـ ِ
ـات
ـية ألبنــاء شــعبنا فيــه ،وفــي ُمقدمتهــا خدمـ ُ
ـادة اعمـ ِ

ـي.
الميــاه والصــرف الصحـ ّ
الحضور الكريم،
ُ

إذا كانــت الميــاه ُ
الوطنيــة التــي نحشـ ُـد َلهــا ُك َّل
لشـ
ِ
ـي لِ فلســطين عمــاد التنميـ ِـة َ
ـي عصــب الحيــاة ،فهـ َ
ـعوب األرض هـ َ
ـور والبقــاءِ أيضـ ًـا .ولهــذا ،فقــد
الحجـ ُـر األسـ ِ
المنشــودة لضمــان ُقدرتِ هــا علــى النمــو والتطـ ِ
طاقاتِ نــا ،وهــي َ
ـاس لدولتِ نــا َ

معاهــدة االســتخدامات غيــر المالحيــة للميــاه العابــرة للحــدود؛
َحـ ِـر َص ســيادةُ الرئيــس األخ محمــود عبــاس علــى توقيـ ِـع ُ
ٌ
ِ
وعــادل لنــا
وطبيعــي
إنســاني
حــق
هــي
األحــوال،
طلــق
م
فــي
حقوقنــا المائيــة .فالميــاه،
لضمــان حمايــة واســترداد
ٌّ
ِ
ُ
ٌ
ٌّ
ولألجيــال القادمــة ،ويجــب أن تُ َحَّيــد عــن أيـ ِـة نِ زاعـ ٍ
ـات أو ِصراعــات.

وحمايـ َـة ُح ِ
ـترداد ِ
ـتمر
أن اسـ
أؤكـ ُـد َل ُكــم جميعـ ًـا َ
َ
قوقنــا المائيــة َيحتــان أولويـ ًـة ُقصــوى فــي أجنــدة قيادتنــا الوطنيــة ،وستسـ ُ
ودعــم الصمــود ،لِ نصــل بخدماتِ نــا إلــى ُكل
ـن ،وســتنفذُ المزيــد مــن مشــاريع التنميــة َ
ُ
ـذل ُك ِّل ُجهـ ٍـد ُممكـ ٍ
الحكومـ ُـة فــي بـ ِ
ـبر مــن ِ
ـال حـ ِّـق أبنــاء شــعبنا جميعهــم
المهمشــة
والمتضــررة مــن ِ
شـ ٍ
الجــدار واالســتيطان ،إلعمـ ِ
ُ
أرضنــا ،ســيما المناطــق ُ
ـرب وفيـ ٍ
ـب
ـ
الصح
ـرف
ـ
الص
ـات
ـ
خدم
ـى
ـ
عل
ـول
ـ
الحص
فــي
ـرة وآمنــة .هــذه مســؤوليتُ نا ،وهـ َـو أقـ ُّـل الواجـ ِ
ـي ،وعلــى ميــاه ُشـ ٍ
ّ
المرابـ ِـط علــى ِ
أرضــه.
تجــاه َشـ ِ
ـعبنا الصامـ ِـد ُ

واســمحوا لــي فــي نهايــة كلمتــي أن أشـ ُـك َر الــدول والجهــات المانحــة التــي لــم تدخــر ُجهـ ً
ـداَ ،ووفــرت الدعـ َـم واألمـ َ
ـوال
ِ
ِ
أتوجــه مــن ُســلطة
ظــروف حيــاة أبنــاء شــعبنا .كمــا
وتحســين
الصحــي،
بقطــاع الميــاه والصــرف
للنهــوض
الالزمــة
ُ
ِ
ِ
ّ
ِ

ِ
إلدارة مصــادر الميــاه واســتغاللِ ها وضمــان االســتخدام
ـي الهــام ،الــذي تبذلـ ُـه
الجهــد َ
الميــاه بـ ُـك ِل التقديــر علــى ُ
الوطنـ ّ
األمثــل لهــا.

هودكم َ
الخ ّيرة،
ُبوركت ُج ُ
ُش ً
ُ
ُ
ورحمة الله وبركاتُ ه
عليكم
والسالم
كرا َلكم
ُ
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كلمة رئيس سلطة المياه:
دولــة الدكتور رامـــــــــي الحمد الله ،رئيس الوزراء ،حفظه الله
أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة،

الس ُ
والداعمة لقطاع المياه والصرف الصحي األفاضل،
الدول المانحة
ّ
ادة ُممثلي ُّ
ّ
ُ
اإلخوة ممثلي قطاع المياه في فلسطين،
ِ
ولقبه،
باسمه
الحضور الكريمُ ،ك ٌّل
ِ
ُ

ُ
يقول الله في ُم َ
ِ
الماء ُك َّل شيءٍ َح ّي».
من
حكم التّ نزيل:
َ
«وجعلنا َ
والســادةِ ،مــن أهـ ِّـم العناصـ َـر األساسـ ّـية الالزمــة الســتمرار الحيــاة علــى ســطح األرض،
دات
تعتبرالميــــــــاهُّ ،أيهــا السـ ّـي ُ
ّ
َ
وقــد جعــل اللــه ســبحانه هـ ِ
الخلــق لجميــع الكائنـ ِ
الحيــة.
ـذه ّ
ـاس َ
النعمــة أسـ َ
ـات ّ
وتقدمهــا ،وذلــك
ـور الحضــارات
دور مهـ ٌّـم فــي ظهـ ِ
ُّ
فخــال المســيرة اإلنســانية الطويلــة علــى هــذا الكوكــب ،كان للميــاه ٌ
من المــواردِ المائيـــــــــ ِـة الطبيعيـــــــــة.
ـرب
ـ
بالق
انية
التجمعــــــــات السـ ّـك
مــن خــال اســتقطاب األفــراد والجماعــات إلقامــة
ِ
َ
ُّ

ً
وعبـ َـر مـ ِّـر العصــور ،لعبـ ِ
دورا تاريخيـ ًـا فــي إرســاء قواعــد الحيــاة والبنــاء لكافــة أطيــاف
ـاه
وفــي بالدنــا فلســطينَ ،
ـت الميـ ُ
يمومتِ ِهــم وبقائِ هــم ،بمــا يشـ ُ
ِ
ـمل
د
ـى
ـ
عل
ـاظ
ـ
الحف
ـي
ـ
ف
ـطينيين
ـ
الفلس
ـاعد
ـ
س
ـذي
ـ
ال
ـر
ـ
األم
ـة،
ـ
قاطب
المجتمــع الفلســطيني
َ
َ
َ

ـجار الزيتــون.
ـذور أشـ ِ
َ
تقاليد ُهــم وعاداتِ هــم التــي َر َسـ َـخت فــي أرضهــم كمــا ترسـ ُـخ جـ ُ
الحضور الكريم،

ـاده مــن الجمعيـ ِـة العامــة ُ
فــي  22آذار مــن ِّ
المَّتحــدة
ـي للميــاه ،الــذي تـ َّـم اعتمـ ُ
ـم ُ
كل عــامُ ،يحيــي العالـ ُـم اليـ َ
ـوم العالمـ َّ
لألمـ ِ
ـاره يومـ ًـا عالميــاً.
ـال القــرار رقــم (  )193 / 47فــي كانــون األول عــام  1992باعتبـ ِ
مــن خـ ِ
عي ً
يــوم الميــاه العالمــي ِش ً
ُ
عارنـــــــــا هـــــــــــو «الميــاه والتنميــة
حمــل
وفـــــــي ُك ِّل عــــــــامَ ،ي
ــعارا ُم َّ
ُ
نــا ،وهــذا العــام ِش ُ
المرتبطـ ِـة بهــا ،بمــا َيشـ ُ
المائيــة والخدمـ ِ
ـدف إلــى تعزيـ ِـز المـ ِ
ـمل َخفـ َـض الفقــر ُّ
والنمــو
ـوارد
المســتدامة» ،الــذي يهـ ُ
ّ
ـات ُ

ختصيــن
ـا عــن صحـ ِـة اإلنسـ ِ
ـان والبيئــة .وإضافـ ًـة إلــى ذلــك ،مطلـ ٌ
االقتصــادي وتوفيــر األمــن الغذائــي ،فضـ ً
الم ِّ
ـوب مــن ُ
َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ـكل ُمســتدام ،وإدارة مــا
ـ
ش
وب
ـدة
ـ
جي
ـة
ـ
ونوعي
ـة
ـ
كافي
ـات
ـ
بكمي
ـة
ـ
والطاق
ـاه
ـ
بالمي
ـن االنتفــاع
ِ
ّ
ّ
ّ
ٍ
إيجــاد وســائل فاعلــة تُ تيـ ُـح تأميـ َ
هــو ُمتــاح بكفــاءة وعدالــة.

كفلسطينييـــــــــــنُ ،نحيــي هــذا العــام يــوم الميــاه العالمــي ومــا ِزلنــا ُنعانــي مــن َويـ ِ
ـرائيلي،
ـال اإلسـ
ـن
ّ
ـات االحتـ ِ
ونحـ ُ
ّ
ـن فــي سـ ِ
ُ
حيـ ُ
ـادر المائيـ ِـة الفلســطينيةِ ،
ِ
ِ
وحرماننــا مــن
ـرقة
ـ
مع
ي
ـذا
ـ
ه
ـا
ـ
ن
وم
ي
ـى
ـ
إل
ـزال
ـ
ي
ال
ـث
ـب ّ
األرض ونهـ ِ
ِ
كافـ ِـة المصـ ِ
ُ
َ
ُ
ـول إليهــا.
اســتغالل مواردنــا المائيــة ،أو ّ
حتــى مــن الوصـ ِ

عد ُلـــــــه ( 50إلــى  80لتـ ً
َ
ـرا) فــي اليـــوم ،فــي حيــن
الســـــــــادة ،أن يسـ
ُأيعقـ ُـلّ ،أيهــا ّ
ـن الفلســطيني مــا ُم ّ
ـتهلك المواطــــــــ ُ
ِ
المســتوطن الغاصــب ألرضنــا
أن
إلــى
اإلشــارة
مــع
هــذا
اليــوم؟!
فــي
لتــر)
(400
مــن
أكثــر
اإلســرائيلي
يســتهلك
َّ
ُ
ً
يوميــا.
َيســتهلك مــا بيــن ( 800 -500لتــر)

ـت ِ
أرضــه ،فــي
ـن الفلسـ
ـار مــن بيتـ ِـه أو تحـ َ
ـول إلــى ِمياهــه ،وهــي علــى ُبعــد أمتـ ٍ
ـن الوصـ ِ
ـطيني مـ َ
ُأيعقـ ُـل أن ُيحـ َـر َم المواطـ ُ
ّ
6

كتيب عن يوم المياه العالمي 2015

المحتــل
الحـ َّـق ِبــأن يصـ َـل إلــى تلــك المصــادر واســتخدامها وتوصيلهــا إلــى الغاصـ ِ
حيــن ّ
أن االحتــال ُيعطــي لنفسـ ِـه َ
ـب ُ
ً
ً
لِ
لِ
َ
أرضــه ،أو ُيقيــم مشــاريع اســتيطانية
ـزر َع أرضــا ليســت َ
ـم فــوق أرضنــا ،ليــس ليشـ َ
ـرب َفحســب ،وإنمــا أيضــا يـ َ
الجاثـ ِ
واقتصاديــة وغيــر ذلــك؟ ُّ
توســع اســتيطاني يكــون علــى حســاب حصــة الميــاه الفلســطينية.
وكل ّ

نج ُد ُه نقطـ َـة مــاءٍ تــروي َعطشــها ،فــي حيــن ،وعلــى ُبعــدِ
ـام ِ
ُأيعقــل أن َي ِقـ َ
أرضـ ِـه التــي تَ ســتَ ِ
المـ ُ
ـزارع الفلســطيني أمـ َ
ـف ُ

كعبــة مــن الميــاه؟
أمتـ ٍ
الم َّ
المغتصبــة مــن المســتوطنين تُ ـ َ
ـروى بــآالف األمتــار ُ
ـار ِمنــه ،تــرى األراضــي الزراعيــة ُ
ِ
ترون َ
عينِ ُكم.
أي
ُّأيها الســـــادة ،أدعوكم إلى
موقع في أرضناَ ،
زيارة ِّ
وس َ
ذلك ُبأ ِّم َأ ُ
ٍ

الملوحــة مــن ميـ ِ
ـض مــن ميـ ٍ
عقـ ُـل أن ال يجـ َـد ِ
ـاه البحــر،
الفلسـ
ُأي َ
رمقــه ِســوى بعـ ٍ
ـاه تَ قتَ ـ ِـر ُب فيهــا َدرجـ ُـة ُ
ـطيني مــا َيسـ ُّـد فيــه َ
ُّ
ٍ
والروائــح نتيجــة َّ
التلوث؟
ـوان
ـ
األل
ـع
ـ
بجمي
ـاه
ـ
مي
أو
ّ
ِ
ِ
ترون َ
عينِ ُكم.
زيارة
ُّأيها الســـــــــادة ،أدعوكم إلى
قطاع غزةَ ،
وس َ
ذلك ُبأ ِّم َأ ُ
ِ
ً
ً
ُ
بنيناه من خزّ ٍ
بزعم أنها تُ ّ
أمنيا؟!
خطرا
شكل
توافق بيننا،
انات للمياه بعد
االحتالل ما
دم َر
ٍ
ُ
هل ُيعقل أن ُي ِّ
ِ
ـريان الحيــاة فــي األغــوار وال ُيمكننــا الوصـ ُ
ـول إليــه
ـول أن نقـ َ
كان ُيعتبــر شـ َ
ـار مــن نهـ ٍـر َ
ـف علــى ُبعــدِ أمتـ ٍ
ـن المعقـ ِ
هــل مـ َ
ّ
ـتخدام قطـ ِ
لوثـ ًـا مــن ُمخلفـ ِ
ـات المســتوطنات؟ ُأيعقـــــ ُـل أن نــرى
وقــد أصبـ َـح
وال حتــى اسـ
ـرة مــاءٍ منــهَ ،
اآلن سـ ً
َ
ـيال ُم ّ
َ

ـوت أمامنــا َّ
دون حـ ّـق
ينابيعـ ُـه تتدفـ ُـق إليــه
ـف مـ ّـرة ،ونــرى
ـوم ألـ َ
ـوت لمـ ّـرة ،وهــو يمـ ُ
البحـ َـر الــذي ُكتِ ــب عليــه المـ ُ
َ
َ
كل يـ ٍ
اســتخدامها والوصــول إليهــا؟

ِ
ُ
عينِ ُكم.
نهر األردن والبحر
أدعوكم إلى
الميتَ ،
زيارة ِ
وسترون ذلك ِب ُأ ّم َأ ُ
ّ
الحضــــور الكريـــــم،
فإنناُ -م ّ
ً
ِ
ِ
ِ
الدولي
ودعم المجتمع
ثانيا،
وقيادته السياسية
أوال،
بإرادة
تسلحين
الصورة القاتمةّ ،
غم من
ِ
شعبنا ً
هذه ّ
ِّ
على َّ
ِ
الر ِ
َ
ِ
ـاع المياه والصــرف الصحي.
ـ
لقط
ـية
ـ
والمؤسس
التحتية
البنية
ـر
ـ
وتطوي
ـاء
ـ
البن
ـادة
ـ
إع
ـة
ـ
معرك
ـوض
ـ
نخ
ـا
ـ
زلن
ـا
ـ
وم
ـا
ـ
ضن
خ
ثالثـ ًـا-
ُ
ُ
ِ
ِ
شعبنا َلم َ
َ
ولن تَ نكسر.
عزيمة
والداني أن
ثبت للقاصي
والحقائق على األرض تُ ُ
ِ
ّ
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إذا ُعدنــا بالذاكــرة عشــرين عامـ ًـا إلــى الــوراء ،نجـ ُـد أنــه ،عنــد تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،كان عــدد التجمعــات
غيـ ِـر المخدومــة بشــبكات وأنظمــة ميــاه الشــرب يزيــد علــى  386تجمعـ ًـا ،واآلن ّ
تقلصـــــــت إلـــى مـــا دون الخمســين

تجمعـ ًـا ،يقــع ُم َ
عظ ُمهــا فــي مناطــق تـ َّـم تَ
صنيفهــا مناطــق (ج).
ُ

ُرَّبمــا كان آخرهــا االنتهــاء مــن مشــروع «النظــام المائــي لقــرى جنــوب شــرق نابلــس» الــذي افتتحـ ُـه دولــة رئيــس الــوزراء
قبــل ثالثــة أيــام ،أي فــي  3/22يــوم الميــاه العالمــي ،ويخــدم مــا ال يقـ ّـل عــن أربعيــن ألــف مواطــن.
ـذل جهـ ً
وصحيـ ٌـح أننــا بذلنــا ومــا ِزلنــا نبـ ُ
ـودا فــي إعـ ِ
ـادة تأهيـ ِـل أنظمـ ِـة الشــرب للعديــدِ مــن َّ
الســكانية ،تلــك
جمعــات ُّ
الت ّ
الجهــود التــي ســاعدت فــي تقليــل الفاقــد مــن الميــاه لالســتفادة مــن ِّ
كل نُ قطـ ِـة ميـ ٍ
ـاه َيتـ ُّـم توفيرهــا.
ـبه
الصحــي ومعالجتهــا ،التــي كانــت ِشـ َ
الصــرف ّ
وصحيـ ٌـح أننــا ُقمنــا ومــا زلنــا نعمـ ُـل علــى تطويـ ِـر أنظمــة خدمــات ميــاه ّ
ّ
ّ
ومحطــة أريحــا ،كمــا هــي الحــال فــي رام اللــه.
محطــة نابلــس الغربيــة
معدومــة َقبـ َـل إنشــاءِ الســلطة ،وكان آخرهــا إنشــاء
ُّ
ـوم بــه مــن إعـ ِ
الصــرف الصحــي ،كمشــروع شــمال غــزة وخــان
ـادة تأهيـ ٍـل ألنظمــة ّ
كل ذلــك يأتــي بالتــوازي مـ َـع مــا نقـ ُ

موليــن وأصدقــاء الشــعب الفلســطيني.
الم ّ
يونــس والشــيخ عجليــن ،مــن خــال العديـ ِـد مــن ُ

وصحيـ ٌـح أيضـ ًـا ّأننــا عملنــا ،ومــا ِزلنــا نعمــل ،علــى إعـ ِ
ـادة هيكلـ ِـة قطــاع الميــاه مــن حيــث إعــادة تطويــر القوانيــن واألنظمة
المؤسســي للقطــاع ضمــن رؤيـ ٍـة تنمويــة ِب ُبعدهــا الوطنــي ،تَ عمـ ُـل علــى فصـ ِـل المهــام
والتشــريعات ،وأيضـ ًـا اإلطــار ُ
ـزودي الخدمــات والعالقــة بينهــم.
ومـ ِّ
والمســؤوليات مــا بيــن التخطيــط والتنظيــم للقطــاع ُ

ِ
وبهـ ِ
إدارة وتطويـ ِـر خدمــات تزويــد الميــاه والصــرف الصحــي بكفــاءة
المؤسســات مــن أخــذِ دورهــا فــي
ـن تلــك
ّ
ـدف تمكيـ ِ

عاليــة ،نواصــل العمــل علــى بنــاء القــدرات الفنيــة واإلداريــة للعامليــن فــي القطــاع المائــي.

ـت الــذي نعمـ ُـل فيــه إلعــادة إعمــار مــا ّ
وفــي الوقـ ِ
ـوس خطـ ِـر
خلفتـ ُـه آلـ ُـة الحـ ِ
ـرب اإلســرائيلية علــى قطــاع غــزةَ ،نـ ُـد ُّق ناقـ َ
ـي فــي القطــاع.
ـي المائـ ّ
الوضـ ِـع الكارثـ ّ
ـاء َم ّ
ـوم بــه حاليـ ًـا مــن توفيـ ِـر ميـ ٍ
وب ُقــدرة إنتاجيــــــــة تتــراوح
حطــات ّ
الصغيــرةِ ،
ـاه ُمحـ ّ
التحليــة ّ
ـم ممــا نقـ ُ
َّ
ـا ٍة عبـ َـر إنشـ َ
وبالرغـ ِ
ِ
َّ
ـاء
ـ
إنش
ـو
ـ
ه
ـزة
ـ
غ
ـاع
ـ
قط
ـي
ـ
ف
ـاه
ـ
المي
ـكلة
ـ
لمش
ـل
ـ
األمث
ـل
ـ
الح
ـإن
ـ
ف
ـوم)،
ـ
الي
ـي
ـ
ف
ـب
ـ
مكع
ـر
ـ
مت
20,000
ـى
ـ
إل
(5000
ـن
ـ
بيــــــ
َّ
ّ
ُ
ّ
ـتراتيجي نطمـ ُـح ونعمـ ُـل علــى تذليـ ِـل العقبـ ِ
التحليــة المركزيــة التــي تُ َ
ـات إلنجــازه ،وأيضـ ًـا
ـروع اسـ
محطــة ّ
ّ
عتبــر أهـ َّـم مشـ ٍ
ـروع تحســين ميــاه ُّ
الشــرب فــي غــزة.
ـال توفيـ ِـر التمويــل الـ ّ
مــن خـ ِ
ـازم لتنفيــذِ بعــض المشــاريع الحيويــة ،كمشـ ِ

ـاع الميــاه الفلســطيني ،حيـ ُ
ِ
ـث إنّ نــا شــارفنا
ـار لـ
كمــا ّ
أننــا َن َنت ِهـ ُـج اليــوم التخطيــط االســتراتيجي كإطـ ٍ
ـإدارة ُ
المتكاملــة لقطـ ِ
ّ
ً
الخطــة االســتراتيجية لســلطة الميـــــاه للســنوات الثــاث المقبلــة ،وكذلــك اســتنادا إلــى االســتراتيجية
علــى االنتهــاء مــن ُ

الوطنيــة لقطــاع الميــاه حتــى العــام  ،2032فإننــا بدأنــا العمــل إلعــداد الخطــة االســتراتيجية لقطــاع الميــاه للســنوات
الخمــس المقبلــة.
ً
ختــــــاما،

ُن ِّ
ـون دومـ ًـا مــا دام لدينــا أصدقــاء
الصعــب فــي فلســطينُ ،متفائلـ َ
ـي ّ
ؤكــد أننــا ،بالرغــم ممــا ذكرنـ ُ
ـاه عــن الوضـ ِـع المائـ ِّ
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ّ
وللخطـ ِـة االســتراتيجية ،وذلــك تأكيـ ً
ـير فــي إطــار شــعارنا لهــذا العــام «الميــاه والتنميــة
وجهاتِ نــا
ـدا منــا علــى ّ
السـ ِ
داعمــون َلت ُّ

المســتدامة».

السيدات والسادة،
أتوجـ َـه ُّ
ـكر الجزيــل لـ ِّ
ـعوبهم
ـوال ضرائــب ُشـ ِ
ـكل الذيــن َي ِقفـ َ
بالشـ ِ
أود أن َّ
َقبــل أن ُأنهــي َكلِ متــيُّ ،
ـون معنــا ،ويدفعــون مــن أمـ ِ
لِ ُمســاعدتِ نا والوقــوف معنــا فــي معركـ ِـة تطويـ ِـر قطــاع الميــاه والصـ ِ
ـرف الصحي.
ـخون قواعـ َـد ُ
لـ ِّ
ـطيني ِة
الدولـ ِـة الفلسـ
ـكل هــؤالء نقــول :أنتــم معنــا ،ونحــن لــم ولــن ننســى ذلــك ،فأنتــم تُ ِّ
رسـ َ
ّ
وأ ُســس ّ

ـرب إلــى الحقيقــة.
ـون ُحلـ َـم أطفالِ نــا فــي مسـ
ـتقبل واعــدٍ أقـ َ
معنــا ،وتَ جعلـ َ
ٍ

كمــا ال يفوتنــي بهــذه المناســبة أن أتقـ ّـدم بالتهنئــة لــكل العامليــن فــي قطــاع الميــاه ،وبالشــكر الجزيــل علــى الجهــود

بالرغــم مــن اإلجــراءات والتعقيــدات التــي يفرضهــا االحتــال اإلســرائيلي عليهــم ،وعلــى حرصهــم
ّ
الجبــارة التــي يبذلونهــاّ ،

علــى العمــل مــن أجــل اســتمرار تقديــم هــذه الخدمــة ألبنــاء شــعبهم.

أود أن أتقـ ّـدم لكــم بجزيــل الشــكر علــى تلبيتكــم دعوتنــا وحضوركــم معنــا ،كمــا أخـ ّـص بالشــكر كل مــن ســاهم
كمــا ُّ
فــي التحضيــرات إلنجــاح هــذا اليــوم ،والمشــاركين فــي حلقــات النقــاش ،و ( )GIZ,UNDP,UNICEFلتمويلهــا هــذه
الفعاليــة.

ُ
فش ً
كرا ُ
ألف ُشكر
َ
لكم
ُ
الم عليكم ورحمة الله وبركاته
ّ
والس ُ
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المقدمة:
كان المــاء ،وال يــزال ،عصــب الحيــاة .وقــد ازدادت أهميــة المــاء فــي أيامنــا الحاضــرة أكثــر مــن أي وقــت مضــى؛ فنحــن
واحتياجنــا للمــاء فــي زيــادة مســتمرة.
نســتعمل المــاء فــي كل نواحــي حياتنــا،
ُ

وي َن َّ
ظــم احتفــال اليــوم العالمــي للميــاه سـ ً
ـنويا فــي  22آذار /مــارس كوسـ ٍ
ـيلة لجــذب االنتبــاه إلــى أهميــة الميــاه ،والدعــوة
ُ
إلــى اإلدارة المســتدامة لمــوارد الميــاه ،ويتــم فيــه تســليط الضــوء سـ ً
ـنويا علــى جانــب معيــن مــن قضايــا الميــاه.
لقــد ُحـ ِّـدد اليــوم العالمــي لالحتفــال بالميــاه بتوصيـ ٍـة ُقدمــت فــي مؤتمــر األمــم المتحــدة المعنــي بالبيئــة والتنميــة.

وقــد اســتجابت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بتعييــن يــوم  22آذار /مــارس  1993بوصفــه اليــوم العالمــي األول

للميــاه ،حيــث دعــت الجمعيــة العامــة فــي ذلــك القــرار الــدول إلــى تكريــس هــذا اليــوم ،حســب مقتضــى الحــال فــي
الســياق الوطنــي ،ألنشـ ٍ
ـطة ملموسـ ٍـة مــن قبيــل زيــادة الوعــي.
وتشــكل احتفــاالت دولــة فلســطين باليــوم العالمــي للميــاه فــي آذار  ،2015التــي تنــدرج تحــت موضــوع «تنميــة الميــاه
المســتدامة» ،فرصـ ًـة لعــرض التحديــات المطروحــة فيمــا يتعلــق بهــذا الخصــوص ،وذلــك لتعزيــز حــق الحصــول علــى
الميــاه ،والتقليــل مــن كميــات إهدارهــا ،ووضــع سياســات ذكيــة تتيــح لجميــع المسـ ِ
ـتخدمين االنتفــاع بحصــة عادلــة
منهــا.

ـام ال تــزال فلســطين تعانــي فيــه ويــات االحتــال بســبب الســيطرة اإلســرائيلية علــى
وتأتــي هــذه االحتفــاالت فــي عـ ٍ
ِ
ـول إليهــا ،حيــث تفاقمــت األزمــة المائيــة التــي
ـ
الوص
ـى
ـ
حت
ّ
أو
ـتغاللها
ـ
اس
ـن
ـ
م
ـان
ـ
رم
والح
المــوارد المائيــة الفلســطينية،
ِ

يعانــي منهــا الفــرد الفلســطيني.

ـا بهــذه المناســبة فــي  25آذار فــي مدينــة رام اللــه تحــت رعايــة دولــة
وقــد نظمــت ســلطة الميــاه الفلســطينية حفـ ً
رئيــس الــوزراء ،حضــره أكثــر مــن  500شــخص معظمهــم مــن فلســطين ،إضافـ ًـة إلــى بعــض المشــاركين الدولييــن.
المائيــة والخدمـ ِ
وتــم افتتــاح الحفــل بكلمــة رئيــس ســلطة الميــاه م .مــازن غنيــم ،الــذي أكــد أهميــة تعزيـ ِـز المـ ِ
ـات
ـوارد
ّ
المرتبطـ ِـة بهــا ،بمــا َيشـ ُ
ـمل َخفـ َـض الفقــر ُّ
ـان
ـا عــن صحـ ِـة اإلنسـ ِ
والنمــو االقتصــادي وتوفيــر األمــن الغذائــي ،فضـ ً
ُ

ً
ٍ
ِ
ِ
بكمي ٍ
كافيــة
ــات
والطاقــة
بالميــاه
تأميــن االنتفــاع
تيــح
متوجهــا للمختصيــن بضــرورة
والبيئــة،
إيجــاد وســائل فاعلــة تُ ُ
َ
ّ
َ
ـكل ُمســتدام ،وإدارة مــا هــو متــاح بكفــاءة وعدالــة تنتهــج التخطيــط االســتراتيجي كإطــار.
جيــدة ِ
ونوعيـ ٍـة ّ
ّ
وب َشـ ٍ
مــن جانبــه ،تحــدث فــي الحفــل الســيد علــي أبــو ديــاك ،أميــن عــام مجلــس الــوزراء ،نيابـ ًـة عــن دولــة رئيــس الــوزراء ،مشـ ً
ـيرا
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إلــى أن يــوم الميــاه فــي فلســطين يحمــل أهميــة خاصــة واســتثنائية؛ ألنــه يأتــي فــي ظــل أزمــة مائيــة خانقــة بســبب

تحكــم االحتــال اإلســرائيلي بالمصــادر المائيــة ،وعرقلتــه تنفيــذ مشــاريع تطويــر وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة للميــاه

والصــرف الصحــي ،إضافــة إلــى الكارثــة المائيــة التــي تهــدد قطــاع غــزة.

وتضمــن االحتفــال ،إضافــة إلــى االفتتــاح ،تخصيــص ثــاث جلســات نقــاش ،تعلقــت األولــى باآلثــار المترتبــة علــى
انضمــام فلســطين إلــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة المتعلقــة بقانــون اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة لألغــراض غيــر

المالحيــة ،والثانيــة ركــزت علــى اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة وعالقتهــا بالتنميــة المســتدامة ،فــي حيــن

تناولــت األخيــرة دور الحوكمــة الرشــيدة .وقــد خرجــت جلســات النقــاش بمجموعــة مــن التوصيــات ،أهمهــا:
•االطالع على تجربة قطاع الطاقة واالستفادة منها في قطاع المياه.
•ضرورة أن تتضمن االستراتيجية القطاعية آلية واضحة لتخفيف ديون الدولة.
•دور مجلس المياه في ترتيب األدوار وتدريب العاملين إلدارة فاعلة.
•التركيز على أهمية تفعيل القانون الدولي.
• أهمية زيادة الموازنة المخصصة لقطاع المياه والبيئة.

•خطــة عمــل واضحــة ،توضــح الخطــوات التــي ينبغــي أن تقــوم بهــا دولــة فلســطين بانضمامهــا التفاقيــة األمــم
المتحــدة المتعلقــة بقانــون اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة لألغــراض غيــر المالحيــة؛ لالســتفادة مــن ميــاه
نهــر األردن واألحــواض المشــتركة.

واشــتمل االحتفــال ،أيضـ ًـا ،علــى معــرض ضــم عـ ً
ـددا مــن المشــاركين مــن :وكاالت األمــم المتحــدة ،والمنظمــات غيــر
الحكوميــة ،والجامعــات ،والجهــات المانحــة ،ومقدمــي الخدمــات ،وســلطة الميــاه الفلســطينية ،حيــث ُخصصــت لـ ٍّ
ـكل
منهــم زاويــة لعــرض المطبوعــات والتقاريــر والمنشــورات الخاصــة بهــم.

ً
تمــت فــي االحتفــال الرســمي لليــوم العالمــي للميــاه  2015فــي
الكتيــب
ويتضمــن هــذا
ّ
ملخصــا لألنشــطة التــي ّ
فلســطين ،بمــا فــي ذلــك نتائــج وتوصيــات جلســات النقــاش الخاصــة بالتنميــة المســتدامة.

وبمناســبة إصدارهــذا الكتيــب ،فــإن ســلطة الميــاه تعــرب عــن امتنانهــا لــكل مــن شــارك فــي هــذا الحــدث الخــاص،

ســواء فــي االفتتــاح أو فــي جلســات النقــاش أو فــي المعــرض ،إضافــة إلــى الجهــات التــي قامــت بتمويــل الفعاليــات:

برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ( ،)UNDPاليونيســف ( ،)UNICEFالوكالــة األلمانيــة للتعــاون الفنــي (.)GIZ
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جلسات النقاش:
تــم عقــد ثــاث جلســات نقــاش متوازيــة تتعلــق بعــدة محــاور تحــت عنــوان “تنميــة الميــاه المســتدامة” ،فكانــت الجلســة

األولــى عــن اآلثــار المترتبــة علــى انضمــام فلســطين إلــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة المتعلقــة بقانــون اســتخدام المجــاري
المائيــة الدوليــة لألغــراض غيــر المالحيــة ،والجلســة الثانية عــن اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة وعالقتهــا
بالتنميــة المســتدامة ،فــي حيــن تناولــت األخيــرة دور الحوكمــة الرشــيدة.

وقــد أغنــى المتحدثــون مــن خــال مداخالتهــم ،والمشــاركون مــن خــال تفاعلهــم ،جلســات النقــاش الثــاث التــي
جــاءت علــى النحــو التالــي:

1 .1اآلثــار المترتبــة علــى انضمــام فلســطين إلــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة المتعلقــة بقانــون
اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة فــي األغــراض غيــر المالحيــة
األعضاء:
د .عمر عوض الله ،وزارة الخارجية -متحدث
م .نتاشا كامي ،وحدة دعم المفاوضات -متحدثة
د .عنان الجيوسي ،جامعة النجاح -متحدث
م .ديب عبد الغفور ،سلطة المياه الفلسطينية -متحدث
ـا عــن د .صائــب عريقــات ،عضــو اللجنــة التنفيذيــة ،رئيــس دائــرة شــؤون المفاوضــات -رئيــس
د .شــداد العتيلــي ،ممثـ ً

حلقــة النقــاش.

م .معتز العبادي ،سلطة المياه الفلسطينية -مقرر حلقة النقاش.

ُ
افتتحــت الجلســة بمداخلــة مــن الدكتــور شــداد العتيلــي ،حيــث تطــرق إلــى توقيــع الرئيــس محمــود عبــاس صكــوك

االنضمــام إلــى  20وثيقــة ومعاهــدة دوليــة ،بمــا فيهــا النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،في31  كانــون
األول /ديســمبر  ،2014إضافــة إلــى االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة األربــع فــي مجاالت البيئــة والميــاه التــي وقــع
الرئيــس صكــوك انضمــام دولــة فلســطين إليهــا ،واألبعــاد المعنويــة المترتبــة عليهــا ،حيــث إن المجتمــع الدولــي
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ووســائل اإلعــام الدوليــة كانــا وال يــزاالن يركــزان علــى انضمــام دولــة فلســطين إلــى اتفاقية رومــا المتعلقــة باالنضمام
إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،األمــر الــذي أدى إلــى عــدم إعطــاء االتفاقيــات والمعاهــدات ُ
األخــرى التــي انضمــت إليهــا
دولــة فلســطين االهتمــام المطلــوب.

وأكــد شــداد أهميــة هــذه الخطــوة التــي قــام بهــا الرئيــس ،كمــا ثمــن العمــل الــدؤوب لفريــق دائــرة شــؤون المفاوضــات

ووزارة الخارجيــة وســلطتي الميــاه والبيئــة إلدراج هــذه االتفاقيــات األربــع المهمــة ضمــن قائمــة االتفاقيــات العشــرين
ً
ً
ً
ً
جــدا ،عــدا كــون
ومهمــا فــي قضايــا بيئيــة ومائيــة حساســة
بــارزا
تطــورا
التــي تــم التوقيــع عليهــا ،وهــو مــا يشــكل

ذلــك يتماشــى مــع أحــكام المــادة  33مــن القانــون األساســي المعــدل ( )2003الــذي يؤكــد أن «التمتــع ببيئــة نظيفــة
ومتوازنــة هــو حــق مــن حقــوق اإلنســان .حفــظ وحمايــة البيئــة الفلســطينية مــن التلــوث مــن أجــل أجيــال الحاضــر
والمســتقبل هــو واجــب وطنــي» إضافــة إلــى قضيــة الميــاه والحــق اإلنســاني فيهــا.

وتم عرض االتفاقيات األربع المتعلقة بالبيئة والمياه ،التي جرى التوقيع عليها ،كمدخل لبدء النقاش ،وهي:
•االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي ،وتوقيع بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة البيولوجية.
•معاهدة بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها.
•اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.
•اتفاقية األمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية.
وناقشــت هــذه الجلســة اآلثــار المترتبــة علــى انضمــام فلســطين إلــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة المتعلقــة بقانــون
اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة فــي األغــراض غيــر المالحيــة ،وتــم خاللهــا اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:
•كيف يساهم االنضمام للمعاهدات واالتفاقيات الدولية في بناء الدولة؟
ً
إطارا لتحصيص عادل ومنصف لحوض نهر األردن؟
•كيف تشكل االتفاقية
بناء على المبادئ التي تنص عليها؟
•ماهي الحصص الناجمة عن التحصيص المنصف والعادل ً
•كيف سيساعد الحصول على حقوق المياه في حوض نهر األردن في تنفيذ استراتيجية القطاع؟
وتــم شــرح معاهــدة األمــم المتحــدة للعــام  1997المتعلقــة باســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة فــي األغــراض

غيــر المالحيــة ،التــي صــادق الرئيــس عليهــا وكان قــد وعــد فــي المنتــدى العالمــي الخامــس للميــاه ،الــذي عقــد فــي
إســطنبول ،باالنضمــام إليهــا بمجــرد االعتــراف بفلســطين فــي األمــم المتحــدة كدولــة.

وفتحــت للتوقيــع فــي أيــار /مايــو
ُيشــار إلــى أن المعاهــدة بمســودتها للعــام  1997تــم تبنيهــا مــن أكثــر مــن  100دولــةُ ،

.1997

الموضــوع الفرعــي األول :كيــف يمكــن النضمــام دولــة فلســطين إلــى االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة
المســاهمة فــي عمليــة بنــاء الدولــة؟
قــدم الدكتــور عمــر عــوض اللــه رئيــس دائــرة األمــم المتحــدة ومنظماتهــا المتخصصــه فــي وزارة الخارجيــة الفلســطينية،

ـوال إلــى
مداخلتــه حيــث أشــار إلــى أن بنــاء الدولــة هــو إنشــاء مؤسســات حكوميــة جديــدة وتقويــة الموجــود منهــا ،وصـ ً
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بنــاء الدولة المعاصــرة التــي تعتبــر أهــم دعائــم المجتمــع الدولــي ،ألن الحكومــات الضعيفــة وغيــر المســتقرة تشــكل
خطـ ً
ـرا علــى المجتمــع الدولــي.
وأكــد أن تجربــة دولــة فلســطين فــي االنضمــام إلــى االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة لــم تـ ِ
ـأت كقفــزة فــي الهــواء،

بــل جــاءت بنــاء علــى اســتراتيجية وضعتهــا وزارة الخارجيــة ،وحــددت هــذه االســتراتيجية الهــدف ،مــن دون إغفــال أن
ً
سياســيا ،وهــو إنهــاء االحتــال اإلســرائيلي ،واســتخدام أدوات ومؤسســات القانــون الدولــي للتخلــص
الهــدف كان
تؤمنــه هــذه االتفاقيــات والمؤسســات مــن بنــاء
مــن االحتــال ،بمــا فــي ذلــك العمــل علــى الجانــب الداخلــي ،ومــا ّ

المؤسســة الفلســطينية وتقويتهــا ،نحــو بنــاء الدولــة الفلســطينية الحديثــة القويــة المتســقة مــع القانــون الدولــي ،التــي
تحافــظ علــى كرامــة المواطــن الفلســطيني ،الــذي تعــرض لمحــاوالت إســرائيلية النتهــاك حقوقــه وامتهــان كرامتــه،
ومــن هنــا كانــت ُأولــى االتفاقيــات التــي انضمــت إليهــا فلســطين اتفاقيــات حقــوق اإلنســان ،واعتمــاد آليــات المســاءلة
واالنتصــاف.

كمــا شــدد علــى أنــه إذا كانــت قــدرة الــدول وشــخصيات القانــون الدولــي فــي صياغــة عالقــات ثنائيــة ومتعــددة،

والقــدرة علــى االلتــزام وتنفيــذ هــذه الــدول اللتزاماتهــا بنــاء علــى االتفاقيــات التعاقديــة ،الثنائيــة والمتعــددة ،تعتبــر
عامــا لقيــاس الدولــة ودورهــا فــي المجتمــع الدولــي ،فــإن دولــة فلســطين ومنــذ العــام  2011وضعــت نفســها
ً
مــع الدول األعضــاء فــي اليونســكو فــي خانــة واحــدة ،وذلــك بعد حصولهــا علــى عضويــة اليونســكو ،وتوقيعهــا علــى

مجموعــة مــن االتفاقيــات الخاصــة بمنظمــة اليونســكو ،وتغيير الوضــع القانونــي لفلســطين بعــد نوفمبــر  2012علــى
المســتويين الدولــي والقانونــي.

وأعــاد عــوض اللــه التأكيــد علــى أن االتفاقيــات أسســت لمرحلــة جديــدة فــي التاريــخ الفلســطيني السياســي المعاصــر،
«وجميــع هــذه الخطــوات المدروســة جــاءت ضمــن اســتراتيجية قصيــرة وبعيــدة المــدى ،لخدمــة األهــداف الوطنيــة

الفلســطينية ،المتمثلــة فــي ترســيخ الشــخصية القانونيــة وتجســيد دولــة فلســطين وإنهــاء االحتــال ومســاءلته،
وذلــك أســاس بنــاء الدولــة الديمقراطيــة الحديثــة ،والمتســقة مــع القانــون الدولــي ،التــي تعمــل علــى تطويــر مكوناتهــا

ومؤسســاتها ،وتشــجيع التنميــة مــن خــال االلتــزام مــع دول المجتمــع الدولــي بالمعاييــر العالميــة للتنميــة ،والتنميــة
المســتدامة ،رغــم أن ذلــك يخلــق تحديـ ًـا واضحـ ًـا لنــا كدولــة تحــت االحتــال».
وأوضــح أن االتفاقيــات الدوليــة كانــت بالنتيجــة تهــدف الــى تجســيد الســيادة الفلســطينية ،بمــا فيهــا الســيادة علــى
المــوارد الطبيعيــة والحــدود ،مشـ ً
ـيرا إلــى أن هنــاك لجنــة وزاريــة لمتابعــة االنضمــام لالتفاقيــات وتجســيدها ولعمــل مــا
يلــزم مــن أجــل مواءمــة القوانيــن لتتماشــى مــع االتفاقيــات الدوليــة.

وأشــار عــوض اللــه إلــى اتفاقيــة اليونســكو حــول حمايــة التــراث الثقافــي واإلنســاني ،وأن انضمــام دولــة فلســطين

لهــذه االتفاقيــة أدى إلــى تســجيل مدينــة بيــت لحــم ضمــن قائمــة المــدن التراثيــة العالميــة.

وتطــرق إلــى هيئــة المعاهــدات ،الفتـ ًـا إلــى أن االهتمــام بهــا جــاء ضمــن أجنــدة سياســية تهــدف إلــى الحفــاظ علــى
ـيا أساسـ ً
ـدا سياسـ ً
الحــق الفلســطيني وكينونتــه ،وحيــث إن للميــاه ُبعـ ً
ـيا ،إلــى جانــب أهيمتهــا الفنيــة ،كان االهتمــام فــي
االتفاقيــات المتعلقــة فــي الميــاه بســبب ُبعدهــا القانونــي والفنــي والسياســي.

وأشــار إلــى االتفاقيــة الدوليــة للجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود ،والفســاد ،وقانــون البحــار ،والتنــوع الحيــوي ،واتفاقيــة

ويقــر الحقــوق
بــازل ،واتفاقيــة فيينــا ،حيــث إن «االنضمــام إلــى مثــل هــذه االتفاقيــات يرســخ الشــخصية الفلســطينيةُ ،
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السياســية والتاريخيــة لفلســطين ،ومــن هنــا تبــرز عالقــة وزارة الخارجيــة واهتمامهــا».

بنــاء علــى
الموضــوع الفرعــي الثانــي :ماهــي الحصــص الناجمــة عــن التحصيــص المنصــف والعــادل
ً
المبــادئ التــي تنــص عليهــا؟
قــدم الدكتــور عنــان الجيوســي مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة مداخلتــه ،حيــث قــام بتعريــف المشــاركين بالمصطلحــات
المســتخدمة فــي القانــون الدولــي للميــاه ومبــدأ حق االســتخدام المشــترك القائم على التحصيص العــادل والمنصف،
األســاس الــذي تقــوم عليــه العوامــل الســبعة التــي تُ عتمــد فــي التحصيــص بيــن الــدول ،وشــرح كيفية احتســاب األوزان.

وتطــرق الجيوســي إلــى االســتخدامات الحاليــة لنهــر األردن ،وإلــى عــدم ُّ
تمكننــا مــن االســتفادة مــن النهــر أو حتــى

الوصــول إليــه ،كمــا هــو موضــح فــي الرســم أدنــاه ،والزيــادة التــي تشــكل نســبة  7%فقــط تصــب فــي البحــر الميــت.

نسبة إستغالل نهر األردن

المتشـ ِ
ـاطئة لنهــر األردن ،وهــي كما يلي:
وشــرح الجيوســي العوامــل التــي تدخــل فــي تقييــم الحصــص لكلـ ٍـذ مــن الــدول ُ
1 .1العوامــل الطبيعيــة :الجغرافيــة ،والهيدرولوجيــة ،والمناخيــة ،والبيئيــة ،وأي عوامــل ُأخــرى طبيعيــة تدخــل فــي
تحديــد الكميــة المغذيــة لحــوض نهــر األردن.

2 .2العامل االقتصادي واالجتماعي واالحتياجات االقتصادية واالجتماعية للدول المتشاطئة.
3 .3عدد السكان الذين يعتمدون على هذا المصدر.
4 .4التأثير الذي يشكله استخدام دولة مشاطئة على دولة مشاطئة أخرى.
5 .5االستخدامات الحالية والمستقبلية للدول.
6 .6حفــظ وحمايــة وتطويــر المــردود االقتصــادي ،الــذي يمكــن أن ينتــج عــن االســتخدام للمجــرى المائــي وتكاليــف
اإلجــراءات المتخــذة بهــذا الشــأن.

7 .7توفــر بدائــل بالقيمــة نفســها لالســتخدام الحالــي أو المســتقبلي المخطــط لــه لمجــرى الميــاه ،مــع التركيــز علــى
شــرط القيمــة نفســها.
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مقارنــة بالعوامــل ُ
ً
األخــرى ذات العالقــة ،ويتــم
ويجــب مراعــاة أن األوزان يتــم تحديدهــا حســب أهميــة هــذا العامــل
تحديدهــا باالتفــاق بيــن الــدول المتشــاطئة.

ـاال علــى كيفيــة احتســاب وزن العامــل الطبيعــي ،وذلــك بعــد دراســة كل العوامــل التــي تدخــل فــي
وأعطــى الجيوســي مثـ ً

تحديــد كميــة التغذيــة لنهــر األردن ،وهــي موضحــة فــي الرســم أدنــاه:

إحتساب وزن العامل الطبيعي
في الدول المجاورة

ولتوضيــح كيفيــة احتســاب حصــة دولــة فلســطين فــي االســتفادة مــن نهــر األردن ،أعطــى الجيوســي أوزانـ ًـا متســاوية
لـ ٍّ
ـكل مــن العوامــل ،وذلــك بعــد التأكيــد علــى أن ذلــك بهــدف التوضيــح فقــط ،فيمكــن القــول إن حصــة دولــة فلســطين

هــي مــا ال يقــل عــن  14%مــن نهــر األردن ،أي مــا يــوازي تقريبـ ًـا  210مالييــن متــر مكعــب سـ ً
ـنويا ،مــع التأكيــد علــى أن
ـاال يهــدف إلــى توضيــح كيفيــة االحتســاب.
هــذه أرقــام غيــر ملزمــة ،وإنمــا جــاءت مثـ ً

ً
إطارا لتحصيص عادل ومنصف لحوض نهر األردن؟
الموضوع الفرعي الثالث :كيف تشكل االتفاقية
ملخ ُصها كالتالي:
قدمت المهندسة نتاشا كرمي من دائرة المفاوضات مدخالتها ،حيث تطرقت إلى عدة ُأمورَّ ،
تــم فــي هــذا المحــور عــرض رؤيــة دولــة فلســطين لحـ ٍّـل منصــف وعــادل للصــراع بيــن الــدول علــى الميــاه ،وتوضيــح
لمــاذا دخلــت فلســطين فــي هــذه االتفاقيــة؟

وتحدثــت كرمــي عــن حاجــة دولــة فلســطين إلــى الميــاه ،حيــث إنــه ال يمكــن تحقيــق دولــة مســتقلة قابلــة للحيــاة مــن
دون الحصــول علــى تقاســم مشــترك عــادل ومنصــف لمصــادر الميــاه المشــتركة ،وفــرض الســيطرة الكاملــة علــى
هــذه المصــادر.

إن تحقيــق األمــن واالســتقرار واالزدهــار لدولتــي فلســطين وإســرائيل وكافــة دول الجــوار يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الحــل
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النهائــي لقضايــا الميــاه ،الــذي يحــدد العالقــة الفلســطينية -اإلســرائيلية فــي هــذا الخصــوص ،وهــذا يعتمــد علــى ثالثــة
أمــور رئيســية ،هــي:

1 .1االعتراف بالحقوق المائية الفلسطينية ،والحصول على مياه بكميات مناسبة ونوعية جيدة.
2 .2تبني آلية دولية لحل النزاع.
3 .3تبني اإلجراءات اإلدارية التي من شأنها تشجيع الدقة والشفافية والتعاون مع الشركاء.
ومــن المهــم األخــذ بعيــن االعتبــار أن االتفاقيــات الدوليــة هــي أداة مــن أجــل تيســير عمليــة الحــوار ومســاعدة الــدول
المجــاورة لتقاســم مصــادر الميــاه المشــتركة علــى ُأســس العــدل والمســاواة وإدارة المصــادر بطــرق حكيمــة ،مــن دون

حــدوث نزاعــات .كمــا أن محكمــة العــدل الدوليــة قــد أشــارت فــي عــدة حــاالت إلــى هــذه االتفاقيــة ()UNWC, 1997
التــي تعكــس الوضــع الحالــي للقانــون الدولــي بيــن الــدول.

مبني على ما يلي:
إن الموقف الفلسطيني الرسمي من ملف المياه في مفاوضات الحل النهائي
ٌّ
•القانون الدولي يوجه ،يخبر ،ويحكم الحقوق المائية الفلسطينية والقضايا المتعلقة بها.
•دول الجوار يمكن أن تطور مصادر جديدة بشكل ثنائي وعلى المستوى اإلقليمي لحوض نهر األردن.
•المبادئ الرئيسية للقانون الدولي التي يجب دعمها :ال أضرار معتبرة ،واإلشعار المسبق.
كما أجابت م .نتاشا كرمي عن عدة تساؤالت ،كما هو موضح أدناه:
لماذا انضمت دولة فلسطين إلى هذه المعاهدة؟
•للفلســطينيين حقــوق معتــرف بهــا لتحديــد وفــرض الســيادة مــن قبــل دول عــدة ومختلفــة فــي المجتمــع الدولــي،
بمــا فــي ذلــك الســيادة الكاملــة علــى المصــادر الطبيعيــة.

•الحق الفلسطيني يستند إلى قانون المياه الدولي.
•االتفاقيــة الدوليــة ( )UNWC, 1997تشــكل إطـ ً
ـارا يمكــن االنطــاق منــه لتحقيــق تقاســم عــادل ومنصــف لحــوض
نهر األردن.

•االتفاقية توفر آلية دولية لحل النزاع.
•أعلنــت دولــة فلســطين التزامهــا فــي االنضمــام لهــذه االتفاقيــة فــي إســطنبول  2009فــي منتــدى الميــاه
الخامــس.

•وقعت دولة فلسطين صك االنضمام في  2كانون الثاني .2015
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•االنضمام سيدخل حيز التنفيذ في نيسان .2015
هل إسرائيل ملتزمة بمبادئ االتفاقية؟
•إســرائيل لــم تنضــم لالتفاقيــة ،لكنهــا مجبــورة حســب القانــون الدولــي بتزويــد الســكان القابعيــن تحــت احتاللهــا
بالخدمــات األساســية.

•مصادرة مصادر المياه الفلسطينية انتهاك لقانون اإلنسان الدولي والحق الفلسطيني لتحديد المصير.
•إسرائيل ملزمة حسب القانون الدولي باالستخدام العادل والمنصف.
•أعربــت إســرائيل عــن دعهمــا لهــذا القانــون فــي المــادة  ،6كمــا أبــدت إســرائيل موافقتهــا علــى هــذا المبــدأ فــي عــدة
وثائــق ،منهــا إعــان المبــادئ في أوســلو.

ما هو الموقف الفلسطيني حول نهر األردن والبحر الميت؟
ـا ثنائيـ ًـا،
•حــوض نهــر األردن مشــترك بيــن خمــس دول مجــاورة ،والحديــث عــن حــل متعــدد األطــراف ،وليــس حـ ً
ال مفــر منــه ،إذ إن أي حــل ثنائــي يجــب أن يتــواءم مــع المتطلبــات متعــددة األطــراف.

•تردي نوعية مياه نهر األردن وانكماش البحر الميت من األمور المهمة ً
جدا في أي حل سياسي كان.
•التأكيــد علــى الحــق الفلســطيني فــي الوصــول واالنتفــاع مــن نهــر األردن وفروعــه ،بمــا يضمــن الحــق فــي تطويــر
البنــى التحتيــة ،وفــي مقدمتهــا قنــاة الغــور الغربيــة ،لالنتفــاع مــن الحصــة الفلســطينية مــن بحيــرة طبريــا ،حيــث
إن ميــاه الجــزء الســفلي مــن نهــر األردن هــي ميــاه غيــر صالحــة للشــرب.

•التأكيد على الحق الفلسطيني المسلوب في البحر الميت.
ً
إطــارا لتحصيــص ميــاه نهــر األردن ،ألن الخطــة لــم تتــم الموافقــة عليهــا
•ال تعتبــر فلســطين خطــة جونســتون
رسـ ً
ـميا ،وتــم تقديــر الطلــب حينهــا بنــاء علــى المســاحات المرويــة ،وتــم تقديــر االســتخدامات لــدى ســوريا ولبنــان
واألردن.

• أثبتــت الوثائــق أن إســرائيل ُســمح لهــا فقــط بنقــل الميــاه خــارج الحــوض ،وتحصيــص كل مــا يتبقــى عــن
ً
أيضــا.
الحصــص الزراعيــة لــدى األردن وســوريا ولبنــان لهــا
ما هي اإلشكاالت والتحديات فيما يخص نهر األردن؟
•التوزيع غير العادل للمياه بين الدول المجاورة الخمس.
•عدم الثقة بين الدول المتشاطئة بسبب األوضاع السياسية واالحتالل اإلسرائيلي.
•االتفاقيات التاريخية التي لم تأخذ بعين االعتبار نوعية المياه والتحصيص العادل ومساحة الحوض.
18
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•شح المياه ضمن حوض نهر األردن لكل الدول المتشاطئة ،فيما عدا إسرائيل.
•عدم االهتمام لغاية اآلن باالستخدام األمثل أو تقاسم المنافع.
حصة فلسطين من نهر األردن حسب اتفاقية ()UNWC, 1997؟
•أهميــة كل عامــل فــي التحصيــص يختلــف حســب كل حالــة ،وعليــه تختلــف األوزان التــي سـ ُـتعطى لــكل عامــل،
ويجــب دراســة وتحديــد كل عامــل علــى حــدة.

•التحصيص بناء على التوزيع العادل والمعقول.
•أي اتفاقية ال تتضمن كميات تحصيص سيتم رفضها.
تحـ َّـدد الحقــوق المائيــة بيــن الــدول المتشــاطئة آخــذةً بعيــن االعتبــار الوضــع الحالــي فــي نطاقــه الواســع ،وتوفــر خطــة

عامــة فــي تحديــد الحصــص الشــرعية ،المنطقيــة والقانونيــة ،بيــن الــدول .وعليــه ســتتم اإلجابــة عــن التســاؤل التالــي:
كيــف يمكــن التوصــل إلــى اتفاقيــة حــول حــوض نهــر األردن؟

ـرا مكعبـ ًـا سـ ً
•ســيتم اعتمــاد مبــدأ المســاواة فــي الحصــص ،واعتمــاد حصــة الفــرد  350متـ ً
ـنويا الحتســاب الطلــب
علــى الميــاه.

•اعتماد خطة منهجية لتحديد الحصة الفلسطينية التي ستخضع للمفاوضات للوصول إلى حصة مرضية.
•تطويــر خطــة انتقاليــة تضمــن الوصــول إلــى الحقــوق المائيــة الفلســطينية بنــاء علــى الفائــدة المشــتركة ،حيــث
يمكــن إفســاح المجــال فــي الفتــرة االنتقاليــة إلســرائيل لالســتفادة مــن مصــادر الميــاه ،التــي هــي حــق فلســطيني

أثنــاء هــذه الفتــرة ،إلــى حيــن اســتكمال البنيــة التحتيــة الفلســطينية الســتيعاب هــذه الكميــات .وفــي المقابــل،
ســيتم اتفــاق تجــاري مقابــل لهــذا االســتخدام .وبذلــك يتحقــق ضمــان نتائــج إيجابيــة تزيــد مــن كميــات الميــاه
المتوفــرة لــدى فلســطين ،وتضمــن إعــادة التحصيــص المرضــي مــن دون نقصــان الكميــات المتوفــرة مــع
الوقــت .وهــذا يتطلــب تطويــر كميــات ميــاه إضافيــة مــن التحليــة ،الميــاه المعالجــة.

الموضــوع الفرعــي الرابــع :كيــف سيســاعد الحصــول علــى حقــوق الميــاه فــي حــوض نهــر األردن فــي تنفيــذ
اســتراتيجية القطاع؟
ـرحا مبسـ ً
قــدم م .ذيــب عبدالغفــور مديــر دائــرة المصــادر العامــة فــي ســلطة الميــاه شـ ً
ـطا لتوضيــح اســتراتيجية ســلطة
الميــاه للفتــرة مــن  ،2032 -2012التــي تضمنــت مرحلتيــن:
•المرحلة قصيرة األمد:
تمتــد هــذه الفتــرة حتــى نهايــة  ،2017التــي تعتمــد الوضــع الحالــي كأســاس للخطــة ،التــي تقــوم علــى إدارة األزمــة،
ولــن نتمكــن خــال هــذه الفتــرة مــن االســتفادة مــن ميــاه نهــر األردن ،حيــث إننــا فــي هــذه المرحلــة ال نــزال تحــت
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االحتــال اإلســرائيلي ،وليــس لدينــا الســيطرة علــى مصــادر الميــاه.
•المرحلة طويلة األمد:
تعتمــد مبــدأ الدولــة المســتقلة كأســاس للحصــول علــى كافــة الحقــوق المائيــة ،بمــا فيهــا الحقــوق المائيــةفــي نهــر األردن.

تــم احتســاب الطلــب علــى الميــاه فــي هــذه المرحلــة ،وتقديــر الكميــات التــي يجــب تطويرهــا بثمانمئــةمليــون متــر مكعــب سـ ً
ـنويا حتــى نهايــة العــام  ،2032لتوفيــر  688مليــون متــر مكعــب لســد احتياجــات
الشــعب الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة.

-تحصيــل الحقــوق المائيــة الفلســطينية فــي نهــر األردن ،التــي تقــدر مــن  300 -200مليــون متــر مكعــب،

سيســهم فــي ســد احتياجــات الشــعب الفلســطيني بنحــو  37%مــن كامــل االحتياجــات حتــى نهايــة .2032

يجــب التركيــز علــى الهــدف االســتراتيجي لــدى ســلطة الميــاه ،الــذي يتضمــن تثبيــت الحــق الفلســطينيوترســيخه ،ويتضمــن حــق الوصــول إلــى نهــر األردن والبحــر الميــت ،إضافــة إلــى توفيــر الميــاه الالزمــة

لســد احتيــاج الفلســطينيين فــي المــدى الطويــل لتحقيــق الخطــة االســتراتيجية.

التوصيات:
بعد النقاش مع الحضور ،تم الخروج بالتوصيات التالية:
أوصــى الدكتــور شــداد العتيلــي بتشــكيل لجنــة متابعــة مــن المؤسســات المعنيــة :وزارة الخارجيــة ودائــرة شــؤون

المفاوضــات وســلطة الميــاه والبيئــة (فيمــا يتعلــق بمتابعــة االتفاقيــات البيئيــة) ،الســتكمال الجهــود وإعــداد خارطــة
طريــق مــن أجــل االســتفادة القصــوى مــن هــذه االتفاقيــة وغيرهــا ،وتدويــل قضيــة الميــاه ،والنظــر فــي المقترحــات
التاليــة التــي وضعهــا بصفــة شــخصية:

أوال :الســعي ،مــن خــال الرئاســة ومنظمــة التحريــر ووزارة الخارجيــة ،مــع حلفــاء فلســطين فــي أفريقيــا ،مثــل موريتانيــا،
ً
وكذلــك األصدقــاء فــي أوروبــا مثــل مالطــا ،للنظــر بشــأن التصديــق علــى المعاهــدة ،التــي تؤكــد علــى القانــون الدولــي

حــول الميــاه ،وبالتالــي ،وبغــض النظــر عــن أهميــة االتفاقيــة للدولــة نفســها ،فــإن ذلــك يزيــد مــن الدعــم الدولــي
لفلســطين مــن أجــل حصولهــا علــى حقوقهــا فــي المجــاري الدوليــة ،ومنهــا حــوض نهــر األردن ،ســواء المتمثــل فــي
اإلدارة أو فــي التحصيــص المنصــف والمعقــول بيــن األطــراف المتشــاطئة.

ً
ثانيــا :ينبغــي علــى فلســطين دعــوة األردن ولبنــان وســوريا كأطــراف فــي االتفاقيــة إلجــراء مشــاورات حــول إنشــاء

منظمــة إلدارة حــوض نهــر األردن ،حيــث نصــت المعاهــدة علــى التــزام أطرافهــا بمبــادئ القانــون الدولــي والتعــاون.
إســرائيل لــم تصــادق علــى المعاهــدة بعــد ،ولكــن ذلــك ال يعفيهــا مــن الحقــوق والواجبــات.

•إن الــدول العربيــة األربــع المتشــاطئة فــي حــوض نهــر األردن تحتــاج بالتأكيــد إلــى االســتفادة من المســاعدة التقنية
الدوليــة والدعــم ،ولكــن يجــب التأكيــد علــى أنــه بالرغــم مــن سياســة دبلوماســية الميــاه األوروبيــة والدوليــة ،فــإن

الواقــع والعوامــل السياســية واالقتصاديــة تحــد مــن الدعــم المبنــي فقــط علــى قوانيــن الميــاه الدوليــة ،خاصــة
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عندمــا يتعلــق األمــر بحــوض نهــر األردن.
•إن ذلــك ال يعفينــا أو الــدول العربيــة ،خاصــة الــدول األربــع المتشــاطئة فــي حــوض نهــر األردن ،مــن التزاماتنــا فــي
المعاهــدة أو غيرهــا ،وذكــر بااللتــزام السياســي حــول التعــاون فــي مجــال الميــاه ،حيــث تــم التوقيــع فــي العــام

 2010علــى «االســتراتيجية العربيــة لألمــن المائــي فــي الــدول العربيــة  »2030 2010-المعتمــدة مــن المجلــس

الــوزاري العربــي فــي جامعــة الــدول العربيــة ،كمــا صادقــت الــدول فــي العــام  2012علــى رؤيــة الميــاه للــدول
المنضويــة فــي منظمــة التعــاون اإلســامي (العمــل معـ ًـا مــن أجــل تأميــن مســتقبل الميــاه).
•ولذلــك ،ينبغــي علــى الــدول العربيــة األربــع المتشــاطئة فــي حــوض نهــر األردن النظــر فــي اآلليــات التــي توفرهــا
منظمــة المؤتمــر اإلســامي لدعــم إنشــاء منظمــة إدارة حــوض نهــر األردن ،علــى غــرار مبــادرة حــوض النيــل أو
األحــواض الدوليــة األخــرى .قــد تُ َ
عنــى المنظمــة بالقضايــا المائيــة العربيــة المشــتركة والتعــاون الفنــي والتقنــي

وحــل النزاعــات ،إن وجــد ،حــول الميــاه المشــتركة ،وتتوســع فــي المــدى المنظــور مــع تغيــر الواقــع السياســي
ـا ،إلــى المعاهــدة الدوليــة واحترامهــا لمبادئهــا المتعلقــة بــاإلدارة المشــتركة والتحصيــص
وانضمــام إســرائيل ،مثـ ً
العــادل والمنصــف لمجــاري األنهــر الدوليــة.

ثالثـ ًـا :حيــث إن األعيــن تتجــه إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة المتعلقــة بالجرائــم اإلســرائيلية واالســتيطان ،فإنــه فيمــا

يتعلــق بالميــاه ،ومــن أجــل تعزيــز اســترداد حقــوق الميــاه أو تطبيــق معاييــر القانــون الدولــي واإلنســاني حــول الميــاه،
مــن الجديــر النظــر مــن خــال المرجعيــات السياســية العليــا فــي فلســطين والتقريــر بشــأن إرســال ملــف الميــاه إلــى
محكمــة العــدل الدوليــة ،أو الطلــب مــن الحلفــاء تقديــم هــذه المســألة إلــى محكمــة العــدل الدوليــة ،أو دعــوة الجمعيــة
العامــة لألمــم المتحــدة لطلــب فتــوى ُأخــرى تركــز هــذه المــرة حــول قضيــة الميــاه.

•تدريــب الكــوادر الدبلوماســية فــي قضايــا الميــاه والبيئــة ،وتوفيــر الــكادر األكاديمــي ،خاصــة فــي مجــال القانــون
الدولــي ،للحاجــة الماســة إلــى ذلــك.

أكــد الدكتــور عمــر عــوض اللــه ضــرورة وأهميــة هــذه االتفاقيــات ،باعتبارهــا اســتراتيجية وطنيــة ،لتســخيرها مــن أجــل
االنتهــاء مــن االحتــال ،كــون أن االتفاقيــات لهــا أدوات مســاءلة وفــض نزاعــات ،وأيضـ ًـا لترســيخها الشــخصية للدولــة
ً
ً
مراقبــا فــي األمــم المتحــدة مــن النواحــي القانونيــة والسياســية والنواحــي الدوليــة
عضــوا
الفلســطينية بوصفهــا

واألبعــاد الخارجيــة .كمــا أكــد عــوض اللــه وجــود لجنــة وزاريــة لمتابعــة االنضمــام إلــى االتفاقيــات وتجســيدها ،ولعمــل
مــا يلــزم مــن أجــل مواءمــة القوانيــن لتتماشــى مــع االتفاقيــات الدوليــة.

بــدوره ،أوصــى الدكتــور عنــان الجيوســي باعتمــاد آليــة الحتســاب الحصــة الفلســطينية فــي نهــر األردن ،تعتمــد علــى
األســس العلميــة المنهجيــة للقانــون الدولــي ،واعتمــاد حصــة مرضيــة كأســاس فــي المفاوضــات.

وأوصــت م .نتاشــا كرمــي بــأن تكــون هنــاك عــدة خيــارات للتعامــل مــع الهيمنــة والتعنــت اإلســرائيليين حــول قضايــا
الميــاه .واعتبــار الميــاه فــي هــذه المرحلــة كســلعة اقتصاديــة بهــذا الخصــوص.

كمــا أشــارت إلــى إمكانيــة اســتخدام المفاوضــات التــي تحقــق نتائــج إيجابيــة بشــكل ثنائــي أو متعــدد األطــراف حــول
الســيناريوهات المقترحــة لتحصيــص ميــاه نهــر األردن.

وأخيـ ً
ـرا ،ركــز م .ديــب عبــد الغفــور علــى أهميــة تثبيــت الحــق الفلســطيني فــي نهــر األردن والبحــر الميــت ،بمــا يضمــن
ً
حــق الوصــول ،أيضــا ،ودوره فــي تحقيــق االســتراتيجية الفلســطينية.
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2 .2المياه والتنمية المستدامة :اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية
األعضاء:
م .عدالة األتيرة ،سلطة جودة البيئة -متحدثة
د .عبد الرحمن التميمي ،المنظمات غير الحكومية -متحدث
د .علي شعث ،الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الحرة الصناعية -متحدث
السيد قاسم عبده ،وزارة الزراعة -متحدث
م .منذر شبالق ،مصلحة مياه بلديات الساحل -متحدث
د .ماهر أبو ماضي ،معهد الدراسات البيئية والمائية في جامعة بيرزيت -رئيس حلقة النقاش.
م .هديل فيضي ،سلطة المياه الفلسطينية -مقررة حلقة النقاش

افتتــح الدكتــور ماهــر أبــو ماضــي الجلســة بتقديــم موضــوع جلســة نقــاش اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة،
وتوضيــح آليــة ســير النقــاش.

الموضوع الفرعي األول :ما هي العالقة بين المياه والتنمية االقتصادية؟
قــدم الدكتــور علــي شــعث مديــر عــام الهيئــة العامــة للمــدن الصناعيــة والمناطــق الصناعيــة الحــرة مداخلتــه ،حيــث تطــرق
إلــى عــدة أمــورُ ،م َل َّخ ُصهــا كالتالي:
إن الحركــة الصهيونيــة وحكمــاء صهيــون ركــزوا علــى الزراعــة وربــط الفــاح اليهــودي بــاألرض منــذ بدايــة تهجيــر اليهــود
مــن أوروبــا إلــى فلســطين ،لمــا فــي ذلــك مــن نتائــج تترتــب علــى االســتحواذ علــى األرض ومواردهــا المائيــة ،وتوســيع
االستيطان.

هيمنــة الجانــب اإلســرائيلي علــى المصــادر المائيــة ،ووجــود فــرق كبيــر فــي نســبة اســتهالك الميــاه بيــن الجانبيــن

الفلســطيني واإلســرائيلي ،حيــث يســتهلك المســتوطنون أكثــر مــن  85%مــن الخــزان الجوفــي الجبلــي ،فــي حيــن أن
اســتهالك الفلســطينيين يقــل عــن  ،15%والمواطــن الفلســطيني يدفــع  6أضعــاف مــا يدفعــه المســتوطن لقــاء

حصولــه علــى المــاء.
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تــم تأجيــل البــت فــي قضيــة الميــاه فــي اتفاقيــة أوســلو العــام  1995إلــى حيــن البــت فــي قضايــا الحــل النهائــي ،وهنــا
يتضــح كــم هــو مفيــد للفلســطينيين االســتناد إلــى القانــون الدولــي ومــا يتعلــق بــه مــن آليــات ملزمــة لتطبيقــه.

المنصــف للميــاه ،األمــر الــذي فاقــم مــن نــدرة الميــاه وتحقيــق
لــم يعــرج اتفــاق أوســلو علــى محــددات االســتخدام ُ

خســائر اقتصاديــة مباشــرة تكمــن فــي ارتفــاع تكلفــة الميــاه ،إضافــة إلــى الخســائر غيــر المباشــرة التــي أدت إلــى تدنــي

مســتوى اإلنتــاج الزراعــي ،وكل ذلــك بســبب عــدة عوامــل إلــى جانــب االحتــال وممارســاته؛ كقلــة األمطــار ،وزيــادة

الطلــب علــى الميــاه بســبب النمــو الســكاني والحضــري والتطــور الصناعــي ،وزيــادة تلــوث الميــاه بســبب النقــص الحــاد
فــي شــبكات الصــرف الصحــي ومحطــات المعالجــة ،إضافـ ًـة إلــى تغيــر أنمــاط االســتهالك.
إن تأســيس المطالــب الفلســطينية للحقــوق المائيــة يضــع خطوطـ ًـا حمــراء لهــذه المطالــب ،وهــي مكــون أساســي
لتقاســم المــوارد المائيــة.

الحقــوق المتســاوية :هــي االعتــراف المتبــادل بيــن األطــراف علــى حصــص الميــاه ،واالســتخدام المنصــف للميــاه

(توزيــع جديــد للميــاه) ،وهــي مــن أهــم مبــادئ القانــون الدولــي التــي تُ ِّ
قنــن اســتخدام الميــاه.

مبادئ القانون الدولي في المياه:
•االســتخدام المســبق لمصــدر الميــاه :يعنــي أنــه عنــد أي توزيــع جديــد لحقــوق الميــاه ،فــإن االســتخدام المســبق
دا أساسـ ً
لطــرف مــا يكــون محـ ِّـد ً
ـيا فــي توزيــع الحقــوق.
•الســيادة الهيدرولوجيــة المطلقــة :تعطــي الحــق والحريــة المطلقــة للدولــة المشــاطئة للمــورد الدولــي فــي
االســتخدام داخــل حدودهــا الســيادية.

•التكامليــة الهيدرولوجيــة المطلقــة :هــي عكــس الســيادة الهيدرولوجيــة المطلقــه ،بحيــث تكــون أولوية االســتخدام
لدولــة المصب.

•الســيادة الهيدرولوجيــة المحــدودة :هــي حالــة وســط بيــن المطلقــة والتكامليــة ،بحيــث يرتبــط اســتخدام دولــة
مشــاطئة للمصــدر المائــي بالدولــة المشــاطئة األخــرى.

وفي الحالة الفلسطينية ،يجب أن يتم تأسيس الطلب الفلسطيني على أساس:
•التوزيع المنصف.
•االستخدام المسبق.
•السيادة المطلقة.
•االحتياجات االجتماعية واالقتصادية.
•قدرة الدولة المشاطئة على الحصول على مياه من مصادر بديلة.
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كأن لهــا
ولتالفــي الضــرر ،ال بــد مــن رســم إطــار اتفــاق تعاهــدي تُ قــر بــه األطــراف المختلفــة ،حيــث إن إســرائيل تتصــرف ّ
ً
مخالفا لمبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.
حقوق السيادة المطلقة على الموارد المائية ،األمر الذي يعتبر

الموضوع الفرعي الثاني :ما هي العالقة بين المياه والتنمية االجتماعية؟
قــدم الدكتــور عبــد الرحمــن التميمــي رئيــس مجموعــة الهيدرولجييــن الفلســطينيين مداخلتــه ،حيــث أوضــح ثــاث

مالحظــات أساســية لتكــون فــي الخلفيــة الذهنيــة قبــل االســتماع إلــى المداخلــة ،وهــي:
1 .1إننا شعب ووطن تحت االحتالل.
2 .2إننا مجتمع زراعي ،وصراعه على األرض.
3 .3إننا شعب أكثر من  30%من سكانه تحت خط الفقر.
وبناء عليه ،فإن المياه يجب أن تستخدم كاآلتي:

1 .1وســيلة للصمــود والمقاومــة ،وبالتالــي فــإن إهمــال األغــوار وعــدم العنايــة بهــا والحديــث عنهــا مــن بــاب التغنــي
بأهميتهــا ليســت بمكانهــا.

2 .2يجب تنفيذ مشاريع زراعية جاذبة للسكان في األغوار.
3 .3العناية بالتجمعات البدوية وتعزيز بقائها ومساهمتها في األمن الغذائي.
4 .4إعــادة هيكلــة قطــاع الميــاه فــي األغــوار ،والعمــل علــى مشــاريع كبنيــة تحتيــة للدولــة ،وليــس مشــاريع جزئيــة ال
رابــط بينهــا.

أمــا موضــوع الفقــر ،فــإن الحــد مــن النمــو غيــر الطبيعــي للمــدن الفلســطينية وارتفــاع نســبة الهجــرة مــن الريــف إلــى
المدينــة (هــي مــن أعلــى نســب العالــم  )3,6%يتطلــب:
1 .1توفير الخدمات األساسية في الريف.
2 .2إعادة النظر في أسعار المياه والتحيز اإليجابي للمناطق المهمشة.
كف أيدي البلديات غير الكفؤة عن عملية تزويد المياه.
ّ 3 .3
4 .4المحاسبة والشفافية في القطاع.
5 .5توفير المعلومات وحرية وصول الجمهور إليها.
ً
خصوصا تفعيل المجلس «مجلس تنظيم قطاع المياه».
6 .6العمل على تطبيق القانون الجديد،
7 .7بذل الجهود لتوفير المياه للعائالت الفقيرة.
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الخالصة:
البدء بمشاريع بنية تحتية للدولة:
1 .1الناقل القطري الفلسطيني.
2 .2إشراك الجمهور في مشاريع التحلية الضخمة في قطاع غزة.
3 .3وقف استخدام عدادات الدفع المسبق ،ألنها تنتهك حقوق اإلنسان وتضر بالفقراء.
4 .4إعالن موقف رسمي صريح من مشروع قناة البحرين ،وإشراك الجمهور والمجتمع المدني في اتخاذ القرار.

الموضوع الفرعي الثالث :كيف يتدهور الوضع البيئي مع عدم توفر المياه؟
قدمت عطوفة م .عدالة األتيرة رئيس سلطة جودة البيئة مداخلتها ،حيث سلطت الضوء على النقاط التالية:
صدق فكرة أنه أصبحت لدينا دولة.
1 .1الشعب الفلسطيني
ّ
2 .2هل نحن السبب الرئيسي كشعب فلسطيني تحت االحتالل بتلويث بيئتنا؟!
3 .3ال يمكن وجود التنمية بوجود االحتالل ،طالما ال توجد سيطرة على الموارد المائية.
4 .4ال توجد لدينا زراعة توصلنا إلى تحقيق أهدافنا في رفع نسبة الفقر.
5 .5ال يوجد استغالل للمياه من مواردنا المائية ،فنحن ال يوجد لدينا حق في البحر الميت وال في نهر األدرن.
6 .6التدهور في النظام البيئي له عالقة مباشرة بانخفاض جودة وكمية الموارد المائية.
7 .7مطالبــة االحتــال بتحمــل مســؤولياته عــن طريــق دفــع تعويضــات عــن جميــع األضــرار التــي تخــص القطــاع المائــي
والبيئــي وكافــة القطاعــات ،وهــذا مــن شــأنه أن يغنينــا عــن المســاعدات الخارجيــة ،وهــذه األضــرار تُ حتســب منــذ
العــام  ،1967وليــس مــن لحظــة دخــول الســلطة الفلســطينية.

8 .8االحتالل ُيسبب المشكلة الجسيمة ،والمواطن يدفع الثمن ،والممول يدفعه بشكل أكبر.
9 .9يجب أن يدفع الجانب اإلسرائيلي ثمن التلوث.

الموضوع الفرعي الرابع :كيف تساهم المياه في تحقيق األمن الغذائي؟
قدم السيد قاسم عبدة وكيل وزارة الزراعة مداخلته والتي كانت كاآلتي:
•الزراعــة يجــب أن يعــاد تعريفهــا فــي فلســطين :الزراعــة هــي المســتقبل والمســتقبل يعتمــد علــى المزارعيــن،
الغــذاء ،التمويــل.

•المستقبل هو الغذاء ،وهذا ال يكتمل مع عدم توفر الماء.
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•صــدور تقريــر قبــل شــهرين مــن منتــدى تابــع للمنتــدى االقتصــادي العالمــي ،وتــم فيــه اســتخالص التحديــات
التاليــة خــال العاميــن الســابقين:

1 .1عدم وجود عدالة في الدخل.
2 .2التلوث في الدول النامية.
3 .3الظواهر المناخية.
4 .4البطالة.
•بدايــة مرحلــة اإلجهــاد المائــي :االنتقــال مــن النــدرة إلــى مرحلــة اإلجهــاد المائــي ،بحيــث بــدأت النزاعــات ،وأصبحــت
أكثــر حــدةً بيــن الــدول وبيــن القطاعــات ،أيضـ ًـا ،تباعـ ًـا بيــن االســتخدامات المختلفــة.
•في حال استطعنا توفير كميات إضافية من المياه للزراعة سيزيد إنتاجنا.
•مســتقبل الزراعــة فــي فلســطين هــو الميــاه المعالجــة وغيــر التقليديــة ،وهــذا الموقــف تتحفــظ عليــه وزارة الزراعــة.
أراض زراعيــة
والميــاه غيــر التقليديــة هــي إضافيــة لقطــاع الزراعــة ،وليســت األســاس لقطــاع الزراعــة واســتخدام
ٍ
مســتقبلية.

•كل إنسان له حق في أرض معينة له حق مائي.
•يجب أن نجد حالة توازن بين العرض والطلب.
•على وزارة الزراعة إيجاد حالة توازن بين المزارع الفقير والتجارة الزراعية.
•هنــاك كثيــر مــن التحديــات تواجــه الزراعــة ،والميــاه كمدخــل فــي اإلنتــاج الزراعــي هــي ســلعة غيــر مجانيــة ،وهــي
ســلعة ذات قيمــة اجتماعيــة /اقتصاديــة /سياســية.

الموضوع الفرعي الخامس :ماهو دور المياه في التنمية المستدامة بقطاع غزة؟
قــدم م.منــذر شــبالق رئيــس مصلحــة ميــاه الســاحل مداخلتــه ،حيــث تحــدث عــن معوقــات االســتدامة فــي قطــاع غــزة،
وكان ملخصــه كالتالــي:

•اليــوم بــدأ قطــاع غــزة يــرى نتائــج المجهــودات مــن الســلطة الوطنيــة والمؤسســات العاملــة فــي مجــال الميــاه،
مثــل ســلطة الميــاه الفلســطينية ومصلحــة ميــاه الســاحل ،والمؤسســات الدوليــة المانحــة ،وبالرغــم مــن بــطء
ـي ُمســتدام.
هــذه النتائــج فإنهــا تعتبــر مقومــات جيــدة لوضـ ٍـع مائـ ٍّ

•يجري العمل على تطوير ثالث محطات تحلية في قطاع غزة بطاقات مختلفة ،في غزة والجنوب والوسط.
•يجري التحضير لوثائق عطاءات إنشاء محطات معالجة صرف صحي في المنطقتين الوسطى والجنوبية.
•المعوقات األساسية:
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1 .1الفقر وتراكم الديون.
2 .2عدم توفر مصادر حيوية للمياه والطاقة.
ً
شــخصا ال يوجــد
3 .3البطالــة العاليــة ،حيــث إن أكثــر مــن  124ألــف شــخص ال يعملــون ،و615
لديهــم مصــدر رزق.

4 .4حجــم الزيــادة الســكانية التــي وصلــت فــي قطــاع غــزة إلــى نحــو  ،3,5%وهــي معــوق أساســي
للتنميــة.

5 .5االحتــال والتنميــة المســتدامة :يعتبــر االحتــال مــن أهــم معوقــات التنميــة المســتدامة ،فمــا
زال يحاصــر قطــاع غــزة منــذ أكثــر مــن ســبع ســنوات ،ويمنــع إدخــال األجهــزة والمعــدات وقطــع

الغيــار ومختلــف المــواد اإلنشــائية ،إضافــة إلــى ثــاث حــروب شــنها االحتــال علــى قطــاع غــزة
خــال الســنوات الســت األخيــرة ،وكانــت تــؤدي فــي كل مــرة إلــى تدميــر واســع وممنهــج لمرافــق

الميــاه والصــرف الصحــي ،وتدميــر لخطــوط الميــاه وميــاه الصــرف الصحــي الناقلــة ،والتوقعــات
بأضــرار بيئيــة وصحيــة خطيــرة نتيجـ ًـة لذلــك ،وقــد دفــع ذلــك المؤسســات المانحــة إلــى تأجيــل
البعــد المائــي
أو إلغــاء تعهداتهــا بدعــم قطــاع الميــاه عبــر تمويــل المشــاريع االســتراتيجية ذات ُ

والتنمــوي المســتدام.

•المصلحــة :آن األوان لمناقشــة حلــول فــي وضــع األزمــة الحاليــة ،والعمــل علــى إيجــاد آليــات للخــروج مــن وضــع
البعــد التنمــوي ،التــي ُأعيــدت صياغتهــا مــن ســلطة
«حلــول طارئــة مؤقتــة» إلــى آفــاق الحلــول المســتدامة ذات ُ
ٍ
ٍ
صالحــة
لميــاه
الميــاه الفلســطينية ومصلحــة ميــاه الســاحل ،لتتــاءم واحتياجــات ســكان قطــاع غــزة اآلنيــة
لالســتخدام المنزلــي واالحتياجــات المســتمرة واالســتراتيجية للتنميــة المســتدامة.

•إدارة المصــادر يجــب أن تكــون بشــكل أفضــل ،ثــم مــاذا عــن الخطــط االقتصاديــة لالعتمــاد علــى اإلمكانــات
الموجــودة؟

•آن األوان لبعض الحلول ،والضغط على أصحاب القرار.

المخرجات:
وكانت مخرجات حلقة النقاش ،كما لخصها الدكتور ماهر أبو ماضي ،كالتالي:
1 .1أهمية تفعيل القانون الدولي للمياه بكل عناصره (االستخدام المنصف والعادل للمياه).
2 .2االحتالل عائق رئيسي للتنمية المستدامة.
3 .3التركيز على المياه الزراعية وأهمية الزراعة ،بغض النظر عن االنفتاح على المدن والتطور العمراني.
4 .4أهميــة تحميــل االحتــال مســؤولياته عــن حجــم الخســائر واألضــرار التــي لحقــت فــي القطاعــات المختلفــة منــذ
العــام  ،1967والتركيــز علــى قطاعــي الميــاه والبيئــة ،وهــذا مــن شــأنه أن ُيغنينــا عــن المســاعدات الخارجيــة.

5 .5أهمية الطاقة كعائق أساسي أمام تنمية قطاع المياه والقطاعات األخرى في قطاع غزة.
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التوصيات:
1 .1ال بد من تأسيس مطالبتنا على التوزيع المنصف والسيادة المطلقة على حقوقنا ومصادرنا المائية.
2 .2ضرورة زيادة الميزانية الحكومية المخصصة للزراعة واألمن الغذائي على حساب ميزانية األمن.
3 .3اتخاذ إجراءات لتفعيل القانون الدولي للمياه بكل عناصره.
4 .4العمل على إيجاد مصدر وطني للطاقة ،وعدم االعتماد على مصادر الطاقة ُ
األخرى ،سواء مصر أو إسرائيل.

3 .3المياه والتنمية المستدامة :دور الحكم الرشيد
األعضاء:
د .عمر كتانة ،سلطة الطاقة والموارد الطبيعية -متحدث
السيد عبد الكريم أسعد ،مجلس تنظيم قطاع المياه -متحدث
السيد مجاهد سالمة ،وزارة المالية -متحدث
د .سميح العبد ،صندوق االستثمار الفلسطيني -متحدث
السيد أحمد الهندي ،سلطة المياه الفلسطينية -متحدث
السيد عبد الكريم سدر ،وزارة الحكم المحلي -رئيس حلقة النقاش
م .بيسان الشنار ،سلطة المياه الفلسطينية -مقرر حلقة النقاش

افتتــح حلقــة النقــاش الســيد عبــد الكريــم ســدر بتقديــم موضــوع جلســة النقــاش ،وشــرح ســير النقــاش حــول «دور
الحكــم الرشــيد» ،خصوصـ ًـا فــي قطــاع الميــاه ،وعالقتــه باألمــن االجتماعــي واالقتصــادي والبيئــي والصحــي .وعــرض
الحوكمــة بخلــق تــوازن بيــن العــرض والطلــب علــى الميــاه.
بإيجــاز الوضــع المائــي وواقعــه وعالقــة َ
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الموضــوع الفرعــي األول :ماهــي أبــرز الــدروس المســتفادة مــن التجربــة الرائــدة الفلســطينية للحكــم
الرشــيد فــي قطــاع الطاقــة؟
قدم معالي الدكتور عمر كتانه رئيس سلطة الطاقة مداخلته و كانت مداخلته كالتالي:
أوضــح أن هنــاك الكثيــر مــن القواســم المشــتركة التــي تجمــع بين اســتخدام الميــاه والطاقة ،فكالهما ضروري لســامة
المجتمعــات البشــرية وإنتاجيتهــا ،وكالهمــا مســتمد مــن المــوارد الطبيعــة ،ويؤثــر فــي االســتدامة اإليكولوجيــة بفعــل
ـنا كثيـ ً
االســتخدام البشــري ،ويتطلــب كالهمــا تحسـ ً
ـرا فــي فلســطين ،خصوصـ ًـا مــع ترابــط اســتخدام كال المصدريــن،

فالطاقــة عنصــر جوهــري الســتخدام الميــاه ،وتبــرز الحاجــة إلــى الطاقــة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل اســتخراجها وتوزيعهــا،

وفــي عمليــة توليــد الطاقــة تظهــر الحاجــة إلــى الميــاه فــي عمليــة االســتخدام المباشــر وفــي العمليــة الوســطية لتوليــد
الطاقــة ،وتجلــى هــذا االعتمــاد كذلــك فــي عمليــة تحليــة الميــاه وتوليــد الكهربــاء.

ماهي أبرز الدروس المستفادة من التجربة الرائدة الفلسطينية للحكم الرشيد في قطاع الطاقة؟
يجــب أن يتــم ربــط الحكــم الرشــيد بعناصــر البنيــة التحتيــة ،لوجــود عامــل مشــترك فيمــا بينهــا ،والحديــث ســيكون عــن

نظــام يمكــن تطبيقــه فــي فلســطين.

العامــل المشــترك بيــن الحكــم الرشــيد وعناصــر البنيــة التحتيــة يجــب أن ُيبنــى علــى فصــل الســلطات ،بدأنــا فــي قطــاع
الكهربــاء بعمليــة فصــل الســلطات قبــل قطاعــات البنيــة التحتيــة ُ
األخــرى ،وأصبحــت لدينــا خبــرة ودروس مســتفادة،
وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن األســاس الصحيــح إلســناد عمليــة فصــل الســلطات هــو وجــود قانــون ،حيــث إنــه العامــل
هيــئ لتشــكيل األجســام ســالفة الذكــر ،ومــن ثــم يحكــم العمــل فيمــا بينهــا .ومــن الســهولة تطبيــق العمليــة نفســها
الم ِّ
ُ

علــى أي قطــاع بنيــة تحتيــة ،بحيــث:

ً
(وضمنــا االســتراتيجية) بحســب القطــاع الــذي نتعامــل معــه ،وهــو
1 .1يجــب أن يكــون هنــاك صانــع للسياســة
ً
ممثلــة بالــوزارة /الســلطة التــي تديــر القطــاع المســتهدف.
الحكومــة
نفــذ للسياســة واالســتراتيجية (جســم مســتقل تمامـ ًـا عــن صانــع السياســة) ،وهــو الرابــط
2 .2يجــب أن يكــون هنــاك ُم ِّ
بيــن المســتهلكين والمصــادر (مولــدات طاقــة /آبــار ميــاه /محطــات تحليــة ،)...وهــذا الرابــط فــي قطــاع الطاقــة

حكومــي بشــكل كامــل ،أي مملــوك بنســبة  100%للدولــة ،ويرتبــط هــذا الجســم مــع المواطنيــن عبــر شــركات
(منصــوص عليهــا فــي القانــون بالتفصيــل) لتوزيــع هــذه الســلعة .أمــا بالنســبة للمصــادر (طاقــة كهربائيــة)،

فتختلــف طــرق الحصــول عليهــا :إمــا بإنتاجهــا أو اســتيرادها مــن دول الجــوار ،وترتبــط هــذه المصــادر مــع الشــركة
الحكوميــة (الرابــط مــع المواطــن) باتفاقيــات شــراء توضــح العالقــة المهنيــة ،بمــا فيهــا مــن واجبــات وحقــوق

لكافــة األطــراف ،وتشــتريها فقــط الشــركة الحكوميــة ،وال ُيســمح بذلــك لشــركات التوزيــع ،وهنــا يتضــح الســبب

األول وراء ضــرورة أن تكــون الشــركة حكوميــة ،وذلــك لضمــان أن تكــون التعرفــة تعكــس التكلفــة الحقيقيــة ،أو أن
تكــون فيهــا عناصــر تخــدم رؤيــة الحكومــة فــي الحــاالت االجتماعيــة أو َمــن هــم دون خــط الفقــر ،وتحديــد ُأســس
الدعــم لشــرائح المســتخدمين المختلفــة :إعفــاءات معينــة ،تعرفــة خاصــة بالصناعــة و الزراعــة ..إلــخ .وهنــا تجــدر
ـرار مــن مجلــس الــوزراء ،وتــم تحديــد رأس مالهــا.
اإلشــارة إلــى أنــه تــم إنشــاء الشــركة الحكوميــة بقـ ٍ

الســبب الثانــي االســتراتيجي لضــرورة أن تكــون هــذه الشــركة مملوكــة للحكومــة هــو امتدادهــا علــى مســتوى
ً
ً
منســجمة مــع
خوفــا مــن أن تتعاقــد مــع جهــات ال تكــون
الوطــن ،ولــذا يجــب أن ال تُ تــرك للقطــاع الخــاص،
توجهــات الحكومــة والوضــع السياســي.
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 3 .يجــب أن يكــون هنــاك مراقــب علــى تنفيــذ السياســة (واالســتراتيجية)؛ مجلــس تنظيــم القطــاع يشــرف علــى
الشــراء ويضبطــه ويراقــب عمــل الشــركة ،مــع أنهــا حكوميــة ،ويتأكــد مــن تنفيــذ القانــون والسياســات واألنظمــة
والرخــص التــي ّ
مكنــت الجهــات المختلفــة مــن القيــام بأعمالهــا ،وذلــك لحمايــة حقــوق المســتهلكين.

وهنــا ننصــح بــأن يكــون المراقــب غيــر مســتقل فــي البدايــة ،كمــا حــدث فــي قطــاع الميــاه ،بــل يجــب أن يتــم زيــادة
ً
تمامــا ،وأستشــهد بتجربــة
مســتقال
التمثيــل الحكومــي ،ومــن ثــم يخــرج التمثيــل الحكومــي ليصبــح المنظــم
ً
قطــاع الطاقــة ومــا جــرى فيــه .وبإيجــاد هــذه األجســام مــن الممكــن القــول إننــا بدأنــا اســتخدام الحكــم الرشــيد
فــي القطــاع الــذي نســتهدفه.

ويــؤدي توضيــح األدوار بهــذه الطريقــة إلــى انعــدام التعــارض والتضــارب بيــن هــذه األجســام ،وبالتالــي تصبــح

هنــاك تكامليــة فــي األداء ،كمــا يســاعد علــى اختفــاء التنافــس غيــر الصحــي.

ثــم جــرى النقــاش حــول مبــادرة بــان كــي مــون ( ،)SE4Allوهــي مبــادرة نبيلــة تتعلــق بإيصــال أو تمكيــن كل فــرد فــي
العالــم مــن الوصــول إلــى شــبكة الكهربــاء أو مصــادر الطاقــة المتجــددة ،أو تحفيزهــم علــى االســتخدام الرشــيد للطاقــة،
عمــان شــاركت فيهــا دولــة فلســطين بورقــة علميــة ،ركــزت فيهــا علــى أهميــة الحصــول
حيــث كانــت هنــاك نــدوة فــي ّ

علــى الطاقــة المتجــددة ،خاصــة أن فلســطين مــن الــدول المتقدمــة فيمــا يتعلــق باســتخدام ســخانات الميــاه التــي
ً
إضافيــة هنــاك حاجــة الســتخدام
تعمــل بالطاقــة الشمســية (موجــودة علــى أســطح كل المنــازل) ،وللتقــدم خطــوةً

طريقــة مشــابهة لمبــدأ الســخان الشمســي لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة ،وقــد ّ
مكــن التقــدم فــي قطــاع الطاقــة الكهربائيــة
ـاري وكفــاءة
حاليـ ًـا مــن الحصــول علــى أســاليب تخزيــن الطاقــة المتجــددة (البطاريــات ووســائل أخــرى) تقريبـ ًـا بســعر تجـ ّ
مقبولــة لضمــان االســتغالل األمثــل لطاقــة الريــاح وطاقــة الشــمس ،التــي تعتبــر موســمية ،وباســتخدام بطاريــات

تخزيــن للطاقــة المتجــددة المتولــدة مــن هــذه المصــادر أصبــح لدينــا مــا ُيســمى مصــدر طاقــة آمــن.

إن وجــود مصــدر كهــذا يوفــر مصـ ً
ـدرا آمنـ ًـا للميــاه ،ألن الميــاه فــي تحليتهــا وتنقيتهــا وضخهــا تعتمــد علــى الطاقــة،
والعكــس صحيــح .وتصبــح المقاربــة صحيحــة بشــكل خــاص فــي وضــع غــزة المائــي ،وعنــد توفــر مصــادر طاقــة وميــاه
آمنــة يصبــح هنــاك مصــدر غــذاء آمــن؛ العتمــاد الزراعــة علــى الميــاه والطاقــةُ ،
لــري المزروعــات،
فاألولــى ضروريــة
ّ

والثانيــة ضروريــة لعمليــة تصنيعهــا ،وهــذه الشــبكة توضــح أن مبــادرة األميــن العــام لألمــم المتحــدة اتســعت لتشــمل
الميــاه والطاقــة والغــذاء المســتدام للجميــع ،ولقــد تــم جمــع  20بليــون دوالر ،وتشــكيل كافــة الهيئــات الالزمــة لتنفيــذ
المبــادرة ،وتجــري حاليـ ًـا دراســة األولويــات حســب معاييــر وعوامــل.

واختتــم كتانــة الجلســة بطــرح مشــروع ينقصــه التمويــل تــم طرحــه منــذ ســنوات ،وهــو يقــوم علــى تحويــل الطاقــة
الشمســية إلــى طاقــة كهربائيــة ،وهــو نوعــان:
portable type1 .1
2 .2نــوع يعتمــد علــى المرايــا المقعــرة بنفــس مبــدأ تســخين الميــاهُ ،
وأنبــوب الميــاه موجــود فــي البــؤرة ،وهنــا
يكــون التســخين عاليـ ًـا ،ويتحــول المــاء إلــى بخــار يتــم نقلــه إلــى آالت بخاريــة تُ ّ
ولــد الكهربــاء ،وهــذه تنتــج الطاقــة
الكهربائيــة ،وعمليــة تكثيــف البخــار مــن الممكــن االســتفادة منهــا فــي تحليــة الميــاه .هــذا المشــروع قــادر علــى أن

يكفــي احتياجــات غــزة مــن الطاقــة والمــاء باســتخدام الطاقــة الشمســية غيــر الملوثــة.

الموضــوع الفرعــي الثانــي :مــا هــي اآلليــات الالزمــة لتنفيــذ قانــون الميــاه الجديــد؟ مــا هــي أدوار
ومســؤوليات كل أصحــاب المصلحــة؟ ومــا هــو مــدى الحاجــة إلــى سياســات /اســتراتيجيات /لوائــح
لضمــان التنميــة المســتدامة؟
30

كتيب عن يوم المياه العالمي 2015

قدم السيد أحمد الهندي مدير عام وحدة مجلس المياه الوطني مداخلته والتي جاءت على النحو التالي:
تدخــل تشــريعات الميــاه ضمــن العناصــر الضروريــة لتفعيــل سياســات الميــاه واســتراتيجياتها ،حيــث توفــر اإلطــار

القانونــي إلدارة الميــاه واإلصــاح المؤسســي والمعاييــر التنظيميــة ونظــم اإلدارة وتطبيــق اللوائــح لتعزيــز كفــاءة

اســتخدام الميــاه ،ومــا زال التحــدي التشــريعي الرئيســي يكمــن فــي التنفيــذ وااللتــزام فــي مجموعــة مــن اللوائــح
واألنظمــة والقوانيــن التــي صــدرت فــي هــذا المجــال ،وتلــوث الميــاه هــو أفضــل مثــال علــى ذلــك ،حيــث يــزداد تلــوث
العديــد مــن المــوارد المائيــة ،ومــن بيــن مصــادر التلــوث األكثــر شـ ً
ـيوعا المــواد الكيميائيــة والنفايــات البشــرية والصناعية
والممارســات الزراعيــة واســعة النطــاق فــي اإلفــراط فــي اســتخدام المبيــدات واألســمدة.

لتنفذ ،والمواطن يحتاج أن تصل إليه المياه باستدامة ونوعية جيدة وبأوقات دائمة وبأسعار
وقد ُوجدت هذه التشريعات َّ

جيــدة .أيــن وصلــت هــذه التشــريعات؟ وماهــي اآلليــات الالزمــة لتنفيذ قانون الميــاه الجديد؟ ما هي أدوار ومســؤوليات

كل أصحــاب المصلحــة؟ ومــا هــو مــدى الحاجــة إلــى سياســات /اســتراتيجيات /لوائــح لضمــان التنميــة المســتدامة؟
مــا طرحــه الدكتــور عمــر كتانــة هــو عــن فصــل الســلطات ،وســيتم التطــرق هنــا إلــى فصــل المهــام ،بنــاء علــى قانــون

الميــاه رقــم ( )14/2014الــذي ورد فيــه هــدف عــام ،وهــو إدارة وتطويــر مصــادر الميــاه فــي فلســطين وزيــادة طاقتهــا
وتحســين نوعيتهــا وحفظهــا وحمايتهــا مــن التلــوث واالســتنزاف وتحســين ورفــع مســتوى تقديــم الخدمــات المائيــة
مــن خــال تطبيــق مبــادئ اإلدارة المتكاملــة والمســتدامة لمصــادر الميــاه.

تمثــل المؤسســات والتشــريعات المائيــة القــوة الدافعــة إلحــداث التغييــر المطلــوب لتطبيــق نهــج اإلدارة المتكاملــة
لقطــاع الميــاه ،إذا كان الهــدف هــو تحقيــق مفهــوم الحكــم الرشــيد مــن ناحيــة توزيــع األدوار والمســؤوليات بيــن

مختلــف الشــركاء فــي قطــاع الميــاه .وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن الشــركاء فــي قطــاع الميــاه أكثــر مــن الشــركاء فــي
ٍّ
بــكل منهــم ،والتنســيق
قطــاع الكهربــاء ،وأدوار الشــركاء موضحــة فــي القانــون واآلليــات والمســؤوليات المنوطــة

المطلــوب ،وتحقيــق المشــاركة المجتمعيــة ،وإعطــاء األدوار والمســؤوليات لجميــع الشــركاء ،بمــا فــي ذلــك قطــاع
المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص ،مــن ناحيــة قانــون الميــاه ،فقــد ذكــر القانــون عــدة مبــادئ أساســية ،منهــا:

•ملكيــة مصــادر الميــاه ،واعتبــر أن جميــع مصــادر الميــاه فــي فلســطين ملكيــة عامــة ،وهــذا مبــدأ أساســي ،فــا
للخصخصــة فــي قطــاع الميــاه.

•أعطــى لــكل شــخص حــق الحصــول علــى احتياجاتــه مــن الميــاه ذات الجــودة المناســبة الســتعمالها ،وبأســعار
محــددة ،بحســب نظــام يصــدر مــن مجلــس الــوزراء.

ً
أدوارا ومســؤوليات حددهــا القانــون لســلطة الميــاه فــي
فــي هــذا الســياق ،وعنــد الحديــث عــن القانــون ،فــإن هنــاك
عــدة محــاور:

1 .1تولــي المســؤولية الكاملــة عــن إدارة مصــادر الميــاه في فلســطين ،لتطبيق مبادئ اإلدارة المتكاملة والمســتدامة
لمصــادر المياه.

 2 .2إعــداد السياســة واالســتراتيجيات والخطــط المائيــة العامــة ،والعمــل علــى إقرارهــا وتنفيذهــا بالتنســيق والتعــاون
مــع الجهــات ذات العالقــة ،ورفــع التقاريــر الدوريــة عــن الوضــع المائــي لمجلــس الــوزراء.

3 .3مســح مصــادر الميــاه المتوفــرة ،واقتــراح أوجــه تخصيــص الميــاه بيــن القطاعــات المختلفــة (الموازنــة المائيــة)
ـاء علــى ُأســس متكاملــة ومســتدامة ،بمــا يحقــق فعاليــة إدارة الطلــب علــى الميــاه.
وأولويــات اســتعمالها ،بنـ ً
4 .4حمايــة مصــادر الميــاه والبيئــة المائيــة المحيطــة؛ مــن خــال إقامــة مناطــق حمايــة مــن خطــر التلــوث ،بالتنســيق
والتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة ،وضمــن مبــدأ اإلدارة المتكاملــة لمصــادر الميــاه.
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5 .5تطويــر المســتوى التشــغيلي؛ مــن خــال وضــع اإلجــراءات والخطــط الكفيلــة بإنشــاء وتطويــر شــركة الميــاه
الوطنيــة ومرافــق الميــاه اإلقليميــة (مقدمــي الخدمــات) ضمــن رؤيــة واضحــة ،بالتنســيق مــع الجهــات ذات

العالقــة ،وهنــا الحديــث عــن مفاهيــم ومبــادئ إدارة الطلــب علــى الميــاه لتحســين الكفــاءة واســتخدام وإنتــاج
الميــاه ومعالجــة الصــرف الصحــي وإعــادة االســتخدام.

6 .6صالحيــة اقتــراح مشــاريع القوانيــن واألنظمــة الخاصــة بالميــاه ،ورفعهــا إلــى الجهــات المختصــة إلصدارهــا حســب
ُ
األصول.
7 .7العمــل علــى تطويــر وتنســيق وتحقيــق المشــاركة الفاعلــة فــي برامــج التعــاون الفنــي الدولــي واإلقليمــي والثنائــي
والمحلــي فــي مجــال اإلدارة المتكاملــة والمســتدامة للمصــادر المائيــة ،وعقــد المؤتمــرات والنــدوات ،وتمثيــل
فلســطين فــي اللقــاءات اإلقليميــة والدوليــة فــي هــذا المجــال ،بالتعــاون مــع الشــركاء الرئيســيين.

أمــا المؤسســة ُ
األخــرى المســتحدثة وفــق هــذا القانــون (الــذي جــاء ضمــن عمليــة خطــة اإلصــاح التــي بــدأت فــي العــام

 ،2009فهــي مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه ،وهنــا نتحــدث عــن الجهــة المســؤولة عــن وضــع السياســات والخطــط،

وهنــاك جهــة تنفــذ كمــا هــو فــي قطــاع الكهربــاء ،هنــاك جهــة تراقــب تطبيــق السياســات ،وهــي مجلــس تنظيــم قطــاع

الميــاه ،وحــدد القانــون هدفــه بمراقبــة كل مــا يتعلــق بالنشــاط التشــغيلي لمقدمــي الخدمــات ،الــذي يشــمل جميــع
المســتويات التــي تقــدم الخدمــات ،ســواء أكانــت قطاعـ ًـا خاصـ ًـا أم شــركة ميــاه وطنيــة أم بلديــات أم مصالــح ميــاه.
ومجلــس التنظيــم لــه صالحيــة فــي مراقبــة جميــع مــا يتعلــق بالنشــاط التشــغيلي ،بمــا يشــمل :اإلنتــاج ،والنقــل،
والتوزيــع ،واالســتهالك ،ليضمــن جــودة وكفــاءة الخدمــات حســب مــا هــو منصــوص عليــه فــي السياســات ،وأســعار

الميــاه المناســبة ،إذ يجــب أن تكــون هنــاك سياســة تعرفــة مــن الحكومــة تحــدد العناصــر ،حيــث يجــب علــى مقدمــي
الخدمــات وضعهــا عنــد تصميــم التعرفــة .

كذلك لمجلس التنظيم عدة مهام ،منها:
1 .1المصادقــة علــى أســعار الميــاه وبــدل تكاليــف التمديــدات والخدمــات ُ
األخــرى إليصــال خدمــات الميــاه والصــرف
الصحــي ومراجعتهــا ومراقبتهــا ،للتأكــد مــن مطابقتهــا للسياســة المعتمــدة مــن الســلطة.

2 .2إصــدار التراخيــص لمرافــق الميــاه اإلقليميــة وأي مشــغل يقــوم بإنشــاء أو إدارة تشــغيل منشــأة لتزويــد أو تحليــة
أو معالجــة الميــاه أو جمــع ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي ،وفــرض رســوم التراخيــص ،وذلــك وفقـ ًـا ألحــكام هــذا
القــرار بقانــون ،ونظــام يصــدر عــن مجلــس الــوزراء.

3 .3مراقبــة وفحــص مــدى االمتثــال للشــروط والمتطلبــات والمؤشــرات المنصــوص عليهــا فــي التراخيــص
والتصاريــح.

نحــن نتحــدث عــن جســمين رئيســيين فــي قطــاع الميــاه :ســلطة الميــاه التــي ترســم السياســات ،ومجلــس تنظيــم

قطــاع الميــاه الــذي يراقــب تنفيــذ هــذه السياســات ،والقانــون فصــل مــا يتعلــق بمســتوى تنفيــذ هــذه السياســات التــي
تُ َقـ ّـر ،فهنــاك شــركة الميــاه الوطنيــة التــي ُأنيطــت بهــا مهــام تزويــد الميــاه بالجملــة فيمــا يتعلــق بالشــراء ،ســواء كان
مــن إســرائيل أو مــن األقاليــم الخارجيــة ،واإلنتــاج ،بمــا فيهــا تحليــة الميــاه .ونــص القانــون علــى أن تكــون هــذه الشــركة
حكوميــة ،وهــي الفلســفة نفســها التــي ُ
اعتمــدت فــي قطــاع الكهربــاء ،ومــن الضــرور أن تكــون حكوميــة ألنهــا ذراع
تنفيذيــة للحكومــة فيمــا يتعلــق بتزويــد الميــاه بالجملــة لمقدمــي الخدمــات الذيــن يتعاملــون مباشــرةً مــع المســتهلكين
والمواطنيــن.

أن أي تغيــر علــى وضعهــا يجــب أن يكــون
ولزيــادة التأكيــد علــى أن شــركة الميــاه مملوكــة بالكامــل للدولــة ،حــدد القانــون ّ
ً
ـون آخــر ،حتــى إنــه كان هنــاك بعــض التســاؤالت فيمــا إذا كان هــذا اتجاهــا نحــو الخصخصــة فــي قطــاع الميــاه،
بقانـ ٍ
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طبعـ ًـا يوجــد فــرق بيــن مفهــوم الخصخصــة وإشــراك القطــاع الخــاص فــي بعــض المهــام المتعلقــة بــاإلدارة والتمويــل.
ماهي رؤية قانون المياه للقطاع التشغيلي ،فيما عدا شركة المياه الوطنية؟
حــدد اإلطــار التشــغيلي بمرافــق الميــاه اإلقليميــة ،التــي هــي أجســام مملوكــة للبلديــات ،تُ ــدار ُبأســس تجاريــة واضحــة،

ُيحـ َّـدد نظامهــا وصالحياتهــا ومهامهــا وكل مــا يتعلــق بالنواحــي اإلداريــة والماليــة مــن خــال نظــام يصــدر عــن مجلــس
الوزراء.

وقــد حــدد القانــون قطــاع الــري (إضافــة إلــى القطــاع المنزلــي أو تزويــد الميــاه لألغــراض المنزليــة) بنظــرة متقدمــة نوعـ ًـا
مــا فــي كيفيــة إنشــاء جمعيــات مســتهلكي الميــاه الزراعيــة ،كمــا أن هنــاك حاليـ ًـا توجهـ ًـا الســتخدام الميــاه المعالجــة فــي

الــري ،إضافــة إلــى اســتخدام اآلبــار الزراعيــة ُ
واألخــرى .وقــد توافقــت ســلطة الميــاه بالتنســيق مــع وزارة الزراعــة وجميــع
الشــركاء علــى أن يكــون الشــكل المســتقبلي ألي عمليــة تزويــد للميــاه الزراعيــة مــن خــال هــذه الجمعيــات.

وعنــد ذكــر القانــون كقانــون مجــرد ،فــإن هنــاك عــدة أنظمــة تنبثــق عــن هــذا القانــون ،إذ إن القانــون ال ُيقــرأ إال بنصــوص
عامــة ،فيمــا األنظمــة تُ َف ّصــل جميــع التفاصيــل واإلجراءات.

أمــا عنــد الحديــث عــن التعرفــة  ،فالحديــث يجــري عــن آليــات التعرفــة ومحــددات سياســة التعرفــة ،والحديــث يجــري
عــن جهـ ٍـة تقــوم بتطبيــق هــذه السياســات ،وجهـ ٍـة تقــوم بمراقبــة تطبيــق هــذه السياســات أم ال.
عملــت ســلطة الميــاه منــذ إقــرار القانــون مــن الرئيــس محمــود عبــاس علــى إعــداد معظــم هــذه األنظمــة ،بعضهــا
فــي نســخته األوليــة ،وبعضهــا تــم التوافــق عليــه وتقديمــه لمجلــس الــوزراء مــن أجــل اعتمــاده ،وعلــى ســبيل المثــال

ال الحصــر:

مقدم إلى مجلس الوزراء ،وهو في مرحلة النقاش النهائي.
•نظام جمعيات مستخدمي المياه الزراعية
َّ
•نظــام مرافــق الميــاه اإلقليميــة فــي نســخته األوليــة .نظــام التراخيــص الــذي يشــمل ،أيضـ ًـا ،جميــع التراخيــص

التشــغيلية لجهــاز مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه ،ألنــه ســيكون هنــاك جــزء مــن رســوم التراخيــص علــى مشــغلي
مقدمــي الخدمــات حتــى يقــوم مجلــس التنظيــم بتنفيــذ مهامــه فــي مراقبــة تنفيــذ هــذه السياســات.

•نظــام إلشــراك القطــاع الخــاص يتمحــور فــي صيغتــه األوليــة (فــي هــذا الســياق ســلطة الميــاه مــن مهامهــا خلــق
بيئــة قانونيــة ومؤسســية مناســبة إلشــراك القطــاع الخــاص) ،وهــذا النظــام ســيتم البــدء فيــه والتشــاور مــع جميــع

الشــركاء بعــد االنتهــاء مــن الدراســة ،التــي يتــم العمــل فيهــا مــن خــال الشــراكة الدوليــة للميــاه بتحديــد أســباب
عــدم إشــراك القطــاع الخــاص ،أو تحديــد اآلليــات الالزمــة للتغلــب علــى التحديــات التــي تواجــه إشــراك القطــاع
الخــاص فــي قطــاع الميــاه.

الموضوع الفرعي الثالث :ما هي قدرات المشغلين المطلوبة من وجهة النظر الفنية واإلدارية؟
قدم السيد عبد الكريم أسعد رئيس مجلس تنظيم قطاع المياه مداخلته حيث جاءت كالتالي:
مــا هــي الكفــاءات والمؤهــات والقــدرات المطلوبــة مــن مقدمــي الخدمــات فــي فلســطين مــن منظــور فنــي وإداري
لكــي يتــم حصــول تنســيق وتســاوق وانســجام مــع خطــة إصــاح الميــاه؟

لمعرفــة كيــف يمكــن لمؤسســات الميــاه أن تتســاوق مــع خطــة اإلصــاح ،هنــاك حاجــة للتذكيــر بالوضــع الــذي أدى
واســتلزم وجــود خطــة اإلصــاح:
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•أكثــر مــن  70%مــن مقدمــي الخدمــة ينقصهــم التنظيــم المناســب ،أو ال توجــد لديهــم اســتراتيجيات أو خطــط
أو برامــج إداريــة.

•أكثر من  80%من دون آليات مناسبة التخاذ القرار.
•أكثر من  90%من دون سياسات أو إجراءات عمل مكتوبة.
•أكثر من  70%من دون قياس أداء ،والتقارير التي ُيصدرونها غير مناسبة وغير دقيقة.
•أكثر من  70%ال ُيراعون وال ُيطبقون ُأسس الحوكمة الصالحة.
•أكثــر مــن  60%ال ُيقدمــون أي حوافــز للعامليــن ،وبيئــة العمــل لديهــم غيــر مناســبة ،ومواردهــم غيــر كافيــة،
والمســتهلك لديهــم ال يتمتــع بحــق الوصــول إلــى أي معلومــة تتعلــق بــه أو تتعلــق بالمؤسســة.

•غالبيــة مقدمــي الخدمــات ال يوجــد فصــل فــي حســاباتهم (الخاصــة بالميــاه) عــن حســابات البلديــة ،وال يمكنهــم
حســاب تكاليــف خدماتهــم بدقــة ،بســبب تطبيقهــم النظــام النقــدي بــدل تطبيــق النظــام القائــم علــى االســتحقاق
(.)Accrual based Accounting

باختصــار ،مــن الممكــن القــول إن بيئــة التمكيــن ( )Enabling Environmentكانــت مفقــودة ،فــكل قطــاع الميــاه
يخضــع لبيئــة سياســية غيــر مناســبة ،خصوصـ ًـا فــي ظــل وجــود االحتــال والســيطرة علــى المصــادر ،واتخــاذ إجــراءات
بالتقنيــن.

وضع أفضل من ذي قبل.
وفي مجال الحوكمة ،لم تكن األنظمة والتشريعات مناسبة ،واآلن بدأت األمور تسير في
ٍ
الهيكليــة فــي قطــاع الميــاه غيــر ســليمة ،حيــث يوجــد تضــارب فــي االختصاصــات والصالحيــات ،ولــم يكــن هنــاك
تجانــس فــي األداء ،األمــر الــذي انعكــس سـ ً
ـلبا علــى النزاهــة بشــكل عــام ،إذ أصبحــت مفقــودة علــى كل المســتويات،
خاصــة فــي عمليــة اتخــاذ القــرار ،وكانــت ذاتيــة شــخصية ال تعكــس الهــدف الوطنــي ،بــل تعكــس رغبــات وسياســات
وأفـ ً
ـرادا وتوجهــات وفائــدة فرديــة ومصالــح ذاتيــة.
بنــاء علــى مــا ذُ كــر ،كانــت هنــاك حاجــة ملحــة لخطــة إصــاح اســتمرت خمــس ســنوات ،الهــدف منهــا إيجــاد المفقــود،
وهــو البيئــة الممكنــة ،لكــي تعمــل كل مؤسســات القطــاع مــن دون تصــادم أو اشــتباك أو تنافــس مــع الجهــات ُ
األخرى.
وف َّصـ َـل األدوار ،وحـ ّـدد المهــام مــن خــال هيكليــة واضحــة ال
ونشــأ عــن عمليــة اإلصــاح قانــون ميــاه جديــد َق َّسـ َـم َ
تضــار َب فيهــا فــي الصالحيــات ،حيــث ُأنيطــت مهــام تحديــد السياســات واالســتراتيجيات بســلطة الميــاه ،ومهــام
ُ
مراقبــة مــزودي الخدمــة بمجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه ،فيمــا ُأنيطــت مهــام تزويــد الميــاه بالجملــة بالشــركة العامــة
ـار إنشــاؤها.
المملوكــة ملكيـ ًـة تامـ ًـة للدولــة ،وجـ ٍ

أمــا مهــام تقديــم خدمــات تزويــد الميــاه مباشــرةً للمواطنيــن ،فقــد ُأنيطــت بمرافــق الميــاه اإلقليميــة ودوائــر البلديــة
ومــزودي الخدمــة اآلخريــن.
ُ

والمكلفة ،برز سؤال كبير ،هو:
ولتعظيم الفائدة من عملية اإلصالح الطويلة
ُ
ماهــي القــدرات والكفــاءات الواجــب توفرهــا لــدى مــزودي الخدمــة لحــل المشــكلة الســابقة والســلبيات التــي ُ
طرحــت؟

كيــف يمكــن لمقدمــي الخدمــة تجهيــز أنفســهم واالســتعداد لمرحلــة السياســات واالســتراتيجيات ووجــود منظــم

للقطــاع عملــه التأكــد مــن تطبيــق هــذه السياســات واالســتراتيجيات؟
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ـزء مــن المتطلبــات والكفــاءات سـ ٌ
ـهل تحقيقــه ،والجــزء اآلخــر
ال يوجــد شــك فــي وجــود صعوبــة فــي هــذا الــدور ،وجـ ٌ
يحتــاج إلــى وقــت وجهــد ومــال.

•فــي المجــال اإلداري :علــى مقدمــي الخدمــة فهــم قانــون الميــاه واألنظمــة الصــادرة بمقتضــاه :نظــام التعرفــة،
ونظــام التراخيــص ،ونظــام الحوافــز ،واالنســجام مــع كل هــذه األنظمــة.

•فهم الهيكلية الجديدة للقطاع ،خاصة دور مجلس تنظيم قطاع المياه وصالحياته.
•التعــاون مــع ســلطة الميــاه فــي نشــاطها بتجميــع مقدمــي خدمــة الميــاه فــي مناطــق إقليميــة ،وفــق ُ
األســس
والنســب التــي يحددهــا مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه فــي مســاهمات الهيئــات المحليــة فــي الجمعيــات

العموميــة ،وهــذه المهمــة فــي القانــون مطلوبــة مــن مجلــس تنظيــم القطــاع.

•علــى مقدمــي الخدمــة تقديــم طلبــات ترخيــص لمجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه بالتاريــخ الــذي ســيحدده المجلــس
للحصــول علــى الرخصــة المؤقتــة ،التــي ُ
ويسـ َـمح لــه بموجــب
ستسـ َّـلم لــكل مقــدم خدمــة خــال العــام ُ ،2015
ُ
ٍ
ســس يجــب أن يعمــل علــى توفيرهــا خــال مــدة
شــروط وأ
هــذه الرخصــة بتقديــم الخدمــة للمواطنيــن وفــق
ٍ
ـار
ســتة أشــهر إلــى ســنة مــن أجــل الحصــول علــى الرخصــة الدائمــة (توجــد شــروط ومتطلبــات للترخيــص الدائــم جـ ٍ
إصدارهــا).

•علــى مقدمــي الخدمــات الوفــاء بشــروط الرخصــة ُ
األولــى (لمــدة ســنة واحــدة مــن دون رســوم) ،وتقديــم البيانــات
المطلوبــة إلعــداد الرخصــة ،وتســديد رســوم الرخصــة فــي الســنة الثانيــة ،إضافــة إلــى رســوم الخدمــات.

•علــى مقدمــي الخدمــات الفهــم واإلدراك بــأن مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه ُأنشــئ لضمــان جــودة أداء الخدمــة
للمواطنيــن ،ولقيــاس هــذا األداء وفحــص مــدى انســجامه مــع المعاييــر المطلوبــة ،إضافــة إلــى المصادقــة

علــى أســعار الميــاه والخدمــات ،وتحقيــق التــوازن لتحقيــق حاجــة المواطــن لميــاه جيــدة صالحــة للشــرب ،وحاجــة
المؤسســة لالســتدامة.

•علــى مقدمــي الخدمــات تشــكيل لجنــة داخليــة لجمــع البيانــات الخاصــة بمؤشــرات األداء بأنواعهــا (فيمــا يتعلــق
بجــودة الخدمــة للمســتهلك ،وتشــغيلية ،وماليــة) ،وتتشــكل هــذه اللجــان إلعــداد المؤشــرات ،وســيتم بنــاء

قدراتهــا ،وســيعمل مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه ،بالتعــاون مــع الجهــات العاملــة فــي القطــاع ومــع المموليــن،
ليكــون هنــاك تدريــب للعامليــن فــي هــذه اللجــان للحصــول علــى المعلومــات الصحيحــة ،ولتقليــل مــدى الشــك
فــي البيانــات أو الموثوقيــة فــي الســجالت.

•علــى مقدمــي الخدمــات تطبيــق نظــام المحاســبة وفــق مبــدأ االســتحقاق الكامــل أو المعــدل واإلقــاع عــن
النظــام النقــدي.

ً
حاليــا مختلطــة ،البلديــات تعتبــر اإليــرادات
•علــى مقدمــي الخدمــات فصــل الحســابات .الحســابات الموجــودة
المحققــة مــن بيــع الميــاه هــي عمليــة جنــي إيــرادات للبلديــة الســتخدامها فــي المشــاريع البلديــة ،كاإلنــارة وتعبيــد
الطــرق ،مــا يســبب تراجعـ ًـا ألقســام الميــاه ،حيــث إن اإليــراد الــذي تجمعــه ال يســتخدم فــي رفــع كفــاءة الخدمــة

المقدمــة .وحســابات البلديــة موحــدة فــي البنــوك ،ويجــب فصلهــا ،وقــد حــاول وزيــر الحكــم المحلــي منــذ أكثــر
ـتجب بلديــات كثيــرة لذلــك).
مــن خمــس ســنوات إحــداث هــذا الفصــل (قبــل خطــة اإلصــاح ،ولــم تسـ ِ

•فــي المجــال الفنــي :علــى مقدمــي الخدمــات اســتحداث وحــدة فحــص نوعيــة الميــاه ،وحصــر الموجــودات الثابتــة،
خاصــة شــبكات التوزيــع وأماكــن وجودهــا وقيمتهــا عنــد الشــراء وحالتهــا وكامــل التفاصيــل ُ
األخــرى المتعلقــة بهــا.
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•علــى مقدمــي الخدمــات فصــل مســتودع الميــاه عــن مســتودع البلديــة ،وتخصيــص موظفيــن وآليــات للعمــل
فــي قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي منفصليــن بالكامــل عــن موظفــي البلديــة.

•علــى مقدمــي الخدمــات تعظيــم دور اتحــاد مقدمــي الخدمــات فــي بنــاء قــدرات المزوديــن ،وفــي تبــادل الخبــرات
والممارســات الجيــدة بيــن األعضــاء :توجــد مؤسســات حققــت نتائــج ممتــازة فــي الجبايــة ،وكذلــك نتائــج ممتــازة

فــي جــودة الميــاه والفاقــد ،ويمكــن االســتفادة مــن الممارســات والتجــارب الناجحــة.

وفــي النهايــة ،هنــاك قانــون جيــد ومتــوازن َّركــز علــى مفاهيــم تتعلــق بمفاهيــم الحكــم الرشــيد وجــودة الخدمــة
َ
مطالــبٌّ ،
كل مــن موقعــه ،بتفعيــل القانــون وتطبيقــه.
واالهتمــام بالمواطــن كمســتهلك ،لذلــك فالجميــع

الموضوع الفرعي الرابع :ما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في إدارة المياه؟
قدم الدكتور سميح العبد مستشار صندوق االستثمار الفلسطيني مداخلته والتي كانت كالتالي:
مــن التحديــات التــي تواجههــا المؤسســات المســؤولة عــن قطــاع الميــاه تخصيــص الميــاه بيــن القطــاع المنزلــي الخاص
بالبلديــات وغيــره مــن القطاعــات؛ بمعنــى تحويلــه إلــى القطاعــات ُ
األخــرى ذات القيمــة المضافــة المرتفعــة ،كقطــاع

الصناعــة والســياحة والخدمــات .أيــن يقــع الخــط الفاصــل بيــن اســتخدام الميــاه المنزلــي واالســتخدام التجــاري؟ ماهــو
الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه القطــاع الخــاص فــي حوكمــة قطــاع الميــاه؟

هنــاك أهميــة للقطــاع الخــاص ،بالنســبة لقطــاع الميــاه أهميتــه ال تكمــن فــي تحديــد موقــع المصــدر والتوزيــع فقــط،
وإنمــا تتعــداه إلــى القطاعــات ُ
األخــرى التــي مــن الممكــن التفكيــر بهــا ،ســواء كانــت اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو ســياحية

أو بيئيــة ،وواضــح أثــره فــي القطاعــات االقتصاديــة ،وبالــذات قطاعــات الزراعــة والصناعــة والســياحة والســكن ،وبالتالــي

ـاال فيمــا يتعلــق
هنــاك عالقــة مباشــرة بيــن قطــاع الميــاه والقطــاع الخــاص ،فالقطــاع الخــاص هــو الــذي يقــوم إجمـ ً
بالزراعــة أو الصناعــة أو الســياحة أو غيرهــا ،وأغلــب شــركات القطــاع الخــاص التــي تتعامــل فــي هــذا الموضــوع ،وبالتالــي
تكــون الميــاه مهمــة للغايــة لعمليــة التنميــة المســتدامة.

والهــدف الــذي يســعي الجميــع إليــه هــو تنظيــم قطــاع الميــاه بشــكل أفضــل ،ومــن الجديــر ذكــره أن بــدء عمــر الســلطة

الوطنيــة الفلســطينية العــام  ،1994وصــدور قــرار بقانــون مــن مجلــس الــوزراء فــي العــام  ،2014بهــدف تنظيــم هــذه
ـرا كثيـ ً
العالقــة ،يبينــان أن البــدء فــي تنظيــم العالقــة بيــن شــركاء قطــاع الميــاه جــاء متأخـ ً
ـرا.
بنــاء علــى قوانيــن وأنظمــة وتشــريعات ،لمعرفــة وضــع
لكــن هنــاك ضــرورة لتحديــد مســؤوليات القطــاع الخــاص
ً
القطــاع الخــاص فــي قطــاع الميــاه ،ولتمكيــن تقديــم المســاعدة الالزمــة فــي مجــاالت مختلفــة ،مثــل :اإلنتــاج والزراعــة

والصناعــة والســياحة ،أو إعطــاء النــاس الميــاه الكافيــة.

أي مــن القوانيــن في المــوارد الطبيعية
الوضــع القانونــي للقطــاع الخــاص فــي قطــاع الميــاه بالــذات مختلـ ٌ
ـف تمامـ ًـا عــن ٍّ
ـا لهــا عــدة أنظمــة ،ويعمــل فــي هــذا القطــاع كثيــرون .وللميــاه أهميــة خصوصيــة ،تحديـ ً
ُ
ـدا إذا
األخــرى ،الحجــارة مثـ ً
ارتبطــت بالتنميــة المســتدامة والقطاعــات المختلفــة المذكــورة آنفـ ًـا ،حيــث يجــب أن تكــون هنــاك أنظمــة وتعليمــات

وإرشــادات واضحــة المعالــم حتــى يســتطيع القطــاع الخــاص أن يعــرف مــا هــو دوره فيهــا ،ويقــدر علــى التعامــل معهــا.
تحديـ ً
ـدا مــع التطــور الحاصــل حاليـ ًـا ،أصبحــت هنــاك حاجــة ماســة للتوفيــر فــي الميــاه النقيــة ،فتبيــن أن هنــاك احتياجـ ًـا

الســتخدام الميــاه العادمــة بعــد معالجتهــا (لهــا دور فــي مختلــف القطاعــات :الزراعــة والصناعــة) .مــن يقــوم بهــذه
ـاال فــي معظــم دول العالــم هــو القطــاع الخــاص ،بوجــود األنظمــة والتشــريعات والقوانيــن التــي تُ نشــئ
العمليــة إجمـ ً

36

كتيب عن يوم المياه العالمي 2015

العالقــة وتُ
نظمهــا وتحفــز القطــاع الخــاص ليكــون المصــدر الممــول ،وليســاعد فــي تنفيــذ هــذه االحتياجــات الالزمــة.
ّ
وأصبحــت هنــاك شــركات عالميــة لتنقيــة الميــاه وللتقليــل مــن الفاقــد (تســريب الميــاه) ،وحســب اإلحصــاءات التــي
ُ
طرحــت فهــي عاليــة ،وفــي حــال اعتمــاد الكفــاءة ( )efficiencyيجــب تحســينها لتشــجيع القطــاع الخــاص علــى الدخــول

بهــدف تطويــر قطــاع الميــاه وخدمــة النــاس ،وخدمــة البيئــة ،وخدمــة عمليــة التنميــة المســتدامة التــي هــي الهــدف
األساســي.

القوانيــن المعــدة فيهــا مهــام ســلطة الميــاه للعمــل مــع الجهــات ذات العالقــة علــى خلــق بيئــة اســتثمارية مســتقرة

ومناســبة ،لتحفيــز القطــاع الخــاص علــى االســتثمار فــي قطــاع الميــاه ،وإجــراء التعديــات المؤسســية والتنظيميــة
واالقتصاديــة الالزمــة لتشــجيع الشــراكة مــع القطــاع الخــاص وفقـ ًـا لنظــام يصــدر لهــذه الغايــة ،وهنــاك حاجــة لوجــود مــا
يشــجع دخــول القطــاع الخــاص فــي شــراكات خاصــة بشــكل مباشــر وواضــح المعالــم ،مثــل التحليــة ،يقــوم بهــا القطــاع

الخــاص ضمــن حوكمــة واضحــة المعالــم ،كمــا يقــوم القطــاع الخــاص برفــع الكفــاءة والتقليــل مــن الفاقــد (شــركات
خاصــة) ضمــن تعرفــة مقبولــة ،وتكــون هنــاك فائــدة مقبولــة لــكل األطــراف ،وفــي المقابــل يجــب أن يكــون هنــاك

حافــز ،وكل ذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى التنميــة المســتدامة التــي يجــري الحديــث عنهــا ،خاصــة بعــد توضيــح معالــم
الشــراكة بيــن القطاعيــن.

الموضــوع الفرعــي الخامــس :مــا هــي االســتراتيجية التــي تحتــاج الحكومــة إلــى اعتمادهــا لســد الثغــرات
واســترداد التكاليــف؟
قدم السيد مجاهد سالمة وكيل وزارة المالية مداخلته والتي كانت كالتالي:
ـوزع علــى المواطنيــن :هنــاك آبــار ،وينابيــع ،وبلديــات تشــتري مــن القطريــة ،وأســعار
هنــاك مصــادر ميــاه مختلفــة تـ َّ

مختلفــة للميــاه ،بعــض البلديــات يبيــع بأســعار مخفضــة ،والبعــض اآلخــر يبيــع بأســعار مرتفعــة ،البعــض لديــه جبايــة،
والبعــض اآلخــر ال توجــد لديــه جبايــة ،هنــاك فجــوة حقيقيــة بيــن التكلفــة واألســعار الحقيقيــة التــي تُ بــاع بهــا الميــاه،
جبــى.
جبــى ومــا ال ُي َ
بيــن مــا ُي َ

كحكومــة هــل هنــاك آليــات لجســر هــذه الفجــوة بيــن التكلفــة إلنتــاج الميــاه وأســعار البيــع؟ ماهــي اآلليــات عنــد
الحكومــة لألخــذ بعيــن االعتبــار التكلفــة علــى القطــاع الخــاص :الصناعــي والزراعــي والتجــاري ،ومــا بيــن الحــاالت الفقيــرة

والمهمشــة فــي المجتمــع الفلســطيني؟ مــا هــي االســتراتيجية التــي تحتــاج الحكومــة إلــى اعتمادهــا لســد الثغــرات
واســترداد التكاليــف؟

إن مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه ،وســلطة الميــاه الفلســطينية ،وشــركة الميــاه الوطنيــة ،هــي جميعـ ًـا الحلقــة التــي
ً
دورا مــن الحكومــة ومــن
تهــدف باألســاس إلــى إيصــال كميــة الميــاه بأحســن جــودة وأقــل تكلفــة ،وهــذا يتطلــب
المؤسســات الثــاث ،وهنــاك عــبء يقــع علــى عاتــق المواطــن الفلســطيني وعلــى الجهــات الموزعــة للميــاه فــي
فلســطين.

بالنســبة للجانــب المالــي ،توجــد أرقــام قــد تســاهم فــي توضيــح حجــم المشــكلة فــي قطاعــي الكهربــاء والميــاه ،التــي

تؤثــر علــى الحكومــة كخزينــة ،وعلــى الجــودة والكميــة التــي تصــل إلــى المواطــن ،منــذ  2003حتــى تاريخــه جــرى اقتطــاع

مــا يقــارب  1,200,000,000مليــار شــيكل لصالــح ديــون الميــاه مــن خزينــة الســلطة مــن أمــوال المقاصــة التــي تحولهــا
إســرائيل عــن قطــاع الميــاه ،وهنــاك فــرق بيــن الفواتيــر المســددة مــن البلديــات وشــركات التوزيــع أو مصالــح الميــاه

والجهــات الموزعــة ومــا تبقــى عليهــا ،ويدخــل فــي ثنايــا هــذا المبلــغ مســألة الفاقــد.
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هــذه المســألة تــدق ناقــوس الخطــر ،فإلــى متــى يتــم تســديد فواتيــر هــذا الفاقــد باالقتطــاع مــن خزينــة الســلطة ،مــن
دون حســاب وال تدقيــق لهــذا الموضــوع ،وعــدم التــزام كثيــر مــن المواطنيــن بدفــع فواتيــر الكهربــاء.

وألن اإلمكانــات متواضعــة مــن مصادرنــا الخاصــة بالميــاه والمــوارد ُ
األخــرى ،فإننــا نشــتري مــن إســرائيل الجــزء األكبــر،
والجــزء المتبقــي نحصــل عليــه مــن مصادرنــا االرتوازيــة التــي مــا نـ َـد َر أن تســمح إســرائيل بحفــر بئــر جديــدة ومصــادر ميــاه
الســتعمالها ،فــي حيــن أن إســرائيل ومســتوطنيها يســتنزفون مصادرنــا.

مــن هنــا ،كان إقــرار الحكومــة القوانيــن ،وأنشــأت األجســام الثالثــة الموجــودة ،وصــدر قــرار مجلــس الــوزراء بتشــكيل
لجنــة خاصــة لمتابعــة ومعالجــة ديــون الميــاه ضمــن الخطــة االســتراتيجية للحكومــة ،تقــوم علــى بحــث:

1 .1كيفيــة االلتــزام مــن قبــل المواطنيــن والبلديــات بكيفيــة تســديد الفواتيــر لصالــح الجهــة المصــدرة لهــا ،لتجنــب
عمليــة الحصــر مــن الجانــب اإلســرائيلي لهــذا الموضــوع.

2 .2تقنيــن الفاقــد ،أي أن الكميــات الموجــودة يتــم فوترتهــا مــن الجانــب اإلســرائيلي ،وإذا لــم يتــم فوترتهــا للمواطــن
والجهــات الموزعــة فســيكون هنــاك فــرق كبيــر وفاقــد لــه أثــر مــادي.

3 .3ســوء العدالــة فــي التوزيــع بيــن المواطنيــن .المواطــن لــه نفــس مســتوى الدخــل فــي فلســطين فــي كل
المحافظــات ،فيمــا هنــاك تفــاوت واضــح فــي ســعر كــوب المــاء بيــن المحافظــات المختلفــة ،ومــن هنــا يوجــد

تشــديد علــى عمليــة اســترداد الفاقــد ،الــذي زاد نســبة دفــع المســتحقات مــن الفواتيــر .هــذه المبــادئ هــي التــي
ً
ً
موجــودا ،وتعــود إلــى عمليــة المســاواة فــي عمليــة دعــم
عهــودا مــن عمليــة ســوء التنظيــم الــذي كان
خلقــت

النــاس وتوحيــد التعرفــة ،بغــض النظــر عــن جزئيــة مســاهمة الحكومــة ،ولكــن ليــس بالحجــم الموجــود الــذي نتــج
ـدا فنيـ ًـا ،أو تقنيـ ًـا ،أو فاقـ ً
مــن خــال الهــدر ،ســواء أكان فاقـ ً
ـدا مــن االســتخدام بطــرق غيــر مشــروعة كالســرقات
وغيرهــا.

4 .4أمــا عــن موضــوع مصــادر الميــاه المتوفــرة لــدى إدارة الســلطة والحكومــة ،فيجــب أن تتــم إعــادة النظــر فــي عدالــة
توزيــع هــذه المصــادر الطبيعيــة ،ليــس لجهــة محــددة أو لمنطقــة معينــة ،بــل هــي ملــك للشــعب الفلســطيني،
ويجــب أن يتــم النظــر فــي إعــادة التوزيــع للمصــادر الطبيعيــة الموجــودة فــي فلســطين.

حوكمــة قطــاع الميــاه تكمــن فــي التنســيق الكامــل والتشــاور والتشــارك بيــن القطاعــات الثالثــة :الحكومــة والقطــاع
الخــاص والمجتمــع المدنــي.

التوصيات:
•فــي ســلطة الميــاه تـ ّـم منــذ عاميــن إعــداد اســتراتيجية تقليــل كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا ،وهــي تشــمل
شــقي الفاقــد (فنــي وإداري) بمعــدالت عاليــة ،وحتــى نتمكــن مــن تقليــل الفاقــد هنــاك حاجــة لمشــاريع مكلفــة،

مثــل تغييــر الشــبكات والعــدادات وإعــادة توزيــع الميــاه مــن خــال دوائــر الميــاه بالبلديــة ،وبالتالــي هنــاك حاجــة
إلــى تمويــل .أمــا بالنســبة للتعرفــة ،فــإن اختــاف األســعار مــن بلديــة إلــى بلديــة ،ومــن مــزود إلــى مــزود ،يعتمــد

علــى اختــاف المصــادر الــذي بــدوره يؤثــر علــى اختــاف تكلفــة اإلنتــاج ،ومــن ثــم ســعر البيــع ،وذلــك لتغطيــة
التكاليــف التشــغيلية ،لــذا يجــب أن تكــون هنــاك جهــة مســؤولة عــن مصــدر الميــاه ،وتعمــل علــى توحيــد الســعر.

•القطــاع الخــاص قــادر مــن خــال الشــراكة علــى رفــع الكفــاءة ،وتوجــد شــركات (قطــاع خــاص) كثيــرة لتنفيــذ شــتى
تنفــذ ،بــل تلجــأ إلــى القطــاع الخــاص
أنــواع المشــاريع .مؤسســات القطــاع تضــع سياســات وأنظمــة وقوانيــن ،وال ِّ
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ـا فــي عمليــات توريــد األنابيــب وإنشــاء خطــوط تقــوم مؤسســات القطــاع باإلشــراف بحيــث ال
للتنفيــذ ،فمثـ ً
يقــوم القطــاع الخــاص باســتغالل المســتهلك ،ألن الهــدف إعطــاء المســتهلك خدمـ ًـة أفضــل بتعرفــة مناســبة.

وهنــاك حاجــة إلــى تطبيــق عملــي ،بحيــث تكــون الفائــدة عامــة لجميــع األطــراف؛ مــن خــال إيجــاد تطبيــق للشــراكة
بيــن قطــاع الميــاه والقطــاع الخــاص .مــن الطبيعــي أن كل شــخص ،مهمــا كان موقعــه ،يرغــب فــي تحصيــل

األفضــل لــه ،وال يرغــب فــي وجــود منافســين (أذرع مختلفــة ضمــن القطــاع الواحــد ،كمــا فــي قطاعــي الميــاه
والطاقــة) ،وتمــت االستشــارة فــي الطاقــة البديلــة ،علــى ســبيل المثــال ،علمـ ًـا أن مــن لديــه القــدرة علــى التنفيــذ
هــو القطــاع الخــاص وليــس الحكومــي ،ولكــن هنــاك ضــرورة لوضــع التشــريعات المناســبة لضمــان أن يتــم

التنفيــذ مــن خــال القطــاع الخــاص بصــورة ســليمة تحفــظ حقــوق الجميــع.

•أســعار الميــاه فــي فلســطين ال يمكــن توحيدهــا ،ولكــن فقــط يمكــن توحيــد ُأســس التســعير ،ألن عناصــر التكلفــة
مختلفــة بيــن المزوديــن ،وال يوجــد تســعير لوحــدة األســعار ،وإذا ُوجــدت ،الختــاف عناصــر التكلفــة ،وبالتالــي
اإليــرادات ،هــذا شــيء مســتحيل؛ لوجــود مؤسســات وحقــوق عامليــن ،وكلهــا لهــا تكاليــف.

كتيب عن يوم المياه العالمي 2015

39

زوايا المعرض:
ضمــن االحتفــال بيــوم الميــاه العالمــي ،نظمــت ســلطة الميــاه الفلســطينية معرضـ ًـا لتســليط الضــوء علــى القضايــا

التــي يركــز عليهــا كافــة العامليــن فــي قطــاع الميــاه ،ســواء المؤسســات العاملــة كمصالــح الميــاه ،أو القطــاع األكاديمي
متمثــا بالجامعــات الفلســطينية ،أو مؤسســات منظمــة األمــم المتحــدة واليونيســيف والمنظمــات الدوليــة
ً
والمحليــة ،أو المانحيــن ،بحيــث اشــتمل علــى معروضــات ومــواد تتحــدث عــن حقائــق حــول الميــاه فــي فلســطين ،ال
ســيما المعانــاة الفلســطينية فــي الحصــول علــى الميــاه ،وقضيــة الميــاه العادمــة ،وغيرهمــا.

ووجهــت ســلطة الميــاه الدعــوة إلــى عــدد مــن المؤسســات العاملــة فــي القطــاع والجامعــات والــدول المانحــة ومصالــح

الميــاه لتشــارك فــي فعاليتهــا لالحتفــال بيــوم الميــاه العالمــي وللمشــاركة فــي المعــرض ،وشــارك فــي المعــرض
مــن القطــاع األكاديمــي ٌّ
كل مــن :جامعــة القــدس وجامعــة خضــوري وجامعــة بيرزيــت ،حيــث ركــزت معروضاتهــم

علــى المطبوعــات والدراســات واألبحــاث والملصقــات (البوســترات) ،وتــم مــن خــال هــذه المعروضــات إيصــال عــدة
رســائل ،والتركيــز علــى قضايــا عــدة ،ومنهــا مــا يتعلــق بتعزيــز الشــراكات لتنفيــذ أفضــل التكنولوجيــات المتاحــة لمعالجــة
الميــاه ،وملصــق (بوســتر) لتعزيــز الشــراكات نحــو إدارة أفضــل للمــوارد المائيــة ،وآخــر لمراقبــة نوعيــة الميــاه بمجســات
إلكترونيــة ،وآخــر للجريــان الســطحي لــوادي التيــن فــي طولكــرم ،وأخيـ ً
ـرا مــا يتعلــق باســتخدام تقنيــة النظائــر لتقييــم
هيدرولوجيــة وادي األردن.

وشــارك فــي المعــرض مــن الــدول المانحــة كل مــن ،GIZ, ICRC, USAID, JICA :وقــد تــم عــرض العديــد مــن

المطبوعــات ،التــي يشــير عــدد منهــا إلــى أهــم المشــاريع التــي تــم تنفيذهــا فــي قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي ،كمــا
تــم عــرض العديــد مــن األفــام الوثائقيــة القصيــرة ،التــي تهــدف إلــى إلقــاء الضــوء علــى قضايــا الميــاه فــي الضفــة
وغــزة.
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كمــا عرضــت كل مــن مصلحــة ميــاه محافظــة القــدس ومصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل العديــد مــن المطبوعــات
ـتهد ً
التوعويــة التــي تهــدف إلــى تعزيــر مفهــوم الحفــاظ علــى الميــاه وحمايتهــا مــن التلــوث ،مسـ ِ
فة كافــة الفئــات ،وتــم
عــرض العديــد مــن األفــام والســبوتات التوعويــة بهــدف تعزيــز ســلوك األطفــال وربــات المنــازل تجــاه التعامــل مــع
الميــاه بحكمـ ٍـة ودرايــة.
بدورهــا ،عرضــت العديــد مــن المؤسســات عـ ً
ـددا مــن المطبوعــات ،ومــن هــذه المؤسســات :منظمــة األمــم المتحــدة
 ،UNواليونيســف ،وشــبكة المنظمــات البيئيــة ،و .EWASH

وكذلــك عرضــت ســلطة الميــاه عـ ً
ـددا مــن المطبوعــات والمــواد التــي تســتعرض حقائــق حــول الميــاه فــي فلســطين،

ال ســيما المعانــاة فــي الحصــول علــى الميــاه ،وقضيــة الميــاه العادمــة .وتــم التركيــز علــى عــدة قضايــا ،منهــا قانــون

الميــاه .كمــا تــم عــرض فيلــم عــن واقــع الميــاه والصــرف الصحــي ،وفيلــم وثائقــي آخــر عــن قانــون الميــاه والمؤسســات

المنبثقــة عنــه.
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