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 ل المياه تحت االحتالل بمستق 

 عبد الرحمن التميمي 

 

 المقدمه  .1

وقع هذا القطاع تحت إدارة االنتداب  حيثمنذ الحكم العثماني، عدة تعاقبت على إدارة قطاع المياه في فلسطين إدارات

ميع األراضي والذي سيطر على ج ،( وصوالً إلى االحتالل اإلسرائيلي1967-1948البريطاني ثم اإلدارة األردنية )

 1967حيث سيطرت إسرائيل على نهر األردن العلوي  وثانيهما عام  1948الفلسطينية خالل حربين أوالهما عام 

حيث سيطرت إسرائيل على جميع مصادر المياه  السطحية والجوفية وأصدرت جملة من األوامر العسكرية تمثلت 

 ريح تُمنح من اإلدارة العسكرية. استخدامها إال بتصا قبوضع المياه كأمالك دولة وال يح

 

تمثلت هيكلية إدارة قطاع المياه تحت االحتالل بسيطرة اإلدارة المدنية وضابط المياه على كافة القضايا المتعلقة بإدارة 

، 1967مصادر المياه، إضافةً إلى إخضاع دائرة مياه الضفة الغربية والتي تأسست في عهد اإلدارة األردنية قبل عام 

، إلى صالحيات الحاكم 1966/ لعام 12مسؤوليات سلطة المصادر الطبيعية ِوفق القانون األردني رقم ضمن 

تم تحديد مسؤولياتها بمتابعة القضايا ضابط المياه في اإلدارة المدنية والعسكري، وُوضعت تحت إشراف ومتابعة 

منح صالحياتها في تشغيل اآلبار إلى شركة المتعلقة بتزويد المياه للبلديات ومصالح المياه في الضفة الغربية و

 سنويا .  3م ليونم 27 نحو وقد بلغت كميات المياه التي تشرف على توزيعها كمياه شرب بالجملة  ،ميكوروت

أما على مستوى تزويد خدمات المياه للمواطنين الفلسطينيين فقد تم اإلبقاء على الصالحيات للبديات والمجالس 

( وسلطة مياه 9/1966ى مصلحة مياه محافظة القدس )تم إنشاؤها ِوفق القانون األردني رقم لإالقروية، إضافة ً 

( بالتالي فإن عالقة المواطن الفلسطيني كانت مع هذه 1972ومجاري بيت لحم )تم إنشاؤها ِوفق أمر عسكري عام 

 .رالمؤسسات بشكل مباش

 

على مصادر  المياه الفلسطينية ولم تنته، وبتغير الوضع  استمرت السيطرة اإلسرائيليةالوطن في  بعد قيام السلطة 

، واالتفاقية المرحلية حول الضفة وقطاع غزة عام 1993السياسي بعد التوقيع على اتفاقية إعالن المبادئ في سبتمبر 

تصادي" من الملحق الثالث "بروتوكول التعاون االق 40" في البند 2، حيث اعتبرت االتفاقية المرحلية "أوسلو 1995

 أن قضية الحقوق المائية من المواضيع المؤجلة إلى مفاوضات الوضع النهائي. 

التي يتم من خاللها التعامل مع مشاريع المياه  ،" تم تأسيس لجنة المياه المشتركة40وبموجب هذه االتفاقية "بند 

وطنات من خالل موافقة هذه والصرف الصحي في الضفة الغربية سواء الفلسطينية أو المشاريع المرتبطة بالمست

دارة المدنية إلحيث تم اتباع موافقة اللجنة المشتركة بموافقة ا ،اللجنة المشتركة على إصدار التصاريح لهذه المشاريع
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وجعلت سلطة المياه الفلسطينية في  ،لى عرقلة تنفيذ هذه المشاريع إدت أوجد حالة أما  ،على تنفيذ مشاريع المياه

  .خيأنها لجنة عراقيل وتأوصف هذه اللجنة ب

كان من المفترض حسب االتفاقية المرحلية وبموجب قرار نقل الصالحيات من الجانب اإلسرائيلي إلى الجانب 

الفلسطيني لكافة الشؤون المدنية بما في ذلك المياه وضع دائرة مياه الضفة الغربية تحت إشراف ومسؤوليات السلطة 

  ة.ت ضابط المياه في اإلدارة المدنيحيث بقيت هذه الدائرة تحت إشراف وصالحيا، لفلسطينية، إال أن ذلك لم يحدثا

، يتعلق بإنشاء سلطة المياه وإصدار قانون 1995/لسنة 90ومع إنشاء السلطة الفلسطينية تم إصدار قرار رئاسي رقم 

لى تطوير وإدارة مصادر المياه ، حيث هدف القانون إ2002/لسنة 3، وتعديالته بالقانون رقم 1996/لسنة 2المياه رقم 

 وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحفظها وحمايتها من التلوث، وأعطى سلطة المياه صالحيات إدارة مصادر المياه 

الصرف الصحي، ومع بداية عمل سلطة المياه قامت بالدور المركزي في تجهيز مخططات البنية التحتية للمياه و

منها ما يزيد عن ، نتاجية  وذلك بموازنات مالية ضخمة ممولة من الدول المانحةلمياه اإلبار الى مشاريع حفر آإضافة إ

دارتها لدائرة مياه الضفة الغربية بعد تدعيم كادرها الوظيفي المعين إقامت سلطة المياه بتسليم  ا"انتاجي "ابئر 12حفر 

ونقل إنتاج سة مسؤولة عن كل ما يتعلق بدارة المدنية ضمن خطة لبناء مصلحة المياه الوطنية كمؤسإلفي عهد ا

دارة المدنية ورفضها لاللتزام بنقل صالحيات دائرة مياه الضفة الغربية إلشراف اإن أال إ .وشراء المياه بالجملة

بنقل الموظفين المعينين في عهد  2010ستصدار قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني عام إلى إدفع السلطة  ،للسلطة

لى سلطة المياه واعتبار الموظفين الذين تم تعيينهم من قبل السلطة بعد عام إحادي الجانب أبقرار  يةإلدارة المدنا

بتنفيذ القرار  "دارة المدنية كان ضعيفاإلن التزام الموظفين المسجلين في اأال إ .من هيكلية هذه الدائرة ا"جزء 1996

  .دنية ودائرة مياه تتبع للسلطة الفلسطينيةدارة المإلوجد صيغة تتمثل بوجود دائرة مياه تتبع لأما 

 

وعلى مستوى تقديم خدمات المياه تبعت هذه الصالحيات للبلديات والمجالس القروية ومصلحة مياه محافظة القدس 

بـ  2011  قدرت ة بكميات بالجملة من خالل دائرة مياه الضفة الغربي دوسلطة مياه ومجاري بيت لحم، حيث أنها تزو

كميات مخصصة للشرب باإلضافة إلى بعض اآلبار التي تديرها البلديات  منهافي الضفة الغربية ، 3م ليونم 49

 كبلدية نابلس وطولكرم. 

في  2011في عام  ا"لتر 75حيث بلغت حصة الفرد اليومية  طيني بالمياه بقي في مستوى متدند الفلسين واقع تزوإ

وذلك ، ثمار بها من قبل الدول المانحة في البنية التحتية لقطاع المياهموال التي تم االستألا رغمعلى  الضفة الغربية

بالقيود التي  "ساساأمدادات المياه مقارنة بمعدل الطلب عليها وارتباط ذلك إمتعلق بعدم كفاية  يعود لسبب رئيس

 فرضتها االتفاقية المرحلية.

 

 : تطبيق مناهج الدراسات المستقبليه من حيث  ةالمنهجي .2
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 ة سرائليإلا ةوتضمنت  تقارير سلطة المياه ولجنة المياه الفلسطينيدبيات ألة امراجع

عن رئيس الوفد  ةصادر ةوتقارير غير منشور 1ضات وووثائق المفا  ةالمشترك

 2المفاوض للمياه 

  بناء السيناريوهات 

 مصفوفة التاثير المتبادل بين السيناريوهاتنشاء إ 

 المفاضله بين السيناريوهات 

 ثيرات السناريو   االكثر احتماالفحص تا 

  3تطبيق تقنية دوالب المستقبل 

 

 السياسة المائية االسرائيليه على األمن المائي الفلسطيني أثر  .3

عندما قامت الحركة الصهيونية بإرسال بعثة  ،منذ أواخر القرن الثامن عشر  ةالسياسه المائيه الصهيوني مت سارت

تجسدت ذلك في   ي فلسطين بهدف معرفة إمكانية إقامة وطن قومي لليهود فيهاالستكشاف مصادر المياه المتاحة ف

في الضغط على الدول الغربية )  البعثهوفعال فقد تم  اعتماد نتائج هذه  .4سرائيلإقبل وبعد قيام دولة  ةمشاريع عديد

االنتداب البريطاني وقد جل ضمان إدراج منابع نهر األردن ضمن الحدود الشماليه لدولة أبريطانيا وفرنسا( من 

نه وبعد قيام دولة أإال  1916بيكو  عام  -تثبيت الحدود بموجب اتفاقيه سايكسورغم  .نجحت إلى حد ما في ذلك

قامت بالسيطرة على جزء من منابع النهر وجزء من بحيرة طبريا وشرعت بإقامة مشروع ناقل  1948إسرائيل عام 

وقد توالت السياسة التوسعية للكيان  .نقب لتخضير الصحراء وتسكين اليهود فيهاالمياه القطري لجر مياه طبريا إلى ال

لجوفيه في الضفة االصهيوني حيث استولت على كافة منابع نهر األردن وبحيرة طبريا في الشمال وعلى األحواض 

عمول بها بأوامر وقامت بفرض حقائق جديدة على األرض وقامت باستبدال القوانين الم 67بعد عام  ةوغز ةلغربيا

عسكريه حدت من قدرة الفلسطينيين على استخدام مياههم و تطويرها حسب حاجاتهم وإنما أبقت مستوى االستخدام 

 قل مما كان عليه قبل االحتالل.أبنفس المستوى طوال فتره االحتالل بل و

 

                                                 
 

 (2010-2006فضل كعوش رئيس سلطة  ) 2 

 ( . مناهج الدراسات المستقبليه الحديثه  مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجيه . 2007عبد الحي .وليد) لتفاصيل انظر 3

وضعه الخبير األمريكي جون  1954مشروع كوتون عام  و.نسبة إلى بنحاس روتنبرج الستثمار مياه األردن 1926مشروع روتنبرج عام 4 

كوتون: الستغالل مياه نهر األردن بناء على طلب الحكومة اإلسرائيلية وطالب بإدخال مياه الليطاني في حساب تقسيم المياه بين 
مليون متر مكعب من  400و –دن مليون متر مكعب من مياه حوض نهر األر 125ويهدف لحصول إسرائيل على  –والدول العربية  –إسرائيل 

وقد تم :- مشروع الحامل القومي للمياه ) الناقل القطري و.مياه نهر الليطاني وتم رفضه لعدم قبول اإلشراف الدولي عليه عند تنفيذه
لها انجاز القنوات وتم خال 1955 – 1953لتجفيف بحيرة الحولة. والثانية: من  1952 – 1951تنفيذ هذا المشروع على ثالثة مراحل من عام 

 12بهدف نقل المياه السطحية إلى قنوات األردن وحمل  – 1957 – 1955من عام  -والثالثة : –والشمالية  –والغربية  –الثالثة الشرقية 
 . 1956يك جونستون لتحويل مياه األردن عام رمشروع أ مليون متر مكعب من مياه بحيرة الحولة إلى األردن
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ة التحتية التابعة لها ومنعوا من و البنيأمن تطوير مصادر مياههم نيون لعسكريه منع الفلسطياوبموجب األوامر    

ة ضافإسرايئلي إلالمياه ا بضابطو مشروع مائي جديد دون الحصول على تصريح من ما سمَي أأي منشاة مائية  ةقامإ

ن كان الستبدال اآلبار إفي الحوض الغربي حتى و ةن من حفر آبار جديدة لسد حاجاتهم خاصولى ذلك منع الفلسطينيإ

في الضفة الغربية  "ابئر 340لى حوالي إقبل االحتالل  "ابئر 720عدد اآلبار اإلجمالي من تقلص يالتي تجف وقد 

 ن كميات المياه المستخرجة الستخدام الفلسطينيين تقلصت.إبالتالي ف ،بعيد االحتالل

 قامت السلطات اإلسرائيلية بحفر ،ستيطان والسيطرة على األرضوفي نفس الوقت ومع استمرار سياسة اال    

تنتج  ا"بئر 40حيث قامت بحفر ما يقارب  ،عشرات اآلبار الجوفية داخل الضفة الغربية لخدمة هذه المستوطنات

 (. 2009لى عدد من اآلبار في المناطق أخرى من الضفة ) البنك الدولي إفي األغوار باإلضافية  3م ليونم 44حوالي 

ن أمن قبلهم لدرجه  ةلمستخدماة ازدادت كميات المياه ستيطان وزيادة عدد المستوطنين في الضفإلومع توسع ا   

ضعاف وأصبحت هذه أمتوسط استخدام المستوطن اإلسرائيلي أصبح يفوق استخدام المواطن الفلسطيني بسته 

و أ ةلمعالجاسواء عن طريق نضح المياه العادمه غير  ةلفلسطينياالمستوطنات تشكل مصادر لتلويث األرض والمياه 

 .(2005)التميمي ، ةلصلبالزراعيه كمكبات لنفاياتهم اض استخدام األر

 

 ةت ، أثناء فتريم استنزاف الحوض مند منتصف السبعيناتحيث  ةهذا ولم يكن الحال بأفضل من ذلك في قطاع غز

لى الحوض لتغذيته سواء كانت إلى تلويثه ومنع كميات المياه المتسربة من الشرق للوصول إاالحتالل باإلضافة 

لى دخول مياه البحر إلى تدني مستوى المياه الجوفية بشكل كبير وإوهذا أدى  ةم جوفيأ( ة) وادي غزة سطحي "امياه

ن هناك بعض المناطق أصبحت الملوحة فيها أإلى تردي نوعية مياهه لدرجة  أدىلى الحوض واختالطها بمياهه كما إ

لى تسرب كافة أشكال إ ةهذا باالضاف .الستخدام اآلدميوال تصلح ل "ملمتر / اللتر بمعنى أنها مالحة جدا 5000تفوق 

 مالئمة لجمع ومعالجة هذه المياه.، لعدم إنشاء بنيه تحتية ةلى الحوض وتحديدا المياه العادمإالملوثات 

 

حيث عززت إسرائيل من سيطرتها وضمنت  ةالمرحلي ةالتفاقيابعد توقيع  ةسرائيليإلوقد أكمل مسلسل السيطرة ا   

آليات تعطيها الكلمة الفصل في أي نشاط مائي تطويري في األراضي  ةلوضع  الراهن على ما هو وجودإبقاء ا

التحتية المائية  ةلبنياالثانية قامت إسرائيل بتدمير جزء كبير من  ةالنتفاضاالفلسطينية وتحديدا مناطق )ب و ج( وبعد 

بتدمير اآلبار والخزانات  تفقد قام ةألخير على قطاع غزوحتى في الهجوم ا .ةتفاقية المرحليإلبعد ا االتي تم تطويره

 وشبكات  التوزيع وغيره .

 

يمتد هذا الجدار على طوال الضفة  إذالفصل والضم وجدار بعد بناء  ا"ازداد سوء حيثولم يبق األمر عند هذا الحد    

لغربية وتحديدا في المنطقة راضي الضفة اأمن  2كم 1000ويصادر ويعزل حوالي  مترا" كيلو 725الغربية بطول 

خلفه كانت تخدم  ا"جوفي ا"بئر 26باإلضافة إلى ذلك فهو يعزل حوالي _ منطقة الحوض الجوفي الغربي –الغربية 

في السنه أي حوالي   3م ليونم4المواطن الفلسطيني وتم حفرها قبل االحتالل حيث كانت تنتج هذه اآلبار ما معدله 
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ن الجدار عزز السيطرة إخر فآ ى( بمعن4من الحوض الغربي )شكل  لسطينيونالفمن مجمل ما يستخرجه  20%

 سرايئليه على أهم أماكن تواجد المياه لالستخراج في الحوض   إلا

الغربي وقلص كميات المياه المستخرجة من قبل الفلسطينيين وفرض حقائق جديدة على األرض  تضعف أي موقف 

 أي تفاوض في المستقبل.  تفاوضي فلسطيني مستقبلي إن كان هناك

 

تقليص كميات المياه المتاحة للفلسطينيين وتعمل بشكل دؤوب  إلىتسعى جاهده  ةسرائيليإلن السياسة اأمن الواضح 

على عدم تمكينهم من السيطرة على مصادر المياه وعدم السماح لهم بتطوير أي قرارات قد تمكنهم من تغيير الوضع 

جل أمن  ةسرائيليإلالمياه المشتراه من الشركة ا ىتعمل على زيادة واعتماد الفلسطينيين علالى ذلك فهي  ةضافإ .القائم

جل إشغالهم بضروريات الحياة أإبقائهم تحت رحمة المحتل فتزودهم بالكمية التي تشاء وفي الوقت التي تشاء من 

لهم بنسب  ةوم بتقليص الكميات المزودوإشغالهم بالتفكير بكيفية تأمين شربة الماء وإبقاء معاناتهم كل صيف حيث تق

 .(2012) كعوش ، في بعض المناطق %40تصل إلى 

 

 "المياه في مفاوضات الحل النهائي" .4

الالجئين، والحدود والمياه وتكاد أن تكون مفاوضات  ،حددت اتفاقية أوسلو قضايا الحل النهائي بالقدس، المستوطنات

رتبط بالعمل اليومي فقد اضطر الطرف الفلسطيني للتفاوض مع الجانب المياه هي الوحيدة التي لم تتوقف كونها ت

اإلسرائيلي على كل صغيرة وكبيرة، واتسعت هذه المفاوضات لتشمل حتى نقل المعلومات عن اآلبار من الجانب 

 الفلسطيني إلى اإلسرائيلي في إطار ما يعرف باللجنة المشتركة واللجان الفنية المنبثقة عنها. 

 . 

 ذا العرض االستهاللي فإننا نرى أن التفاوض على قضايا المياه يتم في اإلطار اآلتي: بعد ه

  االرتباط الوثيق بين موضوع المياه والسيادة الوطنية وكينونة الدولة، وحقها في السيطرة على مصادرها

 المائية حيث أن التعاون يتم على المياه المشتركة وليس الوطنية. 

 موضوع المياه وقضايا الحل النهائي األخرى، فهناك ارتباط عضوي بين حل قضية  االرتباط الوثيق بين

الالجئين والنازحين والمياه ، وكذلك األمر بالنسبة للحدود حيث أن نهر األردن هو سياسي ومصدر مياه، 

يست في ال بد أن يؤخذ بالحسبان، ومياه المستوطنات ل ا"وديمغرافي ا"ومائي ا"جغرافي "والقدس تشكل ثقال

الحسبان الفلسطيني حيث أن الفرضية األساسية انه ال وجود لمثل هذه المستوطنات في الحل النهائي، واألمر 

أيضا ينطبق على الترتيبات األمنية النهائية حيث ال يجوز بأي لحظة أن نقبل ارتباط أي ترتيبات أمنية 

 بحرية وصولنا إلى مصادر المياه. 

  حق االستفادة والتخزين والمجاورة واإلدارة وفقا للقانون الدولي واقتداء حقوق في نهر األردن تشمل

 باالتفاقيات الدولية المشابهة. 
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 نجاز لكل مرحلة وال بد من تقصير فترة هذه أن ترتبط بجدول زمني يحدد فيه اإل أي ترتيبات انتقالية يجب

 الترتيبات إلى أقصى حد ممكن. 

  والذهاب بملف يمكن التسلح به في الحاالت المشابهة. االطالع على تجارب الدول األخرى 

بعد ذكر هذه المالمح األساسية للتفاوض حول قضية المياه ال بد من فتح نقاش وحوار جدي في األوساط 

تباعها، حيث أن هناك جدال حول هل المدخل القانوني أو االفلسطينية حول المدخل السليم واآللية التي يجب 

الحق اإلنساني هو األفضل في مثل هذا الملف، أم الدمج بينها جميعها، وهنا أعتقد أن التركيز السياسي أو مدخل 

 على مبدأ السيادة السياسية والوالية القانونية لدولة فلسطينية هو المدخل األسلم، ولكن التفاسير والتغيرات الفنية ال 

 

 

 لجنة المياه في المفاوضات متعددة األطراف .5

رؤية جديدة منطلقها أن السالم في الصراع  1991كتوبر أؤتمر مدريد للسالم في الشرق األوسط في شكلت انطالقة م

فلسطين(  -سوريا -لبنان -المسار الثنائي ) األردن :العربي اإلسرائيلي ممكن، ولهذا تبنى المؤتمر أسلوب ثنائية المسار

أطراف دولية  –ضافة إلى األطراف الرئيسية مع إسرائيل والمسار متعدد األطراف الذي يضم باإل ةكل على حد

إقليمية وغير إقليمية، وهدف هذا المسار إلى تحسس الحلول لمشاكل المنطقة ) البيئة، المياه، الالجئين، التعاون 

 1992وضع لهذا المسار إطار في يناير طراف، االقتصادي، والتسلح ( والعمل على بناء خطوات تعزز الثقة بين األ

طرفا دوليا،  47 وع اللجنة التوجيهية للمفاوضات متعددة األطراف في موسكو وقد حضر هذا االجتماع ممثلثر اجتماإ

 اللجان الخمسة التي اتفق عليها رسميا بين جميع األطراف. ىحدإو كانت لجنة المياه 

ن خالل التركيز على اللجان التي يمكن من خاللها بناء نموذج للتعاون اإلقليمي، م ىحدإاعتبرت لجنة المياه  و

 االهتمامات المشتركة والحلول الممكنة تحت مظلة التعاون اإلقليمي.

ولهذا اعتبرت هذه اللجنة أنها ومن خالل ديناميكيتها وضرورة التقدم في القضايا العملية ومشاركة األطراف غير 

 المتنازعة يمكن أن تساعد في تقدم المسار السياسي والعكس صحيح.

الروسي واألمريكي ركزا على أن  ينطالع على وثائق الجوالت المتعددة لهذا المسار يتبين أن الراعومن خالل اال

اسيا في كل األفكار من جهة تكون القرارات بالتوافق من جهة، ومحاولة إدماج الدول المانحة في أن تكون طرفا أس

 ثانية، ومحاولة عدم ربطها بالمسار السياسي .

 

 

 قبلية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على المياهاالتجاهات المست 6

 

وتطوراته، أي أن حل بشكل عضوي باإلطار السياسي  ا"ن الصراع حول المياه سيكون مرتبطإمن البديهي القول 

مشكلة المياه سيكون نتاجا لشكل الكيان الفلسطيني القادم وعالقاته الدولية واإلقليمية خاصة مع إسرائيل واألردن، كما 

طبيعة التسوية/ الصراع سيشكل العامل األساسي في األهمية النسبية / لموضوع المياه في الصراع/ التسوية  أن

 بالمقارنة مع القضايا األخرى ) القدس، الالجئين، الحدود، المستوطنات وغيرها(.
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لكل سيناريو( وكذلك توليد تجاه العام ال) ا ةالعامتجاهات األساسية للسيناريوهات الهذا الفهم يمكن تحديد ا ءفي ضو

سيناريوهات تابعة لكل سيناريو عام يمكن أن تتداخل السيناريوهات التابعة مع السيناريوهات األساسية، ) تداخل 

ناريوهات األساسية يمكن يبين السيناريوهات األساسية( وعلى هذا األساس فإن الس ) التداعيات(السيناريوهات التابعة

 تحديدها بالتالي:

 

 

 سيناريو بقاء الوضع على ما هو ) صراع متذبذب( سيناريو األول: ال
 فرعية  ) تداعيات( هذا السيناريو يترتب عليه سيناريوهات

  .الفجوة بين العرض والطلب في ظل النمو السكاني المرتفع في الضفة الغربية وقطاع غزة 

 سرائيل األمر إشراء مياه من زدياد حاجة الفلسطينيين لامزيد من تحكم إسرائيل بمصادر المياه و

 جتماعية.القتصادية واالالذي سيكون له تبعات سلبية على التنمية ا

  ( الفرض على الفلسطينيين تحت وطأة الحاجة للذهاب إلى سيناريو التحلية والمشاريع اإلقليمية

 .قتصادية وسياسية كبيرة(اله تكلفة األمر الذي 

  بما يخدم السياسة اإلقليمية واإلسرائيلية تحت ضغط الحاجة هيكلية المؤسسات المائية الفلسطينية

 للمياه.

  الخلفية . الحديقةإبقاء مناطق السلطة الفلسطينية 

 من إسرائيل. هزيادة أسعار المياه بشكل كبير ومتسارع خصوصا إذا ما تم شراء مياه محال 

 : 5يبناء على ما سبق فإن المؤشرات الدالة على كل سيناريو فرعي هي كاآلت

 

 

 

 ( سلبي / إيجابي3-1الميل العام من ) الدالالت المؤشر السيناريو الفرعي

زيادة الفرق بين  .1

 العرض والطلب 

مليون  400العجز الحالي 

 متر مكعب 

زيادة الحاجة لشراء المياه من 

 إسرائيل 

  (-3) 

زيادة تحكم إسرائيل  .2

 بالمياه 

إسرائيل تتحكم بنسبة 

من المصادر  85%

  المائية

المحلية إستنزاف مصادر المياه 

 مما يزيد من المؤشر األول 

(-3) 

الذهاب إلى طيار  .3

التحلية في غزة وشراء 

 مياه محاله في الضفة 

قبول فلسطين بمبدأ الشراء 

في مذكرة التفاهم التي 

  2013وقعت في ديسمبر 

 (2-) قبول مبدأ شراء المياه المحاله 

 

إعادة هيكلية المؤسسات  .4

  المائية

قبول مبدأ خلق شركة مياه 

وطنية ومصالح مياه 

 إقليمية 

ينسجم هذا مع رؤية إسرائيل 

لزبائن شركات التحلية 

محطة تحلية  12اإلسرائيلية ) 

مليون  250سيكون هناك زيادة 

 متر مكعب سوقها فلسطين (

(-3) 

ة ديقالحإبقاء السلطة  .5

الخلفية إلسرائيل من 

 الناحية المائية 

  العروض

ئيلية اإلسرا

لشراء مياه من 

 التحلية 

  زيادة كميات

المياه المشتراه 

 سنويا 

  تدخل القطاع الخاص

في صياغة المشاريع 

المائية اإلقليمية بشكل 

 كبير

  دور شركات متعددة

 الجنسيات 

   (-2) 

                                                 
  العالمه من 1-3 كقيمه مطلقه  5
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زيادة أسعار المياه  .6

 وتأثيرها على التنمية

معظم البلديات تعاني من 

تغطية التكلفة األمر الذي 

ناص منه هو زيادة ال م

 أسعار المياه الذي بدأ فعال 

تحول المياه إلى سلعة تجارية  

 وهذا يعزز الدالالت السابقة 

  (-2) 

 

( سلبية أو إيجابية فإن اآلثار المترتبة على هذا 18فالفرضية التالية أن مجموع عالمات السيناريوهات الفرعية )

وسوف نناقش اآلثار المستقبلية المترتبة على ( %83ة ) بالسلب( هي )أي أن النسبة المطلق 18( من 15-السيناريو )

تجاه المستقبلي التؤدي إلى معرفة اكون لها دالالت عملية تناريوهات الفرعية سيهذا السيناريو آلحقا ولكن هذه الس

 لهذا السيناريو وبالتالي فإن مصفوفة التأثير المتبادل ستساعد في فهم هذا السيناريو.

 

ة تحكم زياد 

 إسرائيل 

إعادة هيكلية  التحلية 

 المؤسسات 

إبقاء السلطة 

 الخلفية  الحديقة

زيادة أسعار 

 المياه 

زيادة الفرق بين 

 الطلب والعرض 

-3 -3 -1 -2 -3 

زيادة تحكم 

 إسرائيل 

5 -3 -1 -2 -2 

 3- 2- 2- 5 3- التحلية 

إعادة هيكلية 

 المؤسسات 

-1 -2 5 -2 -1 

إبقاء السلطة 

الخلفية  لحديقة ا

 إلسرائيل 

-1 -2 -2 5 -1 

زيادة أسعار 

 المياه 

-3 -3 -1 -2 5 

 10- 10- 7- 13- 11- المجموع 

 

تجاه العالقة بين السلطة اهي التي ستكون المؤثر الرئيس على  التحلية يتبين من مصفوفة التأثير المتبادل أن

 الفلسطينية وإسرائيل وهذا يتطابق مع ما يلي: 

 ةمحال ا"بمبدأ شراء المياه ) وهي ستكون مياه 2013السلطة الوطنية بتوقيع مذكرة تفاهم في ديسمبر قبول  .1

 بالمؤكد(

 ةالرغبة الشديدة لدى إسرائيل بتسويق منتوجها من المياه المحال .2

تزايد الضغط من الممولين لغرض خيار التحلية على غزة والضفة الغربية ) مشروع محطات التحلية في  .3

 قناة البحرين(ومشروع غزة، 

زيادة التعاون بين القطاع الخاص الفلسطيني واإلسرائيلي سيوجد شبكة من العالقات ال يمكن تفكيكها  .4

 وستكون العامل األساسي في الضغط على السياسات الحكومية وصناع القرار

 لفلسطينية.وفي اإلستنتاجات سيتم توضيح التأثير الرئيس لموضوع التحلية على الحقوق المائية ا

 

 السيناريو الثاني: انهيار السلطة 

  

كاديمية والرسمية حول جدوى حل السلطة الفلسطينية و بفعل عوامل التآكل العديدة ألوساط األبعد تسارع النقاش في ا

تالي"  في بنية هذه السلطة. ظهرت أسئلة عدة حول آليات التكيف وتعبئة الفراغ ما بعد االنهيار أو كما يسمى "اليوم ال

 " بعد انهيار السلطة،  مثال  (جابة على سؤال ماذا عن الخدمات االساسية " المياهإلفقد كان هدف هذه الورقة ا

بالرغم من أنه ال يوجد ما يدل بشكل قطعي على  حتمية انهيار السلطة الفلسطينية أو حلها اال أنه هناك مؤشرات ال بد 

ه يمكن أن تنهار ليس بقرار من أحد فالعمارات الضخمة ال تنهار بقرار  ولكن من أخذها بعين االعتبار قد تشير الى أن

بتصدعات قد تكون مرئية أو غير مرئية، ومن المؤشرات التي قد تثير االنتباه وتعطي ايحاءات بأن السلطة الفلسطينية 



 

9 | P a g e  

 

االضطهاد والتهميش هي في مراحل أقرب الى االنهيار كالمؤشرات االجتماعية مثل احساس مجموعات واسعة من 

وتنامي ظاهرة العنف غير السياسي، والمؤشرات االقتصادية كتنامي الفقر وغياب التوازن في التنمية االقتصادية و 

المؤشرات السياسية وهي األهم " فقدان الشرعية في نظر قطاع كبير من السكان، وتدهور للخدمة العامة وانسداد 

ل األجهزة األمنية، وضعف األحزاب، وتنامي النخب غير المسيسة والتدخل األفق السياسي، وفشل المشروع" وتغو

 األجنبي في الشأن الداخلي وعدم تجديد الشرعيات للمؤسسات المختلفة. 

ن الباب مفتوح إكثر من عامل وقد تأخذ أكثر من شكل بالتالي فأمن هنا يمكن فهم أن آليات انهيار السلطة قد يسهم فيها 

يرة لتداعيات هذا االنهيار وفقا آللياته وشكله والقوى التي من خلفه والمدة الزمنية التي يستغرقها على احتماالت كب

 "6فمثال يرى ابراهيم ابراش  خرى. أوعوامل 

"بالرغم من أن السلطة تأسست بقرار من المجلس المركزي لمنظمة التحرير إال أننا ال نعتقد أنه يمكن إنهاء السلطة 
أوأية جهة في المنظمة ،ألن السلطة تمردت على المنظمة وباتت تسير بقوة دفع غير  7المركزي بقرار من المجلس

مستمدة من المنظمة بل من الجهات المانحة واالتفاقات التي وقعتها السلطة ذاتها مع إسرائيل والجهات الخارجية . 
لي أمر السلطة بعيدا عن منظمة وفي حالة صدور قرار فلسطيني بحل السلطة فإن جهات فلسطينية مستعدة لتو

 التحرير ،كما أن أي حديث عن حل السلطة لن ينسحب على السلطة القائمة في قطاع غزة"
 
                      " أن أزمة السلطة تكمن في أنها ال  مهمتها ستنفادتي بسبب اأد يقان انهيار السلطه  8ومن زاويه اخرى يرى جقمان 

الى حل الدولتين بالفهم الفلسطيني المعلن للدول ذات متناهية دون أفق مرئي وواقعي للوصوإلتستطيع أن تحكم لفترة 
نشاء السلطة الفلسطينية هو المرحلة االنتقالية التي كان من المفترض أن تستمر د إسم الرسمي للفترة ما بعاالالسيادة، ف

انشاء السلطه انتهت وتأكلت "الغايه من إأان بالتالي حسب جقمان .تنتهي بمفاوضات الحل النهائي 1999حتى 
 (.2013مشروعيتها )جقمان،
خاصة قطاعي المياه ة التحتي ةلى محاولة بيان اآلثار المترتبة على انهيار السلطة على قطاع البنيإتهدف هذه الدراسة 

سساتية التي يمكن أن والطاقة وهما يشكالن أهم احتياج أساسي للمواطنين، كما أن هذه الدراسة ستبين اآلليات المؤ

  تنشأ  في محاوله لتكيف مع االنهيار  وستبين سلبيات وايجابيات هذه اآلليات التي ستمأل الفراغ الناشئ من االنهيار.

 

 المياه .الواقع الحالي لقطاع الخدمات أ 

كثر أن إف ةالتحتي ة، وفي حالة  قطاع البني ةجراء انهيار السلط ةثر كل مناحي الحياأن تتأمن البديهي 

  ة.قطاع المياه الرتباطهما بحياة الناس  اليوميهو  ةالقطاعات المتاثر

 

  

كان من المفترض حسب االتفاقية المرحلية وبموجب قرار نقل الصالحيات من الجانب اإلسرائيلي إلى الجانب 

حت إشراف ومسؤوليات السلطة الفلسطيني لكافة الشؤون المدنية بما في ذلك المياه ووضع دائرة مياه الضفة الغربية ت

 الفلسطينية، إال أن ذلك لم يحدث حيث بقيت هذه الدائرة تحت إشراف وصالحيات ضابط المياه في اإلدارة المدنية . 

، يتعلق بإنشاء سلطة المياه وإصدار قانون 1995/لسنة 90ومع إنشاء السلطة الفلسطينية تم إصدار قرار رئاسي رقم 

، حيث هدف القانون إلى تطوير وإدارة مصادر المياه 2002/لسنة 3، وتعديالته بالقانون رقم 1996/لسنة 2المياه رقم 

 وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحفظها وحمايتها من التلوث، وأعطى سلطة المياه صالحيات إدارة مصادر المياه.

نية التحتية للمياه والصرف طات البومع بداية عمل سلطة المياه قامت هذه السلطة بالدور المركزي في تجهيز مخط

ومنها ما يزيد  ،بموازنات مالية ضخمة ممولة من الدول المانحةإلنتاجية بار المياه اآلى مشاريع حفر إضافة إ الصحي،

كادرها الوظيفي  دارتها لدائرة مياه الضفة الغربية بعد تدعيمإقامت سلطة المياه بتسليم  ا"نتاجيإ ا"بئر 12عن حفر 

نتاج  إدارة المدنية ضمن خطة لبناء مصلحة المياه الوطنية كمؤسسة مسؤولة عن كل ما يتعلق بفي عهد اإلالمعين 

دارة المدنية ورفضها لاللتزام بنقل صالحيات دائرة مياه الضفة الغربية إلشراف اإن أال إ ،ونقل وشراء المياه بالجملة 

                                                 
 وزير ثقافه فلسطيني سابق  6

 هناك اعتبارات اقليميه ودوليه قد تمنع حل السلطة او تحدد شكل الحل  7

 جورج جقمان : استاذ فلسفه جامعة بيرزيت فلسطين  8
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بنقل الموظفين المعينين في عهد  2010الفلسطيني عام  ستصدار قرار من مجلس الوزراءإلى إللسلطة دفع السلطة 

لى سلطة المياه واعتبار الموظفين الذين تم تعيينهم من قبل السلطة بعد عام إحادي الجانب أدارة المدنية  بقرار إلا

ذ القرار ما ن التزام الموظفين المسجلين في االدارة المدنية كان ضعيفا بتنفيأال إ ،جزء من هيكلية هذه الدائرة 1996

  .دارة المدنية ودائرة مياه تتبع للسلطة الفلسطينيةإلوجد صيغة تتمثل بوجود دائرة مياه تتبع لأ

 

 في  2011 عام ا"لتر 75الفلسطيني بالمياه بقي في مستوى متدن حيث بلغت حصة الفرد اليومية  يدن واقع تزوإ

وذلك يعود  ،بل الدول المانحة في البنية التحتية لقطاع المياهموال التي تم االستثمار بها من قألرغم ا الضفة الغربية،

مدادات المياه مقارنة بمعدل الطلب عليها وارتباط ذلك اساسا بالقيود التي فرضتها إلسبب رئيسي متعلق بعدم كفاية 

  .( 2012) سلطة المياه .االتفاقية المرحلية

مليون متر  155,3اه في الضفة الغربية ألغراض الشرب هي مجموع استهالك المي نأمعطيات سلطة المياه يتبين من 

مليون متر مكعب عن طريق ميكروت( أي أن ما يتم االعتماد عليه من  56,7من المصادر المحلية و 98,6مكعب ) 

 مليون متر مكعب سنويا . 500ن االحتياج يتجاوز أ(علما  % 36,5سرائيلية هو) إلالشركة ا

( وأعلى نسبة اعتماد هي ) رام هللا 0.5ة اعتماد على شركة ميكروت هي قلقيلية )ن أقل نسبأويوضح الجدول  

ا من ه( وأن معدل اعتماد المحافظات الفلسطينية على الخدمه  المسيطر علي%80والقدس والخليل بنسبه تفوق 

 .( 2012) سلطة المياه . ر( وهذه السيطره في تزايد مستم%29.4سرائيل بشكل مباشر  )إ

 

 مل التي ستكون مؤثرة على أي آلية فلسطينية لتقديم الخدمات: العوا

 ( من مصادر المياه  %80سرائيلية على )إلالسيطرة ا .1

لى زيادة تقدر إاالزدياد بشكل مضطرد   لالحتياجات من خالل الزيادة السكانية حيث تحتاج الضفة الغربية  .2

 زيادة سنوية من المياه %3بحوالي 

 سرائيل إحالة شرائها من  زيادة أسعار المياه في .3

 دارة فلسطينية إقليمية قد تلعب دورا كبيرا في نجاح أو اخفاق أي إلالبيئة الدولية وا .4

 دارة المحلية( إلالبيئة المحلية ) اتفاق الفصائل، مستوى الفوضى، طبيعة وبيئة ا .5

 تداعيات "انهيار" السلطة على البنية التحتية في المجتمع الفلسطيني.  ب 

السلطة بمعناها العام أداة تنظيم التفاعل بين مكونات النسق الذي تديره، األمر الذي يعني أن غيابها يشكل حدثا تمثل 

تتداعى بفعله تفاعالت ال ينظمها ناظم، لكن الخبرة التاريخية للمجتمعات في مراحل "األزمة" تكشف عن عملية 

كيف الذاتية عبر ما يشبه نماذج  " التسيير الذاتي" التي عرفتها إحالل الناظم السياسي  بناظم اجتماعي تفرزه آليات الت

 المجتمعات في مراحل ما بعد االنهيار.

لطات االحتالل دارة  المجتمع الفلسطيني بأنها بنية مركبة، فهناك السلطة الفلسطينية من ناحية وسإوتتميز بنية  

تدعي إطارا داعيات أوسع نطاقا وأكثر تعقيدا، وهو أمر يساإلسرائيلي من ناحية أخرى،وهو األمر الذي يفتح المجال لت

 نظريا لضبط إيقاع االحتماالت المترتبة على االنهيار.

تعتمد آليات التكيف  ( االجتماعي والسياسي)Adaptationتعتمد الورقه في  جزء من  تحليلها على نظرية التكيف) 

ار السلطة المركزية في يلتاريخية لكل مجتمع( ، فمنذ انهعلى السياق االجتماعي واالقتصادي والسياسي والخبرة ا

العراق مثال أعاد المجتمع اصطفافه باألساس على أساس طائفي، أصبح رجال الدين هم الفئة األكثر تأثيرا ثم أعاد 

استطاع المجتمع   نشاء السلطة الوطنيةإالمجتمع تركيبة هذا االصطفاف على شكل أحزاب. وكذلك فلسطين قبل 

والنقابات حيث لعبت  دورا كبيرا في   ةهليألفلسطيني المحافظه على تماسكة تحت االحتالل من خالل   المنظمات اال

، و ضعف هذا الدور بعد قدوم السلطة وبدأ 9دارة حياة السكان ولكن بمرجعية حزبية وسياسية في أكثر األحيانإ

 .( األحيان عب دور اللوبيات في أكثرالمجتمع المدني بتكييف نفسه ليل

ترتكز على فكرة مركزية هي أن الكيان السياسي يوجه نمطين  10نظرية التكيف السياسي أن لى إشاره إلهميه األومن ا

 من المطالب

                                                 
 ارتبطت النقابات والمؤسسات الفلسطينيه في الداخل مع فصائل منظمة االتحرير في الخارج 9 

 ي انظر التفاصيل ف10 
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المطالب الداخلية: وهي التي يريدها المجتمع ومؤسساته االجتماعية واالقتصادية والسياسية ..الخ ففي الحاله  - 1

لفترات طويله وعدم انتظام الرواتب  يجعلها تقبل  المياهانقطاع ا معلى السلطه ) دوا ةيشيالفلسطينيه  هناك ضغوط مع

 على مضض.( ةوالدولي ةسرائيليإلبكثير من الشروط ا

المطالب الخارجية: وهي متطلبات البيئة اإلقليمية والدولية) مطالب القانون الدولي، واالقتصاد الدولي ، والعالقات  -2

 ( مثال شروط البنك الدولي وغيرها السياسية...الخ

 وعلى هذا األساس يجد الكيان السياسي نفسه أمام احتماالت هي:

 وهنا تظهر مالمح أزمة دولية بين الكيان والمجتمع  تغليب المطالب الداخلية على المطالب الخارجية(

 ويسمى التكيف المقاومالدولي( 

 الداخلي تنامي احتماالت عدم االستقرار ما يعني ة، ة المطالب الخارجية على المطالب الدولييبتل -ب

 adaptation  (Acquiescent)ويسمى التكيف اإلذعاني)

 مكانيات من ناحية ،وقدرة من إلمحاولة الموازنة بين مطالب الداخل والخارج،وهو ما يحتاج لقدر من ا -ج

 البراعة الدبلوماسية ويسمى التكيف  التعزيزي. 

 وهو الذي يعتمد على الدراسة المستقبلية بهدف ترجيح أحد االحتماالت والعمل على :التكيف الوقائي-د

 adaptation)  (Preservativeاالستعداد للتعامل معه لحظة حدوثه في المستقبل

هم أم تحديد ث   11بتقنية دوالب المستقبل    ةفي اليات التكيف  تم االستعان  "كثر تاثيراألولمعرفة العامل ا

 نتيجة هذا العامل أت التى ستنشالتداعيا

 

 : ةاحتماالت  انهيار السلطه والعوامل المؤئرج.

 

 االحتمال األول: نقص التمويل المالي 

بالتالي النقص الحاد منها تآكل شرعية السلطة الوطنية أساسية  عدة عواملبمكانية وقوع مثل هذا االحتمال مرتبط إن إ

األمر الذي سيأتي بنتائج سلبية على البناء المؤسساتي للسلطة  ،ة واالجتماعيةفي التمويل وتدهور األوضاع االقتصادي

 لى: إالوطنية وهذا سيؤدي 

عدم قدرة البلديات والمجالس القروية وشركات المياه على سداد ديونها نتيجة عدم سداد المواطنين لديونهم  .1

لى انهيار إالذي سيؤدي ألمر ، اعمقأكما حدث في فترات عديدة ولكن في هذه الحالة سيكون بشكل 

 الخدمات وتوفير الحاجات األساسية من المياه 

سرائيل في إقطع المياه عن العديد من المناطق الجغرافية وستكون المناطق التي تعتمد بشكل كبير على  .2

ألخرى تأمين المياه والطاقة هي األكثر عرضة ) الخليل، رام هللا، ريف القدس، بيت لحم( وسيليها المناطق ا

 فيما يتعلق بتوفير الكهرباء. 

لى استقالة العديد من المجالس البلدية إزيادة االحتقان االجتماعي نتيجة نقص الخدمات وهذا سيؤدي  .3

 لى حالة من الفوضى وستكون هذه العملية تدريجية ومتزايدة مع نقص الخدمات. إوالقروية وقد يؤدي هذا 

 

 

 لفلسطينية دون بديلاالحتمال الثاني: استقالة السلطة ا

                                                                                                                                                 
James Rosenau-The Study of Political Adaptation,Frances Pinter,London,1981.pp.56-88 

تقوم يمثل المنهجية األكثر قابلية لرصد تداعيات االنهيار على أي قطاع من قطاعات التفاعل في المجتمع ومن ضمنها البنيه التحتيه   )11 

ختيار حدث أو واقعة معينة ثم رصد سلسلة الترابط بين هذه الواقعة وتداعياتها المباشرة وغير الفكرة المركزية لتقنية دوالب المستقبل على ا

 ة.المباشرة ومن هنا فان األهمية لها أنها تساعد على رصد اآلثار غير المباشرة والتي من الممكن أن تصل لها دون المرور باآلثار المباشر
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في حال حدوث هذا االحتمال وهو األقل احتماال بناء على الحديث مع العديد من السياسيين وفي رصد  

ن النتائج ستكون كارثية خاصة أن جمهور المستفيدين بشكل مباشر من السلطة سيمانع إلتصريحات عديدة ف

ذا الخيار ) المصالح، الخوف من المجهول وغيره( هذا االحتمال كما أن طبيعة بنية السلطة لن تسمح بمثل ه

 وفي حال حدوث هذا االحتمال

impact) ( Low probability high   لى انهيار في الخدمات األساسية إن حالة من الفوضى ستؤدي إف

 )المياه( وذلك باحتمالية توقف الجهات المزودة للخدمات عن العمل. 

 

 لمجتمع الفلسطيني االحتمال الثالث: صراع داخلي في ا

الفلسطيني  –ن عدم اتفاق فلسطيني على تجديد دور السلطة المستقبلي وقيام حالة من الصراع الفلسطيني إ

دارة مرافق البنية إلى تآكل في شرعيتها وفي هذه الحالة سيحدث تخبط شديد في إحول دور السلطة سيؤدي 

جها بين الفصائل الفلسطينية، باستخدام التزويد بالمياه جيأسرائيل استغالل حالة الصراع لتإالتحتية وستحاول 

 عطاء االمتيازات لطرف على حساب طرف آخر. إلتقوية الجهوية والفئوية و

 

 

 االحتمال الرابع: حل السلطة بقرار من االحتالل االسرائيلي

سرائيل غير معنية إ نشائها يدل على أنإسرائيل معها منذ إن استعراض لتاريخ السلطة الفلسطينية وتعامل إ 

وضعيفة بالتالي ) كما حدث في أموال الضرائب(  ةبحل السلطة لكنها حريصة أن تبقى هذه السلطة رهين

األمر الذي سيؤدي الى ضعف الخدمات وفي  ،ستكون السلطة في حالة ضعيفة جدا دون الحاجة لحلها

الحاجات المتزايدة لكميات من المياه األمر  تطوير البنية التحتية وعدم قدرة السلطة الوطنية على التعامل مع

لى حل نفسها ) حيث إاألمر الذي قد يؤدي بالسلطة الفلسطينية  ،الذي سيثير حالة من االحتجاجات الشديدة

مليون متر مكعب( وهذه الكمية من  500من المتوقع أن يكون احتياج الشعب الفلسطيني من المياه ما يقارب 

سرائيل التي تحاول أن تحول المواطنين الفلسطينيين الى إلى إسلطة مرتهنة  المستحيل توفيرها في ظل

 زبائن لشركة ميكروت 

 

 االحتمال الخامس: انتفاضة ثالثة
تشير كافة المعطيات السياسية واالجتماعية الى ضعف احتمالية وقوع مثل هذه االنتفاضة وذلك لألسباب  

 التالية: 

 بطة بالذهن  الفلسطيني لالنتفاضة الثانيه المظاهر والنتائج السلبية المرت .1

 عدم رغبة السلطة الوطنية بحدوث مثل هذا االحتمال  .2

 سرائيل على التكيف مع هذا الخيار إقدرة  .3

 ولكن في حالة حدوثه سيمنع العديد من التجمعات السكانية عن دفع أثمان المياه األمر الذي سيؤدي الى: 

  قطع خدمات المياه عن هذه التجمعات .1

انهيار تدريجي للسلطة الوطنية نتيجة عدم قدرتها على وقف االنتفاضة من جهة ) ألسباب منها  .2

المصالح السياسيه والصراع الداخلي( وعدم قدرتها على مواجهة الضغوط االسرائيلية من جهة 

 ثانية

3.  

 ( Synergyاالحتمال السادس: تضافر العوامل أو ما تسميه الدراسات المستقبلية ) 

 كون تجمع أكثر من عامل هو السبب الرئيسي في حدوث انهيار السلطة ومن هذه العوامل: قد ي

  انسداد األفق السياسي وفشل المشروع السياسي 

  تآكل شرعيتها السياسية واالجتماعية 

 يفاء بالتزاماتها إلنقص التمويل وعدم قدرتها على ا 

  الصراعات الداخلية وتفككها من الداخل 

 بين الفصائل الفلسطينية  اشتداد األزمة 

  ظهور قوى جديدة في المجتمع تطالب بحل السلطة 
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  غوار ومناطق واسعة من منطقة ج أسرائيلية بضم إرغبة 

رباكا إلى انهيار السلطة، األمر الذي سيحدث إن حدوث هذه العوامل مجتمعة أو جزء كبير منها سيؤدي بالضرورة إ

   االرباك ستكون نتيجته مرهونة آلليات التكيف التي ستحدث عنها  الحقا.كبيرا في خدمات البنية التحتية وهذا 

نقص  انتفاضة المتغيرات

 التمويل

استقالة 

 السلطة

صراع 

 داخلي

حل السلطة 

 بقرار اسرائيلي

 

 6+ 2+ 1+ 2+ 1+ * انتفاضة

 3+ 3- 1+ 2+ * 3+ نقص التمويل

 7+ 0 2+ * 3+ 2+ استقالة السلطة

 5- 2+ * 2- 2- 3- صراع فلسطيني داخلي

حل السلطة بقرار 

 اسرائيلي

+3 +1 0 +1 * +5 

 +5 +3 +2 +5 +1 16 

  
وأكثر المتغيرات  ،فإن أكثر العوامل تأثيرا على انهيار الخدمات هو استقالة السلطة الفلسطينية طبقا للمؤشرات الكمية،

ي إدارة ي) وكل من المتغيرين يتضمن نوعا من الفوضى فتأثرا هو احتماالت حدوث انتفاضة أو حدوث صراع داخل

 المرافق( وهو ما يترتب عليه تداعيات تظهر في بنية دوالب المستقبالت المرفق.
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 (2030دوالب المستقبل ) المدى الزمني   حتى 

 

ا

 حل السلطة

ي بقرار  ذات  

تظافر 

 العوامل

قرار من 

 االحتالل 

  انتفاضه  

نقص 

 التمويل

صراع 

 داخلي

 انهيار الخدمات 
ضم اسرائيل مناطق 

 واسعه

 ظهور قوى اجتماعيه 

 بلديات معينه

 فوضى 

 انهيار تدريجي

 للخدمات

صراع 

 قوى 

سيطرة 

ل اسرائي  

 تولي هيئه دوليه 

ره تولي قوى محليه السيط  

سيطره كامله من 

  ائيلرااس

ادرة خدمات من 

 االردن 

  ربطها بالمستوطنات

 احتقان داخلي 
ئه اتفاق على هي

 محليه 
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 .آليات التكيفد

 

والقدرة المكتسبة للشعب الفلسطيني فقد تولدت لديه قدرة على خلق آليات التكيف مع كافة نتيجة التجربة الطويلة  

 ن اآلليات التي يمكن أن تحدث في حالة انهيار السلطة: إاالحتماالت بالتالي ف

  دارة المرافق ليست جديدة على المجتمع الفلسطيني ولكن إل: هذه اآللية دارة المرافقإتولي سلطات االحتالل

دارة المرئية إلرغم من االحال قبل قدوم السلطة الوطنية  يعة هذا الخيار ليس بالضرورة أن يكون كما كانطب

عادة التشغيل بشكل إوستتمكن من  (ج )التابعة لالحتالل ما زالت قائمة وتمارس كافة صالحياتها في مناطق 

  :يكما يل سريع وسيكون انعكاس ذلك على البنية التحتية

 ياكل المؤسساتية التي أقامتها السلطة الوطنية انهيار اله .1

 عادة هيكلية آليات تقديم الخدمات خاصة قطاع المياه إ .2

  "كهرباء اسرائيل"للمياه وشركة "ميكروت  "توسيع صالحيات شركتي .3

 التحكم في كميات المياه التي تفتح للتجمعات السكانية الفلسطينية  .4

 دارة المدنية إلنيين في اعطاء دور كبير وفاعل للموظفين الفلسطيإ .5

 دارة المقدسات( تستطيع األردن بشكل عملي من إ: ) على غرار تولي األردن افقرتولي األردن ادارة الم

دارة المقدسات إعمل ترتيب الدارة المرافق العامة وخدمات البنية التحتية على غرار ما حدث في اتفاقية 

من مصادر المياه  %80نها تتحكم بشكل كبير في المياه، سرائيل حيث أإولكن هذه اآللية مرهونة بقبول 

 من كميات التزود بالمياه.  36,5%

  افق أو ادارات محلية في كل منطقة ردارة المإل دارة بديلةإقيام التنظيمات الفلسطينية باتخاب 

سرائيل إ ذا لم تعطإدارات مقبولة إلسرائيل لهذه اآلليات وقد تكون هذه اإلية مرتبطة أيضا بمدى قبول آلهذه ا

دارات مشلولة وغير قابلة إلبالتالي ستصبح هذه ا 1976فقتها عليها كما حدث مع انتخابات البلديات عام امو

دارات إلسرائيل هي التي ستتحكم بالبنية التحتية وفي حالة موافقة التنظيمات على هذه اإن أحيث  ،للحياة

األمر الذي سيعيق قدرتها في تقديم  ،في المستوى األدنى سرائيل فيها ستكون شرعيتها االجتماعيةإوقبول 

 الخدمات.

  ربط المرافق بالمستوطنات ودمجها تدريجيا 

هذه اآللية شبه موجودة من الناحية العملية فهناك عدد كبير من القرى الفلسطينية مرتبط بشبكة البنية التحتية 

 نات بهذه الشبكات. للمياه التي هي نفسها تخدم المستوطنات وتتحكم المستوط

وكذلك الحال بالنسبة للكهرباء حيث أن الشبكة التي تخدم المستوطنات هي نفسها الشبكة التي تخدم شمال 

 الفنية.دارة المستوطنات أمر في غاية السهولة من الناحيه إوجنوب الضفة الغربية ودمج هذه الشبكات مع 

  االتحاد  معة العربية أو دولة اسالمية ) تركيا( أودارة دولية من خالل األمم المتحدة أو الجاإتولي

دارة إسرائيل بإسرائيل وقد تقبل إدارة المرافق، هذه اآللية ممكنة ولكن مشروطة بتعاون إاألوروبي 

 الخدمات دون أي تواجد له معنى سياسي أو سيادي ويقتصر على الدور التمويلي . 

 وهو أمر مختلف عن البند السابق(  يئات الدولية للمساعدةاعتبار الضفة الغربية منطقة منكوبة وتولي اله ( 

سرائيلي إلسرائيلية أو للمزود اإلدارة المدنية اإما لإلحيث في هذه اآللية فقط يتم شراء المياه ودفع أثمانها 

 مباشرة )ميكروت( 

 

 الفوضى

ق مثال( وقد تستمر هذه الحالة ليست افتراضية حيث أنها حدثت في مواقع كثيرة ) الصومال  والعرا

حدى اآلليات السابقة، وهذه إسرائيلي أو دولي أو إما إلى تدخل إالفوضى مدة ليست قصيرة بعدها يصار 

 لى مشاكل اجتماعية ال حصر لها. إدارة الخدمات مما سيؤدي إالحالة الفوضوية ستكون كارثة على 

  الية:آليات االنهيار، قد يتم انهيار السلطة باحدى اآلليات الت. 6

بقاء إلأن يتم غياب السلطة بشكل تدريجي وهذا ممكن من خالل حل االدارات ذات الطابع السياسي وا .1

 بقاء البلديات وشركات توزيع المياه على حالها. إدارة مدنية فلسطينية تدير المرافق، أو إعلى شبه 

 تي: قد يؤدي الى اآل مادارات، وهذا سيحدث الفوضى إلاالنهيار المفاجئ لكل ا .2

  توقف الخدمات وحدوث فوضى في التعامل مع المصادر المحلية وخاصة المياه 

 دارات، المرافق والخدمات إلبروز قوى مجتمعية تسيطر على ا 
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  نشاء هياكل جديدة ) تجربة تعيين لجان إعادة احتالل المناطق وضمها بشكل فعلي وإلسرائيلي إتدخل

 بلديات( 

 

 كيف .تحديد التداعيات لكل آلية ته

 يجابيات والسلبياتإلقرب الى الحدوث والتعرف على تداعياتها واألليه التكيف اآلكي يتم معرفة على 

ي لدى الخبراء أبد من  تحديد التداعيات بشكل منهجي وقد استخدم دوالب المستقبل واستطالع الر ال

 لهذا الغرض.

 دارة المرافقإ: تولي سلطات االحتالل ليه االولى آلا

 سات المؤسساتيةاالنعكا .1

  دارة قطاعي المياه والطاقة إدارة المدنية (صالحيات إلدارة العسكرية ) الالستكون 

  سيتم االستغناء عن عدد كبير من الموظفين في كل من سلطة المياه وسلطة الطاقة وقد يستوعب

 عدد كبير منهم في االدارة المدنية 

  بالمياه والطاقة  عادة تفعيل األوامر العسكرية الخاصةإلى إسيصار 

االنعكاس على مستوى الخدمات : من البديهي أن يصار الى تقديم خدمات الى السكان الفلسطينيين بناء على  .2

نها ستتولى بشكل كامل إالوضع الذي سينشا، وحيث أن اسرائيل ستكون صاحبة الوالية على هذه المناطق ف

على الوضع القائم في قطاع الطاقة وقد يؤدي الى  ا"كبير ا"مسؤولية الخدمات للسكان، وهذا لن يحدث تغيير

انهيار هياكل مؤسسات السلطة القائمة في قطاع المياه التي تؤدي خدمات مثل مجالس الخدمات المشتركة 

لى ما كان عليه قبل قيام السلطة الوطنية إومصالح المياه التي أنشأت حديثا، وتقيد سلطات االحتالل الوضع 

حالة الخدمات لكافة إابقاء البلديات كمزود رئيسي من خالل الشركاء من شركة ميكروت و الفلسطينية بمعنى

لى " دائرة مياه الضفة الغربية" التي ما زالت موجودة إالمناطق التي انشأت فيها مزودي خدمة جديدة 

ركة ميكروت سرائيلي وستبقى هذه الدائرة وبالتنسيق مع شإلدارة الحكم العسكري اإوتمارس مهماتها تحت 

 سرائيلية المشغل الرئيسي لقطاع الخدمات من حيث الصيانة والتشغيل اليومي. إلا

سرائيلية إلأما في قطاع الطاقة فلن يحدث تغيير يذكر كما ذكر سابقا حيث ستستمر الشركة القطرية ا

 الحال عليه اآلن. سرائيل أيضا هي المزود الرئيسي للوقود كما هو إباالستمرار في تزويد الخدمة، وستكون 

التجمعات التداعيات على المدى البعيد: من المحتمل على المدى البعيد أن يتم ربط مزيد من القرى و .3

 في غاية الخطورة. ا"األمر الذي يجعل تحكم المستوطنين بالخدمات أمرالفلسطينية بالمستوطنات، 

  

 دارة المرافق أو أن يقوم المجتمع بتنظيم نفسه. إليلة دارة بدإ: قيام التنظيمات الفلسطنية باختيار ةليه الثانيآلا

حيث تم انتخاب مجالس بلدية وطنية وبعد فترة قامت  1976لى التجربة الفلسطنية في انتخابات عام إاستنادا 

األمر الذي يعكس  ،ن هذا الخيار محفوف بمخاطر الفشلإسلطات االحتالل بحلها وتعيين لجان بلدية، ولهذا ف

ن هذا الخيار مرهون إوبناء عليه ف ،الوضع االجتماعي واالقتصادي، خاصة ضعف الخدماتنفسه على 

وقد يكون لهذا  ،سرائيل من جهة واالتفاق الفلسطيني بعدم تسييس اللجان المتفق عليها من جهة ثانيةإبموقف 

 الخيار التداعيات التالية: 

 ضى في تقديم الخدماتعدم اتفاق الفصائل والقوى االجتماعية بالتالي سيكون فو .1

قطع المياه بشكل مستمر بسبب تخريب في البنية التحتية ) سرقات أو شبك غير منظم( ما يؤدي الى  .2

 سرائيلية تدابير بقطع الخدمات. إلاتخاذ الشركات ا

ما بسبب عدم كفاءة اللجان المختارة إدارة لمثل هذه الخدمات إفي حال تحقيق هذا الخيار فقد ينشأ سوء  .3

 ة هذه الخدمات أو ألي أسباب أخرى. دارإل

. 

 

 

 : ربط المرافق بالمستوطناتةالثالث ةيآللا

قد يكون هذا الخيار هو األكثر تعقيدا وصعوبة من الناحية العملية حيث ستكون المستوطنات هي  

 جلأسرائيل ) الحكومة( المستوطنات في أخذ هذا الدور وذلك من إدارة الخدمات وقد تساعد إالمتحكم ب

حداث تطبيع بالقوة بين لجان محلية ومجالس خدمات إلخلق شرعية لهذه المستوطنات من جهة و
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في الشارع الفلسطيني حول آليات التعامل مع هذه الخدمات  ا"نشقاقإالمستوطنات، األمر الذي سيحدث 

كيك التي حباط والتشإلالى صراع داخلي فلسطيني خاصة في سياق حالة إن األمر قد يتطور إوبالتالي ف

من القرى والتجمعات الفلسطينية تخدم من  ا"كبير ا"ستنشأ، وهناك في الوقت الحاضر واقع بأن عدد

 نفس البنية التحتية للمستوطنات وخاصة في شمال وجنوب  الضفة الغربية في حالة المياه. 

يوية في البنية ن هذا الخيار سيؤثر ليس فقط على تقديم الخدمات ونوعيتها ولكن سيحدث تغييرات بنإ

التحتية بحيث يصبح مع الزمن التحكم في الشبكات والخطوط الرئيسية بأيدي المستوطنين وال يستغرب 

دارة هذه الخدمات كما حدث في مستوطنة إشاء شركات خاصة لتوزيع وإنبون أن يقوم المستوطني

سرائيل، إلى داخل إة شركة خاصة لنقل المياه العادمة من المستوطن ونأرئيل، حيث أنشأ المستوطن

وكذلك األمر يفكر به في نفس االطار الدارة محطة تنقية النبي موسى، والجدير بالذكر أن محطة تنقية 

 المياه العادمة في بلدية البيرة تقوم بعمل تنقية لمستوطنة بسغوت المقامة على أراضي مدينة البيرة. 

ئيلية أشارت الى أن السلطة الفلسطنية وفي مقال نشرته :عميرة هاس" في صحيفة هآرتس االسرا

سرائيلية على أراضي الضفة الغربية، وأضافت أن أغلب إلخر بتعميق السيطرة اآبشكل أو ب أسهمت

 .المشاريع الكبرى لتوسعة شبكة البنى التحتية

حظيت بموافقة السلطة، وفي بحث للباحث  2008-1995بين في المستوطنات التي تم تطويرها 

سرائيلية المشتركة إلللجنة المياه الفلسطينية ا ا"محضر 142لى إان سلبي، الذي استند فيه البريطاني ج

على ربط البنية التحتية للمستوطنات بالشبكة الفلسطنية،وما  "سرائيلية حرصت دائماإلأن السلطات ا

ار في الحكومة يهمنا هو أن التفكير بالسيطرة على البنية التحتية الفلسطينية موجود في ذهن صانع القر

استولوا  ينن المستوطنإطار النظر حيث بالفعل فإاالسرائيلية ولدى  قادة المستوطنين ولم يبق األمر في 

نبع يتم التخطيط لالستيالء عليها  26نبعا لمياه الشرب في الضفة الغربية وهناك حوالي  30على 

زدياد ضعف السلطة الفلسطينية با عالنها مناطق محظورة على الفلسطينيين وسيزداد هذا األمرإب

توسع البنية التحتية السياحية للمستوطنات في زيادة الرغبة لدى هم وزيادة عدد المستوطنين،وقد يس

 الينابيع .  ةى البنية التحتية ومصادرها في الضفة الغربية خاصعلالمستوطنين باالستيالء 

 

 

دارة إلدارة الخدمات" سواء بالتمويل أو باإية سالمية أو عربإو أدارة دولية إ ي: تولةالرابع  ةليآلا

  المباشرة
هذه اآللية ممكنة من الناحية النظرية لكنها في غاية الصعوبة من الناحية العملية، وقد يفتقر دور 

سرائيل كما هو الحال إلالمؤسسات الدولية على التمويل وضمان استمرار الخدمات بدفع أثمان الخدمة 

 الذي يقوم االتحاد األوروبي بتسديد أثمان الوقود لتوليد التيار الكهربائي. في شركة كهرباء غزة 

 

وقد ينشأ من هذا الخيار تعقيدات قانونية كثيرة وقد افتقر الدور الدولي والعربي على تقديم المساعدات 

استمر  نقالب حماس " انهيار السلطة الشرعية"اسرائيل باالنسحاب من غزة، وبعد إنسانية عند قيام إلا

نهاء حالة الخالف الفلسطيني على ولية لقطاع غزة كمرحلة انتقالية إلدارة دإلطرح  من دونهذا الدور 

 الحكومة الشرعية. 

لى صعوبة التدخل الدولي بشكل عضوي في حالة انهيار السلطة األمر الذي سيؤدي إاألمر الذي يشير 

نساني فقد في الفراغ إع الدولي يتعامل بشكل الى تردي األوضاع المعيشية األمر الذي سيجعل المجتم

الذي سينشأ من انهيار السلطة، والجدير بالذكر انه في حال اتخذت منظمة التحرير قرار بحل السلطة 

فانها ستخبر المجتمع الدولي بذلك األمر الذي قد ال يحظى بموافقة بالتالي عزوفه عن أي تدخل 

 غاثي كما ذكر سابقا . إلكل اوسيقتصر  في هذه الحالة تدخله على الش

 

 : الفوضى ةالخامس  ةليآلا

حيث ان    Low Probability High Riskقد يكون هذا الخيار هو األسوأ ولكنه عالي االحتمالية 

ذا كان بقرار من منظمة إالسؤال المركزي في هذا السناريو مرتبط بشكل كبير في آلية انهيار السلطة، ف

ذا كان االنهيار بفعل إو أجاه الفوضى أقل بكثير من لو كان القرار اسرائيليا، التحرير فان نتائجه بات

 ن تداعياته على البنية التحتية قد تكون اآلتي: إدارات وقدرة السلطة وفي حالة هذا الخيار فإتآكل 
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 الفوضى في أداء الخدمات وبروز نزاعات اجتماعية عديدة  .1

 ية تزايد حاالت االعتداء على البنية التحت .2

 بالتالي توقف الخدمة في كثير من المناطق ارتفاع نسبة عدم الدفع للخدمات  .3

لى انهيار كثير إقد يكون الخيار حل السلطات تبعات بتوقف المساعدات الدولية األمر الذي سيؤدي  .4

 من الخدمات لعدم قدرتها على دفع مصاريف التشغيل والصيانة. 

 

 نهيار في تقديم الخدمات .دور الفاعلين األساسيين ما بعد االو

 

نه مرتبط ألتعدد الفاعلين األساسيين في تقديم الخدمات ما بعد االنهيار سيعقد الموضوع بشكل كبير ن إ

يجابا بانهيار السلطة ويمكن تحديد الفاعلين في ستة إبالقدرة والفاعلية لهؤالء الفاعلين التي ستتأثر سلبا أو 

 مجموعات. 

الخبرة الطويلة في العمل التنموي والقدرات اللوجستية  رغمالفلسطيني: مؤسسات المجتمع المدني  .1

ال أن خبرتها في تقديم خدمات المياه محدودة جدا خاصة عند الحديث عن إومرونة اتخاذ القرار فيها 

دارة إالتجمعات السكانية الكبيرة، وقد يقتصر دور مؤسسات المجتمع المدني على أن تكون رديفا ألي 

يلة أو لمؤسسات الحكم المحلي، وقد تشكل أيضا آلية لتوفير الدعم المالي لضمان مصاريف محلية بد

في تشجيع المجتمع الدولي في التدخل المباشر في ضمان  ا"أساسي ا"التشغيل والصيانة، كما أن لها دور

 حصول  المواطنين على الخدمة من خالل الدعم والمناصرة وتجنيد األموال الالزمة لذلك. 

في تقديم الخدمات  ا"أساسي ا"يئات الحكم المحلي: من المفترض أن تلعب مؤسسات الحكم المحلي دوره .2

 وهي ستشكل الجسم األساسي لضمان استمرار هذه الخدمات هذا األمر مرهون باآلتي: 

  شرعية هيئات الحكم المحلي 

 ماعي. توافق سياسي واجت من دونة نيذا كانت معإالمجتمع معها خاصة  مدى تعاون 

 قدرتها المالية واالدارية 

  المياه اليهاخدمة سرائيل في استمرار تقديم إرغبة 

استمرار الخدمات  وقبول فلسطيني لها على  ا"ة خيارنرغم كل ما ذكر فقد تشكل هيئات الحكم المحلي المعي

تعامل معها سرائيل بتعيين لجان هيئات محلية وإمضض  لها كما حدثت في أواخر السبعينات، حيث قامت 

 المواطنين بشكل طبيعي رغم عدم شرعيتها. 

دخال مواد الصيانة  إالمؤسسات الدولية: قد تلعب المؤسسات الدولية دورا أساسيا في ضمان التمويل و .3

ال أن هذه المؤسسات ستبقى إسرائيل والمجتمع الفلسطيني، إ ىوالتشغيل، وقد تمارس هذا الدور برض

األمور األساسية لتقديم الخدمة مثل جمع الفواتير والتعامل مع القضايا قدرتها محدودة في كثير من 

 اليومية من تشغيل وصيانة، وقضايا االعتداء على الممتلكات العامة والبنية التحتية 

في قطاع البنية التحتية وتصرفات  اناألساسي انسرائيل والمستوطنات: ليس من المبالغة أنهما الالعبإ .4

 دارة محلية أو مؤسسة دولية من العمل. إمستوطنين هو الذي سيمكن أي الحكم العسكري وال

حيث أنهم يسيطرون على مصادر المياه، ومن الممكن أن يستغل المستوطنون الوضع الذي سينشأ 

 لتوسيع نفوذهم ومناطقهم وأحكام سيطرتهم على اآلبار ومحطات التوزيع وغيرها. 

تطال كافة مناحي الحياة االقتصادية  ةكبير لى خسائرالقطاع الخاص: سينطوي انهيار السلطة ع .5

 وسيعاني القطاع الخاص من مشاكل عديدة ولكن في مجال البنية التحتية سيكون غير قادر على: 

  عدم ضمان تسديد كلفة التزويد .. و توريد قطع الغيار الالزمة للتشغيل والصيانة 

 نهيار السلطة بالتالي فقد آالف األسر لدخلهم ن ارتفاع مستويات الفقر والبطالة الذي سيحدثه اإ

سيشكل عبئا  على القطاع الخاص في تحمل المسؤولية االجتماعية في المساعدة في تقديم 

 مشاريع للبنية التحتية. 

دارة قطاع الخدمات ألسباب عدم توفر إلن يستطيع بأي حال من األحوال  القطاع  الخاص ب

 ص التمويل الالزم الدارة هذه الخدمات. الخبرة أو الخوف من الفشل أو نق
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المصالح والشركات القائمة على الخدمة )مصالح المياه( تلعب هذه المصالح في قطاع المياه أهمية  .6

مر في غاية أن تقويتها إكبيرة مثل مصلحة مياه محافظة القدس ومصلحة مياه بيت لحم وغيرها. ف

 .ةهميألا

 

 ن السيناريو الثالث: قيام دولة فلسطي

بما فيها القدس  1967يفترض هذا السيناريو أن الدولة الفلسطينية ستكون كاملة السيادة على كامل حدود عام 

 الشرقية. 

ولها سيطرة وسيادة على كافة مصادرها المائية وحصلت على حقها في نهر األردن وتقيم عالقة متكافئة مع 

وفي  ه المشتركة وفقا للقانون الدولي،يل في المياالدول المجاورة والمشاطئة لنهر األردن وتشارك إسرائ

 حالة حصول هذا السيناريو فإن السناريوهات الفرعية ستكون:

مليون  650وذلك أن فلسطين لديها  2030ستكون فلسطين قادرة على تلبية الطلب على المياه حتى عام  .1

ليون متر مكعب طاقتها م 800حقوقها في نهر األردن أي أن حوالي  257متر مكعب مياه جوفية و 

 السنوية المتجددة من المياه. 

األمر الذي سيتيح لها تطوير مصادر  ، جتماعيةالقتصادية واتستثمر فلسطين مصادرها للتنمية االس .2

 مياه غير تقليدية 

 أسعار المياه ستنخفض بشكل ملحوظ .3

 مليون متر مكعب من المياه المعالجة في الزراعة  150ستخدام حوالي اسيتم  .4

 

نتاج تحلية فلسطينية غير إنتاج الغاز من إالتحلية لن تكون ضرورية وحتى في قطاع غزة حيث سيتمكن  .1

 من إسرائيل وسيكون هذا الخيار غير مطروح. ة ستيراد مياه محالا

 الذي يظهر في الجدول رقم  ناريوهات الفرعية ذات توجهات مستقبلية على الشكل اآلتييوستكون هذه الس

 

 )عنوان الجدول( جدول    :

 الميل العام الداللة المؤشر السيناريو

حتياجات المائية التلبية ا العرض والطلب  .1

حتى عام  %100بنسبة 

2030 

يعزز توفير الخدمة 

 شرعية الدولة 

+3 

 

إرتفاع في  .2

التنمية 

قتصادية الا

 جتماعية الوا

توفير المياه بنسبة 

ساعة  24لمدة  100%

 يوميا 

 3+ ياة رتفاع مستوى الحا

أسعار المياه  .3

 ستنخفض 

تتناسب مع قدرة الناس 

 على الواقع 

توفير الخدمات 

 األساسية بأسعار معقولة 

+3 

تعاظم المصادر  .4

المائية 

الفلسطينية غير 

 التقليدية 

إستدامة المصادر 

 والحفاظ على البيئة 

حكم صالح لمصادر 

 المياه والبيئة الوطنية 

+2 

تدخل  خيار وطني بدون التحلية  .5

 أي طرف خارجي

توفير المياه الوطنية في 

 قطاع غزة 

+2 

   13 

 

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

 الداللة الحقا.
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 النتائج 

أن خيار الدولة المستقلة  تالسيناريوهايجابية وسلبية كل من هذه إتبين من دراسة السيناريوهات من حيث 

وما هو السيناريو األكثر  2030حتمالية درجة وقوعه حتى عام اذات السيادة هو األفضل ولكن ما هي 

حتمالية لكل من هذه السيناريوهات سوف نأخذ المؤشرات التالية ونضعها في دوالب احتماال لدراسة ا

 . 2030المستقبل لمعرفة إحتمالية الحدوث حتى عام 

 ة إسرائيل في السيطرة على مصادر المياه رغب .1

 رغبة إسرائيل في إيجاد سوق فلسطيني لمياه التحلية اإلسرائيلية  .2

 ستغالل المياه كأداه ضغط سياسي ا .3

 عدم وجود مياه يجعل الطرف الفلسطيني سوق للمنتجات الزراعية الفلسطينية .4

 مؤشرات قيام دولة فلسطينية ذات سيادة  .5

 ستيطان، الالجئين، الحدود(البالقضايا األخرى ) القدس، اإرتباط قضية المياه  .6

 هشاشة المؤسسات الفلسطينية  .7

 التأثير القوي للدول المانحة في السياسات المائية الفلسطينية  .8

 رغبة الدول المانحة في التعاون اإلقليمي وإدماج إسرائيل  .9

 قليمية كقناة البحرين وغيرها(العوامل الذاتية الفلسطينية ) طموحات القطاع الخاص في مشاريع إ .10

 تبين من مصفوفة التأثير المتبادل أن العوامل األكثر تأثيرا في الصراع وهي بدرجة متساوية من التأثير هي: 

 حاجة فلسطين للدعم  .1

 في المشاريع اإلقليمية على حساب الحقوق الوطنية رغبة الدول المانحة  .2

 تسويق خيار التحلية غير الوطني .3

 ياه كوسيلة ضغط سياسيإستخدام الم .4

 بينما العوامل األقل تأثيرا في الصراع هي: 

 توفير المصادر غير التقليدية وطنيا  .1

 اإلطار المؤسساتي والقانوني  .2

درة قوهناك عوامل قد تلعب دورا إيجابيا/ سلبيا في تأجيج أو تبديد الصراع حسب استغاللها ومن أي طرف مثل ال

 جتماعية. القتصادية واالركات عابرة القارات واألوضاع اجتماعي، دور الشالعلى التكيف ا

كثر وهذا ما يرجح السيناريو األول وهو األتجاه العام هو أن جميع العوامل سلبية التأثير على الصراع الولكن ا

ن ي بقاء الوضع على ما هو عليه ومزيدا من السيطرة على مصادر المياه وتحويل الفلسطينييإحتماال في الحدوث، أ

ن الدالالت أوهو حسب المعطيات التي ذكرت  أي سوق لمحطات التحلية اإلسرائيلية. مواطنينإلى زبائن بدال من 

 كثر في هذا السيناريو.ألالسلبيه هي ا
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