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Figure 1: Illustrative Map of  Water Sources
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ملخص تنفيذي
عادة ما تعترب اتفاقيات املاء عرب الحدود عىل أنها اتفاقيات حصص . أي انه يتم التعامل مع املاء كام لو أنه 

كان كعكة تتقاسمها دول مشاطئة. ويرسي هذا األمر عىل األرايض التي تعترب ثابتة وامنا ال يرسي عىل املياه 

والتي ليست تتحرك فقط عرب وتحت الحدود السياسية للدول وإمنا ميكن استغاللها أكرث من مرة منذ لحظة 

تكونها كرواسب حتى تجد طريقها باتجاه البحر أو تتبخر أو تصب يف آبار جوفية عميقة. وعىل الرغم من 

كون الحصص الثابتة مفيدة أحيانا لتجنب النزاع وإيجاد حلول ملشاكل مستعجلة عىل املدى القصري اال إنها 

تعترب طريقة غري مالمئة لضامن إدارة فعالة وعادلة ومستدامة للمياه املشرتكة عىل املدى البعيد. فاملعادالت 

املياه مثل ״األول فاألول له الحق״ قد تم استبدالها  القدمية لألنظمة الرشعية حول حصص توزيع  والصيغ 

تدريجيا يف معظم أجزاء العامل . وعىل كل حال ال يوجد سبب الستمرارها يف هذه املنطقة بعد مرور أكرث 

من خمسني عاما من االحتالل العسكري اإلرسائييل  لألرايض الفلسطينية، فاالتجاهات األحدث تشدد عىل 

مسؤوليات استعامل املاء املشرتك بطرق منطقية وعادلة وتعمل عىل تجنب إلحاق األذى بالدول املجاورة. 

فالنقطة املركزية هنا هي يف تحديد هذه الرشوط بطرق تكون قابلة للتطبيق والقبول يف  ظروف معينة مام 

ينقلنا هذا األمر إىل جوهر اهتامم هذا التقرير الصادر عن ايكوبيس / أصدقاء األرض يف الرشق األوسط. 

إن مقرتح شبكة أصدقاء األرض يف الرشق األوسط يتبنى هيكلية إدارة مشرتكة بني إرسائيل والحكومة الحالية 

أو أي حكومة مستقبلية لفلسطني بالشكل الذي يؤدي إىل حل النزاع املستمر حول استخدام املياه ويفعل 

ذلك بطريقة فعالة من خالل رفع صفة الوطنية واألمن حول استخدام املياه. أي انه يتم مشاركة املياه من 

خالل قواعد صممت لحامية النظام البيئي يف سبيل مصلحة الجميع و كذلك توصيل املياه إىل أطراف مختلفة 

بطرق تلبي احتياجاتهم و تسمح بتطورهم دون اللجوء إىل  إفقار تنمية الجار أو نزاعات أو خالفات األمن 

القومي.  

مل تكن عملية اإلدارة املشرتكة للمياه بالعملية السهلة أبدا إال أنها أصعب بالنسبة لإلرسائيليني والفلسطينيني 

بسبب السنوات الطويلة من النزاع بينهام وبسبب نسبهام املختلفة وأمناط التطوير االقتصادي خالل تلك 

السنوات وكذلك االتجاهات املختلفة باتجاه إدارة املياه التي يتبناها كل طرف ، فإرسائيل اتبعت اتجاه أعىل 

ثم أسفل ، أما الفلسطينيني فاتبعوا اتجاه األسفل ثم األعىل. 

 إن جوهر االتجاه املعدل حول املياه املشرتكة بني شعبني ذا سيادة يقع يف عملية الوساطة وحل النزاعات مع 

كون الخطوط األساسية متوازية مع احتياجات العدل واإلنصاف واالستدامة. وهناك أربعة أطراف تعترب ذات 

أهمية بالنسبة للمقرتح. جهازان رئيسيان بحيث يكون كل جهاز مسئوال أمام حكومته ويقود العملية. لجنة 

ثنائية للامء ومجلس الوساطة للامء. ويتألف كل جسم من عدد متساو من املمثلني اإلرسائيليني والفلسطينيني 

باإلضافة إىل عضو أضايف من الخارج. وإذا كانت هناك حاجة إىل التصويت فان القواعد توضع ملنع أي جانب 

تنفيذي ملخص 
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مسئولة  وتكون  الحالية  للمياه  املشرتكة  اللجنة  ستستبدل  للامء  الثنائية  فاللجنة  األخر.  عىل  السيطرة  من 

عن كل مصادر املياه املشرتكة وليس املصدر الفلسطيني لوحده. وتتخذ قرارات رئيسية حول نسب الضخ 

والتسليم بناء عىل النصائح واملشورة يف جسم مهم يسمى ״مكتب االستشاريني العلميني״ ويتألف من طاقم 

معني أو مقرتح من الحكومتني. وإذا وجدت اللجنة الثنائية للامء أنها غري قادرة عىل قبول قرار االستشاريني 

بناء عىل  للامء.  الوساطة  يبدأ عمل مجلس  القرار عندها  تعارض  لجنة  أو  أن هناك مجموعة  أو  العلميني 

مشورة جسم استشاري آخر فأن مجلس إدارة املاء املحيل املسئول عن تقديم املشورة وإذا كان مالمئا يكون 

ممثال للمجالس املحلية األخرى، فان لدى مجلس الوساطة للامء عدة وسائل لتنفيذ عملية البحث املحيل عن 

حل مبا يف ذلك املنتديات العامة والتحقيقات العلمية. ويف نهاية املطاف سيتم اإلشارة بشكل اقل بخصوص 

نجاح العملية ليس من خالل عدد النزاعات التي تم حلها من خالل جهود الوساطة ولكن من خالل األعداد 

)التي من الصعب توثيقها( والتي تم حلها من خالل عملية املفاوضات املبنية عىل التنازل والكسب والتي ال 

ميكن أن تصل أبدا طاولة مفاوضات الوساطة الرسمية. 

ومن خالل هذه العملية فان األهداف األولية للمساواة واالستدامة تصبح مرتبطة من جانب واحد بالحاجة 

إىل حامية رأس املال بحيث تكون إدارة املاء فعالة اقتصاديا من حيث املبدأ ومن الجانب األخر ترتبط بالحاجة 

إىل املحافظة عىل رأس املال املؤسسايت واالجتامعي بحيث يكون أي حل للقضايا املتعلقة باملاء املشرتك قابل 

للتنفيذ عمليا وعىل كال الجانبني من الحدود. وبالرغم من األهداف واملبادئ والهيكلية املؤسساتية التي تم 

تطبيقها بشكل خاص عىل املياه املشرتكة بني اإلرسائيليني والفلسطينيني إال انه ميكن تطبيقها عىل أي مكان يف 

العامل تكون فيه املياه عرب الحدود مقسمة وال تعمل عىل توحيد شعبني أو أكرث. إذا فالعملية هي أكرث باتجاه 

العلوم االجتامعية وحل النزاعات من أن تكون باتجاه العلوم الفيزيقية والهيدرولوجية. عىل الرغم من أن 

هذه األنظمة توفر بالفعل السياق الذي سيعمل فيه أي تصميم مؤسسايت، ينتهي التقرير بعدد من التعليقات 

حول الخطوات القادمة الواجب اتخاذها يف سبيل تحريك مقرتح )أصدقاء األرض يف الرشق األوسط( إىل األمام 

عىل املديني القصري و البعيد.

تدعي إرسائيل أنها سنت القانون الوطني الحديث األول للامء من خالل تبني القانون األسايس للامء يف 1959. 

إن املقرتح الوارد يف هذا التقرير موجه لكل من اإلرسائيليني والفلسطينيني لصياغة أول اتفاقية ثنائية حديثة 

للمياه. وهو األمر الذي ميكن متريره إىل اتفاقية الحل النهايئ بني الدولة الحالية إرسائيل والدولة املستقبلية 

فلسطني.

تنفيذي ملخص 
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 الفصل الرابعاا

مقرتح أصدقاء األرض يف الرشق األوسط التفاقية 
إرسائيلية فلسطينية حول املاء الصالح للرشب

أمناط  و  املاء  متطلبات  مثل  فعوامل   ، ثابتة  تبقى  أن  املؤسساتية  الرتتيبات  و  للمعاهدات  ميكن  ال 

االستهالك و فعالية اإلدارة تتغري مع الوقت كام تتغري هياكل إدارة املياه و املامرسات و العمليات ... . 

رمبا لن يكون من السهل صياغة معاهدات ديناميكية ، و إمنا صياغة معاهدة لتعترب يف غاية األهمية 

للسنوات القادمة ) فاريس و بيسواس و تورتاجادا 2008 ص 9( . 

لقد أظهرت تقارير حساسة أحيانا املاء عىل أنه املشكلة الرئيسية التي تفصل بني اإلرسائيليني والفلسطينيني، 

إال أن الحدود و الالجئني و مكانة القدس و املستوطنات اإلرسائيلية يف املناطق املحتلة تبدو كأنها أكرث ميال 

للنزاع منها إىل املفاوضني و الباحثني. فقد بني كل من )ولف و غليك( أكرث من مرة أن الدول املتشاطئة تتعاون 

حول املياه الحدودية بدال من القتال حولها. )ولف 1998 ، غايك 2000( وتعرض إرسائيل و األردن حالة يف 

الصميم ، كام تم اإلشارة إليها يف امللحق الثاين ملعاهدة السالم بينهام يف عام 1994.

مع ذلك فان غياب حروب حول املاء ال يعني أن املاء الصالح للرشب يخلو من النزاعات . فعىل سبيل املثال 

إن تخطيط املدن و الذي يسمح بوجود أسطح صلبة عىل قمم التالل ميكن أن يتدخل بشكل كبري يف مخزون 

الينابيع يف الوادي املقابل . فاملدن  التي تحتاج إىل املاء لالستعامل املنزيل ميكن أن تجد أنفسها يف نزاع مع 

املزارعني الذين يحتاجون اىل املاء للزراعة و تربية املاشية ، فاملزارعني الذين قرروا تغطية قنوات الري بطبقة 

من االسمنت  ميكن أن يساهم قرارهم يف الحد من ترسب املياه إىل اآلبار الجوفية وهو األمر الذي يؤذي 

انسياب املاء يف آبار القرى املجاورة . كام أن الحفر االمتصاصية أو األسمدة املنترشة يف الحقول ميكن أن تصل 

إىل اآلبار الجوفية والتأثري عىل نوعية مياهها. و ميكن لضخ املاء فرديا أو جامعيا و بشكل مفرط أن يؤدي إىل 

منع األنظمة البيئية من توفري عدد من الخدمات مثل إزالة التلوث والتحكم باملزروعات والفيضانات ، فهذه 

عبارة عن نزاعات املياه الحقيقية التي تحدث كل يوم يف سائر أنحاء العال. فهي بحاجة إىل إيجاد حلول لها، 

إال أنها يف كثري من األحيان تحصل عىل القليل من االهتامم يف الحوار الوطني و الذي يظهر املاء كجزء من 

الرثوة الوطنية. ومن املؤكد أن هذا األمر ينطبق عىل اإلرسائيليني و الفلسطينيني الذين يتجهون إىل تضخيم 

النزاع ليصبح قضية تتعلق باألمن الوطني. 

بدال من الرتكيز عىل الحروب الدولية فإن املسألة السائدة حول املياه الحدودية اليوم كام هو األمر دامئا هو 
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التأكد من أنه سيتم إدارت مصادر املياه املشرتكة بطرق فعالة وعادلة ومستدامة . وليتسنى تحقيق هذه 

األهداف األوسع يتوجب يف هذه املنطقة كام هو الحال يف أي مكان آخر أن تتم معاملة إدارة املاء عىل أنها 

مسـألة أقل فنية وأكرث سياسية )فيتلسون 2002 و بلومكويس و انجرام 2003 و مول 2009(. 

كام ذكر آنفا نجد أن االتجاه السائد نحو مشاركة املياه هو تقسيم املاء كام لو أنها كانت كعكة، حيث يتم 

تقسيم املياه املتوافرة بني األمم املتشاطئة بناءا عىل صيغة كمية تشمل عىل حصص مطلقة أونسب مئوية. 

النهج املستخدم يف معاهدة السالم اإلرسائيلية- األردنية وبالنسبة التفاقية أوسلو. وتنعكس  لقد كان ذلك 

التفاوض اإلرسائييل والفلسطيني )لوتزي وآخرون 2005، لوتزي و  التي يعرضها فريقي  حاليا يف املقرتحات 

كريشن 2009( ولسوء الحظ وعىل الرغم من قدرة املقرتحات عىل تجنب املشاكل الدبلوماسية وحتى حل 

بعض املسائل القصرية األمد فان هذا النهج ملرة واحدة عاجز متاما عند تطبيقه عىل األمد البعيد. 

واملبادئ  األهداف  تطبيق  من  وبالرغم  املشرتكة.  للمياه  املشرتكة  لإلدارة  مختلف  نهج  الفصل  هذا  يقرتح 

والهيكلية املؤسساتية بشكل خاص عىل املياه املشرتكة بني اإلرسائيليني والفلسطينيني ، إال أنه ميكن تطبيقها 

عىل أي مكان  يف العامل تكون فيه املياه عرب الحدود مقسمة وال تعمل عىل توحيد شعبني أو أكرث.

 يحدد القسم الرئيس األول بهذا الفصل عيوب املناهج الكمية ملشاركة املاء و يصف القسم الثاين األهداف 

التي صممت اتفاقيتنا املقرتحة لتحقيقها وتتوج هذه األسس واملواد األولية يف القسم الرئيس حيث يتم وصف 

الهيكلية املؤسساتية املقرتحة لتنفيذ نظام اإلدارة املشرتكة للمياه املشرتكة بني دولة إرسائيل ودولة فلسطني 

املستقبلية.

عيوب التقسيم الكمي ملصادر املياه املشرتكة:  
إن األساليب الكمية للمياه املشرتكة تعاين من ثالث عيوب خطرية: األمن والثبات والخيال البيئي. فقد تصبح 

قضية ما ״ أمنية ״ عندما يتم النظر إليها عىل أنها مكون أسايس لألمن القومي. إذ أنها تتحول من مجال ما 

ميكن التفاوض عليه و ما ميكن أن يكون مصدر للتسوية. فعندما يتم تحديد مثل هذه الحصص فان تغيريها 

يعترب تهديدا لألمن القومي.

 إن نهج الكميات يؤدي إىل الثبات ونتيجة للتغريات املناخية فانه من املحتمل أن تقل مصادر املياه املتجددة 

)FAO. 2008( يف الرشق األوسط مع حدوث آثار كارثية عىل الزراعة )فرميوث و آخرون 2007(.  

إن  الحصص الكمية املمكنة  اليوم ميكن أن تكون مستحيلة  بعد عدد قليل من السنني ويعود ذلك ببساطة 

إىل التغريات املناخية . كام أن التغري الدميوغرايف والتطور االقتصادي سيؤديان إىل التأثري عىل الطلب عىل املياه 

بطرق ال ميكن التنبؤ بها. فالحصص الكمية التي تبدو منصفة حاليا ميكن أن تعترب غري عادلة بعد عدد قليل 

من السنني يف نظر طرف أو طرف آخر. 
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و أخريا وعىل العكس من األرض، فاملياه تعترب مصدر طبيعي متنقل ، يتم استخدام كل قطرة ماء عدة مرات 

منذ اللحظة التي تسقط فيها باعتبار أنها مياه مرتسبة يف الضفة الغربية وعندما تصل إىل البحر أو تتبخر أو 

تتكثف. وخالل هذا املسار فان نوعية وجودة املياه تنخفض بشكل عام, كام أن املاء يستخدم ضمن األنظمة 

السياسية  املختلفة. فكل من هذه األنظمة له هيكليته الخاصة من القوة يف تحديد قواعد اإلدارة . وميكن 

استخدامها للمرة األوىل من خالل نظام ري زراعي مدار فلسطينيا ضمن نظام امللكية املشاعية قبل أن تعود 

البرئ الجويف وتظهر مرة أخرى يف برئارسائييل تشغله رشكة ميكوروت، الرشكة الوطنية اإلرسائيلية  املياه إىل 

للمياه، بهدف تزويد مياه الرشب إىل بلدية إرسائيلية أو قرية فلسطينية. وكل مرة تقرر مجموعة من العوامل 

كيفية استعامل قطرة املاء وكذلك كيفية منع القطرة من التلوث و التي تتم أيضا بطرق مختلفة. يجب أخذ 

جميع األنظمة السياسية املتنوعة هذه يف االعتبار يف عملية صياغة اتفاقية املياه املشرتكة.

 انه لعنرص أسايس يف مقرتحنا أن الحصص الكمية للمياه الثابتة حتى ملا قدمت عىل أنها حصص مئوية تعمل 

فان  اإلمكان. ومع ذلك  العيوب قدر  لتجنب هذه  إن مقرتحنا مصمم  األمد.  البعيدة  الحلول  ضد مصلحة 

مقرتحنا يفرتض مسبقا تعريف للحدود النهائية بني دولة إرسائيل و الدولة املستقبلية لفلسطني.

البحث عن إجامع عىل األهداف:

الحدود أن اإلجامع بني  الجانبني من  املاء عىل كال  السابقة والنقاشات مع اختصايص  أقنعتنا األدبيات  لقد 

الطرفني ميكن أن يتم التوصل إليه بناءا عىل أربعة أهداف عامة بالنسبة إلدارة املياه املشرتكة.

#	 إدارة مياه فعالة اقتصاديا

#	 إدارة مياه فعالة اجتامعيا و سياسيا و ليس بالرضورة متساوية

#	 إدارة مياه مستدامة بيئيا

#	 إدارة ميكن تنفيذها عمليا

يرشح رحامن 2008 كيف ميكن مالمئة األهداف الثالث األوىل مع الهدف العام ) االستخدام العادل واملنطقي( 

والذي يظهر تقريبا يف جميع اتفاقيات املياه عرب الحدود. أما الهدف الرابع فهو بحاجة إىل مزيد من الرشح. 

ميكن تنفيذ اتفاقية عندما تتوفر لدى جميع األطراف يف االتفاقية السبل و الوسائل املؤسساتية واالجتامعية 

واملالية لرتجمتها عمليا. فالكثري من قوانني املياه التي تم تبنيها عىل مدى عرشين عام تفشل يف هذا االمتحان. 

املياه  فقد خلقوا سلطة  استثنائية.  تعترب  ال  تبعها  الذي  الفلسطيني  املياه  وقانون  أوسلو  اتفاقيات  أن  كام 

الفلسطينية كجسم تنظيمي عهد إليه تنفيذ أحكام االتفاقية املتعلقة باملاء )تروتري 1999 ، 2007( و كان ذلك 

املسار مناسبا إلرسائيل والتي من خالل قانون املاء األسايس يف عام 1959 قد أممت بشكل فعال جميع املياه 
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حكومة إرسائيل حكومة فلسطني

اللجنة الثنائية 
للمياه

مجلس وساطة 
املاء

حكومة إرسائيل حكومة فلسطني

مجلس إدارة 
املياه املحيل

سلطة الحوض 
الجبيل

سلطة وادي 
الساحل

مكتب 
االستشاريني 

العلميني

يف الوطن .  ومع ذلك ال يزال حتى اليوم %70 من املياه املستخدمة فعليا من جانب الفلسطينيني  تدار من 

خالل مؤسسات محلية أو زراعية. و بالفعل ومن خالل دعم بعض املسئولني الفلسطينيني فرضت اتفاقية 

أوسلو مؤسسات فلسطينية نسخة طبق األصل عن مؤسسات إدارة املياه اإلرسائيلية )الضفة الغربية 2009( 

وعرف القليل من الفلسطينيني عن هذا العنرص يف االتفاقية ، إال أنهم استمروا يف التقيد باملؤسسات القاعدية 

املوجودة أصال والتي كام هو مبني وثابت يف املنطقة )تروتري 1999( وأماكن أخرى )مابري 1996 و بكلرت 

1999( يتم النظر إليها عىل اعتبار أنها فعالة وعادلة. 

الهيكلية املؤسساتية املقرتحة: 
إن الهيكلية املؤسساتية املقرتحة إلدارة إرسائيلية فلسطينية مشرتكة للمياه املشرتكة مبينة يف الشكل رقم 2 

.فهي تقسم القوة حول املاء بناءا عل عدة محاور:

#	 بني الحكومتني اإلرسائيلية و الفلسطينية

#	 بني عدة مؤسسات إرسائيلية - فلسطينية مشرتكة

#	 بني األبعاد العلمية و السياسية لالدارة 

#	 بني املؤسسات التي تعمل عىل عدة مستويات متدرجة. 
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إن هذه الهيكلية تقبل املبادئ العامة إلدارة املياه املشرتكة إال أنها رمبا تتجاوز أو رمبا تتخلف عنها بهدف 

التأكيد عىل املساواة يف جميع الحقوق واملسؤوليات املتعلقة بإدارة املياه املشرتكة متاما مثل هدف اإلنصاف 

والعدل. فان املساواة  يف الحقوق واملسؤوليات ال يقصد بها أن كل طرف يف االتفاقية سيحصل عىل كمية 

متساوية من املاء، كام أنها تعني أن كل طرف سيكون له موقف متساو داخل كل املؤسسات لإلدارة املشرتكة 

ألجهزة املياه املشرتكة والفرص املتساوية يف املشاركة يف عمليات صنع القرارات . 

الرئيسية املتوفرة لدى املؤسسات، واملبينة يف الشكل 2 هي عبارة عن املراقبة املستمرة  إن أدوات اإلدارة 

والوساطة املستمرة. وكأنها بعيدة عن طريقة العمل ببساطة فان املزج بني املراقبة والوساطة هو األساس 

الذي يستند عليه اخذ القرارات املتعلقة بكمية سحب املاء من كل برئ أو خزان أو نبع. فلهذا األمر تبعات 

كثرية مبا فيها الحاجة إىل املعالجة العادلة ملستخدمي املياه الذين يجدون أنفسهم مطالبني بتخفيض نسبة 

االستهالك . فعىل سيبل املثال رمبا يتوجب عىل مستخدمي ماء برئ لألغراض املنزلية أن يطالبوا بإيجاد بديل 

فوري لتلك املياه من مصدر آخر.  وعىل العكس من ذلك فان مستخدمي برئ يزود مياه الري رمبا يطلب 

منهم التخفيض من االستهالك يف أوقات معينة من السنة أو قبول تعويض مادي ) مع نصيحة فنية ( بالتحول 

املشرتكة  املياه  كل  عىل  والوساطة  املستمرة  املراقبة  آليات  ستطبق   املطر.  ماء  يغذيها  ووسائل  طرق  إىل 

بغض النظر عام إذا كان النظام خاص أو جامعي أو مشاع. و مع ذلك ستكون آليات الوساطة أكرث مالمئة 

للمؤسسات الفلسطينية الحالية ال للمؤسسات اإلرسائيلية ألنها مركزية جدا.

اللجنة الثنائية للمياه:
ستستبدل اللجنة الثنائية للمياه ) ل ث م ( اللجنة املشرتكة للمياه الحالية ولكنها ستكون مسئولة عن جميع 

وتكون مسئولة  للمياه(  املشرتكة  اللجنة  مع  الحال  )كام هو  الفلسطينية  املياه  فقط  وليس  املشرتكة  املياه 

مبارشة أمام الحكومتني اإلرسائيلية والفلسطينية بوجود تفويض هام ومحدد، وأهم ما ستقوم به :

وضع قيود وحدود لضخ ومعايري املعالجة وأهداف ضخ املياه يف اآلبار الجوفية بناءا عىل التوصيات  	#

التي قدمتها لجانها االستشارية )انظر يف األسفل(.

منح تراخيص ملشاريع حفر آبار جديدة بناء عىل التوصيات التي قدمتها لجانها االستشارية.   	#

تطوير معدالت ضخ االبار الجوفية املحتواة والتي تعترب بحكم طبيعتها مصادر غري متجددة لذا فان  	#

استخدامها يتوازن مع مرور الوقت مقابل قدرة أولئك الذين يستخدمون املياه لتطوير مصادر بديلة 

أو تقليل الطلب عىل املاء.                                                                                       

يجوز للجنة الثنائية للمياه أن ترفض التوصيات التي تتلقاها من أي من لجانها التابعة واملنبثقة عنها إال أنها 

غري قادرة عىل اتخاذ قرار بديل لوحدها وإذا قررت رفض أي من التوصيات فيتوجب عليها تفسري األسباب 

لرفضها أو االنتظار لتلقي توصيات جديدة. وإذا وجدت )اللجنة الثنائية للمياه( بعد حالتني من الرفض انه 
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من املستحيل التوصل إىل اتفاقية فانه سيتم تحويل القضية إىل مجلس وساطة املاء ) انظر يف األسفل( وهو 

إذا لزم األمر   , للتوصل إىل تسوية  الكثري من األدوات  املكانة ولديه  للمياه يف  الثنائية  للجنة  جسم موازي 

مامرسة السلطة الكافية لفرض حل ما.

نحن نقرتح أن تتألف اللجنة الثنائية للمياه من سبعة أعضاء تختار كل حكومة لكل طرف ثالث أعضاء باإلضافة 

إىل عضو آخر ينتخبه األعضاء الستة من أي دولة غري دولتي الطرفني. ويتم اتخاذ القرارات يف اللجنة الثنائية للمياه 

باألغلبية رشط أن عضوين عىل األقل من الثالث املنتخبني من كل طرف يكونان مؤيدين ألي قرار. وتضمن طريقة 

التصويت هذه أن ثالث أعضاء من طرف واحد وعضو من غري املنطقة ال ميكنهم أن يشكلوا ״ أغلبية ״ يف فرض 

حل عىل الطرف اآلخر ولكن يسمح لوجود حل ما حتى بوجود اختالف جذري بينهام.

وقد تم اقرتاح لجنة فرعية بهيكلية مشابهة للحوض املايئ الجبيل ألنه من األهمية مبكان تزويد مياه صالحة 

للرشب اال انه يعترب من أكرث مصادر املياه عرضة للزوال يف املنطقة. ولالختصار لن يتم مناقشة اللجنة الفرعية 

للحوض الجويف الجبيل هنا ولكن ميكن إيجاد منوذج مقرتح يف تقارير فيتلسون وحداد )2000, 1998(.

مجلس وساطة املياه:
يستلم مجلس وساطة املياه الشكاوي من أي مجتمع أو مؤسسة التي تذكر أنها تأثرت سلبيا من مرشوع 

مياه مخطط تنفيذه أو مامرسة حالية داخل مجتمع آخر أو مؤسسة مبا فيها الحاالت التي تكون فيها هذه 

املامرسات مثل التخطيط الحرضي غري املرتبط مبارشة مع إدارة املياه. كام انه سيتلقى شكاوي تتعلق بالتوزيع 

غري العادل للمياه أو مياه ذات جودة متدنية . كام أن املجلس سيقوم بدور الوسيط يف حاالت الخالف بني 

اللجنة الثنائية للمياه وأي من لجانها املنبثقة عنها.

املياه هو االستامع إىل تربيرات  الرئييس ملجلس وساطة  الدور  آنفا فان  الظروف املذكورة  وبالنسبة لجميع 

األطراف املرتبطني يف الشكوى أو النزاع ومن ثم املحاولة إليجاد تسوية . ويف الحاالت التي تفشل فيها عمليات 

التسوية أو عندما يكون األثر املزعوم غري قابل لإلثبات من خالل األدلة املتوفرة فان مجلس وساطة املياه 

الحلول  عامة وتفحص عدة خيارات من  اجتامعات  أو  ندوات  تحقيق مستقل, وميكن عقد  بإجراء  مخول 

املقرتحة لحل النزاع. ويجب حفظ السجالت وامللفات ونرشها عن كل جلسات االستامع العلنية وكذلك جميع 

الصالحيات  للمياه  الوساطة  ال ميلك مجلس  املطاف  نهاية  عنه ويف  والصادرة  للمجلس  املوجهة  التوصيات 

لفرض حل ويستخدم تلك الصالحية فقط بعد استنفاذ كافة الخيارات.                                               

مكتب االستشاريني العلميني: 
 يتألف مكتب االستشاريني العلميني من ״ مستشارين علميني كبار عدد 2״. يتم ترشيح كل واحد من الوكاالت 

ذات العالقة يف كل حكومة باإلضافة إىل طاقم من املوظفني . ويكون املكتب مسئول عن تقديم التقارير 

إىل اللجنة الثنائية للمياه حول القضايا ذات العالقة بجودة املياه وكميتها وكذلك تقديم التوصيات املناسبة 
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لرخص ضخ املياه وقيود حفر اآلبار إىل اللجنة الثنائية للمياه. باإلضافة ألدوارهم األخرى فانه من املتوقع من 

املستشارين االثنني الكبار تزويد اللجنة الثنائية للمياه بتعليق عىل أربعة أنواع من املعلومات: 

#	 بيانات عن كمية املياه ) مبا يف ذلك املخططات (.                                                     

#	 بيانات جودة املياه .                                                                                               

#	 القيود البيئية عىل سحب املياه والتخلص من املياه العادمة .                                               

#	 مالمئة تزويد مياه ذات جودة مناسبة.                                                                           

ال يتوقع من مكتب االستشاريني العلمني الحفاظ عىل قاعدة بيانات مستقلة وإمنا التأكد من إمكانية الوصول 

إىل قواعد البيانات التي يحتفظ بها الطرفني. وباإلضافة إىل واجباته يف اقرتاح ومراقبة طرق التدفق ومعايري 

الجودة الرضورية للمحافظة عىل الصحة البيئية الماكن تجميع املياه املشرتكة، يتوجب عىل املكتب أيضا أن 

يجد السبل لضامن حد أدىن للحصص لالستخدام املنزيل وااللتزام مببدأ״ الحق اإلنساين يف الحصول عىل املاء ״ 

لكل بيت يف ظل مجتمع قانوين .                                                                                    

مجلس إدارة املياه املحيل:
سيحدد مجلس أدارة املياه املحيل جميع اللجان واألجسام ويسجلها والتي تدير مصادر املاء محليا وتعيد توزيع 

املاء بغض النظر فيام إذا كانت تابعة ألنظمة ملكية خاصة أو جامعية . واملعايري املستخدمة لهذا التحديد ستكون 

وجود ״قواعد قيد االستخدام״ محليا, أي أن القواعد تكون حسب املصدر الذي تديره بالفعل جامعة معينة يف 

ظروف محددة. وعادة ما تختلف هذه القواعد عن القواعد الرسمية، فيمكن عىل سبيل املثال أن تبقى شفوية 

ولكن تطاع بشكل دقيق جدا داخل املجتمع. ويف الواقع فان عملية تسجيل مؤسسات املياه املحلية تهدف إىل 

إعطائهم استدامة يف تفاعل الحق مع اللجان واألجهزة املذكورة آنفا. وواجب آخر ملجلس إدارة املياه املحيل 

هو مساعدة مجلس وساطة املياه للتأكد من أن املجموعات املحلية أو املؤسسات التي تدير مصادر املياه ذات 

العالقة  تتم استشارتها بالكامل خالل إجراء أي تحقيق تحت رعاية مجلس وساطة املياه. 

 إن تحديد أنظمة حقوق امللكية املحلية أمر صعب ويف بعض الحاالت تكون هذه العملية موضع انتقاد 

ألنها استهدفت التصنيفات القانونية لألنظمة املحلية والتي كانت غريبة بالنسبة لها. فعىل سبيل املثال يف 

حالة كون قانون ماء وطني موضع الهام ليربايل جديد فإنها استهدفت تصنيفات امللكية الخاصة فيام كان يف 

الواقع مفاهيم ملكية جامعية. كام أن أنظمة حقوق امللكية املحلية يف حال تطور مستمر , ويعترب هذا األمر 

جانب هام من قدرتهم عىل التحمل يف وجه املتغريات املناخية والفصلية والدميوغرافية . إن تحديد مثل هذه 

األنظمة عادة ما ينطوي عىل كونها متحجرة )بولنز 2009(. 

إن مقرتحنا يضم الدروس والعرب التي تم تعلمها من هذه التجربة , فهو يقرتح إدخال مؤسسات حقوق امللكية 

املحلية عىل أنها كيانات ديناميكية ال يسعى املقرتح إىل خنقها يف منوذج ״ مرة واحدة واىل األبد ״ وال يتبنى 

تصنيفات تم خلقها اصطناعيا نتيجة لقانون املياه الوطني لوصف التصنيفات التي تطورت بشكل طبيعي .
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الفصل الرابع | مقرتح أصدقاء األرض يف الرشق األوسط التفاقية إرسائيلية فلسطينية حول املاء الصالح للرشب

من املفهوم إىل التطبيق : 
إنها لخطوة هامة يف االنتقال من املفاهيم املجردة لقانون املياه الدويل إىل تطبيقاته العملية يف مناطق معينة 

ومبشاركة مؤسسات قابلة للحياة والتي ميكن أن تتوسط بشكل ناجح بني املتطلبات املتنافسة للحصول عىل 

مصادر املياه املشرتكة. إن مقرتح ) شبكة أصدقاء األرض يف الرشق األوسط ( كام هو مبني يف هذا املقرتح يهدف 

إىل اإلشارة إىل كيفية اتخاذ مثل هذه الخطوة. فهو يعكس احتياجات عامل القرن الواحد والعرشين واتجاهاته. 

وبالطبع هناك انتقادات إزاء مقرتح )شبكة أصدقاء األرض يف الرشق األوسط(. وأحد االنتقادات يتعلق بكون 

هذا املقرتح غري مكتمل ونرد عىل هذا االنتقاد بقولنا إننا نعرتف بأننا ״ مذنبني״ فهناك حاجة لبذل جهد 

كبري يف سبيل تحويل املفاهيم واملؤسسات املذكورة أعاله إىل عمليات حقيقية ومؤسسات واقعية. وكل هذا 

العمل بحاجة ملن ينجزه . ومع ذلك لن يتم ذلك ما مل يقتنع السياسيني أن اإلرسائيليني والفلسطينيني هم 

مؤيدين ملثل هذا املقرتح ويؤمنوا انه عىل املدى البعيد سيتم حكم الشعبني من خالل نظام مرن وليس جامدا 

بخصوص إدارة مصادر املياه املشرتكة .

الثقة  من  الكثري  أن هناك  السذاجة  من  ليس  وانه  متفائل جدا  املقرتح  أن هذا  يدعي  آخر  انتقاد  وهناك 

الرصاع.  كثرية من  بعد سنوات  املياه خاصة  إدارة  بخصوص  مختلفان  اتجاهان  لديهام  مطلوبة من شعبني 

ونرد عىل هذا االنتقاد بقولنا أن )شبكة أصدقاء األرض يف الرشق األوسط( ״غري مذنبة״ . إن استنتاجنا يستند 

السائد. يذكر ولف 1999  املياه هو األساس  املتبادل والتقدير يف مفاوضات  عىل أن عملية تطوير االحرتام 

يف مراجعته البارعة يف مقالة عنوانه ״ املعايري للحصص العادلة : جوهر النزاع العاملي عىل املياه ״ إن تقريبا 

جميع املفاوضات الدولية حول حصص املياه خالل القرن املايض أو أكرث قد استأنفت بناءا عىل״ اعرتاف״ كل 

طرف ״باحتياجات״  الطرف أو اإلطراف اآلخرين بدال من بداهة املبادئ أو الحقوق , ففي هذه املفاوضات 

يعرتف كل جانب عادة بالقيود التي تقيد الجانب اآلخر . ويف سياق مختلف نوعا ما فقد وجد سيم وآخرون 

أن  واإلنسانية ووجد  البيئية  االستخدامات  املاء مع  توازن حصص  تتطلب  اسرتاليا  القرارات يف  أن   )1999(

األحكام املحلية تجاه״ العدالة ״ ) مع املشاركة املحلية يف اتخاذ القرارات ( لعبت دورا بارزا أكرث من اعتبارات 

الفاعلية االقتصادية. وبالطبع يوجد لدينا يف غور األردن تاريخ من القمم التي عقدت عىل طاوالت النزهات 

والتي متكنت من إدارة املاء يف غور األردن خالل ما يقرب من 45 عام , عندما كان نهر األردن خط الهدنة بني 

إرسائيل واألردن عىل الرغم من كون الدولتني يف حالة حرب شكليا. 

 ويف الختام يجب أن نوافق عىل أن اقرتاح )  شبكة أصدقاء األرض يف الرشق األوسط( كام تم وصفه أعاله مل 

تتم تجربته بعد وانه غري مجرب كوحدة كاملة . وميكن تقريبا إيجاد كل جزء منه يف اتفاقيات املياه السارية 

املفعول يف أماكن أخرى يف العامل عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. ما تبقى التحدث عنه يف الفصل 

السادس هو كيفية تحويل املقرتح من املفهوم إىل تطبيق عميل واقرتاح الخطوات الواجب اتخاذها يف وضع 

مقرتح )شبكة أصدقاء األرض يف الرشق األوسط( بشكل حازم عىل املائدة السياسية عىل كال جانبي الخط 

األخرض.                                                                                                                            


