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موقف في قضاية :

تجفايف فلسطي  :حرب إسرائايل الهنهجاية على الاياه
كتبته مهنى دجاني
أيلول/سبتمبر ٢۰۱٤

نظرة عامة
تهنعمتهج إسرائايل ساياسةً تسعمتهدف البهنايةَ العمتحعمتاية الائاية اليفلسطايهناية ،وهي ساياسةٌ ذات شقي تهدف للحايلولة دون اسعمتدامة العمتمعات اليفلسطايهناية .وفي هذا
الوجز الساياساتي ،تعمتهناول مهنى دجاني ،الباحثة البايئاية وعضوة الساياسات في الشبكة ،الدلةَ العمتوفرة على اسعمتهداف إسرائايل البهنايةَ العمتحعمتاية الائاية ،وتُبايّ ن
كايف أن هذه الساياسة ل تعوق الهنمو القعمتصادي وحسب ،بل تدفع اليفلسطايهنايي إلى ترك أراضايهم .وتعمتطرق الكاتبةُ أيضًا إلى تسلايع الاياه الهناجم ع ن هذه
الساياسة السرائايلاية ،وتُذر م ن أنه يُغاير المناط العمتقلايدية للدارة الائاية العمتمعاية ،ويك ن أن يغاير شكل العمتمع اليفلسطايهني للبد .ولواجهة هذه الرب
على الاياه ،تقعمترح دجاني على اليفاعلي اللايي والوطهنايي والدولايي اتخاذَ إجراءات – مثل حملت العمتوعاية وإنشاء قواعد البايانات  -م ن أجل وضع هذه
القضاية على الجهندة الساياساية .وتّثّ الانحي على الطالبة بالعمتعويض عمّا خسروه في السعمتثمارات الائاية.

حرب إسرائايل على الاياه
كانت البهنايةُ العمتحعمتاية الائاية م ن بي ضحايا الهجمة السرائايلاية الخايرة على قطاع غزة ،حايّث كانت هدفًا مقصودًا للصواريخ السرائايلاية .وهذا الهجوم على
البهناية العمتحعمتاية الائاية لايس مارسةً جديدةً ول مقصورةً على غزة بل هو جزءٌ ل يعمتجزأ م ن الملة السرائايلاية العمتواصلة لعكس عجلة منو العمتمعات
اليفلسطايهناية وجعل الاياة الايوماية فايها ل تُطاق.
وم ن أجل وقف السعمتهداف السرائايلي العمتعمد للبهناية العمتحعمتاية الائاية ،ل بد م ن الععمتراف بأن الضرر الذي ألقه بصادر الاياه اليفلسطايهناية الايوية هو ضررٌ
مهنهج ،ول بد أيضًا م ن توثايقه ،ثم صدّه على مسعمتويات العمتمع اليفلسطايهني كافة م ن خلل حملت العمتوعاية ومبادرات العمتمع الدني .ويجب على
أصحاب الصلحة الدولايي ،كجامعة الدول العرباية والتاد الوروبي والمم العمتحدة ،أن يضغطوا أيضًا على إسرائايل كي تكفّ وترعوي.
ساياسةُ حرمان العمتمعات اليفلسطايهناية م ن الصول على الاياه هي أداةُ حربٍ يسعمتخدمها الحعمتلل السرائايلي والسلطات العسكرية بل هوادة ،وهي تُيفضي
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إلى تقويض القاومة اليفلسطايهناية .ولهذه الساياسة تداعايات جمة ،مهنها العمتدهور البايئي بعايد الدى ،والاطر على الصحة العامة في الدى القريب والبعايد،
والرمان اليفعلي لشريحة مععمتبرة م ن السكان الدنايي م ن الصول على الاياه الهنظاييفة الصالة للشرب.
يحظر البروتوكول الول اللحق باتيفاقاية جهنايف ) ( 1977اسعمتهداف البهنى العمتحعمتاية الائاية ،ويهنص على أنه :
"يُحيظَر ميهاجيمة أو تيدمياير أو نيقل أو تيعطايل العيايان واليواد اليعمتي ل غيهنى عيهنها ليبقاء اليسكان اليدنيايي وميثاليها اليواد اليغذائياية
واليهناطيق اليزراعياية اليعمتي تيهنعمتجها والياصيايل والياشياية وميرافيق مياياه الشيرب وشيبكاتيها وأشيغال اليري ،إذا تيدد اليقصد مي ن ذليك
فيي ميهنعها عي ن اليسكان اليدنيايي أو اليصم ليقايمعمتها اليايويية ميهما كيان اليباعيّث سيواء كيان بيقصد تيوييع اليدنيايي أم ليملهم عيلى
الهنزوح أم لي باعّث آخر".
تش نّ إسرائايل هجومَها السعمتمر على البهناية العمتحعمتاية الائاية اليفلسطايهناية على جبهعمتي  :إحداث الضرر الباشر والكثف والعمتعمد ضم ن عملايات عسكرية واسعة
الهنطاق ،وإحداث الضرر بعايد الدى جراء مهنع إصلح البهناية العمتحعمتاية الائاية أو صايانعمتها أو تطويرها .ورغم أن اسعمتهداف البهناية العمتحعمتاية الائاية قلما يكون
على الجهندة الساياساية ،فإنه تكعمتايكٌ عسكريٌ موثّق يعمتبعه الايش السرائايلي ،وهو أسلوبٌ معمتعمد سواء كان على هايئة قصف محطة معالة ماياه الصرف
الصحي في غزة أو اسعمتهداف خزانات الاء الروماناية العمتي ل تزال تؤمّ ن الاياه لقريةٍ نائاية في الضيفة الغرباية .ولقد أكّد تقرير غولدسعمتون الذي صدر بعمتكلايف
م ن المم العمتحدة بهدف توثايق انعمتهاكات حقوق النسان في أعقاب العدوان السرائايلي على غزة ") 2009-2008عملاية الرصاص الصبوب"( تسببَ
إسرائايل في تدماير البهناية العمتحعمتاية الائاية تدمايرًا "معمتعمدًا ومهنهجايًا".
لم يك ن العدوان على غزة على مدار واحدٍ وخمسي يومًا صايفَ هذا العام اسعمتثهناءً لهذه القاعدة .فقد دعت شخصايات ساياساية إسرائايلاية إبان القصف،
بحسب تقارير  ،إلى قطع إمدادات الاياه والكهرباء الصادرة إلى غزة .وهذه الدعوةُ جزءٌ م ن لغة الرب العمتي تععمتبر البهنايةَ العمتحعمتاية الائاية والكهربائاية سلحًا
ساياسايًا للكراه.

اسعمتهداف البهناية العمتحعمتاية الائاية إبان العملايات العسكرية
اسعمتهدفت إسرائايل في كلّ الهجمات العمتي شهنعمتها على غزة في العقد الاضي بهنايةَ القطاع العمتحعمتاية الائاية م ن محطات الكهرباء الرئايساية إلى محطات
معالة ماياه الصرف الصحي وشبكات الاياه .وشلّت العملايات العسكرية عملَ أنابايب الاياه والصرف الصحي وغايرها م ن قدرات معالة الاياه العادمة.
وأظهرت تقاريرُ أعقبت عملايةَ الرصاص الصبوب أن الضرار تركت ثلّثَ سكان غزة دون ماء .وبلغت تكليفة الضرر البايئي الهناجم ،بحسب العمتقديرات،
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ملايون دولر.
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اسعمتهدفَ الطايران السرائايلي في اليام الولى م ن العملاية العسكرية السرائايلاية الخايرة في غزة "الرف الصامد" محطةَ ضخ ماياه الصرف الصحي غرب
مديهنة غزة ،حايّث عطّلت إسرائايلُ بضربعمتها الهنشأة العمتي تضخ  25 ,25000معمتر مكعب م ن الاياه العادمة يومايًا إلى محطة معالة ماياه الصرف الصحي
الرئايساية في غزة .وبعد الهجوم ،أعلهنت بلدية غزة أنها ل ن تكون قادرةً على معالة ماياه الصرف الصحي .واضطرت إدارة الهنشأة ،بسبب اسعمتمرار الغارات
على الطة ،إلى وقف محاولتها إصلح الضرر تهنبًا لصابة العاملي بعد اسعمتشهاد سبعة موظيفي أثهناء تيفقدهم الضرارَ الولاية .وأدى القصفُ
السرائايلي شرقَ مديهنة غزة إلى إصابة أحدِ خطوط أنابايب الاياه الرئايساية ،مّا قطع إمدادات الاياه ع ن مهناطق شرقَ الديهنة تؤوي ما يزيد على  5 .1ملايون
نسمة.
تُقدّر خسائر البهناية العمتحعمتاية الائاية وحدها ببلغ  30ملايون دولر .فمهنذ بدء العدوان على غزة هذا الصايف ،دُمرت محطة معالة ماياه الصرف الصحي
الرئايساية ،وشبكة النابايب العمتصلة بها .وباتت أربعة آبار ،وخمس خزانات ،وعدد ل يُحصى م ن أنابايب الشبكة غاير صالح للسعمتعمال .ونعمتايجةً لذلك،
تدفّق ما يزيد على  100,25000معمترٍ مكعب م ن ماياه الصرف الصحي غاير العالة في شوارع غزة وإلى البحر.
وم ن دون ماياه شرب مأمونة ،بات يعمتعي على الغالباية العظمى م ن سكان غزة البحّثُ ع ن الأوى والدمات الساساية خارج مهنازلهم .وهكذا فإن تدماير آبار
الاياه والبهناية العمتحعمتاية للصرف الصحي يُيفاقم الزمة النساناية .وفي حي تيفايض أحاياء كاملة باياه الصرف الصحي ،يزيد القلق ازاء تيفشي الوبئة
والمراض .وصار على السعمتشيفايات الثقلة أصلً أن تعمتعامل مع أمراض الهاز الهضمي ،والساسايات اللدية ،والمراض الهنقولة بالاياه ،وأمراض الهاز
العمتهنيفسي .وفي هذا الصدد ،قال أحد الهناطقي باسم مهنظمة أوكسيفام " :نح ن نعمل في بايئة تدمرت بُهنايعمتها العمتحعمتاية الائاية تامًا ،مّا يهنع الهناس في غزة م ن
الطبخ ،وتهنظايف الراحايض ،وغسل اليدي .والاطر الراههنة الدقة بالصحة العامة هائلة ،و] [...سوف تسعمتغرق البهناية العمتحعمتاية في غزة شهورًا أو سهنوات
لعمتعمتعافى تامًا".
وفي هذا الطار ،يك ن – بل ويهنبغي – اععمتبارُ حصارِ غزة اسعمتمرارًا لساياسةٍ تسعمتهدف البهناية العمتحعمتاية الائاية .فيفي ظل القايود الصارمة اليفروضة على
الواردات السموح إدخالها إلى غزة ،اسعمتحالت إعادة بهناء محطة معالة ماياه الصرف الصحي العمتضررة م ن هجمات عام  .2008وحعمتى عملايات العمتصلايح
الدورية صارت مسعمتحايلة ،أمّا تديّثُ النظمة إلى أنظمةٍ أكثرَ كيفاءة أو اسعمتدامة ،فهو أمرٌ غاير وارد .وبالعمتالي ،أمست البعمتكارات في مجال معالة
الاياه ،والعمتحسايهنات في نوعاية الاياة الععمتمِدة على توافر الاياه الهنعمتظمة أمرًا محظورًا .وبالثل ،تعمتعرض الصادر الائاية العمتاحة للسعمتهنزاف بسرعة ،مّا يجعل
الشاريع السعمتقبلاية أكثرَ صعوبة.
وم ن دون العمتصلايحات ،أخذت أضرارٌ دائمة تلحق بأراضي غزة .فثمة تسربٌ سريع لاياه البحر وفرطٌ في ضخ الاياه الوفاية مهنذ سهنوات .وحعمتى مصادر الاياه
العمتاحة لايست دائمًا نظاييفة ،حايّث ثبَتَ أن  95 %م ن الاياه العمتي ظل اليفلسطايهنايون في غزة يسعمتخدمونها لعقود غايرَ صالةٍ للسعمتهلك البشري .وأدى نقص
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الكهرباء السعمتمر مهنذ عقدٍ تقريبًا إلى الد م ن القدرة على معالة الاياه ،وبالعمتالي م ن وصول الاياه إلى الهنازل ،وكذلك زيادة تصريف ماياه الصرف الصحي
غاير العالة في البحر .وحعمتى قبل العدوان على غزة هذا الصايف ،كان ما مقداره  90ملايون لعمتر م ن ماياه الصرف الصحي غاير العالة أو العالة جزئايًا
يُضّخ في البحر يومايًا بسبب عدم كيفاية مرافق العالة.
إن الواردات السموح لها بدخول غزة حالايًا ،مثل الولدات وكمايات الوقود الدودة وشاحهنات الاياه ،تساهم في تعويض الهنقص مؤقعمتًا فقط ،وهي تهدف
إلى تأمي الدمات الساساية والغاثاية العاجلة للسكان الشردي ن .ولايس بوسع هذه العمتداباير الؤقعمتة بأي حالٍ م ن الحوال أن تعالج مشاكل توفاير الاياه في
قطاع غزة ،وهي بالكاد تخيفف وطأة آثار الرب السرائايلاية على الاياه .إن مراحل إعادة إعمار البهناية العمتحعمتاية في غزة وتأهايلها ل ن تعمتطلب مليي
الدولرات وحسب ،بل سعمتسعمتغرق وقعمتًا طويلً جدًا أيضًا في ظل ظروف الصار السائدة.

حرب ماياه بعايدة الدى في أرجاء الهناطق العمتلة
الدهى مّا سبق هو الضررُ البطيء ولك ن العمتعمد في البهناية العمتحعمتاية الائاية للضيفة الغرباية .فثمة شواهد في الهنطقة على اتباع الساياسة نيفسها العمتمثلة في
إلاق الضرر العمتعمد بعدات الاياه أثهناء الملت العسكرية ،وم ن أوضح تلك الشواهد الجعمتاياحُ السرائايلي لديهنة جهني في عامي  2001و  2002الذي
أصاب البهناية العمتحعمتاية لاياه الشرب وماياه الصرف الصحي بأضرار هائلة ،مّا قطع خدمات الاياه لسابيع.
تأخذ أضرارُ البهناية العمتحعمتاية شكلً آخر أكثرَ دهاء وبطئًا ،فبدلً م ن الصار وحظر الواردات ،غدا الهدمُ هو العرف السائد ول سايما في العمتمعات الهمشة
في الهنطقة )ج( ،العمتي تبلغ مساحعمتها نحو  60%م ن الضيفة الغرباية بوجب اتيفاقات أوسلو ،وفي "الهنطقة العازلة" العمتي أعلهنعمتها إسرائايل في محايط قطاع
غزة ،حايّث صودرت هذه الهناطق الواقعة تت السايطرة السرائايلاية الباشرة لسباب "أمهناية "،وتُسعمتخدم الن كمهناطق عسكرية ومهناطق لعمتدريب الايش .إن
العلن ع ن مهنطقة ما مهنطقةً عسكرية يقعمتضي بصورة شبه تلقائاية تريفَ الراضي الزراعاية ،وتهديد حاياة العمتمعات الاورة ،ومصادرة مساحات واسعة
م ن الراضي.
وبالرغم م ن أن الدوات والعدات قد تكون معمتوفرة في الهنطقة )ج( ،فإن صعوبة إقامة البهناية العمتحعمتاية فايها توازي صعوبة تشايايدها في قطاع غزة الاصر،
إذ يعمتعي على اليفلسطايهنايي القاطهني في هذه الهنطقة الصولُ على إذن السلطات السرائايلاية م ن أجل إنشاء البهناية العمتحعمتاية الائاية أو صايانعمتها أو توسايعها
)يجب الصول على إذن أيضًا في الهناطق )أ( و)ب( ولك ن م ن خلل لهنة الاياه الشعمتركة الذكورة أدناه( .ولّا يكاد يكون الهنيفي هو الواب الدائم ،يُضطر
الدنايون إلى تشايايد البهناية العمتحعمتاية دون إذن .وهذا يُعرّضهم إلى الغرامات وأوامر الهدم.
شهدت اليفعمترة بي عامي  2009و  ،2011وفقًا لئعمتلف الاياه والصرف الصحي والهنظافة الصحاية في حالت الطوارئ في فلسطي ،تدمايرَ  173قطعة
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مخعمتليفة م ن البهناية العمتحعمتاية الاصة بالاياه والصرف الصحي والهنظافة الصحاية ،با في ذلك مصادرة صهاريج الاياه العمتي تسعمتخدم كإجراء طارئ عهند قطع
إمدادات الاياه .وبالضافة إلى قايام الايش السرائايلي باسعمتهداف البهناية العمتحعمتاية في الهنطقة )ج( اسعمتهدافًا مهنهجايًا ،ما انيفك سكان السعمتوطهنات الايهودية
غاير الشرعاية يخربون الصادر الائاية اليفلسطايهناية ويدمرونها ،ويسعمتولون في أحايانٍ كثايرة على الايهنابايع الطبايعاية ويسخرونها لعمتسلايعمتهم وترفايههم .وتأتي
تصرفات السعمتوطهني هذه في إطار ساياسةٍ إسرائايلاية واضحة تععمتبر اسعمتهدافَ الوارد الائاية م ن هذا القبايل أسلوبًا مقبولً م ن أساليب الرب.
إن تدمايرَ البهناية العمتحعمتاية الائاية الثرية مثل خزانات أو يهنابايع الاياه العمتاريخاية ل يَحرم العمتمعات الهمشة في الهنطقة )ج( م ن الاياه وحسب ،بل يُدمر أيضًا
مُكونًا مهمًا للعمتاريخ اليفلسطايهني وعلقة العمتمع القدية العمتأصلة بالصادر الطبايعاية وإرث الصادر الدارة محلايًا .ويسري الشيء نيفسه على قطاع غزة،
حايّث تقعمتطع مهنطقة الدود العمتلة نحو  17%م ن مساحة القطاع ،وفي هذه الرقعة دُمّرت   305آبار زراعاية بي عامي   2005و  .2013تضم هذه الهنطقة
العازلة والهنطقة )ج( غالبايةَ الراضي الزراعاية اليفلسطايهناية ،لذا فإن لسعمتهداف البهناية العمتحعمتاية الائاية فايهما تداعايات واسعة على النعمتاج القعمتصادي
وقدرة العمتمعات اليفلسطايهناية على الكعمتيفاء ذاتايًا .وبسبب تدماير البهناية العمتحعمتاية الائاية في الراضي الزراعاية ،بات اليفلسطايهنايون أكثر اععمتمادًا على
الساعدات والواردات ،وبالطبع ،على البضائع السرائايلية.
يعمتسبب تعذر الوصول إلى مصادر مائاية مهنعمتظمة ونظاييفة وموثوقة في تراجع النشطة الصهناعاية والزراعاية والعمتجارية ،وبالعمتالي النهايار القعمتصادي .وهذا
يهنطبق بوجه خاص على النشطة القعمتصادية سريعة العمتأثر والععمتمدة على الوارد في فلسطي ،مثل الزراعة .وفي ظل هذه الظروف ،تبلغ مساحة الراضي
الزراعاية الروية في الضيفة الغرباية  %8.6فقط ،وهذه الهنسبة الصغايرة تُدرّ نصف الهنعمتجات الزراعاية في الرض اليفلسطايهناية العمتلة .ويشاير هذا الرقم إلى
السارة الهائلة في اليفرص القعمتصادية في القطاع الزراعي ،والعمتي تُعزى حصرًا إلى فقدان الاياه بسبب القايود وأعمال الهدم السرائايلاية .وبحسب
العمتقديرات ،تبلغ الكاسب القعمتصادية الضائعة  1.44ملايار دولر سهنويًا.

تغاياير العلقة بالرض
تععمتمد العديد م ن العمتمعات اللاية على مصادر الاياه الساساية ،مثل البار والايهنابايع وخزانات الاياه ،في تلباية الحعمتاياجات اللاية .وفي كثاير م ن
الحايان تكون هذه البهناية العمتحعمتاية مبهنايةً مهنذ عقود ،أو حعمتى آلف السهني ،وهي بحاجة ماسّة للصلح والعمترمايم .وتعاني الئات م ن هذه العمتمعات في
الضيفة الغرباية م ن الضرر والعمتدماير العمتعمد الذي يسعمتهدف مصادرها الائاية .فما فعمتئت قوات الايش السرائايلي تسعمتهدف خزانات ماياه المطار والبار
وأنظمة الري وشبكات الاياه الشايّدة في القبة السابقة للعهد الروماني .ل تقعمتصر آثار تدماير البهناية العمتحعمتاية الائاية على انعمتشار المراض ،وانعدام
ضروريات الاياة الساساية ،وفقدان الدخل أو فرص العمتهنماية .فعلى الدى البعايد ،يؤثر اسعمتهداف إسرائايل للبهناية العمتحعمتاية الائاية تأثايرًا بالغًا في علقة
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اليفلسطايهنايي بأرضهم .فلمّا تَرم إسرائايلُ الزارعي م ن الاء ،فإنها تدفعهم إلى الروج م ن أرضهم .و حرمانُها الرعاةَ م ن الوصول إلى البار القدية يقطع
أرزاقهم ويسعمتهنضب فرص العمل في القرى الغهناية بالوارد الطبايعاية ويُيفرغها م ن عائلتها وتقالايدها .فلايس مسعمتغربًا ،ضم ن هذا الهنموذج م ن الرب الائاية،
أن غور الردن الغهني بالاياه هو م ن أكثر الهناطق تعرضًا للهجمات الغاشمة م ن حايّث هدم البهناية العمتحعمتاية الائية.
يك ن القول بوضوح إن ههنالك حربًا مائايةً مهنهجة تُش نّ ضد السكان اليفلسطايهنايي .وفي الدى البعايد ،سوف تدمّر هذه الرب العلقةَ العضويةَ بي الدن
والبلدات والقرى ومصادر الاياه الَلاية ،وسوف تُوّل مصادر الاياه م ن مصادر مُدارة محلايًا إلى سلعةٍ تعمتحكم فايها إسرائايل .فسكان رام الله الايوم ،مثلً،
باتوا يشعمترون ماياههم م ن شركة مكوروت ،شركة الاياه العايّهنة م ن الكومة السرائايلاية .وهكذا لم تعد الاياه موردًا مجعمتمعايًا ،وما انيفك تسلايعها على يد
الحعمتلل السرائايلي يُغايّر شكلَ العمتمع اليفلسطيي.

الضغط الساياسي لماية البهناية العمتحعمتاية الائاية
يُعد تدماير البهناية العمتحعمتاية الائاية ضربةً مباشرةً لططات العمتهنماية البشرية اليفلسطايهناية العمتي اسعمتهدفعمتها الهات الانحة الدولاية إبان العقدي ن الاضايي.
فالانحون يهنيفقون ملايارات الدولرات على مشاريع الاياه في قطاعٍ يك ن الهنظر إلايه على أنه مدفوع بقوة الهات الانحة .ويذهب جزءٌ كباير م ن هذه
اللايارات إلى حساب إعادة بهناء البهناية العمتحعمتاية الائاية العمتضررة م ن عملايات القصف السرائايلاية العمتعاقبة .وأحايانًا تثهني الكليفة الرتيفعة ليفاتورة إعادة
العمتأهايل الوكالت الانحة ع ن إصلح البهناية العمتحعمتاية .وهذا يعمتايح للمجعمتمعات مثل سوسايا في تلل اللايل الهنوباية واليفارساية في غور الردن )مجعمتمعات
م ن البدو أو سكان الكهوف يبلغ تعداد كل مهنها بضع عشرات فقط( إمكانايةَ الصول على الغاثة النساناية الكثر إلاحًا فقط ،والعمتي تكون كليفعمتها
أقل .وحي تُبعِد القوات السرائايلاية صهاريج الاياه الؤقعمتة ،فإنها قد تُسعمتبدَل في نهاية الطاف ،غاير أن هذه الدورة تَوُل على ما يبدو دون إيجاد حلٍ بعايد
الدى لزمات الاياه العمتي تواجهها القرى.
يجب أن تعمتحول تدخلت الهات الانحة في مجال الاياه م ن تقدي اللول الؤقعمتة إلى مارسة الضغط الساياسي اليفاعل على إسرائايل كي توقف قواتها
العسكرية ع ن تدماير البهناية العمتحعمتاية الائاية لغايات اسعمتراتايجاية .ويك ن بعدئذ اسعمتثمار الال في تطوير بهناية تعمتاية على الدى البعايد تُكّ ن العمتمعات
اليفلسطايهناية ساياسايًا على السعمتوى الشعبي ،وتضم ن حصولها على الاياه الهنظاييفة ،وتسمح بعمتهنماية القطاعي الصهناعي والزراعي اقعمتصاديًا .وإذا أمك نَ
تطمي اليفلسطايهنايي ومجعمتمع الانحي بأن البهناية العمتحعمتاية محصهنة م ن الهجمات السرائايلاية ،فسعمتهنقلب الال على الساياسة العمتي تركت اليفلسطايهنايي بل حولٍ
ول قوة.
وفي اسعمتهلل هذه العملاية ،أدانت سلطة الاياه اليفلسطايهناية بشدة تدمايرَ خزانات الاياه في الضيفة الغرباية .وقطعت شوطًا ل بأس به في توثايق الدمار،
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وقالت إن تصرفات إسرائايل تهنعمتهك اتيفاق لهنة الاياه الشعمتركة البرم سهنة  . 2001وهذه اللجهنة أُنشئت كآلاية لضمان حصول اليفلسطايهنايي على الاياه في
الضيفة الغرباية م ن خلل برنامج لدارة الاياه يهدف إلى إبقاء "البهناية العمتحعمتاية الائاية خارج دائرة العهنف ".ولك ن با أن اللجهنةَ مشعمتركةٌ بي السلطة
اليفلسطايهناية ودولة الحعمتلل ،فإنها تظل في نهاية الطاف تت سايطرة سلطة الحعمتلل.
تعكف بعض الهنظمات غاير الكوماية ومهنظمات العمتمع الدني على اسعمتكشاف طرقٍ بديلة لاسبة إسرائايل على انعمتهاكاتها في مجال الاياه ،وهي تركات
يهنبغي الهنظر إلايها كهنموذج ،ويك ن البهناء علايها والنطلق مهنها .يعمتعاون ائعمتلف الاياه والصرف الصحي والهنظافة الصحاية في حالت الطوارئ مع مؤسسة
الق اليفلسطايهناية لقوق النسان لعداد تقرير ورفعه إلى اللجهنة العهناية بالقوق القعمتصادية والجعمتماعاية والثقافاية .يوثّق العمتقرير انعمتهاكات إسرائايل في
قطاع الاياه ،ويحّث على العمتحرك انطلقًا م ن العهد الدولي الاص بالقوق القعمتصادية والجعمتماعاية والثقافاية والذي وقعت إسرائايل علايه .غاير أن ثمةَ
حاجةً لبذل جهود أكثر كهذه م ن أجل العمتعبئة في هذا التاه محلايًا ودوليًا.
أمّا على صعايد العمتمع اللي ،فثمة نقصٌ عام في الوعي ،وشعورٌ سائد بالعجز ازاء إحراز القوق الائاية .وم ن أجل العمتصدي لهذا الوضع ،يعمتعي على
قادة العمتمع اللي أن يعمتبهنوا القوق الائاية باععمتبارها عهنصرًا مهمًا في نضالهم الشعبي ضد الحعمتلل .وهذا يقعمتضي توعايةَ العمتمعات اللاية بشأن
حقوقها والعملَ جماعايًا على توثايق النعمتهاكات العمتي تطالها ،والشدَ الماعي للمطالبة باتخاذ إجراءات .يساهم الهعمتمام الهنصب على أزمة الاياه بغزة
في تيفايز العمتحركات في الضيفة الغرباية ،حايّث نُظّمت حملت لعمتوصايل الاياه إلى السكان ولو رمزيًا .ويك ن توظايف هذه الهود م ن أجل العمتوعاية بحرب
إسرائايل الهنهجاية على الاياه ،وتيفايز العمل في مواجهعمتها والسماح بعمتوصايل الاياه العذبة إلى قطاع غزة.
وعلى السعمتوى الوطهني والدولي ،ههناك حاجةٌ ملحة للدعوة إلى فضح انعمتهاكات القوق الائاية في جمايع الافل ،وبذل الهود للنضمام إلى الملت
الشعباية العالاية الداعمة لقوق الشعوب الصلاية في الاياه .وعلوةً على ذلك ،يجب أن تكون سلطة الاياه اليفلسطايهناية ومجعمتمع الانحي الدولايي أكثر
اسعمتهنكارًا لنعمتهاكات الاياه ،وعلايهم أن يحاسبوا إسرائايل على جرائمها.
وبالهنظر إلى الوضع الالي ،يك ن اتخاذ تركات إيجاباية بالطرق العمتالاية :
 (1على العمتمع الدني أن :
•

يليفتَ النعمتباه إلى الضرار الهناجمة ع ن اسعمتهداف البهناية العمتحعمتاية.

•

يهنشئَ تاليفات لعمتأمي الدعم العمتبادل.

•

يضعَ قاعدة بايانات شاملة ويديها بخصوص تدماير البهناية العمتحعمتاية الائاية ،ويضع قوائم بالعمتضرري ن م ن الدمار والعمتداعايات في الدى البعايد.
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 (2على الركات الشعباية أن :
•

تضعَ الق في الاياه على جدول العمال ،ول سايما في إطار لان الهنضال الشعبي اليفلسطايهناية ،كي يحظى القّ في الاياه بوقعٍ في جدول
العمال الساياسي.

•

تهنشئَ روابط مع العمتمعات اللاية الصلاية الخرى العمتي تهناضل م ن أجل تقايق العدالة الاياه.

•

توظّفَ الهنضال لماية الصادر الائاية كمحورٍ للعمتعبئة والشد في الملت العالاية الصلاية.

 ( 3على مهنظمة العمتحرير اليفلسطايهناية /السلطة اليفلسطايهناية أن :
•

توثّقَ النعمتهاكات السرائايلاية.

•

تُسخّرَ صيفعمتها كدولة مراقبة في المم العمتحدة م ن أجل محاسبة إسرائايل م ن خلل الهنظومة الماية.

 ( 4على الكومات والهنظمات الكوماية الدولاية الرئايساية ،مثل المم العمتحدة ،أن :
•

تاسبَ إسرائايل على جمايع انعمتهاكاتها لقوق النسان ،وم ن ضمهنها الق في الاياه.

•

تُصرّ على أن تعوّضَ إسرائايلُ الانحي ع ن البهناية العمتحعمتاية العمتي دمرتها بعد أن أنشأتها الهايئات الدولاية .ول بد م ن الطالبة بعمتعويض الانحي
ع ن اسعمتثماراتهم.

هذه الوثايقة معمتوفرة باللغة الجنلايزية :

http://bit.ly/watrwar

مهنى دجاني هي باحثة وناشطة بايئاية فلسطايهناية م ن القدس .حصلت على شهادة الاجسعمتاير في العمتهنماية الدولاية والبايئة .تعمتركز اهعمتماماتها البحثاية في
مجالت الساياسة البايئاية والدارة العمتمعاية للمصادر البايئاية والثار العمتمعاية لعمتغاير الهناخ.
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"شبكة الساياسات اليفلسطايهناية" شبكة مسعمتقلة غاير حزباية وغاير ربحاية ،مهمعمتها نشر وتعزيز ثقافة الهنقاش العام حول القوق النساناية لليفلسطايهنايي وحقهم
في تقرير الصاير ،وذلك ضم ن إطار القانون الدولي وحقوق النسان .يلعمتزم العضاء والللون الساياسايون في الشبكة الهناقشة الدية للقضايا
الطروحة.يك ن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات الساياساية شرط ان يعمتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"" ،شبكة الساياسات اليفلسطايهناية" ،كمصدر اساسي
لعمتلك الواد.
لزيد م ن العلومات ع ن "الشبكة" ،زوروا الوقع اللكعمتروني العمتالي :
او اتصلوا بهنا على البريد اللكعمتروني العمتالي :
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