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موجز تنفيذي

تجفيف فلسطي  :حرب إسرائيل النهجية على الياه
كتبته منى دجاني
أيلول/سبتمبر ٢۰۱٤
لللطل ع على الورقة كاملةً أو تيمايلها انقر ههنا.

حرب إسرائايل على الاياه
ما برحت إسرائايل تتعيمد استهدافَ البهناية التحتاية الائاية اليفلسطايهناية على نحو مهنهجي مهنذ عقود .وهذه الساياسة ترقى إلى كونها حربًا على قدرة
اليفلسطايهنايي على الوصول إلى الاياه ،ماّا يُيفضي إلى تقويض القاومة اليفلسطايهناية ويُخلّف آثارًا من قبايل التدهور البايئي بعايد الدى ،والالطر على الصحة
العامة في الدى القريب والبعايد ،ويؤثر في النتاج القتصادي تأثايرًا بالغًا.
تشنّ إسرائايل هجومَها الستيمر على البهناية التحتاية الائاية اليفلسطايهناية على جبهتي  :إحداث الضرر الباشر والكثف والتعيمد ضيمن عيملايات عسكرية واسعة
الهنطاق ،وإحداث الضرر بعايد الدى جراء مهنع إصل ح البهناية التحتاية الائاية أو صايانتها أو تطويرها.

استهداف البهناية التحتاية الائاية إبان العيملايات العسكرية
استهدفت إسرائايل في كلّ الهجيمات التي شهنتها على غزة في العقد الاضي بهنايةَ القطا ع التحتاية الائاية من محطات الكهرباء الرئايساية إلى محطات
معالة ماياه الصرف الصحي وشبكات الاياه .وفي هذا اللطار ،يكن – بل ويهنبغي – اعتبارُ حصارِ غزة استيمرارًا لساياسةٍ تستهدف البهناية التحتاية الائاية.
فيفي ظل القايود الصارمة اليفروضة على استايراد قطع الغايار ومواد البهناء عيمومًا ،فإن الضرار التي خليفتها الهجيمات العسكرية ستبقى كيما هي لسهنوات
قادمة .وبسبب تعذر إصل ح الضرار في البايهنة التحتاية الائاية ،صارت أراضي غزة عرضة للضرار أيضًا.

حرب ماياه بعايدة الدى في أرجاء الهنالطق التلة
الدهى من ذلك هو الضررُ البطيء ولكن التعيمد في البهناية التحتاية الائاية للضيفة الغرباية ،ول ساييما الهنطقة )ج( ،و"الهنطقة العازلة" التي أعلهنتها إسرائايل
في محايط قطا ع غزة .يتعي على اليفلسطايهنايي القالطهني في الضيفة الغرباية الصولُ على إذن السلطات السرائايلاية من أجل إنشاء البهناية التحتاية الائاية أو
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صايانتها أو توسايعها .ولاّا يكاد يكون الهنيفي هو الواب الدائم ،يُضطر الدنايون إلى تشايايد البهناية التحتاية دون هذا الذن .غدا الهدمُ هو العرف السائد في
الهنالطق الاضعة للسايطرة السرائايلاية التامة ،وتتعرض الراضي الصهنيفة كيمهنالطق عسكرية أو مايادين رماية أو مهنالطق تهديد أمهني للتجريف دوريًا.
ومن دون الوصول إلى مصادر مائاية مهنتظيمة ونظاييفة وموثوقة ،فإن النشطة الصهناعاية والزراعاية والتجارية تتراجع ،متسببةً في انهايار اقتصادي .وإذا لم
يحدث التغاياير ،فإن للقتصاد اليفلسطايهني أملً ضئايل في الهنيمو على الدى البعايد.

تغاياير العلقة بالرض
يؤثر استهداف إسرائايل للبهناية التحتاية الائاية تأثايرًا بالغًا في علقة اليفلسطايهنايي بأرضهم على الدى البعايد .فليمّا تَرم إسرائايلُ الزارعي من الاء ،فإنها
تدفعهم إلى الروج من أرضهم .وحرمانُها الرعاةَ من الوصول إلى البار القدية يقطع أرزاقهم ويستهنضب فرص العيمل في القرى الغهناية بالوارد الطبايعاية
ويُيفرغها من عائلتها وتقالايدها.
وعلى الدى البعايد ،سوف تدمّر حرب إسرائايل على الاياه العلقةَ العضويةَ بي الدن والبلدات والقرى ومصادر الاياه الَلاية ،وسوف تُوّل مصادر الاياه من
مصادر مُدارة محلايًا إلى سلعةٍ تتحكم فايها إسرائايل.

الضغط الساياسي ليماية البهناية التحتاية الائاية
يجب أن تتحول تدخلت الهات الانحة في مجال الاياه من تقدي اللول الؤقتة إلى مارسة الضغط الساياسي اليفاعل على إسرائايل كي توقف قواتها
العسكرية عن تدماير البهناية التحتاية الائاية لغايات استراتايجاية .وفي غضون ذلك ،تعكف بعض الهنظيمات غاير الكوماية ومهنظيمات التيمع الدني على
استكشاف لطرقٍ بديلة لاسبة إسرائايل على انتهاكاتها في مجال الاياه ،وهي تركات يهنبغي الهنظر إلايها كهنيموذج ،ويكن البهناء علايها والنطلق مهنها.
ويتعي على قادة التيمع اللي أن يتبهنوا القوق الائاية باعتبارها عهنصرًا مهيمًا في نضالهم الشعبي ضد الحتلل.
 . 1وبالهنظر إلى الوضع الالي ،على التيمع الدني أن :
•

يليفتَ النتباه إلى الضرار الهناجيمة عن استهداف البهناية التحتاية.

•

يهنشئَ تاليفات لتأمي الدعم التبادل.

•

يضعَ قاعدة بايانات شاملة ويديها بخصوص تدماير البهناية التحتاية الائاية ،ويضع قوائم بالتضررين من الدمار والتداعايات في الدى البعايد
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ويُحدّثها.
 (2على الركات الشعباية أن :
•

تضعَ الق في الاياه على جدول العيمال ،ول ساييما في إلطار لان الهنضال الشعبي اليفلسطايهناية ،كي يحظى القّ في الاياه بوقعٍ في جدول
العيمال الساياسي.

•

تهنشئَ روابط مع التيمعات اللاية الصلاية الخرى التي تهناضل من أجل تقايق العدالة الاياه.

•

توظّفَ الهنضال ليماية الصادر الائاية كيمحورٍ للتعبئة والشد في اليملت العالاية الصلاية.

 ( 3على مهنظيمة التحرير اليفلسطايهناية /السلطة اليفلسطايهناية أن :
•

توثّقَ النتهاكات السرائايلاية.

•

تُسخّرَ صيفتها كدولة مراقبة في المم التحدة من أجل محاسبة إسرائايل من خلل الهنظومة الماية.

 ( 4على الكومات والهنظيمات الكوماية الدولاية الرئايساية ،مثل المم التحدة ،أن :
•

تاسبَ إسرائايل على جيمايع انتهاكاتها لقوق النسان ،ومن ضيمهنها الق في الاياه.

•

تُصرّ على أن تعوّضَ إسرائايلُ الانحي عن البهناية التحتاية التي دمرتها بعد أن أنشأتها الهايئات الدولاية .ول بد من الطالبة بتعويض الانحي
عن استثيماراتهم.

"شبكة الساياسات اليفلسطايهناية" شبكة مستقلة غاير حزباية وغاير ربحاية ،مهيمتها نشر وتعزيز ثقافة الهنقاش العام حول القوق النساناية لليفلسطايهنايي وحقهم
في تقرير الصاير ،وذلك ضيمن إلطار القانون الدولي وحقوق النسان .يلتزم العضاء والللون الساياسايون في الشبكة الهناقشة الدية للقضايا
الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات الساياساية شرط ان يتم الشارة بوضو ح الى "الشبكة"" ،شبكة الساياسات اليفلسطايهناية" ،كيمصدر اساسي
لتلك الواد.
لزيد من العلومات عن "الشبكة" ،زوروا الوقع اللكتروني التالي :
او اتصلوا بهنا على البريد اللكتروني
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