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مصادر املياه

حق ال يقبل املساومة عليه متاما كما الوطن

إن الحق يف املياه النظيفة يعادل الحق يف الحياة التي كفلت املؤسسات الدولية
حاميتها من خالل آليات محددة .ويف حاالت معينة :كاحتالل عسكري لشعب
ما ،فإن هذه املؤسسات كفلت أن يقوم االحتالل العسكري بضامن أبسط
الحقوق اإلنسانية والتي تحمي حياة األفراد وتجنبهم املآيس والويالت .أما الناظر
إىل التطبيق العميل فريى أن نفس هذه املؤسسات الدولية كالت وتكيل مبكاييل
مختلفة ،فليس املهم أن يكون القانون وآلياته مقرة لكن املهم هو التطبيق دون
ازدواجية يف املعايري املستخدمة .فالناظر إىل الحالة الفلسطينية يجد أن عدالة
هذه القضية واضحة وضوح الشمس ولو قدر للعدالة الوضعية بقوانينها وآلياتها
أن تنفذ لجنبت هذه املنطقة وشعوبها خالل العقود املاضية وإىل وقتنا هذا
الكثري من الدماء التي أريقت واملمتلكات التي دمرت وألوف الناس الذين رشدوا
قرسا .واستمرارا يف الحديث عن الحالة الفلسطينية ،فإن جرداً تاريخياً لها يبني
أن القضية تنزلق وتتقزم وتصل إىل حالتها الراهنة “كحالة إنسانية” تستدعى
من “املجتمع الدويل” التعامل معها ضمن إطار ما أصطلح عليه ونسمعه دوماً
"حالة طارئة" – » »Emergency Situationفالعالج والتشغيل والبنية التحتية
الخدماتية ودمقرطة املجتمع ومتكني املرأة وغريها من األولويات التي تقر
للحاالت الطارئة والتي ال يعلم إال الله كيف ميكن لها أن تعيد كرامة ضاعت
أو وطن سلب وضاعت معه األحالم الكبرية وكان علينا أن “نبتدع” خياراتنا
الواقعية .ويحرضين يف هذا املقام قول الشاعر:

لعمرك ما ضاقت بالد بأهلها
			

ولكن أحالم الرجال تضيق

إن هذه البادئة رغم قسوتها لكنها توصف حقيقة تتجىل بها انتهاكات أبسط
حقوق اإلنسان بشكل متواصل تحت سمع وبرص املجتمع الدويل .ولسخرية
القدر أن تجد كيف ميكن للكلامت أن تبتدع تفسرياً وتربيراً حتى أن كثرياً منها
أصبحت مفاهيم نستخدمها ونعزي باستخدامها أنفسنا فهي متثل «املجتمع
الدويل والرشعية الدولية» التي تضمن لكل إنسان حريته وحقوقه وأمانه ومعه
تضمن أن يستخدم مصادره عىل أرضه دون انتقاص أو امتهان لكرامته .أما
التطبيق فهو ،كام أسلفت ،العكس متاماً فليس هناك حرية الستخدام مصادرنا
بالرغم من التنازالت الكبرية التي قدمت ،ونعود لنمني أنفسنا «بالرشعية
الدولية» لنصدق أنفسنا الحقاً وندافع عن هذا املنطق دفاعاً مستميتاً.
وكام هي عدالة الحقوق الفلسطينية يف األرض فأن حقه يف مصادره ال يقبل

املساومة أو التفريط ويتطلب من الجميع أن يجتمعوا عىل هذا األساس .فال
يضيع حق ووراءه من يطالب به وال يتهاون ويساوم عليه لشعوره بالضعف
ومهام طال الزمن فإن الحق ال بد أن يعود.
إن كل املبادرات الوطنية التي يلتف حولها الجميع يجب أن تعزز الرسالة التي
ترص عىل عدم التهاون يف الحقوق الوطنية وعىل أن السبيل األمثل هو زيادة
الوعي والوحدة لتعزيز الثوابت الوطنية وعدم الركون عىل الرشعية الدولية
فقط .وألهمية املصادر املائية وحقوقنا الوطنية فيها كأحد هذه الثوابت ،فقد
بادرت أكادميية فلسطني وبالتعاون مع سلطة املياه الفلسطينية بالتحضري وعقد
املؤمترين األول والثاين تحت عنوان املياه :قيم وحقوق .حيث عقد املؤمتر األول
يف العام  2005والثاين يف العام  2009لتحقيق الهدف املنشود وهو بأن يشرتك
الجميع ،وكل يف موقعه ،للتأكيد عىل الحق يف مصادرنا املائية وعدم التفريط بها
تحت أي ظرف .وإن مشاركة العلامء واملهندسني والحقوقيني سواء من فلسطني
أو من خارجها هو لرتسيخ الوعي لعدالة هذا الحق وإليجاد حلول علمية رسيعة
لضامن سالمة ونظافة املياه ومعه سالمة وأمن املجتمع.
أما ما يجب أن نتعلمه من هكذا مؤمترات فهو أن نتشارك سوياً يف تحقيق
أهدافنا التي يجب أن نضمن استدامتها ألن أبناءنا وأحفادنا واألجيال القادمة
ستسألنا عنها ،وأن نوحد جهودنا ال أن نفرقها وأن يقبل كل منا اآلخر ال أن نرص
عىل مقولة إما أنا أو فال ،وأن نرتفع عن الصغائر واملصالح الضيقة التي تضيع
الجهد وال تعززه خاصة ونحن لدينا هدفاً سامياً واحداً نصل إليه مجتمعني وهو
الحرية واالستقالل ،وال ميكن أن يتحقق اّإل بيدنا نحن.

املياه في فلسطني :بني املاضي واحلاضر
املهندس طاهر ناصر الدين  -مدير دائرة مياه الضفة الغربية سابقا

املياه مصدر حياتنا وتقدمنا وهي أيضا مصدر صمودنا عىل أرضنا .وقد منح الله
فلسطني مصدران للمياه ،مصدراً جوفياً ومصدراً سطحياً .أما املصدر السطحي
وهو نهر األردن فمنذ احتالل فلسطني تم تحويل مياهه إىل إرسائيل األمر
الذي أدى لجفاف النهر ووصول كميات قليلة من مياهه إىل مصبها يف البحر
امليت واحتواءها عىل مواد كياموية بفعل النشاطات اإلرسائيلية عىل امتداد
مجرى النهر .وبنظرة رسيعة إىل تاريخ املياه يف فلسطني ،نجد أنه ومنذ آالف
السنني تعاقبت عىل حكم فلسطني عدة جهات ،وكانت كل جهة تقوم بواجبها
لتأمني وتزويد املياه للسكان .ففي العصور التي سبقت الحكم العثامين كان ويف أثناء الحكم الربيطاين لفلسطني والذي بدأ يف العام  1917قام الربيطانيون
توزيع وتزويد املياه للمواطنني يعتمد عىل نظام األقنية ( ،)Aqueductsحيث مل مبعالجة املشاكل املائية وخاصة نقص املياه وقاموا لهذا برتكيب خطوط
تتوفر يف هذا الوقت املضخات املائية .ولتسهيل توزيع وتزويد املياه للتجمعات جديدة من األنابيب بني العروب والقدس مبارشة وأدخلوا املضخات املائية
السكانية فقد أقيمت معظم املدن
ألول مرة وبهذا فقد انتهي عرص
والقرى الفلسطينية حول الينابيع
األقنية ( )Aqueductsالقديم
واآلبار املحفورة باليد .فمدينة
إىل األبد .يف هذه األثناء تم
نابلس ،عىل سبيل املثال ،أنشأت
استخدام الكثري من املضخات
حول ينابيعها الستة وكذلك
يف معظم مدن وقرى فلسطني،
الحال مع مدينة أريحا التي
فقد استخدمت ملدينة القدس
أقيمت حول نبع عني السلطان
مضخات تم تركيبها عىل ينابيع
إضافة ألمثلة كثرية أخرى ال
عني فارة والفوار الواقعان
مجال لذكرها .معظم هذه املدن
بجانب املدينة إضافة لتزويد
والتجمعات مل تواجه مشاكل
القدس باملياه من نبع راس
يف نقص املياه حينها وذلك
العني بواسطة مضخات كبرية،
بسبب قلة عدد السكان والحياة
وبناء الكثري من الخزانات
البسيطة التي كانوا يعيشونها.
املائية والخطوط ما بني الينابيع
ويف أماكن متعددة كان الناس
ومدينة القدس .وبهذا زودت
ينقلون املياه باستخدام الدواب.
مدينة القدس مبياه وفرية من
أما مدينة القدس ،والتي لها
هذه الينابيع يف هذا الوقت،
مكانتها الدينية والسياسية ،فقد
وكذلك الحال يف مدن أخرى،
كان هناك اهتامم دائم من
ففي مدينة نابلس تم إنشاء
كل الجهات التي تعاقبت عىل
أول شبكة مياه يف العام ،1925
بقايا من نظام االقنية
حكمها لتأمني املياه لها .وقد
ويف مدينة الخليل يف العام
اعتمدت قدمياً جداً يف التزود باملياه كليا عىل نبع البلد املوجود يف وادي قدرون  ،1933وكذلك يف مدينة غزة وبقية املدن الفلسطينية.
حيث وزعت املياه باستخدام األقنية أنفة الذكر .وملا أصبح نبع البلد ال يكفي
سكان املدينة ،وتحديداً ما قبل العرص الروماين بقليل ،فقد إستخدمت طرق لكن هذا الوضع املايئ الجيد مل يدم طويال حيث قامت الحرب بني العرب
أخرى لتقليل النقص والتي كان منها جلب املياه من خارج مدينة القدس ولهذا والصهاينة يف العام  1948مام حدا أن تأثرت البالد بنقصان كبري للمياه بسبب
فقد بنيت ثالث برك بسعة  400,000مرتاً مكعباً عىل بعد  12كم جنوب القدس .تدمري الكثري من األنظمة املائية ،وتحديداً املضخات .وقد قاست مدينة القدس
هذه الربك ،والتي تسمى بربك سليامن ،كانت تزود باملياه من نبع العروب بالذات من شح املياه وذلك اثر تقسيم املدينة إىل قسمني رشقي يسكنه
الذي ينبع شامل مدينة الخليل ويزود برك سليامن باملياه من خالل عدة اقنية
بنيت تحت األرض .وخالل الحكم العثامين الذي دام  400عام (من سنة -1517
 ،)1917فقد كانت املياه شحيحة لعدم صيانة األقنية من قبل العثامنيني إال أنه
وقبل نهاية حكمهم قاموا بعمل بعض التحسينات للوضع املايئ يف القدس وذلك
مبد خط من األنابيب بقطر  4إنشات يصل مدينتي بيت لحم والقدس ،إال أن
هذا األنبوب توقف الحقاً بسبب انسداده.
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الفلسطينيني وغريب احتله الصهاينة ،فقد قطعت املياه عن القدس الرشقية
والتي تصل من نبع رأس العني ،وتعطلت الخطوط املمتدة من الينابيع إىل
القدس الرشقية ،التي كانت تحت الحكم األردين وتعطلت جميع املضخات
املوجودة عىل الينابيع .ويف العام  1958أنشات دائرة تنمية مصادر املياه يف
األردن لتعتني بشؤون املياه يف اململكة وقد تم جرد جميع االبار والينابيع يف
جميع أنحاء البالد حينها .ويف العام  1960أنشأت سلطة املياه املركزية وبدأت
بالدراسات الجادة لتأمني املياه وذلك مبساعدة هيئة األمم املتحدة والحكومة
األمريكية ،وكان هدف إنشاء سلطة املياه املركزية هو تحسني الوضع املايئ يف
فلسطني عىل اثر الحرب التي كان لها االثر السلبي عىل قطاع الزراعة الذي كان
يشكل القطاع األهم حينها .وملعالجة الوضع القائم تم حفر ثالثة آبار ملدينة
نابلس يف منطقة دير رشف ومد خط بقطر  8إنشات من هذه اآلبار إىل مدينة
نابلس ،كام تم حفر آبار عديدة أخرى اذكر منها برئ يف قباطية وبرئ يف عرابة
وثالثة أبار يف منطقة الفوار والسموع جنوب مدينة الخليل ،وتم حفر عدة آبار
بالقرب من نبع عني سامية الواقع بجوار قرية كفر مالك التابعة ملنطقة رام
الله ،كام تم مد خط بقطر  10إنشات من هذه اآلبار إىل خزان جبل الطويل.
ويف هذه األثناء تم إنشاء مصلحة مياه رام الله والبرية لتعتني بتزويد املياه
للمنطقتني إضافة للمنطقة الواقعة شامل مدينة القدس ومدينة القدس نفسها.
أما املصدر الوحيد للمياه الذي كانت مصلحة مياه رام الله والبرية تستخدمه
فقد كان برئ عني سامية.

برك سليامن

ومبرور الوقت ظهر تحسن للوضع املايئ يف مدينة القدس تحديداً وذلك من
خالل مد خط بقطر  8إنشات من أبار الفوار الواقعة جنوب مدينة الخليل
إىل مدينة القدس إضافة إىل تزويد منطقة شامل القدس من مصلحة مياه رام
الله والبرية .وخالل هذا الوقت تم البدء بحفر برئين للمياه بعمق  500مرت يف
منطقة شبتني الواقعة يف منطقة رام الله ولكن هذا املرشوع مل يكتمل بسبب
حرب العام  .1967ثم قامت سلطة املياه املركزية بحفر برئين عميقني يف وادي
بطن الغول يف منطقة بيت لحم والذين أيضاً مل يكتمال بسبب الحرب .أما فيام
يتعلق بقطاع غزة ،التي حكمت من قبل الحكومة املرصية بعد حرب العام
 ،1948فقد اهتم املرصيون بقطاع املياه وقاموا بتأمني املياه للمواطنني وذلك

بحفر عدة أبار ملياه الرشب ،إضافة لآلبار االستكشافية لدراسة الطلبات املائية
عن طريق رشكة يوغسالفية للحفر .وقد قام املواطنون أيضاً بحفر آبار أخرى
الستعاملها يف الزراعة.
يف العام  ،1967وعىل أثر الحرب دمرت معظم مشاريع املياه وأصبحت املنطقة
ُم َ
عرضة مرة أخرى لنقص يف مصادر املياه .وقد زادت حدة املشكلة وتفاقمت
بإصدار إرسائيل قوانني جديدة تخص املياه عن طريق الحاكم العسكري لجميع
األرايض الفلسطينية املحتلة من شأنها الحد من إيجاد مصادر مياه جديدة،
وكذلك أصدرت أوامرها بعدم إصالح أو تأهيل اآلبار املدمرة إال بإذن خاص
من الحاكم العسكري ،وبهذا متكنت اإلدارة العسكرية اإلرسائيلية من التحكم
يف قطاع املياه يف فلسطني .ويف املقابل سمحت إدارة االحتالل لرشكة ميكوروت
اإلرسائيلية بحفر اآلبار وعمل الخزانات وشبكات املياه للمستوطنات اإلرسائيلية
التي بدأ ببنائها عىل األرايض الفلسطينية ،وبهذا أصبحت مصادر املياه قليلة
وكثري منها مدمر أثناء االحتالل.
لقد قامت بعض الجمعيات اإلنسانية األجنبية (مثل جمعية إنقاذ الطفل وانريا)
بعد الحرب بفرتة قليلة مبساعدة الفلسطينيني بإصالح بعض شبكات املياه
وتطوير بعض الينابيع .كذلك فإن اللجنة الفلسطينية األردنية املشرتكة التي
كان مركزها يف عامن قامت بتمويل بعض املشاريع يف األرايض الفلسطينية
مثل حفر أبار وعمل شبكات مياه جديدة لكثري من القرى ومخيامت الالجئني.
والحقاً قامت اإلدارة املدنية لالحتالل اإلرسائييل بإكامل املشاريع التي بدأتها
الحكومة األردنية مثل حفر أبار جديدة يف منطقة بطن الغول يف منطقة بيت
لحم واملسامة منطقة هريوديون ،كام قامت بحفر أبار للرشب ملناطق أخرى يف
الضفة الغربية وبعمل شبكات مياه لبعض مدن وقرى الضفة الغربية وتزويد
الضفة الغربية بحوايل  32مليون مرت مكعب وقطاع غزة بخمس ماليني مرت
مكعب من املياه سنويا عن طريق رشكة ميكوروت .كل هذا تم بعد مؤمتر
مدريد وتوقيع إرسائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية التفاقيات أوسلو يف
العام  .1994إال أن إرسائيل مل تلتزم مبا تم التوقيع عليه وهي حتى اللحظة
تستويل عىل أكرث من  %83من مياه الضفة الغربية لصالحها كام ال يزال أكرث
من  450ألف مواطن بالضفة الغربية بدون مصدر مياه .ويف العام  1994وبعد
إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية بعامني تم تشكيل سلطة املياه الفلسطينية
التي اهتمت بشؤون املياه يف الضفة الغربية وقطاع غزة .وخالل الفرتة التي
تلت تشكيلها قامت بحفر آبار جديدة وعميقة يف منطقة بطن الغول ،حيث
تم حفر عدة أبار بعمق أكرث من  800مرت يف مدينتي الخليل وبيت لحم .كام
قامت بحفر آبار كثرية يف محافظات الشامل والوسط والجنوب ال مجال لذكرها
جميعا ،وبإنشاء خزانات املياه الكبرية والكثري من الشبكات الداخلية .وال زالت
سلطة املياه الفلسطينية تعمل يف هذا املجال بجد ونشاط.
ويف الختام يجب التنويه إىل أن ما “تعطيه” إرسائيل للفلسطينيني من املياه هو
جزء بسيط من حقوقنا املائية الرشعية ،لذلك يجب عىل الفلسطينيني يف أي
محادثات مستقبلية مع اإلرسائيليني أن يطالبوا وبإرصار بحقوقنا املائية الرشعية
والتي بدونها سوف نقاىس األمرين من نقصان املياه الشديد يف املستقبل .
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املياه :قيم وحقوق ..أم سرقة وتلويث؟!
عزيز العصا  -وزارة االقتصاد الوطني
ال أعتقد بأن أحداً يستطيع وصف أهمية املياه ودورها يف الحياة كام وصفته
اآلية الكرمية« :وجعلنا من املاء كل شئ حي» ،هذه اآلية التي شكلت شعاراً ميز
املؤمتر الثاين «املياه :قيم وحقوق» للفرتة /15-13نيسان2009/م .أما عنوان هذا
املؤمتر ،وهو الثاين من نوعه بنفس العنوان ومن ِقبل نفس الرشكاء ،فقد جاء
تعبرياً حياً عن الحاجة املاسة النتزاع الحقوق من بني أنياب «وحش القوة» الذي
أصبح يحكم هذا العامل بل يتحكم يف تفاصيله كافة .كام جاء هذا املؤمتر ،يف هذه
الظروف ،ليك ُي َذ ِّكر برضورة التعامل مع هذا املوضوع االسرتاتيجي بنوع من
القيم ،التي أصبحت تتالىش وسط هدير األسلحة الفتاكة ،ذات التدمري الشامل
أو الجزيئ (ال يهم).
أما فلسطينياً ،فقد بذل الباحثون ،سواء الشباب أو املخرضمون منهم ،جهوداً
حثيثة لتشخيص الواقع املأساوي الذي يعيشه قطاع املياه يف فلسطني واملحيط،
وطرح الحلول الكفيلة بتحقيق العدالة للجميع ،عىل قاعدة أن املياه هبة الله
لخلقه ،وأن لكل من يعيش عىل هذه الكوكب الحق يف رشب املاء النقي الخايل
من الشوائب ،والطبخ ،واالستحامم ،وري املزروعات وسقي املاشية ...الخ.
كام أشار الباحثون الفلسطينيون إىل منطق «عنجهية القوة» الذي متارسه
ارسائيل يف التعامل مع هذه الرثوة الطبيعية الهامة ،فقد أشار د .جاد اسحق يف
ورقته ،إىل أنه ،وبالرغم من الظلم واإلجحاف الواقع علينا يف االتفاقيات املائية
املختلفة مع الجانب االرسائييل ،إال أن ارسائيل قد رضبت بها جميعها ،عرض
جانب واح ٍد مبا يخدم أغراضها االستعامرية يف املنطقة؛ بتعزيز
الحائط لتنفذ من ٍ
االستيطان وتوسيعه عىل حساب املواطن الفلسطيني الذي يمُ يض جل وقته بال
مياه حتى للرشب.
أما عربياً ،فقد اتضح لنا بأن الباحثني من أشقائنا يئنون من وطأة الجهل
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والتخلف من امكانية استغالل الرثوة املائية يف الوطن العريب لصالح التنمية .فقد
أشار الخبري اللبناين د .عاطف قربيص يف ورقته إىل أن «الوطن العريب من املناطق
املنهكة والفقرية بل هو األسوأ يف العامل يف مجال املياه»؛ فالوطن العريب الذي
يعترب املستودع الذي يزود هذا الكوكب بالنفط ،والذي يشكل  %5من سكان
العامل «دميوغرافياً» ،يحظى بأقل من  %1من املياه النقية عىل مستوى العامل.
وأما عاملياً ،فإن الباحثني األجانب قد تبني فهمهم العايل املستوى ،وتفهمهم ،ملدى
قسوة واقع املياه يف فلسطني ،ومدى الظلم الواقع عىل الشعب الفلسطيني جراء
املامرسات االرسائيلية التي يحكمها منطق القوة ،األمر الذي يدفع باتجاه ثورة
الجامهري عىل هذا الواقع للمطالبة بحقوقها املائية.
فقد أشار الخبري األملاين املهندس كلمنز مرسشميد يف ورقته ،والتي جاءت بعنوان:
صاحب الحق الصامت « ،»The silent stakeholderإىل أن صمت املجتمع
وعدم اطالعه عىل املواضيع الخاصة بقطاع املياه هو أكرث ما يجعل املعاناة
تزداد تدريجيا وبرسعة .مؤكداً عىل أنه منذ العام  1967تعاين (الضفة وغزة) من
شح املياه يف الصيف ،األمر الذي انعكس سلباً عىل تطوير البنية التحتية لهذه
املناطق .أما جودة املياه فهي املشكلة الرئيسية والتحدي الرئييس الذي يواجه
أبناء غزة بالذات .كام أن تجمعات عديدة من الضفة الغربية تفتقر إىل املياه
النظيفة وتعاين من األمراض ذات الصلة.
ولتعزيز الحقائق الواردة أعاله ،جاء التقرير األول للبنك الدويل ،بعنوان« :تقييم
العقبات التي تواجه تطوير قطاع املياه الفلسطيني» يف  ،2009/4/20وهو تحليل
متوازن أسهم يف زيادة الوعي حول العوامل التي تحول دون تطوير قطاع املياه
الفلسطيني ،وكذلك اآلثار االقتصادية واالجتامعية والبيئية الناتجة عن هذه القيود.
ومن أبرز ما جاء يف ذلك التقرير ،أن إرسائيل ،ومنذ العام  ،1967ألغت جميع

حقوق الفلسطينيني يف املياه مبا يف ذلك حقوقهم يف مياه نهر االردن ،وأقامت
اآلبار يف جميع أنحاء الضفة الغربية ،كام أنشأت شبكة مياه ،تستغل حوايل
 %59منها من آبار الضفة الغربية لصالح املستوطنات املنترشة عىل طول
الضفة وعرضها.
من جانب آخر أفاد التقرير بأن نسبة املياه العذبة للفرد الواحد يف إرسائيل
أربعة أضعاف ما يحصل عليه الفرد الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة،
كام أن الفرد اإلرسائييل يستخدم كمية من املياه املنزيل تبلغ ثالثة أضعاف تلك
التي يستخدمها الفرد الفلسطيني ،فبينام يحصل الفلسطينيون عىل ُخمس
مصادر املياه الجوفية الجبلية تفرط ارسائيل يف سحب كميات إضافية تفوق
 %50من الكميات املتجددة ،وأن األنشطة االستيطانية وافتقار الفلسطينيني
لشبكات الرصف الصحي قد سببت ارتفاعاً يف كميات املياه العادمة .أما
النتيجة فهي أن نصف العائالت الفلسطينية تعاين من وجود مشاكل يف مياه
الرشب ،حتى أن نوعية املياه التي تصل للمواطن الفلسطيني تزداد سوءاً،
وتوجد أدلة تشري إىل أمراض ناتجة عن استخدام املياه .وأن قطاع غزة ،ذو
املياه املتدنية الجودة ،يتجه نحو كارثة بيئية-صحية ستتوج بأمراض وعلل
ناجمة عن الظروف البائسة من إمدادات املياه والرصف الصحي.
ليك ال ننىس ،فلنتذكر اتفاقية أوسلو ،سيئة الذكر ..فقد أجرى د .جاد اسحاق/
املدير العام ملعهد األبحاث التطبيقية (أريج) مراجعة رسيعة للامدة  40من
تلك االتفاقية والتي تتعلق باملياه ،1فوجد أنه مل ُينفذ معظم بنود تلك املادة،
بالرغم من مرور  13عاماً عىل توقيعها ،مثل:
حل «اإلدارة املدنية» ،الذي مل يتم بل مازالت هذه اإلدارة تعمل وبشكل
كبري يف األرايض الفلسطينية .حيث أن ضابط هذه اإلدارة أصبح البديل
الفعيل للجنة املياه الفلسطينية-اإلرسائيلية املشرتكة ،الذي يستند يف قراراته
عىل مرجعية وزارات إرسائيلية للموافقة عىل أي مرشوع حول املياه .األمر
الذي أدى إىل تعليق وتجميد حوايل  150مرشوع يف مجال تحسني خدمات
البنية التحتية األساسية ،بخاصة خدمات الرصف الصحي للتجمعات السكانية
الفلسطينية.
كان من املفرتض أن يتم تزويد الفلسطينيني بحوايل نصف الكمية املتفق عىل
أن ُن َز َّو َد بها من الحوض الرشقي .هذا الحوض الذي ينخفض فيه مستوى
سطح املاء الباطني مبعدل يزيد عن 25م يف السنة مام ينذر بالخطر حول كمية
املياه املتجددة يف هذا الحوض.

خالصة الخالصة :يف كل تفاصيل ذلك كان املشهد املأساوي الذي يحياه املواطن
الفلسطيني هناك عامل احتاليل حارض ،بشكلٍ سلبي ومعيق لكافة الطموحات
والتوجهات الهادفة إىل توفري الحد األدىن ،بل أدىن األدىن ،من املياه الصالحة
للرشب ولالستحامم وللزراعة ولغريها .فإرسائيل تخادع ،وتضلل ،ومتاطل يف تنفيذ
االتفاقيات املختلفة ابتدا ًء من أوسلو األوىل والثانية وصوالً إىل وضع الالوضع
الذي نحن عليه اآلن .وتسمح للمستوطنني بأن يعيثوا فساداً فوق األرض
وتحتها.
االستنتاجات:
إن قراءة دقيقة ومتمحصة للتقارير واألبحاث املتعلقة بالشأن املايئ الفلسطيني
تؤكد عىل استخفاف إرسائيل بالحقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني يف امتالك
املياه أوتقاسمها ،والوصول إليها ،وإدارتها ،وتنقيتها ،وحاميتها من التلوث،
وضامن تدفقها بشكل منتظم.
الص َلف التي تدفع باتجاه األسوأ ،بل أسوأ األسوأ من خالل
أي أننا أمام حالة من َّ
2
ارصار ارسائيل عىل دفع الحال لالنحدار نحو الهاوية ،فقد اعترب مسؤول ارسائييل
أن تقرير البنك الدويل «مضلل بشكل فادح « ،مربراً بأن ارسائيل لديها قطاع صناعي
اكرث تقدما من الفلسطينيني؛ وان هذا ميكن ان يحرف تقديرات استهالك املياه
للفرد الواحد .كام أن وزيراً إرسائيلياً سابقاً لحامية البيئة ارتأى يف جلسة رسمية بأن
حل مشكلة املياه هو بتقييد حرية االرسى الفلسطينيني يف االستحامم!!
ختاماً ،نقول :ال بد من التحرك الجاد ،خارج اإلطار املخميل املتمثل باملؤمترات
والندوات والورش ،ولنتجه للمنظامت الحقوقية الدولية ليك نضمن ألبنائنا
العيش الكريم عىل أرض اآلباء واألجداد .ألن الواقع الذي نعيش يجعلنا منر
بصدمة فكرية تستفز عقولنا وتدفعنا إىل مراجعة أمور كثرية ،أهمها :أن فقداننا
للتحكم يف مياهنا (للرشب أو لالستحامم أو للري ال يهم) يعني فقداننا للقدرة
عىل التحكم يف فكرنا ،كام يعني تهديد وجودنا ،ويضع الجميع أمام تح ٍد حقيقي،
يتمثل باإلجابة عىل السؤال التايل :هل التمتع باملياه يخضع ملنظومة متكاملة من
القيم والحقوق ،أم أن األمر يخضع لعنجهية القوة التي متارس السلب والرسقة
والتلويث ملا فوق األرض وما يف جوفها؟!
 -1تنص املادة  40من اتفاقية أوسلو الثانية عىل :تعرتف إرسائيل بالحقوق املائية للفلسطينيني حيث
سيتم التفاوض حول تلك الحقوق والتوصل إىل تسوية بشأنها خالل مفاوضات الوضع النهايئ والتي تتعلق
مبختلف مصادر املياه».
 -2عن شبكة االعالم العربية ،بتاريخ2009/4/20 :م.
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مؤمتر املياه :ايجابيات وسلبيات وحقوق مائية ضائعة
املهندس حازم كتانة ،سلطة املياه الفلسطينية
الله سبحانه وتعاىل هو الذي يهب الحياة لكل الكائنات الحية مبا فيها اإلنسان
كام يقول يف كتابه العزيز « وجعلنا من املاء كل شئ حي» صدق الله العظيم،
كام ان الحياة هي هبة من الله يعطيها ملن شاء ويأخذها متى شاء وما دام
اإلنسان حياً ال يستطيع احد ان يسلب حياته منه ويأخذ جزء منها اال بالظلم
وكذلك املاء فهي هبة من الله.
لذلك نجد ان القوانني الدولية تكفل حق املواطنني يف الحصول عىل املياه الكافية
والنظيفة لالستخدامات املنزلية وغريها حتى تحت ظروف االحتالل العسكري
كام هو الحال يف فلسطني.
ولكن كام يبدو فان كفالة املؤسسات الدولية لحقوق الفلسطينيني يف املياه
غري كافية النتزاع هذه الحقوق من الجانب اإلرسائييل وهو الطرف املحتل ما
فوق األرض وما تحتها ،صحيح أن الجانب اإلرسائييل هو متفوق من الناحية
العسكرية وهو متفوق ايضاً من خالل استخدامه وتطويعه الناحية القانونية
والحقوقية لذلك وليك نستطيع أن ننتزع حقوقنا من االحتالل يجب ان نعد
العده وخصوصاً من النواحي القانونية لتناسب هذه املرحلة ،ويجب ان
يكون لدينا العدد الكايف من املختصني واملؤهلني يف القانون الدويل وحقوق
املياه ملواجهة الجانب االرسائييل يف النواحي القانونية يف املحافل الدولية ومنها
املؤمترات العلمية واملتخصصة.
جاء املؤمتر الثاين للمياه قيم وحقوق استكامالً ملا بدأنا فيه يف املؤمتر االول يف
عام  2005بتعاون ما بني سلطة املياه الفلسطينية واكادميية فلسطني للعلوم
والتكنولوجيا وذلك إللقاء الضوء عىل قضايا املياه الرئيسية ،وخصوصاً قضية
الحقوق املائية .مثل هذه املؤمترات من املفرتض ان تكون ادوات قوية البراز
القضايا الرئيسية التي يواجها قطاع املياه واقرتاح حلول إبداعية بطرق رشعية
وعلمية ال ترض اإلنسان والبيئة.
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لقد كان للمؤمتر الثاين الذي انعقد يف ربيع  2009صدى جيد يف وسائل اإلعالم
املختلفة مام يزيد من املعرفة لقضايا املياه املتعددة ،وخصوصاً قضية الحقوق
املائية .وقد كان من ايجابياته انه وفر منرباً علمياً للباحثني والسياسيني واملسؤولني
يف قطاع املياه يف فلسطني وخارج فلسطني.
لقد كان املؤمتر عبارة عن وسيلة تعارف ناجحة ما بني الخرباء واملختصني يف
مجال املياه عىل املستوى الوطني وعىل املستوى الدويل .ومن املفرتض أن يكون
مؤمتراً بهذا الحجم وسيلة لتضافر الجهود ما بني املؤسسات العاملة يف مجال
املياه ،كالجامعات واملنظامت األهلية وغريها ،ليعرب عن وحدة وطنية يف املجال
العلمي بني املؤسسات ولكن مل تكن األمور كام متنينا ان تكون حيث ان بعض
املؤسسات العلمية مل تشارك بفاعلية يف نشاطات املؤمتر وفعالياته للخروج
بانجاز علمي ميثل كل املجتمع العلمي.
ً
ومن السلبيات التي رافقت املؤمتر ايضا صعوبة مراجعة االوراق العلمية من
قبل املختصني يف املجاالت املختلفة يف قضايا املياه السباب نعلمها واسباب ال
نعلمها ،كعدم االهتامم الكايف او االهتامم مبناسبات دولية مشابهه .ولهذا فإننا
نويص املختصني بإعطاء االهتامم الكايف للمشاريع الوطنية اكرث من املشاريع
الدولية وذلك تفضي ًال للمصلحة الوطنية العليا عىل املصلحة الفردية الدنيا،
وكذلك فان املساهمة يف انجاح مثل هذه املناسبات هو إنجاح للمرشوع الوطني
وترسيخ دعامئه.
ومن ابرز القضايا التي ألقى املؤمتر الضوء عليها هو النقص الكبري والواضح يف
األوراق العلمية املختصة يف قضايا حقوق املياه والقانون الدويل حيث ان معظم
االوراق التي عرضت كانت لخرباء دوليني لذا يجب العمل بجد لتعويض هذا
النقص او الثغرة الحاصلة استعداداً النتزاع الحقوق املائية يف املياه الجوفية
والسطحية يف القريب العاجل.

نشاطات ومبادرات األكادميية
()2009-2005

املؤمتر الدولي األول “املياه :قيم وحقوق”
تم عقد املؤمتر الدويل األول يف الفرتة من  4-2أيار  2005يف فندق البست ايسرتن
يف البرية ،وقد تم تنظيم املؤمتر من قبل أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا
وسلطة املياه الفلسطينية ،وبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ .واعترب هذا
املؤمتر أول مبادرة يف فلسطني ضمن إطار «عقد املياه لألمم املتحدة -2005
 :2015املياه من أجل الحياة» .وهدف املؤمتر إىل إيجاد قاعدة للباحثني والعلامء
والخرباء وصانعي القرار واملعنيني من القطاع الخاص والعام ،ملناقشة أخر ما تم
التوصل إليه يف املواضيع املتعلقة بإدارة مصادر املياه ،هذا باإلضافة إىل مسالة
الحقوق املائيه وأخر املستجدات الخاصة بتقنيات إدارة املياه واملياه العادمة.
وقد حرضه أكرث من  200مشارك محلياً وعاملياً من علامء وباحثني وخرباء يف املياه
والقانون وصانعي القرار .وتم عرض أكرث من خمسني ورقة علمية يف املؤمتر ،التي

ركزت يف مجملها عىل إدارة املصادر املائية وإدارة املياه العادمه ،والقانون الدويل
والحقوق املائية وعن التخطيط االسرتاتيجي والتعاون االقليمي يف موضوع املياه.
كام شارك متحدثني عامليني يف املؤمتر ،منهم ،الربوفيسور لويجي كامبينيال ودانيلو
زولو من ايطاليا ،الربوفيسور ديفيد فيليبس من انجلرتا ،الربوفيسور ماك ميك
والربوفيسور ستيفن ماكافري والربوفيسور هرني فوكس من أمريكا ،والربوفيسور
فريان بريتش والربوفيسور رامون الماس من اسبانيا ،والدكتور جاد اسحق من
فلسطني .وقد القى املؤمتر نجاحا من حيث نوعية االوراق املعروضة من قبل
الخرباء املتحدثني واملشاركني املحليني والدوليني يف املؤمتر ،وتم طباعة كتاب
وقائع املؤمتر يف نفس السنة وتضمن االوراق التي تم قبول عرضها يف املؤمتر،
ويحمل الكتاب الصادر “املياة قيم وحقوق” -الجزء األول الرقم املعياري الدويل
.ISBN 9950-340-00-4
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فعاليات املؤمتر الدولي الثاني ،املياه قيم وحقوق
عقد املؤمتر الثاين يف الفرتة من  15-13نيسان  2009يف فندق جراند بارك يف مدينة
رام الله بدعم جزيئ من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ/برنامج مساعدة الشعب
الفلسطيني UNDP / PAPPتحت رعاية الرئيس محمود عباس وبحضور خرباء
محليني ودوليني .وتزامن املؤمتر الذي نظمته أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا
وسلطة املياه الفلسطينية ،مع احتفاالت العامل بيوم املياه العاملي والذي يتم
التأكيد خالله عىل حقوق الشعوب والدول يف املياه كونها عصب الحياة.
وقد افتتح املؤمتر بالنشيد الوطني الفلسطيني وبعدها قام عريف الحفل د .أمني
نواهضة بتقديم ممثل الرئيس الفتتاح املؤمتر الدكتور صربي صيدم الذي بدوره
شكر منظمي املؤمتر عىل عقدهم املؤمتر الهام وأكد أن الرئاسة الفلسطينية
تضع نصب أعينها الحقوق املائية الفلسطينية الغري منقوصة حسب ما كفلته
الرشعية الدولية .كام متنى الدكتور صربي و هو ينقل تحيات الرئيس محمود
عباس للمشاركني و الضيوف من خارج فلسطني أن يكون املؤمتر فرصة لهم
وذي فائدة.
بعد ذلك تحدث د .شداد العتييل رئيس سلطة املياه الفلسطينية الذي أكد أن
قضية املياه والحقوق الفلسطينية فيها هي من ضمن أولويات الرئيس ورئيس
الوزراء الفلسطيني وأكد أن سلطة املياه الفلسطينية تعمل ما بوسعها رغم
الظروف الصعبة عىل توفري املياه للمواطنني الفلسطينيني .وذكر د .العتييل بان
عدم وجود كميات كافية من املياه تغطي حاجة املواطنني للرشب تجعل من
املستحيل توفري املياه لري األرايض الزراعية وهذا بدوره بجب أن ينتبه له املجتمع
الدويل وأن يحاول التأثري يف تعامل إرسائيل يف قضية املياه واحتكارها لها.
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ثم تحدث د .عامد الخطيب أمني عام أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا

موضحا أن مسؤولية املجتمع الدويل ،وهو الذي يحتفل من كل عام بيوم املياه
العاملي ويؤكد رضورة إحقاق الحقوق املائية ،فان عليه أن يتحمل مسؤوليته بان
يتأكد من أن الحقوق املائية ال يتم انتهاكها لصالح كيان ما عىل حساب شعوب
أخرى ،وإن مسؤولية املجتمع الدويل أن يتدخل بقوة لضامن أن ال تستخدم
املياه كورقة سياسية للحصول عىل مكتسبات سياسية ،ويغض الطرف عنها
دون مراعاة اآلالم التي يسببها هذا للشعوب كام هو الحال يف منطقتنا .وأكد
د.الخطيب أيضا رضورة أن يكون هنالك تعاون فيام بني صانع القرار واملؤسسات
العلمية والبحثية الوطنية الستحداث طرق ووسائل تؤدي إىل إدارة هذا املصدر
بالشكل النظيف واملستدام.
ويف كلمتها التي مثلت برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ فيها ،ذكرت السيدة رميا أبو
مدين أن الحق يف املياه العذبة هو واحد من أهم حقوق اإلنسان الذي كفلته
الرشائع الدولية .و رغم هذا فان اإلحصائيات العاملية تشري إىل أن وجود 1.1
بليون نسمة ال تصلهم املياه النظيفة الصالحة للرشب كام أن هناك  2.6بليون
نسمة ليس لديهم مرافق صحية و هذا بدوره يشكل تحدياً أمام العامل يف القرن
الواحد والعرشين وهو أيضا يتناسق مع املحاوالت الحثيثة للتخفيف من الفقر
يف العامل .ويف املوضوع الفلسطيني فان هنالك أكرث من  220تجمعا ال تصلهم
املياه وليس لديهم شبكات الرصف الصحي .وحديثا فان ما حصل يف غزه يعترب
مأساة تضاف إىل املايس التي يجب أن ينظر إليها بشكل جدي .وشكرت السيدة
أبو مدين كل من أكادميية فلسطني وسلطة املياه عىل تنظيم املؤمتر ووعدت
بان برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ سيكون دامئا رادفا للنشاطات التعاونية ما بني
مختلف املؤسسات.
مبارشة بعد الكلامت االفتتاحية بدأت فعاليات املؤمتر بالجلسة األوىل والتي

ترأستها د .كارين عساف وحارض فيها كل من د.عاطف قربيص الخبري االقتصادي
والربوفسور يف الجامعات الكندية حيث تناول يف محارضته الحقوق املائية وقد
ركز عىل أن القانون الدويل مل يرشع للمحتل انتهاكاته لألمالك الخاصة والعامة
مبا فيها ما يخص املياه ورغم هذا فان االحتالل اإلرسائييل ماض يف تدمريه لهذه
املمتلكات هذا ما حدث أيضا يف حربه االخريه عىل غزه مام فاقم األوضاع
االقتصادية و اإلنسانية.
ثم تحدث د .شداد العتييل حول إدارة املياه يف ظل االحتالل و ذكر انه و منذ
استالمه ملنصبه رئيساً لسلطة املياه وهو يدرس األزمات التي تتعلق بتوفري املياه
للتجمعات الفلسطينية التي تعاين من شح املياه .و ذكر بان االتفاقيات واآللية
التي تقوم عليها تطوير إدارة املياه يف األرايض الفلسطينية وخاصة يف املناطق
املصنفة  Cتشكل مشكلة ال ميكن حلها حيث متنع إرسائيل ذلك حتى لو أعطت
موافقة مبدئية فان العمل من اجل استصدار ترخيص نهايئ يستنفذ جهدا وماال
ووقتا وهذا مام يشكل عائقا ال ميكن تجاوزه بسهولة .وأضاف بان املسؤولية
تضخمت بعد الحرب عىل غزه حيث ال تسمح إرسائيل بتزويد غزه باملصادر
التي تحتاجها وبنفس الوقت فإنها تعرض حلوال ال تتالءم والوضع االقتصادي
املوجود يف غزه.

وألقى بعد ذلك الخبري األملاين كليمينس مرسشميد ،الذي عمل يف األرايض
الفلسطينية خبرياً للمياه خالل االثنا عرش عام املاضية ،كلمته والتي بني خاللها
أن الهيكلية التي تدار بها املياه ينقصها مشاركة املجتمع املحيل وذكر أن كال من
السلطة الفلسطينية وإرسائيل ال يعلمون املجتمع املحيل بحقيقة الوضع املايئ.
وبدأت أعامل الجلسة األوىل الخاصة بالحقوق املائية والقوانني الدولية الخاصة
باملياه وترئسها فؤاد باتح املستشار القانوين لسلطة املياه الفلسطينية حيث
تحدث كال من مارا تغنينو والتي تحدثت عن حامية الحق املايئ للفلسطينيني
تحت االحتالل ثم تحدثت الرا الجزيري التي وصفت الدمار الذي حصل يف
قطاع غزة وما يقابله من توصية يف القانون الدويل من انه يصل إىل حد جرائم
الحرب وان الحقوق املائية ال يجوز بأي حال من األحوال انتهاكها ويجب أن
يكفل املجتمع الدويل عدم انتهاكها  .ثم تحدث الدكتور فؤاد باتح عن الدور
االستشاري الخاص لوجود الدعم القانوين االستشاري لسلطة املياه وقد ركز عىل
رضورة مبادئ القانون الدويل الخاصة باملياه كأحد اآلليات لحل الرصاع بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني استناداً إىل التوزيع العادل واملنصف ملصادر املياه
التي كفلها القانون الدويل وأن إرسائيل باعتبارها دولة احتالل متلك أدوات

السيطرة والتحكم عىل املصادر وال تعري اهتامما للقانون بل تحاول دفع اآلخرين
للقبول مببدأ التفاوض أساسا لحل الخالف وهي تقوم بإضاعة الوقت لتحديد
مفهوم الحقوق املائية من خالل عرض تقنيات التحلية واستخدام املياه املعالجة
للتهرب من االستحقاقات الخاصة بالفلسطينيني .ثم تحدث الدكتور مراد شاهني
بخصوص الحقوق املائية الفلسطينية تحديدا يف حوض نهر األردن.
يف الجلسة الثانية والتي ترأسها د .الفريد عبد ربه من جامعة بيت لحم وكانت
تحت عنوان إدارة مصادر املياه ،حارض كل من أمني نواهضة الذي تحدث عن
النامذج الحاسوبية الخاصة بإدارة املياه ،ثم تحدثت جني هالل عن موضوع
املياه وتوفرها يف مناطق الضفة الغربية .وبعدها تحدث نعامن مزيد عن جفاف
نبع الفارعة أسبابه ونتائجه وبعد ذلك تحدث الدكتور مروان غانم عن إعادة
تغذية املخزون الجويف يف املناطق الجافة واخذ مثاال عىل ذلك منطقة وادي
كفرين يف األردن ووادي الفارعة يف الضفة الغربية ويف ختام هذه الجلسة قام
عقل أبو قرع بعرض خاص عن تلوث مخزون املياه الجويف من خالل املبيدات
الحرشية واملواد التي تنفذ إىل هذه الخزانات الجوفية.
ويف اليوم الثاين واصل املؤمتر أعامله وفعالياته حيث ترأس الجلسة األساسية
د .عنان الجيويس وتم عرض محارضات لجغث كالوراتيش ،عميد كلية الهندسة
واملحارض يف جامعة يوتا يف الواليات املتحدة ،والذي تحدث عن موضوع التغري
املناخي وأثره عىل توفر املياه يف املنطقة اإلثيوبية وخاصة عىل نهر النيل األزرق
يف تلك املنطقة .ثم تحدث عبد الرحمن التميمي رئيس مجموعة الهيدرولوجيني
الفلسطينيني عن موضوع إعادة تأهيل قطاع املياه من خالل الحوار بني الرشكاء
املعنيني بهذا املوضوع وأكد عىل انه من الصعب تحديد هذه األمور يف ظل
االحتالل والسيطرة التامة عىل كل املصادر األساسية للمياه من قبل االحتالل
اإلرسائييل ،وأن املياه أصبحت وسيلة وأداة سياسية تستغل لتحقيق أهداف
أخرى غري آبهني للحق الرشعي يف الحصول عىل تلك املصادر للمياه وعىل الحاجة
الفلسطينية لتوفري املياه بشكل مستمر ودائم.
واختتمت الجلسة باملتحدث الرئييس الثالث ربحي الشيخ من سلطة املياه
الفلسطينية يف غزه الذي مل يتمكن من حضور املؤمتر وذلك لعدم منحه ترصيح
من سلطات االحتالل للحضور إىل رام الله حيث كانت مداخلته عرب محادثة
سمعية عرب االنرتنت التي رشح خاللها وضع املياه املتأزم خالل وما بعد الحرب
عىل غزه من االحتالل اإلرسائييل.
ويف اليوم الثاين بدأت الجلسة األوىل للمؤمتر وترأسها عاطف قربيص الخبري
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االقتصادي من كندا وكانت تحت عنوان مواضيع مختلفة من تطور املياه
والتخطيط االسرتاتيجي وتأثري املناخ عىل مصادر املياه باإلضافة إىل الرصاع
اإلرسائييل الفلسطيني عىل املياه .وقد نوه د .قربيص إىل أن هناك متحدثني مل
يتمكنوا من الحضور للمؤمتر وذلك لعدم منحهم الفيزا لدخول األرايض الفلسطينية
وهم د .شمشري عيل من بنغالدش والسيد كلتوم من املغرب .وتحدث يف بداية
هذه الجلسة غسان دغره من جامعة بريزيت عن موضوع الرتكيبة الكيميائية
املائية لوادي القلط من ناحية وظهور عنارص اخرى ُمر َكزه يف املياه يف تلك
املنطقة مام يجعل املياه غري صالحة للرشب أو حتى لالستعامل ،بعد ذلك تحدث
د .سمري شديد من جامعة النجاح يف نابلس عن تقييم اآلثار املحتملة الستخدام
األرايض والتغريات املناخية عىل حوض الفارعة التي ُيعترب شبه قاحل .واكمل
بعدها ارنون جورن الذي له دراسات يف علم الهيدرولوجية املائية ويعمل يف
مجال معالجة املياه العادمة وتنقية املياه وتخزينها عن مشكلة الرصف الصحي
ووضعه بالنسبة للمجتمعات الريفية الفلسطينية .وكان ختام الجلسة مع رينون
ماكهغ من بريطانيا والتي تعمل متخصصة يف مجال الرصاع املايئ الفلسطيني
اإلرسائييل يف الرشق األوسط والتي تحدثت عن الجدوى ملشاريع تحلية املياه
يف فلسطني ،أما يف الجلسة الثانية لليوم الثاين ،والتي ترأسها جغث كلوراتيش
وكانت تحت عنوان إدارة املوارد املائية ،فقد تحدث فيها كل من د .سمري شديد
عن إدارة املياه السطحية كأفضل الخيارات املتاحة لحوض الفارعة .وتحدث
بعدها دينو بوري من جامعة بوري عن االبتكارات التكنولوجية واتخاذ القرارات
والتغيريات يف قطاع املياه :تجارب من الهند .وانتهت الجلسة بورقتني من هولغر
هوف من معهد ستوكهومل للبيئة يف السويد ومعهد بوتسدام لبحوث التأثريات
املناخية ( )PIKيف أملانيا حيث تحدث عن سيناريو التقييم يف حوض نهر األردن
و بعدها اختتم الجلسة السيد وائل عوض الله وهو خبري بيئي يعمل حالياً مع
مجموعة الهيدرولوجيني الفلسطينيني ،يف مجاالت معالجة مياه الرصف الصحي
وإدارة وحصاد املياه.
ويف اليوم الثالث افتتح الجلسة الرئيسية كليمينس ميرسشميد حيث قدم د.
مروان حداد من جامعة النجاح يف نابلس ومدير معهد املياه و الدراسات البيئية،
ود .جاد اسحق املدير العام ملؤسسة أريج .وقد تحدث د .حداد عن الحقوق

املائية الفلسطينية يف املايض الحارض واملستقبل .وتطرق إىل عدة أمثلة سابقة
عن كمية املياه املتوفرة للفلسطينيني وأكد عىل انه يجب عىل الفلسطينيني أن
يحصلوا عىل األقل مبا مقداره  %50من السيطرة عىل املصادر املائية وأكد عىل
انه مبا أن للفلسطينيني الحق يف العيش بأرضهم ووطنهم فلهم الحق يف السيطرة
عىل املوارد األساسية مبا فيها مصادر املياه .بعدها تحدث د .جاد اسحق وبدأ
بطرح موضوعه عن العالقة بني الفلسطينيني واإلرسائيليني من منطلق املياه وبني
أن املياه كانت وما زالت نقطة نزاع أساسية بني اإلرسائيليني والفلسطينيون وبني
أن السيطرة التامة تأيت من منطلق األقوى هو الذي يسيطر يف النهاية .وبني أن
إرسائيل وهي الجهة املسيطرة فإنها تستغل هذه الناحية للتأكيد عىل سيطرتها
للمياه وكانت وما زالت ترفض النقاش مبوضوع حق الفلسطينيني.
ويف الجلسة األوىل لليوم الثالث الذي ترأسها د .مروان حداد وكانت بعنوان
الحقوق املائية والقانون الدويل للمياه ،تحدث السيد كليمينز مرسشميد عن
املشاركني الصامتني يف قطاع املياه وكيفية تأثري هذا عىل املفاوض الفلسطيني
واضعافه .وبعدها تحدث لورينت كاليج من فرنسا عن املياه والسالم بعنوان
تقييم للمنظامت الغري الحكومية بني اإلرسائيليني والفلسطينيني منذ أوسلو،
واختتم الجلسة توشهار كانتي ساها من الهند بورقته عن اإلطار القانوين ملوارد
املياه الجوفية العابرة للحدود يف مناطق بإفريقيا.
اما الجلسة الثانية التي ترأسها د.عمر زمو فكانت تحت عنوان إدارة املياه
العادمة وقد تحدث يف هذه الجلسة كل من مصطفى خميس من جامعة القدس
عن وصف وتحقيق االستفادة املثىل من الضغط األسموزي العكيس ملعالجة
املياه العادمة واملعاد إستخدامها للري .ثم تحدث د .أمني نواهضة من مؤسسة
التعاون اليابانية  JICAعن الحواجز التكنولوجية واالجتامعية إلعادة استخدام
املياه العادمة يف وادي األردن .ثم تحدث جهاد جرادات عن تأثري الري مع
املعالجة عىل الذرة ،وبعده نرسين أبو عيشة من مجموعة الهيدرولوجيني عن
استخدام رواسب الرصف الصحي الستصالح الرتبة الجافة ،وأخرياً اختتم الجلسة
ميك الحافظ متحدثا عن خيارات إلعادة استعامل مياه الرصف املعالجة يف وادي
األردن.
أما الجلسة الثالثة واألخرية والتي ترأسها د .أمين الرايب فكانت تحت عنوان إدارة
املوارد املائية ،حيث تحدث فيها كل من صبحي سمحان عن جودة املياه املحلية
يف الضفة الغربية ومستودعات املياه الجوفية للفلسطينيني ،وتحدث د .الفرد
يحيى من املانيا عن ارتفاع مستويات النرتات يف املياه الجوفية من قطاع غزة.
ثم اختتم الجلسة عبد العزيز الريان بالنيابة عن حسام زقوت من غزه الذي مل
يستطع الحضور لعدم منحه ترصيح من االحتالل اإلرسائييل ،وتحدث عن نظرة
عامة عىل إدارة املياه والترسب يف باكستان والتكنولوجية املوفرة للمياه.
وقد إختتم املؤمتر د .شداد عتييل رئيس سلطة املياه مؤكداً عىل أن سلطة املياه
تعمل كل ما بوسعها إلداره جميع األمور املتعلقة باملياه من مواضيع مختلفة
تم نقاشها خالل الثالثة أيام ون ّوه إىل أن هذه القضية يجب أيضا أن تدعم من
جميع الجهات الحكومية والغري حكومية ألن أبسط الحقوق التي يجب أن
يتمتع بها املواطن الفلسطيني أن يستطيع الحصول عىل املياه الصالحة من
مصدر موثوق.
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مشروع مجتمع تكنولوجيا املعلومات /الشراكة
األورو-متوسطية ()MED-IST
قامت أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا بتوقيع اتفاقية رشاكة مع االتحاد
األورويب يف العام  2007وملدة ثالث سنوات لتنفيذ املرشوع البحثي (،)MED-IST
ويضم املرشوع دولتان أوروبيتني (اليونان وأملانيا) وسبعة من دول البحر املتوسط
الرشيكة لالتحاد األورويب هي املغرب وتونس ومرص ولبنان وسوريا واألردن
واألرايض الفلسطينية.
يهدف املرشوع إىل تعريف بلدان حوض املتوسط بآليات الدعم األوروبية التي
تختص بتكنولوجيا املعلومات واملساهمة يف إيجاد عالقات تعاون أوروبية –
متوسطية .ويعتمد املرشوع عىل التشاور مع القطاعات الوطنية املختلفة املهتمة
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لوضع تصور لألولويات الوطنية يف هذا املجال
وخلق قنوات تعريف وتشبيك مع املؤسسات األوروبية الشبيهة بهدف تطوير
مبادرات ملشاريع مشرتكة ميكن متويلها من خالل آليات الدعم  FP7خالل الفرتة
من العام  2007وحتى العام  .2013كام يهدف اىل اعداد اسرتاتيجية بحثية تحدد
التحديات واالولويات يف موضوع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
وقد قامت األكادميية بعقد ورشة عمل استشارية يف ترشين أول  ،2007والتي
ضمت رشكاء محليني يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وباملشاركة

مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واملؤسسات والرشكات العاملة يف
مجال تكنولوجيا املعلومات وتم مناقشة مدى التطابق ما بني األولويات التي
تم تحديدها من قبل االتحاد األورويب واألولويات واملشاريع البحثية يف مجال
تم توزيعها عىل
تكنولوجيا املعلومات يف فلسطني ،وبنا ًء عىل االستبانة التي ّ
تم تحديد األولويات التالية من ضمن األولويات املقرتحة
جميع الرشكاء ،فقد ّ
من قبل االتحاد األورويب:

• Service and Software Architectures, Infrastructures and
Engineering
• Digital libraries and technology-enhanced learning
• ICT for environmental management and energy efficiency
• Secure, dependable and trusted infrastructures
• The Network of the Future

والتي توافقت مع معظم الدول العربية املشاركة يف املرشوع.
هذا وقد قامت األكادميية بعمل قاعدة معلومات للمؤسسات والرشكات العاملة
يف مجال تكنولوجيا املعلومات ،وإدخالها عىل محرك البحث الخاص باملرشوع
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وإنشاء دليل للدول املشاركة للتعرف عىل الرشيك املناسب من خالل البحث
وتضم حوايل  600باحث وخبري .وميكن الدخول والتعرف عىل جميع املهتمني
إلنشاء مبادرات أو تعاون بني جميع الدول املشاركة يف املرشوع.
كام قامت األكادميية وبالتعاون مع خرباء من الجانب األورويب بعقد عدة ورشات
إرشادية وتوجيهية للباحثني والعاملني يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وذلك للتعرف عىل اآلليات واإلجراءات لربنامج الدعم األورويب  FP7بحيث

تضمنت الورشات التخصصية رشح مفصل عن كتابة املشاريع البحثية املقرتحة.
وتم الرتكيز عىل خصائص املشاريع التعاونية من حيث برامجها والدعوة لتقديم
ّ
مشاريع واملعايري املتبعة لتقييم املشاريع املقدمة .وقد تم يف هذه الورشات
التعرف عىل كيفية تطوير مشاريع من أفكار تم تداولها من قبل املشاركني.
وللمزيد من املعلومات ميكن زيارة املوقع .http://www.med-ist.eu

تقييم القدرات العلمية والتقنية
واالبتكارات في دول البحر املتوسط
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قامت أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا بتوقيع اتفاقية رشاكة مع وحدة
املعارف والتنمية الفرنسية لتنفيذ برنامج «تقييم القدرات العلمية والتقنية
واالبتكارات يف دول البحر املتوسط» والذي يهدف اىل «تقييم القدرات العلمية
والتقنية واالبتكارات يف دول البحر املتوسط» ( )ESTIMEكام يهدف املرشوع
إىل تقديم وصف للقدرات العلمية والتكنولوجية يف مجال البحث العلمي يف
دول البحر املتوسط الرشيكة لالتحاد األورويب وعددها مثاين دول هي املغرب
وتونس والجزائر ومرص ولبنان وسوريا واألردن واألرايض الفلسطينية .من املفرتض
أن يسهم هذا املرشوع يف إحداث تقارب يف املجال البحثي يف كل من الدول
األوروبية ودول البحر املتوسط عن طريق توفري معلومات محددة ومدعومة
بالبحوث امليدانية عن البحث العلمي والتنمية التكنولوجية واالبتكار يف دول
حوض البحر املتوسط مع مراجعة متعمقة ملصادر املعلومات.
يختص املرشوع بكافة األنشطة العلمية مبا فيها العلوم اإلنسانية واالجتامعية،
واستمر ملدة عامني ونصف العام بتمويل أورويب.
قامت أكادميية فلسطني ضمن إطار املرشوع بإعداد استبانة وتوزيعها عىل كافة

املؤسسات األكادميية وبالنهاية قامت األكادميية بإعداد تقرير مسودة عن نظام
البحث العلمي يف فلسطني وكذلك عن ميكانيكية البحث واستخداماته يف فلسطني
وللمزيد من املعلومات ميكن زيارة املوقع /http://www.estime.ird.fr

مشروع التغير املناخي واثره على مصادر املياه
في حوض نهر االردن ()GLOWA
قامت وزارة التعليم والبحث العلمي األملانية بإطالق برنامج  GLOWAالذي
ميثل إختصاراً التغري العاملي للدورة الهيدرولوجية .ويركز الربنامج عىل مشكلة
شح املياه يف مناطق األحواض املائية املشرتكة بهدف تطوير أدوات محاكاة
وآليات علمية تطبيقية تساعد يف تطوير وإستخدام إسرتاتيجيات مستقبلية
إلدارة املياه عىل املستوى اإلقليمي تضمن إستدامة هذا العنرص الحيوي
وبنفس الوقت تأخذ بعني اإلعتبار التغريات البيئية العاملية وأثرها عىل األوضاع
اإلقتصادية واإلجتامعية معاً.
يتكون برنامج  GLOWAمن أربعة مشاريع بدأت منذ فرتة .اثنان من هذه
املشاريع يقعان يف أملانيا (حويض نهري الدانوب ،واآللبة) ،والثالث ملنطقة شامل
وغرب إفريقيا (أحواض دراا ،كومي والفولتا) والرابع يف منطقة الرشق األوسط
وتحديداً حوض نهر األردن .كل مرشوع من املشاريع األربعة يركز عىل املواضيع
العلمية األساسية التالية باستخدام طرق البحث العلمي املتكامل ملختلف
التخصصات:
	•تغري التهطال الطبيعي والتغري الناشئ عن النشاطات البرشية وأثرهام عىل

الدورة الهيدرولوجية.
	•العالقة بني الدورة الهيدرولوجية والغالف الجوي الحيوي واستخدامات األرايض.
	•توفر املياه وإشكاليات استخدامات هذا املصدر.
يركز مرشوع  GLOWAلحوض نهر األردن عىل أكرث األقاليم شحاَ باملياه سواء يف
الوقت الحايل أو يف املستقبل .وهو مرشوع متعدد التخصصات يعالج موضوع
توفر مصادر املياه يف حوض نهر األردن تحت تأثري التغري املناخي العاملي كدراسة
حالة لبيئة الجزء الرشقي لحوض البحر األبيض املتوسط من خالل بحوث علمية
متكاملة تساعد عىل التعاون يف إدارة مستدامة للمصادر املائية يف تلك املنطقة.
إضافة لهذا يطرح املرشوع طرقاً غري تقليدية يف إدارة املصادر املائية ،مثل تحلية
املياه ،إعادة استخدام املياه العادمة وما يرتتب من استخدام هذه الطرق من
تأثريات اجتامعية واقتصادية وبيئية .يشرتك يف هذا املرشوع مؤسسات بحثية
مختلفة من دول اإلقليم إضافة ملؤسسات بحثية املائية تشرتك جميعها مع
املؤسسات املعنية يف منطقة حوض نهر األردن يف عمل األبحاث وتحليل النتائج
وبناء قواعد معلوماتية تساعد يف إدارة مصادر املياه الحيوية.

شكل ( )1التغري يف درجة الحرارة خالل الفرتة  2045-2000حسب سيناريو  A1Bواملعدل السنوي ملتوسط درجة الحرارة خالل الفرتة 1996-1958
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أما ُحزم العمل يف هذا املرشوع فهي )1( :سيناريوهات التغري املناخي ()2
املصادر املائية ( )3األنظمة البيئية الحيوية ( )4الزراعة و ( )5التكامل ومشاركة
الجهات املعنية .تركز هذه الحزم عىل الحاالت املناخية املتطرفة ،مثل الجفاف،
ويتم وضع تصور لكيفية التعامل مع مثل هذه الحاالت.
شاركت األكادميية يف ورشة العمل الخاصة باإلعداد للمرشوع والتي عقدت يف
معهد بوتسدام لدراسات التأثريات املناخية (يف املانيا) يف الفرتة  12 – 10آذار
من العام  2002بصفتها رشيكاً علمياً يف برنامج  GLOWAلنهر األردن (جزء )2
حيث قامت بإعداد مقرتح حزمة العمل ( .)1ووقعت األكادميية اتفاقية التعاون
العلمي يف مرشوع  GLOWAلحوض نهر األردن (الجزء  )2والذي ميثل تعاوناً
فلسطينياً أردنياً أملانيا مشرتكاً بتمويل من وزارة التعليم والبحث األملانية واستمر
املرشوع ملدة ثالث سنوات حيث متثلة املهام الخاصة بحزمة العمل ( )1الذي
نفذته األكادميية يف العام األول تحديد املنطقة الخاصة بنموذج املحاكاة وتحديد
خواص هذه املنطقة الفيزيائية (استخدامات األرايض ،وغريها) واملناخية .وقد
شاركت األكادميية يف اجتامع البدء باملرشوع الذي عقد يف أيلول  2003يف جامعة
بوتسدام بأملانيا.
أكملت األكادميية الجزء الخاص بسيناريوهات التغري املناخي وتأثريها عىل
الدورة املائية يف املنطقة من خالل حزمة العمل ( )1وذلك بالتعاون مع معهد
أبحاث التأثريات املناخية يف بوتسدام يف أملانيا .وبالتايل تم تحليل النتائج لبناء
السيناريوهات املحتملة ليتم وضع التصورات املستقبلية لإلدارة املائية ولحزم
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العمل املختلفة املكونة للمرشوع باالعتامد عىل التحليل اإلحصايئ باستخدام
منوذج حاسويب تم تطويره يف معهد أبحاث التأثريات املناخية ببوتسدام والذي
يستخدم بيانات مناخية متثل الفرتة من العام  1901وحتى العام .2003
هذا وقد قامت األكادميية باختيار حدود اإلقليم والتي تم عليها عمل الدراسات
الخاصة بالتغريات املناخية بحيث امتدت من  30درجة إىل  43درجة رشق ومن
 27درجة إىل  38درجة شامل وشملت الحدود السياسية للبنان وسوريا واألردن
وفلسطني وإرسائيل وقربص إضافة ألجزاء من البحر األبيض املتوسط واألحمر،
السعودية ،العراق وتركيا .وباالعتامد عىل الطريقة اإلحصائية التي تم تطويرها
يف معهد دراسات التأثريات املناخية ببوتسدام وباستخدام تصنيف كوبن املناخي
تم تقسيم املناطق املناخية يف اإلقليم إىل ثالث عرشة تصنيف ،لكل تصنيف من
هذه التصنيفات معامالت مناخية معينة .وتم دراسة التغري املناخي الذي حصل
يف الفرتة الزمنية التي متتد من العام  1901وحتى العام  2003باستخدام بيانات
مناخية حيث بينت التحليالت أن شامل اإلقليم كان قد شهد هبوطاً يف التهطال
(تحديداً فوق تركيا وقربص ولبنان وأجزاء من األردن وسوريا) .وخالل نفس الفرتة
زاد معدل التهطال مبعدل  50مم فوق مناطق الضفة الغربية من فلسطني .وبني
توزيع درجات الحرارة فوق اإلقليم وخالل نفس الفرتة ( )2003-1901اختالفات
بقيمة متوسط درجات الحرارة وذلك تحديداً يف املناطق الشاملية والرشقية
والجنوبية والجنوب رشقية .شهدت بعض املناطق يف الشامل الغريب زيادة يف
القيم املتوسطة لدرجات الحرارة تراوحت ما بني  1,4 – 1,2درجة مئوية بينام

شكل ( )2التغري السنوي للتهطال خالل الفرتة  2045-2000حسب سيناريو  A1Bوالتغري السنوي للتهطال خالل الفرتة 1996-1958

تناقصت قيم متوسط درجات الحرارة للمناطق الجنوبية الرشقية والرشقية مبا
قيمته  1,4درجات مئوية .النقصان أألقىص لدرجة الحرارة فوق الضفة الغربية
وتحديداً فوق حوض نهر األردن بلغت  0,5درجة مئوية .وتم تحليل املناخ فوق
مناطق الضفة الغربية وتحديداً فوق حوض نهر األردن.
هذا وقد قامت األكادميية بالتعاون مع معهد أبحاث التأثريات املناخية ببوتسدام،
وأجرت مبساعدة املعهد عدة قياسات باالعتامد عىل منوذج املحاكاة اإلحصايئ
( )STARالتي تم تطويره يف املعهد ،حيث شملت حدود اإلقليم من  29درجة
إىل  34درجة خط عرض ومن  34درجة إىل  36درجة خط طول .وتم إجراء
قياسان ،القياس األول شمل املعامالت املناخية املدونة .والتي غطت الفرتة من
 1996-1958وذلك باستخدام قاعدة البيانات لألرصاد الجوية يف معهد أبحاث
التأثريات املناخية ببوتسدام ،والقياس الثاين ملحاكاة التغري املناخي للفرتة -2007
 ،2045هذا وقد شملت البيانات:
 -1بيانات مناخية مدونة للفرتة  1996-1958والتي تشمل
	•درجة الحرارة اليومية العظمى
	•درجة الحرارة اليومية الصغرى
	•معدل درجة الحرارة اليومية
	•التهطال اليومي

 -2محاكاة للبيانات املناخية للفرتة  2045-2007والتي تشمل
	•درجة الحرارة اليومية العظمى
	•درجة الحرارة اليومية الصغرى
	•معدل درجة الحرارة اليومية
	•التهطال اليومي
وبتحليل النتائج التي توصلت إليها أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا يف
دراسة التغري املناخي وسيناريوهاته املستقبلية  ،فان أهم ما مييز السيناريوهات
املستقبلية للتغري املناخي هو إمكانية زيادة معدل درجة حرارة الهواء الجوي
املحيط يف الفرتة من بداية القرن الحايل وحتى العام  2045بدرجة مئوية عىل
أكرث تقدير (انظر الشكل  ،)1كام أن هذه الفرتة ميكن أن تشهد نقصا يف كمية
األمطار السنوية ( انظر الشكل  )2وتشهد أيضا أحداثا مناخية متطرفة خاصة
باألمطار  ،كام أنها تتميز بتأخر املوسم املطري عن فصله املعتاد.
ميكن تحميل مخرجات السيناريو  A1Bعىل شكل قيم مناخية يومية من
		
http ://www.pal-efc.org/english/glowa.htm

التغير املناخي وتأثيراته احملتملة
عقدت أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا لقا ًء علمياً متحور حول التغري
املناخي والتأثريات املحتملة له يف املستقبل القريب عىل مجمل النواحي
التنموية وعىل املوارد الطبيعية وذلك بحضور ممثلني عن مجلس رئاسة الوزراء
وبعض الوزارات واملؤسسات الحكومية والجامعات واملؤسسات األهلية واملراكز
البحثية.
وقد افتتح الورشة أمني عام األكادميية د .عامد الخطيب برتحيبه بالحضور وإعطائه
خلفية عن املرشوع العلمي الذي تقوم بتنفيذه مجموعة من املؤسسات البحثية

مبشاركة أكادميية فلسطني وبالتعاون مع املراكز البحثية األملانية  ،وذكر يف كلمته
أن السبب الرئييس الذي يعزى العلامء له التغري املناخي هو االستهالك املتصاعد
للطاقة التقليدية وما يصاحبه من انبعاثات لغازات الدفيئة.
بعد ذلك قام الدكتور عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية بإلقاء
محارضة عن تأثريات الطاقة التقليدية والسياسة الدولية فيام يتعلق بتخفيض
تأثريات استهالك الطاقة التقليدية من خالل استخدام الطاقة البديلة ،وذكر بأن
سلطة الطاقة ستقوم بالتعاون مع الدول األوروبية بتنفيذ مرشوع يف محافظة
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أريحا يقوم بتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية املتوفرة عىل مدار
العام ،وقد شكر الدكتور كتانة سيادة الرئيس محمود عباس عىل موافقته
بتخصيص قطعة أرض محددة إلقامة املرشوع الحيوي الذي سيقلل من اعتامد
السلطة عىل الوقود التقليدي بإنتاجه للطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية
املتوفرة.
ويف املحارضة الثانية قام الدكتور أمين الرايب من مجموعة الهيدرولوجيني
الفلسطينيني بعرض مكونات مرشوع التعاون األملاين الفلسطيني ومجمل
النشاطات املتعلقة باملرشوع وما هي السيناريوهات التي سيتم العمل عليها
مستقبال خالل املرحلة الثالثة من تنفيذ املرشوع.
أما العرض الثالث فقد تضمن عرضاً للنتائج التي توصلت إليها أكادميية فلسطني
للعلوم والتكنولوجيا يف دراسة التغري املناخي وسيناريوهاته املستقبلية ،وتبيان
ذكر أن من أهم ما مييز السيناريوهات املستقبلية للتغري املناخي هو إمكانية
زيادة معدل درجة حرارة الهواء الجوي املحيط يف الفرتة من بداية القرن الحايل
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وحتى العام  2045بدرجة مئوية عىل أكرث تقدير ،كام أن هذه الفرتة ميكن أن
تشهد نقصاً يف كمية األمطار السنوية وتشهد أيضاً أحداثاً مناخية متطرفة خاصة
باألمطار ودرجات الحرارة ،كام أنها تتميز بتأخر املوسم املطري عن فصله املعتاد
وقد ذكر أن هذه النتائج هي حصيلة دراسة باستخدام مناذج حاسوبية أخذت
بعني االعتبار السيناريوهات التي تم االتفاق عليها داخل الهيئة الحكومية للتغري
املناخي (.)IPCC
ويف املحارضة الرابعة قام الدكتور سمري شديد من جامعة النجاح الوطنية بعرض
نتائج البحث ضمن نفس املرشوع عىل املصادر املائية وخاصة يف منطقة الفارعة
ووادي الباذان وقد استخدم لهذا مناذج تم تغذيتها مبخرجات التغري املناخي
التي أوضحت أن السيناريوهات املستقبلية ميكن أن تكون ذات تأثري كبري عىل
املصادر املائية إذا ما كان هناك شح يف األمطار مام ينعكس عىل إدارة هذه
املصادر وعىل التنمية بشكل عام.
ويف املداخلة الخامسة قام السيد عزمي حاج محمد من وزارة االقتصاد الوطني
بعرض للتأثريات املناخية املحتملة عىل االقتصاد العاملي وارتفاع األسعار للمواد
التموينية األساسية وذكر بهذا الخصوص أن هناك دالئل قوية تشري إىل عالقة
مابني التغري املناخي الذي ارتبط بزيادة استهالك الطاقة التقليدية وارتفاع
األسعار حيث بني أن الدول املنتجة للحبوب بدأت تتجه إىل إنتاج االيثانول
كمصدر جديد للطاقة مام أدى إىل ارتفاع أسعار الحبوب  ،وقد ذكر بان التقارير
الحالية تشري إىل أن ارتفاع األسعار سيستمر حتى العرشة أعوام املقبلة.
وضمن النقاش الذي دار فقد كانت هناك توصية بان يكون هناك تعاون وثيق
مابني املؤسسات العلمية مع صانع القرار الفلسطيني لرتجمة املخرجات الهامة
يف اسرتاتيجيات وسياسات صانع القرار الفلسطيني حتى ال نبقى معزولني وان ال
تكرس املجهودات املؤسساتية والفردية عىل شكل وثائق توضع عىل الرف دون
االستفادة منها.

املسجد الكبري يف قازان يف روسيا

املؤمتر السادس عشر ألكادميية العالم اإلسالمي للعلوم ( )IASفي قازان/روسيا
شاركت أكادميية فلسطني للعلوم و التكنولوجيا بصفتها عضوا يف شبكة األكادمييات
العلمية للدول األعضاء يف املؤمتر اإلسالمي( ،)NASICيف املؤمتر السادس عرش
ألكادميية العامل اإلسالمي للعلوم ( .)IASحيث عقد املؤمتر بتاريخ  28-25آب
أغسطس  2008يف قازان عاصمة جمهورية تتارستان يف روسيا تحت رعاية السيد
مينتيمري شاميييف ،رئيس جمهورية تتارستان .وقد تناول املؤمتر موضوع العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار من اجل التنمية املستدامة يف العامل اإلسالمي وتطرق إىل
السياسة واملنهجية املتبعة يف هذه األمور بحضور أكرث من  130مشاركاً ميثلون أكرث
من  25بلداً .حيث مثلت أكرث من  20من أكادمييات العلوم من مختلف أنحاء
العامل مبا يف ذلك األكادمييات األمريكية والفرنسية والروسية للعلوم .وبالتزامن مع
املؤمتر ،نظمت  IASوبالتعاون مع اليونسكو ندوة خاصة يف جامعة والية قازان
عن ‘تاريخ العلوم اإلسالمية والتكنولوجيا واالبتكار؛ كام نظم أيضا بالتزامن مع
املؤمتر االجتامع السابع عرش للجمعية العامة ألكادميية العامل اإلسالمي للعلوم،
حيث نظم املؤمتر بتعاون املنظامت التالية:
	•أكادميية العامل اإلسالمي للعلوم( ،)IASعامن /األردن
	•أكادميية تتارستان للعلوم ،قازان /تتارستان
	•اليونسكو ،فرنسا /باريس
عقدت الجلسة االفتتاحية للمؤمتر يف بناء أكادميية تتارستان للعلوم يف قازان حيث
كان الضيف الرئييس رئيس جمهورية تتارستان ،منتمري شاميييف ،الذي ألقى
خطابه يف البداية .بعد ذلك تحدث الدكتور عبد السالم املجايل رئيس أكادميية
العامل اإلسالمي ،ثم تحدث ممثل السيد رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية ،ومن
خالل الفيديوكونفرس تحدث سمو األمري الحسن بن طالل من األردن .ويف ختام
الجلسة االفتتاحية للمؤمتر تم توزيع الجوائز لزمالء األكادميية اإلسالمية املنتخبني
حديثا ،حيث حصلوا عىل شهادات الزمالة من رئيس جمهورية تتارستان ،الذي
بدوره تم تسليمه شهادة الزمالة الفخرية ألكادميية العامل اإلسالمي.
اليوم األول للمؤمتر شمل متحدثني رئيسني مثل أستاذ نيغامتولني ،مدير معهد
شريشوف لعلم املحيطات التابع ألكادميية العلوم الروسية ،الذي قدم ورقة
بعنوان البيئة والطاقة  :األساطري ،واقع وآفاق .واألستاذ فياس زاكري ،مدير معهد
الدراسات املتقدمة يف اليابان الذي قدم ورقة بعنوان سياسة العلوم والتكنولوجيا

واالبتكار من أجل التنمية املستدامة؛ وأخريا األستاذة ماريا ،املدير العام ملكتب
مستشاري السياسة األوروبية للمفوضية األوروبية ،والتي قدمت ورقة بعنوان
أوروبا املعرفة :مجتمع املعرفة ودور الجامعات».
قدم متحدثون رئيسيون آخرون أوراقهم يف اليوم األول من املؤمتر ،ومنهم
الربوفيسور ميخائيل زالكنوف ورقته تحت عنوان «بروتوكول كيوتو  :إيجابيات
وسلبيات» وهو زميل أكادميية العامل اإلسالمي للعلوم ورئيس اللجنة الفرعية
للتنمية املستدامة يف الدولة الروسية .والورقة الثانية تحت عنوان «التنمية
املستدامة :واجب عاملي» ،قدمها الربوفسور مايكل كليغ ،وهو أمني عام أكادميية
الواليات املتحدة للعلوم الوطنية ومشارك منتظم يف مؤمترات .IAS
تض ّمن اليوم الثاين من املؤمتر جلسة خاصة مبجال  Nanotechnologyحيث
قدمت عروض من متحدثني من روسيا ،مبا يف ذلك الربوفيسور سالمبيك خاجييف،
وهو زميل أكادميية العامل اإلسالمي للعلوم والوزير السابق للصناعات البرتولية يف
االتحاد السوفيتي ،باإلضافة ملتحدثني من إيران وتتارستان.
تم عقد دورة استثنائية يف اليوم الثاين من املؤمتر حيث شارك فيها عدد من
أيضاً ّ
العلامء والصحفيني .وكان من ضمن الحضور ممثلو االتحاد العاملي للصحفيني
تم استخالصه من هذه الدورة هو أن العلامء الذين
العلامء ( .)WFSJوأهم ما ّ
استخدموا وسائل اإلعالم بشكل فعال يروا ذلك يف إثبات وجودهم ووجود
وسائل اإلعالم يف مؤسساتهم البحثية .وتم التأكيد مجددا أن وسائل اإلعالم
كانت وسيلة فعالة لتعميم العلوم ،لتصل ملمويل البحوث ،وغريهم من العلامء
يف جميع أنحاء العامل.
دور ومهام أكادمييات العلوم
كان املوضوع الذي اختارته لجنة تنظيم املؤمتر لعقد جلسة مهمة تم تنظيمها
يف اليوم الثاين ،حيث شارك فيها ممثلو ما ال يقل عن عرش أكادمييات للعلوم
من مختلف أنحاء العامل مبا يف ذلك األكادميية الفرنسية واألمريكية وأكادميية
ماليزيا وباكستان وفلسطني ،وتتارستان .وقدمت أكادميية العلوم الرومانية نبذة
قصرية عن األكادمييات ورؤيتهم ملستقبل كل منهام .وكان الهدف الرئييس من
هذه الدورة هو املقارنة بني مناذج مختلفة من أكادمييات العلوم التي توجد يف
جميع أنحاء العامل.
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كان الهدف الرئييس من الندوة املتخصصة التي نظمتها اكادميية العامل االسالمي
بالتعاون بني اليونسكو وجامعة والية قازان يف اليوم الثالث من املؤمتر ،هو
التصدي للسؤال عن السبب يف أن الحضارة اإلسالمية التي متتعت منذ ما يقارب
خمسة قرون بالتفوق العلمي ،مل تتأثر إيجابياً بالنهضة األوروبية .تم النقاش يف
هذه الندوة من قبل متحدثني عامليني ميثلون عدداً من مدارس الفكر مثل :جورج
صليبا ،مهدي غولشاين ،تشارلز فالكو ومظهر قورشاي .وترأس الندوة األكادميي
داتويل يي تشيونغ .
يف ختام املؤمتر الذي استمر ثالثة أيام ،والذي شمل أيضا عددا من االجتامعات
الجانبية وزيارات ميدانية ،اعتمدت  IASبيان قازان بشأن العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار للعام  2008من أجل التنمية املستدامة يف العامل اإلسالمي :السياسات
والسياسة املتقاربة.حيث شدد البيان عىل أن اإلسالم يشجع عىل التوازن بني
جميع املخلوقات الحية واملحافظة عىل الحياة والبيئة حيث يتحقق الرخاء
والتقدم االجتامعي واالقتصادي مبا أنه جوهر الحكم اإلسالمي .وأكد البيان
أيضاً عىل أن العلم والتكنولوجيا ليست العوامل الخارجية التي تحدد تطور

املجتمع مبعزل عن عالقاتها التاريخية واالجتامعية والخلفيات السياسية ،الثقافية
والدينية .فالعلم والتكنولوجيا أدوات من أجل الوصول إىل الوفاء باالحتياجات
اإلنسانية مع الحفاظ عىل جودة البيئة الطبيعية ،أي ،وسيلة إلتقان هذه العملية
تم تسليط الضوء يف البيان عىل
تم تعريفها بأنها «التنمية املستدامة» .كام ّ
التي ّ
العقبات الكبرية أمام العلم والتكنولوجيا يف منظمة مؤمتر الدول اإلسالمية ،التي
من ضمنها النقص أو عدم كفاية املوارد واختالل التوازن بني الجنسني يف مجال
العلم والتكنولوجياّ .
وحث البيان املجتمع الدويل عىل دعم الفرص املتاحة للبلدان
النامية أن تنمو بطريقة من شأنها أن تعزز حامية البيئة والتنمية االجتامعية
من خالل زيادة وصولها إىل األسواق ،ال سيام يف القطاعات التي من املحتمل
أن تستفيد منها .عالوة عىل ذلك دعى املجتمع الدويل مرة أخرى ملعالجة تغري
املناخ ووصفه بأنه التحدي العاجل الذي يتطلب التعاون الدويل .كام بني أيضا
بأن وسائل اإلعالم لديها دور مهم تؤديه يف تعزيز العلم والتكنولوجيا ،حيث إن
عىل العلامء رضورة التواصل مع عامة الناس وصناع القرار ووسائل اإلعالم يف حني
أن املعاهد العلمية تحتاج إىل فتح خطوط االتصال مع العامل الخارجي.

مشروع التشبيك األورو-متوسطي في موضوع االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ()JOIN-MED
استكامالً ملرشوع  MED-ISTتشارك أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا يف
مرشوع  Join-MEDالذي بدأ يف شهر شباط  2009ويستمر حتى شهر متوز
 .2011أهم هدف ملرشوع  Join-MEDهو إنشاء شبكة مستدامة لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بني املؤسسات البحثية الرشق أوسطية وأوروبا ،وذلك
لتعزيز البحث والتعاون بني هاتني املنطقتني عىل نطاق أوسع .ولتحقيق ذلك،
سيكون من ضمن فعاليات املرشوع تنظيم سلسلة من فعاليات التشبيك التي
من شأنها أن تجمع الباحثني من مختلف الدول العربية واالتحاد األورويب معا.
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عالوة عىل ذلك ،سيدعم املرشوع إنشاء شبكات مؤسسية شاملة عىل أساس
إقليمي ،من أجل دعم أنشطة التواصل ،سيكمل  JOIN-MEDدليل دول الرشق
األوسط الذي انشأ يف مرشوع  MED-ISTوتوسيعه ليشمل منظامت البحوث
األوروبية.
سوف يعمل  JOIN-MEDعىل توثيق التعاون يف مجال البحوث يف جميع أنحاء
املنطقة للمساعدة يف اكتشاف إمكانات القدرة البحثية عرب دول الرشق الوسط،
حيث البحث والتطوير ال يزال من ضمن املبادرات الوطنية وبدعم قليل للغاية
عرب التعاون اإلقليمي ،سيتحقق ذلك من خالل االنتقال من التشبيك املتمركز
داخل البلدان إىل التشبيك عرب القارات.
الهدف الثاين ل  JOIN-MEDهو دعم الحوار يف سياسة مجتمع املعلومات
وتنسيق السياسات الوطنية املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا يف دول الرشق
األوسط .وسيتحقق ذلك عن طريق وضع سياسة منسقة ومتناغمة لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف الرشق األوسط من خالل حوار مفتوح بني دول
الرشق األوسط وأوروبا .وسيتم تطوير سياسات خاصة للدول املشاركة وهي
فلسطني ،لبنان ،االردن ،تونس ،مرص ،سوريا واملغرب .والتي سرتكز عىل تطوير
البحث العلمي يف مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وعىل ايجاد آليات
تدعم التشبيك العريب  -العريب والتشبيك العريب  -االورويب يف هذا املجال.

استخدام الغذاء العضوي ملعاجلة مرضى السكري -نوع 2
عقدت أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا مبشاركة املؤسسة اإليطالية (Un
 )Punto Macrobiotico UPMورشة عمل حول استخدام الغذاء العضوي ملعالجة
مرىض السكري (النوع الثاين) بالتعاون مع وزاريت الصحة والزراعة الفلسطينية
وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني ،وذلك بحضور ممثلني عن بعض الوزارات
واملؤسسات الحكومية والجامعات واملؤسسات األهلية واملراكز البحثية.
وقد افتتح الورشة أمني عام األكادميية د .عامد الخطيب مرحبا بالحضور من وزاريت
الصحة والزراعة ومختلف املؤسسات الطبية واملستشفيات والكليات الطبية يف
الجامعات حيث أكد أن هذه الورشة تهدف إىل تعريف املشاركني باملرشوع التعاوين
مع الجمعية االيطالية (( )Un Punto Macrobiotico (UPMوالتي تعنى بالزراعة
العضوية واستخدام الغذاء العضوي ملعالجة مرىض السكري (النوع الثاين) ،وقد
نجحت الجمعية يف توفري مكونات الزراعة العضوية لعدد من الدول ونجحت يف إجراء
مجموعة من األبحاث عىل مرىض السكري مبعالجتها بالغذاء العضوي .وقدم نبذة عن
املؤسسة االيطالية ورئيسها ماريو بيانيس والذي يبدي اهتامماً خاصاً بالفلسطينيني
ويبذل مجهوداً للتعاون متحمال كافة النفقات حيث ّتم تدريب كوادر فلسطينية
انتدبتهم األكادميية يف إيطاليا مكونة من الطبيب مأمون منصور من مستشفى
املقاصد للتدريب عىل معالجة مرىض السكري عن طريق الغذاء العضوي والطباخ
محمد عليان للتدريب عىل الطبخ باستخدام الغذاء العضوي ،كام أرسلت املؤسسة
االيطالية لألكادميية بذور زراعية مقاومة لآلفات لالستفادة من البذور وزراعتها .و
اختتم الخطيب كلمته بشكر وزاريت الزراعة والصحة والهالل األحمر عىل تعاونهم..
ثم تحدث الدكتور فيصل عبد اللطيف مدير دائرة األمراض املزمنة يف وزارة الصحة
بالنيابة عن وزير الصحة الفلسطيني عن وضع مرض السكري من النوع الثاين
يف فلسطني وأشار إىل تزايد نسبة الفلسطينيني املصابني مبرض السكري واألمراض
املزمنة ،ما يزيد من معاناة املرىض نفسياً وجسدياً ويشكل تحدياً ويثقل كاهل
وزارة الصحة إقتصاديا الرتفاع تكاليف العالج واستمراره فرتات زمنية طويلة .وقال
أن ارتفاع معدالت األمراض املزمنة بني الفلسطينيني يعزى إىل عدة أسباب أبرزها
التغيري السلبي يف أمناط حياة املواطنني وطريقة ونوعية األكل ،والبدانة املفرطة
وقلة مامرسة الرياضة وارتفاع نسبة التدخني وبخاصة بني قطاع الشباب .وأضاف أن
هناك اعتقاد سائد خاطئ مفاده أن األمراض املزمنة مثل السكري والضغط وتصلب
الرشايني منترشة أكرث يف الدول املتطورة ،لكن اإلحصاءات الحديثة أثبتت عكس ذلك،

حيث يصل نصيب الدول الفقرية يف العامل من األمراض املزمنة إىل  .%75وعىل هذا
األساس فإن الوزارة قامت بإنشاء وحدة خاصة باألمراض املزمنة وهي تقوم بشكل
حثيث بجمع املعطيات والتعاون مع كافة املؤسسات املعنية يف وضع برامج التوعية
للوقاية والعالج لهذه األمراض املزمنة .وإن وزارة الصحة ك ّثفت من جهودها للحد
من اإلصابة مبرض السكري من خالل الحمالت الوطنية التي تنظمها كل عام مبناسبة
اليوم العاملي ملرىض السكري والذي يصادف  14ترشين الثاين من كل عام ،وذكر
الدكتور عبد اللطيف أن الوزارة والوزير بشكل خاص مهتمني باملرشوع وبالتعاون
من أجل األهداف التي تسعى لتحقيقها الوزارة.
ثم قدم السيد جيوفاين باركنييس ،األمني العام للمؤسسة االيطالية  UPMنبذة عن
أهداف املؤسسة وتاريخ إنشائها ورئيسها ومؤسسها الربوفيسور ماريو بيانيس الذي
أسس قبل ثالثني عاما املؤسسة التي لها اآلن أفرع يف جميع أنحاء ايطاليا وهي
تتعاون مع مرص وتونس وليبيا وساحل العاج وكوبا والصني وغريها من الدول يف
تحقيق االكتفاء الذايت يف الزراعة العضوية ويف الوقاية والعالج من األمراض بالغذاء
وتم أيضا استعراض تجربة املؤسسة االيطالية يف توفري مكونات الزراعة
العضويّ ،
العضوية لعدد من الدول ،وإحضار خرباء للمساعدة يف تطبيق املرشوع يف الدول
الراغبة بذلك.
وأكدت اللجنة العلمية االيطالية من خالل عرض مخترص عن فائدة الحمية من
خالل الغذاء العضوي للتخلص من هذا النوع من مرض السكري وبينت أيضا من
خالل عرض تقارير عن تجارب مختلفة يف بلدان مختلفة عن النتائج العالجية
حيث طبق عىل كبار السن الذين اتبعوا هذه الحمية يف بلدان مختلفة والنتائج
الواعدة.
ويف الجزء األخري من الورشة قامت اللجنة االيطالية املتخصصة عن الزراعة العضوية
بالحديث عن الزراعة العضوية وأهميتها يف فلسطني تبع هذا مداخله لوزارة الزراعة
من السيد سامي موىس الذي تحدث عن الزراعة العضوية يف فلسطني وعن أهميتها
سواء يف حفظ األرايض والبذور وإيجاد غذاء صحي للمواطنني.
ويف نهاية الورشة فتح باب النقاش لتنفيذ املرشوع مع املؤسسة االيطالية يف فلسطني
وتم عرض األغذية من قبل الطباخ االيطايل املرافق للجنة االيطالية وقد ّتم التأكيد
يف نهاية الورشة عىل رضورة متابعة املرشوع يف فلسطني بالتعاون البناء بني مختلف
املؤسسات.
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األعضاء الفخريني لألكادميية
تترشف أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا بأعضائها الفخريني من
تم اختيار
العلامء املشهود لهم يف العامل .ومنذ نشأت األكادميية ،فقد ّ
مثانية أعضاء ممن كان لهم إسهامات عاملية وممن مل يبخلوا يف موقعهم
وتم خالل العام
مبساعدة األكادميية واملؤسسات العلمية الفلسطينيةّ ،
تم ترشيحهم من األعضاء الحاليني.
الحايل إضافة خمسة أعضاء جدد ّ
إننا ننظر لألعضاء الفخريني كمشاركني نشطني يف حياة أكادميية فلسطني
واملؤسسات العلمية الفلسطينية األخرى ،وأن يساعدوا من خالل خرباتهم
وتجاربهم وعالقاتهم يف تطوير العلم والتكنولوجيا واإلبداع.

األعضاء احلاليني
الدكتور فاروق الباز :وهو أستاذ باحث ومدير
مركز اإلستشعار عن بعد يف جامعة بوسطن .حصل
عىل بكالوريوس ( )1958يف الكيمياء والجيولوجيا
من جامعة عني شمس يف القاهرة-مرص؛ وأكمل
دراسته العليا ليحصل يف العام  1961عىل املاجستري،
والدكتوراه يف العام  1964يف الجيولوجيا من كلية
ميسوري للمناجم وصناعة املعادن ،يف الواليات
املتحدة األمريكية .هو عضو يف األكادميية الوطنية األمريكية للهندسة والعديد
من أكادمييات العلوم يف جميع أنحاء العامل .وله مساهمته الهامة يف وصول رحلة
أبولو إىل القمر.
الدكتور عبد السالم املجايل :رئيس أكادميية العامل
اإلسالمي للعلوم( ،)IASبدأ كمدير عام الخدمات
الطبية امللكية للقوات املسلحة األردنية يف عام 1960
ليصبح بعد ذلك تباعا وزير الصحة ،رئيس الجامعة
األردنية ،وزير التعليم ،واملستشار لجاللة امللك
الراحل لألردن ورئيس الوزراء .أنشأ الدكتور املجايل
كلية األمرية منى للتمريض للقوات املسلحة ،ومركز
للتدريب الطبي ومدينة الحسني الطبية يف األردن .كام أطلق مرشوع التأمني
الصحي للقطاع املدين ،وأنىشء العديد من الكليات ،مثل الطب والتمريض
والهندسة والتعليم والزراعة والقانون والصيدلة ،وطب األسنان ،والفقه اإلسالمي
يف الجامعة األردنية .وقد شارك أيضاً يف العديد من الجمعيات العامة لليونسكو
ومنظمة الصحة العاملية التي انتخب نائبا لرئيسها.
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الدكتور داجفن فولشتدال :درس العلوم والرياضيات
يف جامعة هارفارد بالواليات املتحدة األمريكية .حصل
عىل درجة الدكتوراه يف عام  .1961عمل أستاذاً فيها،
ثم منذ عام 1967عمل يف جامعة أوسلو .فاز بجوائز
بحثية مختلفة ،مبا يف ذلك جائزة همبولت األملانية.
كان رئيسا لألكادميية الرنويجية للعلوم من عام 1993
حتى عام  ،1997وعضو يف األكادميية األمريكية للفنون
والعلوم ،واألكادميية األوروبية ،واألكادمييات الفنلندية والدامنركية واألملانية .كام
انه ُمنح درجة دكتوراه فخرية من جامعة ستوكهومل.

الدكتورة عائشة إرزان :ولدت يف العاصمة الرتكية
أنقرة .أكملت دراستها الثانوية يف اسطنبول .حصلت
عىل شهادة البكالوريوس من كلية برين ماوريف
الواليات املتحدة يف عام  1970وعىل درجة الدكتوراه
يف الفيزياء من جامعة والية نيويورك يف ستوين بروك
يف عام  .1976بعد سنة يف جامعة الرشق األوسط
التقنية يف أنقرة .ويف عام  1977التحقت بجامعة
اسطنبول التقنية .هي عضو فاعل يف الكثري من التجمعات العلمية الدولية وعضو
نشط يف موضوع حقوق اإلنسان ولها مساهامت هامة يف هذا املجال.
الدكتور مايكل جرين :مهندس وعامل فيزياء،
أمىض سنوات من البحث ومنذ العام  1974بدأ
يف العمل عىل نطاق دويل يف العلوم والتكنولوجيا.
يف عام  1976تم تعيينه نائباً ملدير برنامج العلوم
والتكنولوجيا التابعة ملنظمة الدول األمريكية،
حيث كان عضوا نشطا يف املعلومات التقنية
وقضايا سياسة العلم والتكنولوجيا .أسس
برنامجاً خاصاً بحامية انسكاب النفط يف البحار
واملحيطات ويف العام  1981انضم إىل املجلس الوطني للبحوث التابع لألكادميية
الوطنية للعلوم لتوجيه جديد للبحوث ضمن برنامج املنح للبلدان النامية .يف
 1990عمل كمدير مقيم ألكادميية مرشوع البنك الدويل يف اندونيسيا حول
العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية الصناعية حيث نفذ العديد من الدراسات
بالتعاون مع البنك الدويل يف مواضيع تتعلق باالستفادة من العلم والتكنولوجيا،
وتحديدا بشأن استخدام األرايض ،والترشيعات الخاصة ،وصناعة السيارات .هو
كاتب «معارف منهجية التقييم» والتي يجري تطبيقها حاليا يف أفريقيا .هو حاليا
مدير برنامج الرشق األوسط لألكادمييات الوطنية
الدكتور محمد حسن :املدير التنفيذي ألكادميية
العامل الثالث للعلوم ( ،)TWASرئيس األكادميية
األفريقية للعلوم ،األمني العام لشبكة العامل
الثالث للمنظامت العلمية ،ويعمل يف عدد من
لجان املنظامت واألجسام العلم ّية يف العامل.
نشيط يف مجال تطوير األكادمييات العلمية ويف
مجال دعم املشاريع العلمية يف الدول النامية .له
إسهامات عديدة وهو عضو فاعل يف الكثري من
التجمعات العلمية الدولية.
الدكتور جريارد تولوز :تلقى تقديرات دولية مثل
الجائزة الربيطانية الفرنسية  Holweckيف عام 1983
وجائزة أوروبية وهي عبارة عن ميدالية تذكارية
لسيسل باويل يف عام ( .)1999حالياً ،هو رئيس
لجنة العلوم واآلداب لجميع األكادمييات األوروبية
( )ALLEAورئيس لجنة العلوم الدقيقة والطبيعية
من اللجنة الوطنية الفرنسية لليونسكو.

الدكتور إيف كوري :ولد عام  1931يف باريس ودرس
يف املعهد العايل الوطني .قدم أطروحة الدكتوراه
تحت إرشاف الربوفيسور جاك فريدل .أول أبحاثه
كان قد نفذها يف البعثة الفرنسية للطاقة الذرية
( ،)CEAثم يف مدرسة التكنولوجيا يف باريس حيث
أصبح رئيس قسم الفيزياء .شغل رئيس األكادميية
الفرنسية للعلوم ورئيس تجمع األكادمييات للشؤون
الدولية وهو عضو يف العديد من التجمعات العلمية.
وله مؤلفات وإسهامات يف تاريخ العلوم القديم.

األعضاء اجلدد
الدكتور ديفيد بوزو :حصل عىل شهادة الدكتوراه
يف البيولوجيا الخلوية والجزيئية عام  1998من
جامعة إشبيلية بإسبانيا .انضم الحقاً إىل شعبة علم
املناعة يف جامعة كامربيدج يف بريطانيا بوصف زميل
ما بعد الدكتوراه .منذ عام  2007وهو مدير اإلنتاج
العلمي للصحة والتنمية  .هو عضو يف هيئة تحرير
مجلة الطب الجزيئي والخلوي واملجلة األمريكية
لعلم املناعة وعلم األحياء والطب .حالياً يعمل محارض يف الكيمياء الحيوية
والبيولوجيا الجزيئية يف كلية الطب بجامعة أشبيلية.
الدكتورة إيدا نيكواليسن :ولدت يف الدمنارك ،ودرست
الجغرافيا ،وعلم اآلثار يف جامعات آرهوس وكوبنهاغن.
حصلت عىل درجة املاجستري يف العام  ،1971وكانت
أستاذاً مساعداً يف جامعة كوبنهاغن من  1971حتى
 .1997حالياً هي زميل باحث يف معهد الدراسات
اآلسيوية .نفذت أيدا نيكواليسن عدة بحوث عن
علم اإلنسان .كتبت و حررت أكرث من  20كتابا ،وقد
نرشت العديد من املقاالت حول مواضيع علم اإلنسان ،وال سيام يف مجال التحليل
الثقايف لعلم الكونيات ،والهوية ،ونوع الجنس ،واإلدراك ،والثقافة املادية والتنمية
االجتامعية واالقتصادية والعرقية والتاريخ وتاريخ علم اإلنسان.

الدكتور مايكل كليج :عمل أستاذ للعلوم البيولوجية،
وعلم األحياء التطوري يف جامعة كاليفورنيا.
حصل عىل شهادة الدكتوراه عام  1972من جامعة
كاليفورنيا .معظم أبحاث كليغ متخصصة يف عدد
السكان وتطور علم الوراثة الجزيئي .وقد نرش أكرث
من  160من املقاالت والبحوث ،وكان قد شارك يف
تأليف و تحرير تسعة كتب .انضم مايكل كليج إىل
هيئة التدريس يف جامعة براون يف عام  1972ثم انتقل من هناك إىل جامعة
جورجيا يف عام  .1976يف عام  ،1984أصبح أستاذ علم الوراثة يف جامعة كاليفورنيا،
حيث شغل منصب عميد كلية العلوم الطبيعية والزراعية من  1994إىل .2000
كام انه أسس معهد  Genomics Instituteيف جامعة كاليفورنيا ريفرسايد .كليج
هو عضو منتخب يف األكادميية الوطنية األمريكية للعلوم  ،وزميل يف األكادميية
األمريكية للفنون والعلوم .وهو زميل مشارك يف أكادميية العلوم يف العامل النامي
( .)TWASانتخب أميناً عاماً لألكادميية الوطنية للعلوم يف الواليات املتحدة يف
عام  2002وأعيد انتخابه يف عام .2006
الدكتور ايفار ايكالند :عمل أستاذا للرياضيات يف جامعة
باريس دوفني من عام  1970حتى  .2003غادر فرنسا
يف عام  2003لتويل منصب باحث يف االقتصاد الريايض
يف جامعة كولومبيا الربيطانية يف فانكوفر .تلقى العديد
من الجوائز واألوسمة لجهوده العلمية ،ويعمل حاليا
عضوا يف األكادميية امللكية الرنويجية للعلوم ،وهو زميل
يف الجمعية امللكية لكندا .كان رئيس جامعة باريس
دوفني من عام  1989حتي  ، 1994ومدير معهد املحيط
الهادئ للعلوم الحسابية من العام  2003إىل  .2005اهتامماته البحثية تكمن
يف الرياضيات (نظرية التحسني ،حساب التغاير ،ميكانيك هاملتوين) واالقتصاد
(نظرية املستهلك ،والجغرافيا االقتصادية) .حاليا يعمل عىل التحليل االقتصادي
لتغري املناخ والتنمية املستدامة .ونرشت له أكرث من  120ورقة وعرشة كتب.

الدكتور ديفيد ممفورد :يعمل حالياً بجامعة براون
يف الواليات املتحدة وعمل بالتدريس أيضا يف جامعة
هارفارد خالل حياته املهنية .كان تركيزه العميل يف كل
من الرياضيات البحتة والتطبيقية .ويف اآلونة األخرية
اشرتك يف األبحاث الخاصة بالهندسة التفاضلية ويف
تاريخ الرياضيات .حصل عىل شهادة البكالوريوس
من جامعة هارفارد عام 1957ومن ثم الدكتوراه من
نفس الجامعة عام  .1961له عضوية يف العديد من الجمعيات املهنية والتجمعات
العلمية املعتربة وهو من املعروفني عاملياً يف علم الرياضيات.
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تقييم واقع األكادمييني الفلسطينيني املقدسيني ودراسة املعوقات التي تواجههم
والوسائل التي ميكن من خاللها تخفيف هذه املعوقات
من املبادرات التي تقوم بها األكادميية يف هذه الفرتة هي
عمل دراسة مسحية بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم العايل
وديوان الرئاسة من خالل توزيع استبيان تحت عنوان تقييم
واقع األكادمييني الفلسطينيني املقدسيني ودراسة املعوقات التي
تواجههم والوسائل التي ميكن من خاللها تخفيف هذه املعوقات
وذلك ألهمية هذا املوضوع حيث ستدرج مخرجات هذا البحث
ضمن فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية للعام .2009
إن الفئة املستهدفة لهذه الدراسة هم األكادمييني الفلسطينيني
املقدسيني (حاميل الهوية املقدسية) ،املؤسسات األكادميية،
والبحثية واملجتمع املدين العاملة يف القدس ويف فلسطني والتي
لها عالقة مبارشة مع األكادمييني املقدسيني ،النقابات املهنية
واالقتصادية.
إن أهمية ومربرات االستبيان تندرج تحت تزايد أعداد األكادمييني الفلسطينيني
املقدسيني خالل األعوام العرشة املاضية ونظراً لشح األعامل يف القدس الرشقية
تم استيعاب الكثري من األكادمييني يف املؤسسات األكادميية والعلمية
فقد ّ
والبحثية ومؤسسات املجتمع املدين واملؤسسات األجنبية الداعمة واإلنسانية.
وخالل السنوات العرش املاضية كان هناك استهداف متصاعد ملدينة القدس
واملقدسيني مام حدا بالكثري من األكادمييني الذين ترضروا من األوضاع االقتصادية
وسياسة الخنق اإلحتاللية إىل مغادرة مدينة القدس إىل املناطق املحيطة من
الضفة الغربية والكثري سافر للبحث عن رزقه وعائلته خارج فلسطني .إن
هناك حاجة ماسة لدراسة مسحية لألكادمييني الفلسطيني يف مدينة القدس
ومعرفة األوضاع الذين يعيشون معها من أجل اقرتاح حلول تضمن صمودهم
واالستفادة الوطنية من هكذا زخم علمي .وسيكون ملخرجات الدراسة املسحية

أهمية قصوى يف اقرتاح إدارة لهذه املصادر البرشية .ان كون
أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا مظلة للمؤسسات
األكادميية ولألكادمييني الفلسطينيني سوف يسهل الوصول
إىل مجموع األكادمييني وتنفيذ الدراسة املسحية واالستفادة
القصوى من نتائجها بالتعاون مع املؤسسات الوطنية املعنية.
وأن عالقة األكادميية مع املؤسسات األكادميية يف الوطن سوف
تسهل جمع املعلومات وتحليلها وعرضها ووضع التصورات
املستقبلية لكيفية االستفادة من مخرجات الدراسة بتحقيق
األهداف الخاصة بها ،إال وهي تثبيت األكادمييني الفلسطينيني
يف مدينتهم والتواصل والتشبيك ما بينهم.
ميكن تقسيم أهداف املرشوع إىل أهداف عامة و خاصة حيث ميكن تلخيص
األهداف العامة بالنقاط التالية:
دراسة الوضع العام لألكادمييني الفلسطينيني املقدسيني لدعم وتثبيت حقهم يف
الحفاظ عىل مكانهم وحقوقهم كونهم األساس البنيوي للمجتمع الفلسطيني.
وضع الحلول بالتعاون مع املؤسسات الوطنية املعنية لتطوير قاعدة علمية
فلسطينية يف القدس تعتمد األكادمييني الفلسطينيني وترسخ جذورهم عىل أرض
فلسطني ،ويف القدس تحديداً.
مواجهة الخطط التي تستهدف الوجود الحضاري الفلسطيني من خالل تطوير
مبادرات علمية وثقافية تعتمد العامل البرشي املتعلم واملؤهل.
أما أهداف الدراسة الخاصة فهي بيان املشكالت األساسية التي تواجه العلامء و
األكادمييني الفلسطينيني عىل جميع ومختلف األصعدة و ذلك للتمكن من وضع
و بناء نتائج ميكن من خاللها تحسني و تطوير هذه املعوقات حتى يتمكنوا من
الحصول عىل ابسط الحقوق املتوفرة للعلامء و األكادمييني يف أنحاء العامل.

مبادرة أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا إلنشاء صندوق العلوم:
«العلم واالبتكار لتطوير املجتمع»
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من الواضح أن العلم والتكنولوجيا واالبتكار لعبوا قدمياً وحديثاً دورا رئيسيا
يف تحقيق التقدم والرفاه والتنمية للدول والشعوب .ومبا أننا كفلسطينيني
لسنا استثناء بني الشعوب األخرى وخصوصا مع محدودية وعدم القدرة عىل
إدارة املوارد الطبيعية بسبب الوضع الغري املستقر واآلثار املرتتبة عىل االحتالل
العسكري لفلسطني .ومع ذلك ،فإننا أحوج ما نكون الستخدام العلم واملعرفة
واالبتكار يف التخفيف من اآلثار املرتتبة عىل الوضع القائم ولتعزيز قدرة
املؤسسات الفلسطينية عىل االستمرار والتطور يف ظل الظروف الراهنة ألن
البديل هو التبعية واالرتهان.
إن جزء كبرياً من التمويل الخارجي خالل العقدين املاضيني ولغاية اللحظة
للمؤسسات الفلسطينية قد ركز يف معظمه عىل اعتبار أن الحالة الفلسطينية
هي حالة إنسانية ولهذا فقد كان رأي كثري من املمولني أن األولوية يجب أن تركز
عىل قضايا الطوارئ وتضاربت أولويات التمويل لدرجة أن كثرياً من املشاريع
تم تنفيذها مرات متعددة من قبل مؤسسات مختلفة ومن ممولني متعددين

لغياب التنسيق ما بني املؤسسات من جهة ولعدم تركيز الدعم عىل بناء بنية
تحتية ملموسة وقد ظهر جلياً أن الدعم تجاوز االحتياجات واألولويات الوطنية
مام ساهم يف فقدان مردود أموال ضخمة رصفت بشكل غري مدروس كان ميكن
أن يكون لها األثر الكبري .إن ما يتوجب عمله هو االستثامر يف خلق الكوادر
البرشية املنتجة للمعرفة التي تساهم يف حل املشكالت الوطنية وتصل باملجتمع
إىل التنمية املستدامة التي تأخذ عىل عاتقها ،وهي تتعامل مع األولويات
الوطنية ،احتياجات األجيال القادمة وال تفرط بها .إن تحفيز وتعزيز إنتاجية
املعرفة واالبتكار والتطور يتطلب دع ًام مادياً ليرصف بشكل علمي مدروس وفق
االحتياجات وليؤدي إىل خلق جو املشاركة والتعاون البناء ذي العائد املادي
واملعنوي املطلوب سواء للمؤسسات أو املجتمع بشكل عام ،وهذا ما يهف إليه
صندوق العلوم الذي نسعى جاهدين إىل تفعيلة ودعمه وتعزيز دوره .وميكننا
يف هذا املقام أن نرضب مث ًال من دولة إرسائيل التي قامت بتأسيس أكادميية
العلوم واإلنسانيات يف بداية الخمسينيات من القرن املايض ،أي مبارشة بعد

حرب  ،1948وبدأت األكادميية اإلرسائيلية حينها بتأسيس صندوق العلوم مببلغ
متواضع ليصل يف العام  2006إىل أكرث من  100مليون دوالر وعائد معنوي فاق
الحدود جميعاً حيث تحتل تلك الدولة مركزاً متقدماً جداً بني الدول املتقدمة.
من خالل ما تم ذكر آنفاً فإنه يتطلب تحقيق األهداف التالية لتنشيط وتعزيز
البحث العلمي واإلبداع يف خدمة املجتمع ،وهي:
	•تفعيل حركة البحث العلمي واالبتكار وربطها يف تحسني وتطوير املجتمع
الفلسطيني بشكل عام ،واملؤسسات الفلسطينية ،عىل وجه الخصوص.
	•تشجيع إنتاج املعرفة املصاحبة للبحث العلمي بنرش نتائج البحث واالبتكار
لتعزيز االستفادة من تراكمية البحث العلمي واإلبداع .
	•ربط القطاع الخاص مع املؤسسات البحثية من خالل دعم املبادرات املشرتكة
التي تتناول القطاع الخاص واحتياجاتها.
	•التشبيك ما بني املؤسسات البحثية والباحثني وإرشاك هذه املؤسسات يف

عملية إعداد اإلسرتاتيجيات الوطنية.
	•بناء “ثقافة” البحث العلمي واالبتكار وتحفيز املؤسسات املعنية عىل االنخراط
يف حركة البحث العلمي أو التعامل مع البحث العلمي كونه يشكل األساس
للتخفيف من أثر املشاكل التي تواجه املجتمع بكافة قطاعاته.
لقد تم إسناد أداتني من األدوات الرئيسية الخاصة بتفعيل البحث العلمي
واإلبداع وتحقيق األهداف املذكورة أعاله ألكادميية فلسطني وهام دعم البحث
العلمي من خالل صندوق العلوم ودعم وتشجيع النرش العلمي من خالل مجلة
العلوم واالبتكار .ويف حني أن صندوق العلوم من شأنه أن يوفر قوة دافعة
لتفعيل عملية البحث واالبتكار ،وتشجع بناء رشاكات تعاونيه بني املؤسسات
البحثية واملؤسسات األخرى ،ويوجه البحث واالبتكار لخدمة االحتياجات
الوطنية فإن مجلة العلوم واالبتكار واملؤمترات واللقاءات العلمية من شأنها أن
تحقق التكامل املنشود وإنتاج ونرش املعرفة.

مقترح إدارة صندوق العلوم
تقرتح مبادرة األكادميية أن يتوىل إدارة الصندوق لجنة متخصصة تتكون من
تسعة عرش ( )19عضوا ميثلون مجموعة املؤسسات املشكلة ملنظومة العلوم
والتكنولوجيا واإلبداع يف فلسطني .يف الجدول أدناه مقرتحاً للمؤسسات التي
ستشارك يف إدارة الصندوق وحجم املشاركة.
عدد األعضاء

املؤسسة

8

ميثلون مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية يف كافة
املحافظات يف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس

4

ميثلون النقابات واالتحادات الصناعية املعنية

3

ميثلون املؤسسات الحكومية مبا فيها وزارة الرتبية والتعليم
العايل ،وزارة االقتصاد الوطني ووزارة التخطيط

3

ميثلون املؤسسات األهلية والتي لها عالقة بالعلوم الطبيعية واإلنسانية

1

ميثل أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا

إن الوظيفة األساسية للجنة إدارة الصندوق تتمثل باملهام التالية:
1 .1العمل عىل ومتابعة تحقيق مجموعة األهداف التي وضعت للصندوق.
2 .2املساهمة يف تطوير إسرتاتيجيات تتعلق بالعلم واالبتكار وتحديد األولويات
يف املجاالت املختلفة،
3 .3دراسة الطلبات املقدمة ملنح الصندوق لتمويل أبحاث علمية تعتمد
األولويات الوطنية واعتامد املشاريع املستوفية للرشوط.
4 .4مراقبة الوضع املايل واإلداري للصندوق والعمل عىل ردفه باالموال الالزمة.
5 .5املوافقة عىل تعيني املحكمني للمشاريع البحثية والبت يف آليات الرصف
لهذه املشاريع.
6 .6املوافقة عىل تعيني أعضاء لجنة التحرير من مجلة العلوم واالبتكار.
7 .7املوافقة عىل سياسة النرش يف مجلة العلوم واالبتكار.

8 .8املوافقة عىل اختيار الفائزين بجوائز األكادميية للعلوم والتكنولوجيا
واالبتكار،
تجتمع اللجنة أربع مرات يف كل سنة مالية التخاذ ما يلزم من القرارات
والستعراض التقدم املحرز فيام يتعلق بتمويل مقرتحات األبحاث وفيام يتعلق
بالنرش العلمي .يتم تعيني مدير للصندوق يكون مركزه يف مكاتب أكادميية
فلسطني حيث يقوم بكافة املهام املوكلة إليه/ا من تنسيق وتسهيل لألمور التي
تتعلق بإدارة الصندوق ويتم حفظ كافة الوثائق والسجالت ذات الصلة يف
مكاتب األكادميية.

تطور املبادرة

 – 2002مقرتح الصندوق خالل دراسة واقع البحث العلمي يف فلسطني.
 – 2004مرسوم الرئاسة الذي يحدد دور املؤسسة ومن ضمنه دعم العلوم
والتكنولوجيا واإلبداع.
 – 2006دراسة تطور البحث العلمي وآليات دعمه والتشبيك ضمن إطار مرشوع
اإلتحاد أالوروريب-املتوسطي ( )ESTIMEوالذي صدر عنه التقرير النهايئ يف
العام  2009واشتمل عىل رشح للمبادرة.
 – 2007عرض ملبادرة الصندوق يف اليونسكو ضمن إجتامع برنامج التعاون
األكادميي الفلسطيني األورويب ( )PEACEوالدعم املعنوي للمبادرة من الربنامج.
 – 2008عرض الربنامج خالل مؤمتر قازان – ترتستان يف إجتامع لألكادمييات يف
الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي الذي عقدته أكادميية العامل اإلسالمي
تحت رعاية رئيس جمهورية ترتستان.
 - 2008مبادرة األكادميية تتلقى الدعم املعنوي من دولة رئيس الوزراء الدكتور
سالم فياض وتحويل املبادرة ووثاقها إىل السيد مستشار رئيس الوزراء لشؤون
الصناديق العربية.
وأخرياً فإننا ندعو جميع الغيورين عىل تطور العلوم والتكنولوجيا واإلبداع يف
فلسطني وانعكاسها إيجاباً عىل تنمية وتطوير املجتمع ومؤسساته أن يدعموا
هذه املبادرة يك ترى النور.
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البيان املشترك للمؤمتر الدولي الثاني «املياه قيم وحقوق»
تم عقد املؤمتر الدويل الثاين “املياه قيم وحقوق” خالل فرتة احتفال املجتمع
الدويل بيوم املياه العاملي للعام  ،2009والذي حمل شعار مياه عابرة للحدود
“اقتسام املياه -اقتسام الفرص” ،والذي بدوره يعكس إرادة املجتمع الدويل فيام
يتعلق بالحقوق املائية،
إن مشكلة الوصول إىل مياهنا كفلسطينيني هو واحدا من أهم املشاكل التي تطرح
دوماً يف املؤمترات املنعقدة عىل الصعيد املحيل والدويل وأن هذه املشكلة تتفاقم
وأكرب دليل عىل ذلك انه وبرغم كل الجهود واإلسهامات خالل ال  15سنة املاضية
إال أن استهالك املجتمع الفلسطيني للمياه عموما مل يزد كام هو الوضع الطبيعي،
بل انخفض نتيجة لتحكم االحتالل باملصادر وعدم احرتام حاجة الفلسطينيني.
إن القانون الدويل وقوانني حقوق اإلنسان رصيحة يف هذا الوضع سواء يف
املامرسات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية أو يف غزة والتي تفاقمت خالل الحرب
الهمجية التي ُشنت عىل املواطنني هناك والتي تم من خاللها تدمري واسع للبنية
التحتية الخدماتية مبا فيها مرافق املياه وغريها من املمتلكات العامة مام يعترب
انتهاكا جسيام وجرائم حرب ضد اإلنسانية.
إن الفلسطينيني لديهم ما يكفي من املصادر الطبيعية للمياه يف الضفة الغربية ،إال
أن الوصول إىل هذه املصادر املائية خاضع لرقابة صارمة وتحكم من قبل السلطات
اإلرسائيلية ومبوجب أوامر عسكرية .وبهذا فان إجراءات االحتالل اإلرسائييل ال
تزال تشكل أهم العقبات أمام قدرة الفلسطينيني عىل نيل حقهم يف املياه بصورة
كافية ومتاحة وميرسة .وسوف يزداد الوضع سوءا مع وجود واستمرار بناء جدار
الفصل العنرصي ،واستمرار اإلجراءات اإلرسائيلية األخرى العسكرية يف األرايض
الفلسطينية املحتلة .ومن السخرية مبكان أن إرسائيل وتحت شعار ‘التعاون’ الذي
تعلنه فهي تشن حرباً مائية غري معلنة ضد الفلسطينيني كافة.
أما عىل الصعيد املحيل فانه ينبغي تشجيع الشعب الفلسطيني بان ميارس حقه
السيادي ويشارك بقوة وفعالية يف القضايا املتعلقة بإدارة املصادر املائية ،ويشارك
يف نرش الثقافة والوعي املايئ والحقوقي وهذا يتعزز من خالل برامج توعوية
هادفة.
من أجل ما ذكر فإن املشاركني باملؤمتر الدويل الثاين للمياه قيم وحقوق يوصوا
مبا ييل:
	•املاء هي قيمة وليست سلعة يعاد إنتاجها ،وهي متاثل الحق اإلنساين الذي
يجب الحفاظ علية الستخدامه من قبل األجيال الحالية واملستقبلية.
	•ينبغي الحفاظ عىل جودة املياه الصالحة للرشب ،وبالتايل يجب تركيز الجهود
العلمية والبحثية لضامن الحصول عىل مياه ذات جودة ونوعيه عالية.
	•يجب تشجيع الدميقراطية ومشاركة املجتمع واألخذ بهذه املشاركة من قبل
صانعي القرار حول املياه والرصف الصحي ،وبالتايل فانه دور املؤسسات
الوطنية املعنية وصانعي القرار أن يتأكد من إيصال املعلومات حول املياه
والرصف الصحي للمجتمع.

	•تطبيق مبادئ القانون الدويل عىل القضايا واملشاريع الحالية واملستقبلية إلدارة
املياه .فمقدرة الفلسطينيني يف القضايا القانونية املتعلقة باملياه بحاجة أن
تتعزز عىل املستويني الدويل واملحيل ،وان الفلسطينيني بحاجة إىل أن يكونوا
أكرث اطالعا بأي تطور للحقوق املائية الفلسطينية وفقا للقانون الدويل للمياه.
	•اآلليات واالسرتاتيجيات والخطط املوضوعة لتحسني إدارة املصادر املائية يجب
أن تناقش وتفحص وتعدل من أجل تحقيق الهدف املتمثل يف زيادة كميات
املياه املتاحة الستهالك الفلسطينيني.
	•جميع كليات الحقوق يف الجامعات الفلسطينية يجب أن تشجع عىل إقامة
دورات تدريبية يف القانون البيئي الدويل ،والطلب من املنظامت الدولية
إرسال خرباء لتقديم حلقات دراسية عن القانون البيئي الدويل للمهنيني
الفلسطينيني.
	•سياسات واسرتاتيجيات الجهات املانحة ال ينبغي أن تقترص عىل دعم الجانب
التقني لتوفري املياه للفلسطينيني بل يجب أن يتعدى االعرتاف أيضا بالجوانب
السياسية من حرمان للمياه .فالفلسطينيون بحاجة إىل الدعم السيايس من
الدول املانحة أكرث من أي مساعدة مالية للتغلب وإنهاء هذا التمييز طويل
األمد وتحقيق هذه الغاية.
	•التنسيق والتعاون بني جميع أصحاب املصلحة عىل جميع املستويات يجب أن
يعزز ويركز عىل قطاع املياه من أجل مواجهة تحديات املياه للعقود القادمة.
	•اعتبار التغري املناخي وأثرة عىل توزيع املياه ووضع خطط التكيف وتقليل
الخطر.
	•إالصالح هو عملية طويلة األمد  ،وينبغي أن تتضمن رؤية طويلة األمد.
	•الدوافع االجتامعية هي املحرك األسايس إلدارة املياه والرصف الصحي.
	•إصالح شبكات املياه للحد من فقدان املياه وخسارتها.
	•دعم أبحاث املياه والبيئة يف فلسطني وتعزيزها وتشجيعها.
	•إجراء املزيد من الدراسات الالزمة إليجاد أفضل التقنيات ملعالجة مياه الرصف
الصحي .والقطاع الزراعي يف فلسطني بحاجة إىل مراجعة األمناط الزراعية
ومساعدة املزارعني عىل التكيف عىل الزراعة مع ندرة املياه .وينبغي تشجيع
إعادة تدوير املياه العادمة املعالجة عىل أن تكون واحدة من مصادر املياه
الرئيسية لتنمية الزراعة املستقبلية يف املنطقة.
	•إعادة استخدام مياه الرصف الصحي ينبغي اعتامدها من خالل االختيار السليم
لتكنولوجيات املياه العادمة واملفاهيم الجديدة إلدارة مياه الرصف الصحي.
	•إعتبار تحليه املياه املالحة ومياه البحر حالالً ال يلغي الحقوق املائية الفلسطينية.
وأمنا مجرد واحدة من الخيارات املمكنة لحل املشاكل التقنية للمياه والتي ال
بد من دراستها بعناية.

أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا
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