حني يعطش الغرباء:
التخطيط واإلدارة الصهيونيّة للمياه ،وتخريب طبيعة فلسطني
ملى شحادة

عمّال إسرائيليّون خالل إقامة مشروع املياه القطريّ | 1960 ،متحف الشعب اليهوديّ

نب احلركة الصهيونيّة مستوطنات فقط ،بل خّططت دولة بكامل مركّباتها على أرض فلسطني .مهندسوها القادمون
لم ت ِ
من الغرب ،والّذين لم يعيشوا املكان ،حملوا اخلرائط واألقالم ،ورسموا خطوطًا على الورق .وفي خالل بضع سنوات،
ض زراعيّة ومناطق صناعيّة ،تشّق وجه األرض من شمالها إلى
ستتحوّل هذه اخلطوط إلى مشاريع مياه وشوارع وأرا ٍ
ي.
جنوبها؛ لتؤّمن الهيمنة العسكرّية والسياسيّة للمشروع الصهيون ّ
من بني املحاور التخطيطيّة العديدة ،شكّل تخطيط املياه أداة مركزّية ،وُظّفت سياسيًّا منذ بدايات االستيطان الصهيونيّ
في فلسطني .واجه تخطيط املياه اإلسرائيليّ الطبيعة أوّال ،طوّعها وغيّر نظامها؛ فأصاب عمق ارتباط اإلنسان الفلسطينيّ
ببيئته الطبيعيّة .
"الكتاب األبيض" وخطاب وفرة املياه
بدأ التنظير للمخّططات واملشاريع الصهيونيّة للمياه في فلسطني ،في فترة االنتداب البريطانيّ ،بدايةً من خالل مشاريع
محلّيّة؛ لر ّ
ي املستوطنات اليهودّية الّتي بدأ املهاجرون بإقامتها ،ثمّ في صياغة مخّططات أوسع؛ لتبرير الهجرة اليهودّية
مبئات اآلالف إلى فلسطني.

ي عام 1939
"الكتاب األبيض" الصادر عن االنتداب البريطان ّ

عام  ،1939اقترنت قضيّة الهجرة اليهودّية إلى فلسطني ألوّل مرّة ،بسؤال توفّر املوارد الطبيعيّة ،واملياه من بينها؛ إذ
أصدرت احلكومة البريطانيّة حينذاك "الكتاب األبيض" ،الّذي قضى بتحديد عدد املهاجرين اليهود بـ  75ألفًا في
السنوات اخلمس التالية؛ نظرًا إلى محدودّية قدرة املنطقة على االستيعاب .رغم غضبها على إصدار "الكتاب األبيض"،
ي حول املوارد الطبيعيّة ،فقوبل
إال أنّ احلركة الصهيونيّة وجدت فرصة في حتويل قضيّة الهجرة ،إلى نقاش علميّ واقتصاد ّ
االّدعاء البريطانيّ بأبحاث علميّة ،ومشاريع هندسيّة وتكنولوجيّة من مهندسي احلركة الصهيونيّة ومخّططيها ومؤّيديها،

تدعم خطاب وفرة املياه في "أرض امليعاد" وتثّبته .إنّ أهمّ األفكار واملخّططات الّتي طُرحت حينذاك ،كانت حتويل مياه
ي اجلنوب ومتكني الهجرة
ي ،يستغلّ وفرة املياه في الشمال؛ لر ّ
ي ،عبر مشروع قطر ّ
نهر األردنّ إلى النقب الصحراو ّ
اليهودّية.
فرض واقع على األرض
إنّ االّدعاء بوفرة املياه في فلسطني ،املرفق مبخّططات هندسيّة ،لم يبرّر الهجرة اليهودّية مبئات اآلالف فحسب ،بل أعطى
الضوء األخضر للتوّسع اإلسرائيليّ على أرض فلسطني دون حساب ،إال للحاجات األمنيّة واإلستراتيجيّة للدولة الناشئة
على أنقاض النكبة .بدأت املشاريع التخطيطيّة اإلسرائيليّة ببناء الدولة على أكبر مساحة ممكنة من األرض ،الّتي لم تعد
تعرف مساحات لم يطلها التخطيط اإلسرائيليّ ،فضمن حدود عام  ،1967متلك الدولة اإلسرائيليّة  -بعد املصادرات
املجحفة لألراضي الفلسطينيّة  -ما مساحته  %93من مجمل األراضي؛ األمر الّذي سّهل عمليّة التخطيط والتقسيم
والبناء.

دافيد بن غوريون في جولة بالنقب عام  | 1952مجموعة الصور الوطنّية اإلسرائيلّية

ضمن الرؤيا الشاملة للخريطة اجلديدة ،اعتُبر جنوب فلسطني الّذي ُهجّرت غالبيّة سكّانه املطلقة ،ذراًعا أمنيًّا واقتصادًّيا
للدولة اإلسرائيليّة حسب دافيد بن غوريون ،ولم متنع البيئة الصحراوّية للنقب من نشر األراضي الزراعيّة ،والبلدات
اجلديدة ،والغابات ،واملناطق الصناعيّة على امتداد الصحراء .في النقب وغيره من املناطق ،غّطت األراضي الزراعيّة -
املستهلك األكبر للمياه  -مناطق حدودّية عديدة؛ مشكّلةً أحزمة أمنيّة ومصدر معيشة للمهاجرين اجلدد .وقد أقيمت

في بداية اخلمسينات من القرن املاضي "بلدات التطوير" اإلسرائيليّة ،الّتي هدفت إلى تسكني املوجات التالية من
املهاجرين ،في مناطق إستراتيجيّة في اجلليل والنقب؛ لترسيم حدود الدولة ونشر السكّان على أطرافها وفي عمقها.
وُزرعت الغابات على احلدود ،وفوق القرى املهجّرة ،وبني القرى الباقية ،حتت ذريعة القيمة البيئيّة ،كاسيةً مساحات
سا تخطيطيًّا إسرائيليًّا ،وصل حّد توزيع عشرات الدومنات ،على كلّ عائلة
واسعة .كانت السيطرة على األرض هاج ً
وافقت على العيش في مزرعة فردّية نائية ،وقد ُسمّي هذا النمط السكنيّ الزراعيّ "مزرعة فردّية"؛ فانتشر حوالي مئة
مزرعة في اجلليل والنقب ،ولوّنت مساحة إضافيّة على اخلريطة.
من الوفرة إلى الشحّ
احتاج التطرّف التخطيطيّ اإلسرائيليّ ،والّذي رافقته هجرة ماليني اليهود إلى فلسطني ،إلى تنظيم وإدارة ناجعة للمياه؛
كي يضمن وصولها إلى كّل أطراف مشروعه ،وتوزيعها حسب أولوّياته وإستراتيجيّته .وعالوة على احلاجة التنظيميّة إلى
املياه ،عملت دولة إسرائيل في بداياتها على تأسيس مرافق الدولة الرسميّة ،وبناء الهوّية اإلسرائيليّة والدولة القوميّة؛
فكانت السيطرة على املياه حتت سلطة حكوميّة واحدة مشروًعا مركزًّيا آنذاك .احتاج هذا املشروع إلى تراجع عن
سك باالّدعاء ،القائل إنّ املياه في فلسطني وافرة ،وُسنّ عام  1959قانون إسرائيليّ جديد ،حوّل املياه إلى ملك عاّم
ا ل تم ّ
ي مصدر مياه بال موافقة السلطة .
للدولة ،تدير شؤونه سلطة املياه احلكوميّة ،ومينع استعمال أ ّ

"َعراد" :من املدن املصّنفة إسرائيلًّيا ضمن "بلدات التطوير"

ي ،الّذي يضمّ جميع محّطات املياه وقنواتها ،في
بدأت السلطات اإلسرائيليّة ،في هذه املرحلة ،بناء مشروع املياه القطر ّ
ي .عام  ،1964احتفلت
شبكة واحدة تنّظم توزيع املياه ،من مصادر املياه في الشمال الغنيّ إلى اجلنوب الصحراو ّ
خ املياه عبر محّطات تكنولوجيّة ،من بحيرة طبرّية وصوال إلى النقب؛ ليصبح – بذلك  -نهر
الدولة اإلسرائيليّة ببدء ض ّ
ي تشديدات أمنيّة إسرائيليّة ،وكان سبًبا في اندالع
ي للمياه .وقد رافقت بناء مشروع املياه القطر ّ
األردنّ املصدر املركز ّ
مواجهات عديدة مع الدولة السورّية؛ ألنّه يحرف مجرى مياه نهر األردنّ ،الّذي متلك سوريا واألردنّ حًّقا فيه وفي ينابيعه
الّتي ستتأثّر من املشروع.
ي اإلسرائيليّ ،واحًدا من أهمّ املشاريع القوميّة الّتي تتغنّى بها إسرائيل تكنولوجيًّا وإدارًّيا ،ولكن
ُيعتبر مشروع املياه القطر ّ
في الوقت ذاته ،استنزف املشروع مصادر املياه الطبيعيّة املتاحة في املنطقة :نهر األردنّ ،وبحيرة طبرّية ،واملياه اجلوفيّة في
ي إلى واقع ،فيه ميكن رؤية
ي تنظيم ّ
ح ،من خطاب سياس ّ
حوضَي الساحل واجلبال الرئيسيّني؛ انتقل بهذا خطاب الش ّ
اجلفاف بالعني املجرّدة .وصل مستوى املياه في بحيرة طبرّية ،املستمرّ في الهبوط ،إلى حضيض تاريخيّ ،بعد حوالي
خ من البحيرة ،وقد تقلّصت مساحة البحر امليّت ،مبا يزيد على  ،%35في غضون أربعة عقود
أربعني عاًما من بدء الض ّ
فقط من انطالق املشروع اإلسرائيليّ ،وفقد البحر اليوم جزأه اجلنوبيّ بالكامل ،الّذي حتوّل إلى بحيرة صناعيّة .أّما
االستهالك املبالغ فيه للمياه اجلوفيّة ،فقد أّدى إلى خفض مستواها إلى درجة متليحها؛ وتأثّرت بهذا ينابيع عديدة،
وجفّت أنهار كثيرة على طول البالد.

 | EBAظهور جزيرة في قلب بحيرة طبرّية بسبب التناقص املستمرّ في مستوى مياهها

في غضون بضعة عقود فقط ،وصل جفاف املياه في املنطقة إلى ذروة شكّلت تهديًدا على البقاء ،ومّهدت النطالق
مرحلة جديدة في تخطيط املياه في إسرائيل ،تعتمد باألساس على حتلية مياه البحر واملياه العادمة .تشكّل اليوم املياه

ي
خ من بحيرة طبرّية إال حلاجات محلّيّة ،وحتوّل اجتاه مشروع املياه القطر ّ
املحالة مصدر املياه األساسيّ؛ ومن ثَمّ توقّف الض ّ
ليبدأ من الساحل ،من منشآت التحلية اخلمس إلى باقي البالد.
ي
تغيير نظام الطبيعة؛ الضرر البيئ ّ
ي الصحراء من مياه البحر املحالة يبدو حلمًا للكثيرين ،لكنّ دولة إسرائيل بالذات عليها أال تخاف احللم القادر
"إنّ ر ّ
على حتويل نظام الطبيعة؛ فإنّ كلّ ما حتّقق في هذه الدولة هو نتيجة أحالم حتّققت بالرؤيا ،والعلم ،والقدرات
الطالئعيّة" ،بهذه الكلمات الّتي تتعالى على طبيعة املكان؛ تخيّل بن غوريون إمكانيّة حتلية املياه؛ وحًّقا طوّعت إسرائيل
الطبيعة ،وحوّلت نظامها في كلّ مراحل التخطيط اإلسرائيليّة ،وليس فقط في التحلية.

ي
 | Nasaجفاف البحر املّيت :اختفاء اجلزء اجلنوب ّ

خ واالستهالك املبالغ فيه للمياه إلى جفاف البحر امليّت ،وخفض مستوى املياه في بحيرة طبرّية ،ثمّ أّدى هذا
أّدى الض ّ
األمر إلى تغيير مجرى العديد من األنهر والروافد ،املنتهية في البحر امليّت .إضافة إلى ذلك ،أّدى استعمال مياه بحيرة
طبرّية املاحلة نسبيًّا ،إلى ارتفاع ملوحة التربة الزراعيّة املروّية منها؛ األمر الّذي أهلك إمكانيّة منوّ مزروعات عديدة ميّزت
منطقتنا كالبساتني وغيرها .استمرّت هذه األزمة ،حتّى بعد أن حتوّلت الزراعة إلى االعتماد على املياه العادمة املحالة،
والّتي ُتنَّظف من امللوّثات ،ولكنّها تبقى بدرجة ملوحة عالية ،تفوق ما تتحمّله التربة الزراعيّة.

حاربت إسرائيل الطبيعة بتجفيف العديد من املستنقعات كاحلولة وغيرها من مستنقعات الساحل؛ بهدف تأهيل األرض
للزراعة والبناء؛ وأّدى هذا إلى القضاء على التركيبة البيئيّة لهذه املناطق ،وعلى إمكانيّة تسرّب املياه إلى األحواض
اجلوفيّة .وقضت إسرائيل على مئات آالف الدومنات من املحميّات الطبيعيّة؛ لتوسيع رقع االستيطان.

بحيرة احلولة | ويكيميديا

أّما الصحراء فتعاني حرًبا علنيّة وواضحة على طبيعتها؛ حتارب إسرائيل الصحراء باللون األخضر؛ بالزراعة والغابات،
ي؛ في كمّيّة األمطار والسيول
وحتاربها بالبناء واملصانع ،ثمّ إنّ الزراعة غيّرت من لون األرض ،وأثّرت في املناخ الصحراو ّ
واحلرارة وغيرها ،كما شّقت اآلالت الثقيلة األرض الصحراوّية لزراعة الغابات؛ فأضرّت بالتربة وبالنظام البيئيّ الّذي تعرفه
الصحراء ومييّزها .وقد جرى مّد الزراعة والبلدات واملصانع ،والقواعد العسكرّية ،والصناعة النووّية ،واملزارع الفردّية،
وغيرها من مشاريع انتشرت في النقب ،بكّل البنى التحتيّة الالزمة؛ فوصلت أنابيب املياه إلى كّل النقب ،واستُهلكت
املوارد لتروي البناء السريع الّذي غيّر الصحراء .

ي
ي ضحّية العطش والتغيير البيئ ّ
اإلنسان الفلسطين ّ
بعد أن سيطرت الدولة اإلسرائيليّة على جميع مصادر املياه ،لم توّزعها بالعدل؛ فباإلضافة إلى الكمّيّات الشحيحة ،الّتي
متنحها إسرائيل ملناطق الضفّة الغربيّة وغزّة ،وجتفيف مصادرهما اجلوفيّة؛ تعاني البلدات الفلسطينيّة في أراضي 48
سياسات متييز كثيرة ،وتقع ضحيّة الستنزاف املوارد احلاصل.

واحدة من خمس في إسرائيل :منشأة حتلية املياه في أشكلون

صادرت مشاريع املياه أراضي فلسطينيّة في أراضي  ،48ومرّت من خاللها دون أن ترويها ،بل روت األراضي الزراعيّة
ي كغيره ،وعدم قدرته
الواسعة في البلدات اليهودّية؛ ما أّدى إلى عدم قدرة الفلسطينيّ على االعتماد على زراعات الر ّ
على منافسة رأسماليّة سوق الزراعة اإلسرائيليّة ،الّتي متلك املساحات واملياه .متارس الدولة متييزًا صارخًا؛ إذ متنع مّد
ض ميلكها فلسطينيّون باملاء ،وباملقابل متّد األراضي الزراعيّة املجاورة متاًما ،والّتي تقع ضمن مسّطحات البلدات
أرا ٍ
اليهودّية .وقد أصبحت األراضي الزراعيّة ،والّتي اعتاد الفلسطينيّ على االعتياش منها ،غير مربحة ،وبات بيعها  -فردًّيا،
ض زراعيّة غير مربحة من الفلسطينيّني  -يهّدد ما تبّقى للفلسطينيّ
أو حتت تأثير محاوالت إسرائيليّة عديدة ،بشراء أرا ٍ
من مساحات مفتوحة ،بعد أن خنقه التخطيط اإلسرائيليّ ،في بلدات مكتّظة جًّدا ،ال تتعّدى مساحتها الـ %.3
إلى جانب فقدان األرض ،استغلّت إسرائيل سيطرتها على املياه ،ومنعت البلدات البدوّية ،في اجلليل والنقب ،من
االّتصال بشبكة املياه؛ فما زالت عشرات البلدات في النقب غير معترف بها ،وال تصلها املياه حتّى اليوم ،وفي حني حُرم
ي إلى شراء املياه بأسعار
ي؛ ليضطرّ البدو ّ
البدو من قنوات املياه؛ ُمنعوا أيضًا من بناء اآلبار ،ومن مّد األنابيب بشكل فرد ّ

مضاعفة؛ هذا العطش يجعل من الزراعة أيضًا أمرًا شبه مستحيل؛ ففي حني يحصل املزارعون في الدولة على أسعار مياه
ي إلى شراء املاء بأسعار تعادل أضعاف أسعار مياه الشرب؛ فتتوّسع الهوّة  -الواسعة أصال  -بينه
مخفّضة؛ سيضطرّ البدو ّ
ي .متنع إسرائيل إيصال البلدات باملاء؛ ملمارسة املزيد من الضغط على البدو؛ لينتقلوا إلى مدن التركيز
وبني منافسه اليهود ّ
السبع ،الّتي أقيمت في النقب.

ي في النقب | َعدالة
طفل فلسطين ّ

ي؛ فمن اعتاد على احلركة احلرّة في الطبيعة الصحراوّية،
فوق العطش املباشر ،ضاعفت احلرب على الصحراء مأساة البدو ّ
ي في
وعلى الزراعة ِتبعًا للمناخ واألمطار والسيول ،وعلى تربية املواشي ورّيها من مصادر املياه الّتي بحث عنها البدو ّ
الطبيعة؛ أصبح اليوم ضحيّة تغيّرات بيئيّة ،أصابت صالحيّة تربته ،ومياهه اجلارية الّتي عرفها واعتاش منها .لقد حتوّل
ي ،في فترة زمنيّة قياسيّة ،من ابن للصحراء إلى ابن للمدن املصطنعة ،وإلى عامل يعتمد على االقتصاد اإلسرائيليّ،
البدو ّ
في املدينة املجاورة ،دون بدائل.
ي ،والّذي شكّل هوّيته
في غضون بضعة عقود ،حوّلت إسرائيل وجه املكان الّذي اعتاش فيه اإلنسان الفلسطين ّ
ي ،وكان في هذا التغيير ضرب للعالقة الّتي تربط الفلسطينيّ بأرضه ،وضرب
وإمكانيّات تطوّره االجتماعيّ واالقتصاد ّ
ملعرفته طبيعة بالده.
إنّ السلطة اإلسرائيليّة ،على األرض والطبيعة ،تركت جرحًا فوق األرض ،يغيّر في معاملها ،وفي هوّية سكّانها األصليّني
يوميًّا.
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