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إعـــادة تأهيـــل وإحيـــــاء مصادر الـمــــــــــياه:

مشروع متويل عابــــر للحــــدود في إســــــرائيل، 
األردن والســـــــلطة الفلســــــطينية

          تقـرير مؤتـمر عـن االبتكارات التمويليـة
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الـمجلد



جتمع مؤمترات االبتكارات املالية الباحثني، صانعي 
السياسة، رجال األعمال، املمولني املمارسني 

املهنيني في سلسلة من اللقاءات هدفها 
التوصل إلى حلول تستند إلى السوق للتحديات 
االستثمارية والسياسة العامة. درس املشاركون، 

من خالل استخدام دراسات حلاالت حقيقية 
ومتخيلة، تصميمات لبنى بديلة لرأس مالي ثم 

 طبقوا التقنيات املالية املناسبة عليها.

أعد تقرير االبتكارات املالية كايتلني ماكلني وغلني ياغو
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معهد ميلكن هو مركز أبحاث اقتصادية مستقل، رسالته هي حتسني الظروف احلياتية واالقتصادية جملموعات سكانية متنوعة في الواليات املتحدة 
وفي أنحاء العالم من خالل مساعدة رجال األعمال والقادة السياسيني على حتديد وتنفيذ أفكار إبداعية من أجل توفير الرخاء على نطاق واسع. إننا 

جنمع بني األبحاث والعمل من اجل إعادة إحياء املناطق وإيجاد الوسائل اجلديدة لتوليد رأس املال لألشخاص من ذوي األفكار اإلبداعية.

إننا نركز على:
 رأس املال البشري: املوهبة، املعرفة، خبرة الناس، وقيمتهم بالنسبة للمنظمات، واالقتصادات، واجملتمع؛

رأس املال النقدي: اإلبداعات التي تخصص املوارد املالية بكفاءة، وخاصة بالنسبة لهؤالء الذين ال يتمتعون عادة بالقدرة على الوصول إليها، 
ولكنهم يستطيعون استعمالها على أفضل وجه لبناء الشركات، خلق الوظائف، تسريع األبحاث الطبية التي تنقذ األرواح وحل املشكالت 

 االجتماعية واالقتصادية املزمنة؛
رأس املال االجتماعي: الروابط االجتماعية التي تكفل التقدم االقتصادي، مبا في ذلك املدارس، الرعاية الصحية، املؤسسات الثقافية واخلدمات 

 احلكومية. 

من خالل إيجاد الوسائل لنشر فوائد رؤوس األموال اإلنسانية، النقدية واالجتماعية ألكبر عدد ممكن من الناس- من خالل دمقرطة رأس املال- إننا نأمل 
 أن نسهم في الرخاء واحلرية في كل أركان األرض.

إننا مؤسسة غير ربحية، غير حزبية ومدعومة جماهيريا. 

© جميع حقوق محفوظة 2009 معهد ميلكن

اعتراف باجلميل

نقدم شكرنا للمشاركني في املؤمتر على تكريس وقتهم وجهودهم في مؤمتر االبتكارات املالية هذا. ونشكر بصورة خاصة ريتشارد 

الستر، ديفيد بارغامنت، سامر طالوزي، بيتر تايلور، ستيف تاونلي وسوزان ويل على تعليقاتهم املدروسة. وأخيرا نود أن نعرب عن تقديرنا 

ملديرة مشروع مركز معهد ميلكن إسرائيل، أملا غادوت-بيريز، واملساعدة التنفيذية كارين غايلز، واحملررة دينا ماكنيكولز للمساعدة التي 

قدمنها، باإلضافة لزمالئنا في املعهد على دعمهم.

جتمع مؤمترات االبتكارات املالية الباحثني، وصانعي السياسة، رجال األعمال، املمولني املمارسني املهنيني في سلسلة من اللقاءات هدفها 

التوصل إلى حلول تستند إلى السوق للتحديات االستثمارية والسياسة العامة. درس املشاركون، من خالل استخدام دراسات حلاالت 

 حقيقية وافتراضية، تصميمات لبنى بديلة لرأس مالي ثم طبقوا التقنيات املالية املناسبة عليها.
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عــــرقل ســـؤاالن جوهــريان - من الـمسؤول؟ ومـــن الـــذي سيدفع؟.. 
 معظــم مـــحاوالت إنـشــــاء إدارة للمــــياه العابـــــــــرة للحـــــدود.
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 فــــي معظم مناطق إسرائيل، األردن والسلطة الفلسطينية، أكثر ما مييز املاء هو عدم توفره. )1(
قد يكون مصدر املياه الوحيد الذي ميكن للفلسطينيني الوصول إليه، في الكثير من بلدات الضفة الغربية، هو الدالء التي 

ميألونها من صهاريج املياه التي متتلكها شركة املياه القطرية اإلسرائيلية. يواجه املزارع األردني على مشارف عمان اآلثار املستمرة 

للجفاف واحتمال فشل آخر حملصوله. ويغوص صيادو األسماك اإلسرائيليون في ركام القمامة واخمللفات البحرية وامللوثات 

الصناعية والسكانية على طول ساحل البحر األبيض املتوسط. مجاري األنهار جافة. وتعاني املنطقة من إفراط في االستهالك 

 والتصحر وتخطيط غير مناسب للبنية التحتية. ثمة شيء واضح عبر كل احلدود: املياه تنفد من عند اجلميع.

تكتنف قضية إدارة املياه العواقب السياسية، وال ينطبق ذلك على الشرق األوسط فحسب، وإمنا على عدد مقلق من املناطق 

أيضا. وسيواجه ثلثا سكان العالم نُدرة املياه بحلول العام 202٥، مما سيشكل واحدة من أكثر القضايا السياسية احلساسة 

خالل العقود القادمة.)2( حتصي السلطات في أرجاء العالم 2٦1 حوضا من أحواض األنهار أو املمرات املائية الدولية التي متر عبر 

منطقتني أو أكثر من مناطق احلدود السياسية.)3( وحتتوي هذه األنهار وروافدها على نحو ٦0٪ من موارد العالم املائية.)4( من 

الضروري، إذاً، حتسني إدارة املوارد املائية العابرة للحدود لتتمكن من تخطى املنافسات واألعمال العدائية، ولتصبح أساسا للتعاون 

اإلقليمي. 

تتشارك إسرائيل، السلطة الفلسطينية واألردن في مصادر للمياه – من ضمنها نهر األردن وممرات مائية سطحية هامة تاريخيا 

- والتي بولغ في استغاللها أو تعرضت للتلوث مبياه الصرف الصحي وامللوثات الصناعية إلى حد يبعث على القلق. وعلى 

الرغم من محاوالت للتعاون، إال أن التوترات السياسية والعوائق البيروقراطية عرقلت تطوير إدارة مستدامة للمياه عبر احلدود. 

جتاهلت الدبلوماسية الدولية، إلى حد كبير، القضية الهامة - والسياسية بامتياز -إلدارة املياه، وركزت بشكل كامل تقريبا على 

مفاوضات “الوضع النهائي” للنزاع الفلسطيني- اإلسرائيلي. وفي غضون ذلك، حول التنافس على حصص املياه مجرى نهر األردن 

إلى حد أن كمية مياهه انخفضت من 1،3 مليار متر مكعب سنويا إلى أقل من  100مليون متر مكعب. ومتتلئ خزانات املياه 

اجلوفية في الضفة الغربية باملياه العادمة السوداء التي تتسرب من سطح األرض فوقها.)٥( وجتري في وادي كيدرون املتدفق من 

القدس الشرقية كمية من املياه العادمة تفوق كمية املياه النظيفة، مما يشكل مصدرا رئيسيا ملعاناة البحر امليت.

 لقد طالب باحثون وأنصار حماية البيئة من أنحاء العالم بحل شامل عبر احلدود إلنقاذ مياه املنطقة وجداولها. ويشمل احلل 

مساهمني في مجاالت عدة، من التمويل والتقنية وحتى احلكومات على جميع املستويات. إن الرؤية مركبة، ومع ذلك جنحت 

اآلليات العابرة للحدود في أماكن أخرى حول العالم .

هذا هو األمل ملكان يسود فيه توتر سياسي ملموس، تتصادم فيه الثقافات في كثير من األحيان.

مقدمة
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عرقل سؤاالن جوهريان – من هو املسؤول؟ ومن الذي سيدفع؟- احملاوالت السابقة من جانب السلطات احمللية، 

املنظمات غير احلكومية ووكاالت التنمية الدولية التي لم تكن قادرة على ضم املصالح العابرة للحدود 

بسبب الصالحيات الغامضة أو غير احملددة. وكان هنالك عدد قليل من محاوالت القيام بتوجهات متعددة 

األطراف بسبب التردد املفهوم عامة بالتخلي عن السيادة على املوارد الطبيعية. ومع ذلك، مت التوصل إلى 

عدد من احللول قصيرة املدى )بصورة ملحوظة في جلنة املياه الفلسطينية اإلسرائيلية املشتركة التي 

تتعرض لالنتقاد أحيانا( على أساس »غاية خاصة«، تترفع عن السيادة.

بالنسبة للسؤال األول، فهناك حاالت ناجحة من إدارة املياه عابرة للحدود بني الدول. وتشمل األمثلة على 

ذلك برنامج إعادة إحياء وتأهيل تشترك فيها أربع دول لنهر امليكونغ، وأكثر من 1٦0 منشأة حماية، تأهيل 

وإدارة للمياه العادمة على طول احلدود األمريكية املكسيكية حتت إشراف جلنة التعاون احلدودي البيئي. أما 

بالنسبة للسؤال الثاني – من الذي سيدفع؟- أظهرت الواليات املتحدة جناح منوذج للتمويل، مت تقليده في 

دول أخرى، حيث حتصل الوالية على متويل من هيئة كبرى)احلكومة االحتادية( وتكرس اخملصصات ملشاريع 

مختلفة ملعاجلة املياه ومشاريع اإلصالح. ويتيح صندوق الوالية املتجدد، الذي أنشأه الكونغرس عام 1987، )٦( 

للواليات الضغط من أجل احلصول على منح من احلكومة االحتادية بقدر يضاهي التمويل الذي حتصل عليه 

من استثمارات جهات خيرية وجهات خاصة. تطور هذا الصندوق ليصبح منوذجا مستداما لتمويل مشاريع 

األنهار وتسهيل األدوار املشتركة للحكومات الوطنية واحمللية فيما يتعلق مبشاريع إعادة تأهيل وإحياء املياه.

أعضاء مجموعة مهندسي املياه العادمة الفلسطينيني 
بالتنسيق مع منظمة USAID يركبون خزانات معاجلة 

مياه الصرف الصحي في الضفة الغربية.

سيوضح هذا التقرير كيف تستطيع 

اإلسهامات املناسبة والعادلة في صندوق 

مماثل من ثالث حكومات أن تضغط من أجل 

احلصول على مساعدة املانحني وإيرادات 

أخرى حتت إدارة وإشراف سلطة مستقلة 

تنشئها تلك احلكومات. وستكون النتيجة 

آلية مالية شفافة، قابلة للمحاسبة وقليلة 

اخملاطر تقوم بتطوير مشاريع مياه مستدامة 

عابرة للحدود تخدم البيئة، الصحة العامة 

واملصلحة االقتصادية ملواطني تلك الدول.

عقد معهد ميلكن مؤمتر االبتكارات املالية 

في تشرين الثاني )نوفمبر( 2008 في القدس، 

وذلك ومن أجل دراسة منوذج صندوق الوالية 

املتجدد وإمكانيات تطبيقه في الشرق 

األوسط. وحضر اللقاء أكثر من أربعني من 

الصناعيني املهنيني، العلماء، مسؤولي 

الوزارات، مستثمري سوق املال، مهندسي 
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املياه وخبراء البيئة من إسرائيل، السلطة الفلسطينية، األردن والواليات املتحدة. تناولت اجللسة احلوافز 

املمكنة وآليات التنظيم التي ميكن لها التعويض عن املشكالت املزمنة املتعلقة بالنفايات، املياه العادمة 

واإلهمال البيئي التي تؤثر كلها على أحواض األنهار عبر احلدود. وكان من ضمن الوفد األمريكي خبراء 

مسؤولون عن إنشاء منوذج الصندوق املتجدد في والياتهم، قاموا بشرح قضية البنية التحتية والتمويل 

املتكامل الضروري لنجاح البرامج. كما ناقش املشاركون أيضا النماذج التنظيمية، التكنولوجية واملالية 

التي ميكن لها أن تولد إعادة تأهيل وإحياء املياه والنمو االقتصادي في االقتصاديات احمللية.
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 »الـســـياسة اخلــــارجية الـمســـــتقلة هـــي بالتــــأكيد اســــم اللعـــــــبة، 
وال أحــــــد لــــديه احتـــــكــار عليــــــها« 

 جدعون برومبيرغ، جمعية أصدقاء األرض الشرق األوسط
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قضــــــــايـا وتـــوجـهــــــــــات

الشرق األوسط هو واحد من أكثر مناطق العالم حرمانا من املياه، وليس فقط في الهالل اخلصيب. ففي أرجاء شبه اجلزيرة 

العربية وشمال أفريقيا، تؤدي أزمات املياه إلى مشاكل كبرى. أدى شح املياه السطحية في املنطقة إلى استهالك مفرط للمياه 

اجلوفية بسرعة اكبر من إعادة ملئها. ونتيجة ألن األنهار الهامة في الشرق األوسط هي عابرة للحدود – نهر األردن والفرات 

ودجلة والنيل، على سبيل املثال – فال مفر من ظهور نزاعات حول مطالب في املنابع واملصبات، وحول بناء السدود ومتطلبات 
الري، واتهامات التلويث.)7(

تواجه إسرائيل، األردن والسلطة الفلسطينية حتديات داخلية متفردة. فقد بذلت كل منها جهودا عبر السنني لتوفير قدر من 

التنسيق إلعادة تأهيل وإحياء املياه. وحدد اتفاق اوسلو 2- املوقع بني اإلسرائيليني والفلسطينيني عام 199٥ حصص املياه، فضال 

عن إنشاء جلنة مياه مشتركة، أدت إلى نتائج مثيرة للجدل خالل العقد املنقضي منذ قيامها. وفي أعقاب اتفاقية السالم بني 

إسرائيل واألردن عام 1994، أصبح لكل منهما على األقل احلد األدنى من السيطرة على موارده اخلاصة. وفي األعوام التي تلت 

االتفاق، توقف التعاون على كل حال، ويواجه كل منهما مخاطر جسيمة فيما يختص مبواردهما املائية املشتركة. وقد اتبعت 

كل منهما سياسة بيئية أحادية تسحب مبوجبها املوارد املائية الثمينة الستعمالها اخلاص. 

القسم السفلي من نهر األردن على سبيل املثال، جفت نسبة 90٪ من مياهه، وأعيد توجيهها لغايات منزلية وزراعية.)8( وهبط 

منسوب مياهه إلى مستويات تاريخية منخفضة، مما يهدد النظام البيئي الذي يعتمد على وجود النهر. وفي طريق النهر من 

سوريا إلى البحر امليت يغذي عددا من البحيرات واجلداول، مبا فيها بحيرة طبريا. وتعتبر إعادة تأهيل وإحياء نهر األردن مشروعا 

بالغ األهمية.

 وباملثل فإن اخلزان املائي اجلوفي اجلبلي في الضفة الغربية – الذي تتشارك فيه إسرائيل والفلسطينيون ولو بشكل غير 

متساو- عانى من دمار بيئي نتيجة للمياه العادمة غير املعاجلة من مليوني ساكن على األقل.)9( ونظرا ألن القسم الشرقي من 

اخلزان اجلوفي يغذي نهر األردن السفلي في طريقه إلى البحر امليت، كما أن القسم الغربي يغذي جداول ساحلية هامة ، فإن 

االستهالك الزائد يؤثر على تدفق املياه في املنطقة كلها. )10( 

القسم األول :
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1
 املستوى القومي   

 اإلدارة املدنية   

السلطة الفلسطينية  

 الضفة الغربية

 إسرائيل

 وزارة الزراعة    

 وزارة الداخلية   

 وزارة الصحة   

وزارة البنى التحتية  

وزارة حماية البيئة 

وزارة النقل

سلطة الطبيعة

شركة املياه مكوروت

سلطة األراضي

 

  

مستوى جتمع املياه

 السلطة احمللية )القطاع اليهودي(

االرتباط احمللي

السلطة احمللية )القطاع العربي(

مؤسسة اجملاري

السلطة احمللية

سلطة الصرف الصحي

سلطة وادي اليركون

مؤسسة اجملاري

املزارعون 

اجلمهور

الرفاه

 

لكل حكومة، باإلضافة إلى الوزارات والدوائر داخلها، أنظمتها اخلاصة وعملياتها التنظيمية الثابتة، 

وبعضها أكثر تعقيدا من غيرها وتخدم مصالح متنافسة. وضح ديفيد بارغامنت، مدير سلطة نهر 

اليركون- وهي واحدة من الدوائر القليلة التي تعمل بصورة خاصة على إدارة التدفق العابر للحدود ملياه 

األنهار- كيف أن شبكة احلكم ميكن أن تصبح متداخلة )انظر الشكل 1(.

املصدر ديفيد بارغامنت: سلطة نهر يركون.

مالحظة: »اخلط األخضر« يستخدم للتمييز في الوالية القانونية في إسرائيل وأراضي الضفة الغربية، مبا في ذلك تلك الواقعة حتت سيطرة السلطة الفلسطينية. 

إدارة املناطق احمليطة بنهر يركون: بيروقراطية إدارة النهر
الشــــكـل

»اخلط األخضر«
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٣١٪ فقط من 
املنازل في الضفة 
الغربية موصولة 
 بشبكات اجملاري. 

إدارة الـمياه في كل دولـــــة
من الضروري قبل البدء مبعاجلة أزمة املياه في املنطقة فهم تعقيدات إدارة املياه في كل منطقة. وتوفر 

األقسام التالية نظرة عامة.

إسرائيل
معظم األنهار واجلداول الرئيسية في إسرائيل ، مبا في ذلك العابرة للحدود منها في طريقها للنضوب. 

فمن الكيشون في الشمال إلى حوض بيصور في اجلنوب، خلفت سنوات من التلوث الصناعي والسكاني 

واالستهالك املفرط تركة من الدمار. وتأثرت املياه السطحية، مبا فيها اخلزان اجلوفي اجلبلي املنخفض، 

بزيادة السكان واإليرادات االقتصادية. ومبدأ أن احلاجة هي أم االختراع: يقود إسرائيل اليوم العالم في مجال 

معاجلة مياه الصرف الصحي، وهي تستخدم ٦٥٪ من املياه املدورة لغايات زراعية. )11( 

وفي العام 1988، أنشأت احلكومة وزارة حماية البيئة. وعلى أي حال، فهي مجرد واحدة من 22 وزارة  تتناول 

التشريع املتعلق بالبيئة. )12( باإلضافة الى ذلك، هناك 3٥ سلطة عامة تشرف على املشروعات احمللية.)13( هناك 

أكثر من ٦0 هيئة في اجلانب اإلسرائيلي وحده تشرف على كيدرون، وهو جدول مير مبحاذاة القدس والضفة 

الغربية. )14( وقال ريتشارد الستر وهو مشارك في اللقاء وخبير في قانون البيئة باجلامعة العبرية: ”كل هؤالء 

الناس قد ال يكونون قادرين على دفع احد املشاريع نحو األمام، لكن معظمهم يستطيعون وقفه”. وبسبب 

طول شريط البيروقراطية األحمر، تواجه طلبات التمويل واخملصصات إلعادة تأهيل وإحياء النهر باملماطلة.

 األردن
تعتبر ندرة املياه في األردن من بني األشد في العالم، وفقا لتقارير األمم املتحدة، التي قدرت كمية احتياجات 

الفرد سنويا لغايات الصحة والنظافة. وإذا قّلت الكمية عن 1700 متر مكعب فإن الفرد يعيش في “أزمة 
مائية”؛ أما حتت 1000 متر مكعب فهو في 

حالة “فقر مائي”. وهذا ال يعتبر مؤشرا جيدا 

بالنسبة لألردن، حيث أن حصة الفرد تصل 

إلى 14٥ مترا مكعبا فقط. )1٥( وتبدأ أزمة 

البالد بشح موارد املياه لكنها تتفاقم نتيجة 

قدم شبكة التوزيع. وتضيع كمية كبيرة من 

مياه عمان بسبب التسرب والترشح وجتد 

طريقها إلى القرى اجملاورة. )1٦( فهي وإن لم 

تختفي لكن استخدامها بهذه الطريقة 

يفتقر إلى الفعالية . فالزراعة، على سبيل 

املثال، تسهم في نحو 1٪ من الناجت القومي 

العام في األردن ومع ذلك حتصل على ثلثي 

كمية املاء املستهلكة في اململكة. )17( 
منظر لنهـر األردن من جسر دامية، وهو 

معبر حـدودي بني إسـرائيل )الضفة 
 الغربية( واألردن.

ط
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تضع سلطة املياه األردنية ووزارة املياه والري سياسات الدولة املائية. في العام 2008 قاموا بحملة لزيادة 

موارد املياه لسد الفجوة البالغة 300 مليون متر مكعب بني املتوفر واملطلوب بحلول العام 2022. )18( وبدأت 

الوزارة في التوسع مبشاريع معاجلة املياه العادمة واستخدام املياه املاحلة احملالة للتخفيف من بعض الضغط 

الناجم من الزراعية. ألن األردن يتمتع باستقرار سياسي نسبي في املنطقة، فقد بدأ في التعاون مع 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية في قضايا نهر األردن. وهناك حاجة للقيام باملزيد من األعمال إلعادة تأهيل 

وإحياء نهر اليرموك، وهو رافد شمالي لنهر األردن، وإليجاد حلول أخرى مثل الوصل املثير للجدل بني البحرين 
امليت واألحمر، وجر املياه اجلوفية في املكمن املائي في اجلنوب لدعم املوارد املائية املتضائلة. )19(

 السلطة الفلسطينية
في الوقت الذي تكافح فيه حكومة السلطة الفلسطينية الناشئة القلق السياسي والفساد، فهي 

تواجه حتديات كبيرة جملرد توفير مياه الشرب للسكان وتقدمي كميات كافية من املياه ألغراض الزراعة. تزيد 

التأخيرات في بناء اآلبار وإقامة مشاريع لتدوير املياه العادمة من شدة األزمة، بينما تشكل البنى التحتية 

البدائية لتوزيع املياه سببا آخر لنقص ملموس في املياه. )20( يستهلك الفرد من املاء في الضفة الغربية 7٥ 

مترا مكعبا أي حوالي نصف الكمية املائية املتاحة في األردن.)21( واخليار الوحيد، للعديد من الفلسطينيني، 

هو شراء املياه من شركة املياه القطرية اإلسرائيلية “ميكوروت” وإيجاد وسائلهم اخلاصة ملعاجلة املياه 

العادمة. يذكر أن 31٪ من منازل الضفة الغربية فقط موصولة بشبكات اجملاري)22(، وساهم التخلص غير 

املنظم من النفايات واملياه العادمة في تدمير األنهار واجلداول املائية احمللية )23( . 

أنشأت سلطة املياه الفلسطينية عام 199٥ إال أن اإلدارة املدنية اإلسرائيلية، باإلضافة إلى جلنة املياه 

املشتركة الفلسطينية اإلسرائيلية تشرف على الكثير من العمليات املائية في مناطق الضفة الغربية. إال 

أنه ثبت أن عملية املراجعة املشحونة سياسيا ليست فعالة وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن األمم املتحدة.)24( 

ومنذ االنتفاضة الثانية عام 2000، أصبحت احلركة على احلدود مقيدة للغاية أو ممنوعة كليا، مما أبطأ أعمال 

البناء وحّد من الوصول للمياه، كما أضعف من إمكانية قيام مشاريع من شأنها زيادة املوارد.

 وحتول التهديدات بالنزاع، التأخير البيروقراطية، قضايا احلكم، البنية التحتية الضعيفة واالقتصاد الساذج 

واملشلول دون االستقالل الفلسطيني وتسهم في االعتماد على إسرائيل ومساعدات املانحني الدوليني. لم 

يتم بناء الكثير من مشاريع املانحني بعد. وفي أثناء ذلك، يرتفع النمو السكاني “وهناك مطالب حقيقية” 

كما يقول املهندس منذر هند املدير العام جملموعة مهندسي الصرف الصحي.

أدت السياسات احلكومية غير الواقعية واملساعدات املائية غير الكافية عبر احلدود كافة إلى أزمة مائية 

متواصلة. واعترف املشاركون في املؤمتر بأن من غير احملتمل أن تتخلى احلكومات عن حقوق السيادة على 

مصادرها املائية حتى عندما تبدأ بالعمل املشترك لعكس التدمير الذي حصل في املاضي. وأضافوا بلهجة 

 أكثر إيجابية، إن الهيئات السيادية الفرعية لن تنازل عن السيطرة الوطنية الثابتة أو احلقوق اجلوهرية. 
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 التوفــــيق بني احلقـــــوق الســـــيادية للدول 
 من خـــــالل هيــــــئات خاصــــة فــــــوق ســــــــــيادية

في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، خاضت واليتا نيويورك ونيو جيرسي معركة سياسية 

حادة حول السيطرة على نهر هدسون السفلي، الذي يصب في عدة خلجان قبل أن يصل احمليط األطلسي. 

وكانت معاهدة 1834 قد حددت احلدود بني الواليتني، إال أن اخلالف حول السيطرة على املنطقة استمر ألنه 

كان يجب على احلموالت التي تصل في السفن إلى نيويورك أن تصل خطوط السكة احلديدية الواقعة في 

نيو جيرسي. وفي العام 1921، أنشأت الواليتان هيئة للسيطرة على منطقة عمليات الشحن دون التنازل عن 

احلقوق السيادية لكل والية على أراضيها.

أتاحت الهيئة اجلديدة، سلطة ميناء نيويورك )التي أعيدت تسميتها الحقا بسلطة ميناء نيويورك 

ونيوجيرسي أو PANYNJ( ، التشارك في الوالية القانونية على 1,٥00 ميل مربع حول متثال احلرية )2٥(، وتشرف 

هذه الهيئة على أكبر ميناء على الواجهة البحرية الشرقية وهو ثالث أكبر مستقبل للحموالت البحرية 

في الواليات املتحدة، ويرأسها بالتشارك حاكما نيويورك ونيوجيرسي، اللذان يعينان ستة أعضاء في مجلس 

املفوضني. وليس لسلطة امليناء صالحية لفرض ضرائب على املواطنني لكنها تضمن تدفق النقود املستندة 

لإليجارات، الضرائب ورسوم اخلدمات. كما وتراقب اجلسور واألنفاق واملطارات في املنطقة وتدعم شرطتها 

اخلاصة. تشكل هذه السلطة منوذجا ممتازا لقدرة الدولة على التخلي عن السيطرة، في الوقت الذي ال تتنازل 

فيه عن حقوقها السيادية على مواردها الطبيعية. 

 حتدي التمويل
السيطرات احلكومية غير الفعالة واملهتمة مبصاحلها اخلاصة ليست وحدها العائق أمام إدارة املياه العابرة 

حلدود، إذ أن التمويل هو عائق آخر. فال توجد لدى احلكومات اإلسرائيلية واألردنية والفلسطينية سوى ميزانيات 

محدودة إلعادة تأهيل وإحياء املوارد املائية داخل حدودها، ناهيك عن تلك املوجودة عبر احلدود. ومما يعقد املشكلة 

أن هذه املوازنات احملدودة ليست مدعومة برأس مال خاص. تبلغ ميزانية وزارة حماية البيئة اإلسرائيلية السنوية 

٥0 مليون دوالر )2٦( وعمليا، يشكل ذلك ُعشر اإلنفاق اإلسرائيلي السنوي فقط على كل املشاريع البيئية ، لكن 

عددا من املشاركني في املؤمتر الحظ أن على إسرائيل تخصيص ٦ مليارات دوالر إلعادة تأهيل وإحياء أنهارها 

وجداولها. )27( وباملثل، فقد أصدرت وزارة املياه والري األردنية العام املاضي تقريرا توقعت فيه أنها ستحتاج إلنفاق 
8 مليارات دوالر لتلبية احتياجاتها املائية األساسية خالل األعوام العشرين املقبلة.)28(

وتستمد السلطة الفلسطينية في معظم متويلها على املساعدات اخلارجية. وتتوفر فرص قليلة لتوليد 

النمو االقتصادي احمللي فإن موازنة السلطة، مبا في ذلك سلطة املياه، تفتقر إلى التمويل إلى حد كبير. ويأتي 

معظم املنح اخليرية كمساعدات طارئة، وليست لها إسهامات في تنمية البنية التحتية طويلة األمد. وكان 

قد مت التعهد، خالل العامني املاضيني، بأكثر من 10 مليارات دوالر لدعم العجز في موازنة السلطة )29(، إال أن 

قضايا وتوجهات
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مؤمتر االبتكارات التمويلية

ناقش املشاركون مناذج اإلدارة العابرة للحدود في الدول األخرى، مبا في ذلك الصناديق األمير كية املتجددة 

للوالية SRF. كذلك قاموا مبعاينة التعاون التشريعي بني الواليات املتحدة واملكسيك. وأخيرا بحث املشاركون 

في إيجاد »منشأة مالية« لتطوير، متويل وتشغيل مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود. وستعمل املنشأة 

فقط من أجل تخصيص التمويل إلعادة تأهيل وإحياء األنهار بالتنسيق مع هيئة حتت سيادية.

أدارت مريام هاران، رئيسة برنامج إدارة البيئة في كلية اونو األكادميية في كريات اونو، إسرائيل، والرئيسة 

السابقة لوزارة حماية البيئة، اجملموعة األولى وقدمت نظرة عامة عن املشكلة. وحدد جدعون برومبيرغ، من 

أصدقاء األرض الشرق األوسط، القضايا الراهنة في إدارة املياه العابرة للحدود . وراجع املشاركون دراسات 

احلالة املتعلقة بالنهر واملستجمعات املائية، ووضعوا كال منها في سياق التوجه العابر للحدود. وأثارت 

العروض حول أنهار كيدرون، األردن واليركون نقاشات حول احتماالت اإلدارة املتكاملة. 

ركزت اجللسة الثانية، التي أدارها بوكي اورين من مبادرة اريسون املائية والرئيس السابق لشركة ميكوروت، 

على إدارة األحواض املائية واحللول التقنية. ووصف منذر هند، املدير العام ملنظمة مهندسي الصرف 

الفلسطينية، النماذج القروية التي تربط املواطنني بشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب. ووصف سعد 

أبو حمور، املهندس في شركة املياه األردنية »مياهنا«، كيف ميكن إدماج املبادرات التشريعية اجلديدة في 

هيئة أشراف حتت سيادية.

متحورت اجللسة الثالثة حول مناذج التمويل األمير كية. وأوضح كل من بيتر تايلور الذي كان يعمل سابقا 

في باركليز للرأس املال، ستيف تاونلي من سلطة ميسوري لتحسني البيئة وموارد الطاقة وسوزان ويل من 

خدمات المونت املالية، كيفية بناء منشأة مالية لتدعم املنح احلكومية باالستثمارات اخلاصة واخليرية. 

وناقش املشاركون كيف ميكن للواردات أن تدخل في هذا النموذج وكيف تستفيد اجملتمعات احمللية من 

املنشأة. ودرس املؤمتر اخلطوات التالية إلقامة منشأة مالية حتت سيادية عابرة للحدود:

هنالك القليل من التنسيق بني املانحني، مما يؤدي إلى تدفق غير منتظم للمساعدات، وتزيد إساءة اإلدارة من 

جانب السلطة الفلسطينية من سوء الوضع. إن املزج بني الصراع السياسي والبيروقراطية يبطىء البناء 

ويحبط مجتمع  املانحني، وفق أقوال ديفيد كاتز من اجلامعة العبرية وجمعية "تسالول" املشارك في املؤمتر. 

ونتيجة لذلك، فإن الصناديق والدوائر أقل احتماال للتبرع للمشاريع طويلة األمد، التي من شبه املؤكد أن يتم 

تأجيلها، وأحيانا إلى أجل غير مسمى.. 

جتاهلت احلكومات الثالث كلها احتماالت دعم رأس املال باالستثمار اخلاص أو الدعم اخليري، مما أدى إلى 

التحديد من مدى مشاريعها وطبيعتها. املال متوفر، ولكن بسبب تعقيدات إدارة األحواض املائية واإلجراءات 

التشريعية التي تتطلبها مشاريع املياه العابرة للحدود، فإن نقص الفعالية يسود. وسيتطلب التغلب 

على الفجوات املالية والعملياتية تعاون رأس املال العام واخلاص من خالل الشراكات واملشاريع االستثمارية 

املشتركة. 

»حتدي توفير املاء 
العذب

يتصاعد باستمرار،
والبنية التحتية 

املتآكلة
ال ميكن أن تتكيف
مع نوعية وكمية 

االحتياجات. 
إنها فرصة حقيقية 

للسوق«.

بوكي اورين

مبادرة أريسون املائية
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 إقامة إدارة املنشأة املالية. اتصفت إدارة املياه في الشرق األوسط باالهتمام باملصالح اخلاصة وبإدارة 
أحادية اجلانب. إال أن املشاركني في املؤمتر اتفقوا على احلاجة امللحة لصياغة رؤية عملياتية ومالية شاملة 

تعمل عبر احلدود السياسية واجلغرافية. ويجب أن تكون إدارة املنشأة املالية قابلة للحياة بالنسبة لكل 

اجلهات إذا أرادوا تطبيق ذلك.

تطوير البنية املالية. ميكن للمنشأة املالية أن جتمع التمويل من احلكومات املستفيدة من مشروع إعادة 
التأهيل واإلحياء، استنادا إلى منوذج التمويل املتجدد األمير كي. إن حجم املساعدات اخليرية، واخلاصة بالدولة 

هو كبير لكنه متقطع، وكثيرا ما يكون تسلمها غير فعال. ونتيجة لذلك، ستحتاج املنشأة أيضا إلى 

تدعيم اخملصصات املالية احلكومية بالتبرعات، وميكن أن تساعد الضرائب واجلبايات في ضمان تدفق مالي 

ثابت ملشروعات محددة متولها املنشأة. وتتمتع األنهار نفسها بإمكانية اإلضافة لرأس املال، نتيجة للزيادة في 

السياحة، وضرائب العقارات ورسوم معاجلة املياه العادمة.

تخطيط إيرادات املشروع. من اجل تخفيف اخملاوف السياسية أو التشكك، وافق املشاركون في املؤمتر 
على أنه من الضروري إثبات قابلية تطبيق البرنامج. ومن املمكن أن يلبي إعداد دراسات احلالة عن املشروعات 

قيد البحث هذا املتطلب. وهناك حاجة لتخطيط املشروعات، مع حتديد مصادر الدخل.

وأخيرا، أوصى األعضاء بأنه يجب تقييم دراسات احلالة هذه من قبل فريق يعمل على إيجاد منشأة مالية.

قضايا وتوجهات



تبـــّني منـــاذج ناجحـــــة إلدارة للمــــياه يتطــــلب تعـــــاونا وثــــيقا 
وتخـــــطيطا، إال أنه ســــتكون للمـــــنشأة الـمالية الـمخـــــططة 

جيـــــدا عـــــدة فوائـــــد.
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1

يفّصل هذا اجلزء اخلطوات الالزمة لتطبيق منشأة مالية حتت-سيادية عابرة للحدود. وتترافق كل خطوة مع بنود العمل املوصى 

بها والتي من شأنها أن متثل معالم التنمية.

تأسيس سلطة للمنشأة املالية

إن مناذج إنشاء منشأة مالية لتنفيذ أنشطة لهيئات حكومية متعددة مطبقة بشكل جيد في الواليات املتحدة وأوروبا وأماكن 

أخرى. وتتخذ هذه الكيانات عددا من األشكال كما وتؤدي مجموعة متنوعة من الوظائف في األراضي الواقعة حتت سيادة الدولة، 

وفي املدن والبلدات واملقاطعات والواليات ذات االحتياجات العابرة للحدود. ويتم استخدامها لعزل اخملاطر وتوفير الوصول إلى 

التكلفة الدنيا لرأس املال.

وعادة ما يتم إنشاء املنشآت املالية ألداء وظائف محددة ضمن نطاق ميثاقها )مثلما قد تنشئ شركة طيران شركة أو مرفقا 

متويليا تقتصر وظيفته على شراء أساطيل جديدة من الطائرات(. وبالكيفية ذاتها، ميكن أيضا استخدام املنشآت املالية إلدارة 

املصادر الطبيعية. للواليات املتحدة واملكسيك تاريخ طويل في إدارة مصادرهما املائية املشتركة. فمنذ عام 1887، حني أنشأتا 

جلنة املياه الدولية بني البلدين، وحتى 1993، عندما أنشأتا جلنة التعاون البيئية احلدودية )BECC(، عملت الدولتان على احلفاظ 

على مستجمعات مياه نهري كولورادو وريو غراندي. ورغم أن التوتر السياسي أقل حدة هناك منه في الشرق األوسط، إال أن 

منوذج املنشأة املالية االميركية-املكسيكية من ناحيتي اإلدارة والتمويل، من املمكن أن يوفر أساسا للبنى املشابهة في املنطقة. 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن تطبيق هذه النماذج قد أدى إلى نتائج إيجابية في سلوفينيا ومناطق أخرى في أوروبا الشرقية وأمريكا 

الالتينية.

)BECC( منوذج: جلنة التعاون البيئي احلدودية
تكمن مهمة هذه اللجنة في احلفاظ على التوازن البيئي في األحواض املائية في املنطقة احلدودية بني الواليات املتحدة 

واملكسيك من خالل تطوير وترخيص مشاريع البنية التحتية التي تتضمن االستدامة املبتكرة واملشاركة اجلماهيرية.)30( ويتم 

بحث واختيار املشاريع التي تركز على تلوث املياه ومعاجلة مياه الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة، ثم تصبح مؤهلة 

للتمويل من قبل بنك التنمية في أمريكا الشمالية )NADB(. وقد مت إنشاء هذا البنك من أجل احلصول على التمويل من كلتا 

احلكومتني وإصدار متويل أضافي للمجتمعات احلدودية من أجل مشاريع ذات صلة.

تتم إدارة اللجنة من خالل مجلس يتكون من عشرة أعضاء، ممثل بالتساوي من قبل مندوبني من كل دولة، من املستوى الوطني 

إلى املستوى احمللي. وتتم مراجعة العمليات اليومية من قبل املدراء العامني، اثنني من كل دولة، مع وجود طاقم دعم إضافي. وقد 

القى النموذج جناحا كبيرا. ففي 2007 فقط، مت اختيار 20 مشروعا بيئيا جديدا للبنى التحتية من قبل اللجنة يستفيد منها نحو 

1.4 مليون شخص على جانبي احلدود. وقدمت هذه املشاريع ما يقدر بـ187 مليون دوالر لالستثمار في البنية التحتية، وما يزال 
نصفها قيد التنفيذ. ومنذ العام 1993، مت ترخيص 83 مشروعا في املكسيك و77 في الواليات املتحدة. )31(

 

القسم الثاني :

ابتكـــارات متـــويلية إلعــــادة تأهيل وإحياء مصـــــادر املياه: 
متــــــــويل مشـــروع عابر للحـــــدود

خلطوة
ا
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منوذج: برنامج ميكونغ
قدم ارون وولف من جامعة والية أوريغون مثاال على إدارة األحواض املائية لنهر ميكونغ الذي ينبع من التيبت 

ومير بالصني وميامنار وكمبيوديا والوس وتايالند وفييتنام قبل أن يصب في بحر الصني اجلنوبي. وهو عاشر أطول 

نهر في العالم ويشكل شريان احلياة بالنسبة لـ٦0 مليون شخص يعيشون في حوض امليكونغ السفلي. 

ويعتمد 8٥٪ من السكان على مياه النهر للزراعة. ولكونه أكبر مصدر لصيد أسماك املياه العذبة، فإن النهر 

هو مبثابة املصدر األساسي للبروتني للناس في املنطقة.

 وتشكل الفيضانات والتلوث تذكيرا مستمرا بأهمية احلوض املائي املزدهر. وقد اجتمعت كل من كمبوديا 

والوس وتايالند وفيتنام عام 199٥ من أجل إعادة تأهيل وإحياء النهر، وأنشأت جلنة نهر امليكونغ وبرنامجه، 

الذي يروج للتعاون اإلقليمي من أجل التنمية املستدامة حلوض النهر بالكامل. ويركز البرنامج على تقنيات 
استخدام املياه واستعادة املصادر الطبيعية، من تنبؤ الفيضانات وحتى أنظمة ري جديدة.)32(

تتألف جلنة نهر امليكونغ من مجلس له ممثل واحد مبستوى وزاري في كل دولة لإلشراف على القرارات 

السياسية؛ جلنة مشتركة مؤلفة من أعضاء على مستوى الدوائر لتطبيق هذه القرارات؛ وأمانة سر من اجل 

تنفيذ العمليات اليومية. ويأتي الدعم للجنة من امليزانيات احلكومية إضافة إلى دعم كبير من املساعدات 

اخليرية. وقد جنح البرنامج في بناء إدارة متكاملة للمستجمعات املائية العابرة للحدود، املباشرة بإعادة تأهيل 

وإحياء النهر، وحتسني حياة الناس الذين يعيشون في حوضه .

وبالطبع فإن تبني النماذج الناجحة في منطقة إسرائيل/ السلطة الفلسطينية/ األردن سيتطلب تعاونا 

وتخطيطا معقدا. لكن املنشأة املالية ذات التصميم اجليد من شأنها أن توفر ايجابيات عديدة، من ضمنها:

■    إدارة مهنية محايدة سياسيا إلعادة تأهيل وإحياء النهر، وإدارة متكاملة للحوض املائي.

■    مدخالت كافية ومشاركة األطراف لضمان االمتثال لتفويض الصالحيات.

■    حتسني االستقرار السياسي من خالل ضمان استمرارية العمل.

■    تعزيز القدرة املالية من خالل الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ومناذج متويل السوق، كالتمويل املتجدد.

■    زيادة الشفافية واملساءلة االقتصادية والقانونية.

تصميم البنية
ال بد أن تعمل املنشأة املالية -التي ميكن أن تطبق البنية االقتصادية للنموذج عابر احلدود- ضمن قيود الرقابة 

الوطنية القائمة. كما يجب أن تتصرف باستقاللية. ولن متتلك املنشأة املالية قوة سيادية لكنها ستنفذ 

نطاق نشاطاتها من خالل القرارات واملهام املوكلة إليها من قبل الدول التي تشكلها. وتستطيع كل دولة 

تعيني خمسة أعضاء للمجلس من أجل متثيل احتياجاتها التشريعية والتقنية واملالية. وتساعد االستشارة 

القانونية، احمللية أو اخلارجية، في ضمان تطبيق القوانني احمللية والدولية. ومن املهم وجود قاعدة قانونية قوية 

لتعزيز الثقة بني األطراف، وكما قال سامر طلوزي من اجلامعة األردنية للعلوم والتكنولوجيا: »علينا أن نبحث 

عن طرق لبناء الثقة«. 
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من أجل ضمان املوضوعية، من املمكن أن تقدم جلنة خارجية تضم ممثلني من الدول املانحة اإلرشاد 

واالستشارة لطاقم اإلدارة. ومن املمكن أن يقوم هؤالء اخلبراء بدور األطراف احملايدة لتقدمي اإلرشادات ألعضاء 

اجمللس حول املمارسات الدولية الفضلى. وقد وافق املشاركون في اللقاء على إمكانية أن تقّيم جلنة مراجعة 

األداء وتراقب تقدم املشاريع بالتنسيق مع أعضاء اجمللس لتحسني الشفافية واملساءلة املالية. 

2

وضع امليثاق
بعد أن تعثر املنشأة املالية على الهيكلية املالئمة، فإنها ستركز على وضع ميثاق يرسم خطوط إدارتها 

ونشاطاتها. ويجب أن يحدد امليثاق اخلطط االستراتيجية لتحقيق األهداف قصيرة وطويلة األمد، مع 

التأكيد على املبادئ التوجيهية لقياس النجاح. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تطبيق أفضل ملهام اجمللس وتعزيز 

املساءلة. وقد اتفق املشاركون في اللقاء على أن منهج اإلدارة املتكاملة لألحواض املائية سيأخذ بعني 

االعتبار كل اجلوانب املتعلقة بإعادة إحياء النهر، وليس كيفية معاجلة مياه الصرف الصحي وتصريف املياه 

العادمة فحسب.

ويجب أن يشمل امليثاق اعادة تأهيل احلوض املائي بالكامل، مبا في ذلك املوطن البيئي، اجملتمع مبعناه الواسع 

واملنافع االقتصادية.

حتديد املشاريع املؤهلة
سيحدد امليثاق أيضا األنشطة التي سيتم متويلها. وستدعم املنشأة مجموعة متنوعة من املشاريع من 

أجل ضمان إعادة التأهيل واإلحياء املالئمة وتنويع ملفها االستثماري، والتقليل من اخملاطر احملتملة. وقد 

تكون املشاريع محددة بدولة معينة؛ ميكن أن متول املنشأة معاجلة مياه الصرف الصحي في السلطة 

الفلسطينية بينما تستثمر في إدارة املصادر غير الثابتة أو اجلريان السطحي في إسرائيل، ومتول األبحاث 

على احملاصيل في األردن التي هي اقل اعتمادا على املياه )انظر الشكل 2 صفحة 19(. 

الشــــكـل

املنشأة املالية

	 اإلدارة املالية

	 التنمية املالية للمشاريع

	 التدريب

اإلدارة 

	 االستشارة القانونية 
	 املوارد البشرية

	 املشتريات
	 تقنية املعلومات
	 العالقات العامة 

	 املراجعة الداخلية للحسابات 

 اجمللس االستشاري للمشروع

	  التطوير التقني للمشروعات

	  التوافق البيئي

	  املشاركة اجلماهيرية

املصدر: بنك التنمية في أمريكا الشمالية/ مراجعة أساليب العمل في جلنة التعاون البيئي احلدودية

هيكلية املنشأة حتت-السيادية

تقييم العملياتمجلس إدارة وحيد

	 مراقبة األداء
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»يطور نهج أسواق 
رأس املال لتمويل 

البنى التحتية 
كمية معينة من 

االنضباط املفروض 
على املشاريع 

نفسها«.

بيتر تايلور
من أوصياء جامعة 

كاليفورنيا

 بناء أعمال ميلكها القطاع العام ملعاجلة مياه الصرف الصحي

 مراقبة إدارة مصادر التلوث

 تطوير خطة للمحافظة على مصب النهر

 العالقات العامة والتوعية

إدخال مجموعة من املشاريع التي تشجع على توجه متكامل وضمان أن تكون مصادر اإليرادات احملتملة منفصلة إلى حد 

كاف الستيعاب اخملاطر املمكنة.

ونظرا ملقدار رأس املال املستثمر في التقنية النظيفة واالبتكارات البيئية األخرى ، فيجب أن تعمل 

منشأة التمويل بالتنسيق مع األسواق املالية لتطوير تقنيات لتحسني نوعية املياه.

بنود العمل:

■    وضع دراسة جدوى لتحديد املمارسات الدولية الفضلى، وحتديد الهيكلية واإلدارة التنفيذية 

    املثلى للمنشأة املالية حتت السيادية والعابرة للحدود.

تطوير الهيكيلة املالية

 إن العائق الرئيسي لتمويل إعادة تأهيل وإحياء النهر هو اخلطر املتمثل بعدم استدامة املشاريع بسبب 

الصراع والفساد والعمليات التشريعية املرهقة. لكن أعضاء املؤمتر أصروا على أن النماذج املالية ميكن أن 

تعمل ضمن الهياكل احلكومية القائمة. وحتى عام 1987، كان التمويل البيئي في الواليات املتحدة يتألف 

من منح تقدم ملرة واحدة. وقد قلص هذا من حجم املشاريع املؤهلة لقبول التمويل وعددها. وبينما اتسعت 

احتياجات الواليات، بدأت احلكومة الفيدرالية بدمج االستثمارات في القطاعني العام واخلاص من أجل إيجاد 

التمويل ملشاريع إعادة تأهيل وإحياء املياه. وهذا هو منوذج صندوق الواليات املتجدد، الذي يبدأ مبنحة رأس املال 

املقدمة من احلكومة الفيدرالية ثم تقدم حكومة الوالية نسبة 20٪ إضافية من املنحة. ومن املمكن أن 

تدعم الوالية هذا املبلغ باستثمار من القطاع اخلاص واالستثمار اخليري لتقدمي القروض للمجتمعات احمللية، 

التي تولد بدورها الدخل من املشاريع املستدامة والتي تسدد االستثمار األصلي وتعيد متويل الصندوق. ومن 

املمكن أن توفر هذه العائدات أيضا اإلعانات للمشاريع التي ال ميكنها السداد للصندوق، وبالتالي حتميه من 

االستنكاف احملتمل.

خلطوة
ا

نشاطــات الـمنشــأة
اجلدول
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 املصدر: معهد ميلكن

الشــــكـل

الشــــكـل

منوذج الصندوق املتجدد

قروض

البنية 
يظهر منوذج الصندوق األمير كي املتجدد كيف ميكن جمع األموال من قطاعات حكومية مختلفة – أو في منوذج 

عابر للحدود من دول مختلفة- لضمان استدامة الصندوق. ويجب حتديد كمية رأس املال املتدفق، واملنح التي 

تأتي، إلى املنشأة وتخرج منها على أساس يستند حتديدا لظروف الدولة من أجل تشجيع النزاهة واملساواة. 

وألن منوذج صندوق الوالية املتجدد يغطي كل جوانب إدارة املياه، ويتطلب التمثيل ماليا وإداريا في وقت واحد 

خملتلف املؤسسات والسلطات ، فمن املمكن حتويله إلى منوذج ملؤسسة إقليمية أو شراكة بني القطاعني اخلاص 

والعام. ولكن، يجب حتديد مخصصات اإلدارة بوضوح ومراقبتها لزيادة شفافية كل املشاريع املمولة.

وعند التطرق للبنية املالية للمنشأة ناقش املشاركون في املؤمتر القدرة غير املتناسبة لبعض احلكومات في 

املساهمة .)33( ومن املهم إيجاد خطوط عامة للرسملة الوطنية تستند إلى عوامل متفق عليها. وباملثل، 

على كل حكومة أن توافق على السماح باملساعدات اخليرية واخلارجية التي تنقل عادة إلى احلكومات تنقل 

بدال من ذلك إلى املنشأة. وهذا سينهي عجز احلكومات عن اإلسهام ماليا. 

في نطاق منوذج الصندوق املتجدد، ميكن للواليات دعم املنح التي حتصل عليها من حكوماتها املركزية ببيع 

سندات ملستثمرين من القطاع اخلاص في األسواق املالية الدولية. كما ميكن بيع السندات محليا، على أن 

جتمع الواردات إلعادة رسملة املنشأة. 

منح حكومية

أسواق رأس املال

دفعات تسديد
بيع 

إيرادات املشروعالسندات

بلديات الصندوق املتجدد

متويل

مشاريع

املصدر: معهد ميلكن

منشأة التمويل

مالكو السندات

ار 
صد

إ
ت

دا
سن

ال

ط 
شا

ن
ت

دا
سن

ال

ط 
سا

 أق
يد

سد
ت

ت
دا

سن
ال

صناديق املساعدة الدولية
نقود لدفع اإليصاالت الصرف

عقد للبائعمستلم املساعدةاملنح
الدوائر احلكومية اإلسرائيلية

والفلسطينية واألردنية
تسديد القروض

منشأة التمويل
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ميكن لهذا النموذج من التمويل أن يغلق الفجوة بني احلواجز التي متنع حاليا إعادة تأهيل وإحياء األنهار في 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية واألردن. كما وميكنه أن يزيد الشفافية، ويشجع إعداد تقارير دقيقة، ويوفر 

احلوافز ملتابعة استكمال املشروع.

بنود العمل:

■    تطوير خطوط مالية عامة لإلسهامات الوطنية.

■    بحث األنظمة داخل سوق السندات الدولي.

■    استكشاف آليات التمويل للمنشأة، مبا في ذلك صيغة السند وإيجاد صندوق احتياطي

 تخطيط إيرادات املشروع

ميكن جملموعة املشاريع املمولة أن تلعب دورا هاما في جناح الصندوق نفسه. والتنويع ضروري من أجل تقليل 

اخملاطر. يجب حتليل اإلنفاق اخملطط له، النتائج احملتملة، وتدفق النقود لكل مشروع ، قبل إعادة التأهيل واإلحياء 

وبعده.

ناقش املشاركون خيارات إنتاج اإليراد احلالية، باإلضافة إلى تلك التي ميكن توليدها. وميكن تفعيل رسوم خاصة، 

وأن يأتي الدخل من املشاريع نفسها. فقد متت مناقشة الرسوم التي ميكن تقاضيها من معاجلة املياه العادمة 

في األردن، مثال، في إطار توظيف رسوم استخدام املياه في القطاع الزراعي.

وميكن للضرائب أيضا أن تغطي التكاليف. كثيرا ما تتم تغطية صناديق التمويل املتجددة األمير كية بواسطة 

الضرائب البلدية: وحسب ما قاله ريتشارد الستر من اجلامعة العبرية، هناك حاليا في السلطة الفلسطينية 

شكل من الضرائب معمول به: سكان بيت جاال يدفعون زيادة ضريبية كبيرة تذهب ملنشأة معاجلة املياه 

العادمة ناحال سوريك. ورمبا تنتج بعض املشاريع دخلها اخلاص من رسوم املتنزهات واستخدام املرافق العامة 

والعقارات، أو أثناء املناسبات اخلاصة.

ضرائب تصريف        

ضرائب خاصة  مياه السيول       

غرامات ضريبية )باستخدام اجلبايات احمللية( رسوم تدفق املياه       

التخصيص الثابت للضرائب احمللية مجاري        

إيرادات املشروع مياه الشرب       

املناسبات مياه عادمة       

رسوم ترفيه )رخص صيد األسماك، رسوم دخول(    تبرعات من جهات غير ربحية ومنظمات غير حكومية

تطوير عقاري

خلطوة
ا

اجلدول
رسوم خاصة ودفع إضافي
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ومن املهم عند دراسة مصادر اإليرادات احملتملة، فهم أن لكل مستجمع مائي احتماالته اخملتلفة. وقدم 

املشاركون في مؤمتر، لهذه الغاية، دراسات حالة محتملة لعرض قابلية تطبيق منشأة التمويل.

كيدرون
يجري نهر كيدرون ماراً بالقرى اإلسرائيلية والفلسطينية ومحاذياً لعدد من أهم املواقع التاريخية والدينية في 

العالم. ولسوء احلظ، يصبح في رحلته من القدس إلى البحر امليت موقعا إلفراغ النفايات امللوثة ومياه اجملاري. 

وأدى اإلهمال من احلكومتني على جانبيه إلى ترك هذه املنطقة املتنازع عليها مدمرة بيئيا.

قدم ريتشارد الستر مقترحا خلطة رئيسية للتطوير ميكن أن تشمل إدارة متكاملة للمياه العابرة للحدود. 

ومت إنشاء جلنة توجيه مشتركة، تضم مندوبني من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، باإلضافة إلى معهد 

ميلكن، إال أنه من املتوقع أن تصل تكاليف إمتام اخلطة الرئيسة فقط إلى 187،000 دوالر. ويجب القيام مبزيد 

من األبحاث لتحديد اإليرادات احملتملة التي ميكن للنهر نفسه أن يدرّها)34(.

وميكن لإليرادات احملتملة أن تأتي من احلدائق األثرية التي يتم إنشاؤها حول النهر. وادي كيدرون غني باملواقع 

القدمية؛ ويوجد لألديان التوحيدية الرئيسة الثالث ارتباطات تاريخية باملنطقة. وهناك حاليا آمال، مت التعبير 

عنها في مقترح خطة وادي كيدرون الرئيسة، بأن يسجل الوادي كموقع للتراث العاملي من قبل اليونسكو. 

وميكن أن تسهم رسوم الدخول السياحية، باإلضافة إلى التصاريح اخلاصة، في متويل منشأة مالية تعيد 

تأهيل وإحياء املنطقة. ومع املزيد من منشآت معاجلة املياه العادمة في القدس الشرقية وقرى الضفة الغربية، 

فإن الضرائب اخلاصة واجلبايات اإلضافية ستجلب إيرادات أخرى. 

نهر األردن
وصل نهر األردن إلى حالة جفاف نتيجة تقاسم مياهه بني إسرائيل، سوريا، السلطة الفلسطينية واألردن. 

مت حتويل حوالي 90٪ من مياهه العذبة، وهناك كمية كبيرة من مياه الصرف الصحي تلوث مجراه.)3٥( إال أن 

عمل املشاركني في املؤمتر من منظمة أصدقاء األرض الشرق األوسط بدأ يتجذر. ويأمل اخلبراء، مع التخطيط 

ملتنزه سالم عند التقاء نهري األردن واليرموك، ومشروع كبير إلعادة تأهيل وإحياء للمنطقة السفلى من النهر، 

بإصالح ما خلفته عقود من األضرار. ويتمثل جزء أساسي من هذا املشروع في حتديد مصادر اإليرادات احملتملة 

لتغطية تكاليف إعادة التأهيل واإلحياء الكلية.

ومنذ عقد املؤمتر، جرت مناقشات حول تطوير مناطق سياحية جلباية ضرائب إضافية لتسديد ديون تؤخذ من 

املنشأة. وعلى سبيل املثال، فاألعمال التجارية املوجودة على مسافة معينة من نهر األردن ستدفع رسوما 

إضافية زيادة على ضرائب األمالك املفروضة عليها. وسيكون لهذا تأثيره، إضافة إلى الرسوم واجلبايات املضافة 

التي يدفعها السياح والزوار القادمون حاليا إلى املنطقة. 

حوض بيصور وروافده
يجري حوض نهر بيصورمن وادي بئر السبع عبر قطاع غزة في طريقه للبحر األبيض املتوسط، وهو األكبر في 

منطقته. التلوث مشكلة خطيرة؛ تتخلص البلدات من دميونا إلى اخلليل من املياه العادمة بضخها مباشرة 

في النهر، مما يؤثر على روافده الكثيرة في رحلته البالغة سبعني ميال نحو البحر. واستنادا إلى ثرائه التاريخي 

الغني باآلثار، من مرحلة ما قبل التاريخ إلى العهد العثماني، فقد أعلنت منظمة اليونسكو عن املنطقة في 

تل بئر السبع موقعا للتراث العاملي عام 200٥.)3٦( عملت مدينة بئر السبع اجملاورة على إعادة تأهيل 
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بينها اليركون واخلضيرة، وكذلك الينابيع التي تزود املدينتني الفلسطينيتني طولكرم وقلقيلية. قامت 

املنظمات غير احلكومية اإلقليمية، مثل أصدقاء األرض الشرق األوسط، رؤساء البلديات احمللية، ومجتمع 

املانحني الدوليني، مبا فيهم الواليات املتحدة وأملانيا، بتطوير خطوطا عامة متنع املزيد من التلويث، ورسمت 

خطوات لتنظيف فوضى التلويث احلالية. )37( وهناك حاجة ملزيد من األبحاث، كما قال جدعون برومبيرغ 

من منظمة أصدقاء األرض الشرق األوسط، بشأن املشاريع احملتملة ومصادر الدخل. وميكن للحوافز أن 

تشجع استمرارية تخصيص اإلجراءات املستدامة للحيلولة دون حدوث عجز في التمويل. 

وإحياء الوادي الذي يحمل اسمها، وهو أحد روافد 

بيصور، واالستفادة من إعادة العمل بتطوير 

خطط من أجل إقامة متنزه طوله خمسة 

أميال، مليء مبسارات التنزه، احلدائق، بحيرة 

اصطناعية، مسرح، مركز رياضي ومالعب. 

وصمم املتنزه على منط مسار تنزه سان انطونيو 

في تكساس، وسيكون املتنزه مصدرا للدخل 

الذي سيساعد على أحياء احلوض النهري.

اخلزان اجلوفي اجلبلي
يتعرض اخلزان اجلوفي اجلبلي، وهو رمبا أهم مصدر 

ملياه الشرب للفلسطينيني واإلسرائيليني، في 

وادي كيدرون للتلوث باستمرار من مياه اجملاري 

غير املعاجلة. إنه مصدر لكثير من األنهار، 

وافق املشاركون في املؤمتر على أن كل املشاريع تظهر أهمية واعدة، لكن دراسات احلالة ضرورية لفهم أفضل 

لبناء وتنفيذ منشآت مالية مختلفة، وتطوير أكثر النماذج فاعلية. اخلطة االستثمارية ضرورية ليس فقط 

من أجل وضع اخلطوط العامة للمنشأة، بل أيضا للمشاريع التي ستقوم بتمويلها. وناقش املشاركون 

إمكانية تشكيل فريق عمل من خبراء إدارة االنهار املتكاملة لتقييم أفضل اإلجراءات، بدءا بالتكنولوجيا 

والتمويل وانتهاء باإلدارة. 

يتوقع معهد ميلكن أن يلعب دورا أساسيا في التواصل مع خبراء الصناعة ملواصلة وتيرة التقدم إليجاد 

املنشأة املالية دون السيادية. وسيعقد فريق العمل مؤمترا لإلبداعات املالية في املستقبل لوضع التفاصيل 

النهائية من أجل التنفيذ. 

مواقع إلقاء النفايات، مثل هذا املوقع املوجود في منطقة 
اخلزان اجلوفي املائي في وادي كيدرون، تتيح تسرب 

للملوثات الكيميائية وغيره عميقا إلى املياه اجلوفية .

ط
س

شرق األو
ض ال

صدقاء األر
صورة من أ

بنود العمل :
■    رسم دراسة حالة ممكنة للمشاريع كجزء من دراسة اجلدوى.

■    إشراك كل األطراف ذوي الصلة في إدارة متكاملة لألحواض املائية يقوم بها فريق عمل.

■    وضع موازنة لتحديد اجلدوى املالية.

 إنشاء فريق عمل لبحث وتقييم خطة استراتيجية إلجراء 
جتارب دراسة احلالة

توصية
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األمور التي جتمعنا هي أكثر من التي تفرقنا. وال يتضح ذلك أكثر مما هو في حاجتنا املاسة للمياه. وكلما أصبحت األرض أكثر 

جفافا وتزايد عطش السكان، حان الوقت من اجل التغيير؛ تغيير اجلو السياسي، تغيير في إدارة انهار املنطقة وجداولها، تغيير 

في املسؤولية العامة عن التلوث والتدمير في النظام البيئي، تغيير في التمويل البطيء غير املوثوق ملشاريع إعادة تأهيل وإحياء 

األنهار. واألهم هو تغيير في تقدير ألغلى موارد العالم.

ميكن لنماذج التمويل واإلدارة أن تسهل إحداث التغيير دون التنازل عن السيادة الوطنية. أثبتت إدارة مصادر املياه العابرة للحدود، 

من جناح الصندوق األميركي املتجدد، وحتى جناح مفوضية التعاون احلدودي البيئي وغيرهما من التجارب الدولية، أنها ليس فقط 

ممكنة، بل أنها فعالة أيضا. وبإدماج كل جوانب املشكلة وكل األطراف األساسية، ميكن، بل يجب تنفيذ هذه النماذج في الشرق 

األوسط. وسيساعد ذلك على تشجيع املشاريع قصيرة األمد ذات القيمة االجتماعية العالية، مثل معاجلة مياه اجملاري، احملافظة 

على التربة وإدارة األحواض املائية. وسينتج عن ذلك شفافية أكبر أما املساعدات الدولية ودعم لألموال العامة وصناديق املانحني 

مع مصادر جديدة لالستثمار وذلك من أجل حتسني بيئة املنطقة.

من املمكن أن تقيد احلدود السياسية املتنازع عليها اجملتمعات، لكنها ال تستطيع تقييد موارد الطبيعة الكبرى. ويتطلب 

التعايش السلمي إعادة تأهيل وإحياء فورية وملّحة ملوارد املياه النقية، متويل وبناء مشاريع بديلة لتدوير املياه واحملافظة على 

األرض املشتركة لتعزيز االزدهار البيئي واالقتصادي للجميع. 

.

اخلامتة
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سعد أبو حمور
نائب املدير التنفيذي

مياهنا

رام املوغ
منسق مشروع كيدرون الرئيسي

سلطة تصريف البحر امليت

نسيم املون
املدير

سلطة تصريف الشارون

هاشم الناصر
وزارة املياه والري األردنية

شاي ارنون
باحث

جامعة بن غوريون

ايتسك بيتخار 
مدير مشروع

صندوق بورتالند

نير بيكر
رئيس، دائرة االقتصاد

كلية تل حاي األكادميية

شموئيل برينر
عضو هيئة التدريس

معهد عرابا للدراسات البيئية

جدعون برومبيرغ
املدير اإلسرائيلي

منظمة أصدقاء األرض الشرق األوسط

يوسيف دريزن
مستشار استراتيجي

سلطة املياه اإلسرائيلية

تامير ايتان
مدير مشروع دائرة البنى التحتية
سلطة احلكم احمللي اإلسرائيلية

ايتاي فشهندر
باحث

اجلامعة العبرية

آملا غادوت-بيريز
مديرة مشروع-مركز إسرائيل

معهد ميلكن

ميريام هران
رئيسة الدراسات البيئية

كلية أونو األكادميية

ملحق
الـمشاركون في مؤتـمر االبتكارات الـمالية

منذر هند
مدير عام

منظمة مهندسي املياه العادمة الفلسطينية

دانييل كاتز
مستشار

سلطة تصريف البحر امليت

ديفيد كاتز
اقتصادي بيئي

جامعتي تل ابيب و»تسالول«

ريتشارد الستر
أستاذ القانون البيئي ومحام

اجلامعة العبرية والستر غولدمان للمحاماة

إيتان ليفي
مؤسس ومدير عام

اميفسي م.ض.

كليف لبتشني
مدير أبحاث

معهد عرابا للدراسات البيئية

دان ليفني
محام

الستر وغولدمان للمحاماة

كايتلني ماكلني
منسقة مؤمترات اإلبداعات املالية

معهد ميلكن

بوكي اورن
رئيس ومدير تنفيذي

مبادرة اريسون للمياه

ديفيد بارغامنت
مدير

سلطة نهر يركون

الفرد عبد ربه
بروفيسور

جامعة بيت حلم

غيل ريتشمان
مدير البيئة في البلدية

دائرة احلماية
بلدية القدس

بول روهليخ
مسؤول البيئة والعلوم
سفارة الواليات املتحدة

عمر صالح
رئيس

مجموعة سنتشري لالستثمار

رون شوارتز
مدير عام

سلطة تصريف البحر امليت

افيفا شيمش
مديرة مشروع

أصدقاء األرض الشرق األوسط

ابراهام سنابيري
مدير
ايديا

روبرتو سبينديل
مدير

سبني للتسويق واالستثمار م.ض؟

بيتر تايلور
مسؤول مالي تنفيذي

عمداء جامعة كاليفورنيا

ستيف تاونلي
مسؤول مالي

سلطة ميسوري لتحسني 
البيئة وموارد الطاقة

آرون وولف
بروفيسور

جامعة والية اوريغون

سوزان ويل
مستشارة مالية

مؤسسة المونت للخدمات املالية

غلني ياغو
مديرة دراسات رأس املال

معهد ميلكن

عامي يسودي
مدير إداري جتاري

جي اي للمياه
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