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التكّهن باالستدامة في إسرائيل عام 2030
ملخص تنفيذي

وبينما تؤدي  السياسة البيئية الراهنة إلى تحسين العناية 
بالبيئة وإلى تخفيض التأثيرات السلبية عليها قد تزيد زيادة 
األعباء  من  الحياة  مستوى  في  واالرتفاع  السكان  عدد 
استنزاف  إلى  بدورها  تؤدِّي  التي  البيئة  على  الملقاة 

موارد الطبيعة واستمرار إلحاق الضرر بالبيئة.

وعادًة تثير االحتياجات الفورية وأزمات الطوارئ رّد 
الفعل لدى أصحاب السياسة والقرار في كل قضية على 
االنفراد رغبًة بإيجاد الحّل الذي يجني النتائج المرجوة 
واسعة  التطورات  أما  الزمن.  من  قصيرة  فترة  في 
الزمان  من  طويلة  لفترة  العديدة  المعاني  ذات  النطاق 
البيئية  الظروف  تحسين  شاملة.  سياسة  إلى  فتحتاج 
المؤثرة  العناصر  بين مختلف  الربط  إلى  يحتاج, مثال, 
على جدول  األعمال البيئي وبين النظم الفعالة في قطاع 
الوطني  المستوى  المستويات من  االقتصاد على جميع 
االرتباط  هذا  إلى  فالوصول  المستهلك.  مستوى  وحتى 
يحتاج إلى تغيير جذرّي في البنية األساسية ال التحسين 

التدريجي في الوضع الراهن ال غير.1  

بوضوح.  ره  تصوُّ نستطيع  وال  ُمبّهم  بالطبع  المستقبل 
وقلّة  االقتصادية  األزمات  منها  الفجائية  التقلبات  إّن 
االستقرار االجتماعي والتغيرات السياسية أو الحوادث 
والحرائق  األرضية  الهّزات  مثل  المتطرفة  الطبيعية 
المعاني غير  المثيرة ذات  التغيرات  إلى  قد تؤدي كلّها 
المتوقعة جنبا إلى جنب والتطورات البطيئة المتماسكة 

والمهّمة التي نستطيع التكهن المسبق بها. 
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عام  إسرائيل  في  باالستدامة  التكّهن  مشروع  يستهدف 
واالقتصادية  االجتماعية  التوجهات  عرض   2030
والبيئية الراهنة والمتوقعة على رجال القرار و السياسة 
إسرائيل  على  يجب  التي  المستقبلية  الرؤية  وتحديد 
الطموح إليها. وتقوم هذه الدراسة بشرح الفجوات التي 
تحول دون تحقيق هذه الرؤية المستقبلية وبرسم الطرق 
ما إلى المستقبل المستدام.  التي من الجدير التخطي فيها تقدُّ
يخلق مشروع التكّهن باالستدامة في إسرائيل عام 2030 
اإلطار المبدئي للسياسة طويلة األمد من ناحية ويعرض 

االستراتيجيات لتحقيقها من ناحية أخرى.

بدأ مشروع التكّهن باالستدامة في إسرائيل عاّم 2030 
كمبادرة مشتركة للوزارة لحماية البيئة والمركز للسياسة 
واشترك  إسرائيل.  لدراسة  أورشليم  معهد  في  البيئية 
السنوات  بين  مراحله  مختلف  خالل  المشروع  في 
مجال  في  واالخصائيون  الخبراء   2012-2010
العاّمة والتخطيط والبيئة  االقتصاد والمجتمع والسياسة 

واإليكولوجيا والطاقة والمياه. 

إلى  بالحاجة  االقتناع  للمشروع  األساس  حجر  وكان 
شّق الطريق إلى المستقبل البيئي في إسرائيل بناًء على 

سياسة عاّمة مبلورة وطويلة األمد.

المشروع  منتجات  وضع  إلى  المشروع  ويطمح 
واستنتاجاته أمام أصحاب المصلحة  وتتبنِّيها في إطار 
التفكير االستراتيجي طويل األمد الذي يفسح المجال أمام 
المجاالت  في  المجتمع  قطاعات  بين  والوفاق  التعاون 
في  بعض  مع  بعضها  تساهم  التي  الحياة  من  المختلفة 

خلق المستقبل المستدام. 

وتشير متابعة جدول األعمال العالمي والوطني في مجال 
جودة البيئة إلى قلّة استعداد السياسة الراهنة  للتصدي 

للتحديات التي قد تواجهنا.  
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بتعريف    2 لعام 2030  باالستدامة  التكهن  قام مشروع 
البشر  ورفاهية  البيئة  يتناول  الذي  كالمجال  االستدامة 
التعريف  وهذا  والصمود.  بينهما  المتبادلة  والعالقة 
يختلف نوع ما عن التعريف الشائع لالستدامة كاالرتباط 
طاقم  ووجد  واالقتصاد.  والمجتمع  البيئة  بين  المثلث 
أنّه من  لعام 2030  باالستدامة  التكهن  خبراء مشروع 
ألّن  وذلك  البحث  لُّب  في  البشر  رفاهية  نصب  المفيد 
المؤثرة على  العناصر  أهّم  االقتصادي هو من  النشاط 
االستدامة وإن ال يعتبرها الهدف المركزي. باإلضافة إلى 
القوات االقتصادية  تتأثر االستدامة بالقوات االجتماعية 
والجيوسياسية والثقافية والتصرفية مثلما تتأثر بالعوامل 

المرتبطة بنوع أساليب الَحوَكمة.   

أُضيف عنصر القدرة على الصمود والمرونة االجتماعية 
عنصرا  كونه   االستدامة  عناصر  ثالث  إلى  والبيئية 
ضروريا ومستكمال في عالم يسودها مستوى عاٍل من 
المخاطر وقلّة التأكد. ويتزايد الصمود االجتماعي والبيئي 
كلما تزيد قدرة التصدي لألزمات  ورسم الحدود وتبديد 
إلى  باإلضافة  األضرار  خطورة  وتخفيض  المخاطر 
القدرة على تخفيض حّدة التغيرات المتطرفة والخروج 
تغييرات  إلى  تحويلها  الخطر واألزمة مع  من ظروف 

وتحسينات.

توجهات الماضي والحاضر والمستقبل
تشير توجهات 20 السنة األخيرة في إسرائيل إلى عدم 
طالما  والصمود  البشر  ورفاهية  البيئة  تحسين ظروف 
تبقى الظروف على ما هي عليها ونعني بذلك استمرار 
السياسة والتوجهات الراهنة. فمن المفروض أن تختار 
إسرائل سيناريو آخر من السيناريوهات التي نعرضها 
فيما يلي إذا طمحت إلى تحسين الوضع الراهن بناّء على 

مبادئ االستدامة.

2  اشترك في طاقم المشروع الخبراء في مجاالت مختلفة من المعلومات والعلم 

الذين اشتركوا في مراحل مختلفة من المشروع وساهموا في وضع المؤشرات 
وكتابة التوصيات وتطوير السيناريوهات ورسم مجموعات أدوات السياسة. 

وتظهر أسماء جميع الخبراء في قائمة طاقم المشروع.

السكان: من المتوقع أن يصل عدد سكان إسرائيل عام 
2030 إلى حوالي 11 مليون نسمة نتيجة لنسبة الزيادة 
الطبيعية ومتوسط العمر المتوقع الذي سيكون 86 سنة. 
 4 وتعايش  ناحية  من  العائلية  الوحدات  انقسام  ومعنى 
ناحية أخرى هو  الفترة من  نفس  العائلة في  أجيال من 
تواجد ثالث وحدات اقتصادية منفردة في كل عائلة مما 
وللمنتجات  الطبيعية  للموارد  الطلب  زيادة  إلى  يؤدي 

وللخدمات.

االقتصادي  النشاط  يزداد  أن  المتوقع  من  االقتصاد: 
االقتصاد  أما   .2030 عام  حتى  ضعفين  العالمي 
خالل  فيها  االقتصادي  النشاط  ازداد  فقد  اإلسرائيلي 
عشر السنوات األخيرة بنسبة 20% بينما منذ التسعينات 
من القرن العشرين ارتفع حجم النشاط االقتصادي بنسبة 
75% وثبت قدرته على التصدي لألزمات. وإذا لم تتغير 
التوجهات الراهنة من المتوقع أّن االقتصاد في إسرائيل 
الناتج  أما  العالمية.  االقتصادية  التطورات  يتطور وفق 
المحلّي اإلجمالي للفرد فمن المتوقع ان يتمثل  بالزيادة 
وبزيادة  الشراء  قوة  وبزيادة  المتاح  الشخصي  بالدخل 
مع  كلها  تؤثر  التي  المنزلي  االستهالك  على  العبء 

بعض على جودة البيئة. 

االعتماد على التجارة العالمية: يُعتبر االقتصاد والتجارة 
في  البيئة  ظروف  على  المؤثرة  القوات  أهّم  الخارجية 
اإلنتاج  من  اإلسرائيلي  االقتصاد  تحول  وقد  إسرائيل. 
الذي  الخارجية  للتجارة  إلى اإلنتاج  المحلّّي  لالستهالك 
وصل اليوم إلى نسبة 61% من الناتج اإلجمالي المحلّّي. 
وقد يساهم هذا االتجاه, الذي من المتوقع أن يستمّر في 
المستقبل, في تخفيض األعباء على البيئة نتيجة لتوجيه 
بدل  الخدمات  تصدير  ولزيادة  آسيا  دول  إلى  اإلنتاج 
المنتجات ونتيجة لقواعد التنظيم المتشددة التي تفرضها 

األسواق العالمية على المنتجين اإلسرائيليين.

االعتماد على االستيراد: نقل اإلنتاج إلى بلدان أخرى 
في  )المندمجة  المياه  مثل  المنتجات  باستيراد  وتبديله 
للصناعة  الخام  ومواد  الطاقة  الغذاء,  أنواع  الغذاء(, 
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يُنقل األعباء البيئية إلى أماكن التصنيع خارج إسرائيل. 
ولكن في نفس الوقت تؤدي زيادة التجارة الخارجية إلى 
زيادة اعتماد إسرائيل على استيراد الغذاء ومواد الخام 

للصناعة الذي بدوره يعرض إسرائيل للمخاطر. 

المحلّّي  الناتج  في  العاّمة  الزيادة  إّن  الدخل:  تفاوت 
مختلف  بين  واالستقطاب  التفاوت  تعّكس  ال  اإلجمالّي 
عدم  لقياس  جيني  مؤشر  ويشير  االجتماعية.  الفئات 
المتاح  الشخصي  الدخل  ومؤشر  المجتمع  في  التساوي 
الفئات  بين  الفجوات  تعمق  من  مكتئبة  صورة  إلى 
االجتماعية في إسرائيل. فمع مرور السنين يزداد عمقا 
األعلى   الُعَشير  بين  المتاح  الشخصي  بالدخل  التفاوت 
الغذاء(  على  المصروفات  حسم  )بعد  األسفل  والعشير 
العشير  ظروف  في  طرأ  الذي  القليل  التحّسن  رغم 
األسفل. فمعنى ذلك أّن التحّسن في الظروف االقتصادية 
في إسرائيل ال يرافقه التحّسن في رفاهية البشر خاّصة 

إثر تعّمق الفجوات االقتصادية-االجتماعية.

في  الزيادة  يرافق  قد  الشرائية:  القّوة  في  الفجوات 
على  المصروفات  حسم  )بعد  المتاح  الشخصي  الدخل 
الدخل  إّن  للفرد.  االستهالك  في  االرتفاع  الغذاء( 
الُعَشير األعلى في إسرائيل اليوم  الشخصي المتاح في 
العَشير  في  المتاح  الشخصي  الدخل  ضعَف   25 هو 
الشرائية وحمولة  القوة  أّن  الفجوة  األسفل. ومعنى هذه 
من  صغيرة  مجموعة  أيدي  في  متركزتان  االستهالك 
السكان وأّن زيادة األعباء على البيئة مصدرها خاّصة 
العليا. وإذا افترضنا  الفئات االجتماعية-االقتصادية  في 
أّن التوجهات الراهنة مستمرّة ستكون العشيرات العليا ) 
8 – 10( من الوحدات المنزلية مسؤولة عن 47% من 
األعباء على البيئة. إّن توسيع منهج الحياة االستهالكي 
واالرتفاع بالدخل الشخصي المتاح قد يؤدي إلى ارتفاع 
مستوى حياة معظم السكان من ناحية لكنه يزيد بصورة 

ذات معنى األعباء على البيئة.

األعباء على البيئة: إّن الزيادة باألعباء على البيئة إلى 
جانب منهج االستهالك الراهن للموارد الطبيعية تعّرض 

جودة النظم اإليكولوجية وكميتها وخدمات المراقبة فيها 
إلى خطر اإللحاق باألضرار الغير قابلة لالسترجاع إلى 

ما كانت عليها.

ظروف موارد األرض: تُعَتبر األرض من أهّم عناصر 
التعمير  توّسع  توجهات  تمتثل  وال  الطبيعية  الموارد 
االستدامة.  ومبادئ  المفتوحة  المساحات  نحو  والتنمية 
وتشير المعطيات إلى أّن حتى عام 2030 يقطن حوالي 
في  الدولة  سكان  عدد  في  المتوقعة  الزيادة  من   %79
يعيش  بينما  اإلسكان  مكثفة  حضرية  إسكانية  مشاريع 
إسكانية  في مشاريع  السكانية  الزيادة  حوالي 11% من 
مما  اإلقليمية  المجالس  حدود  في  الكثافة  منخفضة 
يؤدي بدوره إلى تقليص المساحات المفتوحة والمناظر 
الطبيعية في نسبة متشابهة للتوسع في البناء الحضري. 
ومن أسباب هذه الظاهرة عدم شمل التكاليف الخارجية 
ضمن تحديد أسعار األرض. فبالنتيجة, ال يرافق توسع 
المدينة  تنمية  في  التجدد  المبنية  المعمورة  المساحات 
األرض  استخدام  كفاءة  لزيادة  الفرصة  ضياع  بل 
وتخفيض استهالك الطاقة من خالل تخفيض نسبة السفر 

بالسيارات.

الخالصة: تشير دراسة التوجهات في الماضي والحاضر 
إلى تحسين عالج األضرار والملوثات للبيئة من ناحية 
وتوقع تدهور القدرة على التصدي لألعباء المتوقعة في 
االستهالك من جهة أخرى. وستؤّدي هذه التطورات  إلى 
إلحاق الضرر بموارد الطبيعة المتاحة لألجيال القادمة. 

السيناريوهات للمستقبل
أختار طاقم الدراسة طريقة السيناريوهات المستقبلية من 
قلّة  ومشكلة  للتصدي  المتوقعة  التطورات  أجل وصف 
قد  مختلفة  احتماالت  السيناريوهات  هذه  وتعبِّر  التأكد. 
تتحقق في المستقبل في ظروف مختلفة. يستند سيناريو 
التوجهات   على  عليها  هي  ما  على  الظروف  بقاء 
والتطورات االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي وقعت 
خالل 20 السنة األخيرة. وباإلضافة وضع طاقم خبراء 
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بعض  عن  بعضها  تختلف  سيناريوهات   6 المشروع 
بالمتغيرات غير األكيدة منها  نظام السوق االقتصادي 
المؤسسي   البيروقراطي  والنظام  السياسي  والنظام 
االقتصادية- اإليديولوجية  والفكرة  االجتماعي  والنظام 

السياسية والقدرة على الصمود في األزمات.

وتّم تبويب السيناريوهات في 4 مجموعات رئيسية بناًء 
على المتغير األهّم: مجموعة السيناريوهات التي يهيمنها 
السيناريوهات  مجموعة  االقتصادي,  السوق  نظام 
الثالثة  المجموعة  االجتماعي,  العامل  يسودها  التي 
هي  األخيرة  والمجموعة  الدولة,  تدخل  نظام  يهيمنها 

السيناريوهات التي يسودها المتغير الجيوسياسي . 

السيناريوهات المعتمدة على الفكر النيو ليبرالي  
وهيمنة السوق

سيناريو بقاء الظروف على ما هي عليها: هيمنة  	
قوات السوق, التأكيد على السوق والتنمية, استمرار 
الراهنة, رّد  زيادة عدد السكان ومناهج االستهالك 
مركز  منطقة  ل  تحوُّ األمد,  قصيرة  للمشاكل  الفعل 
الرؤية  انعدام  مدينة-دولة,  إلى  وشمالها  الدولة 
إلحاق  المحلّيّة,  النزاعات  االرتكاز على  الشمولية, 
استمرار  ئها,  وتجزُّ اإليكولوجية  بالنظم  الضرر 
الصراع اإلسرائيلي العربي كعنصر مركزي على 

المستوى القومي, قلّة االهتمام بالبيئة.

مع  االقتصاد  تقوية  م:  المنظَّ غير  السوق  سيناريو  	
النيو  الفكر  انتشار  والمجتمع,  للبيئة  الضرر  ق  تعمُّ
خلق  مع  والمجتمع  البيئة  تنظيم  انعدام   ,) ليبرالي 
المدينة-الدولة, تفاوت الفجوات بين فئات المجتمع, 
الحاق الضرر   بالجيل الجديد و بالطبقة الوسطى, 

خصخصة أراضي الدولة. 

معاملة  االقتصاد,  تقوية  م:  المنظَّ السوق  سيناريو  	
المجتمع,  في  واالستقطاب  التفاوت  بانتباه,  البيئة 
زيادة التنمية, نشوء  النظام البيروقراطّي المؤسسي 
الشمولية  انعدام  والبيئة,  االقتصاد  بين  الدمج   ,

االجتماعية, تخفيض التمركز في االقتصاد.

سيناريو المبادرة النامية من التحت, هيمنة النظام 
االجتماعي 

االجتماعي  الصمود  المجتمع: زيادة  فسيفساء في  	
في  االنخفاض  بالبيئة,  الضرر  إلحاق  وتخفيض 
التنمية االقتصادية, التأكيد على الشمولية واالندماج 
التي  التطورات   تقديم  المجتمع,   فئات  جميع  بين 
تنمو من بين صفوف القاعدة الشعبية,  تقديم األعمال 
الطالق  شبكات  تقديم  االجتماعية,   االقتصادية 
المبادرات  والتنظيمات االجتماعية الجديدة, التأكيد 

على االقتصاد المحلّّي.

ّرة, هيمنة نظام الدولة سيناريو الدولة المطوِّ
النيو  بعد  االتجاه  تبني  َرة:  المتدخلة/المطوِّ الدولة  	
ليبرالية مع التأكيد على األبعاد االجتماعية والبيئية, 
االضطرابات  السوق,  إجراءات  في  الدولة  تدخل 
التي  االحتجاج  من  الموجات  وانفجار  االجتماعية 
البيروقراطي  النظام   الترميم وتدخل  بإعادة  تنتهي 

المؤسسي, االنخفاض في التنمية االقتصادية.

السيناريوهات التي يهيمنها النظام الجيو سياسي 
مة: التدهور في شؤون البيئة  دولة-القلعة غير المنظَّ 	
والمجتمع نتيجة لالنغالق  السياسي, تأزم األوضاع 
الجيوسياسية  مع العزل والعقوبات, انقطاع توظيف 
المستمّر,  البيئي  اإلهمال  الخارج,  من  األموال 
تزايد المخاطر البيئية, زيادة االعتماد على الموارد 

الطبيعية المحلّيّة.

التنظيم  السياسي,  االنغالق  مة:  المنظَّ دولة-القلعة  	
المتشدد, االنخفاض في التنمية االقتصادية مع حماية 
األوضاع  تأزم  االجتماعي,  الصمود  وتقوية  البيئة 
الجيوسياسية  مع العزل والعقوبات, انقطاع توظيف 
تطوير  الحكومة,  تدخل  الخارج,  من  األموال 
اإلبداعية في قطاع الصناعة األمنيّة, إقامة األنظمة 
والبيئة,  المجتمع  مجال  في  والتنظيم  للشمولية 



159159

الطبيعية  الموارد  من  االحتياطات  على  المحافظة 
المفتوحة  المساحات  حماية  بالكفاءة,  واستعمالها 

والمناظر الطبيعية العتبارات أمنية.

من  متفاوتة  بمستويات  المختلفة  السيناريوهات  وتمتاز 
االستدامة فيما يتعلق بالبيئة وبرفاهية البشر والصمود. 
السوق”  “هيمنة  مجموعة  من  سيناريو  يستطيع  وقد 
كان  إذا  االستدامة  من  نسبيًّا  عال  بمستوى  القيام 
فتزيد  االجتماعية  السيناريوهات  أما  ما”.  منظَّ “سوقا 
اقتصادي  بثمن  ترتبط  لكنها  والبيئة  البشر  رفاهية  من 
نسميها  التي  الجيوسياسية   الظروف  وستصيب  باهظ. 
دولة القلعة االستدامة بالضرر من أي وجه كان, مع أّن 

ل خطورة اإلصابة.    التنظيم قد يسهِّ

االستدامة  أّن  إلى  السيناريوهات  تحليل مختلف  ويشير 
ستكون بعيدة عن المرجو والممكن غير أنّه في كل من 
من  عال  مستوى  إلى  الوصول  يمكننا  السيناريوهات 

االستدامة.

المستقبلية لالستدامة في إسرائيل  الرؤية 
عام 2030

ال نعرف حاليا أي من السيناريوهات سيتحقق ولكن يجب 
رسم الرؤية المستقبلية الواقعية والمحتملة لالستدامة في 

إسرائيل عام 2030.

هذا هو موجز الرؤية المستقبلية لالستدامة في إسرائيل 
عام 2030 التي ارتسم في إطار المشروع:

صورة  لالستدامة  المستقبلية  الرؤية  تصف 
إسرائيل عام 2030 من ناحية بيئية واقتصادية 
واجتماعية.  ستكون إسرائيل عام 2030 دولة 
التمتع  من  تمّكنهم  بيئة  في  مواطنوها  يعيش 
االجتماعي  وبالصمود  االقتصادية  بالرفاهة 
منهج  وتحقيق  ناحية  من  الشخصي  وباألمن 
الحياة الخاص بمختلف مجموعاتها االجتماعية 
تقدم  دولة   إسرائيل  أخرى. ستكون  ناحية  من 

التمّتع  وتدعم  المبادرات,  واطالق  اإلبداعات 
وسهولة  واالحتواء  المدن  في  المفعمة  بالحياة 
الوصول لجميع مجموعات المواطنين إلى فرص 
العمل والخدمات. ستكون إسرائيل دولة حريصة 
االقتصادية  التنمية  بين  التاّم  الفصل  على 
المستمّرة  والزيادة  بالبيئة  الضرر  إلحاق  وبين 
. ستكون جودة الحياة للجيل  باالستهالك الماّديِّ
المحافظة  مع  مرتفعة  يعيش عام 2030  الذي 
على موارد البيئة ال من أجل الجيل الراهن فقط 

بل من أجل األجيال المقبلة.

منها  مختلفة  أبعاد  لة  المفصَّ المستقبلية  الرؤية  وتعالج 
السكان واالقتصاد والمجتمع والحياة في المدينة والبنية 
التحتية والمياه والطاقة واإليكولوجيا والَحوَكَمة ومكانة 

إسرائيل بين دول العالم.

حيث أّن سيناريو بقاء األحوال على ما هي عليها لن يحقِّق 
هذه الرؤية المستقبلية وحيث أّن التحسين التدريجي في 
النظم المتواجدة حاليا, وإن كانت مريحة, ال يساهم إال في 
إدامة الظروف الراهنة دون تحقيق الظروف التي نطمح 
إليها في األمد الطويل, يجب علينا التدخل االستراتيجي 
المتعمق لصّد الفجوات بين الوضع المتوقع في كل من 
ترسمه  الذي  المرجو  الوضع  وبين  السيناريوهات  هذه 

الرؤية المستقبلية.

التوصيات حول األفكار االستراتيجية طويلة األمد 
راسخة  استراتيجية  توصيات  تسع  المشروع  يعرض 
البنية تكررت في كثير من السيناريوهات بفضل قدرتها 
المستقبلية.  والرؤية  السيناريو  بين  الفجوات  صّد  على 
وتوصي الرؤية المستقبلية عام 2030 تطبيق جميع هذه 

التوصيات بشكل متواٍز.

1.  تحفيز اإلبداعية واطالق المبادرات :  تقديم االبداعية 
وتطوير  الموارد  استخدام  كفاءة  من  تزيد  التي 
من  واالنتقال  الدوري  االقتصاد  وتنمية  المنتجات 

استهالك المنتجات إلى استهالك الخدمات.
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اإلدارة المتكاملة للمخاطر ورعاية الصمود: تقول   .2
المخاطر. من  بدون  إدارة  إّن ال  االستراتيجية  هذه 
الضروري إَذن تحديد الخطر وتقدير احتمال تحققه 
وخلق الوسائل للتصدي له. وتستلزم إدارة المخاطر 

تقوية صمود المجتمع والبيئة.

تطوير التوجه المتكامل طويل األمد: وضع الوسائل   .3
أبعاد  جميع  حول  األمد  طويل  المتكامل  للتفكير 
المجتمع مع إعادة التفكير والحتلنة بين حين وآخر من 
خالل تعزيز العالقة والتنسيق بين التخطيط المسبق 
من ناحية والتنظيم القانوني من ناحية أخرى. وتدعو 
المصطلحات  قاموس  إلى وضع  االستراتيجية  هذه 
الذي  العاّمة  لإلدارة  المشتركة  واللغة  المشترك 
المتكاملة لشؤون  التنمية طويلة األمد  يرسم سياسة 

االقتصاد والبيئة والمجتمع.

رعاية القيم  عبر االستهالك الماّدّي:  نشوء التغيير   .4
االستهالكية  التصرفات  في  الجذري  النفساني 
الموارد  استهالك  تخفيض  أجل  من  اليوم  الدارجة 
الوسائل  ومن  ماّديّا.  أقّل  استهالكي  منهج  وتبني 
لتحقيق هذا الهدف المشاركة )sharing( واالستهالك 

  .)consumption collaborative( التعاوني

رعاية حياة المجتمع المحلّّي: رعاية نظام جديد للقيم   .5
االجتماعية المعتمدة على التضامن والدعم المتبادل 
االلتقاء  وتشجيع  المحلّّي  المجتمع  داخل  والنشاط 
االقتصادية  الفرص  وخلق  المختلفة  الثقافات  بين 

الجديدة. 

التكثيف السكاني وإعادة الحيوية إلى مراكز المدن:   .6
بذل الجهود في تطوير المدن والبلدات المتواجدة من 
االجتماعي  والتجانس  السكانية  الكثافة  زيادة  خالل 
وإعادة النهضة للمدنية. ويفسح التطوير في المدينة 
المجال  بالحياة  المفعمة  العاّمة  المساحات  وخلق 
بدوره  يولد  الذي  والتلقائّي  العشوائّي  االلتقاء  أمام 
العالقات الجديدة والتشابك االجتماعي عبر مجاالت 

وتشجيع  األفكار  بين  والتشابك  والثقافات  االهتمام 
اإلبداعية.

توسيع معنى األمن وتطبيقه على البيئة والمجتمع   .7
واالقتصاد: االستعداد لألزمات التي قد تلحق الضرر 
بأمن الدولة ولكن أيضا بالمجتمع وبالقتصاد بما ال 
دولة  هجوم  أو  اإلرهابية  الحملة  عن  خطورًة  يقّل 

معادية.

األجيال  تجاه  بالمسؤولية  المشبعة  القيادة  تنمية   .8
المقبلة: تدريب القياديين لقيادة المجتمع في الطريق 

إلى تحقيق الرؤية المستقبلية لالستدامة. 

تطوير المناهج والنظم للتقييم: إنشاء النظم للتقييم   .9
التي تساعد في تطوير المؤشرات لدراسة االستدامة. 
النقاط  تشخيص  على  المؤشرات  هذه  وتساعد 
أصحاب  تساعد  التي  المرجعية  والنقاط  الحرجة 
القرار وواضعي السياسة على تخطيط وسائل العمل 

وتقييم نتائجها.

بناًء على هذه االستراتيجيات راسخة البنية وعلى ضوء 
التوجهات والتطورات الراهنة في البالد وفي العالم قام 

طاقم المشروع بتحليل خمس استراتيجيات محورية: 

االستهالك  مناهج  تحرك  المستدام:   االستهالك   .1
على  األعباء  من  وتزيد  االقتصادي  االزدهار 
المقبولة.  البيئية  عبر الحدود اإليكولوجية  الموارد 
واالنتقال  الناس  عاّمة  حياة  منهج  تغيير  أجل  ومن 
والتي  ناحية  من  ماّديّة  أقّل  استهالك  منهاج  إلى 
تضمن الرفاهية في الحياة من ناحية أخرى توصي 
هذه االستراتيجية بوضع بعض النماذج لالستهالك 
إلى  الوصول  سهولة  على  المستهلك  تساعد  التي 
دون  المطلوبة  القيمة  الى  او  المطلوبة  المصلحة 
الخدمات(  )تقديم  الماّدي  المنتج  شراء  إلى  الحاجة 
أيضا  االستراتيجية  هذه  وتوصي  منفردة.  بصورة 
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الممتلكات  استخدام  لكفاءة  النماذج  بعض  بوضع 
تستخدم  ال  التي  والمهارات  والخدمات  والمنتجات 
كثيرا في الوقت الراهن في معظم ساعات اليوم أو 
السنة )االستهالك المشارك(. ومن أجل تشجيع الناس 
على تبنِّي مناهج “االستهالك المستدام” من الجدير 
رفع العقوبات وتطوير الوسائل الناقصة التي تساعد 
على االستفادة من الشبكات االجتماعية قدر اإلمكان 
لتسهيل الوصول إلى المعلومات ولزيادة العالقات بين 
الناس. ولقد تطورت بعض هذه المناهج لالستهالك 
والمعّدات  والمالبس  السفر  مجال  في  المستدام 
التسلية.  ووسائل  لألوالد  والتجهيزات  المنزلية 
إلى  المنهج  هذا  توسيع  االستراتيجية  هذه  وتوصي 
مجال الوقت )time( والمكان )space( والمهارات 
)skills( في القطاع العاّم والقطاع الخاّص. ويشترط 
تطور االستهالك المستدام بالمبادرات التي يقوم بها 
المدني  المجتمع  وعي  وبمستوى  األعمال  قطاع 
أيضا  هي  تستطيع  ناحيتها  من  الحكومة  أّن  غير 
وذلك  المستدام  االستهالك  إلى  االنتقال  هذا  مساندة 
القيم  تبنِّي  تستهدف  التي  التربية  توفير  خالل  من 
االجتماعية وبواسطة تسهيل وصول المعلومات إلى 
الجمهور وفتح األماكن والمساحات غير المستعملة 
مقدمي  بين  الثقة  توطيد  ومن خالل  الجمهور  أمام 

الخدمات ومستخدميها.   

الحياة المفعمة في المدينة: تتيح الحياة في المدينة   .2
ودعم  البيئة  موارد  على  العبء  لتخفيض  الفرصة 
منهج حياة أقّل ماديّا كما تشجع روح  االبداعية وبناء 
مجتمعات متنوعة قادرة على الصمود. وأما تحقيق 
المساحات  حول  المدينة  داخل  المفعمة  الحياة  هذه 
العاّمة وخاّصة في الشوارع فيتّم من خالل التكامل 
وتخفيض  األرض  مساحات  استخدامات  بين 
السيارات  حمولة  وتخفيض  للمشاة  المسافات 
الخاّصة. وتوصي هذه االستراتيجية بتقديم األفضلية 
وسائل  وبتطوير  المدينة  لتطوير  الميزانيات  في 
قدرتها  حسب  التطويرية  المشاريع  لمختلف  التقييم 
على المساهمة في حياة المدينة وبالربط بين مختلف 

والسوق  الجامعة  منها  المدينة  في  التجمع  مراكز 
هذه  فتوصي  األعمال  رجال  قطاع  أما  المفتوحة. 
االستراتيجية بتوسيع النشاط داخل المدينة وبتسهيل 
الوصول للموظفين والعمال إلى أماكن العمل بوسائل 
غير السيارة الخاّصة  وبتطوير المشاريع اإلسكانية 

المالئمة والجذابة خاّصة  للشباب ولللكبار بالسّن.

االجتماعية  والجماعة  االجتماعي  الصمود  تقوية   .3
المحلّّية: تُعَتبر تقوية القدرة على التصدي للتغيرات 
بعدم  المشبع  عالمنا  في  خاّصة  مهّمة  والمخاطر 
تجنيد  علينا  فيجب  المستقبل.  تطورات  من  التأكد 
الجديدة دون االكتفاء  الفرص  هذه الظواهر إليجاد 
االستراتيجية  هذه  وتهدف  لإلزعاجات.  الفعل  برّد 
إلى  تقديم إقامة الجماعات االجتماعية القادرة على 
الذاتية  القدرة  الحياة والعافية وتحقيق  التمتع بجودة 
للفرد وللمجتمع . وتوصي هذه االستراتيجية بتقوية 
الصمود على المستوى المحلّّي مع نقل الصالحيات 
إلى السلطات المحلّيّة والجماعات المحلّيّة من ناحية 
إيجاد  مع  استقرارا  األقّل  الجماعات  وتشخيص 
الوسائل لتخفيض حساسيتها من ناحية أخرى. كما 
الفعالة  بالمبادرة  القيام  إلى  تدعو هذه االستراتيجية 
لتقييم  الوسائل  وتطوير  المحلّّي  المجتمع  داخل 

الصمود في المجتمع. 

اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية القابلة للتجارة   .4
)رأس المال الطبيعي(: إذا لم يتّم رسم السياسة إلدارة 
موارد الطبيعة المستوردة ودون اإلدارة لرأس المال 
الطبيعي المحلّّي قد تجد إسرائيل نفسها غير قادرة 
التصدير  على  العالمية  األسواق  في  المنافسة  على 
بتبنِّي  االستراتيجية  هذه  وتوصي  واالستيراد. 
الوسائل إلدارة موارد الطبيعة مثلها مثل إدارة رأس 
المال االقتصادي وموارد القّوة العاملة. كما توصي 
المتكاملة  اإلدارة  سياسة  بتبنّي  االستراتيجية  هذه 
مشروع  وببلورة  للتجارة  القابلة  الطبيعة  لموارد 
وطنّي متكامل لألبعاد الماّديّة واالقتصادية والبيئية 
في هذا المجال. وتوصي هذه االستراتيجية بدراسة 
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نظام العائدات أيضا وذلك ليعكِّس حقوق المواطنين 
فيها والتكاليف الخارجية ألعمال استخراج في هذه 

الموارد الطبيعية.

التوجهات  تشير  االستدامة:  لتحقيق  االبداعية   .5
في  الوقوف  إلى  إسرائيل  حاجة  إلى  االقتصادية 
البيئية  التكنولوجيا  إبداعية  في  األمامية  الجبهة 
الحديثة  واالبداعية في تنظيم األعمال االقتصادية كي 
تستطيع المنافسة في السوق العالمي. وتوصي هذه 
االستراتيجية بالتسليم أّن  االبداعية مهددة بالمخاطر 
أمام  العراقيل  نصب  عدم  إلى  وتدعو  االقتصادية 
فرص اإلبداعية ألّن كفاءة الفكرة  االبداعية لم تثبت 
بعد. ومن توصيات هذه االستراتيجية اشتراك قطاع 
الملتقيات  في  فّعاال  اشتراكا  االقتصادية  األعمال 
االستدامة  أجل  من  االبداعية  تبحث   التي  الدولية 
التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث  في  والتعاون 
تطبيق  ومحاولة  أخرى  دول  في  شركات  مع 
هذا  في  التوصيات  ومن  إسرائيل.  في  اإلبداعات 
لمختلف  التقييم  بإجراء  الحكومة  قيام  أيضا  المجال 
العناصر التي من شأنها تشجِيع  االبداعية من أجل 
البشرية  الكفاءة  وتواجد  العلمي  البحث  االستدامة: 
لتحقيق  والقانون  التنظيم  وجهاز  المالية  والوسائل 
والقطاع  الجمهور  إشراك  مع  االيداعية  األفكار 

المدني في متابعة هذه التجارب ورقابتها.   

وخمس  الراسخة  االستراتيجيات  تسع  تحقيق  إّن 
مختلفة  وسائل  إلى  يحتاج  المحورية  االستراتيجيات 
من أدوات السياسة. فيقترح مشروع التكّهن باالستدامة 
في إسرائيل عام 2030 تطبيق م ثالث مجموعات من 
أدوات السياسة التي من شأنها انشاء  التنسيق والتكامل 
بين مختلف الوسائل وتشخيص الوسائل األولية لتطبيق 
هذه الوسائل باإلضافة إلى وسائل مكملة أخرى للتصدي 
ألي تحفٍُّظ كان. ومن شأن هذه المجموعات المقترح بها 
زيادة كفاءة أدوات السياسة واستعداد الجهات االجتماعية 
والسياسية لتبنِّيها مع االحتمال العالي لتحقيقها. فيما يلي 

ثالث المجموعات ألدوات السياسة:

هذه  تستهدف  الحكومّية:  الشمولية  مجموعة   .1
بين  التنسيق  إلى  السياسة  أدوات  من  المجموعة 
جميع الجهات التي تتعامل ومختلف أبعاد االقتصاد 
المشروع  ويقترح  األمد.  طويل  تعامال  والمجتمع 
بعضوية  الحكومية  الشمولية  لشؤون  لجنة  إقامة 
كل من جناح الميزانيات في وزارة المالية ومجلس 
االقتصاد في وزارة رئيس الحكومة وإدارة التخطيط 
في وزارة الداخلية والوزارة لحماية البيئة. وتقوم هذه 

اللجنة بالمبادرة بمشاريع عمل وطنية وبتقديمها.

مجموعة إدارة المخاطر: تستهدف هذه المجموعة من   .2
أدوات السياسة إلى توسيع االهتمام بتحديد المخاطر 
العمل  ويجري  الوطني.  الصمود  وبزيادة  وتقييمها 
في  السياسة  أدوات  من  المجموعة  هذه  على  بناء 
ثالث مجاالت: 1. إقامة جهة منسقة إلدارة المخاطر 
تتناول  المخاطر الناجمة عن اإلجراءات المستمّرة 
االعتبارات  دمج   .2 الفجائية.  البيئية  والحوادث 
المؤسسات  في  القرارات  اتخاذ  عملية  في   البيئية 
وزيادة  المخاطر  في  االهتمام  توسيع   .3 المالية. 
صمود السلطات المحلّيّة تجاه المخاطر. وتشمل هذه 
كوادر  تأهيل  أيضا  السياسة  أدوات  من  المجموعة 
وخاّصة  المحلّيّة  السلطة  مؤسسات  وتعزيز  القيادة 

السلطات الضعيفة والبعيدة عن مركز البالد.

المحلّّية:  واألعمال  المحلّّي  المجتمع  مجموعة   .3
السياسة  أدوات  من  المجموعة  هذه  تستهدف 
البيئة  أجل  من  الحكومي  غير  النشاط  تشجيع  إلى 
المحلّيّة.  االقتصادية  واألعمال  األهلية  والجماعات 
الميزانيات  المجموعة  هذه  في  الوسائل  أهّم  ومن 
وسهولة الحصول على التسليف للقيام بالنشاط األهلي 
المنشآت  استخدام  أمام  العقوبات  وإزالة  المحلّّي 
العاّمة. ومن أجل تشجيع النشاط األهلّي المحلّّي من 
وتأهيل  الصالحيات  المحلّّي  المجتمع  منح  الجدير 
الكوادر المحلّيّة وتشجيع مناهج الحياة الديموقراطية 
في المكان نفسه وفي المنطقة من ناحية ومنح الحوافز 
باستهالك  يتميز  الذي  المحلّّي  االقتصادي  للنشاط 
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واالستهالك  المنتجات  استهالك  بدل  الخدمات 
المستدام بدل االستهالك الماّدّي من ناحية أخرى. 

وتّم تحديد أصحاب المصلحة في هذه المجموعات الذين 
يستطيعون تطويرها ودفعها إلى األمام مع إيجاد الوسائل 
المناسبة لتحقيقها عمليًّا. ومن الجدير إعادة تقييد وسائل 
التي  والصعوبات  لمالءمتها  لحين  حين  من  التحقيق 
تظهر مع مرور الزمن وتصرف جهات مختلفة خالفا 
المتوقعين  المصلحة غير  أو ظهور أصحاب  للتوقُّعات 

مسبقا.

إّن التكُهن باالستدامة عام 2030 هو محاولة رائدة في 
رسم اإلطار للتفكير طويل األمد الذي قد يقود إسرائيل 

إلى المستقبل المستدام عام 2030.

العلمي  البحث  نتائج  أحدث  الدراسة على  وتعتمد هذه  
هذا  في  إسرائيل  وفي  العالم  في  الشائعة  واألفكار 
والمتوقَّعة. وتؤكد  الراهنة  التوجهات  الموضوع وعلى 
مع  إسرائيل  لها  تتصدى  التي  التحديات  الدراسة  هذه 
اإلشارة إلى الوسائل لتحقيق المستقبل المستدام. فتُعَتبر 
المنتظم  للتفكير  األوليّة  التحتية  البنية  الدراسة  هذه 
تجميع  إعادة  إلى  يحتاج  الذي  األمد  وطويل  المستمّر 
التوجهات  وإعادة رسم  العلمية  والمعطيات  المعلومات 
االستراتيجية  أنواع  رسم  إعادة  مع  المخاطر  وتقييم 
هذه  تكوَن  أن  فنرجو  المتجددة.  للتطورات  المناسبة 
المتعلم والحذر  للحوار  المحاولة األّوليّة حجر األساس 

حول التخطيط طويل األمد لالستدامة في إسرائيل.

وتحتاج هذه اإلجراءات إلى االستعداد الشمولي طويل 
قطاعات  جميع  ومشاركة  التصميم  حزم  مع  األمد 
األعمال  المحلّيّة وقطاع  والسلطات  الحكومة  المجتمع: 

االقتصادية وقطاع المجتمع المدني. 

قد  الدراسة  هذه  الستنتاجات  إسرائيل  حكومة  تبنّي  إّن 
في  المستدام  المستقبل  لضمان  األولى  الخطوة  يكون 

إسرائيل. 

تطبيق  أّن  عام 2030  باالستدامة  التكهن  طاقم  ويعتقد 
المطلوبة  االستراتيجيات  حول  التوصيات  جميع 

يساهم  قد  بها  المقترح  السياسة  أدوات  ومجموعات 
مساهمة ذات أهمية في صمود إسرائيل بيئيا واجتماعيا 

واقتصاديا. 

ترجمة: ميخال سيلع


