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نظرة عامة
التغري املناخي هو أحد أبرز التهديدات التي تواجه البرشية .فآثاره عاملية ومتعددة
وغري موزعة بالتساوي بني أصقاع األرض .وبالرغم من أن الفلسطينيني واإلرسائيليني
يقطنون البقع َة الجغرافية نفسها ،إال أن الفلسطينيني يف ظل االحتالل سيعانون أكرث
بسبب تغري املناخ .فاالحتالل اإلرسائييل الذي دخل عامه الثاين والخمسني يَ ُحول دون
وصول الفلسطينيني إىل املوارد واتخاذ تدابري تدعم تكيفهم مع تغري املناخ ،والتي
تتمثل يف إدخال تعديالت يف ال ُنظم البرشية أو الطبيعية استجاب ًة لتأثريات التغري
1
املناخي.
تتناول هذه الورقة السياساتية األث َر البيئي والسيايس الذي يُخلِّفه التغري املناخي
عىل فلسطني-إرسائيل ،وال سيام األرض الفلسطينية املحتلة .تقدم هذه الورقة بداية
ملحة عامة عن التغري املناخي يف املنطقة ،ومن ثم تتطرق اىل االحتالل اإلرسائييل
وكيف يزيد من ضعف الفلسطينيني يف مواجهة تأثريات تغري املناخ من خالل مصادرة
أراضيهم ومواردهم الطبيعية وفرض قيود عىل تنقلهم وحركتهم .وتناقش أيضً ا املفارقة
يف الدور الذي تضطلع به السلطة الفلسطينية إزاء هذه املسألة ،واآلثار البيئية املرتتبة
عىل تغري املناخ وبخاصة ما يتعلق باملياه والزراعة .وتختتم بتوصيات حول التدابري
2
السياسية والعملية الالزمة إلدارة التكيف مع تغري املناخ.

www.Al-Shabaka.org

قابلية التأثر الفلسطينية والجاهزية اإلرسائيلية

1

تشمل املؤرشات الرئيسية ملدى التأثر املحيل بالتغري املناخي العاملي االرتفا َع املتسار َع
يف مستوى مياه البحر ،وتغ َري أمناط الهطول املطري إقليميًا .ومن أبرز التأثريات
انخفاض معدالت هطول األمطار ،يَصحبه
املتوقعة يف فلسطني-إرسائيل يف القرن الحايل
ُ
ارتفا ٌع ملحو ٌظ يف معدل درجات الحرارة .وهذه التوليفة من قلة األمطار وارتفاع
أصل من فرط
درجة الحرارة سوف ت ُسفر عن زيادة الطلب عىل املياه (مور ٌد يعاين ً
االستغالل) والتي ستستمر إمداداتها يف التناقص مبا ال يُلبي حجم الطلب وميكن أن
رصا أساسيًا يف اقتصاد األرض
يؤدي إىل انعدام األمن املايئ .أ ّما الزراعة التي تشكِّل عن ً
الفلسطينية املحتلة فسوف تعاين أيضً ا.
يدعم مرشوع كليامساوث ( )The ClimaSouth Projectالجهو َد الرامية إىل
التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه يف دول عدة يف حوض البحر األبيض
املتوسط .ويتوقع القامئون عىل املرشوع أن انخفاض معدل الهطول السنوي يف
منطقة رشق املتوسط سوف يصل إىل  30%بحلول نهاية القرن الحايل ،مقارن ًة بالفرتة
 .1961-1990ويف الوقت نفسه ،ارتفع معدل درجات الحرارة يف العقود األربعة

املاضية بنصف درجة مئوية ( )C0.5°يف منطقة البحر األبيض املتوسط .وتتوقع الهيئة
الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ أن االحرتار يف جنوب املتوسط ورشقه سوف
يزداد بوترية أعىل من املعدل العاملي يف القرن الحادي والعرشين – بني  °2.2و°5.1
درجة مئوية – األمر الذي سيؤدي إىل تغريات مناخية إقليمية مد ِّمرة ،إ ْن مل تكن
3
كارثية ،مبا فيها زيادة التصحر.
ت ُعزى بعض أكرب التحديات التي تواجه جهود التعامل مع تغري املناخ إىل املشهد
السيايس امل ُجزأ يف فلسطني .فهناك ثالث كيانات مختلفة ومتنافرة يف الغالب تحكم
املنطقة الواقعة بني نهر األردن وبني البحر األبيض املتوسط ،وهي :الحكومة اإلرسائيلية
(دولة إرسائيل ،والقدس املحتلة ،ومرتفعات الجوالن ،واملنطقة (ج) ،وغور األردن يف
الضفة الغربية) ،والسلطة الفلسطينية (املنطقتان (أ) و(ب) يف الضفة الغربية) ،وحركة
ٍ
تفاوت كبري
حامس (قطاع غزة) .وهذا الواقع السيايس واالجتامعي املتغاير يُسفر عن
يف مدى التأثر بتغري املناخ ،والقدرة عىل التعامل معه ،والقدرة عىل الخروج بتقييامت
4
منسقة حول آثاره بسبب شُ ح البيانات وغياب االتساق يف عملية جمعها.
َّ
بالرغم من أن آثار التغري املناخي تتشابه عمو ًما بني األقاليم ،إال أن ُجل الرتكيز
السيايس والبحثي يُخطئ حني يتعامل مع األرض الفلسطينية املحتلة مبعز ٍل عن
فلسطني التاريخية .فهذا التحديد يتجاهل الجسم السيايس الفلسطيني ،ويضع
فلسطني املحتلة – دول ٌة بال سيادة – يف موقف “املضطر إىل متثيل مستقبل هيكلٍ
يسعى إىل محوهم ”،بحسب تعبري ستامابتوبولو-روبنز .ويف حني أن هذه الورقة تركِّز
يف املقام األول عىل تأثريات تغري املناخ يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،إال أنها ت ُق ّر
بالتباينات يف إنتاج املعرفة التي من شأنها أن تعزل األرض الفلسطينية املحتلة عن
سياقها السيايس والجغرايف األوسع ،فتشري بكلمة “الفلسطينيني” أينام جاء ذكرهم تاليًا
إىل الفلسطينيني الرازحني تحت االحتالل يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
ت ُقاس قابلية التأثر بالتغري املناخي من خالل توليفة الخطر املناخي والجاهزية
التك ُّيفية – أي مستوى الخطر املرتتب عىل التغري املناخي يف مقابل القدرة عىل
تنفيذ استجابات يف األجلني القريب والبعيد ،وهذا يعتمد عىل الظروف االجتامعية
واالقتصادية والسياسية .ويف حالة إرسائيل-فلسطني ،ال بد من فهم قابلية التأثر يف
سياق سبعة عقود شهدها الفلسطينيون من التهجري واللجوء والطرد والقمع وسوء
اإلدارة.
وحتى من دون التغريات الحاصلة يف البيئة الطبيعية ،يعتمد ماليني الالجئني
الفلسطينيني اعتامدًا شديدًا عىل املعونة التي تقدمها وكالة األونروا وغريها من
منظامت العمل اإلنساين ،وهناك املاليني منهم ممن يقعون خارج نطاق السلطة

 .1تود الكاتبة أن تتقدم بالشكر إىل أليكس كالرك من مبادرة سياسة املناخ عىل مساعدته.
ٍ
مضبوط ودقيق .فالتأثريات املحلية واإلقليمية
 .2تستند هذه الورقة إىل مجموعة واسعة من املصادر وال سيام تقارير األمم املتحدة من العقد املايض ،واملؤرشات البيئية ،واألدبيات األكادميية .إن تقييم األخطار املستقبلية التي يفرضها تغري املناخ ال يستند إىل علمٍ
املتوقعة ليست يقينية ،وال سيام يف ظل شح البيانات يف األرض الفلسطينية املحتلة وتضارب الدراسات املسحية واملخططات الفلسطينية واإلرسائيلية يف أغلب األحيان .ولهذا ت ُستقى معظم التوقعات من التفسريات اإلقليمية للنامذج العاملية .ولكن حتى مع انعدام
اليقني ،فإن تأثريات تغري املناخ يف فلسطني-إرسائيل ستكون سلبي ًة عىل نحو شبه مؤكد.
 .3التصحر تهدي ٌد خطري للغاية ،وال سيام يف غور األردن ،ولكن هذه الورقة لن تخوض فيه لضيق الحيز املتاح.
أصل – وبخاصة يف األردن ومرص وسوريا .وقد أقرت الجمعية العامة لألمم املتحدة مسأل َة التغري
 .4مع أن هذه املسألة تقع خارج نطاق هذه الورقة ،إال أن من الجدير أن نشري إىل تأثري التغري املناخي املحتمل أن يُؤدي إىل زيادة عدم االستقرار يف منطقة غري مستقرة ً
املناخي كمسأل ِة أمن دويل يف قرار رسمي صادر سنة .2009
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الفلسطينية .وال شك يف أن الفلسطينيني يف قطاع غزة هم األش ُد قابلي ًة للتأثر بسبب
العقوبات والحصار العسكري اإلرسائييل الذي دخل عامه الثاين عرش.
متثل األرض الفلسطينية املحتلة حال ًة فريدة توجِب عىل املخططني املناخيني استخدا َم
إطا ِر قابلية التأثر لتقييم مدى التيقن من األخطار املناخية واالحتالل .يَعرض تقييم قابلية
التأثر املتض َّمن يف خطة العمل الوطنية للتكيف مع ظاهرة التغري املناخي التي وضعتها
السلطة الفلسطينية يف  2016مجموع ًة من األخطار تشمل األم َن املايئ والغذايئ ،وشُ ح
البيانات الكمية الالزمة ملعرفة نقاط الضعف وخيارات التكيف وتحديد أولوياتها .غري
أن خطة العمل ت ُغفل نقطة ضعف النمو السكاين والتوسع الحرضي الرسيع؛ فاكتظاظ
السكان يعني درج ًة أكرب من التعرض للتغري البيئي وزياد ًة يف تركز الخطر املناخي ،حيث
يبلغ معدل الكثافة السكانية يف الضفة الغربية  468نسمة لكل كيلومرت مربع ،وهذا
يتفوق عىل معدالت الكثافة السكانية يف البلدان املجاورة.

“يُفيض االحتالل اإلرسائييل إىل سياسات
ومامرسات ال ميكن تكييفها وت ُضعف من
قدرة الفلسطينيني عىل الصمود أمام تهديد
التغري املناخي”.
بلغ عدد الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية املحتلة يف  2017نحو خمسة ماليني (ثالثة
ماليني تقري ًبا يف الضفة الغربية والقدس الرشقية ،و 1.8مليون يف قطاع غزة) .ويُتوقع أن
يصل عد ُد السكان إىل  14مليونًا بحلول  – 2050أو أكرث إذا استطاع الالجئون أن ميارسوا
حقهم يف العودة .وتتسم تلك الكثافة السكانية بأنها فتية ،حيث تقل أعامر  40%تقري ًبا
من الفلسطينيني عن  14سنة ،وترتفع فيها جدًا نسبة البطالة حيث بلغ معدلها 27%
( 18%يف الضفة الغربية و 42%يف غزة) يف العام  .2016وعند كتابة هذه الورقة ،كان
نصيب الفرد من إجاميل الناتج املحيل يف األرض الفلسطينية املحتلة  1,997دوالر أمرييك
سنويًا مقارن ًة بنصيب الفرد يف إرسائيل  34,134دوالر.
مع ذلك ،يظل االحتالل اإلرسائييل الخط َر غري البيئي األكرب ِ
املحدق بالفلسطينيني يف
األرض الفلسطينية املحتلة ،وهو عىل قد ٍر من التغلغل لدرجة أن برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ يُعده “خط ًرا” بيئ ًيا بحد ذاته .فالقيود املفروضة عىل حرية حركة الناس والبضائع،
وجدار الفصل العنرصي ،واالستيالء عىل األرايض ،والتوسع االستيطاين ،وعنف املستوطنني،
وسوء إدارة السلطة الفلسطينية جميعها عوامل تهدد أمن الفلسطينيني املايئ والغذايئ،
أساليب قصرية األجل
وبالتايل تزيد قابليتهم للتأثر بتغري املناخ .لقد ط َّور الفلسطينيون
َ
مثل ،أ َّخ َر الفلسطينيون كارثةً
للتعامل مع هذه السيطرة اإلرسائيلية املتفشية .ففي غزةً ،
ري املزروعات ،ولكن
وشيكة من خالل حفر اآلبار واستخدام مياه الرصف غري املعالجة يف ّ
عىل حساب االستدامة بعيدة األمد وعىل حساب الصحة العامة التي باتت تواجه خط ًرا
كب ًريا.
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ال بد من التأكيد أن األرض الفلسطينية املحتلة تخضع للقانون الدويل املعني باالحتالل
الناجم عن الحرب .فإرسائيل ،كقوة احتالل ،مسؤول ٌة قانونًا عن تلبية احتياجات السكان
الواقعني تحت احتاللها ،وهذه املسؤولية تشمل مبوجب اتفاقية الهاي الوصاية عىل
املوارد الطبيعية .وباإلضافة إىل ذلك ،تحظر اتفاقية جنيف الرابعة تدم َري املمتلكات
ومصادرتها عىل نحو تعسفي ،وإتالف األعيان املدنية التي ال غنى عنها لحياة املدنيني
الري ،كام يحظر إزالتها ونقلها .ومن
مثل املناطق الزراعية ومنشآت مياه الرشب وأنظمة ّ
منظور قانوين ،يصف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ التأزم الراهن الذي يتسبب به االحتالل
اإلرسائييل فيام يتعلق بالبنية التحتية املائية والزراعية الفلسطينية باعتباره “خروقات
مستقل من جانب املجتمع الدويل”.
ً
جلية للقانون اإلنساين الدويل ،تستوجب تحقيقًا

وهكذا فإن االحتالل يُفيض إىل سياسات ومامرسات ال ميكن تكييفها تُضعف قدرة
الفلسطينيني عىل الصمود وجاهزيتهم أمام تهديد التغري املناخي .ويف املقابل ،تتمتع
إرسائيل بقدرة جيدة عىل التكيف مع آثار التغري املناخي ،وهي بذلك أقل عرض ًة
للتأثر والترضر .ووفقًا ملؤرش نوتردام للتكيف العاملي الذي يُلخِّص مدى قابلية البلدان
للتأثر بتغري املناخ و”جاهزيتها” لتحسني قدرتها عىل الصمود ،فإن إرسائيل تتبوأ املرتبة
 19ضمن البلدان األقل قابلي ًة للتأثر بالتغري املناخي ،واملرتبة  32ضمن البلدان األكرث
استعدادًا للتعامل مع تغري املناخ (أ ّما األرض الفلسطينية املحتلة فال يأيت التقرير عىل
سيايس بحت.
ذكرها) .والتفاوت يف القدرة عىل التكيُّف بني إرسائيل والسلطة الفلسطينية
ٌّ
يُعزى بعض الفضل يف جاهزية إرسائيل إىل قرار ُملزِم أصدرته الحكومة يف  2009لوضع
خطة تكيف وطنية .وقد أسفرت تلك العملية عن إنشاء املركز اإلرسائييل ملعلومات تغري
املناخ والذي يعمل عىل جمع املعرفة العلمية والسياسات لرفد التخطيط الوطني .يتمثل
الهدف املعلن للمركز يف “إدماج اسرتاتيجيات التكيف يف املخططات الرئيسية وخطط
العمل يف مجاالت مثل املياه ،والطاقة ،والتنوع البيولوجي ،والزراعة ،والصحة العامة،
والبناء امل ُستدام ،وغريها ”،بالعمل مع  16وزارة معنية.
ال تقترص سياسات إرسائيل املناخية عىل التكيف .فقد أعلنت إرسائيل قُبيل انعقاد
مؤمتر باريس للتغري املناخي يف  2015هدفًا لخفض االنبعاثات بحلول  2030مثل خفض
استهالك الكهرباء بنسبة  17%وتوليد  17%من كمية الكهرباء املستهلكة من مصادر
طاقة متجددة ،وخفض  20%من االنبعاثات الناجمة عن وسائل النقل .ويف ،2016
أق َّرت الحكومة اإلرسائيلية خط ًة وطنية لتقليل انبعاث غازات الدفيئة وزيادة كفاءة
استخدامات الطاقة.
وغال ًبا ما ت ُغفَل هذه الفروق الصارخة بني إرسائيل وبني األرض الفلسطينية املحتلة.
فاملجتمع الدويل ينظر إىل إرسائيل كدولة متقدمة تكنولوجيًا ورائدة يف اإلدارة الخرضاء.
غري أن هذه السمعة الحسنة ت ُنايف السياسات املرضة بيئيًا املفروضة عىل السكان
الفلسطينيني الخاضعني لالحتالل ،وتُنا ِقض استمرار إرسائيل يف نهب املوارد.

مفارقة السلطة الفلسطينية
ال متلك السلطة الفلسطينية والي ًة سيادية عىل مواردها الطبيعية أو مساحات شاسعة
من أراضيها ،وال متلك اإلرادة السياسية املستقلة لتقرر طريقة إدارة املخاطر املناخية ،إال
أن املفارقة ،أنها مطالب ٌة بالتصدي للتغري املناخي ،وهذا يجعل جهود السلطة الفلسطينية
املبذولة للتكيف مع تغري املناخ غري مؤثرة وذات نتائج عكسية.
فالسلطة الفلسطينية تفتقر عىل الصعيد الداخيل إىل التجهيز الالزم لدعم التكيف
دعم سياسيًا وتعاونًا بني
مع تغري املناخ عىل املدى البعيد ،وهو التحدي الذي يتطلب ً
الوزارات ،وموارد مالي ًة تفوق املتاح يف الوقت الحايل بكثري .وهي تواجه أيضاً مشاكل
كربى يف اإلدارة والحكم تعوق التخطيط للتكيف مع التغري املناخي ،ومنها محدودية
قدرات األجهزة الوطنية وضعف السلطات املحلية.
فضل عىل أن االنقسام السيايس بني حركتي حامس يف قطاع غزة وفتح يف الضفة الغربية
ً
والضعف اإلداري .وما
وانقسام القيادة عرب األرايض الفلسطينية يُفاقم حال َة الجمود
َ
يفاقم االمر أكرث هو أن الكثري من الدول واملانحني ووكاالت األمم املتحدة متتنع عن
التواصل مع حكومة حامس يف غزة أو تتواصل معها عىل نطاق محدود .ومن ثم تلجأ
يف العادة إىل تنفيذ املرشوعات باالستعانة مبوظفي السلطة الفلسطينية يف قطاع غزة
واملنظامت غري الحكومية ،ما يعوق القدرة عىل تنفيذ برامج التكيف .وهناك أيضاً
تحديات كربى تكتنف عملية جمع البيانات ،والسيام يف قطاع غزة حيث تواجه العملية
صعوب ًة بالغة يف تأمني الوصول إلجراء العمل اإلحصايئ واملتخصص.

ورقة سياساتية
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ويف  ،2011وضعت سلطة جودة البيئة التابعة للسلطة الفلسطينية “االسرتاتيجية
الوطنية للتكيف مع التغري املناخي” بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وكلية
لندن لالقتصاد وأجهزة أخرى تابعة للسلطة الفلسطينية ،ونرشت نسخ ًة محدثة
 خطة التكيف الوطنية ( -)NAPيف  .2016يُقدِّر التقرير املحدَّث التكلفة الكليةلخيارات التكيف الزراعي واملايئ املقرتحة مبا يزيد عىل  3.2مليار دوالر عىل مدار
السنوات العرش القادمة .وال يوضح التقرير مصادر هذا التمويل ،ولكنه يذكر أن
السلطة الفلسطينية تأمل بتأمني “دعم مايل كبري من املانحني الدوليني ”.غري أن
تأمني التمويل يواجه صعوبات بالرغم من الدعم الدويل املتنامي لجهود التكيف
الفلسطينية .دخلت دولة فلسطني يف آذار/مارس ( 2016املعرتف بها مبوجب قرار
الجمعية العامة لألمم املتحدة  67/19كدولة مراقب غري عضو) طرفًا يف اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،وصادقت يف نيسان/أبريل  2016عىل اتفاق
باريس للمناخ؛ ثم تقدمت السلطة الفلسطينية يف ترشين الثاين/نوفمرب  2016بخطة
التكيف الوطنية إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ .بيد أن هذه
العالقة بني السلطة الفلسطينية واملجتمع الدويل تستدعي التدقيق :فبتطبيق املعايري
ذاتها يف تقييم جاهزية السلطة الفلسطينية وإرسائيل للتعامل مع التغري املناخي،
بدل من معاملته ككيان
يساهم املجتمع الدويل والوكاالت املانحة يف تطبيع االحتالل ً
شاذ واستنزايف.

ائيل نظا ًما بريوقراطيًا معقدًا الستصدار الرتاخيص واملوافقات وحقوق
لقد أنشأت إرس ُ
الوصول بهدف التحكم يف وصول الفلسطينيني إىل املياه الجوفية وتقييد هذا الوصول
بطريقة انتقائية .وهي تفعل ذلك مبوجب الصالحيات املمنوحة لها مبوجب اتفاق
أوسلو الثاين  1995-املصمم ليمتد خمس سنوات ،إال إنه ما زال نافذًا بعد مرور 24
سنة .يُعطي هذا االتفاق إلرسائيل صالحية السيطرة عىل قرابة  80%من االحتياطيات
املائية يف الضفة الغربية .لذلك ،تسعى السلطة الفلسطينية إىل الحصول عىل الحقوق
املائية يف منابع املياه الجوفية الجبلية ،متعلل ًة بالغنب املتض َمن يف اتفاقات أوسلو
بحق الفلسطينيني.

ٌ
“تحول معريف إزاء االحتالل من كونه عدوانًا إىل كونه خط ًرا”،
عالوة عىل ذلك ،طرأ
وهذا التحول يؤطر االحتالل بشكل متزايد كمشكلة السياسية مرتبطة بالفقر ،وليس
كمعيق يتعمد عرقلة حقوق اإلنسان وتقرير املصري ،وهذا ينزع الصبغة السياسية
عن واقع التغري املناخي يف األرض الفلسطينية املحتلة ويُخرجه من سياقه ،فيجعل
االحتالل نقطة ضعف “عادية” من بني نقاط ضعف أخرى كثرية يتعني عىل السلطة
الفلسطينية معالجتها.

“سوف يؤثر التغري املناخي يف أغلب قطاعات
االقتصاد يف األرض الفلسطينية املحتلة ،وال
سيام قطاع املياه الذي سيكون من بني أكرب
املتأثرين لجهة وفرة املياه وجودتها”.

مثة مفارق ٌة أخرى تكمن يف أن السلطة الفلسطينية تحاول التخطيط لعقود قادمة يف
املستقبل برغم عجزها عن التنبؤ باالحتالل أو كبج جامحه .تقول ستاماتوبولو روبنز،
األستاذة يف علم األنرثوبولوجيا يف كلية بارد ،إن مرشوعات التكيف ت ُعد مامرس ًة
لفن الحكم تسمح للمهندسني والباحثني والبريوقراطيني الفلسطينيني بإمالء “الشكل
والحدود اإلقليمية والحياة االقتصادية” ملستقبل األرض الفلسطينية املحتلة وتقديم
تأكيدات حول جاهزيتها لتصبح دولة .وهم يفعلون ذلك من خالل تحديد ماهية
القضايا “املهمة” يف املحافل الدولية مثل األمم املتحدة ومن خالل تقديم االحتالل
كحقيقة ثابتة يف أي واقع مستقبيل  -وهو دو ًما دولة تفتقر إىل السيادة أو اليقني.

املياه
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سوف يؤثر التغري املناخي يف أغلب قطاعات االقتصاد يف األرض الفلسطينية املحتلة،
وال سيام قطاع املياه الذي سيكون من بني أكرب املتأثرين من حيث وفرة املياه
وجودتها .أولً  ،ستصبح موارد املياه العذبة  -السطحية والجوفية  -أكرث ش ًحا بسبب
تناقص معدالت هطول األمطار ،األمر الذي سيزيد من صعوبة تعويض املياه الجوفية
أثناء فرتات النمو السكاين املرتفع تزام ًنا مع احتدام التنافس عىل املياه فيام بني
الزراعة الفلسطينية ،واملستوطنات اإلرسائيلية غري الرشعية ،وقطاع الصناعة .سيؤدي
تراجع الهطول املطري أيضً ا إىل زيادة تكلفة استخراج املياه وزيادة كميات الطاقة
املستخدمة يف استخراجها .عالو ًة عىل أن ارتفاع درجات الحرارة ومعدالت الرتسيب
الزائدة قد تهدد جودة مياه الرشب ،بالنظر إىل محدودية مرافق املعالجة.
ثان ًيا ،مبا أن التغري املناخي يزيد احتامالت هطول األمطار بغزارة ولفرتات قصرية
مقارنة باملوسم املطري املمتد ،فإن احتامل تشكل السيول والفيضانات املفاجئة
ستزيد كث ًريا .وال تستطيع البنية التحتية القامئة يف األرض الفلسطينية املحتلة تح ّمل
هطول األمطار بغزارة ،ما قد يؤدي إىل فيضانات يف املناطق الحرضية تُعزى جزئيًا إىل
عدم كفاية نُظم الرصف واملجاري.

املياه ليست موردًا مفصولً عن السياسة .فاالحتالل يستنزف املوارد املائية ويؤثر
يف املجاالت كافة من الصحة إىل الصناعة .تعد املياه الجوفية املصد َر الرئييس ملياه
الرشب للفلسطينيني .وتوجد طبقات املياه الجوفية الغربية والرشقية الشاملية
والرشقية يف الضفة الغربية ،بينام تشكل طبقات املياه الجوفية الساحلية املصدر
الوحيد للمياه يف قطاع غزة وقد شهدت إفراطًا يف االستخراج والتلوث يف السنوات
املاضية ،ما يهدد بنضوبها يف ٍ
فضل عىل ارتفاع
وقت قريب قد يكون العام املقبلً .
منسوب مياه البحر وتغلغل مياه البحر املالحة ،بالنظر إىل امتداد قطاع غزة عىل
ساحل البحر األبيض املتوسط.

متارس إرسائيل سيطرتها عىل املياه من خالل لجنة املياه املشرتكة ،التي تحظر صدور
أي قرار متصل باملياه دون موافقة إرسائيلية .وتأيت املياه السطحية (من األنهار
والجداول واألغادير والبحريات والخزانات) من وادي األردن والبحر امليت ونهر
األردن ،ومتنع لجنة املياه املشرتكة الفلسطينيني من الوصول إليها ،ويُقدَّر أن يتناقص
تدفُقها بدرج ٍة كبرية عىل مدار السنوات القادمة .والفلسطينيون أيضً ا مشاطئون لنهر
األردن ،ما يخولهم حق االستفادة من مياهه .غري أن الفلسطينيني ال ميلكون الوصول
لحقوقهم تلك بسبب السيطرة اإلرسائيلية الكاملة عىل منابع مياه نهر األردن .فضأل
عىل أن لجنة املياه املشرتكة ترفض منح الفلسطينيني رخص االستفادة من املياه
املسالة من السدود.
ويف الوقت نفسه ال توجد سوى بضعة مرافق ملعالجة مياه الرصف يف الضفة الغربية،
وال ت ُستَخدم املياه املعالجة يف الزراعة إال ما ندر .ومثة صعوبة بالغة يف الوصول
إىل منابع مائية جديدة أو إصالح البنية التحتية القامئة ألن إرسائيل ال متنح سوى
تصاريح قليلة ،وتهدم املباين واآلبار غري املرخصة.
تحول إرسائيل دون دخول ما يكفي من املياه النظيفة إىل قطاع غزة ،وتعمل كذلك
عىل عرقلة أي محاولة لبناء أو صيانة البنية التحية املائية مثل الخزانات ،من خالل
فرض القيود عىل الواردات من مواد البناء األساسية .ونتائج ذلك مهلكة ،حيث باتت
 90-95%من املياه يف غزة ملوث ًة وغ َري صالحة للرشب أو الري .وتتسبب املياه امللوثة
بأكرث من  26%من األمراض املبلغ عنها يف غزة ،وتعد سببًا رئيسيًا لوفيات األطفال
حيث إنها مسؤولة عام يزيد عىل  12%من وفيات األطفال.
ومحصلة هذه التدابري جسيمة .فوفقًا ملعهد األبحاث التطبيقية  -القدس (أريج)،
 81%فقط من املحليات الفلسطينية يف الضفة الغربية متصلة بشبكة املياه ،وهناك
 65%يعتمدون عىل املياه املنقولة بالصهاريج والتي يزيد مثنها عن املياه املنقولة
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باألنابيب بثالثة إىل ستة أضعاف ،وغال ًبا ما تكون رديئة الجودة ،ويعتمدون كذلك عىل
تجميع مياه األمطار ،واملياه املعبأة يف عبوات ،وعىل اآلبار .وحتى تلك املنازل املتصلة
بالشبكة غال ًبا ما تعتمد عىل هذه املوارد األخرى بسبب االنقطاع املتكرر يف مياه الشبكة.
ويقدِّر معهد أريج أن  50.9%فقط من املنازل يف الضفة الغربية تصلها املياه يوم ًيا .ويف
غزة 30% ،فقط من املنازل تصلها إمدادات املياه يوميًا وغالبًا ما تتوقف كليًا يف زمن
الحرب.
تعني هذه األرقام مجتمعة أن األرض الفلسطينية املحتلة تستأثر بواحد ٍة من أدىن
النسب العاملية من حيث حصة الفرد من املياه بواقع  72ل ًرتا للفرد يف اليوم الواحد يف
الضفة الغربية و 96لرت يف قطاع غزة ،وكالهام أقل من الحد األدىن الذي تويص به منظمة
الصحة العاملية والبالغ  100لرت يوم ًيا .ويف الغالب يعتاش الفلسطينيون غري املتصلني
بشبكة املياه  -كأولئك القاطنني يف املنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة اإلرسائيلية  -عىل 10-
 20ل ًرتا فقط للفرد يف اليوم لكافة االستخدامات.

“سوف يظل تأثري اسرتاتيجيات التكيف
محدو ًدا طاملا بقي االحتالل والحصار
اإلرسائييل”.
ويف تناقض صارخ ،يستهلك  600,000مستوطن إرسائييل غري رشعي ستة أضعاف كمية
املياه التي يستهلكها السكان الفلسطينيون يف الضفة الغربية كافة  -البالغ عددهم نحو
ثالثة ماليني نسمة .وتبلغ حصة الفرد من املياه يف املستوطنات بنحو  700لرت للفرد يف
اليوم الواحد لالستخدام املنزيل (أو أكرث ،لوسائل الراحة مثل حاممات السباحة واملروج
الخرضاء) .وباإلضافة إىل ذلك ،يتسبب التدمري الذي يقرتفه املستوطنون ضد املمتلكات
والبنى التحتية الفلسطينية يف كثري من األحيان يف تفاقم قابلية الفلسطينيني للتأثر
والترضر من تغري املناخ.
مثة مجموع ٌة من خيارات التكيف املمكنة لألرض الفلسطينية املحتلة ،مثل خطط
التعامل الطارئ مع الفيضانات ،وحامية الكثبان الرملية الساحلية يف قطاع غزة (التي من
شأنها أن تحمي طبقات املياه الجوفية من التملح) ،وإعادة تأهيل اآلبار ومصادر املياه
األخرى ،والحد من الترسب من األنابيب ،بالنظر إىل ارتفاع نسبة الفاقد من املياه بسبب
الترسيب والتوصيالت غري القانونية.
ُي ِّول املجتمع الدويل مرشوعات متعلقة بإمدادات املياه واملرافق الصحية يف األرض
الفلسطينية املحتلة ،ومنها  19مرشو ًعا يف عام  ،2017وفقًا لبيانات منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية .ومع ذلك لن يحقق أي مرشوع منها أث ًرا دامئًا يف ظل االحتالل
املستمر .إن إعادة تخصيص حقوق املياه من اإلرسائيليني إىل الفلسطينيني يعد خطو ًة
أوىل رضورية ،كام هو إنهاء الحصار املفروض عىل قطاع غزة للسامح باسترياد املياه
النظيفة ومواد البناء ملحطات معالجة مياه الرصف ومحطات تحلية مياه البحر.
غالبًا ما ير َّوج لتحلية مياه البحر كتقنية جذابة للتصدي لنضوب مصادر املياه الجوفية:
تحسن جودة املياه املتاحة وتزيد كميتها وتوسع نطاق إعادة تدوير املياه العادمة.
فهي ِّ
برنامج تحلي ٍة متطو ًرا عىل ساحلها املتوسطي إلمداد مواطنيها باملياه .غري
متلك إرسائيل
َ
أن تحلية مياه البحر تستهلك الكثري من الطاقة ،وتخلِّف انبعاثات كثيفة ،وتكلف كث ًريا،
ومن غري املرجح أن يقدر الفلسطينيون عىل تحمل تكاليفها .وباإلضافة إىل ذلك ،يُحظَر
عىل الفلسطينيني يف غزة استريا ُد مواد البناء ملحطات التحلية بسبب قامئة املواد املحظورة
ذات االستخدام املزدوج ،بينام تصطدم السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية بعقبة

4

 .5يقع انعدام األمن الغذايئ مبوجب تعريفه حني يقل دخل األرسة واستهالكها عن  1.60دوالر للفرد الواحد يف اليوم.

فضل عىل القيود التي تفرضها
املوافقة عىل املرشوعات من جانب لجنة املياه املشرتكة ً
اتفاقات أوسلو عىل حفر اآلبار .تثري تحلية مياه البحر كذلك شواغل بشأن عدم تكافؤ
القوة يف مجال الحلول التقنية ،وتحديدًا َمن يسيطر عىل التقنية وطريقة توزيعها.

الزراعة
الزراعة هي الدعامة الرئيسية للمجتمع الفلسطيني .فهناك نحو  60%من سكان الضفة
الغربية يعيشون يف  500قرية ريفية تتسم باتصال أقل بالبنية التحتية املركزية واعتامد
أكرث عىل املنطقة املحيطة من حيث اإلنتاجية االقتصادية.
ومن الناحية االقتصادية ،تسهم الزراعة بتوفري  11.5%من فرص العمل ،وتصدير 21%
من جميع الصادرات ،وتغطي  21%من مجمل األرايض ( 85.6%يف الضفة الغربية
و 14.4%يف قطاع غزة) .ويعد الزيتون (ومشتقاته يف الغذاء والصابون والوقود واملنتجات
ِ
الحرفية) املادة األساسية يف البيت الفلسطيني .واعتبا ًرا من العام  ،2010باتت أشجار
الزيتون تشكل  85.3%من جميع األشجار املزروعة يف األرض الفلسطينية املحتلة ،ويسهم
قطاع الزيتون بنسبة  15%يف مجمل الدخل الزراعي .ومن الناحية الثقافية ،تشكل
الزراعة رمزية متجذرة يف الهوية الفلسطينية ،إذ ميثل الفالح وشجرة الزيتون مدى ارتباط
الجذور الفلسطينية باألرض.
إن التغري يف أمناط هطول األمطار بسبب التغري املناخي يشكل خط ًرا كب ًريا عىل اإلنتاجية
الزراعية لألرض الفلسطينية املحتلة ،ألن التوازن املالئم بني كمية املياه ودرجة الحرارة
وأشعة الشمس رضوري لنمو املحاصيل الجيد .تشكل الزراعة البعلية نحو  85%من
الزراعة الفلسطينية ،ونصف كمية املياه املستخ َرجة من اآلبار الجوفية تقري ًبا ت ُستَخدم يف
رشا يف إنتاجية
أغراض الزراعة .وهكذا ستؤثر موجات الجفاف والتصحر املتزايدة تأث ًريا مبا ً
املحاصيل وقطعان املاشية ،بينام سيؤدي ِقرص املواسم الزراعية وتزايد الطلب عىل املياه
إىل ارتفاع أسعار الغذاء.
تزداد هذه اآلثار خطور ًة بالنظر إىل انعدام األمن الغذايئ القائم بالفعل يف األرض
الفلسطينية املحتلة 5.ففي  ،2014بلغت نسبة األرس الفلسطينية التي تعاين انعدام األمن
الغذايئ “الحاد أو الهاميش”  26%تقري ًبا يف األرض الفلسطينية املحتلة ،وبلغت  46%يف
قطاع غزة .إن ارتفاع منسوب البحر وتغلغل املياه املالحة يف الرتبة يف غزة سوف يؤدي
إىل اإلرضار بالزراعة الساحلية املنخفضة ،التي تستأثر بنسبة  31%من مجمل اإلنتاج
الزراعي يف غزة ،وسوف يهدد األمن الغذايئ يف هذه املنطقة املحصورة القابلة للتأثر
أصل بسبب تغري املناخ .وسوف ترتاجع مداخيل املزارعني والرعاة وأرباحهم ،ما
والترضر ً
سيهدد طريقة حياتهم الريفية ويزيد احتامالت وقوعهم يف ِشاك الدين وبراثن الفقر
الهيكيل.
يرض االحتالل اإلرسائييل بالزراعة الفلسطينية من خالل رسقة األرايض والتحكم يف
وشق الطرق املخصصة
الكثافة السكانية ،حيث تعكف إرسائيل عىل توسيع املستوطنات ّ
رصا يف مناطق اسرتاتيجية مدروسة ،مبا يف ذلك عىل أرايض صالحة للزراعة
للمستوطنني ح ً
يف املنطقة (ج) .وتتسبب القيود اإلرسائيلية املفروضة عىل التنقل والحركة وكذلك
الوصول املقيد إىل املراعي يف التدين النسبي ملجمل الناتج الزراعي يف األرض الفلسطينية
املحتلة ،والذي يقل عن نصف الناتج الزراعي يف األردن املجاور .فباإلضافة إىل ما يزيد
عىل  400نقطة تفتيش وحاجز طريق يف الضفة الغربية ،مثة نظام معقد الستصدار
التصاريح ،وجدار فصل عنرصي ،ما يعني تضاؤل مساحة األرض املتاحة للمزارعني
الفلسطينيني ألغراض الزراعة ،وحرمانهم أيضً ا من الوصول إليها لزراعتها.
ويف غزة ،هناك  20%من األراض الصالحة للزراعة محظورة عىل االستخدام ألنها تقع
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داخل املنطقة األمنية العازلة التي أنشأتها إرسائيل قرب السياج الحدودي .ويف
معظم األحيان ،يُضطر املزارعون والرعاة إىل رشاء املياه من مناطق بعيدة ،ما
يكبدهم تكاليف نقل أعىل ويهدر وقتًا مثي ًنا .وعالوة عىل ذلك ،يعاين الفلسطينيون
من محدودية الوصول إىل األسواق الدولية والحصول عىل املعدات الحديثة
6
واألسمدة.
هناك العديد من خيارات التكيف املتاحة للحد من تأثري التغري املناخي يف الزراعة.
ومن الخيارات املمكنة يف الضفة الغربية استخدام املياه عىل نحو أكرث كفاءة
وفاعلية ،وتخطيط استخدام األرايض .وميكن يف قطاع غزة استخدام املياه بكفاءة
وفاعلية أكرث ،وتوفري الدعم والتدريب عىل مستوى املجتمعات املحلية للمساعدة
يف تحييد تأثري االستغالل املفرط للموارد املحدودة واملتزايد بسبب تغري املناخ .يقوم
املجتمع الدويل (وباألخص البلدان األوروبية) بتمويل مرشوعات زراعية عديدة
يف األرض الفلسطينية املحتلة .وعىل سبيل املثال ،كان برنامج الوكالة السويرسية
للتنمية والتعاون لعام  2007يهدف إىل ضامن حق صغار املنتجني يف االستفادة
من املوارد الطبيعية والوصول إىل األسواق .لكن ،وكام هي الحال دامئًا ،سيظل تأثري
اسرتاتيجيات التكيف محدودًا جدًا طاملا بقي االحتالل والحصار اإلرسائييل.

اسرتاتيجيات للتكيف
يجب التعامل مع التغري املناخي يف األرض الفلسطينية املحتلة كأولوية عليا .وهذا
يقتيض يف املامرسة العملية استحداثَ مجموعة من التدابري املؤقتة يف البنية التحتية
املائية وقطاع الزراعة بحيث تعكس الواقع السيايس والتقني يف األرض الفلسطينية
املحتلة.

1.1عىل املجتمع الدويل أن ميارس الضغط عىل إرسائيل ملعاقبة عنف املستوطنني
الذي يرض بالشعب الفلسطيني وممتلكاته ،ولوضع حد لتوسع املستوطنات
طبقًا لقرار األمم املتحدة رقم .2334
2.2ينبغي للسلطة الفلسطينية واملجتمع املدين أن يجتهدوا يف متكني وتشجيع
الزراعة املستدامة ،والزراعة اإليكولوجية ،واالقتصاد التعاوين الذي بوسعه
تحقيق قدرة عىل التكيف أكرث استدامة .وعىل سبيل املثال ،ينبغي للعامل
الزراعيني الفلسطينيني إعادة إنشاء التعاونيات الزراعية لتمثيل مصالحهم
وهمومهم ومشاركة أفضل املامرسات للتعامل مع آثار التغري املناخي يف ظل
االحتالل.
3.3ينبغي للسلطة الفلسطينية واملنظامت الرشيكة أن تعمل من أجل تنسيق
عملية جمع املعلومات ذات الصلة باملناخ وتحليها ومشاركتها .وهذا يشمل
الرتكيز عىل البيانات املناخية عىل املستوى املحيل ملراقبة املستجدات
عند وقوعها ،بغية إنشاء نظام دائم وآين ملراقبة التأثري املناخي عرب األرض
الفلسطينية املحتلة.
4.4ينبغي للسلطة الفلسطينية واملنظامت الرشيكة أن تويل األولوية لوضع
السياسات واملامرسات التي تحد من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل “الدفاع
املؤسيس األول” ضد التغري املناخي.
5.5بالنظر إىل شدة اعتامد املجتمع الفلسطيني عىل املانحني الدوليني ،ينبغي
للجهات املانحة أن تعمل مع املجتمع املحيل لتمويل مرشوعات تستهدف
التصدي آلثار التغري املناخي أو الحيلولة دون وقوعها .غري أن هناك الكثري
من االنتقادات املوجهة للمعونة وهيكلية املنظامت غري الحكومية يف األرض
الفلسطينية املحتلة ،ولن يتحقق إدراج قابلية التأثر باملناخ يف هذا اإلطار من
دون هواجس أخالقية .لذلك تكتسب التدخالت املنصبة عىل إنهاء االحتالل
أهمي ًة قصوى.

متثل القيود التي يفرضها االحتالل اإلرسائييل املستمر منذ عقود التحدي األكرب
أمام الفلسطينيني ،سواء من الناحية االقتصادية (االفتقار إىل حرية حركة
البضائع واألشخاص) أو من الناحية السياسية (غياب حق تقرير املصري والسيادة
أصل بفعل تغري
الفلسطينية) ،ما يزعزع استقرار السكان القابلني للتأثر والترضر ً
املناخ .إن السبيل األوضح لبلوغ القدرة عىل التكيف تتطلب نهاي ًة فورية لالحتالل،
6.6ينبغي إلرسائيل أن تشارك أساليبها املتقدمة يف القدرة عىل التكيف وتقنياتها
ورفع الحصار عن قطاع غزة ،وتنسيق الجهود لدمج األرض الفلسطينية املحتلة يف
املتقدمة ،مثل املامرسات املثىل يف تحلية مياه البحر ،مع أصحاب املصلحة
الجسد السيايس الفلسطيني األوسع .لكن املوقف املتطرف بدرجة متزايدة الذي
الفلسطينيني كتعويض لهم عن رسقتها األرايض واملوارد الفلسطينية ،وألن
يتبناه االئتالف اليميني يف الكنيست اإلرسائييل يجعل هذه املقرتحات غري واقعية يف
التغ َري املناخي ظاهر ٌة عاملية وينبغي لجميع الشعوب امتالك القدرة عىل
َ
االحتالل بحد ذاته مرشو ٌع مربح من الناحية املالية يسمح
املدى القصري ،وال سيام أن
االستفادة من تكنولوجيا التكيف .غري أنه ال بد من وضع التدابري الالزمة
إلرسائيل بالهيمنة عىل املوارد الطبيعية يف األرض الفلسطينية املحتلة ،بينام تدمر
للتأكد من أن نقل التكنولوجيا ال يؤدي إىل ترسيخ تبعية الفلسطينيني ،أو إىل
البنية التحتية الفلسطينية األساسية أو متنع إنشاءها.
استخدامه يف تقويض الحقوق الفلسطينية يف األرض واملياه.
تتمثل الخطوة األوىل الحاسمة يف إعادة تخصيص املياه .وهذا يستلزم إعفاء السلطة
حلول قصرية إىل متوسطة األجل ،ولكنها تظل غري مجدية
الفلسطينية من قيود بند املياه الوارد يف اتفاقات أوسلو ،ومنح الفلسطينيني إمكانية توفر هذه االسرتاتيجيات ً
ما مل ترافقها جهو ٌد محلية ودولية حثيثة لوضع نهاية لالحتالل .إن التغري املناخي
الوصول الكامل وغري املنقوص إىل مياههم الجوفية ونهر األردن .وتحقيقًا لهذه
الغاية ،يتعني عىل املجتمع الدويل أن يكبح العدوان اإلرسائييل تجاه املوارد الطبيعية يشكل تهديدًا عامليًا بنسب كارثية ،وأكرث املجتمعات معانا ًة ستتحدد بفعل عوامل
سياسية واقتصادية من صنع اإلنسان .وبالنسبة للفلسطينيني ،الذين سيحيون الذكرى
الفلسطينية .ف ِمن دون الضغط السيايس الخارجي لن ت ُضطر إرسائيل إىل تغري
الواحدة والسبعني لفقدان موطنهم يف شهر أيار/مايو القادم ،ال يُعد التغري املناخي
سياساتها .ومن واجب املجتمع املدين كذلك أن يفضح السياسة البيئية اإلرسائيلية
ظاهر ًة مفصول ًة عن السياسة وإمنا هو ظاهرة تفاقمت بسبب وضعهم كشعب تحت
ذات الوجهني التي تدعو لإلصالح البيئي وتوظيف التقنيات الجديدة ،بينام ترسق
االحتالل.
من الفلسطينيني مواردهم املائية والطبيعية وتحرمهم منها.
مثة خطوات ملموسة باستطاعة املجتمع الدويل والسلطة الفلسطينية واملنظامت
الرشيكة اتخاذها ملواجهة آثار التغري املناخي:
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 .6خلص تقرير أصدره البنك الدويل يف  2009أنه إذا أزيلت القيود اإلرسائيلية وزادت قدرة الفلسطينيني عىل الوصول إىل املياه ،فإن مساهمة القطاع الزراعي يف الناتج املحيل االجاميل لألرض الفلسطينية املحتلة سوف تزداد بنسبة تصل إىل  ،10%وسوف
يستحدث القطاع نحو  110,000فرصة عمل جديدة.

زينة اآلغا هي الزميلة السياساتية للشبكة يف الواليات املتحدة .تغطي خرباتها
بناء املستوطنات اإلرسائيلية يف األرض الفلسطينية املحتلة وال سيام القدس،
وتاريخ الرشق األوسط الحديث ،واملامرسات املكانية.

«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية،
مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية
للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري ،وذلك ضمن إطار القانون الدويل
وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة
الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات
السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل «الشبكة»« ،شبكة السياسات
الفلسطينية» ،كمصدر اسايس لتلك املواد.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.
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