مذكرة سياساتية من الشبكة

التغري املناخي والسلطة الفلسطينية
كتبته زينة اآلغا
يعد التغري املناخي أحد أكرب التهديدات التي تواجه حياة البرشية يف الوقت الحايل ،نظ ًرا آلثاره العاملية واسعة النطاق املوزعة عىل نحو غري متكافئ .فبالرغم من أن
الفلسطينيني واإلرسائيليني يعيشون عىل رقعة جغرافية واحدة ،إال أن الفلسطينيني الرازحني تحت االحتالل سيكونون األشد معانا ًة جراء آثار التغري املناخي.
يظل االحتالل اإلرسائييل الخطر غري البيئي األكرب املحدق بالفلسطينيني يف الضفة الغربية ،وهذا االحتالل الذي دخل عامه الثاين والخمسني عىل قدر من التغلغل لدرجة
أن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يُعده “خط ًرا” بيئ ًيا بحد ذاته .فهو يحول دون وصول الفلسطينيني إىل أراضيهم ومواردهم ،والسيام املائية ،ويحول دون إدارتها .واألهم أنه
يحول بينهم وبني اتخاذ التدابري الكفيلة بدعم التكيف مع تغري املناخ ،أي تعديل ال ُنظم البرشية أو الطبيعية استجاب ًة آلثار تغري املناخ .إن عجز السلطة الفلسطينية يف
الضفة الغربية عن تبني سياسات للتكيف مع تغري املناخ هو نتيجة مبارشة لالحتالل ،وستكون له تداعيات إنسانية وبيئية وخيمة عىل السكان الفلسطينيني.

العواقب عىل فلسطني
تقع فلسطني -إرسائيل يف واحدة من أكرث مناطق العامل ش ًحا يف املياه .ويتوقع أن يؤدي تغري املناخ إىل
تراجع يف معدل هطول األمطار وارتفاع يف درجات الحرارة ،األمر الذي يضع قطاعي املياه والزراعة يف
مواجهة خطر جسيم ،وبخاصة يف األرض الفلسطينية املحتلة حيث معدل حصة الفرد من املياه املتاحة
يُعد من بني أقل املعدالت عىل مستوى العامل .يعتمد الفلسطينيون عىل املياه الجوفية كمصدر رئييس ملياه
الرشب ،بينام تستهلك الزراعة قرابة نصف املياه املستخرجة من هذه اآلبار الجوفية.

“عجز السلطة الفلسطينية عن تبني
سياسات للتكيف مع تغري املناخ هو
نتيجة مبارشة لالحتالل ،وستكون له
تداعيات إنسانية وبيئية وخيمة عىل
السكان الفلسطينيني”.

لقد هندست إرسائيل نظا ًما بريوقراط ًيا معقدًا للتحكم يف وصول الفلسطينيني إىل املياه الجوفية وتقييده
بذريعة تنفيذ بنود اتفاق أوسلو املؤقت الثاين لسنة  ،1995الذي خصص بصفة مؤقتة موارد مائية للحكومة اإلرسائيلية والسلطة الفلسطينية .ومنح إرسائيل السيطرة عىل
قرابة  80%من االحتياطيات املائية يف الضفة الغربية لفرتة أولية متتد لخمس سنوات .ومل يراع هذا االتفاق ،الساري حتى يومنا هذا ،التغريات بعيدة األجل يف توزيع املياه
والنمو السكاين.

متنع لجنة املياه املشرتكة ،املنبثقة عن اتفاقات أوسلو ،الفلسطينيني من صنع القرارات املتعلقة باملياه دون موافقة إرسائيل ،ما يعوق قدرتهم عىل الوصول إىل نهر األردن
ويحرمهم تصاريح االستفادة من الفوائض املائية املرصفة من السدود .وهكذا تضع السياسات اإلرسائيلية صعوبات جمة أمام الفلسطينيني لتطوير بنية تحتية جديدة
للحصول عىل املياه أو ترميم القائم منها؛ وهو ما يُفيض يف كثري من األحيان إىل هدم املنشآت واآلبار الرضورية الستمرار الحياة تحت ذريعة بناء تلك املنشآت دون ترصيح
إرسائييل .ويف الوقت ذاته ،هناك  600,000مستوطن غري رشعي يستخدمون ستة أضعاف ما يستخدمه ثالثة ماليني فلسطيني من املياه يف الضفة الغربية .ويتسبب عنف
املستوطنني تجاه البنية التحتية الفلسطينية يف تعريض ال ُنظم املائية الهشة هناك للخطر.
ت ُستخدم معظم املياه الفلسطينية ألغراض الري ،وهو ما يجعل املزارعني والرعاة يتحملون العبء األكرب ألي تراجع إضايف يف املياه املتاحة .وتؤدي الرسقة اإلرسائيلية
أصل .فمع وجود أكرث من  400نقطة تفتيش وحاجز يف
لألرايض ،والقيود املفروضة عىل التنقل وعىل حرية الوصول إىل املراعي إىل تفاقم أوضاع املزارعني والرعاة السيئة ً
الضفة الغربية ،ونظام متييزي الستصدار تصاريح التنقل من الجيش ،ومع توسع املستوطنات والطرق املخصصة للمستوطنني فقط ،وجدار الفصل العنرصي ،تتضاءل رقعة
فضل عىل أن أغلب املوارد الطبيعية
األرايض املتاحة ألغراض الزراعة الفلسطينية ويتزايد عجز املزارعني عن االعتناء مبا لديهم من أرايض ،ما يهدد محاصيلهم وماشيتهمً .
واملساحات املفتوحة يف الضفة الغربية ،مبا فيها أفضل األرايض الزراعية يف وادي نهر األردن ،تقع يف املنطقة (ج) التي ت ُغطي ما يزيد عىل  63%من مساحة الضفة الغربية،
وقد ضمتها إرسائيل فعليًا.

السلطة الفلسطينية
تفتقر السلطة الفلسطينية إىل الوالية السيادية عىل أكرث من  60%من أرايض الضفة الغربية ،وال متلك جهاز سيايس مستقل إلدارة املخاطر املناخية .وبسبب سوء اإلدارة
واالنقسام السيايس بني حامس يف غزة وفتح يف الضفة الغربية تتفاقم املخاطر املحدقة بالسكان الفلسطينيني املهددين بالفعل.
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دعم سياسيًا خارجيًا ،وتعاونًا حثيثًا
وبوجه خاص ،ال متلك السلطة الفلسطينية التجهيزات الالزمة لدعم التكيف مع تغري املناخ عىل املدى البعيد ،وهو التحدي الذي يتطلب ً
بني الوزارات ،وموارد مالي ًة تفوق املتاح يف الوقت الحايل .وعىل سبيل املثال ،قامت سلطة جودة البيئة التابعة للسلطة الفلسطينية بوضع “االسرتاتيجية الوطنية للتكيف مع
تغري املناخ” يف عام  2011بدعم من خرباء ومانحني خارجيني .وت ُربز هذه الخطة الحاج َة للتكيف مع تغري املناخ ،وتورِد التكلفة التقديرية للتكيف املايئ والتكيف والزراعي
مببلغ  1مليار دوالر و 369.3مليون دوالر عىل التوايل  -وهذا الرقم يفوق القدرة املالية الحالية بكثري .وتجدر اإلشارة إىل أن ما تواجهه السلطة الفلسطينية من مصاعب
مالية يُعزى يف معظمه إىل تحويل إرسائيل الرضائب واملعونة والعوائد التجارية الفلسطينية إىل خزانتها الخاصة.
وفيام يتعلق بالدعم الدويل ،أصبحت فلسطني طرفًا يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف آذار/مارس  2016وصادقت بعدها بشهر عىل اتفاق باريس .ثم
تقدمت يف ترشين الثاين/نوفمرب  2016بخطة التكيف الوطنية لفلسطني كجز ٍء من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ .وبالرغم من الحاجة املاسة لهذه الجهود،
إال أنها ليست رسيعة وال شاملة بالقدر الكايف لتحييد آثار تغري املناخ الذي يزداد سو ًءا بسبب االحتالل اإلرسائييل الدائم التوسع.

توصيات
1.1يجب االقرار بتقادم الرتتيبات البيئية التفاقات أوسلو الثانية وانتهاء صالحيتها ،وال سيام فيام يتعلق بحقوق املياه ،ويجب عىل الفلسطينيني اسرتداد قدرتهم الكاملة
وغري املنقوصة عىل الوصول إىل طبقات املياه الجوفية ونهر األردن.
2.2ينبغي للسلطة الفلسطينية ومنظامت املجتمع املدين الفلسطيني أن تنظِّ َم حمل ًة لتوعية الفلسطينيني باملخاطر املناخية واقرتاح االسرتاتيجيات الالزمة للتكيف معها.
3.3إن جمع البيانات الدقيقة يع ُّد وسيل ًة محورية لتعزيز قدرة السلطة الفلسطينية عىل التكيف مع تغري املناخ .ولذا ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تتوخى التنسيق
عند جمع املعلومات املتصلة باملناخ وتحليلها ومشاركتها ،مع الرتكيز عىل البيانات املناخية عىل املستوى املحيل لالضطالع بالرصد اآلين.
4.4بالنظر إىل شدة اعتامد املجتمع الفلسطيني عىل املعونة ،فإنه ينبغي للامنحني الدوليني متويل املرشوعات التي تنطوي عىل الحد من املخاطر املناخية .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.
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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 .عملت سابقًا يف مجلة
اإليكونوميست ،ولدى السفارة العراقية يف باريس ،ويف الوفد الفلسطيني ملنظمة
اليونسكو.

«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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