
التغري املناخي هو أحد أبرز التهديدات التي تواجه البرشية. وبالرغم من أن الفلسطينيني واإلرسائيليني يقطنون البقعَة الجغرافية نفسها، إال أن الفلسطينيني يف ظل االحتالل سيعانون أكرث بسبب تغري املناخ.

ومن أبرز التأثريات املتوقعة يف فلسطني-إرسائيل يف القرن الحايل انخفاُض معدالت هطول األمطار، يَصحبه ارتفاٌع يف معدل درجات الحرارة. وهذه التوليفة من قلة األمطار وارتفاع درجة الحرارة ميكن أن 

تؤدي إىل انعدام األمن املايئ. وسوف تعاين الزراعة أيًضا كنتيجة لذلك.

هناك ثالث كيانات مختلفة ومتنافرة يف الغالب تحكم هذه املنطقة، وهي: الحكومة اإلرسائيلية، والسلطة الفلسطينية، وحركة حامس. وهذا الواقع يُسفر عن تفاوٍت كبري يف مدى التأثر بتغري املناخ، 

قة حول آثاره. بالرغم من أن آثار التغري املناخي تتشابه عموًما بني األقاليم، إال أن ُجل الرتكيز السيايس والبحثي يُخطئ حني يتعامل مع األرض  والقدرة عىل التعامل معه، والقدرة عىل الخروج بتقييامت منسَّ

الفلسطينية املحتلة مبعزٍل عن فلسطني التاريخية.

تُقاس قابلية التأثر بالتغري املناخي من خالل توليفة الخطر املناخي والجاهزية التكيُّفية – 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.

يظل االحتالل اإلرسائييل الخطر غري البيئي األكرب املحدق بالفلسطينيني يف األرض الفلسطينية املحتلة. 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، وبالتايل تزيد قابليتهم للتأثر بتغري املناخ.

لقد أنشأت إرسائيُل نظاًما بريوقراطيًا معقًدا الستصدار الرتاخيص واملوافقات وحقوق الوصول بهدف التحكم يف وصول الفلسطينيني إىل املياه الجوفية. تحول إرسائيل دون دخول ما يكفي من املياه النظيفة 

إىل قطاع غزة، وتعمل كذلك عىل عرقلة أي محاولة لبناء أو صيانة البنية التحية املائية من خالل فرض القيود عىل الواردات من مواد البناء األساسية. يرض االحتالل اإلرسائييل بالزراعة الفلسطينية من خالل 

رسقة األرايض والتحكم يف الكثافة السكانية.

ال متلك السلطة الفلسطينية واليًة سيادية عىل مواردها الطبيعية أو مساحات شاسعة من أراضيها، وال متلك اإلرادة السياسية املستقلة لتقرر طريقة إدارة املخاطر املناخية، إال أن املفارقة، أنها مطالبٌة 

بالتصدي للتغري املناخي، وهذا يجعل جهود السلطة املبذولة للتكيف مع تغري املناخ غري مؤثرة وذات نتائج عكسية.

وهكذا يُفيض االحتالل اإلرسائييل إىل سياسات ال ميكن تكييفها تُضعف جاهزية الفلسطينيني للصمود أمام تهديد التغري املناخي. ويف املقابل، تتمتع إرسائيل بقدرة جيدة عىل 

التكيف مع آثار التغري املناخي ولهذا فإنها أقل عرضًة للتأثر والترضر.

توصيات سياساتية

عىل املجتمع الدويل أن ميارس الضغط عىل إرسائيل ملعاقبة عنف املستوطنني الذي يرض بالشعب الفلسطيني وممتلكاته، ولوضع حد لتوسع املستوطنات.. 1

ع الزراعَة املستدامة، والزراعة اإليكولوجية، واالقتصاد التعاوين الذي بوسعه تحقيق قدرة عىل التكيف أكرث استدامة.. 2 ينبغي للسلطة الفلسطينية أن متكِّن وتشجِّ

ينبغي للسلطة الفلسطينية واملنظامت الرشيكة أن تعمل من أجل تنسيق عملية جمع املعلومات ذات الصلة باملناخ وتحليها ومشاركتها. وينبغي أن تويل األولوية . 3

لوضع السياسات التي تحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

ينبغي للجهات املانحة الدولية أن تعمل مع املجتمع املحيل لتمويل مرشوعات تستهدف التصدي آلثار التغري املناخي أو الحيلولة دون وقوعها. غري أن التدخالت . 4

املنصبة عىل إنهاء االحتالل لها أهميٌة قصوى.

ينبغي مشاركة األساليب والتكنولوجيا اإلرسائيلية املتقدمة يف مجال القدرة عىل التكيف مع أصحاب املصلحة الفلسطينيني.. 5

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

التغري املناخي واالحتالل وفلسطني املعرَّضة للتأثر
كتبته زينة اآلغا
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