محور سياساتي من الشبكة

تحت املجهر :موارد فلسطني الطبيعية
سامر عبد النور ،زينة اآلغا ،طارق بقعوين ،منى دجاين ،فيكتور قطان ،فيفيان صنصور ،عالء الرتتري ،رامي زريق

متتلك فلسط ُني التاريخية موار َد طبيعي ًة وفرية مثل مصادر املياه العذبة واملياه الجوفية ،واألرايض الخصبة ،وحقول الغاز الطبيعي والنفط املكتشفة يف اآلونة األخرية .وقد دأبت
ائيل منذ تأسيسها قبل سبعة عقود عىل استغالل هذه املوارد من خالل تدابري عديدة ،مثل االستيالء عىل أرايض الفلسطينيني عىل نطاق واسع يف إطار النكبة املستمرة ،واستغالل
إرس ُ
املياه من خالل املفاوضات الفاشلة ،ووضع اليد عىل مخزونات النفط والغاز املكتشفة يف األرض املحتلة.
يتناول خرباء الشبكة يف مجموعة التحليالت التالية قضايا متنوع ًة تتعلق باملوارد الطبيعية الفلسطينية بد ًءا برسقتها عىل يد إرسائيل وحتى التأثريات الضارة املرتتبة عىل تغري املناخ
وتقاطعاتها مع االحتالل اإلرسائييل ،حيث توقع الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ بارتفاع درجات الحرارة يف جنوب البحر األبيض املتوسط ورشقه مبا يرتاوح بني  2.2و5.1
درجة مئوية يف القرن الحادي والعرشين  -وهو ٌ
معدل يفوق املعدل العاملي .وهذا سيؤدي إىل تغريات مخلَّة جدًا مبناخ املنطقة ،إ ْن مل تكن كارثية ،ومن أمثلتها ازدياد التصحر .ومع
اشتداد تغري املناخ ،ستزداد قيمة املوا ُر الطبيعية لتصبح نفيس ًة أكرث.
ت ُبني التحليالت السياساتية أدناه كيف أن تسييس املوارد الفلسطينية  -وتحديدًا العراقيل اإلرسائيلية املتنوعة التي تحول دون وصول الفلسطينيني إىل مواردهم الطبيعة واالستفادة
ٍ
أصل التي يعيشها الفلسطينيون .ويقدم املحللون أيضاً
توصيات حول ُسبل تغيري الوضع الراهن غري
أصل ،وتفاقم الظروف املعيشية الصعبة ً
ُخل بالوضع الجيوسيايس الهش ً
منها  -ت ُّ
القابل لالستدامة.

سالح املياه
تجفيف فلسطني :حرب إرسائيل املنهجية عىل املياه

كتبته منى دجاين

كث ًريا ما يغفل املجتمع الدويل عن الحرب املائية التي تشنها إرسائيل عىل الفلسطينيني منذ عقود .تتناول منى دجاين الرضبات العسكرية ،والربامج األمنية ،ونظام التصاريح كثالث
جبهات عدوانية تدمر البنية التحتية املائية الفلسطينية ونُظم إدارة املوارد املحلية ،وتدعو الكاتبة إىل التغيري .اقرأ املزيد...

املقاربة «الالسياسية» ألزمة املياه يف فلسطني

كتبته منى دجاين

يوصف بأنه مشكل ٌة طبيعية بسبب مناخ املنطقة ،إال أنه فعل ًيا أزم ٌة مدبَّرة صنعتها إرسائيل .تتناول منى دجاين دو َر املانحني الدوليني يف تعزيز
بالرغم من أن شُ ح املياه يف فلسطني
ُ
ِ
ٍ
عدم املساواة املائية من خالل مشاريع البنية التحتية والتعاون العلمي مع إرسائيل ،وتقرتح ُسبال متك ُن الفلسطينيني من املطالبة بحلول عادلة ألزمة املياه .اقرأ املزيد...

اكتشاف النفط والغاز
كيف توظِّف إرسائيل الغاز لتفرض التبعية وتعزز التطبيع

كتبه طارق بقعوين

ال يقترص االحتالل اإلرسائييل عىل ظاهر األرض وإمنا يطال الرثوات يف باطنها .يبني طارق بقعوين كيف ت َستغل إرسائيل ثروات الغاز ،بينام تَ نع قطاع غزة من االستفادة من حقوله
الغازية .ويرى أن اعتام َد الفلسطينيني عىل الطاقة اإلرسائيلية يف ظل الدعوة األمريكية إىل إحالل «السالم االقتصادي» يق ِّوض حقوقهم .ويقدِّم أيضً ا توصيات لتغيري هذا الوضع الراهن.
اقرأ املزيد...
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حقول الغاز قبالة غزة :نعم ٌة أم نقمة؟

كتبه فكتور قطان

عرشون عا ًما مضت عىل اكتشاف حقول الغاز قبالة شواطئ غزة وال تزال الجهود املبذولة لتطوير هذا املرشوع متعرث ًة إىل اليوم .ويف الوقت نفسه ،يعاين قطاع غزة املحارص من
انقطاع التيار الكهربايئ لفرت ٍ
ات طويلة بينام يتحمل االقتصاد الفلسطيني  -ودافعو الرضائب الغربيون الذين يَحولُون دون انهياره  -تكلف ًة مالي ًة ضخمةً .يكتب فكتور قطان عن
الجهات الفاعلة يف املرشوع واملبالغ التي ينطوي عليها وأسباب تعرثه ،ويطرح بعض الخيارات السياساتية املتاحة لكرس الجمود واستئناف العمل .اقرأ املزيد...

ٌ
قابل لالشتعال»
«نفط ودي ٌن واحتالل… مزيج ٌ

كتبه فكتور قطان

يرى فكتور قطان أن الدولة الفلسطينية املستقلة ميكن أن تكون مكتفي ًة ذات ًيا اقتصاديًا وأقل اعتامدًا عىل املساعدات إذا تحررت من السيطرة اإلرسائيلية املام َرسة عىل املوارد الطبيعية
الفلسطينية ،وال سيام حقول الغاز الطبيعي قبالة شواطئ قطاع غزة وحقول النفط الواقعة يف الضفة الغربية .يبحث فكتور يف وثائق أفرجت عنها وزارة الخارجية والكومنولث
الربيطانية وتكشف املساعي اإلرسائيلية يف استغالل هذين املوردين ،ويتحرى تداعيات تلك الوثائق عىل القادة الفلسطينيني .اقرأ املزيد...

الرصاع عىل األرض
زراعة فلسطني من أجل الحرية

كتبه سامر عبد النور ورامي زريق وعالء الرتتري
ال تقترص الزراعة عند الفلسطينيني عىل كونها مصدر رزقٍ أو قطاع اقتصادي يف املوازنات والخطط؛ بل تُ ثل أيضً ا ارتباط الشعب الفلسطيني بتاريخه وهويته وتعبريه عن ذاته ،وتُحفز
النضال ضد جدار الفصل اإلرسائييل .يتناول رامي زريق ،وسامر عبد النور ،وعالء الرتتري األهمية املعنوية شبه الروحانية لألرض عند الفلسطينيني ،والجهود اإلرسائيلية املبذولة ملنع
املزارعني من الوصول إىل محاصيلهم .اقرأ املزيد...

معقل أخري للمقاومة
املزارعون الفلسطينيونٌ :

كتبه فيفيان صنصور وعالء الرتتري

أجل تثري املخاوف ،حيث
تهيمن أنباء الحمالت واالعتداءات اإلرسائيلية الوحشية عىل الفلسطينيني الرازحني تحت االحتالل عىل عناوين األخبار ،ولكن مثة تهديداتٌ أخرى أطول ً
تعكف السلطة الفلسطينية عىل مصادرة أرايض املزارعني الفلسطينيني بوترية متزايدة لبناء املناطق الصناعية ،وهذا يحرمهم حقَّهم يف زراعة قوتهم ويُفاقم اعتامد الفلسطينيني عىل
إرسائيل .ترى فيفيان صنصور وعالء الرتتري أن الجهود املجتمعية املستدامة مطلوبة للمحافظة عىل الزراعة واملزارعني كأحد أهم عنارص املقاومة لدى الفلسطينيني .اقرأ املزيد...

التغري املناخي يُضاعف التهديدات
التغري املناخي واالحتالل والشعب الفلسطيني املهدَّ د

كتبته زينة اآلغا

يُع ُّد الفلسطينيون مع َّرضني بوجه خاص للترضر من آثار تغري املناخ بسبب االحتالل اإلرسائييل .ت ُبني زينة اآلغا كيف أن استيالء إرسائيل عىل موارد الفلسطينيني الطبيعية وتقييد
حركتهم يُحبِط جهودَهم الساعية إىل التكيف مع آثار تغري املناخ ،وتُويص بخيارات متاحة لقاطني الضفة الغربية وقطاع غزة .اقرأ املزيد...

التغري املناخي والسلطة الفلسطينية

كتبته زينة اآلغا

بالرغم من أن الفلسطينيني واإلرسائيليني يعيشون عىل رقع ٍة جغرافية واحدة ،إال أن الفلسطينيني سيكونون األشد معانا ًة بسبب تغري املناخ .تكتب زينة عن االحتالل اإلرسائييل وكيف
أنه مينع السلطة الفلسطينية من دعم جهود التكيف مع تغري املناخ ،وتقرتح ُس ًبل لتعزيز قدرة السلطة عىل مواجهة أزمة املناخ .اقرأ املزيد...

«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 التايل contact@al-shabaka.org :األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي املنظمة ككل.
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