مذكرة سياساتية من الشبكة

صيف غزة :الدمار والجائحة والتغري املناخي
أسامء أبو مزيد
حذَّر برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف العام  2013من تزايد موجات الحر الخطرة يف فلسطني يف السنوات املقبلة نتيج ًة لتغري املناخ .وبالفعل يف أواخر آب/أغسطس
 ،2020أصدرت دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية تحذي ًرا من موجة ح ّر وشيكة ارتفعت فيها درجات الحرارة عن معدلها السنوي املعتاد بنحو  5إىل  9درجات مئوية.
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بينام يستمر التغري املناخي يف تدمري الكوكب ،يكافح الفلسطينيون بصعوبة يف مواجهة تداعياته الدراماتيكية التي يُعزى ُجلها إىل االحتالل اإلرسائييل .ويف آب/
ائيل دخول الوقود إىل غزة ،وتسببت يف توقف محطة توليد الطاقة الوحيدة فيها عن العمل .ونقص الوقود مستمر منذ ذلك الحني ،فاليوم
أغسطس  ،2020منعت إرس ُ
وبعد العدوان االرسائييل يتوفر ما يقرب من أربع ساعات من الكهرباء يوم ًيا يف غزة ،ونتيجة لذلك ال تعمل محطات معالجة مياه الرصف الصحي بشكل صحيح ،مام
يؤدي إىل إلقاء النفايات يف البحر األبيض املتوسط .ويف حني أن الحصار عىل موارد الحياة األساسية ليس جديدًا عىل الفلسطينيني يف غزة ،إال أن نقصها املستمر سيأثر
بشكل شديد عىل املستشفيات ،ومحطات معالجة مياه الرصف الصحي ،ومرافق توزيع املياه.
كام يتعني عىل القطاع املحارص أن يتعامل مع جائحة كوفيد 19-املستمر والذي أخذ ينترش بوترية مقلقة يف غزة ،خاصة خالل العدوان اإلرسائييل األخري الذي أدى
إىل نزوح عرشات اآلالف من األشخاص إىل أماكن مزدحمة ،مبا فيها منازل األقارب واملدارس ،األمر الذي أدى اىل زيادة خطر انتشار الفريوس واإلصابة به .ويخىش
فلسطينيو وفلسطينيات غزة عىل سالمتهم مع اقرتاب موسم صيفي حا ٍر آخر يتسم بجائحة كوفيد 19-والدمار الواسع الذي أحدثه الهجوم اإلرسائييل األخري عىل غزة.

الخطر يكمن يف الصيف
كان فلسطينيو وفلسطينيات غزة يف العادة يلوذون من موجات الحر بالذهاب إىل الشاطئ واألماكن
املفتوحة األخرى بعيدًا عن ضيق منازلهم ،ولكن مل يَعد ذلك خيا ًرا بسبب الحجر املفروض بسبب
كوفيد 19-ومع الهجوم اإلرسائييل األخري عىل غزة ،والذي ترك عددًا ال يحىص من املباين واملنازل
واألحياء تحت األنقاض.

«يف األشهر املقبلة ،سوف يكافح
املسنون يف غزة للنجاة من خطر
كوفيد 19-ومخاطر حر الصيف».

وهذا الصيف ،لن يستطيع فلسطينيو وفلسطينيات غزة الذين نجت منازلهم من الهجامت اإلرسائيلية اتبا َع التدابري التي ألِفوها للتخفيف من قيظ الصيف ،بسبب
محدودية الكهرباء ،كاستخدام املراوح واملياه الباردة وحتى االحتفاظ بالطعام داخل الثالجات ،األمر الذي سيتسبب يف فساد األطعمة مبعد ٍل أكرث من املعتاد ،ما
سيُضطر األُرس إىل رشاء احتياجاتها الغذائية يو ًما بيوم يف أسواق مكتظة ،وستزيد بالتايل احتاملية انتشار واإلصابة بفريوس كورونا كام وستزيد األعباء املالية عىل تلك
األرس.
مع وقوع نحو ثلث سكان غزة تحت خط الفقر املدقع ،وارتفاع معدل البطالة ،واستمرار قطع الرواتب ،وندرة الحصول عىل املياه الصالحة للرشب ،ال يجد فلسطينيو
وفلسطينيات غزة يف جعبتهم سوى موار َد ضئيل ٍة للتعامل مع الواقع القايس الذي يُس ِّببه تغري املناخ.
وإىل جانب املشقة املالية التي يتكبدها فلسطينيو وفلسطينيات غزة ،يواجه هؤالء مخاوف عىل صحتهم جراء ارتفاع درجة حرارة الكوكب .واملسنون هم أكرث
املعرضني للخطر ألنهم أكرث إصاب ًة باألمراض املرتبطة بارتفاع درجات الحرارة .ويف األشهر املقبلة ،سوف يكافح املسنون يف غزة للنجاة من خطر كوفيد 19-ومخاطر
حر الصيف .ت ُضاف إىل ذلك هشاشة القطاع الصحي املتنامية يف غزة حيث بات عاج ًزا عن تحمل معدالت اإلصابة املتزايدة بكوفيد .19-وفضالً عن ذلك فقد قامت
إرسائيل الشهر املايض بهدم مركز فحص  COVID-19الوحيد يف غزة.

 .1تنرش هذه املذكرة السياساتية بالتعاون مع هايرنيش-بول .اآلراء الواردة يف هذه املذكرة تعرب عن رأي الكاتبة ،وال تعرب بالرضورة عن رأي مؤسسة هايرنيش-بول.
 .2تستند هذه املعلومات إىل إعالن أصدره يوسف أبو أسعد ،مدير عام األرصاد الجوية الفلسطينية (التابعة لوزارة النقل واملواصالت) يف رام الله ،بتاريخ  27آب/أغسطس .2020
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تتعرض النساء ،وال سيام الحوامل ،للخطر بوجه خاص أيضً ا .وقد أشارت النساء الفلسطينيات ،الاليت تضطلعن يف معظم األحيان بأعامل الرعاية والعمل املنزيل غري
املدفوع األجر ،إىل زيادة تلك األعباء منذ بداية الجائحة التي اشتدت أثناء موجة الحر امل ُنهِكة يف آب/أغسطس  3.2020ونتيجة لذلك ،ولنقص املاء والكهرباء ،أشارت
النساء يف غزة إىل تنامي التوترات املنزلية والضغوط النفسية املتصلة بتقديم الرعاية والعمل املنزيل ،مبا يف ذلك غسل أطفالهن والحرص عىل تزويدهم بالسوائل خشية
الجفاف ،وأيضً ا االعتناء باملعرضني لإلصابة باألمراض املرتبطة بارتفاع درجات الحرارة .ومن املؤكد أن النساء سوف يستمررن يف تحمل وطأة الضغوط النفسية ألرسهن
بعد الهجامت األخرية عىل غزة.

ما يحتاج إليه فلسطينيو وفلسطينيات غزة
يقتيض التغي ُري الدائم مقارب ًة متعددة األوجه تدمج العمل الحكومي املحيل والدويل مع دعوة املجتمع املدين والعمل اإلغايث لدعم األرس الفلسطينية يف مواجهة
تداعيات التغري املناخي ،مبا يف ذلك من خالل التواصل مع املجموعات املضطهدة األخرى يف جميع أنحاء العامل التي تواجه القمع والتهميش السيايس والبيئي لتبادل
األدوات واألساليب املتبعة يف املقاومة والبقاء.
يجب تعميم تحليالت التغري املناخي عىل مستوى الحكومة واملجتمع املدين واملانحني .وينبغي أن تقرتن املعلومات حول املناخ بتوجيهات حول كيفية التخفيف من آثار
الظروف الجوية القاسية ،وينبغي إطالع األرس عليها ليسهل عليهم إتباعها.
ينبغي لوزارة الصحة الفلسطينية أن ت ُصدر توجيهات لألُرس حول كيفية التعامل مع األمراض املرتبطة بارتفاع درجات الحرارة .ويجب أن تحرص الوزارة عىل توثيق تلك
األمراض وذلك لتوضيح باألدلة والحقائق تبعات التغيري املناخي صحياً عىل الفلسطينني والفلسطينيات.
يجب إدراج تدابري التخفيف من وطأة التأثريات املناخية والجهود املبذولة إلعادة توزيع أعباء الرعاية ونقلها من األفراد إىل السلطات الرسمية يف الخطط واالسرتاتيجيات
واملشاريع التي متولها وتنفذها الجهات املانحة والوكاالت اإلمنائية يف غزة .وهذه النقطة مهمة جدًا يف املناطق املهمشة حيث يُفاقم ضعف البنية التحتية التأثري ِ
ات
الجوي َة القاسية عىل صحة األهايل ،ويُلقي عىل كاهل النساء أعبا ًء ومسؤوليات أكرث لتقديم الرعاية.
يجب عىل املجتمع الدويل أن ُيارس ضغطًا أكرث عىل إرسائيل لوقف هجامتها عىل غزة وإلنهاء حصارها عىل غزة يك يتسنى دخول املعدات واملساعدات الرضورية إلنقاذ
األرواح.

 .3هذه املعلومات مستمدة من مقابالت أُجريت عرب شبكة اإلنرتنت مع  40امرأة يف غزة حول معاناتهن وأساليبهن يف التعامل مع موجة الحر والظروف الراهنة.
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أسامء أبو مزيد مختصة يف التنمية االقتصادية واإلدماج االجتامعي ،تعمل
لدى منظمة أوكسفام عىل قضايا النوع االجتامعي ،والتنمية ،وتغري املناخ
يف القطاع الزراعي .ترتكز اهتامماتها البحثية عىل اقتصاد الرعاية ،وتنظيم
الجامعات النسائية يف القطاعات االقتصادية ،واملسؤولية االجتامعية للقطاع
الخاص ،وتقاطع الهويات الفلسطينية السياسية والزراعية والبيئية .شاركت
كزميلة يف برنامج أطلس كور بالرشاكة مع مبادرة الرئيس أوباما للقادة
العامليني الناشئني ،وشاركت يف مبادرة غلوبال شايرب -فرع غزة (إحدى مبادرات
املنتدى االقتصادي العاملي) ،كام شاركت يف حوارات موزيال فاونديشن رانغلر
“التكنولوجيا يف خدمة ِ
الحراك االجتامعي” يف .2021
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«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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