
نظرة عامة

تُواصُل السلطُة الفلسطينية، من خالل مشاركتها يف مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغّي املناخ لعام COP26( 2021( واملحافل الدولية األخرى، يف الرتويج إىل املقاربة 

القامئة عىل الدولة يف التعامل مع تغي املناخ والتي من شأنها يف نهاية املطاف أن تعوق إحقاَق العدالة البيئية واملناخية املرشوعة يف فلسطني. بل إن القيادة 

الفلسطينية أخذت تختزل النضال من أجل التحرير الفلسطيني - وهو بطبيعته نضاٌل من أجل العدالة البيئية واملناخية - يف مرشوٍع فاشل لبناء الدولة منذ توقيع 

اتفاقات أوسلو سنة 1993.

قلَّام تُثار مسألة العدالة يف هذه املواثيق واملحافل الدولية، ولذلك يظل الفلسطينيون مرتهنني ملنطق املانحني الدوليني الذين يسعون إىل إدارة االحتالل بدالً من 

الضغط عىل إرسائيل إلنهائه. يُعدُّ تطبيع األبرتهايد املناخي اإلرسائييل ونزع طابعه السيايس عنرصان مميزان للمقاربة املتبعة حاليًا يف التعامل مع املشاكل املناخية 

والبيئية يف فلسطني، وال بد للفلسطينيني واملدافعني الدوليني عن العدالة املناخية من التصدي لهام.

تطبيع األبرتهايد املناخي وتجريده من طابعه السيايس 

يُحدد إطار بناء السالم يف فلسطني شكل برامج التعاون التي تنزع الطابع السيايس عن القضايا 

البيئية واملناخية، وتخفق بالتايل يف إيقاف مامرسات إرسائيل االستعامرية االستيطانية. فقد دأبت 

املبادرات املمولة من املانحني مثل مبادرة السالم البيئي ومعهد وادي عربة عىل استخدام شعارات من قبيل “الطبيعة ال تعرف الحدود السياسية” و“التقريب بني 

الناس.” غي أن هذه املبادرات، يف جوهرها، ال تخدم إال التغايض عن األبرتهايد املناخي الواضح، والرتويج لتغي املناخ كمعضلٍة أخرى حلُّها التعاون والحوار وليس 

التغيي السيايس الجذري.

لطاملا انتقدت املنظامت البيئية الفلسطينية وحلفاؤها هذه املبادرات لتطبيعها االحتالَل اإلرسائييل ورشعنته تحت غطاء التنمية املستدامة، وبناء الثقة، وتخضي البيئة. 

وأكَّدت أن هذه املبادرات، بتطبيعها تغّيَ املناخ ونزِع طابعه السيايس، تعززُّ الفكَر القائل بأن حلَّ املشاكل البيئية ممكٌن بالتكنولوجيا والحوافز القامئة عىل السوق 

فقط.

غي أن تغي املناخ ليس ظاهرًة طبيعية، وإمنا مشكلٌة تتفاقم بسبب القرارات السياسية واالقتصادية. ويف حالة فلسطني، يؤثر االستعامر االستيطاين اإلرسائييل ورسقة 

املوارد الطبيعية يف تداعيات تغي املناخ ويفاقمها. ولكن بدالً من دعم الفلسطينيني يف كفاحهم من أجل نيل حقوقهم املائية، عىل سبيل املثال، ال ينفك االتحاد 

األورويب والجهات املانحة الدولية األخرى يركزون عىل قدرة الحلول التقنية عىل زيادة توافر املياه وحل أزمة “ندرة املاء” يف فلسطني.

م الصندوُق األخرض للمناخ، وهو آلية مالية متعددة  يسود هذا الخطاب املرُّض يف ظل آليات التمويل الحالية املتاحة ملبادرات تغي املناخ. فعىل سبيل املثال، يُقدِّ

األطراف منبثقة عن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغي املناخ، الدعم حاليًا ملرشوع مدته خمس سنوات يركز عىل زيادة كميات املياه املتوفرة للزراعة املستدامة 

يف غزة من خالل استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة. وهذا حٌل تقني مؤقت آخر يُطبِّع الواقَع السيايس الذي تواجهه غزة بسبب الحصار اإلرسائييل الخانق الذي 

يعزلها عن بقية فلسطني من حيث املوارد الطبيعية واالستمرارية الجغرافية. 

تطال هذه املامرسات أيًضا العرَب القاطنني خارج الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد التزمت إرسائيل حني صادقت عىل اتفاقية باريس بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة 

املسجلة لديها يف العام 2005 بنسبة %25 بحلول عام 2030، وتسعى إىل تحقيق ذلك من خالل تطوير مشاريع الطاقة الخرضاء يف مرتفعات الجوالن املحتلة وصحراء 

النقب وأماكن أخرى. يواجه سكان الجوالن السوريون خطرًا يهدد وصولهم إىل األرض واملياه بسبب مخطط إرسائييل إلنشاء مرشوع ضخم الستغالل طاقة الرياح عىل 

ُر الفلسطينيني من منازلهم وأراضيهم يف النقب كجزء من مرشوٍع لتسوية  ما تبقى من أرايض الجوالن الزراعية. وبدًءا من كانون الثاين/يناير 2022، أخذت إرسائيل تُهجِّ

الكثبان الرملية وزراعة األشجار. إن هذا التمويه األخرض يُطبِّع التطهي العرقي اإلرسائييل للفلسطينيني وينزع عنه طابعه السيايس. 

مقاومة األبرتهايد املناخي اإلرسائييل يف فلسطني
منى دجاين
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مذكرة سياساتية من الشبكة

»التمويه األخرض يُطبِّع التطهي 
العرقي اإلرسائييل للفلسطينيني 

وينزع عنه طابعه السيايس.«

https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b6%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1/
https://www.972mag.com/colonial-idea-palestinian-authority/
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/08/cop26-legitimacy-questioned-as-groups-excluded-from-crucial-talks
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%a7/
https://arava.org/2021/10/regional-environmental-cooperation/
https://blogs.fcdo.gov.uk/lara-krasnostein/2017/11/06/the-environment-knows-no-borders-a-tour-of-the-gaza-israeli-border-with-ecopeace/
https://progressive.international/blueprint/7ecb4b5b-7ee8-4a69-9ead-6f56cb4ced78-agha-climate-apartheid-in-palestine/en
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/abs/environmental-framing-and-its-limits-campaigns-in-palestine-and-israel/7B0A525A026F517866E05AB8952CC33C
https://arava.org/2021/10/regional-environmental-cooperation/
https://eresearch.qmu.ac.uk/bitstream/handle/20.500.12289/9950/9950.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mondoweiss.net/2010/11/an-open-letter-to-participants-in-the-arava-institute%E2%80%99s-online-event-%E2%80%9Cwith-earth-and-each-other%E2%80%9D/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d9%81/
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/36-million-eu-france-and-world-bank-build-hebron-regional
https://www.greenclimate.fund/project/fp119
https://whoprofits.org/wp-content/uploads/2019/03/Greenwashing-the-Golan-The-Israeli-Wind-Energy-Industry-in-the-Occupied-Syrian-Golan.pdf
https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/syria/occupied-syrian-golan-wind-turbine-project-poses-existential-threat
https://www.arabnews.com/node/2003286/middle-east
https://www.arabnews.com/node/2003286/middle-east
https://al-shabaka.org/ar/author/MunaDajani/
https://al-shabaka.org/ar/author/MunaDajani/
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توصيات

أَحيت انتفاضة الوحدة يف العام 2021 جهوَد الفلسطينيني يف تحدي التشتيت القرسي الذي يعيشونه. وألن البيئة الفلسطينية تتجاوز الحدود الجيوسياسية ال بد من 

فهم تغي املناخ يف فلسطني عىل أنه واقٌع سيايس رسمت معاملَه عقوٌد من االستعامر االستيطاين اإلرسائييل ورسقة املوارد الطبيعية. 

إن إعادة الطابع السيايس للمناخ والبيئة وتحدي خطايب بناء السالم والتعاون خطوتان حاسمتان نحو وضع العدالة املناخية يف صميم التعبئة الشعبية الفلسطينية. 

وتحقيًقا لذلك: 

ينبغي أن يتوقف مجتمُع املانحني عن دعم مشاريع التطبيع األخرض التي تتجاهل الواقع السيايس وتفاوت القوة بني الفلسطينيني واإلرسائيليني. 	 

ينبغي للقيادة الفلسطينية ومجتمع املانحني يف املقابل أن يستثمرا يف جهود املنارصة القامئة عىل العدالة التي تبذلها منظامت املجتمع املدين الفلسطيني، مثل 	 

شبكة املنظامت البيئية غي الحكومية الفلسطينية ومؤسسة الحق اللتان تعمالن عىل رفع مستوى الوعي والتعبئة من أجل العدالة البيئية واملائية واملناخية 

التقاطعية.

ينبغي للمدافعني الفلسطينيني عن العدالة املناخية أن يَتحّدوا املقاربات التقنية اإلدارية التي تروجها املحافل الدولية مثل مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغّي املناخ 	 

)COP26( وآليات متويل املناخ ذات الصلة.

ينبغي للناشطني املحليني والدوليني يف مجال تغي املناخ أن يركزوا عىل معالجة املظامل املناخية والبيئية التاريخية يف فلسطني من أجل تحميل إرسائيل املسؤولية 	 

عن رسقتها موارَد الفلسطينيني الطبيعية.  

ينبغي للقيادة الفلسطينية واملجتمع الدويل أن يقدما الدعم لحشد املوارد املحلية والوطنية والدولية للضغط عىل إرسائيل يك تعرتَف بحقوق الفلسطينيني يف املياه 	 

واألرض وتلتزَم بها.

منى دجاين حاصلة عىل درجة الدكتوراه من قسم الجغرافيا والبيئة بكلية لندن 

لالقتصاد. تركز يف أبحاثها عىل توثيق معاناة املجتمعات الزراعية يف الحصول 

عىل املياه يف ظل االستعامر االستيطاين. وهي باحثة مشاركة يف مركز النكسرت 

للبيئة حيث تعمل عىل مرشوع بعنوان “التحوالت عىل صعيد استدامة املياه 

الجوفية” تتناول فيه املبادرات الشعبية يف إدارة املياه الجوفية عرب األجيال. 

ولها مساهامت يف دراسات عديدة حول السياسة املائية لحويض نهر األردن 

ونهر اليموك. كام شاركت يف قيادة مرشوع تعاوين يوثق احتالل الجوالن 

السوري من خالل تطوير بوابة معرفية عىل شبكة اإلنرتنت تعرض مذكرات 

جمعية عن النضال الشعبي هناك.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غي حزبية وغي ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصي، 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.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.
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