فلسطني
ال تنمية مستدامة تحت االحتالل

أي إمكان َّية ميكن تنفيذها لتحقيق تنمية مستدامة .فقد
يق ِّوض االحتالل اإلرسائييل بيئة فلسطني ويقلِّل إىل الحد األدىن َّ
أظهرت معدالت البطالة الخطرية وضعف املؤسسات وعدم كفاءتها واالعتامد الكيل عىل عائدات الرسوم الجمركية
واملساهامت املالية الواردة من املانحني عدم استدامة االقتصاد الفلسطيني .وباإلضافة إىل الظروف الكارث َّية ملنشآت
اإلمداد املايئ التي تخضع لقوانني بُدئ تنفيذها خالل احتالل عام  1967اإلرسائييل ،فإنَّ كل ذلك يشكِّل خط ًرا شديدً ا
عىل رفاهية الفلسطينيني.

متثِّل فلسطني حالة ج َّد استثنائية يف ما يتعلَّق
بالتنمية املستدامة .وملعالجة هذه العنوان،
فإ َّن مث َّة عد ًدا من املسائل التي ينبغي أن تؤخذ
بعني االعتبار ،أهمها انعدام السيادة والسيطرة
عىل املوارد ،وغياب الترشيع أو خطط السياسة
املتعلقة بالتنمية من أي نوع ،وتنامي أهمية
كل من الضفة
أموال البلدان املانحة القتصا َد ِي ٍّ
الغربية وقطاع غزة.
وخصوصا
ويُربط انعدام الترشيع والسياسات،
ً
يف يتعلق باالستدامة ،باالحتالل اإلرسائييل
الذي يبسط سلطته الكاملة عىل القضاء وعىل
ألي ترشيع ممكن ،ويشكِّل
التوسع الجغرايف ِّ
أيضً ا سبب عدم االستقرار السيايس.
ظل واقع االحتالل ،إذن ،من الرضوري أن
يف ِّ
نأخذ يف الحسبان عدم مالءمة العديد من
مؤشرِّ ات التنمية عند تطبيقها عىل الوضع
الفلسطيني .وهذا ال يعني أ َّن علينا أن نستبعد
فلسطني عن اإلحصاءات التنموية ،بل إ َّن
املؤرشات التي توظَّف عىل نطاق واسع قد
ال تكون صالحة بالرضورة لهذا البلد ،وبالتايل
ينبغي أن يُعتمد نو ٌع آخر من القياسات.

البطالة

وصف تقري ٌر صاد ٌر عن “البنك الدويل” تناول
َّ
أوضاع الفقر يف الضفة الغربية وقطاع غزة
الوضع الفلسطيني بأنه وضع فريد يف العامل.
فقد الحظ أ َّن معدالت بطالة البالد هي أعىل
املعدالت يف العامل ،وأ َّن مر َّدها بصورة رئيسية
ٍ
بعدئذ إىل القول إ َّن
إىل انعدام الفرص ،ليخلص
معدالت البطالة وثيقة االرتباط باالحتالل.
وبحسب هذا التقرير ،فقد بلغت نسبة
العاطلني العمل من السكان نحو  19%يف
عام  ،2011بالرغم من حقيقة أنه كان يعمل
 780,000فلسطيني يف األرايض الفلسطينية
خالل الربع األول من عام  ،2011أي بزيادة

قدرها  130,000عامل مقارنة بالعام السابق؛
تناقصا
بحسب البيانات الرسمية .وهذا يعني
ً
يف معدالت البطالة بنحو  .21,7%وقد تأثر
الشباب -ذكو ًرا وإناث ًا -عىل وجه التحديد ،منذ
عام  ،2009إذ كانت البطالة يف أوساطهم أعىل
بـ  10%من إجاميل معدل البطالة.1

مسائل اجتامعية واقتصادية

يبدو وضع الخدمات الصحية محبطًا .إذ يوجد
 25مستشفى عا ًّما ،ويصل عدد السكان عىل
كل رسير  .1,349وبسبب الظروف السيئة التي
تكتنف املنشآت الطبية فمن الحتمي وجوب
نقل عد ٍد كبريٍ من املرىض إىل البلدان املجاورة
لتلقِّي العالج .وقد نجمت عن ذلك كلفة إضافية
بلغت يف عام  2010زهاء 1,484,200,000
شيكل إرسائييل (ما يعادل  403,702,400دوالر
أمرييك) ،نظ ًرا النعدام التخطيط املوثوق واإلدارة
السليمة .والواقع أنَّه لو أُديرت املوارد املوجودة
عىل نحو سليم ،فستكون الوزارة قادرة عىل بناء
املنشآت املجهزة بأحدث التقانات الطبية ،مبا
يجعل من عمليات االنتقال املكلفة تدب ًريا غري
رضوري البتَّة.
وبالنسبة إىل إمدادات املياه والنظافة (الصحة)
العا َّمة ،فقد كان لحصار قطاع غزة خالل الفرتة
 2007-11عواقب رهيبة ،وبالتحديد الدمار
الحاد الذي أصاب البُنى التحتية .كام توقفت
عن العمل تقري ًبا كل مضخات املياه العذبة
واملبتذلة نظ ًرا النعدام الكهرباء والوقود؛
1 “Amid Palestinian statehood push,
a grim World Bank report,” Christian
Science Monitor, 14 September
2011. <www.csmonitor.com/World/
Backchannels/2011/0914/AmidPalestinian-statehood-pusha-grimWorld-Bank-eport-on-the-WestBank-Gaza>.
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األمر الذي تس َّبب ٍ
بنقص كبريٍ يف املياه وطفح
2
املياه املبتذلة يف املناطق الحرضية  .كام عرقل
الحصار استرياد قطع الغيار ،فبقيت املنشآت
متوقفة عن العمل.
تشكِّل الزراعة  70%من إجاميل االستخدام
الفلسطيني للمياه ،يليها  27%لالستخدامات
الصناعية .وبحسب تقرير “البنك الدويل”
يُق َّدر مخزون اإلمداد املايئ للضفة الغربية
بنحو  50لرتا ً للفرد يف اليوم .3ويف عام 2009
افتقر  60%من سكان قطاع غزة الوصول إىل
إمداد مايئ متواصل .4أ َّما يف الضفة الغربية فقد
عولج  1,300م( 3من  85,000م )3من املياه
املبتذلة يف عام  ،2009يف حني كانت الكمية يف
قطاع غزة خالل السنة نفسها  65,000م( 3من
 110,000م.5)3
2 World Bank, Gaza Strip Water and
Sanitation Situation, 2009:
<web.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/COUNTRIES/
MENAEXT/WESTBANKGAZAE
XTN/0,,contentMDK:22026701~me
nuPK:294370~pagePK:2865066~pi
PK:2865079~theSitePK:294365,00.
html>.
3 Wikipedia, Water supply and
sanitation in the Palestinian
territories:
<en.wikipedia.org/wiki/
_Water_supply_and_sanitation_in
Palestine>.
4 UN News Centre, Gaza water
crisis prompts UN call for
immediate opening of crossings,
2009. Available from:
<www.un.org/apps/news/story.
asp?NewsID=31927>.
World Bank, op.cit.
5

ويف السنة نفسها ،أفادت “منظمة العفو
الدولية” أ َّن  200,000فلسطيني يف امل ُ ْن َج َم َعات
الريفية ال يتمتَّعون بالوصول إىل كل املياه
الجارية ،وأ َّن الجيش اإلرسائييل مينعهم حتَّى
من تجميع مياه األمطار ،فيام يقوم املستعمرون
بري مزارعهم وملء أحواض
اإلرسائيليون ِّ
السباحة .والواقع أ َّن  450,000مستعمر الذين
حصوا يف التقرير املذكور يستهلكون من املياه
أُ ُ
قدر ما يستهلكه إجاميل السكان الفلسطينيني.
وللتغلُّب عىل مشكلة نقص املياه وغياب البُنى
التحتية ،يلجأ الفلسطينيون إىل رشاء مياه
ذات نوعية ُمريبة من صهاريج املياه املتجولة
بأسعار باهظة.6
ويف عام  1993نرش “البنك الدويل” تقري ًرا
تحت عنوان“ :تنمية األرايض املحتلة :استثامر
وصف تقديم الخدمات العا َّمة يف
يف السالم”َّ ،
األرايض باعتباره غري مالئم البتَّة ،حيث ال توجد،
عمل ًّيا منشآت مائية وأخرى للنفايات الصلبة
واملياه املبتذلة .ولقد ساهمت إدارة النفايات
الضعيفة يف التدهور البيئي ،وسبب ذلك يعود
إىل اإلدارة اإلرسائيلية يف ما بني عامي 1967
أي تقدمٍ يف إعادة
و .1993وليس هناك كذلك ُّ
بناء هذه املنشآت بالرغم من االستثامرات التي
يقوم بها العديد من املانحني الدوليني ،ومر ُّد
ذلك إىل التص ُّدعات وااللتباسات املوجودة يف
وخصوصا تفسريها عىل النحو
اتفاقية “أوسلو”،
ً
الذي تقوم به سلطات االحتالل .وقد فاقم
العنف املتصاعد هذا الوضع.7
وعندما احتلَّت إرسائيل الضفة الغربية يف عام
 ،1967أعلنت أ َّن كل املوارد املائية باتت ملكًا
لدولة إرسائيل؛ و ُمذَّاك قلَّلت األوامر العسكرية
العديدة من تنمية املياه يف فلسطني ،وث َّبتت
حصص ضخها ،مانعة إعادة تأهيل اآلبار أو
حفر آبار جديدة من دون الحصول عىل إذن،
وصادرت كل محطات الض ِّخ الفلسطينية عىل
نهر األردن أو د َّمرتها .وقد زادت إرسائيل يف
Amnesty International,
6
Israel rations Palestinians to
trickle of water, 27 October 2009.
Available from: <www.amnesty.
org/en/news-and-updates/report/
israel-rations-palestinianstricklewater-20091027>.
A. Gray, Environmental
7
justice for Palestine, 23 March 2007:
<www.countercurrents.org/pagray230307.htm>.

كام أ َّن القوانني املح َّدثة مل تُلغِ القوانني القدمية،
التي يتناقض بعضها مع قانون التحكيم القضايئ
الجغرايف كام نفَّذته غرفة التجارة والصناعة يف
ماسة لترشيع مح َّدث يف
القدس .فث َّمة حاجة َّ
ما يتَّصل بالقطاع الخاص عىل سبيل املثال،
بُغية تنظيم بيئة األعامل وتعزيزها ومتتينها،
فضالً عماَّ يتَّصل أيضً ا بالرعاية الصحية.
وقد يُحتَ ُّج بأ َّن االحتالل ما يزال يضطلع
بدور رئييس يف إعاقة عملية الترشيع الف َّعال
وإضعاف قدراتها عىل توفري إطار عمل للتنمية.
والواقع أ َّن كال نظامي الترشيع والقضاء يعاين
من استمرار االحتالل ،إال أنهام يعانيان أيضً ا من
واقع فصل الضفة الغربية وقطاع غزة .وهذه
واحدة من أهم العقبات املاثلة يف وجه التنمية
املستدامة ،حيث ال تتوفر السياسات البيئية
بسبب غياب الحوار .ومث َّة عامل آخر يق ِّو ُض
املؤسيس يجعل
االستدامة ،أال وهو أ َّن الضعف َّ
من املستحيل قياس فعالية الجهود التمويلية
التي تبذلها البلدان املانحة أو تحسينها.

الوقت نفسه استغاللها للموارد املائية يف الضفة
الغربية فحفرت  38برئا ً .ونتيجة لهذا ،مل يتس َّن
للفلسطينيني يف عام  1993الوصول إال إىل
 20%من املياه الجوفية يف الضفة .أ َّما اتفاقية
“أوسلو” فلم تفعل شيئًا لتحسني الوضع يف
فلسطني .والواقع أنَّه اتُّفق عىل أ َّن “كمية
االستعامل املوجودة” سيُحافَ ُظ عليها ،بحيث
ُص ِّدق رسم ًّيا عىل استغالل إرسائيل  80%من
املياه الجوفية.8
وليس من الواضح بع ُد ماذا سيكون تأثري تغيرُّ
املناخ عىل األرايض الفلسطينية ،إال أ َّن الخرباء
يتوقَّعون ارتفاع متوسطات درجات الحرارة
وتناقص هطول األمطار ،مماَّ سيه ِّدد أكرث
بأوضاع كارثية ستتع َّرض لها املخزونات املائية
يف قطاع غزة والضفة الغربية.9
يعتقد عد ٌد من املنظامت غري الحكومية
الفلسطينية واإلرسائيلية -بحسب ما أورده
تقرير صادر عن “معهد البحوث يف الرشق
األوسط” -أ َّن “عملية سالم شامل قد تساعد عىل
حل االنتهاكات اإلرسائيلية للبيئة الفلسطينية.
ِّ
ذلك أنه مل يُ َر إىل عملية السالم الراهنة باعتبارها الت ُّربعات والسياسات واالستدامة
عملي ًة ُمسا ِعد ًة للبيئة” .10وهذه األخرية ال تُشك ُِّل املعايري املختلفة املتعلقة بتخصيص
األموال الواردة من املانحني وإدارتها
ميكنها انتظار محادثات سالم جدية.
املخصصة
مصد ًرا ثابتًا للنزاع .فاملرشوعات
َّ
للمستفيدين غال ًبا ما ت ُخفق يف االستفادة من
مسائل ترشيع َّية
يتَّسم الترشيع الفلسطيني بالتعقيد والتناقض األموال املمنوحة من البلدان واملؤسسات.
البالغني .فبعض القوانني ،مثالً ،يعود إىل وهذه النزاعات تتزايد عادة بسبب تسييس
زمن العثامنيني واالنتداب الربيطاين ،وكذلك الخدمات املق َّدمة.
إىل زمن السلطتني املرصية واألردنية ،مرو ًرا وتجدر املالحظة أ َّن املانحني يسعون إىل تحسني
باالحتالل اإلرسائييل الذي فرض حكماً عسكريًّا هذا الوضع من خالل تعزيز املساءلة وتقوية
املؤسسيَّة يف فلسطني ،بالرغم من
مل تكن أوامره وقراراته جز ًءا من الترشيع يف الشفافية َّ
حد ذاته ،ولكنهها ما تزال سارية املفعول .أ َّما تع ُّرض النتائج للخطر بسبب تزايُد تس ُّيس
القوانني التي جرى تب ِّنيها بعد تأسيس السلطة املجتمع الفلسطيني .والواقع أنَّه كان للعديد
الوطنية يف عام  1994فتشكِّل  12%فقط من من الت ُّربعات أثر سلبي يتمثَّل بتزايُد التبعيَّة
وخصوصا يف ما يتعلق
لهذه النوع من التمويل،
الترشيعات املط َّبقة.
ً
وهكذا ،يتبينَّ أ َّن الوضع القضايئ والترشيعي بالتربعات ذات األهداف السياسية ،كاألموال
مرتبط بوضوح بعدم االستقرار الذي يسود يف املق َّدمة لألنشطة الرامية إىل تطبيع العالقات
البالد .وقد أ َّدى الفصل بني القطاع والضفة إىل مع إرسائيل .وهذا النوع من التبعية يؤول
وقف مناقشة أكرث من  50مرشو َع قانونٍ مقرت ًحا .أيضً ا إىل تقويض القيم االجتامعية العميقة
كالتطوعية والكرامة والغرييَّة (.)Altruism
Ibid.
8
كل ذلك خدم ويخدم تعميق االضطراب
EMWIS, A war on water,
9
االجتامعي.
2009.
Available
from:
<www.emwis.
كام رأى املانحون أيضً ا أن يع ِّززوا قدرات
org/thematicdirs/news/2009/06/war water-environmentalproblems-israelمختلف املؤسسات يف املجتمع الفلسطيني،األمر الذي بدا واض ًحا يف وضعٍ اختربته
and>.
مؤسسات املجتمع املدين والحكومة.
< vispo.com/PRIME/
10
enviro.htm>.
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