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  في يوم البيئة العالمي البيئة والتنمية المستدامة في األراضي الفلسطينية المحتلة

  

  

يحتفل العالم اليوم في الخامس من حزيران بيوم البيئة العالمي وتتبارى الدول في التباهي باإلنجازات البيئية التي 
أما نحن، فإن هذا التاريخ يذآرنا . يها مستخدمة معايير االستدامة البيئية الدوليةحققتها ومستوى جودة الحياة لمواطن
.  وقيام إسرائيل باحتالل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة1967بالنكبة الثانية التي حلت بشعبنا عام 

فلقد عملت إسرائيل . حتالل وممارساته النكبة الثانية، ما زال شعبنا يعيش تحت وطأة اال عاما على42مرور فبعد 
على إحكام السيطرة على األراضي الفلسطينية، األمر الذي أدى إلى غياب السيادة الفلسطينية الكاملة عليها وحرم 
الفلسطينيين من حقهم الشرعي في استخدام أرضهم وإدارة مصادرهم الطبيعية لتلبية احتياجات األجيال الحالية بدون 

تياجات األجيال القادمة وبالتالي تحقيق تنمية مستدامة بكافة أبعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية اإلضرار باح
وعند الحديث عن البعد البيئي، نجد أن سياسة إسرائيل الرامية إلى إحكام السيطرة على األرض الفلسطينية . والبيئية

ثلة بإقامة المستعمرات والمناطق الصناعية والقواعد العسكرية من خالل مصادرتها لتنفيذ نشاطاتها االستيطانية المتم
فهذه السياسة صيغت بالشكل الذي . وإنشاء الطرق االلتفافية وصوال إلى بناء جدار العزل خلفت تدهورا بيئيا ملموسا

التنمية فكيف يمكن السير على خطى . يخدم مصلحة االحتالل دون مراعاة حقوق اإلنسان الفلسطيني وسالمة بيئته
المستدامة مع هذا العدوان اإلسرائيلي على اإلنسان الفلسطيني وبيئته بكافة عناصرها التي تعتبر من المقومات 

  . األساسية لرفاه وحياة هذا اإلنسان

  

دولي،     يشكلموضوع التنمية بمختلف مفاهيمه  ف صعيد ال ى ال ة األ وخاصة في    أهمية بارزة عل وحظ     اآلون رة حيث ل خي
الم                         اهتماما دو  ان الع د أن آ ك بع ستدام وذل ستقبل م ى م ليا متزايدًا موجهًا نحو الحاجة إلى التنمية المستدامة للوصول إل
و  ه نح ة يتج ة المحتمل شرية والبيئي وارث الب ن الك ة م راري. مجموع اس الح دهورالو، فاالحتب يت د ، البيئ و وتزاي  النم

ة    وفقدان التنوع البيولوجي واتساع نطاق    ،  الفقروالسكاني   شاآل بيئي ا عوامل   التصحر وما إلى ذلك من م ى   آله أدت إل
صل يمكن   ال   البيئة   المشاآلبأن   فتغير النظرة العامة واالعترا    ة            اآل عن مش    هاف ة التنمي شري وال عن عملي اه الب  الرف
ة،      ي يعت                     حيث   االقتصادية بصورة عام ة الت وارد البيئي ة تنحصر في الم ة للتنمي را من األشكال الحالي ا   أن آثي د عليه م

   .العالم

  

    التخطيط التنموي الشامل أمامالتي تواجهها األراضي الفلسطينية المحتلةالتحديات 

  

ين    بالتامدعمفعاال يزدهر ألنه يبني توازنا   الذي   الخاصة بالمجتمع المستدام  الميزات  تختلف   ادل ب اعي   ب الرخاء االجتم
ان         . بناءا على رؤية آل مجتمع    من مجتمع إلى آخر      ،ةجودة البيئ والفرص االقتصادية و   وطني ف صعيد ال ى ال خطط  فعل
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ي       بوالفلسطينية    سياسية الت ات ال ضعها تصطدم على أرض الواقع بالمعيق يفرضها   
صراع سطيني ال رائيلي الفل ة ،  اإلس وارد الطبيعي رض الم ث تتع ا    حي وم به ات تق راءات وممارس ى إج سطينية إل الفل

زان             من طرف   اإلسرائيلي سلطات االحتالل  ة في االت رات جذري ة تغيي ائم    واحد محدث شكل  . الطبيعي الق األراضي   وت
 في العالم التي تتعرض فيها إلى مخططين متناقضين الستغالل الوحيدةحالة فريدة إن لم تكن الحالة        الفلسطينية المحتلة 
ة  ا الطبيعي إن . موارده ه ف سطينية  وعلي ةالمحت األراضي الفل دهور   ل ين الت ضوية ب ة الع ًا للعالق ر نموذج ي   تعتب البيئ

 استنزاف الموارد المائية الفلسطينية من قبل سلطات االحتالل أدى إلى تفاقم            فعلى سبيل المثال إن    .والنزاعات السياسية 
سيادة وال    غياب التكامل الجغرافي   آذلك فإن  ،المشاآل الصحية واالجتماعية واالقتصادية    اب ال سطينية   وغي سيطرة الفل

ة ى الكامل ل  عل ة عم سطينية المحتل اخ   األراضي الفل ق المن ى خل سطينية عل ة الفل سلطة الوطني درة ال ى إضعاف ق  عل
 باإلضافة  .عكس سلبًا على األوضاع االقتصادية وفرص أحداث التنمية المستدامةانالمناسب الستقطاب االستثمار، مما  

سطيني   البيئية لحقوق للفان االنتهاك المستمر  موي الشامل التخطيط التنأمام هذه العراقيل إلى سان الفل ديا   إلن شكل تح  ي
سطينية    ل األراضي الفل ستدامة داخ ة م ق تنمي ام تحقي ةأم ة     المحتل ة اجتماعي ق تنمي ة وتحقي ة البيئ ب حماي ي تتطل  الت

ام     استنادا إلى ما دعا إليه مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمي           واقتصادية المي         1992ة ع ة الع ؤتمر القم اله م وت
ام           سبرغ ع ا في          2002للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهان دما ملحوظ الم تق دم إحراز دول الع ذي جاء نتيجة لع  وال

الم في     وما بين قمتي ريو وجوهانسبرغ، اجت. تحقيق التنمية المستدامة إذ تفاقم الفقر وازداد تدهور البيئة         اء الع مع زعم
ة               ة لأللفي ه األهداف اإلنمائي روا من خالل ذي أق ى ضرورة       . مؤتمر قمة األمم المتحدة لأللفية ال شديد عل د من الت ذا الب ل

ة                          ستدامة في مختلف المجاالت االجتماعي ة م ق تنمي ساهم بتحقي ي من المفترض أن ت تطبيق هذه األهداف اإلنمائية الت
ضايا  ف.  المحتلة ن تبقى هذه األهداف بعيدة عن متناول اليد خاصة في األراضي الفلسطينية           ولك. واالقتصادية والبيئية  الق

ى                     الفلسطينية البيئية صبًا عل زال من الم وال ي ز الع ان ترآي سياسي  الصراع  لم تحظى باالهتمام الكافي حيث آ ائم  ال  ، الق
سه وأل           فاإلنسان ذي انتهك             الفلسطيني في صراع دائم بين تأمين حياة آريمة لنف ة االحتالل اإلسرائيلي ال سرته ومقاوم

ه        سيئال الوضع   ا هذ حقوقه اإلنسانية ووصل به إلى     ل من اهتمام ا قل ه   مم ا          .  ببيئت شديد هن د من الت ى وال ب اظ    إل  أن الحف
في  على البيئة الفلسطينية بكافة عناصرها الحية وغير الحية واالتزانات القائمة بينها هي واجب وطني ألن أي اختالل   

شامل  أمامالعراقيل أهم   ومن .البيئة سيؤثر سلبا على اإلنسان الذي هو محور العملية التنموية في    التخطيط التنموي ال
ة  سطينية المحتل سطينية   ) 1 :األراضي الفل ى األراضي الفل ة عل سطينية الكامل سيطرة الفل سيادة وال اب ال ابر غي والمع

سطينية         ) 2, ئيلي وانتهاآاته إلسراوالموارد الطبيعية نتيجة االحتالل ا     وارد الفل وجود مخططين متناقضين الستغالل الم
دخالء "والمستوطنين  " أصحاب األرض "الطبيعية لخدمة الفلسطينيين     اطق      ) 3 ,"ال ين المن اب التكامل الجغرافي ب غي

سطيني    ) 4 ,الفلسطينية ة     ) 5, انتهاك حقوق اإلنسان الفل وارد الطبيعي اقم ال  ) 6 ,استنزاف الم ي   تف دهور البيئ اب  ) 7 ,ت غي
ام     ) 9 ,زيادة الكثافة السكانية  ) 8 ,الحكم الرشيد  وعي الع اب ال سياسية       الحصار االقتصادي   ) 10 ,غي نتيجة الظروف ال

راف المجتمع      ) 11 ,قلة فرص العمل والبطالة وارتفاع مستويات الفقر      وتردي األوضاع االقتصادية    و الراهنة عدم اعت
ة      الدولي بدولة فلسطينية مستق    دخول في المعاهدات               وتكامل  جغرافي       لة ذات سيادة آامل سطينيين من ال ع الفل ا يمن مم

ات                   الدولية،   واالتفاقيات ة باالتفاق ا المتعلق ا وواجباته وهذا بدوره يحد من قدرة المنطقة على التفاوض بما يخص حقوقه
.البيئية الدولية

  

راهن في األراضي               ة يصطدم          ويتبين لنا من خالل استعراض الوضع ال ة التنموي ة أن مسار العملي سطينية المحتل  الفل
سطيني      اء المؤسساتي الفل سلطة      . بعائقين رئيسيين، األول وجود االحتالل، والثاني ضعف البن ة ال رغم من جدي ى ال فعل

ى الح           ة يعمل عل د من  الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية في معالجة معيقات التنمية، إال أن الوضع الحالي في المنطق
شرية     درات الب ب الق ة بجان وارد الطبيعي ه الم شكل في ي ت ة والت داف الوطني ق األه سليم وتحقي ى التخطيط ال درة عل الق
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ز     و . األراضي الفلسطينية المحتلة   عن تحفيز وتطبيق التنمية المستدامة في        ةمسؤول إن السلطة الوطنية   م التميي من المه
أن  سانب صلة اإلن ر منف ة وغي ة متداخل ا عالق ة بينهم ة الطبيعي وق وان .  والبيئ رام حق ساناحت ة اإلن رام البيئ ي احت  يعن

وق         وال  . المحيطة سان يستطيع الفلسطينيون لوحدهم دعم حق ة              اإلن اتها الحالي ستمر إسرائيل في سياس ا ت ة بينم  إذ   البيئي
افي التوصل          . األراضي الفلسطينية المحتلة  وليات اتجاه تصرفاتها في     يجب أن تتحمل إسرائيل المسؤ     يس من الك ه ل ألن

ة             ا   . إلى اتفاقيات فقط في أمور عامة وجدولة األمور، آما في االتفاقيات المرحلي ات     وإنم اج أساسي لالتفاقي ك احتي هنال
  . ألن تكون على مستوى من التفصيالت الكافية لتوضيح المسؤوليات بالتكافؤ

سيادة                              و سطينيين في ال ة لحق الفل ؤتمرات الدولي ل والم الم في مختلف المحاف د من دول الع د العدي رغم من تأيي على ال
ا بقيت األمور                  ع وإنم ى أرض الواق الكاملة على أراضيهم وتوافر بيئة سليمة لهم، إال أنه لم يحدث أي تغيير جذري عل

ة  فها هي إسرائيل تواصل ضرب الحائط بقر      . على حالها  دل الدولي ا زال الجدار   . ارات الشرعية الدولية ومحكمة الع فم
الم                 ر سجن في الع ى أآب يلتهم األراضي الفلسطينية وما زال االحتالل ماضيا في برنامجه االستعماري وتحويل غزة إل

  . وحرمان الفلسطينيين من مياههم وأرضهم وتلويث بيئتهم وهوائهم

  

اظ                   تحديات التنمية المستدامة في فل     إن ضافرها من أجل الحف ود وت سطين تزداد يوما بعد يوم وعلى الجميع رصد الجه
سطيني      سان الفل اء اإلن إن بق مولية وإال ف ة ش ة وطني ة عناصرها ضمن حمل سطينية بكاف ة الفل ى البيئ ى أرضه عل عل

  . وصموده سيكون مهددا
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