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المواد المنشورة ال ّ
تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو المعهد

ُ
معهد السياسات العامة ،جمعية أهلية تأسست عام  2006في رام الله ،تصدر
» أوراق تقييم أداء ،وأوراقًا سياساتية إلى جانب تنظيم برامج

إلى جانب «

تدريبية تندرج ضمن محاولة موسعة للمشاركة في تصويب األداء المؤسساتي
ورفد النقاش السياسي بالمعلومات الدقيقة والتحليالت المعمقة واألرقام.

» بمساهمات الكتاب والباحثين الفلسطينيين والعرب في

ترحب «

السياسة الفلسطينية وتشابكاتها اإلقليمية والدولية ،وفي البحث في
السياسة العامة وتطبيقاتها .يتم تصنيف المواد إلى دراسات (6000-5000
كلمة) ومقاالت ( 4500-3000كلمة) وعروض كتب (.)2500-1000
» بأي اقتراحات لعرض كتب سواء صدرت بالعربية أو بلغة

بذلك ترحب «

أجنبية .مع مراعاة أن تلتزم المساهمات المقدمة القواعد المتعارف عليها في
البحث والكتابة من حيث األصالة والرصانة والصنعة العلمية ،وأال تكون مقدمة
ألي مكان آخر للنشر أو سبق نشرها مستقلة أو نشر جزء منها.
تبلغ «
وتقدم «

» الكاتب بقبول مادته للنشر في غضون شهر من تسلمها للمادة.
» مكافأة مالية على المواد التي يتم نشرها.

ترسل المواد على بريد المجلة اإللكتروني أو على عنوان معهد السياسات
العامة البريدي.

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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١٦٠
١٦٣

في البداية

َ
مسألة
حوّلت الحرب الروسية األوكرانية
عاملي عريض ،بحيث أصبح
الغذا ِء إىل عنوان
ّ
صعبا ً كنس املشهد العاملي ،بالغ الهشاشة،
تحت سجاد ناعم .جاءت الحرب استكماال ً قاسيا ً
لرتاكمات الوباء وما لحقه من غال ٍء عاملي عيصّ
ّ
التضخم العاملي وأزمة
متكئ إىل
عىل الكبح،
ٍ
سالسل التوريد واضطراب سوق الطاقة ،كل
هذا تصاحب أيضا ً مع ظواهر مناخية خطرة ال
ّ
تكف عن اإلفصاح عن نفسها.
التغرّيات العامليًة
ّ
فلسطني يف صلب هذه
بمكوناتها كافة ،والحديث عن خصوصيتها
ً
ً
لغوية ،إذ ال فكاك بني مواضيع
بدعة
ليس
من نوع الزراعة واألمن الغذائي واملناخ وبني
َ
سيادة عىل
السؤال الوجودي املتعلّق بأرض ال
ٌ
قليل يواصل االحتالل
املتاح منها ،وهو متاحٌ

ومستوطنوه سحبَه من تحت أرجل أصحابه
األصليني.
من هنا ،يأتي هذا العدد املتكامل من
متمحورا ً تحت عنوان “األمن الغذائي والتنمية
الزراعية :نحو سيادة وطنية عىل الغذاء”،
لرياجع الواقع ويدرس مستجدات عالقته
بالتغريات الخارجية ،وييضء عىل قصورات
ذاتية ال نمتلك ترف الفشل يف تجاوزها.
يبدأ العدد بتقرير افتتاحي ّ
يلخص مخرجات
ورشة عمل نظمها معهد السياسات العامة،
يف تموز املايض ،تحت عنوان “سياسات األمن
الغذائي وتنمية القطاع الزراعي للوصول إىل
السيادة الوطنية عىل الغذاء” ،شارك فيها نخبة
من املهتمني ،من القطاعات كافة ،وقد تطورت
بعض حيثيات الورشة إىل دراسات وافية تظهر
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بني دفتي هذا العدد.
وتحت عنوان “اسرتاتيجيات قطاع الزراعة
الفلسطيني وسياساته وأثرها عىل االقتصاد
الفلسطيني” ق ّدم د .محمد كمال أبو عمشة،
ً
ً
ً
مدعمة باألرقام تنقلّت بني
شاملة
نظرة
الخصائص واملــوارد والخدمات واملعيقات
ومؤرشات املساهمة يف الناتج املحيل اإلجمايل.
يف معالجة ملوضوع السياسات الزراعية
ً
مراجعة
واألمن الغذائي ،قدم د .زكريا سالودة
للسياسات الزراعية ،كاشفا ً عن حجم تهميش
القطاع الزراعي وأسبابه وسبل تجاوزه ،كما
اختار أن يزوّد القارئ بالكثري من التفاصيل
عن املعيق املائي املرتبط باالحتالل بالدرجة
األوىل.
يف دراسة تحت عنوان “االستثمار يف القطاع
الزراعي الفلسطيني :اإلمكانيات والتحديات”،
أجاب زكريا الرسهد عن تساؤالت كثرية وملحة
يف هذا السياق ،عارضا ً أهم املؤرشات االقتصادية
الخاصة بالقطاع الزراعي ،مركزا ً عىل دور
القطاع الخاص ،ومواضيع اإلنتاج والتسويق.
إىل جانب البحث يف االستثمارات الكبرية،
أضاء العدد من خالل دراسة للباحث محمود أبو
شنب عىل االستثمار الصغري ،ودور التعاونيات
الزراعية وفعاليتها وما طرأ عليها من تحوالت
يف الحالة الفلسطينية.
وألن االقتصاد الفلسطيني يف اشتباك
لحظي مع االحتالل ومستوطنيه ،أضاء الكاتب
والناشط صالح هنية عىل دور جمعية حماية
العدد (٢٠٢٢ )٥٤

املستهلك يف مقاطعة منتجات املستوطنات بما
يشمل الزراعية منها.
تكامالً مع ما سبق ،يقدم املهندس جهاد
ً
مداخلة حول برنامج خلق فرص عمل
رشف
بهدف دعم األمن الغذائي يف قطاع غزة.
وتبقى جزئية املناخ سؤال ً عاملياً ،له ارتداداته
فلسطينياً ،هذا ما يلفت إليه الباحث يف الشؤون
البيئية عماد موىس تحت عنوان “العدالة
املناخية يف فلسطني”.
يتضمن العدد إىل جانب املحور ،مقاال ً يف
املستجدات السياسية يركز عىل تقييم خيارات
إدارة بايدن ،للمحلل السيايس محمد هواش،
ً
ومساهمة تحت عنوان“ :إعادة أمريكا التفكري
بدورها يف الرشق األوسط :مستجدات الدور
اإلرسائييل” لنضال صالح (الرصعاوي).
وختاماً ،تحرض القدس يف قراءة لكتاب “لِفتا
ّ
سجل شعب” لنظمي الجعبة ،ورنا بركات،
وخلدون بشارة ،ويعقوب عودة التي أنجزها
أمني دراوشة.
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محور العدد :األمن الغذائي والتنمية الزراعية :نحو سيادة وطنية على الغذاء

تقرير افتتاحي

نظم معهد السياسات العامة بالتعاون مع

الغذائي بالسيادة عىل الغذاء ،كما أننا نود

مؤسسة «فريدريش أيربت» األملانية« ،طاولة

الرتكيز عىل الواقع الزراعي وأثره عىل األمن

مستديرة» حول «سياسات األمن الغذائي

الغذائي ،وسنتطرق أيضأ إىل أثر األمن الغذائي
عىل الصحة العامة ،فضالَ عن تناول مسائل

الوطنية عىل الغذاء» ،بمشاركة عدد من الخرباء

تتعلق باإلقراض الزراعي ،والعمالة يف هذا

واملختصني والعاملني يف مؤسسات القطاع

القطاع».
ّ
وذكر عودة بأن املعهد يعنى بالسياسات

االفتتاحي مخرجات النقاش حولها ،كما أنه

العامة املوجهة لصناع القرار ويعمل عليها

تم تطوير بعض مكونات النقاش إىل دراسات

للتأثري عىل حسن اتخاذ القرار ،وعىل كافة

منفصلة وتفصيلية تحت إطار محور هذا

املستويات ،يف محاولة للمساعدة يف إيجاد

العدد.

سياسات يف مجال األمن الغذائي ،خاصة أن

وتنمية القطاع الزراعي للوصول إىل السيادة

العام ،والخاص واألهيل ،نلخص يف هذا التقرير

استهلت الفعالية بمداخلة لرئيس مجلس

هذا املوضوع يشغل العالم يف أعقاب األزمة

إدارة املعهد د .محمد عودة ،قال فيها «إن

األوكرانية الروسية ،من هنا ،فإن تأثريها عىل

لقاء الطاولة املستديرة جاء بهدف ربط األمن

بلد نام وضعيف كفلسطني يكون أكرب من
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غريها ،من هنا سنحاول أن نقدم إطاللة عىل

ملقاربة األمن الغذائي الفلسطيني يف السياق

هذا الجانب ،ونحن نعلم أن معيقات االحتالل

الفلسطيني عىل قاعدة االجتهادات التي جزء

اإلرسائييل تؤثر بشكل بالغ عىل واقعنا.

منها يحاول أن يتمثل بعض املفاهيم الدولية
املنترشة يف الخطاب العاملي ،أو ما أسميه

من جهته ،أكد مدير الربامج يف املؤسسة

«خطاب الحاكمية العاملية».

األملانية راسموس براندت عىل أهمية تناول هذا
املوضوع ،ألنه يمثل أحد التحديات التي تواجه

فالبعض يرى أن األمن الغذائي جزء من

الجميع ،وهو أيضا مرتبط بالتغري املناخي،

األمن اإلنساني ،وبني مدرسة أخرى تربطه

والحرب يف أوكرانيا وتداعياتها املستقبلية عىل

بالسيادة عىل الغذاء ،وإنني أرى أن األمن

األسواق ،لكن بالنسبة يل فإن هذا األمر مرتبط

الغذائي يف السياق الفلسطيني يجب أال يبحث

باستقالل فلسطني ألن تقوية الزراعة وتعزيز

بشكل مجرد بل أن يبحث بتعيينه امللموس يف

األمن الغذائي أمر أسايس عىل صعيد الدولة،

الواقع الفلسطيني ،من هنا يجب الرتكيز عىل

فهذا يمثل حاجة.

األمن الغذائي بأبعاده كافة.

يف البداية طرح طاقم سياسات فكرة أن

ما أقوله إن ظروفنا الفلسطينية بحكم

موضوع األمن الغذائي من امللفات الشائكة،

أننا تحت االحتالل ووجود سلطة فلسطينية

حيث هناك حوار عاملي يف محاولة للخروج من

تعنى بإعادة بناء االقتصاد ومؤسسات الدولة

هذا املفهوم إىل السيادة عىل الغذاء ،والجهات

وإنجاز االستقالل ،من هنا يجب ربط األمن

التي تتبنى هذا املفهوم أغلبها منظمات فالحية

الغذائي باالكتفاء الذاتي باعتبار ذلك مهمة

وجمعيات ونقابات عاملية موجودة يف الكثري

تحرر وطني ،والسيادة عىل الغذاء باعتبار

من دول العالم ،تعتقد أن مفهوم السيادة عىل

أن األمن الغذائي جزء ال يتجزأ من األمن

الغذاء ،أكثر شمولية وعدالة من األمن الغذائي،

اإلنساني الفلسطيني ،إضافة إىل األمن القومي

لكن يظل األخري هو املصطلح األسايس املتعارف

الفلسطيني ،الذي يتمثل هدفه النهائي يف

عليه أو املتداول ،لذا أحيل هذا املوضوع

التحرر الوطني واالنعتاق ،لذا يجب أن ندمج

للدكتور نايف جراد ،مدير عام معهد فلسطني

يف إطار العمل الوطني بني النضال من أجل

ألبحاث األمن القومي ،للحديث عنه يف السياق

التحرر الوطني وبني التحرر اإلنساني ،وأال

الفلسطيني.

نفصلهما عن بعضهما البعض ،فهذه عملية

جراد :مداخلتي بمثابة محاولة أو اجتهاد

العدد (٢٠٢٢ )٥٤

متكاملة ومتداخلة يجري فيها النضال لتأمني
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األمن الغذائي بكل أبعاده املختلفة ،باعتباره

التعاون لسد االحتياجات اإلنسانية ،ويجب أال

جزءا ال يتجزأ أوال من األمن اإلنساني ،من هنا

ينعكس الرصاع والحرب عىل تلبية االحتياجات

ربما يعترب البعض أن األمن الغذائي جزء من

اإلنسانية.

األمن االقتصادي أو حتى البيئي وغريه ،من هنا

من هنا فإن سيطرة االحتالل عىل شتى

فإن املسائل متشابكة ومتداخلة ويجب عدم

مقومات وموارد الشعب الفلسطيني ،تمثل

فصلها عن بعضها البعض.

عائقا موضوعيا أمام تلبية وتأمني األمن

املسألة األخرى املهمة عىل هذا الصعيد ،هي
أنه يف إطار بحثنا عن األمن الغذائي عمليا ً نحن

الغذائي يف فلسطني ،لذا تربز تساؤالت من
قبيل :هل تجب إزالة االحتالل والرصاع ضده

نبحث عن جزء من األمن القومي الفلسطيني،

وصوال إىل األمن الغذاء ،لكن من وجهة نظري

وهذه مسألة لها أبعاد مختلفة ،فهناك بعد

هذا خطاب شعاراتي ثورجي يلجم الكفاح

وطني وآخر إقليمي وثالث دويل ،باعتبار أن

والنضال لتعزيز الصمود واملنعة الوطنية نحو

تحديد عنارص األمن الغذائي والحصول عليه

مستقبل مأمول ال يمكن معرفة متى يتحقق،

يجري يف إطار عاملي متشابك ومتداخل ،من هنا

من هنا كيف يمكن أن ندمج مسألة حرصنا

يدخل يف إطاره األمن اإلقليمي والدويل ،بالتايل

عىل تأمني كل أبعاد األمن الغذائي ،بعمليتنا

شئنا أم أبينا نحن جزء من هذا العالم ،ونحن

النضالية الوطنية ومواجهة االحتالل عىل طريق

نرى انعكاسات الحرب الروسية األوكرانية عىل

الوصول إىل السيادة ،بالتايل يجب دمج األبعاد

سلسلة التوريدات ،والقمح والشعري ،وقطاع

املختلفة ،وذلك يف إطار تكريس مفهوم أن األمن

الطاقة ،وكيف بدأت األسعار باالرتفاع والسلع

يف جوهره تحرر وانعتاق ،فاألمن إن لم يكن

تنقص من األســواق ،خاصة أننا جزء من

كذلك فماذا يكون؟.

العالم ،وليس لدينا اكتفاء ذاتي ،بل نعتمد عىل
الخبري الزراعي الدكتور زكريا سالودة:

االسترياد ،ومواردنا شحيحة نسبيا.
كما أن يجب أال نتناىس عامل االحتالل،

إن املوضوع مدار البحث ،عبارة عن ثالثة

باعتبار أنه يف كثري من القضايا اإلنسانية

مواضيع متداخلة ،هي :السياسات الزراعية،

خاصة يف األزمات والكوارث مثل كورونا ،يجب

واملياه ،واألمن الغذائي ،وأعتقد أنه بدءا من

أن يكون هناك تعاون إقليمي ،فهذه مسؤولية

املياه باإلمكان صناعة السياسات الزراعية ،لكن

مرتتبة عىل شتى الدول ،ما يستدعي إمكانية

يف ظل حالتنا املائية املريرة ال يمكن صناعة أمن
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غذائي ،بالتايل األمن املائي يؤهلك إىل أن يكون

تفعل ،وأن مناطق «ج» وتشكل ما نسبته

لديك أمن غذائي ،من هنا فإنني بدأت باملياه

 %62من مساحة الضفة ،تمثل املناطق التي

وليس السياسات.

فيها غالبية األرايض الزراعية ويمكن أن تنفذ

الكل يعلم مدى أهمية املياه ،وإذا لم تتوفر

فيها أنشطة اقتصادية كثرية ،بعكس مناطق

فهذا يعني االفتقار إىل كثري من عنارص بناء

«أ» التي هي سكنية ،ما ينطبق إىل حد ما عىل

مستقبل إنتاجي له مدلوالت اقتصادية ،وإذا

املناطق «ب» وهي سهلية لكن يمكن أن تقام

ما أضفنا إىل ذلك أن  %90من أراضينا بعلية،

فيها املباني يف أي لحظة.

فإنه من هذا املنطلق فإن الكثري من العاملني

وبالنسبة لكميات املياه املستخدمة ،تقدر

يف القطاع الزراعي تركوه ،واتجهوا للعمل يف

كمية املياه املستخدمة من املواطنني الفلسطينيني

قطاعات أخرى سواء تجارية ،أو خدماتية،

يف الضفة الغربية بنحو  128مليون مرت مكعب

لعدم جدوى العمل يف الزراعة بالنسبة للبعض.

سنويا ،تتوزع بني ثالثة قطاعات ،فاالستهالك

وأنا أتذكر كيف قمنا يف وزارة الزراعة

الزراعي يقدر بنحو  90مليون مرت مكعب لري

يف العام  1998بوضع سياسة زراعية ،عىل

نحو 8ر 1مليون دونم ،أما االستهالك املنزيل

فرضية أننا مستقلون ولدينا دولة وسيطرة عىل

والصناعي فيقدر بنحو  38مليون مرت مكعب،

املوارد املائية وغريها ،لكن لألسف فإن ذلك لم

أما يف قطاع غزة ،فإن كمية املياه املستخدمة

يكن واقعيا.

لألغراض الزراعية  85مليون مرت مكعب ،بينما
تقدر الكميات املستهلكة يف االستخدام املنزيل

فاالحتالل يسيطر عىل املياه ،وعندما يمنحنا

والصناعي بنحو  48مليون مرت مكعب.

 %15-14من املخزون املائي فقط ،يدرك
حجم االقتصاد الذي سيكون لدينا ،والكل

من أبرز نتائج السياسة املائية اإلرسائيلية

يعرف ما فرضه اتفاق «أوسلو» من تقسيم

عىل الفلسطينيني ،عزوف آالف الفلسطينيني

األرايض الفلسطينية بني «أ» ،و«ب» و«ج»،

عن العمل يف القطاع الزراعي ،والتوجه إىل

وهذا التصنيف يف واقع الحال ال يختلف عن

لعمل يف السوق اإلرسائيلية ،وضعف القدرة

القانون الربيطاني الذي فرض يف العام ،1942

املادية لدى الفلسطينيني يف املجال الزراعي

الذي اشتمل عىل التصنيفات ذاتها يف ما يتعلق

عىل منافسة املنتجات اإلرسائيلية بسبب الدعم

باألرايض الفلسطينية ،من هنا فإن إرسائيل

الحكومي اإلرسائييل ملدخالت اإلنتاج مثل املياه،

عندما طرحت هذا التقسيم كانت تدرك ماذا

والسماد ،والبذور وغريها ،واعتماد الكثري من

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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والتسعينيات كانت تصل إىل .%36

الفلسطينيني ال سيما يف الريف عىل آبار جمع
مياه األمطار خالل موسم الشتاء ،وانقطاع

كما أن هذه الحسبة تعكس مؤامرة ،ألن

إمدادات املياه عن التجمعات واملدن الفلسطينية

هناك أناسا يهمهم حجم املنتجات التي يقومون

يف فصل الصيف فرتة تصل إىل شهر ،ما يدفع

بجمركتها أو فتح مكاتب تخليص ،من هنا فإن

باملواطنني إىل تقنني املياه أو رشائها من موزعني

علينا أال نلقي مسؤولية كل يشء عىل عاتق

محليني من خالل الصهاريج بأسعار مرتفعة،

االحتالل عىل الرغم من أهمية دوره.

وتدهور األوضــاع االقتصادية للمزارعني
الفلسطينيني بسبب ضعف اإلنتاج الزراعي

مداخلة رئيس املؤسسة الفلسطينية

الناتج عن االعتماد عىل الزراعات املطرية

لإلقراض الزراعي عبد املنعم وهدان :يأتي

وارتفاع مدخالت اإلنتاج يف الزراعات املروية،

مفهوم اإلقراض يف إطار سياسات بديلة ملفهوم

والحد من قدرة الفلسطينيني عىل استغالل

اإلغاثة ،ال سيما أننا كمجتمع اعتمد بشكل

موارهم املائية وتعويض النقص برشاء املياه

كبري جدا عىل مفهوم اإلغاثة ،ما قلل من قدرتنا

من رشكة املياه اإلرسائيلية التي قدرت بنحو

اإلنتاجية يف مختلف املجاالت.

7ر 85مليون مرت مكعب يف العام .2018

هذا برصاحة عدو التنمية الفعلية ،وإن

ولو نظرنا إىل مساهمة القطاع الزراعي يف

السيف األمىض ملواجهة املخاطر كافة سواء

الدخل القومي من العام  1994حتى العام

كانت األزمات أو التحديات الداخلية أو إجراءات

 ،2020فإنه يبدأ بالتدني ،إذ كان العام 1994

االحتالل ،هو تعزيز مفهوم التنمية عرب تطوير

نحو  ،%13وقد بلغ العام املايض إىل أقل من

الوعي الجماعي باتجاه أهمية استخدام

5ر ،%6لكن هذا الرقم أو «الحسبة» عبارة عما

مساحات األرايض التي يمكن زراعتها أو

يمكن أن يسمى «مؤامرة داخلية» ،قام بها أناس

استخدامها بالزراعة ،ألنه يعني بشكل مبارش

من داخل وزارات السلطة ،فمثال معرصة الزيتون

تطوير قدرة املجتمع عىل املواجهة.

ال تعترب منشأة زراعية بل صناعية ،بمعنى أن كل

نحن حقيقة نعمل ضمن هذا اإلطار يف مفهوم

ما يخرج منها صناعي ،والزيت تصل مساهمته

اإلقراض عرب املؤسسة ،كما أن أهم ضمان لنا

إىل  250مليون دوالر سنويا يعترب ضمن

يف املشاريع التي نمنحها من قروض هو نجاح

املدخالت الصناعية أيضا ،علما أن نسبة مساهمة

املرشوع ،ألننا لسنا جهة ربحية بل جهة تقدم

الزراعة يف الدخل القومي خالل حقبة الثمانينيات

الخدمة للمساهمة عىل صعيد التنمية ،بالتايل
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طاقم املؤسسة يكون حريصا عىل التأكد من

عن أي منتج تعتمد عىل رغبة الزبون ،لكن ال

أن يكون املرشوع ناجحا ،ألن إنجاز ذلك يكفل

يوجد لدينا مصدر معلومات مركزي ،وهذا

وجود دخل لألرسة املستفيدة ،وأن يكون هناك

املوضوع ال يمكن أن ينجز إال يف سياق وطني،

تشغيل ،وإدخال التكنولوجيا عىل الزراعة،

أي ال يمكن إنجازه عرب القطاع األهيل ،من هنا

واملساهمة يف تحقيق مفهوم التنمية املستدامة،

فاملركز يجب أن يكون حكوميا يجمع البيانات

ويمكن بصورة أو بأخرى تحويل النشاط

املتعلقة بالقطاع الزراعي كافة عىل أن يجري

الزراعي إىل نشاط اقتصادي يكون مجديا

تحديث بياناته باستمرار.
أما بالنسبة للمؤسسة فهي فتية ،ويف بداية

ونافعا للعاملني يف هذا الحقل.
من هنا نرى أهمية ربط كل سلوكنا وأدائنا

تجربتها ،ال سيما أنها ولدت يف عني العاصفة إذ

وأنشطتنا واسرتاتيجيتنا وبرامجنا بمفهوم

تم تأسيسها بقرار من الرئيس محمود عباس

التحرر والبناء ،ألن أي يشء قد نقوم به يف سياق

يف العام  ،2015وبالتايل فإن مجموعة من

نشاط بحد ذاته دون مراكمة تجربة عليه يكون

األزمات مثل جائحة كورونا ،حدت من قدرتها

منقوصا ،كما نبحث عن الرشكاء للمساهمة يف

عىل دخول السوق بقوة.

بناء رؤية اسرتاتيجية للقطاع الزراعي ،بحيث

عملت املؤسسة عىل برنامج تجريبي يف

يكون لكل طرف مهمة اسرتاتيجية ينفذها،

العام  ،2020بدعم من مرشوع «إيفاد»،

لكن لألسف الشديد حتى اآلن هناك نماذج

ويف العام املايض كان لها نشاط ملحوظ ،أما

كثرية مميزة بيد أنها أشبه بـ «وصالت قطع»،

يف السنة الحالية فنأمل أن نكون قد بنينا

بمعنى أنها كجداول عذبة وجميلة لكنها ال

محافظ تمكننا من رسم إطار عام للسياسة

تصب يف نهر عميق اسمه التنمية املستدامة

العامة للجسم الذي نستهدفه وهو صغار

التي تشكل رافعة وعمودا فقريا للتحرر أوال،

املزارعني ،من هنا فإن نمنح قروضا ترتاوح

وبناء مؤسسات السلطة ثانيا.

بني  20000-5000ألف دوالر ،ألن هدفنا

كما أن هناك مشكلة كبرية جدا ،يعاني منها

فقط هو صغار املزارعني.

كل القطاع الزراعي ،وهي غياب مركز وطني
ملصادر املعلومات ،بمعنى أنه ال توجد جهة
تمتلك البيانات كافة عن القطاع الزراعي ،لذا
حتى مؤسسات اإلقراض الربحية عندما تبحث

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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كبرية ،بالتايل فإن األمر ال يعتمد عىل توفر
الغذاء فحسب ،وإنما جودته ومأمونيته أيضاً،

مداخلة مديرة المعهد الوطني للصحة
العامة رند سلمان:

لذا أعتقد أنه ال بد من الرقابة ليس عىل الغذاء

املوضوع املثار مهم ،له أبعاد كثرية ،والبعد

ونوعيته فحسب بل وإنما عىل املياه ،وطريقة

الصحي أحد هذه األبعاد ،وأود بداية اإلشارة

حفظ الغذاء وغريها.

إىل أن املعهد يعنى بتزويد صناع القرار باألدلة

ال بد من قوانني رادعة للحيلولة دون تعرض

والرباهني لوضع سياسة صحية مبنية عىل

الناس ملخاطر مثل التسمم الغذائي ،كذلك ال بد

معلومات موثوقة ودقيقة.

من العناية بالجوانب العالجية والوقائية للحد

صحيح أن هناك سياسات عاملية يمكننا

من أمراض مثل الرسطان.

تطبيقها ،لكن هناك سياسات محلية يجب

األمن الغذائي يجب أن يمثل أولوية للحكومة،

أن تكون حسب االحتياج والوضع املحيل ،من

للتخفيف من الخسارة التي يمكن أن تنتج عن

هنا فإننا نستخدم أدوات عدة بما فيها الرصد

جوانب الضعف عىل هذا الصعيد.

واملتابعة ،واألبحاث وغريها ،ونحن ما زلنا يف

أما بالنسبة للتغذية ،فهي مسألة مهمة حيث

البدايات ونحن مرشوع يتبع ملنظمة الصحة

ال بد من مراعاة ومتابعة معايري متصلة بهذا

العاملية بيد أننا نعمل مع رئاسة الوزراء عىل

املفهوم مثل الهزال ،والبدانة ،وقرص القامة،

أساس تحويله ملعهد وطني تكون تبعيته

بالتايل ال بد من الحرص عىل املزج بني جودة

لرئاسة الوزراء.

الغذاء ومأمونيته من جهة ،واحتوائه عىل

وحتى أبسط النظرة الصحية ،فإن هناك

العنارص الرضورية للنمو والناحية الصحية

محاور البد من مراعاتها مثل :األمن الغذائي،

من جهة ثانية.

والتغذية ،فجائحة «كورونا» أثرت عىل الوضع

ويف آخر دراسة أنجزتها منظمة الصحة

الغذائي ومعدالت الفقر والجوع عامليا ،من هنا

العاملية ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة

فإن لدينا حاليا نحو  700مليون إنسان يعانون

«اليونيسيف» ،وجدنا أن حجم تناول الخضار

من الجوع ،حيث يتوقع زيادة هذا العدد بفعل

والفواكه والربوتينات متدن جدا لدى الشعب

عوامل عدة مثل الحرب األوكرانية –الروسية.

الفلسطيني ،بينما تصل معدالت اإلصابة

وهنا ال بد من اإلشارة يف ما يتعلق باألمن

بأمراض مثل السكري ،والضغط ،والبدانة

الغذائي ،إىل أنه إذا لم يكن الغذاء آمنا بسبب

املفرطة إىل  40و ،%50من هنا فإن لدينا أرقام

استخدام املياه العادمة ،فإن هذه مشكلة
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مرعبة ،ونحن نعمل عىل دراسة جديدة بهذا

أوكرانيا يف ارتفاع األسعار واألزمة الغذائية،

الصدد.

فإن هناك ترصيحا ملسؤول أمريكي يشري إىل أن
األزمة موجودة من قبل ،وأنها ازدادت.

وإذا نظرنا إىل الدراسة التي أعدها الجهاز
املركزي لإلحصاء الفلسطيني يف العام ،2020

والبعض يعزو هذه األزمة إىل عوامل عدة

سنجد أن وضعنا يف ما يتصل بنقص الوزن

منها زيادة عدد السكان يف العالم ،وانحصار

وقرص القامة ليس سيئا كثريا بالنسبة لدول

وجود السكان يف بعض املناطق ،وإن ارتفاع

العالم ،بيد أننا ننظر إىل املؤرش وتصاعده،

األسعار ال يرتبط بالحرب يف أوكرانيا ،بل

بمعنى أنه إذا كنت ضمن معدالت متدنية ضمن

بالجائحة ودورها يف اختالل سالسل التوريد،

املؤرشات السلبية لكن املنحنى الخاص بي

وتراجع معدالت اإلنتاج وضعفه.

يف تصاعد ،فإن هذا أمر ال ينبغي التقليل من

كما أنه ال بد من عدم تنايس عدم قدرة

خطورته.

السكان عىل رشاء الغذاء بسبب الفقر ،لكن يجب

من هنا فإن ما أنجزه اإلحصاء أظهر بعض

عدم تجاهل أيضا تأثري التغري املناخي خاصة

التصاعد يف املــؤرشات الصحية ،ما يطرح

درجات الحرارة املتطرفة صيفا أو شتاء ،ما

تساؤالت عديدة حول صورة املستقبل.
كما أن لدينا تاريخيا نقصا ً يف الفيتامينات

يؤدي إىل تدمري املناطق الزراعية ،وتلوث املياه،
من هنا أعتقد أنه يلعب دورا كبريا يف األزمة

واملعادن ،وهذا يمثل أمرا خطريا ،لذا علينا

العاملية ،ما يؤدي إىل أشكال كثرية من التلوث.

الرتكيز عىل ملف األمن الغذائي ،والتغذية،

كما أن الجفاف والتصحر يزداد نتيجة

والسياسات واإلجراءات الواجب اتباعها عىل هذا

اإلجراءات والسياسات العاملية غري العادلة اتجاه

الصعيد.

الدول الفقرية ومساعدتها ،كما أن سياسات

مداخلــة المديــر التنفيــذي لمركــز التعليــم
البيئــي ســيمون عــوض:

املؤسسات العاملية مثل صندوق النقد الدويل
التي تشرتط اعتماد سياسات السوق الحرة أو

نحن لسنا مساهمني يف التغري املناخي ،بل

الخصخصة أو إعادة الهيكلة تؤثر أيضا خاصة

ضحايا له ،لكن ما أود الحديث عنه هو هل هناك

عىل شعوب العالم الثالث ،وتجربها عىل التغيري.

أزمة غذائية عاملية حقيقية أم ال توجد؟ فالكل

وإذا ما نظرنا إىل العالم العربي ،فإن دوال

يتحدث عن هذا األمر اآلن ،فحتى األمريكيون

كثرية كانت لديها سيادة عىل الغذاء ،لكن

الذين يضعون كل اللوم اليوم عىل الحرب يف

العدد (٢٠٢٢ )٥٤

التدخل األجنبي وصناعة األزمات فيها ،أدت
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إىل حاجة الناس يف دول مثل سورية واليمن إىل

 %10يف العام  ،2013إىل نحو  %6يف العام

دعم غذائي.

.2021

وبالنسبة إىل فلسطني ،فإن االحتالل عمد

كما أن األجر اليومي للعمل بالزراعة لدينا

بعد سيطرته عىل الضفة والقطاع يف العام

انخفض ،ففي العام  2021وصل معدله إىل
 54شيكالً ،بينما كان قبل ثالثة أعوام 58

من األرايض للجفاف.

يف تشجيع العمل بالزراعة بات يرتاجع.

 ،1967إىل إحكام قبضته عىل املوارد املائية

شيكالً ،مما يعني أن كل يشء يمكن أن يساهم

السطحية والجوفية ،مما عرض مساحات كبرية
وينبغي إدراك أن هناك سياسة مجحفة

هناك عامالن مهمان يف ما يتعلق بالعمالة،

بحق الفلسطينيني يف ما يتعلق باستخدام

فنحن عادة ال نحتسب النساء العامالت يف

األرايض ،األمر الذي ينطبق عىل إعالن االحتالل

الزراعة ،أو العاملني لصالح أنفسهم ،من هنا

عن مساحات كبرية كمحميات طبيعية بهدف

فإن األرقام قد تكون مشتتة بعض اليشء ،لكن

االستيالء عليها ،وحرمان الفلسطينيني من

يف املحصلة هناك مشكلة يف العمالة ،وهناك

االستفادة منها.

هجرة للعمالة الفلسطينية إىل املستوطنات

كذلك فإن فتح سوق العمل اإلرسائيلية

والداخل ألن األجر اليومي ثالثة أضعاف األجر

للعمال ،أدى إىل شح يف العمالة الفلسطينية،

املحيل.

وابتعادها عن العمل يف قطاعنا الزراعي.

من هنا فإن ما نشهده يضعف سوق

لكن عىل الرغم من كل يشء ،أعتقد أن من

العمل الفلسطينية ،والكثري من القطاعات،

األهمية بمكان أن تساهم كل أرسة يف األمن

واملستثمرين خاصة من يريدون االستثمار يف

الغذائي ،عرب الرتكيز عىل مفهوم الحديقة

القطاع الزراعي.

املنزلية.

كما أننا نعاني من استمرار الزراعة التقليدية
عوضا عن التحول للزراعة ذات الجدوى

مداخلة وكيل وزارة العمل ،سامر سالمة:

االقتصادية ،بمعنى أن تكون لدينا منشآت

لألسف فإن مساهمة الزراعة يف الناتج

مثل رشكة أعمال زراعية ،فهذا يمكن أن يغري

املحيل اإلجمايل ،انخفض من  %13عام 1994

يف نمطية العمل الزراعي ،وينعكس إيجابا عىل

إىل 5ر %6يف العام  ،2021وبعيدا عما قلناه أو

واقع العمالة يف هذا القطاع.

يمكن أن نقوله بخصوص األرقام ،فإن حجم
العمالة أيضا ً انخفض يف قطاع الزراعة ،من

كذلك فإننا نعاني من مسألة «تسليع
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األرايض» ،فصحيح أن العمل جار عىل تسوية

وقالت :أعتقد أن هناك كثريا من البيانات

األرايض ،إال أن هناك ظواهر سلبية للمسألة ،إذ

والدراسات ،ونحن نشعر يف «ماس» بأن لدينا

بات يتم التعامل مع كثري من األرايض كسلعة

البيانات الالزمة للبدء يف اسرتاتيجية لألمن

تباع وتشرتى عوضا عن أن تكون مكانا لإلنتاج.

الغذائي.

فمثال هناك أراض تستخدم كعزب للرتفيه ،وهذا

وأوضحت القائمة بأعمال مدير عام

عىل حساب األرايض الزراعية ،فالحيازات الزراعية

دائرة التأمينات يف صندوق درء املخاطر

باتت تنتقل من مزارعني إىل أناس يريدون األرايض

والتأمينات الزراعية جمانة الجاغوب ،أن

للرتفيه والتسلية ،وأعتقد أن املطلوب منا العمل

الصندوق عمد منذ بداية نشاطه إىل تحليل واقع

يف إطار اسرتاتيجي وتكاميل موحد ،لذا ال بد من

القطاع الزراعي ،وأبرز اإلشكاالت والتحديات

برنامج عمل متكامل لألمن الغذائي يأخذ باالعتبار

التي تواجهه وحددتها بـ  18مشكلة ،مثل تأثري

املعطيات واألبعاد ،كما أنه ال بد من زيادة االهتمام

االحتالل ،والتغري املناخي عليه ،والعزوف عن

بالتعاونيات والفكر التعاوني.

العمل بالزراعة ،وضعف توظيف التكنولوجيا
يف الزراعة ،وحداثة التجربة الفلسطينية يف

***

مجال التأمني الزراعي ،وغريها.

مداخلة الباحثة يف معهد أبحاث

وبينت أن الصندوق أوجد بناء عىل قرار

السياسات االقتصادية «مــاس» رند

بقانون يف العام  ،2013لكن مسألة مأسستها

الطويل ،شملت استعراض جانب من جهود

احتاجت بعض الوقت.

املعهد يف إعداد دراسات حول الشأن الزراعي،

وأكدت رضورة اعتماد آليات لتشجيع مزيد

واألمن الغذائي ،أسوة بالنرشة التي تعهدها

من الناس عىل االنخراط بالزراعة ،الفتة إىل

بخصوص األخري مرتني كل عام.

حيوية التأمينات الزراعية ودورها يف النهوض
بهذا القطاع.

ولفتت إىل مخرجات بعض الدراسات التي
أعدتها «ماس» وخلصت إىل رضورة إنشاء

وقالت :لدينا مرشوع للتأمني الزراعي حاليا

صوامع لتخزين القمح ،إىل جانب زيادة

لثالث سنوات ،قيمته ثالثة ماليني يورو ،وقد

االعتماد عىل الذات يف موضوع الغذاء ،عرب

استدعى منا مجموعة من الخطوات منها التعرف

العناية بالزراعة املنزلية واالهتمام بمفهوم

إىل واقع القطاع الزراعي ،وأعتقد أن التأمينات

تخزين الغذاء.

خطوة مهمة لزيادة االستثمار يف هذا القطاع.

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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وقال مدير عام التخطيط والتعويضات

لتنخفض إىل  139مليونا يف العام التايل ،وصوال

يف الصندوق محمد املرصي ،إن الصندوق من

إىل  128مليونا يف العام .2021

املؤسسات التي خرجت من رحم وزارة الزراعة،

وتطرق إىل تواصل انخفاض مساهمة

وقد وضعنا أول اسرتاتيجية لهذه املؤسسة

الزراعة يف الناتج املحيل ،من 1ر 1مليار دوالر

باالعتماد عىل واالستفادة من مراجعة األدلة

يف العام  ،2019إىل 5ر 997مليون دوالر يف

الدولية ،وقد تعرضنا لـ  18مشكلة يف القطاع

العام املايض ،ما اقرتن بانخفاض عدد العاملني

الزراعي ،قبل أن نقوم بإعداد اسرتاتيجية آللية

يف الزراعة من 500ر 83عامل يف العام ،2014

التعاطي مع الكوارث.

إىل 500ر 51عامل يف العام .2018

وقدم املحارض يف جامعة خضوري د.

وذكر أن هناك عجزا يف امليزان التجاري

محمد أبو عمشة ،نبذة عن القطاع الزراعي،

الزراعي لصالح االسترياد من إرسائيل أو

موضحا أن التسهيالت االئتمانية املمنوحة له

غريها.

بلغت نحو  33مليون دوالر يف العام ،2008
إعداد :هيئة التحرير

مقابل  149مليون دوالر يف العام ،2019
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محور العدد :األمن الغذائي والتنمية الزراعية :نحو سيادة وطنية على الغذاء

استراتيجيات قطاع الزراعة الفلسطيني وسياساته
وأثرها على االقتصاد الفلسطيني

د .محمد كمال أبو عمشة*
أمــا

مقدمة

العنصــر

الثانــي،

فيشــمل

تعمــل الحكومــة الفلســطينية علــى

االســرتاتيجيات الوطنيــة لثمانيــة عشــر
قطاعــا ً وثــالث اســرتاتيجيات عبــر

التخطيــط بإعــداد املوازنـة ،ويسـتند إىل

قطاعيــة .وتعــرض كل خطـة قطاعيـة

سياسـات مدروسـة توفـر قواعـد واضحـة

األهداف االسـرتاتيجية والنتائـج والسياسـات

التخاذ القـرارات والخطـوات الخاصــة

التـي تسـعى املؤسسـات العاملـة فـي

بالحكومــة والجهــات ذات العالقــة.

القطـاع املحـدد إىل تحقيقهـا حتـى العـام

شــملت الخطــة الوطنيــة 2025–2020

 .2025كما تشـمل الربامج الحكومية

عنرصيــن ،يختــص األول بأجنــدة

املصممــة لتحقيــق األهداف االســرتاتيجية

السياســات الوطنيــة التــي هــي عبــارة

فــي كل قطــاع ،حيــث يضــم كل
برنامــج أهــدافا ً ومعاييــر ومخرجــات

الرؤيــة واألولويات والسياســات الوطنيــة.

ومهــام محــددة.

إنشــاء نظــام لإلدارة يشــمل دمــج

عــن وثيقــة سياســاتية تعــرض

وفــي ضــوء املتغيــرات واملســتجدات

* أستاذ التمويل واالستثمار املشارك
قسم العلوم املالية واملرصفية
جامعة فلسطني التقنية  -خضوري

العدد (٢٠٢٢ )٥٤

السياســية واالقتصادية ،فقــد قــرر
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مجلــس الــوزراء الفلسـطيني السـري فـي

والتمويـل واملسـاعدات الفنيـة واملاليـة

تحديـث االسـرتاتيجيات القطاعيـة وعبـر

خــالل الفتــرة  ،2025–2022كمــا
يشــكل مرجعــا ً للشــركاء والعامليــن
فــي القطــاع الزراعـي للعمـل معاً،

اآلتية لتحديث االسـرتاتيجية :االنفكاك من

وتفـادي التضـارب واالزدواجــيــة فـي

السـيطرة والهيمنــة االقتصادية اإلرسائيلية،

العمـل ،وتحقيـق أكبـر قـدر مـن الكفــاءة

والتنميــة االقتصادية بالعناقيــد ،ونتائــج

والفاعليــة فــي إدارة املــوارد املتاحــة.

املراجعــات النصفيــة واإلنجازات التــي

ســتتم متابعــة اإلنجاز ومن ثم تقييمه

تحققــت خــالل الفتــرة .2022–2019

بنــاء

املحــددة

كمــا تشــمل اإلرشادات تضميـن األبعاد

لألنشطة واملخرجــات املســتهدفة فــي

الجغرافيـة ،ومسـتوى الخدمـات املقدمـة

االســرتاتيجية املحدثــة.

القطاعيـة للسـنوات الثالث القادمــة –2023
 .2025وقد حدد املجلس اإلرشادات األولية

تبلـغ

والقضايـا عبـر القطاعيـة ،والتناغـم مـع

علــى

املؤشــرات

املسـاحة

اإلجمالية

لــأرايض

الفلسـطينية املحتلـة  6,220كيلومتـرا ً
مربـعا ً (أي نحو  %22مــن املســاحة

االتفاقيات واملعاهـدات اإلقليمية والدوليـة.
ً
عـالوة علـى ذلـك ،شـكلت التعليمـات

األخرية ملجلـس الـوزراء دليالً ملراجعـة

اإلجمالية لفلســطني التاريخيــة) .كما

مـا ورد أعـاله فـي ضـوء تأثيـر تفشـي

بلــغ إجمالــي عــدد الســكان فــي

فيـروس كوفيـد  19والخطـة اإلرسائيلية

العــام  2019مــا مجموعــه 5.039

لضـم األرايض الفلسـطينية فــي األغوار.

مليــون نســمة 3.020 :مليــون فــي

هــو

الضفــة الغربيــة ( %9منهــم فقــط

مطلــوب ،فــإن تحديــث االســرتاتيجية

فــي

و2.019

الوطنيــة لقطـاع الزراعة يغطـي اآلن

مليــون فــي قطــاع غــزة .يشــكل

الفتـرة .2025–2023

الالجئون نحو  %2.42مـن السـكان (%3.26

والجديــر

بالذكــر،

وكمــا

القــدس

الشــرقية)

االســرتاتيجية

منهـم فـي الضفـة الغربيـة و %1.66فـي

الوطنيــة للقطــاع الزراعــي لألعوام

قطـاع غـزة) حسـب بيانــات عــام .2019

 2025–2023خارطــة طريـق للتنميـة
الزراعيـة وإطـارا ً موجهـا ً للموازنـات

وبلـغ الناتـج املحلـي اإلجمايل الحقيقـي

يشــكل

تحديــث

فـي األرايض الفلسـطينية املحتلـة (باألسعار
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خصائص قطاع الزراعة
في فلسطين

الثابتـة لســنة  )2015نحو  15.62مليــار
دوالر فــي العــام  ،2019وذلــك بواقــع
 18.9مليــار دوالر )16.1(،و( )2.8مليـار

يتكـون القطـاع الزراعـي مـن أنشـطة

دوالر فـي قطـاع غـزة .ويعـود تدنـي

اإلنتاج النباتـي والحيوانـي .وبشـكل عـام،

قيمـة الناتـج املحلـي فــي قطــاع غــزة

يمكـن تقسـيم مكونــات فــرع اإلنتاج

إىل اآلثار الوخيمــة للحصــار اإلرسائييل

النباتــي إىل ( )1الغطــاء النباتــي

الــذي فــرض عليــه منــذ العـام ،2005

الطبيعــي (البــري) ويشــمل األشجار

وتنعكـس هـذه اآلثار فـي مؤشـر حصـة

والشـجريات الحرجيـة والغابـات والنباتـات

الفـرد مـن الناتـج املحلـي اإلجمايل ،فقـد
بلغـت  3418دوالرا ً خالل العـام .2019
( )4854دوالرا ً فـي الضفـة الغربيـة مقابـل

العشـبية الرعويـة الطبيـة ،و( )2املحاصيـل
الحقليـة ومحاصيــل األعــاف ،و()3
أشــجار الفاكهــة والخضــراوات ســواء

 1458دوالرا ً فـي قطـاع غـزة .وعلـى

كانــت زراعــات محميــة أو مكشـوفة،

مسـتوى أداء سـوق العمـل الفلسـطينية،

و( )4نباتـات الزينـة وأزهـار القطـف .كمـا

تشـري بيانـات مسـح القــوى العاملــة،

يمكـن تقسـيم الزراعـة إىل بعليـة ومرويـة

الــذي نفــذه الجهــاز املركــزي لإلحصاء

ومختلطــة (الــري التكميلــي) وتلــك

الفلســطيني عــام  2019إىل أن نســبة

املتداخلــة تحــت النظــام التقليــدي أو

املشــاركة فــي القــوى العاملــة فــي

شــبه املكثــف أو املكثـف .أما فـرع اإلنتاج

فلســطني قــد بلغــت  .%46.4ويرجــع

الحيوانـي فيشـمل تربيـة حيوانـات املزرعـة

انخفــاض هــذه النســبة إىل تدنــي

ومنتجـــاتهـــا عـلـى النحـــو اآلتـي

نســبة مشــاركة اإلناث فــي القــوى

( )1املجتـرات الصغيـرة واملجتـرات الكبيـرة.

العاملــة  %20.7مقابــل  %71.5للذكــور.

( )2الدواجـن )3( .األسماك )4( .النحـل)5( .

البطالــة،

حيوانـات العمـل )6( .الحيوانـات املنزليـة

أمــا بالنســبة ملعــدل
فبلــغ  ،%30.8متأثــرا ً بتــردي األوضاع

كاألرانب والحمـام والحيوانـات األليفة.

االقتصاديــة فـي قطـاع غـزة ،التـي بلـغ

تتميــز الزراعــة الفلســطينية بتنوعهــا

مــن حيــث أنماطها وأنواع إنتاجها نظــرا ً

فيهـا  %52مقابـل  %17.6فـي الضفـة
الغربيـة.

العدد (٢٠٢٢ )٥٤

لتمتعهــا بالتنـوع املناخـي السـائد فـي
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نحـو القطاعـات غيـر القابلـة للتــداول.

فلسـطني ،إال أن املعيقـات التـي مـا انفـك
يفرضهـا االحتالل اإلرسائييل ،إضافــة إىل
معيقــات ذاتيــة أخــرى ،حالــت دون

يعمـل فـي قطـاع الزراعـة الفلسـطيني،

تطــور قطــاع الزراعــة ،وأدى تأثيــر

بحسـب مسـح القـوى العاملـة للعـام ،2018

هـذه املعوقـات إىل خفـض مسـاهمة القطـاع

نحو  %6مـن مجمـوع العامليـن ،مقارنـة
بنحو  %16فـي العـام  .1999وحاليـاً ،يعمـل

فـي العــام  2006إىل  ٪7.4فــي العــام

معظـم العاملــني يف القطــاع الزراعــي

 2018بواقع  2.46مليــار دوالر أمريكــي

فــي الضفــة الغربيــة لحســابهم أو

باألسعار الجاريــة لعــام  .2018وبمــرور

لصالــح األرسة .وتشــكل هاتــان الفئتـان

الوقــت ،تعرقلــت القــدرة اإلنتاجية

 %73مـن مجمـل العامليـن (انظر الجدول

والقــدرة التنافســية للقطــاع الزراعــي

رقم  ،)2وتشـري البيانـات إىل أن معظـم اإلناث

نتيجــة الصدمــات املتعــددة والقيــود

العامالت فـي هـذا القطـاع يعملـن لـدى

طويلــة األمد التــي أدت ،مــع اســتمرار

أسـرهن .أمـا فـي قطـاع غـزة ،فيختلـف

ارتفــاع ســعر الصـرف الحقيقـي ،إىل

التوزيـع بشـكل الفـت ،حيـث تعمـل

فـي الناتـج املحلـي اإلجمايل مـن ٪11

ً

اإلنتاجيـة
خصوصـا(.
مشـغلنيﺎس 2015
لـدى – ﺳﻧﺔ اﻷﺳ
بأجـرر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
الغالبيـة)ﺑﺎﻷﺳﻌﺎ
،2018–2006
املـواردﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
تخصيـص اﻟﻣﺣﻠﻲ ا
إعـادةﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ
تعزيـزﻣﺔ اﻟزرا
ﻛل ﺗوﺿﯾﺣﻲ ) :(1ﻣﺳﺎھ

شكل توضيحي (:)1
مساهمة الزراعة يف الناتج املحيل اإلجمايل ( ،2006–2018باألسعار الثابتة – سنة األساس .)2015
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فئـة الذكـور .وأما اإلناث ،فتعمـل الشـريحة

مخلفــة عجــزا ً تجاريــا ً
ً
بالوتيــرة،
مزمنــاً .كمــا تشــري البيانـات إىل أن

قريناتهـن فـي الضفـة الغربيـة .والبــد

قيمـة الـواردات الزراعيـة تشـكل نحو %14

مــن اإلشارة إىل أن الغالبيــة الســاحقة

مـن القيمـة الكليـة للـواردات ،بينمـا تشـكل

مــن العامليــن فــي القطــاع الزراعــي

الصـادرات الزراعيـة نحو  %9مـن مجمـل

هــم مــن الذكـور ،الذيـن يشـكلون %92

الصـادرات .ومـن الالفت أن هـذه النسـب

فـي الضفـة الغربيـة مقابـل  %81فـي

لــم تتغيــر بشــكل جــذري خــال

قطـاع غـزة.
وعلــى صعيــد مؤشــرات التجــارة،

الســنوات الســابقة .وتظهــر البيانــات
فــي جــدول ( )1ارتباطــا ً تجاريـا ً
عضويـا ً بالسـوق اإلرسائيلية .فعىل الرغـم

مجمــوع الــواردات املسـجلة للضفـة

مـن انخفـاض نسـبة الـواردات الزراعيـة

الغربيـة وقطـاع غـزة قـد بلـغ نحو

املسـجلة مــن إرسائيل خالل العقــد

 590.3مليـون دوالر للعـام  2021بينمـا

املاضــي ،فإنهــا مــا زالــت تمثــل

بلغـت الصـادرات الزراعيـة املسـجلة نحو

املصــدر األساس للمنتجـات الزراعيـة .فقـد

 101.8مليـون دوالر ،بعجـز تجـاري بلـغ

شـكلت الـواردات الزراعيـة املسـجلة مـن

 489مليـون دوالر ،وعلــى الرغــم مــن

إرسائيل نحو  .%80.10وعلـى املنــوال نفسه،

تضاعــف مبلــغ الصــادرات الزراعيــة

تشــكل الصــادرات الزراعيــة املســجلة

املســجلة منــذ العــام  ،2007فإن

إىل الســوق اإلرسائيلية نحو  %79.30مــن

الــواردات الزراعيــة قــد تضاعفــت

مجمــل الصــادرات الزراعيــة.

األكرب لـدى أسـرهن ،لكـن بنسـبة أقـل مـن

تظهــر البيانــات فــي جــدول ( )1أن

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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جدول رقم (:)1
حجم االسترياد والتصدير والعجز يف امليزان التجاري
مجموع
االسترياد
والتصدير
املسجل

نسبة االسترياد
العجز يف
والتصدير
امليزان التجاري
املسجل
الزراعي
من إرسائيل

السنة

تصدير

استرياد

تصدير

استرياد

السنة

320

%69.50

%93.10

52,236

372,607

2007

327,6

%93.50

%89.30

29,824

357,403

2008

307,4

%89.30

%85.80

32,684

340,035

2009

320,5

%62.40

%92.20

47,299

367,802

2010

338,9

%79.10

%89.80

58,887

397,773

2011

430,3

%62.50

%88.30

70,956

501,181

2012

447,4

%73.30

%88.60

140,725

588,064

2013

475,2

%67.70

%85.60

94,684

569,894

2014

453,6

%77.40

%82.10

106,638

560,241

2015

532,2

%73.30

%85.50

105,879

638,025

2016

490,6

%66.20

%83.40

116,653

607,216

2017

742.1

%70.10

%82.10

107.6

850.0

2018

445.7

%72.50

%81.80

107.9

553.0

2019

387.9

%73.10

%80.90

130.0

517.0

2020

489.8

%79.30

%80.10

101.8

590.3

2021
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موارد القطاع الزراعي الفلسطيني
األراضي الزراعية

اآلثار غيـر املباشـرة /الفائضـة).
مـع مالحظة أن املنطقـة (ج) ،هـي املـكان

الزراعية يف

الذي توجـد فيـه معظـم األرايض الزراعيـة،

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 6,023

ومـن خالل القطـاع الزراعـي وحـده فقـط

مليــون دونــم ،ســوادها األعظم ()%94

عبـر ري هـذه املنطقـة غيـر املسـتغلة وكذلـك

يف الضفة الغربية ،وتبلــغ مســاحة األرايض

الوصـول إىل

أراضـي الغابـات واألرايض

املســتخدمة فــي الزراعــة نحــو 2,1

اإلضافية يمكنهـا أن توفـر  704ماليني دوالر

مليــون دونم فــي الضفــة الغربيــة

أمريكـي إضافـي فـي القيمـة املضافـة

 %90منهـا فـي الضفـة الغربيـة والباقـي

لالقتصاد الفلسـطيني– مـا يعـادل  ٪7مـن

فـي قطـاع غـزة .مـع ذلـك ،تقـع معظـم

الناتـج املحلـي اإلجمايل للعـام .2021

تبلــغ مســاحة األرايض

فــي منطقــة (ج)

تغلــب أنمــاط الزراعــة البعليــة

الخاضعــة للســيطرة اإلرسائيلية الكاملــة

علــى النشــاطات الزراعيــة فــي دولــة

الزراعيـة

فلســطني ،حيــث تغطــي هــذه األنماط،

الفلسـطينية؛ مـا يقـرب مـن ثلثـي الضفـة

بحســب وزارة الزراعــة الفلســطينية،

الغربيـة .وعليـه فـال يسـمح باالستثمار

نحو  %77مــن املســاحة الكليــة لألرايض

الفلســطيني الدائــم وتكثيــف الزراعــة

املسـتخدمة فـي الزراعـة ومجمـل الباقـي

فــي املنطقــة ج.

تغطيـه الزراعـة املرويـة .تسـود الزراعـات

مــوارد األرايض

وتمثــل  ٪61مـن األرايض

قـدرت دراسـة معروفـة للبنـك الدولـي،

املرويـة فـي محافظـات قطـاع غـزة ،وفـي

أنـه إذا تمكـن الفلسـطينيون مـن الوصـول

منطقـة األغوار ،واملناطـق شـبه السـاحلية

إىل املنطقـة (ج) ،فـإن الناتـج اإلضايف املباشـر

فـي الضفـة الغربيـة .أمـا علـى صعيـد

املحتمـل فقـط ،ضمـن افتـراض متحفظ،

مسـاحة املراعـي ،فتبلـغ  2.02مليـون

سـيصل إىل  2.2مليــار دوالر أمريكــي
علــى األقل ســنوياً ،مــن حيــث القيمــة

دونـم ،لكـن املتـاح منهـا ال يتجـاوز 621
ألـف دونـم .األمر الـذي يـؤدي إىل زيـادة

املضافــة – وهــو مبلــغ يعـادل  ٪23مـن

الحمولـة الرعويـة وممارسـات الرعـي
الجائـر خصوصـا ً أنهـا تعانـي مـن تدنـي

 )3.4( 2011دوالر أمريكـي بمـا فـي ذلـك

معـدالت األمطار ،حيث ترتاوح كميـات األمطار

الناتـج املحلـي اإلجمايل الفلسـطيني ،ولعـام

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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فيهـا بيـن  100و 250ملـم سـنويا ً فقـط،

وجـود قانـون يحمـي األرايض الزراعيـة

أمـا مسـاحة األرايض املصنفـة كغابـات

مـن التفتـت ،عـدا اإلجراءات واالعتـداءات

مغلقـة ،فتبلـغ  94ألـف دونـم بينمـا تبلـغ

اإلرسائيلية املتمثلــة بمصــادرة األرايض،

مسـاحة األرايض املصنفـة كحـراج فتبلـغ

وتخريبهــا ،وتدمريهــا.
ويف مــا يخــص الحيــازات الحيوانيــة،

 320ألـف دونـم.

فمعظمهــا ( )%61يحتــوي علــى خليــط

الحيازات الزراعية أعدادها
وخصائصها

مــن الثــروة الحيوانيــة .أمــا حيــازات
املجتــرات ،فتشــكل  ،%30مقابــل %8

بلــغ عــدد الحيــازات الزراعيــة

لحيــازات الدواجــن ،والباقــي لحيـازات

فــي فلســطني ،بحســب بيانــات

النحـل .ويتميـز اإلنتاج الحيوانـي بصغـر
حجـم الحيـازات ،خصوصـا ً املجتـرات

 111ألــف حيــازة ،حيــث تتــوزع

الصغيـرة (األغنام واملاعــز) .وتشــري آخــر

بواقــع  %71حيــازات نباتيــة%13 ،

اإلحصاءات

الصــادرة

حيــازات حيوانيــة ،والباقــي حيــازات

عــن وزارة الزراعــة ،إىل أن مــا يزيــد

مختلطــة .وتشــري البيانــات إىل أن

عــىل  %50منهــا تضــم أقــل مــن 20
رأساً .وينطبــق االســتنتاج نفسه علــى

الحيــازات ( )%82تتـوزع فـي الضفـة

األبقار ،حيـث تضـم  %70مـن الحيـازات

الغربيـة .كمـا تغلـب سـمة صغـر مسـاحة

أقـل مـن  5رؤوس .الجديـر بالذكـر ،أن إنتاج

الحيـازات علـى الغالبيـة العظمـى منهـا.

املجتـرات الصغيـرة كان عرضـة ملعيقـات

فقـد بلـغ متوسـط املسـاحة نحو 12.1

كثيـرة أهمها تـآكل مسـاحة املراعـي

دونـم .وتمثـل الحيـازات الكبيـرة (40
دونــما ً فأكثــر) مــا ال يزيــد عــىل %7

الزراعيـة ومصادرتهـا مـن دولــة االحتالل
وكذلــك غيــاب السياســات التــي

مــن العــدد اإلجمايل .ويعــود صغــر

تراعــي االســتخدام الناجــع ملــا تبقــى

حجــم الحيــازات الزراعيــة باألساس إىل

منهـا .فالسـعة الرعويـة ملـا تبقـى مـن

تفتــت وتقســيم الحيــازات الزراعيــة

مسـاحة املراعـي الطبيعيـة تكفـي فقـط

نتيجــة القضايــا املتعلقــة باإلرث وعـدم

 5000رأس مــن األغنام واملاعــز .إال أنهــا

التعــداد الزراعــي لعــام  ،2010نحو

الغالبيــة العظمــى مــن مجمــوع
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تســتخدم لطعــام مــا يزيــد عــىل 200
ألــف رأسّ .
يمكـن منـاخ البحـر األبيض

املائــي فــي قطــاع غــزة فيــزداد
تدهـورا ً بسـبب ازديـاد درجـة امللوحـة،

املتوسـط ،الـذي يتميـز بصيـف طويـل

وازديـاد مناطـق التلـوث العضـوي وغيــر

وحـار وجـاف ،وشـتاء ماطـر ،مـع املنـاخ

العضــوي ،واإلفــراط فــي اســتخراج

املميـز لغـور األردن ،األرايض الفلسـطينية

امليــاه الجوفيــة .إذ يتــم ضــخ كميــات

مـن زراعـة العديـد مـن املحاصيـل فـي

ميــاه زائــدة بنســبة تزيــد علــى

فتـرات زمنيـة مختلفـة علـى مـدار العـام.

 %120مــن الطاقــة الســنوية املتجــددة.
تمثــل امليــاه الجوفيــة املصــدر األسايس

موارد المياه ألغراض الزراعة

للميــاه فــي األرايض الفلســطينية فــي

الفلســطيني

ظــل غيــاب مصــادر كبيــرة للميــاه

مشــكلة حــادة ومرتاكمــة فــي قطــاع

الســطحية وعــدم قــدرة الفلســطينيني

امليــاه ،تتمثــل بتناقــص كميــات امليــاه

فــي أغلــب األحيان علـى االستثمار فـي

الالزمة لالســتخدامات املختلفــة بما فيهــا

تطويـر البنـى التحتيـة ملصـادر امليـاه

الزراعيــة .وتــزداد حــدة هــذه املشــكلة
ً
ســنة بعــد أخــرى بســبب التزايــد

(كالينابيـع مثال) كونهـا تقـع فـي املناطــق
املســماة (ج) ،يســتخرج الفلســطينيون

الســكاني ،وتراجــع معــدالت ميــاه

نحو  %20مــن “الكميــات املتوقعــة”

األمطار ،واسـتمرار االحتالل اإلرسائييل فـي

مــن امليــاه الجوفيــة الواقعــة فــي

السـيطرة علـى مصـادر امليـاه االسـرتاتيجية.

الضفــة الغربيــة ،بينمــا تســتخرج

يصـل حجـم املصـادر املائيـة املتجـددة فـي

إرسائيل الكميــة الكبــرى مــن امليــاه

الضفـة الغربيـة إىل نحو  1000مليـون متـر

وتفــرط فـي سـحب كميـات إضافيـة

مكعـب ،تتكـون مـن األمطار السـنوية التـي

تفـوق  %50مـن الكميـات املتجـددة ،أي

تسـقط داخـل حـدود الضفـة الغربيـة

بأكثـر مـن  1.8ضعـف حصتهـا بموجـب

وتتـراوح بيـن  650و 800مليـون متـر

اتفاقيـة أوسـلو ،دون موافقـة لجنـة امليـاه

مكعـب إضافـة إىل الحصـة الفلسـطينية مـن

املشـرتكة ،التـي مـن املفتـرض أن تعمــل،
وفقــا ً التفاقيــة أوســلو ،لتنظيــم وإدارة

مليــون متــر مكعــب .أمــا الوضــع

قضايــا امليــاه املشــرتكة.

يواجــه

املجتمــع

حـوض نهـر األردن واملقــدرة بنحو 250

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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ذلـك ،فـإن إنشـاء محطـات معالجـة ميـاه

ينعكــس وضــع وأداء قطــاع امليــاه
الســيئ ســلبا ًعلــى املســاحات الزراعيــة

الصـرف الصحـي وغريهـا مـن البنـى

املرويــة فــي األرايض الفلسـطينية ،حيـث

التحتيـة للصـرف الصحـي وإعــادة

ال تشـكل املسـاحة املرويـة سـوى %14

االستخدام تواجــه القيــود نفسها التــي

مـن مسـاحة األرايض الزراعيــة فــي

تفرضهــا الســلطات اإلرسائيلية علــى

الضفــة الغربيــة ،باملقارنــة مــع %37

البنــى التحتيــة األخرى.

فــي األردن و %59فــي إرسائيل .وتقــدر

اإلنتاج الزراعي
خصائص اإلنتاج النباتي

اســتخدامات امليــاه ألغراض الزراعــة

بنحو  150مليــون متــر مكعــب ســنويا ً
( 60مليــون متـر مكعـب فـي الضفـة

يشــهد قطــاع اإلنتاج

الغربيـة والباقـي فـي قطـاع غـزة .وقـد

الفلســطيني،

خاصــة

النباتــي
الزراعــات

البعليــة ،تذبذبــا ً فــي اإلنتاجية مـن سـنة

أدى اإلفراط فـي اسـتخدام امليـاه الجوفيـة
فـي قطـاع غـزة إىل تدنـي جـودة امليـاه

إىل أخرى بسـبب تذبـذب كميـات األمطار،

وتسـرب ميـاه البحـر املالحـة إىل امليــاه

إال أن هيكليـة اإلنتاج ،مـن حيـث التوزيـع

الجوفيــة ،حيــث ال تزيــد نســبة امليــاه

النسـبي ألصناف املحاصيـل املختلفـة التـي
تتـم زراعتهـا ،لـم تشـهد تغيـرا ً كبيـرا ً

مــن اآلبار الجوفيــة عــىل .%10

خالل العقـد األخري .وبشـكل عـام تتصـف

قــد تكــون ميــاه الصــرف الصحــي
املعــاد تدويرهــا مــوردا ً ثمينــا ً

هـذه املحاصيـل – خاصـة فـي الضفـة
الغربيـة – فـي تركيزهـا علـى املحاصيـل

للزراعــة الفلســطينية ،علــى الرغـم مـن

ذات القيـم املتدنيـة.

الصالحــة للشــرب ممــا يتــم ضخــه

أن إمكاناتهـا الكامنـة لـم تتحقـق جزئيـا ً

يشـغل الزيتـون جـل املسـاحة الزراعيـة

بسـبب االفتقـار إىل مشـاريع ري فعالـة،

فـي الجـزء الشـمايل مـن الضفـة الغربيـة،

وتمكيـن اإلطــار املؤسسـي ،والقـدرات

حيـث يحتـل نحو  %56مــن مســاحة

ملتابعـة وإدارة اسـتخدام امليـاه املسـتصلحة

األرايض الزراعيــة .فــي املقابــل ،تحتــل

فـي الزراعة ،ومثبطـات االستثمار الخـاص

املحاصيــل

والخضـروات

فـي الزراعـة (الفـاو )2017 ،عالوة علـى

واألشجار املثمـرة األخرى املسـاحة املتبقيـة،
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الحقليــة

بواقـع  %22و %11و %9تقريبـا ً لـكل منهـا

فـي اإلنتاج النباتـي نتيجـة مشـاريع

علـى التوالـي .وتسـود زراعـة العنـب فـي

استصالح األرايض ومشـاريع التنميـة

مناطـق واسـعة فـي الجـزء الجنوبـي من

الزراعيـة املختلفـة التـي نفذتهـا وزارة

الضفــة الغربيــة (محافظتــا الخليــل

الزراعـة

الحكوميـة

وبيــت لحــم) ،حيــث تغطــي نحو 58

العاملــة فــي القطــاع الزراعــي ،التــي

ألــف دونــم .أمـا اللوزيـات والتفاحيـات

كانــت –ومــا زال العديــد منهــا–

وغريهـا مـن أشـجار الفاكهـة املتسـاقطة

تركــز علــى التوســع األفقي فــي اإلنتاج

فهـي موزعـة علـى نحـو متـوازن عبـر

الزراعــي وزيــادة املســاحات املزروعــة.

املحافظـات فـي الضفـة الغربيـة.

وتشــري اإلحصاءات األخرية الصــادرة عــن

واملنظمـات

غيـر

شــهد العقــد املاضــي توجهــا ً
متزايــدا ًنحــو زراعــة مختلــف أصنــاف

املســاحات املزروعــة بأشــجار الفاكهــة

الفاكهــة االســتوائية والحمضيــات فــي

قـد وصلـت إلـى  1,017,822دونـم موزعـة

املناطــق شــبه الســاحلية املمتــدة بيــن

بيـن بعليـة ( )%87والباقـي مرويـة.

محافظــات قلقيليــة وطولكــرم وجنيــن.

املزروعـة

وزارة الزراعــة ( )2021/2020الــى أن

كمـا بلغـت مسـاحة األرايض

بالخضـروات  205,662دونـما ً موزعـة

أمــا فــي قطــاع غــزة ،فتغلــب زراعــة
محاصيــل الخضــروات ،التــي تشــكل

علـى بعليـة ( )%10ومرويـة/مكشــوفة

 %31مــن إجمالـي املسـاحة املزروعـة،

( )%62والباقــي مروية/محميــة .أمــا

الزيتـون،

املســاحة املزروعــة باملحاصيــل الحقليــة
فبلغــت 356,317دونــماً ،شــكلت

لتتبعهـا

بتقـارب

أشـجار

واملحاصيـل الحقليـة ،واألشجار املثمـرة

البعليــة منهــا .%89

األخرى ،بواقـع  %25و %23و %21علـى
التوالـي مـن إجمالـي املسـاحة املزروعـة.

اإلنتاج الحيواني

كمــا يعتبــر محصــول الفراولــة مــن
املحاصيــل املهمــة فــي قطــاع غــزة،

يقـدر حجـم الثـروة الحيوانيـة يف فلسـطني
وفقـا ً لوزارة الزراعة الفلسـطينية بـ64426 :

الــذي يغطــي مســاحات زراعيــة

رأسـا ً مـن األبقار (موزعـة علـى 30,778

تربــو علــى  11700دونــم.

كمـا شـهد العقـدان املاضيـان توسـعا ً

العدد (٢٠٢٢ )٥٤

بقـرة منتجـة و 25,680مـن العجـول،
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و 7,302مـن العجالت) ،و 671,615رأسـا ً
مـن األغنام ،و 230,893رأسـا ً مـن املاعـز،

املقدمـة .ومــن الالفــت أن التغذيــة أحــد
أهــم التكاليــف التشــغيلية فــي تربيــة

و 1,655رأسـا ً مـن الجمـال و 76.4مليـون

الحيــوان ،حيــث تصــل إلـى %85 - 75

طيـر مـن الدجـاج الالحم (منهـا 994,6

مـن تكلفـة إنتـاج الحليـب و %65 - 55مـن

ألـف طيـر مـن األمهات) و 2.8مليـون

إجمالـي التكاليـف التشـغيلية فـي تربيـة

طيـر مـن الدجـاج البيـاض ،و 318.4ألـف
طيـر حبـش ،و 44,163أرنبـاً ،و80,664

األغنام واملاعـز .وفـي ظـل شـح إنتاج
األعالف ،يتـم اسـترياد الحبـوب وغالبيـة

خليـة نحـل .يعتمـد مربـو األبقار واألغنام

عظمـى مـن األعــاف املركـزة واألعالف

واملاعـز نظـام الرتبيـة املكثفـة وشـبه

الخشـنة مـن السـوق اإلرسائيلية .وهنـا ال

املكثـف .وتتميـز الرتبيـة املكثفــة برتبيــة

بـد مـن التأكيــد علــى أن اإلفراط فــي

الحيوانــات فــي مســاحة مالئمة حيــث

االعتماد علــى الســوق اإلرسائيلية يزيــد

تتــم رعايتهــا دون أن تخــرج للرعــي.

مــن مخاطــر األمن الغذائـي وارتفـاع

وتعتمـد وتتبـع الرتبيـة املكثفـة فـي رعايـة

تكاليـف اإلنتاج  .كمـا أن مـا نسـبته 70

أبقـار الحليـب ،وكذلـك بعـض األغنام

  %75مـن اللحـوم الحمـراء والبيضاءاملسـتهلكة محليـا ً تذبـح خـارج املسـالخ وال

بنظـام الرتبيـة شـبه املكثفـة فـي غذائهـا

تخضـع لإلرشاف البيطـري.

واملاعـز .حيوانـات املزرعـة التـي تربـى
علـى املراعـي بشـكل جزئــي حيــث

الخدمات الزراعية

تعتمــد علــى األعالف املركــزة فــي
أوقــات شــح املراعــي الطبيعيــة .كمــا

 -١البحوث والتعليم الزراعي

تتصــف الرتبيــة املكثفــة بارتفــاع

يعــد املركــز الوطنــي الفلســطيني

تكلفــة البنيــة التحتيــة ،وتقنيــات

للبحــوث الزراعيــة ،الــذراع البحثــية

اإلنتاج ،واإلدارة ،والحاجــة إلـى مهـارة

لــوزارة الزراعــة .وعلــى مســتوى

عاليـة مقارنـة بالرتبيـة شـبه املكثفـة.

الجامعــات

فعــدد

وفـي هـذا الصـدد ،يفتقـر بعـض املربيـن

الجامعــات

إلـى الخبـرات الحديثـة فـي إدارة املـزارع

ومعاهــد زراعيــة  9جامعـات مـن أصـل

وضعـف خدمـات الصحـة الحيوانيـة

 13جامعـة فـي الضفـة الغربيـة وجامعتـني
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الفلســطينية،
التــي

تضــم

كليــات

مـن أصـل  11فـي قطـاع غـزة .ويتمحــور

 -٤وقاية النبات والحجر الزراعي
تلعـب خدمـات وقايـة النبـات دورا ً
حيويـا ً فـي حمايـة اإلنتاج الزراعـي النباتـي

النشــاط البحثــي لهــذه الكليــات
علــى جوانــب اإلنتاج الحيوانــي والنباتي
ووقايــة النبـات والتغذيـة والتصنيـع

وصياغـة وتنفيـذ اللوائـح وتدابيـر الصحـة

الغذائـي .إضافـة الـى مـا تقـدم ،هنـاك

النباتيـة التـي تحـول دون دخـول وانتشـار

عـدد مـن املنظمـات غيـر الحكوميـة التـي
تجـري بحوثـا ً زراعيـة أحيانـاً.

اآلفات الزراعيـة إلـى البالد .كمـا توفـر
هـذه الخدمـات متطلبـات التجـارة الدوليـة
واالتفاقيات ذات العالقـة بوقايـة النبـات

 -٢اإلرشاد الزراعي والتدريب

والحجـر الزراعـي .كمـا تختـص وزارة

تقــدم وزارة الزراعــة خدمــات اإلرشاد
للمزارعيــن بشــكل دوري ومباشــر مــن
خــالل وحــدات اإلرشاد املوزعــة علــى
املحافظــات كافة .كمــا يتــم تقديــم هــذه
الخدمــات مــن خــالل الشـركات العاملـة
فـي مجـال توريـد مدخالت اإلنتاج ،إضافـة
الـى بعـض مؤسسـات املجتمـع املدنــي.

الزراعـة بتسـجيل والرقابـة عىل عمليـات
تجــارة وتــداول املــواد الزراعيــة
وتنظيمها ،مثــل مــواد مكافحــة اآلفات
واألسمدة الزراعيــة .وتقــوم وزارة الزراعــة
أيضــا ً بــدور أساســي فــي تحديــد
االستخدام اآلمن للمبيــدات والكيماويــات
وترشــيد اســتعمالها ،كمــا تتمثــل
خدمــات وقايــة النبــات فــي مراقبــة
املشــاتل الزراعيــة وتوســيم األشتال.

 -٣الخدمات البيطرية
يقــدم جهــاز الخدمــات البيطريــة
الحكومــي فــي وزارة الزراعــة جملــة

 -٥التأمين والتمويل الزراعي والريفي

مــن الخدمــات لقطــاع الثـروة الحيوانيـة

بلغت قيمـة االئتمان للقطـاع الزراعـي

واملشـغلني فـي قطـاع الصناعـات الغذائيـة

للعـام  2021نحو  21مليـون دوالر .يحـوز

مـن اصـل حيوانـي .كمـا يقـوم القطـاع

قطـاع مؤسسـات اإلقراض الصغيـر غالبيـة

الخـاص البيطـري بعالج الحاالت املرضيـة

القـروض بحصـة تبلـغ ( .)%90انظـر

غيـر الوبائيـة عبـر تشـخيص ووصـف

جـدول ( )4والباقـي للقطـاع املرصفـي.

وصـرف املسـتحرضات البيطريـة الالزمة

ويعـود ضعـف الطلـب علـى االقرتاض

للحاالت املرضيـة تلـك.

العدد (٢٠٢٢ )٥٤

الزراعـي مـن القطـاع املرصفـي الــى
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شــروط اإلقراض املتعلقــة بالضمانــات

الصغيــرة واملتوســطة ،والباقــي لألفراد

التــي تتطلــب فــي كثيــر مــن األحيان
امتالك املقتــرض أصوال ً مســجلة فــي

(املزارعيــن) .وفــي هــذا الصــدد،
تجــدر اإلشارة إلــى أن جــزءا ً غيــر

ســلطة األرايض (طابو) .فالعديــد مــن

يســري مــن التمويـل الزراعـي للمزارعيـن

األرايض الزراعيــة ،خصوصـا فـي جنـوب

تتـم تلبيتـه مـن خالل التجـار والوسـطاء

الضفـة الغربيـة ،غيـر مسـجلة علـى هـذا

أو مـن خـالل االقرتاض عبـر الشـبكات

النحـو .األمر الـذي يدفـع العديـد مـن

االجتماعية مـن األقارب واملعـارف .ولتعزيـز

املزارعيـن الـى االقرتاض مـن مؤسسـات

حصـول املزارعيـن علـى التمويـل الالزم

اإلقراض الصغيـر ،التـي تفـرض فوائـد

لزيــادة نشــاطاتهم االستثمارية ،أنشــأت

باهظـة ،تصـل إلـى  .%20 - 15وعــن

الحكومــة الفلســطينية فــي العــام

خصائــص املقرتضيــن ،تظهــر البيانــات

 2015املؤسسـة الفلسـطينية لإلقراض

فــي جــدول ( )4أن ثلثــي املقرتضيــن

الزراعـي ،إال أن خدمـات املؤسسـة لـم

ذكــور وأن معظــم القــروض (نحو

يتـم تفعيلهـا بعـد (انظــر مزيــدا مــن

الثلثيــن) كانــت مــن نصيــب املنشــآت

النقــاش فــي األسفل).

جدول رقم ( :)2حجم التسهيالت املمنوحة للقطاع الزراعي يف فلسطني
تصنيف فئة التسهيل

توزيع املقرتضني

املبلغ بالدوالر األمريكي

أفراد

9,148,466.79

%32

منشآت صغرية ومتوسطة

11,600,438,34

%68

املجموع

20,748,905.13

2934

41,479,810.27
جهة اإلقراض

املبلغ بالدوالر األمريكي

توزيع املقرتضني

بنك

9,041,678.99

%10

مؤسسات اإلقراض الصغري

11,707,226.14

%90

املجموع

20,748,905.13

2934

الجنس

املجموع

توزيع املقرتضني

ذكر

16,912,249.11

%65

أنثى

4,256,350.09

%35
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والقيــود التــي يفرضهــا عىل توســع

 -٦صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات
الزراعيــة

املســاحة الزراعيــة واملــوارد املائيــة
واألرضية ،وإعاقة حركــة األفراد والســلع
والخدمــات ،ومصـادرة املـوارد املائيـة.
كمـا تضـم أيضـا ً التحديـات الذاتيـة
واملتمثلـة فـي قلـة التمويـل وضعــف
الخدمــات املقدمــة للمزارعيــن.

أنشـأت الحكومـة الفلسـطينية صنـدوق

درء املخاطـر والتأمينـات الزراعيـة اعتمـادا ً
علـى القـرار بقانـون رقـم ( )12لسـنة
 ،2013والتعديـات الالحقة التـي صـدرت
مـن خالل القـرار بقانـون رقــم  18لعــام
 .2018يختــص الصنــدوق فــي مجــال

سيطرة االحتالل
على المساحات الزراعية

إدارة املخاطــر التــي تعتــرض التنميــة
الزراعيـة فـي فلسـطني والحـد مـن آثارها،

يتمثـل العائـق الرئيس أمـام توسـع

سـواء كانـت مخاطـر سياسـية أو طبيعيـة.

القطـاع الزراعـي فـي فلسـطني بالقيـود

 -٧المؤسســة الفلســطينية لإلقــراض

التـي يفرضهـا االحتالل اإلرسائييل علـى

الزراعــي

مختلـف نواحـي الحيـاة علـى مـدى

هـي مؤسسـة حكوميـة غيـر ربحيـة

عقـود طويلـة .فوفـق اتفـاق أوسـلو،

أنشئت بموجـب قـرار بقانـون رقـم  8لسـنة

تـم تقسـيم الضفـة الغربيـة ،كمـا بينـا

 2015وتسـعى لتقديــم خدمــات إقــراض

أعاله إلـى ثالث مناطـق (“أ” و”ب”و”ج”)

آليــة للمزارعيــن لدعــم املشــاريع

بحيـث تقـع املنطقـة “أ” تحـت سـيطرة

الزراعيــة ،خاصــة صغــار املزارعيــن

السـلطة الفلسـطينية بالكامـل ،وتشـكل

واملزارعيـن ذوي الدخـل املحـدود.

 %18فقط مـن أراضـي الضفـة الغربيـة
وتشـمل املدن واملناطق الرئيسـة املأهولة

التحديات الرئيسة
التي يواجهها القطاع الزراعي

بالسـكان .بينما تقع املنطقـة “ب” تحـت
إدارة السـلطة الفلسـطينية مدنيـاً ،وتشـكل

يهـدف هـذا القسـم الـى تحديـد أهـم

 %22مـن أراضـي الضفـة الغربيـة وتشـمل

التحديـات التـي تواجـه القطـاع الزراعـي

املناطـق الريفيـة .أمـا منطقـة “ج”

الفلسـطيني .وتضــم بشــكل أســاس
تلــك

املتعلقــة

العدد (٢٠٢٢ )٥٤

باالحتالل

فتسـيطر إسـرائيل عليهـا بشـكل كامـل،

اإلرسائييل

وال يتجــاوز عــدد ســكانها  %10مــن
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الســكان الفلســطينيني فــي الضفــة

دونــم مــن األرايض الزراعيــة الخصبــة،

الغربيــة .وعقــب إعالن اإلدارة األمريكية

أي قرابــة  %10مــن إجمالــي املســاحة

مــا يعــرف “عامليا بصفقــة القــرن”

املزروعــة فــي الضفــة الغربيــة،

تخطــط الحكومــة اإلرسائيلية لضـم األغوار

إضافــة إلــى صعوبــة الوصــول إلــى

الفلسـطينية ومعظـم أرايض املنطقـة “ج”.

مناطــق الرعــي حسب تقرير (البنك الدويل،

فرضـت إسـرائيل ،عقـب توقيـع اتفاقيـة
أوسـلو ،قيـودا ً وانتهـاكات عديـدة أضعفـت

.)2018
أمــا فــي قطــاع غــزة ،فقــد أدت

الزراعـة فـي املنطقـة املسـماة “ج” حيـث

الحــروب املتكــررة والحصــار املســتمر

أعلنـت نحو  %40مـن مسـاحة هـذه املنطقـة

منــذ عــام  2007إلــى تدميــر القطــاع

أراضـي “دولـة” يحظـر فيهـا جميـع أنـواع

الزراعــي .وقــد أدى منــع املزارعيــن

البنـاء أو األنشطة االقتصادية .هذا باإلضافة

مــن الوصــول إلــى معظــم األرايض

إىل تخصيص  %30مـن أراضـي املنطقـة،

الزراعيــة ومناطــق الرعــي الواقعــة

أغلبهـا فـي وادي األردن ،كمناطـق عسـكرية

بالقــرب مــن الحــدود مــع إســرائيل

ومحميـات طبيعية ،فيمــا حــدت مــن

إلــى تفاقــم الخســائر الزراعيـة .كمـا
تكبـد قطـاع صيـد األسماك ثمنـا ً باهظـا ً

الوصــول إلــى الــ  %30املتبقيــة مــن
أراضــي املنطقــة ،فهــي محــدودة جـداً.

بسـبب القيـود التـي يفرضهـا االحتالل

وفعليـاً ،فـإن أقـل مـن  %1مـن املنطقـة
“ج” متاحـة حاليـا ً للفلسـطينيني كمنطقـة

املحــددة للمزارعيــن تتغيــر بحســب

سـكنية حسب تقرير البنـك الدولـي،

االشرتاطات األمنية اإلرسائيلية .فعـادة ،ال

( ،)2018ويمكـن القـول إنـه بفـرض هـذه

تسـمح دولـة االحتالل للصيادين بتجـاوز

القيـود ،فقـد الفلسـطينيون سـيادتهم علـى

مسـافة تبعـد أكثـر مـن  6-3أميــال

ثلثـي مواردهـم الزراعيـة (األونكتاد)2018 ،

بحريــة عــن الشــاطئ؛ بينمــا ينــص
اتفــاق أوســلو علــى  20ميــالً بحــرياً.

بتدميــر جــزء كبيــر مــن األرايض

وعىل الرغــم مــن “االنسحاب اإلرسائييل”

الزراعيــة الفلســطينية وحــد مــن

فــي العــام  ،2005فمــا زالــت

إمكانيــة الوصــول إلــى نحو  170ألــف

إســرائيل تمنــع وصــول املزارعيـن إلـى

علــى أنشــطته ،فمســاحة الصيــد

عالوة علـى ذلـك ،تسـبب جـدار الفصــل
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سيطرة االحتالل
على الموارد المائية

إراضيهـم داخـل املنطقـة العازلـة التـي
أقامتهـا إرسائيل وتمتـد علـى طـول حـدود
القطـاع الشـرقية املحاذيـة إلرسائيل بعمـق
يتـراوح بيـن  150متـرا ً إلـى  1كـم .وتقـدر

قوضــت العوائــق التــي يفرضهــا
االحــتــال اإلرسائــيــي علــى تطويــر

مسـاحة األرايض الزراعيـة التـي تقـع فـي
املنطقـة العازلـة  62كيلومتـرا ً مربـعاً ،أي

الفلسـطيني .يسـتغل االحتالل مـوارد

مـا نسـبته  %40مـن األرايض املسـتخدمة

امليـاه الفلسـطينية ملصلحتـه الخاصــة،

فـي الزراعـة فـي قطـاع غـزة .وقـد كان

حيــث يأخــذ كل مــا هــو مطلــوب

للعـدوان اإلرسائييل علـى قطـاع غـزة عـام
 2014أثـر بالـ ٌغ علـى القطـاع الزراعـي ،إذ

االحتياجات

املنصــوص

تضــرر نحو  %30مــن األرايض الزراعيــة،

عليهــا

وأصبــح الكثيــر منهــا غيــر صالــح

املوقعــة .يســتخرج الفلســطينيون نحو

للزراعــة نتيجــة تلوثهــا بمخلفــات

 %20مــن “الكميــات املتوقعــة” مــن

الحــرب أو تخريبهــا بشــكل يســتدعي

امليــاه الجوفيــة الواقعــة فــي الضفــة

إعــادة استصالحها وتأهيلهــا مـن جديـد.

الغربيــة ،بينمــا تســتخرج إســرائيل

إلـى ذلـك ،تـم اسـتهداف وتدميـر عـدد

الكميــة الكبــرى مــن امليــاه وتفــرط

كبيـر مـن آبـار وشـبكات الـري ،واألشجار

فـي سـحب كميـات إضافيـة تفـوق %50

املثمـرة ،واملنشـآت الزراعيـة املسـتخدمة

مـن الكميـات املتجـددة ،أي بأكثـر مـن 1,8

فـي عمليـات مـا بعد الحصاد كاملخـازن

ضعـف حصتهـا بموجـب اتفاقيـة أوسـلو،

والثالجات ومحطـات التعبئـة .وكانـت أكثـر
املناطـق تضـررا ً هـي املناطـق التـي شـهدت

دون موافقـة لجنـة امليـاه املشـرتكة ،التـي
مـن املفتـرض أن تعمــل ،وفقــا ً التفاقية

قطــاع امليــاه تنميـة القطـاع الزراعـي

لتطويــر املســتوطنات اإلرسائيلية ،متجاهالً
الفلســطينية
فــي

االتفاقيات

الثنائيــة

مركـزا ً للعمليات الربيـة للجيـش اإلرسائييل،

أوســلو ،لتنظيــم وإدارة قضايــا امليــاه

التـي تركـزت فـي خـان يونـس ،تليهـا

املشــرتكة .إن اســتخراج امليـاه مـن اآلبار

رفـح وغـزة وشـمال غـزة ووسـط غـزة.

العميقـة ،باإلضافة إلـى قلـة إمـدادات امليـاه
لهـذه اآلبار ،يشـكل مخاطـر تهـدد اآلبار
الجوفيـة ومسـتويات امليـاه املتاحـة لضخهـا

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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نحو

للفلسـطينيني مـن اآلبار الضحلـة.

 9.3مليـون شـيكل تغطـي 880

يهتـم املزارعـون بزيـادة األرايض الزراعيـة

صنـفاً .انظـر شـكل ( )2الـذي يظهـر

املرويـة فـي الضفـة الغربيـة ،خاصـة فـي

توزيـع قيمـة املهربـات املضبوطـة بحسـب

املناطـق املحميـة .ومـع ذلـك ،فإلـى جانـب

املحافظـة .وفـي ظـل عـدم وجـود سـيطرة

تقـادم اآلبار الزراعيـة وجفـاف بعضهـا

فلسـطينية عىل املعابـر واملناطـق املسـماة

اآلخر ،فـإن القيـود اإلرسائيلية علـى تجديـد

“ج” فإنـه مـن املتوقـع أن تكـون قيمـة

تلـك اآلبار ،وجفـاف العديـد مـن الينابيـع،

السـلع الزراعيـة املهربـة أعلـى بكثيـر مـن

يمنعـان تنميـة املحاصيـل املروية.

قيمـة املضبوطـات ،ممـا يهـدد تنافسـية
القطـاع الزراعـي الفلسـطيني وقدرتـه

إعاقة حركة األفراد والسلع
والخدمات
وضعــت

الســلطات

علـى التوسـع .وتعيـق دولـة االحتالل كذلـك
إمكانيـة الوصـول إلـى املدخالت الزراعيـة،
فقـد فرضـت قيـودا ً علـى اسـترياد عـدد

اإلرسائيلية

العديــد مــن القيــود علــى الصــادرات

مـن مدخالت اإلنتاج واآلالت الزراعيـة تحـت

الزراعيــة الفلســطينية ،وأعاقـت إدخـال
املنتجـات

الفلسـطينية

إلـى

ذريعـة االستخدام املـزدوج ،مثــل األسمدة

السـوق

والكيماويــات واألنابيب الفوالذية .وفــي

اإلرسائيلية وذلـك تحـت ذرائـع أمنيـة أو

ظــل هــذه القيــود ،تتــراوح نســبة

إدخـال منتجـات إسـرائيلية إىل األسواق

اســتخدام املزارعيــن الفلســطينيني
لألسمدة بنحو  %40مقارنــة ،مثالً ،بمــا

تقنيـة .مـن جهـة أخـرى سـهلت عمليـة
الفلسـطينية بشــكل حــر .ناهيــك عــن

يســتخدمه املزارعــون األردنيون ،ممــا

تســهيلها تهريــب الســلع الزراعيــة
مــن املســتوطنات ،نظــرا ً لوجــود
“املعابــر”

اإلرسائيلية

ضمــن

يضطــر املزارعيــن الفلســطينيني إلــى
اســتخدام بدائــل رديئــة الجـودة األمر
الذي يؤثـر سـلبا ً علـى اإلنتاجية الزراعيـة

مــا

يســمى مناطــق “ج” التــي ال يمكــن
للضابطــة

الجمركيــة

(معهـد أريـج.)2018 ،

الفلســطينية

الوصــول إليهــا دون تنســيق .وبحسـب
بيانـات الضابطـة الجمركيـة ،بلغـت قيمـة
املضبوطـات مـن البضائع الزراعيـة املهربة
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اﻟﺗوﺳـﻊ .وﺗﻌﯾـق دوﻟـﺔ اﻻﺣﺗﻼل ﻛذﻟـك إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟوﺻـول إﻟـﻰ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟزراﻋﯾـﺔ ،ﻓﻘـد ﻓرﺿـت ﻗﯾـودا ً ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﯾراد ﻋـدد ﻣـن ﻣدﺧﻼت اﻹﻧﺗﺎج
واﻵﻻت اﻟزراﻋﯾـﺔ ﺗﺣـت ذرﯾﻌـﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣـزدوج ،ﻣﺛــل اﻷﺳﻣدة واﻟﻛﯾﻣﺎوﯾــﺎت واﻷﻧﺎﺑﯾب اﻟﻔوﻻذﯾﺔ .وﻓــﻲ ظــل ھــذه اﻟﻘﯾــود ،ﺗﺗــراوح ﻧﺳــﺑﺔ
اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣزارﻋﯾــن اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن ﻟﻸﺳﻣدة ﺑﻧﺣو  %40ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ،ﻣﺛﻼً ،ﺑﻣــﺎ ﯾﺳــﺗﺧدﻣﮫ اﻟﻣزارﻋــون اﻷردﻧﯾون ،ﻣﻣــﺎ ﯾﺿطــر اﻟﻣزارﻋﯾــن
اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﯾن إﻟــﻰ اﺳــﺗﺧدام ﺑداﺋــل ردﯾﺋــﺔ اﻟﺟـودة اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤﺛـر ﺳـﻠﺑﺎ ً ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟزراﻋﯾـﺔ )ﻣﻌﮭـد أرﯾـﺞ.(2018 ،

لقيمة املضبوطات من السلع الزراعية املهربة ،بحسب
النسبيﺳطﯾﻧﻲ
التوزيعراﻋﻲ اﻟﻔﻠ
(:)2اﻟﻘطﺎع اﻟز
توضيحيﺗواﺟﮫ
شكلت اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ
اﻟﺗﺣ د ﯾﺎ
ﻣ ﺣ د و د ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ ﺻ ﺎد ر ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ﻟ و ز ار ة ا ﻟز ر اﻋ ﺔ ا ﻟ ﻔ ﻠ ﺳ ط ﯾ ﻧ ﯾ ﺔ

املحافظات للعام .٢٠١٩

التحديات الذاتية التي تواجه
القطاع الزراعي الفلسطيني
محدوديــة المصــادر الماليــة لــوزارة
الزراعــة الفلســطينية

وفـي حـده األدنى .األمر الــذي يحــد مــن

إلـى جانـب العوامـل املتعلقـة باالحتالل،

قــدرة وزارة الزراعــة الفلســطينية علــى

تـم تحديـد التمويـل الضعيـف للقطـاع

تنفيــذ خططهــا التطويريــة واالرتقاء

الزراعـي أدنـاه باعتبـاره أحـد العوامـل

بخدماتهــا .فقــد بلغــت املوازنــة

الحاسـمة التـي حالـت دون تحقيـق األهداف

الجاريــة لــوزارة الزراعــة للعــام 2021

املحـددة لالسرتاتيجية الوطنيـة للقطـاع

نحو  120مليــون شـيكل ،حيـث يشـكل

الزراعـي فـي الفتـرة . 2021- 2019
فنظـرا ً للظـروف املاليـة الصعبــة التــي

هـذا املبلـغ نحو  %1مـن إجمايل امليزانيـة
العامـة .ومـن املثيـر لالهتمام ،أن املكــون

تعانــي منهــا الحكومــة الفلســطينية،

التطويــري مليزانيــة الــوزارة ضئيــل

يتــم تخصيــص معظــم نفقــات

للغايــة حيــث تشــكل الرواتــب واألجور

املوازنــة للنفقـات التشـغيلية وبشـكل

 %74مـن مجمـل امليزانيـة .إذ تعتمـد

العدد (٢٠٢٢ )٥٤

خـاص الرواتـب واألجور .لـذا ،فـإن مـا يتـم
إنفاقه سـنويا ً مـن ميزانيـة الحكومـة علـى

التنميـة والتطويـر الزراعـي يبقـى محـدودا ً
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نقـص رأس املـال الكافـي للقطـاع

الـوزارة علـى املنـح مـن أجـل تنفيـذ

املشـاريع التطويريـة .ويظهـر هـذا جليـا ً

الخـاص للشـروع فـي اسـتثمارات زراعيـة

تدنـي اإلنفاق التطويـري عنـد تصنيـف

جديــدة ،وتوســيع العمليــات القائمــة،

امليزانيـة بحسـب الربامـج (انظر الجدول )3

واســتخدام التكنولوجيــا الجديــدة.

مصاريف
جارية

الخدمات
الزراعية

الربنامج
اإلداري

التنمية
الزراعية

املجموع

رواتب
وأجور

الرواتب
واألجور

%64.5

%63.4

%78.9

%95.3

مصاريف
تشغيلية

السفر
واملهمات
الرسمية

%0.0

%4.7

%0.0

%1.4

النفقات
التشغيلية

%4.3

%5.4

%3.3

%4.3

إيجارات

%0.0

%6.8

%0.0

%2.0

أخرى
تشغيلية

%20.5

%5.0

%5.0

%9.7

بدل تنقل

%4.6

%6.0

%4.8

%5.1

مكافآت
املوظفني

%0.0

%1.3

%0.0

%0.4

املساهمات
االجتماعية

%6.0

%5.3

%8.0

%9.5

%0.0

%0.9

%0.0

%0.3

%0.0

%1.3

%0.0

%0.4

24107

23511

31895

102039

مصاريف
تحويلية

مصاريف
رأسمالية
املجموع

األصول
الثابتة
مخزون

جدول رقم ( :)3موازنة وزارة الزراعة يف فلسطني للعام 2021
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تحــدد الدراســات الحديثــة فجــوة

اإلقراض واالدخار تلعــب دورا ً قويـا ً فـي

ماليــة كبيــرة فــي قطــاع الزراعــة

قطـاع التمويـل الريفـي ،لكـن نطـاق

فــي املناطــق الريفيــة .الفجــوة عميقــة

العمليـات والقـدرات التقنيـة محـدودان
أيضاً .الخدمـات املاليـة األخرى ،بمـا فـي
ذلـك منتجـات التأميـن ،مقيـدة إلـى حـد
كبيـر بالصنـدوق الفلســطيني للحــد
مــن مخاطــر الكــوارث والتأميــن( (�PA

إمكانيـة الوصـول وكفـاءة قطـاع التمويـل.

 )DRIFومؤسســة اإلقراض الزراعــي

بشــكل رئيســ بالنســبة للفئــات
املهمشــة؛ الشــباب واإلناث .اعتمــدت
السـلطة الفلسـطينية ،مؤخـراً ،عـددا مـن
إصالحات البنيـة التحتيـة التنظيميـة لتعزيـز

الفلســطينية (.)PACI
تقـدم هـذه الجوانـب كلها أدلـة علـى
أن تغلغـل مقدمـي التمويـل فـي قطـاع
الزراعـة ال يـزال ضعيفاً ،وهــذا يتطلــب

وتشـمل هـذه إطالق مكتـب االئتمان فـي
عـام  2006واسـرتاتيجية الضمانـات فـي
عـام  ،2016وكذلـك سـن قانـون حديـث
للمعامالت املضمونـة فــي عــام .2016

املزيــد مــن التدخالت لجعــل الوصــول
إلــى املنتجــات املاليــة أكثــر شموالً،
وتغطيـة قطـاع الزراعـة علـى نطـاق واسـع
وخدمـة املنتجيـن الزراعييـن عبـر سلسـلة
القيمـة الزراعيـة.

وقــد مهــد هــذا األخري الطريــق إلطالق
اإلقراض القائــم علــى األصول املنقولـة.
ومـع ذلـك ،ال يـزال مقدمـو الخدمـات
املاليـة يعتبـرون قطـاع الزراعـة غيـر
جـذاب بسـبب الشـكوك ونقـص الخبـرة
املاليـة التـي يمكنهـا التعامـل مـع األدوات

التحديات التي تواجه قطاع الصحة
الحيوانية وسالمة منتجاته:

فـي الوقـت الحالـي ،ال تتعـرض البنـوك

حــددت تقاريــر تقييــم الخدمــات

املالية املناسـبة الخاصـة بقطـاع الزراعـة.

البيطريــة فــي فلســطني الصــادرة عــن

التجاريـة لقطـاع الزراعـة.
يقتصـر اإلقراض فـي هـذا القطــاع

املنظمــة العامليــة للصحــة الحيوانيــة

بشــكل أساســي علــى عــدد مــن

( )PVS 2010/2017الفجــوات التــي

مؤسســات التمويــل األصغر ،وإن كانــت

تحــد مــن أداء جهــاز الخدمــات

محــدودة النطــاق والحجــم .وعلــى

البيطريــة مهامــه املنصــوص عليهــا

املنــوال نفسه ،يبــدو أن تعاونيــات

فــي التشــريعات والهيــاكل الوظيفيــة،

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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ومـا أوصت بــه املرجعيــات الدوليــة ذات

انخفـاض

العالقــة ،وشــخصت هــذه التقاريــر

الحيوانيـة وعـدم إقبـال رأس املـال

الفجــوات فــي:

الوطنـي علـى االستثمار فـي قطـاع الثـروة

*

*
*
*
*
*
*

*

فـرص

تصديـر

املنتجـات

الحيوانيـة.

النقــص فــي املــوارد البشــرية
واملاليــة واللــوازم وضعــف البنيــة
التحتيــة (مقــرات ،مســتودعات).
ضعف القدرات الفنية والتشخيصية وعدم
تأهيل الكادر.
ضعف البيئة الترشيعية واإلداريــة
والوظيفية.
انعدام سياسة تحليل املخاطر والتعليم
املستمر.
غياب اإلعالم والتثقيف البيطري.
ضعف الرقابة البيطرية عىل املنتجات
الحيوانية.
ضعف التفاعل مع الرشكاء وذوي العالقة
وضعف املوارد املساندة وعدم املقدرة عىل
الوصول للخدمة.
عــدم وجــود املرافــق املناســبة
الخدمــات
لتقديــم
والكافيــة
(محاجــر ،مســالخ ،أسواق مواشــي
ومختبــرات).

تواضع الخدمات الزراعية المقدمة:
التحديات التي تواجه اإلرشاد
الزراعي
تشــري االسرتاتيجية الوطنيــة لإلرشاد
الزراعــي  2018 - 2015إلــى محدوديــة
نطــاق تغطيــة خدمــات اإلرشــاد،
التــي تعتمــد بشــكل أساســي علــى
الزيــارة الفرديــة امليدانيــة للمــزارع.
يعتبــر النقــص فــي التمويــل أحــد

أهــم العوامــل التــي تؤثــر ســلبا ً
علــى كفــاءة وفعاليــة خدمــات اإلرشاد
الزراعــي الحكومــي فــي فلســطني،
حيــث ال يتــم تخصيــص مصــادر
ماليــة كافيـة لنشـاطات اإلرشاد امليدانيـة.
ناهيـك عـن نقـص املخصصـات املاليـة
ألغــراض تدريـب املرشـدين والتجـارب
أو املشـاهدات الزراعيـة فـي محطـات
التجـارب ،التـي تعتبـر مـن أهـم أدوات
اإلرشاد الزراعــي .يشـكل صغـار املزارعيـن

إن وجــود هــذه الفجــوات والعراقيــل
التــي يعانــي منهــا جهــاز الخدمــات

الهـدف الرئيـس مـن خدمـات البحوث

البيطريــة أدى الــى ضعـف ثقـة متلقـي

واإلرشاد الزراعـي املقدمة من وزارة الزراعـة.

الخدمـة بالخدمـات البيطريـة ،وأدى الـى

فضعـف إمكاناتهم املاديـة واللوجسـتية
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تحـول دون سـرعة أو كفـاءة الوصـول الـى

* ضعــف الثقــة بيــن املــزارع
والقائميــن علــى اإلرشاد الزراعــي
للــوزارة،
التابعيــن
خاصــة
وتفضيــل املرشــدين التابعيــن
لشــركات القطــاع الخــاص عليهــم.
* التناقــص املســتمر فــي أعــداد
امللتحقيــن بدراســة تخصــص
الزراعــة فــي الجامعــات الفلسـطينية،
األمر الـذي ينعكـس علـى حجـم الكـوادر
الحالية واملسـتقبلية التي سـتتوىل القيــام
بالعمليــة اإلرشادية.
* ال توجــد مواءمــة بيــن األبحاث
الزراعيــة ،التــي تنشــرها مؤسســات
التعليــم العالــي أو املركــز الوطنــي
للبحــوث الزراعيــة ،واحتياجــات
اإلرشاد الزراعــي.

تدخالت سياسـاتية تزيـد مـن فعاليـة

لقــد أظهــرت النتائــج أن املــزارع

املعلومـات الزراعيـة .كمـا يعتبـر صغـار
املزارعيـن أقـل ميالً لتبنـي تقنيـات محدثـة

خوفـا ً مــن املخاطــرة .إضافــة الــى
ذلــك ،فــإن طبيعــة النشــاط الزراعــي
لهــذه الفئــة ،الــذي فــي أغلبـه يتعلـق
بالزراعـة البعليـة والرتبيـة غيـر املكثفـة
للمجتـرات الصغيـرة ،تتطلـب فـي كثيـر
مـن األحيان حلـوال ً مبتكـرة وآنيـة لتحديـات
اإلنتاج التـي يواجهونهـا .أمـا فئـة املزارعيـن
الكبـار ،فتسـمح إمكاناتهم بالحصـول علـى
املعلومـات واالستشارات سـواء مـن خـالل
التواصـل الفعـال مـع مقدمـي الخدمـات
اإلرشادية أو شـراء الحلـول مـن القطـاع
الخـاص .تتطلـب هـذه الفروقـات فـي
الوصـول إلـى خدمـات اإلرشاد الزراعـي
الوصـول إلـى فئـة املزارعيـن الصغـار.

الفلســطيني يضيــف كميــات مــن

وعلـى الرغـم مـن الـدور املهـم الـذي

األسمدة علــى نحــو أعلـى ممـا هـو
مطلـوب ممـا يؤثـر سـلبا ً علـى جـودة

يلعبـه اإلرشاد الزراعـي فـي فلسـطني فإنـه
يواجـه عــددا ً مــن التحديــات أهمهــا:

الرتبـة ،واملزروعـات ،واإلنسان ،ورفـع
تكاليــف اإلنتاج الزراعــي .كمــا أظهــرت

* نقــص مصــادر املعلومــات حــول
التقنيــات الحديثــة فــي الزراعــة
وضعــف أســلوب نقلهــا للمــزارع.
* ضعف اإلمكانيات اللوجستية للوصول إىل
املزارع.

العدد (٢٠٢٢ )٥٤

النتائــج وجــود خســارة عاليــة فــي
الغــذاء تعــود أســبابها ،فــي مراحــل
مــا قبــل الحصــاد ،إلــى عــدم مالءمة
برامــج التســميد للمزروعــات أو بيئـة
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التحديات المتفاقمة
المرتبطة بـ كوفيد 19

البيـوت املحميـة .أمـا خسـائر بعـد الحصـاد
فتعـود إلـى مشـاكل فـي التعبئـة والتربيـد.
وتتـراوح األسباب بيـن األرضار امليكانيكيـة،

أظهـر املسـح الـذي أجرتـه منظمـة

والتعفـن،

واإلصابات

األغذية والزراعـة أن املنتجيـن الصغـار

هـذه

الدراسـات

والهامشـيني قـد تأثـروا بشـكل دائـم

بضـرورة إصالح نظـام اإلرشاد الزراعـي

بانخفـاض الطلـب علـى منتجاتهـم إلـى

ودعمـه بمـا يحسـن مـن جـودة الخدمــات

جانـب تحديـات غيـر مسـبوقة فـي تأميـن

والبنــى التحتيــة واللوجســتية.

مدخالت اإلنتاج والوصـول إلـى االئتمان

والفيسـيولوجية،
الحشـرية.

توصـي

صندوق درء املخاطر والتأمينات الزراعية:

واألسواق .عالوة علـى ذلـك ،علـى الرغـم

تحديات التمويل ،تتكـون املصـادر املاليـة

مـن اسـتقرار عمـل أسـواق األغذية ،فمـن

لصنـدوق درء املخاطـر والتأمينـات الزراعيـة،

املتوقـع حـدوث زيـادة فـي انعـدام األمن

بحسـب املـادة ( )6مـن القــرار بقانــون

الغذائـي الحاد واملزمــن وســوء التغذيــة

رقــم ( )12لســنة  2013والتعديـالت

نتيجــة انخفاض النشــاط االقتصادي

الالحقة التــي صــدرت مــن خالل

ومــا يرتبــط بــه مــن انخفـاض فـي

القــرار بقانـون رقـم ( )18لعـام 2018

العمالـة والدخـل والحصـول علـى الغـذاء.

كمـا يلـي :مــوارد اســتثمارية وتضــم:

هـذا هـو الحـال بشـكل خـاص بالنسـبة

أ -عوائــد أمــوال الصنــدوق املودعــة

للمجموعـات واملناطـق الضعيفـة مـن قبـل.

فــي البنــوك .ب -أربــاح الصنــدوق

وأظهـر مسـح منظمـة األغذية والزراعـة أن

والفوائــض .ج -عوائــد تشــغيل أمــوال

تعطيـل ترتيبـات االئتمان غيـر الرسـمية،

الصنــدوق فــي املشــاريع الربحيــة.

ونقـص املدخالت (األسمدة ،ومبيــدات اآلفات،

املـوارد الحكوميـة :مبلـغ مقطـوع سـنوي

واألشتال ،وقطــع غيــار اآلالت ،واألعالف،

يـدرج ويحـدد بنـاء علـى دراسـة يقدمهـا

والطعــام ،واألدوية البيطريــة) وارتفــاع

الصنـدوق ملجلـس الـوزراء قبـل إقـرار

أســعارها (أعلــى مــن مســتويات مــا

املوازنـة للسـنة املاليـة التاليـة.

قبــل كوفيــد  ،)19عندمــا كان ذلــك
متاحــاً ،شــعر بــه املشــاركون فــي
االستطالع كواحــدة مــن النتائــج الرئيسـة
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للقيـود املفروضـة علـى التنقـل الحتواء

غيـر رسـمي للدفـع مقابـل املدخالت بأنهـم

انتشـار الفيـروس .هـذه العوامـل ،مـن

يشـعرون باإلرهاق مـن االنكشاف للديـون

بيـن عوامـل أخـرى ،كان لهـا تأثيـر سـلبي

والخـوف علـى اسـتدامة أعمالهـم.

علـى حجـم املعامالت ،وزيـادة مخاطـر

كان ملــا ورد أعاله تأثيــر ســلبي علــى

ممارسـة األعمال التجاريــة ،وتقييــد

اإلنتاج الزراعــي ،فــي حيــن تــم اإلبالغ

وصــول املنتجيــن إلــى املدخالت .أبــرز

عــن انخفــاض الطلـب فـي السـوق

املنتجــون املشــاركون فــي االستطالع أن

منـذ بدايـة تفشـي كوفيـد  ،19خاصـة

زيــادة تكاليــف اإلنتاج التــي تعتمــد

بالنسـبة للمنتجـات الطازجـة .ربـط

علــى املدخالت ،إلـى جانـب انخفـاض

املنتجــون والتجــار انخفــاض الطلــب

جـودة املحاصيـل واألسعار وانخفـاض

فــي الســوق بالقيــود املفروضــة

أنشــطتهم.

علــى الحركــة وإغالق املطاعـم والفنـادق

كذلــك تــم اإلبالغ عــن زيــادة تكاليــف

وانخفـاض دخـل األرسة واملخـاوف العامـة

اإلنتاج نتيجــة االمتثال لتدابيــر النظافــة

لالنكماش

الطلـب،

تضـر

بربحيـة

بشـأن

العواقـب

املحتملـة

عمليــات

االقتصادي .عالوة علـى ذلـك ،الحظ بعـض

التصنيــع عنــد مســتويات أقــل مــن

املجيبيـن أن املنتجـات املحليـة عانت من

الطاقــة اإلنتاجية ،كمــا ثبـت أن تسـويق

منافسـة املنتجات اإلرسائيلية التـي كانـت

املنتجـات محـدود بسـبب إغالق السـوق

متوفـرة بكميات كبرية .تـؤدي املخاطـر وعـدم

والقيـود املفروضة علـى الحركة.

اليقيـن اللـذان يميـزان البيئـة االجتماعية

والتباعــد

املــادي.

تتــم

التسـويق

واالقتصادية أثنـاء تفشـي كوفيـد  19أيضا ً

واالئتمان غيـر الرسـمية (التـي تميـز

إلـى دفـع املنتجيـن الصغـار والهامشـيني

معظـم معامالت صغـار املنتجيــن فــي

إلـى اسـرتاتيجيات ضـارة للتعامـل مـع

فلســطني) بســبب املخاطــر وعــدم

املخاطـر .ومـن ضمـن تلـك االسرتاتيجيات
مثالً مـا يلـي :خفـض االستثمارات ،والعـودة

وكانــت املعامالت تتـم علـى أسـاس الدفـع
النقـدي مقدمـا ً فقـط .أفـاد املنتجـون

إلــى زراعــة الكفــاف ،وإنتــاج كميــات
أقــل بجــودة أقــل فــي املناطــق األقل

الذيـن تمكنـوا مـن الحصـول علـى ائتمـان

زراعــة ،وتأجيــل صيانــة املعــدات

لقـد

تعطلـت

ترتيبـات

اليقيــن الناجميــن عــن الجائحــة،

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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واألصول ،وإيجــاد بدائــل ذات جــودة

وخيمــة علــى التجمعــات الفقيــرة

أدنــى للمدخالت ،أو بيــع األصول.

واملهمشــة فــي فلســطني التــي كانــت

تجـدر اإلشارة أيضا إلـى أنـه عنـد تأثـر

تواجــه بالفعــل حالــة مــن الصــراع/

املنتجيـن الصغـار ،علـى الرغـم مـن رفـع

انعــدام األمن الــذي طــال أمــده ،مــع

القيـود ،فلـن يتمكـن املنتجـون الصغـار

اســتمرار التدهــور االقتصادي .ويجـد

بكامـل

العمـال غيـر الرسـميني والهامشـيون

بسـهولة مـن اسـتئناف اإلنتاج

والضعفـاء للغايـة ،مثـل األرس التـي تعيلهـا

طاقتهـم.
أظهــر
والزراعــة

مســح
أن

منظمــة
القــوة

النسـاء ،سـبل عيشـهم فـي خطـر أكبـر.

األغذية

وتشـمل بعـض الفئـات األكثر تهميشـا ً

الشــرائية

النسـاء الحوامـل واملرضعـات واألطفال

للمســتطلعني انخفضــت وســط تـآكل
دخـل األرسة (أيضا ً بسـبب األزمة املاليـة

الذيـن قـد ال يتمكنـون مـن تلقـي الرعايـة

للسـلطة الفلسـطينية التـي أوقفـت دفـع

الصحية األساسية بسـبب إعـادة ترتيـب

الرواتـب) ،ممـا أدى إلـى تدهـور مسـتويات

أولويـات الخدمـات الصحيـة .كمـا تعيـش

استهالك الغـذاء وإطالق اسـرتاتيجيات

العديـد مـن العائالت بالفعـل فـي فقـر،

سـلبية للتعامـل مـع انعـدام األمن الغذائـي

وقـد جعلـت عواقـب تدابيـر االستجابة

– مثـل اقتـراض الغـذاء ،تقليـل عـدد

لكوفيـد  19مـن الصعـب عليهـم الحفـاظ

الوجبـات أو تنـاول أطعمـة أرخـص –

علــى ســبل عيشــهم ودخلهــم.

مـع العواقـب املحتملـة علـى املسـتويات
الغذائيـة .كمـا تـم اإلبالغ عـ ًن أن استهالك
األطعمة

املغذيـة

(الفواكـه

تحدي التنسيق والتعاون

واللحـوم

باإلضافة إلـى ضعـف توافـر التمويـل،

واألسماك) أصبـح أقـل تكـراراً .يــؤدي

هنـاك عامـل حاسـم آخـر ،إلـى جانـب

ارتفــاع معدالت البطالــة وقلــة فــرص

العوامـل املرتبطـة باالحتالل،

الــذي

تشــغيل العمــال وانخفــاض القــوة

حــال دون تحقيــق األهداف املحــددة

الشــرائية ،بســبب القيــود املفروضــة

لالسرتاتيجية الوطنيــة للقطــاع الزراعـي

علــى الحركــة والتباطــؤ االقتصادي

فـي الفتـرة  ،2021 - 2019يتعلـق بضعـف

املرتبــط بكوفيــد  ،19إلــى عواقــب

التنسـيق وآليـات التعـاون القائمـة (أو غيـر
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القائمـة) بيـن مختلـف أصحـاب املصلحـة

وتحمــل أعلــى مســتويات انعـدام األمن

الفاعليـن فـي القطـاع .تجـدر اإلشارة

الغذائـي بيـن التجمعـات املهمشـة ،مثـل

إلـى أن الحاجـة إلـى التنسـيق والتعـاون

تجمعـات البـدو والرعـاة ،التـي تشـبه

األفضل بيـن أصحـاب املصلحـة هـي

مسـتويات غـزة .داخـل هـذه التجمعـات،

أكثــر وضوحــا يف مــا يتعلــق بقطــاع

تتأثـر النسـاء والشـباب بشـكل خـاص.

األمن الغذائــي والتغــذوي والزراعــة

الحظ معهــد مــاس ( 2017و)2019

املســتدامة التــي تقودهـا وزارة الزراعـة

بالفعــل أن خطــط املســاعدة املوجــودة

لتحقيـق الهـدف الثانـي مـن أهـداف

تســاعد فــي منــع حـدوث تدهـور

التنميـة املسـتدامة (القضـاء علـى الجـوع،

أكبـر فـي هـذه املؤشـرات ،لكـن قـدرة

وتحقيـق األمن الغذائـي ،وتحسـني التغذيـة،

األرس علـى توليـد الدخـل أو االقتصاد علـى

وتعزيـز الزراعـة املسـتدامة) نحـو تحقيـق

توليـد فـرص العمـل وبالتالـي معالجـة

أجنـدة  .2030أظهــرت أحــدث بيانــات

األسباب املباشـرة النعدام األمن الغذائـي

األمن الغذائــي املتاحــة ،التــي تــم

ال تــزال محــدودة .وفــي مواجهــة
تراجــع املســاعدات الخارجيــة حاليــاً،

واالقتصادي لألمن الغذائــي ()SEFSec

فــإن فاعليــة املعونــة مـن خالل تنسـيق

فــي أيلول  ،2018أن انعــدام األمن الغذائـي
كان شـديدا ً ومتفاقمـا ً بشـكل خـاص فـي

أحسـن للجهـات الفاعلـة املنفـذة وتصميـم

جمعهــا مــن خــالل املســح االجتماعي

واسـتهداف وتقديـم أفضـل للمســاعدة

للشــعب الفلســطيني تصبــح أمــرا ً
أساســياً .أشـار معهـد مـاس ()2019

قطـاع غـزة ،حيـث بلـغ معدل انتشـار
انعدام األمن الغذائـي  ٪68.5مـن السـكان.
ومـن بيـن هؤالء ،كان نحو  %47يعانـون مـن

إلـى أن اسـتجابة السياسـات النعدام األمن

انعـدام األمن الغذائـي الشـديد و 22فـي

الغذائـي وسـوء التغذيــة ،وإن كانــت

املائـة يعانـون مـن انعـدام األمن الغذائـي

قائمــة ،إال أنها كانــت مشــتتة وغيــر

املعتـدل .كان الوضـع أقـل حـدة فـي

متوازنــة وغيــر شــاملة .تــم وضــع

الضفـة الغربيـة ،علـى الرغـم مـن تفـاوت

السياســات والربامــج وتنفيذهــا بشــكل

انتشـار انعـدام األمن الغذائــي داخلهــا،

القطاعــي،

عــام

حيــث كانــت املنطقــة (ج) أســوأ حاال ً

العدد (٢٠٢٢ )٥٤

علــى

املســتوى

بشــكل مســتقل ،مــن الــوزارات
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التنفيذيــة ،دون تنســيق يف مــا بينهــا

الدراسة التطبيقية

أو مواءمــة مــع رؤيــة وطنيــة أوســع

مؤشــرات اقتصاديــة للقطــاع الزراعــي ومدى
مســاهمته بالناتــج المحلــي اإلجمالي

تنـص االسرتاتيجيات القطاعيـة علـى وجـود

يبني الجدول رقم ( )4أدناه بعض املؤرشات

روابـط بيــن األولويات والتفاعــل بيــن

االقتصادية للقطاع الزراعي ،حيث بلغ حجم

الكيانــات ،وبدأ القطــاع نفســه يواجــه
توزيعــا ً غيــر واضــح للمسـؤوليات

التسهيالت االئتمانية املمنوحة من املؤسسات

مشـرتكة لألمن الغذائـي والتغـذوي .لـم

املالية واملرصفية يف العام  2008نحو 33.9
مليون لرتتفع تدريجيا ً بشكل متذبذب إىل نحو

والصالحيات واألدوار ،لدرجـة أن ضعـف
العالقات فـي بعـض األحيان تحـول إلــى

 128.5مليون دوالر عام  ،2021وكانت أعىل

تشــتت فــي الرتكيــز وتبايــن فــي

قيمة للتسهيالت املمنوحة للقطاع الزراعي

االتجاهات.

 149.2مليون دوالر يف العام  ،2019وكانت

جدول رقم ( :)4املؤرشات االقتصادية لقطاع الزراعة ومدى مساهمته يف االقتصاد الفلسطيني
الدخل الشهري
اليومي
24.9
23.9
32.4
42.4
51.9
115.0
95.4
110.5
105.0
117.1
107.6
107.9
130.0
101.8

حجم التسهيالت
القوى العاملة
الناتج املحيل
يف القطاع
الزراعية (ألف)
الزراعي (مليون)
الزراعي (مليون)
33.9
1009.7
77,516
38.6
1089.6
78,855
45.3
985.4
82,350
33.7
1034
81,413
35.1
1085.9
79,850
38.3
1049.4
82,700
46.5
1077.9
83,500
73.3
1035.2
70,700
125.0
1142.9
59,900
124.1
1074.1
54,200
140.6
1091.1
51,500
149.7
1100.7
53,300
139.2
1001
53,400
128.5
977.5
59,600
45

السنة
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

أغلبها ممنوحة لكبار املتعاملني يف قطاع

تدني متوسط األجر اليومي باإلضافة إىل عدم

الزراعة ،نالحظ تواضع حجم التمويل إذا

الدعم املقدم لهذا القطاع وارتفاع تكاليف

ما تمت مقارنة حجم التسهيالت االئتمانية

املبيدات واآلالت واملعدات املستخدمة يف قطاع

املمنوحة للقطاعات األخرى والقروض املمنوحة

الزراعة.
أما يف ما يتعلق بمتوسط األجر اليومي يف

ألغراض األفراد.
أما يف ما يتعلق بالناتج املحيل الزراعي

قطاع الزراعة ،فقد بلغ  23.9شيكل يف اليوم

فنالحظ أن حجمه متذبذب بني العام 2008

للعام  2009كأدنى مستوى وكان أعىل مستوى

والعام  2021وكانت أقل قيمة للناتج املحيل

 130شيكال يف العام  2020ويعود سبب هذا

الزراعي  977.5يف العام  2021وكانت أعىل

التغري يف األجر إىل مستوى األجور املتدني يف

قيمة للناتج املحيل الزراعي  1142.9يف العام

فلسطني وتوجه العمالة الفلسطينية للعمل

 ،2016ونالحظ أن نسبة الناتج املحيل الزراعي

يف الداخل املحتل حيث يصل متوسط األجر

من الناتج املحيل اإلجمايل كانت  %5.57للعام

للعاملني يف الداخل املحتل إىل  300شيكل

 2021كما بلغت نسبة الناتج املحيل الزراعي

وهو أكثر من ضعف املعدل اليومي لألجور يف

من الناتج املحيل اإلجمايل ما نسبته %7.41

القطاع الزراعي الفلسطيني.

للعام  2016برتاجع مقداره  ،%1.71ويعود
ذلك إىل ارتفاع أسعار املواد املستخدمة يف
الزراعة باإلضافة إىل عزوف العدد من العاملني
يف القطاع الزراعي عن العمل بهذا القطاع وذلك
بسبب عدم توفر الدعم املقدم للمزارعني وقطاع
الزراعة وتدني معدل األجر يف قطاع الزراعة.
أما يف ما يتعلق بالعاملني بقطاع الزراعة فقد
بلغ عدد العاملني يف قطاع الزراعة 83,500
للعام  2014وكان أعىل عدد خالل الفرتة من
 2008إىل  2021وكان أقل عدد للعاملني يف
قطاع الزراعة  51,500يف العام  2018ويعود
سبب عدم االهتمام بالعمل يف هذا القطاع إىل

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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الخالصة

التحتية للمزارعني واملنتجني يف املناطق
املهمشة وتوفري الرقابة الزراعية عىل

بنا ًء عىل ما تقدم ،يقرتح الباحث التوصيات

الحدود واملعابر وإنشاء مختربات املرجعية

اآلتية لخلق اسرتاتيجية لتطوير قطاع الزراعة

الوطنية ،وتطوير خطط االستثمار يف

يف فلسطني عىل النحو اآلتي:
 -1تعزيز

منعـة

وصمـود

القطاع الزراعي لتشمل الشمول االجتماعي
واالقتصادي لألرس الفقرية واملهمشة من

املزارعيـن

خالل االستثمارات يف الحماية االجتماعية

واملزارعـات وتمسـكهم باألرض من خالل

لهذه الفئات.

تقديم الدعم للمترضرين من االحتالل

 -3االعتماد عىل الذات يف توفيــر الغــذاء

واملترضرين من الكوارث الطبيعية وحشد

واالنفكاك مــن الهيمنــة اإلرسائيلية

الدعم السيايس من املؤسسات الدولية واألمم

علــى التجــارة .يعتبـر تعزيـز األمن
الغذائـي جـزءا ً أساسـيا ً وشـرطا ً

املتحدة يف ما يتعلق بسياسات االحتالل
سواء باالعتداء عىل األرض أو املياه ،كما

مسـبقا لتحقيـق األمن الوطنـي ويشـكل
عمــودا ً رئيسـا ً مــن أعمــدة بنــاء

يقرتح الباحث تقديم الدعم للرياديني
الشباب يف ما يتعلق بالقطاع الزراعي .

الدولــة ومدخـالً واســعا ً واســتجابة

 -2مجاالت التدخل ذات األولوية :ويتم ذلك

مباشــرة للسياســات الفلســطينية

من خالل حشد الدعم الدويل من املؤسسات

لالنفكاك مــن الســيطرة االقتصادية

الدولية مثل األمم املتعدة ومنظمة الفاو

اإلرسائيلية.

وغريها ،والعمل عىل مأسسة اآلليات

 -4رضورة أن تدار املوارد الطبيعية والزراعيـة

الوطنية والدولية التي تعنى بتعويض

بطريقـة مسـتدامة ومتكيفـة مـع

املزارعني واملنتجني من آثار ممارسات

التغيـر املناخـي ،عىل أن ترتكـز التنميـة

االحتالل ،ومأسسة وتطوير املوارد املالية

الزراعيـة علـى عناصـر أساسـية أبرزهـا

والفنية يف صندوق درء املخاطر والتأمينات

توفـر األرايض وامليـاه واإلدارة السـليمة

الزراعية ،وتوفري بيئة مناسبة لإلنتاج

لهـذه املصـادر .بحيث تكون إدارة هذه

والتنمية الزراعية للشباب واملزارعني

األرايض وامليـاه فـي دولـة فلسـطني

واملزارعات يف املناطق (ج) واملناطق العازلة

بما يتالءم مــع العوامــل أهمهــا

والقدس من خالل التنسيق لتطوير البنية
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التغيــرات التــي طــرأت علــى

لحاجاتهـم وتدعـم سالسل القيمـة

املنــاخ مــن تناقـص معدالت هطـول

مـن حيـث النوعيـة والكلفـة والوقـت،

األمطار ،وتأثيـر ذلـك علـى وفـرة امليـاه،

يتطلـب تحقيـق التنميـة الزراعيـة

وتراجـع املسـاحة الزراعيـة ألسباب

املسـتدامة من خالل قيـام وزارة الزراعـة

عديــدة علــى رأســها سياســات

والجمعيـات الزراعيـة واألطر التمثيليــة

االحتالل اإلرسائييل ،الــذي يحــد مــن

والتعاونيــة للمزارعيــن والقطــاع

إمكانيــة الوصــول إلــى املــوارد

الخــاص والجامعــات بمجموعــة

الطبيعيــة بــل يســرقها ويهدرهــا

مــن الخدمــات املسـاندة للمزارعيـن

فــي معظــم األحيان.

واملنتجيـن .وتضـم هـذه الخدمـات

واإلنتاجية وتنـوع وتنافسـية

توفيـر خدمـات اإلرشــاد والخدمـات

القطـاع الزراعـي الفلسـطيني معـززة

البيطريـة ،وخدمـات التسـويق ،واألبحاث

ممــا ال شــك فيــه أن هنــاك

والدراسـات

والتعليـم

إمكانــات كامنــة كبيــرة لتطويــر

الزراعـي.

 -5اإلنتاج

والتدريـب

وتنميــة القطــاع الزراعــي مــن

 -7العمل عىل مأسسة وإدارة القطاع الزراعي

خــالل تحســني االستفادة مــن امليــز

بتوفري بيئة قانونية كفؤة وفعالة تعتمد

النســبية املناطقيــة واعتمــاد نهــج

النهــوض

الزراعــي

التنميــة العنقوديــة التخصصيــة

وبشــكل رئيــس علــى قوانيــن

للمناطــق املختلفــة وتنويــع اإلنتاجية

وتعليمــات قويــة وكفــؤة وفاعلــة

وزيــادة اإلنتاجية والتنافســية للمنتــج

وقــادرة علــى تحقيــق تنميــة

الفلســطيني فــي األسواق املحليــة

زراعيــة تضمــن مصالــح أطــراف

والخارجيــة ،األمر الــذي يــؤدي

الســوق (املنتجيــن واملسـتهلكني) كمـا

إلــى تحســني ربحيــة املزارعيــن

يسـتلزم تنفيـذ القوانيـن والتعليمـات

ومســتويات معيشــتهم وتحســني

بحـزم وشـفافية.

االستثمار فــي الزراعــة.
 -6تطوير الخدمات املساندة ووصـول
املزارعيـن إلـى خدمـات تسـتجيب
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بالقطــاع

المراجع
2021-2019 اسرتاتيجية البحث العلمي الزراعي
.الصادرة عن املركز الوطني للبحوث الزراعية
) تقييم إدارة البيوت املحمية يف2019( جميل حرب
 ترشيد برامج تغذية: فلسطني- شمال الضفة الغربية
برامج البندورة والخيار والفلفل امللون املستزرعة يف
.البيوت املحمية
دراسة تنظيم وحماية سوق املنتجات الزراعية يف
،فلسطني للباحثني نرص عبد الكريم وعبد الله مرار
مراجعة القيود االقتصادية والتنموية املفروضة عىل
:)2015(  فالح- .)املنطقة (ج
.منشورات سلطة النقد الفلسطينية سنوات متعددة
.منشورات جهاز اإلحصاء الفلسطيني سنوات متعددة

-

-

-

- FAO (2018): Food Loss Analysis: Case Studies, Causes and Solutions of Food Losses in
Avocado Production in the West Bank and
the Gaza Strip (Palestine). FAO (2018):
Food Loss Analysis: Case Studies, Causes
and Solutions of Food Losses in Tomatto and
Sweet Peper Production in the West Bank
and the Gaza Strip (Palestine).
- Palestinian Central Bureau of Statistics
(PCBS): Economic Forecasts for the Year
2020, in Light of the Current Coronavirus
Pandemic
- Palestine Economic Policy Research Institute
(MAS): Preliminary Assessment of the Possible Impacts of COVID–19 Health Crisis on
the Palestinian Economy
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محور العدد :األمن الغذائي والتنمية الزراعية :نحو سيادة وطنية على الغذاء

السياسات الزراعية واألمن الغذائي

د .زكريا سالودة*
أ  -اسرتاتيجية القطاع الزراعي لألعوام -2011

 -١السياسات الزراعية

( 2013رؤية مشرتكة) ،وقد هدفت هذه

مقدمة

االسرتاتيجية إىل:
ـ ـتعزيز صمود املزارعني يف األرض.

وضعت وزارة الزراعة الفلسطينية بالتعاون

ـ ـإدارة املوارد الطبيعية بكفاءة بشكل مستدام.

مع الرشكاء يف القطاع الزراعي العديد من

ـ ـتكوين إطار مؤسساتي قانوني وقوى برشية

االسرتاتيجيات الخاصة بالقطاع الزراعي من

مدربة تساهم يف إنهاء االحتالل وإقامة الدولة

أجل تحقيق بعض األهداف املتعلقة بزيادة

الفلسطينية.

اإلنتاج وإدارة املوارد وتعزيز صمود املزارعني

ـ ـتحسني إنتاجية الزراعة بشقيها الحيواني

يف أرضهم ،إضافة إىل الجوانب الخاصة بالتنمية

والنباتي لتحقيق األمن الغذائي.

البرشية ،يف دوائرها والجوانب القانونية وغريها،

ـ ـتحسني البنية التحتية والخدمات الزراعية

ونذكر من أهم هذه االسرتاتيجيات:

املناسبة.
ـ ـزيادة املنافسة يف األسواق املحلية والخارجية.

* وكيل مساعد سابق للشؤون الفنية يف وزارة الزراعة
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والسياحة” وجلب االستثمار املحيل واألجنبي

ـ ـجاهزية كاملة للقطاع الزراعي للمساعدة يف

وتشجيعه يف قطاع اإلنشاءات والسياحة

تحقيق متطلبات إقامة الدولة.

والزراعة والطاقة واالتصاالت وتكنولوجيا

ب -اسرتاتيجية ( 2016-2014صمود وتنمية):
عىل ضوء مراجعة اسرتاتيجية -2011
2013؛ أبقيت األهداف االسرتاتيجية عىل ما
هي عليه ،مع وضع مؤرشات تبني تحقيق
بعض هذه األهداف من عدمه وأهمها:

املعلومات( .أجندة السياسات الوطنية
 ،2022-2017املواطن أوال ً ص )35
من املالحظ أن سياسات القطاع الزراعي
الفلسطيني وخططه وكذلك أجندة السياسات

ـ ـزيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي يف

الوطنية لم تحدث أي فارق يف مؤرشات القطاع

الناتج املحيل اإلجمايل بمقدار  %2.1نهاية

الزراعي ،فقد لوحظ:

العام  2016مقارنة بالعام .2013

ـ ـتراجع يف الناتج املحيل اإلجمايل من  %8.2يف العام

ـ ـزيادة نسبة الصادرات الزراعية بمقدار  %7يف

 2000إىل نحو  %6.1يف العام  2009ليصل إىل

العام  2016مقارنة بالعام .2013
ـ ـتخفيض نسبة الواردات الزراعية بمقدار %3
سنويا ً اعتبارا ً من العام .2014
ـ ـزيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي يف
تخفيض نسبة انعدام األمن الغذائي بمقدار
 %3نهاية العام  2016مقارنة بالعام .2013

 %3يف العام { 2017الجهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني :مؤرشات الحسابات القومية الرئيسة
يف فلسطني لألعوام (.})2016-2015
ـ ـالعزوف عن العمل يف القطاع الزراعي ،حيث
كانت نسبة العاملني يف القطاع الزراعي يف

ـ ـزيادة مساحات األرايض املزروعة بمقدار %13

العام  2010نحو  %14وتراجعت لتصل

نهاية  2016مقارنة بنهاية .2013

 %6.7يف العام  2017عىل الرغم من ارتفاع
نسبة البطالة يف املجتمع الفلسطيني ،وهذا

ج -وضعت الحكومة الفلسطينية ضمن أجندة

السياسات الوطنية  ،2022-2017محورا ً

مؤرش عىل تراجع تعزيز صمود املزارعني
أيضاً.

“النهوض بالزراعة واملجتمعات الريفية“،

د -العناقيد الزراعية :جاءت هذه الخطة ضمن

للتنمية املستدامة ،وذلــك تحت شعار

رؤية الحكومة الحالية (الثامنة عرشة)

كما وضعت الحكومة ضمن أجندتها شعار

بتطوير عدد من القطاعات االقتصادية

“بناء مقومات االقتصاد الفلسطيني وذلك

والزراعية خاصة يف محافظات (قلقيلية،

من خالل الرتكيز عىل الزراعة والصناعة
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طولكرم ،جنني ،طوباس) بهدف تطوير

سري العمل يف بعض املشاريع القائمة أو املنوي

االقتصاد واالنفكاك عن االحتالل ،حيث أطلق

إقامتها يف املحافظات األخرى ،أو حتى داخل

العمل فيها يوم  .2019/9/3وجرى اختيار

املحافظة نفسها ،السيما إذا كانت املشاريع قائمة
ومتفقا ً عليها مع بعض الجهات املمولة.

محافظة قلقيلية العتبارات عديدة مثل وجود
أراض خصبة ،ووفرة مصادر املياه ،ومالءمة
املناخ إىل جانب الخربات املتوافرة لدى

 -2واقع القطاع الزراعي الفلسطيني

املزارعني يف املحافظة.

تبلغ مساحة األرايض الفلسطينية املحتلة
عام  6,225 :1967كم مربع وبلغ عدد السكان

قدرت التكلفة اإلجمالية بنحو 22.660.000

فيها يف العام  2019نحو  5.039مليون نسمة

دوالر يتوفر منها فقط  1.66.000دوالر ،وتبلغ

بينهم  3.020مليون يف الضفة الغربية و2.019

مساهمة املستفيدين نحو  2.956.000دوالر ،أي

مليون يف قطاع غزة .وبلغ الناتج املحيل يف األرايض

أن هناك فجوة تمويلية تقدر بنحو 18.636.000

الفلسطينية املحتلة عام  2018نحو  15.62مليار

دوالر .وقد حملت الخطة مجموعة أهداف أهمها:

دوالر ،بواقع  12.8مليار دوالر يف الضفة الغربية

ـ ـإدارة مصادر املياه بكفاءة.

و 2.8مليار دوالر يف قطاع غزة.

ـ ـحماية األرايض املزروعة من التدهور.

يتكون القطاع الزراعي الفلسطيني من

ـ ـتمكني املزارعني من الوصول إىل أراضيهم

مجموعة أنشطة متداخلة يف ما بينها ،أهمها
أنشطة اإلنتاج النباتي والحيواني ،ونظرا ً للتنوع

ومصادرهم املائية.

املناخي السائد يف فلسطني ،فقد تميزت الزراعة
أيضا ً بتنوعها وأنماطها ،مما جعلها ذات ميزة

يمكن القول إن هذه الخطة تعترب طموحة ،كما
تشكل مجموعة من االحتياجات ليست ملحافظة
قلقيلية فحسب ،وإنما أيضا ً ملعظم املحافظات يف

نسبية يف اإلنتاج املتنوع عىل مدار العام.

الوطن ،والسؤال املطروح هو :هل ينعكس ذلك

وعىل الرغم من ذلك ،فقد واجه القطاع الزراعي

عىل صغار املزارعني أم عىل القطاع الخاص الذي
يساهم مساهمة تقدر بنحو %16؟ علما ً أن املشاريع

مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية التي
أدت إىل خفض مساهمته يف الناتج املحيل اإلجمايل.

التنموية املعمول بها يف الوزارة ومؤسسات القطاع

(جدول رقم  )1يبني نسبة مساهمة القطاع

الزراعي األهيل تقدر مساهمة املزارع بنحو %25

الزراعي يف الناتج املحيل من العام  1994حتى

من إجمايل التكلفة ،األمر الذي قد يرض أو يعطل

العام .2021
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النسبة

السنة

النسبة

السنة

% 6.5
%7.1
%7.0
%3.5
%2.8
%3.1
%3.4
%3.8
%4.5
%5.5
%5.7
%5.6
%5.8

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2009
2008
2007
2006

%5.5
%7.1
%6.8
%7.3
%8.7
%10
%10.9
%12.1
11.6
%13.2
%12
%13.3

2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994

جدول رقم (:)1
نسبة مساهمة القطاع الزراعي يف الناتج املحيل اإلجمايل يف فلسطني لألعوام من  1994حتى .2021

الشكل رقم ( :)1مساهمة القطاع الزراعي والحراجة وصيد األسماك يف الناتج املحيل اإلجمايل من
العام  2000حتى العام .2018
حسب بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء

القطاع الزراعي إىل  %6بعد أن كانت نحو %16

الفلسطيني للعام  - 2018مسح القوى

يف العام  ،1999وهذا يرجع إىل أسباب عدة،

العاملة :فقد انخفضت نسبة العاملني يف

أهمها تدني أجور العاملني يف القطاع الزراعي
53

وأن معظم العاملني يف القطاع الزراعي يعملون

الزراعي للعام  2010نحو  111ألف حيازة،

لحسابهم أو لصالح األرسة.

منها  %71حيازة نباتية و %13حيازة حيوانية

وحسب بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء

والباقي مختلطة نباتية وحيوانية ،ويبلغ

الفلسطيني للعام  ،2017فقد تبني أن هناك
عجزا ً تجاريا ً بني الــواردات والصادرات

متوسط الحيازة نحو  12.1دونم ،أما الحيازات
الكبرية ( 40دونما ً فأكثر) فال تزيد عىل  %7من

الزراعية يقدر بنحو  483مليون دوالر ،وأن

إجمايل الحيازات الزراعية.

قيمة الواردات الزراعية تشكل نحو  %14من

 :2-3اإلنتاج الزراعي الفلسطيني

إجمايل القيمة الكلية للواردات ،بينما تشكل

اإلنتاج النباتي :هدفت السياسات الزراعية

الصادرات الزراعية نحو  %9فقط من مجمل

خالل العقد املايض إىل التوسع يف زيادة

الصادرات .وتمثل الواردات الزراعية املسجلة

املساحات الزراعية من خالل استصالح

من إرسائيل نحو  %83وتشكل الصادرات

األرايض وتأهيلها ،وتشري اإلحصاءات الصادرة

الزراعية إىل إرسائيل نحو  %66من مجمل

عن وزارة الزراعة ( )2018/2017إىل أن

الصادرات الزراعية.

املساحات املزروعة بأشجار الفاكهة بلغت نحو

 -٣الموارد الزراعية الفلسطينية

 1,017,822دونم ،تصل نسبة الزراعة البعلية

 : 1-3األرايض الزراعية:

منها إىل نحو ( )%87والباقي زراعات مروية.

تبلغ مساحة األرايض الزراعية يف الضفة

كما بلغت مساحة األرايض املزروعة بالخرضوات
 205,662دونماً ،غالبيتها مروية ،يف حني

منها تقع يف الضفة الغربية ونحو  %61منها

بلغت املساحات املزروعة باملحاصيل الحقلية
 356,317دونما ً معظمها بعلية.

الغربية وقطاع غزة  1.2مليون دونم%90 ،
تقع يف املنطقة املصنفة (ج) وتسود غالبيتها

الجديد ذكره أن هناك توجها ً متناميا ً نحو

أنماط الزراعة البعلية ( %77حسب بيانات

زراعة أصناف مختلفة من الزراعات االستوائية يف

وزارة الزراعة الفلسطينية).
كما تبلغ مساحة األرايض املصنفة مراعي

املناطق شبه الساحلية (قلقيلية ،جنني ،طولكرم)

نحو مليوني دونم ،بينما ال يتجاوز املتاح

وكذلك زراعة الفراولة يف قطاع غزة ملا لهذه

منها  621ألف دونم ،كما أن مساحة األرايض

الزراعات من مردود اقتصادي مرتفع .وتعترب

املصنفة كحراج تبلغ نحو  320ألف دونم.

املياه العامل املحدد للكثري من الزراعات بسبب
ارتفاع معدل اإلنتاجية يف الزراعات املروية.

بلغت الحيازات الزراعية حسب التعداد
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اإلنتاج الحيواني :وفق بيانات وزارة

الغربية لتشكيل مراكز بحثية تتعلق باملياه

الزراعة ،فقد بلغ حجم الثروة الحيوانية كما

والسياسات املائية وأصبح األمن املائي أحد

ييل:

مرادفات األمن القومي.

 671,615رأسا ً من األغنام230,893 ،
رأسا ً من املاعز ،و 64,426رأسا ً من األبقار،

 :1-4مصادر املياه يف فلسطني
أ -األمطار :تعترب األمطار من أهم املصادر

و 1,655رأسا ً من اإلبل ،و 76.4مليون طري من

الرئيسة للمياه يف فلسطني ،فهي املغذي الرئيس

الدجاج الالحم ،و 2.8مليون طري من الدجاج

للمياه الجوفية واألودية والسهول ،واملصدر

البياض ،و 318.4ألف طري من الحبش،

الرئيس لري املزروعات من أشجار ومحاصيل

و 80,664خلية نحل.

متنوعة ،إال أن الهطول املطري متذبذب من سنة

تعترب التغذية أحد أهم التكاليف التشغيلية

إىل أخرى ومن منطقة إىل أخرى خالل الفرتة

يف تربية الثروة الحيوانية ،حيث تصل إىل نحو

الواقعة بني شهري ترشين األول ونيسان،

 %65من إجمايل التكاليف التشغيلية يف تربية

وينخفض معدل الهطول املطري كلما اتجهنا

األغنام واملاعز ،وقد تصل إىل نحو  %80من

من الغرب إىل الرشق ومن الشمال إىل الجنوب
وتقدر كميات املياه الهاطلة سنويا ً بنحو ستة

تكاليف إنتاج الحليب ،ومن الجدير ذكره أن
معظم األعالف تأتي من األسواق اإلرسائيلية.

مليارات مرت مكعب حيث يستفاد مبارشة منها

 -٤المياه الزراعية

بحدود  %30فقط.

شكلت املياه عامالً أساسيا ً يف حياة البرشية

ب-العيون والينابيع :يبلغ عدد الينابيع
يف الضفة الغربية  530ينبوعاً ،كما تبلغ

والجماعات ،فقد أقيمت التجمعات السكانية

كمية التدفق السنوي من هذه الينابيع حسب

بالقرب من املوارد املائية الستخدامها يف الرشب

الجهاز املركزي لإلحصاء نحو  26.8مليون

وري املزروعات واملوايش ،ونتيجة تزايد النمو

م 3تستخدم ألغراض الرشب وري املزروعات
واملوايش ،وقد لعبت هذه الينابيع دورا ً مهما يف

عالوة عىل ما تشكله من حالة استقطاب لألفراد

السكاني وزيادة معدالت االستهالك وعدم
الرتشيد أصبحت املياه محورا ً من محاور

املناطق الريفية التي ال تتوفر فيها شبكات مياه

الرصاع الدويل ،وقد حذر البنك الدويل يف أحد

وتعترب هذه الينابيع محط أنظار املستوطنني
الذين استولوا مؤخرا عىل  56ينبوعاً.

محاور الرصاع الدويل ،مما دفع بعض الدول

ج -السيول والجداول :هي تجمعات مائية

تقاريره من شح املياه لكيال تكون املياه أحد
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سطحية تظهر خالل موسم الشتاء وقد تبقى
فرتة أطول تبعا ً لكميتها التي تعتمد عىل مساحة

الساحيل يف قطاع غزة  177.6مليون م 3خالل
العام  ،2018وتعترب هذه الكمية ضخا ً جائراً،

املنطقة املحيطة ودرجة انحدارها ومدى نفاذية

األمر الذي أدى إىل نضوب مخزون املياه إىل
ما دون مستوى  19مرتا ً تحت مستوى سطح

د-املياه الجوفية :هي املياه العميقة التي

البحر ،كما أدى إىل تداخل مياه البحر ،وترشح

ترسبت إىل باطن األرض من خالل التكوينات

مياه الرصف الصحي إىل الخزان ،األمر الذي

الجيولوجية ويستفاد منها من خالل حفر

جعل أكثر من  %97من مياه الحوض الساحيل

اآلبار االرتوازية أو من خالل زيادة التدفق

غري متوافقة مع معايري منظمة الصحة العاملية.

الحاصل يف الينابيع .تقدر كميات املياه التي

تعترب املياه الجوفية املصدر الرئيس للمياه

تترسب إىل باطن األرض بنحو  %50من كمية

الزراعية يف ظل اإلجراءات اإلرسائيلية املتعلقة

املياه الساقطة ،وتقدر املياه الصالحة منها

باملياه السطحية كاملصائد املائية والسدود
والربك ،وهذا ينعكس جليا ً عىل املساحات

 )1000مليون م( 3املشكلة املائية يف إرسائيل

املروية يف الضفة الغربية التي ال تتجاوز %14

ص.)35

من مساحة األرايض الزراعية مقارنة مع دول

منطقة التجمع املائي.

لالستعمال والقابلة للتجدد نحو (-950

تعتمد فلسطني بشكل أسايس عىل املياه

الجوار .وتتميز اآلبار الجوفية الزراعية بقدمها

املستخرجة من املصادر الجوفية بنسبة %77

وضحالة عمقها ومحدودية إنتاجها وجفاف

من مجمل املياه املتاحة من املياه الجوفية ،حيث

بعضها حيث إن معظمها حفر قبل احتالل

بلغت كمية املياه التي تضخ من آبار األحواض

الضفة الغربية عام .1967

الجوفية (الحوض الرشقي ،والحوض الغربي،
والحوض الشمايل الرشقي) يف الضفة الغربية

 :2-4واقع املياه الزراعية يف فلسطني

للعام  2018نحو  99مليون م .3ويعود السبب

سيطرت إرسائيل منذ احتاللها األرايض

الرئيس لقلة استخدام املياه السطحية ،بسبب

الفلسطينية يف العام  1967عىل جميع مصادر

سيطرة االحتالل اإلرسائييل عىل مياه نهر األردن
ومنعه أيضا ً الفلسطينيني من استغالل مياه

املياه (السطحية والجوفية)؛ وأصدرت سلسلة
من األوامر العسكرية التي جعلت املياه بموجبها

األودية واملصائد والسدود املائية.

أمالك دولة ،ال يحق استخدامها إال بتصاريح
خاصة يمنحها الحاكم العسكري.

كما بلغت كمية املياه املستخرجة من الحوض

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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استمرت هذه السيطرة عىل الرغم من تغري

من املصادر القائمة (الينابيع واآلبار) يف الضفة

الوضع السيايس الذي رافق االعرتاف املتبادل

الغربية؛ وكان من املفرتض تمكني الجانب

بني منظمة التحرير الفلسطينية وإرسائيل،

الفلسطيني من حفر آبار تضيف إىل مجموع ما

وتوقيع اتفاقية إعالن املبادئ يف أيلول 1993
(أوسلو  -1غزة -أريحا أوالً) (الذي بموجبه

يتم استخدامه ،ما مقداره  80مليون مرت مكعب
إضافية من أحواض الضفة الغربية الثالثة.

أعلن عن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية

يعترب نقص الكميات الكافية من املياه

بمؤسساتها القائمة ،وبالوالية القانونية عىل كل

للمواطنني الفلسطينيني مشكلة دائمة ،إضافة

من الضفة الغربية وقطاع غزة ،ماعدا املناطق

إىل مشكلة التلوث املائي يف قطاع غزة التي

التي تضم املستوطنات (املنطقة ج) يف الضفة

تعد أكرب من مثيلتها يف الضفة الغربية ،كل

الغربية واملناطق التي تشغلها املستوطنات يف

ذلك بسبب السياسات واملمارسات اإلرسائيلية

قطاع غزة قبل االنفصال أحادي الجانب ،الذي

القائمة عىل التمييز والحرمان واستغالل املوارد

أخلت إرسائيل القطاع بموجبه من املستوطنات

املائية الفلسطينية.
ينعكس هذا األمر بالتفاوت البارز يف الحصول

يف العام .2005
كانت مدة االتفاقية املرحلية خمس سنوات،

عىل املياه بني اإلرسائيليني والفلسطينيني ،إذ

وكان من املفرتض خاللها أن يتم التوصل إىل

يبلغ استهالك الفرد الفلسطيني من املياه يف
أرايض دولة فلسطني نحو  72لرتا ً للفرد يف

حل عادل وشامل للقضايا الجوهرية للرصاع،

اليوم( ،يقل كثريا ً عن املستوى الذي تويص به

وهي :الحدود ،والالجئون ،واملستوطنات،

منظمة الصحة العاملية وهو  100لرت للفرد
يومياً)؛ بينما يبلغ مقدار استهالك الفرد

والقدس ،وحقوق املياه .وقد تم التعامل مع
امللف يف اتفاقية املرحلة االنتقالية (أوسلو  )2يف

اإلرسائييل من املياه نحو  300لرت يومياً؛ أي

البند  40من امللحق الثالث (بروتوكول التعاون
االقتصادي لالتفاقية املرحلية واملعنون (املياه

أنه يزيد بنحو أربعة أضعاف .هذا ويعيش

واملجاري) ،الذي بموجبه اعرتفت إرسائيل

الفلسطينيون يف بعض التجمعات القروية عىل
أقل كثريا ً من  72لرتا ً للفرد يف اليوم ،ويكاد ال

بحقوق املياه الفلسطينية يف الضفة الغربية؛

يزيد يف بعض الحاالت عىل  20لرتا ً يومياً ،وهو

وأجّ لت التفاهم عىل ذلك إىل مفاوضات الوضع
النهائي .وبموجب هذا البند خصص للجانب

الحد األدنى للمقدار الذي تويص به منظمة

الفلسطيني ما مجموعه  118مليون مرت مكعب

الصحة العاملية لالستجابة لحاالت الطوارئ.
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 :3-4السياسات واإلجراءات اإلرسائيلية

تستهلك مستوطنات االحتالل يف الضفة

للهيمنة عىل مصادر املياه

الغربية كميات كبرية من املياه الفلسطينية،
كما تسبب أرضارا ً بيئية فادحة ،إذ يصب

عملت إرسائيل منذ احتاللها األرايض

املستوطنون املياه العادمة املنزلية والزراعية

الفلسطينية عام  ،1967عىل حرمان الشعب

والصناعية واملخلفات الصلبة األخرى يف األودية
دون معالجة ،ومنذ عرشين عاماً ،تقوم إرسائيل

الفلسطيني من حقوقه يف املياه؛ وقد أصدرت
العديد من األوامر العسكرية التي تنص يف

بنقل الصناعات امللوثة مثل صناعة األملنيوم،

مجملها عىل حرية ترصف إرسائيل املطلق

والبالستيك ،ومكبّات النفايات إىل الضفة

باملياه الفلسطينية.
تطبيقا ً لهذه األوامر ،قامت إرسائيل بمجموعة

باتت هذه املمارسات تهدد جودة املياه الجوفية

من اإلجراءات واملمارسات مثل:

الغربية .أحكمت إرسائيل سياساتها حتى
ومصادر املياه السطحية التي يتقاسمها

 -إصدار سلسلة من األوامر العسكرية بشأن

الطرفان.
يستخدمها

ملكية املياه وأوامر عسكرية بشأن توزيع

الفلسطينيون يف الضفة الغربية بنحو 128

املياه ،منها أوامر :رقم  92لعام ،1967

مليون م( 3استهالك الفلسطينيني للمياه

ورقم  158لعام  ،1967ورقم  291لعام

يف الضفة الغربية ص  )34توزع بني ثالثة

 ،1968ورقم  369لعام  ،1970ورقما 450

قطاعات رئيسة هي:

و 451لعام  ،1971ورقم  457لعام ،1973

تقدر

كمية

املياه

التي

ورقم  498لعام .1984

االستهالك الزراعي ويقدر بنحو  90مليون
م 3وتستخدم املياه لري نحو  1.8مليون دونم
موزعة عىل مختلف الزراعات أما االستهالك

 -تحديد سقف لكمية املياه التي يسمح

املنزيل واالستهالك الصناعي فيقدر بنحو 38

ألصحاب اآلبار يف الضفة الغربية وقطاع غزة

مليون م.3

بضخها ،بحيث ال تزيد عىل  100مرت مكعب.
 -منع حفر آبار جديدة ألغراض الزراعة.

بينما تقدر كميات املياه املستهلكة يف قطاع
غزة لألغراض الزراعية بنحو  85مليون م3

 -منع استخراج تصاريح حفر اآلبار الجديدة.

بينما تقدر الكمية املستهلكة يف االستخدام

 مصادرة آبار املزارعني الفلسطينيني ،لصالحاملستوطنات اإلرسائيلية.

املنزيل والصناعي بنحو  48مليون م.3

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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 -تحديد أعماق حفر اآلبار؛ إذ حظرت عىل

من املياه سنويا ً إىل سكان قطاع غزة،

الفلسطينيني حفر آبار يزيد عمقها عىل
 140-120مرتاً.

بأسعار عالية ،ترتاوح قيمتها بني 20-15
مليون شيكل سنوياً.

 -حرمان الفلسطينيني من حقوقهم يف مياه

 عرقلة النشاط الفلسطيني يف مجال املياه،حيث فرضت إرسائيل قيودا ً مشددة عىل

نهر األردن التي تقدر بنحو 320-257

البلديات تحد من تطوير إمدادات املياه يف

مليون م 3وتحديد مجرى النهر.

القرى والتجمعات الفلسطينية.

 رسقة كميات كبرية من املياه الفلسطينية عنطريق حفر اآلبار يف املستوطنات اإلرسائيلية.

 -رفض الحكومة اإلرسائيلية إعطاء كمية املياه

وتقدر عدد اآلبار اإلرسائيلية املحفورة

التي حددتها اتفاقيات السالم ملحافظات

يف مستوطنات الضفة الغربية بنحو 50
برئاً؛ ويف مستوطنات قطاع غزة بنحو 43

الضفة الغربية وقطاع غزة.
 -تلويث املياه الجوفية ،بالترصيف املستمر

برئاً؛ كما أن هناك نحو  26برئا ً عىل طول

ملياه الرصف الصحي العام من مناطق

خط الهدنة الفاصل بني محافظات غزة

املستوطنات إىل املناطق الرملية واألودية؛ ما

وإرسائيل؛ مما يجعل كميات كبرية من املياه

يتسبب يف ترسبها إىل مياه املخزون الجويف

تنساب من داخل الخزان الجويف من رشقي

وتلويثها.

القطاع ،إىل اآلبار اإلرسائيلية املحفورة عىل
أعماق كبرية جداً.

 بناء الجدار الفاصل وحجز  29برئ ارتوازية تقدرطاقتها اإلنتاجية بنحو  10ماليني م 3سنوياً.

 إقامة العديد من السدود الصغرية لحجزاملياه السطحية لألودية ومنعها من الوصول

 :4-4نتائج السياسة املائية اإلرسائيلية

إىل األرايض الفلسطينية ،كما هو حاصل اآلن

أدت السياسات اإلرسائيلية إىل مجموعة

يف وادي غزة.

من النتائج ذات املردود السلبي عىل القطاع

 -نقل املياه ذات الجودة العالية من املستوطنات

الزراعي وعىل الحياة االجتماعية واملعيشية لدى

اإلرسائيلية يف املناطق الفلسطينية ،إىل املدن

املجتمع الفلسطيني نذكر منها:

اإلرسائيلية داخل إرسائيل.

عزوف آالف الفلسطينيني عن العمل يف القطاع

 -قيام إرسائيل ،عن طريق رشكة “ميكروت”

الزراعي الفلسطيني والتوجه للعمل يف

اإلرسائيلية ببيع خمسة ماليني مرت مكعب

السوق اإلرسائيلية بسبب ضعف مردودية
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من أهم العوائق الرئيسة أمام تطوير القطاع

الزراعات البعلية.
ضعف قدرة الفلسطينيني املادية عىل منافسة

الزراعي وتنميته من خالل القيود التي يفرضها

املنتجات اإلرسائيلية يف املجال الزراعي

عىل الفلسطينيني يف استغالل املناطق الزراعية

بسبب الدعم الحكومي اإلرسائييل ملدخالت

الواقعة يف املنطقة املصنفة (ج) التي تشكل

اإلنتاج كاملياه والسماد والبذور وغريها.

العصب الرئيس للقطاع الزراعي بشقية

اعتماد الكثري من الفلسطينيني السيما يف الريف

الحيواني والنباتي ،إضافة إىل اعتبار نحو %30

عىل آبار جمع مياه األمطار ،خالل الشتاء
وتخزينها ،مما يؤثر سلبا ً عىل األوضاع

من هذه املناطق مناطق عسكرية مغلقة ونحو
 %40منها أرايض دولة .كما أن جدار الفصل

الصحية واالجتماعية والحياتية املتعلقة

العنرصي حد من الوصول إىل نحو  170ألف

باستهالك املياه.

دونم من األرايض الخصبة التي تشكل نحو
 %10من األرايض املروية.

انقطاع إمدادات املياه عن التجمعات واملدن
الفلسطينية يف فصل الصيف فرتات قد

أدت الحروب املتكررة عىل قطاع غزة

تصل إىل شهر ،مما يدفع السكان إىل تقنني

والحصار املتواصل إىل تدمري القطاع الزراعي

استخدام املياه أو رشاء املياه من موزعني

من خالل منع وصول املزارعني إىل األرايض

محليني عرب صهاريج بأسعار مرتفعة.

الزراعية القريبة من الحدود وفرض حصار
بحري حدد مسافة الصيد البحري من 6-3
أميال بحرية ،علما ً أن اتفاقية أوسلو تنص عىل

تدهور األوضــاع االقتصادية للمزارعني
الفلسطينيني بسبب ضعف اإلنتاج الزراعي

 20ميالً بحرياً.

الناتج عن االعتماد عىل الزراعات املطرية

دمر العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة يف

وارتفاع مدخالت اإلنتاج يف الزراعة املروية.
الحد من قدرة الفلسطينيني عىل استغالل

العام  2014نحو  %30من األرايض الزراعية،

مواردهم املائية وتعويض النقص برشاء

واآلبــار الزراعية وشبكات الري واملنشآت

املياه من رشكة املياه اإلرسائيلية التي قدرت

الزراعية كاملخازن والثالجات ومحطات التعبئة.
حالت سيطرة االحتالل عىل املوارد املائية

بنحو  85.7مليون م 3يف العام .2018

دون زيادة املساحات املروية وبالتايل أصبحت
معظم الزراعات السائدة هي زراعات بعلية

 -٥تحديات القطاع الزراعي الفلسطيني

تعتمد عىل األمطار املتذبذبة من سنة إىل أخرى

 :1-5االحتالل اإلرسائييل :يعترب االحتالل

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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وخاضعة للتغريات املناخية ،كما أن ضخ

كما يقوم االحتالل بحظر استرياد األسمدة

االحتالل الجائر لآلبار أدى إىل جفاف الكثري

الكيماوية ومنع إدخال بعض املعدات مثل

من الينابيع التي كانت تسهم بالزراعة املروية.

األنابيب الفوالذية الزراعية.

يضاف إىل ذلك دور االحتالل يف وضع القيود
عىل الصادرات الفلسطينية وإعاقة إدخال

 :2-5املعوقات الداخلية :تعترب محدودية

املنتجات الفلسطينية إىل األسواق اإلرسائيلية

تمويل القطاع الزراعي أحد أهم العوائق التي

تحت ذرائع أمنية مختلفة وتسهيل عمليات

تحول دون تحقيق األهداف االسرتاتيجية فعىل

تهريب املنتجات اإلرسائيلية إىل األرايض

سبيل املثال (حسب بيانات وزارة الزراعة):

الفلسطينية بسبب سيطرتها املطلقة عىل املعابر

بلغت املوازنة الجارية لوزارة الزراعة يف العام

واملناطق املصنفة (ج) ،وتشري بيانات الضابطة

 2018نحو  102مليون شيكل وهذا يشكل أقل

الجمركية الفلسطينية إىل أن قيمة املضبوطات

من  %1من إجمايل املوازنة العامة ،ويف غالبيتها

من البضائع اإلرسائيلية املهربة يف العام 2019

عبارة عن نفقات تشغيلية (جدول رقم .)2

بلغت نحو  9.3مليون شيكل.

جدول رقم (:)2

ﺟدول رﻗم ):(2ﻣﯾزاﻧﯾﺔ وزارة اﻟزراﻋﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﺑراﻣﺞ وﺑﻧود اﻟﺻرف ﻟﻠﻌﺎم ) 2018وزارة اﻟزراﻋﺔ( * )ﺑﺄﻟف ﺷﯾﻛل(

ميزانية وزارة الزراعة بحسب الربامج وبنود الرصف للعام ( 2018وزارة الزراعة) * (بألف شيكل)
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شكل رقم ( :)2نسبة القطاعات الرئيسة ضمن قانون املوازنة للعام 2018
ﺷﻛل رﻗم ) :(2ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣوازﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم 2018
املزارعني والوحدات اإلرشادية وهذا يؤدي إىل

وحسب موازنة العام  2018فإن القطاع

زيادة تكاليف املدخالت.

االقتصادي ومنه القطاع الزراعي يحصل عىل
أقل النسب ( )%2بينما يحصل كل من قطاع

حددت تقارير صادرة عن املنظمة العاملية

الحكم وقطاع البنية التحتية عىل ( )%47من

للصحة الحيوانية ()PVS 210/2017

املوازنة العامة (شكل رقم )2

فجوات يف الخدمات البيطرية املقدمة للمزارعني

أثرت محدودية التمويل سلبا ً عىل كفاءة

تحول دون القيام بمهامها حسب الترشيعات
والهياكل الوظيفية ،ومن أهمها:

الخدمات املقدمة للمزارعني مثل اإلرشاد
الزراعي ،والخدمات البيطرية ،وخدمات

ـ ـضعف القدرات البرشية والفنية وعدم تأهيل

البحوث الزراعية ،والتدريب والتجارب الحقلية،

الكادر.

ونقل التقنيات الحديثة للمزارعني ،عالوة عىل
صعوبة الوصول إىل املزارعني وتجمعاتهم. ...

ـ ـضعف البنية الترشيعية واإلدارية والوظيفية.

أظهرت بعض املسوح التي تقوم بها وزارة
الزراعة أن هناك استعماال ً مفرطا ً لبعض 1

ـ ـضعف الرقابة البيطرية عىل املنتجات
ـ ـعدم توفر املرافق املناسبة لتقديم الخدمات

األسمدة الكيماوية بسبب ضعف التواصل بني

العدد (٢٠٢٢ )٥٤

الحيوانية.

62

مثل املسالخ واملحاجر وأســواق املوايش

التي عانت من تعدد الترشيعات يف فلسطني،

واملختربات.

حيث تعود بعض الترشيعات إىل حقبة الحكم

وعىل صعيد البحوث الزراعية ،هناك ضعف

العثماني كمجلة األحكام العدلية وقانون

يف التنسيق والتواصل بني الجامعات نفسها

األرايض ،كما أن بعض الترشيعات األردنية

وبني الجامعات ومراكز البحث ،كما أن الكثري

ال تزال سارية يف الضفة الغربية وبعض

من البحوث بعيدة كل البعد عن واقع القطاع
الزراعي وهذا أيضا ً له ارتباط بالتمويل

الترشيعات املرصية ال تزال سارية يف قطاع
غزة .وقد عملت السلطة الوطنية الفلسطينية

واملمولني.

عىل توحيد الترشيعات يف الضفة الغربية وقطاع

تعد االستثمارات الزراعية يف قطاع الزراعة

غزة من خالل املجلس الترشيعي الفلسطيني

ضعيفة وغري جاذبة للمستثمرين ألسباب

عام  .1998فقد أصدر املجلس ترشيعات

تتعلق بالوضع السيايس وارتفاع وترية املخاطر

موحدة بني الضفة الغربية وقطاع غزة منها

وغياب التأمينات الزراعية وغريها.

قانون الزراعة لعام  ،2003حيث تعطل

ضعف التنسيق وآليات التعاون بني مختلف

املجلس الترشيعي بعد العام  2007بسبب

األطراف الفاعلة بالقطاع الزراعي ،وقد أشار

االنشقاق وأصبحت القوانني تصدر بقرار له

معهد ماس

قوة القانون ،تطبق يف الضفة الغربية وال تطبق

Strategic Review of Food and Nu-

يف قطاع غزة ،ويف املقابل تصدر قوانني تطبق

 ،trition Security in Palestine, 2017إىل

يف قطاع غزة وال تطبق يف الضفة الغربية مما

أن استجابة السياسات النعدام األمن الغذائي

أوجد بيئة ترشيعية مربكة للجميع.

كانت مشتتة وغري شاملة كما أن مواجهة تراجع

عدل قانون الزراعة من خالل قانون معدل

املساعدات الخارجية يكون من خالل تنسيق

لسنة  2005وقرار بقانون معدل لسنة 2016

جيد بني مختلف الجهات الفاعلة املنفذة كما

وقرار بقانون معدل لسنة  2018كما صدر

أن ضعف العالقات تحوّل إىل تشتت يف الرتكيز

قرار بقانون لصندوق درء املخاطر لسنة

وتباين يف االتجاهات.

 2013وقرار بقانون للمؤسسة الفلسطينية
لإلقراض الزراعي لسنة .2015

 :3-5الترشيعات الزراعية

وفر الجهاز املركزي لإلحصاء البيانات
الخاصة بالحيازات الزراعية من خالل التعداد

يعترب القطاع الزراعي من أهم القطاعات
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الزراعي للعام  2010لكن لم يتم تحديث

األغذية والزراعة – حالة انعدام األمن الغذائي

البيانات الخاصة بالحيازة الزراعية منذ ذلك

يف العالم سنة  2000ص .)26

العام ،وهذا يؤدي إىل غياب البيانات الالزمة

أما االكتفاء الذاتي فهو سد الحاجات
الغذائية من خالل إنتاجها محلياً ،أما درجة

واإلنتاج الزراعي.

االكتفاء الذاتي فتقيس نسبة اإلنتاج املحيل إىل

إلجــراء التحليالت بشأن تطور الحيازات
غاب عن قانون الزراعة بعض األمور

املتاح لالستهالك الكيل سواء تم إنتاجه محليا ً

املتعلقة بوضع اآلليات الخاصة بحماية الحيازة

أو تم استرياده من خارج الوطن ،لذلك تحسب

الزراعية من التفتت ،كما غابت النساء عن

العالقة اآلتية:
درجة االكتفاء الذاتي = (اإلنتاج املحيل/

الحيازة الزراعية (أشارت البيانات إىل أن %93

املتاح املستهلك) * 100

من الحيازات تعود للذكور و %6.7لإلناث)،
كما غاب أيضا عن القانون الحيازات الزراعية

وعندما تساوي  %100نقول إن االكتفاء

العامة التي تملكها الدولة مما يجعل معظم

الذاتي تحقق ،أي تساوى اإلنتاج املحيل مع

األرايض العامة خارج عملية اإلنتاج الزراعي.

املتاح املستهلك ،ويسمى بعدم االكتفاء الذاتي

 -6األمن الغذائي في فلسطين

عندما يزيد املتاح املستهلك عن اإلنتاج املحيل
ويسمى أيضا ً العجز الغذائي أو الفجوة
الغذائية.

يعرف األمن الغذائي بأنه قدرة املجتمع عىل

ويمكن قياس نسبة االكتفاء الذاتي من

توفري الغذاء املناسب للمواطنني يف املدى البعيد
والقريب كما ً ونوعا ً وباألسعار التي تناسب

خالل معرفة كل من املستوى العام لالستهالك

دخولهم (محمد رفيق أمني حمدان – األمن

واملستوى العام لإلنتاج إذ إن الفرق بينهما

الغذائي – نظرية ونظام وتطبيق – عمان دار

يدل عىل العجز الغذائي (الفجوة الغذائية) أو

وائل للنرش 1999 -ص .)16

االكتفاء الذاتي.

كما يمكن تعريفه بأنه وضع ينشأ عندما تتاح

تشهد فلسطني تزايدا ً مستمر عىل طلب املواد
الغذائية نظرا ً ل ِـزيادة عدد السكان ،وعدم

واالجتماعية واالقتصادية للحصول عىل ما

السيطرة عىل املوارد الطبيعية بسبب االحتالل،

يكفي من أغذية آمنة ومغذية تلبي احتياجاتهم

زيادة دخول املستهلكني وارتفاع املستوى

الغذائية ملمارسة حياة نشطة وصحية (منظمة

املعييش ،وقد تبني حسب اإلحصاء األخري من

لجميع الناس ويف جميع األوقات الفرص املادية

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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مسح الحالة االجتماعية واالقتصادية واألمن

يعكس ضعفف املردودية يف الزراعات البعلية

الغذائي الذي أجري خالل العام  2018أن %68

التي تشكل نحو  %90من الزراعات ذات

من األرس يف قطاع غزة تعاني من انعدام األمن

العالقة باألمن الغذائي (املحاصيل الشتوية

الغذائي بدرجة حادة أو متوسطة عىل الرغم

املختلفة والزيتون واللوزيات وغريها إضافة إىل

من أن  %69من األرس أشارت إىل أنها تحصل

الزراعات العلفية مما يؤثر بشكل سلبي عىل

عىل مساعدات أو أشكال أخرى من التحويالت

قطاع اإلنتاج الحيواني) كما يؤدي ذلك إىل تدني

االجتماعية من الهيئات الحكومية الفلسطينية

الحمولة الرعوية يف املراعي واملناطق الرعوية.

أو املنظمات الدولية .ويف املقابل تبلغ نسبة

ومما زاد الطني بلة أن االحتالل أعلن عن

انعدام األمن الغذائي  %12يف الضفة الغربية
وفقا ً للمسح نفسه( .الجهاز املركزي لإلحصاء

الكثري من املناطق الرعوية مناطق عسكرية
مغلقة ورحل ساكنيها ونكل بهم ،مما يضاعف

الفلسطيني وقطاع األمن الغذائي ،النتائج

من معاناتهم ويزيد العجز الغذائي يف هذه

األولية ملسح الحالة االجتماعية واالقتصادية

التجمعات ،األمر الذي ينذر بتخليهم عن املوايش

واألمن الغذائي)2018 ،

وفقدانهم مصدر رزقهم الوحيد (الحديدية

 1-6األمن الغذائي واملياه

والفارسية ومسافر يطا وغريها).
تشهد فلسطني تراجعا ً يف زراعة الخرضوات

تشري بيانات منظمة األغذية والزراعة الدولية

واملحاصيل الحقلية واألشجار املثمرة ،ويعود

( )FAOإىل أن الفرد بحاجة من  5-2آالف لرت
يوميا ً إلنتاج الغذاء الخاص به ،هذا يعني أن

هذا الرتاجع إىل أسباب عدة أهمها االحتالل
اإلرسائييل وسياساته التوسعية بالسيطرة عىل

الفرد الفلسطيني بحاجة إىل تسعة أضعاف

األرايض واملياه .فحسب اتفاقية أوسلو ،صنفت

حصته الحالية إلنتاج غذائه.

الضفة الغربية إىل ثالث مناطق:
ـ ـمنطقة (أ) حيث تبلغ مساحتها  %18من

تعترب املياه الركيزة األساسية للحصول عىل

إجمايل مساحة الضفة الغربية.

األمن الغذائي ،وقد شهدت فلسطني يف اآلونة
األخرية تذبذبا ً يف معدالت الهطول املطري وعدم

ـ ـ منطقة (ب) حيث تبلغ مساحتها نحو %20
من إجمايل مساحة الضفة الغربية.

انتظامها عىل مدار موسم الشتاء ،مما يضيع
نسبة كبرية من املياه يف عمليات التبخر والجريان

ـ ـمنطقة (ج) حيث تبلغ مساحتها نحو %62

السطحي وزيادة فرتة الجفاف املوسمي ،مما

من إجمايل مساحة الضفة الغربية وتقع
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تحت السيطرة اإلرسائيلية من ضمنها

البيانات الرسمية يف الفرتة الواقعة بني

نحو  %30أعلنها االحتالل أرايض عسكرية

( ،%5.23 )2017-2014وبمعنى آخر

ومحميات طبيعية ونحو  %40منها أعلنها

نستورد ما قيمته  %94.87من القمح وهو أهم

أرايض دولة يحظر فيها البناء وأي نشاط

سلعة اسرتاتيجية.

اقتصادي.

تشري بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء

تسبب جدار الفصل العنرصي يف تدمري جزء

الفلسطيني إىل أن نسبة انعدام األمن الغذائي

كبري من األرايض الزراعية الخصبة ،وح ّد من

لألرس يف األرايض املحتلة (الضفة الغربية وقطاع

الوصول إىل  170ألف دونم من إجمايل املساحة

غزة) قد بلغت عام  2018نحو  %32.7بينما

املزروعة ،التي تعادل نحو  .%10يضاف إىل ذلك

كانت  %30.8يف العام ( 2014شكل رقم .)3

السياسة القائمة عىل تدمري األرايض واقتالع
األشجار املثمرة.

إن أحد أهم محددات األمن الغذائي هو فقدان
العاملني عملهم بأجر يومي دون حصولهم عىل

 2-6االكتفاء الذاتي

تأمينات أو استحقاقات تمكنهم من االستمرار

ﺷﻛل رﻗم ) :(2ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣوازﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم 2018

ال تتعدى نسبة االكتفاء الذاتي يف املنتجات
الغذائية خصوصا ً القمح والدقيق حسب

شكل رقم (:)4

يف حياة كريمة لهم وألرسهم.

والعامل املحدد الثاني هو فقدانهم حلقة

1

انعدام األمن الغذائي حسب املنطقة ،بالنسبة املئوية لألرس.
املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وقطاع األمن الغذائي ،النتائج األولية ملسح الحالة االجتماعية
واالقتصادية واألمن الغذائي.2018 ،

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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أكدت السلطة الوطنية يف أجندة السياسات

اإلنتاج الذاتي للغذاء املستهلك ولم يعد
بإمكانهم إنتاجه مجددا ً مثل املزارعني الذين

الوطنية  2022-2017التزامها بأهداف التنمية

فقدوا أراضيهم من الجدار أو خلف الجدار أو

املستدامة يف قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة

البدو أو الرعاة والصيادين.

للعام  ،2015التي تبناها أكثر من  182من

 3-6األمن املائي

وينص الهدف الثاني منها
زعماء دول العالم.
ُّ
عىل “القضاء تماما ً عىل الجوع وتحقيق األمن

بموجب اتفاقية أوسلو يجب أن يحصل

الغذائي وتحسني التغذية وتشجيع الزراعة

الفلسطينيون عىل  1358مليون م 3من املياه
سنوياً ،لكنهم لم يحصلوا إال عىل  87مليون م3

املستدامة بحلول العام  .”2030إن تحقيق
األمن الغذائي هو أحد األهداف الرئيسة لوزارة

يف العام  2011فقط .بعد العام  1994استطاع

الزراعة الفلسطينية ،التي قامت بإعداد خطة

الفلسطينيون حفر آبار تزودهم بـ  13مليون
م 3سنويا ً من املياه ،وهذا أقل من الحصة

(عام  )2019سميت “خطة االستثمار الوطنية
يف مجال األمن الغذائي يف فلسطني” بالتعاون
مع منظمة الغذاء والزراعة (.)FAO

املخصصة للفلسطينيني وهي  20.5مليون م3
سنوياً .حيث لجأت السلطة ّ
لحل الفجوة املائية

 5-6األمن الغذائي خالل مرحلة كورونا

من خالل الرشاء املبارش من إرسائيل .وعىل

وما بعدها

الرغم من ذلك ،فإن  %97من مياه قطاع غزة
ال تنطبق عليها معايري منظمة الصحة العاملية.

أثــر كوفيــد  19علــى الفئــات المهمشــة
واألمــن الغذائــي

تشري التقديرات إىل أن الحاجة السنوية
للفلسطينيني مستقبالً تقدر بنحو 80-70

دفعت املخاوف عىل الصحة الحكومة إىل

مليون م 3سنوياً ،بمعنى آخر نحن نتحدث

تحويل امليزانية العامة إىل تدابري صحية وحماية

عن مياه الرشب وال توجد حصة مائية زراعية،

اجتماعية (البنك الدويل ،نيسان  )2020لذلك

سبب آخر لرتاجع اإلنتاج الزراعي
وبالتايل هذا
ٌ

نشهد محدودية الدعم للحفاظ عىل مستوى

بسبب شح املياه ،لذلك معظم الزراعة يف

اإلنتاج الزراعي ،كما أن انخفاض القوة الرشائية،

األرايض الفلسطينية بعلية باألساس.

وانخفاض األنشطة االقتصادية وخسارة
الوظائف أدت إىل ارتفاع تكاليف اإلنتاج.

 4-6السلطة الفلسطينية واألمن الغذائي

وحسب مــاس ( 2020التقييم األويل
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للتأثريات املحتملة لألزمة الصحية عىل االقتصاد

غزة ،يعيشون تحت خط الفقر .كما أن نسبة

الفلسطيني) فقد تصل خسائر القيمة املضافة

الفقر ارتفعت من  %24يف العام  2018إىل

لقطاع الزراعة من  5.1إىل  6.2يف املائة خالل

 %27.5يف العام .”2020

عام  .2020وقد توقع الجهاز املركزي لإلحصاء

وقال البنك الدويل“ :بعد  3سنوات متتالية

الفلسطيني أن يبلغ حجم الخسائر يف الزراعة

من نمو اقتصادي يقل عن  ،%2أثبت العام

والغابات وصيد األسماك نحو  200مليون

 2020أنه عام صعب للغاية عىل الفلسطينيني

دوالر.

وأن االقتصاد الفلسطيني يواجه  3أزمات يشد

حسب بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء

كل منها األخرى ،وهي :تفيش جائحة كورونا،

الفلسطيني ووزارة التنمية االجتماعية ،فإن

وتباطؤ اقتصادي حاد ،ومواجهة سياسية

نسبة البطالة قبل جائحة كورونا كانت ،%29

أخرى بني السلطة الفلسطينية والحكومة

وبعد الجائحة قفزت النسبة يف شهر واحد
تقريبا ً إىل  ،%40أي بمعنى آخر نحو  2مليون

اإلرسائيلية ،مما يعطل تحويل اإليــرادات
الجمركية.

فلسطيني تعرضوا لالنكشاف وانعدام األمن

وبالنظر إىل بعض التجارب الدولية ذات

الغذائي ،وهذا يدل عىل هشاشة السياسات

السيادة الكاملة عىل أراضيها فقد تم تشكيل

واإلجراءات الفلسطينية ملواجهة أي جائحة

هيئة مستقلة خاصة باألمن الغذائي مثل

مماثلة.

سلطنة عُمان واإلمارات العربية املتحدة كما

أشار الجهاز املركزي لإلحصاء ،إىل أن نحو

لجأت بعض الدول إىل منع تصدير الحبوب

 %61من األرس يف الضفة الغربية وقطاع غزة

واألرز مثل روسيا وكازخستان وفيتنام وتبنت

“شعرت بالقلق” ،من قلة الغذاء خالل عام
 ،2020وأن  %57منها قلّصت كمية الطعام

بعض الدول اسرتاتيجيات وطنية قادرة عىل
تخزين مواد غذائية تكفي شعوبها من ستة

الذي تتناوله ونوعيته وأن نحو  121ألف

أشهر حتى سنتني.

شخص فقدوا وظائفهم يف الربع الثاني من
العام مع تفيش جائحة كورونا 96 .ألفا ً منهم

من أكرب التحديات وذلك لخصوصية الوضع

يعترب تحقيق األمن الغذائي فلسطينيا ً

داخل فلسطني ،بينما هناك  25ألفا ً يف إرسائيل.
أصدر البنك الدويل تقريرا ً يفيد بأن “هناك

اإلرسائييل وعدم سيادته عىل املوارد الطبيعية

 1.4مليون فلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع

(أرض ومياه وأصــول نباتية وحيوانية)

الفلسطيني املرتبط واملتداخل مع الكيان

وعدم السيطرة عىل املعابر والحدود .لذا فإن
العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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مسؤولية األمن الغذائي أكرب بكثري من

 6-6السياسة الوطنية لألمن الغذائي

مسؤولية وزارة أو مؤسسة ما يوجب أن

والتغذوي 2030-2019

تكون مسؤولية وطنية تحت إطار مجلس

صيغت هذه السياسة من خالل مشاركة

أو هيئة لألمن الغذائي مع إعادة هيكلة

جميع األطراف ذات العالقة وجرى مواءمتها

األنظمة والسياسات والقوانني ضمن

مع خطة التنمية الوطنية الرابعة يف فلسطني

تكامل القطاعات املختلفة مما يؤسس

للفرتة  ، 2022-2017كما قامت بتحليل جميع

القتصاد وطني مقاوم ،بحيث تكون الهيئة

أطر السياسات القائمة مثل أجندة السياسات

قادرة عىل رسم السياسات لألمن الغذائي

الوطنية ،السياسات القطاعية التي وضعتها

والسيادة الغذائية يف فلسطني وانتزاع الحقوق

الوزارات يف حكومة فلسطني (الزراعة ،التنمية

يف مجال السيادة الغذائية واألمن املائي وتحقيق

االجتماعية ،الصحة ،شؤون املرأة ،الرتبية

العدالة االجتماعية يف مجال األمن الغذائي

والتعليم العايل ،العمل واالقتصاد الوطني )

وتعزيز االعتماد عىل الذات وتعزيز االقتصاد

وكذلك اسرتاتيجيات وضعتها هيئات محلية

الوطني املقاوم والصمود وقت األزمات املحلية

(صندوق درء املخاطر والتأمينات ،اإلقراض

والعاملية ،وهذا يتناغم مع الهدف الثاني

الزراعي ،سلطة املياه ،سلطة جودة البيئة،

من أهداف التنمية املستدامة ملنظمة األغذية

الجهاز املركزي لإلحصاء)

والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) ،التي تنص
عىل “القضاء تماما ً عىل الجوع وتحقيق

هدفت السياسة الوطنية لألمن الغذائي

األمن الغذائي وتحسني التغذية ،وتشجيع

والتغذوي إىل تحقيق مجموعة أهداف بحلول

الزراعة املستدامة بحلول العام ،”2030

العام  2030أهمها:

أقىص حدوده ،وتقليل االسترياد إىل الحد األدنى
من السلع الغذائية خصوصا ً محاصيل الحبوب،

ـ ـالقضاء عىل الجوع يف فلسطني.

وكذلك املساهمة يف تحقيق االكتفاء الذاتي إىل

ـ ـالقضاء عىل جميع أشكال سوء التغذية.

والرتكيز عىل االكتفاء الذاتي األرسي والتخفيف

ـ ـمضاعفة اإلنتاج الزراعي.

من آثار التغري املناخي ،وأثره السلبي عىل

ـ ـضمان وجود نظم إنتاجية مستدامة.

كميات اإلنتاج الزراعي يف فلسطني.
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الخالصة

تجدر اإلشارة إىل أن معظم مستلزمات اإلنتاج

ـ ـمن خالل مراجعة االسرتاتيجيات الزراعية

مستوردة من االحتالل ورشكاته كما أنها

عىل مدى العقدين املاضيني تمت اإلشارة

مرتبطة بمحددات االحتالل من حيث النوعيات،

يف أكثر من موقع إىل أن الدور الرئيس

خاصة األسمدة الكيماوية( .وزارة الزراعة،

للوزارة إرشايف ولم يتم التدخل يف تسعري

اسرتاتيجية القطاع الزراعي ،صمود وتنمية،

مدخالت اإلنتاج الزراعي والحيواني كما

 2016-2014رام الله – فلسطني) ،شكل رقم

أشارت االسرتاتيجيات إىل االرتفاع الكبري يف

( )4يبني مدى تناقص مساهمة اإلنتاج الزراعي

مستلزمات اإلنتاج مقابل قيمة اإلنتاج ،حيث

للسنوات 2017-2013

بلغت  %21لإلنتاج النباتي و %61لإلنتاج

ـ ـال مجال للشك يف أن االحتالل اإلرسائييل

الحيواني ،وهذا يعني أن ربحية قوة العمل

واآلليات املتبعة يف منع الفلسطينيني من

قليلة بسبب ارتفاع أسعار اإلنتاج( .وزارة

الوصول إىل مصادر املياه واإلجــراءات

الزراعة ،اسرتاتيجية القطاع الزراعي،

املختلفة والسيطرة عىل املعابر واملناطق

صمود وتنمية 2016-2014 ،رام الله –

الزراعية وجدار الفصل العنرصي وغريها

فلسطني).

تعترب العقبة األساسية أمام أي تطور للقطاع

أشارت بيانات التعداد الزراعي إىل ارتفاع

الزراعي حتى ال يكون املحرك الرئيس لعجلة
االقتصاد الفلسطيني مستقبالً.

والحيواني للعام  ،2008حيث بلغت لإلنتاج

ـ ـأدى التهميش الداخيل للقطاع الزراعي

الزراعي  %25.1و %74.9لإلنتاج الحيواني.

من خالل تدني امليزانيات املخصصة لهذا

أعىل يف أسعار مستلزمات اإلنتاج الزراعي

شكل رقم ( :)٤تناقص مساهمة اإلنتاج الزراعي للسنوات ٢٠١٧-٢٠١٣
العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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القطاع وعدم االهتمام به ونقص املوارد

الضفة الغربية لديها معدل عال من تغذية

املائية إىل عزوف الفئات الشبابية عن هذا

املياه الجوفية ومعدل منخفض من الجريان

القطاع والتوجه إىل أسواق العمل يف إرسائيل.

السطحي.

ـ ـال تزال الترشيعات الزراعية بحاجة إىل

ـ ـال يوجد نص رصيح يف اتفاقية أوسلو يؤكد

تطوير لكي تتواءم مع متطلبات القطاع

سيطرة الفلسطينيني عىل املياه بما يف ذلك

الزراعي مثل الحيازات الزراعية ،األرايض

املناطق التي صنفت (أ) وال بد من الحصول

العامة اململوكة للحكومة واملسجلة عىل أنها

عىل املوافقة اإلرسائيلية مثلها مثل املناطق

زراعية لكنها ال تدخل يف اإلنتاج الزراعي.

املصنفة (ب) و (ج).

ـ ـضعف التنسيق بني أطراف القطاع الزراعي

ـ ـتقع  %70من املستوطنات يف الضفة الغربية

حكومية وأهلية وارتباط تمويل املشاريع

عىل حوض الخزان الرشقي و %45منها تقع
عىل مناطق حساسة جدا ً بالنسبة لتغذية

بني مراكز البحث والجامعات املحلية وعدم

الخزان الجبيل يف الضفة الغربية وتحتكر

االستفادة من البحوث يف تحديث وتنمية

نسبة كبرية من املياه الجوفية (املياه يف

القطاع الزراعي.

فلسطني ،أزمة أم قرصنة إرسائيلية ،منظمة

باملنح الخارجية وأيضا ضعف التنسيق

ـ ـيعترب القطاع الزراعي املستخدم األكرب

التحرير الفلسطينية ،دائــرة العالقات

للمياه ( %61من مجموع املياه املستخدمة)

العربية )2012-12-5 .كما أن معدل

يليه االستخدام املنزيل ( )%36ثم القطاع

استهالك املواطن الفلسطيني يرتاوح بني
 60 – 30لرتا ً يومياً ،وذلك حسب املنطقة

الصناعي ( ،)%3هذا يعني االستفادة من

والفصل وقد يصل إىل  100لرت /يوم أحيانا ً

املياه املعالجة واملياه الرمادية كمصدر من

بينما يبلغ معدل استهالك الفرد يف إرسائيل
يوميا ً  353لرتا ً وتزداد هذه النسبة لتصل

مصادر الري وإضافة قيمة كمية لتحسني
وزيادة اإلنتاجية إضافة إىل املحافظة عىل

إىل  900لرت يوميا ً للمستوطن يف الضفة
الغربية (املياه .عنوان أزمة ّ
كل صيف ،وكالة

البيئة (مرشوع املياه ،املركز الوطني للبحوث
الزراعية 5 ،آب).

ـ ـتمتلك فلسطني مخزونا ً جيدا ً من املياه

فلسطني  24اإلخبارية)
ـ ـتشري بعض تقارير األمم املتحدة إىل أن
قطاع غزة يعاني من عدم تكافؤ بني كمية
املياه الواردة للخزان الجويف مع الكمية

الجوفية ،غري أن إرسائيل تمنع الوصول
إليه ،حيث يشري الكثري من الخرباء إىل أن
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املستهلكة بسبب إنشاء بعض السدود
اإلرسائيلية عىل املناطق الشمالية الرشقية
ملنع وصول املياه من الضفة الغربية إضافة
إىل قلة األمطار وزيادة عدد املنشآت السكنية
وأن مستويات امللوحة ملعظم قطاع غزة هي
اآلن فوق املستوى املحدد من منظمة الصحة
العاملية واملقدر بـ  250ملغم /لرت ،مما
يعرض لخطر التسمم بالنرتات (تقرير لألمم
املتحدة :غزة عىل حافة العطش ،جريدة
القدس 14 ،أيلول)
ـ ـعدم التزام الجانب اإلرسائييل بما تم االتفاق
عليه يف أوسلو ،حيث إن نصيب الفلسطينيني
من الخزان الجويف يبلغ نحو  %32أي نحو
 235مليون م ،3وال تصل الكمية التي
يحصل عليها الجانب الفلسطيني إىل أكثر
من  130مليون م ،3كما لم يحصل الجانب
الفلسطيني عىل املياه اإلضافية املتفق عليها
من الحوض الرشقي واملقدرة بنحو 80
مليون م 3يف السنة ،كما تم إيقاف العديد
من مشاريع الدول املانحة املتعلقة باملياه
بسبب املعيقات اإلرسائيلية مما جعلها تنفق
يف مشاريع مائية ذات تدخالت فنية محدودة
مثل الشبكات والخزانات وغريها.
ـ ـحجز اآلبار الجوفية خلف جدار الفصل
العنرصي حرم الفلسطينيني من نحو 10
ماليني م 3من مياه الخزان الجويف الغربي،
وهي املناطق األساسية للمياه اإلضافية
يف الضفة الغربية كما يؤدي إىل فصل
العدد (٢٠٢٢ )٥٤

الفلسطينيني عن مناطق إنتاجهم.
ـ ـقدمت إرسائيل يف املفاوضات مع الجانب
الفلسطيني أرقاما ً مضللة عن قدرة األحواض
املائية الجوفية وعن الحد املسموح به يف كل
حوض ال سيما الحوض الرشقي والغربي
وتسمية الحوض الشمايل الرشقي والحوض
الغربي باألحواض املغلقة كما تقوم رشكة
املياه اإلرسائيلية بضخ كميات كبرية من
مياه املخزون الجويف للضفة الغربية ثم تقوم
ببيعها إىل بلديات الضفة الغربية.
ـ ـونظرا ً للقيود املفروضة عىل حركة
البضائع واألفراد واعتماد االقتصاد عىل
التمويل الخارجي املتناقص والتغريات
يف السياسة الدولية ،فإن االقتصاد
الفلسطيني يعاني من الركود ،مما أدى
إىل زيادة معدل البطالة بني صفوف
الشباب ،وقد لوحظ أن االقتصاد يعتمد
عىل القطاع العام ،الذي بدوره يعتمد عىل
دعم موازنته من الخارج.
ـ ـكما أن اإلطار القانوني غري املنسق يؤدي
إىل تداخل وظيفي بني السلطات ،حيث
بني عىل ترشيعات عدة بدال ً من قانون
شامل يغطي كل جوانب األمن الغذائي
والتغذوي ،وبسبب محدودية املوارد
املالية ال توجد آلية تؤمن االحتياجات
امللحة للمواطنني ،وبالتايل يكون االهتمام
بالتدخالت اآلنية وأن قطاع األمن الغذائي
مخصص لالستجابة اإلنسانية دون
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تخطيط ألي تدخالت تتعلق باألمن
الغذائي.
ـ ـيجب أن تعالج السياسة الوطنية أهم
القضايا األساسية املتعلقة بزيادة اإلنتاج
الزراعي من أجل زيادة وفرة الغذاء.
ـ ـمعالجة قضايا سالمة األغذية عىل طول
السالسل الغذائية وتحسن البنية املؤسسية
ضمن إطار قانوني شامل وزيادة التنسيق
بني مختلف الجهات الفاعلة.
ـ ـيجب ربط األمن الغذائي برؤية وطنية
شاملة كأمن إنساني وقومي وتوزيع األدوار
واملسؤوليات والصالحيات بني وزارات
االختصاص واستحداث قيادة وطنية تنظم
هذه األدوار ،والتنسيق مع املؤسسات الدولية
ذات العالقة.
ـ ـ يجب التعامل مع ملف الفقر والبطالة
واألمن الغذائي من منظور تنموي وليس
إغاثي ،مما يجعلنا نتعامل مع أسباب
األزمات االقتصادية واالجتماعية وليس
معالجة آثارها.
ـ ـالحاجة إىل منظومة قانونية فلسطينية
وإىل نصوص واضحة حول حماية الحق يف
الحصول عىل الغذاء ،وفهم مشرتك ملفهوم
األمن الغذائي بني وزارات السلطة واملجتمع
املحيل ،وبناء نظام معلوماتي حول األمن
الغذائي ونظام تسويقي منحاز لصغار
املزارعني لدعم منتجاتهم املحلية.
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االستثمار في القطاع الزراعي الفلسطيني:
اإلمكانيات والتحديات

زكريا السرهد*
كما أن االستثمار هو املحرك األسايس لإلنتاج،
وحجم االستثمار يحدد حجم الطاقة اإلنتاجية
التي تعترب عنرصا ً أساسيا ً يف إحداث النمو ،ذلك
أن أي زيادة يف االستثمار االقتصادي ،تالزمها

مقدمة
يشكل االستثمار عنرصا ً أساسيا ً يف
تحقيق التنمية االقتصادية ،ومكونا ً مهما ً يف
الدخل الوطني ،كونه يؤثر بشكل كبري عىل

إضافة مشاريع إنتاجية جديدة تؤدي إىل زيادة
معدالت النمو االقتصادي.
يشكل االستثمار الزراعي أهم جوانب
االستثمار الوطني ،األمر الذي يؤدي اىل إحداث
تنمية زراعية ،لها تأثري مبارش عىل مستوى
تحقيق األمن الغذائي ،مما يؤدي إىل تقليص
الفجوة بني اإلنتاج واالستهالك ،ويزيد من
كفاءة استغالل املوارد املتاحة ،ويساهم يف
تنمية القدرات اإلنتاجية والبرشية ،وزيادة
معدالت النمو يف القطاع الزراعي ،ويساهم يف

العملية اإلنتاجية ومستوى الدخل وإحداث
وظائف جديدة لدى أفراد املجتمع ،كما أن
الدخل القومي يتأثر بشكل كبري بالطلب عىل
االستثمارات ،الذي يشكل جزءا ً مهما ً من الطلب
الكيل ،فزيادة االستثمارات تزيد من معدالت
الطلب الكيل وتؤدي إىل ارتفاع نصيب الفرد من
الدخل القومي اإلجمايل ،وما يصحب ذلك من
زيادة يف النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية،

تحقيق الرفاه االقتصادي.

* باحث يف السياسات العامة.

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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أهمية االستثمار الزراعي في فلسطين

مفهوم االستثمار الزراعي
يعرف االستثمار الزراعي بأنه "استخدام

االستثمار يف القطاع الزراعي الفلسطيني

عوامل اإلنتاج الزراعية املتوفرة من األرض

أمر يف غاية األهمية ،ليس فقط كونه يساهم يف
رفع الطاقة اإلنتاجية ،وإنما أيضا ً ملا ينطوي

زراعية لسد حاجات املستهلكني وللحصول

عليه االستثمار يف هذا القطاع من قيمة وطنية

عىل أفضل النتائج املمكنة" 1.كما يعرف بأنه

مضافة ،تتعلق بالتحرر واالستقالل وبناء

"تحويل رأس املال النقدي واستبداله بأصول

الدولة الفلسطينية املستقلة ،إىل جانب القيمة

وسلع إنتاجية زراعية" .ويعترب االستثمار

االجتماعية التي تبنى عىل تفاعل اإلنسان

يف القطاع الزراعي أكثر حساسية مقارنة

الفلسطيني مع األرض الفلسطينية ،التي تعترب

باالستثمار يف القطاعات اإلنتاجية األخرى ،إذ

من أهم مستلزمات اإلنتاج الزراعي النباتي

قد يتأثر باملتغريات االقتصادية املتعددة التي

والحيواني .إال أن هذا األمر يحتاج إىل إقرار

قد يكون بعضها خارج نطاق سيطرة النظم،

وتنفيذ سياسات تهدف إىل زيادة االستثمار

إىل جانب تأثره بالظروف املناخية كدرجات

يف هذا القطاع ،وإدماج القطاعات االقتصادية

والعمل ورأس املال ،بهدف إنتاج منتجات

األخرى يف هذه العملية االستثمارية ،استنادا ً
إىل خطط معدة مسبقا ً وقابلة للتنفيذ عىل

الحرارة ومعدالت سقوط األمطار والجفاف
والصقيع والعواصف وغريها من العوامل
املناخية 2،مما يعني أن دراسة الجدوى من

أرض الواقع ،واستغالل املوارد املتاحة من

االستثمار يف اإلنتاج الزراعي ،ال تقترص فقط

أجل تنمية القطاع الزراعي ،وزيادة نسبته من

عىل توفر عنارص النجاح التقليدية كتوفر

الناتج املحيل اإلجمايل ،وخلق حالة من التكيف

عوامل اإلنتاج ومستلزماته وتوفر السوق ،وإنما
هناك حاجة أيضا ً لدراسة نسبة املخاطرة يف

لالستثمار يف هذا القطاع ،تأخذ يف االعتبار
الظروف السياسية والحصار الذي يفرضه
االحتالل اإلرسائييل عىل مقومات االقتصاد

هذا االستثمار ،التي قد تنجم عن عدم السيطرة
عىل العوامل البيئية مثالً ،وعادة ما يتم تأمني

الوطني ،والرتكيز عىل االستثمار يف اإلنتاج

هذه الحاالت االستثنائية وفق قوانني وأنظمة

الزراعي النباتي والحيواني املوجه لالستهالك

حماية من التأثريات السلبية الناجمة عن مثل

املحيل بالدرجة األوىل ،مع رضورة التوجه،
أيضاً ،إىل االستثمار يف اإلنتاج الزراعي املوجه

األسعار.

للتصدير.

تلك العوامل ،حتى تلك التي تتعلق بتذبذب
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نالحظ من خالل البيانات يف الجدول أعاله

القطاع الزراعي في فلسطين
تشري الدراسات إىل أن هناك تراجعا ً يف

أن نسبة مساهمة الزراعة يف الناتج املحيل

القيمة املضافة للقطاع الزراعي ،حيث إن هناك
ارتفاعا ً يف تكاليف مستلزمات اإلنتاج الزراعي

اإلجمايل كانت يف العام  2015نحو ،%9.5
وهي أعىل من مثيلتها يف األردن والبالغة %4.3

املستوردة ،وضعفا ً يف آليات االسرتداد الرضيبي

يف العام  ،2014و %4.7يف العام  .5 2019وقد

عن تلك املستلزمات ،وتدني اإلنتاجية ملحدودية

ارتفعت نسبة مساهمة الزراعة من الناتج املحيل

استخدام التكنولوجيا يف الزراعة ،إىل جانب

اإلجمايل الفلسطيني عام  2016إىل  %9.8وهي

القيود التي يضعها االحتالل اإلرسائييل عىل

زيادة طفيفة ،إال أنها عادت وانخفضت يف

دخول تلك املستلزمات إىل فلسطني ،وسيطرته

العام  2017إىل  ،%9.1ثم عادت إىل االرتفاع إىل

عىل مصادر املياه التي تستخدم يف الزراعة؛ وهذا

 %9.4عام  ،2018بما يقارب تلك النسبة للعام

يؤدي إىل رفع تكلفة اإلنتاج الزراعي ،ويضعف

 .2015كما أن القيمة املضافة للزراعة عام

من القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية

 2018تتطابق مع تلك القيمة يف العام ،2015
التي شهدت ارتفاعا ً ثم انخفاضا ً خالل تلك

وجود أكثر من  750نقطة تهريب للمنتجات

الفرتة بني العامني  2016و .2017وتراجعت

الفلسطينية يف الداخل والخارج ،خاصة يف ظل
الزراعية اإلرسائيلية إىل فلسطني.

مساهمة القطاع الزراعي يف نسبة العمالة من

3

ويتضمن الجدول اآلتي أهم املؤرشات

 %6.5عام  2018إىل  %6.3عام . 2019

6

االقتصادية الخاصة بالقطاع الزراعي يف
فلسطني:
جدول رقم ( ) 1
أهم املؤرشات االقتصادية الخاصة بالقطاع الزراعي يف فلسطني 20184-2015
2015
2016
2017
2018
النسبة من القيمة النسبة من القيمة النسبة من القيمة النسبة من القيمة
اإلجمايل مليون  $اإلجمايل مليون  $اإلجمايل مليون  $اإلجمايل مليون $
%9.4

2458.4

%9.1

2505.2

%9.8

2475.2

%9.5

2222.7

%7.4

1179.9

%7

1135.5

%7.6

1171.4

%7.4

1035.2

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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املؤرش

اإلنتاج
الزراعي
القيمة
املضافة

ويتضمن الجدول اآلتي البيانات الرئيسة للقطاع الزراعي يف فلسطني:
جدول رقم ( ) 2
بيانات رئيسة حول اإلنتاج الزراعي يف فلسطني
البــــــيان

7

2022-2021

2016-2015

نسبة التغري

مساحة الحيازات الزراعية

 1.22مليون دونم

 1.2مليون دونم

%2 +

املساحة املزروعة

 1.14مليون دونم

 1.4مليون دونم

%19 -

%19

%23

%17-

البستنة الشجرية

 676.8ألف دونم

 868ألف دونم

%22-

املحاصيل الحقلية والخرضوات

 463.2ألف دونم

 532ألف دونم

%13-

عدد األبقار

67760

40749

%40+

عدد الضأن

771168

647094

%16+

عدد املاعز

239966

237206

%1 +

عدد خاليا النخل

64360

65542

%2-

الدجاج الالحم

 71مليون

 51مليون

%28 +

الدجاج البياض

 3.6مليون

 1.8مليون

%50+

عدد الحيازات الزراعية

140568

نسبة املساحة املزروعة من املساحة الكلية

111310

%21 +

الزراعة النباتية.

تشري البيانات يف الجدول أعاله إىل أن مساحة
الحيازات الزراعية يف فلسطني للعام الزراعي

كما أنه من خالل البيانات أعاله ،تشكل

 2021-2020بلغت  1.22مليون دونم ،وعدد

مساحة األرايض املزروعة بأشجار البستنة ما

الحيازات بلغ  ،140568وبالتايل فإن متوسط

نسبته  %55من مساحة الحيازات الزراعية،

مساحة الحيازة الزراعية الواحدة يبلغ نحو

بينما تشكل املحاصيل الحقلية والخرضوات

 8.7دونم .كما تشري البيانات إىل أن نسبة

 %45من مساحة الحيازات الزراعية .وحول

املساحة املزروعة من املساحة الكلية ،%19

الثروة الحيوانية ،فإن نسبة عدد األبقار إىل

وهذا يعني أن هناك مساحات صالحة للزراعة

العدد الكيل للماشية تبلغ نحو  ،%6ونسبة عدد

يمكن االستفادة منها يف توسيع االستثمار يف

الضأن تبلغ نحو  ،%71ونسبة عدد املاعز .%23
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دخل أعىل تتواءم مع التغريات املستمرة يف نمط

 2022بالعام الزراعي  2016-2015نالحظ

املعيشة ،يف ظل محدودية مساحة األرايض التي

أن هناك زيادة يف عدد الحيازات الزراعية للعام

يمكن استخدامها يف الزراعة 8،وهذا يتطلب

الزراعي  2022-2021بنسبة  ،%21تصاحبها

تحفيز القطاع الخاص عىل االستثمار يف اإلنتاج
الزراعي اعتمادا ً عىل تقنيات حديثة تعوض

زيادة يف مساحة الحيازات الزراعية بنسبة ،%2
بينما نالحظ أن هناك تراجعا ً يف نسبة املساحة

نقص املساحة األفقية بالزراعة العمودية،

املزروعة تصل إىل  .%19إال أن هناك زيادة

بمعنى زيادة كمية اإلنتاج يف املساحة نفسها

ملحوظة بفوارق كبرية يف الثروة الحيوانية

من األرايض ،حيث إن هناك محدودية يف إمكانية

بشكل عام يف العام الزراعي 2022-2021

توسيع مساحات جديدة للزراعة.

مقارنة مع العام الزراعي .2016-2015

البيئــة القانونيــة لتحفيــز القطــاع الخــاص
لالســتثمار فــي القطــاع الزراعــي

ً
أوال -دور القطــاع الخــاص الفلســطيني فــي
االســتثمار الزراعــي

يتطلب تحفيز القطاع الخاص لالستثمار يف

يجب أال تقترص السياسات التي تستهدف

القطاع الزراعي الفلسطيني توفر بيئة قانونية

االستثمار يف القطاع الزراعي عىل زيادة االستثمار

تأخذ باالعتبار القضايا األساسية اآلتية:

يف هذا القطاع فقط ،وإنما يتوجب أن تسعى

1 .تخفيض مستوى مخاطر االستثمار يف

إىل ضمان استدامة االستثمار يف هذا القطاع.

القطاع الزراعي إىل الحد األدنى ،وذلك

وهذا يتطلب املزاوجة بني زيادة االستثمار يف

من خالل سن ترشيعات من شأنها أن

الحيازات الزراعية الصغرية ،وزيادة االستثمار

تؤمّن املخاطر يف اإلنتاج الزراعي الناجمة

يف املشاريع الزراعية الكبرية ،التي تحقق تراكما ً

عن الكوارث الطبيعية ومواسم الجفاف

لرأس املال الزراعي .ويعترب استثمار القطاع
الخاص يف القطاع الزراعي رضوريا ً إذا أريد

واملخاطر السياسية ،فقد أنشأت الحكومة
املخاطر

الفلسطينية صندوق درء
والتأمينات الزراعية استنادا ً إىل القرار

للزراعة أن تؤدي وظيفتها الحيوية املتمثلة يف
املساهمة يف النمو االقتصادي ،والحد من الفقر،

بقانون رقم ( )12لسنة  ،2013والتعديالت

وتحقيق األمن الغذائي ،فهناك حاجة لزيادة

الالحقة ،ويختص يف مجال إدارة املخاطر

اإلنتاج الزراعي لتلبية الطلب عىل الغذاء الناتج

التي تعرتض التنمية الزراعية يف فلسطني،9
إال أن دوره ما زال متواضعا ً يف التعويضات

عن زيادة النمو السكاني ،وتحقيق مستويات

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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التي يقدمها للمزارعني بسبب الخسائر،

بلد املنشأ 10،وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا ً

خاصة الناجمة عن سوء األحوال الجوية،

عىل قدرة املنتج الزراعي الفلسطيني عىل

وكذلك التعويض عن الخسائر الناجمة عن

املنافسة يف األسواق العاملية .كما أن القانون

ممارسات االحتالل واملستوطنني ،وبالتايل
ال يشكل غطا ًء كافيا ً للمخاطرة باالستثمار

لم يتطرق إىل الزراعة العضوية التي تعترب
مهمة جدا ً يف اإلنتاج الزراعي ،خاصة يف

يف القطاع الزراعي ،وتربز الحاجة امللحة إىل

القطاع الزراعي الفلسطيني.
3 .سياسات تشجيع االستثمار التي يتضمنها

إرشاك القطاع الخاص يف تأمينات املشاريع
الزراعية ،بحيث تغطي الحكومة جزءا ً منها،

قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني

من أجل خفض كلفة تلك التأمينات ،وتحييد

وتعديالته،

حيث تضمنت التعديالت

تأثريها عىل رفع كلفة اإلنتاج الزراعي ،ويف

إضافة اإلعفاء الرضيبي بنسبة ( )%0من

الوقت نفسه تؤدي وظيفتها يف خفض نسبة

رضيبة الدخل املتأتي مبارشة من زراعة

املخاطرة باالستثمار الزراعي.

األرايض والثروة الحيوانية.

11

2 .توفري الخدمات اللوجستية والبنية التحتية

4 .سياسات االســرداد الرضيبي للمزارعني

الجاذبة لالستثمار يف القطاع الزراعي ،ومنها

والرشكات التي تعمل يف القطاع الزراعي،

البنية التحتية التسويقية ،وذلك بتوفري إطار

حيث هناك إعفاء من رضيبة القيمة املضافة

قانوني لحماية القطاع الزراعي ،واملتمثل

لإلنتاج الزراعي النباتي ،بينما يتم اسرتداد

بقانون الزراعة رقم ( )2لسنة 2003

رضيبة القيمة املضافة لإلنتاج الزراعي

وتعديالته الالحقة ،الذي يتضمن العديد

الحيواني البالغة ( )%16من مستلزمات

من النظم الخدماتية والحمائية ،كنظام

اإلنتاج ،ويحول  %50من قيمة الرضيبة

مبيدات اآلفات الزراعية ،ونظام منع تهريب

املسرتدة إىل املزارع أو الرشكة ،و()%25

املنتجات النباتية ،ونظام األعالف وغريها

لصالح صندوق درء املخاطر والتأمينات

من األنظمة ذات العالقة ،إال أن القانون

الزراعية ،و %25لصالح وزارة املالية ،وهذا
يتطلب من املسجل أن يفتح ملفا ً رضيبياً،

املهمة ،حيث ال يوجد نظام معايري لتنظيم

األمر الذي يحرم الكثري من املزارعني الصغار

األسمدة العضوية وقياسها ومراقبتها،

من االستفادة من االســرداد الرضيبي،

ومنع املخصبات التي يحظر استخدامها يف

بينما

لم يتطرق إىل بعض القضايا الحمائية

لتخوفهم من فتح ملف رضيبي،
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12

تكون استفادة الرشكات التي تعمل يف اإلنتاج

التي تعمل يف مجال التصنيع الغذائي الزراعي،
الذي يعترب استثمارا ً غري مبارش يف القطاع

وهذا من شأنه أن يشجع عىل االستثمار يف

الزراعي ،فإن النسبة ترتفع ،حيث هناك

القطاع الزراعي يف املشاريع الزراعية الكبرية.

رشكتان تعمالن يف هذا املجال ،وهما رشكة

تتطلب سياسات االسرتداد الرضيبي بعض
اإلصالحات التي تتعلق باإلجراءات ،وذلك
بخفض املدة الزمنية لالسرتداد ،وخفض
الحد األدنى للمبلغ الرتاكمي لتنفيذ االسرتداد
املحدد بخمسني ألف شيكل.

مطاحن القمح الذهبي ،التي تعمل يف إنتاج

الزراعي بنسبة أكرب ألن لديها ملفات رضيبية،

الطحني والنخالة والسميد وغريها من منتجات
الطحني ،ورشكة مصانع الزيوت النباتية ،التي
تعمل عىل معالجة وتحويل الزيوت املستوردة
إىل سمنة وزيوت نباتية صالحة لالستهالك
البرشي،

مســاهمة القطــاع الخــاص الفلســطيني
فــي االســتثمار الزراعــي

14

وبالتايل تصبح نسبة رشكات

املساهمة العامة التي تستثمر يف القطاع
الزراعي  3رشكات من أصل  47رشكة مدرجة

تشري البيانات حول رشكات املساهمة

يف سوق فلسطني لألوراق املالية ،أي ما يعادل

العامة املدرجة يف بورصة فلسطني إىل أن هناك

 .%6.4ولكن كلتا الرشكتني تعتمد بنسبة كبرية

رشكة واحدة تستثمر بشكل كيل يف مجال

عىل مواد خام زراعية مستوردة ،وبالتايل تكون

اإلنتاج الزراعي ،وهي رشكة دواجن فلسطني

نسبة املساهمة الحقيقية لهما يف االستثمار يف

(عزيزا) ،وتقوم بإنشاء وإقامة مصانع أعالف

القطاع الزراعي أقل بكثري.

ومزارع دجاج وبيع البيض والعلف والحبوب

هناك مبادرات لالستثمار يف القطاع الزراعي،

األخــرى 13،وهي تشكل ما نسبته  %2من

حيث إن صندوق االستثمار الفلسطيني أعلن

إجمايل عدد الرشكات املدرجة يف سوق فلسطني

عن نيته إنشاء رشكة يف مجال االستثمار

لألوراق املالية البالغ عددها  47رشكة .وهي
نسبة منخفضة جداً ،باملقارنة مع االستثمار يف

الزراعي خاصة يف املنطقة املصنفة (ج) برأس

قطاعات أخرى كالبنوك والخدمات والصناعة

مال قدره  80مليون دوالر ،وذلك من خالل

والعقارات واإلنشاءات وغريها من القطاعات،

رشكة "رشاكات" ،الذراع االستثمارية لصندوق

وهناك بعض الرشكات مثل (باديكو) تستثمر

االستثمار يف قطاعات الزراعة والتنمية البرشية،

بشكل جزئي يف إنشاء بعض الرشكات الزراعية

وتهدف إىل تعزيز املنتج الزراعي الوطني

التابعة للرشكة األم .إال أنه عند إضافة الرشكات

وتحقيق االكتفاء الذاتي ،وملء الفجوات يف
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من خالل الرشاكة مع صندوق االستثمار يف

كل نواحي سلسلة القيمة للقطاع الزراعي

النباتي والحيواني والصناعات الغذائية .علما ً

املشاريع الزراعية ،وزيادة رأس املال املستثمر

أن صندوق االستثمار لدية استثمارات يف

يف هذا املجال.

قطاع الزراعة بقيمة  8ماليني دوالر يف مشاريع

كما أن هناك العديد من الرشكات التي تعمل

عدة كإنتاج األعالف الحيوانية ،وإنتاج العنب

يف االستثمار يف القطاع الزراعي ،ويوضح

الال بذري ،وإنتاج الحليب 15.وهذا من شأنه

الجدول اآلتي تلك الرشكات التي حصلت عىل

أن يجذب العديد من رشكات القطاع الخاص

شهادة الجودة (األيزو والجلوبال جاب)

جدول رقم ( ) 3
الرشكات الفلسطينية التي تعمل يف االستثمار الزراعي والحاصلة عىل شهادة الجودة (األيزو
والجلوبال جاب)
#

اسم الرشكة

قيمة
النشاط
املنتج
االقتصادي االستثمار $
 1000طن سنويا ً
التمور زراعة وتصنيع  4ماليني
غذائي
العضوية
 3000طن
 15مليونا
تسويق
التمور
والعجوة وتصنيع غذائي
اإلنتاج السنوي

16

حصاد فلسطني لالستثمار
17
والتسويق الزراعي
قطاف لالستثمار والتسويق
18
الزراعي

الريف لالستثمار والتسويق
زيت
19
الزيتون،
الزراعي
زعرت،
مفتول ،تمر
التكنوكيماوية الحديثة
نخيل فلسطني

20

حيفا للتسويق الزراعي

21

مزارع فلسطني لتمور
22
املجهول
األرض للمنتوجات الزراعية
23
الفلسطينية

إنتاج وتعبئة
وتسويق

--

--

--

--

التمور

إنتاج وتعبئة
وتسويق
إنتاج وتعبئة
وتسويق

العمالة
150
1200

 14مليونا ً

 5.5مليون دوالر
من املبيعات يف
الخارج0.5 ،
مليون دوالر يف
السوق املحلية
--

--

 2500طن

400

--

--

--

التمور

إنتاج وتعبئة
وتسويق

 10ماليني

 1500طن

100

زيت
الزيتون،
األعشاب،
التوابل

إنتاج وتعبئة
وتسويق

--

--

--

فواكه
وخرضوات
وأعشاب طبية
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875

تستثمر أكثر من نصف الرشكات املذكورة

•صعوبة الحصول عىل مستلزمات اإلنتاج

يف الجدول أعاله يف إنتاج التمور وزيت الزيتون

الزراعي ،خاصة مدخالت اإلنتاج يف ظل ارتفاع

وتغليفهما وتسويقهما بالدرجة األوىل ،وذلك

أسعارها مقارنة بأسعار مدخالت اإلنتاج يف

لجودة هذين املنتجني ،وإمكانية االستثمار يف

الدول املجاورة ،مما يضعف من قدرة القطاع

الزراعة العضوية لزيت الزيتون.

الزراعي عىل املنافسة.

يجب أن يلعب القطاع الخاص دورا ً أساسيا ً يف

•سيطرة كبار املزارعني عىل بعض مصادر

االستثمار يف القطاع الزراعي ،وذلك بتوجيه هذا

املياه الجوفية عن طريق حفر اآلبار الستخراج

االستثمار نحو اإلنتاج الزراعي املستدام ،والتنوع

املياه التي يقومون ببيعها للمزارعني الصغار

يف هذا اإلنتاج ،وتعزيز التنسيق بني القطاع

ويتحكمون بكميات املياه ،كما يسيطر كبار

الخاص والعام واألهيل لحماية املنتجات الزراعية
الوطنية ،وهذا يرتبط أيضا ً بتحسني جودة

املزارعني عىل رشكات استثمارية ،كالرشكات
الصناعية ورشكات التوريد ،التي تستغل حاجة
صغار املزارعني إىل مستلزمات اإلنتاج الزراعي،

املنتجات الزراعية ،وزيادة اإلنتاجية بتكاليف
أقل ،وذلك اعتمادا ً عىل إدخال التكنولوجيا

حيث يتم بيعها لهم بثمن مرتفع نتيجة عدم

الزراعية.

قدرتهم عىل السداد العاجل ،والتأجيل يف الدفع
إىل ما بعد الحصاد.

كما أن هناك حاجة إىل توجيه السياسات نحو

24

زيادة االستثمار يف القطاع الزراعي عن طريق

•االرتفاع الكبري يف تكلفة مستلزمات اإلنتاج

التحول من االسرتاتيجيات اإلغاثية واإلنعاشية

مقابل قيمة اإلنتاج النباتي والحيواني ،وهذا

إىل اسرتاتيجيات التنمية املستدامة ،إال أن هناك

يؤدي إىل تدني نسبة األرباح يف االستثمار يف

العديد من املعيقات التي تواجه تحفيز االستثمار

القطاع الزراعي الفلسطيني ،فقد بلغت نسبة

يف القطاع الزراعي:

تكاليف مستلزمات اإلنتاج الزراعي النباتي

•ال يمنح قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني

إىل قيمة اإلنتاج نحو  ،%21وبلغت  %61يف

الخصوصية الكافية للقطاع الزراعي ،وتنطبق
أحكامه يف جزء بسيط جدا ً عىل القطاع الزراعي

اإلنتاج الزراعي الحيواني ،وهذا يؤدي إىل نسبة
ربحية منخفضة نتيجة االستثمار يف القطاع

الذي يتسم باملخاطرة ،وطول دورة رأس

الزراعي.

املال مقارنة بقطاعات الصناعة والتجارة

•عدم كفاية أنواع الشتل املختلفة للزراعة

والخدمات.

العدد (٢٠٢٢ )٥٤

25

الشجرية والنباتية ،والنقص يف عدد الفقاسات،
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حيث بلغ عدد املشاتل يف فلسطني نحو 186
مشتالً ،توفر أنواعا ً مختلفة من الشتل ،حيث

ويف ظل نقص تمويل املشاريع الزراعية،
هناك حاجة ماسة لتفعيل صندوق درء املخاطر

يوجد  57مشتالً للخضار 50 ،مشتالً لألشجار،

والتأمينات الزراعية ،كما سبق أن أرشنا ،األمر

و 6مشاتل لنباتات الزينة ،و 4مشاتل لألشجار

الذي قد يساهم يف تشجيع املصارف التجارية

الحرجية 26،بينما بلغ عدد مسالخ الطيور 13
مسلخاً ،وعدد مسالخ املاشية  16مسلخاً ،وعدد

عىل تمويل املشاريع اإلنتاجية الزراعية من خالل

الفقاسات  40فقاسة.

اإلقراض.

ولكن ما يتوفر حاليا ً من تمويل ملشاريع

27

اإلنتاج الزراعي يقترص يف أغلبه عىل رشكات
اإلقراض الصغرية التي تقدم قروضا ً ملشاريع

مســاهمة القطــاع الخــاص فــي تمويــل
المشــاريع الزراعيــة

إنتاجية واستهالكية صغرية يف مجاالت متعددة،

يؤثر النقص يف توفري التمويل من القطاع
الخاص سلبا ً عىل تنمية القطاع الزراعي ،وعىل

وقد بلغت قيمة اإلقراض للقطاع الزراعي يف العام
 2018نحو  21مليون دوالر ،وحازت رشكات

القدرة عىل تنفيذ سياسات تشجع االستثمار يف

اإلقراض الصغري  %90منها ،بينما كانت الـ %10

هذا القطاع ،حيث إن التمويل من القطاع الخاص

املتبقية عىل شكل قروض من املصارف ،حيث

يعترب أكرب عامل يف إحداث مثل هذه التنمية،

إن الضمانات التي تطلبها املصارف للقروض

وزيادة االستثمار يف القطاع الزراعي.
إال أن هناك إحجاما ً من القطاع الخاص عن

املوجهة للقطاع الزراعي صعبة ،فهي تتطلب
امتالك املقرتض أصوال ً مسجلة يف سلطة األرايض

تمويل االستثمار يف القطاع الزراعي ،بسبب

(طابو) ،علما ً أن نسبة كبرية من األرايض الزراعية

ارتفاع املخاطرة ،وضعف البيئة املتاحة لضمانات

الفلسطينية ما زالت غري مسجلة ،فيتم اللجوء إىل

اإلقراض لالستثمار يف هذا القطاع ،حيث تتبع

رشكات اإلقراض الصغري التي تفرض فوائد عالية
تصل بني  %20 - %15سنوياً ،وأن ثلثي املقرتضني

البنوك سياسة تجنب تقديم التسهيالت للمشاريع
الزراعية واملشاريع اإلنتاجية الصغرية ،أما
املصارف التي تمنح قروضا ً للمشاريع اإلنتاجية

هم من أصحاب املنشآت الصغرية واملتوسطة،

والثلث الباقي من املزارعني األفراد .كما أن جزءا ً

الصغرية والزراعية فغالبا ً ما يكون ذلك من

من تمويل القطاع الزراعي تتم تلبيته من خالل

خالل اتفاقيات مع بعض الدول أو مؤسسات

التجار والوسطاء ،أو من خالل االقرتاض عرب

دولية مانحة ،توفر نسبة من التمويل عىل شكل
ضمانات للقروض.

العالقات االجتماعية من أقارب ومعارف.

28
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29

ويف ما ييل قائمة برشكات اإلقراض الصغري وما تقدمه من تمويل للمشاريع اإلنتاجية الزراعية:
جدول رقم ( ) 4
مساهمة رشكات اإلقراض الصغري يف تمويل املشاريع الزراعية

#

عدد
نسبة
نسبة
عدد
برامج برامج اإلقراض
الربامج تمويل تمويل
الفعيل
اإلنتاجية اإلنتاج اإلنتاج للمشاريع
الزراعي الزراعي الزراعية

االسم

 1رشكة ريف لخدمات التمويل الصغري

30

6

1

%17

%36

20000
دوالر

31

4

1

%25

--

--

8

1

%13

%10

50000
دوالر

4

2

%50

%11

15000
دوالر

4

0

%0

%20

--

5

1

%20

--

120000
دوالر

9

--

--

--

--

4

0

%0

--

--

5

2

%40

--

--

51

9

%19

%19

51000
دوالر

 2رشكة اإلبداع للتمويل متناهي الصغر

 3الفلسطينية لإلقراض والتنمية – فاتن
 4رشكة أكاد للتمويل والتنمية

32

33

 5رشكة أصالة للتنمية واإلقراض

34

 6رشكة فيتاس فلسطني لإلقراض الصغري
 7املؤسسة املرصفية الفلسطينية
 8األونروا

35

36

37

 9رشكة الزيتونة للتمويل اإلسالمي

الحد
األعىل
لحجم
القرض

38

املجموع

تشري البيانات يف الجدول أعاله إىل أن

من إجمايل الربامج واملنتجات املالية اإلنتاجية.

مجموع الربامج اإلنتاجية التي تقدمها رشكات
اإلقراض الصغري  51برنامجا ً أو منتجا ً مالياً،

وتشري البيانات إىل أن متوسط نسبة اإلقراض
الفعيل للمشاريع الزراعية ألربع مؤسسات

بينما تشكل الربامج واملنتجات املالية املوجهة

إقراض صغري وفق تقاريرها السنوية هو

لالستثمار يف القطاع الزراعي نحو  %19فقط

 %19من إجمايل حجم القروض النشطة لديها،

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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كما أن متوسط الحد األعىل للقروض الزراعية

عمل ،وتشكل ما نسبته  %24من الناتج املحيل.

ألربع مؤسسات إقراض هو  51000دوالر.

تشري بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء

كما أن رشكة أصالة للتنمية واإلقراض قامت

الفلسطيني إىل أن األرسة الفلسطينية تنفق

بتحليل القروض املتعثرة لديها للعام 2020

نحو  %36من دخلها عىل الغذاء ،وهذا يتيح
لقطاع التصنيع الغذائي فرص النمو والتطور
يف ظل ازديــاد الطلب املحيل عىل املنتجات
الغذائية .والذي يزيد من أهمية هذا القطاع
ارتباطه بقطاع الزراعة بشكل مبارش ،حيث
تعتمد أغلب الصناعات الغذائية عىل املنتجات
الزراعية النباتية والحيوانية ،األمر الذي يحفز
من نمو القطاع الزراعي وتطوره ،ويزيد من
القيمة املضافة لهذا القطاع ،كما يساهم نمو
قطاع اإلنتاج الغذائي يف الطلب عىل تنويع
الحاصالت الزراعية ،ويزيد من دخل املزارعني
املتأتي من اإلنتاج الزراعي 40.كما تشري البيانات

وتوصلت اىل ان نسبة التعثر تكون أعىل يف
القروض الشخصية ،أي االستهالكية ،وبالتايل
اتخذت قــرارا ً بمنع القروض الشخصية،
والتوجه إىل منح القروض اإلنتاجية ،مع الرتكيز
عىل القروض املمنوحة للمشاريع اإلنتاجية
الزراعية 39.وهذه خطوة جيدة ،تتطلب أن
تصبح جزءا ً من سياسات بقية مؤسسات
اإلقراض الصغري؛ األمر الذي سيساهم يف زيادة
االستثمار يف القطاع الزراعي.
ثانيــا  -مســاهمة التصنيــع الغذائــي فــي
االســتثمار فــي القطــاع الزراعي الفلســطيني

إىل أن الصناعات الغذائية تأتي يف املرتبة الثانية
من حيث اإلنتاج بنسبة تصل إىل  %19.6من

تعود نشأة الصناعات الغذائية الحديثة يف
فلسطني إىل مطلع القرن العرشين ،التي بدأت

مجمل الصناعات التحويلية 41،وهذا مؤرش عىل
أن تلك الصناعات مهمة جداً ،وباإلمكان زيادة

بإنشاء بعض الصناعات الغذائية ،ومعامل
الحلويات والسكاكر ،واتسع نطاقها بحيث

إنتاجها ،واالستفادة من انعكاس ذلك عىل

توفر الكثري من السلع الغذائية األساسية

زيادة االستثمار يف قطاع الزراعة ،الذي يعتمد

للمجتمع الفلسطيني ،وتنتج اليوم ما يزيد عىل
 120سلعة ومنتجا ً غذائيا ً فلسطينياً .ويبلغ

عليه التصنيع الغذائي بشكل أسايس .كما أن
هناك نحو  26رشكة تعمل يف مجال الصناعات

عدد املنشآت الصناعية التي تعمل يف التصنيع

الغذائية حاصلة عىل شهادة الجودة الفلسطينية

الغذائي نحو  2343منشأة ،تمثل ما نسبته

من مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية،

 %14من إجمايل املنشآت الصناعية الفلسطينية

ونحو  50رشكة حصلت عىل شهادة املنتجات

يف العام  ،2014وتوفر أكثر من  15ألف فرصة

اآلمنة.
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42

حيث إن تلك الشهادات تعزز من

تحسني سمعة املنتج الوطني الفلسطيني خاصة يف األسواق املحلية ،وتساهم يف زيادة نسبة تسويق
منتجات التصنيع الغذائي يف األسواق الخارجية.
ويتضمن الجدول اآلتي الصناعات الغذائية يف فلسطني التي تعتمد عىل اإلنتاج الزراعي:
جدول رقم ( ) 5
بيانات أساسية حول الصناعات الغذائية التي تعتمد عىل اإلنتاج الزراعي

43

عدد
املصانع
17

عدد
العاملني
559

حجم
االستثمار
 25مليونا ً

الحصة
السوقية
%90

تصنيع وتعليب
الخضار والفواكه

18

545

 30مليونا ً

%20

الزيوت والدهون
النباتية

13

295

 70مليونا ً

االستثمار يف بيوت التعبئة
ومخازن التربيد

%20

منتجات الحليب
واأللبان

41

1754

 67مليونا ً

االستثمار يف املنتجات العضوية
لزيت الزيتون

%45

دقيق القمح
ومنتجات الحبوب

9

236

 45مليونا ً

تنويع املنتجات وإدخال أصناف
جديدة

%30

األعالف

22

329

 35مليونا ً

االستثمار يف الوجبات الغذائية
الجاهزة

%30

تنويع املنتجات وإدخال أصناف
جديدة

1498

5848

 100مليون

%90

االستثمار يف املنتجات من
املأكوالت الرتاثية (املطبق)،
إدخال أصناف جديدة ،الخبز مع
القزحة ،والخبز مع الزعرت.

السكاكر
والحلويات

27

1213

 22مليونا ً

%25

االستثمار يف التعبئة والتغليف.

املعكرونة
والشعريية

5

89

 34مليونا ً

%30

منتجات غذائية
أخرى

31

860

 12مليونا ً

تنويع املنتجات وتنويع أشكال
املعكرونة

--

االستثمار يف املنتجات العضوية

1655

11728

 440مليونا ً

%42

الصناعة
تصنيع منتجات
اللحوم

منتجات املخابر

املجموع

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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الفرص
االستثمار يف مزارع ومسالخ
الحبش

 %84من املواد الخام والوسيطة املستوردة.

يالحظ أن أعىل حصة سوقية ملنتجات

45

الصناعات الغذائية كانت يف مجايل تصنيع

أي أن التصنيع الغذائي ال يستخدم إال نسبة

منتجات اللحوم ومنتجات املخابر ،التي تصل

قليلة من املنتجات الزراعية املحلية ال تتجاوز

إىل  ،%90بينما كانت أقل حصة سوقية يف

 %16من املواد الخام املستخدمة يف الصناعات

مجال تصنيع الخضار والفواكه وتعليبهما،

الغذائية ،وهناك حاجة ماسة لزيادة نسبة املواد

ويف مجال إنتاج الزيوت والدهون النباتية التي

الخام األولية والوسيطة املحلية من املنتجات

تصل إىل  %20فقط ،بينما بلغ املتوسط اإلجمايل

الزراعية يف التصنيع الغذائي؛ لفتح آفاق جديدة

للحصة السوقية ملنتجات التصنيع الغذائي

لزيادة االستثمار يف القطاع الزراعي ،خاصة أن

نحو  ،%42ويشغل هذا القطاع نحو 11728
عامالً بشكل مبارش ،من خالل  1655منشأة

إحجام القطاع الخاص عن االستثمار يف القطاع
الزراعي يعود يف أغلبه لزيادة نسبة املخاطرة

تعمل يف هذا املجال ،هذا باإلضافة إىل الوظائف

باالستثمار يف هذا القطاع ،وبالتايل ،يمكن أن

األخرى املتعلقة بهذا اإلنتاج ،كوظائف التسويق

تشكل الصناعات الغذائية التي تعتمد عىل املواد

والنقل والخدمات األخرى ،التي تخلق وظائف

األولية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني
بديالً تكون فيه نسبة املخاطرة أقل ،ويكون

غري مبارشة .إال أن الصناعات الغذائية تواجه

ذلك مجاال ً جاذبا ً لالستثمار.

منافسة كبرية ،وهو ما أظهرته دراسة للجهاز
املركزي لإلحصاء الفلسطيني واالتحاد العام

تشري البيانات إىل أن الحصة السوقية لبعض
مجاالت التصنيع الغذائي منخفضة جداً ،كما

حيث أشارت إىل أن  %91.9من إجمايل أصحاب

يف تعبئة الخضار والفواكه وتعليبهما ،ويف

ومديري رشكات تعمل يف مجال الصناعات

الزيوت والدهون النباتية ،إذ اإنه عن طريق

الغذائية يواجهون منافسة من منافس واحد

زيادة الحصة السوقية يمكن أن يزيد الطلب

عىل األقل ،ويمكن أن يصل عدد املنافسني إىل

عىل استخدام املواد األولية املحلية ،خاصة يف

عرشة 44.وهذه املنافسة تعد واحدة من أهم

منتجات زيت الزيتون املتوفرة يف فلسطني.

للصناعات الفلسطينية ،ووزارة االقتصاد،

كما يمكن أن تتوفر الفرص االستثمارية

التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية.
وعىل الرغم مما سبق ،تبقى املساهمة

يف مجال تصنيع منتجات اللحوم ،حيث إن

الحقيقية لدور الصناعات الغذائية يف تنمية

الحصة السوقية عالية ،ولكن ،باإلمكان البحث

القطاع الزراعي متواضعة ،حيث يتم استخدام

عن بدائل ملواد خام محلية ،بزيادة إنتاج
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مزارع تربية طيور الحبش عىل سبيل املثال،

 18مليون دوالر ،بينما بلغت قيمة الواردات

واالستثمار يف هذا املجال ،حيث تفتقر فلسطني

نحو  10ماليني دوالر.

ونالحظ هنا أن

إىل وجود مزارع تربية طيور الحبش ،كون هذا
النوع من اللحوم ليس شائعا ً يف السلة الغذائية.

امليزان التجاري يرجح بشكل إيجابي لصالح
الصادرات من منتجات األسماك ،بقيمة 8

وبالتايل ،يمكن أن تكون تربية طيور الحبش

ماليني دوالر .وبلغت قيمة الصادرات من

موجهة لغاية التصنيع الغذائي.

منتجات األلبان والبيض والعسل 4.847
مليون دوالر ،مقابل  91.94مليون دوالر من

ثالثــا :مســاهمة صــادرات المنتجــات
الزراعيــة الفلســطينية

الواردات ،وبلغت قيمة الصادرات من اللحوم
واألحشاء واألطراف القابلة لألكل نحو 1.6

يف العام  2017بلغت قيمة الصادرات

مليون دوالر ،مقابل  10ماليني من الواردات

الزراعية الفلسطينية إىل إرسائيل  64مليون

لألنواع نفسها من املنتجات.

دوالر ،منها نحو  56.8مليون دوالر من

الفلسطيني إىل أن زيت الزيتون البكر كان يف

 ،%88.7و 7.2مليون دوالر من املنتجات

املرتبة الثالثة من حيث اول عرش سلع تصدر

الحيوانية بنسبة بلغت  ،%11.3بينما بلغت

للخارج للعام  ،2018بقيمة  53مليون دوالر
تقريباً ،بينما احتلت التمور املرتبة الخامسة،

قيمة الواردات من املنتجات الزراعية اإلرسائيلية
 362.1مليون دوالر ،منها نحو  152.9مليون

بقيمة  38مليون دوالر تقريباً ،من إجمايل 476

دوالر من املنتجات الزراعية النباتية بنسبة

مليون دوالر ألول عرش سلع من حيث القيمة،

بلغت  %42.2من إجمايل الواردات من املنتجات

49

أي أن املنتجات الزراعية من زيت الزيتون

الزراعية اإلرسائيلية ،و 209.3مليون دوالر

والتمور تشكل ما نسبته  ،%19وهو مؤرش عىل

قيمة الواردات من املنتجات الزراعية الحيوانية

أن الصادرات الزراعية الفلسطينية تشكل نسبة

46

مهمة ليس فقط من حيث الكمية ،وإنما أيضا ً

ال توجد صادرات ملنتجات زراعية حيوانية

من حيث القيمة املالية.

من فلسطني إىل الخارج ،بينما تبلغ قيمة

كما أشارت بيانات (بال تريد) إىل أن هناك
تحسنا ً طفيفا ً طرأ عىل الحركة التجارية

الواردات من الحيوانات الحية عام  2017نحو
 108.3مليون دوالر .وبلغت قيمة الصادرات

الفلسطينية عام  ،2020وذلك يعود الرتفاع

من منتجات األسماك إىل خارج فلسطني نحو

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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تشري بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء

املنتجات النباتية الطازجة بنسبة بلغت

من إرسائيل ،وبنسبة .%57.8
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1.وجود الحواجز العسكرية اإلرسائيلية التي

املبيعات الخارجية بنسبة  ،%13خاصة مبيعات
املنتجات الزراعية.

تحد من انتقال البضائع إىل إرسائيل ،بينما

50

يتاح انتقال املنتجات الزراعية اإلرسائيلية

وقد تشكلت رؤية من بعض االقتصاديني

إىل األسواق الفلسطينية بال معيقات.

الفلسطينيني أنه يف حالة التوجه نحو الزراعة

2.الفحوص األمنية التي يجرب فيها التجار

التصديرية ،فال بد من االخذ بعني االعتبار ثالث

الفلسطينيون عىل إفراغ بضائعهم من

قضايا أساسية:

املنتجات الزراعية يف ظروف سيئة تحت
الشمس فرتات طويلة؛ مما يزيد من التكلفة

1.يجب أال يكون هناك توجه نحو تصدير

ويقلل من جودة تلك املنتجات.

املنتجات الزراعية قبل تلبية االحتياجات

3.اإلجــراءات اإلرسائيلية املتعلقة بفحص

الغذائية من اإلنتاج املحيل الفلسطيني.

درجة سمية املنتجات الزراعية الفلسطينية،

2.يجب أن تستند الزراعة التصديرية إىل

حيث يضطر املزارعون الفلسطينيون إىل

تنوع اإلنتاج من أجل تقليل املخاطر.
3.التوجه نحو تكثيف الزراعة العضوية

أخذ عينات للفحص ،أما السماح واملنع

الخالية من املواد الكيماوية ،وذلك الزدياد

فيعود إلجراءات سياسية إرسائيلية ،وليس
لنتائج الفحوص ،وأحيانا ً يتم رفض نتائج

يف األســواق العاملية ،ويمكن للمزارع

العينات مع كونها جيدة ،هذا إىل جانب

الفلسطيني املنافسة يف األسواق الخارجية.

تكاليف الفحوص العالية التي تكون عىل

الطلب عىل ذلك النوع من املنتجات الزراعية

حساب املزارع الفلسطيني؛ مما يزيد من
تكاليف التصدير.

ال تستطيع املنتجات الزراعية الفلسطينية
التي تستخدم األسمدة الكيماوية يف إنتاجها

4.ضعف القدرة عىل االلتزام بالروزنامات

املنافسة يف األسواق الخارجية؛ بسبب املنافسة

الزراعية واتفاقيات التبادل السلعي بني

الناجمة عن إغراق األسواق الخارجية بكميات

فلسطني والــدول العربية ،بسبب عدم

كبرية من املنتجات الزراعية املماثلة األكثر
جودة واألرخص ثمناً.

سيطرة الجانب الفلسطيني عىل املعابر ،مما
يتسبب بعدم قدرة الجانب الفلسطيني عىل

تواجه عملية تصدير املنتجات الزراعية إىل

اإليفاء بالتزاماته؛ مما يضعف من موقفه

الخارج العديد من املعيقات ،أهمها:

التفاويض عىل تصدير املنتجات الزراعية.
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5.ضعف القدرة التنافسية للمنتجات

بتحسني معيشتهم وخططهم املستقبلية .علما ً

الزراعية الفلسطينية يف األسواق الخارجية

أن منح شهادة املنتج العضوي تتضمن قواعد

بسبب االفتقار إىل مراكز التعبئة والتدريج

االستدامة االجتماعية 52،حيث تهدف التجارة

والفرز ،حيث تحتاج هذه املراكز إىل عملية

العادلة العضوية إىل مساعدة املنتجني يف الدول

تحديث وأن تجهز بمواصفات عاملية آمنة.
6.ضعف مواكبة األسواق العاملية ونقص
الدراسات حولها ،حيث إن التعرف إىل
احتياجات تلك األســواق من املنتجات
الزراعية يساهم يف مواءمة الزراعة نحو
االحتياج ،مما يسهل من عملية التسويق
ويزيد من نسبة ربحية الصادرات الزراعية.

النامية عىل تحقيق ظروف تجارية أفضل،
والرتويج لالستدامة.

يمكن من خالل منظمة التجارة العادلة يف
فلسطني ،العمل عىل االستفادة من الرتويج
للمنتجات الزراعية العضوية ،وتسويقها يف
الخارج ،وتطوير الزراعة العضوية لتكون
ضمن عمل منظم ،وموجه بشكل مدروس
نحو منتجات زراعية نباتية وحيوانية عضوية،

مســاهمة الزراعــة العضويــة فــي زيــادة
الصــادرات الزراعيــة

والحصول عىل وسم خاص من منظمة التجارة
العادلة العاملية عىل أنها منتجات عضوية يمكن

كما سبق وذكرنا ،فإن منافسة املنتج

تسويقها يف الخارج .فقد قدر حجم مبيعات

الزراعي الفلسطيني يف األسواق الخارجية

التجارة العادلة الفلسطينية عام  2015بنحو

محدودة بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج الزراعي،

 5ماليني دوالر ،وتشكل ما نسبته  %0.05من

وضعف الجودة ...وبالتايل ،يمكن أن تشكل

حجم املبيعات يف الخارج ،وأغلب هذه السلع
54

الزراعة العضوية وسيلة لزيادة الصادرات من

هي منتجات زراعية عضوية .حيث تقوم منظمة

املنتجات الزراعية ،حيث إن هذه املنتجات ال

التجارة العادلة الفلسطينية بالرتويج للعديد

تخضع لقوانني املنافسة السعرية ،وإنما تكون

من املنتجات الزراعية العضوية ،التي تقوم

محمية وفق مبادئ التجارة العادلة ،واألسعار

بتصديرها ملا يزيد عىل  20دولة حول العالم،

العادلة ،وعدم وجود وسطاء يف عملية تسويق
تلك املنتجات ،كما أنها أصبحت أكثر رواجاً،

وذلك عرب رشكة كنعان للتجارة العادلة.

55

56

كما أن توفر البيئة التنظيمية للزراعة

ويتوقع أن يزيد الطلب عليها .حيث تسعى

العضوية والتجارة العادلة يساهم يف جذب

التجارة العادلة إىل منح املزارعني أسعارا ً
أفضل وظروفا ً تجارية أسهل ،مما يسمح لهم

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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االستثمار يف الزراعة العضوية .ويف هذا السياق،

90

تشكل جمعية فلسطني للتجارة العادلة ،الجهة

حجم الصادرات من صناعة الخضار والفواكه
وتعليبهما نحو  21مليون دوالر سنوياً،

العادلة ،بحيث يمكن للمزارعني أن يكونوا
أعضاء فيها ،وبالتايل يمكن أيضا ً لتجمعات

وبلغ حجم الصادرات من صناعة الزيوت

التنسيقية العليا للزراعة العضوية والتجارة

والدهون النباتية ما يزيد عىل  31مليون دوالر
سنوياً ،وهناك  3مصانع حاصلة عىل شهادة

من املزارعني االنضواء كجمعية او رشكة يف
عضوية هذه الجمعية ،لالستثمار يف مجال

الجودة العاملية ،واملؤهلة للمنافسة يف األسواق

الزراعة العضوية .كما أن هناك جهة فنية

الخارجية ،وبلغ حجم الصادرات من صناعة

قادرة عىل توجيه االستثمار يف مجال الزراعة

منتجات الحليب واأللبان نحو  5ماليني دوالر
سنوياً ،وهو من أقل القطاعات تأهيالً من حيث

املنتجات الزراعية ،وهي الرشكة الفلسطينية

شهادة الجودة العاملية ،ومن حيث القدرة عىل

للزراعة العضوية ،هذا إىل جانب وجود رشكة

التصدير .بشكل عام ،بلغت نسبة الرشكات

كنعان للتجارة العادلة ،ورشكة ريف كرشكات

التي تعمل يف مجال التصنيع الغذائي والحاصلة

متخصصة بتسويق املنتجات العضوية؛ مما

عىل شهادة الجودة  %4.8من إجمايل الرشكات

يساهم يف الرتويج للزراعة العضوية وتسويقها

التي تعمل يف هذا القطاع 58،التي تعترب نسبة
منخفضة جداً ،وهناك حاجة ماسة إلجراءات

التنظيمية لجميع مراحل االستثمار يف الزراعة

إضافية من قطاع تصنيع املنتجات الغذائية

العضوية ،من لحظة ما قبل اإلنتاج (الزراعة)

لتحسني اإلنتاج وااللتزام بالجودة؛ مما يرفع

ولغاية تسويق تلك املنتجات.

من حصته السوقية يف األسواق العاملية ،حيث

العضوية ،وتحقيق الرشوط الالزمة لوسم سلع

يف الداخل والخارج 57،وبالتايل تتوفر العملية

إن الجودة عنرص أسايس من عنارص املنافسة.

صادرات املنتجات الغذائية الفلسطينية
بلغت حصة املنتجات الغذائية من إجمايل

إال أن صناعة املنتجات الغذائية تعتمد

الصادرات الفلسطينية  ،%22ويأتي ثاني

بشكل كبري عىل السوق املحلية يف تسويق

قطاع تصديري بعد الحجر والرخام .وبلغ

إنتاجها ،حيث أشار أصحاب ومديرو رشكات

حجم الصادرات من صناعة منتجات اللحوم
نحو  6ماليني دوالر سنوياً ،كما أن  4مصانع

للتصنيع الغذائي إىل أن  %94.2من منتجاتهم
تسوق محلياً ،وأن  %4.3تصدر إىل إرسائيل،

للصناعات الغذائية من أصل  17مصنعا ً

و  %1.5إىل باقي دول العالم 59.أي أن الحصة

حاصلة عىل شهادة الجودة العاملية ،وبلغ

السوقية لصناعة املنتجات الغذائية الفلسطينية
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يف الخارج منخفضة جداً ،ويتوجب العمل عىل

كما يتضمن الجدول اآلتي أكثر السلع
الزراعية وسلع الصناعات الغذائية تصديرا ً إىل

زيادة هذه الحصة السوقية.

الخارج:

ويتضمن الجدول اآلتي ألكرب  6أسواق
للصادرات الفلسطينية:

جدول رقم ( )7

جدول رقم ( ) 6

أكثر  6سلع زراعية وصناعات غذائية تصديرا ً

أكثر  6أسواق للصادرات الزراعية والصناعات

للخارج 2020

الغذائية للعام 2020

60

الدولة

الكمية
(طن)

النسبة

اإلمارات

1524.37

%30

السعودية

1068.84

%21

تركيا

927.25

%18

الكويت

701.96

%14

اململكة املتحدة

468.8

%9

الواليات املتحدة

423.08

%8

املجموع

5114.3

%100

السلعة

النسبة

الكمية
(طن)

%45

3149.82

التمور

%43

3033.73

زيت الزيتون

%7

467.18

الزيتون

%2

170.41

أفوكادو

%2

115.96

فريكة

%1

95.51

مرتديال

%100

7077.61

املجموع

يتضح من الجدول أعاله أن التمور وزيت
الزيتون تحظى بأعىل نسبة من صادرات

يالحظ من خالل البيانات يف الجدول أعاله
أن دوال ً عربية تشكل ما نسبته  %50من

املنتجات الزراعية ومنتجات الصناعات الغذائية
وتصل إىل  %88من إجمايل تلك الصادرات.
وهذا يتطلب أيضا ً التنويع يف صادرات املنتجات

أسواق الصادرات الزراعية واملنتجات الغذائية
الفلسطينية ،إال أنها تشكل  %61من إجمايل

الزراعية ومنتجات الصناعات الغذائية،

كمية تلك الصادرات ،مما يعني أن السوق

وتوسيع السوق الخارجية ملنتجي التمور وزيت

العربية تبقى هي األوىل كسوق للمنتجات

الزيتون.

الزراعية والصناعات الغذائية الفلسطينية.

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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وجمع املعلومات حول املنتجات املنافسة يف

رابعــا :دور شــركات التســويق فــي زيــادة
االســتثمار فــي القطــاع الزراعي الفلســطيني

السوق ،ودراسة أوضاع سوق املنتجات الزراعية

مفهوم التسويق وأهميته يف القطاع الزراعي

وتحليلها؛ مما يسمح بتوفري آليات تبادل

عرف معهد (تشارترد) للتسويق التسويق

املنفعة بني األسواق املختلفة ،وفق مستويات

بأنه "عملية إدارية لتوقع وتحديد وتلبية

طلب املستهلكني ودرجة الرضا عن املنتجات

متطلبات العمالء بشكل مربح" .كما تعرفه

الزراعية ،إىل جانب األخذ بعني االعتبار الفروق

جمعية التسويق األمريكية بأنه "نشاط ملجموعة

بني املنتجات الزراعية من حيث قابليتها للتلف،

من املؤسسات والعمليات لتوفري وتبادل

وقدرتها عىل االستمرار فرتات زمنية محددة،

املنتجات التي لها قيمة لدى العمالء والرشكاء

وإمكانية تحملها ظروف النقل مسافات بعيدة،

واملجتمع ككل" ،كما يعرفه (ليندريفي

حيث إن هذا األمر هو الذي يحدد بيعها يف أقرب

وآخــرون) بأنه "السعي لتكييف الرشكات

وقت وسوق ،أو وضعها يف مستودعات مربدة

مع أسواقها التنافسية من التأثري عىل سلوك

للتخزين.

64

العمالء لصالحها ،مع بذل الجهود من أجل

يساهم تسويق اإلنتاج الزراعي يف تحفيز

إيجاد املنتجات القادرة عىل املنافسة التي تلبي

اإلنتاج واالستهالك ،ويرسع من وترية التنمية

متطلبات العمالء بشكل دائم".
يشكل التسويق عنرصا ً مهما ً يف استكمال

االقتصادية ،وهو مالئم يف عملية التحول من
الزراعة التقليدية إىل الزراعة الحديثة ،حيث

دورة اإلنتاج الزراعي النباتي والحيواني،

هناك فائض يف املنتجات الزراعية تنتج عن هذا

والوسيط بني عملية اإلنتاج الزراعي واملستهلك

التحول ،ويؤدي نظام التسويق الزراعي الفعال

النهائي ،بما يكفل للمزارع بيع منتجاته

إىل تحسني استخدام املوارد وإدارة املخرجات،

الزراعية وتحقيق الربح املأمول من االستثمار

ويساهم يف التعامل مع زيادة الفائض القابل

62

يف اإلنتاج الزراعي.

للتسويق وتقليل الخسائر املحتملة الناجمة عن

63

يقوم تسويق املنتجات الزراعية عىل عدد من

املعالجة والتخزين والنقل ،وهو بديل عن نظام

العنارص املهمة ،كدراسة درجة طلب املستهلك

تعدد الوسطاء يف تسويق املنتجات الزراعية،

وديناميكيته ،واتخاذ القرارات بناء عىل البيانات

إذ يمكن التعامل مع رشكات التسويق مع

املتعلقة بذلك ،وأن يتالءم اإلنتاج الزراعي مع

تكلفة أقل لخدمة التسويق ،وضمان ممارسات

السوق ،مما يزيد من كفاءة رشكات التسويق،

تسويق جيدة لهذه املنتجات؛ ويقلل من تعدد
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الوسطاء ،مما يضمن أسعارا ً أفضل وعائد ربح

2.بيع املنتجات الزراعية داخل املزرعة

أعىل للمزارعني ،كما أن وجود رشكات تسويق

للمستهلك النهائي أو لصغار التجار ،حيث

يحفز املزارعني عىل زيادة اإلنتاج الطمئنانهم

توفر من تكاليف التعبئة والتغليف والنقل.

إىل أن الفائض من هذه املنتجات سوف يتم

3.تسويق املنتجات الزراعية من خالل

تسويقه بهذه الرشكات التي لديها قدرة عىل

الوسطاء الذين يقومون برشاء املنتجات

النفاذ إىل األسواق أكثر بكثري من قدرة املزارع
ً 65
منفردا.

الزراعية من املزارع ،ومن ثم بيعها للتجار.
اما حول تسويق املنتجات الزراعية الحيوانية،

كما أن وجود رشكات متخصصة بتسويق

فتشري اإلحصائيات إىل أن إنتاج الحليب السنوي
يف فلسطني يقدر بنحو  182ألف طن سنوياً،

املنتجات الزراعية ،يوفر للمنتجني من املزارعني
إمكانية تسويق منتجاتهم يف أماكن بعيدة عن

ويتم إنتاجه إما بالطريقة التقليدية التي تضم

موقع اإلنتاج سواء داخل الدولة أو خارجها،
كما تلعب تلك الرشكات دورا ً مهما ً يف تسويق

صغار املزارعني واملتوسطني واملشاريع العائلية،
ويقدر بنحو  27ألف طن سنوياً ،وإما من

املنتجات الزراعية كمواد خام أولية للصناعات

خالل املصانع التي يقدر إنتاجها السنوي بنحو
 155ألف طن سنوياً .بينما تشري اإلحصائيات

الغذائية ،وهذا يؤدي إىل استقرار أسعار
املنتجات الزراعية يف حال الوفرة،
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إذ إن

إىل أن اإلنتاج املحيل من لحوم األبقار يغطي

املنتجات التي ال يتم بيعها ،يمكن أن تستخدم

فقط ما نسبته  %16من االستهالك املحيل الذي
يقدر بنحو  20ألف طن سنوياً ،وأن اإلنتاج

يف الصناعات الغذائية ،وبالتايل ،ال يواجه
املزارعون حاالت كساد ملنتجاتهم.

املحيل من لحوم الضأن يغطي ما نسبته %61
من حاجة السوق الفلسطينية ،لذا يتم اللجوء

أســاليب تســويق المنتجــات الزراعيــة فــي
فلســطين

إىل استرياد هذين الصنفني من املنتجات

هناك العديد من األساليب املتبعة يف تسويق

الزراعية الحيوانية لتغطية النقص يف الطلب.

املنتجات الزراعية الفلسطينية:
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بينما يتجاوز اإلنتاج املحيل من اللحوم البيضاء

1.تسويق املنتجات الزراعية يف األسواق

حاجة السوق املحلية بنحو  ،%20ويتم تسويق

املحلية املركزية ،وهي من الطرق الشائعة
عاملياً ،وهي تمكن املستهلك من الحصول

هذا الفائض من خالل السوق اإلرسائيلية ،كما
أن اإلنتاج املحيل من البيض يزيد عىل حاجة

عىل منتجات زراعية طازجة.

السوق بنحو .%11

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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اإلنرتنت ،ويستخدم  %1طرقا ً أخرى مختلفة.

اإلنتــاج الزراعــي الفلســطيني بيــن التســويق
المباشــر واســتخدام الوســطاء

70

وهــذا مؤرش عىل وجــود ضعف يف أنظمة

إن أغلب اإلنتاج الزراعي الفلسطيني يتم
تسويقه من خالل وسطاء ،وقليالً ما يتم

تسويق املنتجات الزراعية ومنتجات الصناعات
الغذائية ،إذ يفرتض أن تتمكن تلك املصانع من

التسويق من املزارع إىل املستهلك النهائي ،أي
باستخدام التسويق املبارش ،الذي يعد واحدا ً من

تسويق املنتجات بالجملة بنسبة عالية.
تشري الدراسات إىل أن نظام تسويق

اسرتاتيجيات التسويق املهمة ،إذ إن التسويق
املبارش ّ
يمكن املزارعني من الحصول عىل عائد

العشوائية يف العمل وعدم التنظيم ،وعدم

أعىل من بيع منتجاتهم الزراعية ،مقارنة ببيعها

توفر مرجعية واضحة لتنظيم هذه العملية؛

إىل بائع تجزئة ،ويف الوقت نفسه تمكن العمالء

مما يتسبب بانخفاض نسبة األرباح ،ويؤثر
سلبا ً عىل نسبة االكتفاء الذاتي من املنتجات

بسبب قرص الوقت بني اإلنتاج واالستهالك،

الزراعية ،ويؤثر بشكل سلبي عىل املزارع.

لكن الوصول إىل أسواق جديدة بالتسويق
املبارش يبقى محدوداً ،ويتطلب أن يتم التسويق

حيث يقوم املزارعون بالتوجه بشكل فردي
نحو تسويق منتجاتهم ،وهذا يزيد من تكلفة

بشكل جماعي ،والعمل عىل االتحاد ضمن

اإلنتاج والنقل والتسويق ،ويقلل من هامش

مجموعات من أجل تحسني القدرة عىل املنافسة

ربح املزارع ،ويثري الشكوك حول الجدوى

املنتجات الزراعية الفلسطينية يواجه مشكلة

من الحصول عىل منتجات زراعية طازجة،

يف السوق.
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االقتصادية من اإلنتاج الزراعي ،وهذا يتطلب

يف السياق نفسه ،فإن الصناعات الغذائية

أن يكون هناك توجه لدى املزارعني للتسويق

التي تعتمد عىل اإلنتاج الزراعي تواجه مشكلة

بشكل جماعي ،وعقد صفات تجارية جماعية

يف عملية التسويق ،حيث أشار  %53.7من

مع التجار أو الوسطاء؛ مما سيكون له االثر

أصحاب ومديري مصانع للمنتجات الغذائية

يف زيادة الجدوى املالية من عملية التسويق

الفلسطينية إىل أنهم يقومون ببيع املنتجات عن

نتيجة تقليل تكاليف النقل والتسويق،

طريق التجزئة ،ويبيع  %43منهم تلك املنتجات

ومنحهم قدرة تفاوضية أعىل وحصولهم عىل

بالجملة ،ويبيع  %1منهم منتجاتهم عن طريق

أسعار أكثر عدالة 72،حيث إن هذه اآلليات قد

شبكات توزيع محددة ،ويبيع  %1.3منتجاتهم

تكون ناجعة يف ظل غياب رشكات تسويق

عرب وكيل ،ويبيع  %0.1منتجاتهم عن طريق

املنتجات الزراعية.
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وتوسع نطاق العمل يف مختلف القطاعات

شركات التسويق الزراعي
ساهمت الجمعيات التعاونية الزراعية منذ

االقتصادية ،برزت حاجة ملحة لتنظيم القطاع

االحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية عام 67

الزراعي أسوة بالقطاعات األخرى ،وتطورت

يف تطوير القطاع الزراعي وتنميته ،ومن ضمنها

عملية تسويق املنتجات الزراعية عىل النطاق
املحيل والخارجي أيضاً ،وخلق هذا األمر الحاجة

ومنتجات التصنيع الزراعي ،وما زالت هذه

إىل وجود رشكات تسويق زراعي متخصصة،

تقديم خدمات تسويق املنتجات الزراعية،

إال أن االستثمار يف هذا النشاط بقي محدودا ً
جداً ،حيث توجد العديد من رشكات التسويق

الجمعيات تساهم يف عملية تسويق تلك املنتجات،
حيث بلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية يف
الضفة الغربية  107جمعيات ،تعمل يف مختلف

الزراعي يف فلسطني ،إال أن غالبيتها تعمل يف

مجاالت اإلنتاج الزراعي النباتي والحيواني،

أكثر من مجال ،كاإلنتاج الزراعي والتصنيع

وبلغ عدد الجمعيات التي تقدم خدمة تسويق

الغذائي إىل جانب التسويق ،وهو ما أشري

املنتجات الزراعية نحو  13جمعية ،أي ما نسبته
 %12من إجمايل عدد تلك الجمعيات ،علما ً أن

إليه يف مجال اإلنتاج الزراعي ،خاصة الزراعة
العضوية ،مثل رشكة حيفا للتسويق الزراعي،

جزءا ً منها يقوم بنشاطات أخرى كاإلنتاج

ورشكة حصاد فلسطني لالستثمار والتسويق

الزراعي والتصنيع الزراعي 73.إال أن قدرة تلك

الزراعي ،ورشكة قطاف لالستثمار والتسويق

الجمعيات عىل تنظيم عملية التسويق تبقى

الزراعي ،ورشكة الريف لالستثمار والتسويق

محدودة ،خاصة أنها تركز يف نطاق عملها

الزراعي ...وبالتايل ،يمكن القول إنه ال تتوفر

عىل املحافظة التي تقع يف نطاق عملها ،نظرا ً

رشكات تسويق متخصصة فقط يف تسويق

إلمكانياتها املحدودة ،ونوع تشكيلها األسايس،

املنتجات الزراعية.

حيث إن تلك الجمعيات تتشكل من أعضاء

يقوم مركز التجارة الفلسطيني (بال

يف تجمعات ريفية محددة ،كما أنها تعتمد

تريد) بدور فعّال يف ما يتعلق بتقديم بعض

نهج التنويع يف طبيعة عملها ،وبالتايل ،تكون

الخدمات الفنية املتعلقة بالتسويق ،خاصة

الجمعيات املتخصصة فقط يف التسويق قليلة
جداً ،وهذا يؤثر عىل قدرتها التسويقية بسبب

يف مجال الصادرات ،ومن ضمنها صادرات
املنتجات الزراعية ،وتوفري معلومات حول

تشتت مجاالت نشاطها.

السوق ،واملعلومات التجارية ،وإجراء أبحاث
حول السوق الداخلية والخارجية ،لزيادة

بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية،

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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نمو الصادرات ،وقام بتطوير حزمة خدمات

مشرتكة ،وذلك خالل لقاء وزير الزراعة األردنية

واسعة النطاق تقدم للمصدرين املحتملني

مع الرئيس الفلسطيني ،وقد أعلن عن االجتماع

والحاليني ،وتشمل تلك الخدمات اإلحصاءات

التأسييس يف رام الله سنة  ،2021وتم افتتاح املقر

التجارية واالقتصادية وأبحاث السوق والتسعري

الرئيس للرشكة يف مدينة عمان سنة ،2022

وفرص األعمال ،ومتطلبات الوصول إىل السوق،

حيث يشكل إنشاء هذه الرشكة مساهمة كبرية يف

وشهادات املنتج واملطابقة ،واملعلومات التجارية

توفري البنية التحتية التسويقية ،إذ إنها باإلضافة

الشخصية عند الطلب 74.هذا الدور يساهم يف

إىل الخدمات اللوجستية التي من املمكن توفريها

ملء الفراغ والفجوة الناجمة عن النقص يف

للقطاع الخاص يف عملية التسويق الزراعي،
فهي ستوفر أيضا ً إمكانية التوسع يف األسواق

وحول عمليات التدخل الرسمي يف هذا األمر،

العاملية؛ األمر الذي سيساهم يف زيادة اإلقبال عىل

رشكات متخصصة يف تسويق املنتجات الزراعية.

االستثمار يف القطاع الزراعي.

فإن وزارة الزراعة من خالل اإلدارة العامة
للتسويق الزراعي وضعت أهدافا ً من أجل تنفيذ

هناك حاجة ماسة لعملية تنظيم السوق
الداخلية بشكل عام ،وتنظيم ومأسسة التسويق

خطط الوزارة يف ما يتعلق بتصدير املنتجات
الزراعية وتسويقها 75،وتضمن الحقا ً التخطيط

الخارجي ،خاصة تسويق املنتجات الزراعية،
وتحويل هذا القطاع إىل قطاع جاذب لالستثمار،
بحيث يصبح مجاال ً يمكن أن يشكل عائدا ً مجزيا ً

إلنشاء رشكة لتسويق املنتجات الزراعية،
وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو  20مليون دوالر،

78
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إال أن هذا املرشوع لم يتم تنفيذه حتى اآلن،

يف االستثمار من خالل إقامة رشكات متخصصة

واتجهت الوزارة يف خططها الالحقة للقطاع

يف التسويق الزراعي ،تستطيع أن تقدم خدمات

الزراعي  2022-2017فيما يتعلق بالتسويق

متكاملة ومتوائمة مع طبيعة االستثمار يف القطاع

إىل تدخالت أخرى كتطوير أنظمة املعلومات

الزراعي ،وتشمل هذه الخدمات املعلومات

املتعلقة بالتسويق ،والرتويج للمنتجات الزراعية

والبيانات حول السوق والرشكات املنافسة،

الوطنية ،وتطوير البنية التحتية يف التسويق،

واملواصفات والجودة ،والتعرف بشكل مستمر

مع الرتكيز عىل أسواق الجملة ،ورفع كفاءتها

إىل الروزنامات الزراعية .باإلضافة إىل عمليات

وتطوير بنيتها التحتية.

النقل والشحن ،وتوفري كامل املستندات والوثائق
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واإلجراءات الالزمة الكتمال عملية التصدير إىل

كما تم التباحث مع الجانب األردني بخصوص

الخارج.

إنشاء رشكة تسويق زراعي أردنية فلسطينية
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محور العدد :األمن الغذائي والتنمية الزراعية :نحو سيادة وطنية على الغذاء

التعاونيات الزراعية دورها وفعاليتها:
تحوالت في الفكر التعاوني

محمود أبو شنب *
مقدمة
ً
ً
حقيقية يف تنمية
رافعة
يُعد العمل التعاوني
اقتصادات البلدان ،والعبا ً أساسيا ً يف الحفاظ
عىل االستقرار االجتماعي ،وتحقيق متطلبات
صمود الفئات املجتمعية ،خاصة الهشة منها،
لذلك تويل البلدان اهتماما ً بهذا القطاع ،الذي
يُعد أداة مهمة يف تعزيز املشاركة االقتصادية،
وخلق فرص عمل جيدة ،والحفاظ عىل األمن
الغذائي واالستثمار املحيل.
لعبت التعاونيات ،خالل ستينيات القرن
املايض ،دورا ً اسرتاتيجيا ً يف تعزيز صمود
املواطنني يف مواجهة سياسات االحتالل
* باحث يف السياسات العامة

اإلرسائييل وإجراءاته ،نتجت عنها حركة نشطة
يف تشكيل التعاونيات يف ظل غياب مؤسسات
الدولة آنذاك ،األمر الذي ساهم يف مساعدة
الفقراء وصغار املنتجني واملزارعني عىل تلبية
احتياجاتهم ،والصمود أمام عمليات التهجري
واالستيطان ومصادرة األرض الفلسطينية.
يف ظل التحوالت التي شهدتها القضية
الفلسطينية ،شهد العمل التعاوني تحوالت
فكرية واقتصادية واجتماعية ،تركت آثارها
العميقة عىل الفكر التعاوني للجمعيات ،وهذا
مدعاة للبحث يف دور التعاونيات الزراعية يف
تنمية االقتصاد الوطني ،واألمن الغذائي ،يف ظل
األزمة االقتصادية والصحية العاملية ،وماهية
التحوالت التي طرأت عىل الفكر التعاوني
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للتعاونيات ،وهل فعالً نحن بحاجة إىل هذه

بتوفري االحتياجات األساسية من ماء وكهرباء

التعاونيات يف فلسطني؟

ونقل ،وغريها.

تفرتض الدراسة أن عمل التعاونيات وفق
القيم التعاونية “املساعدة الذاتية ،واالعتماد
عىل النفس ،واملسؤولية الذاتية ،واالستقاللية،
والديمقراطية ،واملساواة ،والعدالة ،والتضامن،
واالنفتاح” ،يضمن نجاحها وديمومتها يف
تحقيق أهدافها لصالح املزارعني ،وأن وجود
قطاع تعاوني قوي يعزز فرص التنمية
االقتصادية املحلية .ولتحقيق ذلك تم االعتماد
عىل املنهج التحلييل الوصفي لإلجابة عن السؤال
املركزي للبحث :ما مدى فعالية الجمعيات
الزراعية يف تعزيز صمود املزارعني؟

2

المراحل التاريخية لتطوير الجمعيات
مرت الجمعيات التعاونية بمراحل متعددة
ومتغريات تبعا ً لتحوالت القضية الفلسطينية،
منذ وقوع االحتالل اإلرسائييل عىل أرض
فلسطني ،وصوال ً إىل قيام السلطة الوطنية
الفلسطينية ،وقد رافق ذلك تحوالت يف الفكر
التعاوني ،وهنا نستعرض املراحل التاريخية
لتطور الجمعيات:
1 .املرحلة األوىل )1967-1948( :استمرت
زيادة تسجيل الجمعيات املختلفة منذ العام
 1948حتى حرب عام  1967واحتالل
الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث بلغ عدد

الحركة التعاونية في فلسطين
يعود تأسيس أول جمعية تعاونية يف فلسطني

التعاونيات الزراعية يف الضفة الغربية 169
جمعية تضم يف عضويتها  890مزارعاً ،أما

عربية يف عكا ملنتجي التبغ ،يف عهد االنتداب

يف قطاع غزة ،فقد بلغ عددها  17جمعية
تضم  1166مزارعاً ،وبعد االحتالل تمت

التعاوني املنظم يف فلسطني حتى صدور أول

إعاقة كبرية يف تسجيل الجمعيات وتطورها

قانون للتعاون ،وهو قانون رقم ( )50لسنة

نتيجة سياسة االحتالل التي تتعارض مع

 ،1933حيث تم تسجيل  244جمعية تعاونية

املبادئ التعاونية العاملية من استقاللية

بني العام  1933و 1948يف الوسط العربي،

وباب العضوية 3املفتوحة ،كما أسس إبان

منها نحو  %80يف قطاع الزراعة والتنمية

الحكم األردني عدد من االتحادات ،كاالتحاد

الريفية و %10يف قطاع النقل و %10جمعيات

التعاوني املركزي العام ،واتحاد مدققي

استهالكية ،وقد كان للحركة التعاونية آثار

الحسابات التعاوني ،ثم اتحاد جمعيات

إيجابية يف تحقيق احتياجات عدة يف ما يتعلق

عرص الزيتون العام عام .1966

إىل العام  1،1924حيث تم تسجيل أول جمعية
الربيطاني عىل فلسطني ،وبدأ انتشار العمل

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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2 .املرحلة الثانية :)1995-1967( :استمرت

إجمايل الجمعيات التعاونية املسجلة

التعاونيات بالعمل تحت مظلة املنظمة

لدى اإلدارة العامة للتعاون البالغة 610

التعاونية األردنية ،عىل الرغم من ضغوط
االحتالل ،فقد بقي تسجيلها محدودا ً حتى

جمعيات.
4 .املرحلة الرابعة ( :)2020-2017أقر

أوائل الثمانينيات ،وبعد ذلك لوحظ ارتفاع

أول قانون فلسطيني خاص بالجمعيات

يف عدد الجمعيات بتشجيع من املنظمة

التعاونية رقم  20لسنة  2017وبموجبه

املذكورة وعملت تلك الجمعيات يف مشاريع

أنشئت هيئة العمل التعاوني ،وجسمان

اإلسكان التعاونية وبناء معارص الزيتون

مهمان لقطاع العمل التعاوني ،وهما

واإلقــراض الزراعي القادم من منظمة

صندوق التنمية التعاوني واملعهد التعاوني،

التحرير الفلسطينية وعرب اللجنة األردنية

وجاء ذلك استجابة آلراء مجموعة من

الفلسطينية املشرتكة لتعزيز صمود السكان

الخرباء الوطنيني والدوليني بهدف توحيد
املنظومة الترشيعية للقطاع التعاوني

بأرضهم ،وكذلك تسويق املنتجات الزراعية
الفلسطينية.

وتعزيز استقاللية التعاونيات.

5

3 .املرحلة الثالثة ( :)2017-1995بعد
تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية

دراسات سابقة
أجمعت الدراسات السابقة املتخصصة يف

يف العام  ،1994بدئ العمل عىل تنظيم
عمل الجمعيات من خالل وزارة العمل
الفلسطينية ضمن اإلدارة العامة للتعاون،
وقامت بالعمل عىل إعادة تصويب عمل
الجمعيات ووضعت عددا ً من الخطط
والسياسات لتطوير القطاع التعاوني،
وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية

الفكر التعاوني للجمعيات ،من فكر طوعي

الفاعلة (أي التي يوجد لديها نشاط تعاوني

وتنموي إىل فكر غايته الربحية وتحقيق

وملتزمة برشوط تسجيلها القانونية)

مكاسب تمويلية تحد من ديمومة واستمرارية

 251جمعية ،منها  230جمعية يف الضفة

الجمعيات وتقوض نشاطها وأدوارها الرئيسة.

الغربية و 21جمعية يف قطاع غزة .شكلت

هناك ضعف للفهم التعاوني ،وضعف

الجمعيات التعاونية ما نسبته  %47من

لدور القطاع التعاوني يف التوظيف والتشغيل

مجال التعاونيات عىل وجود خلل يف تطبيق
مبادئ وقيم التعاونيات ،وضعف بنيوي ،سواء
عىل مستوى التخطيط اإلداري أو التنفيذي ،إىل
جانب النمطية يف ممارسة مهامها ،وأظهرت
كيف كان للتمويل الخارجي أثر كبري يف تحول
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وانخفاض يف العمل التطوعي سواء من أعضاء

وعىل الصعيد الــدويل ،أثبتت دراسة

الهيئة العامة أو من املجتمع املحيل ،إىل جانب

) (2005, Dogarawaأن التعاونيات عىل
مدار  160عاما ً املاضية كانت وسيلة فعالة

التعاوني الزراعي ،وضعف يف بنية األعمال

إليجاد طريقة للتحكم يف الظروف االقتصادية،

االقتصادية ،ووجود نسبة عالية من التعاونيات

حيث إنها تساعد بجدارة يف إيجاد فرص عمل

التي ال تمتلك أي مرشوع اقتصادي عىل املستوى

وزيادة النمو االقتصادي .وهناك دراسات

الخاص أو بالرشاكة مع مؤسسات أخرى،

توضح دور التعاونيات كمشاريع ريادية

وانخفاض يف السيولة املالية يف التعاونيات

ومشاريع ذات نشاطات اقتصادية.

تدني مشاركة املرأة ومساهمتها يف العمل

ومعاناتها من العجز املايل وقلة األرباح ،وضعف

هنـاك إشكاليات وتحديات تعصـف

لجان الرقابة وخدمات البناء والتطوير املؤسيس

بالجمعيات التعاونية الزراعية ،األمر الـذي
ً
خاصـة يف مجـال
يهدد بقاءها واسـتمرارها،

6

الفاعليـة والكفـاءة يف العمـل ،ومؤشـر ذلـك

وبرامج بناء القدرات ،وضعف مستوى التخطيط
االسرتاتيجي والتنفيذي.

ويف ما يخص التمويل ،يمكن توظيف التمويل

أن العجـز املايل يف القطـاع التعاونـي أكبـر

يف خدمة أنشطة التعاونيات القائمة وزيادة

مـن الفائـض ،وإجـراءات االحتالل بحـق

فعاليتها .لكن إنشاء التعاونيات بهدف الحصول

القطـاع الزراعـي ،وتواضع الدعـم الحكومي،

عىل تمويل يتناقض مع املبدأ األسايس يف العمل

وعـدم توفر حماية حقيقيـة ملدخالت اإلنتاج

التعاوني ،الذي يقيض بأن تنشأ التعاونيات بناء

الزراعـي ومخرجـاته؛ فاقـم املشكلة ،إىل

عىل مساهمات األعضاء للوصول إىل حاجاتها أو

جانب إشـكاليات الحوكمة داخـل التعاونيـات،

تحقيق مصالحهم املشرتكة .إذ يمكن أن يؤدي

ووجود إشـكالية يف مفهـوم العمـل التعاونـي،

التمويل إىل إقبال األفراد عىل إنشاء تعاونيات

وفلسـفته ،حيـث اعتـرى هـذا املفهوم تشـوه

تعتمد عىل تمويل وليس عىل مساهمة األعضاء،

بعد العـام .1948

كما أن سهولة الحصول عىل التمويل تؤدي إىل
انخفاض مستوى االهتمام بإدارة املوارد املالية

8

كذلـك ،لعبـت الحركـة التعاونيـة دورا ً
كبيـرا ً ومؤثـرا ً فـي بنـاء اقتصـادات دول،

وتنميتها .وبالنتيجة ،فإن ذلك سيسهم يف إخفاق

تعتبـر اليـوم مـن الـدول املتقدمة فــي

التعاونيات يف أداء أهدافها ،ويزيد من النماذج

الرتتيــب العاملــي لقــوة االقتصاد ،مثــل

غري الناجحة أمام املجتمع املحيل.

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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فقــد نجحــت باعتمادهــا علـى النهـج
التعاونـي ،أن تضـع حلـوال ً ثابتـة ومسـتقرة،

كانت الجمعيات التعاونية تحتكم إىل قوانني

لالنتقال مـن واقـع االقتصاد املتخلـف

قديمة تعود إىل االنتداب الربيطاني والحكم

إىل واقـع االقتصاد النامــي واملتطــور،

األردني ،باالستناد إىل القانـون رقـم ()50

الــذي حقــق ويحقــق حيــاة كريمــة

لسـنة  1933النافـذ فـي قطـاع غـزة؛

ألبناء ماليزيــا .وتجربــة الهنــد علــى
هــذا املسـتوى ،أيضـاً ،فقـد اسـتطاعت

والقانـون األردني رقـم ( )17لسـنة 1956

اإلطار القانوني والمؤسساتي

النافـذ فـي الضفـة الغربيـة ،إىل أن تم تحديث

بهـذا األسلوب حـل مشـاكل أساسـية فـي
اقتصادهـا ،وأنشـأت اقتصـادا ً اسـتطاع أن

صدور القــرار بقانــون رقــم ( )20لســنة

يبنـي االقتصاد الوطنـي فـي الجمهوريـة

 2017بشــأن الجمعيــات التعاونيــة

الهنديـة ،ذات التعـداد السـكاني الكبيـر ،إذ

(قانــون الجمعيــات التعاونيــة[ ،الذي

كان للحركـة التعاونية الدور األكرب يف مواجهة

بموجبه أنشئت هيئة العمل التعاوني ،وأنشئ

الفقر .وتتيح التعاونية إمكانية مقاومة الفقر
ومتانة أكثر وصمودا ً أطول مقارنة باملشاريع

جسمان مهمان لقطاع العمل التعاوني ،هما:

التقليدية اململوكة للقطاع الخاص.

9

أبرزت الدراسات وجود أزمة ثقة يف هذه

البيئة القانونية الناظمة لعمل الجمعيات بعد

صندوق التنمية التعاوني واملعهد التعاوني،
بهدف توحيد املنظومة الترشيعية للقطاع
التعاوني وتعزيز استقاللية التعاونيات.

11

الجمعيات ،حيث ال يكون الهدف من عملية

تعترب هيئة العمل التعاوني هي الجهة

تأسيس بعض التعاونيات تحقيق مصالح عامة

املسؤولة عن تنظيم القطاع التعاوني واإلرشاف

سواء للجمعية أو أعضائها أو املجتمع الذي توجد

عليه من خالل القيام بمجموعة من املهام

فيه ،بل لتحقيق مصالح شخصية ،وهو ما أطلق

والصالحيات التي حددتها مواد القرار بقانون

عليه العضوية الزائفة وضعف الشعور بجدوى

رقم ( )20لسنة  2017بشأن الجمعيات

الحركة التعاونية واالنضمام إىل التعاونيات،

التعاونية.

وذلك لعدم وجود العدد الكايف من الجمعيات
التعاونية الناجحة عىل مستوى الوطن ،أو عدم
نرش قصص النجاحات التي حققتها بعض هذه
التعاونيات.

10
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12

( )672,41ويف التعاونيات غري العاملة

التعاونيات عام 2020

(.)940,15

حقائق وأرقام:

13

8 .بلغ إجمايل أصول والخصوم يف ميزانيات

1 .بلغ عدد التعاونيات املسجلة يف سجالت

التعاونيات العاملة يف جميع القطاعات
( )952,362,188دينارا ً أردنياً.

تعاونية ،منها  339تعاونية عاملة328 ،

9 .مع نهاية العام  2020تم تسجيل اتحاد

هيئة العمل التعاوني لعام )667( 2020
تعاونية غري عاملة.
2 .بلغ عدد التعاونيات العاملة واملصنفة
ذكور ( )63تعاونية ،واإلنــاث ()41
تعاونية ،واملختلطة ( )235تعاونية.
3 .بلغ عدد التعاونيات غري العاملة واملصنفة
ذكور ( )123تعاونية ،واإلناث ()21
تعاونية ،واملختلطة ( )184تعاونية.
4 .بلغ عدد التعاونيات العاملة موزعة عىل
القطاعات )139( :زراعية)102( ،
إسكانية )63( ،خدماتية )22( ،حرفية،
( )13استهالكية.
5 .بلغ عدد التعاونيات غري العاملة موزعة
عىل القطاعات )127( :زراعية)130( ،
إسكانية )51( ،خدماتية )10( ،حرفية
( )10استهالكية.
6 .بلغ عدد التعاونيات النسوية العاملة
مصنفة عىل القطاعات )5( :زراعية)1( ،
إسكانية )19( ،خدماتية )13( ،حرفية،
( )3استهالكية.
7 .بلغ عدد األعضاء يف التعاونيات العاملة

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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جديد ،هو االتحاد التعاوني لتسويق
املنتجات التعاونية و 11تعاونية جديدة.
	10.يف العام  2020ألغي تسجيل 7جمعيات
وتنشيط  11جمعية تعاونية وإصدار 9
قرارات تحقيق لجمعيات تعاونية و89
قرارا ً لتصفية تعاونيات.
ووفق بيانات هيئة العمل التعاوني للعام
 ،2020بلغ إجمايل التعاونيات املسجلة يف
فلسطني واملنظمة لالتحادات  159تعاونية
من إجمايل  667تعاونية مسجلة يف املحافظات
الشمالية ،أي ما نسبته  %24فقط من
التعاونيات املسجلة يف فلسطني منتسبة إىل
االتحادات ،وتعترب هذه النسبة ضئيلة.
تشري البيانات إىل أن  137تعاونية مصنفة
كتعاونيات عاملة منضمة لالتحادات ،وأن عدد
التعاونيات العاملة يف املحافظات الشمالية
 ،339مما يعني أن نسبة انضمام التعاونيات
العاملة لالتحادات %40.4 :باإلضافة إىل
 22تعاونية غري عاملة تعمل يف القطاعني

تعاونية إىل ما يزيد عىل ملياري دوالر أمريكي،
كما توظف التعاونيات  280مليون شخص
حول العالم (أي  %10من مجموع العاملني يف
العالم) .وظهرت أوىل التعاونيات يف أسكتلندا
يف  14آذار  .1761ويف العام  1844أنشئت
مجموعة من  28حرفيا ً من العاملني يف مصانع
القطن يف شمال إنجلرتا مؤسسة تعاونية
حديثة.
احتفلت التعاونيات يف جميع أنحاء العالم،
يف  2حزيران  ،2022باليوم الدويل املائة
للتعاونيات ،وركز شعار هذا العام عىل أهمية
16
دور “التعاونيات يف بناء عالم أفضل”.
15

شكل رقم ( :)٨التوزيع النسبي للتعاونيات
العاملة يف املحافظات الشمالية لعام  ٢٠٢٠عىل
القطاعات الرئيسية.

الزراعي والخدماتي ،وأن ما نسبته %2.72من
التعاونيات تم تسجيلها خالل فرتة دولة

اإلطار التحليلي للتعاونيات:
 .١التمويل

فلسطني ،وما نسبته  %8.27من التعاونيات

أظهرت الدراسات واألدبيات واملقابالت التي

تم تسجيلها خالل فرتتي االحتالل اإلرسائييل

أجريتها ،أن الحركة التعاونية قبل تأسيس

واإلدارة املدنية.

السلطة الوطنية الفلسطينية ،كانت نشطة
ولعبت دورا ً مهما ً يف تعزيز صمود املزارعني،

يف ما ييل التوزيع النسبي للتعاونيات
املصنفة عىل القطاعات التعاوني الرئيسة.

ً
استجابة لحاجة املزارعني
وتم تأسيس جمعيات

ويوضح الشكل اآلتي أن القطاع الزراعي يمثل

للممارسة الجمعية يف تلبية احتياجاتهم

أعىل نسبة ،وهي  ،%41يليها القطاع اإلسكاني

ومستلزمات الصمود أمام سياسات االحتالل
وإجراءاته ،وقد شكلت نجاحا ً يف مساعدة

بأقل نسبة.
عاملياً :ينتمي ما يزيد عىل  %12من سكان

الفالحني ،خاصة أن مواردها ذاتية ولم تعتمد
عىل مصادر أخرى ،وكانت فكرة تأسيسها

العالم إىل واحدة من  3ماليني مؤسسة تعاونية

نابعة من حاجة رضورية ملعالجة اإلشكاليات

يف العالم؛ ووصل إجمايل مبيعات أكرب 300

التي تواجه املزارعني ،مما حافظ عىل ديمومة

بما نسبته  ،%30ثم القطاع االستهالكي %4
14
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ومعالجة مشاكلهم وقضاياهم ،لذلك هناك

الجمعية واستمراريتها.
وبعد تأسيس السلطة الوطنية ،ووصول

بعض الجمعيات التي تم تأسيسها ضمن

الجمعيات إىل مصادر التمويل ،تشكلت مرحلة

مخرجات مشاريع املانحني ،برصف النظر

جديدة يف بلورة فكر الجمعية التعاونية القائم

عن مدى الحاجة إليها ،من باب تسجيل نجاح

عىل اعتبار الجمعية أداة يف جذب التمويل

للمرشوع ،وبالتايل تم تأسيس هذه الجمعيات

عىل حساب املنفعة العامة ،حيث تم تأسيس

لغرض التمويل“ .بعد انتهاء املرشوع تقوم

جمعيات بهدف الحصول عىل التمويل يف

الجمعية ببيع املعدات وهناك مجموعات شبابية
ظهرت ،مؤخراً ،بفكر تعاوني وباالعتماد

ووصل األمر إىل أن بعض أعضاء الجمعيات ال

عىل الذات تعمل بشكل أفضل من الجمعيات

يدفعون مساهمات بحجة الوضع االقتصادي

التعاونية”.

منطقة ما برصف النظر عن احتياجها للتمويل،

19

السيئ ،وتداعياتها عىل املزارعني ،األمر الذي
يتطلب الحصول تمويالت خارجية دون ذلك ال
تعمل الجمعية.

17

لوحظ أنــه تــم دمــج عــدد مــن
التعاونيــات ضمــن مشــاريع املنظمـات
غيـر الحكوميـة عبـر اشـرتاطات التمويـل
األجنبي ،الـذي أدى فـي بعـض الحاالت ،إىل
حـرف اهتمـام التعاونيـات الزراعيـة عـن
تحقيـق االكتفاء الذاتـي للمجتمـع املحلـي،
والتوجـه أكثـر إىل الرتكيـز علـى اإلنتاج
الزراعـي املوجـه بعقليـة الربـح الخالـص
مـن خـالل التصديـر لألسواق العامليـة ،أو
العمـل علـى الزراعـة البيئيـة دون إدراك
إمكانياتهـا مـن عدمـه.

18

ينظر إىل الجمعيات عىل أن هدفها تحقيق
مكاسب مادية عىل حساب حاجة املزارعني

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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 .٢الشفافية
هنـاك خلل يشـوب عمل التعاونيــات
الزراعيــة  -التــي تم التدقيــق عليهــا ،حيث
تعاني التعاونيات من تطبيق أسس الحوكمة
السلمية ،لذلك نجد أن عدد التعاونيات املسجلة
يف سجالت هيئة العمل التعاوني للعام 2020
بلغ ( )667تعاونية ،منها  339تعاونية عاملة،
و 328تعاونية غري عاملة ،وهناك انخفاض
يف عدد امليزانيات التي تمت املصادقة عليها ،إذ
صادقت الهيئات العامة عىل  296ميزانية سنوية
للتعاونيات يف العام  2020مقارنة بالعام ،2019
الذي صادقت فيه عىل  411ميزانية ،مما يعني
انخفاضا ً بـ 115ميزانية .وتعود أسباب ذلك
إىل تداعيات جائحة كورونا التي عطلت مختلف
األنشطة االقتصادية.

20

يف العــام  ،2019عمــل ديــوان

كوفيد )19-التي أنتجت ظواهر تعاونية

الرقابــة اإلدارية واملالية علــى التدقيــق

إيجابية سواء من خالل الجمعيات التعاونية

علــى تعاونيتـيـن زراعيتيــن ،وكانــت

أو مجموعات شبابية لتسويق املنتجات خاصة

هنــاك مخالفــات قانونيــة وإداريــة

خالل فرتة اإلغالق ،كما هو الحال يف منطقة

وماليــة عديــدة ،وتم تحويــل الجمعيتني
التعاونيتني الزراعيتني إىل هيئــة مكافحــة
الفســاد ،لوجــود مخالفــات ترتقــي
ملستوى “شــبهات فســاد” ،األمر الــذي
يشــري إىل خلــل يف منظومــة النزاهــة

صفا ،وقيام مجموعة من الشباب باملبادرة إىل

ودرء مخاطــر الفســاد ومكافحتــه.
يستدعي وجود  328تعاونية غري عاملة
من هيئة العمل التعاوني اإلرساع يف تصفية
الجمعيات غري الفعالة“ ،يف العام  2020قامت
الهيئة بإلغاء تسجيل  7جمعيات وتنشيط
 11جمعية تعاونية وإصــدار  9قــرارات
تحقيق لجمعيات تعاونية و 89قرار لتصفية
22
تعاونيات”.
21

 .٣مساعدة المزارعين
يعد الفكر التعاوني عامالً اسرتاتيجيا ً

حماية األرض من االستيطان من خالل زراعة
األرض وإقناع أهايل البلدة بأهمية عدم ترك
األرض بوراً ،وهذا حقق نجاحا ً كونه قائما ً عىل
الفكر التعاوني الذاتي.

23

تلعب الجمعيات القائمة عىل الفكر التعاوني
دورا ً مهما ً يف تعزيز صمود املواطنني ،خاصة
يف املناطق املسماة (ج) ،وتساهم يف تحقيق
األمن الغذائي للعائالت ،والحفاظ عىل اإلنتاج
الزراعي للمزارعني ،وهذا النوع من الجمعيات
الذي استفاد من التمويل استطاع أن يوظفه
بطريقة إيجابية تعود بالنفع عىل املستفيدين،
وهناك جمعية أسست مصنعا ً متخصصا ً يف
إنتاج األلبان واألجبان.

24

من املهم التطبيق الفعيل لقانون التعاونيات،
الذي يعد عرصيا ً ومتطوراً ،والرتجمة الفعلية

يف معالجة األزمات االقتصادية وتداعياتها
وخيارا ً مهما ً يف معالجة التحديات التي تواجه

لالسرتداد الرضيبي بأرسع وقت ممكن حتى

املزارعني ،خاصة يف ما يتعلق بمواجهة سياسات

يستمر املزارع يف اإلنتاج ،وبالتايل ،فإن الدعم

االحتالل وإجراءاته بما فيها منعه الوصول إىل

الحكومي وتوفري اإلمكانيات خاصة يف وضع

األرايض ،إىل جانب توفري األدوات الزراعية،

السياسات مهم يف تنمية القطاع التعاوني ،لذلك

وعملية تسويق وترويج املنتجات ،ملسنا أهمية

البد من تعزيز الفكر التعاوني ،وأال ينظر إىل

ذلك خالل الجائحة الصحية (فريوس كورونا-

الجمعيات التعاونية عىل أنها جمعيات خريية،
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مع أهمية النظر يف اللوائح التنفيذية لقانون

املزارعة ميساء الخطيب من قرية كفر نعمة،

التعاونيات.

قامت بتأسيس مرشوع زراعي خالل الجائحة

 .٤استجابة التعاونيات لألزمات

الصحية يف منطقتها ،واعتربت الجائحة

تأثرت معظم املؤسسات االقتصادية خالل

فرصة لالعتماد عىل الــذات ،واالنتقال من
الحاجة إىل اإلنتاج ،وحاليا ً تتم زراعة األـرص

العاملة من الجوانب املالية ،أو من الجوانب

بمحاصيل زراعية متنوعة ويف مجال التصنيع

فرتة الجائحة الصحية ،ومعظم التعاونيات
اإلداريــة والتنظيمية أو يف جوانب تقديم
الخدمات التعاونية لألعضاء ،أو جوانب التوسع
والتطوير.

25

وعىل الرغم من الجائحة ،فقد ساهمت 71
تعاونية يف تنفيذ  106مبادرات مجتمعية ،تقدر
قيمة هذه املبادرات بنحو مليون شيكل ،وقد
استفاد منها مجموعة من األرس املحتاجة بشكل
مبارش ،وصندوق وقفة عز ،ولجان الطوارئ
وغريها من اللجان ،واملحجور عليهم ومرىض
كورونا ،باإلضافة إىل أعضاء التعاونيات
وأرسهم.

26

الغذائي الطبيعي ويتم تسويقها بالتعاون مع
الجمعيات التعاونية واملراكز الثقافية وبلدية
رام الله التي تنظم سوق الحرجة ،حيث ضم
ً
ً
مهمة
نافذة
مؤخرا ً نحو  180مشرتكا ً ويعد
لتسويق املنتجات واستقطاب الزائرين خاصة
من فلسطينيي .48

28

منى خالد عبد القادر “أم عمر” عضو يف
جمعية ترمسعيا الزراعية ،مىض عىل تأسيسها
سبع سنوات“ :نواجه مشكلة يف عدم الوصول
إىل األرض نتيجة منع االحتالل اإلرسائييل
الفالحني من االستثمار فيها خاصة يف موسم

عمل اتحاد الجمعيات التعاونية عىل التخفيف

القطاف والحراثة ،ونقدم خدمات يف مجال
توفري األشتال بمبالغ رمزية ،وأيضا ً حراثة

عرب إطالق مجموعة من املبادرات ،منها رشاء

األرض املهددة باالستيطان” ،والجمعية تلعب

من قرارات الحد من انتشار فريوس كورونا
منتجات الجمعيات التي كانت مكدسة لديها،

دورا مهما يف تعزيز صمود الفالحني ،لكن

وتم بيعها يف األسواق املحلية ،وهناك جمعيات

تبقى خدماتها محدودة نتيجة عدم وجود

لم تعمل ،استطاعت االنسجام مع األزمة وعملت

الدعم الكايف للجمعية.

عىل تسويق املنتجات ،لكن باملجمل العام تركت
الجائحة الصحية آثارا ً عميقة عىل الجمعيات،
فهناك جمعيات اضطرت إىل إتالف منتجاتها.

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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29

أظهرت أم عمر تداعيات الجائحة الصحية
عىل أداء التعاونية ،نتيجة اإلغالق وعدم التمكن
من تسويق منتجات الجمعية ،وعىل الرغم من

ذلك فقد استمرت الجمعية بتقديم املساعدات

ويف إطار تعزيز قدراتها التسويقية ،حصلت

للمزارعني يف مجال الحراثة واألشتال ،وتسويق

تعاونيات عىل شهادات عالمات تجارية تنشط يف

املنتجات.

املجال الزراعي منها جمعية كفر القف النسائية

30

الخريية ،وبيتا التعاونية للتصنيع الغذائي،

 .٥تسويق المنتجات
تحتاج عملية تسويق منتجات الجمعيات
الزراعية وترويجها ،إىل معرفة باملواصفات
واملقاييس املعتمدة ،واالستخدام األمثل لعملية
التعبئة والتغليف الجيد التي تعلب دورا ً مهما ً
يف جذب وإقناع املستهلك بهذا املنتج ،وهناك
عدد محدود من الجمعيات التي تهتم بهذا
الجزء ،وهذا ما ملسناه خالل الزيارة امليدانية
لسوق مــوارس (االســم التجاري والعالمة
التجارية الرسمية ملنتجات الجمعيات التعاونية
الزراعية) التي تسوق تحت مظلة اتحاد
الجمعيات التعاونية الزراعية.

31

والتسوق الجيد للمنتجات له متطلبات
تحتاج إىل تحسني وتطوير وتحديثات مستمرة
يف مختلف مكونات اإلنتاج ،واالنتقال من الطرق

وباقة الرشقية التعاونية الزراعية ،والسنابل
التعاونية ،والعقبة التعاونية الزراعية ،وجمعية
تراثنا األصيل النسائية ،و”استطاعت ست
جمعيات منتصف العام  2022تصدير زيت
الزيتون واملفتول والصابون وغريها بحيث بلغ
حجم صادراتها نحو  126ألف دوالر ،ويتوقع
أن يرتفع الرقم إذا شمل باقي الجمعيات”.

32

أيمن حجازي ،مدير دائرة املعارض يف
وزارة الزراعة“ :هناك العديد من الجمعيات
التعاونية التي تنشط يف املجال الزراعي وتنظم
معارض متخصصة يف مختلف القطاعات
ونعمل عىل مساعدتها بهدف الرتويج لهذه
املنتجات خاصة يف املواسم الزراعية ،ويتم
التعاون مع الجمعيات املسجلة رسميا ً وتقديم
دعم لهذه الجمعيات وهناك دائرة مختصة يف

التقليدية التي تقلل فرص إقناع املستهلك
باملنتج ،وقد كان واضحا ً عىل بطاقة البيان

الوزارة تتابع الجمعيات والتنسيق معها وتنفيذ

للمنتجات وأسلوب التغليف ،وهذا يعكس

مشاريع متنوعة”.

33

ضعف الجمعيات يف عملية الرتويج والتسويق

يرى حجازي أن الفكر التعاوني يف فلسطني

الجيد وكيفية تقديمه بأسلوب عرصي وحديث

غري متطور بحيث يصل إىل مرحلة متقدمة،

“أغلبية منتجات الجمعيات بحاجة إىل عملية

و”نحاول تغيري هذا هذا الفكر بحيث ال
يكون قارصا ً عىل التمويل خصوصاً ،أن هناك

سوق موارس وهذا ما نقوم به يف االتحاد”.

انتقادات ألن بعض الجمعيات تأسست كمخرج

تطوير وتحسني حتى نتمكن من عرضها يف

111

للمشاريع وبعد انتهاء املرشوع ينتهي دورها،

الجمعيات غري مسموع ،نتيجة الفجوة الكبرية

لذلك نسعى إىل مساعدة الجمعيات وتطويرها

بني الحكومة وجمعية مربي النحل ،وتم رفع

والتشبيك مع مختلف املؤسسسات ،حتى تقدم

مذكرات مطلبية ولم يتم تحقيقها ،باملجمل

الخدمات ملنتسبيها كما يجب”.

“تعد الجمعيات التعاونية املتخصصة يف مجال
النحل تمثيالً حقيقيا ً للمزارعني كونها أنشئت

34

من رحم املعاناة وأغلب منتسبي الجمعية هم

 .٦أزمة ثقة
املزارع أحمد دنون من مدينة رام الله ،وعضو
سابق يف جميعة مربي النحل ،انسحب من
الجمعية قبل ست سنوات ألن نشاطها محدود،
ووقته ال يسمح بالتفرغ للعمل التطوعي يف
الجمعية ،حيث إن واقع عمل الجمعيات ال يؤدي
الحد األدنى املطلوب ،وهناك معيقات تحد من
ذلك كونها بحاجة إىل دعم حكومي وتنسيق
كامل بني الجمعيات ووزارة الزراعة ،والبد
من عمل جماعي ملواجهة املشاكل التي تواجه
القطاع الزراعي بشكل عام وقطاع النحل عىل
وجه الخصوص وهذا بحاجة إىل التنسيق بني
األطراف ذات الصلة خاصة مكافحة العسل
املستورد الذي يكون عىل حساب العسل
الوطني.

35

من مربي النحل”.

36

“هناك أزمة ثقة يف الجمعيات التي تمثلهم
أمام الحكومة ،وبعض مربي نحل لم يشاركوا

يف فعاليات الجمعيات ألنهم لم يلمسوا أثرا ً
37
إيجابيا ً من هذه الجمعيات واملهرجانات.
استطاعت بعض الجمعيات  -التي تحافظ
عىل منتسبيها من خالل تقديم الخدمات يف
مجال عملها ،والربط بني اإلنتاج والتصنيع -
إقناع املواطنني بأهمية دور التعاونيات عرب
االنتقال من الحاجة إىل اإلنتاج ،ويف السياق،
تحدثت املواطنة وفاء عايص من بلدة بيت لقيا،
غرب مدينة رام الله ،عن تجربتها مع جمعية
مربي النحل ،التي انطلقت إىل سوق العمل
من خالل دورة تخصصية وفرتها الجمعية يف

تراجع أداء جمعية مربي النحل نتيجة

تعلم صناعة مخرجات العسل يف مجال العالج

عدم توفر الحاضنة الحكومية ،مما أدى إىل

الطبيعي ،وبعد هذه الدورة تمكنت من تصنيع

اإلحباط لدى الهيئة اإلدارية للجمعية وبالتايل
انعكس سلبا ً عىل أداء الجمعية ،األمر الذي
يستدعي تفعيالً حقيقيا ً للجمعيات القائمة

عالجات طبيعية باالعتماد عىل مختلف منتجات

ودعمها ،لألسف هذا غري موجود ،وصوت
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العسل.
اليوم وفاء لديها القدرة عىل تصنيع نحو 41
صنفا ً إىل جانب صابونات عالجية ،وتسويقها

والنيوليرباليـة،

الرأسـمالية

عرب صفحة إلكرتونية واملشاركة يف املعارض،

االقتصادية

بعد مرور خمس سنوات من العمل يف هذا

ومـا ينتـج عنهـا مـن تهميـش للفئـات

املجال ،هناك إقبال عىل هذه العالجات من

الفقيـرة وزيـادة تـردي أحوالهـا وظـروف

مختلف محافظات الضفة الغربية ،والفضل

معيشـتها والفروق فـي املجتمـع ،والثانـي

يف كل ذلك يعود إىل جمعية مربي النحل
والخدمة التي قدمتها واملساعدة أيضا ً يف

كأداة مقاومـة فـي ظـل السياسـات التـي
يفرضهـا االحتالل االستعماري اإلرسائييل

تسويق املنتجات ،و”نسعى حاليا ً إىل ترخيص

فـي الظـرف الفلسـطيني الذي يسـتهدف

املنتج بالتعاون مع الجمعية ،واملطلوب من كل

السـيطرة علـى األرض وامليـاه واملوارد

الجمعيات الرتويج للمشاريع والخدمات التي

والتضييق عىل الفلسطينيني.

تقدمها يف مختلف املجاالت”.

39

ستساهم التعديالت املقرتحــة علــى

38

قانــون الجمعيــات التعاونيــة مــن
البيئة القانونية

هيئــة العمــل التعاونــي (فــي حـال

يلعب توفري بيئة قانونية محفزة لبيئة العمل
دورا ً اسرتاتيجيا ً يف تطوير القطاع التعاوني،

اعتمادهـا) ،فـي تفعيـل عـدد أكبـر مـن
الجمعيـات التعاونيـة ،وتجـاوز بعـض

ومعالجة اإلشكاليات التي تواجه التعاونيات،

العقبـات التـي تواجـه التعاونيـات ،علـى

وبالتايل استمرار تحديث األنظمة والقوانني

الرغـم مـن أن بعـض التعديـات املقرتحـة

املعمول بها يف هذا القطاع مهم ،خاصة بعد
توحيد القوانني وصدور قرار بأول قانون

بحاجـة إىل تعديـل عليهـا ،وتخلـق نوعـا ً

آخـر مـن اإلشـكاليات القانونيـة.

40

فلسطيني خاص بالجمعيات التعاونية رقم

عىل مدار ثالث سنوات طالبنا بتعديل

 20لسنة  ،2017الذي ينظم عمل التعاونيات

قانون التعاونيات ،وبعد االستجابة ،أصدر
قرار لتعديل القانون ،لكن تفاجأنا مؤخرا ً بأن

وإدماجها يف املشاركة االقتصادية.
ال يعبــر قانــون الجمعيــات التعاونيــة

مجلس الوزراء قرر عدم تعديل القانون طبعا ً

وجوهــر

لم ينرش ذلك ،ملسنا ذلك من خالل مراجعة

عــن

الهــدف

األســـايس

العمــل التعاونــي وأبعــاده السياســية

الجهات املختصة.

واالجتماعية كأداة للمواجهــة واملقاومــة
علــى

صعيديــن،

األول

السياسـات
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الغذائي ،ويعزز من إمكانيات مواجهة األزمات

استنتاجات
يلعب وجود تعاونيات زراعية فاعلة وقوية

والتحديات ،خاصة سياسات وإجــراءات

تستند يف عملها إىل القيم التعاونية دورا ً
اسرتاتيجيا ً يف مساعدة الفالحني وصغار

وجود هذه التعاونيات مهم واسرتاتيجي ،يجب

املنتجني ،ومساعدة الفقراء ،وأثبت جل

قيادة برنامج إصالح شامل لهذه التعاونيات،

الدراسات أن البلدان املتقدمة تحرص عىل

وإعادة تركيبها عىل أسس القيم ومبادئ العمل
التعاوني وصوال ً إىل تقديم خدمات نوعية ذات

االحتالل اإلرسائييل ،وبالتايل ،فإن الحفاظ عىل

تطوير ودعم قطاع التعاونيات كونها تلعب
دورا ً يف تنمية االقتصاد واملحافظة عىل الروابط

جودة عالية ملنتسبيها بحيث يساهم يف تطوير

املجتمعية التي تتعرض إىل اختالالت خاصة

القطاع الزراعي وزيادة مساهمته يف الناتج

يف األزمات ،لكن يف الحالة الفلسطينية نجد أن

املحيل اإلجمايل.

التعاونيات تعاني من إشكاليات عدة تحد من

تعاني التعاونيات من ضعف يف اإلمكانيات

تطورها والقيام بمهامها كما يجب ،والصمود

والــقــدرات ،السيما يف مجاالت التسويق

أمام مواجهة األزمات والتحديات.

والتشبيك ،وبناء تحالفات قوية ومتينة ،لذلك

أظهرت املعطيات ضعف الوعي بأهمية

نجد أن املنتجات تفتقر إىل التغليف الجيد

التعاونيات يف املجتمع ،األمر الذي عزز من

واالهتمام ببطاقة البيان ،والحصول عىل

تهميش دورها يف املشاركة الفاعلة يف العملية

عالمات تجارية بما فيها الجودة ،لتعزيز الثقة

االقتصادية التنموية واالجتماعية ،وبات وجود
هذه التعاونيات معرضا ً للتصفية حال لم يتم

واملنافسة يف األسواق املحلية والدولية ،وبالتايل

تصويب أوضاع التعاونيات وفق القيم واملبادئ

البد من االهتمام بهذا الجانب يف عمليات
التسويق والرتويج ،والبد أيضا ً من تكثيف
املعارض الرتويجية بحيث ال تكون مقترصة

التعاونية ،وبالتايل فإن ظهور مبادرات شبابية
بعيدا ً عن هذه التعاونيات يعطي مؤرشا ً عىل

عىل منطقة جغرافية واحدة بل تشمل جميع

ضعفها وعدم الثقة بدورها يف املجتمع ،وعدم

محافظات الوطن.

قدرة العديد من التعاونيات عىل تقديم خدمات

هناك توجهات حكومية لدعم القطاع الزراعي

ذات نوعية لألعضاء.

وتم تصميم عنقود زراعي ،بغية استغالل

يلعب االستغالل األمثل للطاقات الكامنة يف
التعاونيات دورا ً مهما ً يف توفري متطلبات األمن

الطاقات الكامنة يف املحافظات ،وتوسيع القاعدة

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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اإلنتاجية الزراعية ،وتنفيذ مشاريع زراعية ،إال

أن ذلك يحتم تكثيف الجهود لتصمم مشاريع
زراعية واعدة واسرتاتيجية تصب يف مصلحة
القطاع الزراعي ،من جهة وتعزيز قدرات
وإمكانيات التعاونيات من جهة أخرى ،حتى
تتمكن من املشاركة الفاعلة يف عملية تطوير
وإصالح القطاع الزراعي وزيادة املساهمة يف
الناتج اإلجمايل.
لقد تأثرت التعاونيات بشكل كبري خالل فرتة
كورونا ،خاصة يف مجال تسويق املنتجات مثل
تسويق العسل ،ووقف أنشطة التصدير خاصة
منتجات زيت الزيتون ،األعشاب الطبية وبعض
الخرضوات ومنتجات التعاونيات النسوية
مثل املفتول واملخلالت ومنتجات األلبان كما

التوصيات
1 .إعادة االعتبار للفكر التعاوني ،عرب
إطالق حوار مجتمعي شامل قائم عىل
مبدأ “التعاون لصناعة مستقبل أفضل”
وتكثيف النشاطات والفعاليات التوعوية
حول أهمية العمل التعاوني املجتمعـي.
2 .وضع مزيد من السياسات الحكومية
املشجعة واملحفزة عىل تطوير القطاع
التعاوني وتنميته ،وتوفري كل اإلمكانيات
وأوجــه الدعم الالزمة لتحقيق هذا
الهدف.
 3 .إصالح البيئة القانونية بمختلف
مكوناتها ،خاصة القوانني القديمة،
وتحديث القوانني الحالية بما فيها قانون
التعاونيات لسنة  .2017نتيجة “اكتمال
املنظومة الترشيعية للقطاع التعاوني:
خاصة تلك التي تتعلق باللوائح امللحقة
بالقرارات بقانون ،واألنظمة الخاصة
بكل من صندوق التنمية التعاوني
ومعهد التدريب التعاوني ،باإلضافة إىل
بعض جوانب القصور أو عدم الوضوح

تراجع إنتاج التعاونيات الحرفية وتعاونيات
التصنيع الغذائي نتيجة القيود عىل الحركة
ونقل املنتجات أثناء اإلغالق ،إضافة إىل تراجع
مبيعات معظم التعاونيات خاصة الزراعية
واالستهالكية نتيجة ضعف القدرة الرشائية.

يف بعض مواد القرار بقانون”.
4 .تكريس مفاهيم العمل التعاوني الفكري
يف املؤسسات املجتمعية بمختلف
مكوناتها خاصة يف املناهج التعليمية
بحيث تكون منهج حياة ،يعزز الوعي
املجتمعي.
5 .االستفادة الفاعلة من تجارب الدول
42
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الناجحة يف مجال التعاونيات ،التي
استطاعات أن تجعل من هذه الجمعيات
أدوات قوية يف تحسني االقتصاد
ومواجهة األزمات.
 6 .تعزيز وبناء قدرات التعاونيات ،وتقديم
الدعم الفني واالستشاري للتشجيع عىل
االنتقال من العمل النمطي التقليدي
يف تنفيذ مهامها إىل العمل املتطور
واألدوات الحديثة خاصة يف مجال
اإلدارة والتخطيط والتسويق والرتويج
الناجح.
7 .إنشاء بنوك متخصصة تعاونية تهدف
إىل دعم القطاع التعاوني بمختلف
مكوناته ولعب دور يف تعزيز التنمية
املجتمعية واالقتصادية.
8 .تشديد الرقابة عىل التمويالت الخارجية
للتعاونيات عىل الرغم من أهمية هذا
التمويل رشيطة أال يكون عىل حساب
الفكر التعاوني ومبادئ وقيم التعاون.
9 .دعم وتشجيع املبادرات التعاونية يف
مجال تسويق املنتجات الزراعية وتقديم
كل أوجه الدعم للتعاونيات الفاعلة يف
املناطق املسماة (ج) ،التي تلعب دورا
يف تعزيز صمود املزارعني ومواجهة
إجراءات االحتالل اإلرسائييل.
	10.توفري الحماية ملنتجات الجمعيات
التعاونية واملنتجات الزراعية الوطنية
بشكل عام خاصة التي لديها قدرة عىل
العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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تغطية احتياج السوق ،وتسهيل عمليات
تسويقها من خالل إقامة املعارض
الرتويجية يف مختلف محافظات الوطن.
	11.تشجيع التعاونيات يف الحصول عىل
شهادات العالمة التجارية والجودة،
والرتويج للمنتجات الحاصلة عىل
جلوبال جاب.
	12.تشجيع الشباب عىل تأسيس تعاونيات
عرصية ومتطورة قائمة عىل التجديد
والتنوع وفق مبادئ العمل التعاوني.
	13.تعزيز قــدرات هيئــة العمــل
التعاونــي يف متابعــة العمــل
التعاونــي ،والعمل عىل مأسســة
التعاونيــات الزراعيــة وترجمة
اسرتاتيجتها بالرشاكة مع املؤسسات
املجتمعية كافة.
	14.وضع حوافز تشجيعية للتعاونيـات
وتقديم تعويضات نتيجة سياسات
وإجراءات االحتالل.
	15.تعزيز الرشاكة بني التعاونيات واتحاد
التعاون الزراعي واملؤسسات الحكومية
ومختلف املؤسسات املجتمعية إليالء
اهتمام بمعالجة اإلشكاليات والتحديات
التي تحد من تطور التعاونيات.
	16.االهتمام بالعمل البحثي وإجــراء
الــدراســات املتخصصة لتطوير
التعاونيات.

المصادر والمراجع
1 .التعاونيات يف فلسطني ،بطالة الشباب ،والفقر ،والالمباالة والتعليم العايل ،دراسة ضمن سلسلة تقارير
دورية ،حزيران 2021
 2 .حوكمة التعاونيات الزراعية يف فلسطني ،ائتالف أمان ،كانون األول2021 ،
3 .نحو الحماية االجتماعية الشاملة :تقييم ألرضية الحماية االجتماعية يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،منظمة
العمل الدولية ،ترشين األول 2021
4 .التعاونيات :ظل جائحة كورونا ،ورقة حقائق ،برنامج تعزيز املشاركة املدنية والديمقراطية للشباب
الفلسطيني ،مركز مسارات ،ترشين الثاني 2020
 5 .تعزيز التعاونيات ،دليل معلومات توصية منظمة العمل الدولية “التوصية” رقم  ،193منظمة العمل
الدولية 2014
6 .فتحي الرسوجي ،إصالح وتطوير القطاع التعاوني الفلسطيني ،دراسة ،معهد أبحاث السياسات االقتصادية
الفلسطيني (ماس) 2015
7 .الدور االقتصادي واالجتماعي للجمعيات التعاونية يف الضفة الغربية ،دراسة تحليلية ،وزارة العمل2012 ،
8 .يوسف عدوان ،سارة نوفل ،دراسة :الجمعيات التعاونية الزراعية يف األرايض الفلسطينية ،معهد أبحاث
السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)2010 ،
9 .مهند حامد ،دراسة :سياسات لتفعيل الحركة التعاونية الفلسطينية ،معهد أبحاث السياسات االقتصادية
الفلسطيني (ماس)2012 ،
	10.التوسع واإلصالح :حوار الرشكاء من أجل تحديد التدخالت املطلوبة ،املؤتمر التعاوني السنوي ،هيئة العمل
التعاوني 2019
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1مقابلة مع املدير التنفيذي التحاد الجمعيات التعاونية الزراعية ادلني كراجة ،آب ،يوم  2022/8/8يف تمام
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2مقابلة مدير دائرة املعارض يف وزارة الزراعة أيمن حجازي يوم  2022/8/6يف تمام الساعة 2:00
3مقابلة منى خالد عبد القادر “أم عمر” عضو يف جمعية ترمسعيا الزراعية يوم  2022/8/13يف تمام
الساعة 12:00
4مقابلة صاحبة مرشوع زراعي ميساء الخطيب من قرية كفر نعمة ،يوم  2022/8/13يف تمام الساعة 3:00
5مقابلة املزارع أحمد دنون من مدينة رام الله ،يعمل يف قطاع العسل ،يوم  2022/8/6يف تمام الساعة
 10:00صباحا ً
6مقابلة الريادية وفاء عايص من بلدة بيت لقيا ،يوم  2022/8/6يف تمام الساعة 12:00
7مقابالت شفوية مع الجمعيات التعاونية خالل املشاركة يف سوق الحرجة رام الله ،ويف ساحة مركز البرية الثقايف.
8مقال حول أثر جائحة كورونا عىل القطاع التعاوني الفلسطيني ،يوسف الرتك ،الرئيس التنفيذي لهيئة
العمل التعاوني.
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مواقع إلكترونية:
•هيئة العمل التعاوني http://www.cwa.pna.ps
•اتحاد الجمعيات التعاونية /https://www.pacu.org.ps
•التحالف التعاوني الدويل /https://www.ica.coop
•منظمة العمل الدولية https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
•وزارة الزراعة الفلسطينية /https://www.moa.pna.ps
•الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني /https://www.pcbs.gov.ps
•معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني /https://mas.ps
•وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية – وفا /https://www.wafa.ps
•وكالة وطن لألنباء/https://www.wattan.net/ar ،
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الجمعيات التعاونية الزراعية يف األرايض الفلسطينية ،معهد ماس2010 ،
إسرتاتيجية االتحاد التعاوين الزراعي الفلسطيني)2021-2025( ،
املصدر السابق
حوكمة التعاونيات يف فلسطني ،مؤسسة أمان2021 ،
إسرتاتيجة االتحاد التعاوين الزراعي الفلسطيني)2025-2021( ،
اصالح وتطوير القطاع التعاوين الفلسطيني ،معهد ماس ،فتحي رسوجي. 2015 ،
سياسات لتفعيل الحركة التعاونية الفلسطينية ،معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) ،مهند حامد2012،
حوكمة التعاونيات يف فلسطني ،مؤسسة أمان2021 ،
حوكمة التعاونيات يف فلسطني ،مؤسسة أمان2021 ،
إصالح وتطوير القطاع التعاوين الفلسطيني ،معهد ماس ،فتحي رسوجي2015 ،
هيئة العمل التعاوين ،موقع إلكرتوين/http://www.cwa.pna.ps ،
املصدر السابق
تقرير هيئة العمل التعاوين2021 ،
تقرير هيئة العمل التعاوين 2021
األمم املتحدة ،دور التعاونيات يف بناء عامل أفضل
املصدر السابق
مقابلة مع املدير التنفيذي التحاد الجمعيات التعاونية الزراعية ادلني كراجة ،آب 2022
التعاونيات يف فلسطني ،فريق معهد مواطن ،حزيران 2021
مقابلة مع املدير التنفيذي التحاد الجمعيات التعاونية الزراعية ادلني كراجة ،آب 2022
تقرير هيئة العمل التعاوين2021،
حوكمة التعاونيات الزراعية يف فلسطني ،أمان2021 ،
تقرير هيئة العمل التعاوين ،آب 2021
مقابلة مع املدير التنفيذي التحاد الجمعيات التعاونية الزراعية ادلني كراجة ،آب 2022
املصدر السابق
أثر جائحة كورونا عىل القطاع التعاوين الفلسطيني ،رئيس هيئة العمل التعاوين ،يوسف
املصدر السابق
مقابلة مع املدير التنفيذي التحاد الجمعيات التعاونية الزراعية ادلني كراجة ،آب 2022
مقابلة ،آب 2022
مقابلة2022،
املصدر السابق
زيارة ميدانية لسوق موارس
تسلم جمعيات تعاونية شهادات العالمات التجارية2016 ،
مقابلة مسجلة ،آب 2022
مقابلة مسجلة ،آب 2022
مقابلة مسجلة ،آب 2022
مقابلة مسجلة ،آب 2022
املصدر السابق
مقابلة مسجلة ،آب 2022
التعاونيات يف فلسطني ،فريق معهد مواطن ،حزيران 2021
التعاونيات يف فلسطني ،فريق معهد مواطن ،حزيران 2021
مقابىل مسجلة ،آب 2022
اسرتاتيجية هيئة العمل التعاوين ()2023-2012
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دور جمعية حماية المستهلك
في مقاطعة منتجات المستوطنات

صالح هنية*
أطلقنا يف جمعية حماية املستهلك ،منذ

بقية املحافظات من رفح حتى جنني ،ونسقنا

العام  ،1998مع مجموعة من مؤسسات العمل
ً
مبادرة ملقاطعة منتجات املستوطنات
األهيل

مع أهلنا يف النصف اآلخر من الربتقالة ،وتعاونا

تحت مسمى “املرصد” ،وبدأنا خطوات عملية
يف الخصوص ،تمثلت بتحديد قائمة بهذه
املنتجات كانت طويلة جدا ً بحيث تغطي

مع املحافظني والقوى السياسية والنقابات
ً
نواة
العمالية والبلديات والجمعيات ،وشكلنا
يف كل محافظة تعمل وتتابع واستطعنا حشد
طاقات كامنة.

مختلف األصناف ،ومن ثم حددنا املنتجات

حققنا إنجازات مميزة ،حيث أخرجنا من
ً
ً
بقوة ولها
حارضة
السوق منتجات كانت

ومن ثم انطلقنا إىل امليدان لنسج تحالفات

موزعون مثل ( )EIDNوهي مياه منتجة يف

مع املؤسسات يف املحافظات ،فبدأنا من مدينة

مستوطنات الجوالن املحتل ،ومياه “عني جدي”
التي تراجعت مؤخرا ً بشكل واضح ،وأغلق

القدس فيصل الحسيني ،ومن ثم انتقلنا إىل

مصنع عصائر “عرطول” (الذي وجه صاحبه

املوجودة يف السوق أو التي باإلمكان أن توجد،

القدس املحتلة يف “بيت الرشق” بحرضة أمري

مناشدة للقائد املؤسس يارس عرفات آنذاك
لرفعه عن قائمة املقاطعة) ،وأخرجت( (�AHA

* رئيس جمعية حماية املستهلك.
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 )VAمستحرضات مواد البحر امليت رغم أننا

املستوطنات وعملنا مع الحكومة آنذاك يف هذا

نجدها يف مواقع سياحية إىل اليوم ،وتابعنا مع

اإلطار ،ورصدنا قوائم بمنتجات املستوطنات

املنشآت السياحية منع منتجات املستوطنات
سواء املرشوبات الكحولية ،خصوصا ً نبيذ

وعملنا عىل متابعتها ضمن جهد حكومي،
وجرى تشكيل املجلس الفلسطيني لحماية

املستوطنات ،أو واملنظفات ومستحرضات

املستهلك برئاسة وزير االقتصاد الوطني آنذاك،

البحر امليت ،وتفاعل الكثري منهم معنا.

ومن ثم شكلت سكرتارية ملتابعة ملف املقاطعة،

واصلنا العمل وتواصلنا مع املؤسسات غري

ويف نيسان  2010صدر مرسوم بقانون بحظر

الحكومية األوروبية التي حظرت منتجات

منتجات املستوطنات ومكافحتها ،وعقدنا
سلسلة لقاءات شعبية كتفا ً بكتف مع الوزارة

هذا املوقف.

والقطاع الخاص والنقابات.

املستوطنات ،وضغطت عىل برملاناتها لتثبيت
انطلقت ،يف العام  ،2000انتفاضة األقىص
إثر اقتحام شارون املسجد األقىص ،فاستمر

اليوم أين نقف؟

نشاطنا وتحولنا إىل مقاطعة املنتجات

 -غياب منتجات املستوطنات عن أسواقنا بعد

اإلرسائيلية ،فأصدرنا منشورات توضح

تعريفها ومعرفة املستهلك بها ،باستثناء

املنتجات اإلرسائيلية وبدائلها الفلسطينية

مرض املهربني يف مواسم زراعية ،وإرصارهم

لتعزيز منتجاتنا.

غري املربر عىل تهريب التمور والبطيخ

عملنا خالل انتفاضة األقىص ضمن إطار

والبطاطا والدواجن ...حيث تقوم الضابطة

الحملة الشعبية لدعم املنتجات الفلسطينية

الجمركية بجهد مضاعف يف ضبط هذه

(الراصد االقتصادي) وأطلقت كل محافظة
ً
لجنة للمقاطعة ،وعقدت سلسلة لقاءات مع

املسائل إال أن التهريب ال ينتهي ،واملؤلم أننا
نراه وال نرى عقابا ً له.

قطاعات صناعية واملستفيدين من هذا القطاع

 -رضورة إعادة تفعيل الجسم التنسيقي

للتشبيك واللجوء إىل املنتج الفلسطيني بدل

املتخصص بموضوع املستوطنات ،بحيث

اإلرسائييل.

يضم وزارات االختصاص والقطاع الخاص

تشكلت جمعية حماية املستهلك الفلسطيني،
يف العام  ،2009تزامنا ً مع إطالق الحكومة

وجمعية حماية املستهلك ونقابة املحامني

الفلسطينية

حملتها

ملقاطعة

والنقابات العمالية ملعالجة موضوع (العمل

منتجات

يف املستوطنات).
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 -ال نزال نواجه تحديات ،أبرزها “تكميل

لحماية املستهلك .نتطلع إىل أن يلقى هذا
البند اهتماما ً أكثر فالقانون ينص مثالً عىل أن

املستوطنات أو كالهما ،وهذا عمل خفي ،ويف
أيام كثرية يكون واضحاً ،حتى إذا ناقشت

(املستوطنات :التجمعات السكنية والصناعية
والزراعية والخدماتية اإلرسائيلية املقامة عىل

أحد املنتجني للمستوطنات يجادل بأن “هناك

األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967م.).

رشكات كربى تعمل مع املستوطنات ،لكن ال

 -رضورة االتفاق عىل الرقم الحقيقي للعمال يف

اإلنتاج” يف املستوطنات أو اإلنتاج لصالح

املستوطنات بني األجهزة املختصة يف السلطة

يذكر إال أنا”.
 تحديث قائمة منتجات املستوطنات وخدماتهاً
مرجعية يف حملة إعادة االعتبار
لتشكل

الوطنية كعنرص مهم يف عملية التخطيط
وصياغة التوجه املستقبيل.
 -بداية عملنا يف مقاطعة منتجات املستوطنات،

ملقاطعتها ومنعها وإنفاذ القانون بحق من
يروجها ويسوقها استنادا ً إىل القرار بقانون

أعلن فيصل الحسيني أن قلنديا الصناعية

رقم ( )4لسنة  2010بشأن حظر منتجات

منطقة التوسع الوحيدة ألهايل القدس بالتايل

املستوطنات ومكافحتها ،الذي يعترب منتجات
املستوطنات كافة سلعا ً غري رشعية يحظر

هي ليست مستوطنة للفلسطينيني أما
اإلرسائيليون هناك فهم مقاطعون ،وهذا تم

عىل أي شخص تداولها.

اعتماده يف اجتماعات القيادة يف عهد الرئيس

 املوضوع الرئيس تعديل املرسوم بقانون،خصوصا ً أنه ال يتضمن بند عقوبات

يارس عرفات.
 -من خالل التجربة امليدانية يف هذا الفعل

وال يمتلك تعريفا ً شامال للمستوطنات،

الرشاكة متاحة ومطلوب تفعيلها والركون

فالتعريف الحايل يُخرج مستوطنات الجوالن

عىل الجهد الشبابي والنسوي كروافع ملثل

ومستوطنات القدس .متابعة جاهزية وزارة

هذه النشاطات ،مع الرتكيز عىل التجار بشكل

االقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ملهمة

خاص كونهم صمام األمان يف هذا امللف وهم

إصدار دليل محدث ملنتجات املستوطنات،

األقدر عىل رفض تلك املنتجات خصوصا ً

والجهد باتجاه تحديث القانون ،وضمان عدم

قطاع الخضار والفواكه واملبيدات الزراعية.

ترك هذه املهمة ملوظفي الوزارات دون إسناد
قانوني وسيايس وفني وجعلها فقط بندا ً عىل

 -رضورة تزامن هذه الفعاليات مع دعم

جدول أعمال اجتماع املجلس الفلسطيني
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املنتجات الفلسطينية ألننا ال نريد أن نقاطع
ونقطة ،نريد منتجا ً فلسطينيا ً عايل الجودة

حارضا ً بقوة يف السوق.

العرب من (تبييض تمور املستوطنات
وجعلها فلسطينية يف ظل هذا الفراغ) ولم

 -يجب أن نقف أمام السؤال امللح (العمل يف

نستخلص العرب من منتجات تنتج خصيصا ً

املستوطنات) يف العام  2010تركنا هذا

للمستوطنات عالوة عىل التزود باملبيدات

السؤال دون جواب ،تابعنا مع وزارة العمل
وظل املوضوع مؤجالً ،حتى أن أرقام العمال

والبذور منها ،ولم نحسم قضايا العمل يف
املستوطنات ،ولم نحسم قضايا االستثمار يف

الذين يعملون يف املستوطنات (تخيلوا أنها
تراوحت بني  12ألف و 22ألفاً) وهذا فرق
كبري ال يمكن الركون إليه.

املستوطنات.
 -محاولة التالعب الذي ال ينطيل عىل البعد

 -عمل النساء يف املستوطنات وإخفاء أنهن

الجماهريي يف مقاطعة منتجات املستوطنات

يعملن هناك وكأنهن يعملن يف سوق العمل

عرب ادعاء بعض مالك مصالح يف املستوطنات

الفلسطينية.

يف ليلة واحدة أنهم باعوا تلك املنشأة ولم تعد
لهم “فأزيلوا عنا أننا مستوطنة فيسارع الكل

 -بينما تعج أسواقنا باملنتجات اإلرسائيلية

للتجاوب”.

وبعضها يعاد تغليفه يف الرشكات اإلرسائيلية
وهي مستوطنات أصالً ،كنا نتوقع عوائق غري
جمركية ضمن سياسة االنفكاك االقتصادي
تركز عىل املواصفات الفلسطينية وعدم
انطباق املنتجات اإلرسائيلية مع املواصفات،
وهذا ما طلبه رئيس الوزراء عند افتتاحه
مختربات مؤسسة املواصفات واملقاييس منذ
عام عىل األقل.
 عدم الدخول يف نقاشات قد تفيض إىلاستحالة إنجاز املهمة من عيار «ماذا سنفعل
بمنتجات املستوطنات التي يتم ضبطها؟!»،
«هل يشمل القانون مستوطنات هضبة
الجوالن عندما نقول األرايض الفلسطينية؟!”.
 -نحن مثالً يف موسم التمور لم نستخلص
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مداخالت برنامج خلق فرص عمل
بهدف دعم األمن الغذائي في قطاع غزة

م .جهاد شرف*
ال تنبع أهمية القطاع الزراعي لالقتصاد

واألجنبية من خالل االستخدام األمثل للموارد

الفلسطيني من كونه يمثل نسبة معينة يف

كجزء من التنمية الشاملة وتدعيم أوارص

الناتج املحيل اإلجمايل فحسب ،وإنما من مقدار

سيادة الفلسطينيني عىل أرضهم وتحقيق األمن

مساهمته يف تلبية االحتياجات الغذائية للشعب

الغذائي.

الفلسطيني بهدف تحقيق األمن الغذائي ،ومدى

يعيش أكثر من  %80من سكان قطاع غزة

مساهمته يف تغطية ميزان املدفوعات التجاري،

تحت خط الفقر ،يف الوقت الذي ارتفعت فيه

واألهم من هذا وذاك ارتباطه باألرض واملاء،

نسبة البطالة بني فئة الشباب إىل  ،%70وهي

جوهر الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل.

نسبة مرتفعة ،كانت السبب الرئيس وراء

أوضحت االسرتاتيجية الوطنية للقطاع

ازدياد نسب انعدام األمن الغذائي يف قطاع

الزراعي الصادرة عن وزارة الزراعة محاور

غزة وعدم امتالك األفراد واألرس داخل القطاع

الزراعة الرئيسة يف فلسطني وأهمها الزراعة

القدرة عىل تأمني احتياجاتهم ،حيث بلغت

املستدامة واملجدية املنافسة يف األسواق املحلية

نسبة انعدام األمن الغذائي يف غزة ،يف العام

* مدير برنامج خلق فرص عمل

 ،2019أكثر من  ،%70ويف العام  2018نحو
 ،%65وفقا ً للبيانات الصادرة عن مكتب األمم
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املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف فلسطني،

لقد تأُسس برنامج خلق فرص عمل يف العام

ويف العام  2017اقرتبت النسبة من ،%50
وكما يالحظّ ،
فإن نسبة املعاناة من انعدام

 1994وألحق بديوان الرئاسة بتاريخ  4شباط
 2001بقرار من الرئيس الراحل يارس عرفات،

األمن الغذائي تتفاوت بني الحادة واملتوسطة،

كما أصدر الرئيس محمود عباس بتاريخ 24

والسبب يف ذلك يرجع بشك ٍل أسايس إىل الحصار

أيار  2006القرار رقم ( )287للتأكيد عىل

اإلرسائييل املفروض عىل قطاع غزة منذ نحو 14
عاماً ،الذي أدى لتدهور األوضاع االقتصادية
باإلضافة إىل تداعيات فريوس كورونا.
عىل الرغم من تلقي األرس داخل القطاع
مساعدات محدودة من وكالة غوث وتشغيل
الالجئني (أونــروا) ،أو املؤسسات اإلغاثية
العربية والدولية ،أو الجهات الوطنية املتمثلة
بوزارة التنمية االجتماعية وغريها ،فإن الوضع
لم يتحسن خالل الفرتة املاضية ،بسبب عدم
كفاية تلك املساعدات ونقص تمويل (أونروا)،

تبعية برنامج خلق فرص عمل لديوان الرئاسة،
ً
مبارشة عىل برنامج خلق فرص
ليرشف الديوان
عمل ،ويدير الربنامج يف قطاع غزة مدير عام
الربنامج باإلضافة إىل طاقم إداري وفني يتكون
من  20موظفاً ،إضافة إىل “وحدة اإلرشاف
واملتابعة الالمركزية التي تضم  30موظفاً”
موزعني عىل محافظات قطاع غزة الخمس.
أهــداف اســتراتيجية برنامــج خلــق فــرص
عمــل ورؤيتــه:
•املشاركة الفعالة والواسعة يف عملية التنمية

بعدما أوقفت الواليات املتحدة األمريكية دعمها

املستدامة املبنية عىل أساس الخطة الوطنية

لها“ ،وتعرضت للظرف نفسه كثري من
املؤسسات الفلسطينية األخرى”.عالوة عىل ّ
أن

الشاملة ،حيث يقوم الربنامج بتدخالت
تهدف إىل تنشيط االقتصاد الفلسطيني

نحو  300ألف عامل مُتعطل عن العمل ،بينما
أغلق  520مصنعا ً أبوابه خالل العام املايض،

املحيل من بينها (تنفيذ العديد من املشاريع
اإلغاثية والتنموية يف مجاالت البنية التحتية

إىل جانب  500محل تجاري .

واإلعمار والزراعة واملياه وبناء القدرات

ويف ظل هذه الظروف الصعبة ألهايل
غزة بشكل عام اتجه برنامج خلق فرص
عمل التابع لديوان الرئاسة إىل املساهمة يف
إعادة االعتبار للقطاع الزراعي الذي أصبح
حاجة ماسة لتحسني األمن الغذائي وإنقاذ
ما يمكن إنقاذه.

وتأهيل الكوادر البرشية).
•العمل عىل تحسني الظروف املعيشية
للفلسطينيني خاصة يف املحافظات الجنوبية،
من خالل خلق فرص عمل للمتعطلني عن
العمل وتنفيذ املشاريع ذات العالقة.
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•إعطاء األولوية إلصالح األرضار التي تعاني

بتشغيل الشباب غري املؤهلني والعاطلني

منها البنية التحتية والقطاعات األخرى،

عن العمل وتوفري نحو  615,000يومية

مثل إصالح األرضار الزراعية وتأهيل اآلبار

عمل من خالل تنفيذ تدخالت وأنشطة يف

وشبكات املياه والري وإصالح الطرق ،التي

املشاريع ذات الصلة التي تهدف إىل:

تصب بشكل مبارش يف عملية التنمية الشاملة
يف القطاعات كافة.
•املساهمة يف تخفيف حدة الفقر عن طريق
توفري فرص عمل وخلقها ،وتنفيذ مشاريع ذات
صيغة مزدوجة تنموية وإغاثية يف آن واحد.
•مساندة املؤسسات الرسمية ودعمها يف تنفيذ
أو استكمال نشاطاتها والتكامل يف ما بينها
من خالل تنفيذ مشاريع ريادية وتنموية
لصالح املؤسسات الحكومية أو املؤسسات
العامة التي تقوم بالتخطيط للسياسات.
•تبني الكثري من برامج التوعية الجماهريية
ألهميتها يف رفع املستوى الالزم إلنجاح
املشاريع.

•تعزيز األمن الغذائي بشكل عام من خالل
إصالح القطاع الزراعي وتنميته ودعم
اإلنتاج الزراعي.
•توفري فرص عمل فورية من خالل مجموعة
من التدخالت كثيفة العمالة.
•تنمية املــوارد البرشية وتأهيل العاملني
الرئيسني يف قطاع الزراعة.
•إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع الزراعي.
•تجديد مصادر الدخل لعدد كبري من
املزارعني.
•توفري مصادر مياه دائمة للمزارعني.
•تمكني املزارعني املحتاجني واملترضرين من
الصمود يف أراضيهم.

قام الربنامج منذ إنشائه بالتنسيق
الكامل مع وزارة الزراعة وسلطة املياه
واملؤسسات غري الحكومية والعديد من

مداخــات برنامــج خلــق فــرص عمــل بهــدف
دعــم األمــن الغذائــي فــي قطــاع غــزة

املؤسسات املانحة وعىل رأسها وكالة

¶إعادة تأهيل اآلبار الزراعية وصيانتها

التعاون اإلسباني وبرنامج األمم املتحدة

دمرت قوات االحتالل مئات اآلبار الفلسطينية

للتنمية ( )UNDPبتنفيذ املشاريع الطارئة
والطويلة األجل يف مجال الزراعة واألمن
الغذائي بمبلغ إجمايل  25مليون دوالر
لنحو  45,000مستفيد ،كما قام الربنامج
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خالل عدوانها املتواصل عىل الشعب الفلسطيني
منذ اندالع انتفاضة األقىص املبارك يف أيلول من
العام  ،2000األمر الذي مس بشكل مبارش
حياة اإلنسان الفلسطيني إضافة إىل تدمريها

البنية التحتية لقطاع املياه والزراعة التي تعتمد

¶تركيب شبكات الري الحديثة

بشكل أسايس عىل هذه اآلبار .وتؤكد التقارير

من أهم العقبات واملشاكل التي تواجه

أن قوات االحتالل كانت تستهدف آبار املياه
الجوفية املستخدمة ألغراض الرشب والزراعة
بشكل منظم ومتـعمد ،إضافة إىل انتهاكات
قوات االحتالل الصارخة برسقة ثروات الشعب
الفلسطيني ،خاصة املياه املستنزفة من آبار
املستوطنات اإلرسائيلية التي كانت مقامة عىل
أرايض قطاع غزة ،باإلضافة إىل الخسائر األخرى
امللحقة مثل تجريف خطوط املياه الرئيسة.

القطاع الزراعي يف املنطقة محدودية مصادر

قام برنامج خلق فرص عمل بتأهيل
 115برئا ً “نظراً” ألهمية توافر املياه
إلنعاش االقتصاد الزراعي
¶تركيب خطوط مياه رئيسة
خدمات ومرافق املياه عىل شفا االنهيار يف
قطاع غزة بعد سنوات متتالية من الحروب
والحصار .ويف هذا السياق ،يشكل تعميم طرق

الري الحديثة وتركيب األنابيب الرئيسة عنرصا ً

مهما ً من أجل البقاء يف األرض خاصة يف املزارع
الجماعية واملشرتكة التي تعتمد أساسا ً عىل
إمدادات املياه ألغراض الري املتبادل دون إعادة
تأهيل اآلبار والبنية التحتية ذات الصلة مثل
األنابيب الرئيسة.
قام برنامج خلق فرص عمل بتوريد
33,200

مرت طويل من خطوط املياه

املياه بشكل عام ،ومعدالت األمطار السنوية
املنخفضة باإلضافة إىل درجــات الحرارة
املرتفعة وانخفاض الرطوبة النسبية ،وبالتايل
تكمن أهمية الري كمصدر أسايس يف توفري
املياه الرضورية لنمو النباتات .ويعترب املاء يف
فلسطني موضوعا ً اسرتاتيجيا ً ومهما ً كونه ثروة
وطنية ال تعوض.
وهناك حاجة ماسة لتحسني جودة استخدام
مصادر املياه خاصة ألغراض الري والزراعة من
خالل صيانة شبكات الري املهرتئة والقديمة
وتغيري نمط الري التقليدي يف مزارع الحمضيات
والزيتون التي تتمركز بشكل أسايس يف مناطق
رشق مدينة غزة واملنطقة الوسطى من قطاع
غزة وهي جميعها مناطق ريفية تشتهر بزراعة
الحمضيات والزيتون ،ويقدر معدل استهالك
املياه يف محاصيل الحمضيات بنحو 1,000
مرت مكعب يف املوسم الزراعي الواحد لكل دونم
حمضيات ،أما الزيتون فيرتاوح استهالكه
للمياه بني  700-300مرت مكعب يف املوسم
الزراعي الواحد لكل دونم ،وهذا املعدل يزداد
يف حالة عدم وجود شبكات ري حديثة أو اهرتاء
الشبكات املوجودة أو عدم عملها بكفاءة عالية.
قام برنامج خلق فرص عمل بتوريد

الرئيسة وتركيبها.
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شبكات ري حديثة وتركيبها عىل مساحة

¶تأهيل مزارع العنب المدمرة

 29,000دونم بهدف تعزيز تكنولوجيا الري

يـعترب العنب من املحاصيل التاريخية يف

الحديثة املوفرة للمياه وتحسني اإلنتاج الزراعي

قطاع غزة ،وعىل الرغم من أن املساحة اإلجمالية

مما يساهم يف تحقيق أهداف االسرتاتيجية

للعنب ال تتجاوز  4200دونم ،فإن جيش

الوطنية لألمن الغذائي.

االحتالل اقتلع  2000دونم منها يف منطقة

¶تأهيــل الدفيئــات الزراعيــة فــي قطــاع
غــزة
تعد الدفيئات الزراعية يف قطاع غزة ركيزة
أساسية يف الزراعة لتوفريها الوقت يف عملية
النضوج وضمان سالمة اإلنتاج عرب توفري
الجو املالئم للزراعة ،ويرجع ازدهار الدفيئات
إىل قدرة أصحابها عىل زراعة مختلف أنواع
الخرضوات يف غري موسمها وقد ساهمت
الدفيئات يف توفر الخرضوات عىل مدار العام.
يزرع يف قطاع غزة نحو  13ألف دونم من
أصل  170ألف دونم صالحة للزراعة ،مع العلم
أن “زراعة الخرضوات تبدأ يف شهر أيلول ،وكل
نوع له وقت محدد للحصاد ويحتاج إىل درجة
حرارة عالية قد تصل إىل  40درجة مئوية،
وتعمل الدفيئات عىل توفري هذه الدرجة يف
موسم الشتاء.
قام برنامج خلق فرص عمل بإنشاء 68
 732دفيئة زراعية أو إعادة تأهيلها

الشيخ عجلني يف مدينة غزة التي تنتج نحو
 ٪95من إجمايل االستهالك املحيل.
قام برنامج خلق فرص عمل بإعادة
تأهيل  377دونما ً مزروعة بالعنب
واستصالحها .وتركيب شبكات الري الحديثة
وتوريد وتركيب ركائز من الحديد املجلفن
ملزارع العنب عىل شكل حرف  Tلزيادة اإلنتاج.
¶زراعة فسائل النخيل
تتميز معظم محافظات قطاع غزة بزراعة
النخيل .تشري اإلحصاءات الرسمية لوزارة
الزراعة إىل وجود  27ألف نخلة يف قطاع غزة.
تشكل أشجار النخيل ثروة وطنية ثمينة للعديد
من املزارعني الذين يعتمدون بشكل أسايس عىل
زراعتها كدخل رئيس.
قام برنامج خلق فرص عمل بتوريد
 17350فسيلة نخيل وزراعتها .وتشغيل
عمالة مؤهلة ذات خربة عالية يف التعامل مع
أشجار النخيل ألنها تحتاج إىل رعاية وخدمات
خاصة يف وقت محدد عىل مدار املوسم.
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128

•مراقبة األسمدة

¶ التدريب والتوعية

•التسميد

يعتمد تطوير القطاع الزراعي بشكل أسايس
عىل الكوادر والقادة الزراعيني املؤهلني يف

•إدارة املبيدات

مختلف املجاالت الذين يجب أن يكونوا قادرين

•وضع معايري معيارية ملشاريع الري

عىل تطوير املؤسسات الزراعية وتمكينها من

•اإلدارة املتكاملة لآلفات واإلنتاج ()IPPM

تقديم الخدمات وتنفيذ املهام املوكلة إليها

•صيانة شبكة الري

بطريقة مختصة.

•إنتاج البستنة
•استخدام أجهزة قياس الشد

ولكي تتحقق هذه السياسة ،فإن برنامج
خلق فرص عمل قام بتنفيذ جميع نشاطاته

أخريا ...يتحقق األمن الغذائي عندما

بالتوازي مع عقد حمالت التدريب والتوعية

يتمتع البرش كافة يف جميع األوقــات

للمستفيدين ذوي الصلة من املشاريع الزراعية

بفرص الحصول  -من الناحيتني املادية

يف املجاالت اآلتية:

واالقتصادية  -عىل أغذية كافية وسليمة
ومغذية تلبي حاجاتهم التغذوية وتناسب

•توفري املياه والحفاظ عليها

أذواقهم الغذائية.

•استخدام أجهزة قياس الشد
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العدالة المناخية في فلسطين

عماد موسى*
بدأ التفكري يف توظيف العدالة املناخية
يف فلسطني ،حديثاً ،من أجل توثيق الجرائم

األرض فلسطني ،اتحاد جمعيات اإلغاثة
الزراعية ،معهد األبحاث التطبيقية (أريج)،

اإلرسائيلية املرتكبة بحق البيئة يف األرايض

جمعية حماية املستهلك ،جامعة النجاح
الوطنية ،مركز العمل التنموي /معاً ،مركز

إرسائيل ،وتقديمها إىل املحاكم الدولية املختصة،
عىل اعتبار أنها تشكل انتهاكا ً للحقوق البيئية

أبحاث األرايض ،مركز بيسان للبحوث واإلنماء،

الفلسطينية املحتلة ،وإمكانية بناء دعاوى عىل

مجموعة الهيدرولوجيني الفلسطينيني ،اتحاد

الفلسطينية ،وكذلك للمناخ ،الذي يعد جزءا ً من

جمعيات املزارعني ،مؤسسة لجان التنمية

منظومة حقوق اإلنسان.

والرتاث ،باإلضافة إىل عدد من املتخصصني،

من هنا ،بادرت اثنتا عرشة مؤسسة محلية

واالستشاريني ،والناشطني يف مجال البيئة

فلسطينية مهتمة بالبيئة والتغري املناخي إىل

والتغري املناخي) بادرت إىل تشكيل االئتالف

العمل عىل موضوع العدالة املناخية وهذه

الفلسطيني أجل العدالة املناخية ،الذي يهدف

املؤسسات (هي :اتحاد لجان العمل الزراعي،

إىل توحيد الجهود ،وتعزيز التنسيق بني
مؤسسات املجتمع املدني ،وصوال ً إىل مشاركة

شبكة املنظمات البيئية الفلسطينية – أصدقاء

فلسطينية حقيقية يف مؤتمرات املناخ القادمة.

* باحث يف الشؤون البيئية.
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1

نرى أنه من الرضورة بمكان اإلشارة إىل أن
املؤسسات األهلية الفلسطينية أطلقت االئتالف
من أجل العدالة املناخية نتيجة بروز قضية املناخ

العدالة المناخية

تاريخ مصطلح العدالة المناخية

كأولوية مهمة لدى عدد من املؤسسات الدولية
يف العالم ،من خالل مشاركاتهم يف مؤتمرات
األمم املتحدة التي تعقد كل سنة ملناقشة قضية
التغري املناخي ،وإقرارها إجراءات للحد من هذه
الظاهرة .ضعف املشاركة الفلسطينية لم يعكس
حقيقة ما يعانيه الشعب الفلسطيني بسبب
التغري املناخي لذا بدأ التفكري يف العدالة املناخية
يف فلسطني بعد دراسة للبيئة الفلسطينية
من املؤسسات املهتمة بالبيئة واملناخ والعدالة
االجتماعية ،وتحققا من حجم الرضر الذي
أحدثته انتهاكات االحتالل اإلرسائيلية بالبيئة
أرضا وموارد ،األمر الذي أدى إىل حرمان الشعب
الفلسطيني من الوصول إىل العدالة املناخية،
مما تطلب توحيد جهود املؤسسات الفلسطينية
تحت مظلة واحدة ،تسعى ملواجهة سياسات
االحتالل اإلرسائييل ،وانتهاكاته ،وتعديل
املمارسات الفلسطينية الخاطئة بحق البيئة
وصوال ً إىل عدالة مناخية حقيقية .لذلك يسعى
"االئتالف الفلسطيني من أجل العدالة املناخية
إىل رفع مستوى االهتمام العام تجاه مسألة
التغري املناخي ،والتناغم مع الحراك العاملي حول
العدالة الذي يتضاعف أثره (التغري املناخي) يف
ظل وجود االحتالل اإلرسائييل.

2

3

سيكتشف الباحث يف تاريخ املصطلح أن
"أول ظهور ملصطلح العدالة املناخية كان يف
العام 2000م أثناء توقيع اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن التغري املناخي ،وقد عقدت أول
قمة للعدالة املناخية يف الهاي .حيث سعت تلك
القمة إىل «التأكيد عىل أن التغري املناخي مسألة
حقوق» وكذلك إىل «بناء تحالفات عابرة للدول
والحدود» ضد التغري املناخي يف سبيل النمو
املستدام.
ومن ثم التقت مجموعات البيئة الدولية
يف جوهانسربغ بني شهري آب وأيلول عام
2002م ،لحضور قمة األرض ،التي عرفت
باسم  ،Rio+10ألنها عقدت بعد عرش سنوات
من العام 1992م ،وقد ( ُدعيت بقمة ريو)،ألن
الجماعات الحارضة تبنت ما عُرف بمبادئ
"بايل" للعدالة املناخية.

أما يف العام 2004م ،فقد ُشكلت مجموعة

دوربان للعدالة املناخية يف اجتماع دويل يف
مدينة دوربان يف جنوب إفريقيا .حيث ناقش
ممثلو املنظمات غري الحكومية وحركات
الناشطني السياسات الواقعية ملواجهة مسألة
االحتباس الحراري يف تلك القمة.

4

وعلينا أن نلفت النظر إىل أن ما تدور العدالة
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املناخية حوله هو فهم مسألة أن التغري املناخي

السابقة التي لم تحقق النتائج املنتظرة وتوفري

ليس ظاهرة طبيعية فحسب ،يمكن التعامل

اإلمكانيات املالية بشكل متوازن بني جميع

معها من خالل إصالحات علمية مبتكرة .لكنه

املدن ملواجهة املخاطر البيئية.

مفهوم يُرجع جذور األزمة املناخية إىل تاريخ
األنظمة االقتصادية التي ال تزدهر إال باستغالل
ممنهج للموارد الطبيعية ،وتجريد املجتمعات
الكربى (سواء من البرش أو غري البرش) من
منازلها ،وأراضيها ،ومنظوماتها اإليكولوجية.
يف حني أننا نشهد يف الوقت ذاته ،أن الوضع
الحايل قد يتفاقم فيه تغري املناخ ،ألن "اإلدارة
الدولية للمناخ ال تزال تعطي مساحة للحلول
القائمة عىل فلسفة السوق ،متجاهلة الظلم
السيايس واالقتصادي الذي ترتكبه العديد من
الحكومات (التي يصادف أنها طرف يف اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ) ،فمن

6

مفهوم العدالة المناخية
ظهر مفهوم العدالة املناخية يف السنوات
األخرية ،بعد أن قامت مجموعة من الحركات
البيئية الراديكالية أو ما يسمى باإليكولوجية
العميقة ،وأيضا اإليكولوجية السياسية بتبني
املصطلح .وهي حركات تربط األزمة املناخية
باألزمة النظامية ) )crisesystémiqueالتي
يعاني منها نظام اإلنتاج ،واالستهالك الرأسمايل
اليوم .وهي حركات تتبنى االقتصاد السيايس
من أجل رشح التناقضات البيئية ،واالستغالل
املفرط ،وغري املربر للبرش ،وللطبيعة غري-
البرشية التي تميز عاملنا اليوم..

لذا ،أصبحت العدالة املناخية مفهوما ً يعترب

املحتمل أن تصبح معاهدات املناخ دون أي
جدوى .فما نحتاج إليه فعليا ً هو إسرتاتيجية

أن التغريات املناخية التي يعيشها العالم اليوم

تتحدى العوامل السياسية واالقتصادية التي

بفعل األنشطة االقتصادية ،هي ظلم مناخي

تؤدي إىل ظاهرة االحتباس الحراري والظلم

ينضاف إىل أشكال الظلم والحيف التي تعيشها

املناخي.

األغلبية العظمى خاصة يف دول الجنوب التي

5

يف السياق نفسه ،يرى بعض املتخصصني أن

تعاني األمرين من تغريات املناخ التي تتحمل

"العدالة املناخية تعني أن تتحمل الدول األكثر
تلويثا ً للبيئة واملناخ تكاليف خفض انبعاثات

مسؤوليتها التاريخية رشكات عاملية معظمها
متمركز يف دول الشمال واملقصود هنا أنه ال

الغازات املسببة لالحتباس الحراري وامللوثة

يمكن فصل النضال من أجل الحفاظ عىل البيئة

للمياه ،وتهدف إىل فرض سياسات تنموية

عن النضال من أجل عدالة اجتماعية.

صديقة للبيئة والقطع مع السياسات الحكومية
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7

وجدنا أن بعض املختصني يشري إىل أن

"العدالة املناخية هي مصطلح يُستخدم لتأطري

النحو االتي" :إنها معالجة العبء املتناسب

مسألة االحتباس الحراري ضمن إطار القضايا
واملشاكل السياسية واألخالقية ،بدال ً من كونه

لتأثريات تغري املناخ عىل املجتمعات الفقرية
واملهمشة ،والسعي إىل تعزيز توزيع أكثر

قضية بيئية أو فيزيائية بحتة يف الطبيعة،

عدالة ألعباء هذه اآلثار عىل املستويات املحلية،

يحدث ذلك عرب ربط تأثريات االحتباس الحراري
مع مبادئ العدالة ،تحديدا ً العدالة البيئية

املبادرات

االستباقية التفاعلية التي تعتمد عىل نظريات

والعدالة االجتماعية ،وعن طريق استكشاف

حقوق اإلنسان والعدالة البيئية املحلية 10.وتؤكد

بعض القضايا الناجمة عن االحتباس الحراري

الباحثة حنان كمال أبو سكني ما أوردناه
سابقا ً حول فهم التغري املناخي من أنه ليس

الجماعية ،واملسؤوليات التاريخية .هي إحدى

ظاهرة طبيعية فحسب ،يمكن التعامل معها

األمور األساسية التي تطرحها العدالة املناخية،

من خالل إصالحات علمية مبتكرة .لكنه مفهوم

مثل املساواة ،وحقوق اإلنسان ،والحقوق

والوطنية ،والعاملية ،من خالل

ومن أبسط النتائج أن األشخاص األقل اهتماما ً

يُرجع جذور األزمة املناخية إىل تاريخ األنظمة

باالحتباس الحراري سيعانون من أشد العواقب

االقتصادية التي ال تزدهر سوى باستغالل

وأخطرها .وكما يُستخدم مصطلح العدالة

ممنهج للموارد الطبيعية ،وتجريد املجتمعات

املناخية لإلشارة إىل الدعاوى القانونية الحقيقية

الكربى (سواء من البرش أو غري البرش) من

التي تعالج مشاكل االحتباس الحراري.

8

منازلها ،وأراضيها ،ومنظوماتها اإليكولوجية،

وهنا تتساءل حنان كمال أبو سكني عن

يف الوقت ذاته الذي يتفاقم فيه تغري املناخ.

"املقصود بالعدالة املناخية"؟ هل هو ذاك

وإذا كانت اإلدارة الدولية للمناخ ال تزال تعطي

املصطلح القابل ألن "يتحقق فقط بني الدول،

مساحة للحلول القائمة عىل فلسفة السوق،

أم ينسحب إىل األشخاص والنوع واألجيال؟

متجاهلة الظلم السيايس واالقتصادي الذي

وكيف يمكن أن تقبل الدول املتقدمة االلتزام

ترتكبه العديد من الحكومات (التي يصادف

األخالقي لتحقيق العدالة املناخية.

9

أنها طرف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية

يف ضوء هذه التساؤالت املرشوعة حول

بشأن تغري املناخ) ،فمن املحتمل أن تصبح

العدالة املناخية ،التي تهدف إىل وضع إطار

معاهدات املناخ دون أي جدوى .فما نحتاج إليه
فعليا ً هو إسرتاتيجية تتحدى العوامل السياسية

لجعل إمكانية تعريف العدالة املناخية عىل

واالقتصادية التي تؤدي إىل ظاهرة االحتباس

معريف قانوني اجتماعي بيئي للعدالة املناخية،
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أو الفدرالية ومع ذلك ال يعرتف لها بشخصية

الحراري والظلم املناخي
وأخريا ً يمكننا القول" :إن العدالة املناخية
تظل رهنا ً بإرادات الدول ،فمن الصعب عىل

قانوني يميز الدولة عن غريها من الوحدات

أي حكومة اتخاذ سياسات من شأنها تقويض

السياسية واإلدارية واإلقليمية وعىل هذا األساس

تنافسية قطاع ما مهم القتصادها وإن كان عىل

ذهب الفقه التقليدي إىل أن هذا املعيار هو

حساب املناخ والبيئة 12.لذلك ،فإن" العدالة

السيادة.

11

الدولة ،إذن البد من أن يكون هناك معيار

14

املناخية ال تهدف إىل معاقبة الجناة ،ألنها سوف

من الواضح أن "السلطة الفلسطينية ال

تكون مقاربة محدودة األثر يف الزمن واملكان

تملك أي والية سيادية عىل مواردها الطبيعية أو

عالوة عىل كيفية تقدير األرضار ،وسوف

مساحات شاسعة من أراضيها ،وال تملك اإلرادة

لن تعالج ما أصاب الطبيعة ،والشعوب من

السياسية املستقلة لتقرر طريقة إدارة املخاطر
ٌ
مطالبة بالتصدي
املناخية ،إال أن املفارقة ،أنها

املناخية تقيض أال يتكرر ما حدث لإلنسان

للتغري املناخي ،وهذا يجعل جهود السلطة

والطبيعة ،وأن يتم تعويض البلدان عن طريق

الفلسطينية املبذولة للتكيف مع تغري املناخ غري

آثار بنيوية بالنسب لألوىل والثانية .فالعدالة

تمويل مشاريع التكيف والتخفيف.

مؤثرة وذات نتائج عكسية.

13

15

السلطة الفلسطينية ال يتوفر لها أي من

معيقات تطبيق العدالة املناخية يف فلسطني
أوالً -غياب السيادة.

مظاهر السيادة والتي لها مظهران يتمثالن يف:

يرى الفقيه األملاني جورج يلينك" :أن الدولة

"مظهر داخيل مبناه حرية الدولة بالترصف يف

ذات السيادة ال يمكن أن تخضع إلرادة أعىل

شؤونها الداخلية وفرض سلطانها عىل كل ما

من إرادتها ألنها تفقد بذلك كيانها واعتبارها،

يوجد يف إقليمها من أشخاص وأشياء ،ومظهر

وتتكون الدولة باجتماع ثالثة عنارص (شعب

خارجي مبناه استقالل الدولة بإدارة عالقاتها

وإقليم وحكومة) وأي جماعة ال يتوافر فيها حد

الخارجية دون أن تخضع ألي هيمنة.
ثانيا ً  -ظاهرة االنقسام السيايسُ :تعد واحدة

الدولة لعجزها عن الوفاء يف ما يقرره القانون

من أكرب املعيقات التي تواجه جهود التعامل

الدويل العام من التزامات ،لكن اجتماع العنارص

مع تغري املناخ يف فلسطني إىل املشهد السيايس
املُجزأ يف فلسطني.

أدنى من التنظيم السيايس ال ترقى إىل مستوى

الثالثة ال يكفي بحد ذاته لقيام الدولة ،إذ قد
تتوافر هذه العنارص يف التقسيمات اإلدارية
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16

ثالثا ً  -سياسات االحتالل اإلرسائييل

وممارساته التي تفيض إىل عــدم قدرة
الفلسطينيني عىل التكيف مع التطورات التي
تفرضها قوة االحتالل عىل أرض الواقع،

االحتالل عىل الرب فقط ،بل تشمل حظرا ً بحرياً،
فرض االحتالل بموجبه قيدا ً عىل الصيادين
من الوصول مسافة  20ميالً من املياه اإلقليمية

وتضعف من قدرتهم عىل الصمود أمام تهديد

املمنوحة للفلسطينيني بموجب القانون الدويل.

التغري املناخي.
رابعا ً  -يحول االحتالل اإلرسائييل دون

"تحول إرسائيل دون دخول ما يكفي من
املياه النظيفة إىل قطاع غزة ،وتعمل كذلك

وصول الفلسطينيني إىل املوارد واتخاذ تعديالت

عىل عرقلة أي محاولة لبناء أو صيانة البنية

يف النظم البرشية أو الطبيعية استجابة للتدابري

التحية املائية مثل الخزانات ،من خالل فرض

التي تدعم تكيف الفلسطينيني مع تغري املناخ.
خامسا ً  -استنزاف االحتالل املوارد املائية

القيود عىل الواردات من مواد البناء األساسية.

يفيض إىل تأثريات سلبية يف مجاالت الزراعة

ونتائج ذلك مهلكة ،حيث باتت  %95-90من
ً
ملوثة وغريَ صالحة للرشب أو
املياه يف غزة
الري .وتتسبب املياه امللوثة بأكثر من %26

والصحة والبيئة بشكل عام.
سادسا ً  -جدار الضم والتوسع.

سابعا ً  -املنطقة العازلة يف قطاع غزة،

من األمراض املبلغ عنها يف غزة ،وتعد سببا ً
رئيسا ً لوفيات األطفال حيث إنها مسؤولة عن

وقد “أقامت إرسائيل منطقة عازلة عىل طول

ما يزيد عىل  %12من وفيات األطفال .ويف

الحدود عام  2014لحماية نفسها من الهجمات

غزة ،هناك  %20من األرايض الصالحة للزراعة

الصاروخية وتسلل املسلحني ،وقد قلص هذا

محظورة االستخدام ألنها تقع داخل املنطقة

اإلجراء مساحة األرايض املتاحة للعيش أو

األمنية العازلة التي أنشأتها إرسائيل قرب

الزراعة.

السياج الحدودي .ويف معظم األحيان ،يُضطر

17

االقتصاد

املزارعون والرعاة إىل رشاء املياه من مناطق

الفلسطيني نحو  50.2مليون دوالر كدخل
مفقود سنويا ً نتيجة تعطل إنتاج  75ألف طن

ثميناً .عالوة عىل ذلك ،يعاني الفلسطينيون

من اإلنتاج الزراعي ،ونحو  26مليون دوالر

من محدودية الوصول إىل األسواق الدولية

كدخل سنوي مفقود نتيجة تعطل إنتاج 700

والحصول عىل املعدات الحديثة واألسمدة.
ثامنًا  -الوالية الجغرافية عىل كامل الرتاب

ال تقترص املنطقة العازلة التي فرضها

الوطني لدولة فلسطني يف حدود الرابع من

"وتكلف

املنطقة

العازلة

ألف طن من الثروة السمكية.

18

بعيدة ،ما يكبدهم تكاليف نقل أعىل ويهدر وقتا ً

19
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حزيران وعاصمتها القدس الرشيف التي

التنافس عىل املياه بني الزراعة الفلسطينية

خدعت الفلسطينيني والعالم بالعبور اآلمن بدال ً

واملستوطنات اإلرسائيلية غري الرشعية ،وقطاع

من املمر اآلمن بني الضفة وغزة.

الصناعة ،كما سيؤدي تراجع الهطول املطري
أيضا ً إىل زيادة تكلفة استخراج املياه وزيادة

"فالقيود املفروضة عىل حرية حركة الناس
والبضائع ،وجدار الضم والتوسع ،واالستيالء

ً
عالوة
كميات الطاقة املستخدمة يف استخراجها.

عىل األرايض ،وعنف املستوطنني ،وسوء إدارة

عىل ارتفاع درجات الحرارة ومعدالت الرتسيب

السلطة الفلسطينية جميعها عوامل تهدد أمن

الزائدة التي قد تهدد جودة مياه الرشب ،بالنظر

الفلسطينيني املائي والغذائي ،وبالتايل تزيد

إىل محدودية مرافق املعالجة.

21

قابليتهم للتأثر بتغري املناخ .ومع ذلك فقد طوَّر

ويرجع ذلك إىل أن "إرسائيل تمارس

الفلسطينيون أساليبَ قصرية األجل للتعامل

سيطرتها عىل املياه من خالل لجنة املياه

مع هذه السيطرة اإلرسائيلية املتفشية .ففي
ً
غزةً ،
مثاًلَّ ،
كارثة وشيكة
أخ َر الفلسطينيون

املشرتكة ،التي تحظر صدور أي قرار متصل
باملياه دون موافقة إرسائيلية .وتأتي املياه

من خالل حفر اآلبار واستخدام مياه الرصف

السطحية (من األنهار والجداول واألغادير

غري املعالجة يف ريّ املزروعات ،لكن عىل حساب

والبحريات والخزانات) من وادي األردن والبحر

االستدامة بعيدة األمد وعىل حساب الصحة
ً 20
العامة التي باتت تواجه خطرا ً كبريا.

امليت ونهر األردن ،وتمنع لجنة املياه املشرتكة

أصبح أمرا غري قابل للشك تأثري التغري
املناخي عىل أغلب قطاعات االقتصاد يف األرض

الفلسطينيني من الوصول إليها ،ويُق َّدر أن
ُ
تدفقها بدرج ٍة كبرية عىل مدار
يتناقص
السنوات القادمة.

22

الفلسطينية املحتلة ،ال سيما قطاع املياه ،الذي

ويف تناقض صارخ ،يستهلك 600,000

سيكون من بني أكرب املتأثرين من حيث وفرة

مستوطن إرسائييل غري رشعي ستة أضعاف

املياه وجودتها.

كمية املياه التي يستهلكها السكان الفلسطينيون

ألن موارد املياه العذبة  -السطحية والجوفية
 -سوف تصبح أكثر شحا ً بسبب تناقص

يف الضفة الغربية كافة  -البالغ عددهم نحو
ثالثة ماليني نسمة.

23

معدالت هطول األمطار ،األمر الذي سيزيد من

وتويص هذه الورقة برضورة وضع تصورات

صعوبة تعويض املياه الجوفية أثناء فرتات
النمو السكاني املرتفع تزامنا ً مع احتدام

عملية لبناء إسرتاتيجية وطنية فلسطينية
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ملعالجة التحديات وإيجاد حلول للمعيقات

الناتجة عن انتهاكات االحتالل اإلرسائييل،
وممارساته ضد اإلنسان والبيئة التي تساهم
مع التغري املناخي يف تدمري البيئة الفلسطينية،
وعدم تحقيق العدالة املناخية.
ألن "العدالة املناخية تشكل فرصة للحد من
الفوارق السوسيواقتصادية ومن العنف الذي
تتعرض له الطبيعة ،كما أنها تفتح آفاقا عىل
املستوى النظري والسيايس والترشيعي إلحقاق
العدالة التي لم تعرف طريقها حتى اآلن يف
حيواتنا اليومية .فهي تهدف إىل إرساء اقتصاد

االستدامة يف كل سالسل قيمته ،بل وأيضا ً
بناء مجتمع االستدامة يف أنماط استهالكه ويف
سلوكياته تجاه الطبيعة ،وذلك يف تناغم مع
استمتاعه بكل حقوقه األساسية.

24

ومن األجدر التأكيد "أن العدالة املناخية
تهدف إىل ضمان ولوج املواطنات واملواطنني
للحقوق األساسية ،وإىل اإلنصاف بني البلدان
يف التمكني من أجل التكيف ضد اآلثار السلبية،
واإلنصاف بالنسبة لألجيال املستقبلية ،وكذلك
اإلنصاف تجاه الطبيعة.

25
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مــقـــــــــــــــــــــــاالت

مصير التسوية التفاوضية
بيد الرئيس بايدن

محمد هواش*
إنه قدر الفلسطيني أن يظل مقاوما ً ما دام
محروما ً من العدالة ،وما دام الغرب ال يرى

املتعددة لن تتوقف ما لم يحصل عىل حقوقه

ربيبته دولة االحتالل وال يسمعها إال بعني وأذن

الطبيعية املنصوص عليها يف قرارات األمم

إرسائيليتني .املقاومة ال يختزلها تيار سيايس وال

املتحدة ويف قرار إنشاء دولة إرسائيل ذاتها ،أي

عقائدي يف فلسطني واإلقليم .املقاومة هي حرب

حق تقرير املصري يف دولة واستكمال تحصيل

إرادات .بدأها الفلسطيني للتحرر من االحتالل،

حقوق أخرى.

مناسبة ذلك أن مقاومة الفلسطيني بأشكالها

وإنجاز االستقالل وبناء مركز جديد لتطوره

الفلسطيني اليوم يف ضائقة من ضغوط

عىل األرض الفلسطينية ،ال يف عواصم العرب،

الواقع وانسداد األبواب ،ومحاوالت تنميطه

مع كل االحرتام لتلك العواصم ،يف ضعفها
الحايل كما يف قوتها سابقاً .العروبة هوية أوسع

وتيئيسه وربط روحه التحررية  -التي عمّت

من الجغرافيا ،حتى وإن توهم البعض أنها
ماتت ،اعتقادا ً بهويات قومية أخرى متخفية

املنطقة يف النصف الثاني من القرن املايض
ومطلع القرن الحايل  -بالرومانسية والالواقعية.
مع ذلك ،فاملشهد السوداوي الذي يخيّم

بهويات عابرة للقوميات والجغرافيا.

عىل الفلسطينيني وحوارض اإلقليم لم يدفع

*كاتب ومحلل سيايس

الفلسطينيني إىل التسليم بالحالة الكولونيالية
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وإمكان انتصارها الدائم ،فهم يقاومونها

بكل األدوات البسيطة التي يملكونها ،انطالقا ً

غزة إىل جنني مجرد عمليات خارج القانون من
السهل تجريمها رسميا ً ونزع أي رشعية عنها

من روح الكفاح التحرري الكامن لدى كل

حتى يف األمم املتحدة .وقد شهدنا محاوالت
سابقا ً لتجريم حركة حماس ،وكيف واجهت

ومعتقداته وأفكاره وواقعه االجتماعي.

السلطة هذا املسعى اإلرسائييل وأفشلته يف األمم

ما تشهده الضفة والقدس وغزة من مواجهات
تشكل يف كلها حربا ً
ّ
وهبّات وحروب صغرية

املتحدة ذاتها التي ترفض بقوة النفوذ األمريكي

فلسطيني برصف النظر عن انتمائه السيايس

االعرتاف بفلسطني دولة كاملة العضوية.

عىل الحرب اإلرسائيلية عىل الرواية التاريخية

وعىل الرغم من الرضبات واللكمات من هنا

للشعب الفلسطيني وحقه يف تقرير املصري

وهناك ،والهنات واألزمات الداخلية بسبب

وبناء مستقبل جديد عىل أرضه التاريخية.

سياسة االحتالل التي تجعل من حياة الوطنيني

غاب مؤسس الحركة الوطنية الفلسطينية

“املعتدلني” أكثر صعوبة من حياة أصحاب

والكثري من رفاقه ،لكن أرواحهم بقيت ترفرف

الصوت العايل ،فلم يرتاجع الرئيس محمود

يف قصبات القدس ونابلس وأزقة مخيمات

عباس عن طلب االعرتاف األممي رغم زيارة

جنني وبالطة والفوار والدهيشة وبقية

الرئيس األمريكي جو بايدن مدينة بيت لحم

املخيمات إىل قرى الضفة من شمالها وجنوبها

الفلسطينية واستبعاده إمكان التحرك يف اتجاه

التي تكافح رسطان االستيطان الزاحف.
وما زال علم الرشعية مرفرفا ً يف سماء الوطن

حل الدولتني يف املرحلة الحالية .ونسب إليه
كالم عن “أن السيد املسيح عليه السالم يعجز

موفرا ً التمسك بالحقوق واملطالبة بها يف كل

عن تلبية املطالب التي عرضها الرئيس عباس”

محفل دويل ومنصة قانونية ودولية وإقليمية.
ومرتفعا ً عن أن يكون طرفا ً مع هذا أو ذاك يف

يف لقائهما يف شهر تموز املايض.
يف كل األحوال ،هذه ليست لعبة طواها الزمن

اللعبة الداخلية .فاملسافة التي تحافظ عليها

أو جولة يف مقالب “توم آند جريي” ،إنها لعبة

السلطة الوطنية الفلسطينية من الفصائل

تتعلق بمواجهة املرشوع الكولونيايل الغربي

السياسية واملجموعات امليدانية توفر للجميع

يف املنطقة الذي ترعاه اإلدارات األمريكية

بمن فيها حركات املقاومة يف قطاع غزة كل

برصف النظر عن ساكن البيت األبيض سواء
أكان ديمقراطيا ً أم جمهورياً .فالرؤساء الذين

الرشعية ألصبحت كل معارك الفلسطينيني من

عرّبوا عن ميول لتغيري املعادلة بما يحافظ عىل
ّ

رشعية سياسية ووطنية الزمة .ولوال هذه
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مكانة إرسائيل يف هذا املرشوع والنظر بإيجابية

إىل “حقوق” الفلسطينيني كانوا أكثر كرما ً
مع دولة االحتالل أمنيا ً وعسكريا ً واقتصاديا ً
ً
ترجمة
وماليا ً وتكنولوجياً .ولم تلق ميولهم تلك

االنتخابية اليوم.
يف هذا الوضع الخطر والشائك بني الجبابرة؛
أمريكا ،روسيا ،والصني ،ال تتوفر قوة دافعة ألي
مطلب من شأنه أن يغري الحالة الكولونيالية

بقرارات أمريكية تتعلق بحق الفلسطينيني

(مكانة دولة االحتالل اإلرسائييل) يف املنطقة
ومستقبلها انطالقا ً من منصة األمم املتحدة،

وحيدة ممكنة هي إنهاء االحتالل اإلرسائييل عىل

لذلك ال يجوز للفلسطيني التزام الصمت.

يف تجسيد دولتهم القابلة للحياة من طريق
أسس التسوية التفاوضية التي رعتها واشنطن

ففي املجال األممي ،يستغل الرئيس

ودعمت هذه الرعاية دول االتحاد األوروبي ولم

محمود عباس كل محطة ممكنة للتذكري بحق

تعارضها دول كربى مثل روسيا والصني.

الفلسطيني يف دولة .واألمم املتحدة أكثر املنصات

ومثلما أسس الغرب دولة إرسائيل بقرار

الدولية مالءمة إليصال الرسالة الفلسطينية

أممي تضمنه صك االنتداب الربيطاني عىل

إىل الرأي العام الدويل ،ألن نضال الفلسطيني

فلسطني ،يحاول الفلسطينيون تكرار النغمة

امليداني ضد االحتالل ،ربما ال يكفي وحده لصد

برشوط مختلفة.

محاوالت وسم الحركة الوطنية الفلسطينية

ال يتوقف الفلسطيني عن املطالبة بهذه
الحقوق من باب التأكيد عىل رشعيتها .وحق

بـ”اإلرهاب” ومحاوالت ربط مناهضة االحتالل
بـ”الالسامية”.

املطالبة بها .والتأثري يف الرأي العام الدويل،

لألسف ،هناك دول أوروبية وبرملانات

الذي تنمو فيه بوادر شعور بـ”غياب العدالة

وحكومات تعارض حركات املقاطعة إلرسائيل

للفلسطينيني” وأن “هذا يجب أال يستمر”.

وترشعن هذه املعارضة .التوجه إىل األمم

وأن عىل اإلدارة األمريكية أن تتحرك يف هذه

املتحدة من موقع سيايس وتمثييل رفيع يساعد

االتجاه .وقد استمع العالم إىل هذه النغمة

الفلسطيني وأنصاره يف هذه املعركة ومثيالتها،

عىل لسان قادة أمريكيني يف التيار اليساري

فقد رأينا كيف عربت أملانيا عن استيائها من

للحزب الديموقراطي ،الذي ينتمي إليه الرئيس

ترصيحات الرئيس محمود عباس يف آب املايض

بايدن ،ويف أوساط الجاليات اليهودية األمريكية،

التي أشار فيها إىل ارتكاب إرسائيل مذابح

الشباب منهم عىل وجه الخصوص ،الذين

بحق الفلسطينيني ،وفرستها عىل أنها إنكار

تقدر قوتهم بنصف قوة الحزب الديموقراطي

لـ”الهولوكوست” أو تقليل من أهميتها .وكأن
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املظلومية يف التاريخ هي احتكار إرسائييل .وأن

إىل مستويات ال تؤدي إىل اندالع مواجهات

التمييز بني إرسائيل كدولة احتالل واليهود يف

واسعة مع الجيش اإلرسائييل بسبب تردد

العالم غري جائز.

واشنطن وامتناع إرسائيل عن الحديث يف

وصلت رئيسة قسم الرشق األوسط يف

أي قضية سياسية مع الفلسطينيني ،مع أن

الخارجية األمريكية باربرا ليف ،الخميس

تقديرات إرسائيلية جديدة تفيد بأن رئيس

( 1أيلول) ،إىل القدس إلجراء محادثات مع

الحكومة يائري البيد ووزير الدفاع بني غانتس

مسؤولني إرسائيليني وفلسطينيني ،بسبب

ورؤساء أجهزة أمنية باتوا عىل قناعة بأنه ال

التوتر واالشتباكات املتكررة يف الضفة الغربية

يمكن تخفيف التوتر يف الضفة من دون تقديم

بني مقاومني فلسطينيني وقوات من الجيش

مبادرات اقتصادية وسياسية ،ومن دون تحديد

اإلرسائييل يف محاوالت مطاردتهم واعتقالهم

أو كشف مستوى ما يتحدثون عنه ،وأنه بسبب

أو قتلهم من دون محاكمات ،وبسبب توقعات

الحملة االنتخابية ال يستطيعون تقديم أي

بتدهور األوضاع يف املنطقة إىل مواجهات

مبادرات سياسية من شأنها إضعاف فرص

قد تكون أوسع بسبب االنسداد السيايس

فوز االئتالف الحكومي الحايل.

ورفض إرسائيل واإلدارة األمريكية الحديث

هل تستطيع اإلدارة األمريكية املساعدة عىل

يف أي مبادرة سياسية واالكتفاء بالحديث عن

منع مواجهة واسعة من خالل مبادرة سياسية

تحسني نوعية الحياة للفلسطينيني بطريقة
مبهمة بعيدا ً من حقوقهم السياسية التي

أم أنها ستدفع إليها بمنع األمم املتحدة من
االستجابة إىل طلب الرئيس الفلسطيني؟ أعتقد

نصت عليها االتفاقات والتفاهمات الثنائية

أنه ليس من السهل اإلجابة عن ذلك قبل اإلجابة

واإلقليمية والدولية.

عن سؤال :هل وصلت التسوية التفاوضية بني

من املتوقع أن يكون وصل أيضا ً إىل املنطقة

الفلسطينيني واإلرسائيليني إىل لحظة الحقيقة؟

املبعوث األمريكي هادي عمرو خالل األسبوع

وأنه آن األوان لفصل املريض عن األجهزة ،أو

األول من شهر أيلول لبحث الوضع املتفجر يف

ضخ أوكسجني جديد إلنعاش مبدأ التسوية

الضفة وإمكان إرجاء طلب الرئيس عباس يف

التفاوضية عىل إنهاء االحتالل وتجسيد الدولة

كلمته املزمعة يف اجتماعات الجمعية العمومية

الفلسطينية ال عىل أي يشء آخر؟ اإلجابة معلقة،

االعرتاف بفلسطني دولة كاملة العضوية ،إىل

الفلسطينيون متمسكون بحقوقهم .واإلجابة

قضايا أخرى تتعلق بتخفيف التوتر يف الضفة

برسم األيام واألسابيع القليلة املقبلة.
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سياسات دولية

إعادة أميركا التفكير بدورها في «الشرق األوسط»:
مستجدات الدور اإلسرائيلي

نضال صالح (الصرعاوي)*
صاحب األزمات التي تعصف بالعالم -

تهدف السياسة اإلرسائيلية إىل تصفية

بما فيه الرشق األوسط وشمال إفريقيا منذ
تغرّي يف الظروف االقتصادية
عرشين عاما ً ّ -

القضية الفلسطينية والتقارب مع العرب دون

والجيوسياسية.

أدى التدخل األمريكي

العسكري يف املنطقة وثورات الربيع العربي
إىل إسقاط دول وحلفاء وظهور قوى جديدة

التوصل إىل حل مع الفلسطينيني .انقسم القادة
ً
خاصة بعد الربيع العربي بني مؤيد
العرب،
ومعارض للتقارب مع إرسائيل.

ً
ً
تحليلية
مقالة
سأقدم يف هذه العجالة

العبة يف الرشق األوسط مثل روسيا وإيران

لظروف نشأة إرسائيل وعالقتها التاريخية مع

وحلفائهما .استطاعت إرسائيل تحويل تلك

الغرب وأمريكا ،وأسباب تراجع الدور األمريكي

الظروف إىل مكاسب سياسية بأن أظهرت

يف املنطقة ،وتداعيات الحرب الروسية األوكرانية

نفسها كالعب قوي له دور يف املنطقة والعالم،

(التي يطلق عليها الروس "عملية عسكرية

خاصة يف ظل تداعيات الحرب بني روسيا

خاصة").
استنتجت يف هذه املقالة أن الدور األمريكي يف

وأوكرانيا.

املنطقة سيعود من جديد ،وإن كان بوترية أقل
حدة ،وأن التطبيع مع إرسائيل سيبقى مجرد

* كاتب وباحث يف الشأن األمريكي

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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محاوالت تكتيكية لن يتحقق من خاللها الهدف

إىل بروز أدوار إيران وروسيا بالتحالف مع

الذي يتوقعه املتفائلون بما يسمى "التحالف

بعض أشالء الدول التي مزقتها الحروب

ضد إيران" .لذلك سيدرك الالعبون أن القضية

والثورات املتكررة ،ومع أشباه الدول من

الفلسطينية ستبقى حارضة ،فدونها لن تنعم

التنظيمات التي كان لها الفضل يف ثبات الحالة

إرسائيل وال املنطقة بالهدوء .وعىل الرغم من

السورية سنة .2014

انشغال أمريكا وقلقها من تداعيات الحرب

استغلت إرسائيل فرصة اإلشكاليات املعقدة

الروسية عىل أوكرانيا وتهديدها االسرتاتيجية

التي تواجه السياسة األمريكية لصالح لعبها
دورا ً أكرب يف املنطقة والعالم .إن عدم وضوح

عن التفكري بالتهديد الصيني للمصالح األمريكية

السياسة االسرتاتيجية األمريكية يف الدفاع

االقتصادية يف دول رشق آسيا واملحيط األطليس.

عن مصالح حلفائها يف العالم خاصة اتجاه

الحروب الطويلة وغري املنتهية التي خاضتها

األوروبيني الذين يواجهون التهديد الرويس
بعد حرب أوكرانيا ساعد إرسائيل ودوال ً أخرى

للدخول يف رصاعات جديدة يف املنطقة بشكل

مثل تركيا عىل لعب دور الوسيط بني الغرب

مبارش .إن إدراك روسيا عدم قدرة أمريكا أو

من جهة ،وروسيا من جهة أخرى .يتطلب

رغبتها يف الدخول بحرب استنزاف طويلة
يف أوروبا مثالً أعطى األوىل املساحة والوقت

هذا الدور الذي اختارته إرسائيل وتركيا اتباع
سياسة التوازن التي ساهمت يف منحهم هامش

الكافيني إلطالة أمد عملياتها يف أوكرانيا ،خاصة

عدم التورط يف املقاطعة والعقوبات ضد روسيا

بعد اإلخفاقات التي واجهتها يف حرب املدن يف

التي تربطها بإرسائيل مصالح معقدة مرتبطة

أوكرانيا .الرغبة األمريكية بالعزوف عن املواجهة

بأمن إرسائيل وعملياتها يف مواجهة إيران

املبارشة أسهمت يف ظهور العبني جدد بقوة

وحلفائها يف سورية.

الدفاعية لحلف "الناتو" ،فإن ذلك لن يشغلها

أمريكا أنهكت اقتصادها ،مما أفقدها الشهية

مثل :إيران والصني وروسيا ،الذين يبحثون عن

استغلت إرسائيل املشهد الدامي من

تحقيق مصالحهم االقتصادية واالسرتاتيجية.

تناقضات وتهديدات يف املنطقة إلعادة ترتيب

كما أسهم تراجع االهتمام األمريكي باملنطقة

نفسها (كما فعلت القوى الفاعلة األخرى

يف سقوط حلفائها من األنظمة العربية نتيجة

مثل إيران وروسيا) .كما استغل نتنياهو

ما يسمى الربيع العربي .أدى اإلخالل بموازين

رئيس الوزراء اإلرسائييل األسبق بكل قوة هذه

القوى بني الالعبني األساسيني من دول املنطقة

املتغريات يف االنتخابات اإلرسائيلية بمساعدة
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إرسائيل حصلت عىل الرشعية يف ضم الضفة

اليمني اإلرسائييل للعب دور أكرب يف املنطقة.
أسهمت هذه التهديدات يف التقارب بني

وعىل الرشعية من دول املنطقة لرضب إيران إذا

إرسائيل وبعض دول املنطقة ملواجهة التحديات

ما أرادت ذلك منفردة،
 1أما حلفائها من األنظمة العربية ،فإن

اإليراني تحت شعار إن التحالف مع إرسائيل
عسكريا ً واقتصاديا ً يف مواجهة إيران سيزيد

حساباتهم ال تتجاوز الرغبة يف حماية أنفسهم
من األزمات الداخلية الناجمة عن آثار الربيع
العربي ،والحصول عىل الرضا األمريكي كما هو
الحال بالنسبة للسودان.

الناجمة عن الربيع العربي ،ومن بينها التهديد

من فرص نجاة هذه األنظمة من التهديدات
الداخلية والخارجية.
يصب التحالف العربي اإلرسائييل الجديد
يف مواجهة إيران يف مصلحة إرسائيل بالدرجة
األوىل .حسابات السياسة األمنية يف إرسائيل
بنيت عىل أساس أن التطبيع سيساعد إرسائيل
أوال ً عىل الظهور كأقوى حليف اسرتاتيجي
يعاني من التهديدات نفسها التي تتعرض
لها دول املنطقة ،ويعتمد عليه بشكل أسايس
يف إيجاد حالة الردع العسكري ضد هذه
التهديدات ،وثانيا ً يف الهروب إىل األمام من النقد
املوجه ضد سياسة رئيس الحكومة الحزبية
الداخلية ،وثالثا ً يف إخراج إرسائيل من العزلة

أميــركا :معضلــة الدفــاع عــن المصالــح
و ا لحلفــا ء
ينظر الغرب عامة وأوكرانيا خاصة إىل أن
أمريكا عجزت عن تقديم ما هو مطلوب منها
يف الدفاع عن أوكرانيا يف مواجهة روسيا .يف
املقابل ،فإن غالبية الشعب األمريكي ،منذ
بداية الحرب ،اعتربت أن العقوبات االقتصادية
األمريكية ضد روسيا كافية ،فثلث الشعب
األمريكي فقط عرب عن موافقته عىل أي تدخل
عسكري ضد روسيا حتى وإن كانت هناك
مخاطر حرب نووية 2.دولياً ،فشلت أمريكا

السياسية الدولية بسبب الفشل يف التقدم يف حل

يف إقناع دول مهمة باالشرتاك يف عزل روسيا
اقتصاديا ً وسياسياً .بعض الدول اقترص

تحقيق العالقات الدبلوماسية مع أعداء إرسائيل

موقفها عىل استنكار العدوان عىل أوكرانيا ،مثل

الرصاع الفلسطيني .نجاح حكومات إرسائيل يف
يف إفريقيا وأمريكا الالتينية لن يكون مكتمالً

إرسائيل وتركيا ،ومع ذلك لم تشاركا بفرض
العزلة عىل روسيا ،دفاعا ً عن مصالحهما

دول الخليج الغنية مع االستمرار يف سياساتها

االسرتاتيجية واالقتصادية املرتبطة بها .لقد

االستيطانية .ونتيجة التطبيع مع العرب ،فإن

فشلت أمريكا يف فرض خططها عىل دول العالم

إال إذا نجحت يف إقامة عالقات دبلوماسية مع

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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صاحبة امللف السيئ يف حقوق اإلنسان .تح ّرض

بشأن موقفها ضد روسيا ،كما فشلت يف فرض
سياساتها عىل حلفائها أيضا ً ضد الصني،

السعودية عىل الحرب مع إيران بالتوافق مع

العدو األخطر عىل املصالح األمريكية .هناك

إرسائيل يف ظل هذا املوقف .وقد عرب تيار من

دول امتنعت عن التصويت يف األمم املتحدة

السياسيني الليرباليني املعارضني للتقارب مع

ضد روسيا مثل الهند ،وبعض الدول نظرت إىل

أمري السعودية عن شكوكه يف حدوث نتائج

الحرب عىل أنها "حرب إقليمية" 3مثل جنوب

إيجابية لزيارة بايدن إىل املنطقة ،خاصة

إفريقيا وإندونيسيا والربازيل واملكسيك ،حتى

توقيع االتفاق النووي أو حل الدولتني للرصاع

إن السعودية  -أحد أهم حلفاء أمريكا  -رفضت

الفلسطيني اإلرسائييل ،كما يرى أحد الكتاب

زيادة إنتاجها النفطي ملواجهة األزمة العاملية.

فإن هناك بعض الدول كانت معنية بإفساد

أصبحت السياسة األمريكية الخارجية من

زيارة بايدن.

4

جديد مرتبطة بالسباق االنتخابي الحزبي،

ذهب البعض إىل القول إن زيارة بايدن

مثلها يف األهمية مثل القضايا الداخلية التي تهم
الناخب األمريكي بقدر كبري ،قلّص هذا الوضع

واجتماعه مع دول املجلس التعاون باإلضافة
إلرسائيل ومرص واألردن والعراق لم يكن فقط

الجديد املساحة املتاحة للرئيس األمريكي

لتعزيز التفاهمات الدفاعية للتحالف ضد إيران

يف املناورة يف القضايا الخارجية .أصبحت

وإنما نجم عن الشعور بأن الفيل الصيني يف

مواقف بايدن والعالقات مع السعودية رهينة

الغرفة وإن عليه أن يفكر بالحد من نفوذه يف

لضغط القوى التي تؤثر يف مستقبل االنتخابات

رشق األطليس.

األمريكية .إن تردد الرئيس األمريكي يف دعم

تورط أمريكا يف رصاعــات دول املنطقة

املوقف السعودي اإلرسائييل ضد إيران ،بشكل

الداخلية دفع الحكومات األمريكية املتعاقبة

مبارش ،بسبب هذا الواقع الجديد ،أدى إىل

إىل الرتاجع عن بعض شعاراتها املتعلقة بنرش

إشكاليات سياسية بينه وبني بعض دول
املنطقة التي ترى تقاعسا ً أمريكيا ً يف التعامل

الديمقراطية بسبب تعقد األمور السياسية
والعسكرية .فعىل أرض الواقع لم يعد لديها

مع إيران.

القدرة عىل االستمرار يف سياسة التوازن ،خاصة

هناك تيار قوي وإن كان محدود العدد
ّ
يفضل العالقة مع اإلسالم
يف الغرب وأمريكا

بعد سقوط حلفائها من األنظمة بسبب الربيع
العربي.

السيايس وقطر أكثر من التقارب مع السعودية

دفع الواقع الجديد البيت األبيض إىل
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خاصة لدى حلفائها مثل السعودية التي

حذت روسيا من جانب آخر حذو أمريكا

تقود التحالف العربي ضد الحوثيني اليمنيني

والغرب ،إذ تراجع اهتمامها بنفط الرشق

املدعومني من إيران .فالسعودية اليوم ال تمانع

األوســط بعد ظهور الغاز يف أراضيها يف

يف التحالف مع إرسائيل حتى وإن كان ذلك

ثمانينيات وتسعينيات القرن املايض مع بقاء

بشكل غري معلن لضمان توازنها العسكري يف
مقابل إيران.

خالل فرتات فوىض أسعار النفط العربي.

دفعت هذه املتغريات الجديدة اإلدارة
األمريكية إىل إعادة تقييم مصالحها يف املنطقة
من خالل متغريين ،األول :مدى استعدادها
لتحمل تكلفة بقاء وجودها املبارش واملكثف
يف الرشق األوسط وشمال إفريقيا ،أما املتغري
الثاني فمرتبط بمدى استقرار الظروف
االجتماعية واالقتصادية يف املنطقة وإىل أي
مدى سيؤدي تغري الظروف االقتصادية إىل
اتخاذ هذه األنظمة إجراءات أكثر عنفا ً ضد
شعوبها للحفاظ عىل بقائها.
عكف الرؤساء األمريكيون ،منذ وقت مبكر،
خاصة منذ نهاية والية بوش األب ،عىل انتهاج
سياسة الرتاجع عن التدخل العسكري املبارش
يف الرشق األوسط من خالل تقليل الوجود
العسكري ،خاصة من العراق وأفغانستان،
وقد عرب بعض السياسيني املعارصين عن هذا
التوجه األمريكي ،ومنهم مارتن إنديك يف ما أطلق
عليه "نهاية عهد الهيمنة األمريكية يف الرشق

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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6

الحرب األوكرانية والفيل الصيني
إســرائيل :مــن البنــاء واالعتمــاد علــى أميــركا
إلــى الســيطرة
قد نتساءل ،ملاذا كانت إرسائيل وما زالت
الحليف الوحيد ألمريكا يف املنطقة؟ وما هي
املتغريات عىل السياسة األمريكية تجاه الرشق؟
وهل من الحقيقي أن إرسائيل  -كالعب أسايس
 لم تعد بحاجة إىل التدخل العسكري األمريكياملبارش لحمايتها؟ وهل فشل السياسة األمريكية
خاصة يف أفغانستان وإخفاقها يف تحقيق
شعارها ببناء األمم ،خاصة بعد سيطرة طالبان
واالنسحاب املذل للجيش األمريكي يف أيلول
 2021مؤرش عىل أن أمريكا خرجت من املنطقة
ولن تعود إليها؟
بدأت قصة العالقة اإلرسائيلية األمريكية
يف نهايات القرن التاسع عرش ،حني انترشت
األفكار االشرتاكية يف العالم ،وكان للمفكرين

اليهود األثر األكرب فيها ،حيث رأوها مالذا ً

أن أحد أعضاء الكونغرس السابقني اعترب

إلنهاء مشاكل الكراهية والعنرصية التي كانت

نفسه ضحية اللوبي بسبب معارضته سياسة

تمارس ضدهم وذلك من خالل اندماج اليهود

إرسائيل ،فكتب سنة " 1985الرئيس يخشاهم

وتعايشهم مع باقي املواطنني يف مختلف أماكن

 ...الجامعات املشهورة ال تتعارض يف برامجها

وجودهم .يف الوقت ذاته ،ظهر الفكر الصهيوني

مع إرسائيل ..عمالقة اإلعالم وقادة الجيش

الذي يتعارض مع املبادئ االشرتاكية ألنه ينادي

يخضعون للضغوط منهم".

بإقامة وطن منفرد قومي لليهود.

7

منذ نشأت إرسائيل أو ما قبل ذلك ،أي

لم يالق الفكر الصهيوني يف البداية تأييدا ً
واسعا ً من معظم املفكرين اليهود الذين ّ
فضلوا

الصهاينة املؤسسون اسرتاتيجية الحفاظ

العمل من خالل التعددية الدينية والفكرية يف

عىل تفوق إرسائيل يف املنطقة يف مختلف

أماكن وجودهم بمبادئ املساواة كمواطنني

املجاالت لضمان عدم تكرار ما حصل لليهود

برصف النظر عن الدين والعرق ،لكن يف

عرب التاريخ من تشتت واستهداف .هذه

النهاية ومع انتشارها بقوة ،استطاعت الحركة

االسرتاتيجية انبثقت عنها سياسات التفوق

الصهيونية تحقيق التأييد يف أوساط اليهود.

العسكري واالقتصادي والديموغرايف والعددي

منذ التخطيط إلقامتها قبل  100عام ،تبنى

لقد حققت الحركة الصهيونية إنجازات

للعرق لليهودي يف منطقة جغرافية محددة

من خالل بناء عالقات جيدة مع دول كربى

"فلسطني" مع األخذ باالعتبار تحقيق هذه

إمربيالية تساندها يف تحقيق أهدافها ببناء وطن

األهداف بهدوء وثبات كما وصف ذلك الزعيم

اليهود القومي .نجحت الحركة الصهيونية يف

الصهيوني حاييم وايزمان "فدان آخر كبش

التأثري عىل السياسة األمريكية من خالل أحد

آخر" .”.another acre, another goat“8

اقوى أسلحتها التنفيذية وهي ( IPACاتحاد

ولتحقيق تلك االسرتاتيجية ،مارست إرسائيل

لجان العالقات العامة األمريكية اإلرسائيلية)،

سياسة ضم األرايض الفلسطينية عرب وسائل

التي وضعت كل إمكانياتها املادية والسياسية

عدة منذ تأسيسها ،من بينها االستيطان وشق

لتحقيق املصالح اإلرسائيلية والدفاع عنها.
ليس هذا فحسب ،وإنما نجحت أيضا ً يف

الطرق واملصادرة العسكرية والتهجري القرسي.
ولتحقيق اقتصاد قوي ،عمل الصهاينة عىل

محاربة جميع السياسيني الذين يتعارضون

تأسيس تحالفات قوية مع أمريكا والعالم

مع السياسة اإلرسائيلية وإسقاطهم ،لدرجة

الغربي وخلق أجواء هادئة مع الجريان من أجل
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تحييدهم بقدر ما يمكن مع أولوية القضاء عىل

اقتصادية تعتمد عىل قدراتها ،وكان يقال
بني خرباء االقتصاد منذ  20عاما ً إنه إذا تأثر

حققت إرسائيل تحالفات قوية مع الغرب
ً
ً
خاصة .لذلك قامت تلك الدول
عامة وأمريكا

"وول سرتيت" يف نيويورك ،فإن تل أبيب تتأثر
بشكل مبارش ،أما حاليا ً فإن ارتباط اقتصاد

بدعمها لضمان تفوقها كدولة وجدت لحماية

إرسائيل بالسوق األمريكية لم يعد كما كان يف

املصالح الغربية واألمريكية ،حيث قامت أمريكا

السابق ،حيث إن الدخل القومي اإلرسائييل بات

وما زالت بإعطاء إرسائيل الرشعية والحماية

أكثر ثقة بقدراته الذاتية .فعىل سبيل املثال

األمنية واالقتصادية .منذ سنني طويلة تعترب

حقق االقتصاد اإلرسائييل يف سنوات األزمات

أمريكا الراعي للتعاون العربي اإلرسائييل الذي

االقتصادية العاملية نسب زيادة مميزة  5.3يف

كان غري معلن مع اإلمارات والبحرين ،حتى

العام  2007وهذا النمو حدث عىل الرغم من أنه

أعلن عن ثماره بعد توقيع االتفاق الرسمي

صادف فرتة التوتر عىل حدود إرسائيل الشمالية

يف واشنطن بني اإلمارات والبحرين من جهة

وحربها عىل غزة .وبحسب ليو لدرمان ،أحد

وإرسائيل من جهة أخرى يف أيلول  ،2020مما

الخرباء باالقتصاد اإلرسائييل ،فطاملا أن إرسائيل

أعطى القادة اإلرسائيليني الشجاعة لإلعالن عن

لن تمر بالظروف نفسها التي مرت بها خالل

عدم استعدادهم منح الفلسطينيني أي حقوق

األعوام  2003-2001من عمليات تفجريية،

أو االنسحاب من الضفة الغربية.

فإن ثقة املستثمرين تبقى قوية باالقتصاد

التهديدات وإقصائها.

أمريكا من جانب آخر تمنح االقتصاد

اإلرسائييل أكثر من  3.8مليار دوالر سنويا ً

اإلرسائييل حتى لو كان هناك تصعيد من فرتة
إىل أخرى.

9

كمعونات عسكرية وغريها باإلضافة إىل

يف فرتات سابقة ،كانت قوة الردع يف إرسائيل

القروض امليرسة والعقود ،واالستثمارات

مرتبطة بشكل أسايس بحجم ما تتلقاه من دعم

املتبادلة للرشكات منذ تأسيس الدولة .ولتعزيز

عسكري أمريكي ،اليوم إرسائيل لم تعد تعتمد

االقتصاد اإلرسائييل ،وقعت أمريكا أول اتفاقية

بشكل كبري عىل هذا الدعم منذ أن أصبحت دولة

تجارة حرة يف تاريخها مع إرسائيل يف العام

قادرة عىل صناعة هذه األسلحة ،فاملعونات

 1985ملساعدة إرسائيل عىل تجاوز أزمتها

األمريكية عىل سبيل املثال كانت تمثل ما نسبته
 %10من االقتصاد اإلرسائييل قبل عرشين عاماً،

الفرتة .مما أسهم يف تحول إرسائيل إىل قوة

أما يف العام  2020فإن هذا الدعم ،ونتيجة

االقتصادية التي كانت تعاني منها يف تلك

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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الطفرة االقتصادية اإلرسائيلية خالل العقدين
األخريين ،ال يتجاوز  %1من الدخل القومي
اإلرسائييل.

10

نجاح إرسائيل يف االعتماد عىل قدراتها الذاتية
اقتصاديا ً وعسكريا ً رافقه تغري يف مواقفها
السياسة تجاه قضايا املنطقة .قوتها العسكرية

جاءت مفاوضات مدريد بني اإلرسائيليني

دفعت دول املنطقة إىل التسليم (بعد اختالل

والفلسطينيني بنا ًء عىل ضغط ورغبة أمريكية

موازين القوى يف املنطقة العربية) بأن إرسائيل

السرتضاء الدول العربية التي ساندتها يف

باتت قوة ال يمكن االستهانة بقدراتها ،بل أكثر

حرب تحرير الكويت  .1990كتب السفري

من ذلك ،اقتنعت هذه الدول برضورة التحالف

اإلرسائييل مري جولد إن إرسائيل توجهت إىل
السالم مع الفلسطينيني نظرا ً للمتغريات التي

معها ضد إيران .يف ما يخص الرصاع اإلرسائييل

فرضها انتهاء الحرب الباردة لصالح أمريكا
وما تبعه من انهيار االتحاد السوفيتي ،فكان
عىل إرسائيل يف ظل هذه البيئة االسرتاتيجية

الفلسطيني ،فقد أقنع نتنياهو العالم والرأي
العام اإلرسائييل بأن بقاء االحتالل يف الضفة
وحصار غزة لن يشكل تهديدا ً عىل إرسائيل،
وبنا ًء عليه ،فقد أمىض عقودا ً يف إقناع الرأي

الجديدة أن تبحث عن سالم مع الجريان عرب ما

العام اإلرسائييل بأن إرسائيل تستطيع إقامة

سمي مفاوضات مدريد  199111حيث كان عىل

عالقات دولية وتحالفات جديدة دون تقديم أي

الجميع أن يتعاونوا يف ظل قوة القرار األمريكي،

تنازالت.

لكن اليوم وبعد نحو ثالثني سنة فإن املتغريات

نجحت اسرتاتيجية نتنياهو عىل مدى حكمه

عىل الساحة الدولية ويف الرشق األوسط تحديدا ً

الطويل يف توجيه إرسائيل نحو اليمني ،مستغالً

دفعت إرسائيل إىل لعب دور التوازن مع
الالعبني اآلخرين .إرسائيل مثالً أقامت عالقات

تعاطف أمريكا ودعمها خاصة يف والية ترامب
الذي رأى أن عدم حل الرصاع مع الفلسطينيني

مع الصني التي ال تخفي اهتمامها بالتعاون مع

لن يؤثر عىل الدور األمريكي .استغناء إرسائيل
عن قوة الطريان األمريكية مثالً (التي كانت

هذا التعاون أغضب أمريكا التي ال تخفي

محورية يف مساعدة إرسائيل يف مواجهة

قلقها من قوة الصني االقتصادية املتنامية يف

التهديدات) ساهم يف رفضها الضغوط األمريكية

الرشق األوسط عىل حسابها ،فإرسائيل الحليف

لاللتزام بسياسة ضبط النفس .نجحت إرسائيل

التقليدي ألمريكا تويل ملصالحها مع الصني

يف الحد من التهديد األمني من غزة والضفة منذ
 15عاما ً إىل درجات قياسية ،عىل الرغم من

إرسائيل يف مجاالت البنية التحتية والتكنولوجيا.

أهمية كربى.
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حاالت التصعيد املؤقتة ،بوسائل قتالية دفاعية

الحقيقة ال يمكن أن تتنازل عن العقيدة األمنية

وأسلحة هجومية تصنع يف إرسائيل.

الخاصة بها التي تقوم عىل تفردها بالتفوق

شجع الهدوء النسبي عىل الساحة الفلسطينية

العسكري عىل جميع جريانها بأي ثمن .وعىل

 -قبل بروز أهمية النفط بعد الحرب الروسية

الرغم من التطبيع اإلماراتي املعلن ،فإن الثمن

ضد أوكرانيا  -أمريكا وأوروبا عىل الرتحيب

الذي تريده اإلمارات يبقى بعيد املنال ،فقد

باالتفاقات بني إرسائيل والدول العربية ،خاصة

تفاجأ محمد بن زايد من رفض نتنياهو صفقة

اإلمــارات والبحرين (من بعدهما السودان

رشاء طائرات  F35األمريكية لجيشه ،مما يدل

واملغرب) دون التقدم يف امللف الفلسطيني

عىل عدم ثقة نتنياهو باألمري عىل الرغم من كل

اإلرسائييل.

ما قدمه من خدمات.

قد يبدو أن التقارب اإلرسائييل البحريني

وبناء عىل ما تقدم ،فليس باإلمكان النظر إىل

واإلماراتي جاء يف سياق املصالح املشرتكة

تطور الدور اإلرسائييل يف املنطقة بمعزل عن

ملواجهة إيران فقط ،لكن الحقيقة هي أن

النظر إىل الدور الوظيفي الذي أنشئت إرسائيل
ً
خاصة تحقيق املصالح الغربية
من أجله،

وإرسائيل لضبط أمن دولهم الداخيل يف أعقاب

الربيع العربي ،فحكام مملكة البحرين مثالً

واألمريكية يف املنطقة والدفاع عنها يف مواجهة
النفوذ السوفيتي وحلفائه سابقاً .أما يف الوقت

ذات الغالبية الشيعية بحاجة للحماية من

الحايل فربز دور آخر لها تقوم به بالنيابة

التهديدات الداخلية املتمثلة بالثورة الشعبية

عن أمريكا والغرب أال وهو محاربة التطرف

للمواطنني الشيعة ضد فساد الحكام .أما

اإلسالمي ،واإلرهاب الذي تقوده أمريكا بعد

اإلمارات فهي بحاجة لتأييد ودعم مشاريعها يف

 .2001فالدور الوظيفي الذي خلقت إرسائيل

املنطقة خاصة دورها ضد الحوثيني يف اليمن

من أجله يبقيها عىل مسافة بعيدة من تحقيق

ودعمها حفرت يف ليبيا ومساعدتها السييس عىل

تطبيع مع الشعوب العربية حتى وإن نجحت

إنهاء حكم اإلخوان املسلمني يف مرص 2013

يف إقامة عالقات مع األنظمة والنخبة املرتبطة

ودورها يف محاولة االنقالب عىل النظام الرتكي

بمصالح مع إرسائيل.

حكام األنظمة العربية بحاجة ملساعدة أمريكا

وحصار قطر  .2017عىل الرغم من تسويق

يبقى التنبؤ والرهان عىل دور إرسائييل

إرسائيل نفسها كرشيك لدول املنطقة بدواعي

يف املستقبل البعيد مسألة غري مضمونة ألن
املشهد يف املستقبل سيكون مركبا ً من أحداث

أنها تعاني من التهديد والتحدي نفسه ،فإنها يف

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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عدة وجوانب متغرية ومتعددة السيناريوهات

صعــود إيــران :الحلــف العربــي مــع إســرائيل
منــاورة أم مصالــح مشــتركة؟

مثال االنفكاك األمريكي الكامل عن قضايا

أخل اختفاء األنظمة بعد الربيع العربي

املتناقضة يف املنطقة ،فمن هذه السيناريوهات
املنطقة يف مقابل البقاء والتدخل املبارش يف
املنطقة .وسيناريو آخر مرتبط باستمرار
تحديات الرتاجع يف الظروف االقتصادية
واالجتماعية للمنطقة بعد فشل الربيع العربي
(تراجع العائدات الرضيبية للطاقة وزيادة
السكان يزيد من الفجوة السياسية واالجتماعية
بني الدول والشعوب) يف مقابل ثبات األهمية
االقتصادية واالسرتاتيجية للمنطقة .عىل الرغم
من تراجع أمريكا عن التدخل العسكري القوي
لحماية مصالحها وحلفائها ،فإن الخرباء ما زالوا
ينادون بأن من واجب أمريكا إنهاء أو تخفيف
أدوات التوتر والرصاع يف املنطقة إلدراكهم أن
ترك املنطقة بالكامل يرتك حلفاءهم وشعوب
املنطقة يف تحديات وأزمات مستمرة .كما أن
الكثري من الخرباء ينادون بأن تقوم أمريكا
بدراسة كيف يمكنها استخدام أدوات السياسة
بشكل أفضل لتحقيق مصالحها يف تخفيف
حدة األزمات يف املنطقة من خالل مستويات
عدة مثل استبدال املوارد العسكرية ببدائل
اقتصادية.

بطريقة غري منظمة بالتوازن الداخيل ،بعد أن
صعدت إىل املشهد السيايس أحزاب اقتنصت
فرصة الفراغ السيايس مثل ما فعل اإلخوان
يف مرص وتونس .كذلك أخل اختفاء األنظمة
بالتوازن الخارجي الذي نعمت به املنطقة سنني
عديدة ،وأهمها التوازن بني العراق وإيران
والدور الرتكي الحليف للغرب الذي عمل عىل
الدفاع عن األنظمة املوالية للغرب خاصة مرص
واألردن.
بسقوط بغداد أصبحت إيران القوة املسيطرة
عىل العراق ،وبخروج سورية من لبنان
أصبحت إيران وحزب الله أضعف يف لبنان،
لكن بعد الحرب ضد النظام العلوي ازداد
االعتماد السوري (بعد  2014بشكل خاص)
عىل إيران وحزب الله (اللذين ازدادت قوتهما
بشكل الفت) ومن ثم روسيا .الربيع العربي
أدى إىل تفتيت الهويات الوطنية يف دول عدة يف
املنطقة بسبب االنقسامات التي نجمت عن هذه
الثورات والرصاعات الطائفية .هذه االنقسامات
يمكننا تتبعها يف سورية املمزقة ولبنان وليبيا
والسودان واليمن.
من املعروف أنه يف أعقاب الحرب الروسية
ضد أوكرانيا يف شباط  2022وجدت إيران
نفسها يف موقف محري ال تحسد عليه ،فهي ال
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تريد أن تقف مع حليفتها روسيا ،ويف املقابل

احتواء إيران واملنطقة .لقد جاءت زيارة بايدن

ال تريد أن تستفز الغرب ،وإنما تريد الحفاظ

إىل املنطقة من  13إىل  16تموز  2022ترجمة

عىل عالقات جيدة مع أوكرانيا حتى ال تتأثر

لهذه الخطة ،للمساعدة يف زيادة التعاون

مفاوضات فينا ،عىل الرغم من انسجام املوقف

والتنسيق الدفاعي واالسرتاتيجي بني إرسائيل

اإليراني الرويس الرافض لتوسع حلف الناتو،

والدول العربية لوضع آليات مواجهة التهديدات

فإن إيران لم تعرتف بضم روسيا أجزا ًء من

التي قد تخلقها نتائج الحرب الروسية ضد

أوكرانيا منذ  ،2014وحتى اللحظة املوقف

أوكرانيا ،خاصة الدور الصيني وليس فقط

اإليراني واإلرسائييل من روسيا يكاد يكون
متطابقا ً نظرا ً ملصالح الدولتني املتناحرتني مع

التهديد اإليراني .تهدف خطة التطبيع األمريكية
بني الدول الغربية وإرسائيل إىل ضم دول

روسيا.

عربية أخرى للحلف الدفاعي بقياده إرسائيل،

ستبقى إنجازات إرسائيل يف التقدم بالعالقات
ً
خطوة
مع اإلمــارات والبحرين والسودان

إضافة إىل السعودية مثل الجزائر وعُمان
وقطر .هذه الدول أرصت عىل إزاحة الحرج عن

باالتجاه الصحيح يف ظل تطور اسرتاتيجي

نفسها باستعادة العملية السياسية التفاوضية

لألمن اإلرسائييل مع أنه غري مكتمل .التهديدات

بني إرسائيل والفلسطينيني كرشط للتطبيع أو

ما زالت قائمة ،أهمها التغريات املفاجئة وغري

الدخول يف حلف مع إرسائيل بحيث تؤدي هذه

املضمونة النتائج يف اإلقليم العربي املحيط ،من

العملية يف النهاية إىل إقامة دولة فلسطينية

جهة أخرى فإن التقارب مع اإلمارات والبحرين

مستقلة بجانب إرسائيل.

تحت رعاية إدارة ترامب يف الحقيقة ما هو إال

من جهة أخرى ،مع كل ما حققته إرسائيل يف
سورية من خالل تدخلها املبارش عسكريا ً فإنها

هذه العالقات إىل اآلن اقترصت عىل نشاطات

تواجه تحديات نجم عنها قبول إرسائيل ببشار

اقتصادية وثقافية وأكاديمية .لكننا نقدر رغبة

األسد كرئيس للنظام السوري بعد التدخل

هذه الدول (كما يظن املتفائلون) يف إيجاد
اسرتاتيجية دفاعية مستقبالً تجاه احتواء

اإليراني والرويس ،كما أن فشل إرسائيل يف
إقناع أمريكا بمواجهة إيران ووقف مفاوضات

تهديدات إيران من خالل ما أطلق عليه ممر

فينا النووية جعلها تفكر بواقعية .إرسائيل ما

القوة االسرتاتيجي (a strategic corridor

زالت بحاجة ماسة إىل روسيا لتنسيق نشاطها

 12)of powerالذي سيؤدي يف نهاية املطاف إىل

العسكري يف سورية عىل الرغم من العزلة

جزء من التطبيع غري املكتمل بني هذه الدول.
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السياسية التي تمر بها روسيا بعد حربها ضد

للوصول إىل اإلمــارات وذلك بعد أن اجتمع

أوكرانيا واملشاكل العسكرية.

كوشنري باألمري محمد يف السعودية.

منذ فــرة رئاسة جــورج بــوش اعتمد

اإلسرتاتيجية الجديدة التي تبنتها أمريكا

املحافظون الجدد عىل شعار "الطريق إىل

منذ عهد بوش ،يف العام  ،2001كانت كارثية

القدس يمر عرب بغداد" أي أن السالم مع

عىل الــرق األوســط .حيث اعتمدت هذه

إرسائيل لن يكون إال من خالل الدول العربية

اإلسرتاتيجية بشكل أسايس عىل الرتاجع عن

الصديقة .عىل الرغم من أن معظم الدول

فكرة حل الرصاع بني إرسائيل وجريانها العرب،

العربية الخليجية تنظر إىل إرسائيل كحليف لها

خاصة يف فلسطني وسورية ولبنان إىل اتجاهات

ضد إيران فإن االنفتاح يف العالقة بني إرسائيل

أخرى أهمها تهميش التهديدات القادمة من

والسعودية ،التي هي أهم دولة خليجية ،يبقى

العراق وسورية وليبيا وإيران والدخول إىل

يف إطار العالقات الشخصية بني األمري محمد

املنطقة بحجة نرش الديمقراطية .وتحت شعار

بن سلمان وبعض رموز الحزب الجمهوري
وليس تغريا ً اسرتاتيجيا ً يف املواقف.

نرش الديمقراطية أرضت أمريكا بحلفائها ،مما
أسهم يف تقوية التيارات املتشددة املناهضة

يمكن قراءة املوقف السعودي بني تشدد امللك

لحلفائها وإرسائيل ،مثل حزب الله وحماس

سلمان الذي أكد أكثر من مرة تمسكه باملبادرة

بعد أن قامت إرسائيل بإضعاف دور السلطة

العربية للسالم  2002وبني ابنه الشاب األمري

الوطنية والدولة اللبنانية وتهميشهما بسبب

محمد الذي يضع إصالح االقتصاد يف السعودية

تراجعها عن التزاماتها الدولية.

14

كأولوية .يرى األمري أن العالقة مع إرسائيل -

بعد سقوط صدام ،أصبحت التهديدات ضد

كما ذكر أحد املصادر القريبة  -تبقى مسألة

إرسائيل أكثر عشوائية إذ قامت تنظيمات بدور

وقت .األمري السعودي ال يخفي رغبته يف إعادة

الدول مدعومة من إيران .إيران تحاول تسليح

العالقات مع أمريكا يف أعقاب تورطه يف مقتل

حزب الله للوصول إىل البحر األبيض ،وإبقاء

الصحايف السعودي خاشقجي  .2018لذلك

وجود فعال لها يف العراق وسورية من أجل

ولضمان التقارب مع أمريكا فإن السعودية

حماية مرشوعها النووي .قربها من إرسائيل

لم تمتنع عن استنكار اتفاقيات التطبيع بني

يف سورية يمهد لها الرد عىل رضبات إرسائيل

اإلمارات وإرسائيل فقط ،وإنما سمحت أيضا ً

وأمريكا .يقول تقرير لـ "نيويورك تايمز":

للطائرات اإلرسائيلية باملرور عرب أجوائها

إيران رضبت املعسكر األمريكي بطائرة من
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دون طيار يف حمص كمناورة ردا ً عىل قصف

مع إرسائيل ،فإن أصوات املعارضة يف اإلمارات

إرسائيل القوات اإليرانية يف سورية وإن كانت

والبحرين جرى إسكاتها بسبب انعدام حرية

الرضبة لم توقع أي خسائر ،ويتابع التقرير:

الرأي الذي تمارسه األنظمة هناك.

إيران حاولت التمويه بأن القصف كانت وراءه
منظمات إرهابية.

إرسائيل نفسها تعاني من انقسام عىل
مستوى الرأي العام واملستوى الرسمي يف

15

التهديد اإليراني كمربر للتحالف مع إرسائيل

كيفية التعامل مع امللف اإليراني ،فعىل الرغم

لم يخفف االنقسام وعدم الوضوح الذي تمر به

من تأييد الغالبية توجيه رضبة إىل إيران فإن
هناك انقساما ً فيما إذا كان من األفضل توجيه

ال يمكننا إغفال االنقسام بني الرأي الرسمي يف

رضبة بشكل منفرد أم من خالل تحالف تقوده

السعودية الذي أعطى الضوء األخرض لالتفاق

أمريكا .كما أن األوساط األمنية والسياسية يف

بني إرسائيل واإلمارات والبحرين ،وبني الرأي

إرسائيل ال تتفق عىل قضيتني ،األوىل :حجم

العام يف السعودية الذي عىل الرغم من صعوبة

التهديد اإليراني عىل إرسائيل .والثانية :وسائل

الحصول عىل إحصائيات صحيحة يبقى ضد
هذه االتفاقيات .رسميا ً األمري تركي الفيصل

معالجته .فعىل سبيل املثال ،فإن رئيس املوساد
خالل  2014أوضح لرئيس الوزراء أن التهديد

(سفري السعودية يف واشنطن حتى العام

الحقيقي عىل إرسائيل يكمن يف عدم حل الرصاع

 ،2004ثم شغل منصب مدير املخابرات

مع الفلسطينيني وليس الرصاع مع إيران.

السعودية) ،نفى وجود خالفات بني األمري

كما أن الكثري من املفكرين اإلرسائيليني يرون

محمد وامللك يف ما يتعلق باملوقف السعودي من

أن تركيز الدبلوماسية اإلرسائيلية عىل امللف
النووي اإليراني يعطي انطباعا ً مدمرا ً بشكل ال

حتى وإن لم تكن هناك معارضة علنية للرأي

يخدم إرسائيل وكأن الرصاع يبقى بني إرسائيل

األنظمة العربية التي تؤيد التطبيع مع إرسائيل.

التطبيع مع إرسائيل.
العام يف الخليج ،فإننا سنكون متفائلني إذا ظننا
أن الشعوب العربية سوف تستقبل السفراء
اإلرسائيليني بحفاوة .السنني الطويلة من
العنف الذي مارسته إرسائيل ضد الفلسطينيني
والعرب لن ينىس بسبب مصافحة قام بها أمري
مع رئيس الوزراء اإلرسائييل .حتى بعد التطبيع
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وإيران وليس بني إيران واملجتمع الدويل.

16

المشهد الحالي :أين وصلنا ؟

وبالتايل إعادة أولوياتها يف الرشق األوسط
وشمال إفريقيا ليس فقط يف مواجهة الصني
وإنما أيضا ً للحد من تداعيات الحرب األوكرانية

إعادة التوازن
يبقى علينا أن نتعرف إىل أسباب التعثر
يف توقع نتائج الخطوات السياسية لالعبني

الروسية التي أدت إىل انهيار االقتصاد العاملي
تحت وطأة التذبذب يف أسعار النفط.

والتحديات التي تدور حولنا .هل السبب كان

يف أعقاب الحرب الروسية عىل أوكرانيا،

يف انتهاجنا سياسات اعتمدت عىل وضع نتائج

أعلنت الكثري من دول العالم بقيادة أمريكا

محددة من منظورنا للمستقبل بحيث أغفلنا

واالتحاد األوروبي فرض عقوبات اقتصادية

حقائق مهمة؟ أم أن فشلنا يف توقع األحداث

وعزلة سياسية عىل روسيا ،لكن الالفت للنظر

السياسية نجم عن عزوفنا عن ربط خطواتنا

أن الكثري من الدول امتنعت عن االلتزام بهذه

ونتائجها بالسيناريوهات املتعددة ألن املستقبل
ليس رهنا ً لظروف أو أحداث متوقعة كما

العقوبات مثل اإلمارات .يف املقابل وقعت دول

نتمناها بل سيكون مرتبطا ً بمدى تقييم هذه
الظروف ومن يتعرضون لها يف املستقبل.

17

أخرى يف حرية وتخبط مثل إرسائيل التي تبحث
عن التوازن بني مصالحها مع روسيا وبني
تخفيف الضغوط السياسية الغربية عليها

الحقائق التي نشاهدها عرب العالم ،مثل

للوقوف بوضوح مع شبه اإلجماع الغربي

الحرب الروسية ضد أوكرانيا منذ شباط

لفرض العزلة السياسية واالقتصادية ضد

 2022والرصاعات يف الرشق األوسط خاصة،

روسيا.

عىل الرغم من صعوبة اتخاذ إرسائيل موقفا ً

واملتغريات االقتصادية والسياسية الناجمة عن
كورونا؛ دفعت العالم إىل التوجه من سياسة

ضد روسيا فإن تخبط روسيا وعزلتها يصبان

القطب الواحد إىل امليل إىل سياسة القطبني

يف مصلحة إرسائيل يف املنطقة مثلها مثل تلك

من جديد (الصني – أمريكا) أو تعدد األقطاب

الظروف التي ساعدت إرسائيل بعد تراجع

(أمريكا ،روسيا ،الصني) التي بدورها ستفرض

األداء األمريكي يف منطقة الرشق األوسط،

تحديات جديدة تدفع العالم إىل التنافس

فإرسائيل اليوم تحاول لعب دور الوسيط بني

العسكري من جديد .هذا بالرضورة سيؤثر

الغرب وروسيا ويف الوقت نفسه قيادة الحلف

عىل خطوات أمريكا (التي ستعيد النظر) يف

الدفاعي يف املنطقة ضد إيران مع مراعاة الدعم

قرارها السابق بتخفيف وجودها العسكري،

األمريكي املبدئي عىل الرغم من االختالف مع
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إرسائيل ودول الخليج يف ما يتعلق باستمرار

الرشق األوسط ،مما سيدفع الرشق األوسط
ليكون مرسحا ً للتنافس بني القوى العظمى

الدب الــرويس ،لهذا من املنطقي أن نرى

من جديد .من جانب آخر كلما ازداد الدور

الرتيث اإلرسائييل يف الرد عىل قيام وزارة العدل

اإلرسائييل يف الرشق األوسط خاصة يف دول

الروسية بالحد من عمل ونشاط مكاتب الوكالة

الخليج ،فإن احتمال االحتكاك مع أمريكا

اليهودية يف موسكو التي تتهمها روسيا بتجاوز

يزيد.

زيارة بايدن السعودية وإرسائيل

قوانني جمع املعلومات عن املواطنني الروس

وفلسطني بددت الشكوك يف أن أمريكا خرجت

واالحتفاظ بها ،بل عىل العكس من ذلك ،فإن

من املنطقة دون عودة.

املفاوضات النووية مع إيران ،وعدم استفزاز

19

بعض األصوات يف إرسائيل تعترب أن مثل هذه

اليوم من املالحظ أن هناك بدايات لسيناريو

الخطوة تساهم يف دفع السياسيني اإلرسائيليني

جديد يف سورية .زيــارة وزير الخارجية

إىل تبني سياسة التمييز بني أن تكون إرسائيليا ً

اإلماراتي لألسد نهاية  2021مؤرش عىل تغري

18

مواقف الدول العربية ،أما زيارة وزير الخارجية

وبني أن تكون يهودياً.

يف تقديري ،فإن سياسة أمريكا الخارجية

الجزائري  2022\7\24التي دعا فيها إلنهاء

يف مرحلة ما بعد حرب أوكرانيا والرتاجع
يف أفغانستان تواجه تحديا ً كبريا ً ألن ضياع

املقاطعة العربية لبشار األسد وحمل دعوة
إىل سورية لقمة الجزائر التي ستعقد ترشين

الوقت قد ال يكون يف صالحها بسبب تراجع

الثاني فكانت بمثابة اعرتاف رصيح بأن جميع

ثقة حلفائها األوروبيني والرشق أوسطيني

الدول العربية باتت مستعدة لقبول سورية بعد

بسياستها االسرتاتيجية تجاه القضايا املشرتكة

قطيعة دامت أكثر من عرش سنوات ،يف املقابل

ألنهم انتظروا منها اإليفاء بوعودها منذ سنوات

فإن سورية ستحد من دور إيران فيها ،الذي

إلعادة االستقرار واألمن للعالم إال أن النتيجة

يف النهاية يلتقي مع مصلحة إرسائيل ودول

كانت لصالح الصني التي استغلت الظروف

الخليج .يبقى السؤال ،هل ثمن عودة بشار
ستكون بدفع إيران خارج سورية نهائيا ً أو

أمريكا أمام حلفائها يف املنطقة كحليف غري

الحد من تدخلها 20 .إرسائيل وأمريكا ال تمانعان

موثوق به.

طاملا أن بشار يمنع إيران من استهداف إرسائيل

لتحسني دورها ونفوذها وساهمت يف إظهار

مارست إدارة بادين ،مؤخراً ،الضغط عىل

من سورية .مهما كان الثمن الذي سيدفعه

الصني يف رشق آسيا ،لتقوم الصني بالرد يف

بشار أعتقد أن إرسائيل ستجد نفسها ملزمة

العدد (٢٠٢٢ )٥٤

156

بتقديم تنازالت للدول العربية التي تشرتط
التقدم يف امللف الفلسطيني يف مقابل التحالف
والتطبيع معها ،خاصة أن هذ الدول ال تخفي
حرجها أمام شعوبها من أي اتفاق أمني بقيادة

يعاقب حكومته عىل مثل هذه الخطوة.
لذلك أن تقوم إرسائيل بإنشاء محطات

دبلوماسية يف عواصم عربية لن يجّ ديها نفعا ً
إن لم تجد حالً وتجلس مع الفلسطينيني
للتفاوض عىل أساس الرشعية الدولية التي

إرسائيل دون استحقاق القضية الفلسطينية.
االتفاق األمني املقرتح الذي يحمله بايدن

تريض الطرفني .التطبيع مع األنظمة العربية

يف زيارته بني إرسائيل والرشكاء العرب بشأن

يف الخليج قد يساعد إرسائيل عىل التملص من

الدفاع الجوي والرادارات وأجهزة الكشف هو

التزاماتها لوقت قصري تحت وطأة الحماسة

مثال جيد عىل عودة أمريكا إىل املشهد ،عىل

الواهمة والجعجعة األمريكية التي يمثلها عهد
ترمب .ولكن إذا أرادت إرسائيل تطبيعا ً حقيقيا ً
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يف املنطقة ،فإن ذلك لن يتم إال عرب قبول القاعدة

الرغم من أن هذه املبادرة الدفاعية ال تزال يف
مرحلة مبكرة ويقال إنها تواجه مقاومة.

الواليات املتحدة ال ترغب يف دفع الدول الغربية

العريضة للرأي العام العربي.

إىل تبني سياساتها ضد العالقات الصينية مع

الرئيس بايدن ،وكذلك إرسائيل لن يستطيعا

هذه الدول بشكل مبارش فها هي بدعمها هذا

الرقص بني العرسني .وعىل الرغم من عالقاته

االتفاق مرة أخرى تعتمد عىل إرسائيل لتوجيه

التاريخية مع إرسائيل التي بدأت مع جولدا

رسالة إىل الدول الكربى مثل روسيا والصني من

مئري فإنه ما زال يتعرض النتقادات كبرية

خالل هذا التحالف ضد إيران.

من الديمقراطيني اليساريني الذين يعتربون

عىل إرسائيل والعالم أن يدركا أنه كلما

استمرار إرسائيل باحتالل األرايض الفلسطينية
قضية غري مقبولة أخالقيا ً مثلها مثل قضية

كانت هناك تغريات نحو الديمقراطية يف العالم
العربي ،فسيكون لزاما ً عىل إرسائيل أكثر

العنرصية يف أمريكا ،كما أنه يواجه انتقادات

االلتزام بالرشعية الدولية22.عند زيارة وزير

الذعة من مؤسسات حقوق االنسان بسبب

الخارجية األمريكي مايك بمبيو للسودان يف

تقاربه مع أمري السعودية صاحب السمعة

أيلول  2020من أجل تشجيعها عىل التطبيع

السيئة يف حقوق اإلنسان خاصة قضية

مع إرسائيل يف مقابل إخراجها من قوائم

الصحايف خاشقجي ،مما يضيف عقبات أمامه

اإلرهاب ،كان هناك إدراك أن الشعب السوداني

وأمام إرسائيل عليهما أخذها بعني االعتبار.

الذي أصبح يأخذ رأيه بالحسبان من املمكن أن
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فعاليات معهد السياسات العامة

ورشة متخصصة حول مدى شمولية السياسات
العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة

نظم معهد السياسات العامة (،)IPP
يف حزيران املاضية ،بالرشاكة مع مؤسسة
“فريدريش أيربت” األملانية( )FESورشة
عمل متخصصة عرب اإلنرتنت باستخدام تقنية
“زووم” ،تحت عنوان “مدى شمولية السياسات
العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف املجتمع
الفلسطيني :األنظمة والقوانني واإلجراءات”.
شارك يف الورشة ،كل من :مقررة االئتالف
الفلسطيني لألشخاص ذوي اإلعاقة شذى أبو
رسور ،وممثل دائرة التعليم يف وكالة الغوث
الدولية د .عمار الوحيدي ،وممثلة الجمعية
األردنية األوىل ملرتجمي لغة اإلشارة كفاح النجار،
ومسؤولة اإلعالم واملنارصة يف جمعية نجوم
األمل لتمكني النساء ذوات اإلعاقة آمنة بداونة،
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ومدير مكتب الجمعية يف قطاع غزة د .إياد
الكرنز ،وعضو مجلس إدارة املعهد د .عبد الله
النجار ،ومدير الربامج يف مؤسسة “فريدريش
أيربت” يف فلسطني راسموس براندت.
وقدمت أبو رسور ،رشحا ً عن واقع األشخاص
ذوي اإلعاقة ،داعية إىل زيادة االهتمام بحقوق
هذه الرشيحة.
وأوضحت أنه يتم التعاطي مع اإلعاقة يف
الترشيعات والسياسات العامة من منظور طبي
أو خريي ،مشرية يف املقابل ،إىل تجربة االئتالف
الذي يضم  24منظمة أهلية ،يف إحداث تغيري
إيجابي يف ما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة،
وشمولهم والتأثري يف السياسات العامة املرتبطة
بهذا الشأن.

الدمج وشروطه
أما الوحيدي ،فقدم مداخلة بعنوان “ماهية
التكفل والدمج ومسوغات تفعيلهما لذوي
االحتياجات الخاصة” ،ركز فيها عىل مراحل
العناية باألفراد ذوي االحتياجات الخاصة،
وسياسة “األونروا” يف تعليم هذه الرشيحة ،عرب
الرتكيز عىل مفهوم التعليم الجامع ،القائم عىل
حقوق اإلنسان.
وذكر أن الدمج التعليمي يعترب أسلوبا ً حديثا ً
يف تقديم الخدمات الرتبوية لذوي االحتياجات
الخاصة ،مبينا ً أنه يهدف إىل منح فرصة لألطفال
الذين يعانون من إعاقات بسيطة ،إلثبات قدرتهم
عىل املشاركة يف الصفوف العادية ،ومنع عزلهم
عن نظرائهم اآلخرين ،قبل أن يشري إىل رشوط
نجاح الدمج ،مثل التخطيط الواعي ،ومواءمة
املباني املدرسية ،إىل غري ذلك.
وقد ركزت النجار ،عىل التجربة األردنية
يف شمول األشخاص ذوي اإلعاقة يف املجتمع،
مشرية إىل أن نحو  %15من السكان هم من ذوي
اإلعاقة.
واستعرضت بعض التدخالت عىل صعيد
شمول األشخاص ذوي اإلعاقة ودمجهم ،إضافة
إىل بعض الخدمات املقدمة لهم ،سواء يف املجال
الصحي ،أو التأهيل النفيس ،أو الجانب التعليمي،
أو التدريب املهني والعمل ،الفتة يف املقابل ،إىل
بعض االمتيازات املمنوحة لذوي اإلعاقة مثل
اإلعفاءات الجمركية ،والنجاحات التي حققها
أشخاص ذوو إعاقة.

قصور في القوانين
وأشارت بداونة ،يف مداخلة بعنوان “شمول
األشخاص ذوي اإلعاقة  -النساء نموذجاً” ،إىل
تأسيس الجمعية يف العام  2007للعناية بحقوق
النساء ذوات اإلعاقة ،موضحة أنها تعمل يف
مجاالت عدة ،مثل السياسات ،ومراجعة القوانني
واألنظمة.
وتحدثت عن وجود قصور يف القوانني واألنظمة
والسياسات يف ما يتعلق بشمول األشخاص ذوي
اإلعاقة ،وذلك لتعاطيها معهم من منظور خريي
أو طبي وليس حقوقي ،عالوة عىل غياب إرادة
سياسية لتحقيق الشمول ،إضافة إىل افتقار
صناع القرار والسياسيني للوعي الكايف بقضايا
األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام.
ونبهت إىل التهرب من تنفيذ النص القانوني،
الذي يقيض بأن تكون نسبة توظيف األشخاص
ذوي اإلعاقة يف املؤسسات بواقع  ،%5ما اعتربته
مؤرشا ً سلبيا ً إزاء االلتزام املجتمعي بحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
يف اإلطار نفسه ،ركز الكرنز عىل الصعوبات
واإلشكاالت التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة
يف قطاع غزة ،الفتا ً إىل دور الحروب اإلرسائيلية
املتتالية عىل القطاع يف زيادة أعداد األشخاص
ذوي اإلعاقة.
وذكر أن إنجاز هموم األشخاص ذوي اإلعاقة
وحقوقهم ليس مسؤولية املؤسسات العاملة يف
هذا املجال فحسب ،وإنما املجتمع ككل ،معتربا
أن هناك إشكالية يف الخطاب الفلسطيني املتعلق
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باإلعاقة ،وعدم إدراك ،أو التزام بما يفرضه
توقيع فلسطني عىل االتفاقات الدولية من
استحقاقات.
وأوضح أن الترشيعات املتعلقة باإلعاقة
منقوصة ،ومع ذلك ال يجري تطبيقها تحت
حجج واهية.
وقدم مدير عام مؤسسة “فلسطني املستقبل” يف
قطاع غزة ،أحمد الكاشف ،نبذة عن املؤسسة ،مشريا ً
إىل أنها تقدم خدمات التأهيل املتكاملة لألشخاص
ذوي اإلعاقة ممن يعانون من الشلل الدماغي.
وأوضح أن املؤسسة ترعى نحو  150طفالً
مصابا ً بالشلل الدماغي ،الفتا إىل أن خدماتها

تشمل أيضا ً مرىض هيموفيليا وثالسيميا.
ودعا املؤسسات الحكومية إىل إيالء ذوي
اإلعاقة اهتماما ً أكرب ،والرقابة عىل تطبيق قانون
حقوق املعوقني رقم ( )4لسنة  ،1999وتعديله،
إضافة إىل العمل عىل مواءمة املباني املجتمعية
مثل املدارس ،بما ينسجم مع واقع ذوي اإلعاقة
واحتياجاتهم.
مدينة صديقة
وأضاء مهند الشافعي من بلدية رام الله ،عىل
توجهات األخرية وجهودها يف ما يتعلق بشمول
األشخاص ذوي اإلعاقة ،بدءا ً من العام ،2012
لجعل املدينة صديقة لهم ،عرب العمل عىل مواءمة
شاملة تخدم اإلعاقات كافة.
ً
بداية عىل اإلعاقة
وذكر أن البلدية ركزت
الحركية لتنتقل شيئا ً فشيئا ً لغريها ،مبينا ً أن ما
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أنجح عمل البلدية هو مستوى الوعي العايل لدى
طاقم البلدية وإدارتها ،بالتايل جرى الرتكيز عىل
مواءمة املرافق العامة ،وتوفري طابعات “بريل”،
وإنشاء املركز الباراملبي املتخصص برياضة
ذوي اإلعاقة.
واستهلت الورشة بكلمة موجزة قدمها د .عبد
الله النجار ،أشار فيها إىل أن معهد السياسات
العامة أنشئ يف العام  ،2006للمساهمة يف سد
النقص يف اإلنتاج النظري /التطبيقي يف مجال
السياسات العامة ،املتمثلة يف األبحاث التطبيقية
والدراسات العلمية لصناع القرار.
ونــوه بالتعاون بني املعهد ومؤسسة
“فريدريش أيربت” منذ  16عاما ،مشريا ً إىل دور
املعهد يف مجال السياسات العامة ،وبناء القدرات
عىل هذا الصعيد ،وإصدار مجلة “سياسات”
بشكل دوري ،وتنظيم املنتدى السنوي
للسياسات يف فلسطني ،إىل غري ذلك.
بدوره ،ذكر براندت ،أن “فريدريش أيربت”
مؤسسة لها باع طويل يف مجال الحركات
العمالية العاملية ،وتعنى برتسيخ مفاهيم
الحرية ،واملساواة والعدالة االجتماعية ،وتعمل
يف أكثر من  100بلد.
وأشار إىل بعض جوانب التعاون مع املعهد،
الفتا ً يف املقابل ،إىل حيوية الورشة لتناولها
حيثيات تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة
وحقوقهم.

قراءة في كتاب

ّ
ّ
ِ«لفتا سجل شعب  -التاريخ والتراث الثقافي والنضال»

قراءة :أمين دراوشة
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ّ
سجل شعب  -التاريخ والرتاث
“لِفتا
الثقايف ّ
والنضال”

وعرض العنارص املعمارية والتفصيالت

تأليف :نظمي الجعبة ،رنا بركات ،خلدون

الزخرفية يف البيوت.

بشارة ،يعقوب عودة

واألنماط املعمارية كبيت العقد ،والبيت املجمع،

ويف القسم األخري ،تناول يعقوب عودة

مــنــشــورات :مؤسسة الــدراســات

املخططات االستعمارية يف تهويد القرية،
ونضال أهلها وتوثيق املوروث املعماري،
واهتمام أبناء لفتا وبناتها بالكتابة عن

عدد الصفحات362 :

قريتهم ،فرسدوا عرب القصص حال أهلها،
وشجرها وحجرها وحياة أهلها ،فلفتا ليست

الفلسطينية
سنة النرش2020 :م

مقدمة
قسم املؤلفون كتابهم إىل أربعة أقسام.

مجرد حجارة ،وإنما فكرة ووطن.
فكيف ظهرت قرية لفتا قديما ً وحديثاً؟

تناول نظمي الجعبة يف قسمه األول توثيق

موقع القرية ...المكان والزمان
ظل جزء من لفتا صامدا ً بمعجزة ،عىل

وغريها ،وحــذر من مخططات إرسائيل

عكس أكثر من  450قرية وبلدة فلسطينية

ونواياها الخبيثة ،كما توسع يف الحديث عن

جرى تدمريها بعد النكبة ومحو آثارها

موقع القرية ،وتاريخها القديم ،وعملية

ووجودها ،لذلك امتازت الكتابة عنها باملشاعر

تهجري السكان تحت ضغط ترصفات االحتالل

امللتهبة ،واألحاسيس املرهفة ،وشغف معرفة

اإلجرامية ،وتطور القرية املعماري وتركيبتها

املكان ،والتفتيش يف جذوره الضاربة يف

الحرضية ،فكان الحديث عن النبع واملسجد

التاريخ .جعل موقع القرية  -التي تصل

واملقام واملعارص واملقربة والبيئة يف لفتا.

حدودها إىل أسوار القدس القديمة  -االحتالل

النكبة ،وحفظ الذاكرة املادية من آثار العمارة

أما القسم الثاني ،فناقشت فيه رنا بركات،

يهتم بمحو آثارها من خالل مشاريعه التي ال

التطور والتقدم يف القرية ،خاصة يف االقتصاد،

تنتهي لطمس تاريخ املكان ،وكان ألهايل لفتا

وأتت عىل الحياة اليومية من الوالدة مرورا ً

يف الوطن واملهجر دور رئيس يف املحافظة عىل

باملدرسة فالعمل والزواج.

ما تبقى منها.

يف القسم الثالث ،تعمّق خلدون بشارة يف

تمتاز لفتا بموقعها االستثنائي ومناظرها

الحديث عن التشكيل الحرضي يف القرية،

املدهشة وشكلها البديع ،فلها مميزات تجعلها
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شاهدة عىل تاريخ فلسطني الحضاري من
العرص الربونزي حتى النكبة 1948م.
هي قرية فلسطينية من ضواحي القدس،
“تحيط أراضيها باملدينة املقدسة من الناحية

فاملكان الذي نعيش فيه يحتوي ّ
“كل ما
مارسناه مبارشة ورصدنا فيه بعضا ً من
تصوّراتنا ومشاعرنا ّ
الذاتيّة ّ
الشخصيّة وتعلقنا

به حبّا ً فيه ال يف وظيفته وارتبط ارتباطا ً وثيقا ً

الشمالية والغربية .وقبل احتاللها وتهجري

ببعض تجاربنا العميقة أو بالجانب الحميم

سكانها ،كان يقطنها  3000نسمة ،يقيمون

الصمد زايد .املكان يف
من ذواتنا”( .عبد
ّ

عىل  12.0000دونم ،ويعيشون يف  550بيتا ً

الرواية العربيّة ،الصورة والداللة .صفاقس:

بنيت يف فرتات زمنية متفاوتة” (انظر يعقوب

دار محمد عيل للنرش ،ط2003 .1م .ص.)17
ومن أكثر من البيت الذي ولدنا ونشأنا فيه

عودة ،ص .)308
لفت املكان منذ بدايات القرن العرشين

ومزارعنا وحقولنا وشوارعنا ...يمثله.

 -كحاضنة اجتماعية وثقافية واقتصادية -

فاملكان هو املكان الذي يشعر فيه اإلنسان

نظر الباحثني والعلماء ،فتناولوه بالبحث من

بالطمأنينة“ ،وذلك هو البيت الذي ولدنا فيه،

ناحية اجتماعية وجغرافية وأنثربولوجية،

أي بيت الطفولة .إنه املكان الذي مارسنا فيه

وعىل الرغم من ذلك ،فما زال مفهوم املكان
يسيل حربا ً كثرياً ،ألنه من أكثر املفاهيم تعقيداً.

أحالم اليقظة وتشكل فيه خيالنا .املكانية يف
األدب هي الصورة الفتية التي تذكرنا أو تبعث

ويحوز املكان يف الثقافة الفلسطينية“ ،أبعاد

فينا ذكريات بيت الطفولة .ومكانية األدب

مغايرة :أبعاد الوطن املسلوب ،وأبعاد الوطن

العظيم تدور حول هذا املحور”( .غاستون

الذي ال بد من العودة إليه” (نظمي الجعبة،

باشالر .جماليات املكان .ترجمة غالب

ص .)15

هلسا .بريوت :منشورات املؤسسة الجامعية

لذا استمر الشعب الفلسطيني يحمل يف

للدراسات والنرش والتوزيع ،ط1984 ،2م،

قلبه أرضه املسلوبة ،وبقي يقاوم محاولة

ص  .)7-6لذلك يورد الدكتور نظمي الجعبة

االحتالل طمس هويتهم ،وتشويه األرض

العديد من أقوال األدباء كيحيى يخلف وفؤاد

ومحاولته تهويدها بتغيري شكلها وأسمائها،

مغربي وغريهما ليدلل عىل محورية املكان يف

فاألمكنة ليس من السهل نزعها من قلوب

املخيلة الجمعية الفلسطينية.
إن مهجري لفتا الذين سكنوا عمّان والقدس

أصحابها ،ففيها ذكرياتهم وأحالمهم ،وفيها
بنو تصوراتهم ورؤاهم عن الحياة.

ورام الله واملخيمات وغريها من املهاجر ،لم
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تفارقهم سيكولوجيا الالجئ .يف البداية اعتقد

األثرية ،أهمها “بري القوس” ،ويقع شمال
القرية ،ويحتوي آثارا ً
ً
قديمة ترجع لزمن

وأنهم سيعودون مع أهاليهم ومعارفهم ،لكن

الرومان والبيزنطيني ،وكذلك “قوس مليحة”،

طالت السنوات ،وثار الالجئ عىل واقعه املزري.

الخرب منها
وتوجد فيها مجموعة من
ِ

واشتد حنينه إىل أرضه املسلوبة ،فلملم كل ما

“جبل تليليا” ويضم بقايا أعمدة وأرضيات

يربطه بها :وثيقة الطابو ،املفتاح ،صورة،

فسيفسائية.

الالجئون أن ما جرى مجرد صدمة عابرة،

كوفية ،ثوب مطرز ،أغنية ،حكاية ...يستحرض

كانت أرايض لفتا الخصبة غنيمة كبرية

الالجئ حياته املاضية بعد أن أصبحت العودة

لالحتالل اإلرسائييل ،فاستوىل عىل آالف

إليها غاية يف الصعوبة ،فرشع يروي حكايته

الدونمات ،وعىل املباني الحديثة ومكتباتها

ألبنائه وأحفاده ،كما ظهر الكثري من الكتب

وأثاثها الفاخر ،مما مكنه من بناء املستوطنات،

التي تتحدث عن لفتا قبل التهجري ،مرتكزة

واألسواق والشوارع واملؤسسات والفنادق

إىل التاريخ الشفوي والذكريات والوثائق

كفندق الهوليدي إن ،وفندق سونستا ،كما

والسجالت العثمانية واالنتدابية ،حتى

أقيمت املستوطنات اآلتية :نفتوح ،رمات

استطاع البعض أن يعيد رسم القرية كما

إشكول ،غفعات شابريا ،غفعات همفتارا،

كانت ،وموضع البيوت وأصحابها ،والكنيسة

معلوت دفنا .الجدير بالذكر أن منطقة الشيخ

والنبع...

جراح من أرايض لفتا التي تضم أكرب تجمع

واستحرض الكتاب أسماء الجبال واألودية

للمؤسسات الحكومية اإلرسائيلية يف شطر

والخرب ،وحددت بعض الكتب حدود القرية
ِ

القدس الرشقية ،كوزارة األمن الداخيل ،وقيادة

وما جاورها من قرى ومدن ،ووضعت شجرة

قوات حرس الحدود ،ومنشآت أخرى.

والجامع

واملقام،

والطاحونة

للعائالت ،باإلضافة رواية حكاية االقتالع

إن قرية لفتا ترضب جذورها يف التاريخ،
إذ يعود تاريخها للعرص الربونزي ،حتى جاء

والتهجري واالحتالل.
بعد مرور كل هذه السنوات الطويلة عىل

االحتالل وعمل عىل محو وجودها إال أنها

اقتالع الشعب الفلسطيني من أرضه ،ما زال

عصية عىل االندثار يف وجدان أهلها والشعب

الفلسطيني يحافظ عىل قضيته حيّة ،وحارضة

الفلسطيني الذي ال ينىس.
ينقل الجعبة عن كتاب “أسماء قرى

يف قلبه وذهن العالم.
تضم قرية لفتا العديد من املواقع التاريخية
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القدس” لنارص الدين أبو خضري ،أن اسم لفتا

هو تحريف السمها الكنعاني القديم ِنفتوح

تموت “إن العادي ،من خالل فعل الرسد
للحكاية ،يصري استثنائياً ،عرب إبراز املفارقة

ِنفتوح إذ يوجد يف القرية عني ماء تصب يف

الناشئة عن املقابلة بني مالمح الحياة اليومية

وادي لفتا ،املتصل بوادي الرصار ،ومن املمكن

يف سريورتها قبل النكبة ،وبني مقاومة فعل

أن اسمها جاء من الجذر “لفت” األكادي،

السلب من خالل الذاكرة بعد حدوث النكبة”

ويعني يدهن نفسه بالطني ،فيبدو االسم
مرتبطا ً بالرتبة الطينية ،أو مكان صنع الطني،

(رنا بركات ،ص  )211فرتصد املسار الذي
كونته الحياة اليومية املعيشية قبلها ،كخلفية

املرتبط بصناعة الفخار ،ال سيما أن فيها عني

للحكايات التي رواها الناس.

بمعنى الفتح ،وسميت يف العهد الروماني مي

ظهرت الجغرافيا الطبيعية واالجتماعية

ماء.
تركت النكبة  1948وأحداثها لفتا مهجرة،

للفتا يف حكايات الناس عن الحياة اليومية.

وغادرها أهلها مجربين بفعل سطوة االحتالل
تاركني خلفهم أعدادا ً كبرية من املباني الحديثة

وكانت نقطة االرتكاز الجغرافية هي عني لفتا،

والقديمة ،وأعدادا ً ضخمة من الدكاكني يف
روميما والشيخ بدر وشارع يافا ،وكانت فيها
مشاريع اقتصادية كبرية ومحاجر وكسارات،
ضاعت لفتا مخلفة وراءهــا الشهداء،
ومواطنني رشدوا إىل القدس ورام الله وسائر
أماكن الشتات ،وأصبحت لفتا جزءا ً عزيزا ً من
القدس ال يمكن فصمه عنها.
ذاكرة الشعب
يف القسم الثاني ،تناولت رنا بركات
ذاكرة الشعب من خالل بعض سكان لفتا
املهجرين ،ثمة توق للحياة وإىل املايض
الجميل املرسوق ،وحضور لتفصيالت الحياة
اليومية ،هناك ذاكرة للحياة قبل النكبة ال

كونها امللمح الجغرايف املركزي للقرية ،فحولها
بُني الجزء السفيل من لفتا.
إن جغرافية أي مكان يف لفتا يتحدد بعالقته
بالعني ،فالناس تقول مثالً :يقع املسجد يف
هذه الجهة من العني ،أو يف الجهة املقابلة لها،
ومن أحاديث املهجرين ،تورد رنا بركات ،قول
نوفة عوض ،وهي تستذكر طفولتها وأرستها
وبيتهم وموقعه من العني ،تقول“ :كان بيتنا
يف (العقبة) ،قريبا ً من العني .بتذكر ،أننا ،أنا
وأختي ،كنا نروح ع العني ننقل املي الباردة
يف رمضان” .وتتذكر آمنة بتودد مذاق املاء
الفرات يف رسدها لحكايتها ،تقول“ :يا الله،
لو رشبتي من مية العني ،ما بتشعري إنك
رشبتي...ألنها كانت خفيفة جداً...يا الله!
قديش كانت املي من عني بلدنا رائعة”.
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كما كان لنبات الصبّار وأشجار الفواكه

وهي نتيجة التطور العضوي للبيت النووي

مكان مميز يف الحكايات باعتبارها رموزا ً

(العائلة الواحدة) ،إىل البيت املجمّع (العائلة

للمكان ما زالت باقية ،فلفتا مميزة عن القرى
األخرى ،إن جزءا ً من املكان ما زال باقياً ،فالعني

املمتدة) .ويكون التجمّع حول حوش أو من
دونه”( .خلدون بشارة ،ص  )242ويورد

ما انفكت موقعا ً لتحديد املكان ،إن جغرافيا

بشارة العديد من صور البيوت بأشكالها

القرية ،جغرافيا طبيعية وجغرافيا ذاكرة

املختلفة لزيادة التوضيح.
كما تناول املؤلف العنارص املعمارية
والتفصيالت الزخرفية يف بيوت لفتا ،وبني أن
هناك استخدامات متنوعة للحجر ،ويف دقته
املتعددة ،واهتماما ً كبريا ً بجوانب الشبابيك
واألبــواب ،وغلبت تفصيلة الشباك املجوز
عىل تشكيلة الشبابيك يف عمارة لفتا ،أما
التفصيالت املميزة لألبواب ،فكانت التفصيلة
الثالثية ،إذ يحيط شباكان بباب .كما هناك
شبابيك مجوزة مستطيلة أو مستطيلة منتهية
بقوس نصف دائري ،هناك شبابيك مفردة
موتورة يف بعض األبنية خصوصا ً األحدث
منها .وتناول أيضا النقوش الكتابية واألعمال
املعدنية الزخرفية ،والجدر الداخلية ،والعقود،
واألعمال الخشبية والطراشة واأللوان.

أهلها املهجرين .وأيضا كانت املقاومة وعنف
املستوطنني من عنارص تكوين الحكايات،
ويتذكر الجميع حادثة محددة ،حدثت يف
أواخر سنة  1947وما نتج عنها من أحداث،
والحادثة بطلها أحمد العبيدي ،الذي هاجم
حافلة مستوطنني بقنبلة يدوية ،بعد اشتعال
املقاومة بسبب صدور قرار التقسيم ،وشكلت
الحادثة مصدر فخر واعتزاز يف روايات
الناس ،وكان عنف املستوطنني الصهيونيني
واالستعمار الربيطاني يف صلب أحاديثهم.
ّ
المهجرة
عمارة القرية
يف القسم الثالث ،تحدث خلدون بشارة عن
التشكيل الحرضي لقرية لفتا ،واعتمد عىل
مخططات سبعني مبنى تاريخياً ،ما زالت
قائمة حتى اليوم .وأسهب يف وصف األنماط
املعمارية يف القرية ،فتناولت دراسته الحديث
عن بيت العقد (البسيط) ،وبيت الفالح املنفرد
واملزوج والبيت املجمّع وغريها ،علما ً أن أغلبية
بيوت القرية تعترب بيوت مجمّعة ،حيث
“تجمع أكثر من نمط ضمن املنشأة الواحدة،
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إن حماية لفتا بجغرافيتها وتاريخها
العريق مسألة غاية يف األهمية عدا أنها شاهد
عىل الحق املسلوب ،وإجرام االحتالل ،فهي
تراث إنساني راق ،شاهد عىل تفاعل اإلنسان
يف فلسطني مع بيئته املحيطة ،ومع مختلف
التأثريات الحضارية التي شكلت هويته بما
فيها هويتاه الحرضية واملعمارية.

لفتا بين االستعمار االستيطاني
ونضال أهلها
يف القسم األخري ،تناول يعقوب عودة
املخططات االستيطانية ونضال أهل لفتا،
فالقرية شكلت  -بأراضيها املمتدة من غربي
القدس وشمالها حتى رشقيها ،وكونها ذات
موقع اسرتاتيجي كبوابة غربية للمدينة -
هدفا ً ألطماع الحركة الصهيونية ومشاريعها
الحتالل فلسطني وطرد أهلها ،حتى قبل
االنتداب الربيطاني ،اهتمت الصهيونية
باالستيالء عىل لفتا ،حيث جلبت العصابات
الصهيونية عرشات العائالت يف الفرتة بني
شباط ونيسان  .1948كانت القرية من أوائل
القرى التي شنت عليها العصابات الصهيونية
املسلحة االعتداءات ،وارتكبت فيها الجرائم.
واغتصبت القرية بشكل كامل بعد مجزرة
دير ياسني.
هدم االحتالل اإلرسائييل الجزء األكرب من
مباني القرية ،أما املباني التي لم تهدم فما
زالت آهلة ،إما بالسكان وإما باملؤسسات،
ُ
وهدم آخر بيت يف آذار  ،2016وهو بيت
املختار إسماعيل النجار ،واستخدمته بلدية
االحتالل كمركز لإلطفاء.
ناقش الكاتب يف دراسته املخططات
اإلرسائيلية الخاصة بلفتا وأراضيها ،ومن
هذه املخططات املخطط رقم ( 6036مي

نفتوح) ورشعت دائرة أرايض إرسائيل بوضع
املخطط يف عهد أريئيل شارون الذي كان
يشغل منصب وزير اإلسكان والبنية التحتية،
خالل الفرتة  ،1998 -1996ويتضمن بناء
مبان فخمة عىل أرايض القرية ،وبناء فندق،
وروضات ومدارس ،وشوارع وحدائق ومركز
تجاري ،مع أن لفتا مصنفة محمية طبيعية
وأثرية .وهناك مخططات كثرية منها توسيع
مستعمرة رمات شلومو ،زمن بنيامني نتنياهو
 ،2015ومخطط بناء منشآت رياضية
ويتضمن املرشوع بركة سباحة ومنشآت
رياضية ،وتم تنفيذ مخطط إقامة حديقة
لألطفال سنة  .2015ويعترب مخطط “وجه
آخر للقدس” من أخطر املخططات ،وتبلغ
مسحته  211دونماً ،ويقع عند املدخل الغربي
للمدينة ،ويضم املرشوع مراكز تجارية
وترفيهية وسياحية وفنادق ومركز مؤتمرات،
و 24برجاً“ .ويتزامن املرشوع مع املخطط
رقم  ،6885من أجل توسيع القدس عىل
حساب أرايض لفتا وبيت حنينا وبيت إكسا

والنبي صموئيل وبيت سوريك ،تحقيقا ً
ملخطط القدس الكربى” (يعقوب عودة ،ص
.)287
عُرف عن أهل لفتا حبهم للوطن ولفتا
جزء منه ،فعمل األهايل عىل تنظيم الزيارات
واملسريات إىل قريتهم ،وذلك يف جميع املناسبات
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الوطنية ،خصوصا ً يوم األرض  31آذار ،ويوم
العودة  15أيار ،ويوم التضامن مع الشعب
الفلسطيني ،تعبريا ً عن رفض مخططات

والغزاة عربوا فلسطني ولم يعمروا ،وستبقى
لفتا جزءا ً عزيزا ً مسلوبا ً من أمنا فلسطني ،ال
بد أن يأتي اليوم الذي تتحرر فيه فلسطني،

إن أهايل لفتا مثلهم مثل باقي أبناء الشعب

ويختفي االحتالل البغيض.
الكتاب مهم جدا ً لكل فلسطيني ،لكل باحث

الفلسطيني ،قاوموا املحتل من أجل نيل حرية

عن الحق والحقيقة ،وال غنى عنه للباحثني يف

فلسطني واستقاللها وقدموا الشهداء ،ومنهم

أحداث النكبة واملشاريع االستيطانية ،ويضم

الجريح واألسري.

الكتاب مجموعة قيمة من الصور لبيوت لفتا،

تهويد لفتا ومحو معاملها وتاريخها.

سريحل االحتالل ،هذه حتمية تاريخية،

العدد (٢٠٢٢ )٥٤
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ومخططات املباني.
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