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الملخص التنفيذي
هدفــت هــذه الورقــة البحثيــة املقدمــة ملؤسســة داليــة اجملتمعيــة للتركيــز علــى «الســيادة الوطنيــة الغذائيــة
يف فلســطني يف ظــل الســياق االســتعماري» ،والتــي هدفــت إلــى حتديــد أولويــات العمــل علــى حتقيــق
الســيادة الوطنيــة الغذائيــة يف ظــل املعطيــات املوجــودة علــى الصعيــد السياســي  -االقتصــادي  -االجتماعي
الفلســطيني ،خصوصـاً يف ظــل تــردي الواقــع الزراعي الفلســطيني (بشــقيه النباتي واحليوانــي) الناجم عن
ممارســات االســتعمار الصهيونــي علــى أرض فلســطني ومصــادرة خيراتهــا مــن جهــة ،وعــدم وضــوح الرؤيــا
لدى الفاعلني السياســيني وصانعي القرار لتمكني وصمود منتجي الغذاء الوطني يف فلســطني ،ناهيك عن
أن هــذا كلــه وجميعــه يأتــي يف ســياق عاملــي يهــدف لتســليع الغــذاء بالتركيــز علــى الكــم ال النــوع والصحــة،
وذلــك ملراكمــة رأس املــال وتكريــس الســيطرة علــى الغــذاء ،الــذي يقــود حتماً للتحكم بالشــعوب.
لــذا يتحتــم علينــا يف ظــل معطيــات الواقــع الفلســطيني يف ظــل الســياق االســتعماري نقــاش واقــع الزراعــة
واإلنتــاج الغذائــي يف فلســطني احملتلــة ،والبحــث يف مشــاريع التنميــة وباألخــص الزراعيــة منهــا ،وأهميــة
دعــم املزارعــن أصحــاب احليــازات الصغيــرة (أقــل مــن  10دومن*) الذيــن يشــكلون أكثــر مــن  %75.3مــن
احليــازات 1،باألخــص ملواجهــة سياســات االحتــال اإلســرائيلي التــي تتضمــن مصــادرة األراضــي واســتغالل
املــوارد .خصوصـاً وأنــه مــن املتعــارف عليــه عامليـاً أن النســبة األكبــر مــن املــزارع الـــ 570مليــون حــول العالم
هي مزارع أســرية صغيرة احلجم ،وتشـ ّكل املزارع التي تقل مســاحتها عن هكتار* واحد ما نســبته %70
مــن مجمــل املــزارع ،وهــم يوفــرون حوالــي  %80مــن إجمالــي اإلنتــاج الغذائــي 2،مــع التأكيــد علــى أن أن
حوالي  %80من الفقراء وممن يعانون انعدام األمن الغذائي حول العالم يعيشون يف املناطق الريفية ،وأن
معظــم فقــراء األريــاف هــم مــن صغــار املنتجــن األســريني لألغذيــة ،ويعمــل أكثــر مــن  %80مــن أصحــاب
احليــازات الصغيــرة يف العالــم يف أســواق األغذيــة احملليــة والوطنيــة 3.كمــا وحــددت األمم املتحــدة األعــوام
مزارعــا
 2028-2019علــى أنهــا عقــد الزراعــة األســرية ،بهــدف إلقــاء الضــوء علــى مــاذا يعنــي أن تكــون
ً
أ ُ َســرياً يف عالــم ســريع التغيــر ،ويبـ ّـن أكثــر مــن أي وقــت مضى الــدور الهام الذي يؤ ّديه املزارعون األســريون
يف القضــاء علــى اجلــوع وتشــكيل مســتقبل أغذيتنــا ،وممــا توفــره مــن فــرص فريــدة لضمــان األمــن الغذائــي
وحتســن ســبل العيش وإدارة املوارد الطبيعية بشــكل أفضل ،وحماية البيئة وحتقيق التنمية املســتدامة ،ال
4
ســيما يف املناطــق الريفيــة ،وممــا توفــره كفــرص يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.
* الدومن هو  1000متر
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ويف مقابل إجراءات االحتالل القمعية هناك التدخالت التي تشرف عليها احلكومة الفلسطينية والتي هي
بالغالــب محــدودة ومقيــدة ،ولــم تتــرك أثــراً فعليـاً مــن ناحيــة مســاندة الفالحــن الفلســطينيني أو مــن ناحية
احلــد مــن السياســات االســتعمارية يف مناطــق (ج) وبقيــت سياســاتها العامــة محكومــة باتفاق أوســلو ،والتي
مــا زالــت يف إنفاقهــا وإداراتهــا للمــال العــام علــى القطاعــات اخملتلفــة غيــر متوازنــة ومتناقضــة ،يف الوقــت
الــذي تقــول أنهــا تســعى لتعزيــز صمــود املواطنــن الفلســطينيني يف مناطــق (ج) ،إال أن حجــم املوازنــات
اخملصصــة لقطــاع الزراعــة علــى ســبيل املثــال متدنــي جــداً (أقــل مــن  %1مــن املوازنة العامــة) 5ولم يطرأ
عليــه أي تعديــل منــذ ســنوات عديــدة وقامــت علــى حتويــل اخلدمــات األساســية كامليــاه والكهربــاء يف بعــض
املناطق إلى خدمات دفع مســبق لتزيد من األعباء على املزارعني والفالحني ســكان الريف .عدا عن ذلك،
تعتبــر التدخــات التنمويــة محــدودة وال تســعى إلــى دعــم قطــاع الزراعــة وال صمود الفالحــن يف أراضيهم،
كمــا ســاهمت االســتثمارات الكبيــرة يف هــذه اجملــاالت ســواء مــن قبــل صنــدوق االســتثمار الفلســطيني أو
مــن قبــل القطــاع اخلــاص أو محــاوالت بعــض وكاالت التنميــة الدوليــة بتمويــل اســتثمارات خاصــة بتحويــل
الفالحــن الــى عمــال يف مــزارع رجــال األعمــال.
ومــع دخــول اجلائحــة الكارثيــة وانتشــار وبــاء  COVID-19ومــع اتبــاع إجــراءات الطــوارئ والســامة
العامــة يف فلســطني احملتلــة ،تعــود للواجهــة مســألة األمــن الغذائــي كمســألة أساســية معرضــة لالنكشــاف
حتــى يومنــا هــذا علــى الصعيــد الفلســطيني ،ممــا يســتوجب مــن الفلســطينيني علــى مســتوى صانعــي القرار
ومعدي السياســات واألفراد املنخرطني يف عملية اإلنتاج واالســتهالك ،إعادة النظر يف عملية انتاج الغذاء
الفلســطيني والســيطرة عليــه ،خصوصـاً يف ظــل حتديــات عظمــى تعــود باألســاس لالســتعمار املمــارس على
أرض فلســطني .أشــارت تقاريــر منشــورة إلــى أنــه قــد يســجل  100ألــف أســرة فقيــرة جديــدة يف الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة 6،وذلــك وفقـاً لــوزارة التنميــة االجتماعيــة الفلســطينية ،وهــو ما أشــار لــه أيضاً اجلهاز
املركزي لإلحصاء الفلسطيني بأن نسبة الفقر ستزيد يف األسر الكبيرة ،متوسط حجم األسرة يف الضفة
الغربيــة وقطــاع غــزة تقريبــا  5أفــراد ،لكــن يوجــد أُســر يفــوق عــدد أفــراد األســرة مــا يقــارب ال  10أفــراد،
وهذه األســر تندرج ضمن األســر األكثر احتياجاً.
ويف هــذا اإلطــار ،ناقشــت الورقــة البحثيــة أنــه ال بــد مــن البــدء بالعمــل على العــودة ملفهوم الســيادة الغذائية
الوطنيــة ،الــذي بــرز مــن خــال حركــة طريــق الفالحــن العامليــة كمقابــل ملفهــوم األمــن الغذائــي ،يف محاولــة
مفاهيميــة للتوضيــح بــن إنهــاء التبعيــة وإبقــاء التابــع محاصــراً بلقمــة عيشــه ومصــدر غذائــه ،لننتقــل مــن
نقاش االستهالك إلى نقاش االستهالك واإلنتاج سوية ،خصوصاً وأن مفهوم السيادة الغذائية تعريفه حق
الشــعوب يف الغــذاء الصحــي واملناســب ثقافيـاً ،املنتــج مــن خــال طــرق ســليمة بيئيـاً ومســتدامة ،وحقهــم يف
7
حتديــد النظــم الغذائية والزراعــة اخلاصة بهم.
 -5وزارة املالية والتخطيط – اإلدارة العامة للموازنة العامة« .قانون املوازنة العامة للسنة املالية  .»2018ص149

 -1وزارة الزراعة الفلسطينية« .استراتيجية القطاع الزراعي :صمود وتنمية مستدامة  .»2022-2017رام اهلل -فلسطني ص12

 -6موقــع صحيفــة االقتصــادي« .بســبب كورونــا 100 ..ألــف أســرة فقيــرة جديــدة يف فلســطني» .نشــر يف تاريــخ  19نيســان  ،2020انظــر/ي الرابــط
التاليhttps://bit.ly/30KLXDX :

 -2منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة« .نحو تعزيز املزارع األسرية»2014 .

 -7مارتينيلــو ،جوليانــو« .تغييــر النمــوذج :االنتقــال نحــو الســيادة الغذائيــة – تأمــات نظريــة وعمليــة» – .راصــد احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعية يف

* كل  1هيكتار تساوي  10دومن متري.
 -3جلنة األمن الغذائي« .ربط أصحاب احليازات الصغيرة باألسواق» ،2016 .ص .2-1انظر/ي الرابط التاليhttps://bit.ly/33bW71t :

البلــدان العربيــة :احلــق يف الغــذاء .بيــروت :شــبكة املنظمات العربية غيــر احلكومية للتنمية ،2019 .ص127

 -4منظمة األغذية الزراعة لألمم املتحدة« .تقدمي عقد الزراعة األسرية  .»2028-2019انظر/ي الرابط التاليhttps://bit.ly/2Fp2eqX :
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مؤشرات عامة
كشف اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني يف تقديراته األخيرة ،أن عدد الفلسطينيني يف الضفة الغربية
وقطاع غزة وصل حوالي  5.1مليون فلسطيني ،حيث بلغ عدد سكان الضفة الغربية حوالي  3.05مليون
نســمة ،بينمــا قــدر عــدد ســكان قطــاع غــزة لنفــس العــام بحوالــي  2.05مليــون نســمة 8.ومــا زال اجملتمــع
الفلســطيني ميتــاز بأنــه مجتمــع فتــي ،حيــث تقــدر نســبة األفــراد يف الفئــة العمريـــة ( 14-0ســنة) يف
منتصــف العــام  2020بحوالــي  %38مــن مجمــل الســكان يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 9،هــذا يعنــي
أنــه وبالرغــم مــن وجــود أعبــاء عاليــة علــى الفلســطينيني يف حتقيــق األمــن واألمــان واالحتياجات األساســية
اخملتلفــة ألطفالهــم ،إال أنــه يوجــد رأس مــال بشــري ضمــن الفئــات العمريــة األخــرى ميكــن االســتثمار بــه
ومتكينــه لإلنتــاج يف قطاعــات حيويــة مختلفــة ،مــن ضمنهــا الزراعــة واإلنتــاج الغذائــي.
كمــا وبلــغ خــط الفقــر لألســرة املرجعيــة* يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــال عــام  2017حوالــي
 2,470شــيق ً
ال إســرائيلياً جديــداً (حوالــي  671دوالر أمريكــي) ،بينمــا بلــغ خــط الفقــر املدقــع (الشــديد)
لنفــس األســرة املرجعيــة حوالــي  1,974شــيق ً
ال إســرائيلياً جديــداً (حوالــي  536دوالر أمريكــي) .بلــغ
معــدل الفقــر بــن االفــراد يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــال العــام  2017وفقــا ألمنــاط االســتهالك
الشــهري ( ،%29بواقــع  %14يف الضفــة الغربيــة و %53يف قطــاع غــزة) .كمــا تبــن أن حوالــي %17
مــن االفــراد يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عانــوا مــن الفقــر املدقــع وفقــا ألمنــاط االســتهالك الشــهري،
10
(بواقــع  %6يف الضفــة الغربيــة و %34يف قطــاع غــزة).
وفيمــا يتعلــق بالبطالــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،بلــغ عــدد العاطلــن عــن العمــل  336,300يف الربع
األول مــن 2020؛ بواقــع  211,300يف قطــاع غــزة ،و 125,000شــخص يف الضفــة الغربيــة ،ومــا يــزال
التفــاوت كبيــراً يف معــدل البطالــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،حيــث بلــغ املعــدل  ٪46يف قطــاع غــزة
مقارنــة بـــ  ٪14يف الضفــة الغربيــة ،أمــا علــى مســتوى اجلنــس فقــد بلــغ معــدل البطالــة للذكــور يف الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة  ٪21مقابــل  ٪40لإلنــاث 11.مــع ضــرورة اإلشــارة إلــى أنــه بلــغ إجمالــي االســتخدام
الناقص للعمالة  483,700شــخص ،حيث يتضمن هذا العدد  81,500من الباحثني عن عمل احملبطني
12
و 15,600يف العمالــة الناقصــة املتصلــة بالوقــت.
 -8اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلســطيني« .اإلحصاء الفلســطيني يســتعرض أوضاع الســكان يف فلســطني مبناســبة اليوم العاملي للســكان» 11 .متوز
 ،2020انظــر/ي الرابــط التالــيhttps://bit.ly/39aRFTb :
 -9املصدر السابق.
األسرة املرجعية وفقاً جلهاز اإلحصاء الفلسطيني هي املكونة من خمسة أفراد ،بالغني اثنني وثالثة أطفال.
 -10اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلســطيني« .اإلحصاء الفلســطيني يســتعرض أوضاع الســكان يف فلســطني مبناســبة اليوم العاملي للســكان» 11 .متوز
 ،2020انظــر/ي الرابــط التالــيhttps://bit.ly/39aRFTb :

كمــا أن البطالــة بــن صفــوف اخلريجــن مــن الشــباب بلغت52%مــن الفئــة العمريــة ( )29-19ســنة
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اخلريجــن مــن حملــة شــهادة الدبلــوم املتوســط فأعلــى ،بواقــع  %68لإلنــاث مقابــل  %35بــن الذكــور.
ووفقاً لبيانات مستويات املعيشة يف فلسطني للعام  ،2017بات متوسط إنفاق الفرد الفلسطيني الشهري
حوالــي  170دينــاراً أردنيـاً ،بواقــع  220.1دينــاراً أردنيـاً يف الضفــة الغربيــة مقابــل  91.2دينــاراً أردنيـاً
يف قطــاع غــزة ،ومبتوســط إنفــاق األســرة الشــهري حوالــي  935دينــاراً أردني ـاً 14.وحوالــي  %31مــن
اإلنفــاق يذهــب علــى الطعــام ،يف حــن كشــفت البيانــات الرســمية أن حصــة وســائل النقــل واالتصــاالت قــد
بلغــت  %18.5يف عــام  ،2017وحصــة اإلنفــاق علــى التحويــات النقديــة املدفوعــة  ،%7.6و%8.4
مــن اإلنفــاق يذهــب للســكن يف الضفــة الغربيــة يف العــام  ،2017أمــا يف قطــاع غــزة حصــة اإلنفــاق علــى
املســكن  %9.8عــام  ،2017كمــا وبلغــت حصــة اإلنفــاق علــى التدخــن (التبــغ والســجائر)  %5.4مــن
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متوســط اإلنفــاق الشــهري ،ووصلــت حصــة اإلنفاق علــى التعليم .%4.1
أشــار مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لــأمم املتحــدة أنــه مــا يقــدر بنحــو  1,6مليــون فلســطيني يف
األرض الفلســطينية احملتلــة ،أو  %32.7مــن األســر ،يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي ،وهــذا نــاجت عــن
ارتفــاع معــدالت البطالــة ،ودخــل األســر املنخفــض وارتفــاع تكاليف املعيشــة 16.كما أشــارت تقارير منشــورة
إلــى أنــه قــد يســجل  100ألــف أســرة فقيــرة جديــدة يف فلســطني 17،وذلك وفقاً لــوزارة التنمية االجتماعية
الفلســطينية ،وهــو مــا أشــار لــه أيضـاً اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بــأن نســبة الفقــر ســتزيد يف
األسر الكبيرة ،متوسط حجم األسرة يف فلسطني تقريبا  5أفراد ،لكن يوجد أسر يف فلسطني يفوق عدد
أفــراد األســرة مــا يقــارب  10أفــراد ،وهذه األســر تندرج ضمن األســر األكثر احتياجاً.

 -13اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني« .االحصــاء الفلســطيني يصــدر بيانـاً صحفيـاً حــول نتائــج مســح القــوى العاملــة للعــام  .»2019نشــر يف
تاريــخ  13فبرايــر  .2020انظــر/ي الرابــط التالــيhttps://bit.ly/33wfC5i :
 -14اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني« .مستويات املعيشة يف فلسطني  .»2017نشر يف تاريخ  15نيسان  .2018انظر/ي الرابط التالي:
https://bit.ly/2PHQXUK
 -15املصدر السابق.
 -16مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية لــأمم املتحــدة« .انعــدام األمــن الغذائــي يف األرض الفلســطينية احملتلــة 1.3 :مليــون فلســطيني يف قطــاع غــزة
يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي» .نشــر يف تاريــخ  14ديســمبر  .2018انظــر/ي الرابــط التالــيhttps://bit.ly/3f2dmpS :

 -11اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني« .اإلحصــاء الفلســطيني يعلــن النتائــج األوليــة ملســح القــوى العاملــة ،دورة الربــع األول (كانــون ثانــي – آذار
 .»)2020نشــر يف تاريــخ  31أيــار  .2020انظــر/ي الرابــط التالــيhttps://bit.ly/3hhCIkO :

 -17موقــع صحيفــة االقتصــادي« .بســبب كورونــا 100 ..ألــف أســرة فقيــرة جديــدة يف فلســطني» .نشــر يف تاريــخ  19نيســان  ،2020انظر/ي الرابط

 -12املصدر السابق.

التاليhttps://bit.ly/30KLXDX :
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منهجية العمل
يســتخدم الباحــث يف هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي ،ألن هــذه الدراســة تبحث يف وصف وتفســير
الواقــع الفلســطيني والعناصــر املتعلقــة بالســيادة الغذائيــة والوطنيــة وتعمــل علــى ربــط الواقــع بالتحديــات
واحللــول املطروحــة ،كمــا أن الورقــة تســعى لتحليــل اإلشــكاليات املتعلقــة بذلــك مــن خــال أدوات جمــع
املعلومــات كيفيـاً ،مــن املصــادر األوليــة والثانويــة للدراســة .بخصوص املصادر األولية ،قامت مؤسســة دالية
اجملتمعيــة بعقــد  5مجــاورات مجتمعيــة لتنــاول مفهــوم «الســيادة الغذائيــة الوطنيــة الفلســطينية يف ظــل
الســياق االســتعماري» ،ومن املمكن القول أن اجملاورة على املســتوى البحثي هي توازي اجملموعات البؤرية
البحثية ،والتي يقوم الباحث من خاللها بجمع املعلومات على شــكل مقابالت جماعية .وكانت اجملموعات
البؤرية مصنفة وفقاً لالختصاص ،حيث قسمت اجملموعات إلى :أكادمييني ،خبراء يف املؤسسات األهلية،
مزارعــن أصحــاب حيــازات صغيــرة ،ناشــطني ومبادرين لتحقيق الســيادة الغذائية الوطنية ( 40مشــاركاً).
أمــا املصــادر الثانويــة فكانــت األدبيــات اخملتلفة والبيانات اإلحصائية املتعلقة مبفاهيم الســيادة على الغذاء
واألمــن الغذائــي وقطــاع الزراعــة يف فلســطني احملتلــة وحركــة الصــادرات والــواردات يف فلســطني احملتلة.
ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن مؤسســة داليــة اجملتمعيــة كانــت قــد عقــدت يف العــام  ،2018مجــاورة (مجموعــة
بؤريــة موســعة) كانــت بعنــوان «دور العطــاء اجملتمعــي يف حتقيــق الســيادة الغذائيــة» ،والتــي خرجــت بعــدة
توصيــات مــن ضمنهــا ورقــة بحثيــة تتنــاول املفهــوم فلســطينياً وتبحــث بالتحديــات املنوطــة بــه واحللــول.

لــذا فإنــه ويف احلديــث عــن مفهــوم الســيادة الغذائيــة يف هــذه الورقــة ويف معاجلــة السياســات والتدخالت،
قــد يظهــر احلديــث عــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وهــي األراضي التي يســتطيع الفلســطينيون ممارســة
الســيادة الغذائيــة الوطنيــة عليهــا بأبعــاد مختلفــة ،لكــن هــذا ال يعنــي أن هنالك أجزاء من فلســطني محررة،
فاألراضــي الفلســطينية كلهــا محتلــة ،ومــا زالــت احلركــة االســتعمارية الصهيونيــة مســتمرة يف عمليــة ســلب
األراضــي ونهبهــا ،منــذ العــام  ،1948ولذلــك أيض ـاً وضعــت هــذه الورقــة «الســيادة الغذائيــة الوطنيــة
الفلســطينية يف ظــل الســياق االســتعماري» عنوان ـاً لهــا ،ألن االســتعمار لــم ينتهــي منــذ العــام ،1948

ومــا زال املشــروع االســتعماري مســتمر يف ســرقة املــوارد واألراضــي ألرض فلســطني التاريخيــة .وال بــد مــن
اإلشــارة أيضـاً أن الباحــث لــم يســتطع أن يعقــد مقابــات ميدانيــة مــع مختصــن مــن الداخــل الفلســطيني
احملتــل (مناطــق  ،)1948وذلــك بســبب تقســيمات االســتعمار التــي متنــع علــى الباحــث احلركــة يف كافــة
فلســطني احملتلــة (التاريخيــة) ،باإلضافــة إلــى أن احلديــث عــن بيانــات رســمية يف املناطــق التــي احتلت عام
 1948هــي بيانــات تعــود حلكومــة االحتــال ،بالتالــي ال تصــب يف صالــح أي فلســطيني.

وبخصــوص مجتمــع الدراســة فهــو اجملتمــع الفلســطيني يف مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وهــي
املناطــق التــي تســعى الورقــة يف طرحهــا ملواءمــة مفهــوم «الســيادة الغذائيــة الوطنيــة» فيهــا ،يف ظــل الســياق
االســتعماري الــذي يعيشــه الفلســطينيون ،وجميــع املعطيــات والعناصــر التــي تصاحــب ذلــك.

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة يف معاجلــة وتوطــن مفهــوم الســيادة علــى الغــذاء يف األراضــي التــي يســتطيع
الفلســطينيني تطبيق وممارســة الســيادة الغذائية الوطنية فيها ،وبالقدر املســتطاع ،مع عدم إســقاط فكرة
أن لدينا موارد كفلســطينيني يســيطر عليها االســتعمار وعلينا أن نقوم بالنضال من أجل اســترجاعها .كما
تكمن أهميتها يف أنها تركز على وجود تيار موحد يطرح خيارات فلسطينية تنموية داعمة لصمود األفراد
يف اإلنتــاج الزراعــي بشــقيه النباتــي واحليوانــي ،وذلــك مــن خــال إبــراز التجــارب األجنح فلســطينياً يف ظل
الســياق االســتعماري ،باإلضافــة إلــى التركيــز علــى العوامــل التــي تعتــرض حتقيــق ذلــك وكيفيــة معاجلتهــا
كعوامل.
ومــن املهــم جــداً اإلشــارة إلــى أن الســيادة الغذائيــة الوطنيــة كمفهــوم حتــرري هــو مفهــوم ميــارس
بــكل بقعــة أرض مــن املمكــن املمارســة عليهــا ،كمــا أنــه كمفهــوم يتــم تبنيــه فكريــاً ويتــم دعمــه مــن
خــال اســتهالك مــا هــو وطنــي حتــى وإن لــم يكــن هنالــك قــدرة علــى اإلنتــاج لــدى بعــض األفــراد.
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اإلشكالية :غياب األمن الغذائي -الغياب المتجدد
كشــفت جائحة كورونا هشاشــة النظام العاملي القائم على كافة األصعدة ،حيث أن االنكشــاف الذي حصل
يف قطاعــات واســعة مثــل الصحــة والتعليــم واألمــن والغــذاء ،أثبــت أن هنالــك حاجــة ملراجعــة السياســات
الداخليــة واخلارجيــة للــدول ،واألنظمــة التــي تتبعها هذه الدول ،والتي دفع ضريبتها األفراد األكثر تهميشـاً
من الفئات اخملتلفة يف هذه الدول .ومع أن جائحة كورونا لم تنتهِ بعد ،أشار البنك الدولي إلى أن تنبؤات
ســيناريو خــط األســاس التــي تشــير إلــى توقعــات باحتماليــة انكمــاش نســبته  %5.2مــن إجمالــي النــاجت
احمللــي العاملــي يف العــام  ،2020وهــو أن احلاصــل هــو أشــد كســاد يشــهده العالــم منــذ عقــود 18 .كمــا
وأثبــت هــذا جميعــه أن الــدول بحاجــة ملراجعــة منظومــة التجارة الدولية التي تســتند عليهــا يف توفير الغذاء
ملواطنيهــا مــن حــول العالــم ،وإعــادة النظــر فيمــا إذا كانت بالفعل تعمل على حتقيق احلق األساســي لألفراد
يف حصولهــم علــى الغــذاء ،أم أنهــا تســعى للربــح علــى حســاب حقــوق األفــراد.
كمــا أن هــذا بــدوره ســيؤدي إلــى ازديــاد عــدد الفقــراء مــن حــول العالــم ،خصوصـاً يف البلــدان التــي تعانــي
باألســاس مــن ارتفــاع نســبة الفقــر يف مجتمعاتهــا ،حيــث يكــون األثــر جليـاً علــى األعمــال غيــر املهيكلة (غير
املنظمة) ،وعلى الفئات املستضعفة داخل اجملتمعات كالنساء العامالت واألطفال .انتشار فايروس كورونا
أدى إلــى تراجــع عــدد ســاعات العمــل يف الربــع األول مــن العــام  2020مبعــدل  %5.4عــن الربــع األخيــر
مــن العــام  ،2019هــذا يعنــي فقــدان مــا يقــارب  155مليــون فــرد لوظائفهــم بــدوام كامــل مــن حــول العالــم،
ويف الربــع الثانــي مــن العــام  2020يقــدر تراجــع عــدد ســاعات العمــل مبعدل %14مما يعني خســارة 400
مليــون فــرد لوظائفهــم بــدوام كامــل مــن حــوال العالــم 19 .وعلينــا أن ال ننســى أن املعلومــات املذكــورة تتنــاول
العمــل املهيــكل (وظائــف بــدوام كامــل يف معظمهــا) ،يف حــن احلديث عن العمل غيــر املهيكل/املنظم ،تصبح
األرقــام مضاعفــة ،فوفقـاً ملنظمــة العمــل الدولــي ولغايــة العــام  2020يوجد حوالــي  2مليار عامل يف العمل
غير املهيكل/املنظم ،وهو ما يشــكل  %62من العاملني حول العالم ،ويشــكلون  %90من مجموع العاملني
20
يف الــدول التــي تعتبــر األجــور فيهــا متدنيــة جداً ،وغالبيتهم مــن اإلناث.
كافة البيانات املذكورة ،تتقاطع مع بعضها البعض ،وتتأثر وتؤثر على بعضها البعض ،فهذه العوامل األساسية
كالدخل املنخفض والقدرة على امتالك أدوات حماية اقتصادية واجتماعية ،جتعل البلدان ذات الدخل املنخفض
أكثر عرضة للتأثر بالوباء من جانب الطلب ،فمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة تعتبر أن هنالك مستويني
من اخلطر يف مسألة التجارة املتعلقة بالغذاء والزراعة ،حيث أن الدول ذات الدخل املنخفض معرضة النتشار
الفايروس لديها والتأثر به ألنها األكثر طلباً واحتياجاً للغذاء ،بالتالي تعرض نفسها للمخاطر يف ظل اجلائحة،

18- World Bank Group. “Global Economic Prospects”, Flagship Report. June,2020 page 4.
19- International Labour Organization. “ILO Monitor: COVID19- and the world of work.” Fifth edition
– Updated estimates and analysis. 30 June 2020, Page 5-4.
 20- International Labour Organization. “ILO brief: COVID19- crisis and the informal economyImmediate responses and policy challenges”. May 2020, please check the following link:
https://bit.ly/38UYto4
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يف حــن الــدول املنتجــة للغــذاء ومتلــك احلصــة الســوقية األكبــر يف تســويق وبيــع األغذية ومنتجــات الزراعة
هــي دول العــرض ،وهــي بالغالــب الــدول التــي يعتبــر أفرادهــا مــن ذوي الدخــل املرتفــع 21 .وبربــط هــذا
مــع األرقــام واملؤشــرات يف الفقــرات الســابقة ،هــذا يعنــي أن الــدول الناميــة والتــي تعتبــر اقتصاداتهــا مــا
زالــت طــور النمــو هــي التــي تعانــي مــن مســألة االحتيــاج للغــذاء ،وهــذا يعــود لعــدة أســباب منهــا التجــارة
الدوليــة للغــذاء ومــا يحكمهــا مــن شــروط البنــك الدولــي وصندوق النقد الدولــي واتفاقيات منظمــة التجارة
الدولية ،باإلضافة إلى سياســات هذه الدول الداخلية التي حتتاج إلعادة النظر فيها لدعم املواد الغذائية
األساسية .كما أن املسألة ما زالت يف إطار التبعية يف عملية التجارة واإلنتاج الغذائي ،والفجوة يف امتالك
التقنيات التكنولوجية اخلاصة بذلك والتي ال تستطيع توفيرها كافة اجملتمعات املنتجة وكافة العاملني يف
اإلنتاج الزراعي (بشقيه الزراعي واحليواني) ،مما يزيد الفجوة بني األفراد املنتجني فاجملتمعات املنتجة.
بالتالي ،فإن طرح منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة حول مستويات اخملاطر ،يكشف بطبيعة احلال
عــن إشــكالية يف منظومــة التجــارة وإنتــاج الغــذاء العاملــي ،وإن لــم تكن هذه النقطة يشــار إليها بشــكل واضح
وصريح يف الطرح .كما أنه ومن املهم اإلشــارة إلى أن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة قد أشــارت
إلــى أن قطــاع الزراعــة (والــذي يعتبــر أهــم مــورد للغــذاء) ،يتعــرض يف معظــم البلــدان لنقــص العمالة ،ولكن
بشــكل خــاص يف البلــدان املنخفضــة الدخــل التــي تعتمــد علــى العمالــة ،حيــث تســود نظــم زراعــة الكفــاف،
22
وبالتالــي ســيكون لنقــص العمالــة تداعيــات علــى األمــن الغذائــي.
لكــن أيض ـاً وقبــل جائحــة كورونــا ،تزامنــت أزمــة غــذاء عامليــة مــع أزمــة االقتصــاد العاملــي يف األعــوام
 ،2008-2007ممــا كشــف مــدى هشاشــة النظــام العاملــي لتجــارة األغذيــة ،حيــث انعكــس ذلــك علــى
مئــات ماليــن األفــراد حــول العالــم مــن الشــرائح الســكانية املعدمــة يف أغلبيــة البلــدان متدنيــة الدخــل ،كمــا
وكان للبلــدان متوســطة الدخــل ومرتفعــة الدخــل نصيــب مــن ذلــك ،حيــث شــكل ارتفــاع أســعار النــاجت مــن
الغــذاء أزمــة حقيقيــة ،والــذي جنــم عــن بضعــة عوامل أبرزهــا :أوالً انعدام العدالة يف نظــم التجارة العاملية،
واملســافات الطويلــة التــي تســتغرقها نقــل األغذيــة ،ثانيـاً ارتفــاع أســعار الطاقــة ومدخــات اإلنتــاج الغذائــي
(كهربــاء ،مــاء ،أســمدة ،)...ثالثـاً مواصلــة تقويــض اإلنتــاج الغذائــي يف البلــدان متدنيــة الدخــل مــن خــال
إغراق األخيرة بفوائض اإلنتاج املدعومة من األنظمة الغربية الرأسمالية ،رابعاً االحتكار املتفاقم للحبوب
والبذور وجتارة أغذية أخرى تتحكم بها حفنة من الشركات املتعددة اجلنسيات ،خامساً املضاربات املالية
الدوليــة ألســواق «العقــود اآلجلــة» للســلع الغذائية ،وسادسـاً حتويــل الغابات واألراضــي الزراعية الصغيرة
23
متعــددة احملاصيــل إلنتــاج الوقــود احليوي.

21- Committee for the Coordination of Statistical Activities. “How COVID19- is changing the world: a
statistical perspective”. May 2020, Page 34
22- Ibid, page 35
 -23كرزم ،جورج« .السيادة الوطنية على الغذاء» .رام اهلل :مركز العمل التنموي  /معاً ،2015 .ص12-11
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هــذه العوامــل لــم تختلــف منــذ العــام  2008إلــى يومنــا هــذا ،ولــم تختلــف قبــل األزمــة يف العــام ،2008
وهي مســتمرة منذ نشــوء النظام االقتصادي العاملي احلديث ،ولفهم هذا النظام العاملي وارتباطه باإلنتاج
الغذائــي علينــا العــودة إلــى مجموعــة النظــم الغذائيــة يف العصــر احلديــث وارتباطها بشــكل مباشــر مبســألة
العدالــة االجتماعيــة واإلنســانية ،ومــن املمكــن القــول أن هــذه النظــم قــد تقســم إلى  3نظم ما بني الســنوات
1870م حتــى يومنــا هــذا ،وتتلخــص باآلتــي:
 املنظومــة الغذائيــة األولــى ( :)1930 – 1870ميكــن القــول أن هــذه املرحلــة هــي مرحلــة الفالحــنواإلمبرياليــة والثــورة الصناعيــة ،وميكــن تصنيفهــا كمنظومــة الغــذاء األولــى يف العصــر احلديــث ،اســتمرت
هــذه املنظومــة مــن أواخــر القــرن التاســع عشــر حتــى فتــرة الكســاد الكبيــر* ،وكانــت قــد ربطــت اســتيراد
24
األغذيــة احملاصيــل الزراعيــة – الصناعيــة مــن املســتعمرات ملواكبــة التوســع الصناعــي األوروبــي.
 املنظومــة الغذائيــة الثانيــة (أربعينيــات إلــى ســبعينيات القــرن العشــرين) :وهــي الفتــرة التــي واكبــت الثورةاخلضــراء وبــروز القوميــة العربيــة واحلــرب البــاردة ،والتي اســتندت على عملية إعــادة الهيكلة عبر الوطنية
(العابرة لألوطان) للقطاع الزراعي ،مع إنتاج مكثف للحوم واألغذية طويلة األمد كمكونات مركزية ودعم
الزراعة يف مراكز املنظومة الغذائية (العالم متعدد األقطاب) .استلزمت السردية العاملية املهيمنة الترويج
لنظريــة التحديــث يف دول العالــم الثالــث ،وكانــت «الثــورة اخلضــراء» التــي تقودهــا الواليــات املتحــدة مــن
عناصرهــا املهمــة ،والتــي مت اعتبارهــا يف حينهــا منوذجـاً تكنولوجيـاً قابـ ً
ا للتصدير 25.كمــا ويف هذه الفترة
كانــت معظــم الــدول العربيــة كانــت قــد حصلت على اســتقاللها ،فشــكل األمن الغذائي هاجسـاً لدى صانعي
القــرار يف هــذه الــدول ،األمــر الــذي أدى إلــى التركيــز علــى محاصيــل الكفــاف واالنخــراط يف إصالحــات
األراضي واإلعانات ودعم األســعار والتعاونيات والتســهيالت االئتمانية.
 املنظومــة الغذائيــة الثالثــة (الســبعينيات – اليــوم) :النيوليبراليــة يف أنظمــة الغــذاء :ميكــن القــول أناملنظومــة الغذائيــة الثالثــة هــي تســتكمل املنظومــة األولــى والثانيــة ،وتتميــز منظومــة الغــذاء الثالثــة –
احلالية بأنها مبنية على احتكار شركات األغذية الزراعية قوة السوق وأرباحها الهائلة ،وال بد من اإلشارة
إلــى أن تفــكك نظــام «بريتــون وودز» يف  *،1971وأزمــة النفــط والغــذاء يف  ،1974 – 1973وانهيــار
االتفاقيــات الدوليــة للســلع األساســية يف الســبعينيات،

* أزمــة اقتصاديــة حدثــت يف عــام 1929م ومــروراً بعقــد الثالثينيــات وبدايــة عقــد األربعينيــات ،وتعتبــر أكبــر وأشــهر األزمــات االقتصاديــة يف القــرن
العشــرين.
 -24الرياشــي ،روالن وجوليانــو مارتينيلــو« .االقتصــاد السياســي – البيئــي لألنظمــة الغذائيــة العربيــة يف ظــل األنظمــة الغذائيــة العامليــة» – راصــد
احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة يف البلــدان العربيــة :احلــق يف الغــذاء .بيــروت :شــبكة املنظمــات العربيــة غيــر احلكوميــة للتنميــة ،2019 .ص109
 -25املصدر السابق ،ص111
* تفــكك نظــام بريتــون وودز يقصــد بــه املرحلــة التــي مت التخلــي فيهــا عــن تبــادل الــدوالر بالذهــب .بحلــول عــام  ،1973ســيطرت قــوة العــرض والطلــب
علــى عمــات الــدول الصناعيــة الكبــرى ،التــي يتــم تداولهــا اآلن بحريــة أكبــر بني الــدول .أما نظام بريتون وودز فهو اتفاق أبرمتــه احلكومة األميركية مع
 44دولة يف العام  1944مبدينة بريتون وودز يف والية نيو هامبشــير لالتفاق على نظام نقدي دولي جديد ،بغية تأمني االســتقرار والنمو االقتصادي
العاملي.

وإدراج الزراعــة يف جولــة أوروغــواي لالتفاقيــة العامــة للتعرفــة اجلمركيــة والتجــارة هــي ما أدت إلى إنشــاء
منظمــة التجــارة العامليــة يف  ،1995الــذي تزامــن مــع فصل اإلعانات الزراعية عن مخططات دعم األســعار
يف الواليــات املتحــدة عــام  26 .1996هــذه احملطــات الرئيســية التــي مهــدت لالنتقال إلــى املنظومة الغذائية
27
الثالثــة ،أو مــا يطلــق عليها مكمايكل»املنظومة الغذائية الشــركاتية».
كل ذلــك أدى إلــى زيــادة ســرعة تــداول الســلع ،ممــا مكــن هــذه الشــركات مــن التربــح مــن خــال التالعــب
بأســعار الســوق ،مــع حصــول املنتجــن علــى هوامــش ربــح منخفضــة .كمــا مهــدت السياســات النيوليبراليــة
الطريــق أمــام األســواق التــي تهيمــن عليهــا األعمــال التجاريــة – الزراعيــة ،وهــي بنيــة يحتكرهــا عــدد قليــل
مــن الشــركات ،مــن مدخــات الصناعــة الكيميائيــة والتكنولوجيــا احليويــة إلــى منتجــات غذائيــة مصنعــة
نهائية .أما على مستوى السياسات الوطنية ،أدى ذلك إلى تفكيك دعم املزارعني ذوي احليازات الصغيرة
واملســاعدات الريفيــة ،ومــع حتريــر العالقــات التجاريــة واالســتثمارية ،حتــول اجلنــوب العاملــي باجلملــة إلــى
28
«مزرعــة عاملية».
يف تقريــر مشــترك حديــث صــادر عــن منظمــة األغذيــة والزراعــة لــأمم املتحــدة ومؤسســات دوليــة أخــرى،
كشف التقرير أن التقديرات قبل جائحة كورونا لعام  2019كان ما يقارب  690مليون شخص ()%8.9
مــن ســكان العالــم ،يعانــون مــن نقــص التغذيــة ،وكانــت التوقعــات أنــه مــع العــام  2030قــد يصــل العــدد إلــى
 840مليــون شــخص ،ومــع انتشــار فايــروس كورونــا قــد يرتفــع عــن املتوقــع للعــام  2019مــن  83إلــى 132
مليون حالة جديدة يف العام  29 .2020بينما كشف تقرير جديد آخر صادر عن الشبكة العاملية ملكافحة
األزمــات الغذائيــة أنــه يف العــام  2018كان يوجــد أكثــر مــن  820مليون شــخص يف العالم يعانون من نقص
التغذية ،أكثر من  700مليون شــخص منهم تعرضوا ملســتويات شــديدة من انعدام األمن الغذائي ،يف حني
يوجــد  1.3مليــار شــخص إضــايف يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي مبســتويات معتدلــة 30 .يف حني كشــف
تقريــر صــادر عــن منظمــة أوكســفام أن انتشــار فايــروس  19-COVIDيعمــل علــى زيــادة أزمــة اجلــوع
خصوصاً يف املناطق التي تعاني من اجلوع باألساس ،كما ويسهم يف خلق بؤر جديدة من اجلوع حول العالم،
وكشــف التقريــر أنــه مــن املتوقــع أن ميــوت مبعــدل  12,000شــخص يوميـاً 31 ،ذلــك بســبب اجلــوع الناجــم
بشــكل مباشــر عــن انتشــار فايــروس كورونــا ملــا لــه من تبعــات على القدرة اإلنتاجية والشــرائية حــول العالم،

 -26الرياشــي ،روالن وجوليانــو مارتينيلــو« .االقتصــاد السياســي – البيئــي لألنظمــة الغذائيــة العربيــة يف ظــل األنظمــة الغذائيــة العامليــة» – راصــد
احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة يف البلــدان العربيــة :احلــق يف الغــذاء .بيــروت :شــبكة املنظمــات العربيــة غيــر احلكوميــة للتنميــة ،2019 .ص114
 -27املصدر السابق ،نفس الصفحة.
 -28املصدر السابق ،نفس الصفحة.
29- Food and Agriculture Organization of the United Nations and other organizations. “The state of
food security and nutrition in the world” – In Brief. 2020, Page 7.
30- Global Network Against Crises. “Global Report on Food Crises”. 2020, Page 11
33- Ibid.
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مما يزيد الوضع صعوبة على ماليني األفراد الذين يعانون بالفعل من آثار تغير املناخ والالمســاواة ونظام
الغذاء الهش القائم .كما أشــار التقرير إلى أن كبرى الشــركات العاملية املنتجة للمواد الغذائية وزعت منذ
شــهر ينايــر  2020مــا يقــارب  18مليــار دوالر كأربــاح علــى مســاهميها ،وهــو مبلــغ ميثــل ُعشــر مــا أعلنــت
32
األمم املتحــدة أنهــا بحاجــة إليــه إليقاف أزمة اجلوع.
هــذا الســياق وهــذه املؤشــرات جميعهــا تعيدنــا لنطــرح تســاؤالت مهمــة حــول عدالــة التوزيــع واإلنتــاج فيمــا
يتعلــق مبســألة الغــذاء ،وتعيدنــا إلــى املــادة ( )25مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان*والتي تضمنــت أنــه
«لــكل شــخص حــق يف مســتوى معيشــة يكفــي لضمــان الصحــة والرفــاه لــه وألســرته ،وخاصــة علــى صعيــد
املــأكل وامللبــس واملســكن والعنايــة الطبيــة وصعيــد اخلدمــات االجتماعيــة الضروريــة» ،ويعيدنــا للفقــرة
األولــى مــن املــادة ( )11مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التــي
تنــص علــى «حــق كل شــخص يف مســتوى معيشــي كاف لــه وألســرته ،يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء
والكســاء واملــأوى ،وبحقــه يف حتســن متواصــل لظروفــه املعيشــية»* ،كمــا وتعيدنــا إلــى التعليــق العــام رقــم
 12لســنة *،1999باإلضافة إلى الهدفني األول والثاني من أهداف التنمية املســتدامة وهما القضاء على
الفقــر والقضــاء علــى اجلــوع ،بالتوالــي .هــذا جميعــه يعيــد الســؤال املركــزي إلــى مكانته الطبيعيــة ،أين نحن
اليوم من حتقيق جميع هذه املواثيق ومضامينها؟ هل ما زالت أهداف التنمية املستدامة مدرجة كأهداف
قابلــة للتحقيق؟

السياق االستعماري وواقع اإلنتاج الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة
تكشــف املؤشــرات املذكــورة ســابقاً عــن وجــود أعبــاء عاليــة علــى الفلســطينيني يف حتقيــق األمــن واألمــان
واالحتياجات األساســية اخملتلفة لكافة الشــرائح والفئات يف فلســطني احملتلة ،إال أن ذلك ال يلغي إمكانية
وجــود رأس مــال بشــري ميكــن توجيهــه ومتكينــه لإلنتــاج يف قطاعــات حيويــة مختلفــة ،مــن ضمنهــا الزراعــة
واإلنتاج الغذائي ،وذلك يف ظل الســياق االســتعماري ،دون إســقاط حقنا كفلســطينيني يف نضالنا املســتمر
للحصــول علــى مواردنــا األساســية وانهــاء حالة االســتعمار التي نعيشــها.
تبلــغ مســاحة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  6,023مليــون دومن ،وتبلــغ مســاحة األراضــي املســتخدمة
يف الزراعــة مــا يقــارب ا ُ
خلمــس تقريب ـاً بنحــو  1,2مليــون دومن أو مــا نســبته  %20تقريب ـاً مــن املســاحة
الكليــة للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة %90 ،منهــا يف الضفــة الغربيــة و  %10يف قطــاع غــزة 33 .لكــن حــال
التقســيم املناطقــي السياســي الــذي فرضتــه أوســلو ،جعــل مــن الفلســطينيني يســتغلون  %17فقــط مــن
مساحة الضفة الغربية للقطاع الزراعي ،حيث تبلغ مساحة األراضي املصنفة على أنها عالية أو متوسطة
القيمــة الزراعيــة يف الضفــة الغربيــة حوالــي  2,072مليــون دومن ،وتشــكل حوالــي  %37مــن مســاحة
الضفــة الغربيــة ،وال يســتغل الفلســطينيون منهــا ســوى  931.5ألــف دومن ( %17مــن مســاحة الضفــة
الغربية) ،وتعتبر اإلجراءات «اإلســرائيلية» أحد أهم أســباب عدم اســتغالل األراضي الزراعية يف الضفة
الغربيــة ،حيــث تشــكل املناطــق املصنفــة (ج) حوالــي  %60مــن مســاحة الضفــة الغربيــة والتــي مــا زالت تقع
حتــت الســيطرة اإلســرائيلية الكاملــة ،األمــر الــذي أدى الــى حرمــان الكثيــر مــن املزارعــن مــن الوصــول الــى
أراضيهــم وزراعتهــا أو العنايــة باملســاحات املزروعــة فيهــا 34 .أمــا يف قطــاع غــزة ،وبالرغــم من «االنســحاب
اإلســرائيلي» يف العــام  2005والــذي أعيــدت مبوجبــه أراضــي املســتعمرات االحتالليــة فيــه إلــى «الســيادة
الفلســطينية» ،فمــا زالــت حكومــة االحتــال متنــع وصــول املزارعــن إلــى أراضيهم يف ما يعــرف ب»املنطقة
العازلة» أو «املناطق مقيدة الوصول» والتي متتد على طول حدود القطاع الشرقية – الشمالية احملاذية
ل دولــة االحتــال وبعمــق يتــراوح بــن  150متــر إلــى  1كــم 35 .وتقــدر مســاحة األراضــي الزراعيــة التــي
تقع يف املنطقة العازلة والتي ال يتم اســتغاللها نتيجة لعدم القدرة على الوصول إليها أو تســتغل يف زراعة
محاصيــل حقليــة قليلــة اجلــدوى واملــردود نتيجــة للخطــورة املرتبطــة بالوصــول إلى األراضــي مبا ال يقل عن
36
 62كيلومتــر مربــع ،أي مــا نســبته % 40مــن األراضــي املســتخدمة يف الزراعــة يف قطــاع غــزة.

32- Oxfam International. “THE HUNGER VIRUS: HOW COVID19- IS FUELLING HUNGER IN
A HUNGRY WORLD” - OXFAM MEDIA BRIEFING. 9 July 2020, please check the link:
https://cutt.ly/Mp37pjy
اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان .اعتمــد ونشــر علــى املــأ مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامة لألمم املتحدة  217ألف (د )3-املــؤرخ يف  10كانون األول* /
ديسمبر 1948
* العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة
* لــأمم املتحــدة  2200ألــف (د )21-املــؤرخ يف  16كانــون األول/ديســمبر  ،1966تاريــخ بــدء النفــاذ 3 :كانــون الثاني/ينايــر  ،1976وفقــا للمــادة
.27
* التعليــق العــام رقــم  – )1999( 12احلــق يف الغــذاء الــكايف :املــادة ( )11مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
لالطــاع علــى التعليــق الكامــل يرجــى زيــارة الرابــط التالــيhttps://bit.ly/3h6ipr1 :
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 -33وزارة الزراعة الفلسطينية« .استراتيجية القطاع الزراعي :صمود وتنمية مستدامة  ،»2022-2017ص10
 -34اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني« .البيــان الصحفــي اخلــاص يف الذكــرى  43ليــوم األرض» .رام اهلل :فلســطني .2019 ،أنظــر/ي الرابــط
التاليhttps://bit.ly/2KFG0kY :
 -35وزارة الزراعة الفلسطينية« .استراتيجية القطاع الزراعي :صمود وتنمية مستدامة  ،»2022-2017ص10
 -36وزارة الزراعة الفلسطينية« .استراتيجية القطاع الزراعي :صمود وتنمية مستدامة  ،»2022-2017ص10
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كمــا أن مدخــات اإلنتــاج الزراعــي – الغذائــي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تســيطر عليهــا حكومــة
االحتــال حتــى يومنــا هــذا ،حيــث يعتمــد الفلســطينيون يف الضفــة الغربيــة وقطاع غزة بشــكل أساســي على
املياه املســتخرجة من املصادر اجلوفية ،والتي تبلغ نســبتها  %77من مجمل املياه املتاحة ،وقد بلغت كمية
امليــاه املضخوخــة مــن آبــار األحــواض اجلوفيــة (احلــوض الشــرقي ،واحلــوض الغربــي ،واحلــوض الشــمالي
الشــرقي) يف الضفــة الغربيــة للعــام  2018نحــو  99مليــون م ،3ويعــود الســبب الرئيســي لقلــة اســتخدام
امليــاه الســطحية ،هــو ســيطرة االحتــال اإلســرائيلي علــى ميــاه نهــر األردن ومنعــه أيضـاً الفلســطينيني مــن
اســتغالل ميــاه األوديــة 37.ومــن اجلديــر ذكــره أنــه مــا زال معــدل اســتهالك الفــرد الفلســطيني يف الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة للميــاه أقــل مــن احلــد االدنــى املوصــى به مــن قبل منظمة الصحة العامليــة 87( ،لتر يف
اليوم معدل اســتهالك الفرد الفلســطيني من املياه مقابل ال  100لتر املوصى بها) وذلك نتيجة الســيطرة
38
اإلســرائيلية علــى أكثــر مــن  %85مــن املصــادر املائيــة الفلســطينية.
كمــا ويتــم شــراء مــا نســبته  %22مــن امليــاه املتاحــة يف فلســطني مــن شــركة «ميكــروت» التــي تتبــع لدولــة
االحتــال ،حيــث تســهم إجــراءات حكومــة االحتــال باحلــد مــن قدرة الفلســطينيني على اســتغالل مواردهم
الطبيعية وخصوصا املياه وإجبارهم على تعويض النقص بشراء املياه من شركة «ميكروت» ،حيث وصلت
كميــة امليــاه املشــتراة لالســتخدام املنزلــي  85.7مليــون م 3عــام  ،2018وهــي تشــكل مــا نســبته  %22مــن
كميــة امليــاه املتاحــة التــي بلغــت  389.5مليــون م ،3جــاءت مــن  25.5مليــون م 3ميــاه متدفقــة مــن الينابيــع
39
الفلســطينية ،و 274.2مليــون م 3ميــاه متدفقــة مــن اآلبــار اجلوفيــة ،و 4.1ماليــن م 3ميــاه شــرب محالة.
ســابقاً ،كانــت قــد ذكــرت أجنــدة السياســات الوطنيــة أن دولــة االحتــال تواصــل اســتخراج ما نســبته %80
مــن املصــادر املائيــة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة ،وبالتالــي يواجــه الفلســطينيون شــحاً مزمنـاً يف امليــاه،
حيــث ال تزيــد حصــة الفــرد مــن امليــاه عــن  79لتــراً يف اليــوم ،وهــو أقــل بكثيــر مــن املعيــار الصحــي األدنــى
الــذي تعتمــده منظمــة الصحــة العامليــة ،البالــغ  100لتــراً للفــرد يوميــا 40 .حتــت نفــس البنــد «الســياق
االســتعماري والواقــع الزراعــي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة» مــن هــذه الدراســة ،وردت املعــدالت 87
لتــر يف اليــوم و 79لتــر يف اليــوم ،هــذا يعــود الختــاف املصــادر يف كلتــا الفقرتــن والختــاف ســنوات
إصــدار املصــادر التــي نشــرت).
وفيمــا يخــص امليــاه ألغــراض الزراعــة فتقــدر مبــا ال يتجــاوز  150مليــون متــر مكعــب ســنوياً يف الضفــة
الغربيــة ( 60مليــون متــر مكعــب) ويف قطــاع غــزة ( 90مليــون متــر مكعــب) مشــكلة مــا نســبته  %45مــن
إجمالــي اســتهالك امليــاه ،وهــو مــا ينعكــس بشــكل مباشــر علــى محدوديــة آفــاق تطــور الزراعة املرويــة والتي
لهــا أن تلعــب دوراً اقتصاديـاً واجتماعيـاً وسياســياً هامـاً يف إعــادة بنــاء االقتصــاد الفلســطيني يف الضفــة
41
الغربيــة وقطــاع غزة.
 -37اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلســطيني« .اإلحصاء الفلســطيني وســلطة املياه واإلدارة واألرصاد اجلوية يصدرون بياناً صحفياً مشــتركاً مبناســبة
يــوم امليــاه ويــوم األرصــاد اجلويــة العامليــن» .نشــر يف تاريــخ  22آذار  ،2020انظــر/ي الرابــط التالــيhttps://bit.ly/2OPhIGx :
 -38املصدر السابق.
 -39املصدر السابق.
 -40مجلس الوزراء الفلسطيني« .أجندة السياسات الوطنية  :2022-2017املواطن أوالً» .ص4

يف حــن تشــكل امليــاه  %14مــن تكلفــة مدخــات اإلنتــاج يف عمليــة اإلنتــاج الزراعــي 42،إال أن امليــاه هــي
األكثــر شــحاً مــن بــن هــذه املدخــات جميعهــا ،حتــى وإن كانــت تكلفتهــا مــن املدخــات هــي األقــل ،وهــي
تعتبــر العنصــر األساســي إلحيــاء عمليــة الزراعــة .وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن تركــز الزراعــة املرو ّيــة هــو يف
قطــاع غــزة حيــث حتتــل  %68.9مــن مجمــوع املســاحة املزروعــة يف قطــاع غــزة ،أما يف الض ّفــة الغرب ّية فإن
43
نســبة الزراعــة املرو ّيــة ال تتجــاوز  %7.4مــن إجمالــي املســاحة املزروعــة يف الض ّفــة الغرب ّيــة.
وتقســم الزراعــة يف فلســطني احملتلــة وفقـاً ملصــادر الــري اخلاصــة بهــا ،إذ توجــد الزراعــة املرويــة إال أنهــا
ليســت متطــورة بشــكل كاف ،حيــث حتتــاج باألســاس لتقنيــات خاصــة بها ،والزراعة البعليــة التي تعتمد على
مياه األمطار السنوية وهي الشكل الغالب للزراعة يف فلسطني احملتلة .وال بد من اإلشارة إلى أن انتاجية
الدومن الذي يعتمد على الزراعة املروية تزيد بحوالي  22ضعف عن إنتاجية الدومن الذي يعتمد الزراعة
البعليــة؛  4,783كغــم للــدومن املــروي مقابــل  221كغــم للــدومن البعلــي ،مــن هــذا الفــارق نالحــظ أهميــة
االعتمــاد علــى الزراعــة املرويــة ملــا لهــا مــن أثر على زيادة االنتاجية وحتســن ودميومــة الدخل للمزارع ،وهو
44
مــا يفســر منطقيـاً االحتيــاج الدائم للمياه ألغــراض الزراعة.
أعلــن نتنياهــو نيتــه خــال حملتــه االنتخابيــة يف نهايــة العــام  2019عــن ضــم غــور األردن ومناطــق
(ج) ليتــم ترســيمها رســمياً ضمــن إطــار حــدود «إســرائيل» ،وعــادت حكومــة االحتــال يف العــام 2020
بالتلويــح عــن نيتهــا ضــم مناطــق غــور األردن ومعظــم مناطــق املصنفــة (ج) ،وبهــذا فإنهــا تعلــن بشــكل
سياســي رســمي عــن إعــان هــذه املناطــق تابعــة لدولــة االحتــال ،مــع العلــم أنهــا حتتلهــا منــذ العــام 1967
ومــن ثــم انتقلــت لتديرهــا إداريـاً وأمنيـاً منــذ اتفاقيــات أوســلو ،وبهــذا تكــون «إســرائيل» قــد ســلبت أكثــر
مــن  %85مــن مســاحة فلســطني التاريخيــة .هــذه اخلطــوة تنهــي أي إمكانيــة للفلســطينيني للســيطرة علــى
قدرتهــم علــى انتــاج غذائهــم ،خصوصـاً وأن األغــوار تعتبــر دفيئــة طبيعية ذات قدرة إنتاجيــة زراعية مهولة،
كمــا تعمــل علــى حتويلهــم ملســتهلكني ملصــادر الغــذاء بشــكل كامــل مــن دولة االحتــال ،وحتويل الفلســطينيني
مــن منتجــن إلــى أيــدي عاملــة رخيصــة يف املســتعمرات الزراعيــة املنشــئة يف غــور األردن والتــي قــد تنشــأ
الحقـاً 45.كمــا أن تصريحــات نتنياهــو ملســألة الضــم تأتــي يف إطــار مزاعــم اإلدارة األمريكيــة عــن تطبيــق
صفقــة القــرن ،والتــي يعتبرونهــا تصــوراً للحــل النهائي يف إطار عملية الســام التــي يطرحونها ،والتي جتعل
من أراضي الفلســطينيني عبارة عن جيوب وجتمعات مشــتتة ال ميكن أن يكون من خاللها أي وحدة قادرة
علــى االنتــاج (انظــر/ي اخلارطــة رقم )1

 -42معهد األبحاث التطبيقية – أريج« .اإلنتاج والتسويق الزراعي الفلسطيني بني الواقع والتحديات» .امللخص التنفيذي ،آذار  ،2015ص25
 -43اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني« .مشروع نشر والتحليل لبيانات التعداد الزراعي» .رام اهلل :فلسطني ،2010 .ص11
 -44مرصــد السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة .سلســلة أوراق حــول اإلنتــاج الفلســطيني احمللــي واالنفــكاك عــن االقتصاد «اإلســرائيلي» ورقة رقم
( :)4الزراعــة النباتيــة يف فلســطني ،2019 .ص8
 -45موقــع اجلزيــرة نــت« .غــور األردن آخــر مشــاريع الضــم ..تعــرف إلــى مراحــل توســع االحتــال اإلســرائيلي باخلرائــط» .نشــر يف تاريــخ  6متــوز
 .2020انظــر/ي الرابــط التالــيhttps://bit.ly/2OS36Wx :

 -41وزارة الزراعة« .استراتيجية القطاع الزراعي :صمود وتنمية  .»2022-2017ص12
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سياسات صانع القرار الفلسطيني والزراعة في الضفة الغربية وقطاع غزة
خارطة رقم ( :)1فلسطني احملتلة وفقاً لرؤية اإلدارة األمريكية للسالم (خارطة مفاهيمية)*.

بخصــوص سياســات صانــع القــرار الفلســطيني املمثلــة بالســلطة الفلســطينية ،نالحــظ أن موازنــة القطــاع
الزراعي تعتبر أقل موازنة بني القطاعات اخملتلفة ،ففي العام  2018لم تتجاوز  %1من مجموع املوازنة،
إذ وضعــت احلكومــة الفلســطينية  102,039مليــون شــيقل مخصصــات موازنــة وزارة الزراعــة مــن أصــل
 5.8مليــار دوالر أمريكــي ،ويف العــام  2017بلغــت موازنــة وزارة الزراعــة  98,857مليــون شــيقل ،ويف
العــام  2016بلغــت  89,214مليــون شــيقل ،يف حــن مــا زالــت قطاعــات أخــرى تأخــذ احلصــة األكبــر مــن
موازنة الســلطة الفلســطينية 46.فعلى ســبيل املثال توزع اإلدارة العامة للموازنة العامة أموال املوازنة وفقاً
للقطاعــات األربعــة :قطــاع احلكــم ،قطــاع البنية التحتيــة ،القطاع االقتصادي والقطــاع االجتماعي .يحصل
علــى قطــاع احلكــم لوحــده  7.772مليــار شــيكل ،مبــا يعــادل  %47مــن املوازنــة ،ويشــمل هــذا القطــاع
مكتــب الرئيــس ومؤسســات منظمــة التحريــر ومجلــس الــوزراء ووزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي ووزارة
املاليــة والتخطيــط ووزارة العــدل 47.بينمــا يأخــذ القطــاع االقتصــادي والــذي يعنــي االهتمــام بــه وتطويــره
توجــه احلكومــة التنمــوي ومــدى اهتمــام احلكومــة بزيــادة التنميــة ،يأخــذ فقــط  %2مــن املوازنــة العامــة
بقيمــة  387مليــون شــيقل (وزارة الزراعــة ،وزارة االقتصــاد الوطنــي ،هيئــة تســوية األراضــي واملياه وســلطة
األراضــي) 48.هــذا يعكــس أنــه ال يوجــد خطــط تنمويــة حقيقيــة لزيــادة اإلنتــاج الفلســطيني واالهتمــام بــه
وبالتنميــة ،وبالتحديــد يف قطاعــات الصناعــة والزراعــة .ولــم تختلــف موازنــات احلكومــة الفلســطينية فيمــا
يتعلــق بهــذا اإلطــار يف األعــوام  ،2020-2019حيــث أنــه مت اإلعــان عــن حالــة الطــوارئ يف هــذا العــام.
وضعــت وزارة الزراعــة عــدة اســتراتيجيات للقطــاع الزراعــي ،منهــا اســتراتيجية القطــاع الزراعــي (رؤيــة
مشــتركة) لألعــوام  ،2013-2011و»اســتراتيجية القطــاع الزراعــي – صمــود وتنميــة ،»2016/2014
و»اســتراتيجية القطــاع الزراعــي :صمــود وتنميــة مســتدامة  .»2022- 2017وتناولــت االســتراتيجيات
عــدداً مــن األولويــات واألهــداف االســتراتيجية بنيــت علــى عمــل مخرجــات تقاريــر جلــان فنيــة ومشــاورات
واحتياجــات املزارعــن والسياســات القطاعيــة والعبــر قطاعيــة ،ونصــت علــى أن األهــداف االســتراتيجية
للقطــاع الزراعــي تتمثــل بهدفهــا األول والــذي يتعلق بصمود ومتســك املزارعني باألرض والبقاء يف الزراعة،
وكهــدف ثانــي أن تــدار املــوارد الطبيعيــة يف األراضــي الفلســطينية بكفــاءة وبشــكل مســتدام ،أمــا الهــدف
الثالــث أن يكــون هنالــك إطــاراً مؤسســياً قانونيـاً مالئمـاً ومتكامـ ً
ا وقــوى بشــرية مدربــة ومؤهلة تســاهم يف
إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلســطينية ،وهدفاً رابعاً وهو زيادة وحتســن إنتاجية الزراعة بشــقيها النباتي
واحليوانــي لتحقيــق األمــن الغذائــي ،وخامسـاً حتســن البنيــة التحتيــة وخدمــات زراعيــة مناســبة ،وسادسـاً
زيــادة املنافســة يف األســواق احملليــة واخلارجيــة ،أمــا ســابعاً وأخيــراً أن تكــون هنالــك جاهزيــة كاملة للقطاع
49
الزراعــي للمســاعدة يف حتقيــق متطلبــات إقامــة دولــة.

 -46وزارة املالية والتخطيط – اإلدارة العامة للموازنة العامة« .قانون املوازنة العامة للسنة املالية  .»2018ص149
 -47وزارة املالية والتخطيط – اإلدارة العامة للموازنة العامة« .موازنة املواطن – السنة املالية  .»2018ص13
 -48املصدر السابق ،نفس الصفحة.
* من موقع مركز اجلزيرة للدراسات (خارطة مترجمة) .انظر/ي الرابط التالي:
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 -49وزارة الزراعــة الفلســطينية« .اســتراتيجية القطــاع الزراعــي – رؤيــة مشــتركة  .»2013-2011متــوز  ،2010ص .26-25أنظــر/ي الرابــط
التاليhttps://bit.ly/2M2IBal :
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أمــا فيمــا يتعلــق بدعــم صمــود املزارعــن كهــدف ،تبنــت اســتراتيجية «رؤيــة مشــتركة ،»2013-2011
عــدداً مــن السياســات التــي تعــزز صمــود ومتســك املزارعــن بــاألرض والبقــاء كإعــادة تأهيــل مــا دمــره
االحتــال ودعــم املزارعــن املتضرريــن مــن االعتــداءات اإلســرائيلية ،وذلــك مــن خــال مســاندة مزارعــي
احليــازات الصغيــرة والصياديــن يف قطــاع غــزة ،ومســاندة مزارعــي احملاصيــل التصديريــة ،وتأهيــل البنيــة
التحتيــة الزراعيــة املدمــرة ،وتوفيــر مدخــات اإلنتــاج الزراعــي وإســناد املزارعــن املتضرريــن مــن اجلــدار،
وتوفيــر احلوافــز والدعــم للمزارعــن اجملاوريــن للمســتعمرات ،واملســاعدة يف إعداد ملفــات حصر األضرار
باالســتناد للقانــون الدولــي 50.أمــا السياســة الثانيــة التــي تتبناهــا لــذات الهــدف االســتراتيجي هــي دعــم
وحمايــة الفئــات املهمشــة وخاصــة مزارعــي احليــازات الصغيــرة وفقــراء الريــف والنســاء والبــدو ،وذلــك مــن
خــال تكثيــف مشــاريع تنويــع مصــادر الدخــل ،وزيــادة املشــاريع املكثفــة للعمالــة ،ومتكــن املــرأة يف القطــاع
الزراعــي 51.ولــم تختلــف اســتراتيجية القطــاع الزراعــي لألعــوام  2016/2014كثيــراً عــن ســابقتها ،حيــث
أبقــت الرؤيــة املعتمــدة يف ضــوء نتائــج مراجعــة اســتراتيجية القطــاع الزراعــي  ،2013/2011ممــا يعنــي
أن األهــداف االســتراتيجية بقيــت علــى مــا هــي عليــه ،إال أنــه مت وضــع عــدد مــن املؤشــرات التــي تســعى
األهــداف االســتراتيجية لتحقيقهــا أهمهــا زيــادة مســاحات األراضي املزروعة مبقــدار  %13بنهاية 2016
مقارنــة بنهايــة  52 .2013كمــا وضعــت احلكومــة الفلســطينية الســابعة ضمــن أجنــدة السياســات الوطنيــة
« 2022-2017املواطــن أوالً» ،وضعــت الزراعــة ضمــن سياســاتها الوطنيــة يف احملــور الثالــث مــن أجنــدة
السياســات وهــو محــور التنميــة املســتدامة ،كغايــة للوصــول بعنــوان واضح «النهوض بالزراعــة وباجملتمعات
الريفيــة» 53.كمــا وضعــت احلكومــة ضمــن أجندتهــا ضمــن السياســة الوطنيــة «بنــاء مقومــات االقتصــاد
الفلسطيني» تدخ ً
ال سياساتياً يكمن يف إعادة قاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني وتطويرها ،بالتركيز
على الصناعة والزراعة والسياحة ،وتدخ ً
ال ثانياً يكمن بجذب االستثمار احمللي واألجنبي املباشر وتشجيعه،
54
بالتركيــز علــى قطاعــات اإلنشــاءات ،والســياحة ،والزراعــة ،والطاقة ،واالتصاالت وتكنولوجيــا املعلومات.
هــذا وتضــع احلكومــة ضمــن األولويــة الوطنيــة العاشــرة «مجتمــع قــادر علــى الصمــود والتنميــة» سياســة
وطنيــة بعنــوان (النهــوض بالزراعــة واجملتمعــات الريفيــة) ،وتضــع تدخــات سياســاتية لذلــك :زيــادة اإلنتــاج
النباتــي واحليوانــي -وتطويــر سالســل القيمــة ،وتدخــل آخــر وهــو حمايــة املزارعــن ودعمهــم وال ســيما يفاملناطــق املهــددة واملهمشــة .وتأتــي السياســات ضمــن األجنــدة اســتكماالً لتحقيــق السياســات التــي تضعهــا
وزارة الزراعة ضمن استراتيجية القطاع الزراعي «صمود وتنمية  ،»2022-2017والتي تناولت أهدافاَ
شــبيهة بأهــداف االســتراتيجية التــي ســبقتها ،إال أنهــا أعــادت صياغتهــا بشــكل مختلف ووضعــت األولويات
55
السياســاتية فيها.

 -50املصدر السابق ،ص28-27
 -51املصدر السابق ،ص29-28

بالرغــم مــن كافــة هــذه السياســات واألهــداف واخلطــط ،إال أن قطــاع الزراعــة باجملمــل مــا زال يعانــي
مــن تراجــع بشــكل واضــح جــداً ،حيــث تراجعت مســاهمة القطــاع الزراعي يف الناجت احمللــي اإلجمالي ،فمن
 %36يف الســبعينات مــن القــرن املاضــي ،الــى حوالــي  %25يف الثمانينــات ،ويف بدايــة التســعينات كانــت
النســبة حوالــي  %13اســتمرت هــذه النســبة يف التراجــع لتصــل حوالــي  %8.2يف العــام  ،2000وإلــى
حوالــي  %6.1يف العــام  ،2009وبلغــت حوالــي  %3يف العــام ( 56 .2017انظــر/ي الشــكل رقــم )1

شكل رقم ( :)1مساهمة قطاع الزراعة والغابات وصيد األسماك يف الناجت احمللي اإلجمالي الفلسطيني لألعوام 2018-2000

كشــفت دراســة أعدهــا احتــاد جلــان العمــل الزراعــي  UAWCبعنــوان «دراســة حــول السياســات الوطنيــة
يف القطــاع الزراعــي» ،أنــه وبعــد مراجعة التشــريعات الزراعية (قوانــن ،قرارات بقوانني ،أنظمة وتعليمات
خاصة) ،أن هنالك حالة من التعارض والتضارب ما بني التشريعات الناظمة للعمل الزراعي يف فلسطني،
كما أن هنالك تعارض لتلك التشريعات مع القانون األساسي الذي يعتبر مبثابة الدستور ،مبا يشكل عدم
دســتورية لبعــض النصــوص القانونيــة ممــا يجعلهــا عرضــة للطعــن واإللغــاء مــن قبــل القرار 57.كما وكشــفت
املراجعة على وجود حالة من خلط تشــريعي وعدم احترام القواعد القانونية الناظمة لصدور التشــريعات
مــن حيــث احتــرام قواعــد التــدرج التشــريعي مــن قبيــل صــدور بعــض التعليمــات مــن وزيــر الزراعــة ،والتــي
يفتــرض أن تصــدر علــى شــكل أنظمــة مــن مجلــس الــوزراء كمــا يف حالــة حتديــد اخملاطــر وصــدوره علــى
58
شــكل آليــة تعويضات.

 -52وزارة الزراعة« .استراتيجية القطاع الزراعي  -صمود وتنمية  ،»2016-2014ص .18-17انظر/ي الرابط التالي:
https://bit.ly/2ZrKznO
 -53مجلس الوزراء الفلسطيني« .أجندة السياسات الوطنية  :2022-2017املواطن أوالً» ،ص35
 -54املصدر السابق ،ص37

 -55وزارة الزراعة الفلسطينية« .استراتيجية القطاع الزراعي :صمود وتنمية مستدامة  ،»2022- 2017ص31
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 -56اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني« .مؤشــرات احلســابات القوميــة الرئيســية يف فلســطني لألعــوام  .»2016-2015يرجــى االطــاع علــى
الرابط التاليhttps://bit.ly/2xpSS7q :
 -57احتاد جلان العمل الزراعي« .دراسة حول السياسات الوطنية يف القطاع الزراعي» .رام اهلل :فلسطني ،أيلول  ،2019ص8-7
 -58املصدر السابق ،ص8
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هــذا باإلضافــة إلــى وجــود تضــارب يف الصالحيــات مــا بــن وزارة الزراعــة وســلطة امليــاه بشــأن املصــادر
املائيــة (بالتحديــد املصــادر املائيــة املوجــودة يف ملكيــات خاصــة) ،وغيــاب لصــدور بعــض األنظمــة التــي
تسهم يف إنفاذ بعض التشريعات ،تخبط تشريعي بشأن اجملالس الزراعية املتخصصة وعدم صدور نظام
خاص بتشــكيل اجمللس الزراعي االستشــاري ،كما ويوجد جتاهل للتشــريعات الزراعية للنســاء وخاصة يف
األرياف ،وهناك عدم إقرار لنظام الرقابة الزراعية ،وعمومية يف أهداف القوانني اخلاصة والتي تتقاطع
بشــكل كبيــر مــع أهــداف قانــون الزراعــة ممــا يجعل عملية تقييم حتقيق أهــداف القوانني اخلاصة من قبيل
صنــدوق درء اخملاطــر* بالغــة الصعوبــة ،أضــف لذلــك أن مفهــوم التعويضــات علــى الكــوارث الطبيعيــة هــي
ليســت مبفهــوم التعويــض بــل مســاعدات طوعيــة غيــر ملزمة للصندوق ،كمــا وأن هنالك تخوفات من أن يتم
حتويــل التأمينــات الزراعيــة لتصبــح خدمــة يديرهــا القطــاع اخلــاص ممــا ينعكــس بالتكلفــة علــى املزارعــن
.59
هــذا جميعــه وضحتــه الدراســة فيمــا يتعلــق باجلانــب القانونــي والتشــريعي ،مما يعني أنه يجب على املشــرع
الفلســطيني أن يقــوم بعمليــة مراجعــة معمقــة بالتشــريعات التــي تتعلــق بقطــاع الزراعــة ،وعليــه ال بــد مــن
التعمــق يف هــذه املســألة بشــكل أساســي لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي يرجوهــا املــزارع
الفلسطيني.

مدخالت اإلنتاج الزراعي
كمــا أوردنــا ســابقاً ،تشــكل امليــاه  %14مــن تكلفــة مدخــات اإلنتــاج يف عمليــة اإلنتــاج الزراعــي ،وهــي تأتي
اخلامســة من حيث قيمة مدخالت اإلنتاج  60التي أعالها األســمدة التي تشــكل  %21من قيمة مدخالت
اإلنتــاج ،تليهــا املبيــدات التــي تشــكل  ،%20فاأليــدي العاملــة التــي تشــكل  %18والبــذور واالشــتال التــي
تشــكل  %17مــن مدخــات اإلنتــاج (انظــر/ي الشــكل رقــم  ،)2إال أن مدخــات اإلنتــاج الزراعــي جميعهــا
تعتبر مكلفة على املزارع الفلسطيني يف عملية اإلنتاج ،فاملياه مث ً
ال باإلضافة إلى شح توافرها الناجم عن
ســطوة االســتعمار عليها ،إال أنه يوجد إشــكالية تتعلق بإدارة الفلســطينيني للموارد املائية املوجودة أساسـاً
بــن أيديهــم للزراعــة ،وقــد جنــد مصــادر متعــددة ملدخــات اإلنتــاج الزراعيــة األخــرى ،إال أن امليــاه ال يوجــد
مصــادر ســوى تلــك التــي تســيطر عليهــا حكومــة االحتــال أو اآلبار اجلوفيــة املتوفرة ،والتي لــم تعد جودتها
ونوعيتها كما كانت يف سابق عهدها لتلوثها وزيادة ملوحتها بسبب التغيرات اجليولوجية واملناخية كما أن
اســتخراج امليــاه وحســابه كمدخــل ،يدخــل فيــه عامــل الطاقــة املســاعد يف االســتخراج (عمليــة ضــخ امليــاه)،
وهــذه تختلــف وفقـاً لعمــق البئــر وحجمــه وإذا مــا كانــت تعمــل املضخــة علــى احملروقــات أم علــى الكهرباء أو
الطاقــة الشمســية .61
شكل رقم ( :)2تكاليف مدخالت اإلنتاج الزراعي يف فلسطني*

أنشــئ مبوجــب أحــكام القــرار بقانــون رقــم ( )12لســنة 2013م ،صنــدوق مســتقل متخصــص بالتعويضــات
عــن الكــوارث الطبيعيــة والتأمينــات الزراعيــة بكافــة أشــكالها ،ويســمى صنــدوق درء اخملاطــر والتأمينــات
الزراعيــة الفلســطيني ،علــى أن يكــون لــه حســابان ،حســاب خــاص بالتعويضــات عــن الكــوارث الطبيعيــة
وحســاب آخــر بالتأمينــات الزراعيــة بكافــة أشــكاله .يتمتــع الصنــدوق بالشــخصية االعتباريــة واألهليــة
القانونيــة الكاملــة ملباشــرة جميــع األعمــال والتصرفــات القانونيــة ،التــي تكفــل حتقيــق األهــداف التــي
أنشــئ مــن أجلهــا ،ويكــون لــه ذمــة ماليــة مســتقلة مبــا يف ذلــك متلــك األمــوال املنقولــة وغيــر املنقولــة وحــق
التقاضــي وفــق أحــكام القانــون.
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 -60معهد األبحاث التطبيقية – أريج« .اإلنتاج والتسويق الزراعي الفلسطيني بني الواقع والتحديات» .امللخص التنفيذي ،آذار  ،2015ص25
 -61احتاد جلان العمل الزراعي« .دراسة حول السياسات الوطنية يف القطاع الزراعي» .رام اهلل :فلسطني ،أيلول  ،2019ص84
* هذا الشكل مأخوذ من دراسة «اإلنتاج والتسويق الزراعي الفلسطيني بني الواقع والتحديات» ملعهد األبحاث التطبيقية ،ذكر سابقاً ،ص25

23

24

ومن املمكن القول أن أكبر اإلشكاليات التي تتعلق بقضية املياه بعيداً عن سطوة االحتالل على مصادره:
 عدم توحيد تعرفة املياه وسوء التوزيع :خلقت حالة عدم توحيد تعرفة املياه بني احملافظات الفلسطينيةباإلضافــة إلــى التباينــات بــن املناطــق مــن حيث املصادر املائية ،إلى حالة من ســوء التوزيع والالعدالة ،مما
انعكس على املزارعني بشكل سلبي من حيث تكلفة اإلنتاج .62
 غياب تعرفة االســتهالك املائي للزراعة :ال يوجد تعرفة حقيقية ومنصوص عليها حتدد قيمة اســتهالكاملياه للمزارعني يف فلســطني ،مما يعني غياب السياســات التي تســعى لتحقيق عدالة وتشــجيع للمزارعني
الفلســطينيني علــى زيــادة انتاجهــم الزراعــي .عمليــة تســعير كــوب امليــاه لالســتهالك الزراعــي تبنى بأشــكال
مختلفــة ،إذ تعتمــد بشــكل أساســي علــى مصــدر امليــاه للزراعــة .63
 ميــاه الزراعــة مــا بــن امللكيــة اخلاصــة والســيطرة على الفالحني :مع غياب التشــريعات والسياســات التيتنظــم قطــاع امليــاه يف فلســطني ،تبقــى التشــريعات القدميــة واألعــراف هي الســارية يف تنظيم هــذا القطاع،
وأحــد أبــرز هــذه اإلشــكاليات هــي امللكيــة التاريخية لهذه األراضي من قبــل عائالت معينة ،األمر الذي أدى
خللــق أزمــة كبيــرة يف قطــاع الزراعــة .وعلــى الرغــم مــن أن املشــرع الفلســطيني نص على أن هــذه اآلبار هي
ملكيــة عامــة *،إال أن هــذا ال يجــد تطبيقـاً لــه علــى أرض الواقــع .64
وبخصــوص األســمدة ،والتــي تعتبــر األكثــر كلفــة يف مدخــات اإلنتــاج الزراعــي ،فهــي تســتنزف املــزارع
الفلســطيني بشــكل كبيــر ،كمــا أنهــا مرتبطــة بشــكل مباشــر بســوق االحتــال ومحدداتــه ،خاصــة األســمدة
الكيماوية  .65كما يوجد مساحة للمزارعني بالوصول املادي إلى مجموعة متنوعة من األسمدة واملبيدات،
حيــث أن مخــازن اإلمــدادات عديــدة وموزعــة يف جميــع أنحــاء الضفة الغربية ،وتتوفــر بدائل للمنتجات ذات
االســتخدام املزدوج احملظورة على نطاق واســع يف هذه املتاجر ً
أيضا ،كما أن ســهولة الوصول إلى الســوق
الســوداء زاد مــن قــدرة املزارعــن إلــى الوصــول إلــى املنتجــات اخلطــرة وغيــر القانونيــة ،ويعتبــر اســتخدام
ً
مفرطــا جــداً يف الســنوات األخيــرة .66
املبيــدات يف الضفــة الغربيــة

أما بخصوص األعالف ،أشارت ورقة ملرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية حول األعالف ،إلى قدرة
احلكومة الفلسطينية على إنشاء مصنع لألعالف (وصوامع للتجميع) مبا يخفض من قيمة األعالف التي
تصــل مســاهمتها يف مســتلزمات اإلنتــاج إلــى حوالــي  ،%59وهــي أعلــى قيمــة داخــل مســتلزمات اإلنتــاج،
ومبا يؤدي إلى خفض الكلفة وزيادة ربحية املنتج ،ويؤثر على الســعر النهائي للمســتهلك الفلســطيني .67
يعد ارتفاع أســعار مدخالت اإلنتاج من أهم املشــاكل التي تواجه القطاع الزراعي يف فلســطني ،وهي تؤثر
بشــكل مباشــر علــى األربــاح التــي قــد يجنيهــا املزارعــون ،حيــث وضحــت نتائــج بحــث أعــده معهــد األبحــاث
التطبيقية (أريج) ،أن مدخالت اإلنتاج تشهد ارتفاعاً كبيراً ،وهو ناجم عن تذبذب أسعار العمالت وارتفاع
أســعار احملروقــات وســيطرة التجــار علــى وكاالت األســمدة واملبيــدات ممــا يزيــد فرصــة حتكمهــم بأســعار
األســمدة واملبيــدات .68
يف الدراســة الصــادرة عــن احتــاد جلــان العمــل الزراعــي «دراســة حــول السياســات الوطنيــة يف القطــاع
الزراعي» ،أظهرت الدراسة أن الوزارة اخملتصة بالقطاع الزراعي يف استراتيجياتها وخططها التي قامت
بصياغتها ،مدركة متاماً ملســألة تســعير مدخالت اإلنتاج وأهمية ذلك ،لكنها لم تفعل أي خطوات حقيقية
ملعاجلة هذه املسألة واملشاكل املتعلقة باالرتفاع الكبير يف أسعار مدخالت ومستلزمات اإلنتاج ،سواء على
مســتوى إيجــاد بدائــل أو مــن خــال تشــجيع التصنيــع الفلســطيني ملدخــات اإلنتــاج التــي تدخــل يف عمليــة
اإلنتــاج هذه .69

 -62املصدر السابق ،ص85
 -63املصدر السابق ،ص86
* امليــاه يف باطــن األرض ليســت ملكيــة مــن يســتخرجها ،ألنهــا ال تـ ِ
ـأت فقــط مــن أرضــه بــل تتشــكل يف باطن األرض من خالل احلوض املائي أو املســقط
املائــي ،الــذي يقــع خــارج أرض صاحــب البئر وبالتالي فاملياه لم تتجمع من أرض مســتخرجها
 -64املصدر السابق ،ص91
 -65وزارة الزراعة« .استراتيجية القطاع الزراعي  -صمود وتنمية  .»2016-2014رام اهلل – فلسطني .ص9
66- Palestinian Farmers Union (PFU). “Policies Regulating Agricultural inputs in the West Bank”. Page 17
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 -67مرصــد السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة« .صناعــة األعــاف – سلســلة أوراق حــول اإلنتــاج الفلســطيني احمللــي واالنفــكاك عــن االقتصــاد
اإلســرائيلي» .رام اهلل :فلســطني.2019 ،
 -68معهد األبحاث التطبيقية – أريج« .اإلنتاج والتسويق الزراعي الفلسطيني بني الواقع والتحديات» .امللخص التنفيذي ،آذار  ،2015ص26
 -69احتاد جلان العمل الزراعي« .دراسة حول السياسات الوطنية يف القطاع الزراعي» .رام اهلل :فلسطني ،أيلول  ،2019ص10-9
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عزوف الفرد الفلسطيني عن الزراعة كنتيجة :ما العمل؟
كل مــا ســلف ذكــره يجعــل توجــه الفلســطينيني للزارعــة أصعــب ،مــن احتــال وســيطرة علــى املــوارد وســوء
إدارة وغيــاب نيــة ملعاجلــة مــا هــو قائــم ،إال أن هنالــك عوامــل اقتصادية واجتماعية أخرى ســاهمت يف ذلك
تتعلــق أيضـاً بفتــح أســواق العمــل اجلديــدة (كالعمــل يف املســتعمرات والداخــل احملتــل) ،باإلضافــة إلــى أنــه
ومــع قيــام الســلطة الفلســطينية أصبــح هنالــك قطاعــات خدماتيــة واســتثمارات اســتقطبت الفلســطينيني
للعمل فيها ،والتي جعلت من الفلســطيني يســتبدل الزراعة بها .كما أنه ال حماية حقيقية موجودة للمزارع
الفلســطيني ،خصوصـاً مزارعــي احليــازات الصغيــرة ،الذيــن تهــدد أراضيهــم باملصــادرة مــن قبــل حكومــة
االحتــال ،والذيــن أيضـاً يواجهــون ظروفـاً اقتصاديــة صعبــة .وبالرغــم مــن ذلــك ،يواجــه مزارعــو احليازات
الصغيرة انكشافاً ملحوظاً أيضاً على صعيد العدالة يف حتصيل حقوقهم من خالل انتاجهم املتحقق ،حيث
أشــارت ورقــة حقائــق ملرصــد السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة (املرصد) ،أنه متر عمليــة بيع املنتجات
من مزارعي احليازات الصغيرة لسوق االستهالك سواء على مستوى التصدير أو السوق احمللي من حيث
التســعير بعــدة مراحــل ،حيــث تخــرج الســلعة بســعرها األولــي مــن املــزارع التــي يعمــل بهــا مزارعــو احليازات
الصغيرة ،ليحصل عليها الوسيط ويعيد بيعها بالسعر الذي يضعه هو مقابل إما نقل املنتجات أو يف بعض
احلــاالت قــد يضــاف عليهــا مدخــات أخــرى كالتعليــب والتغليــف ،ومــن ثــم يتــم بيعهــا يف الســوق املركزيــة
بســعر الوســيط لتــوزع يف احملــات التجاريــة وتبــاع بســعر التجزئــة للمســتهلك النهائــي ،أو أن يتم تصديرها
للخــارج .70وينعكــس ذلــك علــى الســلع األساســية من اإلنتاج الزراعي كالطماطــم (البندورة) واخليار وحتى
البيــض ،ويف بعــض األحيــان تصــل أربــاح الوســطاء ألكثــر مــن  %300مــن معــدل البيــع األساســي  .71ويف
هذا اإلطار قدم مرصد السياســات عدة توصيات منها ضرورة تطوير وتفعيل اســتراتيجية زراعية حتتوي
على أسس مستدامة إلنتاج زراعي يخدم املزارع الفلسطيني والسوق الفلسطينية عبر دعم حكومي سخي،
وتفعيــل صنــدوق درء اخملاطــر ،وإعــادة توزيــع احلصــص الســوقية داخــل فلســطني بحيث يصبح االســتهالك
احمللــي هــو األســاس ،باإلضافــة لعــدة توصيــات يف ذات اإلطــار .72
وبالعــودة للبيانــات العامــة ،بلغــت نســبة العاملــن يف قطــاع الزراعــة يف العــام  2010حوالــي ،%14
وتراجعــت لتصــل حوالــي  %6.7يف العــام ( 73 2017انظــر/ي الشــكل رقــم  .)3كمــا وســجل نشــاط
الزراعــة أدنــى معــدل أجــر يومــي حقيقــي بواقــع  73شــيقل يف الضفــة الغربيــة و 21شــيقل يف قطــاع غــزة،
يف الوقــت الــذي بلــغ فيــه معــدل األجــر اليومــي يف القطــاع اخلــاص حوالــي  93شــيقل يف الضفــة الغربيــة
و 45شــيقل يف قطــاع غــزة  ،74وســجل نشــاط البنــاء والتشــييد أعلــى معــدالت لألجــور
 -70مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية (املرصد)« .ورقة حقائق  -من املزارع للمستهلك :األرباح للوسطاء» .شباط  ،2020ص3
 -71املصدر السابق ،ص4-3
 -72املصدر السابق ،ص5-4

اليومية احلقيقية يف القطاع اخلاص مبعدل  104شيقل يف الضفة الغربية و 42شيقل يف قطاع
غزة  ،75يليه نشاط اخلدمات  103شيقل يف الضفة الغربية و 78شيقل يف قطاع غزة.
الشكل رقم ( :)3التوزيع النسبي للعاملني  15سنة فأكثر يف فلسطني يف األنشطة الزراعية لألعوام2018-2000 :

كما أن أرقام األجور هذه تدل على أن العمل يف القطاعات األخرى بات مجدياً للفلسطينيني على الصعيد
االقتصــادي أكثــر مــن العمــل يف القطــاع الزراعــي ،باإلضافة إلى أنه ومنذ ســبعينيات القرن املاضي ،ســاهم
فتح سوق العمل يف األراضي احملتلة بالعزوف بشكل كبير عن الزراعة ،وما زال ذلك مستمراً حتى يومنا هذا.
كمــا أنــه ومــع قــدوم الســلطة الفلســطينية واالســتثمارات املاليــة التــي جاءت حتت ســقفها ،توجــه قطاع كبير
من األفراد للعمل يف مؤسساتها والعمل يف املشاريع التي جاءت حتت مظلة السياق الفلسطيني يف أوسلو،
مما ســاهم بشــكل كبير ومباشــر يف تهميش الزراعة الفلســطينية بشــكل قوي وعزوف الفلســطينيني عنها.
يف دراسة نشرتها األونكتاد بعنوان «قطاع الزراعة الفلسطينية احملاصر» ،حصرت الدراسة مجموعة من
التوصيات منها التعويل على مواطن قوة القطاع الزراعي والفرص املتاحة فيه ،حث الســلطة الفلســطينية
واجلهــات املانحــة لالســتثمار يف القطــاع ،احلاجــة املاســة إلنشــاء مصــرف فلســطيني للتنميــة الزراعيــة،
حتســن ســاالت املواشــي والعلــف واحملاصيــل احلقليــة ،إتاحــة الوصــول مــن دون عائــق إلــى املناطــق (ج)،
تعويــض األثــر الناجــم عــن اســتخدام عملــة االحتــال وســعر الصــرف ،وحمايــة البيئــة  .76هــذه التوصيــات
جميعها جيدة يف حال كان هنالك أي اســتجابة للتوصيات ،فضعف اإلمكانيات الفلســطينية يعيق ذلك من
جهــة ،واالحتــال الــذي يعتبــر املعيــق األساســي لــكل ذلــك مــن جهــة أخــرى ،يعيقــان حتقيــق ذلــك علــى املدى
القريب ،لذا تبقى اإلشكالية عالقة وحتتاج حللول جديدة يتبناها صانع السياسات الفلسطيني واحلركات
االجتماعية واملؤسســات األهلية الفلســطينية.

 -73اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلســطيني« .نســبة العاملني يف قطاع الزراعة واحلراجة وصيد األســماك من إجمالي العاملني يف جميع القطاعات
يف فلســطني حســب املنطقــة واجلنــس .»2017 ،يرجــى االطــاع على الرابــط التاليhttps://bit.ly/2KUtbUY :
 -74اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني« .الواقع العمالي يف فلسطني لعام  2018مبناسبة اليوم العاملي للعمال» .انظر\ي الرابط التالي:
https://bit.ly/2YPljf8

27

 -75املصدر السابق.
 -76األونكتاد – مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية« .قطاع الزراعة الفلسطينية احملاصر» ،2015 .ص42-37
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ثــم أن هنالــك مغالطــة أساســية يف الطــرح الــذي يتبنــى دعــم صمــود املزارعــن إذا مــا نظرنــا للصــادرات
والــواردات الفلســطينية فيمــا يتعلــق بالقطــاع الزراعــي ،حيــث كشــفت ورقــة ملرصــد السياســات االجتماعية
واالقتصاديــة (املرصــد) ،وجــود فجــوة كبيــرة يف الصادرات والواردات من وإلى دولة االحتالل ،حيث تشــكل
الــواردات ســتة أضعــاف الصــادرات الزراعيــة ،بعجــز يبلــغ حوالــي  298.1مليــون دوالر ،ويــرى الباحثــون يف
مرصد السياسات أن هذا العجز ميكن تقسيمه إلى نوعني :األول يكمن بأن بعض املنتجات يصعب إنتاجها
محلياً نظراً لعدم مالئمة األراضي املتاحة والظروف اجلوية املالئمة واملوارد املتاحة وارتفاع تكاليفها مثل
الــذرة واألفــوكادو والتفــاح ،وثانيـاً ال يوجــد نيــة لالســتثمار يف منتجــات باإلمــكان التوســع يف إنتاجهــا محليـاً
مثــل الــذرة التــي مــن املمكــن زراعتهــا يف ســهول طوباس وجنــن ،والثوم والتمر واملــوز واحلمضيات بأنواعها
والبرقــوق والــدراق والرمــان ،هــذه أمثلــة علــى أهــم الســلع الزراعيــة ( 77انظــر/ي الشــكل رقــم  .)4لــذا فــإن
أولوية دعم املزارعني هي يف اســتهالك منتجاتهم من الذرة والتمر واملوز والثوم الناشــف ،وتشــجيعهم على
زراعــة مــا يتــم اســتيراده مــن وعبر منظومة االحتالل الســتبداله مبنتج وطني محلي.

وهــذا ال ينعكــس فقــط علــى الــواردات النباتيــة ،بــل أيضـاً كشــفت ورقــة ســابقة للمرصد أنه يســتورد التجار
الفلســطينيون بقيمــة  90-70مليــون دوالر ســنوياً مــن العجــول ،كمــا وينفــق الفلســطينيون مــا قيمتــه 200
مليــون دوالر مــن اســتيراد األعــاف وحبــوب األعــاف ،أضــف إلــى ذلــك اســتيراد األلبــان مببلــغ  23مليــون
دوالر *،واجلبــة الصفــراء بحوالــي  20مليــون دوالر ،حيــث بإمــكان احلكومــة والقطــاع اخلاص واملؤسســات
الزراعيــة االســتثمار يف هــذه القطاعــات ( 78انظــر/ي الشــكل رقــم .)5
الشكل رقم ( :)5أعلى عشرين سلعة مت استيرادها من أو عبر «إسرائيل» إلى فلسطني يف العام 2017
القيمة باأللف دوالر أمريكي

شكل رقم ( :)4أهم الواردات الفلسطينية* املرصودة من أو عبر «إسرائيل» ألهم السلع الزراعية النباتية الطازجة من حيث القيمة يف العام
( 2017القيمة باملليون دوالر)

(*) :البيانات ال تشمل ذلك اجلزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام .1967
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني  .2019إحصاءات التجارة اخلارجية املرصودة .رام اهلل -فلسطني.

كما وأشار احتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني يف ورقة موقف بعنوان «إحياء حق االسترداد الضريبي
لقطــاع الثــروة احليوانيــة يف فلســطني» أن الثــروة احليوانيــة تلعــب دوراً كبيــراً يف االقتصــاد الوطنــي ،وتبلــغ
قيمة اإلنتاج احليواني يف فلسطني من مجمل اإلنتاج الزراعي ما يقارب  ،%40ويقـدر حجـم إنتـاج حلـوم
األبقار حوالـــي  3,394طنــاً ســنوياً ،وحلوم األغنام  10,440طناً ســنوياً وحلــــوم املاعــــز  8406أطنــــان
ســنوياً ،فيما تقدر كمية اإلنتاج من األلبان  123,098طن من األلبان سنوياً ،ويغطـي هـذا اإلنتـاج حصـة
كبيـــرة مـــن احتياجـــات االســتهالك احمللي ،كما أن قطاع الثروة احليوانية له أهمية يف االقتصاد األســري
حيث يشــكل مصدر رئيســي أو ثانوي لألســرة .79
(*) :البيانات ال تشمل ذلك اجلزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام .1967
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني  .2019إحصاءات التجارة اخلارجية املرصودة .رام اهلل -فلسطني.

* أصــدر مرصــد السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة (املرصــد) ورقــة خاصــة حــول قطــاع األلبــان واألجبــان بعنــوان «»سلســلة أوراق حــول اإلنتــاج
الفلســطيني احمللــي واالنفــكاك عــن االقتصــاد «اإلســرائيلي» ورقــة رقــم ( :)5إنتــاج األلبــان واألجبــان يف فلســطني» .انظــر/ي الرابــط التالــي:
https://bit.ly/3i0S3Y0

 -77مرصد السياســات االجتماعية واالقتصادية (املرصد)« .سلســلة أوراق حول اإلنتاج الفلســطيني احمللي واالنفكاك عن االقتصاد «اإلســرائيلي»
ورقــة رقــم ( :)4الزراعــة النباتيــة يف فلســطني» ،2019 .ص6
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 -78مرصد السياســات االجتماعية واالقتصادية (املرصد)« .سلســلة أوراق حول اإلنتاج الفلســطيني احمللي واالنفكاك عن االقتصاد «اإلســرائيلي»
ورقــة رقــم ( :)1اإلنتــاج احمللي كخطوة أولى» ،2019 .ص2
 -79عبدالكــرمي ،نصــر« .إحيــاء حــق االســترداد الضريبــي لقطــاع الثــروة احليوانيــة يف فلســطني :اآلثــار االقتصادية واملالية – ورقــة موقف» .رام اهلل:
فلســطني ،احتــاد جمعيــات املزارعــن الفلســطينيني .آب  ،2017ص10
30

ويف ظــل املؤشــرات املطروحــة يف هــذه الورقــة وتوصيــف الواقــع الفلســطيني حتــت االحتــال ،بديهيـاً يــدور
يف أذهاننــا أن املعركــة مــع االحتــال مــا زالــت مســتمرة وأننــا كفلســطينيني ُســرقت مواردنــا الطبيعيــة التــي
حتكــم مدخــات اإلنتــاج الغذائــي ومنطــه يف فلســطني ،حيــث باتــت التبعيــة واالرتبــاط باقتصــاد االحتــال
بشــكل مباشــر ،لــذا يكــون الســؤال :كيــف لنــا أن نبنــي منهــج حتــرري يف إنتــاج الغــذاء الفلســطيني يف ظــل
هــذه املعطيــات؟ وكيــف لنــا أن نتصــور شــكل االقتصــاد الفلســطيني الزراعــي يف مرحلــة ما بعد االســتقالل؟
وكيف نعالج األزمة احلالية بأفضل النماذج؟ ولرمبا من الصعب علينا االســتدالل يف اإلجابة على الســؤال
األول والثانــي مــن هــذه التســاؤالت ،لكــن قــد تكــون اإلجابــة على الســؤال األخيــر مدخ ً
ال استشــرافياً للرؤية
املستقبلية لواقعنا الفلسطيني من حيث السيطرة على اإلنتاج فالسيطرة على املوارد الحقاً فبناء اقتصاد
وطنــي حــر مســتقل يصاحــب مرحلــة حتــرر فلســطني .إال أن هــذه الورقــة تناقــش النمــوذج األفضــل يف بــدء
معاجلــة األزمــة مــن منطلــق مفاهيمــي يرســخ علــى أرض الواقــع.
تطــرح هــذه الورقــة املفارقــة بــن «األمــن الغذائــي» كمفهــوم ،وبــن «الســيادة الغذائيــة الوطنيــة» كمفهــوم،
ومــا هــي عناصــر كل منهمــا ،ومــا هــو النمــوذج األنســب لتحقيــق معاجلــة األزمــة احلالية يف فلســطني بأبعاد
اقتصاديــة ،اجتماعيــة ،صحيــة وبيئيــة .كمــا وتســتحضر الورقــة األدبيــات الفلســطينية حــول ذلــك ،واآلليات
املطبقــة يف فلســطني ،لتكــون يف النهايــة ورقــة جامعــة تطــرح خيــاراً بديـ ً
ا للســياق املوجــود حاليـاً.

السيادة الغذائية مقابل األمن الغذائي
شهد مفهوم األمن الغذائي منذ نشأته خالل السبعينيات من القرن املاضي عدة تطورات اقترنت باألبعاد
االقتصاديــة والكميــة البحتــة والتحــوالت التــي أُدخلــت علــى املفهــوم لترتبــط باحلقــوق واملقاربات اإلنســانية
والنوعيــة .ويعتبــر تعريــف األمــن الغذائــي الــذي مت تبنيــه خــال القمة العاملية للغذاء لســنة  1996التعريف
األكثــر تــداوالً والــذي يأخــذ بعــن االعتبــار التطــور الهام يف إدراك مختلف األبعــاد التي تتصل بهذا املفهوم:
“األمن الغذائي يتحقق عندما يصل كل األشخاص ،ويف كل وقت ،مادياً واقتصادياً ،إلى غذاء كايف وسليم
ومغذي يلبي حاجياتهم التغذوية واختياراتهم الغذائية مبا ميكنهم من قضاء حياة نشــيطة وصحية .»80
وإعــان رومــا بشــأن األمــن الغذائــي العاملــي يخاطــب ويحاكــي سياســات الــدول املوقعــة علــى اإلعــان ،81
ويضــع عليهــا التزامــات ،وهــي:
• بيئــة سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة مواتيــة تســتهدف إيجــاد أفضــل الظــروف الســتئصال الفقــر
وإحالل الســام الدائم ،وتســتند إلى املشــاركة الكاملة واملتكافئة للرجال والنســاء ،باعتبار ذلك أقوم ســبيل
يقــود إلــى حتقيــق األمــن الغذائــي املســتدام للجميــع.
• تنفيــذ سياســات تهــدف إلــى اســتئصال الفقــر والقضــاء علــى انعــدام املســاواة ،والــى حتســن الفــرص
املاديــة واالقتصاديــة للنــاس كافــة يف احلصــول ،يف جميــع األوقــات ،علــى أغذيــة كافيــة ووافيــة تغذوي ـاً
يســتفاد منهــا اســتفادة فعالــة.
• املتابعــة يف حتقيــق التنميــة الغذائيــة والزراعيــة والســمكية واحلرجيــة والريفيــة ،يف كل مــن املناطــق ذات
اإلمكانيــات املرتفعــة واملناطــق ذات اإلمكانيــات املنخفضــة ،السياســات واملمارســات املســتدامة والقائمــة
علــى املشــاركة التــي تعــد جوهريـاً لتوفيــر اإلمــدادات الغذائية الكافية واملوثوق بها على املســتويات األســرية
والقطريــة واإلقليميــة والعامليــة ،وملكافحــة اآلفــات واجلفــاف والتصحــر ،وذلــك بالنظــر إلــى مــا للزراعــة من
طابــع متعــدد الوظائــف؛
• العمــل علــى أن تــؤدي السياســات املتعلقــة بالتجــارة يف الســلع الغذائيــة والزراعيــة وباملبــادالت التجاريــة
عامــة إلــى تعزيــز األمــن الغذائــي للجميــع مــن خــال نظــام جتــاري عاملــي عــادل ومســتند إلى قوى الســوق؛
• السعي إلى تاليف الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ التي يتسبب فيها اإلنسان ،وإلى التأهب ملواجهتها،
وإلــى ســد االحتياجــات الغذائيــة العابــرة والطارئــة بطرق تشــجع عمليــات االنتعاش واإلحيــاء والتنمية وبناء
القدرات على تلبية االحتياجات يف املستقبل.
 -80محجــوب ،عــزام ومحمــد منــذر بلغيــث« .احلــق يف الغــذاء الســيادة الغذائيــة – الورقــة اخللفيــة لتقريــر الراصــد العربــي» – .راصــد احلقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة يف البلــدان العربيــة :احلــق يف الغــذاء .بيــروت :شــبكة املنظمــات العربيــة غيــر احلكوميــة للتنميــة ،2019 .ص50
 -81مؤمتر القمة العاملي لألغذية« .إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي» ،1996 .انظر/ي الرابط التاليhttps://bit.ly/39Bl75i :
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• تشــجيع تخصيــص واســتخدام اســتثمارات القطاعــن العــام واخلــاص علــى النحــو األمثــل مــن أجــل تعزيــز
املوارد البشــرية ،والنظم الغذائية والزراعية والســمكية واحلرجية املســتدامة ،والتنمية الريفية ،يف كل من
املناطق ذات اإلمكانيات املرتفعة واملناطق ذات اإلمكانيات املنخفضة.

وهــي مظلــة عبــر وطنيــة ملنظمــات الفالحــن مــن حــول العالــم ،بتعريــف الســيادة الغذائيــة علــى أنهــا حــق
كل دولــة يف احلفــاظ علــى قدرتهــا علــى إنتــاج أغذيتهــا األساســية وتطويرهــا ،بحيــث حتتــرم التنــوع الثقــايف
واالنتاجيــد  .84يف حــن عرفــت القمــة العامليــة للغــذاء ســنة  1996األمــن الغذائــي علــى أن األمــن الغذائــي
يتحقــق عندمــا يصــل كل األشــخاص ،ويف كل وقــت ،ماديـاً واقتصاديـاً ،إلــى غــذاء كايف وســليم ومغــذي يلبــي
حاجياتهــم التغذويــة واختياراتهــم الغذائيــة مبــا ميكنهــم مــن قضــاء حيــاة نشــيطة وصحيــة .85

هــذه البنــود محكومــة باالتفاقيــات التجاريــة الدوليــة ،ومحكومــة أيضاً باألوضاع السياســية للدول ،والتي ال
يوجــد تــوازن مــن حيــث اإلمكانيــات والقــوى فيما بينهــا ،مما يجعل الفجوة متتد من كونها دولية على صعيد
احلكومــات ،لتكــون محليــة علــى صعيــد اجملتمعــات ،كمــا أنهــا تنصــاع لصالــح الشــركات التجاريــة العمالقــة
والعابــرة لألوطــان يف مســألة التجــارة الغذائيــة ،والســيطرة علــى هذا الســوق عامليـاً .واليوم ويف ظل جائحة
كورونا وهي التي تعتبر أكبر أزمة عاملية ،أو من املمكن وصفها ِب «عوملة األزمة» ،يتم احلديث عن أعداد
مهولة من األسر التي قد تتعرض النعدام األمن الغذائي وانكشافه ،نتيجة الحتكام مفاهيم األمن الغذائي
لقوانــن التجــارة وعالقــات الــدول فيمــا بينهــا البعض (راجع فصل اإلشــكالية يف هذه الورقة).

ومــن اجلديــر بالذكــر أن مفهــوم الســيادة الغذائيــة بــرز يف منتــدى منظمــات اجملتمــع املدنــي املــوازي للقمــة
الرســمية (مؤمتــر القمــة العاملــي لألغذيــة) ،وهــو مــا يعبــر عــن موقــف أكثــر راديكاليــة ملنظمــات اجملتمــع
املدنــي مقارنــة بالقمــة الرســمية – احلكوميــة .وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن كال املفهومــن (األمــن الغذائــي
والســيادة الغذائيــة) تســتند بأساســها علــى التشــريعات الدوليــة التــي نصــت علــى الغــذاء كحــق أساســي
لإلنســان ،وعلــى أنــه مــن البديهــي أن يكــون كذلــك يف ضمــن إطــار سلســلة احلقــوق املنصــوص عليهــا .بهذا،
فــإن مفهــوم الســيادة الغذائيــة يركــز علــى عــدة عناصــر وهي : 86

• تنفيذ خطة العمل هذه ورصدها ومتابعها على جميع املستويات بالتعاون مع اجملتمع الدولي.

يف ضــوء املمارســة التــي تلــت قمــة الغــذاء عــام  1996واســتمرار األزمــات والسياســات غيــر املنســجمة
مــع متطلبــات حتقيــق األمــان الغذائــي ،التقــت احلــركات الفالحيــة والنســائية والبيئيــة والتنمويــة املعنيــة
باملوضــوع مــرة أخــرى يف نيلينــي عــام  ،2007حيــث مت تطويــر مفهوم الســيادة الغذائيــة يف صيغته الراهنة،
بقصــد إعــادة االعتبــار إلــى العنصــر األساسي/السياســاتي يف حتقيــق األمــان الغذائــي ،وجــرى تقدميها مبا
هــو مفهــوم بديــل عــن مفهــوم «األمــن الغذائــي» التقنــي ومــا يرتبــط بــه مــن ممارســة فعليــة جعلــت مــن هــذا
املفهــوم عنصــراً يف اخلطــاب والسياســة النيوليبراليــة ،ال تــرى أي تعــارض بينــه وبني تســليع الغذاء ،وتدمير
النظــم الزراعيــة احملليــة ،وتغييــر أمنــاط الغــذاء ،وسياســات اإلغــراق والترويــج للممارســات الزراعيــة غيــر
املســتدامة والســتخدام املبيــدات الكيماويــة الزراعيــة الضــارة والبــذور واملنتجــات املعدلــة وراثيــا ...إلــخ،
وهــو مــا يخالــف مــا كان مــن املفتــرض بــه أن يحصــل التزامـاً بكامــل إعــان رومــا  .82نشــأ مفهــوم الســيادة
الغذائيــة يف التســعينيات مــن القــرن املاضــي ،وقــد أطلقتــه احلركات االجتماعية للمزارعني مبناســبة القمة
العامليــة للغــذاء لســنة  ،1996أي بســنة بعــد اســتحداث املنظمــة العامليــة للتجــارة ،ومت تقدميــه كبديــل عــن
السياســات النيوليبراليــة كأداة أجنــع ملقاومــة اجلــوع ،ومناهــض للهيمنــة الرأســمالية العامليــة علــى النظــم
التجاريــة والزراعيــة يف ســياق العوملــة  .83ويشــير املصطلــح إلــى حــق الشــعوب واألمم يف التحكــم يف نظمها
الغذائيــة وأســواقها وأســاليب انتاجهــا وعاداتهــا الغذائيــة وبيئتهــا ،ويف العــام  1996قامــت منظمــة ال فيــا
كميبســينا( La Via Campesniaحركــة طريــق الفالحــن)*،

 .1حق االختيار احلر للسياسات الزراعية لكل بلد.
 .2حماية مزارعي احليازات الصغيرة من اآلثار الضارة للتجارة الدولية.
 .3منع ممارسات اإلغراق.
 .4مواجهة التغير الهيكلي لألسعار العاملية.
 .5االلتزام مببادئ الزراعة املستدامة.
 .6احلق يف رفض املمارسات أو التكنولوجيات غير املالئمة وباملنتوجات املعدلة جينياً.

 -82نعمة ،أديب« .احلق يف الغذاء :إطار مفهومي ومقترحات عملية للمجتمع املدني»– راصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف البلدان العربية:
احلق يف الغذاء .بيروت :شــبكة املنظمات العربية غير احلكومية للتنمية ،2019 .ص23
 -83املصدر السابق ،ص51
* حركة دولية جتمع ماليني الفالحني ،ومزارعي احليازات الصغيرة ،واملزارعني املتوســطني ،واألشــخاص الذين ال ميتلكون أراض ،والنســاء والشــباب
الريفيني ،والسكان األصليني ،واملهاجرين ،والعمال الزراعيني من جميع أنحاء العالم .تدافع احلركة يف مفاهيمها عن زراعة الفالحني من أجل السيادة
الغذائية كوسيلة لتعزيز العدالة والكرامة االجتماعية وتعارض بشدة الزراعة التي تقودها الشركات والتي تدمر العالقات االجتماعية والطبيعة.

 -84مارتينيلــو ،جوليانــو« .تغييــر النمــوذج :االنتقــال نحــو الســيادة الغذائيــة – تأمــات نظريــة وعمليــة» – .راصــد احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
يف البلــدان العربيــة :احلــق يف الغــذاء .بيــروت :شــبكة املنظمــات العربيــة غيــر احلكومية للتنميــة ،2019 .ص127
 -85محجــوب ،عــزام ومحمــد منــذر بلغيــث« .احلــق يف الغــذاء الســيادة الغذائيــة – الورقــة اخللفيــة لتقريــر الراصــد العربــي» – .راصــد احلقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة يف البلــدان العربيــة :احلــق يف الغــذاء .بيــروت :شــبكة املنظمــات العربيــة غيــر احلكوميــة للتنميــة ،2019 .ص51
 -86املصدر السابق ،ص23
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البعــض ينتقــد مفهــوم الســيادة الغذائيــة علــى أنــه مفهــوم يعمــل علــى تكريــس حالــة مــن القوقعــة علــى
الــذات ،وأنــه يف ظــل الســياق العاملــي املوجــود اليــوم ويف ظــل عوملــة اإلنتــاج ،ال ميكــن أن ُتــدِ ث الســيادة
الغذائيــة حالــة مــن التفاعــل اإليجابــي  .87لكــن يف احلقيقــة ليــس هــذا القصــد مــن هــذا املفهــوم ،بــل يصب
املفهــوم إلــى إعــادة االعتبــار إلــى ضــرورة التركيز على السياســات الكلية والقطاعية التــي تتيح إعمال احلق
يف الغــذاء للجميــع يف ســياق تنمــوي مســتدام وحقوقــي  ،88أي أن املصطلــح لغويـاً قــد يجعــل البعــض يعتقــد
أن الغايــة منــه ســيادية ُقطريــة فقــط ،لكــن طاملــا يوجــد حريــة لألفــراد والشــعوب يف القــرار ،فمــن غيــر
املمكــن أن يكــون هنالــك قــرار يف التقوقــع علــى الــذات فقط ،إال أن الســيادة هنا للوصــول حلالة من التوازن
على عدة مســتويات : 89

فقطــع األراضــي الزراعيــة الصغيــرة قــادرة علــى حتقيــق اقتصــاد منزلــي مــن :تربيــة النحــل ،مزرعــة
دواجــن ،تربيــة عــدد مــن األغنــام… إلــخ ،كلهــا ال حتتــاج الــى مســاحات كبيــرة مــن األرض ،واملســاحات
متوفــرة علــى الرغــم مــن الشــح ،وبالتالــي القــدرة علــى إنتــاج غذائنــا ممكنــة ،ولكــن البــد يف هــذا
الطــرح االبتعــاد عــن الرومانســية ،فالعــودة إلــى األرض لهــا ثمــن ،ومــن هنــا يجــب التركيــز علــى البعــد
االقتصــادي يف التجربــة ،فالنــاس ُت َقيــم التجربــة علــى أســاس اقتصــادي ،مــع ذلــك ال يقيــم التعامــل
مــع األرض مــن منطلــق اقتصــادي بحــت ،بــل هنــاك بعــد إنســاني وطنــي  ،بيئــي ،مقــاوم»90 .

 .1توازن بني إنتاج الغذاء وطنياً وتوفيره من خالل التبادل التجاري على أن يكون عادالً.

ويف التعمــق يف احلديــث حــول الســيادة الغذائيــة ،ال بــد مــن جتديد مواطــن القوى والضعف يف بيئة الزراعة
والتنميــة يف هــذا احلقــل ،فاملؤسســات الدوليــة بشــكل عــام واملؤسســات املاليــة واالقتصاديــة مثــل البنــك
الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي ،وحتــى وكاالت األمم املتحــدة ،لــم تتنــاول مفهــوم الســيادة الغذائيــة ،بينمــا
تتنــاول وال زالــت تتنــاول مفهــوم األمــن الغذائــي ،واملؤسســات الدوليــة بشــكل عــام لهــا عالقــات وارتباطــات
بشــركات الصناعة الغذائية العاملية والشــركات الزراعية الكبيرة املتحكمة يف الكثير من األســواق العاملية،
هــذه املؤسســات تتنــاول مفهــوم األمــن الغذائــي ،الــذي هــو مــن اختــراع وابتــكار شــركات اقتصاديــة ،الســيما
تلــك املتعلقــة بالكيماويــات الزراعيــة ،وهــي تركــز علــى أنــه مــن حــق النــاس أن تســتورد الغــذاء بينمــا
ليــس بالضــرورة أن ينتجــوا الغــذاء ،وبالتالــي زيــادة تبعيــة اجملتمعــات اجلنوبيــة للشــمال ،وعليــه أســاس
هــذا التوجــه هــو زيــادة اســتيراد النــاس وتبعيتهــم ملــن يتحكــم باإلنتــاج  .91وهنــاك تعــارض وصــراع كبير بني
املفهومني «مفهوم األمن الغذائي ،والسيادة الغذائية» باعتبارهما مدرستني متناقضتني تختلفان بالتوجه
واألســس ،واجلوهــر ،فمفهــوم الســيادة الغذائيــة بــرز ملواجهــة التشــويه والتضليــل الذي يحملــه مفهوم األمن
الغذائــي  .92وبهــذا ،فمــن البديهــي أن تنخــرط احلكومــات والــدول ضمــن إطــار هــذه املعادلــة التي تفرضها
املؤسســات الدوليــة والتــي تنظــم حركــة التجــارة العامليــة ،والتــي حتكمهــا مصالــح الشــركات الكبــرى بشــكل
مباشــر أو غير مباشــر.

 .2توازن بني حاجات منتجي الغذاء ومستهلكيه.
 .3توازن بني الدورة االقتصادية الداخلية إلنتاج وتبادل واستهالك الغذاء وبني الدورة اإلقليمية والعاملية.
 .4التوازن بني االجتار بالغذاء وبني إنتاجه واستهالكه الذاتي واحمللي.
 .5التــوازن بــن تلبيــة احلاجــات الغذائيــة بأقــل كلفــة وبــن املمارســات الزراعيــة غيــر املســتدامة*والتي مــن
شــأنها أن تهــدد اســتدامة احلــق يف الغــذاء بالنســبة إلــى األجيــال القادمــة.

يقــول الدكتــور أحمــد النوبانــي «دون ســيادة علــى الوطــن وحتريــره ال ميكــن أن يكــون هنــاك ســيادة
علــى الغــذاء ،ولكــن هــذا ال يعنــي أال تكــون هنــاك محاولــة لتحقيــق الســيادة ولــو جزئيـ ًا علــى غذائنــا،
وإنتاجنــا كشــكل مــن أشــكال املقاومــة ،فــأي شــيء نقــوم بإنتاجــه عملي ـ ًا يعنــي وقــف اســتيراده مــن
احملتــل ،وبالتالــي دعــم املقاطعــة واالنفــكاك عــن االحتــال ،وجعــل االحتــال يدفــع كلفــة أعلــى .علــى
الرغــم مــن كل احملــددات الســياقية واملوضوعيــة املوجــودة ،لكــن ال يعنــي ذلــك أال نقــوم بدورنــا يف إنتــاج
الغــذاء ،وهــذا لــه بعــد اقتصــادي كبيــر ،حتــى نخــرج مــن «اإلطــار الرومانســي» فالعمليــة ليســت ســهلة
اطالق ـ ًا .وأود التركيــز علــى موضــوع إنتــاج الغــذاء بشــقيه احليوانــي والنباتــي ،فبالرغــم مــن عمليــة
ســلعنة األراضــي كتوجــه خطيــر وارتفــاع كبيــر يف أســعار األراضــي ممــا يدفــع الكثيريــن للمتاجــرة
فيهــا ،لكنــي علــى قناعــة مطلقــة بأننــا نســتطيع حتقيــق اكتفــاء ذاتــي بشــكل أو بآخــر،

* يقصــد بذلــك التكثيــف املتطــرف للزراعــة ،اإلفــراط يف اســتهالك األراضــي الزراعيــة وإخضاعهــا للمنطــق التجــاري ،االســتخدام غيــر الرشــيد
للمبيــدات واخملصبــات الزراعيــة واملنتجــات املعدلــة وراثيـاً ،تدميــر أمنــاط الزراعــة التقليديــة ومــا يرتبــط بهــا مــن معرفــة ...إلــخ
 -87املصدر السابق ،ص26
 -88املصدر السابق ،نفس الصفحة.
 -89املصدر السابق ،ص27
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ويف ظــل الســياق االســتعماري الــذي يعيشــه الفلســطينيون ،ال بــد مــن التركيــز على مفهوم الســيادة الغذائية
الوطنية ،كاحتياج أساسي ،يف ظل الوضع السياسي الذي تتحكم به وترسمه حكومة «إسرائيل» والسياق
االقتصادي واالجتماعي املصاحب لذلك .ال بد لنا من التفكير مبمارسة السيادة على غذائنا كفلسطينيني
يف مواجهة االستعمار وخطواته يف مصادرة مواردنا ومحاوالته املستمرة يف تعزيز التبعية له ،دون إسقاط
حقنا الطبيعي يف النضال لتحصيل كافة حقوقنا كشعب حتت استعمار إلنهاء حالة االستعمار.

 -90مداخلة أحمد نوباني يف اجملاورة رقم ( | )1أكادميي ومزارع فلسطيني – أجريت يف تاريخ  27متوز .2020
 -91مــن مداخلــة جــورج كــرزم يف اجملــاورة رقــم ( | )1خبيــر بيئــي فلســطيني ومديــر وحــدة الدراســات يف مركــز العمل التنموي /معـاً – أجريت يف تاريخ
 27متوز .2020
 -92املصدر السابق.
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يقــول أحمــد الصورانــي« :اليــوم هنــاك نقــاش عاملــي وإقليمــي ،والــذي يدعــو إلــى االنعتــاق مــن نهــج
األمــن الغذائــي والتحــرك نحــو مفهــوم الســيادة الغذائيــة الوطنيــة ،ويتــم مناقشــته يف أروقــة الكثيــر مــن
الشــبكات العامليــة واإلقليميــة ،والتــي تشــكل مســاحة واســعة للمؤسســات لبلــورة اســتراتيجيات لتطبيــق
مفهــوم الســيادة علــى الغــذاء ،والضغــط باجتــاه تبنيــه .ففهــم وتفكيــك منظومــة التمويــل اخلارجــي يشــكل
مدخ ـ ًا هام ـ ًا ،لفهــم مشــكلة التمويــل املجتمعــي التشــاركي واالنتقــال إليــه كنمــوذج ،وهــذا حتــدي لــكل
املؤسســات التــي باتــت تعيــش يف حالــة مــن االنكشــاف املؤسســي بصــورة غيــر مســبوقة بســبب االعتمــاد علــى
التمويــل اخلارجــي ،مــع ذلــك هنــاك هوامــش مهمــة للتمويــل اخلارجــي والتــي تنطــوي علــى بعــد تضامنــي
ميكــن تعظيمــه وتوظيفــه لبــث خطــاب حقوقــي فلســطيني .إلــى جانــب االعتمــاد أكثــر علــى تطويــر آليــات
وميكانيزمــات التمويــل املجتمعــي التشــاركي ،ومشــاركة املصــادر املؤسســاتية بــن املنظمــات بشــكل إســنادي،
كمــا ويأخــذ يف ذلــك أيض ـ ًا دور التأثيــر يف السياســات علــى مســتوى وطنــي وكذلــك أيض ـ ًا فيمــا يتعلــق
بالتمويــل ».93
ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة كانــت قــد أعلنــت يف  17ديســمبر  2018قــراراً
متعلق ـاً بحقــوق الفالحــن وغيرهــم مــن العاملــن يف املناطــق الريفيــة ،اإلعــان أكــد علــى حقــوق الشــعب
األصليــة مجــدداً ،وشــدد علــى وجــود عــدة عوامــل جتعــل مــن الصعــب علــى الفالحــن وغيرهم مــن العاملني
يف املناطــق الريفيــة كحريــة التعبيــر عــن الــرأي والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان الواجبــة لهــم ،باإلضافــة إلــى
اعتــراف اإلعــان بــأن ســكان األريــاف يواجهــون صعوبــات متزايدة يف احلصول علــى األرض واملياه والبذور
واملــوارد الطبيعيــة األخــرى  .94لــذا أكــدت اجلمعيــة العامــة على  28مادة حتفــظ حقوق الفالحني وغيرهم
مــن العاملــن يف املناطــق الريفيــة كالصياديــن وســكان املناطــق الريفيــة األصليــن ،مــن كافة الفئــات العمرية
واالجتماعيــة ،للحفــاظ علــى انتاجهــم ومواردهــم وثقافتهــم وأرضهــم ،ونصــت علــى حمايتهــم مــن اإلخــاء
القســري  .95هــذا يعنــي أن هنالــك إجمــاع دولــي علــى حمايــة املزارعــن أصحــاب احليــازات الصغيــرة،
وأصحــاب األرض األصليــن ،الذيــن يعملــون ويفلحــون األرض.

السيادة الغذائية فلسطيني ًا
ال ميكــن فصــل الســياق الفلســطيني عــن الســياق العاملــي ،فمــا يحصــل يف العالــم ضمــن الســياقات اخملتلفــة
هــو حاصــل يف فلســطني احملتلــة وبصــورة مركبــة ،حيــث أننــا لــو أخذنــا كل املؤشــرات االقتصاديــة املتعــارف
عليها بنســبة االكتفاء الذاتي من مختلف احملاصيل الزراعية واملقارنة بينها وبني فترة الثمانينات ،وصوالً
ألوســلو وحتى اليوم ،جند نســبة االكتفاء الذاتي تدهورت بشــكل ملحوظ اليوم وكبير جداً ،كذلك بالنســبة
للمســاحات واألصنــاف املزروعــة اخملتلفــة يف هبــوط كبيــر ،كما أن العمالــة الزراعية يف هبوط وتراجع كبير
كمــا أســلفنا ســابقاً يف هــذه الدراســة ،والزراعــة مــن النــاجت االجمالــي احمللــي تراجعــت بشــكل كبيــر ،أضــف
إلــى ذلــك أنــه أحيانـاً يتــم إدخــال محاصيــل ال تعتمــد علــى مدخــات إنتــاج محليــة ،وقــد تكــون محاصيــل
«إســرائيلية» أو مســتوردة ويتــم إعــادة إنتاجهــا وتصنيعهــا ،ألهداف التســويق ،وهــذا يجعل هناك مغالطات
إحصائيــة .96
يوجــد عــدة أدبيــات تناولــت الســيادة الغذائيــة علــى الصعيــد الفلســطيني ،وأشــارت األدبيــات إلــى أنــه مــن
املمكــن فعـ ً
ا الســير علــى خطــى حتقيــق ذلــك ،بــاإلرادة السياســية واالجتماعيــة يف ظل منظومــة تقبع حتت
االحتــال .ولعــل أبــرز األدبيــات التــي تناولــت ذلــك كتــاب «الســيادة الوطنيــة علــى الغــذاء» ،للباحــث جــورج
كــرزم ،والــذي تنــاول فيــه عــدة فصــول حــول ممارســة الســيادة الغذائيــة يف ظــل االحتــال االســتيطاني
االقتالعــي ،والســيادة الغذائيــة كاقتصــاد مقــاوم ،والزراعــات العضويــة والتفســيرات املتعلقــة بهــا .ويذهــب
كــرزم يف احلديــث عــن عناصــر الســيادة الغذائيــة يف تســعة عناصــر أساســية :97
أوالً ،هــدف أيــة سياســة زراعيــة محليــة ووطنيــة يجــب أن يكــون االكتفــاء الذاتي غذائياً ،مبعنــى أن مزارعي
الوطــن يجــب أن ينتجــوا معظــم الغذاء املســتهلك محلياً.
ثانياً ،من حق الناس والشــرائح الشــعبية أن تقرر أمناط إنتاجها واســتهالكها الغذائي ،آخذين يف االعتبار
التنوع الريفي واإلنتاجي ،وعدم السماح بإخضاع هذه األمناط للتجارة الدولية املنفلتة وغير املنضبطة.
ثالث ـاً ،االعتبــار األساســي يف عمليــة إنتــاج واســتهالك الغــذاء يجــب أن يكــون رفاهيــة ومنفعــة املزارعــن
واملســتهلكني علــى حــد ســواء ،وليــس أربــاح أصحــاب املصالــح الكبــار والشــركات التجاريــة الزراعيــة.
رابعـاً ،أنظمــة الغــذاء الوطنيــة يجــب أن تنتــج غــذاء صحيـاً ذو جــودة جيــدة وينســجم مــع التــراث والثقافــة
احملليــن ،وذلــك للســوق احمللــي بالدرجــة األولــى .وهــذا يعنــي جتنــب الوجبــات االصطناعيــة الســريعة
والقوالــب واملعاييــر العامليــة اجلاهــزة لألغذيــة املصنعــة ،كمــا يعنــي أيضــا رفــض التوجــه الــذي يعتبــر
الغــذاء مجــرد ســلعة أخــرى أو عنصــرا مــن عناصــر الصناعــات الزراعيــة العامليــة.

 -93من مداخلة أحمد صوراني يف اجملاورة رقم ( | )2منسق منتدى الزراعة احلضرية يف غزة – أجريت يف تاريخ  29متوز .2020
 -94اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة« .إعــان األمم املتحــدة املتعلــق بحقــوق الفالحــن وغيرهــم مــن العاملــن يف املناطــق الريفيــة» .الــدورة الثالثــة
والســبعون ،البنــد ( 75ب) مــن جــدول األعمــال 17 .ديســمبر  ،2018ص3-2

 -96من مداخلة أحمد صوراني ،ذكر سابقاً.
 -97كرزم ،جورج« .السيادة الوطنية على الغذاء» .رام اهلل :مركز العمل التنموي/معاً ،2015 .ص13-12

 -95املصدر السابق ،ص20-5

37

38

خامسـاً ،يجــب إعــادة التــوازن بــن الزراعــة والصناعــة؛ بــن الريــف واملدينــة؛ وعكــس االجتاه القائــم املتمثل
بتبعيــة الزراعــة والريــف للصناعــة ونخــب املدينة ،وما نتج عن ذلك من أرياف منكوبة وتدمير االقتصاديات
الزراعية ،الناجت إلى حد كبير ،يف احلالة الفلســطينية ،بســبب نهب االحتالل لألراضي واملوارد الطبيعية.

ونستشــف مــن العناصــر التســعة التــي وضعهــا كــرزم يف الســيادة الغذائيــة ،أن لذلــك عــدة أبعــاد تتمحــور
حول االقتصاد ،الســياق السياســي – االجتماعي ،الصحة ،البيئة .وميكن تلخيص ذلك من خالل اجلدول
التالي:

سادسـاً ،وضع حد لســيطرة الشــركات التجارية والوكالء على األراضي الزراعية ،وبخاصة إقامة مشــاريع
صناعية وجتارية وزراعية مشتركة مع االحتالل (ما يسمى املناطق الصناعية احلدودية( ،بهدف التصدير
لصالح أرباح حفنة من السماسرة والوكالء واملنتفعني من التبعية االقتصادية لالحتالل .ومن خالل برنامج
إصــاح زراعــي حقيقــي ،يجــب إعــادة توزيــع األرض الزراعيــة احلكوميــة ،لصالــح الذيــن يفلحونهــا (األرض
ملــن يفلحها فقط).

جدول رقم ( :)1أبعاد السيادة الوطنية على الغذاء

ســابعاً ،ممارســة اإلنتــاج الزراعــي يجــب أن تكــون بشــكل أساســي بواســطة مزارعــي احليــازات الصغيــرة أو
التعاونيات أو املنشــآت اململوكة للقطاع العام ،كما أن توزيع الغذاء واســتهالكه يجب أن يحكمهما التســعير
العــادل الــذي يأخــذ يف االعتبــار حقــوق ورفاهيــة املزارعني واملســتهلكني على حد ســواء .وهذا يعني ،بشــكل
أساســي ،القضــاء علــى سياســة اإلغــراق الســلعي الــذي متارســه الشــركات اإلســرائيلية وســائر الشــركات
األجنبيــة واالحتكاريــة ،مــن خــال إغراقها األســواق احمللية بســلعها الزراعية املدعومــة ،وبالتالي الرخيصة
بشــكل مصطنــع ،مــا أدى ويــؤدي إلــى عملية تدمير متواصلــة للمزارعني أصحاب احليازات الصغيرة .وهذا
التوجــه الزراعــي الوطنــي يعنــي أيضــا ضــرورة حمايــة اإلنتــاج الغذائي احمللي ،وإنتــاج وتخزين احتياطي من
احلبــوب اإلســتراتيجية ،وتشــجيع القــروض الزراعيــة امليســرة وأشــكال دعــم أخــرى حتفــز عمليــة اســترداد
القــدرات الوطنيــة للبلد على إنتاج الغذاء.
ثامنــاً ،معارضــة ورفــض الزراعــات الصناعيــة القائمــة علــى الهندســة الوراثيــة ومــا يســمى «الثــورة
اخلضــراء» املكثفــة كيماويـاً ،ألن التحكــم االحتــكاري بالبــذور يصــب بالدرجة األولــى يف مصلحة األجندات
التجاريــة الربحيــة للشــركات ،وألن الزراعــة الصناعيــة تعتبــر غيــر مســتدامة بيئيـاً.
تاســعاً ،حتــوي التقنيــات الفالحيــة التقليديــة والزراعيــة احملليــة كمــا هائـ ً
ا مــن املعرفــة واحلكمــة واملهارات
املتوارثــة ،وهــي جتســد تطــور التــوازن الكبيــر الــذي كان قائمـاً إلــى حــد كبيــر بني اجملتمع البشــري واحمليط
احليــوي .لــذا ،فــإن تطويــر التقنيــات الزراعيــة لتلبيــة االحتياجــات االجتماعيــة احملليــة يجــب أن يأخــذ
املمارســات التقليديــة املتوازنــة كنقطــة بدايــة ،بــدل مــن اإلطاحــة بها باعتبارها متقادمة وعفــا عليها الزمن.
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أركان السيادة الغذائية في فلسطين

الحاضنة المجتمعية (المنتج والمستهلك)

لطاملا طرحت مسألة السيادة الغذائية فلسطينياً كجدلية تتمحور حول شكل السيادة حتت االحتالل ،وهل
من املمكن احلديث عن ســيادة غذائية يف ظل ســطوة االســتعمار على مصادر مدخالت اإلنتاج؟! لكن هذا
التســاؤل يعيدنــا إلــى تعريــف الســيادة الغذائيــة ،وهــو «حــق كل دولــة يف احلفــاظ علــى قدرتهــا علــى إنتــاج
أغذيتهــا األساســية وتطويرهــا ،بحيــث حتتــرم التنــوع الثقــايف واإلنتاجــي» ،وبالرغــم من أنــه وحتى اللحظة
ال يوجد دولة للفلسطينيني ،وبالرغم من أن االحتالل ما زال يسرق كافة املوارد ومدخالت اإلنتاج ،إال أنه
مــا زال لــدى الفلســطينيني القــدرة علــى حتديــد إنتاجهــم الغذائــي وتطويــره والســيطرة عليــه واالمتنــاع عــن
تبعية الســوق وخصوصاً ســوق االحتالل ،كما أنه من املمكن البدء بالعمل على ممارســة الســيادة الغذائية،
هــذا ال يتعــارض مــع مــا هــو قائــم ،مــع التأكيــد علــى أن هــذا ال يعنــي أبــداً أن نســقط حقوقنــا كفلســطينيني
ونناضل من أجل استعادة األراضي واملوارد املنهوبة.

يركــز جــورج كــرزم علــى جزئيــة مهمــة يف كتابــه «الســيادة الوطنيــة علــى الغــذاء «أنــه ولضمان إنتــاج زراعي
نظيــف صحيـاً وبيئيـاً ،بإمــكان مجموعــات مــن املســتهلكني تنظيــم عمليــة مقايضــة املال باملنتجــات الزراعية
مع مزارعني بلديني – عضويني من املالكني أو الذين يتعاملون بالزارعة ،أو مع مزرعة معينة يف املدينة أو
القرية ،ويقدم كرزم مناذج حول ذلك من ضمنها جتربة شــخصية له فيما يتعلق بهذا اإلطار .كما ويشــير
إلــى أنــه ويف ســياق التوجــه الهــادف إلــى تكريــس الســيادة الغذائيــة مــن املمكن أن نشــجع زراعــات األصناف
النباتيــة التــي تتحمــل اجلفــاف وتتأقلــم مــع البيئــة احملليــة ،وتثمــر مبكــراً قبــل بدايــة فصل اجلفــاف وتأثيره
علــى احملاصيــل ،كمــا أنهــا حتتــاج إلــى القليــل من املاء (أصناف معينة من اخلوخ ،املشــمش ،اللوزيات ...إلخ
 .)101باإلضافــة إلــى العمــل علــى تشــجيع زراعــة احملاصيــل التقليديــة ،أو أصنــاف جديــدة تتحمــل احلــرارة
وحتتاج إلى قليل من العناية وحتقق فوائد اقتصادية وصحية وبيئية حقيقية للمزارعني.

وال تؤكــد فقــط هــذه الورقــة علــى إمكانيــة ممارســة الســيادة الغذائيــة ،بــل تطــرح الورقــة بأنها (أي الســيادة
الغذائية) ضرورة وطنية قصوى ،حيث أن املطلوب اليوم يف ظل توغل االحتالل اإلسرائيلي أكثر فأكثر هو
تبني اقتصاد مقاوم ،ينفك يف التبعية عن االحتالل وعن كبرى الشركات التي حتتكر السوق ،لكن يف ذات
الوقــت ،علينــا أال ننســى ولــو للحظــة أن هــذه مســألة لدعــم وصمــود الفالحني واألفــراد فاجملتمع ،ال لهدف
التماهــي مــع احلالــة التــي فرضهــا االســتعمار واملضي قدماً دون اســترجاع حقوقنا كفلســطينيني يف األرض
واملــوارد .وقــد يتســاءل البعــض حــول األدوار التــي قــد يلعبهــا األفــراد يف اجملتمــع لتحقيــق حالة من الســيادة
الغذائيــة ،حتــى لــو لــم ميتلــك هــؤالء (أي األفــراد) أي مصــادر لإلنتــاج ،نؤكــد مــن خــال هــذه الورقــة أن
االســتهالك مــن مزارعــي احليــازات الصغيــرة الذيــن يعملــون علــى إنتــاج زراعــات نظيفــة هــو عامل أساســي
يف حتقيــق نــوع مــن أنــواع الســيادة ،اإلميــان بالفكــرة بحــد ذاتهــا وتبنيهــا هــو حتقيق ملفهوم الســيادة.

هــذه العمليــة ،ال بــد مــن أن تنظــم بشــكل كامــل بأبعــاد مختلفــة ،بُعــد ينظــم العالقــات بــن املنتجــن بعضهــم
البعــض ،مــن حيــث تكامــل اإلنتــاج وتنويــع احملاصيــل لتغطــي كافــة املناطــق اجلغرافيــة ،وتبــادل اخلبــرات
واألدوات .وبُعــد آخــر ينظــم العالقــة مــا بــن املنتجني واملســتهلكني بحيث يحصل توازن ما بني دعم مزارعي
احليــازات الصغيــرة ماديـاً الســتمرار صمودهــم ،ويف ذات الوقــت يحصــل املســتهلك علــى جــودة جيــدة مــن
اإلنتــاج الزراعــي .ويف ظــل تنظيــم هــذه العالقــة ،تصبــح منظومــة اإلنتــاج بهــذه الطريقــة أمــر واقــع ،حيــث
أن شــبكة العالقــات تخلــق منطـاً مــن التبــادل التجاري وتخلق شــبكة موازية لعالقات الســوق املفروضة على
األفــراد ،وتنفــك عنهــا شــيئاً فشــيء .إال أنهــا قائمــة ،ويوجــد مبــادرات وشــبكات متــارس الزراعــة البيئيــة
والبلديــة وتعمــل علــى منــاذج تبادليــة بديلــة عــن منــوذج الســوق ،حيــث أنهــا تتشــارك وتقتــرب مــن بعضهــا
البعــض مــن حيــث املبــادئ والقيــم ،وتضــع الســيادة الغذائيــة كهــدف ســامي تســعى لــه ،مــن األمثلــة عليهــا:
مزرعــة أم ســليمان (قريــة بلعــن) ،املزرعــة اإلنســانية (قريــة مــزارع النوبانــي) ،ملتقــى الشــراكة الشــبابي
(مبــادرات) ،مبــادرة شــراكة التطوعيــة إلحيــاء املــوروث الزراعــي ،جلنــة قريــة ترمســعيا الزراعيــة ،مزرعــة
األمل البيئية (قرية رابود) ،مجلس قروي قيرة ،مكتبة البذور البلدية ،مبادرة منجلة (مبادرة زراعية فنية
ثقافيــة إلعــادة ربــط الفعــل الزراعــي بالثقافــة الفلســطينية) ،مزرعــة الفــاح (قرية كفر نعمــة) ،مزرعة خلة
العني(قريــة عــارورة) .ومــن املمكــن القــول أن حليفهم اإلعالمي هي مجلــة آفاق البيئة والتنمية االلكترونية.
كمــا ويوجــد مــا يطلــق عليــه «امللتقــى الفلســطيني للزراعــة البيئيــة» الــذي يســعى ليضــم حتــت جناحــه كافة
املبــادرات اجملتمعيــة املتعلقــة بالزراعــة البيئيــة ،وهــو ملتقــى طوعي ويشــارك فيه األعضــاء الفاعلني طوعاً.
كتوجــه ،يقبــل الفلســطينيون علــى الزراعــة البيئيــة بحكــم الســياق السياســي االقتصــادي العــام ،حيــث هــذه
الزراعــة (غيــر أنهــا صديقــة للبيئــة متامـاً وصحيــة جــداً) ،تعتمــد علــى أقــل التكاليــف يف عمليــة اإلنتــاج،
وتعمــل يف احلصــول علــى املنتجــات بشــكل طبيعــي مــن املــوارد الطبيعيــة املوجــودة.

يقــول ســعد داغــر خبيــر الزراعــة البيئيــة يف فلسطني«الســيادة الغذائيــة الوطنيــة هــي ممارســة وممارســة
احلــق ال تتطلــب إذن ،وال نحتــاج إلــى إذن مــن أي طــرف ملمارســة حقنــا ،يف املقابــل ال ميكــن اختــزال املســألة
يف عــدم وجــود ســيادة علــى األرض وامليــاه وحتويــل الســيادة الغذائيــة إلــى نقــاش عدمــي ،فيكــون مــن املفيــد
جتاهــل وجــود االحتــال للتفكيــر يف املمكنــات التــي تخلقهــا احلريــة ،والســيادة الغذائيــة هــي ممارســة احلــق
يف إنتــاج الغــذاء بالطريقــة التــي نريدهــا وعلــى الشــكل الــذي يالئمنــا ،واملدخــات التــي تالئمنــا… دورنــا
نحــن كفاعلــن وآخريــن هــو وضــع أســس متينــة لهــذا احلــراك ،لالنتقــال إلــى خطــوات عمليــة متقدمــة يف
حتقيــق الســيادة الغذائيــة .»99
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يف البلــدان العربيــة :احلــق يف الغــذاء .بيــروت :شــبكة املنظمــات العربيــة غيــر احلكومية للتنميــة ،2019 .ص127
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كمــا وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أنــه يوجــد اليــوم يف فلســطني امتــداد حلركــة طريــق الفالحــن La Via
 ،Campasinaوذلــك مــن خــال مكتــب الهيئــة التنســيقية للحركــة يف فلســطني ،وتســتضيف احتــاد جلــان

العمل الزراعي احلركة ،وهي قائمة بأعمال الشؤون التنسيقية للمكتب يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيــا ،كمــا يف فلســطني.
باإلضافــة إلــى شــبكة املنظمــات غيــر احلكوميــة البيئيــة الفلســطينية  -أصدقــاء األرض الفلســطينية
( ،)PENGON- Friends of the Earth Palestineوهــي هيئــة تنســيقية بــن مختلــف املنظمــات غيــر
احلكومية الفلســطينية العاملة يف مجال البيئة .وتهدف إلى خدمة القضايا البيئية الفلســطينية من خالل
تنســيق اجلهــود بــن املنظمــات األعضــاء وتعزيــز وبنــاء الكفــاءة داخــل كل منظمــة ،وتعزيــز العالقــات داخــل
الشــبكة وكذلــك مــع املنظمــات األخــرى محليـاً وخارجيـاً .102
هــذه املبــادرات واالحتــادات والشــبكات ،مــن املمكــن أن تــدرج حتــت عمليــة التشــبيك للعمــل يف إطــار أوســع
إذا مــا أردنــا احلديــث عــن عمليــة اإلنتــاج الزراعــي ،وهنــا يكمــن لــب عمــل هــذه املبــادرات واألجســاد ،أن
العمل اجلماعي والتشبيك هو ما ينجحها ،كما أنها أدوات جيدة لتسويق املنتجات الزراعية الغذائية عبر
املناطق اجلغرافية اخملتلفة يف فلســطني ،والتي قد تكون الشــركات غير الربحية أجســاد جيدة لتمريرها.
وبهــذا ،ال بــد مــن النظــر إلــى التعاونيــات الزراعيــة اإلنتاجية بتركيز أكبر ،حيــث أن التعاون هو عمل وإنتاج،
إال أنــه مــن طــراز مختلــف عــن العمــل واإلنتــاج يف ظــروف امللكيــة اخلاصة واالســتغالل الطبقــي ،حيث يقوم
علــى العمــل الطوعــي وبعالقــات إنســانية دميقراطيــة تنشــد املســاواة واالكتفــاء بعيــداً عن االســتغالل وحتى
أيــة تراتبيــة طبقيــة كشــرط أساســي باعتبارهــا مــن القيــم املركزيــة يف العمــل واألداء اإلداري التعاونــي .103
يــرى عــادل ســمارة أن للتعــاون والتنميــة باحلمايــة الشــعبية شــروطاً ال يســتقيم دونهــا أي جهــد تعاوني مهما
كان حجمه ،وأهم هذه الشــروط :104
• توفــر ثقافــة ووعــي بالتعــاون ،ثقافــة جماعيــة ووعــي بوجــوب العمــل واإلنتــاج ،أي بالتحديــد فكــر تعاونــي
واع بأهمية التعاون كدور مقاوم.
ناجــم عــن فهــم ٍ
• أن تكــون املمارســة جتلــي للفكــر ،فعلــى التعاونــي أن يقــدم مســاهمته يف املشــروع العملــي ســواء باجلهــد
املطلــوب للتعاونيــة ،واحلــرص علــى بنيتهــا ودورهــا االجتماعي أو املســاهمة النقدية املطلوبة بقدر ما ميكنه
أو يعــوض اجلهــد الذهنــي والعضلي.

الزراعة المعتمدة على الموارد المحلية والخالية من الكيماويات
تــردد حتــت العنــوان الســابق مفهــوم «الزراعــة البيئيــة» ،والزراعة البيئية هي أســلوب زراعــي يراعي النظم
الطبيعيــة يف اإلنتــاج ،يهــدف هــذا النمــط مــن الزراعة إلى حفظ توازن التربة ،واحلفاظ على نســبة مرتفعة
مــن املــادة العضويــة واألحيــاء الدقيقــة النافعــة يف التربــة ،كمــا وصيانة التنوع احليوي يف املــزارع ،باإلضافة
105
إلــى أن كافــة اإلنتــاج يكــون صحــي وبتكاليــف انتاج أقل (مدخالت اإلنتــاج) ،ومن ميزات الزراعة البيئية
أ نهــا :
• تعتمد على عناصر البيئة إلنتاج غذاء صحي.
• تكتمــل العمليــة مــن خــال تدويــر العناصــر باســتغالل اخمللفــات النباتيــة واحليوانيــة (بقايــا احملاصيــل
واألعشــاب لتغذيــة احليوانــات ،عمــل الســباخ *،تغطيــة التربــة ،مخلفــات احليوانــات تســتعمل لتخصيــب
التربة).
• عدم استعمال الكيماويات الزراعية واحملاصيل املعدلة وراثياً.
• حفــظ خصوبــة التربــة وزيادتهــا ،مــن خــال منــع وصــول الكيماويــات إليهــا وبإضافــة اخملصبــات الطبيعية
إليها.
• الزراعة املترافقة واملتداخلة واملتواصلة من أهم أسسها.
• تقليل احلرث والعزق ،وصوالً إلى التوقف عن احلرث.
• التنويع الزراعي داخل املزرعة ،واستبعاد الزراعة األحادية.
• احلفاظ على احلياة الكرمية للعاملني الزراعيني.
وميكن القول أن التعريف اخملتصر للزراعة البيئية هو تطبيق املفاهيم واملبادئ البيئية على تصميم وإدارة
النظــم البيئيــة الزراعيــة املســتدامة ،وذلــك عــدة جوانــب منهــا :الزراعــة البيئية هي تخصــص علمي يتضمن
دراســة شــاملة للنظــم اإليكولوجيــة الزراعيــة مبــا يف ذلــك العناصــر البشــرية والبيئيــة ،الزراعــة البيئيــة هــي
مجموعــة مــن املبــادئ واملمارســات لتعزيــز املرونــة واالســتدامة البيئيــة واالجتماعية واالقتصاديــة والثقافية
لنظــم الزراعــة ،الزراعــة البيئيــة هــي حركــة تبحــث عــن طريقــة جديــدة للنظــر يف الزراعــة وعالقاتهــا مــع
اجملتمع .106

 -102موقع شبكة املنظمات البيئية الفلسطينية .انظر/ي الرابطhttps://bit.ly/2DR4wyQ :
 -103سمارة ،عادل« .التعاونيات  /احلماية الشعبية :إصالح أم تقويض للرأسمالية» ،2018 .ص38
 -104املصدر السابق ،ص59

 -105داغر ،سعد« .نشرة بعنوان :الزراعة البيئية» .رام اهلل – فلسطني ،مركز معاً التنموي2019 ،

* السباخ هو السماد البلدي.

106- Silici, Laura. “Agroecology: what is it and what it has to offer?”. IIED Natural Resources Group.
2014, Page 4
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يذكــر ســعد داغــر يف نشــرة أصــدرت بعنــوان «الزراعــة البيئيــة» أنــه ويف العقــود األخيرة ،انتشــرت الزراعة
البيئيــة بشــكل كبيــر حــول العالــم ،وباتــت معروفــة يف الكثيــر مــن الــدول العربية ويف فلســطني احملتلة ،وذلك
بســبب تعرض البيئة الفلســطينية ملهددات مختلفة ،بتســبب االحتالل بجزء كبير منها ،إال أن هنالك بعض
األضــرار التــي تأتــي علــى أيــدي الفلســطينيني أنفســهم ،مثــل الزراعــة الكيمياويــة والتــي لهــا أبعــاد خطيــرة
علــى صحــة األفــراد ،والزراعــة الكيمياويــة تعتبــر كنمــط انتــاج مصاحــب لتكلفــة اقتصاديــة عالية (تســتهلك
الكيماويــات ثلــث تكاليــف مدخــات اإلنتــاج فيهــا) ،ويكــون التخلــص مــن هــذا النمــط باســتبداله بالزراعــة
البيئيــة التــي تنقــذ املزارعــن مــن التكاليــف الباهظــة وجتنبنا مخاطــر اإلصابة بأمراض مزمنــة  .107ويعتبر
منط الزراعة البيئية وتبنيه مســألة مهمة جداً ،فهي قابلة للتطبيق الفني ،إال أننا كفلســطينيني وباألخص
املزارعــن ،بحاجــة لزيــادة معارفنا حولها وفيها.

وتعتمــد الزراعــة البيئيــة يف جناحهــا علــى عــدة مكونــات كالتســميد وأســلوب الــري واحلفــاظ علــى رطوبــة
التربة وتقنية الزراعة (اخملتلطة واملترافقة) والدورة الزراعية ( 110انظر/ي الشكل رقم  .)6هذه املكونات
والعناصر جميعها يف تفاصيلها يوجد العديد من األساليب واخلطوات لتحقيق جناحها ،لتحصل يف النهاية
علــى فوائــد جمــة ،صحيـاً وذات مــردود اقتصــادي ،والبعــد األهــم وهــو الوطني (عالقة الفــرد باألرض).
الشكل رقم ( :)6مكونات الزراعة البيئية (املعتمدة على املوارد احمللية واخلالية من الكيماويات) وعناصرها*

ويعرف سعد داغر الزراعة البيئية على أنها:
“هــي الفلســفة الزراعيــة والتطبيــق العملــي اللــذان يراعيــان القوانــن والنظــم البيئيــة الطبيعيــة
ويعتنيــان بــكل أشــكال احليــاة علــى األرض ويعمــان بانســجام مــع البيئــة احمليطــة دون اإلضــرار
بعناصرهــا (تربــة ،هــواء ،ميــاه ،تنــوع حيــوي ،بشــر) ويقــودان إلــى جتــدد العناصــر واحليــاة ،مــن أجــل
إنتــاج غــذاء صحــي لإلنســان واحليــوان”
ويف ظــل الهيمنــة علــى الســوق مــن خــال كبــار شــركات احملتكريــن يف قطــاع الغــذاء والزراعــة ،ال بــد مــن
اإلشــارة إلــى وجــود جيــوب مــن املمارســات الزراعيــة البيئيــة الصاحلــة واملســتدامة ونضــاالت دميقراطيــة
تناصــر احلــق احمللــي يف الغــذاء واألرض ،وهــي ظهــرت كفعــل مقــاوم للتحديــات التــي تفرضهــا إعــادة
الهيكلــة الزراعيــة النيوليبراليــة  .108ويوجــد أمثلــة حيــة علــى ذلــك يف الضفــة الغربيــة حيــث يوجــد
مجموعــات مــن املزارعــن احملليــن الفلســطينيني مــن أصحــاب احليــازات الصغيــرة يعملــون علــى تعزيــز
الزراعــة البيئيــة ،بالتعــاون مــع بعــض مؤسســات ومجموعــات اجملتمــع املدنــي (املنظمــة بشــكل رســمي
وغيــر رســمي) ،للتخفيــف مــن مشــكلة تدهــور األراضــي باســتخدام آليــة الســتصالح األراضــي للحفــاظ
علــى خصوبــة التربــة وإنتــاج غلــة أعلــى ،وذلــك مــن خــال إعــداد مزيــد مــن األراضــي باســتصالح املناطــق
اجلبليــة لتصبــح أراضــي زراعيــة  .109كمــا ويوجــد منــاذج عديــدة متتــد يف الوطــن العربــي ،يف لبنــان
وتونــس وســوريا ومصــر املغــرب تونــس واجلزائــر ،والعديــد مــن الــدول العربيــة التــي يوجــد فيهــا منــاذج
ناجحــة يف منــط اإلنتــاج الزراعــي البيئــي ،هــذا جميعــه يأتــي يف إطــار التصــدي واملقاومــة لنظــام الهيمنــة
االمبريالــي املســيطر علــى ســوق الغــذاء العاملــي.

 -107داغر ،سعد« .نشرة بعنوان :الزراعة البيئية» .رام اهلل – فلسطني ،مركز معاً التنموي2019 ،
 -108مارتينيلــو ،جوليانــو« .تغييــر النمــوذج :االنتقــال نحــو الســيادة الغذائيــة – تأمــات نظريــة وعمليــة» – .راصــد احلقوق االقتصاديــة واالجتماعية
يف البلــدان العربيــة :احلــق يف الغــذاء .بيــروت :شــبكة املنظمات العربية غيــر احلكومية للتنمية ،2019 .ص130
 -109املصدر السابق ،نفس الصفحة.
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الزراعة البيئية

العناية الطبيعية بالتربة (الغطاء
الدائم بالقش ويقايا النباتات)

يؤثــر التســميد علــى مــدى انتشــار اآلفــات الزراعيــة ،فزيــادة التســميد الكيمــاوي النيتروجينــي يخــل بتــوازن
كربوهيــدرات وبروتينــات النبــات ،فتزيــد حساســيته وبالتالــي جذبــه لآلفــات .ويف املقابــل ،لتــوازن العناصــر
بالتســميد الطبيعــي دور مهــم يف الوقايــة مــن اآلفات.
• بخصــوص الــري ،يجــب أن يكــون هنالــك تــوازن يف التعامــل مــع النبتــة ،حيــث أن تعطيــش النبتــة لفتــرات
طويلــة يضعفهــا والزيــادة يف الــري قــد تزيــد مــن حساســية النبتــة وأمراضهــا .الزراعــة املعتمدة علــى املوارد
احملليــة واخلاليــة مــن الكيماويــات تُعنــى بكيفيــة احلفــاظ على رطوبة التربــة طبيعياً*.
• تعتبــر التربــة أهــم مــورد يف الزراعــة ،وكميــزة لل َمــزارع الفلســطينية بأنهــا يف الغالــب صغيــرة ،لــذا
يجــب أن نتجنــب الكيماويــات التــي تقتــل التربــة وتقضــي علــى األحيــاء الدقيقــة والديــدان النافعــة فيهــا،
فالقضــاء عليهــا يخــل يف تــوازن التربــة ويضعــف قــدرة التربــة علــى إمــداد النباتــات .ويكــون احلفــاظ علــى
التربــة مــن خــال اســتعمال املــواد العضويــة ،تغطيــة التربــة بالقــش للحفــاظ علــى تربــة رطبــة ،تقليــل
احلراثــة ،الــري املتــوازن يف املســاء.
 -110داغر ،سعد« .نشرة بعنوان :الزراعة البيئية» .رام اهلل – فلسطني ،مركز معاً التنموي2019 ،
* مت استيحاء الشكل من نشرة «الزراعة البيئية» التي أعدها اخلبير سعد داغر.
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• الزراعــة البيئيــة والزراعــة املتداخلــة :يف الزراعــة البيئيــة تزرع احملاصيل متداخلة بشــكل علمي مدروس،
لالســتفادة مــن األرض وامليــاه وحمايــة احملاصيــل لبعضهــا .والتصميــم اجليــد للزراعــة املتداخلــة لضمــان
جنــاح الزراعة البيئية*.
• الــدورة الزراعيــة هــي عبــارة عــن تعاقــب زمانــي ومكانــي لزراعــة احملاصيــل واختيــار محصــول مختلــف
فيــكل موســم لزراعتــه يف قطعــة األرض أو احلقــل*.
يف فلســطني احملتلــة ،انطلــق امللتقــى الفلســطيني للزراعــة البيئيــة عــام  ،2018الهــدف األساســي من امللتقى
هــو نشــر الوعــي بالزراعــة البيئيــة ،يف الوطــن العربــي بصــورة عامة ،ويف فلســطني احملتلة يف ظل التحديات
املوجــودة .بــدأت أنشــطة امللتقــى وكان أهمهــا مســألة احلصــاد املائــي ،يف ظــل املعانــاة مــن شــح امليــاه وعــدم
القــدرة علــى امتــاك املــوارد املائيــة ،وبــدأت بنشــاط احلصــاد املائــي بالشــراكة مــع مبــادرة «منجلــة» قبــل
 2019يف مــزارع النوبانــي وعــدة مناطــق أخــرى ،وبــدأ نشــاط بتجميــع البــذور لعمــل كــرات البــذور الطينيــة
والــذي يقــوم علــى جمــع البــذور يف «كــرة طــن» ،وإلقائهــا يف اجلبــال ،لتشــكيل حــزام غذائــي يحــوي بــذور
فلســطينية بلديــة ،كمــا قــام امللتقــى بعــدة أنشــطة ملســاعدة أســر فلســطينية للبــدء بالتحــول للزراعــة البيئيــة
مــن خــال تنظيــم أيــام عمــل يف احلقــل لبنــاء املســاطب اخلاصة بالزراعة البيئية .البد من مناقشــة العالقة
الصلبــة التــي جتمــع الزراعــة البيئيــة والســيادة الغذائيــة ،وكيــف مــن املمكــن أن نحقــق األخيــرة مبمارســات
بســيطة ،ومــن بــاب االنطــاق مــن الواقــع نحــن ال نتمكــن مــن حتقيــق الســيادة الغذائيــة دون امتــاك املــوارد
ومدخــات اإلنتــاج (امليــاه ،البــذور ،األرض) ،وهنــاك نــدرة نســبية يف األراضــي ،مــع وجــود مســاحات
صغيــرة لــدى مزارعــي احليــازات الصغيــرة بوفــرة ،والبــذور البلديــة إلــى حــد مــا متوافــرة ولكنهــا حتتاج إلى
مكاثــرة ،أمــا عــن امليــاه فيمكــن مبمارســات فنيــة العمــل علــى ترشــيد وتوفيــر امليــاه وهــذا مــا يحــاول امللتقــى
تعميمه كممارســة .111

يقــول محمــد خويــرة وهــو مــزارع بيئــي فلســطيني أن «الزراعــة البيئيــة» حتقــق الســيادة الغذائيــة مــن
خــال العمــل املكثــف ،كإنشــاء مكتبــات بــذور ،يتــم مشــاركتها مــع املــزارع املوجــودة يف القــرى اجملــاورة
ملزرعتــه علــى ســبيل املثــال ،مثــل مزرعــة «أم ســليمان» يف بلعــن ،ومزرعــة «اليــأس تنبــت األمــل»
يف صفــا .معظــم مــوارد اإلنتــاج التــي تســتخدمها املــزارع البيئيــة ،وحتــاول تثبيــت جذورهــا هــي
باألســاس مدخــات متوفــرة لــدى اجلميــع ،فالبــذور البلديــة مــن الســهل مكاثرتهــا ،ولكــن االعتمــاد
علــى بــذور محســنة أو مهجنــة مــن الصعــب عملي ـاً اعتمادهــا كأســاس لتحقيــق الســيادة الغذائيــة،
حيــث جتعــل هنــاك اعتمــاد علــى أصنــاف أخــرى مــن البــذور ،والتــي ســيكون هنــاك حاجــة لشــرائها
مــرة أخــرى مــن الشــركات املصنعــة االحتكاريــة ،مثــل شــركة مونســانتو التــي اســتطاعت أن تتحكــم
بالكثيــر مــن املزارعــن يف الهنــد.

* يتــم يف الزراعــة البيئيــة ،إضافــة إلــى أســلوب الــري بالتنقيــط ،التغطيــة بالقــش بطبقــة ســمكها  25-15ســم للمحافظــة علــى الرطوبــة ،واســتخدام
الكمبوســت الطبيعــي الــذي يزيــد مــن قــدرة التربــة علــى االحتفــاظ باملــاء.
* بعــض النباتــات املترافقــة تقــوي بعضهــا ،وأخــرى تكافــح بعــض األمــراض الفطريــة وتعمــل غيرهــا كمصائــد للحشــرات ،أمــا النباتــات البقوليــة فتثبــت
النيتروجــن يف التربــة.
* الــدورة الزراعيــة تســاهم يف بنــاء املــادة العضويــة ،كمــا ويعمــل تنــوع اســتهالك النباتــات بالوصــول لعناصــر التربــة مــن أعمــاق مختلفــة ممــا يعمــل على

 -112املصدر السابق.

توازن التربة ،هذا جميعه يحد من اآلفات ،مع ضرورة ذكر أن البقوليات يف الدورة الزراعية تضيف النيتروجني واملادة العضوية للمحاصيل الالحقة.
 -111من مداخلة محمد خويرة يف اجملاورة رقم ( | )3ناشط ومزارع بيئي فلسطيني– أجريت يف تاريخ  15آب .2020

47

48

الحصاد المائي
يف مجــاورة نفذتهــا مؤسســة داليــة يف العــام  2018مــع عــدد من أصحاب احليــازات الصغيرة من املزارعني
والناشــطني والفاعلــن واألكادمييــن اخملتصــن يف مجــال اإلنتاج الزراعي واجملــال البيئي ،خرجت اجملاورة
بعــدة محــاور كان أبرزهــا كيفيــة االســتفادة مــن املعــارف التقليدية وتطبيقاتها (السالســل) ،وذلك من خالل
املــوارد املطلوبــة لتنفيــذ ذلــك مــن الطبيعــة واملــوارد البشــرية ،حيث اتفق اجلميع على وجود مشــكلة يف املياه
يف فلســطني ،بحكــم أن حكومــة االحتــال تســيطر علــى امليــاه الفلســطينية (اآلبــار ،العيــون ،)...ممــا يدفعنا
للتوجــه ملناقشــة احلصــاد املائــي يف ظــل ســيطرة االحتــال علــى مــوارد امليــاه ،كمــا ويدفعنــا الســتغالل امليــاه
غير املســتغلة فلسطينياً.
ُقــدم يف اجملــاورة مخرجـاً علــى أنــه يف الضفــة الغربيــة علــى ســبيل املثــال يصــل معــدل تســاقط األمطار إلى
 6مليــار متــر مكعــب مــن امليــاه ،وحاجتنــا يف الضفــة الغربيــة هــي مليــار و 200مليــون متــر مكعــب ،بالتالــي
يوجــد فائــض يف ميــاه األمطــار الســاقطة ،وال يتــم اســتغاللها ،لــذا يجــب العمل على اســتغالل مياه األمطار
التــي بالغالــب تهــدر يف البحــر واألنهــار والتــي ال ميكــن للفلســطيني الوصــول إليهــا .ومــن املمكــن القــول أن
احلصاد املائي هو جتميع ،حتويل ،تخزين وإدارة واستخدام مياه اجلريان السطحي الناجمة عن الهطول
املطري ،ومياه الفيضانات يف األودية املوسمية ألغراض إنتاجية مختلفة ،والهدف منه :جمع مياه األمطار،
احلفــاظ علــى رطوبــة التربــة ،التقليــل مــن اجنــراف التــرب الزراعيــة ،وإحيــاء الينابيــع اجلافــة عــن طريــق
تغذيــة األحواض اجلوفية.

وعند احلديث عن عملية جمع مياه األمطار على سبيل املثال ،فهذا يعتبر تقليداً فلسطينياً أصي ً
ال ،إذ أنه
لطاملــا كانــت جتمــع امليــاه عــن أســطح املنــازل قبــل وصولهــا لألرض (يف الريف الفلســطيني حتديــداً) ،لنجد
آبــار جمــع ميــاه يف العديــد مــن البيــوت ،وذلــك بغــض النظــر عــن ارتباطهــا أو عــدم ارتباطها بشــبكات املياه.
وتشــكل عمليــة جمــع ميــاه األمطــار عــن أســطح املنــازل (قبــل وصــول امليــاه إلــى األرض) ضمانــة ملنــع تلــوث
تلــك امليـــاه النــاجت عــن اختالطهــا مبلوثــات التربــة ،فضــا عــن أن اعتــراض املياه الســاقطة من مــكان مرتفع
يسهل عمليـــة جمعهـــا ويزيد كميتها ويقلل من الفاقد املائي على األرض وبداخل التربة.
كمــا أشــارت عــدة دراســات إلــى أهميــة النظــر يف معاجلــة امليــاه العادمــة والعمــل علــى زيــادة كفــاءة امليــاه
املتاحــة ،ففــي ظــل غيــاب تعرفــة مليــاه الزراعــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،ال بــد مــن إيجــاد بدائــل
تخفف من الفجوات يف االحتياج لدى أصحاب احليازات الصغيرة ،ويوجد محاوالت وجهد يتعلق يف هذا
امللــف ،حيــث يوجــد محطــات حتليــة ومعاجلــة للميــاه العادمــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،حيــث تشــير
الدراســات إلى أن الفلســطينيني يســتطيعون االســتفادة مبا يعادل  70مليون م 3من املياه العادمة ألغراض
الزراعة .لذا ال بد من حترير األفكار بهذا االجتاه ،دون إســقاط حقنا كفلســطينيني يف مواردنا الطبيعية
األصيلــة التــي يجــب العمــل علــى حتصيلهــا ،إال أن فكرة امليــاه املعاجلة ما زالت بحاجة جلهود لتقبل الفكرة
والبدء على األقل يف توسيع نطاق استخدامها يف الزراعة .كما وال بد من اإلشارة إلى أنها أولوية أساسية
تضعها وزارة الزراعة ضمن األهداف االســتراتيجية للقطاع الزراعي واألولويات السياســاتية.

ميكننا تلخيص أهم مبادئ جتميع املياه (احلصاد املائي) مبا يلي :
• البدء دائما من األماكن والقمم العالية ومن ثم األماكن األكثر انخفاضا حيث يتوقف جريان املاء.
• استخدام الكثير من احلواجز املائية الصغيرة أفضل من بضعة حواجز كبيرة.
• اختيار النقاط األسهل للتنفيذ واألكثر فعالية.
• حيثما حتتجز املياه تترسب التربة وبالتالي تزداد خصوبتها.
• الربط بني أكثر من تقنية أفضل من االعتماد على تقنية واحدة.
• احلصاد املائي يف األماكن املنخفضة والوديان أكبر من األماكن املرتفعة.
• تقليد الطبيعة (مثال حفر خطوط عرضية).
 -115املصدر السابق ،ص3
 -116املصدر السابق ،نفس الصفحة.
 -117احتاد جلان العمل الزراعي« .دراسة حول السياسات الوطنية يف القطاع الزراعي» .رام اهلل – فلسطني :أيلول  ،2019ص91
 -113من مخرجات مجاورة نفذتها مؤسسة دالية يف شهر أيلول من العام  2018بعنوان «دور العطاء اجملتمعي يف حتقيق السيادة الغذائية».
 -114كرزم ،جورج« .احلصاد املائي :تقنيات وتطبيقات» .رام اهلل – فلسطني :مركز معاً التنموي ،ص3-2
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 -118املصدر السابق ،ص92
 -119وزارة الزراعة الفلسطينية« .استراتيجية القطاع الزراعي – صمود وتنمية مستدامة  ،»2022-2017ص31
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البذور البلدية
تعتبــر البــذور مــن أهــم العناصــر التــي تكمــل مفهــوم الســيادة الغذائيــة ،فالبــذور وانتخابهــا طبيعيــاً
والتحكــم بهــا تعتبــر مســألة يف غايــة األهميــة لالنعتــاق عــن الشــركات احملتكــرة والنتخــاب املنتــج الزراعــي
غيــر املهجــن ،والطبيعــي بشــكل كامــل ،والــذي يعبــر عــن الســالة الطبيعيــة للمنتجــات .ويوجــد يف الضفــة
الغربيــة محــاوالت ناجحــة حتــى اللحظــة يف خلــق بنــوك للبــذور البلديــة متــد مزارعــي الزراعــة البيئيــة مبــا
يحتاجــون مــن بــذور ،علــى ســبيل املثــال بنــك البــذور البديلــة ،حيــث يتبــع بنــك البــذور البلديــة الحتــاد جلــان
العمــل الزراعــي  ،UAWCأنشــأ االحتــاد البنــك األول للبــذور البلديــة تتويجـاً جلهــد وعمــل متواصل ألكثر
مــن عشــرة ســنوات يف مجــال البــذور البلديــة .أنشــئ البنــك يف العــام  ،2003يحقــق بنــك البــذور يف منطقة
جنــوب الضفــة الغربيــة (محافظتــي اخلليــل وبيــت حلــم) وقطــاع غــزة تقدمـاً حقيقيـاً على مســتوى الزراعة،
ذلــك ألن الزراعــة يف هــذه املناطــق تعتمــد بشــكل أساســي علــى الزراعــة البعليــة ال املرويــة ،بالتالــي تعتبــر
البــذور البلديــة هــي البــذور األنســب مــن حيــث اإلنتــاج يف هــذه املناطــق .مــع التأكيــد علــى أن هــذه البــذور
ليســت معدلــة جينيـاً ويتــم انتخابهــا بشــكل طبيعــي جــداً ،ممــا يعكس جــودة جيدة يف اإلنتــاج ،ويقوم االحتاد
بتقدمي هذه البذور بســعر رمزي جداً ملزارعي احليازات الصغيرة واملزارعات يف فلســطني .هناك حوالي
 40صنــف مــن اخلضــار البلديــة التــي مت إكثارهــا واالحتفــاظ بها يف بنك البــذور البلدي يف اخلليل ،وهناك
أصنــاف جديــدة خاصــة مــن األعشــاب الطبيــة والبريــة والتــي تــورد إلى بنــك البذور لالحتــاد لالحتفاظ بها
وإنتاجهــا كمــوروث وطنــي.
هنــاك أيضـاً بنــك بــذور بلديــة يف قريــة اخلضــر أنشــأته اإلغاثــة الزراعية عــام  2010وهو امتــداد لبرنامج
تطويــر البــذور البلديــة الــذي بدأتــه اإلغاثــة الزراعيــة عــام  ،1992يف حــن أنشــأ مركــز العمــل التنموي معاً
بنــك بــذور يف العــام  1993يف مردة/ســلفيت وقــد مت تدميــره علــى يــد جيــش االحتــال الصهيونــي عــام
 .2001وكان ملعهــد األبحــاث التطبيقيــة أريــج برنامــج لتطويــر البــذور البلديــة للمحاصيــل احلقليــة (قمــح
وشــعير) والبقوليات.

يقــول عبدالغنــي حمــدان «البــذور البلديــة هــي مــن أساســيات الســيادة الغذائيــة ،كيــف مــن املمكــن
احلديث عن ســيادة يف ظل إهمال للبذور األصيلة؟! فالبذور املعدلة وراثي ًا هي للتحكم يف الشــعوب
ولتجويــع الشــعوب ،فــا ميكــن تطويرهــا (أي البــذور املعدلــة وراثي ـ ًا) مــن خــال املــزارع ،وتــؤدي إلــى
إهمــال البــذور األصيلــة واندثارهــا».
كمــا وأشــار تقريــر صحفــي بعنــوان «البــذور البلديــة مفتــاح الســيادة الغذائية...جهــود متواضعــة إلحيائهــا
أمــام ســطوة الشــركات العامليــة» أن البــذور البلديــة ميكــن إعــادة إنتاجهــا وحتســينها من موســم آلخر ،وعبر
األجيــال؛ وبالتالــي فهــي تصــب مباشــرة يف طاحونــة حتريــر املزارعني وســائر الشــرائح الشــعبية مــن التبعية
الغذائيــة لالحتــال وشــركات البــذور والكيماويــات االحتكاريــة ،من ناحية املســتلزمات واملدخالت الزراعية
(املبيــدات ،األســمدة الكيميائيــة ،املياه...إلــخ) .وأشــار ذات التقريــر ،إلــى أن مبــادرة شــراكة التطوعيــة
حلفــظ املــوروث الزراعــي ،كانــت قــد أطلقــت فعاليــة يف العــام  2017تهــدف إلى لفت األنظــار إلى األخطار
احملدقــة بالبــذور الفلســطينية التــي بــات وجودهــا مقتصــراً يف يــد مجموعــة مــن املزارعــن القدامــى أو
أشــخاص وجمعيات احتفظت بها بشــكل شــخصي .يف ســاحة مركز البيرة الثقايف وســط املدينة ،اجتمعت
بذور أصلية
مجموعة من املزارعني واملنتجني احملليني واملتطوعني وعرضوا مأكوالتهم التراثية وبعضا من ٍ
لــم تعــد قــادرة علــى مزاحمــة القــوة الهائلــة للشــركات العابــرة للقــارات.
بالتالي يوجد تيار يف الضفة الغربية على األقل يدعم هذا التوجه ،ويركز عليه بشــكل أساســي ،باإلضافة
إلى وجود خبراء فلســطينيني من املمكن االســتفادة من جتاربهم الفردية وتعميمها لتصبح منوذجاً يحتذى
بــه ،مــن حيــث االنتخــاب الطبيعــي  -الوطنــي للبــذور ،فاالنفــكاك يف التبعيــة عــن املصــادر غيــر الصحيــة
واالحتكاريــة التــي تســير الســوق ملصاحلها.

وعلــى مســتوى األفــراد ،أطلقــت فيفيــان صنصــور مبــادرة للعــودة إلــى أصناف البــذور البلدية التــي كادت أن
تختفي يف الضفة الغربية احملتلة *،بسبب األضرار اجلسيمة يف القطاع الزراعي الفلسطيني التي يتسبب
بها االحتالل اإلســرائيلي ،من خالل احلرمان القســري للفلســطينيني من وصولهم ألراضيهم وموارد املياه
والســوق .وقــد أطلقــت ڤيڤيــان صنصــور اســم «مكتبــة البــذور البلديــة الفلســطينية» علــى مبادرتهــا .كمــا
بــدأ ســعد داغــر بتأســيس البنــك الشــعبي للبــذور البلديــة األصيلــة يف بنــي زيــد الشــرقية ،لزيــادة إنتــاج
البــذور البلديــة وتوزيعهــا علــى الفالحــن دون مقابــل.

 -120من مداخلة مؤيد بشارات يف اجملاورة رقم ( | )2مدير البرامج يف احتاد جلان العمل الزراعي – أجريت يف تريخ  29متوز 2020
 -121املصدر السابق.
* انظر/ي فيلم «ملكة البذور الفلسطينية» على الرابط التاليhttps://bit.ly/32Kowvp :
 -122مارتينيلــو ،جوليانــو« .تغييــر النمــوذج :االنتقــال نحــو الســيادة الغذائيــة – تأمــات نظريــة وعمليــة» – .راصــد احلقوق االقتصاديــة واالجتماعية
يف البلــدان العربيــة :احلــق يف الغــذاء .بيــروت :شــبكة املنظمات العربية غيــر احلكومية للتنمية ،2019 .ص130
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 -123مــن مداخلــة عبدالغنــي حمــدان يف اجملــاورة رقــم ( | )1مديــر مكتــب اإلغاثــة الزراعيــة يف محافظــة اخلليــل وأكادميــي فلســطيني – أجريــت يف
تاريــخ  27متــوز .2020
 -124الطويــل ،فــراس « .البــذور البلديــة مفتــاح الســيادة الغذائية...جهــود متواضعــة إلحيائهــا أمــام ســطوة الشــركات العامليــة» .تقريــر صحفــي نشــر
علــى مجلــة آفــاق البيئــة والتنميــة يف كانون أول  .2017انظــر الرابط التاليhttps://bit.ly/3jwi6XC :
 -125املصدر السابق.
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التحديات

خارطة رقم ( :)2املناطق املصنفة أ ،ب ،ج وفقاً التفاقية أوسلو*

من خالل املراجعة األدبية للمصادر واملراجع التي ناقشت القطاع الزراعي يف الضفة الغربية وقطاع غزة
ومعضلــة األمــن الغذائــي وفــرص حتقيــق ســيادة غذائيــة وطنيــة ،وبالعــودة إلــى مداخــات اجملــاورات التــي
نفذتهــا مؤسســة داليــة اجملتمعيــة ،بــرزت عــدة حتديات تواجه كل من يهتم بتحقيق مفهوم الســيادة الغذائية
الوطنية ،من مزارعني أصحاب احليازات الصغيرة ،مختصني وباحثني أكادمييني ،وصناع قرار يف الضفة
الغربيــة وقطــاع غــزة .ومــن أهمهــا مــا يلــي تقســم بالتحديات يف هذه الورقة إلــى عدة محاور:

ممارسات االستعمار
مــا زال االســتعمار يعمــل علــى ســرقة األراضــي الفلســطينية ،خصوصـاً التــي يكــون مــن خاللهــا العمــل علــى
إنتــاج الغــذاء الفلســطيني ويتــم فيهــا ممارســة الســيادة الغذائيــة الوطنية ،للقضاء على كافة الســبل لتحقيق
نــوع مــن االنعتــاق وانفــكاك التبعيــة ،األمــر الــذي يجــب علينــا مواجهتــه جميع ـاً ،بشــتى الوســائل والســبل
والطــرق ،علينــا أن ال نُســقِ ط مــن حســاباتنا أن االحتــال مــا زال يســيطر علــى مناطــق (ج) بشــكل شــبه
كامــل ،والتــي تبلــغ مســاحتها  3,375,000دومن ،حيــث تبلــغ مســاحة األراضــي التــي يســتغلها االحتــال
اإلســرائيلي بشــكل مباشــر يف املناطق املصنفة (ج) حوالي  2,642,000دومن وتشــكل ما نســبته %76.3
مــن مجمــل املســاحة املصنفــة (ج) ،ومــا تبقــى مــن األرض تســيطر عليه «إســرائيل» بحجــج أمنية مما يزيد
األمر صعوبة على الفلسطينيني يف ممارسة سيادتهم عليها .فيما تبلغ املساحة املصنفة (أ) حوالي مليون
دومن ،وتبلــغ املســاحة املصنفــة (ب) حوالــي  1,035,000دومن ،وتبلــغ املســاحة املصنفــة «أخرى»حوالــي
 250ألــف دومن وتشــمل (محميــات طبيعيــة و J1و  H2يف اخلليــل ،ومســاحات مناطــق غيــر مصنفــة)،
وقــد صــادق االحتــال االســرائيلي خــال العــام  2018علــى مصــادرة نحــو  508دومنــات مــن أراضــي
الفلســطينيني ،باإلضافــة إلــى االســتيالء علــى مئــات الدومنــات اخلاصــة بالفلســطينيني مــن خــال توســيع
احلواجــز اإلســرائيلية وإقامــة نقــاط مراقبــة عســكرية حلمايــة املســتعمرين( .انظــر/ي خارطــة رقــم )2

ويف قطاع غزة ،كما ذكرنا سابقاً يف الدراسة ،يفرض املستعمر منطقة عازلة على طول الشريط احلدودي
لقطــاع غــزة بعــرض يزيــد عــن 1,500م علــى طــول احلــدود الشــرقية للقطــاع وبهــذا يســيطر االحتــال
اإلســرائيلي علــى حوالــي  %24مــن مســاحة القطــاع البالغــة  365كــم.²
 -126اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني « .عــوض ،تســتعرض الذكــرى الســنوية  43ليــوم األرض باألرقــام واإلحصائيــات» .رام اهلل – فلســطني،
نشــر يف تاريــخ  28آذار  .2020انظــر/ي الرابــط التالــيhttps://bit.ly/2F5yJLn :
* من موقع اجلمعية الفلسطينية األكادميية للشؤون الدولية  .PASSIAانظر/ي الرابط التاليhttps://bit.ly/3c1yhcW :
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 -127اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني« .د .عــوض ،تســتعرض الذكــرى الســنوية  44ليــوم األرض باألرقــام واإلحصائيــات» .رام اهلل –
فلســطني ،نشــر يف تاريــخ  29آذار  .2020انظــر/ي الرابــط التالــيhttps://bit.ly/3idXUcF :
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أضــف إلــى ذلــك أنــه خــال احلــروب التــي نفــذت علــى قطــاع غــزة احملاصــر مــن األعــوام  2008ولغايــة
العــام  2014مــع اســتمرار الهجمــات حتــى يومنــا هــذاُ ،دمِ ـ َرت مســاحات زراعيــة شاســعة تقــدر بحوالــي
 50,000ألــف دومن و 34,500دومن علــى التوالــي مــع تدميــر شــبه كامــل للبنيــة التحتيــة وشــبكات الــري
واآلبــار الزراعيــة ،ومــا يقــارب  %75مــن األراضــي الزراعيــة مت تدميرهــا واســتهدافها أكثــر مــن مــرة وال
ســيما يف حــدود املنطقــة التــي عرفــت باســم «املنطقــة مقيــدة الوصول» ،إلى جانب ذلك ،اسـتُهدف القطاع
الزراعــي بعــدة طــرق ووســائل كان أبرزهــا عمليــات رش املبيــدات الكيماويــة وفتــح الســدود الواقعــة الــى
الشرق من قطاع غزة وإغراق األراضي الزراعية ،ففي يناير من العام  2020مت تدمير محاصيل اخلضار
على مساحة  2,000دومن كنتيجة لعمليات الرش حيث قدرت اخلسارة حسب وزارة الزراعة مبليون وربع
مليــون دوالر أمريكــي ،أمــا نتيجــة فتــح الســدود لنفــس الفتــرة فــإن تقاريــر وزارة الزراعــة تشــير إلــى خســارة
تقــدر بنصــف مليــون دوالر نتيجــة تدميــر  920دومن مزروعــة باخلضــار.
كمــا وتســيطر حكومــة االحتــال علــى كافــة أحــواض امليــاه اجلوفيــة يف فلســطني ،وتســيطر علــى كافــة امليــاه
املتدفقــة الســطحية التــي تصــل أو تتدفــق عبــر حــوض نهــر األردن .ويشــارك االســتعمار الفلســطينيني يف
حوضني اثنني فقط (احلوض الشــمالي الشــرقي واحلوض الغربي) ،كما ويحرم االســتعمار الفلســطينيني
مــن اســتغالل حقهــم مــن ميــاه نهــر األردن منــذ العــام  1967والتــي تقــدر بحوالــي  250مليــون م3ســنوياً.
وكذلــك األمــر يف قطــاع غــزة احملاصــر ،يســتهلك قطــاع غزة من املياه ما بني  220-200مليون كوب ســنوياً
( %98منهــا مــن اخلــزان اجلــويف و %2يتــم شــراؤها مــن شــركة ميكــروت اإلســرائيلية) يف حــن أن تغذيــة
اخلــزان اجلــويف تبلــغ ســنوياً  45مليــون كــوب مــن ميــاه األمطــار باإلضافــة إلــى  55مليــون كــوب من عناصر
تغذية أخرى كاالنسياب اجلانبي واملياه العائدة من مياه الري ،وأن العجز السنوي يف اخلزان اجلويف يصل
 110مليــون كــوب ســنوياً حســب مــا أفــادت بــه ســلطة امليــاه .وقــد مت اإلشــارة إلــى أن االســتهالك الزراعــي
الســنوي يقــدر بحوالــي  90مليــون كــوب يف حــن أن االســتهالك املنزلــي والصناعــي يتــراوح مــا بــن -110
 130مليــون كــوب.

 -128زيــادة ،ســعد الديــن وعلــي وايف« .ضــرورة الســيادة علــى الغــذاء يف غــزة يف ظــل جائحــة كورونــا» .فلســطني – شــبكة املنظمــات البيئيــة األهليــة
الفلســطينية :مشــروع مناصــرة احلقــوق البيئيــة يف غــزة خــال جائحــة كوفيــد–  .19أيلــول .2020
 -129احتاد جلان العمل الزراعي« .دراسة حول السياسات الوطنية يف القطاع الزراعي» .رام اهلل – فلسطني :أيلول  ،2019ص78-77
 -130اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني« .اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة امليــاه الفلســطينية يصــدران بيانـاً صحفيـاً مشــتركاً
مبناســبة يــوم امليــاه العاملــي  .»2019/03/22رام اهلل – فلســطني ،نشــر يف تاريــخ  21آذار  .2019انظــر/ي الرابــط التالــي:
https://bit.ly/3ilkEry
 -131زيــادة ،ســعد الديــن وعلــي وايف« .ضــرورة الســيادة علــى الغــذاء يف غــزة يف ظــل جائحــة كورونــا» .فلســطني – شــبكة املنظمــات البيئيــة األهليــة
الفلســطينية :مشــروع مناصــرة احلقــوق البيئيــة يف غــزة خــال جائحــة كوفيــد –  .19أيلــول .2020
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يقــول تيســير محيســن« :أول خطــوة بوجهــة نظــري هــو العمــل علــى تطويــر مفاهيــم مشــتركة طبقــاً
للســياق الفلســطيني ،فعندمــا ظهــر مفهــوم األمــن الغذائــي انطلــق مــن مرتكــزات األمــن االنســاني والتــي
تشــكل وحدة متكاملة للتنمية ،هي ال حتقق التنمية ولكنها تشــكل شــرط ضروري للعمل على حتقيقها .يف
املقابــل بــدأت إرهاصــات العمــل احلقوقــي كــرد فعــل على تأثيــر توازنات القوى ،وهذا املعنى يكتســب أهمية
خاصــة يف الســياق الفلســطيني حيــث أن الســيادة علــى الغــذاء تعنــي االنعتــاق مــن السياســات النيوليبرالية،
والتحــرر مــن النمــط االســتعماري الــذي أوجــد مفهــوم الزراعــة الكولونياليــة ،التي تتحكم يف مصــادر الغذاء
الفلســطيني ،وهــي جــزء مــن اقتصــاد االحتــال ،فالتبعيــة هي عكس الســيادة باملفهوم البســيط».
أشــار اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني أن الســبب الرئيســي لقلــة اســتخدام امليــاه الســطحية ،هــو
ســيطرة االحتــال اإلســرائيلي علــى ميــاه نهــر األردن ومنعــه أيضاً الفلســطينيني من اســتغالل ميــاه األودية.
ومــن اجلديــر ذكــره أنــه مــازال معــدل اســتهالك الفــرد الفلســطيني للميــاه أقــل مــن احلــد االدنــى املوصى به
عاملياً 87( ،لتر يف اليوم معدل اســتهالك الفرد الفلســطيني من املياه مقابل  100لتر املوصى بها) وذلك
نتيجــة الســيطرة اإلســرائيلية علــى أكثــر مــن  %85مــن املصــادر املائيــة الفلســطينية .كمــا ويتــم شــراء مبــا
نسبته  %22من املياه املتاحة يف فلسطني يتم شراؤها من شركة «ميكروت» التي تتبع لدولة االحتالل،
حيــث تســهم إجــراءات حكومــة االحتــال باحلــد مــن قــدرة الفلســطينيني علــى اســتغالل مواردهــم الطبيعية
وخصوصــا امليــاه ،وإجبارهــم علــى تعويــض النقــص بشــراء امليــاه مــن «ميكــروت» ،حيــث وصلــت كميــة املياه
املشــتراة لالســتخدام املنزلــي  85.7مليــون م 3عــام  ،2018وهــي تشــكل مــا نســبته  %22مــن كميــة
امليــاه املتاحــة التــي بلغــت  389.5مليــون م ،3جــاءت مــن  25.5مليــون م 3ميــاه متدفقــة مــن الينابيــع
الفلســطينية ،و 274.2مليــون م 3ميــاه متدفقــة مــن اآلبــار اجلوفيــة ،و 4.1ماليــن م 3ميــاه شــرب محــاة.
هــذا وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن الثــروة الســمكية هــي رهينــة للعقوبــات التي ميارســها املســتعمر جتاه قطاع
غــزة احملاصــر ،فمســاحة الصيــد تكــون يف أفضــل أحوالهــا  6أميــال ،وتنخفــض ل 3ميــل يف معظــم األحيان
وفقـاً للوضــع السياســي يف القطــاع ،مــع العلــم أن املســاحة الدوليــة التــي تتيــح الصيــد هــي أكبــر مــن ذلــك
بكثيــر .هــذه القيــود حتــرم الصياديــن الفلســطينيني يف غــزة مــن اســتغالل مواردهــم مــن مســاحة الصيــد
املتاحــة حســب اتفاقيــة أوســلو– رغــم إجحافهــا بحــق الصياد الفلســطيني – الســماح للصيادين ملســافة 20
ميـ ً
ا بحريـاً .ويف معظــم األوقــات فأقصــى املســافة املســموحة هــي  6أميــال بحريــة حيــث يحــرم الصيــاد
الفلســطيني مــن اســتغالل مــا مســاحته  %70مــن املســاحة حســب اتفاقيــة أوســلو .أمــا يف حــال إعــان
ســلطات االحتــال تقليــص املســافة إلــى  3أميــال بحريــة فــإن هــذا مينــع الصيادين من اســتغالل  %82من
املســاحة املســموحة حســب اتفاقية أوســلو.
 -132اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني « .اإلحصاء الفلسطيني وسلطة املياه واإلدارة واألرصاد اجلوية يصدرون بياناً صحفياً مشتركاً مبناسبة
يــوم امليــاه ويــوم األرصــاد اجلويــة العامليــن» .نشــر يف تاريــخ  22آذار  ،2020انظــر/ي الرابــط التالــيhttps://bit.ly/2OPhIGx :
 -133املصدر السابق.
 -134املصدر السابق.
 -135شــبكة املنظمات األهلية الفلســطينية« .ورقة حقائق :صيادو قطاع غزة ..عقوبات جماعية حتت االحتالل وصمود مســتمر» .فلســطني :يوليو
 ،2019ص2
 -136املصدر السابق ،ص1
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يقــول الدكتــور نبيــل أبــو شــمالة «لألســف يف غــزة هنــاك أكثــر مــن  3000صيــاد ،يصطــادون يف
مســاحة محدودة جد ًا ،حســب اتفاقية أوســلو يجب ان تكون مســاحة الصيد حوالي  21ميل اليوم
تتقلــص الــى  9ميــل ،وأحيانـ ًا إلــى  6ميــل وتنحصــر يف مســاحات أخــرى إلــى حــد كبيــر وهــذا يؤثــر
علــى األمــن الغذائــي يف القطــاع .ويؤثــر علــى البيئــة البحريــة بحيــث يصبــح هنــاك صيــد جائــر
بســبب محدوديــة املســاحة وأعــداد الصياديــن الكبيــرة ،وهــذا يســبب اســتنزاف للبيئــة البحريــة».

البيع والتسويق :السوق الصهيوني واألجنبي /الوسطاء
يعتبــر أكبــر حتــدي يواجهــه املــزارع الفلســطيني هــو الفوضــى يف الســوق الفلســطينية الناجمــة عــن سياســة
اإلغــراق الســلعي الــذي متارســه شــركات االحتــال والشــركات األجنبيــة علــى حــد ســواء ،حيــث يتــم إغــراق
األســواق احملليــة بســلع أجنبية»/إســرائيلية» مدعومــة وســعرها الســوقي ال يعكــس قيمة اإلنتــاج احلقيقي،
باعتبارهــا مدعومــة مــن حكوماتهــا ،يف حــن التوجــه الزراعي الوطني األساســي مــن املفترض أن يقوم بهذه
احلالــة باجتــاه حمايــة اإلنتــاج الغذائــي احمللــي ،والتــي تتعــارض مع التوجه احلكومي احلالــي حيث يتم تبني
مفاهيم الســوق احلر ،فاحلماية لتحقيق الســيادة الغذائية هي حماية شــعبية للمزارعني ،وســعي يف تطوير
عالقــة مباشــرة بــن املنتجــن واملســتهلكني واملزارعــن .هنالــك العديــد مــن احليــازات الصغيــرة املنتجــة يف
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،إال أن تخــوف أصحــاب احليــازات يكــون حــول مــا إذا كان هنالــك قــدرة لديهــم
علــى تســويق هــذه املنتجــات وبيعهــا.
ولرمبا تعتبر مســألة تنظيم الســوق بني أصحاب احليازات الصغيرة والوســطاء «السماســرة» يف الســوق،
هي واحدة من أكبر التحديات التي يجب على صانعي القرار والسياســات أخذها بعني االعتبار ،حيث أن
املبالــغ التــي تطــرح يف الســوق فيهــا هامــش ربــح عالي للوســيط الذي يســتحوذ على املنتجــات الزراعية التي
تنتجهــا احليــازات الصغيــرة ،وهــو الــذي يتحكــم بســعر الســوق ،بالتالــي يُظلَم صاحب احليــازة الصغيرة بأن
يحســب عليــه مجتمعيـاً بأنــه الرابــح يف حــن تكــون احلقيقــة هــي أن الوســيط هــو الــذي يحقــق الربــح ،كمــا
ويُظلَــم بــأن إنتاجــه يف بعــض املواســم قــد ال يُــر َوج بســبب جشــع الوســطاء يف كثيــر مــن األحيــان ،خصوصـاً
وأن املنتجات اإلســرائيلية (من نفس األصناف) تغرق األســواق وتنافس باألســعار .إال أنه يف املقابل يوجد
إقبــال ملحــوظ علــى اإلنتــاج الزراعــي البيئــي اخلالــي مــن الكيماويــات نظــراً لشــح وجــوده يف الســوق ،كمــا
ويعتبــره العديــد مــن األفراد حاجة وأولوية لالســتهالك الغذائي اليوم.

 -137مــن مداخلــة نبيــل أبــو شــمالة يف اجملــاورة رقــم ( | )1أكادميــي فلســطيني ومديــر عــام التخطيــط والسياســات بــوزارة الزراعــة يف غــزة – أجريــت
يف تاريخ  27متوز .2020
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تقــول نســرين قــواس« :رغــم أن بعــض املواقــع تعتبــر أن التســويق مشــكلة كبيــرة وتخــوف كبيــر لــدى
املــزارع ،وفعليـ ًا فالزراعــة البيئيــة تنتــج محاصيــل كبيــرة وبشــكل متزامــن ،و علــى أرض الواقــع وجدنــا
أن املســتهلك متعطــش لهــذا النــوع مــن اإلنتــاج الزراعــي اخلالــي مــن الســموم .ورغــم الصعوبــات
امللقــاة علــى عاتــق املــزارع ،إال أننــا كجمعيــة (جمعيــة الشــبان املســيحية) لــم نلمــس هــذه الصعوبــات،
على العكس كان التسويق جيد جد ًا .وحالي ًا يف اجلمعية يتم ادخال الزراعة البيئية كأحد احللول
التــي ميكــن اللجــوء إليهــا يف التجمعــات التــي يتــم العمــل فيهــا ،لتحقيــق التطــور وتشــغيل القــوى
العاملــة الســيما الشــباب العاطلــن عــن العمــل ،ووجدنــا أن الســيدات أكثــر اهتمامـ ًا بتعلــم وتطبيــق
املمارسات املتعلقة بالزراعة املعتمدة على املوارد احمللية واخلالية من الكيماويات بالتحديد ضمن
الفئة العمرية بني العشرين والثالثني عام ًا ،وتنعكس املعادلة لدى الرجال األكبر سن ًا بحيث يكون
لديهــم درجــة عاليــة مــن احلمــاس لتعلــم هــذه املناهــج ،ومعظــم مــن يســتمرون بالعمــل وفــق الزراعــة
البيئيــة هــن مــن فئــة النســاء».
من املهم جداً اإلشارة إلى أن هنالك حتديات حقيقية على صعيد املبادرات والتعاونيات واألفراد الفاعلني
يف حقــل الزراعــة ،وهــي مســألة التشــبيك فيمــا بينهــم البعــض .هــذا التحــدي يواجــه كل مــن يتبنــى مبــدأ
الســيادة الغذائية الوطنية ويســعى لتحقيقها ،ألن حتقيق ذلك يحتاج إلى جهود جمعية حقيقية من شــأنها
أن حتقق غاية أصحاب احليازات الصغيرة بالتسويق والبيع والتبادل مع املستهلكني.

سياسات احلماية
كشفت األدبيات التي متت مراجعتها ومداخالت اجملاورات أن هنالك تقصير من قبل السياسات الوطنية
فيمــا يتعلــق بدعــم القطــاع الزراعــي ،حيــث أنــه مــا زالــت املوازنــة اخملصصــة للقطــاع الزراعــي إلــى اليــوم ال
تلبــي أدنــى درجــات املطلــوب لدعــم هــذا القطــاع ،موازنة القطــاع الزراعي تعتبر أقل موازنــة بني القطاعات
اخملتلفــة ،ففــي العــام  2018لــم تتجــاوز  %1مــن مجمــوع املوازنــة (كمــا أشــرنا ســابقاً يف الدراســة).
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باإلضافــة إلــى غيــاب سياســات احلمايــة املتعلقــة مبدخــات اإلنتــاج ،منهــا عدالــة تســعير امليــاه الزراعيــة
حيــث ال يوجــد ســعر موحــد وواضــح ،ومنهــا غياب حماية الســوق من إدخال البــذور املهجنة املدمرة لألرض
الزراعيــة ،وغيــاب حمايــة الســوق أيضـاً مــن املــواد الكيماويــة التــي تعمــل علــى زيــادة ال َكــم يف مقابــل اجلودة
والنــوع .أضــف لذلــك إلــى أن وســائل وأنظمــة احلمايــة كصنــدوق درء اخملاطــر ،واملؤسســة الفلســطينية
لإلقــراض الزراعــي ،مــا زالتــا بحاجــة إلــى تقــدمي خدمــات أعلــى مــن املقدمــة ،ومــا زالتــا بحاجــة إلــى تفعيل
حقيقــي يف ظــل الســياق الــذي ميــر بــه املزارعــون الفلســطينيون .هــذه جميعهــا حتديــات أمــام صانــع القــرار
الفلسطيني ليتخذ خطوات جدية اجتاهها ،على أن تصب بشكل مباشر لصالح املزارعني أصحاب احليازات
الصغيرة ،ألنهم يشــكلون الغالبية العظمى من املزارعني الفلســطينيني ،ال لصالح أصحاب رؤوس األموال.
إن التحــدي احلقيقــي أمامنــا فيمــا يتعلــق باحلمايــة ،هــي مســألة عــودة األفراد لألرض والعالقــة معها ،كون
املشــهد الفلســطيني االقتصــادي واالجتماعــي احلالــي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يقــدم مراكــز املــدن
كواجهة أساسية للتسوق ،لدرجة أن الريف ُهمِ ش وبات أبناؤه يحصلون على املنتجات الزراعية من مراكز
املــدن ،ويكمــن التحــدي يف إعــادة املشــهد إلــى حالته الطبيعية يف التقســيم الوظيفــي ما بني املدينة والريف.
وال بد من االلتفات إلى مسألة األسمدة ،التي تشكل حتدياً حقيقياً ،والتي تعتبر األكثر كلفة يف مدخالت
اإلنتــاج الزراعــي ،فهــي تســتنزف املــزارع الفلســطيني بشــكل كبيــر ،كمــا أنهــا مرتبطــة بشــكل مباشــر بســوق
االحتــال ومحدداتــه ،خاصــة األســمدة الكيماويــة .كمــا يوجــد مســاحة للمزارعــن بالوصــول املــادي إلــى
مجموعــة متنوعــة مــن األســمدة واملبيــدات ،حيــث أن مخــازن اإلمــدادات عديــدة وموزعــة يف جميــع أنحــاء
الضفــة الغربيــة ،وتتوفــر بدائــل للمنتجــات ذات االســتخدام املــزدوج احملظــورة علــى نطــاق واســع يف هــذه
املتاجر ً
أيضا ،كما أن سهولة الوصول إلى السوق السوداء زاد من قدرة املزارعني إلى الوصول إلى املنتجات
ً
مفرطا جداً يف الســنوات األخيرة.
اخلطــرة وغيــر القانونيــة ،ويعتبــر اســتخدام املبيــدات يف الضفــة الغربيــة
كمــا أن هنالــك حتــدي حقيقــي علــى صعيــد حمايــة صحــة األفــراد ،حيــث كشــف التقريــر الســنوي لــوزارة
الصحة الفلسطينية للعام  ،2019أنه ومن األسباب العشر الرئيسية للوفاة يف فلسطني ،كانت األولى منها
أمراض القلب ( )%29.9والثانية السرطان ( ،)%15.5والثالثة السكري ( )%12.1والرابعة اجللطات
الدماغيــة ( .)%11.3هــذه األمــراض ،يعتبــر منــط االســتهالك الغذائــي عام ً
ال أساســياً يف زيادة نســبتها.
وبذلــك ،يعتبــر النظــر إلــى األمــام جملتمــع خالــي مــن األمــراض املزمنة حتديـاً هاماً ،وهو ما يســتوجب علينا
االنتباه ألمناط الغذاء واالســتهالك.

قلة املعرفة واخلبرة
تعتبــر هــذه املســألة مــن أهــم املســائل التــي يواجههــا إمــا صانعــي القــرار أو املزارعــن أنفســهم ،فالتوجهــات
الزراعيــة وأمنــاط اإلنتــاج النباتيــة واحليوانيــة املوجــودة حاليـاً ،قــد تــؤدي إلــى مراكمــة ومزاحمة يف الســوق
بفائــض اإلنتــاج ،لكــن علــى املــدى القصيــر – البعيــد ،تعمــل هــذه األمنــاط مــن اإلنتــاج علــى تدميــر األرض
وتدمير وسائل اإلنتاج املوجودة ،وذلك من خالل استخدام األسمدة واملبيدات الكيماوية ومدخالت اإلنتاج
املعاجلــة كالبــذور املهجنــة واملعدلــة وراثيـاً ،باإلضافــة إلــى غيــاب الوعــي العــام فيمــا يتعلــق باحلصــاد املائــي
وطرق جمع مياه األمطار وطرق تخزينها املباشر يف الطبيعة ،ملنع ضياعها إلى البحر ،من خالل الفيضانات
واجلريــان الســطحي الــذي يــؤدي إلــى اجنــراف التربــة وضياعها .هذا ال يقتصر علــى صانعي القرار فقط،
بــل أيضـاً علــى املؤسســات األهليــة والتنمويــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،والتــي عــاد ًة تكــون ممولــة من
جهــات أجنبيــة ،والتــي قــد يكــون لهــا توجهاتهــا اخلاصــة التــي تختلف عــن التوجهات الفلســطينية وما يالئم
بيئتهــا وســوقها ،وتعمــل علــى إدخــال مشــاريع زراعيــة حتــت مســمى التنميــة ،ومــن خــال هــذه املشــاريع يتــم
إدخــال أمنــاط إنتاجيــة زراعيــة ال تراعــي البيئة الفلســطينية وال عناصرها ،األمــر الذي يجعلنا ندفع الثمن
الحقـاً ،إن مبــدأ حتقيــق املنفعــة لفتــرة زمنيــة قصيــرة ال يجــب أن يحجبنــا عــن النظــر إلى األمــام ،وأن نوجه
املشــاريع فيمــا يصــب بصالــح الســيادة الغذائيــة الوطنيــة.
كمــا أن املســؤولية هنــا ال تقــع فقــط علــى املنتجــن ومتبنــي السياســات ،إذ يقــع املســتهلك أيضـاً يف مصيــدة
أمنــاط االســتهالك املدمــرة ،دون وعــي ،وهــي تلــك التــي تعمــل علــى تدميــر صحتــه وتدميــر قطاعــات علــى
حســاب قطاعــات أخــرى ،لــذا يجــب أن تكــون زيــادة املعرفــة جمعيــة علــى كافــة األصعــدة ،لــذا مــن أهــم
التحديــات هــي مســألة الثقافــة اجلمعيــة يف اإلنتــاج واالســتهالك ،وزيــادة الوعــي واملعــارف حــول ذلــك.
أضــف إلــى ذلــك ،هــذه املســائل جميعهــا عملــت علــى حتطيــم املــوروث الثقــايف يف اإلنتــاج الزراعــي بشــقيه
النباتــي واحليوانــي ،ويعتبــر هــذا حتــدي أيضـاً حيــث أنــه مــن الضــروري إعــادة إحيــاء هــذا املــوروث الــذي
ميتاز بنوع من االستقالل والسيادة الوطنية .وهنا ،ال بد من اإلشارة أيضاً إلى التحدي املنوط مبحدودية
مشــاركة اخلبــرات والتجــارب واملعــارف علــى صعيــد املبــادرات والتعاونيــات واألفــراد الفاعلــن يف حقــل
الزراعــة ،وهــي مســألة ذات أهميــة كمــا مســألة التســويق والتشــبيك وبنــاء قاعــدة لذلــك.

باإلضافة إلى سياســات احلماية التي يجب أن تنفذها اجلهات املســؤولة ،ال بد من اإلشــارة إلى أن هنالك
غيــاب شــبه كامــل للفصائــل الفلســطينية عــن هــذا امليــدان (أي احلمايــة) ،حيــث ال يوجــد أي رؤيــة حقيقيــة
خلطــط واســتراتيجيات صمــود لألفــراد ،اقتصاديـاً واجتماعيـاً ،عبــر الســنوات األخيرة ،وهــذا يجعلنا أمام
حالــة مــن الفــراغ التنظيمــي للعمــل اجلماهيــري.
 -139وزارة الزراعة« .استراتيجية القطاع الزراعي  -صمود وتنمية  .»2016-2014رام اهلل – فلسطني .ص9
140- Palestinian Farmers Union (PFU). “Policies Regulating Agricultural inputs in the West Bank”. Page 17

 -141وزارة الصحة الفلسطينية« .التقرير الصحي السنوي – فلسطني  .»2020رام اهلل – فلسطني .حزيران  ،2020ص56

59

60

التوصيات
بنــا ًء علــى التحديــات التــي خرجــت مــن املراجعــات األدبيــة واجملــاورات التــي نفــذت ،وبالعــودة إلــى اجملــاورة
األولــى يف العــام  2018والتــي كانــت بعنــوان «دور العطــاء اجملتمعــي يف حتقيــق الســيادة الغذائيــة»،
والتــي خرجــت بعــدة توصيــات أخــذت أبعــاداً تتعلــق باإلنتــاج املعــريف فيمــا يتعلــق بالســيادة الغذائيــة (زيــادة
الوعــي) ،ودور ومســؤولية صانعــي السياســات والتشــريعات ،ودور احلاضنــة اجملتمعيــة (العالقــة التبادليــة
بــن الفاعلــن) يف حتقيــق ذلــك .ويف العــام  ،2020خرجــت اجملــاورات اخلمســة اجلديــدة بعــدة توصيــات
تتقاطــع مــع احملــاور التــي مت طرحهــا يف اجملــاورة األولــى ،إال أنهــا تتوســع فيما يتعلق بالتقنيــات التي تضعنا
علــى بدايــة الطريــق لتحقيــق شــكل مــن أشــكال الســيادة الغذائيــة .و ُقد َمــت التوصيــات مــن اخملتصــن
واألكادمييــن والفاعلــن يف القطــاع الزراعــي مــن مزارعــن أصحــاب حيــازات صغيــرة ومؤسســات زراعيــة
ومبــادرات مجتمعيــة ،وهــي تضــع مســؤولية علــى جميــع اجلهــات الفاعلة لتحقيــق الســيادة الغذائية الوطنية
يف ظــل الســياق االســتعماري ،واختزلــت التوصيــات يف محــاور علــى الشــكل التالــي:

-1زيادة املعارف

• تبنــي نهــج الزراعــة املعتمــدة علــى املــوارد احملليــة والتــي ال تدخــل الكيماويــات بشــكل أو بآخــر يف إنتاجهــا
يف السياســات واخلطــط التنمويــة عبــر القطاعيــة ،لتحقيــق اقتصــاد زراعــي مقاوم يعمل علــى االنفكاك من
االحتــال .هــذا مــن شــأنه زيــادة الوعــي يف هــذا اإلطــار من خالل إرشــاد العاملني يف الزراعــة نحو الزراعة
الطبيعيــة املعتمــدة علــى املــوارد احملليــة التــي ال تســتنزف املــوارد كمــا زراعــة إغراق الســوق التــي تهدف إلى
إنتــاج كــم علــى حســاب النــوع والبعــد الصحــي  /البيئــي ،وتعتمــد علــى مدخــات خارجيــة تزيــد التبعيــة يف
اإلنتاج.
• علــى مزارعــي احليــازات الصغيــرة والناشــطني الذيــن يتبنــون مبــدأ الســيادة الغذائيــة الوطنيــة ،والــذي
يعملون من خالل تقنيات كالزراعة البيئية واملعتمدة على املوارد احمللية وبدون كيماويات ،وميلكون خبرات
كافية باحلصاد املائي والبذور البلدية ،أن يقوموا بنقل خبراتهم وإكسابها للمزارعني اآلخرين ،حتى تنتشر
التقنيــات واألفــكار التــي تدعم مبادئ الســيادة الغذائية.
• أخــذ البعــد الصحــي بشــكل أساســي يف عمليــة اســتهالك غذائنــا ،والتوعيــة باجتــاه ذلــك ،خصوصـاً يف
ظــل األرقــام اخمليفــة التــي تتحــدث عــن أمــراض مزمنــة يف فلســطني احملتلــة .وذلــك مــن خالل زيــادة الوعي
عبر املناهج الدراســية واللوائح اإلرشــادية لالســتهالك (وزارة التربية والتعليم واجلهات التي تعنى بحماية
املستهلك).

• العــودة يف العمــل علــى ترميــم العالقــة مــا بــن الفــرد الفلســطيني واألرض ،خصوصـاً وأن شــكل العالقــة
يجــب أن يتجــه نحــو االســتثمار يف األرض زراعيـاً ال جتاريـاً فقــط .وذلــك يكــون مــن خــال تنظيــم أنشــطة
ميدانيــة حتاكــي الواقــع املعــاش ،للتركيــز علــى أهميــة العالقــة مــع األرض ،ويكــون ذلــك مــن خــال صانعــي
السياســات واملؤسســات األهليــة والقاعديــة الفاعلــة علــى الشــكل التالــي:

-2تسخير السياسات من أجل سيادة غذائية وطنية

 .1إدخــال أنشــطة منهجيــة وال منهجيــة يف املــدارس واجلامعــات تتعلــق بالزراعــة الطبيعيــة املعتمــدة علــى
املــوارد احملليــة والتــي ال تســتخدم الكيماويــات ،وتقنيــات احلصــاد املائــي والبــذور البلدية ،ليتســنى لألجيال
القادمــة النظــر إلــى الغذاء يف فلســطني بصورة ســيادية.

• إعــادة النظــر باملبالــغ املرصــودة لدعــم املزارعــن مــن قبــل معــدي السياســات واملوازنــات احلكوميــة،
وتخصيصهــا ملزارعــي احليــازات الصغيــرة ،حيــث أنــه ال ميكــن احلديــث عــن دعــم قطــاع زراعــي وصمــود
مزارعيــه باملوازنــة املرصــودة لهــذا القطــاع .كمــا ويجــب التركيــز علــى:

 .2العمــل علــى تعميــم إرشــادات الوصــول وتطويــر األدوات الالزمــة للتعريــف بأماكــن تواجــد املزارعــن
أصحــاب احليــازات الصغيــرة لتســهيل فــرص الوصــول لهــم وملنتجاتهــم.

 .1زيــادة الدعــم ألصحــاب احليــازات (النباتيــة ،احليوانيــة واخملتلطــة) الصغيــرة ماديـاً وإرشــادياً .وتفعيــل
التأمينات الزراعية بشــكل قوي ،تفعيل صندوق درء اخملاطر ،التمكني االقتصادي واالجتماعي للمزارعني
أصحــاب احليــازات الصغيــرة .باإلضافــة إلــى ضــرورة إعــادة النظــر يف إنشــاء بنــوك اجتماعيــة  /زراعيــة
(بنــوك الفقــراء).

 .4العمــل علــى زيــادة إنشــاء املــدراس الزراعيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،خصوصـاً يف األغــوار التــي
تعتبــر أهــم دفيئــة طبيعيــة يف فلســطني احملتلــة .علــى أن تكــون هــذه املــدارس تعتمــد علــى مناهــج الزراعــة
التقليديــة  /الطبيعيــة والتــي تعتمــد علــى املــوارد احمللية.

 .2التركيز على احليازات الصغيرة يف بنود املوازنة التي تعكس اخلطط االستراتيجية والسياسات.

 .3تخصيــص موازنــات خاصــة تتعلــق بالبحــوث الزراعية اإلنتاجية التي تخدم املزارعني أصحاب احليازات
الصغيرة واإلنتاج الزراعي (احليواني النباتي) الصحي.

 .5إنشــاء مكتبــة وطنيــة زراعيــة ترفــد املهتمــن يف حتقيــق مبــدأ الســيادة الغذائيــة الوطنيــة باملعــارف
واملصــادر الكافيــة التــي يحتاجونهــا.
 .6تعديــل املناهــج التعليميــة مــن الهندســة (الزراعيــة) ولغاية االقتصاد ،وتســخير العلوم يف اجلامعات فيما
يصب لصالح حتقيق مفهوم السيادة الوطنية الغذائية.
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 .3زيادة اإلعفاءات لصالح املزارعني أصحاب احليازات الصغيرة ،ومن ضمنها تيسير االجراءات القانونية
لتسجيل التعاونيات.
 .4التركيــز علــى الثــروة احليوانيــة واحليــازات اخملتلطــة (نباتيــة وحيوانيــة) مبــا يف ذلــك مــن مصلحــة يف
حتســن الوضــع االقتصــادي بشــكل مباشــر وملمــوس ألصحــاب احليــازات الصغيــرة.
 .5التوجه وتفعيل الزراعة احلضرية وشبه احلضرية بشكل أساسي يف املدن وحولها.
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• وضــع األولويــة يف اســتهالك منتجــات أصحــاب احليــازات الصغيــرة ،وتشــجيع ذلــك يكــون مــن خــال
سياســات رســمية ومعتمــدة ،باإلضافــة إلــى بــذل اجلهــود الوطنيــة املؤسســاتية والفردية ،وتشــجيع أصحاب
احليــازات الصغيــرة علــى زراعــة مــا يتــم اســتيراده مــن وعبــر منظومــة االســتعمار الســتبداله مبنتــج وطنــي
محلــي .وهــذا ال ينعكــس فقــط علــى الــواردات النباتيــة بــل أيضـاً علــى العجــول واملواشــي والبيــض واحلليــب
وحتــى اجلبنــة ،التــي تســتنزف مئــات ماليــن الــدوالرات من الفلســطينيني.
• احلــوار والعمــل مــا بــن اجلهــات املســؤولة والفاعلــة علــى معاجلــة وتنظيم أســعار مدخالت اإلنتاج بشــكل
فعــال ،لتحقيــق عدالــة اجتماعيــة أكبــر بــن املزارعــن .أضف إلى ذلك ،ال بد من النظر إلى تقنيات الزراعة
الطبيعية املعتمدة على املوارد احمللية التي تعمل على توفير مصاريف عالية من مدخالت اإلنتاج الزراعي،
وهــي مســألة يف غايــة األهميــة يجــب أن تؤخــذ بعــن االعتبــار مــن صانعــي السياســات واملؤسســات األهليــة
العاملة يف امليدان .ويكون ذلك من خالل:
 .1تفعيل قانون حماية املستهلك والتشديد عليه.
 .2تطوير آليات االسترداد الضريبي بالسرعة املمكنة ملدخالت اإلنتاج (نباتية وحيوانية).
 .3تشجيع عمل التعاونيات لتوفير أسعار املدخالت.

• التركيــز والعمــل بكثافــة مــن قبــل صانعــي السياســات ومعــدي البرامــج احلكوميــة علــى إعطــاء مصــادر
املياه املتاحة واآلبار والينابيع والعيون األولوية يف العمل وتســخيرها يف اإلنتاج الزراعي ،وذلك من خالل:
 .1تأهيل املصادر املائية بشكل أوسع وأشمل ليغطي جغرافياً عمل املزارعني أصحاب احليازات الصغيرة،
وحماية املناطق احمليطة بالينابيع ومنع البناء عليها.
 .2العمل بشكل أوسع على حتقيق مفهوم احلصاد املائي (حصاد مياه األمطار يف التربة وتغذية األحواض
اجلوفية) وذلك من خالل عمل برك مياه لتجميع مياه األمطار (آبار زراعية) ،تشجيع استصالح األراضي
حتــى ال يكــون هنالــك اجنــراف يف التربــة (طــرق زراعيــة حتافــظ علــى امليــاه) ،عمل قنــوات «كونتورية “ملنع
االجنــراف وتركيــز جتميــع امليــاه يف التربــة.
 .3وضع قانون خاص لتعرفة املياه الزراعية (مشجع ألصحاب احليازات الصغيرة).
 .4إلزام أصحاب املباني والذين يسعون للحصول على تراخيص بحفر آبار جلمع املياه.
 .5العمــل بشــكل موســع علــى معاجلــة امليــاه العادمــة واســتغاللها بأفضــل الطــرق لصالــح الزراعــة الطبيعيــة
املعتمــدة على املــوارد احمللية.

 .4التشــجيع علــى الزراعــة الطبيعيــة املعتمــدة علــى املــوارد احمللية بــدون املواد الكيماويــة (مدخالت بتكلفة
أقل).

• العمــل علــى إعــادة النظــر بعدالــة مســألة «األراضــي الوقــف» وطــرق اســتخدامها (ملــن ولصالــح مــن)،
وذلــك مــن أجــل:

 .5حتديــد وتنظيــم أســعار األعــاف ،ذلــك مــن خــال زيــادة الســعة التخزينيــة (إنشــاء صوامــع للتخزيــن)
لألعــاف واحلبــوب لتعزيــز صمــود قطــاع االنتــاج احليوانــي.

 .1تفعيــل توزيــع أراضــي الوقــف للشــباب والنســاء ،أصحاب/صاحبــات احليــازات الزراعيــة الصغيــرة منهم،
إلنتــاج غــذاء صحــي – متنــوع.

 .6االهتمام باملراعي واألراضي الرعوية وتشجيع زراعة وإنتاج األعالف.

 .2تشجيع الزراعة الطبيعية املعتمدة على املوارد احمللية يف مناطق (ج) واملناطق املهددة باملصادرة.

 .7تسهيل إنشاء مزارع مجتمعية من قبل البلديات واجملالس والهيئات احمللية.

• العمــل علــى دعــم احملاصيــل واملنتجــات الزراعيــة االســتراتيجية ،مــن قبــل كافــة األطــراف مــن جهــات
رســمية ومؤسســات أهليــة ومســتهلكني ،وذلــك مــن خــال:
 .1حتديــد األراضــي التــي تصلــح للمنتجــات االســتراتيجية (كالقمــح) وتقدمي الدعم التقنــي واملادي إلجناح
ذلك.
 .2حمايــة احملاصيــل احملليــة مثــل الزيــت والتمــور والبطيــخ علــى أقــل تقديــر مــن خالل وضــع ضرائب أعلى
على البضائع األجنبية واإلســرائيلية وتشــجيع الفلســطينيني على اســتهالك احملاصيل احمللية.
 .3استخدام البذور والتقاوي البلدية.
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• حمايــة مزارعــي احليــازات الصغيــرة مــن اســتغالل الوســطاء «السماســرة» يف التســويق ،الذيــن يجمعون
احملاصيــل بأســعار زهيــدة مــن مزارعــي احليــازات الصغيــرة ويبيعونهــا بأربــاح عاليــة يف الســوق .كمــا يجــب
على اجلهات التنفيذية (الضابطة اجلمركية مث ً
ال) أن حتمي بشــكل أوســع املزارع الفلســطيني من عمليات
إغــراق الســوق بالبضائــع اإلســرائيلية وحتمــي املســتهلك أيضـاً مــن جشــع كبــار التجــار ،األمــر الــذي ينعكس
ســلباً يف احلالتــن علــى مزارعــي احليــازات الصغيــرة يف تســويق إنتاجهــم.
• الوقــوف بجانــب تيــارات الزراعــة البيئيــة والتقليديــة  /الطبيعيــة مــن قبــل وزارة الزراعــة واملؤسســات
األهليــة ،وأن تكــون بجانــب مــن ميتلكــون حيــازات زراعيــة صغيــرة ال بجانــب كبــار املزارعــن ،فاألســاس يف
الصمود هو صمود مزارعي احليازات الصغيرة الذين يواجهون حتديات كبيرة من قبل االحتالل واألوضاع
االقتصادية املتردية ،لذا يجب وضع هذه الفئة ضمن أولوية وزارة الزراعة ،خاصة وأنهم يشــكلون النســبة
الساحقة من املزارعني وتشكل احليازات الصغيرة من األراضي (عشرة دومن فما دون) نسبة  ٪75.3من
مجموع احليازات.
• تبنــي اإلنتــاج املعتمــد علــى املــوارد احملليــة واخلالــي مــن الكيماويــات مــن قبــل وزارة الصحــة الفلســطينية
واملؤسســات العاملــة يف امليــدان ،والعمــل علــى تشــجيعه مــن خــال حمــات وتوصيــات تقدمهــا لــوزارة
املاليــة وملعــدي السياســات لزيــادة مخصصــات اإلنفــاق علــى الصحة األوليــة وبرامجها التوعويــة التي تتعلق
باالســتهالك الغذائــي الصحــي ،فالصحــة األوليــة يف مضمونهــا تتنــاول بشــكل أساســي االســتهالك الغذائي
لألفــراد ،وهــو مــا يرســم صــورة مســتقبلية لصحــة األفــراد داخــل اجملتمــع .باإلضافــة إلــى مســؤولية وزارة
الصحــة ،مــن اجليــد النظــر يف:
 .1إنشاء مختبر تعاوني لفحص املنتجات الغذائية ورقابتها.
 .2القيام بحمالت توعية بأهمية الغذاء الصحي من خالل املراكز الصحية.
• تبنــي قوانــن وسياســات مــن شــأنها تنظيــم قوانــن بيع األراضي والتملك ،التي حتــول األراضي الزراعية
إلــى أراضــي غيــر زراعيــة ،وقــد تتبنــى ســلطة جــودة البيئــة هــذه السياســات ،ووزارة الزراعــة واالقتصــاد
الوطني ،وتســندها املؤسســات األهلية العاملة يف امليدان .ال بد أيضاً من إعادة النظر يف تصنيف املناطق
الزراعيــة والصناعيــة مــن قبــل اجلهــات اخملتصــة.
• مســاندة كل اجلهــات الفاعلــة يف رصــد انتهــاكات املســتعمر لألراضــي الفلســطينية ،مــن اعتــداءات علــى
األراضــي وعلــى املزارعــن والصياديــن ،والعمــل علــى رســم خطــة إعالميــة واســعة لضمــان وصولهــا للعالــم
أجمــع ،مــع التشــبيك املســتمر مــع احلــركات االجتماعيــة العامليــة التــي تســعى لتحقيــق عدالــة الشــعوب،
استناداً للمواثيق والعهود الدولية ويف املقدمة منها اإلعالن العاملي حلقوق الفالحني والعاملني يف املناطق
الريفيــة الــذي أقرتــه اجلمعيــة العموميــة لــأمم املتحــدة يف ديســمبر .2018
 -142وزارة الزراعة الفلسطينية« .استراتيجية القطاع الزراعي :صمود وتنمية مستدامة  .»2022-2017رام اهلل -فلسطني ص12
 -143اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة« .إعــان األمم املتحــدة املتعلــق بحقــوق الفالحــن وغيرهــم مــن العاملــن يف املناطــق الريفيــة» .الــدورة الثالثــة
والســبعون ،البنــد ( 75ب) مــن جــدول األعمــال 17 .ديســمبر .2018
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-3حاضنة مجتمعية من أجل سيادة غذائية وطنية
• يجــب العمــل علــى إنشــاء شــبكة وقاعــدة متينــة بــن الفاعلــن الذيــن يســعون لتحقيــق الســيادة الغذائيــة،
وال يكفــي القــول أن تبــادل املعــارف هــي الغايــة مــن ذلــك ،بــل أيضـاً يجــب أن يكــون هنالــك عالقــة تبادليــة
علــى مســتوى اإلنتــاج واالســتهالك ،فاملنتجــن يجــب أن يجدوا قاعدة جماهيريــة تدعم منتجاتهم من خالل
االســتهالك ،وهــذه العالقــة يوجــد نــواة جيــدة لهــا ،إال أنهــا بحاجــة إلــى تنظيــم بشــكل أوســع وأوضــح .هــذه
الشــبكة يتم تفعيلها بشــكل أساســي عبر اجلهات ذات العالقة والتي تتبنى حتقيق مفهوم الســيادة الغذائية
الوطنيــة يف ظــل الســياق االســتعماري ،منهــا ائتــاف الســيادة الغذائيــة الفلســطيني (مبؤسســاته اجلامعــة)
واملؤسســات اجملتمعيــة والقاعديــة الفاعلــة ،وأصحــاب املبــادرات واملزارعــن أصحــاب احليــازات الصغيــرة،
هــذه جميعهــا حتتــاج لتوحيــد جهــود ،قــد ينجــم عنهــا الحقـاً حــراكاً حقيقيـاً يعمــل علــى حتقيــق ذلــك بكافــة
الســبل .وتتــم ترجمــة ذلــك مــن خــال البــدء بالعمــل علــى تنفيــذ أنشــطة حقيقيــة تتسلســل كاآلتــي:
 .1تشــكيل جلنــة مشــتركة مــن مختلــف اجلهــات املعنيــة واملؤسســات والفاعلــن إلطــاق خطط اســتراتيجية
ورؤيــة لتحقيق ذلك.
 .2زيــادة األنشــطة التطوعيــة واألســواق املشــتركة والشــعبية وتشــجيع املســتهلك واملنتجــن علــى إحيائهــا،
علــى كافــة رقعــة أراضــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،مبــا يضمــن حتقيق العالقــات التبادلية املباشــرة بني
املســتهلك واملنتــج.
 .3تكريس األدوات والتقنيات املتاحة احلديثة للتواصل والتشبيك واحلشد لتحقيق مفهوم ومبدأ السيادة
الغذائية الوطنية.
 .4العمــل علــى تنســيق وتنويــع محاصيــل اإلنتــاج بــن املبــادرات اإلنتاجيــة والتعاونيــات ،حتــى ال يحصــل
تكديــس يف اإلنتــاج ،كمــا يجــب تنســيق عمــل مــزارع الثــروة احليوانية التي تعتبر من أهــم املوارد االقتصادية
واإلنتاجيــة ،ويكــون ذلــك علــى امتــداد اجلغرافيا اخملتلفــة يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
• التعاونيــات يجــب أن تنشــأ علــى مبــدأ أن العمــل يكــون بالوعــي الكامــل ألهميتــه ،باإلضافــة إلــى املمارســة
التــي تكــون يف بنيتهــا اجتماعيــة ،إمــا مــن خــال املســاهمات النقدية أو اجلهد الذهنــي والعضلي .وذلك من
خالل:
 .1أن تكــون قيــادة التعاونيــات مــن الفالحــن املمارســن لعمليــة الفالحــة ،هــذه مســألة يف غايــة األهميــة،
فكمــا األرض ملــن يفلحهــا ،قيــادة التعاونيــات الفالحيــة للفالحــن احلقيقيــن.
 .2االعتماد قدر اإلمكان على الذات يف إنشاء التعاونيات ،واالبتعاد عن مصادر متويلية خارجية معاكسة
لتحقيــق مبــدأ الســيادة الغذائيــة الوطنيــة .والعمــل علــى إنشــاء التعاونيــات بنــا ًء علــى احلاجــة ،ال فــرص
التمويل.
 .3ضمــان العالقــة التبادليــة التعاونيــة وتنظيمهــا بــن أصحــاب التعاونيــات ضمــن إطــار مفاهيــم حتقيــق
الســيادة الغذائيــة الوطنيــة ،مــن خــال نظــام مرجعــي للتعاونيــات تتفــق عليــه كافــة التعاونيــات التــي تصــب
جهودهــا يف العمــل لتحقيــق الســيادة الغذائيــة.
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• على احلاضنة اجملتمعية ،مبا فيها املبادرين واملزارعني واملستهلكني الذين يتبنون مبدأ السيادة الغذائية،
العمــل مــن أجــل زراعــة كل حيــازة ومســاحة قابلــة للزراعــة ،وهــذا مــن املمكن أن يتحقق دون انتظار سياســة
من أحد أو إشارة .وذلك يكون من خالل:
 .1التوجــه نحــو اســتخدام األراضــي العامــة (أراضي األوقــاف واألراضي احلكومية) وتســخيرها للمبادرين
الشــباب والنســاء للعمــل واإلنتــاج فيهــا ،ممــا يخفــف من حــدة البطالة ،ويزيد من اإلنتــاج احمللي الوطني.
 .2تأهيل ينابيع املياه ،وتســخير اآلبار ،وشــق الطرق الزراعية ،ليتســنى للجميع املشــاركة يف العمل لضمان
احلــد مــن الفجــوات والقضــاء علــى الالعدالــة يف احلصــول علــى املــوارد احمللية بني األفــراد الفاعلني.
• علــى االئتالفــات واملبــادرات واملؤسســات األهليــة والقاعديــة العمــل مــع اجملالــس احملليــة لتقــدمي فــرص
تشــاركية الســتغالل األراضــي يف املناطــق الريفيــة ،خصوصـاً وأن احليازات/املســاحات الزراعيــة من املمكن
أن تقــوم اجملالــس احملليــة بــدور كبيــر يف توفيرهــا .ويتمثــل ذلــك مــن خــال اآلتــي:
 .1العمل على زراعة األراضي غير املستغلة لصالح األهالي يف األرياف.
 .2زراعــة جوانــب الطــرق والشــوارع باألشــجار املثمــرة وتفعيــل الزراعــة احلضريــة (ذات قيمــة اقتصاديــة
يســتفيد منهــا «األقــل حظاً»).
 .3العمل باحلوار والتخطيط مع اجملالس البلدية والهيئات احمللية على تسهيل إنشاء مزارع مجتمعية.
 .4تشكيل جلنة زراعية يف كل قرية (تعميم الفكرة على كافة رقعة األراضي الريفية).

-4تقنيات عملية لتحقيق مبدأ السيادة الغذائية الوطنية
• تطبيــق نهــج الزراعــة الطبيعيــة املعتمــدة على املوارد احمللية بدون كيماويات ،وصوالً إلى الزراعة البيئية،
التي تشــمل الشــقني احليواني والنباتي .وذلك يكون من خالل:
 .1إنتــاج واســتخدام بــذور بلديــة /محليــة مــن قبــل املــزارع (الوصــول حلالــة مــن االكتفــاء الذاتــي بالبذور من
خالل إنشــاء بيوت شــعبية للبذور لدى كل مزارع).
 .2احلصاد املائي وتقنياته ،واستغالل مياه الينابيع.
 .3احلفــاظ علــى التربــة فيزيائيـاً وبيولوجيـاً مــن خــال السالســل واســتخدام املــوارد الطبيعيــة كمدخــات
إنتاج.
 .4تدويــر العناصــر الطبيعيــة باســتغالل اخمللفــات النباتيــة واحليوانيــة (بقايــا احملاصيل واألعشــاب لتغذية
احليوانــات ،عمــل الســباخ ،تغطيــة التربــة ،مخلفــات احليوانات تســتعمل لتخصيــب التربة).
 .5استغالل الطاقة الشمسية يف التصنيع الغذائي.
• بخصــوص البــذور البلديــة ،ال بــد مــن العمــل علــى تعميــم فــروع البنــوك الوطنية/البلديــة للبــذور ومكتبــة
البــذور علــى املســتوى الوطنــي يف كافــة احملافظــات ،ليتســنى لكافــة املزارعــن الفرصــة يف احلصــول عليها.
• احلفاظ على رطوبة التربة طبيعياً ،من خالل:
 .1العمل على تغطية التربة من مخلفات النباتات.

 .5توفيــر البنيــة التحتيــة املســاندة للزراعــة بشــكل كامــل (تدخــات كاملــة) لتغطــي أكبــر عــدد ممكــن مــن
املزارعــن (شــبكات امليــاه ،طــرق زراعيــة ،أســواق فالحني )...وتســخيرها ملســاندة الزراعة البيئيــة املعتمدة
على املــوارد احمللية.

 .2زيادة املادة العضوية من خالل استخدام الزبل واألعشاب اجلافة.

 .6العمل بشكل جماعي لتشكيل قاعدة جماهيرية حتمي أراضي املزارعني وأدوات اإلنتاج السيادية.

 .3بناء السالسل احلجرية.
 .4إضافة القش على اجلذور.
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• عدم استعمال الكيماويات الزراعية واحملاصيل املعدلة وراثياً ،والتوقف الفوري عن استخدام األعالف
املصنعــة للثــروة احليوانيــة .إذ يؤثــر التســميد علــى مــدى انتشــار اآلفــات الزراعية ،وتؤثر األعــاف املصنعة
علــى القيمــة الصحيــة للثــروة احليوانيــة .زيــادة التســميد الكيمــاوي يخــل بتــوازن كربوهيــدرات وبروتينــات
النبــات ،فتزيــد حساســيته وبالتالــي جذبــه لآلفــات .ويف املقابــل ،لتــوازن العناصــر بالتســميد الطبيعــي دور
مهــم يف الوقايــة مــن اآلفــات .كمــا أنــه علــى صعيــد التربــة ،يجــب أن نتجنــب الكيماويــات التــي تقتــل التربــة
وتقضــي علــى األحيــاء الدقيقــة والديــدان النافعة فيهــا ،فالقضاء عليها يخل يف توازن التربة ويضعف قدرة
التربــة علــى إمــداد النباتــات .ويكــون احلفــاظ على التربة من خالل اســتعمال املــواد العضوية ،تغطية التربة
بالقــش للحفــاظ علــى تربــة رطبة ،تقليل احلراثة ،الري املتوازن يف املســاء.
• العمل على إنشاء مصانع للسماد العضوي ،وبشكل مشترك من خالل التعاونيات.
• تطبيــق منــط الزراعــة املترافقــة واملتداخلــة واملتواصلــة (مبــا يشــمل التنــوع الزراعــي وجتنــب الزراعــة
األحاديــة) ،والعمــل علــى ذلــك بتوزيــع جغــرايف ،هــي أســاس مــن أهم األســس التــي يجب تبنيهــا :يف الزراعة
البيئيــة تــزرع احملاصيــل متداخلــة بشــكل علمــي مــدروس ،لالســتفادة مــن األرض وامليــاه وحمايــة احملاصيــل
لبعضهــا .والتصميــم اجليــد للزراعــة املتداخلــة لضمــان جنــاح الزراعــة البيئيــة .مــع األخــذ بعــن االعتبــار
حتقيــق الــدورة الزراعيــة ،والتــي هــي عبــارة عــن تعاقب زمانــي ومكاني لزراعة احملاصيــل واختيار محصول
مختلــف يف كل موســم لزراعتــه يف قطعــة األرض أو احلقــل.
• تقليــل احلــرث والعــزق ،وصــوالً إلــى التوقــف عــن احلــرث .ويجب يف هــذا اإلطار تعميم النمــاذج الناجحة
والتركيــز علــى فوائــد تقليــل احلراثــة ،التي بدورها تقلــل التكلفة كمدخل أيضاً.
• ممارســة الســيادة الغذائيــة عبــر الزراعــة الطبيعيــة املعتمــدة علــى املــوارد احملليــة وتربية املواشــي والثروة
احليوانيــة بشــكل ســليم ،والتــي تأخــذ شــكلها علــى عــدة مســتويات داخــل التجمعــات اإلنتاجيــة ،فتصعــد
بشكل عامودي من األسرة إلى القرية إلى املستوى الوطني ،وتكون العالقة فيها أفقية من حيث العالقات
التبادليــة والتكامليــة.
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للمــم المتحــدة« .إعــان أ
الجمعيــة العامــة أ
وغ�هــم مــن العاملـ ي ن
المــم المتحــدة المتعلــق بحقــوق الفالحـ ي ن
ـ� ف ي� المناطــق الريفيــة» .الــدورة
ـ� ي
أ
ـم� .2018
الثالثــة والســبعون ،البنــد ( 75ب) مــن جــدول العمــال 17 .ديسـ ب

المصادر والمراجع

الطويــل ،فــراس« .البــذور البلديــة مفتــاح الســيادة عــى الغذاء...جهــود متواضعــة إلحيائهــا أمــام ســطوة ش
الــركات العالميــة» .تقريــر
صحفــي ش
نــر عــى مجلــة آفــاق البيئــة والتنميــة ف ي� كانــون أول  .2017انظــر الرابــط
التــالhttps://bit.ly/3jwi6XC :
ي
للنظمــة الغذائيــة العربيــة ف� ظــل أ
ـا� ،روالن وجوليانــو مارتينيلــو« .االقتصــاد الســياس – البيـئ أ
ش
النظمــة الغذائيــة العالميــة»– راصــد
ي
ي ف ي
الريـ ي
ف
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ي� البلــدان العربيــة :الحــق ي� الغــذاء .بـ يـروت :شــبكة المنظمــات العربيــة غـ يـر الحكوميــة للتنميــة.2019 ،
ـ� بموجــب ق ـرار الجمعيــة العامــة أ
العــان العالمــي لحقــوق النســان .اعتمــد ونـ شـر عــى المـ أ
للمــم المتحــدة  217ألــف (د )3-المــؤرخ
إ
إ
أ
ف
ـم� 1948
ي�  10كانــون الول/ديسـ ب

الونكتاد – مؤتمر أ
أ
المم المتحدة للتجارة والتنمية« .قطاع الزراعة الفلسطينية المحارص».2015 ،
ين
فلسط� ،أيلول .2019
اتحاد لجان العمل الزراعي« .دراسة حول السياسات الوطنية ف ي� القطاع الزراعي» .رام هللا:

ـدول الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة .اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام بموجــب قـرار الجمعيــة
العهــد الـ أ ي
أ
ف
ن
الثا�/ينايــر
العامــة للمــم المتحــدة  2200ألــف (د )21-المــؤرخ ي�  16كانــون ال
ب
ول/ديســم�  ،1966تاريــخ بــدء النفــاذ 3 :كانــون ي
 ،1976وفقــا للمــادة .27
التعليــق العــام رقــم  – )1999( 12الحــق ف� الغــذاء الـ ف
ـدول الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
ـ
ال
ـد
ـ
العه
ـن
ـ
م
()11
ـادة
ـ
الم
:
ـكا�
ي
ي
ي
ـ
الت
ـط
ـ
اب
ر
ال
ـارة
ـ
زي
ـى
والثقافيــة .لالطــاع عــى التعليــق الكامــل يرجـ
ـالhttps://bit.ly/3h6ipr1 :
ي

ن
ن
ـطي� يســتعرض أوضــاع الســكان ف� فلسـ ي ن
ـط� بمناســبة اليــوم العالمــي للســكان».
الجهــاز المركــزي إ
ـطي� .إ
ي
«الحصــاء الفلسـ ي
للحصــاء الفلسـ ي
 11تمــوز  ،2020انظــر/ي الرابــط
التــالhttps://bit.ly/39aRFTb :
ي

الوليــة لمســح القــوى العاملــة ،دورة الربــع أ
الفلســطي� يعلــن النتائــج أ
ن
ن
الول (كانــون
«الحصــاء
للحصــاء
الجهــاز المركــزي إ
الفلســطي� .إ
ي
ي
ف
ن
ش
ـالhttps://bit.ly/3hhCIkO :
ثـ ي
ـا� – آذار  .»)2020نــر ي� تاريــخ  31أيــار  .2020انظــر/ي الرابــط التـ ي

ين
داغر ،سعد .ش
فلسط� ،مركز معاً التنموي2019 ،
«ن�ة بعنوان :الزراعة البيئية» .رام هللا –
سمارة ،عادل« .التعاونيات  /الحماية الشعبية :إصالح أم تقويض للرأسمالية»2018 ،

ن
ن
ـطي� يصــدر بيانـاً صحفيـاً حــول نتائــج مســح القــوى العاملــة للعــام  .»2019نـ شـر
الجهــاز المركــزي إ
للحصــاء الفلسـ ي
ـطي�« .االحصــاء الفلسـ ي
ف
ـالhttps://bit.ly/33wfC5i :
ي� تاريــخ  13بف�ايــر  .2020انظــر/ي الرابــط التـ ي

شــبكة المنظمــات أ
الهليــة الفلســطينية« .ورقــة حقائــق :صيــادو قطــاع غــزة ..عقوبــات جماعيــة تحــت االحتــال وصمــود مســتمر».
ين
فلســط� :يوليــو .2019

ـطي�« .البيــان الصحفــي الخــاص ف� الذكــرى  43ليــوم أ
ن
الرض» .رام هللا :فلسـ ي ن
ـط� .2019 ،أنظــر/ي
الجهــاز المركــزي إ
ي
للحصــاء الفلسـ ي
ـالhttps://bit.ly/2KFG0kY :
الرابــط التـ ي

ـط� :آ
عبدالكريــم ،نــر« .إحيــاء حــق االسـ تـرداد ض
ال�يـ بـ� لقطــاع الـرث وة الحيوانيــة ف� فلسـ ي ن
الثــار االقتصاديــة والماليــة – ورقــة موقــف» .رام
ي
ي
ـ� الفلسـ ي ن
ـط� ،اتحــاد جمعيــات المزارعـ ي ن
هللا :فلسـ ي ن
ـطيني� .آب .2017

ـطي� وســلطة الميــاه والدارة أ
ن
ن
والرصــاد الجويــة يصــدرون بيان ـاً صحفي ـاً مشـ تـركاً
للحصــاء
الجهــاز المركــزي إ
إ
ـطي� .إ
«الحصــاء الفلسـ ي
الفلسـ ي
أ
ف
ن
ش
التــال:
العالميــ�» .نــر ي� تاريــخ  22آذار  ،2020انظــر/ي الرابــط
بمناســبة يــوم الميــاه ويــوم الرصــاد الجويــة
ي
ي
https://bit.ly/2OPhIGx
أ
أ
ن
والحصائيــات» .رام هللا –
الجهــاز المركــزي إ
ـطي�« .د .عــوض ،تســتعرض الذكــرى الســنوية  44ليــوم الرض بالرقــام إ
للحصــاء الفلسـ ي
ين
فلســط� ،ش
نــر ف ي� تاريــخ  29آذار  .2020انظــر/ي الرابــط
التــالhttps://bit.ly/3idXUcF :
ي

ف
وا��« .ض ورة الســيادة عــى الغــذاء ف� غــزة ف� ظــل جائحــة كورونــا» .فلسـ ي ن
ـط� – شــبكة المنظمــات البيئيــة
ي
ي
ـ� ي
زي أــادة ،ســعد الديــن وعـ ي
الهليــة الفلســطينية :ش
مــروع منــارصة الحقــوق البيئيــة ف ي� غــزة خــال جائحــة كوفيــد–  .19أيلــول .2020
كرزم ،جورج« .السيادة الوطنية عىل الغذاء» .رام هللا :مركز العمل التنموي  /معاً.2015 ،

للحصــاء الفلسـ ن
للحصــاء الفلسـ ن
ـطي� وســلطة الميــاه الفلســطينية يصــدران بيان ـاً صحفي ـاً مشـ تـركاً
ـطي�« .الجهــاز المركــزي إ
الجهــاز المركــزي إ
ي
ي
ف
ن
ش
التــال:
فلســط� ،نــر ي� تاريــخ  21آذار  .2019انظــر/ي الرابــط
بمناســبة يــوم الميــاه العالمــي  .»2019/03/22رام هللا –
ي
ي
https://bit.ly/3ilkEry
ن
ـطي�« .الواقــع العمــال ف� فلسـ ي ن
ـط� لعــام  2018بمناســبة اليــوم العالمــي للعمــال» .انظــر\ي الرابــط
الجهــاز المركــزي إ
ي ي
للحصــاء الفلسـ ي
ـالhttps://bit.ly/2YPljf8 :
التـ ي
العاملــ� ف� قطــاع الزراعــة والحراجــة وصيــد أ
ن
ين
ن
الفلســطي�« .نســبة
للحصــاء
العاملــ� ف ي� جميــع
إجمــال
الســماك مــن
الجهــاز المركــزي إ
ي ي
ي
ي
ن
التــال:
فلســط� حســب المنطقــة والجنــس .»2017 ،يرجــى االطــاع عــى الرابــط
القطاعــات ف ي�
ي
ي
https://bit.ly/2KUtbUY
ف
ف
ن
ـطي�« .مســتويات المعيشــة � فلسـ ي ن
ـط�  .»2017نـ شـر ي� تاريــخ  15نيســان  .2018انظــر/ي الرابــط
الجهــاز المركــزي إ
ي
للحصــاء الفلسـ ي
التــال https://bit.ly/2PHQXUK :
ي

ئ
ين
فلسط� :مركز معاً التنموي.
الما� :تقنيات وتطبيقات» .رام هللا –
كرزم ،جورج« .الحصاد ي
أ
لجنة أ
ئ
الغذا�« .ربط أصحاب الحيازات
المن
التالhttps://bit.ly/33bW71t :
ي
ي
الصغ�ة بالسواق» .2016 ،انظر/ي الرابط ي
«تغيــر النمــوذج :االنتقــال نحــو الســيادة الغذائيــة – تأمــات نظريــة وعمليــة» – .راصــد الحقــوق االقتصاديــة
مارتينيلــو ،جوليانــو.
ي
ف
ف
غــر الحكوميــة للتنميــة.2019 ،
بــروت :شــبكة المنظمــات العربيــة ي
واالجتماعيــة ي� البلــدان العربيــة :الحــق ي� الغــذاء .ي
ف
ـر�» – .راصــد الحقــوق
محجــوب ،عـزام ومحمــد منــذر بلغيــث« .الحــق ي� الغــذاء الســيادة الغذائيــة – الورقــة الخلفيــة لتقريــر الراصــد العـ ب ي
االقتصاديــة واالجتماعيــة ف ي� البلــدان العربيــة :الحــق ف ي� الغــذاء .بـ يـروت :شــبكة المنظمــات العربيــة غـ يـر الحكوميــة للتنميــة.2019 ،
ن
الفلسطي�« .أجندة السياسات الوطنية  :2022-2017المواطن أوال ً».
مجلس الوزراء
ي

ن
ين
الفلسطي� .ش
فلسط�.2010 ،
«م�وع شن� والتحليل لبيانات التعداد الزراعي» .رام هللا:
للحصاء
الجهاز المركزي إ
ي

أ
ن
الفلسطي� ي ن
ب� الواقع والتحديات» .الملخص التنفيذي ،آذار 2015
«النتاج والتسويق الزراعي
معهد البحاث التطبيقية – أريج .إ
ي

ـط� أ
ن
ـؤ�ات الحســابات القوميــة الرئيســية ف� فلسـ ي ن
ـطي�« .مـ ش
للعــوام  .»2016-2015يرجــى االطــاع
الجهــاز المركــزي إ
ي
للحصــاء الفلسـ ي
ـالhttps://bit.ly/2xpSS7q :
عــى الرابــط التـ ي
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ن
المحــ� واالنفــكاك عــن االقتصــاد
الفلســطي�
النتــاج
مرصــد السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة (المرصــد)« .سلســلة أوراق حــول إ
ي
ي
المحــ� كخطــوة أوىل».2019 ،
النتــاج
ائيل»ورقــة رقــم ( :)1إ
إ
ي
«الرس ي
72

مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية (المرصد)« .ورقة حقائق  -من المزارع للمستهلك :أ
الرباح للوسطاء» ،شباط .2020
أ
ن
ـ� واالنفــكاك عــن االقتصــاد
مرصــد السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة« .صناعــة العــاف – سلســلة أوراق حــول إ
ـطي� المحـ ي
النتــاج الفلسـ ي
الرسائيــ�» .رام هللا :فلسـ ي ن
ـط�.2019 ،
إ
ي
ن
ـ�» ورقــة
ـ� واالنفــكاك عــن االقتصــاد إ
مرصــد السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة .سلســلة أوراق حــول إ
«الرسائيـ ي
ـطي� المحـ ي
النتــاج الفلسـ ي
رقــم ( :)4الزراعــة النباتيــة ف� فلسـ ي ن
ـط�.2019 ،
ي
أ
ـ� بالخرائــط» .نـ شـر ف ي� تاريــخ  6تمــوز
موقــع الجزيــرة نــت« .غــور الردن آخــر مشــاريع الضــم ..تعــرف إىل مراحــل توســع االحتــال إ
الرسائيـ ي
 .2020انظــر/ي الرابــط
التــالhttps://bit.ly/2OS36Wx:
ي
للغذية« .إعالن روما بشأن أ
مؤتمر القمة العالمي أ
ئ
التالhttps://bit.ly/39Bl75i :
المن
ي
الغذا� العالمي» ،1996 .انظر/ي الرابط ي

•Committee for the Coordination of Statistical Activities. “How COVID19- is changing the
world: a statistical perspective”, May 2020.
•Food and Agriculture Organization of the United Nations and other organizations. “The state
of food security and nutrition in the world” – In Brief. 2020
•Global Network Against Crises. “Global Report on Food Crises”. 2020
•Oxfam International. “THE HUNGER VIRUS: HOW COVID19- IS FUELLING HUNGER
IN A HUNGRY WORLD” - OXFAM MEDIA BRIEFING. 9 July 2020, please check the link:
https://cutt.ly/Mp37pjy
•Palestinian Farmers Union (PFU). “Policies Regulating Agricultural inputs in the West Bank”.

موقع شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية .انظر/ي الرابطhttps://bit.ly/2DR4wyQ :
للمم المتحدة« .نحو تعزيز المزارع أ
الغذية والزراعة أ
منظمة أ
الرسية»2014 .

•Silici, Laura. “Agroecology: what is it and what it has to offer?”. IIED Natural Resources
Group, 2014

أ
أ
أ
التال:
منظمة الغذية الزراعة للمم المتحدة« .تقديم عقد الزراعة الرسية  .»2028-2019انظر/ي الرابط ي
https://bit.ly/2Fp2eqX

•International Labour Organization. “ILO Monitor: COVID19- and the world of work.” Fifth
edition – Updated estimates and analysis, 30 June 2020

للغذية« .إعالن روما بشأن أ
مؤتمر القمة العالمي أ
ئ
التالhttps://bit.ly/39Bl75i:
المن
ي
الغذا� العالمي» ،1996 .انظر/ي الرابط ي
المــن الغـ ئ ف أ
للمــم المتحــدة« .انعــدام أ
مكتــب تنســيق الشــؤون النســانية أ
ن
ـطي� ف ي� قطــاع
إ
ي
ـذا� ي� الرض الفلســطينية المحتلــة 1.3 :مليــون فلسـ ي
أ
ف
ئ
ش
ـذا�» .نــر ي� تاريــخ  14ديسـ ب
ـالhttps://bit.ly/3f2dmpS:
غــزة يعانــون مــن انعــدام المــن الغـ ي
ـم�  .2018انظــر/ي الرابــط التـ ي

 •International Labour Organization. “ILO brief: COVID19- crisis and the informal economyImmediate responses and policy challenges”. May 2020, please check the following link: https://
bit.ly/38UYto4
•World Bank Group. “Global Economic Prospects”, Flagship Report. June,2020

أ
التالhttps://bit.ly/3c1yhcW :
موقع الجمعية الفلسطينية الكاديمية للشؤون الدولية  .PASSIAانظر/ي الرابط ي
موقــع صحيفــة االقتصــادي« .بســبب كورونــا 100 ..ألــف أرسة فقـ يـرة جديــدة ف� فلسـ ي ن
ـط�» .نـ شـر ف ي� تاريــخ  19نيســان  ،2020انظــر/ي
ي
ـالhttps://bit.ly/30KLXDX :
الرابــط التـ ي
ف
ن
ت
ـد�»– راصــد الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ف ي� البلــدان
نعمــة ،أديــب« .الحــق ي� الغــذاء :إطــار مفهومــي ومق�حــات عمليــة للمجتمــع المـ ي
العربيــة :الحــق ف ي� الغــذاء .بـ يـروت :شــبكة المنظمــات العربيــة غـ يـر الحكوميــة للتنميــة.2019 ،
ين
ين
فلسط� .حزيران .2020
فلسط�  .»2020رام هللا –
وزارة الصحة الفلسطينية« .التقرير الصحي السنوي –
ت
ت
التال:
وزارة الزراعة الفلسطينية« .اس�اتيجية القطاع الزراعي – رؤية مش�كة  .»2013-2011تموز  .2010أنظر/ي الرابط ي
https://bit.ly/2M2IBal
ت
التالhttps://bit.ly/2ZrKznO :
وزارة الزراعة« .اس�اتيجية القطاع الزراعي  -صمود وتنمية  .»2016-2014انظر/ي الرابط ي
ت
«اس�اتيجية القطاع الزراعي :صمود وتنمية مستدامة .»2022-2017
وزارة الزراعة الفلسطينية.
الدارة العامة للموازنة العامة« .قانون الموازنة العامة للسنة المالية .»2018
وزارة المالية والتخطيط – إ
الدارة العامة للموازنة العامة« .موازنة المواطن – السنة المالية .»2018
وزارة المالية والتخطيط – إ
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االقتباسات من مداخالت المجاورات:
ن
ن
فلسطي� – أجريت ف ي� تاريخ  27تموز .2020
النوبا� ف ي� المجاورة رقم ( | )1أكاديمي ومزارع
مداخلة أحمد
ي
ي
ف
ن
ئ
ـطي� ومديــر وحــدة الدراســات ف ي� مركــز العمــل التنمــوي /مع ـاً – أجريــت
فمداخلــة جــورج كــرزم ي� المجــاورة رقــم ( | )1خبـ يـر بي ـ ي فلسـ ي
ي� تاريــخ  27تمــوز .2020
ف
ف
ن
ن
ـطي� – أجريــت ف ي�
ـ� حمــدان ي� المجــاورة رقــم ( | )1مديــر مكتــب إ
الغاثــة الزراعيــة ي� محافظــة الخليــل وأكاديمــي فلسـ ي
مداخلــة عبدالغـ ي
تاريــخ  27تمــوز .2020
ن
فلســطي� ومديــر عــام التخطيــط والسياســات بــوزارة الزراعــة ف ي� غــزة –
مداخلــة نبيــل أبــو شــمالة ف ي� المجــاورة رقــم ( | )1أكاديمــي
ي
أجريــت ف ي� تاريــخ  27تمــوز .2020
مداخلة أحمد صور نا� ف� المجاورة رقم ( | )2منسق منتدى الزراعة ض
الح�ية ف ي� غزة – أجريت ف ي� تاريخ  29تموز .2020
ي ي
ف
ال�امج ف ي� اتحاد لجان العمل الزراعي – أجريت ف ي� تريخ  29تموز 2020
مداخلة مؤيد بشارات ي� المجاورة رقم ( | )2مدير ب
مداخلــة نرسيــن قــواس ف ي� المجــاورة رقــم ( | )2منســقة مشــاريع ف ي� جمعيــة الشــبان المســيحية (برنامــج التدريــب النســوي) – أجريــت ف ي�
تاريــخ  29تمــوز .2020
ن
مداخلة سعد داغر ف� المجاورة رقم ( | )3ي ئ
فلسطي� مختص ف ي� الزراعة البيئية – أجريت ف ي� تاريخ  15آب .2020
بي�
ي
ي
خب� ي
ف
ن
ئ
فلسطي�– أجريت ف ي� تاريخ  15آب .2020
بي�
ي
مداخلة محمد خويرة ي� المجاورة رقم ( | )3ناشط ومزارع ي
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