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ملخص الدراسة
يف إطــار ســعيها لتعميــم مفهــوم الســيادة الغذائيــة يف فلســطني ،وحشــد الدعــم واملنــارصة لتمكــن الفالحــن مــن الوصــول
اىل مــوارد االنتــاج بصــورة عادلــة ،قامــت مؤسســة داليــة بتنفيــذ هــذه الدراســة لتقييــم واقــع املزارعــن يف املناطــق الحدوديــة
يف قطــاع غــزة مــن منظــور الســيادة الغذائيــة.
مــن هنــا انطلقــت فكــرة الدراســة التــي تســتهدف كافــة القــرى التــي تقــع رشق قطــاع غــزة وشــالها والتــي تقــع معظــم أراضيهــا
الزراعيــة يف املناطــق الحدوديــة .تشــكل هــذه املناطــق مــا مســاحته ( )86000دونــم مــن األرايض الزراعيــة ،وبالتــايل تشــكل
نســبة  50%مــن مجمــوع املســاحة الزراعيــة يف القطــاع.
هدفــت الدراســة اىل تقييــم كافــة املامرســات الزراعيــة اقتصاديـاً وبيئيـاً يف املناطــق الحدوديــة ودراســة أثــر إعتــداءات االحتــال
االحتالليــة عــى عمليــة التنميــة الزراعيــة يف املناطــق الحدوديــة وعــى واقــع املزارعــن االقتصــادي واالجتامعــي.
اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي وبالتحديــد املنهــج التشــاريك والــذي يعتــر األكــر اســتخداماً وشــيوعاً يف إعــداد
الدراســات التنمويــة يف الوقــت الحــارض .ويُعــزى الســبب يف ذلــك إىل مناســبة اآلليــات والوســائل التــي يســتخدمها هــذا املنهــج،
وقدرتهــا عــى تحقيــق أهدافهــا يف زمــن قصــر نســبيًّا ،أهــم أدوات الدراســة كانــت املجموعــات البؤريــة واملقابــات الهيكليــة
واملجــاورات مــع اصحــاب الشــأن واملهتمــن.

خلصــت الدراســة إىل أن معظــم املزارعــن يف تلــك املناطــق يواجهــون تقريبـاً نفــس املشــاكل والتحديــات ،رغــم اختــاف بعضهــم
يف ترتيبهــا حســب األهميــة .تشــكل تلــك التحديــات عائق ـاً أمــام إزدهــار وتنميــة القطــاع الزراعــي يف تلــك املناطــق .جــزء مهــم
مــن املشــاكل والتحديــات لــه عالقــة مبــارشة مبامرســات االحتــال اإلرسائيــي ،وجــزء يعــود لعوامــل اإلنتــاج ومشــاكل التســويق مثــل
(مدخــات اإلنتــاج الزراعــي ،مشــكالت وتحديــات التســويق ،توفــر مصــادر مناســبة للــري الزراعــي) .خلصــت الدراســة إىل أن معظــم
املامرســات الزراعيــة املطبقــة حاليـاً غــر صديقــة للبيئــة وتســتنزف ميزانيــة املــزارع رغــم علــم بعــض املزارعــن مبامرســات زراعيــة
مالمئــة بيئيــا ومجديــة اقتصاديــا .توصلــت الدراســة أيضـاًإىل أن نهــج الســيادة الغذائيــة املعتمــد عــى الزراعــة البيئيــة هــو فرصــة
مناســبة للزراعــة يف املناطــق الحدوديــة مــع وجــود اإلمكانيــات واملــوارد املتوفــرة للزراعــة املعتمــدة عــى أســاليب الزراعــة
الطبيعيــة املعتمــدة عــى املــوارد املحليــة.
أوصــت الدراســة بــرورة وأهميــة تطبيــق نهــج الســيادة الغذائيــة وتحريــك أصحــاب الشــأن يف الحكومــة ومنظــات املجتمــع
املــدين لوضــع قضايــا الســيادة الغذائيــة والزراعــة البيئيــة عــى ســلم أولوياتهــم .مــن أجــل ذلــك ركــزت الدراســة عــى أهميــة
البنــاء املؤســي الــذي يعتمــد عــى التنســيق بــن الفاعلــن مــن أجــل اســتخدام املــوارد املتاحــة وادارتهــا بشــكل مســتدام.
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الجزءاألول :مقدمة عامة
مقدمة

يعــاين القطــاع الزراعــي يف فلســطني عامــة ويف قطــاع غــزة خاصــة مــن العديــد مــن املعوقــات أبرزهــا االحتــال اإلرسائيــي
والحصــار ونــدرة املــوارد وعــدم اســتخدام املتوفــر منهــا بالشــكل األمثــل ،إضافــة إىل ذلــك فــإن غيــاب السياســات الداعمــة

للمزارعــن واألســعار املرتفعــة ملدخــات اإلنتــاج زاد مــن معانــاة املزارعــن.
مــن جانــب آخــر فــإن االســتخدام املفــرط للكيامويــات مــن قبــل املزارعــن يف مكافحــة اآلفــات ويف التســميد فاقــم معاناتهــم.
حيــث تــزداد حــدة هــذا املعوقــات وأثرهــا يف املناطــق الحدوديــة بفعــل قربهــا مــن الســياج العــازل وتعرضهــا لالعتــداءات والقيــود
االحتالليــة املســتمرة ،إضافــة اىل تعــرض مســاحات مهمــة منهــا خــال العــام املنرصمــإىل أرضار بالغــة ألنهــا كانت مرسحا ملســرات
العــودة.
ومــن هنــا انطلقــت فكــرة الدراســة التــي تســتهدف كافــة القــرى التــي تقــع رشق قطــاع غــزة وشــالها والتــي تقــع معظــم أراضيها
الزراعيــة يف املناطــق الحدوديــة .هــذه القــرى هــي الشــوكة رشق محافظــة رفــح والفخــاري ،خزاعــة ،عبســان الكبــرة والصغــرة،
بنــي ســهيال والقــرارة رشق محافظــة خانيونــس ،وادي الســلقا ،املغــازي والربيــج رشق محافظــة ديــر البلــح ،وجحــر الديــك رشق
محافظــة غــزة .أمــا يف محافظــة شــال غــزة فقــد تــم اســتهداف جميــع القــرى وهــي بيــت حانــون ،القريــة البدويــة وبيــت الهيــا
باســتثناء جباليــا فقــد تــم اســتهداف رشقهــا فقــط ،إضافــة اىل ذلــك تــم اســتهداف رشق ديــر البلــح ورشق غــزة .تشــكل هــذه
املناطــق مــا مســاحته ( )86000دونــم مــن األرايض الزراعيــة .وبالتــايل تشــكل نســبة  50%مــن مجمــوع املســاحة الزراعيــة يف
القطــاع.
املناطق الفاصلة أو مقيدة الوصول (الحدودية)
تنقســم مناطــق الدراســة إىل عــدة أقســام حســب وزارة الزراعــة يف غــزة ،وهــي مناطــق ممنوعــة الوصــول تبعــد مســافة تصــل
إىل ( )100مــر مــن الســياج الفاصــل (املناطــق العازلــة) ،ثــم مناطــق مقيــدة الوصــول خاصــة يف أوقــات األزمــات متتــد إىل ()800
مــر مــن الســياج الفاصــل يف بعــض املناطــق ،ثــم مناطــق يكــون فيهــا النشــاط الزراعــي مهــدد باملخاطــر مــن االعتــداءات االحتاللية
1

يصــل إىل مســافة ( )2كيلومــر.

فيــا يخــص املنطقــة مقيــدة الوصــول والتــي تصــل إىل مســافة ( )800مــر عــن الســياج الفاصــل ،فهــي التــي حظيــت باهتــام مــن
صنــاع القــرار ومــن املنظــات الدوليــة ألنهــا بالفعــل كان الوصــول إليهــا ممنــوع يف أغلــب األوقــات منــذ عــام  2000حتــى العــام
2014م ،مــا تســبب يف خســائر بالغــة للمزارعــن وللقطــاع الزراعــي نتيجــة عــدم اســتخدامها ،قــدرت بحــوايل ( )50مليــون دوالر
2

ســنويا.

يعــود تاريــخ املنطقــة العازلــة أو مقيــدة الوصــول إىل الرتتيبــات األمنيــة الــواردة يف اتفاقيــة املرحلــة االنتقاليــة التــي وقعهــا
الفلســطينيون واإلرسائيليــون يف عــام 1995م ،والتــي نصــت عــى إنشــاء منطقــة عازلــة داخــل قطــاع غــزة ملســافة ( )50مــر مــن
الســياج الفاصــل .ويف أعقــاب انــدالع انتفاضــة األقــى يف أيلول/ســبتمرب ،2000تــم توســيع عــرض املنطقــة الفاصلــة لتصبــح ()150
مــر .ويف كانــون ثــاين /ينايــر  2010قــوات االحتــال آالف املنشــورات تحــذر ســكان القطــاع مــن االقــراب مــن الحــدود عــى مســافة
( )400مــر ،غــر أن الواقــع يؤكــد أن عــرض املناطــق الفاصلــة يــراوح بــن ( )400مــر إىل ( )800مــر .ومــن خــال املقابــات مــع
املزارعــن القاطنــن يف املنطقــة وجــد أنهــم يعانــون مــن االحتــال عــى مســاف ( )1.5كيلومــر وحتــى ( )2كيلومــر حيــث يتعرضــون
ملضايقــات االحتــال بشــكل أو بآخــر .تســتهدف الدراســة كافــة القــرى الحدوديــة وكذلــك املناطــق الرشقيــة لغزة وديــر البلــح وجباليا.

1

حسب مالحظات مدراء مديريات الزراعة لفرتات سابقة خالل السنوات العرش األخرية.

2

وزارة الزراعة .االدارة العامة للتخطيط 2014.تقرير حرص األرضار.
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املبحث االول :إشكالية الدراسة واملنهجية
الفصل األول :أهداف الدراسة وأهميتها
 .1إشكالية البحث

يف ظــل تراجــع القــدرة التنافســية للزراعــة يف القطــاع وزيــادة هشاشــتها وتدهــور الرتبــة وتلوثهــا وتراجــع جــودة امليــاه نتيجــة

املخاطــر املرتفعــة واالســتخدام املفــرط للمبيــدات واســتنزاف املــوارد ،إضافــة إىل التحديــات التــي يواجههــا املزارعــون ،هــل
ميكــن أن يكــون نهــج الســيادة الغذائيــة املبنــي عــى الزراعــة املعتمــدة عــى املــوارد املحليــة وبــدون اســتخدام الكيامويــات
واملدخــات الخارجيــة وصــوالً إىل الزراعــة البيئيــة فرصــة لزيــادة كفــاءة وفاعليــة الزراعــة وتعزيــز اســتدامتها يف املنطقــة
الحدوديــة؟ هــل ميكــن أن يســاعد ذلــك يف تعزيــز صمــود املزارعــن؟

 .2أهداف الدراسة

الهدف العام :الخروج بتوصيات العتامد منهج زراعي تنموي للمناطق الحدودية من منظور السيادة الغذائية الوطنية.

األهداف الخاصة:

 .1تقييـــــــــم كافــــــــة املامرســــــــات الزراعيـــــة اقتصاديــــاً وبيئيـــاً فـــي املناطــــــق الحدوديــــــة.

 .2دراسة أثـــــر املامرســــات االحتاللية علــــى عمليــة التنميـــة الزراعيـــة فــي املناطــق الحدوديــــة.
 .3دراسة واقع املزارعني االقتصادي واالجتامعي وكذلـك البيئة التمكينية فــي املناطــق الحدوديــــة.
 .4بحث اإلمكانيات واملوارد املتوفرة للزراعــة املعتمـدة علــى أساليــب الزراعــة الطبيعيـة املعتمـدة
عىل املوارد املحلية وصوال إىل الزراعــة البيئية فــي املناطـق الحدوديــة ،واالحتياجـات لتطبيقهـا.
 .5توعية املزارعني وصنــاع القـــرار بأهميــة الزراعــة املعتمــدة علـــى املـــوارد املحليـــة بعيــدا عــن
استعمـــال الكيامويـــات
 .6بحــــــث دور نهــــــج السيـــادة الغذائيــــة فــــــــي دعــــــــم صمــــــــــود التنميـــــــــة للمـزارعيــــــن.

 .3أهمية الدراسة

 .1تكمن أهمية الدراسة من أهميـة املنطقة الحدودية التي متثل نصف املساحة الزراعية يف القطاع.

 .2تسليـط الضــوء علــى مناهــج تنمويـــة أخالقيـة تراعـي الظـروف االجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة
للمزارعني مثل السيادة الغذائية.
 .3إبـــراز اهميـــة املــوارد املحليـــة ،وكذلــك املعــرفـــة املحليـــة فـــي عمليــــة التنميـــة الزراعيــة
باالعتمـاد علـى الزراعــة البيئيـة.
 .4اقتــراح اسرتاتيجيــات فعالــة لتمكيـــن املزارعيــن وتعزيـــز صمودهـــم فــي املناطـــق الحدوديــة.
 .5دراسـة املخاطــر املختلفـــة فــي املنطقـة والتـرابـط بينهـــا.

 .4حدود الدراسة

الدراسة تستهدف القرى الحدودية واملناطـق الحدودية علـى مسافـة  2كيلومرت مـن السياج الفاصل.

 .5صعوبات الدراسة

واجهت الدراسة العديد من الصعوبات أهمها:

 .1فرض حظر التجوال ومنـع الحركة فـي قطـاع غزة عىل اثر تفيش فايروس كورونا فرتة إعداد الدراسة
مام اضطرنا إىل التواصل مع املزارعني يف عدد من املجموعات البؤرية عبـر تقنية الفيديو كونفرس.
 .2قلــة األدبيــات فـــي موضـــوع السيـــادة الغذائيـــة فـــي السيـــاق الفلسطينـــي وعــــدم معـرفــة
كثري من املسؤولني واملزارعني بتلك األدبيات.
 .3قـــرب مناطــــق الدراســــة مـــــن السيـــــاج الفاصــــــل ممــــا أدى إلــــى صعوبــــات فـــي الوصـــول
إلـــى أقصـــى نقـــاط يصلهـــا املزارعــون.
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الفصل الثاين :املنهجية
أوالً :اإلطار النظري

إن الزراعــة الطبيعيــة املعتمــدة عــى املــوارد املحليــة ونهــج الســيادة الغذائيــة وإن كانــت فرصــة هامــة تتناســب مــع الواقــع
الفلســطيني إال أن هــذا املنهــج قــد يواجــه معارضــة أو عــدم اهتــام مــن قبــل فاعلــن مهمــن وأصحــاب العالقــة ،ومــا يزيــد
األمــر تعقيــدا طبيعــة الزراعــة الفلســطينية املكثفــة يف القطــاع الــذي يواجــه تحديــات مهمــة أهمهــا نــدرة املــوارد وصعوبــة
الوصــول إليهــا ،وبالتــايل تراجــع دخــل املــزارع ،لذلــك فــإن تبنــي أي نهــج زراعــي جديــد يحتــاج أوال إىل دراســة تؤكــد قدرتــه عــى
تحقيــق دخــل مناســب للمزارعــن ويحتــاج أيضــا إىل عمليــة مركبــة لتغيــر االتجــاه تتــم عــى عــدة مســتويات أفقيــة ورأســية وبحاجــة
كذلــك إىل التنســيق الفعــال مــع كافــة أصحــاب الشــأن باإلضافــة إىل توفــر إطــار مؤسســايت داعــم.
ولــي نســتطيع دراســة إمكانيــة تطبيــق نهــج الســيادة الغذائيــة يف قطــاع غــزة مــن خــال الزراعــة البيئيــة البــد مــن التطــرق إىل
تلــك املفاهيــم ومــدى مناســبتها للزراعــة يف فلســطني بشــكل عــام وقطــاع غــزة بشــكل خــاص.
أ .السيادة الغذائية “نشأة وتطور املفهوم”
منــذ الســبعينيات مــن القــرن املــايض اهتمــت منظــات األمــم املتحــدة وخاصــة منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة ()FAO
باألمــن الغــذايئ يف مواجهــة الجــوع والــذي انعكــس بــدوره عــى كثــر مــن سياســات وبرامــج الــدول املختلفــة.
يف فلســطني يعتــر األمــن الغــذايئ تحديــاً كبــرا ً نظــرا ً الفتقــاده عنــد أكــر مــن  60%مــن ســكان قطــاع غــزة وذلــك نظــرا ً الرتفــاع
مســتوى الفقــر وضعــف القــدرة الرشائيــة وصعوبــة الوصــول إىل الغــذاء ،ومــن هنــا كان اهتــام الســلطة الفلســطينية ومنظمــة
األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة بوضــع سياســات مناســبة لتحســن األمــن الغــذايئ يف فلســطني.
يف نهايــة التســعينيات مــن القــرن املــايض ظهــر مفهــوم الســيادة الغذائيــة مــن قبــل أعضــاء حركــة طريــق الفالحــن (La Via
 )Campesinaوهــو مفهــوم يعتمــد الحــق يف إنتــاج الغــذاء بوضــع آليــات تضمــن عــدم ســيطرة الــركات الرأســالية العمالقة عىل
الغــذاء العاملــي واحتــكاره ورمبــا هنــا يكمــن االختــاف بــن االمــن الغــذايئ كهــدف والســيادة الغذائيــة كآليــات لتحقيــق الهــدف.
وبالتــايل ،فــإن الســيادة الغذائيــة جــزء ال يتجــزأ مــن املســائل األكــر املتعلقــة بالعدالــة االجتامعية وحقــوق املزارعــن واملجتمعات
الريفيــة املهمشــة األصليــة لتمكينهــا مــن التحكم يف مســتقبلها واتخــاذ قراراتها بأنفســها.
الفــرق بــن األمــن الغــذايئ والســيادة الغذائيــة مهــم .كــا وصفهــا ويندفــور وجونســن يف كتابهــا الصــادر عــام  ،2005بعنــوان
“الســيادة الغذائيــة :نحــو الدميقراطيــة يف النظــم الغذائيــة املحليــة” فــإن األمــن الغــذايئ هــو مفهــوم تقنــي أكــر ،والحــق
يف الغــذاء مفهــوم قانــوين ،والســيادة الغذائيــة هــي يف األســاس مفهــوم ســيايس.

ت ُعــرف الســيادة الغذائية مــن قبل حركة طريــق الفالحني ()La Via Camesina
3
عــى النحو التايل:

حــق الشــعوب يف غــذاء صحــي ومناســب ثقافيًــا يتــم إنتاجــه مــن خــال طــرق مســتدامة صديقــة للبيئــة ،وكذلــك حقهــم يف تحديــد
نظمهــم الغذائيــة والزراعيــة بحيــث تكــون تطلعــات واحتياجــات وســبل عيــش أولئــك الذيــن ينتجــون ويوزعــون ويســتهلكون الغــذاء
يف صميــم النظــم والسياســات الغذائيــة بــدالً مــن متطلبــات األســواق والــركات بشــكل عــام فــإن الســيادة الغذائيــة تؤكــد عــى
الســيطرة املحليــة واالكتفــاء الــذايت ،بينــا يؤكــد األمــن الغــذايئ عــى االعتــاد عــى االقتصــاد العاملــي القائــم عــى األســواق
الزراعيــة الحــرة.
يف الســياق الفلســطيني هــل ينبغــي تقديــم مفهــوم الســيادة الغذائيــة عــى مفهــوم األمــن الغــذايئ ألن قضيــة الســيادة
3

https://viacampesina.org/en/food-sovereignty/
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الغذائيــة قضيــة سياســية مهمــة إلبــراز نضــال الفلســطينيني وســعيهم لتحقيــق تنميــة انعتاقيــه بعيــدة عــن االحتــال؟
هــل ممكــن التحــدث عــن الســيادة الغذائيــة يف فلســطني يف ظــل غيــاب الســيادة عــى املــوارد املنتجــة للغــذاء (األرض وامليــاه)
وصعوبــة الوصــول اليهــا؟
كيــف ميكــن ترجمــة مفهــوم الســيادة الغذائيــة يف اســراتيجيات الفاعلــن املحليــن والدوليــن خاصــة مــع نــدرة األدبيــات التــي
تتنــاول هــذا املفهــوم وغيــاب بلــورة لهــذا النهــج يف فلســطني؟
يف الســياق الفلســطيني ميكــن اعتبــار الســيادة الغذائيــة فرصــة إلحــال الــواردات مــن مدخــات اإلنتــاج التــي تكلــف املنتجــن مبالــغ
طائلــة ،وكذلــك فرصــة إلحــال الــواردات مــن املنتجــات الزراعيــة بهــدف تعزيــز االكتفــاء الــذايت ،ولكــن هــذه الفرصــة تواجــه الكثــر
مــن املعوقــات بســبب غيــاب الســيادة الفلســطينية عــى املــوارد الطبيعيــة مــن جهــة وبســبب الظــروف الطبيعيــة التــي تتحكــم
يف منــط اإلنتــاج بحيــث ال ميكــن تحقيــق االكتفــاء الــذايت يف كثــر مــن املحاصيــل أهمهــا الحبــوب بجميــع أنواعهــا وجــزء كبــر مــن
الفاكهــة وذلــك يعــود إىل عوامــل سياســية كــا ذكرنــا وأخــرى طبيعيــة تتعلــق بدرجــات الحــرارة وقلــة األمطــار وتذبذبهــا إضافــة
إىل نــدرة مــوارد امليــاه إضافــة إىل بعــض العوامــل الذاتيــة.
ســركز يف دراســتنا عــى إمكانيــة تطبيــق نهــج الســيادة الغذائيــة يف املناطــق الحدوديــة لقطــاع غــزة مــن خــال االعتــاد عــى
نهــج الزراعــة البيئيــة.

ب .الزراعة البيئية يف سياق السيادة الغذائية

حيــث أن نهــج الســيادة الغذائيــة يهــدف إىل االكتفــاء الــذايت اعتــادا ً عــى املــوارد املحليــة ،فــإن الزراعــة البيئيــة هــي أهــم
مقومــات تحقيــق الســيادة الغذائيــة ،لذلــك ســنتطرق يف هــذا الجــزء إىل مفهــوم الزراعــة البيئيــة وإمكانيــة تطبيقهــا يف
منطقــة الدراســة.
منــذ نهايــة القــرن املــايض بــدأت الدعــوات إلدخــال مناهــج الزراعــة البيئيــة يف خطــاب الســيادة الغذائيــة يف محاولــة لبنــاء بديــل
عــن النظــام الغــذاء العاملــي الــذي تســيطر عليــه النيوليرباليــة االقتصاديــة.
الزراعــة البيئيــة هــي نهــج شــمويل لإلنتــاج يتضمــن تكثيــف تقنيــات اإلنتــاج الصغــرة وأنظمــة الزراعــة بطريقــة مســتدامة اجتامعيـاً
وبيئي ـاً يدمــج بــن العلــم ومكافحــة اآلفــات واملامرســات الزراعيــة ،وذلــك مــن خــال تطبيــق برنامــج زراعــي ينتهــج أســاليب زراعيــة

متوافقــة مــع النظــام البيئــي الطبيعــي ،حيــث يعمــل نظــام الزراعــة البيئــة بتناغــم تــام مــع دورة الحيــاة الطبيعيــة للكائنــات الحيــة.
الهــدف األســايس للزراعــة البيئيــة هــو تأمــن مصــادر غــذاء صحــي وآمــن وبكميــات كافيــة وبصــورة مســتدامة وعــى حــد ســواء،
لإلنســان وللكائنــات الحيــة األخــرى التــي تشــاركنا الحيــاة عــى هــذا الكوكــب.

حسب خبري الزراعة البيئية سعد داغر ،فإن تعريف الزراعة البيئية:

فلســفة زراعيــة وتطبيــق عمــي يراعيــان القوانــن والنظــم البيئيــة الطبيعيــة ويعتنيــان بــكل أشــكال الحيــاة عــى األرض ويعمــان
بانســجام مــع البيئــة املحيطــة دون اإلرضار بعنارصهــا مــن تربــة ،هــواء ،ميــاه ،تنــوع حيــوي ،بــر ،ويقودانــا لتجــدد العنــارص والحيــاة،
4

مــن أجــل إنتــاج غــذاء صحــي لإلنســان والحيــوان.

يف برنامــج الزراعــة البيئيــة هنــاك اهتــام واضــح بالحفــاظ عــى املصــادر الطبيعيــة ،برتشــيد االســتخدام لهــذه املــوارد للحفــاظ
عــى اســتدامة عطائهــا لألجيــال القادمــة ،والحفــاظ عــى الشــكل والوضــع الطبيعــي ملكونــات النظــام البيئــي ميتثــل يف:
 )1مصــادر امليــاه :مث ـاً يســعى هــذا النظــام الســتدامة جريــان امليــاه مــن منابعهــا األصليــة كــا كانــت منــذ قــرون عديــدة خلــت،
4

، https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1409b0fby336179451Y1409b0fbداغر ،سعد
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مســار جريــان األنهــار الطبيعيــة يبقــى كــا هــو مــع مصــادر تغذيتهــا ،األوديــة ال يجــوز ردمهــا بــل يجــب أن تبقــى عــى حالهــا مــن
عمــق واتســاع حتــى وإن اســتمر جفافهــا لســنوات ،حيــث أنــه مــن غــر املأمــون أن تعــود امليــاه ملجاريهــا كــا يقــال ،الينابيــع ال
يجــب تشــويهها وتغيــر مســار مياههــا ،البحــرات ال يجــب تجفيفهــا وردمهــا ،ترشــيد اســتخراج امليــاه الجوفيــة مــن اآلبــار إلطالــة
أمــد االنتفــاع مــن املخــزون املــايئ ،إضافــة إىل تبنــي أســاليب الحصــاد املــايئ والعمــل عــى تنقيــة امليــاه العادمــة .
 )2الغابــات الطبيعيــة :ال يجــب إزالتهــا بــل يتــم قطــع مــا يلــزم مــن أشــجار مــع العمــل عــى غــرس أشــجار بديلــة بنظــام محكــم بحيــث
ال يتــم املســاس بالشــكل العــام للغابــة .
 )3التالل والجبال :تتم عمليات التسوية وإنشاء السالسل بهدف الزراعة دون تشويه الشكل العام لها .
 )4الرتبــة الزراعيــة :يجــب حاميتهــا مــن االنجــراف ويجــب الحفــاظ عــى اســتمرارية خصوبتهــا وعــدم اجهادهــا ،ويتــم ذلــك باتبــاع
دورة زراعيــة وانتقــاء املحاصيــل املناســبة لــكل نــوع مــن األتربــة ،وبإضافــة األســمدة العضويــة لتعويــض الفاقــد يف الخصوبــة،
وباتبــاع نظــام حراثــة يحافــظ عــى قــوام الرتبــة وعــى التــوازن الحيــوي للكائنــات الحيــة القاطنــة فيهــا ،ويتــم تقليــل مــرات الحراثــة
للحــد األدىن وصــوالً إىل وقفهــا .
 )5الحفــاظ عــى العنــارص الغذائيــة يف الرتبــة :ال بــد مــن إعــادة تدويــر كافــة مخلفــات املحاصيــل واألعشــاب ومخلفــات حيوانــات
املزرعــة ،حيــث يتــم ترتيبهــا يف كومــات وترطيبهــا بامليــاه وتقليبهــا حتــى تتحــول ملــادة عضويــة ثابتــه ومــن ثــم يعــاد إضافتهــا
للرتبــة كمحســن ومخصــب جيــد يعــرف بـــالسباخ أو الكمبوســت .
 )6الحفــاظ عــى الطيــور والحــرات والكائنــات الحيةالنافعــة ،الدقيقــة منهــا والكبــرة ،والعمــل عــى توفــر بيئــة مناســبها
لتكاثرهــا وبقاءهــا .

عالقة الزراعة البيئية بالزراعة العضوية والزراعة املستدامة

بالنســبة ملنهجــي الزراعــة البيئيــة والزراعــة العضويــة فكالهــا ينظــم املامرســات واألنشــطة الزراعيــة بشــكل شــامل ومتكامــل،
وهنــاك تقــارب وتشــابه كبــر يف املنهــج وتقاطــع يف األهــداف بينهــا ،ويعتــر كال املنهجــن منــوذج أكــر تقدمــا يســعى لتحقيق
اســتدامة النشــاط الزراعــي ،بالرغــم مــن بعــض االختــاف يف التطبيقــات والفلســفة خاصــة مــا يتعلــق بالبعــد االجتامعــي وكيفيــة
ســعي كل منهــج لتحقيــق مبــدأ العدالــة االجتامعيــة .يذكــر أن الزراعــة العضويــة قــد تشــكل مدخ ـاً للوصــول إىل الزراعــة البيئيــة،
لكنهــا قــد تبقــى زراعــة عضويــة دون أن تصــل إىل مرحلــة الزراعــة البيئيــة.

العالقة بني الزراعة العضوية والبيئية

تعتــر الزراعــة العضويــة أحــد أمنــاط الزراعــة التــي تهتــم باملحافظــة عــى البيئــة ،وقــد يطلــق اســم الزراعــة البيئيــة عــى الزراعــة
العضويـ�ة ودون متييـ�ز بـين التسـ�ميتني ،كـما يف بعـ�ض الـ�دول مثـ�ل أملانيـ�ا حيـ�ث تسـ�مى الزراعـ�ة العضويـ�ة زراعـ�ة بيئيـ�ة �ökolo
 gische Landwirtschaftوكذلــك األمــر يف الســويد تســمى  .Ekologiskt lantbrukكــا أن هنــاك مــن يســمي الزراعــة العضويــة

بالزراعــة الحيويــة  Biologicalagricultureوهــي تحمــل نفــس التعريــف.
أمــا الزراعــة املســتدامة فهــي تســعي للحفــاظ عــى اســتدامة املــوارد الزراعيــة واإلنتــاج الزراعــي وقــد تتبنــى يف ذلــك مزيــج مــن
بعــض أســاليب الزراعــة العضويــة والزراعــة البيئيــة واإلدارة املتكاملــة لآلفــات أو للمحاصيل.

األهمية البيئية واالقتصادية للزراعة البيئية

من أهداف اعتامد أساليب الزراعة البيئية هو الحفاظ عىل سالمة وصحة البيئة حيث أن الزراعة البيئية من شأنها أن:
 )1تحافظ عىل الرتبة الزراعية من عوامل التعرية والتآكل واالنجراف.
 )2تحافظ وتعزز خصوبة الرتبة.
 )3تحافظ عىل مصادر املياه.
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 )4تحافظ عىل املوطن الطبيعي لكافة أشكال الحياة الربية.
 )5تساهم بشكل كبري يف التقليل من انبعاث غازات الدفيئة.
 )6تساهم بدرجة كبرية يف الحد من التغري املناخي وتخفيف ارتفاع درجة حرارة الكون.
 )7تساهم يف إثراء التنوع الحيوي.
 )8تحافظ عىل ثبات وتوازن البيئة الطبيعية بشكل عام.

أما عن الفوائد االقتصادية فيمكن تلخيص أهمها فيام ييل:

 )1تقليل مدخالت اإلنتاج والنفقات الخارجية وبالتايل تزداد الجدوى االقتصادية للزراعة.

 )2رفــع ربحيــة املزارعــن ذوي الحيــازات الصغــرة بشــكل خــاص ،حيــث أن املزارعــن يعتمــدون عــى املــوارد املتاحــة محليــا مــن
بــذور وأســمدة ...وغريهــا.
 )3توفري نفقات العالج للعديد من األمراض التي تسببها الزراعة الكياموية لإلنسان.
 )4االعتــاد عــى العمــل اليــدوي يســاهم يف توفــر فــرص عمــل والحــد مــن البطالــة خاصــة يف الــدول الفقــرة التــي كان يضيــع
جهدهــا يف رشاء مســتلزمات زراعيــة مــن الــركات األجنبيــة الكبــرة.

ثانياً :منهجية الدراسة

لدراســة إمكانيــة تنفيــذ منهــج الســيادة الغذائيــة بجــدارة يجــب تحريــك أصحاب الشــأن الكتشــاف وتحويــل وتعظيــم املــوارد ،وبالتايل
م جــدا ،وهــذا يتــم مــن خــال تحريكهــم بعــد تحديدهــم حســب األهميــة والتأثــر
فــإن تغيــر اتجاهاتهــم لدعــم هــذا التوجــه مه ـ ً
والنفــوذ واملوقــف واملــوارد التــي ميكــن أن يقدموهــا للمــروع.

لإلجابــة عــى هــذا الســؤال اعتمــدت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي وبالتحديــد املنهــج التشــاريك والــذي يعتــر األكــر
عا يف إعــداد الدراســات التنمويــة يف الوقــت الحــارض.
ما وشــيو ً
اســتخدا ً
ويُعــزى الســبب يف ذلــك إىل مناســبة اآلليــات والوســائل التــي يســتخدمها هــذا املنهــج ،وقدرتهــا عــى تحقيــق أهدافهــا يف
زمــن قصــر نســبياً.

تنبع أهمية النهج التشاريك يف أنه يتم من خاللها:
 .1تحليل أصحاب الشأن كل حسب موقفه وإمكانياته وقدراته.

 .2جمع كافة الفاعلني يف الدراسة مع عدم استثناء املعارضني.
 .3القيام بعملية تخطيط قاعدية تجعل من مستهديف عملية التنمية صانعي قرار وليسوا متلقي خدمات فقط.
 .4زيادة الشعور بامللكية من قبل أصحاب الشأن.
 .5تحقيق االستدامة االجتامعية طويلة األجل.
 .6زيادة االلتزام بأهداف ونتائج الخطة من قبل كافة املشاركني كون أنها تعرب عن مصالحهم ،األمر الذي يؤهلها للنجاح.
يف هــذه الدراســة تــم اختيــار أصحــاب الشــأن والفاعلــن الرئيســن يف القطــاع الزراعــي واختيــار أداة الدراســة املناســبة لضــان
مشــاركتهم الفعالــة ،وهــم:
أ .املزارعــون :حيــث تهــدف عمليــة مشــاركتهم إىل متكينهــم مــن تحديــد احتياجاتهــم وتعريــف مشــاكلهم وترتيــب أولوياتهــم
والتخطيــط ملســتقبلهم ،ومشــاركتهم كذلــك يف صنــع القــرارات التــي تســتهدف تحســن نوعيــة حياتهــم مــن خــال مجموعــة مــن
الربامــج واملشــاريع .اعتمــدت الدراســة عــى مشــاركة املزارعــن يف مجموعــات بؤريــة عــر نظــام الفيديوكونفــرس بســبب منــع
التجــوال الــذي فــرض يف قطــاع غــزة نتيجــة جائحــة كورونــا.
ب .الخــراء واملــدراء يف وزارة الزراعــة :حيــث تــم توجيــه أســئلة هيكليــة ألربــع مــدراء عامــون ومــدراء مديريــات الزراعــة الخمســة
يف املحافظــات الخمســة (شــال غــزة ،غــزة ،الوســطى ،خانيونــس ،رفــح).
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ج .الخــراء يف نهــج الســيادة الغذائيــة والزراعــة البيئيــة :حيــث تــم التواصــل معهــم هاتفيــا وتوجيــه أســئلة عــى شــكل مقابلــة
هيكليــة.
د .الخــراء عــى مســتوى القطــاع :حيــث تــم عقــد مجموعــة بؤريــة تفاعليــة ملناقشــة النتائــج واعتامدهــا وهــم ميثلــون خــراء مــن
كافــة املؤسســات العاملــة يف الزراعــة إىل جانــب ممثلــن عــن املزارعــن .الشــكل البيــاين أدنــاه يوضــح أصحــاب الشــأن وطبيعــة
مشــاركتهم يف الدراســة:
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إدارة مجموعات العمل وتحليل نتائجها

 .1تــم اعتــاد طريقــة األســئلة شــبه الهيكليــة يف إدارة النقــاش للمجموعــات البؤريــة ،بحيــث يتــم إعــداد قامئــة مســبقة مــن
األســئلة التــي تخــص موضــوع اللقــاء ،ويتــم اختيــار هــذه األســئلة بعنايــة وتخصــص ،ويتــم توجيههــا عــى املشــاركني يف اللقــاء،
عــى أن يقــوم املشــاركون باإلجابــة عــن هــذه األســئلة شــفه ًّيا ،ويتزامــن ذلــك مــع تســجيل املداخــات واملناقشــات.
 .2تــم تحليــل املعلومــات الناتجــة عــن اللقــاء أفق ّيــاً ،مــن خــال تحويــل املعلومــات الكيفيــة إىل مخرجــات وبيانــات كميــة ميكــن

ن بعــن االعتبــار وزن الفاعلــن وتأثريهــم عــى القطــاع ،ومــن العوامــل املؤثــرة عــى أولويــة االختيــار واألهميــة،
قراءتهــا ،آخذي ـ َ
تكــرار املعلومــة أو تكــرار إجابــة الـــسؤال املفتاحــي نفســه مــن قبــل عــدد أكــر مــن املشــاركني؛ حيــث تأخــذ اإلجابــة األكــر تكــرارا ً مــن
قبــل املشــاركني األولويــة األوىل ،ومــن ثــم األولويــة لألكــر تكــرارا ً وهكــذا ،كــا أن هنــاك العديــد مــن العوامــل األخــرى املؤثــرة
عــى أولويــة االختيــار.
 .3يف هــذه الدراســة تــم عقــد خمــس مجموعــات بؤريــة ،ثــاث منهــا يف مناطــق شــال قطــاع غــزة ورشق غــزة وجحــر الديــك
ورشق خانيونــس ،إضافــة إىل عقــد مجموعتــن بؤريتــن عــر الفيديــو كونفرنــس يف لقــاء مبــارش مــع املزارعــن يف عبســان
الكبــرة والشــوكة .هدفــت هــذه اللقــاءات إىل معرفــة أهــم مشــاكل املزارعــن وتحديــد أولوياتهــم ومعرفــة أهــم مواردهــم
املحليــة إضافــة إىل التعــرف عــى طبيعــة مامرســاتهم الزراعيــة ومــدى امكانيــة تطبيــق نهــج الســيادة الغذائيــة يف مناطقهــم.
 .4تــم إعــداد قامئــة مســبقة مــن األســئلة التــي تخــص موضــوع اللقــاء ،وتــم اختيــار هــذه األســئلة بعنايــة وتخصــص ومــن ثــم توجيهــا
للمزارعــن والحصــول عــى إجابات.

صورة توضح لقاء مجموعة بؤرية مع املزراعني يف عبسان الكبرية ،عىل بعد  350مرت من السياج الفاصل.
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املبحث الثاين :النمط الزراعي يف املنطقة املستهدفة
الفصل األول :األشكال االجتامعية املختلفة لإلنتاج

كــا هــو الحــال يف جميــع بلــدان البحــر األبيــض املتوســط ،ميــارس املزارعــون النشــاط الزراعــي إمــا لتلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة

فقــط ،أو لتلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة وبيــع الفائــض حتــى يتمكنــوا مــن االســتثامر .حيــث يعتــر الربــح مــن اإلنتــاج الزراعــي املصــدر
الرئيــي لدخلهــم.
تختلــف الرتكيبــات االجتامعيــة املختلفــة عــى أســاس العالقــات االجتامعيــة التــي تجمــع عوامــل اإلنتــاج بطــرق مختلفــة :األرض
والعمــل ووســائل اإلنتــاج والتــي تحــدد طبيعــة وحجــم وقيمــة اإلنتــاج بطــرق مختلفــة .هــذه الرتكيبــات االجتامعيــة املختلفــة أطلــق
عليهــا اســم “ أشــكال اإلنتــاج االجتامعيــة” ( 5.)Social forms of productionتــم تحليــل األداء النظــري لهــذه األشــكال االجتامعيــة
بشــكل أســايس مــن قبــل عــامل االجتــاع الريفــي الــرويس شــايانوف ( )1923وموالســوكس (.)1973

وفقًا لهذا التعريف ،هناك عدة أشكال اجتامعية:
 .1الشكل العائيل االستهاليك.

 .2الشكل العائيل الفالحي.
 .3الشكل العائيل التسويقي.
 .4شكل الدولة.
 .5الشكل الرأساميل.
 .6الشكل الجامعي.
سرتكـــز دراستنــا علـــى الشكـــل العائلـــي لإلنتـــاج نظـــرا ً ألنـــه هــو الشكـــل السائــد فـــي املنطقـــة الحدوديــــة .وأيضـــاً يعتبــر
العقــد  2028-2019عقــد الزراعــة األرسيــة املعتمــد مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة .تشــمل الزراعــة األرسيــة ثالثــة
6

أشــكال ســنتطرق إليهــا كــا يــي :

 .1الشكل العائيل االستهاليك

هــو الشــكل الــذي ميــارس فيــه املزارعــون النشــاط الزراعــي مــن أجــل تلبيــة وتغطيــة احتياجاتهــم الغذائيــة الرئيســية ،وخاصــة مــن
القمــح وبعــض الخــروات ،أو لتغذيــة املاشــية الســتخدامها يف العمــل أو الرتبيــة .يتميــز هــذا النــوع مــن النشــاط بالزراعــة املطرية
يف معظــم الحــاالت حيــث تكــون الزراعــة غــر مكثفــة واالســتثامر قليــل .ترتكــز هــذه الزراعــة يف جــزء مــن منطقــة خزاعــة وعبســان
التــي تتميــز برتبــة طينيــة ذات قــدرة عاليــة عــى االحتفــاظ بامليــاه مــا يجعلهــا مناســبة للحبــوب وأنــواع أخــرى مــن املحاصيــل
البعليــة .عــادة ،هــذه الزراعــة واســعة النطــاق.

 .2الشكل العائيل الفالحي

يف هــذا الشــكل ،ميــارس املزارعــون النشــاط الزراعــي لالســتهالك الخــاص ويبيعــون الفائــض لــراء ســلع أخــرى تخــدم احتياجــات

األرسة .الزراعــة يف هــذا الشــكل جــزء منهــا مطريــة وجــزء منهــا مرويــة ،وهــي تتكــون مــن خــروات حقليــة مثــل البــازالء والكوســا.
يرتكــز هــذا النــوع يف منطقــة خزاعــة إضافــة إىل رشق الربيــج.

Abdelhakim. T & Campagne, 2001
Nabil ABU Shammala. Le risqué dans lagriculture palestinienne. IAMM.2003
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6

 .3الشكل العائيل التسويقي

هــذا الشــكل هــو األكــر أهميــة حيــث يســتثمر فيــه املزارعــون الكثــر لزيــادة دخلهــم .الزراعــة مكثفــة ،تســتخدم اآلالت الزراعيــة
عا يف هــذا
واألســمدة واملبيــدات ،وتشــمل أيضــا الزراعــة داخــل الدفيئــات الزراعيــة (البيــوت البالســتيكية) .املحاصيــل األكــر شــيو ً

الشــكل هــي الطامطــم والخيــار يف البيــوت البالســتيكية والفراولــة يف األنفــاق البالســتيكية الصغــرة .ترتكــز هــذه الزراعــة يف
معظــم املناطــق الحدوديــة وخاصــة منطقــة بيــت الهيــا حيــث توجــد زراعــة الفراولــة وعــدد قليــل مــن الدفيئــات الزراعيــة يف
منطقــة خزاعــة.

منوذج للزراعة العائلية يف قطاع غزة
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الفصــل الثــاين :عــدد الحيــازات ونوعهــا واملســاحة املزروعــة لــكل منطقــة مــن
املناطــق الحدوديــة
يف هــذا الفصــل ســوف نتحــدث عــن تركيــب الزراعــة يف املناطــق الحدوديــة مــن خــال معرفــة عــدد الحيــازات ونوعهــا ،باإلضافــة
اىل النمــط الزراعــي الســائد يف املنطقــة مســتندين بذلــك إىل آخــر دراســة نفذتهــا دائــرة نظــم املعلومــات الجغرافيــة يف وزارة
الزراعــة بغــزة.

 .1الشوكة

تقــع منطقــة الشــوكة يف الجنــوب الرشقــي مــن قطــاع غــزة حيــث يحدهــا مــن الناحيــة الغربيــة مدينــة رفــح ويفصلهــا شــارع صــاح

الديــن عــن املدينــة ،ويحدهــا مــن الجنــوب معــر العــودة إىل جمهوريــة مــر العربيــة والحــدود املرصيــة الفلســطينية ،ويحــد
منطقــة الشــوكة مــن الناحيــة الرشقيــة الخــط األخــر ومعــر صوفــا ،ومــن الناحيــة الشــالية منطقــة الفخــاري .يُتوقــع أن يبلــغ
7

عــدد ســكان منطقــة الشــوكة ( )18290نســمة حتــى منتصــف العــام  .2021تبلــغ مســاحة منطقــة الشــوكة ( )22000دونــم ،منهــا
 50%أرايض زراعيــة .ومنطقةالشــوكة تعتــر ذات أهميــة اســراتيجية كبــرة جــدا إذ ميكــن اعتبارهــا بوابــة قطــاع غــزة إىل العــامل
الخارجــي حيــث يقــع فيهــا مطــار غــزة الــدويل ومعــر العــودة إىل مــر ومعــر صوفــا أيض ـاً.

الجفاف يف منطقة الشوكة -رفح

يبلــغ عــدد الحيــازات يف منطقــة الشــوكة ( )1316حيــازة منهــا ( )1022حيــازة أشــجار )242( ،حيــازة خضــار و( )52حيــازة دفيئــات .ويبلــغ
إجــايل املســاحة لتلــك الحيــازات ( )5063دونــم ،ويبلــغ عــدد األشــجار املزروعــة يف تلــك الحيــازات ( )95042شــجرة ،كــا أظهــرت
النتائــج أن متوســط مســاحة الحيــازة يف منطقــة الشــوكة قــد بلغــت ( )3.29دونــم.

7

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،التجمعات السكانية يف محافظة رفح وتقديرات اعداد السكان .2021-2017
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*

* مل يتم حرص عدد األشجار كون الحيازات هنا مختلطة بني الخضار و األشجار.

 .2الفخاري

تعــد الفخــاري أحــد تجمعــات مدينــة خانيونــس (ضمــن نفــوذ محافظــة خــان يونــس) يحدهــا مــن الشـــرق الخــط األخــر ،ومــن الغــرب
بلديــة خــان يونــس ،ومــن الشمـــال بلديــة عبســان الكبــرة ،ومــن الجنــوب شــارع صــاح الديــن رقــم ( )4وبلـــدية النصـــر ،وتبعد عــن مطار
يــارس عرفــات الــدويل 7كــم إىل الشــال منــه .تبلــغ مســاحة منطقــة الفخــاري ( )9936دونــم ومســاحة نفــوذ بلديــة الفخــاري ()7.28
دونــم وعــدد الســكان ( )7192نســمة حتــى منتصــف العــام 2021م (الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،التجمعــات الســكانية يف
محافظــة خانيونــس وتقديــرات اعــداد الســكان (2021-2017م).
يبلــغ عــدد الحيــازات يف منطقــة الفخــاري ( )1080حيــازة منهــا ( )773حيــازة أشــجار )257( ،حيــازة خضــار ،و( )50حيــازة دفيئــات .يبلــغ
إجــايل املســاحة لتلــك الحيــازات ( )8002دونــم ،ويبلــغ عــدد األشــجار املزروعــة يف تلــك الحيــازات ( )104298شــجرة .كــا أظهــرت
النتائــج أن متوســط مســاحة الحيــازة يف منطقــة الفخــاري قــد بلغــت ( )4.92دونــم.

*

* مل يتم حرص عدد األشجار كون الحيازات هنا مختلطة بني الخضار و األشجار.
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 .3خزاعة

تقــع بلــدة خزاعــة إىل الــرق مــن مدينــة خــان يونــس ،وتحــاذي الخــط األخــر عــام  ،1948تبلــغ مســاحة البلــدة مــا يقــرب مــن

( 8500دونــم)  4000منهــا يقطنهــا أهــايل البلــدة و 4500الباقيــة هــي داخــل الخــط األخــر يف حــن يبلــغ عــدد ســكانها حــوايل
( )12712نســمة حتــى منتصــف العــام 2021م (الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،التجمعــات الســكانية يف محافظــة خانيونــس
وتقديــرات اعــداد الســكان 2021-2017م).
يبلــغ عــدد الحيــازات يف منطقــة خزاعــة ( )1717حيــازة منهــا ( )1310حيــازة أشــجار )368( ،حيــازة خضــار( )39حيــازة دفيئات.يبلــغ إجــايل
املســاحة لتلــك الحيــازات ( )2327دونــم ،ويبلــغ عــدد األشــجار املزروعــة يف تلــك الحيــازات ( )24468شــجرة .كــا أظهــرت النتائــج أن
متوســط مســاحة الحيــازة يف منطقــة خزاعــة قــد بلغــت ( )0.78دونــم.

*

* مل يتم حرص عدد األشجار كون الحيازات هنا مختلطة بني الخضار و األشجار.

 .4عبسان الكبرية

تقــع بلــدة عبســان الكبــرة إىل الجنــوب الرشقــي مــن مدينــة خــان يونــس وتبعــد عنهــا  4كــم وترتفــع  75مــر عــن ســطح البحــر،
يصلهــا طريــق محــي معبــد يربطهــا بقريتــي بنــي ســهيال وخزاعــة ،يحــد بلــدة عبســان الكبــرة مــن الشــال الســياج الفاصــل ومــن
الشــال الغــريب بلــدة عبســان الجديــدة ومــن الغــرب بلــدة بنــي ســهيال ومــن الجنــوب الغــريب بلــدة خــان يونــس “قــاع القريــن”
ومــن الجنــوب منطقــة الفخــاري ومــن الجنــوب الرشقــي الســياج الفاصــل ومــن الــرق بلــدة خزاعــة .تقــدر مســاحة األرايض التابعــة
لهــا حــوايل( 19000دونــم) تــزرع فيهــا الحبــوب واللــوز والبطيــخ والشــام وتعتمــد الزراعــة عــى ميــاه األمطــار .أمــا املســاحات
العمرانيــة يف البلــدة فهــي ( 6000دونــم) .يقــدر عــدد ســكان عبســان الكبــرة حالي ـاً  29879نســمة حتــى منتصــف العــام 2021م
(الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،التجمعــات الســكانية يف محافظــة خانيونــس وتقديــرات اعــداد الســكان 2021-2017م).
يبلــغ عــدد الحيــازات يف بلــدة عبســان الكبــرة ( )3008حيــازة منهــا )2275(:حيــازة أشــجار )647( ،حيــازة خضــار و ( )86حيــازة دفيئــات.
يبلــغ إجــايل املســاحة لتلــك الحيــازات ( )4084دونــم ،ويبلــغ عــدد األشــجار املزروعــة يف تلــك الحيــازات ( )48534شــجرة .كــا
أظهــرت النتائــج أن متوســط مســاحة الحيــازة يف منطقــة عبســان الكبــرة قــد بلغــت ( )0.86دونــم.
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 .5عبسان الجديدة

مدينــة عبســان الجديــدة تقــع إىل الــرق مــن محافظــة خــان يونــس ويحدهــا مــن الــرق حــدود  1967ألراضينــا املحتلــة ،ويحدهــا

مــن الشــال بلــدة القــرارة ،ويحدهــا مــن الغــرب مدينــة بنــي ســهيال ،ويحدهــا مــن الجنــوب مدينــة عبســان الكبــرة.
يقــدر عــدد ســكان عبســان الجديــدة ب  10370نســمة حتــى منتصــف العــام 2021م (الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،التجمعات
الســكانية يف محافظــة خانيونــس وتقديــرات اعــداد الســكان 2021-2017م) ويعمــل معظــم أهــايل البلــدة يف مجــال الزراعة.
يبلــغ عــدد الحيــازات يف بلــدة عبســان الجديــدة ( )1027حيــازة منهــا ( )743حيــازة أشــجار )269( ،حيــازة خضــار و( )15حيــازة دفيئــات .يبلغ
إجــايل املســاحة لتلــك الحيــازات ( )2591دونــم ،ويبلــغ عــدد األشــجار املزروعــة يف تلــك الحيــازات ( )19792شــجرة .كــا أظهــرت
النتائــج أن متوســط مســاحة الحيــازة يف منطقــة عبســان الجديــدة قــد بلغــت ( )1.2دونــم.

*

* مل يتم حرص عدد األشجار كون الحيازات هنا مختلطة بني الخضار و األشجار.
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 .6بني سهيال

بنــي ســهيال مــن مــدن املنطقــة الرشقيــة ،حيــث تقــع يف الجهــة الرشقيــة مــن الطريــق الرئيــي يف شــارع صــاح الديــن يف
قطــاع غــزة عــى بعــد  2كيلومــر رشق مدينــة خــان يونــس ،بينــا تبعــد كيلومــر رشق طريــق رفــح املــؤدي إىل غــزة ،كــا يصــل
بهــا طريــق محــي يربطهــا مــع الطريــق الرئيــي الواصــل إىل مدينــة خــان يونــس مــن الجهــة الغربيــة وبلــدة خزاعــة مــن الجهــة
ن أراضيهــا متوســطة الخصوبــة وأن محاصيلهــا تعتمــد عــى ميــاه
الرشقيــة .تبلــغ مســاحة أراضيهــا حــوايل  11100دونــم ،مــع العلــم أ ّ
األمطــار متوســطة الكميــة ،حيــث تشــتهر املدينــة بعــدد مــن املحاصيــل ،أهمهــا :الحبــوب ،والخــروات ،والبطيــخ .يقــدر عــدد ســكان
بنــي ســهيال بـــ ( )46257نســمة حتــى منتصــف العــام 2021م (الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،التجمعــات الســكانية يف
محافظــة خانيونــس وتقديــرات اعــداد الســكان 2017-2021م) ويعمــل معظــم ســكانها يف التجــارة والخدمــات والبعــض اآلخــر يعمــل
مبدينــة خــان يونــس ويعمــل قســم كبــر منهــم يف الزراعــة.
يبلــغ عــدد الحيــازات يف بلــدة بنــي ســهيال ( )2104حيــازة منهــا ( )1739حيــازة أشــجار )272( ،حيــازة خضــار و( )93حيــازة دفيئــات .يبلــغ
إجــايل املســاحة لتلــك الحيــازات ( )3071دونــم ،ويبلــغ عــدد األشــجار املزروعــة يف تلــك الحيــازات ( )49324شــجرة .كــا أظهــرت
النتائــج أن متوســط مســاحة الحيــازة يف منطقــة بنــي ســهيال قــد بلغــت ( )1.07دونــم.

*

* مل يتم حرص عدد األشجار كون الحيازات هنا مختلطة بني الخضار و األشجار.

 .7وادي السلقا

تقــع منطقــة وادي الســلقا يف املحافظــة الوســطي -جنــوب رشق منطقــة ديــر البلــح ويحدهــا مــن الجهــة الشــالية ديــر البلــح
ومــن الجهــة الغربيــة شــارع صــاح الديــن ومدينــة ديــر البلــح ومــن الجهــة الجنوبيــة شــارع كســوفيم والقــرارة ومــن الجهــة الرشقيــة
الخــط األخــر ويبلــغ عــدد ســكان وادي الســلقا حــوايل ( )7435نســمة حتــى منتصــف العــام 2021م (الجهــاز املركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني ،التجمعــات الســكانية يف محافظــة ديــر البلــح وتقديــرات اعــداد الســكان 2017-2021م) جلهــم مــن املزارعــن ،ومتتــاز
مناطــق نفــوذ البلديــة بأنهــا مناطــق زراعيــة حيــث تبلــغ نســبة األرايض التــي تقــع يف محيــط نفوذهــا  ،80%وتبلــغ مســاحة وادي
الســلقا  6كيلومــر مربــع.
يبلــغ عــدد الحيــازات يف منطقــة وادي الســلقا ( )582حيــازة منهــا ( )416حيــازة أشــجار )122( ،حيــازة خضــار و( )44حيــازة دفيئــات .يبلــغ
إجــايل املســاحة لتلــك الحيــازات ( )3335دونــم ،ويبلــغ عــدد األشــجار املزروعــة يف تلــك الحيــازات ( )43537شــجرة .كــا أظهــرت
النتائــج أن متوســط مســاحة الحيــازة يف منطقــة وادي الســلقا قــد بلغــت ( )5.48دونــم.
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 .8املغازي

تقــع املغــازي يف محافظــة الوســطى عــى االتجــاه الرشقــي لشــارع صــاح الديــن الرئيــي ،ويحــده مــن الشــال مخيــم الربيــج،
ومــن الجنــوب قريــة املصــدر ،ومــن الــرق الخــط األخــر ،ومــن الغــرب قريــة الزوايــدة .تعتــر الزراعــة أهــم الحــرف التــي ميارســها
ســكان املغــازي وتعتمــد الزراعــة عــى ميــاه اآلبــار باإلضافــة إىل ميــاه األمطــار للــري.
يبلــغ عــدد الحيــازات يف مخيــم املغــازي ( )108حيــازة منهــا ( )104حيــازة أشــجار )30( ،حيــازة خضــار )5( ،حيــازة دفيئــات .يبلــغ إجــايل
املســاحة لتلــك الحيــازات ( )625دونــم ،ويبلــغ عــدد األشــجار املزروعــة يف تلــك الحيــازات ( )9770شــجرة .كــا أظهــرت النتائــج أن
متوســط مســاحة الحيــازة يف منطقــة مخيــم املغــازي قــد بلغــت ( )4.06دونــم.

*

* مل يتم حرص عدد األشجار كون الحيازات هنا مختلطة بني الخضار و األشجار.
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 .9الربيج

تقــع الربيــج جنــوب وادي غــزة ،ويحــده مــن الجنــوب مخيــم املغــازي؛ ومــن الغــرب مخيــم النصــرات؛ ومــن الشــال وادي غــزة؛
ومــن الــرق الســياج الفاصــل وميــر مــن غربــه مبــارشة خــط ســكة الحديــد الــذي يربــط مــر باللــد (خــط ســكة حديــد القنطرة-حيفــا)
والطريــق الــدويل املعبــد الــذي يربــط القاهــرة بغــزة .يبلــغ عــدد ســكان املخيــم حســب تقديــرات جهــاز اإلحصــاء املركــزي لعــام
 ،2020نحــو ( )30184الجــئ .ومتتــاز الطبيعــة الجغرافيــة للربيــج بوقوعــه عــى تلــه مرتفعــة قلي ـاً وهــي منطقــة ســاحلية حيــث ال
يبعــد عــن البحــر األبيــض أكــر مــن  4كيلومــر تقريب ـاً .يقــع مخيــم الربيــج بالقــرب مــن وادي غــزة ،وهــي بركــة ميــاه الــرف الصحــي
املفتوحــة التــي تتدفــق مبــارشة يف البحــر .ووفقــا لربنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة ،يتــم ضــخ مــا يصــل إىل  80000مــر مكعــب مــن
ميــاه الــرف الصحــي غــر املعالجــة أو املعالجــة جزئيــا إىل البحــر يف غــزة كل يــوم مــا أدى إىل مخاطــر صحيــة بيئيــة خطــرة
مبــا يف ذلــك اإلســهال املــايئ والدمــوي بــن أطفــال الالجئــن ويف املخيــم .اكــر مــن  90%مــن امليــاه غــر صالحــة لالســتهالك
البــري.
يبلــغ عــدد الحيــازات يف مخيــم الربيــج ( )409حيــازة منهــا ( )346حيــازة أشــجار )59( ،حيــازة خضــار و( )4حيــازة دفيئات.يبلــغ إجــايل
املســاحة لتلــك الحيــازات ( )1983دونــم ،ويبلــغ عــدد األشــجار املزروعــة يف تلــك الحيــازات ( )47899شــجرة ،ويبلــغ عــدد اآلبــار

الزراعيــة ( )34بــر زراعــي .كــا أظهــرت النتائــج أن متوســط مســاحة الحيــازة يف مخيــم الربيــج قــد بلغــت ( )4.81دونــم.

*

* مل يتم حرص عدد األشجار كون الحيازات هنا مختلطة بني الخضار و األشجار.

 .10جحر الديك (قرية وادي غزة)

قريــة وادي غــزة ،التــي ال يعرفهــا الفلســطينيون إال باســم “جحــر الديــك” ،فيهــا احــدى املطمريــن (مكبــات النفايــات) املوجــودة
يف قطــاع غــزة ،لكنهــا يف الوقــت نفســه جــزء مــن ســلة الخــروات املهمــة يف القطــاع ،كونهــا مــن املناطــق األكــر خصوب ـ ً
ة
للزراعــة ،فهــي توفــر جــز ًءا كبــرا ً مــن املنتجــات الزراعيــة لســكان القريــة بشــكلٍ خــاص وســكان قطــاع غــزة بشــكلٍ عــام .تقــع قريــة

جحــر الديــك يف جنــوب محافظــة غــزة يف منتصــف املســافة بــن مدينــة غــزة واملعســكرات الوســطى ،وتبعــد عــن مدينــة غــزة
مســافة  8كيلومــر ،يحدهــا رشقــاً الخــط األخــر ،وغربــاً شــارع صــاح الديــن ،أمــا شــاالً فيحدهــا طريــق معــر املنطــار “كارين”،
وجنوب ـاً يحدهــا وادي غــزة.
تتميــز بطبيعتهــا الســهلية ،وتتخللهــا بعــض املرتفعــات مثــل تــل الغاليينــي ،وتــل جحــر الديــك ،وتنحــدر اراضيهــا مــن الشــال
الرشقـــي نحـــو الجنــوب حيــث مجــرى وادي غــزة .وتعتمــد القريــة عــى ميــاه اآلبــار للــرب وري املزروعــات حيــث يبلــغ عــدد اآلبــار
الزراعيـــة فيهـــا ( )63بئــــر زراعــي ،وتعتــر معظــم امليــاه مالحــة يف القريــة بســبب حفــر الجانــب اإلرسائيــي آلبــار امليــاه عــى طول
الســياج الفاصــل مــن جهــة الشـــرق .يبلــغ عــدد ســكان جحــر الديــك حســب تقديرات جهــاز اإلحصــاء املركــزي لعــام 2020م ،نحــو ()5014
نســمة.
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يبلــغ عــدد الحيــازات يف منطقــة جحــر الديــك ( )442حيــازة منهــا ( )364حيــازة أشــجار )76( ،حيــازة خضــار و( )2حيــازة دفيئــات .يبلــغ
إجــايل املســاحة لتلــك الحيــازات ( )2281دونــم ،ويبلــغ عــدد األشــجار املزروعــة يف تلــك الحيــازات ( )28765شــجرة ،ويبلــغ عــدد
اآلبــار الزراعيــة ( )63بــر زراعــي .كــا أظهــرت النتائــج أن متوســط مســاحة الحيــازة يف منطقــة جحــر الديــك قــد بلغــت ( )3.10دونــم.

*

* مل يتم حرص عدد األشجار كون الحيازات هنا مختلطة بني الخضار و األشجار.

 .11بيت حانون

تقــع مدينــة بيــت حانــون يف شــال قطــاع غــزة وترتفــع ( )50مــرا ً عــن ســطح البحــر ،حيــث يحدهــا مــن الــرق والشــال الســياج
الفاصــل ويحدهــا مــن الغــرب والجنــوب أرايض مدينــة بيــت الهيــا .ويعتــر موقــع بيــت حانــون موقعـاً متميــزا ً لوجــود أكــر معــر بــرى
يربــط قطــاع غــزة بــاألرايض الفلســطينية املحتلــة عــام 1948م (معــر بيــت حانــون).
تعتــر مدينــة بيــت حانــون مــن املــدن عاليــة الكثافــة الســكانية ،حيــث بلــغ عــدد ســكانها حســب تقديــرات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني عــام 2020م مــا يقــارب ( )57118نســمة ،وتبلــغ مســاحة أرض بيــت حانــون 12500دونــم.
تعــد مدينــة بيــت حانــون مدينــة زراعيــة يعتمــد معظــم ســكانها عــى الزراعــة وفالحــة األرض لكســب قوتهــم .وأشــهر مــا كانــت متتاز
بــه املدينــة زراعــة الحمضيــات والخــراوات واللوزيــات والتفاحيــات والتــن والعنــب والتــي متــد املدينــة واملناطــق املجــاورة لهــا
بالخــراوات الطازجــة التــي تحتاجهــا .وتش ـكّل املســاحة املخصصــة للزراعــة نســبة  46%مــن إجــايل مســاحة املدينــة إال أنّــه يف
الواقــع الحــايل أصبحــت املدينــة جــرداء نتيجــة العــدوان املســتمر الــذي يقــوم بــه االحتــال اإلرسائيــي ،حيــث قــام خــال انتفاضــة
عــام  2000بتجريــف  7500دونــم مــن أرايض املدينــة وجميعهــا أرايض زراعيــة.
يبلــغ عــدد الحيــازات يف بلــدة بيــت حانــون ( )1540حيــازة منهــا ( )1310حيــازة أشــجار )215( ،حيــازة خضــار و( )15حيــازة دفيئــات .يبلــغ
إجــايل املســاحة لتلــك الحيــازات ( )8073دونــم ،ويبلــغ عــدد األشــجار املزروعــة يف تلــك الحيــازات ( )99212شــجرة ،ويبلــغ عــدد
اآلبــار الزراعيــة ( )180بــر زراعــي .كــا أظهــرت النتائــج أن متوســط مســاحة الحيــازة يف منطقــة بيــت حانــون قــد بلغــت ( )2.75دونــم.
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*

* مل يتم حرص عدد األشجار كون الحيازات هنا مختلطة بني الخضار و األشجار.

 .12بيت الهيا

تقــع عــى بعــد ( )7كــم تقريبـاً إىل الشــال الرشقــي مــن غــزة .وهــي يف أقــى الطــرف الشــايل لقطــاع غــزة ،وميــر كل مــن خــط
ســكة حديــد رفــح – حيفــا والطريــق الســاحلية الرئيســة املعبــدة عــى مســافة ( )4كــم رشقهــا .وتربطهــا طريــق فرعيــة بالطريــق
الســاحلية املؤديــة إىل غــزة جنوب ـاً ،وإىل حيفــا شــاالً .وتربطهــا أيض ـاً طــرق فرعيــة أخــرى بقــرى بيــت حانــون وجباليــا والنزلــة،
ومبدينــة غــزة نفســها .تحدهــا مــن الشــال قريــة هربيــا املحتلــة ومــن الغــرب البحــر األبيــض املتوســط ومــن الجنــوب جباليــا والنزلــة
ومــن الــرق بيــت حانــون .تبلــغ مســاحة أرايض بيــت الهيــا ( )383765دومنـاً .ومعظــم أراضيهــا الزراعيــة ذات تربــة رملية ،وتــزرع فيها

األشــجار املثمــرة كالتفــاح والجميــز والعنــب والتــن واملشــمش والخــوخ .ويف الرتبــة الطفليــة تــزرع الحمضيــات والحبــوب بأنواعهــا
وكذلــك الخضــار .وتعتمــد الزراعــة عــى ميــاه األمطــار واآلبــار التــي حفــرت يف الســنوات األخــرة لــري املســاحات املســتصلحة
مــن األرايض الرمليــة .يبلــغ عــدد ســكانها حســب احصائيــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني لعــام 2020م حــوايل ()98233
نســمة .وتحيــط البلــدة الكثبــان الرمليــة ،والتــي يصــل ارتفــاع بعضهــا إىل ( )55مــرا ً فــوق مســتوى ســطح البحــر .ويكــر فيهــا شــجر
الجميــز الضخــم.
يبلــغ عــدد الحيــازات يف بيــت الهيــا ( )47حيــازة منهــا ( )42حيــازة أشــجار( )4حيــازة خضــار و( )1حيــازة دفيئــات .يبلــغ إجــايل املســاحة
لتلــك الحيــازات ( )44دونــم ،ويبلــغ عــدد األشــجار املزروعــة يف تلــك الحيــازات ( )1489شــجرة ،كــا أظهرت النتائج أن متوســط مســاحة
الحيــازة يف بيــت الهيــا قــد بلغــت ( )2.75دونــم.
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*

* مل يتم حرص عدد األشجار كون الحيازات هنا مختلطة بني الخضار و األشجار.

 .13القرارة

تقــع منطقــة القــرارة يف الجــزء الشــايل الرشقــي مــن محافظــة خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة ،وهــي واحــدة مــن املــدن القالئــل

التــي متتــد حدودهــا مــن أرايض النقــب املحتــل عــام (1948م) رشقـاً ،إىل البحــر غربـاً يف آن واحــد ،وتعتــر مــن البلــدات التــي تتعرض
باســتمرار لالعتــداءات واالجتياحــات (اإلرسائيليــة)؛ نظــرا ً لقربهــا مــن الحــدود الرشقيــة لقطــاع غــزه (حــدود النقــب) ،وكذلــك لقربهــا مــن
املســتوطنات عــى ســاحل البحــر قبــل االنســحاب (اإلرسائيــي) عــام 2005م .تعتــر القــرارة مــن أعــى مناطــق قطــاع غــزة مــن حيــث
معــدالت النمــو الســكاين .تقــع القــرارة يف الجــزء الشــايل الرشقــي مــن محافظــة خــان يونــس ،ويحدهــا مــن الشــال الغــريب
مدينــة ديــر البلــح ومــن الشــال الرشقــي وادي الســلقا ومــن الجنــوب الغــريب مدينــة خــان يونــس ومــن الجنــوب الرشقــي مدينــة
بنــي ســهيال ومدينــة عبســان كــا يحدهــا مــن الــرق الســياج الفاصــل ومــن الغــرب البحــر األبيــض املتوســط .تقــدر مســاحة القــرارة
حــوايل ( )12000دونــم ،ممتــدة مــن الســياج الفاصــل رشق ـاً إىل البحــر األبيــض املتوســط غرب ـاٍ ،ومتثــل حــوايل  3%مــن املســاحة
اإلجامليــة لقطــاع غــزة ،وعــدد ســكانها يف تزايــد مســتمر؛ نظــرا ً لكــون البلــدة منطقــة جــذب ســكاين ولتميــز موقعهــا الجغــرايف.
يُتوقــع أن يبلــغ عــدد ســكان بلــدة “القــرارة” حتــى منتصــف عــام 2021م حــوايل ( )32376نســمة ،وتتواجــد الفئــة األكــر مــن الســكان
يف منتصــف القــرارة باإلضافــة اىل وجــود بعــض التجمعــات الســكانية املتفرقــة يف املناطــق الرشقيــة والغربيــة منهــا ،وتختلــف
نســب تواجــد الســكان يف املنطقــة نظــرا ً ألن اراضيهــا ذات طابــع زراعــي.
يبلــغ عــدد الحيــازات يف منطقــة القــرارة ( )2522حيــازة منهــا( )2089حيــازة أشــجار )356( ،حيــازة خضــار و( )77حيــازة دفيئــات .يبلــغ
إجــايل املســاحة لتلــك الحيــازات ( )5463دونــم ،ويبلــغ عــدد األشــجار املزروعــة يف تلــك الحيــازات ( )95673شــجرة ،كــا أظهــرت
النتائــج أن متوســط مســاحة الحيــازة يف منطقــة القــرارة قــد بلغــت ( )1.72دونــم.
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 .14الزيتون
تقــع منطقــة الزيتــون يف الجــزء الجنــويب الرشقــي مــن مدينــة غــزة ،يحدهــا مــن الجنــوب جحــر الديــك وهــي إحــدى املناطــق التــي
تشــتهر بالرتبــة الطينيــة واألرض الخصبــة للزراعــة حيــث يكــر فيهــا زراعــة أشــجار الزيتــون بشــكل كبــر ولذلــك أطلــق عليهــا منطقــة
الزيتــون.

يبلــغ عــدد الحيــازات يف منطقــة الزيتــون  549حيــازة منهــا ( )489حيــازة أشــجار )55(،حيــازة خضــار و( )5حيــازة دفيئــات .يبلــغ إجــايل
املســاحة لتلــك الحيــازات ( )1817دونــم ،ويبلــغ عــدد األشــجار املزروعــة يف تلــك الحيــازات ( )54577شــجرة ،كــا أظهــرت النتائــج أن
متوســط مســاحة الحيــازة يف منطقــة حــي الزيتــون قــد بلغــت ( )3.13دونــم.
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 .15املنطقة الرشقية “عزبه عبدربه”

يبلــغ عــدد الحيــازات يف املنطقــة الرشقيةعزبــه عبدربــه ( )1305حيــازة منهــا ( )1135حيــازة أشــجار )169( ،حيــازة خضــار و ( )1حيــازة

دفيئــات .يبلــغ إجــايل املســاحة لتلــك الحيــازات ( )3511دونــم ،ويبلــغ عــدد األشــجار املزروعــة يف تلــك الحيــازات ( )56603شــجرة،
كــا أظهــرت النتائــج أن متوســط مســاحة الحيــازة يف تلــك املنطقــة قــد بلــغ ( )1.82دونــم.

*
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ج َديْ َدة” والشجاعية الرتكامن
 .16الشجاعية الشاملية “إ ْ

حــي الشُ ــجاعية أقــدم وأكــر أحيــاء مدينــة غــزة ،ويقــع إىل الــرق مــن املدينــة وينقســم إىل قســمني :الشــجاعية الشــالية
ج َديْ ـدَة ( )191حيــازة ،منهــا ( )170حيــازة
ج َديْ ـدَة) والشــجاعية القدميــة ُ
التكــان حيــث يبلــغ عــدد الحيــازات الزراعيــة يف منطقــة إ ْ
(إ ْ

أشــجار )21( ،حيــازة خضــار .يبلــغ إجــايل املســاحة لتلــك الحيــازات ( )461دونــم ،ويبلــغ عــدد األشــجار املزروعــة يف تلــك الحيــازات
( )9580شــجرة ،كــا أظهــرت النتائــج أن متوســط مســاحة الحيــازة يف تلــك املنطقــة قــد بلــغ ( )1.63دونــم.
بينــا بلــغ عــدد الحيــازات يف منطقــة الشــجاعية الرتكــان ( )171حيــازة منهــا ( )158حيــازة أشــجار و( )13حيــازة خضــار .يبلــغ إجــايل
املســاحة لتلــك الحيــازات ( )135دونــم ،ويبلــغ عــدد األشــجار املزروعــة يف تلــك الحيــازات ( )4665شــجرة ،كــا أظهــرت النتائــج أن
متوســط مســاحة الحيــازة يف تلــك املنطقــة قــد بلــغ ( )0.82دونــم.

27

ج َديْ َدة
الشجاعية – إ ْ
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الشجاعية – الرتكامن
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 .17مناطق رشق صالح الدين

الجدول التايل يوضح متوسط مساحة الحيازة يف مناطق رشق قطاع غزة

29

الجــدول التــايل يوضــح عــدد الحيــازات النباتيــة والحيوانيــة لــكل منطقــة وكذلــك مســاحة الحيــازات الزراعيــة ،حيــث بلــغ عــدد الحيــازات
النباتيــة ( )22996حيــازة ،وحيوانيــة ( )3296حيــازة ،ليبلــغ االجــايل ( )26292حيــازة ،بينــا بلغــت املســاحة الكليــة للحيــازات املذكــورة
يف الجــدول ادنــاه ( )84081دونــم.

30

الخريطة التالية توضح توزيع الحيازات عىل املناطق قيد الدراسة

املصدر :دائرة نظم املعلومات الجغرافية ،اإلدارة العامة للسيسات والتخطيط ،وزارة الزراعة2020 ،
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الجزء الثاين :التحديات والفرص واالمكانيات
الفصل األول :أهم التحديات التي تواجه املزارعني يف املناطق الحدودية
بعــد تنفيــذ املجموعــات البؤريــة يف املناطــق الحدوديــة ومحافظــة غــزة وخانيونــس ورفــح مــع عــدد مــن املزارعني تبــن أن معظم
املزارعــن يف تلــك املناطــق يواجهــون تقريب ـاً نفــس املشــاكل والتحديــات ،رغــم اختــاف بعضهــم يف ترتيبهــا حســب األهميــة.
قــا أمــام ازدهــار وتنميــة القطــاع الزراعــي يف تلــك املناطــق.
تشــكل تلــك التحديــات عائ ً
جــزء مهــم مــن املشــاكل والتحديــات لــه عالقــة مبــارشة مبامرســات االحتــال اإلرسائيــي ،وجــزء آخــر لــه عالقــة بعوامــل االنتــاج
ومشــاكل التســويق والتــي تتضمــن:
 .1مدخالت اإلنتاج الزراعي.
 .2مشكالت وتحديات التسويق.
 .3توفري مصادر مناسبة للري الزراعي.

الشكل التايل يوضح أهم”التحديات واملخاطر املرتبطة باملناطق الحدودية” و”تطبيق الزراعة
البيئية”
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أول :التحديات املتعلقة مبامرسات االحتالل اإلرسائييل بشكل مبارش:
ً

أ .تقييد الوصول والنشاط الزراعي

تشــكل مامرســات االحتــال اإلرسائيــي التحــدي األبــرز ملزارعــي املناطــق الحدوديــة خاصــة عــى مســافة ألــف مــر وأقــل مــن الســياج
الفاصــل ،حيــث يفــرض عليهــم إجــراءات صارمــة متعلقــة مبنــع الوصــول إىل أراضيهــم الزراعيــة وإطــاق النــار عليهــم إن مل يلتزمــوا
بتعليامتــه الصــادرة بهــذا الشــأن .إضافــة إىل ذلــك ،ال يســمح للمزارعــن هنــاك بزراعــة األشــجار املثمــرة وبنــاء الدفيئــات الزراعيــة
ويقتــر الســاح “إن تــم” عــى بعــض املحاصيــل الحقليــة ومحاصيــل الخضــار املكشــوفة.
يعــاين املزارعــون أيضــا يف املناطــق الحدوديــة رشق شــارع العــودة “جكر”(عــى مســافة  300مــر مــن الســياج الفاصل) مــن صعوبة
8

تأهيــل أراضيهــم واســتصالحها لعــدم توفــر املقــدرة املاليــة لديهــم وتجريفهــا املتكــرر من قبــل االحتالل.

ب .رش املبيدات السامة
تشــمل املامرســات االرسائيليــة عمليــات الــرش املتكــررة للمبيــدات الســامة (مبيــدات أعشــاب) والتــي يصــل مداهــا إىل حــوايل
 1كيلومــر غــرب الســلك (حســب حركــة الريــاح) حيــث يكــون الــرش صباح ـاً عندمــا تكــون الريــاح رشقيــة ،مــا يتســبب بإتــاف املحاصيــل
املكشــوفة ،مكبــدة بذلــك املزارعــن أرضارا بالغــة نتيجــة عــدم اســتفادتهم مــن املواســم الزراعيــة كــا باقــي املزارعــن يف
املناطــق األخــرى.

أرضار املزارعني يف املناطق الحدودية (منطقة خزاعة عام  )2020نتيجة رش املبيدات من قبل االحتالل االرسئييل .املصدر :دائرة األرضار ،أرشيف وزارة الزراعة
9

بــدأت عمليــات رش املبيــدات منــذ عــام  2015ومنــذ ذلــك الوقــت تتكــرر يف كل عــام مرتــن تقريبـاً  ،حيــث بلــغ تقديــر إجــايل أرضار رش
10

املبيــدات يف ينايــر عــام  2020بحــوايل  670379دوالر أمريــي ،كــا بلغــت املســاحات الزراعيــة املتــررة  1727دونــم.

8

ملحق جدول يوضح أرضار املزارعني نتيجة االعتداءات اإلرسائيلية املتكررة عىل أراضيهم بالتجريف ،دائرة االرضار ،وزارة الزراعة.

9

ملحق جدول يوضح عدد الدومنات املترضرة وعدد املزارعني املترضرين من عمليات رش املبيدات منذ عام .2015

10

بيانات وزارة الزراعة-اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات يف غزةعام 2019
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ج .إغراق األرايض الزراعية بالسيول

كــا قــام االحتــال اإلرسائيــي يف ينايــر عــام  2020بإغــراق أرايض املزارعــن يف املنطقــة الحدوديــة (يف محافظتــي الشــال
وغــزة) ،عــر فتــح الســدود الجامعــة مليــاه األمطــار (وامليــاه العادمــة) رشق القطــاع يف فصــل الشــتاء حيــث بلــغ إجــايل عــدد
عــا بإجــايل مســاحة متــررة  630دونــم ،فيــا بلغــت القيمــة املاليــة إلجــايل األرضار  335026دوالر
املزارعــن املترضريــن  112مزار ً
11

أمريــي.

د .مسريات العودة

انطلقــت يف مــارس 2018عــى طــول الرشيــط الحــدودي لقطــاع غــزة مســرات العــودة كصــورة مــن صــور املقاومــة الشــعبية

الفلســطينية الســلمية ،لكنهــا قوبلــت بــردود عنيفــة مــن قبــل االحتــال اإلرسائيــي طالــت األرايض الزراعيــة مــا أدى إىل تــرر عــدد
كبــر مــن املســاحات الزراعيــة الحدوديــة ،وقــد بلــغ عــدد املزارعــن املترضريــن بســبب مامرســات االحتــال املوجهــة ملســرات العودة
12

وفــق آخــر اإلحصائيــات لــدى وزارة الزراعــة  201مزارع ـاً بقيمــة ماليــة إجامليــة للــرر  212293دوالر أمريــي.

ثانياً :التحديات املتعلقة مبدخالت اإلنتاج الزراعي

تشــكل مدخــات اإلنتــاج الزراعــي بشــقيه النبــايت والحيــواين (األســمدة ،البــذور والتقــاوي واألشــتال ،املبيــدات ،األعالف ،بيــض الفقس

الالحــم  ،األدويــة البيطريــة) نقطــة األســاس ألي قطــاع زراعــي نــامٍ يســعى نحــو تأمــن االحتياجــات الغذائيــة للشــعب مــن جهــة
را
واملنافســة مــن جهــة أخــرى؛ لكــن يف واقــع قطــاع غــزة ويف املناطــق الزراعيــة الحدوديــة خاصــة تشــكل تلــك النقطــة تحديًــا كبـ ً
أمــام املزارعــن؛ حيــث يتــم االعتــاد بشــكل رئيــي يف توفــر تلــك املدخــات عــى االحتــال اإلرسائيــي الــذي بــدوره مينــع يف
كثــر مــن األحيــان إدخــال بعــض تلــك املدخــات كمعقــات الرتبــة وبعــض األســمدة بحجــة االســتخدام املــزدوج ،كــا يتــم الحصــول عــى
مدخــات اإلنتــاج بأســعار مضاعفــة مقارنــة بأســعارها الحقيقيــة نتيجــة الرتفــاع ســعر النقــل عــر معــر كــرم أبــو ســامل ،هــذا باإلضافــة
إىل أن أســعار مدخــات اإلنتــاج يف بلــد املنشــأ منخفضــة ويتــم مضاعفــة أســعارها بســبب الرضائــب مثل رضيبــة الـــ 17%املفروضة عىل
الــواردات .يف حــال االســترياد املبــارش مــن الخــارج يحتــاج املســتورد ملوافقــات مــن جانــب االحتــال وفــق الــروط الخاصــة بهم حســب
اتفاقيــة أوســلو.
وعــاوة عــى مــا ســبق ،يواجــه املزارعــون يف املنطقــة الحدوديــة لقطــاع غــزة مشــكلة غــش التجــار واملورديــن لألســمدة الكياموية
ومدخــات اإلنتــاج األخــرى وتالعبهــم املتكــرر يف األســعار ،وهــذا مــا أكــده مــدراء مديريــات وزارة الزراعــة (ملحــق  )10يف املقابــات
الهيكليــة وتزايــدت الشــكاوى بــرورة اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات الرقابيــة املشــددة مــن قبــل وزارة الزراعــة يف غــزة بهــذا
الشــأن .كل مــا ورد يعتــر فرصــة مــن أجــل التحــول ألمنــاط الزراعــات الطبيعيــة التــي تعتمــد عــى مــواد محليــة يف اإلنتاج ،وهــي فرصة
أيضــا لتعزيــز منهــج الزراعــة البيئيــة لتحقيــق مبــدأ الســيادة الغذائيــة الوطنيــة .وفيــا ييل ســنتطرق إىل أهم املشــاكل التــي تتعلق
باملناطــق الحدوديــة:

أهم مدخالت اإلنتاج الزراعي
 .1البذور والتقاوي واالشتال

تعتــر البــذور والتقــاوي واالشــتال أهــم مدخــات اإلنتاج مــن حيــث مالءمتها للظــروف البيئيــة الزراعية ومن حيــث إنتاجيتهــا ومقاومتها
الطبيعيــة لألمــراض ،حيــث يعتمــد غالبيــة املزارعــون يف تلــك املدخــات عــى املســتوردة منهــا والتــي غالب ـاً ال تتوافــق مــع رشوط
الزراعــة البيئيــة وال متتلــك مقاومــة للظــروف الطبيعيــة املحليــة التــي متتلكهــا البــذور املحليــة.
 فيــا يتعلــق بالبــذور فــان املزارعــن يواجهــون مشــاكل جديــة يف الحصــول عليهــا نتيجــة عــدم وجــود بنــك للبــذور البلديــة ،وارتفــاعســعر املتوفــر منهــا كالقمــح والشــعري ،إضافــة اىل تــدين انتاجيتهــا (حســب رأي املزارعــن يف املجموعــات البؤريــة) مثــل البطيــخ
البلــدي والشــام البلــدي الــذي كان مييــز مناطــق رشق خانيونــس.
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ملحق جدول يوضح أعداد املترضرين واملساحة الزراعية املترضرة وقيم األرضار ،دائرة االرضار ،وزارة الزراعة
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ملحق جدول يوضح بشكل تفصييل أرضار مسريات العودة يف كافة املحافظات ،دائرة االرضار ،وزارة الزراعة.
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 فيــا يتعلــق بأشــتال الخضــار فيعتمــد املزارعــون عــى أشــتال البــذور املســتوردة واملعدلــة وراثيــا نظــرا ً لزيــادة إنتاجيتهــا مثــلأشــتال الطامطــم والخيــار والبطيــخ والشــام بالرغــم مــن إرتفــاع أســعارها وعــدم مالمئــة بعضهــا للظــروف الطبيعيــة يف القطــاع.
 أمــا فيــا يتعلــق بأشــتال الفاكهــة فكثــر مــن املزارعــن وخاصــة يف الفخــاري وبيــت حانــون اســتبدلوا أشــجار اللوزيــات والحمضياتاملحليــة بأشــتال مــن أصنــاف مســتورة مــن الخــوخ بســبب مقاومتهــا للنيامتــودا وانتاجيتهــا املرتفعة.

 .2األسمدة الكياموية والعضوية

يعتقــد املــزارع الفلســطيني خاصــة يف املناطــق الحدوديــة بــرورة إضافــة األســمدة (ســواء الكيمياويــة أو العضويــة) إىل الرتبــة

قبــل وأثنــاء املوســم الزراعــي؛ وذلــك إلمدادهــا بالعنــارص الغذائيــة األساســية للمزروعات،ويفــرط كثــر مــن املزارعــن يف اســتخدام
األســمدة الكيامويــة حســب مــا أكــده مديــر عــام الرتبــة والــري الســابق بــوزارة الزراعــة خــال املقابلــة الهيكليــة ،وقــد زودنــا بكميــات
األســمدة الكيمياويــة املســتخدمة ألهــم األصنــاف يف القطــاع .الشــكل البيــاين يف األســفل يوضــح األســمدة الكيامويــة األســاس
(التــي تضــاف قبــل الزراعــة لتهيئــة الرتبــة) ومعــدالت إضافتهــا .وفيــا يتعلــق باألســمدة العضويــة؛ فقــد اشــتىك عــدد مــن املزارعــن
خاصــة يف منطقــة جحــر الديــك وشــال غــزة مــن ارتفــاع أســعار األســمدة العضويــة ورضورة الدفــع نقــدا ً ،إضافــة إىل تــدين جودتهــا،
وهــذا مــا أكــده مديــر عــام اإلرشــاد ومديــر عــام الرتبــة والــري بــوزارة الزراعــة بــأن جــزء مــن تلــك األســمدة يكــون مضافـاً إليــه كميــات
13

مــن الرمــال نتيجــة ضعــف الرقابــة عــى األســمدة العضويــة املحليــة.

الرسم البياين يوضح الفرق بني كمية السامد العضوي السائل والسامد الكياموي السائل (باللرتات)
باالستناد إىل التقرير السنوي لسنة 2018م لكميات السامد املستوردة (وزارة الزراعة)

الرسم البياين يوضح الفرق بني كمية الرتبة الصناعية والسامد العضوي الصلب والسامد الكياموي الصلب (باألطنان)
باالستناد إىل التقرير السنوي لسنة 2018م لكميات السامد املستوردة (وزارة الزراعة)

13

التقرير السنوي لسنة  2018لكميات السامد املستوردة ( وزارة الزراعة )
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 .3املبيدات الكياموية

تشــتهر املناطــق الحدوديــة بزراعــة املحاصيــل الحقليــة يف املســافة الواقعــة مــا بــن 300-500مــر ،بينــا تشــتهر املناطــق
الحدوديــة التــي تقــع عــى مســافة ابعــد مــن 500مــر بزراعــة الخضــار خاصــة يف املناطــق الجنوبيــة مــن القطــاع.
يفــرط املزارعــون يف تلــك املناطــق يف اســتخدام املبيــدات الكيامويــة املختلفــة خاصــة ( ،)Nemacorواملبيــدات الحرشيــة (وذلــك
باعــراف منهــم خــال عــدد مــن املجموعــات البؤريــة التــي تــم تنظيمهــا يف مناطــق (القــرارة ،الفخــاري ،خزاعــة ،عبســان الكبــرة،
عبســان الصغــرة ،الشــوكة ،بيــت الهيــا) العتقادهــم أن ذلــك يــرع يف القضــاء عــى اآلفــات الزراعيــة واألمــراض؛ غــر معتربيــن يف
كثــر مــن األحيــان الكميــات املســموح باســتخدامها مــن تلــك املبيــدات وفــرات األمــان الخاصــة بــكل مبيــد .ذلــك اإلفــراط يســبب أوال
أرضارا ً بالغــة للرتبــة حســب تأكيــد مديــر عــام اإلرشــاد يف وزارة الزراعــة؛ ثــم ثانيًــا يثقــل كاهــل املزارعــن نتيجــة التكلفــة املاليــة

الباهظــة ،وقــد ال يراعــى أحيانـاً فــرة األمــان للمبيــد مــا يســبب رضرا ً خطــرا ً عــى صحــة املســتهلك .مــع العلــم أن فــرة األمان ليســت
بالــرورة أن تعطــي منتجــات آمنــة ،حيــث أن املــواد الناتجــة عــن تحلــل املــادة الفعالــة يف املبيــد تكــون غالبـاً أشــد رضرا ً مــن املــادة
الفعالــة نفســها.
وحســب املقابلــة مــع مديــر عــام وقايــة النبــات يف وزارة الزراعــة فــان اســتهالك املبيــدات يقــدر بنصــف لرت مــن مبيد األعشــاب ونصف
ة باســتخدام املبيــدات مــع كل دورة محصــول .الجــدول التــايل يوضح
لــر مــن املبيــد الحــري للدونــم الواحــد .ويقــوم املزارعــون عــاد ً
اســتهالك الدونــم الواحــد الفعــي مــن املبيــدات حســب محصــول الخضــار الــذي تشــتهر بــه كل منطقة مــن املناطــق الجنوبية.

املصدر :تقرير دائرة املبيدات ،2018وزارة الزراعة
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 .4التحديــات املتعلقــة مبصــادر الــري الزراعــي ومشــاريع تشــغيل اآلبــار بالطاقــة الشمســية يف
تلــك املناطــق
تعــاين املناطــق الحدوديــة مــن نــدرة امليــاه وارتفــاع تكلفتهــا وهــذا مــا أكــده جميــع املزارعــن يف كافــة املناطــق التــي متــت

مقابلتهــم إضافــة إىل مــدراء املديريــات:
• يف منطقتــي الشــوكة والفخــاري ال يوجــد آبــار جوفيــة خاصــة بهــا مــا يســتدعي ضــخ امليــاه مــن مناطــق بعيــدة غربًــا كآبــار مصبــح
مــا يــؤدي الرتفــاع تكلفــة امليــاه.

• أمــا يف مناطــق خزاعــة وعبســان الجديــدة وعبســان الكبــرة والقــرارة ووادي الســلقا فتعتــر املشــكلة أقــل حدة؛ نظـ ًرا لوجــود عدد
مــن اآلبــار الجوفيــة يف تلــك املناطــق؛ إال أن نســبة امللوحــة العاليــة يف تلــك اآلبــار تجعلهــا غــر صالحــة لــري كافــة املحاصيــل
كالعنــب والحمضيــات وبعــض أصنــاف الخضــار ،كــا يواجــه املزارعــون يف تلــك املناطــق محدوديــة كميــات امليــاه التــي يتــم ضخهــا
نظــ ًرا الزدواجيــة اســتخدام بعــض اآلبــار مــا بــن أغــراض الزراعــة وأغــراض البلديــات( ،حســب قــول املزارعــن خــال ورشــة العمــل

البؤريــة) .كــا يطالــب املزارعــون يف عبســان الكبــرة بــرورة اســتهداف املناطــق الرشقيــة التــي فيهــا زراعــات بتمديــد شــبكات
ري مــن خــال مشــاريع املؤسســات.
• يف مناطــق بيــت حانــون وبيــت الهيــا وجباليــا تعتــر امليــاه نســبيًّا أفضــل ،رغــم ذلــك يشــكو املزارعــون يف املناطــق الحدوديــة مــن
محافظــة الشــال (بيــت حانــون ،أم النــر) مــن زيــادة ملوحــة الخــزان الجــويف خاصــة يف ظــل كــرة عــدد اآلبــار الخاصــة التــي تزيــد

مــن اســتنزاف الخــزان الجــويف و تدهــور نوعيــة امليــاه و مــا لذلــك مــن انعكاســات ســلبية عــى زراعــة الحمضيــات التــي تحتــاج ميــاه
عذبــة و بالتــايل إضعــاف فرصــة التنــوع املحصــويل ،ومــع ذلــك هنــاك فرصــة للــري بامليــاه املعالجــة /االســرجاعية ،حيــث أنــه مــن
املتوقــع أن متــد محطــة رشق جباليــا مناطــق جباليــا وبيــت حانــون بامليــاه االســرجاعية الناتجــة عنهــا والتــي ميكــن االســتفادة منهــا
يف ري أشــجار البســتنة.
• إضافــة إىل ذلــك ،عــاىن مزارعــو املناطــق الحدوديــة خــال الســنوات الخمــس املاضيــة (وال زالــوا) مــن مشــكلة االنقطــاع املتكــرر
للتيــار الكهربــايئ والتــي تدفعهــم إىل تشــغيل اآلبــار الزراعيــة باســتخدام مولــدات الســوالر؛ مــا يــؤدي إىل ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج
الزراعــي وانخفــاض امليــزة النســبية والقيمــة التنافســية للمنتــج الزراعــي.
• تفاقمــت ازمــة الكهربــاء يف أيار/مايــو مــن العــام  ،2017حيــث عــاىن املزارعــون مــن انقطاع الســوالر وارتفــاع تكلفته بشــكل ملحوظ،
وقــد بــرزت هــذه املشــكلة بشــكل أوضــح يف شــهر آب /أغســطس مــن العــام  2020حــن أجرينــا املقابــات الهيكليــة وكانــت فــرة
الوصــل للكهربــاء  4ســاعات فقــط مقابــل  20ســاعة قطــع مــا ســبب أرضارا ً بالغــة للمحاصيــل ،إضافــة إىل تكلفــة الــري املرتفعــة.
• يواجــه بعــض املزارعــن تحديــات أخــرى فيــا يتعلــق مبصــادر الــري منهــا فــرض رشكــة الكهربــاء رســوم اشــراك عاليــة جــدا ً مــا
ـال).
يصعــب عــى املزارعــن إمــداد خطــوط كهربــاء ألراضيهــم (جباليــا مثـ ً
• يشــكو املزارعــون يف جباليــا مــن تأخــر تشــغيل مــروع امليــاه املعالجــة؛ الــذي ميكــن االســتفادة منــه يف ري أشــجار البســتنة
للتخفيــف مــن أزمــة امليــاه.
• يف بيــت الهيــا يشــكو املزارعــون مــن إهــدار كميــات كبــرة مــن امليــاه بســبب تلــف خطــوط امليــاه الناقلــة الرئيســية التــي تغــذي
املزارعــن وتعمــل كذلــك عــى إتــاف الطــرق وانجرافهــا.
• يشــكو بعــض املزارعــن يف بعــض املناطــق (جباليــا ،القــرارة ،عبســان الجديــدة ،عبســان الكبــرة) مــن االســتهالك الجائــر للميــاه مــن
قبــل مزارعــن آخريــن.
• رفع تكلفة رشاء املياه عىل املزارعني الصغار من قبل املزارعني الكبار املستفيدين من مشاريع الطاقة الشمسية.
• بيع بعض املزارعني أنظمة الطاقة الشمسية بعد استالمها من مشاريع املؤسسات املحلية والدولية.
• عدم استهداف بعض املناطق مبشاريع الطاقة الشمسية بشكل كبري (عبسان الجديدة ،وادي السلقا).
إن جميــع مــا ســبق يســتدعي رضورة وجــود رقابــة مــن قبــل وزارة الزراعــة أو الجهــات املنفــذة للمشــاريع لضــان التــزام املزارعــن
بــروط االســتفادة ،واســتهداف املناطــق التــي بحاجــة ملحــة للميــاه يف املشــاريع القادمــة.
مــن أجــل تخفيــف آثــار مشــكلة انقطــاع الكهربــاء ،عمــل أصحــاب القــرار يف وزارة الزراعــة عــى إيجــاد حلــول ابتكاريــة تعتمــد بشــكل
رئيــي عــى تشــغيل اآلبــار الزراعيــة باســتخدام أنظمــة الطاقــة الشمســية .ونظـ ًرا الرتفــاع تكلفــة تركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية

وعــدم توفــر القــدرة املاليــة الكافيــة للمزارعــن عــى إمدادهــا لتشــغيل آبارهــم ،فقــد تــم اســتهداف عــدد كبــر مــن اآلبــار الزراعيــة
يف عــدد مــن املناطــق الحدوديــة بتزويــد آبارهــم الزراعيــة والــرك الخاصــة بهــم بالطاقــة الشمســية مــن خــال متويــل مشــاريع
املؤسســات األهليــة ،حيــث أصبــح ذلــك أولويــة لكافــة املناطــق .بلــغ إجــايل االســتفادة مــن مشــاريع الطاقــة الشمســية يف
قــا إلحصائيــات وزارة الزراعــة.
الســنوات املاضيــة ( )2019-2015بلــغ  73بــر زراعــي و 62بركــة زراعيــة و 7خزانــات علويــة وف ً
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ثالثاً :التحديات املتعلقة بتسويق املحاصيل الزراعية

يواجــه مزارعــو املناطــق الحدوديــة يف قطــاع غــزة أزمــة حقيقيــة تتعلــق بصعوبــة تســويق املنتجــات الزراعيــة الخاصــة بهــم يف

الســوق املحــي ،مــا يــؤدي يف كثــر مــن األحيــان إىل حــدوث فائــض تراكمــي مــن تلــك املحاصيــل وبالتــايل انهيــار األســعار وتكبــد
املزارعــن خســائر كبــرة نتيجــة لذلــك .وهــذا مــا أكــده املزارعــون يف جميــع املجموعــات البؤريــة التــي تــم عقدهــا حيــث إن تلــك
املشــكلة تعــود يف األســاس إىل عــدد مــن األســباب ،والتــي ميكــن حرصهــا كــا يــي:
أساسا للسوق املحيل الذي قد يصل إىل
• معظم إنتاج املناطق الحدودية من الخضار واملحاصيل الحقلية وبعض الفواكه موجه
ً
حالة االكتفاء الذايت منها ومن ثم الفائض ،وال يوجد ضامنات للتصدير ،أو قدرة تخزينية كافية أو صناعات غذائية لتحتوي الفائض.
• عدم توفر أي ضامنات لدى املزارعني بفتح املعابر بشكل مستمر؛ يف ظل وجود إمكانيات عالية لإلنتاج.
• يف مناطق الفخاري ،عبسان الجديدة ،عبسان الكبرية ،القرارة ،خزاعة معظم املزارعني يزرعون نفس املحاصيل ويجدون
صعوبة يف تسويق منتجاتهم.
مثال).
ً
• عدم توفر أسواق محلية يف بعض املناطق يعيق تسويق املنتجات برسعة وكفاءة (بيت حانون
• انتشار أخبار أو شائعات إعالمية حول استخدام املزارعني للمبيدات السامة مام يؤثر عىل تسويق املنتجات.
خصوصا بعد إغالق مصنع أبو عيطة لأللبان واالجبان.
• ضعف سبل التسويق لدى مزارعي اإلنتاج الحيواين (خاصة يف محافظة الشامل)
ً
كــا أضــاف مديــر عــام اإلرشــاد يف وزارة الزراعــة م .نــارص ديــب بــأن أســباب تراجــع األســعار وتذبذبهــا تتضمــن قلــة الصناعــات الغذائيــة
القامئــة عــى منتجــات زراعيــة مثــل صناعــة صلصــة الطامطــم واملخلــات .إضافــة اىل ذلــك ،ضعــف تنظيــم املزارعــن يف أجســام
ومجالــس زراعيــة منظمــة ملزارعــي كل صنــف ،مــا يضعــف موقفهــم يف الســوق الداخــي والخارجــي ،ويــؤدي إىل عــدم تنويــع
األصنــاف املزروعــة وتكــرار الزراعــة مــن أصنــاف تشــبع الســوق منهــا وبالتــايل حــدوث فائــض يف اإلنتــاج (دور تلــك املجالــس هــو
مســاعدة املزارعــن يف التخطيــط لنــوع وكميــة املحصــول املــراد زراعتــه وكيفيــة تســويق املحصــول) .وهــذا مــا أكــده أيضــا مديــر
عــام التســويق يف وزارة الزراعــة م .أحمــد الدبــاغ يف مقابلــة بتاريــخ  6أيلول/ســبتمرب .2020
جميــع العوامــل الســابقة تــؤدي بشــكل عــام إىل تذبــذب األســعار عــى مــدار العــام ،مــع اتجــاه عــام نحــو تــدين األســعار خــال العقــد
األخــر ،حســب مــا أكــده م .أحمــد الدبــاغ .يوضــح الشــكالن يف األســفل أهــم منتجــات املناطــق الحدوديــة وأســعارها خــال األعــوام
.2019-2010

املصدر :من اعداد الباحث باالستناد اىل بيانات التسويق واملعايري
مالحظة :املحور العمودي ميثل سعر الكيلو بالشيكل.
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رغــم مــا تــم ذكــره أعــاه؛ تجــدر اإلشــارة إىل أن بعــض محاصيــل املناطــق الحدوديــة متيــزت بقدرتهــا عــى املنافســة يف أســواق
التصديــر ،كمحصــول الفراولــة يف بيــت الهيــا حيــث بلغــت املســاحة املزروعــة خــال املوســم الســابق  1758دونــم ،وقــد بلغــت الكميــة
املنتجــة حــوايل  5247طــن؛ فيــا بلغــت الكميــة املصــدرة منــذ بدايــة موســم التصديــر يف ترشيــن الثاين/نوفمــر مــن عــام 2019
حتــى نهايــة آذار /مــارس مــن عــام  2020حــوايل  3101طــن .هــذا باإلضافــة إىل تصديــر حــوايل  4923طــن خضــار مش ـكّلة إىل الــدول
العربيــة واألرايض املحتلــة عــام  1948منــذ بدايــة العــام  2020وحتــى نهاية النصــف األول منه؛ وتبقــى الفرصة متاحة أمــام املزارعني
للتصديــر مــا مل يتــم إغــاق املعابــر مــن قبــل االحتــال وبالتــايل تكبدهــم خســائر هائلــة.

رابعـاً :أهــم املعوقــات التــي تحــول دون تطبيــق الزراعــة الطبيعيــة املعتمــدة
عــى املــوارد الطبيعيــة وصــوال إىل الزراعــة البيئيــة

هنــاك العديــد مــن املعوقــات التــي تحــد مــن التوســع يف بعــض املامرســات الزراعيــة الطبيعيــة التــي تعــزز الزراعــة البيئيــة يف
قطــاع غــزة مــن وجهــة نظــر املزارعــن حســب مــا أفــادوا بــه يف املجموعــات البؤريــة
• ارتفاع أسعار األسمدة البلدية (روث األبقار والدجاج الالحم) والدفع نقدي بخالف الدفع اآلجل يف األسمدة الكياموية.
• ال توجد ثقافة عند عدد من املزارعني حول آليات الزراعة البيئية.
• البذور البلدية محدودة وغري متوفرة باستمرار.
• بعض املزارعني مستأجرين مام يجعله يبحث عن الربح الرسيع ليتمكن من دفع مثن إيجار األرض.
• ال يوجد سوق خاص أو سعر تفضييل للمنتجات البيئية.
• ال يوجد أي دعم أو حوافز من وزارة الزراعة باتجاه دعم الزراعة الطبيعية املعتمدة عىل املوارد املحلية.
• إدارة األعشــاب خاصــة التــي يعتقــد املزارعــون أنهــا تؤثــر عــى اإلنتاجيــة مثــل النجيــل وعشــبة الشــيح الربي وعشــبة الزيتية وعشــبة
الســعد (زهــرة اللــون األزرق) يصعــب جـدًّا التخلــص منهــا يدوياً.

بعض أنواع األعشاب التي يعتقد املزارعون أنها تؤثر عىل اإلنتاجية (عشبة الشيح الربي عىل اليمني ،وعشبة الزيتية عىل اليسار)
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• تــدين جــودة األســمدة البلديــة ،حيــث يحتــوي ســاد األبقــار عــى كميــة كبــرة مــن بــذور األعشــاب التــي تســبب رض ًرا للزراعــة.
• يحتــوي ســاد الدجــاج الالحــم عــى كميــات مــن الرمــل مــا يؤثــر عــى نســبة املــادة العضويــة ،إضافــة إىل أن بعــض مــزارع الدجــاج
الالحــم تســتخدم الجــر لتعقيــم أرضيــة املزرعــة ويتــم تحميــل بقايــاه مــع الســاد وبذلــك تتحــول الرتبــة اىل جرييــة وتقــل خصوبتهــا،
وبالتــايل يشــكل رض ًرا عــى النبــات.
• ارتفاع تكلفة بعض املامرسات البيئية مثل تغطية النبات بالشاش أو الشبك.

صورة توضح مامرسات زراعية تحمل املزارعني أعباء إضافية

دا مــن املعوقات مــن خــال املقابالت
أضــاف مديــر عــام اإلرشــاد ومديــر عــام وقايــة النبــات أيضً ا عــد ً
الهيكليــة وأهمها:
• انخفــاض الوعــي لــدى املزارعــن وبعــض صنــاع القــرار واملرشــدين بأهميــة الزراعــة البيئيــة ،وقصــور واضــح يف املعرفــة باألخطــار

املدمــرة للكيامويــات الزراعيــة عــى مســتوى اإلنســان والرتبــة والبيئــة.
• عدم وجود سياسة أو خطة وطنية لتشجيع الزراعة البيئية.
• غياب مراكز األبحاث الزراعية املختصة بالعلوم الزراعية الطبيعية والبيئية.
• محدوديــة الحيــازات الزراعيــة والتــي غالبـاً مــا تكــون مســتأجرة ،وبالتــايل ال تطــول مــدة بقــاء املــزارع فيهــا يك يتســنى لــه العمــل
بأريحيــة ليفكــر يف تطبيــق برنامــج الزراعــة البيئيــة والــذي يحتــاج ملــدة طويلــة يك تظهــر النتائــج والفوائــد.
• يف البدايــة تكــون إنتاجيــة املزرعــة البيئيــة أقــل بكثــر مــن املــزارع التــي تســتخدم الكيامويــات ،وهــذا ال يشــجع املزارعــن عــى
الدخــول يف تجربــة الزراعــة البيئيــة.

أضاف خبري الزراعة اآلمنة املهندس عبد املنعم أحمد إىل ذلك:

• عــدم وجــود رقابــة كافيــة عــى إدخــال واســتخدام املــواد الكيميائيــة لقطــاع غــزة؛ األمــر الــذي ييــر عــى املزارعــن امليــل
الســتخدامها.
• ال وجود لفريق إرشادي ينرش فكر الزراعة الطبيعية املعتمدة عىل املوارد املحلية والبيئية.
• نقص املعرفة والتدريب يف مجال الزراعة البيئية.
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• عدم وجود مناذج واضحة وناجحة (يف قطاع غزة) متارس فيها الزراعة البيئية بشكل كامل.

خامساً :تحديات ومخاطر أخرى مرتبطة ومتداخلة يف املناطق الحدودية

عنــد محاولــة املزارعــون يف املنطقــة الحدوديــة إيجــاد حلــول للمشــاكل التــي يواجهونهــا ،فانهــم يصطدمــون مبــا يعــرف بظاهــرة

ترابــط املخاطــر 14.وذلــك يعنــي انــه إذا أراد املــزارع تخفيــف املخاطــرة الطبيعيــة فعليــه باإلســتثامر ،لتظهــر لــه املخاطــرة اإلقتصاديــة
املتمثلــة بتذبــذب األســعار وإنخفاضهــا ،والتــي إذا أراد تجنبهــا مبزيــد مــن االســتثامر تظهــر لــه املخاطــرة السياســية املتمثلــة يف
إحتــال تدمــر البنيــة التحتيــة مــن قــوات االحتــال.
هــذا الرتابــط بــن املخاطــر املختلفــة يزيــد مــن التحديــات التــي يعــاين منهــا املزارعــون يف كافــة املناطــق الحدوديــة حيــث يعانــون
مــن عــدة أشــكال مــن املخاطــر الطبيعيــة التــي تتمثــل يف األمــراض الزراعيــة خاصــة الحرشيــة منهــا ،واالنجــاد (الصقيــع) والــرد
إضافــة إىل الريــاح والعواصــف يف الشــتاء ،والجفــاف وارتفــاع حــرارة الشــمس صيف ـاً.
تزيــد هــذه العوامــل مــن هشاشــة الزراعــة يف املنطقــة الحدوديــة حيــث يلجــأ املزارعــون –لتقليــل هــذه املخاطــر -إىل االســتثامر
يف بنــاء أنفــاق أرضيــة أو أنفــاق مرتفعــة (فرنســية) يصــل عرضهــا اىل حــوايل  7أمتــار وارتفاعهــا مرتيــن وتقــدر تكلفتهــا بــــ 1600
شــيكل حيــث يتــم تكثيــف عمليــة الزراعــة التــي تحتــاج إىل قــوة عاملــة ماهــرة وعــدد أكــر مــن وحــدات العمــل ،وهنــا ينجــح املزارعــون
يف تقليــص آثــار املخاطــر الطبيعيــة بشــكل كبــر ،ولكــن يظهــر نــوع جديــد مــن املخاطــر وهــو الخطــر االقتصــادي الــذي يتســم بتــدين
األســعار وتذبذبهــا بســبب عــدم وجــود سياســات فعالــة لتنظيــم عــرض املنتجــات الزراعيــة اســتجابة للطلــب وعــدم القــدرة عــى
إل بكميــات محــدودة يتحكــم بهــا االحتــال ،إضافــة اىل عــدم وجــود قــدرة تخزينيــة وصناعــات
التســويق الدائــم للضفــة أو التصديــر ّ
غذائيــة تســتوعب الفائــض .لتفــادي هــذا النــوع مــن املخاطــر؛ يلجــأ املزارعــون إىل الخيــار األخــر وهــو مزيــد مــن االســتثامر يتمثــل يف
بنــاء دفيئــات زراعيــة مرتفعــة الثمــن ( 10000دوالر للدونــم) بهــدف اإلنتــاج يف فــرات تكــون فيهــا األســعار مرتفعــة ،وهنــا يــرز نــوع
جديــد مــن املخاطــر وهــي السياســية التــي تتمثــل مبنــع املزارعــن يف بعــض األوقــات مــن الوصــول إىل أراضيهــم أو منعهــم مــن
قطــف محصولهــم؛ وقــد تنتهــي بتدمــر منشــآتهم الزراعيــة مــن آبــار ودفيئــات كــا حــدث يف العــدوان األخــر عــى القطــاع عــام
 2014حيــث دمــر االحتــال كافــة األرايض الزراعيــة وبنيتهــا التحتيــة.
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الفصــل الثــاين :فــرص وإمكانيــات متاحــة وحلــول مقرتحــة ملســاعدة املزارعــن يف
املناطــق الحدوديــة
بنــاء عــى مــا ســبق عرضــه مــن تحديات ومشــكالت تواجــه املزارعــن يف املناطق الحدوديــة فإننا نعــرض عددا ً مــن الفــرص واإلمكانيات

املتاحــة ،باإلضافــة إىل مقرتحــات لحلــول قدمهــا املزارعــون بأنفســهم ومــدراء اإلدارات العامــة واملديريــات ،إضافــة إىل املختصــن
الذيــن شــملتهم املقابــات .تلــك املقرتحــات تشــكل جــز ًءا مــن حــل تلــك املشــكالت وتســاهم يف دعــم صمــود هــؤالء املزارعــن عــى
أراضيهــم وضــان بقائهــم يف حلقــة اإلنتــاج الزراعي.

أول :اإلمكانات والفرص املتاحة
ً

بالرغــم مــن التحديــات املتعــددة التــي تواجــه املزارعــن يف املنطقــة الحدوديــة إال أنــه يوجــد فــرص وإمكانيــات تتعلــق بتطويــر
املعرفــة املحليــة نحــو زراعــة بيئيــة ،وهــذا يتطلــب تحريــك أصحــاب الشــأن لتعظيــم املــوارد املناطقيــة الخصوصيــة املوجــودة يف
املنطقــة واســتثامر تلــك املــوارد للتغلــب عــى كثــر مــن التحديــات ،أهــم هــذه املــوارد والفــرص هــي:

أ .إعادة استخدام املياه املعالجة واالسرتجاعية يف الري الزراعي يف املنطقة الحدودية

حســباملخطط العــام للميــاه املعالجــة يف قطــاع غــزة ،Master Planســيكون يف قطــاع غــزة  3محطــات معالجــة كبــرة ،جميعهــا
ســتكون يف املناطــق الرشقيــة مــن قطــاع غــزة وذلــك العتبــارات كثــرة ،تتعلــق ب :عمــق الخــزان الجــويف ،وطبيعــة قطــاع الرتبــة،

واتجــاه رسيــان امليــاه الجوفيــة .فيــا يــي مواصفــات كل محطــة عــى حــدة:

 - 1محطة املعالجة رشق جباليا ()NGEST

تم البدء بتنفيذها وكان يتوقــع أن تبــدأ العمــل فــي نهايــة عــام  2013أو بدايــة عــام  .2014بدأت عمليــة املعالجــة والرتشيـح فـي
آذار/مــارس مــن عــام  ،2018وتقــدر قدرتهــا االســتيعابية ب  36500مــر مكعــب يف اليــوم (م/3يــوم) وهــي مصممــة لتصــل إىل
 60000م/3يــوم .تضــم املحطــة  9أحــواض ترشــيح عــى مســاحة  85دونــم .هنــاك متويــل جــا ٍر مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة( ) AFD
وآخريــن لتنفيــذ شــبكات الــري بقيمــة  10مليــون يــورو وميكــن االســتفادة مــن هــذا املــروع.
ملحــق باملحطــة ،مــروع إلعــادة اســتخدام امليــاه املعالجــة يف الــري يعتمــد طريقــة( ،)Soil Aquifer Treatment – SATوالتــي
تتلخــص يف وضــع امليــاه املعالجــة يف أحــواض ترشــيح وتركهــا ترشــح طبيعيـاً مــن خــال طبقــات الرتبــة وصــوالً إىل الخــزان الجــويف،
ثــم ســحبها مــن خــال مجموعــة مــن اآلبــار االســرجاعية ()Recovery Wellsوضخهــا يف خزانــن أرضيــن كبرييــن ســعة الواحــد منهــا
 4000مــر مكعــب.
يف حــال تنفيــذ املــروع بالكامــل ســيتم ري  15100دونــم ،مــا تــم إنجــازه حتــى اآلن تقريب ـاً  50%مــن مكونــات املــروع املذكــورة
أعــاه .املــروع اآلن يف مراحلــه األخــرة للبــدء يف التنفيــذ ،كــا أن منظمــة األغذيــة والزراعــة ( )FAOســتقوم بتنفيــذ مــروع ملــد
شــبكات ري داخــل املــزارع ( )On-Farm Levelملســاحة  5000دونــم مــن املســاحة الكليــة املقــدرة بــــــ  15100دونــم ،كــا يقــوم برنامــج
لخلــق فــرص عمــل بتنفيــذ مــروع عــى مرحلتــن بتمويــل أســباين وأورويب لــري مســاحة  180دونــم كمرحلــة أوىل و 400دونــم
كمرحلــة ثانيــة.
بالنســبة مللوحــة امليــاه املســتخرجة مــن اآلبــار االســرجاعية فــإن األمــاح الكليــة الذائبــة ( )TDSتــراوح بــن  1300و 1500ميليغــرام للرت
الواحــد ( ،)mg/lوهــي مناســبة لــري كل املزروعــات ،وتتوافــق مــع املعايــر الفلســطينية إلعــادة االســتخدام يف الري.

ملخص مرشوع محطة الشامل

أ .املــروع هــو األضخــم الــذي يقــوم عــى إعــادة اســتخدام امليــاه املعالجــة يف الــري ،حيــث ســيغطي مســاحة  15100دونــم مــن
رشق بيــت حانــون حتــى رشق غــزة.
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ب .كمية املياه التي ستُسحب من خالل اآلبار االسرتجاعية وتضخ يف شبكة الري تقدر بـ  38000م /3يوم.
ج .تم االنتهاء من حفر نصف اآلبار االسرتجاعية وخزان مياه أريض واحد و 5محطات ضخ و 5آبار مراقبة.
مالحظــة مهمــة جــدا :امليــاه املســتخرجة مــن اآلبــار االســرجاعية لــن يتــم التعامــل معهــا عــى أنهــا ميــاه عادمــة معالجــة ،ولكــن تــم
االتفــاق عــى تعريفهــا بأنهــا ميــاه مســرجعة ( )Recovered Waterوهــي ســتكون صالحــة لري جميــع املزروعات (أشــجار وخــروات).

 - 2محطة معالجة مياه الرصف الصحي يف خان يونس

تقــع جنــوب رشق خــان يونــس يف منطقــة الفخــاري ،بــدأ العمــل يف إنشــائها يف بدايــة عــام  2017وتــم البــدء يف التشــغيل يف

نهايــة العــام  ،2019ملحــق باملحطــة مــروع لرتشــيح امليــاه املعالجــة للخــزان الجــويف حيــث تــم إنشــاء أحــواض ترشــيح عــى
مســاحة  98دونــم ،ســتعمل اآلبــار الجوفيــة الخاصــة كآبــار اســرجاعية ،حيــث تــم ضــخ حتــى اآلن  3.5مليــون مــر مكعــب يف منطقــة ذات
خــزان جــويف ضحــل وشــديد امللوحــة ،تســتخدم املحطــة تقنيــة األشــعة فــوق البنفســجية ( )Ultra Violetلتعقيــم امليــاه املعالجــة
املنتجــة ،ولذلــك فهــي خاليــة مــن مســببات األمــراض.
بعــد زيــارة ميدانيــة للمحطــة ومقابلــة مديــر مــروع محطــة معالجــة ميــاه الــرف الصحــي م .أرشف أبــو شــالة والتواصــل مــع مدير
املــروع يف( )UNDPأكــدوا عــى املعلومــات التاليــة يف القــدرة االســتيعابية للمحطة:
أ .املرحلــة األوىل  26600 :2019م/3يــوم تنتــج اآلن  15000م /3يوميـاً تــروي عــى األقــل  5000دونــم وميكــن اســتخدامها حــاالً يف
حــال تــم حفــر آبــار اســرجاعية.
ب .املرحلة الثانية  45000 :2025م/ 3يوم
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• بهــذه املواصفــات فــإن هــذه امليــاه صالحــة لــري األشــجار املثمــرة واألعــاف قبــل أن يتــم ترشــيحها مــن خــال أحــواض الرتشــيح،
وبعــد الرتشــيح تكــون صالحــة لــري جميــع أنــواع املزروعــات مبــا فيهــا الخضــار.
• هذه املواصفات أقل مام تطلبه املواصفات الفلسطينية إلعادة استخدام املياه املعالجة.
• بعــد الرتشــيح لــن تســمى ميــاه معالجــة بــل ميــاه مســرجعة أفضــل مــن امليــاه الجوفيــة يف املنطقــة التــي تصــل ملوحتهــا اىل
 6000جــزء يف املليــون كلوريــد بينــا ال يتجــاوز الكلوريــد  1000جــزء يف املليــون يف املحطــة.
ج .إعادة استخدام الحأمة الناتجة من مخلفات محطات معالجة املياه العادمة يف صناعةالكمبوست ويف التسميد املبارش
تعــرف الحــأة ( )Sludgeبأنهــا املــواد الصلبــة ذات القــوام الرطــب أو الجــاف املتبقيــة يف محطــات معالجــة ميــاه الــرف الصحي ،كام
تعــرف الحــأة املعالجــة ( )Treated Sludgeبأنهــا الحــأة التــي خضعــت ملعالجــة بيولوجيــة (حيويــة) أو كيميائيــة أو حراريــة أو تخزيــن
لفــرة طويلــة أو أي عمليــة مناســبة أخــرى للحــد بشــكل كبــر مــن قابليتهــا للتخمــر وللحــد أيضً ــا مــن املخاطــر الصحيــة والبيئيــة الناتجة
عــن اســتخدامها يف الزراعة.

حقائق عن الحأمة:

 - 1تعتــر الحــأة محســناً للرتبــة يحتــوي عــى قيمــة ســادية ترتبط مبســتوى املعالجة وطريقــة اإلعــداد ،والتي تضمن لهــا االحتفاظ
باملكونــات الســادية وعــى رأســها املركبــات النيرتوجينيــة ،وهــي تصنــف عىل أنها محسـ ًنا للرتبــة أكرث منها ســادا ً.

 - 2رغــم احتــواء الحــأة عــى العنــارص الســادية إال أن الحــأة غــر املعالجــة تعتــر مــن املــواد عالية التلــوث الحتوائها عىل مســببات

األمــراض ( )Pathogensكونهــا إخراجــات آدميــة ،باإلضافــة إىل احتوائهــا عــى مركبــات معدنيــة قــد تكــون ســامة أو ذات أثــر ســلبي عىل
الرتبــة واملحصــول الزراعــي مثــل املعــادن الثقيلــة ( ،)Heavy Metalsوالتــي قــد تكون برتكيــزات مرتفعة.

وعليه فإن التوصيات والرشوط اآلتية رضورية لضامن استخدام آمن للحأمة:
• أن تكون الحأمة املستخدمة يف الزراعة معالجة جيدا ً.

• إخضاع الحأمة املعالجة للفحوص املخربية الدورية قبل استخدامها.
• أن تخضــع األرايض املضــاف إليهــا الحــأة للمراقبــة املبــارشة مــن الجهــات ذات االختصــاص وفقــا للنمــوذج املعتمــد للتعليــات
الفنيــة االلزاميــة املوقعــة مــن وزيــر الزراعــة ورئيــس ســلطة امليــاه ووزيــر االقتصــاد (منــوذج  59لســنة .)2015
• يف حــال أثبتــت نتائــج التحليــل إمكانيــة إعــادة اســتخدام الحــأة يف الزراعــة فيجــب أن تحــدد كميــات اإلضافــة مــن قبــل املختصــن
يف وزارة الزراعــة.
• الحــل األمثــل للتقليــل مــن أرضار اســتخدام الحــأة يف الزراعــة هــو اســتخدامها يف صناعــة الكمبوســت كمصــدر للــادة العضويــة
وكبديــل للســاد البلــدي ،كــا أن الفــرة التــي متــر حتــى ينضــج الكمبوســت تحســن مــن الحــأة املســتخدمة (أي تعتــر معالجــة
إضافيــة للحــأة).
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ب .مامرسات زراعية طبيعية نحو زراعة بيئية

حســب مــا أفــاد بــه عــدد مــن املزارعــن يف مجموعــات الزراعــة املركــزة خاصــة يف منطقــة جحــر الديك ،وأكــد عليــه مدير عام اإلرشــاد
م .نــارص ديــب ومديــر عــام الرتبــة والــري الســابق يف وزارة الزراعــة م .شــفيق العــراوي يف املقابلــة الهيكليــة التــي متــت بتاريــخ 6
أيلول/ســبتمرب  ،2020إضافــة إىل الســيد عبــد املنعــم أحمــد خبــر الزراعــة اآلمنــة ،فــإن عــددًا محــدودًا مــن املزارعــن يطبقــون بعــض
مامرســات الزراعــة الطبيعيــة والبيئيــة يف املنطقــة الحدوديــة والتــي مــن أهمها:
 - 1استخدام البذور البلدية التي ينتجونها بأنفسهم أو يتبادلونها مع أصدقائهم وجريانهم.
 - 2استخدام السامد البلدي خاصة سامد الدجاج الالحم والبياض وسامد األبقار.
 - 3التسميد مبخلفات املحاصيل الزراعية والبعض منهم يقوم بتصنيع الكمبوست وشاي الكمبوست.
 - 4يف املزارع الصغرية ،ت ُحرث األرض بنظام الحراث املحافظ باستخدام املحاريث التقليدية التي تجرها الحيوانات.
 - 5عدد من املزارعني يستخدمون بدائل للمواد الكياموية من مستخلصات نباتية وغريها.
 - 6عدد من املزارعني ميتلكون خاليا نحل مام يقلل من األمراض يف املزرعة ويزيد نسبة تلقيح الثامر وإنتاجية املحصول.
 - 7عدد من املزارعني يستخدمون الطيور الداجنة والحيوانات للتخلص من اآلفات واألعشاب ،مثل استخدام البط للتخلص من
الحلزون ،والدجاج والحيوانات املزرعية للتخلص من األعشاب.
 - 8الرتكيب املحصويل حيث يقوم بعض املزارعني بزراعة الذرة بني شتالت الخيار والشامم بشكل افقي ،أو بزراعة الثوم
عىل التوت األريض بشكل عمودي مام يقلل بشكل كبري من اآلفات.
 - 9اتجــاه الزراعــة رشقــي غــريب يســمح بدخــول الهــواء والقضــاء عــى كثــر مــن اآلفــات الفطريــة والحرشيــة خاصــة الذبابــة البيضــاء
التــي تســبب مــرض فــروس اصفــرار القمــة يف الطامطــم والخيــار.

ثانياً :حلول مقرتحة تتعلق بالتحديات واملشكالت التي يواجها مزارعو املناطق الحدودية
أ .حلــول ذات عالقــة بالحــد مــن مامرســات االحتــال اإلرسائيــي بحــق مزارعــي تلــك املناطــق
والتخفيــف مــن أثرهــا.

 - 1تفعيــل برامــج الضغــط واملنــارصة بحــق املزارعــن يف املناطــق الحدوديــة والعمــل عــى تعويضهــم املبــارش عــن أرضارهــم
الزراعيــة أســوة بباقــي القطاعــات االقتصاديــة التــي يتــم تعويضهــا ،وعــدم االقتصــار عــى املســاعدات الجزئيــة ،والضغــط عــى

االحتــال ومنعــه عــن الــرش املتكــرر للمبيــدات عــى أرايض املزارعــن.
 - 2تفعيل صندوق درء املخاطر الزراعية وكذلك تفعيل صندوق اإلقراض الزراعي.
 - 3توجيــه املؤسســات األهليــة العاملــة يف القطــاع الزراعــي نحــو اســتهداف املناطــق الحدوديــة مبشــاريعها وعــدم تهميشــها،
مــع الرتكيــز عــى التوجــه نحــو الزراعــة البيئيــة باالعتــاد عــى مدخــات االنتــاج املحليــة ،مــن داخــل املوقــع نفســه أو مــن داخــل
املزرعــة نفســها.
 - 4تنفيــذ مشــاريع تأهيــل عــدد مــن األرايض الزراعيــة املجرفــة مــن قبــل االحتــال (خاصــة يف الفخــاري ،القــرارة ،خزاعــة ،عبســان
الجديــدة ،املصــدر ووادي الســلقا).
 - 5مطالبــة املؤسســات األهليــة بتنفيــذ مشــاريع ذات أبعــاد تنمويــة وليســت إغاثيــة (مــد طــرق زراعيــة يف كل مــن الفخــاري والقرارة
رشق شــارع جكــر ويف املصــدر ووادي الســلقا ورشق جباليــا وأم النــر ويف بيــت حانــون وبيــت الهيــا ،ترميــم وتســوية مســتنقعات
أبــو طعيمــة يف عبســان الكبــرة ،توفــر معــدات زراعيــة وتراكتــورات يف الفخــاري).
 - 6مخاطبــة رشكــة الكهربــاء بــرورة توفــر التيــار الكهربــايئ للمناطــق الزراعيــة الحدوديــة يف النهــار ليتمكــن املزارعــون مــن ري
أراضيهــم نهــا ًرا وعــدم تعريضهــم للخطــر مــن قبــل االحتــال.

 - 7املطالبة بإصدار تصاريح ملزارعي املناطق الحدودية متكنهم من دخولها يف أوقات التوتر.
 - 8مطالبــة وزارة الزراعــة بإضافــة أرضار رش املبيــدات وأرضار مســرات العــودة ،باإلضافــة إىل أرضار الكــوارث الطبيعيــة إىل إجــايل
أرضار املزارعــن يف برنامــج حــر األرضار.
 - 9إقامــة مشــاريع مســاعدة ألصحــاب األرايض الزراعيــة يف املناطــق الحدوديــة والتــي ال ميكــن الوصــول إليهــا كتعويــض عــن طريــق
تأهيــل أراض زراعيــة يتــم اســتئجارها مــن قبــل املــزارع أو إنشــاء مــزارع إنتــاج حيــواين عــى أراض مســتأجرة أيضـاً.
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ب .حلول ذات عالقة مبدخالت اإلنتاج الزراعي وسبل توفريها بالشكل األفضل.

 - 1تعزيــز وتفعيــل اإلرشــاد الزراعــي املقــدم مــن قبــل وزارة الزراعــة للمزارعــن والــذي يســاعدهم يف (اختيــار نوعيــة املحاصيــل
املالمئــة للرتبــة ونــوع امليــاه ،إعــداد برامــج ري وتســميد للمزارعــن ،تقليــل اســتخدام املبيــدات إىل الحــد االدىن ومــن ثــم االســتغناء

عنهــا واســتبدالها مببيــدات عضويــة.
 - 2تشــديد الرقابــة عــى املزارعــن للحــد مــن اإلفــراط يف اســتخدام املبيــدات (عبســان الكبرية ،عبســان الجديــدة ،خزاعــة) ،وصوال إىل
إيقاف اســتخدامها.
 - 3لتوفــر وتقليــل اســتخدام األســمدة الكيمياويــة يف الفخــاري (مخاطبــة وزارة االقتصــاد بتحويــل الرتبــة الطينيــة الناتجــة مــن
مــروع امليــاه املعالجــة الســتفادة املزارعــن منهــا).
 - 4تطوير مختربات وزارة الزراعة واألجهزة التي تستخدم لفحص متبقيات املبيدات.
 - 5هناك إمكانية إلنشاء وحدة تصنيع كمبوست (سامد عضوي) يف منطقة الفخاري.
 - 6تفعيــل أدوار املؤسســات األهليــة ووزارة الزراعــة يف مســاعدة املزارعــن يف مكافحــة اآلفــات الخطــرة مثــل سوســة النخيــل
ومــرض ســل الزيتــون مــن خــال توفــر املصائــد والفرمونــات الالزمــة (القــرارة ،عبســان الجديــدة ،املصــدر ووادي الســلقا).
 - 7السعي نحو تخفيض الرضائب عىل مدخالت اإلنتاج.
 - 8توفري ف ّرامات لفرم املخلفات النباتية وبقايا التقليم الستعاملها يف زيادة نسبة املادة العضوية يف الرتبة.

 - 9استغالل كل بقايا املحاصيل إلنتاج السباخ/الكمبوست أو لتغطية سطح الرتبة بدل البالستيك.

 - 10تطويــر برامــج لتطويــر وتحســن البــذور البلديــة األصيلــة مــن قبــل املؤسســات األهليــة والــوزارة وتدريــب املزارعــن عــى طــرق
تحســن البــذور.
 - 11زراعة البقوليات الستخدامها كسامد أخرض يزيد من املادة العضوية يف الرتبة.

ج .حلول ذات عالقة بتسويق املنتجات الزراعية لألرايض الحدودية.

 - 1التنويــه إعالميـاً لأليقونــة املوجــودة عــى موقــع وزارة الزراعــة والتــي ترشــد املــزارع إىل عــدد الدومنــات التــي ميكــن زراعتها من

كل صنــف زراعــي وكذلــك األصنــاف التــي تــم االكتفــاء منهــا ،ملــا لــه مــن أثــر يف رســم السياســات الزراعيــة ،وتحديــد املســاحات والحــد
مــن الزراعات العشــوائية.
 - 2املطالبــة بتوفــر ضامنــات لتســويق املنتجــات الزراعيــة يف منطقــة الفخــاري ،باإلضافــة إىل رضورة توفــر ثالجات لتخزيــن فوائض
اإلنتــاج إىل حــن النــدرة ،وتوعيــة املزارعــن بــرورة تنويــع املحاصيل.
 - 3فتــح بــاب التصديــر للخــارج وعــدم إغالقــه مطلقــا أمــام مزارعــي الخضــار ،مــع فتــح أســواق جديــدة للمزارعــن (خاصــة الحمضيــات
والزيتــون) عرب ًّيــا ودول ًّيــا والتعاقــد مــع مزارعــن معينــن للزراعــة بهــدف التصديــر.

 - 4ترك املجال للمزارعني باالستفادة يف حال ارتفاع األسعار دون السامح باسترياد املنتجات البديلة من الخارج.

 - 5إنشاء صناعات غذائية قامئة عىل املنتجات الزراعية الستيعاب الفائض من اإلنتاج املحيل.
 - 6تشجيع التسويق املبارش من خالل أسواق املزارعني والبيع املبارش للمستهلكني ووضع اآلليات املناسبة لذلك.

د .حلول ذات عالقة بتوفري مصادر املياه للري الزراعي يف املناطق الحدودية.

يف منطقة الشوكة والفخاري ،هناك حاجة ماسة للمياه نظ ًرا لندرتها وملوحتها وارتفاع تكلفة ضخها ،لذا من املقرتح:

 .1إنشاء آبار اسرتجاع املياه املعالجة االسرتجاعية بحيث تكون صالحة للزراعة.
 .2إنشاء خزان رأيس ارتفاع  20م ميكن من خالله توفري املياه بشكل جيد.

 .3مــد خــط كهربــاء أو مــد طاقــة شمســية للبــر رقــم  2املغــذي ملنطقــة الفخــاري والــذي بتشــغيله ميكــن االســتفادة مــن الخــزان
الــذي أنشــأته وزارة الزراعــة ضمــن املــروع القطــري ســعة  1800كــوب.
 .4مد خطوط ناقلة وشبكات ري للمنطقة.
 .5الحصاد املايئ ملياه األمطار.
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يف منطقة جباليا:
 .1مــد خطــوط كهربــاء ضغــط عــايل إىل املناطــق التــي تفتقــر للكهربــاء وخاصــة يف شــارع  16املمتــد مــن املحطــة وحتــى شــارع أبــو
صفيــة (شــارع الخــور) بطــول  20مــر حيــث يغــذي هــذا الخــط حــوايل  11بــرا ً رشق مدينــة جباليــا مــا يوفــر عــى املزارعــن االســتهالك
املكلــف جــدا مــن الســوالر.
 .2التواصل مع رشكة الكهرباء للحد من ارتفاع رسوم اشرتاك املزارعني.
 .3العمل عىل تخفيض سعر كوب املياه املعالجة يف حال عمل محطة الشامل.
 .4تعزيــز الرقابــة واملتابعــة عــى مشــاريع الطاقــة الشمســية لضــان التــزام املســتفيدين بالــروط وعــدم رفــع أســعار ضــخ امليــاه
وذلــك يف كل املناطــق التــي اســتفادت ســابقًا.
 .5وضع عدادات عىل مشاريع الطاقة الشمسية لتشغيل اآلبار للحد من االستهالك الجائر لخزان املياه الجويف.
 .6تزويــد اآلبــار الحيويــة يف املناطــق الحدوديــة بأنظمــة الطاقــة الشمســية ليســتفيد أكــر عــدد ممكــن مــن املزارعــن رشق جباليــا،
أم النــر وبيــت حانــون وبيــت الهيــا والتواصــل مــع املؤسســات األهليــة لتعديــل رشوط توافــر الكهربــاء لآلبــار املرشــحة بإمدادهــا
بالطاقــة الشمســية.
يف بلدة أم النرص شامل القطاع:
 .1إمــداد خطــوط كهربــاء للمناطــق التــي ال تصلهــا الكهربــاء يف بلــدة أم النــر شــال القطــاع للحــد مــن اســتخدام الســوالر مام يقلل
مــن تكاليــف اإلنتاج.
 .2دعم مشاريع الحصاد املايئ مثل تجميع املياه من أسطح الدفيئات الزراعية وإنشاء برك زراعية.
يف بيت الهيا:
 .1إمداد خطوط كهرباء ضغط عال للمناطق النائية عن الكهرباء مثل شارع الشيامء تغذي حوايل  15برئ.
 .2استبدال الخطوط الناقلة القدمية بأخرى حديثة ملنع هدر املياه.
 .3دعم مشاريع الحصاد املايئ.
 .4توجيــه املزارعــن نحــو زراعــة املحاصيــل التــي تتحمــل امللوحــة يف كافــة املناطــق الحدوديــة ،ومحاولــة حــر ضــخ امليــاه مــن
اآلبــار املوجــودة يف املحــررات.
يف عبسان الكبرية ووادي السلقا واملصدّر:
 .1مــد شــبكات ري زراعــي يف املناطــق ذات الزراعــة املطريــة ،وذلــك مــن خــال مشــاريع املؤسســات األهليــة خاصــة يف منطقــة
عبســان الكــرة ،واملص ـدّر ووادي الســلقا.
 .2تشجيع مشاريع الحصاد املايئ عىل مستوى املزرعة.
 .3يف وادي السلقا ،تشجيع مشاريع الحصاد املايئ لالستفادة من مياه الوادي.
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جــدول يوضــح املشــكالت والتحديــات الخاصــة التــي تعــاين منهــا املناطــق الحدوديــة
وإمكانيــات وفــرص مواجهتهــا مــن وجهــة نظــر مجموعــات املزارعــن
 .1ال يوجــد آبــار جوفيــة يف املنطقــة مــا

 .1االســتفادة مــن امليــاه املعالجــة الناتجــة عــن محطــة

يســتدعي ضــخ امليــاه مــن مناطــق بعيــدة يف

معالجــة خانيونــس يف ري األشــجار املثمــرة /محاصيــل

الغــرب ويــؤدي إىل ارتفــاع تكلفــة امليــاه عــى

األعــاف.

املزارعــن.

 .2حفــر آبــار اســرجاعية يف منطقــة صوفــا حيــث معــدل

 .2ملوحةامليــاه املرتفعــة أكــر مــن 2000جــزء

الكلوريــد ال يتجــاوز  1000جــزء يف املليــون (حســب مديــر

يف املليــون كلوريد-أعــى ســعر مليــاه الــري

املحطــة) وتركيــب خطــوط ناقلــة لنقــل امليــاه االســرجاعية.

يف القطــاع  2.5شــيكل للكــوب الواحد-الرتبــة

 .3إمكانيــة اســتغالل مســاحات واســعة وزراعتهــا باملحاصيــل

فيهــا رمليــة غــر طينيــة ال تحتفــظ بامليــاه.

العلفيــة والحقليــة يف حالــة تــم إيصــال امليــاه االســرجاعية

 .3وجــود أعشــاب ضــارة يصعــب مكافحتهــا مثــل

إىل املنطقــة.

الشــيح الــري مــن وجهــة نظــر املزارعــن.

 .4وجــود كميــات ضخمــة مــن الحــاة املعالجــة الناتجــة مــن

 .4وجــود مســاحات واســعة مــن األرايض غــر

محطــة امليــاه املعالجــة ميكــن االســتفادة منهــا يف صناعــة

املســتغلة بســبب نــدرة امليــاه.

الكمبوســت.

 .5نســبة مهمــة مــن املزارعــن مســتأجرين مــن

 .5مد خطوط ناقلة إليها للتغلب عىل مشكلة املياه.

خــارج املنطقــة.

 .6اســتخدام آليــات الحصــاد املــايئ والتخزيــن املبــارش مليــاه

 .6عدم وجود جمعيات وممثلني عن املزارعني.

األمطــار يف الطبيعــة.
 .7تحســن خــواص الرتبــة عــن طريــق زيــادة كميــة الرتبــة
الطينيــة وزيــادة الســاد العضــوي.
 .8تعزيــز الزراعــات التقليديــة يف املنطقــة مثــل اللوزيــات
وتقنــن زراعــة الخضــار.
 .9إنشاء مجالس وتعاونيات تنظم املزارعني وتحافظ عىل
حقوقهم وتضمن تسويق منتجاتهم .

الفخاري

خانيونس

 .1ال يوجــد آبــار جوفيــة يف املنطقــة مــا

 .1إنشــاء آبــار اســرجاع امليــاه املعالجــة املكــررة بحيــث تكــون

يســتدعي ضــخ امليــاه مــن مناطــق بعيــدة يف

صالحــة للزراعــة واالســتفادة مــن امليــاه املعالجــة الناتجــة عن

الغــرب ويــؤدي إىل ارتفــاع تكلفــة امليــاه عــى

محطــة معالجــة خانيونــس يف ري األشــجار املثمرة/محاصيل

املزارعــن.

األعالف.

 .2عــدم وجــود أجســام ومجالــس زراعيــة منظمــة

 .2تشــجيع زراعــة اللوزيــات والزيتــون يف املنطقــة نظــرا

ملزارعــي كل صنــف مــا يضعــف موقفهــم يف

ملالمئــة الرتبــة وميكــن ريهــا بامليــاه االســرجاعية.

الســوق الداخــي والخارجــي.

 .3إنشــاء -مــد خــط كهربــاء-أو مــد طاقــة شمســية للبــر

 .3مشــكلة تســويق املنتجــات الزراعيــة ووجــود

رقــم  2املغــذي ملنطقــة الفخــاري والــذي بتشــغيله ميكــن

فوائــض إنتــاج.

االســتفادة مــن الخــزان الــذي أنشــأته وزارة الزراعــة ضمــن

 .4وجــود أراض زراعيــة بحاجــة إىل اســتصالح

املــروع القطــري ســعة  1800كــوب.

زراعــي وأراض أخــرى ال تنجــح بهــا الزراعــات منــذ

 .4إمكانية إنشاء وحدة لتصنيع الكمبوست يف املنطقة.

حــرب.2014

 .5اســتخدام آليــات الحصــاد املــايئ والتخزيــن املبــارش مليــاه
األمطــار يف الطبيعــة.
 .6إنشــاء مجالــس وتعاونيــات تنظــم املزارعــن وتحافــظ عىل
حقوقهــم وتضمــن تســويق منتجاتهم.
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خزاعة

خانيونس

 .1تفتــت امللكيــة الزراعيــة ،متوســط الحيــازة أقــل

 .1إنشــاء مجالــس زراعيــة وتعاونيــات منظمــة ملزارعــي كل

مــن دونــم.

صنــف يســهمون يف التخطيــط للمزارعــن وتجنــب الفوائــض.

 .2ملوحة املياه الشديدة.

 .2اســتصالح عــدد مــن األرايض الزراعيــة لعــدم وجــود مقــدرة

 .3محدوديــة امليــاه التــي يتــم ضخهــا وندرتهــا

ماليــة لــدى املزارعــن.

ألن معظــم اآلبــار تابعــة للبلديــة واســتخدامها

 .3اســتخدام الــري التكميــي للقمــح والشــعري خاصــة من برك

مــزدوج.

الحصــاد املــايئ واالســتفادة مــن امليــاه املعالجــة الناتجــة

 .4ملوحــة امليــاه تصــل اىل  4000جــزء يف

عــن محطــة معالجــة خانيونــس يف ري األشــجار املثمــرة /

املليــون.

محاصيــل األعــاف.

 .5بدايــة التأثــر بالتغــرات املناخيــة املتمثلة يف

 .4تشجيع إقامة الدفيئات الزراعية.

اســتمرار الحــرارة املرتفعــة يف شــهر ســبتمرب

 .5اســتخدام آليــات الحصــاد املــايئ وخاصــة الــرك الصغــرة

أعــى مــن معدالتهــا الســنوية مــا تســبب يف

يف وديــان القريــة والتخزيــن املبــارش مليــاه األمطــار يف

جفــاف مســاحات واســعة مــن الســبانخ والســلق

الطبيعــة مثــل بركــة الحــاج ابــو دقــة.

وخســارة املزارعــن.

 .6فتح قنوات تجارية لتسويق املنتجات الزراعية.

 .6معظــم املزارعــن يزرعــون نفــس املحاصيــل
ويجــدون صعوبــة يف تســويق منتجاتهــم
وعــدم وجــود أجســام ومجالــس منظمــة
للمزارعــن.

 .1تفتت امللكية الزراعية.

 .2ندرة املياه وملوحتها وارتفاع سعرها.

 .3االنتهــاكات والتجريــف املســتمر خاصــة بعــد

مســرات العــودة.

 .4معظــم املزارعــن يزرعــون نفــس املحاصيــل
ويجــدون صعوبــة يف تســويق منتجاتهــم وعدم

وجــود أجســام ومجالــس منظمــة للمزارعــن.

 .5حفــر اآلبــار العشــوائية والضــخ الجائــر مــا يؤثــر

عبسان

الكبرية

خانيونس

عــى قــدرة الضــخ لآلبــار وزيــادة ملوحــة امليــاه.

 .6ظهــور أعشــاب يصعــب مكافحتهــا مثــل عشــبة

ســجوة أو الزيتيــة وهــي عشــبة مــن العائلــة
الباذنجانيــة ( )solanaceaeيصعــب مكافحتهــا.

 .1إنشــاء مجالــس زراعيــة وتعاونيــات منظمــة ملزارعــي كل
صنــف يســهمون يف التخطيــط للمزارعــن وتجنــب الفوائــض.
 .2تعزيــز رقابــة وزارة الزراعــة أو الجهــات املنفــذة ملشــاريع
الطاقــة الشمســية عــى املزارعــن لضــان التزامهــم
بــروط االســتفادة.
 .3اســتهداف املناطــق الرشقيــة بتمديــد شــبكات ري إليهــا
مــن خــال مشــاريع املؤسســات.
 .4ترميم وتسوية مستنقعات أبو طعيمة.
 .5االســتفادة مــن امليــاه املعالجــة الناتجــة عــن محطــة
معالجــة خانيونــس يف ري األشــجار املثمــرة /محاصيــل
األعــاف.
 .6تشجيع الرتكيب املحصويل خاصة الذرة مع الشامم.
 .7اســتخدام آليــات الحصــاد املــايئ والتخزيــن املبــارش مليــاه
األمطــار يف الطبيعــة.
 .8فتح قنوات تجارية لتسويق املنتجات الزراعية.
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عبسان

الجديدة

خانيونس

 .1ندرة املياه وملوحتها.

 .1إنشــاء مجالــس وتعاونيــات تنظــم املزارعــن وتحافــظ عــى

 .2عــدم وجــود مجالــس وتعاونيــات تنظــم

حقوقهــم وتضمــن تســويق منتجاتهــم.

املزارعــن وتحافــظ عــى حقوقهــم وتضمــن

 .2اســتهداف منطقــة عبســان الجديــدة يف مشــاريع تزويــد

تســويق منتجاتهــم.

اآلبــار بالطاقــة الشمســية خاصــة اآلبــار الحيويــة التــي تخــدم

 .3شــكوى املزارعــن مــن ارتفــاع تكلفــة امليــاه

أكــر عــدد مــن املزارعــن.

امل ُنتجــة مــن آبــار الطاقــة الشمســية.

 .3تفعيــل دور وزارة الزراعــة واملؤسســات يف مكافحــة

 .4مواجهة ومكافحة سوسة النخيل.

سوســة النخيــل مــن خــال توفــر املصائــد الفرمونيــة.
 .4اســتخدام آليــات الحصــاد املــايئ والتخزيــن املبــارش مليــاه
األمطــار يف الطبيعــة.

بني

سهيال

خانيونس

القرارة

خانيونس

رشق

الربيج

الوسطى
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 .1محدوديــة امللكيــة الزراعيــة ،متوســط الحيازة

 .1إنشــاء مجالــس وتعاونيــات تنظــم املزارعــن وتحافــظ عــى

مــن  1.7-1.2دونم.

حقوقهــم وتضمــن تســويق منتجاتهــم.

 .2عــدم وجــود مجالــس وتعاونيــات تنظــم

 .2فتح قنوات تجارية لتسويق املنتجات الزراعية.

املزارعــن وتحافــظ عــى حقوقهــم وتضمــن

 .3تشجيع الحصاد املايئ.

تســويق منتجاتهــم.

 .4تشجيع مشاريع الطاقة الشمسية.

 .1محدوديــة امللكيــة الزراعيــة ،متوســط الحيــازة

 .1تعزيــز رقابــة وزارة الزراعــة أو الجهــات املنفــذة ملشــاريع

 1.75دونــم.

الطاقــة الشمســية عــى املزارعــن لضــان التزامهــم

 .2ملوحــة امليــاه الشــديدة وارتفــاع أســعار

بــروط االســتفادة.

امليــاه الــواردة مــن البلديــة.

 .2إنشــاء مجالــس وتعاونيــات تنظــم املزارعــن وتحافــظ عــى

 .3شــكوى املزارعــن مــن ارتفــاع تكلفــة امليــاه

حقوقهــم وتضمــن تســويق منتجاتهــم.

امل ُنتجــة مــن آبــار الطاقــة الشمســية.

 .3تنفيــذ مشــاريع اســتصالح أراض زراعيــة يف املنطقــة،

 .4عــدم وجــود مجالــس وتعاونيــات تنظــم

وتعبيــد بعــض الطــرق الزراعيــة رشق شــارع العــودة “جكــر”.

املزارعــن وتحافــظ عــى حقوقهــم وتضمــن

 .4اســتخدام آليــات الحصــاد املــايئ والتخزيــن املبــارش مليــاه

تســويق منتجاتهــم.

األمطــار يف الطبيعــة.

 .5مواجهة ومكافحة سوسة النخيل.

 .5فتح قنوات تجارية لتسويق املنتجات الزراعية.

 .1ملوحة املياه.

 .1إنشــاء مجالــس وتعاونيــات تنظــم املزارعــن وتحافــظ عــى

 .2عــدم وجــود مجالــس وتعاونيــات تنظــم

حقوقهــم وتضمــن تســويق منتجاتهــم.

املزارعــن وتحافــظ عــى حقوقهــم وتضمــن

 .2تشــجيع اســتخدام املصائــد الفرمونيــة خاصــة يف مــزارع

تســويق منتجاتهــم.

الزيتــون

 .3األمــراض املختلفــة التــي تهاجــم الزيتــون

 .3اســتخدام آليــات الحصــاد املــايئ واالســتفادة مــن وادي

والحمضيــات.

غــزة املجــاور والتخزيــن املبــارش مليــاه األمطــار يف الطبيعــة

رشق

(وادي

السلقا)

الوسطى

 .1ملوحة املياه.

 .1إمكانية إقامة مشاريع حصاد مايئ لوجود الوادي.

 .2وجــود أراض زراعيــة بحاجــة إىل اســتصالح ،وآبــار

 .2إقامة سدود عىل الوادي لتغذية املياه الجوفية.

بحاجــة إلمــداد طاقــة شمســية إليهــا.

 .3تطوير زراعة الزيتون ومكافحة اآلفات طبيعياً.

 .3كــرة األمــراض التــي تهاجــم الزيتــون وأشــجار

 .4استصالح أرايض زراعية يف املنطقة.

البســتنة األخــرى.

 .5اســتهداف منطقــة وادي الســلقا يف مشــاريع تزويــد اآلبار

 .4مواجهة ومكافحة سوسة النخيل.

بالطاقة الشمســية.

 .5عــدم وجــود مجالــس وتعاونيــات تنظــم

 .6مد وتعبيد طرق زراعية حيوية.

املزارعــن وتحافــظ عــى حقوقهــم وتضمــن

 .7تفعيــل دور وزارة الزراعــة واملؤسســات يف مكافحــة

تســويق منتجاتهــم.

سوســة النخيــل مــن خــال توفــر املصائــد والفرمونــات.
 .8إنشــاء مجالــس وتعاونيــات تنظــم املزارعــن وتحافــظ عــى
حقوقهــم وتضمــن تســويق منتجاتهــم.

رشق غزة
و (جحر

الديك)

محافظة
غزة

رشق

جباليا

محافظة
الشامل

 .1االنتهــاكات املســتمرة واملتكــررة خاصــة خــال

 .1إنشــاء مجالــس وتعاونيــات تنظــم املزارعــن وتحافــظ عــى

فــرة مســرات العــودة.

حقوقهــم وتضمــن تســويق منتجاتهــم.

 .2عــدم وجــود مجالــس وتعاونيــات تنظــم

 .2اســتخدام آليــات الحصــاد املــايئ واالســتفادة مــن وادي

املزارعــن وتحافــظ عــى حقوقهــم وتضمــن

غــزة املجــاور.

تســويق منتجاتهــم.

 .3تعميــم املامرســات البيئيــة عنــد بعــض املزارعــن مثــل

 .3الــرش املســتمر للمبيــدات مــن جانــب االحتــال

اتجــاه الزراعــة والرتكيــب املحصــويل وتغطيــة النباتــات

والــذي يكبــد املزارعــن خســائر فادحــة.

بالشــاش صيفــاً لحاميتهــا مــن الحــرات مــن جانــب وكذلــك

 .4ازمة الطاقة وارتفاع أسعار السوالر.

لتخفيــف حــرارة الشــمس الالهبــة.

 .5ملوحة املياه.

 .4فتح قنوات تجارية لتسويق املنتجات الزراعية.

 .1شــكوى املزارعــن مــن ارتفــاع تكلفــة امليــاه

 .1رقابــة وزارة الزراعــة أو الجهــات املنفــذة ملشــاريع الطاقــة

آلبــار الطاقــة الشمســية.

الشمســية عــى املزارعــن لضــان التزامهــم بــروط

 .2فــرض رشكــة الكهربــاء رســوم اشــراك عاليــة

االســتفادة.

جــدا ً مــا يصعــب عــى املزارعــن إمــداد خطــوط

 .2تزويــد اآلبــار الحيويــة يف املنطقــة بأنظمــة طاقــة

كهربــاء ألراضيهــم.

شمســية بحيــث تخــدم أكــر عــدد مــن املزارعــن.

 .3تأخــر تشــغيل مــروع امليــاه املعالجــة الــذي

 .3توفــر مصــدر ري إضــايف مــن امليــاه املعالجــة الناتجــة

ميكــن االســتفادة منــه يف ري أشــجار البســتنة

عــن محطــة الشــال (مــروع االنجســت) إن تــم تشــغيلها،

للتخفيــف مــن أزمــة امليــاه.

والعمــل عــى تخفيــض ســعر كــوب امليــاه املعالجــة.

 .4وجود طرق زراعية بحاجة إىل تعبيد.

 .4التواصــل مــع رشكــة الكهربــاء للحــد مــن ارتفــاع رســوم

 .5عــدم وجــود مجالــس وتعاونيــات تنظــم

اشــراك املزارعــن.

املزارعــن وتحافــظ عــى حقوقهــم وتضمــن

 .5إنشــاء مجالــس وتعاونيــات تنظــم املزارعــن وتحافــظ عــى

تســويق منتجاتهــم.

حقوقهــم وتضمــن تســويق منتجاتهم.
 .6تعبيد الطرق الزراعية.
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رشق بيت
حانون

محافظة
الشامل

 .1زحــف امليــاه املالحــة للخــزان الجــويف

 .1توفــر مصــدر ري إضــايف مــن امليــاه املعالجــة الناتجــة عن

ومحدوديــة مصــادر امليــاه.

محطــة الشــال (مرشوع االنجســت).

 .2عــدم وجــود مجالــس وتعاونيــات تنظــم

 .2تزويــد اآلبــار الحيويــة باملنطقــة بالطاقــة الشمســية

املزارعــن وتحافــظ عــى حقوقهــم وتضمــن

والتواصــل مــع املؤسســات األهليــة لتعديــل رشط توافــر

تســويق منتجاتهــم.

الكهربــاء لآلبــار املرشــحة بإمدادهــا بالطاقــة الشمســية.

 .3عــدم توفــر أســواق محليــة يف املنطقــة

 .3إنشــاء مجالــس وتعاونيــات تنظــم املزارعــن وتحافــظ عــى

يعيــق تســويق املنتجــات برسعــة وكفــاءة.

حقوقهــم وتضمــن تســويق منتجاتهــم.
 .4الســعي إلنشــاء أســواق محليــة لتســويق املنتجــات
الزراعيــة.
 .5مــد طــرق زراعية رشق بيت حانــون ( 5كم عىل األقل).
 .6إدخــال أمنــاط زراعيــة حديثــة تزيــد مــن التوســع الــرأيس ال
األفقــي.

شامل بيت
الهيا

محافظة
الشامل

 .1ارتفــاع ســعر ضــخ امليــاه بســبب اســتخدام

 .1وجــود تعاونيــات وأجســام ممثلــة للمزارعــن ومنظمــة

الســوالر وارتفــاع أســعاره.

لنشــاطهم بحاجــة إىل مزيــد مــن الدعــم.

 .2إهــدار كميــات كبــرة مــن امليــاه بســبب تلــف

 .2مد طرق زراعية رشق بيت الهيا ( 10كم عىل األقل).

خطــوط امليــاه الناقلــة الرئيســية التــي تغــذي

 .3تزويــد اآلبــار الحيويــة باملنطقــة بالطاقــة الشمســية

املزارعــن وتعمــل كذلــك عــى إتــاف الطــرق

والتواصــل مــع املؤسســات األهليــة لتعديــل رشط توافــر

وانجرافهــا.

الكهربــاء لآلبــار املرشــحة بإمدادهــا بالطاقــة الشمســية.

 .3طــرق زراعيــة غــر معبــدة وصعوبــة الوصــول

 .4إمــداد خطــوط كهربــاء ضغــط عــال للمناطــق النائيــة عــن

إىل األرايض الزراعيــة

الكهربــاء مثــل شــارع الشــيامء تغــذي حــوايل  15بــر.
 .5دعم مشاريع الحصاد املايئ من الدفيئات الزراعية.
 .6إعادة تأهيل شبكات املياه.

أم النرص
محافظة
الشامل

 .1زحــف امليــاه املالحــة للخــزان الجــويف

 .1مد طرق زراعية يف أم النرص.

وتأثريهــا عــى زراعــة الحمضيــات،

 .2تزويــد اآلبــار الحيويــة باملنطقــة بالطاقــة الشمســية (عــدد  2عــى

ومحدوديــة مصــادر امليــاه.

األقــل) والتواصــل مــع املؤسســات األهليــة لتعديــل رشط توافــر

 .2ارتفاع أسعار املياه.

الكهربــاء لآلبــار املرشــحة بإمدادهــا بالطاقــة الشمســية.

 .3محدودية الرقعة الزراعية.

 .3إمــداد خطــوط كهربــاء للمناطــق التــي ال تصلهــا الكهربــاء يف أم
النــر شــال القطــاع للحــد مــن اســتخدام الســوالر مــا يقلــل مــن
تكاليــف اإلنتــاج.
 .4اســتخدام املخلفــات الحيوانيــة كســاد عضــوي الن املنطقــة
مشــهورة برتبيــة االغنــام واملاعــز.
 .5تشــجيع الرتكيــب املحصــويل خاصــة الثــوم مــع التــوت االريض
واللوبيــا.
 .6دعــم مشــاريع الحصــاد املــايئ مــن (إنشــاء دفيئــات وتجميــع املياه
مــن أســطحها ،وإنشــاء بــرك زراعية).
 7فتح قنوات تجارية لتسويق املنتجات الزراعية.
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الفصل الثالث :الخالصة والتوصيات
أوالً :الخالصة

يواجــه املزارعــون يف املنطقــة الحدوديــة بشــكل عــام تحديــات كبــرة أهمهــا االحتــال وإنتهاكاتــه املتكــررة ،ونــدرة امليــاه وإرتفــاع
ســعرها باإلضافــة اىل ازمــة التســويق والطاقــة؛ ويف إطــار التغلــب عــى تلــك املعوقــات؛ تــم توجيــه جميــع جهــود التنميــة الزراعية
يف القطــاع نحــو الزراعــة املكثفــة املعتمــدة عــى االســتخدام املكثــف لعنــارص اإلنتــاج بهــدف زيــادة اإلنتاجيــة .هــذا التوجــه يعتمــد
عــى اســترياد الجــزء األكــر مــن مدخــات االنتــاج (خاصــة البــذور واألســمدة واملبيــدات) مــن دولــة االحتــال او مــن الخــارج؛ هــذا التوجــه
مل يأخــذ بالحســبان الخصائــص البيئيــة واالجتامعيــة والثقافــة املحليــة للمنطقــة والســكان ،وغال ًبــا مــا يــؤدي إىل االســتهانة بإمكانيــة

اســتغالل وتطويــر املــوارد املحليــة املهملــة أو املخفيــة حتــى اآلن .لذلــك ظهــرت نتائــج غــر مرغوبــة لعمليــة التنميــة تلــك أهمهــا:

أ .االعتــاد الكامــل عــى اســترياد البــذور واألســمدة واملبيــدات التــي تنتجهــا رشكات إحتكاريــة دوليــة يســتفيد منهــا بعــض التجــار
املحليــن الذيــن يســتغلون املزارعــن برفــع األســعار بســبب البيــع بالثمــن اآلجــل ويجعلهــم رهينــة لديونهــم.
ب .الوصول غري العادل للموارد خاصة املياه لكثري من املزارعني.
ج .تدهور الرتبة وتلوثها وتلوث الخزان الجويف والبيئة بسبب ااستخدام املبيدات واألسمدة الكياموية.
د .تدين نوعية املنتجات واستخدام املبيدات مام يؤثر سلبًا عىل صحة املستهلك.

ه .إنتشــار كثــر مــن األمــراض والتــي مل تكــن موجــودة وتصعــب مكافحتهــا بســبب اســتخدام املبيــدات ،و كذلــك إنتشــار أنــواع مــن
األعشــاب التــي تحتــاج إىل معرفــة خاصــة للتعامــل معهــا والتــي يعتربهــا املزارعــون منافســة ملحاصيلهــا.
إن التنميــة الســيادية املعتمــدة عــى نهــج الســيادة الغذائيــة والتــي تأخــذ بالحســبان املكونــات االجتامعيــة والثقافيــة للمنطقــة
الحدوديــة هــي النهــج املناســب للحالــة الفلســطينية ،ذلــك النهــج ميكــن أن يُعـ َّزز مــن خــال االعتــاد عــى الفاعلــن املحليــن خاصــة
املزارعــن ،وبحســب الخبــر يف الســيادة الغذائيــة احمــد الصــوراين يف مقابلــة هيكليــة بتاريــخ  17أيلول/ســبتمرب  2020فــإن تبنــي
نهــج الســيادة الغذائيــة يســتلزم الــروع يف إحيــاء كثــر مــن القيــم البيئيــة والزراعيــة وإحيــاء مامرســات زراعيــة تقليديــة طبيعيــة
صديقــة للبيئــة ولإلنســان عــى حــد ســواء ومبنيــة عــى العلــوم الزراعيــة .يف نفــس الوقــت ميكــن لهــذا املامرســات ان تحقــق عائـدًا
ـول للمــزارع وتحافــظ عــى صحــة املســتهلك.
اقتصاديًّــا مقبـ ً
إن تحقيــق ذلــك هــو عمليــة بنــاء اجتامعــي طويــل وصعــب أحيانًــا ،يحتــاج إىل تحريــك كافــة أصحــاب الشــأن املعنيــن وعــى كافــة
املســتويات بهــدف اســتغالل املــوارد املحليــة وتعظيمهــا مــن أجــل إنتــاج آمــن ومجـ ٍ
ـد ومســتدام يعــزز صمــود املــزارع ويحــرره مــن
التبعيــة لكبــار الــركات واملورديــن ويحــرره أيضــا مــن الثقافــة الســائدة واملعتمــدة عــى الكيمياويــات.
وبحســب خبــر الزراعــة البيئيــة ســعد داغــر فــإن تحقيــق الســيادة الغذائيــة “يتــم مــن خــال اتبــاع منهــج زراعــي بيئــي يعــزز تحــرر
الفالحــن مــن أي تبعيــة فكريــة ،سياســية او اقتصاديــة باتجــاه تنميــة ســيادية تعتمــد عــى املــوارد واملعرفــة املحليــة”.

ثانياً :التوصيات

إن التغلــب عــى كثــر مــن التحديــات يف املنطقــة الحدودية وتبنــي نهج الســيادة الغذائيــة املعتمد عــى الزراعة الطبيعيــة والبيئية

يتطلــب تضافــر جهــود جميــع الفاعلني عــى النحــو التايل:

أ .البناء املؤسسايت:

تلعــب املؤسســات دورا ً مه ـاً يف التنســيق بــن الفاعلــن ،ويف زيــادة كفــاءة التدخــات .ومــن أهــم املجــاالت التــي يجــب البنــاء

املؤسســايت لهــا هــي:
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 .1البنــاء املؤســي إلعــادة اســتخدام امليــاه املعالجــة يف الــري مــن خــال تشــكيل جســم رقــايب مــن الفاعلــن الرئيســيني يف
الحكومــة وإقامــة جمعيــات مســتهليك امليــاه املعالجــة.
 .2تشــكيل لجنــة (مجلــس زراعــي) مكونــة مــن أعضــاء بلديــة كل منطقــة حدوديــة وممثلــن عــن املزارعــن وعــن وزارة الزراعــة بحيــث
يتــم مــن خاللهــا إيصــال مشــاكل املزارعــن يف املنطقــة ملديريــات الزراعــة ،باإلضافــة إىل مســاعدة املزارعــن يف التخطيــط لنــوع
وكميــة املحصــول املــراد زراعتــه وكيفيــة تســويق املحصــول.
 .3تشجيع إنشاء تكتالت للمزارعني يف املناطق الحدودية بهدف التنسيق والضغط واملنارصة.
 .4تطوير التعاونيات يف كافة املناطق أسوة بالتعاونيات التخصصية يف بيت حانون وبيت الهيا.

ب .تشــجيع الزراعــة الطبيعيــة املعتمــدة عــى املــوارد املحليــة وصــوال إىل الزراعــة البيئيــة مــن
خــال تعزيــز دور الحكومــة واملؤسســات يف تطبيــق الزراعــة البيئيــة ،ويتــم ذلــك عــر:
 .1وضع خطة شاملة وتدشني البنية التحتية للنهوض بالزراعة البيئية.

 .2إنشاء مراكز أبحاث خاصة بالزراعة البيئية ،وانشاء تخصصات للزراعة البيئية يف الجامعات املحلية.
 .3تبــادل الخــرات مــع الفاعلــن يف مجــال الزراعــة البيئيــة عربيــا وعامليـاً ،واالســتفادة مــن تجربــة الضفــة الغربيــة يف الزراعــة البيئية
واملمتــدة منــذ نحــو عرشين ســنة.
 .4إنشــاء مــدارس حقليــة تعمــل عــى تأهيــل املزارعــن للعمــل يف الزراعــة البيئيــة والزراعــة الطبيعيــة املعتمــدة عــى املــوارد
املحليــة.
 .5وضــع برامــج وخطــط لرفــع درجــة الوعــي للمســتهلكني وللمزارعــن بأهميــة الزراعــة الطبيعيــة املعتمــدة عــى املــوارد املحليــة
وتوضيــح فوائدهــا عــى صحــة اإلنســان وعــى صحــة وســامة البيئــة ومالءمــة املنتجــات البلديــة والبيئيــة اقتصاديــا ،وعــدم ارتفــاع
أســعارها بســبب التكلفــة املنخفضــة ملدخــات اإلنتــاج.
 .6إدراج املواضيع املتعلقة بسالمة البيئة يف املناهج الدراسية يف املدارس والجامعات.
 .7تنظيــم فعاليــات دوريــة يشــارك فيهــا املزارعــون وممثلــون عــن املســتهلكني وخــراء زراعيــون والباحثــون وممثلــون رســميون
للحكومــة بهــدف وضــع خطــط قابلــة للتنفيــذ عــى أرض الواقــع لتوســيع رقعــة الزراعــة البيئيــة.
 .8تقييــد التعامــل مــع املــواد الكيامويــة املســتخدمة يف الزراعــة حاليًــا ،وصــوال إىل إيقافهــا ،والعمــل عــى تكثيــف البحــوث إليجــاد

بدائــل طبيعيــة للكيامويــات .هــذه البدائــل ممكــن أن تكــون ميكانيكيــة وطبيعيــة.

 .9تقديــم حوافــز نقديــة وعينيــة للمزارعــن البيئيــن ،منهــا إلغــاء الرضائــب والعمــل عــى خفــض أســعار مدخــات اإلنتــاج للمــزارع الذي
يطبــق أســاليب الزراعــة البيئية.
 .10تفعيــل قوانــن الحفــاظ عــى البيئــة الطبيعيــة والحيــاة الربيــة وتعزيــز التنــوع الحيــوي وقانــون اســتخدام امليــاه الــذي ينــص
عــى ترشــيد اســتخدام امليــاه وعــدم حفــر آبــار جديــدة بهــدف ترشــيد اســتخدام امليــاه الجوفيــة.
 .11تشــجيع اســتخدام امليــاه املعالجــة وامليــاه االســرجاعية مــن خــال ســن قوانــن جديــدة لتقنــن ضــخ امليــاه الجوفيــة حيــث تتوفــر
امليــاه البديلة.
 .12تشجيع إنشاء نقاط بيع للمنتجات البيئية وأسواق فالحني/مزارعني مع إعفائهم من رسوم االشرتاك.
 .13تنظيــم عمليــة اإلنتــاج الزراعــي للحــد مــن الفائــض أو النقــص يف بعــض املنتجــات عــى حســاب املنتــج اآلخــر وهــذا ينطبــق عــى
القطــاع الزراعــي بشــكل عــام.
 .14تشجيع التنويع الزراعي كبديل للزراعة األحادية.

ج .دور املزارعني يف تبني الزراعة البيئية من خالل:
 .1االلتزام بأخالق املهنة والحفاظ عىل صحة البيئة واملستهلك.

 .2التوقف عن استخدام املبيدات واألسمدة الكياموية والتحول للزراعة بدون كيامويات.
 .3البــدء بتجربــة تطبيــق الزراعــة البيئيــة ولــو يف جــزء مــن مزارعهــم مــن خــال تطبيقــات بســيطة مثــل الزراعــة املتداخلــة ملكافحــة
بعــض األمــراض والتغطيــة بالقــش والكرتــون وبقايــا النباتــات للحفــاظ عــى رطوبــة الرتبــة وإدارة األعشــاب.
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 .4تجفيف األعشاب التي يعتربها املزارعون مؤثرة عىل اإلنتاجية ،وإضافتها كسامد للرتبة.
 .5االستغالل األمثل للمخلفات العضوية ملزارع اإلنتاج النبايت والحيواين.
 .6تبادل الخربات بني املزارعني يف مجال الزراعة البيئية.
 .7الدخــول يف تكتــات والتشــارك يف العمــل الزراعــي لحــل مشــكلة محدوديــة الحيــازة الزراعيــة حيــث يتمكــن املزارعــون مــن خاللهــا
تنويــع اإلنتــاج الزراعــي وتعويــض انخفــاض األســعار لبعــض املنتجــات مــن منتجــات تحافــظ عــى أســعار أعــى.
 .8تنظيم فعاليات ومعارض للمنتجات البيئية بهدف الرتويج لها بني جمهور املستهلكني.
 .9استقطاب مستهلكني وتقديم حوافز لهم ليكونوا زبائن دامئني لضامن ثبات واستمرارية تسويق املنتجات البيئية.
 .10تشــجيع املزارعــن عــى الزراعــة املتكاملة-إنتــاج نبــايت مــع تربيــة بعــض املــوايش لتوفــر روث الحيوانــات مــن نفــس املزرعــة
وهــذا يتفــق مــع منهــج الزراعــة البيئيــة ،وكذلــك اســتعامل البقوليــات يف الزراعــة مــن أجــل اســتعامل مخلفاتهــا لتخصيــب الرتبــة).
 .11عمل مزارع بيئية منوذجية يف املناطق املختلفة لالطالع عىل التقنيات واألساليب الزراعية املختلفة.

د .دور املجتمع املحيل

يعترب دور املجتمع املحيل بكل فاعلية مهم جدا ً يف تشجيع الزراعة البيئية من عدة جوانب:
 .1الضغط واملنارصة لجعل قضية البيئة والزراعة البيئية أولوية عند صناع القرار.
 .2الضغط باتجاه التأثري يف السياسات العامة لدعم وتشجيع الزراعة البيئية.
 .3توعيــة املــزارع واملســتهلك بأهميــة الزراعــة البيئيــة ألن املســتهلك الواعــي يعتــر املحــرك الرئيــس الــذي ســيكون لــه التأثــر
األكــر فيــا يتــم عرضــه يف األســواق مــن منتجــات غذائيــة ،حيــث أنــه بازديــاد ضغــط املســتهلكني عــى الجهــات املختصــة وزيــادة
طلبهــم للغــذاء الصحــي ،فــإن هــذا ســيدفع باملنتجــن للتوجــه للزراعــة البيئيــة.

هـ .تطوير سياسات وبرامج وإجراءات وزارة الزراعة عىل النحو التايل:

 .1تبنــي نهــج الســيادة الغذائيــة وتشــجيع الزراعــة البيئيــة وتبنيهــا يف الخطط االســراتيجية للــوزارة باإلضافة إىل توجيه املؤسســات
األهليــة إلدراج الزراعــة البيئيــة ضمن برامجهــا وأولوياتها.
 .2دعم مشاريع الطاقة الشمسية لتسغيل االبار وضخ املياه من الربك الزراعية.
 .3تعزيــز اإلرشــاد الزراعــي التابــع لــوزارة الزراعــة الــذي تقــع عــى كاهلــه مســئولية التوعيــة مبخاطــر املبيــدات والتوجيــه نحــو
اســتخدام املكافحــة املتكاملــة الطبيعيــة لآلفــات الزراعيــة.
 .4تطوير مشاريع البنية التحتية يف املناطق الحدودية مثل شق الطرق الزراعية وتوصيل الخطوط الناقلة.
 .5إعداد واعتامد دليل إجراءات العتامد املدخالت الزراعية الطبيعية واملحلية.
 .6تشديد الرقابة عىل مدخالت اإلنتاج املتداولة يف األسواق.
 .7تدريب كوادر الزراعة عىل الزراعة البيئية.

و .الضغط واملنارصة محلياً ودولياً

 .1الضغط عىل صناع القرار لتفعيل صندوق اإلقراض الزراعي وصندوق درء املخاطر والتأمينات الزراعية خاصة يف قطاع غزة.
 .2الضغط عىل صناع القرار والتأثري يف السياسات العامة ألخذ البيئة وصحة اإلنسان يف برامج وخطط الحكومة.
 .3الضغط عىل املانحني لتحويل أجندة متويلهم مبا يتناسب مع احتياجات املجتمعات املحلية.
 .4حشد الدعم الدويل ملنارصة الفالحني الفلسطينيني وقضاياهم العادلة.
 .5الضغــط واملنــارصة مــن قبــل منظــات عامليــة وحقوقيــة باتجــاه ضــان وصــول املزارعــن ألراضيهــم ومواردهــم يف املناطــق
الحدوديــة وحشــد الــرأي العاملــي ملنــع االحتــال مــن االســتمرار يف رش املــواد الكيامويــة يف تلــك املناطــق.
 .6التوجه للمؤسسات الزراعية والتنموية األهلية ليك يكون هناك حصة للزراعة البيئية يف برامجها ومتويلها.
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املالحق
ملحــق ( :)1إحصائيــات أرضار املزارعــن نتيجــة االعتــداءات اإلرسائيليــة املتكــررة خــال الخمــس
ســنوات الســابقة.

ملحــق ( :)2جــدول يوضــح عــدد الدومنــات املتــررة وعــدد املزارعــن املترضريــن مــن عمليــات رش
املبيــدات.
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ملحــق ( :)3جــدول يوضــح أعــداد املترضريــن واملســاحة الزراعيــة املتــررة وقيــم األرضار نتيجــة
إغــراق األرايض الزراعيــة بالســيول بســبب مامرســات االحتــال.

ملحــق ( :)4جــدول يوضــح أرضار املزارعــن نتيجــة مســرات العــودة منــذ انطالقهــا (مــارس 2018-
قــا للكشــف املعتمــد مــن وزارة الزراعــة والصليــب األحمــر.
حتــى اآلن) وف ً

ملحق ( :)5مقابلة هيكلية مع مدراء املديريات.

 .1هــل مبكــن الحديــث عــن زراعــة بيئيــة يف القطــاع وخاصــة يف املناطــق الحدوديــة ،كيــف تتصــورون شــكل هــذه الزراعــة؟ هــل
متارســون بعــض املامرســات التــي تعــزز هــذا املفهــوم؟
 .2ما هي اهم معوقاتها؟
 .3كيف ميكن التغلب عليها؟
 .4هل تستخدمون السامد العضوي يف الزراعة؟
 .5هل حاولتم استخدام مخلفات املزرعة؟
 .6كيف تتخلصون من مخلفات املزرعة؟
 .7ما هو حجم استخدامكم للمبيدات؟ أي املبيدات أكرث استخداما؟
 .8ما هو مصدر املياه املتاح للري؟

 .9هل يوجد لديكم مشاريع حصاد مايئ
 .10ما هو متوسط استهالك الدونم؟ كيف تقدرونه؟
 .11ما رأيكم يف جودة وسعر املياه؟
 .12هل حاولتم ترشيد استخدام املياه :كيف؟ ما الطرق التي تستخدمونها؟
 .13هل لديكم استعداد للري باملياه املعالجة او االسرتجاعية؟
 .14ما هي اهم املشاكل التي تواجهكم يف املنطقة
 .15ما هي املسافة املمنوع الوصل اليها
 .16ما هي املسافة املقيدة الوصول اليها
 .17ما هي اهم االنتهاكات اإلرسائيلية التي تواجهونا بشكل متكرر
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 .18ما هي اهم الزراعات املوجودة يف املنطقة (الزراعة السائدة)
 .19ما هو مصدر مدخالت االنتاج (محيل  /مستورد)
 .20كيف تقيمون سعرها وجودتها
 .21ما هي متطلباتكم الستخدام املياه (االسرتجاعية)
 .22ما هو حجم الحيازات املوجودة وطبيعة ملكيتها
 .23كيف يتم تسويق املحصول
 .24ما هي اهم املشاريع املنفذة من قبل الوزارة واملنظامت غري الحكومية يف املنطقة
 .25كيف تقيمون عالقتكم مع الوزارة ومنظامت املجتمع املدين
 .26ما هي الخدمات التي تقدمها الوزارة وتلك املنظامت (مشاريع-ارشاد – تدريب)
 .27كيف تقيمون جودة تلك الخدمات
 .28هل سمعتم مبفهوم السيادة عىل الغذاء (يجب رشحه)
 .29ما مدى التزامكم بتطبيقه؟ ما هو املطلوب للعمل عىل تطبيقه

ملحق ( :)6مقابلة هيكلية مع عبد املنعم احمد -خبري الزراعة اآلمنة.
املحور األول :املامرسات الزراعية والزراعة البيئية:

 .1هل ميكن الحديث عن زراعة بيئية يف القطاع ،ما هو شكل هذه الزراعة؟
 .2كيف تقيم وعي املزارعني بهذا املفهوم؟ ما هي اهم املامرسات التي تعزز هذا املفهوم؟
 .3ما هي اهم معوقات الزراعة البيئية؟
 .4كيف ميكن التغلب عليها؟
 .5هل يتم استخدام مخلفات املزرعة يف الكمبوست؟
 .6كيف يتخلص املزارعون من مخلفات املزرعة؟
 .7هل يتم استخدام املهاد (امللش) من القش واملخلفات النباتية يف تقليل البخر من الرتبة؟
 .8كيف يتم العمل عىل الحفاظ عىل املادة العضوية يف الرتبة وزيادتها؟
 .9كــم مــرة تحــرث األرض وملــاذا ،هــل ميكــن الزراعــة واســتمرار الزراعــة بــدون حراثــة ،كــم تســتنزف الحراثــة مــن وقــت ومــال ،مــاذا
تفعلــون باملخلفــات النباتيــة واألعشــاب؟
 .10هل يستخدم املزارعون السامد العضوي يف الزراعة؟
 .11هل يتم استخدام االسمدة الكيميائية؟
 .12هل ميكن االستغناء عن االسمدة الكيميائية؟

املحور الثاين :املبيدات واستخدامها:

 .1ما هو متوسط استخدام للمبيدات للدونم يف املناطق الحدودية؟ أي املبيدات أكرث استخداما؟
 .2هل يستخدم املزارعون طرق اخرى للمكافحة غري املبيدات الكيميائية ،مكافحة ميكانيكية او حيوية او غريها؟
 .3هل يتم استخدام التعقيم الشميس؟

املحور الثالث :السيادة عىل الغذاء

 .1هل سمعتم مبفهوم السيادة عىل الغذاء؟ ماذا يعني لكم؟
 .2ما مدى التزامكم بتطبيقه؟ ما هو املطلوب للعمل عىل تطبيقه؟
 .3هل يتم انتاج واستخدام البذور البلدية يف منطقتكم؟
 .4ما هي معيقات انتاج واستخدام البذور البلدية؟
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املحور الرابع :ما هي اإلمكانات الفرص لتطبيق الزراعة البيئية والسيادة الغذائية
ملحــق ( :)7مقابلــة هيكليــة مــع أحمــد الصــوراين -مديــر منتــدى غــزة للزراعــة الحرضيــة وشــبه
الحرضيــة ومختــص بالســيادة الغذائيــة.
 .1ماذا يعني لكم مفهوم السيادة الغذائية؟

 .2كيف تقيمون أهمية يف فلسطني ويف قطاع غزة؟
 .3ما مدى وعي املهتمني واملزارعني بأهمية هذا النهج؟
 .4ما مدى التزام صناع القرار بتطبيقه؟
 .5هل ميكن تطبيقه وما هو املطلوب للعمل عىل تطبيقه؟

ملحق ( :)8مقابلة هيكلية مع مدير عام االرشاد ومدير عام الوقاية.
املحور االول:

 .1ما هي املخاطرة املرتبطة باملعيشة وبالنشاط الزراعي يف املنطقة الحدودية؟
 .2ما هي متوسط الحيازة الزراعية يف املناطق الحدودية؟
 .3اهم الزراعات املوجودة.
 .4هل هناك تنويع الزراعي يف وحدة املساحة؟
 .5هل يتم استخدام الزراعة املتداخلة واملرتافقة؟

املحور الثاين :املياه والري والتسميد

 .1ما هو مصدر مياه الري االسايس يف املناطق الحدودية؟
 .2كيف تقيم جودة املياه وسعرها؟
 .3هل فرص املزارعني متساوية يف الحصول عىل املياه وكذلك السعر؟
 .4هل يوجد مصادر مياه بديلة يف املنطقة؟ نوعها؟
 .5هل يوجد استعداد لدى املزارعني الستخدام املياه املعالجة او االسرتجاعية يف الري؟
 .6كيف يتم تقليل استهالك ورفع كفاءة مياه الري بطرق طبيعية (غري استخدام الري بالتنقيط).
 .7هل يستخدم املزارعون السامد العضوي يف الزراعة؟
 .8هل يتم استخدام االسمدة الكيميائية
 .9هل ميكن االستغناء عن االسمدة الكيميائية

املحور الثالث :املامرسات الزراعية والزراعة البيئية:

 .1هل ميكن الحديث عن زراعة بيئية يف القطاع ،ما هو شكل هذه الزراعة؟
 .2كيف تقيم وعي املزارعني بهذا املفهوم؟ ما هي اهم املامرسات التي تعزز هذا املفهوم؟
 .3ما هي اهم معوقات الزراعة البيئية؟
 .4كيف ميكن التغلب عليها؟
 .5هل يتم استخدام مخلفات املزرعة يف الكمبوست؟
 .6كيف يتخلص املزارعون من مخلفات املزرعة؟
 .7هل يتم استخدام املهاد (امللش) من القش واملخلفات النباتية يف تقليل البخر من الرتبة؟
 .8كيف يتم العمل عىل الحفاظ عىل املادة العضوية يف الرتبة وزيادتها؟
 .9كــم مــرة تحــرث األرض وملــاذا ،هــل ميكــن الزراعــة واســتمرار الزراعــة بــدون حراثــة ،كــم تســتنزف الحراثــة مــن وقــت ومــال ،مــاذا
تفعلــون باملخلفــات النباتيــة واألعشــاب؟
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املحور :الرابع املبيدات واستخدامها:

 .1ما هو متوسط استخدامكم للمبيدات للدونم؟ أي املبيدات أكرث استخداما؟
 .2هل يستخدم املزارعون طرق اخرى للمكافحة غري املبيدات الكيميائية ،مكافحة ميكانيكية او حيوية؟
 .3هل يتم استخدام التعقيم الشميس؟

املحور الخامس :السيادة عىل الغذاء

 .1هل سمعتم مبفهوم السيادة عىل الغذاء؟ ماذا يعني لكم؟
 .2ما مدى التزامكم بتطبيقه؟ ما هو املطلوب للعمل عىل تطبيقه؟
 .3هل يتم انتاج واستخدام البذور البلدية يف منطقتكم؟
 .4ما هي معيقات انتاج واستخدام البذور البلدية؟

ملحق ( :)9مقابلة هيكلية مع مدراء املديريات.
املحور االول:

 .1كم عمق املساحة الزراعية يف املنطقة؟

أ .املنوعة الوصول
ب .املقيدة الوصول
ج .النشاط الزراعي مقيد
د .املخاطرة املبارشة مرتفعة
 .2ما هي املخاطرة املرتبطة باملعيشة وبالنشاط الزراعي يف املنطقة؟
 .3ما هي نوع الحيازة يف املنطقة؟
 .4ما هي متوسط الحيازة؟
 .5اهم الزراعات املوجودة.
 .6هل هناك تنويع الزراعي يف وحدة املساحة؟
 .7هل يتم استخدام الزراعة املتداخلة واملرتافقة؟

املحور الثاين :املياه والري والتسميد

 .1مساحة الزراعة املروية واملطرية يف املنطقة
 .2ما هو مصدر مياه الري
 .3جودة املياه وسعرها

 .4هل فرص املزارعني متساوية يف الحصولعىل املياه وكذلك السعر؟
 .5هل يوجد مصادر مياه بديلة يف املنطقة؟ نوعها؟
 .6هل يوجد استعداد لدى املزارعني الستخدام املياه املعالجة او االسرتجاعية يف الري؟
 .7كيف يتم تقليل استهالك ورفع كفاءة مياه الري بطرق طبيعية (غري استخدام الري بالتنقيط).
 .8هل يستخدم املزارعون السامد العضوي يف الزراعة؟
 .9هل يتم استخدام االسمدة الكيميائية
 .10هل ميكن االستغناء عن االسمدة الكيميائية
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املحور الثالث :املامرسات الزراعية والزراعة البيئية:

 .1هل ميكن الحديث عن زراعة بيئية يف محافظتكم ،ما هو شكل هذه الزراعة؟
 .2كيف تقيم وعي املزارعني بهذا املفهوم؟ ما هي اهم املامرسات التي تعزز هذا املفهوم؟
 .3ما هي اهم معوقات الزراعة البيئية؟
 .4كيف ميكن التغلب عليها؟
 .5هل يتم استخدام مخلفات املزرعة يف الكمبوست؟
 .6كيف يتخلص املزارعون من مخلفات املزرعة؟
 .7هل يتم استخدام املهاد (امللش) من القش واملخلفات النباتية يف تقليل البخر من الرتبة؟
 .8كيف يتم العمل عىل الحفاظ عىل املادة العضوية يف الرتبة وزيادتها؟
 .9كــم مــرة تحــرث األرض وملــاذا ،هــل ميكــن الزراعــة واســتمرار الزراعــة بــدون حراثــة ،كــم تســتنزف الحراثــة مــن وقــت ومــال ،مــاذا
تفعلــون باملخلفــات النباتيــة واألعشــاب؟

املحور :الرابع املبيدات واستخدامها:

 .1ما هو متوسط استخدامكم للمبيدات للدونم؟ أي املبيدات أكرث استخداما؟
 .2هل يستخدم املزارعون طرق اخرى للمكافحة غري املبيدات الكيميائية ،مكافحة ميكانيكية او حيوية او غريها؟
 .3هل يتم استخدام التعقيم الشميس؟

املحور الخامس :السيادة عىل الغذاء

 .1هل سمعتم مبفهوم السيادة عىل الغذاء؟ ماذا يعني لكم؟
 .2ما مدى التزامكم بتطبيقه؟ ما هو املطلوب للعمل عىل تطبيقه؟
 .3هل يتم انتاج واستخدام البذور البلدية يف منطقتكم؟
 .4ما هي معيقات انتاج واستخدام البذور البلدية؟

املحور السادس :املعوقات واالمكانات:

 .1ما هي اهم املشاكل التي تواجه املزارعون يف املنطقة؟
 .2ما هي اهم املوارد التي ميكن استغاللها وتطويرها يف املنطقة؟
 .3ما هي خصوصية املنطقة؟

ملحق ( :)10أسامء من متت مقابلتهم.
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مؤسسة دالية

هــي مؤسســة مجتمعيــة ،يتلخــص عملهــا يف حشــد واســتخدام كل املــوارد املحليــة الالزمــة (ماديــة وغــر ماديــة) بالشــكل املالئــم،
لتمكــن وخلــق مجتمــع مــدين مســتقل مســؤول تســود فيه الشــفافية واملحاســبة .يأيت ذلــك من اإلميان بحق الشــعب الفلســطيني
يف التحكــم مبصــادره مــن أجــل تحقيــق تنميــة مجتمعيــة .ويتــم تحقيــق ذلــك مــن خــال تقديم منــح بقيــادة املجتمــع ،لدعم مبــادرات
املجتمــع املــدين املبدعــة واملالمئــة ،خاصــة تلــك الجهــود التــي تبذلهــا املجتمعــات املحليــة الســتخدام مواردهــا املتوافــرة
واالســتفادة منهــا .نركــز عملنــا عــى أربعــة جوانــب تضمــن تحقيــق تنمية مجتمعيــة شــاملة ،وهي :جانــب االقتصــاد املحــي ،والبيئي،
واالجتامعــي ،والثقــايف .كــا أننــا نهــدف إىل تعزيــز العطــاء املجتمعــي يف فلســطني ،ويف الشــتات ،ألننــا نؤمــن بــأن كل فــرد منــا،
لديــه يشء يســتطيع تقدميــه ،مــن خــال املســاهمة مبواهبنــا ومواردنــا وطاقاتنــا مــن أجــل فلســطني مزدهــرة.
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