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  تمــت هــذه الدراســة تحــت إطــار برنامــج اإلدارة المســتدامة والوصــول الشــامل 
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شــكر وتقديــر

ــن  ــن ام ــكل م ــة ول ــذة الدراس ــراء ه ــي اث ــاهم ف ــن س ــكل م ــكر ل ــاد بالش ــدم االتح يتق

باهميــة تطويــر السياســات الوطنيــة باتجــاه حمايــة حقــوق  صغــار  المزارعيــن ولجميــع 

المشــاركين. والمزارعيــن  الزراعيــة  والجمعيــات  المحليــة  والمجالــس  الشــركاء 

فريق االشراف : اتحاد لجان العمل الزراعي

 فؤاد ابو سيف مؤيد بشارات

 سماح جابر عمر طبخنا

فريق البحث: مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية

  إياد الرياحي

  فراس جابر

 أشرف أبو حية )باحث قانوني(

 عبد العزيز الصالحي

 بادارة تنفيذ   بالتنسيق مع بالشراكة مع     ممول من

 المعلومــات واآلراء الــواردة فــي هــذا المنشــور ال تعبــر بالضــرورة عــن الــراي الرســمي للمــول وال المؤسســات 

والهيئــات الحكوميــة الهولنديــة او أي شــخص يتصــرف نيابــة عنهــم. وهــي غيــر مســؤولة عــن المعلومــات 

ــا. ــواردة فيه ال
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قائمة األشكال البيانية
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مســاهمة قطــاع الزراعــة والحراجة وصيد األســماك في الناتج 

المحلــي اإلجمالي الفلســطيني للســنوات 2018-2000
شكل 

رقم )1(

17
مســاهمة اإلنتــاج النباتي واإلنتــاج الحيواني في الناتــج المحلي 

2017-2013 اإلجمالي الفلســطيني للســنوات  
شكل 

رقم )2(

18
التوزيــع النســبي للعامليــن من 15 ســنة فأكثر من فلســطين في 

النشــاط الزراعي للســنوات  2018-2000
شكل 

رقم )3(

20
 الصــادرات الفلســطينية المرصــودة ألهــم الســلع الزراعيــة 

2017 )القيمــة بالمليــون  النباتيــة الطازجــة مــن حيــث القيمــة 
أمريكي( دوالر 

شكل 
رقم )4(
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نســبة كل قطــاع من القطاعات الرئيســية ضمــن قانون الموازنة 

 2018 العام  
شكل 

رقم )5(

21
الصــادرات الفلســطينية المرصودة ألهم الســلع الزراعيــة النباتية 

الطازجــة من حيــث القيمة  2017

جدول 
رقم )1(

21
مؤشــرات زراعيــة مختارة حــول الثــروة الحيوانية في العام  2017 جدول 

رقم )2(

27
األهــداف االســتراتيجية للقطــاع الزراعي واألولويات السياســاتية   

2022-2017

جدول 
رقم )3(

62
التعديــالت التــي جرت على قانــون ضريبة الدخل جدول 

رقم )4(

64
العوائــد الزراعيــة )زراعي وحيوانــي( للفترة مــن 2015 ولغاية النصف 

األول مــن عام  2019

جدول 
رقم )5(
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ملخص تنفيذي

ــبعينيات  ــي س 36% ف ــن  ــي، فم ــي اإلجمال ــج المحل النات ــي  ــي ف الزراع ــاع  ــاهمة القط ــت مس تراجع

النســبة  كانــت  التســعينيات  بدايــة  وفــي  الثمانينيــات.  فــي   %25 حوالــي  إلــى  الماضــي  القــرن 

2000، وإلــى  8.2% فــي العــام  التراجــع لتصــل حوالــي  13%، اســتمرت هــذه النســبة فــي  حوالــي 

مســاهمة  وتنقســم   .2017 العــام  فــي   %3 حوالــي  وبلغــت   ،2009 العــام  فــي   %6.1 حوالــي 

والحيوانــي  النباتــي  شــقيه  بيــن  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  المتدنيــة  الزراعــي  اإلنتــاج 

 %1.3 مقابــل   %1.5 النباتــي  اإلنتــاج  شــكل  المثــال:  ســبيل  فعلــى  تقريًبــا.  متســاوي  بشــكل 

الحيوانــي.  لإلنتــاج 

المحلــي  الناتــج  ضمــن  الزراعــي  القطــاع  لمســاهمة  العــام  االتجــاه  النســب  هــذه  مــن  يتضــح 

ــكيل  ــع تش ــرة. وم ــة األخي الثالث ــود  ــالل العق ــر خ ــكل كبي ــع بش ــذي تراج ال ــطين  ــي لفلس اإلجمال

 2021 -2019 الزراعيــة  قلقيليــة  محافظــة  تنميــة  خطــة  أهــداف  أطلقــت  جديــدة  حكومــة 

منهــا  متوفــر  دوالر،   22.660.000 اإلجماليــــة  مشــــاريعها  تكلفــــة  وُتقــــّدر  وفــــرص(،  )آفــــاق 

المالــي فــي الخطــة ســيكون أحــد العوامــل األساســية فــي  1.066.000 دوالر فقــط، فالعجــز 

أهدافهــا. تحقيــق  فشــل 

واألنظمــة  بقوانيــن  والقــرارات  القوانيــن  مــن  رزمــة  الزراعيــة  للتشــريعات  المراجعــة  تطرقــت 

لســنة  األساســي  الزراعــة  قانــون  المراجعــة  وتناولــت  الزراعــي.  بالشــأن  الخاصــة  والتعليمــات 

المؤسســة  بقانــون  قــرار  فــي  والمتمثلــة  لــه،  المكملــة  بقوانيــن  والقــرارات  وتعديالتــه   2003

2015، وقــرار بقانــون صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات  الزراعــي لســنة  الفلســطينية لإلقــراض 

الزراعــي،  القطــاع  فــي  البالــغ  األثــر  ذات  مواضيــع  عــدة  علــى  المراجعــة  وركــزت  الزراعيــة. 

باعتبارهــا  الزراعيــة  األراضــي  وتعريــف  الزراعيــة  الحيــازة  مفهــوم  إلــى  التطــرق  جــرى  بحيــث 

الزراعــة  قانــون  وفــق  والحيوانيــة  النباتيــة  للزراعــة  تســتخدم  التــي  الزراعيــة  األراضــي  جميــع 

قّســم  الــذي  الوطنــي  المكانــي  المخطــط  مــع  يتــواءم  بمــا  تعريفهــا  وإعــادة   2003 لســنة 

القيمــة. قليلــة  وأراٍض  القيمــة  متوســطة  وأراٍض  القيمــة  عاليــة  أراٍض  إلــى  الزراعيــة  األراضــي 

علــى  التــي  القانونيــة  والمرجعيــات  الزراعيــة  المائيــة  المصــادر  المراجعــة  تناولــت  كمــا 

إلــى التشــريعات المكملــة  الزراعيــة التخصصيــة، باإلضافــة  أساســها جــرى تشــكيل المجالــس 

وقــرار  الزراعيــة،  والتأمينــات  المخاطــر  درء  صنــدوق  بقانــون  قــرار  ومنهــا  الزراعــة  لقانــون 

الزراعــي،  لإلقــراض  الفلســطينية  المؤسســة  بقانــون 
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وفــي هــذا اإلطــار تــم تســجيل المالحظــات التالية:

فــي  الزراعــي  للعمــل  الناظمــة  التشــريعات  بيــن  مــا  والتضــارب  التعــارض  مــن  حالــة  هنــاك   .1

يعتبــر  الــذي  األساســي  القانــون  مــع  التشــريعات  لتلــك  تعــارض  هنــاك  أن  كمــا  فلســطين، 

يجعلهــا  ممــا  القانونيــة  النصــوص  لبعــض  دســتورية  عــدم  يشــكل  بمــا  الدســتور،  بمثابــة 

القضــاء. قبــل  مــن  واإللغــاء  للطعــن  عرضــة 

لصــدور  الناظمــة  القانونيــة  القواعــد  احتــرام  وعــدم  تشــريعي  خلــط  حالــة  وجــود   .2

التعليمــات  التــدرج التشــريعي مــن قبيــل صــدور بعــض  التشــريعات مــن حيــث احتــرام قواعــد 

ــي  ــا ف ــوزراء كم ال ــس  ــن مجل ــة م ــكل أنظم ــى ش ــدر عل ــرض أن تص ــي يفت ــة، والت الزراع ــر  ــن وزي م

تعويضــات. آليــة  شــكل  علــى  وصــدوره  المخاطــر  تحديــد  نظــام  حالــة 

ــة  ــة، وبخاص ــادر المائي ــأن المص ــاه بش المي ــلطة  ــة وس الزراع ــن وزارة  بي ــا  ــات م ــارب الصالحي تض  .3

بشــأن  التشــريعات  تناقــض  كذلــك  الخاصــة.  الملكيــات  فــي  الموجــود  المائيــة  المصــادر 

بيــن  الطبيعيــة، وتضــارب  المصــادر  الميــاه وقانــون  بقانــون  الزراعــة وقــرار  بيــن قانــون  الميــاه 

الزراعيــة. المبيــدات  بشــأن  الزراعــة  وقانــون  البيئــة  قانــون 

وتعيــق  التشــريعات  بعــض  إنفــاذ  فــي  تســهم  التــي  األنظمــة  بعــض  لصــدور  غيــاب  هنــاك   .4

ــون  ــاذ قان إنف ــه  ــف علي ــذي يتوق ال ــة  الزراعي ــات  التأمين ــام  ــل نظ ــن قبي ــرى م ــريعات أخ ــاذ تش إنف

الزراعــي. لإلقــراض  الفلســطينية  المؤسســة 

صــدور  وعــدم  المتخصصــة،  الزراعيــة  المجالــس  بشــأن  تشــريعي  تخبــط  حالــة  بــروز   .5

التــي  الزراعيــة  المجالــس  وإلغــاء  االستشــاري،  الزراعــي  المجلــس  بتشــكيل  خــاص  نظــام 

تلــك  تنظيــم  يوجــب  الزراعــة  قانــون  علــى  تعديــالت  وإجــراء  وزاريــة  بقــرارات  تشــكيلها  صــدر 

اللحظــة. حتــى  المجالــس  تلــك  ينظــم  قانــون  صــدور  وعــدم  قانــون،  بموجــب  المجالــس 

عمليــة  فــي  ودورهــّن  الريــف  فــي  النســاء  وبخاصــة  للنســاء  الزراعيــة  التشــريعات  تجاهــل   .6

ــأن  ــلطة بش ــدى الس ــة ل الرؤي ــاب  ــّن، وغي ــة عليه الزراعي ــازات  ــت الحي ــر تفت ــي، وتأثي الزراع ــاج  اإلنت

االقتصــادي. والتمكيــن  الريــف  فــي  النســاء  حقــوق 
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وفــي هــذا اإلطــار تــم تســجيل المالحظــات التالية:

فــي  الزراعــي  للعمــل  الناظمــة  التشــريعات  بيــن  مــا  والتضــارب  التعــارض  مــن  حالــة  هنــاك   .1

يعتبــر  الــذي  األساســي  القانــون  مــع  التشــريعات  لتلــك  تعــارض  هنــاك  أن  كمــا  فلســطين، 

يجعلهــا  ممــا  القانونيــة  النصــوص  لبعــض  دســتورية  عــدم  يشــكل  بمــا  الدســتور،  بمثابــة 

القضــاء. قبــل  مــن  واإللغــاء  للطعــن  عرضــة 

لصــدور  الناظمــة  القانونيــة  القواعــد  احتــرام  وعــدم  تشــريعي  خلــط  حالــة  وجــود   .2

التعليمــات  التــدرج التشــريعي مــن قبيــل صــدور بعــض  التشــريعات مــن حيــث احتــرام قواعــد 

ــي  ــا ف ــوزراء كم ال ــس  ــن مجل ــة م ــكل أنظم ــى ش ــدر عل ــرض أن تص ــي يفت ــة، والت الزراع ــر  ــن وزي م

تعويضــات. آليــة  شــكل  علــى  وصــدوره  المخاطــر  تحديــد  نظــام  حالــة 

ــة  ــة، وبخاص ــادر المائي ــأن المص ــاه بش المي ــلطة  ــة وس الزراع ــن وزارة  بي ــا  ــات م ــارب الصالحي تض  .3

بشــأن  التشــريعات  تناقــض  كذلــك  الخاصــة.  الملكيــات  فــي  الموجــود  المائيــة  المصــادر 

بيــن  الطبيعيــة، وتضــارب  المصــادر  الميــاه وقانــون  بقانــون  الزراعــة وقــرار  بيــن قانــون  الميــاه 

الزراعيــة. المبيــدات  بشــأن  الزراعــة  وقانــون  البيئــة  قانــون 

وتعيــق  التشــريعات  بعــض  إنفــاذ  فــي  تســهم  التــي  األنظمــة  بعــض  لصــدور  غيــاب  هنــاك   .4

ــون  ــاذ قان إنف ــه  ــف علي ــذي يتوق ال ــة  الزراعي ــات  التأمين ــام  ــل نظ ــن قبي ــرى م ــريعات أخ ــاذ تش إنف

الزراعــي. لإلقــراض  الفلســطينية  المؤسســة 

صــدور  وعــدم  المتخصصــة،  الزراعيــة  المجالــس  بشــأن  تشــريعي  تخبــط  حالــة  بــروز   .5

التــي  الزراعيــة  المجالــس  وإلغــاء  االستشــاري،  الزراعــي  المجلــس  بتشــكيل  خــاص  نظــام 

تلــك  تنظيــم  يوجــب  الزراعــة  قانــون  علــى  تعديــالت  وإجــراء  وزاريــة  بقــرارات  تشــكيلها  صــدر 

اللحظــة. حتــى  المجالــس  تلــك  ينظــم  قانــون  صــدور  وعــدم  قانــون،  بموجــب  المجالــس 

عمليــة  فــي  ودورهــّن  الريــف  فــي  النســاء  وبخاصــة  للنســاء  الزراعيــة  التشــريعات  تجاهــل   .6

ــأن  ــلطة بش ــدى الس ــة ل الرؤي ــاب  ــّن، وغي ــة عليه الزراعي ــازات  ــت الحي ــر تفت ــي، وتأثي الزراع ــاج  اإلنت

االقتصــادي. والتمكيــن  الريــف  فــي  النســاء  حقــوق 

9

حمأيــة  فــي  كبــرى  أهميــة  يشــكل  الــذي  الزراعيــة  الرقابــة  لنظــام  إقــرار  عــدم  هنــاك   .7

وصــواًل  الزراعــي  اإلنتــاج  عمليــة  خــالل  ســواء  والنســاء  المزارعيــن  صغــار  وبخاصــة  المزارعيــن 

البيــع. بوســطاء  ا  مــروًر للتســويق 

هنــاك عموميــة فــي أهــداف القوانيــن الخاصــة والتــي تتقاطــع بشــكل كبيــر مــع أهــداف   .8

قبيــل  مــن  الخاصــة  القوانيــن  أهــداف  تحقيــق  تقييــم  عمليــة  يجعــل  ممــا  الزراعــة،  قانــون 

الصعوبــة. بالغــة  المخاطــر  درء  صنــدوق 

عــن  التعويــض  بمفهــوم  ليســت  هــي  الطبيعيــة  الكــوارث  علــى  التعويضــات  أن  يتضــح   .9

بمــا ال يشــكل  المخاطــر،  بقــدر مــا هــي مســاعدات طوعيــة غيــر ملزمــة لصنــدوق درء  الضــرر 

التعويــض.  فــي  للمــزارع  حــق 

ــات  ــاء االقتطاع بإلغ ــدءا  ب ــات  ــن االصالح ــد م ــى العدي إل ــة  ــي بحاج ــترداد الضريب ــون االس قان  .10

 6 إلــى  أحيانــا  يمتــد  الــذي  الزمنــي  واإلطــار  والصنــدوق  الماليــة  وزارة  لصالــح  ُتحــّول  التــي 

االســتيراد  إلــى تعطيــل تطبيقــه فــي  أدى  الماليــة  وزارة  لتفســيرات  القانــون  أشــهر. واخضــاع 

 . نــي ا لحيو ا

الزراعــي، لكــن هنــاك مخــاوف مــن  الزراعيــة تشــكل نوعــً مــن الحمايــة لإلنتــاج  التأمينــات   .11

يجنــب  ممــا  تكلفتهــا  ارتفــاع  وبالتالــي  الخــاص  القطــاع  يديرهــا  كخدمــة  تحويلهــا  يتــم  أن 

التأمينــات.  لتلــك  اللجــوء  مــن  المزارعيــن 

الزراعــي بأهميــة تســعير مدخــالت  بالقطــاع  الــوزارة المختصــة  بالذكــر، أن إدراك  مــن الجديــر 
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هــي  والحيوانيــة  الزراعيــة  المنتجــات  وتحديــًدا  الســوق،  فــي  تبــاع  التــي  المنتجــات  أســعار 

المحليــة  األســعار  حــول  تقريــر  بإصــدار  الزراعــة  وزارة  تقــوم  حيــث  للتجــار،  متروكــة  مســألة 

بــه  تبــاع  أن  المرجــح  مــن  ســعر  ألغلــب  وفًقــا  وذلــك  للمحافظــات،  وفقــً  المحليــة  للمنتجــات 

أدى  وقــد  أنفســهم.  بالتجــار  مرهونــة  األســعار  تحديــد  مســألة  يتــرك  ممــا  المنتجــات،  هــذه 

والخضــار  الفواكــه  أســعار  فــي  الفلســطينية  األســواق  تشــهدها  كبيــرة  ارتفاعــات  إلــى  هــذا 

هــذه  اســتهالك  علــى  الفلســطينية  األســرة  قــدرة  تقليــل  عنــى  ممــا  والدواجــن  واللحــوم 

األساســية. المــواد 

ســنوًيا  مكعــب  متــر  مليــون   150 يتجــاوز  ال  بمــا  فتقــدر  الزراعــة  ألغــراض  الميــاه  يخــص  وفيمــا 

مكعــب(  متــر  مليــون   90 ( غــزة  وقطــاع  مكعــب(  متــر  مليــون   60 ( الغربيــة  الضفــة  فــي 

مباشــر  بشــكل  ينعكــس  مــا  وهــو  الميــاه،  اســتهالك  إجمالــي  مــن   %45 نســبته  مــا  لة  مشــكَّ

ــا  ــا واجتماعًي ا اقتصادًي ــب دوًر ــا أن تلع ــي له ــة، والت ــة المروي الزراع ــور  ــاق تط ــة آف ــى محدودي عل

فــي  الميــاه  تعرفــة  توحيــد  فغيــاب  الفلســطيني.  االقتصــاد  بنــاء  إعــادة  فــي  هاًمــا  وسياســًيا 

ــب،  ــر المكع المت ــعر  ــث س ــن حي ــب م ــاوت رهي ــى تف إل ــال أدى  المث ــبيل  ــى س ــة عل ــة الغربي الضف

يبــاع  الفارعــة،  شــيكل للمتــر المكعــب فــي قريــة   3.5 الميــاه ب  بــه  تبــاع  الــذي  الوقــت  ففــي 

ــذي  ال ــت  ــي الوق ــيكل، وف ش  2.85 ــل ب  ــي عتي ــيكل، وف 9.3 ش ــا ب  ــة إذن ــي قري ــب ف ــر المكع المت

ــيكل  ش  2.25 ــا ب  أريح ــي  ــاع ف تب ــد  ــب الواح ــر المكع 6.82 للمت ــا ب  ــي بيتوني ــاه ف المي ــه  ــاع في تب

المكعــب. للمتــر   4.84 الخليــل  وفــي  المكعــب،  للمتــر 
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األرض، اإلنتــاج والســيطرة االســتعمارية  
تأثيــر  لــه مــن  التنميــة لمــا  الزراعــي مــن أهــم القطاعــات المؤثــرة فــي عمليــة  يعتبــر القطــاع 

أن  كمــا  الهامــة،  والسياســية  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  المؤشــرات  مــن  العديــد  فــي  كبيــر 

ــات  ــر المنتج ــة يوف الزراع ــاع  ــث أن قط ــرى. حي ــة األخ ــات االقتصادي ــي القطاع ــي باق ــارًا ف ث آ ــه  ل

وكذلــك  للمواطنيــن/ات،  الغذائــي  باألمــن  المباشــرة  العالقــة  ذات  واالســتراتيجية  الرئيســية 

ــرى.  ــات األخ ــة والقطاع ــاع الصناع ــي قط ــاج ف إنت ــالت  ــر مدخ ــي ُتعتب الت ــة  ــام واألولي ــواد الخ الم

اإلنتــاج، فهــو ذو  الحلقــة األساســية فــي عمليــة  ُيعتبــر  التحديــد  وفــي فلســطين علــى وجــه 

التأثيــر اإليجابــي فــي خفــض نســب البطالــة ورفــع نســب  أثــر مضاعــف اقتصاديــً مــن حيــث 

األخــرى. للقطاعــات  اإلنتاجيــة  العمليــات  مدخــالت  فــي  التكاليــف  وتقليــل  التشــغيل 

اإلنتاجيــة والتشــغيل حافــزًا أساســيً فــي  المدخــالت للقطاعــات  التقليــل مــن تكاليــف  ُيعتبــر 

اإلســرائيلية،  المســتوطنات  فــي  العمــل  وإنهــاء  لالحتــالل  االقتصاديــة  التبعيــة  مــن  االنفــكاك 

المنتــج  وتعزيــز  الغــذاء،  علــى  الســيادة  مــن  نــوع  تحقيــق  إلــى  أساســي  وبشــكل  يــؤدي  ممــا 

فــي  الفلســطينيين  صمــود  تدعــم  اســتقاللية  أيًضــا  يعنــي  وهــو  اإلنتاجيــة،  ورفــع  الوطنــي 

أراضيهــم فــي ظــل وجــود اإلســتعمار.

الزراعــي والــذي يســتفيد مــن  الزراعــة فــي فلســطين بتنوعــه مــن حيــث اإلنتــاج  يتميــز قطــاع 

المرويــة  الزراعــات  فــي  فيــه  للتوســع  المتاحــة  وبالفــرص  فلســطين،  فــي  المناخــي  التنــوع 

الزراعــة  فــي  التقنــي  التطــور  مســتجدات  مواكبــة  علــى  قدرتــه  إلــى  باإلضافــة  والتصديريــة، 

المزارعيــن  العديــد مــن  الموجــودة فيــه مــن جهــة، ولوجــود  الزراعــة  أنمــاط  نتيجــًة لمالئمــة 

ــى  ــي عل الزراع ــاع  ــدرة القط ــس ق ــا يعك ــذا م ــرى. وه ــة أخ ــن جه ــه م ــن في الرياديي ــن  والمنتجي

فــي  وخصوصــً  االقتصاديــة،  والتنميــة  التشــغيل  فــي  الفعالــة  والمســاهمة  الســريع  التطــور 

التــي تحــول دون تطــور القطــاع، يســتغل اإلحتــالل  حــال تراجــع وتيــرة السياســات االحتالليــة 

أوســلو اتفاقيــة  حســب  األراضــي  تصنيــف  اإلســرائيلي 
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.9 ص  ، »2022 -2017 مة  ا ــتد مس ــة  تنمي و د  ــو صم  : ــي ع ا ر لز ا ع  ــا لقط ا تيجية  ا ــتر س ا «  . ــطينية لفلس ا ــة  ع ا ر لز ا ة  ر ا ز و   -1  

 .2019  ، » ض ر أل ا م  ــو لي  43 ى  ــر ك لذ با ص  ــا لخ ا ــي  لصحف ا ن  ــا لبي ا «  . ــطيني لفلس ا ء  ــا حص لإل ي  ــز ك لمر ا ز  ــا لجه ا  -2  

وكبــح  األراضــي  إلــى  والوصــول  اســتخدام  وإعاقــة  ومنــع  بمصــادرة  المرتبطــة  تلــك  ســّيما  ال 

الزراعيــة  للمنتجــات  والتصديــر  االســتيراد  عمليــات  وإعاقــة  والــرّي  الميــاه  قطــاع  تطويــر 

 .1 تهــا خال مد و

إلحــكام  ج(  ب،  )أ،  أوســلو  اتفاقيــة  حســب  األراضــي  تصنيــف  اإلســرائيلي  االحتــالل  يســتغل 

تبلــغ  والتــي  )ج(  المصنفــة  المناطــق  فــي  خاصــة  الفلســطينيين  أراضــي  علــى  الســيطرة 

االحتــالل  يســتغلها  التــي  األراضــي  مســاحة  تبلــغ  حيــث  دونــم،  ألــف   3,375 مســاحتها 

وتشــكل  دونــم  ألــف   2,642 حوالــي  )ج(  المصنفــة  المناطــق  فــي  مباشــر  بشــكل  اإلســرائيلي 

)أ(  المصنفــة  المســاحة  تبلــغ  فيمــا  )ج(،  المصنفــة  المســاحة  مجمــل  مــن   %76.3 نســبته  مــا 

وتبلــغ  دونــم،  ألــف   1,035 حوالــي  )ب(  المصنفــة  المســاحة  وتبلــغ  دونــم،  مليــون  حوالــي 

و   J1 و  طبيعيــة  محميــات  وتشــمل:  دونــم؛  ألــف   250 حوالــي  »أخــرى«  المصنفــة  المســاحة 

 508 نحــو  مصــادرة  علــى   2018 العــام  خــالل  اإلســرائيلي  االحتــالل  وصــادق  الخليــل.  فــي   H2

إلــى االســتيالء علــى مئــات الدونمــات الخاصــة  أراضــي الفلســطينيين، باإلضافــة  دونمــات مــن 

عســكرية  مراقبــة  نقــاط  وإقامــة  اإلســرائيلية  الحواجــز  توســيع  خــالل  مــن  بالفلســطينيين 

لمصالــح  وفًقــا  واألمنــي  اإلداري  المناطــق  تصنيــف  إن    .2 اإلســرائيليين المســتعمرين  لحمايــة 

يعتبــر  بالتالــي  منهــا،  واالســتفادة  الزراعيــة  األراضــي  علــى  الســيطرة  عمليــة  ُيعيــق  االحتــالل 

الزراعــي. القطــاع  ضعــف  فــي  األساســي  العامــل  التصنيــف  هــذا 
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لألراضــي  االســتيطان  وتيــرة  ازديــاد  ومــع  الفلســطينية،  لألراضــي  المســتمر  االحتــالل  مــع   

الزراعــي  اإلنتــاج  علــى  القــدرة  أصبحــت  خــاص  بشــكل  والزراعيــة  عــام  بشــكل  الفلســطينية 

مــا  يعانــي  إذ  عــام.  بشــكل  فلســطين  فــي  الغذائــي  األمــن  علــى  انعكــس  ممــا  ضعيفــة، 

1.3 مليــون نســمة مــن انعــدام األمــن  68% مــن اأُلســر فــي قطــاع غــزة، أو نحــو  يربــو علــى 

ــر  ــدار األخي ــا اإلص إليه ــص  ــي خل الت ــة  ــج األولي ــا للنتائ ــطة وفًق ــادة أو متوس ــة ح ــي بدرج الغذائ

العــام  خــالل  ُأجــري  الــذي  الغذائــي  واألمــن  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الحالــة  مســح  مــن 

اأُلســر.  أوســاط  بيــن  الغربيــة  الضفــة  فــي   %12 مقابــل  فــي   ،2018

إلــى أنهــا تحصــل علــى  69% مــن اأُلســر فــي غــزة أشــارت  الرغــم مــن أن  ويأتــي هــذا علــى 

االجتماعيــة  التحويــالت  مــن  أخــرى  أشــكال  أو  الغذائيــة  المســاعدات  أشــكال  مــن  شــكل 

تعكــس  األرقــام  هــذه    .3 الدوليــة المنظمــات  أو  الفلســطينية  الحكوميــة  الهيئــات  مــن 

وتعكــس  كمــا  ومصــادره،  غذائهــم  علــى  الفلســطينيين  ســيادة  فــي  حقيقيــة  إشــكالية 

يعيشــها  التــي  األزمــة  تحــل  ال  والطارئــة  العاجلــة  الدوليــة  والتدخــالت  المســاعدات  أن 

 . االحتــالل  حكومــة  ســطوة  ظــل  فــي  الفلســطينيون 

لفلســطينية  ا ض  ر أل ا فــي  ئــي  ا لغذ ا مــن  أل ا م  ا نعــد ا «  . ة لمتحــد ا مــم  لأل بــع  لتا ا نية  نســا إل ا ن  و لشــؤ ا تنســيق  مكتــب     -  3  

 : لــي لتا ا بــط  ا لر ا ي  / نظــر ا  . » ئــي ا لغذ ا مــن  أل ا م  ا نعــد ا مــن  ن  نــو يعا ة  غــز ع  قطــا فــي  فلســطيني  ن  مليــو  1 .3  : لمحتلــة ا

.2wI jwbf /h t tps: / /b i t . ly
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واقــع األراضــي الزراعية في فلســطين

مليــون دونــم. وتبلــغ مســاحة األراضــي   6,023 تبلــغ مســاحة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

1,2 مليــون دونــم أو مــا نســبته  الُخمــس تقريبــً بنحــو  الزراعــة مــا يقــارب  المســتخدمة فــي 

الضفــة  فــي  منهــا   %90 غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  للضفــة  الكليــة  المســاحة  مــن  تقريًبــا   %20

األراضــي  هــذه  إن  القــول  يمكــن  ال  الواقــع  وفــي  أنــه  إال    .4 غــزة قطــاع  فــي   %10 و الغربيــة 

األساســي  للســبب  بالرجــوع  هــذا  الصحيــح،  بالشــكل  تســتغل  وال  مطلــوب،  هــو  كمــا  تنتــج 

أوســلو. التفــاق  وفًقــا  االحتــالل  لصالــح  وأمنيــً  إداريــً  المناطــق  تصنيــف  فــي  المتمثــل 

متوســطة  أو  عاليــة  أنهــا  علــى  المصّنفــة  األراضــي  مســاحة  تبلــغ  الغربيــة،  الضفــة  فــي 

37% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة،  دونــم، وتشــكل حوالــي   2,072 الزراعيــة حوالــي  القيمــة 

مســاحة  مــن   %17 حوالــي  وتشــكل  دونــم   931.5 ســوى  منهــا  الفلســطينيون  َيســتِغل  وال 

الضفــة الغربيــة، وتعتبــر اإلجــراءات اإلســرائيلية أحــد أهــم أســباب عــدم اســتغالل األراضــي 

مــن   %60 حوالــي  »ج«  المصنفــة  المناطــق  تشــكل  حيــث  الغربيــة،  الضفــة  فــي  الزراعيــة 

الكاملــة، األمــر  زالــت تقــع تحــت الســيطرة اإلســرائيلية  الغربيــة والتــي مــا  مســاحة الضفــة 

أو  وزراعتهــا  أراضيهــم  الــى  الوصــول  مــن  المزارعيــن  مــن  الكثيــر  حرمــان  الــى  أّدى  الــذي 

 .5 فيهــا المزروعــة  بالمســاحات  العنايــة 

ــدت  ُأعي ــذي  2005 وال ــام  ــي الع ــرائيلي« ف ــحاب اإلس ــن »االنس ــم م ــزة، وبالرغ ــاع غ ــي قط ــا ف أم

زالــت  فمــا  الفلســطينية،  الســيادة  إلــى  فيــه  اإلســرائيلية  المســتوطنات  أراضــي  بموجبــه 

العازلــة والتــي  بالمنطقــة  إراضيهــم فــي مــا يعــرف  إلــى  المزارعيــن  إســرائيل تمنــع وصــول 

ــر  150 مت ــن  بي ــراوح  ــق يت ــرائيل وبعم ــة إلس ــرقية المحاذي ــاع الش ــدود القط ــول ح ــى ط ــد عل تمت

التــي تقــع فــي المنطقــة العازلــة والتــي ال  الزراعيــة  6.  وتقــدر مســاحة األراضــي  1 كــم إلــى 

ــل  ــة محاصي ــي زراع ــتَغل ف ــا أو ُتس إليه ــول  ــى الوص ــدرة عل ــدم الق ــة لع ــتغاللها نتيج ــم اس يت

بمــا  األراضــي  إلــى  بالوصــول  المرتبطــة  للخطــورة  نتيجــة  والمــردود  الجــدوى  قليلــة  حقليــة 

الزراعــة  المســتخدمة فــي  األراضــي  40 %مــن  62 كيلومتــر مربــع، أي مــا نســبته  ال يقــل عــن 

 .7 فــي قطــاع غــزة

.10 ص  ،»2022 -2017 مة  ا ــتد مس ــة  تنمي و د  ــو صم  : ــي ع ا ر لز ا ع  ــا لقط ا تيجية  ا ــتر س ا «  . ــطينية لفلس ا ــة  ع ا ر لز ا ة  ر ا ز و    -  4
 : هلل ا م  ا ر  . » ض ر أل ا م  ليــو  43 ى  كــر لذ ا فــي  ص  لخــا ا لصحفــي  ا ن  لبيــا ا «  . لفلســطيني ا ء  حصــا لإل ي  كــز لمر ا ز  لجهــا ا    -  5

.2KFG0kY /ht tps: / /b i t . ly  : لــي لتا ا بــط  ا لر ا ي  / نظــر ا  .2019  ، فلســطين

.10 ص  ،»2022 -2017 مة  ا ــتد مس ــة  تنمي و د  ــو صم  : ــي ع ا ر لز ا ع  ــا لقط ا تيجية  ا ــتر س ا «  . ــطينية لفلس ا ــة  ع ا ر لز ا ة  ر ا ز و   -  6
.10 2022«، ص -2017 ــتدامة  ــة مس ــود وتنمي ــي: صم لزراع ا ــاع  القط ــتراتيجية  »اس ــطينية.  الفلس ــة  لزراع ا وزارة   -7
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مــن مجمــوع المســاحة   %68.9 الزراعــة المروّيــة فــي قطــاع غــزة حيــث تحتــل  وُيالحــظ تركــز 

تتجــاوز  المروّيــة ال  الزراعــة  الغربّيــة فــإن نســبة  الضّفــة  أمــا فــي  المزروعــة فــي قطــاع غــزة، 

.8 الغربّيــة الضّفــة  فــي  المزروعــة  المســاحة  إجمالــي  مــن   %7.4

بمســاحة  حيــازة،   111,310 الفلســطينية  األراضــي  فــي   9 الزراعيــة الحيــازات  عــدد  إجمالــي  يبلــغ 

 ،%81.7 نســبته  مــا  وتشــكل  الغربيــة  الضفــة  فــي  حيــازة   90,908 منهــا  دونــم،   1,207,061

فــي قطــاع غــزة. وتعتبــر محافظــة الخليــل   %18.3 20,402 حيــازة، تشــكل مــا نســبته  والباقــي 

تقريًبــا   %18 نســبته  مــا  تشــكل  حيــث  الزراعيــة،  الحيــازات  عــدد  حيــث  مــن  المناطــق  أكبــر  مــن 

حيــازة.  19768 بواقــع  الفلســطينية،  األراضــي  فــي  الحيــازات  إجمالــي  مــن 

 1,612 أريحــا واألغــوار بواقــع   أمــا أقــل محافظــة مــن حيــث عــدد الحيــازات فهــي محافظــة 

فقــط مــن مجمــوع الحيــازات فــي األراضــي الفلســطينية. ويتركــز غالبيــة   %1.4 حيــازة، تشــكل 

مــن   %28.6 نســبته  مــا  يشــكلون  حيــث  عــام،   49 -40 بيــن  مــا  العمريــة  الفئــة  فــي  الحائزيــن 

الزراعييــن  28.9% مــن إجمالــي الحائزيــن  إجمالــي الحائزيــن فــي األراضــي الفلســطينية، بواقــع 

 .10 الزراعييــن فــي قطــاع غــزة الحائزيــن  مــن إجمالــي   % 27.3 الغربيــة و الضفــة  فــي 

فمــن  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  فــي  الزراعــي  القطــاع  مســاهمة  تراجعــت  فلســطينًيا، 

بدايــة  وفــي  الثمانينيــات،  فــي   %25 حوالــي  إلــى  الماضــي  القــرن  مــن  الســبعينيات  فــي   %36

حوالــي  لتصــل  التراجــع  فــي  النســبة  هــذه  اســتمرت   %13 حوالــي  النســبة  كانــت  التســعينيات 

3% فــي العــام  وبلغــت حوالــي   ،2009 6.1% فــي العــام  2000، وإلــى حوالــي  فــي العــام   %8.2

.)1 رقــم  الشــكل  )انظــر/ي    .112017

فلســطين.  اهلل:  رام   . لزراعــي« ا التعــداد  لبيانــات  والتحليــل  نشــر  »مشــروع  الفلســطيني.  لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز   -8

.11 ص  ،2010

فيمــا  مجموعــات  أو  ا  أفــرًد كانــوا  ســواء  لنــاس  ا بيــن  العــرف  أو  بالقانــون  المحكومــة  العالقــة  هــي  األراضــي  حيــازة   -9

الميــاه  مثــل  الطبيعيــة  المــوارد  بقيــة  لتشــمل  هنــا  األراضــي  كلمــة  تســتخدم  التســهيل  أجــل  )مــن  باألراضــي.  يتعلــق 

لتنظيــم  المجتمعــات  اســتنبطتها  قواعــد  أنهــا  أي  مؤسســة،  بأنهــا  توصــف  أن  يمكــن  األراضــي  وحيــازة  واألشــجار(. 

كيفيــة  تحــدد  أنهــا  كمــا  المجتمــع.  داخــل  الملكيــة  حقــوق  تخصيــص  كيفيــة  تحــدد  الحيــازة  فقواعــد  معيــن.  ســلوك 

ــود.  ــؤوليات وقي ــن مس ــك م بذل ــل  ــا يتص ــدد م ــوق، وتح الحق ــك  تل ــل  ــا ونق ــراف عليه ــي واإلش باألراض ــاع  االنتف ــوق  ــح حق من

بالمــوارد، وألي مــدة وبــأي شــروط. االنتفــاع  لــه حــق  األراضــي تحــدد مــن  وبعبــارة بســيطة فــإن نظــم حيــازة 

.11 2010«، ص للعــام  لزراعــي  ا التعــداد  « الفلســطيني.  المركــزي لإلحصــاء  الجهــاز   -10

-2015 لألعــوام  فلســطين  فــي  الرئيســية  القوميــة  الحســابات  »مؤشــرات  الفلســطيني.  المركــزي  اإلحصــاء  جهــاز   -11

2 x p S S 7 q /h t t p s : / / b i t . l y لتالــي:  ا بــط  لرا ا علــى  االطــالع  يرجــى   . »2016
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مــن مجمــوع المســاحة   %68.9 الزراعــة المروّيــة فــي قطــاع غــزة حيــث تحتــل  وُيالحــظ تركــز 

تتجــاوز  المروّيــة ال  الزراعــة  الغربّيــة فــإن نســبة  الضّفــة  أمــا فــي  المزروعــة فــي قطــاع غــزة، 

.8 الغربّيــة الضّفــة  فــي  المزروعــة  المســاحة  إجمالــي  مــن   %7.4

بمســاحة  حيــازة،   111,310 الفلســطينية  األراضــي  فــي   9 الزراعيــة الحيــازات  عــدد  إجمالــي  يبلــغ 

 ،%81.7 نســبته  مــا  وتشــكل  الغربيــة  الضفــة  فــي  حيــازة   90,908 منهــا  دونــم،   1,207,061

فــي قطــاع غــزة. وتعتبــر محافظــة الخليــل   %18.3 20,402 حيــازة، تشــكل مــا نســبته  والباقــي 

تقريًبــا   %18 نســبته  مــا  تشــكل  حيــث  الزراعيــة،  الحيــازات  عــدد  حيــث  مــن  المناطــق  أكبــر  مــن 

حيــازة.  19768 بواقــع  الفلســطينية،  األراضــي  فــي  الحيــازات  إجمالــي  مــن 

 1,612 أريحــا واألغــوار بواقــع   أمــا أقــل محافظــة مــن حيــث عــدد الحيــازات فهــي محافظــة 

فقــط مــن مجمــوع الحيــازات فــي األراضــي الفلســطينية. ويتركــز غالبيــة   %1.4 حيــازة، تشــكل 

مــن   %28.6 نســبته  مــا  يشــكلون  حيــث  عــام،   49 -40 بيــن  مــا  العمريــة  الفئــة  فــي  الحائزيــن 

الزراعييــن  28.9% مــن إجمالــي الحائزيــن  إجمالــي الحائزيــن فــي األراضــي الفلســطينية، بواقــع 

 .10 الزراعييــن فــي قطــاع غــزة الحائزيــن  مــن إجمالــي   % 27.3 الغربيــة و الضفــة  فــي 

فمــن  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  فــي  الزراعــي  القطــاع  مســاهمة  تراجعــت  فلســطينًيا، 

بدايــة  وفــي  الثمانينيــات،  فــي   %25 حوالــي  إلــى  الماضــي  القــرن  مــن  الســبعينيات  فــي   %36

حوالــي  لتصــل  التراجــع  فــي  النســبة  هــذه  اســتمرت   %13 حوالــي  النســبة  كانــت  التســعينيات 

3% فــي العــام  وبلغــت حوالــي   ،2009 6.1% فــي العــام  2000، وإلــى حوالــي  فــي العــام   %8.2

.)1 رقــم  الشــكل  )انظــر/ي    .112017

فلســطين.  اهلل:  رام   . لزراعــي« ا التعــداد  لبيانــات  والتحليــل  نشــر  »مشــروع  الفلســطيني.  لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز   -8

.11 ص  ،2010

فيمــا  مجموعــات  أو  ا  أفــرًد كانــوا  ســواء  لنــاس  ا بيــن  العــرف  أو  بالقانــون  المحكومــة  العالقــة  هــي  األراضــي  حيــازة   -9

الميــاه  مثــل  الطبيعيــة  المــوارد  بقيــة  لتشــمل  هنــا  األراضــي  كلمــة  تســتخدم  التســهيل  أجــل  )مــن  باألراضــي.  يتعلــق 

لتنظيــم  المجتمعــات  اســتنبطتها  قواعــد  أنهــا  أي  مؤسســة،  بأنهــا  توصــف  أن  يمكــن  األراضــي  وحيــازة  واألشــجار(. 

كيفيــة  تحــدد  أنهــا  كمــا  المجتمــع.  داخــل  الملكيــة  حقــوق  تخصيــص  كيفيــة  تحــدد  الحيــازة  فقواعــد  معيــن.  ســلوك 

ــود.  ــؤوليات وقي ــن مس ــك م بذل ــل  ــا يتص ــدد م ــوق، وتح الحق ــك  تل ــل  ــا ونق ــراف عليه ــي واإلش باألراض ــاع  االنتف ــوق  ــح حق من

بالمــوارد، وألي مــدة وبــأي شــروط. االنتفــاع  لــه حــق  األراضــي تحــدد مــن  وبعبــارة بســيطة فــإن نظــم حيــازة 

.11 2010«، ص للعــام  لزراعــي  ا التعــداد  « الفلســطيني.  المركــزي لإلحصــاء  الجهــاز   -10

-2015 لألعــوام  فلســطين  فــي  الرئيســية  القوميــة  الحســابات  »مؤشــرات  الفلســطيني.  المركــزي  اإلحصــاء  جهــاز   -11
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1(:  مســاهمة قطــاع الزراعــة والحراجة وصيد األســماك فــي الناتــج المحلــي اإلجمالي  شــكل رقــم )
2018-2000 الفلســطيني للســنوات 
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2(: مســاهمة اإلنتــاج النباتــي واإلنتــاج الحيواني فــي الناتــج المحلــي اإلجمالي  شــكل رقــم )
2017-2013 الفلســطيني للســنوات 

.»2017 م  ــا للع ــطين  فلس ــي  ف ــية  ئيس لر ا ــة  مي لقو ا ت  با ــا لحس ا ت  ا ــر ش مؤ «  . ــطيني لفلس ا ء  ــا حص لإل ي  ــز ك لمر ا ز  ــا لجه ا  -  12  
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الســنوات  فــي  جيــدة  كانــت  الزراعــة  نشــاط  فــي  العامليــن  نســبة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

حوالــي   2010 العــام  فــي  كانــت  فبينمــا  مســتمر.  تراجــع  فــي  النســبة  هــذه  أن  إال  الماضيــة، 

أدنــى  الزراعــة  نشــاط  وســجل  كمــا    .132017 العــام  فــي   %6.7 حوالــي  لتصــل  تراجعــت   ،%14

21 شــيكل فــي قطــاع  73 شــيكل فــي الضفــة الغربيــة و معــدل أجــر يومــي حقيقــي بواقــع 

 .)3 رقــم  الشــكل  )انظــر/ي    .14 غــزة

93 شــيكل فــي الضفــة  الخــاص حوالــي  اليومــي فــي القطــاع  بلــغ معــدل األجــر  فــي حيــن 

ــور  ــدالت لألج ــى مع ــييد أعل ــاء والتش البن ــاط  ــجل نش ــزة، وس ــاع غ ــي قط ــيكل ف 45 ش ــة و الغربي

 42 و الغربيــة  الضفــة  فــي  شــيكل   104 بمعــدل  الخــاص  القطــاع  فــي  الحقيقيــة  اليوميــة  

ــيكل  78 ش ــة و ــة الغربي ــي الضف ــيكل ف 103 ش ــات  ــاط الخدم ــه نش ــزة، يلي ــاع غ ــي قط ــيكل ف ش

.15 ــزة ــاع غ ــي قط ف
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15 ســنة فأكثــر مــن فلســطين في النشــاط الزراعي  3(: التوزيــع النســبي للعاملــي  شــكل رقــم )
2018-2000 للســنوات 

مــن  ك  ســما أل ا صيــد  و جــة  ا لحر ا و عــة  ا ر لز ا ع  قطــا فــي  مليــن  لعا ا نســبة   «  . لفلســطيني ا ء  حصــا لإل ي  كــز لمر ا ز  لجهــا ا   -  13
علــى  ع  طــال ال ا جــى  ير  . »2017  ، لجنــس ا و لمنطقــة  ا حســب  فلســطين  فــي  ت  عــا لقطا ا جميــع  فــي  مليــن  لعا ا لــي  جما إ

.2 K U t b U Y /h t t p s : / / b i t . l y  : لــي لتا ا بــط  ا لر ا

لمــي  لعا ا م  ليــو ا ســبة  بمنا  2018 م  لعــا فلســطين  فــي  لــي  لعما ا قــع  ا لو ا  «  . لفلســطيني ا ء  حصــا لإل ي  كــز لمر ا ز  لجهــا ا  -  14
 .  : ــي ل لتا ا ــط  ب ا لر ا ي  \ ــر نظ ا  . » ل ــا للعم

. بق لســا ا ر  لمصــد ا  -15

تغيــر  بســب  فلســطين  فــي  الزراعــة  نشــاط  فــي  العامليــن  نســبة  فــي  التراجــع  هــذا  مــن  جــزء  *مالحظــة: 

المنزلــي. الزراعــي  العمــل  مــن  جــزءًا  يشــمل  كان  والــذي   ،2015 العــام  فــي  التعريــف 
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. ــطين فلس  - هلل  ا م  ا ر  .»2017 ة  د ــو ص لمر ا ــة  جي ر لخا ا ة  ر ــا لتج ا ت  ا ء ــا حص إ «  . ــطيني لفلس ا ء  ــا حص لإل ي  ــز ك لمر ا ز  ــا لجه ا  -16  

الــذي  الزراعــة الفلســطيني األمــر  وعليــه تعكــس هــذه األرقــام تراجًعــا حقيقًيــا فــي قطــاع 

فعلــى  فلســطين.  فــي  إنتاجــي  قطــاع  بأهــم  باالهتمــام  واضحــة  فجــوة  هنالــك  أن  يعنــي 

ــذا  ــو ه ــه نح التوج ــة  ــن قل ــم م ــة، وبالرغ ــون متدني ــا المزارع ــي يتقاضاه الت ــور  ــن األج ــم م الرغ

الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ممــا  ُيــدّر علــى الفلســطينيين ويســاهم فــي  أنــه ال زال  القطــاع إال 

والدخــل  العمــل  فــرص  مــن  ســتزيد  القطــاع  هــذا  علــى  والتركيــز  االســتثمار  زيــادة  أن  يعنــي 

الذاتــي فــي ســلع معينــة أساســية. واإلنتــاج واالكتفــاء 

حركــة تجــارة القطــاع الزراعــي فــي فلســطين
إلــى إســرائيل  الزراعــي الفلســطيني  2017، شــكلت الصــادرات مــن القطــاع  مــع نهايــة العــام 

مليــون دوالر صــادرات نباتيــة طازجــة بنســبة بلغــت   56.8 مليــون دوالر، منهــا حوالــي   64 حوالــي 

ــن  ــواردات م ال ــت  ــا كان فيم  .%11.3 ــبة  ــة بنس ــادرات الحيواني ــن الص ــون دوالر م ملي  7.2 و  ،%88.7

ــا  ــون دوالر، منه 362.1 ملي ــي  ــطيني حوال ــاد الفلس ــى االقتص إل ــرائيل  ــن إس ــي م الزراع ــاع  القط

واردات  إجمالــي  مــن   %42.2 بلغــت  بنســبة  طازجــة  نباتيــة  واردات  دوالر  مليــون   152.9 حوالــي 

بلغــت  بنســبة  الحيوانيــة  الــواردات  مــن  دوالر  مليــون   209.3 و إســرائيل،  مــن  الزراعــي  القطــاع 

.16 %57.8

ــي،  الزراع ــاع  ــى القط ــالل عل ــة االحت ــيطرة حكوم ــباب س ــم وأس ــا حج لن ــس  ــام تعك ــذه األرق ه

المســتوردة  األســواق  أكبــر  مــن  االحتــالل  ســطوة  تحــت  الواقعــون  الفلســطينيون  يعتبــر  إذ 

الســوق  مــن  االســتهالك  حجــم  بيــن  جــًدا  كبيــرة  فجــوة  يوجــد  إذ  اإلســرائيلي،  لإلنتــاج 

دوالر. مليــون   298.1 يقــارب  مــا  إلــى  حجمهــا  يصــل  لــه،  والتصديــر  اإلســرائيلي 
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مليــون   31.4 المبــّرد بحوالــي  أو  الزراعيــة هــي مــن الخيــار الطــازج  بــرز الصــادرات الفلســطينية  أ وتعتبــر 

الشــكل  )انظــر/ي  .17 دوالر مليــون   3 بحوالــي  الزهــرة  ثــم  دوالر،  مليــون   5 بحوالــي  البنــدورة  ثــم  دوالر، 

 .)4 رقــم 
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4(: الصــادرات الفلســطينية المرصــودة ألهــم الســلع الزراعيــة النباتيــة الطازجــة من  شــكل رقــم )
2017 )القيمــة بالمليــون دوالر أمريكــي( حيــث القيمــة 

الزراعــة  فــي  متطــورة  غيــر  وســائل  علــى  االعتمــاد  الفلســطيني  النباتــي  اإلنتــاج  خصائــص  ومــن 

فــي  فهــي  األمطــار،  ميــاه  علــى  تعتمــد  الفلســطينية  الزراعــات  معظــم  كذلــك  الفلســطينية. 

الزراعــة  علــى  يعتمــد  الــذي  الدونــم  إنتاجيــة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر  حيــث  بعليــة.  زراعــات  الغالــب 

ــم  4783 كغ ــة؛ أي  البعلي ــة  الزراع ــد  ــذي يعتم ال ــم  ــة الدون إنتاجي ــن  ــف ع 22 ضع ــي  ــد بحوال ــة تزي المروي

ــى  ــاد عل ــة االعتم ــظ أهمي ــارق نالح الف ــذا  ــن ه ــي، م البعل ــم  ــم للدون 221 كغ ــل  ــروي مقاب الم ــم  للدون

ــد  ــزارع. ويوج ــل للم ــة الدخ ــين وديموم ــة وتحس ــادة اإلنتاجي زي ــى  ــر عل ث أ ــن  ــا م ــا له ــة لم ــة المروي الزراع

صنًفــا مــن   38 الفاكهــة، و 39 صنًفــا مــن أشــجار  للزراعــة،  رئيســي  112 صنــف  فــي فلســطين حوالــي 

 .18 الحقليــة المحاصيــل  مــن  صنًفــا   35 الخضــروات، 

فقــط  بــل  للخــارج،  فلســطين  مــن  للحيوانــات  صــادرات  يوجــد  فــال  الحيوانيــة،  الثــروة  بخصــوص  أمــا 

ــون دوالر  108,333 ملي ــي  2017 حوال ــام  ــي الع ــة ف ــات الحي ــن الحيوان ــواردات م ال ــة  ــغ قيم واردات. وتبل

مليــون دوالر أمــا الصــادرات منهــا   9,975 إلــى أن واردات األســماك وصــل  والصــادرات صفــر، باإلضافــة 

دوالر. مليــون   18

. بق لســا ا ر  لمصــد ا  -17
 ، » يــة لعضو ا عــة  ا ر لز ا علــى  كيــز  لتر ا مــع  فلســطين  فــي  يــة  لتقليد ا غيــر  عــة  ا ر لز ا م  ا ســتخد ا ق  فــا آ «  . فتحــي  ، جي و ســر   -18

. فلســطين  – هلل  ا م  ا ر س  مــا  .2012
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مليــون   31.4 المبــّرد بحوالــي  أو  الزراعيــة هــي مــن الخيــار الطــازج  بــرز الصــادرات الفلســطينية  أ وتعتبــر 

الشــكل  )انظــر/ي  .17 دوالر مليــون   3 بحوالــي  الزهــرة  ثــم  دوالر،  مليــون   5 بحوالــي  البنــدورة  ثــم  دوالر، 

 .)4 رقــم 
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4(: الصــادرات الفلســطينية المرصــودة ألهــم الســلع الزراعيــة النباتيــة الطازجــة من  شــكل رقــم )
2017 )القيمــة بالمليــون دوالر أمريكــي( حيــث القيمــة 

الزراعــة  فــي  متطــورة  غيــر  وســائل  علــى  االعتمــاد  الفلســطيني  النباتــي  اإلنتــاج  خصائــص  ومــن 

فــي  فهــي  األمطــار،  ميــاه  علــى  تعتمــد  الفلســطينية  الزراعــات  معظــم  كذلــك  الفلســطينية. 

الزراعــة  علــى  يعتمــد  الــذي  الدونــم  إنتاجيــة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر  حيــث  بعليــة.  زراعــات  الغالــب 

ــم  4783 كغ ــة؛ أي  البعلي ــة  الزراع ــد  ــذي يعتم ال ــم  ــة الدون إنتاجي ــن  ــف ع 22 ضع ــي  ــد بحوال ــة تزي المروي

ــى  ــاد عل ــة االعتم ــظ أهمي ــارق نالح الف ــذا  ــن ه ــي، م البعل ــم  ــم للدون 221 كغ ــل  ــروي مقاب الم ــم  للدون

ــد  ــزارع. ويوج ــل للم ــة الدخ ــين وديموم ــة وتحس ــادة اإلنتاجي زي ــى  ــر عل ث أ ــن  ــا م ــا له ــة لم ــة المروي الزراع

صنًفــا مــن   38 الفاكهــة، و 39 صنًفــا مــن أشــجار  للزراعــة،  رئيســي  112 صنــف  فــي فلســطين حوالــي 

 .18 الحقليــة المحاصيــل  مــن  صنًفــا   35 الخضــروات، 

فقــط  بــل  للخــارج،  فلســطين  مــن  للحيوانــات  صــادرات  يوجــد  فــال  الحيوانيــة،  الثــروة  بخصــوص  أمــا 

ــون دوالر  108,333 ملي ــي  2017 حوال ــام  ــي الع ــة ف ــات الحي ــن الحيوان ــواردات م ال ــة  ــغ قيم واردات. وتبل

مليــون دوالر أمــا الصــادرات منهــا   9,975 إلــى أن واردات األســماك وصــل  والصــادرات صفــر، باإلضافــة 

دوالر. مليــون   18

. بق لســا ا ر  لمصــد ا  -17
 ، » يــة لعضو ا عــة  ا ر لز ا علــى  كيــز  لتر ا مــع  فلســطين  فــي  يــة  لتقليد ا غيــر  عــة  ا ر لز ا م  ا ســتخد ا ق  فــا آ «  . فتحــي  ، جي و ســر   -18
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1(: الصــادرات الفلســطينية المرصــودة ألهــم الســلع الزراعيــة النباتيــة الطازجة من  جــدول رقــم )
2017 )القيمــة بالمليــون دوالر أمريكــي( حيــث القيمــة 

 91,940 ــا  ــواردات منه ال ــة  ــت قيم ــل وصل ــض والعس ــا والبي ــة منه ــات الصناع ــان ومنتج ــوص األلب  وبخص

الجــدول  19.  )انظــر/ي  مليــون دوالر فقــط  4,847 التصديــر منهــا  مليــون دوالر فــي حيــن كانــت قيمــة 

.)1 رقم

الحيوانيــة  الثــروة  فــي  والصــادرات  الــواردات  بيــن  الكبيــرة  الفجــوة  الســابقة  األرقــام  تعكــس 

مــن  أكثــر  االســتيراد  علــى  عاليــة  اتكاليــة  فيــه  إذ  اإلنتــاج،  هــذا  بقطــاع  يتعلــق  مــا  وكل  والســمكية 

ــوس  ــر ملم أث ــد أي  ــي، وال يوج ــتهالك المحل ــل االس ــي مقاب ــاج ف ــع اإلنت ــى تراج إل ــؤدي  ــا ي ــر، مم التصدي

 432 هــي  المنتجــة  البيــاض  صيصــان  عــدد  يكــون  أن  للجــدل  المثيــر  ومــن  للتغييــر.  الواقــع  أرض  علــى 

98 مليــون20،  )انظــر/ي جــدول رقــم 2(، ألــف، فــي حيــن عــدد الصيصــان الالحــم 

.49 ــطين. ص رام اهلل - فلس  . »2017 ــودة  المرص ــة  الخارجي ــارة  التج ــاءات  »إحص ــطيني.  الفلس ــاء  ــزي لإلحص المرك ــاز  الجه  -19
رام اهلل: فلســطين.  . »2017 نيــة  الحيوا لثــروة  ا زراعيــة مختــارة حــول  الفلســطيني. »مؤشــرات  المركــزي لإلحصــاء  الجهــاز   -20

الصادرات الواردات لمنتج ا
0 108,333 حّية حيوانات 

1,644 34,601 لحوم وأحشــاء وأطــراف صالحة لألكل

18 9,975 أســماك ومنتجات الثروة الســمكية

4,847 91,490 ألبــان ومنتجــات صناعة األلبان والبيض والعســل

الالحــم وأعدادهــا، خصوًصــا  العلــم أن هنالــك فرصــة ممتــازة لالســتثمار فــي صيصــان  مــع 

منطقــي  يعتبــر  ال  مــا  وهــو  الــواردات،  لصالــح  والصــادرات  الــواردات  بيــن  فجــوة  وجــود  مــع 

الزراعــي الفلســطيني لمــا فيــه مــن خبــرات وفيــرة فــي هــذا اإلطــار. فــي نمــط اإلنتــاج 

2017 2(: مؤشــرات زراعيــة مختارة حــول الثــروة الحيوانية فــي العام  جــدول رقــم )

2017 لمتغير ا

1,762,807 أعــداد اللقاحــات والطعــوم البيطرية  المعطــاة للحيوانات

37,437 عدد األبقــار المذبوحة

41,351 عدد األغنــام المذبوحة

3,957 عدد الماعــز المذبوحة

98,016.4 عدد صيصان الالحم المنتجة )باأللف(

432.0 عدد صيصان البّياض المنتجة )باأللف(
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حــرب االحتــال على الزراعة
خطيــرة  أداة  الزراعــة  اإلســرائيلي  االحتــالل  َيعتبــر  الفلســطيني،  الســياق  صعيــد  علــى  الزراعــة  ألهميــة 

كونهــا خطــوة باتجــاه االكتفــاء الذاتــي والحــد مــن التبعيــة القتصــاده، لــذا يحاربهــا بــكل مــا يمكنــه 

ــادرة  ــر ص ــدة تقاري ــارت ع ــطينيين. أش ــن الفلس ــى المزارعي ــق عل ــي أو التضيي ــادرة األراض ــالل مص ــن خ ــا م إم

الهــدم والتهجيــر فــي  المتحــدة حــول عمليــات  التابــع لألمــم  عــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 

الضفــة الغربيــة، إلــى أنَّ معظــم المبانــي والمنشــآت واألراضــي التــي يســتهدفها االحتــالل اإلســرائيلي 

فــي فلســطين تدعــم ســبل العيــش فــي الزراعــة والرعــي والتجــارة، حتــى أن جــزًءا منهــا كان قــد ُأنشــئ 

تنســيق  مكتــب  عــن  صــدرت  التــي  التقاريــر  مــن  للعديــد  باإلضافــة  هــذا    .21 أوروبــي وإشــراف  بتمويــل 

علــى  الجــدار  وأثــر  الفلســطينية،  لألشــجار  المســتوطنين  تدميــر  عــن  تتحــدث  التــي  اإلنســانية  الشــؤون 

 .22 ــي ــاج الزراع اإلنت

علــى ســبيل المثــال، تعتبــر زراعــة أشــجار الزيتــون مــن أكثــر الزراعــات المســتهدفة فــي فلســطين مــن 

400 ألــف شــجرة زيتــون منــذ العــام  قبــل حكومــة االحتــالل، حيــث عمــل االحتــالل علــى اقتــالع مــا يقــارب 

23،  وذلــك ألســباب اقتصاديــة تدفــع االحتــالل لمحاربــة هــذه الجزئيــة  2014 فقــط( 1987م )حتــى العــام 

ألهميتهــا االقتصاديــة فــي القطــاع الزراعــي لمــا يوفــره مــن دخــل مهــم للمزارعيــن والمنتجيــن، كمــا 

فــرص  ويوفــر  الغذائيــة،  الصناعــات  قطــاع  فــي  الصناعــات  مــن  لعــدد  رئيســية  إنتــاج  مدخــالت  ويوفــر 

ــكل  ــون بش ــة الزيت ــن زراع ــتفيد م ــي تس ــالت الت ــداد العائ ــدر أع ــث تق ــطينيين، حي ــن الفلس ــد م ــل للعدي عم

ــت  ــون »زي ــاهم الزيت ــا ويس ــطين، كم ــي فلس ــف ف ــكان الري ــن س ــة م ــف عائل 100 أل بـــ  ــر  ــر مباش ــر وغي مباش

وحــرب  االحتــالل  مارســة    .24 أمريكــي دوالر  مليــون   16.5 بـــ  صادراتــه  قــدرت  إذ  الصــادرات  فــي  الزيتــون« 

يعتبــر  والــذي  فلســطين  فــي  الزيتــون  زيــت  إنتــاج  علــى  انعكــس  الفلســطيني  الزيتــون  علــى  حكومتــه 

ــطين  ــي فلس ــة ف ــون العامل ــر الزيت ــدد معاص ــع ع ــث تراج ــطين، حي ــي فلس ــة ف ــات حيوي ــر المنتج ــن أكث م

25، وفــي الحالــة الطبيعيــة مــن  260 معصــرة 264 معصــرة إلــى  2018 مــن  2008 إلــى العــام  منــذ العــام 

الزراعيــة.  الزيتــون وفًقــا لطبيعــة فلســطين  المفتــرض أن تتزايــد أعــداد معاصــر 
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حــرب االحتــال على الزراعة
خطيــرة  أداة  الزراعــة  اإلســرائيلي  االحتــالل  َيعتبــر  الفلســطيني،  الســياق  صعيــد  علــى  الزراعــة  ألهميــة 

كونهــا خطــوة باتجــاه االكتفــاء الذاتــي والحــد مــن التبعيــة القتصــاده، لــذا يحاربهــا بــكل مــا يمكنــه 

ــادرة  ــر ص ــدة تقاري ــارت ع ــطينيين. أش ــن الفلس ــى المزارعي ــق عل ــي أو التضيي ــادرة األراض ــالل مص ــن خ ــا م إم

الهــدم والتهجيــر فــي  المتحــدة حــول عمليــات  التابــع لألمــم  عــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 

الضفــة الغربيــة، إلــى أنَّ معظــم المبانــي والمنشــآت واألراضــي التــي يســتهدفها االحتــالل اإلســرائيلي 

فــي فلســطين تدعــم ســبل العيــش فــي الزراعــة والرعــي والتجــارة، حتــى أن جــزًءا منهــا كان قــد ُأنشــئ 

تنســيق  مكتــب  عــن  صــدرت  التــي  التقاريــر  مــن  للعديــد  باإلضافــة  هــذا    .21 أوروبــي وإشــراف  بتمويــل 

علــى  الجــدار  وأثــر  الفلســطينية،  لألشــجار  المســتوطنين  تدميــر  عــن  تتحــدث  التــي  اإلنســانية  الشــؤون 

 .22 ــي ــاج الزراع اإلنت

علــى ســبيل المثــال، تعتبــر زراعــة أشــجار الزيتــون مــن أكثــر الزراعــات المســتهدفة فــي فلســطين مــن 

400 ألــف شــجرة زيتــون منــذ العــام  قبــل حكومــة االحتــالل، حيــث عمــل االحتــالل علــى اقتــالع مــا يقــارب 

23،  وذلــك ألســباب اقتصاديــة تدفــع االحتــالل لمحاربــة هــذه الجزئيــة  2014 فقــط( 1987م )حتــى العــام 

ألهميتهــا االقتصاديــة فــي القطــاع الزراعــي لمــا يوفــره مــن دخــل مهــم للمزارعيــن والمنتجيــن، كمــا 

فــرص  ويوفــر  الغذائيــة،  الصناعــات  قطــاع  فــي  الصناعــات  مــن  لعــدد  رئيســية  إنتــاج  مدخــالت  ويوفــر 

ــكل  ــون بش ــة الزيت ــن زراع ــتفيد م ــي تس ــالت الت ــداد العائ ــدر أع ــث تق ــطينيين، حي ــن الفلس ــد م ــل للعدي عم

ــت  ــون »زي ــاهم الزيت ــا ويس ــطين، كم ــي فلس ــف ف ــكان الري ــن س ــة م ــف عائل 100 أل بـــ  ــر  ــر مباش ــر وغي مباش

وحــرب  االحتــالل  مارســة    .24 أمريكــي دوالر  مليــون   16.5 بـــ  صادراتــه  قــدرت  إذ  الصــادرات  فــي  الزيتــون« 

يعتبــر  والــذي  فلســطين  فــي  الزيتــون  زيــت  إنتــاج  علــى  انعكــس  الفلســطيني  الزيتــون  علــى  حكومتــه 

ــطين  ــي فلس ــة ف ــون العامل ــر الزيت ــدد معاص ــع ع ــث تراج ــطين، حي ــي فلس ــة ف ــات حيوي ــر المنتج ــن أكث م

25، وفــي الحالــة الطبيعيــة مــن  260 معصــرة 264 معصــرة إلــى  2018 مــن  2008 إلــى العــام  منــذ العــام 
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طــن متــري   14,740.4 إلــى   2008 17,583.9 طــن متــري فــي العــام  إنتــاج الفلســطينيين مــن  كمــا تراجــع 

85 عامــل فــي هــذه الفتــرة  2018، وتراجــع عــدد العامليــن فــي هــذه المعاصــر إلــى مــا يقــارب  فــي العــام 

 .26 الزمنيــة

ــة  ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــة الزراعي ــطة القيم ــة أو متوس ــا عالي ــى أنه ــة عل ــي المصّنف ــاحة األراض ــغ مس وتبل

ــطينيون  ــتغل الفلس ــة، ال يس ــة الغربي ــاحة الضف ــن مس 37% م ــي  ــكل حوال ــم، وتش ــف دون 2,072 أل ــي  حوال

17% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة. وتعتبــر اإلجــراءات  931.5 ألــف دونــم، وتشــكل حوالــي  منهــا ســوى 

تشــكل  حيــث  الغربيــة،  الضفــة  فــي  الزراعيــة  األراضــي  اســتغالل  عــدم  أســباب  أهــم  أحــد  اإلســرائيلية 

ــيطرة  ــت س ــع تح ــت تق ــا زال ــي م ــة والت ــة الغربي ــاحة الضف ــن مس 60% م ــي  ــة )ج( حوال ــق المصنف المناط

ــم  ــى أراضيه ــول إل ــن الوص ــن/ات م ــن المزارعي ــر م ــان الكثي ــى حرم ــذي أّدى إل ــر ال ــة، األم ــالل الكامل االحت

وزراعتهــا أو العنايــة بالمســاحات المزروعــة فيهــا، ممــا أّدى إلــى هــالك معظــم المزروعــات فــي هــذه 

ــف  ــرائيلي بتجري ــالل اإلس ــام االحت ــث ق ــجار، حي ــالع األش ــات واقت ــف المزروع ــى تجري ــة إل ــق، باإلضاف المناط

مــن  أكثــر  اقتالعهــا  تــم  التــي  األشــجار  عــدد  يبلــغ  وبذلــك   ،2018 العــام  خــالل  شــجرة   7,122 واقتــالع 

ــتوطنين  ــات للمس ــل آالف الدونم ــم تحوي 2018. وت ــام  ــة الع ــى نهاي 2000 وحت ــام  ــذ الع ــجرة من ــون ش ملي

العــام  فــي  اإلســرائيلية  المســتوطنات  فــي  المزروعــة  المســاحة  بلغــت  حيــث  لزراعتهــا،  اإلســرائيليين 

.27 110 آالف دونــم غالبيتهــا مــن المزروعــات المرويــة 2018 حوالــي 

26-  المصــدر الســابق، نفــس الصفحــة. 
.2019  ، » ض ر أل ا م  ــو لي  43 ى  ــر ك لذ با ص  ــا لخ ا ــي  لصحف ا ن  ــا لبي ا «  . ــطيني لفلس ا ء  ــا حص لإل ي  ــز ك لمر ا ز  ــا لجه ا   -27

لفلســطينية  ا ض  ر أل ا فــي  ئــي  ا لغذ ا مــن  أل ا م  ا نعــد ا «  . ة لمتحــد ا مــم  لأل بــع  لتا ا نية  نســا إل ا ن  و لشــؤ ا تنســيق  مكتــب   -28
ن نــو يعا ة  غــز ع  قطــا فــي  فلســطيني  ن  مليــو  1 . 3  : لمحتلــة ا

ــه  ــيادة علي ــذاء والس ــن الغ ــة لتأمي ــدرة اإلنتاجي ــن الق ــد م ــى الح ــة إل ــي الزراعي ــى األراض ــيطرة عل أّدت الس

لألمــم  التابــع  االنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  عــن  صــادرة  موقــف  ورقــة  أكــدت  إذ  فلســطينًيا، 

 %1.7 بلغــت  التــي  االقتصــادي  النمــو  توقعــات  أن  الدولــي  للبنــك  تقريــر  عــن  اقتباســها  فــي  المتحــدة 

ــرد«.  ــب الف ــث نصي ــن حي ــا م ــا ملموًس ــهد تراجًع 2018 »تش ــام  ــالل الع ــة خ ــطينية المحتل ــي األرض الفلس ف

6% خــالل الربــع  وفــي غــزة، ُيعــّد االقتصــاد » فــي حالــة هبــوط حــاّد، حيــث ســّجل نمــًوا نســبته ســالب 

ــع  ــأن غــزة شــهدت المزيــد مــن التدهــور خــالل الرب ــن المؤشــرات األوليــة ب 2018. بينمــا ُتبّي األول مــن العــام 

»ُيتوقــع أن يطــرأ  الــذي ال ُيعــد فيــه الوضــع فــي الضفــة الغربيــة بهــذا الســوء،  الثانــي«. وفــي الوقــت 

 .28 تباطــؤ كبيــر علــى االقتصــاد خــالل الفتــرة المقبلــة«
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موازنــة القطــاع الزراعي في فلســطين
ــاوز  ــم تتج 2018 ل ــام  ــي الع ــة، فف ــات المختلف ــن القطاع بي ــة  ــل موازن ــي أق الزراع ــاع  ــة القط ــر  موازن تعتب

مخصصــات  شــيكل  مليــون   102,039 الفلســطينية  الحكومــة  وضعــت  إذ  الموازنــة،  مجمــوع  مــن   %1

الزراعــة  2017 بلغــت موازنــة وزارة  مليــار دوالر أمريكــي، وفــي العــام   5.8 الزراعــة مــن أصــل  موازنــة وزارة 

ــات  ــت قطاع زال ــا  ــن م ــي حي ــيكل، ف ــون ش 89,214 ملي ــت  2016 بلغ ــام  ــي الع ــيكل، وف ــون ش ملي  98,857

تــوزع اإلدارة  المثــال،  29. فعلــى ســبيل  أخــرى تأخــذ الحصــة األكبــر مــن موازنــة الســلطة الفلســطينية

البنيــة  العامــة للموازنــة العامــة أمــوال الموازنــة وفًقــا للقطاعــات األربعــة: قطــاع الحكــم، وقطــاع 

 7.772 علــى  لوحــده  الحكــم  قطــاع  يحصــل  االجتماعــي.  والقطــاع  االقتصــادي  والقطــاع  التحتيــة، 

ومؤسســات  الرئيــس  مكتــب  القطــاع  هــذا  ويشــمل  الموازنــة،  مــن   %47 يعــادل  بمــا  شــيكل،  مليــار 

والتخطيــط  الماليــة  ووزارة  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة  ووزارة  الــوزراء  ومجلــس  التحريــر  منظمــة 

الجــاد  التنمــوي  الحكومــة  توجــه  علــى  يؤشــر  والــذي  االقتصــادي  القطــاع  بينمــا    .30 العــدل ووزارة 

الزراعــة، ووزارة  )وزارة  387 مليــون شــيكل  بقيمــة  العامــة  الموازنــة  2% مــن  يأخــذ فقــط  مــن عدمــه، 

ــر  ــورة غي ــس بص ــذا يعك 31.  ه ــي( ــلطة األراض ــاه، وس ــي والمي ــوية األراض ــة تس ــي، وهيئ ــاد الوطن االقتص

فــي  وبالتحديــد  الفلســطيني  اإلنتــاج  لزيــادة  حقيقيــة  تنمويــة  خطــط  يوجــد  ال  أنــه  للجــدل  مثيــرة 

والزراعــة. الصناعــة  قطاعــات 

2018 5(: نســبة كل قطــاع مــن القطاعــات الرئيســية ضمــن قانون الموازنــة العام  شــكل رقــم )

.149 2018«. ص الماليــة  العامــة للســنة  ــة  زن الموا »قانــون  العامــة.  ــة  زن للموا العامــة  اإلدارة   – الماليــة والتخطيــط  29-  وزارة   

.13 2018«. ص الماليــة  الســنة   – المواطــن  زنــة  العامــة. »موا زنــة  للموا العامــة  اإلدارة   – الماليــة والتخطيــط  30-  وزارة 
الســابق، نفــس الصفحــة. المصــدر    -31
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موازنــة القطــاع الزراعي في فلســطين
ــاوز  ــم تتج 2018 ل ــام  ــي الع ــة، فف ــات المختلف ــن القطاع بي ــة  ــل موازن ــي أق الزراع ــاع  ــة القط ــر  موازن تعتب

مخصصــات  شــيكل  مليــون   102,039 الفلســطينية  الحكومــة  وضعــت  إذ  الموازنــة،  مجمــوع  مــن   %1

الزراعــة  2017 بلغــت موازنــة وزارة  مليــار دوالر أمريكــي، وفــي العــام   5.8 الزراعــة مــن أصــل  موازنــة وزارة 

ــات  ــت قطاع زال ــا  ــن م ــي حي ــيكل، ف ــون ش 89,214 ملي ــت  2016 بلغ ــام  ــي الع ــيكل، وف ــون ش ملي  98,857

تــوزع اإلدارة  المثــال،  29. فعلــى ســبيل  أخــرى تأخــذ الحصــة األكبــر مــن موازنــة الســلطة الفلســطينية

البنيــة  العامــة للموازنــة العامــة أمــوال الموازنــة وفًقــا للقطاعــات األربعــة: قطــاع الحكــم، وقطــاع 

 7.772 علــى  لوحــده  الحكــم  قطــاع  يحصــل  االجتماعــي.  والقطــاع  االقتصــادي  والقطــاع  التحتيــة، 

ومؤسســات  الرئيــس  مكتــب  القطــاع  هــذا  ويشــمل  الموازنــة،  مــن   %47 يعــادل  بمــا  شــيكل،  مليــار 

والتخطيــط  الماليــة  ووزارة  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة  ووزارة  الــوزراء  ومجلــس  التحريــر  منظمــة 

الجــاد  التنمــوي  الحكومــة  توجــه  علــى  يؤشــر  والــذي  االقتصــادي  القطــاع  بينمــا    .30 العــدل ووزارة 

الزراعــة، ووزارة  )وزارة  387 مليــون شــيكل  بقيمــة  العامــة  الموازنــة  2% مــن  يأخــذ فقــط  مــن عدمــه، 

ــر  ــورة غي ــس بص ــذا يعك 31.  ه ــي( ــلطة األراض ــاه، وس ــي والمي ــوية األراض ــة تس ــي، وهيئ ــاد الوطن االقتص

فــي  وبالتحديــد  الفلســطيني  اإلنتــاج  لزيــادة  حقيقيــة  تنمويــة  خطــط  يوجــد  ال  أنــه  للجــدل  مثيــرة 

والزراعــة. الصناعــة  قطاعــات 

2018 5(: نســبة كل قطــاع مــن القطاعــات الرئيســية ضمــن قانون الموازنــة العام  شــكل رقــم )

.149 2018«. ص الماليــة  العامــة للســنة  ــة  زن الموا »قانــون  العامــة.  ــة  زن للموا العامــة  اإلدارة   – الماليــة والتخطيــط  29-  وزارة   

.13 2018«. ص الماليــة  الســنة   – المواطــن  زنــة  العامــة. »موا زنــة  للموا العامــة  اإلدارة   – الماليــة والتخطيــط  30-  وزارة 
الســابق، نفــس الصفحــة. المصــدر    -31
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السياســات الزراعية في فلســطين:
دور تنفيذي أم إشــرافي؟

وتناولــت   .2013 -2011 لألعــوام  مشــتركة(  )رؤيــة  الزراعــي  القطــاع  اســتراتيجية  الزراعــة  وزارة  وضعــت 

فنيــة  لجــان  تقاريــر  عمــل  علــى  بنيــت  االســتراتيجية  واألهــداف  األولويــات  مــن  عــدًدا  االســتراتيجية 

ــداف  ــى أن األه ــت عل ــة. ونّص ــر قطاعي ــة والعب ــات القطاعي ــن والسياس ــات المزارعي ــاورات واحتياج ومش

المزارعيــن  وتمســك  بصمــود  يتعلــق  الــذي  األول  هدفهــا   : بـــــ  تتمثــل  الزراعــي  للقطــاع  االســتراتيجية 

الفلســطينية  األراضــي  فــي  الطبيعيــة  المــوارد  تــدار  أن  ثــاٍن  وكهــدف  الزراعــة،  فــي  والبقــاء  بــاألرض 

مالئًمــا  قانونًيــا  مؤسســًيا  ا  إطــاًر هنالــك  يكــون  أن  الثالــث  الهــدف  أمــا  مســتدام،  وبشــكل  بكفــاءة 

فلســطينية،  دولــة  وإقامــة  االحتــالل  إنهــاء  فــي  تســاهم  ومؤهلــة  مدربــة  بشــرية  وقــوى  ومتكامــًلا 

األمــن  لتحقيــق  والحيوانــي  النباتــي  بشــقيها  الزراعــة  إنتاجيــة  وتحســين  زيــادة  هــو  رابًعــا  وهدًفــا 

المنافســة  زيــادة  وسادًســا  مناســبة،  زراعيــة  وخدمــات  التحتيــة  البنيــة  تحســين  وخامًســا  الغذائــي، 

للقطــاع  كاملــة  جاهزيــة  هنالــك  تكــون  أن  ا  وأخيــًر ســابًعا  أمــا  والخارجيــة،  المحليــة  األســواق  فــي 

 .32 دولــة إقامــة  متطلبــات  تحقيــق  فــي  للمســاعدة  الزراعــي 

تبّنــت نفــس االســتراتيجية عــدًدا مــن السياســات  أمــا فيمــا يتعلــق بدعــم صمــود المزارعيــن كهــدف، 

ودعــم  االحتــالل،  دمــره  مــا  تأهيــل  كإعــادة  والبقــاء  بــاألرض  المزارعيــن  وتمســك  صمــود  تعــزز  التــي 

المزارعيــن  صغــار  مســاندة  خــالل  مــن  وذلــك  اإلســرائيلية،  االعتــداءات  مــن  المتضرريــن  المزارعيــن 

التحتيــة  البنيــة  وتأهيــل  التصديريــة،  المحاصيــل  مزارعــي  ومســاندة  غــزة،  قطــاع  فــي  والصياديــن 

الجــدار،  مــن  المتضرريــن  المزارعيــن  وإســناد  الزراعــي  اإلنتــاج  مدخــالت  وتوفيــر  المدمــرة،  الزراعيــة 

ملفــات  إعــداد  فــي  والمســاعدة  للمســتوطنات،  المجاوريــن  للمزارعيــن  والدعــم  الحوافــز  وتوفيــر 

الهــدف  لــذات  تتبناهــا  التــي  الثانيــة  السياســة  أمــا    .33 الدولــي للقانــون  باالســتناد  األضــرار  حصــر 

الريــف  وفقــراء  المزارعــي   صغــار  وخاصــة  المهمشــة،  الفئــات  وحمايــة  دعــم  هــي:  االســتراتيجي، 

المشــاريع  وزيــادة  الدخــل،  مصــادر  تنويــع  مشــاريع  تكثيــف  خــالل  مــن  وذلــك  والبــدو،  والنســاء 

  .34 الزراعــي المــرأة فــي القطــاع  المكثفــة للعمالــة، وتمكيــن 

2010، ص25-26. انظــر/ي  2011-2013«. تمــوز  32- وزارة الزراعــة الفلســطينية. »اســتراتيجية القطــاع الزراعــي – رؤيــة مشــتركة   
.2M2IBal /https://bit.ly الرابــط التالي: 

33- المصــدر الســابق، ص28-27.  

34-  المصــدر الســابق، ص29-28.

الزراعــة الفلســطينية اســتراتيجية أطلقــت عليهــا اســم »اســتراتيجية القطــاع  عقــب ذلــك، تبنــت وزارة 

.»2016 /2014 – صمــود وتنميــة  الزراعــي 
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القطــاع  اســتراتيجية  مراجعــة  نتائــج  ضــوء  فــي  المعتمــدة  الرؤيــة  أبقــت  االســتراتيجية  هــذه  أن  إال 

تــم  أنــه  إال  عليــه،  هــي  مــا  علــى  بقيــت  االســتراتيجية  األهــداف  أن  يعنــي  ممــا   ،2013 -2011 الزراعــي 

وهــي:  ،  35 لتحقيقهــا االســتراتيجية  األهــداف  تســعى  التــي  المؤشــرات  مــن  عــدد  وضــع 

عــام  فــي   %2.1 بمقــدار اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  الزراعــي  القطــاع  مســاهمة  نســبة  زيــادة     •

.2013 بعــام  مقارنــة   2016

.2013 2016 مقارنــة بعــام  7% فــي عــام  ر  •   زيــادة نســبة الصــادرات الزراعيــة بمقــدا

.2013 2016 مقارنــة بعــام  3% فــي عــام  ر  •   تخفيــض نســبة الــواردات الزراعيــة بمقــدا

.2014 ا مــن عام  12 % ســنوًيا اعتبــاًر ر  •   زيــادة فــرص العمــل فــي القطــاع الزراعــي بمقــدا

ــأي  بنه  %3 ر  ــدا ــي بمق ــن الغذائ ــدام األم ــبة انع ــض نس ــي تخفي ــي ف الزراع ــاع  ــاهمة القط ــادة مس زي    •

.2013 ــام  ــة بع 2016 مقارن ــام  ع

.2013 2016 مقارنــة بنهايــة  13% بنهايــة  •   زيــادة مســاحات األراضــي المزروعــة بمقــدار 

»المواطــن   2022 -2017 الوطنيــة  السياســات  أجنــدة  ضمــن  الســابعة  الفلســطينية  الحكومــة  ووضعــت 

محــور  وهــو  السياســات،  أجنــدة  مــن  الثالــث  المحــور  فــي  الوطنيــة  سياســاتها  ضمــن  الزراعــة  أوًلا« 

.36 الريفّيــة« وبالمجتمعــات  بالزراعــة  »النهــوض  واضــح  بعنــوان  للوصــول  كغايــة   المســتدامة  التنميــة 

االقتصــاد  مقومــات  »بنــاء  الوطنيــة  السياســة  ضمــن  أجندتهــا  ضمــن  الحكومــة  وضعــت  كمــا 

الفلســطيني  لالقتصــاد  اإلنتاجيــة  القاعــدة  إعــادة  فــي  يكمــن  سياســاتًيا  تدخــًلا  الفلســطيني« 

االســتثمار  بجــذب  يكمــن  ثانًيــا  وتدخــًلا  والســياحة،  والزراعــة  الصناعــة  علــى  بالتركيــز  وتطويرهــا، 

والزراعــة،  والســياحة،  اإلنشــاءات،  قطاعــات  علــى  بالتركيــز  وتشــجيعه،  المباشــر  واألجنبــي  المحلــي 

الوطنيــة  األولويــة  ضمــن  الحكومــة  وتضــع  هــذا   .37 المعلومــات  وتكنولوجيــا  واالتصــاالت  والطاقــة، 

بالزراعــة  )النهــوض  بعنــوان  وطنيــة  سياســة  والتنميــة«  الصمــود  علــى  قــادر  »مجتمــع  العاشــرة 

والحيوانــي-  -النباتــي  اإلنتــاج  زيــادة  لذلــك:  سياســاتّية  تدخــالت  وتضــع  الريفيــة(،  والمجتمعــات 

المناطــق  فــي  ســّيما  وال  ودعمهــم  المزارعيــن  حمايــة  وهــو  آخــر  وتدخــل  القيمــة،  سالســل  وتطويــر 

والمهمشــة. المهــددة 

ضمــن  الزراعــة  وزارة  تضعهــا  التــي  السياســات  لتحقيــق  اســتكماًلا  األجنــدة  ضمــن  السياســات  وتأتــي 

بأهــداف  شــبيهة  أهداًفــا  تناولــت  والتــي   ،2022 -2017 وتنميــة«  »صمــود  الزراعــي  القطــاع  اســتراتيجية 

األولويــات  ووضعــت  مختلــف،  بشــكل  صياغتهــا  أعــادت  أنهــا  إال  ســبقتها،  التــي  االســتراتيجية 

.2ZrKznO /https:/ /bi t . ly لتالــي: ا بــط  لرا ا انظــر/ي   .18 -17 2016«، ص -2014 لزراعــي - صمــود وتنميــة  ا القطــاع  »اســتراتيجية  لزراعــة.  ا وزارة   -35

.35 ص  ، » اًل و أ ــن  ط ا لمو ا «  2022 -2017 ــة  طني لو ا ت  ــا س لسيا ا ة  ــد جن أ  -36

.37 ص  ، بق لســا ا ر  لمصــد ا  -  37
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القطــاع  اســتراتيجية  مراجعــة  نتائــج  ضــوء  فــي  المعتمــدة  الرؤيــة  أبقــت  االســتراتيجية  هــذه  أن  إال 

تــم  أنــه  إال  عليــه،  هــي  مــا  علــى  بقيــت  االســتراتيجية  األهــداف  أن  يعنــي  ممــا   ،2013 -2011 الزراعــي 

وهــي:  ،  35 لتحقيقهــا االســتراتيجية  األهــداف  تســعى  التــي  المؤشــرات  مــن  عــدد  وضــع 

عــام  فــي   %2.1 بمقــدار اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  الزراعــي  القطــاع  مســاهمة  نســبة  زيــادة     •

.2013 بعــام  مقارنــة   2016

.2013 2016 مقارنــة بعــام  7% فــي عــام  ر  •   زيــادة نســبة الصــادرات الزراعيــة بمقــدا

.2013 2016 مقارنــة بعــام  3% فــي عــام  ر  •   تخفيــض نســبة الــواردات الزراعيــة بمقــدا

.2014 ا مــن عام  12 % ســنوًيا اعتبــاًر ر  •   زيــادة فــرص العمــل فــي القطــاع الزراعــي بمقــدا

ــأي  بنه  %3 ر  ــدا ــي بمق ــن الغذائ ــدام األم ــبة انع ــض نس ــي تخفي ــي ف الزراع ــاع  ــاهمة القط ــادة مس زي    •

.2013 ــام  ــة بع 2016 مقارن ــام  ع

.2013 2016 مقارنــة بنهايــة  13% بنهايــة  •   زيــادة مســاحات األراضــي المزروعــة بمقــدار 

»المواطــن   2022 -2017 الوطنيــة  السياســات  أجنــدة  ضمــن  الســابعة  الفلســطينية  الحكومــة  ووضعــت 

محــور  وهــو  السياســات،  أجنــدة  مــن  الثالــث  المحــور  فــي  الوطنيــة  سياســاتها  ضمــن  الزراعــة  أوًلا« 

.36 الريفّيــة« وبالمجتمعــات  بالزراعــة  »النهــوض  واضــح  بعنــوان  للوصــول  كغايــة   المســتدامة  التنميــة 

االقتصــاد  مقومــات  »بنــاء  الوطنيــة  السياســة  ضمــن  أجندتهــا  ضمــن  الحكومــة  وضعــت  كمــا 

الفلســطيني  لالقتصــاد  اإلنتاجيــة  القاعــدة  إعــادة  فــي  يكمــن  سياســاتًيا  تدخــًلا  الفلســطيني« 

االســتثمار  بجــذب  يكمــن  ثانًيــا  وتدخــًلا  والســياحة،  والزراعــة  الصناعــة  علــى  بالتركيــز  وتطويرهــا، 

والزراعــة،  والســياحة،  اإلنشــاءات،  قطاعــات  علــى  بالتركيــز  وتشــجيعه،  المباشــر  واألجنبــي  المحلــي 

الوطنيــة  األولويــة  ضمــن  الحكومــة  وتضــع  هــذا   .37 المعلومــات  وتكنولوجيــا  واالتصــاالت  والطاقــة، 

بالزراعــة  )النهــوض  بعنــوان  وطنيــة  سياســة  والتنميــة«  الصمــود  علــى  قــادر  »مجتمــع  العاشــرة 

والحيوانــي-  -النباتــي  اإلنتــاج  زيــادة  لذلــك:  سياســاتّية  تدخــالت  وتضــع  الريفيــة(،  والمجتمعــات 

المناطــق  فــي  ســّيما  وال  ودعمهــم  المزارعيــن  حمايــة  وهــو  آخــر  وتدخــل  القيمــة،  سالســل  وتطويــر 

والمهمشــة. المهــددة 

ضمــن  الزراعــة  وزارة  تضعهــا  التــي  السياســات  لتحقيــق  اســتكماًلا  األجنــدة  ضمــن  السياســات  وتأتــي 

بأهــداف  شــبيهة  أهداًفــا  تناولــت  والتــي   ،2022 -2017 وتنميــة«  »صمــود  الزراعــي  القطــاع  اســتراتيجية 

األولويــات  ووضعــت  مختلــف،  بشــكل  صياغتهــا  أعــادت  أنهــا  إال  ســبقتها،  التــي  االســتراتيجية 

.2ZrKznO /https:/ /bi t . ly لتالــي: ا بــط  لرا ا انظــر/ي   .18 -17 2016«، ص -2014 لزراعــي - صمــود وتنميــة  ا القطــاع  »اســتراتيجية  لزراعــة.  ا وزارة   -35

.35 ص  ، » اًل و أ ــن  ط ا لمو ا «  2022 -2017 ــة  طني لو ا ت  ــا س لسيا ا ة  ــد جن أ  -36

.37 ص  ، بق لســا ا ر  لمصــد ا  -  37

27

.31 ص  ، »2022 -2017 مة  ا ــتد مس ــة  تنمي و د  ــو صم  – ــي  ع ا ر لز ا ع  ــا لقط ا تيجية  ا ــتر س ا «  . ــطينية لفلس ا ــة  ع ا ر لز ا ة  ر ا ز و  -38  

38 2022-2017 3(: األهــداف االســتراتيجية للقطــاع الزراعي واألولويــات السياســاتية  جــدول رقــم )

االســتراتيجية  األهــداف  بقيــت  ذلــك  مــن  وبالرغــم   .)3 رقــم  جــدول  )انظــر/ي  فيهــا  السياســاتية 

المحوريــة. الخمســة 

المحور  األولويات الهدف االستراتيجي
السياساتية

ــالل  ــات االحت ــاكات وممارس ــن انته ــد م ــة للح ــات دولي ــف مؤسس ــد مواق 1. تجني
المعيقــة وخاصــة القيــود علــى الوصــول واســتغالل المصــادر الطبيعيــة والحــدود 

ــجار. ــع األش ــة وخل ــة التحتي ــر البني وتدمي
المزارعيــن  تعويــض  فــي  تعنــى  التــي  والدوليــة  الوطنيــة  االليــات  مأســة   .2

الزراعــة. علــى  االحتــالل  ممارســات  أثــار  مــن  والمنتجيــن 
ــر  ــدوق درء المخاط ــي صن ــة ف ــة الخاص ــة والفني ــوارد المالي ــر الم ــة وتطوي 3. مأس

والتأمينــات الزراعيــة.
فــي  والمزارعيــن  للشــباب  الزراعيــة  والتنميــة  لإلنتــاج  مناســبة  بيئــة  توفيــر   .4
ــع  ــع جمي ــتمر م ــيق المس ــر التنس ــدس عب ــة والق ــق العازل ــق »جـــ« والمناط المناط
المهمشــة  المناطــق  فــي  والمنتجيــن  للمزارعيــن  خدمــات  لتوفيــر  األطــراف 
وتقديــم البرامــج والمشــاريع الزراعيــة للفقــراء والمهمشــين والنســاء والرياديــات.
ــة  ــرات المرجعي ــاء المختب ــر وإنش ــدود والمعاب ــى الح ــة عل ــة الزراعي ــر الرقاب 5. توفي

ــة. الوطني
المختلفــة  المحاكــم  الــى  الوصــول  مــن  والمنتجيــن  المزارعيــن  تمكيــن   .6

حقوقهــم. الــى  للحصــول  

 1. صمود المزارعين
 والمزارعات وتمسكهم

باألرض قد تعزز

1.الصمود 
والحماية

ــر نقــل  1. أقامــة منشــآت مائيــة كبيــرة فــي المناطــق القابلــة للزراعــة المرويــة عب
الميــاه او تجميــع الميــاه بكميــات كبيــرة أو معالجــة الميــاه العادمــة والعمــل 

ــة. ــاه المتاح ــاءة المي ــادة كف ــى زي عل
التــي تصــل جميــع  الزراعيــة  الطــرق  الــالزم الســتصالح وشــق  الدعــم  توفيــر   .2

زراعتهــا. الممكــن  او  الزراعيــة  األراضــي 
ــي  ــة ف ــات المحلي ــمية والهيئ ــات الرس ــث والمؤسس ــز البح ــود مراك ــف جه 3. تكثي

ــه. ــف من ــي التخفي ــاع ف ــاهمة القط ــك مس ــي وكذل ــر المناخ التغي
ــي  ــة ف ــات المحلي ــمية والهيئ ــات الرس ــث والمؤسس ــز البح ــود مراك ــف جه 4. تكثي
ــر المراعــي وحمايــة التنــوع الحيــوي  ــات والمحميــات وتنظيــم وتطوي حمايــة الغاب

ــطين. ــي فلس ــة ف ــق البيئي ــع المناط ــي جمي ــي ف الزراع
ــع  ــؤولة جمي ــراء مس ــق الخض ــل المناط ــطين وجع ــر فلس ــي تخضي ــتمرار ف 5. االس

ــات. ــدارس والجامع ــة والم ــات المحلي ــات الهيئ المؤسس
المناطــق  فــي  وخاصــة  العمرانــي  التوســيع  مــن  الزراعيــة  األراضــي  حمايــة   .6

الزراعيــة. القيمــة  عاليــة  واألراضــي  الســهلية 

 2. أدارة مستدامة
 للموارد الطبيعية

 الزراعية ومتكيفة مع
المتغيرات المناخية

2.المواد 
الطبيعية

 1. توجيــه ودعــم مبــادرات نحــو أنظمــة اإلنتــاج المكثــف وشــبه المكثــف وتطبيــق
 النظــم الحديثــة فــي اإلنتــاج الزراعــي بمــا يتوافــق مــع متطلبــات االســتدامة فــي

ــة .التنمي
ــز دور األبحــاث التطبيقيــة فــي مراكــز البحــوث الرســمية والجامعــات فــي  2. تعزي

ــي ــي والحيوان ــا النبات ــادية بفرعيه ــات االرش ــر الخدم .تطوي
 3. تحســين اليــات االتصــال والتواصــل بيــن المرشــدين الزراعيــن واألطبــاء البيطريــن
الزراعــي الســليم فــي  فيمــا يتعلــق فــي نقــل وتعميــم المعرفــة والتخطيــط 

ــة ــة زراعي .روزنام
4. تطويــر مواصفــات المنتجــات الزراعية بشــقيها النباتــي والحيواني

 5. تطويــر مبــادرات وسياســات وطنيــة فــي مجــال تقليــل تكلفــة مدخــالت اإلنتــاج
وخاصــة أســعار االعــالف وألســمدة والمبيــدات

 6. المحافظــة علــى الثقافــة الريفيــة علــى زراعــة األرض باألشــجار والمحاصيــل
.وتربيــة الحيوانــات المنزليــة كجــزء مــن مكونــات االســرة

 3. إنتاج وإنتاجية
 وتنافسية الزراعة

 في األسواق المحلية
 والدولية ومساهمتها

 في الناتج المحلي
 اإلجمالي واألمن

.الغذائي قد زادت

3.االنتاج 
واإلنتاجية
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1. أجــاد اليــات وصــول المزارعيــن الصغــار والنســاء والشــباب للتمويــل المناســب 
ــة. ــة ريادي ــال زراعي ــة اعم ــة وإقام ــم الحالي ــر مزارعه لتطوي

2. تمكيــن الشــباب والنســاء والمزارعيــن والرياديــن مــن الوصــول الــى خدمــات 
نوعيــة فــي مجــال تطويــر االعمــال الزراعيــة وتكثيــف الجهــود لدعــم الرياديــة 

فــي القطــاع الزراعــي.
القومــي  الناتــج  فــي  ومســاهمتها  الزراعــي  العمــل  فــي  المــرأة  دور  ابــراز   .3

الزراعــي. العمــل  مــن  الناتــج  ودخلهــا  مواردهــا  تعزيــز  مــن  وتمكينهــا 
4. تحســين أنظمــة المعلومــات المتعلقــة فــي التســويق وتحســين جــودة المنتــج 
ــة  ــة التحتي ــر البني ــي وتطوي ــج الوطن ــج للمنت ــر والتروي ــى المعاب ــة عل ــل الرقاب وتفعي

فــي التســويق.
وربطهــا  الزراعيــة  األبحــاث  تطويــر  علــى  وماديــة  بشــرية  مــوارد  تخصيــص   .5

والمرشــد. المــزارع  باحتياجــات 
6. تفعيــل إجراءات تضمــن الصحة والصحــة النباتي.

 4. وصول المزارعين
 والمزارعات والريادين

 والرياديات إلى خدمات
 زراعية نوعية متناسبة
 مع احتياجات سلسة

.القيمة في القطاع

4.الخدمات 
المساندة

1. حــث متواصــل لصنــع القــرار الفلســطيني والمؤسســات الدوليــة ومنظمــات 
ــدور  ــات للقطــاع الزراعيــة تتناســب مــع قيمــة ال األمــم المتحــدة لتخصيــص موازن

ــاع. ــه القط ــاهم في ــذي يس ــي ال ــي والسياس ــادي واالجتماع االقتص
2. بنــاء مســتمر لقــدرات جميــع العامليــن فــي القطــاع وخاصــة موظفــي وزارة 

الزراعيــة. والجمعيــات  والمجالــس  الفلســطينية  الزراعــة 
خاصــة  ومواصــالت  وأجهــزة  مبانــي  مــن  والمؤسســاتية  البيئيــة  تطويــر   .3

الفاعليــة. والتعاونيــات  واالتحــادات  والمجالــس  الزراعــة  وزارة  لموظفــي 
القطــاع  فــي  العاملــة  المؤسســات  بيــن  المعرفــة  والتبــادل  التعــاون  تعزيــز   .4
ــرار  ــب أي تك ــي وتجن ــاع الزراع ــة للقط ــتراتيجية الوطني ــق االس ــاه تحقي ــة تج الزراعي

فــي العمــل، وتطويــر منهجيــة اإلدارة بالنتائــج.
5. اســتكمال وتحديــث التشــريعات الناظمــة للقطاع الزراعي.

ــدة  ــدم أجن ــي تخ ــة الت ــات الدولي ــدات والمنظم ــات والمعاه ــام لالتفاقي 6. االنضم
ــح ــة وت ــات الوطني السياس

 5. لدى القطاع الزراعي
 أطر مؤسسية زراعية

كفؤة وفعالة

5.المأسسة  
واإلدارة

ــا  ــتراتيجية، إال أنه ــدار االس ــبقت إص ــي س ــرة الت ــوام األخي ــبة لألع ــوزارة نس ــازات ال ــتراتيجية إنج ــت االس وتناول

ــتراتيجية  ــداف االس ــض األه ــه، فبع ــل علي ــازه والعم ــر إلنج ــا زال الكثي ــك م ــه أن هنال ــت ذات ــي الوق ــدت ف أك
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ــارق،  ــدث أي ف ــم تح ــة ل ــات الوطني ــدة السياس ــة وأجن الزراع ــط وزارة  ــات وخط ــوظ، أن سياس ــن الملح م

إلــى  النظــر  تــام. فبالمجمــل وعنــد  الزراعــي فــي تراجــٍع  زالــت حالــة القطــاع  بــل علــى العكــس، مــا 

بالرغــم مــن كل هــذه السياســات واألهــداف هنالــك عــزوف  أنــه  الزراعــي، نالحــظ  مؤشــرات القطــاع 

الزراعــة  قطــاع  مســاهمة  تراجــع  إن  حيــث  تنمــوي.  اقتصــادي  كحقــل  وقطاعهــا  الزراعــة  عــن  كبيــر 

ــل  2009 لتص ــام  ــي الع 6.1% ف ــي  ــى حوال 2000 وإل ــام  ــي الع 8.2% ف ــن  ــي م ــي اإلجمال ــج المحل النات ــي  ف

الزراعــي ومنتجاتــه بشــكل كبيــر، ويعنــي  40، يعنــي تراجــع دور القطــاع   2017 فــي العــام   %3 حوالــي 

وتضــع  يتحقــق.  لــم  واإلنتاجيــة  اإلنتــاج  بمحــور  المتمثــل  السياســات  وأجنــدة  الزراعــة  وزارة  هــدف  أن 

فقــط مــن الموازنــة العامــة،  %1 الحكومــة لتحقيــق هــذه األهــداف مــا يقــارب 
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1. أجــاد اليــات وصــول المزارعيــن الصغــار والنســاء والشــباب للتمويــل المناســب 
ــة. ــة ريادي ــال زراعي ــة اعم ــة وإقام ــم الحالي ــر مزارعه لتطوي

2. تمكيــن الشــباب والنســاء والمزارعيــن والرياديــن مــن الوصــول الــى خدمــات 
نوعيــة فــي مجــال تطويــر االعمــال الزراعيــة وتكثيــف الجهــود لدعــم الرياديــة 

فــي القطــاع الزراعــي.
القومــي  الناتــج  فــي  ومســاهمتها  الزراعــي  العمــل  فــي  المــرأة  دور  ابــراز   .3

الزراعــي. العمــل  مــن  الناتــج  ودخلهــا  مواردهــا  تعزيــز  مــن  وتمكينهــا 
4. تحســين أنظمــة المعلومــات المتعلقــة فــي التســويق وتحســين جــودة المنتــج 
ــة  ــة التحتي ــر البني ــي وتطوي ــج الوطن ــج للمنت ــر والتروي ــى المعاب ــة عل ــل الرقاب وتفعي

فــي التســويق.
وربطهــا  الزراعيــة  األبحــاث  تطويــر  علــى  وماديــة  بشــرية  مــوارد  تخصيــص   .5

والمرشــد. المــزارع  باحتياجــات 
6. تفعيــل إجراءات تضمــن الصحة والصحــة النباتي.

 4. وصول المزارعين
 والمزارعات والريادين

 والرياديات إلى خدمات
 زراعية نوعية متناسبة
 مع احتياجات سلسة

.القيمة في القطاع

4.الخدمات 
المساندة

1. حــث متواصــل لصنــع القــرار الفلســطيني والمؤسســات الدوليــة ومنظمــات 
ــدور  ــات للقطــاع الزراعيــة تتناســب مــع قيمــة ال األمــم المتحــدة لتخصيــص موازن

ــاع. ــه القط ــاهم في ــذي يس ــي ال ــي والسياس ــادي واالجتماع االقتص
2. بنــاء مســتمر لقــدرات جميــع العامليــن فــي القطــاع وخاصــة موظفــي وزارة 

الزراعيــة. والجمعيــات  والمجالــس  الفلســطينية  الزراعــة 
خاصــة  ومواصــالت  وأجهــزة  مبانــي  مــن  والمؤسســاتية  البيئيــة  تطويــر   .3

الفاعليــة. والتعاونيــات  واالتحــادات  والمجالــس  الزراعــة  وزارة  لموظفــي 
القطــاع  فــي  العاملــة  المؤسســات  بيــن  المعرفــة  والتبــادل  التعــاون  تعزيــز   .4
ــرار  ــب أي تك ــي وتجن ــاع الزراع ــة للقط ــتراتيجية الوطني ــق االس ــاه تحقي ــة تج الزراعي

فــي العمــل، وتطويــر منهجيــة اإلدارة بالنتائــج.
5. اســتكمال وتحديــث التشــريعات الناظمــة للقطاع الزراعي.

ــدة  ــدم أجن ــي تخ ــة الت ــات الدولي ــدات والمنظم ــات والمعاه ــام لالتفاقي 6. االنضم
ــح ــة وت ــات الوطني السياس

 5. لدى القطاع الزراعي
 أطر مؤسسية زراعية

كفؤة وفعالة

5.المأسسة  
واإلدارة

ــا  ــتراتيجية، إال أنه ــدار االس ــبقت إص ــي س ــرة الت ــوام األخي ــبة لألع ــوزارة نس ــازات ال ــتراتيجية إنج ــت االس وتناول

ــتراتيجية  ــداف االس ــض األه ــه، فبع ــل علي ــازه والعم ــر إلنج ــا زال الكثي ــك م ــه أن هنال ــت ذات ــي الوق ــدت ف أك
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ــارق،  ــدث أي ف ــم تح ــة ل ــات الوطني ــدة السياس ــة وأجن الزراع ــط وزارة  ــات وخط ــوظ، أن سياس ــن الملح م

إلــى  النظــر  تــام. فبالمجمــل وعنــد  الزراعــي فــي تراجــٍع  زالــت حالــة القطــاع  بــل علــى العكــس، مــا 

بالرغــم مــن كل هــذه السياســات واألهــداف هنالــك عــزوف  أنــه  الزراعــي، نالحــظ  مؤشــرات القطــاع 

الزراعــة  قطــاع  مســاهمة  تراجــع  إن  حيــث  تنمــوي.  اقتصــادي  كحقــل  وقطاعهــا  الزراعــة  عــن  كبيــر 

ــل  2009 لتص ــام  ــي الع 6.1% ف ــي  ــى حوال 2000 وإل ــام  ــي الع 8.2% ف ــن  ــي م ــي اإلجمال ــج المحل النات ــي  ف

الزراعــي ومنتجاتــه بشــكل كبيــر، ويعنــي  40، يعنــي تراجــع دور القطــاع   2017 فــي العــام   %3 حوالــي 

وتضــع  يتحقــق.  لــم  واإلنتاجيــة  اإلنتــاج  بمحــور  المتمثــل  السياســات  وأجنــدة  الزراعــة  وزارة  هــدف  أن 

فقــط مــن الموازنــة العامــة،  %1 الحكومــة لتحقيــق هــذه األهــداف مــا يقــارب 
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ــة  ــة كافي ــات مالي ــرن بمخصص ــم يقت ــا ل ــرد كالم م ــو مج ــة ه الزراع ــاع  ــة قط ــن تنمي ــث ع  أي أن الحدي

عــدم  علــى  حاســم  مؤشــر  الزراعــة  عــن  العــزوف  أن  كمــا  األهــداف.  وتحقيــق  التدخــالت  لتنفيــذ 

 2010 العــام  فــي  الزراعــي  القطــاع  فــي  العامليــن  نســبة  كانــت  حيــث  القطــاع،  بهــذا  االهتمــام 

الزراعــة  41، هــو مؤشــر علــى أن ســوق   2017 فــي العــام   %6.7 14%، وتراجعــت لتصــل حوالــي  حوالــي 

فــي انحســار مســتمر خصوًصــا فــي ظــل تزايــد البطالــة فــي المجتمــع الفلســطيني فــي القطاعــات 

ــع  ــي تراج ــاألرض ف ب ــكهم  ــات وتمس ــن والمزارع ــود المزارعي ــر صم ــي أن مؤش ــا يعن ــا، ومم أيًض ــرى  األخ

. مســتمر

ــد الزراعية العناقي
الحكومــة  بــدأت  االحتــالل  عــن  واالنفــكاك  االقتصــاد  لتطويــر  الحاليــة  الحكومــة  خطــة  إطــار  فــي 

ــة،  ــات )قلقيلي ــي محافظ ــة ف ــة خاص ــة والزراعي ــات االقتصادي ــن القطاع ــدد م ــر ع ــر بتطوي ــة عش الثامن

تهــدف  معمقــة  دراســة  وفــق  المحافظــات  هــذه  اختيــار  تــم  وقــد  طوبــاس(.  جنيــن،  طولكــرم، 

لتكــون  اســتهداف محافظــة قلقيليــة  تــم  زراعيــة واقتصاديــة. وقــد  تنميــة  إلــى تحقيــق  بمضمونهــا 
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42،  فــي الوقــت  أراضيهــــم باعتبــــاره الطريــــق اآلمــن لمواجهــــة التحديــات مــن الجــدار واالســتيطان 
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44  .2 كــم  / طــن   350 البعليــة  األراضــي  إنتاجيــــة  بينمــا   ،2 كــــم

 : وتتلخــص محــاور العنقــود الزراعــي بـــ

•   تعزيــز المــوارد الطبيعيــة مــن اســتصالح أراٍض وشــق طــرق وتنويــع زراعــي.

•   توفيــر مصــادر مائيــة.

•   تعزيــز االســتثمار االقتصــادي مــا بعــد الحصــاد فــي إطــار التصنيــع الزراعــي.

  .45 •   تشــغيل األيــدي العاملــة 

)آفــــاق وفــــرص( - خطــة تنميــة   2021 –2019 الزراعيــة  حيــث تلّخصــت أهــداف خطــة تنميــة قلقيليــة 

مشــــاريعها  تكلفــــة  وتقــــّدر   ،2019 /9 /3 يــوم  قلقيليــة  فــي  أطلقــت  والتــــي  الزراعيــة:  قلقيليــة 

دوالر، وتبلــغ مســــاهمة المســــتفيدين   1.066.000 دوالر، متوفــر منهــا   22.660.000 اإلجماليــــة بقيمــة 

اســتراتيجي  بهــدف  دوالر-   18.636.000 تبلــغ  التمويليــــة  الفجــــوة  فــإن  وبالتالــي  دوالر،   2.958.000

المناخيــة،  التغيــرات  مــع  ومتكيفــة  الزراعيــة  الطبيعيــة  للمــــوارد  مســــتدامة  إدارة  فــي  متمثــل 

ــة  التقليديــ ــر  ــة وغيــ التقليديــ ــاه  الميــ ــة  ــاءة إدارة كميــ ــاد كفــ ــن وازدي ــه تحســ ــج عنــ ــد ينت ــذي قــ لــ وا

التدهــور  مــن  المزروعــة  األراضــي  مســاحة  وحمايــة  الحيوانيــة،  الثــروة  ومربــي  للمزارعيــن  المتاحــــة 

المائيــة بيســــر وســهولة.  أراضيهــــم ومصادرهــــم  إلــى  ســنوًيا، وتمكيــــن المزارعيــن مــــن الوصــول 

مســتقبًلا. الخطــة  لنجــاح  مهــدد  عامــل  أهــم  هــي  القائمــة  التمويليــة  الفجــوة  ولكــن 

ــة  قلقيلي ــة  فظ محا ــي  ف ــة  عي ا ر لز ا ــة  لتنمي ا ــة  خط ض  ــتعر تس ــة  ع ا ر لز ا ة  ر ا ز و « ن  ا ــو بعن ــش  م كا ــو  ب أ ــم  هي ا بر إل ــي  صحف ــر  ي تقر  -44

.2019 /6 /24 ثنيــن  ال ا  ،8467 ، د  لعــد ا  . يــة د قتصا ال ا ة  لحيــا ا صفحــة   ، ة لحيــا ا ة  يــد جر  ، » ) ص فــر و ق  فــا آ (

يــخ  ر بتا عليــه  ع  طــال ال ا تــم  و  .2019 /6 /23 م  يــو ه  نشــر تــم   ، طــن و ن  يــو تلفز مــع  ي  ر لعطــا ا ض  يــا ر عــة  ا ر لز ا يــر  ز و مــع  نــي  يو تلفز ء  لقــا  -45  
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14 مشــروًعا بكلفــــة إجماليــــة قدرهــــا  وللحكومــة تدخــالت فــي إدارة المــوارد الطبيعيــة، وذلــك مــن خــالل 

19.760.000دوالر، وتشــمل:

التكلفة الموقع التدخل

تدخالت الحكومة في مجال إدارة الموارد الطبيعية

دوالر  5.000.000 جــورة عمرة الشــــرقية للمناطــق  الميــــاه  نقــــل 

دوالر  3.665.000 ككل المحافظــة   2500 ( ــة  لزراعيــ ا ــي  األراضــ ــتصالح  اســ
) نم و د

دوالر  1.765.000 ككل المحافظــة  2500 دونــم(  لزراعيــة  ) ا األراضــي  تأهيــــل 

دوالر  2.880.000 ككل المحافظــة  360 كم( زراعيــة ) شــــق طــرق 

دوالر  450.000 ككل المحافظــة  ــية  رئيســ ــد وتركيــب خطــوط ميــاه  توريــ
25 كم( 6، بطــول  )قطــر 

دوالر  350.000 ــة، ــة، وحبلــ ــوس، وفالمي ــة، وجي  قلقيلي
أميــــن ــزون عتمــة وبيــت  ــلمان، وعــ وســ

ــية  رئيســ توريــد وتركيــب خطــــوط ميــاه 
25 كــــم( 4، بطــول  )قطــر 

دوالر  2.250.000 ــة، ــة، وحبلــ ــوس، وفالمي ــة، وجي  قلقيلي
أميــــن ــزون عتمــة، وبيــت  ــلمان، وعــ وســ ــي ــر جوفــ بئــ   25 ــل  تأهي

دوالر  720.000 ــة، ــة، وحبلــ ــوس، وفالمي ــة، وجي  قلقيلي
أميــــن ــزون عتمــة، وبيــت  ــلمان، وعــ وســ وحدات رّي  8 إنشــاء 

360.000دوالر ــاس  ليــ ا ــي  لنبــ ــة، وا ــوس، وقلقيلي جي )6 ر )عدد الجــدا لزراعيــة خلــف  ا اآلبــــار  دعــم 

دوالر  500.000 ــة، ــة، وحبلــ ــوس، وفالمي ــة، وجي  قلقيلي
أميــــن ــزون عتمــة، وبيــت  ــلمان، وعــ وســ بــار جوفيــة آ  10 دعــــم 

دوالر  500.000 ككل لزراعيــة  المحافظــة  ا األراضــي  500 دونــــم مــــن  حمايــة 
) ج سيا (

دوالر  420.000 جــورة عمــــرة بئــر(  100 ( بواقــع  المائــي  الحصــاد 

دوالر  400.000 المرويــة المناطــق  دعم األشــتال 

دوالر  500.000 اليــاس لنبــي  قلقيليــة، وجيــوس، وا بالكهربــاء ر  الجــدا بــار خلــف  آ  6 تشــغيل 
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علــى  لكّنهــا   ، جــًدا طموحــة  قلقيليــة  تســتهدف  التــي  الزراعيــة  العناقيــد  خطــة  إن  القــول  يمكــن 

فــي  وإنمــا  قلقيليــة،  محافظــة  فــي  فقــط  ليــس  االحتياجــات  مــن  مجموعــة  تشــّكل  الواقــع  أرض 

صمــام  أمــام  مفتوًحــا  الســؤال  يبقــى  محافظــة.  كل  خصوصيــة  اختــالف  مــع  كافــة  المحافظــات 

عــدم  وبالتالــي  الخــاص،  للقطــاع  فوائــد  إلــى  الزراعــي  القطــاع  إنتــاج  تحويــل  دون  للحيلولــة  األمــان 

المزارعيــن.  صغــار  علــى  الزراعــي  القطــاع  تنميــة  انعــكاس 

تــم توضيحــه هــو  الزراعــي، فمــا  أمــا عــن فــرص االســتثمار مــن قبــل القطــاع الخــاص فــي القطــاع 

الزراعــــي  القطــــاع  فــي  الخــاص  القطــــاع  قبــل  مــــن  المتاحــة  االســــتثمار  فــــرص  كلفــة  إجمالــــي 

وهــي: مشــاريع،  تســــعة  علــى  موزعــة  دوالر،   1.400.00 ب  والمقــّدرة 

زراعية ــات  خدم

دوالر  5.000.000 قلقيليــة لتربــة  الميــاه، وا مختبــر لفحــص 
لزيــت، واألعــالف، واألســــمدة وا

دوالر  250.000 قلقيليــة ــاء ســوق أســــبوعي إنشــ

المزارعيــن تعزيــز صمــود 

دوالر  3455.000 ــمالي، ــي والشــ الجنوبــ ــن  ــردة، والرماضيــ ــو ف ب  أ
والخولــــة

 40 ( ــة  البدوي ــات  التجمع ــم  دعــ
72 بركــس( تنــــك و

دوالر  200.000 ــت، ــا، وجي ر، وفرعط ــدا بالج ــرة  المتأث ــق   المناطــ
ثلــث، والخولة وكفــر قــدوم، وكفــر  زراعيــــة  100 غرفــة  بنــاء   

دوالر  250.000

مدينــة قلقيليــــة فــي عــزون عتمــة اســتحداث فــرع زراعــي ثانوي

 جمعيــات فــي حجــة، وصيــر، وقلقيليــة،
ثلــث وجينصافــوط، وكفــر  دعــم المــرأة الريفيــة

دوالر  2.000.000 المحافظــة 100 مشــروع للخريجيــن  دعــم 
د لجد ا

ــات جديدة زراع إدخال 

دوالر46   500.000 ــلمان، ــة، وســ ــة، وحبلــ ــوس، وفالمي ــة، وجي  قلقيلي
أميــــن وعــــزون عتمــة، وبيــت 

بركــًة مــن   50 إنشــــاء  تشــــمل 
المائيــة  لزراعــة  ا المشــاريع 

والســمكية

ق  فــا آ ( قلقيليــة  فظــة  محا فــي  عيــة  ا ر لز ا لتنميــة  ا خطــة  ض  تســتعر عــة  ا ر لز ا ة  ر ا ز و « ن  ا بعنــو مــش  كا بــو  أ هيــم  ا بر إل صحفــي  يــر  تقر   -46  

.2019 /6 /24 ثنيــن  ال ا  8467  ، د  لعــد ا  . يــة د قتصا ال ا ة  لحيــا ا صفحــة   ، ة لحيــا ا ة  يــد جر  ، » ) ص فــر و
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علــى  لكّنهــا   ، جــًدا طموحــة  قلقيليــة  تســتهدف  التــي  الزراعيــة  العناقيــد  خطــة  إن  القــول  يمكــن 

فــي  وإنمــا  قلقيليــة،  محافظــة  فــي  فقــط  ليــس  االحتياجــات  مــن  مجموعــة  تشــّكل  الواقــع  أرض 

صمــام  أمــام  مفتوًحــا  الســؤال  يبقــى  محافظــة.  كل  خصوصيــة  اختــالف  مــع  كافــة  المحافظــات 

عــدم  وبالتالــي  الخــاص،  للقطــاع  فوائــد  إلــى  الزراعــي  القطــاع  إنتــاج  تحويــل  دون  للحيلولــة  األمــان 

المزارعيــن.  صغــار  علــى  الزراعــي  القطــاع  تنميــة  انعــكاس 

تــم توضيحــه هــو  الزراعــي، فمــا  أمــا عــن فــرص االســتثمار مــن قبــل القطــاع الخــاص فــي القطــاع 

الزراعــــي  القطــــاع  فــي  الخــاص  القطــــاع  قبــل  مــــن  المتاحــة  االســــتثمار  فــــرص  كلفــة  إجمالــــي 

وهــي: مشــاريع،  تســــعة  علــى  موزعــة  دوالر،   1.400.00 ب  والمقــّدرة 

زراعية ــات  خدم

دوالر  5.000.000 قلقيليــة لتربــة  الميــاه، وا مختبــر لفحــص 
لزيــت، واألعــالف، واألســــمدة وا

دوالر  250.000 قلقيليــة ــاء ســوق أســــبوعي إنشــ

المزارعيــن تعزيــز صمــود 

دوالر  3455.000 ــمالي، ــي والشــ الجنوبــ ــن  ــردة، والرماضيــ ــو ف ب  أ
والخولــــة

 40 ( ــة  البدوي ــات  التجمع ــم  دعــ
72 بركــس( تنــــك و

دوالر  200.000 ــت، ــا، وجي ر، وفرعط ــدا بالج ــرة  المتأث ــق   المناطــ
ثلــث، والخولة وكفــر قــدوم، وكفــر  زراعيــــة  100 غرفــة  بنــاء   

دوالر  250.000

مدينــة قلقيليــــة فــي عــزون عتمــة اســتحداث فــرع زراعــي ثانوي

 جمعيــات فــي حجــة، وصيــر، وقلقيليــة،
ثلــث وجينصافــوط، وكفــر  دعــم المــرأة الريفيــة

دوالر  2.000.000 المحافظــة 100 مشــروع للخريجيــن  دعــم 
د لجد ا

ــات جديدة زراع إدخال 

دوالر46   500.000 ــلمان، ــة، وســ ــة، وحبلــ ــوس، وفالمي ــة، وجي  قلقيلي
أميــــن وعــــزون عتمــة، وبيــت 

بركــًة مــن   50 إنشــــاء  تشــــمل 
المائيــة  لزراعــة  ا المشــاريع 

والســمكية

ق  فــا آ ( قلقيليــة  فظــة  محا فــي  عيــة  ا ر لز ا لتنميــة  ا خطــة  ض  تســتعر عــة  ا ر لز ا ة  ر ا ز و « ن  ا بعنــو مــش  كا بــو  أ هيــم  ا بر إل صحفــي  يــر  تقر   -46  

.2019 /6 /24 ثنيــن  ال ا  8467  ، د  لعــد ا  . يــة د قتصا ال ا ة  لحيــا ا صفحــة   ، ة لحيــا ا ة  يــد جر  ، » ) ص فــر و
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ــة التكلف الموقــع التدخــل

ر ال و د  200 .000 ميــة فال و  ، قلقيليــة ــل  صي لمحا ا ــة  لتعبئ ت  ــو بي ء  ــا نش إ
ــة عي ا ر لز ا

ر ال و د  250 .000 قلقيليــة تل  ــا للمش ت  ــا مه أ ــة  محط ء  ــا نشــ إ
ــجة نســ أل ا ــة  ع ا ر ز ــر  مختب و

ر ال و د  250 .000 قلقيليــة ئــــر للعصا مصنــع  ء  نشــا إ

ر ال و د  150 .000 ة عمر ة  ر ــو ج ن يتــو لز ا يــت  لز تعبئــة  خــط  ء  ــا نشــ إ

ر ال و د  300 .000 ميــة فال و  ، قلقيليــة يــن تخز و يــــد  تبر ت  جــــا ثال ء  نشــــا إ

ر ال و د  100 .000 س جيــو و  ، قلقيليــة و د كا ــو ف أ ــر  مخمــ

ر ال و د  20 .000 قلقيليــة ت  ما مســــتلز لتصنيــع  ش  ر و  3 ء  نشــا إ
حــــل لمنا ا

47 ر ال و د  30 .000 قلقيليــة  لثلــج ا لتصنيــــع  ة  حــد و ء  نشــــا إ

الزراعــي،  القطــاع  فــي  لالســتثمار  الخــاص  القطــاع  لدعــم  المرجــّوة  العمــل  وخطــة  التكاليــف  مــع 

تــم  إذا  الزراعــي  القطــاع  تنميــة  فــي  الخــاص  القطــاع  مســاهمة  هــي  مــا  معّلًقــا:  الســؤال  يبقــى 

ــة  ــالت الحكوم ــي تدخ ــت ف ــي وصف ــة كالت ــد اقتصادي ــآت وقواع ــن منش ــتثمار م ــه لالس ــا يلزم ــر م توفي

المنشــآت؟ هــذه  ســيملك  ومــن  االســتثمار؟  لتشــجيع 

بق. لســا ا ر  لمصــد ا  -47  
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الفصل الثاني - مراجعة التشريعات الزراعية

مقدمــة حــول التشــريعات الزراعية

وتوضيــح  والتأطيــر  التنظيــم  عمليــة  فــي  بالغــة  أهميــة  مجــال  أي  فــي  واألنظمــة  القوانيــن  تشــكل 

الزراعــة مــن أهــم القطاعــات  المرجعيــات بمــا يخــدم تلــك المجــاالت ويلبــي احتياجاتهــا. ولعــل قطــاع 

التــي عانــت كغيرهــا مــن القطاعــات مــن حالــة تعــدد التشــريعات فــي فلســطين بســبب المتغيــرات 

تــزال مــن احتــالل وإدارات إقليميــة وقمــع، فــال زال هنــاك تشــريعات  التــي عانــت منهــا وال  التاريخيــة 

ــة  ــكام العدلي ــة األح ــي، كمجل ــد العثمان ــة العه ــود لحقب ــزة تع ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــارية ف س

جانــب  إلــى  الغربيــة،  الضفــة  فــي  ســارية  زالــت  ال  األردنيــة  التشــريعات  كذلــك  األراضــي،  وقانــون 

إليهــا األوامــر العســكرية الصــادرة عــن  تشــريعات صــادرة عــن اإلدارة المصريــة لقطــاع غــزة، يضــاف 

توحيــد  إلــى  عمــدت  التــي  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  قيــام  إلــى  وصــواًل  اإلســرائيلي،  االحتــالل 

فــي  الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس  خــالل  مــن  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  التشــريعات 

ــة  الزراع ــون  ــا قان ــزة، منه ــة وغ ــن الضف بي ــا  ــدة م ــريعات موح ــدار تش ــى إص ــل عل ــذي عم ال  ،1998 ــام  الع

بعــد  موحــد  بشــكل  االنعقــاد  عــن  المجلــس  وتوقــف   .2007 عــام  حتــى  اســتمر  والــذي   ،2003 لعــام 

أدى  الــذي  األمــر  وفتــح،  حمــاس  حركتــي  فلســطين  فــي  الرئيســين  الحزبييــن  بيــن  االنقســام  حــدوث 

للرئيــس،  الغربيــة  الضفــة  فــي  التشــريع  إحالــة  وتــم  العمــل،  عــن  التشــريعي  المجلــس  تعطــل  إلــى 

وأصبحــت تصــدر القوانيــن مــن خــالل قــرارات لهــا قــوة القانــون، تجــد مجــال تطبيقهــا فــي الضفــة 

غــزة  قطــاع  فــي  التشــريعي  المجلــس  انعقــاد  ذلــك  ويــوازي  غــزة.  قطــاع  فــي  تطبــق  وال  الغربيــة 

الغربيــة، وفــي المحصلــة  ا فــي القطــاع وال تطبــق فــي الضفــة  فقــط، وإصــدار قوانيــن تطبــق حصــًر

بيئــة تشــريعية مربكــة.  أوجــد  هــذا كلــه 

ــل  ــث كان قب ــريعي، حي ــس التش ــالل المجل ــن خ ــطيني م ــة الفلس الزراع ــون  ــدر قان 2003، ص ــام  ــي الع ف

 1966 ــنة  92 س ــم  ــت رق ــون مؤق ــام قان ــة الع الزراع ــون  ــب قان ــل بموج ــري العم ــون يج ــذا القان ــدور ه ص

2003، حيــث جــرى تعديــل  الزرعــة لعــام  بــه بمــا ال يتعــارض وقانــون  األردنــي، والــذي ال زال ســاري العمــل 

 2016 ــنة  ــدل لس ــون مع ــرار بقان 2005 وق ــنة  ــدل لس ــون مع ــالل قان ــن خ ــطيني م ــة الفلس الزراع ــون  قان

2018، كمــا جــرى إقــرار تشــريعات خاصــة تســهم فــي تحقيــق أهــداف  وقــرار بقانــون معــدل لســنة 

صــدوره  تأخــر  بحيــث   2013 لســنة  المخاطــر  درء  صنــدوق  بقانــون  قــرار  وهــي  العــام  الزراعــة  قانــون 

ــرار  ــك ق ــون، كذل ــذا القان ــدور ه ــوب ص ــى وج 2003 عل ــنة  ــة لس الزراع ــون  ــص قان ــث ن ــنوات، حي ــر س لعش
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اثنــى  مــن  ألكثــر  أيًضــا  تأخــر  والــذي   2015 لســنة  الزراعــي  لإلقــراض  الفلســطينية  المؤسســة  بقانــون 

ــا  ــر عاًم ــة عش ــن خمس ــر م ــرور أكث ــم م ــد رغ ــدر بع ــم تص ــة ل ــن وأنظم ــا قواني أيًض ــاك  ــا، وهن ــر عاًم عش

ــن  ــون م ــدر قان ــب أن يص ــذي يج ــة وال الزراعي ــس  ــام المجال ــل نظ ــن قبي ــة م الزراع ــون  ــدور قان ــى ص عل

تنظيمهــا. أجــل 

الرئيســية والثانويــة الخاصــة بالقطــاع  إلــى مراجعــة التشــريعات  تســعى هــذه الجزئيــة مــن الدراســة 

الحاصــل  والتناقــض  القصــور  أوجــه  وتبيــان  تعتريهــا،  التــي  الفجــوات  علــى  الوقــوف  بهــدف  الزراعــي 

تطويــر  يخــدم  بمــا  القصــور  وأوجــه  الفجــوات  تلــك  لمعالجــة  الالزمــة  التوصيــات  وتقديــم  فيهــا، 

المزارعيــن  صمــود  وتعزيــز  الزراعــي  اإلنتــاج  تطويــر  فــي  تســهم  الزراعــي  للقطــاع  التشــريعية  البنيــة 

بمــا  الزراعــي،  القطــاع  فــي  ينخرطــن  اللواتــي  والنســاء  المزارعيــن  صغــار  وبخاصــة  الفلســطينيين 

المصلحــة. أصحــاب  إلــى  تقــدم  سياســات  أوراق  تطويــر  فــي  يســاعد 

بالزراعــة مــن قوانيــن وقــرارات  الرئيســية الخاصــة  اعتمــدت هــذه المراجعــة علــى تحليــل التشــريعات 

ــتندت  ــة. واس ــرارات وزاري ــات وق ــح وتعليم ــة ولوائ ــن أنظم ــة م الثانوي ــريعات  ــى التش إل ــة  ــن، إضاف بقواني

دســتورية،  كمرجعيــة   2003 لســنة  المعــدل  الفلســطيني  األساســي  القانــون  إلــى  التحليــل  عمليــة 

والمبــادئ  الدوليــة  العمــل  منظمــة  واتفاقيــات  اإلنســان  بحقــوق  الخاصــة  الدوليــة  االتفاقيــات  وإلــى 

ــة  ــى مجموع إل ــك  ــتندة كذل ــدة، مس ــم المتح ــة لألم ــة والزراع ــة األغذي ــن منظم ــادرة ع ــة الص التوجيهي

التمييــز،  وعــدم  والمســاواة  االجتماعيــة،  والعدالــة  اإلنســان،  حقــوق  بقيــم  المرتبطــة  المبــادئ  مــن 

والنزاهــة. والحوكمــة 
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الحيــازات الزراعية
ــات  البيان ــل  ــى تحلي ــاد عل ــري االعتم ــث يج ــة، بحي ــن األهمي ــرة م ــة كبي ــى درج ــة عل الزراعي ــازات  ــد الحي ُتع

بالقطــاع  للنهــوض  االســتراتيجية  الخطــط  وضــع  فــي  وخصائصهــا  الزراعيــة  بالحيــازات  المرتبطــة 

الزراعيــة  الحيــازة  تعريــف   2003 لســنة   )2 ( رقــم  الفلســطيني  الزراعــة  قانــون  تنــاول  فقــد  الزراعــي. 

الزراعــي  بــأي وحــدة اقتصاديــة فنيــة لإلنتــاج  انتفــاع  أو  »ُملــك أو اســتئجار  بأنهــا:  التعريفــات  بــاب  فــي 

ــه: » كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يمــارس  بأن ــز  .  وعــّرف الحائ النباتــي أو الحيوانــي، ذات إدارة واحــدة«

باســتخدام  يتعلــق  فيمــا  رئيســية  قــرارات  ويتخــذ  الزراعيــة،  الحيــازة  تشــغيل  علــى  إداريــة  ســيطرة 

. ثــم جــاء قــرار  المــوارد المتاحــة، وتقــع علــى عاتقــه مســؤوليات فنيــة واقتصاديــة خاصــة بالحيــازة«

ــف  ــن تعري ــدل م 2003 ليع ــنة  2( لس ــم ) ــة رق الزراع ــون  ــل قان ــأن تعدي 2018 بش ــنة  4( لس ــم ) ــون رق بقان

الزراعــي،  لإلنتــاج  فنيــة  اقتصاديــة  وحــدة  الزراعيــة:  »الحيــازة  التالــي:  النحــو  علــى  الزراعيــة  الحيــازة 

أو  كلًيــا  المســتغلة  األراضــي  كل  أو  الموجــودة  الحيوانــات  جميــع  وتشــمل  واحــدة،  إلدارة  تخضــع 

ــف  ــون تعري ، ليك ــا« ــي له ــكل القانون ــة أو الش ــن الملكي ــر ع النظ ــض  ــي، بغ الزراع ــاج  ــراض اإلنت ــا ألغ جزئًي

التوجيهيــة  والخطــوط  الزراعيــة  بالحيــازات  الخاصــة  الدوليــة  المعاييــر  مــع  انســجاًما  أكثــر  الحيــازة 

الزراعيــة  الحيــازة  عرفــت  والتــي  المتحــدة،  لألمــم  والزراعــة  الغــذاء  منظمــة  عــن  الصــادرة  الطوعيــة 

ــة  ــؤونها اإلداري ــدار ش ــي، وت الزراع ــاج  ــراض اإلنت ــا ألغ ــا أو جزئًي ــتخدم كلًي ــن األرض تس ــاحة م ــا: »مس بأنه

ــن  ــر ع النظ ــض  ــن بغ ــع آخري ــرده أو م ــد بمف ــخص واح ــطة ش ــتقلة بواس ــة مس إنتاجي ــدة  ــة كوح والفني

تقــع  الــذي  الشــخص  فهــو  الزراعــي  الحائــز  أمــا  الموقــع.  أو  الســعة  أو  القانونــي  الكيــان  أو  الملكيــة 

والوحــدات  المنشــآت  تلــك  زراعيــة  حيــازات  أيًضــا  وتعــد  الزراعيــة،  الحيــازة  اســتقالل  مســؤولية  عليــه 

الحيوانيــة«. المنتجــات  فيهــا  تنتــج  أو  حيوانــات  فيهــا  تربــى  التــي  اإلنتاجيــة 

حــث  إلــى  المتحــدة  لألمــم  والزراعــة  الغــذاء  منظمــة  أعدتهــا  التــي  التوجيهيــة  الخطــوط  اتجهــت 

الــدول علــى تبنــي الحوكمــة المســؤولة للحيــازة فــي إطــار المســاهمة فــي تحقيــق األمــن الغذائــي 

علــى  الزراعيــة  للحيــازة  المســؤولية  للحوكمــة  التوجيهيــة  المبــادئ  أكــدت  حيــث    ،48 الوطنــي

القانونــي،  كيانهــا  عــن  النظــر  بغــض  المشــروعة  الحيــازة  حقــوق  أصحــاب  بجميــع  االعتــراف  ضــرورة 

المشــروعة  الحيــازة  أصحــاب  واحتــرام  وتســجيل  لتحديــد  معقولــة  تدابيــر  تتخــذ  أن  يتوّجــب  كمــا 

حقــوق  علــى  التعــدي  عــن  واالمتنــاع  رســمًيا؛  مســجلة  غيــر  أو  مســجلة  كانــت  ســواء  وحقوقهــم، 

الحيــازة  حقــوق  صــون  كذلــك  الحيــازة،  لحقــوق  المصاحبــة  بالواجبــات  والوفــاء  اآلخريــن؛  حيــازة 

فــي  ت  ــا ب لغا ا و ك  ســما أل ا يــد  مصا و ضــي  ا ر أل ا ة  ز لحيــا لية  و لمســؤ ا كمــة  لحو ا ن  بشــأ عيــة  لطو ا جيهيــة  لتو ا ط  لخطــو ا  -48  

.2012  ، مــا و ر  ، ة لمتحــد ا مــم  لأل عــة  ا ر لز ا و يــة  غذ أل ا منظمــة   ، طنــي لو ا ئــي  ا لغذ ا مــن  ال ا ق  ســيا
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الحيــازة  حقــوق  أصحــاب  حمايــة  الــدول  علــى  ويتعّيــن  واالنتهــاكات.  التهديــدات  مــن  المشــروعة 

التــي  القســري  اإلخــالء  عمليــات  ذلــك  فــي  بمــا  تعســفية،  بصــورة  حيازتهــم  حقــوق  فقــدان  مــن 

ــهيل  ــز وتس ــى تعزي إل ــة  ــي، إضاف ــي والدول ــون الوطن ــب القان ــة بموج ــا القائم إلتزاماته ــع  ــارض م تتع

وتســهيل  لدعــم  نشــطة  تدابيــر  اتخــاذ  الــدول  علــى  ويتعّيــن  المشــروعة.  الحيــازة  بحقــوق  التمتــع 

ضمــان  مثــل  الحقــوق،  هــذه  تشــمل  التــي  المعامــالت  إجــراء  أو  الحيــازة،  بحقــوق  الكامــل  اإلعمــال 

للجميــع. متاحــة  الخدمــات  تكــون  أن 

إشــكاليات الحيــازة الزراعية فــي القانون
بحيــث  األول؛  الفصــل  مــن  األول  البــاب  فــي  الزراعيــة  الحيــازة  الفلســطيني  الزراعــة  قانــون  عالــج 

اإلحصــاء  وجهــاز  الزراعــة  وزارة  بيــن  بالتعــاون  الزراعيــة  بالحيــازات  خــاص  ســجل  إنشــاء  علــى  نــصَّ 

الحيــازة  نــوع  الزراعيــة مــن  الحيــازة  البيانــات بشــأن  الســجل كافــة  أن يشــمل هــذا  المركــزي، علــى 

البيانــات الخاصــة  إلــزام المزارعيــن بتقديــم  ســواء كانــت ملــك، أو مســتأجرة، أو متصــرف بهــا، مــع 

بإعــداد  الزراعــة  وزارة  القانــون  ألــزم  كمــا  بهــا.  المرتبطــة  والــرّي  الميــاه  مصــادر  وتبيــان  بحيازتهــم 

فــي  الزراعيــة  بالحيــازة  الخاصــة  البيانــات  علــى  وباالطــالع  الزراعيــة.  الحيــازة  بطاقــة  نمــوذج 

خــالل  مــن  الزراعيــة  بالحيــازة  خاصــة  بيانــات  وفــر  لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز  أن  نجــد  فلســطين 

الزراعيــة  بالحيــازة  الخاصــة  للبيانــات  تحديثــات  أي  يجــِر  لــم  حيــث   ،2010 للعــام  الزراعــي  التعــداد 

زيــادة اإلنتــاج  التحليــالت بشــأن  البيانــات الالزمــة إلجــراء  إلــى غيــاب  2010، وهــذا يــؤدي  منــذ العــام 

ينعكــس  بمــا  تفتتهــا  ومــدى  الحيــازات  تطــور  معرفــة  عــدم  إلــى  إضافــة  الزراعــي،  القطــاع  فــي 

وإنتاجيتهــا. الزراعيــة  المســاحات  علــى  ســلًبا 

مــن  ســواء  الزراعيــة  الحيــازة  بحمايــة  خاصــة  آليــات  وضــع  إلــى  الفلســطيني  الزراعــة  قانــون  افتقــر 

كذلــك  التفتــت،  مــن  الزراعيــة  الحيــازة  حمايــة  حيــث  مــن  أو  وخصائصهــا،  الحيــازة  طبيعــة  حيــث 

 2010 للعــام  الزراعــي  التعــداد  فأشــار  الزراعيــة.  الحيــازة  عــن  النســاء  غيــاب  معالجــة  إلــى  افتقــر 

الحائــز فــي فلســطين  الحيــازة حســب جنــس  أن نســبة  إلــى  المركــزي  الصــادر عــن جهــاز اإلحصــاء 

الزراعيــة،  الحيــازة  النســاء عــن  إلــى غيــاب  بمــا يشــير  لإلنــاث،   % 6.7 للذكــور مقابــل   %93 مــا نســبته 

وتشــير  الزراعيــة.  الحيــازة  تفتــت  زيــادة  فــي  يســهم  ممــا  لهــّن،  االقتصــادي  التمكيــن  وبالتالــي 

فــي  تســاهم  التــي  العوامــل  أن  الزراعيــة  الحيــازات  بشــأن  مــاس  معهــد  أعّدهــا  التــي  الدراســة 

األراضــي  توزيــع  يتــم  بحيــث  كالميــراث،  ودينيــة  اجتماعيــة  عوامــل  مرّدهــا  الزراعيــة  الحيــازة  تفتــت 

اإلرثيــة  حصصهــنَّ  فــي  وبخاصــة  الميــراث  فــي  حقهــن  مــن  النســاء  وحرمــان  الذكــور  الورثــة  بيــن 

إلــى  إمــا  المجتمــع  فــي  الذكــور  يعمــد  بحيــث  الزراعيــة،  الحيــازة  مــن  يخرجهــنَّ  بمــا  األراضــي  فــي 



38

الحيــازة  حقــوق  أصحــاب  حمايــة  الــدول  علــى  ويتعّيــن  واالنتهــاكات.  التهديــدات  مــن  المشــروعة 

التــي  القســري  اإلخــالء  عمليــات  ذلــك  فــي  بمــا  تعســفية،  بصــورة  حيازتهــم  حقــوق  فقــدان  مــن 

ــهيل  ــز وتس ــى تعزي إل ــة  ــي، إضاف ــي والدول ــون الوطن ــب القان ــة بموج ــا القائم إلتزاماته ــع  ــارض م تتع

وتســهيل  لدعــم  نشــطة  تدابيــر  اتخــاذ  الــدول  علــى  ويتعّيــن  المشــروعة.  الحيــازة  بحقــوق  التمتــع 

ضمــان  مثــل  الحقــوق،  هــذه  تشــمل  التــي  المعامــالت  إجــراء  أو  الحيــازة،  بحقــوق  الكامــل  اإلعمــال 

للجميــع. متاحــة  الخدمــات  تكــون  أن 

إشــكاليات الحيــازة الزراعية فــي القانون
بحيــث  األول؛  الفصــل  مــن  األول  البــاب  فــي  الزراعيــة  الحيــازة  الفلســطيني  الزراعــة  قانــون  عالــج 

اإلحصــاء  وجهــاز  الزراعــة  وزارة  بيــن  بالتعــاون  الزراعيــة  بالحيــازات  خــاص  ســجل  إنشــاء  علــى  نــصَّ 

الحيــازة  نــوع  الزراعيــة مــن  الحيــازة  البيانــات بشــأن  الســجل كافــة  أن يشــمل هــذا  المركــزي، علــى 

البيانــات الخاصــة  إلــزام المزارعيــن بتقديــم  ســواء كانــت ملــك، أو مســتأجرة، أو متصــرف بهــا، مــع 

بإعــداد  الزراعــة  وزارة  القانــون  ألــزم  كمــا  بهــا.  المرتبطــة  والــرّي  الميــاه  مصــادر  وتبيــان  بحيازتهــم 

فــي  الزراعيــة  بالحيــازة  الخاصــة  البيانــات  علــى  وباالطــالع  الزراعيــة.  الحيــازة  بطاقــة  نمــوذج 

خــالل  مــن  الزراعيــة  بالحيــازة  خاصــة  بيانــات  وفــر  لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز  أن  نجــد  فلســطين 

الزراعيــة  بالحيــازة  الخاصــة  للبيانــات  تحديثــات  أي  يجــِر  لــم  حيــث   ،2010 للعــام  الزراعــي  التعــداد 

زيــادة اإلنتــاج  التحليــالت بشــأن  البيانــات الالزمــة إلجــراء  إلــى غيــاب  2010، وهــذا يــؤدي  منــذ العــام 

ينعكــس  بمــا  تفتتهــا  ومــدى  الحيــازات  تطــور  معرفــة  عــدم  إلــى  إضافــة  الزراعــي،  القطــاع  فــي 

وإنتاجيتهــا. الزراعيــة  المســاحات  علــى  ســلًبا 

مــن  ســواء  الزراعيــة  الحيــازة  بحمايــة  خاصــة  آليــات  وضــع  إلــى  الفلســطيني  الزراعــة  قانــون  افتقــر 

كذلــك  التفتــت،  مــن  الزراعيــة  الحيــازة  حمايــة  حيــث  مــن  أو  وخصائصهــا،  الحيــازة  طبيعــة  حيــث 

 2010 للعــام  الزراعــي  التعــداد  فأشــار  الزراعيــة.  الحيــازة  عــن  النســاء  غيــاب  معالجــة  إلــى  افتقــر 

الحائــز فــي فلســطين  الحيــازة حســب جنــس  أن نســبة  إلــى  المركــزي  الصــادر عــن جهــاز اإلحصــاء 

الزراعيــة،  الحيــازة  النســاء عــن  إلــى غيــاب  بمــا يشــير  لإلنــاث،   % 6.7 للذكــور مقابــل   %93 مــا نســبته 

وتشــير  الزراعيــة.  الحيــازة  تفتــت  زيــادة  فــي  يســهم  ممــا  لهــّن،  االقتصــادي  التمكيــن  وبالتالــي 

فــي  تســاهم  التــي  العوامــل  أن  الزراعيــة  الحيــازات  بشــأن  مــاس  معهــد  أعّدهــا  التــي  الدراســة 

األراضــي  توزيــع  يتــم  بحيــث  كالميــراث،  ودينيــة  اجتماعيــة  عوامــل  مرّدهــا  الزراعيــة  الحيــازة  تفتــت 

اإلرثيــة  حصصهــنَّ  فــي  وبخاصــة  الميــراث  فــي  حقهــن  مــن  النســاء  وحرمــان  الذكــور  الورثــة  بيــن 

إلــى  إمــا  المجتمــع  فــي  الذكــور  يعمــد  بحيــث  الزراعيــة،  الحيــازة  مــن  يخرجهــنَّ  بمــا  األراضــي  فــي 

39

فــي  اســتخدامها  وعــدم  بالتــرك  أو  بالبيــع  ســواء  بــاإلرث  إليهــم  آلــت  التــي  األراضــي  بتلــك  التصــرف 

الزراعــي. اإلنتــاج  علــى  وانعكاســه  الزراعيــة  الحيــازة  تفتــت  إلــى  يــؤدي  بمــا  الزراعــة،  مجــال 

الصالحــة  األراضــي  وبخاصــة  العامــة،  الزراعيــة  الحيــازة  إلــى  وتعديالتــه  الزراعــة  قانــون  يتطــرق  لــم 

الزراعيــة مــن قوانيــن وأنظمــة وقــرارات وتعليمــات  النباتــي، فلــم تعالــج التشــريعات  الزراعــي  لإلنتــاج 

أو  األراضــي  هــذه  مــن  االنتفــاع  حيــث  مــن  ســواء  الدولــة،  تملكهــا  التــي  العامــة  الزراعيــة  الحيــازة 

الــذي يجعــل كافــة  التصــرف بهــا أو حيازتهــا زراعيــً مــن قبــل اآلخريــن أو غيرهــا مــن القضايــا، األمــر 

الزراعــي. اإلنتــاج  العامــة خــارج عمليــة  األراضــي 

الحيــازات  تفتــت  مســألة  الثانويــة  الزراعيــة  التشــريعات  أو  وتعديالتــه،  الزراعــة  قانــون  يعالــج  لــم 

أن  واإلقليميــة  العالميــة  الدراســات  مــن  العديــد  أثبتــت  فقــد  الزراعــي،  اإلنتــاج  علــى  وأثرهــا  الزراعيــة 

خــالل  مــن  اإلنتــاج  قــوة  تتراجــع  بحيــث  الزراعــي،  اإلنتــاج  علــى  ســلًبا  يؤثــر  الزراعيــة  الحيــازات  تفتــت 

الزراعيــة وتصبــح قليلــة  إلــى صغــر المســاحات  يــؤدي  بيــن الحائزيــن، ممــا  الزراعيــة  تقســيم األراضــي 

عــزوف  إلــى  يــؤدي  ممــا  الزراعــة،  فــي  اســتثمارها  مــن  االقتصاديــة  الجــدوى  علــى  يؤثــر  بمــا  اإلنتــاج 

لصالــح  مــاس  معهــد  أعدهــا  دراســة  وفــي  بــور.  تركهــا  أو  بيعهــا  إلــى  ويتجــه  زراعتهــا  عــن  الحائــز 

ملمــوس  انخفــاض  هنــاك  أن  مفادهــا  نتيجــة  إلــى  توصلــت  الفلســطيني،  المركــزي  اإلحصــاء  جهــاز 

الجزئيــة  والمســاحات  الكليــة  المســاحات  علــى  ينطبــق  ذلــك  وأن  الزراعيــة،  الحيــازات  مســاحة  فــي 

اجتماعيــة  عوامــل  إلــى  الزراعيــة  الحيــازات  تفتــت  ســبب  الدراســة  وتعــزو  المزروعــة.  وغيــر  المزروعــة 

يتطلــب  وهــذا  المــوارد،  وقلــة  اإلنتــاج  مــواد  بتكلفــة  تتعلــق  اقتصاديــة  وعوامــل  اإلرث  رأســها  علــى 

ــة  ــوق الملكي ــار حق ــن االعتب بي ــذ  ــع األخ ــرة، م ــذه الظاه ــة ه ــة لمعالج ــل الدول ــن قب ــريعيً م ــاًل تش تدخ

تفتــت  مســألة  علــى  قيــود  وضــع  مــن  بــد  ال  وبالتالــي  القومــي،  باإلنتــاج  مرتبطــة  تكــون  أن  بــد  فــال 

الدولــة  مــن  المطلــوب  التدخــل  مضاميــن  مناقشــة  فــي  الحائزيــن  مشــاركة  يضمــن  بمــا  الحيــازات 

الزراعــي. اإلنتــاج  وحمايــة  التفتــت  مــن  وحمايتهــا  الكليــة  الزراعيــة  الحيــازات  علــى  للحفــاظ 

حمايــة الطبيعــة واألراضي الزراعية وحفظ التربة
الزراعــة  قانــون  أخــرج  فقــد  الزراعيــة،  األراضــي  بحمايــة  خاصــة  قانونيــة  آليــات  وضــع  الســارية  الزراعيــة  التشــريعات  افتقــدت 

2003 وتعديالتــه كل مــن األراضــي الواقعــة فــي المــدن والقــرى والمحــددة للبنــاء بموجــب التنظيــم الهيكلــي، واألراضــي  لســنة 

المخصصــة إلقامــة المشــاريع الصناعيــة، واألراضــي المخصصــة لمشــاريع النفــع العــام مــن نطــاق تطبيــق التشــريعات الزراعيــة 

تــرك  زراعيــة أم ال، وإنمــا  لتلــك األغــراض  التــي خصصــت  األراضــي  تلــك  إذا كانــت  األراضــي، ودون أي تدخــل فيمــا  تلــك  علــى 

وقانــون  المــدن  تنظيــم  قانــون  قبيــل  مــن  األراضــي  تلــك  لتنظيــم  أخــرى  وتشــريعات  لقوانيــن  األمــر 

التشــريعات. مــن  وغيرهــا  الطبيعيــة  المصــادر 
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بتحديــد  الخاصــة  البيانــات  توفيــر  وتعديالتــه   2003 لســنة  الفلســطيني  الزراعــة  قانــون  يعالــج  لــم 

ــر  ــت غي أراٍض أصبح أو  ــة  ــح للزراع ــي تصل ــور ألراض ب ــن  ــا م ــا وتطوره ــن تواجده ــة وأماك الزراعي ــي  األراض

مــن  األراضــي  تلــك  تحديــد  تــرك  وإنمــا  الطبيعــة،  بفعــل  أو  الزراعيــة  الحيــازة  تفتــت  بفعــل  صالحــة 

ــجل أو  ــد س ــازة، وال يوج ــجل الحي ــار س ــي إط ــل ف ــي يدخ ــن، وبالتال ــل الحائزي ــن قب ــتخدام م ــث االس حي

الزراعــي. لالســتصالح  تصلــح  التــي  تلــك  أو  للزراعــة  الصالحــة  الزراعيــة  باألراضــي  خــاص  مســح 

الزراعــة  قانــون  فــي  الــوارد  الزراعيــة  األراضــي  تعريــف    2018 لســنة   )14 ( رقــم  بقانــون  القــرار  عــّدل 

ــة  النباتي ــة  ــتخدم للزراع ــي تس الت ــي  ــع األراض ــا جمي بأنه ــة  الزراعي ــي  ــرف األراض ــذي كان يع ال  2003 ــنة  لس

ويكــون  الحضريــة  المناطــق  تتخلــل  التــي  األراضــي  بأنهــا  المســاعدة  الزراعيــة  واألراضــي  والحيوانيــة، 

ــة  الزراع ــون  ــدل قان ــون المع ــرار بقان الق ــاد  ــددة. وأع ــة المح الزراعي ــاطات  ــة النش ــا ممارس ــرض منه الغ

ــهلية  ــي الس ــي األراض ــة وه ــة القيم ــة عالي ــأراٍض زراعي ب ــا  ــة فعرفه الزراعي ــي  ــف األراض 2018 تعري ــنة  لس

الزراعــات، وأراٍض زراعيــة متوســطة القيمــة وهــي األراضــي شــبه الســهلية وتصلــح  والصالحــة لجميــع 

للزراعــة.  صالحــة  الغيــر  األراضــي  وهــي  القيمــة  منخفضــة  زراعيــة  وأراٍض  الشــجرية،  الزراعــات  لجميــع 

 2003 لســنة  الزراعــة  قانــون  مــن   )11 ( المــادة  تعديــل  مــع  الزراعيــة  األراضــي  تعريــف  إعــادة  وتناغــم 

الــذي يهــدد هــذه األراضــي، فقــد حصــر  ــي  الزراعيــة مــن الزحــف العمران ــة األراضــي  فيمــا يتعلــق بحماي

حيــث  مــن  الجديــد  التعريــف  وفــق  األراضــي  اســتخدام  غايــات   2018 لســنة   14 رقــم  بقانــون  القــرار 

باالســتخدامات  القيمــة  منخفضــة  واألراضــي  القيمــة  متوســطة  واألراضــي  القيمــة  عاليــة  األراضــي 

المكانــي. الوطنــي  المخطــط  حددهــا  التــي 

أراٍض عاليــة القيمــة... أراٍض متوســطة القيمــة
علــى  المصادقــة  بشــأن  2009م  لعــام  م.و/س.ف(  /01 /23 /13 ( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  وبموجــب 

زراعيــة  أراٍض  إلــى  الزراعيــة  األراضــي  تصنيــف  جــرى  المكانــي  الوطنــي  المخطــط  إعــداد  مشــروع 

لمعظــم  ومالئمــة  الزراعــة،  لغايــات  عاليــة  بمواصفــات  تتميــز  ســهلية  أراٍض  وهــي  القيمــة،  عاليــة 

جميــع  لزراعــة  وصالحــة  ســهلية  شــبه  أراٍض  وهــي  القيمــة  متوســطة  زراعيــة  وأراٍض  الزراعــة.  أنــواع 

المزروعــة  المناطــق  وهــي  والغابــات  الشــجرية،  الزراعــة  لغايــات  جيــد  بشــكل  وتصلــح  المحاصيــل 

ــواء  ــات س ــة كغاب ــق المصنف ــة والمناط ــي للحماي ــط الوطن ــي المخط ــا وردت ف ــة كم ــجار الحرجي باألش

أو غيــر مزروعــة، ســواء كانــت ملكيــة عامــة أو خاصــة، ومناطــق المشــهد الطبيعــي  كانــت مزروعــة 

الطبيعيــة. الجماليــة  القيمــة  ذات  المناطــق  وهــي 

مــن  كل  اســتخدامات  المكانــي  الوطنــي  المخطــط  حــدد  فقــد  االســتخدامات،  حيــث  مــن  أمــا   

باللــون األخضــر، ومناطــق المشــهد الطبيعــي  إليهــا علــى المخطــط  األراضــي عاليــة القيمــة والمشــار 
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بتحديــد  الخاصــة  البيانــات  توفيــر  وتعديالتــه   2003 لســنة  الفلســطيني  الزراعــة  قانــون  يعالــج  لــم 

ــر  ــت غي أراٍض أصبح أو  ــة  ــح للزراع ــي تصل ــور ألراض ب ــن  ــا م ــا وتطوره ــن تواجده ــة وأماك الزراعي ــي  األراض

مــن  األراضــي  تلــك  تحديــد  تــرك  وإنمــا  الطبيعــة،  بفعــل  أو  الزراعيــة  الحيــازة  تفتــت  بفعــل  صالحــة 

ــجل أو  ــد س ــازة، وال يوج ــجل الحي ــار س ــي إط ــل ف ــي يدخ ــن، وبالتال ــل الحائزي ــن قب ــتخدام م ــث االس حي

الزراعــي. لالســتصالح  تصلــح  التــي  تلــك  أو  للزراعــة  الصالحــة  الزراعيــة  باألراضــي  خــاص  مســح 

الزراعــة  قانــون  فــي  الــوارد  الزراعيــة  األراضــي  تعريــف    2018 لســنة   )14 ( رقــم  بقانــون  القــرار  عــّدل 

ــة  النباتي ــة  ــتخدم للزراع ــي تس الت ــي  ــع األراض ــا جمي بأنه ــة  الزراعي ــي  ــرف األراض ــذي كان يع ال  2003 ــنة  لس

ويكــون  الحضريــة  المناطــق  تتخلــل  التــي  األراضــي  بأنهــا  المســاعدة  الزراعيــة  واألراضــي  والحيوانيــة، 

ــة  الزراع ــون  ــدل قان ــون المع ــرار بقان الق ــاد  ــددة. وأع ــة المح الزراعي ــاطات  ــة النش ــا ممارس ــرض منه الغ

ــهلية  ــي الس ــي األراض ــة وه ــة القيم ــة عالي ــأراٍض زراعي ب ــا  ــة فعرفه الزراعي ــي  ــف األراض 2018 تعري ــنة  لس

الزراعــات، وأراٍض زراعيــة متوســطة القيمــة وهــي األراضــي شــبه الســهلية وتصلــح  والصالحــة لجميــع 

للزراعــة.  صالحــة  الغيــر  األراضــي  وهــي  القيمــة  منخفضــة  زراعيــة  وأراٍض  الشــجرية،  الزراعــات  لجميــع 

 2003 لســنة  الزراعــة  قانــون  مــن   )11 ( المــادة  تعديــل  مــع  الزراعيــة  األراضــي  تعريــف  إعــادة  وتناغــم 

الــذي يهــدد هــذه األراضــي، فقــد حصــر  ــي  الزراعيــة مــن الزحــف العمران ــة األراضــي  فيمــا يتعلــق بحماي

حيــث  مــن  الجديــد  التعريــف  وفــق  األراضــي  اســتخدام  غايــات   2018 لســنة   14 رقــم  بقانــون  القــرار 

باالســتخدامات  القيمــة  منخفضــة  واألراضــي  القيمــة  متوســطة  واألراضــي  القيمــة  عاليــة  األراضــي 

المكانــي. الوطنــي  المخطــط  حددهــا  التــي 

أراٍض عاليــة القيمــة... أراٍض متوســطة القيمــة
علــى  المصادقــة  بشــأن  2009م  لعــام  م.و/س.ف(  /01 /23 /13 ( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  وبموجــب 

زراعيــة  أراٍض  إلــى  الزراعيــة  األراضــي  تصنيــف  جــرى  المكانــي  الوطنــي  المخطــط  إعــداد  مشــروع 

لمعظــم  ومالئمــة  الزراعــة،  لغايــات  عاليــة  بمواصفــات  تتميــز  ســهلية  أراٍض  وهــي  القيمــة،  عاليــة 

جميــع  لزراعــة  وصالحــة  ســهلية  شــبه  أراٍض  وهــي  القيمــة  متوســطة  زراعيــة  وأراٍض  الزراعــة.  أنــواع 

المزروعــة  المناطــق  وهــي  والغابــات  الشــجرية،  الزراعــة  لغايــات  جيــد  بشــكل  وتصلــح  المحاصيــل 

ــواء  ــات س ــة كغاب ــق المصنف ــة والمناط ــي للحماي ــط الوطن ــي المخط ــا وردت ف ــة كم ــجار الحرجي باألش

أو غيــر مزروعــة، ســواء كانــت ملكيــة عامــة أو خاصــة، ومناطــق المشــهد الطبيعــي  كانــت مزروعــة 

الطبيعيــة. الجماليــة  القيمــة  ذات  المناطــق  وهــي 

مــن  كل  اســتخدامات  المكانــي  الوطنــي  المخطــط  حــدد  فقــد  االســتخدامات،  حيــث  مــن  أمــا   

باللــون األخضــر، ومناطــق المشــهد الطبيعــي  إليهــا علــى المخطــط  األراضــي عاليــة القيمــة والمشــار 
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والخضــراوات  والزهــور  لألشــجار  والمشــاتل  أنواعهــا،  بشــتى  الزراعيــة  األعمــال  علــى  القيمــة  عالــي 

القــرار  وأقــر  وزجاجيــة.  بالســتيكية  ببيــوت  المحميــة  والزراعــة  الحقليــة  والمحاصيــل  األشــجار  وزراعــة 

 )2 /4 ( ــادة  الم ــي  ــص ف ــث ن ــة« حي »الحماي  2003 ــنة  ــة لس الزراع ــون  ــل قان ــأن تعدي 2018 بش ــنة  ــون لس بقان

أو تجاريــة أو حرفيــة فــي األراضــي  »يمنــع إنشــاء أي مبــاٍن عامــة أو خاصــة أو منشــآت صناعيــة  علــى 

القيمــة«.  عاليــة  الزراعيــة 

قانــون  تعديــل  بشــأن   2018 لســنة  بقانــون  القــرار  أخرجهــا  فقــد  القيمــة،  متوســطة  األراضــي  أمــا 

2003 مــن إطــار الحمايــة حيــث أحــال طــرق اســتخدام تلــك األراضــي وفــق مــا حــدده  الزراعــة لســنة 

المخطــط الوطنــي المكانــي مــن اســتخدامات لألراضــي متوســطة القيمــة والتــي حــدد اســتخدامها 

والحيوانــي.  البشــري  لالســتهالك  وإعدادهــا  الزراعيــة  المــواد  وتغليــف  وتصنيــف  وتجهيــز  إعــداد  فــي 

ــتى  ــة بش ــوص، والزراع ــذا الخص ــارية به ــريعات الس ــق التش ــكنية، وف ــاٍن س ــة مب ــماح بإقام ــك الس وكذل

ومحطــة  والالســلكية،  الســلكية  االتصــاالت  ومبانــي  ومحطــات  والزهــور،  األشــجار  مشــاتل  أنواعهــا: 

تقييــم  نظــام  وحســب  االقتصاديــة  القيمــة  ذات  الطبيعيــة  والمصــادر  دفــاع(،  )مركــز  حريــق  إطفــاء 

الزراعيــة المؤقتــة، والوحــدات الســكنية المؤقتــة،  التجــارب  النافــذ المفعــول، ومحطــات  البيئــي  األثــر 

عــن  تبعــد  أن  علــى  والدواجــن،  المواشــي  وحظائــر  وزجاجيــة،  بالســتيكية  ببيــوت  المحميــة  والزراعــة 

المقــررة  األنظمــة  وحســب  م   )500 ( عــن  تقــل  ال  بمســافة  منظــم  أو  قائــم  ســكني  تجمــع  أقــرب 

بأنواعهــا  والشــوارع  الطــرق  وشــق  والمواشــي،  الدواجــن  مســالخ  إلقامــة  باإلضافــة  الغايــة.  لهــذه 

وملحقاتهــا،  الزراعيــة  والجمعيــات  العامــة،  المصلحــة  متطلبــات  حســب  المناطــق  هــذه  فــي 

ــون،  الزيت ــر  ــرول، ومعاص البت ــار  ب آ ــات  ــى حفري إل ــة  ــه باإلضاف ــه وتوزيع ــاز ونقل الغ ــاف  ــات استكش وحفري

الضــرورة،  عنــد  الحضريــة  المناطــق  فــي  والتوســع  الســياحية،  والمشــاريع  الســكنية،  والمشــاريع 

 )500 ( مســافة  الســكنية  المناطــق  عــن  تبعــد  أن  شــريطة  والمتوســطة،  الخفيفــة  الصناعــات  وإقامــة 

ــام  ــكام نظ ــا ألح ــة وفًق ــاه العادم المي ــكلة  ــل مش ــا وح ــتعماالت فيه ــم االس ــل، وتنظي ــى األق ــر عل مت

الترويحيــة.  والمراكــز  العامــة  والحدائــق  المالعــب  وإقامــة  المفعــول،  النافــذ  البيئــي  األثــر  تقييــم 

ــي  ــن األراض ــة ع ــع الحماي ــي ترف الت ــراءات  ــن اإلج ــًدا م 2018 مزي ــنة  14( لس ــم ) ــون رق ــرار بقان الق ــل  حم

ــي  2003 والت ــنة  ــة لس الزراع ــون  ــن قان 12( م ــادة ) الم ــاء  ــى إلغ 26( عل ــادة ) الم ــي  ــص ف ــث ن ــة، بحي الزراعي

الزراعيــة هيكلًيــا فــي المناطــق  » ال يجــوز اتخــاذ أي إجــراءات بشــأن تقســيم األراضــي  أنــه  تنــص علــى 

 ، األرض« هــذه  ملكيــة  إليــه  تــؤول  ممــن  بالرغــم  دونمــات  خمســة  عــن  تقــل  لمســاحات  اإلقليميــة 

قانــون  وفــق  الهيكليــة  المخططــات  ضمــن  الزراعيــة  األراضــي  تكــون  المــادة  لهــذه  اإللغــاء  وبهــذا 

إلــى  زراعيــة  أراض  كونهــا  مــن  يخرجهــا  ممــا  الهيكلــي  للتخطيــط  وتخضــع  والقــرى  المــدن  تنظيــم 

الحيــازات  تفتــت  مــن  ويزيــد  الزراعيــة  األراضــي  مســاحة  مــن  يقلــل  ممــا  وســكن  صناعيــة  تصنيفــات 

لزراعيــة. ا
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ــا  ــا فيه ــع بم الينابي ــاه  ــة )كمي ــطحية أو جوفي ــت س ــواء كان ــري س ــري والبح الب ــطين  ــم فلس ــدود إقلي ح

تقليديــة  غيــر  أو  المائيــة(  والتجمعــات  والبحــار  والبحيــرات  واألنهــار  والجــداول  واآلبــار  الحــارة  الينابيــع 

والمســتخدمة  الملوحــة،  قليلــة  والميــاه  المحــالة  والميــاه  المعالجــة  الصحــي  الصــرف  كميــاه 

ــة  ــات المائي ــط والسياس ــع الخط ــى وض ــون عل ــب القان ــة بموج الزراع ــر دور وزارة  ــث اقتص ــة«، بحي للزراع

الميــاه وغيرهــا مــن جهــات االختصــاص. وتطرقــت  بالتعــاون مــع ســلطة  الزراعــي  بالقطــاع  الخاصــة 

ــي  ــل ف ــي تتمث ــة والت ــادر المائي ــأن المص ــة بش الزراع ــام وزارة  ــى مه إل ــون  ــن ذات القان 54( م ،55 ــواد ) الم

المــوارد  اســتخدامات  أوجــه  وتحديــد  الحديثــة،  الــرّي  ووســائل  للميــاه  األفضــل  االســتخدام  تحديــد 

صالحــة  يجعلهــا  بشــكل  وتنقيتهــا  المائيــة  المــوارد  علــى  والمحافظــة  للزراعــة،  المخصصــة  المائيــة 

ــة،  ــا للزراع ــدى مالءمته ــة م ــة ومعرف الزراعي ــاه  ــة للمي ــل الدوري ــوص والتحالي ــراء الفح ــتعمال، وإج لالس

الســدود  وإنشــاء  المعالجــة،  والميــاه  للشــرب  الصالحــة  غيــر  الميــاه  مــن  االســتفادة  علــى  والعمــل 

لألغــراض  المخصصــة  اآلبــار  وحفــر  الزراعــي،  لالســتعمال  األمطــار  ميــاه  لتجميــع  والبــرك  الصغيــرة 

المعالجــة. غيــر  العادمــة  بالميــاه  الزراعيــة  المحاصيــل  رّي  وحظــر  الزراعيــة، 

»جميــع  بأنهــا:  الميــاه  مصــادر  عــّرف  فقــد  الميــاه،  بشــأن   2014 لســنة   )14 ( رقــم  بقانــون  قــرار  أمــا 

ــطحية  ــا )س ــة منه التقليدي ــري  ــري والبح الب ــطين  ــم فلس ــدود إقلي ــن ح ــع ضم ــي تق الت ــاه  المي ــادر  مص

جميــع  »تعتبــر  أن  علــى  بقانــون  القــرار  ذات  مــن   )2 ( المــادة  فــي  ونــص  التقليديــة«،  وغيــر  جوفيــة(  أو 

بمــا  المصــادر  هــذه  بــإدارة  الحــق  وللســلطة  عاًمــا،  ملــًكا  فلســطين  فــي  الموجــودة  الميــاه  مصــادر 

ملكيــة  حــدد  قــد  الميــاه  بقانــون  قــرار  أن  نجــد  وبالمقارنــة  بالتوزيــع«.  والكفــاءة  العدالــة  يضمــن 

إلــى  يِشــر  لــم  الزراعــة  قانــون  وأن  إدارتهــا،  حــق  وللســلطة  عامــة  أمــالك  بأنهــا  المائيــة  المصــادر 

بــرز  أ أن  تبّيــن  الدراســة  هــذه  إلعــداد  أجريــت  التــي  المقابــالت  خــالل  ومــن  المائيــة،  المصــادر  ملكيــة 

ــع  ــن ينابي ــراد م ــي األف أراض ــي  ــع ف ــي تق الت ــة  ــاه الخاص المي ــادر  ــط بمص ــا يرتب ــرّي م ل ا ــاه  ــكاليات مي إش

إلــى  الفائــض  وبيــع  منهــا،  محاصيلهــم  رّي  فــي  ويتحكمــون  األفــراد  عليهــا  يســيطر  والتــي  بــار،  آ أو 

نظــام  وفــق  الميــاه  بتعرفــة  االلتــزام  دون  وأخــرى  منطقــة  بيــن  تتفــاوت  بأســعار  الزراعــي  القطــاع 

نظــام  أي  وجــود  ودون  القانــون،  أحــكام  بموجــب  الزراعــة  وزارة  قبــل  مــن  تدخــل  ودون  التعرفــة، 

معهــا. التعامــل  وطبيعــة  الخاصــة  الميــاه  طبيعــة  يحــدد  خــاص 

اعتبــرت  التــي   )1 ( المــادة  وبخاصــة   1999 لســنة   )1 ( رقــم  الطبيعيــة  المصــادر  قانــون  علــى  باالطــالع 

ــة  ــادر الطبيعي ــة المص ــددت ُملكي ــي ح الت  )6 ــادة ) الم ــك  ــة، كذل ــادر الطبيعي ــن المص ــة م ــاه الجوفي المي

ــي  ــدر طبيع ــه ألي مص ــي ملك ــف ف ــن للمكتش التعدي ــتغالل  ــق اس ــت ح ــي أعط الت  )9 ــادة ) ــة، والم للدول

ميــاه  علــى  الطبيعيــة  المصــادر  قانــون  انطبــاق  حــول  التســاؤل  ُيثــار  الجوفيــة،  الميــاه  فيهــا  بمــا 
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ــا  ــا فيه ــع بم الينابي ــاه  ــة )كمي ــطحية أو جوفي ــت س ــواء كان ــري س ــري والبح الب ــطين  ــم فلس ــدود إقلي ح

تقليديــة  غيــر  أو  المائيــة(  والتجمعــات  والبحــار  والبحيــرات  واألنهــار  والجــداول  واآلبــار  الحــارة  الينابيــع 

والمســتخدمة  الملوحــة،  قليلــة  والميــاه  المحــالة  والميــاه  المعالجــة  الصحــي  الصــرف  كميــاه 

ــة  ــات المائي ــط والسياس ــع الخط ــى وض ــون عل ــب القان ــة بموج الزراع ــر دور وزارة  ــث اقتص ــة«، بحي للزراع

الميــاه وغيرهــا مــن جهــات االختصــاص. وتطرقــت  بالتعــاون مــع ســلطة  الزراعــي  بالقطــاع  الخاصــة 

ــي  ــل ف ــي تتمث ــة والت ــادر المائي ــأن المص ــة بش الزراع ــام وزارة  ــى مه إل ــون  ــن ذات القان 54( م ،55 ــواد ) الم

المــوارد  اســتخدامات  أوجــه  وتحديــد  الحديثــة،  الــرّي  ووســائل  للميــاه  األفضــل  االســتخدام  تحديــد 

صالحــة  يجعلهــا  بشــكل  وتنقيتهــا  المائيــة  المــوارد  علــى  والمحافظــة  للزراعــة،  المخصصــة  المائيــة 

ــة،  ــا للزراع ــدى مالءمته ــة م ــة ومعرف الزراعي ــاه  ــة للمي ــل الدوري ــوص والتحالي ــراء الفح ــتعمال، وإج لالس

الســدود  وإنشــاء  المعالجــة،  والميــاه  للشــرب  الصالحــة  غيــر  الميــاه  مــن  االســتفادة  علــى  والعمــل 

لألغــراض  المخصصــة  اآلبــار  وحفــر  الزراعــي،  لالســتعمال  األمطــار  ميــاه  لتجميــع  والبــرك  الصغيــرة 

المعالجــة. غيــر  العادمــة  بالميــاه  الزراعيــة  المحاصيــل  رّي  وحظــر  الزراعيــة، 

»جميــع  بأنهــا:  الميــاه  مصــادر  عــّرف  فقــد  الميــاه،  بشــأن   2014 لســنة   )14 ( رقــم  بقانــون  قــرار  أمــا 

ــطحية  ــا )س ــة منه التقليدي ــري  ــري والبح الب ــطين  ــم فلس ــدود إقلي ــن ح ــع ضم ــي تق الت ــاه  المي ــادر  مص

جميــع  »تعتبــر  أن  علــى  بقانــون  القــرار  ذات  مــن   )2 ( المــادة  فــي  ونــص  التقليديــة«،  وغيــر  جوفيــة(  أو 

بمــا  المصــادر  هــذه  بــإدارة  الحــق  وللســلطة  عاًمــا،  ملــًكا  فلســطين  فــي  الموجــودة  الميــاه  مصــادر 

ملكيــة  حــدد  قــد  الميــاه  بقانــون  قــرار  أن  نجــد  وبالمقارنــة  بالتوزيــع«.  والكفــاءة  العدالــة  يضمــن 

إلــى  يِشــر  لــم  الزراعــة  قانــون  وأن  إدارتهــا،  حــق  وللســلطة  عامــة  أمــالك  بأنهــا  المائيــة  المصــادر 

بــرز  أ أن  تبّيــن  الدراســة  هــذه  إلعــداد  أجريــت  التــي  المقابــالت  خــالل  ومــن  المائيــة،  المصــادر  ملكيــة 

ــع  ــن ينابي ــراد م ــي األف أراض ــي  ــع ف ــي تق الت ــة  ــاه الخاص المي ــادر  ــط بمص ــا يرتب ــرّي م ل ا ــاه  ــكاليات مي إش

إلــى  الفائــض  وبيــع  منهــا،  محاصيلهــم  رّي  فــي  ويتحكمــون  األفــراد  عليهــا  يســيطر  والتــي  بــار،  آ أو 

نظــام  وفــق  الميــاه  بتعرفــة  االلتــزام  دون  وأخــرى  منطقــة  بيــن  تتفــاوت  بأســعار  الزراعــي  القطــاع 

نظــام  أي  وجــود  ودون  القانــون،  أحــكام  بموجــب  الزراعــة  وزارة  قبــل  مــن  تدخــل  ودون  التعرفــة، 

معهــا. التعامــل  وطبيعــة  الخاصــة  الميــاه  طبيعــة  يحــدد  خــاص 

اعتبــرت  التــي   )1 ( المــادة  وبخاصــة   1999 لســنة   )1 ( رقــم  الطبيعيــة  المصــادر  قانــون  علــى  باالطــالع 

ــة  ــادر الطبيعي ــة المص ــددت ُملكي ــي ح الت  )6 ــادة ) الم ــك  ــة، كذل ــادر الطبيعي ــن المص ــة م ــاه الجوفي المي

ــي  ــدر طبيع ــه ألي مص ــي ملك ــف ف ــن للمكتش التعدي ــتغالل  ــق اس ــت ح ــي أعط الت  )9 ــادة ) ــة، والم للدول

ميــاه  علــى  الطبيعيــة  المصــادر  قانــون  انطبــاق  حــول  التســاؤل  ُيثــار  الجوفيــة،  الميــاه  فيهــا  بمــا 
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بالميــاه  خــاص  نظــام  وضــع  باإلمــكان  وهــل  الخاصــة،  الملكيــات  فــي  الموجــودة  اآلبــار  أو  الينابيــع 

وزارة  وإشــراف  مراقبــة  تحــت  الميــاه  تلــك  اســتغالل  طبيعــة  يحــدد  الخاصــة  الملكيــات  فــي  الزراعيــة 

الزراعــة؟

الثانويــة مــن أنظمــة ولوائــح وتعليمــات، نجــد أن هنــاك نظــام خــاص  الزراعيــة  بمراجعــة التشــريعات 

الــرّي،  ميــاه  توزيــع  عمليــة  لتنظيــم   2018 لســنة   )4 ( رقــم  الميــاه  مســتخدمي  جمعيــات  بتشــكيل 

المعالجــة فــي  الميــاه  إعــادة اســتخدام  2012 بشــأن  3( لســنة  الزراعــة رقــم ) وهنــاك تعليمــات وزيــر 

ــة  ــادر المائي ــأن إدارة المص ــة بش الزراع ــوزارة  ل ــة  ــام الموكل ــة المه ــط. إن كاف ــي فق الزراع ــتخدام  االس

يتعلــق  فيمــا  الصالحيــات  كافــة  بقيــت  بــل  بهــا،  خاصــة  أنظمــة  أو  تعليمــات  أي  يوجــد  ال  الزراعيــة 

الزراعــة أو اهتمــام بأهــم عنصــر  لــوزارة  الميــاه دون أي دور  بالمصــادر المائيــة مــن صالحيــات ســلطة 

المائيــة. التحتيــة  البنيــة  صعيــد  علــى  الزراعــي  اإلنتــاج  عناصــر  مــن 

رقــم  الميــاه  بقانــون  قــرار  وعلــى  وتعديالتــه   2003 لســنة   )2 ( رقــم  الزراعــة  قانــون  علــى  باالطــالع 

 )7 ( رقــم  البيئــة  وقانــون   1999 لســنة   )1 ( رقــم  الطبيعيــة  المصــادر  قانــون  وعلــى   2014 لســنة   )4 (

حيــن  ففــي  التشــريعات،  وأهــداف  الصالحيــات  فــي  تضاربــً  هنــاك  أن  نجــد  وتعديالتــه،   1999 لســنة 

الزراعــة صالحيــات وضــع الشــروط  48( وزارة  ،49 ،50 المــواد ) 2003 وبخاصــة  الزراعــة لســنة  منــح قانــون 

أن  نجــد  اســتيرادها،  أو  وإنتاجهــا  وتجهيزهــا  الزراعيــة  المبيــدات  لصناعــة  األذونــات  ومنــح  الالزمــة 

المــواد  فــي  مشــابهة  صالحيــات  البيئــة  جــودة  ســلطة  منــح  وتعديالتــه   1999 لســنة  البيئــة  قانــون 

ــات  ــدات الكيماوي بالمبي ــة  ــس الخاص ــروط والمقايي ــة الش البيئ ــودة  ــلطة ج ــع س ــا تض 15(، وبموجبه ،14 (

المصــادر  قانــون  بيــن  مــا  التضــارب  كذلــك  وتوزيعهــا،  وتصنيعهــا  باســتيرادها  المســموح  الزراعيــة 

الجوفيــة. الميــاه  وتعديــن  اســتغالل  حــق  بشــأن  الزراعــة  وقانــون  الميــاه،  بقانــون  وقــرار  الطبيعيــة 

الرقابة على األســواق واألســعار و وســطاء البيع
بإضافــة   2003 لســنة  الزراعــة  قانــون  مــن   )76 ( المــادة   2018 لســنة   )14 ( رقــم  بقانــون  القــرار  عــّدل 

نظاًمــا  الــوزارة  »تعــد  أن  علــى  نّصــت  والتــي   ،2003 لســنة  األصلــي  الزراعــة  لقانــون  مكــرر(   76 ( مــادة 

ــواق  ــة األس 1. مراقب ــة:  ــور اآلتي ــن األم ــى أن يتضم ــوزراء، عل ال ــس  ــدره مجل ــة، يص الزراعي ــة  بالرقاب ــا  خاًص

المنتجــات  علــى  التحــرز   .2 الزراعيــة،  المنتجــات  مصــدر  مــن  للتأكــد  والفواكــه  للخضــار  المركزيــة 

علــى  الرقابــة   .3 الغــرض،  لهــذا  الحكومــة  توفرهــا  مســتودعات  فــي  المضبوطــة  المخالفــة  الزراعيــة 

التعديــل بقــي دون تطبيــق، حيــث  ، إال أن هــذا  الزراعيــة، ومدخــالت اإلنتــاج، ونقلهــا« حركــة المنتجــات 

ــار  ــة صغ ــزارع وبخاص الم ــة  ــواق وحماي ــى األس ــة عل الرقاب ــة  ــوزراء لغاي ال ــس  ــن مجل ــام ع ــدر نظ ــم يص ل

وســطاء  مــن  ذاتــه  للمــزارع  أو  الزراعــي  للمنتــج  حمايــة  ســواء  منهــّن،  النســاء  وبالــذات  المزارعيــن 

ــركات  ــار والش التج ــار  ــل كب ــن قب ــواق م ــي األس ــة ف ــن المنافس ــة ع الناتج ــر  ــن المخاط ــا م ــع وغيره البي

. يــن لمحتكر ا و
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المجالــس الزراعيــة المتخصصــة
فــي  أهميــة  مــن  لهــا  لمــا  الزراعــي  القطــاع  هيكليــات  أهــم  مــن  القطاعيــة  الزراعيــة  المجالــس  تعتبــر 

التــي  اإلشــكاليات  علــى  والوقــوف  البيانــات،  تقديــم  فــي  والمســاهمة  الزراعــي،  اإلنتــاج  تطويــر  مجــال 

هــذه  أهميــة  إلــى  يلتفــت   2003 لســنة  الزراعــة  قانــون  يكــن  فلــم  المختلفــة.  الزراعيــة  القطاعــات  تواجــه 

ــون  ــدر قان 2005 ص ــام  ــي الع ــة. وف الزراعي ــس  ــاء المجال ــق بإنش ــوص تتعل ــورد أي نص ي ــم  ــث ل ــس بحي المجال

بالهيــاكل  تتعلــق  التــي   )3 ( المــادة  علــى  تعديــل  أجــرى   ،)11 ( الرقــم  يحمــل  الزراعــة  لقانــون  معــدل 

إلــى  ، بحيــث أضــاف فقــرة )ج(   2003 الزراعــة لســنة  المطلــوب اســتحداثها لغايــات تطبيــق أهــداف قانــون 

أنــه »يجــوز للوزيــر أن ُينشــئ وُينظــم أي مجالــس زراعيــة متخصصــة الزمــة  3( والتــي تنــص علــى  المــادة )

أنهــا  إال  زراعيــة،  مجالــس   )10 ( تشــكيل  جــرى  التعديــل  هــذا  وبنتيجــة  الزراعيــة«،  الثــروة  تنميــة  لضمــان 

المجلــس،  هــذه  لعمــل  الناظــم  القانونــي  اإلطــار  مقدمتهــا  وفــي  اإلشــكاليات  مــن  بالعديــد  اصطدمــت 

ــكل  ــد الهي ــى صعي ــا عل ــي تواجهه الت ــات  ــبب الصعوب ــا بس ــن دوره ــس م ــذه المجال ــغ ه ــى تفري إل ــا أّدى  مم

بهــا. المنــوط  بالــدور  المجالــس  هــذه  قيــام  عــدم  إلــى  بالنتيجــة  أّدى  الــذي  واإلداري  المالــي 

2003، حيــث ألغــى  الزراعــة لســنة  2018 بتعديــل قانــون  14 لســنة  2018، صــدر قــرار بقانــون رقــم  فــي العــام 

 )3 ــادة ) الم ــن  ــرة )ج( م ــدل الفق ــى أن »تع ــص عل ــر ن ــي آخ ــص قانون ــه بن 2005 وعدل ــون  ــدل بقان ــص المع الن

وتنظيــم  لضمــان  متخصصــة  زراعيــة  مجالــس  ُتنشــأ  التالــي:  النحــو  علــى  لتصبــح  األصلــي،  القانــون  مــن 

ــاع  ــب أوض ــب تصوي ــا يتوج ــون«، مم ــا بقان ــم عمله ــى أن ينظ ــوزراء عل ال ــس  ــن مجل ــرار م ــي بق الزراع ــاع  القط

مجالــس  خمســة  إلــى:  مقســمة  الزراعــة،  وزيــر  قــرار  بموجــب  ُأنشــئت  التــي  العشــرة  المجالــس  كافــة 

التالــي:  النحــو  علــى  وهــي  الحيوانــي،  لإلنتــاج  تخصصيــة  مجالــس  وخمســة  النباتــي،  لإلنتــاج  تخصصيــة 

الحبــوب،  ومجلــس  الخضــار،  ومجلــس  النخيــل،  ومجلــس  والفواكــه،  العنــب  ومجلــس  الزيتــون،  مجلــس 

النحــل.  ومجلــس  األغنــام،  ومجلــس  الخيــل،  ومجلــس  الدواجــن،  ومجلــس  واألبقــار،  الحليــب  ومجلــس 

لــم تتــم، وذلــك بســبب عــدم صــدور قانــون ينظــم عمــل هــذه المجالــس  إال أن عمليــة التصويــب هــذه 

ــدم  ــبب ع ــاؤها بس ــراد إنش الم ــة  الزراعي ــس  ــدد المجال ــام يح ــدور نظ ــدم ص ــتدعي ع ــا يس ــة بم ــى اللحظ حت

صــدور القانــون.

مجلــس  تشــكيل  ضــرورة  علــى  الزراعــة  قانــون  أهــداف  تطبيــق  لغايــات   2003 لســنة  الزراعــة  قانــون  نــص 

الــوزراء، حيــث جــرى  الزراعــة يصــدر عــن مجلــس  9( بنظــام تعــّده وزارة  /3 ( المــادة  زراعــي استشــاري بموجــب 

الزراعيــة،  المجالــس  تشــكيل  مــع  بالتزامــن  الزراعــة  وزيــر  قبــل  مــن  زراعــي  استشــاري  مجلــس  تشــكيل 

الزراعــة االلكترونــي دون  الزراعــي المنشــورة علــى موقــع وزارة  لــه فــي هيكليــة القطــاع  وجــرت اإلشــارة 

نظــام  أي  الــوزراء  مجلــس  عــن  يصــدر  لــم  حيــن  فــي  المجلــس،  هــذا  لتشــكيل  القانــون  المرجــع  بــراز  إ

اإلداريــة. ومرجعياتــه  القانونيــة  وطبيعتــه  مهامــه  وتحديــد  االستشــاري  الزراعــي  المجلــس  بتشــكيل 
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المجالــس الزراعيــة المتخصصــة
فــي  أهميــة  مــن  لهــا  لمــا  الزراعــي  القطــاع  هيكليــات  أهــم  مــن  القطاعيــة  الزراعيــة  المجالــس  تعتبــر 

التــي  اإلشــكاليات  علــى  والوقــوف  البيانــات،  تقديــم  فــي  والمســاهمة  الزراعــي،  اإلنتــاج  تطويــر  مجــال 

هــذه  أهميــة  إلــى  يلتفــت   2003 لســنة  الزراعــة  قانــون  يكــن  فلــم  المختلفــة.  الزراعيــة  القطاعــات  تواجــه 

ــون  ــدر قان 2005 ص ــام  ــي الع ــة. وف الزراعي ــس  ــاء المجال ــق بإنش ــوص تتعل ــورد أي نص ي ــم  ــث ل ــس بحي المجال

بالهيــاكل  تتعلــق  التــي   )3 ( المــادة  علــى  تعديــل  أجــرى   ،)11 ( الرقــم  يحمــل  الزراعــة  لقانــون  معــدل 

إلــى  ، بحيــث أضــاف فقــرة )ج(   2003 الزراعــة لســنة  المطلــوب اســتحداثها لغايــات تطبيــق أهــداف قانــون 

أنــه »يجــوز للوزيــر أن ُينشــئ وُينظــم أي مجالــس زراعيــة متخصصــة الزمــة  3( والتــي تنــص علــى  المــادة )

أنهــا  إال  زراعيــة،  مجالــس   )10 ( تشــكيل  جــرى  التعديــل  هــذا  وبنتيجــة  الزراعيــة«،  الثــروة  تنميــة  لضمــان 

المجلــس،  هــذه  لعمــل  الناظــم  القانونــي  اإلطــار  مقدمتهــا  وفــي  اإلشــكاليات  مــن  بالعديــد  اصطدمــت 

ــكل  ــد الهي ــى صعي ــا عل ــي تواجهه الت ــات  ــبب الصعوب ــا بس ــن دوره ــس م ــذه المجال ــغ ه ــى تفري إل ــا أّدى  مم

بهــا. المنــوط  بالــدور  المجالــس  هــذه  قيــام  عــدم  إلــى  بالنتيجــة  أّدى  الــذي  واإلداري  المالــي 

2003، حيــث ألغــى  الزراعــة لســنة  2018 بتعديــل قانــون  14 لســنة  2018، صــدر قــرار بقانــون رقــم  فــي العــام 

 )3 ــادة ) الم ــن  ــرة )ج( م ــدل الفق ــى أن »تع ــص عل ــر ن ــي آخ ــص قانون ــه بن 2005 وعدل ــون  ــدل بقان ــص المع الن

وتنظيــم  لضمــان  متخصصــة  زراعيــة  مجالــس  ُتنشــأ  التالــي:  النحــو  علــى  لتصبــح  األصلــي،  القانــون  مــن 

ــاع  ــب أوض ــب تصوي ــا يتوج ــون«، مم ــا بقان ــم عمله ــى أن ينظ ــوزراء عل ال ــس  ــن مجل ــرار م ــي بق الزراع ــاع  القط

مجالــس  خمســة  إلــى:  مقســمة  الزراعــة،  وزيــر  قــرار  بموجــب  ُأنشــئت  التــي  العشــرة  المجالــس  كافــة 

التالــي:  النحــو  علــى  وهــي  الحيوانــي،  لإلنتــاج  تخصصيــة  مجالــس  وخمســة  النباتــي،  لإلنتــاج  تخصصيــة 

الحبــوب،  ومجلــس  الخضــار،  ومجلــس  النخيــل،  ومجلــس  والفواكــه،  العنــب  ومجلــس  الزيتــون،  مجلــس 

النحــل.  ومجلــس  األغنــام،  ومجلــس  الخيــل،  ومجلــس  الدواجــن،  ومجلــس  واألبقــار،  الحليــب  ومجلــس 

لــم تتــم، وذلــك بســبب عــدم صــدور قانــون ينظــم عمــل هــذه المجالــس  إال أن عمليــة التصويــب هــذه 

ــدم  ــبب ع ــاؤها بس ــراد إنش الم ــة  الزراعي ــس  ــدد المجال ــام يح ــدور نظ ــدم ص ــتدعي ع ــا يس ــة بم ــى اللحظ حت

صــدور القانــون.

مجلــس  تشــكيل  ضــرورة  علــى  الزراعــة  قانــون  أهــداف  تطبيــق  لغايــات   2003 لســنة  الزراعــة  قانــون  نــص 

الــوزراء، حيــث جــرى  الزراعــة يصــدر عــن مجلــس  9( بنظــام تعــّده وزارة  /3 ( المــادة  زراعــي استشــاري بموجــب 

الزراعيــة،  المجالــس  تشــكيل  مــع  بالتزامــن  الزراعــة  وزيــر  قبــل  مــن  زراعــي  استشــاري  مجلــس  تشــكيل 

الزراعــة االلكترونــي دون  الزراعــي المنشــورة علــى موقــع وزارة  لــه فــي هيكليــة القطــاع  وجــرت اإلشــارة 

نظــام  أي  الــوزراء  مجلــس  عــن  يصــدر  لــم  حيــن  فــي  المجلــس،  هــذا  لتشــكيل  القانــون  المرجــع  بــراز  إ

اإلداريــة. ومرجعياتــه  القانونيــة  وطبيعتــه  مهامــه  وتحديــد  االستشــاري  الزراعــي  المجلــس  بتشــكيل 
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قــرار بقانون صنــدوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية
عــدم  أحياًنــا  ومنهــا  واألهــداف،  األســباب  مــن  لعديــد  الحكوميــة  شــبه  والصناديــق  الهيئــات  تنشــأ   

لهــا  تابــع  صنــدوق  أو  هيئــة  إنشــاء  فــإن   ، لــذا المهــام.  بعــض  أداء  علــى  المعنيــة  الــوزارات  قــدرة 

المخاطــر.  درء  صنــدوق  إنشــاء  وراء  الحــال  هــو  كمــا  التنفيذيــة،  المهــام  بعــض  إدخــال  مــن  يمكنهــا 

ــادة  ــك ع ــا، وذل ــة له ــة فعلي ــود حاج ــة دون وج ــات وطني ــق وهيئ ــاء صنادي ــّم إنش ــرى يت ــان أخ ــي أحي ف

ــًدا  ــا جدي ــف عبًئ ــا يضي ــل، مم ــى تموي ــول عل ــدف الحص ــن أو به ــن الدوليي ــن المانحي ــب م ــا بطل ــون إم يك

العامــة. الموازنــة  علــى 

مــن  أنــه  إلــى  المخاطــر،  درء  صنــدوق  فــي  النزاهــة  بيئــة  حــول  »أمــان«  عــن  الصــادر  التقريــر  أشــار 

تتبــع  التــي  الــوزارات  مــن  وأفضــل  أســرع  أداؤهــا  يكــون  أن  تنشــأ  التــي  الوطنيــة  بالهيئــات  المفتــرض 

تكــون  وأال  المســتفيدين،  لجمهــور  وشــفاف  فّعــال  بشــكل  خدماتهــا  تقديــم  تســتطيع  وأن  لهــا، 

ــر  ــدم توف ــى ع إل ــة  ــدوق، إضاف ــأة الصن ــبيً لنش ــر نس ــر القصي ــن العم ــها. لك ــوزارة نفس ال ــة  ــرارًا لتجرب تك

الصنــدوق  يقدمهــا  التــي  الخدمــات  محدوديــة  علــى  كبيــر  بشــكل  أثــرت  عوامــل  الــالزم،  التمويــل 

عــام. بشــكل  الزراعــي  وللقطــاع  للمزارعيــن 

ــر  ــين وتطوي ــرورة تحس ــو ض ــان« ه »أم ــر  ــه تقري إلي ــص  ــذي خل ال ــام  ــتنتاج الع ــى أن االس إل ــارة  ــدر اإلش وتج

العديــد  اتخــاذ  اإلدارة  لمجلــس  ويمكــن  الصنــدوق،  فــي  والمســاءلة  والشــفافية  النزاهــة  منظومــة 

ــأن  2013م بش ــنة  12( لس ــم ) ــون رق ــرار بقان ــل ق ــح بتعدي ــل الصحي ــن المدخ ــث يكم ــراءات، حي ــن اإلج م

الزراعيــة، وتحديــًدا فــي إطــار الحوكمــة ودور مجلــس اإلدارة.  صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات 

مجموعــة  يضــم  تنفيــذي  مجلــس  وجــود  فــي  التشــغيل  صنــدوق  تجربــة  مراجعــة  يمكــن  كمــا 

دور  تصــادر  ال  ومحــددة  واضحــة  وصالحيــات  مهــام  ضمــن  لكــن  كافــة،  األطــراف  تمثــل  مصغــرة 

يكــون  أن  وممكــن  التنفيــذي،  المجلــس  صالحيــات  الوقــت  نفــس  فــي  تصــادر  وال  ككل،  المجلــس 

اإلدارة  عمــل  فــي  والشــفافية  النزاهــة  ومنظومــة  المســاءلة  تعزيــز  فــي  يســهم  عمــل  إطــار  هــذا 

  .4 9 يــة لتنفيذ ا

ــة  ــج كاف ــى دم ــي عل ــي داخل ــاش حكوم ــل نق ــي ظ ــة ف ــا، وخاص ــًرا حالًي ــراح متأخ ــذا االقت ــون ه ــد يك  ق

اإلدارة  مجلــس  دور  يصبــح  أن  الممكــن  مــن  وعليــه  واحــدة،  مؤسســة  ضمــن  والهيئــات  الصناديــق 

المجلــس  هــذا  فــي  التمثيــل  طبيعــة  علــى  تعديــالت  ادخــال  يتــم  أن  أو   ، جــًدا محــدوًدا  للصنــدوق 

يتــم  أن  أو  تمثيلهــا  تخســر  أن  الجهــات  لبعــض  ممكــن  وبالتالــي  األخــرى،  المجالــس  مــن  وغيــره 

التمثيــل. هــذا  تخفيــض 

جــل  أ مــن  ف  ئتــال ال ا  . عيــة ا ر لز ا ت  مينــا لتأ ا و طــر  لمخا ا ء  ر د ق  و صنــد عمــل  فــي  هــة  ا لنز ا بيئــة   .2019  . د يــا إ  ، حــي يا لر ا  -49  

 . ن مــا أ لة  ء لمســا ا و هــة  ا لنز ا
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اإلطــار القانونــي للصندوق
 2013 لســنة   )12 ( رقــم  بقانــون  قــرار  بموجــب  االجتماعيــة  والتأمينــات  المخاطــر  درء  صنــدوق  ُأنشــئ 

مــن   102 العــدد  فــي  وصــدر   ،2013 /7 /25 بتاريــخ  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  رئيــس  عــن  صــادر 

ألحــكام  تنفيــذًا  بقانــون  القــرار  هــذا  وصــدر   .2013 /10 /22 بتاريــخ  ســاريً  وأصبــح  الرســمية،  الجريــدة 

ــق  ــام لتحقي ــكيل أجس ــى تش ــت عل ــي نص الت  )3 ــادة ) الم ــة  2003 وبخاص ــنة  2( لس ــم ) ــة رق الزراع ــون  قان

الكــوارث  عــن  المزارعيــن  تعويضــات  صنــدوق  إنشــاء  وجــوب  علــى  ونصــت  الزراعــة،  قانــون  أهــداف 

ــات  ــدوق التعويض ــئ صن ــى أن ُينش ــة، عل الزراعي ــات  التأمين ــوع  ــى موض إل ــرق  ــم تتط ــط، ول ــة فق الطبيعي

أحكامــه. ينظــم  خــاص  قانــون  خــالل  مــن  الطبيعيــة  الكــوارث  عــن 

طبيعــي  شــخص  »كل  بأنــه  وعرفــه  للمــزارع،  تعريــف  التعريفــات  بــاب  فــي  بقانــون  القــرار  اســتحدث 

الحيــازة  شــهادة  علــى  وحاصــل  والحيوانــي  النباتــي  بشــقيه  الزراعــي  اإلنتــاج  فــي  يعمــل  معنــوي  أو 

ــو  ــزارع، وه الم ــف  ــى تعري إل ــرق  ــم يتط ــه ل 2013 وتعديالت ــنة  ــة لس الزراع ــون  ــن أن قان ــي حي ــة«، ف الزراعي

الزراعــي  الــذي حــدد الطبيعــة القانونيــة لمــن ينخــرط فــي العمــل  الزراعــة  القانــون الخــاص بتنظيــم 

ــزارع  الم ــف  ــن تعري ــع م ــمل وأوس ــات أش ــم تعريف ــد له ــز، وأوج ــة والحائ الزراعي ــازة  ــمى الحي ــت مس تح

الزراعــة حتــى  أن هنــاك إشــكاليات تواجههــا وزارة  المخاطــر، وبخاصــة  بقانــون درء  الــوارد فــي قــرار 

الزراعــة  قانــون  يحــدد  لــم  حيــث  الحيــازة،  ومفهــوم  الحائزيــن  بتصنيفــات  يتعلــق  فيمــا  اللحظــة 

التــي علــى أساســها  2018 معاييــر وحجــم الحيــازة  لــه لســنة  القــرار بقانــون المعــدل  2003 وال  لســنة 

شــخص  كان  أو  طبيعــي  شــخص  كان  ســواء  للحائــز  ســتمنح  التــي  الحيــازة  بطاقــة  اعتمــاد  يجــري 

مجــال  فــي  وبخاصــة  الملكيــة  عــن  كليــً  مختلفــة  للحيــازة  أشــكال  هنــاك  أن  وبخاصــة  معنــوي، 

منســجمً  جــاء   2018 لســنة  بقانــون  القــرار  فــي  الحيــازة  مفهــوم  تعريــف  تعديــل  إن  حيــث  الزراعــة، 

الشــكل  عــن  النظــر  بغــض  الحيــازة  تكــون  أن  قــرر  عندمــا  الحائزيــن  لحمايــة  الدوليــة  المعاييــر  مــع 

ــم  ــذي ل ال ــزارع  الم ــأن  ــكاليات بش ــر إش ــدوق درء المخاط ــيواجه صن ــك س ــى ذل ــاء عل ــا. وبن ــي له القانون

اعتمــاد تعريــف  الزراعــة وتعديالتــه. وكان مــن األجــدى  يحصــل علــى بطاقــة حيــازة بموجــب قانــون 

بالحيــازة  خــاص  نظــام  وضــع  علــى  والعمــل  الزراعــة،  قانــون  فــي  الــوراد  والحائــز  الزراعيــة  الحيــازة 

والمعنوييــن. الطبيعييــن  لألشــخاص  الحيــازة  معاييــر  تحــدد  الزراعيــة 

طبيعيــة  قــوى  عــن  ناجمــة  متوقعــة  غيــر  »حــوادث  بأنهــا:  الطبيعيــة  الكــوارث  بقانــون  القــرار  عــّرف 

الزراعــي،  القطــاع  علــى  شــديد  تأثيــر  ذات  وتكــون  الممتلــكات،  فــي  وتدميــر  خســائر  عليهــا  ويترتــب 

هــو  التعريــف  هــذا  إن   . الصنــدوق« مســاعدة  وتتطلــب  المــزارع  قــدرة  مواجهتهــا  إمكانيــات  وتفــوق 

يدخــل  ومــا  الطبيعيــة  الكــوارث  ماهيــة  تحديــد  فــي  كبيــرة  مســاحة  الصنــدوق  يمنــح  عــام  تعريــف 

إذا  فيمــا  للجمهــور  معلومــة  غيــر  يجعلهــا  بمــا  عنهــا  يخــرج  ومــا  الطبيعيــة  الكــوارث  نطــاق  فــي 
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اإلطــار القانونــي للصندوق
 2013 لســنة   )12 ( رقــم  بقانــون  قــرار  بموجــب  االجتماعيــة  والتأمينــات  المخاطــر  درء  صنــدوق  ُأنشــئ 

مــن   102 العــدد  فــي  وصــدر   ،2013 /7 /25 بتاريــخ  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  رئيــس  عــن  صــادر 

ألحــكام  تنفيــذًا  بقانــون  القــرار  هــذا  وصــدر   .2013 /10 /22 بتاريــخ  ســاريً  وأصبــح  الرســمية،  الجريــدة 

ــق  ــام لتحقي ــكيل أجس ــى تش ــت عل ــي نص الت  )3 ــادة ) الم ــة  2003 وبخاص ــنة  2( لس ــم ) ــة رق الزراع ــون  قان

الكــوارث  عــن  المزارعيــن  تعويضــات  صنــدوق  إنشــاء  وجــوب  علــى  ونصــت  الزراعــة،  قانــون  أهــداف 

ــات  ــدوق التعويض ــئ صن ــى أن ُينش ــة، عل الزراعي ــات  التأمين ــوع  ــى موض إل ــرق  ــم تتط ــط، ول ــة فق الطبيعي

أحكامــه. ينظــم  خــاص  قانــون  خــالل  مــن  الطبيعيــة  الكــوارث  عــن 

طبيعــي  شــخص  »كل  بأنــه  وعرفــه  للمــزارع،  تعريــف  التعريفــات  بــاب  فــي  بقانــون  القــرار  اســتحدث 

الحيــازة  شــهادة  علــى  وحاصــل  والحيوانــي  النباتــي  بشــقيه  الزراعــي  اإلنتــاج  فــي  يعمــل  معنــوي  أو 

ــو  ــزارع، وه الم ــف  ــى تعري إل ــرق  ــم يتط ــه ل 2013 وتعديالت ــنة  ــة لس الزراع ــون  ــن أن قان ــي حي ــة«، ف الزراعي

الزراعــي  الــذي حــدد الطبيعــة القانونيــة لمــن ينخــرط فــي العمــل  الزراعــة  القانــون الخــاص بتنظيــم 

ــزارع  الم ــف  ــن تعري ــع م ــمل وأوس ــات أش ــم تعريف ــد له ــز، وأوج ــة والحائ الزراعي ــازة  ــمى الحي ــت مس تح

الزراعــة حتــى  أن هنــاك إشــكاليات تواجههــا وزارة  المخاطــر، وبخاصــة  بقانــون درء  الــوارد فــي قــرار 

الزراعــة  قانــون  يحــدد  لــم  حيــث  الحيــازة،  ومفهــوم  الحائزيــن  بتصنيفــات  يتعلــق  فيمــا  اللحظــة 

التــي علــى أساســها  2018 معاييــر وحجــم الحيــازة  لــه لســنة  القــرار بقانــون المعــدل  2003 وال  لســنة 

شــخص  كان  أو  طبيعــي  شــخص  كان  ســواء  للحائــز  ســتمنح  التــي  الحيــازة  بطاقــة  اعتمــاد  يجــري 

مجــال  فــي  وبخاصــة  الملكيــة  عــن  كليــً  مختلفــة  للحيــازة  أشــكال  هنــاك  أن  وبخاصــة  معنــوي، 

منســجمً  جــاء   2018 لســنة  بقانــون  القــرار  فــي  الحيــازة  مفهــوم  تعريــف  تعديــل  إن  حيــث  الزراعــة، 

الشــكل  عــن  النظــر  بغــض  الحيــازة  تكــون  أن  قــرر  عندمــا  الحائزيــن  لحمايــة  الدوليــة  المعاييــر  مــع 

ــم  ــذي ل ال ــزارع  الم ــأن  ــكاليات بش ــر إش ــدوق درء المخاط ــيواجه صن ــك س ــى ذل ــاء عل ــا. وبن ــي له القانون

اعتمــاد تعريــف  الزراعــة وتعديالتــه. وكان مــن األجــدى  يحصــل علــى بطاقــة حيــازة بموجــب قانــون 

بالحيــازة  خــاص  نظــام  وضــع  علــى  والعمــل  الزراعــة،  قانــون  فــي  الــوراد  والحائــز  الزراعيــة  الحيــازة 

والمعنوييــن. الطبيعييــن  لألشــخاص  الحيــازة  معاييــر  تحــدد  الزراعيــة 

طبيعيــة  قــوى  عــن  ناجمــة  متوقعــة  غيــر  »حــوادث  بأنهــا:  الطبيعيــة  الكــوارث  بقانــون  القــرار  عــّرف 

الزراعــي،  القطــاع  علــى  شــديد  تأثيــر  ذات  وتكــون  الممتلــكات،  فــي  وتدميــر  خســائر  عليهــا  ويترتــب 

هــو  التعريــف  هــذا  إن   . الصنــدوق« مســاعدة  وتتطلــب  المــزارع  قــدرة  مواجهتهــا  إمكانيــات  وتفــوق 

يدخــل  ومــا  الطبيعيــة  الكــوارث  ماهيــة  تحديــد  فــي  كبيــرة  مســاحة  الصنــدوق  يمنــح  عــام  تعريــف 

إذا  فيمــا  للجمهــور  معلومــة  غيــر  يجعلهــا  بمــا  عنهــا  يخــرج  ومــا  الطبيعيــة  الكــوارث  نطــاق  فــي 
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كانــت مــن ضمــن الكــوارث الخاضعــة للتعويــض أم ال، وهــل هنــاك كــوارث طبيعيــة بمقــدور الحائــز 

المبكــر. اإلنــذار  نظــام  عــن  الحديــث  عنــد  خصوًصــا  هــي؟  ومــا  أكبــر  عنايــة  بــذل  إذا  تجنبهــا 

ــات  ــف التعويض ــالل تعري ــن خ ــات م ــة التعويض الزراعي ــات  ــر والتأمين ــدرء المخاط ل ــون  ــرار بقان الق ــاول  تن

حالــة  فــي  المــزارع  لدعــم  يحــدده  أو  الصنــدوق  يخصصــه  الــذي  المبلــغ  »بأنهــا  المزارعيــن  علــى 

قبيــل  مــن  هــي  الطبيعيــة  الكــوارث  حالــة  فــي  التعويضــات  أن  يعنــي  وهــذا  الطبيعيــة«.  الكــوارث 

الصنــدوق  علــى  إلزاميــة  صفــة  أي  يترتــب  وال  للمزارعيــن،  الصنــدوق  مــن  الماليــة  والمســاعدة  الدعــم 

الرقــم  تحمــل  والتــي  الــوزراء  مجلــس  أقرهــا  التــي  التعويضــات  آليــة  نصــت  حيــث  للتعويــض. 

ــدوق  ــوازه، وأن الصن ــض وج ــة التعوي ــى أن طوعي 12( عل ــادة ) الم ــي  2017 ف ــام  17/م.و/ر.ج( لع /178 /09 (

للمــزارع  مكتســًبا  حًقــا  يشــكل  ال  التعويــض  وأن  القانــون،  بموجــب  المزارعيــن  بتعويــض  ملــزم  غيــر 

قانــون  عليــه  نــص  الــذي  التعويضــات  صنــدوق  تشــكيل  بشــأن  التســاؤل  يثيــر  األمــر  وهــذا  لورثتــه.  أو 

مــا  إذا  خصوًصــا  العــام،  الزراعــة  قانــون  أهــداف  تحقيــق  مــن  هامــً  جــزءا  تشــكيله  واعتبــر  الزارعــة 

بــه. الخاصــة  الماليــة  المــوارد  بشــأن  الصنــدوق  منهــا  يعانــي  التــي  اإلشــكاليات  االعتبــار  بعيــن  أخذنــا 

حــدده  والــذي  لــه  المؤمــن  تعريــف  المخاطــر  درء  صنــدوق  بقانــون  قــرار  فــي  التعريفــات  بــاب  تنــاول 

األســاس  إلــى  عدنــا  مــا  وإذا  أعــاله،  مالحظــات  بشــأنه  أبدينــا  الــذي  المــزارع  تعريــف  وفــق  بالمــزارع 

إلــى قانــون  أنــه أشــار  الخــاص بصنــدوق درء المخاطــر نجــد  القــرار بقانــون  إليــه اصــدار  الــذي اســتند 

األعمــال  تشــمل  التــي  التأميــن  بأعمــال  يختــص  عــام  قانــون  وهــو   2005 لســنة   )20 ( رقــم  التأميــن 

بــرم  أ الــذي  »الشــخص  بأنــه:  لــه  المؤمــن  التأميــن  قانــون  عــّرف  وقــد  الزراعــي.  واإلنتــاج  الزراعيــة 

حولــت  أو  ًء  ابتــدا التأميــن  عقــد  حقــوق  اكتســب  الــذي  المســتفيد  أو  المؤمــن،  مــع  التأميــن  عقــد 

القــرار بقانــون  الــذي يجــب تضمينــه فــي  التعريــف هــو األمثــل  إليــه بصــورة قانونيــة«، ونجــد أن هــذا 

التأميــن أو لمــن قــرر لمصلحتــه  الخــاص بصنــدوق درء المخاطــر والــذي يتيــح للمــزارع االســتفادة مــن 

الزراعــي. التأميــن 

أو  الصنــدوق  مــع  لــه  المؤمــن  يبرمــه  الــذي  العقــد  بأنــه  التأميــن  عقــد  بقانــون  القــرار  عــّرف  كمــا 

إلــى  يتطــرق  لــم  بقانــون  القــرار  أن  التعريــف  هــذا  فــي  ونجــد  قبلــه،  مــن  المخولــة  الجهــات  إحــدى 

ــة  ــركات خاص ــدوق أم ش ــا وكالء الصن ــود به ــي المقص ــل ه ــه، وه ــن قبل ــة م ــات المخول ــف الجه تعري

الــوكالء المنصــوص عليهــم فــي قانــون  التأميــن هــل هــم  بالتأميــن؟ وفــي حــال يقصــد بهــا وكالء 

بالصنــدوق ســيصدر لهــم نظــام خــاص؟ وفــي  أنهــم وكالء خاصيــن  2005 أم  العــام لســنة  التأميــن 

حــال كان المقصــود شــركات القطــاع الخــاص، مــا هــو المرجــع القانونــي العتمــاد تلــك الشــركات؟ 

ــة؟ ــذه الحال ــي ه ــدوق ف ــو دور الصن ــا ه وم
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مهام وأهــداف الصندوق
التــي تعتبــر بمثابــة الوصــف الوظيفــي للصنــدوق،  وضــع القانــون مجموعــة مــن األهــداف واألنشــطة 

المعالــم،  واضحــة  تنفيذيــة  خطــة  إطــار  فــي  العمــل  تســريع  يســتدعي  األهــداف  بعــض  وترابــط 

المعالــم  واضــح  للتأمينــات  نظــام  وجــود  بــدون  الزراعيــة  التأمينــات  عــن  الحديــث  يمكــن  ال  حيــث 

فريــق  يعتقــد  الزراعــي،  االرشــاد  فاعليــة  وبــدون  مبكــر،  إنــذار  أنظمــة  وجــود  وبــدون  والمســؤوليات، 

عائًقــا  ســيكون  الحكومــة  مــن  المقدمــة  التشــغيلية  النفقــات  إطــار  فــي  التمويــل  إبقــاء  أن  البحــث 

ــم  ــم يحس ــادات ل ــاهمة االتح ــي مس ــة وه ــن الموازن 49% م ــث أن  ــدوق، حي ــداف الصن ــق أه ــي تحقي ف

بعــد. مصيرهــا 

2013م بشــأن صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات  12( لســنة  2/ب( مــن قــرار بقانــون رقــم ) المــادة ) تشــير 

والتأمينــات  الطبيعيــة  الكــوارث  عــن  )بالتعويضــات  الصنــدوق  مســؤوليات  حــدود  إلــى  الزراعيــة، 

العامــة  الموازنــة  ضمــن  تقــع  والتــي  والتنمويــة   التشــغيلية  والمصاريــف  أشــكالها(  بكافــة  الزراعيــة 

ــل  ــوز أن تح ــن، وال يج ــى المزارعي ــة عل ــة كامل الزراعي ــات  التأمين ــبء  ــل ع ــوز تحمي ــي ال يج ــة. وبالتال للدول

التأمينــات مــكان مســاهمة الحكومــة فــي التعويضــات عــن الكــوارث الطبيعيــة. والمســؤولية أمــام 

مســاهمة  علــى  والحفــاظ  الزراعــي،  التأميــن  كلفــة  تخفيــض  هــي  الزراعيــة  والمنظمــات  االتحــادات 

والتأميــن(.  )التعويــض  الصنــدوق  أعمــال  تمويــل  فــي  الحكومــة 

»ينشــأ بموجــب أحــكام هــذا القــرار بقانــون صنــدوق مســتقل متخصــص   :)2 المــادة) وجــاء فــي 

ويســمى  أشــكالها،  بكافــة  الزراعيــة  والتأمينــات  الطبيعيــة  الكــوارث  عــن  بالتعويضــات 

حســابين،  لــه  يكــون  أن  علــى  الفلســطيني،  الزراعيــة  والتأمينــات  المخاطــر  درء  صنــدوق 

الزراعيــة  بالتأمينــات  آخــر  وحســاب  الطبيعيــة  الكــوارث  عــن  بالتعويضــات  خــاص  حســاب 

الــوزراء علــى عمــل الصنــدوق ويتابــع أعمالــه ويخصــص لــه  بكافــة أشــكالها. يشــرف مجلــس 

للدولــة.« العامــة  الموازنــة  ضمــن  ســنوية  وتنمويــة  تشــغيلية  مخصصــات 

إلــى حــد كبيــر  إلــى أهــداف الصنــدوق والتــي تتقاطــع  القــرار بقانــون  6( مــن  المــادة ) فيمــا تطرقــت 

األمــن  تعزيــز  ضمــان  أو  الحديثــة  التكنولوجيــا  إدخــال  حيــث  مــن  ســواء  الزراعــة  وزارة  أهــداف  مــع 

التــي سُيســأل عليهــا الصنــدوق فــي حــال عــدم تحقيقهــا، وهــي فــي  الغذائــي، وغيرهــا مــن األهــداف 

ــون  ــا ك ــج لتنفيذه ــط والبرام ــع الخط ــا ووض ــل عليه ــدوق للعم ــات الصن ــن اختصاص ــت م ــاس ليس األس

الزراعيــة. والتأمينــات  الطبيعيــة  الكــوارث  تعويضــات  وهــو  لــه  العــام  بالهــدف  محكــوم  الصنــدوق 

ــاط  ــدوق، وأن ــوال الصن ــتثمار أم ــى اس إل ــدوق  ــام الصن ــن مه 7( ضم ــادة ) الم ــي  ــون ف ــرار بقان الق ــرق  تط

فيمــا  معاييــر  أي  إلــى  بقانــون  القــرار  يِشــر  ولــم  الصنــدوق،  إدارة  بمجلــس  االســتثمار  آليــات  تحديــد 

الزراعيــة  المجالــس  قبــل  مــن  مســاهمات  هنــاك  أن  وبخاصــة  الصنــدوق  أمــوال  باســتثمار  يتعلــق 

مــن  للكثيــر  بقانــون  القــرار  افتقــر  حيــث  الصنــدوق،  مــال  رأس  فــي  األهليــة  والمنظمــات  واالتحــادات 
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مهام وأهــداف الصندوق
التــي تعتبــر بمثابــة الوصــف الوظيفــي للصنــدوق،  وضــع القانــون مجموعــة مــن األهــداف واألنشــطة 

المعالــم،  واضحــة  تنفيذيــة  خطــة  إطــار  فــي  العمــل  تســريع  يســتدعي  األهــداف  بعــض  وترابــط 

المعالــم  واضــح  للتأمينــات  نظــام  وجــود  بــدون  الزراعيــة  التأمينــات  عــن  الحديــث  يمكــن  ال  حيــث 

فريــق  يعتقــد  الزراعــي،  االرشــاد  فاعليــة  وبــدون  مبكــر،  إنــذار  أنظمــة  وجــود  وبــدون  والمســؤوليات، 

عائًقــا  ســيكون  الحكومــة  مــن  المقدمــة  التشــغيلية  النفقــات  إطــار  فــي  التمويــل  إبقــاء  أن  البحــث 

ــم  ــم يحس ــادات ل ــاهمة االتح ــي مس ــة وه ــن الموازن 49% م ــث أن  ــدوق، حي ــداف الصن ــق أه ــي تحقي ف

بعــد. مصيرهــا 

2013م بشــأن صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات  12( لســنة  2/ب( مــن قــرار بقانــون رقــم ) المــادة ) تشــير 

والتأمينــات  الطبيعيــة  الكــوارث  عــن  )بالتعويضــات  الصنــدوق  مســؤوليات  حــدود  إلــى  الزراعيــة، 

العامــة  الموازنــة  ضمــن  تقــع  والتــي  والتنمويــة   التشــغيلية  والمصاريــف  أشــكالها(  بكافــة  الزراعيــة 

ــل  ــوز أن تح ــن، وال يج ــى المزارعي ــة عل ــة كامل الزراعي ــات  التأمين ــبء  ــل ع ــوز تحمي ــي ال يج ــة. وبالتال للدول

التأمينــات مــكان مســاهمة الحكومــة فــي التعويضــات عــن الكــوارث الطبيعيــة. والمســؤولية أمــام 

مســاهمة  علــى  والحفــاظ  الزراعــي،  التأميــن  كلفــة  تخفيــض  هــي  الزراعيــة  والمنظمــات  االتحــادات 

والتأميــن(.  )التعويــض  الصنــدوق  أعمــال  تمويــل  فــي  الحكومــة 

»ينشــأ بموجــب أحــكام هــذا القــرار بقانــون صنــدوق مســتقل متخصــص   :)2 المــادة) وجــاء فــي 

ويســمى  أشــكالها،  بكافــة  الزراعيــة  والتأمينــات  الطبيعيــة  الكــوارث  عــن  بالتعويضــات 

حســابين،  لــه  يكــون  أن  علــى  الفلســطيني،  الزراعيــة  والتأمينــات  المخاطــر  درء  صنــدوق 

الزراعيــة  بالتأمينــات  آخــر  وحســاب  الطبيعيــة  الكــوارث  عــن  بالتعويضــات  خــاص  حســاب 

الــوزراء علــى عمــل الصنــدوق ويتابــع أعمالــه ويخصــص لــه  بكافــة أشــكالها. يشــرف مجلــس 

للدولــة.« العامــة  الموازنــة  ضمــن  ســنوية  وتنمويــة  تشــغيلية  مخصصــات 

إلــى حــد كبيــر  إلــى أهــداف الصنــدوق والتــي تتقاطــع  القــرار بقانــون  6( مــن  المــادة ) فيمــا تطرقــت 

األمــن  تعزيــز  ضمــان  أو  الحديثــة  التكنولوجيــا  إدخــال  حيــث  مــن  ســواء  الزراعــة  وزارة  أهــداف  مــع 

التــي سُيســأل عليهــا الصنــدوق فــي حــال عــدم تحقيقهــا، وهــي فــي  الغذائــي، وغيرهــا مــن األهــداف 

ــون  ــا ك ــج لتنفيذه ــط والبرام ــع الخط ــا ووض ــل عليه ــدوق للعم ــات الصن ــن اختصاص ــت م ــاس ليس األس

الزراعيــة. والتأمينــات  الطبيعيــة  الكــوارث  تعويضــات  وهــو  لــه  العــام  بالهــدف  محكــوم  الصنــدوق 

ــاط  ــدوق، وأن ــوال الصن ــتثمار أم ــى اس إل ــدوق  ــام الصن ــن مه 7( ضم ــادة ) الم ــي  ــون ف ــرار بقان الق ــرق  تط

فيمــا  معاييــر  أي  إلــى  بقانــون  القــرار  يِشــر  ولــم  الصنــدوق،  إدارة  بمجلــس  االســتثمار  آليــات  تحديــد 

الزراعيــة  المجالــس  قبــل  مــن  مســاهمات  هنــاك  أن  وبخاصــة  الصنــدوق  أمــوال  باســتثمار  يتعلــق 

مــن  للكثيــر  بقانــون  القــرار  افتقــر  حيــث  الصنــدوق،  مــال  رأس  فــي  األهليــة  والمنظمــات  واالتحــادات 
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الضمانــات الخاصــة باســتثمار أمــوال الصنــدوق، ومنهــا تحديــد سياســة اســتثمارية ألمــوال الصنــدوق 

معاييــر  وتحديــد  مكتوبــة،  اســتثمارية  أهــداف  وضــع  ذلــك  فــي  بمــا  الديمومــة،  مبــدأ  مراعــاة  مــع 

وآليــات لالســتثمارات، وبشــكل خــاص يجــب علــى السياســة االســتثمارية أن تحــدد فئــات الموجــودات 

الواجبــة  واإلجــراءات  المعاييــر  وتحديــد  باالســتثمار،  خاصــة  لجنــة  وتحديــد  بامتالكهــا،  المســموح 

ــم  ــدأ تقوي ــتثمارات ومب ــق االس ــرورة تواف ــى ض إل ــة  ــة، إضاف التجاري ــاالت  ــي المج ــتثمارات ف ــاع باالس االتب

أو  خلــط  أو  توزيــع  ويمكــن  االســتثمارية،  األهــداف  فــي  الــواردة  الممكنــة  المخاطــر  ضمــن  العوائــد 

اســتثمارية  محفظــة  خــالل  مــن  والسياســية  واالجتماعيــة  الماليــة  المجــاالت  فــي  االســتثمارات  مــزج 

مجــاالت  فــي  اجتماعًيــا  لالســتثمار  متطلبــات  ودراســة  اإللزاميــة،  الحكومــة  وأوراق  ســندات  مــن 

الرياضــة والثقافــة والتعليــم واألبحــاث واإلســكان  وقطاعــات محــددة، ومــن ضمــن هــذه المجــاالت 

متطابقــة  واإلجــراءات  المعاييــر  تكــون  أن  يجــب  كمــا  وغيرهــا.  العامــة  التحتيــة  والبنيــة  والشــركات 

مــع واجبــات اســتثمار األمــوال فــي مجــاالت دائمــة وعلــى أســس تجاريــة، وأال تخلــق إجــراءات ومعاييــر 

المصالــح. فــي  تضــارب  االســتثمارات 

بالتنســيق  المحــددة  اآلليــات  »وضــع  الصنــدوق  مهــام  مــن  أن   )7 /7 ( المــادة  فــي  بقانــون  القــرار  نــص 

الزراعــي ضــد الكــوارث الطبيعيــة وكافــة األخطــار  التأميــن  مــع الجهــات المختصــة لممارســة أعمــال 

. إن  القــرار بقانــون« ــا لهــذا  الزراعــي وفــي كافــة مراحلــه وفًق إلــى ضــرر أو خســارة بالعمــل  التــي تــؤدي 

الرئيســي البتعــاد شــركات القطــاع  التأمينــات خطــورة، وهــو الســبب  الزراعــي هــو مــن أكثــر  التأميــن 

الزراعيــة متعــددة، وليــس مــن  التأمينــات لكــون طبيعــة المخاطــر  النــوع مــن  الخــاص عــن مثــل هــذا 

ــة،  الزراعي ــات  التأمين ــاذ  إنف ــي  ــة ف ــة بالغ ــاك صعوب ــل هن ــذي يجع ال ــر  ــا األم ــا أو تحديده ــهل حصره الس

ــد  ب ــر ال  ــذا األم ــة، فه الزراعي ــات  بالتأمين ــة  ــوارث الطبيعي ــمول الك ــى ش ــص عل ــون ن ــرار بقان الق ــث أنَّ  وحي

وأن  الطبيعيــة،  الكــوارث  لتعويــض  صنــدوق  هنــاك  أن  وبخاصــة  ملًيــا،  عنــده  والتوقــف  مراجعتــه  مــن 

ــر  ــال خط ــي ح ــدوق ف ــيجعل الصن ــة س البداي ــذ  ــة من الزراعي ــات  التأمين ــي  ــة ف ــوارث الطبيعي ــمول الك ش

الممكــن  مــن  التــي  التعويضــات  فــي  كبيــر  حجــم  مــن  الطبيعيــة  الكــوارث  علــى  يترتــب  لمــا  شــديد 

الزراعيــة/  التأمينــات  البــدء فــي  أن تفــوق قــدرة الصنــدوق عــل اإليفــاء بهــا. لذلــك، مــن المستحســن 

تكــون  أن  علــى  عليهــا  الزراعــي  التأميــن  تطبيــق  فــي  البــدء  يمكــن  التــي  المخاطــر  طبيعــة  وتحديــد 

الطبيعيــة. الكــوارث  تأميــن  التاليــة هــي دراســة  المرحلــة 

األساســي  القانــون  الزراعيــة  والتأمينــات  المخاطــر  درء  صنــدوق  بشــأن  بقانــون  القــرار  خالــف 

 )15 ــادة ) الم ــي  ــص ف ــث ن ــدوق، حي ــس الصن ــن رئي ــق بتعيي ــا يتعل 2003 فيم ــام  ــدل لع ــطيني المع الفلس

تنســيب  علــى  بنــاًء  الدولــة،  رئيــس  مــن  بقــرار  وكيــل  بدرجــة  يكــون  رئيــس  للصنــدوق  »يعيــن  أن  علــى 

أناطــت  التــي  9/ب( مــن القانــون األساســي  /69 المــادة ) الــوزراء«، وبذلــك يكــون قــد خالــف  مــن مجلــس 

جملــة  مــن  الــوزراء  مجلــس  اختصــاص  علــى  نصــت  حيــث  الــوزراء،  بمجلــس  الهيئــات  رؤســاء  تعييــن 
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 ، » تعييــن رؤســاء الهيئــات والمؤسســات واإلشــراف عليهــا وفقــا ألحــكام القانــون« أمــور أخــرى علــى 

الدســتورية. بعــدم  مشــوب  الصنــدوق  رئيــس  تعييــن  يكــون  وبذلــك 

ــة  الزراعي ــات  بالتأمين ــاص  ــام خ ــدار نظ ــوزراء بإص ال ــس  ــر مجل ــدوق درء المخاط ــون صن ــرار بقان الق ــزم  أل

هــذه  إعــداد  لحظــة  حتــى  أنــه  إال  بقانــون،  القــرار  إصــدار  تلــي  التــي  األولــى  أعــوام  الخمســة  خــالل 

هــذا  أهــداف  تحقيــق  عــدم  يعكــس  ممــا  الــوزراء،  مجلــس  عــن  النظــام  هــذا  يصــدر  لــم  الدراســة 

 )15 المــادة ) 2018. كمــا يتضــح مــن  ــة للعــام  الماليــة واإلداري ــة  الرقاب ــوان  ــر دي ــون وفــق تقري القــرار بقان

إلــى دراســة جيــدة،  إلزاميــة، وهــذا األمــر بحاجــة  الزراعيــة ســتكون  التأمينــات  أن  القــرار بقانــون  مــن 

بالحيــازات  المرتبطــة  اإلجرائيــة  القضايــا  مــن  العديــد  إلــى  إضافــة  بذلــك،  تســمح  بينــات  هنــاك  وهــل 

مســتوى  رفــع  فــي  المنشــود  الهــدف  الزراعيــة  التأمينــات  فــي  اإللزاميــة  ســتحقق  وهــل  الزراعيــة، 

الزراعــة؟  مجــال  فــي  يعملــن  اللواتــي  والنســاء  المزارعيــن  صغــار  لــدى  وبخاصــة  الزراعــي  اإلنتــاج 

بــدرء المخاطــر علــى أن يتضمــن تحديــد  الــوزراء بإصــدار نظــام خــاص  القــرار بقانــون مجلــس  أوجــب 

ــر  ــة والمخاط ــوارث الطبيعي ــن الك ــن م ــن المتضرري ــدوق للمزارعي ــا الصن ــوض عنه ــي يع الت ر  ــرا ــواع األض أن

ــدرء المخاطــر، فقــط مــا تــم  ب ــه لــم يصــدر نظــام خــاص  أن الزراعــي، إال  التــي قــد يتعــرض لهــا القطــاع 

م.و/ر.ج(  /17 /178 /09 ــم ) الرق ــل  ــي تحم ــوزراء والت ال ــس  ــا مجل ــي أقره الت ــات  ــة التعويض آلي ــو  ــداره ه إص

أول قليــل  ثــالث مســتويات، وهــي: مســتوى  المخاطــر فــي  تــم تحديــد  والتــي بموجبهــا   2017 لعــام 

ــتوى  ــرر، ومس ــبة الض ــق نس ــوض وف ــر ويع ــط المخاط ــاٍن متوس ث ــتوى  ــه، ومس ــض علي ــر وال تعوي المخاط

التعويــض تطوعًيــا.  ثالــث عالــي المخاطــر ويخضــع للدعــم وليــس للتعويــض ويكــون 

إشــكالية المســاهمات
ــات  ــتثمارات واقتطاع ــا: باس ــة، وثانًي المالي ــاهمات  ــدوق، أواًل: بالمس ــال الصن ــون رأس م ــرار بقان الق ــدد  ح

الرئيســين فــي الصنــدوق هــم الحكومــة  تشــكل مــوارد الصنــدوق مســتقباًل، واعتبــر أن المســاهمين 

الزراعيــة.  والمنظمــات واالتحــادات 

الــوزراء وتكــون مســاهماته  23(  يحــدد رأســمال الصنــدوق بموجــب قــرار يصــدره مجلــس  المــادة ) وفــق 

كاآلتــي: 

51% مــن رأســمال الصنــدوق،  1( مســاهمة الحكومــة بنســبة ال تقــل عــن 

زراعيــة  قطاعــات  وأي  المتخصصــة  الزراعيــة  والمجالــس  األهليــة  والمنظمــات  االتحــادات  مســاهمة   )2

ــدوق. ــمال الصن ــن رأس 49%(م ( ــن   ــد ع ــبة ال تزي ــرى بنس أخ

مــن  المقدمــة  التشــغيلية  المســاهمات  باســتثناء  المســاهمات  دفــع  يتــم  ال  الحالــي  الوضــع  فــي 

األهليــة  والمنظمــات  االتحــادات  بينمــا  للتعويضــات،  موازنــة  توفيــر  إلــى  باإلضافــة  الحكومــة،  قبــل 

كمســاهم  الخــاص  القطــاع  اســتثناء  وتــم  منهــا.  المطلوبــة  النســبة  تغطــي  ال  الزراعيــة  والمجالــس 
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 ، » تعييــن رؤســاء الهيئــات والمؤسســات واإلشــراف عليهــا وفقــا ألحــكام القانــون« أمــور أخــرى علــى 

الدســتورية. بعــدم  مشــوب  الصنــدوق  رئيــس  تعييــن  يكــون  وبذلــك 

ــة  الزراعي ــات  بالتأمين ــاص  ــام خ ــدار نظ ــوزراء بإص ال ــس  ــر مجل ــدوق درء المخاط ــون صن ــرار بقان الق ــزم  أل

هــذه  إعــداد  لحظــة  حتــى  أنــه  إال  بقانــون،  القــرار  إصــدار  تلــي  التــي  األولــى  أعــوام  الخمســة  خــالل 

هــذا  أهــداف  تحقيــق  عــدم  يعكــس  ممــا  الــوزراء،  مجلــس  عــن  النظــام  هــذا  يصــدر  لــم  الدراســة 

 )15 المــادة ) 2018. كمــا يتضــح مــن  ــة للعــام  الماليــة واإلداري ــة  الرقاب ــوان  ــر دي ــون وفــق تقري القــرار بقان

إلــى دراســة جيــدة،  إلزاميــة، وهــذا األمــر بحاجــة  الزراعيــة ســتكون  التأمينــات  أن  القــرار بقانــون  مــن 

بالحيــازات  المرتبطــة  اإلجرائيــة  القضايــا  مــن  العديــد  إلــى  إضافــة  بذلــك،  تســمح  بينــات  هنــاك  وهــل 

مســتوى  رفــع  فــي  المنشــود  الهــدف  الزراعيــة  التأمينــات  فــي  اإللزاميــة  ســتحقق  وهــل  الزراعيــة، 

الزراعــة؟  مجــال  فــي  يعملــن  اللواتــي  والنســاء  المزارعيــن  صغــار  لــدى  وبخاصــة  الزراعــي  اإلنتــاج 

بــدرء المخاطــر علــى أن يتضمــن تحديــد  الــوزراء بإصــدار نظــام خــاص  القــرار بقانــون مجلــس  أوجــب 

ــر  ــة والمخاط ــوارث الطبيعي ــن الك ــن م ــن المتضرري ــدوق للمزارعي ــا الصن ــوض عنه ــي يع الت ر  ــرا ــواع األض أن

ــدرء المخاطــر، فقــط مــا تــم  ب ــه لــم يصــدر نظــام خــاص  أن الزراعــي، إال  التــي قــد يتعــرض لهــا القطــاع 

م.و/ر.ج(  /17 /178 /09 ــم ) الرق ــل  ــي تحم ــوزراء والت ال ــس  ــا مجل ــي أقره الت ــات  ــة التعويض آلي ــو  ــداره ه إص

أول قليــل  ثــالث مســتويات، وهــي: مســتوى  المخاطــر فــي  تــم تحديــد  والتــي بموجبهــا   2017 لعــام 

ــتوى  ــرر، ومس ــبة الض ــق نس ــوض وف ــر ويع ــط المخاط ــاٍن متوس ث ــتوى  ــه، ومس ــض علي ــر وال تعوي المخاط

التعويــض تطوعًيــا.  ثالــث عالــي المخاطــر ويخضــع للدعــم وليــس للتعويــض ويكــون 

إشــكالية المســاهمات
ــات  ــتثمارات واقتطاع ــا: باس ــة، وثانًي المالي ــاهمات  ــدوق، أواًل: بالمس ــال الصن ــون رأس م ــرار بقان الق ــدد  ح

الرئيســين فــي الصنــدوق هــم الحكومــة  تشــكل مــوارد الصنــدوق مســتقباًل، واعتبــر أن المســاهمين 

الزراعيــة.  والمنظمــات واالتحــادات 

الــوزراء وتكــون مســاهماته  23(  يحــدد رأســمال الصنــدوق بموجــب قــرار يصــدره مجلــس  المــادة ) وفــق 

كاآلتــي: 

51% مــن رأســمال الصنــدوق،  1( مســاهمة الحكومــة بنســبة ال تقــل عــن 

زراعيــة  قطاعــات  وأي  المتخصصــة  الزراعيــة  والمجالــس  األهليــة  والمنظمــات  االتحــادات  مســاهمة   )2

ــدوق. ــمال الصن ــن رأس 49%(م ( ــن   ــد ع ــبة ال تزي ــرى بنس أخ

مــن  المقدمــة  التشــغيلية  المســاهمات  باســتثناء  المســاهمات  دفــع  يتــم  ال  الحالــي  الوضــع  فــي 

األهليــة  والمنظمــات  االتحــادات  بينمــا  للتعويضــات،  موازنــة  توفيــر  إلــى  باإلضافــة  الحكومــة،  قبــل 

كمســاهم  الخــاص  القطــاع  اســتثناء  وتــم  منهــا.  المطلوبــة  النســبة  تغطــي  ال  الزراعيــة  والمجالــس 
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ــة، ويذهــب تمويلهــا لتنفيــذ  ــأن االتحــادات فــي غالبيتهــا ال تديــر أعمــااًل ربحّي ب ــا  فــي هــذا الصنــدوق، علًم

االتحــادات  كانــت  إذا  الثانــي:  والتســاؤل  دولييــن.  مانحيــن  مــع  اتفاقيــات  ضمــن  محــددة  مشــاريع 

أيضــً  أن ينعكــس ذلــك  الصنــدوق، فيجــب  49% مــن رأس مــال  والمنظمــات األهليــة ســتغطي نســبة 

التمثيــل،  الماليــة بطبيعــة  ترتبــط المســاهمات  لــم  علــى تمثيلهــا ودورهــا فــي مجلــس اإلدارة، حيــث 

المثــال  ســبيل  علــى  تمثيلــه  لكــن  الصنــدوق،  تمويــل  فــي  مســاهم  غيــر  الخــاص  القطــاع  أن  كمــا 

المــال. وعنــد الحديــث عــن مــوارد  مــن رأس   %51 مشــابه لتمثيــل الحكومــة والتــي تمــول مــا نســبته 

ترتكــز  الصنــدوق  نفقــات  لتمويــل  أخــرى  مصــادر  بقانــون  القــرار  مــن   )24 ( المــادة  تحــدد  الصنــدوق 

المســتردة  الزراعيــة  الســلع  علــى  الضريبيــة  اإليــرادات  مــن   )%30 ( اقتطــاع  يتــم  إذ  المزارعيــن،  علــى 

الــذي  التأميــن  قســط  إلــى  باإلضافــة  الزراعيــة،  المنتجــات  تســويق  مــن   )%1 ( للمزارعيــن،  ونســبة 

التأميــن.  عقــد  بموجــب  لــه  المؤمــن  يدفعــه 

3(  مــوارد الصناديــق الزراعيــة:  أ. عوائــد صنــدوق العنــب والبرقــوق  وعوائــد أي صناديــق زراعــة أخــرى. 

ــص  ــث ن ــراض، حي ــق باالقت ــا يتعل ــام فيم ــن الع ــون الدي ــر قان ــدوق درء المخاط ــون صن ــرار بقان الق ــض  ناق

المصــارف  مــن  القــروض  مــن  الصنــدوق  مــوارد  تتكــون  أن  علــى  ز(  /5 /24 ( المــادة  فــي  بقانــون  القــرار 

 )24 ــم ) ــام رق ــن الع ــون الدي ــن قان 1( م /33 ( ــادة  الم ــف  ــذا يخال ــة، وه ــراض المتخصص ــات اإلق ومؤسس

ــراض. ــة االقت ــات العام ــوزارات والمؤسس لل ــوز  ــه ال يج أن ــى  ــص عل ــذي ن 2005 وال ــنة  لس

عــن   %80 ــر مــن  القــرار بقانــون صنــدوق درء المخاطــر بعــدم جــواز صــرف أكث 26( مــن  المــادة ) وألزمــت 

أنــه »ال يجــوز أن يزيــد مجمــوع مــا يدفعــه  التعويضــات عــن األضــرار فــي العــام الواحــد، حيــث نــص علــى 

ــر  ــوارده، ويعتب ــد م ــن رصي 80%( م ( ــبته  ــا نس ــد م ــام الواح ــي الع ــرار ف ــن األض ــات ع ــدوق كتعويض الصن

يثيــر تســاؤاًل  التالــي«. وهــذا  ا للعــام  العــام رصيــًدا مــدوًر رصيــد األمــوال غيــر المصروفــة فــي نهايــة 

التعويضــات  حصــر  حيــث  تحديــد،  دون  األضــرار  عــن  التعويضــات  مصطلــح  اســتخدام  حــول  كبيــرًا 

لألضــرار  طوعيــة  مســاعدات  شــكل  علــى  وهــي  المزارعيــن،  علــى  بالتعويضــات  التعريفــات  بــاب  فــي 

واســتخدام  تأميــن،  عقــود  بموجــب  تعويضــات  وهــي  لهــم  للمؤمــن  والتعويضــات  الكــوارث  عــن 

والتأميــن.  الكــوارث  التعويــض عــن  بهــا  المقصــود  إذا كان  مــا  توضيــح  دون  األضــرار  عــن  التعويضــات 

مــع  التعاقــدي  بالتزامــه  ســيوفي  كيــف  الســنوية  مــوارده  مــن   %80 الصنــدوق  اســتنفذ  حــال  وفــي 

عليهــم؟ ــن  المؤمَّ

تعديــل القــرار بقانون
ــة  ــعة الممنوح ــات الواس ــل لصالحي ــي ظ ــدوق ف ــس إدارة الصن ــل لمجل ــن دور فاع ــث ع ــن الحدي ال يمك

»أمــان« حــول أداء الصنــدوق وفــق مؤشــرات  إلــى ذلــك فــي تقريــر  لرئيــس الصنــدوق، حيــث تمــت اإلشــارة 

الشــفافية  مؤشــرات  تنخفــض  أن  العــادة  درجــت  أنــه  إلــى  التقريــر  أشــار  كمــا  الجيــدة،  الحوكمــة 
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الكفــاءة  عــدم  نتيجــة  الناظمــة  والقوانيــن  الداخليــة  واللوائــح  األنظمــة  تطبيــق  فــي  والنزاهــة 

يبــدو  الحالــة هــذه،  القانــون. لكــن فــي دراســة  بإنفــاذ  المكلفيــن  التطبيــق مــن قبــل  والنزاهــة فــي 

وذلــك  كبيــرة،  بصــورة  متــاح  غيــر  المســاءلة  ونظــم  والشــفافية  النزاهــة  مــن  عــال  قــدر  تحقيــق  أن 

تعــارض  مــن  حالــة  ُتجّســد  حيــث  العمليــة.  لتلــك  مقّيــدة  واإلداريــة  الماليــة  واألنظمــة  القانــون  ألن 

منحــت  المثــال:  ســبيل  علــى  بتنفيــذه.  يقــوم  مــن  هــو  القانــون  ُمّعــد  كــْون  عــن  الناتجــة  المصالــح 

المالــي واإلداري والفنــي لرئيــس  المالــي واإلداري كامــل الصالحيــات بالشــق  النظــام  2( مــن  المــادة )

مــن   )16 ( المــادة  وفــق  الصنــدوق،  لرئيــس  واســعة  صالحيــات  علــى  التأكيــد  إلــى  إضافــة  الصنــدوق، 

  .50 )12 قــرار بقانــون رقــم )

ــات الزراعية التأمين
ــذه  ــود، ه ــر موج ــام غي ــول نظ ــاؤالت ح ــارة تس إث ــة  ــو بمثاب ــة ه الزراعي ــات  التأمين ــام  ــول نظ ــاش ح النق

ــة.  الزراعي ــات  التأمين ــام  ــة لنظ ــط الجاري ــات التخطي ــي عملي ــد ف ــن أن تفي ــورات ممك أو التص ــاؤالت  التس

ــة  ــي الكلف ــو عال ــات ه التأمين ــن  ــوع م الن ــذا  ــر ه ــإن مخاط ــدة ف ــارب دول عدي ــب تج ــاال وحس ــن إجم لك

المزارعيــن، وأن  التأميــن ويتجنبــه عــادة صغــار  المزارعيــن وعالــي المخاطــر لشــركات  بالنســبة لصغــار 

رّي أفضــل، وبــذور أكثــر  يترافــق مــع خدمــات أخــرى مثــل أنظمــة  لــم  إذا  التأميــن لوحــده غيــر كاٍف 

وأيًضــا   ،51 للمزارعيــن  أفضــل  استشــارية  وخدمــات  الفيضانــات،  مــن  للوقايــة  أفضــل  وأعمــال  تكيًفــا، 

المحليــة.  للمنتجــات  الحمايــة  وإجــراءات  الســوق  ضبــط  علــى  والقــدرة  مبكــر  إنــذار  خدمــات  وجــود 

ــي  الزراع ــراض  ــن كاإلق ــا المزارعي ــتفيد منه ــرى يس ــات أخ ــط خدم ــر رب ــن المبك ــأ وم ــن الخط ــذا، كان م ل

المــزارع خاضعــً للتأميــن.  بضــرورة أن يكــون 

التعويــض والتأميــن مســؤولية الصندوق
رغبتهــم  التأميــن  قطــاع  فــي  العامليــن  وتحديــدًا  الخــاص  القطــاع  ممثلــو  فيــه  يبــدي  الــذي  بالقــدر 

المحليــة  الشــركات  تديرهــا  التــي  التأميــن  أعمــال  مــن  جــزءًا  الزراعيــة  التأمينــات  تصبــح  أن  فــي 

اتحــادات  مــن  المزارعيــن  ممثلــو  أيضــً  يبــدي  القطــاع،  هــذا  فــي  العاليــة  للمخاطــر  إدراكهــم  رغــم 

علــى  تكلفتــه  ارتفــاع  وبالتالــي  مســتقباًل،  التأميــن  خصخصــة  مــن  مخــاوف  زراعيــة  ومنظمــات 

إلــى حقيقــة واقعــة  المزارعيــن ال يمكــن أن تتحــول  التــي يبديهــا ممثلــو  المزارعيــن. هــذه المخــاوف 

الصنــدوق  مســؤولية  إلــى  تشــير  والتــي  بقانــون،  القــرار  مــواد  عــن  الدفــاع  بإمكانهــم  كان  طالمــا 

بشــأن  2013م  لســنة   )12 ( رقــم  بقانــون  القــرار  مــن   )1 ( مــادة  الزراعيــة  والتأمينــات  التعويضــات  فــي 

ذلــك: إلــى  بوضــوح  تشــير  المــواد  مــن  الكثيــر  وغيرهــا  الزراعيــة،  والتأمينــات  المخاطــر  درء  صنــدوق 

. بق لســا ا ر  لمصــد ا  .2 0 1 9  . د يــا إ  ، حــي يا لر ا  -50
 51- .2keMPzy/The Agricultural Insurance – a Risk Management Tool. https://bit.ly .2008 .THE WORLD BANK
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الكفــاءة  عــدم  نتيجــة  الناظمــة  والقوانيــن  الداخليــة  واللوائــح  األنظمــة  تطبيــق  فــي  والنزاهــة 

يبــدو  الحالــة هــذه،  القانــون. لكــن فــي دراســة  بإنفــاذ  المكلفيــن  التطبيــق مــن قبــل  والنزاهــة فــي 

وذلــك  كبيــرة،  بصــورة  متــاح  غيــر  المســاءلة  ونظــم  والشــفافية  النزاهــة  مــن  عــال  قــدر  تحقيــق  أن 

تعــارض  مــن  حالــة  ُتجّســد  حيــث  العمليــة.  لتلــك  مقّيــدة  واإلداريــة  الماليــة  واألنظمــة  القانــون  ألن 

منحــت  المثــال:  ســبيل  علــى  بتنفيــذه.  يقــوم  مــن  هــو  القانــون  ُمّعــد  كــْون  عــن  الناتجــة  المصالــح 

المالــي واإلداري والفنــي لرئيــس  المالــي واإلداري كامــل الصالحيــات بالشــق  النظــام  2( مــن  المــادة )

مــن   )16 ( المــادة  وفــق  الصنــدوق،  لرئيــس  واســعة  صالحيــات  علــى  التأكيــد  إلــى  إضافــة  الصنــدوق، 

  .50 )12 قــرار بقانــون رقــم )

ــات الزراعية التأمين
ــذه  ــود، ه ــر موج ــام غي ــول نظ ــاؤالت ح ــارة تس إث ــة  ــو بمثاب ــة ه الزراعي ــات  التأمين ــام  ــول نظ ــاش ح النق

ــة.  الزراعي ــات  التأمين ــام  ــة لنظ ــط الجاري ــات التخطي ــي عملي ــد ف ــن أن تفي ــورات ممك أو التص ــاؤالت  التس

ــة  ــي الكلف ــو عال ــات ه التأمين ــن  ــوع م الن ــذا  ــر ه ــإن مخاط ــدة ف ــارب دول عدي ــب تج ــاال وحس ــن إجم لك

المزارعيــن، وأن  التأميــن ويتجنبــه عــادة صغــار  المزارعيــن وعالــي المخاطــر لشــركات  بالنســبة لصغــار 

رّي أفضــل، وبــذور أكثــر  يترافــق مــع خدمــات أخــرى مثــل أنظمــة  لــم  إذا  التأميــن لوحــده غيــر كاٍف 

وأيًضــا   ،51 للمزارعيــن  أفضــل  استشــارية  وخدمــات  الفيضانــات،  مــن  للوقايــة  أفضــل  وأعمــال  تكيًفــا، 

المحليــة.  للمنتجــات  الحمايــة  وإجــراءات  الســوق  ضبــط  علــى  والقــدرة  مبكــر  إنــذار  خدمــات  وجــود 

ــي  الزراع ــراض  ــن كاإلق ــا المزارعي ــتفيد منه ــرى يس ــات أخ ــط خدم ــر رب ــن المبك ــأ وم ــن الخط ــذا، كان م ل

المــزارع خاضعــً للتأميــن.  بضــرورة أن يكــون 

التعويــض والتأميــن مســؤولية الصندوق
رغبتهــم  التأميــن  قطــاع  فــي  العامليــن  وتحديــدًا  الخــاص  القطــاع  ممثلــو  فيــه  يبــدي  الــذي  بالقــدر 

المحليــة  الشــركات  تديرهــا  التــي  التأميــن  أعمــال  مــن  جــزءًا  الزراعيــة  التأمينــات  تصبــح  أن  فــي 

اتحــادات  مــن  المزارعيــن  ممثلــو  أيضــً  يبــدي  القطــاع،  هــذا  فــي  العاليــة  للمخاطــر  إدراكهــم  رغــم 

علــى  تكلفتــه  ارتفــاع  وبالتالــي  مســتقباًل،  التأميــن  خصخصــة  مــن  مخــاوف  زراعيــة  ومنظمــات 

إلــى حقيقــة واقعــة  المزارعيــن ال يمكــن أن تتحــول  التــي يبديهــا ممثلــو  المزارعيــن. هــذه المخــاوف 

الصنــدوق  مســؤولية  إلــى  تشــير  والتــي  بقانــون،  القــرار  مــواد  عــن  الدفــاع  بإمكانهــم  كان  طالمــا 

بشــأن  2013م  لســنة   )12 ( رقــم  بقانــون  القــرار  مــن   )1 ( مــادة  الزراعيــة  والتأمينــات  التعويضــات  فــي 

ذلــك: إلــى  بوضــوح  تشــير  المــواد  مــن  الكثيــر  وغيرهــا  الزراعيــة،  والتأمينــات  المخاطــر  درء  صنــدوق 

. بق لســا ا ر  لمصــد ا  .2 0 1 9  . د يــا إ  ، حــي يا لر ا  -50
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ــة  ــي المخصص ــه المعان ــواردة في ال ــارات  ــات والعب ــون للكلم ــون يك ــذا القان ــكام ه ــق أح ــات تطبي »لغاي

الكــوارث  عــن  التعويضــات  صنــدوق  الصنــدوق:  ذلــك:  خــالف  علــى  القرينــة  تــدل  لــم  مــا  أدنــاه،  لهــا 

الــذي  وهــو  للصنــدوق  التنفيــذي  الرئيــس  هــو  الصنــدوق:  رئيــس  الفلســطيني؛  الزراعيــة  والتأمينــات 

مجلــس  رئيــس  الرئيــس:  الصنــدوق؛  إدارة  مجلــس  المجلــس:  والفنيــة؛  اإلداريــة  األعمــال  علــى  يشــرف 

بقانــون؛  القــرار  هــذا  ألحــكام  وفًقــا  المجلــس  فــي  مؤسســته  يمثــل  الــذي  العضــو  العضــو:  اإلدارة؛ 

والحيوانــي  النباتــي  بشــقيه  الزراعــي  اإلنتــاج  فــي  يعمــل  معنــوي  أو  طبيعــي  شــخص  كل  المــزارع: 

التأميــن مــع الصنــدوق  الــذي يبــرم عقــد  المــزارع  لــه:  الزراعيــة؛ المؤمــن  وحاصــل علــى شــهادة الحيــازة 

ــه  ل ــن  ــه المؤم ــذي يبرم ال ــد  ــن: العق التأمي ــد  ــن؛ عق التأمي ــط  ــدد قس ــه ويس ــه أو مفوضي ــد وكالئ أو أح

متوقعــه  غيــر  حــوادث  الطبيعيــة:  الكــوارث  قبلــه؛  مــن  المخولــة  الجهــات  إحــدى  أو  الصنــدوق  مــع 

تأثيــر شــديد  ناجمــة عــن قــوى طبيعيــة ويترتــب عليهــا خســائر وتدميــر فــي الممتلــكات وتكــون ذات 

الصنــدوق؛  مســاعدة  وتتطلــب  المــزارع  قــدرة  مواجهتهــا  إمكانيــات  وتفــوق  الزراعــي  القطــاع  علــى 

المــزارع فــي حالــة  الــذي يخصصــه الصنــدوق أو يحــدده لدعــم  التعويضــات علــى المزارعيــن: المبلــغ 

ــد  ــب عق ــدوق بموج ــه الصن ــذي يدفع ال ــغ  ــم: المبل ــن له ــى المؤم ــات عل ــة. التعويض ــوارث الطبيعي الك

52 . والحيوانــي« النباتــي  القطــاع  الزراعــي:  القطــاع  التأميــن. 

ــات  بالتأمين ــاص  ــل خ ــاب منفص ــود حس ــوب وج ــى وج إل ــوح  ــون بوض ــرار بقان الق ــن  2( م ــادة ) الم ــير  وتش

بالتعويضــات  متخصــص  مســتقل  صنــدوق  بقانــون  القــرار  هــذا  أحــكام  بموجــب  »ينشــأ  الزراعيــة: 

المخاطــر  درء  صنــدوق  ويســمى  أشــكالها،  بكافــة  الزراعيــة  والتأمينــات  الطبيعيــة  الكــوارث  عــن 

عــن  بالتعويضــات  خــاص  حســاب  حســابين،  لــه  يكــون  أن  علــى  الفلســطيني،  الزراعيــة  والتأمينــات 

أشــكالها«. بكافــة  الزراعيــة  بالتأمينــات  آخــر  وحســاب  الطبيعيــة  الكــوارث 

لهــم  المؤمــن  علــى  التعويــض  فــي  الصنــدوق  مســؤولية  إلــى   )2 ( الفقــرة   )25 ( المــادة  أشــارت  كمــا 

التأميــن الخاصــة بهــم: »تخصــص أمــوال الصنــدوق فــي لقــاء األضــرار المؤمــن عليهــا وفًقــا لعقــود 

الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة.  1- التعويــض علــى المزارعيــن لقــاء األضــرار والخســائر الماديــة 

2- التعويــض علــى المؤمــن لهــم لقــاء األضــرار المؤمــن عليهــا وفًقــا لعقودهــم

3 .- النفقــات اإلداريــة للصنــدوق وأي نفقــات أخــرى وفقــً لهــذا القــرار بقانــون. 

القــدرة علــى تلمــس المخاطــر وفــي  التــي تحســن مــن  التكنولوجيــا واألدوات  4- نفقــات فــي مجــال 

الكــوارث.  الخســارة ومخاطــر  التــي ســتقلل مــن احتمــاالت  الزراعيــة  التحتيــة  البنــى  مجــال 

التأمين«.  5- نفقــات ورســوم إعــادة 

. عيــة  ا ر لز ا ت  مينــا لتأ ا و طــر  لمخا ا ء  ر د ق  و صنــد ن  بشــأ 2013م  لســنة   )12 ( قــم  ر ن  نــو بقا ر  ا قــر  -52
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الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطاع الخاص
إن مخــاوف الخصخصــة للتأميــن تبقــى قائمــة مــع ســهولة إجــراء تعديــالت علــى القوانيــن المحليــة 

قضيــة  تنــاول  فــي  حــذرًا  زال  مــا  الخــاص  التأميــن  قطــاع  لكــن  تشــريعي،  مجلــس  غيــاب  ظــل  فــي 

ــة،  ــع الحكوم ــراكة م ــار للش ــن إط ــث ع ــل ويبح ــكل كام ــتقبًلا بش ــا مس ــه له ــة وإدارت الزراعي ــات  التأمين

بالقــول:  التأميــن  ومنظــور الشــراكة عبــر عنــه عضــو مجلــس إدارة صنــدوق درء المخاطــر عــن قطــاع 

»مــن الممكــن إنشــاء صنــدوق تأميــن زراعــي باالتفــاق مــع القطــاع الخــاص بحيــث تكــون اإلدارة مــن 

الشــركات  تقــوم  وأن  واالســتثناءات،  والشــروط  والســجالت  البيانــات  توفيــر  ناحيــة  مــن  الحكومــة 

بــدون  أن يكــون هنــاك شــراكة  الممكــن  أو مــن  المطالبــات  البيــع ومتابعــة  بتنفيــذ عمليــات  الخاصــة 

العمليــة«. وإدارة  اإلدارة  فــي  الشــراكة  وتكــون  الخــاص  والقطــاع  الحكومــة  بيــن  صنــدوق 

فلســطين  فــي  ولكــن  كامــل،  بشــكل  الزراعــي  التأميــن  الخــاص  القطــاع  يديــر  معينــة  دول  فــي   

أن يكــون  التركــي، وهــو  التأميــن  أن أفضــل نظــام هــو نظــام  الموجــودة نجــد  وبســبب اإلشــكاليات 

إدارة  علــى  الخــاص  القطــاع  قــدرة  كــون  وذلــك  الخــاص  والقطــاع  الحكومــة  بيــن  شــراكة  التأميــن 

53 وأفضــل. أقــوى  بشــكل  الزراعيــة  التأمينــات  مــع  والتعامــل  العمليــة 

المخاطــر والمخاوف
إلــى مراجعــة العديــد مــن  التــي تــم إجراؤهــا، إضافــة  البحــث مــن خــالل المقابــالت  اســتطاع فريــق 

التــي تعتــري أنظمــة  الزراعــي إحصــاء الكثيــر مــن المخاطــر والمخــاوف  التأميــن  التجــارب فــي قطــاع 

وهــي: الزراعيــة،  التأمينــات 

ــب  ــي غال ــة )ج( ف ــي المنطق ــن ف ــال: المزارعي المث ــبيل  ــى س ــالل، فعل ــع االحت ــي وواق ــع السياس •   الوض

ــون  ــان تك ــن األحي ــر م ــي كثي ــي ف ــى أن األراض إل ــة  ــى األرض باإلضاف إل ــول  ــتطيعون الوص ــان ال يس األحي

. مشــتتة

التأميــن لصغــار المزارعيــن. التــي يمكــن أن يغطيهــا  •   محدوديــة المخاطــر 

بالعــادة ســتخدم الشــركة وليــس  التأميــن، والتــي  •   سلســلة مــن العقــود والثغــرات فــي تعاقــدات 

ــزارع. الم

•   تحديــد المحاصيــل بقائمــة ال تلبــي االحتياجــات األساســية لمــا يحتــاج المزارعيــن تأمينــه.

. التكلفــة المرتفعــة للتأميــن، إذا مــا أداره القطــاع الخــاص منفــرًدا    •

التأمينيــة علــى المحصــول فقــط أم تشــمل تضــرر الدخــل؟ •   هــل تتــم   مجــاالت التغطيــة 

التحتيــة؟ البنيــة  التأمينيــة  •   هــل تشــمل التغطيــة 

التأميــن ضــد مخاطــر  •   العوامــل المســّببة للضــرر والتــي قــد تكــون مشــمولة أو غيــر مشــمولة فــي 
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الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطاع الخاص
إن مخــاوف الخصخصــة للتأميــن تبقــى قائمــة مــع ســهولة إجــراء تعديــالت علــى القوانيــن المحليــة 

قضيــة  تنــاول  فــي  حــذرًا  زال  مــا  الخــاص  التأميــن  قطــاع  لكــن  تشــريعي،  مجلــس  غيــاب  ظــل  فــي 

ــة،  ــع الحكوم ــراكة م ــار للش ــن إط ــث ع ــل ويبح ــكل كام ــتقبًلا بش ــا مس ــه له ــة وإدارت الزراعي ــات  التأمين

بالقــول:  التأميــن  ومنظــور الشــراكة عبــر عنــه عضــو مجلــس إدارة صنــدوق درء المخاطــر عــن قطــاع 

»مــن الممكــن إنشــاء صنــدوق تأميــن زراعــي باالتفــاق مــع القطــاع الخــاص بحيــث تكــون اإلدارة مــن 

الشــركات  تقــوم  وأن  واالســتثناءات،  والشــروط  والســجالت  البيانــات  توفيــر  ناحيــة  مــن  الحكومــة 

بــدون  أن يكــون هنــاك شــراكة  الممكــن  أو مــن  المطالبــات  البيــع ومتابعــة  بتنفيــذ عمليــات  الخاصــة 

العمليــة«. وإدارة  اإلدارة  فــي  الشــراكة  وتكــون  الخــاص  والقطــاع  الحكومــة  بيــن  صنــدوق 

فلســطين  فــي  ولكــن  كامــل،  بشــكل  الزراعــي  التأميــن  الخــاص  القطــاع  يديــر  معينــة  دول  فــي   

أن يكــون  التركــي، وهــو  التأميــن  أن أفضــل نظــام هــو نظــام  الموجــودة نجــد  وبســبب اإلشــكاليات 

إدارة  علــى  الخــاص  القطــاع  قــدرة  كــون  وذلــك  الخــاص  والقطــاع  الحكومــة  بيــن  شــراكة  التأميــن 

53 وأفضــل. أقــوى  بشــكل  الزراعيــة  التأمينــات  مــع  والتعامــل  العمليــة 

المخاطــر والمخاوف
إلــى مراجعــة العديــد مــن  التــي تــم إجراؤهــا، إضافــة  البحــث مــن خــالل المقابــالت  اســتطاع فريــق 

التــي تعتــري أنظمــة  الزراعــي إحصــاء الكثيــر مــن المخاطــر والمخــاوف  التأميــن  التجــارب فــي قطــاع 

وهــي: الزراعيــة،  التأمينــات 

ــب  ــي غال ــة )ج( ف ــي المنطق ــن ف ــال: المزارعي المث ــبيل  ــى س ــالل، فعل ــع االحت ــي وواق ــع السياس •   الوض

ــون  ــان تك ــن األحي ــر م ــي كثي ــي ف ــى أن األراض إل ــة  ــى األرض باإلضاف إل ــول  ــتطيعون الوص ــان ال يس األحي

. مشــتتة

التأميــن لصغــار المزارعيــن. التــي يمكــن أن يغطيهــا  •   محدوديــة المخاطــر 

بالعــادة ســتخدم الشــركة وليــس  التأميــن، والتــي  •   سلســلة مــن العقــود والثغــرات فــي تعاقــدات 

ــزارع. الم

•   تحديــد المحاصيــل بقائمــة ال تلبــي االحتياجــات األساســية لمــا يحتــاج المزارعيــن تأمينــه.

. التكلفــة المرتفعــة للتأميــن، إذا مــا أداره القطــاع الخــاص منفــرًدا    •

التأمينيــة علــى المحصــول فقــط أم تشــمل تضــرر الدخــل؟ •   هــل تتــم   مجــاالت التغطيــة 

التحتيــة؟ البنيــة  التأمينيــة  •   هــل تشــمل التغطيــة 

التأميــن ضــد مخاطــر  •   العوامــل المســّببة للضــرر والتــي قــد تكــون مشــمولة أو غيــر مشــمولة فــي 
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الطقــس، مثــل الجفــاف والعواصــف والفيضانــات واألمطــار الغزيــرة. وتشــمل األمثلــة األخــرى غطــاء 

الظواهــر  كانــت  )إن  الدنيــا  حدودهــا  إلــى  العوامــل  تخفيــض  إلــى  الشــركات  ســتلجأ  غالًبــا  العائــد: 

المحاصيــل(. لبعــض  الزراعيــة  الــدورات  بعــض  عــن  الناتجــة  الخســائر  أم  األمــراض  أم  الطبيعيــة 

التأميــن  علــى  الحصــول  يتــم  ال  حتــى  اإلجــراءات،  مــن  واســعة  سلســلة  لتجنــب  المزارعيــن  دفــع     •

مرتفعــة. بتكلفــة 

•   تحديــد ســعر المحصــول )بدايــة الموســم أم نهايتــه والجهــة التــي تحــدد األســعار(. 

•   قلــة الطلــب مــن قبــل صغــار المزارعيــن مســتقبًلا.

آليــات توثيــق األضــرار ونجاعتهــا.    •

•   اإلطــار الزمنــي إلنجــاز المعامــالت. 

أن  مســتبعد  وهــذا   ،»Protection against Price باألســعار«  يتعلــق  فيمــا  للمــزارع  الحمايــة  توفيــر     •

ــة  ــلطة فعلي ــود س ــدم وج ــن، لع التأمي ــّلة  ــن س ــا ضم ــون مدرًج ــن أو أن يك التأمي ــركات  ــه ش ــدم علي تق

ــرائيل،  ــن إس ــة م ــك القادم ــًدا تل ــتوردة وتحدي ــل مس ــراق بمحاصي ــن اإلغ ــوق م ــة الس ــى حماي ــادرة عل ق

وزارة  مــن  المقترحــة  األســعار  قائمــة  فــإن  حمايــة  إجــراءات  فــرض  علــى  القــدرة  لعــدم  وإضافــة 

الفلســطيني.  الســوق  فــي  إلزاميــة  وليســت  استرشــادية  هــي  االقتصــاد 

بــل  ومنظمــة،  محــددة  فئــة  عــن  نتحــدث  ال  المزارعيــن  عــن  نتحــدث  فعندمــا  االقتصــادي:  الوضــع     •

ــان  ــض األحي ــي بع أراٍض ف ــع  ــة، وم ــق مهمش ــة ومناط ــق ريفي ــي مناط ــة ف ــى أغلبي إل ــث  ــرف الحدي ينص

ــت  الوق ــي ذات  ــة، وف ــة طويل الزراع ــرة  ــون فت ــرة ك المخاط ــن  ــد م يزي ــذا  ــات، وه 10 دونم لـــ  ا ــاوز  تتج ال 

كأولويــة. للتأميــن  المــزارع  ينظــر  فــال  قليلــة  الماليــة  االســتفادة 

ــتاء،  ــر الش ــن مخاط ــف ع ــف تختل ــي الصي ــزارع ف الم ــه  ــي تواج الت ــر  ــون المخاط ــى ك إل ــاه  ــر باالنتب •    جدي

ــذا  ــر، وه ــكل كبي ــة بش ــة ومتنوع ــة مختلف الزراعي ــات  ــا أن اآلف ــرى. كم ــة ألخ ــن منطق ــف م ــا تختل وأيض

ــبان.  ــذ بالحس ــب أن يؤخ يج

المؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعي
لإلقــراض  الفلســطينية  المؤسســَة    ،2015 /6 /22 بتاريــخ  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  رئيــس  أنشــأ 

113( مــن الجريــدة الرســمية،  2015 وُنشــر فــي العــدد ) 8( لســنة  الزراعــي مــن خــالل قــرار بقانــون رقــم )

ــراض  ــطينية لإلق ــة الفلس ــاء المؤسس ــون إنش ــرار بقان الق ــن  ــث تضم 2015، بحي /7 /21 ــخ  بتاري ــارًيا  ــح س وأصب

ــا  ــة، كم ــخصية االعتباري ــع بالش ــوزراء وتتمت ال ــس  ــع مجل ــة تتب ــة عام ــن مؤسس ــارة ع ــي عب ــي، وه الزراع

نــص علــى تشــكيل مجلــس إدارة المؤسســة وصالحياتــه وعــدد أعضائــه والجهــات الممثلــة فيــه.
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للمزارعيــن  وآجالهــا  وأنواعهــا  أشــكالها  بجميــع  القــروض  منــح  المؤسســة  أهــداف  بــرز  أ مــن 

فلســطين.  فــي  التنميــة  لخطــط  العــام  اإلطــار  وضمــن  الزراعــي،  القطــاع  فــي  العاملــة  والشــركات 

الزراعيــة  المشــاريع  إقامــة  علــى  الزراعــي  القطــاع  فــي  العامليــن  المزارعيــن  تشــجيع  كذلــك  و 

وتطويرهــا  الزراعــي  والتســويق  الزراعــي  اإلنتــاج  ومســتلزمات  الزراعيــة  المنتجــات  تصنيــع  ومشــاريع 

المشــاريع،  هــذه  مثــل  إنشــاء  تســتهدف  التــي  الشــركات  مــال  رأس  فــي  بالمســاهمة  وتوســيعها 

أي  وفــي  المشــاريع  هــذه  مثــل  فــي  المؤسســة  مســاهمات  قيمــة  إجمالــي  يتجــاوز  ال  أن  شــريطة 

الــوزراء  مجلــس  موافقــة  شــريطة  بــه،  المصــرح  المؤسســة  مــال  رأس  مــن   %15 األوقــات  مــن  وقــت 

فــي  المســاهمة  إلــى  إضافــة  الخصوصيــة.  المســاهمة  الشــركات  فــي  المؤسســة  مســاهمة  علــى 

تتوالهــا  التــي  الفلســطينية  الزراعيــة  المنتجــات  وتصديــر  وتســويق  إنتــاج  عمليــات  وإقــراض  تمويــل 

أو المزارعيــن. وكذلــك إعــداد دراســات الجــدوى  الزراعيــة  المؤسســات الرســمية العامــة أو الشــركات 

للمشــاريع  الفنيــة  المشــورة  وتقديــم  وتقييمهــا،  الزراعيــة  بالمشــاريع  الخاصــة  والفنيــة  االقتصاديــة 

الزراعــي  التــي تمولهــا المؤسســة، واســتثمار أمــوال المؤسســة فــي تطويــر وتنميــة القطــاع  الزراعيــة 

الزراعيــة.  النشــاطات  وممارســة  بــه  المرتبطــة  والنشــاطات 

حصــول  ربــط  فــي  تتمثــل  الزراعــي  اإلقــراض  مؤسســة  عمــل  تواجــه  التــي  اإلشــكاليات  بــرز  أ مــن 

حيــث  الزراعيــة،  والتأمينــات  المخاطــر  درء  صنــدوق  لــدى  بالتأميــن  الزراعيــة  القــروض  علــى  المزارعيــن 

القــروض بجميــع أشــكالها وأنواعهــا وآجالهــا للمزارعيــن والشــركات  1( علــى »منــح  /4 ( المــادة  نصــت 

التنميــة فــي فلســطين، ويشــترط فيمــن  الزراعــي ضمــن اإلطــار العــام لخطــط  العاملــة فــي القطــاع 

الزراعيــة حــال  لــدى صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات  يمنــح قرًضــا مــن المؤسســة أن يكــون مؤمًنــا 

بشــأن   ،2013 لســنة   12 رقــم  بقانــون  القــرار  ألحــكام  وفًقــا  وذلــك  الزراعيــة،  بالتأمينــات  العمــل  بــدء 

الزراعيــة  التأمينــات  نظــام  يصــدر  لــم  اللحظــة  وحتــى  الزراعيــة«.  والتأمينــات  المخاطــر  درء  صنــدوق 

الحصــول  بطلــب  التقــدم  علــى  المزارعيــن  ُتخــّول  التــي  التأميــن  عقــود  اجــراء  ســيتم  بموجبــه  الــذي 

تجــاوز  فــي  المســتقبل  فــي  القــروض  منــح  إلــى  المؤسســة  تتجــه  يبــدو  مــا  وعلــى  القــروض،  علــى 

للقانــون. مخالفــه  يشــكل  وهــذا  الزراعــي  التأميــن  لمســألة 

القــرار بقانــون بشــأن المؤسســة  كمــا هــو الحــال فــي قــرار بقانــون بشــأن صنــدوق درء المخاطــر خالــف 

يتعلــق  فيمــا   2003 لعــام  المعــدل  الفلســطيني  األساســي  القانــون  الزراعــي  لإلقــراض  الفلســطينية 

الدولــة  رئيــس  مــن  بقــرار  »يعيــن  أن   علــى   )12 ( المــادة  فــي  نــص  حيــث  المؤسســة،  رئيــس  بتعييــن 

الوزيــر«. وبذلــك يكــون  الــوزراء وبتوصيــة مــن  بتنســيب مــن مجلــس  بدرجــة وكيــل  للمؤسســة  رئيًســا 
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للمزارعيــن  وآجالهــا  وأنواعهــا  أشــكالها  بجميــع  القــروض  منــح  المؤسســة  أهــداف  بــرز  أ مــن 

فلســطين.  فــي  التنميــة  لخطــط  العــام  اإلطــار  وضمــن  الزراعــي،  القطــاع  فــي  العاملــة  والشــركات 

الزراعيــة  المشــاريع  إقامــة  علــى  الزراعــي  القطــاع  فــي  العامليــن  المزارعيــن  تشــجيع  كذلــك  و 

وتطويرهــا  الزراعــي  والتســويق  الزراعــي  اإلنتــاج  ومســتلزمات  الزراعيــة  المنتجــات  تصنيــع  ومشــاريع 

المشــاريع،  هــذه  مثــل  إنشــاء  تســتهدف  التــي  الشــركات  مــال  رأس  فــي  بالمســاهمة  وتوســيعها 

أي  وفــي  المشــاريع  هــذه  مثــل  فــي  المؤسســة  مســاهمات  قيمــة  إجمالــي  يتجــاوز  ال  أن  شــريطة 

الــوزراء  مجلــس  موافقــة  شــريطة  بــه،  المصــرح  المؤسســة  مــال  رأس  مــن   %15 األوقــات  مــن  وقــت 

فــي  المســاهمة  إلــى  إضافــة  الخصوصيــة.  المســاهمة  الشــركات  فــي  المؤسســة  مســاهمة  علــى 

تتوالهــا  التــي  الفلســطينية  الزراعيــة  المنتجــات  وتصديــر  وتســويق  إنتــاج  عمليــات  وإقــراض  تمويــل 

أو المزارعيــن. وكذلــك إعــداد دراســات الجــدوى  الزراعيــة  المؤسســات الرســمية العامــة أو الشــركات 

للمشــاريع  الفنيــة  المشــورة  وتقديــم  وتقييمهــا،  الزراعيــة  بالمشــاريع  الخاصــة  والفنيــة  االقتصاديــة 

الزراعــي  التــي تمولهــا المؤسســة، واســتثمار أمــوال المؤسســة فــي تطويــر وتنميــة القطــاع  الزراعيــة 

الزراعيــة.  النشــاطات  وممارســة  بــه  المرتبطــة  والنشــاطات 

حصــول  ربــط  فــي  تتمثــل  الزراعــي  اإلقــراض  مؤسســة  عمــل  تواجــه  التــي  اإلشــكاليات  بــرز  أ مــن 

حيــث  الزراعيــة،  والتأمينــات  المخاطــر  درء  صنــدوق  لــدى  بالتأميــن  الزراعيــة  القــروض  علــى  المزارعيــن 

القــروض بجميــع أشــكالها وأنواعهــا وآجالهــا للمزارعيــن والشــركات  1( علــى »منــح  /4 ( المــادة  نصــت 

التنميــة فــي فلســطين، ويشــترط فيمــن  الزراعــي ضمــن اإلطــار العــام لخطــط  العاملــة فــي القطــاع 

الزراعيــة حــال  لــدى صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات  يمنــح قرًضــا مــن المؤسســة أن يكــون مؤمًنــا 

بشــأن   ،2013 لســنة   12 رقــم  بقانــون  القــرار  ألحــكام  وفًقــا  وذلــك  الزراعيــة،  بالتأمينــات  العمــل  بــدء 

الزراعيــة  التأمينــات  نظــام  يصــدر  لــم  اللحظــة  وحتــى  الزراعيــة«.  والتأمينــات  المخاطــر  درء  صنــدوق 

الحصــول  بطلــب  التقــدم  علــى  المزارعيــن  ُتخــّول  التــي  التأميــن  عقــود  اجــراء  ســيتم  بموجبــه  الــذي 

تجــاوز  فــي  المســتقبل  فــي  القــروض  منــح  إلــى  المؤسســة  تتجــه  يبــدو  مــا  وعلــى  القــروض،  علــى 

للقانــون. مخالفــه  يشــكل  وهــذا  الزراعــي  التأميــن  لمســألة 

القــرار بقانــون بشــأن المؤسســة  كمــا هــو الحــال فــي قــرار بقانــون بشــأن صنــدوق درء المخاطــر خالــف 

يتعلــق  فيمــا   2003 لعــام  المعــدل  الفلســطيني  األساســي  القانــون  الزراعــي  لإلقــراض  الفلســطينية 

الدولــة  رئيــس  مــن  بقــرار  »يعيــن  أن   علــى   )12 ( المــادة  فــي  نــص  حيــث  المؤسســة،  رئيــس  بتعييــن 

الوزيــر«. وبذلــك يكــون  الــوزراء وبتوصيــة مــن  بتنســيب مــن مجلــس  بدرجــة وكيــل  للمؤسســة  رئيًســا 

57

بمجلــس  الهيئــات  رؤســاء  تعييــن  أناطــت  التــي  األساســي  القانــون  مــن  ب(  /9 /69 ( المــادة  خالــف  قــد 

رؤســاء  تعييــن   « علــى  أخــرى  أمــور  جملــة  مــن  الــوزراء  مجلــس  اختصــاص  علــى  نصــت  حيــث  الــوزراء، 

رئيــس  تعييــن  يكــون  وبذلــك   .» القانــون  ألحــكام  وفقــا  عليهــا  واإلشــراف  والمؤسســات  الهيئــات 

الدســتورية. بعــدم  مشــوب  الصنــدوق 

المــرأة الفلســطينية فــي التشــريعات الزراعية 
تلــك  اهتمــام  عــدم  نلحــظ  والثانويــة  الرئيســية  الزراعيــة  التشــريعات  أغلــب  ومراجعــة  االطــالع  بعــد 

والعمــل  الزراعيــة  الحيــازة  مجــال  فــي  وبخاصــة  الزراعــة،  مجــال  فــي  النســاء  بقضايــا  التشــريعات 

ــي.  الزراع ــاع  ــة بالقط ــا المرتبط ــن القضاي ــا م ــات وغيره ــويق المنتج ــمي، وتس ــي والموس اليوم ــي  الزراع

الزراعــي،  القطــاع  العامــالت فــي  النســاء  إلــى  2003 أي إشــارة  الزراعــة لســنة  فقــد غــاب عــن قانــون 

جميــع  علــى  القضــاء  اتفاقيــة  وبخاصــة  الدوليــة  االتفاقيــات  إلــى  فلســطين  دولــة  انضمــام  وبعــد 

ــن  ــة م ــدول مجموع ال ــى  ــرورة أن تتبن ــى ض ــة عل ــذه االتفاقي ــدت ه ــث أك ــرأة حي الم ــد  ــز ض التميي ــكال  أش

بمــا يكفــل فــرص وتســهيالت  الزراعــة  العامــالت فــي مجــال  الريفيــة والنســاء  المــرأة  التدابيــر بشــأن 

ــالح  ــي واإلص ــالح األراض ــاريع إص ــي مش ــة ف ــي المعامل ــاواة ف ــبة، والمس ــا المناس ــويق والتكنولوجي التس

التنمــوي وإشــراكهم  الريفــي، والمســاهمة فــي التخطيــط  التوطيــن  الزراعــي وكذلــك فــي مشــاريع 

الزراعــي. إلــى تطويــر اإلنتــاج  الراميــة  فــي كافــة المشــاورات 

ــث  ــة، حي الزراعي ــازة  ــن الحي ــاء ع النس ــاب  ــة غي ــى معالج إل ــه  2003 وتعديالت ــنة  ــة لس الزراع ــون  ــر قان افتق

الحيــازة  نســبة  أن  إلــى  المركــزي  اإلحصــاء  جهــاز  عــن  الصــادر   2010 للعــام  الزراعــي  التعــداد  أشــار 

إلــى  يشــير  بمــا  لإلنــاث،   %  6.7 مقابــل  للذكــور   %93 نســبته  مــا  فلســطين  فــي  الحائــز  جنــس  حســب 

زيــادة  فــي  يســهم  وهــذا  لهــّن،  االقتصــادي  التمكيــن  وبالتالــي  الزراعيــة  الحيــازة  عــن  النســاء  غيــاب 

الزراعيــة. الحيــازة  تفتــت 

الزراعــة والتــي أقــرت بعــد انضمــام دولــة فلســطين  الزراعيــة المعدلــة لقانــون  افتقــرت التشــريعات 

قــرار  إقــرار  جــرى  فقــد  االتفاقيــات.  تلــك  مــع  التشــريعات  لهــذه  موائمــة  أي  الدوليــة  لالتفاقيــات 

2018 وقــرار بقانــون إلنشــاء المؤسســة الفلســطينية لإلقــراض  الزراعــة لســنة  بقانــون معــدل لقانــون 

 2013 لســنة  الزراعيــة  والتأمينــات  المخاطــر  درء  صنــدوق  تشــكيل  بقانــون  وقــرار   2015 لســنة  الزراعــي 

الدوليــة  االتفاقيــات  مــع  مواءمتهــا  تجــِر  لــم  التشــريعات  هــذه  فجميــع   ،2018 لســنة  وتعديلــه 

األساســية  االتفاقيــات  وال  فلســطين  دولــة  لهــا  انضمــت  التــي  الدوليــة  العمــل  بمنظمــة  الخاصــة 

ــات  ــع االتفاقي ــا م ــريعات ومواءمته ــذه التش ــاملة له ــة ش ــراء مراجع ــب إج ــا يتطل ــان، مم ــوق اإلنس لحق

فلســطين  دولــة  إلتزامــات  صعيــد  علــى  االتفاقيــات  هــذه  عــن  الناشــئة  لاللتزامــات  تنفيــًذا  الدوليــة 

لهــا. االنضمــام  بموجــب 
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االســترداد الضريبــي فــي القطاع الزراعي
لتكاليــف  إضافتهــا  تمــت  التــي  المبالــغ  اســترجاع  أو  تحصيــل  بإعــادة  الضريبــي  االســترداد  يعــرف 

كمــا  الفلســطينية.  الســوق  فــي   %16 و االحتــالل  دولــة  فــي   %17 نســبتها  والتــي  المشــتراة،  المــواد 

ــل  ــي، مث الزراع ــاج  ــالت اإلنت ــى مدخ ــا عل ــم إضافته ــة ويت ــة المضاف ــة القيم ــغ بضريب ــذه المبال ــرف ه تع

البيطريــة، والمبيــدات بجميــع أنواعهــا، والمبانــي والمعــدات، والتــي يتــم دفعهــا  األعــالف، واألدويــة 

وللجهــات  الضريبيــة  الفواتيــر  خــالل  مــن  الفلســطينية  للســلطة  والضريبــة  الجمــارك  دوائــر  إلــى 

54 اإلســرائيلية. )المقاصــة(  الموحــدة  الفواتيــر  خــالل  مــن  اإلســرائيلية 

النــوع  أنــواع:  ثالثــة  والصفقــات  للصفقــة،  تخضــع  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

يخصــم  أن  المــزارع  حــق  ومــن  الســارية،  بالنســبة  للضريبــة  خاضعــة  صفقــات  عــن  عبــارة  هــو  األول 

أو  المخــزون  أو  التأســيس  حــاالت  فــي  إال  اإليــرادات،  ضريبــة  علــى  يدفــع  لكــن  المدخــالت  ضريبــة 

أعلــى.  االســترداد  فيصبــح  أكثــر  المدخــالت  ضريبــة  تصبــح  حيــث  معينــة،  ألســباب  خســائر 

»صفــر«  يضــع  القانــون  النباتيــة،  الزراعــة  علــى  فقــط  وهــي  الصفريــة،  الصفقــات  هــو  الثانــي  النــوع 

أن  حقــه  مــن  فواتيــر  عليهــا  يدفــع  التــي  مدخالتــه  لكــن  الحالــة،  هــذه  فــي  اإليــرادات  علــى  ضريبــة 

النباتيــة،  للزراعــة  صفريــة  صفقــات  يوجــد  كثيــرة،  أســبابها  للمــزارع  الصفريــة  والصفقــات  يســتردها، 

للســياح  الفنــادق  تقدمهــا  التــي  والخدمــات  الجمركيــة،  البيانــات  بموجــب  للتصديــر  صفقــات  ويوجــد 

المانحــة.  الــدول  مــن  الممولــة  والمشــاريع  األجنبيــة،  بالعملــة  الدفــع  يكــون  أن  علــى  واألجانــب 

معفــّي. لمشــتغل  وتكــون  الضريبــة،  مــن  معفــاة  صفقــات  هــو  الثالــث  والنــوع 

)وزارة  والحكومــة  الزراعيــة،  والشــركات  المزارعيــن  مــن  لــكل  متبادلــة  أهميــة  القانــون  يكتســب 

يوفــر  الضريبــي  االســترداد  أن  إلــى  إضافــة  الزراعيــة.  والتأمينــات  المخاطــر  درء  وصنــدوق  الماليــة(، 

فهــو  اإلنتــاج،  مدخــالت  تكلفــة  تخفيــض  علــى  ويعمــل  والشــركات،  المزارعيــن  مــن  لــكل  ســيولة 

فــي  واالســتثمار  العمــل  تشــجيع  فــي  ويســاهم  الضريبــي.  التهــرب  مــن  بالحــد  مســاهم  عامــل 

الزراعــي، حيــث إعــادة اســتغالل األرض يوفــر فــرص تشــغيل، ويســاهم فــي تخفيــض نســب  القطــاع 

المــزارع  يتوجــب علــى  الضريبيــة  العوائــد  الفلســطيني. لكــن لالســتفادة مــن  المجتمــع  البطالــة فــي 

أدنــاه: المتطلبــات  وفــق  ضريبــي  ملــف  فتــح 

ــزارع  ــه كم ــهد بمهنت ــزارع تش الم ــا  ــل به ــي يعم الت ــة  ــي المحافظ ــة ف الزراع ــرة  ــن دائ ــهادة م     أوًلا: ش

وعــدد الدونمــات المزروعــة لديــه ونــوع المزروعــات.

لفتــح  المــزارع  بهــا  يعمــل  التــي  المحافظــة  فــي  والمكــوس  الجمــارك  دائــرة  إلــى  الذهــاب  ثانًيــا:     

زراعــي.  مرخــص  مشــتغل  رقــم  علــى  والحصــول  ضريبــي  ملــف 

ة  و لثــر ا ع  لقطــا يبــي  لضر ا د  ا د ســتر ال ا حــق  ء  حيــا ا لفلســطينيين  ا عيــن  ر ا لمز ا ت  جمعيــا د  تحــا ا  2017 قــف  مو قــة  ر و  -54
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االســترداد الضريبــي فــي القطاع الزراعي
لتكاليــف  إضافتهــا  تمــت  التــي  المبالــغ  اســترجاع  أو  تحصيــل  بإعــادة  الضريبــي  االســترداد  يعــرف 

كمــا  الفلســطينية.  الســوق  فــي   %16 و االحتــالل  دولــة  فــي   %17 نســبتها  والتــي  المشــتراة،  المــواد 

ــل  ــي، مث الزراع ــاج  ــالت اإلنت ــى مدخ ــا عل ــم إضافته ــة ويت ــة المضاف ــة القيم ــغ بضريب ــذه المبال ــرف ه تع

البيطريــة، والمبيــدات بجميــع أنواعهــا، والمبانــي والمعــدات، والتــي يتــم دفعهــا  األعــالف، واألدويــة 

وللجهــات  الضريبيــة  الفواتيــر  خــالل  مــن  الفلســطينية  للســلطة  والضريبــة  الجمــارك  دوائــر  إلــى 

54 اإلســرائيلية. )المقاصــة(  الموحــدة  الفواتيــر  خــالل  مــن  اإلســرائيلية 

النــوع  أنــواع:  ثالثــة  والصفقــات  للصفقــة،  تخضــع  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

يخصــم  أن  المــزارع  حــق  ومــن  الســارية،  بالنســبة  للضريبــة  خاضعــة  صفقــات  عــن  عبــارة  هــو  األول 

أو  المخــزون  أو  التأســيس  حــاالت  فــي  إال  اإليــرادات،  ضريبــة  علــى  يدفــع  لكــن  المدخــالت  ضريبــة 

أعلــى.  االســترداد  فيصبــح  أكثــر  المدخــالت  ضريبــة  تصبــح  حيــث  معينــة،  ألســباب  خســائر 

»صفــر«  يضــع  القانــون  النباتيــة،  الزراعــة  علــى  فقــط  وهــي  الصفريــة،  الصفقــات  هــو  الثانــي  النــوع 

أن  حقــه  مــن  فواتيــر  عليهــا  يدفــع  التــي  مدخالتــه  لكــن  الحالــة،  هــذه  فــي  اإليــرادات  علــى  ضريبــة 

النباتيــة،  للزراعــة  صفريــة  صفقــات  يوجــد  كثيــرة،  أســبابها  للمــزارع  الصفريــة  والصفقــات  يســتردها، 

للســياح  الفنــادق  تقدمهــا  التــي  والخدمــات  الجمركيــة،  البيانــات  بموجــب  للتصديــر  صفقــات  ويوجــد 

المانحــة.  الــدول  مــن  الممولــة  والمشــاريع  األجنبيــة،  بالعملــة  الدفــع  يكــون  أن  علــى  واألجانــب 

معفــّي. لمشــتغل  وتكــون  الضريبــة،  مــن  معفــاة  صفقــات  هــو  الثالــث  والنــوع 

)وزارة  والحكومــة  الزراعيــة،  والشــركات  المزارعيــن  مــن  لــكل  متبادلــة  أهميــة  القانــون  يكتســب 

يوفــر  الضريبــي  االســترداد  أن  إلــى  إضافــة  الزراعيــة.  والتأمينــات  المخاطــر  درء  وصنــدوق  الماليــة(، 

فهــو  اإلنتــاج،  مدخــالت  تكلفــة  تخفيــض  علــى  ويعمــل  والشــركات،  المزارعيــن  مــن  لــكل  ســيولة 

فــي  واالســتثمار  العمــل  تشــجيع  فــي  ويســاهم  الضريبــي.  التهــرب  مــن  بالحــد  مســاهم  عامــل 

الزراعــي، حيــث إعــادة اســتغالل األرض يوفــر فــرص تشــغيل، ويســاهم فــي تخفيــض نســب  القطــاع 

المــزارع  يتوجــب علــى  الضريبيــة  العوائــد  الفلســطيني. لكــن لالســتفادة مــن  المجتمــع  البطالــة فــي 

أدنــاه: المتطلبــات  وفــق  ضريبــي  ملــف  فتــح 

ــزارع  ــه كم ــهد بمهنت ــزارع تش الم ــا  ــل به ــي يعم الت ــة  ــي المحافظ ــة ف الزراع ــرة  ــن دائ ــهادة م     أوًلا: ش

وعــدد الدونمــات المزروعــة لديــه ونــوع المزروعــات.

لفتــح  المــزارع  بهــا  يعمــل  التــي  المحافظــة  فــي  والمكــوس  الجمــارك  دائــرة  إلــى  الذهــاب  ثانًيــا:     

زراعــي.  مرخــص  مشــتغل  رقــم  علــى  والحصــول  ضريبــي  ملــف 

ة  و لثــر ا ع  لقطــا يبــي  لضر ا د  ا د ســتر ال ا حــق  ء  حيــا ا لفلســطينيين  ا عيــن  ر ا لمز ا ت  جمعيــا د  تحــا ا  2017 قــف  مو قــة  ر و  -54
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يكــون  وأن  الضريبيــة،  المــزارع  ملفــات  لمتابعــة  قانونــي  محاســب  مــع  التعاقــد  يفضــل  ثالًثــا:     

والمكــوس. والجمــارك  العامــة  واإلدارة  الماليــة  وزارة  لــدى  معتمــد 

أنواع الضرائــب الزراعية
بدايــة  ومــن  النباتــي  الشــق  حيوانــي.  وشــق  نباتــي  شــق  الزراعيــة،  الضرائــب  مــن  نوعــان  هنالــك 

ذيــول  ووفــق  ذلــك  مــع  ضريبــة(،  )صفــر  للضريبــة  يخضــع  ال  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  اســتحداث 

الســارية  للنســبة  تخضــع  حيــث  الملوخيــة(،  )مثــل  الســارية  للضريبــة  تخضــع  ســلع  يوجــد  معينــة 

القــرار بقانــون صنــدوق  تــم إجــراء تعديــالت علــى بعــض مــواد  أنــه  إلــى  16%. وتجــدر اإلشــارة  وهــي 

المتعلقــة   )24 ( المــادة  مــن   )3 ( الفقــرة  تعديــل  مثــل   ،2018 عــام  الزراعيــة  والتأمينــات  المخاطــر  درء 

التالــي: النحــو  علــى  لتصبــح  والشــركات  المزارعيــن  مــن  المتحصلــة  بالمــوارد 

يتــم  الحيوانــي،  اإلنتــاج  مدخــالت  علــى   )%16 ( البالغــة  الضريبــي  االســترداد  مــن  المتحصلــة  المــوارد 

الزراعيــة  والتأمينــات  المخاطــر  درء  بصنــدوق  الخــاص  الحســاب  إلــى  قيمتهــا  مــن   )%25 ( تحويــل 

قيمــة  مــن   )%50 ( ويحــول  ومهامــه،  أهدافــه  لتنفيــذ  ماليــة،  ســنة  كل  مــن  األول  كانــون  شــهر  فــي 

الضريبــي  االســترداد  قيمــة  مــن   )%25 ( ويحــول  الشــركة،  أو  المــزارع  صالــح  إلــى  الضريبــي  االســترداد 

االســترداد  قيمــة  مــن   )%30 ( والتخطيــط  الماليــة  وزارة  تحــول  كمــا  والتخطيــط.  الماليــة  وزارة  لصالــح 

والتأمينــات  المخاطــر  درء  بصنــدوق  الخــاص  الحســاب  إلــى  جبايتهــا  يتــم  التــي  النباتــي،  الضريبــي 

ومهامــه.  أهدافــه  تنفيــذ  فــي  لمســاعدته  ماليــة،  ســنة  كل  مــن  األول  كانــون  شــهر  فــي  الزراعيــة 

الملوخيــة: إنتــاج زراعــي خاضــع للضريبة
ــًدا  ــرة، وتحدي ــالل مباش ــم االحت ــلطة وتحك ــة لس ــب خاضع ــن الضرائ 90% م ــن  ــر م ــول إن أكث ــن الق يمك

الفلســطينية  الســلطة  بــه  تتحــرك  الــذي  الهامــش  أنَّ  حيــث  المضافــة،  القيمــة  بضريبــة  يعــرف  فيمــا 

ــًدا.  ــدود ج ــو مح ــة ه ــة منفصل ــات ضريبي ــرار سياس ــد إق ــى صعي عل

الضريبيــة  بالسياســة  أيًضــا  مباشــرة  عالقــة  لــه  هــذا   - الضريبــي؟  النظــام  خــارج  الملوخيــة  لمــاذا 

يــزرع فــي الكيبوتــس )المســتعَمرة( معفــي مــن الضرائــب،  الخاصــة باالحتــالل، حيــث  أنَّ كل مــا كان 

الفلســطينية  الســلطة  الملوخيــة، لذلــك ُأخضعــت للضريبيــة، واتبعــت  زراعــة  لــم ينطبــق علــى  وهــذا 

أن  الفلســطينيين  علــى  األجــدر  كان  الضريبيــة.  اإلعفــاءات  مــن  النبتــة  تلــك  وأخرجــت  النهــج،  نفــس 

كل  فــي   2018 -2017 للعــام  الملوخيــة  إنتــاج  أرقــام  بــأن  علًمــا  االحتــالل،  عــن  ذلــك  يستنســخوا  ال 

55 5,836 طــن. طــن فــي قطــاع غــزة:   12,979 18,815 طــن فــي الضفــة الغربيــة:  فلســطين بلغــت: 

 . ة ر منشــو غيــر  ت  نــا بيا  .2019 ي  كــز لمر ا ء  حصــا ال ا ز  جهــا  -55
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المســتفيدون مــن العائــدات الضريبية
ــد  ــن العوائ ــزء م ــل ج ــري تحوي ــل يج ب ــة،  ــد الضريب ــن العوائ ــتفيد م ــد المس ــرف الوحي ــس الط ــزارع لي الم

الضريبيــة بغــرض  العوائــد  الصنــدوق مــن  تبريــر منفعــة  تــَم  المخاطــر.  الضريبيــة لصالــح صنــدوق درء 

 )%25 ــاع ) ــيخدم اقتط ــف س ــر كي ــم يفس ــرع ل ــن المش ــدوق، لك ــداف الصن ــق أه ــي تحقي ــاهمة ف المس

بمصالــح  ســواء  ذلــك  وعالقــة  والتخطيــط،  الماليــة  وزارة  لصالــح  الضريبــي  االســترداد  قيمــة  مــن 

آليــات  علــى  جديــة  تعديــالت  إجــراء  يجــب  أنــه  هنــا  نلحــظ  الصنــدوق.  أهــداف  بتحقيــق  أو  المزارعيــن 

وعادلــة.  منطقيــة  بطريقــة  وتعمــل  فاعلــة  تصبــح  كــي  الضريبــي،  االســترداد 

اإلصاحــات المطلوبة
التأمينــات  أوًلا: االقتطــاع لصالــح صنــدوق درء المخاطــر يجــب أن يــدرج ضمــن مســاهمة المزارعيــن فــي 

عــدد  انضمــام  يتيــح  هــذا  وبالتالــي  للتأميــن،  الماليــة  التكلفــة  عــبء  تخفيــض  يتــم  حتــى  الزراعيــة، 

مســتقبًلا. الزراعيــة  للتأمينــات  المزارعيــن  مــن  كبيــر 

فــي  إال  تفســيره  يمكــن  ال  ذلــك  ألن  الماليــة،  وزارة  لصالــح  تذهــب  التــي  االقتطاعــات  إلغــاء  ثانًيــا: 

الماليــة.  المزارعــون والشــركات لتغطيــة نفقــات ونثريــات فــي وزارة  إطــار عمــوالت باهظــة يتحملهــا 

عمولــة  إلــى  إضافــة  أعــاله،  المذكــورة  الجهــات  لصالــح  الضريبــي  االســترداد  مــن   %50 اقتطــاع  فــإن 

طــرق  إليجــاد  المزارعيــن  ســتدفع  االســترداد  قيمــة  مــن   %10 إلــى  تصــل  والتــي  القانونــي  المحاســب 

ضريبيــة. فاتــورة  طلــب  عــدم  وأهمهــا  اإلنتــاج  مدخــالت  لتخفيــض  أخــرى 

ثالًثــا: ســرعة إنجــاز المعامــالت مــن قبــل وزارة الماليــة وتوفيــر ســيولة دائمــة لالقتطاعــات الضريبيــة.

الــذي  التنمــوي  االســتهداف  أســاس  علــى  الزراعــي  للقطــاع  وعادلــة  شــاملة  ضريبيــة  سياســة  رابًعــا: 

تدعــم  بسياســات  متبوًعــا  يكــون  أن  يجــب  والــذي  الشــمال،  ومنطقــة  األغــوار  فــي  الحكومــة  تبنتــه 

كأحــد  الكامــل  الضريبــي  االســترداد  وبالتالــي  المناطــق  تلــك  فــي  رئيســي  بشــكل  المزارعيــن  صغــار 

ــة  ــى الطاق ــة عل ــاءات الضريبي ــك االعف ــي، وكذل ــي والحيوان الزراع ــاع  ــمل القط ــا يش ــم بم ــب الدع جوان

التــي  الطاقــة  مشــاريع  فــي  العــام  الحيــز  مــن  واالســتفادة  األســعار  تخفيــض  يتيــح  ممــا  والميــاه، 

المناطــق. تلــك  فــي  المناخيــة  الظــروف  مــن  ويســتفيد  الخــاص،  القطــاع  ينفذهــا 

منتظــم  بتحويــل  تقــوم  ال  المثــال  ســبيل  علــى  الماليــة  فــوزارة  للقانــون،  األميــن  التطبيــق  خامًســا: 

وزارة  أن  آخــر  بمعنــى  بالقانــون،  المحــددة  الضريبيــة  اإليــرادات  مــن  المخاطــر  درء  صنــدوق  لنســبة 

الضريبيــة  اإليــرادات  مــن  ماليــة  مبالــغ  باقتطــاع  تقــوم  وأحياًنــا  القانــون،  بتطبيــق  تقــوم  ال  الماليــة 
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وزارة  أن  آخــر  بمعنــى  بالقانــون،  المحــددة  الضريبيــة  اإليــرادات  مــن  المخاطــر  درء  صنــدوق  لنســبة 
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ــزارع  الم ــاهمة  ــد »مس بن ــت  ــات تح ــك االقتطاع ــى ذل ــال عل ــا. ومث ــي له ــاس قانون ــن دون أي أس للمزارعي

بتمويــل  هنــا  الــوزارة  قامــت  حيــث  الماليــة«،  وزارة  نفذتهــا  الضريبــي،  االســترداد  عــن  دراســة  فــي 

بالمزارعيــن، وبمــا يتعــارض  مــن اإليــرادات الضريبيــة الخاصــة   %5 الدراســة باقتطــاع عمولــة مقدارهــا 

الماليــة  النباتيــة والحيوانيــة. كمــا قامــت وزارة  للثــروة  الضريبــي  القــرار بقانــون حــول االســترداد  مــع 

ــون،  ــع القان ــا م أيًض ــى  ــر يتناف ــذا أم ــي، وه ــر رجع بأث ــن  ــة للمزارعي ــرادات الضريبي ــن اإلي 30% م ــاع  باقتط

وزارة  فيــه  رفضــت  الــذي  الوقــت  فــي   ،56 رجعــي بأثــر  وليــس  صــدوره،  فــور  القانــون  تنفيــذ  يتــم  إذ 

الضريبــي  االســترداد  يواجــه  أخــرى  ناحيــة  ومــن   . رجعــي  بأثــر  الدخــل  ضريبــة  إعفــاء  تنفيــذ  الماليــة 

القــرار بقانــون ينــص  المثــال فحــوى  فــي القطــاع الحيوانــي تفســيرات مخالفــة للقانــون علــى ســبيل 

أن  الماليــة  وزارة  تّدعــي  بينمــا  الحيوانــي  اإلنتــاج  مدخــالت  علــى  هــي  الضريبيــة  اإليــرادات  أن  علــى 

بقانــون. القــرار  تطبيــق  تعطيــل  الــى  ســيؤدي  التفســير  هــذا    ،57 المنشــآت علــى  هــو  االســترداد 

ضريبــة الدخل ومخــاوف المزارعين
بــل فــي  ال تكمــن مشــكلة المزارعيــن فــي قانــون ضريبــة الدخــل أو ضريبــة القيمــة المضافــة فقــط، 

بالقطــاع  الخاصــة  والقوانيــن  السياســات  مراجعــة  إطــار  فــي  أخــرى.  قوانيــن  مــع  أيًضــا  تشــابكها 

إلــى وجــود عــدة عوامــل فــي عــدم  2019، تمــت اإلشــارة  التــي قــام بهــا المرصــد منتصــف  الزراعــي 

لكــن  بالمزارعيــن،  تتعلــق  العوامــل  تلــك  بعــض  منــه.  واالســتفادة  الضريبــي  االســترداد  إلــى  اللجــوء 

المثــال، يشــكل وجــود ملــف  النظــام الضريبــي نفســه. علــى ســبيل  فــي جانبهــا األكبــر هــي موانــع 

ــر  ــوف كبي ــق تخ ــذا خل ــي، وه ــترداد الضريب ــن االس ــتفادة م ــي االس ــًيا ف ــرًطا أساس ــن ش ــي للمزارعي ضريب
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علــى  المزارعيــن  بعــض  بمالحقــة  قامــت  الماليــة  وزارة  أن  هــو  أيًضــا  اآلخــر  والســبب  ألحــد.  الرجــوع 

ــدأ  ب ــزارع  2016، والم ــنة  ــي س ــدر ف ــي ص ــاء الضريب ــون اإلعف ــون، أي أن قان ــل القان ــل تعدي ــا قب ــرات م الفت

ــن  ــابقة لس ــرة الس ــن الفت ــة ع ــع الضريب ــزارع بدف الم ــة  المالي ــب وزارة  2015، تطال ــي  ــي ف الزراع ــاطه  نش

.)4 القانــون. )انظــر/ي جــدول رقــم 
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تعديــل المــواد بمــا يتعلق في النشــاط الزراعي تعديــات قانــون ضريبة الدخل

المــادة رقــم )6(: يعفى مــن الضريبة دخــل الشــخص الطبيعي 
مــن المزارعيــن حســب المعاييــر المحددة لهذا اإلعفــاء وفق لوائح 

وتعليمــات تصــدر لهذه الغأي.

قانـــون ضريبـــة الدخـل رقم )17( 
2004م لسنة 

تــم إلغاء اعفــاء المزارعين مــن المادة رقم )7(. 2011م  قــرار بقانون رقم )8( لســنة 
بشــأن ضريبة الدخل 

ال يوجد إشــارة لإلعفاء.
2015م  قــرار بقانون رقم )5( لســنة 

بشــأن تعديــل قرار بقانــون ضريبة 
2011م  الدخل رقم )8( لســنة 

إضافــة تعديــل علــى المادة رقم )1( مــن القانون األصلــي بإضافة 
التعريــف التالــي: “النشــاط الزراعي: إنتــاج المحاصيــل والحبوب 

والخضــراوات والفواكــه والنباتــات والزهور واألشــجار وتربية 
المواشــي واألســماك والطيــور وتربية النحــل وإنتاج الحليــب والبيض 

والعسل”. قــرار بقانون رقم )14( لســنة 
2016م بشــأن تعديل قــرار بقانون 

ضريبــة الدخل رقم )8( لســنة 
وتعديالته  تعديــل المــادة )7( مــن القانون األصلــي، بإضافة فقرتيــن تحمالن 2011م 

الرقــم )20( و )21(، وذلــك علــى النحو اآلتي:
المــادة )20(: دخــل الشــخص الطبيعــي المتأتي من النشــاط الزراعي.

المــادة )21(: أول )300.000( ثالثمائــة ألف شــيكل من الدخــل الصافي 
للشــخص المعنــوي المتأتــي من النشــاط الزراعي.

قانــون المؤسســة الفلســطينية 
2015 لإلقــراض الزراعي 

منــح القــروض بجميع أشــكالها وأنواعهــا وآجالهــا للمزارعين 
والشــركات العاملــة فــي القطاع الزراعي ضمــن اإلطار العام 

لخطــط التنميــة فــي فلســطين، ويشــترط فيمن يمنــح قرًضا من 
المؤسســة أن يكــون مؤمًنــا لدى صنــدوق درء المخاطــر والتأمينات 

." الزراعية 

1 4 الفقرة  المــادة 

30% من اإليــرادات الضريبيــة على الســلع الزراعية  جــزء ال يزيــد عن 
المســتردة للمزارعيــن وبموافقتهــم الخطيــة عليهــا". 3/24/أ المادة 

مقــدار ضريبــة القيمــة المضافة 
وإشــكاليتها وتعتبــر مرتفعــة 

نتيجــة ارتباطهــا بالضرائــب في 
االحتالل دولة 

ضريبــة الدخل وفق الشــرائح 
)المكلفيــن(

. 2004م لســنة   )17 ( قــم  ر خـــل  لد ا يبـــة  ضر ن  نـــو قا   -58  

58 4(: التعديــالت التــي جرت علــى قانون ضريبــة الدخل.  جــدول رقــم )
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تعــدد المنتفعيــن مــن عوائــد الضريبية
وال   ، جــًدا عاليــة  نســبة  باعتبارهــا  المزارعيــن،  مــن  االقتطــاع  نســبة  هــي  األهميــة،  ذات  والمســألة 

أن  هــو  العــام  واالنطبــاع  مباشــر،  بشــكل  المزارعيــن  خدمــة  فــي  االقتطاعــات  تلــك  اســتثمار  يتــم 

مــن  المســتفيدة  الجهــات  مــن  وغيرهــا  الماليــة  وزارة  فــي  كنثريــات  تســتخدم  االقتطاعــات  تلــك 

ســبيل  علــى  االقتطاعــات،  تلــك  مــن  المزارعيــن  يســتفيد  بــأن  مطالبــات  هنــاك  وبالتالــي  االقتطاعــات، 

فــي  ذلــك  يســاهم  أن  ممكــن  وبالتالــي  المقتــرح.  الزراعيــة  التأمينــات  نظــام  تمويــل  فــي  المثــال 

الزراعيــة  التأمينــات  نظــام  مــن  واالســتفادة  ضريبيــة  ملفــات  فتــح  علــى  المزارعيــن  صغــار  تشــجيع 

الضريبــي. واالســترداد 

اإلطــار الزمني لاســترداد الضريبي
المزارعيــن،  بهــا  يتقــدم  التــي  االســترداد  طلبــات  لتنفيــذ  الزمنــي  باإلطــار  تتعلــق  أســباب  هنــاك 

القانــون  إلــى مــدة زمنيــة طويلــة نســبًيا للحصــول علــى مســتحقاته. حســب  المــزارع  فأحياًنــا يحتــاج 

تــم  وإذا  الالزمــة،  الثبوتيــة  األوراق  فحــص  علــى  بنــاًء  للتجديــد  قابلــة  أقصــى  كحــد  يــوم   90 يحــدد 

األوراق  ــة  ــتوفي كاف ــا تس إال عندم ــوم  ي  90 لـــ  ا ــدة  ــري م ــوم. ال تس ي  180 ــرة  ــى فت ــح أقص ــد تصب التجدي

ــزارع  الم ــع  ــة م ــالل وزارة المالي ــن خ ــرة م ــون مباش ــالت ال تك ــف، والمراس ــتكمال المل ــتندات الس والمس

المــزارع. تراســل  بدورهــا  وهــي  اإلقليميــة  للدائــرة  الكتــاب  توجيــه  يتــم  مباشــر،  بشــكل 

ــة.  البيروقراطي ــن  ــل م التقلي ــدف  ــزارع به ــة والم المالي ــن وزارة  بي ــر  ــكل مباش ــم بش ــة أن تت ــن للمتابع يمك

االنتظــار، ويمكــن  تقليــص فتــرة  يومــً يســاهم فــي   30 إلــى  يومــً   90 الزمنيــة مــن  الفتــرة  وتخفيــض 

ــرع. ــكل أس ــة بش ــد الضريبي ــن العوائ ــتفادة م ــن االس ــركات م ــن والش ــك المزارعي ذل

ــة للســلطة الفلســطينية األزمــة المالي
أمــوال  كاقتطــاع  العامــة  الماليــة  األزمــة  نتيجــة  الماليــة  وزارة  فــي  ســيولة  توفــر  عــدم  يعتبــر 

فــي  يســاهم  آخــر  عامــل  االحتــالل،  ســلطة  مــن  الفلســطينية  للســلطة  تحويلهــا  وعــدم  المقاصــة 

الزراعيــة. والشــركات  للمزارعيــن  الضريبيــة  العوائــد  تأخيــر 

تدنــي العوائــد الزراعية
ــال،  المث ــبيل  ــى س ــًدا، فعل ــرة ج ــروق كبي الف ــون  ــا تك ــر، وأحياًن ــى آخ إل ــام  ــن ع ــد م ــم العوائ ــف حج يختل

 2016 مليــون شــيكل، أمــا فــي العــام   4.5 2015 مــا يقــارب  بلــغ حجــم العوائــد الضريبيــة فــي العــام 

الزراعــي،  بازديــاد حجــم النشــاط  24 مليــون شــيكل، وهــذا يمكــن أن يفســر إمــا  إلــى  ارتفــع حجمهــا 

.2016 ــام  ــي الع ــة ف ــي وزارة المالي ــيولة ف ــر س أو توف

درء  صنــدوق  لصالــح  تذهــب  بقانــون  القــرار  وحســب  ســابًقا  أشــرنا  كمــا  الضريبيــة  العوائــد  مــن  جــزء 

االســترداد  مــن   %50 إلــى  النباتي،إضافــة  االســترداد  فــي   %30 بنســبة  الزراعيــة  والتأمينــات  المخاطــر 
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الماليــة.  ووزارة  الصنــدوق  بيــن  مناصفــة  هــي  الحيوانــي 

والحيوانيــة،  النباتيــة  العوائــد  مــن  االســترداد  مجمــوع  هــي  أدنــاه  الجــدول  فــي  الــواردة  البيانــات  إن 

ــم  ــى أن حج إل ــارت  ــة أش المالي ــركات، وزارة  ــراد أو للش ــت لألف ــد، إن كان ــك العوائ ــف لتل ــِر تصني ــم يج ول

ناحيــة  مــن  أعلــى  للشــركات  الضريبيــة  العوائــد  حجــم  لكــن  األفــراد،  قبــل  مــن  أعلــى  المطالبــات 

.)5 رقــم  جــدول  )انظــر/ي  الماليــة.  المبالــغ 

592019 2015 ولغــأي النصــف األول لعــام  5(: العوائــد الزراعيــة )زراعــي وحيوانــي( للفتــرة مــن  الجــدول )
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ــي،  ــترداد الحيوان ــي االس 60% ف ــي  ــر حوال ــزارع يخس الم 10%. أي أن  ــي  ــا حوال ــي أيض ــب القانون المحاس

ــي. النبات ــترداد  ــي االس 40% ف و

30% علــى افتــراض  المبلــغ بعــد اقتطــاع 
أن كل األرقــام هــي اســترداد نباتي
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وإجــراء  بينهــا،  الكامــل  االنســجام  يحقــق  بمــا  الرئيســية  الزراعيــة  التشــريعات  كافــة  مراجعــة     .1

التــي انضمــت لهــا دولــة فلســطين، بمــا يكفــل امتثالهــا  مواءمــة لتلــك التشــريعات مــع االتفاقيــات 

منهــا،  والهــدف  الغــرض  ويحقــق  االتفاقيــات  لتلــك  االنضمــام  بموجــب  فلســطين  دولــة  اللتزامــات 

األساســي. القانــون  ألحــكام  وامتثالهــا  الصالحيــات  حيــث  مــن  ســواء  والتضــارب  التعــارض  ويزيــل 

وضــع  يكفــل  بمــا  الزراعيــة،  بالحيــازات  الخاصــة  البيانــات  بتحديــث  الكفيلــة  السياســات  وضــع     .2

النســاء  الزراعيــة، والحفــاظ علــى حقــوق  القــادرة علــى الحــد مــن تفتــت الحيــازات  الخطــط والبرامــج 

الزراعــي. اإلنتــاج  تطويــر  يخــدم  بمــا  الزراعيــة،  الحيــازة  فــي 

مــن  األخيــرة  وتصنيفاتهــا  الزراعيــة  األراضــي  حمايــة  بشــأن  المتبعــة  بالسياســات  النظــر  إعــادة     .3

الزراعيــة. الحيــازات  حمايــة  مــن  يعــزز  بمــا  الوطنــي  المكانــي  المخطــط  خــالل 

المزارعيــن  الحمايــة لصغــار  توفيــر  بمــا يكفــل  الســرعة  الزراعيــة علــى وجــه  الرقابــة  إقــرار نظــام     .4

البيــع. ووســطاء  واألســواق  المبيــدات  واســتخدام  اإلنتــاج  علميــة  علــى  الرقابــة  وتشــديد  والنســاء 

الموجــودة فــي  المائيــة  المصــادر  المائيــة، وبخاصــة  بالمصــادر  إعــداد نظــام خــاص  العمــل علــى     .5

بالميــاه. الخاصــة  التعرفــة  وتوحيــد  التوزيــع  فــي  المســاواة  يكفــل  بمــا  الخاصــة  المليــكات 

تكــون  وأال  إلزاميتهــا،  يعــزز  بمــا  الطبيعيــة  الكــوارث  عــن  التعويضــات  ملــف  فــي  النظــر  إعــادة     .6

الصنــدوق. لتقديــر  تخضــع  مســاعدات  شــكل  علــى 

النظــر  وإعــادة  للتأميــن  الخاضعــة  األخطــار  وتحديــد  وإقــراره،  الزراعيــة  التأمينــات  نظــام  إنجــاز     .7

الزراعــي. التأميــن  فــي  لالنخــراط  للمزارعيــن  تشــجيًعا  الزراعــي  التأميــن  إلزاميــة  فــي 

لتضــارب  منعــً  العموميــة  وإزالــة  الخاصــة،  للقوانيــن  الموضوعــة  األهــداف  فــي  النظــر  إعــادة     .8

الخاصــة. التشــريعات  تلــك  مــن  المحــدد  للهــدف  وتحقيقــً  الصالحيــات 

الممكنــة  بالســرعة  الزراعيــة  المجالــس  واتحــاد  المتخصصــة  الزراعيــة  المجالــس  قانــون  إنجــاز     .9

اإلنتــاج  تطويــر  فــي  أهميــة  مــن  لــه  ولمــا  المخاطــر،  درء  بصنــدوق  وثيقــً  ارتباطــً  مرتبطــا  كونــه 

الزراعــي. االستشــاري  المجلــس  بتشــكيل  خــاص  نظــام  إصــدار  كذلــك  الزراعــي، 
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والحيوانــي،  الزراعــي  اإلنتــاج  مدخــالت  لتســعير  موجهــة  سياســات  علــى  الــدول  مــن  الكثيــر  اعتمــدت 

الربحيــة  تحقيــق  وضمــان  المزارعيــن/ات  دعــم  إلــى  اختالفهــا  علــى  السياســات  هــذه  وهدفــت 

الزراعيــة  التــوازن فــي أســعار المنتجــات  لهــم، بمــا يكفــل اســتدامة اإلنتــاج الحيــوي، وكذلــك إيجــاد 

الزراعيــة  المنتجــات  تســعير  لصالــح  ُوجهــت  السياســات  بعــض  المســتهلكين/ات.  لصالــح  والحيوانيــة 

تــوازن  علــى  للحفــاظ  اتجهــت  أي  والحيوانــي،  الزراعــي  اإلنتــاج  مدخــالت  لتســعير  وليــس  والحيوانيــة 

والمســتهلك. المنتــج  بيــن  األســعار  وعدالــة 

المــادة  نصــت  حيــث  الحــر،  االقتصــاد  مبــادئ  علــى  إنشــائها  منــذ  اعتمــدت  الفلســطينية  الســلطة 

ــي  ــون األساس ــمل القان ــم يش ــا ل 60،  فيم ــك ــى ذل 2003 عل ــام  ــدل لع ــي المع ــون األساس ــن القان 21( م (

ــف  ــالل مختل ــن خ ــك م ــتتبعت ذل ــة. واس ــواده المختلف ــن م ــادة م ــي أي م ــة ف ــر للزراع ــدل أي ذك المع

التــي تلتهــا والتــي ركــزت علــى دور الحكومــة فــي اإلشــراف  القوانيــن والقــرارات بقوانيــن واألنظمــة 

الخــاص  للقطــاع  االقتصاديــة مســاحة مفتوحــة  والتنميــة  االقتصاديــة  العالقــات  والتنظيــم، وتركــت 

القطاعيــة والعبــر  تلــك  أو  الوطنيــة،  التنمويــة  انعكــس هــذا علــى مســتوى الخطــط  وشــركاته. وقــد 

ــد  ــس بقص ــراف، ولي ــث اإلش ــن حي ــة م ــروة الحيواني ــة والث الزراع ــع  ــت م ــا تعامل ــا م ــي دوًم الت ــة  قطاعي

واالســتهالك. اإلنتــاج  أســعار  عدالــة  مســائل  معالجــة  يشــمل  بمــا  الحقيقــي،  واالســتثمار  التنميــة 

الزراعــة  2018 بشــأن تعديــل قانــون  14( لســنة  2013 وقــرار بقانــون رقــم ) الزراعــة لعــام  نــص قانــون 

الرقابــة  الزراعــي والحيوانــي، ولكنهــا جــاءت لضبــط عمليــة  بنــود تخــص مدخــالت اإلنتــاج  علــى عــدة 

مدخــالت  حركــة  علــى  والرقابــة  عليهــا،  والمقاييــس  المواصفــات  وتطبيــق  المدخــالت،  إدخــال  علــى 

الزراعــي  الزراعــة بشــأن تســعير مدخــالت اإلنتــاج  بنــد واحــد فــي قانــون  . وال يوجــد  61 ونقلهــا  اإلنتــاج

. نــي ا لحيو ا و

علــى  أكــدت  فقــد   2013 -2011 الزراعــي  القطــاع  اســتراتيجية  وتحديــًدا  الزراعــة  وزارة  اســتراتيجية  أمــا 

يعنيــه  بمــا  والحيوانــي،  النباتــي  اإلنتــاج  قيمــة  مقابــل  اإلنتــاج  ومســتلزمات  مدخــالت  أســعار  مقارنــة 

اإلســتراتيجية  نفــس  تحــدد  والحيوانــي.  الزراعــي  اإلنتــاج  قطــاع  وربحيــة  كفــاءة  تدنــي  مــن  هــذا 

حوالــي  بلغــت  حيــث  اإلنتــاج،  قيمــة  مقابــل  اإلنتــاج  مســتلزمات  تكاليــف  نســبة  فــي  الكبيــر  االرتفــاع 

العمــل  قــوة  ربحيــة  أن  يعنيــه  بمــا  الحيوانــي،  لإلنتــاج   %61 نســبته  مــا  وبلغــت  النباتــي،  لإلنتــاج   %21
62 اإلنتــاج. أســعار  ارتفــاع  بســبب  جــًدا  قليلــة 

.2003 م  ــا لع ــطيني  لفلس ا ل  ــد لمع ا ــي  س سا أل ا ن  ــو ن لقا ا   -60
.2003 2( لســنة  ( قــم  عــة ر ا ر لز ا ن  نــو 61-  قا

ــطين فلس هلل –  ا م  ا ر  .»2016 -2014 ــة  تنمي و د  ــو صم  - ــي  ع ا ر لز ا ع  ــا لقط ا تيجية  ا ــتر س ا «  . ــة ع ا ر لز ا ة  ر ا ز و   -62
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-2014 وتنميــة«  »صمــود  الزراعــي  القطــاع  »اســتراتيجية  بــــــ  والمعنونــة  الزراعــة  وزارة  اســتراتيجية  أمــا 

داخــل  موقــع  مــن  أكثــر  فــي  اإلنتــاج  ومســتلزمات  مدخــالت  أســعار  ارتفــاع  حــددت  فقــد   »»2016

لــم ترصــد  الربحيــة، ولكنهــا  ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج وتقليــل  اإلســتراتيجية كعامــل ســلبي يؤثــر علــى 

الــوزارة  أن  أي   ،63 اإلنتــاج مدخــالت  جــودة  لفحــص  مختبــر  إلــى  اإلشــارة  عــدا  اســتراتيجي  تدخــل  أي 

عملهــا. وبرنامــج  تدخــالت  نطــاق  خــارج  تماًمــا  اإلنتــاج  مســتلزمات  أســعار  وحمايــة  ضبــط  تركــت 

ــي  ــي والحيوان الزراع ــاج  ــتلزمات اإلنت ــعار مس ــي أس ــى ف ــاع أعل ارتف ــى  إل ــي  الزراع ــداد  التع ــات  بيان ــير  وتش

وقــد   ،%74.9 إلــى  الحيوانــي  لإلنتــاج  وصلــت  بينمــا   ،%25.1 الزراعــي  لإلنتــاج  بلغــت  حيــث   ،2008 لعــام 

الميــاه   ،%5.1 المبيــدات   ،%6.7 األســمدة   ،%3.2 والتقــاوي  البــذور  يلــي:  مــا  اإلنتــاج  تكاليــف  تضمنــت 

ــالف  2.2%، واألع ــح  ــة والتصلي 2.2%، الصيان ــود  ــحوم الوق ــوت والش الزي  ،%0.6 ــش  4.9%، والمل ــاء  والكهرب

64 .%5.7 أخــرى  مســتلزمات   ،%3.5 المشــتراة  الصيصــان   ،%7 البيطريــة  األدويــة   ،%58.9

مــن  تأتــي  باألســاس  المرتفعــة  والحيوانــي  الزراعــي  اإلنتــاج  مســتلزمات  قيمــة  أن  نــرى  أن  نســتطيع 

ومســتلزمات  مدخــالت  »معظــم  إن  االحتــالل،  شــركات  قبــل  مــن  أو  االحتــالل  مــن  االســتيراد  خــالل 

ــات  النوعي ــث  ــن حي ــالل م ــددات االحت ــة بمح ــرائيلية ومرتبط ــوق اإلس ــة بالس ــتوردة ومحكوم ــاج مس اإلنت

واالقتصاديــة  االجتماعيــة  السياســات  لمرصــد  ورقــة  أشــارت  وقــد   .65 الكيماويــة« األســمدة  وخاصــة 

قيمــة  مــن  يخفــض  بمــا  أعــالف  مصنــع  إنشــاء  الفلســطينية  الحكومــة  قــدرة  إلــى  األعــالف  حــول 

ــل  ــة داخ ــى قيم ــي أعل 59%، وه ــي  ــى حوال إل ــاج  ــتلزمات اإلنت ــي مس ــاهمتها ف ــل مس ــي تص الت ــالف  األع

الســعر  علــى  ويؤثــر  المنتــج،  ربحيــة  وزيــادة  الكلفــة  خفــض  إلــى  يــؤدي  وبمــا  اإلنتــاج،  مســتلزمات 

الفلســطيني. للمســتهلك  النهائــي 

والحيوانــي  الزراعــي  اإلنتــاج  مدخــالت  تســعير  بأهميــة  الزراعــي  بالقطــاع  المختصــة  الــوزارة  إدراك 

ــم  ــت ل ــذات الوق ب ــا  ــا، ولكنه ــوم بصياغته ــي تق الت ــط  ــتراتيجيات والخط ــالل اإلس ــن خ ــيٌّ م ــح وجل واض

ــواء كان  ــاج، س ــتلزمات اإلنت ــالت ومس ــعار مدخ ــي أس ــر ف ــاع الكبي ــكلة االرتف ــة مش ــيًئا لمعالج ــل ش تفع

لهــذه  الفلســطيني  التصنيــع  تشــجيع  خــالل  مــن  أو   ، ا ســعًر أقــل  عربيــة  بدائــل  إيجــاد  مســتوى  علــى 

ــى  ــة عل ــن الهيمن ــالل م ــع االحت ــة بضائ ــتوى محارب ــى مس ــاج، أو عل ــة اإلنت ــي عملي ــل ف ــي تدخ الت ــواد  الم

الفلســطيني. الســوق 

. ــطين فلس  – هلل  ا م  ا ر  .»2016 -2014 ــة  تنمي و د  ــو صم  - ــي  ع ا ر لز ا ع  ــا لقط ا تيجية  ا ــتر س ا «  . ــة ع ا ر لز ا ة  ر ا ز و  -63
ــم  تقيي  ،2010 ــي  ع ا ر لز ا د  ا ــد لتع ا ت  ــا ن لبيا ــل  لتحلي ا و ــر  لنش ا ع  و ــر مش  .2013  . ــطيني لفلس ا ء  ــا حص لإل ي  ــز ك لمر ا ز  ــا لجه ا  -64

. ــطين فلس  – هلل  ا م  ا ر  . ــطين فلس ــي  ف ــي  ن ا لحيو ا و ــي  ت لنبا ا ج  ــا نت إل ا

.9 ص  ، ــطين فلس  – هلل  ا م  ا ر  .»2016 -2014 ــة  تنمي و د  ــو صم  - ــي  ع ا ر لز ا ع  ــا لقط ا تيجية  ا ــتر س ا «  . ــة ع ا ر لز ا ة  ر ا ز و  -65



68

-2014 وتنميــة«  »صمــود  الزراعــي  القطــاع  »اســتراتيجية  بــــــ  والمعنونــة  الزراعــة  وزارة  اســتراتيجية  أمــا 

داخــل  موقــع  مــن  أكثــر  فــي  اإلنتــاج  ومســتلزمات  مدخــالت  أســعار  ارتفــاع  حــددت  فقــد   »»2016

لــم ترصــد  الربحيــة، ولكنهــا  ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج وتقليــل  اإلســتراتيجية كعامــل ســلبي يؤثــر علــى 

الــوزارة  أن  أي   ،63 اإلنتــاج مدخــالت  جــودة  لفحــص  مختبــر  إلــى  اإلشــارة  عــدا  اســتراتيجي  تدخــل  أي 

عملهــا. وبرنامــج  تدخــالت  نطــاق  خــارج  تماًمــا  اإلنتــاج  مســتلزمات  أســعار  وحمايــة  ضبــط  تركــت 

ــي  ــي والحيوان الزراع ــاج  ــتلزمات اإلنت ــعار مس ــي أس ــى ف ــاع أعل ارتف ــى  إل ــي  الزراع ــداد  التع ــات  بيان ــير  وتش

وقــد   ،%74.9 إلــى  الحيوانــي  لإلنتــاج  وصلــت  بينمــا   ،%25.1 الزراعــي  لإلنتــاج  بلغــت  حيــث   ،2008 لعــام 

الميــاه   ،%5.1 المبيــدات   ،%6.7 األســمدة   ،%3.2 والتقــاوي  البــذور  يلــي:  مــا  اإلنتــاج  تكاليــف  تضمنــت 

ــالف  2.2%، واألع ــح  ــة والتصلي 2.2%، الصيان ــود  ــحوم الوق ــوت والش الزي  ،%0.6 ــش  4.9%، والمل ــاء  والكهرب

64 .%5.7 أخــرى  مســتلزمات   ،%3.5 المشــتراة  الصيصــان   ،%7 البيطريــة  األدويــة   ،%58.9

مــن  تأتــي  باألســاس  المرتفعــة  والحيوانــي  الزراعــي  اإلنتــاج  مســتلزمات  قيمــة  أن  نــرى  أن  نســتطيع 

ومســتلزمات  مدخــالت  »معظــم  إن  االحتــالل،  شــركات  قبــل  مــن  أو  االحتــالل  مــن  االســتيراد  خــالل 

ــات  النوعي ــث  ــن حي ــالل م ــددات االحت ــة بمح ــرائيلية ومرتبط ــوق اإلس ــة بالس ــتوردة ومحكوم ــاج مس اإلنت

واالقتصاديــة  االجتماعيــة  السياســات  لمرصــد  ورقــة  أشــارت  وقــد   .65 الكيماويــة« األســمدة  وخاصــة 

قيمــة  مــن  يخفــض  بمــا  أعــالف  مصنــع  إنشــاء  الفلســطينية  الحكومــة  قــدرة  إلــى  األعــالف  حــول 

ــل  ــة داخ ــى قيم ــي أعل 59%، وه ــي  ــى حوال إل ــاج  ــتلزمات اإلنت ــي مس ــاهمتها ف ــل مس ــي تص الت ــالف  األع

الســعر  علــى  ويؤثــر  المنتــج،  ربحيــة  وزيــادة  الكلفــة  خفــض  إلــى  يــؤدي  وبمــا  اإلنتــاج،  مســتلزمات 

الفلســطيني. للمســتهلك  النهائــي 

والحيوانــي  الزراعــي  اإلنتــاج  مدخــالت  تســعير  بأهميــة  الزراعــي  بالقطــاع  المختصــة  الــوزارة  إدراك 

ــم  ــت ل ــذات الوق ب ــا  ــا، ولكنه ــوم بصياغته ــي تق الت ــط  ــتراتيجيات والخط ــالل اإلس ــن خ ــيٌّ م ــح وجل واض

ــواء كان  ــاج، س ــتلزمات اإلنت ــالت ومس ــعار مدخ ــي أس ــر ف ــاع الكبي ــكلة االرتف ــة مش ــيًئا لمعالج ــل ش تفع

لهــذه  الفلســطيني  التصنيــع  تشــجيع  خــالل  مــن  أو   ، ا ســعًر أقــل  عربيــة  بدائــل  إيجــاد  مســتوى  علــى 

ــى  ــة عل ــن الهيمن ــالل م ــع االحت ــة بضائ ــتوى محارب ــى مس ــاج، أو عل ــة اإلنت ــي عملي ــل ف ــي تدخ الت ــواد  الم

الفلســطيني. الســوق 

. ــطين فلس  – هلل  ا م  ا ر  .»2016 -2014 ــة  تنمي و د  ــو صم  - ــي  ع ا ر لز ا ع  ــا لقط ا تيجية  ا ــتر س ا «  . ــة ع ا ر لز ا ة  ر ا ز و  -63
ــم  تقيي  ،2010 ــي  ع ا ر لز ا د  ا ــد لتع ا ت  ــا ن لبيا ــل  لتحلي ا و ــر  لنش ا ع  و ــر مش  .2013  . ــطيني لفلس ا ء  ــا حص لإل ي  ــز ك لمر ا ز  ــا لجه ا  -64

. ــطين فلس  – هلل  ا م  ا ر  . ــطين فلس ــي  ف ــي  ن ا لحيو ا و ــي  ت لنبا ا ج  ــا نت إل ا

.9 ص  ، ــطين فلس  – هلل  ا م  ا ر  .»2016 -2014 ــة  تنمي و د  ــو صم  - ــي  ع ا ر لز ا ع  ــا لقط ا تيجية  ا ــتر س ا «  . ــة ع ا ر لز ا ة  ر ا ز و  -65
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اإلنتــاج  لمدخــالت  األســعار  حمايــة  سياســة  هــي  األســعار  لضبــط  المقترحــة  السياســات  مــن  واحــدة 

ــة  ــدة المتاح ــة الوحي ــر أن السياس ــالت، غي ــعار للمدخ ــقوف أس ــد س ــالل تحدي ــن خ ــي م ــي والحيوان الزراع

للمســاهمة فــي دعــم المزارعيــن، وهــي سياســة االســترداد الضريبــي تواجــه العــدد مــن المشــاكل 

فتــح  شــروط  تنطبــق  ال  األحيــان  غالــب  »فــي  و  منهــا،  المزارعيــن  اســتفادة  عــدم  يعنــي  الــذي  األمــر 

ــعار  ــق بأس ــا يتعل ــار فيم التج ــة  ــت رحم ــم تح ــذي يتركه ال ــر  ــن، األم ــار المزارعي ــى صغ ــي عل ــف ضريب مل

يحتســبها  الــذي  للتاجــر  مباشــرة  المســتلزمات  هــذه  ضريبــة  يدفــع  هــو  بالتالــي  اإلنتــاج،  مســتلزمات 

التجــار  ألن  اإلرســاليات  علــى  الضريبــة  يدفــع  فهــو  المدخــالت.  لهــذه  النهائــي  الســعر  مــن  مباشــرة 

صغــار  بغالبيــة  دفــع  الــذي  األمــر  الزراعــي،  النهائــي  المدخــل  ســعر  ضمــن  مــن  الضريبــة  يحســبون 

66  . ضريبيــة« ملفــات  فتــح  عــن  للعــزوف  المزارعيــن 

إضافيــة  خطــوة   2022 -2017 ألعــوام  مســتدامة«  وتنميــة  »صمــود  الزراعــي  القطــاع  اســتراتيجية  تنحــو 

»زيــادة  اإلنتــاج، وذلــك مــن وضــع عامــل كامــل بعنــوان  التعامــل مــع مســألة أســعار مدخــالت  فــي 

أســعار  ارتفــاع  مســألة  لمعالجــة  مؤسســاتية  تدابيــر  ثالثــة  وتضــع  عالمًيــا«،  اإلنتــاج  مدخــالت  أســعار 

اإلنتــاج عالمًيــا، وهــي: مدخــالت 

أســعار  ارتفــاع  عــن  الناجمــة  المزارعيــن  احتياجــات  لتمويــل  الماليــة  المؤسســات  مــع  العمــل   )1  

اإلنتــاج. مدخــالت 

علــى  يؤثــر  ال  بمــا  للمزارعيــن  الدعــم  توفيــر  علــى  والمانحــة  الدوليــة  المؤسســات  مــع  العمــل   )2  

األســواق.

67 3( العمــل مــع الحكومــة لتقليــل النســب الضريبيــة المفروضــة علــى مدخــالت اإلنتــاج.  

اإلنتــاج  مدخــالت  أســعار  ارتفــاع  أن  تــرى  الزراعــة  وزارة  أن  نــرى  المســتخدمة  المفاهيــم  وبتحليــل 

اإلنتــاج، ودور  أســعار ونوعيــات مدخــالت  الكامــل فــي  االحتــالل  لتحكــم  أي ذكــر  ســببه عالمــي دون 

أن  كمــا  التبعيــة.  أشــكال  إدامــة  فــي  الفلســطينية  والســلطة  االحتــالل  بيــن  الموقعــة  االتفاقيــات 

ــرائح  ــض الش ــدا تخفي ــا ع ــة فيم ــوزارة والحكوم لل ــدد  ــح ومح ــتثني أي دور واض ــة تس ــالت المطلوب التدخ

. االحتــالل  عــن  ضريبًيــا  االنفــكاك  بالضــرورة  يعنــي  وهــذا  اإلنتــاج،  لمدخــالت  الضريبيــة 
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االســتراتيجي  الهــدف  ضمــن  سياســاتية  أولويــة  بوجــود  ســابقاتها  عــن  تختلــف  االســتراتيجية  نفــس 

اإلنتــاج  مدخــالت  تكلفــة  تقليــل  مجــال  فــي  وطنيــة  وسياســات  مبــادرات  »تطويــر  أجــل  مــن  الثالــث 

ماهيــة  تفصــل  وال  هنــا  تقــف  االســتراتيجية  ولكــن  والمبيــدات«،  واألســمدة  األعــالف  أســعار  وخاصــة 

ومتــى؟ ســتتم،  وأيــن  وتطويرهــا،  صياغتهــا  عــن  المســؤول  هــو  ومــن  والسياســات،  المبــادرات  هــذه 

التــي  المنتجــات  أســعار  بضبــط  الزراعــة  ووزارة  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  تقــوم  ال  أخــرى،  جهــة  مــن 

ــر  ــدار تقري ــة بإص الزراع ــوم وزارة  ــث تق ــة. حي ــة والحيواني الزراعي ــات  ــًدا المنتج ــوق، وتحدي ــي الس ــاع ف تب

مــن  ســعر  ألغلــب  وفًقــا  وذلــك   ،  68 للمحافظــات وفًقــا  المحليــة  للمنتجــات  المحليــة  األســعار  حــول 

بالتجــار أنفســهم،  بــه هــذه المنتجــات، ممــا يتــرك مســألة تحديــد األســعار مرهونــة  تبــاع  المرجــح أن 

ــار  ــه والخض ــعار الفواك ــي أس ــطينية ف ــواق الفلس ــهدها األس ــرة تش ــات كبي ارتفاع ــى  إل ــذا  ــد أدى ه وق

المــواد  هــذه  اســتهالك  علــى  الفلســطينية  األســرة  قــدرة  تقليــل  عنــى  ممــا  والدواجــن  واللحــوم 

األساســية.

والحيوانــي  الزراعــي  اإلنتــاج  مدخــالت  تســعير  مجــال  فــي  أي  هنــا،  البنيويــة  المشــكلة  تحديــد  يمكــن 

ــوض  ــات نه ــن إمكاني ــر م ــكل كبي ــدت بش ــي قي الت ــه  ــة مع ــات االقتصادي ــالل واالتفاقي ــود االحت ــي وج ف

االتفاقيــات االقتصاديــة أعطــت  أن  الزراعيــة. كمــا  التنميــة  بمــا يشــمل  تنمويــة فلســطينية،  أي عمليــة 

أو  اليــد الطولــى فــي تحديــد مواصفــات مســتلزمات اإلنتــاج، وفــي فــرض الجمــارك عليهــا،  لالحتــالل 

الــذي  الســعر  وبالتالــي تحكمــه فــي  »اإلســرائيلي«،  للمنتــج  الدخــول إلعطــاء ميــزة  حتــى منعهــا مــن 

أن  يمكنهــا  فلســطينية  سياســات  عــدة  فــي  التفكيــر  يمكــن  ولكــن  الفلســطيني.  المنتــج  بــه  يــزود 

للمنتجــات  البديــل  الفلســطيني  التصنيــع  تشــجيع  أهمهــا  ومــن  التأثيــر،  ووطــأة  حجــم  مــن  تقلــل 

المنــال. يــزل بعيــد  لــم  اإلســرائيلية، ضمــن ســقوف أســعار عادلــة ومناســبة، غيــر أن هــذا 

 

تخطيــط الــدورة الزراعيــة: أولويــات اإلنتــاج الزراعــي
ــة  ــس قطع ــي نف ــي ف ــكل علم ــة بش ــل مختلف ــة محاصي ــاوب زراع تن ــا  ــى أنه ــة عل الزراعي ــدورة  ال ــرف  تع

ــدورة  ال ــرون  ــرف آخ ــا يع ــاج. فيم ــن اإلنت ــد م ــات، ويزي ــع اآلف ــة األرض، ويمن ــن خصوب ــد م ــا يزي األرض، بم

ــا  ــتخدم تاريخًي ــد اس 69.  وق ــات« ــن اآلف ــات م ــة المزروع ــة لوقاي بيئي ــة  ــة زراعي ــا »ممارس ــى أنه ــة عل الزراعي

ــة. ــل مختلف ــة محاصي ــالل زراع ــن خ ــة م الزراعي ــدورة  ال ــوم  ــطيني مفه ــزارع الفلس الم
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ــار  ــه والخض ــعار الفواك ــي أس ــطينية ف ــواق الفلس ــهدها األس ــرة تش ــات كبي ارتفاع ــى  إل ــذا  ــد أدى ه وق

المــواد  هــذه  اســتهالك  علــى  الفلســطينية  األســرة  قــدرة  تقليــل  عنــى  ممــا  والدواجــن  واللحــوم 

األساســية.

والحيوانــي  الزراعــي  اإلنتــاج  مدخــالت  تســعير  مجــال  فــي  أي  هنــا،  البنيويــة  المشــكلة  تحديــد  يمكــن 

ــوض  ــات نه ــن إمكاني ــر م ــكل كبي ــدت بش ــي قي الت ــه  ــة مع ــات االقتصادي ــالل واالتفاقي ــود االحت ــي وج ف

االتفاقيــات االقتصاديــة أعطــت  أن  الزراعيــة. كمــا  التنميــة  بمــا يشــمل  تنمويــة فلســطينية،  أي عمليــة 

أو  اليــد الطولــى فــي تحديــد مواصفــات مســتلزمات اإلنتــاج، وفــي فــرض الجمــارك عليهــا،  لالحتــالل 

الــذي  الســعر  وبالتالــي تحكمــه فــي  »اإلســرائيلي«،  للمنتــج  الدخــول إلعطــاء ميــزة  حتــى منعهــا مــن 

أن  يمكنهــا  فلســطينية  سياســات  عــدة  فــي  التفكيــر  يمكــن  ولكــن  الفلســطيني.  المنتــج  بــه  يــزود 

للمنتجــات  البديــل  الفلســطيني  التصنيــع  تشــجيع  أهمهــا  ومــن  التأثيــر،  ووطــأة  حجــم  مــن  تقلــل 

المنــال. يــزل بعيــد  لــم  اإلســرائيلية، ضمــن ســقوف أســعار عادلــة ومناســبة، غيــر أن هــذا 

 

تخطيــط الــدورة الزراعيــة: أولويــات اإلنتــاج الزراعــي
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ــدورة  ال ــرون  ــرف آخ ــا يع ــاج. فيم ــن اإلنت ــد م ــات، ويزي ــع اآلف ــة األرض، ويمن ــن خصوب ــد م ــا يزي األرض، بم
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70 يمكــن تصنيــف أنــواع الــدورات الزراعيــة حســب التالــي:

1( دورة زراعيــة ثالثيــة علــى مــدى ثالث ســنوات،   

2( دورة زراعيــة رباعيــة علــى مــدى أربعة ســنوات، 
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لمســألة  بعيــد  أو  قريــب  مــن  تشــير  ال   2016 -2014 الزراعــة  لــوزارة  الالحقــة  االســتراتيجية  أن  كمــا 

تذكــر  االســتراتيجية  أن  مــن  بالرغــم  الزراعــي،  لإلنتــاج  أولويــات  وجــود  أو  الزراعيــة،  الــدورة  تخطيــط 

دون  اإلنتاجيــة  وتدنــي  الموســمية،  ومنهــا  الزراعــي  باإلنتــاج  عالقــة  ذات  ومعيقــات  عوامــل  بوضــوح 

التخطيــط.  بعمليــة  ومرتبطــة  مباشــرة  تدخــالت  رصــد 

ــة  ــع أي أولوي ــم تض ــث ل 2022 حي -2017 ــوام  ــة ألع الزراع ــتراتيجية وزارة  ــى اس ــل عل التحلي ــس  ــق نف ينطب

ــي. ــي والحيوان الزراع ــاج  ــات اإلنت ــة بأولوي ــا عالق له

نفــس  اتبعــت  أنهــا  نجــد  وتدخالتهــا  أهدافهــا  االســتراتيجيات،  هــذه  لمضاميــن  تحليليــة  بنظــرة 

ــول  ــن دخ ــد م ــراءات للح ــى إج إل ــوء  اللج ــة، دون  ــق المنافس ــو منط ــي، وه الليبرال ــادي  ــق االقتص المنط

فادحــة  خســائر  يســبب  ممــا  المنتجــات،  بشــتى  وإغراقــه  الفلســطيني،  للســوق  االحتــالل  بضائــع 

مفهــوم  بــدل  التنويــع  مفهــوم  علــى  اعتمــدت  قــد  الزراعــة  وزارة  أن  كمــا  الفلســطيني.  للمــزارع 

بــل  التخطيــط، وذلــك لتجنــب الدخــول فــي نقاشــات تنمويــة تنــم عــن توجــه تنمــوي يعــزز الصمــود، 

الربحيــة. مــن  يزيــد  بمــا  والمزروعــات  المحاصيــل  تنويــع  إلــى  اللجــوء  تــم 

يعنــي  المحتلــة،  الفلســطينية  األراضــي  داخــل  الزراعــي  اإلنتــاج  أولويــات  تخطيــط  مســألة  نقــاش  إن 

ــق  الوثائ ــل  ــي أفض ــاوز ف ــم تتج ــي ل ــه، والت ــاد برمت ــألة االقتص ــطينية لمس ــلطة الفلس ــرة الس ــاول نظ تن

فــي  »التــورط«  تماًمــا  وتجنبــت  الحــر،  والســوق  المنافســة،  مســائل  الســلطة  عــن  الصــادرة  الرســمية 

الزراعــة. أو قطاعيــة فــي قطــاع هــام مثــل  تنمويــة اقتصاديــة  قيــادة عمليــة 

ــة المنتجــات المحليــة التســويق وحماي
البيع/الشــراء بمــا يضمــن وصــول المنتجــات  بيــن عمليــة اإلنتــاج وعمليــة  يعتبــر التســويق صلــة الوصــل 

أربــاح ناتجــة  المــزارع لمنتجاتــه وتحقيــق  بيــع  النهائــي، ويضمــن  إلــى المســتهلك  الزراعيــة والحيوانيــة 

ــي: ــا يل ــر مم ــة أو أكث ــو سياس ــه نح ــة تتج ــويق المتبع ــات التس ــاج. سياس ــة اإلنت ــن عملي ع

1( التســويق لالســتهالك الداخلــي/ الوطنــي.  

2( التصديــر لألســواق الخارجيــة.  

ــي. ــع الغذائ ــويق للتصني 3( التس  

التبعيــة  عالقــة  ضمــن  ولكــن  متبعــة،  المذكــورة  السياســات  كل  فــإن  الفلســطينية  الحالــة  فــي 

باإلضافــة  والحــدود،  والموانــئ  المعابــر  كل  علــى  بالســيطرة  يقــوم  حيــث  االحتــالل،  اقتصــاد  مــع 

الــذي يســاهم فــي تخريــب ورفــع  إلــى وضعــه الحواجــز العســكرية وبنــاءه جــدار الفصــل العنصــري 

تجاريــة.  أو  زراعيــة  تســويق  عمليــة  أي  كلفــة 
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مــن  جــزء  يصــدر  فيمــا  الفلســطيني،  والحيوانــي  الزراعــي  اإلنتــاج  مــن  جــزء  باســتيراد  االحتــالل  يقــوم 

التســويق  خــالل  مــن  الفلســطيني  اإلنتــاج  معظــم  تســويق  يتــم  فيمــا  الخــارج،  لــدول  اإلنتــاج  هــذا 

اإلنتــاج  مجــال  فــي  تحديــًدا  الغذائــي  التصنيــع  نحــو  موجــه  تســويق  وجــود  مــع  الداخليــة،  للســوق 

. نــي ا لحيو ا

»يعانــي  إذ  التســويق،  لعمليــة  البنيويــة  المشــاكل  إلــى  الفلســطينية  الدراســات  مــن  عــدد  وتشــير 

مرجعيــة  توفــر  وعــدم  العمــل،  فــي  عشــوائية  مــن  الفلســطينية  األراضــي  فــي  التســويق  نظــام 

وبالتالــي  األولــى،  بالدرجــة  المــزارع  علــى  مباشــر  بشــكل  يؤثــر  ممــا  العمليــة،  هــذه  تنظــم  واضحــة 

ــاب  ــه غي ــا يعني ــن م ــن ضم ــي م ــذا يعن ، وه  72 ــة« الزراعي ــل  ــن المحاصي ــي م الذات ــاء  ــب االكتف ــل نس تقلي

لتنميــة  كليــة  رؤيــة  ضمــن  التســويق  عمليــة  لتنميــة  موجهــة  وخطــط  واســتراتيجيات  قانونــي  إطــار 

الزراعــي. القطــاع 

ــة  ــي عملي ــة ف ــة والحكوم ــوزارة المختص ال ــول دور  ــح ح ــص واض 2003 دون ن ــام  ــة لع الزراع ــون  ــاء قان ج

ــذور  الب ــويق  ــى تس ــراف عل ــم واإلش ــول تنظي ــون ح ــواد القان ــي م ــارات ف ــض اإلش ــدا بع ــا ع ــويق، م التس
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الزراعــي ضمــن أهدافهــا ومهامهــا تنفــذ خطــط  الزراعــة لديهــا إدارة عامــة للتســويق  بدورهــا، وزارة 

ــزم  ــام تلت ــداف والمه ــل األه 74، وبتحلي ــويق ــر والتس ــال التصدي ــق بمج ــا يتعل ــي كل م ــوزارة ف ال ــج  وبرام

وفعــال  مباشــر  دور  لعــب  دون  والتنظيــم  اإلشــراف  بعمليــة  الــوزارة  كمــا  للتســويق  العامــة  اإلدارة 

تنحــو  إنتــاج  تتكامــل مــع سياســة  والحيوانيــة  الزراعيــة  للمنتجــات  بنــاء عمليــة تســويق  ومنظــم فــي 

ــذات. ال ــى  ــاد عل ــو االعتم نح

ــويق  بالتس ــة  ــالت مرتبط ــدة تدخ ــى ع عل  2013 -2011 ــوام  ــة ألع الزارع ــوزارة  ل ــتراتيجية  ــة االس ــص الخط تن

بزيــادة قيمــة الصــادرات، ومنهــا مــا هــو مرتبــط  بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، منهــا مــا هــو متعلــق 

والمنتجــات  للســلع  للترويــج  حمــالت  وإطــالق  الزراعــي،  للتســويق  الالزمــة  التحتيــة  البنيــة  بإيجــاد 

أن  نــرى  األعــوام  لنفــس  االســتراتيجية  األهــداف  لتحقيــق  المحــرز  التقــدم  وبمراجعــة  الفلســطينية. 

مؤشــرات  أي  توجــد  وال  الفلســطينية،  الصــادرات  قيمــة  بزيــادة  مرتبًطــا  كان  المســتخدم  المؤشــر 

الزراعــي. بالتســويق  العالقــة  ذات  الذكــر  ســالفة  التدخــالت  بقيــة  تحقيــق  علــى  تــدل 

التشــخيص،  تحديــد  مــن  ســابقتها  نهــج  نفــس  لتتبــع   2016 -2014 ألعــوام  الالحقــة  الخطــة  جــاءت 

جــرى  حيــث  التدخل/البرنامــج،  اختلــف  ولكــن  االســتراتيجية،  األهــداف  صلــب  فــي  التســويق  ووضــع 

ضمــن  التســويق  مشــاكل  معالــج  فــي  لتســاهم  الزراعــي  للتســويق  شــركة  وتأســيس  إنشــاء  وضــع 

النــور  يــَر  لــم  الشــركة  مشــروع  ولكــن   ،75 دوالر مليــون   20 إلــى  تصــل  وبتكلفــة  الخطــة  تدخــالت  بــرز  أ

ونتائجهــا  االســتراتيجية  الخطــة  ألهــداف  المحــرز  التقييــم  فــي  يذكــر  لــم  ولهــذا  اللحظــة،  حتــى 

األخيــرة. الخطــة  فــي  ضمــن  الــذي 

عمليــة  أهميــة  علــى  لتشــدد  ســابقاتها  كمــا   2022 -2017 األخيــرة  الزراعــي  القطــاع  خطــة  وجــاءت 

بمــا  المختلفــة  األطــراف  ودور  العمليــة،  هــذه  تواجههــا  التــي  والصعوبــات  والعقبــات  التســويق، 

الزراعــة فــي العمــل علــى تقديــم حلــول وتدخــالت فــي مجــال عمليــة تســويق اإلنتــاج  فيهــم وزارة 

والترويــج  بالتســويق،  المتعلقــة  المعلومــات  أنظمــة  تطويــر  علــى  التدخــالت  هــذه  وشــملت  الزراعــي. 

والمشــاريع  البرامــج  فــي  التركيــز  وجــرى  التســويق.  فــي  التحتيــة  البنيــة  وتطويــر  الوطنــي،  للمنتــج 

76 التحتيــة. والبنيــة  الكفــاءة  حيــث  مــن  الجملــة  أســواق  تطويــر  علــى  للتســويق  الموجهــة 
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والمنتجــات  للســلع  للترويــج  حمــالت  وإطــالق  الزراعــي،  للتســويق  الالزمــة  التحتيــة  البنيــة  بإيجــاد 

أن  نــرى  األعــوام  لنفــس  االســتراتيجية  األهــداف  لتحقيــق  المحــرز  التقــدم  وبمراجعــة  الفلســطينية. 

مؤشــرات  أي  توجــد  وال  الفلســطينية،  الصــادرات  قيمــة  بزيــادة  مرتبًطــا  كان  المســتخدم  المؤشــر 

الزراعــي. بالتســويق  العالقــة  ذات  الذكــر  ســالفة  التدخــالت  بقيــة  تحقيــق  علــى  تــدل 

التشــخيص،  تحديــد  مــن  ســابقتها  نهــج  نفــس  لتتبــع   2016 -2014 ألعــوام  الالحقــة  الخطــة  جــاءت 
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ضمــن  التســويق  مشــاكل  معالــج  فــي  لتســاهم  الزراعــي  للتســويق  شــركة  وتأســيس  إنشــاء  وضــع 
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76 التحتيــة. والبنيــة  الكفــاءة  حيــث  مــن  الجملــة  أســواق  تطويــر  علــى  للتســويق  الموجهــة 

  .44 =ht tps: / /moa.gov.ps/?page_id  : ــي ن و لكتر إل ا ــط  ب ا لر ا  . يق ــو للتس ــة  م لعا ا ة  ر ا د إل ا  . ــة ع ا ر لز ا ة  ر ا ز و  -74
. ــطين فلس  – هلل  ا م  ا ر  .»2016 -2014 ــة  تنمي و د  ــو صم  - ــي  ع ا ر لز ا ع  ــا لقط ا تيجية  ا ــتر س ا «  . ــة ع ا ر لز ا ة  ر ا ز و  -75

هلل –  ا م  ا ر  .»2022 -2017 مة  ا ــتد مس ــة  تنمي و د  ــو صم  : ــي ع ا ر لز ا ع  ــا لقط ا تيجية  ا ــتر س ا «  . ــطينية لفلس ا ــة  ع ا ر لز ا ة  ر ا ز و  -76
. فلســطين
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عمليــة  بأنهــا  المحتلــة  الفلســطينية  األراضــي  داخــل  تتــم  التــي  التســويق  عمليــة  إجمــال  يمكــن 

التــي  والبرامــج  التدخــالت  أن  كمــا  جــًدا،  محــدود  فيهــا  الزراعــة  وزارة  ودور  منظمــة،  غيــر  تقليديــة، 

ــب  ــن جان ــى ورق. وم ا عل ــًر ــت حب ــذ، وبقي ــم تنف ــا ل ــي معظمه ــي ف الزراع ــاع  ــط القط ــا خط ــت عليه نص

ــة  ــك عملي ــي ذل ــا ف ــي، بم ــي والحيوان الزراع ــاج  ــاع اإلنت ــة قط ــى محارب ــالل عل ــل االحت ــر، يعم ــي آخ أساس

وتوقيــت  البضائــع،  هــذه  بأســعار  والتحكــم  اإلســرائيلية،  بالبضائــع  الفلســطينية  الســوق  إغــراق 

الفلســطيني. المنتــج  حصــاد  قبــل  بيعهــا 

عمليــة  فــي  تــرى  تــزال  ال  أنهــا  نــرى  الفلســطينية  التنمويــة  والممارســات  للسياســات  أعمــق  وبنظــرة 

ــو  ــة تدع ــات تنموي ــن أي ممارس ــا ع ــدة تماًم ــة، مبتع ــة وفني ــالت إجرائي ــة تدخ ــة مجموع الزراعي ــة  التنمي

أن  نجــد  أن  المســتغرب  مــن  ليــس  لذلــك  االحتــالل،  ومنتجــات  بضائــع  واســتبدال  والحمايــة،  للصمــود 

الخطــط قاصــرة عــن خلــق تغييــر تنمــوي حقيقــي علــى األرض.
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الفصل الرابع المياه المستخدمة في الزراعة في فلسطين

ســطوة االحتــال اإلســرائيلي علــى الميــاه
ســلب  مســتوى  علــى  مناقشــتها  الممكــن  مــن  التــي  أهميــة  الملفــات  أكثــر  مــن  الميــاه  ملــف  يعتبــر 

أرض  علــى  الصهيونيــة  الدولــة  قيــام  فمنــذ  اإلســرائيلي،  االحتــالل  قبــل  مــن  الفلســطينية  الثــروات 

الميــاه فــي فلســطين. ويجــري  فلســطين، حــرص اإلســرائيليون علــى الســيطرة مباشــرة علــى مــوارد 

الجوفيــة  الميــاه  أحــواض  وهــي:  التاريخيــة،  فلســطين  فــي  للميــاه  رئيســيين  مورديــن  حــول  الحديــث 

الدائمــة المتدفقــة عبــر نهــر األردن وروافــده  فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، والميــاه الســطحية 

عبــر  تتدفــق  أو  تصــل  التــي  الســطحية  الميــاه  وتعتبــر  وبانيــاس(.  والــدان  الحاصبانــي  )نهــر  الثالثــة 

وإســرائيل  وســوريا،  األردن،  مــن  لــكل  الدولــي  القانــون  حســب  مشــتركة  مــوارد  األردن  نهــر  حــوض 

77 الحــوض. منطقــة  ضمــن  اإلقليمــي  موقعهــا  بحكــم  وذلــك   – الغربيــة  والضفــة 

مــن  تحــاول  إســرائيل  فــإن  الدولــي،  القانــون  هــي  الســابق  النــص  فــي  المرجعيــة  أن  اعتبرنــا  مــا  وإذا 

منــذ  األردن  نهــر  حــوض  ميــاه  الســتغالل  راميــة  االســتراتيجية  الخطــط  مــن  سلســلة  تطبيــق  خــالل 

ــذي  ال  1964 ــام  ــح ع ــذي افتت ال ــي  ــاه اإلقليم المي ــط  ــالل خ ــن خ ــك م ــرائيل بذل ــت إس 1951. ونجح ــام  الع

ــاحلي  ــهل الس ــر الس ــا عب ــرة طبري ــاه بحي ــن مي ــنوًيا م ــب س ــر مكع ــون مت ملي  450 -420 ــارب  ــا يق ــل م ينق

باتــت   ،1967 عــام  فــي  الجــوالن  لهضبــة  إســرائيل  احتــالل  أعقــاب  وفــي  النقــب.  صحــراء  إلــى  جنوًبــا 

ــيطرتها  ــط س ــن بس ــك م ــا ذل ــث مّكنه ــا، حي ا واقًع ــًر ــوض أم ــاه الح ــع مي ــم مناب ــى معظ ــيطرة عل الس

األردن  نهــر  ميــاه  مــن   %75 يقــارب  مــا  ُتحــّول  إســرائيل  فــإن  وبالتالــي  طبريــا.  بحيــرة  علــى  الكاملــة 

الكيــان  يســتغلها  التــي  الميــاه  كميــة  وتشــكل  الغربيــة،  الضفــة  إلــى  حتــى  تصــل  أن  قبــل  لصالحهــا 

78 ــوض. ــة الح ــي منطق ــتغلة ف ــاه المس المي ــي  ــن إجمال 58% م ــبته  ــا نس ــب، أي م ــر مكع ــون مت ملي  640

للميــاه  أحــواض  ثمانيــة  المحتلــة  التاريخيــة  فلســطين  فــي  يوجــد  الجوفيــة،  الميــاه  بخصــوص  أمــا 

والكرمــل  الجليــل  وغربــي  طبريــا  وهــي:  اإلســرائيلية،  المناطــق  ضمــن  منهــا  أربعــة  تقــع  الجوفيــة، 

ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــق الضف ــي مناط ــي ف ــي أو جزئ ــكل كل ــع بش ــرى تق ــة األخ ــب. واألربع النق ــواض  وأح

قطــاع  فــي  الســاحلي  والحــوض  والغربيــة،  والشــرقية،  الشــرقية،  الشــمالية  األحــواض  وهــي:  غــزة، 

وتشــارك  فلســطين،  فــي  الجوفيــة  الميــاه  أحــواض  كافــة  علــى  االحتــالل  حكومــة  وتســيطر   79 غــزة.

-1878 ئــط  ا خر و يــخ  ر تا  : لفلســطينية ا لة  لمســأ ا «  . س لقــد ا  – ليــة  و لد ا ن  و للشــؤ يميــة  د كا أل ا لفلســطينية  ا لجمعيــة   -77
178 ص  .2016  ، ر ا ذ آ س:  لقــد ا  .»2014

. بق لســا ا ر  لمصــد ا  -78
. ــطين فلس .180 ص  ، بق ــا لس ا ر  ــد لمص ا  -79
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بالرغــم  الفلســطينيين فقــط بحوضيــن مــن هــذه األحــواض: الحوضيــن الشــمالي الشــرقي والغربــي، 

الحــوض  إلــى  باإلضافــة  الحوضيــن  لهذيــن  الســنوية  األمطــار  ميــاه  تجــدد  أماكــن  مــن   %83 أن  مــن 

ــا  ــي توفره الت ــاه  المي ــة  ــدر كمي ــة. تق ــطينية المحتل ــي الفلس ــن األراض ــي ضم ــكل كل ــع بش ــرقي تق الش

مــن   %89.5 إســرائيل  تســتغل  مكعــب،  متــر  مليــون   2,989 يقــارب  مــا  مجتمعــة  الثمانيــة  األحــواض 

80 مكعــب(. متــر  مليــون   271 ( فقــط   %10.5 الفلســطينيون  يتشــارك  بينمــا  المصــادر  هــذه 

الميــاه  إلــى  نســبة  مرتفعــة  والســطحية  الجوفيــة  الميــاه  مــن  المســتخرجة  الميــاه  نســبة  تعتبــر 

ــالل  ــن أن االحت ــك ع 2017، ناهي ــام  للع  %77 ــي  ــبة حوال ــذه النس ــت ه ــث بلغ ــطين، حي ــي فلس ــة ف المتاح

ــي  1967 والت ــام  ــذ الع ــر األردن من ــاه نه ــن مي ــم م ــتغالل حقه ــن اس ــطينيين م ــرم الفلس ــرائيلي يح اإلس

بــار  آ الميــاه المضخوخــة مــن  81.  ومــن جانــب آخــر بلغــت كميــة  3 ســنويا 250 مليــون م تقــدر بحوالــي 

ــة  ــي الضف ــرقي( ف ــمالي الش ــوض الش ــي والح ــوض الغرب ــرقي والح ــوض الش ــة )الح ــواض الجوفي األح

82 .3 86 مليــون م 2017 نحــو  للعــام  الغربيــة 

ــن  م  %80 ــبته  ــا نس ــتخراج م ــل اس ــالل تواص ــة االحت ــة أن دول ــات الوطني ــدة السياس ــرت أجن ــن ذك ــي حي ف

مزمًنــا  شــًحا  الفلســطينيون  يواجــه  وبالتالــي  الغربيــة،  الضفــة  فــي  الفلســطينية  المائيــة  المصــادر 

مــن  بكثيــر  أقــل  وهــو  اليــوم،  فــي  ا  لتــًر  79 عــن  الميــاه  مــن  الفــرد  حصــة  تزيــد  ال  حيــث  الميــاه،  فــي 

83 يومًيــا. للفــرد  ا  لتــًر  100 البالــغ  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  تعتمــده  الــذي  األدنــى  الصحــي  المعيــار 

الجوفيــة  الميــاه  مــن  المســتخرجة  الميــاه  نســبة  تعتبــر  الفلســطيني  اإلحصــاء  لبيانــات  وفًقــا 

النســبة حوالــي  المتاحــة فــي فلســطين، حيــث بلغــت هــذه  الميــاه  إلــى  والســطحية مرتفعــة نســبة 

حقهــم  اســتغالل  مــن  الفلســطينيين  يحــرم  اإلســرائيلي  االحتــالل  أن  عــن  ناهيــك   .2017 للعــام   %77

هــذا  ويعتبــر  ســنويً،   3 م مليــون   250 بحوالــي  تقــدر  والتــي   1967 العــام  منــذ  األردن  نهــر  ميــاه  مــن 

2009 كانــت  الميــاه الجوفيــة والســطحية، ففــي العــام  الميــاه المســتخرجة مــن  تراجًعــا فــي نســب 

الجوفيــة  الميــاه  اســتخراج  نســبة  تراجعــت  ســنوات   10 مــن  أقــل  فــي  أي   ،%82 بحوالــي  تقــدر  النســبة 

ــي  ــطحية ف ــة والس ــاه الجوفي المي ــوب  ــي منس ــا ف ــك تراجًع ــي أن هنال ــا يعن 77%. مم ــى  ال ــطحية  والس

والطلــب  االســتهالك  فــإن  وعليــه  ازديــاد،  فــي  الســكان  عــدد  وأن  خصوًصــا  عــام  بشــكل  فلســطين 

84 ــاد.  ازدي ــي  ف

. بق لســا ا ر  لمصــد ا  -80
. بق لســا ا ر  لمصــد ا  -81

.4 ص  . » اًل و أ طــن  ا لمو ا «  2022 -2017 طنيــة  لو ا ت  ســا لسيا ا ة  جنــد أ مــن   -82
ه  ــا لمي ا م  ــو ي ــبة  س بمنا ك  ــتر لمش ا ــي  لصحف ا ن  ــا لبي ا «  . ه ــا لمي ا ــلطة  س و ــطيني  لفلس ا ء  ــا حص لإل ي  ــز ك لمر ا ز  ــا لجه ا  -83

يــخ  ر تا فــي  نشــر   . » لمــي لعا ا

 .2YoUFUY /ht tps: / /b i t . ly  : لــي لتا ا بــط  ا لر ا ي  / نظــر ا  . ه لميــا ا ن  بشــأ  2014 لســنة   )14 ( قــم  ر ن  نــو بقا ســي  ئا ر ر  ا ر  -84
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بالرغــم  الفلســطينيين فقــط بحوضيــن مــن هــذه األحــواض: الحوضيــن الشــمالي الشــرقي والغربــي، 

الحــوض  إلــى  باإلضافــة  الحوضيــن  لهذيــن  الســنوية  األمطــار  ميــاه  تجــدد  أماكــن  مــن   %83 أن  مــن 

ــا  ــي توفره الت ــاه  المي ــة  ــدر كمي ــة. تق ــطينية المحتل ــي الفلس ــن األراض ــي ضم ــكل كل ــع بش ــرقي تق الش

مــن   %89.5 إســرائيل  تســتغل  مكعــب،  متــر  مليــون   2,989 يقــارب  مــا  مجتمعــة  الثمانيــة  األحــواض 

80 مكعــب(. متــر  مليــون   271 ( فقــط   %10.5 الفلســطينيون  يتشــارك  بينمــا  المصــادر  هــذه 

الميــاه  إلــى  نســبة  مرتفعــة  والســطحية  الجوفيــة  الميــاه  مــن  المســتخرجة  الميــاه  نســبة  تعتبــر 

ــالل  ــن أن االحت ــك ع 2017، ناهي ــام  للع  %77 ــي  ــبة حوال ــذه النس ــت ه ــث بلغ ــطين، حي ــي فلس ــة ف المتاح

ــي  1967 والت ــام  ــذ الع ــر األردن من ــاه نه ــن مي ــم م ــتغالل حقه ــن اس ــطينيين م ــرم الفلس ــرائيلي يح اإلس

بــار  آ الميــاه المضخوخــة مــن  81.  ومــن جانــب آخــر بلغــت كميــة  3 ســنويا 250 مليــون م تقــدر بحوالــي 

ــة  ــي الضف ــرقي( ف ــمالي الش ــوض الش ــي والح ــوض الغرب ــرقي والح ــوض الش ــة )الح ــواض الجوفي األح

82 .3 86 مليــون م 2017 نحــو  للعــام  الغربيــة 

ــن  م  %80 ــبته  ــا نس ــتخراج م ــل اس ــالل تواص ــة االحت ــة أن دول ــات الوطني ــدة السياس ــرت أجن ــن ذك ــي حي ف

مزمًنــا  شــًحا  الفلســطينيون  يواجــه  وبالتالــي  الغربيــة،  الضفــة  فــي  الفلســطينية  المائيــة  المصــادر 

مــن  بكثيــر  أقــل  وهــو  اليــوم،  فــي  ا  لتــًر  79 عــن  الميــاه  مــن  الفــرد  حصــة  تزيــد  ال  حيــث  الميــاه،  فــي 

83 يومًيــا. للفــرد  ا  لتــًر  100 البالــغ  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  تعتمــده  الــذي  األدنــى  الصحــي  المعيــار 

الجوفيــة  الميــاه  مــن  المســتخرجة  الميــاه  نســبة  تعتبــر  الفلســطيني  اإلحصــاء  لبيانــات  وفًقــا 

النســبة حوالــي  المتاحــة فــي فلســطين، حيــث بلغــت هــذه  الميــاه  إلــى  والســطحية مرتفعــة نســبة 

حقهــم  اســتغالل  مــن  الفلســطينيين  يحــرم  اإلســرائيلي  االحتــالل  أن  عــن  ناهيــك   .2017 للعــام   %77

هــذا  ويعتبــر  ســنويً،   3 م مليــون   250 بحوالــي  تقــدر  والتــي   1967 العــام  منــذ  األردن  نهــر  ميــاه  مــن 

2009 كانــت  الميــاه الجوفيــة والســطحية، ففــي العــام  الميــاه المســتخرجة مــن  تراجًعــا فــي نســب 

الجوفيــة  الميــاه  اســتخراج  نســبة  تراجعــت  ســنوات   10 مــن  أقــل  فــي  أي   ،%82 بحوالــي  تقــدر  النســبة 

ــي  ــطحية ف ــة والس ــاه الجوفي المي ــوب  ــي منس ــا ف ــك تراجًع ــي أن هنال ــا يعن 77%. مم ــى  ال ــطحية  والس

والطلــب  االســتهالك  فــإن  وعليــه  ازديــاد،  فــي  الســكان  عــدد  وأن  خصوًصــا  عــام  بشــكل  فلســطين 

84 ــاد.  ازدي ــي  ف

. بق لســا ا ر  لمصــد ا  -80
. بق لســا ا ر  لمصــد ا  -81

.4 ص  . » اًل و أ طــن  ا لمو ا «  2022 -2017 طنيــة  لو ا ت  ســا لسيا ا ة  جنــد أ مــن   -82
ه  ــا لمي ا م  ــو ي ــبة  س بمنا ك  ــتر لمش ا ــي  لصحف ا ن  ــا لبي ا «  . ه ــا لمي ا ــلطة  س و ــطيني  لفلس ا ء  ــا حص لإل ي  ــز ك لمر ا ز  ــا لجه ا  -83

يــخ  ر تا فــي  نشــر   . » لمــي لعا ا

 .2YoUFUY /ht tps: / /b i t . ly  : لــي لتا ا بــط  ا لر ا ي  / نظــر ا  . ه لميــا ا ن  بشــأ  2014 لســنة   )14 ( قــم  ر ن  نــو بقا ســي  ئا ر ر  ا ر  -84
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الميــاه والزراعــة فــي فلســطين
حــدود  ضمــن  تقــع  التــي  الميــاه  مصــادر  »جميــع  بأنهــا:  الميــاه  مصــادر  الفلســطيني  المشــرع  يعــّرف 

ــي  ــص ف ــة«. ون التقليدي ــر  ــة( وغي ــطحية أو جوفي ــا )س ــة منه التقليدي ــري  ــري والبح الب ــطين  ــم فلس إقلي

الميــاه الموجــودة فــي فلســطين  القــرار بقانــون علــى أن »تعتبــر جميــع مصــادر  2( مــن ذات  المــادة )

85 . ــع« بالتوزي ــاءة  ــة والكف ــن العدال ــا يضم ــادر بم ــذه المص ــإدارة ه ب ــق  ــلطة الح ــً، وللس ــكً عام مل

الميــاه الجوفيــة  1( أن  المــادة ) 1999 وبخاصــة  1( لســنة  كمــا اعتبــر قانــون المصــادر الطبيعيــة رقــم )

للدولــة،  الطبيعيــة  المصــادر  ملكيــة  حــددت  والتــي   )6 ( المــادة  كذلــك  الطبيعيــة،  المصــادر  مــن 

بمــا  طبيعــي  مصــدر  ألي  ملكــه  فــي  للمكتشــف  التعديــن  اســتغالل  حــق  أعطــت  والتــي   )9 ( والمــادة 

86 الجوفيــة. الميــاه  فيهــا 

فــي  ونصــت   ،2012 العــام  فــي  فلســطين«  فــي  للميــاه  الوطنيــة  »السياســة  الميــاه  ســلطة  قدمــت 

الوطنيــة  السياســة  أن  علــى  الميــاه  حقــوق  وتوزيــع  الميــاه  لمــوارد  المتكاملــة  اإلدارة  بنــد  أهــداف 

الــخ(،   . . والســياحة. والصناعــة  )الزراعــة  االقتصاديــة  للمنفعــة  الميــاه  حقــوق  »تخصيــص  إلــى  تهــدف 

حيــث  )مــن  فلســطين  علــى  العائــدة  االقتصاديــة  الفوائــد  أســاس  علــى  المســتخدمين  مختلــف  بيــن 

87كمــا  . الوطنية« التنميــة  يتوافــق مــع خطــط  بمــا  الغذائــي(،  العمــل واألمــن  اإليــرادات وخلــق فــرص 

بطريقــة  الزراعــة  قطــاع  فــي  الميــاه  اســتهالك  ضمــان  »يجــب  الهــدف  البنــد  نفــس  تحــت  وضعــت 

ــتخدام  ــات، واس ــاف المزروع ــار أصن ــة )اختي التكلف ــة  ــان فعالي ــك لضم ــا، وذل ــة اقتصادًي ــة و مجدي فاعل

السياســة  تهــدف  كمــا    .88 متطــورة( رّي  لتكنولوجيــا  أوســع  واســتخدام  األقــل،  الجــودة  ذات  الميــاه 

الميــاه وميــاه الصــرف الصحــي  الوطنيــة للميــاه فــي فلســطين وفًقــا لبنــد المعاييــر الخاصــة بقطــاع 

الزراعــة  فــي  العادمــة  الميــاه  اســتخدام  إلعــادة  وطنيــة  معاييــر  وتطبيــق  »وضــع  لـــ  فلســطين  فــي 

89 . االســتخدام« إلعــادة  والمحاصيــل 

وتناولــت   ،2014 أيــار  فــي  لفلســطين  الصحــي  والصــرف  للميــاه  الوطنيــة  االســتراتيجية  وصــدرت  كمــا 

تحســين  إلــى  تهــدف  والتــي  المــدى،  وقصيــرة  المــدى  بعيــدة  األهــداف  مــن  عــدًدا  االســتراتيجية 

الســنوات  مــدى  علــى  الفلســطينيين  للمواطنيــن  المقدمــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه  خدمــات 

90 المقبلــة. العشــرين 

 .2ycc1dl /h t tps: / /b i t . ly  : لــي لتا ا بــط  ا لر ا ي  / نظــر ا  .1999 لســنة   )1 ( قــم  ر لطبيعيــة  ا ر  د لمصــا ا ن  نــو ا  -85
 .10 ص  ،2012  . » ــطين فلس ــي  ف ه  ــا للمي ــة  طني لو ا ــة  س لسيا ا «  . ــطينية لفلس ا ه  ــا لمي ا ــلطة  س  -86

.11 ص  ، بق لســا ا ر  لمصــد ا  -87
.15 ص  ، بق لســا ا ر  لمصــد ا  -88

 . فلســطين  : هلل ا م  ا ر  . » لفلســطين لصحــي  ا ف  لصــر ا و ه  للميــا طنيــة  لو ا تيجية  ا ســتر ال ا «  . لفلســطينية ا ه  لميــا ا ســلطة   -89
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 .2MtEEf2 /ht tps: / /b i t . ly  : لــي لتا ا بــط  ا لر ا
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ــدًدا  ــت ع ــي وضع 2018، والت -2016 ــوام  ــاه لألع المي ــلطة  ــتراتيجية لس ــة االس ــك الخط ــب ذل ــاءت عق وج

ــق  ــة، وتحقي ــادئ اإلدارة المتكامل ــق مب ــاه وف المي ــة  ــر وحماي ــة تطوي ــتراتيجية كغاي ــداف االس ــن األه  م

ــاه والصــرف الصحــي، وتحقيــق إدارة فاعلــة وترســيخ مبــادئ الحكــم  المي ــة فــي توزيــع خدمــات  العدال

لســلطة  التشــغيلي  التميــز  وتحقيــق  المؤسســي  البنــاء  فــي  واالســتثمار  الميــاه،  قطــاع  فــي  الرشــيد 

مــع  بالتعــاون  الزراعيــة  اآلبــار  وتطويــَر  تأهيــَل  التدخــالت  خطــة  ضمــن  االســتراتيجية  وتضــع   91 الميــاه.

الــذي  األســاس  تضــع  ال  لكنهــا   ،)2018  ،2017  ،2016 ( عــام  كل  فــي  فقــط   %10 بنســبة  الزراعــة  وزارة 

92  وتقــر االســتراتيجية: أن االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع  التدخــل )الرقــم األســاس(. تبنــي عليــه هــذا 

للزراعــة  الوطنيــة  الفلســطينية، حيــث تركــز االســتراتيجية  الميــاه  ا لســلطة  الزراعــة تمثــل تحدًيــا كبيــًر

الميــاه لهــذا القطــاع االســتراتيجي الهــام، ممــا  علــى اســتصالح األراضــي وتوفيــر كميــات كبيــرة مــن 

الزراعــة والعمــل مًعــا مــن أجــل  الميــاه للتنســيق مــع وزارة  يتطلــب جهــوًدا كبيــرة مــن قبــل ســلطة 

93 ــة. الزراع ــاع  ــاه لقط المي ــن  ــة م ــات الالزم ــر الكمي توفي

ــنوًيا،  3 س ــون م ملي  28.6 ــي  ــطينيين ه ــتعجلة للفلس ــة المس ــات اآلني ــلو أن االحتياج ــاق أوس اتف ــي  ورد ف

ــة  ــزم حكوم ــم تلت ــا ل ــوًدا. وطبًع ــا كان موج ــوق م 3 ف ــون م 80 ملي -70 ــن  ــو م ــي ه ــاج الفعل ــا االحتي بينم

عــام  الفلســطيني  الشــعب  الحتياجــات  وفًقــا  أوســلو  اتفاقيــة  فــي  عليــه  االتفــاق  تــم  بمــا  االحتــالل 

 80 -70 ( اليــوم  نتحــدث عنهــا  التــي  األرقــام  تلبــي  لــن  بالتأكيــد  االنتقاليــة، وهــي  الفتــرة  أي فــي   1999

 3 م مليــون   150 يقــارب  مــا  إلــى  يصــل  الفلســطينيين  عليــه  يحصــل  مــا  مجمــوع  اآلن   94 .)3 م مليــون 

شــركة  طريــق  عــن  الفلســطينية  اآلبــار  مــن  شــرائه  يتــم  مــا  إلــى  باإلضافــة  المحليــة  المصــادر  مــن 

 3 50 مليــون م »ماكــروت«، مــع العلــم أن مــا يتــم اســتخراجه مــن اآلبــار الفلســطينية يقــدر بحوالــي 

95 ــة. ــرب والزراع ــراض الش ألغ

 - )فلســطينية  مشــتركة  لجنــة  تشــكيل  علــى  االتفــاق  تــم  أوســلو،  اتفاقيــة  مــن   40 للبنــد  ووفًقــا 

فيهــا  والناهــي  اآلمــر  المشــتركة  اللجنــة  هــذه  أن  إال  وإلدارتــه،  الميــاه  ملــف  لمناقشــة  إســرائيلية( 

علــى  بالموافقــة  االحتــالل  لحكومــة  الصالحيــات  كافــة  االتفــاق  أعطــى  إذ  االحتــالل،  حكومــة  هــي 

 17 ص  ، فلســطين  : هلل ا م  ا ر  .»2018 -2016 ه  لميــا ا لســلطة  تيجية  ا ســتر ال ا لخطــة  ا «  . لفلســطينية ا ه  لميــا ا ســلطة   -91
 .2MtEEf2 /ht tps: / /b i t . ly  : لــي لتا ا بــط  ا لر ا ي  / نظــر ا

.36 ص  ، بق ــا لس ا ر  ــد لمص لما ا  -92
.9 ص  ، بق لســا ا ر  لمصــد ا  -93

معــة  لجا ا فــي  ضــر  محا ذ  ســتا أ و جييــن  لو و ر لهيد ا جمعيــة  م  عــا يــر  مد  / لتميمــي  ا حمــن  لر ا عبــد  مــع  يــت  جر أ بلــة  مقا مــن   -94
.03.07.2019 يــخ  ر تا فــي  يــت  جر أ  . يكيــة مر أل ا بيــة  لعر ا

. بق لســا ا ر  لمصــد ا  -95
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ــدًدا  ــت ع ــي وضع 2018، والت -2016 ــوام  ــاه لألع المي ــلطة  ــتراتيجية لس ــة االس ــك الخط ــب ذل ــاءت عق وج

ــق  ــة، وتحقي ــادئ اإلدارة المتكامل ــق مب ــاه وف المي ــة  ــر وحماي ــة تطوي ــتراتيجية كغاي ــداف االس ــن األه  م

ــاه والصــرف الصحــي، وتحقيــق إدارة فاعلــة وترســيخ مبــادئ الحكــم  المي ــة فــي توزيــع خدمــات  العدال

لســلطة  التشــغيلي  التميــز  وتحقيــق  المؤسســي  البنــاء  فــي  واالســتثمار  الميــاه،  قطــاع  فــي  الرشــيد 

مــع  بالتعــاون  الزراعيــة  اآلبــار  وتطويــَر  تأهيــَل  التدخــالت  خطــة  ضمــن  االســتراتيجية  وتضــع   91 الميــاه.

الــذي  األســاس  تضــع  ال  لكنهــا   ،)2018  ،2017  ،2016 ( عــام  كل  فــي  فقــط   %10 بنســبة  الزراعــة  وزارة 

92  وتقــر االســتراتيجية: أن االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع  التدخــل )الرقــم األســاس(. تبنــي عليــه هــذا 

للزراعــة  الوطنيــة  الفلســطينية، حيــث تركــز االســتراتيجية  الميــاه  ا لســلطة  الزراعــة تمثــل تحدًيــا كبيــًر

الميــاه لهــذا القطــاع االســتراتيجي الهــام، ممــا  علــى اســتصالح األراضــي وتوفيــر كميــات كبيــرة مــن 

الزراعــة والعمــل مًعــا مــن أجــل  الميــاه للتنســيق مــع وزارة  يتطلــب جهــوًدا كبيــرة مــن قبــل ســلطة 

93 ــة. الزراع ــاع  ــاه لقط المي ــن  ــة م ــات الالزم ــر الكمي توفي

ــنوًيا،  3 س ــون م ملي  28.6 ــي  ــطينيين ه ــتعجلة للفلس ــة المس ــات اآلني ــلو أن االحتياج ــاق أوس اتف ــي  ورد ف

ــة  ــزم حكوم ــم تلت ــا ل ــوًدا. وطبًع ــا كان موج ــوق م 3 ف ــون م 80 ملي -70 ــن  ــو م ــي ه ــاج الفعل ــا االحتي بينم

عــام  الفلســطيني  الشــعب  الحتياجــات  وفًقــا  أوســلو  اتفاقيــة  فــي  عليــه  االتفــاق  تــم  بمــا  االحتــالل 

 80 -70 ( اليــوم  نتحــدث عنهــا  التــي  األرقــام  تلبــي  لــن  بالتأكيــد  االنتقاليــة، وهــي  الفتــرة  أي فــي   1999

 3 م مليــون   150 يقــارب  مــا  إلــى  يصــل  الفلســطينيين  عليــه  يحصــل  مــا  مجمــوع  اآلن   94 .)3 م مليــون 

شــركة  طريــق  عــن  الفلســطينية  اآلبــار  مــن  شــرائه  يتــم  مــا  إلــى  باإلضافــة  المحليــة  المصــادر  مــن 

 3 50 مليــون م »ماكــروت«، مــع العلــم أن مــا يتــم اســتخراجه مــن اآلبــار الفلســطينية يقــدر بحوالــي 

95 ــة. ــرب والزراع ــراض الش ألغ

 - )فلســطينية  مشــتركة  لجنــة  تشــكيل  علــى  االتفــاق  تــم  أوســلو،  اتفاقيــة  مــن   40 للبنــد  ووفًقــا 

فيهــا  والناهــي  اآلمــر  المشــتركة  اللجنــة  هــذه  أن  إال  وإلدارتــه،  الميــاه  ملــف  لمناقشــة  إســرائيلية( 

علــى  بالموافقــة  االحتــالل  لحكومــة  الصالحيــات  كافــة  االتفــاق  أعطــى  إذ  االحتــالل،  حكومــة  هــي 

 17 ص  ، فلســطين  : هلل ا م  ا ر  .»2018 -2016 ه  لميــا ا لســلطة  تيجية  ا ســتر ال ا لخطــة  ا «  . لفلســطينية ا ه  لميــا ا ســلطة   -91
 .2MtEEf2 /ht tps: / /b i t . ly  : لــي لتا ا بــط  ا لر ا ي  / نظــر ا

.36 ص  ، بق ــا لس ا ر  ــد لمص لما ا  -92
.9 ص  ، بق لســا ا ر  لمصــد ا  -93

معــة  لجا ا فــي  ضــر  محا ذ  ســتا أ و جييــن  لو و ر لهيد ا جمعيــة  م  عــا يــر  مد  / لتميمــي  ا حمــن  لر ا عبــد  مــع  يــت  جر أ بلــة  مقا مــن   -94
.03.07.2019 يــخ  ر تا فــي  يــت  جر أ  . يكيــة مر أل ا بيــة  لعر ا

. بق لســا ا ر  لمصــد ا  -95
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مــن  الموافقــة  بعــدم  القــرار  إصــدار  وبمجــرد  المائيــة،  مواردهــم  إدارة  فــي  الفلســطينيين  مشــاريع 

ــتركة  ــة المش اللجن ــل  ــف عم ــي. ُأوق ــر قانون ــر غي ــطيني ويعتب ــرار الفلس الق ــري  ــالل ال يس ــة االحت حكوم

ــاءات  ــة لق ــك مجموع ــب ذل ــدت عق 2016(، وعق ــام  ــر الع ــى أواخ 2010 وحت ــام  ــذ الع ــنوات )من ــدة س لع

96 للفلســطينيين. المائيــة  المــوارد  واقــع  فــي  حقيقــي  تغييــر  أي  عنهــا  ينجــم  لــم  أنــه  إال 

اســتكماًلا  وتأتــي   ،2022 -2017 لألعــوام  الزراعــي  القطــاع  لعمــل  اســتراتيجية  الزراعــة  وزارة  تتبنــى 

حــول  واضحــة  سياســة  تبنــت  والتــي   ،»2016 -2014 وتنميــة  »صمــود  الزراعــي  القطــاع  الســتراتيجية 

الثانــي،  الزراعيــة«، وذلــك لتحقيــق الهــدف االســتراتيجي  الميــاه  »تحســين إدارة الطلــب والعــرض علــى 

فــي  الزيــادة  الــوزارة  وتعتبــر   97 لالســتخدام. ُكــفٍء  بشــكل  مــدارة  الزراعيــة  الطبيعيــة  المــوارد  وهــو: 

واإلجــراءات  التدخــالت  تنفيــذ  خــالل  مــن  وذلــك  السياســة،  هــذه  لنجــاح  ا  مؤشــًر الــرّي  ميــاه  كميــات 

تقليديــة  غيــر  أو  تقليديــة  مصــادر  مــن  ذلــك  كان  ســواء  للزراعــة  إضافيــة  ميــاه  بتوفيــر  الكفيلــة 

98 لــرّي. ا ميــاه  اســتخدام  كفــاءة  تحســين  إلــى  باإلضافــة 

فــي  االســتراتيجية  تذكــر   ،2022  -2017 لألعــوام  الزراعــي  القطــاع  عمــل  الســتراتيجية  وبالعــودة 

المختلفيــن  التنميــة  شــركاء  مــع  بالتعــاون  قامــت  الزراعــة  وزارة  بــأن  الســابقة  لالســتراتيجية  تقييمهــا 

دونــم  ألــف   18.5 وتأهيــل  اســتصالح  ذلــك  شــمل  حيــث  المائيــة،  والمصــادر  األراضــي  تأهيــل  بإعــادة 

مليــون   4,7 الزراعيــة، وتوفيــر مــا يقــارب  640 كــم مــن الطــرق  الزراعيــة، وشــق وتأهيــل  مــن األراضــي 

بئــر   800 و  بئــر جوفــي   300 تأهيــل  بنــاء وإعــادة  الزراعــة مــن خــالل  الميــاه ألغــراض  متــر مكعــب مــن 

التركيــز علــى تكثيــف أنشــطة اإلرشــاد والتدريــب لصالــح  تــم  أنــه  كمــا وتذكــر االســتراتيجية   99 جمــع.

مــن  أكثــر  األنشــطة  هــذه  مــن  اســتفاد  حيــث  والضعيفــة،  المهمشــة  الفئــات  فــي  المزارعيــن  صغــار 

ألــف متــر مكعــب فــي   20 15 بركــة زراعيــة بســعة أجماليــة قدرهــا  بنــاء  إلــى ذلــك  400 مــزارع، أضــف 

55 كــم فــي عــدد مــن  بئــر زراعــي وتمديــد خطــوط ميــاه ناقلــة بطــول   13 مناطــق األغــوار، وتأهيــل 

مواطــن/ة،  ألــف   300 نحــو  األنشــطة  هــذه  مــن  المســتفيدين  عــدد  ويقــدر  المهمشــة.  المناطــق 

100 النســاء. مــن  نصفهــم 

 . » لتنميــة ا و لبيئــة  ا ق  فــا آ مجهــر  تحــت  كة  لمشــتر ا لفلســطينية  ا - ئيلية ا سر إل ا للجنــة  ا «  . لتنميــة ا و لبيئــة  ا ق  فــا آ مجلــة   -96
: لــي لتا ا بــط  ا لر ا ي  / نظــر ا  .57 د  لعــد ا  ،2013 ب  آ  . معــً  / ي  لتنمــو ا لعمــل  ا كــز  مر عــن  ر  تصــد نيــة  و لكتر ا مجلــة 

 .2Y9DMCM /ht tps: / /b i t . ly  

: لــي لتا ا بــط  ا لر ا ي  / نظــر ا  .23 ص  ،»2016 -2014 تنميــة  و د  صمــو  - عــي  ا ر لز ا ع  لقطــا ا تيجية  ا ســتر ا «  . عــة ا ر لز ا ة  ر ا ز و -97
 .2ZrKznO /ht tps: / /b i t . ly  

.50 ص  ، بق لســا ا ر  لمصــد ا  -98
.21 ص  .»2022 -2017 ــة  تنمي و د  صمــو  : عــي ا ر لز ا ع  لقطــا ا تيجية  ا ســتر ا «  . عــة ا ر لز ا ة  ر ا ز و  -99

. بق لســا ا ر  لمصــد ا  -100
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ــر  ــي تؤش الت ــورة  ــازات المذك ــن أن االنج ــم م ــه »وبالرغ بأن ــوان،  ــس العن ــت نف ــتراتيجية تح ــر االس ــن تق لك

الكثيــر  هنالــك  زال  مــا  أنــه  إال  المزارعيــن،  صمــود  تعزيــز  غايــات  تحقيــق  باتجــاه  تقــدم  حصــول  إلــى 

ــبل  ــن س ــن تحس ــه م ــه وتمكين ــي أرض ــه ف ــطيني وتثبيت ــزارع الفلس الم ــود  ــم صم ــه لدع ــزم عمل ــا يل مم

ــرائيلية  ــات اإلس ــداءات والسياس ــتمرار االعت ــل اس ــي ظ ــا ف ــة، وخصوًص الزراع ــن  ــه م ــادر رزق ــه ومص عيش

االقتصاديــة  األوضــاع  تــردي  فــي  يفاقــم  ممــا  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  دون  تحــول  التــي 

فــي  وتمســكهم  والمزارعــات  المزارعيــن  »صمــود  االســتراتيجية  وتضيــف   » واالجتماعيــة. والسياســية 

ــة،  الزراعي ــة  التنمي ــاور  ــع مح ــع جمي ــل م ــة تتداخ ــا للزراع ــة علي ــة وسياس ــة وطني ــة أولوي ــو مثاب األرض ه

اإلنتــاج  وتعزيــز  القطــاع،  فــي  واإلدارة  التشــريعات  وتطويــر  للمزارعيــن،  الخدمــات  تحســن  وخاصــة 

الطبيعيــة.«  المــوارد  واســتدامة  تنميــة  ًا  وأخيــًر واإلنتاجيــة، 

الوصــول للغايــة  ا يجــب قطعــه مــن أجــل  المســؤولين شــوًطا كبيــًر أمــام  زال  أنــه مــا  هــذا يعكــس 

الحكوميــة  الموازنــة  تعكــس  أال  لكــن  والمزارعــات،  المزارعيــن  صمــود  تعزيــز  وهــي  الحقيقيــة 

مصداقيــة  عــن  يعبــر  الزراعــة  لقطــاع  يخصــص  فمــا  الزراعــة؟  بقطــاع  االهتمــام  مــدى  الســنوية 

عليهــا  تصــادق  موازنــة  أقــل  فلســطين  فــي  الزراعــي  القطــاع  موازنــة  وتعتبــر  الحكومــة.  توجهــات 

لــوزارة  موازنــة  آخــر  بلغــت  وقــد  مســتمر.  تناقــص  فــي  وهــي  المنصرمــة،  الســنوات  عبــر  الحكومــة 

الزراعــة  فــي حيــن بلغــت مســاهمة قطــاع   101 1% مــن مجمــوع الموازنــة العامــة، الزراعــة مــا يقــارب 

الزراعــة فــي  102 وبالرغــم مــن تدنــي مســاهمة قطــاع  ،%3 الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــا يقــارب  فــي 

ــر  ــكل أكث ــذي كان يش ال ــو  ــره، وه ــي تطوي ــام ف ــة واهتم ــدم رغب ــس ع ــذا يعك ــي إال أن ه ــج المحل النات

المحلــي. الناتــج  فــي  المســاهمة  حيــث  مــن  الســابقة  الســنوات  فــي  بكثيــر  ذلــك  مــن 

الميــاه كمدخــل لإلنتــاج الزراعــي
الســابقة،  العناويــن  فــي  فلســطين  فــي  بالميــاه  المتعلقــة  والمؤشــرات  النتائــج  مجمــل  عــرض  بعــد 

الميــاه، ننتقــل تحــت  الواقــع الصعــب للفلســطيني فيمــا يتعلــق بملــف  والتــي تعكــس وبــكل تأكيــد 

الميــاه فــي  التأكيــد علــى أن صعوبــة واقــع  الميــاه والزراعــة فــي فلســطين، مــع  إلــى  هــذا العنــوان 

الزراعــة فــي فلســطين. فلســطين تنعكــس وبصــورة مباشــرة علــى واقــع 

فلســطين«  فــي  الطازجــة  النباتيــة  »الزراعــة  بعنــوان  المرصــد  نشــرها  حديثــة  سياســات  ورقــة  فــي 

اإلســرائيلي،  االقتصــاد  عــن  واالنفــكاك  المحلــي  الفلســطيني  اإلنتــاج  حــول  أوراق  سلســلة  ضمــن 

فــي  ضــر  محا ذ  ســتا أ و جييــن  لو و ر لهيد ا جمعيــة  م  عــا يــر  مد  / لتميمــي  ا حمــن  لر ا عبــد  مــع  يــت  جر أ بلــة  مقا مــن   -101
.03.07.2019 يــخ  ر تا فــي  يــت  جر أ  . يكيــة مر أل ا بيــة  لعر ا معــة  لجا ا

ــن  ع ك  ــكا نف ال ا و ــي  لمحل ا ــطيني  لفلس ا ج  ــا نت إل ا ل  ــو ح ق  ا ر و أ ــلة  سلس  . ــة ي د قتصا ال ا و ــة  عي جتما ال ا ت  ــا س لسيا ا ــد  ص مر -102
. .4 ص  ،2019  . فلســطين فــي  تيــة  لنبا ا عــة  ا ر لز ا  : )4 ( قــم  ر قــة  ر و  » ئيلي ا ســر إل ا « د  قتصــا ال ا
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ــر  ــي تؤش الت ــورة  ــازات المذك ــن أن االنج ــم م ــه »وبالرغ بأن ــوان،  ــس العن ــت نف ــتراتيجية تح ــر االس ــن تق لك

الكثيــر  هنالــك  زال  مــا  أنــه  إال  المزارعيــن،  صمــود  تعزيــز  غايــات  تحقيــق  باتجــاه  تقــدم  حصــول  إلــى 

ــبل  ــن س ــن تحس ــه م ــه وتمكين ــي أرض ــه ف ــطيني وتثبيت ــزارع الفلس الم ــود  ــم صم ــه لدع ــزم عمل ــا يل مم

ــرائيلية  ــات اإلس ــداءات والسياس ــتمرار االعت ــل اس ــي ظ ــا ف ــة، وخصوًص الزراع ــن  ــه م ــادر رزق ــه ومص عيش

االقتصاديــة  األوضــاع  تــردي  فــي  يفاقــم  ممــا  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  دون  تحــول  التــي 

فــي  وتمســكهم  والمزارعــات  المزارعيــن  »صمــود  االســتراتيجية  وتضيــف   » واالجتماعيــة. والسياســية 

ــة،  الزراعي ــة  التنمي ــاور  ــع مح ــع جمي ــل م ــة تتداخ ــا للزراع ــة علي ــة وسياس ــة وطني ــة أولوي ــو مثاب األرض ه

اإلنتــاج  وتعزيــز  القطــاع،  فــي  واإلدارة  التشــريعات  وتطويــر  للمزارعيــن،  الخدمــات  تحســن  وخاصــة 

الطبيعيــة.«  المــوارد  واســتدامة  تنميــة  ًا  وأخيــًر واإلنتاجيــة، 

الوصــول للغايــة  ا يجــب قطعــه مــن أجــل  المســؤولين شــوًطا كبيــًر أمــام  زال  أنــه مــا  هــذا يعكــس 

الحكوميــة  الموازنــة  تعكــس  أال  لكــن  والمزارعــات،  المزارعيــن  صمــود  تعزيــز  وهــي  الحقيقيــة 

مصداقيــة  عــن  يعبــر  الزراعــة  لقطــاع  يخصــص  فمــا  الزراعــة؟  بقطــاع  االهتمــام  مــدى  الســنوية 

عليهــا  تصــادق  موازنــة  أقــل  فلســطين  فــي  الزراعــي  القطــاع  موازنــة  وتعتبــر  الحكومــة.  توجهــات 

لــوزارة  موازنــة  آخــر  بلغــت  وقــد  مســتمر.  تناقــص  فــي  وهــي  المنصرمــة،  الســنوات  عبــر  الحكومــة 

الزراعــة  فــي حيــن بلغــت مســاهمة قطــاع   101 1% مــن مجمــوع الموازنــة العامــة، الزراعــة مــا يقــارب 

الزراعــة فــي  102 وبالرغــم مــن تدنــي مســاهمة قطــاع  ،%3 الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــا يقــارب  فــي 

ــر  ــكل أكث ــذي كان يش ال ــو  ــره، وه ــي تطوي ــام ف ــة واهتم ــدم رغب ــس ع ــذا يعك ــي إال أن ه ــج المحل النات

المحلــي. الناتــج  فــي  المســاهمة  حيــث  مــن  الســابقة  الســنوات  فــي  بكثيــر  ذلــك  مــن 

الميــاه كمدخــل لإلنتــاج الزراعــي
الســابقة،  العناويــن  فــي  فلســطين  فــي  بالميــاه  المتعلقــة  والمؤشــرات  النتائــج  مجمــل  عــرض  بعــد 

الميــاه، ننتقــل تحــت  الواقــع الصعــب للفلســطيني فيمــا يتعلــق بملــف  والتــي تعكــس وبــكل تأكيــد 

الميــاه فــي  التأكيــد علــى أن صعوبــة واقــع  الميــاه والزراعــة فــي فلســطين، مــع  إلــى  هــذا العنــوان 

الزراعــة فــي فلســطين. فلســطين تنعكــس وبصــورة مباشــرة علــى واقــع 

فلســطين«  فــي  الطازجــة  النباتيــة  »الزراعــة  بعنــوان  المرصــد  نشــرها  حديثــة  سياســات  ورقــة  فــي 

اإلســرائيلي،  االقتصــاد  عــن  واالنفــكاك  المحلــي  الفلســطيني  اإلنتــاج  حــول  أوراق  سلســلة  ضمــن 

فــي  ضــر  محا ذ  ســتا أ و جييــن  لو و ر لهيد ا جمعيــة  م  عــا يــر  مد  / لتميمــي  ا حمــن  لر ا عبــد  مــع  يــت  جر أ بلــة  مقا مــن   -101
.03.07.2019 يــخ  ر تا فــي  يــت  جر أ  . يكيــة مر أل ا بيــة  لعر ا معــة  لجا ا

ــن  ع ك  ــكا نف ال ا و ــي  لمحل ا ــطيني  لفلس ا ج  ــا نت إل ا ل  ــو ح ق  ا ر و أ ــلة  سلس  . ــة ي د قتصا ال ا و ــة  عي جتما ال ا ت  ــا س لسيا ا ــد  ص مر -102
. .4 ص  ،2019  . فلســطين فــي  تيــة  لنبا ا عــة  ا ر لز ا  : )4 ( قــم  ر قــة  ر و  » ئيلي ا ســر إل ا « د  قتصــا ال ا
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المحلــي  الناتــج  فــي  الزراعــة  قطــاع  مســاهمة  فــي  ملمــوس  تراجــع  هنالــك  أن  إلــى  الورقــة  أشــارت 

الســبعينيات  فــي   %36 كانــت  أن  بعــد   2017 العــام  فــي  فقــط   %3 يقــارب  مــا  بلغــت  إذ  اإلجمالــي، 

ــع  التراج ــذا  ــود ه 2009ويع .103 ــي العام ف  %6.1 ــت  ــعينيات، ووصل ــي التس ف  %13 ــي، و ــرن الماض الق ــن  م

إلــى عامليــن أساســيين همــا: األول: هــو عــدم وجــود ســلطة للفلســطينيين علــى األراضــي  باألســاس 

ســبًبا  األول  العامــل  يعتبــر  إذ  الزراعــة.  عــن  الفلســطينيين  الفالحيــن  عــزوف  هــو  والثانــي:  والميــاه، 

علــى  الســيطرة  وفقــدان  الخدمــات  قطــاع  ســيطرة  تعاظــم  فمــع  الثانــي،  العامــل  لوجــود  ا  مباشــًر

الفلســطيني. للفــالح  مجديــة  غيــر  الزراعــة  باتــت  المــوارد، 

النباتــي  شــقيه  بيــن  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  فــي  المتدنيــة  الزراعــي  اإلنتــاج  مســاهمة  وتنقســم 

 %1.3 مقابــل   %1.5 النباتــي  اإلنتــاج  شــكل  المثــال:  ســبيل  فعلــى  تقريًبــا،  متســاوي  بشــكل  والحيوانــي 

هــذه  مــن  يتضــح   ،)2017 الفلســطيني،  واإلحصــاء  القوميــة،  الحســابات  )بيانــات  الحيوانــي،  لإلنتــاج 

لفلســطين،  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  ضمــن  الزراعــي  القطــاع  لمســاهمة  العــام  االتجــاه  النســب 

وهــو مــا انعكــس بشــكل مباشــر علــى   104 الثــالث األخيــرة. الــذي تراجــع بشــكل كبيــر خــالل العقــود 

ــي  ــل حوال ــت لتص 14%، وتراجع ــي  ــت حوال 2014 كان ــام  ــي الع ــة، فف الزراع ــاط  ــي نش ــن ف ــب العاملي نس

105  .2017 العــام  فــي   %6.7

فــي  ســنوًيا  مكعــب  متــر  مليــون   150 يتجــاوز  ال  بمــا  فتقــدر  الزراعــة  ألغــراض  الميــاه  يخــص  وفيمــا 

ــبته  ــا نس ــكلة م ــب( مش ــر مكع ــون مت 90 ملي ــزة ) ــاع غ ــب( وقط ــر مكع ــون مت 60 ملي ــة ) ــة الغربي الضف

آفــاق تطــور  الميــاه، وهــو مــا ينعكــس بشــكل مباشــر علــى محدوديــة  45% مــن إجمالــي اســتهالك 

بنــاء  إعــادة  فــي  هاًمــا  وسياســًيا  واجتماعًيــا  اقتصادًيــا  ا  دوًر تلعــب  أن  لهــا  والتــي  المرويــة  الزراعــة 

106 الفلســطيني. االقتصــاد 

السياســات  مراجعــة  مــن  لنــا  بــد  ال  كان  فلســطين«،  فــي  »الميــاه  الورقــة  هــذه  لعنــوان  وبالعــودة 

بحاجــة  السياســات  كانــت  مــا  وإذا  فلســطين،  فــي  الزراعــة  لصالــح  تصــب  التــي  بالميــاه  المتعلقــة 

كتكلفــة،  الزراعــي  اإلنتــاج  عمليــة  فــي  اإلنتــاج  مدخــالت  مــن   %14 الميــاه  تشــكل  ال.  أم  لتعديــالت 

ــة  ــدي العامل 20% واألي ــكل  ــي تش الت ــدات  ــد المبي ــاج بع ــة اإلنت ــن تكلف 14% م ــكل  ــا تش ــن أنه ــم م وبالرغ

 107 اإلنتــاج.  مدخــالت  مــن   %17 تشــكل  التــي  واألشــتال  والبــذور   %18 تشــكل  التــي 

. بق لســا ا ر  لمصــد ا  -103
. بق لســا ا ر  لمصــد ا -104

.5 ص  ، بق لســا ا ر  لمصــد ا  -105
.21 ص  .»2022 -2017 ــة  تنمي و د  صمــو  : عــي ا ر لز ا ع  لقطــا ا تيجية  ا ســتر ا «  . عــة ا ر لز ا ة  ر ا ز و  -106

ــص  لملخ ا  . » ت ــا ي لتحد ا و ــع  ق ا لو ا ــن  بي ــطيني  لفلس ا ــي  ع ا ر لز ا يق  ــو لتس ا و ج  ــا نت إل ا «  . ــج ي ر أ  – ــة  لتطبيقي ا ث  ــا بح أل ا ــد  معه  -107
.25 ص  ،2015 ر  ا ذ آ  ، ي لتنفيــذ ا
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يــؤدي  الميــاه  انقطــاع  أن  إال  أقــل  التكلفــة  كانــت  وإن  لندرتهــا،  حساًســا  عامــًلا  تعتبــر  الميــاه  أن  إال 

والبــذور  العاملــة  المبيــدات واأليــدي  أســواق  الزراعــة، فــي حيــن تعتبــر  انتهــاء عمليــة  إلــى  بالضــرورة 

العاملــة  واأليــدي  للمبيــدات  مصــادر  عــدة  تجــد  قــد  إنــك  إذ  التوفــر،  حيــث  مــن  أوســع  واألشــتال 

الجوفيــة  الميــاه  فــإن  وبالمعظــم  فقــط.  واحــدة  جهــة  عليــه  تســيطر  الميــاه  مصــدر  لكــن  والبــذور، 

أضــف  االحتــالل،  دولــة  عليهــا  تســيطر  فلســطين  فــي  وللزراعــة  البشــري  لالســتهالك  تســتخدم  التــي 

ســابق  فــي  كانــت  كمــا  تعــد  لــم  اليــوم  اآلبــار  فــي  المتوفــرة  الميــاه  ونوعيــة  جــودة  أن  ذلــك  إلــى 

التغيــرات  عــن  الناجمــة  والمناخيــة  الجيولوجيــة  التغيــرات  بســبب  ملوحتهــا  وزيــادة  لتلوثهــا  عهدهــا 

يدخــل  كمدخــل،  وحســابه  الميــاه  اســتخراج  أن  كمــا  الفلســطينية.  األراضــي  ســطح  علــى  الحاصلــة 

ــر  البئ ــق  ــا لعم ــف وفًق ــذه تختل ــاه(، وه المي ــخ  ــة ض ــتخراج )عملي ــي االس ــاعد ف ــة المس ــل الطاق ــه عام في

وحجمــه وإذا مــا كانــت تعمــل المضخــة علــى المحروقــات أم علــى الكهربــاء أو الطاقــة الشمســية.

إال  المرويــة  الزراعــة  توجــد  إذ  بهــا،  الخاصــة  الــرّي  لمصــادر  وفًقــا  فلســطين  فــي  الزراعــة  وتقســم 

البعليــة  والزراعــة  بهــا،  خاصــة  لتقنيــات  باألســاس  تحتــاج  حيــث  كاف،  بشــكل  متطــورة  ليســت  أنهــا 

بــد  وال  فلســطين.  فــي  للزراعــة  الغالــب  الشــكل  وهــي  الســنوية  األمطــار  ميــاه  علــى  تعتمــد  التــي 

ضعــف   22 بحوالــي  تزيــد  المرويــة  الزراعــة  علــى  يعتمــد  الــذي  الدونــم  إنتاجيــة  أن  إلــى  اإلشــارة  مــن 

221 كغــم  المــروي مقابــل  4783 كغــم للدونــم  البعليــة؛  الزراعــة  الــذي يعتمــد  إنتاجيــة الدونــم  عــن 

أثــر  لمــا لهــا مــن  المرويــة  الزراعــة  االعتمــاد علــى  الفــارق نالحــظ أهميــة  البعلــي، مــن هــذا  للدونــم 

ــم  الدائ ــاج  ــا االحتي ــر منطقًي ــا يفس ــو م ــزارع، وه ــل للم ــة الدخ ــين وديموم ــة وتحس ــادة اإلنتاجي زي ــى  عل

108 الزراعــة. ألغــراض  للميــاه 

ــا  ــدر، منه ــن مص ــر م ــن أكث ــدث ع ــا نتح أنن ــى  إل ــارة  ــن اإلش ــد م ب ــة ال  الزراعي ــاه  المي ــن  ــث ع ــد الحدي وعن

الملكيــة  فــي  تكمــن  إشــكالية  ويوجــد  أريحــا،  منطقــة  فــي  النبــع  مثــل  الطبيعيــة  الميــاه  مصــادر 

الزراعــة، حيــث  أزمــة كبيــرة فــي قطــاع  األراضــي مــن قبــل عائــالت معينــة، خلقــت  التاريخيــة لهــذه 

إشــكالية  فــي  يتســبب  ممــا  الفلســطينية  للدولــة  الميــاه  ملكيــة  علــى  الفلســطيني  القانــون  نــص 

عــام  بعــد  لكــن   .1967 قبــل  مــا  فتــرة  فــي  اآلبــار  وجــود  إلــى  باإلضافــة  الميــاه،  هــذه  ملكيــة  علــى 

شــك  يوجــد  النــوع  وهــذا  الفلســطينية،  الســلطة  رخصتــه  األول  اآلبــار:  مــن  نوعيــن  هنــاك  كان   1967

عــن  مرخــص  يكــن  لــم  إن  بهدمــه  إســرائيل  تقــوم  أن  لحظــة  أي  فــي  المحتمــل  فمــن  رخصتــه  فــي 

بــار  آ ويوجــد  إســرائيلًيا،  رخصــت  التــي  اآلبــار  مــن  جــدًا  والقليــل  مشــتركة،  لجنــة  مــع  التنســيق  طريــق 

فيــه  النــوع  وهــذا  وجنيــن،  الشــمال  مناطــق  فــي  تكثــر  وهــي  إســرائيلًيا  وال  فلســطينًيا  ال  ترخــص  لــم 

ــن  ع ك  ــكا نف ال ا و ــي  لمحل ا ــطيني  لفلس ا ج  ــا نت إل ا ل  ــو ح ق  ا ر و أ ــلة  سلس  . ــة ي د قتصا ال ا و ــة  عي جتما ال ا ت  ــا س لسيا ا ــد  ص مر  -108
.8 ص  ،2019  . فلســطين فــي  تيــة  لنبا ا عــة  ا ر لز ا  : )4 ( قــم  ر قــة  ر و  » ئيلي ا ســر إل ا « د  قتصــا ال ا
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يــؤدي  الميــاه  انقطــاع  أن  إال  أقــل  التكلفــة  كانــت  وإن  لندرتهــا،  حساًســا  عامــًلا  تعتبــر  الميــاه  أن  إال 

والبــذور  العاملــة  المبيــدات واأليــدي  أســواق  الزراعــة، فــي حيــن تعتبــر  انتهــاء عمليــة  إلــى  بالضــرورة 

العاملــة  واأليــدي  للمبيــدات  مصــادر  عــدة  تجــد  قــد  إنــك  إذ  التوفــر،  حيــث  مــن  أوســع  واألشــتال 

الجوفيــة  الميــاه  فــإن  وبالمعظــم  فقــط.  واحــدة  جهــة  عليــه  تســيطر  الميــاه  مصــدر  لكــن  والبــذور، 

أضــف  االحتــالل،  دولــة  عليهــا  تســيطر  فلســطين  فــي  وللزراعــة  البشــري  لالســتهالك  تســتخدم  التــي 

ســابق  فــي  كانــت  كمــا  تعــد  لــم  اليــوم  اآلبــار  فــي  المتوفــرة  الميــاه  ونوعيــة  جــودة  أن  ذلــك  إلــى 

التغيــرات  عــن  الناجمــة  والمناخيــة  الجيولوجيــة  التغيــرات  بســبب  ملوحتهــا  وزيــادة  لتلوثهــا  عهدهــا 

يدخــل  كمدخــل،  وحســابه  الميــاه  اســتخراج  أن  كمــا  الفلســطينية.  األراضــي  ســطح  علــى  الحاصلــة 

ــر  البئ ــق  ــا لعم ــف وفًق ــذه تختل ــاه(، وه المي ــخ  ــة ض ــتخراج )عملي ــي االس ــاعد ف ــة المس ــل الطاق ــه عام في

وحجمــه وإذا مــا كانــت تعمــل المضخــة علــى المحروقــات أم علــى الكهربــاء أو الطاقــة الشمســية.

إال  المرويــة  الزراعــة  توجــد  إذ  بهــا،  الخاصــة  الــرّي  لمصــادر  وفًقــا  فلســطين  فــي  الزراعــة  وتقســم 

البعليــة  والزراعــة  بهــا،  خاصــة  لتقنيــات  باألســاس  تحتــاج  حيــث  كاف،  بشــكل  متطــورة  ليســت  أنهــا 

بــد  وال  فلســطين.  فــي  للزراعــة  الغالــب  الشــكل  وهــي  الســنوية  األمطــار  ميــاه  علــى  تعتمــد  التــي 

ضعــف   22 بحوالــي  تزيــد  المرويــة  الزراعــة  علــى  يعتمــد  الــذي  الدونــم  إنتاجيــة  أن  إلــى  اإلشــارة  مــن 

221 كغــم  المــروي مقابــل  4783 كغــم للدونــم  البعليــة؛  الزراعــة  الــذي يعتمــد  إنتاجيــة الدونــم  عــن 

أثــر  لمــا لهــا مــن  المرويــة  الزراعــة  االعتمــاد علــى  الفــارق نالحــظ أهميــة  البعلــي، مــن هــذا  للدونــم 

ــم  الدائ ــاج  ــا االحتي ــر منطقًي ــا يفس ــو م ــزارع، وه ــل للم ــة الدخ ــين وديموم ــة وتحس ــادة اإلنتاجي زي ــى  عل

108 الزراعــة. ألغــراض  للميــاه 

ــا  ــدر، منه ــن مص ــر م ــن أكث ــدث ع ــا نتح أنن ــى  إل ــارة  ــن اإلش ــد م ب ــة ال  الزراعي ــاه  المي ــن  ــث ع ــد الحدي وعن

الملكيــة  فــي  تكمــن  إشــكالية  ويوجــد  أريحــا،  منطقــة  فــي  النبــع  مثــل  الطبيعيــة  الميــاه  مصــادر 

الزراعــة، حيــث  أزمــة كبيــرة فــي قطــاع  األراضــي مــن قبــل عائــالت معينــة، خلقــت  التاريخيــة لهــذه 

إشــكالية  فــي  يتســبب  ممــا  الفلســطينية  للدولــة  الميــاه  ملكيــة  علــى  الفلســطيني  القانــون  نــص 

عــام  بعــد  لكــن   .1967 قبــل  مــا  فتــرة  فــي  اآلبــار  وجــود  إلــى  باإلضافــة  الميــاه،  هــذه  ملكيــة  علــى 

شــك  يوجــد  النــوع  وهــذا  الفلســطينية،  الســلطة  رخصتــه  األول  اآلبــار:  مــن  نوعيــن  هنــاك  كان   1967

عــن  مرخــص  يكــن  لــم  إن  بهدمــه  إســرائيل  تقــوم  أن  لحظــة  أي  فــي  المحتمــل  فمــن  رخصتــه  فــي 

بــار  آ ويوجــد  إســرائيلًيا،  رخصــت  التــي  اآلبــار  مــن  جــدًا  والقليــل  مشــتركة،  لجنــة  مــع  التنســيق  طريــق 

فيــه  النــوع  وهــذا  وجنيــن،  الشــمال  مناطــق  فــي  تكثــر  وهــي  إســرائيلًيا  وال  فلســطينًيا  ال  ترخــص  لــم 

ــن  ع ك  ــكا نف ال ا و ــي  لمحل ا ــطيني  لفلس ا ج  ــا نت إل ا ل  ــو ح ق  ا ر و أ ــلة  سلس  . ــة ي د قتصا ال ا و ــة  عي جتما ال ا ت  ــا س لسيا ا ــد  ص مر  -108
.8 ص  ،2019  . فلســطين فــي  تيــة  لنبا ا عــة  ا ر لز ا  : )4 ( قــم  ر قــة  ر و  » ئيلي ا ســر إل ا « د  قتصــا ال ا
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الفلســطيني  المــزارع  يجعــل  ممــا  اآلبــار،  هــذه  بعــض  لهــدم  إســرائيل  تلجــأ  فقــد  كبيــرة،  مغامــرة 

109 الميــاه. علــى  الحصــول  فــي  لحقــه  حمايــة  أي  وجــود  لعــدم  مســتمرة  قلــق  حالــة  فــي  يعيــش 

عــدم توحيــد تعرفــة الميــاه وســوء التوزيــع
المناطــق  بيــن  التباينــات  إلــى  باإلضافــة  المناطــق،  فــي  الميــاه  تعرفــة  توحيــد  عــدم  حالــة  خلقــت 

فــي  العدالــة  قيــاس  فمعاييــر  والالعدالــة.  التوزيــع  ســوء  مــن  حالــة  المائيــة،  المصــادر  حيــث  مــن 

الوصــول، والجــودة والســالمة، والقــدرة علــى تحمــل  توافــر إمكانيــة  الميــاه عديــدة، منهــا  خدمــات 

وعــدم  والمســاواة  المعلومــات،  إلــى  والوصــول  والمشــاركة  والكرامــة،  والخصوصيــة  التكاليــف، 

الكــوب وتغطيــة  المتاحــة للمواطــن يومًيــا وســعر  الميــاه  يترجــم بكميــة  التمييــز، والمســائلة. وهــذا 

وجودتهــا. الميــاه  أســعار  فــي  الحكومــة  ومســاهمة  الصحــي  الصــرف  رســوم 

ــاوت  ــى تف إل ــال أدى  المث ــبيل  ــى س ــة عل ــة الغربي ــي الضف ــاه ف المي ــة  ــد تعرف ــدم توحي ــن ع ــث ع والحدي

للمتــر  شــيكل  3.5ـ  بـــ  الميــاه  بــه  تبــاع  الــذي  الوقــت  ففــي  المكعــب.  المتــر  ســعر  حيــث  مــن  رهيــب 

 2.85 بـــ  ــل  ــي عتي ــيكل، وف 9.3 ش بـــ  ــا  إذن ــة  ــي قري ــب ف المكع ــر  المت ــاع  يب ــة،  الفارع ــة  ــي قري ــب ف المكع

تبــاع فــي  الواحــد  المكعــب  للمتــر   6.82 بـــ  بيتونيــا  الميــاه فــي  تبــاع فيــه  الــذي  الوقــت  شــيكل، وفــي 

110 المكعــب.  للمتــر   4.84 الخليــل  وفــي  المكعــب،  للمتــر  شــيكل   2.25 ب أريحــا 

المتــر  تشــمل  هــي  المذكــورة  األســعار  كانــت  وإن  الزراعــة،  عمليــة  علــى  مباشــر  وبشــكل  يؤثــر  هــذا 

إن  حيــث  الزراعــة،  فــي  الموجــودة  التفاوتــات  تعكــس  أيًضــا  فإنهــا  المنزلــي،  لالســتهالك  المكعــب 

ــم  ــكل دائ ــاه بش ــًلا للمي ــاج فع ــي تحت الت ــاف  ــض األري ــي بع ــي، وف الزراع ــاج  ــي لإلنت ــل أساس ــاء مدخ الم

المرويــة. الزراعــة  عمليــة  الســتكمال  الســنة  مــدار  علــى 

ــاه فــي المنطقــة الجغرافيــة  التفــاوت فــي األســعار ســببه األساســي يعــزى لوجــود مصــادر مي كمــا أن 

أنــه  أي  االســتهالك،  حيــث  مــن  الميــاه  اســتخدام  ســوء  إلــى  أيًضــا  ذلــك  ويــؤدي  وجودهــا،  وعــدم 

الفــرد  اســتهالك  متوســط  قلقيليــة  فــي  المثــال  ســبيل  علــى  التســعير.  عمليــة  علــى  ســلًبا  ينعكــس 

وفــي  للفــرد،  لتــر   147 أريحــا  وفــي  الميــاه،  مــن  لتــر   163 المحلــي  المســتوى  علــى  يومًيــا  الميــاه  مــن 

ــي دورا  ــد وف ــرد الواح ا   للف ــًر لت  39 ــن  ــي جني ــد وف ــرد الواح ا للف ــًر لت  65 ــس  نابل ــي  ــا ف ، بينم ا ــًر لت  99 ــزون  ع

5(. وفــي الغاليــة العظمــى مــن المناطــق تقــل نســبة اســتهالك األفــراد  111  )أنظــر/ي الشــكل  لتــر.  28

العالميــة. الصحــة  منظمــة  وضعتــه  والــذي  لهــم  الحقيقــي  االحتيــاج  عــن 

.2019 \07 \03 109- مــن مقابلــة أجريــت مــع محمــد حميــدي / المديــر التنفيــذي لمجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه. أجريــت فــي تاريــخ 
110-حميــدي، محمــد. مــن مداخلــة بعنــوان »العدالــة ومحدداتهــا فــي توزيــع الميــاه« قدمــت في ورشــة العمــل التــي عقدها 

مرصــد السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة »ورشــة عمــل حــوار السياســات – العدالــة للقطــاع الزراعــي«. عقــدت فــي تاريخ 

.2019 /07 /09
111- المصــدر الســابق.
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غيــاب تعرفــة االســتهاك المائــي الزراعــي
ــات  ــان الخدم أثم ــي  ــا لتقاض ــة م ــا مؤسس ــا أو تعتمده ــي تتبناه الت ــة  ــا الهيكلي ــى أنه ــة عل التعرف ــرف  تع

أو  الوعــاء  إنهــا  القــول  ويمكــن  الخدمــات،  هــذه  مــن  للمســتفيدين  أو  لمشــتركيها  تؤديهــا  التــي 

ويحــدد القائمــون علــى رســم السياســات، شــكل هــذه   112 الشــكل الخارجــي ألســعار هــذه الخدمــات.

أو  المؤسســة  تتقاضــى  أن  المفــروض  ومــن  مســبًقا  لهــا  مخطــط  أهــداف  تحقيــق  بهــدف  التعرفــة 

113 تــؤدي الخدمــة ثمًنــا لهــا. التــي  الجهــة 

الميــاه  إنــه ال يوجــد تعرفــة حقيقيــة ومنصــوص عليهــا تحــدد قيمــة اســتهالك  القــول  ومــن الممكــن 

وتشــجيع  عدالــة  لتحقيــق  تســعى  التــي  السياســات  غيــاب  يعنــي  ممــا  فلســطين،  فــي  للمزارعيــن 

لالســتهالك  الميــاه  كــوب  تســعير  عمليــة  إن  الزراعــي.  إنتاجهــم  زيــادة  علــى  الفلســطينيين  للمزارعيــن 

كان  فــإذا  للزراعــة،  الميــاه  مصــدر  علــى  أساســي  بشــكل  تعتمــد  إذ  مختلفــة،  بأشــكال  ُتبنــى  الزراعــي 

ــتخراجه  ــي اس ــر ف البئ ــب  ــى صاح ــة عل ــة عالي ــد تكلف ــه وال يوج ــاه من المي ــتخراج  ــهل اس ــر يس بئ ــدر  المص

علــى  تعمــل  مضخــات  أو  كهربائيــة  لمضخــات  يحتــاج  الــذي  البئــر  صاحــب  مــن  أقــل  التكلفــة  تكــون 

جماعيــة.  اتفاقيــات  علــى  أو  أنفســهم،  المزارعيــن  بيــن  االتفــاق  ويحصــل  الميــاه،  الســتخراج  الوقــود 

الــذي  الميــاه فــي شــمال الضفــة الغربيــة والتــي تســتخدم للزراعــة هــي نفــس المصــدر  اإلشــكالية أن 

الزراعيــة  الميــاه  بينمــا فــي األغــوار  للزراعــة،  بالنســبة  يســتخدم للشــرب، وبالتالــي األســعار غيــر عادلــة 

ــاه(  المي ــتخراج  ــة اس ــا )تكلف ــث كلفته ــن حي ــع م الينابي ــن  ــة م ــاه القادم ــرب والمي ــاه الش ــن مي ــف ع تختل

ــك  ــي ولذل ــودي أو أوفق ــخ عم ــخ إذا كان ض ــوع الض ــة، ون ــى الكمي ــد عل ــذا يعتم ــوب ألن ه 0.7 للك ــا  تقريًب

ــد  ــب الواح ــر المكع المت ــإن  ــل، ف ــدل وبالمجم ــن بالمع ولك  114 ــة. ــكل منطق ــم ل ــاء رق ــب إعط ــن الصع م

115 1.7 شــيكل. فــي فلســطين يكلــف 

لهــا  تقــدم  مناطــق  وجــود  مــن  وبالرغــم  فلســطين،  فــي  الزراعــة  لميــاه  وطنيــة  تعرفــة  يوجــد  ال 

ــزارع  ــًلا م ــن، فمث ــاب اآلخري ــى حس ــم عل ــب أن يت ــذا ال يج ــود، إال أن ه ــز الصم ــن تعزي ــوع م ــهيالت كن تس

طولكــرم ال يســتطيع منافســة مــزارع األغــوار، وهــذه مــن ضمــن اإلشــكاليات القائمــة، ولذلــك يجــب 

مصادرهــم  علــى  يســيطرون  ال  الفلســطينيين  أن  وصحيــح  الميــاه.  ألســعار  موازنــة  هنــاك  يكــون  أن 

باإلضافــة  للتعرفــة  يبــذل  جهــد  يوجــد  ال  ذلــك.  أمكــن  حيــث  أي  بالمتــاح،  األقــل  علــى  ولكــن  المائيــة، 

قديًمــا  الــرّي،  ميــاه  مســتخدمي  بتنظيمــات  يعتــرف  أصبــح  جديــد  مــن  الفلســطيني  القانــون  أن  إلــى 

 . » ه لميــا ا ت  مــا خد يــم  تقد لــح  مصا و ت  سســا مؤ فــي  ليــف  للتكا مــل  لكا ا د  ا د ســتر ال ا تحقيــق  ليــل  د «  . يــم لكر ا عبــد   ، ســعد أ  -112
.49 ص  ،2018 ب  آ  : ــطين فلس  – ه  ــا لمي ا ع  ــا قط ــم  تنظي ــس  مجل

. بق لســا ا ر  لمصــد ا -113
معــة  لجا ا فــي  ضــر  محا ذ  ســتا أ و جييــن  لو و ر لهيد ا جمعيــة  م  عــا يــر  مد  / لتميمــي  ا حمــن  لر ا عبــد  مــع  يــت  جر أ بلــة  مقا مــن   -114

.03.07.2019 يــخ  ر تا فــي  يــت  جر أ  . يكيــة مر أل ا بيــة  لعر ا
. . بق لســا ا ر  لمصــد ا  -115
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غيــاب تعرفــة االســتهاك المائــي الزراعــي
ــات  ــان الخدم أثم ــي  ــا لتقاض ــة م ــا مؤسس ــا أو تعتمده ــي تتبناه الت ــة  ــا الهيكلي ــى أنه ــة عل التعرف ــرف  تع

أو  الوعــاء  إنهــا  القــول  ويمكــن  الخدمــات،  هــذه  مــن  للمســتفيدين  أو  لمشــتركيها  تؤديهــا  التــي 

ويحــدد القائمــون علــى رســم السياســات، شــكل هــذه   112 الشــكل الخارجــي ألســعار هــذه الخدمــات.

أو  المؤسســة  تتقاضــى  أن  المفــروض  ومــن  مســبًقا  لهــا  مخطــط  أهــداف  تحقيــق  بهــدف  التعرفــة 

113 تــؤدي الخدمــة ثمًنــا لهــا. التــي  الجهــة 

الميــاه  إنــه ال يوجــد تعرفــة حقيقيــة ومنصــوص عليهــا تحــدد قيمــة اســتهالك  القــول  ومــن الممكــن 

وتشــجيع  عدالــة  لتحقيــق  تســعى  التــي  السياســات  غيــاب  يعنــي  ممــا  فلســطين،  فــي  للمزارعيــن 

لالســتهالك  الميــاه  كــوب  تســعير  عمليــة  إن  الزراعــي.  إنتاجهــم  زيــادة  علــى  الفلســطينيين  للمزارعيــن 

كان  فــإذا  للزراعــة،  الميــاه  مصــدر  علــى  أساســي  بشــكل  تعتمــد  إذ  مختلفــة،  بأشــكال  ُتبنــى  الزراعــي 

ــتخراجه  ــي اس ــر ف البئ ــب  ــى صاح ــة عل ــة عالي ــد تكلف ــه وال يوج ــاه من المي ــتخراج  ــهل اس ــر يس بئ ــدر  المص

علــى  تعمــل  مضخــات  أو  كهربائيــة  لمضخــات  يحتــاج  الــذي  البئــر  صاحــب  مــن  أقــل  التكلفــة  تكــون 

جماعيــة.  اتفاقيــات  علــى  أو  أنفســهم،  المزارعيــن  بيــن  االتفــاق  ويحصــل  الميــاه،  الســتخراج  الوقــود 

الــذي  الميــاه فــي شــمال الضفــة الغربيــة والتــي تســتخدم للزراعــة هــي نفــس المصــدر  اإلشــكالية أن 

الزراعيــة  الميــاه  بينمــا فــي األغــوار  للزراعــة،  بالنســبة  يســتخدم للشــرب، وبالتالــي األســعار غيــر عادلــة 

ــاه(  المي ــتخراج  ــة اس ــا )تكلف ــث كلفته ــن حي ــع م الينابي ــن  ــة م ــاه القادم ــرب والمي ــاه الش ــن مي ــف ع تختل

ــك  ــي ولذل ــودي أو أوفق ــخ عم ــخ إذا كان ض ــوع الض ــة، ون ــى الكمي ــد عل ــذا يعتم ــوب ألن ه 0.7 للك ــا  تقريًب

ــد  ــب الواح ــر المكع المت ــإن  ــل، ف ــدل وبالمجم ــن بالمع ولك  114 ــة. ــكل منطق ــم ل ــاء رق ــب إعط ــن الصع م

115 1.7 شــيكل. فــي فلســطين يكلــف 

لهــا  تقــدم  مناطــق  وجــود  مــن  وبالرغــم  فلســطين،  فــي  الزراعــة  لميــاه  وطنيــة  تعرفــة  يوجــد  ال 

ــزارع  ــًلا م ــن، فمث ــاب اآلخري ــى حس ــم عل ــب أن يت ــذا ال يج ــود، إال أن ه ــز الصم ــن تعزي ــوع م ــهيالت كن تس

طولكــرم ال يســتطيع منافســة مــزارع األغــوار، وهــذه مــن ضمــن اإلشــكاليات القائمــة، ولذلــك يجــب 

مصادرهــم  علــى  يســيطرون  ال  الفلســطينيين  أن  وصحيــح  الميــاه.  ألســعار  موازنــة  هنــاك  يكــون  أن 

باإلضافــة  للتعرفــة  يبــذل  جهــد  يوجــد  ال  ذلــك.  أمكــن  حيــث  أي  بالمتــاح،  األقــل  علــى  ولكــن  المائيــة، 

قديًمــا  الــرّي،  ميــاه  مســتخدمي  بتنظيمــات  يعتــرف  أصبــح  جديــد  مــن  الفلســطيني  القانــون  أن  إلــى 

 . » ه لميــا ا ت  مــا خد يــم  تقد لــح  مصا و ت  سســا مؤ فــي  ليــف  للتكا مــل  لكا ا د  ا د ســتر ال ا تحقيــق  ليــل  د «  . يــم لكر ا عبــد   ، ســعد أ  -112
.49 ص  ،2018 ب  آ  : ــطين فلس  – ه  ــا لمي ا ع  ــا قط ــم  تنظي ــس  مجل

. بق لســا ا ر  لمصــد ا -113
معــة  لجا ا فــي  ضــر  محا ذ  ســتا أ و جييــن  لو و ر لهيد ا جمعيــة  م  عــا يــر  مد  / لتميمــي  ا حمــن  لر ا عبــد  مــع  يــت  جر أ بلــة  مقا مــن   -114

.03.07.2019 يــخ  ر تا فــي  يــت  جر أ  . يكيــة مر أل ا بيــة  لعر ا
. . بق لســا ا ر  لمصــد ا  -115

87

الفلســطيني مدفوًعــا إليجــاد مصــادر غيــر تقليديــة للميــاه،  ، وأصبــح  لــم يكــن هــذا الشــيء موجــوداَ

البدايــة. فــي  النظــام  لتوحيــد  بحاجــة  نحــن  لــذا 

ــد  ــى اآلن ال يوج ــن حت ــعار، لك ــض األس ــع بع ــة لوض الزراع ــن وزارة  ــاوالت م ــك مح ــن أن هنال ــم م وبالرغ

ــيء  ــات. والش ــوع الملكي ــادر وتن ــوع المص ــار تن ــن االعتب ــن بعي ــة، آخذي الزراع ــاه  ــعير مي ــن لتس ــام معي نظ

 116 الميــاه العادمــة، بالميــاه المعالجــة مــن  تــم العمــل عليــه، وكان فيــه جهــد يتعلــق  الــذي  الوحيــد 

ــزة. ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــاه العادم ــة للمي ــة ومعالج ــات تحلي ــوم محط الي ــد  ــث يوج حي

تحويــل  فــي  وأولويــة  هدًفــا  لفلســطين  الصحــي  والصــرف  للميــاه  الوطنيــة  االســتراتيجية  ووضعــت 

آليــات  تطويــر  علــى  وتعمــل  كمــا  الزراعيــة،  لــرّي  ا مناطــق  إلــى  المعالجــة  الصحــي  الصــرف  ميــاه 

ــزة،  ــاع غ ــي قط ــة. ف الزراع ــي  ــة ف ــي المعالج ــرف الصح ــاه الص ــتخدام مي ــى اس ــن عل ــجيع المزارعي لتش

ــي  ــرف الصح ــاه الص ــتخدام مي ــادة اس ــة إلع ــاريع تجريبي ــرة كمش ــطة الصغي ــن األنش ــد م ــك العدي هنال

مكعــب/ متــر  مليــون  حوالــي  الميــاه  مــن  المســتخدمة  الكميــات  مجمــوع  يبلــغ  حيــث  المعالجــة، 

ميــاه  اســتخدام  إعــادة  مشــاريع  مــن  للغايــة  قليــل  عــدد  هنالــك  الغربيــة،  الضفــة  فــي  أمــا  ســنة. 

عنــزة  مثــل  المحلــي  المجتمــع  مســتوى  علــى  الصغيــرة  المشــاريع  تنفيــذ  )يتــم  الصحــي  الصــرف 

اســتخدام  إلعــادة  الواعــدة  المشــاريع  مــن  عــدد  هنالــك  لالســتراتيجية،  ووفقــً  وخــاراس(.  وعتيــل 

علــى  العوجــا  ومناطــق  وتياســير  وأريحــا  نابلــس  غــرب  لشــمال  المقترحــة  للزراعــة  المعالجــة  الميــاه 

العمــل  ويجــري  المشــاريع،  هــذه  خــالل  مــن  المائيــة  المــوارد  زيــادة  المتوقــع  ومــن  القصيــر.  المــدى 

مليــون   10 تبلــغ  مقــررة  إنتاجيــة  بطاقــة  غــزة  قطــاع  فــي  معالجــة  ميــاه  محطــة  إنشــاء  علــى  حالًيــا 

ــة  ــزة والضف ــن غ ــي كل م ــاريع ف ــن المش ــد م ــذ المزي ــي تنفي ــزة. وينبغ ــمال غ ــي ش ــنة ف ــر مكعب/س مت

ــي  الت ــة  ــا الهام ــض القضاي ــر بع ــورد يثي الم ــذا  ــر ه ــر أن تطوي غي  117 ــاه. المي ــن  ــة م ــات إضافي ــر كمي لتوفي

متــردد  زال  مــا  والمواطــن  فيهــا  االســتثمار  يرفــض  الخــاص  القطــاع  أن  كمــا  حلهــا،  يتعيــن  يــزال  ال 

العادمــة فــي أذهــان األفــراد. الميــاه  جــًدا حــول اســتهالكها بحكــم صــورة 

العادمــة  الميــاه  مــن  مكعــب  متــر  مليــون   70 يعــادل  بمــا  يســتفيدوا  أن  الفلســطينيون  يســتطيع 

العادمــة،  الميــاه  ومعالجــة  تكريــر  مــن  تســتفيد  باتــت  االحتــالل  حكومــة  أن  حتــى  الزراعــة،  ألغــراض 

 ،3 10 مليــون متــر النــار« نحصــل كفلســطينيين علــى  المثــال، فــي مشــروع محطــة »وادي  علــى ســبيل 

ال  األنابيــب  فــي  المســار  أصبــح  بحيــث  المحطــة  مســار  بتغييــر  أمــر  بإصــدار  االحتــالل  حكومــة  قامــت 

. بق لســا ا ر  لمصــد ا  -116
 ، فلســطين  : هلل ا م  ا ر  . » لفلســطين لصحــي  ا ف  لصــر ا و ه  للميــا طنيــة  لو ا تيجية  ا ســتر ال ا «  . لفلســطينية ا ه  لميــا ا ســلطة  -117
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إســرائيل  أقامتهــا  محطــة  إلــى  تصــل  والميــاه  الشــرقية،  المنطقــة  كل  وال  العبيديــة  منــه  تســتفيد 

118 . ر ــوا ــرّي األغ ل ــى  ــي موس النب ــوق  ف

ــيطر  ــر المس ــاه غي المي ــعيرة  ــي تس ــى ف ــي للفوض ــبب رئيس ــاه س المي ــى  ــالل عل ــلطات االحت ــطوة س إن س

وبالرغــم  أيًضــا،  حقيقيــة  لمشــاكل  تــؤدي  السياســية  واإلرادة  للرقابــة  انعــدام  هنالــك  لكــن  عليهــا، 

76( مــن قانــون  المــادة )  2018 14( لســنة  بالقــرار بقانــون رقــم ) مــن أن الحكومــة كانــت قــد عدلــت 

2003،  والتــي نصــت  الزراعــة األصلــي لســنة  76 مكــرر( لقانــون  بإضافــة مــادة )  119  2003 الزراعــة لســنة 

يتضمــن  أن  علــى  الــوزراء،  مجلــس  يصــدره  الزراعيــة،  بالرقابــة  خاًصــا  نظاًمــا  الــوزارة  تعــد   « أن  علــى 

ــة: ــور اآلتي األم

الزراعيــة. 1. مراقبــة األســواق المركزيــة للخضــار والفواكــه للتأكــد مــن مصــدر المنتجــات 

المضبوطــة فــي مســتودعات توفرهــا الحكومــة لهــذا  المخالفــة  الزراعيــة  المنتجــات  التحــرز علــى   .2

ــرض. الغ

» الزراعيــة، ومدخــالت اإلنتــاج، ونقلهــا. الرقابــة علــى حركــة المنتجــات   .3

الرقابــة علــى  الــوزراء لغايــة  التعديــل بقــي دون تطبيــق حيــث لــم يصــدر نظــام عــن مجلــس  إال أن هــذا 

للمنتــج  حمايــة  ســواء  منهــنَّ  النســاء  وبالــذات  المزارعيــن  صغــار  وبخاصــة  المــزارع  وحمايــة  األســواق 

فــي  المنافســة  عــن  الناتجــة  المخاطــر  مــن  وغيرهــا  البيــع  وســطاء  مــن  ذاتــه  للمــزارع  أو  الزراعــي 

مدخــالت  علــى  والرقابــة  المتابعــة  غيــاب  يعنــي  ممــا  واالحتــكار،  والشــركات  التجــار  وكبــار  األســواق 

الميــاه. التــي مــن ضمنهــا  اإلنتــاج، 

حــول  سياســة  يوجــد  وال  البئــر،  صاحــب  هــو  الميــاه  تســعيرة  يحــدد  مــا  فــإن  الواقــع  األمــر  وبحكــم 

فمــن  بالزراعــة،  تشــتهر  التــي  ر  األغــوا فــي  المثــال  ســبيل  علــى  اآلن،  حتــى  تســعيرة  يوجــد  وال  الســعر 

للكــوب،  وليــس  للســاعة  وفًقــا  الميــاه  اســتهالك  يحســب  »الجفتلــك«  منطقــة  فــي  أنــه  المعــروف 

الواحــدة، وهــذا ينطــوي علــى ظلــم للمــزارع، ألن كميــة  150 شــيكل للســاعة  وتقــدر تعرفــة الســاعة 

ــخ  ــون الض ــن أن يك ــن الممك ــه م إن ــث  ــاعة؛ حي ــذه الس ــي ه ــب ف ــاه تحس المي ــع  ــة م ــواء المضخوخ اله

يحــدد  فمــن  المزارعيــن،  لــدى  حقيقيــة  إشــكالية  يخلــق  هــذا  بالتالــي  متقطعــة،  بصــورة  تــم  قــد 

حقيقــة  فــي  الميــاه  مــن  وصلــه  كــم  يعلــم  ال  والمــزارع  البئــر،  صاحــب  هــو  للمــزارع  األكــواب  كميــة 

120 اآلبــار رفضــوا تركيــب عــدادات دفــع للميــاه. ، كمــا أن أصحــاب  الواقــع 

.11.07.2019 يــخ  ر تا يــت فــي  جر أ  . يــج ر أ  – لتطبيقيــة  ا ث  بحــا أل ا م معهــد  يــر عــا / مد ســحق  د إ يــت مــع جــا جر أ بلــة  مــن مقا -118
. ــطين فلس  ،2018 ــنة  لس  )4 ( ــم  ق ر ه  ــا لمي ا مي  ــتخد مس ت  ــا جمعي ــكيل  بتش ص  ــا لخ ا م  ــا لنظ ا -119

يــت فــي  جر . أ عــي ا ر لز ا لعمــل  ا ن  د لجــا تحــا ا يع فــي  ر لمشــا ا ة  ر ا د إ ل  و ت / مســؤ ا ر يــد بشــا يــت مــع مؤ جر بلــة أ 120- مــن مقا
.25.07.2019 يــخ  ر تا
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إســرائيل  أقامتهــا  محطــة  إلــى  تصــل  والميــاه  الشــرقية،  المنطقــة  كل  وال  العبيديــة  منــه  تســتفيد 

118 . ر ــوا ــرّي األغ ل ــى  ــي موس النب ــوق  ف

ــيطر  ــر المس ــاه غي المي ــعيرة  ــي تس ــى ف ــي للفوض ــبب رئيس ــاه س المي ــى  ــالل عل ــلطات االحت ــطوة س إن س

وبالرغــم  أيًضــا،  حقيقيــة  لمشــاكل  تــؤدي  السياســية  واإلرادة  للرقابــة  انعــدام  هنالــك  لكــن  عليهــا، 

76( مــن قانــون  المــادة )  2018 14( لســنة  بالقــرار بقانــون رقــم ) مــن أن الحكومــة كانــت قــد عدلــت 

2003،  والتــي نصــت  الزراعــة األصلــي لســنة  76 مكــرر( لقانــون  بإضافــة مــادة )  119  2003 الزراعــة لســنة 

يتضمــن  أن  علــى  الــوزراء،  مجلــس  يصــدره  الزراعيــة،  بالرقابــة  خاًصــا  نظاًمــا  الــوزارة  تعــد   « أن  علــى 

ــة: ــور اآلتي األم

الزراعيــة. 1. مراقبــة األســواق المركزيــة للخضــار والفواكــه للتأكــد مــن مصــدر المنتجــات 

المضبوطــة فــي مســتودعات توفرهــا الحكومــة لهــذا  المخالفــة  الزراعيــة  المنتجــات  التحــرز علــى   .2

ــرض. الغ

» الزراعيــة، ومدخــالت اإلنتــاج، ونقلهــا. الرقابــة علــى حركــة المنتجــات   .3

الرقابــة علــى  الــوزراء لغايــة  التعديــل بقــي دون تطبيــق حيــث لــم يصــدر نظــام عــن مجلــس  إال أن هــذا 

للمنتــج  حمايــة  ســواء  منهــنَّ  النســاء  وبالــذات  المزارعيــن  صغــار  وبخاصــة  المــزارع  وحمايــة  األســواق 

فــي  المنافســة  عــن  الناتجــة  المخاطــر  مــن  وغيرهــا  البيــع  وســطاء  مــن  ذاتــه  للمــزارع  أو  الزراعــي 

مدخــالت  علــى  والرقابــة  المتابعــة  غيــاب  يعنــي  ممــا  واالحتــكار،  والشــركات  التجــار  وكبــار  األســواق 

الميــاه. التــي مــن ضمنهــا  اإلنتــاج، 

حــول  سياســة  يوجــد  وال  البئــر،  صاحــب  هــو  الميــاه  تســعيرة  يحــدد  مــا  فــإن  الواقــع  األمــر  وبحكــم 

فمــن  بالزراعــة،  تشــتهر  التــي  ر  األغــوا فــي  المثــال  ســبيل  علــى  اآلن،  حتــى  تســعيرة  يوجــد  وال  الســعر 

للكــوب،  وليــس  للســاعة  وفًقــا  الميــاه  اســتهالك  يحســب  »الجفتلــك«  منطقــة  فــي  أنــه  المعــروف 

الواحــدة، وهــذا ينطــوي علــى ظلــم للمــزارع، ألن كميــة  150 شــيكل للســاعة  وتقــدر تعرفــة الســاعة 

ــخ  ــون الض ــن أن يك ــن الممك ــه م إن ــث  ــاعة؛ حي ــذه الس ــي ه ــب ف ــاه تحس المي ــع  ــة م ــواء المضخوخ اله

يحــدد  فمــن  المزارعيــن،  لــدى  حقيقيــة  إشــكالية  يخلــق  هــذا  بالتالــي  متقطعــة،  بصــورة  تــم  قــد 

حقيقــة  فــي  الميــاه  مــن  وصلــه  كــم  يعلــم  ال  والمــزارع  البئــر،  صاحــب  هــو  للمــزارع  األكــواب  كميــة 

120 اآلبــار رفضــوا تركيــب عــدادات دفــع للميــاه. ، كمــا أن أصحــاب  الواقــع 

.11.07.2019 يــخ  ر تا يــت فــي  جر أ  . يــج ر أ  – لتطبيقيــة  ا ث  بحــا أل ا م معهــد  يــر عــا / مد ســحق  د إ يــت مــع جــا جر أ بلــة  مــن مقا -118
. ــطين فلس  ،2018 ــنة  لس  )4 ( ــم  ق ر ه  ــا لمي ا مي  ــتخد مس ت  ــا جمعي ــكيل  بتش ص  ــا لخ ا م  ــا لنظ ا -119

يــت فــي  جر . أ عــي ا ر لز ا لعمــل  ا ن  د لجــا تحــا ا يع فــي  ر لمشــا ا ة  ر ا د إ ل  و ت / مســؤ ا ر يــد بشــا يــت مــع مؤ جر بلــة أ 120- مــن مقا
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مع غيــاب تعرفــة المياه...
 غيــاب لتعرفــة الكهربــاء لألغــراض الزراعيــة

الزراعــة فــي فلســطين، يوجــد ثالثــة مصــادر إلنتــاج الطاقــة  التطــرق لمصــادر الطاقــة ألغــراض  عنــد 

أجــل  مــن  الكهربــاء  نظــام  علــى  تعمــل  التــي  المحــركات  فهنــاك  الزراعــة،  بأغــراض  المتعلقــة 

الخاليــا  نظــام  وكذلــك  »الديــزل«،  المحروقــات  علــى  تعمــل  التــي  المحــركات  وهنــاك  الميــاه،  ضــخ 

للوســيلة  وفًقــا  وضخهــا  الميــاه  اســتخراج  أســعار  وتتفــاوت  بينهــم.  األحــدث  تعتبــر  التــي  الشمســية 

االســتخدام. لدواعــي  وفًقــا  أيضــً  وتختلــف  المســتخدمة، 

المســتمر  الدعــم  تقديــم  خاللهــا  مــن  تســعى  لسياســات  تبنيهــا  فــي  الرســمية  الجهــات  تدعــي 

فــي  متعــددة.  ألســباب  للتطبيــق  قابلــة  غيــر  كونهــا  عــن  تنفــك  ال  السياســات  هــذه  أن  إال  للمزارعيــن، 

المــزارع  أنــه »تطبــق علــى  ر  القــرا 2018، يذكــر  للعــام  ح(  ر. و/ م. /12 /189 /17 ( الــوزراء رقــم  قــرار مجلــس 

للمنتــوج  التخزيــن  ثالجــات  وكذلــك  والطيــور،  والدواجــن  المواشــي  تربيــة  ومــزارع  أنواعهــا  بكافــة 

التقــاوى  تخزيــن  وثالجــات  للمزارعيــن،  المملوكــة  المواســم  بيــن  الطــازج  الفلســطيني  الزراعــي 

علــى  والحاصلــة  بالــرّي  الخاصــة  الميــاه  مضخــات  وعلــى  أطــوار،  والثالثــة  الواحــد  للطــور  والبــذور 

لــكل  شــيكل   0.4662 مقدارهــا  مســتوية  تعرفــة  الميــاه  وســلطة  الزراعــة  وزارة  مــن  زراعــي  ترخيــص 

بتقديــم  مشــروًطا  الــرّي  بــار  آ علــى  الزراعيــة  التعرفــة  تطبيــق  121ويكون  . الســاعة« فــي  واط  كيلــو 

إلــى  الزراعــة  الميــاه وشــهادة مــن وزارة  الزراعيــة مــن ســلطة  البئــر  البئــر نســخة عــن رخصــة  صاحــب 

122 لــرّي. ا ألغــراض  هــي  البئــر  اســتخدامات  أن  تبيــن  المــوزع 

الميــاه  تعرفــة  علــى  التأثيــر  فــي  أساســي  كعامــل  للكهربــاء  أخــرى  مــرة  هنــا  العــودة  مــن  بــّد  وال 

الخدمــة،  تقديــم  أساســيات  حيــث  مــن  الميــاه  عــن  تختلــف  عــام  وبشــكل  فالكهربــاء  الزراعيــة، 

إلــى  المــزارع  يســعى  ولذلــك  إنتــاج  تكلفــة  هنــاك  أن  بمعنــى  إنتاجــي،  قطــاع  هــو  الكهربــاء  فقطــاع 

123 اإلنتــاج.  تكاليــف  يخفــض  أن  شــأنه  مــن  ذلــك  ألن  االســتهالك  ترشــيد 

فــي  الكهربــاء  تســتنزف  التــي  الضــخ،  عمليــة  هــي  للزراعــة  كمدخــل  الكهربــاء  تســعيرة  يحكــم  فمــا 

تســعيرة  وجــود  مــع  فيــه.  الميــاه  ومســطح  البئــر  لحجــم  وفًقــا  اآلبــار،  مــن  الميــاه  اســتخراج  عمليــة 

والبلديــات  الميــاه  لســلطة  التابعــة  التنقيــة  ومحطــات  الشــرب  بأغــراض  الخــاص  للضــخ  أخــرى 

واط  كيلــو  لــكل  شــيكل   0.4873 ِبـــ  تقــدر  والتــي  الــوزراء  مجلــس  قــرار  عليهــا  نــص  والتــي  والمجالــس، 

بــط  ا لر ا ي  / نظــر ا  . ئيــة با لكهر ا فــة  لتعر ا ص  بخصــو  2018 م  للعــا ح(  . ر و/  م.  /12 /189 /17 ( قــم  ر ء  ا ر ز لــو ا مجلــس  ر  ا قــر مــن  -  121
.2Zh0B3H /ht tps: / /b i t . ly  : لــي لتا ا

. بق لســا ا ر  لمصــد ا  -122
يــخ  ر تا فــي  بلــة  لمقا ا يــت  جر أ  . ء ــا ب لكهر ا ع  قطــا تنظيــم  لمجلــس  ي  لتنفيــذ ا ئيــس  لر ا  / ب  طهبــو ي  حمــد بلــة  مقا مــن   -123
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ــّرع،  ــل المش ــن قب ــل م ــح وتفصي ــاج لتوضي ــة ويحت ــذه الحال ــي ه ــًيا ف ًلا أساس ــؤا ــرح س ــاعة، يط ــي الس ف

مضخــات  وبيــن  التنقيــة  ومحطــات  للشــرب  المخصصــة  المضخــات  بيــن  التمييــز  يتــم  كيــف  وهــو 

الزراعــة؟ ألغــراض  اآلبــار  مــن  الميــاه  اســتخراج 

عــدادات  بتحويــل  القــدس  كهربــاء  شــركة  قامــت  أن  حصــل  المزارعيــن  مــع  متكــررة  حــوادث  فــي 

ذلــك  فــي  المزارعيــن  لــدى  كبيــرة  خســارات  إلــى  أدى  مــا  وهــو  تجاريــة،  عــدادات  إلــى  المزارعيــن 

ــي  ــو واط ف ــكل كيل ــيكل ل ش  0.6203 ــي  ــة، وه الزراعي ــن  ــة ع التجاري ــاعة  ــاب الس ــالف احتس ــت الخت الوق

الــذي  الميــاه  مــورد  علــى  أساســي  بشــكل  يعتمــد  الــذي  للمــزارع  ا  كبيــًر عبًئــا  يشــكل  بمــا  الســاعة، 

مــن  زراعــي  بئــر  )ترميــم(  تجهيــز  تــم   ،124 النويعمــة قريــة  فــي  المثــال:  ســبيل  فعلــى  يجــده.  بالــكاد 

القــدس، تلمســت شــركة الكهربــاء  الزراعــي مرخــص مــن شــركة كهربــاء  اتحــاد لجــان العمــل  قبــل 

 0.8 -0.6 ــع  ــزارع يدف الم ــات  ب ــي  ــاري، وبالتال ــر تج بئ ــى  إل ــر  البئ ــت  ــتخدام فحول ــي االس ــا ف ــاك فرًق ــأن هن ب

لآلبــار  المخصصــة  الطاقــة  تطويــر  مشــروع  مــن  المزارعيــن  اشــتكى  وبالتالــي  الســاعة،  علــى  شــيكل 

125 الضعــف. يدفــع  المــزارع  أصبــح  بحيــث 

والقوانيــن  السياســات  علــى  بالرقابــة  الفلســطيني  الكهربــاء  قطــاع  تنظيــم  مجلــس  يقــوم 

الحكوميــة  المعنيــة  للجهــات  توصيــات  برفــع  ويقــوم  الكهربــاء،  وترشــيد  اســتخدامات  فــي  المتبعــة 

ــات  الثالج ــض  ــاف بع ــم اكتش ــم، ت ــالل عمله ــن خ ــاع. وم ــذا القط ــة به ــكاليات المرتبط ــات اإلش لمعالج

مــن  أعلــى  هــي  والتــي  التجاريــة  للتعرفــة  وفًقــا  معهــا  التعامــل  يتــم  والتــي  للمزارعيــن  التابعــة 

التعرفــة الكهربائيــة لتعامــل  الــوزراء للتعديــل علــى نظــام  الزراعيــة، وتــم مراســلة مجلــس  التعرفــة 

الــوزراء  الزراعيــة، وكان هنــاك اســتجابة مــن الحكومــة وصــدر عــن مجلــس  الثالجــات وفًقــا للتعرفــة 

126 تطبيقــه. وتــم  بالخصــوص  قــرار 

تكفــي،  ال  أنهــا  إال  واضحــة،  الكهربــاء  قطــاع  تنظيــم  مجلــس  قبــل  مــن  المبذولــة  الجهــود  هــذه 

تــدارك المشــكلة تصبــح  لــدى شــركات الكهربــاء، وعنــد  فالكثيــر مــن صغــار المزارعيــن غيــر محمييــن 

يملكــون  الذيــن  المزارعيــن  كبــار  أن  إلــى  باإلضافــة  مهولــة،  عليهــم  المســتحقة  الماليــة  المبالــغ 

ــا  ــا م ــعار دائًم ــادة األس زي ــي  ــم ف ــكار، وحجته ــي االحت ــن ف ــار المزارعي ــام صغ ــة أم ــون كعقب ــار يقف اآلب

المزارعيــن. صغــار  ضريبتهــا  يدفــع  والتــي  لآلبــار،  التشــغيلية  بالمصاريــف  تتعلــق 

عيــة  ا ر ز يــة  قر هــي  و  . يحــا ر أ و جــا  لعو ا بيــن  يــق  لطر ا علــى   ، يحــا ر أ ينــة  مد مــن  بــي  لغر ا ل  لشــما ا لــى  إ يعمــة  لنو ا يــة  قر تقــع  -  124
. ــبيً نس ة  ــر صغي

يــخ  ر بتا يــت  جر أ  . عــي ا ر لز ا لعمــل  ا ن  لجــا د  تحــا ا فــي  يع  ر لمشــا ا ة  ر ا د إ ل  و مســؤ  / ت ا ر بشــا يــد  مؤ مــع  يــت  جر أ بلــة  مقا مــن   -125
.25.07.2019

ــخ  ي ر بتا ــة  بل لمقا ا ــت  ي جر أ  . ء ــا ب لكهر ا ع  ــا قط ــم  تنظي ــس  لمجل ي  ــذ لتنفي ا ــس  ئي لر ا  / ب ــو طهب ي  ــد حم ــة  بل مقا ــن  م  -126
.2019 /07 /07
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ــّرع،  ــل المش ــن قب ــل م ــح وتفصي ــاج لتوضي ــة ويحت ــذه الحال ــي ه ــًيا ف ًلا أساس ــؤا ــرح س ــاعة، يط ــي الس ف

مضخــات  وبيــن  التنقيــة  ومحطــات  للشــرب  المخصصــة  المضخــات  بيــن  التمييــز  يتــم  كيــف  وهــو 

الزراعــة؟ ألغــراض  اآلبــار  مــن  الميــاه  اســتخراج 

عــدادات  بتحويــل  القــدس  كهربــاء  شــركة  قامــت  أن  حصــل  المزارعيــن  مــع  متكــررة  حــوادث  فــي 

ذلــك  فــي  المزارعيــن  لــدى  كبيــرة  خســارات  إلــى  أدى  مــا  وهــو  تجاريــة،  عــدادات  إلــى  المزارعيــن 

ــي  ــو واط ف ــكل كيل ــيكل ل ش  0.6203 ــي  ــة، وه الزراعي ــن  ــة ع التجاري ــاعة  ــاب الس ــالف احتس ــت الخت الوق

الــذي  الميــاه  مــورد  علــى  أساســي  بشــكل  يعتمــد  الــذي  للمــزارع  ا  كبيــًر عبًئــا  يشــكل  بمــا  الســاعة، 

مــن  زراعــي  بئــر  )ترميــم(  تجهيــز  تــم   ،124 النويعمــة قريــة  فــي  المثــال:  ســبيل  فعلــى  يجــده.  بالــكاد 

القــدس، تلمســت شــركة الكهربــاء  الزراعــي مرخــص مــن شــركة كهربــاء  اتحــاد لجــان العمــل  قبــل 

 0.8 -0.6 ــع  ــزارع يدف الم ــات  ب ــي  ــاري، وبالتال ــر تج بئ ــى  إل ــر  البئ ــت  ــتخدام فحول ــي االس ــا ف ــاك فرًق ــأن هن ب

لآلبــار  المخصصــة  الطاقــة  تطويــر  مشــروع  مــن  المزارعيــن  اشــتكى  وبالتالــي  الســاعة،  علــى  شــيكل 

125 الضعــف. يدفــع  المــزارع  أصبــح  بحيــث 

والقوانيــن  السياســات  علــى  بالرقابــة  الفلســطيني  الكهربــاء  قطــاع  تنظيــم  مجلــس  يقــوم 

الحكوميــة  المعنيــة  للجهــات  توصيــات  برفــع  ويقــوم  الكهربــاء،  وترشــيد  اســتخدامات  فــي  المتبعــة 

ــات  الثالج ــض  ــاف بع ــم اكتش ــم، ت ــالل عمله ــن خ ــاع. وم ــذا القط ــة به ــكاليات المرتبط ــات اإلش لمعالج

مــن  أعلــى  هــي  والتــي  التجاريــة  للتعرفــة  وفًقــا  معهــا  التعامــل  يتــم  والتــي  للمزارعيــن  التابعــة 

التعرفــة الكهربائيــة لتعامــل  الــوزراء للتعديــل علــى نظــام  الزراعيــة، وتــم مراســلة مجلــس  التعرفــة 

الــوزراء  الزراعيــة، وكان هنــاك اســتجابة مــن الحكومــة وصــدر عــن مجلــس  الثالجــات وفًقــا للتعرفــة 

126 تطبيقــه. وتــم  بالخصــوص  قــرار 

تكفــي،  ال  أنهــا  إال  واضحــة،  الكهربــاء  قطــاع  تنظيــم  مجلــس  قبــل  مــن  المبذولــة  الجهــود  هــذه 

تــدارك المشــكلة تصبــح  لــدى شــركات الكهربــاء، وعنــد  فالكثيــر مــن صغــار المزارعيــن غيــر محمييــن 

يملكــون  الذيــن  المزارعيــن  كبــار  أن  إلــى  باإلضافــة  مهولــة،  عليهــم  المســتحقة  الماليــة  المبالــغ 

ــا  ــا م ــعار دائًم ــادة األس زي ــي  ــم ف ــكار، وحجته ــي االحت ــن ف ــار المزارعي ــام صغ ــة أم ــون كعقب ــار يقف اآلب

المزارعيــن. صغــار  ضريبتهــا  يدفــع  والتــي  لآلبــار،  التشــغيلية  بالمصاريــف  تتعلــق 

عيــة  ا ر ز يــة  قر هــي  و  . يحــا ر أ و جــا  لعو ا بيــن  يــق  لطر ا علــى   ، يحــا ر أ ينــة  مد مــن  بــي  لغر ا ل  لشــما ا لــى  إ يعمــة  لنو ا يــة  قر تقــع  -  124
. ــبيً نس ة  ــر صغي

يــخ  ر بتا يــت  جر أ  . عــي ا ر لز ا لعمــل  ا ن  لجــا د  تحــا ا فــي  يع  ر لمشــا ا ة  ر ا د إ ل  و مســؤ  / ت ا ر بشــا يــد  مؤ مــع  يــت  جر أ بلــة  مقا مــن   -125
.25.07.2019

ــخ  ي ر بتا ــة  بل لمقا ا ــت  ي جر أ  . ء ــا ب لكهر ا ع  ــا قط ــم  تنظي ــس  لمجل ي  ــذ لتنفي ا ــس  ئي لر ا  / ب ــو طهب ي  ــد حم ــة  بل مقا ــن  م  -126
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ميــاه الزراعــة مــا بيــن الملكيــة الخاصــة والســيطرة علــى الفاحيــن
التشــريعات  تبقــى  فلســطين،  فــي  الميــاه  قطــاع  تنظــم  التــي  والسياســات  التشــريعات  غيــاب  مــع 

هــي  اإلشــكاليات  هــذه  بــرز  أ وأحــد  القطــاع،  هــذا  تنظيــم  فــي  الســارية  هــي  واألعــراف  القديمــة 

أزمــة كبيــر فــي  الــذي أدى لخلــق  التاريخيــة لهــذه األراضــي مــن قبــل عائــالت معينــة، األمــر  الملكيــة 

ملكيــة  هــي  اآلبــار  هــذه  أن  علــى  نــص  الفلســطيني  المشــرع  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  الزراعــة.  قطــاع 

ــكالية  ــذه اإلش ــل ه ــى ح ــل عل ــم العم ــم يت ــع، ول الواق ــى أرض  ــه عل ل ــا  ــد تطبيًق ــذا ال يج ــة، إال أن ه عام

فئــة  الفلســطينيين:  المزارعيــن  بيــن  فئتيــن  لخلــق  المحصلــة  فــي  أدى  ممــا  اآلبــار،  هــذه  مــّلاك  مــع 

الفالحيــن  صغــار  وفئــة  واألســعار،  المــوارد  علــى  تســيطر  هــي  بالتالــي  الميــاه  علــى  وتســيطر  تحتكــر 

الذيــن ال حــول لهــم وال قــوة فــي االنصيــاع لمــا هــو موجــود ومتوفــر حولهــم. 

غــزة،  قطــاع  أو  الغربيــة  الضفــة  فــي  الميــاه  مصــادر  يملــك  مــن  وجــود  عــدم  يعنــي  الملكيــة  حــق 

ــاه  المي ــون  ــكلة اآلن أن قان ــرف. المش ــق التص ــتعمال وح ــق االس ــمى بح ــا يس ــو م ــدث ه ــذي يح ال ــن  ولك

الميــاه  ســلطة  بيــن  لتوافــق  ُتركــت  الزراعــة  ميــاه  وقضايــا  الشــرب  ميــاه  قضايــا  علــى  ركــز   2014  -14

ــة  ــمى ملكي ــا يس ــوروث لم الم أوًلا   : بـــ  ــة  المتعلق ــكالية  ــائل اإلش المس ــن  ــر م الكثي ــى  لتبق ــة،  الزراع ووزارة 

الدولــة  تــم توزيــع الحصــص فــي زمــن  الســلطان  المثــال ال الحصــر، فــي عيــن  الميــاه، فعلــى ســبيل 

ــا.  ــذه القضاي ــج ه ــم يعال ــاه ل المي ــون  ــول وقان ــاري المفع ــا، وس ــع قائًم التوزي ــذا  ــا زال ه ــة وم العثماني

القانونيــة،  المعالجــة  عــن  منــأى  فــي  بقيــت  المزارعيــن  لبعــض  المملوكــة  االرتوازيــة  اآلبــار  أن  كمــا 

بمــا  القانونــي  التأطيــر  ناحيــة  مــن  مجــدي  غيــر  الحالــي  الزراعــة  قانــون  أو  الميــاه  قانــون  وبالتالــي 

هنــاك  يكــون  أن  يجــب  لذلــك  والميــاه،  الزراعــي  القطــاع  فــي  اإلشــكالية  القضايــا  أهــم  حــل  يكفــل 

127 القانــون نفســه. النظــر فــي  أو إعــادة  الــوزراء بشــكل أنظمــة ولوائــح  تعليمــات إمــا مــن مجلــس 

تــم  شــيكل   150 اآلبــار  بعــض  تســتهلك  الحــاالت،  بعــض  ففــي  ذلــك،  مــن  أبعــد  تجــاوزت  والمســألة 

الــذي كانــت تســتخدم الماكنــات  احتســابها علــى صغــار المزارعيــن فــي الســاعة الواحــدة، فــي الوقــت 

الحًقــا  تحويلهــا  وتــم  اآلبــار،  مــن  الميــاه  اســتخراج  أجــل  مــن  المحروقــات  نظــام  علــى  تعمــل  التــي 

ــة  ــل بالطاق ــاه لتعم ــة والمي الزراع ــاع  ــي قط ــة ف ــة العامل ــات األهلي ــل المؤسس ــن قب ــاريع م ــن مش ضم

مــن  التســعيرة  أن  إال  التكلفــة،  حيــث  مــن  أرخــص  الكهربــاء  ألن  المحروقــات،  عــن  عوًضــا  الكهربائيــة 

لبئريــن  أن كان هنــاك مالــك  أيًضــا  128وحصــل  بقيــت كمــا هي. المزارعيــن  اآلبــار لصغــار  قبــل أصحــاب 

معــة  لجا ا فــي  ضــر  محا ذ  ســتا أ و جييــن  لو و ر لهيد ا جمعيــة  م  عــا يــر  مد  / لتميمــي ا حمــن  لر ا عبــد  مــع  يــت  جر أ بلــة  مقا مــن  -  127
.03.07.2019 يــخ  ر تا فــي  يــت  جر أ  . يكيــة مر أل ا بيــة  لعر ا

يــخ  ر تا يــت فــي  جر . أ عــي ا ر لز ا لعمــل  ا ن  د لجــا تحــا ا يع فــي  ر لمشــا ا ة  ر ا د إ ل  و / مســؤ ت ا ر يــد بشــا يــت مــع مؤ جر بلــة أ مــن مقا  -128
.25.07.2019
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تغييــر    )UNDP ( اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  برنامــج  مــّول  الســاعة،  علــى  شــيكل   210 يتقاضــى  مائييــن 

مالــي،  عــبء  أي  المالــك  علــى  يقــع  ولــم  التكلفــة،  حيــث  مــن  أوفــر  ليكــون  لديــه  الطاقــة  نظــام 

هــذا  وباألرقــام  كهربــاء،  إلــى  ديــزل  مــن  اآلبــار  وبتحويــل  بالترميــم  المتحــدة  األمــم  برنامــج  تكفــل 

 30 البئــر قــام بتخفيــض الســاعة  129 إال أن صاحــب  ،%50 التكلفــة بنســبة  يعكــس انخفاًضــا علــى ســعر 

 .%50 الديــزل والكهربــاء مــن حيــث االســتهالك يصــل لحــد  بيــن  الفــرق  شــيكاًل فقــط مــع أن 

مــن  حالــة  يخلــق  تحميهــم،  جهــة  وال  لهــم  غطــاء  ال  الذيــن  المزارعيــن  صغــار  مــع  يحصــل  مــا  إن 

يــؤدي  مــا  وهــو  االجتماعيــة،  الالعدالــة  مــن  لحالــة  بديهًيــا  تقــود  والتــي  االقتصاديــة،  الالعدالــة 

زيــادة  بالتالــي  يملكونهــا،  التــي  البســيطة  اإلنتــاج  مؤهــالت  ونــزع  المزارعيــن  هــؤالء  تهميــش  إلــى 

يقتاتــون  الذيــن  المزارعيــن  صغــار  وبيــن  الزراعيــة  األراضــي  ومــالك  األمــوال  رؤوس  كبــار  بيــن  الفجــوة 

فــي  القــدرة  لديــه  البئــر  مالــك  ليصبــح  وتمتــد  اإلشــكالية  تتفاقــم  كمــا  البســيطة.  زراعتهــم  مــن 

فقــدان  لخطــر  الفالحيــن  صغــار  يعــرض  ممــا  المحيطــة،  الزراعيــة  األراضــي  باقــي  علــى  االســتحواذ 

قــدرة األرض علــى اإلنتــاج وبالتالــي بيعهــا، أو إهمالهــا والتوجــه ألعمــال أخــرى تحقــق ســبل العيــش 

ــار. ــاب اآلب ــار وأصح ــي الكب ــي األراض ــر لمالك ــوذ أكب ــيطرة ونف ــي س ــو يعن ــن، وه ــار الفالحي ــالت صغ لعائ

أهــم التوصيــات
المســتهلكين  كبــار  مــن  وُيجبــى  عــادل،  جبايــة  نظــام  تفعيــل  المعنيــة  الجهــات  علــى  يجــب     .1

الجميــع. تشــمل  قــد  التــي  المناطــق  فــي  البلديــات  بقــرارات  المزارعيــن  صغــار  يتأثــر  ال  حتــى  بفعاليــة 

الزراعــي  للقطــاع  حقيقــي  مائيــة  تعرفــة  نظــام  تضــع  أن  الفلســطينية  الحكومــة  علــى  يجــب     .2

الفــالح الفلســطيني عرضــة الحتــكار أصحــاب اآلبــار واألراضــي،  لينطبــق علــى الجميــع، وحتــى ال يبقــى 

االجتماعيــة. بالعدالــة  المصحوبــة  االقتصاديــة  العدالــة  ولتحقيــق 

وتســعيرة  تعرفــة  حــول  فعاليــة،  أكثــر  بشــكل  المتابعــة  الفلســطينية  الحكومــة  علــى  يجــب     .3

بيــن  مــا  الخلــط  لتجنــب  حالًيــا  الموجــودة  مــن  أكثــر  عمليــة  آليــة  وإيجــاد  الزراعيــة،  الكهربــاء  ســاعة 

والتجــاري. الزراعــي  االســتهالك 

والريــف،  المــدن  فــي  المنزليــة  اآلبــار  تأســيس  فــي  وتســاهم  تحــث  أن  المســؤولة  الجهــات  علــى     .4

ميــاه  اســتنزاف  مــن  الفلســطيني  المواطــن  تحمــي  مســتقبلية  اســتهالك  لقاعــدة  يؤســس  مــا  وهــو 

الــذي تعتبــر فيــه ميــاه األمطــار فــي فلســطين مهــدورة تماًمــا. الوقــت  الزراعــة، فــي 

أو  اآلدمــي،  واالســتهالك  الزراعــة  الســتخدامات  العادمــة  الميــاه  كتكريــر  الســائدة  األفــكار  إن     .5

ــتهالك  ــي اس ــيد ف الترش ــى  ــدود، وحت ــي والس ــاد المائ ــات الحص آلي ــالل  ــن خ ــار م ــاه األمط ــتغالل مي اس

. بق لســا ا ر  لمصــد ا  129
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مالــي،  عــبء  أي  المالــك  علــى  يقــع  ولــم  التكلفــة،  حيــث  مــن  أوفــر  ليكــون  لديــه  الطاقــة  نظــام 

هــذا  وباألرقــام  كهربــاء،  إلــى  ديــزل  مــن  اآلبــار  وبتحويــل  بالترميــم  المتحــدة  األمــم  برنامــج  تكفــل 

 30 البئــر قــام بتخفيــض الســاعة  129 إال أن صاحــب  ،%50 التكلفــة بنســبة  يعكــس انخفاًضــا علــى ســعر 

 .%50 الديــزل والكهربــاء مــن حيــث االســتهالك يصــل لحــد  بيــن  الفــرق  شــيكاًل فقــط مــع أن 

مــن  حالــة  يخلــق  تحميهــم،  جهــة  وال  لهــم  غطــاء  ال  الذيــن  المزارعيــن  صغــار  مــع  يحصــل  مــا  إن 

يــؤدي  مــا  وهــو  االجتماعيــة،  الالعدالــة  مــن  لحالــة  بديهًيــا  تقــود  والتــي  االقتصاديــة،  الالعدالــة 

زيــادة  بالتالــي  يملكونهــا،  التــي  البســيطة  اإلنتــاج  مؤهــالت  ونــزع  المزارعيــن  هــؤالء  تهميــش  إلــى 

يقتاتــون  الذيــن  المزارعيــن  صغــار  وبيــن  الزراعيــة  األراضــي  ومــالك  األمــوال  رؤوس  كبــار  بيــن  الفجــوة 

فــي  القــدرة  لديــه  البئــر  مالــك  ليصبــح  وتمتــد  اإلشــكالية  تتفاقــم  كمــا  البســيطة.  زراعتهــم  مــن 

فقــدان  لخطــر  الفالحيــن  صغــار  يعــرض  ممــا  المحيطــة،  الزراعيــة  األراضــي  باقــي  علــى  االســتحواذ 

قــدرة األرض علــى اإلنتــاج وبالتالــي بيعهــا، أو إهمالهــا والتوجــه ألعمــال أخــرى تحقــق ســبل العيــش 

ــار. ــاب اآلب ــار وأصح ــي الكب ــي األراض ــر لمالك ــوذ أكب ــيطرة ونف ــي س ــو يعن ــن، وه ــار الفالحي ــالت صغ لعائ

أهــم التوصيــات
المســتهلكين  كبــار  مــن  وُيجبــى  عــادل،  جبايــة  نظــام  تفعيــل  المعنيــة  الجهــات  علــى  يجــب     .1

الجميــع. تشــمل  قــد  التــي  المناطــق  فــي  البلديــات  بقــرارات  المزارعيــن  صغــار  يتأثــر  ال  حتــى  بفعاليــة 

الزراعــي  للقطــاع  حقيقــي  مائيــة  تعرفــة  نظــام  تضــع  أن  الفلســطينية  الحكومــة  علــى  يجــب     .2

الفــالح الفلســطيني عرضــة الحتــكار أصحــاب اآلبــار واألراضــي،  لينطبــق علــى الجميــع، وحتــى ال يبقــى 

االجتماعيــة. بالعدالــة  المصحوبــة  االقتصاديــة  العدالــة  ولتحقيــق 

وتســعيرة  تعرفــة  حــول  فعاليــة،  أكثــر  بشــكل  المتابعــة  الفلســطينية  الحكومــة  علــى  يجــب     .3

بيــن  مــا  الخلــط  لتجنــب  حالًيــا  الموجــودة  مــن  أكثــر  عمليــة  آليــة  وإيجــاد  الزراعيــة،  الكهربــاء  ســاعة 

والتجــاري. الزراعــي  االســتهالك 

والريــف،  المــدن  فــي  المنزليــة  اآلبــار  تأســيس  فــي  وتســاهم  تحــث  أن  المســؤولة  الجهــات  علــى     .4

ميــاه  اســتنزاف  مــن  الفلســطيني  المواطــن  تحمــي  مســتقبلية  اســتهالك  لقاعــدة  يؤســس  مــا  وهــو 

الــذي تعتبــر فيــه ميــاه األمطــار فــي فلســطين مهــدورة تماًمــا. الوقــت  الزراعــة، فــي 

أو  اآلدمــي،  واالســتهالك  الزراعــة  الســتخدامات  العادمــة  الميــاه  كتكريــر  الســائدة  األفــكار  إن     .5

ــتهالك  ــي اس ــيد ف الترش ــى  ــدود، وحت ــي والس ــاد المائ ــات الحص آلي ــالل  ــن خ ــار م ــاه األمط ــتغالل مي اس

. بق لســا ا ر  لمصــد ا  129

93

التوجــه لتفعيلهــا بشــكل أوســع، إال أنهــا يجــب أن تكــون حلــوًلا  الميــاه، هــي أفــكار ممتــازة ويجــب 

الطبيعيــة. مياههــم  فــي  أصيــاًل  حقــً  للفلســطينيين  أن  ننســى  أال  وعلينــا  مؤقتــة 

المــزارع  وتخــص  بالميــاه  المتعلقــة  التشــريعات  معالجــة  المعنيــة  الجهــات  علــى  يجــب     .6

ــادر  ــأن المص ــاه بش المي ــلطة  ــة وس الزراع ــن وزارة  بي ــا  ــات م ــي الصالحي ــً ف ــظ تضارب ــطيني، إذ نالح الفلس

التشــريعات  تناقــض  كذلــك  الخاصــة،  الملكيــات  فــي  الموجــودة  المائيــة  المصــادر  وبخاصــة  المائيــة، 

الطبيعيــة.  المصــادر  وقانــون  الميــاه  بقانــون  وقــرار  الزراعــة  قانــون  بيــن  مــا  الميــاه  بشــأن 

بالحقــوق  المطالبــات  يشــمل  أن  يجــب  الدولــي  المجتمــع  مــع  الفلســطينية  الحكومــة  خطــاب  إن     .7

التــي تنتهكهــا حكومــة االحتــالل، إذ أن المعاييــر الدوليــة غيــر مطبقــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 

لتحقيــق  دائًمــا  ســعيها  تدعــي  التــي  الدوليــة  المنظمــات  إقحــام  الحكومــة  علــى  يجــب  لــذا  غــزة، 

للشــعوب. الكريمــة  والحيــاة  العدالــة 
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الزراعــة  قطــاع  لتهميــش  ا  حيــًز خلــق  التشــريعات،  فــي  تناقضــات  ووجــود  جديــة  سياســات  غيــاب  إن 

الرقابــة  علــى  تعمــل  حقيقيــة  أدوات  وجــود  عــدم  خــالل  مــن  وذلــك  كبيــر،   بشــكل  فلســطين  فــي 

الزراعــي  والمتابعــة فــي فــرض واقــع ينصــف صغــار الفالحيــن مــن جهــة، ويزيــد مــن قــدرة القطــاع 

االخــرى.  االقتصاديــة  القطاعــات  فــي  ومســاهمته 

تنفــك عــن مصــادرة  التــي ال  المســؤولية، وهــي  ا مــن هــذه  إن حكومــة االحتــالل تتحمــل جــزًءا كبيــًر

للزراعــة خاصــة، وتزيــد مــن عــبء  الفلســطينيين عامــة والميــاه المخصصــة  الزراعيــة وميــاه  األراضــي 

يســتوجب  مــا  وترخيصهــا،  اآلبــار  ترميــم  مجــال  فــي  عليــه  التضييــق  خــالل  مــن  الفلســطيني  الفــالح 

ــل  ــى تفعي ــل عل ــالل، والعم ــة االحت ــع حكوم ــة م ــات المبرم ــاء االتفاقي ــطينية إلغ ــلطة الفلس ــى الس عل

المســلوبة. مواردهــم  فــي  الفلســطينيين  حقــوق  اســترجاع  أجــل  مــن  الدوليــة  المنصــات 

للعمــل  الناظمــة  التشــريعات  بيــن  مــا  والتضــارب  التعــارض  مــن  حالــة  هنالــك  المقابــل،  فــي  لكــن 

والــذي  األساســي  القانــون  مــع  التشــريعات  لتلــك  تعــارض  هنالــك  أن  كمــا  فلســطين،  فــي  الزراعــي 

ــة  ــا عرض ــا يجعله ــة مم ــوص القانوني ــض النص ــتورية لبع ــدم دس ــكل ع ــا يش ــتور، بم ــة الدس ــر بمثاب يعتب

المتعلقــة  السياســات  لتنفيــذ  غيــاب  هنــاك  أن  ذلــك  إلــى  أضــف  القضــاء.  قبــل  مــن  واإللغــاء  للطعــن 

يتعلــق  التــي ال يوجــد تســعيرة واضحــة لهــا فيمــا  الميــاه،  الزراعــي وأهمهــا  اإلنتــاج  بدعــم مدخــالت 

الفلســطيني  الزراعــي  اإلنتــاج  تدعــم  التــي  السياســات  لتطبيــق  واضــح  غيــاب  ويوجــد  كمــا  بالزراعــة. 

لحمايــة  وواضحــة  حقيقيــة  أدوات  يوجــد  وال  القطــاع،  لهــذا  اإلنتــاج  فــي  األولويــة  ترتيــب  وتعيــد 

فلســطين. فــي  الزراعــي  اإلنتــاج  عمليــة  ينظــم  فــراغ  هنالــك  ليصبــح  الفلســطيني،  الزراعــي  المنتــج 

والطارئــة  الطارئــة  الحــاالت  إطــار  ضمــن  فلســطين  فــي  العاملــة  الدوليــة  المنظمــات  عمــل  يبقــى 

المخصصــة  والميــاه  عــام  بشــكل  الزراعــي  القطــاع  بواقــع  جــذري  تغييــر  إلحــداث  يســاهم  وال   ، جــًدا

ــوي  ــة ق ــاحة الدولي ــى الس ــوده عل ــي أن وج ــذي يّدع ال ــي  ــاد األوروب ــاص، إن االتح ــكل خ ــن بش للمزارعي

المنشــات  هــدم  عــن  التوقــف  مــن  اللحظــة  حتــى  االحتــالل  حكومــة  يمنــع  لــم  وتنموًيــا،  سياســًيا 

ومــع  مباشــر،  بشــكل  بدعمهــا  كاتحــاد  هــو  يقــوم  التــي  تلــك  خصوًصــا  ترميمهــا  وتوقيــف  الزراعيــة 

الميــاه،  للفلســطينيين فــي مشــاريع  الممنوحــة  المبالــغ  ارتفعــت قيمــة  الثانيــة  االنتفاضــة  أنــه ومنــذ 

ــة  ــج كارثي ــى نتائ إل ــا أدى  ــوارئ مم ــاريع الط ــى مش ــز عل ــا، وترك ــة مطلًق ــر فعال ــاريع غي ــذه المش إال أن ه

ارتفــاع.  بــدًلا مــن  الفــرد فــي انخفــاض  الميــاه، حيــث أن نصيــب  علــى صعيــد الحصــول علــى 
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خــــــاتمة

الزراعــة  قطــاع  لتهميــش  ا  حيــًز خلــق  التشــريعات،  فــي  تناقضــات  ووجــود  جديــة  سياســات  غيــاب  إن 

الرقابــة  علــى  تعمــل  حقيقيــة  أدوات  وجــود  عــدم  خــالل  مــن  وذلــك  كبيــر،   بشــكل  فلســطين  فــي 

الزراعــي  والمتابعــة فــي فــرض واقــع ينصــف صغــار الفالحيــن مــن جهــة، ويزيــد مــن قــدرة القطــاع 

االخــرى.  االقتصاديــة  القطاعــات  فــي  ومســاهمته 

تنفــك عــن مصــادرة  التــي ال  المســؤولية، وهــي  ا مــن هــذه  إن حكومــة االحتــالل تتحمــل جــزًءا كبيــًر

للزراعــة خاصــة، وتزيــد مــن عــبء  الفلســطينيين عامــة والميــاه المخصصــة  الزراعيــة وميــاه  األراضــي 

يســتوجب  مــا  وترخيصهــا،  اآلبــار  ترميــم  مجــال  فــي  عليــه  التضييــق  خــالل  مــن  الفلســطيني  الفــالح 

ــل  ــى تفعي ــل عل ــالل، والعم ــة االحت ــع حكوم ــة م ــات المبرم ــاء االتفاقي ــطينية إلغ ــلطة الفلس ــى الس عل

المســلوبة. مواردهــم  فــي  الفلســطينيين  حقــوق  اســترجاع  أجــل  مــن  الدوليــة  المنصــات 

للعمــل  الناظمــة  التشــريعات  بيــن  مــا  والتضــارب  التعــارض  مــن  حالــة  هنالــك  المقابــل،  فــي  لكــن 

والــذي  األساســي  القانــون  مــع  التشــريعات  لتلــك  تعــارض  هنالــك  أن  كمــا  فلســطين،  فــي  الزراعــي 

ــة  ــا عرض ــا يجعله ــة مم ــوص القانوني ــض النص ــتورية لبع ــدم دس ــكل ع ــا يش ــتور، بم ــة الدس ــر بمثاب يعتب

المتعلقــة  السياســات  لتنفيــذ  غيــاب  هنــاك  أن  ذلــك  إلــى  أضــف  القضــاء.  قبــل  مــن  واإللغــاء  للطعــن 

يتعلــق  التــي ال يوجــد تســعيرة واضحــة لهــا فيمــا  الميــاه،  الزراعــي وأهمهــا  اإلنتــاج  بدعــم مدخــالت 

الفلســطيني  الزراعــي  اإلنتــاج  تدعــم  التــي  السياســات  لتطبيــق  واضــح  غيــاب  ويوجــد  كمــا  بالزراعــة. 

لحمايــة  وواضحــة  حقيقيــة  أدوات  يوجــد  وال  القطــاع،  لهــذا  اإلنتــاج  فــي  األولويــة  ترتيــب  وتعيــد 

فلســطين. فــي  الزراعــي  اإلنتــاج  عمليــة  ينظــم  فــراغ  هنالــك  ليصبــح  الفلســطيني،  الزراعــي  المنتــج 

والطارئــة  الطارئــة  الحــاالت  إطــار  ضمــن  فلســطين  فــي  العاملــة  الدوليــة  المنظمــات  عمــل  يبقــى 

المخصصــة  والميــاه  عــام  بشــكل  الزراعــي  القطــاع  بواقــع  جــذري  تغييــر  إلحــداث  يســاهم  وال   ، جــًدا

ــوي  ــة ق ــاحة الدولي ــى الس ــوده عل ــي أن وج ــذي يّدع ال ــي  ــاد األوروب ــاص، إن االتح ــكل خ ــن بش للمزارعي

المنشــات  هــدم  عــن  التوقــف  مــن  اللحظــة  حتــى  االحتــالل  حكومــة  يمنــع  لــم  وتنموًيــا،  سياســًيا 

ومــع  مباشــر،  بشــكل  بدعمهــا  كاتحــاد  هــو  يقــوم  التــي  تلــك  خصوًصــا  ترميمهــا  وتوقيــف  الزراعيــة 

الميــاه،  للفلســطينيين فــي مشــاريع  الممنوحــة  المبالــغ  ارتفعــت قيمــة  الثانيــة  االنتفاضــة  أنــه ومنــذ 

ــة  ــج كارثي ــى نتائ إل ــا أدى  ــوارئ مم ــاريع الط ــى مش ــز عل ــا، وترك ــة مطلًق ــر فعال ــاريع غي ــذه المش إال أن ه

ارتفــاع.  بــدًلا مــن  الفــرد فــي انخفــاض  الميــاه، حيــث أن نصيــب  علــى صعيــد الحصــول علــى 
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والعمــل  المائــي،  الحصــاد  وآليــة  العادمــة،  الميــاه  وتكريــر  تدويــر  كإعــادة  العمليــة  الحلــول  وتعتبــر 

تســاعد  قــد  فلســطين،  فــي  الميــاه  مــن  االســتهالك  جبايــة  وتحســين  الميــاه  اســتهالك  ترشــيد  علــى 

ــطينيين  ــأن للفلس ب ــدًا  ــاه جي ــب االنتب ــه يج أن ــطيني، إال  ــزارع الفلس الم ــى  ــة عل ــف األزم ــي تخفي ــً ف مرحلي

المعيشــي،  واقعهــم  مــع  تتوافــق  وبكميــات  طبيعــي  بشــكل  الميــاه  علــى  الحصــول  فــي  حــق 

بــدَّ مــن وجــود حــل جــذري حقيقــي يحقــق للفلســطينيين  وهــي حقــوق وليســت مّنــة مــن أحــد، وال 

ســوى  أمامــه  ســبيل  ال  الــذي  الفلســطيني  المــزارع  ينصــف  وحــل  الميــاه  مــن  الطبيعيــة  احتياجاتهــم 

للعيــش. الزراعــة 

الفلســطينية  الحكومــة  علــى  يجــب  أساســي،  إنتاجــي  قطــاع  هــو  فلســطين  فــي  الزراعــة  قطــاع 

المنفــذ  يعتبــر  إذ  القطــاع،  هــذا  دعــم  فــي  جهودهــا  كل  تركــز  أن  المحليــة  الوطنيــة  والهيئــات 

وبضائعهــا،  المســتوطنات  توســع  يحــارب  مســتقل،  فلســطيني  إنتــاج  نــواة  لخلــق  الوحيــدة  بــة  والبوا

الصعبــة. والسياســية  االقتصاديــة  محطاتــه  فــي  الفلســطيني  كفــاف  علــى  ويعمــل 
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بمناســبة   2018 لعــام  فلســطين  فــي  العمالــي  »الواقــع  الفلســطيني.  لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز   -

.2RO5LBm/https://bit.ly التالــي:  الرابــط  انظــر/ي  للعمــال«.  العالمــي  اليــوم 

اهلل -  رام   .»2017 المرصــودة  الخارجيــة  التجــارة  الفلســطيني. »إحصــاءات  لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز   -

. فلســطين

 .»2017 الحيوانيــة  الثــروة  حــول  مختــارة  زراعيــة  الفلســطيني. »مؤشــرات  لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز   -

فلســطين. اهلل:  رام 

2014-2019«. رام  - وزارة الزراعــة الفلســطينية. »االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الزيتــون فــي فلســطين 

فلســطين. اهلل: 

- الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني. »التعــداد الزراعــي للعــام 2010«. رام اهلل – فلســطين. 

ــاث  ــد أبح ــطيني«. معه ــون الفلس ــاع الزيت ــية قط ــر تنافس ــو تطوي ــين. »نح ــاد حس ــمير وعم ــداهلل، س - عب

ــطين. 2016. ــاس(: فلس ــطيني )م ــة الفلس ــات االقتصادي السياس

ــر/ي  ــطين. انظ ــون 2018«. رام اهلل: فلس ــر الزيت ــح معاص ــطيني. »مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز المرك - الجه

.2YXY8z7/https://bit.ly الرابــط التالــي: 

ــة  ــى الزراع ــز عل ــع التركي ــطين م ــي فلس ــة ف ــر التقليدي ــة غي ــتخدام الزراع ــاق اس ــي. »اف ــروجي، فتح - س

ــطين. ــاس، رام اهلل – فلس ــد م ــة«، 2012. معه العضوي

والتهجيــر  الهــدم  عمليــات  عــن  المتحــدة. »تقريــر  لألمــم  التابــع  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب   -

.2J6QEAj /https://bit.ly التالــي:  الرابــط  انظــر/ي   .»2018 فبرايــر  شــباط/  الغربيــة:  الضفــة  فــي 
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المصـــــادر والمراجــــع:

مصــادر ومراجــع الفصل األول
التالــي:  الرابــط  انظــر/ي   .2016 فلســطين:  أوًلا«.  »المواطــن   2022-2017 الوطنيــة  السياســات  أجنــدة   -

.2eNcQj2 /https://bit. ly

فلســطين  فــي  الرئيســية  القوميــة  الحســابات  »مؤشــرات  الفلســطيني.  لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز   -

.2xpSS7q/https://bit.ly التالــي:  الرابــط  علــى  االطــالع  يرجــى   .»2016-2015 لألعــوام 

ــام 2017«. رام  ــودة للع ــة المرص ــارة الخارجي ــاءات التج ــطيني. »إحص ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز المرك - الجه

اهلل: فلســطين.

فلســطين  فــي  الرئيســية  القوميــة  الحســابات  »مؤشــرات  الفلســطيني.  لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز   -

.»2017 للعــام 

وصيــد  والحراجــة  الزراعــة  قطــاع  فــي  العامليــن  »نســبة  الفلســطيني.  لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز   -

األســماك مــن إجمالــي العامليــن فــي جميــع القطاعــات فــي فلســطين حســب المنطقــة والجنــس، 

.2KUtbUY/https://bit.ly التالــي:  الرابــط  علــى  االطــالع  يرجــى   .»2017

- الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني. »البيــان الصحفــي الخــاص بالذكــرى 43 ليــوم األرض«، 2019.

بمناســبة   2018 لعــام  فلســطين  فــي  العمالــي  »الواقــع  الفلســطيني.  لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز   -

.2RO5LBm/https://bit.ly التالــي:  الرابــط  انظــر/ي  للعمــال«.  العالمــي  اليــوم 

اهلل -  رام   .»2017 المرصــودة  الخارجيــة  التجــارة  الفلســطيني. »إحصــاءات  لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز   -

. فلســطين

 .»2017 الحيوانيــة  الثــروة  حــول  مختــارة  زراعيــة  الفلســطيني. »مؤشــرات  لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز   -

فلســطين. اهلل:  رام 

2014-2019«. رام  - وزارة الزراعــة الفلســطينية. »االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الزيتــون فــي فلســطين 

فلســطين. اهلل: 

- الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني. »التعــداد الزراعــي للعــام 2010«. رام اهلل – فلســطين. 

ــاث  ــد أبح ــطيني«. معه ــون الفلس ــاع الزيت ــية قط ــر تنافس ــو تطوي ــين. »نح ــاد حس ــمير وعم ــداهلل، س - عب

ــطين. 2016. ــاس(: فلس ــطيني )م ــة الفلس ــات االقتصادي السياس

ــر/ي  ــطين. انظ ــون 2018«. رام اهلل: فلس ــر الزيت ــح معاص ــطيني. »مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز المرك - الجه

.2YXY8z7/https://bit.ly الرابــط التالــي: 

ــة  ــى الزراع ــز عل ــع التركي ــطين م ــي فلس ــة ف ــر التقليدي ــة غي ــتخدام الزراع ــاق اس ــي. »اف ــروجي، فتح - س

ــطين. ــاس، رام اهلل – فلس ــد م ــة«، 2012. معه العضوي

والتهجيــر  الهــدم  عمليــات  عــن  المتحــدة. »تقريــر  لألمــم  التابــع  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب   -

.2J6QEAj /https://bit.ly التالــي:  الرابــط  انظــر/ي   .»2018 فبرايــر  شــباط/  الغربيــة:  الضفــة  فــي 
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االنتهــاكات  حــول  تقاريــر  »مجموعــة  المتحــدة.  لألمــم  التابــع  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب   -

.2NsOT4L/https://bit.ly التالــي:  الرابــط  انظــر/ي  فلســطين«.  فــي  الزراعيــة  لألراضــي  اإلســرائيلية 

األرض  فــي  الغذائــي  األمــن  »انعــدام  المتحــدة.  لألمــم  التابــع  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب   -

ــي«.  ــن الغذائ ــدام األم ــن انع ــون م ــزة يعان ــاع غ ــي قط ــطيني ف ــون فلس 1.3 ملي ــة:  ــطينية المحتل الفلس

.2wIjwbf /https://bit.ly التالــي:  الرابــط  انظــر/ي 

ــة  ــنة المالي ــة للس ــة العام ــون الموازن ــة. »قان ــة العام ــة للموازن ــط – اإلدارة العام ــة والتخطي - وزارة المالي

2018«. رام اهلل – فلســطين.

الماليــة  الســنة   – المواطــن  »موازنــة  العامــة.  للموازنــة  العامــة  اإلدارة   – والتخطيــط  الماليــة  وزارة   -

.»2018

 .»2022-2017 مســتدامة  وتنميــة  صمــود  الزراعــي:  القطــاع  »اســتراتيجية  الفلســطينية.  الزراعــة  وزارة   -

فلســطين.  – اهلل  رام 

- وزارة الزراعــة. »اســتراتيجية القطــاع الزراعــي - صمــود وتنميــة 2014-2016«. رام اهلل – فلســطين.

- وزارة الزراعــة الفلســطينية. »اســتراتيجية القطــاع الزراعــي – رؤيــة مشــتركة 2011-2013«. تمــوز، 2010.

مصــادر ومراجــع الفصــل الثاني
- القوانيــن والقــرارات بقوانيــن

2( لســنة 2003. - قانــون الزراعــة رقم )

2( لســنة 2003. - قانــون رقــم )11( لســنة 2005 معــدل لقانــون الزراعــة رقم )

2( لســنة 2003م وتعديالته. - قــرار بقانــون رقــم )22( لســنة 2016م بشــأن تعديــل قانــون الزراعة رقــم )

2( لســنة 2003م وتعديالته. - قــرار بقانــون رقــم )14( لســنة 2018م بشــأن تعديــل قانــون الزراعة رقــم )

- قانــون الزراعــة العــام قانــون مؤقت رقم 92 ســنة 1966.

4( لســنة 2014. - قــرار بقانــون الميــاه رقم )

7( لســنة 1999. - قانــون البيئــة رقم )

7( لســنة 1999 م. - قــرار بقانــون رقــم )11( لســنة 2013 بشــأن تعديــل قانــون البيئــة رقم )

1( لســنة 1999. - قانــون المصــادر الطبيعيــة رقــم )

- قانــون الديــن العــام رقم )24( لســنة 2005.

- قانــون التأميــن رقم )20( لســنة 2005.

- قانـــون ضريبـــة الدخـــل رقم )17( لســنة 2004م.

8( لســنة 2011م بشــأن ضريبــة الدخل. - قــرار بقانــون رقم )

8( لســنة 2011م. 5( لســنة 2015م بشــأن تعديــل قــرار بقانــون ضريبــة الدخل رقم ) - قــرار بقانــون رقــم )

لســنة   )8 ( رقــم  الدخــل  ضريبــة  بقانــون  قــرار  تعديــل  بشــأن  2016م  لســنة   )14( رقــم  بقانــون  قــرار   -
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ــدوق  ــأن صن ــنة 2013م بش ــم )12( لس ــون رق ــرار بقان ــل الق ــنة 2018م بتعدي ــم )18( لس ــون رق ــرار بقان - ق

درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة.

- اليــة العمــل الخاصــة بالتعويضــات الزراعيــة 2017. صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة. 

- أنظمــة وتعليمــات 

4( لســنة 2018.  - نظــام خــاص بتشــكيل جمعيــات مســتخدمي الميــاه رقــم )

المخاطــر  درء  لصنــدوق  واإلداري  المالــي  بالنظــام  م   2016 لســنة   )10( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار   -

الزراعيــة. والتأمينــات 

3( لســنة 2012م بشــأن إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة فــي  - تعليمــات وزيــر الزراعــة رقــم )

االســتخدام الزراعــي.

الفلســطينية  للمؤسســة  واإلقــراض  التمويــل  بنظــام  2018م  لســنة   )12( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار   -

لإلقــراض الزراعــي.

17/م.و/ر.ج( لعــام 2017 بشــأن آليــة التعويضات عن األضــرار الزراعية. /178 - قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )09/

- دراســات وتقارير

األســماك  ومصايــد  األراضــي  لحيــازة  المســؤولية  الحوكمــة  بشــأن  الطوعيــة  التوجيهيــة  الخطــوط   -

رومــا،  المتحديــة،  لألمــم  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  الوطنــي،  الغذائــي  األمــن  ســياق  فــي  والغابــات 

.2012

- تقريــر برنامــج منظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين فــي مجالــي الزراعــة والتنميــة 

الريفيــة، رومــا، منظمــة االغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة.

- قطــاع الزراعــة الفلســطينية المحاصــر، مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، نيويــورك وجنيــف، 

.2015

ــاع  ــي لقط ــترداد الضريب ــق االس ــاء ح ــطينيين إحي ــن الفلس ــات المزارعي ــاد جمعي ــف 2017 اتح ــة موق - ورق

ــم. ــد الكري ــر عب ــة نص ــروة الحيواني الث

- بيئــة النزاهــة فــي عمــل صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة- ائتــالف أمان- إيــاد الرياحي 2019.

مصــادر ومراجــع الفصــل الثالث
- القانــون األساســي المعــدل الفلســطيني لعــام 2003.

2( لســنة 2003. - قانــون الزراعــة رقم )

- وزارة الزراعــة الفلســطينية. »اســتراتيجية القطــاع الزراعــي – رؤيــة مشــتركة 2011-2013«. تمــوز، 2010.

- وزارة الزراعــة. »اســتراتيجية القطــاع الزراعــي - صمــود وتنميــة 2014-2016«. رام اهلل – فلســطين.

الزراعــي  التعــداد  لبيانــات  والتحليــل  النشــر  مشــروع   .2013 الفلســطيني.  لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز   -
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وتعديالتــه. 2011م 

ــدوق  ــأن صن ــنة 2013م بش ــم )12( لس ــون رق ــرار بقان ــل الق ــنة 2018م بتعدي ــم )18( لس ــون رق ــرار بقان - ق

درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة.

- اليــة العمــل الخاصــة بالتعويضــات الزراعيــة 2017. صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة. 

- أنظمــة وتعليمــات 

4( لســنة 2018.  - نظــام خــاص بتشــكيل جمعيــات مســتخدمي الميــاه رقــم )

المخاطــر  درء  لصنــدوق  واإلداري  المالــي  بالنظــام  م   2016 لســنة   )10( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار   -

الزراعيــة. والتأمينــات 

3( لســنة 2012م بشــأن إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة فــي  - تعليمــات وزيــر الزراعــة رقــم )

االســتخدام الزراعــي.

الفلســطينية  للمؤسســة  واإلقــراض  التمويــل  بنظــام  2018م  لســنة   )12( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار   -

لإلقــراض الزراعــي.

17/م.و/ر.ج( لعــام 2017 بشــأن آليــة التعويضات عن األضــرار الزراعية. /178 - قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )09/

- دراســات وتقارير

األســماك  ومصايــد  األراضــي  لحيــازة  المســؤولية  الحوكمــة  بشــأن  الطوعيــة  التوجيهيــة  الخطــوط   -

رومــا،  المتحديــة،  لألمــم  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  الوطنــي،  الغذائــي  األمــن  ســياق  فــي  والغابــات 

.2012

- تقريــر برنامــج منظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين فــي مجالــي الزراعــة والتنميــة 

الريفيــة، رومــا، منظمــة االغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة.

- قطــاع الزراعــة الفلســطينية المحاصــر، مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، نيويــورك وجنيــف، 

.2015

ــاع  ــي لقط ــترداد الضريب ــق االس ــاء ح ــطينيين إحي ــن الفلس ــات المزارعي ــاد جمعي ــف 2017 اتح ــة موق - ورق

ــم. ــد الكري ــر عب ــة نص ــروة الحيواني الث

- بيئــة النزاهــة فــي عمــل صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة- ائتــالف أمان- إيــاد الرياحي 2019.

مصــادر ومراجــع الفصــل الثالث
- القانــون األساســي المعــدل الفلســطيني لعــام 2003.

2( لســنة 2003. - قانــون الزراعــة رقم )

- وزارة الزراعــة الفلســطينية. »اســتراتيجية القطــاع الزراعــي – رؤيــة مشــتركة 2011-2013«. تمــوز، 2010.

- وزارة الزراعــة. »اســتراتيجية القطــاع الزراعــي - صمــود وتنميــة 2014-2016«. رام اهلل – فلســطين.

الزراعــي  التعــداد  لبيانــات  والتحليــل  النشــر  مشــروع   .2013 الفلســطيني.  لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز   -
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فلســطين.  – اهلل  رام  فلســطين.  فــي  والحيوانــي  النباتــي  اإلنتــاج  تقييــم   ،2010

- وزارة الزراعــة. »اســتراتيجية القطــاع الزراعــي - صمــود وتنميــة 2014-2016«. رام اهلل – فلســطين. 

آفــاق  الضريبيــة.  والسياســات  االحتــالل  كماشــة  فكــي  بيــن  الفلســطيني  المــزارع  فــراس.  الطويــل،   -

./2385/http://www.maan-ctr.org/magazine/article االلكترونــي:  الرابــط  والتنميــة.  البيئــة 

 .»2022-2017 مســتدامة  وتنميــة  صمــود  الزراعــي:  القطــاع  »اســتراتيجية  الفلســطينية.  الزراعــة  وزارة   -

فلســطين.  – اهلل  رام 

- وزارة الزراعــة. األســعار المحليــة للمنتجــات المحليــة. الرابــط االلكترونــي: 

.https://spms.moa.pna.ps/General/LocalPrices  

- كــرزم، جــورج. الــدورة الزراعيــة والتنــوع الزراعــي. مركز العمــل التنمــوي – معا. 2009.

الواقــع  بيــن  الفلســطيني  الزراعــي  والتســويق  اإلنتــاج  )أريــج(.  القــدس   – التطبيقيــة  األبحــاث  معهــد   -

.2015 والتحديــات. 

8( لســنة 2015م بشــأن المؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي. - قــرار بقانــون رقــم )

 .44=https://moa.gov.ps/?page_id :وزارة الزراعــة. اإلدارة العامــة للتســويق. الرابــط االلكترونــي -

- وزارة الزراعــة. »اســتراتيجية القطــاع الزراعــي - صمــود وتنميــة 2014-2016«. رام اهلل – فلســطين.

 .»2022-2017 مســتدامة  وتنميــة  صمــود  الزراعــي:  القطــاع  »اســتراتيجية  الفلســطينية.  الزراعــة  وزارة   -

فلســطين.  – اهلل  رام 

مصــادر ومراجع الفصــل الرابع
- أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022 »المواطــن أوًلا«.

ــوم  ــبة ي ــترك بمناس ــي المش ــان الصحف ــاه. »البي ــلطة المي ــطيني وس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز المرك - الجه

ــخ 22.03.2019. ــي تاري ــر ف ــي«. نش ــاه العالم المي

تاريــخ  الفلســطينية:  »المســألة  القــدس.   – الدوليــة  للشــؤون  األكاديميــة  الفلســطينية  الجمعيــة   -

 .2016 آذار،  القــدس:   .»2014-1878 وخرائــط 

4( لســنة 2018. - النظــام الخــاص بتشــكيل جمعيــات مســتخدمي الميــاه رقــم )

- أســعد، عبدالكريــم. »دليــل تحقيــق االســترداد الكامــل للتكاليــف فــي مؤسســات ومصالــح تقديــم 

خدمــات الميــاه«. مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه – فلســطين: آب 2018.

ــة  ــترداد«. مجل ــى االس ــتالب إل ــن االس ــطين: م ــة فلس ــاه دول ــادي. »مي ــي عبداله ــي ورام ــاوي، عل - الجرب

 .1990 خريــف   ،1 المجلــد  الفلســطينية:  الدراســات 

وتوجهــات  الراهــن  الوضــع  الغربيــة:  الضفــة  فــي  الميــاه  »أزمــة  عيشــة.  أبــو  وســمير  مــروان  حــداد،   -

.1992 ربيــع   ،10 العــدد   ،3 المجلــد  الفلســطينية:  الدراســات  مجلــة  المعالجــة«. 

- ســلطة الميــاه الفلســطينية. »الخطــة االســتراتيجية لســلطة الميــاه 2016-2018«. رام اهلل: فلســطين، 

.2MtEEf2 /https://bit.ly ــي:   ــط التال ــر/ي الراب انظ
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- ســلطة الميــاه الفلســطينية. »االســتراتيجية الوطنيــة للميــاه والصــرف الصحــي لفلســطين«. رام اهلل: 

 .31RLU8c/https://bit.ly ــي:   ــط التال ــر/ي الراب ــطين، 2014. انظ فلس

- ســلطة الميــاه الفلســطينية. »السياســة الوطنيــة للميــاه فــي فلســطين«. 2012.

- قــرار رئاســي بقانــون رقــم )14( لســنة 2014 بشــأن الميــاه. انظر/ي الرابــط التالي: .

2YoUFUY/https://bit.ly   

ــر/ي  ــة. انظ ــة الكهربائي ــوص التعرف ــام 2018 بخص 12/ م.و/ ر.ح( للع /189 ــم )17/ ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل - ق

 .2Zh0B3H/https://bit.ly ــي:  ــط التال الراب

 .2ycc1dl /https://bit.ly   :1( لســنة 1999. انظــر/ي الرابــط التالــي - قانــون المصــادر الطبيعيــة رقــم )

- مجلــة آفــاق البيئــة والتنميــة. »اللجنــة اإلسرائيلية-الفلســطينية المشــتركة تحــت مجهــر آفــاق البيئــة 

57. انظــر/ي الرابــط  والتنميــة«. مجلــة الكترونيــة تصــدر عــن مركــز العمــل التنموي/معــً. آب 2013، العــدد 

 .2Y9DMCM/https://bit.ly التالــي:  

المحلــي  الفلســطيني  اإلنتــاج  حــول  أوراق  سلســلة  واالقتصاديــة.  االجتماعيــة  السياســات  مرصــد   -

.2019 فلســطين.  فــي  النباتيــة  الزراعــة   :)4 ( رقــم  ورقــة  اإلســرائيلي  االقتصــاد  عــن  واالنفــكاك 

ــب  ــمبورغ – مكت ــة روزا لكس ــطين«. مؤسس ــي فلس ــاه ف ــة المي ــفة... أزم ــر ش ــس. »آخ ــمد، كلمن - مسرش

فلســطين. 2011.

فــي  الصحــي  والصــرف  الميــاه  خدمــات  مقدمــي  وبيانــات  الميــاه. »حقائــق  قطــاع  تنظيــم  مجلــس   -

.»2017-2016 ملخــص   – فلســطين 

- معهــد األبحــاث التطبيقيــة – أريــج. »اإلنتــاج والتســويق الزراعــي الفلســطيني بيــن الواقــع والتحديــات«. 

ــذي، آذار 2015. ــص التنفي الملخ

المقابــات الميدانيــة
ــخ  ــي تاري ــت ف ــج. أجري ــة – أري ــاث التطبيقي ــد األبح ــام معه ــر ع ــحق/ مدي ــاد إس ــع ج ــت م ــة أجري - مقابل

.11.07.2019

ــة  ــة العربي ــي الجامع ــر ف ــتاذ محاض ــن وأس ــة الهيدرولوجيي ــام جمعي ــر ع ــي/ مدي ــن التميم ــد الرحم - عب

ــخ 03.07.2019. ــي تاري ــت ف ــة. أجري األمريكي

.2019\07 - محمــد حميــدي/ المديــر التنفيــذي لمجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه. أجريــت فــي تاريخ 03\

تاريــخ  فــي  أجريــت  الزراعــي.  العمــل  لجــان  اتحــاد  فــي  المشــاريع  إدارة  مســؤول  بشــارات/  مؤيــد   -

.25.07.2019

- حمــدي طهبــوب/ الرئيــس التنفيــذي لمجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء. أجريــت المقابلــة فــي تاريــخ 

.2019 /07 /07

- عــزت زيــدان/ مديــر دائــرة البرامــج والمشــاريع فــي جمعيــة التنميــة الزراعيــة – اإلغاثــة الزراعيــة. أجريــت 

.2019/06 /29 المقابلــة فــي تاريــخ 


