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 ات األهلية في التنمية الريفية في منطقة الوسطدور المنظم

 من الضفة الغربية

 )حالة استصالح األراضي لدى اإلغاثة الزراعية(

 

 

 

 :إعداد

 

 ســامي نايف يوســف ســحويل

 

  دولة فلسـطين ، جامعة القـدس،بكالوريوس علوم تنموية اقتصادية واجتماعية

 

 

 . فايز فريجاتالدكتور: المشرف

 

 

 

ه الرسالة استكماالًًًًًًًًًًًً لتعليمات درجة الماجستير في تخصص بنـاء المؤسسـات            قدمت هذ 

جامعة / عمادة الدراسات العليا  /  التنمية الريفية المستدامة   ضمن برنامج والتنمية البشرية   
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 عمادة الدراسات العليا
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 إجازة الرسالة

 

 دور المنظمات األهلية في التنمية الريفية  في منطقة الوسط

 من الضفة الغربية

 )حالة استصالح األراضي لدى اإلغاثة الزراعية(

 

 

 .سامي نايف يوسف سحويل: عدادإ
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 الدكتور فايز فريجات: المشرف

 

 من لجنة المناقشة المدرجة أسمائهم      28/6/2006نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ        

 :وتواقيعهم

 

 ....................رئيس لجنة المناقشة الدكتور فايز فريجات        التوقيع .1

 ....................ممتحنا داخليا الدكتور صقر الحروب              التوقيع .2
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 قرارإ
 

الرسالة أنها قدمت لجامعة القـدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي الخاصـة             اقر أنا مقدم    

باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وان هذه الرسالة هي أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة                    

 .عليا ألي جامعة أو معهد

 

 

 

 ...................................:التوقيع

 

 .ســامي نايف يوســف ســحويل: االسم

 

 28/6/2006 :التاريخ
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 شكر وعرفان
 

 العمليـة   يسنوات قضيتها في إعداد هذه الرسالة، وأنا أطارد الوقت في خضم مشاغلي والتزامـات             

 العلم والكشـف، وعنـاء      ةن بهجة وعناء، بهج    م بعة مشوار هذا البحث، بكل ما فيه      والعائلية، لمتا 

 .البحث وطرائقه

 

اآلن وهذا البحث يشارف على االنتهاء ال يسعني إال أن أزجي التقدير إلى أشخاص البد أن أتوقف                 

لما كان لهذا العمل أن يكتمل،      فلوال دعمهم المتواصل لي طيلة فترة البحث        . عندهم ولو بكلمة شكر   

واخص بالذكر والـداي،    . لي في هذا البحث حتى يكون انجازاًًًًً مهنيا افتخر به          كانوا سندا حقيقاً     فلقد

وإخوتي وأخواتي، واخص أختي ميساء التي ما توانت لحظة عن مراجعة البحث لغويـا ونحويـا                

 .وامالئيا فلها جزيل الشكر وعظيم االمتنان

 

 الرسالة الـدكتور فـايز      ويشرفني أن أتقدم بعظيم شكري وجزيل امتناني ألستاذي الفاضل مشرف         

اتـه  فريجات على ما منحني من وقته الثمين، وعلى اقتراحاته القيمة، وحسن متابعته، ودقة مالحظ             

 . لم يكن لهذا الجهد أن ينجز بدونهفي جميع مراحل الدراسة، حيث

 

لحميـد  لتفضلها بمناقشة هذه الدراسة المكونة من الدكتور عبـد ا          جنة اإلشراف لَكما وأتقدم بالشكر لِ   

بالمالحظـات، كمـا    اغنائها  البرغوثي ممتحنا خارجيا، والدكتور صقر الحروب ممتحنا داخليا ، و         

واشكر الدكتور زياد قنام رئيس برنامج التنمية الريفية المستدامة لمساعدته المستمرة لي طوال فترة              

ثـة الزراعيـة    و ال تفوتني الفرصة بان اشكر جميع المؤسسات األهلية، وخصوصا االغا          . الدراسة

         عن تقديم المعلومات المهمة لـي، وكـذلك         واخص بالذكر منهم األخ مقبل أبو جيش الذي لم يتوان 

عبـد  . كما واخص بالشكر أساتذتي الفاضلين وعلى رأسـهم د        . برنامج التنمية الريفية المستدامة،     

ن ساندي في كتابة    الوهاب الصباغ، وكذلك المزارعين الذين تعاونوا معي في استمارتهم والى كل م           

 .بحثي هذا

 

 لهم جزيل الشكر جميعاًًًًًًًًًًًًًً

 

 

                                                          سامي نايف يوسف سحويل
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 شكر خاص 

 

وانسج الوفاء للزمالء والزميالت األعزاء، الذين كانوا عونا لألمل والتفاؤل، وخير أخٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ            

أختـي   يرنوا له طموحي، ويحمل في ثناياه أحالماًًًًًًًًً مستقبلية، واخص منهم         في درب علم    

وامالئيا فلها جزيل الشـكر وعظـيم       ميساء التي ما توانت لحظة عن مراجعة البحث لغويا ونحويا           

 وكذلك صديقي وأخي أمين عاصي لمساعدته لي في تحليل البحث، والخـروج             .االمتنان

ة إلى مالحظته القيمة والمساعدة الحثيثة خالل فترة إجـراء          بنتائجه وتوصياته، باإلضاف  

والزميلة العزيزة شيرين أبو الرب على مسـاعدتها فـي ترجمـة الملخـص            . الرسالة

 .التنفيذي باللغة االنجليزية
 

كما وأقدم شكري لكل من ساهم في أن ترى رسالتي النور، واخص بالـذكر زمالئـي                

شؤون المرأة،  وأصدقائي، وأقربائي وفي النهاية، وزميالتي في جامعة القدس، ووزارة   

 .أقدم شكري الجزيل لكل من شجعني ودعمني إلتمام هذه الرسالة
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 التعريفات
 

 

وم به المنظمة، أو المؤسسة، أو حتى الدولة من اجل       هي جهد منظم تق         : اإلستراتيجية

تحديد أعمال أساسية لها، تشكل ماهية هذه المنظمة، وأسباب 

وجودها، من اجل تحديد رؤيتها، ورسالتها للوصول إلى أفضل 

النتائج ، ووضع البدائل المتاحة من اجل استيعاب المؤثرات 

 من اجل رصدالخارجية، وهذه العملية تتضمن تصور هدف ومهمة 

المستفيدين، والمعنيين بالخدمات األساسية، بما يتحقق وااللتزام الجاد، 

 ).1999عبد الهادي، (من خالل الوعي والمساهمة واألداء

 

كـل  (        مجموع المساعدات الدولية التي تقوم بتقديمها الدول المانحـة                            : التمويل  

، وتكون أمـا    )ا من دول أخرى   المصادر االقتصادية التي يتم تحويله    

على شكل قروض ميسرة، أو منح أو هبـات، وتشـمل المصـادر             

 .االقتصادية التي تقدم معاملة تجارية أو إلغاء التعرفة الجمركية

 

       مالئمة الدعم إلستراتيجية التمويل، وتكون موجهة من قبل الدولة نحو :        نهج التمويل

 .أهداف معينة

 

مصطلح شامل لتغير جذري في هياكل مختلف النواحي االقتصادية،      :      ملةالتنمية الشا

واالجتماعية، والسياسية، والثقافية، الهدف منه تثبيت المجتمع 

الفلسطيني، و دعم مقاومته وصموده، في ظل السياسات اإلسرائيلية 

الهادفة للقضاء على الموارد البشرية واستغالل الموارد الطبيعية من 

جل إقامة بنيته التحتية، بما يتوافق مع إشباع حاجاته األساسية ا

واالجتماعية، بطريقة مخطط لها تضمن خاللها التوافق بين حاجاته 

 . بحيث نستغل الموارد الطبيعية والبشرية االستغالل األمثلهوانجازات

 

عته وتوجيهها للعمل      عملية تعبئة وتنظيم جهود أفراد المجتمع، وجما      :التنمية الريفية

المشترك مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية لحل مشاكل المجتمع 

ه  



ورفع مستوى أبنائه من النواحي االجتماعية، والثقافية، واالقتصادية، 

ومقابلة احتياجاتهم باالنتفاع الكامل بكافة الموارد الطبيعية والبشرية، 

 تهدف جتمع الفلسطينيوالفنية والمالية المتاحة للمجتمع وهي في الم

إلى خفض نسبة الفقر، و المساعدة على تحسين البنية التحتية 

 .والخدمات األساسية

 

كالغذاء، و الملبس، ( توسيع خيارات الناس لتلبية حاجاتهم األساسية    :التنمية المستدامة  

وفق اإلمكانيات المتاحة مما يتيح استغالل ) والمسكن، والتعليم والعمل

 الطبيعية استغالالًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً امثل نضمن من خالله حياة أفضل لألجيال الموارد

 .الحالية، مع المحافظة على حقوق األجيال المستقبلية

 

      مجموعة من المنظمات التطوعية الحرة التي ينضم إليها األفراد بمحض :المجتمع المدني     

وهو كل ما هو . ع عنهاإرادتهم الحرة بهدف تنمية مصالحهم والدفا

غير حكومي أو عائلي أو ارثي، وهو يعني حالة من 

وتحمل هذه الكلمة في طياتها تبني أفراد المجتمع "Civility"المدنية

لوجهات نظر سياسية ومواقف اجتماعية متباينة وبذلك يصبح المجتمع 

 .حالة ذهنية واستعداد لعيش واحترام حق اآلخرين فيه

 

    مشاركة المواطنين القاطنين في المجتمع المحلي سواء أكانوا من الموظفين    :المشاركة الشعبية

الرسمين، أو من العاملين، أو من القادة الشعبين، أو من المواطنين 

العادين، ومساهمتهم في رسم الخطط بصورة مباشرة أو بصورة غير 

بح ، وتنفيذها، وتقويمها لكي تص)بواسطة ممثلين عن المجتمع(مباشرة

 .واقعيةالخدمة أكثر 

 

مجموعة من النشاطات تستهدف تعزيز قابلية األرض لالستغالل     :استصالح األراضي 

 .الزراعي، بحيث يتم استغاللها وزراعتها

 

    االهتمام باألرض من نقطة عدم صالحيتها للزراعة، وحتى غرسها : االستصالح المتكامل

إزالة وتقليل : ة االستصالحباألشجار المثمرة وتسيجها، وتشمل عملي

الصخور الثابتة والمتحركة، نقل التراب من مواقع أخرى إلى 

و  



وإقامة الجدران االستنادية بما فيها ). في حالة الحاجة لذلك(األرض

السالسل الحجرية وذلك من اجل ومقاومة االنجراف، كما يضم حفر 

 .ارآبار جمع مياه األمطار، واستخدام هذه المياه في ري األشج

 

شمولية التنمية للخدمات، بجميع قطاعاتها االقتصادية واالجتماعية،   :   المدخل التكاملي

والعمرانية، واإلدارية والسياسية، وكذلك العمل على توازن الخدمات 

للمجتمع بالقدر الذي يحتاجه، مع مراعاة منع التداخل والتكرار، وتوفير 

ألجهزة المشرفة على الخدمات الجو المالئم الذي يسمح بالتعاون بين ا

المختلفة، ويكون معتمدا على دستور الدولة في وضع السياسات العامة، 

والخطط القطاعية والمرحلية، بالتنسيق والتعاون مع جميع 

) المنظمات األهلية، المحافظات، المجالس القروية، البلديات( المستويات

 .من اجل زيادة فعالية تحقيق هذا األسلوب

 

قدرة النساء للسيطرة على المصادر، والموارد االقتصادية واالجتماعية،                : المرأةتمكين

 .والتحكم بها وقدرتها على االختيار

 

تشير إلى المنظمات غير الهادفة للربح، وتعتبر إحدى  :المنظمات األهلية العاملة في التنمية الريفية

كبير في التأثير على مؤسسات المجتمع المدني وأهمها، لها دور 

تقدم هذه المؤسسات خدمات اجتماعية واقتصادية للفئات . المجتمع

المستهدفة والتي تعيش في المناطق الريفية، وقد عملت على تعزيز 

المقاومة والصمود في وجه االحتالل، وجزء كبير منها تكامل في 

أداوره مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية لخدمة المجتمع 

عبد (فلسطيني ومن أبرزها المنظمات األهلية الزراعية والطبيةال

    ).2002الهادي، 
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 االختصارات
 

يشار إليها باألربعة المهمة لالقتصاد الفلسطيني و تشكل عصب أساسي له :     م        .م.4

 .الميناء، ومطار غزة، والممر اآلمن، والمعابر الحدودية: وهي

 

وزير التنمية أصبح   هو ناشط وخبير تنمويالدكتور عبدالرحيم شحاتة  هو    :         شحاتة 

 .2005في جمهورية مصر العربية، ديسمبر  المحلية

 

 يشغل حاليا هو الدكتور اسحق القطب برفسور كاتب و مؤرخ فلسطيني     :        القطب 

أ  تبومنصب المدير التنفيذي للمؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب،

مجموعة من المناصب الهامة في المجتمع الفلسطيني ومن أبرزها مدير 

مجلس اإلسكان الفلسطيني، وعميد كلية اآلداب في جامعة القدس، ورئيس 

تدبير الموارد المالية فيها، و مستشار شؤون الموظفين والتدريب في شركة 

 له مجموعة من نكهرباء محافظة القدس وهو من األعالم الفلسطينيي

 .المؤلفات و الكتب

 

مجموعة من المؤسسات األهلية التطوعية غير الربحية والتـي خاضـت             :شبكة المنظمات األهلية  

االغاثة الطبية، واإلغاثة الزراعيـة،     ( التجربة التنموية الفلسطينية وعايشتها   

ومركز بيسان للبحوث واإلنماء ومؤسسة مواطن، ومركز مصادر الطفولة         

، وقامت بإنشاء الشبكة بعـد اتفاقيـات        )الخ...وراما،المبكرة، ومؤسسة بان  

اسلوا ونتيجة طبيعية لما يشهده المجتمع الفلسطيني من تطـور، ولتوحيـد            

 .موقفها وتحديد رؤيتها

 

 . في البرلمان التركي من العربأعضاء  :      أعضاء البرلمان

 

 .)ر الفلسطينيةمنظمة التحري( القيادة الوطنية الموحدة      :            م.و.ق

 

بلجيكا، الدنمارك، ألمانيا، اليونان، اسبانيا، فرنسا، ايرلندا، ايطاليا،        :االتحاد األوروبي 

هولندا، البرتغال، النمسا، السويد، فنلندا، بريطانيا وشمال ايرلندا، 

ح  



لوكسمبورغ، التشيك، استونيا، هنغاريا، التفيا، لتوانيا، بولندا، سلوفاكيا، 

 .ا، مالطا، قبرصسلوفاني

 

لممولي اإلغاثة و يعتبر هذا التجمع إحدى العناصر األساسية التـي           تجمع  :       كونسورتيوم            

ترتكز عليها االغاثة الزراعية في الوقت الحالي، كما ويجتمع كل سنة من            

اجل تقيم عمل االغاثة، وتامين التمويل لبرامجها، وتقديم المساعدة الفنيـة           

 .ذلك  إلقرار الخطة الخمسيةوالتقنية، وك
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 ملخص الدراسة

 –دور المنظمات األهلية في التنمية الريفية في منطقة الوسط من الضفة الغربية " 

 "حالة استصالح الراضي لدى االغاثة الزراعية

 

.  صعبةٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ تحيط بالمجتمع الفلسطيني بشكل عامجاء هذا البحث في ظل أوضاعٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ اجتماعيةٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ واقتصاديةٍٍٍٍٍٍٍٍ

وقطاع األراضي واستصالحها بشكل خاص، نظرا لما يتعرض له المجتمع الفلسطيني من سياسة 

دور (فقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على . المصادرة واالستيطان، وبناء جدار الضم والتوسع

 حالة استصالح األراضي -ة في منطقة الوسط من الضفة الغربيةالمنظمات األهلية في التنمية الريفي

ليحلل عالقة هذه المنظمات بالمجتمع المحلي؛ بهدف تقديم االستنتاجات  ). لدى اإلغاثة الزراعية

العلمية والتوصيات والسياسات، ومن اجل الخروج بتدابير عملية وآليات تصحيحية لتعزيز العالقة 

المجتمع، ولزيادة مساحة األراضي المستصلحة، ولتدفع بمزيدٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ من فيما بين هذه المنظمات و

 التكاملية فيما بين المنظمات األهلية والسلطة الوطنية الفلسطينية، والمجتمع المحلي، وقد تالعالقا

 .2006-2004لواقعة ما بين استمر إجراء هذه الدراسة عامين ونصف في الفترة ا

 

وقد برزت أهمية الدراسة ومشكلتها من كون وجود خلل بين تركز المنظمات األهلية في المدن، 

، باإلضافة إلى أن تركزها في منطقة الوسط قد %29.3بينما نجد أنها تعمل في الريف بما نسبته 

م صمود المجتمع را كبيرا في دعبالرغم من إنها تلعب دو. حرم أريافها من االستفادة من برامجها

 .المحلي

 

استندت هذه الدراسة إلى منهجيات نوعية وكمية شملت مراجعة األدبيات والمصادر المتعلقة 

بموضوع المنظمات األهلية، واستصالح األراضي، وقد تم اختيار أسلوب دراسة الحالة باعتباره 

ة استمارة صيغت، وأعدت لهذا الغرض، احد األساليب المالئمة للبحث، وتم جمع البيانات بواسط

حيث  . SPSSوقد تم التأكد من صحتها وانسجامها مع برنامج رزمة التحليل اإلحصائي االجتماعي 

تم اختيار عينة عشوائية منتظمة من مجتمع البحث من المزارعين أصحاب األراضي المستصلحة، 

 .م من قبل اإلغاثة الزراعيةوقد كانت هذه العينة من المزارعين الذين استصلحت أراضيه

 

 مزارع ممن استصلحت أراضيهم في 80 مزارع من أصل 40 تم توزيع استمارة البحث على 

 في منطقة الوسط من الضفة الغربية، وقد تم اختيارهم وفق 2006-1995الفترة الواقعة مابين العام 

اضي التي تم كشف يحتوي على أسماء جميع المزارعين في منطقة الوسط، ومساحة األر

وقد تم . استصالحها، وكذلك تقدير ساعات العمل التي استهلكت، والقيمة التقديرية لكلفة االستصالح

ي  



اختيار العينة بشكل عشوائي وفق قرعة الختيار عينة تمثل نصف المجتمع المبحوث، حيث اخذ 

 ).80-1(الرقم الزوجي من القائمة 

 

لتنمية، والتنمية الريفية من وجهة النظر اإلقليمية تطرقت الدراسة في الجزء النظري لتعريف ا

ولم تَغفل الدراسة التطور التاريخي للمنظمات األهلية في فلسطين من بداية االحتالل . والفلسطينية

البريطاني اليهودي، مروراًًًًًًًًًًًًًًًً بالحكمين األردني والمصري على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع 

 المشددة على أرض الواقع، والتي هل اإلسرائيلي في الوقت الحالي و اجراءتغزة، حتى االحتال

حجمت عمل المنظمات األهلية، وانتهاء باتفاقيات أسلو وإعادة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية، 

والتي أفرزت مجموعة من المنظمات األهلية المتخصصة منها من كانت له عالقات تكاملية مع 

 .الفلسطينية، والمجتمع المدنيالسلطة الوطنية 

 

وقد استخدمت طريقتان في تحليل البيانات كما ونوعا، وذلك لإلجابة على فرضيات وأسئلة الدراسة، 

لمعرفة العالقات فيما بين المتغيرات، وللخروج بأفضل المؤشرات، وقد تم الخروج بنتائج وصفية، 

 .وأخرى تكشف العالقات التقاطعية بين المتغيرات

 

رت نتائج البحث وجود فروقات بين المستفيدين من برامج االستصالح، سواء على مستوى أظه

الجنس، أو المرحلة التعليمية، أو المهن الرئيسية و الفرعية، أو المساحة، أو عدد أفراد األسرة، 

والفئات العمرية، وقد تفردت المناطق الريفية باالستفادة من برنامج استصالح األراضي نظراً 

من الذين استفادوا من هذه البرامج هم من % 94.9مساحات الزراعية التي تغطيها، حيث نجد أن لل

ولم تغفل الدراسة متغيرات أخرى ذات طابع . في المدن% 5.1سكان األرياف مقابل 

جدوى برامج اإلغاثة، عدد العاملين، الدخل، أنواع المحاصيل، زيادة المنتوج، مساعدات (اقتصادي

 ).دوافع االستصالح، وقدرة البرامج في دعم المقاومة والصمود( أخرى سياسية مثلو. اإلغاثة

 

بينت نتائج .  أما في تحليل الفرضيات فقد استخرجت الجداول التي تجد العالقة بين المتغيرات

سة الدراسة إلى أن رضا المزارعين يتراوح ما بين راضٍٍٍٍٍٍٍ إلى راضٍٍٍٍٍٍٍ إلى حد ما، حيث أشارت الدرا

إلى انه كلما زاد الدخل الشهري ألسرة المزارع كلما زاد الرضا عن برامج اإلغاثة، في حين كانت 

 .النتيجة عكسية عند مقارنتها بعدد أفراد األسرة

 

ك 



، تمثلت ممن استصلحت أراضيهم كانت دوافعهم سياسية واقتصادية معاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً% 95وبينت الدراسة أن 

أعلى النسب في هذه ) 7-4(ومثلت األسر من). المزارع، العمال، األعمال الحرة(أعالها في مهن

 %.66.7بنسبة ) بكالوريوس(الدوافع، وقد أيد هذه الدوافع ذوي التعليم المتوسط

 

إذ أشار معظم هذا وكشفت الدراسة عن الدور الذي تلعبه اإلغاثة في دعم صمود المزارعين، 

المزارعين الذين استصلحت أراضيهم أن برامج اإلغاثة قد ساعدتهم على الصمود بنسب تتراوح ما 

 %). 100-%66.7(بين

 

وخالل التحليل الكيفي فقد أوضح البحث أهمية استصالح األراضي من وجهة نظر المزارعين، 

ى مجموعة عوامل كانت اإلغاثة متطرقا بذلك إلى العوامل التي أثرت على االستصالح، مؤكدا عل

وبين المزارعون خالل ). العوامل االقتصادية، والسياسية( قد أشارت إليها خالل عملية االستصالح

المقاولين، أو اإلغاثة، أو حتى من قبل المزارعين ( ذلك الصعوبات التي تواجههم سواء من قبل

عين من اجل تبنيها لزيادة مساحة وخالل ذلك تم وضع مجموعة مقترحات من قبل المزار) أنفسهم

 .األراضي المستصلحة

 

وفي نهاية البحث فقد وضعت مجموعة من التوصيات منها ما هو متعلق باإلطار النظري، وأخرى 

متعلقة باإلطار العملي، وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من األبحاث فيما يتعلق باستصالح 

 الراغبين ن نهاية البحث لتنوير الباحثين التنمويياألراضي، وقد وضعت مقترحات ألبحاث أخرى في

ضرورة وجود تنسيق بين االغاثة الزراعية، : ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة. بها

والبلديات، والمجالس المحلية، والمزارعين، باإلضافة للمنظمات األهلية، كذلك يجب االهتمام 

 .والتقييمباالستصالح المتكامل، وعمليات المتابعة 
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Abstract  
 

The Role of the Non-governmental Organization in Rural 
Development of Central Region of west Bank- Situation of Land 

Reclamation with Agricultural Relief 
 
This research has been conducted under social and economic difficult 
conditions surrounding the Palestinian community in general, and land 
reclamation sector in particular. Due to the fact that the Palestinian 
community is exposed to confiscation of land and settlement, and 
construction of the apartheid annexing and expanding wall, this research has 
been conducted to highlight the role of NGOs in rural  development of central 
region of West Bank – Situation of Land Reclamation with Agricultural 
relief ) , and to analyze the relation of these NGOs with the local community 
aiming at providing practical inferences, recommendations and policies, and 
setting out practical precautions and corrective mechanisms to enhance the 
relation between these NGOs and the community, as well as to increase the 
area of the reclaimed land, and to establish more complementary relations 
between NGOs and the Palestinian National Authority and local community. 
Work on this study lasted for two and half years within the period 2004-
2006 . 
 
The importance of the study and its problem was significant in that there is a 
dysfunction in focusing NGOs n the cities while they work in the rural 
regions with about 29.3%. In addition their focus in the central region 
deprived its rural regions from the benefit of their programs, although they 
play a great role in supporting the withstand of the local community. 
 
This study is based on qualitative and quantitative methodologies. It included 
a review of the literatures and sources relevant to NGOs and land reclamation.  
 
The method of case study was chosen for this research as it is one of the 
suitable methods for research .  
 
Data were collected through a questionnaire which was formulated and 
prepared for this purpose; and their correctness and harmony with the 
Program of the Package of Statistical and Social Analysis ( SPSS ) was 
assured . A regular random sample was selected from the research community 
of farmers-the owners of the reclaimed land and this sample was taken from 
the farmers who reclaimed their land through the Agricultural Relief . 
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The questionnaire of the research was distributed to 40 farmers from the total 
80 farmers whose land was reclaimed within the period 1995-2006 in the 
central region of West Bank. Those farmers were chosen in accordance with a 
list containing all the names of the farmers of the central region as well as the 
area of land which was reclaimed, the estimated number of consumed work 
hours and  the estimated value of the cost of reclamation . The sample was 
randomly selected in accordance with a poll of selecting a sample represented 
half of the research community, and the even numbers were taken from the 
list (1-80). 
 
In the theoretical part, the study discussed the definition of development and 
rural development from the regional and Palestinian point of view. The study 
did not neglect the historical development of the NGOs in Palestine starting 
from the Anglo-Jewish occupation, passing through the Jordanian and 
Egyptian sovereignty on parts of West Bank and  Gaza Strip till the current 
Israeli occupation and its  stressing procedures on the ground, which restricted 
the work of NGOs and finishing with Oslo Agreement and the re-building of 
the Palestinian  National Authority which brought to existence a group of 
specialized NGOs some of whom had a complementary relation with the 
Palestinian National Authority and the civil society . 
   
I have used two methods of analysis of data, qualitative and qualitative  
methods as an answer to the assumptions  and questions of the study to 
identify the relationships between the variables, , and to come out with the 
best possible indicators. This came out with descriptive results and other 
results that explore the common relationships between the variables. 
 
The results of the research showed difference among the benificiers from 
reforming programs either on sex levels, or education stage, or main and 
minor careers, or area, or the number of family members, or age groups. The 
rural districts characterized with benefiting more from land reclamation 
program for the agricultural area they cover. That is, as camps were not 
mentioned, we see that 94.9% have benefited fro these programs in rural areas 
while it was 5.1% in cities . They study didn't disregard other variables of 
economic feature ( the quality of relief programs, number of workers, income, 
kind of harvests, product increase, relief aids), and other political variables 
like ( motives of reclamation , and the ability of the program to support 
resistance and everlasting ).  
 
For the analysis of assumptions, the study indicated the relationship among 
the variables that explore the relationships between the agricultural relief and 
targeted society. The study showed also that the satisfaction of farmers ranges 
between satisfied and some how satisfied- As the study indicated that the 
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more the monthly income of farmer's family is, the more is the satisfaction of 
relief programs. While the result was opposite when compared to the number 
of family members . 
 
The study showed also that 95% of whom land were reformed had both 
political and economic motives. The higher percentages were represented in 
careers of ( farmer, workers, free work ). Families of 4 to 7 members 
represented the higher rates of these motives. While those who have 
intermediate education ( B.A) represented 66.7% of these rates . 
 
The study emphasized the role that the Agricultural Relief plays to support the 
farmers to ever last. Most farmers of whom lands reclamated, disregarding 
their different career,, indicated that the relief programs have helped than to 
stay in their lands with a percentage that ranges from (66.7% to 100%) .  
 
Through methodological analysis, the research emphasized the importance of 
land Reclamation from the farmers' point of vents referring to the factors that 
affected reclamation process, and emphasizing a group of factors that the 
Relief Committee had pointed out during reclamation process (economic and 
political factors). the farmers pointed out the obstacles the used to face either 
by ( contractors, or the Relief committee, or by themselves). Accordingly, a 
set of suggestions were put forward by the farmers to be adopted in or4der. to 
increase the area of reclamated lands . 
 
By the end of the research, I suggested a number of recommendations some of 
which related to theoretical outline, and others related to practical outline.  
 
The study recommended more researches to be conducted in relevance to land 
reclamation. And I have suggested some topics of other researches by the end 
of the research to enrich the knowledge of developmental researchers. 
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 الفصل االول

 االطار العام للدراسة
 

 مقدمة 1.1

 

منذ بداية العقد على السلطة الوطنية الفلسطينية، إال انه و بالرغم من أسبقية المنظمات األهلية 

ذلك مع دخول قد تزامن  و،اإلنتشارو  في فلسطين في التوسع األهليةالماضي بدأت المنظمات 

 األهلية وقد أشار دليل األمم المتحدة للمنظمات ، غزةالسلطة الفلسطينية إلى الضفة الغربية وقطاع

االسكوا، (شارت إليه منظمة االسكواكما أ. 480إلى أن عدد هذه المنظمات بلغ ، 2000في عام 

 في الضفة  منظمة عاملة في كافة المجاالت926أما معهد ماس فأشار إلى إنها بلغت . )1999

مدن، وتعمل في الريف ي الضفة الغربية وخاصة في الغالبيتها ف حيث تركزت، الغربية وقطاع غزة

سباب عدة، منها وجود ال التذبذب الموجود في عدد المنظمات االهلية ، ويعزى%29.3بما نسبته 

مؤسسات عاملة في القدس وبالتالي فهي غير مسجلة بالداخلية الفلسطينية، ومنها ما اختلف على 

او واخرى غير ربحية، واخرى تعاونية، تصنيفها فمنها من اعتبرها منظمات اهلية،

 .)2001شلبي، المالكي و(الخ...خيرية

 

 بدأت المنظمات األهلية بالعمل على بناء البنية التحتية لعملية التنمية الريفية بما فيها من استصالح 

لألراضي من خالل تجميع الكفاءات المحلية وتوظيف المنح والهبات الدولية من أجل تطوير 

إستراتيجيات، و بلورتها على شكل قوانين وآليات عمل تؤدي إلى تطوير الريف سياسات و

وهذا ما أعطها الدفعة القوية الن تعلب دورا مميزا أبان االحتالل، حيث كانت هذه . الفلسطيني

المنظمات بمثابة آليات دفاع عن الوجود الفلسطيني، من خالل عملها في مجاالت مختلفة 

اإلعالم، حقوق اإلنسان، المرأة، مراكز األبحاث، والتدريب المهني التعليم، الصحة، (مثل

 ).والتنموي

 

إال أن التجمعات ) ، المخيماتفالحضر، الري(وقد توزعت المنظمات األهلية بين التجمعات السكانية

% 60.2الحضرية تحظى بنصيب األسد، ففي حين بلغت نسبة المنظمات األهلية القائمة في المدن 

وبالرغم من ذلك نجد أن منطقة الوسط في %. 10.5وفي المخيمات % 29.3لريفكانت في ا

الضفة الغربية هي األقل حظاً على صعيد المؤسسات العاملة في المجال الريفي، فمعظم المنظمات 
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يتسع نشاطها لتشمل تجمعات أخرى غير التجمع القائمة فيه، كما %) 71(األهلية والتي تقدر بنسبة 

لمنظمات في المناطق الحضرية ونشاطاتها في المناطق الريفية، يعنى أن توزيع أن تركز هذه ا

المنظمات األهلية بهذه الطريقة قد اخل جدوى التوازن القائم على التنمية الشاملة دون وضوح 

 .)2001شلبي، المالكي و( إستراتيجية موحدة لدى المنظمات األهلية

 

طاع الزراعي فقد تنبهت مجموعة من المؤسسات األهلية بسبب النتائج التي أظهرت االهتمام بالق

 بمجهودات مجموعة 1983لذلك، كان أبرزها اإلغاثة الزراعية التي تأسست في مدينة القدس سنة 

من المهندسين المتطوعين، الذين قدموا الخدمات اإلرشادية مجاناً، نظرا لنقص خدمات اإلرشاد التي 

يف الفلسطيني الذي يتعرض منذ األيام  أولت اهتماماً واسعا للرمها، وقدكانت سلطات االحتالل تقد

 .األولى لالحتالل لسياسات التفريغ والمصادرة وعمليات االستيطان

 

حظيت مشاريع استصالح األراضي بأهمية كبيرة في اإلغاثة الزراعية، نظرا الرتباطها باإلنسان 

دف سعت إليه منذ  بأرضه، وهو هاجل بقاءه وتجذرهة من يالفلسطيني من النواحي السياس

لنواحي االقتصادية من اجل توفير  الهتمامها باباإلضافة). 2004 ،ة الزراعيالغاثةاتقرير (البداية

 وتربتها من االنجراف والتصحر، وقد تم سرة الريفية، وكذلك للحفاظ على األرضاألمن الغذائي لأل

وما تقوم به انطالقا من إطار نظري عام اعداد هذه الدراسة في إطار دور المنظمات األهلية 

لعملها، ومن ثم دور اإلغاثة الزراعية في استصالح األراضي من اجل توفير إطار من المعلومات 

 .يمكن على أساسه توجيه برامج استصالح األراضي الزراعية مستقبال

 

 مشكلة الدراسة  2.1

 

لحوظا في عمل المنظمات غير  وبشكل خاص سنوات التسعينات، تطورا ماألخيرةشهدت السنوات 

 الفلسطينية األراضيالتطورات الدراماتيكية التي شهدتها ية في الريف الفلسطيني، مما عكس الحكوم

 وقيام السلطة أوسلوبعد توقيع اتفاقيات )  واالجتماعية االقتصاديةالسياسية و (األصعدةعلى مختلف 

 الزراعية الفلسطينية، اتحاد اإلغاثة( الحكوميةوقد تبنت عدد من المؤسسات غير. الوطنية الفلسطينية

ة تنموية تستهدف الريف الفلسطيني سسيا..) . والزراعةاألبحاثلجان العمل الزراعي، مركز 

 كإحدى الزراعية في خضم هذه العملية اإلغاثة برزت . غير المستصلحةاألراضيوخاصة 

ات االقتصادية واالجتماعية، وقد المؤسسات العاملة في مجال االستصالح من اجل تلبية الحاج

 .الزراعية المتكاملةمشاريع التنمية ل للعمل على االستصالح وصوال أساليبطورت عدة 
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 بمعنى ،من المنظمات األهلية تعمل في الريف الفلسطيني% 29.3 كون منبرزت مشكلة الدراسة 

 وعلى الرغم من ،الفلسطينيةأن هذه المنظمات تلعب دوراً مهماً في التنمية الريفية في األراضي 

 إن إال)  الزراعيةاإلغاثةوخاصة  (األهليةوضوح الرؤيا والتوجهات التي بذلت من قبل المنظمات 

 : هذا االستصالح يبقى قيد البحث وبهذا فإنه يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في السؤال التاليتأثير

 

 ؟راضي الفلسطينية في التنمية الريفية في األاألهليةما هو دور المنظمات 

 ؟)القدس، ورام اهللا(ي منطقة الوسطما هو دور االغاثة الزراعية في عملية استصالح االراضي ف

 ما هو الدور التنموي لالستصالح االراضي الذي تمارسه االغاثة  في منطقة الوسط؟
 

 هدف الدراسة  3.1

 

التنمية في ة العاملة تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف على  دور المنظمات األهلي

 في مجال استصالح االراضي ومدى تاثير تنفيذ نشاطات االستصالح على صمود الريفية

 وأدائها ،لهذه المنظمات)  االستصالحمجتمع المستفيدين من برامج(ورؤية المجتمعالمزراعين، 

 تقدم أنراسة  بناء سلطة وطنية فلسطينية، كما تطمح هذه الدإعادةوخصوصا بعد الفترة التي تلت 

 أداء الناتجة عن الدراسة في تحسين ها توصياتمن خاللمعلومات ذات مصداقية و شمولية، و تسهم 

 . المجتمع الفلسطينيأبناء لبرامج االستصالح بما يخدم األهليةالمنظمات غير 

 

 في رصد واستكشاف العوامل اإلسهام وتنطلق هذه الدراسة من هدف تنويري معرفي، من خالل 

 هذه العوامل، وسوف يساعد تأثير للتنمية الريفية، وكذلك درجة األهليةمؤثرة في رؤى المنظمات ال

 وسياسات تساهم في آلياتلتطوير ) مالئمة( مناسبةأرضيةاستكشاف هذه العوامل على تشكيل 

 بأحد تطبيقية، لكونها تتعلق اًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأبعاد أعطت هذه المنظمات، وبهذا فان الدراسة تكون قد أداءتحسين 

 . والفاعلة في المجتمع الفلسطيني، والذي يلعب دورا مهما في عملية البناءاألساسيةالقطاعات 

 

 : وهي، الفرعيةاألهدافويتفرع عن هذا الهدف مجموعة من 

مع السكان االغاثة الزراعية في برنامج استصالح االراضي التعرف على مدى تفاعل  

 . في االستصالحالمستهدفين

 . المنظمات األهلية االستصالح لدىالتعرف على مدى مشاركة الفئات المستهدفة في برامج 

استصالح ( الريفيةمدى رضا المنظمات األهلية عن نتائج برامجها التنموية التعرف على 

 .منطقة الوسط من الضفة الغربية في )األراضي
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 الغاثة الزراعية ا االستصالح لدىتائج برامجالتعرف على مدى رضا السكان المستهدفين عن ن 

 .منطقة الوسط من الضفة الغربيةفي 

 من حيث  في االستصالح نشاطات المنظمات األهليةمستفيدة منالتعرف على تأثر المناطق ال 

 .لم يتم فيها االستصالح التي مع المناطقزيادة إنتاجها مقارنة 
 

 أهمية الدراسة  4.1

 

دراسات التي تساهم في النقاش الدائر حول دور المنظمات األهلية في هذه الدراسة ضمن ال تأتي

 دور المنظمات األهلية في التنمية  موضوع تعالج الدراسات التيالتنمية الريفية، وهي تعتبر من 

 في ظل تحوالت وضغوطات حقيقة على المجتمع الفلسطيني متمثال بكافة هيئاته ومؤسساته، الريفية

 . الذي تحدثه في المجتمعاألثرو .  هذه المنظمات؟جدوى عدم أو أهميةاؤل حول  التسإلى باإلضافة

 من الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيطرتها  أجزاء بناء السلطة الوطنية الفلسطينية علىإعادةفمنذ 

 الدور  العديد من النقاشات حول طبيعةأثيرت قدعلى نواحي الحياة المختلفة للشعب الفلسطيني، ف

 ال، وقد شملت أم ةدورها ضرورل  كان ما إذا في التنمية الريفية، واألهليةلمنظمات ل الجديد

 . األراضي استصالحبما فيهاالنقاشات مختلف جوانب التنمية الريفية 

 

 و األولى، بالدرجة اًًًًًًًً ريفياًًًًًًً المجتمع الفلسطيني مجتمعمن طبيعة كون أغلبية الدراسة أهميةكما تنبع 

راعة تعتبر من أهم مصادر الدخل على مستوى األفراد وكذلك على المستوى القومي حيث أن الز

 ف الجهود الحكومية وغير الحكوميةلهذا فتكاث. اإلجمالي الفلسطينيمن الناتج القومي % 9تشكل 

، واإلقتصادية، إلى تحقيق التنمية الشاملة بجميع جوانبها اإلجتماعيةفي استصالح االراضي سيؤدي 

ف الجهود الحكومية وغير ولهذا فتكاث ).2005 الفلسطيني، لإلحصاءالجهاز المركزي (ةالسياسيو 

، إلى تحقيق التنمية الشاملة بجميع جوانبها اإلجتماعيةفي استصالح االراضي سيؤدي  الحكومية

 .ةالسياسي، و واإلقتصادية

 

مية الريفية، فهناك من يرى هذا وتختلف وجهات النظر حول دور المنظمات األهلية في مجال التن

 اإلغاثة تلعب دورا متميزا في مجال التنمية الريفية مثلالعديد من المنظمات األهلية المتخصصة أن 

 وهناك البعض .)الخ...واإلنماءالزراعية، واتحاد لجان العمل الزراعي، مؤسسة بيسان للبحوث 

عيق وي سلبيا ي االستصالح فاألهلية اعتبر دور المنظمات حيث كان له وجهة نظر مغايرة، اآلخر

 تعمق التبعية مع الخارج، ومع جهات إنها إلى باإلضافة تشكيل رؤية تنموية كاملة، إمكانية

 .)2001رحال، (التمويل
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األهلية في  تساهم في تغطية جانب مهم من جوانب عمل المنظمات أنها الدراسة في أهميةتكمن إذا 

 رؤيتها واستراتيجياتها، في دعم المجتمع والقضية بتوضيح ، وترتبطقطاع استصالح األراضي

  .، من خالل استهدافها للقطاع الزراعيالفلسطينية
 

 سئلة الدراسةا  5.1

 

 من  على مجتمع المستفيدينطرأتالتي تعالجها الدراسة حول رصد التغييرات التي  االسئلة تتمحور

فيذ نتب  قامت خاللهامراحل المختلفة التي، خالل البرامج استصالح االراضي لدى االغاثة الزراعية

 : عن مجموعة من األسئلة الفرعية وهياإلجابةبرامجها، وتحاول الدراسة 

 

 .مع السكان المستهدفين؟االغاثة الزراعية هل تتفاعل  

 .؟الغاثة الزراعيةعن نتائج برامج امن برامج االستصالح ما مدى رضا السكان المستهدفين  

 أكثر إنتاجاً من االغاثة الزراعية في االستصالحنشاطات لمستفيدة من  اهل أصبحت المناطق 

 .المناطق التي لم تقم بنشاطات فيها؟

 إلى ترسيخ مفهوم االغاثة الزراعيةهل تسعى البرامج الحالية الموضوعة والمطبقة من قبل  

 .المقاومة والصمود؟
 

 فرضيات الدراسة  6.1
 
لما زاد رضاه عن برنامج االستصالح الزراعي الذي        كلما زاد الدخل الشهري ألسرة المزارع ك       •

 .تقوم به اإلغاثة الزراعية

كلما زاد عدد أفراد أسرة المزارع، كلما قل رضاه عن برنامج استصالح األراضي في اإلغاثة                •

 .الزراعية

هناك عالقة بين الدوافع وراء القيام باستصالح األراضي وبين قدرة البرامج في المساعدة على               •

 .دالصمو

 .هناك عالقة بين مهنة المزارع الرئيسية، وبين دوافعه للقيام بعملية االستصالح •

 .كلما زاد عدد أفراد أسرة المزارع، كانت دوافعه لالستصالح اقتصادية •

 .كلما ارتفع مستوى تعليم المزارع، كلما كانت دوافعه لالستصالح سياسية واقتصادية معا •

 .لمزارع، وبين مساعدة برامج اإلغاثة الزراعية على الصمودهناك عالقة بين المهنة الرئيسية ل •
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هناك عالقة بين الدخل الشهري ألسرة المزارع، وبين مدى مساعدة برامج اإلغاثة الزراعيـة               •

 .في االستصالح على الصمود في ظل اإلجراءات اإلسرائيلية

اعية في االستصالح   هناك عالقة بين مستوى تعليم المزارع، وبين مساعدة برامج اإلغاثة الزر           •

 .على الصمود

هناك عالقة بين مساحة األراضي التي تم استصالحها من قبل اإلغاثة الزراعية، وبين دوافـع                •

 .المزارع وراء القيام باالستصالح

هناك عالقة بين الحيازة الزراعية للمزارع، والمساحة التي تم استصالحها من قبـل االغاثـة                •

 .اعيةرالز
 

  تبرير الدراسة 7.1

 

 :، منهاأسباب في هذه الدراسة لعدةار منطقة الوسط ي اختمت

 

بعد األهالي عن الزراعة وانشغالهم بمصادر دخل أخرى كان عامال مؤثرا في استصالح  .1

 والذي يلتهم ، حالياًإسرائيل وجود جدار الضم والتوسع الذي تقيمه إلى باإلضافة، األراضي

 . المواطنينأراضيالعديد من 

من   المهتمة بالتنمية الريفية في منطقة الوسطاألهلية العديد من المنظمات بالرغم من وجود .2

 هذه المناطق هي من اقل أن إلى تشير اإلحصائيات إن إال ،)وتركز مقراتها فيها(الضفة الغربية

 ).1.1( كما يتضح من خالل الجدولاالستصالحالمناطق استفادة من برامج 

المؤسسات األهلية والتنموية العاملة في منطقة الوسط من تم اختيار اإلغاثة الزراعية كإحدى  .3

 .الضفة الغربية

 وقد بدات ذلك من بداية نشاتها في سنوات الثمنينات، وذلك ،االغاثة هي السباقة  لالستصالح .4

 .من خالل مساعدة المزراعين بارضهم لمقاومة سياسات االحتالل

غاثة باستصالحها في مناطق التماس، مما يعني االهتمام بالبعد السياسي  قامت اإل هناك أراضٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ .5

 ).1الخريطة رقم (االستصالحوالوطني، باإلضافة للبعد االقتصادي لعملية 

إن الزراعة تعتبر مطرية في منطقة الوسط من الضفة الغربية، واألراضي وعرة حيث تبلغ  .6

المناطق حق االستصالح أكثر كغيرها من ، لذا فهي تست%60-40نسبة الصخور فيها ما بين 

 ).2،4الخريطة رقم ( الخليل وبيت لحمالوعرة في
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 الفصل الثاني

  وخلفية الدراسةاالطار النظري
 

هليـة،  لمراحل التي مرت بها المنظمات األ     يستعرض هذا الفصل مفهوم التنمية، والتنمية الريفية، وا       

دور االغاثة الزراعية في االستصـالح      االراضي، و رها في استصالح    وكذلك برامج المنظمات ودو   

 .والخطوات التي تتبعها

 

 مفهوم التنمية  1.2

 

بدء باستخدام مفهوم التنمية بعد الحرب العالمية الثانية عندما بدأت الدول النامية باالستقالل، وبدأت              

 الحـال أثنـاء      يجب أن تتقدم اقتصاديا، لتحقيق دخل أعلى مقارنة بما كان عليه           أنهاترى في نفسها    

االستعمار الغربي، وخصوصا إنها كانت تعرف بالدول ذات الدخل المنخفض، و قد عرفت التنميـة               

وكـان   ).2000العيسـوي،   (آنذاك بأنها الحالة التي تصبح فيها زيادة متواصلة في مستوى الدخل            

هـوم بعيـدا عـن      التركيز في هذه الفترة على التنمية االقتصادية، وكانت التنمية تعرف بهـذا المف            

البشـرية، واالجتماعيـة، والثقافيـة،      ( الجوانب األخرى التـي ظهـرت حـديثا، مثـل التنميـة             

 ).2000العيسوي، )(والسياسية

 

 لدى الكثير من التنمويين، وصناع القرار في المجاالت االقتصادية          حالزال مفهوم التنمية غير واض    

ق عليه ويشير الدكتور عريقات إلـى أن عـدم   و حتى اآلن ال يوجد تعريف واحد متف    . واالجتماعية

تعريفها بشكل صحيح هو سبب التخلف والتبعية التي تسود المجتمعات النامية،  وتجعلها غير قادرة               

على تحقيق طموحاتها بسبب عدم القدرة على تحديد األولويات واألدوات، باإلضافة إلى عدم قدرتها              

ويتفق الموضوي مع ذلك و يرى أن عدم        ). 1997ت،  عريقا(على حصر الموارد والتكلفة الالزمة      

 الموضوي(التخلفوجود تعريف واضح للتنمية أدى إلى الفشل في وضع األدوات المناسبة لمعالجة             

  وينضم الجابري إلى هذا الرأي، إال انه أصر على عدم وجود نموذج واحد               ).1998الرحيم،  دعبو

ح حاليا ما هي إال بديل لما تعانيه الدول النامية من           للتنمية وقد أشار إلى أن المصطلحات التي تطر       

 ).1995الجابري، ( فجوة بينها وبين دول العالم المتقدم

 

 7



ويبقى وضع تعريف عملي لعملية التنمية أمر صعب، في ظل تعدد الرؤى حـول هـذا المفهـوم،                  

تي يجب إحداثها فـي     وأهميته، إال إنه يجدر اإلشارة إلى وجوب التفريق بين التنمية االقتصادية، ال           

 Growth، والنمو االقتصادي والذي أطلـق عليـه         Developmentالدول النامية وقد أطلق عليها      

بحيث أن األولى تشير إلى الدول النامية، واألخرى تشـير إلـى            . )1998عبدالرحيم،   و الموضوي(

عبد الدكتور  أبرزهم  ن  الدول المتقدمة، وقد قام باحثين تنمويين بوضع العديد من التعريفات وكان م           

 عرفها بأنها جهد منظم يبذل وفق تخطيط مرسـوم للتنسـيق بـين اإلمكانيـات                وقد م شحاتة الرحي

البشرية، والمادية المتاحة في وسط اجتماعي معين، بقصد تحقيق مستويات أعلى للـدخل القـومي،               

كالصـحة والتعلـيم،    وللدخول الفردية، ومستويات أعلى للحياة االجتماعية من نواحيها المختلفـة،           

عبـدالرحيم،   و الموضـوي (واألسرة والشباب لتحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفـاه االجتمـاعي          

وبهذا فهو يتفق مع العقاد على ان التنمية هي العملية التي تستخدمها الدولة غير مسـتكملة                . )1998

عريقـات،  (والحقيقـي النمو في استغالل مواردها االقتصادية الحقيقية بهدف زيادة دخلها القـومي            

1997.( 

 

 إلى خصوصية المجتمع الفلسطيني، لما يخضع له مـن          اأما فلسطينيا فان العديد من الكتاب ينظرو      

ـ         يتأثيرات بنيوية داخلية وخارجية، فال        اًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًزال يخضع لالحتالل اإلسرائيلي ومؤثراتـه، وال زال تابع

هذا اإلطار ال يمكن اخذ المجتمع الفلسطيني كحالة بمعزل عـن           ، إال انه و في      لالقتصاد اإلسرائيلي 

المحيط العربي، لوجود العديد من السمات االجتماعية التي تربطه مع المجتمعات العربية األخرى،             

وقد اتصل تعريف التنمية بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته كآلية من آليـات                

، لذلك فان المفاهيم الغالبة قبل إعادة بناء السـلطة الفلسـطينية،            )2002عبد الهادي،   (تحقيق الحقوق 

كان يغلب عليها الطابع السياسي، وكان الهدف منها وقف التـدهور فـي األراضـي الفلسـطينية،                 

وسنالحظ التغيرات التي حدثت على دور المنظمات األهلية في فصول الحقـة مـن هـذا البحـث                

 الوطنية الفلسطينية، وما شملته من مراحل إعادة بناء، تزامنت مع            بناء السلطة  ةوخصوصا بعد اعاد  

 . االختالف حول االجتهادات لوضع مفهوم التنمية األكثر مالئمة للشعب الفلسطيني

 

حيث نالحظ أن هذه المفاهيم تختلف      .  وجهة نظرهم حول التنمية    نيطرح بعض المنظرين الفلسطينيي   

رب أو األجانب على حد سواء، كما أنها اختلفـت مـن مرحلـة              في سياقها عما عرفه التنمويين الع     

ألخرى تبعا للظروف السياسية التي عاشها المجتمع الفلسطيني فلقد عرفها الجرباوي بأنهـا عمليـة               

توفير الدعم المادي لألراضي المحتلة متمثال في توفير الموارد المالية، مع إيجـاد آليـة مناسـبة                 

 ).مجلة الدراسات  1990 الجرباوي،(1978ن مؤتمر بغداد عام لإلنفاق، وقد استمد تعريفه م
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وتهدف إلى تعزيز البنية التحتية، والمؤسساتية وخصوصا في تلك المناطق التي لم تكن بها مجالس               

قروية، حيث ازداد عدد الجمعيات والمنظمات األهلية لتقوم بهذه العملية وبهـذا نجـد أن تعريفـه                 

ففي حين أكد الجابري أنها نماذج مستقاة من الغرب، نجـد أن هـذا              . اختلف عما اتفق عليه عربيا    

التعريف ال يختلف مع من لهم وجهة نظر أخرى في عملية التنمية و بالنظر إلى تعريف العقاد سابقا             

نجد أن المجتمع الفلسطيني ال يستطيع القيام باستغالل موارده الطبيعة والبشرية، ففي ظل سـيطرة               

على الموارد الطبيعية من مياه ومصادرة أراضي، ومعابر ومـوانئ أصـبح مـن              إسرائيلية كاملة   

الصعب زيادة الدخل القومي واستغالل هذه الموارد بشكل امثل، كما أن المتتبع لالقتصاد الفلسطيني              

يجد أن عجلة التنمية مرتبطة بإسرائيل بحيث أن أي تغيرات تحدث على المسـتويات االقتصـادية                

االجتماعية منها تؤثر اتوماتيكيا على االقتصاد الفلسطيني، لذلك فان مفهوم التنمية           والسياسية وحتى   

أمـا  . )2004عزت،  (وحتى وقت إعادة بناء السلطة الفلسطينية اعتبر في نطاق المقاومة والصمود          

الدكتور سمارة فيرى أن التنمية تقوم على أساس الحماية الشعبية من خالل االنسحاب نحو الـداخل                

 عمل، ورأس مال وإمكانيات، وإعادة تركيب البنية اإلنتاجية بما يخدم مقتضـيات االقتصـاد               كقوة

المحلي، ولتوعيته على االستهالك، واالستهالك الواعي وهي دعوة قديمة لالنفكاك مـن االحـتالل              

اإلسرائيلي، تحتاج إلى إرادة القوى البشرية لحل األزمة التنمويـة التـي يعـاني منهـا المجتمـع                  

فلسطيني، وكذلك إلعادة إصالح األراضي الفلسطينية لكي يرتبط المجتمع بأرضه لتلبية الحاجـات             ال

 ). مجلة النهج1999 سمارة،(للمجتمع األساسية 

 

 من هنا نرى في هذا التعريف ما يتوافق مع التنمويين الغربين وخصوصا فيما يتعلق بحل مشاكل                 

ر إليه بالتغيير الجذري لقطاعات المجتمع       وهو ما أشي   وإعادة استغالل األرض،  المجتمع من بطالة،    

إلحداث التوازن المطلوب، ولقد أشار سمارة إلى أن التنمية غير مشروطة باالستقالل، ولكن تحقيقها              

شرط لدحر االحتالل، وانه يجب التركيز على الحاجات األساسية للشعب، واالعتماد علـى األطـر               

لذات  إلـى أن التنميـة       التنمية باالعتماد على ا   رزم فيشير في كتابه     أما ك . الجماهيرية كأداة للتنمية  

يجــب أن تركــز علــى الزراعــة، باعتبارهــا محــرك أساســي للوصــول لعمليــة التنميــة 

 .)1999كرزم،(المستدامة

 

بشرية، كما ويشير إلـى   فيتفق مع عادل سمارة حول أهمية الموارد ال    يأما الدكتور مهدي عبد الهاد    

الموقع الجغرافي، وهما عنصران يجب أن تستند إليهما اإلستراتيجية الفلسـطينية،           عامل أخر وهو    

وخصوصا أن المنطقة الفلسطينية تعرضت لمتغيرات سياسية أثرت عليهما بشكل كبير، فـي ظـل               

ويعرف الدكتور جورج جقمان التنمية     . عدم وجود رؤية وأهداف سياسية واضحة للتنمية االقتصادية       

ير واضحة أحيانا، جرى استخدام مفهومها مؤخرا، واختلف معناها بتطور المجتمع           بأنها اتجاهات غ  
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ونتيجة غياب الدولة ووجود االحتالل فقـد حصـل هنـاك           واقتصاديا واجتماعيا،  الفلسطيني سياسيا 

تشوهات أثرت على الجوانب المتعددة في الحياة االجتماعية، وكان من أهم ما أفرزته هذه التغيرات               

الجمعيات والمؤسسات األهلية التي أخذت على عاتقها القيام بتحريك وتوجيه عملية التنمية            هو إقامة   

 ).2002عبد الهادي،(
 

وفي النهاية البد من اإلشارة إلى أن التنمية سواء كانت من وجهة نظر المنظرين الفلسـطينيين، أو                 

نسبيا مع التغيرات االجتماعية،    العرب، أو الغربيين، فال يوجد لها تعريف متفق عليه، و إنما تتغير             

والثقافية، واالقتصادية الموجودة في المجتمع، وبهذا يمكن تعريف التنمية على إنها مصطلح شـامل              

لتغير جذري في هياكل مختلف النواحي االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، والثقافية، الهدف منه            

بما يتوافق وإشباع حاجاته األساسية واالجتماعيـة،       تثبيت المجتمع الفلسطيني وإقامة بنيته التحتية،       

 بحيث نستغل المـوارد الطبيعيـة       هبطريقة مخططة تضمن من خاللها التوافق بين حاجاته وانجازات        

والبشرية االستغالل األمثل لنصل إلى التنمية المستدامة ولتحقيق المجتمع المدني، باإلضافة إلى ذلك             

صمود الشعب الفلسطيني، في ظل السياسات اإلسـرائيلية الهادفـة          فان التنمية هدفها دعم مقاومة و     

للقضاء على الموارد البشرية واستغالل الموارد الطبيعية، أصبح من الضروري تبني السياسات التي             

تحدث عنها الدكتور عادل سمارة، فالمجتمع الفلسطيني في الوقت الحالي يشهد أعلى نسب بطالة، ال               

 . دون المشاركة الشعبية الفاعلةئي بشكل جزيمكن التخفيف منها ولو
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 مفهوم التنمية الريفية 2.2
 

 حولها بين معظـم     يعتبر مصطلح التنمية الريفية، والريف من المصطلحات التي ال زال هناك جدالً           

 التنمويين، وقد أصبح هناك اهتمام بالتنمية الريفية نظرا لكونها تهدف إلى تطوير الريف، وسـكانه،              

، هي من اإلنسان، وله وتعود عليه، مما يعزز االعتمـاد           نفالتنمية وكما أشار إليها الباحثين التنمويي     

 ).2000 ابو سمور، والهيتي(رة اإلنتاجية لدى األفرادعلى الذات، ويزيد من القد

 

ع الريفي  وتعتبر التنمية الريفية جزءا ال يتجزأ من خطط التنمية الشاملة في الدولة، نظرا الن المجتم              

يحتل أهمية خاصة بسبب إن سكان المجتمعات الريفية يشكلون نصف السكان في الوطن العربي، و               

أن معظم عمليات التنمية الريفية تتشابه في معظم أنحاء الوطن العربي، من حيـث األسـس التـي                  

بمشاريع للري  استندت إليها، فأهدافها اقتصادية و اجتماعية مثل زيادة األراضي المزروعة، والقيام            

 المرسـومي عبـد   (والصرف، و اجتماعية مثل االهتمام بمؤسسات التعليم والصحة، وطرق النقـل          

 .)2000 ،الهيتي وابو سمور. )ت.ب(عثمان، و

 

بعملية تعبئة وتنظـيم    " وعن تعريف التنمية الريفية على مستوى الوطن العربي فقد عرفتها االسكوا          

هها للعمل المشترك مع الهيئات الحكومية لحل مشاكل المجتمع         جهود أفراد المجتمع، وجماعته وتوجي    

ورفع مستوى أبنائه من النواحي االجتماعية، والثقافية، واالقتصادية، ومقابلة احتياجاتهم باالنتفـاع            

، وقـد كـان لمنظمـة    " الكامل بكافة الموارد الطبيعية والبشرية، والفنية والمالية المتاحة للمجتمـع    

تميزا في معظم مجاالت التنمية الريفية، وقد أكـدت علـى أهميـة المشـاركة               االسكوا حضورا م  

ضمن فلسفتها من اجل تعبئة وتنظـيم الجهـود لتكـون مواقفهـا ايجابيـة مـع                 ) األهلية(الشعبية

 ).1993االسكوا،(التنمية

 

ـ                 املة، أما معهد اإلنماء العربي فقد تطرق لمفهوم التنمية الريفية من منطلق التنميـة الزراعيـة الش

مشيرا إلى أن التنمية الريفية المرادة يجب أن ال تكون من اجل تحسـين معـدالت نمـو اإلنتـاج                    

الزراعي، وإنما يجب أن تكون على نحو متداخل مع بقية القطاعات لصالح األغلبية الريفيـة مـن                 

لـة األمـد    القاعدة،  ووفق هذا المفهوم فان التنمية الريفية هي مهمة ثورية وعملية مستمرة  و طوي               

وان جـوهر   . تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية مع ضمان التخطيط الشامل وتكـافؤ الفـرص           

 ).1985رشيد،(عملية التنمية الريفية ينصب على التحرر السياسي، واالقتصادي،
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المحـاوالت التـي يقـوم بهـا        :" أما الدكتور صبري الهيتي فيشير إلى أن مفهوم التنمية الريفيـة          

الهيتـي  (ن، أو الهيئات الرسمية، أو غير الرسمية من اجل جعل المناطق الريفية أكثر إنتاجا             المنظمو

 1986ويأتي تعريف  الدكتور محمد الصقور المنشور في دراسته في العـام             ). 2000وابو سمور،   

لـذي  مستندا إلى تعريف المؤتمر اإلقليمي اإلفريقي، ا      " التخطيط اإلقليمي والتنمية في الريف    "بعنوان  

محصلة سلسلة مـن التغيـرات      " للتنمية الريفية والذي عرفها بأنها       1969عقد في تنزانيا في العام      

الكمية والكيفية تحدث في مناطق ريفية محددة تؤدي إلى ارتفاع مستويات المعيشة، والى تغيـرات               

ريـة فـي    إحداث تغيـرات جوه   " في حين كان تعريفه لها بأنها     " مرغوبة في أساليب حياة الريفيين    

 ).1986الصقور،"(تركيبة البنيان االقتصادي، واالجتماعي للمجتمع الريفي وفي مهامه الوظيفية

 

اما الدكتور محمد شديد فيعرفها بالعملية األكبر واألوسع واألشمل والتي تضم كل التخصصات التي              

وبحـوث  تعمل في المجتمع المحلي، ويتطلب ذلك سياسات، وتخطيط وتنسيق، ومشـاركة أهليـة،              

أما الدكتور رفعت محمود فلقد وضع تعريف أوسع من سابقيه، وقد قـام             ". ومتابعة وتقييم وتدريب،  

الـى   ، والذي يشيرCommunity Developmentبالتفريق في تعريفه بين تنمية المجتمع الريفي 

ين لكي  ارتكازها على محورين اساسيين وهما المجتمع المحلي في الريف من ناحية، وتغيير المواطن            

 وهو Rural Developmentوالتنمية الريفية. يصبحوا قادرين على احداث التنمية من ناحية اخرى

 االقتصـادية   أن التنمية الريفية اشمل واكبر مـن إحـداث تغيـرات فـي البنـى              " بذلك يشير إلى  

واالجتماعية، وما يتطلب ذلك من تخطيط، وسياسات، و تنسيق، و بحـوث، وتـدريب، ومتابعـة                

يم، معتبرا إياها مظلة لكل مـا ينـدرج تحتهـا مـن زراعـة، وتسـويق ودعـم حكـومي،                     وتقي

مما أدى بالكثيرين مـن  " ،  وقد اعتبر أن التنمية في جوهرها يجب أن تكون متكاملة ...واستثمارات

الجـواهري  ( إلى إطالق اسم التنمية الريفية المتكاملة والتي هي شائعة في الوقت الحـالي             نالتنمويي

 ).1998 وآخرون،

 

وبإعادة النظر إلى التعاريف السابقة نجد أن في هذه التعاريف عناصر متفق عليهـا بـين معظـم                    

 :مفكري التنمية السابقين وهذا ما ظهر من خالل التعريفات السابقة التي أشير إليها ومنها

 

 المنظمة) األهلية(إن التنمية الريفية تعتمد على الجهود الشعبية •

 انه يعتبر اإلطـار األنسـب للتنميـة         نوقد أشار معظم التنمويي   : مدخل التكاملي أهمية اعتبار ال   •

 .وهي الوحدة أو القرية. الريفية، الن كل جزء فيه هو مهم لآلخر، لتكوين الكل

اعتبار االستراتيجيات القطاعية، المهتمة بقطاع واحد غير مناسبة إلصالح الريف نظرا لحاجته             •

 .إلى استراتيجيات اشمل
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 .ليس من الضروري أن يكون المدخل المتكامل للتنمية الريفية واحد في كل األحوالانه  •

 .أن تظهر نتائج العملية التنموية بشكل ملموس على ارض الواقع كي يقتنع بها أفراد المجتمع •

 .العمل على التنسيق، والمتابعة، والتقييم، من اجل الخروج بأفضل النتائج •

 

جزء ال يتجزأ من التنمية الوطنية الشاملة، فانه بدونها  لن تكون هناك أي              ونظرا الن التنمية الريفية     

تنمية حقيقية، وعند النظر إلى برامج التنمية العربية، فإنها الزالت مهملة للمناطق الريفيـة مقارنـة         

بسكان المدن، الن برامج التنمية منها ما يركز على الجوانب االقتصادية، ومنها مـا يركـز علـى                  

ب االجتماعية، ونتيجة للخبرات المتراكمة فان أسلوب التنمية الريفية المتكاملـة قـد اثبـت               الجوان

 :ويتوقف النجاح في تحقيق التنمية الريفية المتكاملة على) 2000 وابو سمور، الهيتي(فعاليته

 

 .أن تأخذ األقاليم الريفية في إطار مناطقها الجغرافية، مع دراسة مشاكلها، وخصائصها .1

 .ل على تحقيق التنمية الشمولية المتكاملة، بين مختلف فعاليات التنميةأن نعم .2

 .العمل على استقطاب المشاركة الشعبية على مختلف المستويات .3

 .التعرف على حاجات وأولويات المجتمع والعمل على تحقيقها .4

 .التأكد من تكامل فعاليات التنمية وشموليتها .5

 .ذ من مشاريعالموازنة بين ما هو متاح، وما سوف ينف .6

 

وقد أثيرت العديد من األسئلة حول جدوى عملية التنمية الريفية وانعكاساتها على المجتمعات العربية              

باعتبارها خاضت تجارب تنموية امتدت من سنوات الثالثينات وحتى الوقت الحالي، وكان الهـدف              

 الدولـة و سياسـتها      في معظم عمليات التنمية مرتبط بتحديد المشاكل وحلها، ضـمن إسـتراتيجية           

 :التنموية، ومن خالل مراجعة الدراسات المتعلقة بالتنمية الريفية فقد أشارت لوجود أهداف ومنها

 

العمل على إعادة توزيع الدخل، وتحقيق مزيد من العدالة لصالح سكان الريف األكثر فقرا،               •

 .من اجل توفير األمن واالطمئنان والحوافز

 .لسكاني على مناطق االستقرار من مشاكل الضغط اف التخفي •

 . زيادة فرص العمل المتوفرة لسكان الريف، سواء كان ذلك في الزراعة، أو الصناعة •

ضمان التوسع باإلنتاج الزراعي القومي، و زيادة اإلنتاج الزراعـي مـن خـالل وجـود                 •

ــي      ــاد الزراع ــات واإلرش ــادة التعاوني ــى زي ــل عل ــرورية تعم ــات ض مؤسس

 .)2000الهيتي وابو سمور،  .1986الصقور،(والتسويق
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برنـامج مسـاعدة الشـعب      (أما على المستوى الفلسطيني فقد عرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي         

هي العمل على   ) على اعتبار أن معظم مناطق فلسطين هي منطقة ريفية        (التنمية الريفية   ) الفلسطيني

 غزة من خالل دعـم المؤسسـات        خفض نسبة الفقر في المناطق الريفية من الضفة الغربية وقطاع         

الرسمية، وغير الحكومية بهدف تحسين البنية التحتية، والخدمات األساسية، التي اجمع المواطنـون             

أما بالنسبة لوزارة الحكـم المحلـي       ). http://www.papp.undp.org/ar/10/RL(على أهميتها 

وتشابهت إلى حد كبير مع برنامج      الفلسطينية فقد أكدت على أهمية برامج التنمية والتطوير الريفي،          

األمم المتحدة اإلنمائي، وكان سبب ذلك أن فكرة التنمية الريفية ارتبطت بعد إعـادة بنـاء السـلطة       

الفلسطينية على ارض الواقع باالهتمام بالتنمية الريفية، وتـم االسـتفادة مـن الخبـرات السـابقة                 

يات مناسبة مع تصور وفلسفة الحكم      ، وتم التنسيق معهم لوضع آل     UNDPوخصوصا من تجربة أل     

 .المحلي

 

ومن خالل مراجعة الدراسات المتعلقة بتعريف التنمية الريفية في المجتمـع الفلسـطيني، نجـد أن                

 لها وإنما استندت على مجموعة مؤشرات كان الـدكتور          اًًًًًًًًًًًً محدد اًًًًًًًًًًوزارة الحكم المحلي ال تضع تعريف     

ـ       . نهاحسين األعرج قد تحدث ع     المبادرة في تحديد   "والتي يمكن من خاللها تعريف التنمية الريفية ب

األولويات المنبثقة عن المجتمع نفسه، وبهذه الحالة فان هذه المشاركة الشعبية تسـهم فـي تمويـل                 

وبالنظر إلى طريقة تنفيذ المشـاريع      ". المشروع، واالهتمام به مما  يؤدي إلى استمراريته وديمومته        

يتم اختيار المناطق األكثر إلحاحا وحاجة، وفق معايير محددة مثل الفقر وقلة الموارد، كمـا             نجد انه   

يتم التعرف على مدى االستعداد والقدرة المتمثلة لدى المجالس المحلية في إدارة المشاريع، وذلـك               

 ).مجلة الحكم المحلي ،1999 االعرج،(بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية

 

رنة هذا التعريف على المستوى العربي واإلقليمي نجد  أن األعرج قد أكـد علـى أهميـة                  عند مقا 

، و مـع الـدكتور الهيتـي،        معهد اإلنماء العربـي   ، وبذلك فهو يتفق مع      )األهلية(المشاركة الشعبية 

والصقور، حول ما تحقق من انجازات ملموسة وعلى ارض الواقع، حيث أثبتت التجربـة حقـائق                

ض الواقع، وخصوصا على صعيد البنى التحتية، واإلدارية، وبناء المؤسسات، و قـد             مادية على ار  

ولقد ساهمت  . كان للجان اإلقليمية دورا ملموسا  في بلورة الخطط التنموية على مستوى اإلقليم ككل             

في تمويل جزء من هذه المشاريع، مشيرا إلى أن حجم التمويل وصل            ) األهلية(المشاركة الجماهيرية 

 ).المرجع السابق(1999-1997مليون دوالر خالل الفترة الواقعة ما بين ) 150(أكثر منإلى 

 

أما بالنسبة لتعريف التنمية الريفية عند المنظمات غير األهلية الفلسطينية، فقـد اختلفـت المفـاهيم،            

 اًًًًًًدافوتغيرت وفق الفترات التي عايشتها المنظمات األهلية، وكانت في كل فترة من الفترات تضع أه              
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محددة، ونظرا الن المجتمع الفلسطيني ريفي بأغلبيته، بسبب الصفات المشتركة بين المدن والقرى،             

أو كما أشارت تقارير اإلغاثة الزراعية بعدم وجود معايير ثابتة يمكن على أساسها التفريق بينهمـا                

يز المجتمع باالعتماد علـى     دعم و تعز  ): 2004تقرير االغاثة الزراعية،    (فقد كان الهدف من البداية    

المشاركة الشعبية من اجل تثبيت اإلنسان الفلسطيني على أرضه، وقد اعتمدت الكثير من المنظمات              

األهلية على التطوع لتحقيق هذا الهدف، ومنها المشاركة الجماهيرية الواسـعة، والـدعم اإلقليمـي               

 مجموعة من الناشطين فـي هـذه        تاموالدولي، وبسبب التداخل في ادوار المنظمات األهلية  فقد ق         

المنظمات بوضع تعريف لها، كل حسب اختصاصه، و حسب ما يراه  من وجهة  نظره وال يوجـد               

 .تعريف موحد للتنمية الريفية لدى المنظمات األهلية

 

فبالنسبة للدكتور عزت عبد الهادي مدير مركز بيسان للبحوث واإلنماء، فيرى انه ال يمكن الحديث               

 ونتائجـه علـى   وإفرازاته الواقع السياسي الحالي  الحالي عن مفهوم للتنمية الريفية بسبب      في الوقت 

، وخصوصا أن من أبرزها وجود االحتالل اإلسرائيلي، كما يعتبـر أن جميـع              المجتمع الفلسطيني 

 . )2004،عبد الهادي(غير واقعية" خارطة الطريق"لسياسية المقترحة بما فيها خطة السيناريوهات ا

 

ما الدكتور إسماعيل دعيق مدير عام مؤسسة اإلغاثة الزراعية فينطلق في تعريفه للتنمية من خالل               أ

تجربته في القطاع الزراعي، حيث يعتبرها عملية تقوم بها مؤسسات غير حكوميـة، أو حكوميـة،                

تقوم أساسا على دراسة ومعرفة االحتياجات الريفية، ومن ثم تنفيذ مشـاريع تـتالءم معهـا وفـق                  

األولويات، ويكون الهدف منها توفير خدمات مساندة، وتعزيز إنتاجية األفراد، وتثبيتهم، و يجب أن              

وبهذا فان دعيق في إشارته يرى      " تستند إلى األرض، باعتبارها نقطة االنطالق نحو تطوير الريف        

ساسي أن على هذه المؤسسات العمل من اجل الضغط لتوفير سياسات و أنظمة تكون داعمة بشكل أ               

 .)1998صامد،(اإلمكانيات والمواردللريف للموازنة ما بين 

 

لتنميـة  ، ا "دور مؤسسات اإلقراض الزراعيـة    "ويعرف الدكتور سمير حليلة من خالل كتاباته حول         

جهد منظم تقوم به المؤسسات من خالل لجان استشارية مناطقية تعمل علـى رصـد               " الريفية بأنها 

ث تكون المشاريع المنفذة من اجل المصلحة العامة، وينتفـع منهـا            احتياجات المجتمع الريفي، بحي   

 ).1989ليلة،ح(الجميع

 

وبإعادة النظر في دراسة ومراجعة التعريفات المتعلقة بالتنمية الريفية نجد أن هذه التعريفات تتفـق               

فيما بينها حول األهداف، فجميع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية تهدف إلـى خفـض نسـبة                 

فقر، و المساعدة على تحسين البنية التحتية والخـدمات األساسـية، واعتبـر معظـم التنمـويين                 ال
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الفلسطينيين أن برامج التنمية الريفية قد عملت على زيادة اإلنتاج الغذائي، وعلى تحسـين الوضـع                

 :االقتصادي، واالجتماعي، ويمكن إجمال األهداف واالنجازات لبرامج التنمية الريفية بـ

 

 .يص الفجوة في مستوى المعيشة بين المناطق الريفية والمدنتقل .1
 .تخفيض مستويات الفقر من خالل توفير فرص العمل في الريف .2
 .دعم وتقوية المشاركة القوية للمجتمع الريفي .3
 .تحسين الظروف المعيشية لسكان المجتمعات الريفية .4
 .توفير الخدمات االقتصادية، واالجتماعية، والبنية التحتية .5
 .عم بناء المؤسسات من اجل تعزيز القدراتد .6
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 مراحل تطور المنظمات األهلية في فلسطين 3.2

 

لقد تميز المجتمع الفلسطيني بخصوصيته في نشوء المنظمات األهلية، حيث تفوق على العديد مـن               

غم من أن هناك من     الدول النامية وذلك لعدم وجود سلطة وطنية في ظل االحتالل االسرائيلي، وبالر           

ينظر إليها نظرة سلبية على اعتبار أنها إحدى أدوات التدخل األجنبي، إال إنها لعبت أدوارا تمايزت                

فيما بينها لتشكل نقطة انطالق أساسية نحو تعزيز المقاومة والصمود في المجتمع الفلسطيني، وعلى              

أدوارهـا   الخارجية، أثرت علىضوء ذلك تعرضت هذه المنظمات لمجموعة من العوامل الداخلية و

 .وعملها في إحداث التغييرات التنموية المالئمة

 

ساهمت هذه المنظمات في طرح مجموعة من برامج التنمية الريفية لتقديم الخدمات لكافـة أفـراد                

المجتمع، ولمشاركة الجماهير فيها، متخطية بذلك سياسات االحتالل الماليـة، والمعنويـة الهادفـة              

ة المجتمع، إلفقاده التحكم في شؤونه قبل إعادة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية على اثـر               لتدمير بني 

و لم يظهر ذلك في منظمات الدول العربية التي لم تبذل جهدا فـي الـتحكم بعمليـة          . اتفاقيات أسلو 

 ).2000حزبون،  وشديد(التخطيط التنموي

 

ة هي أقدم أشكال المنظمات األهلية، وان الشكل         الفلسطينية إلى أن الجمعيات الخيري     تاساتشير الدر 

الحالي لها ما هو إال صورة متطورة لما كان عليه الوضع في السابق، فقد شهدت هـذه الجمعيـات                   

تطورا حتى فترة السبعينات، وبعد هذه الفترة بدأت بتشكيل منظمات تنموية، وفي بداية الثمانينـات               

ة متخصصة تعنـى بالديمقراطيـة، وحقـوق اإلنسـان،          وبداية التسعينات تشكلت منظمات فلسطيني    

 ). 2001رحال،. 1999سالم، (ومؤسسات بحثية ودراسية بالمعنى الحالي

 

ويعود الفضل لبلورة هذه المنظمات والجمعيات لمنظمة التحرير الفلسطينية، وخصوصا بعد فتـرة             

االعتراف بمنظمة التحرير   و قد تم    . السبعينات حيث لعبت دورا بارزا على الصعيد المحلي والدولي        

الفلسطينية دوليا كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وتزايدت ثقة الجمهور بها داخليـا، وتـم               

فـي العـام    " الجبهة الوطنيـة الفلسـطينية فـي األراضـي المحتلـة          "تشكيل جبهات كان أبرزها   

ح المسلح باعتباره نهج    حيث أدى بروز دورها إلى تبنيها سياسة الكفا       ). المرجعين السابقين ( 1973

تبنته الثورة الفلسطينية، وقد أثبتت نفسها على ارض الواقـع عنـدما خاضـت االنتخابـات فـي                  

، حيث اعتبرت تلك الفترة نقطة تحول من العمل الخيري إلى التنموي، وبرزت إنجازات              1976العام

تمر التنمية من اجـل     ، ومؤ 1980على ارض الواقع، أبرزها تشكيل مجلس أعلى للتعليم العالي عام           

، هذا ويمكن اعتبار فترة الثمانينات مميزة على مدار تاريخ العمل األهلـي             1981الصمود في العام    
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 .2002 ،يعبد الهاد.1999سالم،  (المركزيةوذلك باعتبار أن الضفة الغربية وقطاع غزة هي الحلقة          

 ).2001شلبي،  والمالكي

 

ف عن نظيرتها في الدول العربيـة، حيـث تمثلـت فـي             من هنا نجد أن إرادة هذه المنظمات تختل       

مجموعة  برامج منها التنمية الريفية لتصل إلى تقديم الخدمات لكافة أفراد المجتمع، ولتعمل علـى                

مشاركة الجماهير فيها، متخطية بذلك سياسات االحتالل المالية، والمعنوية الهادفـة لتـدمير بنيـة               

 ).1998،الجوهري. roya/arbic/ps.gov.sis.www (المجتمع إلفقاده التحكم في شؤونه

 

 :1917-1849المنظمات األهلية بين  .1.3.2

 

والتـي تـم    جمعية القدس األدبية     حيث اعتبرت    ند نشأة هذه الجمعيات إلى المسيحين الفلسطيني      تعو

جمعية الغيـرة  " و تى المسيحيين البروتستان والتي اقتصرت عضويتها عل1849  في العام   تأسيسها

 من أوائل الجمعيات التي نشأت في هذه الفتـرة         1877في العام   " المسيحية للشبان الروم األرثوذكس   

حيث تشكلت مجموعة من الجمعيات في مناطق مختلفة من مدن الضفة الغربية من أبرزها جمعيـة                

الحشـوة،   ( برز الطابع الطائفي لهـذه الجمعيـات       ، والجمعية األدبية الخيرية، وقد    "شعبة المعارف "

 .)2001رحال، . 1995

 

 الذين توجهـوا للدراسـة فـي أوروبـا،          نبعد هذه الفترة كان هناك مجموعة من الطلبة الفلسطينيي        

وظهرت من خاللهم مبادئ ثورية تحررية، بالذات بعد إطالعهم على ثقافة الدول األوربيـة ومـا                

. وقد بدأ الفلسطينيين بتشكيل منظمات علنية وأخرى سرية       . ية والمساواة رافقها من مبادئ مثل الحر    

ومنها من طالب بالخالص من الحكم العثماني وأخرى كانت تدافع عن العـرب داخـل البرلمـان                 

التركي ومن بين األعضاء الذين ظهروا في تلك الفترة شكري الحسيني، ومن الجمعيات األخـرى               

الفتـاة  اإلخـاء العربـي العثمـاني، وجمعيـة العهـد والعربيـة             التي شارك فيها العرب جمعية      

 ).arbic/ps.gov.sis.www. 1988ميعاري،(

 

وتشير معظم األدبيات إلى أن معظم الجمعيات والنوادي التي أقيمت في تلك الفترة كانت عبارة عن                

القومية العربية واالستقالل عن األتراك، وذلك بسبب القمـع         غطاء ألجهزة سياسية داعية إلى فكرة       

 .الذي كان يعيشه سكان الواليات العربية، وسياسات التتريك التي كانت تنتهجها تركيا
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 :1967 االستعمار البريطاني  مرحلة.2.3.2

 

ت بالنشاط  طبعت المنظمات األهلية خالل المراحل األولى من عملها بالطابع الخيري السائد، وارتبط           

ثم ارتبط عمل المنظمـات     . ن الفلسطينيي نالتبشيري باعتبار أن أول من نشط منها كان من المسيحيي         

 بالعمل السياسي  حيث واجه المجتمع الفلسطيني وقائع جديـدة،            1917األهلية الفلسطينية بعد العام     

 الموارد المجتمعية   أهمها وعد بلفور الذي ينص على تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين، وكانت            

حين ذاك مستغلة من قبل االحتالل البريطاني وكانت أهداف المنظمات األهلية  تتمثل فـي تقـديم                 

 ).2000فراج،  وعقل(المساعدة، والمطالبة باالستقالل

 

 الفلسطينية في مقاومة االحتالل البريطاني في تلك الفترة وفي الفترة التي تلتها،             ةأالمروقد برز دور    

ان لها دوراً هاما في مقاومة الصهيونية والعمل على إقامة وطن قومي لليهود، فقـد قامـت                 حيث ك 

إضـافة  . المرأة الفلسطينية ببيع الحلي والمصاغ من اجل شراء السالح لمقاومة االحتالل البريطاني           

الب  وكذلك اتحادات الط   1925إلى ذلك فقد نشطت النقابات العمالية،  مثل جمعية العمال العرب عام           

 ).2002 عبد الهادي،. 1999سالم،(الخيرية و الجمعيات 
 

 : غزةلة الحكم األردني للضفة الغربية والمصري ل  مرح.3.3.2
 

لم يستمر دور المنظمات األهلية كما كان الحال عليه تحت االستعمار البريطاني بل واجه المجتمـع                

حيث عانى الفلسطينيون من عمليـات      . 1949الفلسطيني وقائع جديدة خاصة بعد قيام إسرائيل عام         

االقتالع والتشريد، و اصبح المجتمع الفلسطيني يواجه حالة إحباط مـن جـراء فقـدان المصـادر                 

مما ادى لضعف المنظمات االهلية و األحزاب السياسية، وكان من ابرز مالمح            . الطبيعية واألرضية 

 : )1999سالم، . 2004الهادي، عبد (هذه الفترة كما يشير اليها كل من سالم و عبد الهادي

                           

 .ينة والتجارة من قبل الحكام األردنين والمصر السيطرة على شؤون التعليم والصح •

 استخدام القوة والوسائل العنيفة من قبل الحكام األردنيين والمصريين لزيادة السـيطرة و تشـديد        •

 . الفترات األولى من حكمهمايالرقابة على المجتمع الفلسطيني خصوصا ف

 لمصـادرهم  ن، بسبب فقدان الفلسـطينيي ةتوقف تحسين وتطوير القطاعات االقتصادية، االجتماعي  •

  .الطبيعية، وتشتتهم واقتالعهم

 تركز الهدف فـي البدايـة علـى مركزيـة السـلطة، والقـوة، والسـيطرة العسـكرية علـى                    •

 ).1999سالم، . 2004الهادي، عبد(المناطق
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 :)1982-1967(االحتالل اإلسرائيليمرحلة  .4.3.2

   

 :لم يكن هناك نشاط يذكر للمنظمات األهلية في تلك الفترة لألسباب التالية 

 

المثقفـة  الوطنيـة   السيطرة والرقابة اإلسرائيلية الشديدة على العمل األهلـي، وزج القيـادات             - أ

 . وإبعادهم للخارج،بالسجون

 عن تقديم الخدمات لألراضي المحتلـة وان أي         لةف تعتبر أن إسرائيل هي المسؤو     .ت.مكانت   - ب

عمل أهلي، أو تنموي هو بمثابة تطبيع مع االحتالل، وكانت فلسفتها أن التنمية مرحلة الحقـة                

 .بعد التحرير

ف تشعر بأهمية العمل األهلي، وخاصة أن إسرائيل أخـذت تسـيطر            .ت.، بدأت م  1976سنة   - ت

، وخلق حقائق على األرض، وبناء المستعمرات،       )األرض والمياه ( تماما على الموارد الطبيعية   

ف ومـنهم كـريم خلـف،       .ت.لذلك خاضت معركة االنتخابات البلدية، لينتصر فيها مؤيدي م        

 .الخ...والشكعة،

ف هي الممثل الشرعي والوحيد ، وظهرت اللجنـة         .ت. أصبحت م  1978بعد مؤتمر بغداد عام      - ث

 والزعامات التقليدية على عمل الجمعيات      األردنية الفلسطينية المشتركة، وسيطرت الشخصيات    

 .الخيرية

إنعـاش  (مقابل أو ردة فعل لسيطرة الزعامة التقليدية على أموال الصمود، ظهرت اطر نسوية             - ج

وكان عمل هذه األجسـام نشـر الـوعي الـوطني،           ) ، نقابية، العمل التطوعي   "أم خليل "األسرة

العمل االغاثي بالرغم مـن اسـتمرار       والصمود، ومقاومة سياسات االحتالل، مع التركيز على        

 .غياب العمل التنموي

 

 1978في أعقاب ذلك تم تجميد االتفاقيات التي عقدت مع األردن وأهمها تلك التي كانت بعد العـام                  

اثر مؤتمر بغداد، وقد صرفت معظم األموال المنبثقة عن اللجنة الفلسطينية األردنية في اطر تقليدية               

هـذا وتوقـف تمويـل      . لحمائل، ووجه التمويل نحو اإلسكان والبنية التحتية      مثل رؤساء البلديات وا   

في الضفة الغربية وقطاع غـزة،       حجم األموال التي ضخت       وبلغ 1984اللجنة المشتركة في العام     

، وقد بلغ حجم     مليون دوالر، تلى ذلك نشاط التمويل األوروبي واألمريكي        400  خالل ست سنوات  

، 1975وقطاع غزة من االدارة االمريكيـة مليـون دوالر فـي العـام              مخصصات الضفة الغربية    

 ).2001شلبي، المالكي و. 2001رحال، (1986 مليون عام 14ارتفعت 
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قد حاولت وزارة الخارجية األمريكية التأثير على المنظمات األهلية، من خـالل اتخاذهـا قـرار                و

 إلى أن هذه األموال     ار الدكتور نخلة  تصرف في المناطق الفلسطينية، وأش    بتخصيص أموال أمريكية    

 باتفاقيات  نمعيشة، وباطنية إلقناع الفلسطيني   حملت أهدافاًًً ظاهرية متمثلة بشعارات تحسين مستوى ال       

إلى أن التمويل الرسمي األمريكي كان بالتنسيق مع سلطات االحتالل          وكما اشار نخلة    كامب ديفيد،   

للدبلوماسية األمريكية بالنسبة للقضية الفلسطينية، وقـد     وما هو إال عبارة عن وسيلة ضغط و تطبيع          

 و اسـتهدفت بـذلك      ).1994نخلـة،   (افتحت مجموعة من المكاتب والمؤسسات لممارسة نشاطاته      

 :سياستين

 

 . باتفاقيات كامب ديفيدنياألولى هدفت إلقناع الفلسطين •

سط، وقد اقر الكـونغرس      العمل على احتواء تأثير االتحاد السوفيتي على الشرق األو         واألخرى  •

ولقد تحددت األموال وفق األولويات التـي فرضـها         . مليون دوالر 100األمريكي ميزانية بقيمة    

االحتالل اإلسرائيلي، وارتبطت بهياكل واطر اجتماعية تقليديـة ارتبطـت بالسياسـة األردنيـة              

 .) 1994 نخلة، .1991حليلة، (واإلسرائيلية، وخدمت مخاتير ورؤساء بلديات كانوا تابعين لها

 

األولى كانـت   . نظمات األهلية في نهاية فترة السبعينات ونتيجة نقص الخدمات نشأ نوعين من الم          و

 بالصحة، والتربية والشؤون االجتماعية، وكانت إسرائيل قد اعترفت بها، واألخرى حركات            اهتمت

خدمات لمعظم القرى   شعبية غير مرغوب بها من قبل االحتالل، و كانت تهدف إلى إيصال معظم ال             

 ).1999 عبد الهادي،(و األرياف الفلسطينية باالعتماد على العمل التطوعي

 

  ):1987 _1982( التنمية من اجل الصمود والمقاومة .5.3.2

 

 تغيرا مميزا في المنظمات األهلية، حيث      1982 شكل خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان في العام         

اع غزة الحلقة المركزية، وتميزت هذه الفترة بانتقال الثقل من الخـارج            اعتبرت الضفة الغربية وقط   

وقد ركزت الفصائل الفلسطينية على إنشاء اطر ولجان داخل األراضـي الفلسـطينية             . إلى الداخل 

وهذه المنظمات اعتبرت امتدادا سياسيا للفصائل الفلسطينية التي كانـت           - السياسيلممارسة العمل   

م الخدمات التنموية للجماهير الفلسطينية، وقـدمت       ن جهة، ومن جهة أخرى تقد     م -تمولها وتدعمها 

  .على ضوء ذلك بالفعل خدمات تنموية منها الصحية، والزراعية، و التعليم

 

من أهم ما ميز المنظمات األهلية في هذه الفترة، المرونة العالية في تنظيم عملها، وغياب المأسسـة         

، وحظيت بدرجة من    )يل فلسطيني في منظمة التحرير اطاره الخاص      فئوية سياسية بمعنى لكل فص    (
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الشرعية من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وغطت مجاالت واسـعة مـن الصـحة والتعلـيم                

هذه الميزات أوجـدت    . والزراعة، واعتبرت فيما بعد النواة األولى لتشكل المنظمات غير الحكومية         

لطالبية والنسوية والعمالية وزادت من أعداد المنضـمين        أرضية خصبة نشطت على أثرها األطر ا      

إليها، وأماكن توزيعها، ونشاطاتها، وأصبحت نقطة انطالق جديدة وخصوصا بعد ضرب المقاومـة             

الفلسطينية، وفقدانها قاعدتها األساسية في لبنان، ومحاولة االحتالل اإلسرائيلي ضرب لجنة التوجيه            

ديات الفلسطينية، وفرض روابـط القـرى كبـديل عـن منظمـة             الفلسطينية، وتقويض تجربة البل   

 التنمية والعمل السياسي،    نعكست المنظمات األهلية اهتماما بمضامي     و .)1997،يعبد الهاد (التحرير

بالسـلبية، أثيـرت   ) مرحلة الصمود (ونتيجة شعور منظمة التحرير الفلسطينية نحو المرحلة السابقة         

 .2002 ،يعبد الهـاد  )(والمقاومةالصمود  (ى هذه المرحلة شعار   قضايا تنموية و سياسية وأطلق عل     

 ).1999سالم، 

 

وفي هذا المناخ الجديد والمغاير لسياسة منظمة التحرير لدعم المقاومة، وبعد أن أصبح هناك تبلور               

، 1981لبعض الرؤى التنموية، نظمت مؤسسة الملتقى الفكري العربي مؤتمرا في القدس في العـام            

عن نتاج لنقاش واسع على المستوى الفلسطيني، شمل مختلف القطاعـات االجتماعيـة             وكان عبارة   

واالقتصادية والثقافية، وقد عالج المؤتمر قضايا عديدة مثل اإلسكان، والصحة، والتعليم، والزراعة،            

وكان من نتائج هذا المؤتمر أن برزت لجان صحية وزراعية وبحثية، ظهـرت             . والقضايا الحقوقية 

التصورات التنموية الجديدة، وأطلق على هذه الفترة كما يشير إليها الدكتور مهدي عبد الهادي              لتنفيذ  

 ).1999، يعبد الهاد(المقيدةبالتنمية 

 

وبالرغم من ظهور ادوار جديدة على الساحة الفلسطينية بعد مؤتمر الملتقى الفكري العربي، إال أن               

حزبية من السمات األساسية لهذه المنظمـات، وكـان         العمل االغاثي بقي مسيطرا، وبقيت الفئوية ال      

  لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمواجهة الخطط األمريكية      نالهدف من ذلك هو تعزيز والء الفلسطينيي      

تخصيص اموال امريكية تصرف في المناطق الفلسطينية تحت مسميات عديدة منها تحسـين              وقد تم 

،  مع االحتالل، واقناع الفلسطينين بـالحلول االمريكيـة  مستوى الحياة وكان الهدف منها هو التطبيع      

 تحسين مستوى المعيشة، إال إن هدفها كما ذكرت سـابقا كـان              عدة مثل   دخلت تحت مسميات   قدو

عملت على توجيه أنظارهم نحو دعم منظمـة        اإلسرائيلي، كما و  مغايرا، فقد ارتبطت مع االحتالل      

والتي صدرت بعد إغالق مكاتب منظمة التحرير في العام         التحرير بعيدا عن خطة التنمية األردنية،       

التأثيرات الدوليـة والمحليـة علـى تحديـد رؤى          "إليها شلبي في دراسته حول     والتي يشير    1986

إلى ارتباطها بالسياسة األمريكية، وروابط القـرى       " المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في أدوارها     

 ).2001،شلبيالمالكي و. 2001رحال، .(ردنيوالقيادات التي ارتبطت بالنظام األ
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ويشير الشلبي إلى بروز ثالثة أطراف تمخضت عن النقاش الذي حصل في مؤتمر الملتقى الفكري               

 :العربي وهم كالتالي

 

طرف وطني خرج بمبادرات تنموية بعيدا عن السلبية التي تعتمد على المسـاعدات، وأضـاف                .1

لسياسات االحتالل التي هدفت للسيطرة على مزيـد مـن          البعد المقاوم إلى الصمود،  والتصدي       

األراضي الفلسطينية، وتدمير البنية اإلنتاجية، ومن هنا جاءت فكرة العمل في الزراعة لمواجهة             

 .سياسات االحتالل وبرز في هذا المجال منظمات كان من أهمها اإلغاثة الزراعية

الل إسرائيلي، وتغليب فكرة المقاومة     طرف وطني اعتبر أن التنمية مستحيلة في ظل وجود احت          .2

على الصمود، وصب اهتمامه باألطر الوطنية، والسيطرة على األطر التمثيلية ومـن أبـرزهم              

 ).فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

 .، ركز على التنمية لرفع مستويات المعيشة فقط)األردن، أمريكا(طرف ثالث غير فلسطيني  .3

 

 :)1993-1988(والبناءالصمود والمقاومة  التنمية من اجل .6.3.2

 

أشـار إليهـا    . تميزت هذه المرحلة بالمشاركة الجماهيرية الواسعة، وانطالق رؤيا تنموية جديـدة          

الدكتور عزت عبد الهادي في كتابه تقوية المؤسسات القاعدية، بحيث أصبح هناك بعدين لالنتفاضة              

 اًًًًًًلة الفلسطينية المستقلة، و االستعداد إلقامتها بناء      الفلسطينية تمحورت في شعار التحضير لبناء الدو      

هذا ويتفق شلبي معه على هذين البعـدين  .  بإمكانية نشوء دولة فلسطينية مستقلة     السائد على االعتقاد 

حيث تمثل األول في بناء أجهزة بديلة تكريسا لالنفصال عن االحتالل، من خالل وجود مجموعـة                

 التي كانت قاعدتها اللجان الشعبية في التجمعات السـكنية          )م.و.ق(لسطينيةمن الفصائل السياسية الف   

في الضفة الغربية وقطاع غزة، و ثانيا تطوير عمل المؤسسات بحيث نجد أن هذه الفتـرة شـهدت                  

نشوء مجموعة ال يستهان بها من المراكز والمؤسسات المهنية المتخصصة، وكان الهدف منها دعم              

 المؤسسات القاعدية و الجماهيرية، وتخصصت هذه المؤسسات فـي          رة وتطوي عمليات البناء الجاري  

مجاالت عدة منها الصحة والتعليم، والزراعة، ومراكز التدريب، واإلقراض، والبيئـة، واإلعـالم،             

الخ، وقد شكلت هذه المنظمات اذرع األحـزاب        ... والطفولة المبكرة، والمراكز المهنية المتخصصة    

عبد . 1999عبد الهادي،. 2001شلبي، (ع للعمل المهني   أعطت أهمية اكبر و أوس     السياسية، إال إنها  

 .)2004، 2002الهادي، 

 

وإذا نظرنا إلى منظمات المجتمع األهلي نجد أنها ترتبط بالعمل المقاوم من جهة،  ومن جهة أخرى                 

 مـن المؤسسـات     في بناء المجتمع بالرغم من أن الطابع السياسي قد غلب عليها، ولقد قامت العديد             
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األهلية المهتمة بالتنمية الريفية،  بتقديم المساعدة الفنية الالزمة لتخطيط، وتنفيذ برامجها، ومن ابرز              

األمثلة على ذلك تجربة الملتقى الفكري العربي مع لجان اإلغاثة الزراعية الفلسـطينية فـي تنفيـذ                 

مـع  ) مركـز أبحـاث وتـدريب     (مشروع قاعدة المعلومات الزراعية، وكذلك تجربة مركز بيسان         

 .)2002، يالهادعبد) ( فخرناوإنتاجنا ه( النسوية تالتعاونيا

 

وفي ظل هذه الظروف المتغيرة، ظهرت الحاجة إلى برامج ومشاريع مهمة، توافقت مع مجموعـة               

من العوامل التي كان لها اثر كبيرا في توسيع قدرات ومهارات وإمكانيات المنظمات األهلية، و قد                

إلى زيادة أعداد المنظمات األهلية، وقد أشار شلبي إلى دور االنتفاضة، وتداعياتها، وضـعف              أدت  

سيطرة سلطات االحتالل، في ظل تنامي القوى الوطنية واإلسالمية، بحيـث أصـبحت األحـزاب               

، كمـا   الـخ ...العاملة، في عملها االغاثي، والزراعي، والثقـافي      السياسية تدير المنظمات واألطر     

" جورج العبد فـي دراسـته حـول       الدكتور   ويشير .في طرح فكرة االنفصال عن إسرائيل     ساهمت  

و المنشور قـي    " المقاومة الشعبية والحركة الوطنية الفلسطينية      : المجتمع المدني في ظل االنتفاضة    

عيـادة صـحية،   200الى انشاء اكثر مـن  1991مجلة الدراسات الفلسطينية العدد الخامس من العام  

 مشـروع انتـاجي     500فال، ومراكز للتعليم والتدريب المهني والتقني، واكثر من         روضة اط 250

 ).2001شلبي،(.صغير

 

أما بالنسبة للتمويل األوروبي فأشارت معظم الدراسات المتعلقة بالمنظمات األهلية الفلسطينية، إلـى             

 يعني غيـاب  انه كان وال زال يهدف إلى الضغط على طرفي الصراع الفلسطيني واإلسرائيلي، مما           

للهوية والثقافة الفلسطينية، وعدم قدرتها على اتخاذ القرار، لذلك فإنها لم تقم بإحداث تنمية متراكمة               

مراعية لحاجات المجتمع الفلسطيني، بل كانت معظم المشاريع تنفذ بالتنسيق مع االحـتالل ومـن               

 ):2000 حزبون، وشديد)(التمويل(المآخذ التي تؤخذ على هذه المشاريع

 

 .إنها غير متالئمة مع حاجات المجتمع المحلي •

 .أخذ بعين االعتبار أسباب الصراع العربي اإلسرائيليلم ت •

 .عملت على تعزيز التبعية الفلسطينية لالحتالل اإلسرائيلي •

 .قامت بتنفيذ المشاريع بالتنسيق مع االحتالل •

 ).لذاتاالعتماد على ا(زيز طاقات السكان لم يتم العمل على تع •

 

 فيشير إلى دور التمويل الخارجي،  في زيادة أعداد المنظمات األهلية، ممـا اوجـد                لا عمر رحا  أم

وقد ظهرت وجهات نظـر مؤيـدة وأخـرى         . مجموعة من التساؤالت حول دور المنظمات األهلية      
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مخالفة لنهج التمويل، ومن أبرزهم الدكتور عادل سمارة والذي اعتبر أن التمويل ما هو إال سياسـة      

ف لتمريـر التسـوية األمريكيـة، ولتقليـل         .ت. لخلق آلية جديدة لقيادة فلسطينية بديلة عن م        تهدف

 الفلسطينية في وضع األهداف من اجل تعزيز االتكالية في المجتمع، أما الـدكتور نخلـة                ةالمشارك

بل كان  ،  ةفيشير إلى أن التمويل كان له أهدافا سلبية، إال انه لم يكن بالدرجة التي تحدث عنها سمار                

حسـين  االقتصادية، واالجتماعية والصحية، والتي كانت تهدف لت      هدفه التنمية المجتمعية وخصوصا     

 .)2001محمد،  ولدادوة. 2001رحال، (نيالمعيشة للفلسطين

 

غوثي إلى ظاهرة التنافس فيما بين المنظمات األهلية والى تزايد المهنية،           البريشير الدكتور مصطفى    

د زادت من التبعية واالعتماد على أمريكا وأوروبا، وبرزت شريحة مرتبطـة            و بالرغم من ذلك فق    

. 2001رحال،  (وظيفيةمصالحها مع التمويل الخارجي، وكانت عبارة عن وكالء يتمتعون بأفضلية           

 إلى أن تقرير دليـل      و يشير الدكتور مصطفى في دراسته     . )1997البرغوثي،  . 1995أبو عمرو،   

 منظمـة أوروبيـة فـي العـام         130عمة في الضفة الغربية قد وصل إلى        المنظمات األوروبية الدا  

وفـي  . )1997 ،ولينوك ألبرغوثي(، أو مباشرة وكانت مشاريعها تنفذ بالشراكة، أو بالتعاون     . 1991

 مـا بـين     1991تقرير للبنك الدولي أشار إلى تلقي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في العـام              

 .)2001رحال، ( إلى الثلث1995صت في العام  مليون دوالر تقل140-220

 

ف وتنوعت أشكال مخاطبتها للجمهور، وقد تـم إنشـاء اطـر            .ت.ازدادت في هذه المرحلة نفوذ م     

وتنوعت أطرها المختلفة في مجاالت متعددة      . الخ...تستهدف الطلبة الجامعيين، و المرأة، والمهنيين     

 : استجابة ألمرين همامنها الريفية، والحضرية، والمخيمات، وكان ذلك

 

   . واألكاديميينناستيعاب التنظيمات للمهنيي: االول

 .استقطاب الدعم المالي:الثاني

 

 أن المنظمات األهلية الزالت حتى الوقت الحالي في مرحلـة           الى عبد الهادي    تويشير الدكتور عز  

ياسي حيث فرض عليها    ، وهذا فرض عليها من الواقع الفلسطيني الس       "تقييم ودراسة للوضع الناشئ   "

 مع وضعها من جهة، ومن جهة أخرى مع         تتالءمأدواراًًًًًًًً جديدة، لذلك تطلب منها وضع رؤيا جديدة         

في أعقاب إعادة بناء السلطة الفلسطينية، وما ترتب على اتفاقيات أسـلو فـي              .  السلطة الفلسطينية 

، وقد أشارت دراسة قامت بهـا       ، حدث هناك خالف على األدوار التي تقدمها كل جهة         1993العام  

من خدمات رياض األطفال،    % 100 1992إلى أن المنظمات األهلية قدمت في العام        " البيدر"نشرة  

مـن  % 100مدراس القدس، والجامعات باستثناء جامعة واحدة، و      من  % 58من المدارس،   % 10و
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ـ      .  من العيادات  210الدورات التدريبية، و   نس سـوليفان بـان     وتشير ورقة للباحث االمريكـي دي

من رعايـة المستشـفيات،     % 50من الرعاية الصحية االولية،     % 60المنظمات االهلية تشرف على   

  تتركـز    من المنظمات % 40 فرصة عمل وان     3000-2000المعاقيين ومن   من مراكز   % 100و

  .)1999.سالم(في منطقة الوسط

 

 أثنـاء ذلـك قامـت مجموعـة مـن           وقد حاولت المنظمات األهلية التأقلم مع المناخ السياسي وفي        

ـ  اًًًًًً موحـد  اًًًًًً و صاغت موقف   1993المؤسسات األهلية باالجتماع في شهر أيلول عام          متضـمنا   اًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أولي

للمبادئ والسياسات التي تراها هذه المؤسسات مناسبة لتنظيم عالقتهـا مـع السـلطة الفلسـطينية،                

 ):2004، يعبد الهاد.2001شلبي،(يورقة المبادئ على ما يلواشتملت 

 

 .حرية تكوين الجمعيات باعتبارها حق إنساني تهدف للوصول إلى مجتمع ديمقراطي •

 .إن المنظمات األهلية تشكل ركيزة أساسية لمشاركة األفراد في خدمة مجتمعهم •

تحديد إن لهذه المنظمات دورا هاما في المجاالت المجتمعية المختلفة، بشكل مستقل عن السلطة ل              •

 .االحتياجات واألولويات المجتمعية

 .احترام قوانين السلطة الفلسطينية، وتعزيز فكرة االستقالل •

 إن أي قانون يصدر بشان تنظيم العالقة بين المنظمات األهلية والسلطة الفلسطينية، يجـب أن                •

 .يراعي خصوصية التجربة التنموية الفلسطينية

 على عالقات التعاون، وعمل عالقـات مـع مؤسسـات           إن للمنظمات األهلية الحق في الحفاظ      •

 .جديدة، ودولية بما في ذلك مؤسسات األمم المتحدة

مراقبة مدى توافق نشاط السلطة الفلسطينية مع القيم الديمقراطية وحقـوق اإلنسـان، وأيضـا                •

ليـة،  مراقبتها في كافة األوقات لتعزيز مبدأ سيادة القانون وتطبيقا للمواثيـق واالتفاقيـات الدو             

 .واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

ي وشامل ألهدافها وغاياتها واليات عملهـا       هلية الفلسطينية بإجراء تقييم جذر    تقوم المنظمات األ   •

، يعبـد الهـاد   (لة المجتمعية، والديمقراطية  ى ثالث مسائل وهي المهنية، والمسأ     مع التركيز عل  

 .)1999، عبد الهادي، 2002،2004
 

ات األهلية الفلسطينية على هذه المبادئ، اخذ التساؤل يدور بين المنظمات األهليـة             بعد اتفاق المنظم  

إلى دور مستقبل المنظمـات     " إطار مفاهيمي : بناء مجتمع فلسطيني  " في دراسته  القطب. كما يشير د  

في ظـل هـذا      ).1999القطب،(األهلية مع وجود حكومة منتخبة، ونظام وطني في طور التأسيس         

كاستجابة مباشرة للتغيرات السياسية الهامة التي حدثت نتيجة         كة المنظمات األهلية  الوضع نشأت شب  
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ف و إسرائيل، وقـد اسـتجابت المنظمـات األهليـة لمتطلبـات             .ت.التفاق إعالن المبادئ بين م    

واستحقاقات المرحلة الجديدة واستندت إلى الشبكة في بلورة وصياغة أهدافها، ونشـاطاتها مسـتندة              

 .اسي تحت االحتالل، ونشوء سلطة فلسطينية على األرضإلى واقع سي

 

كما خلف الصراع الحاصل كما يشير األستاذ وليد سالم مدير مؤسسة بانوراما إلى ظهور ظـاهرة                

وعلى صعيد التمايز السياسي فقد ظهـرت ثالثـة اتجاهـات           " االستقطاب داخل المنظمات األهلية   "

 :انقسمت عليها المنظمات األهلية

 

ضع نفسه في صف السلطة وقام بحل المنظمـات التـي يقودهـا، وأصـبحت ملحقـة                 اتجاه و  - أ

 .بالوزارات وموظفيها يتبعون للسلطة

 منظمات اتخذت خط المعارضة للسلطة الوطنية الفلسطينية، مطالبة باالستقالل عنها، ومعززة            - ب

نقسـم إلـى   لدور الممولين حتى لو اختلفت توجهاتهم مع األولويات الوطنية وهذه المنظمـات ت         

 :قسمين
 
مستعد للتعاون والتشبيك والتقاطع مع السلطة الوطنية الفلسطينية في موضوعات جزئية           : األول •

 .في إطار احترام استقاللية المنظمات األهلية

يرفض أي شكل من أشكال التعاون، معتبرا نفسه جزءا من المجتمـع، ويعتبـر نفسـه                : الثاني •

 .ت مظلة تطلعات المجتمع وتلبية حاجاتهمراقبا على السلطة الفلسطينية، تح
 
اتجاه محايد انضم معظمه في ما بعد لمكتب المؤسسات الوطنية الـذي كـان تابعـا للـرئيس                   - ج

 .)1999سالم، (والقليل منها من بقي على حاله. مباشرة) عرفات(الراحل

 

  :)2004-1993(  مرحلة ما بعد اتفاقية أوسلو.7.3.2

 

طردة، في عدد   ض األهلية في فلسطين يجد أن هذه الفترة شهدت زيادة م          إن المتتبع لتاريخ المنظمات   

و قـد أشـارت دراسـتان       . وأنواع المنظمات األهلية، على صعيد األهداف والبرامج التي وضعتها        

ففي حين أشارت االسكوا إلى وجـود       .  متذبذب من حين آلخر    لمعهد ماس، و لالسكوا أن هذا العدد      

، نجد مؤتمر العالقات بين الحكومة الفلسـطينية        )2000االسكوا،  (2000 منظمة أهلية  سنة      1350

 قد أشار إلـى أن      2000والمنظمات األهلية المعقود برعاية مؤسسة التعاون والبنك الدولي في العام         
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أما معهد ماس فقد أشار فـي       ). 2000،حزبون و شديد( أجنبية 200منظمة فلسطينية، و  1200عددها  

 ). 2001شلبي، والمالكي(1073 والثاني ب881ألول في نفس الدراسة لعددين تمثل ا
 

تتفق معظم األدبيات المتعلقة بالتنمية في المجتمع الفلسطيني، وتعـداد المنظمـات، علـى الزيـادة                

طردة، فقد كانت المراحل السابقة تركز على المنظمات الزراعية والصحية، أما مرحلة ما بعد              ضالم

هلية متخصصة أكثر مثل منظمات حقوق اإلنسان، والديمقراطية        اتفاقيات أسلو فقد ظهرت منظمات أ     

والمنظمات الشبابية التي تعمل فـي إطـار        ) Gender(والتثقيف المدني، وقضايا النوع االجتماعي    

النظام السياسي الفلسـطيني بعـد      " ويرى جميل هالل في دراسته    التبادل الثقافي، والمراكز الثقافية،     

وهـذا مـا ابـرز      ) التخصصية(أن المنظمات األهلية تميزت بالحرفية    "   دراسة تحليلية نقدية   -أسلو

 مع سياسـات    لم تتماشَ وين،  صبحت بحاجة إلى مهنيين، و أكاديم     المهنية العالية لدى المؤسسات، وأ    

األحزاب والفصائل التي تمثلهم، كما أن هناك محاسبة ومساءلة من قبل الممولين للمنظمـات غيـر                

الهتمام بالمؤسسات المتخصصة نتيجة الزدياد البـرامج و المشـاريع التـي            الحكومية، وقد ازداد ا   

متخصصـين  تنفذها، األمر الذي استدعى وجود تحوالت نوعية في عملها، مما اسـتدعى وجـود               

 .)1998هالل، (يتميزون بكفاءات عالية

 

ـ          )1999 ،يعبد الهاد (و  ) 2001شلبي،  (ويشير   افرت ، إلى وجود مجموعـة مـن العوامـل تظ

 :متزجت مع بعضها أدت إلى زيادة المنظمات األهلية وهيوا

 

ن والمثقفين، الذين   ن خالل ظهور مجموعة من األكاديمي     تراجع دور ومكانة األحزاب السياسية م      .1

يفضلون دخول ميدان المنظمات األهلية بعيدا عن األطر السياسية والحزبية، وكذلك انتقال جـزء              

لشعبية للعمل أما داخل منظمات أهلية، أو إنشاء منظمـات          كبير من كوادر األحزاب السياسية وا     

 .جديدة

زيادة اهتمام الدول و الوكاالت األجنبية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بمجاالت وقضايا             .2

و لتنفيذ البرامج والنشاطات التي تقوم بها، فقـد         . المجتمع المدني، والديمقراطية وحقوق اإلنسان    

وال بد من   . العاملة) الفلسطينية(لى تقديم الدعم والتمويل للمنظمات المحلية     عملت هذه الوكاالت ع   

البنـك  (اإلشارة إلى أن هذه الوكاالت كانت طرفا من البرامج المقدمة، ومن ابرز األمثلة عليهـا                

 .)2001شلبي، )(الدولي، وكالة التنمية األمريكية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

لشراكة مع مجموعة من المؤسسات الداعمة، و بإشراك المؤسسات المحلية          كانت البرامج تتم با   

، وهذا ساعد على تكاثر هذه المنظمات، ويشير شـلبي إلـى أن             )مدينة، قرية، مخيم  (في الموقع 
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الهدف من هذه البرامج التطبيع مع اإلسرائيليين، فيما يتفق معه عبد الهـادي علـى التثقيـف                 

 .)2002عبد الهادي، (المدني، ومراقبة عمل السلطة

أدى إعادة بناء السلطة الفلسطينية إلى وجود بيئة عمل جديدة، ارتبطت مع أهمية وجود مجـاالت               .3

). الـخ ...حقوق اإلنسان، التثقيف المدني   ( جديدة ذات تخصصات لم تكن موجودة في السابق مثل        

لدولة، والحكـم،   وقد وفرت السلطة الفلسطينية جو شاعت فيه مجموعة من األسئلة حول نوعية ا            

 .ترافقت مع االهتمام بالمجتمع بعد أن سادت فيه البرامج السياسية الوطنية على البرامج األخرى

في بداية التسعينات من القرن الماضي في بولندا في إسـقاط           ) سوليدارفونش(نجاح نقابة التضامن   .4

 من الدول الغربية، وكذلك     النظام الشيوعي، والتي تالها انهيار المنظومة االشتراكية، جعل العديد        

الواليات المتحدة تعطي اهتماما متزايدا ألهمية منظمات المجتمع المدني، واعتبرتها وسيلة ناجحة            

 .لمعالجة التخلف في الدول النامية
 

وقد تم رصد مبالغ ضخمة لتمويل المنظمات األهلية وبرامجها، في مجـاالت متعـددة ومتنوعـة،                

 وأولوياتها من أبرزها قضايا المرأة التي ارتبطت بالعمليـة السياسـية،            اعتبرتها الدول الممولة من   

 .)2001 شلبي، والمالكي(والمراكز البحثية، وحقوق اإلنسان والديمقراطية

 

، إال أن   1993العـام بالرغم من تحديد الشبكة ألدوارها من خالل المبادئ التي اتفقت عليهـا فـي               

يكن هناك تنسيق بين هذه المنظمـات إال فـي قطـاعين            األدوار متداخلة مع بعضها البعض و لم        

ـ              علـى هـذه     اأساسين وهما الصحة والزراعة، لذلك فان السلطة الفلسطينية شددت مـن اجرءاته

المنظمات وأشارت ماس في دراسة أعدتها إلى القيود المفروضة على هذه المنظمات، حيث نجد أن               

على % 14مراكز األبحاث، في حين كانت      على  % 21، و   %21تركيزها على المنظمات الحقوقية     

   ).3.2 و2.2 و 1.2(االشكالو) 1.2(كما يتضح في الجدول رقمالمؤسسات الثقافية، 

 

و . بعد هذا الوضع من الفراغ القانوني لجأت المنظمات األهلية إلى األحزاب السياسية لحماية نفسها             

برزهم الراحل سليمان النجاب، إضـافة      نتيجة لجهود العديد من الشخصيات الفلسطينية والذي كان أ        

إلى مجموعة من أعضاء اللجنة التنفيذية، وعدد من الوزراء والذي سعوا إلزالة التخوف الحاصـل               

 هذا وقد تـم وضـع       .)2000زبن،  (تهميشهاحول المنظمات األهلية، بان تقوم السلطة بإلغائها أو         

الزمة الحاصلة بين السلطة الفلسطينية     من ا ت األهلية الفلسطينية للخروج     قانون الجمعيات والمنظما  

سـالم،  ( بالقراءة األولـى 3/6/1998والمنظمات األهلية، وقد اقر من قبل المجلس التشريعي بتاريخ        

 .)2004، يعبد الهاد.1999

 

 29



 وقد اهتمت المنظمات األهلية بعد إعادة بناء السلطة ببلورة مضمون وشكل العالقة مـع السـلطة                

جانبها بمراجعة جذرية شاملة لرؤيتها واستراتيجياتها ونشاطاتها واليات عملها،         الناشئة، وقامت من    

بما ينسجم مع مقتضيات المرحلة الجديدة، وقد تمت الموافقة على القانون بالشكل النهائي في العـام                

كالنقابـات، والنـوادي، واالتحـادات      ( بحضور ممثلين عن كافة منظمات المجتمع المـدني        2000

لي المنظمـات األهليـة أن      ، وقد أشار العديد من مسؤو     )تنمويةلخيرية، والمؤسسات ال  والجمعيات ا 

القانون الحالي هو إطار مالئم لتنظيم العالقة ما بين المجتمع المدني و السلطة الوطنية الفلسـطينية                

 .)2004عبد الهادي، (

 

، والتي أدت لخلق    2000 في العام    ضمن الوقائع الجديدة التي ترتبت على إحداث انتفاضة األقصى        

وقائع سياسية جديدة، أخذت المنظمات األهلية تطور من تنظيم عملها، بما ينسجم مع المهام الكبيرة               

وقد قامت المنظمات األهلية ببلورة رؤية واضحة لطبيعة أهـدافها وبرامجهـا            . الملقاة على عاتقها  

قتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية من     ونشاطاتها في المرحلة الحالية، وقد ساعدها على ذلك تنظيم عال         

، وتنظيم عملها مع المجتمع الفلسطيني من جهـة         "قانون الجمعيات الخيرية و الهيئات األهلية     "خالل  

وانطلقت من ثالث حقائق أساسية كان      . هذه الرؤيا نبعت من الفهم الدقيق والعميق ألدوارها       . أخرى

 :قد أشار إليها الدكتور عبد الهادي وهي

 

تمرار االحتالل اإلسرائيلي في االستيالء على أجزاء واسعة من الضفة الغربية وقطاع غزة،             اس •

 .وخرق االتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية بعد انتفاضة األقصى

 .إعادة بناء السلطة الفلسطينية على ارض الواقع •

طينية حتى في المنـاطق التـي ال        وجود الصالحيات المدنية بأيدي هيئات السلطة الوطنية الفلس        •

 .)2004عبد الهادي، (زالت إسرائيل تسيطر عليها
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 :التخصصية في عمل المنظمات األهلية 4.2

 

 طابعها المهني، وهذا ما ظهر من       نفي ظل الوضع الحالي نجد أن المنظمات األهلية أخذت تعزز م          

ة الفلسطينية، والتنمية، وأصبح للمنظمات     خالل ما عرضته معظم األدبيات المتعلقة بالمنظمات األهلي       

األهلية قوة ولكنها غير قادرة على صنع القرار أو التأثير به، فهي ال زالت بحاجة إلى فرصة اكبر                  

ومن هنا كان من الضروري     . )1999القطب،  (للمشاركة في المجتمعات المحلية، والريفية، والمدنية     

ء، مع المحافظة على مهمة المقاومة وتظافرت مجموعـة         وجود من يقوم بالمهام االجتماعية، والبنا     

العمليـة  : من العوامل عززت هذه الفكرة لدى المنظمات األهلية وكان من أبرزها كما يشير شـلبي              

السياسية الجارية وما تبعها من تعقيد، ففي ظل انتفاضة األقصى برزت المنظمـات األهليـة مـرة                 

ي أصبحت ال تستطيع السلطة تقديم الخدمات لها، وقد تطلب          أخرى لتقوم بتقديم الخدمات للمناطق الت     

ذلك خدمات إضافية قامت بها المنظمات األهلية ومنها، حقوق اإلنسان، تمكـين المـرأة، التثقيـف                

 .)2003 ،ابو عواد وأبو نحلة. 2001شلبي، (الخ، ...نيالمد

 

تراكمـت ونمـت لـدى      . ةونتيجة لما خاضته المنظمات األهلية من تجربة خالل السنوات السـابق          

وقـد  . المنظمات األهلية خبرات في مجاالت التخطيط والتنمية المستدامة، والتواصل مع الجمهـور           

تعزز الطابع المهني لديها، وأصبحت تقدم خدمات إضافية للمواطنين، وتغطي احتياجاتهم، لتعزيـز             

 وهمـا الجمعيـات      نوعين من المؤسسات المهتمة بالتنميـة      كوظهر هنا . )2001رحال،  (صمودهم

 :والمنظمات األهلية المتخصصة

 

  الجمعيات1.4.2

 

وتعتبر من أقدم المؤسسات الموجودة، ويعود تاريخها إلى بداية القرن الماضي ، ولقد ظهرت العديد               

من العوامل التي أثرت على انتشارها وفعاليتها ، وقد تأثرت بالمتغيرات التي حلت علـى الشـعب                 

 و اعتمدت بشكل أساسي على الجماهير إلحداث التعـاون          1967 والعام   1948الفلسطيني في العام    

وقد استمرت الحركات التعاونيـة فـي عملهـا، و          ). 1991.الزغموري(من اجل النهوض بالتنمية     

شاركتها العديد من التعاونيات العربية ومنها الحركة التعاونية األردنية، وخصوصا أن التعاونيـات             

 جمعية عـام    13ظروف أتاحت لها فرصة اكبر، بحيث نجد إنها ارتفعت من           اإلسرائيلية نشأت في    

  ).نفس المصدر(   وكانت الصهيونية العالمية اكبر داعم لها1937 جمعية عام 871  إلى 1921
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 مرت بـثالث مراحـل فـي     فان الجمعيات التعاونية1967 أما بالنسبة للوضع الفلسطيني بعد العام

، حيث تعتبر فترة ركود للمنظمات األهلية بسـبب إقـدام           )1974_م  1967( الفترة الواقعة ما بين     

 ).1994،مجلة صامد( سلطات االحتالل على تجميد نشاطاتها 

 

عدات واألموال في الضفة الغربية مما حد من        وكذلك قامت المنظمة التعاونية األردنية بتجميد المسا      

وبالرغم من استمرار   ) 1979_1975( الواقعة قدرتها، و فاعليتها، تلتها مرحلة النهوض في الفترة         

االحتالل في وضع العقبات تأسست اللجنة األردنية الفلسطينية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وقـد              

...) ، الثـروة الحيوانيـة، اإلسـكان،      الزراعيـة ( لها في كافة المجاالت     اعتبرت الجمعيات ممثلة    

 .ة التي ركزت جهودها نحو التنمية الزراعيةباإلضافة إلى ظهور العديد من المنظمات الدولي

 بين الفترة الواقعة     ما 749 إلى   381أن المتتبع ألعداد الجمعيات التعاونية يجد أن عددها ارتفع من           

، إال انه لوحظ انخفاض في أعداد الجمعيات المهتمة بالزراعة نظرا لسياسـة             )1991_ 1967(بين  

 :االحتالل الرامية إلى

 

 .لتحتية في األراضي المحتلةتدمير البنية ا .1

فتح أسواق العمل اإلسرائيلية، أمام األيدي العاملة الفلسطينية التي تتشكل في معظمها من الريف               .2

 %.60الفلسطيني، والتي بلغت نسبتها 

 .إغراق األسواق بالمنتجات اإلسرائيلية .3

تصنيع منتجـات   هذا اوجد جمعيات لتوفير الخدمات األساسية مثل التسويق ، وعصر الزيتون و            .4

 :الثروة الحيوانية ، وكان من ابرز مبررات نشوء هذه الجمعيات ما يلي 

 

  : االقتصادية المبررات1.1.4.2
 
 .لسكان هو على الزراعةلقلة االنتاج الزراعي علما بان االعتماد الرئيسي  •

 الفوائد البنكية العالية على قروض البنوك واحتكار المرابين وكبار التجار  •

 ).1991 ،الزغموري.( الساليب والمدخالت االنتاجية قدم ا •

 .وجود نسب بطالة في مجال االنتاج الزراعي  •

 . قلة الكفاءات االدارية والتنظيمية في في مجال االنتاج الزراعي •

 ). 76صامد عدد( نقص البيانات والمعلومات عن التعاون الزراعي •

 .ل التدميرية لالقتصاد الفلسطينيسياسه االحتال •

 

 32



  : المبررات االجتماعية 2.1.4.2
 
 .وجود نسب مرتفعة من األمية بين المزارعين يؤكد على حاجتهم إلى إرشاد زراعي سليم •

تفشي بعض الظواهر االجتماعية في الريف الفلسطيني إلى حد كبير مثـل ظـاهرة الصـراع                 •

 ).1991 ،الزغموري( العائلي 

 

   المنظمات األهلية المتخصصة 2.4.2

 

عادة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية و السيطرة على أجزاء من األرض الفلسطينية، ظهرت             نتيجة إل 

منظمات أهلية اهتمت بالتنمية في كافة المجاالت، وذات تخصصات كثيرة تهدف إلى تحقيق الحقوق              

البشرية، ولم تعد تقتصر على النشاطات الزراعية، والخدماتية، كما هـو الحـال فـي الجمعيـات                 

و من خـالل    ) . 2001شلبي،  ( ونية، وكان ذلك نتيجة اتساع وتنوع األهداف التي تنطلق منها         التعا

العرض السابق  والسريع للمنظمات األهلية نجد إنها اهتمت بالتنمية ، وبموضوعاتها بشكل عام لما               

يحقق المصلحة العامة، رغم القصور الذي أشارت إليه بعض األدبيات فيما يتعلق بوضـع خطـة                

 .راتيجية شاملةإست

 

 تـوفير التمويـل     إلـى أدى تزايد دور الجهات الخارجية وزيادة نشاطها في المناطق الفلسـطينية            

الخارجي األوروبي واألمريكي، وخصوصا بعد تراجع التمويل الخليجي على اثر حـرب الخلـيج،              

طة الوطنيـة  وبالرغم من أن التمويل الخارجي للمنظمات األهلية قد تراجع بعد إعـادة بنـاء السـل      

 مليون دوالر مقارنة    41 إلى   1999الفلسطينية، كما يشير شلبي في دراسته حيث انخفض في العام           

 المأسسة التي أكدت عليها الدول       نالحظ مرافقة  ، إال انه  1991 مليون دوالر في العام      220-140ب  

تمويل، وحسب  األوروبية، وشددت على وجود مهارات أساسية وإدارية و محاسبية كشرط أساسي لل           

يشـير إلـى انتمـاء هـذه        ) التخطيط والتعاون الدولي سابقا   ( الدراسة فان تقرير وزارة الخارجية      

 أوروبية، إضافة إلى الواليات المتحدة األمريكية، وكنـدا،         17 دولة منها    24إلى  ) الوكاالت(الجهات

الـدولي، وبرنـامج األمـم      والبنك   واليابان، واستراليا، واألرجنتين، واألردن، واالتحاد األوروبي     

مـا  % 10مارست  ) الوكاالت(منظمة 61المتحدة اإلنمائي، وأكد الشلبي في دراسته على أن هناك          

-1990مـن نشـاطها فـي الفتـرة الواقعـة مـابين عـام               % 36، و   1989-1988بين العام   

 ).2001شلبي،. 2001رحال،(،1992
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 المبادئ التي استندت إليها المنظمات  5.2

 تنمية الريفية األهلية في ال
   

ترتكز التنمية على جملة من المبادئ األساسية التي تسعى لالرتقاء بحياة اإلنسان وتلبية احتياجاتـه               

إال أن التنميـة فـي      . بشكل متوازن من اجل البقاء واالستمرار واإلسهام في الحضارة اإلنسـانية          

. كل عائقا امام التقدم التنمـوي     فلسطين لها خصوصيتها، نظرا لوجود االحتالل االسرائيلي الذي يش        

وقد مرت التنمية بمراحل مختلفة، بدأت باإلغاثة وانتقلت إلى الصمود، ومن ثم التنميـة والصـمود                

ومع ذلك سعت   . والبناء، وذلك حسب تطور مراحل قضية الشعب الفلسطيني الرازخ تحت االحتالل          

منظمـات األهليـة  ببلـدان        ال المنظمات األهلية في فلسطين لتقوم بـادوار منسـجمة مـع ادوار           

 ).2004الهادي، عبد(أخرى

 

وبسبب الخلل في الترابط بين الريف والحضر، وعدم التوازن في المتصل الريفي الحضري علـى               

، )A( األهلية الفلسطينية تدرك أن تقسيم األراضي الفلسطينية إلى          تمستوى عالمي، نجد أن المنظما    

)B(  ،)C (     الحيز الفلسطيني وخاصة الريفي منه يواجه مسـائل دون         حسب اتفاقيات أوسلو، يجعل

، مما يعني وقوع الترابط الريفي الحضري       )2005فريجات،(السيطرة السياسية واإلدارية الفلسطينية   

الفلسطيني ضمن ما أصبح معروفا بالظرفية المشروطة، والتي تعني القدرة المحدودة لحركة وتدخل             

حيز الذي يعيش فيه، وهو االمتداد الطبيعي إلمكانيات تطـوره          الجانب الفلسطيني فيما يحدث في ال     

 فـي   نوتنميته، فخالل المرحلة االنتقالية التي طال أمدها يحول اإلسرائيليون دون حركة الفلسطينيي           

وكذلك تمنع أي سـيادة وظائفيـة       . والتي تشكل حوالي ثلثي األراضي الفلسطينية حالياً      ) C(مناطق

 .تنميتها أو تطويرهاأو ). 1998خمايسي،(عليها

 

 على صياغة الظروف االقتصادية واالجتماعيـة       اًًًًًًًًًً مباشر اًًًًًهذا الواقع السياسي و اإلداري كان له اثر       

 علـى   اًًًًًًً مباشـر  اًًًًًًًًً، وأيضا كان له اثر    الحيزية والتنموية للمجتمع الفلسطيني، والحد من حرية حركته       

ي، األمر الذي شوه التدرج بين الخصائص الريفية الحضرية من          المتصل الريفي الحضري الفلسطين   

في ضوء هذا الفهم للواقـع الفلسـطيني        . حيث الحجم، واألهمية في المستويين التجريبي و الواقعي       

تسعى المنظمات األهلية في فلسطين إلى إحداث التنمية في كافة المجـاالت فـي الحيـز الريفـي،                  

ازنه مع الحيز الحضري، وذلك من خالل خلق أنشطة اقتصـادية            وتو هوالمحافظة على استمرار يت   

جديدة مع دعم للنشاط الزراعي الرئيسي في الريف، بهدف القضاء على الفقر وعدم إرهاق المـدن                

 :وذلك وفق عدد من المرتكزات والمبادئ األساسية أهمها) 2005فريجات، (بالمهاجرين الريفيين
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 .المشاركة الشعبية .1

 .يهالتقبل والتوج .2

 .التوازن .3

 .التنسيق .4

 .االستثارة .5

 .التقييم .6

 

  :المشاركة الشعبية .1.5.2

 

وتعرف مشاركة المواطنين القاطنين في المجتمع المحلي سواء أكانوا من الموظفين الرسـميين، أو              

من العاملين، أو من القادة الشعبيين، أو من المواطنين العاديين، ومسـاهمتهم فـي رسـم الخطـط                 

، وتنفيذها، وتقويمهـا لكـي      )بواسطة ممثلين عن المجتمع   ( غير مباشرة  بصورة مباشرة أو بصورة   

 المشاركة الشعبية قضية محورية يتوقف عليهـا        وتعتبر ).1995خاطر،(الخدمة أكثر واقعية    تصبح  

نجاح أو فشل العملية التنموية، فكلما كانت هناك مشاركة شعبية، نجد مساندة واهتمـام مـن قبـل                  

 .األهالي

 

إشراك األهالي عملية مستمرة تهدف إلى خلق عناصر بشرية مدربة، قادرة على خلق             وتعتبر عملية   

مجتمع يستطيع معالجة مشاكله وهمومه، وهذا يعزز برامج التغيير، وقد كان ذلك واضحا في برامج               

المنظمات األهلية الفلسطينية، فوجود النوادي النسوية والجمعيات المختلفة يعطي األهـالي مجـاال             

 ).2002 لإلغاثة الزراعية،يالتقرير السنو( مشاريعهم حسب أولوياتهم الختيار

 

ويشير الدكتور مصطفى خاطر أن هناك أهدافا عامة للمشاركة الشعبية والتي تعتبر بمثابة مؤشرات              

يستدل من خاللها على مدى الرضا الجماهيري، ولقد اتفق ذلك مع مبادئ و رؤية المنظمات األهلية                

فية كما أشارت إليها اإلغاثة الزراعية والعديد من الجمعيـات األهليـة الفلسـطينية              في التنمية الري  

 : ومنها

 

و الجهود الذاتية من قبـل األفـراد        ) الجماهيرية( فمن خالل المشاركة الشعبية      تقليل التكاليف،  - أ

المشاركين في العملية التنموية، فان ذلك يعني تخفيف العبىء عن المؤسسـات القائمـة علـى                

شروع، ولقد ظهر ذلك واضحا  من خالل المجموعات التطوعية، إذ أن تكلفـة المشـروع                الم

انخفضت في ظل وجود االحتالل الذي فرض حيثيات جديدة، وعمل على تعطيل العديـد مـن                
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التي أخذت على عاتقها تنفيذ هذه المشاريع، فـي         ) التطوعية(المشاريع لوال المشاركة الشعبية     

نع التجول، وتردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية، إضافة إلـى         ظل الحصار واإلغالق وم   

أيضـاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  ). 2003الزغيـر، (وجود عوامل أخرى ومنها، ضعف التمويل، وعدم الكفاية للمشاريع،        

لتأييد الشعبي للمشروعات، وظهر هذا مـن خـالل         فان المشاركة الشعبية أكدت على ضمان ا      

 ).2002عبد الهادي، .1995أبو عمرو، ( النظر بين واقع المجتمع وإمكانياته تقريب وجهات
 
 التعـاون المشـترك بـين المسـتويات         توظيف الموارد وتحقيق فعالية للمشروعات، وضمان       - ب

ومعايير المجتمع، و لكن حتى اآلن      المختلفة، وإقامة نسق من العالقات السليمة التي تراعي قيم          

 الزراعـي  : همـا  ال يوجد تنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، إال فـي مجـالين            

فال زالت هنـاك عوائـق      ) الخ...القانون، والديمقراطية، (والصحي أما المجاالت األخرى مثل      

تراتيجية وطنية موحدة بين    تعتريها، باعتبار أنها ليس من أولويات المجتمع، كما انه ال يوجد إس           

 ).2000 حزبون،و دشدي(المنظمات غير الحكومية، ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

 

 هنـاك قناعـة بـان المسـاعدات         ، حيث أصبح  تحقيق التوظيف األمثل للمساعدات االجتماعية     - ت

لـدعم   التطوعية، التي تعمـل علـى إيصـال ا         واستخدامها األمثل ال يتم إال من خالل القنوات       

 .لمستحقيه
 

 :التقبل والتوجيه .2.5.2

 

انطلقت المنظمات األهلية نحو توجيه المجتمع الفلسطيني من خالل خصائصه و مميزاته من اجـل               

كسب ثقة المجتمع للمنظمات األهلية، أو للبرامج التنموية التي تنفذها، وهي من الضرورات المهمة              

كهم يع دون معارضة أهلية، بحيث يعـزز سـلو        التي ال يجب االستغناء عنها، حتى يتم تنفيذ المشار        

 .لذات والمجتمع وفق ادوار موزعة على القطاعات في المجتمعواتجاهاتهم وقيمهم نحو بناء ا

 

  : التوازن.3.5.2

 

 إسـتراتيجية وذلك ضمن   ال بد من الموازنة بين حاجات المجتمع وإمكانياته، وبين قدراته وانجازاته            

ط وأولويات المجتمـع الفلسـطيني وشـر      ين االعتبار التوفيق بين      بع تأخذوطنية موحدة وواضحة    

التمويل، وظروف االحتالل ومن هنا يرى الباحث ضرورة دمج الخطط التنموية الفلسطينية بشـكل              

كامل ومتكامل، وعدم التركيز على قطاع دون آخر، وذلك بقصد إلغـاء المشـاكل التـي تعرقـل                  

 36



ن عناصره المتعلمة و المؤهلة، وكذلك انخفاض الكفـاءة         استنزاف الريف م  : التوازن، ومن أبرزها  

 .المجتمعاإلنتاجية لجميع فئات 
 

  :التنسيق .4.5.2

 

شكلت ازدواجية العمل فيما بين المنظمات األهلية الفلسطينية قبل إعادة بنـاء السـلطة الفلسـطينية                

ة علـى تحديـد     إحدى العقبات األساسية التي اعترضت سير العملية التنموية، مما جعلها غير قادر           

ويعتبر التنسيق إحدى الضروريات األساسية لعملية التنمية الريفية، وخصوصا فـي           . استراتيجياتها

ظل دولة ذات تبعية اقتصادية لالحتالل الصهيوني ارتبطت بمتغيراته وتعتمد عليه بشكل أساسـي،              

الرغم من وجـود    وقد برزت أهمية التنسيق في المجتمع الفلسطيني في قطاعي الصحة والزراعة، ب           

أكثر من مؤسسة تقدم الخدمات التنموية المختلفة، تبرز أهمية التنسيق من خالل توفير الوقت الالزم               

إلنجاز المشاريع، والحفاظ على المصادر المالية وحمايتها ولقد أثبتت التجارب التنموية أن التنسـيق   

 .دال من تضاربها وتداخلهايعمل على التكامل والتعاون فيما بين المؤسسات المهتمة به، ب
 

  :االستثارة.  5.5.2

 

تعتبر عملية التنمية و التغيير في المجتمع الفلسطيني مستمرة، فجـاءت أداور المنظمـات األهليـة                

لتتوافق وتتالءم مع المرحلة التي تعيشها و تتفاعل معها، وكان ذلك واضحا خـالل االنتقـال مـن                  

أهمية االستثارة في المجتمـع بسـبب تبـادل المعلومـات           مرحلة اإلغاثة إلى التنمية، و اتضحت       

وانتقالها، وخصوصا بعدما تلمس المجتمع الريفي النتائج االيجابية للعديد من المشاريع، فنجد سـعى              

األفراد في هذه المناطق للتنافس على هذه المشاريع، و يعتبر هذا األسلوب من األساليب الجيدة في                

ة  وعي أفراد المجتمع نحو تطوير كفاءتهم، ومهاراتهم بما يتناسب مـع       زياد  على اإلدارة ألنه يعمل  

 .الوضع المراد تغييره
 

  :التقييم .6.5.2

 

ال بد وان يعترض مسار الخطة التنموية بعض الخلل، واألخطاء تجعل مـن الصـعب االسـتمرار         

صفة مسـتمرة،   بتنفيذ الخطة بنفس الوتيرة، لذلك يجب على الخبير التنموي أن يقوم بعملية التقييم ب             

 :وذلك لكي يتأكد من نجاح العملية باستمرار، وأن تشمل عملية التقويم ناحتين أساسيتين
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 .مدى التغير الذي طرا على المواطنين نتيجة الشتراكهم في عمليات تنمية المجتمع .1

 . طرأ على المجتمع المحلي من مشروعات، ومرافق، وخدماتيمدى التغيير الذ .2

             . مدى تحقيق االهداف .3

  نقاط الضعف والقوة .4

 

إن عملية التقويم تعتمد بشكل أساسي على البيانات والمعلومات المتوفرة، سواء كانت عـن طريـق         

الخبراء أو األخصائيين، أو المعلومات اإلحصائية الميدانية، و هذه تـوفر التعـرف علـى مـدى                 

 فـي عمليـة التقيـيم، أو التغيـرات     التغييرات الحاصلة سواء كان ذلك على المواطنين المشتركين      

 .الحاصلة في المجتمع

 

كما أن تغير اتجاهات األفراد في المجتمع من قبل القادة المحليين اعتماداً على الموارد الذاتية، يكون                 

له نتائج أفضل، من القادة غير المحليين، حتى لو كان ذا قدرات عالية الن أفراد المجتمع ال يطمئنون                  

جتمعهم، وخصوصا إذا كانت تمتاز بالرضا الجماهيري، بعيدا عن عدم الثقة التي يشـعر              إال لقيادة م  

 ).2003الصوراني، (بها األفراد، فيما لو كان شخص آخر يقوم بعملية التغيير

 

إن تحقيق التنمية وفق المبادئ التي تتفق عليها المنظمات األهلية، ال يمكن أن تتم إال مـن خـالل                   

 جهد وخطوات متسلسلة تقوم علـى جمـع         اسي، يكون ذو قيم ديمقراطية، وذو     يإيجاد وخلق نظام س   

األهداف ما بين الجهات الرسمية والغير رسمية، من خالل بيانات ومعلومـات حـول كـل جهـة                  

حـتالل  الودورها، لتوجيهها نحو الهدف، الذي يتطلبه المجتمع بعيدا عن المؤثرات الخارجية سواء ا            

أو حتى الجهات الرسمية والحزبية في المجتمع الفلسطيني، بشكل يضـمن           ممولين،  السرائيلي أو   اإل

رؤيا واضحة لألهداف التي تسعى إليها المنظمات األهلية، بما يتوافق و المصلحة العامة، إليصـال               

الخدمات لمختلف شرائح المجتمع المختلفة بشكل يضمن االنتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمـع              

 ).2004 دي،عبد الها(المدني

 

  ال يمكـن تحقيقـه     سابقا، كما أشارت إليه المنظمات األهلية       ةإن العمل وفق مبادئ التنمية الفلسطيني     

بدون اإلرادة الجماهيرية، الواعية لمصالحها، وبما أن المجتمع الفلسـطيني الزال يرضـخ تحـت               

 قبـل المنظمـات     االحتالل اإلسرائيلي، فان هذه المبادئ مرهونة بالدور الوطني، وخصوصا مـن          

األهلية، التي تقوم بدورها في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي لالرتقاء بـالمجتمع الفلسـطيني نحـو               

 .األهداف المرجوة
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 برامج ونشاطات المنظمات األهلية   6.2
 

ظهرت المنظمات األهلية نتيجة للفراغ الناجم عن غياب سلطة وطنية لعقود طويلة، وقد عملت هذه               

 وابرزهـا    المجتمـع الفلسـطيني    تي وقع تحتهـا   يرية على تقليل حدة المؤثرات ال     المنظمات الجماه 

و ذلك ضمن برامج  تنموية اشتملت اللجان الزراعية، والعمالية والصـحية،            . االحتالل االسرائيلي 

وأسهمت في إعادة بنـاء وصـمود المجتمـع الفلسـطيني، ومواجهـة المخططـات الصـهيونية                 

 ).1999.االسكوا (

 

، إلى االرتباط الوثيق فيما بـين البـرامج التـي           ن الفلسطينيي ن العديد من الباحثين التنمويي    أشاروقد  

إسـتراتيجية تقـديم    (تقدمها المنظمات األهلية، واالستراتيجيات التي اتبعتها، والتي كان من أبرزها         

ـ              اور، الخدمات، التطوير المؤسسي وبناء الوعي المجتمعي، والتشبيك و التعـاون والتنسـيق والتش

وعلى أساس ذلك فقد صنفت برامج المنظمات غير الحكومية الفلسطينية إلى ستة            ) والتعبئة والتأثير 

 :برامج

 

 :مشاريع مدرة للدخل/  برامج خلق فرص عمل.1.6.2

 

أدت التطورات االقتصادية الحاصلة في المجتمع الفلسطيني إلى التركيز على خلق فـرص عمـل               

ية برامج تنموية، وقد تذبذبت درجة االهتمام بهذه البرامج، فقد تراوحت           كأولوية أساسية تقوم عليها أ    

بين استراتيجية الصمود والمقاومة، وخصوصا في الفترة التي سبقت إعادة بناء السـلطة الوطنيـة               

الفلسطينية على ارض الواقع، وبين استراتيجيات التنمية الشاملة بعد إعادة بناء السـلطة الوطنيـة               

 مؤسسة مهتمة ببرامج خلق فرص، عمـل        20قد أشارت دراسة مركز بيسان إلى أن        الفلسطينية، و 

، ولكن بعد إعادة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية        %4والمشاريع المدرة للدخل والتي تشكل ما نسبته        

 .قل االهتمام بمثل هذه البرامج باعتبار إنها ستقوم بتوفير فرص العمل الفلسطينية

 

مؤسسات المالية إحدى األسباب الرئيسية في انخفاض المشاريع الصغيرة والمدرة           وال كوتعتبر البنو 

للدخل، حيث أصبحت عمليات اإلقراض تتم وتنفذ من خالل البنـوك بشـروط ال يسـتطيع كـل                  

أما االستشارات المهنية األخرى فال زالـت المنظمـات         ).  2004 عبد الهادي، (المواطنين توفيرها 

 ).2002 عبد الهادي،(انب العديد من مؤسسات القطاع الخاصاألهلية تقوم بها إلى ج
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 من إجراءات إسرائيلية، وسياسات عقابيـة،       ا وما تاله  2000بعد أحداث انتفاضة األقصى في العام       

 لعملهم في إسـرائيل     نوجماعية طالت أفراد المجتمع الفلسطيني، وأدت إلى فقدان معظم الفلسطينيي         

 الدخل القومي اإلجمالي، مما ترك آثار سلبية         يساهم بنسبة كبيرة في     في إسرائيل  بعد أن كان العمل   

تها على تلبية احتياجاتها األساسية، وقد تضـرر  اعلى حياة األسر الفلسطينية، وافقدها الكثير من قدر   

وقـد أدت الظـروف االقتصـادية       . بذلك المجتمع من النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية      

 :قدرة القطاع الخاص على االستمرار بسببالصعبة إلى عدم 

 

مـرة  )  م 4(إلغالق والحصار الشامل، وقد أعادت إسرائيل إغالق واحتالل ما يسـمى          نتيجة ا  •

 ).2003اشتية،(أخرى وبشكل كامل

إغالق األسواق اإلسرائيلية بشكل كامل أمام البضائع الفلسطينية، ممـا شـل حريـة الحركـة                 •

 .التجارية

 ).1998خطة التنمية الفلسطينية، (ضفة الغربية وقطاع غزةصعوبة التنقل بين ال •

 

عالج مجموعة مـن المشـاكل      يأتي برنامج استصالح األراضي ضمن هذا البرنامج، والذي صمم لي         

تعتبر مشكلة حقيقيـة    نظرا النها   ألوضاع السياسية المستجدة في االراضي الفلسطينية،       نجمت عن ا  

عية، وأيضا في وجه برامج مكافحة الفقر، ومن مبررات هـذه           في وجه التنمية االقتصادية واالجتما    

 :البرنامج

 

وجود معدالت بطالة مرتفعة وصلت إلى أعلى مستوياتها، نتيجة للطوق األمنـي و الحصـار                .1

 ).UNDP/PAPP 2005(1996المفروض على الضفة الغربية منذ العام 

 .ر قدراته الذاتية وتمكين االقتصاد الفلسطيني من تطوينتعزيز صمود الفلسطينيي .2

الحاجة الماسة لدى المجتمع الفلسطيني لزيادة رقعة االراضي الزراعية، وتوسيع حجم الحيـازة              .3

القابلة للزراعة المملوكة للعائالت الزراعية محدودة الدخل في الضفة الغربية وذلك بهدف زيادة             

 ).UNDP ،2003(دخل األسرة

 

 األراضي الزراعية المتدهورة، وزيادة الحفاظ علـى        وتأتي أهداف هذا البرنامج ضمن إطار تأهيل      

بهـدف  . لزراعـة لللخدمات والبنى التحتية    المستهدفة  المياه والتربة، وزيادة إمكانية وصول الفئات       

  .)المرجع السابق(زيادة خبرات المجتمعات، إيجاد فرص للعمل، وزيادة رقعة االراضي الزراعية
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 في الفترات األخيرة    اًًًًًًًً المشاريع المدرة للدخل، إال أن هناك إحجام       و بالرغم من الحسنات التي تحققها     

عنها ويشير الدكتور عزت عبد الهادي إلى أن السبب في ذلك يعود إلى موقف الممولين من تمويل                 

بعض النشاطات االقتصادية، خوفا من تأثيرها على القطاع الخاص، وكذلك ال توجد سياسة مبلورة              

العـام، والخـاص،    : ، باإلضافة إلى انه ال يوجد تعاون فيما بين القطاعات الثالثة          ومالئمة للقروض 

عالوة على أن الحاصلين على القروض ال يستطيعون االستجابة لكافـة الشـروط التـي               . واألهلي

 .تتطلبها المؤسسات المالية والبنوك

 

 المجتمع الفلسطيني من وجهـة      يعتبر من أكثر البرامج المهمة في      بالنسبة لالغاثة فان هذا البرنامج    

نظر المنظمات األهلية، وقد شكل وجود انتفاضة األقصى أهمية بالغة به نظرا الرتفاع عدد األسـر                

. الفقيرة، وخصوصا تلك التي تعيلها نساء، باإلضافة إلى تراجع الدعم الموجه نحو المرأة والشـباب              

 كبيرا بهذا القطاع إال إنها لم تهمـل القطاعـات           اًًًًًًًًوبالرغم من أن اإلغاثة الزراعية قد أولت اهتمام       

 مليـون دوالر    15857149 إلى أن اإلغاثة قد أدارت       2004األخرى، ويشير التقرير السنوي للعام      

 وأخرى نسقت لهـا مثـل       ا موزعة بين مساعدات مباشرة أدارتها عبر موازنته       2004خالل العام   

 .تكاليف مشاريع للمستفيدين دون أن تمر عبر موازنتهابرنامج العمل مقابل الغذاء، كما وقامت بدفع 

 

وعند النظر إلى النشاطات التي تنفذها اإلغاثة الزراعية نجد أنها تعمل على تحقيق هذا الهدف فـي                 

كافة ممارستها ونشاطاتها، وال زال األمن الغذائي يشكل أولويات أجندة اإلغاثة الزراعيـة، وذلـك               

التي تدعم باإلضافة إلى ذلك أهمية الوصول للمصادر، ونظرا لما يعانيه           بمساعدة الجهات التمويلية و   

هنـاك  ك فقد اصبح    هتمام اتحاد لجان اإلغاثة الزراعية بذل     ، ونظرا ال  المجتمع الفلسطيني من حصار   

عن الخطة المقررة، وقد شكل إنفاق اإلغاثـة        % 30 نسبة التمويل  ب   ةادي في حجم الموازنة، وز    اًًًًًًًًنمو

وتشكل هذه قيمة المعونات العينية     ،  من إجمالي النفقات  % 69ية على مشاريع األمن الغذائي      الزراع

، وهذا يـدل   دوالر6026450 والتي قدرت ب 2004والمساعدات التي نسقت لها االغاثة في العام     

 اإلغاثـة   على قدرة المؤسسة لالستجابة للظروف الطارئة، ومن ابرز النشاطات التي قامـت بهـا             

 :ية في هذا المجالالزراع

 

توسيع رقعة األراضي الزراعية وخلق فرص عمل جديدة من خالل شق الطرق الزراعية فقـد                •

 فقد تم   2004 أما في األعوام     1999-1993 كم خالل الفترة الواقعة مابين العام        1733تم شق   

 فقد   بشكل مباشر، أما بالنسبة لبرنامج استصالح لألراضي       ا دونم 35000 كم لتخدم    116.7شق  

 984 وكان هنـاك     1999-1994 العام   ن دونم في الفترة الواقعة مابي     10060.5تم استصالح   

  .UNDP  بتمويل من مؤسسة أل اًًًًًًًًًًًدونم
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وهي إحدى المشاريع األساسية التي قامت بها اإلغاثة، ونسقت لها من           : بناء الجدران االستنادية   •

 واالغالقات اإلسـرائيلية فـي الفتـرة        اجل خلق فرص عمل سريعة وخصوصا أثناء الحصار       

 و يسهم هذا المشروع في تراكم العملية التنموية على المـدى            2004-2001الممتدة من العام    

 107328 فقد تم بنـاء      2004، أما في العام     2003 متر في العام     100161البعيد وقد تم بناء     

 ).2004تقرير اإلغاثة . 2004الحملة العربية لمواجهة االستيطان،(مترا

 األساليب األساسية التي استخدمتها اإلغاثة الزراعيـة         هذا األسلوب أحد   براعتُ: شتالزراعة األ  •

في حماية األراضي من االستيطان، وحققت العديد من االنجازات على ارض الواقع،  وقد تـم                

 شتلة فـي    84982 مقابل   2004 شتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام          96885زراعة  

 ).2004تقرير اإلغاثة، . 2003دعيق،(2003عام ال

 

لم يقتصر عمل اإلغاثة عند هذا الحد بل تعدته لنشاطات أخرى مثل تعزيـز التكافـل االجتمـاعي                  

وبرامجه، فقامت بدعم األسر بالمتطلبات الغذائية األساسية، وكذلك تطوير المصادر المائيـة مـن              

كما وقامت بالعمل على    . دات الالزمة لالستفادة منها   خالل البرك، واآلبار، ودعم الزارعين باإلرشا     

 الصديقة  ةتبني التطبيقات اآلمنة في الزراعة المستديمة، وكذلك عملت على تعزيز الممارسات البيئي           

، ودعم المزارعين بالخدمات التدريبية الالزمة،  تقـديم خـدمات           )إقامة محطات التنقية المائية   (مثل

لمجالت المساندة للقطاع الزراعي، حيث تقدم خدمات لوجستية، وأخرى         التنسيق والتطوير، وتنمية ا   

 .تدريب في ضبط الجودة، وقد اشترك فيها مزارعين، وأفراد عاديين

 

 :برامج التعبئة والتأثير وبناء التحالفات .2.6.2

 

بالرغم أن المنظمات األهلية قد قطعت شوطا كبيرا في إطار بناء التحالفات، إال انـه وحتـى اآلن                  

رغم من النشاطات التي قامت بها في مجال التعبئة والتأثير إال انه ال  يوجد مفهوم مهني كامل                  وبال

 :وشامل لها، كما انه ال يستند إلى مفهوم واضح والسبب في ذلك

 

ضعف النشاطات اإلعالمية، والتي تعتبر أهم عنصر من عناصر الحمالت اإلعالمية الناجحـة              - أ

 .للمناصرة والتأثير

 .ستراتيجية إعالمية واضحة  للمؤسسات العاملة في هذا المجالعدم وجود إ - ب

 . الوعي الجماهيري  ضمن هذا البرامجءغياب إستراتيجية الضغط على صناع القرار وبنا - ت

عدم وجود مؤسسات متخصصة في مجال التعبئة و التأثير ويعود ذلك لعدم القدرة على بلـورة                 - ث

والمؤسسـات  ) األبحاث والتـدريب  (لمهنية مثل نموذج قائم على أساس الربط بين المؤسسات ا       
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 شـديد، (القاعدية المتخصصة مثل الحركات االجتماعية كاالتحـاد العـام للمـرأة الفلسـطينية            

 .).arbic/ps.gov.mongoa.www. 2000،حزبون

 

 :من ابرز النشاطات التي تقدم ضمن إطار هذه البرامج

 

 .امة العالقات والصالت مع المؤسسات اإلقليمية والدولية والمحلية الصديقةإق - أ

 .إصدارات إعالمية واستطالعات للرأي - ب

 .االتصال مع المؤسسات الخارجية والدولية والتأثير بالرأي العام العالمي - ت

 .اسياسي واقتصاديا واجتماعيالتأثير بالقوانين الحالية لدعم وتقوية تمكين المرأة، ودعمها  - ث

 .التنسيق بين األطر النسوية الفاعلة - ج

 .النضال من اجل نظام صحي فلسطيني فعال - ح

 

وتعتبر األبحاث والسياسات االقتصادية واالجتماعية من أهم المكونات األساسية لهذه البـرامج، إال             

أنه  وفي أحيان أخرى يعاد ويتم الفصل بينهما، وعلى كال الحالتين وبالرغم من إشارة المنظمـات                 

فقط من مجموع نشاطات البرامج، واألبحـاث       % 5ألهلية إلى أن برامج التعبئة والتأثير قد شكلت         ا

ـ        %. 2.7والسياسات االقتصادية التي شكلت      تقبلية لـدى   إال انه يجب مالحظـة التوجهـات المس

ها في هذا اإلطار نظرا الرتباطها بإستراتيجية التأثير بالسياسـات العامـة            المنظمات األهلية ورؤا  

 .وأهميتها في ظل االنتقال التدريجي لبناء الدولة
 

تعتبر اإلغاثة الزراعية إحدى المنظمات األساسية األهلية والوطنية، التي عززت العمل التنموي في             

المجتمع الفلسطيني قبل إعادة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب العديـد مـن المؤسسـات                

غاثة بنشاطاتها إلى مقاومة السياسات االحتاللية المختلفة التي يقـوم          ولقد هدفت اإل  . األهلية األخرى 

 .، ضد األرض، والشعب والعملية التنموية االحتاللبها

 

ين رعاد الشعب الفلسطيني، وخاصة من المـز      لقد عملت اإلغاثة ولسنوات طويلة على دعم وصمو       

وليا عبر سلسلة من النشـاطات  من اجل تثبيتهم على أرضهم، ومن اجل فضح السياسة اإلسرائيلية د         

 :الموجهة في هذا اإلطار ومن ابرز ما قامت به اإلغاثة

 

مواجهة جدار الضم والتوسع من خالل تامين وصول المياه لمختلف المناطق التـي حاصـرها                •

 .وكذلك التركيز على استصالح األراضي في المناطق التي شملها الجدار. الجدار
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 من خالل تنظيم فعاليات للضغط على، قانون االنتخابات، قـانون           التأثير في السياسات العامة،    •

 .العمل والتعاون، قانون التأمينات االجتماعية

 .المشاركة في االنتخابات، وخصوصا في لجان التسجيل، ورقابة االنتخابات المركزية والفرعية •

 

 :برامج التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية .3.6.2

 

 الوطنية الفلسطينية، أدركت المنظمات األهلية أهمية هذه البرامج فـي بنـاء             منذ إعادة بناء السلطة   

دعائم قوية لدولة مستقلة ذات أسس ومبادئ ديمقراطية، وكذلك االنتقال من المجتمع التقليـدي إلـى    

وبالرغم من أن هناك  دعوات أطلقتها الدول المانحـة حـول أهميـة التطـوير                . المجتمع المدني 

وقد أدركت المؤسسـات    .  هذه كانت حاجة داخلية، ونابعة من المجتمع الفلسطيني        المؤسسي، إال أن  

األهلية أهمية هذه اإلستراتيجية بعد أن رأت تغييرات مهمة علـى صـعيد تعزيـز الديمقراطيـة،                 

والشفافية، والمسائلة، والمحاسبة من اجل أن تعزز ارتباطها مع المجتمع الفلسطيني من جهة ومـن               

 .، والسلطة السياسية على ارض الواقع)الممولين( الداعمةأخرى مع الجهات

 

نظرا لخصوصية الوضع الفلسطيني وعدم قدرته على وضع الخطط التنمويـة، بسـبب الظـروف               

واإلجراءات السياسية، فقد تطلب الوضع التنموي الفلسطيني، ترسيخ مضامين و قواعد التنمية فـي              

 .ئي وذلك من اجل حماية منجزات التنميةظل ضعف تطبيق القانون وغياب الجهاز القضا

 

من مجموع البرامج المنفذة بمعنى     % 18شكل  ا ت عند مقارنة هذه البرامج بالبرامج األخرى نجد انه       

برامج التعليم  :  نشاط مختلف، ومن ابرز النشاطات التي يتم تنفيذها ضمن هذا اإلطار           94انه يوجد   

يوتر، والدورات المحاسـبية، والماليـة، واإلداريـة،        والتدريب المهني والتقني، واستخدامات الكمب    

عبد الهـادي،   (وبرامج تطوير وتحديد االحتياجات والقدرات واالستشارات الفنية، وتدريب المدربين        

2002.( 

 

انطالقا من فهم اإلغاثة للدور الذي تلعبه المؤسسات القاعدية، والجماهيرية في تعزيز البنية التحتية،              

من خالل مجموعة نشـاطات     . كت أهمية العمل على االستثمار في هذه المنظومة       والتنموية فقد أدر  

 قدرات المزارعين، وذلك من خالل تحسـين الخـدمات اللوجسـتية، ودعـم              وتنظيم اشتملت دعم 

 ).2004التقرير السنوي لإلغاثة الزراعية، (القدرات، وتقديم المنح التنموية
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ن، والتنمـويين    لتطوير قدرات المهندسين الزراعي    تعداهلم يقتصر عمل اإلغاثة على المزارعين بل        

  وبالتعاون مع جامعـة القـدس بفـتح          2000في المجتمع، فقلد قامت اإلغاثة الزراعية ومنذ العام         

اإلرشاد الزراعـي، والتنميـة     : برنامج التنمية الريفية المستدامة، وقد ضم تخصصين أساسين وهما        

القطاع العام، والخاص، والمؤسسات األهلية ، من خـالل تنفيـذ           الريفية ، وقد تم اختيار طلبته من        

دورات تدريبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك تم انجاز العديد من األبحاث التطبيقية، وقـد                

 :عملت اإلغاثة من خالل البرنامج على

 

 علـى   دمج برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج مع برنامج الدراسات العليـا والتركيـز             •

 .التكاملية

 .توفير الطاقات البشرية لتدريس بعض المساقات المعتمدة •

 .المساهمة الفاعلة من اإلغاثة الزراعية في وضع المناهج وتقيمها •

 .العمل على رفد الطلبة بتجارب اإلغاثة الزراعية في العمل التنموي •

 

 :برنامج دعم حقوق اإلنسان وتعزيز الديمقراطية .4.6.2

 

يسان إلى أن هذه البرامج شكلت اقل نسبة عند مقارنتها بالمشاريع األخرى فقد             تشير دراسة لمركز ب   

وبالرغم من أهمية هذه البرامج في تمكـين         . من البرامج المقدمة   14 أي بما مجموعه  % 2.7كانت  

المجتمع إال أن ارتباطها ال زال وثيقا، مع إستراتيجية التعبئة والتأثير،  وكذلك فإنها ترتبط ارتباطا                

اشرا بدور المنظمات األهلية في بناء المجتمع المدني، ومن ابرز النشاطات التي تقدمها المنظمات              مب

الحقوق االقتصادية واالجتماعية، توثيق االنتهاكات اإلسرائيلية      :  غير الحكومية  ضمن هذا البرنامج     

نسـان طبقـا    ومن ابرز ملفاتها في الوقت الحالي جدار الضم والتوسع، حماية واحترام حقـوق اإل             

 ).2002 عبد الهادي،(الخ....للمعايير الدولية، دعم حقوق األطفال، والمعاقين، والنساء

 

 في الريف الفلسطيني، فانه ومن اجل تحسـن مكانتهـا فـي             اًًًً كبير اًًًًًو نظرا الن النساء تشكل قطاع     

سـة واالقتصـادية،   المجتمع تبنت اإلغاثة مشاريع تعمل على تمكين المرأة بمختلف النـواحي السيا           

ونظـرا  .  الوصول إلى المصـادر    واالجتماعية، نظرا ألنها ال تحظى بالرعاية الكافية، وال تستطيع        

،  واإلجـراءات اإلسـرائيلية،      ء الذي وقع على المرأة الفلسطينية من جراء االنتفاضة الحالية         للعب

 مجمـوع   مـن %10.3 مجموع ربات األسر، ومن% 53.4حيث ارتفعت نسبة الفقر لربات األسر    

فقـد   %58.7األسر التي يرأسها ذكور وإناث، بينما بلغت نسبة الفقر بين األسر التي يرأسها ذكور               

 :وجهت اإلغاثة جهودها نحو تعزيز قدرات النساء في اتجاهين وهما
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 . المختلفةتتعزيز دور المرأة في اتخاذ القرارا •

تقريـر اإلغاثـة    ( المصـادر المختلفـة    تمكينها من إدارة المصادر المتاحة لها، والوصول إلى        •

 .)2004الزراعية، 

وقد نفذت اإلغاثة نشاطات لتحقيق ذلك، فقد دعمت التعاونيات النسوية من التوفير والتسليف، وقد تم               

أما علـى صـعيد     . نح قروض داخلية للنساء األعضاء    مرفد هذه التعاونيات بأموال نقدية، كما وتم        

م تقديم مجموعة من الخدمات، وخصوصا فـي الـدعم واإلرشـاد،            تعزيز دور ومكانة المرأة فقد ت     

 ).2004إلغاثة الزراعية،  اتقرير. 2003الزغير،(يز العمل التطوعيوكذلك تم تعز

 

 :برامج التعليم غير الرسمي و التوعية الجماهيرية .5.6.2

  

ينه، وخاصة  تعمل المنظمات األهلية في إطار هذه البرامج على االهتمام بتطوير ثقافة المجتمع وتمك            

 ويعتبر التعليم غير    )سياسية، اقتصادية، اجتماعية  (في ظل التغييرات التي تحدث على ارض الواقع         

 .)2004عبد الهادي، ( اطر متداخلة مع التوعية الجماهيريةالرسمي ذو

 

 190 مؤسسـة فـان      512 والتي تم فيها دراسة      ،وفي دراسة قام بها مركز بيسان للبحوث واإلنماء       

. ، وتعتبر هذه أعلى نسبة عنـد مقارنتهـا بـالبرامج          %37بنسبة   دم هذا النوع من البرامج    منها  تق  

وتستند هذه البرامج للمشاركة الشعبية، والتي تعمل على التعبير عن رأيها من خالل نقاش القضـايا                

النـدوات، والمحاضـرات،    : األساسية وقد تضمنت هذه البرامج مجموعة من النشاطات ومن أهمها         

المكتبات العامة، واألنشـطة    رجانات، والنشرات والوسائل التعليمية والتربوية، باإلضافة إلى        والمه

. 2002 عبد الهادي، (الترفيهية، وبرامج توعية المرأة ودروس تقوية الطالب ، والمخيمات الصيفية         

ps.gov.pinc.www.( 
 

 :والخدمات التنمويةبرامج الرعاية االجتماعية  .6.6.2

 

%  30وقد شكلت نسبتها    . تأتي هذه البرامج في الدرجة الثانية من حيث عدد المؤسسات التي تقدمها           

 مؤسسة، و تعتبر هذه البـرامج مـن أكثـر           155بما مجموعه   ا أي   وفقا للدراسة المشار إليها سابق    

، وهذه البرامج تسـتند      وحتى اآلن  2000خالل أحداث انتفاضة األقصى سنة      البرامج التي ظهرت    

 وعند النظر لدور المنظمات غيـر الحكوميـة فـي           ).8(ملحق رقم   إستراتيجية تقديم الخدمات    إلى  

المجتمع نجد أنها تكمل ما تقوم به السلطة الفلسطينية على ارض الواقع نظرا لوجود مناطق تحـت                 

 46



 مـن المنـاطق الريفيـة       هـا واغلب. السيطرة اإلسرائيلية ال تستطيع الوزارات أن تقوم بتغطيتهـا        

 .)ps.gov.pinc.www. 2002 الهادي،دعب(البعيدة

هذا اإلطار،  ووفقا لهذه البرامج فان المنظمات غير الحكومية تعتبر من أنشط المؤسسات العاملة في              

ما حدث بعد انتفاضـة     ي تتأقلم معه في ظل التغييرات الحاصلة على ارض الواقع، وخصوصا            والت

 :األقصى من اغالقات إسرائيلية متكررة وطويلة األمد وقد توزعت خدمات هذه البرامج على

 

ومنها تأهيل المعاقين واألطفال وتقديم الخدمات للمسنين، ومساعدة المرضـى          : مجاالت الصحة  .1

 .الخ...المحتاجين

ب، وكفالة األسر، ومساعدة العـائالت      مساعدة الطال :التعليم والتعليم المبكر، والرفاه االجتماعي     .2

 . الخ....المحتاجة، وكفاالت الطلبة

 .تقديم المساعدات العينية، وتقديم اإلرشاد: الزراعة .3

توفير الطرود الغذائية وقت الحصار، زيارة الفقراء في منـازلهم، وتقـديم            : الخدمات الطارئة ب .4

 ).2000 حزبون، وشديد .2001رحال،( المساعدات العينية لهم
 

 : المساهمة في تنمية العمل التطوعي لدى الشباب الفلسطيني.7.6.2

 

تعتبر اإلغاثة إن احد األسس والركائز األساسية التي استندت واعتمدت عليها هي العمل التطوعي،              

فاإلغاثة ظلت لسنوات بدون موظفين رسميين وبدون رواتب، وإنما نبعت من قلب الحاجة والمعاناة              

زارعون الفلسطينيون، ويعتبر العمل التطوعي رافدا مهما من روافد العمل الـوطني            التي يعانيها الم  

في العديد من القضايا التي واجهت المجتمع الفلسطيني، وقد لعب دورا كبيرا في حماية قطاع كبير                

ــة   ــه وخصوصــا فــي مجــال الزراعــة والتنمي ــة قدرات مــن المجتمــع الفلســطيني، وتنمي

 ).2003دعيق،(الريفية

 

 مقارنة العمل التطوعي في الوقت الحالي وبعد األحداث والتعقيدات السياسية، مـع السـنوات               وعند

 للعملية التنموية، أصـبح      من أن يكون قطاعاًًًًًًًًً داعماًًًًًًًً     بدالًًًًًًًًًًًًًف  كبيرا في قيمته،   السابقة نجد هناك تراجعا   

ه القيمة المجتمعية فقد عكفت على تنفيذ مجموعـة         ونتيجة إلدراك اإلغاثة الزراعية لهذ    .  عليها عبئاًًًًً

من النشاطات وتحقيق بعض االنجازات على هذا الصعيد فقد نفذت مشروع بناء تجمعـات شـبابية                

 عضواً، وكذلك قامت بـدعم النـوادي،        2639 إلى   2004وقد وصل عدد األعضاء فيها في العام        

انه تم إرسال شـباب وشـابات إلـى دورات          وتقديم الخدمات التوعوية واإلرشادية، باإلضافة إلى       

 .)1996،2004تقرير اإلغاثة، ( في إطار التبادل الشبابي في المنطقة االورو متوسطيةةتدريبي
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 استصالح األراضي ودور اإلغاثة الزراعية 7.2

 

يستعرض هذا الجزء من الفصل دور االغاثة الزراعية في ستصالح االراضـي، باالضـافة الـى                

لتي تتبعها خالل عملية االستصالح، وكذلك نبذة تعريفة عن القطـاع الزراعـي،             نشأتها، واآلليات ا  

 .وتعريف االستصالح ومبرراته، واهدافه، ومواقعه

 

 مقدمة .1.7.2

 

اإلغاثة الزراعية عبارة عن مؤسسة أهلية ريادية ناشطة في مجال التنمية الريفية، وحماية األراضي              

لمستدامة ، وتقوية وزيادة اإلنتاج من خالل حمايـة         والمساحات الزراعية، من اجل تحقيق التنمية ا      

البيئة، وتحسين أوضاع األراضي، وكذلك تقديم خدمات اإلرشاد والتوعية واالستشارات، معتمدة في            

ذلك على تنمية وتطوير الكفاءات والقدرات والخبراء، باإلضافة إلى تنمية مجتمع فلسطيني مـدني              

 )1999لسطينية، شبكة المنظمات األهلية الف(ديمقراطي
 

نشأت اإلغاثة الزراعية من قلب المعاناة التي عاشها المجتمع الفلسطيني في ظل ظروف عسـكرية،        

كان هدفها تركيع الشعب الفلسطيني، والضغط عليه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، للقبول بـاالحتالل           

ي، فقد نشأت اإلغاثـة مـن       اإلسرائيلي، إال انه ومع وجود الحركة التطوعية في المجتمع الفلسطين         

 في داخل اللجنة العليا للعمـل       اخالل مبادرة أطلقها مجموعة من الشباب المزارعين الذين ترعرعو        

التطوعي، وهذا ما قدم لها الدعم واإلسناد في  الفترات األولى، ونظرا الن معظم المؤسسين كـانوا                 

 ).2003دعيق، (ل بذل أقصى الجهد والطاقة في العم تممن الفئات الشابة فانه
 

ب فقد شارك مؤسسيها في مسـاعدة طلبـة الجامعـات، فـي حمالتهـم               ووانطالقا من العمل الدؤ   

ولم تكـن   . التطوعية، وفي مساعدة األسر المحتاجة، وكذلك في زراعة األشجار وتنظيف الشوارع          

ـ              ر في تلك الفترة مؤسسات تستوعب المتطوعين الذين أصروا على إكمال دراستهم لتخصصات غي

 بتأسـيس اإلغاثـة     نيج قام هؤالء المهندسين الـزراع     متوفرة في الوطن، وبعد عودتهم من الخار      

 .الزراعية، بعد أن كانوا قد حافظوا على روح العمل فيما بينهم

 

. اعتبر العمل التطوعي التخصصي إحدى األفكار األساسية التي اعتمدت عليها اإلغاثـة الزراعيـة         

يون يقومون في أيام عطلهم بجـوالت إرشـادية تطوعيـة لمزارعـي             فلقد كان المهندسون الزراع   

األغوار، وبسبب حاجة المزارعين لذلك فقد القت الفكرة قبوال واسعا، وانضم إليهم مجموعة مـن               
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تقريـر  (والتجربة في المجتمع الفلسطيني   المزارعين والمهندسين  والفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة         

 ).1996إلغاثة الزراعية، ا
 

مع اتساع برامج اإلغاثة وزيادة الحاجة لها في ظل األطماع اإلسرائيلية على حسـاب األراضـي                و

 الفلسطينية الهادفة إلى ضربه وتخريبه وإلحاقه باالقتصاد اإلسرائيلي من خالل مجموعة من

الملتقـى   " استطاعت اإلغاثة أن توفر بعض التمويل من مؤسسـة         . السياسات المتخذة في تلك الفترة    

اجل تغطية مصاريف المواصالت للمتطوعين الذين يعملون على إتمام فحـص           من  " الفكري العربي 

 وقد نفذ المشروع  باالشتراك فيما بين جامعة بيرزيت واالغاثة الزراعية            التربة في منطقة األغوار   

ـ              ى وقد قامت مؤسسة الملتقى الفكري العربي بتغطيقة تكاليف المواصالت، وكان المشروع يهدف ال

لك الفترة من بردلة وعين البيضا شمال منطقة االغوار         ة االغوار وقد تم اخذ عينات في ت       تحليل ترب 

في جنيف، وتم رفـض     " التعاون" وقد تم اخذ التمويل الثاني من مؤسسة        ،  حتى منطقة البحر الميت   

 خـالل    حيث تم قبول المساعدات    1988أي تمويل خارجي حتى انطلقت االنتفاضة األولى في العام          

 .االنتفاضة من اجل توزيعها على األسر الفقيرة

 

ن، واستمرت اإلغاثـة فـي       توظيف عدد من المهندسين الزراعي     عمد المؤسسون في هذه الفترة إلى     

تطوير برامجها، وكانت المنظمات األهلية في تلك الفترة تعزز فكرة المقاومة والصمود، وارتبطت             

وزراعة األراضي المهددة باالحتالل، وتقديم الشهادات أمـام        نشاطات اإلغاثة بالتصدي لالستيطان،     

ـ          ، وتعزيـز دور    يالمحاكم العسكرية االحتاللية، وزراعة األراضي البور، وتقديم اإلرشاد الزراع

النساء الريفيات، وطورت برامج للحفاظ على مصادر المياه، واستغالل الينابيع بشكل امثـل وقـد               

ندالع االنتفاضة األولى، وظهور أفكـار جديـدة فـي المجتمـع            زادت أهمية هذه النشاطات بعد ا     

 ظل   في الفلسطيني، دعت إلى االكتفاء الذاتي، وبناء الحدائق المنزلية، من اجل تحقيق األمن الغذائي            

 .الحصار ومنع التجول
 

 لها،  شمول النشاطات التي نفذتها اإلغاثة الزراعية، فانه تم فرز العديد من الطواقم           ونظراً للتنوع  و   

 نيسسات خاصة مثل مجموعـة الهيـدرولوج  وتمكنت اإلغاثة من تحويل بعض هذه الطواقم إلى مؤ 

 والتي أصبحت فيما بعد من المؤسسات التي لها باع طويل في تنفيـذ النشـاطات فـي                  ،نيالفلسطين

المجتمع الفلسطيني، وفي الحفاظ على مصادره الطبيعية، وقد تميزت بذلك خـالل الفتـرات التـي                

بعد اتفاقيات أسلو وما ترتب عليها حيث أصبح الحـديث عـن     . قت إعادة بناء السلطة الفلسطينية    سب

، لذلك فقد توجهت اإلغاثة نحو      )البناء والتحضير للدولة الفلسطينية المستقلة    (عنصر آخر وهو البناء   

 .بيةالمأسسة، والتخصص والتركيز على األبعاد المهنية مستعينة في ذلك بخبراء ومؤسسات أجن
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 ونتيجة المشاورات والتوصيات مع المؤسسات األجنبية، تم وضع آليات وتصـور            1992بعد العام   

وقد تم الفصل   ). كونسورتيوم(لوضع خطة خمسية، وتم تشكيل تجمع لممولي اإلغاثة أطلق عليه اسم          

يتـولى   ل ني اتحاد المزارعين الفلسـطين    ذلك فقد انشىء  ما بين العمل الجماهيري، والدور المهني، ل      

مهمة العمل الجماهيري، وبقيت اإلغاثة تركز على الدور المهني األكثر تخصصا، ونتيجة لذلك فقد              

 ):1996تقرير االغاثة الزراعية، (برزت ثالث جمعيات متخصصة، ومرخصة وهي

 

 . جمعية تنمية المرأة الريفية •

 . جمعية التنمية الزراعية العربية •

 .ين جمعية المهندسين الزراع •

 

قد تم دمجها تحت إطار واحد أطلق       ت عليه، ف  إن هذه المنظمات لم تستمر بالشكل الذي التي أسس        إال  

 قام االتحاد بانتخاب مجلس أمناء مكـون مـن   1996عليه اتحاد لجان اإلغاثة الزراعية، وفي العام  

خمسة عشر عضوا، فقد كان من  اختصاص هذا المجلس تعيين مدقق حسابات، وتعيـين المـدير                 

، ونائبه و المديرين المالي واإلداري، ومن ابرز مهامه أيضا مراجعة التقارير المالية واإلدارية              العام

السنوية والشهرية، وكذلك إقرار التعديالت على النظم اإلدارية، بما فيها سلم الرواتـب واألجـور،               

غاثة على تنظـيم    بعد ذلك وفي أواخر التسعينات وبداية األلفية الثالثة عملت اإل         . ونظم المواصالت 

الفئات كجزء من إستراتيجية العمل، من اجل تقوية الفئات المستهدفة وجعلهم قادرين على االعتماد              

على أنفسهم، وقد شهدت األعوام التي تلت انتفاضة األقصى اكبر شبكة عالقات مـع المؤسسـات،                

 لتكون ذات فعاليـة     ات دورا اكبر في التنفيذ    وخصوصا على المستوى المحلي، كما وتم منح التجمع       

اكبر على مستوى المؤسسات األهلية، وذلك حتى تتمكن من التنسيق على المستوى العالمي والمحلي              

 ).2003دعيق، )( 2.2(و يمكن تتبع مراحل تطور اإلغاثة من الجدول رقم

 

 :نبذة عن القطاع الزراعي الفلسطيني .2.7.2

 

 و  5607غربية وقطـاع غـزة تبلـغ         فان مساحة الضفة ال    2004حسب إحصائيات المتوفرة للعام     

 في قطـاع    1443737 نسمة، و    2476321كم مربع، في حين بلغ عدد سكان الضفة الغربية          370

 في حين بلغ عدد المستوطنين في كـل مـن النـاحيتين             ).2004الجهاز المركزي لالحصاء،    (غزة

احتيـاج  مـن   % 25من مصادر المياه الفلسطينية والتي تسـاوي        % 85نسمة يستهلكون   198000

 كوب تقريبـا فـي      1959ك  جد أن الفرد اإلسرائيلي يستهل    مقارنة بإسرائيل ن  الوعند  . إسرائيل للمياه 

هذا بسبب السيطرة اإلسرائيلية على الموارد      .  كوب 238العام الواحد بينما الفرد الفلسطيني يستهلك       
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ر اآلبار، و التحكم بكميـة      مصادر المياه، التحكم بعملية حف    : الطبيعية في المجتمع الفلسطيني، ومنها    

 . )2003الزغير،(ضخ المياه، والسيطرة على نهر اليرموك، واألردن

 

عند النظر للمجتمع الفلسطيني نجد أن األراضي الزراعية في فلسطين قبل االحتالل االسرائيلي عام              

 كم مربع بسبب ما قـام بـه         1707 وصلت إلى    1994 كم مربع، وفي العام      2435 بلغت     1967

اثـراًًًًًًًًًًًً  حتالل اإلسرائيلي من ممارسات وإجراءات، كان أبرزها بناء المستوطنات والتي كان لهـا              اال

 لإلسرائيلي  ثالًًًًًًًًًًًًًًًًًا على اإلنتاج الزراعي، وعند المقارنة فان اإلنتاج الزراعي الفلسطيني كان مم           كبيراًًًًًًًًًًًًً

 انه بعـد بنـار جـدار الضـم          2004 الزراعية في العام     وقد أشار تقرير اإلغاثة   . 1967في العام   

 الف دونم شـكلت     400000 وحسب تعديالته األخيرة فانه يلتهم أكثر من         2002والتوسع في العام    

أما مساحة األراضي التي تضررت من جراء العمليات اإلسـرائيلية          % 86األراضي الزراعية منها    

 296626 فيما بلغت عدد األشجار التي تم اقتالعها           دونما  62828 فقد بلغت    2004في نهاية العام    

 ).2003الزغير، . 2004، تقرير االغاثة الزراعية ( عن العام السابق472314الف شجرة بفارق 

 

الزال القطاع الزراعي الفلسطيني يواجه العديد من المشاكل والمعوقات، مما جعل هذا القطاع يعاني              

ل اإلسرائيلي أوامره العسكرية المتمثلة بمصادرة األراضي       ففي حين اصدر االحتال   . عدةمشاكل  من  

 خاصة بحمايـة األراضـي الزراعيـة،        تالفلسطينية، لم تتمثل لدى المجتمع الفلسطيني استراتيجيا      

وخصوصا أن االحتالل حتى الوقت الحالي ال زال يلقي بكاهله على القطاع الزراعي، ولذلك فقـد                

ا هدفت إليه إسرائيل، متبعة بذلك سياسة تـدمير البنيـة التحتيـة             تميز التخطيط بالعشوائية، وهذا م    

للقطاع الزراعي، وتحويل قطاع المزارعين، وأرضهم إلى عناصر داعمة لالقتصـاد اإلسـرائيلي،             

وقد ساعدهم في ذلك غياب سلطة وطنية فلسطينية، باإلضـافة إلـى تـوفر المراكـز المهتمـة،                  

 ).1994،االقتصاديين العربجمعية  ،، القنصلية الفرنسيةاالغاثة الزراعية(والمتخصصة بالزراعة

 

ويحتل القطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة دورا رئيسيا في االقتصاد الفلسطيني، إال أن               

تصف الثمانينات والقطاع الزراعـي يعـاني       نومنذ م . دوره وخالل السنوات األخيرة بدء بالتراجع     

 :برز أسباب تراجع القطاع الزراعي الفلسطينيطرد، ومن اضبشكل معدة ومشاكل 

 

 .غياب البحث العلمي •

 .ضعف اإلرشاد الزراعي •

 .ضعف التمويل للقطاع الزراعي وقلة االستثمارات فيه •

 .صعوبة الوصول لألسواق العالمية والمحلية والعربية •
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 .محدودية األراضي الزراعية وتناقصها •

 

 بالرغم من   نمصدر أساسي للدخل للكثير من الفلسطينيي     والزال القطاع الزراعي يلعب دورا مهما  ك       

 ، وقد أخذت هذه 1987تراجع نسبة  مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي اإلجمالي منذ العام             

 :اإلحصاءات من

 .وزارة الزراعة والبنك الدولي .  أ

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .  ب
 

 2005-1987اتج القومي اإلجمالي منذ العام مساهمة القطاع الزراعي في الن : 3.3جدول 

 

 .2005شباط ) PNRMP(دليل تنفيذ برنامج تطوير األراضي، برنامج إدارة المصادر الطبيعية بالمشاركة:المصدر. أ
 فلسطين-رام اهللا ). 2005الربع االول(اإلعالن الصحفي للتقديرات األولية للناتج اإلجمالي.2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، . ب

 

وبالرغم من تراجع هذا القطاع إال أن الزراعة ال زالت تلعب دورا مهما، كما إنها الزالت تعتبـر                  

، ولقد ازدادت أهمية هذا القطاع بعد انتفاضة األقصـى،          ن من الفلسطينيي   أساسي للكثير  مصدر دخلٍ 

من % 90فبالرغم من معاناته إال انه أصبح المساهم األساسي في توفير الغذاء الفلسطيني حيث ينتج               

من % 35من الحليب، و  % 61، و   هاحتياج المجتمع من الخضار، والبيض، واللحم األبيض والفواك       

من احتياج المجتمع المحلـي، أمـا بالنسـبة للزيتـون،           %8 الحبوب فقد شكلت     أما. اللحم األحمر 

لحملة العربيـة   ا. UNDP/PAPP  ،2005(والحمضيات فهناك فائض يزيد عن االستهالك المحلي      

 ).2003، لمواجهة االستيطان

 

 2004وتشير إحصائيات الجهاز المركزي الفلسطيني إلى أن العاملين في هذا القطـاع فـي العـام      

لإلناث من األفراد المشتغلين في النشاطات      % 39.2للذكور و   % 14.6توزعت على   % 19.3لغت  ب

االقتصادية، وعند مقارنة هذه النسب بالسنوات السابقة فإننا نجد التدرج في ارتفاع عدد المشـتغلين               

يـر  التقر(مقارنة مع القطاعات األخـرى    % 12 نسبتها   2001في هذا القطاع، حيث كانت في العام        

أما من ناحية األوضاع االقتصادية واالجتماعية فقد تأثرت نتيجة الجمود          ). 2004،  السنوي لإلغاثة 

في العملية السياسية، وقد استمر االحتالل في سياسته التي يفرضها على المعابر والحـواجز، ممـا                

 2005 2001 2000 1999 1996 1994 1993 1987 السنة

 17.2 11.3 12.2 18.8 الضفة الغربية

 7.6 13.1 14.3 17.8 قطاع غزة
8.3 8.0 7.0 9.6% 
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يـة التحتيـة    يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنتجات ويقلل من جودتها، وكذلك فقد عمل  على تهديد البن              

الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، وقد كان هناك تراجع في نسب الدخل، مع ثبات نسبة البطالـة                  

 ). 2003الحملة العربية لمواجهة االستيطان، (28.6قياسا مع السنوات السابقة حيث بلغت 

 

 :تعريف االستصالح .3.7.2

 

ة مـن النشـاطات التـي       ال يوجد تعريف محدد لعملية استصالح األراضي إال انه يعرف بمجموع          

تستهدف تعزيز قابلية األرض لالستغالل الزراعي، بحيث يتم استغاللها وزراعتها، وقد تبنت العديد             

ويعنـى بـذلك    (من المؤسسات والتي كان أبرزها اإلغاثة الزراعية ما سمي باالستصالح المتكامل          

، ) ار المثمرة وتسـيجها   االهتمام باألرض من نقطة عدم صالحيتها للزراعة، وحتى غرسها باألشج         

 ):2000االغاثة الزراعية،(وتشمل عملية االستصالح على العناصر التالية

 

 .إزالة وتقليل الصخور الثابتة والمتحركة •

 ).فقط في حالة الحاجة لذلك(نقل التراب من مواقع أخرى إلى األرض •

مـن ميـل األرض،     إقامة الجدران االستنادية بما فيها السالسل الحجرية وذلك من اجل الحـد              •

 .ومقاومة االنجراف

 .حفر آبار جمع مياه األمطار، واستخدام هذه المياه في ري األشجار، واستخدام المبيدات •

 . بهدف الوصول إلى األراضي المستصلحةةشق الطرق الزراعي •

 .توزيع وزراعة األشتال واألشجار •

 .زياراتالتوعية، والت، ومعلوماالمزارعين، وتبادل للتدريب ال: تقديم الخدمات اإلرشادية •

 

 مجموعة من المؤسسات البحثية والمهنية، وكان من أبرزهـا          هذا التعريف على عناصر   ولقد اتفق   

مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، واإلغاثة الزراعيـة، و وزارة الزراعـة، وعنـد مراجعـة        

 العناصر شـاملة لمعظـم      األدبيات المتعلقة باالستصالح فانه ال يوجد تعريف محدد له، ولكن هذه          

 ).2000مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، (التعريفات التي وضعت حوله

 

ومن التعريفات البارزة لالستصالح ما اتفق عليه باالستصالح السهل، واالستصالح الصعب، فمـن             

  عـن بعضـهما  انخالل مراجعة طبيعة منطقة الضفة الغربية، وقطاع غزة نجد أن المنطقتين تختلف        

البعض ففي حين تغطي الصخور اغلب أراضي الضفة الغربية، فان منطقة غزة معظمها رمليـة،               

وبما أن حدود الدراسة منطقة الوسط فانه ينطبق عليها االستصالح الصـعب والـذي يشـير إلـى                  
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مجموعة نشاطات تجري على األرض لتحسين خواصها وصفاتها بهدف الحصـول علـى إنتـاج               

 عن طريق تسوية األرض، أو تجريفها، أو تعزيلها، أو إزالة الصخور منهـا، أو               زراعي مجدٍٍٍٍٍٍٍ، أما  

إقامة الجدران االستنادية والسناسل، وتسييج المسطحات، وحفر أو إنشاء آبار لجمع المياه، وكـذلك              

 .)2000االغاثة الزراعية، (زراعة األشتال فيها، وقد يتضمن هذا االستصالح عمليات أخرى

 تتضمن تخفيف الملوحـة أو القلويـة، أو         ةالسهل فيشير إلى إجراء نشاطات متعدد     أما االستصالح   

إجراء عمليات صرف للماء الزائد، أو تعزيل األرض وتسويتها، أو إضافة مواد عضوية، أو خلط               

 ).المصدر السابق(أنواع أخرى من التربة
 

  :مبررات استصالح األراضي .4.7.2

 

ستصالح األراضي الزراعيـة، وقـد تبنـت االستصـالح          لقد أولت اإلغاثة الزراعية اهتمامها با     

المتكامل، من اجل دعم وتشجيع المزارعين على االهتمام بأرضهم، وذلك بسبب وجود العديد مـن               

األسئلة التي أخذت تطرح نفسها في الشارع الفلسطيني، حول ماذا يمكن للمؤسسات العاملـة فـي                

هذه األسئلة كانـت إحـدى      .  لشعب الفلسطيني؟ المجال الزراعي أن تعمل لتضمن األمن الغذائي ل       

 .المبررات األساسية الستصالح  األراضي

 

ولقد اعتمدت  . فقد كان هناك دعم باآلالت والمستلزمات، وكذلك بحفر اآلبار وشق الطرق الزراعية           

اإلغاثة الزراعية في مبرراتها لالستصالح على اخذ أولويات المجتمع الفلسطيني بعين االعتبـار،             

وكـذلك  . كزت على المناطق األكثر حاجة، وخصوصا تلك القريبة من المستوطنات اإلسرائيلية          فر

 .يتم تنفيذ المشاريع من اجل تكامل العملية التنموية، وتقليل العبئ اإلداري والمخاطرة

 

صـمم ليعـالج     وعند مراجعة الدراسات بالمتعلقة بمبررات االستصالح نجد أن هذا البرنامج قـد             

 ال يطـاق،    اًًًًًًًًًأساسيتين ورئيسيتين، وهما ارتفاع معدالت البطالة والتي وصلت أرقامها حد         مشكلتين  

وكذلك الحاجـة   على التوالي   % 31.3و  % 11.8 حيث بلغت    2002 و   1996وخصوصا في العام    

 تلـك المملوكـة     األراضي الزراعية، وتوسيع حجم الحيازة القابلة للزراعة وخصوصا        لزيادة رقعة 

 بين المبررات التي قامت السـلطة       اًًًًًًًًًًًًًًً كبير  من ذوي الدخل المحدود، وبهذا فإننا نجد تداخالًًًًًًًًًًًًًًًً        لعائالت

 : ومن أبرزهاالزراعية بوضعهاالوطنية الفلسطينية و اإلغاثة 

 

 . النها غير مستغلة كبير معرضة لالستيطان بشكلبسبب وجود اراضٍٍٍٍٍٍٍٍ •
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 النسبية للقطاع الزراعي، وانخفاض مساهمته في الدخل القومي اإلجمالي          بسبب تراجع األهمية   •

لقد أدى إهمال األرض إلى التحول مـن قطـاع الزراعـة إلـى              . مقارنة مع السنوات السابقة   

قطاعات أخرى مثل البناء، وهذا أدى إلى إهمال مسـاحات واسـعة مـن األرض، وضـياع                 

اإلغاثـة  ( البد من وجود مؤسسات تهـتم بـذلك        ي كان لخصوبتها، وانخفاض إنتاجيتها، وبالتا   

 ).2000 مراجعة نظرية، الزراعية

للرجـال،  % 23.7، تتوزع هذه النسب بواقـع       %23.6وجود نسب بطالة مرتفعة حيث بلغت        •

لكال الجنسين حيث بلغت    ) 24-15( للنساء، وتتركز أعلى النسب في الفئات الشابة       23.5مقابل  

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني،     (لإلناث% 46.1 للذكور مقابل % 34.8بواقع  % 36.4

2005.( 

، حيث  %51.6ارتفاع نسبة األسر التي أصبح دخلها اقل من نصف ما كان عليه قبل االنتفاضة                •

 شـيكل، و أصـبح بعـد        2600كان الدخل الوسـيط لألسـر الفلسـطينية قبـل االنتفاضـة             

 . شيكل1600) 2005كانون اول(االنتفاضة

من المزارعين والسكان الذين يعتمدون بشكل جزئي أو كلـي علـى            % 65منوجود ما يقرب     •

 .الزراعة

 .وجود وقت كافٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ للمرأة الريفية يمكن استغالله للعمل في األرض •

تراجع فرص التوسع العمودي وعدم القدرة على زيادة اإلنتاج إال من خالل التوسع األفقي من                •

 .خالل زيادة مساحة األراضي

 . جبلية ومنحدرة مهددة بالتصحر، والمصادرة من قبل االحتالل اإلسرائيلياضٍٍٍٍٍٍٍٍٍوجود أر •

 

 : أهداف استصالح األراضي .5.7.2

 

، )المنفـذين (من خالل المقابالت التي أجريت مع العديد من المهتمين بمجال استصالح األراضـي            

رة الدراسة ومن خـالل     وخصوصا مع أولئك العاملين مع اإلغاثة الزراعية في هذا المجال أثناء فت           

مراجعة المادة النظرية المتعلقة بعملية االستصالح،  فقد تم التعرف على مجموعة من األهداف التي               

كانت السلطة الوطنية، والمؤسسات األهلية بما فيها اإلغاثة الزراعيـة، و وحـدة بـرامج تطـوير        

زراعية إلى أن عملية االستصالح     ويشير اتحاد لجان اإلغاثة ال    . األراضي في برنامج األمم المتحدة    

 :تعتبر مساهمة في توفير األمن الغذائي، وإيجاد فرص عمل جديدة، مما يترتب عليه

 

تسهيل وصول المزارعين ألراضيهم البعيـدة الستصـالحها، وتحسـن إنتاجيـة األراضـي               .1

 .المزروعة
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 .يئيةتشجيع المزارعين لتحسين نوعية اإلنتاج الزراعي، واستخدام أنظمة إنتاج ب .2

 .حماية األراضي الجبلية المنحدرة من التصحر والمصادرة .3

نشر الوعي بضرورة وأهمية مفهوم استصالح األراضي وخاصة في المناطق الواقعة شـمال              .4

 .)2000االغاثة الزراعية، (فلسطين

  .إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل .5

نحو تنميـة شـاملة     (لتي تخصهم زيادة خبرات المجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ المشاريع ا         .6

 ).2000للريف الفلسطيني، 

 

تأهيل وتطوير األراضي البعيـدة والجبليـة،       اعة فعبرت عن هدف االستصالح ب     أما في وزارة الزر   

، من اجل تحسين أوضـاعهم      نوأشارت إلى انه يهدف لتحسين الظروف المعيشية للسكان الفلسطينيي        

عية، والمساهمة في تحسين األوضاع البيئيـة والمناخيـة         االقتصادية، وزيادة رقعة األراضي الزرا    

لمنع انجراف التربة، وكذلك من اجل تدريب الكوادر البشرية الكتساب المهارات الفنية واإلداريـة،              

وكذلك لتدريبهم على زراعة أصناف فاكهة جديدة، وكذلك لخلق بيئة تنموية جديـدة، مـن خـالل                 

 ).2000ة، رزجنا(إشراك الجميع وتوحيد آلية العمل

 

أما برنامج األمم المتحدة فانه يشير إلى أن الهدف الرئيسي لعملية االستصالح هو إدارة المصـادر                

الطبيعية بالمشاركة، من اجل رفع المستوى المعيشي للفئات المستهدفة، وتهدف بـذلك إلـى حفـظ                

ف األساسـية    مجموعة من األهـدا    UNDPوتطوير مصادر المياه، وزيادة إنتاجهما وقد حددت أل       

 :لعملية االستصالح ومنها

 

 .تأهيل األراضي الزراعية المتدهورة و زيادة حفظ المياه والتربة - أ

 .رفع وعي المزارعين  في مجال التقنيات الزراعية المتقدمة من اجل رفع اإلنتاج - ب

تطوير قدرات وزارة الزراعة على إدارة وتنفيـذ االسـتثمارات الزراعيـة بطـرق التنميـة                 - ت

 ).PAPP/UNDP،2005(ةالمستدام

 )2000ة، رجناز(العمل على تطوير الفرص التسويقية وخاصة لمحاصيل الفاكهة - ث

 

) األهليـة (إن عدم وجود إستراتيجية وطنية موحدة متفق عليها فيما بين المؤسسات غير الحكوميـة             

ترك بين  والسلطة الوطنية الفلسطينية، من اجل توجيه التمويل، والمشاريع احدث خلل في الفهم المش            

كمـا أن هنـاك بعـض مـن         ). 2001 ومحمد، لدادوة(أفراد المؤسسات، وأيضا في المؤسسة نفسها     

مـن برنـامج    ) المسـتفيدة (مؤسسات استصالح األراضي الزراعية قامت بإهمال الفئات المستهدفة       
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وقـد  . السـتيطان رد سياسي كمقاومة ل   صالح  ستاالستصالح، وفي أحيان أخرى اعتبرت عملية اإل      

لعديد من المؤسسات إلى أهمية اخذ رغبات الفئات المستهدفة من خـالل المسـح السـريع    أشارت ا 

 . بحيث يتم االتفاق على األهداف والمفاهيمPRAبالمشاركة 

 
 

 :المواقع المستهدفة في االستصالح .6.7.2

 

االقتصادية، (باألساس يتم اختيار المناطق التي تنطبق عليها مواصفات المشروع من ناحية المعايير           

إال انه ونظرا لألحداث السياسية األخيرة، وخصوصا بعـد أحـداث           ) لفنية، االجتماعية، والوطنية  ا

 :انتفاضة األقصى فانه تم اخذ المشاريع تبعاًًًًًً للمعايير التالية

 

المواقع التي تضررت من األحداث السياسية وبالذات تلك التي دمـر االحـتالل جـزءاً مـن                  .1

 .أراضيها

 ).1،3،6(ت من جدار الضم والتوسع كما يظهر في الخارطة رقمالمواقع التي تضرر .2

 .المواقع ذات الدخل المتدنيع  نسبة البطالة، والمواقع التي تعاني من ارتفا .3

المواقع التي يوجد بها مساحات من األراضي الزراعية القريبة مـن المسـتوطنات والمهـددة                .4

 ).1،3الخارطة رقم (بالمصادرة

 استعداد لدفع المساهمة المطلوبة لتنفيذ المشروع وذلـك لتعزيـز دور            المواقع التي تكون على    .5

 .المجتمع المحلي في عملية التنمية

 

وتقوم اإلغاثة باستهداف فئات معينة من المزراعين وفق أسس ومعايير ومواصفات فنية، عدا عـن               

اليـة فـي ظـل      رغبتها بالمشاركة والمساهمة المجتمعية، ولقد راعت أهمية األحداث السياسية الح         

الظروف السياسية الحالية، فكانت أولويات عملها متجهة نحو األسر التي يعيلها عمال فقدوا أعمالهم              

 والتي ازدادت في ظل الظروف      ،نتيجة األحداث السياسية الجارية، وكذلك األسر التي ترأسها نساء        

صوصا تلك التي قدمت     و خ  ،الحالية، وكذلك تم استهداف األسر التي تضررت من انتفاضة األقصى         

وقد راعت أهميـة وجـود      . الشهداء، والجرحى، والمعتقلين، أو دمرت بيوتهم وأراضيهم الزراعية       

ت ذات دخـل  الحاالت االجتماعية من األسر التي يوجد بها معـاقين، وطـالب مـدارس وعـائال          

 ). 2004ثة الزراعية،االغتقريرا(متدني
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 : للمستفيدين آليات العمل باالستصالح الزراعي.7.7.2

 

تعتبر خطوات عملية االستصالح وآلياتها المتبعة  متشابهة فقد أشار دليل تنفيذ المشـاريع والـذي                

 إلى انه يتم العمل حاليا على عمل دليل موحـد           2003أعده برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قي العام        

غاثة الزراعيـة، واتحـاد     وزارة الزراعة واإل  (من اجل توحيد العمل في مختلف المؤسسات المنفذة       

وذلك من اجل إتباع معايير الختيار المزارعين، ويعتبر هذا الـدليل شـامال             ) لجان العمل الزراعي  

 ).UNDP ،2003(للمعايير المتبعة

 

في بداية االستصالح تقوم الجهة المنفذة  واتحاد لجان اإلغاثة الزراعية باإلعالن عـن المشـروع                

ألفراد وفق فترة زمنية معروفة  لتمكينها من التعرف  علـى المشـروع              لكافة الفئات، والهيئات، وا   

وأهدافه، ولقد أخذت اإلغاثة بمشاريع االستصالح المتكامل، وهناك العديد من الطرق التي يتم بهـا               

 :بالعادة اإلبالغ عن هذه المشاريع، ومنها

 

تفاقيات العطـاءات مـع      توقيع ا بحيث يتمثل دورها    : المحافظات والمجالس المحلية و البلديات     •

يدين، وتسـهيل المهمـات امـام       الموردين و المتعهدين، باالضافة الى توفير مساهمة للمسـتف        

عين في تعامالتهم الرسمية وشبه الرسمية، باالضافة للتنسيق مع المؤسسات و الجمعيات            المزار

 .للتسهيل على المزراعين

ى االدوات   وقد شكلت هذه الوسائل احـد      :وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والصحف اليومية      •

ع بشكل   للمستوى الذي يخدم المزار     انها هذه الوسائل لم ترقَََََََََََ     عين، اال المهمة في توعية المزار   

جيد نظرا العتماده في الغالب على الوسائل المسموعة، وعلى المجالس البلدية، باالضافة الـى              

 . ال تصل لالريافوعة في كثير من االحيان مان الوسائل المس

هذه الجمعيات تعمل على تفادي االشـكاليات والعقبـات التـي           : االتحادات والجمعيات الخيرية   •

تواجه تنفيذ مشاريع االستصالح، باالضافة الى تنظيم المزراعين المستفيدين، وتوعيتهم باهمية           

 االستصالح

اب لجنة من قبـل المـزارعين       بالعادة  يتم انتخ   :  أنفسهم نالمتطوعين، أو المزارعين المستفيدي    •

، مهمتها التواصل فيمـا بـين المـزراعين واالغاثـة           )5-3(ين، وتتالف هذه اللجنة من    النشيط

الزراعية او المؤسسة المنفذة، باالضافة الى جمع المساهمات المالية، وحل اي مشكلة قد تظهر              

 .خالل عملية االستصالح 
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بتقديم الطلبات لالستفادة مـن هـذه       ) لزراعية، الجمعيات اللجان ا (يقوم المزارعين أو اللجان القروية    

ت شخصية  المشاريع، وقد أفردت اإلغاثة الزراعية نموذجين لذلك يحتوي الطلب األول على معلوما           

عن المستفيد متضمنا لعدد أفراد األسرة، واسم األرض، ومساحتها، و معرفة ماذا سوف تزرع بعد               

لى أسماء المرشحين لالستفادة مـن  استصـالح الموقـع،           و يحتوي الطلب الثاني ع    . االستصالح

آليـات، جـدران    (ومساحة األرض المراد استصالحها وتكون متضمنة الحتياجـات االستصـالح         

 ).الخ... استنادية، اشتال، آبار، تعزيل، حراثة، سياج

 

ز بعد تقديم طلبات االستفادة يتم فحصها مكتبيا من قبل مشرف المشـروع، ومـدير الفـرع، لفـر                 

الطلبات األكثر مالئمة، بعد ذلك يقوم مشرف المشروع بزيارة ميدانية للموقع المراد استصـالحه،              

للتأكد من المعلومات و يتم اختيار األراضي ضمن نموذج معد لذلك يحتوي  على معـايير، وفـي                  

و أحيان كثيرة يتم اخذ المزارعين الذين لهم جدية أكثر، وتنطبق على أرضهم نفس المواصـفات،                

 :يرغبون باستصالح األراضي، ويتم وفق هذا النموذج تنفيذ دراسة جزئية تحتوي على

 

وتحتوي على معدل الدخل الشهري من األرض أو أراضـي وعقـارات            : المعايير االقتصادية  )1

 .أخرى، وكذلك عدد المعالين داخل األسرة

، باإلضافة إلى كيفية    وتحتوي على نسبة الصخور في األرض، ونسبة انحدارها       : المعايير الفنية  )2

دليـل استصـالح األراضـي      (رغبة المزارع باالستصالح، وأنواع األشجار المراد زرعتهـا       

 ).25 نموذج 2003المتكامل، 

وتتضمن أهمية مشاركة المرأة، وعضوية جمعيات ريفية، وعدد        : المعايير االجتماعية والوطنية   )3

من جدار الضـم والتوسـع، هـل      أفراد األسرة، ومدى قرب األرض من المستوطنات، القرب         

تعتبر المنطقة مرتفعة، بعيدة عن المناطق المزروعة، ومـدى قـرب األرض مـن الطـرق                

االلتفافية، كما يتم األخذ بعين االعتبار إذا ما كان هناك حاالت خاصة في األسرة مثل، مرض،                

 ).2002نحو تنمية شاملة للريف، (إعاقة، طلبة جامعيون

 

، وذلك لمناقشـتها فـي      عتبار، تقدم الطلبات لمدير الفرع    ذ المعايير بعين اال   بعد عمل الدراسات واخ   

االجتماع الشهري أو األسبوعي، من اجل إعطاء أية مالحظات عليها، وفيها يتم إما قبول الطلب أو                

يقوم مشرف المشروع بعمل ورشات عمل للمواقـع        . رفضه، وتعطى األولوية وفق المعايير المتبعة     

ليها المعايير، لتبيان هدف المشروع، ومناقشة العديد من المواضيع التـي تخصـه،             التي انطبقت ع  

 على هذه الورشة يتم اخذ انطباعات المزارعين للتعرف على مـدى جـديتهم واسـتعداداهم                اًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًُوبناء

 .للعمل
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ية والمـزارعين مـن      يتم بعدها تشكيل لجنة من اللجان الزراعية المفروزة من قبل المجالس القرو           

اجل متابعة المشروع، بعد ذلك يطلب من المزارعين الذين وقع االختيار وابدوا استعدادهم للعمـل،               

حتى تثبت ملكية األرض، وكذلك لتحديد      ) البلدية(بإعداد مخطط هندسي مصدق من المجلس المحلي      

روع بعمـل مسـح     يقوم المشرف على المش   ). 2003دليل استصالح األراضي المتكامل،     (مساحتها

للطرق الزراعية لمعرفة مواصفاتها، ولتعديل االنحدارات، من اجل القيـام بالتقـديرات المطلوبـة              

لعملية استصالح األراضي، بعدها يتم ترتيب زيارة للموقع ويتم توقيع اتفاقيـة االستصـالح بـين                

لفنيـة، وتحتـوي هـذه    اإلغاثة الزراعية والمزارع أو المزارعين، ويتم إرسال نسخة منها للدائرة ا      

االتفاقية على الحقوق والواجبات التي يجب أن يلتزم بها كل من الطرفين، باإلضافة إلى انـه يـتم                  

 ).2005آليات تنفيذ االستصالح، (شرح بنود االتفاقية للمزارعين و توضيحها لهم

 

 :الخطوات العملية لالستصالح .8.7.2

 

ن وبمشاركة مشرف اإلغاثة الزراعيـة      م المزارعو  فيما بين الطرفين يقو    بعد أن يتم توقيع االتفاقية    

بعمل عطاءات، وتحتوي هذه العطاءات على نماذج مقارنة أسعار، ويتم فتح العطاءات، مـن قبـل                

ت اإلغاثة الزراعية بمساعدة المزارعين من اجل اختيار المقاول للحصـول علـى أفضـل اآلليـا               

 :كون مهمتهاوأرخصها، أما لجنة المزارعين فت

 

بطبيعـة  ) الريفي(المشاركة بورشات العمل التي تعقدها اإلغاثة لتعريف المجتمع المحلي        تقوم ب  •

 .االستصالح وفوائده

 .تقوم هذه اللجنة بتولي مشكالت المزارعين وحل أي خالفات تنشأ فيما بينهم •

 .القيام بجمع المساهمات المالية المطلوبة من المزارعين •

 .المشاركة في طرح العطاءات، وفتحها •

إلشراف اليومي ومتابعة العمل منذ بدايته والتعاون مع اإلغاثة الزراعية حيـث يـتم توقيـع                ا •

الكشوفات المتضمنة للعاملين، وللمعدات، ولساعات العمل بشكل يومي، وال يتم صرف أي مبلغ             

 .من المال دون موافقة مشرف المشروع واللجنة المشرفة ومدير المنطقة والمقاول

 

 :اضي الزراعية وفق الخطوات األساسية التاليةويتم استصالح األر

 

فبعد أن يتم إرساء العطاء على مقاول، يتم عمـل اتفاقيـة فيمـا بـين لجنـة                  : أعمال التسوية  .1

ساعات (المزارعين، والمقاول، وتتم أعمال التسوية في العادة باآلليات، وفي أحيان قليلة باأليدي           
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شوفات يومية وفق نموذج يحتوي علـى اسـم         ووفق ما هو متفق عليه فانه يتم عمل ك        ). عمل

المستفيد، ومساحة األرض المراد تسويتها، باإلضافة إلى احتياجـات االستصـالح، وإجمـالي             

يتم بعد ذلك  تقديمه للدائرة الفنية فـي اإلغاثـة،           . )42( نموذج )1(التكاليف المتوقعة ملحق رقم   

فنية بتدقيقها ورفعها للدائرة الماليـة      مرفقا بفاتورة ضريبة وخصم المصدر، حيث تقوم الدائرة ال        

التي تقوم بفحصها وإصدار شيك بقيمة المبلغ خالل أسبوعين من تقديمـه مـن قبـل الـدائرة                  

 ).2003دليل استصالح األراضي، (الفنية

يتم عمل الجـدران    .  بعد تحديد أماكن الجدران وتصويرها قبل البناء      : بناء الجدران االستنادية   .2

.  إما مرافقة لعملية التسوية إذا كان هناك إمكانية لذلك، أو بعد عملية التسوية             االستنادية، وتكون 

وتكون هناك زيارات متواصلة من قبل المشرف، من اجل توجيه العاملين، وإخراج الجـدران              

، والعـاملين،   نو يقوم مشرف المشروع بعمل كشوفات المستفيدي      . االستنادية بالصورة المطلوبة  

الفترة واألخرى، ويتم إرفاقها مع الكشوفات للدائرة الفنيـة التـي تـدققها             ويتم اخذ صور بين     

وترفعها للدائرة المالية والتي تقوم بتدقيقها نهائيا، وبعد التأكد من استيفائها للشروط يتم إصدار              

 بتسليم الشكات ألصحابها، بعد     عبعدها يقوم مدير الفر   . شيكات بقيمة الكشوفات بعد ثالثة أسابيع     

 .هم على اإلقرار باستالمهاتوقيع

حيث اهتمت اإلغاثة الزراعية باالستصالح المتكامل، وتعتبر اآلبـار جـزء مـن             : حفر اآلبار  .3

عملية االستصالح، حيث ال يتم حفر بئر لمساحة ارض تقل عن خمسة دونمات، إال بعد التأكد                

لى المستفيدين منها، وقد    من أن المعايير االقتصادية، والفنية، والوطنية، واالجتماعية،  تنطبق ع         

وضعت اإلغاثة نماذج خاصة احتوت على تكاليف إنشاء البئر من تكاليف مـواد، ومسـاهمة               

و تتضمن هذه النماذج شكل البئـر، وحجمـه،         . اإلغاثة، والمستفيد، وعدد أيام العمل، والعمال     

 )2،3،4( رقـم   وهذا يتضح مـن خـالل الملحـق        المشروعوالمالحظات التي يبديها مشرف     

صـرف المـالي    وتتبع فيها نفس الخطوات السابقة من التنفيـذ وحتـى ال          ) 31،32،30(نماذج

 .للمستفيدين أو المقاولين

،  ازالة الحجارة الكبيرة من األرض     حيث يتم : ة األرض و تهيئتها للزراعة    ازالة الحجارة وحراث   .4

اظ على األرض المستصلحة حيث     و تضع اإلغاثة الزراعية ضمن شروطها عوامل تضمن الحف        

أن الحراثة يجب أن تكون بشكل خطوط الكنتور من اجل عدم انجراف التربة، والمحافظة على               

شـتال  بينية بـين األ    زراعات    لكي يتمكن المزارع من زراعة األشجار، وأية       رطوبة األرض 

ة التعزيل، مثـل    ولقد تضمنت نماذج الحراثة والتعزيل، والطريقة التي تتم بها عملي         المزروعة  

 .)34،35( نموذج)5،6(التراكتور أو الدواب وهذا يتضح من خالل النظر إلى المحلق رقم

وضعت اإلغاثة الزراعية دليال متكامال حول األشتال، وكيفية الحصول عليها          : زراعة األشتال  .5

األراضي، و تعتمد كمية     في عملية استصالح     اًًًًًًًًً أساسي اًًًًًًًًواالستفادة ، وقد اعتبرت األشتال عنصر     
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األشتال على مدى الحفر والتعزيل التي أسست لها، وقد وضعت اإلغاثة الزراعيـة شـروطا               

الحمضـيات،  (أساسية في عطاء توريـدات األشـتال تناسـبت ونـوع األشـتال المطلوبـة              

 ).2005 دليل األشتال،  اإلغاثة الزراعية،)( الخ...الزيتون،

يب الحديثة التي اتبعتها اإلغاثـة الزراعيـة فـي أسـلوب            وهي إحدى األسال  : تسيج األراضي  .6

االستصالح المتكامل، من اجل الحفاظ على األراضي الزراعية، فانه يتم قياس األرض، وتقدر             

يا، والسياج، وترفع عطائاتها للدائرة المالية، وفق جداول يومية يكون المشرف قـد             اكمية الزو 

أكد من تثبيت الزوايا حسب المواصفات، بعد ذلك يتم         أعدها أثناء إشرافه على تسيج األرض للت      

مرفقا بفاتورة ضريبة وخصم المصدر من اجل صرفها خـالل          ) المعاينة(إرسال الكشف النهائي  

 .)36،41( نموذج)7،8(ثالثة أسابيع من االنتهاء وهذا يتضح من خالل الملحق رقم

  

ليتفقد سير العمل ويطلـع      مرات عديدة    قبل االنتهاء من المشروع يكون مدير الفرع قد زار الموقع         

 : على االنجازات التي تحققت  وعند االنتهاء من المشروع، فانه يتم بموافقة

 

 لجنة فنية مكونة من مدير الفرع •

 .مشرف المشروع •

 .مندوب عن المزارعين، والمزارع المستفيد •

 .اللجنة الزراعية أو المجلس المحلي، والفئات المستهدفة •
 

افية فان مؤسسة اإلغاثة الزراعية تقوم بوضع نشاطاتها وانجازاتها في تقارير نهايـة             ومن اجل الشف  

 خاصين باإلنهاء توقـع عليهـا مختلـف         )52،  51نموذج  ( السنة، مع العلم انه يتم تعبئة نموذجين      

 .األطراف السابقة
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
 

ت السابقة ذات العالقة بموضوع استصالح االراضي، حيث يستعرض هذا الفصل االدبيات والدراسا

  .)الفلسطيني( االقليمي والمحلي مراجعة على المستوىتم المقارنة فيما بينها للخروج بافضل
 
  مقدمة.1.3 

 

سيتناول هذا الفصل مجموعة من األدبيات بهدف التعرف على دور المنظمات األهلية فـي التنميـة          

تفسير وبحث أدوارها باالستناد إلى واحدة منها، باعتبار إنها تعكـس دور            الريفية، وذلك من خالل     

 تاريخية اختلفت وتباينت لتتالءم مع الظروف السياسية،        اًًًًًًًووظائف هذه المنظمات، التي لعبت ادوار     

واالجتماعية، واالقتصادية التي مر بها الشعب الفلسطيني، على مدى فترات االستعمار البريطاني و             

هيوني، مرورا بالحكم األردني بالضفة الغربية، والمصري في قطاع غـزة، ووصـوال إلـى               الص

االحتالل اإلسرائيلي الذي احكم سيطرته على باقي أنحاء الضفة الغربية وقطاع غـزة فـي العـام                 

1967  . 

 

 جـد أن   ، ن  ومن خالل مراجعة بعض الدراسات واألدبيات الفلسطينية  المتعلقة بالمنظمات االهليـة           

لفلسطيني وزيـادة   معظم الدراسات ركزت على مواجهة العوائق السياسية، وتعزيز صمود الشعب ا          

 المنظمات األهلية بغيرها من المنظمات العربية       وبفضل احتكاك . )2002الهادي،  عبد(تمسكه بأرضه 

إليه شهيدة  كما أشارت   و العالمية أدركت أهمية التنمية الريفية وانعكاساتها االقتصادية واالجتماعية،          

البـاز،  " (دور المنظمات األهلية العربية في تنمية المجتمعـات المحليـة           " لباز في دراستها حول     ا

 ).مجلة عربية افريقية ،2000
 

 :مراجعة الدراسات السابقة .2.3
 

أشار التقرير الذي نشرته االسكوا إلى أهمية دور المنظمات األهلية الفلسطينية العاملة في المجـالين             

ان  األقتصـادي  ن المجاال باعتبارهما ومدى مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي       الزراعي الريفي و 
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بالتشابك مع  ة  الثقافيه والسياسي ،االجتماعيه،المناخيه، للشروط الطبيعيه  ان يخضع انذل ال واالجتماعيان

 وإحـداث    أبرز التقرير اثر االحتالل اإلسرائيلي على كال القطـاعين         ك، وكذل  ةالعوامل التكنولوجي 

 ).1999االسكوا (التشوهات العميقة في بنية وتركيبة كل منهما

 

ويتفق الزغموري مع ما جاء في تقرير االسكوا حول اثر االحتالل اإلسرائيلي في تقليص الخدمات               

المقدمة من قبل المنظمات األهلية، وخصوصا في التمويل والتثقيف والتعاون،  وكما أكد الزغموري              

ير للجمعيات التي كان مصدر دعمها األردن، حيث قامت بتوفير برامج عمل تساهم             على الدور الكب  

الزغمـوري،  (في تعزيز الدعم االقتصادي من خالل برامج التسليف والتوفير التي تدعم المزارعين           

1993(. 

 

ويلتقي الزغموري  مع كرزم في دور االحتالل في تعميق تدهور البنية التحتية للمنظمات األهليـة                

لريف الفلسطيني، حيث كانت الخدمات الزراعية شبه معدومة، األمر الذي أعاق عملها في مجال              وا

 ).1999كرزم، (التنمية الريفية

 

ويؤكد هذه الحقيقة علي ناصر في دراسته حول االقتصـاد الزراعـي والتنميـة تحـت الضـغط                  

منظمات من خالل سيطرتها    مشيرا لدور السياسات اإلسرائيلية في عرقلة تطوير هذه ال        . اإلسرائيلي

على األرض، والمياه، باإلضافة إلى قطاعات أخرى مثل التسويق، والتحكم باالقتصاد الفلسـطيني،             

وخلق تبعية اقتصادية للقضاء على قوة العمل الفلسطينية، وجلبها للعمل في إسرائيل، والتي تعتبـر               

مـام مـن الزراعـة إلـى العمـل،          رخيصة بالنسبة لقطاع العمل اإلسرائيلي، وكذلك لتحويل االهت       

وجاءت دراسة  ).  2003ناصر،  ( وخصوصا العمل في إسرائيل وجعل االقتصاد الفلسطيني تابعا له        

عبد الرازق لتؤكد مرة أخرى اثر االحتالل والعقوبات الجماعية التي يقوم بها االحتالل من حصار               

رمان العمالة الفلسطينية مـن     اقتصادي وإجراءات مضادة كمنع التجول، ومنع حركة البضائع، وح        

العمل داخل إسرائيل، وخاصة أن جزءا من عائداتها يستثمر في إعادة تأهيـل القطـاعين الريفـي                 

والزراعي، ويؤكد أيضا على أن إسرائيل قد لجأت إلى استخدام إجراءات سياسية وتربوية لفتـرات               

 ).1992 شحادة،عمر و( لقمع الشعب الفلسطينيطويلة

 

رائيل في قمع مقاومة الشعب الفلسطيني اتخذت العديد من اإلجراءات االقتصـادية،            وبسبب فشل إس  

 ووقـف نشـاطاتهم المناهضـة       نومصادرة األراضي الزراعية كذريعة للضغط على الفلسـطينيي       

لالحتالل، وإخضاعهم للسياسات اإلسرائيلية، ويشير عبد الرازق إلى أن هناك عدة قوانين صـدرت        

والتي كانت إسرائيل تسيطر بموجبها على األراضي الزراعية تحـت حجـج            بشان ملكية األراضي    
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أمنية أو عسكرية، ما تلبث أن تتحول إلى مستوطنات تعرقـل وتـدمر اإلنجـازات التـي نفـذتها                   

 تمـت   1987إلى انه فـي العـام        أيضاالمنظمات األهلية في المناطق الريفية، وتشير نفس الدراسة         

. )1992شحادة،   و عمر(من أراضي قطاع غزة    %40و الغربيةمن أراضي الضفة     % 60مصادرة  

أما الدراسة التي نشرتها الحملة العربية لمواجهة االستيطان، فقـد          ). 1.3(الجدول رقم وهذا يوضحه   

 مليون دونم من إجمالي مساحة الضفة الغربية و قطاع غزة           3أشارت إلى أن إسرائيل استولت على       

 مستوطنة تعترف بها إسرائيل رسميا حيث أن هـذه ال           214ليها   مليون، حيث تنتشر ع    6و البالغة   

 موقـع عسـكري،     60، كما يوجد    )2.3( الجدول رقم    هظهر البؤر االستيطانية الجديدة كما ي     تشمل

 في منطقة القدس و هؤالء ال تعتبرهم إسـرائيل          175000 منهم   370000ويسكن هذه المستوطنات    

الحملـة العربيـة    (والتي تعتبرها عاصمة موحدة لهـا     مستوطنين بحجة وجودهم في منطقة القدس       

 ). 2003لمواجهة االستيطان، 

 

أكدت االسكوا على أهمية سعي المنظمات األهلية، وكذلك الهيئات الرسمية إلقامة مراكز للمعلومات             

 كما أكد تقرير  . لتسهيل بناء روابط وتبادل المعلومات بينها من اجل رفع الكفاءة والفاعلية ألنشطتها           

والتدريب والتأهيل، حيث أشار التقرير الصادر عن االسكوا إلى أهمية           االسكوا على أهمية التخطيط   

تدريب العاملين، والمواطنين على حد سواء من خالل إقامة ورشات العمل، والندوات، مـن اجـل                

تسـاب  تبادل الخبرات لتجهيزهم وتعبئتهم نحو تبني أساليب وطرق جديدة تمكنهم من القدرة على اك             

 على أسس علمية، وقد تعرضت هذه الدراسة ألهداف المنظمـات           االمعلومات، والمهارات، وتطبيقه  

األهلية سواء كانت في االستفادة من المعلومات، والخدمات، والقروض، والتدريب وكذلك استصالح            

ـ    ة، لشق الطرق، وحفر اآلبار، وتسـي      األراضي باإلمكانيات والقدرات المتوفر    د ج األراضـي، وق

تعرضت هذه الدراسة إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه التنمية الريفية وعمل المنظمات األهلية             

 .)1999االسكوا، (في المجتمع الفلسطيني

 

 ات األهلية و التنمية، مشيرة    وجاءت دراسة عمر رحال لتؤكد دور الممولين، وتأثيرهم على المنظم         

، وليس المجتمع المحلي، وأشارت الدراسة إلـى دور         إلى أنهم هم من يقومون بتصنيف االحتياجات      

إسرائيل ومدى ارتباط المشاريع بالموافقة اإلسرائيلية، وقد طرحت الدراسة وجهة نظر العديد مـن              

 المؤيدة والمعارضة لعملية التمويل ومن أبرزهم نخلة وسمارة، وكذلك اإلشـارة            نالكتاب الفلسطينيي 

تمة بالتنمية الريفية، والتي تعتبر من أهداف المنظمات األهليـة          إلى نشاطات المنظمات األهلية المه    

 ).2001رحال،( إضافة إلى البحث عن أسواق خارجية ومساعدة أصحاب األراضي الزراعية
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وجاءت دراسة دعم صغار المزارعين لتناقش دور المنظمات األهلية والزراعية في التنمية الريفية،             

ته، وخصوصا انه يعتبر لب عمليـة التنميـة الريفيـة،  ولقـد            مركزة على القطاع الزراعي وأهمي    

تعرضت الدراسة لدور المنظمات في التنمية الزراعية، ومدى استجابة وتكيف القطـاع الزراعـي              

الفلسطيني للتطوير من خالل مساعدة صغار المزارعين، وكذلك نشوء المنظمات األهلية وخصوصا            

لمنظمات الزراعية الفلسطينية األهلية والمتطوعين في تنمية       السبعينات، وكذلك دور ا   في فترة نهاية    

 ).2003ناصر، (القطاع الزراعي الفلسطيني
 

 في التنمية الريفية في األراضـي الفلسـطينية   اًًًًًًًًًًً كبيراًًًًًًًًًًويعتبر الزغموري أن للجمعيات التعاونية دور 

، وكذلك اتخاذ القرارات فيها     )عية،  وأهدافها  االقتصادية، واالجتما ( مشيرا إلى أنواع هذه المؤسسات    

ومبادئها، وكذلك دور هذه الجمعيات في عهد االحتالل اإلسرائيلي تجاه القضايا الوطنيـة ودورهـا               

، وتشير  1991 وحتى 1948التنموي، وقد قامت الدراسة بالتطرق إلى الحركات التعاونية قبل الفترة           

زيادة وتحسين الـدخل، بسـبب      لرتبط بمبررات اقتصادية و     الدراسة إلى نشاط الحركة التعاونية الم     

وقد أشار الزغموري في دراسته إلـى       ). 1992الزغموري،(سوء األحوال االقتصادية، واالجتماعية   

أنواع التعاونيات وتعدد أغراضها،  حيث تقوم بالتسويق، و اإلقراض و التصنيع، والتخزين، إضافة              

ياته المستمرة في هدم البنى التحتية، من هنا نجد دورهـا فـي             لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي، وعمل   

التنمية وفق احتياجات المجتمع في تنمية الموارد البشرية، من اجل المساهمة فـي زيـادة اإلنتـاج                 

القومي والزراعي، إليجاد خدمات أفضل سواء كانت إسكانية، أو تعليمية، أو صحية، وكان الهدف              

 المحلي، إال أن الدراسة تبرز مدى العقبات التي تتعرض لها الجمعيات            منها ربط المجتمع باالقتصاد   

 .الل انخراطهم بهاوالتعاونيات، وكذلك تبرز مدى رضي المواطنين بها من خ

 

  ومن ابرز الدراسات التي دعت إلى االستفادة من التجارب الدولية الناجحة لـبعض دول العـالم                

 المنظمات األهلية قبل إعادة بناء السلطة الفلسـطينية،         الثالث، دراسة كرزم والتي أكدت أن ضعف      

يستدعي االستفادة من التجارب الدولية لمواجهة التدهور المستمر في التنمية الريفية، وقد أشـارت              

هذه الدراسة إلى أهمية إيجاد إستراتيجية وطنية متكاملـة بـين المنظمـات األهليـة الفلسـطينية،                 

ية الزراعية الريفية،  وذلك لتبادل المعلومات والخبرات كي تكون          وخصوصا العاملة في مجال التنم    

حافزا لإلنجاز لدى المنظمات، للنهوض بالواقع الريفي الفلسطيني، وقد أشارت هذه الدراسة إلى انه              

 ).1999 ،كرزم( في المهارات والتقنية، و في مصادر المعلوماتاًًًًًًًً هناك نقصلال زا

 

لـذات  كد كذلك على أهمية االعتمـاد علـى ا        مفهوم التنمية المستدامة وتؤ    تشير نفس الدراسة إلى     

لتحقيق االحتياجات الحالية والمستقبلية لألجيال القادمة، إال أن اإلجـراءات المتواصـلة لالحـتالل              
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 ةاإلسرائيلي، تعيق تطوير القطاع الزراعي مما يمنع تمكين المزارعين من االستفادة من التكنولوجي            

ن مجمل هذه اإلجراءات قد أدت إلى فشل التخطيط التنموي، و عملت على تعميق التبعية               إ. الحديثة

 .لالقتصاد اإلسرائيلي

 

فـي  استصالح األراضي فقد تمت مراجعة مجموعة من األدبيات المتعلقة بها، والتي تشكل             في  أما  

ها علـى تلـك     معظمها أوراق عمل، وتقارير أعدت لورشات عمل أو مؤتمرات، وقد تم التركيز في            

األوراق التي قامت اإلغاثة الزراعية بإعدادها، ورغم التشابه الكبير فيما بين هـذه األوراق نظـرا                

ألنها تدرس طبيعة وحالة المجتمع الفلسطيني، واألهداف، والمبررات التي وضعت لالستصالح، إال            

 .صلت إليهاانه وفي هذه الدراسة فقد تم استعراض أهم ما جاء فيها والنتائج التي تو

 

فقد أكدت دراسة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي علـى دور المنظمـات األهليـة فـي استصـالح                  

األراضي، وقد أشارت إلى الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات لتكمل عمل مؤسسات السلطة الوطنيـة     

اجهه، كما  الفلسطينية، وتطرقت الدراسة إلى وضع القطاع الزراعي الفلسطيني والصعوبات التي تو          

أشارت الدراسة إلى أهمية القطاع الزراعي ومساهمته في الدخل القومي اإلجمالي، باعتبـاره مـن               

وتتفق هذه الدراسة مع ما جاء في دراسة  الحملـة           ). UNDP،2005(أعلى القطاعات المساهمة به   

 مقارنـة مـع     العربية لمواجهة االستيطان، والتي أشارت إلى األراضي الزراعية بين الواقع الحالي          

الفترات األولى من االحتالل اإلسرائيلي، وبينت حجم تناقص األراضي الزراعية المتسـارع فـي              

الحملـة العربيـة لمواجهـة      (الوقت الحالي نتيجة األحداث السياسية التي تشهدها المنطقة الحاليـة         

 ).2003االستيطان، 

 

كان بضمنها ابعادا سياسية، واخـرى      تي  لاوقد أكدت الدراستان السابقتان أهداف تطوير األراضي و       

 :اقتصادية تطويرية ومن ابرزها

 

تعزيز صمود الشعب الفلسطيني بارضه، من خالل برامج زراعية تعمل على توسـيع الرقعـة      •

 .راضي الزراعية بهدف تحسين دخل االسر الريفيةالزراعية، وتسهيل الوصول لال

ال التقنيات  تيجية للقطاع الزراعي، وفي مج    رفع مستوى الوعي عند المزراعين باالهمية االسترا       •

ظرا الن الزراعة تتالئم مع جميع الظروف المختلفة لتحقيـق جـزء مـن              الزراعية المتقدمة، ن  

 .االمن القومي، ورفع االنتاجية

 .تاهيل االراضي الزراعية المتدهورة وزيادة حفظ المياه والتربة •

 .البنى التحتية الزراعية االساسيةزيادة امكانية وصول الفئات المستهدفة للخدمات و •

 67



ايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل في المحافظات المستهدفة والمشـمولة فـي المشـروع                •

 .وبالتالي زيادة دخل االسر المستفيدة والتخفيف من نسبة البطالة

خلق بيئة تنموية مناسبة وترسيخ مبدأ التنمية بالمشاركة من خالل توحيد الية عمل البرنـامج،                •

ومن خالل اشراك كل المشاركين فيه بما فيهم المزراعين في صنع القرار في كل مرحلة مـن                 

المراحل بدء من التخطيط وحتى التقييم، ومن خالل مساهمة المزراعين في تمويل جـزء مـن               

 .تكاليفه

ك التي ال تعـاني مـن        ارضهم باصناف جديدة، وخصوصا بتل     تشجيع المزراعين على زراعة    •

 .يةمشاكل تسويق

زيادة رقعة االراضي الزراعية المستصلحة، وذلك عن طريق اعادة تاهيلها وتزويـدها بنظـام               •

 .حصاد مائي، و ابار جمع وابار مياه، وطرق زراعية ومحاصيل مناسبة

 .زيادة قدرات النساء في القرى المستهدفة، وزيادة مشاركتهن في اتخاذ القرارات •

 . ة في تخطيط و تنفيذ المشاريع التنموية التي تخصهمزيادة قدرات وخبرات المجتمعات الريفي •

 الدراسـتان   تاما بالنسبة للمبررات التي تدفع المنظمات األهلية لتطوير األراضي الزراعية فقد بين           

 :الى ان ابرزها

 

مواجهة المخاطر المترتبة على االراضي من مصادرة وتوسع استيطاني من جـراء سياسـات               .1

 .االحتالل الرامية لذلك

الحاجة الماسة لزيادة الرقعة الزراعية وتوسيع حجم الحيازة القابلة للزراعة المملوكة للعـائالت              .2

 .الزراعية محدودة الدخل في الضفة الغربية وذلك بهدف زيادة دخل هذه العائالت

 .شباب المزراعين عاطلين عن العملالوجود عدد كبير من  .3

 .يةان التوسع العمراني يقلل من المساحات الزراع .4

 .من السكان يعتمدون بشكل كلي او جزئي على الزراعة %65ان هناك حوالي  .5

 .ان هناك وقت لدى المراة الريفية يمكن استغالله في العمل .6

 

 إال أن دراسة الحملة العربية لمواجهة االستيطان قد أكدت بدرجة اكبر على أن الهدف مـن ذلـك                  

ضه، في حين ركزت دراسـة برنـامج األمـم    صمود وتعزيز الشعب الفلسطيني وزيادة تمسكه بأر     

المتحدة اإلنمائي على رفع مستويات المعيشة، وتوفير فرص العمل وخصوصا لتلك الفئـات التـي               

 .فقدت أعمالها نتيجة الممارسات اإلسرائيلية
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إلـى  " مشروع تطوير األراضي، وخلق فرص العمـل      "أما كايد جنازرة فقد أشار في دراسته حول         

يتم اتخاذها لالستصالح، وقد اتفق في ذلك مع كل مـن برنـامج األمـم المتحـدة                 المبررات التي   

اإلنمائي، والحملة العربية لمواجهة االستيطان، و قد خلصت الدراسة إلى أن مخرجات االستصالح             

 وضع مجموعة من المعايير التي يجب التأكـد منهـا بعـد              تم يجب أن تخدم الفئة المستهدفة، وقد     

ا جودة العمل و المواصفات، وزيادة الطلب على مشاريع االستصالح باعتبارها           ومنه:  االستصالح

ذات أهداف اقتصادية، واجتماعية وسياسة تهدف إلى خدمة المجتمع الفلسطيني، وكذلك فقد أكـدت              

الدراسة على نقطة أساسية ومهمة وهي توحيد آليات العمل في االستصالح، فبالرغم من التنسـيق               

ت األهلية و السلطة الوطنية الفلسطينية في المجال الزراعي، إال أن آليات العمل ال              فيما بين المنظما  

زالت متداخلة وهذا ال يتم حله إال من خالل إدخال األسس العلمية الصحيحة من اجل عمل دراسات                 

 ).2000جنازرة، (متالئمة مع المواقع المستصلحة

 

وعية التي حققتها من خالل انتشار هذه المشاريع فـي  أما اإلغاثة الزراعية فقد أشارت إلى القيمة الن       

مختلف األراضي الفلسطينية بالشراكة مع العديد من المؤسسات، وكذلك في تطوير الفرص واآلفاق             

من خالل تحقيق رغبات وأماني الفئات المستهدفة، واتفقت الدراسة مع ما جاء به جنازرة من نقاط                

 :ح االراضي كان من أبرزهاضعف وعيوب ومشاكل تعترض عملية استصال

 

المعيقات االسرائيلية والمتمثلة باعتراض مجموعة من مشاريع االستصالح بحجة وقوعها داخل            •

مغلقـة عسـكريا، وكانـت تختلـف عمليـة          ال، او المناطق المهددة بالمصادرة  او        Cمنطقة  

 .ناالعتراض، اما بايقاف العمل، او مصادرة االليات او االعتداء على المزراعي

توجه عدد كبير من المزراعين الفلسطينيين  للعمل في سوق العمل االسرائيلية، حيث ان الدخل                •

 .المتحقق من العمل في اسرائيل اعلى بكثير من العمل في الزراعة

وجود بعض المناطق التي تعاني من وضع مادي سيء  نتيجة تراجع الدخل لالسـر الريفيـة                  •

 .يد من المزراعين على القيام باالستصالح المتكاملددرة العبسبب زيادة نسبة البطالة، عدم مق

 .تفتت ملكية االراضي •

 .وجود بعض المشاكل البيئية حيث تم انشاء عدد من المحاجر بالقرب من مشاريع االستصالح •

 .اراضي المشاع •

 تأثر المشاريع بالتمويل من الدول الداعمة، ونقص خدمات الدعم االستشـاري الهندسـي فـي             •

 .استصالح األراضي وشق الطرقمجال 
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تقييم برنامج استصالح   "  وقد وضعت دراسة جنازرة، ودراسة اخرى كانت قد اعدتها االغاثة حول          

  قائمة لمؤشـرات ومعـايير لقيـاس         2000والمنشور في اذار    " االراضي وشق الطرق الزراعية   

عات العمـل لكـل     مجموع سا (المؤشرات االقتصادية  :مشروع استصالح االراضي كان من اهمها     

جة ونسب االستهالك البيتي، عدد المشاريع الحيوانية والنباتية        تنشاط، انواع وكميات المحاصيل المن    

تقليـل مخـاطر    (اما بالنسبة للمؤشرات السياسـية والوطنيـة      .  الخ... الجديدة بسبب االستصالح،  

ن ارت الدراستان السـابقتا   روقد اش .االسرائيليةمصادرة االرض، والتقليل من انتقال العمالة للسوق        

عدد العاملين من افراد اسرة المستفيد، عدد اصحاب المواقـع،          (للمؤشرات االجتماعية ومن ابرزها   

 ).الخ...اعمار العاملين، عدد النساء العامالت في االستصالح، عدد زيارات خدمة االرض، 

 

يات التي تعمل في االراضـي  عدد ونوع االل  (ن مجموعة من المؤشرات الفنية مثل      لم تغفل الدراستا  

، واسـتندت   )الـخ ...دونم، تغير نمـط المراعـي،       /المستصلحة، انواع الزراعات، معدل االشتال    

، واخرى  )اوزان االسمدة العضوية، وعدد مواقع كب النفايات      ( المؤشرات الفنية لمؤشرات بيئية مثل    

تشغيلية وتكاليف المواد، معـدل     معدل المصاريف االدارية وال   ( ذات عالقة بقياس تكلفة الفائدة مثل     

 . اجرة العامل اليومية، معدل نصيب المستفيد من التمويل

 

اتفقـت  كما و   . وقد وضعت هذه المؤشرات للتأكد من أن هذه المشاريع قد حققت الغرض المطلوب            

ن مع الدراسات السابقة من حيث المبررات واألهداف، وقد وضعت توصيات بـذلك             هاتان الدراستا 

وى المؤسسة، وعالقتها مع المؤسسات األخرى، ومع مجتمع المستفيدين من االستصالح،           على مست 

وكذلك أوضحت الدراسة عملية التمويل والياتها، وكذلك النشاطات التي تقـوم بهـا أثنـاء عمليـة                 

 ).2000االغاثة الزراعية، (االستصالح

 

فقـد أشـارت    .  ة بتقاريرها السنوية  أما الدراسات األخرى التي قامت بها اإلغاثة الزراعية والمتعلق        

وقد وضـعت   " المساهمة في التنمية الريفية   " إلى أهمية التنمية الريفية مشيرة إلى أن هدفها األساسي        

ضمن سياستها تمسك العاملين واإلداريين بتقديم الخدمات التنموية، وتقدم اإلغاثة الزراعية نبذة عن             

رامج التـي تقـدمها، وقـد وضـعت         ة، و كذلك عن الب    األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعي   

تجياتها نحو  تنمية وتعزيز اإلنسان الفلسطيني، وكذلك من ضمن تقاريرهـا مجموعـة مـن                استر

العوائق التي تواجهها مشاريع اإلغاثة، وقد أوصت اإلغاثة بضرورة إيجاد آليات متعـددة لتعظـيم               

تقـارير  (ة، والعمل على تأهيل مشاريع االستصالح     فائدة المشاريع  بالتركيز على المفاهيم المشترك      

 ).2004-1996اإلغاثة السنوية،
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 الفصل الرابع

 منهجية الدراسة
 

يستعرض هذا الفصل من الدراسة األساليب التي تم اتباعها في عملية تصميم البحث، مـن حيـث                 

البيانـات،   جمـع  تحديد مجتمع البحث والعينة وكيف تم اختيارها، وتصميم االسـتمارة، وأسـلوب      

 .صدقها وثباتها، ووصفا لتطبيقها والمعالجات االحصائية للبياناتوتحليلها، والتحقق من 

 

 ): أساليب جمع البيانات(ادوات جمع المعلومات. 1.4
 

 ، وتحليلها،جمع البياناتالعتماده  المالئمة األساليبأسلوب دراسة الحالة باعتباره من  اريختتم ا

 األهلية تستحوذ على الكثير من االهتمام لدى المنظمات أصبحتحول ظاهرة معاصرة 

كما سيتم اإلعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في عرض هذه "  األراضياستصالح "وهي

 . وذلك لمناسبته لمشكلة الدراسة،الدراسة
 

 وأراءومات، بسبب طبيعة البحث الذي يعتمد على استثارة معل" دراسة الحالة"األداة ار هذه  ي اختوتم

 جمع البيانات و المعلومات حول استصالح تمتعتمد وبشكل كبير على االستبيان، والمقابالت، وقد 

 : محددة تتمثل فيما يليأساسية أدوات ويمكن من خالل ذلك تحديد ثالث األراضي

 

،  ي األراض و استصالح، المتعلقة بالتنمية الريفيةواإلقليميةمسح ومراجعة الدراسات المحلية  .1

لتعرف على عناصر ا، وكذلك واألردن المجاورة مثل مصر بالبلدانوخصوصا تلك المتعلقة 

 في سياق نشاطاتها، وتطورها، األهلية محاولة وضع المنظمات إلى باإلضافةالتنمية الريفية، 

 التاريخي، وذلك من اجل اإلطار بالبيئة المحيطة في تأثرهافي مجال التنمية الريفية، وكذلك 

 كذلك تم حصر ومراجعة األدبيات الصادرة عن المنظمات األهلية . النظريإطارهاها في وضع

 مراجعةوقد تم . نفسها، واألدبيات التي كتبت حولها، سواء كانت أبحاث أو دراسات منشورة

 .الدراسة النظري لهذهالعديد من الندوات والمحاضرات التي تم عقدها، من اجل وضع اإلطار 

 71



في  وخصوصا األراضيمع المشرفين والعاملين في برامج استصالح  من المقابالتتنفيذ العديد  .2

 الزراعية نظرا الرتباط الحالة بها، وكذلك مع المسؤولين المهتمين بالتنمية الريفية، وتم اإلغاثة

زيارة هؤالء من اجل تحديد حجم العينة المختارة، ومن اجل بعض االستفسارات، وقد تم وضع 

 . من اجل جمع اكبر قدر من المعلوماتسئلةاألمجموعة من 

 متعلقة بالجنس، أسئلة، وقد وضعت فيها عدة األسئلة تحتوي على مجموعة من استبانه تعميم .3

وسوف تستخدم في تحليل البيانات . والفئة العمرية، و المؤهل العلمي، والحالة االجتماعية

 في األهليةدور المنظمات " حولالكمية المتوفرة والتي تفيد في توضيح صورة كمية عامة 

حالة استصالح األراضي لدى اإلغاثة (" في منطقة الوسط من الضفة الغربيةالتنمية الريفية

من  خضعت هذه األداة إلى فحص درجة الثبات، فبعد تدقيقها من قبل عدد .)الزراعية

 .ة الثباتاألخصائيين، فحصت االستمارة ميدانيا، ثم أعيدت للميدان مرة أخرى لفحص درج

 

 :المجال الجغرافي وخصائص مجتمع البحث . 2.4
 

 والتي تتمثل في محافظتي رام اهللا والبيرة ، الدراسة على منطقة وسط الضفة الغربية هذهتقتصر

 كما ، من أهم المحافظات التي تتواجد فيها المنظمات األهليةتان المحافظان حيث تعتبر هات،والقدس

االستصالح برامج   نظرا لوجود العديد مناألراضيوع إستصالح تم تحديد الدراسة حول موض

 وذلك من اجل التعرف على ما ، نفذت في هذه المنطقة و منها ما تقوم به اإلغاثة الزراعيةالتي

 . برامج االستصالح من تغييرات، على المستفيدينأحدثته

 

 نظرا لعدم تـوفر     1995العام  وقد تم اختيار هذه العينة للمزارعين الذين استصلحت أراضيهم بعد           

البيانات الالزمة، من المزارعين أصحاب األراضي المستصلحة في اإلغاثة الزراعية قبل هذا العام             

 .بشكل كامل

 

تنبع أهمية هذه الدراسة من تزايد اهتمام المنظمات األهلية بالتنمية الريفية، وبالذات في مجال 

 كم مربع منها 6020اضي الفلسطينية نجد إنها تبلغ استصالح األراضي، وعند النظر لمساحة األر

 كم مربع وتبلغ مساحة األراضي الصالحة 365 كم مربع  في الضفة الغربية وفي غزة 5655

الجهاز المركزي ( كم مربع1372.8 كم مربع في غزة وفي الضفة الغربية 113.7للزراعة 

 ).2005لإلحصاء الفلسطيني، إالحصائيات الجغرافية، 
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 قرية، وتبلغ مساحة رام 71بالنسبة للقرى الفلسطينية في منطقة رام اهللا و القدس فيبلغ عددها أما 

أما بالنسبة لعدد السكان في الضفة .  كم مربع18.1 كم مربع و مساحة القدس 184.3اهللا والبيرة 

 مليون في 2300293 في غزة و1337236 مليون منها 3637529الغربية وقطاع غزة فيبلغ 

 في رام اهللا و 270678أما بالنسبة لمنطقة الوسط من الضفة الغربية فيبلغ عدد سكانها . ةالضف

  . في القدس389663

 

تقع منطقة الوسط ضمن سلسلة جبال فلسطين الوسطى التي تمتد ما بين بيتين شرقا وحتى جنوب 

الخرائط (حلي، ويحدها من الشرق السفوح الشرقية ومن الغرب السهل السا2  كم90يطا لمسافة 

 ملم سنويا والزراعة فيها مطرية، وأراضيها 600-500، ويبلغ معدل األمطار فيها من )2،4،5

، وصخورها كلسية تستخدم أحجارها في البناء وهي غير سهلية،  %60-40وعرة صخرية بنسبة 

لى وهي قليلة الخصوبة وفقيرة في مقدرتها ع) Terra Rosa(باإلضافة إلى أن تربتها من نوعية

من أراضيها، و % 70، و يزرع الزيتون بنسبة )Water Holding Capacity(الحفاظ على الماء

 ).2006الحروب، (المحاصيل الحقلية، واللوزيات والخضار، والمحاصيل العلفية

 

 : تصميم العينة.3.4

 

ح يتألف مجتمع البحث من جميع المزارعين الذين قاموا باستصالح أراضيهم ضمن برنامج استصال            

، ويبلـغ المجمـوع الكلـي       )في منطقة الوسط من الضفة الغربية     (االراضي لدى االغاثة الزراعية   

 مزارع موزعين على كل من رام اهللا والقدس وقراهما في الفترة الواقعة مـا بـين                 80للمزارعين  

رئيسية ى  وهؤالء المزارعين يعملون في مجاالت مختلفة، وقد قسمت هذه المهن ال          . 1995-2006

 .خرى فرعيةوأ
 

 : العينة.4.4
 

 من 80اختيرت عينة عشوائية منتظمة من مجتمع البحث، مكونة من أربعين مزارع من أصل 

المزارعين أصحاب األراضي الذين استصلحوا أراضيهم ضمن برنامج االستصالح لإلغاثة 

بعد ان ، )80-1(الزراعية عن طريق عينة عشوائية تمثل نصف المجتمع حيث اخذ الرقم الزوجي 

تم الحصول على جميع أسماء الذين قاموا باالستصالح من اإلغاثة الزراعية، وفق جداول وبيانات 

دائرة االستصالح في اإلغاثة، حيث تم التعرف من خاللها على األفراد ومساحة األراضي 
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يق المستصلحة، وتكلفة االستصالح، وقد اختيرت هذه العينة ألنها عينة تمثيلية تساعد على تحق

 .أهداف البحث

 

 ):التعريفات اإلجرائية(أدوات البحث  .5.4

 

 الدرجة العلمية التي حصل عليها المزارع بالسنوات، وذلـك مـن خـالل              هو: مستوى التعليم  •

تسجيله باحد مراحل التعليم النظامية، سواء كان منتظما او منتسبا وهـي تشـمل المسـتويات                

 :التالية

 .ماجستير فأعلى. 6بكالوريوس . 5وم متوسط دبل. 4ثانوي .3إعدادي . 2ابتدائي    .1
 
 وهو المكان الذي يسكن فيه المزارع حاليا، سواء كان ذلك في المدينة أو القرية،               :مكان السكن  •

 .أو المخيم
 
  هو نوع العمل الذي يباشره الفرد اذا كان عامال، او الذي باشره سابقا اذا كان عـاطالًًًً                 :المهنة •

بيعة عمل المنشاة التي يعمل بها، وبغض النظـر عـن مجـال             عن العمل، بغض النظر عن ط     

 :الدراسة او التدريب الذي تلقاه ، وقد قسمت إلى جزأين
 
 العمل الذي يمارسه الفرد عادة، أي العمل الذي يمارس فيه الفرد نصـف              هي: المهنة الرئيسية  .1

يعمل في عملين نصف  وقتـه       ذا كان   ااما  .  في االشهر االخيرة   اًًًًًًًًًًًًًًًوقته فاكثر، او االكثر تكرار    

 .عتبر العمل االقدم هو العمل الرئيسييلة اي هذه الحفبالضبط، ف

 ساعة خالل اسبوع اعتيادي،     35 الشخص الذي يباشر العمل باقل من        هي مهنة : المهنة الفرعية  .2

يـة  اال اذا كان عدد ساعات العمل االعتيادية اقل من ذلك، وفي هذه الحالة تكون الوظيفة جزئ               

اذا كان عدد ساعات عمل الفرد اقل من عدد الساعات الذي يباشر العاملون فيها العمـل فـي                  

 .هذه المهنة عادة

 

 :وفي هذا البحث هناك عدة أنواع من المهن وهي

 

ويقصد فيها المزارعين الذين يعملون بأعمال متعـددة، كالمقـاولين، وأصـحاب            : أعمال حرة  - أ

 .المحالت التجارية

: حكومية، مثل  المزارع الذي يعمل في أي من المؤسسات، الحكومية، أو غير            وهو:   الموظف - ب

 .الخ...الصيدلي، المؤذن، العامل في الخدمات العامة
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وهي مهن يمارسها المزارع إما كعمل رئيسي، أو فرعـي، ومـن            : المهن الصناعية والحرفية   - ت

 .الخ....العامل في الفندقة، الحداد، الدهان، الميكانيكي، القصير، السائق، : أمثال هذه المهن

وهو الذي  يباشر شغال او عمال معينا ولو لساعة واحدة سواء كان لحساب الغير باجر،                : العامل - ث

 .وهو غير ماهر. او لحسابه، او بدون اجر في مصلحة العائلة

 

 تعني حالة الفرد الشخصية  والتي يكون عليها ذلك الفرد الـذي يبلـغ مـن                 :الحالة االجتماعية  •

 سنة فاكثر وقت تعبئة االستبيان، وتكون متعلقة بقوانين وعادات الزواج المعمول بها             12عمر  ال

 :في البلد و يتم قياسها من خالل الفئات التالية
 

 سنة فاكثر،ولم يتزوج زواجا فعليا وفقا للعـرف         12هو الشخص الذي يبلغ من العمر       : أعزب .1

 . يكن قد تزوج في السابقولم يعقد قرانه ولم) خول بعددلم يتم ال(السائد

 سنة فاكثر، والمتزوج زواجا فعليا وفقـا للعـرف          12هو الفرد الذي يبلغ من العمر       : متزوج .2

السائد، سواء كان الزوجان يقيمان معا وقت اجراء تعبئة االستبيان ام ال وبغض النظر عـن                

 .حالته السابقة

) انحـل (ه الزواج فعال وانفصم    سنة فاكثر، وسبق ل    12هو الفرد الذي يبلغ من العمر       : مطلق .3

 .اخر زواج بالطالق المسجل شرعا ولم يتزوج مرة اخرى

) انحـل (نفصـم  سنة فاكثر، وسبق له الزواج فعال وا       12هو الفرد الذي يبلغ من العمر       : أرمل .4

 . اخر زواج بوفاة الطرف االخر ولم يتزوج مرة اخرى
 
 :تم قياسه من خالل ما يلي وهو الدخل الشهري ألسرة المزارع بالشيكل وقد :الدخل •

 2999-2000 .3  1999-1000. 2 شيكل  1000اقل من  .1

 . فأعلى5000  .6  4000-4999 .5    3000-3999 .4
 

ضـي   وهي المحاصيل التي يقوم المزارع بزراعتها بعد استصـالح األرا  :المحاصيل الزراعية  •

ألشجار، أو أي نوع    الحبوب، الفواكه، الخضروات، ا   : ومن أنواع هذه المحاصيل   . المستصلحة

 .الخ... أخرمن المحاصيل
 
من المحصـول بعـد ان      ) دونم( يقصد به  معدل انتاج وحدة المساحة       :زيادة المنتوج الزراعي   •

اعدت وزرعت باكثر من نوع من المحاصيل  خـالل موسـم زراعـي، نتيجـة استصـالح                  

 .األراضي
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قـدمها اإلغاثـة الزراعيـة       أي نوع من المسـاعدات ت      وهي: المساعدات التي تقدمها اإلغاثة    •

 .القروض، األسمدة، اإلرشاد، التأهيل، أو ما شابه ذلك من مساعدات: للمزارع، مثل

 وهو عدد العاملين في األراضي المستصلحة، سواء كانوا رجاال أو نساء، أو من              :عدد العاملين  •

 .أفراد األسرة أو من خارجها

 

صل عليه العامل نتيجة عملـه، فـي ارض          وهو معدل الدخل الذي يح     :الدخل الشهري للعامل   •

 .المزارع المستصلحة شهريا

 

 

وهي الدوافع التي تدفع المزارع للقيام بعملية االستصالح، ويقصـد          : دوافع القيام باالستصالح   •

دوافع سياسية فقط، اقتصادية فقـط، أو سياسـية و          :  وهي بالدوافع في هذا البحث ثالثة أنواع     

 .اقتصادية معاً

الخوف من مصادرة األراضي، وبناء المستوطنات عليها، وكـذلك         :  السياسية فيقصد بها   أما الدوافع 

 .الخوف من ضمها ضمن جدار الضم والتوسع

زيادة الدخل الشهري لألسرة، وكذلك التقليل من معدالت البطالة         : أما الدوافع االقتصادية فيقصد بها    

 .الناتجة من إغالق إسرائيل للعمل فيها

 

 المزارع عن برامج اإلغاثـة       وهو يقيس مدى رضا أو عدم رضا       : عدم الرضا  مدى الرضا أو   •

الزراعية في االستصالح، سواء كانت هذه من عمليات االستصالح أو ما يترتب عليها من أي               

 :نوع من المساعدات، وقد تم قياس هذا المتغير من خالل الفئات التالية
 

 ير راٍضغ. 4راٍض إلى حد ما .  3راٍض  .  2راٍض جدا   .1

 .غير راضٍٍ نهائيا. 6غير راضٍٍٍٍٍ إلى حد ما   .5

 

 :طرق تحليل البيانات .6.4
 

 :استخدمت طريقتان لتحليل البيانات

 

 تحليل البيانات كمياً وذلك بعد برمجة أسئلة االستمارة وإدخالها عن طريق  برنامج الـرزم                :األولى

، ومن ثـم  )SPSS) Statistical Package for Social Sciencesاإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

 76



إجراء التحليل اإلحصائي الالزم، لتوضيح نتائج البحث و اإلجابة على فرضـيات الدراسـة، مثـل     

Frequaneses و ،Crsstabulationومن ثم معرفة وجود عالقة بين المتغيرات ،. 

، ة فـي االسـتمارة     الموجود تحليل البيانات نوعيا، وذلك عن طريق ترميز األسئلة اإلنشائية         :الثانية

ات بعد ان اعطيت كل     حيث رتبت اجابات االسئلة المفتوحة وفق جداول، حسب ترتيبها في االستمار          

 .الخروج بأهم المؤشرات المتكررة في إجابة المبحوثينتم ،  ومن ثم استمارة رقماً

 

 :مشاكل كتابة البحث .7.4
 

 أي بحث علمي صحيح مـن  من المعروف انه في ظل وضع فلسطيني، ال يمكن الحديث عن إجراء          

كتبيـا و زيـارة     ة في األدبيات النظرية م    دون صعوبات، ونظرا الن هذا البحث بحاجة إلى مراجع        

جمع البيانات والمعلومات من المـزارعين أصـحاب         ، ومن جهة اخرى   من جهة المنظمات األهلية   

 : كان أبرزها البحث مجموعة من المشاكل،واجه ذي قاموا باستصالح أراضيهم، وقداألراضي ال

 

صعوبات متعلقة باإلطار النظري ومراجعة األدبيات، فقد أدى عدم وجود دراسـات فلسـطينية        .1

كافية عن دور المنظمات األهلية في التنمية الريفية، وأخرى عن استصالح األراضـي، إلـى               

ا ، وكذلك ما هو متوفر فلسطينيا، من اجل صـياغته         )الدول المجاورة (مراجعة األدبيات العربية  

 .في إطار بحثي وهذا استهلك وقتا كثيرا إلخراجه بصورة مالئمة

إن طبيعة االستمارة تتطلب في كثير من األحيان، خبرة ومعرفة بأسئلتها وموضـوعها، حيـث        .2

أنها تحتاج إلى تبسيط شديد نظرا لوجود العديد من المزارعين مـن ذوي المسـتوى العلمـي                 

 .المتدني

يدانية للمزارعين في أوقات متأخرة، وأكثر من مرة، من اجـل           كان يتطلب إجراء الدراسات الم     .3

استكمال البيانات والمعلومات، حيث أن معظمهم من المزارعين العاملين في أرضهم، أو فـي              

مناطق أخرى، وطبيعة البحث تتطلب استكمال المعلومات من الشخص الذي قـام باستصـالح              

 .أرضه بنفسه لتحليله بشكل صحيح

المجتمـع  حيث إنها تعتبر من أهم العقبات التي تواجه أي باحث ميداني فـي              صعوبات سياسية    .4

الفلسطيني، حيث أن حدود الدراسة هي منطقة الوسط، وقد كانت قرى غرب القـدس ضـمن                

الدراسة، ونظرا لبعدها وحاجتها لزيارات ميدانية متأخرة، فقد تطلب مني أن أقـوم بزيارتهـا               

 .أكثر من مرة

 التفريق بين المنظمات األهلية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات         كانت هناك صعوبة في    .5

 . مختلف عليه حتى الوقت الحاليلالخيرية، وهذا األمر الزا
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 الفصل الخامس

 نتائج البحث، واختبار الفرضيات
 

في هذا الفصل سنستعرض نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها في هذا البحث استنادا إلى فرضيات                

الدراسة، وذلك عن طريق عرض النتائج في جداول والتعليق عليها سواء تؤكد صحة الفرضيات أو               

 .تنفيها

 

 :مزراعين من النواحي االجتماعية  ال1.5

 

 : الجنس.1.1.5

 

تقدم اإلغاثة الزراعية خدماتها من حيث استصالح األراضي لكال الجنسين، لكن حصة الرجال مـن   

 وهذا مـا    %7.7، بينما للنساء    %92.3ثير من النساء، إذ تبلغ للرجال       عمليات االستصالح أكثر بك   

 ).1.5(يوضحه الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006-2005التوزيع النسبي للمزراعين الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ لهم حسب الجنس : 1.5شكل 

% 8 أنثى .

92% . 

  
 .

ذآر
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 تتـيح للرجـال     يعود ذلك لعدة أسباب منها سيادة الصور النمطية في المجتمع الـذكوري، والتـي             

االستفادة من البرامج أكثر من النساء، مع العلم أن اإلغاثة الزراعية كانت قد أفردت دائرة ضـمن                 

هيكليتها من أجل تنمية وتطوير المرأة الريفية، باإلضافة لذلك فأن األرض وإعالة األسر كما يراها               

 .المجتمع من مسؤولية الرجال، كما أن معظم األراضي مسجلة باسمهم

 

 : التعليم.2.1.5

 

 أقل من ثانوي حيث بلغـت       ي تعليم  مستوى يسة أن معظم مستصلحي األراضي ذ     بينت نتائج الدرا  

، من مجموع العينة، في حين كانت نسبة من يحملون درجة البكـالوريوس فـأعلى               %74.3نسبتهم  

 ).1.5(رقم وهذا ما يوضحه الجدول 10.3%

 

   لهم مـن قبـل      ة الوسط الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍٍٍٍٍ     ي منطق  التوزيع النسبي للمزارعين ف    :1.5جدول  

 2006-2005 مستوى التعليم باإلغاثة الزراعية حس

 

-

 النسبة مستوى التعليم الرقم
 12.8 ابتدائي1

 33.3 إعدادي 2

 28.2 ثانوي 3

 15.4 متوسط دبلوم 4

 7.7 بكالوريوس 5

 2.6   فأعلىماجستير 6

 100.0 المجموع

 

 ي التعليم المتدني أكثر في استصالح األراضـي مـن ذو          ييدل على أن اهتمام المزارعين ذو     هذا  

التعليم المرتفع ، و يعود ذلك إلى الحاجة االقتصادية الماسة لذوي التحصيل العلمي المتدني، علـى                

فـي  عكس اآلخرين الذين يعملون في مجال تخصصاتهم المهنية واألكاديمية، كما أنهم أكثر ارتباطاً              

األرض نظراً للعمل المستمر فيها، على عكس الذين يعملون في مؤسسات ويعمل بأرضهم أشخاص              

 .مأجورين
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  : السكن.3.1.5

 

 لهم مـن قبـل      ة الوسط الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍ      التوزيع النسبي للمزارعين في منطق     :2.5جدول  

 2006-2005 مكان السكن باإلغاثة الزراعية حس

 

 النسبة كنمكان الس الرقم

 5.1 مدينة 1

 94.9 قرية 2

 100.0 المجموع

 

 من برامج اإلغاثة الزراعية، في منطقة الوسط        ابينت عينة الدراسة أن الغالبية العظمى ممن استفادو       

، ويعود ذلك إلى أن اهتمام أهل       %94.9من الضفة الغربية هم من سكان القرى حيث بلغت نسبتهم           

 .لمدن من حيث الزراعة والعمل فيهاالقرى باألرض أكثر من أهل ا

 

 : الفئات المستهدفة.4.1.5

 

تستهدف برامج اإلغاثة الزراعية الفئات العمرية المختلفة، وغالبيتهم من المتزوجين، ولكن تركزت            

 سـنه، حيـث بلغـت نسـبتهم         45 – 36نصف برامج اإلغاثة الزراعية على الفئة العمرية من           

وهذا مـا يوضـحه الجـدول        % 2.6نت اقل المستفيدين إذ بلغت      ، أما فئة العشرينات فكا    51.3%

 : التالي) 3.5(رقم

 

 لهم مـن قبـل       اراضٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ  التوزيع النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصالح         :3.5جدول  

 2006-2005ات  /ني عمر المزارعباإلغاثة الزراعية حس

 النسبة  العمريةالفئة الرقم
1 29-25 2.6 
2 35-30 10.3 
3 40-36 20.5 
4 45-41 30.8 
5 50-46 17.9 
 17.9  فأعلى51 6

 100.0المجموع
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ويعود ذلك إلى أن نسبة إعالة األسر تكون للفئة العمرية الكبيرة مضاعفة، بسـبب حجـم األسـرة                  

 : ما يوضحه الجدول التاليالمرتفع، وكذلك فرصهم للعمل خارج األرض تكون قليلة وهذا

 

  العمر وعدد أفراد األسرة: 4.5جدول 

 عمر المبحوث الرقم عدد أسرة المزارع

  فأعلى12 11-8 7-4 

1 29-25 100%  0 0.0 
2 35-30 75.0%  0 25.0%  
3 40-36 37.5%  62.5%   
4 45-41 25.0%  66.7%  8.3%  
5 50-46 14.3%  71.4%  14.3%  
ىفأعل 51 6  14.3%  57.1%  28.6%  
  %12.8  %56.4  %30.8  المجموع 7

 

ـ             ويتجـه برنـامج    ،  45-36 اتحيث يبين أن أفراد األسرة ذات الحجم الكبير يتركزون فـي الفئ

استصالح األراضي في اإلغاثة الزراعية نحو خدمة العائالت الكبيرة، إذ أشارت النتـائج إلـى أن                

من المزارعين عددهم    % 30.8 فرد في األسرة مقابل      11 – 8من المزارعين لديهم من      % 56.4

 أفراد، وسبب قلة هذه النسبة يعود إلى حجم األسرة الصغيرة مقارنة مـع األسـرة ذات                 7- 4من  

 .الحجم الكبير
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  من النواحي االقتصادية المزارعين.2.5

 

 : للمزارعين الرئيسيةة المهن.1.2.5

 

ن الذين استصلحوا أراضٍٍٍٍٍٍ زراعية لدى برامج اإلغاثة الزراعية فـي مهـن             يتركز معظم المزارعي  

صناعية وحرفية، باإلضافة للعمل بأجر في إسرائيل أو غيرها، هذا وتبلغ نسبة الذين يعملون فـي                

 وهذا مـا يوضـحه الشـكل        %46.2،  ...)كالقصارة، والدهان، والطراشة،  (مهن صناعية وحرفية    

 ):2.5(رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوزيع النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍٍٍٍٍ لهـم مـن قبـل                 :2.5شكل

 2006-2005ات / المهنة الرئيسية للمزارعينباإلغاثة الزراعية حس

 

، في حين كانت نسبة الـذين       %20.5أما الموظفون في مؤسسات حكومية وأهلية فقد بلغت نسبتهم          

 %.15.4ة رئيسية يعملون في الزراعة كمهن

 

 :ينرعا الفرعية للمزة المهن.2.2.5

 

فإن الذين يعملون في مهن فرعية، تتركز أعمالهم فـي الزراعـة            ) 2.5(باإلضافة إلى الشكل رقم     

 ): 5.5(، كما يظهر في الجدول %66.7حيث بلغت نسبة الذين يعملون في األرض الزراعية 

 

20.5
23.1 23.1

15.4

5.1

12.8

موظف مهن صناعية
وحرفية

عامل مزارع ربة بيت أعمال حرة
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 لهم مـن قبـل      ة الوسط الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍٍ     قالتوزيع النسبي للمزارعين في منط    :5.5جدول  

 2006-2005ات / المهنة الفرعية للمزارعينباإلغاثة الزراعية حس

 

 

بينما الذين يعملون   . أفراد العينة المزارعون ال يعملون أي مهنة فرعية       من  % 30.8بينما كان هناك    

 %.2.6في األنشطة الصناعية والمهن الحرفية، كمهن فرعية فقد بلغت نسبتهم 

 

 : المزراعين المستفيدين من االستصالح حسب الدخل الشهري.3.2.5

 

ضي هم من ذوي الدخل المتـدني،       أشارت نتائج العينة أن غالبية المزارعين الذين استصلحوا األرا        

 مـن   ، بينما كانت نسبة اصحاب الـدخل      % 66.7 شيكل فأقل    1999حيث بلغت نسبة الذين دخلهم      

 شيكل فأعلى فقـد بلغـت نسـبتهم         3000 دخلهم    يصل ، أما الذين  %25.6 شيكل   2999 -2000

 )3.5(، وهذا ما يبينه الشكل رقم 7.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زراعين المستفيدين من برنامج استصالح االراضي االغاثة الزراعية        التوزيع النسبي للم  : 3.5شكل  

  2006-2005حسب الدخل الشهري للعام 

 النسبة ات/المهنة الفرعية للمزارعين الرقم
 30.8 ال يوجد مهنة فرعية 1

 2.6 مهن صناعية وحرفية 2

 66.7 مزارع 3

 100.0المجموع
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هذا يعني أنه كلما انخفض الدخل الشهري لألسرة تزداد رغبة المزارعين في استصالح األراضي،              

انيـة حصـول    وهذا يتطابق مع المعايير التي تتخذها اإلغاثة الزراعية عند القيام بفحص مدى إمك            

 .الفرد على استصالح األراضي أم ال

 

 : استغالل االرض لدى المزراعين.4.2.5

 

يتبين لنا أن معظم الذين استصلحوا األراضي قاموا باستغاللها، وذلك من خالل زراعتها، ففي حين               

ا ، وهذ %15.4، فقد بلغت نسبة الذين لم يستغلوها        %82.1بلغت نسبة الذين قاموا باستغالل األرض       

 ).6.5(ما يوضحه الجدول

 

 لهم مـن قبـل      منطقة الوسط الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍٍ      النسبي للمزارعين في     التوزيع: 6.5.جدول

 .2006-2005 قيام المزارعين باستغالل أرضهم المستصلحة باإلغاثة الزراعية حس

 

 
 كنتيجة لرفع المستوى االقتصادي وذلـك        جاء  استغالل األرض من الغالبية    حيث يظهر الجدول ان     

بزرع األشجار المثمرة، أما الذين لم يستغلوها فنستدل من خاللهم أن اإلغاثة لم تتابع سير العمـل،                 

 .ستصالحوقد وقفت عند نقطة معينة، وهي انتهاء عملية اال

 

 : التغير في االنتاجية للمزارعين.5.2.5

 

إن المحاصيل الزراعية التي قام المزارعين بزراعتها في أراضيهم المستصلحة لـم تسـاعد علـى        

من المزارعين أن المنتوج لم يزيـد نتيجـة عمليـة           % 53.8زيادة اإلنتاج بشكل جلي، حيث أفاد       

ى زيادة اإلنتاج، ونتيجة زراعة األشجار فإن       عكس ذلك، بمعن  % 25.6االستصالح، في حين أجاب     

 .)7.5(رقم  ، وهذا ما يوضحه الجدولمن أراضي المزارعين لم تثمر بعد% 20.5

 

 النسبة اإلجابة الرقم
 82.1 استغلها 1

 15.4 لم يستغلها 2

 2.6 االستصالحغير مكتملة  3

 100.0 المجموع 
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لهم مـن قبـل     ن تم استصالح اراضٍٍٍٍٍٍٍ      النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذي      التوزيع: 7.5جدول  

 2006-2005 زيادة المنتوج نتيجة االستصالح باإلغاثة الزراعية حس

 

 النسبة زيادة المنتوج الرقم
 25.6 نعم 1

 53.8 ال 2

 20.5 لم تثمر 4

 100.0 المجموع 

 

 من  ةوعند سؤال المزارعين عن سبب عدم زيادة المنتوج الزراعي، أشار المزارعون إلى مجموع            

 :األسباب، أهمها

 

لتغطية نفقات الزراعـة    معظم المزارعين من ذوي الدخل المحدود، وال يوجد بحوزتهم ما يكفي             •

 .مالياً ومادياً، وذلك من خالل شراء األسمدة، والمياه

قلة الخبرة وعدم كفايتها واإلشراف غير المنظم على مراحل التطور الزراعي، وعـدم المتابعـة                •

 .الفعالة من قبل اإلغاثة الزراعية

لمزارعين إلى عدم قيـام     عدم التزام اإلغاثة بعملية االستصالح المتكامل، حيث أشار العديد من ا           •

اإلغاثة بإكمال ما تم االتفاق عليه في العقد، بحجة عدم كفاية التمويل أو انتهاء فترة المشـروع،                 

ومن ابرز األمثلة على ذلك عدم التزامها بحفر اآلبار، وتشييك األرض في الغالب، مما يجعلهـا                

 .جام المزارعين عن استغاللها، وبالتالي إح...)الخنازير البرية، الغزالن(عرضة للحيوانات 

 

 : زيادة دخل المزارعين.6.2.5

 

تهدف عملية استصالح األراضي باألساس إلى زيادة المنتوج الزراعي، وبالتـالي زيـادة الـدخل               

 .)8.5( وهذا ما يوضحه الجدولالشهري، ناهيك عن األهداف السياسية األخرى

 

 لهم مـن قبـل      وسط الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍٍ    ة ال  التوزيع النسبي للمزارعين في منطق     :8.5جدول  

-2005 إجابتهم حول زيادة الدخل الشهري نتيجة استصـالح األراضـي            باإلغاثة الزراعية حس  
2006 
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لم يزد دخلهم الشهري نتيجة استصالح األراضي، بينما زاد          % 25.6من هذا الجدول يتبين لنا أن       

 % 48.7أما الباقي من المزارعين و البالغة نسـبتهم         . من المزارعين  % 25.6الدخل الشهري ل    

 . لإلنتاجاًًفان مزروعاتهم لم تثمر بعد نتيجة زراعة األرض التي تأخذ وقت

 

 :لمزارعين  الزيادة الشهرية على الدخل بالشيكل ل.7.2.5

 

إن عملية استصالح األراضي تؤثر على الدخل بالضرورة، إال أن عملية الزراعة التي قـام بهـا                 

المزارعون، وبالذات زراعة األشجار تأخذ وقتاًًًًًًًً طويالًًًًًً حتى تثمر وتجلب األمـوال، ولـذلك فـإن                

 .)9.5 ( كما يظهر ذلك الجدول رقممن المزارعين لم تثمر مزروعاتهم،% 76.9

 

 لهم مـن قبـل      ة الوسط الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍٍٍٍٍ     التوزيع النسبي للمزارعين في منطق    : 9.5جدول  

 الزيادة الشهرية في اإلنتـاج نتيجـة استصـالح األراضـي            بة الزراعية حس  اإلغاث

2005-2006 

 

 

أما الذين أثمرت مزروعاتهم نتيجة زراعة الحبوب والخضروات، فقد زاد الدخل الشـهري لـديهم               

 200دار  من المزارعين أن الدخل زاد على الدخل الشهري بمق        % 10.3بمعدالت متفاوتة، فقد أفاد     

 النسبة زيادة الدخل الرقم
 25.6 نعم 1

 25.6 ال 2

)لم تثمر(ال ينطبق 3  48.7 

 100.0 المجموع النهائي

 النسبة الزيادة على الدخل الشهري نتيجة االستصالح الرقم
1 200.00 10.3 
2 300.00 5.1 
3 400.00 5.1 
4 600.00 2.6 
 76.9 )لم يثمر المنتوج( ال ينطبق 5

 100.0 المجموع النهائي
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لكـل  % 5.1 شيكل، وذلك بنسبة     400 و 300شيكل، في حين أفاد المزارعين أن الدخل زاد بمقدار          

 .منهما

 : مساحة االراضي المستصلحة للمزراعين.8.2.5

 

 تستهدف برامج اإلغاثة الزراعية األفراد الذين يملكون عدداًًًًً كبيراًًًًًًًًًًًًًًً من الدونمات، إال إنهـا تقـوم                

الح عدد صغير من الدونمات مع العدد المملوك، فتبلغ نسبة المزارعين الذين تم استصـالح               باستص

في حين كانت نسبة الذين تم استصالح األراضي  لهم            % 36 دونمات حوالي    7- 4أراضٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ لهم من    

 ).10.5(رقم كما يظهر في الجدول % 28.2 دونم فأعلى  11فوق 

 

 لهم مـن قبـل      منطقة الوسط الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍٍ      النسبي للمزارعين في     التوزيع: 10.5جدو

 2006-2005 مساحة األراضي التي تم استصالحها باإلغاثة الزراعية حس

 

، وهذا   %20.5 دونمات فبلغت نسبتهم     3 -1ن الذين تم استصالح األراضي لهم من        ما المزارعو أ

يشير إلى أن اإلغاثة تستهدف بعض الدونمات التي يملكها المزارع وفق معايير تعرضها للمخاطرة              

السياسية، كالمصادرة، أو قربها من الجدار الفاصل، أو إنها تكون مـن األراضـي الصـعبة فـي                  

 .تصالح، وغير قابلة بسهولة للزراعةاالس

 

 : بأجر المستصلحةاالراضي  العاملين في.9.2.5

 

إن عملية استصالح األراضي بحاجة إلى أيدٍٍ عاملة لكي تنفذ بشكل جيد، ولذلك استخدم عـدد مـن                  

 عمال، إذ بلغـت نسـبتهم       7 – 4المزارعين عدد من العمال، وكانت اكبر نسبة عمال تتراوح من           

، بينما بلغت نسبة المزارعين الذين يعمل       % 10.3قد بلغت نسبة العامالت في هذه الفئة        و % 33.3

 ).11.5(رقم وهذا ما يوضحه الجدول، ولم يكن منهم أية عاملة  %28.2 عامل فأعلى 11لديهم 

 النسبة المساحة الرقم
1 3-1 20.5 
2 7-4 35.9 
3 10-8 12.8 
فأعلى 11 4  28.2 

 2.6 لم يكتمل االستصالح 6

 100.0 المجموع الكلي
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 لهم من قبـل     ة الوسط الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍ      النسبي للمزارعين في منطق    التوزيع: 11.5جدول

 2006-2005 نسبة العاملين والعامالت في األراضي المستصلحةبثة حساإلغا

 

 العامالت العاملين عدد العاملين الرقم
13-1 10.3 17.9 
27-4 33.3 10.3 
310-8 25.6 0 
 0 28.2  فأعلى 411

 71.8 2.6 ال يوجد5

 100.0 100.0 المجموع

 

 الدونمات القليلة، وهن في     ضي المستصلحة ذات  ت يعملن في األرا    يدل على أن العامال     الجدول هذا

ويالحظ كذلك إن عدد العاملين هو أعلى بكثير من عدد العـامالت، إذ             . العادة يعملن من دون اجر    

  %.71.8بلغت نسبة المزارعين الذين لم يستخدموا أي من العامالت 

 

 : من افراد العائلةاالراضي المستصلحة  فيات/ العاملين.10.2.5

 

ـ   لهم الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍ    التوزيع النسبي للمزارعين     :12.5جدول    نسـبة العـاملين     ب حس

 .2006-2005من أفراد أسرة المزارع والعامالت في األراضي المستصلحة 

 

أما عدد العاملين والعامالت من أفراد األسرة فيوضحها هذا الجدول، ا ذ بلغت نسبة العاملين الـذين       

 ، هذا وقد بلغـت     %23.1، بينما بلغت نسبة العامالت لنفس الفئة         %46.2 عامل   3-1عددهم من   

في حين بلغت نسبة المزارعين      % 18أفراد األسرة   نسبة المزارعين الذين لم يعمل لديهم أحداًًًً من         

  %.69.2الذين لم يعمل لديهم أي عامالت من أفراد األسرة العامالت 

 

 العامالت العاملين عدد العاملين الرقم
13-1 46.2 23.1 
27-4 25.6 7.7 
310-8 7.7 0 
 0 2.6  فاعلى411
 69.2 17.9 ال يوجد5

 100.0 100.0 المجموع
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 : في االراضي المستصلحة انواع المحاصيل الزراعية.3.5

 

يتجه معظم المزارعين إلى زراعة األرض المستصلحة بمحاصيل زراعية مختلفة، ومن أهم أنواع             

ـ       ) الزيتون، اللوز، والتين  ( هي األشجار المعمرة   هذه المحاصيل   اإذ بلغت نسبة من قـاموا بزراعته

بينما نجد أن المزارعين ال يتهجون كثيرا إلى        يزرعون الحبوب والفواكه،    % 15.4، مقابل   64.1%

 .)13.5(رقم  ، كما هو مبين في الجدول%2.6زراعة الخضروات إذ تبلغ نسبة الذين يزرعونها 

 

لهم من قبـل     الوسط الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍٍ       التوزيع النسبي للمزارعين في منطقة    : 13.5جدول

 اات بزراعته /اعية التي قام المزارعون    نوع المحاصيل الزر   باإلغاثة الزراعية حس  

2005-2006 

 

 : أهمهايبرر ذلك عند المزارعين بان زراعتهم لألشجار المثمرة ألسباب عدة

 

 النسبة  المحاصيل الزراعيةأنواع الرقم
 7.7 حبوب 1

 7.7 فواكه 2

 2.6 خضروات 3

 64.1 أشجار 4

 5.1 غير ذلك 5

 12.8 لم يزرعها 6

 100.0 المجموع 

 .إن هذه األشجار معمرة لوقت طويل .1

إن هناك منافسة من قبل سوق االقتصاد اإلسرائيلي الذي يحول دون تصدير المنتجات الزراعية               .2

 .روات والفواكه، إلى األسواق اإلقليمية والعالميةالفلسطينية وبالذات الخض

إن معظم هذه األراضي المستصلحة هي أراضٍٍٍٍٍ جبلية، تصلح لزراعة األشجار أكثر من زراعة               .3

 .الخضروات والفواكه نظرا لقلة المياه

 . زارعين مع توجه اإلغاثة في زراعة األشجار، حمايتها من المصادرةيتوافق معظم الم .4

فروض والتعرفة الجمركية خاصة على المعابر االسـرائيلية، والـذي يحـول دون             الحصار الم  .5

 . على تلفهالوصول الخضروات والفواكه وبقائها لعدة ايام على المعابر مما يعم
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   المزراعين من حيث الخدمات المقدمة لهم من قبل االغاثة4.5

 

تقدم لهم اإلغاثة الزراعية أي نوع من       أن غالبية المزارعين لم     ) 4.5(يتبين لنا  من خالل الشكل رقم      

باستثناء عملية االستصالح وما يترتب      % 79.5المساعدات، إذ تبلغ نسبتهم من مجموع المزارعين        

في حـين بلغـت نسـبة       ). السناسل(عليها من عمليات تجريف، وتعزيل، وبناء الجدران االستنادية       

كزت هذه المساعدات على تأهيل و إرشـاد        وقد تر % 15.4المزارعين الذين تم تقديم المساعدة لهم       

تشـيك  (المزارعين، في حين افتقرت المساعدات ألهم المواد الضرورية مثـل األسـمدة، والشـبك             

 .، وحفر اآلبار)األرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التوزيع النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍٍٍ لهـم مـن قبـل                : 4.5شكل

 .2006-2005 المساعدات التي قدمتها اإلغاثة لهم عدا االستصالح باإلغاثة الزراعية حس

 

  : لإلجراءات التي تتبعها اإلغاثة في االستصالحن رؤية المزارعي.5.5

إن اإلجراءات التي تتعبها اإلغاثة الزراعية تكون في العادة وفق معايير وشروط معينة، وهذا مـا                

 أن اإلغاثة تقوم باالستصالح نتيجة معايير محددة،     منهم في  % 87.2أدلى به المزارعين، حيث بين      

الجـدول   من المزارعين أنها تجري وفق الواسطة والمحسوبية كما يظهر فـي           % 10.3فيما يعتقد   

 .)14.5(رقم

 

  لهم من قبـل    ة الوسط الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ     التوزيع النسبي للمزارعين في منطق    : 14.5 جدول

 لإلجـراءات التـي تتبعهـا اإلغاثـة فـي           ن رؤية المزارعي  بساإلغاثة الزراعية ح  

 2006-2005االستصالح 

15.4

79.5

5.1
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ليات االستصـالح وفـق     يبين هذا الجدول أن غالبية المزارعين  أشاروا إلى أن اإلغاثة قامت بعم            

 :معايير وإجراءات محددة انطبقت على الجميع، ومن أبرزها

 

 النسبة اإلجراءات المتعبة الرقم
 87.2 وفق المعايير 1

 10.3 واسطة ومحسوبية 2

 2.6 لم يجيبوا 4

 100.0 المجموع النهائي

قرب األرض المستصلحة من مناطق االستيطان، و مدى تهديدها بالمصادرة،          : ةالمعايير الوطني  •

 .ضية في المحاكم اإلسرائيلية وجود قلتفافية، أو جدار الضم والتوسع،قربها من الطرق اال

والتي تشير إلى متوسط الدخل، و أية دخول أخرى يحصل عليها المزارع            : يةالمعايير االقتصاد  •

 ).الخ...من إيجارات، أو ثروة حيوانية أو زراعية،

نسبة الصخور في األرض، نسبة االنحدار، مدى اسـتعداد المـزارع وجديتـه،             :المعايير الفنية  •

 .وعمله مع المزارعين

عيات ومؤسسات تنموية، عـدد أفـراد األسـرة،      مشاركة المزارع في جم   : المعايير االجتماعية  •

 .الخ...وجود أية إعاقات، أمراض، طلبة جامعات،
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 : المزارعين ودوافعهم لالستصالح.6.5

 

بالسياسـية،  : هناك عدة دوافع الستصالح األراضي بالنسبة للمزارعين، وتمثلـت هـذه الـدوافع            

 أو اقتصادية فإنها تتعلق بـاالحتالل اإلسـرائيلي،         واالقتصادية، و سواء كانت هذه الدوافع سياسية      

 ). 15.5(يظهره الجدول رقموممارسته على األرض كما 

 

لهم من قبـل     الوسط الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍ        النسبي للمزارعين في منطقة    التوزيع: 15.5جدول

 2006-2005ات في استصالح األراضي / دوافع المزارعينباإلغاثة الزراعية حس

 

 

فالدوافع السياسية كانت باألساس نابعة لخوفهم من مصادرة األرض وضمها عنوة لالحتالل وبنـاء              

 استصلحوا األرض لدوافع اقتصادية وذلك لزيادة       أما الذين  %.10.3وقد كانت نسبتهم    . المستعمرات

المنتوج الزراعي، وزيادة الدخل، و للتقليل من معدالت البطالة بين صفوف العائلة نتيجة االغالقات              

مـن   %  51.3في حين كان     %. 35.9التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلي فقد بلغت نسبتهم          

 .معاًالمزارعين دوافعهم سياسية واقتصادية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة دوافع االستصالح رقمال
 10.3 سياسية 1

 35.9 اقتصادية 2

 51.3 سياسية و اقتصادية 3

 2.6 غير ذلك 4

 100.0 المجموع النهائي
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 :ورضاهم عن االستصالح لدى االغاثة  المزارعين .7.5

 

ن رضى المزارعين عن عمليات االستصالح متفاوتة، ولكن أكثر من نصف المزارعين راضـين              ا

 ):16.5(رقم  إلى حد ما عن عملية االستصالح كما يبرزه الجدول

 

 لهم من قبـل     ين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍٍٍٍ   وسط الذ  النسبي للمزارعين في منطقة ال     التوزيع: 16.5جدول  

 درجة رضى أو عدم رضى المزارعين عـن استصـالح           باإلغاثة الزراعية حس  

 2006-2005األراضي 

 

 

 : عند االستفسار من المزارعين أنفسهم، أجابوا أن ذلك بسبب مجموعة من العوامل أبرزها

 

إن اإلغاثة وبالرغم من توقيعها على عقد اتفاقية فيما بينها وبين المزارع حول استصـالح األرض                

 إنها ال تقوم بإجراء كامل لعمليات االستصالح، فال زالت هناك العديد مـن األراضـي                المتكامل إال 

بحاجة إلى حفر آبار للمياه نظرا لكونها جافة، وهناك من أشار إلى وجود مشاكل مـع المقـاولين                  

الذين استخدموا معداتهم وأدواتهم في االستصالح بالرغم من أن اإلغاثة كانت قـد تكفلـت بحـل                 

 .لمالية معهمالمشكلة ا

 

 كذلك تحدث بعضهم عن إن عمليات المتابعة واإلرشاد والتي ال زالت ضعيفة، فعند قيام اإلغاثـة                

باستصالح األرض، فإنها تقوم باستصالح األرض لتكون صالحة للزراعة إال إنها في الغالب تهمل              

 النسبة درجة الرضى الرقم
 10.3  جداراضٍٍٍٍ 1

 28.2 راضٍٍٍٍٍ 2

 51.3  إلى حد ماراضٍٍٍٍٍٍٍ 3

 5.1 غير راضٍٍٍٍٍٍٍٍٍ 4

لى حد ما إغير راضٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ 5  2.6 

 2.6  نهائياغير راضٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ 6

 100.0 المجموع النهائي
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حيث ) 7(ي الشكل رقم  عمليات الزراعة واإلنتاج وفق ما أشار إليه المزارعون ويتفق هذا مع ورد ف            

 .إلى أن اإلغاثة ال تقوم بتقديم أي مساعدة عدا االستصالح % 79.5أشار 

 

وهناك من أشار إلى عدم اكتمال االستصالح من خالل تشـييك األرض وتسـيجها، حيـث أشـار                  

المزارعين إلى إنهم حتى لو قاموا بزراعة األرض فإنها تبقى دون جدوى، نظرا النتشار العديد من                

يوانات التي تعمل على إتالف المحاصيل الزراعية وبالتالي تحول دون االسـتفادة منهـا نظـرا           الح

 . لتعرضها للتخريب  المستمر بشكل كبير وخصوصا في الزراعة واإلنتاج

 

وعند االستفسار من اإلغاثة الزراعية حول عدم اكتمال االستصالح وفق العقد الموقع بين اإلغاثـة               

ن، فقد أشاروا لوجود مجموعة من العوامل التي تعطل عمليـة االستصـالح،             الزراعية و المزارعي  

و كذلك ضيق الفترة الزمنية التي      . فعدم التزام المزارعين بالعقد الموقع وبنوده وحجم المساهمة فيه        

على مجموعة اكبر من    ) استصالح األراضي (يجب ان ينفذ فيها لمشروع، ومحاولة توزيع المشروع       

، أو لمساحات اكبر من األراضي لنفس المـزارعين يحـول دون اكتمـال              )ارعينالمز(المستفيدين

وكما أن توجه اإلغاثة نحو خدمة أهداف وطنية ذات داللـة سياسـية مثـل اسـتهداف                 . المشروع

األراضي الزراعية المهددة بالمصادرة والقريبة من المستوطنات أو الجدار الفاصـل يحـول دون              

 تضحية من الطرفين، من قبل اإلغاثة والتي تقوم بتغطيـة الجـزء             اكتمال المشروع، وهذا يتطلب   

من تكلفة المشـروع، والبـاقي       % 80-75األكبر من عملية االستصالح والتي تكون بالعادة بنسبة         

يتكفل بها المزارع مع العلم انه توجد إمكانية الن يتم إكمال المشروع ضمن مشاريع أخرى إذا كان                 

ة من قبل المزارع، وهناك العديد من المزارعين قامت اإلغاثة بإكمـال            هناك جدية ومتابعة مستمر   

ودعمهم نظراًًًًً لجدية المزارع وزراعته ألرضه و قد حقـق العديـد مـن المـزارعين                مشاريعهم،  

 .)مقابلة مع مقبل ابو جيش، مدير دائرة االستصالح في االغاثة الزراعية(نجاحات في هذا المجال
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 :االستصالح للمزارعين في ظل االغالقات اإلسرائيلية  جدوى .8.5

 

  جـدوى  ذي مج اإلغاثة في استصالح األراضـي هـي       أفاد الغالبية العظمى من المزارعين أن برا      

من المزارعين أن عمليات االستصـالح تسـاعد علـى       % 84.6سياسية، واقتصادية، حيث أجاب     

من المزارعين أنها تساعد أحيانا،      % 10.3قد  الصمود في ظل اإلجراءات اإلسرائيلية، في حين يعت       

ترى أن هذه العمليات التي تقوم بها اإلغاثة         % 2.6بينما كان هناك نسبة قليلة من المزارعين تبلغ         

 ).17.5(الجدول رقم  الزراعية ال تساعد على الصمود كما يظهر في

 

 لهم من قبـل     تصالح اراضٍٍٍ ة الوسط الذين تم اس    التوزيع النسبي للمزارعين في منطق    : 17.5جدول

 جدوى برامج اإلغاثـة الزراعيـة فـي ظـل االغالقـات      باإلغاثة الزراعية حس 

 2006-2005اإلسرائيلية 

 

 

 باإليجاب، لإلجـراءات والمعـايير التـي        مممن كانت ايجابته  (لمزارعينتعلل النسبة المرتفعة من ا    

، حيث يتبين من خالل هذه المعايير       )تتخذها اإلغاثة الزراعية عند تقديم المزارع لطلب االستصالح       

أن اإلغاثة تقوم باستهداف المناطق المهددة بالمصادرة، وهي بهذا تكون ذات توجه سياسي وطنـي               

و الذي يـدل    ) 15.5(لسطينية من المصادرة،  وقد تطابق ذلك مع الجدول رقم         لحماية األراضي الف  

إلـى أن أهـداف االستصـالح كانـت سياسـية أو             % 51.3على دوافع االستصالح، حيث أشار      

 . اقتصادية
 

 

 النسبة جدوى برامج استصالح االراضي الرقم
 84.6 نعم 1

 10.3 أحيانا 2

 2.6 ال 3

 2.6 لم يجيب 5

 100.0 المجموع النهائي
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 تحليل فرضيات البحث  .9.5

 

 الدخل الشهري ألسرة المزارع كلما زاد رضاه عن برنامج كلما زاد:  األولىالفرضية •

 .ستصالح الزراعي الذي تقوم به اإلغاثة الزراعيةاال
 

يتبين لنا من خالل تحليل البحث أن هناك عالقة بين الدخل الشهري ألسرة المزارع، وبـين مـدى                  

 عـن   نالرضا أو عدم الرضا عن برامج اإلغاثة الزراعية، بمعنى أن هناك فروق بين المز راعـي               

  ).18.5( وهذا يبينه الجدول رقمالشهري لديهم مدى رضاهم عن برامج اإلغاثة حسب دخل األسرة
 

ع النسبي   : 18.5جدول   للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصالح األراضي لهم من قبل            التوزي

الدخل الشهري ألسرة المزارعين، ومدى الرضـا أو عـدم          حسب  اإلغاثة الزراعية   

 2006-2005الرضا عن برنامج استصالح األراضي 

 

 شـيكل، حيـث     1000 المزارعين الذين يقل دخلهم الشهري عن         عدد ويظهر من خالل الجدول ان    

، بينما بلغت نسبة الراضين إلى حد مـا          %45.5بلغت نسبة الراضين عن برامج اإلغاثة الزراعية        

يـد  ، أما عن الذين يز     %9.1وبلغت  نسبة غير الراضين عن برامج اإلغاثة الزراعية            %. 45.5

، %60بلغت نسبة الراضين إلى حدا ما        شيقل، فقد    1999 – 1000دخلهم الشهري أو يتراوح  بين       

  %.6.7، في حين بلغت نسبة غير الراضين  %26.7بينما بلغت نسبة الراضين 

 

 شيقل، فتبلغ نسبة الراضين إلى حد ما         3999 – 2000 دخلهم ما بين       يتراوح أما المزارعين الذين  

أمـا المـزارعين ذوي الـدخل        %. 11.1ما بلغت نسبة غير الراضين إلى حد مـا            ، بين  55.6%

لشهري الدخل ا الرقم مدى الرضا أو عدم الرضا

راضٍٍٍٍٍٍٍٍ إلى راضٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍراضٍٍٍٍٍٍٍٍٍ جداً لألسرة

حد ما

غير 

 راضٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ
غير راضٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ 

إلى حد ما

 المجموع

 %100.0  0.0   %9.1  %45.5  %45.5  0.0 1000  اقل من 1

2 1999-1000 6.7%   26.7%  60.00%   6.7%   0.0  100.0%  
3 2999-2000 33.3 %   0.0 55.6%   0.0  11.1%  100.0%   
4 3999-3000 0.0  100%   0.0 0.0  0.0  100.0%   
5 4999-4000 0.0  100%   0.0 0.0  0.0  100.0%   
   %100.0  0.0  0.0   %100 0.0   0.0 فأعلى 5000 6

   %100.0   %2.6   %5.3   %52.6  %28.9   %10.5 المجموع
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 شيقل فأعلى فهم راضون بدرجات كبيرة جدا عن برامج اإلغاثة الزراعيـة             4000المتراوح ما بين    

وهذا يدل على انه كلمـا      . للراضين، والراضين إلى حد ما على الترتيب       % 100إذ وصلت نسبتهم    

 .سرة المزارع، كلما زاد الرضا عن برامج اإلغاثة الزراعيةزاد الدخل الشهري أل

 

 عـن برنـامج      المـزارع   زاد عدد أفراد أسرة المزارع، كلما قـل رضـا          كلما: الفرضية الثانية  •

 .استصالح األراضي في اإلغاثة الزراعية

 

امج  يتبين لنا انه كلما زاد عدد أفراد أسرة المزارع، كلما قل الرضـا عـن بـر                 التحليلمن خالل   

  حيث تبلـغ     :)19.5(وهذا واضح من خالل النسب في الجدول      . االستصالح لدى اإلغاثة الزراعية   

اد األسرة لديهم يتراوح ما بين      نسبة المزارعين الراضين جدا عن برامج اإلغاثة الزراعية وعدد أفر         

راد فتبلـغ    أف 10 – 8؛ أما المزارعين الذين يتراوح عدد أفراد األسرة لديهم من            %50 أفراد   7–4

 .أيضا % 50نسبتهم 

 

ع النسبي   : 19.5جدول    للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ لهم مـن قبـل              التوزي

اإلغاثة الزراعية حسب عدد أفراد أسرة المزارعين، ومدى الرضا أو عدم الرضا عـن              

 2006-2005 األراضي  برنامج استصالح

 

 

 أفـراد، وراضـين     10 – 8أما لو نظرنا إلى المزارعين الذين يتراوح عدد أفراد األسرة لديهم من             

د تبلغ   أفرا 7 – 4، في حين نجد أن الذين يتراوح عدد أفراد األسرة لديهم من              %54.5فتبلغ نسبتهم   

لرضا أو عـدم    مدى ا  الرقم عدد أفراد األسرة

 فأعلى 11 8-10 4-7 الرضا

 المجموع

  %100.0 0.0  %50.0  %50.0 جداً راضٍٍٍٍٍ 1

  %100.0  %18.2  %54.5  %27.3 راضٍٍٍٍ 2

   %100.0  %30.0  %40.0  %30.3 ما حد إلى راضٍٍٍٍٍٍٍٍ 3

   %100.0 0.0  %50.0  %50.0 راضٍٍٍٍٍٍ غير 4

   %100.0 0.0  %100.0 0.0 ما حد إلى ضٍٍٍٍٍرا غير 5

   %100.0  %21.1  %47.4  %6. 31 المجموع
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 فرد فأعلى وراضين عن     11، وكانت نسبة المزارعين الذين يبلغ عدد أفراد أسرهم           %27.3نسبتهم  

  %.18.2برامج اإلغاثة الزراعية 

 

 أفراد، وراضـين    7 – 4و نالحظ كذلك أن نسبة المزارعين الذين يبلغ عدد أفراد األسرة لديهم من              

 أفراد  10 –8ذين يبلغ عدد أفراد األسرة لديهم من        ، وال  %30.3إلى حد ما عن برامج اإلغاثة تبلغ        

وفـي حـين     %. 30.0 فرد فأعلى    11، أما الذين يبلغ عدد أفراد األسرة لديهم          %40فتبلغ نسبتهم   

، موزعة على المـزارعين      %50تبلغ نسبة المزارعين غير الراضين عن برامج اإلغاثة الزراعية          

 . أفراد10 – 8 ومن 7 - 4الذين لديهم من 

 

 8تبلغ نسبة الراضين إلى حد ما عن برامج اإلغاثة الزراعية، ويتراوح عدد أفراد األسرة لديهم من                 

وهذه النتائج تعكس صحة الفرضية في البداية والتي تطرح أن هنـاك فروقـا              %. 100 أفراد   10 –

 .بين الرضا أو عدم الرضا عن برامج اإلغاثة الزراعية، وبين عدد أفراد أسرة المزارع

 

 عالقة بين الدوافع وراء القيام باستصالح األراضي وبين قدرة البـرامج            هناك: لفرضية الثالثة ا •

 .في المساعدة على الصمود
 

 التي تطرح العالقة بين الدوافع وراء القيام باالستصالح، وهـل            الفرضية )20.5( رقم الجدوليناقش  

 على األراضي الفلسطينية من حيث      برامج اإلغاثة تساعد على الصمود، في ظل الهجمة اإلسرائيلية        

 .المصادرة واالستيطان

 

ع النسبي   : 20.5جدول     للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصالح أراضٍٍٍ لهم من قبـل             التوزي

اإلغاثة الزراعية حسب دوافع القيام باالستصالح، ومدى مساعدته على الصمود فـي            

 2006-2005العام 

 

 باالستصالح القيام وراء الدوافع الرقم يساعد على الصمود

 ال أحيانا نعم

 المجموع

  %100.0 %25.0 0.0  %75.0 سياسية 1

  %100.0 0.0 %21.4  %78.6 اقتصادية 2

   %100.0 0.0  %5.0  %95.0 سياسية واقتصادية 3

 %100.0  %2.6 %10.5  %86.6 المجموع
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اموا باستصالح األرض لـدوافع سياسـية، وقـد          نسبة الذين ق   إن) 5.5الشكل  (خالل  يتبين لنا من    

لذين أجابوا بان هذه البرامج ال تساعد على الصمود         ، أما ا   %75.0ذلك على الصمود هو     ساعدهم  

أما بخصوص الذين قاموا باالستصالح لدوافع اقتصادية فتبلغ نسـبة مـن        %. 25.00فتبلغ نسبتهم   

انه يسـاعد أحيانـا     %  21.4حين أجاب   ، في    %78.6يرون أن االستصالح يساعد على الصمود       

 .على الصمود

 

ـ     أما في ما يتعلق بالمزارعين الذين قاموا باالستصالح لدوافع           ذين سياسية واقتصادية، فتبلغ نسبة ال

من المزارعين أنها تساعد     % 5، في حين أفاد      %95أفادوا أن برامج اإلغاثة تساعد على الصمود        

 .على الصمود أحيانا

 

 انه بغض النظر عن الدوافع التي كانت خلف عملية االستصالح، إال أن هذه البرامج               خالصة القول 

 تساعد على الصمود من خالل حماية األرض من المصادرة، أو من خالل تقليص معدل البطالة بين 

 .  صفوف األسرة، أو من خالل زيادة الدخل الشهري
 

 
نسبي للمظراعين حسب دوافعهم للقيام باالستصالح، ومدى مساعدة برنـامج          التوزيع ال : 5.5شكل  

 . االغاثة على الصموداستصالح االرضي لدى

100%
79%

95%
النسبة

80% 75%

60%

40% 25%21% سياسية
20% %5اقتصاد

0%
نعم أحيانا ال

 على الصموديساعد

 
    .

سياسية و اقتصادية ية
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يسـية، وبـين دوافعـه للقيـام بعمليـة          هناك عالقة بين مهنة المزارع الرئ     : الفرضية الرابعة  •

 .االستصالح

 

ة للمزارع، وبـين دوافعـه للقيـام         هناك عالقة بين المهنة الرئيسي      أن )21.5(رقم يتبين من الجدول  

فـالمزارعين  . باستصالح األراضي، سواء كانت هذه الدوافع سياسية أو اقتصادية، أو كالهما معـا            

الذين يعملون بالمؤسسات الحكومية أو غيرها يقومـون باستصـالح األرض لـدوافع سياسـية أو                

، و  %50، و    %12.5لغ نسبتهم   اقتصادية فقط، وسياسية واقتصادية معا، ولكن بنسب متفاوتة إذ تب         

 .على الترتيب% 37.5

 

 للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصالح أراضٍٍٍٍٍ لهم مـن قبـل              التوزيع النسبي : 21.5جدول

 حسب المهنة الرئيسية للمزارعين، و دوافع القيام باالستصالح، فـي       اإلغاثة الزراعية 

 2006-2005العام 

 

 

) الـخ ...نيكا، والحدادة، اكيكاأللمنيوم، والم ( أما المزارعين الذين يعملون بالحرف والمهن الصناعية      

%. 44.4افع اقتصـادية    ، ولـدو  %22.2فتبلغ نسبة الذين قاموا باستصالح األرض لدوافع سياسية         

ذين يعملون  أما ال %. 33.3بينما الذين قاموا باالستصالح لدوافع سياسية و اقتصادية فبلغت نسبتهم           

لذين قـاموا باالستصـالح لـدوافع سياسـية         عمل كعامل، مثال فقد بلغت نسبة ا      بمهن رئيسية في ال   

 %. 20، في حين استصلح من هؤالء بدوافع اقتصادية نسبة %66.7واقتصادية 

 

 ارعالمهنة الرئيسية للمز الرقم باالستصالح القيام وراء الدوافع

واقتصادية سياسية اقتصادية سياسية

 المجموع

 
  %100.0  %37.5  %50.0  %12.5 موظف 1

  %100.0  %33.3  %44.4  %22.2 وحرفية صناعية مهن 2

   %100.0  %66.7 %33.3 0.0 عامل 3

  %100.0  %60.00  %20.0  %20.0 مزارع 4

  %100.0   %100.00 0ز0 0.0 بيت ربة 5

   %100.0 %60.00 %40.0 0.0 حرة أعمال 6

 %100.0  %6.52  %36.8  %10.5 المجموع
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، أما  %52.6أو اقتصادية بنسبة    ذين يعملون أعمال حرة فقد قاموا باالستصالح لدوافع سياسية          أما ال 

ومن خالل هذه النتائج يتضـح  %. 36.8ذين قاموا باالستصالح لدوافع اقتصادية فقد بلغت نسبتهم         ال

ع اقتصـادية، أو    متقطع يقومون باالستصـالح لـدواف     المتدني، أو   ال الدخل ذويلنا أن المزارعين    

 .سياسية واقتصادية معا

 

 .كلما زاد عدد أفراد أسرة المزارع، كانت دوافعه لالستصالح اقتصادية: الفرضية الخامسة •

 

ع : 22.5جدول    لهم من قبـل     الوسط الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ        للمزارعين في منطقة    النسبي  التوزي

زارع، و دوافع القيام باالستصالح، فـي       اإلغاثة الزراعية حسب عدد أفراد أسرة الم      

 2006-2005العام 

 

عدد أفراد أسرة  الرقم باالستصالح القيام وراء الدوافع

 اقتصادية وسياسية اقتصادية سياسية المزارع

 المجموع

1 7-4 8.3%  16.7%  75%  100.0%  
2 10-8 5.6%  44.4% 50.0%  100.0%  
%25.0 فأعلى 11 3  50.0%  25.0%  100.0%   

%10.5  المجموع  36.8%  52.6%  100.0%  

 

. يبين لنا الجدول انه كلما زاد عدد أفراد األسرة، كلما كانت دوافع المزارع لالستصالح اقتصـادية               

 أفراد وقاموا باالستصـالح لـدوافع       7-4فنالحظ أن المزارعين الذين يبلغ عدد أفراد أسرتهم من          

 %.16.7اقتصادية تبلغ نسبتهم 

 

 أفراد فتبلغ نسبة الذين قاموا باالستصالح لـدوافع         10-8ا الذين يبلغ عدد أفراد األسرة لديهم من         أم

 فـرد فـأعلى     11في حين بلغت نسبة المزارعين الذين عدد أفراد أسرهم من           %. 44.4اقتصادية  

ويفسر ذلك للوضع االقتصادي السيئ الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني، مـن حيـث زيـادة               %. 50

ت الفقر والبطالة، فتأتي عملية االستصالح في محاولة جـادة للخـروج مـن هـذا المـأزق                  معدال

 .االقتصادي المتردي
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كلما ارتفع مستوى تعليم المزارع، كلما كانت دوافعه لالستصالح سياسـية           : الفرضية السادسة  •

 .واقتصادية معا

 

م  من الجدول يتبين   المزارع، وبـين الـدوافع وراء       فروقا ما بين مستوى تعليم        إن هناك  )23.5( رق

 ذوي  فنالحظ مـن الجـدول أن المـزارعين       . القيام باالستصالح، سواء كانت سياسية أو اقتصادية      

، في حين   %60، كانت دوافعهم نحو االستصالح سياسية واقتصادية بنسبة         )ابتدائي(متدنيالتحصيل ال 

 .نهمالكل م% 20كانت دوافعهم سياسية،  واقتصادية كل على حدا بنسبة 

 

، فكانت دوافعهم السياسـية واالقتصـادية       )إعدادي(التعليمي المتوسط مستوى  ال ذوي أما المزارعون 

، بينما كانت للذين دوافعهم اقتصادية      %66.7 المستوى االبتدائي، إذ بلغت نسبتهم       يبنسبة تفوق ذو  

 فقـد كانـت     نويالمزارعون اصحاب التعليم الثـا    أما  %. 8.3، أما الدوافع السياسية فنسبتها      25%

وقد كانت هذه النسبة متناظرة مع من كانـت دوافعهـم           %. 45.5دوافعهم اقتصادية وسياسية بنسبة     

 . اقتصادية لنفس المستوى التعليمي

 

ع النسبي   : 23.5جدول      لهم من قبـل    ضٍٍٍٍٍٍٍٍٍرامنطقة الوسط الذين تم استصالح ا      للمزارعين في    التوزي

ليم، و دوافع القيام باالستصالح فـي العـام         اإلغاثة الزراعية حسب مستوى التع    

2005-2006 

 

 مستوى تعليم المزارع الرقم باالستصالح القيام وراء الدوافع

 سياسية واقتصادية اقتصادية سياسية

 المجموع

 
  %100.0  %60.0  %20.0  %20.0 ابتدائي 1

  %100.0 %66.7  %25.0  %8.3 إعدادي 2

   %100.0  %45.5  %45.5  %9.1 ثانوي 3

  %100.0  %33.3  %66.7 0.0 متوسط دبلوم 4

  %100.0  %66.7  %33.3 0.0 بكالوريوس 5

 %100.0 0.0 0.0  %100.0 فأعلى ماجستير 6

  %100.0  %52.6  %36.8  %10.5  لمجموعا
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ضـي  ، فقد كانت دوافعهم الستصـالح األرا      )دبلوم متوسط ( تعليميالمستوى  ال ذويأما المزارعين   

ذين كانت دوافعهم سياسية و اقتصادية، فقد كانت نسبتهم         ، أما ال  %66.7ة فقط، وذلك بنسبة     اقتصادي

هم بالعكس تماما ممن كـان       من حملة شهادات البكالوريوس ف     في حين نجد أن المزارعين    %. 33.3

 حـين   ، في %66.7مستواهم دبلوم متوسط، فقد بلغت نسبة الذين كانت دوافعهم سياسية واقتصادية            

ماجسـتير  (أما من يحملون مسـتوى تعليمـي        %. 33.3كانت نسبة الذين دوافعهم اقتصادية فقط         

 %.100 باستصالح األراضي لدوافع سياسية فقط ا، فقد كانت نسبة الذين قامو)فأعلى

 

 عالقة بين المهنة الرئيسية للمزارع، وبين مسـاعدة بـرامج اإلغاثـة             هناك: الفرضية السابعة  •

 .ى الصمودالزراعية عل

 

م  الجدوليتبين من     جميع المزارعين الذين يعملون في المهن، و بغض النظـر عـن              أن )24.5( رق

المهنة، أفادوا بان برامج اإلغاثة الزراعية تساعد على الصمود في ظل االحتالل اإلسرائيلي، ولكن              

 .هذه اإلفادة جاءت بنسب عالية، ومتفاوتة كما يشير اليها الجدول
 

ع النسبي    :24.5جدول     لهم من قبـل  ة الوسط الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍٍٍٍ      للمزارعين في منطق    التوزي

مساعدة بـرامج اإلغاثـة فـي        حسب المهنة الرئيسية للمزارع، و     اإلغاثة الزراعية 

 2006-2005استصالح األراضي على الصمود  العام 

 

 الصمود على تساعد الزراعية اإلغاثة برامج
 الجدار وبناء اإلسرائيلية االغالقات ظل في

 للمزارع الرئيسية المهنة الرقم المجموع
 

 نعم أحيانا ال
 موظف 1 87.5% 12.5% 0.0  100%

  %100 %11.1 %22.2 %66.7 مهن صناعية وحرفية   2

   %100 0.0 0.0 %100.0 عامل 3

  %100 0.0 %20.0 %80.0 مزارع 4

 %100 0.0 0.0 %100.0 ربة بيت 5

 %100 0.0 0.0 %100.0 ل حرةأعما 6

 %100 %2.6 %10.5 %86.8  المجموع
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، نجد أن نسبة    %87.5 بلغت نسبة الموظفين الذين أفادوا أن برامج اإلغاثة تساعد على الصمود             وقد

، أما العمال والذين يعملـون بأعمـال   %66.7الذين يعملون في المهن الصناعية والحرفية قد بلغت  

، بينما نجد المزارعين الذين يعملون بالزراعة كمهنة رئيسية قد بلغت           %100حرة فقد كانت نسبتهم     

 %.80نسبتهم 

 

هناك عالقة بين الدخل الشهري ألسرة المزارع، وبين مدى مسـاعدة بـرامج             : الفرضية الثامنة  •

 . على الصمود في ظل اإلجراءات اإلسرائيليةاإلغاثة الزراعية في االستصالح

 

 لهم مـن قبـل      ة الوسط الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍٍ      للمزارعين في منطق   سبيالتوزيع الن : 25.5جدول

اإلغاثة الزراعية حسب الدخل الشهري ألسرة المزارع، و مساعدة برامج اإلغاثة في            

 2006-2005 األراضي على الصمود العام استصالح

 

 ظل في لصمودا على تساعد الزراعية اإلغاثة برامج
 الجدار وبناء اإلسرائيلية االغالقات

 الشهري الدخل الرقم
 المزارع ألسرة

 ال أحيانا نعم 

 المجموع

 

1000قل من ا 1  90.9%  9.1%  0.0 100.0%  

2 1999-1000 86.7%  13.3%  0.0 100.0%  
3 2999-2000 77.8%  11.1%  11.1%  100.0%  
4 3999-3000 100.0%  0.0 0.0 100.0%  
5 4999-4000 100.0%  0.0 0.0 100.0%  
%100.0 5000 فأعلى 6  0.0 0.0 100.0%  

%86.8  المجموع  10.5%  2.6%  100.0%  

 

إن الدخل الشهري لألسرة يلعب دورا كبيرا في تحديد مدى جدوى برامج اإلغاثة الزراعيـة علـى                 

 شـيقل   3000الصمود في ظل االحتالل اإلسرائيلي، ففي حين نجد أن المزارعين الـذين دخلهـم               

، نجـد أن المـزارعين الـذين        %100مج اإلغاثة تساعد على الصمود بنسبة       فأعلى، أفادوا أن برا   

 شيقل أفادوا بان برامج اإلغاثة تسـاعد علـى الصـمود بنسـبة              2999-2000يتراوح دخلهم من    

منهم أن برامج   % 90.9 شيقل فيعتقد    1000، أما المزارعين الذين دخلهم الشهري اقل من         77.8%

 شيقل أفادوا بان    1999-1000والذين يتراوح دخلهم ما بين      . موداإلغاثة الزراعية تساعد على الص    

 %.86.7برامج اإلغاثة تساعد على الصمود وذلك بنسبة 
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 عالقة بين مستوى تعليم المزارع، وبـين مسـاعدة بـرامج اإلغاثـة              هناك: الفرضية التاسعة  •

 .الزراعية في االستصالح على الصمود

 

إلغاثـة الزراعيـة تسـاعد علـى الصـمود فـي رأي              ا  أن برامج  )26.5(رقم يتضح من الجدول  

المزارعين، وذلك بغض النظر عن مستوى التعليم الذي يحملونه، ولكن هناك فروقات بـين فئـات                

معينة كالذين مستواهم التعليمي ثانوي، ابتدائي، فتبلغ نسبة الذين أفادوا أن برامج اإلغاثة الزراعيـة     

 .نسبة الذين مستوى تعليمهم ماجستير فأعلى،  وكذلك كانت %100.0تساعد على الصمود 

 

لهـم مـن     الوسط الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍٍ        للمزارعين في منطقة   التوزيع النسبي : 26.5جدول رقم 

 حسب مستوى تعليم المزارع، و مساعدة برامج اإلغاثة في          قبل اإلغاثة الزراعية  

 2006-2005استصالح األراضي على الصمود العام 

 

 الصمود على تساعد الزراعية اإلغاثة برامج
 الجدار وبناء اإلسرائيلية االغالقات ظل في

 المزارع تعليم ىمستو الرقم

 

 ال أحيانا نعم

 المجموع

 

%100.0 ابتدائي 1  0.0 0.0 100.0%  

%91.7 إعدادي 2  0.0 8.3%  100.0%  

%81.8 ثانوي 3  18.2%  0.0 100.0%   

%83.3 متوسط دبلوم 4  16.7%  0.0 100.0%   

%66.7 بكالوريوس 5  33.3%  0.0 100.0%   

%100.0 فأعلى ماجستير 6  0.0 0.0 100.0%  

%86.8  المجموع  10.5%  2.6%  100.0%  

 

بنسـبة   أفادوا بان برامج اإلغاثة تساعد على الصمود      التعليمي لإلعدادي فقد      من يصل مستواهم   أما

 ، أمـا  %83.3  فنسـبتهم   دبلوم متوسـط    الى ممستوى تعليمه يصل  المزارعين الذين   اما  ،  91.7%

ثانوي  فقد أفادوا أن برامج اإلغاثة الزراعية تساعد علـى الصـمود             ال التعليميمستوى  اصحاب ال 

، في حين كانت نسبة المزارعين الذين أفادوا بان برامج اإلغاثة الزراعيـة تسـاعد               %81.8بنسبة  

 %.66.7على الصمود اقل النسب إذ بلغت 
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 هناك عالقة بين مساحة األراضي التي تم استصالحها مـن قبـل اإلغاثـة               :اشرةلفرضية الع ا •

 .الزراعية، وبين دوافع المزارع وراء القيام باالستصالح

 

تزداد دوافع المزارعين الستصالح األراضي نحو األسباب السياسية، مع زيادة مساحة األراضـي             

 دونـم   11صلحوا أراضٍٍٍٍ تبلـغ مسـاحتها       الزراعية المستصلحة، فتبلغ نسبة المزارعين الذين است      

 دونمات فتبلغ نسـبتهم     10-8، بينما الذين استصلحوا  من       %27.3فأعلى، وكانت دوافعهم سياسية     

كما يبينه  % 80، في حين كانت ألصحاب  الدوافع  السياسية واالقتصادية معا لنفس الفئة بنسبة               20

 ).27.5(الجدول رقم

 

ع النسبي   : 27.5جدول    لهم من قبـل     الوسط الذين تم استصالح اراضٍٍ       لمزارعين في منطقة   ل التوزي

اإلغاثة الزراعية حسب مساحة األراضي التـي تـم استصـالحها، ودوافـع             

 2006-2005المزارعين في االستصالح العام 

 

 تـم  التـي  األراضـي  مساحة الرقم باالستصالح القيام وراء لدوافعا
 اإلغاثـة  قبـل  من استصالحها
 الزراعية

واقتصادية سياسيةاقتصاديةسياسية

 جموعالم

 

1 3-1 0.0 50.0% 50.0% 100.0%  
2 7-4 0.0 42.9% 57.1% 100.0%  
3 10-8 20.0% 0.0 80.0% 100.0%   
   %100.0 %36.4 %36.4 %27.3 فأعلى 11 4

 %100.0 %52.6 %36.8 %10.5  لمجموعا

 

ات صغيرة نسبيا، فقد كانت دوافعهم اقتصادية فقـط،         أما المزارعين الذين استصلحوا أراضٍٍٍ بمساح     

 دونمـات، فقـد     7-4وسياسية واقتصادية، فالمزارعين الذين استصلحوا أراضٍٍٍٍٍٍٍٍٍ بلغت مساحتها من          

، بينما كانت نسبة الذين كانت دوافعهم اقتصـادية         %57.1كانت دوافعهم اقتصادية وسياسية  بنسبة       

42.9.% 
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هناك عالقة بين الحيازة الزراعية للمـزارع، والمسـاحة التـي تـم             : ةالفرضية الحادية عشر   •

 .اعيةراستصالحها من قبل االغاثة الز

 

ع النسبي    : 28.5جدول  لهم من قبـل     ة الوسط الذين تم استصالح اراضٍٍٍٍٍ      للمزارعين في منطق    التوزي

 حسب مساحة األراضي التي يملكونها، ومساحة االراضي التـي          اإلغاثة الزراعية 

 2006-2005استصلحت لهم 

 

مساحة االراضي التي تم استصالحها من قبل 

 االغاثة الزراعية

مساحة االراضي التي    الرقم

 يملكها المزراع
  فأعلى11 8-10 4-7 1-3

 المجموع

1 5-1 0.0 9.1 0.0 0.0 3.3%  
2 10-6 33.0 9.1 0.0 0.0 10.00% 
3 15-11 0.0 9.1 0.0 0.0 3.3%  
4 20-16 16.7 18.2 40.0 0.0 16.7%  
5 25-21 16.7 0.0 0.0 0.0 3.3%  
  %63.3 100 60.0 54.5 33.3 فاعلى 26 6

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 

 بين عدد الدونمات التي يملكها المزارع، وبين مساحة األرض التي     اًيتبين من الجدول أن هناك فروق     

ة، حيث تزداد مساحة االراضي المستصـلحة، مـع زيـادة           تم استصالحها من قبل االغاثة الزراعي     

 تـم  5-1تبين النسب أن المزارعين الذين يملكون من دونـم       . مساحة االرض التي يملكها المزارع    

في حين نجد أن المزارعين الذين يملكون       %. 9.1 دونمات بنسبة    7-4استصالح االرضي لهم من     

، أما المـزارعين الـذين      %40 دونمات بنسبة    10-8 لهم من     دونم، تم استصالح اراضٍٍٍٍٍٍ    16-20

 %.60 دونمات بنسبة 10-8 دونم فأعلى، تم اراضي لهم من 26يملكون 
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 ):النوعي( الكيفي التحليل.10.5

 

يناقش هذا الجزء من التحليل الكيفي اهمية االستصالح من وجهة نظر المزراعين باالضـافة الـى                

، ومقترحات المزراعين من جل زيادة وتحسـين        ملية االستصالح الصعوبات التي تواجههم خالل ع    

 .االراضي المستصلحة

 

  : استصالح األراضي الزراعية من وجهة نظر المزارعين أهمية.1.10.5

 

بالرغم من أن اإلغاثة الزراعية كانت قد أولت اهتماما كبيرا بعملية استصالح األراضي في الضفة               

سب مع األهداف السياسية والوطنية من جهة، واالقتصادية من جهة          الغربية وقطاع غزة، وذلك لتتنا    

أخرى، إال إن اإلحصاءات المتوفرة في اإلغاثة تشير إلى أن منطقة الوسط كانت األقل حظا ونصيبا                

من االستصالح، وبحسب العاملين في اإلغاثة، وما يتوفر فيها من معلومات فان االستصالح يصـل       

 ).سعير(، وجنوبا)طوباس(ذروته كلما اتجهنا شماال

 

ويشير العاملين في اإلغاثة الزراعية إلى أن هناك مجموعة عوامل قد أثرت على عملية استصالح               

 :األراضي، في منطقة الوسط من الضفة الغربية ومنها

 

 .إن المزارعين في منطقة الوسط ال يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة كمصدر للدخل - أ

 .في منطقة الوسط اقل منه في مناطق الشمال والجنوب إن مستوى ومعدل الفقر  - ب

 .أمريكا، والدول األوروبية: هناك هجرة كبيرة لأليدي العاملة للخارج مثل - ت

 األراضي من قبل االحتالل اإلسرائيلي، بعكس مناطق الجنوب من الضفة            بمصادرة تهديدالقلة   - ث

 .الغربية

 .المزارعين لألراضي الزراعية في منطقة الوسطإن هناك إهماالًًًًًًً واضحاًًًًًًًًًًًً من قبل  - ج

 .ارتفاع معدالت ونسب البطالة في مناطق الشمال والجنوب - ح

، اتحاد  ناتحاد المزارعين الفلسطينيي  (تركز العديد من الجمعيات والمؤسسات الحكومية، واألهلية       - خ

 .في منطقة الوسط من الضفة الغربية) الخ...لجان العمل الزراعي،

 من المسؤولية يقع على عاتق المزارعين حيث أن من قاموا بتقـديم طلبـات               هناك جزء كبير   - د

االستصالح ال يزالون قلة، مقارنة مع محافظات أخرى بالرغم من وجود أكثر من مركز ومقر               

 .فيها
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 مـن أحـداث     2000ونتيجة للتغيرات الواضحة التي حصلت على المجتمع الفلسطيني، بعد العـام            

ترتب عليها من أوضاع سياسية، واقتصادية، واجتماعية، فقد برزت أهمية          انتفاضة األقصى، وما ي   

 .االستطالع، نظرا لمحاولة المجتمع الفلسطيني صياغة هياكله االقتصادية لتتالءم مع الوضع الحالي

وعند سؤال المزارعين وخالل البحث عن أهمية استصالح األراضي من وجهة نظرهم، فقد ظهـر               

، وبـين وجهـة نظـر       )معـايير االستصـالح   (قاربا بين وجهة نظر اإلغاثة    هناك وخالل التحليل ت   

 :المزارعين، الذين أكدوا على عدة عوامل تدل على أهمية االستصالح منها

 

 :العوامل االقتصادية •
 
أن استصالح األراضي يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، ويعمل على التقليل من حدة البطالة                .1

إلسرائيلية، حيث كانت نسبة من أشاروا إلى ذلك خـالل البحـث            المتفاقمة في ظل االغالقات ا    

15.% 

أن استصالح األراضي وما يترتب عليه من عمليات الزراعة، يؤدي إلى زيادة الدخل، وبالرغم               .2

من تحفظ المزارعين  باإلشارة إلى دخلهم، إال انه وفي بعض الحاالت كان هناك زيادة بربـع                  

 .بيانات الوصفية سابقال تحليل الالدخل كما ظهر من خال

من المبحوثين أن أهمية استصالح األراضي يعمل على استغاللها، حتى وان لـم             % 30.5أشار   .3

 .، وإنما يزيد من زراعتها)االستغالل الكامل(يكن بشكل امثل

من المزارعين أشاروا إلى أن استصالح األراضي يؤدي إلى زيادة اإلنتاج، حتـى             % 23هناك   .4

ادة في الدخل، حيث تعمل على تحقيق نوع من االكتفـاء الـذاتي داخـل               وان لم تكن هناك زي    

 .المنزل
 

 :العوامل السياسية •

 

إن المتفحص ألثر العوامل السياسية في المجتمع الفلسطيني، يجد انه ال يمكن فصلها عن الجوانـب                

وا من المزارعين الـذين قـام     % 51األخرى، فلقد اظهر البحث وخالل التحليل الوصفي أن هناك          

وعند سؤال المـزارعين عـن أهميـة        . باستصالح أراضيهم كانت دوافعهم سياسية واقتصادية معا      

االستصالح من وجهة نظرهم، كان هناك خلط ما بين العوامل السياسية واالقتصادية، إال أن بـروز    

من المزارعين  % 53الطابع السياسي قد أعطى المزارعين اهتماما باستصالح أراضيهم حيث أشار           

 :ن أهمية استصالح األراضي من وجهة نظرهم السياسية تتمثل فيأ
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 .حماية األراضي من المصادرة .1

 .المحافظة على األراضي من التهويد .2

 .تعزيز الصمود على األرض الفلسطينية .3

 .إثبات ملكية األراضي .4
 
 : عوامل أخرى •

 

ن العوامل االقتصادية   لم تقتصر أهمية استصالح األراضي للمزارعين عند هذا الحد، بالرغم من كو           

و السياسية أهمها، بل تعدتها لوجود عوامل أخرى، وربما كانت هذه العوامل تعود على المزارعين               

نظـرا  أنفسهم بالنفع، حيث كانت إجابة المزارعين عليها بنسب قليلة، إال انـه ال يمكـن إهمالهـا                  

مسـتقبال دوافـع رئيسـية ومـن        ين بها، وقد تغدوا هذه العوامل       لالهتمام الفردي من قبل المزراع    

 :أبرزها

 

 .تنمية الثروة الحيوانية .1

 .تعليم األجيال المستقبلية .2

 .استثمار وقت الفراغ .3

 .حفظ مستقبل ثروة العائلة .4

 

 : الصعوبات التي واجهت المزارعين في استصالح األراضي.2.10.5

 

تجعل من الصـعوبة    ال شك أن أي عملية تستهدف تنمية وتطوير الريف الفلسطيني تواجه مشاكل،             

وعند . تطبيقها خالل فترة التنفيذ في ظل األوضاع السياسية التي تحول دون استقرار مراحل التنفيذ             

 :سؤال المزارعين حول المشاكل والصعوبات التي تواجههم أثناء استصالح أراضيهم كانت أجابتهم

 

 والمعدات التـي قامـت      حيث أن اآلالت  : صعوبات متعلقة بتنفيذ االستصالح من قبل المقاولين       .1

وقـد أشـار    . ن ال يغطون سـاعات العمـل      كما وكان المقاولو  باالستصالح كانت غير فعالة،     

من الباحثين إلى أنهم يشككون في قدرة اآلالت على تنفيـذ االستصـالح، حيـث إن                % 33.5

 .اإلغاثة لم تقم بمراقبتهم بشكل صحيح

، بان هناك صعوبات ومشاكل من قبـل        %15.5 حيث أفاد    :صعوبات متعلقة باإلغاثة الزراعية    .2

 :اإلغاثة، حيث أنها ال تقوم بتنفيذ ما اتفق عليه خالل العقد الموقع، فال زال هناك نقص
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 .نقص في حفر اآلبار وخصوصا في المناطق الجافة •

 ).السناسل(، والجدران الحجرية)الشيك(عدم االلتزام باألسالك الشائكة •

 .شتال بعد االستصالحعدم المتابعة المستمرة وتوزيع األ •

 . عندما يتوقف عند نقطة معينةح إضافي على المزارع الستكمال االستصالوضع عبء •

وبالرغم من هذه الصعوبات، إال أن اإلغاثة الزراعية كان لها مبرراتها كما ذكرت سابقا، مـن                

ـ                الح حيث االلتزام والفترة الزمنية المرتبطة بها، وكذلك لوجود أولويات  ملحـة مثـل استص

 .األراضي التي بجانب الجدار

 

إلى وجود قصور   % 2 نسبة قليلة من المزارعين ال تتعدى نسبتهم         تالقصور الذاتي حيث أشار     .3

 :ذاتي من المزارعين أنفسهم خالل عملية االستصالح ومنها
 

 .عدم االلتزام بدفع المستحقات •

 .عدم التعاون وتضليل اإلغاثة خالل العمل •

 
زارعين لإلغاثة الزراعية من اجل زيادة و تحسـين األراضـي الزراعيـة              الم  مقترحات .3.10.5

 :المستصلحة

 

 بالرغم من إن اإلغاثة الزراعية أشارت؛ في معظم تقاريرها السنوية، إلى إنها تقوم بأخذ مقترحات               

المزارعين و توصياتهم بعين االعتبار إال انه وخالل مراجعة الدراسات الميدانية، ودليـل اإلغاثـة               

 . باستصالح أراضيهمالزراعية الخاصة باإلغاثة، ال نجد دراسة حول أراء المزارعين الذين قاموا

وحسب الدراسات العلمية الحديثة فان اإلدارة باألهداف هي إحدى المبادئ األساسية التي يجـب أن               

كما إن إشراك الجمـاهير يـؤدي لتحقيـق الغـرض           . ننطلق منها لتحقيق أفضل النتائج المطلوبة     

باإلضافة إلى إن هذه العملية تساعد المشرفين من ذوي الخبرة الحديثة في            . المطلوب منه في التنمية   

 .اإلغاثة الزراعية من الوقوع في األخطاء السابقة

 

وعند سؤال المزارعين حول مقترحاتهم من اجل زيادة وتحسين األراضي الزراعيـة المستصـلحة              

 :كانت إجاباتهم

 

ين إلى أهمية المتابعة واإلشراف على العمل الميداني منذ بدايته وحتى           من المزارع % 26أشار   .1

 .يات لتخفيف النفقاتاخذين بعين االعتبار أيام العمل، والمراقبة على المقاولين واآلل. نهايته
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، إال أنهم   %5بالرغم أن من أشاروا إلى عدم جدية المزارعين في االستصالح ال يشكلون سوى               .2

على أن تكون هناك ضـمانات الن       . ن على االهتمام باألرض وزراعتها    أوصوا بحث المزارعي  

 .من ال يلتزم بالمعايير يعكس صورة سلبية عنه وعن المزارعين اآلخرين

% 18خالل البحث تبين أن معظم المزارعين هم من أصحاب الدخول المنخفضة لذلك نجد أن                .3

تصالح األراضي، وعدم توقفها عنـد      منهم يطالبون بتوفير األموال الالزمة الستكمال عملية اس       

نقطة معينة، فاالستصالح بحاجة إلى زراعة وتسويق، وهذا مـا لـم تقـم اإلغاثـة بتـوفيره                  

 ).كوبر، عابود(للمزارعين وخصوصا من مناطق القرى الغربية

 من قبل المزارعين بأهميـة تـوفير دراسـة جـدوى اقتصـادية              اًًًًً واضح اًًًًًًظهر هناك اهتمام   .4

 اإلغاثة بتشجيع مزروعات    قياممن المزارعين ألهمية    % 11غير منافسة فقد أشار     لمزروعات  

تتالئم مع الوضع السياسي، واالقتصادي في ظل االغالقات التي يشهدها المجتمع الفلسـطيني،             

 : ومن ابرز األمثلة التي تم اقتراحها من خالل الواقع الميداني
 
التجفيف، الزبيب، أو النبيذ كما فـي قريـة         زراعة العنب وما يترتب عليه من تصنيع مثل          - أ

 .عابود

في حال لم يتم تسويقها، على أن       ) رب البندورة (زراعة البندورة مع توفير إمكانية لتصنيعها      - ب

 .يكون المصنع في منطقة اإلنتاج، وقد اقترح ذلك في قرية كوبر

الزراعية أشارت إلـى    وقد تم اقتراح مشاريع أخرى مثل المخالالت، وبالرغم من ذلك فان اإلغاثة             

أن مناطق أريحا واألغوار هي أكثر إنتاجا من المناطق الجبلية، وان الهدف من مساعدة المزارعين               

في هذه المناطق، هو إيجاد فرص عمل للعاطلين، وتثبيت المزارع بأرضـه، وتعزيـز الصـمود                

 .الوطني

أرضه، إال انه ال زالـت      بالرغم من الخبرة المتراكمة لدى المزارع الفلسطيني حول استصالح           .5

من المزارعين لحاجتهم لإلرشاد؛ والتأهيـل مـن قبـل          % 13تنقصه خبرة اإلرشاد، فقد أشار      

 .اإلغاثة الزراعية

من المزارعين  % 26قد يعود هذا إلى تذمر مجموعة كبيرة وصلت إلى الربع تقريبا، فقد أشار               .6

ا تقـوم بـالتوقيع علـى االستصـالح         أن اإلغاثة ال تقوم بتنفيذ االتفاقية بشكل كامل، حيث إنه         

المتكامل، إال أنها ال تنفذ البنود بكاملها، وهذا يزيد من األعباء اإلضافية على المزارعين، ومن               

 .، الطرق الزراعية"الشبك"البئر، األسالك الشائكة(ابرز ما لم يتم انجازه على هذا الصعيد

قوم بزيادة عدد المستفيدين من برامج      من المزارعين أن على اإلغاثة الزراعية أن ت       % 13أشار   .7

االستصالح الزراعي، إال إن اإلغاثة تعمل وفق اإلمكانيات المتاحة، ووفـق أولويـات العمـل               

 .الوطني

 112



 

 

 

 

 الفصل السادس

 عرض التوصيات
 

 يتناول هذا الفصل من الدراسة اهم النتائج و التوصيات

 

 الخالصة .1.6

 

اسات التي تعالج موضوع دور المنظمات األهليـة فـي          تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها من الدر       

التنمية الريفية في منطقة الوسط من الضفة الغربية، وبالرغم أن مجال التنمية الريفية هـو مجـال                 

واسع، إال أن اقتصارها على استصالح األراضي خلق هناك نوعاً من توفير قاعدة بيانات شـاملة                

 .ثلت بنصف المجتمعودقيقة نظرا لدراستها وفحصها لعينة تم
 

 ونظرا لدراسة هذا البحث حالة استصالح األراضي في اإلغاثة الزراعية، كأول دراسـة ميدانيـة               

ـ                الل تدرس منطقة الوسط من الضفة الغربية للتعرف على دور المنظمات األهلية فيها، نجد انه وخ

ن اإلغاثـة مـن تـوفير       لم تتمك هذا و  في البيانات والمعلومات،     السنوات الماضية كان هناك نقصٌ    

، إال أن الدراسـة     1995 من قاموا باستصالح أراضيهم قبـل العـام          لمعلومات وبيانات دقيقة حو   

حددت إمكانيات ومالمح ، واحتياجات دعم المزارعين في استصالح أراضيهم، منطلقة في ذلك من              

 .مجموعة من الحقائق و األرقام المتوفرة لدى المنظمات األهلية

 

ر النظري حاولت الدراسة الكشف عن دور المنظمات األهلية خالل الحكومـات التـي              خالل اإلطا 

 الفلسطيني، مشكلة بذلك اإلطار التنموي للمجتمـع الفلسـطيني منـذ بدايتـه              عتعاقبت على المجتم  

، متطرقة بذلك إلى الجهود التي      )البناء والتحضير للدولة  (وحتى الوقت الحالي  ) مرحلة اإلغاثة (األولى

القائمون على هذه المنظمات في تعريف مفاهيم التنمية، سواء من القائمين علـى المنظمـات               بذلها  

 .األهلية، أو الحكومية بعد إعادة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية
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وشملت الدراسة على المبادئ األساسية التي استندت إليها المنظمات األهلية في التنميـة الريفيـة،               

جماهيرية في نشاطات المنظمات األهلية ودورها في توظيف الموارد وتقليـل  لتشير إلى المشاركة ال   

ومن ثم سعت الدراسة إلبراز بـرامج المنظمـات األهليـة، وأهميتهـا  فـي التوعيـة                  . التكاليف

الجماهيرية، والتعليم غير الرسمي، باإلضافة لتقديم الخدمات التنموية والرعاية االجتماعية، وكـذلك            

اإلنسان وتعزيز الديمقراطية، وبرامج التعبئة والتأثير وبناء التحالفـات، وخلـق           برامج دعم حقوق    

 .فرص عمل جديدة مدرة للدخل
 

 :توصيات البحث .2.6
 
نظرا الن المؤشرات اإلحصائية المتوفرة لدى العديد من المؤسسات تظهر وجود فجوة واضحة              .1

ان من األهمية وضع معايير     بين كل من الرجال والنساء في االستفادة من برامج االستصالح، ف          

 :تأخذ بعين االعتبار األولويات التالية
 
 .األسر التي تعيلها نساء، أو التي تعتمد في دخلها على النساء •

 .األسر التي فقدت معيلها أثناء االنتفاضة •

 .األسر التي تضررت من انتفاضة األقصى •

 .عاليين، أو الطالباألسر التي يوجد بها نسب عالية من العاطلين عن العمل أو الم •
 
 نتائج األبحاث تظهر عدم استغالل األراضي الزراعية المستصلحة بالشكل الصـحيح، وهـذا              .2

 :يقودنا إلى ضرورة أن تقوم اإلغاثة
 
رفع وعي المزارعين بأهمية استصالح أراضيهم، وزراعتها وذلك لخدمة األهـداف الوطنيـة              •

 ).االستيطان، جدار ضم والتوسع، الدخل(والشخصية

ضرورة العمل على تشجيع المزارعين لالستثمار في القطاع الزراعي، ودعمهم في مشـاريع              •

 .اقتصادية ذات جدوى وغير منافسة

تشجيع التعاون والتنسيق فيما بين اإلغاثة الزراعية والمزارعين، من اجل الخروج من المشاكل              •

 .التي قد تواجه االستصالح بطرق متفق عيها بين الطرفيين
 
غاثة أن تقوم بالتنسيق فيما بينها والمنظمات األهلية العاملـة فـي مجـال استصـالح                على اإل  .3

ائيلية الهادفـة   األراضي، والمؤسسات الحكومية من اجل مقاومة االستيطان واإلجراءات اإلسر        

 : واسعة من الضفة الغربية من خاللللسيطرة على أراضٍٍٍٍٍٍٍٍ
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 .والتوسع، ومناطق االستيطانمنح أولوية لألراضي القريبة من جدار الضم  - أ

ربية من منطقة الوسـط باعتبارهـا    الفلسطيني وخصوصا في المناطق الق     تعزيز صمود الشعب   - ب

 .نقاط تماس،  ومنطقة جدار الضم والتوسع

 .إيجاد فرص عمل بديلة للمستوطنات - ت
 
 .ضرورة التعاون مع المجالس البلدية، وتفعيل اللجان القائمة .4

األهلية وبالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية باالستجابة السريعة        ضرورة أن تقوم المنظمات      .5

لمتطلبات، واحتياجات، و أولويات المجتمع الريفي، مع األخذ بعين االعتبار تدابير وإجـراءات             

فورية، وتجنيد األموال الالزمة للتخفيف من معاناتهم، والتقليل من مصادرة األراضي الزراعية            

 .ة من جدار الضم والتوسع والمستوطنات اإلسرائيليةوخصوصا تلك القريب

أشار نسبة كبيرة من المزارعين الذين تم استصالح األراضي لهم أن اإلغاثة ال تقوم بـااللتزام                 .6

لذلك فمن الضروري أن تقوم اإلغاثة بااللتزام بمـا         . بجميع البنود الموقعة ضمن االتفاقية معهم     

الشيك، (ن تلتزم باالستصالح الكامل لألراضي الزراعية     وقعت وتعهدت به أمام المزارعين، وا     

 ).اآلبار، شق الطرق

 

ضرورة أن تقوم اإلغاثة الزراعية برصد مبالغ اكبر من اجل االستثمار في قطاع استصـالح                .7

 :األراضي مما يترتب عليه
 

 .تنمية االقتصاد الوطني الفلسطيني •

 .خلق فرص عمل جديدة في ظل االغالقات اإلسرائيلية •

 .لفلسطينيةالقطاعات انمية وتطوير ت •
 
من الضروري أن تقوم اإلغاثة بااللتزام بدفع األموال المستحقة للمستفيدين، وكذلك المقـاولين،              .8

 .وخلق آلية تتناسب مع العمل، وعدم تأخيرها بشكل يخلق مشاحنات بين المستفيدين والمقاولين

 - تستند إليها  كمعـايير لالستصـالح        إضافة لالستمارة التي   -من الضروري أن تقوم اإلغاثة       .9

بتنفيذ مسح تحدد فيه حجم القوة العاملة، وصفاتها، والمستفيدين منها، وفئاتهم العمرية، وحجـم              

 .اإلعالة وذلك حتى يتم توجيه البرامج لهم لتحقيق اكبر ناتج ومنفعة اقتصادية

ر وساعات عمـل، مـن      من الضروري أن تقوم اإلغاثة بعمليات المتابعة المستمرة، من تقاري          .10

 .بداية االستصالح وحتى االنتهاء من زراعة األرض من قبل المزارع

بالرغم من أن معظم المزارعين الذين تم استصالح لهم، قـد أشـاروا إلـى أن استصـالح                   .11

األراضي تم وفق المعايير، إال انه من الضروري بداية أن تقوم المنظمات األهليـة واإلغاثـة                
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ات منها، وذلك بالتشـاور     /ايير مهنية واضحة وشفافة الختيار المستفيدين     الزراعية، بتطوير مع  

 .معهم، ومع المجتمع المحلي، واللجان العاملة

من الضروري أن تقوم اإلغاثة الزراعية وبالتعاون مع المؤسسات المحلية ذات االختصـاص              .12

عمل على تـوفير  ، بال)مثل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   (بالقطاع، والمؤسسات األخرى  

 .وذلك بسبب قلة توفرها) بنك معلومات(قاعدة بيانات ومعلومات 

 

 :  مقترحات ألبحاث أخرى.3.6
 
دور برامج استصالح االراضي لدى المنظمات األهلية في تشغيل األيدي العاملـة فـي ظـل                 •

 .1993االغالقات اإلسرائيلية بعد العام 

مات األهلية على الحالة االقتصـادية للعـائالت        تقيم اثر برامج استصالح االراضي لدى المنظ       •

 .الريفية خالل السنوات الماضية

دور برامج استصالح االراضي لدى المنظمات األهلية في صمود وحمايـة األراضـي مـن                •

 .المصادرة اإلسرائيلية
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نحو تنمية زراعية بديلة ومعتمدة على الذات، برنامج دراسـات التنميـة،            ): 1999( .كرزم،ج .61

 .فلسطين، الطبعة األولى/ ومركزا معا التنموي، رام اهللا

ير الحكومية الفلسطينية فيمـا      عالقات المنظمات غ   ):2001( . ح ، محمد، ج، عزام، ج      ،لدادوة .62

 السياسات االقتصادية الفلسـطيني  أبحاثبينها ومع السلطة الوطنية الفلسطينية والممولين، معهد        

 .)ماس(

 .العدد الثالث) 1990 .(مجلة الدراسات الفلسطينية .63

مجلة فصلية اقتصادية، اجتماعية،    ): 1995،  1976،  1994،  1998. (مجلة صامد االقتصادي   .64

 .عمالية

65. ps.gov.pinc.www . مركز المعلومات الوطني الفلسطيني حول االستراتيجيات . 

66. roya/arbic/ps.gov.sis.www.  بحثية متخصصة"رؤيا"مجلة 
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بندي استصالح األراضـي وآبـار      : )2003. (مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في فلسطين      .67

 .2002/2003، دليل تنفيذ المشروع /المرحلة الثانية/ الجمع،

 قد أجريت هذه المقابلة طوال فترة الدراسة ( مقابلة أجريت مع السيد مقبل أبو جيش .68

 .                     وهي عبارة عن عدة لقاءات خالل فترة الدراسة

69. RL/10/ar/org.undp.papp.www://http/    .     موقع برنامج مساعدة الشعب الفلسـطيني /

 .17/4/2005تاريخ زيارة الموقع  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 .التعليم المهني في المناطق المحتلة، جامعة بيرزيت): 1988. (معياري، م .70

 ):2003( .ناصر، ع .71
Economic Growth and Development 

Under Condition of Stress. The Agriculture Economy of the Occupied 
Palestinian Territories and Israel 

  جامعة بيرزيت الطبعة االولى -برنامج التنمية الريفية-

 الواقع الزراعي في فلسطين، نشرة بيسان التنموية ،       ): 2000( .مركز بيسان للبحوث واإلنماء    .72

 .بدون مكان نشر

 األراضي في مناطق الزراعة المطرية وتأثرها       تاستخداما): 2001.( معهد األبحاث التطبيقية   .73

بالفقر في منطقة المنحدرات الشرقية من الضفة الغربية، دراسة ضمن برنامج أبحـاث تجمـع               

 . فلسطين،الطبعة األولى-مؤسسة التعاون، القدس

مقومات نشوئها و متطلبـات     : الفلسطينية)غير الحكومية (المؤسسات األهلية ): 1994. (نخلة، خ  .74

 .فلسطين/ استمراريتها في ظل السلطة الوطنية المرتقبة، ورقة نقاش، رام اهللا

-1998اإلطار العام لخطة التنميـة الفلسـطينية        ): 1998( .وزارة التخطيط والتعاون الدولي    .75

 للمجلس التشريعي الفلسـطيني، رام       والبرنامج االستثماري العام، مسودة للمناقشة مقدمة      2000

 فلسطين، يناير/ اهللا

تقليص الفجوة بين الريف والحضر، برنامج التنميـة الريفيـة          ): 1999.(وزارة الحكم المحلي   .76

المحلية، مجلة شهرية تصدر بشكل مؤقت، وفصلي عند دائرة اإلعالم والنشر في الوزارة، رام              

 .فلسطين، السنة األولى، العدد الثاني/ اهللا

: دراسـة تحليليـة نقديـة، مـواطن       -النظام السياسي الفلسطيني بعد أسلو    ): ت.ب. (هالل، ج  .77

 .المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام اهللا، فلسطين
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  االشكالمالحق
 

 

جمعيات خيرية
9%

منظمات اغاثية
16%

اندية شبابية
10%

منظمات تنموية
17%

مراآز تدريب 
وتأهيل
7%

منظمات حقوقية
19%

مراآز ابحاث
13%

مراآز ثقافية
9%

جمعيات خيرية

منظمات اغاثية

اندية شبابية

مراآز ابحاث

منظمات تنموية

منظمات حقوقية

مراآز ثقافية

مراآز تدريب وتأهيل

 
ر ا       (لى المنظمات االهلية  عقيود سلطات االحتالل    )1.2(شكل داد المنظمات غي ة الفلسطينية     تع  لحكومي

 )2001في الضفة الغربية وقطاع غزة، ماس، 

 

هذه األشكال أخذت لتطبق خالل هذا البحث من مجموعة نتائج  لدراسـة كـان معهـد األبحـاث                   

تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسـطينية فـي        "، كان أعدها حول     )ماس(والسياسات االقتصادية   

توزيع المنظمات غير الحكومية التي     "ت هذه األشكال من جدول    وقد طبق " الضفة الغربية وقطاع غزة   

وقد تم إعداد هـذه األشـكال وفقـا         " تتعرض لقيود حسب نوعها ومصدر القيود التي تتعرض لها        

للتسهيل على القارئ، وحتى يكون باستطاعته المقارنـة فيمـا          ) الصورة تغني عن ألف كلمة    (لمبدأ

 ). 199صفحة (، والجدول مرفق ضمن هذا البحث بينها
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مراآز تدريب وتاهيل
0%

مراآز ثقافية
14%

جمعيات خيرية
14%

منظمات اغاثية
9%

اندية شبابية
12%

مراآز ابحاث
21% منظمات حقوقية

21%

منظمات تنموية
9% جمعيات خيرية

منظمات اغاثية

اندية شبابية 

مراآز ابحاث

منظمات تنموية

منظمات
حقوقية
مراآز ثقافية

مراآز تدريب 
وتاهيل

 
 من السلطة الوطنية الفلسطينية حسب نوعها  توزيع المنظمات التي تتعرض لقيود )2.2(شكل

 

 

القيود التي تتعرض لها المنظمات االهلية من قبل الممولين

الجمعيات الخيرية
22%

المنظمات االغاثية
9%

االندية الشبابية 
13%

مراآز االبحاث
8%

المنظمات التنموية
15%

المنظمات الحقوقية
8%

المراآز الثقافية
10%

مراآز التدريب
والتاهيل
15%

ة  الجمعيات الخيري

ة  المنظمات االغاثي

االندية الشبابية 

مراآز االبحاث 

ة  المنظمات التنموي

ة  المنظمات الحقوقي

ة المراآز الثقافي

مراآز التدريب 
ل  والتاهي

 
 القيود التي تتعرض لها المنظمات االهلية من قبل الممولين): 3.2(شكل
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 :مالحق الجداول

 

 2000-1994 في الفترة ا التي تم استصالحهمساحة األراضي الزراعية): 1.1(جدول رقم

 األراضي المستصلحة المنطقة الرقم

 1664 بيت لحم 1

 1923 نابلس 2

 980.5 رام اهللا 3

 1253.5 طولكرم 4

 1402.5 الخليل 5

 1167 جنين 6

 8390.5 المجموع 

 2003اإلغاثة الزراعية، أهداف وانجازات، : المصدر

فـي الضـفة     المساحات المستولى  عليها بحسب التاريخ والمصـدر        يبين تقديرات    : )1.3(جدول

 )باأللف دونم(الغربية وقطاع غزة 

 المالحظات المساحة اإلجمالية السنة
 من مساحة الضفة الغربية% 48 1983

  من مساحة القطاع35.8

 

إن أجود األراضي المناسبة للري تقع غالبا في المناطق 

 التي استولت عليها إسرائيل

اية نه
1983 

من إجمالي مساحة % 47.4): 2.608(

 الضفة الغربية

 

من إجمالي المساحة المصادرة % 36خصص حوالي  من إجمالي مساحة الضفة% 60-% 50 1984

للمستوطنات، كما تم مصادرة كل األراضي الزراعية 

 تقريبا في وادي األردن لصالح المستوطنات
من إجمالي مساحة % 52): 2.840( 1984

 فةالض

مصنفة بشكل مباشر أمالك حكومة ومصادرة ) 2000(

 تبقى في ملكية أصحابها لكن 750. لغايات عامة

 .يمنعون من استخدامها
من إجمالي مساحة الضفة تحت السيطرة % 41 من إجمالي الضفة الغربية% 52 1985

 بشكل غير مباشر% 11و . اإلسرائيلية المباشرة
 .1992آذار . 1990_1967ن االقتصاد الزراعي في المرحلة االنتقالية عبد الرازق، عمر وآخرو: المصدر
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توزيع المنظمات غير الحكومية التي تتعرض لقيود حسب نوعها ومصدر القيود التـي             ) 1.2(جدول

 تتعرض لها
  

 %مصدر القيود التي تتعرض لها المنظمات  نوع المنظمة

قيود  

 الممولين

قيود السلطة 

الوطنية 

 الفلسطينية

يود ق

سلطات 

 االحتالل

قيود المجتمع 

 المحلي

المجموع  قيود أخرى

 )عدد(

 109 5.0 14.8 38.5 28.4 57.8 جمعيات خيرية

 21 5.0 0.0 66.7 19.0 23.8 منظمات اغاثية

 66 4.9 35.4 41.5 24.6 36.9 أندية شبابية

 8 0.0 22.2 55.6 44.4 22.2 مراكز أبحاث

 21 4.8 23.8 76.2 19.0 42.9 منظمات تنموية

 13 8.3 7.7 84.6 46.2 23.1 منظمات حقوقية

 21 10.5 33.3 38.1 28.6 28.6 مراكز ثقافية

مراكز تدريب 

 وتأهيل

42.9 0.0 28.6 57.1 0.0 7 

 269 5.2 22.0 47.2 26.4 43.5 المجموع

 اع غزةشلبي، ياسر تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية وقط: المصدر

 

 مراحل تطور عمل اإلغاثة الزراعية تدريجيا): 2.2(جدول

 .حماية األرض من المصادرة • االعتماد على العمل التطوعي. 1

 .اإلرشاد الزراعي والتوعية • عدم قبول مساعدات من الخارج. 2

التركيز على العمل الوطني أكثر من      . 3

 المهني

 .تشجيع العمل التطوعي •

 .زراعة األشجار • من عدد المواقع%) 25(تغطية. 4

)1983-1987 (

مرحلة التطوع 

 تحت االحتالل

 التأثير في المؤسسات الزراعية • نشاطات مركزية لكافة المواقع. 5

 .تقديم المساعدات الغذائية • دور مميز خالل االنتفاضة. 1

 .لجان شعبية •

 .اقتصاد منزلي •

بول مسـاعدات خارجيـة ونمـو       ق. 2

 الموازنة

 حماية األرض من المصادرة •

)1988-1992( 

 مرحلة النمو

 االنتفاضة األولى

 تأثير الميزانيات سلباً •التركيز على العمل المهني والوطني     . 3
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 معا

 بناء مشاريع استثمارية وعقارات • %)40(توسيع عدد المواقع إلى. 4

 رفع الكفاءة الفنية • نشاطات شبه مركزية. 5

 

 مؤسسات  بداية التنسيق والتشبيك مع   . 6

 أخرى

 مأسسة العمل وتمييز في الحقل الزراعي •

دور مميز على الصعيد الوطن فـي       . 1

 مرحلة البناء

التركيز على مشاريع  البنية التحتية والري        •

 والبيئة

 .لمصادرةحماية األرض من ا • توفير ميزانيات كافية للعمل . 2

مـن المواقـع    %) 60(تغطية حوالي . 3

 والقرى

 تطوير الميزانيات ايجابيا •

)1993-1999( 

 مرحلة المأسسة

إعادة بناء 

السلطة الوطنية 

 توفير األمـن    -نشاطات ال مركزية  . 4 الفلسطينية

 والعمل والحرية

 تطوير المؤسسة إداريا •

 .تشكيل لجان وجمعيات نساء ومزارعين • تنظيم الفئات المستهدفة. 1

 المسـتوى   التنسيق والتشبيك علـى   . 2

 المحلي

 .امتالك اكبر شبكة عالقات مع المؤسسات •

العمل مع المجتمعـات وإعطاءهـا      . 3

 الدور التنفيذي

لعب دور أكثـر فاعليـة علـى مسـتوى           •

 .المؤسسات االهلية بشكل عام

)2000-2005( 

 مرحلة الشبكة

التنسيق والتشبيك علـى المسـتوى      . 4

 اإلقليمي و العالمي

العمل يتم معظمه مـن خـالل المنـاطق          •

 ).الالمركزية(

 2003-1983دعيق، د إسماعيل،اإلغاثة بين الريادة و التمييز، عشرون عاما :المصدر

 

 توزيع البؤر االستيطانية على المحافظات الفلسطينية: )2.3(جدول

 

 القدس قطاع غزة أريحا الخليل بيت لحم رام اهللا شمال الضفة الغربيةالمحافظة

 31 21 11 28 18 29 76 العدد

 . 2003العربية لمواجهة االستيطان،  الحملة :المصدر
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 مالحق
 )24(مـوذج رقـنم)               1(ملحق رقم

 )اإلغاثة الزراعية( جمعية التنمية الزراعية 

 قعللمو/من االستصالح المرشحين لالستفادة أسماء 
زارعين   …………: القرية  .....................:الفرع دوب الم ار: ..................  من ديم ت يخ تق
 : .................الكشف

  
 تقريبية/ احتياجات االستصالح بالشيكل 

 
 اسم المستفيد

مساحة 

األرض 

المراد 

 استصالحها

 سياج حراثة تعزيل آبار اشتالجدران آليات
إجمالي التكاليف 

 )شيكل( المتوقعة

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          المجموع
        توقيع مدير الفرع      توقيع مشرف المشروع  المندوب/ توقيع اللجنة 

.......................  ...........................  .............................. 

 : ........................تاريخ : .....................تاريخ  : ...............تاريخ
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 )30(نمـوذج رقـم )                2(                                        ملحق رقم

 )اإلغاثة الزراعية( ية الزراعية جمعية التنم

 كشف تكاليف إنشاء بئر زراعي

 ..........جهة التمويل

 .............................اسم المزارع.....................    الموقع......................   الفرع

 :تكاليف إنشاء البئر كاألتي

مساهمة  التكلفة البيان
 المشروع

مساهمة 
 المزارع

لجهة المدفوع ا
 لها

عدد أيام 
 العمل

 مالحظات عدد العمال

        حفر

        حصمه ورمل

        اسمنت جاهز

        اسمنت

        حديد

        قصاره

        )خزان(بناء 

        أخرى

        

        

        

        

        

        

        المجموع
 ...................................مسامهة املزارع.........................مسامهة املشروع ........................... لية التكلفة الك
 ..................................التاريخ............................................التوقيع ..........التوقيع.اسم املستفيد

 ..................................التاريخ............................................التوقيع ...............وقيعالت.املشرف
 ..................................التاريخ............................................التوقيع...............................مدير الفرع 
 ................................التاريخ...........................................التوقيع ...................... دائرة الفنيةمصادق ال
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 )31 (م ـوذج رقـمن)                   3(ملحق رقم 

 )اإلغاثة الزراعية( جمعية التنمية الزراعية 

 ل انشاء بئراعما/  اقرار استالم نقدية 

 ............جهة التمويل 
 ............الموقع............ الفرع 

في مشروع استصالح ارضه .. …………………نحن الموقعون ادناه نقر باننا قمنا بالعمل في اعمال انشاء بئر للمزارع 

التنمية والتي قام باستصالحها بالتعاون مع جمعية . …………………والمسماة . ………………والبالغ مساحتها 

 : وهي كاألتي ولقد استلمنا المبالغ المستحقة لنا مقابل عملنا)اإلغاثة الزراعية ( الزراعية

 

العالقة مع  نوع العمل رقم الهوية اسم العامل

صاحب 

 األرض

عدد 

 أيام

 العمل

 يوم أجرة

 العمل

 التوقيع اإلجمالي

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 اسم وتوقيع مشرف المشروع                  سم وتوقيع المزارع

……………………..    …………………………… 

 

 التاريخ              ائرة الفنيةمصادقة الد                         اسم وتوقيع مدير الفرع 
………………….    …………………….        ………….. 

 

 130



 )32 (م ـوذج رقـنم)                4(  ملحق رقم                                           

 )اإلغاثة الزراعية( جمعية التنمية الزراعية 

 نموذج كشف وانهاء بئر زراعي

 ..........جهة التمويل 

 قبل القصارة/ حص على البئر بعد االنتهاء من حفره الف
 ..........عدد افراد االسرة  …………………رقم الهوية  ………………اسم المزارع 

 ..……………………الموقع  …………………: الفرع 

   مضلع   كمثري:  شكل البئر  متر مكعب …………… حجم البئر 

    ال    نعم  هل البئر او الخزان جاهز للقصاره 

 حال كان ال ما هي المالحظات حول الحفر  ويجب على المقاول تعديلهافي 

…………………………………………………………………………………… 

 

 ال يبدأ المقاول بالقصارة اال بعد تعديل المالحظات من قبل المشرف  : مالحظة

 )استالم البئر ( الزيارة الثانية 
  .يتم استالم البئر بعد التأكد من المواصفات

  مضلع   كمثري: شكل البئر  )متر مكعب .. ( ……………: حجم البئر 

 ………………………: سعة الحوض   غير موجود  موجود: حوض ترسيب

 .2 م.. …:  غير موجودة مساحة الساحة    موجودة: مساحة الباطون حول البئر 

  غير موجود    موجود: باب للبئر مع قفل 

 ال    نعم :تم عمل قنوات تؤدي الى البئر

 ..……:عدد رؤوس الماشية………: نوع الزراعة ………………: مساحة االراضي المخدومة 

 .………: آلي    ..………:يدوي   :ايام العملعدد 

 :................عدد العمال 

 :   /       /تاريخ انهاء العمل

 .……………………عمال ……………………مواد آليات و………………………: مساهمة المشروع 

 .…………………… عمال …………………… آليات ومواد ………………………: مساهمة المستفيد

 .…………………عمال . ……………………  آليات ومواد ………………………: التكلفة الكلية    

 

 : ........./......../........التاريخ: ...................... التوقيع: ...............................  الـمـزارع

 

 .……/..……/……التاريخ ……………………التوقيع ……………………… :مشرف المشروع

 

 .……/………/…… التاريخ ………..…………التوقيع  ...……………...……… :رعـدير الفـم

 

   ...../........../......لتاريخ ا .......................... التوقيع …………………..مصادقة الدائرة الفنية 
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 )34(م ـوذج رقـنم)               5(ملحق رقم

 )االغاثة الزراعية( لزراعية جمعية التنمية ا

 كشف حراثة األرض
 ................الموقع ............ الفرع 

 

 والمسماه ............ والبالغة مساحتها ………………………نحن الموقعون ادناه نقر بأننا قمنا بحراثة االرض العائدة للمزارع 

  ة الزراعيةوالتي قام باستصالحها بالتعاون مع جمعية التنمي.. ……………………

 : وهي كاألتي ولقد استلمنا المبالغ المستحقة لنا مقابل عملنا.............ضمن المشروع الممول من مؤسسة ) ثة الزراعيةاإلغا ( 

اسم 

 العامل
 رقم الهوية

عالقته بصاحب 

 األرض

طريقة الحراثة 

 ردواب او تراكتو
 التوقيع اإلجمالي

 دواب تراكتور   

عدد أيام العمل 

او ساعات 

 العمل

اجرة يوم العمل 

 او ساعة العمل
  

         

         

         

         

         
         المجموع

 
 شيكل.......... وتبلغ ......% وتبلغ  صفر شيكل         مساهمة المجتمع % مساهمة المشروع  صفر

  اسم وتوقيع مشرف المشروع     اسم وتوقيع المزارع

………………….     ……………………… 

 مصادقة الدائرة الفنية                        اسم وتوقيع مدير الفرع

..............................     .................................   

 

 …………………: التاريخ 

 

 .ال يعتمد اال بعد زيارة فنية من المشرف: مالحظة •
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 )35(         نموذج رقم )            6(ملحق رقم

 )االغاثة الزراعية( جمعية التنمية الزراعية 

 كشف لحفر وزراعة االشتال
 ................الموقع ............ الفرع 

.. ……………………………نحن الموقعون ادناه نقر بأننا قمنا بالعمل في حفر وزراعة االشتال في قطعة االرض العائدة للمزارع 

) اإلغاثة الزراعية (بالتعاون مع جمعية التنمية الزراعيةبزراعتها  والتي قام .............. والمسماة …………… والبالغ مساحتها

 : وهي كاألتي ولقد استلمنا المبالغ المستحقة لنا مقابل عملنا................ ضمن المشروع الممول من مؤسسة  

 اسم العامل
رقم 

 الهوية

العالقة مع 

صاحب 

 األرض

 عدد

ايام 

 العمل

 يوم أجرة

 العمل

إجمالي 

 االجره
 التوقيع مالحظة

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        المجموع
    ال يعتمد اال بعد زيارة فنية من المشرف:مالحظة** 

 شيكل............ وتبلغ .........% مسامهة اتمع  وتبلغ  صفر شيكل%  صفرمسامهة املشروع 

 

  مصادقة الدائرة الفنية اسم وتوقيع مدير الفرع              اسم وتوقيع مشرف املشروع     اسم وتوقيع املزارع

 
---------------            -------------              -------------- ----------- 

                

 :    /      /       التاريخ 
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 )36(نموذج رقم )                     7(ملحق رقم 

 )  الزراعيةاإلغاثة( جمعية التنمية الزراعية 

 كشف معاينة وتحديد كمية السياج

 .…………………جهة التمويل 
 

 ………………: تاريخ المعاينة . ……………………:اسم الموقع ..…………………: اسم القرية 

 ……………………………………………………………………: ة /ة المشرف/المهندس

 دونم.. …………………  مساحة االرض ……………………………………: اسم المستفيد 

  ………………:  عدد الزوايا المطلوبه ……………………………: محيط االرض 

 .ربطه........... .... ويعادل )م=  (     بته 9,2× . ………محيط االرض : الكمية المطلوبة من االسالك الشائكة 

 …………………………………………………………: ة /ة المشرف/مالحظات المهندس 

………………………………………………………….………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………: مالحظات مدير الفرع 

…………………………………………………………......…………………………………… 

 

 :تكلفة السياج •

 ---------=  شيكل -----------×  زاوية --------- عدد الزوايا -1 •

 . شيكل-------------= المواد الالزمة لتثبيت الزوايا -2 •

 . شيكل--------=  شيكل -------×  ربطة --------= ثمن السياج -3 •

 .شيكل............  أيام عمل لنقل وتثبيت الزوايا -4 •

  شيكل--------=  شيكل ------× يوم عمل-------=  أيام عمل لتثبيت االسالك -5 •

 .-------= ثمن السياج وأجرة العمال لتثبيت السياج = مساهمة المؤسسة

 .-----------= المواد والعمال لتثبيت الزوايا + مساهمة المجتمع ثمن الزوايا 

  مصادقة الدائرة الفنية        توقيع مدير الفرع                     توقيع  المشرف 

 .....................        االسم......................  االسم

 ……………………………...................                  التوقيع…............... التوقيع

 /       /التاريخ 

 .وخصم المصدريرفق هذا الكشف مع الفاتورة الضريبية . 1: مالحظة
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 ) 8(ملحق رقم

 Service Provisionرئة و التنمويةإستراتيجية االستمرار في تقديم الخدمات الطا
Strategy 

 

شكل وجود متغيرات وتحوالت مرت على المجتمع الفلسطيني سواء كانت قصرية أو طوعية إلـى               

لتقوم بحماية المجتمع من التذويب، ولذلك كان هناك دعم         ) المنظمات األهلية (وجود مؤسسات نشطت  

ويـرى العديـد مـن البـاحثين        . لتي تواجهها وتحفيز لهذه المنظمات لتمكنها من تخطي التحديات ا       

الفلسطينيين انه بالرغم من االختالف فيما بين هذه المؤسسات من حيث الشكل أو البنيـة، أو فـي                  

العديد من الجوانب مثل الرؤى واألهداف المختلفة، إال أن جوهر عملها وأداءها الفعلي متشابه، فهي               

تقاليد، وكذلك في أداءها وسلوكها، وفكرها العـام، وان         متأثرة بمجموعة منظومة القيم والعادات وال     

شكل المنظمات األهلية ما هو إال عبارة عن تطور طبيعي ألشكال هذه المؤسسات، وهذا ما تثبتـه                 

 ).2004تقرير التنمية البشرية،. 2001رحال، (برامجها على ارض الواقع وان اختلفت المسميات

وجود ثالثة اتجاهـات ثقافيـة عامـة توجـه رؤى وبـرامج             وقد أشار تقرير التنمية البشرية إلى       

 ):2004تقرير التنمية البشرية، (التشكيالت االجتماعية

 .التنمية و التحديث ضمن معطيات بيئة القيم المحلية بعد تطويرها •

 .التنمية و التحديث كعملية انقالبية على الواقع والتراث •

 )نفس المرجع السابق( مع الواقع المعاشالتنمية التقليدية ويرى أن التحديث ال يتالءم •

 

ن يعتبـر هـذه     دة، فالعديد من الكتاب الفلسـطيني      تعتبر اإلستراتيجية وجه أخر مكمل للقيا     

وقد أكد العديد من العلماء على أهمية اإلستراتيجية لما تطرحـه  . المنظمات امتداد لألحزاب السياسة   

لعلماء الغربيين المهتمين بـذلك هـو جـون    من رؤية واضحة، بحيث تتحقق األهداف، ومن ابرز ا 

وقد لجأت العديـد    . برايسون، والذي اعتبر اإلستراتيجية جهدا منظما للتوصل إلى سياسات وأفعال         

من المنظمات والمؤسسات الفلسطينية للتخطيط االستراتيجي ففي ظل سيطرة إسرائيل على أكثر من             

ينية بشقيها األهلية، والرسمية قد أصـبحت       من مساحة الضفة الغربية فان المؤسسات الفلسط      % 75

وال ). 1998التخطيط االقتصادي في فلسطين،     )(C(عاجزة عن وضع الخطط وخاصة في المناطق      

 وتشـير   Cزال االحتالل اإلسرائيلي يصر على دراسة المشاريع المقدمة والمقترحة في المنطقـة             

 هي المؤسسات الفعالـة علـى مـا         Aدراسة برنامج التنمية إلى أن المؤسسات العاملة في منطقة          

من الضفة الغربية، وانه ال زال هناك مناطق كبيرة لم تحظى بالبنى التحتية، والشوارع              % 25نسبته

 .وهي الحد األدنى من التنمية وهذا يعني أن المناطق تقع في المنطقة الريفية
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اسية، وهذه القضـايا    لقد أشار العديد من الباحثين الفلسطينيين إلى مجموعة من القضايا األس          

كانت بناء على تصور وطني لماهية التنمية المطلوبة، فالمنظمات األهلية وكما أشرت في فصـول               

وبنـاء  . سابقة قد انتقلت ضمن استراتجياتها ومراحلها ما بين اإلغاثة، والمقاومة، والصمود، والبناء           

شابكة فانـه وألجـل ضـمان       ي فيه تناقضات ومركبات عديدة ومت     )1998على الواقع المعقد وال،     

. 1999سالم،  (استراتيجياتها وبشكل سليم فانه البد من وضع تصور يستند إلى ثالثة عناصر أساسية            

 ):1998التخطيط االقتصادي في فلسطين،

ترتيب أولويات المجتمع الفلسطيني وفق ما يسند إليه من مهمات البناء سواء كانت اقتصـادية،                •

 .ةأو اجتماعية، أو ثقافة وطني

توفير مقومات الصمود لإلنسان الفلسطيني على ارض وطنه ضـد كـل عمليـات االقـتالع                 •

 ...).لإلنسان، لألشجار، لألبنية(والتطهير سواء كانت 

أن تتضمن اإلستراتيجية تصورا مقاوما لالحتالل، بما في ذلك التأسـيس لمقاومـة االحـتالل                •

 .والتخلص من التبعية االقتصادية له

 تات األهلية الفلسطينية ذات دور قيادي مقارنة مع المجتمع العربي، فلقد تميز           تعتبر المنظم   

في صفاتها لتقترب من منظمات المجتمع المدني، وقد كان الكتاب الفلسطينيين على نقيض بعضـهم               

البعض، فنجد أن هناك من اعتبرها كذلك، نجد البعض األخر ينفي ذلك، وتعددت وجهات النظـر                

 إلى أهميـة االسـتراتيجيات بالنسـبة للمنظمـات األهليـة، علـى المسـتوى                حولها وعند النظر  

 :نجد أن هذه اإلستراتيجية تعمل على) العربي(و اإلقليمي) الفلسطيني(المحلي

فمن خالل ذلك يتم التعرف على نقاط القوة والضعف، وكـذلك إمكانيـات             :  الوعي الجماهيري  .  أ

 .قة المجتمع بهاالنمو، والتعرف على األخطار المحيطة بها، وث

 .بسبب إدراكهم لموقعهم وأهميتهم في تحقيق الرؤيا: مساهمة الخبراء .  ب

مما يترتب عليه تحسن في األداء، وتوضيح لألهداف، وزيادة االتصـال مـع             : العمل الجماعي  .  ت

 .العالم الخارجي

 .من خالل توفير المعلومات الالزمة لمتخذي القرارات:  التركيز في اتخاذ القرارات .  ث

وتعتبر من أهم فوائد التخطيط االستراتيجي في تحديد األولويات، ألنه يضع           : لومات والبيانات المع . ج

. 1999التخطـيط االسـتراتيجي،     ( المنظمة على الحقائق المتوفرة، لتقـوم بتحديـد مسـارها           

 )1993سميرة ،علي

 
ي اتبعتهـا   وعند دراسة المنظمات األهلية في المجتمع الفلسطيني، نجد أن االستراتيجيات الت          

ال تختلف من حيث الجوهر عن االستراتيجيات التي اتبعتها منظمات عربية أخـرى، إال إنهـا قـد                  

 :زادت عليها ومن أهم هذه االستراتيجيات
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 Service Provisionإستراتيجية االستمرار في تقديم الخدمات الطارئة و التنموية
Strategy 

 Theن اإلستراتيجية المعتمدة على المنظور الوظيفيمن حيث المبدأ ال تختلف هذه اإلستراتيجية ع

Functional Paradigm   أو اإلستراتيجية المحافظة والتي اتبعت في العديد من الـدول العربيـة ،

تحتاج ) إستراتجية المنظور الوظيفي، والمحافظة   (وعند المقارنة فيما بينها نجد أن       . مصر، واألردن 

ا إلى إنها أكدت على مجموعة مـن األدوار والتـي بـدورها         إلى فترة طويلة وهذا من اكبر عيوبه      

 و تقـوم علـى   Welfare Serviceتؤدي الخدمات الرعائية والخدماتية أو ما يطلق عليها باسـم  

                          :أساس

 .رفع مستوى معيشة السكان الريفيين وزيادة إنتاجهم •

 .تحقيق المشاركة الفعلية للسكان •

 . نحو الحاجات األساسيةتوجيه التنمية •

 .توجيه التنمية نحو السكان الريفيين والفقراء •

وبهذا فهي تكون قد تحملت بعض العبء عن الدولة، لتقليل التفاوت في الدخول، وللـتخلص مـن                 

األمراض االجتماعية، وعند مقارنة ذلك بالوضع الفلسطيني نجد أنها تتفق مع مضـمون المرحلـة               

بين الصمود والمقاومة، ومضمون البناء، لها تأثير تنموي هام في القطاع           وهي وسيطة ما    . التنموية

ولقد تعزز دور المنظمات األهلية في الفترة األخيرة نظرا للتطورات العالمية كما يشير             . المستهدف

بسبب قلة تكلفة الخـدمات التـي تقـدمها،         ) الخصخصة وإعادة الهيكلة  (الدكتور عزت عبد الهادي   

رة البرامج التنموية، وارتباطها بتقديم الخدمات أثنـاء عمليـة االنتقـال والتغييـر              وكفاءتها في إدا  

 ).2004، يعبد الهاد(االجتماعي، واالنتقال الديمقراطي لتقدم العملية التنموية

وعند مراجعة الدراسات الفلسطينية حول هذه اإلستراتيجية نجـد انـه ال زال هنـاك دورا                

ديم الخدمات، ومنها من كان له عالقة تكامل و شراكة باإلضافة إلى            للمنظمات األهلية على صعيد تق    

التعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وكان الهدف من ذلك وضع رؤية تنموية تـربط مـا بـين                  

العالقات بين الحكومة الفلسطينية والمنظمات األهليـة،  (اإلغاثة والتنمية، وتمنع االزدواجية والتكرار   

وقد ارتبط ذلك بالوضع الفلسطيني وما ترتب على اتفاقيات أسلو          ). 2001رون،  لدادوة وآخ .2000

من عدم وصول الخدمات ألكبر شريحة من أفراد المجتمع، فقد أصـبحت السـلطة الفلسـطينية ال                 

عبـد الهـادي،   (تستطيع الوصول إلى المناطق الريفية المهمشة بسبب الظروف الداخلية و الخارجية     

2002 .( 

 المنظمات األهلية في إستراتيجيتها إلى مبدأ تقوية المجتمع، وتعزيز مشاركته،           ولقد استندت 

وزيادة قدراته من خالل تقديم الخدمات له، فال يمكن الحديث عن تنمية صحية دون إيجاد القـوانين                 

والتشريعات التي تضمن وجود سياسات صحية مالئمة تنسجم مع حاجات وأولويات المجتمع، وقـد              
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 قامت بها مؤسسة بيسان إلى المنظمات األهلية التي تقوم على هـذه اإلسـتراتيجية               أشارت دراسة 

مما يدل على أهمية استمرار تقديم الخدمات، وقد ارتبطت هذه اإلستراتجية مع            % 65.2تشكل نسبة   

مضمون المرحلة االنتقالية، وقد اعتبرت كما يشير الدكتور عزت عبد الهـادي فـي دراسـته دور                

 إلـى أن هـذه اإلسـتراتجية        2002هلية في بناء المجتمع المدني والمنشورة في العام         المنظمات األ 

 National NGOsوتقوم عليها العديد من المؤسسات التي تعمل على أساس وطني شامل  مندمجة

 ).2002عبد الهادي، ( في الغربية وقطاع غزة والقدس

ة و التنموية وسيلة لحل المشكالت      إستراتيجية االستمرار في تقديم الخدمات الطارئ      اعتبرت  

، وقد استندت في ذلك إلى أهمية إيجاد وسـائل تسـاعد            ...)لصحي، التعليمية، اإلسكان  ا(االجتماعية

المجتمع على التكييف مع التغييرات، باإلضافة إلى أهمية المشاركة الفرديـة والجماعيـة، وتشـير               

غيرها، وهذا كان بسبب عدم وضـوح دور        العديد من الدراسات إلى أن هذه اإلستراتيجية تتصدر         

السلطة الوطنية على صعيد تقديم الخدمات نظرا لتزايد الطلب عليها من قبـل المجتمـع المحلـي،                 

باإلضافة إلى أن السلطة الفلسطينية لم تكن قادرة على تقديم الخدمات نظرا لعدم قدرة السلطة علـى                 

، باإلضافة إلى عدم وجـود      Cلواقعة في المنطقة    الوصول إلى الكثير من المناطق البعيدة، أو تلك ا        

 .)2002. 2004عبد الهادي، ( قدرات ومصادر بشرية لدى السلطة الفلسطينية 

 

وبهذا نرى أن معظم الدراسات قد أكدت على أن المنظمات األهلية تسعى في المرحلة الحالية علـى           

ة من الصعب تقيمهـا فـي المرحلـة         تقليص دورها، لزيادة دور الدولة، إال أن هذا يأخذ فترة زمني          

الحالية نظرا الن السلطة الفلسطينية، والمنظمات األهلية، والقطاع الخاص غير قادرين على تـامين              

و الن هذه المنظمات تؤمن بان تقليص دورهـا         . جميع الخدمات االجتماعية في المجتمع الفلسطيني     

ها التعبئة والتأثير، والتثقيف الـديمقراطي      الخدماتي واالغاثي يعني تحولها الستراتيجيات أخرى هدف      

 .واالنتقال إلى المجتمع الديمقراطي، و المدني
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 الخرائطملحق 

 

 

 2005، المبادرة الوطنية الفلسطينية، خارطة جدار الضم والتوسع: المصدر
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 استمارة

 "المزارعين أصحاب األراضي المستصلحة ضمن برامج اإلغاثة الزراعية"
 

 عزيزي المزارع،

 

أرجو من حضرتكم تعبئة هذه االستمارة لمساعدتي في إتمام بحثي الذي أعد لـه إلتمـام رسـالة                  

ية الريفية في منطقة الوسط من      الماجستير في جامعة القدس بعنوان دور المنظمات األهلية في التنم         

وتعتبـر هـذه البيانـات      . -حالة استصالح األراضي في برامج اإلغاثة الزراعية      -الضفة الغربية   

 .ألغراض البحث العلمي

 .بيانات تعريفية: لجزء األولا

 اإلجابة الفئات السؤال الرمز
  ذكر .1

 □ أنثى .2 الجنس؟
 

 ابتدائي .1

 أعدادي .2

 ثانوي .3

 دبلوم متوسط .4

 بكالوريوس .5

 

 مستوى التعليم؟

 ماجستير فأعلى .6

□ 
 

 مدينة .1

 قرية .2

 

 مكان السكن؟
 مخيم .3

□ 
 

 المهنة الرئيسية
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المهنة؟

 المهنة الفرعية
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أعزب .1

 متزوج .2

 مطلق .3

 أرمل .4

 

 الحالة االجتماعية؟

حدد / غير ذلك .5

□ 
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ـــــــــــــــــ  

 ــــ

 

 1000أقل من  .1

2. 1000- 1999 

3. 2000- 2999 

4. 3000- 3999 

5. 4000- 4999 

 

كم تقدر الدخل 

 الشهري بالشيكل؟

  فأعلى5000 .6

□ 
 

  
 
 

  عدد أفراد األسرة؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   العمر بالسنوات؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 األراضي المستصلحة: الجزء الثاني

كم تقدر مساحة األراضي  

 الزراعية التي تملكها بالدونم؟

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

كم تقدر مساحة األراضي  

تصالحها الزراعية التي تم اس

 بالدونم؟

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 نعم .1

 

 
هل قمت باستغالل األراضي 

 الزراعية المستصلحة؟
 ال .2

□ 
 

 حبوب .1

 فواكه .2

 خضروات .3

 أشجار .4

 

ما هي أنواع المحاصيل 

الزراعية التي قمت بزراعتها 

 في األراضي المستصلحة؟

 حدد ـ/ غير ذلك .5

□ 
 

 نعم .1

 

 
ج الزراعي هل زاد المنتو

 نتيجة استصالح األراضي؟
 ال .2

□ 
 

كم تقدر الزيادة في اإلنتاج  

 نتيجة استصالح األراضي؟

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 نعم .1هل زاد الدخل الشهري نتيجة  
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 □ ال .2 استصالح األراضي؟
 

كم تقدر زيادة الدخل على  

الدخل الشهري نتيجة 

 استصالح األراضي؟

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 نعم .1

 

هل تقدم لك اإلغاثة الزراعية  

أي نوع من المساعدات، عدا 

 ال .2 االستصالح؟

□ 
 

 قروض .1

 أسمدة .2

 إرشاد وتأهيل .3

 

ما هي أهم مساعدة تقدمها 

حدد / غير ذلك .4 اإلغاثة الزراعية؟

ــــــــــــ

 ــــــــــ

□ 
 

  الذكور .1

 ــــــــ

 
ما هو عدد العاملين في 

راعية األراضي الز

 المستصلحة؟
  اإلناث .2

 ــــــــــ

   الذكور

عدد العاملين من أفراد األسرة
 اإلناث

 

 

عدد العاملين من خارج أفراد    الذكور

  اإلناث األسرة

   الذكور
 الدخل الشهري للعامل؟

  اإلناث

 سياسية .1

 اقتصادية .2

 

 دوافع القيام باالستصالح؟
حدد / غير ذلك .3

 ـــــــ

 

 

□ 
 

ما مدى رضاك أو عدم رضاك  

عن نتائج برامج اإلغاثة 

 راضي جداً .1

 □ راضي .2
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 راضي إلى حد ما .3 الزراعية في االستصالح؟

 غير راضي .4

 غير راضي إلى حد ما .5

 غير راضي نهائياً .6

 

 

هل المناطق التي نفذت فيها 

برامج اإلغاثة الزراعية 

أصبحت أكثر إنتاجاً من 

 التي لم تنفذ فيها؟المناطق 

 نعم .1

 أحياناً .2

 ال .3

 
□ 
 

 

هل برامج اإلغاثة تساعد على 

الصمود في ظل اإلغالقات 

 اإلسرائيلية وبناء الجدار؟

 نعم .1

 أحياناً .2

 ال .3

□ 
 

برأيك ما أهمية استصالح  

  األراضي
هل تعتقد أن اإلجراءات التي  

تتبعها اإلغاثة في اختيار 

األراضي  المستصلحة تكون 

 ير المحددة؟وفق المعاي

 
هل واجهتكنم أي صعوبات  

خالل عملية االستصالح مع 

 اإلغاثة؟الرجاء التوضيح
 

 برأيك؟باعتقادك ماذا يمكن  

أن تفعل اإلغاثة لزيادة 

مساحة األراضي الزراعية 

 المستصلحة

 
 انتهت االستمارة

 شكرا لتعاونكم
 

 148



 فهرس الجداول 

 
 رقم الصفحة الجدول عنوان  الرقم
همة القطاع الزراعي في الناتج القومي اإلجمالي منـذ العـام           مسا 3.3

1987-2005 
53 

-1994مساحة األراضي الزراعية التي تم استصالحها في الفترة          1.1
2000 

126 

تقديرات المساحات المستولى عليها حسب التاريخ والمصدر فـي          1.3

 ) باأللف دونم(الضفة الغربية وقطاع غزة
126 

مات غير الحكومية التي تتعرض لقيود حسـب نـوع          توزيع المنظ  1.2

 .القيود ومصدرها
127 

 127 .مراحل تطور عمل اإلغاثة تدريجيا 2.2
 128  المحافظات الفلسطينيةىتوزيع البؤر االستيطانية عل 2.3
التوزيع النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصـالح           1.5

ـ  األراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراع       مسـتوى التعلـيم     بية حس

2005-2006 

80 

التوزيع النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذين       ): 8(جدول رقم  2.5

 مكـان   بتم استصالح األراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حس        

 2006-2005السكن 

81 

التوزيع النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصـالح           3.5

ات  /ن عمر المزارعي  بغاثة الزراعية حس  األراضي لهم من قبل اإل    

2005-2006 

81 

 82 . العمر وعدد أفراد األسرة 4.5
التوزيع النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصـالح           5.5

ـ         المهنـة الفرعيـة     باألراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حس

 2006-2005ات /للمزارعين

84 

 في منطقة الوسط الذين تم استصـالح        التوزيع النسبي للمزارعين   6.5

ات / قيام المزارعين  باألراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حس      

 2006-2005باستغالل أرضهم المستصلحة 

85 

 استصـالح   التوزيع النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم        7.5
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 زيادة المنتوج نتيجة    باألراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حس      

 2006-2005صالح االست

86 

التوزيع النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصـالح           8.5

 إجابتهم حول زيادة    باألراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حس      

 2006-2005الدخل الشهري نتيجة استصالح األراضي 

87 

التوزيع النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصـالح           9.5

 الزيادة الشهرية في    ب لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حس      األراضي

 2006-2005اإلنتاج نتيجة استصالح األراضي 

87 

التوزيع النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصـالح           10.5

 مساحة األراضـي    باألراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حس      

 2006-2005التي تم استصالحها 

88 

 النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصـالح          التوزيع 11.5

ـ         نسـبة العـاملين     باألراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حس

 2006-2005والعامالت في األراضي المستصلحة

89 

التوزيع النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصـالح           12.5

ـ        لعـاملين   نسـبة ا   باألراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حس

والعامالت في األراضي المستصلحة من أفـراد أسـرة المـزارع           

2005-2006 

89 

التوزيع النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصـالح           13.5

 نـوع المحاصـيل     باألراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حس      

 2006-2005 اات بزراعته/الزراعية التي قام المزارعون

90 

 النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصـالح          التوزيع 14.5

 ن رؤيـة المـزارعي    باألراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حس      

 2006-2005لإلجراءات التي تتبعها اإلغاثة في االستصالح 

92 

التوزيع النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصـالح           15.5

ـ   األراضي لهـم مـن قبـل اإلغاثـة الزرا           دوافـع   بعيـة حس

 2006-2005ات في استصالح األراضي /المزارعين

93 

التوزيع النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصـالح           16.5

 درجة رضى أو عدم     باألراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حس      

 2006-2005رضى المزارعين عن استصالح األراضي 

94 
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ي منطقة الوسط الذين تم استصـالح       التوزيع النسبي للمزارعين ف    17.5

ـ         جـدوى بـرامج     باألراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حس

 2006-2005اإلغاثة الزراعية في ظل االغالقات اإلسرائيلية 

96 

ع النسبي 18.5  للمزارعين في منطقة الوسط الذين تـم استصـالح           التوزي

سـرة  األراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية الدخل الشـهري أل         

المزارعين، ومدى الرضا أو عدم الرضا عن برنامج استصـالح          

 2006-2005األراضي 

97 

 للمزارعين في منطقة الوسط الذين تـم استصـالح     التوزيع النسبي  19.5

اراضٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حسب عـدد أفـراد أسـرة             

برنامج استصـالح   المزارعين، ومدى الرضا أو عدم الرضا عن        

 2006-2005األراضي  

98 

 للمزارعين في منطقة الوسط الذين تـم استصـالح     التوزيع النسبي  20.5

أراضٍٍٍ لهم من قبـل اإلغاثـة الزراعيـة حسـب دوافـع القيـام               

-2005باالستصالح، ومدى مساعدته على الصمود فـي العـام          
2006 

99 

 الذين تـم استصـالح    للمزارعين في منطقة الوسط  التوزيع النسبي  21.5

أراضٍٍٍٍٍ لهم من قبل اإلغاثة الزراعيـة حسـب المهنـة الرئيسـية             

 2006-2005للمزارعين، و دوافع القيام باالستصالح، في العام 

101 

 للمزارعين في منطقة الوسط الذين تـم استصـالح     التوزيع النسبي  22.5

األراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حسب عدد أفـراد أسـرة            

 2006-2005لمزارع، و دوافع القيام باالستصالح، في العام ا

102 

 للمزارعين في منطقة الوسط الذين تـم استصـالح     التوزيع النسبي  23.5

األراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حسب مستوى التعلـيم، و           

 2006-2005دوافع القيام باالستصالح في العام 

103 

في منطقة الوسط الذين تـم استصـالح    للمزارعين   التوزيع النسبي  24.5

األراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حسب المهنـة الرئيسـية           

للمزارع، و مساعدة برامج اإلغاثة في استصالح األراضي علـى          

 2006-2005الصمود  العام 

104 

 للمزارعين في منطقة الوسط الذين تـم استصـالح     التوزيع النسبي  25.5

غاثة الزراعية حسـب الـدخل الشـهري    األراضي لهم من قبل اإل 
105 

 151



ألسرة المزارع، و مساعدة برامج اإلغاثة في استصالح األراضي         

 2006-2005على الصمود العام 
 للمزارعين في منطقة الوسط الذين تـم استصـالح     التوزيع النسبي  26.5

األراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حسـب مسـتوى تعلـيم            

ج اإلغاثة في استصالح األراضي علـى       المزارع، و مساعدة برام   

 2006-2005الصمود العام 

106 

 للمزارعين في منطقة الوسط الذين تـم استصـالح     التوزيع النسبي  27.5

األراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حسب مساحة األراضـي          

التي تم استصالحها، ودوافع المزارعين فـي االستصـالح العـام           

2005-2006 

107 

 للمزارعين في منطقة الوسط الذين تـم استصـالح     زيع النسبي التو 28.5

األراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حسب مساحة األراضـي          

-2005التي يملكونها، ومساحة االراضي التي استصـلحت لهـم          
2006 

108 
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 فهرس االشكال 

   
 الصفحةرقم  لشكل ا عنوان  الرقم
 124 ..........ل اإلسرائيلي على المنظمات األهليةقيود سلطات االحتال 1.2
 125 ...........قيود السلطة الوطنية الفلسطينية على المنظمات األهلية 2.2
 125 ........................... قيود الممولين على المنظمات األهلية 3.2
التوزيع النسبي للمزراعين في منطقة الوسط الذين تم استصـالح           1.5

-2005راضي لهم من قبل االغاثة الزراعية حسـب الجـنس           اال

2006.......................................................... 

79 

التوزيع النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصـالح           2.5

 المهنـة الرئيسـية     باألراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حس      

 ....................................2006-2005ات /للمزارعين

83 

التوزيع النسبي للمزارعين في منطقة الوسط الذين تم استصـالح           3.5

ـ    الـدخل الشـهري   باألراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حس

 ...........................2006-2005ات بالشيكل /للمزارعين

84 

لوسط الذين تم استصـالح      التوزيع النسبي للمزارعين في منطقة ا      4.5

 المسـاعدات التـي     باألراضي لهم من قبل اإلغاثة الزراعية حس      

 .................2006-2005قدمتها اإلغاثة لهم عدا االستصالح 

91 

 للمزارعين في منطقة الوسط الذين تـم استصـالح     التوزيع النسبي  5.5

أراضٍٍٍ لهم من قبـل اإلغاثـة الزراعيـة حسـب دوافـع القيـام               
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