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   اإلهداء

  

  اهدي ثمرة جهدي هذا 

  

  ،إلى من علموني التواضع والمحبة في الحیاة أبي وأمي حفظهما اهللا

  

   ، إلى أخواتي العزیزات،إلى األخ الغالي قصي

  

   ،إلى من أضاءوا لي الدرب أساتذتي الكرام،أكبادي لیث وادم وقصي وتولینإلى فلذة 

  

أبــو عیــسى ) حــاتم صــبحي غنــایم ( كمــا أتقــدم بجزیــل الــشكر واالمتنــان إلــى عمــي العزیــز 

   ، لما قدمه لي من دعم مادي ومعنوي،حفظه اهللا ورعاه

  

عمها لـي علـى إكمـال لـد) أم لیـث(كما أتقدم بجزیل الشكر إلـى زوجتـي الغالیـة شـمس حـاتم 

   ،الدراسة

  

كما وأتقدم بجزیل الشكر واالمتنان إلى الدكتور الفاضل الدكتور زیاد صالح قنام لدعمه لنا 

  .وتقدیم المعلومة العلمیة الصادقة

  

  خلدون محمد كامل عنایة



أ  

 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  اإلقرار
  

ــا مقــدم الرســالة أنهــا قــدمت لجامعــة القــدس لنیــل درجــة الماجــستیر وأ ا نتیجــة أبحــاثي الخاصــة اقــر أن نهــ

 وان هذه الرسالة أو أي جزء منها لم یقدم لنیـل أیـة درجـة علیـا ألي ،استثناء ما تم اإلشارة له حیثما ورد

  .جامعة أو معهد

  

  ............... :التوقیع
  

  خلدون محمد كامل عنایة
  

  ...............:التاریخ 



ب  

  شكر وعرفان 
  

  والسالم على رسوله األمي األمین الحمد هللا رب العالمین والصالة 

  

 واخــص ،أتقــدم بجزیــل الــشكر واالمتنــان إلــى جمیــع مــن قــدم لــي المــساعدة إلتمــام هــذا العمــل المتواضــع

شــویكة المــشرف الرئیــسي علــى الرســالة والــذي تــابع عملــي خطــوة " محمــد أكــرم"بالــشكر الــدكتور احمــد 

   .ر ولما قدمه لي من مساعدة ومنحني من وقته الكثی،خطوه

  

 والـى كـل مـن علمنـي وعمـل جاهـدا مـن ،كما أتقدم بجزیل الشكر إلى إدارة جامعة القدس والعاملین فیها

  .اجل توفیر المعلومة الصادقة والمهارات البحثیة الجدیدة

  

 والتــي ســیرد ذكرهــا فــي مجــاالت ،كمــا أتقــدم بجزیــل الــشكر إلــى المؤســسات ذات العالقــة فــي بحثــي هــذا

 كمــا واشــكر زمالئــي اللــذین قــدموا لـــي ، كــل الــدعم والتــشجیع إلتمــام بحثــي هــذاالحقــة التــي قــدمت لــي

 .المساعدة في توزیع االستمارات وجمع المعلومات

  

خلدون محمد كامل عنایة 



ج  

  التعریف بالمصطلحات
  

ــة والنوعیــــة وهــــي عملیــــه متدرجــــة ومــــستمرة  :  النمو ــرات الكمیــ سلــــسلة مــــن التغیــ

  2009الكراجي، (

ـــادة :  التنمیة ــات زیـ ــات األساســـــیة الحاجـــ ـــتجابة للحاجــ ـــدرة المجتمــــع علـــــى االســ  قــ

المتزایــدة بالــصورة التــي تكفــل زیــادة درجــات إشــباع تلــك الحاجــات عــن 

ــة  ــــ ـــشریة والطبیعیــ ـــــ ــوارد الب ــــ ــتغالل المــ ــــ ـــستمر الســ ــــ ــــید المـ ـــق الترشــــ ــــ طریـ

  ).2010فلسطین، وزارة الزراعة،.(واالقتصادیة المتاحة

تلبیـة احتیاجاتنـا (للتنمیـة المـستدامة )1987عام (ندالند یعتبر تعریف برا :  التنمیة المستدامة

والــذي یكرهـــه ) الحالیــة دون المــساومة فــي احتیاجــات األجیــال القادمــة 

، غیــر كــاف، إذ أن جــزءا صــغیرا فقــط "التنمیــة المــستدامة" معظــم دعــاة 

مـن مجمــل الــسلع االسـتهالكیة فــي الــدول الـصناعیة یمكــن اعتبــاره فعــال 

بــان معظــم هــذه الــسلع یعنــي مزیــدا مــن تــدمیر البیئــة علمــا " احتیاجــات"

   )1999برنامج دراسات التنمیة، جامعة بیرزیت، جورج كرزم،.(والتربة

ذلك النوع من التغیـر االجتمـاعي الـذي یقـدم مـن خاللـه األفكـار الجدیـدة  :  التنمیة الریفیة

ــى مــــن الــــدخل الفــــردي  إلــــى النظــــام االجتمــــاعي لتحقیــــق مــــستویات أعلــ

ــاج أكثــــر عــــصریةومــــستوى ــن خــــالل طــــرق إنتــ الــــشافعي .(  المعیــــشة مــ

2000.(   

التنمیة المستدامة 

  الزراعیة

االســـتغالل األمثـــل لوحـــدة المـــساحة مـــن األرض مـــع تعظـــیم العائـــد مـــن  :

استغاللها بأقل ما یمكن من التكالیف، أي الوصول باإلنتاجیة إلى أكثر 

ــــسا ــــ ــدة المــ ــــ ــالیف لوحــــ ــــ ــل التكــــ ـــــ ــــــة بأقـــ ــة الحدیــــ ــــ ــــــن اإلنتاجیــــ وزارة .(حةمــــ

  ).2010الزراعة،

التنمیة التي تتجه إلى تنمیـة اإلنتـاج وزیـادة الـدخول القومیـة والفردیـة أي  :  التنمیة االقتصادیة

  ).1998نعیم،.(زیادة الثروة

تـــوفیر الغـــذاء لجمیـــع أفـــراد المجتمـــع بالكمیـــة "إن األمـــن الغـــذائي یعنـــي  :  األمن الغذائي

جـــاتهم بــصورة مـــستمرة مــن أجـــل حیـــاة والنوعیــة الالزمتـــین للوفــاء باحتیا

ــدة، " (صـــحیة ونـــشطة منـــشورات منظمـــة األغذیـــة والزراعـــة األمـــم المتحـ

2012.(  

التنمیة الریفیة 

  المستدامة

تعرف على أنها االستفادة من الموارد المتاحة مـع األخـذ بعـین االعتبـار  :

األجیــال القادمــة أو هــي التقــدم والتطــور العلمــي واالجتمــاعي  احتیاجــات



د  

ـــى  ــــاظ علــ ــــع الحفـ ــــة مـ ـــاة المختلفـ ــ ـــواحي الحی ــــع نــ ــي جمیـ والـــــصناعي وفـــ

ــدمار والهــــالك  ــاطر التلــــوث والــ ــریض البیئــــة لمخــ االســــتمراریة ودون تعــ

  ).2001غنایم،(

هــي التــي تجمـــع بــین التنمیـــة االقتــصادیة والتنمیـــة االجتماعیــة الن كـــل  :  التنمیة الشاملة

 متعــددة األغــراض، منهمــا شــرط لتحقیــق األخــر، وعلیــة فالتنمیــة الــشاملة

ــة  ــ ــصادي بطریق ـــستوى االجتمــــاعي واالقتــ ــالیب، لرفــــع المـ ــددة األســ ومتعــ

  ).1998نعیم،. (متوازنة وهي تشمل التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

ــة للنــــاس، بتمكیــــنهم مــــن  :  التنمیة البشریة ــیع الخیــــارات المتاحــ ــــة توســ ـــا عملی تعــــرف بأنهـ

حیــاة كریمــة، وبتمكیــنهم الحــصول علــى المــوارد الالزمــة لتحقیــق مــستوى 

ـــاة طویلـــة خالیـــة مـــن العلـــل والـــشعور باالنجـــاز واحتـــرام  مـــن العـــیش حی

   ).2000العیسوي،.( الذات

العملیــة الهادفــة إلــى رفــع مــستوى الحیــاة االجتماعیــة مــن حیــث الــصحة  :  التنمیة االجتماعیة

   ).1998نعیم،(والتعلیم والمستوى المعیشي والخدمات بشتى أنواعها

یة الثقافیة التنم

  والنفسیة

الجانــب الــذي ینظــر إلــى اإلنــسان نظــرة واســعة تــستهدف إعــداده إعــدادا  :

ــات  ــسه ومجتمعـــــة والوفـــــاء بحاجـــــات واحتیاجـــ ــة نفـــ ــق تنمیـــ متكـــــامال یحقـــ

مجتمعه، ولتحقیق ذلك ال بد مـن تطـویر األنظمـة التربویـة وهـذا التطـور 

  ).1998نعیم،. (یقوم على أساس التخطیط العلمي السلیم

  



 ه  

  ملخص الدراسة
  

وذلك باالستناد إلى أسس المنهج الوصفي، وعینة الدراسة  ،2012أجریت هذه الدراسة من العام الحالي 

مؤســسة موزعــه فــي مختلــف محافظــات الــضفة ) 17(هــي دور الخبــرة الزراعیــة المحلیــة والبــالغ عــددها 

میــة الزراعیــة فــي الــضفة الغربیــة الغربیــة وألغــراض تحقیــق أهــدافها والمتمثلــة فــي التعــرف علــى واقــع التن

التحدیات وسبل المواجهة من وجهة نظر دور الخبرة الزراعیة المحلیة، حیث استخدم الباحث االسـتبیان 

استبیان ) 79(والذي جاء مرتكزا لمقیاس لیكرت الخماسي، كأداة رئیسیة لجمع المعلومات وقد تم توزیع 

  .لمحلیةعلى ذوي االختصاص في دور الخبرة الزراعیة ا

أما الجانب النظري في هذه الدراسة فقد تناول واقع التنمیة الزراعیة في الضفة الغربیة، التحدیات وسبل 

المواجهة من وجهـة نظـر دور الخبـرة الزراعیـة المحلیـة، حیـث أظهـر تطـور تـاریخي للواقـع الزراعـي فـي 

ــى أهــــم التحــــدیات التــــي تواجــــه هــــذا القطــــا ع، وســــبل مواجهــــة هــــذه فلــــسطین، إضــــافة إلــــى التعــــرف علــ

  .التحدیات، كما أظهر الجانب النظري الخطة اإلستراتیجیة لوزارة الزراعة الفلسطینیة

  .%)81( وقد تم قیاس ثبات االستمارة باستخدام تحلیل كرونباخ ألفا حیث كانت نسبة الثبات 

  

ــائج باســـتخدام نظـــام التحلیـــل اإلحـــصائي  ــد تحلیـــل النتـ ــسابیة ، واســـتخدام المتوســـ)SPSS(وبعـ طات الحـ

واالنحرافات المعیاریة، والنسبة المئویة، ومـن أجـل دراسـة الفـروق مـا بـین المتغیـرات تـم اسـتخدام اختبـار 

)One sample t-test (لمجموعه مستقلة واحدة.  

  

حیــث وصــلت النــسبة المئویــة   هــم نتــائج الدراســة فتــتلخص بــأن واقــع التنمیــة الزراعیــة كــان متوســطاأمــا

التحــدیات التــي كمـا أن  .عــدم فاعلیـة الخطــط الزراعیــة,قلـة نمــو المــساحات الزراعیـةمتمثلـة فــي 62,2%

ــه التنمیـــة الزراعیـــة فـــي الـــضفة الغربیـــة ــدا كبیـــرة كانــــت تواجـ ــة للمحــــور جـ ــلت النـــسبة المئویـ  حیـــث وصـ

   .غیــاب األســواق المركزیــة,االعتمــاد علــى اإلســرائیلیین(متمثلــة فــي نقــص مــدخالت اإلنتــاج %)80,53(

متمثلـة %)87,26( حیـث بلغـت النـسبة المئویـة لهـذا المحـور جدا كبیرة فقد كانت  سبل المواجهةأهم أما

خفـــض الـــضرائب علـــى ,االهتمـــام باإلرشـــاد الزراعـــي,فـــي المحافظـــة علـــى المـــوارد الطبیعیـــة مثـــل المـــاء 

  .اآلالت الزراعیة

  

 األرض إرهـاق هـي الغربیـة ضفةال في الزراعیة التنمیة تواجه التي التحدیات اكبرالدراسة أن كما وتبین 

 التنمیــة تواجـه التـي التحــدیات اقـل الزراعـي التــصنیع غیـابإضــافة إلـى أن  .المتتالیـة الزراعیـة بالـدورات

ـــة ، التحـــدیات مواجهـــة ســـبل أهـــم یمثـــل متكامـــل تـــسویقي نظـــام وجـــودوأن  .الغربیـــة الـــضفة فـــي الزراعی



و  

 مـن اكبـر، وذلك بـشكل الزراعیة لتنمیةا تحدیات مواجهةآخر ل سبیلك التعاونیة الحركة إحیاءمصحوبا ب

  .الزراعي اإلرشاد

. في ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة بتنفیذ برامج إرشادیة وتدریبیة في مجال الزراعة المستدامة

إضافة . وتنظیم وتنفیذ حمالت إعالمیة مكثفة بتوعیة المزارعین بتقنیات الزراعة المستدامة المختلفة

على تصنیف األراضي وخاصة األراضي الزراعیة المزروعة والقابلة للزراعة وغیر القابلة إلى العمل 

  .للزراعة



ز  

Agricultural development in the West bank, challenges confrontation 
from the point view of the local agricultural institutions. 
 
Abstract 
 
This study is investigations of the effectiveness of the agriculture development from the 
point view of the local agricultural institutions.The study has been conducted in the year 
2012 using the descriptive approach. The sample of the study includes the well established 
local agricultural institutions which amount (17) institutions distributed in the various 
regions in the West bank. The study focused on the role of these institutions in identifying 
challenges and the proposed solutions to overcome the difficulties facing agricultural 
sector in West Bank. The researcher used a questionnaire based on the Lekert five-fold 
scale as a main tool for collecting data. Seventy nine questionnaires were distributed to key 
employees in the agricultural institutions. The theoretical part of the study dealt with the 
historical developments of agriculture in the West bank and the challenges facing the 
farmers and the local agriculture agencies in their struggle for development. In addition, it 
discusses the Palestinian Authority plans and actions in promoting agricultural 
developments. The validity of the questionnaire was measured by the analysis of kronbakh 
Alfa where the rate of the stability was (81%).The analysis of the data has been done using 
the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) yielding a averages, standard deviation, 
percentage and for  studying the differences between the variables,( one sample t-test) was 
used for an independent group. The main results of the study are that the current growth 
indicator of agricultural development is 62.2% which points to the scarcity of the growth 
of the agricultural areas, and the ineffectiveness of the agricultural strategy plan. Problems 
in marketing and generating income constitute a high level of 80.53%, mainly due to the 
dependence on the Israeli and the absence of the central markets. The shortage of water, 
the lack of conservational plans for natural resources and reducing taxes on agriculture 
machinery showed the largest percentage of 87.26%. The study revealed other important 
results concerning the lack of agriculture counseling with respect to cultivating and land 
use. The study recommends the implementations of guidance and training programs in land 
and water use and new techniques of cultivations, marketing, and land classifications.   
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 الفصل األول

_____________________________________________________  

  مقدمة ومشكلة الدراسة 
  

  تمهید 1.1

  

تعــد الزراعــة المهنــة األقــدم بــین المهــن اإلنــسانیة واألكثــر أهمیــة كونهــا تــشكل مــصدر اإلشــباع األولــي 

مكانیــات  وقــد اســتحوذت منــذ القــدم علــى معظــم الجهــد،لإلنــسان مــن غــذاء وكــساء ومــسكن  اإلنــساني وإ

ـــصادي القــــومي ـــاتج االقتـ ــا للنـ ـــرت تنمیتهــ ــذلك اعتبـ ــ ــشریة ل ـــسان البــ ـــع .اإلنـ ــــل أوسـ ــة تمث  ومــــع أن الزراعــ

القطاعات إال أنهـا األكثـر تخلفـا بـین القطاعـات فـي المجتمعـات التقلیدیـة وهـذا مـن اكبـر التحـدیات التـي 

لهـذا تتجـاوز التنمیـة الزراعیـة مــسالة و ) عنـق الزجاجـة(تواجـه التنمیـة الزراعیـة وهـو مـا عـرف بمـصطلح 

   .تحسین مستویات اإلنتاج الزراعي إلى تطویر هذا القطاع وتنمیته بالتداخل مع القطاعات األخرى

  

وقـــد تباینـــت اآلراء حـــول تعریـــف مفهـــوم التنمیـــة الزراعیـــة ألســـباب عـــدة إال انـــه تـــم االتفـــاق علـــى حجـــر 

أال وهـو أهمیـة الزراعـة وموقعهـا االقتـصادي واالجتمـاعي الزاویة في البـدء فـي اختیـار معـاییر التعریـف 

بین القطاعات األخرى،ومن هذا الواقع للتنمیة الزراعیة یمكن تعریفها بأنها مهمـة ثوریـة وعملیـة مـستمرة 

 وقـد اصـطلح أیــضا علـى التنمیـة الزراعیـة بالتنمیــة ،طویلـة األمـد تتـصف بالـشمولیة والتكاملیــة والتعددیـة

  .لةالریفیة المتكام

  

، بینمـا 2 كـم5655، حیث تشكل منهـا الـضفة الغربیـة 2 ألف كم27إن مساحة فلسطین التاریخیة حوالي 

، والجـدول التـالي یوضـح المـساحة المزروعـة مـن األراضـي الفلـسطینیة 2كـم365تبلغ مساحة قطاع غزة 

  : 2008عام 
  المجموع  قطاع غزة  الضفة الغربیة  الصنف
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  2 كم169،6  2كم| طن3،986،4  2كم| طن6،254،8  األراضي الزراعیة المرویة

  2 كم1343،4  %83.7  %16،3  األراضي المزروعة البعلیه

  2كم| ألف دوالر 649،3  2كم| ألف دوالر 187،1  2كم| ألف دوالر462،2  اإلنتاج النباتي

 .)2010 ،وزارة الزراعة(

  

األولویــات وجــسد ذلــك بوضــع إن مــسالة التنمیــة الزراعیــة فــي الدولــة الفلــسطینیة مكانــة خاصــة فــي ســلم 

 ملیون دوالر لتنمیة 1192، وقد خصص مبلغ 2000 – 1994البرنامج اإلنمائي لالقتصاد الفلسطیني 

  : ولهذا االهتمام الخاص بتنمیة الزراعة أسباب عدیدة أهمها.الزراعة والمیاه
 

نیة، الن قــدرة إن تنمیــة الزراعــة هــي مــن أهــم المقومــات التــي تــستند إلیهــا قیــام الدولــة الفلــسطی •

ــاتج اإلجمـــالي العــــام أو نــــسبة  ــى النــ ــتثمار إلـ ــادة نــــسبة االســ ــة لزیـ ــالجهود المبذولــ البقـــاء تقــــاس بـ

 .االستثمارات إلى المصادر المتوفرة

إن تنمیــة الریــف الفلــسطیني منــوط بتنمیــة الزراعــة وتحــسینها بعلیــة كانــت أم مرویــة، مراعــي أم  •

 . اسماك، سیبقى في غایة األهمیةأحراش، منتجات ألبان ومواشي، دواجن، وصید

ـــتم  • ـــالموارد البـــشریة، والـــى أن ی بـــسبب فقـــر الدولـــة الفلـــسطینیة إلـــى الثـــروات الطبیعیـــة وغناهـــا ب

تطبیـق برنـامج شـامل للتنمیـة، سـتبقى الزراعـة هـي القطـاع األكثـر أهمیـة فـي االقتـصاد الـوطني 

مـن % 30عمل وتـسهم بنحـو من قوة ال% 28الفلسطیني، ففي الضفة الغربیة تستوعب الزراعة 

ـــ % 40النــاتج اإلجمــالي، وفــي قطـــاع غــزة تــسهم الزراعـــة  مـــن % 24مــن قــوة العمـــل وتــسهم ب

 .الناتج اإلجمالي العام

إذا كان الهدف ألي برنامج إنمائي فلسطیني هو التخلص من النتائج المدمرة الناجمة عن دمج  •

ــرائیلي والتـــي أعـــادت إن ـــة باالقتـــصاد اإلسـ ــع المنـــاطق المحتل ـــاج عالقـــات الدولـــة المـــستعمرة مـ ت

الهــامش، فــال بــد علــى المــدى البعیــد النهــوض _ مــستعمراتها مــن خــالل تكــریس عالقــة المركــز 

واالهتمام بالتنمیة الزراعیة بشكل خاض كـي یـستطیع الفلـسطینیون إنتـاج مـا یحتـاجون إلیـة مـن 

لم العربــي الــذي یــستورد  كمــا إن مــشكلة األمـن الغــذائي مــن أهــم المـشاكل التــي تهــدد العـا.طعـام

ــه الغذائیــــة% 50أكثـــر مــــن  ــن حاجاتـ ــعاف العالقــــة بــــین الفــــالح  .)2010الجنــــدب،  (.مــ وإلضـ

 :وأرضه عمدت إسرائیل إلى
 

o تشجیع الفالحین للعمل في المستوطنات بدال من استثمار أراضي هامشیة.  

o میـــة المیـــاه لـــم یـــسمح للفلـــسطینیین بزراعـــة المحاصـــیل الزراعیـــة التـــي یریـــدونها واســـتغالل ك

  .المطلوبة، بینما سمح للمستوطنین حریة ذلك
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o  اجبـــر المزارعـــون علـــى تـــصدیر منتجـــاتهم مـــن خـــالل شـــركات إســـرائیلیة، وفـــرض ضـــرائب

 ."ضرب االقتصاد الفلسطیني"باهظة على المواد المصدرة إلى الخارج 

o  تبلـغ مــساحة العامـل األهـم هـو حرمـان الفلـسطینیون مـن االسـتفادة مـن الثـروة المائیـة، بینمـا

 ألف دونم، بینما تفید اإلحصائیات بان األراضي 130األراضي المرویة في الضفة العربیة 

 .)2010الجندب، ( ألف دونم في الضفة الغربیة 600التي یمكن أن تروى تصل إلى 

  

  : التنمیة الزراعیة في فلسطینواإلستراتیجیاتالسیاسات  2.1

  

تـي تـؤثر بـشكل إیجـابي علـى تنفیـذ اسـتراتیجیات وخطـط التنمیـة عند الحدیث عـن المؤسـسات المـساندة ال

الزراعیة والریفیة، البد من اإلشـارة إلـى أن هنـاك عالقـة تداخلیـه بـین التمویـل، والبحـث واإلرشـاد المبنـي 

 كمـا أن هنـاك بعـض المؤشـرات العامـة والقطاعیـة .على أسس علمیة سـلیمة وتزویـد المـزارع بالمـدخالت

لزراعــة والریــف الفلــسطیني، ومؤشــرات أخــرى تتعلــق بــسیاسات االقتــصاد الكلــي وقطــاع المتعلقـة بقطــاع ا

  :المال والتمویل الواجب ذكرها قبل التطرق الستراتیجیات التنمیة الزراعیة وهي

  

  :المؤشرات العامة. 1.2.1

  

ـــذ التوقیـــع علـــى اتفاقیـــات أوســـلو، حیـــث انخفـــض واطنین الفلـــسطینیین من  تـــدهورت شـــروط المعیـــشة للمـــ

م، كمـا 1996م إلـى 1993خالل الفتـرة مـن % 18مستوى المعیشة في كل من الضفة والقطاع بحوالي 

لـــى % 19وصـــلت نـــسبة الفقـــر إلـــى  فـــي قطـــاع غـــزة بـــدأ النـــاتج المحلـــي  % 35فـــي الـــضفة الغربیـــة، وإ

م وحتـــى 1994م، حیــث وصـــل مجمــوع ذلــك االنخفـــاض مــا بــین 1994اإلجمــالي فــي االنخفـــاض منــذ 

 كما إن حصة قطاع الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي قد انخفضت بشكل كبیر .%22م إلى 1998

  .)2012وزارة الزراعة، (خالل تلك السنوات، مع انخفاض التصدیر 

  

 بلیــون 4.1بمــساعده الــسلطة الوطنیــة الفلــسطینیة بمــا قیمتــه ) الــدول المانحــة(وقــد وعــد المجتمــع الــدولي 

 بلیـون 2.5 بلیـون دوالر، فـي حـین تـم صـرف 3.6وخـص منهـا م، 1998 – 1994دوالر خالل سـنوات

 وقد خصصت معظم هذه المبالغ لبرامج إعـادة إعمـار البنـى التحتیـة، وللـصرف .دوالر خالل تلك الفترة

لبـــرامج البنـــاء المؤســـسي، وكانـــت % 10علـــى الموازنـــات العامـــة للـــسلطة الوطنیـــة الفلـــسطینیة، وحـــوالي 

  .)2012وزارة الزراعة، (تواضعة إلى أبعد الحدود حصة الزراعة من هذه المبالغ م

تبتعـد بعـض الــدول والمؤسـسات الدولیـة المانحــة فـي سیاسـات الــدعم عـن تمویـل قطــاع اإلنتـاج الزراعــي 

قراض المشاریع اإلنتاجیة الزراعیـة، وبنظـرة متفحـصة لمـساهمات القطاعـات االقتـصادیة المختلفـة فـي  وإ
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هنــاك خلــل هیكلــي فــي اقتــصادیات فلــسطین نتیجــة التحــول المفــاجئ  نجــد أن -النــاتج اإلجمــالي المحلــي

من الزراعة إلى الخدمات، وبالتـالي فـإن المجتمـع الفلـسطیني هـو أقـرب الیـوم إلـى المجتمـع االسـتهالكي 

منه إلى المجتمع اإلنتاجي، إذن هناك حاجة ملحة لتصحیح هذا التشوه، ویمكن االسـتنتاج بـأن التحـدي 

ـــام الــــسلط ـــر أمـ ـــدد الكبیـ ـــو تحــــد متعـ ــسطیني هـ ـــع المــــدني الفلــ ـــسات المجتمـ ــــسطینیة ومؤسـ ــة الفل ة الوطنیــ

  .)2012وزارة الزراعة، (الجوانب

  

إن بنــاء مؤســسات القطــاع العــام الفعالــة والكفــؤة والعاملــة بــشفافیة ومــصداقیة، وبمثــل ذلــك بنــاء  •

  .مؤسسات المجتمع المدني، هو أحد تلك التحدیات

  . هو جانب آخر من تلك التحدیاتإن إعادة إعمار البنى التحتیة •

إن إرســاء القواعـــد القانونیــة لتنظـــیم وحمایــة المجتمـــع، بمــا فـــي ذلــك البنـــاء الــدیمقراطي وحقـــوق  •

  .المواطنة وواجباتها هو جانب هام ثالث من جوانب التحدیات

لكـن الجانــب المـوازي فــي األهمیـة لكــل التحـدیات، إن لــم یكـن األهــم مـن المنظــور االقتــصادي،  •

ــة، وتــــدعیمها بالــــسیاسات واالســــتراتیجیات التــــي هــــو ب ــة الفاعلــ نــــاء الهیاكــــل االقتــــصادیة والمالیــ

تتجــاوب مــع متطلبــات الزیــادة فــي اإلنتــاج واإلنتاجیــة، وخلــق فــرص العمــل وزیادتهــا، وتحــسین 

مبـــادئ وممارســـات وآلیـــات العدالـــة االجتماعیـــة ومنهـــا عدالـــة التوزیـــع، وبالتـــالي تـــوفیر الفـــرص 

  .)2012وزارة الزراعة، (لمتكافئة للجمیع المتساویة وا

  

  ):قطاع الزراعة والریف الفلسطیني(المؤشرات القطاعیة . 2.2.1

  

یتــداخل قطــاع الزراعــة ویتــشابك مــع العدیــد مــن القطاعــات االقتــصادیة، صــناعیة، وتجاریــة ومالیــة، بــل 

مــل قطــاع الزراعــة مــع یمكــن القــول إن قطــاع الزراعــة یعطــي القطاعــات األخــرى أكثــر ممــا یأخــذ، ویتعا

یـستخدم العمالـة المنظـورة  أكثـر بمـرات مـن غیـره مـن القطاعـات، كمـا) األرض والمیاه(الموارد الطبیعیة 

وغیـر المنظـورة، والحقیقیــة والمبطنـة أن أعــدادًا ال یـستهان بهــا مـن أبنــاء وبنـات الریــف الفلـسطیني ســواء 

وزارة الزراعـــة، (م عــاملون وأجـــراء محاصــصین هـــ-كــانوا مــالكین لمـــواردهم الطبیعیــة أو مـــستأجرین لهــا

2012(.  

  

بل ربما األهـم مـن ذلـك أن قطـاع الزراعـة، إذا مـا أحـسن اسـتخدامه وتمـت خدمتـه وهیئـت لـه الظـروف، 

 ویعتبـر سـوقًا .یوفر المادة الخام للعدید من الصناعات، ویستخدم الكم الكبیر، من المدخالت الصناعیة

جات في القطاعات األخرى، وبدون شك، فإنه یساهم من خـالل تـصدیر لیست بالضئیلة لكثیر من المنت

فـي (المنتجات الزراعیة في تحسین میزان المدفوعات، ونتیجـة لخبرتـه وممارسـته الطویلـة، یتخـذ المـزارع 
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مــن الزراعــة أســلوب حیــاة، یمــارس فیهــا عملــه مزاوجــًا بــین زراعــة األشــجار ) األراضــي المرویــة والبعلیــة

ــة وترب ـــاً والفالحــ ــــة الــــصغیرة الحجــــم والمتنــــاثرة أحیانـ ـــمن الوحــــدة المزرعی ــیة ضـ ـــة الماشــ ـــة، (یـ وزارة الزراعـ

2012(.  

  

لكن الوحدات المزرعیة في الغالب ال تضمن له استقرارًا في الـدخل بالنـسبة للزیـادة المطـردة فـي تكـالیف 

ارج قطاع الزراعة المعیشة، لذلك فهو یعمد إلى دعم أسرته من العمل خارج المزرعة، بل ومن العمل خ

اتجاهــًا متــسارعًا نحــو تطبیــق ) مــن مجمــوع المــساحة المزروعــة% 10( وتتخــذ الزراعــة المرویــة .نفــسه
التكنولوجیا المستحدثة، وبالتـالي فـإن حاجتهـا إلـى االسـتثمار مرتفعـة، وبـالرغم مـن ارتفـاع تكـالیف وحـدة 

ن مصدرًا هامًا من مـصادر الغـذاء للمـستهلك  وتوفر تربیة الماشیة والدواج اإلنتاج، فإن اإلنتاجیة عالیة

  .)2012وزارة الزراعة، (الفلسطیني، ومجاًال الستیعاب العمالة الریفیة 

  

  :مؤشرات سیاسات االقتصاد الكلي. 3.2.1

  

لكــن الــسیاسات علــى مــستوى االقتــصاد الكلــي مــا زالـــت قاصــرة عــن تمكــین قطــاع الزراعــة فــي الریـــف 

  :بة منه لتحقیق األهداف سالفة الذكر وذلك لألسباب التالیةوالبادیة من المساهمة المطلو 

  

االتفاقیات التجاریة المعقودة مع الدول المجاورة، المبنیـة علـى مبـدأ االنفتـاح االقتـصادي وحریـة  •

التجـارة وآلیــات الــسوق، تمیــل إلـى تحقیــق مــصالح الطــرف اآلخـر علــى حــساب المنــتج الزراعــي 

ــدأ ا ــي تتمتـــع بهـــا الزراعــــة الفلـــسطیني، وبحیـــث یتـــضاءل مبـ ــسبیة التـ ــزة النـ لمنافـــسة الحــــرة والمیـ

  .الفلسطینیة حتى داخل السوق الفلسطینیة نفسها

تمیل السیاسات واإلجراءات على نقـاط التمـاس والحـدود إلـى جعـل عملیتـي االسـتیراد والتـصدیر  •

رفــة  إضــافة إلــى سیاســات التع.غایــة فــي الــصعوبة مــن ناحیــة، وعالیــة الكلفــة مــن ناحیــة أخــرى

ــضافة  ــة والـــــضریبة المـــ ـــة (الجمركیـــ ــى خزینـــــة الـــــسلطة الوطنیــ التـــــي ال تـــــصل فـــــي معظمهـــــا إلـــ

  .)الفلسطینیة

أما مـن حیـث سیاسـات الـدعم المباشـر أو غیـر المباشـر لمـدخالت الزراعـة أو لإلنتـاج الزراعـي  •

ني، فــي البلــدان المجــاورة؛ فإنهــا تــؤدي إلــى االرتفــاع النــسبي فــي كلفــة اإلنتــاج الزراعــي الفلــسطی

  .وبالتالي ضعف إمكانات المنافسة الحرة في السوق

ــسیاسات  • ــ ــة والطاقــــة؛ فمــــا زالــــت هنــــاك مــــن ال ــ وكــــذلك مــــن حیــــث اســــتخدامات المــــوارد الطبیعی

واإلجراءات التي تحد من االستخدام األمثل لتلـك المـوارد والتـي ترفـع مـن كلفـة اإلنتـاج الزراعـي 

  .)2012وزارة الزراعة، (الفلسطیني 
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البنى التحتیة التسویقیة، وقلة الخبرات التـسویقیة، ونـدرة الخـدمات التـسویقیة المـساعدة إلـى یؤدي ضعف 

فقدان جزء من الجهد اإلنتاجي وضعف میزته النـسبیة، وطالمـا إن النقـد المـستخدم فـي التعامـل التجـاري 

 ومــا یتبعــه مــن وهــو الــشیكل اإلســرائیلي فــي الغالــب والــدینار األردنــي أحیانــًا، فــإن التــضخم االقتــصادي

وبالتالي على صافي  تذبذب في سیاسات أسعار الفائدة وتخفیض العملة یؤثر ذلك سلبیًا على األسعار،

  .)2012وزارة الزراعة، (الدخل من اإلنتاج الزراعي 

  

  :إستراتیجیة التدخل. 4.2.1

  

ن علـى الوصـول إلـى یبدو إن أحد أهداف إستراتیجیة التدخل لجسر الهوة یكمن في زیادة مقدرة المـزارعی

 فــتح نافــذة إلقــراض المــزارعین وذلــك مــن خــالل تبنــي برنــامج  البنــوك التجاریــة، وتــشجیع البنــوك علــى

تـــشجیع البنـــوك التجاریـــة لزیـــادة :  أمـــا الهـــدف الثـــاني الـــذي یعتبـــر مكمـــًال لـــألول هـــو.لـــضمان القـــروض

لیـل المخـاطرة التـي یتحملهـا البنـك، خدماتها المالیة المطلوبة للقطاع الزراعي والریفي وذلك من خـالل تق

حـــدى الطـــرق لتحقیـــق ذلـــك هـــي مـــن خـــالل المـــشاركة فـــي المخـــاطر  والهـــدف الثالـــث فـــي إســـتراتیجیة .وإ

هــو تفعیــل وتحریــك الــسلوك االدخــاري بــین المــزارعین وأبنــاء الریــف والبادیــة وریــادیي المــشاریع : التــدخل

ع وتمكــین الجمعیــات التعاونیــة مــن أداء هــذا االقتــصادیة الــصغیرة فــي الریــف والمــدن مــن خــالل تــشجی

   .الدور

  

كمــا إن دعــم هــذه اإلســتراتیجیة بالمــساعدات الفنیــة واإلداریــة التــي یمكــن إن تقــدمها المؤســسات األهلیــة 

سیــساعد النظــام البنكــي فــي الوصــول إلــى منــاطق الطلــب علــى القــروض، وســیوفر لهــذا النظــام ســیولة 

 والهـدف الرابـع فـي إسـتراتیجیة التـدخل .سیقلل مـن كلفـة إدارة القـروضأعلى من خالل التوفیر الذاتي، و 

هــو تطــویر الــربط المؤســسي بــین جمیــع الخــدمات المقدمــة للمــزارعین وأبنــاء الریــف والبادیــة مــن خــالل 

، وتــوفیر مــدخالت اإلنتــاج، والبحــوث واإلرشــاد المبنــي علــى التــسویق، )اإلقــراض(تنظیمــاتهم التعاونیــة 

ات مجتمعــة بالتــسویق، وتنبــع أهمیــة عملیــة الــربط هــذه مــن كونهــا تــوفر اآللیــة األســلم وربــط هــذه الخــدم

، وبالتـالي یـصبح الهـدف "الملوث یـدفع"السترداد القروض، وقد تكون الظروف قد هیئت لتطبیق سیاسة 

 الخــامس مــن إســتراتیجیة التــدخل هــو تفعیــل دور المؤســسات المالیــة الریفیــة فــي حمایــة المــوارد الطبیعیــة

 إذ تصبح إحدى المعاییر في منح القروض هو نوع المشروع المنـوي إقراضـه وأثـره علـى المـوارد .والبیئة

  .)2012وزارة الزراعة، (الطبیعیة والبیئة 
 

  :مؤشرات قطاع المال والتمویل. 5.2.1
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لقـروض  في سیاسـاتها عـن تقـدیم ا– كما تم ذكره سابقاً –تبتعد بعض الدول والمؤسسات الدولیة المانحة 

ــوفیر   .إلـــى قطـــاع اإلنتـــاج الزراعـــي والمـــشاریع الزراعیـــة ـــام جمعیـــات التـ وكـــان إلســـتراتیجیة تـــشجیع قی

والتسلیف التعاونیة دور فاعل خالل عقد الخمسینات وحتـى منتـصف الـستینات، وكـان یـدعمها فـي ذلـك 

 بعــد حزیــران  لكــن هــذا الــدور أخــذ فــي االنحــسار.وجــود مؤســسة اإلقــراض الزراعــي فــي الــضفة الغربیــة

 وفـي .م نتیجة لقیام سلطات االحـتالل بـإغالق جمیـع البنـوك بمـا فیهـا مؤسـسة اإلقـراض الزراعـي1967

أواخــر الــسبعینات وأوائــل الثمانینــات أفــرزت سیاســة اإلقــراض المتــسامح التــي اتبعــت إلــى ظهــور اتجــاه 

 ولمـا كانـت الجمعیـات .بـة، حیـث ال یمیـز بـین القـرض واله)كغیـرهم( سلبي لدى أبنـاء الریـف الفلـسطیني

فقـد تـأثر دور التعاونیـات فـي التـوفیر والتـسلیف ) المـنح(التعاونیة هي المستفید األول مـن هـذه القـروض 

 وقد أّدت المؤسسات غیر الـساعیة للـربح التـي ظهـرت بعـد منتـصف الثمانینـات دورًا ممیـزًا .بشكل سلبي

 ولكـن معظـم هـذه المؤسـسات تنقـصها .الـصغیرةفي منح القروض لـصغار المـزارعین وللمـشاریع الریفیـة 

 كمــا أن حجــم المحفظــة اإلقراضـیة التــي تتعامــل بهــا .الخبـرة فــي اإلدارة المالیــة وبالتحدیــد إدارة القـروض

معظم هذه المؤسـسات هـي مـن الـصغر، بحیـث تزیـد مـن كلفـة القـروض وتحـد مـن حجـم القـرض الواحـد 

ــات اإل ــد مــــن إمكانیــــة تلبیــــة االحتیاجــ ــفونوعــــه وتحــ ــاع واســــع مــــن أبنــــاء الریــ ــا عــــدا  .قراضــــیة لقطــ فیمــ

التعاونیات، تعتمد جمیع المؤسسات غیر الساعیة للـربح فـي مـصادر تمویلهـا علـى المـنح الخارجیـة، وال 

ــاریین فـــي أســـواق الخـــضار والفواكـــه  ـــداع الوفـــورات لـــدیها، أمـــا بعـــض الوســـطاء التجـ ــًا إی تـــستطیع قانونـ

 اإلنتـــاج الزراعـــي والحیـــواني فقـــد اســـتمروا فـــي تأدیـــة دورهـــم المركزیـــة، وكـــذلك بعـــض تجـــار مـــستلزمات

المتواضــع مــن خــالل البیــع بالــذمم لحــین موســم اإلنتــاج لــبعض المــزارعین المعــروفین لــدیهم وبالــضمانة 

الشخــصیة، وبــالرغم مــن أن الهــامش الربحــي الــذي یــضعه هــؤالء الوســطاء والتجــار لتقــدیم هــذا التــسهیل 

ق، إال أن هـذا الـدور كـان لـه أثـره فـي دعـم الـسیولة لـدى بعـض المـزارعین، یعتبر مرتفعًا عن سعر السو 

ولعــل مــن العیــوب الرئیـــسیة لهــذا الــدور هــو نوعیـــة وفاعلیــة مــستلزمات اإلنتــاج التـــي تقــدم للمــزارع مـــن 

لى أنه ال یخدم سوى شریحة معینة وصغیرة نسبیًا    .)2012وزارة الزراعة، (ناحیة، وإ

  

بـــالرغم مـــن ( لكـــن المراكـــز والفـــروع .م1994 وفروعهـــا بـــشكل كبیـــر بعـــد عـــام انتـــشرت البنـــوك التجاریـــة

 ووفـرت تلـك البنـوك مأمنـًا لحجـم .ظلّـت محـصورة فـي المـدن الكبیـرة فـي الـضفة والقطـاع) عددها الكبیـر

بـالرغم مـن الـسیولة   لكن هذه الخدمة لم تكـن فـي متنـاول أبنـاء الریـف بـشكل میـسر.وفورات ممیز نسبیاً 

الموجـــودة فـــي البنـــوك التجاریـــة، إال إن نـــسبة القـــروض إلـــى الودائـــع تعتبـــر أقـــل نـــسبة مقارنـــة المرتفعـــة 

سـرائیل  وتـدافع البنـوك عـن سیاسـتها تلـك بـأن مـن واجـب البنـك .بـالبنوك الموجـودة فـي كـل مـن األردن وإ

   .حمایة أموال المودعین
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الــضمانات لإلقــراض فــستظل البنــوك وطالمــا إن القــوانین واألنظمــة المعمــول بهــا لــم تتطــور بعــد لتــوفیر 

تتبع سیاسة التقشف في منح القـروض وتتجـه البنـوك التجاریـة بـشكل عـام نحـو تـسهیل التعامـل التجـاري 

وفـتح االعتمــاد وتــشجیع الـنمط االســتهالكي، ویقــل دورهـا فــي تــشجیع االسـتثمار فــي المــشاریع اإلنتاجیــة 

التجاریـة سیاسـة عـدم تـسهیل اإلقـراض للمـشاریع من خالل اإلقراض متوسط وطویل اآلجل تتبع البنـوك 

ـــة والمـــشاریع اإلنتاجیـــة الـــصغیرة  ًا للمـــشاریع .)ریفیـــة أو غیرهـــا(الزراعی ــ  أمـــا البنـــوك التـــي تمـــنح قروضـ

اإلنتاجیـة الــصغیرة والزراعیــة فهــي مرتبطــة باتفاقــات مـع بعــض الــدول أو المؤســسات الدولیــة التــي تــوفر 

  .)2012وزارة الزراعة، (للقروض نسبة من التمویل على شكل ضمانات 

  

  :االستنتاجات. 6.2.1

  

تتأثر سیاسات االقتصاد الكلي فـي فلـسطین بـبعض العوامـل الخارجیـة وتـستمر هـذه العوامـل فـي تأثیرهـا 

ســعر الفائــدة، والتــضخم المــالي ومــا یعنیــه مــن : خــالل المرحلــة االنتقالیــة المتجــددة، علــى ســبیل المثــال

 وتتـــأثر أســـعار ونوعیـــه وكمیـــة .اولـــة فـــي الـــسوق الفلـــسطینیة مقابـــل الـــدوالرتخفـــیض ســـعر العملـــة المتد

ــــسطینیة  ــــة الفل ـــات الزراعیــــة األولی ــة(المنتجـ ــ ـــدخالت الزراعی ـــابر ) وكــــذلك المـ جــــراءات المعـ ــــسیاسات وإ ب

والحدود، وبنوعیة وسائط النقـل المـسموح بهـا، وتتـأثر كلفـة اإلنتـاج الزراعـي الفلـسطیني بـسیاسات الـدعم 

وغیــر المباشــر للمــدخالت وبعــض المخرجــات الزراعیــة فــي البلــدان المجــاورة، وبــشكل خــاص المباشــر 

سرائیل، وهما الدولتان األكثر تعامًال فـي التجـارة الزراعیـة مـع فلـسطین  وتعتمـد عملیـة تـسویق .األردن وإ

 وتـصعب  ندة التسویقیة المسا اإلنتاج الزراعي في نجاحها على توفر البنى التحتیة التسویقیة والخدمات

ن كـان ) إن لم تستحل( عملیـة حـصر مـدخرات أبنـاء الریـف والمـزارعین الموجـودة فـي البنـوك التجاریـة وإ

 المــدخرات فــي البنــوك تعــود لهــذا الجــزء مــن المجتمــع، لكــن البنــوك التجاریــة  مــن المؤكــد إن نــسبة مــن

اإلنتـاج الزراعـي والمـشاریع ضمن سیاساتها الحالیة تتردد إن لم تحجم كلیـًا عـن مـنح القـروض لمـشاریع 

 ویمكـن .الریفیة طالما أنه ال تتوفر الـضمانات الكافیـة لـدى أبنـاء الریـف والتـي تقبـل بهـا البنـوك التجاریـة

االســتنتاج بــأن مــدخرات قطــاع الزراعــة وأبنــاء الریــف الموجــودة فــي البنــوك التجاریــة ال یــستفاد منهــا فــي 

نات للقـروض فیمـا عـدا التعاونیـات الزراعیـة، ال تـستطیع إقراض نفس القطاع، إال في حالة تـوفیر ضـما

المؤسسات األهلیة التي تتعامل في اإلقـراض الزراعـي والریفـي إن تـوفر نافـذة لالدخـار بموجـب القـوانین 

وزارة (المرعیة، وعلیه تبقى هذه المؤسسات معتمدة في مصادر تمویلها اإلقراضي على المنح الخارجیـة 

  .)2012الزراعة، 

  

مـــن خـــواص القطـــاع الزراعـــي اعتمـــاده علـــى عوامـــل بیئیـــة ومناخیـــة وحیویـــة، وبالتـــالي فـــإن عوامـــل إن 

 ویـستنتج مـن ذلـك حتمیـة تأسـیس .المخاطرة االستثماریة فیه مرتفعة نـسبیًا عـن بـاقي القطاعـات األخـرى
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اع  كمــا إن طبیعــة دوران رأس المــال فــي القطــ.صـندوق تــأمین ضــد المخــاطر الطبیعیــة فــي هــذا القطــاع

  وكــذلك العوامـــل والـــصفات التــي تحكـــم هـــذا القطـــاع) الفتـــرة الزمنیـــة بــین االســـتثمار واإلنتـــاج(الزراعــي 

تفــرض قیــام مؤســسة إقراضــیة تختلــف عــن النظــام البنكــي التجــاري بــالرغم مــن مــساهمتهم الذاتیــة، فــإن 

ة قریبــة ومأمونـــة قطــاع المــزارعین وأبنـــاء الریــف بحاجـــة إلــى نافـــذة إقراضــیة، وبحاجــة أیـــضًا إلــى وســـیل

 فالمزارع لیس مقترضًا فقط بل یمكنـه إن یكـون مـدخرًا أیـضًا، واالسـتنتاج الرئیـسي .لوضع مدخراتهم بها

عـــادة اســـتخدامها فـــي  ــا جـــذب اإلدخـــارات الریفیـــة وإ ـــة المؤســـسة المالیـــة الوســـیطة التـــي یمكنهـ هـــو ماهی

اإلقراض الزراعي والریفـي بـسیاسات اإلقراض الزراعي والریفي، هناك حاجة للربط المؤسسي بین برامج 

ـــرامج التـــسویق،  ـــة وباســـتراتیجیات وب ــرامج ومـــشاریع التنمیـــة والریفیـــة مـــن ناحی واســـتراتیجیات وخطـــط وبـ

 تتعــدد  وببـرامج البحــوث واإلرشـاد المبنــي علــى حاجـات الــسوقین المحلیـة والخارجیــة، ومــن ناحیـة أخــرى

  :حسب نوع االستثمارات المطلوبةحاجة القطاع الزراعي والریفي للتمویل ولإلقراض 

  

یعاني بعض المزارعین ومربي األغنام والدواجن من ضائقة مالیة في بدایة : القروض الموسمیة •

مواسم الزراعة والتربیة، فهم بحاجة إلى سیولة نقدیة إلى حـین مـرور الفتـرة الالزمـة حتـى موسـم 

  .اإلنتاج والتسویق، وأجل هذه القروض هو أقل من عام واحد

وذلــك لــدعم االســـتثمار فــي مــشاریع زراعیـــة وریفیــة جدیــدة كإنـــشاء : القــروض متوســطة األجـــل •

مـزارع األغنـام واألبقـار والـدواجن، أو إنـشاء البیـوت البالسـتیكیة للزراعـات المحمیـة، أو الـدخول 

  .، ویتراوح أجل هذه القروض ما بین سنة إلى أربع سنواتواألشتالفي مشاریع إلنتاج البذور 

وذلك لدعم االستثمار في مشروعات تطویریة كبیـرة الحجـم نـسبیًا لـدعم : ض طویلة األجلالقرو  •

االســتثمار طویــل األجــل فــي المــدخالت الزراعیــة والتــصنیع الزراعــي والبنــى التحتیــة التــسویقیة، 

  .)2012وزارة الزراعة، (ویتراوح اجل هذه القروض ما بین خمس إلى سبع سنوات 

  

  :دة من التجارب المحلیة السابقة ومن تجارب اآلخرینالدروس المستفا. 7.2.1

  

تستند معظم جهود التنمیة الزراعیة والریفیة في العدید مـن األقطـار النامیـة والمتقدمـة إلـى فلـسفة تـشجیع 

 المجتمــع الریفــي والزراعــي كقــوة محركــة ودافعــة للتنمیــة الزراعیــة  التــوفیر الریفــي فــي أذهــان واتجاهــات

أدلــة علــى ذلــك مــن تجــارب بعــض الــدول اآلســیویة كالهنــد، وبــنغالدش، ودول أفریقیــا،  وهنــاك .والریفیــة

كینیا، وتنزانیا، ودول أمریكا الالتینیة، وحتى الوالیات المتحدة األمریكیة، وكـذلك الـسوید، وألمانیـا، : مثل

جمعیـات  وقد نجحت في الماضي تجربة تشجیع التوفیر والتـسلیف مـن خـالل ال.وهولندا من دول أوروبا

م افترضــت العدیــد مــن الــدول فــي العــالمین 1967التعاونیــة الریفیــة التــي انتــشرت فــي فلــسطین قبــل عــام 

النــامي والمتقــدم ضــرورة التــدخل الحكــومي لتطــویر وتمویــل بــرامج إقراضــیة موجهــة نحــو بعــض بــرامج 
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ــ.ومــشروعات التنمیــة ي تــدخلت فیهــا  وقــد أثبتــت البحــوث التــي أجریــت إن بعــضًا مــن هــذه المبــادرات الت

الحكومات قد فشلت في تلبیة الطلب المتزایـد لـدى المـزارعین مـن ناحیـة، وفـي دفـع وتحریـك التـوفیر مـن 

  :لىالموارد الذاتیة من ناحیة أخرى، وترجع أسباب هذا الفشل إ

  

وضع سیاسات لإلقراض تتبنى أسعار فائدة منخفضة، والتي تعني بالتالي إلى إن تكون أسـعار  •

  . التوفیر منخفضة لدرجة إنها ال تشجع على االدخارالفائدة على

أو إلى إن اإلقراض كان مخصصًا لمشاریع زراعیة محددة، وهكذا فإنه أثر على مقدرة مؤسسة  •

اإلقــراض فــي تلبیــة االحتیاجــات المالیــة للمــزارعین الــصغار لتمویــل احتیاجــاتهم غیــر الزراعیــة، 

إن اإلقـراض الموجـه قـد ال یـؤدي إلـى تـشجیع ویمكن االسـتنتاج مـن البحـوث التـي أجریـت علـى 

ــالي زیــــادة  ــادة الكلفــــة اإلداریــــة، وبالتــ ــى زیــ ــؤدي بــــشكل شــــبه مؤكــــد إلــ االدخــــار مــــن ناحیــــة، ویــ

ـــتج عنـــه مـــن احتمـــاالت العجـــز فـــي المیزانیـــات  االعتمادیـــة علـــى التمویـــل الحكـــومي ومـــا قـــد ین

 خاصـة إذا اتبـع سیاسـات  ولذا فإن نجاح برامج اإلقراض الموجه یظل موضـع سـؤال.الحكومیة

 كمــا أثبتــت التجربــة الفلــسطینیة أن .متــساهلة فــي اإلقــراض، واعتمــد علــى أســالیب إداریــة قدیمــة

التــساهل فـــي اإلقــراض قـــد أفـــرز اتجاهــا ســـلبیًا لــدى المـــزارعین باعتبـــار القــرض هبـــة ال حاجـــة 

ـــة، وزارة (لــــسداده، وتلــــك الظــــاهرة قــــد عانــــت منهــــا الجمعیــــات التعاونیــــة بــــشكل خــــاص  الزراعـ

2012(.  

  

  :االستراتیجیات على المدى القصیر والبعید. 8.2.1

  

   وزارة الزراعة حالیًا ببحث قضایا السیاسات واالستراتیجیات وتقوم السلطة الوطنیة الفلسطینیة 

 المتعلقة باالستثمار، وبتـسهیالت اإلقـراض المطلوبـة لبـرامج التنمیـة الزراعیـة، وبنـاًء علـى خطـة التنمیـة 

ــسنوات االق ــصادیة لــ ــسهیالت 2003–1999تــ ــة مــــن االســــتثمارات والتــ ــى نــــسبة عالیــ م، هنــــاك حاجــــة إلــ

ذا مــا أریـــد لخطـــة التنمیـــة إن تطبـــق فـــي إطارهـــا .التمویلیــة لتنمیـــة قطـــاع الزراعـــة والریـــف الفلـــسطیني  وإ

كیــف یمكــن تمویــل هــذه الخطــة؟ وضــمن أیــة سیاســات : الزمنــي المحــدد، یــصبح مــن المنطــق التــساؤل

تیجیات سیتم التمویل؟ وما هو دور السلطة في تطویر سیاسـات االقتـصاد الكلـي ذات األثـر علـى واسترا

ـــة الزراعیـــة والریفیـــة؟ ومـــا هـــو دور وزارة الزراعـــة فـــي اســـتراتیجیات التنمیـــة الزراعیـــة واحتیاجـــات  التنمی

التنفیذ؟ ومـا التمویل؟ وكیف یمكن تشجیع القطاع الخاص لالستثمار في تلك البرامج؟ ومن سیقوم على 

  )2012وزارة الزراعة، (هي متطلبات البناء المؤسسي وتنمیة الطاقات االستیعابیة؟ 

  

  :اإلستراتیجیة قصیرة المدى. 1.8.2.1
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تشجیع المؤسسات األهلیة العاملة في اإلقراض الزراعي والریفي على االنضمام والتوحد ضـمن مؤسـسة 

ــ.واحـــدة وف تقلـــل مـــن كلفـــة إدارة القـــروض، وتعطـــي المؤســـسة  إذ مـــن المؤكـــد أن هـــذه اإلســـتراتیجیة سـ

ــدخرات، وتبعــــد  ــول نــــسبة الفائـــدة علــــى المــ ــى لــــدى التفــــاوض مــــع البنـــوك حــ ــوة تفاوضــــیة أعلـ ــدة قــ الجدیـ

احتمـــاالت ظهـــور االزدواجیـــة فـــي مـــنح القـــروض، وتمكـــن مـــن الوصـــول إلـــى قاعـــدة أوســـع مـــن طـــالبي 

ر فـي المنــاطق الریفیـة فـي مـشاریع التــصنیع القـروض تـشجیع المـستثمرین مـن القطــاع الخـاص لالسـتثما

ــة ــ ــة المطلوب ــدخالت الزراعیــ نتــــاج المــ ــي والتــــسویق الزراعــــي، وإ ــؤدي هــــذه .الزراعــ ــن المحتمــــل إن تــ  ومــ

اإلستراتیجیة إلى زیادة فرص العمـل فـي الریـف الفلـسطیني، وتـسهیل التحـول فـي الـنمط الزراعـي لمقابلـة 

یة إلــى قیـــام الــسلطة الوطنیـــة الفلــسطینیة بتـــوفیر بعـــض  وقــد تحتـــاج هــذه اإلســـتراتیج.احتیاجــات الـــسوق

رشـاد فـي الریـف الفلـسطیني حـول أهمیــة  الحـوافز للمـستثمرین الریـادیین فـي الریـف القیـام بحملـة توعیـه وإ

االدخار في الجمعیات التعاونیة من ناحیة؛ وحول أهمیة االعتماد الـذاتي فـي التمویـل، وبالتـالي التحـول 

نات إلى الفكر االقتصادي مـن خـالل القـروض الواجبـة التـسدید ال یخفـى علینـا أن من فكر المنح والمعو 

برامج التنمیة الزراعیة والریفیة المنبثقة عن السیاسات واالستراتیجیات التـي تـشرف الـوزارة علـى إعـدادها 

ات سوف تواجه القرن الحادي والعشرین بما یحویه من معطیات عولمة االقتصاد، وتسارع في تكنولوجی

اإلنتــاج واإلدارة واالتــصال، وعلیــه یــصبح مــن الــضروري إعــداد الكــوادر البــشریة المدربــة، داخــل جهــاز 

دارات وتـدریب مـوظفي اإلقـراض فـي المؤسـسات اإلقراضـیة،  وزارة الزراعة والوزارات المعنیـة األخـرى، وإ

دارات وموظفــو الجمعیــات التعاونیــة الزراعیــة والمــزارعین القیــادیون بح مــن األهمیــة تطــویر  كمــا یــص.وإ

الهیاكــل المؤســسیة داخــل الــوزارة نفــسها، والتنــسیق فیمــا بینهــا وبــین المؤســسات الحكومیــة األخــرى ذات 

العالقة من جهة، وبینها وبین المؤسسات التمویلیة الرسـمیة وغیـر الرسـمیة مـن جهـة ثانیـة، وبـین هـؤالء 

  .)2012اعة، وزارة الزر (وتنظیمات المزارعین وأبناء الریف والبادیة 

  

  :اإلستراتیجیة بعیدة المدى. 2.8.2.1

  

لـى حقیقـة ) البنـوك التجاریـة(تستند هذه اإلسـتراتیجیة إلـى واقـع سـوق التمویـل فـي فلـسطین  مـن ناحیـة، وإ

الــسیاسات التــي تتبناهــا بعــض الــدول والمؤســسات فــي نظرتهــا إلــى تمویــل المــشاریع اإلنتاجیــة الزراعیــة، 

ـــة الفلـــسطینیة ومـــن ضـــمنها وزارة الزراعـــة تـــؤدي دورًا هامـــًا فـــي دعـــم والـــى افتـــراض إن الـــسلطة ا لوطنی

  :القطاع الزراعي والریفي وذلك من خالل 

  

  .تمویل البنى التحتیة بما فیها البنى التحتیة التسویقیة •

  .سن التشریعات واألنظمة ووضع السیاسات التي تسهل تنفیذ برامج التنمیة الزراعیة والریفیة •
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  .ت المساندة البحثیة واإلرشادیة وخدمات الطب البیطري الوقائيتقدیم الخدما •

  .االتفاقات التجاریة التي تحمي اإلنتاج الفلسطیني •

  

وأخیــرًا فــإن اإلســـتراتیجیة بعیــده المـــدى المقترحــة مبنیـــة أیــضًا علـــى نجــاح اإلســـتراتیجیة قــصیرة المـــدى، 
جلــة االدخــار والتــوفیر لــدى المــزارعین وخاصــة فیمــا یتعلــق بتفعیــل دور الجمعیــات التعاونیــة فــي دفــع ع

 أساسـیة تتبنــى االعتمـاد الــذاتي لتطـویر ســوق المـال الریفــي، وبالتــالي كإســتراتیجیةوأبنـاء الریــف والبادیـة 

تــسهیل وصــول صــغار المــزارعین والفئــات المهمــة فــي الریــف والبادیــة إلــى مؤســسة التــوفیر واإلقــراض، 

حجـام أو تـردد البنـوك التجاریـة عـن مـنح تـسهیالت القـروض وهناك من األدلة ما یشیر على أن قضیة إ

للمشاریع الزراعیة ولـصغار المـزارعین والمـستثمرین الـریفیین ال تتعلـق بالـسیولة النقدیـة المتـوفرة فـي تلـك 

ــالي عـــدم الثقـــة بالقطـــاع الزراعـــي  البنـــوك، ولكنهـــا تتعلـــق بـــبعض المعیقـــات التـــي یمكـــن تلخیـــصها وبالتـ

فــي المــشاریع الزراعیــة، و ضــعف ) اإلقــراض(اطرة العالیــة المتوقعــة مــن االســتثمار والریفــي أوال، والمخــ

مقــدرة صــغار المــزارعین علــى تلبیــة الــضمانات المطلوبــة لمــنح القــروض، واإلمكانیــة المحــدودة العالیــة 

  .)2012وزارة الزراعة، (الناتجة عن القروض القصیرة 

  

 غربیةالتحدیات التي تواجه الزراعة في الضفة ال 3.1

  

  :یمكن حصر التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة في الضفة الغربیة بأسباب أهمها

استمرار االحتالل الغیر شرعي على األرض یجعل من التنمیة الزراعیة وعملیة إنتاجها عرضة  •

  .للتدمیر

لمزیـد التدمیر الممنهج للبنیة التحتیـة لمؤسـسات الـسلطة واسـتمرار عملیـة االسـتیطان ومـصادرة ا •

 .من األراضي الفلسطینیة

ــات الـــسیاسیة واالقتــــصادیة  • ــأثیر علـــى مختلــــف المعطیـ ــي التـ ــة لعبـــت دورهــــا فـ العوامـــل الخارجیـ

  .واالجتماعیة

 كـم والـذي بـدورة الـتهم الكثیـر مـن األراضـي 750بناء جدار الفصل العنصري الذي یبلـغ طولـه  •

 .یقها لالستصالحالزراعیة في الضفة الغربیة سواء كانت مستصلحة أو في طر 

یمكــن وصــف الحالــة الفلــسطینیة بــالفقر العــام أو الجمــاعي، حیــث أن مجتمعــا كــامال یقــع تحــت  •

 .طائلة الفقر واإلفقار

 .)2004برنامج دراسات التنمیة، (وقف العوامل التي تقف خلف حالة اإلفقار الممنهج  •
 

  ضفة الغربیةتنمیة الزراعیة في السبل المواجهة للمعوقات التي تواجهه ال 4.1
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  .التوسع التدریجي في الزراعة لتشمل عدد كبیر من المزارعین •

  .توفیر األسمدة للمزارعین كدعم لهم وتشجیعهم •

  .تشجیع الزراعات الغیر تقلیدیة مثل النباتات الطبیة والعطریة •

  .تشجیع زراعة األشجار التي توفر المیاه وخاصة النخیل والزیتون •

لیة والغیر حكومیة للتأكد من العدالة في التوزیع للمساعدات على اإلشراف على الجمعیات األه •

  .المزارعین، وان یحظى كل مزارع بنصیب من هذه المساعدات

اإلشـراف الكامــل علــى المؤســسات الزراعیـة للتأكــد مــن ســالمة عملهـا مثــل محــالت بیــع األدویــة  •

 .والمشاتل والمعاصر وغیرها

ــدریب المهندســـین الجـــدد  • ــتمرار فـــي تـ ـــة وخارجیـــة االسـ وزارة الزراعـــة، (مـــن خـــالل دورات داخلی

2010(. 

  

   مشكلة الدراسة5.1

  

التحــدیات وســبل ،مــا واقــع التنمیــة الزراعیــة فــي الــضفة الغربیة :تكمــن مــشكلة الدراســة فــي الــسؤال األتــي

 وفـي هـذه الدراسـة سـیتم توجیـه األسـئلة إلـى دور المواجهة من وجهة نظر دور الخبرة الزراعیة المحلیـة؟

  الخبرة الزراعیة المحلیة من العام الحالي لمعرفة وجهة نظرهم في واقع التنمیة الزراعیة في 

 .الضفة الغربیة التحدیات وسبل المواجهة من وجهة نظر دور الخبرة الزراعیة المحلیة

  

   مبررات الدراسة 6.1

  

  :تتمثل أهم مبررات الدراسة فیما یأتي

  

یـة التـي تبحـث فـي موضـوع التنمیـة الزراعیـة وتحـدیاتها وسـبل تعقد الكثیر من المـؤتمرات الزراع •

  .مواجهتها والتي تعكس أهمیة الموضوع

  .بعد جدید لدراسات معهد التنمیة الزراعیة •

  .التحدیات الرئیسة التي یواجهها النظام الزراعي الفلسطیني •

هـا علـى حیـاة محور حیوي للبحث فیه فالتنمیة الزراعیة شریان وعصب الحیاة االقتصادیة وغیر  •

  .اإلنسان
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  أهمیة الدراسة 7.1
 

  :تتمثل أهمیة الدراسة فیما یأتي 

  

  :األهمیة النظریة  •

  

o  تــأتي أهمیــة هــذه الدراســة كــون الزراعــة هــي القطــاع األكبــر الــذي یعمــل فیــه ســكان الــضفة

  .الغربیة خاصة أهل الریف

o ه ال یـوازي نفـس النـسبة مع اشتغال العدد الكبیر في قطاع الزراعة في الضفة الغربیـة إال انـ

ــا  ــر تخلفــ ــه األكثــ ــالي مقارنـــة بالقطاعــــات األخــــرى كونـ المـــساهمة فــــي النـــاتج المحلــــي اإلجمــ

  .واالبطأ استجابة للتكنولوجیا

o  الوقوف على التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة في الضفة الغربیـة مـن وجهـة نظـر دور

  .الخبرة الزراعیة المحلیة

o هوض بالقطاع الزراعيمعرفة سبل المواجهة للن.  

  

قـــد تفیـــد هـــذه الدراســـة المؤســـسات العاملـــة فـــي مجـــال الزراعـــة فـــي الـــضفة  :األهمیـــة التطبیقیـــة  •

 التوصل إلى توصیات لتفعیل دور الخبرة  و .الغربیة وسبل تنمیتها وتحدیاتها ومواجهتها

  .الزراعیة المحلیة في الضفة الغربیة للوصول إلى تنمیة زراعیة

  

جــاءت هــذه الدراســة لتؤكــد أهمیــة هــذا  و .الدراســة متممــة ألفــاق بحثیــة جدیــدة :میــة األهمیــة العل •

  .القطاع ومعرفة سبل تطویره وتنمیته والعوائق التي تحول دون تطوره

  

  ئلة الدراسةأس 8.1

  

  :تتمثل أسئلة الدراسة في مجموعة من األسئلة التالیة وهي 

  

  عیة ؟ما هي اكبر التحدیات التي تواجه التنمیة الزرا •

  ما هي اقل التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة ؟ •

  ما هي سبل المواجهة للتحدیات الزراعیة ؟ •

  هل تمثل الحركة التعاونیة سبیل اكبر من اإلرشاد الزراعي لمواجهة التحدیات ؟ •
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   فرضیات الدراسة 9.1

  

  :ت التالیةاحاول الدراسة اإلجابة عن الفرضیت

  

  .ه التنمیة الزراعیة هي إرهاق األرض بالدورة الزراعیةاكبر التحدیات التي تواج •

 .غیاب التصنیع الزراعي اقل التحدیات التي تواجه القطاع الزراعي •

  .وجود نظام تسویقي متكامل یمثل أهم سبل مواجهة التحدیات الزراعیة •

  .زراعي إحیاء الحركة التعاونیة یمثل سبیل لمواجهة التحدیات الزراعیة اكبر من اإلرشاد ال.4 •

  

   أهداف الدراسة 10.1

  

  :تتمثل أهداف الدراسة في ما یلي 

  

  .التعرف إلى اكبر التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة •

  .التعرف إلى اقل التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة •

  التعرف إلى سبل المواجهة للتحدیات الزراعیة  •

  تي تواجه التنمیة الزراعیةالتعرف إلى السبیل األكبر لمواجهة التحدیات ال •

  

   استعراض فصول الدراسة11.1

  

تضمنت الدراسة على خمسة فصول متكاملة، بحیث اشتمل الفصل األول على مقدمة توضیح تعریفات 

عن التنمیة الزراعیة ومفهومها، وتعریفات التنمیـة المـستدامة، وتـم عـرض لمـشكلة الدراسـة وهـي التعـرف 

ــى وجهــــة نظــــر دور الخبــــرة ال ــبل إلــ ــة  والتحــــدیات وســ ـــة الزراعیــــة فــــي الــــضفة الغربیــ زراعیــــة فــــي التنمیـ

  . إضافة إلى استعراض الفرضیات وأهداف الدراسة.المواجهة

  

 ،وتناول الفصل الثاني اإلطار النظري للدراسة حیث تم عرض واقع التنمیة الزراعیـة فـي الـضفة الغربیـة

راعیــة المحلیــة، حیــث أظهــر تطــور تــاریخي التحــدیات وســبل المواجهــة مــن وجهــة نظــر دور الخبــرة الز 

للواقــع الزراعــي فــي فلــسطین، إضــافة إلــى التعــرف علــى أهــم التحــدیات التــي تواجــه هــذا القطــاع، وســبل 

  .مواجهة هذه التحدیات، كما أظهر الجانب النظري الخطة اإلستراتیجیة لوزارة الزراعة الفلسطینیة
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بعهــا الباحــث فــي دراسـته، حیــث تــم اســتهداف كافــة مجتمــع أمـا الفــصل الثالــث فقــد بــین المنهجیـة التــي ات

الدراسة المكون من الخبـراء فـي التنمیـة الزراعیـة، فـي الـضفة الغربیـة، حیـث تـم جمـع البیانـات فـي العـام 

، حیث تم االعتماد على المنهج الوصفي وتم جمع المعلومات من خالل تصمیم استبیان 2012الحالي 

   .لة الموجهة للخبراءمتضمنا على مجموعة من األسئ

وقــد تـــم عـــرض النتــائج ومناقـــشتها ضـــمن الفــصل الرابـــع الـــذي جــاء فیـــه اإلجابـــة علــى محـــاور الدراســـة 

وأســئلتها علـــى صـــعید التعـــرف إلـــى وجهـــة نظـــر دور الخبـــرة الزراعیـــة فـــي التنمیـــة الزراعیـــة فـــي الـــضفة 

  .الغربیة  والتحدیات وسبل المواجهة

  

یوضـــح أهـــم االســـتنتاجات التـــي توصـــلت إلیهـــا الدراســـة، مـــع وضـــع وأخیـــرا جـــاء فـــي الفـــصل الخـــامس ل

  .مجموعة من التوصیات
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  الفصل الثاني

 ______________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

   مقدمة1.2

  

 وتنطلـق .مولیة والتكاملیـة والتعددیـةتعد التنمیة الزراعیة الشاملة مهمة مستمرة طویلة األمد تتصف بالـش

 وهـذا یتطلـب تـوفر اإلرادة .فـي العملیـة البنائیـة مـن األسـفل إلـى األعلـى وفـق مبـدأ االعتمـاد علـى الـنفس

الــسیاسیة القــادرة  والراغبــة فــي إحــداث تغییــرات هیكلیــة لبنیــة المجتمــع فــي ظــل التخطــیط الــشامل، كمــا 

ــشاركة الج ــا یتعلــــق تتطلــــب العــــدل فــــي التوزیــــع والمــ ــة المؤســــسیة المناســــبة وبخاصــــة مــ ماهیریــــة، والبیئــ

دارة التنمیة الریفیة  مع التركیز على سیاسـات االسـتثمار مـن .باإلصالح الزراعي والمؤسسات الریفیة، وإ

  .)2004الكفري، (زاویة إعادة توزیعه بین الوحدات المختلفة في إطار التنمیة الریفیة المتكاملة 

  

الزراعة من أهمیة كبرى في اقتصاد الدول وبنائها مـن نـواحي عدیـدة فتطورهـا یعنـي ونظرا لما تتمتع به 

تطـــور جمیـــع القطاعـــات دون اســـتثناء، ألنهـــا باتـــت المحـــرك الـــرئیس القتـــصاد الـــدول، وعلیـــة فـــان هـــذا 

القطاع یعاني من بطئ في نمو اإلنتاج مقارنة بالقطاعات األخرى مثل قطاع الصناعة، وهذا یعود إلى 

  : العملیة اإلنتاجیة في الزراعة ویتجسد ذلك في أمرینطبیعة

  

وتتمثــل فــي الزیــادة فــي اإلنفــاق علــى الــسلع نتیجــة الزیــادة فــي الــدخل : النــاتج اإلجمــالي القــومي •

الفــردي، وهــذه العالقــة تكــون عكــسیة مــع المنتجــات الغذائیــة وطردیــة مــع المنتجــات الــصناعیة 

 .وذلك إلحداث التنمیة الشاملة

 وعادة تتمثل في كون المنتج الزراعي یأخذ وقتا طویال نسبیا، كونه : إلجمالي المحليالناتج ا •



 18 

ــذا تعتبــر  مــرتبط عــادة بموســم الزراعــة علــى عكــس القطاعــات األخــرى وخــصوصا الــصناعة، ل

 .)2005عبد الوهاب، (الزراعة اقل قدرة على النمو واقل على التطور واستیعاب التكنولوجیا 
 

  :ریفها بصورة عامة التنمیة تع.1.1.2

  

  :تعریف التنمیة بصورتها العامة ملخصة أدناه

  

  : مفهوم التنمیة.1.1.1.2

  

تحریك النظام االجتماعي بكلیته إلى األعلى كما یعرفها آخـرون بأنهـا : عرف جورنارمیردو التنمیة بأنها

 ســواء كــان هــذا انبثــاق ونمــو كــل اإلمكانــات الموجــودة الكامنــة فــي كیــان معــین بــشكل كامــل ومتــوازن" 

زیـادة قـدرة المجتمـع :  وعرفتهـا وزارة الزراعـة بأنهـا.)1990سـمارة، " (الكیان فرد أو جماعـة أو مجتمـع 

علــى االســتجابة للحاجــات األساســیة  المتزایــدة بالــصورة التــي تكفــل زیــادة درجــات إشــباع تلــك الحاجــات 

ـــة ـــشریة والطبیعیـــ ــــوارد البـــ ـــتغالل المــ ـــستمر الســـ ــید المـــ ـــق الترشــــ ــن طریـــ ــــةعــــ ــــصادیة المتاحــ وزارة (. واالقتــ

  .)2010الزراعة،فلسطین،

  

التــي تجمـع بـین التنمیـة االقتــصادیة : وعـرف الـسید التنمیـة بتقـسیماتها حیــث عـرف التنمیـة الـشاملة بأنهـا

 وعلیـــة فالتنمیــة الــشاملة متعــددة األغـــراض، ،والتنمیــة االجتماعیــة الن كــل منهمـــا شــرط لتحقیــق األخــر

ــشمل التنمیـــــة ومتعـــــددة األســـــالیب، لرفـــــ ــي تـــ ـــصادي بطریقـــــة متوازنـــــة وهـــ ــاعي واالقتــ ـــستوى االجتمـــ ع المــ

بأنها العملیة الهادفة إلى رفع مستوى الحیـاة :  وعرف التنمیة االجتماعیة كذلك.االقتصادیة واالجتماعیة

 وأخیرا عرف التنمیة .االجتماعیة من حیث الصحة والتعلیم والمستوى المعیشي والخدمات بشتى أنواعها

هـــي الجانـــب الـــذي ینظـــر إلـــى اإلنـــسان نظـــرة واســـعة تـــستهدف إعـــداده إعـــدادا : افیـــة والنفـــسیة بأنهـــاالثق

متكــامال یحقــق تنمیـــة نفــسه ومجتمعـــة والوفــاء بحاجـــات واحتیاجــات مجتمعـــه، ولتحقیــق ذلـــك ال بــد مـــن 

  .)2008السید،  (.تطویر األنظمة التربویة وهذا التطور یقوم على أساس التخطیط العلمي السلیم

  

عملیــة توســیع الخیــارات المتاحـــة للنــاس، بتمكیــنهم مـــن : أمــا العیــسوي فقــد عـــرف التنمیــة البــشریة بأنهـــا

الحصول على الموارد الالزمة لتحقیق مستوى حیاة كریمة، وبتمكینهم من العیش حیاة طویلـة خالیـة مـن 

  .)2000،العیسوي(.العلل والشعور باالنجاز واحترام الذات

  :لى عدة أمور منهاویصب هذا المفهوم ع
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 .والذي یسمح بالحریة بإصدار القرار السیاسي الحر للمشاركة الجماهیریة: التحرر السیاسي •

  .وهو إعادة النظر في توزیع الثروة كون الجهد البشري مصدر للدخل: التحرر االقتصادي •

تدامة ولـیس ألننا نتحـدث عـن عملیـة تنمویـة شـاملة وهـذا یتطلـب االسـتمراریة واالسـ: االستمراریة •

 .مجرد بلوغ األهداف فقط

 .أن ننطلق من القاعدة أي الریف إلى األعلى: التصاعدیة •

  .بمعنى أن تشمل جمیع مرافق الحیاة في التنمیة ولیس فقط الزراعة: الشمولیة •

  .التكامل مع القطاعات األخرى: التكاملیة •

  . خالل عدة مشاریعبمعنى تعدد الفعالیات الموجه نحو التنمیة الشاملة من: التعددیة •

فادتهــا مــن التنمیــة بنــسبة اكبــر مــن القطاعــات : تكــافؤ الفــرص • أي إفــادة القطاعــات المتــضررة وإ

  .األخرى

تحتــاج التنمیــة الزراعیــة إلــى التخطــیط الــشامل فــي انــه عملیــة بنائیــة مــستمرة : التخطــیط الــشامل •

ا من أسفل إلى أعلـى وفـق متعددة األهداف والمراحل، وكذلك ألنه عملیة اجتماعیة تبني أهدافه

 .المنظومة المجتمعیة

 .)2005عبد الوهاب، (وهو النتیجة النهائیة والحتمیة للتنمیة : تنمیة اإلنسان •
  

  : الرؤیة الجدیدة للتنمیة.2.1.1.2
  

بعد تجارب العالم الثالث في الخمسینات والستینات مع التنمیة وفشلها من الوصول إلى قطاعـات أخـرى 

 شـعوب ذلـك العـالم، فقـد أصـبح هنـاك رؤیـة جدیـدة للتنمیـة أال ینظـر إلـى عملیـة التنمیـة واسعة مـن أبنـاء

 إن عملیـة التنمیـة تتـضمن أكثـر مـن مجـرد أنهـا .بوصفها غایة بل وسیلة أو كأداة إلجراء عملیة التنمیـة

لنظـام جانب مادي ومالي لحیاة الشعوب بل تعدت ذلك إلى أنها عملیة متعددة األبعاد وتتضمن توجیـه ا

االقتصادي االجتماعي وتحسین مستوى الدخل القومي واإلنتاج، عالوة على ذلك عن احتوائها لتعییرات 

ومـــن هنـــا فـــان الرؤیـــة الحدیثـــة .كبیـــرة فـــي التركیـــب المؤســـسي االجتمـــاعي واإلداري االقتـــصادي للـــوطن

ـــصاد والنظـــــام ا ــل االقتــ ــر فـــــي هیكـــ ـــه التغییـــ ـــي نمـــــو اقتـــــصادي مـــــضافا لــ ــي تعنــ ـــة فهـــ القتـــــصادي للتنمیــ

  .واالجتماعي
  

وهنـاك أبعـاد مهمـة للتنمیــة ال یمكـن أن تكـون موجـودة فــي النمـو وهنـا الفـوارق تكــون واضـحة بـین النمــو 

والتنمیــة فــي حــال تحــسن أداء عناصــر اإلنتــاج فــي العملیــة اإلنتاجیــة، وفــي تطــور التقنیــة التــي یــسخرها 

مامــا مباشــرا یجــب أن یعطــى للقــضاء علــى  إن االقتــصادیین یــرون اهت.اإلنــسان لخدمــة أغــراض التنمیــة

الفقر وانجاز خدمات صحیة أفضل وتعلـیم أفـضل فـي كـل مـستوى مـن مـستویاته ورفـع مـستوى المعیـشة 



 20 

 وذلـــك للوصـــول إلـــى التنمیـــة االقتـــصادیة ضـــمن مؤشـــرات الرؤیـــة الحدیثـــة أو الجدیـــدة لهـــا .واالســـتخدام

  .)2008النجفي والقریشي، (

  

  :تنمیة عناصر وسمات ال.3.1.1.2

  

  :من خالل ما سبق یمكن استخالص أهم سمات التنمیة وصفاتها

  

  .التنمیة عملیة ذاتیة ومقوماتها موجودة داخل الكیان ذاته •

 .التنمیة عملیة دینامیكیة لیست ثابتة •

 .التنمیة لیست ذات طریق واحد واتجاه واحد •

 .إن التنمیة شاملة للكیان كله •

لمالیـــة والتقنیــة والبـــشریة والمهنیـــة التـــي تحـــول دون انبثـــاق تعمــل التنمیـــة علـــى إزالـــة المعوقـــات ا •

 .اإلمكانات من داخل الكیان

تعمــل التنمیــة علــى وقــف االســتغالل الــذي یعــوق النمــو واالنبثــاق أو یحــد منــه أو یوجهــه لمنفعــة  •

 .)2008السكري، (مجموعة دون أخرى 
 

 : أنواع التنمیة.4.1.1.2

  

  :للتنمیة عدة أشكال أهمها

  

هـــي التـــي تجمـــع بـــین التنمیـــة االقتـــصادیة واالجتماعیـــة الن كـــل منهمـــا شـــرط :  الـــشاملةالتنمیـــة •

  .لتحقیق األخر وهي تشمل تنمیة اقتصادیة وتنمیة اجتماعیة

وهــي تنظــر لإلنــسان نظــرة واســعة تــستهدف إعــداده إعــدادا متكــامال یحقــق : تنمیــة ثقافیــة ونفــسیة •

 .تنمیة نفسه ومجتمعه

ة التـي تهـدف إلـى تطـویر الجوانـب المختلفـة اجتماعیـا واقتـصادیا وتهـتم وهي التنمی: تنمیة ثقافیة •

ـــدأ المـــساواة فـــي الحقـــوق  بتطـــویر اإلنـــسان جـــسمیا وفكریـــا وخلقیـــا وروحیـــا وهـــي بـــذلك تؤكـــد مب

 .)2010الجندب، (والواجبات 

  

  : مفهوم التنمیة والنمو االقتصادي.5.1.1.2
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ًا ألهـم المـصطلحات االقتـصادیة التـي یتناولهـا البـاحثون إن مادة النون والمیم والیـاء أصـبحت الیـوم جـذر 
النمــو، والتنمیــة، :  فمــن هــذه المــادة نــرى مــصطلحات.االقتــصادیون والــسیاسیون فــي شــتى المجتمعــات

ویعتبــر  .)2010عجمیــة وآخــرون، (والــدول النامیــة، والــدول األقــل نمــّوًا، إلــى آخــر تلــك المــصطلحات 

 الـسیاسیة للحكومـات فـي مختلـف بلـدان العـالم، سـواء المتقدمـة منهـا النمو االقتصادي مـن أهـم األهـداف

 وتعتبر برامج التنمیة االقتصادیة مـن أهـم أطروحـات األحـزاب المتطلعـة إلـى الحكـم، وعلـى .أو المتأخرة

 .أساسها یقاس نجاح الحكومات أو إخفاقها، كمـا تجـري علـى أساسـها محاسـبة الحكـام مـن قبـل شـعوبهم

 االقتصادیة مجرد قیمة ُیدعى الناس إلیها وُیَشّجعون علیها فحسب، بـل أصـبحت الـشغل ولم تعد التنمیة

 ومـن ثَـمَّ أصـبحت مناقـشة المیزانیـة، وأسـعار .الشاغل للهیئات التشریعیة والمجـالس التنظیمیـة فـي الـبالد

الحاكمـة العمالت، ومعدالت النمو، والتضخم، والبطالة من أهم أعمـال مجـالس الـشعوب وكافـة الـدوائر 

ــالم األول،  .)2009عبـــد اهللا، ( ــالم إلـــى دول العـ ــذا المـــصطلح جـــرى تـــصنیف دول العـ وعلـــى أســـاس هـ

 وعلـى أساسـه أیـضًا .والثاني، والثالث كما جرى تصنیفه إلى دول متقدمـة، ودول نامیـة، ودول أقـل نمـّواً 

 متوســط دخــل الفــرد تقــوم إحــصاءات لحــساب مــا یعــرف بالــدخل القــومي للــبالد المختلفــة، وبــه یــتم تحدیــد

  .)2008قابل، (سنوّیًا 

  

وألهمیـة مفهــوم النمــو االقتــصادي وأثــره فـي قــوة الــدول وتقــدمها فــي معتـرك الحیــاة الدولیــة كــان البــد مــن 

 وعنــدما نریــد وضــع تعریــف للنمــو .وضــع تعریــف دقیــق لــه؛ كــي یجــري بنــاء األبحــاث االقتــصادیة علیــه

ــمالي، ومفهومـــه فـــي االقتـــصادي علینـــا أن نـــدرك أن ثمـــة فارقـــًا  ـــین مفهـــوم النمـــو فـــي االقتـــصاد الرأسـ ب

 ففــي االقتــصاد .االقتــصاد اإلســالمي نظــرًا الخــتالف القاعــدة الفكریــة التــي یبنــى علیهــا كــال المفهــومین

الرأسمالي ینظر إلى التنمیة والنمو على أنها هـي حـل المـشكلة االقتـصادیة الرئیـسة، وهـي مـشكلة النـدرة 

 ومـن ثَـمَّ یكـون تعریـف النمـو االقتـصادي عنـد .ات بإزاء حاجات اإلنـسان المتجـددةالنسبیة للسلع والخدم

الزیـادة فـي إنتـاج الـسلع والخـدمات لتكفـي الحاجـات الكلیـة فـي المجتمـع وتفـیض عنهـا؛ : الرأسمالیین هـو

 واالقتـصاد الرأسـمالي ینظـر إلـى النمـو علـى مـستوى المجتمـع، ال .كي تحقق مستوى أعلى مـن الرفاهیـة

لى مستوى األفراد ویعالج الزیادة في اإلنتـاج الكلـي وفـي الـدخل القـومي، ال فـي إنتـاج كـل فـرد ومقـدار ع

  .)2007نصر، (دخله 

  

حساب اإلنتاج الكلـي الـذي ینتجـه المجتمـع كلّـه : وبناًء على ذلك یجري حساب معدالت النمو بناًء على

ن التجـاري ومـا یحققـه مـن عجـز أو فـائض فـي والدخل الناتج عن هذا اإلنتاج، وبناًء على حساب المیزا

الـدخل الكلـي، ثـم بنـاًء علــى هـذه الحـسابات الكلیـة یجـري تقــدیر افتراضـي لـدخل الفـرد ومقـدار كفایتــه أو 

 فیقدر مثًال أن هذا المجتمـع متوسـط دخـل .رفاهیته، وهو تقدیر یبعد كثیرًا عن الواقع نظرًا لسوء التوزیع

ــى هـــذه المحـــددات .نوّیًا، وهـــذا المجتمـــع ألـــف دوالر وهكـــذاالفـــرد فیـــه خمـــسة آالف دوالر ســـ  وبنـــاًء علـ
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وضعت المنظمات الرأسمالیة الدولیة تعریفـات للـدول النامیـة والـدول األقـل نمـّوًا؛ فقالـت مـثال عـن الـدول 

ل هـي الـدول التـي ال یزیـد متوسـط دخـ: والتي ُتْمَنح مزایا خاصة في اتفاقـات التجـارة الدولیـة" األقل نمّواً "

زیادة : وقد عرف االقتصاد الرأسمالي النمو بأنه .)2007القریشي، ( دوالر سنوّیًا 1000الفرد فیها عن 

   .)2003حمدان، (اإلنتاج للرفاهیة، ولرفع مستوى المعیشة عند مجموع األفراد، ال عند آحادهم 

  

علـى كمـا یعرفهـا آخـرون تحریك النظـام االجتمـاعي بكلیتـه إلـى األ: وقد عرف جورنارمیردو التنمیة بأنها

انبثاق ونمو كل اإلمكانات الموجودة الكامنة في كیان معین بشكل كامل ومتوازن سواء كان هذا " بأنها 

 حیــث فــرق االقتــصادیون بــین النمــو االقتــصادي والتنمیــة، واعتبــروا ."الكیــان فــرد أو جماعــة أو مجتمــع 

 بینمـا إذا صـاحب هـذه الزیـادة تغییـر فـي الهیكـل زیادة الـدخل القـومي دون حـدوث تغییـرات بنیانیـه نمـوا،

  .)2010الجندب، (االقتصادي اعتبرت تنمیة ومفهوم التنمیة في هذا المجال اشمل واعم 

  

  : التنمیة المستدامة.6.1.1.2

  

والتـي ُتلبـي احتیاجـات الحاضـر دون ) االقتصادیة والبیئیة، واالجتماعیة(هو مصطلح یشیر إلى التنمیة 

والتنمیـة المـستدامة لیـست حالـة ثابتـة مـن  ة األجیـال المقبلـة علـى تلبیـة احتیاجاتهـا الخاصـةالمساس بقـدر 

نما هي عملیـة تغییـر واسـتغالل المـوارد، وتوجیـه االسـتثمارات، واتجـاه التطـور التكنولـوجي،  االنسجام، وإ

 وتجـرى ."الحالیـةوالتغییرات المؤسسیة التي تتماشى مع االحتیاجات المستقبلیة فـضًال عـن االحتیاجـات 

 التنمیــة المـــستدامة فـــي ثالثــة مجـــاالت رئیـــسة هــي النمـــو االقتـــصادي، وحفــظ المـــوارد الطبیعیـــة والبیئـــة،

 .)2009عفانة، (التنمیة االجتماعیة 

  

إن من أهم التحدیات التي تواجهها التنمیة المستدامة هي القضاء علـى الفقـر، مـن خـالل التـشجیع علـى 

 وفیمـــا یلـــي .الك متوازنـــة، دون اإلفـــراط فـــي االعتمـــاد علـــى المـــوارد الطبیعیـــةإتبـــاع أنمـــاط إنتـــاج واســـته

استعراض أمثلـة ألهـم أهـداف التنمیـة المـستدامة مـن خـالل بعـض البنـود التـي مـن شـأنها التـأثیر مباشـرة 

  .)2010قاسم، (في الظروف المعیشیة للناس 

  

  لمیاه ورفع كفاءة استخدام المیاه في وتهدف االستدامة االقتصادیة فیها إلى ضمان إمداد كاٍف من ا

 وتهدف االستدامة االجتماعیة إلى تأمین الحصول على .التنمیة الزراعیة والصناعیة والحضریة والریفیة

اه فــي المنطقــة الكافیـــة لالســتعمال المنزلــي والزراعــة الـــصغیرة لألغلبیــة الفقیــرة  وتهــدف االســـتدامة .المیــ

ة للمــستجمعات المائیـة والمیــاه الجوفیــة ومــوارد المیــاه العذبــة وأنظمتهــا البیئیـة إلــى ضــمان الحمایــة الكافیــ

  .)2010عباس، (اإلیكولوجي 
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  : ركائز التنمیة المستدامة. 7.1.1.2

  

تهـدف االسـتدامة االقتـصادیة فیـه إلـى رفـع اإلنتاجیـة الزراعیـة واإلنتـاج مـن أجـل تحقیــق : المیـاه •

دف االســتدامة االجتماعیــة إلــى تحــسین اإلنتاجیــة  وتهــ.األمــن الغــذائي فــي اإلقلیمــي والتــصدیري

 وتهـدف االسـتدامة البیئیـة إلـى ضـمان .وأرباح الزراعة الصغیرة وضـمن األمـن الغـذائي المنزلـي

االســتخدام المــستدام والحفــاظ علــى األراضــي والغابــات والمیــاه والحیــاة البریــة واألســماك ومــوارد 

  .المیاه

ــتدامة االقتـــصادیة: الغـــذاء •  فیهـــا إلـــى زیـــادة اإلنتاجیـــة مـــن خـــالل الرعایـــة الـــصحیة تهـــدف االسـ

 وتهـــدف االســـتدامة االجتماعیـــة فـــرض .والوقائیـــة وتحـــسین الـــصحة واألمـــان فـــي أمـــاكن العمـــل

ــصحیة األولیــــة  ــشر وضــــمان الرعایــــة الــ ــاه والــــضوضاء لحمایــــة صــــحة البــ معـــاییر للهــــواء والمیــ

لحمایـــة الكافیـــة للمـــوارد البیولوجیـــة و  وتهـــدف االســـتدامة البیئیـــة إلـــى ضـــمان ا.لألغلبیـــة الفقیـــرة

  .)2008السكري، (األنظمة اإلیكولوجیة واألنظمة الداعمة للحیاة  

تهـــدف االســـتدامة االقتـــصادیة فیهـــا إلـــى ضـــمان اإلمـــداد الكـــافي واالســـتعمال الكـــفء : الـــصحة •

 وتهــدف االســتدامة االجتماعیــة ضـمان الحــصول علــى الــسكن .لمـوارد البنــاء ونظــم المواصـالت

 .لمناســـب بالــــسعر المناســـب باإلضــــافة إلـــى الــــصرف الـــصحي والمواصــــالت لألغلبیـــة الفقیــــرةا

وتهدف االستدامة البیئیة إلى ضمان االستخدام المستدام أو المثالي لألراضي والغابات والطاقـة 

   .والموارد المعدنیة

والنمــو وفــرص تهــدف االســتدامة االقتــصادیة إلــى زیــادة الكفــاءة االقتــصادیة : المــأوى والخــدمات •

 وتهــدف االســتدامة االجتماعیــة إلــى دعــم المــشاریع الــصغیرة وخلــق .العمــل فــي القطــاع الرســمي

 وتهـــدف االســـتدامة البیئیـــة إلـــى ضـــمان .الوظـــائف األغلبیـــة الفقیـــرة فـــي القطـــاع غیـــر الرســـمي

اص االستعمال المستدام للموارد الطبیعیة الضروریة للنمو االقتصادي فـي القطـاعین العـام والخـ

  .)2010األشرم، (

  

وتعــد االتــصاالت عنــصرًا أساســیًا لنجــاح التنمیــة المــستدامة، حیــث تــساعد علــى التغییــرات االجتماعیــة 

واالقتصادیة والتكنولوجیة، وتساعد علـى تحـسین اإلنتاجیـة الزراعیـة واألمـن الغـذائي وسـبل المعیـشة فـي 

صورة فعالـة إلـى النـاس لكـي تحقـق الفائـدة  غیر أنـه ال بـد مـن نقـل هـذه المعـارف والمعلومـات بـ..الریف

منها، ویكون ذلك من خالل االتصاالت، حیث تشمل االتـصاالت مـن أجـل التنمیـة الكثیـر مـن الوسـائط 

مثــل اإلذاعــة الریفیــة الموجهــة للتنمیــة المجتمعیــة، والطــرق المتعــددة الوســائط لتــدریب المــزارعین وشــبكة 

علیم والمرشدین ومجموعات المنتجین ببعضها البعض وبمـصادر اإلنترنت للربط بین الباحثین ورجال الت
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 ونالحــظ أن التطــورات المتـــسارعة التــي یــشهدها العــالم مــن حیــث النمـــو .المعلومــات العالمیــة والبحــوث

السكاني والزیادة المطردة في عدد السكان إضافة إلى أزمة الطاقة ومشاكل التلوث الناتج عـن اسـتهالك 

 قــد أثـــارت اهتمــام مختلـــف دول العــالم ســـواًء كانـــت ،ثیراتهـــا الــسلبیة علـــى البیئـــةالطاقــة بـــشكل كبیــر وتأ

  .)2009أبو إصبع، (مصدرة أو مستوردة للطاقة 

  

  : التنمیة الریفیة.8.1.1.2

  

تركــز التنمیــة الریفیــة علــى معیــشة ســكان الریــف والعالقــات بــین القطــاع الریفــي والقطاعــات االقتــصادیة 

التـي تحــدد معیـشة ســكان ) أي العوامـل واآللیــات(تحلیـل الظــروف : ي علــىاألخـرى، وتركـز بــشكل رئیـس

الریـف ـ تحلیــل انعكاسـات الـسیاسات علــى معیـشة سـكان الریـف ـ تحلیـل العالقــات بـین القطـاع الریفــي 

/ والقطاعات االقتصادیة األخرى ـ اقتراح تدخالت السیاسات الهادفة إلى تحسین معیشة سـكان الریـف و

 وعـالوًة علـى ذلـك .كاسات السلبیة للسیاسات األخرى على مستوى معیـشة سـكان الریـفأو تخفیف االنع

فإن قسم التنمیة الریفیـة یلعـب مـن الناحیـة المؤسـسیة دورًا هامـًا فـي تحدیـد ومتابعـة ومراجعـة إسـتراتیجیة 

  .)1997التابعي، (التنمیة الزراعیة 

  

ون ممارســـاتهما ســـلیمة بیئیـــًا وناجحـــة اقتـــصادیًا وتعتبـــر الزراعـــة والتنمیـــة الریفیـــة مـــستدامتین عنـــدما تكـــ

ــامل ــد علـــى مـــنهج علمـــي شـ ـــسانیة وتعتمـ ن  وظهـــر مفهـــوم الزراعـــة .وعادلـــة اجتماعیـــًا ومالئمـــة ثقافیـــًا وإ

والتنمیة الریفیة المستدامتین في أوائل التسعینیات كإطار لتركیز اهتمام أكبر على مسائل االسـتدامة فـي 

   .لتنمیة الریفیة في كل من البلدان المتقدمة والنامیةالعملیات الزراعیة وعملیات ا

  

ـــادئ التنمیـــة المـــستدامة وتتـــضمن النجـــاح  ـــة المـــستدامتان إطـــارًا یـــشمل مب وتقـــدم الزراعـــة والتنمیـــة الریفی

 إن وسـائل .االقتصادي والمالئمة الثقافیة والعدالـة االجتماعیـة والـسالمة البیئیـة واإلنتاجیـة طویلـة المـدى

عــة والتنمیــة الریفیــة المــستدامتین عدیــدة ومرتبطــة بالممارســات الجیــدة المتعلقــة بالتنمیــة التــي تحقیــق الزرا

ـــة البیئیــــة الـــسلیمة ونظـــم الغابــــات  ــات الزراعی ــى الــــسكان وســـبل المعیـــشة المــــستدامة والممارسـ ــز علـ تركـ

دارة المـوارد الطبیعیـة التـي تعتمـد علــى المجتمـع وتنمیـة الـسیاسات التـشاركی ة ونظـم الزراعــة المـستدامة وإ

  األصلیة وشروط العمل العادلة والممارسة الزراعیة الجیدة واإلمكانیة المتساویة 

  .)2002حماد، ( ضمن آخرین .للحصول على المیاه

  

  : مفهوم التنمیة الزراعیة المستدامة.9.1.1.2
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ا أیـضا مفهــوم التنمیــة الریفیـة  المتكاملــة، ویــصب كمـا ذكرنــا فـي الــسابق إن التنمیــة الزراعیـة یطلــق علیهــ

  :هذا المفهوم على عدة أمور منها

  

  .والذي یسمح بالحریة بإصدار القرار السیاسي الحر للمشاركة الجماهیریة: التحرر السیاسي •

  .وهو إعادة النظر في توزیع الثروة كون الجهد البشري مصدر للدخل: التحرر االقتصادي •

ا: االستمراریة • ملة وهـذا یتطلـب االسـتمراریة واالسـتدامة ولـیس ألننا نتحدث عن عملیـة تنمویـة شـ

  .مجرد بلوغ األهداف فقط

  .أن ننطلق من القاعدة أي الریف إلى األعلى: التصاعدیة •

  .بمعنى أن تشمل جمیع مرافق الحیاة في التنمیة ولیس فقط الزراعة: الشمولیة •

  .التكامل مع القطاعات األخرى: التكاملیة •

  .عالیات الموجه نحو التنمیة الشاملة من خالل عدة مشاریعبمعنى تعدد الف: التعددیة •

فادتهــا مــن التنمیــة بنــسبة اكبــر مــن القطاعــات : تكــافؤ الفــرص • أي إفــادة القطاعــات المتــضررة وإ

  .األخرى

تحتــاج التنمیــة الزراعیــة إلــى التخطــیط الــشامل فــي انــه عملیــة بنائیــة مــستمرة : التخطــیط الــشامل •

 وكذلك ألنه عملیة اجتماعیة تبني أهدافها من أسفل إلى أعلى وفـق متعددة األهداف والمراحل،

  .المنظومة المجتمعیة

  : نماذج التنمیة الزراعیة.10.1.1.2  .)2005عبد الوهاب، (وهو النتیجة النهائیة والحتمیة للتنمیة : تنمیة اإلنسان •

  

  :هناك أربع نماذج للتنمیة الزراعیة أهمها

  

 ینبغي على أي نظام للزراعـة أن یهـتم باسـتعادة مـا تفقـده التربـة مـن :نموذج الحفاظ على التربة •

   .محتویاتها نتیجة تغذیة المزروعات وان هناك حدا طبیعیا لهذه المحتویات

حیــث كــان للتحــضر والتــصنیع أثــرا فــي تطــویر القطــاع : الحــضري_ نمــوذج األثــر الــصناعي  •

ــسیر التنمیــــة الزراعیــــة و  ــذلك أهمیــــة بتفــ ــي وكــــان لــ ــورته الزراعــ ــد فــــي صــ ان هــــذا النمــــوذج یعتمــ

 وعلیـة فـان التـدفق الـسكاني یتـوزع علـى ،األساسیة علـى مبـدأ الالمركزیـة فـي المواقـع الـصناعیة

عــدد مــن المراكــز الحــضاریة وربمــا ال یحقــق هــذا النمــوذج أهــداف التنمیــة الزراعیــة فــي البلــدان 

   .النامیة

توســیع الطــرق اإلرشــادیة فــي الممارســات یقــصد بــه تبنــي األســالیب العلمیــة و : نمــوذج االنتــشار •

  .الزراعیة من خالل العملیات الزراعیة أو انتقاء مستلزمات اإلنتاج كالبذور المحسنة
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یتمیـــز هــذا النمـــوذج باحتوائــه علـــى أهــم أســـس : نمــوذج مـــدخالت اإلنتــاج ذات المـــردود العــالي •

 التحـــول مـــن الزراعـــة النمـــاذج الـــسابقة إضـــافة إلـــى األســـس التـــي بنـــي علیهـــا والتـــي تـــؤدي إلـــى

 .)2010الجندب، (التقلیدیة إلى الحدیثة 
  : أهم موجبات زیادة الطلب على المیاه في الزراعة.11.1.1.2 

  

 ألـف دونـم، األمـر الـذي یعنـي 610 ألـف دونـم إلـى 130إمكانیة زیادة المـساحة المزروعـة مـن  •

  )2011عه، جم(. ملیون متر مكعب سنویا720زیادة الطلب على المیاه لیصل إلى 

ـــة التوســـع األفقـــي فـــي الزراعـــة وهـــذا یتطلـــب تـــوفیر  • نظـــرا لمحدودیـــة األراضـــي وضـــعف إمكانی

 ألف دونم 15 ألف دونم منها 95مصادر میاه إضافیة، وهناك إمكانیة الستصالح ما مساحته 

 ألـــف دونــم فــي المرتفعـــات 80فــي الــسفوح الــشرقیة لجبـــال الــضفة الغربیــة مثـــل ســهل البقیعــه و

  .الجنوبیةالوسطى و 

إن الحاجة لتنمیة الثروة الحیوانیة والصناعات المرتبطة بها تتطلب اللجوء إلى زراعة األعـالف  •

  .المرویة

إن اإلهمــال الطویــل فــي المنــاطق المحتلــة وانعــدام مــشاریع الــري تقریبــا افــرض : مــشاریع الــري •

  .واقعا في الشروع لعدد من مشاریع الري

من الوهلة األولى شرعت إسرائیل في خنـق الزراعـة :  االحتاللمعالجة اآلثار السلبیة إلجراءات •

  .الفلسطینیة من خالل فرض قیود على الزراعة الفلسطینیة

نظــرا لعــدم وجـود اتــصال إقلیمــي بــین أجــزاء الـضفة الغربیــة وقطــاع غــزة خلــق : مـشكلة التــسویق •

  .عدد من المشاكل في التسویق

  .ات الضروریة بالزراعةحیث ترتبط عدد من الصناع: التصنیع الزراعي •

إن اإلدارة الغیر جیدة للمشاریع االقتصادیة من ضمنها الزراعـة كانـت سـببا فـي : مشكلة اإلدارة •

  .إخفاق مشاریع التنمیة

إن حرمـان المنـاطق المحتلـة مـن مخططـات التنمیـة وخـصوصا عنـدما : مشكلة التطویر الشامل •

ى الفلـــسطینیین لمـــصلحة المـــستوطنین طبقــت إســـرائیل لبـــرامج تنمویـــة كـــان هـــدفها التـــضییق علـــ

ــائي  وإلنجـــاح التنمیـــة الزراعیـــة فـــي الدولـــة الفلـــسطینیة ال بـــد أن تكـــون علـــى أســـاس برنـــامج إنمـ

  .)2010الجندب، (للتطویر الشامل 

  

  : إشكالیات التنمیة بعد نشوء السلطة الفلسطینیة.12.1.1.2
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ني فــي األراضــي المحتلــة إدارة تنمویــة م، أصــبح للــشعب الفلــسطی1993بعــد توقیــع اتفاقیــة أوســلو عــام 

رسمیة ولها مصلحة في إطالق التنمیة كما قدمت الجهات المانحـة معونـات للـسلطة الفلـسطینیة لغـرض 

مواجهـــة مـــشكالت التخلـــف، وهـــذا التطـــور تـــم إنهـــاء الـــتحكم المباشـــر لـــسلطات االحـــتالل فـــي تـــراخیص 

رائب المباشـرة أو علــى التـراخیص الخاصــة وعلـى الــض) أ، ب(االسـتثمارات العامـة وخاصــة فـي منــاطق 

 كما تم االتفـاق علـى ممـر امـن للبـضائع واألفـراد بـین الـضفة الغربیـة وقطـاع .بالمصارف والرقابة علیها

 ولكــن اتفــاق أوســلو أبقــى علــى .غــزة، األمــر الــذي فــتح البــاب أمــام الــسلطة للتطــویر فــي بــرامج التنمیــة

 من مـساحة أراضـي الـضفة الغربیـة وغـزة والـسیطرة أیـضا %60سیطرة االحتالل على استخدامات نحو 

على معظم مصادر المیاه، وسلطات شاملة عل حركة الموطنین والتجـارة الداخلیـة بـسبب بقـاء المنـاطق 

تحــت ســیطرة االحــتالل، حیــث بــدأت إســرائیل مــن الیــوم األول بــالتحكم بتلــك المفــاتیح مــن ) ســي(منطقــة 

یـــة التنمیــة فـــي األراضــي المحتلــة ولـــیس فقــط بعـــد نــشوء المخـــاطر تــشكل الــسلطة الوطنیـــة إلحبــاط عمل

األمنیة، مواصلة بذلك سیاسات اإلجهاض لعملیة التنمیة حیث عطلت تـشغیل الممـر األمـن بـین الـضفة 

  .)2005 ،عبد اهللا(م 2000الغربیة وقطاع غزة بممارسة سیاسة اإلغالق والحصار عام 

  

  :یة الممكنة التنمیة المطلوبة هي التنم.13.1.1.2

  

  : دلت التجربة التنمویة في المناطق المحتلة خالل االحتالل على أمرین

  

" إن العملیـة التنمویـة فــي المنـاطق المحتلـة حتـى بــالمفهوم العـام والفـضفاض هــي : األمـر األول •

جدیدتین في هذه المناطق تكونتـا مـن خـالل نـشاط الـشعب الفلـسطیني فـي طریقـة " علم وتجربة 

  .االحتاللللخالص من 

إن تجربة التنمیة في ظل االحتالل هي تجربة محفوفة بالمخاطر وهي نـوع جدیـد : األمر الثاني •

من المحاولة في ظروف شاقة وقاسیة ولكي تحوز التنمیة على انجاز مهمتها الصعبة فـي ظـل 

  .)2000سمارة، (االحتالل یجب أن تكون جذریة 

  

  : األولویة للقطاع الزراعي.14.1.1.2

  

  : النموذج التنموي یركز على الریف الفلسطیني العتبارات عدة أهمهاهذا

  

إن الریف الفلـسطیني یحـوي مقومـات اكبـر حیـث یـوفر المـواد الخـام المحلیـة واألغذیـة األساسـیة  •

   ."امن غذائي " للناس 
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  .إن الریف هو القطاع التشغیلي واالعاشي األوسع •

  .القطاع الذي ترتكز علیة األكثریة السكانیة •

القطــاع الــذي یحــوي علــى بــذور البنــاء االكتفــائي النــسبي لالقتــصاد الــوطني لیــشكل نقطــة حــرب  •

  .)2000سمارة، (شعب من اجل فك االرتباط 
 

  : أثار التنمیة الزراعیة.15.1.1.2

  

  .توفیر الغذاء: أوال •

  .االدخار اإلجباري_ترشید االستهالك ب_تكوین رأس المال وهذا یتطلب مبدأین أ: ثانیا •

  .المساهمة في االستخدام: ثالثا •

  .توسیع السوق المحلیة: رابعا •

إحــالل الــواردات ومنــع _ صــادرات زراعیــة ب_أ: تــوفیر النقــد األجنبــي ویــتم بطــریقتین: خامــسا •

  .استنزاف العملة األجنبیة

  .)2005عبد الوهاب، (خلق التشبیك : سادسا •

  

  : العوامل المؤثرة في النمو الزراعي.16.1.1.2

  

أخــذت االحتیاجــات الغذائیـة قــسطا كبیــرا مــن اهتمــام الــسیاسة : تـوفیر االحتیاجــات الغذائیــة: أوال •

 وذلك لعدد من المتغیرات في مقدمتها .االقتصادیة في السنوات األخیرة في معظم الدول النامیة

یرافقــه .النمــو الــسكاني الــذي اتــسم باالرتفــاع فــي هــذه الــدول مقارنــة بمثیلــه فــي الــدول المتقدمــة

تفاع في المیل الجدي الستهالك الغذاء، إذ إن سیادة مستوى من الدخل الفردي المنخفض قد ار 

أدى إلــى أن الزیـــادة التــي قـــد تحــصل فـــي مــستوى هـــذا الــدخل الـــذي یــذهب الجـــزء األكبــر منـــه 

لإلنفاق على الغذاء حتى تقترب الحالة من اإلشباع من السلع الزراعیة الغذائیة للفرد في الـدول 

 فـــان الـــنمط الغـــذائي فـــي الـــدول . وتنـــوع الطبیعـــة االســـتخدامیة للـــسلع الغذائیـــة كـــالحبوبالنامیـــة

مقارنـة باألغذیـة ذات التركیـب ) كـالحبوب(النامیة یمیـل إلـى الـسلع ذات التركیـب الكربوهیـدرائي 

 وهـذا األمـر یــشیر إلـى ارتفـاع الطلـب علــى هـذا النـوع مـن الــسلع الغذائیـة وهـو یعنــي .البروتینـي

همیــة االعتمــاد علــى التنمیــة الزراعیــة لتــوفیر العــدد المناســب مــن الــسلع الزراعیــة التــي أیــضا أ

حالال للواردات الزراعیة من الناحیة األخرى  .تحقق أمنا غذائیا من ناحیة وإ

إن للقطـاع الزراعـي أهمیـة كبیـرة وذلـك لمقدرتـه علـى تـوفیر المــوارد :تـوفیر المـوارد النقدیـة: ثانیـا •

ــة واســــتخدام ها فــــي االحتیاجــــات األساســــیة للتنمیــــة االقتــــصادیة، مــــن خــــالل التوســــع فــــي النقدیــ
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 ال ســیما فــي البلــدان النامیــة .المحاصــیل النقدیــة أو المحاصــیل التــي تتــسم بالمقــدرة التــصدیریة

ــة ـــالمیزة النـــسبیة فـــي إنتـــاج بعـــض المحاصـــیل الزراعیـ ـــة .التـــي تتمتـــع ب  وعلـــى الـــرغم مـــن أهمی

 بالنسبة للدول النامیة فان مما تجب مالحظته أن نـسبة الـصادرات العالقات االقتصادیة الدولیة

 الن هــذا النــوع مــن .مــن هــذه الــدول بالنــسبة إلــى إجمــالي الــصادرات الدولیــة أخــذة باالنخفــاض

 وذلـــك بـــسبب .الــسلع یتـــسم بتراخــي الطلـــب علیــه فـــي أســـواق الــدول المتقدمـــة مــع مـــرور الــزمن

ســع فــي إنتــاج بعــض المحاصــیل الزراعیــة فــي الــدول اكتــشاف بــدائل صــناعیة كاأللیــاف أو التو 

المتقدمة نتیجة استخدام مـستویات عالیـة مـن التقنیـة الزراعیـة ومـع ذلـك فـان الـسلع الزراعیـة مـا 

  .زالت تمثل مصدرا رئیسیا في توفیر النقد األجنبي

الـــدول تعـــد العمالـــة مرتبطـــة بالتزایـــد الـــسكاني فـــي : تـــوفیر العمـــل للقطاعـــات الالزراعیـــة: ثالثـــا •

 وعلى الرغم من إمكانیة التطور في القطاع الزراعي وما تؤدي إلیـه مـن زیـادة العـاملین .النامیة

 ال ســیما إذا كانــت إســتراتیجیة التنمیــة تمیــل نحــو كثافــة العمــل مقارنــة بــرأس .فــي هــذا القطــاع

ــاع  ــة العمـــــل فــــي القطـــ ـــادة كفـــــاءة إنتاجیــ ــویر وزیـ ــى تطـــ ــیؤدي إلــ ـــور ســـ المــــال إال أن ذلـــــك التطـ

 ال سـیما وان .مما سیترتب علیه توفیر قدر من العمـل للقطاعـات اإلنتاجیـة الالزراعیـة.لزراعيا

السكان في الدول النامیة قد تزایدوا بنسب متزایدة نتیجة انخفاض وفیات األطفـال ومـن ثـم تزایـد 

 ویجــب التمییــز بــین نــوعین مــن .مــا یــدخل مــنهم إلــى میــدان العمــل بعــد فتــرة مناســبة مــن الــزمن

مجتمعـــات التـــي یمكـــن أن تـــؤثر فیهـــا الـــسیاسة الزراعیـــة لتـــوفیر قـــدر مالئـــم مـــن العمـــل وفـــق ال

  .متطلبات التنمیة االقتصادیة

ــدالت : القطـــاع الزراعـــي ســـوق للـــسلع الالزراعیـــة: رابعـــا • یمكـــن للقطـــاع الزراعـــي أن یحقـــق معـ

صــیل الزراعیــة  الســیما وان النمــو فــي إنتــاج المحا.مناســبة مــن النمــو فــي القطاعــات الالزراعیــة

سیؤدي إلى زیادة دخل المزارعین مما سیترتب علیه زیادة الطلب على السلع اإلنتاجیة الزراعیة 

 وهــذا الوضــع ســیؤدي فــي صــیغته النهائیــة إلــى توســیع نطــاق .أو االســتهالكیة علــى حــد ســواء

ذا نجـد  وهكـ. ویرتبط ذلك بنمو الـصناعات المرتبطـة بالقطـاع الزراعـي.السوق للسلع الالزراعیة

 وبمعنـى آخـر فـان .أن اآلثار غیر المباشرة للتنمیة الزراعیة تمتـد إلـى تنمیـة القطاعـات األخـرى

نموا مناسبا في القطاع الزراعي سیحقق وسیترتب علیه نمو فـي الـصناعات الـسمادیة وصـناعة 

ـــة ــد للحاصـــالت.اآلالت الزراعی ــة التـــسویقیة ســـتأخذ بالتوســـع وفقـــا للعـــرض الجدیـ   كمـــا أن البنیـ

 ویضاف إلى هذا أن تطبیق خطـط اإلصـالح الزراعـي فـي الـدول النامیـة تترتـب علیـه .الزراعیة

 وتحریـر ذلـك الجـزء مـن الفـائض الزراعـي الـذي كـان موزعـا .إعادة توزیع الدخل بصورة أفـضل

 ممـا یـؤدي ذلـك إلـى .بین اإلقطاع والرأسمالیة الزراعیة وتوجیهه وفق خطط التنمیة االقتـصادیة

ـــي القطاعــــات اإلنتاجیــــة تحقیــــق مــــس ــــراكم رأس المــــال ألغــــراض االســــتثمار فـ توى مالئــــم مــــن ت

  .المختلفة



 30 

ــة فــــي الــــصناعات الغذائیــــة: خامــــسا • تعــــد كثیــــر مــــن المحاصــــیل الزراعیــــة : المــــدخالت الزراعیــ

مــدخالت فـــي العملیـــات اإلنتاجیــة لـــبعض الـــصناعات الغذائیـــة ال ســیما تلـــك المتعلقـــة بـــصناعة 

 أو الزیــوت النباتیــة والــدهون فنمــو الــسكر یــرتبط بالمــسافة المزروعــة الــسكر أو صــناعة النــسیج

وهكـــذا فـــان الـــدهون والزیـــوت تـــرتبط بحجـــم النـــاتج مـــن .مـــن البنجـــر الـــسكري أو قـــصب الـــسكر

المحاصیل الزیتیة كالسمسم وعباد الشمس ونجد أن التـرابط بـین القطـاعین الزراعـي والـصناعي 

إلـى أهمیـة الــروابط ) جـاك لـوب( وقـد أشــار .بنمـو األخـریعـد قویـا جـدا وان نمـو احــدهما یـرتبط 

األمامیــة والخلفیــة للقطــاع الزراعــي مــع القطاعــات الالزراعیــة وأهمیــة هــذه العالقــة ال ســیما فــي 

المحاصــیل الزراعیــة ذات األهمیــة والعالقــة بالــصناعات الغذائیــة ومــا یترتــب علــى تلــك العالقــة 

 ویمكن القـول أن للزراعـة .خطط التنمیة االقتصادیةمن تطویر القطاعات الالزراعیة في إطار 

 وعلــى الــرغم مــن تبــاین ذلــك الــدور بــین دولــة .دورا تاریخیــا فــي تطــویر االقتــصادیات المتقدمــة

ـــرات محــــددة .وأخــــرى ــسمات أو متغیـ ـــدان بــ ــــك البلـ ــتراك معظــــم تل ـــي والقریــــشي، ( فــــان اشــ النجفـ

2008(.   

  

  :الزراعة في فلسطین بشكل عام .2.1.2
  

مـن % 30القطاع الزراعي الفلسطیني القاعدة اإلنتاجیة األساسیة لالقتصاد الفلسطیني، إذا یشكل یمثل 

ـــة الفلـــسطینیة ــي الـــضفة والقطـــاع حـــوالي .نـــسبة القـــوة العامل ـــة لـــألرض فـ ــغ المـــساحة اإلجمالی  كمـــا وتبلـ

في   . دونم)  1793000(في الضفة، واألراضي المزروعة منها ) 5880000(دونم، منها ) 6245000(

) 187000( دونم، منها ) 365000(حین نجد أن مساحة األراضي الزراعیة في قطاع غزة تبلغ حوالي 

  .)2009مركز المعلومات الوطني الفلسطیني، (دونم مزروعة 

  

وتتمثــل أهمیــة القطــاع الزراعــي الــذي هــو أحــد القطاعــات الرئیــسیة فــي االقتــصاد الفلــسطیني فــي عــدة 

  :أسباب هي

  .ل المحلي اإلجماليالمساهمة في الدخ •

  .توفیر نسبة كبیرة من احتیاجات المواطنین من الغذاء •

  .القطاع الرئیسي لتشغیل المرأة الفلسطینیة في الریف •

یــستوعب جــزءا كبیــرا مــن األیــدي العاملــة التــي لــم یــسمح لهــا العمــل فــي إســرائیل خــالل فتــرات  •

  .)2008مركز المعلومات الوطني الفلسطیني، (اإلغالق المتكررة 
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مــن إجمــالي % 9.4وقــد بلغــت نــسبة العــاملین الــذكور فــي الزراعــة والحراجــة والــصید وصــید األســماك 

وقـد % 26.3العاملین الذكور فـي القطاعـات المختلفـة، بینمـا بلغـت نـسبة العـامالت اإلنـاث فـي الزراعـة 

وفــي % 27.4بلغـت نـسبة العــامالت فـي الزراعـة والحراجــة والـصید وصــید األسـماك فـي الــضفة الغربیـة 

مــن إجمــالي العــامالت اإلنــاث فــي القطاعــات المختلفــة، كمــا بلغــت نــسبة العــاملین % 22.3قطــاع غــزة 

وفـــي قطـــاع غـــزة % 9.1الـــذكور فـــي الزراعـــة والحراجـــة والـــصید وصـــید األســـماك فـــي الـــضفة الغربیـــة 

جـر الیـومي  وتفیـد النتـائج بـأن معـدل األ.مـن إجمـالي العـاملین الـذكور فـي القطاعـات المختلفـة% 10.1

 دوالرا أمریكیا، في حین معدل األجر الیومي للعاملین فـي مختلـف 13للعاملین في القطاع الزراعي بلغ 

 دوالرا أمریكیا، وتبین النتائج بأن معدل األجر الیومي للعاملین في القطاع الزراعي 17.3األنشطة كان 

ــا فــي قطــاع غــزة 8.1 دوالرا أمریكیــا بینمــا بلــغ 15.2فــي الــضفة الغربیــة قــد بلــغ  الجهــاز ( دوالرا أمریكی

  .)2010المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 

  

  :اإلنتاج الزراعي الفلسطیني .3.1.2

  
ــي إلــــى قــــسمین ــاج الزراعــ ـــون مــــن :یقــــسم اإلنتــ ـــاتي ویتكـ ـــاج النبـ ــة، الخــــضراوات، : اإلنتـ أشــــجار الفاكهــ

 المـاعز، الـدواجن، النحـل، الثـروة األبقـار، األغنـام،: اإلنتـاج الحیـواني ویتكـون مـن و .المحاصیل الحقلیة

  :وفیما یلي شرح بسیط عن اإلنتاج النباتي .)2010الترتیر وآخرون، (السمكیة 

  

یبلـــغ إجمـــالي المـــساحة المزروعـــة بأشـــجار الفاكهـــة فـــي األراضـــي الفلـــسطینیة : أشـــجار الفاكهـــة •

ار البعلیـه  زراعـة األشـج. ألف دونم فـي الـضفة الغربیـة1.105 ألف دونم، منها 1.181حوالي 

مــن إجمــالي مــساحة أشــجار % 98.4فــي الــضفة الغربیــة تحتــل المــساحة األكبــر حیــث تــشكل 

  .الفاكهة، وتغلب أشجار الفاكهة زراعة الزیتون

 175بلغ مجموع المساحة المزروعة بالخضراوات في األراضي الفلسطینیة حوالي : الخضراوات •

محاصـیل الخـضراوات الكوسـا والبنـدورة، في الضفة الغربیة ومن أهـم % 72.4ألف دونم، منها 

من إجمالي مـساحة الخـضراوات فـي % 31حیث تشكل األراضي المزروعة بهما معا ما نسبته 

  .الضفة الغربیة

بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصـیل الحقلیـة فـي األراضـي الزراعیـة : المحاصیل الحقلیة •

 ویعتبر محصول القمح أكبر .مرویة% 6.9و% 93.1 ألف دونم منها 495الفلسطینیة حوالي 

مــن إجمـالي مــساحة % 45.3المحاصـیل الحقلیــة حیـث بلغــت المـساحة المزروعــة بـه مــا نـسبته 
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الجهــاز (المحاصــیل الحقلیــة وتتركــز زراعــة القمــح فــي محافظــات جنــین وطوبــاس علــى التــوالي 

  .)2011المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 

  

  :غربیةأنواع الزراعة في الضفة ال .4.1.2

  
وهـي الزراعــة التـي تعتمـد فــي ریهـا علـى میـاه الینــابیع واآلبـار االرتوازیـة التــي : الزراعـة المرویـة •

 أمــا نــسبة الزراعــة المرویــة فــي الــضفة .تتــأثر بــدورها بمعــدالت األمطــار المتــساقطة فــي الــشتاء

  .من إجمالي المساحة المزروعة% 7الغربیة ال تتجاوز 

اعــة التـي تعتمـد علــى میـاه األمطـار حیـث تعتمــد الزراعـة فـي الــضفة وهـي الزر : الزراعـة البعلیـه •

  .)2005جامعة القدس المفتوحة، (الغربیة على میاه األمطار بشكل رئیسي 

  

  :الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الزراعي .5.1.2

  
النبـاتي لإلنتـاج % 83.2 ملیـون دوالر، منهـا 458بلغ إجمالي القیمـة المـضافة للقطـاع الزراعـي حـوالي 

ــاج    .في قطاع غزة% 26.5في الضفة الغربیة و% 56.7موزعة بنسبة  ــــ ــــ ـــــساهمة اإلنتــ ــــ ـــــا مـــ ــــ أمـــ

 فـي 4.1 فـي الـضفة الغربیـة و12.7موزعـة بنـسبة % 16.8الحیواني من إجمالي القیمة المضافة فتبلـغ 

قطــاع غــزة، ومــن الجــدیر بالــذكر أن محافظــات جنــین، الخلیــل، ورفــح أكثــر المحافظــات مــساهمة فـــي 

  .)2009جمعه، (قیمة المضافة للقطاع الزراعي ال

  

  :مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي .6.1.2

  
یمثل القطاع الزراعـي الفلـسطیني القاعـدة اإلنتاجیـة األساسـیة لالقتـصاد الفلـسطیني مـن خـالل مـساهمته 

، %43ي الـستینات نحـو في الناتج المحلي أو من خالل نسبة القوة العاملة الفلسطینیة فیه التي بلغـت فـ

، لقد شـهد هـذا القطـاع تذبـذبا %22ثم إلى % 30انخفضت هذه النسبة في بدایة التسعینات لتصل إلى 

 1967صــعودا وهبوطــا فــي مــساهمته فــي اإلنتـــاج المحلــي اإلجمــالي لألراضــي الفلــسطینیة، ففــي عـــام 

مــن % 37و% 32 بـین ثـم بـدأت تتذبــذب خاصـة فــي أوائـل الـسبعینات مــا% 40بلغـت نـسبة المــساهمة 

اإلنتــاج المحلــي اإلجمــالي، ثــم أخــذت هــذه النــسبة فــي االنخفــاض خــالل النــصف الثــاني مــن الــسبعینات 

ثــم لتعــود بعــدها فــي الــصعود بدایــة التــسعینات لتــصل % 29و% 22وأوائــل الثمانینــات لتتــراوح مــا بــین 

م اســـتمر هـــذا ثـــ% 13 لتـــصل إلـــى 1996ثـــم عـــادت إلـــى االنخفـــاض مـــرة أخـــرى فـــي عـــام % 35نحـــو 
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 كما أشارت البیانات الصادرة عن الجهـاز المركـزي لإلحـصاء .%7 نحو 2000االنخفاض لیصل عام 

ــام  ــي فلـــسطین عــ ــة 2003-2002الفلـــسطیني أن مــــساهمة النــــشاط الزراعــــي فــ مــــن % 9.2 بلغــــت قرابــ

  .)2009مركز المعلومات الفلسطیني، (إجمالي الناتج المحلي 

  

  :التسویق الزراعي .7.1.2

  
زدادت أهمیــة تــسویق الحاصــالت الزراعیــة خــالل الــسبعینات عنــدما ارتفــع إنتــاج الخــضار والفواكــه فــي ا

الــضفة الغربیــة وقطــاع غــزة علــى ضــوء دخــول التكنولوجیــا الوســیطة فــي اإلنتــاج الزراعــي مــن بالســتیك 

ــدات ــمدة ومبیـــ ــتیكیة وأســـ ـــوت بالســـ ـــالتنقیط وبیــ ـــخ..زراعـــــي وري بــ ـــرض فـــــي منتجـــــات.الــ   إن ارتفـــــاع العــ

المحاصـــیل الزراعیـــة دفـــع المـــزارعین والتجـــار للبحـــث عـــن أســـواق جدیـــدة باإلضـــافة لألســـواق المحلیـــة، 

 .وبـالطبع فـإن األسـواق المجـاورة وخــصوصا العربیـة كانـت هـي المؤهلــة السـتقبال هـذا الفـائض الزراعــي

سرائیلیة   :وتشمل األسواق المحلیة والخارجیة من عربیة وأجنبیة وإ

  

  :حلیة ومنهااألسواق الم: أوال •

  

o ـــین، : أســـواق الجملـــة المركزیـــة ــابلس، جن تتـــوزع هـــذه األســـواق علـــى المـــدن الرئیـــسیة مثـــل نـ

الـخ، إذ یقـوم المـزارع بتوصـیل منتوجاتـه لهـذه ...طـولكرم، أریحـا، رام اهللا، بیـت لحـم، الخلیـل

األســواق وتبــاع مــن خــالل الوســطاء أو الــوكالء الــذین یــدللون علــى المنتوجــات وتبــاع غالبــا 

  .لى تجار المفرق المنتشرین في نفس المنطقة أو مناطق أخرىإ

o نظرا لصغر حجم أسواق الضفة والقطاع فإن أسواق المفرق غالبا ما تتواجد : أسواق المفرق

  .في نفس مباني أسواق الجملة المركزیة في المدن الكبیرة

o نتفاضـة األولــى انتـشرت هـذه الظـاهرة خــالل الـسنوات الـثالث األخیـرة لال: الباعـة المتجولـون

نظــرا لعوائـــق التــصدیر التـــي فرضـــتها ســلطات االحـــتالل والـــسلطات األردنیــة، ممـــا زاد مـــن 

  .)2005العمري، (الفائض الزراعي في األسواق المحلیة 

  :األسواق الخارجیة وتشمل: ثانیا •

  

o ــرائیلیة عمــــدت ســــلطات االحــــتالل اإلســــرائیلي منــــذ بدایــــة احتاللهــــا للــــضفة : األســــواق اإلســ

لحــاق االقتــصاد الفلــسطیني باقتــصادها وذلــك ضــمن 1967اع عــام والقطــ  إلــى إخــضاع وإ
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غـالق  سیاسات اقتصادیة وأمنیة عدیدة كـان منهـا فـتح أسـواق الـضفة والقطـاع لمنتوجاتهـا وإ

  .أسواقها أمام منتوجات هذه المناطق

o ینیة والتـي تعتبر األسواق العربیة األردنیة أكبر مـستورد للـصادرات الفلـسط: األسواق العربیة

  .من ضمنها المنتوجات الزراعیة

o األسواق األوروبیة.  

o  2008صدقة، (أسواق أخرى والمقصود بها أسواق الدول العربیة(.  

  

  :الصناعات الزراعیة .8.1.2

  
تعـــود صـــناعة األعـــالف فـــي األراضـــي المحتلـــة إلـــى بدایـــة احـــتالل الـــضفة : صــناعة األعـــالف •

 فـي نـابلس، وخـالل عمـر 1969لـدیك الـذهبي عـام والقطاع، حیث أقـیم مـصنع شـركة أعـالف ا

االحــتالل أنــشئ العدیــد مــن مــصانع األعــالف كــان آخرهــا مــصنعان خــالل االنتفاضــة األولــى، 

  .الخلیل/ األول في رام اهللا والثاني في بیت أمر

ن كانـت كیفیـة التـصنیع قـد : صناعة الزیت والـصابون • تعـود هـذه الـصناعة إلـى مئـات الـسنین وإ

جیــل آلخــر وواكبــت التطــور التكنولــوجي، وتــشیر اإلحــصائیات إلــى االخــتالف فــي اختلفــت مــن 

  .أعداد المعاصر العاملة من عام آلخر وذلك تبعا لموسمیة إنتاج محصول الزیت

وتـــصنیع مـــشتقات الحلیـــب باألســـاس مـــن لـــبن ولبنـــه وجبنـــه : تـــصنیع منتجـــات الثـــروة الحیوانیـــة •

  .وحلیب مبستر

ج رب البنــدورة وبعــض األصــناف األخـــرى وقــد تــم إنــشاء وحـــدات مثــل إنتـــا: الخــضار والفواكــه •

  :تصنیع محاصیل زراعیة من الخضار والفواكه والني تركزت في عملیات التصنیع التالیة
  

o مثل التین، العنـب، الـبلح، الملوخیـة، ولهـذا الغـرض أقیمـت عـدة وحـدات صـناعیة : التجفیف

  .1989 االنتفاضة األولى عام نذكر منها مصنع التمور في أریحا الذي تأسس خالل

o مثل البندورة، المخلالت، الحبوب، والتطالي: التعلیب. 

o ــد ـــد وتجمیــــد بعـــض أصــــناف : التجمیـ ــدة محـــاوالت لتبری وخـــصوصًا الخــــضار فقـــد جـــرت عــ
  إال أن جمیع هذه المحاوالت كانت .الخضار مثل البطاطا، الجزر، البازیال والفاصولیا

ــة ـــة أو جماعیـــة محـــصورة فـــي إطـــار مـــشاریع إنتاجیـ ــغیرة فردی ــوري، ( صـ عبـــد الـــرازق والزغمـ

2010(.  
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  :أثر االنتفاضة على القطاع الزراعي .9.1.2
  

ـــسطینیین  ـــسطینیین فـــي جمیـــع نواحیهـــا، فكبـــدت االنتفاضـــة الفل إن لالنتفاضـــة أثـــر كبیـــر علـــى حیـــاة الفل

لـصناعیة والتجاریـة  والخـسائر االقتـصادیة كانـت فـي جمیـع القطاعـات ا.خسائر بشریة واقتـصادیة كبیـرة

ــك نتیجــــة  والزراعیــــة أمــــا القطــــاع الــــذي تكبــــد الجــــزء األكبــــر مــــن الخــــسائر فكــــان القطــــاع الزراعــــي وذلــ

للممارســات اإلســرائیلیة التــي اســتهدفت هــذا القطــاع عــن عمــد وذلــك بــسبب اعتمــاد الفلــسطینیین اعتمــادًا 

تجریفها وقطع األشـجار وخاصـة كبیرًا على الزراعیة، وتتلخص هذه الممارسات في مصادرة األراضي و 

أشــجار الزیتــون والحمــضیات، وعرقلــة تــسویق المنتجــات الزراعیــة ممــا أدى إلــى تلــف جــزء كبیــر منهــا 

  .)2005بلبیسي وأبو شرقیة، (

  

  :الواقع السیاسي وأثره على القطاع الزراعي .10.1.2
  

اقعــًا متواصــًال مــن حیــث إن الظـروف الــسیاسیة التــي مــرت ومازالـت علــى األراضــي الفلــسطینیة تفـرض و 
التغییر والتقلب، األمر الذي ینعكس بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على القطاع الزراعي بكافـة فروعـه، 

 1967 ونـتج عنهـا احـتالل الجـزء األكبـر مـن فلـسطین، ثـم حـرب عـام 1948فالحرب التـي حـدثت عـام 

لمـساحة الزراعیــة المتاحــة، وأجبــرت  أدت إلــى تقلــص ا.والتـي أدت إلــى احــتالل كامــل التـراب الفلــسطیني

العدیـد مــن العــاملین الفلـسطینیین فــي القطــاع الزراعــي علـى الهجــرة القــسریة، وبهـذا خــسرت الزراعــة فــي 

فلسطین عاملین مهمین جدًا وهما األرض واإلنسان، نستدل على ذلـك بالوضـع الزراعـي فـي االنتفاضـة 

 مـن العمـال الفلـسطینیین إلـى العمـل فـي القطـاع ، حیـث عـاد قـسم كبیـر1987األولى التي انـدلعت عـام 

الزراعي، فانتعش ذلك القطاع وبدأ یسترد عافیته من جدید، ولكـن بعـد االنتفاضـة عـادت إمكانیـة العمـل 

داخل الخط األخضر وبهذا عاد القطاع الزراعي للمعاناة ذاتها مرة أخرى، ویدل هـذا علـى تـأثر النـشاط 

  .)2010وزارة الزراعة، (ض على الشعب الفلسطیني الزراعي بالوضع السیاسي المفرو 
  

ــأثیرًا ســلبیًا علــى القطــاع الزراعــي عــدم تــوفر الــدعم والحمایــة  ومــن األمــور األخــرى الهامــة التــي تــؤثر ت

للمــزارع الفلــسطیني لــضعف المــوارد المالیــة للــسلطة الوطنیــة الفلــسطینیة، ومحدودیــة التــصدیر المرتبطــة 

 اإلسـرائیلي، وسـیطرته علـى المعـابر والحـدود بـصورة مباشـرة وغیـر مباشـرة، والمقیدة بسیاسات االحـتالل

 وقـد .وبالتالي فإن هامش العائد الربحي فـي هـذا القطـاع محـصور ومقیـد بـالقرارات الـسیاسیة اإلسـرائیلیة

عمل االحتالل اإلسرائیلي على االستیالء على مساحات شاسـعة مـن األراضـي الزراعیـة الفلـسطینیة مـن 

عـــالن أجـــزاء أخـــرى منـــاطق عـــسكریة مغلقـــة أو خـــالل إ نـــشاء العدیـــد مـــن المـــستوطنات والمعـــسكرات، وإ

  .)2008صدقة، (محمیات طبیعیة، من أجل تنفیذ مخططاته االستعماریة الخاصة 
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ـــة لخدمـــة المـــستوطنات  ـــام االحـــتالل بـــشق الطـــرق االلتفافی ـــسالم وتوقیـــع اتفـــاق أوســـلو ق ـــة ال ــد عملی وبعـ

ــذا نجــد أن المــساحة .مــن مــساحة الــضفة الغربیــة% 1.5هــذه الطــرق حــوالي والمــستوطنین والتهمــت   ول

 ومــن جهــة آخــري فقــد قیــدت اتفاقیــات أوســلو .الزراعیــة تتعــرض بــصورة مــستمرة للتقلــیص واالنخفــاض

المرحلة، الموقعة بین السلطة الفلسطیني والجانب اإلسـرائیلي قـدرة الفلـسطینیین علـى االتـصال واالنفتـاح 

ــة التـــي كانـــت تواجههــــا الكـــاملین إق ــة الكاملــ ــالرغم مـــن أنهـــا ســــاهمت بالتقلیـــل مـــن العزلـ ـــًا، بــ ـــًا ودولی لیمی
القطاعــات االقتــصادیة المختلفــة خــالل فتــرة االحــتالل، غیــر أن التحــدي األساســي الــذي ظلــت تواجهــه 

اوضـات السلطة الوطنیة الفلسطینیة هو كیفیة استعادة القدر األكبر من الحقوق الفلسطینیة من خالل مف

الوضــع النهــائي مــع الجانــب اإلســرائیلي الــذي ظــل یماطــل ویتهــرب مــن االســتحقاقات الــسیاسیة التفــاق 

 واستمرار الحصار والعـدوان اإلسـرائیلي 29/9/2000أوسلو مما أدى الندالع انتفاضة األقصى بتاریخ 

االسـتیراد والتـصدیر  وأهم هذه الحقـوق األرض والمیـاه والـسیطرة علـى قنـوات .على األراضي الفلسطینیة

  .)2009مركز المعلومات الوطني الفلسطیني، (وال یتم ذلك إال من خالل السیادة على كافة المعابر 

  

الـــسیاسة اإلســـرائیلیة اتجـــاه القطـــاع الزراعـــي خـــالل الفتـــرة الممتـــدة مـــن عـــام  .11.1.2

2000-2012:  
  

ضـــه وذلـــك مــن خـــالل الممارســـات لقــد مارســـت إســرائیل كافـــة الوســـائل والطــرق لنـــزع الفلـــسطیني مــن أر 

االحتاللیة المتمثلة بتجریف األرض الزراعیة، وقلع األشجار تدمیر المنـشآت والمنـازل ممـا یعنـي إلحـاق 

  .)2004سلیمان، (أكبر ضرر باالقتصاد الفلسطیني 
  

ن صغر حجمه من التلمیح إلى تجریف قوات االحـتالل اإلسـرائیلي لألراضـي  ویكاد ال یخلو أي تقریر وإ

الزراعیة في مختلف محافظات الضفة الغربیة وذلك لصالح الجدار الفاصل، كما یتعمـد االحـتالل البـدء 

بعملیـات التجریـف فـي موسـم الحـصاد إلفـساد المحـصول بالكامـل وتبدیـد جهـود المـزارعین الفلــسطینیین، 

 اســتولت ،2002 الفــصل العنــصري فــي حزیــران جــدارومنــذ أن بــدأ موســم التجریــف اإلســرائیلي لــصالح 

إســـرائیل علـــى أرض زراعیـــة فلـــسطینیة خالـــصة بوضـــع الیـــد دون تبلیـــغ األهـــالي بـــأي إنـــذار أو إخطـــار 

 األبحـاث مركز(سابق، وكانت باكورة التجریف عشرات الدونمات من أراضي قرى غرب محافظة جنین 

  .)2004، الفلسطینیة والدراسات

  

ضــي المــواطنین ومــر الجــدار علــى تخومهــا كمــا اســتولت قــوات االحــتالل علــى مــساحات شاســعة مــن أرا

 ولــم تتوقــف مــؤامرات االحــتالل اإلســرائیلي لقــرارات .وعلــى بعــد أمتــار قلیلــة مــن منــازل القــرى المنكوبــة
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مــن ) قــرار تعــدیل الحــدود(الــسلب هــذه، بــل تعــدى ذلــك إلــى إصــدار أوامــر جانبیــة أخــرى تحــت مــسمى 

  .)2005، التنموي العمل مركز(ارات السلب ضمنها تجریف وتدمیر أراضي فلسطینیة لم تشملها قر 

  

ـــاهیم  ـــسب المفـ ــــر حـ ـــدیل والتغیی ـــة للتعـ ــلب األراضــــي وضــــعت لتكــــون قابلـ ـــرارات ســ ــــى أدق فــــإن قـ وبمعن

التـــي علـــى خلفیتهـــا المزعومـــة یبنـــى الجـــدار العنـــصري فـــوق " األوضـــاع األمنیـــة"اإلســـرائیلیة بمـــا یـــسمى 

ـــذین یـــدافعون ــاریخي وحقهـــم بـــاألرض المهـــددة األرض الفلـــسطینیة ویقتـــل المزارعـــون ال  عـــن میـــراثهم التـ

  .)2003، الفلسطینیة الوطنیة المبادرة(بالتجریف 

  

الـــسیاسة اإلســـرائیلیة اتجـــاه القطـــاع الزراعـــي خـــالل الفتـــرة الممتـــدة مـــن عـــام  .12.1.2

1967-2000:  
  

تالل اإلسـرائیلي لقد كـان القطـاع الزراعـي فـي األراضـي المحتلـة أكثـر القطاعـات االقتـصادیة تـأثرًا بـاالح

ًا لالقتـصاد اإلســرائیلي  وقــد ظهــر ذلــك .وسیاسـته الهادفــة إلــى إخــضاع االقتـصاد الفلــسطیني وجعلــه تابعــ

مــن خــالل تــدهور األهمیــة النــسبیة لالقتــصاد الفلــسطیني فــي اقتــصاد األراضــي المحتلــة حیــث تراجعــت 

%) 22( إلــى 1969ســنة %) 40(مــساهمة القطــاع الزراعــي فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي مــن حــوالي 

 كما أن حرص االحتالل اإلسرائیلي على استنزاف األراضي والمیاه الفلسطینیة واستخدامها .1985سنة 

ألغراض االسـتیطان وتلبیـة حاجـات اقتـصاده، سـاهم إلـى حـد كبیـر فـي منـع تطـور القطـاع الزراعـي بـل 

  .)2010عبد الرازق والزغموري، (وتدهوره في كثیر من الجوانب 
  

ــاع وب ــوارد األساســــیة للقطــــاع الزراعـــي، عمــــدت ســــلطات االحـــتالل إلــــى إتبــ ــى اســــتنزاف المـ اإلضـــافة إلــ

ــتقرار  فتـــسمح بالتـــصدیر عبـــر .سیاســـیات تـــصدیریة وتـــسویقیة اتـــسمت بالعـــشوائیة والتذبـــذب وعـــدم االسـ

ـــإجراءات  ــادة مـــا تقتـــرن المتـــاح بالتـــصدیر ب ــا أنهـــا عـ الجـــسور تـــارة فجـــأة وبـــدون مبـــرر تـــارة أخـــرى، كمـ

مجهـضة تـؤدي فـي الغالـب عـن الوقـت المناسـب ومرتبطـة بمواسـم اإلنتـاج اإلسـرائیلي حتـى تنفـرد بــسوق 

  .)2010اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، (األراضي المحتلة 

ــواق  كمــــا منعــــت الــــسلطات اإلســــرائیلیة تــــصدیر المنتوجــــات الزراعیــــة مــــن األراضــــي المحتلــــة إلــــى األســ

بتصاریح من الحاكم العسكري، وفقط عندما تكون المـصانع واألسـواق اإلسـرائیلیة بحاجـة اإلسرائیلیة إال 

 . وبالمقابـل فـإن المنتوجـات اإلسـرائیلیة تـدخل بجدیـة تامـة إلـى األراضـي المحتلـة.ماسة لهـذه المنتوجـات

مـا أدى إلـى وكثیرًا ما اتبعت سلطات االحتالل سیاسة إغراق األسواق الفلسطینیة بالمنتوجات الزراعیة م

إفالس الكثیر منهم، كما یالحظ أن السلطات اإلسرائیلیة قامت في بعض األحیان بتـشجیع زراعـة أنـواع 

معینة من المحاصیل النوعیة لفترة معینة، مما أدى إلى توجه المزارعین فـي األراضـي المحتلـة إلـى هـذه 
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جهــة نظــر األمــن الغــذائي المحاصــیل علــى حــساب محاصــیل أخــرى، والتــي قــد تعتبــر أكثــر أهمیــة مــن و 

واالســـتقاللیة االقتـــصادیة، واتـــصفت المحاصـــیل التـــي شـــجعتها الـــسیاسة اإلســـرائیلیة بقابلیتهـــا للتـــصدیر، 

  .)2005مركز المعلومات الوطني الفلسطیني، (وغالبًا ما كانت األسواق اإلسرائیلیة بحاجة لها 

  

لحاق أضرار فادحة في االقتصاد الفلـسطیني ولقد أدت السیاسة اإلسرائیلیة خالل سنوات االحتالل إلى إ

 كانــت نتیجتهـا خلـق تــشوهات واخـتالالت هیكلیــة فـي البنیــة .بـشكل عـام والقطــاع الزراعـي بــشكل خـاص

االقتـــصادیة واالجتماعیـــة فـــي األراضـــي الفلـــسطینیة، أدت بـــصورة مباشـــرة إلـــى التـــدهور فـــي القطاعـــات 

  .)2003 الفلسطیني، مركز المعلومات الوطني(المكونة للناتج المحلي 

  

وبعــد تـــولي الـــسلطة الوطنیـــة الفلــسطینیة لمـــسؤولیتها فـــي األراضـــي الفلــسطینیة، اتبعـــت إســـرائیل سیاســـة 

جدیــدة تمثلــت فــي وضــع العراقیــل أمــام حركــة البــضائع واألشــخاص واإلغالقــات المتكــررة التــي كــان لهــا 

 لقـــد شـــهد القطـــاع .عـــة والـــصناعةاألثـــر الكبیـــر فـــي تراجـــع القطاعـــات اإلنتاجیـــة، خاصـــة قطـــاعي الزرا

، حیـث تقــع )ج(الزراعـي فـي األراضــي الفلـسطینیة تراجعــًا ملموسـًا بــسبب سـیطرة إســرائیل علـى المنطقــة 

معظــم األراضــي الزراعیــة فیهــا، باإلضــافة إلــى مــصادرتها لألراضــي الخــصبة فــي األغــوار واألراضـــي 

ــط  ــسطیني، مر (المحیطــــة بمنــــاطق الــــسلطة الفلــــسطینیة فــــي الــــشمال والوســ ــز المعلومــــات الــــوطني الفلــ كــ

2002(.  

  

ولقــد تمثلــت الــسیاسة اإلســرائیلیة اتجــاه القطــاع الزراعــي الفلــسطیني خــالل الفتــرة الزمنیــة الماضــیة مــن 

 بمصادرة األراضي الزراعیة ونهب الموارد المائیة واإلغالقات المتكررة ووضـع العراقیـل 1967-2000

 اتبعـت إسـرائیل 29/9/2000یام االنتفاضـة الفلـسطینیة بتـاریخ  ومنذ ق.أمام حركة البضائع واألشخاص

  :سیاسة جدیدة تمثلت فیما یلي

  

  .استهداف األراضي الزراعیة بالتجریف والتدمیر •

  .منع المزارعین من الوصول إلى أراضیهم •

  .)2012مركز المعلومات الوطني الفلسطیني، (ردم آبار المیاه  •

  

  : األمن الغذائي في فلسطین.13.1.2

  

تعتبــر فلــسطین مــن الناحیــة الجغرافیــة منطقــة غنیــة إلنتــاج مــواد غذائیــة نتیجــة لطبیعــة تربتهــا الخــصبة 

ومناخهــا المعتــدل، ولكــن نتیجــة للوضــع الــسیاسي لفلــسطین واالحــتالل الــصهیوني لهــا كــان لــذلك األثــر 
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 المحلیـة والتـي تتناسـب الكبیر على األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة والقدرة على توفیر المواد الغذائیـة

  .)2010أبو خدیجة، ( مع عدد السكان 

  

ولقــد أثبتــت مجمــل التطــورات الــسیاسیة واالقتــصادیة واالجتماعیــة التــي مــر بهــا الــشعب الفلــسطیني فــي 

السنوات األخیرة مدى حساسیة مسالة األمن الغـذائي والحاجـة الماسـة لهـا فـي تحقیـق التغییـرات التنمویـة 

إن اسـتمرار ممارسـات االحـتالل اإلسـرائیلي فـي مـصادرة عوامـل ومقومـات النهــوض .دةاالیجابیـة المنـشو 

التنموي االقتصادي واالجتماعي المتمثلة في مصادرة المصادر الطبیعیة األساسیة وعلى رأسها األرض 

ــة الوصـــول والـــسیطرة علـــى تلـــك  ــشروعة فـــي حریـ ــة حقوقـــه المـ ـــسطیني مـــن ممارسـ والمیـــاه وحرمـــان الفل

ن لهــا األثــر البــالغ فــي الحــد مــن إحــداث التغییــرات التنمویــة المنــشودة، وممــا الشــك فیــه أن المــصادر كــا

زاد من تعقید األمر وشكل عائقـا أساسـیا ( العمودي واألفقي)استمرار حالة االنقسام الفلسطیني السیاسي 

ـــسطیني  ـــة مـــستدامة وتـــشاركیه لألمـــن الغـــذائي الفل لـــصوراني، ا(إضـــافیا أمـــام صـــیاغة إســـتراتیجیة تنموی

2010(.  

  

الحــدیث عــن األمــن الغــذائي لــیس بــاألمر الغریــب علــى ثقافــة الــشعب الفلــسطیني، فقــد كانــت احــد أهــم 

 مـن خــالل إدراك المــواطن ،ادواتـة فــي تلبیـة احتیاجاتــه الغذائیــة األساسـیة فــي مواجهـة ظــروف االحــتالل

ــتراتیجیة  ــى ألهمیــــة هــــذه اإلســ ــة األولــ ــاألرض "العفویــــة"الفلــــسطیني ومنــــذ اللحظــ  مــــن خــــالل االهتمــــام بــ

 لقـــد كانـــت توجهاتـــه التنمویـــة انعتاقیـــة مـــن الدرجـــة األولـــى .ومـــصادر المیـــاه وحمایتهـــا مـــن اجـــل البقـــاء

 فكانـت ثقافـة وممارسـات االسـتغالل األمثـل لألراضـي ،ومعتمدة على الذات واإلمكانات المحلیة المتاحـة

المنزلیة وحتى أسطح المنـازل " والحواكیر"الحدائق الزراعیة في المناطق الریفیة وداخل المدن واستغالل 

فـي أنــشطة ومــشاریع اإلنتــاج الزراعــي والحیــواني الــصغیرة والـصغیرة جــدا وصــوال إلــى تطــویر مــا یعــرف 

باالقتصاد المنزلي الفلسطیني الذي لعبت فیه المرأة الفلسطینیة إلى جانب المـزارع الفلـسطیني دورا ممیـزا 

الزراعیـة المحلیـة وعملیـات التـصنیع الغـذائي المنزلـي المتنوعـة لـسد احتیاجـات في إنتاج وتخزین البـذور 

 هـذه التجـارب قـادت فـي وقـت .األسر الفقیرة والمنكشفة من المواد الغذائیـة المـصنعة والمجففـة والمجمـدة

 إلـــى ممارســـات تنمویـــة انعتاقیـــة هامـــة أكثـــر -خـــصوصا خـــالل االنتفاضـــة الفلـــسطینیة األولـــى-الحـــق 

أخــذة شــكل المــشاریع المــدرة للــدخل والتعاونیــات الزراعیــة المنتجــة والمولــدة لفــرص العمــل لــالف تنظیمــا 

العـــاطلین عـــن العمـــل، كمـــا لعبـــت تلـــك اإلســـتراتیجیة دورا حیویـــا فـــي مواجهـــة أثـــار اإلغـــالق والحـــصار 

 .)2010أبو خدیجة، (وسیاسة منع تجوال المواطنین 

  

یـات الزراعیـة المجتمعیـة والتـي كانـت تـستمد قوتهـا وزخمهـا مـن وال ننسى هنـا الـدور الهـام للجـان والجمع

المــشاركة المجتمعیــة الحقیقیــة والعمــل التطــوعي والمــصادر المحلیــة، ولكــن ولألســف ســرعان مــا ضــعف 
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دور العدید من تلك اللجان والمؤسسات الشعبیة بسبب تغلیبها لسیاسات وشروط التمویل الخـارجي علـى 

ـــات وشــــروط التنمیــــ ــــة الفلــــسطینیة المــــستدامةحــــساب سیاسـ ـــن الــــصعب اآلن الحــــدیث عــــن .ة المحلی  مـ

قامــة  إســتراتیجیة فلــسطینیة لألمــن الغــذائي فــي ظــل اســتمرار سیاســة االحــتالل اإلســرائیلي االســتیطانیة وإ

مئات الكیلومترات من جدران ومنـاطق العـزل لـدواعي أمنیـة غیـر مبـررة علـى حـساب أخـصب األراضـي 

كــل مــن الــضفة الغربیــة وقطــاع غــزة، والتــي أدت إلــى فقــدان آالف المــزارعین الزراعیــة الفلــسطینیة فــي 

مــن % 25 نـشیر هنــا إلـى مثــال واضــح یتمثـل فــي مـصادرة حــوالي .وعمـال الزراعــة لفـرص عمــل دائمــة

 كیلومتر 55أخصب األراضي الزراعیة في قطاع غزة لصالح المنطقة األمنیة اإلسرائیلیة العازلة بطول 

مـن مزارعـي قطـاع غـزة % 15الشمالیة والشرقیة للقطاع، وبالتالي حرمان أكثر مـن وعلى طول الحدود 

ــادا علـــى تلـــك  ــة إلنتـــاج وتـــوفیر الغـــذاء لـــسكان القطـــاع اعتمـ ــول إلـــى أراضـــیهم الزراعیـ مـــن حـــق الوصـ

 هـذا الوضـع ولألسـف الـشدید یقـود .األراضي التي كان من الممكن أن تشكل سـلة غـذاء لـسكان القطـاع

ــا فــي طــوابیر توزیــع المــواد هــؤالء  المــزارعین ومئــات اآلالف مــن المــواطنین فــي غــزة إلــى االنتظــار یومی

الغذائیـــة المؤدیـــة إلـــى شـــبابیك المؤســـسات االغاثیـــة المحلیـــة والدولیـــة وبـــرامج ومـــشاریع البطالـــة المؤقتـــة 

 .)2012أبو خلف، (التي ال تغني وال تسمن من جوع " الخداعة"

  

التي نعیشها الیوم تضرب في الـصمیم نهـج األمـن الغـذائي المـستدام وتـوفیر سـبل إن خطورة هذه الحالة 

العیس الكریم من جهة، ومن جهة أخرى تكرس إستراتیجیة االعتمـاد علـى الغیـر فـي تـوفیر لقمـة العـیش 

 إن .بمـشاعر اإلحبـاط والیـأس والغـضب وفقـدان األمـل بـوطن فلـسطیني متـصل وقابـل للحیـاة" المغمـسة"

 هـذه األزمــة أول مـا یتطلــب تــوفر الحـد األدنــى مـن التوافــق الـسیاسي والمؤســسي الفلــسطیني الخـروج مــن

والـذي مـن الممكـن أن یـسهم فـي وضـع خطـة فلـسطینیة متكاملـة لألمـن الغـذائي اعتمـادا علـى المــصادر 

دارة رشــیدة لمــا یتــوفر مــن المــساعدات المالیــة العربیــة والدول،الطبیعیــة والبــشریة المحلیــة أوال یــة ثانیــا،  وإ

 .)2010الصوراني،  ("!وهي بالمناسبة لیست بقلیلة"

  : مفهوم األمن الغذائي.14.1.2

  

ـــي  ـــذائي یعنــ ــین للوفـــــاء "إن األمـــــن الغــ ــة والنوعیـــــة الالزمتـــ ـــع أفـــــراد المجتمـــــع بالكمیـــ ــذاء لجمیــ ــوفیر الغـــ تـــ

ة األمــم منــشورات منظمــة األغذیـة والزراعــ" (باحتیاجـاتهم بــصورة مـستمرة مــن أجــل حیـاة صــحیة ونـشطة

اإلمــدادات الغذائیـة، والحــصول علــى  :بعــدد مــن العوامـل منهــا  یتــأثر األمــن الغـذائي .)2012المتحـدة، 

العمل، وبعض الخدمات األساسیة مثل مرافق التعلیم، والصحة، واإلصحاح، والمیـاه النظیفـة، والمـسكن 

 للجـوع وسـوء التغذیـة، والعقبـات یعتبر الفقر والظلم االجتماعي ونقص التعلیم األسباب الرئیسیة و .اآلمن

  .)2010القاسم، (الرئیسیة أمام الحصول على األمن الغذائي 
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  : أهم المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي الفلسطیني.15.1.2
  

دلیــل المنظمــات األهلیــة العاملــة ( أهــم المؤســسات العاملــة فــي القطــاع الزراعــي الفلــسطیني: 1.2جــدول 

  ).2012في فلسطین، 
 

 المدینة االسم رقمال

 رام اهللا االتحاد العام للفالحین والتعاونیین الزراعیین الفلسطینیین 1

 رام اهللا اتحاد الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف 2

 رام اهللا االتحاد التعاوني الزراعي 3

 رام اهللا اتحاد الصناعات الغذائیة الفلسطینیة 4

5 
جمیع محافظات  جمیع محافظات الوطن) غاثه الزراعیة اال( جمعیة التنمیة الزراعیة 

 الوطن

 رام اهللا المركز الفلسطیني للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 6

 رام اهللا )معا ( مركز العمل التنموي  7

 رام اهللا المركز العربي للتطویر الزراعي 8

 الخلیل مركز الخدمات الزراعیة 9

 الخلیل مركز أبحاث األراضي 10

 رام اهللا مجموعة الهیدرولوجیین الفلسطینیین  11

 رام اهللا لجان العمل الزراعي 12

 طوباس )المشروع االیطالي ( جمعیة المركز الفلسطیني لتطویر الثروة الحیوانیة  13

 بیرزیت جمعیة جهود للتنمیة المجتمعیة والریفیة 14

 نابلس )لشرق األدنى ا( المركز الفلسطیني للبحوث والتنمیة الزراعیة  15

 رام اهللا شبكة المنظمات األهلیة 16

 جنین جمعیة مزارعي جنین  17

  : الدراسات السابقة2.2

  

فـي هـذا الجــزء مـن الدراسـة ســوف یـتم تنـاول بعــض الدراسـات األجنبیـة والعربیــة المتعلقـة بمفهـوم التنمیــة 

  .الزراعیة سواء كان على الصعید المحلي أو العالمي
 

  :الدراسات العربیة .1.2.2

  

 علــى تنمیــة القطــاع 2012 -2010اجــري دراســة بعنــوان تــأثیر الخطــة الوطنیــة  ):2010(دراســة زایــد 

 یتمثل الهدف الرئیسي لهذه الدراسة فـي تحدیـد متـى تـأثیر الخطـة .الزراعي في توفیر الخدمات المساندة
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 تتبــع أهمیــة الدراســة لمــا .ند علــى القطــاع الزراعــي فــي تــوفیر الخــدمات المــسا2012-2010الوطنیــة 

للقطـــاع الزراعـــي لـــم للقطـــاع الزراعـــي أهمیـــة كبیـــرة فـــي االقتـــصاد الفلـــسطیني فهـــو یعـــد القطـــاع الثالـــث 

الســتیعاب األیــدي العاملـــة فــي فلـــسطین، لــذلك قـــد تــساهم هـــذه الدراســة فـــي جمــع المعلومـــات عــن هـــذا 

الدراسـة علـى عـدد مـن المـزارعین وكـذلك  شـملت عینـة .القطاع ومعرفة العوائـق التـي تواجـه هـذا القطـاع

 خرجـــت الدراســـة .عـــدد مـــن الفـــاعلین األساســـیین فـــي قطـــاع الزراعـــة وصـــناع القـــرار فـــي خطـــط التنمیـــة

االهتمـام بالقطــاع الزراعـي بــشكل اكبــر وذلـك باالهتمــام بــالبرامج : بمجموعـة مــن التوصـیات كــان أهمهــا

للحــد مــن المــشاكل التــي تواجــه تطــور وتقــدم هــذا والمــشاریع التــي تنفــذ فــي القطــاع الزراعــي وان تهــدف 

  .القطاع الحیوي

  

 هــدفت الدراســة إلــى .التنمیــة الریفیــة المــستدامة: أجــرو دراســة بعنــوان ):2010(دراســة الترتیــر وآخــرون 

ــا، إضـــافة إلـــى توضـــیح العالقـــة بـــین التنمیـــة  التعـــرف علـــى مفهـــوم التنمیـــة الزراعیـــة ووســـائلها ومعیقاتهـ

خرجــت الدراســة بنتــائج كــان مــن أهمهــا إن المعیقــات بــرزت فــي ثــالث .لتنمیــة األخــرىالزراعیــة ووجــوه ا

وذلك من خالل عدم كفایة المؤسسات التعلیمیـة، وصـرامة األنظمـة التعلیمیـة، : التعلیم: األول: مجاالت

ة وذلــك مــن خــالل عــدم تــوفیر الخلفیــة المالئمــة للعملیــ: البحــث:  ثانیــا.والتركیــز علــى الدراســات النظریــة

وذلـك مـن خـالل عــدم خلـق تبعیـة بــین : التكنولوجیــا: التعلیمیـة، وعـدم االهتمـام بــالبحوث التطبیقیـة، ثالثـا

  .الصناعیة التحویلیة واالقتصاد الرأسمالي العالمي

  

اســتراتیجیات المــستدامة لألراضــي الزراعیــة فــي الــضفة : "أجــرت دراســة بعنــوان ):2009(دراســة عفانــة 

ــذه األطروحـــة دراســـة وتحلیـــل إمكانیـــات التنمیـــة ."كحالـــة دراســـیةمحافظـــة طوبـــاس : الغربیـــة  تناولـــت هـ

الزراعیـــة المـــستدامة فـــي محافظـــة طوبـــاس بالـــضفة الغربیـــة فـــي فلـــسطین، وذلـــك فـــي ضـــوء المعلومـــات 

 هدفت الدراسـة إلـى تحدیـد المعوقـات .والبیانات التي جمعتها الباحثة من خالل الدراسة والمسح المیداني

یـة األراضــي الزراعیـة فـي محافظــة طوبـاس ووضـع اسـتراتجیات تعنــى بالحفـاظ علـى تلــك التـي تعیـق تنم

ـــة للمحافظـــات  ـــار األهمیـــة الزراعی األراضـــي وتحقیـــق االســـتخدام األنـــسب والمـــستدام لهـــا، تأخـــذ باالعتب

 واعتمــدت الدراســة فــي منهجهــا بــشكل أساســي علــى .باإلضــافة إلــى المــشاكل والتحــدیات التــي تواجههــا

 كمــا اســتخدمت بعــض أدوات البحــث العلمــي مثــل االســتبیان الــذي وزع علــى .لوصــفي التحلیلــيالمــنهج ا

عینة من المزارعین والعاملین في قطاع الزراعة بالمحافظة وكذلك المقابالت مع عـدد مـن المعنیـین فـي 

ة  وأظهرت نتائج الدراسة وجود تناقص في مساحة األراضي المزروعة في محافظ.الجهات ذات العالقة

ا ومالئمتهــا لمعظــم األنمــاط  طوبــاس فــي األعــوام الــسابقة، علــى الــرغم مــن تنــوع األراضــي الزراعیــة فیهــ

 أیضا أشارت النتائج إلى وجود توجه نحو االستخدام الدائم لألراضي الزراعیـة بـدل االسـتخدام .الزراعیة

راســة وجــود ضــعف فــي  كمــا أظهــرت الد.المؤقــت، إن هنــاك زیــادة بالزراعــة البعلیــه أكثــر مــن المرویــة
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 .مستوى اإلرشاد الزراعیة المستدامة في المحافظة متوسط نسبیا، وهو یواجه بعض المشاكل والتحـدیات

وأوصــت الدراســة بـــضرورة إیجــاد آلیـــة لتنفیــذ وتطبیـــق القــانون الزراعـــي الفلــسطیني والعمـــل علــى إیجـــاد 

  .القطاع الزراعيوسائل الدعم للمزارعین من اجل تحسین العوائد من الزراعة ودعم 

  

أجــرى دراســة بعنــوان دور اإلغاثــة الزراعیــة فــي التنمیــة الریفیــة المــستدامة فـــي  ):2008(دراســة شــقیر 

 تــم إجــراء هــذه الدراســة لقیــاس مــساهمة اإلغاثــة .محافظــات الــضفة الغربیــة مــن وجهــة نظــر المــستفیدین

فیدین، یكمـن الهـدف مـن إجـراء هـذه الزراعیة في إحداث التنمیة الریفیة المستدامة من وجهـة نظـر المـست

الدراسة في معرفة رأي المستفیدین من مشاریع اإلغاثـة الزراعیـة فیمـا إذا كانـت هـذه المـشاریع وفیمـا إذا 

كانت اإلغاثة الزراعیة تساهم فعـال فـي إحـداث التنمیـة الریفیـة المطلوبـة، وذلـك مـن خـالل إتبـاع المـنهج 

ــتخالص النتـــائجالوصـــفي إلجـــراء هـــذه الدراســـة وتحلیـــل ال تمثـــل مجتمـــع الدراســـة فـــي كافـــة .بیانـــات واسـ

 حتـى عـام 2000المستفیدین من مشاریع اإلغاثة الزراعیة في الـضفة الغربیـة فـي الفتـرة الواقعـة مـا بـین 

 مـستفید 180، وتتكون عینة الدراسة من عینة مقصودة من مجتمـع الدراسـة، حیـث تـم اسـتهداف 2007

 فـي منطقـة 60 استمارة في منطقـة الوسـط، 60مارة في منطقة الشمال،  است60: حسب المناطق التالیة

ــشكل مباشــــر مــــن .الجنــــوب ــات بــ ــات والمعلومــ  وتــــم اســــتخدام االســــتبیان كــــأداة رئیــــسیة فــــي جمــــع البیانــ

المـــستفیدین مـــن المـــشاریع المنفـــذة مـــن قبـــل اإلغاثـــة الزراعیـــة وتبـــین مـــن وجهـــة نظـــر المـــستفیدین بـــأن 

% 10.6قـون علـى إن اإلغاثـة الزراعیـة تـسهم فـي تحقیـق األمـن الغـذائي، ومن المبحوثین یواف% 71.1

كانــت إجــابتهم % 18.3مــن المبحــوثین ال یوافقــون علــى مــساهمة اإلغاثــة فــي تحقیــق األمــن الغــذائي، و

ــة ــة الزراعیــــة فــــي التنمیــ ــة مــــا إذا كــــان هنــــاك دور لإلغاثــ  خرجــــت الدراســــة بمجموعــــة مــــن .بعــــدم معرفــ

االســـتمرار فـــي مــشاركة الفئـــات المـــستهدفة فـــي التخطـــیط للمـــشاریع المنفـــذة :التوصــیات كـــان مـــن أهمهـــا

  .وزیادة العمل على قیاس اثر المشاریع المنفذة بعد االنتهاء من التنفیذ

، حیث تم "دور المجتمع المدني في تدعیم التنمیة" أجرت دراسة بعنوان ):2006(دراسة بامر حول 

أصبح من الواضح جدا انتشار وتواجد كبیر وواسع لمنظمات دراسة منظمات المجتمع في الیمن، حیث 

المجتمـــع المـــدني، ودور هـــذه المنظمـــات فـــي تـــدعیم وتطـــویر التنمیـــة، وان منهـــا مـــن أصـــبح لـــه نـــشاطا 

 وتعرض الباحثة بعض األنشطة الحیویة التي تعمل فیها هـذه .ملحوظا في برامج التنمیة ومكافحة الفقر

ه التصور في آلیة العمل، كمـا تبـین أن معظـم هـذه المنظمـات كانـت المنظمات، إضافة إلى عرض أوج

بدایاتها من منطلق العمل الخیري وتقدیم العـون والمـساعدة لـشریحة معینـة مـن النـاس، كمـا تطرقـت إلـى 

مصادر الدعم المالي لهذه الجمعیات والبناء الهیكلي له، كما تطرقت لبعض المقترحات لتلبیـة متطلبـات 

  .مجتمع المدني في الیمنعمل منظمات ال
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اثر الجدار على األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة " أجرى دراسة بعنوان ):2006(دراسة إسماعیل 

وسیتم من خالل دراسة مدى تأثیر الجدار الفاصـل علـى النـواحي " ووضع األمن الغذائي لمنطقة رام اهللا

 وذلــك مــن خــالل 2005-2004اهللا لعــام االقتــصادیة واالجتماعیــة ووضــع األمــن الغــذائي لمنطقــة رام 

بیان تأثیر اثر الجدار الفاصل على نظام المزرعة من ناحیة المساحات الزراعیة وكمیة اإلنتاج وعملیـة 

التــسویق والعالقــات االجتماعیــة ونــسبة البطالــة ووضــع األمــن الغــذائي، وذلــك بعمــل مقارنــة بینهــا وبــین 

 مـــزارع، وقـــدتم أخـــذها بطریقـــة 60 مجتمـــع الدراســـة البـــالغ  وقـــد تـــم تحدیـــد.منطقـــة ال یقـــام علیهـــا جـــدار

عــشوائیة، وجمعــت البیانــات بواســطة اســتبانه، وتــم تحلیــل النتــائج باســتخدام نظــام التحلیــل اإلحــصائي، 

واســتخدام المتوســط الحــسابي واالنحــراف المعیــاري والنــسبة المئویــة، وكانــت النتــائج إن هنــاك فــرق فــي 

والغیــر جــدار بالنــسبة للمــساحات الزراعیــة وكمیــة اإلنتــاج وعملیــة التــسویق التــأثیر علــى منطقــة الجــدار 

ــة واألمــــن الغــــذائي ــدار الفاصــــل حــــال دون وصــــول .ونــــسبة البطالــــة والعالقــــات االجتماعیــ  كمــــا أن الجــ

ـــة إلـــى  % 60العـــاملین داخـــل إســـرائیل مـــن الوصـــول إلـــى أمـــاكن عملهـــم وأدى ذلـــك إلـــى ارتفـــاع البطال

 سیئة كظاهرة التسول وعمالة األطفال باإلضافة إلى انعدام األمن الغذائي فـي وظهور عادات اجتماعیة

  .نظرا العتمادهم على ما یزرعونه في تغذیتهم% 23.3المنطقة بنسبة 

  

تكیفـات القطـاع الزراعـي الفلـسطیني فـي مواجهـة الحـصار " أجرى دراسة بعنوان ): 2006(دراسة عمر 

، وقــد أجریــت الدراســة فــي الفتــرة الواقعــة بــین )محافظــة جنــین( وهــي عبــارة عــن دراســة حالــة."واإلغــالق

، وتمثــل مجتمــع الدراســة جمیــع المــزارعین والمزارعــات فــي محافظــة 2006 وتمــوز 2005شــهري تمــوز 

 اســتخدمت الباحثـة المــنهج الوصــفي التحلیلــي .جنـین، وقــد تمــت الدراسـة لمــا لقطــاع الزراعـي الفلــسطیني

 . اســتبانه وقــد تــم اســتخدام نظـام التحلیــل اإلحــصائي لتحلیــل النتــائجوقـد تــم جمــع المعلومــات عــن طریـق

وكانت نتائج الدراسة، إن غالبیة المبحوثین یؤكدون اآلثار السلبیة الواقعـة علـى القطـاع الـزراعیین سـواء 

حــراق وســرقة المحاصــیل،  كانـت مباشــرة مــن تجریــف ومــصادرة األراضــي الزراعیــة، واقــتالع األشــجار وإ

ــن الوصـــول إلــــى ومـــصادرة اآل ــري، باإلضــــافة إلـــى منــــع المـــزارعین مــ بـــار الزراعیــــة وتـــدمیر شــــبكات الـ

 وكذلك هنـاك أثـار سـلبیة غیـر مباشـرة انعكـست علـى مـستلزمات اإلنتـاج بـان زاد سـعرها، وقـل .مزارعهم

توفیرها في األسواق، مما اضطر المزارعین إلى استخدام بعـض المـستلزمات لإلنتـاج التالفـة فـي العملیـة 

 وكــذلك كـان هنــاك اثــر كبیـر علــى اإلنتــاج الزراعـي ممــا أدى إلــى انخفـاض الــدخل الزراعــي، .إلنتاجیـةا

وتلــف المنتجــات الزراعیــة نتیجــة عــدم القــدرة علــى الوصــول إلیهــا وقطفهــا فــي الوقــت المناســب أو تلفهــا 

ة التــسویق خــالل نقلهــا خــالل لعــدم تــوفیر وســائل الحفــظ والنقــل الــسلیمة، وكــذلك هنــاك اثــر علــى عملیــ

غـالق المعـابر أمـام تـسویق المنتجـات،  الزراعي من حیث عدم القدرة على تصدیر المنتجات الزراعیـة وإ

   .وتدفق المنتجات اإلسرائیلیة إلى األسواق الفلسطینیة
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تقییم األثر البیئي المترتب على بناء الجدار الفاصـل فـي " أجرى دراسة بعنوان ): 2005(دراسة سلمان 

 نظرا للظروف التي یعیشها المواطنون الفلسطینیون وخاصة أثناء االنتفاضة الثانیة، فقـد .بیةالضفة الغر 

 تكمـن .تم في هذه الدراسة تحلیل اآلثار المترتبـة علـى إقامـة الجـدار الفاصـل علـى األراضـي الفلـسطینیة

هم مــصدر رزقهــم أهمیــة هــذه الدراســة بالنــسبة للمــواطنین الفلــسطینیین لمــا اثــر الجــدار علــیهم حیــث افقــد

ونهب أرضهم ومیاههم واقتلع أشجارهم، األمر الذي دمر اقتصادهم وبیئـتهم، حیـث تـم بنـاء الجـدار مـن 

قبـل الحكومــة اإلســرائیلیة علــى أراضــي المــواطنین الفلـسطینیین وبــین قــراهم وبیــوتهم، فكانــت أثــارة مــدمرة 

ــ.علـــى اإلنـــسان والحیـــوان وحتـــى الـــشجر والحجـــر -2003ى الفتـــرة الواقعـــة بـــین  وقـــد تمـــت الدراســـة علـ

م، وشــملت الدراســـة محافظــة جنـــین قلقیلیــة والقـــدس، بــسبب التـــأثیر الكبیــر الـــذي حــل علـــى هـــذه 2004

 وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة إن .المحافظـات مقارنــة بالمحافظــات األخــرى فكـان التــأثیر كبیــر جــدا علیهـا

ى القطاع البیئي كانت كبیرة ولكنها اقـل ، والتأثیر غل%76.01التأثیر على القطاع الصحي كان بنسبة 

 وتــشیر .%70.41مــن القطاعــات األخــرى الــصحیة والمائیــة والزراعیــة واالقتــصادیة حیــث بلغــت نــسبة 

، وهـذا یؤكـد %78.52النتائج إن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تضررا حیث كانـت نـسبة التـأثیر 

ــیة هـــي ضـــم األراضــــي وتـــدمی ــاع .ر المزروعـــات الفلـــسطینیةأن أهـــداف الجـــدار األساسـ  وبالنـــسبة للقطــ

، أمــا %79.66االقتــصادي واالجتمــاعي فكانــت أكثــر القطاعــات تــضررا بالنــسبة لغیرهــا فكانــت النــسبة 

  .%57.73بالنسبة للقطاع المؤسساتي فكان اقل تأثیر من القطاعات األخرى فكانت نسبة التأثیر 

  

  یات مؤسسات المجتمع المدني وتأثیره على بلورة فعال: أجرى دراسة بعنوان ):2005(دراسة عدلي 

كان الهـدف األساسـي للدراسـة تحلیـل دور منظمـات المجتمـع المـدني .سیاسة إنفاق للخدمات االجتماعیة

ـــة وتـــشكیالت  ــا للمجتمـــع المـــدني وعالقتـــه بالدول ـــدور، وعرضـــت تعریفـ ـــوطن العربـــي وتقـــیم هـــذا ال فـــي ال

وضــوع منظمــات غیــر الحكومیـــة كفاعــل رئیــسي فــي التنمیـــة  وتطرقــت الباحثــة إلـــى م.المجتمــع المــدني

وعرضت أمثلة من دول العالم مثل الوالیات المتحدة األمریكیة والهند وأوروبا الشرقیة وبریطانیا، وعالقة 

هـــذه المنظمـــات مـــع دول العـــالم الثالـــث، ودور األمـــم المتحـــدة فـــي تـــصعید أهمیـــة دور المنظمـــات غیـــر 

 ثـم عرضـت الباحثـة .مؤتمرات العالمیة الهادفة إلى تحقیـق التنمیـة المـستدامةالحكومیة من حیث إقامة ال

نماذج وتجارب لبعض منظمات المجتمع المدني في مكافحـة الفقـر والبطالـة فـي بعـض األقطـار العربیـة 

ــر دور ه ــي تظهـ ــع عـــرض األرقـــام التــ ــر العمــــل 1مـ ه المنظمـــات والنتــــائج التـــي تـــم التوصــــل إلیهـــا عبـ

 لهــذه المنظمــات، واألهمیــة الكبیــرة التــي لعبتهــا هــذه المنظمــات فــي بعــض القــضایا المتواصــل والــدؤوب

 وفـــي الخاتمــة تـــرى الباحثـــة إن المنظمــات غیـــر الحكومیـــة قامــت بالعدیـــد مـــن األدوار .المهمــة لإلنـــسان

وعوضت انسحاب الدولة من العدید من المجاالت مثـل مواجهـة الفقـر والبطالـة والتعلـیم حیـث إن بعـض 

  .ات تقوم بإسناد جزء من مشروعاتها غیر الحكومیةالحكوم
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رؤیـة أوسـع لـدور المنظمـات األهلیـة الفلـسطینیة فـي " أجرى دراسـة بعنـوان ):2004(دراسة عبد الهادي 

حیث یتطرق إلى اإلطار السیاسي واالقتصادي واالجتمـاعي للمجتمـع الفلـسطیني، ویؤكـد " عملیة التنمیة

السعي والعمل من اجل انجاز تنمیة على المـستوى الـوطني، كمـا تطـرق على انه بزوال االحتالل یمكن 

إلى الرؤیة التنمویة من وجهة نظر المجتمع المدني، حیث إن المنظمات األهلیـة الفلـسطینیة تـسعى إلـى 

تحقیــق االســتقالل الــوطني، بمــا یــضمن الحقــوق الوطنیــة للــشعب الفلــسطیني، كمــا أنهــا تــساهم فــي بنــاء 

یمقراطــي قــادر علــى الــدفاع عــن حقــوق الفئــات الــضعیفة والمهمــشة فــي إطــار رؤیــة مجتمــع فلــسطیني د

إستراتیجیة شاملة لمكافحة الفقر، كما یرى إن المنظمات األهلیة الفلـسطینیة قـد لعبـت دورا بـالغ األهمیـة 

ـــدیم الخـــدمات المختلفـــة للمجتمـــع الفلـــسطیني خـــصوصا فـــي قطاعـــات الـــصحة والتعلـــیم  علـــى صـــعید تق

 كمــا انــه مــن الــصعوبة بمكــان الحــدیث .االجتماعیــة والزراعــة وتنمیــة المــصادر البــشریة والمــرأةوالرعایــة 

عــن مجتمــع مــدني قــوي وفعــال بــدون تقویــة وتمكــین وتطــویر البنــى الدیمقراطیــة والمؤســساتیة لمؤســسات 

ي  وتطـــرق إلـــى أهـــم البـــرامج والمـــشاریع التـــ.الــسلطة الوطنیـــة ومؤســـسات المجتمـــع المـــدني علـــى الــسواء

تنفـذها المؤسـسات األهلیـة لمكافحـة الفقــر وتعزیـز التنمیـة، وتوصـل إلــى بعـض التوصـیات منهـا ضــرورة 

إجــراء مراجعــه شــاملة لبــرامج ومــشاریع المنظمــات األهلیــة الفلــسطینیة بحیــث تــستجیب أكثــر لمتطلبــات 

  .الظروف الراهنة

  
جمعت مراحل تطور ."ریادة والتمیزاإلغاثة الزراعیة بین ال"أجرى دراسة بعنوان  ):2003(دراسة دعیق 

، وقد اشتملت الدراسة علـى مراحـل تطـور اإلغاثـة وعالقتهـا 2003 حتى العام 1983اإلغاثة من العام 

بالجماهیر، إضافة إلـى القـضایا التـي تهـم المؤسـسات األهلیـة مـن الـشفافیة واالنـسجام والعمـل الجمـاعي 

سات األهلیـة علـى المـستوى العـالمي والمحلـي علــى والعالقـات الخارجیـة، وهـي قـضایا تهـم معظـم المؤســ

 وقــد بحثـت الدراســة تجربــة اإلغاثـة الزراعیــة منــذ بـدایاتها مــرورا بمراحــل التقـدم والتطــور التــي .حـد ســواء

مرت بها، وتم عـرض االسـتراتیجیات التـي تبنتهـا المؤسـسة، وعوامـل نجاحهـا، إضـافة إلـى شـرح مفـصل 

 إال إن الدراســة لــم تتطــرق .ثـة فــي التــشبیك مــع المؤسـسات األخــرىعـن هیكلیــة المؤســسة، وتجربــة اإلغا

إلى البـرامج والمـشاریع التـي نفـذتها اإلغاثـة الزراعیـة، ومـا دور ذلـك فـي إحـداث التنمیـة المـستدامة علـى 

  .مستوى الریف الفلسطیني

  

یة مـع دراسـة التنمیة الزراعیـة فـي ضـوء الـشریعة اإلسـالم: أجرى دراسة بعنوان ):2000(دراسة النمري 

ــة الهاشــــمیة ــ ــة األردنی ـــة الــــسعودیة والمملكــ ـــة العربیـ ــــى المملكـ ــة عل ــة إلــــى دراســــة .تطبیقیــ  وهــــدفت الدراســ

المــشكالت التــي تعـــاني منهــا التنمیـــة الزراعیــة فـــي البلــدان اإلســـالمیة، وكــذلك توضـــیح مفهــوم وأهـــداف 

مكانیـة التطبیـق فـي ال  واتبـع الباحـث .عـصر الحاضـرومنهج التنمیـة الزراعیـة فـي االقتـصاد اإلسـالمي وإ

المنهج الوصفي في دراسة عقود االستثمار الزراعي وأحكامها، ومن ثم استخدم المنهج االسـتنباطي فـي 
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إظهار القواعد المتعلقة بالدراسة، والمنهج التحلیلـي فـي الدراسـة التطبیقیـة وذلـك باالعتمـاد علـى المبـادئ 

 وقــد خرجــت الدراســة بمجموعــة مــن النتــائج كــان مــن .واألحكــام الــشرعیة فــي إبــراز المــنهج االقتــصادي

إن التنمیـة الزراعیـة فـي االقتـصاد اإلسـالمي تعنـي العمـارة الزراعیـة، والعمـارة أشـمل مـن التنمیـة : أهمها

ـــة  ــصادیة والدینیـ ـــة جوانــــب الحیــــاة االقتــ ــشمل كافـ ـــع،فهي المــــضمون الحقیقــــي للبناء،تــ ــا مــــدلول أوسـ ولهــ

جتمع،بینمـا یقتـصر مفهــوم التنمیـة فـي االقتـصاد الوضـعي علـى العوامــل واالجتماعیـة واألخالقیـة فـي الم

 كمـــا إن العمـــارة فـــي الفكـــر االقتـــصادي اإلســـالمي تقـــوم علـــى أســـس وضـــوابط شـــرعیة تحفـــظ .المادیـــة

  .لإلنسان عقله، ونفسه، ودینه، وماله، وعرضه، أي بناء المجتمع الصالح

  

 هـــدفت .میـــة زراعیــة بدیلـــة ومعتمــدة علـــى الــذاتنحــو تن: أجـــرى دراســة بعنـــوان ):1999(دراســة كــرزم 

 خرجت الدراسة بمجموعة .الدراسة إلى التعرف على آلیات التنمیة الزراعیة البدیلة ووسائل توفیرها ذاتیا

من االستنتاجات كان من أهمها الجهل باآلفات الزراعیة السبب الرئیسي في توقف التنمیة الزراعیـة فـي 

 البـــدائل الزراعیـــة یعتبـــر عنـــصر أساســـي فـــي عملیـــة التنمیـــة الزراعیـــة فلـــسطین إضـــافة إلـــى أن تجـــارب

  .المعتمدة على الذات

  

مـساهمة الحركـة التعاونیـة الزراعیـة التـسویقیة فـي تحقیـق " أجـرى دراسـة بعنـوان ):1998(دراسة شویكة 

الدراسـة إلـى  هـدفت هـذه ."التنمیة الزراعیة في المحافظات الشمالیة لمناطق الـسلطة الوطنیـة الفلـسطینیة

التعرف علـى مـساهمة الحركـة التعاونیـة الزراعیـة التـسویقیة فـي تحقیـق التنمیـة الزراعیـة فـي المحافظـات 

 باإلضافة إلـى دراسـة المعـاییر 1993-1980الشمالیة لمناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیة خالل الفترة 

ــسو  ــم العمــــل التعــــاوني التــ ــا علــــى حجــ ــة مــــساهمة الجمعیــــات االقتــــصادیة والتنظیمیــــة وتأثیرهــ یقي ودراســ

ــن طریـــق  ــتبانه تـــم تعبئتهـــا عـ ـــة بواســـطة اسـ ــع البیانـــات األولی التعاونیـــة للتـــسویق الزراعـــي، وقـــد تـــم جمـ

المقابالت الشخصیة من مسئولي الجمعیات التعاونیة للتسویق الزراعي التـي خـضعت لهـذه الدراسـة وتـم 

لبیانــات التــي تــضمنتها االســتبانه بعــد تبویبهــا جمــع البیانــات الثانویــة مــن مــصادرها المختلفــة، وحللــت ا

 ومــن أهــم .باســتخدام التحلیــل اإلحــصائي الوصــفي والقیاســي حیــث تــم اســتخدام تحلیــل االنحــدار البــسیط

عــدم قــدرة الجمعیــات التعاونیــة للتــسویق الزراعــي علــى تحقیــق : االســتنتاجات التــي توصــلت لهــا الدراســة

المنتجـــات الزراعیـــة وكـــان الـــسبب الرئیـــسي فـــي ذلـــك هـــو الهـــدف الـــذي أنـــشئت مـــن أجلـــة وهـــو تـــسویق 

 كمــا توصــلت الدراســة إلــى أن هنالــك اختالفــات واضــحة فـــي .ممارســات ســلطات االحــتالل اإلســرائیلي

األنظمة الداخلیة بـین جمعیـات التـسویق الزراعـي وكـذلك وجـدت الدراسـة إن معـدالت النمـو لـرأس المـال 

عــداد العــاملینالمــدفوع مــن قبــل األعــضاء فــي جمعیــات ال  وأوصــت الدراســة بتفعیــل .تــسویق الزراعــي وإ

النـشاط التـسویقي لجمعیـات التـسویق الزراعـي عـن طریــق إیجـاد التمویـل إلنـشاء مراكـز تـسویقیة تعاونیــة 

ــاد وحـــدة أبحـــاث ودراســـات فـــي جمعیـــات التـــسویق الزراعـــي وتوحیـــد  یجـ متكاملـــة فـــي منـــاطق مختلفـــة وإ
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ــ ـــة فیهـ نـــشاء مؤســـسات اإلقـــراض الزراعـــي مـــن اجـــل تخفیـــف العـــبء عـــن األنظمـــة والقـــوانین الداخلی ا وإ

نــشاء مؤســسات خــدمات مــساندة للعمــل التعــاوني مثــل مؤســسات التــدریب  جمعیــات التــسویق الزراعــي وإ

  .واإلرشاد

  

  :الدراسات األجنبیة. 2.2.2

  

لـى المیـاه األثر االجتماعي واالقتصادي للمستوطنات ع: أجرى دراسة بعنوان ):2012(دراسة لیموندي 

ــي واالقتــــصاد الفلــــسطیني ـــر المــــستوطنات اإلســــرائیلیة .واألراضــ ــدفت الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى اثـ  هــ

 وجــدت الدراســة أن المــستوطنات اإلســرائیلیة .والمــستوطنین علــى األراضــي والمــوارد المائیــة الفلــسطینیة

ائیل تـسیطر علـى من األراضي الزراعیة فـي فلـسطین، إضـافة إلـى أن إسـر  % 31.5صادرت ما نسبته 

مصادر المیاه وتضع العراقیل إمام إصدار رخص السماح بحفر اآلبار االرتوازیة، كما إن إسـرائیل تقـیم 

المنـشات الــصناعیة علــى الحـدود المتاخمــة للفلــسطینیین وذلـك بهــدف نقــل التلـوث الــصناعي إلــیهم، كمــا 

عــة تحــت الــسیطرة اإلســرائیلیة وخاصــة إن العدیــد مــن مقالــب النفایــات تقــع فــي المنــاطق الفلــسطینیة الواق

  .القدس المحتلة

  

  دراسة لتقریر العالقة بین التنمیة الزراعیة): Grossman Bruce D، 2012 (جرو سماندراسة 

ــــي تواجههــــا ــــة بــــین المعیقـــــات . والمعیقــــات الت ــــى العالق ــذه الدراســــة هــــو عل ـــرئیس لهــ ــز الـ  وكــــان التركیــ

راتیجیات للتنمیــة وآلیــات عمــل توضــع مــن قبــل الخبــراء لهــم  حیــث تــم التنبــؤ بــأن وجــود اســت.واإلنجــازات

خبیــرا ) 156(تــأثیر علــى واقــع التنمیــة الزراعیــة المــستدامة، وهــذه الفرضــیة مدعومــة والعینــة تتكــون مــن 

ــاط ســــلبي بــــین المعیقــــات  ــار والمــــشاهدات تبــــین ارتبــ ــسات الزراعیــــة، ونتــــائج االختبــ ــي المؤســ ــون فــ یعملــ

ــازات الخطــــة  نجــ ــتراتیجیوإ ــع . للتنمیــــة الزراعیــــةةاإلســ ــرات التنمیــــة تتــــرابط ســــلبا مــ ــن أن مؤشــ  وبــــالرغم مــ

یجابا مـع المعیقـات، وهـذه الحقیقـة تفـرض علـى المؤسـسات الزراعیـة التـي تعـاني مـن نقـص  اإلنجازات وإ

في الخبراء، وتقترح النتائج أن االهتمام بالتنمیة الزراعیة وتـذلیل العقبـات، ووضـع حلـول عملیـة وواقعیـة 

   .مشكالت، یؤدي بشكل مباشر لتحقیق إنجاز في مجال التنمیة الزراعیة المستدامةلحل ال

  

تعتبـــر هـــذه الدراســـة فـــي محتواهـــا تتنـــاول موضـــوع االقتـــصاد  ):Zagrous، 2012(دراســة زاغـــروس 

الزراعي في األراضي التي تعـاني مـن كـوارث أو مـن عـدم اسـتقرار اقتـصادي، وتعـود أهمیـة دراسـة هـذا 

ـــدان فـــي اإلســـهام بحـــصة كبیـــرة مـــن النـــاتج المحلـــي دور القطـــاع الزراعـــي فـــيضـــوع إلـــى المو   هـــذه البل

كمـا أن اإلجـراءات المتبعـة  .اإلجمالي، ویوظف حوالي ربع القوى العاملة فـي االقتـصاد فـي هـذه البلـدان

في هذه الدول نتیجة لعدم االستقرار الـسیاسي فیهـا یـؤدي إلـى وجـود حـصار اقتـصادي ومنـع للتـصدیر، 
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ر ذلــك مــن اإلجــراءات التــي ســاهمت فــي تنبیــه ســكان هــذه المنــاطق نحــو ضــرورة االهتمــام باإلنتــاج غیــ

 وهذا ما دفع المؤسسات الدولیة إلـى التركیـز علـى المـشاریع الزراعیـة اإلنتاجیـة .الغذائي بالدرجة األولى

ه الدراسـة یكمـن فـي  والهـدف مـن هـذ.في برامجها المنفذة في هذه البلدان، سواء كانـت حقلیـة أو حیوانیـة

تــوفیر الخلفیــة اإلحــصائیة والتحلیلیــة لخطــط تطــویر القطــاع الزراعــي التــي یجــب وضــعها ضــمن خطــط 

 وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج كـان مـن .تنمویة اقتصادیة شاملة مدروسة بأسالیب علمیة سلیمة

 سیاســیة أو كــوارث یعتبــر أهمهــا أن الوضــع االقتــصادي العــام فــي البلــدان التــي تعــاني مــن اضــطرابات

   .وضع متذبذب ویحتاج إلى دعم وتنمیة وتطویر

  

التنمیـــة : أجـــرى دراســـة بعنـــوان ):2008(دراســـة معهـــد األبحـــاث وسیاســـة الغـــذاء العـــالمي فـــي واشـــنطن 

 وقد خلصت الدراسة إلى أن سیاسة اإلستراتیجیة للتنمیة الزراعیة التي تقودها مع برامج الدعم .الزراعیة

 ضـروري لتحقیـق اقتـصاد سـریع النمـو علــى نطـاق الحـد مـن الفقـر، وان التحـول الهیكلـي علــى الحكـومي

مدى العقود الثالث واصلت بیئات سیاسیة محلیة ودولیة للتمییز ضد التنمیة الزراعیـة فـي البلـدان األقـل 

ون إلــى إن فقـرا، حیــث اإلهمــال المتزایــد للزراعـة فــي نظریــة التنمیــة والبحـوث االقتــصادیة وخلــص البــاحث

التحیـز فــي المنــاطق الحــضریة ال یــزال یــشكل عائقــا وعقبـة كبــرى لالســتمرار والنمــو المــستدام والحــد مــن 

  .الفقر في البلدان األقل نموا
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  الفصل الثالث

 ______________________________________________________  

جراءاتها   منهجیة الدراسة وإ
 

  : المقدمة1.3

  

الفــصل الطــرق واإلجــراءات التــي اتبعهــا الباحــث فــي تحدیــد مجتمــع الدراســة والعینــة وشــرح یتنــاول هــذا 

الخطـــوات واإلجـــراءات العلمیـــة التـــي اتبعهـــا الباحـــث فـــي بنـــاء أداة الدراســـة ووصـــفها، ثـــم شـــرح مخطـــط 

  .تصمیم الدراسة ومتغیراتها، واإلشارة إلى أنواع االختبارات اإلحصائیة التي استخدمت في الدراسة

  

   منهجیة الدراسة2.3

  

إن المـنهج الـذي اتبـع فــي تنفیـذ هـذه الدراسـة، هــو المـنهج الوصـفي، الـذي یقــوم علـى وصـف خــصائص 

الظــاهرة وجمــع معلومــات عنهــا، وقــد اســتخدم هــذا المــنهج فــي صــورته المــسحیة لمناســبته طبیعــة هــذه 

، ویفـي بأغراضـها ویحقـق الدراسة، حیث یهدف هذا المنهج إلى تحدید الوضع الحالي لموضـوع الدراسـة

أهدافها، ویجیـب عـن أسـئلتها، وبعبـارة أخـرى فهـو یـسعى لجمـع البیانـات إمـا الختبـار صـحة الفرضـیات 

 إضـافة إلـى أن .التـي تـصف الوضـع الحـالي لموضـوع الدراسـة، أو اإلجابـة عـن األسـئلة المتـصلة بـذلك

  .یرهالمنهج الوصفي یالئم العدید من الدراسات االجتماعیة أكثر من غ

  

   أداة الدراسة3.3

  

ألغراض جمع البیانات الخاصة بهذه الدراسة، قام الباحث بعد الرجـوع إلـى األدبیـات والدراسـات الـسابقة 

سـؤاال تمحـورت حـول وجهـة نظـر دور ) 48( تكونـت مـن اسـتبانهبتطویر أداة للدراسة، وهـي عبـارة عـن 

   .  والتحدیات وسبل المواجهةالخبرة الزراعیة في التنمیة الزراعیة في الضفة الغربیة
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  .ستبانه في جمیع محافظات الضفةوأهمیة ذلك من وجهة نظر العینة المبحوثة، وقد تم توزیع اال

  

   صدق أداة الدراسة4.3

  

للتحقق من صدق األداة، قام الباحث بعرض األداة على المشرف الرئیس للرسالة، وبعد موافقتـه األولیـة 

د مـــن المحكمـــین مـــن ذوي االختـــصاص بهـــذا المجـــال، بهـــدف تقـــدیم علـــى األداة تـــم عرضـــها علـــى عـــد

المــساعدة فـــي صـــیاغة لغویـــة ومنهجیــة، وبعـــد األخـــذ باقتراحـــاتهم، تــم إجـــراء بعـــض التعـــدیالت وخـــروج 

 .االستمارة بشكلها الحالي، وتم التأكد من صالحیتها بأن األداة تقیس ما وضعت لقیاسه

  

   ثبات األداة5.3

  

واقـع ( للمجـال األول (مل الثبات كرونباخ ألفا وقد بلغ معامـل الثبـات علـى التـوالي  استخدم الباحث معا

التحــدیات التــي تواجــه التنمیــة الزراعیــة ( والمجــال الثــاني %  84.8،) فقــرة 12التنمیــة الزراعیــة ویحــوي 

ال والمج% 72.9)  فقرة 19ویحوي ) أهم سبل المواجهة (  والمجال الثالث ،%83.3)  فقرة 17ویحوي 

التنمیة الزراعیة التحدیات وسبل المواجهة من وجهة نظـر دور الخبـرة الزراعیـة المحلیـة ( الكلي للدراسة 

 وهــي معــامالت عالیــة مــن .%)81(، أمــا متوســط الثبــات الكلــي فكــان % )83.0)  فقــرة 48ویحــوي )

 .الثبات وهي صالحة للدراسة

  

   طرق جمع المعلومات6.3

  

  :ن لجمع المعلومات وتصنیفهااعتمدت الدراسة على أسلوبی

  

مراجعــة التقــاریر الــسنویة والوثــائق المتعلقــة بــوزارة الزراعــة الخاصــة بالتنمیــة الزراعیــة والتنمیــة   •

 .والمستدامة

تـصمیم اسـتبیان بهـدف التعـرف علـى وجهـة نظـر دور الخبـرة الزراعیـة فـي التنمیـة الزراعیـة فـي  •

  .الضفة الغربیة  والتحدیات وسبل المواجهة

  

  : جمع البیانات وتحلیلها ومناقشتها7.3

  

  من خالل ،بعد االنتهاء من جمع االستبیان، قام الباحث بفحص التوزیع الطبیعي للفقرات
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)Histograms with normal curve ( حیت تبین أن الفقـرات تتـوزع توزیعـا طبیعیـا لـذلك تـم معالجـة

دام المتوســـطات الحـــسابیة واالنحرافـــات ، واســـتخ)SPSS(البیانـــات باســـتخدام نظـــام التحلیـــل اإلحـــصائي 

 One(المعیاریــة، والنــسبة المئویــة، ومــن أجــل دراســة الفــروق مــا بــین المتغیــرات تــم اســتخدام اختبــار 

sample T-test (لمجموعة مستقلة واحدة.  

  

   حدود الدراسة8.3

  

  :من تحدید إطار الدراسة ومجتمعها، وتعمیم نتائجها، سوف تحدد في نقطتین

  

 .شملت الدراسة كافة محافظات الضفة الغربیة: انیةحدود مك •

اقتـصرت الدراسـة علـى التعـرف إلـى وجهـة نظـر دور الخبـرة الزراعیـة فـي التنمیـة : حدود زمانیة •

 .2012 وذلك في العام الحالي .الزراعیة في الضفة الغربیة  والتحدیات وسبل المواجهة

مؤســسة زراعیــة فاعلــة فــي الــضفة ) 17(خبیــرا یعملــون فــي ) 79(تــم اســتهداف : حــدود بــشریة •

 .الغربیة

  

   مجتمع الدراسة9.3

  

فـرد فـي  ) 79( مؤسسة حیـث یعمـل بهـا مـن ذوي االختـصاص حـوالي ) 17(تكون مجتمع الدراسة من 

 .محافظات الضفة الغربیة

  

   خصائص عینة الدراسة والعوامل الدیمغرافیة10.3

  

مؤســسة فــي  ) 17( الختـصاص مــوزعین علـى مــن ذوي ا) 79(أجریـت الدراســة علـى عینــة مكونـة مــن 

  الدراسـة و الجـدولمحافظات الضفة الغربیة وقـد تـم اختیـارهم بطریقـة العینـة المـسحیة لمناسـبتها لطبیعـة

  . توضح وصفًا لعینة الدراسة تبعًا لمتغیراتها المستقلة)1.3(

  

  :متغیر الجنس .1.10.3

  

  )1.3(خصائص المبحوثین بحسب الجنس یلخصها جدول 

  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس: 1.3دول ج
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 (%) التكرار الجنس

 %58،2 46 ذكر

 %41،8 33 أنثى

 %100 79 المجموع العام

  

  .أنثى حیث كان عامل الجندر ناجحا قدر اإلمكان) 33(ذكر و) 46(تم إجراء الدراسة على 

  

  : متغیر العمر.2.10.3

  

  )2.3( جدول خصائص المبحوثین بحسب العمر یلخصها

  

  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر: 2.3جدول 
  

 (%) التكرار العمر

 %10،1 8  سنه25اقل من 

 %39،2 31  سنه30_26

 %17،7 14  سنه35_31

 %13،9 11  سنه40_36

 %7،6 6  سنه45_41

 %10،1 8  سنه50_46

 %1.3 1  سنه55_51

 %0 0  سنه55اكبر من 

 %100.0 79 المجموع العام

  

  . سنة30-26أكثر العاملین في المؤسسات الزراعیة من فئة الخبراء هم من الفئة العمریة أن تبین 
  

  : متغیر التحصیل العلمي.3.10.3
  

  )3.3(خصائص المبحوثین بحسب التحصیل العلمي یلخصها جدول 

  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر التحصیل العلمي: 3.3جدول 
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 (%) التكرار يالتحصیل العلم

 %1،3 1 توجیهي

 %3،8 3 دبلوم

 %68،4 54 بكالوریوس

 %26،6 21 ماجستیر

 %0 0 دكتوراه

 %100،0 79 المجموع العام

  

تبـــین مـــن الجـــدول أن أكثـــر العـــاملین فـــي المؤســـسات الزراعیـــة مـــن فئـــة الخبـــراء هـــم مـــن حملـــة شـــهادة 

  .البكالوریوس والماجستیر

  

  :رة في العمل الزراعي متغیر سنوات الخب.4.10.3

  

  )4.3(خصائص المبحوثین بحسب سنوات الخبرة  یلخصها جدول 

  

  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر سنوات الخبرة في الزراعة: 4.3جدول 

  
 (%) التكرار سنوات الخبرة في الزراعة

 %49،4 39  سنوات5اقل من 

 %32،9 26  سنوات6-10

 %8،9 7  سنه15_11

 %5،1 4  سنه20_16

 %3،8 3  سنه25_21

 %0 0  سنه30_26

 %100،0 79 المجموع العام

  

تبین من الجدول أن أكثر العاملین في المؤسسات الزراعیة من فئة الخبراء هم مـن ذوي الخبـرة أقـل مـن 

  . سنوات10-6 سنوات تال ذلك 5

  : متغیر الموقع الوظیفي.5.10.3
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  )5.3(خصها جدول خصائص المبحوثین بحسب الموقع الوظیفي  یل

  

  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الموقع الوظیفي: 5.3جدول 

  
 (%) التكرار الموقع الوظیفي

 %8،9 7 مدیر  إداري

 %10،1 8 مدیر مشروع

 %45،6 36 منسق مشاریع

 %3،8 3 محاسب

 %1،3 1 مدیر  دائرة اإلنتاج النباتي

 %2،5 2 مدیر عام

 %5،1 4 مدیر

 %3،8 3 البحث العلميمدیر دائرة 

 %8،9 7 مشرف میداني

 3،85 3 مسؤول عالقات

 %6،3 5 طبیب بیطري

 %100،0 79 المجموع العام

  

تبین من الجـدول أن أكثـر العـاملین فـي المؤسـسات الزراعیـة مـن فئـة الخبـراء هـم مـن الـذین یعملـون فـي 

  .تنسیق المشاریع

  

  : متغیر مجال عمل المؤسسة.6.10.3

  

  )6.3(بحوثین بحسب مجال عمل المؤسسة  یلخصها جدول خصائص الم

  

  : متغیر التخصص العلمي.7.10.3

  

  )7.3(خصائص المبحوثین بحسب التخصص العلمي  یلخصها جدول 

   عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مجال عمل المؤسسةتوزیع: 6.3جدول 
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 (%) التكرار عمل المؤسسة

 %17،7 14 تسویق زراعي

 %31،6 25 إرشاد زراعي

 %19،0 15 استصالح زراعي

 %25،3 20 غیر ذلك حدد

 %5،15 4 خدمات بیطریة

 %1،3 1 األمراض الزراعیة

 %100،0 79 المجموع

  

تبـــین مـــن الجـــدول أن أكثـــر العـــاملین فـــي المؤســـسات الزراعیـــة مـــن فئـــة الخبـــراء هـــم ممـــن یعملـــون فـــي 

  .اإلرشاد الزراعي واستصالح األراضي

  

  ینة الدراسة تبعًا لمتغیر التخصص العلميتوزیع ع: 7.3دول ج

  
 (%) التكرار التخصص العلمي

 %25،3 20 هندسة زراعیة

 %15،2 12 إنتاج نباتي

 %8،9 7 إنتاج حیواني

 %6،3 5 إرشاد زراعي

 %8،9 7 اقتصاد زراعي

 %5،1 4 طبیب بیطري

 %30،4 24 غیر ذلك حدد

 %100،0 79 المجموع

  

أن أكثــر العــاملین فــي المؤســسات الزراعیــة ، )7.3جــدول (أعــاله جــدول نــة فــي الالنتــائج المبیتبــین مــن 

 تخصصات لیس لها عالقـة بالتنمیـة الزراعیـة، تـال ذلـك الهندسـة أصحاب، من فئة الخبراءالمبحوثة هم 

  .الزراعیة

  

  : متغیر عدد الدورات.8.10.3
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  )8.3(خصائص المبحوثین بحسب عدد الدورات  یلخصها جدول 

  

  توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر عدد الدورات: 8.3جدول 

  
 (%) التكرار عدد الدورات

 %43،0 34  دورات6_3

 %19،0 15  دورات10_7

 %16،5 13  دورة14_11

 %8،9 7  دورة18_15

 %12،7 10  دورة22_19

 %100،0 79 المجموع

  

 الخبــراء هــم مــن الحاصــلین علــى تبــین مــن الجــدول أن أكثــر العــاملین فــي المؤســسات الزراعیــة مــن فئــة

ــن  . دورات6-3دورات مـــن  ــوثین علـــى تعریــــف مفهـــوم التنمیــــة مـ خــــالل االطـــالع علــــى إجابـــات المبحــ

 بأقـــل ،بأنـــه االســـتغالل األمثـــل لوحـــدة المـــساحة"  تبـــین أن غـــالبیتهم قـــد عرفـــوا هـــذا المفهـــوم ،الزراعیـــة

هي االستغالل األمثـل :  في المجال الزراعي  التنمیة المستدامة،التكالیف بما یضمن لهم الجودة العالیة

 أي الوصـول ،لوحدة المساحة مـن األرض مـع تعظـیم العائـد مـن اسـتغاللها بأقـل مـا یمكـن مـن التكـالیف

  ."باإلنتاجیة إلى أكثر من اإلنتاجیة الحدیة بأقل التكالیف لوحدة المساحة 

  

 ،المعمــق للتنمیــة لــدى غالبیــة المبحــوثین بمعنــى انــه یجــسد الفهــم ،وهــذا یتفــق مــع تعریــف وزارة الزراعــة

فــادة المــزارعین  ولكــن المعلومــة العلمیــة مجــردة ،وبإمكــان هــؤالء العــاملین توظیفــه عملیــا علــى األرض وإ

 بــل ال بــد مــن تجنیــد كافــة الطاقــات ،وحــدها ال تكفــي لــدعم التنمیــة الزراعیــة الحقیقیــة أو الوصــول إلیهــا

  .ى جنب للوصول إلى تنمیة زراعیة حقیقیةالمادیة والمعنویة والعلمیة جنبا إل

  

   إجراءات الدراسة11.3

  

تــم إجــراء الدراســة وفــق خطــوات علمیــة منظمــة كــي تخــرج هــذه الدراســة وفــق مــا تــم االســتجابة لهــا وهــذه 

  : الخطوات هي

  .وضع االستبیان بصورة منظمة ومرتبة •
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ي تنطبـــق علیهـــا شـــروط دراســـة مجتمـــع الدراســـة وأخـــذ العینـــة التـــي تمثـــل موضـــوع الدراســـة والتـــ •

 .الدراسة

 .توزیع اإلستبیانة على عینة الدراسة •

دخالها إلى الحاسوب بشكل رموز •  .جمع االستبیانات من أفراد العینة وفرزها وتصنیفها وإ

 .)SPSS(عولجت البیانات إحصائیًا عن طریق البرنامج اإلحصائي  •

 .الوصول إلى النتائج ونقدها ومناقشتها •
 

  الدراسة منهج وتصمیم 12.3
 

ــل  ــري التحلیــ ــذ اســــتجاباتهم وأجــ ــة وتــــم أخــ ــى عینــــة الدراســ ــ ـــتبیان وتــــم توزیعــــه عل  اســــتخدم الباحــــث االسـ

  . وتضمنت الدراسة عددًا من المتغیرات المستقلة.اإلحصائي لهذه االستجابات بعد فرزها وتصفیتها

  

  ).9.3(المتغیرات المستقلة یعرضها جدول : المتغیرات المستقلة •

 : وتشمل على ثالث محاور : عالمتغیر التاب •

  

o  فقرة12یحتوي على (واقع التنمیة الزراعیة : المحور األول .(  

o  فقرة17یحتوي على(التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة  : المحور الثاني .(  

o  فقرة19یحتوي على (أهم سبل المواجهة  : المحور الثالث .(  
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  المتغیرات المستقلة للدراسة: 9.3جدول 

  
                    أنثى  ذكر  جنسال

 25اقل من   العمر

  سنه

 50- 46   سنه45- 41   سنه40- 36   سنه35- 31   سنه30- 26

  سنه

51 -55 

  سنه

 55اكبر من 

  سنه

      

التحصیل 

  العلمي

              دكتوراه  ماجستیر  بكالوریوس  دبلوم  توجیهي

 5اقل من   سنوات الخبرة

  سنوات

 10- 6من 

  سنوات

 30- 26   سنه25- 21   سنه20- 16   سنه15- 11

  سنه

          

الموقع 

  الوظیفي

مدیر دائرة   محاسب  منسق مشروع  مدیر مشروع  مدیر إداري

  اإلنتاج النباتي

مدیر دائرة   مدیر  مدیر عام

  البحث العلمي

مشرف 

  میداني

مسؤول 

  عالقات

طبیب 

  بیطري

مجال عمل 

  المؤسسة

اض األمر   خدمات بیطریة  غیر ذلك حدد  استصالح زراعي  إرشاد زراعي  تسویق زراعي

  الزراعیة

          

التحصیل 

  العلمي

طبیب   اقتصاد زراعي  إرشاد زراعي  إنتاج حیواني  إنتاج نباتي  هندسة زراعیة

  بیطري

غیر ذلك 

  حدد

        

عدد الدورات 

  الزراعیة

 10- 7   دورات6- 3

  دورات

               دورة22- 19   دورة18- 15   دورة14- 11
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  الفصل الرابع

_____________________________ _________________________  

  عرض النتائج

  
   المقدمة1.4

  

تهدف الدراسة للتعرف إلى واقع التنمیة الزراعیة في الضفة الغربیة التحدیات وسبل المواجهة مـن وجهـة 

  وبعــد عملیــة جمــع المعلومــات عولجــت إحــصائیا باســتخدام حزمــة ،نظــر دور الخبــرة الزراعیــة المحلیــة

  )SPSS) (Statistical package for Social science(م االجتماعیة البرامج اإلحصائیة للعلو 

  

ومن اجل اإلجابة عن محاور الدراسة استخدمت االنحرافات المعیاریـة و المتوسـطات الحـسابیة والنـسب 

  .تبین ذلك) 11 ،10 ،9(المئویة لكل فقرة والدرجة الكلیة حیث نتائج  الجداول رقم 

  : النسب المئویة كما یليمن اجل تفسیر النتائج اعتمدت

  

  درجة األهمیة                                                 النسب المئویة

  %50بدرجة قلیلة جدا                                                اقل من 

  %59.9-%50بدرجة قلیلة                                                  

  %69.9-%60وسطة                                              بدرجة مت

  %79.9-%70بدرجة كبیرة                                                 

  فأكثر%80بدرجة كبیرة جدا                                               

   مناقشة أسئلة الدراسة2.4
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  :راسةفیما یأتي مناقشة أسئلة الد

  

  :واقع التنمیة الزراعیة: ر األول المحو :  أوال .1.2.4

  

  النتائج حول واقع التنمیة الزراعیة: 1.4جدول 

  

  الرتبة
 

  الرقم
 

  واقع التنمیة الزراعیة
 

المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 % المعیاري

درجة 

 األهمیة

 كبیرة 76.71 0.94 3.84 كفاءات زراعیة فاعلة 6 1

 كبیرة 73.92 1.17 3.70 عي مساهمة حقیقیة في الناتج المحليللقطاع الزرا 8 2

 متوسطة 68.10 1.30 3.41 مساهمة فاعلة للقطاع الزراعي في تحقیق األمن الغذائي 7 3

 متوسطة 67.34 1.08 3.37 نمو مساحات األراضي الزراعیة 1 4

التوسع في حجم اإلنتاج الزراعي الفلسطیني النباتي  2 5

والحیواني
 متوسطة 67.09 1.14 3.35

 متوسطة 66.08 1.20 3.30 خطط زراعیة فاعلة 3 6

 متوسطة 64.30 1.16 3.22 نظام فاعل لإلرشاد الزراعي 5 7

 قلیلة 56.96 1.29 2.85 بنیة تحتیة تسویقیة 4 8

 قلیلة 55.44 1.18 2.77 مستوى توفر المعلومة الزراعیة الكفیلة باتخاذ القرار السلیم 11 9

 قلیلة 54.18 1.29 2.71 هناك تكامل بین المؤسسات العاملة في المجال الزراعي 9 10

 قلیلة 53.42 1.28 2.67 توجه اإلرادة السیاسیة نحو التنمیة الزراعیة 12 11

 قلیلة جدا 49.11 1.32 2.46 مستوى البحث العلمي الزراعي متقدم 10 12

  الدرجة الكلیة

یتضح من خالل
 متوسطة 62.72 1.20 3.14

  

حیـث وصـلت النـسبة  ) 8 ،6(علـى الفقـرات رقـم ) كبیرة(أن درجة األهمیة كانت ) 1.4(الجدول رقم یبین 

 ،5 ،3 ،2 ،1(علـى الفقـرات رقـم ) متوسطه( وكانت درجة األهمیة ،% )76،71(المئویة لالستجابة إلى 

) قلیلــة( درجــة األهمیــة  و كانــت،%)69.9-%60(حیــث تراوحــت النــسبة المئویــة لالســتجابة مــا بــین  ) 7

ــم  ــــى الفقـــــرات رقـــ ــــسبة المئویـــــة لالســـــتجابة مـــــا بـــــین   ) 12 ،11 ،9 ،4(عل  -% 50(حیـــــث تراوحـــــت الن

أمــا بالنــسبة للدرجــة الكلیــة التــي تعــود علــى واقــع التنمیــة الزراعیــة فلقــد كانــت درجــة األهمیــة   و .%)59،9

  .%)62،8(حیث وصلت النسبة المئویة لالستجابة إلى) متوسطة(
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 وهذا یـدل  علـى وجـود عوائـق تحـول ،هذا یوضح بان واقع التنمیة الزراعیة في الضفة الغربیة ضعیفو 

 وذلـك یعـود إلـى صـغر حجـم مـساحة األرض المزروعـة التـي تتنـاقص ،دون الوصول إلى تنمیـة زراعیـة

مجـــال  كمـــا انـــه ال یوجـــد بنیـــة تحتیـــة تـــسویقیة وعـــدم التكامـــل بـــین المؤســـسات العاملـــة فـــي ،شـــیئا فـــشیئا

وقــد بلغــت اإلجابــة علــى الدرجــة الكلیــة لهــذا المحــور .الزراعــة جعــل الوصــول إلــى تنمیــة زراعیــة ضــعیفة

  .وهي درجه متوسطة بمعنى انه ال یوجد تنمیة زراعیة حقیقیة% 62،8

  

  :التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة في الضفة الغربیة :  المحور الثاني .2.2.4

  

  ).2.4(، یلخصها جدول تحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة في الضفة الغربیةالنتائج الدراسة حول 

  

  التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة في الضفة الغربیةالنتائج حول : أ-2.4جدول 
 

 الرقم الرتبة
  التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة

  

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 %  المعیاري

درجة 

 األهمیة

 كبیرة جدا 90.13 0.67 4.51 )االعتماد على االسرائلیین( نقص مدخالت اإلنتاج  7 1

 كبیرة جدا 87.09 0.87 4.35 )تخزین، تسویق، الخ، (غیاب األسواق المركزیة 6 2

3 5 

عدم وجود سیاسة سعریه تساعد المزارع للبقاء في سوق 

 كبیرة جدا 86.33 0.80 4.32 اإلنتاج

 كبیرة جدا 85.32 0.75 4.27  تلویث التربة 2 4

 كبیرة جدا 84.81 0.96 4.24 التوسع العمراني على حساب األرض الزراعیة 4 5

6 8 

نقص التوظیف الفاعل للعلوم في العمل الزراعي سواء في 

 كبیرة جدا 84.05 0.85 4.20 التخزین أو اإلنتاج

 كبیرة جدا 82.53 0.98 4.13 نقص المعلومة الزراعیة 9 7

 كبیرة جدا 81.28 1.04 4.06 ستغالل الجائر للمیاهاال 1 8

 كبیرة جدا 80.25 0.98 4.01 غیاب التنسیق الفاعل بین القطاعات ذات العالقة بالزراعة 10 9

 كبیرة 79.75 0.98 3.99 إرهاق األرض بالدورات الزراعیة المتتالیة 3 10

 كبیرة 79.49 1.20 3.97 ندرة الموارد الطبیعیة خصوصا المیاه 13 11

12 14 

محدودیة المساحة الزراعیة القابلة لالستغالل المباشر 

 كبیرة 77.97 1.16 3.90 للزراعة

 كبیرة 77.72 1.22 3.89 غیاب التصنیع الزراعي 12 13

 كبیرة 76.46 1.18 3.82 ضعف إدارة الفائض من اإلنتاج الزراعي 11 14

  ه التنمیة الزراعیة في الضفة الغربیةالتحدیات التي تواجالنتائج حول : أ-2.4جدول 
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 الرقم الرتبة
  التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة

  

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 %  المعیاري

درجة 

 األهمیة

12 14 

محدودیة المساحة الزراعیة القابلة لالستغالل المباشر 

 كبیرة 77.97 1.16 3.90 للزراعة

 كبیرة 77.72 1.22 3.89 غیاب التصنیع الزراعي 12 13

 كبیرة 76.46 1.18 3.82 ضعف إدارة الفائض من اإلنتاج الزراعي 11 14

15 17 

إي إن الزراعة تجارة فقط ( عدم اإلیمان بالعقیدة الزراعیة 

 كبیرة 75.70 1.15 3.78 )ولیس منهج حیاة

 كبیرة 73.67 1.10 3.68 ضعف مؤسسات إدارة القطاع الزراعي 16 16

17 15 

هدم ( مالك األراضي الزراعیة من قبل كبار المزارعین است

 متوسطة 64.81 1.42 3.24 )العدالة االجتماعیة 

 كبیرة جدا 80.43 1.02 4.02 الدرجة الكلیة

  

) 10 -1مـن (على الفقـرات رقـم ) كبیرة جدا(أن درجة األهمیة كانت ) 10(یتضح من خالل الجدول رقم 

علـى الفقـرات ) كبیـرة( وكانـت درجـة األهمیـة ،)فـأعلى% 80(ابة إلـى حیث وصلت النسبة المئویـة لالسـتج

 و ،%)79.9-%70(حیــث تراوحـــت النــسبة المئویــة لالســـتجابة مــا بـــین ) 16 ،14 ،13 ،12 ،11(رقــم 

ــة األهمیـــة  ــم ) متوســـطة(كانـــت درجـ ــى الفقـــرة رقـ ــى ) 15(علـ ــتجابة إلــ ـــة لالسـ حیـــث وصـــلت النـــسبة المئوی

)64،81(%.  
  

ة الكلیـة التـي تتعلـق بالتحـدیات التـي تواجـه التنمیـة الزراعیـة فلقـد كانـت درجـة األهمیـة أمـا بالنـسبة للدرجـ

  .%)80.53(حیث وصلت النسبة المئویة لالستجابة إلى) كبیرة جدا(
  

یوافق المبحوثین بدرجة كبیـرة جـدا علـى وجـود تحـدیات حقیقیـة أمـام التنمیـة الزراعیـة فـي الـضفة الغربیـة 

 تلــوث التربــة بــسب جهــل المــزارع ، االســتغالل الجــائر للمیــاه فــي حــال وجودهــاتتمثــل بعــدة عوامــل منهــا

 وعـدم اإلیمـان بالعقیـدة الزراعیـة كمـنهج ، ومحدودیة المـساحة الزراعیـة القابلـة للزراعـة،بكیفیة استعمالها

  . وكل هذا یقف عائق أمام التنمیة الزراعیة،حیاة
  

  :أهم سبل المواجهة:  المحور الثالث .3.2.4

  

  ).3.4(تائج الدراسة حول أهم سب المواجه، یلخصها جدول ن

  النتائج حول أهم سبل المواجهة: 3.4جدول 
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 أهم سبل المواجهة  الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 %  المعیاري

درجة 

 األهمیة

1 11 

المحافظة على الموارد الطبیعیة الداعمة للزراعة مثل 

 جداكبیرة  93.92 0.49 4.70 المیاه

 كبیرة جدا 93.92 0.46 4.70 ضرورة تعزیز الزراعة كوسیلة لتحقیق األمن الغذائي 2 2

 كبیرة جدا 91.65 0.65 4.58 خفض الضرائب على اآلالت الزراعیة 4 3

 كبیرة جدا 89.87 0.68 4.49 االهتمام باإلرشاد الزراعي 12 4

5 13 

توفیر اكبر مساحة أراضي للتنمیة الزراعیة عبر 

 كبیرة جدا 89.62 0.55 4.48 تصالح أراضي جدیدةاس

 كبیرة جدا 89.37 0.64 4.47 إرادة سیاسیة داعمة للزراعة 14 6

7 5 

 ،سیاسة تسویقیة( وجود نظام تسویقي متكامل 

 كبیرة جدا 89.11 0.89 4.46 )تخزین،حفظ

 كبیرة جدا 89.11 0.69 4.46 تعزیز الجوانب المؤسسیة للزراعة 10 8

 كبیرة جدا 88.86 0.80 4.44 ود سیاسات تدعم الزراعةوج 6 9

 كبیرة جدا 88.61 0.89 4.43 االهتمام بالبحث العلمي الزراعي 9 10

 كبیرة جدا 87.85 0.67 4.39 التركیز على اإلصالح الزراعي 15 11

12 19 

التكامل القطاعي نحو االستغالل األمثل للموارد الداعمة 

 كبیرة جدا 87.59 0.77 4.38 ) صناعة،میاه،طاقه(  الزراعیة للقطاع الزراعي والتنمیة

 كبیرة جدا 86.58 0.86 4.33 توجیه رأس المال لالستثمار نحو مشاریع تنمویة زراعیة 18 13

 كبیرة جدا 86.33 0.76 4.32 إحیاء الحركة التعاونیة 7 14

 كبیرة جدا 85.82 0.74 4.29 ) مهنه أساسیة ،نمط حیاة( اإلیمان بالعقیدة الزراعیة  1 15

 كبیرة جدا 82.03 0.90 4.10 ضبط التكنولوجیا الحدیثة 8 16

 كبیرة جدا 80.00 1.25 4.00 تحفیز الشباب للدخول في المجال الزراعي 3 17

 كبیرة 79.24 0.98 3.96 ضبط الهجرة من الریف 17 18

19 16 

 ، توزیع السكان،تنظیم النسل( ضبط السیاسة السكانیة 

 كبیرة 78.48 1.13 3.92 )وسع عمراني ت

 كبیرة جدا 87.26 0.78 4.36 الدرجة الكلیة

  

  ) 18، 15 -1(على الفقرات ) كبیرة جدا(أن درجة األهمیة كانت ) 11(یتضح من خالل الجدول رقم 

علـى الفقـرات ) كبیـرة( وكانـت درجـة األهمیـة ،)فـأعلى% 80(حیث وصلت النسبة المئویـة لالسـتجابة إلـى 

أمــا بالنــسبة للدرجــة . %)79.9-%70(حیــث تراوحــت النــسبة المئویــة لالســتجابة مــا بــین ) 17، 16(قــم ر 
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حیــث وصــلت النــسبة ) كبیــرة جــدا(الكلیــة التــي تعــود علــى أهــم ســبل المواجهــة فلقــد كانــت درجــة األهمیــة 

  .%)87.26(المئویة لالستجابة إلى 

  

واجهة وهي ضـرورة تعزیـز الزراعـة كوسـیلة لتحقیـق یوافق المبحوثین بدرجة كبیرة جدا على أهم سبل الم

ــذائي ـــشباب للـــدخول فـــي مجـــال الزراعـــة،األمـــن الغـ  كمـــا أن خفـــض الـــضرائب علـــى اآلالت ، تحفیـــز ال

 كمــا یوافــق المبحــوثین علــى أن زیــادة ،الزراعیــة یــشجع المــزارع علــى المــضي قــدما  الســتغالل األرض

ما أنهم یؤكدون على الحفاظ على المـوارد الطبیعیـة  ك،المساحة لألرض الزراعیة من خالل االستصالح

  .مثل المیاه وكل ما یلزم لمواجهة التحدیات والنهوض من جدید للوصول إلى تنمیة زراعیة حقیقیة
  

التنمیـة الزراعیـة فـي الـضفة الغربیـة التحـدیات وسـبل المواجهـة مـن وجهـة :  الدرجة الكلیـة .4.2.4

  نظر دور الخبرة الزراعیة المحلیة 

  

التنمیة الزراعیة في الضفة الغربیـة التحـدیات وسـبل المواجهـة : الدرجة الكلیة النتائج حول : 4.4جدول 

  من وجهة نظر دور الخبرة الزراعیة المحلیة

  

 الرقم الرتبة
  المحاور

 

المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعیاري
%  
 

درجة 

 األهمیة

 اكبیرة جد 87.26 0.78 4.36 أهم سبل المواجهة 3 1

 كبیرة جدا 80.43 1.02 4.02 التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة 2 2

 متوسطة 62.721 1.20 3.14 واقع التنمیة الزراعیة 1 3

 كبیرة 78.71 0.97 3.94 الدرجة الكلیة  

  

أهــم ســبل (كانــت كبیــرة جــدا علــى المجــاالت ) درجــة األهمیــة( إن) 12(یتــضح مــن خــالل الجــدول رقــم 

 ،فـأعلى% ) 80( حیـث وصـلت النـسبة المئویـة إلـى ) التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة  ،المواجهة

حیـــث وصـــلت ) واقـــع التنمیـــة الزراعیـــة (علــى مجـــال ) متوســـطه )  (درجـــة األهمیـــة  ( فــي حـــین كانـــت

ــى  ـــة ،%)62.72( النـــسبة المئویـــة إلــ ــة الزراعیــــة فـــي الـــضفة الغربیــــة ( أمـــا بالنـــسبة للدرجــــة الكلی التنمیـ

  درجة ( فلقد كانت ) التحدیات وسبل المواجهة من وجهة نظر دور الخبرة الزراعیة المحلیة 

  .%78.71كبیرة حیث وصلت النسبة المئویة إلى  ) األهمیة 

  

  ما اكبر التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة ؟:  اإلجابة على السؤال األول وهو.5.2.4
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بـر التحـدیات التـي تواجـه التنمیـة الزراعیـة فـي الـضفة الغربیـة بـان اك ) 9( یتضح من خالل جدول رقـم 

یلیها غیـاب األسـواق  .وهي كبیرة جدا%) 90،13(هو نقص مدخالت اإلنتاج فقد بلغت نسبتها المئویة 

 كمــا إن عــدم وجــود سیاســة ســعریه ،وهــي كبیــرة جــدا%) 87.09(المركزیــة حیــث بلغــت نــسبتها المئویــة 

ـــ ــةتـــساعد المـــزارع فـــي البقـــاء ف  والتوســـع العمرانـــي علـــى حـــساب األرض ،ي ســـوق اإلنتـــاج وتلـــوث التربـ

 نقـــص التوظیــف الفاعـــل للعلــوم فـــي العمــل الزراعـــي، ونقــص المعلومـــة الزراعیــة واالســـتغالل ،الزراعیــة

الجــائر للمیــاه وغیــاب التنـــسیق الفاعــل بــین القطاعـــات األخــرى، جمیعهــا كانـــت تحــدیات حقیقیــة تواجـــه 

ــة الزراعیــــة ــى األرض وی .التنمیــ عــــزو الباحــــث ســــبب ذلــــك إلــــى اســــتمرار االحــــتالل فــــي بــــسط نفــــوذه علــ

  .والسیطرة الكاملة التي یفرضها على اإلنتاج الزراعي كما أن كثرة االغالقات تحول دون تقدم الزراعة

  

 اإلجابة على السؤال الثاني والذي نصه ما هـي اقـل التحـدیات التـي تواجـه التنمیـة الزراعیـة .6.2.4

   الغربیة ؟في الضفة

  

بـــان اقـــل التحـــدیات التـــي تواجـــه التنمیـــة الزراعیـــة هـــي اســـتمالك ) 9(یتـــضح ممـــن خـــالل الجـــدول رقـــم 

فقــد بلغـــت النــسبة المئویــة لهـــا ) هــدم العدالـــة االجتماعیــة ( األرض الزراعیــة مــن قبــل كبـــار المــزارعین 

ویعـزو الباحـث سـبب  .وهي درجه متوسطة حیث یوافق المبحوثین على أنها اقل التحدیات%) 64،81(

  .ذلك إلى أن المزارعین یملكون أراض خاصة بهم وال تحتكر األرض على كبار المزارعین

  

   اإلجابة على السؤال الثالث ما أهم سبل المواجهة للتحدیات الزراعیة  ؟.7.2.4

  

ــ) 11(یتــضح مــن خــالل جــدول رقــم  ة بــان المبحــوثین یوافقــون علــى أن المحافظــة علــى المــوارد الطبیعی

خفض الــضرائب ، ضــرورة تعزیــز الزراعــة كوســیلة لتحقیــق األمــن الغــذائي،الداعمــة للزراعــة مثــل المیــاه

 إرادة سیاســیة ، تــوفیر اكبــر مــساحة أراض زراعیــة، االهتمــام باإلرشــاد الزراعــي،علــى اآلالت الزراعیــة

 وجـود سیاسـات ،عةتعزیز الجوانب المؤسسیة الداعمة للزرا، وجود نظام تسویقي متكامل،داعمة للزراعة

ــة ــین ،تــــدعم الزراعــ ــسبة المئویــــة مــــا بــ االهتمام بالبحــــث العلمــــي وغیرهــــا مــــن األســــباب فقــــد تراوحــــت النــ

  .وهي درجة كبیرة جدا%) 93.92_85(

إضافة إلى ذلك ضـعف المعلومـة ،ویعزو الباحث سبب ذلك جهل المزارع في توزیع المیاه بطریقة سلیمة

  .ت الزراعیة الحدیثة بالزراعة واستعماالت اآلال،العلمیة المحدثة
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 اإلجابة على السؤال الرابع والذي نصه ما هو السبیل األكبر لمواجهة التحدیات التـي تواجـه .8.2.4

  التنمیة الزراعیة   ؟

  

ـــان أهـــم ســـبیل لمواجهـــة التحـــدیات هـــو المحافظـــة علـــى المـــوارد ) 11(یتـــضح مـــن خـــالل جـــدول رقـــم  ب

وهـي درجـه كبیـرة ویعـزو %) 93،92(میـاه حیـث بلغـت النـسبة المئویـة الطبیعیة الداعمة للزراعـة مثـل ال

 وذلـك بـسبب نقـص ،الباحث سبب ذلك إلـى أن المـزارع الفلـسطیني یواجـه تحـدي كبیـر أمـام تـوفیر المیـاه

 ممـا یـؤدي إلـى كلفـة اإلنتـاج وبالتـالي النـزول غـالى الـسوق ، وهذا یعود إلـى ارتفـاع اسـتعار المیـاهاآلبار

 وهنــا تغـرق إســرائیل األســواق الفلـسطینیة بــالمنتج اإلســرائیلي ،كـي یتفــادى المــزارع الخـسارةبـسعر مرتفــع ل

  .وبسعر اقل

  

 الفرضیة األولى والتي نصها اكبر التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة فـي الـضفة الغربیـة .9.2.4

  هي إرهاق األرض بالدورات الزراعیة المتتالیة 

  

 ونتـائج one sample- T-testلمجموعة مـستقلة ) ت(استخدام اختبار ومن أجل فحص الفرضیات تم 

  .تبین ذلك) 5.4( الجدول رقم 

  

  )Test value=3(نتائج اختبار ت : 5.4جدول 

  
المتوسط  الفرضیة

 الحسابي
االنحراف 

 المعیاري
مستوى   ت

 الداللة
حجم 

 العینة

اكبر التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة في الضفة 

 یة هي إرهاق األرض بالدورات الزراعیة المتتالیةالغرب

3،98 0،89 9،7 000 79 

غیاب التصنیع الزراعي اقل التحدیات التي تواجه التنمیة 

 الزراعیة في الضفة الغربیة 

3،88 1،19 6،6 000 79 

وجود نظام تسویقي متكامل یمثل أهم سبل مواجهة 

 التحدیات 

4،46 0،89 14،9 000 79 

ركة التعاونیة یمثل سبیل مواجهة التحدیات إحیاء الح

  للتنمیة الزراعیة اكبر من اإلرشاد الزراعي

4،31 0،76 15،4 000 79 

عنـد قیمـة االختبـار ) 3.98(بان المتوسط الحسابي قد بلغ )  13(یتضح من خالل الجدول السابق رقم 

 حیــث یوافــق علیهــا ،كبیــرةوهــي درجــة %) 79،6(وهــذا یعنــي أن الــوزن النــسبي للمتوســط المــذكور ) 3(

 وهذا یؤكد بان اكبر التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیـة فـي الـضفة ،المبحوثین أي أننا نقبل الفرضیة
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 وهــذا یعنــي عنــد زراعــة األرض بــنفس المحــصول یــؤدي .الغربیــة هــي إرهــاق األرض بالــدورات المتتالیــة

  . الواضح على الدخلإلى إضعافها وقلة خصوبة التربة وهذا بدورة له األثر
 

 الفرضـیة الثانیـة والتـي نـصها غیـاب التــصنیع الزراعـي اقـل التحـدیات التـي تواجـه التنمیــة .10.2.4

  .الزراعیة في الضفة الغربیة

  

عنـد قیمـة االختبـار ) 3.88(بان المتوسط الحسابي قد بلغ )  13(یتضح من خالل الجدول السابق رقم 

 حیــث یوافــق علیهــا ،وهــي درجــة كبیــرة%) 77،6(لمتوســط المــذكور وهــذا یعنــي أن الــوزن النــسبي ل) 3(

 وهذا یؤكـد بـان غیـاب التـصنیع مـن اقـل التحـدیات التـي تواجـه التنمیـة ،المبحوثین أي أننا نقبل الفرضیة

   .الزراعیة في الضفة الغربیة وهنا یؤكد المبحوثین على أن غیاب التصنیع ال یؤثر سلبا علیهم

  

  الثة والتي نصها وجود نظام تسویقي متكامل یمثل أهم سبل مواجهة التحدیات الفرضیة الث.11.2.4

  

عند قیمـة االختبـار ) 4،46(بان المتوسط الحسابي قد بلغ )  13(یتضح من خالل الجدول السابق رقم 

 حیـث یوافـق علیهـا ،وهـي درجـة كبیـرة جـدا%) 89(وهذا یعني أن الوزن النسبي للمتوسط المـذكور ) 3(

 وهـذا یؤكـد بـان وجـود نظـام تـسویقي متكامـل یمثـل أهـم سـبل مواجهــة ، أي أننـا نقبـل الفرضـیةالمبحـوثین

نجاحهـا والـدخل .التحدیات  وهذا یؤكد بان التسویق الزراعي له دور فاعـل فـي عملیـة التنمیـة الزراعیـة وإ

  .عین وهذا یؤدي إلى تحقیق األمن الغذائي والرفاه االجتماعي للمزار ،الذي یعود على المزارع

  

 الفرضیة الرابعة والتي نصها إحیاء الحركة التعاونیة یمثل سبیل مواجهة التحدیات للتنمیة .12.2.4

  الزراعیة اكبر من اإلرشاد الزراعي

  

عند قیمـة االختبـار ) 4،31(بان المتوسط الحسابي قد بلغ )  13(یتضح من خالل الجدول السابق رقم 

 حیــث یوافـــق ،وهــي درجــة كبیـــرة جــدا%) 86،2(ســط المـــذكور وهــذا یعنــي أن الـــوزن النــسبي للمتو ) 3(

 وهذا یؤكد بان إحیاء الحركة التعاونیة یمثل سبیل مهم لمواجهة ،علیها المبحوثین أي أننا نقبل الفرضیة

 وهـذا یــؤدي إلـى دراسـة المعــاییر االقتـصادیة والتنظیمیــة ،التحـدیات الزراعیـة اكبــر مـن اإلرشـاد الزراعــي

 كمــا یبــین أیــضا مــساهمة الجمعیــات التعاونیــة لتحقیــق ، العمــل التعــاوني التــسویقيوتأثیرهــا علــى حجــم

  .وتفعیل النشاط التسویقي الزراعي عن طریق إیجاد تمویل إلنشاء مراكز تسویقیة تعاونیة متكاملة
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  الفصل الخامس 

_____________________________________________________  

  اتاالستنتاجات والتوصی
  

   المقدمة1.5

  

جمالي،تناول الفصل الرابع نتائج الدراسة بشكل تفصیلي  وفي هذا الفصل سیتم مناقـشة النتـائج التـي ، وإ

 وتسهیًال لذلك ارتأى الباحث مناقشتها وفـق التوصـیات المنبثقـة عـن نتـائج الدراسـة ،توصل إلیها الباحث

ة التحـدیات وسـبل المواجهـة مـن وجهـة نظـر دور بین أیدي المهتمین بالتنمیة الزراعیة في الـضفة الغربیـ

  وفیما یلي عرض لمناقشة نتائج محاور الدراسة  .الخبرة الزراعیة المحلیة

  

 التحدیات ،واقع التنمیة الزراعیة( مناقشة النتائج المتعلقة بمحاور الدراسة الثالثة على التوالي 2.5

  .) سبل المواجهة للتحدیات،التي تواجه التنمیة

  

  :متعلقة باإلجابة عن المحور األول مناقشة النتائج ال.1.2.5

  

   .واقع التنمیة الزراعیة في الضفة الغربیة:  علىاألولینص المحور 

  

حیــث  ) 8 ،6(علــى الفقــرات رقــم ) كبیــرة(أن درجــة األهمیــة كانــت ) 9(یتــضح مــن خــالل الجــدول رقــم 

على الفقرات رقم ) متوسطه(ة األهمیة  وكانت درج،% )76،71(وصلت النسبة المئویة لالستجابة إلى 

 و كانـت درجـة ،%)69.9-%60(حیث تراوحت النسبة المئویة لالستجابة ما بـین  ) 7 ،5 ،3 ،2 ،1(

حیــث تراوحــت النــسبة المئویــة لالســتجابة مــا بــین   ) 12 ،9،11 ،4(علــى الفقــرات رقــم ) قلیلــة(األهمیــة 

)50 % _59،9(%.  
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) متوســطة( تعــود علــى واقــع التنمیــة الزراعیــة فلقــد كانــت درجــة األهمیــة أمــا بالنــسبة للدرجــة الكلیــة التــي

  .%)62،8(حیث وصلت النسبة المئویة لالستجابة إلى

  

 وهذا یـدل  علـى وجـود عوائـق تحـول ،وهذا یوضح بان واقع التنمیة الزراعیة في الضفة الغربیة ضعیف

 األرض المزروعـة التـي تتنـاقص  وذلـك یعـود إلـى صـغر حجـم مـساحة،دون الوصول إلى تنمیـة زراعیـة

 كمـــا انـــه ال یوجـــد بنیـــة تحتیـــة تـــسویقیة وعـــدم التكامـــل بـــین المؤســـسات العاملـــة فـــي مجـــال ،شـــیئا فـــشیئا

وقــد بلغــت اإلجابــة علــى الدرجــة الكلیــة لهــذا المحــور .الزراعــة جعــل الوصــول إلــى تنمیــة زراعیــة ضــعیفة

  .یة حقیقیةوهي درجه متوسطة بمعنى انه ال یوجد تنمیة زراع% 62،8

  

ویعزو الباحـث سـبب ذلـك إلـى أن مـساحات األراضـي الزراعیـة آخـذه بالتنـاقص بـسبب التوسـع العمرانـي 

 كمـا انـه ال یوجـد توجـه إلرادة سیاسـیة نحـو ،وال یوجد هناك قانون یحمي األرض الزراعیة مـن التنـاقص

ئیل وتــشجیعهم علــى جنــي التنمیــة الزراعیــة كمــا أن المــزارعین هجــروا أرضــهم بــسبب العمــل داخــل إســرا

  .المال بدل األرض

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن المحور الثاني.2.2.5

  

  التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة في الضفة الغربیة: ینص المحور الثاني على

  

 ،2،3 ،1(علـى الفقـرات رقـم ) كبیـرة جـدا(أن درجـة األهمیـة كانـت ) 10(یتضح من خالل الجـدول رقـم 

 وكانـت درجـة ،)فأعلى% 80(حیث وصلت النسبة المئویة لالستجابة إلى  ) 10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4

حیـث تراوحــت النــسبة المئویــة لالســتجابة ) 16 ،14 ،13 ،12 ،11(علــى الفقــرات رقــم ) كبیــرة(األهمیـة 

لت حیـــث وصـــ) 15(علـــى الفقـــرة رقـــم ) متوســـطة( و كانـــت درجـــة األهمیـــة ،%)79.9-%70(مـــا بـــین 

  .%)64،81(النسبة المئویة لالستجابة إلى 

  

أمـا بالنـسبة للدرجـة الكلیـة التـي تتعلـق بالتحـدیات التـي تواجـه التنمیـة الزراعیـة فلقـد كانـت درجـة األهمیـة 

یوافق المبحوثین بدرجة كبیـرة جـدا  .%)80.53(حیث وصلت النسبة المئویة لالستجابة إلى) كبیرة جدا(

مام التنمیة الزراعیة فـي الـضفة الغربیـة تتمثـل بعـدة عوامـل منهـا االسـتغالل على وجود تحدیات حقیقیة أ

 ومحدودیـة المـساحة ، تلـوث التربـة بـسب جهـل المـزارع بكیفیـة اسـتعمالها،الجائر للمیاه في حال وجودهـا

نمیـة  وكل هذا یقف عـائق أمـام الت، وعدم اإلیمان بالعقیدة الزراعیة كمنهج حیاة،الزراعیة القابلة للزراعة

  .الزراعیة



 71 

ویعـزو الباحــث ســبب ذلــك إلـى هــو اســتغالل جــائر لمـوارد طبیعیــة مثــل المیــاه والتـي هــي عــصب الحیــاة 

 التوسع العمراني الكبیر علـى حـساب ،إضافة إلى ذلك جهل المزارع بطرق علمیة حدیثة بزراعة األرض

اب التنــسیق الفاعــل بــین  ومــن المالحــظ أیــضا غیــ،األرض الزراعیــة ونقــص المعلومــة الزراعیــة المحدثــة

 كما ویؤكد الباحث من خـالل هـذا البحـث محدودیـة المـساحة القابلـة .المؤسسات العاملة في هذا القطاع

  .للزراعة وضعف مؤسسات إدارة القطاع الزراعي

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن المحور الثالث.3.2.5

  

  أهم سبل المواجهة: ینص المحور الثالث على

  

 ،3 ،2 ،1(علـى الفقـرات رقـم ) كبیـرة جـدا(أن درجة األهمیة كانـت ) 11(یتضح من خالل الجدول رقم 

حیــث وصــلت النــسبة المئویــة لالســتجابة  ) 18  ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4

بة حیث تراوحت النس  ) 17 ،16(على الفقرات رقم ) كبیرة( وكانت درجة األهمیة ،)فأعلى% 80(إلى 

أمـــا بالنـــسبة للدرجـــة الكلیـــة التـــي تعـــود علـــى أهـــم ســـبل  ،%)79.9-%70(المئویـــة لالســـتجابة مـــا بـــین 

  .%)87.26(حیث وصلت النسبة المئویة لالستجابة إلى) كبیرة جدا(المواجهة فلقد كانت درجة األهمیة 

  

ة كوسـیلة لتحقیـق یوافق المبحوثین بدرجة كبیرة جدا على أهم سبل المواجهة وهي ضـرورة تعزیـز الزراعـ

ــذائي ـــشباب للـــدخول فـــي مجـــال الزراعـــة،األمـــن الغـ  كمـــا أن خفـــض الـــضرائب علـــى اآلالت ، تحفیـــز ال

 كمــا یوافــق المبحــوثین علــى أن زیــادة ،الزراعیــة یــشجع المــزارع علــى المــضي قــدما  الســتغالل األرض

ى المـوارد الطبیعیـة  كما أنهم یؤكدون على الحفاظ عل،المساحة لألرض الزراعیة من خالل االستصالح

  .مثل المیاه وكل ما یلزم لمواجهة التحدیات والنهوض من جدید للوصول إلى تنمیة زراعیة حقیقیة
  

ویعزو الباحث سبب ذلك إلـى وجـوب اإلیمـان بالعقیـدة الزراعیـة كـنهج حیـاة ولیـست تجـارة بحتـه كمـا أن 

رائب علــى اآلالت الزراعیــة مــن  وضــرورة خفــض الــض،تعزیــز الزراعــة یقــود إلــى تحقیــق األمــن الغــذائي

العوامل المشجعة على الزراعة وتحفیز الشباب للدخول غالى هذا المجال المهم كمـا أن وجـود سیاسـات 

حیــاء حركـات التعــاون الزراعــي كلــه یقـود إلــى مواجهــة التحـدیات التــي تحــول دون تنمیــة  تـدعم المــزارع وإ

  .زراعیة حقیقیة

  

  :تعلقة بمحاور الدراسة مجتمعة مناقشة نتائج الدراسة الم.4.2.5
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أهـــم ســـبل (كانـــت كبیـــرة جـــدا علـــى المجـــاالت ) درجـــة األهمیـــة(  إن12یتـــضح مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم 

 ،فـأعلى% ) 80( حیـث وصـلت النـسبة المئویـة إلـى )  التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة ،المواجهة

حیـــث وصـــلت ) قـــع التنمیـــة الزراعیـــة وا(علــى مجـــال ) متوســـطه )  (درجـــة األهمیـــة  ( فــي حـــین كانـــت

ــى  ـــة ،%)62.72( النـــسبة المئویـــة إلــ ــة الزراعیــــة فـــي الـــضفة الغربیــــة ( أمـــا بالنـــسبة للدرجــــة الكلی التنمیـ

) درجـة األهمیـة ( فلقـد كانـت ) التحدیات وسبل المواجهة من وجهـة نظـر دور الخبـرة الزراعیـة المحلیـة 

  .%78.71كبیرة حیث وصلت النسبة المئویة إلى  

  

ویعزو الباحث سبب ذلك إلى أن المعیقات والتحـدیات التـي تواجـه المـزارع مـن اجـل الوصـول إلـى تنمیـة 

 فإذا تغلب على تلك المشاكل فانه من المحتم على المـزارعین الوصـول إلـى ،زراعیة یجب التغلب علیها

 وهـذا لـن یتـأتى إال بالعمـل ،تنمیة زراعیة حقیقیة كفیلة بان تحقق األمن الغذائي والرفـاه لكافـة المـزارعین

  .الدؤوب والمتواصل ویتطلب تكاتف كافة الجهود الفردیة والمؤسسیة والحكومیة جنبا إلى جنب

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن الفرضیة األولى والذي نصها .5.2.5

  

 بالــدورات الزراعیــة اكبــر التحــدیات التــي تواجــه التنمیــة الزراعیــة فــي الــضفة الغربیــة هــي إرهــاق األرض

  المتتالیة

  

عنـد قیمـة االختبـار ) 3.98(بان المتوسط الحسابي قد بلغ )  13(یتضح من خالل الجدول السابق رقم 

 حیــث یوافــق علیهــا ،وهــي درجــة كبیــرة%) 79،6(وهــذا یعنــي أن الــوزن النــسبي للمتوســط المــذكور ) 3(

التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیـة فـي الـضفة  وهذا یؤكد بان اكبر ،المبحوثین أي أننا نقبل الفرضیة

 وهــذا یعنــي عنــد زراعــة األرض بــنفس المحــصول یــؤدي .الغربیــة هــي إرهــاق األرض بالــدورات المتتالیــة

  .إلى إضعافها وقلة خصوبة التربة وهذا بدورة له األثر الواضح على الدخل

  

 اسـتخدام األرض بـشكل مـستمر وهـذا ویعزو الباحث سبب ذلك إلى ویعـزو الباحـث سـبب ذلـك إلـى كثـرة

لــه دور ســلبي علــى المحــصول الزراعــي وعــدم كــسب فائــدة للمــزارع ممــا یــؤدي إلــى قلــة الوضــع المــالي 

  . كما أن جهل المزارع بالیات حدیثه بالزراعة أدى إلى تدهور خصوبتها وبالتالي قلة اإلنتاج.للمزارع

  :رضیة الثانیة والذي نصها  مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن الف.6.2.5

  

  والتي نصها غیاب التصنیع الزراعي اقل التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة في الضفة الغربیة
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عنـد قیمـة االختبـار ) 3.88(بان المتوسط الحسابي قد بلغ )  13(یتضح من خالل الجدول السابق رقم 

 حیــث یوافــق علیهــا ،وهــي درجــة كبیــرة%) 77،6(وهــذا یعنــي أن الــوزن النــسبي للمتوســط المــذكور ) 3(

 وهذا یؤكـد بـان غیـاب التـصنیع مـن اقـل التحـدیات التـي تواجـه التنمیـة ،المبحوثین أي أننا نقبل الفرضیة

   .الزراعیة في الضفة الغربیة وهنا یؤكد المبحوثین على أن غیاب التصنیع ال یؤثر سلبا علیهم

زراعیة حقیقیـة لكانـت لـم یكـن هنالـك مـشكلة فـي التـصنیع ویعزو الباحث سبب ذلك لو كان هناك تنمیة 

  .وبالتالي ال یمكن أن یكون التصنیع عائق بما انه ال یوجد منتج زراعي تقوم علیة صناعات

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن الفرضیة الثالثة والذي نصها .7.2.5

  

  . یاتوجود نظام تسویقي متكامل یمثل أهم سبل مواجهة التحد

  

عند قیمـة االختبـار ) 4،46(بان المتوسط الحسابي قد بلغ )  13(یتضح من خالل الجدول السابق رقم 

 حیـث یوافـق علیهـا ،وهـي درجـة كبیـرة جـدا%) 89(وهذا یعني أن الوزن النسبي للمتوسط المـذكور ) 3(

ثـل أهـم سـبل مواجهــة  وهـذا یؤكـد بـان وجـود نظـام تـسویقي متكامـل یم،المبحـوثین أي أننـا نقبـل الفرضـیة

نجاحهـا والـدخل .التحدیات  وهذا یؤكد بان التسویق الزراعي له دور فاعـل فـي عملیـة التنمیـة الزراعیـة وإ

   . وهذا یؤدي إلى تحقیق األمن الغذائي والرفاه االجتماعي للمزارعین،الذي یعود على المزارع

  

إحـداث تنمیـة مـستدامة ویعـود بـالریع ویعزو الباحث سبب ذلـك إلـى التـسویق لـه دور ایجـابي وفعـال فـي 

  .على المزارعین من خالل تسویق منتجاتنا الزراعیة داخل الخط األخضر

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن الفرضیة الرابعة والذي نصها .8.2.5

  

  راعيإحیاء الحركة التعاونیة یمثل سبیل مواجهة التحدیات للتنمیة الزراعیة اكبر من اإلرشاد الز 

عند قیمـة االختبـار ) 4،31(بان المتوسط الحسابي قد بلغ )  13(یتضح من خالل الجدول السابق رقم 

 حیــث یوافـــق ،وهــي درجــة كبیـــرة جــدا%) 86،2(وهــذا یعنــي أن الـــوزن النــسبي للمتوســط المـــذكور ) 3(

ل سبیل مهم لمواجهة  وهذا یؤكد بان إحیاء الحركة التعاونیة یمث،علیها المبحوثین أي أننا نقبل الفرضیة

 وهـذا یــؤدي إلـى دراسـة المعــاییر االقتـصادیة والتنظیمیــة ،التحـدیات الزراعیـة اكبــر مـن اإلرشـاد الزراعــي

 كمــا یبــین أیــضا مــساهمة الجمعیــات التعاونیــة لتحقیــق ،وتأثیرهــا علــى حجــم العمــل التعــاوني التــسویقي

 .شاء مراكـــز تــسویقیة تعاونیــة متكاملـــةوتفعیــل النــشاط التــسویقي الزراعـــي عــن طریــق إیجـــاد تمویــل إلنــ

ویعزو الباحث ذلك إلى إن وجود الحركـات التعاونیـة وجمعیـات التـسویق الزراعـي لهـا دور كبیـر وفاعـل 
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فــي تطــور اإلنتــاج الزراعــي واســتدامته وعمــل دورات تدریبیــة للمــزارعین مــن اجــل الوصــول إلــى خطــط 

ــة حقیقیـــة ـــة زراعیـ ــول إلـــى تنمی ـــة للوصـ ــل الخبــــرة  ك.تنمویـــة فاعل ـــاء الحركـــات التعاونیـــة یجعـ مـــا أن إحی

 كمـا أن المـزارع ال ،المتبادلة بین المؤسسات الزراعیة واالستفادة فیما بینها في تطبیق ذلك فـي أراضـیهم

  .یفكر كثیرا كیف سیسوق المنتج الزراعي بوجود جمعیات تعنى بإنتاجه

  

   االستنتاجات3.5

  

  :فیما یلي تلخیص ألهم االستنتاجات 

  

   .)ثانوي فاقل ( لعاملین في الزراعة هم غالبیتهم من أصحاب المؤهالت العملیة المتدنیة ا •

  .هناك عزوف لدى الشباب عن العمل في الزراعة •

  . محاوله لتعویض أحجام الذكور عن العمل في هذا القطاع،عمل اإلناث في الزراعة •

  .لمائیة في بعض المناطقهناك انخفاض في نسبة استغالل األرض الزراعیة نتیجة االزمه ا •

  .هناك نمو الستئجار األرض الزراعیة أو ضمانها على حساب امتالكها •

أهم التحدیات التي تواجه القطاع الزراعي هو محدودیـة المـصادر المائیـة الطبیعیـة واالسـتغالل  •

  .اإلسرائیلي الجائر في المنطقة

أثیرات اقتـصادیة مردهـا ضـعف التأثیرات االجتماعیة هي انعكاسات غیـر مباشـرة وناتجـة عـن تـ •

  .اإلنتاج الزراعي

هنـــاك غیـــاب شـــبه كامـــل للجهـــود الحكومیـــة واألهلیـــة لمـــساعدة المـــزارعین والـــسكان مـــن خـــالل  •

  .مواجهة التأثیرات سواء كانت اجتماعیة أو اقتصادیة

  

   التوصیات 4.5

  

 .تنفیذ برامج إرشادیة وتدریبیة في مجال الزراعة المستدامة •

 .مالت إعالمیة مكثفة بتوعیة المزارعین بتقنیات الزراعة المستدامة المختلفةتنظیم وتنفیذ ح •

العمــل علـــى تـــصنیف األراضــي وخاصـــة األراضـــي الزراعیـــة المزروعــة والقابلـــة للزراعـــة وغیـــر  •

 .القابلة للزراعة

ضرورة مراعاة المؤسسات ذات العالقة واحتیاجات المجتمع المحلي من التخصـصات الزراعیـة  •

 .التي تسهم في عملیة التنمیة الزراعیةالمختلفة 
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ضـرورة العمــل علـى حــل مـشكلة المیــاه فـي الــضفة الغربیـة وذلــك مـن خــالل حفـر آبــار ارتوازیــة  •

 .لتغطیة احتیاجات التنمیة الزراعیة المستدامة

دعم القطاع الزراعي في المنطقة حكومیـا وأهلیـا لجـذب الـشباب المتعلمـین مـن الـذكور واإلنـاث  •

ر علـــى االســتخدام التكنولوجیـــا الزراعیــة ولــدیهم الجهـــد البــدني الكفیـــل والقــدرة علـــى ألنهــم األقــد

 .التغییر في األنماط الزراعیة بما یكفل النهوض بالقطاع الزراعي

رشــادهن زراعیــا والتخطــیط الــسلیم إلشــراكهن فــي العمــل الزراعــي خــصوصا  • ( تــدریب اإلنــاث وإ

 .مزارعین والمجتمع المحليبما یحقق اكبر النفع لل) التصنیع الزراعي 

إرشاد المزارعین ودعمهم بتغییر األنماط الزراعیة والتحـول مـن الزراعـة المكـشوفة إلـى المحمیـة  •

 .واستخدام أسالیب ري حدیثة

 .توعیة المواطنین ودعمهم لضمان استخدام المیاه في القطاع الزراعي والمنزلي •

ــسات الحقوقیـــــة والرســـــمیة و  • ـــع المؤســـ ــل بالتعـــــاون مــ ــة بمـــــا یكفـــــل حـــــصول العمـــ ــة والدولیـــ األهلیـــ

 .الفلسطینیین على حقوقهم واحتیاجاتهم من المیاه للتطور الزراعي

تشكیل هیئـة تـضمن تمثیـل المـزارعین تعمـل علـى التوزیـع العـادل للمیـاه علـى المـستفیدین منزلیـا  •

  .وزراعیا

  

 الغربیــة وبالتــالي إن كــل مــا ســبق مــن مقترحــات هدفــه النهــائي تحقیــق تنمیــة زراعیــة أفــضل فــي الــضفة

  .تحسین الدخل الزراعي في المجتمع المحلي الفلسطیني
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  المراجع
  

دار :  عمـــان.االتـــصال والتنمیـــة المـــستدامة فـــي الـــوطن العربـــي): 2009(أبـــو إصـــبع، صـــالح  •

  .البركة للنشر والتوزیع

مـــن التنمیـــة المـــستندة إلـــى العنـــصر البـــشري فـــي تقلیـــل الفقـــر واأل): 2010(أبـــو خدیجـــة، آمـــال  •

  .منشورات المجلس التشریعي الفلسطیني:  رام اهللا.الغذائي في فلسطین

منـشورات وكالـة :  رام اهللا. إلـى أیـن..األمـن الغـذائي فـي فلـسطین): 2012(أبو خلف، مشهور  •

  .فلسطین لإلعالم

:  بیــروت.عالمیــا وعربیــا: التنــوع الحیــوي والتنمیــة المـستدامة والغــذاء): 2010(األشـرم، محمــود  •

  .دراسات الوحدة العربیةمركز 

مساهمة الحركة التعاونیة الزراعیة التسویقیة في تحقیق التنمیـة الزراعیـة ): 1998(أكرم، احمد  •

رســالة . م1993-1980فـي محافظــات الــشمالیة لمنـاطق الــسلطة الوطنیــة الفلـسطینیة مــن عــام 

   .الجامعة األردنیة:ماجستیر غیر منشورة، عمان

:  عــدن. دور منظمـات المجتمـع المــدني فـي تـدعیم التنمیــة الیمنیـة):2006(بـامر حـول، فوزیــة  •

  .منشورات مركز دراسات الیمن

منـشورات برنـامج التنمیـة فـي :  رام اهللا.تقریـر التنمیـة البـشریة): 2004(برنامج دراسات التنمیـة  •

 .جامعة بیر زیت

  .تي تواجهها تقدیر العالقة بین التنمیة الزراعیة والمعیقات ال):2012(,كروسمان,بروس •

 .خـسائر القطـاع الزراعـي خـالل انتفاضـة األقـصى): 2005(بلبیسي، نهال، وأبو شـرقیة، رشـا  •

  .جامعة القدس المفتوحة: مشروع تخرج غیر منشور، طولكرم

  .دار النهضة:  القاهرة.القیم االجتماعیة والتنمیة الریفیة): 1997(التابعي، كمال  •

  .جامعة القدس:  القدس.نمیة الریفیة المستدامةالت): 2010(الترتیر، عصام، وآخرون  •

ــة  • ــي فلـــسطین): 2005(جامعـــة القـــدس المفتوحـ ــة فـ منـــشورات جامعـــة القـــدس :  القـــدس.الزراعـ

   .المفتوحة

منشورات مركز القدس :  طولكرم.أثر االحتالل على القطاع الزراعي): 2009(جمعه، سلطان  •

  .اإلستراتیجیةللدراسات واألبحاث 

منشورات مركز القدس للدراسـات :  طولكرم.موجبات التنمیة الزراعیة): 2011(جمعه، سلطان  •

  .اإلستراتیجیةواألبحاث 

ــسطین): 2010(الجنــــدب، رشــــا  • منــــشورات مركــــز القــــدس :  طــــولكرم.مــــشكالت التنمیــــة فــــي فلــ

  .اإلستراتیجیةللدراسات واألبحاث 
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منـــشورات : رام اهللا .2010المــسح الزراعــي ): 2010(الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلـــسطیني  •

  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني

منــشورات :  رام اهللا.2010التعــداد الزراعــي ): 2011(الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطیني  •

  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني

  .مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر:  القاهرة.التنمیة الریفیة): 2002(حماد، محمد  •

  .منشورات الجامعة األردنیة:  عمان.الزراعة والتنمیة االقتصادیة): 2003(حمدان، محمد  •

 .مطبعة أبو غوش:  رام اهللا.اإلغاثة الزراعیة بین الریادة والتمیز): 2003(دعیق، إسماعیل  •

منـــشورات :  رام اهللا.القطـــاع الزراعـــي): 2012(دلیـــل المنظمـــات األهلیـــة العاملـــة فـــي فلـــسطین  •

   .ألهلیة العاملة في فلسطین االلكترونيموقع دلیل المنظمات ا
http://www.mongoa.gov.ps/Arabic/NGODIR/index.html 

 علــى تنمیــة القطــاع الزراعــي فـــي 2012-2010تــأثیر الخطــة الوطنیــة ): 2010(زایــد، فــاتن  •

 .جامعة القدس:  رسالة ماجستیر غیر منشورة، القدس.توفیر الخدمات المساندة

  .لقطاع الزراعي في اإلسهام من الناتج المحليدور ا:,)2012(,زاغروس  •

  .دار الكتاب الحدیث:  القاهرة.أسس وقیم: البیئة والتنمیة المستدامة): 2008(السكري، علي  •

 ."اآلثــار النفــسیة واالجتماعیــة الناتجــة عــن جــدار الفــصل العنــصري) "2004(ســلیمان، محمــد  •

 .حةجامعة القدس المفتو : مشروع تخرج غیر منشور، طولكرم

تقیـــیم األثـــر البیئـــي المترتـــب علـــى بنـــاء الجـــدار الفاصـــل فـــي الـــضفة ):2005(,مـــازن , ســلمان  •

  .رسالة ماجستیر,  فلسطین ,جامعة النجاح,الغربیة 

   .مركز الزهراء للدراسات واألبحاث:  القدس.التنمیة بالحمایة الشعبیة): 2000(سمارة، عادل،  •

  .دار الیازوري العلم:  عمان.العربيدراسات في الواقع ): 2008(السید، أحمد،  •

دور اإلغاثـــة الزراعیـــة فـــي التنمیـــة الریفیـــة المـــستدامة فـــي محافظـــات ): 2008(شـــقیر، باســـمة  •

 رســالة ماجــستیر .2007 وحتــى 2000الــضفة الغربیــة مــن وجهــة نظــر المــستفیدین مــن العــام 

  .جامعة القدس: غیر منشورة، القدس

یر اســتخدام الوســـائل الحدیثــة لإلرشـــاد الزراعــي فـــي واقـــع وأفــاق تطـــو ): 2008(صــدقة، امجــد  •

   .جامعة القدس:  رسالة ماجستیر غیر منشورة، القدس.فلسطین

 بین االنكـشاف الـسیاسي واالقتـصادي ...األمن الغذائي الفلسطیني): 2010(الصوراني، أحمد  •

  .منشورات شبكة المنظمات األهلیة الفلسطینیة:  رام اهللا.واألدوار المرتقبة

مؤســسة شــباب :  اإلســكندریة.التنمیــة المــستدامة فــي الــوطن العربــي): 2010(اس، صــالح عبــ •

  .البیرة
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مركـز :  القـدس.االقتـصاد الزراعـي الفلـسطیني): 2010(عبد الرازق، عمر، والزغموري، عودة  •

  .العمل التنموي

ــة  • ــ ــة االقتــــصادیة : الوقــــائع االقتــــصادیة): 2009(عبــــد اهللا، خباب ـــس-العولمــ ـــة المـ  .تدامة التنمیـ

  .مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندریة

  .منشورات مركز ماس:  رام اهللا.نحو صیاغة رؤیة تنمویة فلسطینیة): 2005(عبد اهللا، سمیر  •

ــادي، عـــزت  • ـــد الهـ ـــسطینیة فـــي عملیــــة ): 2004(عب ــة الفل ــات األهلیـ ــدور المنظمـ ــة أوســـع لـ رؤیـ

  .التنمیة، رام اهللا

  .معهد اإلنماء العربي:  بیروت.مشكالت وحلول: ةالتنمیة العربی): 2005(عبد الوهاب، أحمد  •

 -النظریــات ( بــین النظریــة والتطبیــق: التنمیــة االقتــصادیة): 2010(عجمیــة، محمــد، وآخــرون  •

  .الدار الجامعیة:  اإلسكندریة.): المشكالت– التمویل -االستراتیجیات 

رة سیاســـة إنفـــاق فعالیـــة مؤســـسات المجتمـــع المـــدني وتـــأثیره علـــى بلـــو ): 2005(عـــدلي، هویـــدا  •

  .الخدمات االجتماعیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، القاهرة

ـــیس  • ــــة، لمــ ــــضفة ): 2009(عفانـ ـــــي الـ ـــة ف ــ ـــة المـــــستدامة لألراضـــــي الزراعی ــــتراتیجیات التنمیــ اسـ

 رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، نــابلس جامعــة النجــاح .محافظــة طوبــاس كحالــة دراســیة:الغربیــة

 .الوطنیة

ـــــر  • ــادیة , عمــ ــــ ــــــصار :)2006(,شـ ـــــة الحـ ـــــي مواجهــ ــ ــــسطیني ف ــــي الفلـــ ـــــاع الزراعـــ ــــات القطــ تكیفـــ

 .رسالة ماجستیر, فلسطین, أبو دیس, جامعة القدس ,واإلغالق

دار الیــازوري العلمیــة للنــشر : عمــان , دراســات فــي الواقــع العربــي ): 1998(, نعــیم , الظــاهر  •

 .والتوزیع 

, الریــاض,جامعــة أم القــرى,یةالتنمیــة الزراعیــة فــي ضــوء الــشریعة اإلســالم):هـــ1410(, النمــري •

  .السعودیة 

 رســالة ماجــستیر غیــر .دور البحــوث الزراعیــة فــي التنمیــة الریفیــة): 2005(العمــري، عبــد اهللا  •

  .جامعة القدس: منشورة، القدس

  .دار الشروق:  القاهرة.التنمیة في عالم متغیر): 2000(العیسوي، إبراهیم،  •

دار الوفـاء لـدنیا :  اإلسـكندریة.میـة االقتـصادیةنظریـات وسیاسـات التن): 2008(قابـل، صـفوت  •

  .الطباعة

:  اإلسـكندریة.إدارة البیئـة والتنمیـة المـستدامة فـي ظـل العولمـة المعاصـرة): 2010(قاسم، خالد  •

  .الدار الجامعیة

مؤســسة عبـد الحمیــد :  عمـان.واقــع األمـن الغـذائي العربــي ومـستقبله): 2010(القاسـم، صـبحي  •

 .شومان
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  . دار الكتب العلمیة، القاهرة.، النمو2009د، الكراجي، محم •

جامعــة بیـــر :  رام اهللا.نحــو تنمیــة زراعیــة بلدیــة ومعتمــدة علــى الــذات): 1999(كــرزم، جــورج  •

  .زیت

ــي الخــــصائص، المقومــــات، ): 2004(الكفــــري، مــــصطفى  • ــوطن العربــ ــة الزراعیــــة فــــي الــ التنمیــ

   .الحوار المتمدن االلكترونیة منشورات مجلة .819. مجلة الحوار المتمدن، ع.المتطلبات

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17545 
مقالــة منــشورة مجلــة .معوقــات التنمیــة الزراعیــة فـي الــوطن العربــي): 2004(الكفـري، مــصطفى  •

  .، السنة األولى723 .الحوار المتمدن، ع

ــسطینیة • ــة التحریـــر الفلــ ـــدفاع عــــن  دولـــة فلــــسطین، ا-اللجنـــة التنفیذیـــة لمنظمــ لمكتـــب الــــوطني لل

  .2010األرض ومقاومة االستیطان في دولة فلسطین، الجدار یدق فلسطین، 

األثــر االجتمـاعي واالقتـصادي للمــستوطنات علـى المیـاه واألراضــي ): 2012(لیمونـدي، جانیـه  •

  .منشورات األمم المتحدة:  القدس.واالقتصاد الفلسطیني

منـشورات المبـادرة الوطنیــة :  رام اهللا.ثـر الجــدار الفاصـلأ) 2003(المبـادرة الوطنیـة الفلـسطینیة  •

  .الفلسطینیة

منــشورات :  رام اهللا.أثــر الجــدار علــى المــواطن الفلــسطیني) 2005(معــًا / مركــز العمــل التنمــوي •

  .معاً  /التنموي العمل مركز

منـشورات :  رام اهللا.إحـصاءات زراعیـة متنوعـة): 2008(مركز المعلومـات الـوطني الفلـسطیني  •

  .مركز المعلومات الوطني الفلسطیني

ـــسطیني  • ــز المعلومــــــات الــــــوطني الفلــ ــي األراضــــــي ): 2009(مركـــ ــــة فــــ ــصائیة للزراعـ ــراءة إحــــ قــــ

  .منشورات مركز المعلومات الوطني الفلسطیني:  رام اهللا.الفلسطینیة

ـــت بـــــالمزارعین جـــــراء  • ــرار والخـــــسائر التـــــي لحقــ ــوطني الفلـــــسطیني، األضـــ ـــات الـــ مركـــــز المعلومــ

 االحــتالل اإلســرائیلي بتجریــف األشــجار والــدفیئات والخــضار خــالل انتفاضــة ممارســات جــیش

 .28/02/2005 وحتى 28/9/2000األقصى منذ 

ــــشریة  • ـــسائر البـــ ــــتعالمات، الخـــ ــة العامــــــة لالســ ـــسطیني، الهیئـــــ ـــوطني الفلـــ ــات الـــ ـــز المعلومــــ مركـــ

ــن  ــرة مـ ــولكرم خـــالل انتفاضـــة األقـــصى فـــي الفتـ ــة طـ ــي محافظـ ــصادیة فـ  -29/9/2000واالقتـ

30/6/2003.  

مركــز المعلومــات الـــوطني الفلــسطیني، الوضـــع الــراهن، تقریـــر حــول األضـــرار والخــسائر التـــي  •

ــن  ــدة مـــ ـــ ــرة الممت ــــرائیلي خـــــالل الفتـــ ــدوان اإلسـ ــل العـــ ــسطیني بفعـــ ـــ ــــاع الزراعـــــي الفل لحقـــــت بالقطـ

29/9/2000-30/6/2002.  
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ـــصائیة للزراعــــة فــــي األراضــــي الف • ــسطیني، قــــراءة إحـ ــ ــات الــــوطني الفل ــــسطینیةمركــــز المعلومــ  .ل

2012.  

ــاو،  • ــة األغذیــــة والزراعـــة األمــــم .، مفهــــوم األمـــن الغــــذائي2012منـــشورات الفـ  منـــشورات منظمـ

 .)الفاو(المتحدة 

الوالیــات , واشـنطن ,التنمیـة الزراعیــة ):2008(معهـد األبحـاث وسیاســة الغـذاء العــالمي واشـنطن •

  .المتحدة األمریكیة

ــد  • ـــةمقدمـــة ): 2008(النجفـــي، ســـالم، القریـــشي، محمــ ــصاد التنمی دار هــــارون :  بغـــداد.فـــي اقتــ

  .للطباعة والنشر

  .جامعة عین شمس:  القاهرة.التنمیة االقتصادیة): 2007(نصر، ممدوح  •

 منـشورات . رام اهللا.مدخل نظري نحو صـیاغة رؤیـة تنمویـة فلـسطینیة): 2003(النقیب، فضل  •

  .مركز ماس

  .منشورات وزارة الزراعة: رام اهللا.لمستدامةإستراتیجیة التنمیة الزراعیة ا): 2010(وزارة الزراعة  •

  .منشورات وزارة الزراعة: رام اهللا.إستراتیجیة القطاع الزراعي): 2012(وزارة الزراعة  •

  . التنمیة الزراعیةإستراتیجیة، 2012وزارة الزراعة،  •
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   ): 1( ملحق رقم 

  

  جامعة  القدس 

   بناء مؤسسات_ معهد التنمیة المستدامة 

  

  

   أختي المبحوثة ،ثأخي المبحو 

  

  ،،،تحیة طیبة وبعد

  

  :یقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

  

التنمیة الزراعیة في الضفة الغربیة التحدیات وسبل المواجهة من وجهة نظر دور 

  .الخبرة الزراعیة المحلیة

  

ــامج ،وذلـــك كمتطلـــب للحـــصول علـــى درجـــة الماجـــستیر مـــن جامعـــة القـــدس أبـــو دیـــس  برنـ

 لـــذا أرجــو منـــك التكـــرم بتعبئـــة ،2012بنـــاء مؤســسات للعـــام الدراســـي _ مة التنمیــة المـــستدا

 ، آمل مـنكم تحـري الدقـة والموضـوعیة فـي اإلجابـة،االستبیان التي تم إعدادها لهذا الغرض

  .علما بان اإلجابات ستعامل بسریة تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط

  

  "شاكرا لكم حسن تعاونكم "

  

  خلدون محمد كامل عنایة : الباحث

   احمد شویكه.د: إشراف
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   معلومات عامه: القسم األول 

  

  أمام الحالة التي تنطبق علیك أو اإلجابة في الفراغات بالشكل المناسب  ) X(الرجاء وضع إشارة  

  
    أنثى□  ذكر                        □  الجنس  1
         40_36□ سنة    35_31□ سنة  30_ 26□ سنة    25 اقل من □  العمر  2

  55اكبر من □      55_51□         50_46□            45_41□
  دكتوراه□ماجستیر □    بكالوریوس□       دبلوم□     توجیهي □  التحصیل العلمي  3

سنوات الخبرة في العمل   45

  الزراعي

   سنة 15_ 11□ سنوات    10_ 6□ سنوات        5اقل من □

   سنه30_26□ سنه     25_21□    سنه 20_16□
  ............................................................................................   الموقع الوظیفي في المؤسسة  6

ــــسویق زراعــــــي          □  مجال عمل المؤسسة  7 ـــاد زراعــــــي       □تــ ـــــصالح زراعـــــــي            □إرشـــ استـ

  ...............................................................:.....غیر ذلك حدد□
إرشـــاد زراعـــي     □إنتـــاج حیـــواني  □إنتـــاج نبـــاتي     □هندســـة زراعیـــة     □  التخصص العلمي  8

  :...........................................غیر ذلك حدد□اقتصاد زراعي   □
عدد الدورات الزراعیة التي   9

   بهاالتحقت

 ............................................................................................  

  

  :مفهومك للتنمیة الزراعیة 

:.................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................  

  

  :محاور االستبیان : القسم الثالث 

  

 واقع التنمیة الزراعیة: المحور األول  الرقم

موافق
 

موافق بشدة
 

محاید
ض 

معار
 

ض بشدة
معار

 

      نمو مساحات األراضي الزراعیة 1

ــ 2 ـــاج الزراعــــ ـــم اإلنتــــ ـــاتي التوســــــع فــــــي حجـــ ي الفلــــــسطیني النبــــ

 والحیواني

     

      خطط زراعیة فاعلة 3

      بنیة تحتیة تسویقیة  4
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      نظام فاعل لإلرشاد الزراعي 5

      كفاءات زراعیة فاعلة 6

      مساهمه فاعله للقطاع الزراعي في تحقیق األمن الغذائي 7

       للقطاع الزراعي مساهمه حقیقة في الناتج المحلي 8

      هناك تكامل بین المؤسسات العاملة في المجال الزراعي 9

      مستوى البحث العلمي الزراعي متقدم 10

      مستوى توفر المعلومة الزراعیة الكفیلة باتخاذ القرار السلیم 11

      توجه اإلرادة السیاسیة نحو التنمیة الزراعیة  12

 
یات التي تواجه التنمیة الزراعیة في التحد: المحور الثاني  الرقم

موافق الضفة الغربیة 
موافق بشدة 

 

محاید
ض 

معار
ض بشدة 

معار
 

      االستغالل الجائر للمیاه 1

      تلویث التربة   2

      إرهاق األرض بالدورات الزراعیة المتتالیة 3

      التوسع العمراني على حساب األرض الزراعیة 4

ســـة ســـعریه تـــساعد المـــزارع للبقـــاء فـــي ســـوق عـــدم وجـــود سیا 5

 اإلنتاج

     

      ) الخ ....، تسویق،تخزین( غیاب األسواق المركزیة  6

      )االعتماد على اإلسرائیلیین ( نقص مدخالت اإلنتاج  7

نقص التوظیـف الفاعـل للعلـوم فـي العمـل الزراعـي سـواء فـي  8

 التخزین أو اإلنتاج 

     

      )الجدیدة ( ة الزراعیة الُمحدّثه نقص المعلوم 9

      غیاب التنسیق الفاعل بین القطاعات ذات العالقة بالزراعة 10

      ضعف إدارة الفائض من اإلنتاج  الزراعي 11

      غیاب التصنیع الزراعي 12

      ندرة الموارد الطبیعیة خصوصا المیاه  13

ــــر محدودیــــــة المــــــساحة الزراعیــــــة القاب 14 ـــة لالســــــتغالل المباشــ لـــ

 للزراعة

     

هــدم العدالــة ( اســتمالك األراضــي مــن قبــل كبــار المــزارعین  15

 )االجتماعیة

     

      ضعف مؤسسات إدارة القطاع الزراعي 16

     أي أن الزراعــة تجــارة فقــط ( عــدم اإلیمــان بالعقیــدة الزراعیــة  17
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 )ولیس منهج حیاة 

  

 م سبل المواجهةأه: المحور الثالث  الرقم

موافق
موافق بشدة 

 

محاید
ض 

معار
ض بشدة 

معار
 

      ) مهنه أساسیة،نمط حیاة(اإلیمان بالعقیدة الزراعیة 1

      ضرورة تعزیز الزراعة كوسیلة لتحقیق األمن الغذائي 2

      تحفیز الشباب للدخول في مجال الزراعي 3

      خفض الضرائب على اآلالت الزراعیة 4

      ) تخزین،حفظ،سیاسة تسویقیة(جود نظام تسویقي متكامل و  5

      وجود سیاسات تدعم الزراعة 6

      إحیاء الحركة التعاونیة 7

      ضبط التكنولوجیا الحدیثة 8

      االهتمام بالبحث العلمي الزراعي 9

      تعزیز الجوانب المؤسسیة للزراعة 10

      لطبیعیة الداعمة للزراعة مثل المیاهالمحافظة على الموارد ا 11

      االهتمام باإلرشاد الزراعي 12

توفیر اكبر مساحة أراضي للتنمیة الزراعیة عبر استصالح  13

 أراضي جدیدة 

     

      إرادة سیاسیة داعمة للزراعة 14

      التركیز على اإلصالح الزراعي 15

 ، توزیع السكان،النسلتنظیم ( ضبط السیاسیة السكانیة  16

 )توسع عمراني 

     

      ضبط الهجرة من الریف 17

      توجیه رأس المال لالستثمار نحو مشاریع تنمویة زراعیة 18

التكامل القطاعي نحو االستغالل األمثل للموارد الداعمة  19

 ) صناعة ، میاه،طاقة(للقطاع الزراعي والتنمیة الزراعیة   
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  مالحقفهرس ال

  

  ةالصفح  عنوانال  الرقم

  
  83  .............................................................. االستبانة  1.3
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  فهرس الجداول
  

  ةالصفح  عنوانال  الرقم

  
  41  .................أهم المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي الفلسطیني  1.2

  53  ................................یر الجنستوزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغ  1.3

  53  ................................توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر  2.3

  54  ......................توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر التحصیل العلمي  #.3

  54  ...........اعةتوزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر سنوات الخبرة في الزر   4.3

  55  ......................توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الموقع الوظیفي  5.3

  56  .................توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر مجال عمل المؤسسة  6.3

  56  ....................توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر التخصص العلمي  7.3

  57  .........................نة الدراسة تبعًا لمتغیر عدد الدوراتتوزیع عی  8.3

  59  ...................................................المتغیرات المستقلة  9.3

  61  .................................واقع التنمیة الزراعیة: المحور األول   1.4

  62  واجه التنمیة الزراعیة في الضفة الغربیةالتحدیات التي ت: المحور الثاني   2.4

  64  ....................................أهم سبل المواجهة: المحور الثالث   3.4

ـــبل : الدرجـــــة الكلیـــــة   4.4 ــة التحـــــدیات وســ ــضفة الغربیـــ ـــة فـــــي الـــ التنمیـــــة الزراعیــ

  ................المواجهة من وجهة نظر دور الخبرة الزراعیة المحلیة

65  

  One sample- T-test...............  67لمجموعة مستقلة ) ت(اختبار   5.4
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  فهرس المحتویات
  

  ةالصفح  عنوانال  الرقم

  

  أ  ................................................................اإلقرار

  ب  .........................................................شكر وعرفان

  ج  .............................................................التعریفات

  ه  .................................................ملخص باللغة العربیة

  ز  ..............................................ملخص باللغة اإلنجلیزیة

      

  1  .................................مقدمة ومشكلة الدراسة: الفصل األول

      
  1  ........................................................... تمهید  1.3

  3  ..........السیاسات واإلستراتیجیات التنمیة الزراعیة في فلسطین  2.1

  3  ..........................................المؤشرات العامة  .1.2.1

  4  .........)قطاع الزراعة والریف الفلسطیني(لمؤشرات القطاعیة ا  .2.2.1

  5  ............................مؤشرات سیاسات االقتصاد الكلي  .3.2.1

  6  ..........................................إستراتیجیة التدخل  .4.2.1

  7  ..............................مؤشرات قطاع المال والتمویل  .5.2.1

  8  ...............................................االستنتاجات  .6.2.1

ـــسابقة ومـــــن تجـــــارب   .7.2.1 ـــة الــ ـــستفادة مـــــن التجـــــارب المحلیــ الـــــدروس المــ

  ..................................................اآلخرین

10  

  10  ....................االستراتیجیات على المدى القصیر والبعید  .8.2.1

  11  ..................................اإلستراتیجیة قصیرة المدى  .1.8.2.1

  12  ....................................اإلستراتیجیة بعیدة المدى  .2.8.2.1

  12  ................التحدیات التي تواجه الزراعة في الضفة الغربیة  3.1

التــي تواجهــه التنمیــة الزراعیــة فــي الــضفة ســبل المواجهــة للمعوقــات   4.1

  ..................................................الغربیة

13  
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  13  .................................................مشكلة الدراسة  5.1

  14  ...............................................مبررات الدراسة  6.1

  14  .................................................سةأهمیة الدرا  7.1

  15  ..................................................أسئلة الدراسة  8.1

  15  ..............................................فرضیات الدراسة  9.1

  15  .................................................أهداف الدراسة  10.1

  16  ......................................استعراض فصول الدراسة  11.1

      

  17  ......................اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

      
  17  .......................................................... مقدمة  1.2

  18  ................................بصورة عامةالتنمیة تعریفها   .1.1.2

  18  .............................................مفهوم التنمیة  .1.1.1.2

  19  .......................................الرؤیة الجدیدة للتنمیة  .2.1.1.2

  20  ......................................عناصر وسمات التنمیة  .3.1.1.2

  20  ..............................................أنواع التنمیة  .4.1.1.2

  21  .............................مفهوم التنمیة والنمو االقتصادي  .5.1.1.2

  22  ...........................................التنمیة المستدامة  .6.1.1.2

  23  .....................................مستدامةركائز التنمیة ال   . 7.1.1.2

  24  .............................................التنمیة الریفیة  .8.1.1.2

  25  ............................مفهوم التنمیة الزراعیة المستدامة  .9.1.1.2

  25  .....................................نماذج التنمیة الزراعیة  .10.1.1.2

  26  ..............أهم موجبات زیادة الطلب على المیاه في الزراعة  .11.1.1.2

  27  ...................إشكالیات التنمیة بعد نشوء السلطة الفلسطینیة  .12.1.1.2

  27  ...........................التنمیة المطلوبة هي التنمیة الممكنة  .13.1.1.2

  28  .......................................لویة للقطاع الزراعياألو   .14.1.1.2

  28  .......................................أثار التنمیة الزراعیة  .15.1.1.2

  28  .............................العوامل المؤثرة في النمو الزراعي  .16.1.1.2

  30  .................................الزراعة في فلسطین بشكل عام  .2.1.2

  31  ....................................اإلنتاج الزراعي الفلسطیني  .3.1.2
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  32  ...............................أنواع الزراعة في الضفة الغربیة  .4.1.2

  32  ........................الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الزراعي  .5.1.2

  32  .....................ساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحليم  .6.1.2

  33  ..............................................التسویق الزراعي  .7.1.2

  34  ............................................الصناعات الزراعیة  .8.1.2

  35  ............................أثر االنتفاضة على القطاع الزراعي  .9.1.2

  35  .....................الواقع السیاسي وأثره على القطاع الزراعي  .10.1.2

السیاسة اإلسرائیلیة اتجاه القطاع الزراعي خالل الفترة الممتدة من   .11.1.2
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36  

 اتجاه القطاع الزراعي خالل الفترة الممتدة من السیاسة اإلسرائیلیة  .12.1.2

  .........................................2000-1967عام 

37  

  39  ......................................األمن الغذائي في فلسطین  .13.1.2

  41  ...........................................مفهوم األمن الغذائي  .14.1.2

  41  ...........أهم المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي الفلسطیني  .15.1.2

  42  ...............................................الدراسات السابقة  2.2

  42  ..............................................الدراسات العربیة  1.2.2

  48  .........................................الدراسات األجنبیة  .2.2.2

      

  50  ........................................منهجیة الدراسة: الفصل الثالث

      
  50  .......................................................... مقدمة  1.3

  50  .................................................منهجیة الدراسة  2.2

  50  ....................................................أداة الدراسة  3.3

  51  ....................................................صدق األداة  4.3

  51  ...................................................... ثبات األداة  5.3

  51  ...........................................طرق جمع المعلومات  6.3

  51  ................................جمع البیانات وتحلیلها ومناقشتها  7.3

  52  ..................................................حدود الدراسة  8.3

  52  .................................................مجتمع الدراسة  9.3

  52  ...................................................اسةعینة الدر   10.2
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  52  ........................................خصائص عینة الدراسة  11.3
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  54  .....................متغیر سنوات الخبرة في العمل الزراعي  .4.10.3

  55  ......................................متغیر الموقع الوظیفي  .5.10.3

  55  .................................متغیر مجال عمل المؤسسة  .6.10.3

  55  ....................................متغیر التخصص العلمي  .7.10.3
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  58  ......................................یم الدراسةمنهج وتصم  12.3

      

  60  ...........................................عرض النتائج: الفصل الرابع

      
  60  ..................................................المقدمة  1.4

  61  .......................................مناقشة أسئلة الدراسة  2.4

  61  ..................واقع التنمیة الزراعیة: المحور األول : أوال   .1.2.4

التحــدیات التــي تواجــه التنمیــة الزراعیــة فــي الــضفة : المحــور الثــاني   .2.2.4
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62  

  63  ............................أهم سبل المواجهة: المحور الثالث   .3.2.4

التنمیة الزراعیة فـي الـضفة الغربیـة التحـدیات وسـبل : الدرجة الكلیة   .4.2.4

  ...المواجهة من وجهة نظر دور الخبرة الزراعیة المحلیة 

65  

ـــسؤال األول وهـــو  .5.2.4 ــا اكبـــر التحـــدیات التـــي تواجـــه : اإلجابـــة علـــى ال مـ
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66  

اإلجابة على السؤال الثاني والـذي نـصه مـا هـي اقـل التحـدیات التـي   .6.2.4

  ....................تواجه التنمیة الزراعیة في الضفة الغربیة ؟

66  
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ـــة   .9.2.4 الفرضـــیة األولـــى والتـــي نـــصها اكبـــر التحـــدیات التـــي تواجـــه التنمی
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  70  .............................وصیاتاالستنتاجات والت: الفصل الخامس

      
  70  ......................................................... المقدمة  1.5

2.5   
  

واقــع (مناقـشة النتــائج المتعلقــة بمحــاور الدراســة الثالثــة علــى التــوالي 

ـــبل المواجهــــة  ــة، سـ ـــه التنمیــ ــــي تواجـ التنمیــــة الزراعیــــة، التحــــدیات الت
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