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وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل ( 

  )  عبادك الصالحين صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في
  صدق اهللا العظيم

  )18سورة النمل آية (
  

  .إلى رسول اإلنسانية ومنبع النور والهدى محمد صلى اهللا علية وسلم 
  إلى روح والدي الذي علمني أن التواضع سمة العلماء 

  وإلى والدتي التي علمتني أن الحياة بذل وعطاء 
  اة وإلى رفيق دربي الذي كان خير عون لي في الحي

  أهدي هذا الجهد المتواضع ) محمد وأحمد ( إلى إخوتي 
  

  االء إسماعيل
 



أ  

  :إقرار 

  
أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجـستير وأنهـا              
نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد ، وأن هذه الرسالة              

  .جة علمية عليا ألي جامعة أو معهد أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي در
  
  
  

  آالء إسماعيل : التوقيع 
  

   آالء إسماعيل محمود إسماعيل
  

  م 26/10/2005
  
  
  
  
  



ب  

  : شكر وعرفان 

  
أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم االمتنان إلى اهللا سبحانه وتعالى الذي أعانني                

ية التي أتاحت لـي     على إنجاز هذا العمل ، ثم أتقدم بالشكر إلى اإلغاثة الزراع          
إكمال دراسة الماجستير كما وأتقدم بالشكر لجامعة القدس وجميع القائمين على           

  .برنامج الدراسات العليا 
 المشرف علـى    ثمين الهيجاوي  رقدم بالشكر الجزيل واالمتنان إلى الدكتو     تأ    

الرسالة ، والذي كرمني وتفضل علي بتوجيهاته القيمة التي كانت لهـا األثـر              
  .كبير في إخراج هذا النهج العلمي إلى حيز الوجود ال

كما وأتقدم بالشكر واالمتنان إلى الدكتور حسان أبو قاعود الذي قام بمساعدتي            
في توضيح بعض الجوانب المتعلقة بالتحليل اإلحصائي للمشروع كما وأشـكر           

ة من مؤسسات حكومية وغير     كل الجهات التي تجاوبت معي إلتمام هذه الدراس       
  .وميةحك
  
  
  

   لآالء إسماعي



ج  

  التعريفات

بقدرة المجتمع على تحقيق االعتمـاد الكامـل        "يعرف االكتفاء الذاتي الغذائي      :االكتفاء الذاتي 
فـارس،  . (على النفس وعلى الموارد واإلمكانات الذاتية في إنتاج كل احتياجاته الغذائية محليا           

2004.(  
  

دولية بأنها نظام لتشريع ومأسسة الفصل والتمييز       هي كلمة تعرف باللغة الرسمية ال     : العنصرية
العرقي ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الهيمنة والـسيادة لمجموعـة عرقيـة واحـدة علـى                 

  ).2003فرجيسون، . (المجموعات األخرى من خالل محاربة الظلم المنظم
  

ـ          :األضرار المباشرة  يم عليهـا    جميع الموارد االقتصادية التي تضررت في األراضي التي أق
 ،بيوت بالسـتيكية ( الجدار وتشمل األشجار والمحاصيل واآلبار وشبكات الري والبنية التحتية   

  ).2001كلير، . () شبكات ري وحظائر حيوانات ومزارع دواجن ونحل ،ومخازن
  

 فهي تقدير قيمة المنتج الزراعي للموسم الحـالي وانخفـاض قيمتـه              :األضرار الغير مباشرة  
لتسويق أو تدني نوعيته بسبب عدم تقديم الخدمات الزراعية الالزمـة وعـدم             نتيجة صعوبة ا  

حيث أن هذه   .القدرة على الوصول إلى األراضي المعزولة الواقعة بين الخط األخضر والجدار          
  ).2001كلير، . (األضرار والمعوقات تؤدي إلى تقليص ومحدودية نشاط المزارع

  

 قطر ما أو مجموعة أقطار علـى تـوفير احتياجـات            ويعرف أيضا بأنه قدرة    :األمن الغذائي 
مجتمعهم أو مجتمعاتهم من السلع الغذائية األساسية كليا أو جزئيا وضمان الحد األدنى من تلك               

  ).2004فارس،  (.االحتياجات بانتظام
  

 FAO :             منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وهي منظمة غير ربحية تساهم في بناء عالم
  ). 2004العطياني، . (الجوعمتحرر من 

  

 عبارة عن وحدة متكاملة تتضمن المزرعة والعائلة ومن خالل هذه الوحدة يتم             :نظام المزرعة 
تحقيق األهداف بناء على قرارات يتم أخذها في المزرعة للحصول على أعلى وأعظم فائـدة               

  ). 2002عبد المجيد، . (من المزرعة
  



د  

عبـد  . (مجموع التكاليف المتغيـرة   / لتكاليف المتغيرة    مجموع ا  – قيمة المباع    :هامش الربح 
  ). 2002المجيد، 

 عصبة من المجرمين يقوموا باالستيالء على بقعة معينة من األرض واسـتغالل           :المستوطنات
  ). 2004عبده، . (مواردها

  

 يحتوي على مجموعة من المكونات تسمى مجمع الجدار وهي منطقة عسكرية            :الجدار الفاصل 
.  متـر  8 متر وبارتفاع يصل في حال الجدار األسـمنتي          100-40تد لعرض ما بين     مغلقة تم 

  ). 2004عبده، (



ه  

  ملخص الدراسة

  
م بدأ التراجع يلحق بكافة النـواحي االجتماعيـة         2000ومع بداية اندالع انتفاضة األقصى سنة     

فلـسطيني  واالقتصادية وذلك بسبب االحتالل والممارسات اإلسرائيلية المجحفة بحق الشعب ال         
ومحاولة لنزع اكبر قدر ممكن من األراضي الفلسطينية وذلـك خـالل مـصادرة أراضـي                
فلسطينية لبناء المستوطنات وطرق عسكرية والتفافية، باإلضافة إلى الجريمة الكبـرى والتـي      

الـذي يعتبـر مـن أكبـر         م2002تتمثل ببناء الجدار الفاصل على األراضي الفلسطينية عام         
 م ضد الشعب الفلسطيني  حيث سيبلغ        2002التي تبنتها هذه الدولة في عام       وأضخم المشاريع   

 أضعاف طول جدار برلين وأكثر من ضعفي ارتفاعه ،          5 كم وهو ما يعادل      788طوله الكلي   
  :يتكون فعليا من جدارين  و
   

يمتد على طول الخط األخضر  ولفصل التجمعات الفلـسطينية عـن            : الجدار األول األساسي  
  .لإسرائي

الذي يوضع لعزل التجمعات الفلسطينية في جيوب ، ويقام هـذا           :  وثانيهما هو الجدار الثانوي   
عدا بوابـة    النوع حول مجموعات من القرى بشكل مغلق بالكامل ومن جميع االتجاهات فيما           

حيث تسعى إسرائيل من خالل إقامـة       واحدة يتحكم الجيش اإلسرائيلي بمواعيد فتحها وإغالقها        
دار الفاصل  إلى تدمير المقومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية واإلنسان الفلسطيني           هذا الج 

(  والسيطرة على كافة الثروات الطبيعية الفلسطينية وخاصـة تـدمير القطـاع الزراعـي                   
فالزراعة في الفكر الصهيوني تعني االرتباط باألرض والسيطرة على الميـاه وهـي تعنـي               

) قلب الوطن العربي ، فلسطين      ناء اقتصاد قوي قادر على الصمود في        المدخل الصحيح نحو ب   
، وضم أكبر مساحة من األرض لتصبح خلف الجدار مما يسهل ضمها لدولة إسرائيل مستقبال               

 في حين منطقة الجدار مـا       ،دونم في منطقة رام اهللا        14984حيث تم مصادرة وتجريف نحو      
  . دونم 150يقارب 

  
الدراسة األولى ستعراض اآلثار الناجمة عن بناء الجدار الفاصل في منطقة ا  سيتمهذا البحثفي 
مدى تأثير الجدار الفاصل على الدراسة الثانية وذلك من خالل دراسة  بمنطقة امقارنته ذلك بو

اثر (م وذلك من خالل بيان2005-2004لمنطقة الدراسة  لعام النواحي االقتصادية واالجتماعية 
ى نظام المزرعة من ناحية المساحات الزراعية وكمية اإلنتاج وعملية التسويق الجدار الفاصل عل

  .ووضع األمن الغذائي) والعالقات االجتماعية ونسبة البطالة 



و  

  
حيث  مزارع ، 60 الدراسة الذي بلغ حجمه تحديد مجتمعوتم تحقيق هذه األهداف من خالل 

  بواسطة إستبانات صممت لهذا الغرض ، وجمعت البيانات ذت عينة عشوائية من المزارعين أخ
 ، واستخدام المتوسط الحسابي SPSS   باستخدام نظام التحليل اإلحصائيالنتائجوبعد تحليل 

  :  إلى مايلي  واالنحراف المعياري والنسبة المئوية ، توصلت الرسالة
  

ير جدار بين منطقة الجدار والغ a=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 ونسبة البطالة والعالقات االجتماعية قبالنسبة للمساحات الزراعية وكمية اإلنتاج وعملية التسوي

   .ووضع األمن الغذائي
  

المنطقة الذي يقام على أراضيها  (أن لبناء الجدار الفاصل أثر سلبي على منطقة الجدارحيث 
 أكثر من منطقة الغير ) بني حارث جدار الفصل العنصري وتتمثل ببلدة بيت لقيا وقرية خربثا

المنطقة التي ال يقام على أراضيها جدار الفصل العنصري وتتمثل بقرية دورا القرع ( جدار
لمصادرة لبناء الجدار  حيث بلغ معدل مساحة األراضي ا)وعين سينيا والمزرعة الغربية 
 كالزيتون ومحاصيل أغلبها أشجار مثمرة، دونم 150.68  الفاصل في منطقة الدراسة األولى

 كمية اإلنتاج وتناقص في  المساحات الزراعية ومما أثر على تناقص في. حقلية وأهمها القمح 
  .%) 41.02، %56.18( نسبة الدخل  حيث تظهر النسبة على التوالي 

  
ملين داخل إسرائيل من الوصول إلى أماكن اكما أن بناء الجدار الفاصل حال دون وصول الع

 وظهور عادات اجتماعية % ) 30، %60(  الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة عملهم األمر
  .سيئة كظاهرة التسول وعمالة األطفال 

  
منطقة الدراسة الثانية في حين % 23.3انعدام األمن الغذائي في المنطقة بنسبة  إلى باإلضافة

  .تلفة لى ما يزرعونه من محاصيل مخنظرا العتمادهم في تغذيتهم ع% 3.3بنسبة 
  

االستمرار في استصالح األراضي من أجل الحد من امتداد الجدار وبناءاً على هذه النتائج يجب 
االهتمام بزراعة الحديقة المنزلية وذلك لرفع من  وتشجيع الفاصل و الحد من نسبة البطالة و

لعمل على ، وا في المنطقةوضع األمن الغذائيبكمية الغذاء المتوفرة لألسرة وبالتالي النهوض 
استبدال المساعدات الغذائية  المقدمة من المؤسسات المختلفة ألهالي منطقة الدراسة بمبلغ من 
المال تؤهلهم على إقامة مشاريع تنموية صغيرة من أجل الحد من نسبة البطالة وزيادة معدل 



ز  

الدخل وتحسين مستوى المعيشة و الوضع االجتماعي لألسرة  وباإلضافة إلى مساعدة 
زارعين على تسويق المنتوج في أسواق خارجية وبأسعار جيدة وبالتالي تحقيق األمن الغذائي الم

  .ألهالي منطقة الدراسة 
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Abstract  
 
The impact of the segregation wall on social – economic and food 
security in Ramallah region . 
 

Since the outbreak of Al-Aqsa uprising in the year 2000, all the economic and social 

aspects have been deteriorating due to the arbitrary unjust measures of the Israeli 

occupation against the Palestinians. Such measures have aimed at extracting the 

largest area possible of Palestinian lands by confiscating Palestinian lands to build 

settlements and security and bypassing roads in addition to the infamous crime which 

is represented by building the separation wall on Palestinian lands . 

 

Construction of the wall started in the year 2002 and it is considered one of the largest 

projects carried out by the Hebrew state in the year 2002 against the Palestinian 

people . The total length of the wall will reach 788 kilometers which is five times the 

length of the infamous Berlin Wall and twice as high . The racial separation wall 

consists in fact of tow walls : the first wall is the main one which extends along the 

Green Line to separate the Palestinian concentrations from Israel . The second wall is 

the secondary one which is set up to segregate the Palestinian concentrations in closed 

pockets . Such wall is built around groups of Palestinian villages that are enclosed 

from all directions with the wall except one gate that is controlled completely by the 

Israeli army which determinations to open it or close it whenever it wishes . By 

establishing this racial separation wall , Israel aims at not only destroying the 

economical and social aspects of the Palestinian people but also controlling all the 

Palestinian natural resources especially destroying the agricultural sector. 

 

In the Zionist thought, agriculture means connection with the land and controlling 

water resources . It also means the correct beginning to build a powerful economy 

capable of steadfastness at the hear of the Palestinian Arab homeland . Therefore, 

Israel aims at confiscating the largest possible areas of land behind the wall so that it 

would be easy to include such lands in the future to Israel . About 14984 dunums in 

Ramalla area were confiscated and about 150 dunums were confiscated in the first 

area of the study .  

 



ط  

This study examined the impacts of building the separation wall in the first area in 

comparison with the second area by investigating the extent of building the separation 

wall on the economical and social aspects in the first area during the year 2004 and 

2005 based on the statement " The impact of the separation wall on the agricultural 

system regarding agricultural areas, production quantities, marketing , social relations 

and rate of unemployment" and the situation of food security . 

 

A random sample was taken from the study population which consisted of 60 farmers 

. Data were collected through questionnaires that were constructed for this purpose . 

The results were analyzed by using the SPSS, arithmetic mean, standard deviation and 

percentages . 

 

After analyzing the results by using the said procedures, the study reached the 

following findings:- 

 

There are significant differences at ( a = 0.05 ) between the area with the wall and the 

area without the wall regarding the agricultural areas, production quantities , 

marketing, social relations, rate of unemployment and the situation of food security . 

 

 The separation wall has more negative consequences on the walled area ( that the 

segregation wall is building on it as Beet Loqia and Kharbahta bani hareth) more than 

the area without the wall ( that the segregation wall doesn’t build on it as Dora alqara 

,Aene sinia and Almazrah algarbeia ) .The rate of confiscated areas for the purpose of 

building the separation wall in the first area was 150.68 dunums most of which was 

covered with fruitful trees such as olive trees and field crops . This affected the 

agricultural lands and the production quantities. The income rate decreased by 56.18 

% and 41.02% in the first and second areas respectively. Therefore, the second area 

affected indirectly by building the wall . 

 

In addition , the wall deprived the workers in Israel from reaching their work places 

and so the unemployment rate rose by 60% and 30% in the first and second areas 

respectively. Adverse social habits such as beggary and child labor appeared. Food 

security decreased by 23.3% and 3.3% in the first and second areas respectively due 

to the dependence of the inhabitants on what they cultivate in their lands . 



ي  

According to the said findings, the study puts forward the following  

recommendations :-   

Efforts must be made in order to decrease the effects of building the separation wall 

so as to limit the unemployment rate, to promote cultivation of the house garden, and 

to raise the food quantities available to families and so to promote the food security . 

 

Food assistance donated by various corporations must be replaced by sums of money 

to the inhabitants  of the study area to help them to set up small income-generating 

projects that may help them to decrease the unemployment rate, to increase income 

rate, to improve living standards and cocial situations of the family, and to help 

farmers to market their agricultural outputs in external markets for good prices so as 

to achieve food security for the families of the study area . 

 



 1

  لالفصـل األو

  
   المقــدمة 1.1

  

إن السياسة اإلسرائيلية تركز في عدوانها على اإلنسان الفلسطيني بشكل مباشر وعلى البنيـة              
التحتية االقتصادية لذلك فإن تدمير االقتصاد الزراعي يأتي مع هذا السياق خاصة في القـرى               

  .ونمط الزراعة العائلية التي يتميز بها المجتمع الفلسطينيالفلسطينية 
  

إال أن االحتالل اإلسرائيلي بدأ أكثر عنفا وتطرفا منذ إنشاء جدار الفصل العنصري حيـث أن                
 واالسرائيلين والتي هي ليست وليدة حاجة       نالدوافع الحقيقية لبناء جدار الفصل بين الفلسطينيي      

قتصادية واالجتماعية للمجتمع الفلـسطيني وخاصـة االقتـصاد         أمنية هي تدمير المقومات اال    
  .الزراعي وعزل المجتمع الفلسطيني داخل كنتونات

  
منه سيحيط بالضفة الغربية    % 24 وتم اكتمال    ، كم 788حيث أن هذا الجدار إلي سيصل طوله        

الضفة إلى كنتونات من خـالل إقامـة خمـسة خطـوط            سوف يتم تقسيم    من جميع الجهات و   
وبالتالي فان اآلثار السلبية ستكون كبيرة على االقتصاد الزراعي ومدى مـساهمته            (  عرضية

وبالتالي فإن التجمعات السكانية التي تعتمد       %35.7في االقتصاد الوطني حيث سينخفض إلى       
على الزراعة كمصدر دخل والتي تقطن غرب وشرق الجدار الفاصل ستعاني مـن مـشاكل               

 تسويق المنتجات الزراعية لذلك فمن المتوقـع        ،ة الوصول لألرض   إمكاني ،كثيرة كموقع السكن  
أن تنخفض أسعار المنتجات الزراعية وترتفع تكاليف النقل ومستلزمات اإلنتاج وتصبح فرص            
االستثمار في القطاع الزراعي غير مجدية وغير مربحة وهذا سيؤدي بالتالي إلـى أضـرار               

من سكان الضفة الغربيـة     % 21.1بية وسيصبح   بليغة في وضع األمن الغذائي في الضفة الغر       
في حالة غذائية متردية وخطرة وسيؤدي نقص الموارد الغذائية المتاحة مستقبال إلـى تـردي               

  ).2004عبده،(  .نالحالة الصحية للفلسطينيي
  

فإن هـذا الجـدار     ) بيت لقيا و خربثا بني حارث       (  وعند الحديث عن منطقة الدراسة األولى       
ية الغربية والجنوبية للمنطقة وبالتالي فإن االزدهار االقتصادي التي عاشت بـه            يمر من الناح  

المنطقة والعالقات االجتماعية مع داخل الخط األخضر قد وضع له حد من قبـل الـسياسات                
اإلسرائيلية القمعية المتمثلة باالحتالل لكافة مناطق الضفة الغربيـة وبنـاء الجـدار الفـصل               
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 سـجون   مجتمع الفلسطيني داخل سجن كبير وفي داخل ذلك  السجن         العنصري الذي سيضع ال   
بناءا على المسح الـذي تـم       ( دونم من أراضي المنطقة    150صغيرة حيث أته سيتم مصادرة      

 وأغلبها أراضي سهلية مزروعة بأشجار الزيتون واللوز وهذا الرقم قابال باالزدياد            ) إجراؤه  
 منطقة الدراسة األولى وبالتالي  فإن هذا الجدار على          نظرا لعدم اكتمال بناء الجدار الفاصل في      

 عالمدى القريب سيؤدي إلى تدمير المنطقة  من كافة النواحي االقتصادية واالجتماعية كارتفـا             
نسبة البطالة وانتشار الجهل والجريمة لصعوبة الحركة والتنقل وانعدام األمن الغذائي  وبالتالي             

 وإلغاء مالمحه والحيلولة دون القيام بعملية التنمية الريفيـة          تدمير الريف الفلسطيني بشكل عام    
والتطور المطلوب في الريف الفلسطيني بشكل عام باإلضافة إلى عزل المناطق عن بعـضها              

  . البعض والضغط على سكانها للهجرة وترك أرضهم ووطنهم
  

تماعيـة واألمـن    االقتـصادية واالج  ( ومن خالل هذه الدراسة سيتم مناقشة األوضاع السلبية         
المترتبة على إقامة الجدار والتوجه إلى المؤسسات المعنية وصانعي القرار والمؤثرين           ) الغذائي

ببعض التوصيات والحلول التي قد تكون بمثابة بصيص أمل لجيل المستقبل لغد أقـل ظلمـة                
  .وإجحافا
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   خلفية الدراسة1.2

  
عديد من الغزاة والمحتلين بـدءا بالرومـان مـرورا          شهدت فلسطين خالل تاريخها الطويل ال     

  .ينيبالعثمانيين والبريطانيين واإلسرائيل
  

 م حددت عصبة األمم حدود فلسطين الواقعة تحت االنتداب البريطاني وبمساحة            1923في عام   
 إلـى دولتـين يهوديـة    ،م قسمت فلسطين حسب قرار التقسيم1948 وفي عام ،2 ألف كم    27

لك التاريخ رفض العرب خطة التقسيم لعدة أسباب احدها كان أن اليهود الذين             وفلسطينية في ذ  
من أراضي  % 52من مجموع السكان في ذلك الوقت ال يحق لهم االستيالء على            % 7يشكلون  

مـن أراضـي    % 65فلسطين التاريخية وقامت الحرب التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل على            
 قرية فلسطينية   418يوتهم وأراضيهم وممتلكاتهم وتدمير      ألف فلسطيني لب   714فلسطين وفقدان   

  .بعد أن تم ترحيل سكانها
  

م قامت إسرائيل باحتالل الضفة الغربية  والقدس الشرقية وقطـاع غـزة              1967وفي عام ال    
 في حين مساحة    2 كم 5845 مساحة الضفة الغربية      عندئذ أصبحتو ، سنة متواصلة  26ولمدة  

  ).2001كلير،.( 2 كم365قطاع غزة 
  

حيث أن االحتالل اإلسرائيلي طبق العديد من الممارسات واألنظمة والقوانين الظالمـة علـى              
الشعب الفلسطيني ونشهد في وقتنا الحاضر اعنف هذه الممارسات قمعا وإجحافا وهـو بنـاء               

 حيث عمـل    ،م16/7/2002جدار الفصل العنصري والذي تبنت فكرته حكومة االحتالل في          
ى تغيير مالمح  الضفة الغربية وقطاع غزة باإلضافة إلى تدمير مقومات الحياة             هذا الجدار عل  

االقتصادية واالجتماعية وخاصة القطاع الزراعي لما له اثر كبير على وضع األمن الغـذائي              
في المنطقة وبالتالي فإن هذه الدراسة ستكمل ما كتبه اآلخرون عن آثار الجدار الفاصل السلبية               

 خربثا بني   ،بيت لقيا ( تصادي واالجتماعي واألمن الغذائي في منطقة رام اهللا         على الوضع االق  
  .م2005-2004وذلك لعام )  عين سينيا و المزرعة الغربية ، دورا القرع،حارث

  
حيث أشارت التقديرات التي قامت وزارة الزراعة وبالتعاون مع مديريات الزراعة المنتـشرة             

ميع األضرار المباشرة وغير المباشـرة التـي لحقـت          في جميع المحافظات بإجراء مسح لج     
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  مليـون دوالر   36.9 حيث أن مجموع الخسائر قد تجـاوز ال          ،بالقطاع الزراعي في المناطق   
  :م وزعت كالتالي2004-2003لعام 

  
خسائر مباشرة نتيجة تدمير الموارد االقتصادية على األراضي التـي أقـيم عليهـا الجـدار                

  . دوالر18877981
  

غير مباشرة في المناطق المعزولة نتيجة تدني مستوى اإلنتاج أو النوعية أو انخفـاض              خسائر  
  . دوالر7490244األسعار أو عدم القدرة على التسويق بقيمة 

  
 تقدر قيمة الطرق الزراعية التي تم إنشائها من قبل المؤسسات الفلـسطينية             :الطرق الزراعية 

  .مليون دوالر 3.36ودمرت أو قطعت في المناطق المتضررة 
  

 حيث تم تقدير قيمة فرص العمل الزراعية الـضائعة فـي المنـاطق              :فرص العمل الضائعة  
  . فرصة عمل سنوية376 مليون دوالر عن فقدان 177المتضررة من إقامة الجدار بقيمة 

  
 حيث تم تقدير قيمة فرص العمل الزراعية في المناطق خلف الجـدار             :فرص العمل الضائعة  

من هذه الفرص   % 50 فرصة عمل سنوية، تم احتساب       2563 دوالر عن    10441232بقيمة  
  . دوالر5220616الضائعة بقيمة 

  
 179025خسائر في خطوط وخزانات المياه في األراضي الزراعية التي أقيم عليها الجـدار              

  ).2004العطياني،( .     دوالر

  
ن الجدار لم يكتمـل بنـاءه فـي         من الجدير بالذكر أن األرقام المذكورة قابلة للزيادة وذلك ال         

  .محافظان سلفيت ورام اهللا والقدس وبيت لحم
  
  

  

  

  أسئلة البحث  1.3
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هل للجدار الفاصل أثر على نظام المزرعة من ناحية المساحات الزراعية وكمية اإلنتاج             ) 1 
  وعملية التسويق في منطقة الدراسة ؟ 

  الغذائي في منطقة الدراسة؟هل للجدار الفاصل أثر على حالة انعدام األمن ) 2 
  

   الفرضيات1.4

  

بناءاً على استجابات المبحوثين ) α= 0.05 ( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
علـى األوضـاع    ) منطقة الجدار والغير جـدار      (بناء الجدار الفاصل  لمنطقة الدراسة       حول  

  .االقتصادية واالجتماعية لمنطقة الدراسة 
  

  :فرضيات فرعية
  
لبناء الجدار الفاصل  لمنطقة ) α= 0.05(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

  .الدراسة على المساحات الزراعية وكمية اإلنتاج وعملية التسويق
لبناء الجـدار الفاصـل    ) α = 0.05)  ( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2

  .غذائيلمنطقة الدراسة على وضع األمن ال
  

    األهــداف 1.5
  

  :        الهدف العام

الجدار  مدى تأثير  من ناحية    )منطقة الجدار والغير جدار     ( مقارنة بين منطقة  الدراسة         -
  .م2004/2005 لعام  واألمن الغذائي الفاصل على النواحي االقتصادية واالجتماعية

  
  
  
  

  :أهداف خاصة
  

  أثر الجدار الفاصل على     لبيان )ة الجدار والغير جدار     منطق( مقارنة بين منطقة  الدراسة         )1
 والعالقـات    وكمية اإلنتاج وعملية التـسويق     ة الزراعي نظام المزرعة من ناحية المساحات    

 .االجتماعية والبطالة
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 أثر الجدار الفاصل على      لبيان )منطقة الجدار والغير جدار     ( مقارنة بين منطقة  الدراسة        )  2
  .األمن الغذائي

  
   حدود الدراسة1.6

  
المنطقة التي يمـر منهـا      ( هذه الدراسة على إجراء مقارنة بين منطقة الدراسة         تقتصر   -1

من ناحية أثر الجدار الفاصل على الوضـع االقتـصادي          ) الجدار والتي ال يمر منها الجدار     
  .م2005-2004واالجتماعي واالمن الغذائي  وذلك لعام 

بيت لقيـا وخربثـا     ( من المزارعين في  منطقة الدراسة        تقتصر هذه الدراسة على عينة       -2
  ).دورا القرع، عين سينيا و المزرعة الغربية(و) بني حارث
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  الفصل الثاني
 

   قاعدة المعلومات ومنهجية البحث2.1
  

حيث أن تـصميم    ،هذا الفصل سيقدم ملخص عن تصميم وأسلوب البحث المتبع فـي الدراسـة            
 وتصميم االستمارة باإلضـافة     تنطقة الدراسة،وكيفية جمع المعلوما   وصف لم : البحث يتضمن 

إلى الطرق المستخدمة لتحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل تعبئة االستمارة مع              
  .مزارعي المنطقة المختارة للدراسة

  

   هيكل وإطار الدراسة 2.2
  

  .يات وضعت لتحقيق هذه األهدافمن خالل هذا البحث سيتم تحقيق عدة أهداف بناء على فرض
وبالتالي ال بد لنا حتى نحقق هذه األهداف ومعالجتها في هذا البحث من وصف عام لظـروف                 

  : تحليل نظام المزرعة من خاللالمنطقة المدروسة حيث انه لمن الضروري 
  

سة وضع   بيان اآلثار االقتصادية واالجتماعية المترتبة على بناء  الجدار الفاصل من خالل درا            
 وبيـان   .الـخ .... وخاصة الموارد والمصادر الطبيعية كاألرض والميـاه       ،المزرعة والمزارع 

  .مشاكل كل منها التي تتعرض  لها المنطقة المدروسة
  

 ثم نتطرق في هذه الدراسة لنتخصص ونركز على الجزء المهم الذي سنتناوله في هذا البحث               
طقة البحث المدروسة والمذكورة سـابقا      وسنلقي عليه الضوء بشكل معمق ومخصص على من       

  .وهو اثر الجدار الفاصل على األمن الغذائي
  

 وذلك  ،واستخدام هذا التحليل إللقاء الضوء على األسلوب من اجل الحصول إلى األمن الغذائي            
منطقـة الدراسـة    (يعتمد على كيفية االستغالل األمثل للموارد المتوفرة في المنطقة المدروسة           

وبيان المعوقات أمام المزارع السـتخدام المـصادر المتاحـة فـي تحقيـق              ) ثانيةاألولى وال 
نشاطاته،وسوف يتم عرض لبعض األشكال والجداول والتي من خاللها نـستطيع فهـم نظـام               

  .المزرعة والمزارع في ظل الظروف الجارية والمحيطة به
  

   ومنهجية البحث فرضيات.  2.1
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  .التي تبنى عليها الدراسة الفرضياتيبين  ):  1.2(الشكل 

  
   أسلوب نظام المزرعة 2.3

  
إن إتباع أسلوب المقابالت مع المزارعين في المنطقة المدروسة هو األسلوب األفضل لإلطالع             

ويعرف نظام المزرعة على انه عبارة      ،  على وضع المزارع ونظام المزرعة في منطقة البحث       
 خالل هذه الوحدة يتم تحقيق األهـداف بنـاء   عن وحدة متكاملة تتضمن المزرعة والعائلة ومن  

  .على قرارات يتم أخذها في المزرعة للحصول على أعلى وأعظم فائدة من المزرعة
  

وتتحقق االحتياجات واألهداف من خالل نشاطات تنطبق في المزرعة وخارج المزرعة حيـث             
 والمصادر المتوفرة   إن القرارات التي تؤخذ من قبل صانع القرار بناء على الوضع الذي نعيشه            

 حيـث   ل االحتالل وبناء الجدار الفاصل    لديه والتي من الممكن الوصول إليها واستغاللها في ظ        
  .أن تطوير وتنمية المنطقة يبدأ من المزرعة ثم القرية ثم على مستوى المنطقة

ما أن  كما أن المنطقة المدروسة ذات حيازات صغيرة وبالتالي فإن كل عينة لها نظام متبع بها ك               
منطقـة  (حيث أن   ،  األسلوب المتبع في نظام المزرعة يسهل الطريقة في تطبيق منهجية البحث          

يتبعون نظام الزراعة البعلية أي االعتماد على الزراعة المطرية وذلك بسبب            ) الدراسة األولى 
اعـة  فيعتمد المـزارع علـى الزر     ) منطقة الدراسة الثانية    (  الطبيعية أما    هانعدام مصادر الميا  

  .المروية وذلك لتوفر مصادر مياه طبيعة كالينابيع في المنطقة
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ومن خالل نظام المزرعة المتبع نستطيع فهم بيئة المزارع وعالقته بالظروف المحيطة به من              
حيث المصادر المتوفرة لديه والمتاحة وبيان اثر الوضع الجاري من احـتالل وبنـاء الجـدار                

   .الفاصل ومصادرة األراضي عليه
  

   نظام عائلة المزرعة 2.4

  
 حيث أن اخذ القرار المتبع في المزرعة يتم بناء          ،أن المزرعة والعائلة تعد نظام واحد متكامل      

 ولكن المرأة تشارك الرجل فـي معظـم         ،على العادات الشرقية حيث ترجع للرجل في العائلة       
  .أعمال المزرعة كزراعة األشتال والتعشيب والقطف والحصاد

  
البحث سيتم إجراء مسح لنظام عائلة المزارع من خالل عمل االستبيان وتعبئته مـع              وفي هذا   

 ،مزارعي المنطقة المدروسة ثم تحليل مصادر العائلة سواء من المزرعة أم خارج المزرعـة             
باإلضافة إلى التعرف على الطرق المتبعة في قنوات التسويق والمشاكل التي يتعرض لها فـي               

  . المنطقة المدروسة
  

   التحليل االقتصادي2.5

  

 سيتم تحليل الوضـع     ،  SPSS من خالل استخدام برنامج      بعد إجراء عملية التحليل اإلحصائي    
االقتصادي للمزرعة ووضع المزارع حيث يتم ذلك من خـالل حـساب المـصادر المنتجـة                

  .الخ...كاألرض والعمالة ورأس المال والمياه
  

 الحصول على هذه البيانات من خالل إجـراء          ويتم ،أي حساب مدخالت المزرعة ومخرجاتها    
  .مسح لعائلة المزرعة وبالتالي سيتم تقييم الوضع االقتصادي للمزرعة

  اختيار منطقة الدراسة    2.6

  

  :المعلومات من منطقة الدراسة وتضمحيث تم جمع 
م وتقع غرب مدينـة را    )  بني حارث  ابيت لقيا وخربث  (وتشمل قريتين   ) منطقة الدراسة األولى  (

) عين سينيا، دورا القرع، المزرعـة الغربيـة       (الثانية وتشمل ثالثة قرى     ومنطقة الدراسة   اهللا    
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 تعطـي   طقتين وذلك لوجود فروق بين المنطقتين     وتقع شمال مدينة رام اهللا،حيث تم أختيار المن       
  :)منطقة الدراسة األولى(حيث أن  فرصة للمقارنة بينهما من ناحية مسار بناء الجدار الفاصل 

 .تقع على الخط األخضر )1

 .يمر منها الجدار الفاصل) 2

 1948يعملون داخل أراضي فلسطين  " منطقة الدراسة األولى" كما أن اغلب سكان ) 3
غالقات والحصار أدى ذلك للحيلولة القريبة وبسبب الجدار الفاصل و اإلوالمستوطنات 

  .دون الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل
 

  -:طقة الدراسة الثانيةمن" في حين 
 .ال تقع على الخط األخضر) 1

أغلب السكان يعتمدوا على الزراعة المروية كأساس للدخل ونسبة قليلة تعتمد على العمـل              ) 2
 .داخل الخط األخضر

 تمتلك مصادر مياه طبيعية كالينابيع األمر الذي يشجع المزارعين على االستمرار في هـذا               )3
 .القطاع
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  منطقة الدراسةراختيا 2.6
  

  
  

  .يبين مشكلة البحث واختيار منطقة الدراسة) 2.6(الشكل 

  

   وصف منطقة الدراسة2.7
  

 منطقة تقع غرب مدينة رام اهللا وتضم قريتي بيت لقيا وخربثا بنـي              ،تم أخذ منطقتين للدراسة   
  . عين سينيا والمزرعة الغربية،حارث ومنطقة الثانية وتضم دورا القرع

  :تناول في هذا البحث وصف لمنطقة الدراسة األولى والثانيةوبالتالي سن
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  منطقة  الدراسة األولى 
  

   التسمية 2.7.1
  

 اعتقاد بأنها سميت بهذا االسم نسبة إلى النبي لقيا الذي كان            ك وهنال ، اسم كنعاني قديم   ،بيت لقيا 
، وقـد حـرف     ي البلـدة   وما زال مقامه قائما على تله شرق       ،مقيما في البلدة منذ ما قبل الميالد      

 وهناك مـن    ،)بيت ليق   ( ثم جاء الفرنجة وأطلقوا عليها      ) كفار لقتايا   (الرومان اسمها ليصبح    
حيث كانت ملتقـى    ) بيت اللقاء   ( ينسب اسمها إلى المماليك األتراك الذين كانوا يطلقون عليها          

 نسبتها إلـى بناتهـا       ولكن األقرب للواقع والمنطق    ،عدد من األمراء واألشراف األتراك سنويا     
 2070 فقد عرفت ووردت في كتب في كتب التاريخ باسم بيت لقيا منذ أكثـر مـن                  ،الكنعانيين

  ).2003اللقياني،(.عام
  

 وتقع إلى الغرب منها  بانحراف نحو الجنوب         ، كم 27 تبعد هذه البلدة عن مدينة رام اهللا مسافة         
  ).2000، المركزي الفلسطينيياءاالحصجهاز (. قدم1600وترتفع عن سطح البحر بحوالي 

  
 سميت بهذا االسم نسبة إلى قبيلة بني حـارث مـن بـالد              لقرية خربثا بني حارث   أما بالنسبة   

  .الحجاز نزلت بها فأخذوا يطلقون عليها اسم خربة بني حارث
  

 كـم وترتفـع عـن سـطح البحـر بحـوالي             17 تبعد هذه القرية عن مدينة رام اهللا مسافة         
  ).1998إنجاص،(.قدم1500

  
   الحدود 2.7.2

  
 وقريـة بيـت     48يحد بلدة بيت لقيا من الشرق بيت عنان ومن الغرب الخط الحدودي لمناطق              

ميرها وتهجيـر   التي تم تد  (  من الجنوب بيت نوبا      ، ومن الشمال قرية خربثا بني حارث      ،سيرا
  ).2000الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،( ).م1967أهلها في حرب 

  
 مـن الـشرق رأس      ، من الجنوب كفر نعمة    ،خربثا بني حارث من الغرب دير عمار      يحد قرية   

  ).2000،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (..كركر ومن الغرب دير قديس
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على حدود الخط األخضر بالقرب     )  بيت لقيا وخربثا بني حارث      ( وتقع منطقة الدراسة األولى     
ولذلك فإن الجدار الفاصل سيمر على أراضي       ، م 1948من بلدة بير معين التي تم احتاللها سنة         

  .هذا التجمع وسيتم مصادرة العديد من الدونمات المزروعة وغير مزروعة
  

   تضاريس منطقة الدراسة األولى 2.7.3

  

 تحيط بها سلسلة    ، فهي تقع على مجموعة من التالل      ،تمتاز المنطقة األولى بتضاريسها المختلفة    
حيط بها وديان وسهول واسعة والتي تمتاز بخصب تربتهـا الحمـراء             وي ،من الجبال المرتفعة  

 وتعتبر تالل هـذه المنطقـة نهايـة         ،وقابليتها لزراعة مختلف أصناف األشجار والمزروعات     
 وتعتبر سهولها الغربية بداية السهل الساحلي الممتد حتـى  ،السلسلة الجبلية الممتدة حتى رام اهللا 

  .البحر المتوسط
  

نطقة أيضا المناطق الوعرة المزروعة بأشجار الزيتون وبعض أشـجار اللـوز            ويوجد في الم  
 باإلضافة إلى وجود جزء كبير من هذه األراضـي مهمـل بـسبب              ،وبعض األشجار الحرجية  

  )2003اللقياني،(..إجراءات اإلحتالل اإلسرائيلي التي تمنع أي محاولة الستصالحها
  

  ة  نطقة الدراسة األولى والثانيمناخ م 2.7.4

  
 ولـبالد   ،كون المنطقة  ضمن الوطن الذي ينتمي لحوض البحر األبيض المتوسط بشكل عـام             

 وتهطـل األمطـار علـى    ،الشام بشكل خاص فان مناخها بارد ماطر شتاء وحار معتدل صيفا      
 وأحيانا تقل كمية األمطار عن المعـدالت        ،المنطقة أحيانا بغزارة مما يؤدي إلى جريان الوديان       

  .غ بالمحاصيل الزراعيةيما يلحق الضرر البل م،السنوية
  

يبدأ تساقط األمطار عادة في شهر تشرين أول وتزداد كمية األمطار في تشهرين ثاني وكانون               
أول وتبلغ األمطار أوجها في شهر كانون ثاني ويتواصل سقوطها في شـباط وآذار ونيـسان                

  . ومن النادر تساقط الثلوج على البلدة،ولكن بمعدالت أقل
  

 ويكون اتجاها جنوبيا غربيا وهي      ،أما في الربيع فتتعرض البلدة لرياح الخماسين الجافة الحارة        
 وتـسبب أضـرار بالغـة    ، وفي بعض المواسم تكون غيـر محتملـة     ،محملة بالغبار والرمال  

  .بالمحاصيل الزراعية وخاصة القمح والشعير وأزهار وثمار الزيتون واللوز والعنب وغيرها
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 23 المنطقة بجوه الصحو وحرارته المرتفعة نسبيا والتي تزيد في معـدلها عـن               يمتاز صيف 
 ومما يلطـف حـرارة      ، خاصة في شهري تموز وآب     ، درجة 37 وقد تصل إلى     ،درجة مئوية 

 ويتكرر حدوث   ،الصيف رياح الغرب الرطبة القادمة من البحر المتوسط وهواء الشمال المنعش          
 أثار حسنة على المحاصيل الزراعية الصيفية كالمقـاثي          وتكون له  ،الندى في الربيع والصيف   
  ).2003اللقياني،(.والخضار والقمح والشعير

  
  قتصادي لمنطقة الدراسة األولى النشاط اال 2.7.5

  

 على الزراعة وخاصـة الزيتـون وتربيـة         ،اعتمد سكان هذه المنطقة  ولغاية أوائل السبعينات       
 وكانت تعطي مردودا    ،مى المجموعات منها بالعجال    وكانت تس  ، وخاصة الغنم والبقر   ،المواشي

 بحيث يفيض عن حاجة المنطقة ويتم تصريفه في         ،جيدا من األلبان واالجبان واللحوم والصوف     
مدينتي رام اهللا والبيرة وظلت زراعة الحبوب والبقول والمقاثي منتشرة في األراضي الـسهلية              

 اهللا والقليل منه يباع فـي مدينـة القـدس            والفائض من هذه أيضا كان يباع في رام        ،والوعرة
  .الشريف

  
 ترك قسم كبير من األهالي الزراعـة واتجهـوا          ،1967بعد االحتالل اإلسرائيلي البغيض عام      

 وهـذا اوجـد لـديهم       ،لألعمال المختلفة  وخاصة العمل داخل إسرائيل والمستوطنات القريبة        
شرت البيوت والفلل الحجرية األنيقة فـي        بحيث انت  ،مردودا ماليا جيدا صرفوه في قطاع البناء      

 وقد  ، وقفز سعر األراضي قفزة  كبيرة خالل سنوات قليلة         ،كامل األراضي  المخصصة للتنظيم    
واصل غالبية األهالي االهتمام بكروم الزيتون وزرعوا أعدادا كبيرة منها مع احتفاظ عدد مـن               

  .)1997عبد القادر،(.األهالي بالزراعات  الموسمية األخرى
  

 إضافة لزراعة التين    ، بزراعة الزيتون منذ عهد الرومان     ،وتشتهر بيت لقيا على مستوى الوطن     
ـ    240000 حيث أصبحت البلدة تمتلك ما ال يقل عن          ،واللوز والعنب والصبار   رة  شـجرة كبي

 شــجرة للــدونم 15 أي مــا بمعــدل ، ألــف دونــم16وصــغيرة فــي مــساحة بحــدود 
  ).2003اللقياني،(.الواحد
 آالف دونـم مـن      6تهرت قرية خربثا بني حارث بزراعة الزيتون حيث تملك القريـة            كما اش 

كروم الزيتون  هذا باإلضافة إلى زراعة الخضار البعلية التي تعتمد على مياه األمطار نظـرا                
  ).1998إنجاص،(.لخلو المنطقة من أي مصدر ري طبيعي  كالينابيع
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الزراعة البعلية سواء زراعة األشـجار وخاصـة         وبالتالي فإن المنطقة بشكل عام تعتمد على        

الزيتون والخضار البعلية والمحاصيل الحقلية ونسبة بسيطة جدا يعتمدوا على زراعة الخضار            
المروية حيث تقوم هذه الفئة بري مزروعاتهم معتمدين على مياه الشرب حيـث يبلـغ سـعر                 

الجهاز المركزي   ا( .)مكرووت  ( ية   شيقل والتي يتم الحصول عليها من الشركة اإلسرائيل        5الكوب  
  ).2000لإلحصاء الفلسطيني،

  
وفي العشرين سنة األخيرة تقلص العمل الزراعي وتربية الماشية  وانصراف العدد األكبر من              
سكان  المنطقة إلى العمل كعمال داخل إسرائيل والمستوطنات المجاورة نظرا الرتفاع معـدل              

  .الدخل
  

لنشاط التجاري والصناعي مثل مشاغل النجارة والحدادة واأللمنيوم        باإلضافة إلى بروز  بعض ا     
وكراجات تصليح السيارات باإلضافة إلى محالت الخضار والفواكه واللحوم ومحـالت مـواد             

 كما يوجد في البلدة معاصر للزيتون ومطاحن للحبـوب والعديـد مـن              ،بناء ومكتبات ومخبز  
  .بركسات تربية الدواجن الالحمة والبياضة

  
   المساحة والسكان2.7.6

  

 دونم مساحة األراضي المبنية كما ويبلغ عدد        938 دونم منها    17500تبلغ مساحة بلدة بيت لقيا      
  ).2003،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني(.  نسمة7240سكان البلدة 

  
 دونـم مـساحة األراضـي       331 دونم منها    7120أما قرية خربثا بني حارث فتبلغ مساحتها        

  ).2003الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،( . نسمة3122 وعدد سكانها ،يةالمبن
  



 16

   التعليم 2.7.7

  

بالنسبة للتعليم فإن بلدة بيت لقيا لديها مدرسة أساسية  للبنين وأخرى للبنـات باإلضـافة إلـى                  
ستكمال مدرسة ثانوية للبنين وأخرى للبنات وعند االنتهاء من الدراسة الثانوية يقوموا الطلبة با            

  ).2003اللقياني،(.خارج المنطقة حسب قدرة اآلباء دراستهم في جامعة بير زيت أو
  

أما بالنسبة إلى قرية خربثا بني حارث يوجد مدرسة أساسية واحدة مختلطة ومدرسـة واحـدة                
ثانوية وبالتالي يضطر الطلبة الذكور للذهاب للدراسة إلى القرى المجـاورة كمـا أن الطلبـة                

  ).1998انجاص،(.كمال دراستهم في جامعات مدن الضفة الغربية والقدسيقوموا باست
  

   الوضع الصحي 2.7.8

  

يوجد في بلدة بيت لقيا عيادة صحية حكومية وعدة عيادات خاصة ألطباء البلدة باإلضافة إلـى                
  .صيدلية وعيادة إسعاف أما قرية  خربثا بني حارث يوجد بها عيادة حكومية بها طبيب عام

  
 االعتماد من اجل تصريف الفضالت على الحفر االمتصاصية سواء في المنطقة األولى             كما يتم 

أو الثانية كما يتم التخلص من المجاري من خالل األودية والتي تبعد عـن المنطقـة األولـى                  
م إال ا ن ذلك يحدث تلـوث للمزروعـات والميـاه            700 وعن المنطقة الثانية     ،م1000بمقدار  

الجهـاز المركـزي لإلحـصاء      ( . أنها مصدر لألوبئة وتجمع روائـح كريهـة        الجوفية باإلضافة إلى  
  ).2003،الفلسطيني

  
  شبكة المياه  2.7.9

 
 مشترك في   700بيت لقيا   (  حيث   ،)872( بلغ عدد المشتركين في شبكة المياه للمنطقة األولى         

 3م12360 وبلغ إجمالي االستهالك الشهري من المياه        ،) مشترك   172حين خربثا بني حارث     
 5 حيث سعر المتر المكعـب  ، خربثا بني حارث3م4330 و3 م 8030موزعة كاآلتي بيت لقيا     

  ).2003الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،( .شيقل
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   شبكة الكهرباء2.7.10 
 

 مشترك بيت لقيـا و      514( مشترك منها    ) 671( بلغ عدد االشتراك السكني للمنطقة األولى       
سكني الشهري مـن الكهربـاء    كما بلغ إجمالي االستهالك ال  ،) حارث    مشترك خربثا بني   157

 كيلو واط موزعة على التـوالي إلجمـالي         64823 و ،203386كيلو واط  منها      )268209(
  .استهالك بيت لقيا وخربثا بني حارث

  
 شيقل قيمة االستهالك الشهري     64412 منها   ،) شيقل   84941(وبلغت قيمة االستهالك الشهري     

 . شـيقل  20529بيت لقيا أما قرية خربثا بني حارث فقد بلغت قيمة االستهالك الـشهري              لبلدة  
  ).2003الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،(
  

   الخدمات العامة 2.7.11

  

وإبقاء النصف اآلخر دون حـرق      % 50يتم التخلص من النفايات في المنطقة من خالل حرق          
 والروائح  ةاني وبالتالي فان ذلك يعد مصدر لألوبئ      اوعن طريق طمرها بالقرب من التجمع السك      

  أما بالنسبة لخدمة الصرف الصحي ال يوجد شـبكة عامـة حيـث يـتم                 ،الكريهة في المنطقة  
  .الصرف من خالل وجود حفر امتصاصية

  
م وبلـغ عـدد     1992خدمة االتصاالت نالحظ وجود شبكة اتصاالت حيث تم إيـصالها سـنة             

 باإلضافة إلى اعتماد السكان على االجهزه الخلوية التـي فـي             مشترك ن هذا   300المشتركين  
  .األواني األخيرة انتشرت بشكل كبير في المجتمع

  
% 40 و ةمنها طرق معبدة ولكن بحالة جيد     % 60أما بالنسبة للطرق نالحظ أن الطرق الداخلية        

 كم خربثا   6كم بيت لقيا و     50(  كم   56طرق ترابية  حيث بلغ إجمالي الطول للطرق الداخلية          
 في حين الطرق الخارجية المؤدية للتجمع هي طرق معبدة ولكن بحالـة سـيئة               ،)بني حارث   

 عللغاية وذلك بسبب شق طرق التفافية واعتماد أكثر من تجمع على هذه الطريق نظرا لألوضا              
  ).2003الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،( .التي نعيشها
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   السلطات المحلية2.7.12

  

 7م ويبلـغ عـدد أعـضائه    1996ن السلطة في بيت لقيا هو مجلس بلدي تأسس سـنة  حيث أ 
 أما في قرية خربثا بني حارث فان السلطة المحليـة هـي             ،أعضاء باإلضافة إلى رئيس البلدية    

 عضو تم اختيارهم من خالل عملية       11 م ويبلغ عدد أعضائه      1997مجلس قروي  تأسس سنة      
 .بشكل عام بالنهوض بالمنطقة من خالل الخدمات التي تقدمها        االنتخاب  وهذه السلطات معنية      

  ).2003الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،(
  

  )، عين سينيا والمزرعة الغربية قرية دورا القرع( منطقة الدراسة الثانية وتضم 

  

   التسمية2.7.13
  

  دورا القرع 

  

اسم دورا نسبة إلى قريتهم األصلية      يقول الخليليون أنهم نزلوا في أراضي هذه القرية ودعوها ب         
وأضافوا إليها القرع تمييزا عن قريتهم األم تقع هذه القرية شمال مدينة رام اهللا حيث تبعد عن                 

  ).2000يوسف،( .م730 كم وترتفع عن سطح البحر 8مركز المدينة مسافة 
  

  المزرعة الغربية

  

 11ب مدينة رام اهللا وتبعد عنها        و تقع غر   .دعاها الفرنجة في العصور الوسطى باسم المزرعة      
  ).1995،حنون( .م عن سطح البحر600كم وترتفع 

  

  عين سينيا 

 تقع قرية عين سينيا إلى الشمال من مدينة رام اهللا وتبعد عنهـا              ،سميت بذلك لكثرة العيون فيها    
  ).1994فراج،( . م640 كم وترتفع عن سطح البحر 10
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   الحدود2.7.14

  

 من الشرق عين الديوك ومن الغـرب        ، من الجنوب البيرة   ،الشمال جفنا دورا القرع يحدها من     
  ).2003الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،( .سردا

  
 من الشرق يبرود ومـن الغـرب        ، من الجنوب جفنا   ، أما عين سينيا يحدها من الشمال سلواد      

  ).2003الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،( .جفنا

  
 من الشرق رأس كركر     ، من الجنوب كفر نعمة    ،ا من الشمال دير عمار    المزرعة الغربية يحده  
  ).2003الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،( .ومن الغرب دير قديس

  
على حـدود الخـط     )   دورا القرع والمزرعة الغربية        ،عين سينيا (  المنطقة الثانية      عوال تق 

  .ي هذا التجمع الدونماتاألخضر وبالتالي  فإن الجدار الفاصل لن يمر على أراض
  

   تضاريس المنطقة الثانية2.7.15

  

تمتاز المنطقة الثانية بأنها سهلية ذات تربة خـصبة حمـراء ذات قابليـة لزراعـة مختلـف                  
 حيث انه نظرا لكون المنطقة غنيـة      ،المزروعات سواء الشجرية والخضار والمحاصيل الحقلية     

 ينبـوع كـذلك المزرعـة    12ية عين سينيا تملك   بمصادر المياه الطبيعية كالينابيع حيث أن قر      
 ينابيع في قرية دورا القرع مما جعل أهالي المنطقة يركزوا           5 ينبوع في حين     12الغربية أيضا   

  .في زراعاتهم على الزراعات المروية
  

كما أن سلطات االحتالل صادرت من أراضي المنطقة وأراضي قرية الجانيـة ورأس كركـر               
  .)ج +ب+تلمون أ (  دونم وذلك إلقامة مستوطنة 469المجاورتين بما يقرب 

  
وتشتهر المنطقة بزراعة األشجار المثمرة كالتين والعنب والبرقوق وغيرها من الفواكه لكثـرة             

  ).1995العاصي،( .الينابيع ويزرع فيها أيضا الخضراوات المروية
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   المساحة والسكان2.7.16 

  
من دورا الخليل والبعض اآلخر مـن       ) آل عمرو    ( يعود سكان قرية دورا القرع بأصولهم إلى      

  . نسمة1229ويبلغ عدد سكانها .خربة سبيط والتي تقع في أراضي طلوزة من محافظة نابلس
  .دونم مساحة األراضي المبنية118 دونم منها 4166مساحة أراضي القرية 

حة األراضي المبنية    دونم مسا  94 دونم منها    2791أما بالنسبة لقرية عين سينيا فتبلغ مساحتها        
  . نسمة572كما أن عدد سكانها 

  
 دونم مساحة األراضي المبنية كما      168 دونم منها    1324وتبلغ مساحة قرية المزرعة الغربية      

  ).2003الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،( . نسمة3116أن عدد سكانها 
  

   التعليم 2.7.17

  
ية عين سينيا أيضا مدرسة أساسية مختلطة أما        يوجد في القرية مدرسة أساسية مختلطة وفي قر       

المزرعة الغربية فانه يوجد مدرسة أساسية لإلناث وأخرى مختلطة  أمـا بالنـسبة للمرحلـة                
الثانوية فان منطقة الدراسة الثانية  ال يوجد بها مدارس للتعليم الثانوي وبالتالي فـان الطلبـة                 

الجهاز المركزي لإلحـصاء    ( .ا لقربها من المنطقة     يستكملوا تعليمهم في بلدة بير زيت وسلواد  نظر        
  ).2003الفلسطيني،

  
   الوضع الصحي2.7.18

  
ال يوجد في المنطقة الثانية شبكة صرف صحي وبالتالي يعتمدوا في عملية الصرف على الحفر               

  .االمتصاصية 
ركـز  ال يوجد في المنطقة أي مركز لعالج الناس وبالتالي يتوجه الناس للعالج إلى اقـرب م               

  ).2003الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،( .)رام اهللا ( صحي في بيرزيت أو مركز المدينة 
  

كما انه يتوفر في المنطقتين شبكة كهرباء عامة وشبكة مياه عامة حيث أن مصدر الميـاه فـي         
  .ةالمنطقة األولى من شركة إسرائيلية مكرووت أما المنطقة الثانية من سلطة المياه الفلسطيني

 
   شبكة المياه 2.7.19
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 136دورا القـرع  (  حيث ،مشترك )473(بلغ عدد المشتركين في شبكة المياه للمنطقة الثانية    
 وبلغ إجمـالي    ،) مشترك     81 مشترك أما عين سينيا      256مشترك في حين المزرعة الغربية      

 3م2798 و 3 م 1344 موزعـة كـاآلتي دورا القـرع         3م5439االستهالك الشهري من المياه     
الجهاز المركزي  ( . شيقل 4 حيث أن سعر المتر المكعب       ، عين سينيا    3م1297المزرعة الغربية و  
  ).2003لإلحصاء الفلسطيني،

  
   شبكة الكهرباء 2.7.20

  
 مـشترك المزرعـة     234( مشترك منها    ) 453( بلغ عدد االشتراك السكني للمنطقة الثانية         

 كما بلغ إجمالي االسـتهالك  ،)شترك عين سينيا     م 85 و   ، مشترك دورا القرع   134الغربية و   
كيلو 39683 و 58959 و ،102353كيلو واط  منها      )200995( السكني الشهري من الكهرباء     

  .، دورا القرع و عين سينياواط موزعة على التوالي إلجمالي استهالك المزرعة الغربية
  

شـيقل قيمـة االسـتهالك       32415 منها     ،) شيقل   63655(وبلغت قيمة االستهالك الشهري     
 شيقل في حـين بلغـت قيمـة االسـتهالك           18672الشهري للمزرعة الغربية أما دورا القرع       

  ).2003الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،( . شيقل12568الشهري لعين سينيا 
  

   الخدمات العامة2.7.21

      
لنسبة لخدمـة الـصرف       أما با   ،%100يتم التخلص من النفايات في المنطقة من خالل حرقها          

  .الصحي ال يوجد شبكة عامة حيث يتم الصرف من خالل وجود حفر امتصاصية
  

م وبلـغ عـدد     1990خدمة االتصاالت نالحظ وجود شبكة اتصاالت حيث تم إيـصالها سـنة             
 مشترك ن هذا باإلضافة إلى اعتماد السكان على االجهزه الخلوية التـي فـي               100المشتركين  

  .تشرت بشكل كبير في المجتمعاألواني األخيرة ان
  

% 10 و ةمنها طرق معبدة ولكن بحالة جيد     % 90أما بالنسبة للطرق نالحظ أن الطرق الداخلية        
 4كم المزرعة الغربيـة  و     12(  كم   21طرق ترابية  حيث بلغ إجمالي الطول للطرق الداخلية          
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للتجمع هـي طـرق      في حين الطرق الخارجية المؤدية       ،) كم عين سينيا       5كم دورا القرع و     
  ).2003الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ا( .معبدة و بحالة جيدة

  
  قتصادي لمنطقة الدراسة الثانية النشاط اال 2.7.22

  

أشتهر سكان المنطقة بزراعة الخضار  المروية نظرا لغنى المنطقة بالموارد الـري الطبيعـي               
 والقدس الشريف كما أن هنالـك نـسبة         حيث كان يتم تسويق  المنتج الزراعي لمنطقة رام اهللا         

من سكان المنطقة يعتمدوا كمصدر رزق أساسي لهم علـى العمـل داخـل إسـرائيل                % 35
  ).1995العاصي،( .والمستوطنات القريبة

  
   السلطات المحلية 2.7.23

  

م ويبلـغ عـدد     1996حيث أن السلطة في الثالث قرى  هو نظام المجلس القروي تأسس سنة              
 أعـضاء فـي   6 أعضاء في دورا القرع و     9 عضو و    12رية المزرعة الغربية     في ق  ءاألعضا

 باإلضافة إلى رئيس البلدية تم اختيارهم من خالل عملية االنتخاب  وهذه السلطات              ،عين سينيا 
  ).1995العاصي،( .معنية بشكل عام بالنهوض بالمنطقة من خالل الخدمات التي تقدمها

  

  تتصميم العينة وجمع المعلوما 2.8
  

  :لتم جمع المعومات لتحقيق أهداف الدراسة من خال
  

 في ظل بناء الجدار الفاصل ووضع األمن الغـذائي          عالمعلومات األولية عن حالة المزار    : أوال
  :في المنطقة المختارة للدراسة وتشمل

 
 تصميم استبيان حيث يتم من خاللها إجراء مسح شامل للعائلة كمصادر الـدخل  ومـصاريف     

 ومسح للمزرعة من ناحية المصادر المتوفرة ومصادر المياه واإلنتاج وقنوات التسويق            العائلة،
واألسعار ومشاكل كل منها في ظل األوضاع الجارية كما تم تغطية الجانب الذي سـيتم إلقـاء                 
الضوء عليه في هذه الدراسة وهو وضع األمن الغذائي في المنطقة المختارة للدراسة من ناحية               

 الغذاء وكيفية الوصول إليه واثر انعدام األمن الغذائي على النـواحي الـصحية              معرفة مصادر 
واالجتماعية وبيان األسباب التي أدت للوصول إلى هذا الوضع المتردي من حالة انعدام األمن              
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الغذائي في المنطقة وأخيرا بيان أراء العينة المختارة في المستقبل وتوقعاتهم فـي ظـل بنـاء                 
كما تم عرضها علـى     ،حيث يتم من خالل هذا االستبيان تغطية أهداف الدراسة        الجدار الفاصل   

 يعمل في وزارة الزراعة وآخر يعمل فـي جهـاز            مهندس زراعي   أحدهم ،ثالثة محكمين للنقد  
 وبعد النقد تم تعديلها     ،اإلحصاء المركزي والثالث متخصص باالقتصاد ويعمل في وزارة العمل        

ن ثم تم تجريب االستبيان من قبل أربعة مزارعين من ضـمن            بناء على توصيات المحكمين وم    
عينة البحث التي تم اختيارها وبالتالي تم الخروج بالشكل النهائي لالسـتبيان والنـزول إلـى                

 إجراء مقابالت فردية وذلك من خالل اختيار عينة عشوائية          والميدان في تلك القرى المذكورة      
حث وعمل مقابالت معهم حيث تم اختيار ثالثين مزارع           في منطقة الب   نمن المزارعين الحقيقيي  

  و) خربثـا بنـي حـارث   ،بيت لقيا( والتي تقع غرب مدينة رام اهللا       منطقة الدراسة األولى   من
 عـين   ،دورا القـرع  ( والتي تقع شمال مدينة رام اهللا       منطقة الدراسة الثانية    ثالثين مزارع من    

  ).  المزرعة الغربية،سينيا
  :ية حيث تم الحصول عليها من خاللمات الثانوالمعلو: ثانيا

  
زيارة الوزارات كوزارة الزراعة واإلحصاء المركزي والمجالس القروية والمؤسـسات          ) 1

  .األهلية مثل اإلغاثة الزراعية والفاو
  .االنترنت) 2 
  .الرجوع إلى بعض المراجع والكتب) 3 
    .أي دراسة تتعلق في موضوع البحث ) 4 
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  مصادر جمع المعلومات: )2.8(جدول 

  

  المعلومات
  

  المصادر

  معلومات أولية كاالستبانة  نظام المزرعة والعائلة
  )كاألرض،المياه( المصادر الطبيعية 

  
  ستبانةمعلومات أولية كاإل

  التسويق
  

  مقابالت فردية

  . انترنت، ودراسات سابقة، مراجع،مقابالت فردية  األمن الغذائي
  

  ها المزارعمشاكل التي يعاني من
  

   مالحظات،مقابالت فردية

  رؤية المزارع للمستقبل
  

   مالحظات،مقابالت فردية
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  الفصل الثالث
   الجدار الفاصل3.1
  

بـين  العنـصري   فصل  الم فكرة إنشاء جدار     2002تبنت حكومة اإلحتالل اإلسرائيلي في عام       
لمشاريع التي تبنتها هـذه      ويعتبر مشروع الجدار من اكبر وأضخم ا       ،الفلسطينيين واالسرائليين 

الدولة منذ إنشائها وذلك من أجل رسم الحدود السياسية النهائية بين إسرائيل ودولـة فلـسطين               
المرتقبة كخطوة أولى والعمل على ضم أكبر عدد من المستوطنات اإلسرائيلية المقامـة فـي               

ت  االقتـصادية    م هذا باإلضافة إلى تدمير المقوما     1948أراضي الضفة الغربية إلى حدود ال     
واالجتماعية لهذه الدولة الوليدة وبالتالي إفراغ األرض الفلسطينية مـن سـكانها مـن خـالل         

  .الترحيل التدريجي
  

حيث أن هذا الجدار القمعي الذي تقيمه إسرائيل ما هـو إال حجـة واهيـة تخفـي المطـامع             
  .اإلسرائيلية في الثروات الطبيعية الفلسطينية

  
جدارين غربـي   (  ويقسم الضفة الغربية من خالل إقامة خطين طوليين          إن هذا الجدار سيحيط   

  .وخمسة خطوط فصل عرضية) وشرقي 
  

مصادقة عليه من الحكومة اإلسرائيلية من      اليتكون الجدار العنصري الغربي الذي تمت        حيث  
 ،)الخط األخـضر    ( مرحلتين ويمتد على طول الحدود الفاصلة بين الضفة الغربية وإسرائيل           

كم تم انجازها في منطقة الشمال والشمال الغربـي         126 من هذا الجدار بطول      ىلمرحلة األول ا
  . طولكرم وقلقيلية،وستتأثر به محافظات جنين

  
م ستتـضرر   2003 البناء فيها في شهر تمـوز        أي التي بد  بأما المرحلة الثانية من الجدار الغر     

  . بيت لحم والخليل،ابلسن ، طوباس، القدس،رام اهللا،منها محافظات سلفيت
  

ثة لم يتم المصادقة عليها إلى اآلن وهي إنشاء الجدار الشرقي الذي سيبدأ مـساره               ثالالمرحلة ال 
جنوب شرق  ( منطقة أم دراج    إلى  ) محافظة طوباس   ( من تياسير شمال شرق الضفة الغربية       

  ).2003أريج،(. )الخليل
  

   بنية الجدار الفاصل3.2



 26

  
 أمتار تنتشر   8أشكال مادية حيث يتكون الجدار من االسمنت بارتفاع         يأخذ الجدار الفاصل عدة     

على طوله أبراج المراقبة وفي أماكن أخرى يتمون الجدار من سلسلة من االسـيجة بعـضها                
طرق ، كـاميرات  ،ةك أسالك شائ  ،شوارع، خنادق :مكهرب وممكن تشمل البعض أو كل التالي      

م ولكن مهمـا اختلـف      100الى  70عرض ما بين     وامتداد لل  ، مناطق عزل  ،لتقفي آثار األقدام  
  .أشكال بناءة فإن أثارة تبقى نفسها

  
كم وهو ما يعادل خمسة أضعاف طـول        788حيث أن جدار الضم والتوسع الذي سيبلغ طوله         

 أولهمـا أساسـي وهـو لفـصل التجمعـات            ،جدار برلين حيث أن هنالك نوعين من الجدار       
ة وثانيهما وهو الجدار  الثانوي الـذي يوضـع لعـزل            الفلسطينية عن المستوطنات اإلسرائيلي   

 ويقام هذا النوع  حول مجموعات من القرى بـشكل مغلـق             ،التجمعات الفلسطينية في جيوب   
بالكامل ومن جميع االتجاهات فيما عدا بوابة يتحكم الجـيش اإلسـرائيلي بمواعيـد فتحهـا                

  ).2003التيتي،(.وإغالقها
  

 على البقاء بالرغم من أن كل هجمة تشنها         نلقدرة الفلسطينيي فأن كل طرق الجدار تشكل تحديا       
 من خالل مصادرة وعزل األراضي والسيطرة علـى الميـاه           نإسرائيل على حياة الفلسطينيي   

التدمير وفرض قيود على الحركة والتعليم والعناية الطبية كفيلة بالقضاء علـى            ووأعمال الهدم   
ين إال أن جميع هذه الممارسات مجتمعة تزيـد مـن           القرية والعائلة أو طريق معيشة المواطن     

إمكانية تحقيق األهداف التي تسعى إليها إسرائيل والملخصة بشكل جيد في المثل الـصهيوني              
  ."المزيد من األراضي والقليل من الناس "
  

   مسار الجدار الفاصل3.3

  "ب"و " أ"أقسام الجدار
  

منطقـة الـشمالية مـن      بالقرب من قمة ال   ( م  القسم األول من الجدار يبدأ إلى جانب قرية سال        
وينحدر إلى الجنوب حتى مستوطنة إلكانا بالقرب من مدينة قلقيلية جزء مـن             ) الضفة الغربية 

الجدار يغطي منطقة القدس حيث سيتم تقسيم الضفة الغربية وسيتم فصلها عن األراضي شرق              
 ة وبعـض المنـاطق  كم متضمنة بعض المـستوطنات اإلسـرائيلي  5-3الخط األخضر بعمق 

من الضفة الغربية سـتبقى قطعـة       % 95 كما استنتج بعض المحللين فإن أكثر من         .الفلسطينية
واحدة بالرغم من أضرارها المباشرة على العديد من المنـاطق الفلـسطينية وعلـى مطالبـة                



 27

م إال أنها تعطي مجاال لرؤية الجدار على انه مفيـد           1967 الشرعية بأراضي عام     نالفلسطينيي
ألنه وفقا لوجهة النظر هذه الجدار يحدد المنطقة الفلسطينية الواقعة إلى الشرق منه على إنهـا                

  ).2003أريج،.(الدولة الفلسطينية المستقبلية
  

  القسم ب من الجدار
  

  ).2003أريج،( .يمتد من سالم إلى وادي األردن
  

   من الجدار سالقسم 
  

الخط األخضر حتى القدس بدال من ذلك سـيمتد         في هذا القسم من الجدار لن يتقدم بالقرب من          
في عمق الضفة الغربية على طول خطين على شكل إصبعين واحـد علـى رأس مـستوطنة                 

 كم شرق الخط االخضر قبـل أن  5كادوميم واآلخر عند مستوطنة أرئيل ثم يعود ليمتد حوالي          
  .ينحدر تجاه حاجز قلنديا الحالي جنوب رام اهللا مباشرة

  
افظة رام اهللا ستتقلص إلى النصف وسيتم ضغطها في صندوق تصل مـساحته             فإن مناطق مح  

 وسيترك هذا االستيالء الكبير عددا ال باس به من القـرى الفلـسطينية              ،كم فقط 25ب25إلى  
خارج الجدار ولهذا تنوي الحكومة اإلسرائيلية على جمع هذه القرى في تجمعات محولة إياها              

تخطط إسرائيل إلعطاء هؤالء إمكانيات للوصول إلـى        إلى أراض حبيسة محاطة بسور حيث       
  .الكانتونات الفلسطينية األكبر من خالل عدد محدود من الشوارع

  
أمثلة على هذه المناطق الحبيسة تجمعات قرى بيت لقيا وخربثا بني حارث وبدو باإلضافة إلى               

 مـن تـل     45ع  مدينة القدس مدمجة داخل الجدار الرئيسي مما سيسمح بمرور الطريق السري          
 حيث أن إسرائيل تريد استثناء هذا بأي        ،أبيب إلى القدس مارا بالضفة الغربية بكانتون رام اهللا          

 كإستراتيجية مهمة ال يجب التخلي عنهـا وذلـك لعـدة            45 حيث تعتبر الطريق السريع      ،ثمن
  . لتعزيز سيطرتها على القدس العظمى: أوال:أسباب

  
ن منطقة وادي األردن كمنطقة استراتيجيه رئيـسية بالنـسبة           ألنه يشكل ممرا مباشرا م     :ثانيا

  . حيث انه من المؤكد أن التضييق عليها سيكون من التضييق على الكانتونات األكبر.إلسرائيل
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حيث أن مدينة القدس ستكون على األغلب غير مسورة وستكون هناك حاجة ألقسام قـصيرة               

 حيث أن إسرائيل تهدف إلى      ،يت لحم في الجنوب   فقط لتمييز القدس عن رام اهللا في الشمال وب        
المحافظة على صلة واسعة بين المدينة والمدن االستيطانية على أطراف المدينة مثـل معـالي            

  .ادوميم وجفعات زئيف بهذه الطريقة يتم ضم أكثر من المدينة نفسها
  

 وبيـت لحـم   هذا يمكن أن يحدث ليس من خالل إحاطة المدينة بسور بل بإحاطة مدن رام اهللا          
القريبتين والتضييق عليهما ألقصى حد ممكن والذي يعني فعال القدس العظمـى مـن خـالل                

من المنطقة الفلسطينية مما سيمزق الـضفة الغربيـة إلـى قطعتـين             % 90ابتالع أكثر من    
منفصلتين واحدة إلى الشمال وواحدة إلى الجنوب مع اخالء مركزها الرئيـسي مـن الـسكان               

 .ثيرات بحد ذاتها تعد مصيرية بالنسبة إلقامة دولة فلسطينية حيويـة ومـستقلة            العرب هذه التأ  
  ).2003أريج،(
  

  القسم د من الجدار
  

مخطط للمناطق الفلسطينية في بيت لحم والخليل حيث سيقوم هذا الجدار بتحويل مدينة بيـت               
ه لحم إلى مناطق مركزية مضغوطة من البلدات والقـرى والحقـول والكـروم بمـا مـساحت       

كم حيث أن الجدار سوف يقطعها إلى قسمين واحد إلى الغرب من الطريق الـسريع               15ب20
  .إلى الخليل والثاني إلى شرقه

  
النصف الغربي سيقع على ما يسمى كتلة عتصيون من المستوطنات اإلسرائيلية مـع حـوالي               

يصل  مع عدد سكان     ن النصف الشرقي سيترك لسكان المحافظة الفلسطينيي      ، مستوطن 20000
 النـصف   ،إلى سبعة أضعاف المستوطنين في كتلة عتصيون ولكن فيما يتعلق بإنتاجية األرض           

الفلسطيني سيترك مع أقل بكثير من النصف نتيجة للكميات الكبيرة من مياه المطر التي تنحدر               
  .من التالل الغربية جاعلة معظم األراضي المنتجة على جانب عتصيون من الجدار

  
 من الجدار حول الخليل سيبقى قريبـا نـسبيا مـن الخـط      )د(بي من القسم أما الجانب الغر

  . ولكنه يميل إلى التعرج حول مستوطنات أدورا وتيليم وحول أشكولوت الصغيرة األخضر
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 كما انه في هذه المنطقة من الموصى به أن يتم أخذ قطاع أكبر من األراضي المحاذية للخـط     
تحت السيطرة اإلسرائيلية وعلى األغلب مع عمق قريـب         االخضر وضمه إلى الجانب الواقع      

 هذا الجزء يصل إلى المستوطنات اإلسـرائيلية فـي          ،من ذلك الموجود عند أرئيل في الشمال      
 المتمركزة في كريات أربعة مع الجزء اآلتي من مستوطنة أدورا حيث يختـرق              ،مدينة الخليل 

  ).2003أريج،( .ء مختلفةمدينة الخليل بينها ويقسم المدينة إلى أربعة أجزا
  

  وادي األردن
  

أيضا سيكون هناك جدار على طول إسرائيل من الغرب وهذا بالتالي سيترك الشرق مفتوحـا               
على وسعة لهذا قام الجيش اإلسرائيلي باقتراح قطعة أخيرة إلغالق النظام حيث يوصي بجدار              

فة الغربية بـالقرب مـن      على طول ما يسمى بشارع ألون الذي يمر بالتالل الشرقية في الض           
وادي األردن إلى الجنوب و بالقرب من القدس حيث يقطع الطريق السريع إلى أريحـا عنـد                 

  .مستوطنة ميشور أدوميم ومنها إلى أسفل حتى يصل تالل الخليل
  

التي قد تأتي تحت الحكم     .. .فإن الجدار الشرقي سوف يكون أمامه منطقتين فلسطينتين مغلقتين        
والقريتان المرشحتان لهذا اإلغالق هما القريتان الطيبة ودير دبوان         ....لمستقبلالفلسطيني في ا  

 حيث أن كلتا القريتين تقعا إلى الشمال الشرقي مـن رام اهللا كمـا أن                .إلى الشمال من رام اهللا    
 القريتان محصورتان بين مستوطنتي يلو وبيت إيل وموصولتان معا بجزء مهـم مـن               نهاتا
والـذي أعـاد اإلسـرائيليون شـقه لتقريبـه مـن            ) 60شارع  (لرئيسي  رع الفلسطيني ا  الشا

  .المستوطنات
  

كما أن ترك القريتين كمنطقتين معزولتين أمام كانتون رام اهللا المحاط بالجدار سيترك الشارع              
الواصل بين هذه المستوطنات أمام الجدار على الجانب الخاضع للسيطرة اإلسـرائيلية حيـث              

ظيم المناطقي هذه عواقب خطيرة على المنطقة الفلسطينية المحاصـرة          يتضمن ذلك إعادة التن   
حيث ستنقل الشارع الرئيسي الفلسطيني األكثر حيوية تمامـا خـارج مراكـز المحافظـات               

  .الفلسطينية بدءا من أعلى منطقة الخليل وحتى تحت نابلس
  

تكلف أجرا ووقتا   كما أن المواصالت الفلسطينية بين الشمال والجنوب ستتم عبر طرق فرعية            
  ).2003أريج،( .مضاعفا
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  الجدار الفاصل والوضع االقتصادي واالجتماعي واإلنساني للمواطن الفلسطيني 3.4

  
أن تدهور الواقع االقتصادي واالجتماعي في فلسطين بسبب سياسة العزل والفـصل أصـبح              

  .حقيقة واقعة خالل الثالث السنوات الماضية
  

على اإلنسان الفلسطيني قد تفاقم بسبب هذا الجدار الفاصل وبدا          وليس هناك خالف بان الضغط      
  .يؤثر على أركان الحياة الطبيعية اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وصحيا وثقافيا وسياحيا

  
(  إذا ما قورنت بـسنوات النمـو االقتـصادي المتـسارع             ،إن تباطؤ عجلة النمو االقتصادي    

اشتدت مع بداية االنتفاضة الثانية وإعادة احتالل       م و 1999بدأت مع نهاية عام     ) 1994-1999
م وهذا ساعد على وضوح التأثير السلبي على القطاعـات          2002مدن الضفة الغربية في عام      

  .االقتصادية نتيجة بناء جدار الضم والتوسع
  

م بنـسبة   2002من  المؤشرات االقتصادية هو انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية عام             
% 41 وانخفاض معدل الناتج المحلـي للفـرد بنـسبة           1999 ما قورن بنهاية عام      إذا% 33

الجهاز المركـزي لإلحـصاء      (.لنفس الفترة الزمنية  % 37إلى  % 20وتزايدت معدالت البطالة من     
  ).2004،الفلسطيني

  
 ألف فلسطيني مـع  600لقد تزايد عدد السكان الذين معدل دخلهم اليومي اقل من دوالرين من          

مـن  % 65 وأصـبح    2001 مليون في نهاية عام      1.5-1.2 إلى   2000 االنتفاضة عام    بداية
مـن  % 38(  ألف فلسطيني    875 كما أن هنالك     ،السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر     

قد تضرروا من بناء الجدار من ناحية التواصل االجتمـاعي وفقـدان            ) سكان الضفة الغربية    
الجهـاز المركـزي لإلحـصاء      ( .ل تجمعات عن التجمعـات األم     الخدمات الصحية والتعليمية وعز   

  ).2004،الفلسطيني
 للمناطق  )م2004(بناء على المسح التفصيلي الذي قام به الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني          

 وجد أن التأثير سيكون كبيرا وسلبيا وسـيحدث         )رام اهللا   ( المتضررة من بناء المرحلة الثانية      
وعنـد الحـديث عـن مدينـة رام اهللا     اط الحياة االجتماعية في المستقبل تغيير جذري في أنم  

  :وقراها نجد أن نسبة
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من الـسكان يعملـوا     % 60من سكانها يعتمدوا على الفالحة كمصدر رزق وحيد وأن          % 18
يعملوا في قطـاعي الحكومـة     % 22داخل الخط األخضر كعمال باإلضافة إلى أن هناك نسبة          

جدار الفاصل تعرضت المنطقة إلى سلسلة من االنتهاكات التي كـان           والخاص ومع بناء ذلك ال    
لها اكبر اآلثار السلبية على الوضع االقتصادي واالجتماعي سـواء علـى مـستوى الـوطن                

  :والمجتمع واألسرة والفرد ومن هذه اآلثار السلبية
  

  .2003في عام % 58 إلى 2000في عام % 10ارتفاع نسبة البطالة من  -1
 .%24.5كان الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مواقع عملهم نسبة عدد الس -2

 .%20.6نسبة األسر التي تعاني من بعد الخدمات الصحية  -3

والـى  % 23.2نسبة عدد الطالب الذين يسلكون طرق بديلة للوصول إلى مدارسهم              -4
 .%45.9جامعاتهم 

 .%21.9نسبة عدد رب األسر الذين غيروا أعمالهم  -5

 .%19.6تي صودرت أراضيها جزئيا وكانت تستخدم للزراعة نسبة عدد األسر ال -6

  
 في  ،كم من الجدار الفاصل تم االنتهاء من بنائها من مدينة رام اهللا حتى القدس             9كما أن هنالك    

 كم  6 كم مارا في قرية خربثا بني حارث و          5حين يتم بناء أجزاء من ذلك الجدار حاليا بطول          
  .في بلدة بيت لقيا

  
 المساحات الزراعية في منطقة الدراسة األولى بسبب بناء الجـدار الفاصـل             في حين تناقصت  

بنـاءا  ( دونم   1260 دونم،   2000حيث تبلغ المساحة المزروعة قبل وبعد الجدار على التوالي          
 في حين إن التناقص الناتج في مساحة األراضي الزراعيـة فـي             )على المسح الذي تم اجراؤه    
 ) تلمـون مستوطنة ( عن مصادرة هذه األراضي لبناء المستوطنات   منطقة الدراسة الثانية ناتج     

) بناءا على المسح الـذي تـم اجـراؤه     (،   دونم 2300حيث تبلغ المساحة المزروعة المصادرة      
وبالتالي فإن هذه المصادرات لألراضي ستزداد مستقبال عند اكتمال بناء الجدار الفاصل األمر             

زراعي وكمية الغذاء المنتجة محليا بحيث ال تتناسب مـع          الذي يؤدي إلى تقليص كمية الناتج ال      
الزيادة الطبيعية في حجم السكان في منطقة الدراسة وبالتالي تـصبح الحاجـة ملحـة لطلـب                 
مساعدات خارجية لسد النقص الغذائي الذي حدث اآلن والذي سيتفاقم أكثـر مـستقبال وسـيتم     

 منطقة الدراسة فـي     بناء الجدار الفاصل على   مناقشة أثر تفاقم وسوء الوضع الغذائي الناتج من         
   .الفصل الرابع
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هذا الجدار العنصري بكل ما يحمله من أضرار لإلنسان الفلسطيني والقتصاده الوطني يحمـل              
في طياته ميزات وفوائد ستجنيها الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة مثل الحصول على مزيد مـن              

االقتصادي المتردي لهذا الكيان حيث أن الكلفة األولية        األراضي والمياه ومحاولة تحسين الواقع      
إلنشاء كيلو متر واحد من هذا الجدار كما كان مخطط تساوي مليون دوالر أمريكـي ولكـن                 

  .التكاليف الحقيقية قد تجاوزت المليونين دوالر
  

 شركة إسـرائيلية خاصـة إلنـشاء هـذا الجـدار واسـتئجار              25كما أن العقود المبرمة مع      
دوزر من القطاع الخاص يهدف إلى خلق فرص عمل لالسـرائيلين كمـا أن االتجـار                بل250

بأخشاب األشجار الفلسطينية أصبح سوقا لتزويد مصانع األخشاب اإلسرائيلية و ذلك من اجـل              
  .اإلمعان في تدمير االقتصاد الفلسطيني وموارده الطبيعية

  
ر الفاصل على منطقة رام اهللا وبيـان        من خالل هذه الدراسة سيتم إلقاء الضوء على أثر الجدا         

  .أثاره االجتماعية واالقتصادية واألمن الغذائي
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  الفصل الرابع
   عائلة المزارع4.1

  

 العمر والجنس ومستوى    ،في هذا الفصل سيتم مناقشة معلومات عن المزارع وعائلته من ناحية          
  .التعليم ألعضاء العائلة والعمالة

  

  حجم العائلة ومكوناتها
   العائلةحجم

  

منطقة   معدل حجم العائلة في       تبين أن  ،من خالل المسح الذي تم إجراؤه في المنطقة المدروسة        
 يوجد فروق ذات داللة      فإنه ال  يوبالتال ،9منطقة الدراسة الثانية    أما في   10 هو   الدراسة األولى 

   ).  α=0.65 (إحصائية  في حجم العائلة في المنطقتين المختارتين للدراسة حيث أن قيمة   
  

  العمر والجنس
  

  م2004/2005 معدل العمر  لمنطقة الدراسة لعام :)4.1(الجدول 
  

منطقة الدراسة األولى   المتغير

)n=30(  

    )n=30(منطقة الدراسة الثانية  

  1.87  14معدل اإلناث تحت سن 
)0.88 ±(  

1.92  
)1.81±(  

  2  14معدل الذكور تحت سن 
)±1.26(  

2.8  
)2±(  

  4  60- 14ور بين سن معدل الذك
±)1.94(  

3.4  
±)1.91(  

  3.7  60- 14معدل اإلناث بين سن 
±)2.1(  

2.9  
±)1.86(  

  1  1  60معدل اإلناث فوق سن 
  1  1  60معدل الذكور فوق سن 

  51  متوسط عمر رب األسرة
±)9.47(  

54  
±)13.167(  

  
 عدل أعمار األفراد   فإنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  في م          وبناء على التحليل اإلحصائي   

  .)α= 0.26( حيث أن قيمة   60-14 مابين في منطقة الدراسة
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 أن معدل الذكور واإلناث بين سـن        من خالل المسح الذي تم إجراؤه على عائلة المزارع تبين         
 في منطقة البحـث كمـا       ،60-14  أكبر من معدل الذكور واإلناث تحت وفوق سن           14-60

  ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    ا(  60-15اهللا أكثر بين سن       يتوزع العاملون في محافظة رام      

 حيث أن هذه الفترة تعد فترة النشاط وتعبر عن القوى العاملة في المنطقة مما يدل على          ،)م2003
الحاجة إلى توفير فرص عمل كبيرة من أجل الحد من نسبة البطالة المتزايدة بسبب اإلغالقات               

ر الفاصل األمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر فـي عينـة الدراسـة               الناجمة عن بناء الجدا   
 التي يمر منها الجدار الفاصل وما يترتب عن ذلك من انعـدام             منطقة الدراسة األولى  وخاصة  

  .لألمن الغذائي في المنطقة
  

  في العائلةالتعليم
  

  م2004/2005التعليم في العائلة لمنطقة الدراسة  لعام   ): 4.2(الجدول 

  

  )n=30(منطقة الدراسة الثانية  )n=30(منطقة الدراسة األولى   المرحلة الدراسية

  6.7 13.3  أمي
  33.3  30 مرحلة الدراسة األساسية
  46.7  30  مرحلة الدراسة الثانوية

  6.7  10  كلية
  6.7  16.7  جامعة

  

  
 خاصـة  ة التعليمتبين وجود فروق  ذات داللة إحصائية  من ناحي وبناء على التحليل اإلحصائي

ــة    األميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  =  على التـوالي     αحيث أن قيمة      منطقتي الدراسة    بين ومرحلة التعليم الثانوي والمراحل العليا    

 )0.047،0.032،0.048.(   
 منطقة الدراسـة األولـى    في  يكملون دراستهم الجامعية    حيث أنه على الرغم من أن نسبة الذين         

حيـث تـصل النـسبة علـى التـوالي كـاآلتي        يـة   بمنطقة الدراسـة الثان   عالية عند مقارنتها    
إال أننا نالحظ أن نسبة األمية في عينة الجدار عالية أيضا وستزداد هذه النسبة               ،6.7%،16.7%

 عن مركز المدينة بسبب الطرق      المنطقةبعد اكتمال الجدار الفاصل وذلك بسبب قلة الدخل وبعد          
 في العملية التعليمية وزيادة نسبة الجهـل فـي          االلتفافية و زيادة تكاليف النقل وبالتالي التراجع      
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 عنـد مقارنتهـا فـي       منطقة الدراسة األولى   حيث تشكل نسبة األمية في       منطقة الدراسة األولى  
  %).6.7، %13.3:( آلتيكامنطقة الدراسة الثانية 

  
  4.2 : قوة العمل

 
  

  يقوة العمل المز رع

  

 األعمال الخاصة بالزراعة مـن ناحيـة         المرأة تشارك الرجل بنصف    ان  )  4.3(يشير الجدول   
تحضير األرض والتعشيب وقطف باإلضافة إلى المسؤولية التي تقع على عاتقها من ناحية تربية              

   . في ظل األوضاع الجاريمن أجل جلب بعض المال لمساعدة أسرتهاوذلك  ،المواشي
  

  :م2004/2005 تقسيم العمل في العائلة في منطقة الدراسة لعام :)4.3(الجدول 

  
  

  / %امرأة  / %رجل  المهام

  نعم  نعم  تحضير األرض
  ال  نعم  التسميد

  ال  نعم  رش مبيدات كيماوية
  نعم  نعم  الحصاد

  ال  نعم  نقل المحصول للسوق
 

  
أنه ال يوجد فرق في معدل العمالة المستخدمة بين المنطقتين حيـث             )4.4(وبناءا على الجدول    

لة العائلية نظرا لطبيعة النظام المتبـع فـي الزراعـة فـي      منطقة الجدار تعتمد على العماان  
 لكن منطقة الغير جدار تعتمد على العمالة العائليـة و بـشكل قليـل علـى العمالـة                   ،المنطقة

الزراعة المروية تعتمد على العمالـة      ، ف المستأجرة نظرا أيضا للنظام المتبع في عملية الزراعة       
ث إنها تتطلب ري المزروعات فـي أوقـات مناسـبة           بشكل كبير أكثر من الزراعة البعلية حي      

  .باإلضافة إلى التعشيب والقطف نظرا لغزارة اإلنتاج
  

  

  

  :م2004/2005لعام  معدل العمالة العائلية و المستأجرة  لمنطقة الدراسة :)4.4(الجدول 
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 منطقة الدراسة األولى  المتغير

)n=30(  

  منطقة الدراسة الثانية

) n=30(  

ن في المزرعة من معدل العاملي
  العائلة

2.5  
±)1.67(  

2.3  
±)95(.  

معدل العاملين من العائلة خارج 
  المزرعة

1.9  
±)99(.  

1.78  
±)1.085(  

معدل العاملين المؤقتين من غير 
  العائلة

1.24  
±)44(.  

1.13  
±)35(.  

معدل العاملين الدائمين من غير 
  العائلة

-  1.5  
±)71(.  

  
بين وجود فروق  ذات داللة إحصائية  من ناحية  معدل العمالة              ت وبناء على التحليل اإلحصائي   

  ).α=0.05 (المستأجرة في منطقة الدراسة  حيث أن قيمة  
  

  من بناء الجدار الفاصـل      ستتأثر بصورة مباشرة   منطقة الدراسة األولى   أن   )4.5(يبين الجدول   
وذلك ألنها تقع علـى      سرائيلنظراً لكون أهالي المنطقة يعتمدوا بشكل كبير على العمالة داخل إ          

عـن مركـز     المنطقة   بعد،  كما أن     %63.3 نسبة العاملين    تصل حيثمحاذاة الخط األخضر      
تـدهور وضـع مـواطني      و تقييد حركة المواطنين     سيؤدي إلى المدينة بسبب الطرق االلتفافية     

لى حاجاتهم   صعوبة الحصول ع   باإلضافة إلى المنطقة من كافة النواحي االقتصادية واالجتماعية       
 تدهور الوضع الغذائي في المنطقة إلى حد كبير مما يستدعي األمر            ياألساسية من الغذاء وبالتال   

 مساعدات خارجية والتي تقدمها بعض المؤسسات المعنيـة بالغـذاء كمنظمـة     طلبالحاجة إلى 
  . مما يجعل الشعب الفلسطيني شعب مستهلك غير منتج،)الفاو( الغذاء العالمي 
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  :م2004/2005 نوع العمل  لمنطقة الدراسة  لعام :)4.5(ول الجد

  

  (n=30)منطقة الدراسة الثانية   )(n=30 منطقة الدراسة األولى  /%نوع العمل 

  26.1  6.7  عمل خاص
  34.8  63.3  عمل داخل إسرائيل
  39.1  30  عمل رسمي ودائم

  
داخـل  ة من ناحية العمـل       تبين وجود فروق  ذات داللة إحصائي       وبناء على التحليل اإلحصائي   

  .α) =0.037 (حيث تصل قيمةإسرائيل 
  

 حيث بلغت نسبة البطالة فـي       ، بناء الجدار الفاصل سيزيد من نسبة البطالة إلى حد كبير          كما أن 
 نسبة العاطلين عن العمل     منطقة الدراسة الثانية تصل    في حين    ،م2004لعام  % 60منطقة الجدار 

 ألنها ال تقع على الخط األخضر إال أن هذه          لدراسة األولى منطقة ا وهي نسبة أقل من     % 30إلى
  . )2004أبو السعود،.( النسب ستزيد في السنوات القليلة القادمة بعد اكتمال بناء الجدار

 
تذبـذباً  شهد   القطاع الزراعي    ، حيث تشير الى أن      )2004فارس،(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة      

ية التسوية السياسية خصوصا في الضفة الغربيـة، حيـث          كبيراً في عدد العاملين منذ بدء عمل      
اإلسـرائيلية ومـا    -ارتبط عدد ونسبة العاملين في هذا القطاع بتطورات العالقات الفلـسطينية          

يتبعها من إجراءات إسرائيلية، فكان عدد العاملين بالزراعة يزداد بشكل ملحوظ فـي فتـرات               
جزءاً من العمال الفلسطينيين العاملين في      الحصار واإلغالق، حيث كان هذا القطاع يستوعب        

االقتصاد اإلسرائيلي، لعدم تمكنهم من الوصول إلى سوق العمـل هنـاك بـسبب الحـصار                
 1997بلغ عدد العاملين في القطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة عـام              . واإلغالق
تفاوتـت  . المحلـي من إجمالي العاملين في االقتـصاد       % 13.2 يمثلون نحو    51.908حوالي  

من إجمالي العـاملين فـي الـضفة الغربيـة     % 16.5نسبتهم بين الضفة والقطاع فبلغت نحو      
وتجدر اإلشارة إلى التراجع الحاد فـي القـدرة         . من إجمالي العاملين في قطاع غزة     % 7.7و

من % 40 نحو   1969التشغيلية للقطاع الزراعي الفلسطيني، فقد كان هذا القطاع يستوعب عام           
وتراجعت تدريجيا إلـى أن     . مالي العمالة الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة        إج

من إجمالي العمالـة الفلـسطينية فـي        % 23 حوالي   1993بلغت نسبة العمالة الزراعية عام      
وتعود أسباب التدهور المـستمر فـي القـدرة         . االقتصاد المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة     

سياسات وممارسـات سـلطات     :  الزراعي إلى مجموعة من العوامل أبرزها      التشغيلية للقطاع 



 38

االحتالل اإلسرائيلي وخصوصا مصادرة األراضي وتقييد استخدام المياه، واسـتقطاب سـوق            
العمل اإلسرائيلي لجزء هام من العمالة الزراعية، وارتفاع كلفة اإلنتاج الزراعي الفلـسطيني             

األخرى، وصعوبة التسويق، والتصدير، والتمويل، وعـدم       وانخفاض عائده مقارنة بالقطاعات     
استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وإعادة تحفيز وتنشيط القطاعات االقتصادية األخرى خالل           
فترة ما بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي أدت جميعا إلى تراجع اإلنتـاج النبـاتي                

ناتج المحلي اإلجمالي ومـن ثـم تراجعـت العمالـة           الزراعي وتراجع مساهمته في تكوين ال     
 .1997فقط عام % 13.2الزراعية إلى نحو 

  
 

    السكن 4.3

  
 نسبة الذين يقطنون في مزارعهم أو بالقرب منها أو بعيدين عنها  لمنطقة :)4.6(الجدول 

  :م2004/2005الدراسة لعام 

  
 

 /منطقة الدراسة األولى  المتغير

 %n=30)(  

  /ةالثانيالدراسة منطقة 

%n=30)(  

  3.3  10  في المزرعة
  46.7  33.3  بالقرب من المزرعة
  50  56.7  بعيدا عن المزرعة

 

  
 تبين وجود فروق  من ناحية السكن بالقرب من المزرعة   حيث              وبناء على التحليل اإلحصائي   

  ).α=0.042(أن قيمة  
  

منطقة الدراسة   أعلى من    لى الدراسة األو  نالحظ أن نسبة الذين يقطنون في مزارعهم في منطقة        
إال أن هذه النسبة ستنخفض خاصـة فـي         % 3.3 ،%10حيث تصل النسبة على التوالي      الثانية  

 تخوف مـن    كرية مما جعل هنال   قمن أراضي ال  % 30منطقة الجدار بسبب مصادرة ما يقارب       
يلي العيش في األراضي المحاذية للجدار والمستوطنات حيث أن المستوطنون والجيش اإلسـرائ           

  .للجدار يمنعون الناس من ممارسة حقهم باألرض المحاذية 
   صنع القرار4.4
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 ومـصادر   لتقييم عملية صنع القرار نحتاج للتعرف على ما تمتلكه العائلة من مـوارد طبيعيـة              
 وبناءا على المسح الذي تم إجراؤه لوحظ أن اتخاذ القرار في العائلة يرجع باألسـاس                ،خارجية

 نمط الزراعة واستخدام اآلليات المناسبة للزراعـة        :ي األمور الزراعية مثال   للرجل بشكل عام ف   
وطرق الري وعملية التسويق والسعر أما بالنسبة لشراء الحيوانات المنتجة فيكون القـرار مـن               

نالحـظ عـدم    ،  الرجل والمرأة معا الن تربية الحيوانات يقع على عاتق المرأة أكثر من الرجل            
 في نظام المزرعة بشكل عام طالما أن رب األسرة له كامل            راتخاذ القرا وجود فروق في عملية     

   .الحرية في اتخاذ القرارات
  

  الموارد الطبيعية4.5

  
   األرض 
  

  :م2004/2005  معدل المساحات الزراعية لمنطقة الدراسة لعام :)4.7(جدول 
  

 

منطقة الدراسة   المتغير

 بعد األولى

 (n=30)الجدار

منطقة الدراسة 

 قبل الجدار ولىاأل
(n=30)  

منطقة الدراسة 

بعد الجدار الثانية 
(n=30)  

منطقة الدراسة 

قبل الجدار الثانية 
(n=30)  

متوسط مساحة 
  الخضار

1.495  
±)358.(  

1.129  
±)129(.  

2.315  
±)145(.  

2.078  
±)188(.  

متوسط مساحة 
  القمح

5.29  
±)489(.  

8.32  
±)1.64(  

4.783  
±)401(.  

4.957  
±)44(.  

ط مساحة متوس
محاصيل حقلية 

  أخرى

1.92  
±)379(.  

1.71  
±)43(.  

1.9  
±)10(.  

1.9  
±)1(  

متوسط مساحة 
  الزيتون

36.86  
±)7.21(  

58.52  
±)6.55(  

44.04  
±)10.66(  

62.93  
±)13.356(  

متوسط مساحة 
  أشجار أخرى

-  2.67  
±1.2  

2.1  
±1.06  

11.65  

 

تأثير بناء الجدار   من ناحية   ة إحصائية   ذات دالل وجود فروق     وبناء على التحليل اإلحصائي تبين      
  . α)=0.049( حيث أن قيمة المنطقتين في  للزيتون المساحة الزراعيةالفاصل على معدل 
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  فإنها تعتمد    الدراسة الثانية   منطقة  ب عند مقارنتها    منطقة الدراسة األولى  أن  ) 4.7(يشير الجدول   

ن والذي يبلغ معدل مساحته فـي منطقـة         على الزراعة البعلية وخاصة زراعة األشجار كالزيتو      
 دونم  إال أن هذه المساحة قد تناقصت بسبب بناء الجدار الفاصـل لتـصل إلـى                  58.5الجدار  
 باإلضافة إلى زراعة المحاصيل الحقلية ويشكل القمح األكبر مساحة حيـث تبلـغ      ، دونم 36.86

لتصل  أيضاً   ه المساحة    تناقصت هذ  حيث دونم     8.32 منطقة الدراسة األولى  معدل مساحته في    
 يدسـيؤ  دونم ومع اكتمال بناء الجدار الفاصل ستزداد هذه المعدالت تناقصا األمر الذي              5.29

إلى نقص في كمية اإلنتاج وبالتالي نقص في كمية الغذاء المنتجة إلى حد ال يتناسب مع الزيـادة         
 يوجد فروق في معدل مـساحة   الالدراسة الثانية    في حين منطقة     ،السكانية الطبيعية في المنطقة   

 نظرا لعـدم مـرور الجـدار         قبل وبعد بناء الجدار      األراضي المزروعة بالمحاصيل المختلفة   
 كما ونالحظ من خالل الجدول اعتماد مزارعي هذه المنطقة علـى            ،الفاصل من على أراضيها   

 2.315 الزراعة المروية وخاصة زراعة الخضار حيث تبلغ معدل مساحة الخضار قبل الجدار           
 دونم كما سـبق     2.078دونم أما بعد البدء في بنائه فقد بلغ معدل المساحة من الخضار المروية              

 كما نالحظ أن نسبة     ،وأن ذكرنا ال يوجد فروق في معدل المساحة قبل وبعد بناء الجدار الفاصل            
منطقة الدراسة  ي  وانعدام هذا النظام ف   منطقة الدراسة الثانية    قليلة تستخدم البيوت البالستيكية في      

 وذلك كما ذكرنا سابقا بسبب انعدام مصادر المياه الطبيعية كالينابيع إال أن كافـة أنـواع                 األولى
ستتأثر من الجدار بـسبب     منطقة الدراسة الثانية     أم   منطقة الدراسة األولى  المزروعات سواء في    

دمير المـزارع الفلـسطيني   انعدام قنوات التسويق وزيادة تكاليف اإلنتاج األمر الذي يؤدي إلى ت       
وحثه على ترك العمل الزراعي الذي يعد القطاع الرئيسي للغذاء وتحقيق االكتفاء الغذائي فـي               

  .المنطقة
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  : مصادر المياه
  

  :م2004/2005 مصادر  الري لمنطقة الدراسة  لعام :)4.8(الجدول 
 

  (n=30) الدراسة الثانيةمنطقة   n=30) (الدراسة األولىمنطقة   المصدر الري

  20  -  بئر خاص
  10  13.3  سلطة المياه
  16.7  86.7  ماء المطر
  53.3  -  الينابيع

  
الري  من ناحية مصادر     ذات داللة إحصائية   تبين وجود فروق       وبناء على التحليل اإلحصائي   

   ) 0.05، 0.035(  على التوالي αة  حيث أن قيمالمنطقتين  في ) امتالك بئر خاص، ينابيع(
 الزراعي المتبع في مناطق البحث يعتمد بشكل رئيسي على مصادر المياه المتـوفرة              إن النظام 
 تعتمد على الزراعة البعلية نظراً النعدام المنطقة ألي مـصدر           منطقة الدراسة األولى  حيث أن   

من المزارعين يتبعوا نظام الزراعة البعلية فـي حـين أن           % 86.7ري طبيعي وبالتالي فإن     
الزراعة المروية حيث يقومون بري محاصيلهم من مياه الشرب وهذا          يعتمدون على   % 13.3

 شـيقل هـذا   4يشكل عبئا كبيرا على المزارع من ناحية زيادة التكاليف حيث أن سعر الكوب             
باإلضافة أن سعر المنتج ال يغطي تكاليف اإلنتاج نظرا النحصار عملية البيع والشراء ألهالي              

  .المنطقة بسبب الجدار الفاصل
  
تعتمد على الزراعة المروية نظرا لتوفر مصدر ري طبيعي          منطقة الدراسة الثانية     حين أن    في

  .ألنها تعطي إنتاج أكبر بفترة قليلة وربح كبير% 83.3وخاصة زراعة الخضار وذلك بنسبة 
  

 المتبـع فـي عمليـة       وبالتالي فإن طبيعة المنطقة ومدى توفر الموارد الطبيعية تحدد النظـام          
  .لريالزراعة وا
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  :م2004/2005 النظام المتبع في عملية الري لمنطقة الدراسة لعام :)4.9(الجدول 

  
 الدراسة األولىمنطقة   النظام الري

n=30)(  

 الدراسة الثانيةمنطقة 
n=30)(  

  76.7  10  التنقيط
  -  3.3  الرشاشات
  23.3  86.7  بعل

 
 من ناحية النظام المتبـع      حصائيةذات داللة إ   تبين وجود فروق       وبناء على التحليل اإلحصائي   

  ).α=0.049( حيث أن قيمةفي منطقتي الدراسة  )الري بالتنقيط  ( في عملية الري
  

على نظـام الزراعـة     % 86.7تعتمد بنسبة   الدراسة األولى    أن منطقة    )4.10(يشير الجدول   
ظـام الـري     تعتمد على الزراعة المروية واسـتخدام ن        الدراسة الثانية    البعلية في حين منطقة   

  .%76.7بالتنقيط وبنسبة 
  

  الحيوانات
  

  : م2005-2004 نسبة المربين للحيوانات في منطقة الدراسة لعام :)4.11(الجدول 

  
/% قبل بناء الجدار الفاصل   نسبة المربين للحيوانات

)n=30(  

  /%بعد بناء الجدار الفاصل 

 )n=30(   

  15.6  43.3  منطقة الدراسة األولى
  35.2  53.3  الثانيةمنطقة الدراسة 

  
ذات داللة إحصائية بالنسبة لعدد المربين في        تبين وجود فروق       وبناء على التحليل اإلحصائي   

 قبل وبعد الجـدار الفاصـل       αمنطقة الدراسة قبل وبعد بناء الجدار الفاصل ، حيث أن قيمة            
  . 0.035، وقيمتها لمنطقة الدراسة الثانية  0.043=لمنطقة الدراسة األولى 

  
منطقـة  أنواع الحيوانات يـتم تربيتهـا فـي      ن أكثر   وبناءا على المسح الذي تم إجراؤه تبين أ       

  (وتصل النسبة  قبل بناء الجدار الفاصـل علـى التـوالي           ) األغنام والدواجن   (هي  الدراسة  
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 إال أن هنالك تراجع ملحوظ  في تربية الحيوانات المنتجة يرجـع إلـى               ، )53.3%،43.3%
مراعي بسبب الجدار وبناء المستوطنات وشق طرق التفافيـة وانخفـاض           مصادرة أراضي ال  

منطقـة  سعر الحيوان باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف األعالف واألدوية حيث تصل النسبة فـي              
 حيث  )%35.2،%15.6(بعد بناء الجدار على التوالي      منطقة الدراسة الثانية     و الدراسة األولى 

ثر بشكل مباشر من بناء الجدار وذلك لقربها من مركز المدينة            لم  تتأ   الدراسة الثانية أن منطقة   
 في حين التأثير المباشر كان لمنطقة الجدار بشكل أثر          هوتوفر مساحات لرعي الحيوانات المربا    

على تناقص في نسبة الثروة الحيوانية المنتجة حيث أن اإلنسان بحاجة إلى كمية معينـة مـن                 
 لسد حاجة جسمه    ،سنويا ومن جميع أنواع اللحوم    / خصش/ 39.23البروتين سنويا تصل إلى     

من البروتين إال أن عملية الشراء قد تكون لبعض الناس متوسطي الـدخل  مـرة أو مـرتين                   
شهريا في حين الناس الفقراء تتم عملية االستهالك للمنتج الحيواني حسب ميـزانيتهم ومـدى               

غذية ويؤدي إلى آثار سلبية أخرى سـيتم        توفر نقود لديهم وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى نقص الت         
   .) (FAO,2003مناقشتها في الفصل الرابع

  
    مصادر رأس المال4.6

  
  :م2004/2005 المعدات التي يمتلكها المزارع في منطقة الدراسة لعام :)4.12(الجدول 

 
 

رأس المال 

  المملوك

اإلجابة بـ نعم  

  في منطقة 

الدراسة األولى 

n=30)% /(  

   الاإلجابة بـ

   في منطقة

 الدراسة األولى 

n=30)/(%   

  اإلجابة بـ نعم 

في منطقة الدراسة 

  %)/ (n=30الثانية 

  اإلجابة بـ ال

 في منطقة الدراسة 

  %)/ (n=30 الثانية

  66.7  33.3  50  50  مخزن
  76.7  23.3  76.7  23.3  تركتور
  -  100  40  60  آلة رش
  46.7  53.3  60  40  سيارة

  81.2  18.2  100    بيت بالستيك
  

  
بيـت   من ناحية إمتالك     ذات داللة إحصائية   تبين وجود فروق       وبناء على التحليل اإلحصائي   

  .α) =(0.001 حيث أن قيمة  منطقة الدراسة في بالستيكي
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 أن المعدات التي يمتلكها المزارع هي معدات بسيطة وقديمة لم يتم            الى) 4.12(يشير الجدول   
 باإلضافة إلى عدم وجود     ،ت المادية لكثير من المزارعين    تجديدها وذلك بسبب ضعف اإلمكانا    

مؤسسات تمويلية تقوم بإعطاء المزارعين قروض بفائدة قليلة نسبيا باإلضـافة إلـى ارتفـاع               
 تحليل اإلحصائي   ىبناءا عل وتكاليف إستيراد  مثل هذه المعدات واإلجراءات الرسمية المعقدة          

 منطقـة الدراسـة الثانيـة       و منطقة الدراسة األولى  فإن هنالك فروق ذات داللة إحصائية  بين         
إلمتالكهم آلليات ومعدات حيث تصل نـسبة إمـتالكهم مـن آلـة الـرش علـى التـوالي                   

كمـا أن   %) 53.3،%40( ونسبة إمتالكهم لسيارة من اجل نقـل البـضائع          %) 100،60%(
 لكون بعض   ولىمنطقة الدراسة األ  أكثر تطور في الجانب الزراعي من       منطقة الدراسة الثانية    

 وهذا يعتمد على مـدى تـوفر المـوارد          ،% 18.3مزارعيها يمتلكون بيوتا بالستيكية بنسبة      
   .الطبيعية في المنطقة وقنوات تسويق تشجعهم في التوسع في العمل الزراعي

  
   من خالل معرفة رأس المال للمزارع فان ذلك يسهل تقيـيم الوضـع االقتـصادي للمـزارع                

  .)2001،عبد المجيد( 
  

 )الخضار، األشجار المثمرة و المحاصيل الحقلية( هامش الربح 4.7

  
االعتماد األكبر على زراعة الخضار سواء       تبين أن    نالحظ من خالل دراسة المنطقة المختارة       

المروية المكشوفة أم البعلية ونسبة قليلة من الزراعات المحمية وذلك نظراً لـسرعة وزيـادة               
  .اإلنتاج

  
باإلضافة ، هي الكوسا والبندورة والسبانخ والفول     ةالدراسمنطقة   الرئيسية في    و من الزراعات  

 ولكننـا الحظنـا     ،إلى زراعة األشجار المثمرة والتي من أشهرها  في المنطقة هي الزيتـون            
 في اآلونة األخيرة وذلك لعدة أسباب والتي        مزارعي المنطقة إهماال كبيرا لهذه الشجرة من قبل       

  :هامن أهم
  

  .دام قنوات التسويق والتي يرجع سببها لالغالقات اإلسرائيليةانع) 1
 حيث تم مصادرة العديد من الدونمات       الدراسة األولى بناء الجدار الفاصل خاصة في منطقة       ) 2

 فـإن هنالـك     الدراسة الثانية  أما في منطقة     ،المزروعة باألشجار المثمرة وخاصة الزيتون    
 الزيتون والتي صودرت بسبب بناء مستوطنة على        العديد من الدونمات المزروعة بأشجار    

  .)مستوطنة تلمون وحرشة(أراضي المنطقة 
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زراعة القمح ولكـن لـيس       فالمحصول الرئيسي هو     أما بالنسبة للمحاصيل الحقلية في المنطقة     

وهي تعد أكبر من المـساحة   % 30 بنسبة منطقة الدراسة األولى بنسبة كبيرة إال انه يزرع في       
 تعتمد على   منطقة الدراسة األولى  وذلك ألن   % 8والتي تشكل تقريبا    لدراسة الثانية   منطقة ا في  

الزراعات البعلية التي ال تحتاج إلى مياه كما ذكرنا سابقا النعدام ذلـك المـورد الـضروري                 
  .لعملية الزراعة

  
باإلضافة إلى زراعة مساحة قليلة مـن العـدس         ،  حيث يتم زراعة القمح لالستهالك المنزلي       

 من هذه   الستخدام العائلي نظرا لصغر المساحة المزروعة     لوالحمص والحلبة وجميعها تستهلك     
  . فقطوبالتالي قلة اإلنتاج  األمر الذي يدعو إلى االكتفاء العائليالمحاصيل 

  
  :هامش الربح  لمحصول الكوسا

  

در فيما يلي عرض لهامش ربح بعض المحاصيل الزراعية حيث تم جمع المعلومات من مصا             
أولية وبالرجوع  لقانون هامش الربح وهو الفرق بين قيمة االنتاج ومجموع التكاليف المتغيرة              

  ) . 4.13(مجموع التكاليف المتغيرة  تم حساب هامش الربح كما يتضح من الجدول / 
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منطقة الدراسة األولى ( الشيقل /الدونم / هامش الربح لمحصول الكوسا ): 4.13(الجدول 

  :م2004/2005لعام ) راسة الثانية ومنطقة الد

  
  
 

  الدراسة األولىمنطقة   المتغير

 n=30)(  

 الدراسة الثانية منطقة 

n=30)(  

  2500  700  قيمة المباع
  60  40  قيمة االستهالك البيتي

  3100  740  قيمة اإلنتاج
  -  50  تكلفة الماء
  300  -  العمالة
  500  300  أخرى

  800  350  مجموع التكاليف المتغيرة
  2300  390  الدونم/هامش الربح 

  -  4  هامش الربح للماء
  40  -  هامش الربح للعمالة
  2.875  1.11  هامش الربح

  

  

 من ناحية هامش الـربح      ذات داللة إحصائية   تبين وجود فروق       وبناء على التحليل اإلحصائي   
  ).α=0.042( حيث أن قيمة  منطقة الدراسةلمحصول الكوسا في 

  
منطقـة  أكثر منهـا فـي      منطقة الدراسة الثانية    بح لمحصول الكوسا في     نالحظ إن هامش الر   

  .)2005،اللحام( وذلك إلتباع نظام الزراعة المروية وبالتالي زيادة اإلنتاج والربح الدراسة األولى
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  هامش الربح للبندورة
  

  

م الشيقل لمنطقة الدراسة لعا/الدونم/  هامش الربح لمحصول البندورة :)4.14(الجدول 

  :م2004/2005
  

 

   )(n=30الدراسة الثانية منطقة   )(n=30 الدراسة األولىمنطقة   المتغير
  3000 800  قيمة المباع

  50  50  قيمة االستهالك البيتي
  3050  850  قيمة اإلنتاج
 -  100  تكلفة الماء

  400 -  العمالة
  600  400  أخرى

  1000  500  مجموع التكاليف المتغيرة
  2050  450  هامش الربح

 -  4  هامش الربح للماء

  40 -  هامش الربح للعمالة
هامش الربح للتكاليف 

  المتغيرة
0.9  2.05  

  
 تبين وجود فروق  ذات داللة إحصائية  من ناحية هامش الربح             وبناء على التحليل اإلحصائي   

  ).α=0.05(حيث أن قيمة  منطقة الدراسة لمحصول البندورة  في 
  

منطقـة  أكثر منها مـن     منطقة الدراسة الثانية    ول البندورة  في     نالحظ أن هامش الربح لمحص    
منطقـة  أن  ،حيـث    وذلك إلتباع نظام الزراعة المروية وبالتالي زيادة اإلنتاج        الدراسة األولى 
تمتلك ينابيع وبالتالي يعتمدوا على الزراعة المروية المكشوفة باإلضـافة إلـى            الدراسة الثانية   

 إال انه هنالك بعض المعوقات في توزيع ميـاه الينـابيع علـى              ،القليل من الزراعات المحمية   
 حيث أن المزارعين الذين أراضيهم بالقرب مـن الينـابيع يأخـذوا كافـة               ،مزارعي المنطقة 

احتياجاتهم من المياه في حين المزارع األبعد قد يضطر في بعض األحيان لشراء ما ينقـصه                
 إال أن وجود تلك الينابيع يخفف مـن أعبـاء           ، 3م/  شيقل   4من أمتار مكعبة من المياه بسعر       
تستخدم بكثرة أدويـة المبيـدات      منطقة الدراسة الثانية    كما أن   ،التكاليف المتغيرة على المزارع   

وذلك نظرا لطبيعة النظام المستخدم في الزراعـة        %  80الزراعية واألسمدة الكيماوية بنسبة     
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على المبيدات واألسمدة الكيماوية وبنـسبة      % 10 تعتمد  بنسبة     منطقة الدراسة األولى  في حين   
،كما على السماد العضوي نظرا لقلة تكلفته في الزراعة البعلية        منطقة الدراسة الثانية    أكبر من   

 ال تمتلك ألي مصادر مياه طبيعية كالينابيع وبالتالي زراعاتهم بعلية           منطقة الدراسة األولى   أن
  )2005عاشور،( 
  

  هامش الربح للزيتون
  

كّل الزيتون وال زال عامال هاما في االقتصاد ، وساهم محصول الزيتون بشكل مميز فـي                َ ش   
 رفع مستوى مساهمة الزراعة بشكل عام في الموارد األقتصادية الذاتيـة للـشعب الفلـسطيني              

  ).2003، الجابي(
  

 لمنطقة الدراسة ).(n=60 حساب تكاليف إنتاج دونم واحد من الزيتون :)4.15(الجدول 

  :م2004/2005 لعام
 

 الشيقل/ منطقة الدراسة  المتغير

  600  اإلنتاج
  96  االستهالك البيتي
  696  قيمة اإلنتاج الكلي

  -  ماء
  124  أخرى

  60  )من كمية الزيت الناتج % 10( العصر 
  524  مجموع التكاليف
  316  هامش الربح

  1.113  هامش الربح للتكاليف المتغيرة
 

  
 من ناحية هامش الربح لمحصول      ذات داللة إحصائية   ال توجد      ائيوبناء على التحليل اإلحص   

  ).α=0.85 ( حيث أن قيمة منطقة الدراسةالزيتون  في 
  

مـن مـساحة    % 80من مساحة األراضي المـستغلة وحـوالي        % 45وتحتل شجرة الزيتون    
من الدخل اإلجمالي للقطـاع الزراعـي       % 12من الدخل القومي و   % 30 و ،األشجار المثمرة 

 مـن   أكثر إلى   2001ووصلت مساهمة شجرة الزيتون في عام       . ل العشر سنوات األخيرة   خال
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 (  مليون دوالر  120غت قيمة إنتاج الزيتون لذات السنة       لمن قيمة اإلنتاج الزراعي كما ب     25%
  .)2003خدام، 

  

وتنبع أهمية محصول الزيتون من حيث مساهمته أيضا في الصادرات الزراعية للضفة الغربية             
 مليـون   5 م حـوالي     2001ع غزة حيث شكلت صادرات منتجات الزيتون خالل فترة          وقطا

ويساهم الزيتون في فلسطين في حماية األراضي المنحـدرة مـن           ،  )15) (2002 ،الجابي( دوالر  
 .االنجراف كما ساهمت شجرة الزيتون بوقف حمالت مصادرة األراضي من قبل اإلسرائيليين           

 بتشجير أراضيهم خوفا من المصادرة من قبل سلطات االحتالل          حيث قام العديد من المزارعين    
 كذلك تعتبر شجرة الزيتون عامال رئيسيا في        .التي دأبت على مصادرة األراضي الغير مشجرة      

(  التنمية الريفية مثل استصالح األراضي وشق الطرق الزراعية وتشغيل العمالة والمعاصـر           
  .)2002 ،الجابي

  

  : لقمحلهامش الربح 
  

  

لمنطقة ) n=30( هامش الربح لمحصول القمح حيث أن حجم العينة ): 4.16(لجدول ا

  :م2004/2005الدراسة لعام 
 

  الشيقل/المنطقة المدروسة   المتغير

  300  قيمة اإلنتاج
  400  االستهالك العائلي
  700  اإلنتاج الكلي
  -  تكلفة الماء
  -  العمالة
  250  أخرى

  250  مجموع التكاليف
  450  حهامش الرب

  1.8  هامش الربح للتكاليف المتغيرة
  

 من ناحية هـامش     ذات داللة إحصائية   تبين عدم وجود فروق        وبناء على التحليل اإلحصائي   
 أن القمـح ال     ، حيـث  )α=1.08( حيث أن قيمـة        منطقة الدراسة الربح لمحصول القمح  في      

ل أساسـي لالسـتخدام     يشكل أي مصدر للربح إال أن مزارعي المنطقة يقوموا بزراعته بشك          
  ).2004،الخياط( البيتي فقط
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   نظام المزرعة4.8

  

  :الدخل 

  
قبـل بنـاء الجـدار      منطقة الدراسة الثانية     و منطقة الدراسة األولى  حيث تم إجراء مقارنة بين      

الفاصل وبعد بنائه وبيان أثره على مدخالت اإلنتاج والتكاليف ودخل المزرعة والـدخل مـن               
  .خارج المزرعة

  
لمنطقـة الدراسـة لعـام       بالـشيقل     الدخل من داخل وخـارج المزرعـة         ):4.17(ول  الجد

  :م2004/2005

  
 

  نظام المزرعة

  
  

منطقة الدراسة 

األولى بعد الجدار 
n=30  

منطقة الدراسة 

األولى قبل الجدار 
n=30  

منطقة الدراسة 

الثانية بعد الجدار 
n=30 

منطقة الدراسة 

الثانية قبل الجدار 
n=30 

          لمزرعةعائدات ا
  61618.5  21203.33  50585.733  11774.4  عائدات المحاصيل
  526.3  128.57  32525  6733.33  عائدات الحيوانات
  62144.8  21331.9  83110.733  18507.73  مجموع العائدات
          تكاليف المزرعة

  0  280  533.15  320.833  الماء
  833.33  458.4  666.67  300.67  بذور وأشتال

  526.6  432.33  232.66  154.33  سماد
  214.33  214.33  50  0  مبيدات
  3075  3075  0  0  بالستيك
  21670  2366.67  1600  2000  عمالة دائمة
  1019.1  683.33  67.8  0  عمالة مؤقتة
  477.73  477.73  532  623.3  استئجار آالت
  236.36  236.36  393.75  562.5  نقل للسوق

  نظام المزرعة

  
  

منطقة الدراسة 

ى بعد الجدار األول
n=30  

منطقة الدراسة 

األولى قبل الجدار 
n=30  

منطقة الدراسة 

الثانية بعد الجدار 
n=30 

منطقة الدراسة 

الثانية قبل الجدار 
n=30 

  858.5  3983.5  12153.85  4471.058  تكاليف الحيوانات
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  1210  1210  221.33  134.667  االهتالك
 8567.358  التكاليف الكلية

  
36229.88 

  
13417.65 

  
30120.95 

  
          دخل المزرعة

  32023.85  7914.25  46880.85  9940.372  الوسط الحسابي
االنحراف 
  المعياري

1599.81  15410.41  1221.5  11261.86  

  20240.5  6310  35980  7387.5  الوسيط
الدخل من خارج 

  المزرعة
        

  2583.33  1336.68  3166  1117.24  الوسط الحسابي
  1777.46  1900  960.034  2546  انحراف معياري

  2500  994.63  3000  3400  الوسيط
          دخل العائلة
  17758.4  9977.033  12915.93  5298.77  الوسط الحسابي
  14717  4729.26  7217.11  2589.62  انحراف معياري

  11430  8867.5  10760  3387.5  الوسيط
 

 من ناحية دخل العائلـة       حصائية  ذات داللة إ   تبين وجود فروق       وبناء على التحليل اإلحصائي   
   ).α=0.05(حيث أن قيمة منطقتي الدراسة في 

  
نالحظ وجود   دخل األسرة من المزرعة ومن خارج المزرعة حيث       ) 4.17(يبين الجدول رقم    

 في الدخل من خارج المزرعة ودخل المزرعـة وصـافي دخـل             ذات داللة إحصائية    فروق  
ل هنالك تناقص في صافي دخل األسرة حيث تناقص         األسرة حيث أن بناء الجدار الفاصل جع      

علـى التـوالي بنـسبة      منطقـة الدراسـة الثانيـة        و منطقة الدراسة األولى  دخل األسرة في    
كما أن هذه النسب ستزداد بعد االنتهاء من بناء الجدار الفاصل وخاصة             % 41.02،56.18%

لدخل وانعدام قنوات التـسويق     لمنطقة الجدار لعدة مؤشرات سبق وأن ذكرناها كالبطالة وقلة ا         
وصعوبة ممارسة حقهم الطبيعي في استخدام أراضيهم بسبب مصادرتها من قبـل االحـتالل              

  .اإلسرائيلي
وبالتالي فإن ذلك يساعد على فهم األوضاع االقتصادية  للمزرعة والمزارع والعائلة في ظـل               

  .األوضاع الجارية من احتالل وإغالقات وبناء للجدار الفاصل
  

    الدخل من خارج المزرعة4.9
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 قـد   منطقة الدراسة األولى  من خالل المسح الذي أجريناه على المنطقة المدروسة  الحظنا أن            

وذلك الن اغلـب سـكان   % 90تضررت بشكل مباشر وكبير من بناء الجدار الفاصل وبنسبة       
متوسط دخل   كما أن    ،المنطقة يعتمدون على العمل داخل الخط األخضر والمستوطنات القريبة        

 ومع بناء ذلك الجـدار أدى إلـى صـعوبة           ،األسرة كان يبلغ تقريبا خمسة آالف شيقل شهريا       
وبالتالي أصبح هنالك بطالـة وبـشكل        ) 1948فلسطين المحتلة   ( الوصول إلى أماكن عملهم     

  .كبير جدا
  

ين فلـسط (قريبـة منـه     كما أن المزارع الفلسطيني كان يعتمد على بيع منتجه في المناطق ال           
باإلضافة إلى مناطق الضفة الغربية إال أن بناء الجدار الفاصل واالغالقـات            ) 1948المحتلة  

الصارمة التي تتخذها قوات االحتالل اإلسرائيلي أدت إلى محدودية عملية التـسويق للمنـتج              
  .النتشار ظاهرة البطالة بشكل كبير وشح فرص العملوبالتالي تدني سعر المنتج نظرا 

  
افة إلى أن األوضاع الجارية من بناء للجدار الفاصل وما ترتب عليها من صـعوبة               هذا باإلض 

التنقل وحركة المواطنين والبضائع بين مدن الضفة الغربية وكساد السوق الفلسطيني أدى ذلك             
 ،إلى االستغناء عن عدد كبير من العاملين وتزايد يوما بعد يوم عدد العـاطلين عـن العمـل                 

 لزراعتها  منطقة الدراسة األولى،  ي المتبقية لديهم بعد بناء الجدار خاصة        واللجوء إلى األراض  
 باإلضافة إلى بعض المساعدات التي تقدمها المؤسـسات         ،ضمن إمكاناتهم المحدودة والمتوفرة   

الحكومية واألهلية إال أنها ال تغطي احتياجات المزارع وال تقوم بالدور الذي يؤدي بالنهوض              
  .في  هذا القطاع

  
 على العمـل    نيعتمدوناءأ على المسح الذي تم إجراؤه في منطقة الدراسة الثانية  تبين أنهم               ب

يعملون % 20ونسبة  % 50 وتصل   منطقة الدراسة األولى  في القطاع الزراعي بنسبة اكبر من       
 ومع بناء الجدار الفاصـل      ،تعمل داخل مدن الضفة الغربية    % 30داخل الخط األخضر ونسبة     

  منطقة الدراسة األولى  ير مباشر على زيادة نسبة البطالة ولكن بشكل أقل من           أثر ذلك بشكل غ   
من مركز المدينة واالعتماد بـشكل أساسـي علـى          منطقة الدراسة الثانية    وذلك نظرا لقرب    

 وزيادة التكـاليف    ، أيضا بسبب اإلغالقات وصعوبة الحركة والتنقل بين مدن الضفة         ،الزراعة
 األسمدة والمبيدات واألعالف وأدوية الحيوانات بسعر عالي ألنه         على المزارع من ناحية شراء    
 عملية البيـع والـشراء      ة باإلضافة إلى تدني األسعار ومحدودي      ، يتم جلبها من داخل إسرائيل    

األمـر  ) رام اهللا   ( حيث تقتصر عملية التسويق للمنتج على القرى المحيطة والسوق المركزي           
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كما أن العمال المستأجرين فـي      ،  تكاليف المنتج وتدني األسعار   الذي أدى زيادة اإلنتاج وزيادة      
  .عملية الزراعة قد تم االستغناء عن عدد كبير منهم وذلك لعدم القدرة على تغطية معاشاتهم

 
  

  ) منطقة الدراسة األولى ومنطقة الدراسة الثانية( مصروفات العائلة في  4.10
  

  

  :م2004/2005الدراسة لعام  مصروفات العائلة  لمنطقة :)4.18(الجدول 
  

/ )(n=30منطقة الدراسة األولى   مصروفات العائلة

  شيقل

/ )(n=30منطقة الدراسة الثانية 

  شيقل
  1740  الطعام

±)1.067(  
2153.3  

±)1.06(  
  256.67  الكهرباء

±)1.06(  
334.7368  

±)1.06(  
  54.74  المواصالت

±)1.067(  
334.74  

±)1.06(  
  153  الماء

±)1.06(  
278.33 

±)1.06(  

 103.5  المحروقات
±)1.06(  

111.67 
±)1.06(  

 183.46  إتصاالت
±)1.06(  

243.0357 
±)1.06(  

 702.083  التعليم
±)1.06( 

513.044 
±)1.06( 

  830.66  أخرى
±)1.06(  

703.716  
±)1.06( 

 3771.83  المجموع
±)1.06(  

4125.2  
±)1.06( 

  1267.078  1541.575  االنحراف المعياري
  

 بين معدل مصروفات العائلـة فـي        ذات داللة إحصائية  أن هنالك فروق    ول السابق   يبين الجد 
حيـث أن    بناء على التحليل اإلحصائي      منطقة الدراسة األولى  عنها في   منطقة الدراسة الثانية    

  ).α=0.025(قيمة 
  

  3771.83 (إلـى منطقة الدراسة الثانية     و منطقة الدراسة األولى  حيث تتراوح على التوالي في      
منطقة عنها من   منطقة الدراسة الثانية    ، وذلك الرتفاع معدل دخل العائلة في        )شيقل 4125.2و

  .الدراسة األولى
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   وأراء المزارعمشاكل  4.11

  
الفلسطيني بشكل عام ومـزارع      بناءا على المسح الذي أجريناه لمنطقة الدراسة فان المزارع          

   :كل والتي نذكر منهاللعديد من المشا يتعرض منطقة الدراسة بشكل خاص 
  .تربية الحيوانات .1
  .مياه الشرب والري .2
  .األرض .3
  .  السوق .4

  
ومن خالل المسح الذي أجريناه استطعنا التعرف على هذه المشاكل وأسبابها سواء في منطقـة               

  .)الثانيةمنطقة الدراسة (أو منطقة الغير جدار ) منطقة الدراسة األولى( الجدار 
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  :  تربية الحيوانات
  

المشاكل والصعوبات التي يواجهها المربين في منطقة الدراسة لعام ): 4.19( دول الج

  :م2004/2005
  

 الدراسة األولىمنطقة   المشكلة

n=30)(%/  

 الدراسة الثانيةمنطقة 

n=30)(%/  

  -  6.7  نقص الماء
  -  3.3  نقص الخدمات

عدم توفر طبيب بيطري 
  في المنطقة

6.7  3.3  

  96.7  83.3  ارتفاع سعر العلف
  

نقـص المـاء    من ناحية  ذات داللة إحصائية  تبين وجود فروق      وبناء على التحليل اإلحصائي     
  ).0.038،0.05= (  على التوالي   α حيث أن قيمةفي منطقة الدراسة  والخدمات

نالحظ أن تربية الحيوانات تتعرض للكثير من الصعوبات األمـر الـذي أدى إلـى تقلـيص                 
  .ومحدودية عدد المربين

  
ن اكبر مشكلة يواجهها مربي الحيوانات هي ارتفاع سعر العلف وتتراوح النسبة على التوالي              إ

 نظرا لمحدوديـة مـساحة   )%96.7، %83.3(منطقة الدراسة الثانية  ولمنطقة الدراسة األولى 
 ، وشق الطـرق االلتفافيـة     )تلمون( مستوطنة  المراعي التي تقلصت مع بناء الجدار الفاصل و       

دى إلى قلة مساحة المحاصيل المزروعة بالعلف كغذاء للحيوانات هذا باإلضـافة            األمر الذي أ  
إلى أن سد النقص يتم من خالل شراء العلف من إسرائيل وبسعر مرتفع مما يؤدي إلى زيـادة     
العبء على المزارع من ناحية زيادة التكاليف وفي حالة انتشار مرض ما في القطيـع يلجـأ                 

لزراعية لشراء الدواء من خالل وصفه للمرض لصاحب المحل ألن          المزارع إلى محل المواد ا    
وبسبب بعد المـسافة نظـرا لوجـود         ) رام اهللا   ( الطبيب البيطري يتواجد في مركز المدينة       

الطرق االلتفافية يحول ذلك من اللجوء إلية مما يؤدي ذلك إلـى مـوت وخـسارة الحيـوان                  
 في تربية الثروة الحيوانية خاصة في منطقـة         المصاب وبالتالي فإن ذلك أدى إلى تراجع كبير       

 أما في منطقة الغير جدار فإنه ال يوجد فروق واضحة بالنسبة لتربية الحيوانات قبـل                ،الجدار
 منطقة الدراسـة األولـى    وبعد الجدار الفاصل  حيث تصل نسبة المربين للثروة الحيوانية في            
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" 4.11"الجدول رقم   %).( 53.3،%43.3(ارعلى التوالي قبل بناء الجد    منطقة الدراسة الثانية    و
. (  
  

  : الماء
  

:م2004/2005لعام ) األولى والثانية ( مشاكل المياه لمنطقة الدراسة ) 4.20(الجدول   
 

  )/%(n=30منطقة غير الجدار   )/%(n=30  الجدارةمنطق  المشكلة

  0  41.4  عدم وجود مياه كافيه
  26.7  48.3  السعر

اه عدم السماح باستخدام المي
  الجوفية

3.4  0  

  73.3  6.9  ال شيء
  

  في   توفر المياه  من ناحية    ذات داللة إحصائية  تبين وجود فروق     وبناء على التحليل اإلحصائي   
تعاني منطقة الجـدار مـن      ).  α=0.045(م حيث أن قيمة     2004/2005منطقة الدراسة لعام    

  .صعوبات ومشاكل في مصادر المياه أكثر من منطقة الغير جدار
  
سـعر الميـاه    ) منطقة الدراسة الثانيـة      و منطقة الدراسة األولى  (  أكثر مشكلة تعاني منها      إن

 تعـاني مـن     الدراسة األولى حيث أن منطقة    %) 26.7،%48.3( وتصل النسبة على التوالي     
نقص الماء في أغلب أيام السنة خاصة في فصل الصيف وذلك الن المنطقة تخلو من مصادر                

ع حيث تعتمد في عملية الشرب وسقي بعض المزروعات أحيانا عند بعض            مياه طبيعية كالينابي  
 المياه مما يؤدي ذلك إلـى زيـادة         ةالمزارعين الذين يتبعوا نظام الزراعة المروية على سلط       

( لية  ائيالتكاليف حيث أن سعر المتر المكعب أربعة شواقل والتي مصدرها شركة المياه اإلسر            
 تمتلك ينابيع مما يجعل المياه متوفرة طوال أيـام          سة الثانية الدرافي حين منطقة    )  مكرووت  

 أما بالنسبة لمياه الشرب فإنهم يعانون من ارتفاع ميـاه           ،السنة وفي أي وقت يحتاجها المزارع     
 ، شواقل حيث أن مصدرها سلطة المياه الفلـسطينية        ثالثةالشرب حيث أن سعر المتر المكعب       

 قد تتعرض بعد االنتهاء من بناء الجدار  النقطـاع لميـاه             الدراسة األولى  فإن منطقة    يوبالتال
الشرب نظرا لكون المصدر الرئيسي للمياه هو شركة إسرائيلية وبالتـالي ال بـد مـن اخـذ                  

  .الخطوات الالزمة من قبل سلطة المياه الفلسطينية لمواجهة هذه األزمة



 57

  
 الى أن السبب الرئيـسي الزمـة        والتي تشير ) 2004دراسة وزارة الزراعة،  ( وتتفق هذه الدراسة مع   

المياه وشحتها في فلسطين هو ليس الجفاف وال بسبب وجودها في منطقة قاحلة بل هو نتيجـة                 
لوجود االحتالل االسرائيلي والسيطرة الكاملة على مصادر المياه حيث ان المنطقـة العازلـة              

 بطاقـة تـصريفية     خلف الجدار الغربي تقع فوق الحوضين الجوفيين الغربي والشمال الشرقي         
سنويا، بينما المنطقة المعزولة الشرقية في حال اقرار مـسار الجـدار            3 مليون م  507تقدر ب   

سنويا ويتم استخراج   3 مليون م  172الشرقي تقع بالكامل فوق الحوض الشرقي بطاقة تصريف         
المياه العذبة من هذه االحواض عن طريق الضخ من االبار الجوفية او عن طريق التـصريف                

 بئر بطاقة ضخ تقـدر      165لطبيعي للينابيع ويقدر عدد االبار الجوفية في هاتين المنطقتين ب           ا
 مليون  22 ينبوع بطاقة تصريفية     53 بالسنة اما بالنسبة لعدد الينابيع فيقدر ب         3 مليون م  33ب  
  . سنويا حيث تنقل هذه المياه لستخدم في المناطق والتجمعات الموجودة خلف  الجدار3م
  

  األرض
  

األرض والماء تعتبران محط الصراع العربي اإلسرائيلي بشكل عام وفلسطين بـشكل خـاص              
  )2005كلير،(
  

لعام ) األولى والثانية ( معدل مساحة األراضي المصادرة في منطقة الدراسة ) 4.21(الجدول 

  :م2004/2005
  

معدل مساحة االرض   )(n=30منطقة غير الجدار   )(n=30  الجدارةمنطق

 دونم/ةالمصادر
 معدل المساحة المزروعة 144 33

 معدل األرض البور 6.667 -

 

مـساحة   مـن ناحيـة      ذات داللة إحـصائية   تبين وجود فروق     وبناء على التحليل اإلحصائي   
  ).  α=0.012( حيث أن قيمة االراضي المصادرة
ـ    معدل األراضي الزراعية والمصادرة في       أن  ) 4.21(حيث يشير الجدول     ة منطقـة الدراس

 وذلك بـسبب بنـاء      ، دونم 6.667 دونم كما بلغ معدل أراضي البور المصادرة           144 األولى
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لتضيق الخنـاق علـى      المستوطنات وشق طرق التفافية والجريمة األكبر بناء الجدار الفاصل        
  .مزارعي المنطقة  نظرا لكون المنطقة تقع على الخط األخضر

  
ناك مصادرة لبعض الدونمات المزروعة بسبب شـق        فإن ه لمنطقة الدراسة الثانية    أما بالنسبة   

 دونم، كما   33الطرق االلتفافية وبناء المستوطنات حيث بلغ معدل مساحة األراضي المصادرة           
% 30منها أشـجار مثمـرة و     % 70أن أغلب المزروعات التي صودرت مع األراضي كانت         

  .محاصيل حقلية وخضار
  

 رجـوع   ،لقيود على حركة الناس والبضائع    وفي ظل األوضاع الجارية من فرض الحصار وا       
الناس للعمل في القطاع الزراعي نظرا للحاجة التي يعانيها الشعب الفلـسطيني بـشكل عـام                
وسكان المنطقة بشكل خاص األمر الذي أدى إلى تدهور وضع األمن الغذائي فـي المنطقـة                

م مناقـشته وتحليلـه     حيث سيتم إلقاء الضوء على وضع األمن الغذائي في الفصل الرابع وسيت           
  .بشكل معمق

  
من المالكين يرفضون البيـع العتبـاره المـصدر         % 80حيث نجد من خالل المسح أن نسبة        

 كما أن أسعار  األراضي قد ارتفع في اآلونة األخيرة وذلك بسبب         ،الوحيد للرزق المتبقي لديهم   
من قبـل قـوات     محدودية المساحات المتاحة لكل شخص بسبب مصادرة العديد من الدونمات           

االحتالل اإلسرائيلي باإلضافة إلى المشكلة التي تعاني منها المنطقة وهي الحيازات الـصغيرة             
  .بسبب كثرة عدد المالكين مما يؤدي لكثرة النزاعات والخالفات على نفس الحيازة

  
 وهـي   464071وتشير الدراسات ان مجموع مساحة االراضي الزراعية التي ستعزل هـي            

ن مجموع االراضي الزراعية في الضفة الغربيـة و بالتـالي فـإن االقتـصاد          م% 28تعادل  
والتجمعات الـسكانية   % 35.7الزراعي ومدى مساهمته في االقتصاد الوطني سينخفض بنسبة         

التي تقطن غرب أو شرق الجدار ستعاني من مشاكل الوصول الى االرض او موقع الـسكن                
  . المنافذ لألسواق الزراعيةوتسويق المنتجات الزراعية بسبب عدم وجود
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  الحيازات الزراعية
  

  :م2004/2005ي منطقة البحث لعام الحيازات الزراعية قبل وبعد الجدار ف): 4.22(الجدول 
  

 

/ الحيازة الزراعية

  دونم

منطقة الدراسة 

 قبل الجدار األولى

n=30)( 

منطقة الدراسة 

 بعد األولى

 )(n=30الجدار 

منطقة الدراسة 

ل قبالثانية 

 )(n=30الجدار 

منطقة الدراسة 

بعد الثانية 

 )(n=30الجدار 

1-10  1  8  6  7  
10-20  3  9  7  6  
20-30  2  3  6  8  
30-40  2  3  1  -  
40-50  5  2  2  1  

  8  9  5  16  50اكبر من 
  

 من ناحية حجم الحيـازة      ذات داللة إحصائية  تبين وجود فروق      وبناء على التحليل اإلحصائي     
 منطقة الدراسـة األولـى      في   قبل وبعد بناء الجدار الفاصل      دونم 50  التي تزيد عن   الزراعية

  ).α=(0.034حيث أن قيمة  
  

 دونم لـبعض    50 أن مساحة الحيازات الزراعية  والتي تزيد مساحتها          :)4.22(يشير الجدول   
 أكبر قبل بناء الجدار الفاصل من مساحة الحيـازة بعـد            منطقة الدراسة األولى  المزارعين في   

وذلك بسبب المـصادرة    % )   17،%53(لجدار الفاصل حيث تصل النسبة على التوالي        بناء ا 
لمئات من الدونمات لبناء ذلك الجدار الفاصل باإلضافة إلى اللجوء للعمل الزراعي بعد بنـاء               

بالنسبة لقبل  منطقة الدراسة الثانية     أما في    ،على تقسيم ملكية األرض في العائلة      الجدار والعمل 
 في مساحة الحيازات الزراعية     ذات داللة إحصائية   الجدار نالحظ انه ال يوجد فروق        وبعد بناء 

 وهذا يدل على أن الجدار الفاصل اثر على حجم الحيـازة            ،%)27،%30(حيث تصل النسبة    
الزراعية للمزارع خاصة في منطقة الجدار مما قلل من اإلنتاجية وبالتالي قل العائد من العمل               

  .الزراعي
  
  

  السوق
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 كما أن السوق الفلـسطيني يواجهـه        ،إن السوق يعبر عن سياسة الوضع الجاري في المنطقة        
   :العديد من الصعوبات بشكل عام والمنطقة بشكل خاص منها

  
إن بعض المحاصيل يجب قطفها في وقت محدد وال يمكن إبقائها في المزرعة لمـدة أطـول                 

ؤدي إلى تعرضها للخراب وقلة جودتها      ي ت  الت ولكن بسبب الممارسات اإلسرائيلية من اغالقات     
من المـزارعين   % 76.6 حيث أن    .وذلك يجبر المزارع على بيع منتجه بخسارة وبسعر قليل        

 يقوموا ببيع محاصيلهم بخسارة أي ال تغطي تكاليف اإلنتـاج  فـي              منطقة الدراسة األولى  في  
  . التسويق وقلة الدخلمنهم يحصل على القليل من الربح وذلك لمحدودية عملية % 23.3حين 

 
 والجدار الفاصل   لفي حالة انخفاض السعر بشكل كبير وانعدام قنوات التسويق في ظل االحتال           

  .فان المزارع ال يقوم بقطف اإلنتاج ألنه ال يغطي التكاليف كالزيتون
 

 كمـا أن تكلفـة نقـل        .ارتفاع سعر المواصالت لنقل المنتج وذلك بسبب وجود طرق التفافية         
 وذلـك بـسبب     منطقة الدراسة الثانية     أعلى منها في     منطقة الدراسة األولى  ج للسوق في    اإلنتا
 ،بسبب االغالقات والطرق االلتفافية   ) رام اهللا   ( ن مركز المدينة    منطقة الدراسة األولى ع   بعد  

 28 عن مركز المدينة في ظل الظروف الجارية واالغالقات          منطقة الدراسة األولى  حيث تبعد   
الجهـاز المركـزي لإلحـصاء     ا( ، كم11تبعد عن مركز المدينة منطقة الدراسة الثانية ن كم، في حي 

 وبالتالي نظرا لقربها من مركز المدينة فإن تكلفة النقل للسوق المركزي أقـل              )2003 ،   الفلسطيني
منطقـة الدراسـة الثانيـة       و لمنطقـة الدراسـة األولـى     حيث تبلغ تكاليف النقل على التوالي       

  .شيقل ) 200،450(
 

إغراق السوق الفلسطيني بالمنتج اإلسرائيلي وعدم حدوث العكس باإلضافة إلى عـدم تـوفر              
  .حماية للمنتج مما يؤدي إلى ضرب المنتج المحلي والبيع بسعر اقل
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    التوقعات للمستقبل4.12
  

   :تبين الجداول التالية نظرة المزارع الفلسطيني نحو المستقبل من عدة جوانب
  

     الدخل 
  

منطقة الدراسة لعام  ل: نظرة المزارع نحو المستقبل من ناحية الدخل:)4.23(الجدول 

  :م2004/2005
  

  /الدراسة األولىمنطقة   التوقع

% n=30)( 

  /الدراسة الثانيةمنطقة 

% n=30)(  

  10  16.7  أفضل من اليوم
  66.7  13.3  مثل اليوم

  23.3  70   من اليومءأسو
  

 نظرة المزارع    من ناحية  ذات داللة إحصائية  تبين وجود فروق      ئي  وبناء على التحليل اإلحصا   
  ).α=(0.042 أن قيمة  ث حيمنطقة الدراسةفي مستقبال على أنه أسوء من اليوم دخل ال من

 أكثـر   منطقة الدراسة األولى  أن     من خالل المسح الذي تم إجراؤه على منطقة الدراسة  تبين          
% 70حيث أن نسبة    منطقة الدراسة الثانية    جدار الفاصل من     للدخل مستقبالً بعد بناء ال     اًتشاؤم

 ، أن األوضاع ستسوء أكثر من اليوم خاصة بعد اكتمال بناء الجدار           نمن منطقة الجدار يعتبرو   
  .نظرتهم للدخل مستقبال تشاؤميهمنطقة الدراسة الثانية من % 23.3في حين 

  

  مستوى المعيشة
  

ستقبل من ناحية مستوى المعيشة لمنطقة الدراسة نظرة المزارع نحو الم): 4.24(الجدول 

  :م2004/2005لعام 
  

 

  )(n=30 /%الدراسة الثانيةمنطقة   )(n=30 /%الدراسة األولىمنطقة   التوقع

أفضل من 
  اليوم

13.3  3.3  

  70  30  مثل اليوم
  26.7  56.7  أسوا من اليوم
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  نظرة المزارع   من ناحية  يةذات داللة إحصائ  تبين وجود فروق      وبناء على التحليل اإلحصائي     
حيـث أن قيمـة      منطقة الدراسـة    في  مستقبال على أنه أسوء من اليوم       مستوى المعيشة     من  

0.038)=α.(  
  

بعد بناء     مستقبالً  ة مستوى المعيش   من ناحية      أكثر تشاؤما     الدراسة األولى نالحظ أن منطقة    
لجدار الفاصل ستزيد مـن نـسبة       الجدار الفاصل من منطقة الغير جدار حيث أن اكتمال بناء ا          

مما يؤثر سلبا على مـستوى المعيـشة والعالقـات          % 90البطالة وسيقل مقدار الدخل بنسبة      
 حيث تصل نسبة الذين يتوقعون سـوء  منطقة الدراسة األولىاالجتماعية بين الناس خاصة في    

منطقـة  ن حيـث أ % 26.7،%56.7على التوالي  والثانية   منطقة الدراسة األولى  األوضاع في   
أقل تشاؤما نظرا لعدم مرور الجدار الفاصل من على أراضيها باإلضافة إلـى             الدراسة الثانية   

  .قربها من مركز المدينة لعدم وجود طرق التفافية 
  

  المصادر الطبيعية
 

 نظرة المزارع نحو المستقبل من ناحية المصادر الطبيعية،  هل سيطرا :)4.25(الجدول 

  :م2004/2005 الطبيعية مستقبال لمنطقة الدراسة لعام تحسن على وضع المصادر
 

  )(n=30 /%الدراسة الثانيةمنطقة   )(n=30 /%الدراسة األولىمنطقة   التوقع

  16.7  16.7  نعم
  83.3  83.3  ال

  
 بالنسبة  منطقة الدراسة الثانية     و منطقة الدراسة األولى  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين        

للمصادر الطبيعية المتاحة للمزارع الفلسطيني عند اكتمـال بنـاء الجـدار            للنظرة المستقبلية   
  .الفاصل
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 الفصل الخامس
 

 5.1 الوضع الغذائي واالجتماعي

  
 يعني قدرة المجتمع على تأمين احتياجاته االستهالكية مـن الـسلع الغذائيـة              ي الغذائ   األمن

 هو  تحقيق االكتفاء الذاتي الذي غالبا         ليس ،األساسية بإنتاجها محليا أو باستيرادها من الخارج      
ما يعني إنتاج كافة االحتياجات الغذائية األساسية محليا وإنما يتعـداه إلـى تـامين مـصادر                 

  ).2003،عبد الدايم (الحصول على الغذاء محليا أو ودوليا 

  
حيث تتصف الفجوة الغذائية العربية بالتذبذب من سنة ألخرى بـسبب التغيـر فـي اإلنتـاج                 

 ،وحجم االستهالك وتقلبات األسعار العالمية للـسلع الغذائيـة        ) النباتي والحيواني   ( زراعي  ال
حيث أصبح تمويل استيراد الغذاء عبئا تئن تحت وطأته معظم الموازنات المالية لمعظم الدول              

 ويستنزف جزءا ال يستهان به من الدخل القومي العربي يتجه نحو األسواق العالميـة               ،العربية
  .)2003،األمين(الحاجة المتفاقمة إلى الغذاء في الوطن العربي لسد 

  
( و من خالل هذا البحث سيتم إستعراض  واقع وتطورات األمن الغذائي على منطقة الدراسة                

 فانه من الجدير باالهتمـام أن نأخـذ بعـين           ،)منطقة الدراسة الثانية     و منطقة الدراسة األولى  
ي تتميز عن باقي الدول العربية الشقيقة، والمتمثلة بوجـود          االعتبار خصوصية هذه الحالة الت    

سلطة احتالل تهيمن على مقدورات الشعب االقتصادية وتمنعه من استغالل موارده الطبيعية و             
لـذلك ال     ،تعزله عن العالم الخارجي بأسره وعن بعضه البعض بسبب بناء الجدار الفاصـل            

وفي ظل وجود االحتالل اإلسرائيلي بعـد بنـاء         يمكن الحديث عن أمن غذائي في هذه الحالة         
ومن خالل هذه الدراسة  سيتم الحديث عن  أثر ذلك الجـدار علـى                .جدار الفصل العنصري  

 % 41 األولى والثانية،حيث أن     وضع األمن الغذائي في منطقة رام اهللا وتحديدا منطقة الدراسة         
 النعدام األمن الغـذائي،كما أنهـم       مهددين% 25 ،من انعدام األمن الغذائي   من السكان يعانون    

  ).(FAO, 2003 . ) صعبةيعانوا من أوضاع اقتصادية واجتماعية
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  الستهالك الغذائيا 5.2

  

منطقة على وضع األمن الغذائي في      الفاصل   أثر الجدار    استعراض هذا الفصل سيتم  من خالل   
  ) . األولى والثانية  (الدراسة 

  
 كمـا أن  مـصادر       ، وبخاصة في فلسطين   ،لشاغل للبشرية تبقى مشكلة األمن الغذائي ا    سحيث  
 ستكون عاجزة عما قريب عن تلبيـة الحاجـات الغذائيـة لألعـداد         – محدودة حاليا    –الغذاء  

  .)2001غرابيه،(  األمر الذي قد يشكل عقبة في مسيرة نموها وتطورها،المتزايدة من السكان
  

  مصدر الغذاء لمنطقة البحث5.3
  

  

  :م2004/2005يبين مصادر الغذاء لمنطقة الدراسة لعام ): 5.1(الجدول 
 

/ % منطقة الدراسة األولىالمنطقة   مصدر الغذاء
(n=30) 

 / % منطقة الدراسة الثانية المنطقة 
(n=30) 

  36.7  40  السوق
  63.3  60  من اإلنتاج البيتي
  13.3  53.3 مساعدات خارجية

  
اإلعتماد على   من ناحية    ذات داللة إحصائية    تبين وجود فروق  وبناء على التحليل اإلحصائي     

  ).α=0.038( حيث أن قيمة منطقة الدراسة  في المساعدات الخارجية
  

 بعد البـدء ببنـاء الجـدار        منطقة الدراسة األولى   أن   من الخالل المسح الذي تم إجراؤه تبين      
المـساعدات  الفاصل أصبحت تعتمد كمصدر رئيسي للغذاء على التصنيع البيتي باإلضافة إلى            

وذلك بسبب قلـة الـدخل حيـث أن هـذه           % ) 53.3 ،%60(الخارجية حيث تتراوح النسبة     
المساعدات تغطي جزء من إحتياجاتهم من المواد الغذائية والتي يحصل عليها المواطنين عـن              

 ،الخ..FAOطريق المجالس القروية والبلدية من عدة مؤسسات معنية بالغذاء والتي من أهمها             
فإنهم يعتمدوا كمصدر رئيسي للغذاء على اإلنتاج البيتـي والـسوق            الدراسة الثانية    منطقةأما  

ونسبة قليلة تعتمد على المساعدات الخارجية      %) 36.7،%63.3( وتتراوح النسبة على التوالي     
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، مما يجعلها ذو نـشاط      )رام اهللا    (      وذلك نظرا لقرب المنطقة من مركز المدينة      % 13.3
  .منطقة الدراسة األولىتجاري أكثر من 

  

   المؤسسات المساعدة5.4

  

المؤسسات المساعدة في ظل األوضاع الراهنة لمنطقة الدراسة  لعام  ) 5.2(يبين الجدول 

  :م2004/2005

  

 /% منطقة الدراسة األولى  اسم المؤسسة
(n=30) 

  /% الثانية الدراسةمنطقة
 (n=30) 

  22.7  20.7  المجالس القروية
  77.3  75.1  يةالمؤسسات األهل

  -  4.2  المؤسسات الحكومية
 

  : عادات الغذاء5.5

  

  :م2004/2005يبين التغيير في عادات الغذاء في منطقة الدراسة لعام  ): 5.3(الجدول 

  

 /% منطقة الدراسة األولى  تغيير عادات الغذاء
(n=30) 

  

  /% منطقة الدراسة الثانية 
(n=30) 

  

  23.3  70  نعم
  76.7  30  ال

  
 من ناحية عادات الغذاء     ذات داللة إحصائية   تبين وجود فروق       على التحليل اإلحصائي  وبناء  

  ).0.034، 045.0( على التوالي αحيث أن قيمة منطقة الدراسة  في  بنعم وال اللذين أجابو
من أهالي منطقة الجـدار قـاموا       % 70بعد إجراء مقابالت مع أهالي منطقة الدراسة تبين أن          

 النواحي الصحية   غذائي لهم حيث أن تغيير نظام الغذاء كان له تأثير سلبي على           بتغيير النظام ال  
 أن االعتماد على األطعمة المفيدة كالبروتينات الحيوانية والخضراوات والفواكه بنـسب            كما ،

وذلك بـسبب قلـة   (FAO,2003) .،حيث تم االعتماد على الكم أكثر من االهتمام بالنوعية)  قليلة
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  الفاصل  بعد انتهاء بناء الجدار   ستكون أكثر صعوبة     أن األوضاع   كما  ،  البطالة  الدخل وانتشار   
  .وبالتالي ستسوء أكثر عملية التغذية وستنتشر أمراض نتيجة اإلهمال في التنويع الغذائي

  
 وذلك نظرا ألن المنطقة زراعيـة       رمنطقة الدراسة الثانية أجروا ذلك التغيي     % 23.3 في حين 

بناء الجدار على الزراعة أكثر من األعمال األخرى وبالتـالي فـإن أهـالي             تعتمد منذ ما قبل     
القرية يعتمدون في أغذيتهم على ما يزرعونه من أغذية وبالتالي يبقى هنالك خيارات أمـامهم               

  متعددة من ناحية التنويع بالغذاء
  

  

   أسباب التغيير في نظام الغذاء5.6
  

  

ظام الغذاء المتبع في منطقة الدراسة لعام  يبين أسباب التغيير في ن:)5.4(الجدول 

  :م2004/2005

  

/% منطقة الدراسة األولى  سبب التغيير
(n=30)  

% منطقة الدراسة الثانية 
(n=30) 

  85.7  86.4  قلة الدخل
  14.3  13.6  ارتفاع األسعار

  -  -  البطالة
  

اطق البحث حول   فأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في من        وبناء على التحليل اإلحصائي     
  ).0.32 0.45 ,( على التوالي αحيث أن قيمة أسباب التغيير في نظام الطعام 

  
   الناحية االجتماعية5.7

  

أما بالنسبة للنواحي االجتماعية نالحظ  أن العادات االجتماعية في ظل األوضاع الراهنة  قـد                
 حين منطقة الدراسة    في%  80قلت كثيرا خاصة في منطقة الدراسة األولى حيث تصل النسبة           

كمـا زادت   .وذلك كما سبق وأن ذكرنا بسبب قلة الدخل والبطالـة         % 20الثانية تصل النسبة    
وذلك بسبب  %  73.3الخالفات والنزاعات بين الناس خاصة في منطقة الدراسة األولى بنسبة           

ري زيادة نسبة العاطلين عن العمل في المنطقة خاصة بعد البدء ببناء جدار الفـصل العنـص               
  .حيث جعلت الناس شغلهم الشاغل النظر ومراقبة بعضهم
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 باإلضـافة إلـى     .بعض العادات السيئة المنتشرة في منطقة الدراسـة       ) 5.5 (ويشير الجدول   

ظاهرة عمالة األطفال وذلك لجلب القليل من النقود لمساعدة أهـاليهم وذلـك علـى حـساب                 
 منطقة الدراسة األولى  ل نسبتهم في    دراستهم وحرمانهم من ممارسة حقوقهم كأطفال حيث تص       

  .% )24 ،%60( على التوالي الثانية و
  

   العادات السيئة5.8

  

تي تتمثـل فـي     يعتبر المجتمع الفلسطيني من أكثر المجتمعات حفاظا على عاداته األصيلة وال          
مه وعاداته االجتماعية واعتماده على الذات فـي تـوفير احتياجاتـه            حفاظه على عادات طعا   

، إال أن بناء جدار الفـصل العنـصري         كل سلبية   خالفات ومشا ظ على المجتمع من أي      والحفا
  ) .5.5(أحدث تغييرات في عادات المواطن الفلسطيني والتي نوردها في الجدول 

  
يبين  نسبة العادات السيئة المنتشرة بفعل انعدام األمن الغذائي لمنطقة ): 5.5( مالجدول رق

  :م2004/2005الدراسة لعام 

  

 /% منطقة الدراسة األولى  العادات السيئة
(n=30) 

  /%الدراسة الثانيةمنطقة 
(n=30) 

  %23.3  %70  تغيير عادات الطعام
  %20  %80  تقليل العادات االجتماعية

  %30  %70  طلب  مساعدات
  %26.7  %73.3  زيادة النزاعات

  %43.3  %56.7  تغيرات على الحالة الصحية
  

 من ناحية ظهور بعـض      ذات داللة إحصائية  تبين وجود فروق    ائي  وبناء على التحليل اإلحص   
 االجتماعية السيئة كتقليل القيام بالواجب االجتماعي وانتشار ظاهرة طلب مـساعدات            العادات

   ).0.039 و 0.042( على التوالي   α   حيث أن قيمةبشكل كبير 
  

وذلك لتأثير الجـدار    لثانية  منطقة الدراسة ا   أكثر ضررا من     منطقة الدراسة األولى  نالحظ أن   
المباشر حيث أنه يقام على أراضي المنطقة نظرا لموقع المنطقة المحـاذي للخـط األخـضر                
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نالحظ من الجدول أن العادات االجتماعية في الضفة الغربية  قد تقلصت بشكل كبير لتـصل                و
وقلـة  وذلك بـسبب البطالـة      % 80 تصل النسبة إلى      الدراسة األولى  في منطقة %   67إلى  
 وأصبحت عادة اجتماعية  طبيعية عند الكثير من         طلب المساعدات  كما انتشرت ظاهرة     ،الدخل

على التـوالي   منطقة الدراسة الثانية     و منطقة الدراسة األولى   في   مأبناء المنطقة  وتصل نسبته    
مبررين الحاجة دفعتهم لطلب المعونة والمساعدة وإنها حق لهم حتـى ولـو             ) %  30،70%(

  .بة منهم غير محتاجةكانت نس
  

أن االمن الغذائي واالكتفاء الذاتي من الغذاء شرط الزم لحفظ كرامة االمة وصـيانة وحـدتها                
وحماية ديارها لدرء تحكم االعداء في مقدورانها وتدخلهم في قراراتها وسياساتها ودليل علـى              

 تحقيـق االمـن   صحة هذه النظرية مما نعايشه في هذا العصر اذ نتج عن العجز الغذائي فـي              
الغذائي لدى المسلمين الى اعتماد البلدان العربية على الدول الغربية وخاصة الواليات المتحـدة      

  .)2002بوراس،(). القمح( في توفير غذائها األساسي 
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   النزاعات والخالفات5.9
  

ويرجع ذلك لعدة أسـباب      الدراسة   انتشرت ظاهرة النزاعات والخالفات بشكل كبير في منطقة       
  :م2004/2005لعام )  5.6( والتي من أهمها يظهر جليا في الشكل 

  
  

 
 
 

  
  

  
  

  

  

  أسباب النزاعات والخالفات التي انتشرت بشكل كبير في اآلونة األخيرة) 5.6(يبين الشكل 

  
  نشوء من ناحية أسباب  ذات داللة إحصائية    تبين وجود فروق       وبناءا على التحليل اإلحصائي   

  ).α=0.042( حيث أن قيمة منطقة الدراسة في  الفاصلبسبب الجدارالخالفات 
  

ويرجع السبب الرئيسي  النتشار الخالفات بين الناس بشكل كبير لبناء الجدار الفاصل   حيث                
 45.5( علـى التـوالي     منطقـة الدراسـة الثانيـة        و منطقة الدراسة األولى  تصل النسبة في    

لعمل في  المنطقة األمر الذي أدى إلى        الذي عمل على زيادة نسبة العاطلين عن ا       %) 15.5،%
  .والصراعات  حدوث الخالفات فيما بينهم تؤدي إلى  كثرة االحتكاكقلة الدخل ومن ثم  
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  :م2004/2005 ميبين زيادة الدخل لبعض األشخاص في منطقة الدراسة لعا): 5.7(الجدول 

   

   /%منطقة الدراسة األولى  األسباب
(n=30)  

  /%ة منطقة الدراسة الثاني
 (n=30)  

  20  25.9  العمل داخل الخط األخضر
  70  33.3 عمل المرأة
  10  40.7 عمالة األطفال

  
 الثانية  منطقة الدراسة األولى   بين   ذات داللة إحصائية   فروق   ك أن هنال  إلى) 5.7(يشير الجدول   

من ناحية األسباب التي أدت إلى رفع مستوى المعيشة لدى بعض األشخاص فـي المنطقتـين                
  ) .0.015 ،0.05 ( على التواليα  من ناحية عمالة المرأة واألطفال وبلغت قيم لمذكورتينا
  

   العادات الحسنة5.10

  

ومن العادات الحسنة التي انتشرت بسبب قلة الدخل هي انتشار ظاهرة عمل مجموعات مـن               
  .أجل االدخار

  
  :م2004/2005 ظاهرة االدخار في منطقة الدراسة لعام :)5.8(الجدول رقم 

  

   /%منطقة الدراسة األولى  مجموعات
(n=30) 

  /%منطقة الدراسة الثانية 
(n=30) 

  56.7  63.3  نعم
  43.3  36.7  ال

  

 مـن ناحيـة العـادات       ذات داللة إحصائية     تبين وجود فروق       وبناء على التحليل اإلحصائي   
 لالدخار وذلك حول عمل مجموعاتα ) =0.038( حيث أن قيمة  منطقة الدراسةالحسنة  في 

منطقـة   و منطقة الدراسـة األولـى     فيخاصة في ظل األوضاع الراهنة حيث تتراوح النسبة         
 ) .%56.7،%63.3 (على التواليالدراسة الثانية 

 
   إيجابيات الوضع الراهن5.11 
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نالحظ أن أكثر إيجابية لهذه الظروف التي نعيشها هي عودة اإلنسان القروي ألرضه وللقطاع              
 حيـث أن    ، عند مقارنتها في محافظة رام اهللا      منطقة الدراسة األولى  ذلك في   الزراعي ويظهر   

 الجـدار   ءمن أهالي الريف في منطقة رام اهللا عادوا للعمل الزراعي بعد البـدء ببنـا               % 84
منطقـة الدراسـة الثانيـة    أما % 56.6 منطقة الدراسة األولىفي حين   ) 2004التيتـي، ( الفاصل  

 نسبة العائدين لهذا القطاع يجب تقديم مـساعدات للمـزارعين            وبالتالي حتى تزيد   ،% 16.7
وتشجيعهم بكافة الطرق والوسائل من اجل زراعة أرضهم وعدم تركها وبالتالي سيزيد اإلنتاج             

بالرغم من الظروف القاسية التي يعنـي منهـا أبنـاء           ووستزيد كمية الغذاء والتنويع بالغذاء      
 لهذه الظروف الراهنة والتي تظهر جليا فـي الرسـم           المنطقة إال أن هنالك بعض االيجابيات     

  : التاليالبياني 
  
  

 
 
 

  
  
  
  

  

 يبين االيجابيات في ظل بناء الجدار الفاصل من وجهة نظر المزارعين في :)5.11(الشكل 

  .م2004/2005منطقة الدراسة لعام 

  

مـن  يجابيات  بعض اال ل ذات داللة إحصائية    تبين وجود فروق      وبناء على التحليل اإلحصائي     
  ).α=(0.049 حيث أن قيمة  في منطقة الدراسة ناحية العودة لألرض والعمل الزراعي

  
  

    سلبيات الوضع الراهن5.12
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 إال أن   الدراسـة باإلضافة إلى ذكر بعض االيجابيات من وجهة نظر المزارعين في منطقـة             
  .التاليفي الجدول هنالك أيضا الكثير من السلبيات والتي تم حصر أهمها من وجهة نظرهم 

  
  :م2004/2005يبين سلبيات بناء الجدار الفاصل  في منطقة الدراسة لعام ): 5.10(الجدول 

  

   /%منطقة الدراسة األولى  السلبيات
(n=30) 

  /% الثانية الدراسةمنطقة
(n=30) 

  30  10  زيادة الصراعات والنزاعات
  3.3  23.3  انعدام األمن الغذائي

  40  53.3  البطالة
  13.3  3.3  لة األطفالعما

  13.3  6.7  الخروج من المدارس
  10  3.3  كل ما ذكر

  
إنعدام األمن   من ناحية    ذات داللة إحصائية    تبين وجود فروق      وبناء على التحليل اإلحصائي     

  ).α=0.038( حيث أن قيمة منطقة الدراسة  في الغذائي
  

ألمر الذي يؤدي تلقائيا إلى انعدام      نالحظ من أكثر سلبيات الوضع الحالي زيادة نسبة البطالة ا         
منطقة الدراسة   و منطقة الدراسة األولى  األمر الغذائي في المنطقة حيث تصل نسبة البطالة في          

  ).%40، %53.3(على التواليالثانية 
  

  
  
  

  
  الفصل السادس

  

   مناقشة النتائج 6.1
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النـواحي االقتـصادية    بناء الجدار الفاصـل علـى       لحاولت هذه الدراسة بيان اآلثار المترتبة       
  . الدراسةواالجتماعية وخاصة األمن الغذائي  في منطقة

  
  - :وقد نصت أسئلة الدراسة على

  
هل للجدار الفاصل أثر  على نظام المزرعة من ناحية المساحات الزراعية وكمية اإلنتاج               -1

  في منطقة الدراسة ؟  والعالقات االجتماعية ونسبة البطالة وعملية التسويق 
  هل للجدار الفاصل أثر على حالة انعدام األمن الغذائي في منطقة الدراسة؟ -2
  

  -: وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي 
  

 )  α= 0.05(حيث بلغـت قيمـة        ذات داللة إحصائية   تحليل فإن هنالك فروق   البناء على   : أوالً
األراضي التي تزيـد    قبل وبعد بناء الجدار الفاصل بالنسبة لحجم الحيازات الزراعية لمساحة           

 منطقة  ي ف  دونم قبل وبعد الجدار الفاصل     50دونم  حيث تبلغ نسبة المالكين ألكثر من         50عن  
منطقـة الدراسـة الثانيـة      في حين   %) 17.6،%35.3(  على التوالي    الدراسة األولى والثانية  

يـة  منطقة الدراسـة الثان   حيث أن الفرق في حجم الحيازة في        % ) 27،  %30( فتصل النسبة   
 دونمات  10 وتفتت الملكية أما نسبة الحيازات التي تقل عن          )تلمون( مستوطنة  ناتج عن بناء    

منطقة الدراسـة   في حين   %) 27.6 ،%3.3(  قبل وبعد بناء الجدار      منطقة الدراسة األولى  في  
هذا يدل على تناقص حجم الحيازات الزراعية بفعل بنـاء الجـدار            % ) 23.3،%20( الثانية  

من أراضي المنطقة والتي    % 63 حيث تم مصادرة     منطقة الدراسة األولى  صة في   الفاصل خا 
 مما يؤدي صغر حجم المساحات      ،محاصيل مختلفة  والتي من أهمها الزيتون والقمح       ب زرعت

  .المزروعة وبالتالي قلة اإلنتاج وما يترتب عليه من قلة الربح
  

المناطق التـي سـتعزل بـين       ير إلى أن     والتي تش  )2003أبو هين، (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة      
 334.516الجدار والخط األخضر تعتبر من أخصب األراضي الزراعية وتقدر مـساحتها ب             

من مجموع األراضي الزراعية في الضفة الغربية وبالتالي فـإن هـذه            % 20دونم بما يعادل    
الذي يؤدي إلـى    المصادرات لألراضي ستزداد مستقبال عند اكتمال بناء الجدار الفاصل األمر           

تقليص كمية الناتج الزراعي وكمية الغذاء المنتجة محليا بحيث ال تتناسب مع الزيادة الطبيعيـة               
  .في حجم السكان وبالتالي تصبح الحاجة ملحة لطلب مساعدات خارجية لسد النقص الغذائي

  
  



 74

  )α= 0.05(حيث بلغت قيمـة      تبين من خالل التحليل هنالك فروق ذات داللة إحصائية         :ثانياً
 تعتمـد   منطقة الدراسة األولى  بالنسبة لمصدر مياه الري والشرب في منطقة الدراسة حيث أن           

الجهـاز المركـزي     ا() مكـرووت   ( كمصدر رئيسي لمياه الشرب على سلطة المياه اإلسرائيلية         

من مزارعي المنطقة يقوموا بري مزروعاتهم    % 13.3 حيث هنالك    ،)2004 ،   لإلحصاء الفلـسطيني  
 وذلك لخلو المنطقة ألي مصدر ري طبيعي        ، شيقل 4ن مياه الشرب حيث يصل سعر الكوب        م

فتعتمد كمصدر رئيسي للري على سـلطة       منطقة الدراسة الثانية    أما  .مما يزيد تكاليف اإلنتاج   
من مزارعي المنطقة يقومون بري مزروعاتهم مـن ميـاه          % 53.3المياه الفلسطينية كما أن       

  .من مياه المطر% 16.7ياه اآلبار الخاصة وعلى م% 20الينابيع و
  

أما بالنسبة لتربية الثروة الحيوانية فإن هنالك تراجع ملحوظ فيما قبل وبعد بناء الجـدار               :ثالثاً
 حيث تـصل نـسبة مربـي الحيوانـات علـى التـوالي              منطقة الدراسة األولى  الفاصل في   

ـ       ،% )43.35،15.6(% ي وانخفـاض سـعر     وذلك بسبب مصادرة كثير من أراضي المراع
 و تتراوح نـسبة مربيـي       ،الحيوان باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف األعالف واألدوية البيطرية       

  .% )35.2،%53.3 (   على التواليمنطقة الدراسة الثانية الحيوانات في 
  

 في نسبة المربين فيما قبـل        α= 0.05 ذات داللة إحصائية عند قيمة       حيث يوجد فروق  :رابعاً
 وذلك لما للجدار الفاصل من آثار غير مباشرة أيضا على المناطق  التي ال               ،لجداروبعد بناء ا  

  .يمر منها كارتفاع سعر األعالف واألدوية البيطرية لكونها تجلب من داخل إسرائيل
  

بـالرغم مـن أن       والتي تشير إلى أنـه       )2003أبو شريحة، (وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة       
% 35أي تمثـل    (  دونم   2.180.000اضي الفلسطينية تبلغ حوالي     مساحة المراعي في األر   
 دونم من هذه المراعي ال يسمح اسـتخدامها         1.480.000، إال أن    )من مساحة الضفة الغربية   

 بسبب االحتالل اإلسرائيلي وممارسـاته المتمثلـة       ،من قبل مربي الثروة الحيوانية الفلسطينيين     
ن وبناء المستوطنات والمحميات الطبيعية والقواعد      مصادرة األراضي إلغراض االستيطا   : (في

 دونم فقط هي المسموح اسـتخدامها مـن       700.000 وبالتالي فان    ،.)…العسكرية اإلسرائيلية 
، أي مـا يعـادل      )وزن جاف ( طن   52.400وهي تنتج حوالي    . قبل المزارعين الفلسطينيين  

من العدد  % 14عادل  ي(  رأس غنم وماعز     105,000 وهذا يكفي فقط     ، طن شعير  36.680
، وبالتـالي فـان المراعـي الطبيعيـة فـي       )الكلي للماعز واألغنام في األراضي الفلسطينية       

األراضي الفلسطينية ال تكفي احتياجات الثروة الحيوانية وبالتالي فان النسبة المتبقيـة يجـب              
علماً أن قيمة   ( تغطيتها من األعالف المركزة غالية الثمن و المستوردة من األسواق إسرائيلية            
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من قيمة تكاليف مستلزمات اإلنتاج الزراعي اإلجماليـة        % 63األعالف الحيوانية تشكل نحو     
 ، وهذا ما يساهم في زيادة العجز في الميزان التجـاري الزراعـي            ،)في األرضي الفلسطينية    

ي العائـد   وزيادة أعباء تكاليف العملية اإلنتاجية على مستوى المزارع الفلسطيني وتقلل بالتـال           
ومن الجدير بالذكر أن هذا الوضع ازداد سوءا وتعقيدا خالل فترة انتفاضة األقصى             . الزراعي

 بسبب ليس فقط منع مربي الثروة ،2001-2000أو باألحرى خالل الفترة الواقعة بين عامي        
 بل فـي    ،الحيوانية من الدخول واستخدام المراعي الطبيعية في األراضي المسموح استخدامها         

نع المواطنين والبضائع ومستلزمات اإلنتاج الزراعي من التنقل بـين القـرى والمحافظـات              م
  .الفلسطينية

  
   =αحيث بلغـت قيمـة    ذات داللة إحصائية  على التحليل تبين وجود فروق ابناء:خامساً

 المحاصيل وتربية ( بالنسبة للعائدات سواء الزراعية     والثانية   منطقة الدراسة األولى  بين  0.05
 قبل  بناء الجدار     لمنطقة الدراسة األولى  حيث بلغ معدل  العائدات      .والغير زراعية ) الحيوانات  

العتمادهم علـى العمـل     منطقة الدراسة الثانية    الفاصل من األعمال الغير زراعية أعلى من        
/ شـيقل   5000 حيث بلغ معدل دخل األسـرة        ،داخل إسرائيل واألجور العالية التي يتقاضوها     

لمنطقة الدراسـة   أما بعد بناء الجدار الفاصل وإغالق المناطق أصبح معدل العائدات            ،شهريا
  رغم التأثير الغير مباشر للجدار على المنطقة حيـث           منطقة الدراسة األولى  أعلى من   الثانية  

، %56.18على التوالي بنـسبة     والثانية   منطقة الدراسة األولى  أنخفض معدل دخل األسرة في      
بب زيادة نسبة البطالة وقلة الدخل ومحدودية قنوات التـسويق وصـعوبة            وذلك بس % 41.02

  .ممارسة حقوقهم في الموارد الطبيعية المتاحة بسبب الجدار الفاصل
  

 بين معدل مصروفات     α=  0.05حيث بلغت قيمة     ذات داللة إحصائية  هنالك فروق   :  ً سادساً
ء الجدار الفاصل حيث تتـراوح معـدل        في ظل بنا  الثانية   و منطقة الدراسة األولى  العائلة في   

/ شـيقل   3771.83،4125( والثانيـة    لمنطقة الدراسة األولى  مصروفات العائلة على التوالي     
نظرا الرتفاع معدل   منطقة الدراسة الثانية     حيث نالحظ ارتفاع مصروفات العائلة في        ،)شهريا  

  .دخل العائلة في المنطقة
لمزارع في منطقة البحث والتي تنتج عن بناء الجـدار          هنالك عدة مشاكل يتعرض لها ا      :سابعاً

الفاصل سواء بشكل مباشر أم غير مباشر  ونعنـي باألضـرار المباشـرة جميـع المـوارد                  
االقتصادية التي تضررت في األراضي التي أقيم عليها الجدار وتشمل األشجار والمحاصـيل             

 شـبكات ري وحظـائر      ،ومخـازن  ،بيوت بالستيكية ( واآلبار وشبكات الري والبنية التحتية      
ــل   ــن ونحــــــ ــزارع دواجــــــ ــات ومــــــ    ) حيوانــــــ
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 أما األضرار الغير مباشرة فهي تقدير قيمة المنـتج الزراعـي للموسـم              ،)2002،وزارة الزراعة (
الحالي وانخفاض قيمته نتيجة صعوبة التسويق أو تدني نوعيته بسبب عدم تقـديم الخـدمات               

 إلى األراضي المعزولـة الواقعـة بـين الخـط     الزراعية الالزمة وعدم القدرة على الوصول 
حيث أن هذه األضرار والمعوقات تؤدي إلى تقلـيص ومحدوديـة نـشاط             .األخضر والجدار 

  .المزارع
  

 مـصادر   ، مستوى المعيشة  ،  من ناحية الدخل    منطقة الدراسة األولى  إن توقعات أهالي     :ثامناً
 ء بنـا  بـسبب منطقة الدراسة الثانية    ن  الطبيعية المتاحة ووضع األوالد مستقبال أكثر تشاؤما م       

 الذي صادر وجرف الكثير من األراضي الزراعية ألهالي المنطقة ممـا أدى             الجدار الفاصل 
في انخفاض مستوى المعيشة وقلة الدخل وزيـادة         إلى خلق أزمة اقتصادية كبيرة جدا ساهمت      

 إلى حـد حـرج وذلـك        نسبة العاطلين عن العمل وبالتالي  رفع مستوى انعدام األمن الغذائي          
 نسبة الفقراء في المنطقة  باإلضافة إلى اآلثار الـسلبية علـى النـواحي االجتماعيـة                 دبازديا

منطقة الدراسة   حيث بيين التحليل نظرة      ، التي سيتم ذكرها في الفصل الرابع      ،والصحية للعائلة 
 حيـث  .% )23.3، %70(حيث بلغت النـسبة   منطقة الدراسة الثانية     أكثر تشاؤما من     األولى

تطمح العائلة بحياة كريمة وتعليم عالي ومعرفة بكافة مجاالت الحياة ألبنائهم حتـى يتحـسن               
  .دخلهم ومستوى معيشتهم مستقبال

  
  αحيـث بلغـت قيمـة       تبين من خالل التحليل الذي أجريناه أن هنالك فروق معنوية           : تاسعاً

حيـث أن   منطقة الدراسة الثانيـة      و منطقة الدراسة األولى  بالنسبة لمصادر الغذاء بين      0.05=
على الـسوق   % 40و% 60 على اإلنتاج البيتي بنسبة      الدراسة األولى االعتماد األكبر لمنطقة    

تعتمـد بـشكل    منطقة الدراسة الثانية     في   ،على المساعدات الخارجية   % 53.3المحلي ونسبة   
علـى  % 13.3بة  على السوق المحلي ونس   % 36.7و% 63.3أيضا كبير على اإلنتاج البيتي        

  .المساعدات الخارجية
  

 على المساعدات الخارجيـة التـي تقـدمها عـدة           منطقة الدراسة األولى  حيث نالحظ اعتماد    
منطقة الدراسـة   وذلك بنسبة أكبر من     ) الفاو  ( مؤسسات تعنى بالغذاء كمنظمة الغذاء العلمي       

  .الثانية
منطقة في حين   % 70ام غذائهم بنسبة     قاموا بتغيير نظ   منطقة الدراسة األولى  كما أن    : عاشراً

 حيث أن تغيير نظام الغذاء له أثر سلبي على النواحي الصحية            ،%23.3بنسبة  الدراسة الثانية   
 حيـث أصـبح     ،وانتشار اإلمراض خاصة عند األطفال والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة        
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زيادة نسبة العاطلين عن    االعتماد على الكم أكثر من النوع في الغذاء وذلك بسبب قلة الدخل و            
 وبالتالي انعدام األمن الغذائي فـي المنطقـة بنـسبة           منطقة الدراسة األولى  العمل خاصة في    

نظرا العتمادهم في تغذيتهم  على مـا        % 3.3بنسبة  منطقة الدراسة الثانية    في حين   % 23.3
فـي  من سكان الضفة الغربيـة      % 21.1وتشير الدراسات أن    .يزرعونه من محاصيل مختلفة   

حالة غذائية متردية وخطرة وسيؤدي نقص الموارد الغذائية المتاحة مستقبال إلى تردي الحالة             
 حيث أن نسبة مساهمة االقتصاد الزراعي باالقتصاد الوطني سـينخفض           نالصحية للفلسطينيي 

  %.35.7بنسبة 
  

ك ظهور  كما أن بناء الجدار الفاصل واالغالقات وتقييد حركة الناس  جعل هنال           :الحادي عشر 
 أكثـر   منطقة الدراسة األولى  لبعض العادات االجتماعية السيئة والتي انتشرت بشكل كبير في          

% 10 و منطقة الدراسة األولـى   في   %40.7كعمالة األطفال بنسبة    منطقة الدراسة الثانية    من  
منطقة الدراسـة    و منطقة الدراسة األولى  وانتشار ظاهرة التسول في     منطقة الدراسة الثانية    في  

باإلضافة إلى كثرة الخالفات والصراعات من جـراء        % 30،%70على التوالي بنسبة    الثانية  
  %.29.7، %73.3عدم الذهاب إلى العمل حيث بلغت النسبة على التوالي 

  
إال أنه على الرغم من جميع العادات السيئة التي انتشرت إال أن هنالك إيجابيـة               : الثاني عشر 

والعمل في القطاع الزراعي بما تبقى من مساحات وخاصة         ظهرت جليا وهي العودة لألرض      
  .%56.6 حيث بلغت النسبة منطقة الدراسة األولىفي 

  
 الذي يشير إلـى أن       )FAO,2003( مية  الوتتفق نتيجة هذه الدراسة مع تقرير منظمة التغذية الع        

ـ              شون الفلسطينيون بشكل عام وأهالي منطقة الدراسة بشكل خاص خاصة منطقة الجـدار يعي
  .تحت ضغط اقتصادي األمر الذي يؤثر على كافة نواحي الحياة عندهم

  
( و) 2003وزارة الزراعـة الفلـسطينية،    ( و) 2003 معهـد البحـوث التطبيقيـة،     (  مع تقرير    النتائجوتتفق        

 يجدر اإلشارة إلـى     ،عند الحديث عن الحالة الفلسطينية    أنه   والتي تشير جميعا     )2004 ،العطيانيا
عامل السياسي المتمثل باالحتالل اإلسرائيلي وممارسته القمعية يحتل المرتبة األولى فـي            أن ال 

 أن االحتالل   ، ومن المعروف بالطبع   ،قائمة العوامل التي تؤثر على األمن الغذائي في فلسطين        
اإلسرائيلي أثر ليس فقط على القطاع الزراعي فقط بل على كافة القطاعات التنموية األخـرى               

  . راضي الفلسطينية فعاث فيها خرابا وتنكيالفي األ
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إلـى أن  ) 2003، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلـسطيني  ا(و )  2004الفارس،( وتتفق أيضا مع نتائج تقرير
ضائع حيـث جعـل أهـالي       ببناء الجدار الفاصل فرض قيود كثيرة على حركة المواطنين وال         

تونات منعزلين عن مركز المدينـة وبالتـالي   المناطق التي يمر منها الجدار  يعيشون داخل كن      
 األمر الذي    معتمدين على المساعدات الخارجية    ،محرومين من ممارسة حقوقهم بشكل طبيعي     
  .أدى إلى انتشار عادات سيئة كظاهرة التسول

  
  أما فرضيات الدراسة

  
 = a  (  ، أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىاألولىفرضية  فقد نصت ال :أوال

منطقة الدراسة على المساحات الزراعية وكمية اإلنتاج وعملية        لبناء الجدار الفاصل في     ) 0.05
  التسويق 

 أي أنه يوجد فروق ذات داللـة         األولى تحليل اإلحصائي رفض الفرضية   الوقد أظهرت نتائج    
 للمـساحات   إحصائية لبناء الجدار الفاصل بين منطقة الجدار والغير جدار بالنسبة إلى تناقص           

الزراعية وكمية اإلنتاج ومحدودية عملية التسويق خاصة لمنطقة الجدار أكثر من منطقة الغير             
  .جدار

حيث أن الجدار الفاصل أدى إلى مصادرة العديد من الدونمات سواء الزراعية أم غير زراعية               
 ا( ،دراسـة  وتتفق نتيجة هذه الفرضية مع    . خاصة في منطقة الجدار لكونه يبنى على أراضيها       

الرجوع إلـى   ( .  )200.3 وزارة الزراعة، ( ،  )2003أريج،  (،  )2003  ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   
  . )الفصل الرابع 

  
 أرقاماً تتحـدث عـن      2003فقد أظهر تقرير صادر عن وزارة الزراعة الفلسطينية في مايو           

يع آالف األشجار المثمـرة     خسائر الجدار، حيث تبين أن إنتاج الزيتون سينخفض بسبب تقط         
طن سنويا من الزيت في األعوام المقبلة، إضافة إلـى انخفـاض            ) 2200(والمعمرة بمعدل   

طـن سـنويا،    ) 100000(طناً سنويا، والخضراوات بمعدل     ) 50(إنتاج ثمار الفواكه بمعدل     
بيـوت   رأس من الماشية مناطق رعيها، وسيتم تدمير المئات مـن ال           10000وستفقد حوالي   

البالستيكية ومزارع الطيور وحظائر الحيوانات؛ وهو ما سيؤدي إلى أضرار بالغة وتراكمية            
  .لالقتصاد الفلسطيني

  
وأوضح التقرير أن نسبة األراضي المروية فقط التي أقيم الجدار على أراضيها في مرحلتـه               

تواضـعة فـي    من مساحة الضفة الغربية، لكن مساهمة هذه النـسبة الم         %) 5(األولى تعادل   
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، في وقت تعد مناطق شمال الضفة الغربية من أهـم           %)52(اإلنتاج الزراعي للضفة تساوي     
  .المناطق المروية والحيوية في فلسطين

  
كما أن الحكومة اإلسرائيلية تواصل عملية مصادرة األراضي لصالح الجدار وملحقاتـه مـن              

  .خنادق وسياج
  

   :فقد نصت على أنهأما الفرضية الثانية 
لبناء الجدار الفاصل  لمنطقة ) a = 0.05  ( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي رفض الفرضية أي أنـه         ،الدراسة على وضع األمن الغذائي    
الرجـوع للفـصل    .( يوجد فروق ذات داللة إحصائية وهذا الفرق يعود لصالح منطقة الجدار          

  ).الخامس 
  

حيـث أن لبنـاء     ،)2003عبد الدايم،   ( ،  )FAO,2003( ، )2004أبو السعود،   (  نتيجة الفرضية مع     وتتفق
 خاصة على مناطق الجدار نظرا لمـصادرة العديـد مـن            االجدار الفاصل أثر سلبي كبير جد     

األمر الذي يؤدي   الدونمات وبالتالي نقص في كمية اإلنتاج وانعدام قنوات التسويق وقلة الدخل            
 شار عادات سيئة كثيرة كظاهرة التسول وعمالة األطفال والزواج المبكر باإلضافة إلى            إلى انت 

وبالتالي انتشار أمراض كثيرة نتيجة لـذلك       االعتماد في تناول الغذاء على الكم أكثر من النوع          
  .الخ... كفقر الدم واالضطرابات النفسية

  
لة إحصائية لبناء الجدار الفاصـل       وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أنه يوجد فروق ذات دال        

 منطقـة   أكثر ظهورا في  لمنطقة الدراسة على نسبة البطالة والعالقات االجتماعية وهذا الفرق          
  ).الرجوع للفصل الخامس  ( . الجدار لكون المنطقة قريبة من الخط األخضر

  
الجهاز المركزي   ا(،  )2003أبو السعود،   ( ،  )2003التيتي،  ( ،  )FAO,2003(  وتتفق هذه النتيجة مع تقرير    

أن  والتي تـشير إلـى       )2003فرجيسون،(ومع دراسة   ) 2004توفكجي،( و) 2003 ،   لإلحصاء الفلسطيني 
 أعمالهم فـي إسـرائيل،      أماكن  سيوقف  تدفق آالف العمال الفلسطينيين إلى        الجدار العازل   

معدالت البطالة  من شأن الجدار رفع     "ويقول شون فرجيسون    . وبالتالي قطع مصادر معيشتهم   
يشار إلى أن بعض المصادر تقدر هذه النسبة        ". في الضفة الغربية بحدة، وهي المرتفعة أصال      

  . في المائة80بما يقرب من 
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ويضيف فرجيسون أن مضاعفات إنشاء الجدار ستكون كبيرة علـى أحـوال الفلـسطينيين              
 ألف فلسطيني، وكـل     39المتدهورة، فبحساب أن الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بحدود         

  . أفراد في المعدل، يمكن معرفة اآلثار الوخيمة الناتجة6منهم يعيل عائلة مكونة من 
  

 وعمالـة   هنالك انتشار لكثير من العادات االجتماعية السيئة والتي من أهمها ظاهرة التـسول              
القـات أدت   ، كما أن هذه اإلغ    وبنسبة كبيرة خاصة في منطقة الجدار     األطفال والزواج المبكر    

إلى حرمان أهالي منطقة الجدار من التواصل مع أهاليهم والناس الموجودين في مناطق أخرى              
  .التي ال يمر منها الجدار

فإن الجدار الفاصل قيد من حركة الناس وقلل من عالقاتهم االجتماعية وجعل حبل التواصـل               
 مع اكتمـال بنـاء الجـدار        بين منطقة الجدار والغير جدار ضعيف جدا ال يلبث إال أن ينقطع           

  .الفاصل التي أقرته حكومة االحتالل
  

   االستنتاجات6.2
  

قرار مجحف وقاس وظالم  لمـا لهـذا         تقيمه حكومة إسرائيل إنما هو      جدار الفاصل الذي    الإن  
 بـشكل خـاص     ومنطقة الدراسة   الجدار من آثار مدمرة وقمعية للشعب الفلسطيني بشكل عام          

   :ومن هذه اآلثار المدمرة
إن الممارسات اإلسرائيلية القمعية المجحفة المتمثلة ببناء الجدار الفاصل تهدف إلى تدمير             -1

المقومات االقتصادية واالجتماعية والحياتية وخاصة القطاع الزراعـي مثـل مـصادرة            
وتجريف األراضي الزراعية الخصبة والهيمنة على الموارد المائية الفلسطينية وتـدمير           

 .ب المياه وقطع األشجارالممتلكات وأنابي

إن معظم األنواع النباتية التي جرفها االحتالل هي أشجار مثمرة واغلبها أشجار زيتـون               -2
  .التي ورثناها عن أجدادنا وإبائناحدى مصادر التراث إلوبالتالي فقد 

انخفاض معدل اإلنتاج لألشجار المثمرة وارتفاع معدل إنتاج الخضراوات نظرا لتوجـه             -3
لمنطقـة  راعة الخضراوات على عكس النمط الزراعي الذي كانت عليـة ا          المزارعين لز 

سابقا حيث كانت تعتمد بشكل أساسي على زراعة األشجار المثمرة وبـشكل            بشكل عام   
 . ثانوي الخضراوات

وذلك بسبب مصادرة كثير مـن أراضـي المراعـي          ،نسبة مربي الحيوانات  في  تراجع   -4
 .اع تكاليف األعالف واألدوية البيطريةوانخفاض سعر الحيوان باإلضافة إلى ارتف

 .فصل المزارعين عن أراضيهم وفقدان مصادر الدخل -5
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فقدان فرص االستثمار بالقطاع الزراعي بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج وانخفاض أسـعار             -6
 .المنتجات الزراعية

صعوبة عملية التسويق داخل األسواق المحلية والخارجية بسبب االغالقـات وسـيطرة             -7
 .ات اإلسرائيلية على المعابر ونقاط االتصال مع العالم الخارجيالسلط

 .هتض معدل دخل األسرة وذلك بسبب زيادة نسبة البطالة وقلة الدخل ومحدودياانخف -8

صعوبة التنقل من مكان آلخر في ظل الظروف الجارية مـن بنـاء للجـدار الفاصـل                  -9
ال والتواصـل االجتمـاعي     وإغالقات وطرق التفافية األمر الذي أدى إلى صعوبة االتص        

 .بين الناس

كما أن بناء الجدار الفاصل واالغالقات وتقييد حركة الناس  جعل هنالك ظهور لـبعض               -10
انتـشار ظـاهرة التـسول       بشكل كبير مثـل      العادات االجتماعية السيئة والتي انتشرت    

  .باإلضافة إلى كثرة الخالفات والصراعات من جراء عدم الذهاب إلى العمل
  .انعدام األمن الغذائي بسبب الممارسات القمعية وعلى رأسها بناء الجدار الفاصل -11
نظرا لما سبق من استنتاجات من حيث مصادرة وتجريف وتغير في الـنمط الزراعـي               -12

 وتـدمير كافـة      واألمن الغذائي    وانخفاض أسعار المنتجات وتدهور الوضع االقتصادي     
ك تحول كبير نحو العمل في القطاع الزراعي وعودة         القطاعات والبنى التحتية إال أن هنا     

 .المزارع للتمسك بأرضه على الرغم من كثرة المعيقات التي يواجهها في قطاع الزراعة

  
  التوصيات 6.3

  

مزارعي منطقة  بناءا على نتائج هذه الدراسة فإنه ينبغي تبني بعض التوصيات بهدف مساعدة             
   :وذلك من خاللالعنصري لوقوف أمام جدار الفصل  اىالدراسة عل

 ، وااللتفافية شق وتعبيد وصيانة الطرقات وخاصة الزراعية     (  تحسين البنية التحتية الريفية    .1
نظرا الستخدامها بديال عن الطرق الرئيسية التي منع االحتالل أهالي المنطقة من ممارسة             

  .حقهم في استخدامها خاصة لمنطقة الدراسة األولى
  امتداد الجدار الفاصل و الحد مـن       تصالح األراضي من أجل الحد من     االستمرار في اس  . 2

  .نسبة البطالة
   رمزية  رمن خالل توفير مستلزمات اإلنتاج بأسعا     االهتمام بزارعة الحديقة المنزلية     تحفيز  . 3

األمر الذي يؤدي إلى زيادة اإلنتاج ورفع من كمية الغذاء المتوفر لألسرة وبالتالي النهوض              
  .ن الغذائي في المنطقةبوضع األم
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وضع استراتيجية موحدة حول النمط الزراعي في الريف الفلسطيني وذلك مـن خـالل              . 4
مشاركة المزارع الفلسطيني واطالعه على كافة القرارات واالسـتراتيجيات الموضـوعة           

 .لدعمه

عمل محاضرات إرشادية وندوات توعية للمزارعين حول اسـتغالل الكفـؤ لألراضـي             . 5
ية مع ترشيد استهالك المياه خاصة وان المنطقة تعـاني مـن نقـص فـي كميـة                  الزراع
  .وذلك للحصول على أعلى اإلنتاج بأقل التكاليف،المياه

تشجيع المزارع على استغالل الزبل البلدي في أرضة وذلك لما لهذا السماد من اثر على               . 6
 .صحة األرض وديمومتها لألجيال القادمة

 التي يحتاج إليها المزارع     ةية زراعية في كل قرية وتوفير كافة االجهز       إنشاء جمعية تعاون  . 7
في عملية الحصاد والدراس والحراثة والرش حيث يقوم المزارع باستئجارها بسعر رمزي            

  .مما يخفف عليه من عبء التكاليف
مبلغ استبدال المساعدات الغذائية  المقدمة من المؤسسات المختلفة ألهالي منطقة الدراسة ب           . 8

خاصة  (من أجل الحد من نسبة البطالة     من المال تؤهلهم على إقامة مشاريع تنموية صغيرة         
زيادة معـدل الـدخل     وذلك ل ) للذين منعوا عن العمل داخل إسرائيل بسبب الجدار الفاصل          

باإلضافة إلى مساعدة المزارعين    وتحسين مستوى المعيشة و الوضع االجتماعي لألسرة  و        
  .وبأسعار جيدةوج في أسواق خارجية  تسويق المنتعلى

العمل على تحفيز القانون يمنع بموجبه عمل األطفال الذين هم دون السن القانوني، مـع               . 9
توفير راتب شهري بعدد األطفال لكل أسرة وذوي االحتياجات الخاصة  بحيث يضمن لهم              

  .العيش في بيئة سليمة توفر لهم كافة احتياجاتهم
  

  
  
  
  
  
  

   المـراجع6.4

  

  المراجع باللغة العربية
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  .،وزارة الزراعة، تقرير أوضاع األمن الغذائي في فلسطين)2004(أبو السعود، أمين، . 1
  ..، ماجستير في الجامعة االردنية 10، واقع فلسطين،ص)2003(أبو هين،محمد،. 2
، 23، تشخيص أزمة األمـن الغـذائي، الطبعـة الثانيـة، ص             )2003( األمين، محمد،   . 3

  .ظمة العربية للتنمية الزراعيةالمن
  .م، دليل قرية خربثا بني حارث، الطبعة األولى1998انجاص،محمد عبد اهللا، . 4
، الزراعة والتنمية في الوطن العربي، الطبعـة األولـى، ص           )2002(بوراس، ميتادي،   . 5

  .، المنظمة العربية للتنمية الزراعية40
 جريـدة األيـام،     –جدار الفصل العنصري     تقرير خاص ومقابلة حول      –توفكجي خليل   . 6

  .م28-12-2004
  .، تقرير خاص عن الجدار الفاصل، وزارة الزراعة الفلسطينية)2003(التيتي، سامر ،. 7
  .، تقرير خاص عن الجدار الفاصل،وزارة الزراعة الفلسطينية)2004(التيتي، سامر ،. 8
  .عة، شجرة الزيتون، وزارة الزرا)2003( الجابي، فارس، . 9

  .، وزارة الزراعة)فلسطين ( ، الزيتون في بالدنا )2002(الجابي، فارس، . 10
 ،مسح الزراعي لمناطق الضفة والقطاع،   لعام         الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    ا .11

)2000 (  
، مسح التجمعات السكانية في محافظة      )2003( ، ا الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    . 12

  .بيرةرام اهللا وال
، مسح أثر الجـدار الفاصـل علـى         )2004(  ، ا الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    . 13

  األوضاع
  .االجتماعية واالقتصادية لألسر في التجمعات التي يمر الجدار الفاصل من أراضيها

  .1، دليل قرية المزرعة الغربية، ط) 1995(حنون،أحمد حسين، . 14
  .، الكويت1شجرة الزيتون، الطبعة األولى، ص، أهمية )2003 ( خدام، منذر،. 15
  .6، القمح، وزارة الزراعة، العدد )2004( الخياط، سماح، . 16
  .، جدوى إقتصادية لمحصول البندورة، وزارة الزراعة)2005( عاشور، محمد، . 17
  .، رام اهللا وقراها، الطبعة األولى)1995( ، العاصي، عبد الحميد. 18
، أثر التغيرات االقتصادية الدولية في تحقيق األمن الغـذائي          )2003(،عبد الدايم، محمد  . 19

  .، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت2العربي، الطبعة األولى، ص 
، مركز دراسات الوحدة العربية     3، ص 1، فلسطين المحتلة ط   )2002 (عبد القادر، علي،  . 20

  .بيروت–
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، مركز  3زراعي العربي، الطبعة الثانية، ص      ، االقتصاد ال  )2002( عبد المجيد، وحيد،    . 21
  . حابي

، جدار الضم والتوسع والفصل العنصري، الطبعة االولـى، ص          )2004(عبده، قاسم،   . 22
  .، وزارة الزراعة الفلسطينية16

العطياني، خالد، وزارة الزراعة الفلسطينية، تقرير أضرار الجدار الفاصل على قطـاع            . 23
  ).2004(الزراعة، 

، 230 الطبعـة    –واقع وتحـديات    –، األمن الغذائي العربي     )2001( ابيه، إبراهيم،   غر. 24
  .،سلسلة عالم المعرفة20ص 

الجامعـة  ، 20اإلسالم، ص الغذاء والتغذية في،   ) 2004 (، فارس، معز الدين عزت. 25
  .األردنية 

  .1، دليل قرية عين سينا، ط) 1994(فراج، عبد اهللا محمد،. 26
، دار الفكـر    20، ص   1، الصراع العربي اإلسـرائيلي، ط     )2003( طوني،   فرجيسون،. 27

  . بيروت–العربي 
، دار  50 ص ،) 2001 ( الحروب على الموارد، الطبعة األولى،     –كلير، مايكل، فلسطين    . 28

  .بيروت–الفكر العربي 
  .، جدوى اقتصادية لمحصول الكوسا، وزارة الزراعة)2005( اللحام، سعيد، . 29
  .)2003(ياني، تيسير حسين، بيت لقيا بلدة فلسطينية زاهرة، اللق. 30
، السالم وخطة الفـصل اإلسـرائيلية أحاديـة         "أريج  " القدس  –معهد البحوث التطبيقية    . 31

  ).2003(الجانب في األراضي الفلسطينية،
 دائرة اإلحصاء، أثر  – اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات      –وزارة الزراعة الفلسطينية    . 32

  .  )2003(الجدار الفاصل على مناطق الضفة الغربية ،
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  .1، دليل قرية دورا القرع،ط )2000 (يوسف، عبد الرحمن محمد،. 34
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  المراجع باللغة اإلنجليزية

  
1)  Food security assessment West bank and Gaza strip ,food availability 

supply   
 and distribution ,2003. 

2) Food security assessment West bank and Gaza strip ,food security 
 survey ,2003. 

  
  

  مراجع اإلنترنت

  
  .األولى  الطبعة ،خل في الوطن العربي الفقر وتوزيع الد،)2004 ( ، عبد الرازق، الفارس-1

yahoo.com /an-nour.com.htm,08.08.2005). http://www.(  
،  تقرير خاص في الزراعة في  محافظـة          )2002(مركز المعلومات الوطني الفلسطيني،      )2

 .رام اهللا والبيرة
( http://www.pnic.gov.ps /agriculture in Ramallah.htm,06.05.2005) 
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  المالحق 
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  جامعــــــــــة القــــــــــدس
 برنامج التنمية الريفية المستدامة

 
  
  
 
 
 

  بحث استبياني
  

  تأثير الجدار الفاصل
طقة رام على النواحي االقتصادية واالجتماعية واألمن الغذائي في من

  اهللا
 

 

  إعداد

 االء إسماعيل
  
  
  

 إشراف
 

 ثامين الهيجاوي. د
  

  

2004  
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  :تعريف بالمعلومات

  __________________________ :محافظة         

  __________________________ المنطقة         

 __________________________    تاريخ اجراء المقاب
 
  الدراسة الديمقرافية .1

   د افراد االسرة عد 0.1
  رب االسرة 0.1.1

 (___________)_____________ انثى (2) ذكر (1)  الجنس 0.1.1.1  

 (__________) عام _________ العمر 0.1.1.2  

 (__________)___________ التحصيل العملي 0.1.1.3  

    تعليم مهني (4) ثانوي (3) ابتدائي  (2) امي (1)     

 .أو أعلى) يوسبكالور(6) دبلوم   )5(

 . غير زراعي (2) زراعي (1) :  نوع التعليم 0.1.1.4

بعيد من المزرعـة   (3) بالقرب من المزرعة (2) في المزرعة(1) ?مكان السكن 1.1.1.5  

 بعيد من المزرعة ومقيم في منطقة بعيدة (4)  ولكن في نفس المنطقة

  ?كم عدد أفراد األسرة بما فيهم رب األسرة 0.1.2  
ين    سنة14العمر تحت  الجنس ر ب  60-14العم

 سنة
  سنة60لعمر فوق ا

    ذكر

    أنثى

    المجموع

 ( قبل وبعد الجدار اذا مر الجدار من المنطقة )  عدد افراد االسرة العاملين في المزرعة 0.2

  (__________) شخص ________ مجموع افراد االسرة العاملة في المزرعة 0.2.1 

 (__________)_____________________ العمنوع .1.2.1   

كل  (6) تسويق المنتجات5) الحصاد (4) الرش (3) تسميد االرض (2) تحضير االرض (1)  

    ما ذكر

  (____)______يوم ______  عدد ايام العمل في الشهر او السنة 0.2.1.2

 (_____)______  شيقل __________________ الراتب 0.2.1.3  
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  .…………-: عدد افراد االسرة العاملين خارج المزرعة  0.2.1.4

 . عمل دائم (3) عمل جزئي (2) صاحب العمل (1):  نوع العمل 0.2.1.5

  --------------------:  عدد ايام العمل لكل فرد من افراد العائلة في الشهر 0.2.1.6

  منطقة؟قبل وبعد الجدار العازل في ال _ عدد العمال المستأجرين في المزرعة.0
  قبل وبعد الجدار العازل في المنطقة؟ _ عدد العمال المستأجرين الدائمين  في المزرعة 0.3.1

 (_______) شخص _____________  ( انثى , ذكر )  المجموع 0.3.1.1.1

 (_______) شيقل_______  االجر في الشهر 0.3.1.1.2

 (__________)_____________________  نوع العمل0.3.1.1

كـل   (6) تسويق المنتجات5) الحصاد (4) الرش (3) تسميد االرض (2)  تحضير االرض (1)

   ما ذكر

  العمال المستأجرين المؤقتين في المزرعة  0.3.2

 (_________) شخص _______________  ( انثى , ذكر ) المجموع 0.3.2.1.1

 ( _________)  شيقل _________ االجر الشهري 0.3.2.1.2

 (__________)___________ نوع العمل 0.3.2.1.3

   كل ما ذكر (6) تسويق المنتجات5) الحصاد (4) الرش (3) تسميد االرض (2) تحضير االرض

  نفقات األسرة؟ 2.1       

  النوع ) شهر/ شيقل (المجموع   مالحظات
 طعام 2.1.1    
 مالبس 2.1.2    
 آهرباء 2.1.3    
 المواصالت 2.1.4    
 المياه 2.1.5    
 غاز 2.1.6    
  الديزل و البنزين 2.1.7    
 تلفون 2.1.8    
  العالج 2.1.9    
  التامين الصحي 2.1.10    
  التعليم 2.1.11    
 أجار المنزل 2.1.12    
  التدخين 2.1.13    
 أخري 2.1.14    
 سنة/ المجموع  2.1.15    

   نفقات األسرة): 1(جدول 
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 تاريخ وموقع المزرعة .  1

 (_________)______________ ?متى حصلت على المزرعة 1.1  

  سنة 20أكثر من (4)  سنة20-10بين (3)  سنوات10-5بين (2)  سنوات5أقل من  (1)   
    

 (_________)______________ ?كيف حصلت على المزرعة  1.2  

  (رها غي5) مشاركة (4) استئجار (3) وراثة  (2)شراء )1(

 (________)______________ ?لماذا اخترت هذه األرض 1.3   

  نوعية المياه جيدة(2) سهولة الحصول على المياه  )1(

  _______________ غيره  (5) . سعر األرض رخيص  ( 4)  سعر المياه رخيصة (3)  

  ال (2) نعم (1)(_______)____________?هل لديك مزرعة أخرى  1.4  

 (_________)________ ? ن الجواب نعم ، لماذا غيرت مزرعتك إذا كا 1.5  

     تكلفة المياه عالية (2) ( كمية , نوعية ) مشاكل المياه (1)  

 _______________ أسباب أخرى (5) الجدار الفاصل (4) 

  (__________)________ ?هل لديك فكرة لالنتقال لمنطقة أخرى 1.6  

 ال (2) نعم )1(

 (__________)________السبب  1.7

أسباب  (4) تكلفة المياه رخيصة (3)  الجدار الفاصل  (2)  سهولة الحصول على المياه (1)  

  أخرى

 : االستهالك من منتج المزرعة .2

الكميـــات المـــستهلكة  نوع الطعام
 الموسم/للعائلة/

ــعر  ــدل ســـ معـــ
 موسم/كغم/شيقل/المنتج

موسم/شيقل/الربح

    الفواكه

    الخضراوات

ــيل  المحاصـ
 الحقلية 

   

ــات  منتجــ
 حيوانية
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  االستهالك وسعر منتوج المزرعة) 2(جدول 
  )قبل الجدار العازل وبعده( مياه الشرب  2.5

 (______)_____ال (2) , نعم (1)  هل يوجد اية مشاكل في استخدام المياه  2.5.1   

 لميـاه سـيئة       نوعيـة ا (1)(______)________? ما طبيعة هذه المشاكل  2.5.2  

 أسباب  (5)سعر المياه مرتفع (4)  ملوحة المياه(3) نقص المياه في المصول الجافة    (2)

  . أخرى 
 (______)_____ ?ما هو نوع المياه المستخدمة 2.5.3  

 نوعية ممتازه من المياه  (3) نوعية جيدة  (2) نوعية سيئة (1)  

 (______)_____ ?ما المصدر الرئيسي لهذه المياه 2.5.4  

  سلطة المياه (5) المياه السطحية (4) الينابيع (3) مياه االمطار (2) من األبار  )1(

 (______)_ 3م____ ?كم هي كمية المياه المستخدمة سنويا 2.5.5

  )قبل الجدار العزل وبعده( الصحة ورعاية األطفال   2.6 

 ?مرضكيفية معالجة أحد افراد االسرة إذا تعرض ألي  2.6.1  

 ال شيء (3) إعطائه دواء دون مراجعة الطبيب (2) مراجعة الطبيب (1)  

  ?هل هنالك ظهور ألي أمراض جديدة بسبب الظروف الجارية 2.6.2

 .ال (2) . نعم (1)

 ?ماهي االمراض االكثر انتشارا بين افراد اسرتك فـي ظـل الظـروف الجاريـة      2.6.3  
_______(_______) 

  أمراض  أخرى (5) ضعف عام(4) أمراض خطيرة (3) فافالج(2) الحمى(1)   

    المستوى التعليمي لألسرة 2.7

 (______)شخص __________   كم عدد أفراد االسرة الذين ال زالو في المدرسة؟ 2.7.1

  أنثى(______) __________و ذكر________(_____) منهم 

 (_____)______ كم شخص استكمل تعليمه بعد المدرسة 2.7.2

 (______)______أنثى(______)_______ذكر

  الحالة االجتماعية  2.8

 (__________) شيقل_____________ كمية االدخار 2.8.1  

  ?  ما هو مقدار الربح في نهاية الموسم  2.8.2

   شيقل------------------------
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  هل تستقرض ؟  2.8.3    

  . ال (2) .  نعم (1)

   )قبل الجدار وبعده  (  ري وحصاد المحاصيل .3

 .ال (2) . نعم (1) ?  هل تستخدم نظام الري في مزرعتك 3.1.1

 (______)______?ما هو نظام الري الذي تستخدمه  3.1.2  

  نوع آخر (4) نظام الري السطحي (3) نظام الرشاشات (2) نظام الري بالتنقيط(1)  

 سنة -------------------- قبل ? مت بدأت باستخدام نظام الري 3.1.3  

 ?من أين تحصل على المياه 3.1.4  

  مصادر أخرى (4) الينابيع (3) تجميع مياه األمطار  (2) أبار(1)  

  (_____) 3م/شيقل________ ما هي تكلفة المياه المشتراه 3.1.5   

  ? هل تعتقد ان هذه الكمية كافية   3.1.6

   . ال (2) .  نعم (1)

 (______)________?لتي تحتاجها كمية المياه ا  3.1.7
 

    االستثمار والمعدات  .4

   االنشاء  4.1
  حظيرة حيوانات  4.1.1

 (___________)__ ال (2) , نعم (1) هل تملك حظيرة حيوانات؟    4.1.1.2   

 __________)(شيقل  _________________ السعر 4.1.1.3    

   المخزن 4.1.2

 . ال ( 2) , نعم (1) ?هل لديك مخزن  4.1.2.1  

    (__________)شيقل _________________ السعر 4.1.2.2  

   تركتور 4.1.3

  (__________)   ال (2) ,نعم (1) ?هل لديك تركتور 4.1.3.1 

   (__________) ____________العدد 4.1.3.2  

    آلة رش  مواد كيماوية وأجهزه أخرى 4.1.4

 (__________) ال (2) ,نعم (1) ?هل لديك جهاز رش  4.1.4.1 

 (__________) العدد؟  4.1.4.2  

  وسائل النقل  4.1.5
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 (_________) ال (2) ,نعم (1) ? هل لديك شاحنة وسيلة نقل  4.1.5.1

  (__________) العدد  4.1.5.2

  البيوت البالستيكية  4.1.6

 (_________) ال (2) ,نعم  (1) ? هل لديك بيت بالستيك  4.1.6.1

 (__________) العدد 4.1.6.2

   الحيوانات  .5
 السنة/شيقل/الربح  العدد الحيوانات 
   الغنم 

   البقر 

   الماعز 

   دواجن وبط 

   نحل 

  

 العلف   5.6   

 ? هل تشتري أعالف إلطعام الحيوانات  5.6.1

 (___________)___________________ ال  (2) ,نعم (1) 

 كغـم /شـيقل _______ متوسط  الـسعر   (______)سنة /كغم_______ ء الغذا 5.6.2 
(_______) 

  )قبل وبعد الجدار العازل (  المنتجات النباتية  .6

  المحاصيل الحقلية  , الفواكه ,محاصيل الخضار  6.1  
   دونم  (3) ________ دونم  2)  ________دونم (1)  ______ 

  .  دونم  (6)  ________دونم 5) __________ دونم 4)   __________ 
   مياه الري  6.1.1.2

 ? ما هو نظام الري الذي تستخدمه  6.1.1.2.1

 غيره(4) السطحي (3) الرشاشات (2)  الري بالتنقيط (1)

  ?ما هو مصدر المياه المستخدمة 6.1.1.2.2 

 .غيره (5) المطر(4) سلطة المياه  (3) أبار عامة (2) أبار خاصة (1) 

 (5) سيئة 4) نوعية جيدة  (3) مالحة (2) نوعية عالية (1)       ?نوعية المياه 6.1.1.2.3

  غيره 

  ) قبل وبعد الجدار ( اإلنتاج  6.1.1.3 
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  ?سعر المنتوج 6.1.1.3.1    

  كغم / ــ شيكل ــ)2(كغم ،/ ــــــ شيكل ) 1(كغم   / ــــــــ شيكل ) 1(

  كغم ،/ ــــ شيكل ـــــ) 4(كغم ،/ ــــ شيكل ـــــ) 3(

  كغم / ـــــــــــــ شيكل 6(كغم ، / ــــــــ شيكل ) 5(

  مجموع االنتاج  6.1.1.3.2              

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كغم   ) 1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كغم  ) 2(

  ـــــــ كغم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 3(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كغم  ) 4(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كغم  ) 5(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كغم ) 6(

  البذور  6.1.1.4 

  شيقل(_______ )________ .كغم / السعر 6.1.1.4.1 

 (  _________)___________________ بذورمصدر هذه ال 6.1.1.4.2 

  %50شراء تحت  ()4 %50شراء فوق  (3) % 100شراء  (2)  ذاتي (1)

  )كيميائي أو عضوي(السماد  6.1.1.5  

  كغم(_______)  كمية السماد 6.1.1.5.1

 شيقل(_______ )________ .كغم / السعر 6.1.1.5.2 

  المبيدات الحشرية 6.1.1.6  
  كغم (_______) مية المبيدات الحشريةك 6.1.1.6.1  

  شيقل(_______)  السعر 6.1.1.6.2 

  المواد الكيميائية 6.1.1.7  

  كغم(_______) كمية المواد الكميائية 6.1.1.7.1  

 شيقل(_______ )________ .كغم / السعر 6.1.1.7.2  

  
    ايجار المعدات واالجهزة والنقل بعد وقبل الجدار  .6.1.1

 شيقل________التكلفة ,(_____)_______السنة/ المستأجرة  عدد األجهزة ,6.1.1.8.3

 (_____)_______سنة/

   (________) سنة/ شيقل________ تكاليف نقل المنتج للسوق 6.1.1.8.4 
 )قبل وبعد الجدار( استخدام االرض والتغير في استخدام االرض7
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 المحصول

األرض 

ــستخدمة  المـ

 دونم/ حاليا

ــاه  ــة المي  كمي

المستخدمة فـي   

 )دونم/3م(الري

االرض 

المستخدمة فـي   

 دونم/السابق

ــاه   ــة المي كمي

المستخدمة فـي   

 )دونم/3م(الري

     الخضار

     
     
     
     

     الفواكه

     
     
     
     
     

     المحاصيل

     
     
     
 

  ?جدار الفاصل ما هي خسارتك من األرض بالدونمات نتيجة ال 7.8

 ---------------------- االرض البور (2)  ------------------  االرض المزروعة (1)

 (_________)__ _____ ?ما هو اكثر عامل مهم يؤثر في استخدام االرض 7.9  

 غير ذلك (4)  الجدار (3)  مشاكل األرض(2) ( النوعية , )الكمية مشاكل المياه(1)  

  _______)____ ?ك على تغيير األرض المستخدمة في الزراعةمن أجبر  7.10   

    --------- غير ذلك (4 )  الجدار العازل (3 ) مالك خارجي (2)  من نفسك (1

 .البذور المنتجة محليا والبذور المحسنة .8 

هل تعرف كيف تقوم بانتاج  بذور محلية الستخدامها فيما بعد في الزراعـة والمنـتج    8.1

  الجيد

  ال (2)     نعم (1) 

 - :  9إذا كانت إجابتك ال الرجاء االنتقال إلى السؤال رقم

 …………………………  -:اذا نعم ، أعطي امثلة على بذور من انتاج محلي  8.2

   االمن الغذائي-9
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 9.1 من اين تحصل على مصدر غذائك الرئيسي ؟
   السوق-1
   انتاج بيتي-2
   دعم من مصادر عائلية-3
  ذائية مساعدات غ-4
   غير ذلك5
  

  ? ________ ال (2),نعم (1)?هل تحصل على مساعدات 9.2 
             

 ? هل تستطيع الوصول الى مصادر الغذاء 9.3
 . ال (2) .  نعم (1)

 
 ? اذا آانت اجابتك ال ما هي الموانع 9.4

  لكغير ذ (5) عدم توفر السلع الغذائية (4) البطالة (3) الفقر (2 ) . الجدار (1 ) 
  

  ? ما هي نسبة استهالك الغذاء من  الدخل 9.5
   ...................غير ذلك) %4 .(30) 3(، 20%) 2(، 10%) 1  (
 هل غيرت عاداتك الغذائية ?          ( ال ) 2(نعم  ) 1

   إذا آانت اجبتك نعم فالسب؟؟
  غيرها (3) زيادة االسعار (2). قلة الدخل    (1 ) 

  
   :مدى التأثير  9.7.1

ذاء         (1) :  ة الغ ة وآمي ل من النوعي ال      (2) االستهالك أق ة االطف ل من وجب إرسال  ) 3(التقلي
  غيره(4) االطفال لتناول وجباتهم في أي مكان

  
   بعمل طعام في بيتك وبيعه للناس هل تقوم  9.8
                                                                                  ال (2)  , نعم(1) 

  
  هل يقوم الناس بتبادل الغذاء مقابل الخدمات ؟  9.9
                                                                                 ال (2)  , نعم(1) 

 
   هل تقوم بتربية الحيوانات ؟9.10
                                                                                 ال (2)  , نعم(1) 

 
ا ؟   9.11  وم بتربيته                     : إذا آان الجواب نعم ، ما هي االنواع من الحيوانات التي تق

      
                                                             النحل  (4) الماعز (3) الدجاج (2) , الغنم (1) 

                 
  . ?  االجتماعية في ظل الظروف الجارية و المناسبات هل قلت العالقات  9.12

                                                                                 ال (2)  , نعم(1) 
ات   9.13 ل مجموع اس بعم وم الن ل تق ة ه ي ظل الظروف الجاري ات (  ف ة ) جمعي ام بعملي للقي

 االدخار ؟ 
                                                                                  ال (2)  , نعم(1)
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  هل انتشرت ظاهرة التسول في ظل الظروف الجارية ؟  9.14
                                                                                 ال (2)  , نعم(1) 

  
    هل لديك حديقة منزلية ؟  9.15

                                                                             ال (2)  , نعم(1) 
      

   : اذا آان الجواب ال فهل لديك مساحة من االرض لعمل واحدة  9.16
                                                                          ال (2)  , نعم(1)

        
ات   9.17 اول الوجب ي تن ة ف ة أم الكمي ى النوعي اد عل تم االعتم ة هل ي ي ظل الظروف الجاري  ف

  الغذائية ؟ 
  آمية  (2) نوعية  (1) 

  
ات    9.18 تهالك الوجب ي اس ر ف ي ظل تغي رة ف صحية لالس ة ال ي الحال تالف ف رى أي اخ ل ت  ه

  .....ضعف العام والدوخة الغذائية ؟ آفقر الدم وال
                                                                        ال (2)  , نعم(1) 

     
   عند وجود نقص في آمية الغذاء هل تقوموا بالتوجه لجهه معينة لطلب مساعدة ؟  9.19

                                                                            ال (2)  , نعم(1) 
  
  

 ?من هي هذه الجهة التي يتم التوجه اليها  9.20 
  غيرها (4) المنظمات األهلية  (3) الوزارات الحكومية  (2) المجالس القروية  (1) 

  
  آيف تتم عملية المساعدة ؟ 9.21 

                      غيره (3)توفير فرص عمل  (2) العمل مقابل الغذاء  (1) 
  

   ؟هل مساعدة الناس بعضهم لبعض تغيرت عما آانت عليه قبل االنتفاضة الحالية  9.22 
                                                                                  ال (2)  ,  نعم(1)

  
  هل يجد الناس صعوبة في مساعدة بعضهم ؟  9.23 

                                                                                  ال (2)  , نعم(1) 
  

   هل زادت الخالفات بين افراد العائلة والناس في ظل الظروف الجارية ؟  9.24
                                                                         ال (2)  ,  نعم(1)

 
    خالفات ؟ما هي اسباب هذه ال 9.25 

  غيره (4)الجدار الفاصل  (3)  البطالة  (2)  قلة الدخل  (1)
  

 هل هنالك أشخاص يعيشون في مستوى معيشي أفضل من غيرهم بسبب الظروف الجارية  9.26
?  

                                                                              ال (2)  ,  نعم(1)
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   :السبب 9.26.1
ل الخط االخضر   (1) ل داخ شروعة   (2)  العم ر م ياء غي ل بأش ال  (3) العم ة االطف   عمال

   غيره  (6)عمل النساء  (5)  خروج االطفال من المدرسة (4)   
 

       -: ل10-1آم تعطي عالمه من (9.27  
  

  9.27.1 _لنفسك 
   ____________________   لعائلتك  9.27.2
  _________________ للمجتمع  9.27.3

   : هل هنالك آثار ايجابية للظروف الجارية  9.28
  

االهتمـام بالحديقـة    (3)العودة للعمل الزراعـي     (2) تماسك اكثر للعائلة والمجتمع  (1) 

         .عمل النساء  (4) المنزلية 
  

   : هل هنالك آثار سلبية للوضع الراهن  9.29
عمالة لالطفـال   (4) البطالة  (3) دام االمن الغذائي انع (2)زيادة الخالفات والصراعات (1) 

  5+4   (6) تسرب االطفال من المدارس   (5)
  

ي ظل    9.30 ة ف ة واالهلي واء الحكومي ة المؤسسات س ه آاف وم ب ذي يجب ان تق دور ال و ال ا ه م
 الظروف الجارية ؟ 

   
  

 التسويق  10 

   كيف تقوم ببيع منتجاتك ؟ 10.1

 للتصدير  (4) في المزرعة  (3) في السوق (2) من خالل وسيط ) 1(

 ?اذا كنت تبيع منتجاتك في السوق فاين هو السوق ؟  10.2 

في المدينة بـالقرب مـن    (3) بالقرية بالقرب من المزرعة  (2) بالقرب من المزرعة  (1) 

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوق

 غيره(6) في اسواق اجنبية  (5) بأحد االسواق في فلسطين (4)  

 -: سؤال عام  11

  الرجاء ذكر ثالثة مشاكل يتعرض لها المزارع اثناء عملية التسويق ؟  11.1

1 ._________________________________________________________  

2. _________________________________________________________  

3. _________________________________________________________  
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 كل وآراء مشا12

 مشاكل الحيوانات  12.1 

 (________)________ما هي المشكلة التي لديك بسبب تربية الحيوانات ؟  12.1.1 

 عدم توفر طبيب بيطري  (4)  نقص الخدمات  (3) مياه شرب رديئه  (2) نقص المياه (1) 

  غيره(8) عدم توفر العلف (7)  غالء سعر العلف (6) رخص في سعر الحيوان  (5)

 (______)______ال(2) نعم (1) ? هل يوجد مراعي الطعام الحيوانات ؟ 12.1.2

 (______)______ ال(2) نعم (1)?  هل تعرض قطيعك الي مرض ؟ 12.1.3

 (______)______ ال(2) نعم (1)  هل متوفر الدواء ؟ 12.1.4

 (______)______ ال(2) نعم (1)    هل سعر الدواء مرتفع ؟  12.1.5

   مشاكل المياه  12.2

  (______)______ ,ال(2) نعم (1)  هل تحصل على المياه في أي وقت تريد ؟ 12.2.1

  (______)______ ال(2) نعم (1)  هل الماء متوفره خالل اليوم ؟ 12.2.2

ــاه ؟      12.2.3 ــعر المي ــي س ــشكلة ف ــك أي م ــل هنال ــم (1)  ه  ال(2) نع
___________(_______) 

  ر المياه ؟ مشاكل في مصد 12.2.4

ال تستطيع استخدام المياه  (4) سعر الماء مرتفع (3) نوع المياه رديئه (2)  كمية المياه (1)

ــه   الجوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  غيره (6) مصادرة األبار والينابيع بسبب الجدار  (5)  

 : مشاكل مصادر المياه في الوقت الحاضر  12.2.5

ال تـستطيع اسـتخدام   i (4) ء مرتفعسعر الما  (3) نوع المياه رديئه (2)   كمية المياه (1)

  غيره (5) المياه الجوفي

   عدد اآلبار والينابيع التي صودرت بسبب الجدار العازل ؟ 12.2.6

  --------غيره (4) 3(3)2(2)1 (1)

  المشاكل المتوقعة لمصادر المياه مستقبال ؟ 12.2.7

ال تـستطيع اسـتخدام   i (4) سعر الماء مرتفـع  (3) نوع المياه رديئه (2)   كمية المياه (1)

  غيره (5) المياه الجوفي

   مشاكل االرض 12.3
 (_______)________,ال(2) نعم (1) هل ايجار االرض مرتفع  12.3.1

 نعــم (1) هــل مــن الــسهل عليــك ان تــستأجر ارض هنــا ؟      12.3.2 

 (_______)________,ال(2)
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  (_______)________,ال(2) نعم (1) هل من السهل ان تشتري ارض هنا ؟ 12.3.3 

 (_______)________,ال(2) نعم (1)  هل تستطيع ان تشتري ارض هنا ؟  12.3.4

 (_______)___________ اذا كانت اجابتك ال ، فما هو السبب ؟.12.3 

  السعر مرتفع (3) القوانين ال تسمح بذلك (2) مالكي االراضي يرفضون البيع ) 1(

 غير ذلك (5) رضيوجد اكثر من مالك واحد لال (4)  

 (________)___________: المشكلة الرئيسية التي تواجهك في االرض هي  12.3.6

 مشاكل السوق  12.4 

  (_______)________ : المشكلة الرئيسية التي تواجهك في االرض هي  12.4.1 

 ال التـاجر  (3) ارتفاع التكلفة وانخفاض االسعار  (2) تغير االسعار من فصل الى آخر (1) 

 غير ذلك (5) رسوم السوق مرتفعة جدا  (4) يبيع على الفور

 (_____)______ ال(2) نعم (1) ?  هل هنالك أي مشاكل في النقل؟ 12.4.2

 (______)_______?اذا كانت اجابتك نعم ، فما هي هذه المشاكل ؟ 12.4.3 

 غير ذلك (3) السوق بعيد عن المزرعة  (2) اسعار النقل مرتفعة  )1(

 -----------------كم يبعد السوق عن المزرعة ؟  12.4.4 

 (______)__________ :  هل تبيع منتجاتك من خالل  12.4.5

 بنفسك  (4) خالل وسيط (3) من خالل شركة او جمعية  (2)  تاجر خاص (1)

 رأيك نحو المستقبل  13 

 (_____)_____?ماذا تتوقع ان يكون دخلك في المستقبل ؟ 13.1 

 اسوء من اليوم (3) مثل اليوم  (2) ليوم أفضل من ا )1(

 (_____)_____ ال(2) نعم (1) ? هل تتمنى ان تغير عملك في المزرعة ؟  13.2

  (_______)________?اذا كان الجواب نعم ، لماذا ؟  13.3 

 غيره  (5) العمل شاق  (4) القوانين  (3) المصادر غير كافية  (2)  بسبب قلة الدخل  (1)

 (___________)__ ?ا تتمنى ألوالدك مستقبال ماذ 13.4 

  االهتمام بالزراعة   (2)  تعليم كامل  )1(

 (_____)_____?مستوى المعيشي مستقبال .13  )2(

  أسوء من اليوم (3) مثل اليوم  (2) أفضل من اليوم 1)  

  ال (2) (نعم 1) ?هل تعتقد ان المصادر الطبيعية ستكون افضل مستقبال من االن ؟ .13

 :حظات مال 14



 101

  فهرس الجداول
  

                                     عنوان الجدول                     رقم الجدول
  الصفحــة

  

  24   .................................جمع المعلومات        2.8
 33  ...................................العمر والجنس        4.1

 34  ...........................................التعليم        4.2

 35  .....................................تقسيم العمل        4.3

 36  .................................العمالة الزراعية        4.4

 37  .......................................نوع العمل        4.5

 38  ...........................................السكن        4.6

 39  ..............................المساحات الزراعية        4.7

 41  ....................................مصادر الري        4.8

 42  ...........................النظام المتبع في الري        4.9

 42  ........................................الحيوانات        4.10

 43  ..............................مصادر رأس المال        4.11

 46  ...................هامش الربح لمحاصيل مختلفة        4.13

 50  ...................................دخل المزرعة        4.17

 53  ...............................مصروفات العائلة        4.18

 55  ...........................مشاكل وآراء المزارع        4.19

 61  .................................توقعات المستقبل        4.23

 64  ...................................مصادر الغذاء        5.1

  65  .............................المؤسسات المساعدة        5.2
 66  ....................................عادات الغذاء        5.3

 66  ....................أسباب التغيير في نظام الغذاء        5.4

 67  ...................................العادات السيئة        5.5

  70  .. مستوى المعيشة لبعض األشخاصع ارتفاأسباب        5.7
 70  ..........................................االدخار        5.8

 72  ...........................راهنسلبيات الوضع ال        5.10



 102

  فهرس األشكال 

  
                          عنوان الشكل       الشكل رقــم

  الصفحــة 

  8 ...............................ومنهجية البحثفرضيات                        2.1
  11 ...................................اختيار منطقة الدراسة        2.6
  69 ....................................فاتالنزاعات والخال        5.9

  71 ................................ضع الراهنإيجابيات الو        5.11
  

  



 103

  فهرس المالحق 
  

        قــالملح        مــالرق

  الصفحة   
  87....................      ........ستبانة الدراسةإ          1

  

 
 



 104

 

  ـوياتفهرس المحتـــــ

  
 ة ــالصفح  المبحث  الرقم

  أ ...........................................................  اإلقرار  1
  ب ......................................................نشكر وعرفا  2
  ج  .........................................................التعريفات  3
  هـ  ............................................باللغة العربيةالملخص   4
  ز ..........................................ةالملخص باللغة اإلنجليزي  5

  
  الفصــــل األول

  1  ............................................................المقدمة  1.1
  3  .....................................................خلفية الدراسة  1.2
  5  .......................................................أسئلة البحث  1.3
  5 ..................................................فرضيات الدراسة  1.4
  5  ....................................................أهداف الدارسة  1.5
  6  .....................................................حدود الدراسة  1.6

  
  الفصــــل الثاني

  7 ...................................قاعدة المعلومات ومنهجية البحث  2.1
  7  ..............................................هيكل وإطار الدراسة  2.2
  8  .............................................ظام المزرعةنأسلوب   2.3
  9  ...............................................نظام عائلة المزرعة  2.4
  9 .................................................التحليل االقتصادي  2.5
  10  .............................................اختيار منطقة الدراسة  2.6
  11  .............................................وصف منطقة الدراسة  2.7
  ....................................تصميم العينة وجمع المعلومات  2.8

  
  

22  
  

  



 105

  الفصــــل الثالث 
  25  ....................................................ار الفاصلالجد  3.1
  26  ................................................ الفاصلبنية الجدار  3.2
  26  ..............................................لفاصلمسار الجدار ا  3.3
  ...................قتصادي واالجتماعيالجدار الفاصل والوضع اال  3.4

  
30  
  

  الفصــــل الرابع
  33 .....................................................المزارععائلة   4.1
  35  .........................................................قوة العمل  4.2
  38  .............................................................السكن  4.3
  39  .......................................................صنع القرار  4.4
  39  ....................................................المواد الطبيعية  4.5
  43  ................................................مصادر راس المال  4.6
  44  .....................................هامش الربح لمحاصيل مختلفة  4.7
  50  .....................................................ةنظام المزرع  4.8
  52  .........................................رعةالدخل من خارج المز  4.9

  53  .................................................مصروفات العائلة  4.10
  54 .............................................مشاكل وآراء المزارع  4.11
  61 ..........................................توقعات المزارع للمستقبل  4.12

  
  الفصــــل الخامس

  63 ........................................الوضع الغذائي واالجتماعي  5.1
  64  .................................................ستهالك الغذائياال  5.2
  64 ......................................................ءمصدر الغذا  5.3
  65  ................................................مؤسسات المساعدة  5.4
  65  ......................................................عادات الغذاء  5.5
  66  .................................................تماعيةالناحية االج  5.6

  
  

  



 106

  الفصــــل السادس 
  73 ..............................................مناقشة وتحليل النتائج  6.1
  80  .......................................................االستنتاجات  6.2
  81  .........................................................التوصيات  6.3
  83 ........................................................... المراجع  6.4

      
  86 ........................................................... المالحق  
  102  ....................................................فهرس الجداول  
  103  ....................................................األشكالفهرس   
  104 ....................................................فهرس المالحق  
  105 ..................................................فهرس المحتويات  
  

 


