عمادة الدراسات العليا
جامعـة القـــــــــــــــــــدس

السياسات الحكومية وأثرها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة
في المحافظات الجنوبية الفلسطينية

جهاد نهاد جهاد الوحيدي

رسالة ماجستير

القدس  -فلسطين

1444هـ_2022م

السياسات الحكومية وأثرها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة
في المحافظات الجنوبية الفلسطينية

إعداد:
جهاد نهاد جهاد الوحيدي

بكالوريوس زراعة وبيئة من جامعة األزهر  -غزة

إشراف :د .نبيل أبو شمالة

قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير من معهد التنمية
المستدامة /كلية الدراسات العليا /جامعة القدس

1444هـ 2022 -م

جــــــــــامعـــــــــــــة القـــــــــــــــــدس

عمـــــــادة الدراســــات العليـــــــا
بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية
معهد التنمية المــــــستدامة

إجازة الرسالة

السياسات الحكومية وأثرها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة
في المحافظات الجنوبية الفلسطينية

إعداد الباحث :جهاد نهاد جهاد الوحيدي

الرقم الجامعي21920122 :

اشراف :د .نبيل أبو شمالة
نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ  2022/8/13من أعضـاء لجنـة المناقشـة المدرجـة أسـما هم

وتواقيعهم:

 -1رئيس لجنة المناقشة :الدكتور نبيل أبو شمالـة
 -2ممتحناً خارجياً :الدكتور :حس ـ ـ ــن السع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوني
 -3ممتحناً داخلياً :الدكتور عبد الرحمن التميمي

القدس – فلسطين

1444ﻫ_2022م

إهداء
إلى قدوتي األولى،ونبراسي الذي ينير دربي إلى من أعطاني ولم يزل يعطيني بال حدود ،إلى من

رفعت رأسي عالياً إفتخا اًر به  .....أبي العزيز أدامه هللا ذخ اًر لي.

إلى من أضاءت لي طريق العلم والتي ضحت بالغالي والنفيس من أجلي ..والتي رآني قلبها قبل
عينيها وحضنتني أحشاؤها قبل يديها الى شجرتي التي ال تذبل،الى الظل الذي آوي إليه في كل

حين .....أمي الحبيبة حفظها هللا .
إلى روح جدتي الغالية ....رحمها هللا وأسكنها الفردوس األعلى من الجنة.
إلى جدي العزيز أطال هللا في عمره و أدامه لنا مصدر القوة و اإلصرار.
إلى اخواني وأخواتي  ...حفظهم هللا.
الى المهندس القدير نزار الوحيدي لما له من توجيهات ونصائح لي.
الى منتدى غزة للزراعة الحضرية وأخص بالذكر المهندس أحمد الصوراني.
إلى كل من ساهم في إنجاح هذا العمل.
إلى كل من يحرص على بناء ورفع هذا الوطن.
إليكم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع.

الباحث

جهاد نهاد جهاد الوحيدي

إقـــــــــــــــرار
أُقر أنا ُّ
معد الرسالة – جهاد نهاد جهاد الوحيدي -بأنها قدمت لجامعة القدس ،لنيل درجة الماجسـتير،
وأنها نتيجة أبحاثي الخاصـة ،باسـتاناء مـا تمـت اإلشـارة إليـه حياُمـا ورد ،وأل هـذه الرسـالة أو أي جـزء
منها ،لم يقدم لنيل درجة عليا ألي جامعة أو معهد آخر.
االسم :جهاد نهاد جهاد الوحيدي
التوقيع :جهاد نهاد جهاد الوحيدي
التاريخ2022/8/13 :م

أ

شكر وتقدير
الحمـد هلل رب العـالمين ،والصـالة ،والسـالم علـى أشـر األنبيـاء ،والمرسـلين نبينـا محمـد ،وعلـى آلـه
وصحبه ،والتابعين ،ومن تبعهم بإحسال إلى يوم الدين ،وبعد:
انطالقـاً مـن قـول المصـطفى الكـريم (مـن ال يشـكر النـاس ال يشـكر هللا ) فـإني أتقـدم بالشـكر والتقـدير
لكل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاحي واكمالي لد ارسـتي ،والشـكر موصـول لجـامعتي
جامعة القدس ،وجميع العاملين فيها.
كمـا أتقــدم بالشــكر الجزيـل إلـى الــدكتور الفاضـل /نبيــل أبــو شــمالة الـذي تفضــل باإلشـ ار

والتوجيــه،

وخير موجه لي في رحلة البحث والتنقيب.
اسع الصدرَ ،
فكال و َ

وأتقـدم بالشـكر إلــى أعضـاء لجنـة المناقشــة الـدكتور /حســن السـعدوني والـدكتور عبــد الـرحمن التميمــي،
حفظهم هللا ورعاهم لتفضلهما بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة ،وتقديم المالحظات عليها.

كما أتقدم بجزيل شكري للسادة المشاركين في المقابالت على جهودهم.
أخير كل الشكر والتقدير لكل األصدقاء واإلخوة الذين شجعوني ،وساهموا في إنجاح هذه الدراسة.
و ًا

الباحث

جهاد نهاد جهاد الوحيدي

ب

مصطلحات الدراسة
السياسات الحكومية:
برامج عمل الحكومة والخطط الحكومية الالزمة لتنفيذ البرامج التـي تهـد

إلـى تحقيـق أهـدا

سياسـ ــية ،اقتصـ ــادية واجتماضيـ ــة ،وتوضـ ــع السياسـ ــات الحكوميـ ــة عـ ــادة باسـ ــم الجمهـ ــور ،وتبـ ــادر بهـ ــا
الحكومـات ،ويحــاول كـل مــن القطـاعين الخــاص والعــام فهمهـا ،وتشــير إلـى مــا تنـوي الحكومــة فعلــه أو
االمتناع عن فعله (مخزومي ،2016 ،ص.)18
ويـــرل الباحــــث أل السياس ــات الحكومي ــة تتما ــل ف ــي النظ ــام الت ــي تس ــعى الحكوم ــة لتطبيق ــه،
والتحقق من التزام الجميع به سواء مؤسسات أو أفراد ،ويحتـوي هـذا النظـام علـى مجموعـة مـن القواعـد
واألسس التي تلتزم الحكومة بتطبيقها في المجتمع.
التنمية الزراعية المستدامة:
مجموعة السياسات واإلجراءات التي تقدم لتغير بنيال وهيكل القطاع الزراعي ،بما يـؤدي إلـى
تحقيـق االسـتخدام األماـل للمـوارد الزراضيـة وتحقيـق زيـادة فـي اإلنتـا ،،بهـد

رفـع معـدل الزيـادة فـي

الـدخل القـومي وتحقيـق مسـتوى معيشـة مرتفعـة ألفـراد المجتمـع عبـر األجيـال المختلفـة دول اإلضـرار
بالبيئـة ،بمـا يحقـق الكفـاءة االقتصـادية فـي إطـار العدالـة بـين األجيـال وداخـل الجيـل نفسـه (سـالم
( ،2021ص.)655
ويرل الباحث أل التنمية الزراضية المستدامة تتمال في قدرة النظام الزراعي علـى الحفـاع علـى
انتاجه عبر الزمن تحت تأثير الضغوطات االقتصادية واالجتماضية.

ج

ملخص الدراسة
ه ــدفت ه ــذه الد ارس ــة للتع ــر عل ــى السياس ــات الحكومي ــة وأثره ــا ف ــي تحقي ــق التنمي ــة الزراضي ــة

المستدامة في المحافظات الجنوبية الفلسطينية ،ولتحقيق أهـدا

الد ارسـة تـم تصـميم الد ارسـة باسـتخدام

المـنهج الكيفـي فـي جمـع البيانـات وتماـل مجتمـع الد ارسـة بالعـاملين فـي منظمـات المجتمـع المـدني
الزراضيـة ،وو ازرة الز ارعــة ،وسـلطة الميــاه ،والمهندسـين الــزراعيين ،وقــد تـم اختيــار عينـة الد ارســة بطريقــة

اختيارية بلغت ( )10أفراد.

وتوصلت الدراسة إلى أل السياسات الزراضية تساعد في تحقيق التنمية الزراضية المستدامة في

المحافظات الجنوبية الفلسطينية لو تم تطبيقها بشكل كامل ,وهذا ما لم نشهده على أرض الواقـع ،كمـا
أل هــذه السياســات تحظــى بدرجــة قليلــة مــن الشــرضية والتوافــق ،حيــث يوجــد ضــع

فــي التنســيق بــين

المحافظـ ــات الشـ ــمالية والجنوبيـ ــة يمـ ــا يتعل ـ ـق بالسياسـ ــات الزراضيـ ــة ،كمـ ــا أل هنـ ــاا اسـ ــتخداماً جـ ــائ اًر

للمبي ــدات ،وللسياس ــات الزراضي ــة دور أساس ــي ف ــي الح ــد م ــن ت ــأثير التغي ــرات المناخيـ ـة عل ــى القط ــاع

الز ارع ــي .أم ــا عل ــى ص ــعيد الوض ــع الم ــائي ف ــإل الوض ــع س ــيء فهن ــاا ش ــح ف ــي مخ ــزول المي ــاه وع ــدم
االســتفادة مــن ميــاه األمطــار كمــا يجــب ،باإلضــافة للتلــوا الكبيــر فــي ميــاه الشــرب ،كمــا إل اســتخدام
السياسات المائية له أثر كبير على جودة الواقع المائي فهي تعمل على تحسين نسـبة الميـاه الصـالحة

للشرب في الشبكات العامة للمياه ،وضمال الوصول العادل للمياه لجميـع المـواطنين .أمـا علـى صـعيد

أثر السياسات الزراضية والمائية على العدالة االجتماضية فإنها ال تحقق العدالة إال في أمور قليلة ماـل
موضوع المياه المعالجة ،أما من ناحية أسعار مدخالت االنتا ،وأسـعار الميـاه وقطـاع الـدواجن وحجـم

االســتامار فإنهــا فــي الغالــب ال تحقــق العدالــة ،بــل يســتفيد فئــة معينــة وال ســيما كبــار الم ـزارعين علــى

حساب فئات أخرى .أما على صـعيد دور السياسـات الزراضيـة فـي التمكـين االقتصـادي فـإل السياسـات
الزراضي ــة والمائي ــة تس ــاعد الع ــاملين ف ــي القط ــاع الز ارع ــي عل ــى تحقي ــق دخ ــل ش ــهري مناس ــب وتلب ــي
المتطلب ــات الحياتي ــة المرتبط ــة بجوان ــب االنف ــا المتنوع ــة ،وتع ــزز األفك ــار االقتص ــادية نح ــو التوس ــع

المســتقبلي فــي األعمــال ،وتعــزز نظ ـرة المجتمــع للم ـرأة العاملــة فــي الز ارعــة ،وتعــزز مكانــة الفــرد داخــل
األسرة ،وتسهم في تشغيل األيدي العاملة.

وأوصــت الد ارســة بضــرورة أل تعطــي الحكومــة للقطــاع الز ارعــي والمــائي أولويــة فــي موازناتهــا

وتــدخالتها وسياســاتها أســوة ببــاقي القطاعــات األخــرى التــي تهــتم بهــا الحكومــة ،والعمــل علــى تعــوي

الم ـزارعين عــن األض ـرار التــي تلحــق بهــم ج ـراء االعتــداءات االس ـرائيلية ،والعمــل علــى إنهــاء االنقســام

السياســي لمــا لــه مــن تــداضيات طالــت كافــة القطاعــات االقتصــادية ،وتطــوير ق ـوانين حمايــة المســتهل

وس ــن األنظم ــة والتشــريعات المتعلق ــة بحماي ــة وتط ــوير المن ــتج م ــن أج ــل رف ــع مع ــدالت نس ــبة االكتف ــاء

الذاتي.
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Abstract
The aim of this study is to identify government policies and their impact on achieving
sustainable agricultural development in the Southern Governorates of Palestine, and to
achieve the objectives of the study, the study was designed using the qualitative method
of data collection and represents the study community with workers in agricultural civil
society organizations, the Ministry of Agriculture, the Water Authority and agricultural
engineers, and the sample of the study was selected in an optional manner amounting to
(10) individuals.
The study found that agricultural policies help to achieve sustainable agricultural
development in the southern Palestinian governorates if they are fully implemented, and
this is not seen on the ground, and these policies have a low degree of legitimacy and
compatibility, where there is a weakness in coordination between the northern and
southern provinces with regard to agricultural policies, and there is an unfair use of
pesticides, and agricultural policies play a key role in reducing the impact of climate
change on the agricultural sector. In terms of the water situation, the situation is bad,
there is a scarcity of water stocks and the lack of proper access to rainwater, in addition to
the significant pollution in drinking water, and the use of water policies has a significant
impact on the quality of the water reality, as it works to improve the proportion of
drinking water in public water networks, and to ensure equitable access to water for all
citizens. In terms of the impact of agricultural and water policies on social justice, they do
justice only in a few things, such as treated water, but in terms of the prices of inputs,
water prices, the poultry sector and the volume of investment, they often do not do
justice, but benefit a particular group, particularly large farmers, at the expense of other
groups. In terms of the role of agricultural policies in economic empowerment,
agricultural and water policies help agricultural workers to achieve a suitable monthly
income and meet life requirements associated with diverse aspects of spending, promote
economic ideas towards future business expansion, enhance society's perception of
women working in agriculture, enhance the individual's place within the family and
contribute to the employment of the labour force.
The study recommended that the government should give priority to the agricultural and
water sector in its budgets, interventions and policies, as in other sectors of concern to the
government, work to compensate farmers for the damage caused to them by Israeli
attacks, work to end the political divide because of its repercussions on all economic
sectors, and develop consumer protection laws and enact regulations and legislation on
the protection and development of the product in order to raise the rates of selfsufficiency.
ه

الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
 1.1مقدمة:
يعـ ــد القطـ ــاع الز ارعـ ــي فـ ــي جميـ ــع دول العـ ــالم النـ ــامي وغيـ ــر النـ ــامي مـ ــن أكبـ ــر القطاعـ ــات
االقتصــادية مــن حيــث مســاهمتها فــي النــاتج المحلــي االجمــالي والتوكيـ  ،واألهــم مــن ذلـ أل غالبيــة
فقراء العالم يعيشول في المناطق الريفية ويعتمدول على الزراعة فـي معيشـتهم ،لـذا تعتبـر الز ارعـة مـن
القطاعات المهمـة بالنسـبة للتنميـة ورفـع مسـتوى معيشـة السـكال ،ومـن ثـم فـإل االنفـا الحكـومي علـى
الزراعة في الدول النامية يعد أحد األدوات الالزمة لتعزيز عملية التنمية الزراضية (أبو اليزيـد وآخـرول،
 ،2020ص.)1
إل عمليـة التنميـة الزراضيـة لهـا أهميـة كبيـرة حيـث تعتبـر المـزود األساسـي للمـواد الغذائيـة،
والجـزء األكبـر مـن مـواد المالبـس فضـالً عـن تزويـد الصـناعة بحاجتهـا مـن المـواد األوليـة واأليـدي
العاملة ،وفي كونها تمال سوقا للمنتجات الصناضية ،ويعد الفائ
في بنيال التنمية االقتصادية (عجا :2016 ،،ص.)19

1

في اإلنتا ،الزراعي الركيزة األولى

وتسعى معظم الدول المتقدمـة والناميـة علـى حـد سـواء الـى تحقيـق التنميـة الزراضيـة المسـتدامة
التي تسـاهم فـي تلبيـة االحتياجـات مـن الغـذاء وتـوفير فـرص عمـل الئقـة لألجيـال الحاليـة والمسـتقبلية،
والتـي تحـاف

علـى القـدرات االنتاجيـة وتجديـد قاعـدة المـوارد الطبيعيـة ،لـذا فـال التنميـة الزراضيـة

المسـتدامة تكتسـب أهميتهـا مـن أهميـة القطـاع الـذي تعمـل يـه ،كونـه يعـد المصـدر األسـاس للتـراكم
ال أرسـمالي والمصـدر األسـاس لتزويـد الصـناعات الوطنيـة بمـا تحتـا ،اليـه مـن المـواد الخـام األوليـة
(ماهر ،2017 ،ص.)9
وتعد السياسات الحكوميـة مهمـة لعمليـة التنميـة نظـ اًر لـدورها فـي مسـاعدة المؤسسـات الزراضيـة
عل ــى النج ــاح واالس ــتم اررية ،والتغل ــب عل ــى المخ ــاطر الت ــي تتع ــرض له ــا ،م ــن حي ــث امكاني ــة اس ــتغالل
الفــرص واالســتفادة مــن نقــاو القــوة ومعالجــة نقــاو الضــع

لكــي تكــول المؤسســات الزراضيــة رياديــة فــي

أدائهـ ــا وتسـ ــتط يع النجـ ــاح بشـ ــكل فعـ ــال فـ ــي تحقيـ ــق التنميـ ــة الزراضيـ ــة المسـ ــتدامة (الخطيـ ــب:2020 ،
ص.)113
ارتبط مجال السياسات الحكومية بالتوجه العام للدولة وهذا ما جعلها محل اهتمـام مـن طـر
البـاحاين فـي جميــع المجـاالت ،حيــث أنهـا تماـل العمليــة النظميـة التــي تنطلـق مـن وجــود مـدخالت فــي
شــكل مطال ـب وبيانــات تتلقاهــا الحكومــة وتقــوم بد ارســتها وتقــديمها فــي شــكل مخرجــات وق ـ ار ارت يكــول
الهد

منها هو تحقيق التنمية وخدمة الصالح العام.
تمر عملية صنع السياسـات الحكوميـة بم ارحـل تنطلـق مـن مرحلـة تحليـل المشـكلة وصـوالً إلـى

مرحلـة تقيــيم البـرامج وهــذا مـا يجعلهــا تســاهم بشــكل وضـح فــي رســم معــالم الدولـة والمجتمــع مــن خــالل
تل ـ الق ـ اررات الصــادرة مــن الجهــاز الحكــومي فــي قالــب رســمي وقــانوني يجعــل منهــا اجباريــة التطبيــق
والمتابعة (مجاهري ،2019 ،ص.)145
عــن أثــر السياســات الحكوميــة فــي تحقي ــق

ـاء علــى مــا ســبق تســعى هــذه الد ارس ــة للكش ـ
وبنـ ً
التنمية الزراضية المستدامة في المحافظات الجنوبية الفلسطينية.

 2.1مشكلة الدراسة:
يعـود ت ارجـع مسـاهمة القطـاع الز ارعـي فـي النـاتج المحلـي وكـذل

القيمـة المضـافة للقطـاع

الزراعي بالدرجة األولى إلى الواقـع الجيوسياسـي ،حيـث تعتبـر دولـة االحـتالل األكاـر تـأثي اًر فـي عمليـة
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التنمية من خـالل ممارسـاتها التـي تعرقـل عمليـة التنميـة باإلضـافة إلـى المعوقـات الداخليـة التـي تشـكل
تحدياً لعملية التنمية الزراضية المستدامة.
وتلعب المؤسسات األهلية الزراضية دو اًر ايجابياً ومتنوعـاً فـي أهـدافها ووسـائل عملهـا ومصـادر
تمويلها مكنها من الحصول على دعم الشعوب واالحتـرام الـدولي ،ممـا لـه مـن أثـر ايجـابي فـي وضـوح
مس ــاهمتها ف ــي جمي ــع المي ــادين المختلف ــة ،فق ــد تق ــوم ه ــذه المؤسس ــات ب ــدور أساس ــي وفع ــال ف ــي ت ــوفير
الخدمات إلى الفئات التي تحتاجها من المجتمع.
وتواج ــه ه ــذه المؤسس ــات تح ــدياً كبيـ ـ اًر يتجل ــى ف ــي تعق ــد واض ــطراب امكاني ــة اس ــتم ارراها وس ــط
متغي ـرات بيئيــة تمتــاز بالديناميكيــة المســتمرة لــذل فــإل تحقيــق التنميــة الزراضيــة المســتدامة يعتبــر مــن
التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات.
ويرى الباحث من خالل عمله فـي المجـال الز ارعـي أل التنميـة الزراضيـة المسـتدامة ينـتج عنهـا
الزيــادة فــي فــرص الحيــاة عنــد األفـراد فالغايــة منهــا هــي تحقيــق إنســانية اإلنســال عبــر العــدل والمســاواة
مع ـاً ،ودحــداا مجموعــة مــن التغي ـرات اإليجابيــة فــي البنــاءات االجتماضيــة ،واالقتصــادية ،والسياســية،
والاقا ية ،والتكنولوجية ،وحتى البيئية.
كما أل التنميـة الزراضيـة المسـتدامة ال تتحقـق إال مـن خـالل مشـاركة كـل الفـاعلين مـن صـناع
القرار ،والمجتمع المدني ،والمختصين وأيضاً من خالل تطبيق السياسـات الحكوميـة المناسـبة ،وتعتبـر
السياس ــة الزراضي ــة إح ــدى القواع ــد واألس ــاليب واإلجـ ـراءات الت ــي اعتم ــدتها الحكوم ــات لتوجي ــه القط ــاع
الز ارعــي لتحقيــق األهــدا  ،ماــل تشــجيع زيــادة اإلنتــا ،لتحقيــق األمــن الغــذائي وزيــادة عــودة الصــادرات
وتكاي

الجهود لتضييق الفجوة بين الطلب ودنتا ،الغـذاء ،ومسـاعدة المـزارعين علـى تجـاوز العقبـات،

حيـث يتماـل التحــدي الحكـومي فـي تحســين التنسـيق والتواصــل بـين جميـع القطاعــات الفرضيـة للز ارعــة.
ومن خالل ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:
❖ مـا أثــر السياســات الحكوميـة فــي تحقيــق التنميـة الزراعيــة المســتدامة فـي المحافظــات الجنوبيــة
الفلسطينية؟

 3.1مبررات الدراسة
 تعـد هـذه الد ارسـة اسـتجابة التجـاه عـالمي جديـد بـدأ ينمـو فـي اآلونـة األخيـرة فـي مجـال الد ارسـاتواألبحاا.
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 توجيـ ــه نتـ ــائج الد ارسـ ــة وتوصـ ــياتها إلدارات ومتخـ ــذي القـ ـرار فـ ــي المؤسسـ ــات الزراضيـ ــة لتصـ ــويبمسارات العمل وتطوير أدائها لتحقيق أكبر فائـدة ممكنـة ،والتوجـه نحـو األهـدا

الحقيقيـة بكفـاءة

وفاعلية وصوًال إلى أعلى درجات النجاح.
ـدر ومرج ًع ـا ُيســاهم فــي تحقيــق فوائــد
 تعتبــر هــذه الد ارســة ومــا ســيتم التوصــل إليــه مــن نتــائج مصـ ًامختلفة للمؤسسات الزراضية وكذل للباحاين في هذا المجال.

 4.1أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة من خالل ما يلي:
 −األهمية العلمية :تكتسب الدراسة أهميتهـا مـن خـالل المؤسسـات الزراضيـة التـي تعتبـر أحـد األركـال
األساســية فــي خدمــة وتنميــة المجتمــع ،كمــا تتماــل أهميــة الد ارســة مــن الناحيــة العلميــة فــي اســتخدام
منهج علمي ياري المعرفة في مجال السياسات الحكومية وأثرها على التنمية الزراضية المستدامة.
 −األهميـــة العمليـــة :تعتب ــر مخرج ــات ه ــذه الد ارس ــة مهم ــة للب ــاحاين ذات العالق ــة بالموض ــوع ،فه ــي
تطلعهم على واقع السياسات الحكومية وأثرها في عملية التنمية الزراضية المستدامة ،كما أنها تلفـت
نظر الباحاين للقيام بدراسات ذات عالقة بالموضوع.

 5.1أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى التعر على أثر السياسات الحكومية في تحقيق التنمية الزراضيـة المسـتدامة
في المحافظات الجنوبية الفلسطينية.

وينبثق عن الهدف الرئيس األهداف الفرعية التالية:
 .1التعر على واقع السياسات الزراضية الحكومية في المحافظات الجنوبية الفلسطينية.
 .2التعر على واقع السياسات المائية الحكومية في المحافظات الجنوبية الفلسطينية.
 .3التع ـ ــر عل ـ ــى واق ـ ــع تحقي ـ ــق السياس ـ ــات الزراضي ـ ــة والمائي ـ ــة الحكومي ـ ــة للعدال ـ ــة االجتماضي ـ ــة ف ـ ــي
المحافظات الجنوبية الفلسطينية.
 .4التع ــر عل ــى م ــا واق ــع تحقيـ ـق السياس ــات الزراضي ــة والمائي ــة الحكومي ــة للتمك ــين االقتص ــادي ف ــي
المحافظات الجنوبية الفلسطينية.
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 6.1تسا الت الدراسة:
تسعى الدراسة إلى االجابة عن التساؤل الرئيس التالي :ما أثـر السياسـات الحكوميـة فـي تحقيـق
التنمية الزراضية المستدامة في المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟
وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما واقع السياسات الزراضية الحكومية في المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟
 .2ما واقع السياسات المائية الحكومية في المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟
 .3واقــع تحقيــق السياســات الزراضيــة والمائيــة الحكوميــة للعدالــة االجتماضيــة فــي المحافظــات الجنوبيــة
الفلسطينية؟
 .4مـ ــا واقـ ــع تحقيـ ــق السياسـ ــات الزراضيـ ــة والمائيـ ــة الحكوميـ ــة للتمكـ ــين االقتصـ ــادي فـ ــي المحافظـ ــات
الجنوبية الفلسطينية؟

 7.1متغيرات ونموذج الدراسة:
المتغير المستقل :السياسات الحكومية :وتتمال في األبعاد التالية:
 السياسات الزراضية السياسات المائيةالمتغير التابع :التنمية الزراضية المستدامة

المتغير المستقل
السياسات الحكومية

المتغير التابع
التنمية الزراعية المستدامة

السياسات الزراضية
السياسات المائية

شكل ( )1.1يوضح نموذج الدراسة

المصـــدر :ج ــرد بواس ــطة الباح ــث باالس ــتعانة بالد ارس ــات الس ــابقة التالي ــة( :أب ــو ش ــمالة( ،)2020 ،مج ــاهري،)2019 ،

(الواعر( ،)2019 ،عبد الحميد وآخرول( ،)2017 ،مخزومي)2016 ،
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 8.1مصطلحات الدراسة:

 السياسات الحكوميـة :فعـل حكـومي تسـتجيب مـن خاللـه الدولـة للمجتمـع وتحـاف علـى ديمومتهـاوتكيفها مع البيئة المحيطة (مجاهري ،2019 ،ص.)146
 التنمية الزراعية المستدامة :إدارة وصيانة الموارد الطبيعية األساسية بحيث تضمن المؤسساتوالتقنيات المتطلبات اإلنسانية الحالية والمستقبلية .إل مال هكذا استراتيجية يجب أل تعمل على
صيانة موارد األرض والمياه والموارد الوراثية النباتية والحيوانية ،كما يجب أل تكول مقبولة تقنياً
واقتصادياً من المجتمع (صالح.)22 :2012 ،
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1.2المبحث األول :السياسات الحكومية
تعتب ــر السياس ــات الحكومي ــة م ــن أه ــم األدوات الت ــي تس ــتخدمها الدول ــة لتحقي ــق التنمي ــة والنم ــو
االقتصـ ــادي ،واالسـ ــتقرار االجتمـ ــاعي والسياسـ ــي ،حيـ ــث يقـ ــوم صـ ــانعي السياسـ ــات برسـ ــم اسـ ــتراتيجية
السياسات المالئمة للدولة وفق ما هو متاح ،وتختل

هذه السياسات من دولـة إلـى أخـرى ،حيـث يقـوم

ص ــانعي السياس ــات بتحدي ــد األدوات الالزم ــة لتطبيقه ــا ،وذل ـ وف ــق أيديولوجي ــة تتبانه ــا الدول ــة بوض ــع
التشريعات القانونية التي تواءم وضع الدولة (سمور ،2013 ،ص.)24
وتمــر السياســات الحكوميــة بعــدة م ارحــل تنطلــق مــن وجــود المشــكلة وصـوالً إلــى تنفيــذ القـ اررات
الحكومية ،وتشترا فـي هـذه العمليـة عـدة أطـ ار

بعضـها رسـمي والـبع

اآلخـر غيـر رسـمي ،وتتـأثر

هــذه السياســات بعــدة عوامــل اقتصــادية ،سياســية وثقا يــة تلعــب دور مهــم فــي إخـرا ،البـرامج الحكوميــة
إلى المجتمع في شكل ق اررات إلزامية التطبيق (مجاهري.)144 ،2019 ،
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ويعــد رســم السياســات الحكوميــة مقرونــا بــالتطبيق النــاجح واإلج ـراءات التنفيذيــة لكــي يواكــب
العملية المعقدة فـي االعـداد والصـياغة وتحقيـق النتـائج المرجـوة التـي تحقـق تقـدم للمجتمـع والدولـة معـاً
(العزاوي.)2019 ،

 1.1.2مفهوم السياسات الحكومية:
تعــد الحكومــات بصــفة عامــة نشــطة فــي بل ـورة وصــناعة وتطــوير السياســات العامــة فكــل ســنة
تصدر العديد من اللوائح والقوانين والمراسيم عن السلطات التنفيذية بالتنسيق مع السـلطات التشـريعية،
تعقبهــا بعــد ذل ـ مجموعــة مــن التعليمــات واإلج ـراءات المفس ـرة والموضــحة مــن قبــل اإلدارات التنفيذيــة
للدولة.
وتعب ــر السياس ــات العام ــة للحكوم ــات ع ــن مجموع ــة م ــن النش ــاطات المتعلق ــة ف ــي (القـ ـوانين،
اللـوائح ،الم ارســيم ،الخطــط ،األفعــال ،والســلوا) التــي تختارهــا مــن خــالل إدارتهــا للمجتمعــات (بــوري ،
 ،2014ص.)131
وتعــر السياس ــات الحكومي ــة بأنه ــا :النش ــاطات الحكوميــة أو الق ـ اررات الالزم ــة لتنفي ــذ الب ـرامج
التي تهد

إلى تحقيق أهدا

سياسية ،اقتصادية واجتماضية ،وتوضع السياسات الحكومية عادة باسم

الجمهــور ،وتبــادر بهــا الحكومــات ،ويحــاول كــل مــن القطــاعين الخــاص والعــام فهمهــا ،وتشــير إلــى مــا
تنوي الحكومة فعله أو االمتناع عن فعله (مخزومي ،2016 ،ص.)18
ويرى مجاهري ( ،2019ص )145بأل السياسات الحكومية تتمال في العمل الحكومي الـذي
يهد

إلى تسيير الدولة والمجتمع عن طريق االستجابة الذكية للمطالب الشعبية وفق مقاربـات نظريـة

وعملية مختلفة يجمعها هد

واحد وهو تحقيق التنمية الشاملة.

ويـــرل الباحــــث أل السياس ــات الحكومي ــة تتما ــل ف ــي النظ ــام الت ــي تس ــعى الحكوم ــة لتطبيق ــه،
والتحقق من التزام الجميع به سواء مؤسسات أو أفراد ،ويحتـوي هـذا النظـام علـى مجموعـة مـن القواعـد
واألسس التي تلتزم الحكومة بتطبيقها في المجتمع.
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 2.1.2خصائص السياسات الحكومية:
تتمال خصائص السياسات الحكومية في اآلتي (العزاوي:)2019 ،
 تحقيق المصلحة الوطنية حيث أل هذه السياسات مصممة لتحقيق مصـالح تتناسـب مـع احتياجـاتالمواطنين وتحاف على حقوقهم ،فهذه السياسات ال تقتصر على فئات معينة من األفراد بل تشمل
جميع شرائح المجتمع.
جيدا تساهم في تحقيق جميع أهدافها.
 -االعتماد على مجموعة إجراءات مدروسة ً

 تســتخدم مزيجـاً مــن المـوارد البشـرية والطبيعيــة والصــناضية ممــا يســاعد علــى ضــمال تحقيــق النتــائجالمرجوة بنجاح.
 -تتضمن الجمـع بـين جميـع الوكـاالت الحكوميـة وتكليـ

كـل وكالـة بمجموعـة مـن المهـام والوكـائ

التي تساهم في التنفيذ الناجح للسياسة العامة.
-

يعتمـ ــد كـ ــل هـ ــد

مـ ــن أهـ ــدا

السياسـ ــات الحكوميـ ــة علـ ــى مجموعـ ــة مـ ــن المعـ ــايير (القانونيـ ــة،

األخالقية ،الوطنية ،التشاركية) التي توفر األدوات الصحيحة لتحقيق الهد

بالطريقة الصحيحة.

 تعتبر السياسات الحكومية ملزمة للجميع. تن ــتج مخرج ــات ذات طبيع ــة عملي ــة وله ــا ت ــأثير مس ــتقبلي ألنه ــا مهتم ــة بتحدي ــد التوجه ــات للفتــراتالمستقبلية.
 -تتضمن السياسات الحكومية االستخدام األمال لإلمكانات المتاحة أو الموارد المتاحة.

 3.1.2تحليل السياسات الحكومية:
مـن أجـل فهـم أهميـة تحليـل السياسـات ،علينـا أوالً تعريـ

يعرفهـا وليـام
السياسـات العامـة ،ف

جنكنز على أنها :مجموعة من ق اررات مترابطة في ما بينها تتخذها جهة أو مجموعة جهات سياسـية
في ما يخص اختيار األهدا

ووسائل تحقيقها في حالة محـددة حيـث يجـب أل تكـول هـذه القـ اررات،

في المبـدأ ،ضـمن سـلطة هـذه الجهـات مـن أجـل تحقيقهـا ،وبشـكل أبسـط إنهـا وسـيلة تـدعم مـن خاللهـا
الحكومـة حاجـات مواطنيهـا أو تعالجهـا وتتـوافر ثالثـة أنـواع رئيسـية مـن السياسـات العامـة وهـي (دليـل
تحليل السياسات:)2016 ،
 .1السياسـات التنظيميـة :ويتطلـب هـذا النـوع مـن السياسـات تـدخل الحكومـة للحفـاع علـى الكفـاءة
وحماية األط ار

فماال غالباً مـا تتـدخل الحكومـة فـي المسـائل التجاريـة لتحقيـق هـدفين
الضعيفة ً
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أساسيين هما :الكفاءة واإلنصا ؛ وهـي تحقـق الهـد
تجاريـة تنافسـية ،وتحقـق الهـد

األول مـن خـالل الحفـاع علـى ممارسـات

الاـاني مـن خـالل حمايـة األطـ ار

الضـعيفة فـي الصـفقات

االقتصادية.
ـاال
 .2السياسات التوزيعية :وتستخدم الحكومة األموال العامة لتأمين السـلع أو الخـدمات للجميـع فم ً
تسـتخدم الدولـة الضـرائب لبنـاء المـدارس الرسـمية أو الطرقـات السـريعة ،ويسـتطيع المواطنـول
االستفادة من هذه السلع والخدمات بحرية وبشكل متساوي ومن دول تنافس.
 .3سياسـات إعـادة التوزيـع :تسـتخدم الحكومـة األمـوال التـي تجمعهـا مـن مجموعـة معينـة لمعالجـة
مسألة تواجهها مجموعة أخرى ،لكن يجب أال ننسى أنه مع أل هذه السياسات تهد

إلى تحقيق

نوع من العدالة االجتماضية على ما يبدو نظرياً ،من خـالل إعـادة توزيـع السـلع بطريقـة منصـفة،
فهي ال تُستخدم دائماً بهذا الشكل.
وتنفذ السياسات الحكومية من أجل غاية سواء لحل مشكلة اجتماضية أو للتصدي إلـى تهديـد
مـا أو لمالحقـة هـد

مـا .إل تحليـل السياسـات هـو وسـيلة لفهـم أسـباب المشـاكل والقتـراح حلـول مـن

خـالل السياسـات مـن أجـل تحقيـق هـد

محـدد أو مجموعـة مـن األهـدا  ،ويحـدده جنكنـز سـميث

كمجموعـة أسـاليب ومعـايير ترافقهـا لتحليـل خيـارات السياسـات العامـة واالختيـار مـن بينهـا ،ولترشـيد
تطوير السياسات العامة وتنفيذها ،وكوسـيلة لزيـادة الكفـاءة واإلنصـا

فـي توزيـع المـوارد العامـة (دليـل

تحليل السياسات.)2016 ،

 4.1.2اإلعتبارات الواجب مراعاتها عند التخطيط للسياسات الحكومية:
عند رسم وتحديد السياسات الحكومية يجب مراعاة التالي (سمور ،2013 ،ص:)37
 .1تحديد األهداف بشكل دقيق وسليم :إل التحديد السليم ألهدا

كل سياسة من شأنه أل يساعد في

اختي ـ ــار األدوات والوس ـ ــائل الالزم ـ ــة الت ـ ــي تس ـ ــاعد للوص ـ ــول لتحقي ـ ــق األه ـ ــدا  ،ويلع ـ ــب ص ـ ــانعو
السياسات والخبراء الدور األكبر في تحديدها بدقة.
 .2التنســــيق بــــين السياســــات المختلفــــة :فمـ ــن الضـ ــروري جـ ــداً أل يكـ ــول التنسـ ــيق بـ ــين السياسـ ــات
االقتصادية المختلفة متكامالً ،وال يسمح بالتعارض بينها.
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 .3االجمــاا الــوطني علــذ تنفيــذ هــذه السياســات :ال بــد أل يكــول هنــاا توافــق مجتمعــي مــن أغلبيــة
شـرائح مجتمــع القطــاع الخــاص والقطــاع الشــعبي والجمعيــات األهليــة حــول تطبيــق السياســات التــي
تسعى الدولة لتبنيها.

 5.1.2السياسات الحكومية:
 1.5.1.2السياسات الز ارعية:
يختل ـ

محت ــوى السياس ــات الزراضي ــة م ــن دول ــة إل ــى أخ ــرى مم ــا ي ــؤدي الخ ــتال

أداء القط ــاع

الزراعي ،ونظ اًر لغياب التفاصيل التشريعية للخطط في الكاير مـن الـدول العربيـة ،فإنـه يصـعب تحديـد
مفهوم السياسة الزراضية من حيث احتوائها على أهدا
ف ــي كاي ــر م ــن األحي ــال يس ــتدل عل ــى األه ــدا

ووسائل أو أدوات محددة لتحقيقهـا ،لـذل فإنـه

والوس ــائل التنفيذي ــة للسياس ــات الزراضي ــة م ــن مختلـ ـ

المؤشرات االقتصادية المتعلقة بالنشاو الزراعي وما يتاح من خطط نظرية (الغزالي ،2013 ،ص.)5
وتُعـر

السياسـات الزراضيـة بأنهـا منظومـة متكاملـة مـن اإلجـراءات والتشـريعات التـي تس فـنها
السياسـات الزراضيـة

الدولة من أجـل تحقيـق أهـدا محـددة تتض فـمنها الخطـط التنمويـة الزراضيـة ،تهـد
لتحقيـق عـدة أهـدا غالبـاً مـا ترمـي إلـى تشـجيع زيـادة اإلنتـا ،لتحقيـق األمـن الغـذائي وتحقيـق أقصـى
درجـة مـن االكتفـاء الـذاتي وزيـادة العائـد مـن الصـادرات وتكايـ الجهـود لتضـييق الفجـفوة بـين الطلـب
علـى الغـذاء ودنتاجـه ،تأخـذ هـذه األهـدا بعـين االعتبـار التـوازل بـين السياسـة العامـة للدولـة وبـين
الفـاعلين اآلخـرين سـواء مؤسسـات أو أفـراد ،لـذل تأخـذ السياسـة الزراضيـة عـدة أمـور بعـين االعتبـار
أهمها (أبو شمالة ،2019 ،ص:)23
 مصلحة المزارعين واحتياجاتهم للتغفلب على جملة المعوقات والمشاكل التي يواجهونها. -الموازنة بين مجموعة من األهدا

المختلفة للدولة.

 السياسات العامة للدولة وسياسة القطاعات األخرى. -التناق

بين أصحاب المصالح المختلفة.
وتعمــل السياســات الزراضيــة علــى تحقيــق األهــدا

الرئيســية التاليــة والتــي تحــدد مســار التنميــة

الزراضية والريفية (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وفا:)2022 ،
 االستغالل األماـل للمـوارد الزراضيـة ،وبشـكل خـاص األرض والميـاه بكفـاءة اقتصـادية ،وبمـا يضـمناستم ارريتها ،والمحافظة على البيئة ،والمساهمة في تحقيق األمن الغذائي.
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 -تنمي ــة وتط ــوير الري ـ

م ــن خ ــالل تحقي ـق التنمي ــة الريفي ــة المتكامل ــة ،والت ــي تش ــكل الز ارع ــة العم ــود

الفقــري لهــا ،واعتمــاد مبــدأ المشــاركة الشــعبية ،وم ارعــاة التكامــل ،والتنســيق مــع المنظمــات األهليــة،
وددما ،النوع في التنمية ،وتشجيع إنشاء تنظيمات المزارعين والمستهدفين اآلخرين.
 زيادة وتحسين القدرة التنافسية لإلنتا ،الزراعي في األسوا المحلية واألجنبية. تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره بسهولة ويسر في عملية التنمية الزراضية. تـدضيم وتقويــة البنــاء المؤسســي واإلطـار القــانوني للز ارعــة ،وتنميــة المـوارد البشـرية ،وتحقيــق كفــاءةأكبر في تقديم الخدمات.
 تشـجيع التعـاول والتكامــل الز ارعـي العربــي واإلقليمـي والمشــاركة الفعالـة فــي المنظمـات واالتفاقيــاتاإلقليمية والدولية ذات العالقة بالزراعة والغذاء.
أنواا السياسات الزراعية
إل المتتبع لتاريخ التطور االقتصادي لجميع الدول فـي عالمنـا المعاصـر ،ال يجـد دولـة واحـدة
لــم تتــدخل حكوماتهــا ف ــي تبنــي سياســة زراضيــة معين ــة ،وفقــا لألهــدا
الزراضيــة .ويمكــن تصــني

التــي تبتغيه ــا مــن حــل المس ــألة

السياســات التــي اتبعــت فــي حــل المســألة الزراضيــة ،علــى الــرغم مــن بع ـ

االختالفات الجزئية يما بينها ،إلى ثالا مجموعات وهي (األمين:)2016 ،
 .1سياسـات التوجيــل الزراعـي :ويســود بشـكل واضـح بــين الـدول ال أرسـمالية ،وتجمــع سياسـات التوجيــه
الزراعي بين مبدأي الحرية االقتصادية والتدخل الحكـومي ،ولقـد انطلقـت سياسـات التوجيـه الز ارعـي
من هـد

رئيسـي وهـو تحسـين فعاليـة النشـاو الز ارعـي ،ولـم تتـدخل الحكومـات إال إذا كـال التـدخل

ضـ ــرورياً لخدمـ ــة هـ ــذا الهـ ــد ؛ ولقـ ــد أعطـ ــت هـ ــذه السياسـ ــات ثمارهـ ــا اقتصـ ــاديا بزيـ ــادة الفـ ــائ
االقتصادي في الزراعة ،ومن ثم خلق المقدمات الضرورية لتحقيق الاورة الصناضية.
طبق ــت ف ــي معظ ــم البل ــدال النامي ــة م ــن آس ــيا ودفريقي ــا وأمريك ــا
 .2سياســـات اإل ـــرا الزراعـــي :وق ــد ُ
الالتيني ــة وبعـ ـ

ال ــدول األوروبي ــة األخ ــرى كإس ــبانيا وديطاليـ ـا ،وق ــد كان ــت منطلقـ ـات معظ ــم ه ــذه

السياسات اإلصالحية تتحدد في:
 -تحديد الملكية بسق

أعلى ،ومصادرة ما هو زائد سواء بتعوي

 توزيع األراضي المصادرة على الفالحين الذين ال يملكول. فرض التزامات محددة على المستفيدين من اإلصالح الزراعي.12

أو بدول تعوي

.

 .3السياســـات الثوريـــة الزراعيـــة :وق ــد طبق ــت سياس ــة الا ــورة تلـ ـ ال ــدول الت ــي كان ــت تتبن ــى التوج ــه
االشــتراكي ،بحيــث تقــوم علــى إعــادة ملكيــة األرض إلــى الشــعب ،ووضــعها تحــت تصــر الفالحــين
للعمل فيهـا لمصـلحتهم ومصـلحة كافـة الشـعب ،غيـر أنهـا عرفـت الفشـل فـي معظمهـا نظـ اًر لتغليـب
الجانب السياسي علـى الضـرورات االقتصـادية ،وعوامـل أخـرى ،ومهمـا تكـن السياسـة الزراضيـة فـإل
الهـد

فـي النهايـة هـو رفـع الكفـاءة اإلنتاجيـة للقطـاع الفالحـي ،ومهمـا يكـن فـإل مسـألة التـوازل أو

عدمــه بــين النمــو فــي إجمــالي الن ــاتج المحل ــي والن ــاتج الز ارعــي تعتبــر ذات صــلة وثيقــة بالسياســات
االقتصادية واالجتماضية لالقتصـاد الـوطني بصورة عامة.

 2.5.1.2السياسات المائية:
تع ــر السياس ــات المائي ــة بأنه ــا اإلط ــار ال ــذي ت ــتم م ــن خالل ــه إدارة الم ـوارد المائي ــة واس ــتنباو
مجموعة القواعد التي تنظم ذل  ،هذا وقد طورت قمة األرض في ريودي جانيرو عام  1992ومـؤتمر
دبلن حول المياه والبيئة عام  1992بع

المبادئ العامة كمرتكزات للسياسـات المائيـة بشـكل خـاص

والسياس ــات التنموي ــة بش ــكل ع ــام والت ــي يج ــب عل ــى البل ــدال العربي ــة إتباعه ــا والت ــي أهمه ــا (الجب ــوري،
 ،2020ص:)2
 .1مبــدأ االســتدامة :ويقصــد بهــذا المبــدأ ســعي الــدول والشــعوب إلــى تحقيــق التنميــة المســتديمة ضــماناً
لحق ــو األجي ــال القادم ــة واس ــتمرار الحي ـاة عل ــى كوك ــب األرض وبخاص ــة إل م ــورد المي ــاه ال ب ــديل
عنه ،ونظ اًر ألل العديد من البلدال العربية وصلت إلى مراحل مختلفـة مـن النـدرة المائيـة فقـد سـعت
إل ــى إتب ــاع حل ــول بديل ــة لمعالج ــة المش ــكالت المائي ــة ل ــديها ،ف ــدول ما ــل الكوي ــت والبحـ ـرين وقط ــر
اعتمدت خيار تحليـة ميـاه البحـر ،أمـا السـعودية والـيمن وعمـال واإلمـارات فقـد اعتمـدت إضـافة إلـى
خيار تحلية مياه البحر ،خيار تنمية موارد الوديال وشرعت في دراسة إعادة استعمال المياه.
 .2مبدأ العدالة في التوزيع :يقصد به في هذا المجال تحقيق العدالة في مجال توفير المياه وتوزيعهـا
كحصص على مسـتوى األفـراد والشـرائح االجتماضيـة والقطاعـات وتحقيـق العدالـة فـي التوزيـع يجـب
أال يقتصر على إمدادات مياه الشرب ودنما أل يتم تحقيقه أيضاً في مشاريع الري.
 .3سرمة البيئة :إل استامار الموارد الجو ية المتجددة أو غير المتجددة يحقق عادةً منـافع اقتصـادية
واجتماضية ،ولكن عندما تكول الموارد المائية الجو ية غير متجددة ينتج عن عملية االستامار آثار
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س ــلبية تس ــبب ض ــر اًر كبيـ ـ اًر عل ــى المي ــاه ،ويتما ــل ه ــذا الض ــرر ب ــالهبوو المس ــتمر لمناس ــيب المي ــاه
والتدهور في نوضية المياه بسبب التملح والتلوا.
أما في فلسطين فإل الوضع المائي يجعل صانعي القرار بين نارين ،نار الخضوع لإلجراءات
غيـر العادلـة وغيـر الشـرضية لالحـتالل ،ونـار معانـاة المـواطن اليوميـة مـن شـح الميـاه ،حيـث تشـير
الد ارسـات إلـى أنـه فـي توقيـت مـا بـين سـنة ( )2050-2035فـإل الطلـب علـى الميـاه سـيزيد عـن
الكميـات المتـوفرة مـن الميـاه ،وعليـة فـإل الوصـول إلـى مصـادر الميـاه سـو

يخفـ

مـن أزمـة الميـاه

ولكنه لن يحلها (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2017 ،
إل الواقع يتحدا أنه في الوقت الذي يوجد فائ

مائي في الضفة الغربية ال يمكن االستفادة

منـه لصـعوبة الوصـول لمصـادر هـذه الميـاه بسـبب المعيقـات التـي يضـعها االحـتالل اإلسـرائيلي ،فـإل
قطاع غزة يعاني من عجز كمي وتدهور نوعي في المياه الجو ية والتي تعتبـر المصـدر الوحيـد للميـاه
لجميـع االسـتخدامات ،ولكـن سـهولة الوصـول لمصـادر الميـاه فـي قطـاع غـزة أدى إلـى مـا يمكـن أل
نسميه" الفلتال المائي" ،حيث يصل عدد اآلبار غير المرخصة إلى  3أضعا

عدد اآلبـار المرخصـة

(أبو شمالة ،2019 ،ص.)38
وأشارت االستراتيجية الوطنية للمياه والصر الصحي لفلسطين نحو بناء دولة فلسطينية من
منظور مائي في عام ( )2014إلى مبادئ السياسة المائية والمتمالة في اآلتي:
 .1التطوير المستدام لمصادر المياه
 المياه العذبة مورد محدود ومهدد وهو أساسي لصول الحياة والتنمية والبيئة يعتبر الماء جزءا من أنظمة بيئية أكبر ،وددراكا ألهمية ونقص المياه العذبـة فإنـه يجـب التعامـلمعها كعنصر أساسي لصول جميع أشكال الحياة.
 يجـب أل تسـتند إمـدادات الميـاه إلـى التنميـة المسـتدامة لجميـع مصـادر الميـاه )التقليديـة وغيـرالتقليدية سواء كانت مشتركة أو ذاتية(
 يجب أل يستند تطوير مصادر المياه على جمع البيانات وتقييم جميع مصادر المياه فضال عنتحقيق التوازل بين توفر المياه واالحتياجات المائية لجميع القطاعات.
 الماء له قيمة اقتصادية واجتماضية وبيئية. -يجب تحقيق األهدا

البيئية من خالل ترشيد اسـتخدام الميـاه وحمايـة جميـع مصـادر الميـاه مـن

التلوا.
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 .2اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه
 يجـب إدارة مصـادر الميـاه بطريقـة متكاملـة مـع األخـذ فـي االعتبـار احتياجـات وآراء جميـعالمستخدمين الحاليين والمحتملين وضمال استدامة هذه المصادر على المدى الطويل.
والمستدام لجميع أنواع االستخدام.

 -ستضمن الدولة التخصيص العادل والمنص

 يجب أل تتماشى المشـاريع الزراضيـة والصـناضية وغيرهـا مـن المشـاريع التنمويـة واالسـتامارية مـعكمية المصادر المائية والجودة المتاحة أو التي سيتم تطويرها.
 .3حقوق المياه :سيواصـل الفلسـطينيول اهتمامـاتهم المرتبطـة بالحصـول علـى حقـوقهم المائيـة والتـي
تشمل حق الوصـول العـادل وحـق السـيطرة وحـق اسـتخدام مصـادر الميـاه المشـتركة مـع دول أخـرى
وفقا للقانول الدولي.
 .4الحصول علذ خدمات المياه والصرف الصحي
 تحظى المياه بقيمة فريدة لبقاء اإلنسال وصحته ،ولكل مواطن الحق في الحصول على ما يكفيمن المياه بأسعار معقولة وبالجودة المطلوبة ألغراض استخدامها.
 كما أل لكل مواطن الحق في الحصول على خدمات صر صحي آمنة. سـتؤخذ احتياجـات واهتمامـات جميـع الفئـات المجتمعيـة )المهمشـين والفقـراء والمقيـدة تحركـاتهموالمرأة وغير ذل ) في االعتبار.
 االستدامة المالية لمرافق المياه :نظ ار لما تحظى به المياه من قيمة اقتصادية واجتماضية وبيئيةلجميـع االسـتخدامات المتنافسـة عليهـا فـإل خـدمات الميـاه والصـر الصـحي هـي خـدمات غيـر
مجانية.
 .5الحوكمة واإلدارة
 تعتبر كافة مصادر المياه ملكية عامة. ينبغـي أل يسـتند تطـوير مصـادر الميـاه وادارتهـا علـى مـنهج تشـاركي ويشـمل جميـع الجهـاتالمعنية )كالمستخدمين والمخططين وواضعي السياسات) وعلى كافة المستويات.
 ينبغـي الفصـل المؤسسـي بـين مسـؤوليات حكومـة مصـادر الميـاه بوصـفها وكيفـة تنظيميـة وادارةخدمات المياه بوصفها وكيفة تشغيلية.
 .6اإلدارة المستدامة للصرف الصحي

15

 -على كل من تسبب بتلويث المياه التوق

عن هذا التلويث ودفع قيمة األضرار والتعويضات عن

األضرار التي تسبب فيها.
 -يتطلـب التصـري

اآلمـن لميـاه الصـر الصـحي معالجـة هـذه الميـاه إل ازلـة األخطـار البيولوجيـة

والكيميائية والمادية.
 تُعـد ميـاه الصـر التـي تمـت معالجتهـا مصـد ار للميـاه وتُضـامجدياً في كـل المنـا شـبه الجـا
الشرب والتكالي

ويعـد ذلـ
إلـى الموازنـة المائيـةُ ،

ومصـادر الميـاه العذبـة المحـدودة والطلـب المت ازيـد علـى ميـاه

الحدية لتطوير هذا المصدر.

 6.1.2مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاا غزة
وتــتلخص مصــادر الميــاه فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غـزة فــي اآلتــي (منتــدى فلســطين الــدولي
األول للمياه:)2018 ،
 .1األمطار:
تتراوح كمية األمطار المتساقطة سنويا على الضفة الغربية من  2900 – 2700مليول متـر
مكعب ،بينما في قطاع غزة تتراوح بين  130 – 100مليول متر مكعب في السنة .ولكن في الضـفة
الغربيــة فــإل كميــة الميــاه المفقــودة بالجريــال الســطحي تشــكل مــن  %3.2 – 2.2مــن كميــة األمطــار
المتساقطة ،وهي تقدر ب  70 – 60مليول متر مكعب ،وهي إما تتجه شرقا لتصب فـي نهـر األردل
والبحر الميت أو تصب غربا في البحر األبي

المتوسط.

 .2مياه الوديان أو المياه السطحية:
وهـي أيض ـاً أحــد العوامــل الرئيســية التــي تــؤثر فــي نتــائج الموازنــة المائيــة ،ويقصــد هنــا بالميــاه
الســطحية هــو مجموعــة األوديــة والســيول والمجــاري المائيــة سـواء أكانــت الدائمــة أو الموســمية ،وتعتمــد
على عدة عوامل منها التضـاريس وكميـة األمطـار السـاقطة ونوضيـة التربـة والغطـاء النبـاتي وهـذا يـؤثر
على اختال

كميتها من منطقة إلى أخرى .علما بأل إسـرائيل تسـتولي علـى %86مـن إجمـالي الميـاه

الجو ية والسطحية في األراضي الفلسطينية.
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 .3مياه نهر وادي األردن:
وادي نه ـ ــر األردل :وه ـ ــو أه ـ ــم األنه ـ ــار ف ـ ــي المنطق ـ ــة تبل ـ ـ مس ـ ــاحة تغذيت ـ ــه  18850ك ـ ــم،2
والمصــدر الرئيسـي لميــاه نهــر األردل يــأتي مــن المنــابع الشــمالية وجبــل الشــيخ الرتفــاع معــدل األمطــار
فــي هــذه المنطقــة إذ تصــل إل ـى  1300ملم/ســنة .وتقــدر كميــة الميــاه ال ـواردة لنهــر األردل ب 1320
مليول متر مكعب سنويا ،وقد أعطت خطة جونسـول 320-200مليـول متـر مكعـب مـن الميـاه سـنوياً
للفلســطينيين ألل الضــفة الغربيــة كانــت جــزءاً مــن األردل وحــدودها الشــرقية نهــر األردل .وقــد اســتولت
إس ـرائيل علــى حصــة الضــفة الغربيــة وعلــى جــزء مــن حصــة األردل بحيــث أضــحت الضــفة الغربيــة ال
تسـ ــتفيد مـ ــن ميـ ــاه نهـ ــر األردل ،ومـ ــن هنـ ــا نؤكـ ــد فـ ــي هـ ــذه الد ارسـ ــة علـ ــى ضـ ــرورة المطالبـ ــة بحقـ ــو
الفلسطينيين المائية في نهر األردل.
 .4المياه السطحية في قطاا غزة:
ال يوجــد جريــال ســطحي دائــم فــي قطــاع غ ـزة ويعتبــر وادي غ ـزة ال ـوادي األهــم فــي المنطقــة،
يص ــل طول ــه  8.5ك ــم ويمت ــد باتج ــاه الش ــمال الغرب ــي ،وتش ــكل جب ــال الخلي ــل وش ــمال النق ــب المص ــادر
الرئيســية لميــاه ال ـوادي بحيــث تشــكل مســاحة حوض ـه  3600كيلــومتر مربــع ،وتقــدر كميــة معــدل ميــاه
الجريـال السـطحي فـي الـوادي بحـوالي  3-2مليـول متــر مكعـب ،وال تصـل مياهــه اآلل كمـا كانـت فــي
الس ــابق بس ــبب بن ــاء إسـ ـرائيل ع ــدداً م ــن الس ــدود وس ــحب مياه ــه إل ــى ش ــمال النق ــب ،وال يق ــوم الجان ــب
اإلس ـرائيلي بف ــتح ه ــذه الس ــدود إال بع ــد امتالءه ــا ،األم ــر ال ــذي يس ــبب أض ـرار للس ــكال المقيم ــين عل ــى
جانبي الوادي ،كما يسبب انجرافات في التربة .باإلضافة إلى وادي غزة هنـاا وادي بيـت حـانول وهـو
وادي قليـل األهميـة مــن ناحيـة تخـزين الميـاه ألل الجــزء الموجـود داخــل القطـاع قليــل العمـق واالتســاع،
وكذل هناا وادي السلقا الذي يمتد من الشر إلى الغرب قريبا من منطقة البركة في دير البلح.
 .5المياه الجوفية:
وهــي تعتبــر المــورد األساســي للميــاه فــي فلســطين ،فعلــى الــرغم مــن أل األمطــار هــي المصــدر
األول للميـاه إال أل تذبـذب كميــات سـقوو األمطــار فـي فصــل الشـتاء مــن سـنة ألخــرى ،هـذا باإلضــافة
إلى أل الشهور الممطرة قليلة يجعل من المياه الجو ية المصدر الرئيسي للمياه.
يمتــد الخ ـزال الجــوفي فــي قطــاع غ ـزة علــى كامــل القطــاع طولــه وعرضــه ولكنــه يتغيــر بشــكل
ملحــوع مــن حيــث العمــق والنوضيــة ،ويبلـ اقصــى ســم لــه 160م فــي المنــاطق الشــمالية الغربيــة مــن
القطاع ،ويقل هذا السم كلما اتجهنا شـرقاً ليصـل إلـى 70متـر فـي المنـاطق الجنوبيـة .يعـاني الخـزال
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الجوفي في قطاع غزة من تدهور في كمية ونوضية المياه بسبب الضخ الجائر من جهـة وتلـوا الميـاه
بــالنترات الناتجــة عــن تســرب الميــاه العادمــة مــن الحفــر االمتصاصــية مــن جهــة أخــري ،وكــذل ارتفــاع
تركيـز األمـالح .ويعتبــر قطـاع الز ارعــة فـي قطـاع غـزة ثـاني أكبــر مسـتهل للميـاه بعــد البلـديات ،حيــث
يسـتهل  %45مــن إجمـالي االســتهالا والـذي يتـراوح مـن  200-190مليــول متـر مكعــب فـي الســنة،
وال تتجــاوز كميــة التعــوي

للخ ـزال الجــوفي عــن  100-90مليــول مت ـ ار مكعبــا ســنويا ،أي أل هنــاا

عج ـ از مائيــا يقــدر ب  100مليــول متــر مكعــب فــي الســنة .هــذا مــن الناحيــة الكميــة؛ امــا مــن الناحيــة
النوضيــة فــإل هنــاا تــدهور كبيــر فــي نوضيــة الميــاه الجو يــة نــاتج عــن الضــخ الجــائر والــذي أدى إلــى
انخفاض منسوب المياه الجو ية (وصـل االنخفـاض فـي منسـوب الميـاه الجو يـة فـي منطقـة تقـع شـمال
غرب رفح إلى ( 19.5متر) ،مما قد يتسبب في حدوا كاهرة اقتحام مياه البحر للخزال الجوفي.
كمــا أل تســرب الميــاه العادمــة مــن الحفــر االمتصاصــية فــي المنــاطق غيــر المشــمولة بش ـبكة
الصر الصحي أدى إلى زيادة تركيز النترات في المياه الجو ية في تل المناطق ،فقـد تجـاوز تركيـز
النترات في منطقة خال يونس على سبيل الماال إلى .mg/l 400
وعليه كال البد من البحث عن مصادر مياه غير تقليدية لتعوي

العجز في الخزال الجوفي

ودعطاءه فرصة لهذا الخزال للتعافي ،ومن أهم هذه المصادر هي المياه العادمة المعالجة.

 7.1.2أجندة السياسات الوطنية لألعوام 2022 -2017
تسـعى وثيقـة أجنـدة السياسـات الوطنيـة لألعـوام  2017 2022إلـى تحديـد التوجهـات
السياساتية الواقعية التي تتكفل بتعزيز صمود وتحسن نوضية حيـاة أبنـاء شـعبنا واالرتقـاء بهـا فـي هـذه
المرحلـة الصـعبة ،بينمـا تركـز فـي الوقـت نفسـه علـى تحقيـق هـدفنا النهـائي والمتماـل فـي نيـل الحريـة
واالستقالل ،الذي يمال األساس لوضع حد للحلقة المفرغة التي تحرمنا من االستفادة من اإلمكانيـات
التي تزخر بها دولتنا الفلسطينية ومكامن طاقاتها على الوجه األمال.
أعدادا متزايدة مـن أبنـاء الشـعب الفلسـطيني مـن الوصـول إلـى المنطقـة
وال تزال إسرائيل تمنع
ً

المسـماة )( ،التـي تشـكل  %64مـن مسـاحة الضـفة الغربيـة ،حيـث ال تزيـد المسـاحة التـي تسـمح

إسرائيل للفلسطينيين بالبناء فيها عن  %0.5من مجمل مساحة هذه المنطقة ،وفضالً عن ذل  ،يلتهم
جدار الضم والتوسع ما يزيد عن %9من مساحة الضفة الغربية ،ويحاصر بينه وبن الخـط األخضـر
ما يزيد على  335,000مواطن فلسطيني ،بمن فيهم المواطنول من سكال القدس الشرقية.
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وما ازلـت إسـرائيل ماضـية فـي مصـادرة مواردنـا الطبيعيـة ،وتُ َعـ فد الميـاه أبـرز األمالـة الصـارخة

علـى ذلـ  ،حيـث تواصـل إسـرائيل اسـتخرا ،مـا نسـبته  %80مـن المصـادر المائيـة الفلسـطينية فـي

ـحا مزم ًنـا فـي الميـاه ،حيـث ال تزيـد حصـة الفـرد مـن
الضـفة الغربيـة .وبالتـالي ،يواجـه الفلسـطينيول ش ً

لتر في اليوم ،وهو أقل بكاير من المعيار الصحي األدنى الذي تعتمده منظمة الصحة
المياه عن ً 79ا
العالميـة ،البـال

 100لتـر للفـرد يوم ًيـا .وتحـدثت الوثيقـة عـن القطـاع الز ارعـي فـي األولويـة الوطنيـة

مجتمـع قـادر علـى الصـمود والتنميـة ويتفـرع منهـا السياسـة الوطنيـة .النهـوض بالز ارعـة وبالمجتمعـات
الريفية ،وهي واحدة من  30سياسة وطنية (أجندة السياسات الوطنية لألعوام.)2016 ،

 2.2المبحث الثاني :التنمية الزراعية المستدامة
الز ارعــة هــي عنصــر أساســي يمــد اإلنســال بــالمواد الغذائيــة ،فهــي أحــد الحــر العالميــة واســعة
االنتشــار ،ومصــد اًر للــدخل والغــذاء فــي أوقــات األزمــات ،وتعبــر المــورد األساســي لالقتصــاد وأهــم عمــل
يقوم به السكال ،باإلضافة إلى دورهـا الـرئيس فـي تحقيـق األمـن الغـذائي ،والـدخل غيـر المحسـوب فـي
االحصاءات وحماية الحقو المائية والبيئية ،كما تعتبر ارفـداً للقطاعـات االقتصـادية األخـرى (علـوال،
 ،2017ص.)41
وتحتـل قضـية التنميـة الزراضيـة بعـداً محوريـاً فـي اهتمامـات المجتمـع الـدولي ،فمنـذ أكاـر مـن
خمســة عقــود ،أخــذ المفهــوم يتســع الســتيعاب المزيــد مــن المضــامين المرتبطــة بتطــور المجتمعــات
البشرية ،ليشكل نظرية متكاملة حول التنمية الزراضية بمدخالتها ومخرجاتها ،وحدود ارتباطها بالقضايا
االقتصادية والبيئية والاقا ية (أبو منديل ،2011 ،ص.)19

 1.2.2مفهوم التنمية الزراعية المستدامة:
تعبر التنمية عن تقدم ينعكس على المجتمع وذل عن طريق استنباو أساليب إنتاجيـة جديـدة
أفض ــل ممـ ـا ي ــؤدي إل ــى رف ــع مس ــتويات اإلنت ــا ،م ــن خ ــالل إنم ــاء المه ــارات والطاق ــات البشــرية وخل ــق
تنظيمات أفضل وهذا كله فضالً عن زيادة رأس المال المتراكم في المجتمع على مر الـزمن ،كمـا أنهـا
العملية التي بمقتضاها يتم االنتقال من حالة التخل

إلى حالة التقـدم ،ويصـاحب ذلـ االنتقـال العديـد

م ــن التغيـ ـرات الجوهري ــة والجذري ــة ف ــي التركيب ــة االقتص ــادية والبني ــال االقتص ــادي (الشـ ـري ،2019 ،
ص.)36
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وتماـل التنميـة الزراضيـة عمليـة تحسـين اإلنتـا ،الز ارعـي سـواء كـال ذلـ

فـي الكـم أو النـوع

للمسـاهمة فـي تحقيـق األمـن الغـذائي وتقلـيص االعتمـاد علـى االسـتيراد ،وذلـ مـن خـالل إحـداا ثـورة
فنيـة فـي طـر اإلنتـا ،المتبعـة ودجـراء تغييـرات اجتماضيـة وثقا يـة وصـحية فـي المجتمـع الريفـي إلـى
جانب الاـورة الفنيـة واسـتخدام التكنولوجيـا المالئمـة ،فالتنميـة الزراضيـة المسـتدامة تعنـي متابعـة وصـيانة
الموارد الحية وانتاجها لكل األجيال سواء الحالية أو القادمة (الفرا ،2019 ،ص.)22
أما بالنسبة لو ازرة الزراعة فقد عملت على اعتماد استراتيجية التنميـة الزراضيـة المسـتدامة للفتـرة
من ( )2020-2010وعرفتها بأنهـا االسـتغالل األماـل لوحـدة المسـاحة مـن األرض مـع تعظـيم العائـد
مـن اسـتغاللها بأقـل مـا يمكـن مـن التكـالي  ،أي الوصـول باإلنتاجيـة إلـى أكاـر مـن اإلنتاجيـة الحديـة
بأقل التكالي

لوحدة المساحة.

ويشير مفهـوم التنميـة الزراضيـة المسـتدامة حسـب منظمـة األغذيـة والز ارعـة إلـى إدارة وصـيانة
الموارد الطبيعة األساسية بطريقة تضمن تحقيق المتطلبات اإلنسانة الحالية والمستقبلة ،ومـن منظـور
أشمل فال التنمية الزراضية المستدامة تعبر عن اآلتي (األشرم ،2007 ،ص:)49
 تقليل هشاشة القطاع الزراعي وخاصة العوامل الطبيعية واالقتصادية السيئة ،وذلـ لتقليـل اآلثـارالسلبية ومن ثم دعم االعتماد على الذات.
 -توفير فرص عمل مستمر ودخل كا

بما يضمن بيئة عمل وحياة كريمـة للمـرتبطين فـي االنتـا،

الزراعي.
 حف وصيانة ورفع القدرات اإلنتاجية لقاعدة الموارد الطبيعية والموارد المتجددة من غير اإلخاللبالمورثات االجتماضية والاقا ية للمجتمعات الريفية والتلوا البيئي.
 ضـمال التـوازل فـي المتطلبـات الغذائيـة لألجيـال الحاليـة والمسـتقبلة مـع إنتـا ،وتـوفير منتجـاتزراضية أخرى.
وتعــر منظمــة األغذيــة والز ارعــة لألمــم المتحــدة (الفــاو) الز ارعــة المســتدامة بأنهــا إدارة قاعــدة
الم ـوارد الطبيعي ــة وص ــيانتها والتوج ــه نح ــو التغيي ــر التكنول ــوجي والمؤسس ــي لض ــمال تحقي ــق واسـ ـتمرار
االحتياجــات االنســانية لألجيــال القادمــة وهــي الز ارعــة التــي تهــد

إلــى االســتخدام المســتدام لأل ارضــي

(سويلم ،2015 ،ص)32
والتنمي ــة الزراضي ــة المس ــتدامة تما ــل نم ــط م ــن أنم ــاو التنمي ــة الت ــي م ــن ش ــأنها اقام ــة عالق ــات
ايجابية بين مكونات المنظمة البيئية الزراضية ومشتمالتها الطبيعية والفيزيقية والبيولوجيـة واالجتماضيـة
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والسياس ــية والمؤسس ــية واالقتص ــادية للحف ــاع عل ــى قاع ــدة الم ـوارد الطبيعي ــة وحمياته ــا وتنميته ــا لمقابل ــة
احتياج ــات وتطلع ــات الجي ــل الحاض ــر دول المس ــاس بق ــدرة األجي ــال القادم ــة عل ــى الوف ــاء باحتياج ــاتهم
(الخولي وباشا ،2018 ،ص.)1787
ويـ ـ ــرى سـ ـ ــالم ( ،2021ص )655بـ ـ ــأل التنميـ ـ ــة الزراضيـ ـ ــة المسـ ـ ــتدامة مجموعـ ـ ــة السياسـ ـ ــات
واإلجـراءات التـي تقـدم لتغيـر بنيـال وهيكـل القطـاع الز ارعـي ،بمـا يـؤدي إلـى تحقيـق االسـتخدام األماـل
للموارد الزراضية وتحقيق زيادة في اإلنتا ،،بهد

رفع معدل الزيادة في الدخل القومي وتحقيق مستوى

معيشـة مرتفعـة ألفـراد المجتمـع عبـر األجيـال المختلفـة دول اإلضـرار بالبيئـة ،بمـا يحقـق الكفـاءة
االقتصادية في إطار العدالة بين األجيال وداخل الجيل نفسه.
ويرل الباحث أل التنمية الزراضية المستدامة تتمال في قدرة النظام الزراعي علـى الحفـاع علـى
انتاجه عبر الزمن تحت تأثير الضغوطات االقتصادية واالجتماضية.

 2.2.2مراحل التطور الزراعي في فلسطين:
بناء على التحوالت السياسية ويمكن تقسيمها ألربعة م ارحـل
مرت الزراعة الفلسطينية بعدة مراحل ً
وهي (أبو سمرة ،2014 ،ص:)7
 .1المرحلة االول (1967-1948م) :وهي الفترة لتي شكلت فيها الزراعة العمود الفقري لالقتصـاد
الفلسـطيني وتجـاوزت نسـبتها  %30مـن اجمـالي النـاتج المحلـي االقتصـادي الفلسـطيني ،وتميــزت
الزراعة في هذه الفترة بالزراعة المكافة المروية وتحديداً الحمضيات.
 .2المرحلـــة الثانيـــة (1994-1967م) :وف ــي ه ــذه الفتـ ـرة اتس ــم القط ــاع الز ارع ــي بأن ــه مكونـ ـاً م ــن
مكونــات االقتصــاد الفلســطيني ،حيــث عمــل بمــا يــالءم االقتصــاد والســو االسـرائيليين ،وذلـ مــن
خ ـ ــالل سياس ـ ــات االغ ـ ــال وال ـ ــتحكم ف ـ ــي التص ـ ــدير واتب ـ ــاع وس ـ ــيلة زراضي ـ ــة لتك ـ ـريس المش ـ ــكالت
االقتصـ ــادية ،وت ارجـ ــع أداء الز ارعـ ــة فـ ــي هـ ــذه الفت ـ ـرة مـ ــن خـ ــالل احـ ــالل الخضـ ــروات بـ ــدالً م ـ ــن
الحمضــيات ،وزيــادة عــدد الــدفيئات والمحاصــيل الز ارضيــة التــي تُصــدر إلس ـرائيل وتحديــداً التوابــل
والفراولة والزهور.
 .3المرحلة الثالثة (2006-1994م) :وهي مرحلة انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية التي حاولـت
اعـ ــداد سياسـ ــة زراضيـ ــة فلسـ ــطينية فـ ــي مـ ــؤتمر الخليـ ــل  ،1999وذل ـ ـ لتحقيـ ــق التنميـ ــة الزراضيـ ــة
المس ــتدامة ،ولك ــن ه ــذه االس ــتراتيجية اص ــطدمت بالعراقي ــل االس ـرائيلية المس ــتمرة وره ــن االقتص ــاد
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الفلســطيني التف ــا بــاريس االقتص ــادي ،وتحــول ج ــزء كبي ــر مــن الع ــاملين فــي الس ــو االس ـرائيلي
للعمل في القطاع الزراعي وبالتالي استن از

المخزول الجوفي من المياه.

 .4المرحلــة الرابعــة (-2006حتــذ الوقــت الـراهن) :وهــي المرحلــة ال ارهنــة التــي تتســم بإعــادة هيكلــة
القطـ ــاع الز ارعـ ــي بمـ ــا يخـ ــدم الم ـ ـزارع ،المـ ـواطن ،العامـ ــل ،دورة رأس المـ ــال ،ويسـ ــمى باالقتصـ ــاد
الزراعي المقاوم أو اقتصاد الصمود.

 3.2.2أهداف استراتيجية التنمية الزراعية الفلسطينية المستدامة:
تهد

إستراتيجية و ازرة الزراعة للتنمية الزراضية المستدامة للفترة من ( )2020-2010إلى التالي

(الفرا ،2019 ،ص:)23
 -اسـتخدام الميـاه المعالجـة فـي األشـجار غيـر المامـرة ومحاصـيل األعـال

واسـتنبات األعـال

الخضراء السريعة النمو.
 توزيع الدخل الزراعي على المزارعين وجعلهم أكار الفئات استفادة في دورة االقتصاد الزراعي. زراعة المحاصيل التي يمكن تخزينها مباشرة والتي تمتاز بفترة صالحية عالية للتخزين. العمل على تشجيع االقتصاد البيتي والتدوير الداخلي لرأس المال الزراعي والعدالة. ربط القطاع الزراعي بالصناعي وتحقيق االستفادة من البرامج اإلغاثية. التأسيس للزراعة العضوية والتكامل بين اإلنتا ،النباتي والحيواني. العمل على إنتا ،ماليين األشتال لتغطية العجز في الفواكه المامرة. اإلدارة السليمة للموارد المحلية االعتماد على الذات. التوجه نحو المحلي والبلدي. -التوفير في استخدام المياه وتصنيع الكمبوست.
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وتحتوي هذه االستراتيجية على عشرة برامج كما موضح في شكل (:)1.2

شكل ( :)1.2برامج استراتيجية وزارة الزراعة للتنمية المستدامة
المصدر :و ازرة الزراعة

23

 4.2.2أبعاد التنمية الزراعية المستدامة:
يـ ــرى (أبـ ــو منـ ــديل )2011 ،نقـ ـالً عـ ــن ( )Reijntjes,1992بـ ــأل الز ارعـ ــة تصـ ــبح مسـ ــتدامة اذا
توافرت بها األبعاد التالية:
 البعـد االقتصـادي :أي أل يـتمكن المزارعـول مـن إنتـا ،مـا يكفـي لتحقيـق االكتفـاء الـذاتي أو ادارةالربح أو األمرين معاً ،والحصول على عوائد كا يـة تغطـي نفقـات العمالـة ،ومتطلبـات االنتـا ،وال
تقــاس الجــدوى االقتصــادية بإنتــا ،المزرعــة المباشــر وحســب ،بــل بوكــائ

أخــرى ماــل المحافظــة

على الموارد والحد من المخاطر.
 البعـــد البيئـــي :ويش ــمل ه ــذا البع ــد الحف ــاع عل ــى الم ـوارد الطبيعي ــة الت ــي تزي ــد م ــن حيوي ــة النظ ــامـدء مـن البشـر والمحاصـيل والحيوانـات ،وحتـى عضـويات التربـة ،وأفضـل مـا
الز ارعـي بأكملـه ب ً
يضـمن ذلـ هـو حسـن إدارة التربـة ،والمحافظـة علـى صـحة المحاصـيل والحيوانـات والبشـر مـن
خالل العمليات البيولوجية والتنظـيم الـذاتي ،وذلـ يعنـي اسـتخدام المـوارد المحليـة بشـكل يحـد مـن
فقـدال العناصـر الغذائيـة والكتلـة الحيويـة والطاقـة ويقـي مـن التلـوا ،ويـدخل ضـمن هـذا المفهـوم
التركيز على استخدام الموارد المتجددة.
 البعد االجتماعي :أي أل تتوزع الموارد والقدرات اإلنتاجية بشكل يلبي الحاجـات األساسـية لكافـةأفـراد المجتمـع ،ويضـمن حقـوقهم فـي اسـتخدام األرض ورأس المـال الكـافي والمسـاعدة التقنيـة
وفرص التسويق ويتم إفساح المجال للجميع للمشاركة في صنع القرار ،فـي الحقـل والمجتمـع ،إذ
أل االضط ارب االجتماعي قادر على تهديد النظام االجتماعي بأكمله ،بما في ذل الزراعة.
كما يرى سالم ( ،2021ص )656بأل أبعاد التنمية الزراعـية المستدامة تتمال في األبعاد اآلتية:
 البعد االقتصادي :ويشمل النمو وكفاية رأس المال والعدالة االقتصادية. البعد البيئي :ويشمل الطاقة والتنوع البيولوجي. البعد االجتماعي ويشمل المساوة والتنوع الاقافي واستدامة المؤسسات.ويرى الخولي وباشا ( ،2018ص )1785بأل هناا شبه اتفا بين العلماء والباحاين على أبعاد
التنمية الز ارعـية المستدامة والمتمالة في:
 -البعد االقتصادي :ويهد

إلى تحقيق صافي عائد ايجابي للزراعة إلعالة األسـر الريفيـة أو علـى

األقل تحقيق التوازل بين العائد والتكالي .
 البعد البيئي :ويعتمد على الموارد الطبيعية المتاحة في المجتمع ويحاف على موارده البكر.24

 البعـــد االجتمـــاعي يتض ــمن التوزي ــع الع ــادل للمـ ـوارد حت ــى يمك ــن تلبي ــة جمي ــع احتياج ــات األفـ ـراداألساسية وضمال حقوقهم.

 5.2.2أساليب التنمية الزراعية المستدامة:
في إطار المساعي الدؤوبة للمجتمعات مـن أجـل زيـادة معـدالت التنميـة الزراضيـة وتطـوير األداء
الز ارعـي بهـد

زيـادة اإلنتـا ،الز ارعـي للوفـاء باحتياجـات السـكال المت ازيـدين ،تعـددت أسـاليب التنميـة

الزراضية في العصر الحديث وتمالت يما يلي:
 .1التنميـة الزراعيـة األفةيـة :كهـر هـذا الـنمط التنمـوي الز ارعـي فـي أوروبـا مـع بدايـة القـرل الاـامن
عشر ،حيث عرفت تل الفترة تناقصاً في إنتا ،الغذاء نتيجة إلهمال القطاع الزراعي آنذاا ،فقـد
ت ازيـدت موجـات الهجـرة مـن الريـ
عمـل جديـدة وتحسـن كـرو

نحـو المـدل بفعـل مـا ترتـب عـن الاـورة الصـناضية مـن فـرص

المعيشـة داخـل المـدل ،إذل فنتيجـة للشـعور بالتهديـدات مـن نقـص

الغـذاء وعـدم كفايتـه ،خاصـة فـي كـل الزيـادات السـكانية ،اتجهـت الجهـود نحـو التوسـع الز ارعـي
باستصالح واستزراع المزيد من األراضي ما دامت متوافرة وكـذل الزيـادة مـن اسـتخدام ميـاه الـري
سواء من األمطار أو المجاري المائية ،وبزيادة الحاجة إلى المزيد من اإلنتا ،الزراعي زاد التوجه
نحو االرتقاء بإنتاجية الموارد الزراضية المتاحة (األرض والمياه) ،ومـن جانـب آخـر عـر قطـاع
الاـروة الحيوانيـة بـدوره مزيـداً مـن االهتمـام ،وقـد مكـن التكامـل بـين تنميـة قطـاعي الز ارعـة وتربيـة
الحيوانات من إعطاء دفعة قوية للزراعة األوروبية في تل الفترة (.)Jeremy, 2005
 .2التنمية الزراعية العمودية :مع بداية الحرب العالمية الاانيـة لـم يـتم التوصـل إلـى معالجـة مشـكلة
نقص الغذاء بشكل كلي ،وبذل عرفت سـنوات الخمسـينات مـن القـرل العشـرين بدايـة تشـكل نمـط
تنمـوي ز ارعـي جديـد قوامـه التكايـ

الز ارعـي ،فقـد تبنـت كايـر مـن الـدول فـي سياسـاتها لتنميـة

القطـاع الز ارعـي إنتـا ،الغـذاء بكميـات كا يـة وبأسـعار معقولـة ،ونتيجـة لـذل فقـد تميـزت أنشـطة
التنميـة بانطالقـة كبيـرة نتيجـة لإلنجـازات العلميـة والتقـدم التكنولـوجي ،وقـد شـملت هـذه االنطالقـة
التنمويـة األرض وخصـوبتها ،الـري ،الصـر

الز ارعـي ،التحسـين الـوراثي لألصـنا

النباتيـة

والسالالت الحيوانية خاصة الحبوب ،وكذل العوامل المساعدة األخرى كالمكننة والنقـل والتخـزين
والتصـنيع فضـالً عـن نظـم حيـازة األرض والتشـريعات الزراضيـة واالئتمـال والتمويـل والتسـويق
والتصـنيع الز ارعـي ،كمـا شـملت السـكال المـزارعين أنفسـهم فـي أسـلوب تعـاملهم مـع المعطيـات
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الجديـدة وأيضـاً إنتـاجيتهم ودخـولهم ،ولقـد كـال لهـذه الاـورة التنمويـة ثمارهـا تجسـدت فـي الزيـادات
الكبيرة في إنتا ،الغذاء واإلنتا ،الزراعي بوجه عام كماً ونوعاً وأدت إلى تقدم كبير في مسـتويات
المعيشـة فـي األقطـار التـي أخـذتها ،فهـذه االنطالقـة التنمويـة الزراضيـة الحدياـة هـي التـي مكنـت
الـدول التـي أخـذت علـى عاتقهـا تنميـة البحـوا الزراضيـة مـن تـوفير الغـذاء لسـكانها الـذين بـدؤوا
يتزايدول بسرعة فائقة (الحمزة ،2012 ،ص.)62
 .3التنمية الزراعية المتسارعة (البيوتكنولوجية) :تشكل هذا النمط التنموي خالل الربع األخير من
القـرل الماضـي ومـا يـزال إلـى يومنـا هـذا ،ويتضـمن هـذا الـنمط انطالقـة أكبـر لقـدرات العلـم
والتكنولوجيا الحيوية الزراضية الحدياة التي هيأت كروفا مناسبة لعصر زراعي جديد مستند على
العلم والتكنولوجيا ،وموجه أساساً من أجل اإلنتا ،للسو  ،وعلى العكس من الاورة الخضراء فإل
الاورة البيوتكنولوجية تعاملت مع جميع األصنا

النباتية والحيوانية ،إضافة إلى أل هـذه التنميـة

الزراضية المتسارعة امتدت آثارها إلى جميع دول العالم (السيد ،2009 ،ص.)107

 6.2.2مؤشرات التنمية الزراعية المستدامة:
هنــاا مجموعــة مــن المؤشـرات يتطلــب تشخيصــها وتحليلهــا للوقــو

علــى حقيقــة التنميــة الزراضيــة

المستدامة والتي صنفت وقسمت من الباحاين والمنظمات الدولية الى مجموعات تبعاً لمجـاالت الحيـاة
التي يفترض أل يعي

فيها الفرد برفاهية ،وهي (العكيدي ،2020 ،ص:)24

 المؤشرات االقتصادية :وهي مجموعة من المؤشرات التي تقيس العوائد االقتصادية المتحققـة مـنالتنميــة الزراضيــة المســتدامة كنســبة مســاهمة القطــاع الز ارعــي إلــى النــاتج المحلــي االجمــالي وهــو
المؤشــر األماــل المســتخدم مــن قبــل صــناع القـرار للحكــم يمــا إذا كــال القطــاع الز ارعــي فــي حالــة
نمو أو انكماش ،وكـذل نصـيب الفـرد مـن النـاتج الز ارعـي وهـو أكاـر المؤشـرات اسـتخداماً لتحديـد
مستوى التنمية في بلد ما ،ويشـكل نقطـة انطـال جيـدة لتقيـيم االسـتدامة مـن حيـث عدالـة التوزيـع
بــين األف ـراد للجيــل الحــالي واالجيــال القادمــة ،إذ يعكــس مؤشــر نصــيب الفــرد مــن النــاتج الز ارعــي
التط ــور ف ــي قيم ـة الن ــاتج الز ارع ــي مقترن ـاً بمع ــدل النم ــو الس ــكاني .وتش ــمل ك ــذل إنتاجي ــة العام ــل
الزراعي ،الواردات الزراضية ،الصادرات الزراضية ،الفجوة الغذائية واالكتفاء الذاتي.
 المؤشــرات البيئيـــة :وتش ــمل "التص ــحر والزح ـالغطاء النباتي ،مكافحة اآلفات الزراضية".
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الص ــحراوي ،تغ ــد وتص ــلح األ ارض ــي الزراضي ــة،

 المؤشرات التقنيـة الزراعيـة الحديثـة :وتشـمل "معـدل اسـتخدام المكننـة الحدياـة ،اسـتخدام تقنيـاتالري الحدياة ،استخدام البذور المحسنة ،استخدام األسمدة العضوية ،انتشار الزراعة المحمية".
 المؤشــرات التنظيميــة المؤسســاتية :وتشــمل "إدارة القطــاع الز ارعــي ،مســاهمة القطــاع الخــاص،الدعم الحكومي ،االستامار الزراعي"
 المؤشرات السكانية :وتشمل "معدل النمو السـكاني ،نسـبة السـكال الـريفيين إلـى إجمـالي السـكال،نسبة القوى العاملة الزراضية إلى إجمالي القوى العاملة".
 المؤشرات السياسية :وتشمل "الوضع األمني ،القوانين والتشريعات ،الفساد المالي واالداري". -المؤشرات الفكرية :وتتمال برؤية ورسالة وأهدا

التنمية الزراضية المستدامة.

 المؤشرات الموردية :وتشمل "الموارد المائية ،الموارد األرضية ،الموارد المالية ،الموارد البشرية". المؤشرات االجتماعية :وتشمل "مستوى الفقر ،مستوى التعليم ،البطالة". -المؤشرات اإلنتاجية :وتشمل "اإلنتا ،النباتي ،اإلنتا ،الحيواني".

 7.2.2تحديات تحقيق التنمية الزراعية المستدامة:
من الخطوات الهامة إلعداد وتنفيـذ إسـتراتيجية للتنميـة المسـتدامة ،تحديـد التحـديات ذات األولويـة
التي يجب أل تتناولها اإلستراتيجية ،وعلى ذل توجد العديد من التحديات التـي تواجـه الز ارعـة بشـكل
عـام ،وتحقيـق تنميـة زراضيـة مسـتدامة بشـكل خـاص ،وتتماـل هـذه التحـديات كمـا ي ارهـا كـالً مـن فـؤاد
( ،2017ص )3و ،2015( Solimanص:)20
 االستخدام غير المرشد للمخصبات الزراضية والمبيدات. -ضـع

المـوارد المخصصـة لألبحـاا العلميـة وعـدم انتظامهـا باإلضـافة إلـى قلـة التنسـيق بـين

الجهات البحاية وعدم تكامل أنشطتها.
 تناقص نصيب الفرد من األراضي الزراضية نتيجة محدودية المساحة والزيادة السكانية. تنـاقص اإلنتاجيـة لأل ارضـي الزراضيـة نتيجـة لزيـادة منسـوب المـاء األرضـي وارتفـاع مسـتوىالملوحة.
 -الـنقص فـي إنتـا ،اللحـوم الحمـراء والبيضـاء واألسـماا وذلـ

بسـبب ضـع

المحلية وانتشار األمراض وقلة فاعلية الجهاز اإلرشادي.
 -الزح

العمراني العشوائي على حساب األراضي الزراضية القديمة الخصبة.
27

إنتـا ،السـالالت

 -التصحر وزح

الكابال الرملية.

 وجود فجوة بين نتائج البحث العلمي والتطبيق. محدودية استخدام الزراعة العضوية لتأثيرهـا اإليجـابي علـي البيئـة وعلـي العائـد االقتصـادي لهـذاالنوع من الزراعة.
 عدم استغالل المخلفات الزراضية االستغالل األمال وعدم تطبيق نتائج األبحاا المتعلقة بها. -ضع

دور مؤسسات التدريب واإلرشاد الزراعي والتعاونيات الزراضية.

 -ضع

دور المرأة والمنظمات األهلية غير الحكومية في التنمية الزراضية والريفية.

 تفتت الحيازات الزراضية. غياب الدورة الزراضية. ارتفاع نسبة الفاقد في المحاصيل الزراضية. -ارتفاع أسعار المدخالت الزراضية.

 3.2المبحث الثالث :التنمية الزراعية في فلسطين:
"يقع هـذا القطـاع فـي دائـرة اسـتهدا

سـلطات االحـتالل الـدائم؛ فقـد سـل االحـتالل طرًقـا عـدة

لالستيالء على األراضي الزراضية والتضييق على المواطن الفلسـطيني؛ لحملـه علـى الهجـرة واضـط ارره
إلى التخلي عن رباطه في أرض الوطن ،ومـن بـين هـذه السياسـات والسـبل :مصـادرة األ ارضـي ،وبنـاء
المســتوطنات ،ودنشــاء جــدار الفصــل العنصــري ،وشــق الطــر االلتفا يــة التــي تلــتهم األ ارضــي الزراضيــة
الفلسطينية ،سالكا بسياساته هذه العديد من التدابير التي تتطـور وتتفـاقم باسـتمرار وبسـعي محمـوم فـي
سبا مع الزمن على مر السنين؛ لفرض أمر واقع يجابه الحق الفلسطيني".
ويمال النشاو الزراعي الركيـزة األمـتن التـي "ترفـد االقتصـاد الفلسـطيني بأحـد أهـم مـوارد النـاتج
المحلي اإلجمالي؛ إذ يساهم في تغطية جزء من االستهالا النهائي الغذائي؛ باإلضـافة إلـى مسـاهمته
في توفير السلع والمـواد األوليـة التـي تسـتخدم كمـدخالت فـي العديـد مـن الصـناعات التحويليـة؛ إضـافة
ـر مهمــا فــي الصــادرات الفلســطينية .ويتســم النشــاو الز ارعــي فــي فلســطين باعتمــاده بشــكل
لكونــه عنصـ ًا
رئيس على األمطار ،واعتماده المحدود على األساليب الزراضية الحدياة".
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 1.3.2عدد العاملين في قطاا الزراعة
حسب تقرير الجهاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني (أداء االقتصـاد الفلسـطيني )2021 ،بلـ
عدد العاملين في قطاع الزراعة في العام  2021نحو  ،59.600منهم  44.000من الضفة الغربية،
و 15.600م ــن قط ــاع غـ ـزة؛ بينم ــا ك ــال ع ــدد الع ــاملين ف ــي قط ــاع الز ارع ــة ف ــي الع ــام  2013نحـ ــو
 ،82.700م ــنهم  59.900م ــن الض ــفة الغربي ــة ،و 22.800م ــن قط ــاع غـ ـزة ،ويوض ــح ج ــدول رق ــم
( )1.2ذل :
جدول ( :)1.2عدد العاملين في قطاا الزراعة
السنة

الضفة الغربية

قطاا غزة

المعدل

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

44,000
40.600
40.900
37,000
39,300
44,200
52,500
61,800
59,900

15.600
12.800
12.400
14,500
14,900
15,700
18,200
21,700
22,800

59.600
53.400
53.300
51,500
54,200
59,900
70,700
83,500
82,700

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :أداء االقتصاد الفلسطيني.2021 ،

 2.3.2معدل األجر اليومي الحةيقي
حسب تقرير الجهاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني (أداء االقتصـاد الفلسـطيني )2021 ،بلـ
معدل األجر اليومي الحقيقي في قطـاع الز ارعـة فـي عـام  2022نحـو  54.8شـيكل ،بمعـدل 153.8
شــيكل للعامــل فــي الضــفة الغربيـة و 60.6شــيكل للعامــل فــي قطــاع غـزة ،ويوضــح جــدول رقــم ()2.2
ذل .
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جدول ( :)2.2معدل األجر اليومي الحةيقي
السنة

الضفة الغربية

قطاا غزة

المعدل

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

86.5
105
93.6
73.1
.65
62.2
62.3
55.1
52.4

20.9
20.5
21.1
21.1
24.0
25.0
23.7
23.7
23.0

54.8
59.2
57.9
47.0
44.3
44.7
45.9
43.0
37.0

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :أداء االقتصاد الفلسطيني.2021 ،

 3.3.2المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي
حس ــب تقري ــر الجه ــاز المرك ــزي لإلحص ــاء الفلس ــطيني (أداء االقتص ــاد الفلس ــطيني،)2021 ،
بلغــت مســاهمة أنشــطة الز ارعــة فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي بنســبة  .%7.1وقــد انعكــس التفــاوت فــي
نســب تغييــر القيمــة المضــافة حســب المنطقــة علــى نســب المســاهمة؛ إذ ارتفعــت نســبة المســاهمة فــي
الضــفة الغربيــة لتبلـ %6.1؛ كمــا ارتفعــت فــي قطــاع غـزة إلــى  ،%12.0وذلـ خــالل العــام ،2020
ويوض ــح ج ــدول ( )3.2نس ــبة مس ــاهمة القط ــاع الز ارع ــي ف ــي الن ــاتج المحل ــي اإلجم ــالي ف ــي فلس ــطين
لألعوام من  1994حتى .2021
جدول ( :)3.2نسبة مساهمة القطاا الزراعي في الناتج المحلـي اإلجمـالي فـي فلسـطين لألعـوام مـن  1994حتـذ
2021
السنة

النسبة

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2009
2008

6.5
%7.1
%7.0
%3.5
%2.8
%3.1
%3.4
%3.8
%4.5
%5.5
%5.7
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السنة

النسبة

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994

%5.6
%5.8
%5.5
%7.1
%6.8
%7.3
%8.7
%10
%10.9
%12.1
%11.6
%13.2
%12
%13.3

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :أداء االقتصاد الفلسطيني.2021 ،

وال يخف ــى عل ــى أح ــد م ــا يعاني ــه قط ــاع الز ارع ــة الفلس ــطيني م ــن وتح ــديات تتعل ــق بممارس ــات
االحتالل ومستوطنيه ،من مصادرة لألراضي ،وبناء جدار الفصل العنصري ،وشـق الطـر االلتفا يـة،
وس ـرقة الميــاه الفلســطينية ،ومنــع اســتيراد العديــد مــن األدويــة واألســمدة ،وضــع المعيقــات أمــام تصــدير
المحاصـ ــيل الزراضيـ ــة ،ودغ ـ ـ ار األس ـ ـوا الفلسـ ــطينية بالبضـ ــائع اإلس ـ ـرائيلية ،لضـ ــرب النـ ــاتج الز ارعـ ــي
الفلسطيني الحيواني والنباتي.

 4.3.2مشكرت القطاا الزراعي في فلسطين:
المعيق ـ ــات والمشـ ــاكل ،ويق ـ ـ
يواجـ ــه القطـ ــاع الز ارعـ ــي ف ـ ــي فلسـ ــطين الكايـ ــر مـ ــن ُ

االح ـ ــتالل

المعيقـات والمشـاكل ،باإلضـافة إلـى المشـاكل والمعوقـات الذاتيـة
اإلسـرائيلي علـى رأس المتسـببين بهـذه ُ
والتي يمكن استعراضها على النحو اآلتي (وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا:)2022 ،
 .1مشاكل ومعوقات بسـبب االحـترل اإلسـرائيلي :يماـل االحـتالل اإلسـرائيلي العـائق الـرئيس لقطـاع
الز ارعـ ــة الفلسـ ــطيني؛ نتيجـ ــة للسلسـ ــلة متواصـ ــلة مـ ــن اإلجـ ـراءات والقيـ ــود التـ ــي تفرضـ ــها سـ ــلطات
االحـتالل علـى هـذا القطـاع والتــي تضـع العقبـات أمـام نمــوه وتقدمـه .ويمكـن اسـتعراض وتلخــيص
أبرز هذه المشاكل والمعوقات على النحو اآلتي:
 -مصادرة األراضي وبناء المستوطنات العسكرية وشق الطر االلتفا ية.
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 اإلعالل عن مساحات شاسعة مناطق عسكرية مغلقة؛ وأخرى للتدريب العسكري يحظر الوصـولإليها وممارسة األنشطة االقتصادية فيها.
 إعالل مساحات شاسعة محميات طبيعية تهيئة لمصادرتها واالستيطال فيها. إنش ــاء الج ــدار وم ــا نج ــم عن ــه م ــن ص ــعوبات وع ــزل لأل ارض ــي الزراضي ــة ،وت ــدمير للز ارع ــة والبني ــةالتحتية.
 عدم تمكين الشعب الفلسطيني من إدارة موارده الطبيعية والعمل على نهبها بشكل متواصل ،وفيمقدمتها المياه التي تمال روح القطاع الزراعي.
 انتشــار الحـواجز العســكرية والســيطرة علــى المعــابر أعــا وحــد مــن حريــة حركــة الســلع والخــدماتبــين المنــاطق الفلســطينية مــن جهــة ،وبينهــا وبــين العــالم الخــارجي مــن جهــة أخــرى؛ إضــافة إلــى
القيــود المفروضــة علــى التجــارة الخارجيــة؛ مــا أدى إلــى ارتفــاع كلفــة اإلنتــا ،والتســويق الز ارعــي،
وانخفاض في أسعار السو المحلية.
 االجتياحات والحروب المتواصلة التي دمرت ولوثـت مسـاحات واسـعة ومحاصـيل زراضيـة -كبـدتالمزارعين خسائر بشرية ومادية كبيرة؛ إضـافة إلـى سياسـة االحـتالل فـي اقـتالع األشـجار المامـرة
وسرقة المحاصيل وتجري

األراضي الزراضية بشكل شبه يومي.

 العمل على منافسة المنتجات الزراضية الفلسطينية بإغ ار األسوا الفلسطينية بمنتجاتهـا بمـا فيهـامنتجات المستوطنات؛ لتضيق الخنا على المزارع الفلسطيني ودفعه إلـى هجـر أرضـه؛ وبالتـالي
تراجع نسبة العاملين في القطاع الزراعي.
 منع الرعاة من الوصول إلى المراعي الطبيعية ،واالستمرار فـي مطـاردتهم واالعتـداء علـيهم وهـدمبي ــوتهم وحظ ــائرهم وت ــرحيلهم ومص ــادرة مع ــداتهم وقطع ــانهم ،وف ــرض الغ ارم ــات المالي ــة الباهظ ــة
بحقهم.
ـدودا غيــر
 عــدم الت ـزام دولــة االحــتالل باالتفاقيــات المعق ـودة مــع الفلســطينيين؛ إذ تفــرض بــالقوة حـ ًثابتة للصيد؛ وتطارد قطعها الحربية الصيادين ،وتطلق عليهم نيـرال أسـلحتها ،وتعـتقلهم وتصـادر

م ـراكبهم التــي غال ًب ـا مــا تفتق ــر لتــوفر قط ــع الغيــار بســبب الحص ــار المفــروض عل ــى قطــاع غ ـزة؛
باإلضــافة لصــعوبة تســويق األســماا بمنــع وصــولها إلــى أسـوا المحافظــات الشــمالية أو األسـوا

في الخار.،
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المعيقـات والمشـاكل التـي يتسـبب بهـا االحـتالل اإلسـرائيلي
 .2مشاكل ومعوقات الذاتيـة :إلـى جانـب ُ
يواجه قطاع الزراعة الفلسطيني تحديات ذاتية يمكن استعرض أبرزها على النحو اآلتي:
أوالً :المشاكل ذات العرقة بالموارد الطبيعية والبيئية:
 محدودية المياه واألراضي الزراضية ،وزيادة المنافسة عليها من قبل القطاعات األخرى. -انج ار

التربة وتدهور خواصها وتدني إنتاجيتها.

 االستعمال غير السليم للكيماويات ،وبشكل خاص المبيدات. تدهور نوضية المياه المستعملة في الري بسبب الضخ الزائد. تدهور الغطاء النباتي ومواطن األحياء البرية النباتية والحيوانية نتيجة للرعي الجائر. -الزح

العمراني والحضري والتوسع العشوائي في اإلنشاءات على حساب األراضي الزراضية.

ثانياً :المشاكل والمعوقات الفنية:
 -ضع

البنية األساسية للبحـوا الزراضيـة ،وعـدم تأهيـل محطـات التجـارب بدرجـة كا يـة ،والـنقص

الحاد في وجـود المختبـرات والمعـدات واألجهـزة الالزمـة؛ باإلضـافة إلـى نقـص البـاحاين والمـدربين
لتغطية المجاالت الزراضية المطلوبة.
 قلة إمكانيات جهاز اإلرشاد ووقاية النبات والخدمات البيطرية. -ضع

البنية التحتية الخاصة بقطاع التسويق الزراعي.

 -ضع

أنشطة التصنيع الزراعي والغذائي.

 قلة البيانات والمعلومات المتوفرة حول الزراعة وتضاربها في بع -ضع

األحيال.

القدرات الفنية الزراضية.

ثالثاً :المشاكل والمعوقات ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي:
 صغر وتشتت الحيازات الزراضية وشيوع ملكيتها؛ ما قلل جدواها اإلنتاجية. -قلة العائد من الزراعة وارتفاع عنصر المخاطرة؛ ما أدى إلى عزو

الكايرين عن العمل في هذا

القطاع ،باإلضافة إلى قلة االستامارات الزراضية.
 عدم وجود نظام للتمويل الزراعي والريفي. -ضع

العمل الجماعي والتعاوني.

 اتجاه العديد من المواطنين للعمل في الداخل؛ نتيجة الفار المادي الكبير لعملهم هذا مقارنة مـعالعمل الزراعي.
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 4.2المبحث الثالث :الدراسات السابقة
تعتبــر الد ارســات الســابقة أحــد أهــم المحــاور الرئيســية التــي يقــوم عليهــا موضــوع البحــث ،ألنهــا
تُستخدم في بلورة مشكلة الدراسة ،وتحديد متغيرات وفروض البحث وأهدافه ،وقد قام الباحث باالطالع
في المكتبات واالنترنت على الدراسات ذات العالقة بموضـوع الد ارسـة الحاليـة ،وتوصـل لمجموعـة مـن
الد ارســات التــي تناولــت موضــوع الد ارســة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،وفــي ضــوء مــا ســبق فقــد قســم
الباحث الدراسات السابقة لدراسات عربية ودراسات أجنبية ،ويمكن إيجاز هذه الدراسات كما يلي:

 1.4.2الدراسات العربية:
 .1دراسة (أبو شمالة  )2020بعنوان :سياسات القطاا الزراعي الوطني وتقرير تحليل الوضع.
ه ــدفت هـ ــذه الد ارس ــة للتعـ ــر علـ ــى كف ــاءة وفعاليـ ــة السياسـ ــات واالس ــتراتيجيات الزراضيـ ــة فـ ــي
مواجهة التحديات المختلفة.
وخلصت الدراسة إلى وجـود فجـوة فـي السياسـات الزراضيـة علـى مسـتوى السياسـة نفسـها وعلـى
مستوى التنفيذ ،إضافة إلى وجـود فجـوة واضـحة فـي السياسـات بـين الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة نتيجـة
االنقسـام الفلسـطيني ،بـالرغم مـن ذلـ

فـإل هـذه الفجـوة قـد تقلصـت نتيجـة جهـود الحكومـة مـع و ازرة

الزراعة ومـع الـو ازرات المعنيـة وبـدعم فنـي مـن منظمـة الفـاو ،حيـث تـم اعتمـاد الخطـة الوطنيـة لسـالمة
الغذاء وكذل تم اعتماد السياسة الوطنية لألمن الغذائي وخطة االستامار الوطنيـة ،وبـرغم اعتمـاد تلـ
االستراتيجيات إال أل المشكلة تكمن فـي تمويلهـا وفـي تطبيقهـا ،ألل تطبيقهـا يحتـا ،إلـى تـوفر السـيادة
على األرض والموارد والمعابر ،وتعتبر سياسات االحتالل فـي تقييـد الوصـول للمـوارد مـن أرض وميـاه
ومنـع اسـتخدامها فـي كايـر مـن األحيـال والسـيطرة علـى المعـابر ،أهـم التحـديات التـي تواجـه تنفيـذ
السياسات والخطط الزراضية.
وأوصـت الد ارسـة بتبنـي مـنهج شـمولي متكامـل يجمـع بـين السـير فـي طريـق الوصـول لحـل
سياسـي عـادل يضـمن الحقـو السياسـية والسـيادة علـى المـوارد والمعـابر مـن خـالل تفعيـل الضـغط
والمناصرة واالتجاه نحو محاكم دولية السترداد الحق في األرض والمصـادر المائيـة الفلسـطينية ومنـع
إنفاذ خطة الضم وكذل فتح مل

اتفاقية أوسلو يما يتعلق بالموارد المائية.

34

 .2دراسة (مجاهري  )2019بعنوان:

نع السياسات الحكومية :بين المنفعة االقتصادية والتنمية

االجتماعية.
هــدفت هــذه الد ارســة إلــى البحــث المعمــق فــي دور الحكومــات فــي تحقيــق التنميــة االجتماضيــة
وكيفية مساهمتها في الرفع من األداء العام في مختل

القطاعات والبرامج.

وتوصــلت الد ارســة إلــى أل الحكومــات يجــب أل تعمــل علــى ايجــاد اســتراتيجية ال تهــد
لتحقيــق العوائــد الماديــة ولكــن تهــد

فقــط

باألســاس لتطــوير قــدرات الم ـواطنين وتحقيــق مســتوى أفضــل مــن

الخــدمات الحكوميــة واالحتياجــات األساســية ،كمــا توصــلت الد ارســة لضــع

أداء الحكومــات وضــرورة

تطويره باعتباره السبيل األمال لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوصـ ــت الد ارس ـ ــة بض ـ ــرورة توج ـ ــه صـ ــناع الق ـ ـرار ف ـ ــي الدول ـ ــة نحـ ــو تبن ـ ــي سياس ـ ــات الخي ـ ــار
االجتماعي في سبيل كسب المزيد من التأييد الشعبي للسياسات الحكومية.
 .3دراسـة (الفـ ار  )2019بعنـوان :أهميـة وكفـاءة قواعـد البيانـات فـي دعـم التـدخرت التنمويـة
واإلغاثية للقطاا الزراعي نتيجة االعتداءات االسرائيلية .2018-2008
هـدفت الد ارسـة للتعـر لزيـادة كفـاءة التـدخالت التنمويـة واإلغاثيـة وقـت األزمـات مـن خـالل
ـدرء والجهـات
تحسين أداء قواعد البيانات ،وتم االعتماد علـى المقـابالت والمجموعـات البؤريـة ،مـع الم ا
العليا بو ازرة الزراعة باإلضافة للخبراء في المجال.
وتوصلت الدراسة إلى وجود دور بارز لقواعد البيانات في دعم التـدخالت التنمويـة واإلغاثـة،
وددارة مل

فترت التطوير التي حصلت
األضرر بكفاءة وفعالية عالية ،حيث كهر ذل الدور خالل ا
ا

فـي قواعـد بيانـات و ازرة الز ارعـة مـا بـين عـام  2018-2008مـن خـالل العمـل علـى تعزيـز الدقـة
والشفا ية والشمولية والجودة في البيانات ،أيضا ساهمت عمليات التطوير التي حصلت في هذه الفترة
إلى تحسين عمليـة إصـدار التقـارير وحـل كافـة المشـاكل المتعلقـة بهـا ،وتحسـين آليـة حصـر وتسـجيل
األضـرار لتصـبح بشـكل إلكترونـي باالعتمـاد علـى أجهـزة التابلـت والصـور الجويـة قبـل وبعـد حـدوا
الضرر.
وأوصت الدراسة بالعمل على استم اررية تدفق البيانات إلى النظام الجديد المحوسب حتى يتم
االستفادة من هذه البيانات وقت حدوا أي أضرار.
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 .4دراسة (الواعر  )2019بعنوان :دور سياسات الدعم الحكومي في تمويل القطاا الفرحـي فـي
الجزائر.
هـدفت الد ارسـة لتقيـيم أثـر سياسـات الـدعم الحكـومي فـي تمويـل القطـاع الفالحـي فـي الج ازئـر
خــالل فتـرة  2016-2000وذلـ مــن خــالل تحليــل تطــور كــل مــن صــناديق الــدعم والقــروض البنكيــة
الممنوحة للفالحين على أداء القطاع الفالحي.
وتوصـ ــلت الد ارسـ ــة لعـ ــدم وجـ ــود أثـ ــر بـ ــين التمويـ ــل البنكـ ــي واالنتـ ــا ،الفالحـ ــي ،وكـ ــذل تـ ــأثير
القــروض القصــيرة األجــل علــى االنتــا ،الفالحــي ،كمــا أل االدخــار الفالحــي يــؤثر ســلباً علــى االنتــا،
الفالح ــي ،وبين ــت الد ارس ــة أن ــه ال توج ــد عالق ــة ب ــين ك ــل م ــن الق ــروض المتوس ــطة والق ــروض الطويل ــة
واالنت ــا ،الفالح ــي ،وك ــذل ال توج ــد عالق ــة ب ــين ع ــدد الفالح ــين المس ــتفيدين م ــن الق ــروض واالنت ــا،
الفالحي.
وأوصت الدراسة بمراجعة آلليات دعم القطـاع الفالحـي والعمـل علـى تنسـيق الجهـود يمـا بـين
األط ار

التي لها صلة بتمويل هذا القطاع.

 .5دراسة (ماهر  )2017بعنوان :التنمية الزراعية المستدامة في العراق  -الواقع والتحديات.
مؤشرات التنمية الزراضية المستدامة في الع ار ،

هدفت هذه الدراسة الى التعر على بع

وتحديد أهم التحديات التي تواجهها ليتسنى لنا تقديم عدد من المقترحات التي تساهم في معالجة هذه
التحديات.
وتوصـلت الد ارسـة إلـى أل التنميـة الزراضيـة المسـتدامة فـي العـ ار تواجـه تحـديات عـدة تمالـت
بتراجع كفاءة استخدام مياه الري بسبب االعتماد على الطر التقليدية في الري والهدر في االستخدام،
فضالً عن ضع

الجانب التقني المستخدم في عمليات االنتا ،الزراعي واآلفات الزراضية وعدم القـدرة

على مكافحتها بشكل صحيح مما ترا آثـا اًر سـلبية علـى القطـاع الز ارعـي ،كمـا يتميـز القطـاع الز ارعـي
في الع ار في كاافة استخدام رأس المـال البشـري مقابـل االنخفـاض فـي كاافـة رأس المـال والتكنولوجيـا
ليتـأثر بـذل المـردود النهـائي مـن حيـث الكميـة والفـائ

فـال نجـده يفـو عـن تلبيـة االحتياجـات

االستهالكية للعاملين في هذا القطاع.
وأوصـت الد ارسـة باسـتغالل المسـاحات الواسـعة مـن اال ارضـي الصـالحة للز ارعـة وغيـر
المستغلة ،عن طريق االستامار المشترا مـع شـركات عربيـة أو اجنبيـة علـى أل تكـول القـوى العاملـة
عراقية وبما يساهم في زيادة الناتج المحلي االجمالي.
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 .6دراسة (محمد  )2017بعنوان :أثر السياسات االقتصادية الكلية علذ

ادرات السلع الزراعية

في السودان.
هدفت هذه الدراسة للتعـر علـى السياسـات االقتصـادية الكليـة علـى صـادرات السـلع الزراضيـة
فــي الســودال خــالل الفت ـرة ( 2015-1985م) وتمالــت مشــكلة الد ارســة فــي مــدى مســاهمة السياســات
االقتص ــادية الكلي ــة ف ــي النه ــوض وترقي ــة قط ــاع ص ــادرات الس ــلع الزراضي ــة ،واتبع ــت الد ارس ــة الم ــنهج
الوصفي التحليلي واسلوب االقتصاد القياسي التحليلي لتحليل البيانات.
وتوصــلت الد ارســة إلــى وجــود عالقــة عكســية بــين ســعر الصــر وصــادرات الســلع الزراضيــة،
ووجود عالقة عكسية بين الضرائب وصادارات السلع الزراضية ،وجود عالقة طردية بين عرض النقـود
وصادرات السلع الزراضية ،وعدم وجود عالقة طردية بين اإلنفا الحكومي وصادرات السلع الزراضية.
وأوصت الدراسة بالعمـل علـى اتبـاع سياسـة نقديـة سـليمة ومحكمـة تحـاف علـى اسـتقرار سـعر
الصــر باعتبــاره عامــل مــؤثر علــى صــادرات الســلع الزراضيــة ،اضــافة إلــى اتبــاع سياســة ماليــة تعمــل
على تخفي

الضرائب والرسوم واعفاء المدخالت الزراضية من الرسوم الجمركية وذل مـن اجـل زيـادة

االنتا ،واالنتاجية وبالتالي تشجيع وزيادة صادرات السلع الزراضية.
 .7دراسة (العكشية  )2015بعنوان :قياس مدل فعالية الـنهج التشـاركي لتخطـيط وتقيـيم ورقابـة
الموارد البشرية في تحقيق استدامة مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاا الزراعي في
قطاا غزة.
هدفت هذه الد ارسـة للتعـر علـى مـدى فعاليـة الـنهج التشـاركي لتخطـيط وتقيـيم ورقابـة المـوارد
البشـرية فـي تحقيـق اسـتدامة مؤسسـات المجتمـع المـدني العاملـة فـي القطـاع الز ارعـي فـي قطـاع غـزة،
وتكونت عينة الدراسة من ( )38منظمة ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
وتوص ــلت الد ارس ــة إل ــى أل وك ــائ

التخط ــيط والتقي ــيم والرقاب ـة تس ــاهم ف ــي اس ــتدامة منظم ــات

المجتم ــع الم ــدني العامل ــة ف ــي القط ــاع الز ارع ــي ف ــي قط ــاع غ ـزة ،ووج ــود عالق ــة ارتباطي ــه ب ــين وكيف ــة
التخطيط التشاركي للموارد البشرية واستدامة منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع الزراعي في
قطــاع غـزة ،ووجــود عالقــة ارتباطيــه بــين وكيفــة الرقابــة التشــاركية للمـوارد البشـرية واســتدامة منظمــات
المجتمع المدني العاملة في القطاع الزراعي في قطاع غزة ،ووجود عالقة ارتباطيه بين وكيفـة التقيـيم
التشــاركي للمـوارد البشـرية واســتدامة منظمــات المجتمــع المــدني العاملـة فــي القطــاع الز ارعــي فــي قطــاع
غزة.
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وأوص ــت الد ارس ــة بض ــرورة مراجع ــة ب ـرامج المنظم ــات به ــد

دم ــج مب ــدأ المش ــاركة فيه ــا لم ــنح

الموكفين العاملين فيها الدافعية الكا ية لتحقيق االستدامة.
 .8دراسة (عبد الحميد وآخرون  )2017بعنوان :االنفاق الحكومي علذ القطاا الزراعـي وعرقتـل
بالنمو االقتصادي في مصر.
ه ــدفت ه ــذه الد ارس ــة للتع ــر عل ــى االنف ــا الحك ــومي عل ــى القط ــاع الز ارع ــي وعالقت ــه ب ــالنمو
االقتصادي في مصر ،وذل من خالل د ارسـة االنفـا الحكـومي ومكوناتـه وطبيعـة العالقـة بينـه وبـين
النمــو فــي القطــاع الز ارعــي المصــري ،وطبيعــة العالقــة بــين االنفــا الحكــومي علــى القطــاع الز ارعــي
والنمو فـي القطـاع الز ارعـي المصـري .وقـد اعتمـدت الد ارسـة علـى البيانـات الاانويـة المرتبطـة بموضـوع
الدراسة المنشورة وغير المنشورة في صورة سالسل زمنية تغطي الدراسة الفترة .2015-1995
وتوصــلت الد ارســة إلــى أل أهــم المتغي ـرات التــي تــؤثر معنوي ـاً علــى إجمــالي اإلنف ـا الحكــومي
على الزراعة بالقيم الحقيقية هي إجمالي اإلنفا الحكومي علـى الز ارعـة ،المسـاحة المحصـولية ،قيمـة
مستلزمات اإلنتا ،،االستامار ،معدل التضخم ،والواردات الزراضية ،وتبين أل وهذه المتغيرات مجتمعـه
تفسر .%82.9
 .9دراسة (الغزالي  )2017بعنوان :العرقــة بـين التخطـيط االستراتيجــي وتحسـين جــودة الخــدمة:
دراسة تطبيةية علذ جودة خدمة المياه
ه ــدفت ه ــذه الد ارس ــة للتع ــر عل ــى العالق ــة ب ــين التخط ــيط االس ــتراتيجي م ــن وتحس ــين ج ــودة
الخدمة في مصلحة مياه بلديات الساحل في محافظات غزة ،واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي
إلج ـراء الد ارس ــة الت ــي طبق ــت عل ــى جمي ــع الع ــاملين ف ــي مص ــلحة مي ــاه بل ــديات الس ــاحل ،وبلغ ــت عين ــة
الدراسة ( )130مفردة.
وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية طردية بين التخطيط االستراتيجي وتحسين جـودة
الخدم ــة ف ــي مص ــلحة مي ــاه بل ــديات الس ــاحل ،ووج ــود عالق ــة ب ــين جمي ــع أبع ــاد التخط ــيط االس ــتراتيجي
(تطــوير ال رؤي ــة والرســالة واأله ــدا  ،تحليــل البيئ ــة الداخليــة والخارجي ــة ،تطــوير االس ــتراتيجيات ،تنفي ــذ
االستراتيجيات ،المتابعة والتقييم) وتحسين جودة الخدمـة فـي مصـلحة بلـديات السـاحل ،وبينـت الد ارسـة
عدم وجود فرو في متوسطات اسـتجابات المبحـوثين حـول التخطـيط االسـتراتيجي وجـودة الخدمـة فـي
مصلحة مياه بلديات الساحل تُ ْعزى لمتغيرات الجنس والعمر والمؤهل العلمي والمسمى الوكيفي ،بينمـا
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وج ــدت فروًقـ ـا ف ــي متوس ــطات اس ــتجابات المبح ــوثين ح ــول التخط ــيط االس ــتراتيجي ف ــي مص ــلحة مي ــاه
بلديات الساحل تعزى لسنوات الخبرة.
وأوص ـ ــت الد ارس ـ ــة بم ـ ــنح الفرص ـ ــة للع ـ ــاملين ف ـ ــي المؤسس ـ ــة للمش ـ ــاركة ف ـ ــي عملي ـ ــة التخط ـ ــيط
االسـ ــتراتيجي ،ألل ذل ـ ـ يسـ ــاعد علـ ــى المشـ ــاركة فـ ــي التنفيـ ــذ ،وهـ ــذا عنصـ ــر أساسـ ــي للتنفيـ ــذ الفعـ ــال
الســتراتيجيات المؤسســة ،وأهميــة وضــع خطــة مناســبة لتطــوير مســتوى كفــاءة الكــادر البشــري ،وتطــوير
مهاراتهم وخبراتهم ،وتزويدهم بالتدريب الكافي بما يخدم عملية التخطيط االستراتيجي.
 .10دراسة (الجعبري  )2017بعنوان :مدل تطبيق الجمعيات الزراعية بقطاا غزة ألسلوب االدارة
بالنتائج وأثرها علذ نجاا المشاريع الزراعية.
هدفت هذه الدراسة للتعر على مدى تطبيق الجمعيات الزراضيـة بقطـاع غـزة ألسـلوب االدارة
بالنتائج وأثرها على نجاح المشاريع الزراضية ،واسـتخدمت الد ارسـة المـنهج الوصـفي التحليلـي ،وتكونـت
عينة الدراسة من ( )132مفردة من الجمعيات الزراضية.
وتوص ــلت الد ارس ــة إل ــى أل أس ــلوب االدارة بالنت ــائج ل ــدى الجمعي ــات الزراضي ــة مس ــتخدم بدرج ــة
كبيرة ،ويوجد تأثير ألبعاد هذا األسلوب على نجاح المشاريع الزراضية.
وأوصــت الد ارســة بالعمــل علــى تــدريب العــاملين فــي الجمعيــات الزراضيــة علــى أســلوب االدارة
بالنتائج ،والعمل على تطوير هذا األسلوب.
 .11دراسة (عجاج  )2016بعنوان :متطلبـات التنميـة المكانيـة وأثرهـا علـذ التنميـة الزراعيـة فـي
محافظة درعا.
تطرقـت هــذه الد ارسـة لوضــع محافظــة درعــا فـي اطـار االقلـيم الجنــوبي مـن حيــث المـوارد
واألنشــطة وتظهــر الد ارســة امكانــات التــدخل التخطيطــي فــي رفــع المســتوى التنمــوي ومــدى القــدرة علــى
الحد من معوقات التنمية.
وتوصلت الدراسة إلى أنه تمتل المحافظة موارد متعددة ومتنوعة إلى جانب الموارد الزراضية،
إال أل استامار هذه الموارد اليزال قاص اًر لعدة أسباب منهـا ضـع

البنيـة التحتيـة ،وعـدم وضـع أدوات

وبـرامج فاعلـة لتنفيـذ الخطـط االسـتراتيجية علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي ،كمـا بينـت النتـائج أل
التنميـة الزراضيـة محـدودة ،علـى الـرغم مـن أل حلـول المشـاكل التـي تحـول دول النهـوض بالتنميـة
الزراضية ممكنة وال تتطلب الكاير من الجهد الحكومي أو االستاماري.
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وأوصـت الد ارسـة بد ارسـة الوضـع الـراهن د ارسـة مستفيضـة مـن قبـل جهـات إقليميـة ،ووطنيـة،
تمكن المؤسسات اإلقليمية من وضـع خطـط إقليميـة ذات واقعيـة اقتصـادية مبنيـة علـى أسـس علميـة،
وتراعي القدرات اإلنتاجية المحلية.
 .12دراسـة (أبـو حلـوب  )2016بعنـوان :محـددات نمـو القطـاا الزراعـي فـي فلسـطين :دراسـة
قياسية خرل الفترة .2014-1995
ه ــدفت الد ارس ــة لمعرف ــة مح ــددات نم ــو القط ــاع الز ارع ــي ف ــي فلس ــطين خ ــالل الفت ـرة (-1995
2014م) المتمال ــة بإجم ــالي التموي ــل الع ــام والخ ــاص لقط ــاع الز ارع ــة ،مع ــدل نم ــو القيم ــة المض ــافة،
اجمالي الصادرات الفلسطينية ،اجمالي الصادرات الزراضية البحتة ،نسبة العمالة الزراضيـة مـن اجمـالي
العمالــة الفلســطينية ،نســبة األ ارضــي المزروعــة مــن اجمــالي األ ارضــي ،وقــد تــم اســتخدام أســلوب تحليــل
االنحدار المتعدد كأداة للوصول للنتائج.
وتوصــلت الد ارســة إلــى أل القطــاع الز ارعــي الفلســطيني يعــاني مــن العديــد مــن العراقيــل بســبب
السياســات االس ـرائيلية ونقــص الم ـوارد الطبيعيــة وضــع

الكــادر البشــري ،وهنــاا ت ارجــع فــي مســاهمة

الز ارع ــة ف ــي نم ــو االقتص ــاد وت ــوفير ف ــرص عم ــل ويظه ــر ذلـ ـ بت ارج ــع مؤشـ ـراته الكلي ــة ف ــي الس ــنوات
األخيرة ،كما أل الـدعم الحكـومي الخـاص بالقطـاع الز ارعـي مـنخف

وضـعي  ،وبينـت الد ارسـة وجـود

عالقة احصائية بين النمو في االنتا ،الزراعي مع كالً من الصـادرات االجمـالي والقيمـة المضـافة فـي
القطاع الزراعي واجمالي التمويل العام والخاص المقدم للقطاع الزراعي.
وأوصت الدراسة بأنـه علـى الحكومـة اعـادة النظـر فـي سياسـاتها االقتصـادية المتعلقـة بالقطـاع
الز ارع ــي وخصوصـ ـاً سياس ــات التموي ــل وزي ــادة الرقاب ــة عل ــى التس ــهيالت الت ــي تق ــدمها البن ــوا للقط ــاع
الزراعي الفلسطيني.
 .13دراسة (مخزومي  )2016بعنوان :آثار السياسـات الحكوميـة علـذ القطـاا الزراعـي فـي بنـاء
نموذج تكثيف محصولي مستدام بمنطقة وادي سوف.
اعتمــدت الد ارســة نمــوذ ،التكايـ

الز ارعــي المســتدام فــي منطقــة وادي ســو  ،ويركــز النمــوذ،

على ضرورة بناء نموذ ،مستدام من خالل إدارة مياه الري والحفاع علـى البيئـة والحـد مـن هـدر الميـاه
ويبقى وجود مجموعة من السياسات الداعمة الالزمة لتحقيق األهدا
الجو يةُ ،

الكاملـة .ودعـم البحـث

في تحليل هـذه الطفـرة الزراضيـة بنـاء مصـفوفة تحليـل السياسـات الزراضيـة ،وشـملت الد ارسـة المحاصـيل
التي تمالها أهم جوانب التكاي

المحصولي في المنطقة وهو البطاطس والتمر والتب .
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وتظه ــر نت ــائج ومخرج ــات المص ــفوفة الق ــدرة التنافس ــية والمي ـزة النس ــبية للمحاص ــيل الاالث ــة ف ــي
المنطقة فضالً عن المؤشرات المختلفة التي تحـدد تـأثير ودور السياسـات والبـرامج الحكوميـة علـى كـل
نظام ،ولم يستفد نظام إنتا ،البطاطس والتمور من اإلجمالي لمستوى الحماية ،وكل عوامل اإلنتا ،لم
يكن لديه أي دعم حقيقي ،وال يوجد دعم للمنتج سواء التب .
 .14دراسة (عبد الرسول  )2014بعنوان :أثر السياسات الحكومية علي إنتاج واستهلك وتصدير
البطاطس.
تـم هـدفت الد ارسـة للكشـ

عـن أثـر السياسـات الحكوميـة علـي إنتـا ،واسـتهل

وتصـدير

محصول البطاطس ،واعتمدت الدراسة على البيانات الاانوية وتم التحليل بواسطة نموذ ،تحليل توازل
السو باستخدام برنامج اكسل.
و خلصت الدراسة إلي أل هنال ضريبة فرضت على المنتجين بينما كال هناا دعم بالنسبة
للمسـتهلكين ،وأوضـحت الد ارسـة أل سياسـات محصـول البطـاطس كـال لهـا األثـر السـالب علـي النتـا،
وعلى الكميات الصادرة بينما كال اثرها موجب علي كل من المستهلكين والحكومة.
وأوصـت الد ارسـة بتشـجيع المـزارعين لزيـادة النتـا ،وذلـ بخفـ
ومـدخالت النتـا ،والرقابـة علـي اسـعار المـدخالت والمنتجـات بـين مختلـ

الضـرائب ،وتـوفير عوامـل
السـوا وتـوفير معلومـات

حول السعار المحلية والعالمية للمنتجين.
 .15دراسـة (أبـو منـديل  )2011بعنـوان :الـدور التمـويلي لمنظمـات المجتمـع المـدني فـي التنميـة
الز ارعية المستدامة :دراسة حالة قطاا غزة .2001-1996
هـدفت الد ارسـة لد ارسـة الـدور التمـويلي لمنظمـات المجتمـع المـدني العاملـة فـي قطـاع غـزة فـي
مجـال التنميـة الزراضيـة ،والتعـر علـى مصـادر التمويـل المتاحـة للقطـاع الز ارعـي الفلسـطيني ،وعلـى
واقـع منظمـات المجتمـع المـدني فـي قطـاع غـزة مـن حيـث مجـاالت عملهـا وتمويلهـا للتنميـة الزراضيـة،
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
وتوصلت الدراسة إلى عدم مالئمة أولويـات هـذه المنظمـات مـع أولويـات التنميـة وتشـكل فاقـداً
ينجم عن عدم االستغالل األمال للموارد المتاحة المنسجم مع أولويات التنمية الزراضية المحلية.
وأوصت الدراسة بتطوير العالقة بين منظمات المجتمع المـدني والسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية،
وربط برامج منظمات المجتمع المدني في فلسطين ببرامج تنموية يتم إعدادها وفقـاً لمتطلبـات المجتمـع
واحتياجاته التنموية.
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 2.4.2الدراسات األجنبية:
 .1دراســة ( )Oliveira, 2021بعن ـوان :اســتراتيجية موجهــة نحــو االســتدامة وأهــداف التنميــة
المستدامة
Sustainability-oriented strategy and Sustainable Development Goals

ه ــدفت ه ــذه الد ارس ــة الكتش ــا
الب ارزيل تفكر في أهدا

م ــا إذا كان ــت الش ــركات الت ــي تم ــارس األعم ــال التجاري ــة ف ــي

التنمية المستدامة في استراتيجياتها .وتحديد العوامل الخارجية والداخليـة التـي

تحفزهم على ذل  .وتم جمع البيانات من خالل استطالع عبر اإلنترنت يتمال في  355مؤسسة.
تظهر نتائج الد ارسـة أل الشـركات تتنـاول أهـدا

التنميـة المسـتدامة فـي اسـتراتيجياتها ،وجميـع

العوامــل الدافعــة الداخليــة والخارجيــة متشــابهة بالنســبة للشــركات المحليــة والشــركات متعــددة الجنســيات،
باستاناء العوامل الخارجية السلبية لسلسلة القيمة ،وأل الشركات متعددة الجنسيات أكار عرضة للنظر
في العوامـل الخارجيـة السـلبية ،وهـو اتجـاه إيجـابي .كمـا بينـت النتـائج أل الشـركات تأخـذ فـي االعتبـار
األهــدا

الســبعة عشــر فــي اســت ارتيجياتها ،علــى عكــس الحجــة النظريــة القائلــة بــأل الشــركات متعــددة

الجنسيات تعاني من ضغوو أكبر بسبب نطاقها الجغرافي الواسع.
 .2دراسة ( )Foguesatto, 2021بعنوان :اعتماد الممارسات الزراعيـة المسـتدامة فـي البرازيـل:
فهم تأثير العوامل االجتماعية واالقتصادية والنفسية.
Adoption of sustainable agricultural practices in Brazil: understanding the
influence of socioeconomic and psychological factors.

هــدفت هــذه الد ارســة للتعــر علــى العوامــل المــؤثرة فــي اعتمــاد الممارســات الزراضيــة المســتدامة
ف ــي والي ــة ري ــو غ ارن ــدي دو س ــول ،أح ــد أكب ــر منتج ــي الحب ــوب البـ ـ ارزيليين ،وباس ــتخدام أربع ــة نم ــاذ،
لوجستية ،وتكونت عينة من  172مزارًعا.

تظهـ ــر النتـ ــائج أل اعتمـ ــاد الممارسـ ــات الزراضيـ ــة المسـ ــتدامة يتـ ــأثر بالخصـ ــائص االجتماضيـ ــة

واالقتصــادية للمـزارعين ماــل :الجــنس ،مســتوى التعلــيم ،حجــم المزرعــة ،قــيم األصــول ،دخــل المزرعــة،
كما بينـت النتـائج قلـة االهتمـام بتحليـل العوامـل النفسـية للمـزارعين فـي الد ارسـات حـول تبنـي ممارسـات
الحف الزراعي.
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 .3دراســة ( )Foguesatto, 2020بعن ـوان :اســتراتيجية تقيــيم األعمــال لتطــوير الم ـزارا المائيــة
الجديدة  -اقتراا نحو التنمية الزراعية المستدامة.
Business valuation strategy for new hydroponic farm development – a proposal
towards sustainable agriculture development.

تهد

هذه الدراسة إلى تقييم الزراعة المائية (من خالل تقنية األفالم المغذية) مع مراعاة عدم

اليقــين واالســتدامة وفائــدة النظــام فــي الجغ ار يــا الصــحراوية الســائدة .وتــم تقيــيم مزرعــة الز ارعــة المائيــة
باستخدام صافي القيمة الحالية ونهج الخيارات الحقيقية.
وتوصــلت الد ارس ــة إل ــى أل اإلنتــا ،المحل ــي لألغذي ــة يضــمن زي ــادة ف ــرص العمــل ف ــي القط ــاع
ـر بالصـحة
طـا مباش ًا
وزيادة االستهالا المحلي .باإلضافة إلى ذل يرتبط استهالا الطعام الطاز ،ارتبا ً

الجيدة.

كما أل السياسات الداعمة قد تسرع من التوسع في مال هذه المشاريع من خـالل االسـتامارات
المحلية واألجنبية ،ومن أهم النتائج المستخلصة من الدراسة االستامار في تدريب القوى العاملة.
 .4دراسة ( )Stefan, 2015بعنوان :مكانة الزراعة في النمو االقتصادي.
The Place Of A agriculture In Economic Growth.

هــدفت الد ارســة لمعرفــة العالقــة بــين النمــو االقتصــادي والز ارعــة مــن خــالل تحليــل قياســي مــن
مستوى االقتصاد الكلي من أجل قياس مساهمة الزراعة في معادلة النمو االقتصادي.
وتوصــلت الد ارســة إلــى أل الز ارعــة تحتــل المرتبــة الاانيــة فــي النمــو االقتصــادي ،ودل القطــاع
الص ناعي له فوائد وتأثير أكبر بعالقته بالنمو االقتصادي ،ألنه يساعد على تطوير القطاع الصناعي
وازدهاره.
 .5دراسة ( )Alami, 2015بعنوان :محاكاة محا يل القمح المستقبلية" االستجابة لتغير المناخ
وتقييم كفاءة الزراعة المبكرة في إسبانيا.
Simulating Future Wheat Yields 'Response to Climate Change and Evaluating the
Efficiency of Early Sowing in Spain

هـدفت هـذه الد ارسـة لتقيـيم اآلثـار المسـتقبلية لتغيـر المنـا علـى محصـول القمـح فـي إسـبانيا
بحلول عام 2050م ولتقييم كفاءة الزراعة المبكرة كاستراتيجية للتكي .

43

وتوصلت الد ارسـة إلـى أل القمـح سـيتأثر بتغيـر المنـا فـي إسـبانيا وأل تـواريخ الز ارعـة المبكـرة
تؤدي عموما إلى زيادة في الغلة اعتماداً على الموقع كما بينت الدراسة الحاجة الستكشا
إجراءات التكي

ألل تغيير مواعيد الزراعة لن يكول خيا اًر صالحاً للنص

المزيد مـن

الااني من القرل.

 3.4.2التعقيب علذ الدراسات السابقة:
تم في هذا الفصل اسـتعراض الد ارسـات السـابقة المتعلقـة بموضـوع الد ارسـة وتنوعـت الد ارسـات
الســابقة بــين د ارســات عربيــة وأجنبيــة ،وكــال أحــدا هــذه الد ارســات عــام (2020م) ،وكــال أقــدمها عــام
(2011م) ،وقــد وجــد الباحــث بــأل هــذه الد ارســات قــد تعــددت واختلفــت بــاختال

األهــدا

والقطاعــات

والبيئــات والمتغيـرات التــي تناولتهــا والمنهجيــات التــي اتبعتهــا ،وقــد غلــب علــى تلـ الد ارســات اســتخدام
المنهج الوصفي التحليلي.

 1.3.4.2أوجل االتفاق واالخترف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
أ .من حيث موضوا الدراسة وأغراضها وأهدافها:
تناولـ ــت الد ارسـ ــات السـ ــابقة مجموعـ ــة مـ ــن األغ ـ ـراض واألهـ ــدا

بعضـ ــها تنـ ــاول السياسـ ــات

الحكومية وبعضها تناول القطاع الزراعي وبعضها تناول التنمية الزراضية ،وهو مـا يتشـابه مـع الد ارسـة
من حيث المضمول.
ب .من حيث المنهج واألداة المستخدمة:
اتفقت غالبية الدراسات السابقة في استخدامها المـنهج الوصـفي التحليلـي منهجـاً للد ارسـة ،كمـا
اتفقت معظم الدراسات السابقة في استخدام االستبانة والمقابالت كأداة رئيسية للدراسة.
ج .من حيث مجتمع الدراسة وعينتها:
اختلف ــت الد ارس ــة الحالي ــة م ــع الد ارس ــات الس ــابقة ف ــي اختي ــار مجتم ــع وعين ــة الد ارس ــة حي ــث أل
الد ارســات الســابقة طبقــت علــى مؤسســات حكوميــة وخاصــة ،بينمــا طبقــت الد ارســة الحاليــة علــى ســلطة
المياه ومنظمات المجتمع المدني الزراضية وو ازرة الزراعة ومهندسين زراعيين.

 2.3.4.2أوجل استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 −عرض اإلطار النظري للدراسة.
 −بناء أداة الدراسة.
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 −تحديد منهج الدراسة ،واألساليب اإلحصائية المستخدمة.
 −عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها ،وتقديم التوصيات والمقترحات.

 3.3.4.2ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 −تعتبر هذه الد ارسـة المحاولـة األولـى لتفسـير وتحليـل وقيـاس السياسـات الحكوميـة وأثرهـا فـي تحقيـق
التنمية الزراضية المستدامة في المحافظات الجنوبية الفلسطينية.
 −يأمل الباحث في أل تسهم هذه الدراسة بإضافة جديدة لمجال البحـث العلمـي وخاصـة فـي موضـوع
أثر السياسات الحكومية في تحقيق التنمية الزراضية المستدامة.

 4.4.2الفجوة البحثية
جدول  :1.2الفجوة البحثية

أهم نتائج الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

-

رك ــزت الد ارس ــات الس ــابقة عل ــى المتغي ــر -

-

رك ــزت الد ارس ــات الس ــابقة عل ــى المتغي ــر

المستقل :وعالقته بمتغيرات أخرى.

-

ندرة الدراسات بشكل عام على حد اهتم ـ ــت الد ارس ـ ــة الحالي ـ ــة ب ـ ــأثر السياس ـ ــات

علــم الباحــث التــي تناولــت العالقــة
بين متغيرات الدراسة الحالية.

التــابع :وذل ـ بقياســه منفــرد ،أو بعالقتــه -

تختل ـ ـ ـ

كـ ــال مجـ ــال تطبيـ ــق الد ارسـ ــات السـ ــابقة

حيـ ـ ــث الهـ ـ ــد

وغيرها).

رك ـ ـ ـ ــزت عل ـ ـ ـ ــى أث ـ ـ ـ ــر السياس ـ ـ ـ ــات

كتابع أو مستقل مع متغيرات مختلفة.

(المؤسسـ ـ ــات الخاصـ ـ ــة والقطـ ـ ــاع العـ ـ ــام

الدراسة الحالية
الحكوميـ ـ ــة فـ ـ ــي تحقيـ ـ ــق التنميـ ـ ــة الزراضيـ ـ ــة

المس ـ ـ ـ ــتدامة ف ـ ـ ـ ــي المحافظ ـ ـ ـ ــات الجنوبي ـ ـ ـ ــة

م ـ ـ ــع معظ ـ ـ ــم الد ارس ـ ـ ــات الفلسطينية ،وذل من خالل:

السـ ــابقة مـ ــع الد ارسـ ــة الحاليـ ــة مـ ــن -
ومجـ ـ ــال التطبيـ ـ ــق

حي ـ ــث ال يوج ـ ــد د ارس ـ ــة فلس ـ ــطينية -
الحكوميـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي تحقيـ ـ ـ ــق التنميـ ـ ـ ــة -

تحليـ ـ ـ ـ ــل العالقـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــين السياسـ ـ ـ ـ ــات

المحافظات الجنوبية الفلسطينية.

في المحافظات الجنوبية الفلسطينية.

في المحافظات الجنوبية الفلسطينية.

الحكومية والتنميــة الزراضيــة المســتدامة

عــدم وجــود د ارســات ســابقة تناولــت -

تقيــيم أثــر السياســات الحكوميــة علــى

فـ ــي السياسـ ــات الزراضيـ ــة والمائيـ ــة

المحافظات الجنوبية الفلسطينية.

مح ــاور الد ارس ــة الحالي ــة والمتمال ــة
والعدالـ ـ ـ ــة االجتماضيـ ـ ـ ــة والتمكـ ـ ـ ــين

االقتصادي.
-

المحافظات الجنوبية الفلسطينية.

دراسة واقع التنمية الزراضية المستدامة

الزراض ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
-

د ارســة واق ــع السياس ــات الحكومي ــة ف ــي

تنـ ـ ــاول الد ارسـ ـ ــة الحاليـ ـ ــة المـ ـ ــنهج

الكيفــي وه ــو م ــا ل ــم تتناول ــه معظ ــم

الدراسات السابقة.

المصدر :إعداد الباحث

45

التنمي ـ ـ ـ ــة الزراضي ـ ـ ـ ــة المس ـ ـ ـ ــتدامة ف ـ ـ ـ ــي

الفصل الثالث
الدراسة الكيفية
 1.3مقدمة:
ـور رئيسـ ًـيا يــتم مــن خاللــه إنجــاز الجانــب التطبيقــي مــن
تعتبــر منهجيــة الد ارســة ودجراءاتهــا محـ ًا

الدراسة ،وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة للتوصل إلى النتـائج التـي يـتم تفسـيرها فـي
ضــوء أدبيــات الد ارســة المتعلقــة بموضــوع الد ارســة ،وبالتــالي تحقــق األهــدا

التــي تســعى الد ارســة إلــى

وبناء على ذل تناول هذا الفصل وص ًـفا للمـنهج المتبـع ومجتمـع وعينـة الد ارسـة ،وكـذل أداة
تحقيقها،
ً
الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها.

 2.3منهج الدراسة:
لتحقيق أهدا

الدراسة تم تصميم الدراسة باستخدام المنهج الكيفي في جمع البيانات حيث تم

استخدام المنهج الكيفي من خالل أداة المقابلـة لجمـع البيانـات الكيفيـة ،وسـيتم فـي هـذا الفصـل وصـ
إجـراءات الد ارسـة التـي تسـعى إلـى فحـص السياسـات الحكوميـة وأثرهـا فـي تحقيـق التنميـة الزراضيـة
المستدامة في المحافظات الجنوبية

الفلسطينية.

46

 3.3مجتمع وعينة الدراسة:
ـاء علــى مشــكلة
ُيعـر مجتمــع الد ارسـة بأنــه جميـع مفــردات الظـاهرة التــي يدرسـها الباحــث ،وبن ً
الدراسة وأهدافها فال المجتمع المسـتهد يتماـل فـي العـاملين فـي منظمـات المجتمـع المـدني الزراضيـة،
بناء على علمهم بالسياسات الزراضية والمائيـة
وو ازرة الزراعة ،وسلطة المياه ،وقد تم اختيار هذه العينة ً
ـر ألل األس ــئلة كيفي ــة
الحكومي ــة .وت ــم اختي ــار عين ــة الد ارس ــة بطريق ــة اختياري ــة بلغ ــت ( )10أف ـراد ،نظ ـ اً
وتحتــا ،الــى وقــت وجهــد كبيــر فاقتصــرت عينــة الد ارســة علــى ( )10أف ـراد ،وقــد حــاول الباحــث إج ـراء
مقابالت هيكلية مع أشـخاص آخـرين لكـن وقـتهم كـال غيـر متـاح ،ووجـد صـعوبة فـي التواصـل معهـم،
وقــد تــم تغطيــة هــذا العجــز مــن خــالل المجموعــة البؤريــة التــي اســتخدمت لتوضــيح بع ـ
وتفسير بع

التناقضــات

االجابات في اجابات المبحوثين.

 4.3أداة الدراسة
اعتم ــد الباح ــث عل ــى اجـ ـراء المق ــابالت الشخص ــية فكان ــت المق ــابالت مهيكل ــة ،واألس ــئلة فيه ــا
مفتوحة لالسـتفادة بـأكبر قـدر مـن اجابـات المبحـوثين ،وقـد أجريـت المقـابالت مـن خـالل طـرح األسـئلة
مباشرة على كل مبحوا على حده ،وتكونت أسئلة المقابلة من أربعة أقسام وهما على النحو التالي:
المحور األول :السياسات الزراضية الحكومية ،ويتكول من  10أسئلة.
المحور الااني :السياسات المائية الحكومية  ،ويتكول من  12سؤال.
المحور الاالث :العدالة االجتماضية ،ويتكول من  10أسئلة.
المحور الرابع :التمكين االقتصادي ،ويتكول من  16سؤال.

 5.3اجراءات أداة الدراسة:
أوالً :التخطيط للمقابلة:
 .1تماـل الهـد

األسـاس للباحـث مـن اجـراء المقـابالت فـي جمـع البيانـات والمعلومـات لإلجابـة علـى

أسئلة الدراسة.
 .2اخت ــار الباح ــث مجموع ــة م ــن الخب ـراء والع ــاملين ف ــي منظم ــات المجتم ــع الم ــدني الزراضي ــة ،وو ازرة
الزراعة ،وسلطة المياه ،والمهندسين الزراعيين.
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بناء على االطار النظري والدراسات السابقة والمقاالت
 .3قام الباحث بصياغة وكتابة أسئلة المقابلة ً
التـي تناولتهــا الد ارســة ،واعتمــد علــى المقابلــة فــي الجـزء العملــي مــن الد ارســة ،وذلـ للمســاهمة فــي
ايجاد اجابة لتساؤالت الدراسة.
 .4تم تحديد موعد المقابالت مع المبحوثين.
 .5تم اجراء المقابالت مع المبحوثين.
ثانياً :معالجة المقابلة وتفريغها:
تــم تفري ـ اجابــات المبحــوثين التــي تــم ســماعها ووضــعت االجابــات علــى شــكل بيانــات مرتبــة
ومحدودة االجابة لكل شخص على حده حول كل اجابـة مـن االجابـات ،وتـم اسـتخدام تحليـل المحتـوى
الن ــوعي ،لتك ــول نت ــائج المقابل ــة تبريـ ـ اًر لمـ ـواقفهم تج ــاه السياس ــات الحكومي ــة وأثره ــا ف ــي تحقي ــق التنمي ــة
الزراضية المستدامة فـي المحافظـات الجنوبيـة الفلسـطينية ،وذلـ تبعـاً لخبـراتهم فـي هـذا المجـال وآرائهـم
الشخصية حول مشكلة الدراسة.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة

يعــرض هــذا الفصــل نتــائج تحليــل الد ارســة التــي تضــمنت النتــائج المتعلقــة بالمقــابالت ،والتــي

تجيب على أسئلة الدراسة.

 1.4نتائج تحليل أداة الدراسة (المقابرت الهيكلية):
 1.1.4نتائج تحليل التسا ل الرئيس األول :ما واقع السياسات الزراعية الحكومية
في المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟

لإلجاب ــة عل ــى ه ــذا التس ــاؤل ق ــام الباح ــث بتحلي ــل نت ــائج المق ــابالت واالجاب ــة األس ــئلة الفرضي ــة

للسؤال األول كما يلي:

السؤال األول :الذ أي مدل تساعد السياسات الزراعية في تحقيق التنمية الزراعية المسـتدامة فـي
المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟
أسامة المخلرتي
تس ـ ــهم ب ـ ــدور ج ـ ــوهري ف ـ ــي
تحقي ـ ـ ـ ـ ــق تنمي ـ ـ ـ ـ ــة زراضيـ ـ ـ ـ ـ ــة
مستدامة

بدرجة كبيرة

علي الديراوي

نا ر ديب

أسـ ـ ــاس فـ ـ ــي أي تطـ ـ ــوير

تس ـ ـ ـ ــهم ف ـ ـ ـ ــي اس ـ ـ ـ ــتغالل المـ ـ ـ ـ ـوارد

تسهم الى حد مـا فـي تحقيـق

بدرجة كبيرة

بدرجة كبيرة

إلذ حد ما

سامي حمدان

للزراعة المستدامة.

نزار الوحيدي

هشام مطر

ل ـ ــو ت ـ ــم تطبي ـ ــق السياس ـ ــات

السياس ــات الزراضي ــة ه ــي

الزراضيــة بحــذافيرها؛ لكانــت

من أهـم الضـوابط للتنميـة

بدرجة متوسطة

بدرجة كبيرة

النتائج قابلة للقياس.

الزراضية المستدامة

الزراضية بما يضمن االستدامة.

أحمد الصوراني

التنمية الزراضية المستدامة

أدهم الخطيب

تس ـ ــاعد السياس ـ ــات الزراضي ـ ــة ف ـ ــي

لتنمية زراضية مستدامة.
بدرجة كبيرة
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إلذ حد ما

ابتسام سالم
تس ـ ــهم فـ ـ ــي تحقيـ ـ ـق التنميـ ـ ــة

الوصـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ــى أهـ ـ ـ ـ ــم القضـ ـ ـ ـ ــايا

والمشـ ـ ــاكل ممـ ـ ــا يـ ـ ــدعم الوصـ ـ ــول

محمود عبد اللطيف

بدرجة كبيرة

ـاء عل ــى أه ــدا
الزراضي ــة بن ـ ً
واضحة.
بدرجة كبيرة

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

أكه ــرت نت ــائج المق ــابالت الهيكلي ــة أل هن ــاا اتف ــا ب ــين عين ــة الد ارس ــة عل ــى ال ــدور الواض ــح

للسياسات الزراضية في تحقيق التنمية الزراضية المستدامة ،حيث يرى  %70من المستجوبة آرائهم بأل

السياس ــات الزراضي ــة تس ــهم بدرج ــة كبيـ ـرة ف ــي تحقي ــق التنمي ــة الزراضي ــة المس ــتدامة ،ألنه ــم يعتب ــرول أل

السياسات الزراضية هي حجر األساس في تحقيـق تنميـة زراضيـة مسـتدامة .فـي المقابـل يـرى  %20أل

السياسات الزراضية المستدامة تساهم إلى حد ما في تحقيق التنمية الزراضية المستدامة فـي المحافظـات
الجنوبية الفلسطينية.

السؤال الثاني :الذ أي مدل تحظذ السياسات الزراعية بالشرعية والتوافق؟
أسامة المخلرتي

سامي حمدان

ل ـ ــيس هن ـ ــاا سياس ـ ــات ل ـ ــوطن
واح ـ ــد ،مم ـ ــا يض ـ ــع
الزراعي.

القط ـ ــاع

اللطيف

هنـ ـ ــاا تعـ ـ ــارض وتضـ ـ ــارب تحظ ـ ـ ـ ـ ـ ــى السياس ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الذ حد ما

بدرجة قليلة
نزار الوحيدي

علي الديراوي

نا ر ديب

محمود عبد

هشام مطر

بي ـ ـ ــن التشـ ـ ـ ـريعات الناكم ـ ـ ــة الزراضي ـ ـ ـ ـ ــة بالش ـ ـ ـ ـ ــرضية
للعمــل الز ارعــي.

والتوافق

الذ حد ما

بدرجة كبيرة جداً

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

الذ حد ما

ابتسام سالم

يـ ـتم التنسـ ــيق للسياسـ ــات التـ ــي
وضعت كإطار عام.
إلذ حد ما

بدرجة قليلة

إلذ حد ما
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الذ حد ما

بدرجة قليلة

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

أكهــرت نتــائج المقــابالت أل السياســات الزراضيــة تحظــى بدرجــة قليلــة مــن الشــرضية والتوافــق،

حيــث أفــاد  %10فقــط مــن المســتجوبة ارائهــم بأنهــا تحظــى بالشــرضية والتوافــق بدرجــة كبي ـرة ,و%30
بدرجـة قليلـة ,و %60إلـى حــد مـا .يعـود ذلـ إلـى االنقسـام السياسـي وتعطــل المجلـس التشـريعي الــذي

كــال بــدوره يعتمــد الخطــط الوطنيــة ,ويقــر التش ـريعات ,ويصــاد علــى الموازنــة ويتــابع عمــل الــو ازرات

المعنية.
السؤال الثالث :الذ أي مدل تلبي السياسات الزراعية مصالح المزارعين والفاعلين المعنيين؟
علي الديراوي

أسامة المخلرتي

سامي حمدان

أغل ــب المــزارعين ن ــاقمين

السياسات الزراضيـة جيـدة

مص ـ ـ ــالح الم ـ ـ ـزارعين لع ـ ـ ـ ــدم

الرس ــمي ويتوقع ــول دع ــم

وبين المواطنين.

الزراعي ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــذي يش ـ ـ ـ ـ ــكل

علـ ـ ـ ــى األداء الحكـ ـ ـ ــومي

أكبر.

تلبي بدرجة قليلة

وتـ ـ ـوازل ب ـ ــين المـ ـ ـزارعين
تلبي بدرجة كبيرة

إل تطبيق السياسات فـي
معظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مفرداتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

وش ــروطها غي ــر معم ــول
ب ـ ــه ،خاص ـ ــة م ـ ــا يتعل ـ ــق

بالتركي ـ ـ ـب المحص ـ ـ ــولي،

وددارة المزرعة.

تلبي بدرجة قليلة

لــم تلبــي السياســات الزراضيــة

بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبب الظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو

إقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الرقاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الفلسطيني فإل السياسات

أهميـ ــة كبـ ــرى فـ ــي حمايــة

المزارعيــن.

تلبي بدرجة قليلة

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

السياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الزراضيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

إل السياس ـ ـ ـ ـ ـ ــات الزراضي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مصــالح جميــع األط ـ ار

ي ـ ـ ــدعم االس ـ ـ ــتغالل األما ـ ـ ــل

المفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض أل تلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

دعم اسـتمرار تطـوير قـدرات

أخرى.

التنافسية لديهم.

تلبي بدرجة قليلة

االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتانائية للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعب

الزراضيــة ال تلبــي مصــالح
المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزارعين بالوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

للم ـ ـ ـوارد الزراضيـ ـ ــة وبالتـ ـ ــالي
المـ ـ ـ ـ ـزارعين ودع ـ ـ ـ ــم الق ـ ـ ـ ــدرة
تلبي بدرجة قليلة
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تلبـــــــــــي بدرجـــــــــــة

متوسطة

المطلوب.

تلبي بدرجة قليلة
أدهم الخطيب

ابتسام سالم
السياس ــات الزراضي ــة
تسـ ــعى الـ ــى تعظـ ــيم

المتوافقة مع طبيعة المنطقـة

وخصوصـ ـ ـ ـ ـاً المـ ـ ـ ـ ـزارعين
لكن بشكل متوازل ولـيس
عل ـ ـ ــى حس ـ ـ ــاب أطـ ـ ـ ـ ار

نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

الفائ ـ ــدة م ـ ــن الميـ ـ ـزة
تلبي بدرجة كبيرة

النس ــبية الت ــي تتمت ــع
بهــا المنظمــات غيــر

الحكومية.

تلبـــــــــــي بدرجـــــــــــة

متوسطة

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

أكهرت نتائج المقابالت أل  %60من المسـتجوبة آرائهـم يـرول بـأل السياسـات الزراضيـة تلبـي

بدرجة قليلة مصالح المزارعين والفاعلين المعنيين ،بينما يرى  %20فقـط أل السياسـات الزراضيـة تلبـي

بدرجة متوسطة مصالح المزارعين والفاعلين المعنيين في حين يرى  %20فقط أل السياسات الزراضية

تلبــي بدرجــة كبيـرة مصــالح المـزارعين والفــاعلين المعنيــين .ويعــود ذلـ لغيــاب التوافــق والشــرضية ولعــدم
مش ــاركة الف ــاعليين ف ــي إع ــداد وتنفي ــذ السياس ــات باإلض ــافة ال ــى ض ــع

التموي ــل ال ــالزم لتموي ــل ه ــذه

السياسات حيث يعتمد تمويل الخطط والبرامج والمشاريع على المانحين بدرجة كبيرة.

السؤال الرابع :ما مدل تطبيق السياسة الزراعية في المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟
أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

تطبق الذ حد ما

تطبق بدرجة كبيرة

تطبق بدرجة قليلة

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

تطبق بدرجة كبيرة

تطبق بدرجة كبيرة

تطبق بدرجة قليلة

تطبق بدرجة
متوسطة
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نا ر ديب
تطبق بدرجة
متوسطة

محمود عبد
اللطيف

تطبق الذ حد ما
ابتسام سالم
تطبق بدرجة
قليلة

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

أكه ــرت النت ــائج أل  %30فق ــط م ــن المس ــتطلعة آرائه ــم ي ــرول أل السياس ــات الزراضي ــة تطب ــق

بدرجة كبيرة في المقابل يـرى  ,%20 ,%20 ,%30أل هـذه السياسـات تطبـق بدرجـة قليلـة ومتوسـطة
وال ــى ح ــد م ــا عل ــى الترتي ــب .ويع ــزو الباح ــث ذلـ ـ إل ــى المعوق ــات الت ــي يض ــعها االح ــتالل ,خاصـ ـة

الوصــول إلــى المنــاطق الحدوديــة والوصــول الــى المـوارد المائيــة ,باإلضــافة إلــى ســيطرته علــى المعــابر
التي يتحكم مـن خاللهـا فـي الصـادرات والـواردات .أضـ

الـى ذلـ ضـع

التمويـل الـذي يعرقـل تنفيـذ

كايـر مـن السياسـات .كمـا يعــزو الباحـث ذلـ إلـى اإلقتصـار فقــط علـى التوجيـه واإلرشـاد .كمـا وال يــتم
فرض السياسات على المزارعين ،أو الجهات العاملة في مجال اإلنتا ،الزراعي.

السـ ـؤال الخـــامس :مـــا أثـــر تطبيـــق السياســـية الزراعيـــة علـــذ التنميـــة الزراعيـــة المســـتدامة فـــي
المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟

محمود عبد

أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

أثر محدود

أثر كبير

أثر كبير

أثر كبير

أثر كبير

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

أثر محدود

أثر محدود

أثر كبير

أثر كبير

أثر كبير

اللطيف

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10
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يــرى  %70مـن المســتطلع آرائهــم أل فعـالً هنــاا سياســات زراضيــة بــالرغم مــن أنهــا ال تحظــى

بالتوافق والشرضية بدرجة كبيرة ,إال أنه لو توفر لها فرص كاملة من حيث التمويل لكال لها دور كبير
فــي تحقيــق التنميــة الزراضيــة المســتدامة ,كــذل الحفــاع علــى المـوارد المائيــة وحمايــة األ ارضــي الزراضيــة
وزي ــادة إنتاجيته ــا وحماي ــة اإلنت ــا ،المحل ــي ل ــبع

المحاص ــيل وتحس ــين دخ ــل الم ـزارع وتعزي ــز ال ــوعي

والاقاف ــة الزراضي ــة .ه ــذا يعن ــي أل تطبي ــق السياس ــات الزراضي ــة م ــؤثر إيج ــابي بش ــكل ع ــام عل ــى التنمي ــة

الزراضية من خالل الحفاع على القطاع الزراعي وتطويره من ناحية وتطوير الخدمات المقدمة للقطـاع

الزراعي من ناحية أخرى ،بينما  %30يرول بأل األثر محدود ،ولم يلمس المزارع وال القطاع الز ارعـي
آثاره في كل قطاعات اإلنتا ،الزراعي التقليدية ،ودل كال واضحاً أكار في مجاالت اإلنتا ،الحيواني.
السؤال السادس :ما هو واقـع اسـتخدام المبيـدات الزراعيـة وأثـره علـذ التنميـة الزراعيـة المسـتدامة
في المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟
أسامة المخلرتي

الواقع:

اس ـ ـ ــتخدام ج ـ ـ ــائر

•

للمبيدات
األثر:
تــدهور المصــادر

•

سامي حمدان
الواقع:
•

اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل

للمبيدات
األثر:
•

الحف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

•

•

ت ــدهور المص ــادر
الطبيعية.

•

ض ـ ـ ـ ـ ــمال أم ـ ـ ـ ـ ــال الم ـ ـ ـ ـ ـزارع
والمواطن.

الواقع:
•

اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر

للمبيدات
األثر:
•

الواقع:

اســتخدام جــائر

•

•

للمبيدات
األثر:
•

للمبيدات
األثر:
•

أث ـ ـ ـ ـ ــر س ـ ـ ـ ـ ــلبي

يـ ــؤثر علـ ــى التنميـ ــة

علـ ـ ــى التنميـ ـ ــة

الزراضية المستدامة

الزراضي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
المستدامة

هشام مطر

للمبيدات
األثر:

األثر:

استخدام عادل للمبيدات

اللطيف

اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام عـ ـ ـ ـ ـ ــادل

النبات

نزار الوحيدي

اس ـ ـ ــتخدام جـ ـ ـ ــائر

•

نا ر ديب

الواقع:

الواقع:

المزروع ـ ـ ــات ووقاي ـ ـ ــة

الطبيعية

الواقع:

علي الديراوي

محمود عبد

أحمد الصوراني
الواقع:
•
األثر:
•

استخدام جائر للمبيدات

أدهم الخطيب
الواقع:
•

اس ـ ــتخدام المبي ـ ــدات
يحتـ ــا ،الـ ــى ضـ ــبط

أثر على عامل الجــودة فــي
سلسـ ـ ــلة القيمـ ـ ــة للمنتجـ ـ ــات

ت ـ ـ ـ ـ ــدهور المص ـ ـ ـ ـ ــادر

الزراضي ـ ـ ـ ــة وع ـ ـ ـ ــدم تحقي ـ ـ ـ ــق

الطبيعية

اســتدامة وتنميــة تســاعد فــي
زيادة دخل المزارع.
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ومراقبة أكبر.
األثر:
•

ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمال أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
المزارع والمواطن

ابتسام سالم
الواقع:
•

اســتخدام جــائر

للمبيدات
األثر:
•

ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهور
المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر
الطبيعية.

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

أكه ــرت النتـ ــائج أل ( )%70مـ ــن األفـ ـراد المسـ ــتطلع ارائه ــم يـ ــرول أل هنـ ــاا اسـ ــتخدام جـ ــائر

للمبيدات ،مما يـؤثر علـى جـودة التربـة وتلـوا الهـواء والمـاء والبيئـة وبالتـالي هـذا االسـتخدام الجـائر ال
يساعد في تحقيق االستدامة البيئية ,بـالرغم أل المـزارعين أحيانـاً يعتقـدول أل اسـتخدام المبيـدات يحقـق

دخل اضافي ,وهذا اعتقاد خاطئ يجب العمل على تصحيحه.

السؤال السابع :الذ أي مدل تساهم السياسات الزراعية في تحقيق األمـن الغـذائي فـي المحافظـات
الجنوبية الفلسطينية؟

محمود عبد

أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

بدرجة متوسطة

بدرجة كبيرة

بدرجة كبيرة

بدرجة كبيرة

الى حد ما

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

الى حد ما

بدرجة كبيرة

بدرجة كبيرة

بدرجة كبيرة

بدرجة متوسطة

اللطيف

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10
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أكهرت النتائج أل ( )%60من أفراد عينة الدراسة يرول بأل السياسات الزراضية تسهم بدرجة

كبيـرة فــي تحقيــق األمــن الغــذائي فــي المحافظــات الجنوبيــة الفلســطينية .وهــذا يتنــاق

مــع واقــع األمــن

الغذائي في قطاع غزة ,حيث يعاني  %60من سكال القطاع من انعدام األمن الغذائي .هذا التناق

يعــود إلــى أل المســتطلع آرائهــم يــرول أنــه لـو تــم تنفيــذ الســيات الزراضيــة فانهــا ســو

تســهم فــي تحقيــق

األم ــن الغ ــذائي .ولك ــن ف ــي الحقيقي ــة أل السياس ــات الزراضي ــة ل ــم تنف ــذ بالكام ــل كم ــا ذك ــر س ــابقاً نتيج ــة
المعوقات أنفه الذكر.

السؤال الثامن :ما هو دور السياسات الزراعية في الحد من تأثير التغير المناخي علذ الزراعة في
المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟
أسامة المخلرتي
ال أعلم
نزار الوحيدي
ليس لها دور فعلي

محمود عبد

علي الديراوي

نا ر ديب

دور ضعي

لها دور أساسي

ليس لها دور فعلي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

لها دور أساسي

لها دور أساسي

لها دور أساسي

ليس لها دور فعلي

سامي حمدان

اللطيف

ليس لها دور فعلي

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

يــرى ( )%40مــن المســتطلعة آرائهــم ب ـأل السياســات الزراضيــة لهــا دور أساســي فــي الحــد مــن

تأثير التغير المناخي ,حيث يعي هذا الفريق أهمية القطاع الزراعي في مواجهة التغيرات المناخيـة مـن
خـالل ادخـال أصـنا

جديـدة تقــاوم الجفـا  ,مـن خـالل ترشـيد اســتخدام الميـاه ومـن خـالل إعـداد مزيــد

من الدراسات تتعلق بدراسة أثـر التغيـر المنـاخي علـى القطاعـات الزراضيـة المختلفـة ,بينمـا يـرى %40

عكــس ذلـ تمامـاً ,بــأل هــذه الســيات الزراضيــة بواقعهــا الحـالي غيــر قــادرة علــى مواجهــة تلـ التغيـرات
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المناخيــة نتيجــة عــدم الســيطرة علــى المـوارد المائيــة وعــدم القــدرة علــى إدخــال أصــنا

والجفا .

تتحمــل الملوحــة

الس ـؤال التاســع :مــا مــدل مرئمــة السياســات الزراعيــة الســتخدامات األراضــي فــي تحقيــق التنميــة
الزراعية المستدامة؟
أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

الى حد ما

جيدة

غير مالئمة

غير مالئمة

الى حد ما

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

غير مالئمة

جيدة

جيدة

جيدة

الى حد ما

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

بــالرغم مــن أل السياســات الز ارعــة تعمــل علــى الحفــاع علــى اال ارضــي الزراضيــة إال أل و ازرة
الزارعــة غيــر ق ــادرة علــى تنفي ــذ هــذا التوج ــه بســبب الزح ـ

العم ارن ــي والحاجــة الماس ـة للبلــديات لزي ــادة

اال ارض ــي العمراني ــة عل ــى حس ــاب اال ارض ــي الزراضي ــة ,كم ــا أل دور و ازرة الز ارع ــة ف ــي لجن ــة التخط ــيط

المركــزي التابعــة لــو ازرة الحكــم المحلــي محــدود ,وهــذا نــتج عنــه عــدم المحافظــة علــى الحيــازات الزراضيــة
وتآكل مساحات هامة منها لصالح الزح

العمراني.

السؤال العاشر :ما هو دور االحترل في عرقلة تطبيق السياسات الزراعية؟
محمود عبد

أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

كبير

كبير

نزار الوحيدي

هشام مطر

كبير جداً

كبير

كبير

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

كبير جداً

كبير

كبير

كبير

كبير
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اللطيف

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

أكهــرت النتــائج أل هنــاا إجمــاع علــى الــدور الكبيــر لالحــتالل فــي عرقلــة تطبيــق السياســات

الزراضيــة ،حيــث يعتبــر االحــتالل المســاهم األول فــي تعطيــل كافــة السياســات الزراضيــة والمــانع لتفعيلهــا
ولتطويرها ،وتتمال االجراءات التي تعرقل تطبيق السياسات الزراضية في:
 -التحكم في المعابر ومساحات الصيد.

 التحكم في جميع المدخالت لالستدامة الزراضية. -مصادرة آال

الدونمات لصالح المستوطنات.

 القيود المفروضة على حركة االستيراد والتصدير. االستيالء على األراضي -تجري

األ ارضي الزراعي.

 -اإلغالقات المتكررة.

 2.1.4نتائج تحليل التسا ل الرئيس الثاني :ما واقع السياسات المائية الحكومية في
المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟

لإلجاب ــة عل ــى ه ــذا التس ــاؤل ق ــام الباح ــث بتحلي ــل نت ــائج المق ــابالت واالجاب ــة األس ــئلة الفرضي ــة

للسؤال الااني كما يلي:
السؤال األ ول :ما هو الواقع المائي للمحافظات الجنوبية الفلسطينية؟
أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

سيء

سيء

سيء

سيء

عجز كمي وملوحة

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

عجز كمي وملوحة

سيئ جدا

سيئ جدا

سيء

سيئ جدا
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تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

تبين مـن النتـائج أل  %80مـن المسـتجيبين يـرول أل الوضـع المـائي بـين سـيء وسـيء جـداً,
باإلضافة إلى  %20يرول أل هناا عجز كمي وملوحة في المياه.
يعود ذل إلى عدة عوامـل أهمهـا االسـتخدام الجـائر للخـزال الجـوفي ,حيـث يوجـد األ

اآلبـار

العشـوائية دول مراقبــة ,ويقـدر العجــز الســنوي المـائي بــأكار مـن  100مليــول متــر مكعـب ســنوياً ,وهــذا
أثـر علـى جـودة الميـاه ,حيـث يعتبـر  %95مـن الميـاه فـي قطـاع غـزة غيـر صـالحة للشـرب ,وهـذا أدى

إلــى دخــول ميــاه البحــر للخـزال السـاحلي فــي منــاطق غـزة وديــر الــبلح وبعـ

منــاطق غــرب خــانيونس

ورفح ,وبالتالي أدى ذل إلى أل جزء كبيـر مـن األشـجار ال تصـلح زراعتهـا ماـل الحمضـيات والجوافـة

وهذا أثر على إنتاجية جزء كبير من المحاصيل الزراضية.

السـ ـؤال الثـــاني :هـــل السياســـات المائيـــة تســـاعد فـــي تحقيـــق التنميـــة الزراعيـــة المســـتدامة فـــي
المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟
أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

ال

نعم

نعم

نعم

ال

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

نعم

نوعا ما

نعم

نوعا ما

نوعا ما
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تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

يـ ــرى  %50مـ ــن عينـ ــة الد ارسـ ــة أل السياسـ ــات المائيـ ــة تسـ ــاعد فـ ــي تحقيـ ــق التنميـ ــة الزراضيـ ــة

المستدامة في المحافظات الجنوبية الفلسطينية ،على الرغم من عدم وجود سياسات مائية مطبقة على
أرض الواقع ,فلو تم تطبيق هذه السياسات المائية سو

نصل الى تحقيـق التنميـة الزراضيـة المسـتدامة

وخاصة اعادة استخدام الميـاه المعالجـة ,حيـث هنـاا توجـه كبيـر لـدى سـلطة الميـاه فـي رام هللا وقطـاع

غزة وبالتعاول مع و ازرة الز ارعـة إلسـتخدام  15مليـول متـر مكعـب مـن الميـاه المعالجـة فـي شـمال غـزة

لــري منــاطق زراضيــة شــر جباليــا ,وشــر غـزة وشــر بيــت حــانول ,وبالتــالي لــو طبقــت هــذه السياســات
المائية ستساعد على حماية الخزال الجوفي ,في المقابل هناا خطط مستقبلية الستخدام أكار من 15

مليول متر مكعب في شر خانيونس كمياه استرجاضية لالستخدام الزراضية وهـذا مـن شـأنه أل يسـاعد

في تحقيق التنمية الزراضية المستدامة والحفاع على الخزال الجوفي ,باإلضافة الى وجود توجهات الـى
اس ــتخدامات المي ــاه ش ــر البـ ـريج ل ــري بعـ ـ

عالية.

المحاص ــيل العلفي ــة وري األش ــجار الت ــي تتحم ــل ملوح ــة

السؤال الثالث :ما هو واقع تطبيق السياسات المائية في المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟
أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

ال أعلم

تطبق

تطبق

تطبق بدرجة قليلة

ال تطبق

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

ال أعلم

تطبق بدرجة قليلة

تطبق

ال أعلم

تطبق
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تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

يرى  %30مـن المسـتجيبين أل السياسـات المائيـة أمـا ال تطبـق أو تطبـق بدرجـة قليلـة ويعـزو

الباحث ذل إلى وجود سلطتين مياه إحداها في قطاع غزة واألخـرى فـي رام هللا ,فسـلطة الميـاه فـي رام
هللا فعـالً تطبـق بعـ

السياسـات المائيـة يمــا يتعلـق بإيجـاد مصــادر ميـاه بديلـة كمــا فـي خطـة الميــاه

الفلســطينية  2030-2020بينم ــا ســلطة المي ــاه فــي قط ــاع غ ـزة كان ــت عــاجزة ع ــن تطبيــق السياس ــات
المائيــة التــي تتعلــق بالحفــاع علــى الخ ـزال الجــوفي ومنــع حفــر االبــار ,والــتحكم فــي كميــة الميــاه التــي
تضخها االبار ,ويعود ذل إلى عدم قدرتها على تنفيذ تل السياسات بسبب الواقـع المتـردي للمـزارعين

وعدم قدرتها على فرض غرامات وأضباء مالية أخرى على المزارعين التي يعيشول أوضاع سيئة.

السؤال الرابع :ما أثر استخدام السياسات المائية علذ جودة الواقع المائي في المحافظات الجنوبيـة

الفلسطينية؟

أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

أثر قليل

أثر كبير

أثر كبير

أثر كبير

أثر متوسط

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

ال أعلم

أثر قليل

أثر كبير

ال أعلم

أثر كبير
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تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

من النتائج تبين أل  %50من عينة الدراسة يرول أل استخدام السياسات المائية له أثر كبير

على جودة الواقع المائي في المحافظات الجنوبية الفلسطينية ،فهي تعمل على:
 تحسين نسبة المياه الصالحة للشرب في الشبكات العامة للمياه. -ضمال الوصول العادل للمياه لجميع المواطنين.

 الحد من الهدر واستغالل جميع مصادر المياه بالشكل األنسب واألفضل. -الحفاع على جودة الواقع المائي في حالة تنفيذها بالشكل الكامل.

 التوجه نحو مشاريع مهمة من شأنها تحسين الجودة من خـالل مشـاريع التحليـة ومشـاريع معالجـةالمياه العادمة.

 -الحفاع على المياه من التلوا لتكول صالحة لالستخدام اآلدمي.

مــن ناحيــة أخــرى تبــين أل  %20يــرول بــأل األثــر قليــل ،ويرجعــول الســبب إلــى تــدهور جــودة

الميــاه وعــدم وجــود سياســات تــنظم اســتخدام الخ ـزال الجــوفي وأن ـواع المزروعــات واألشــجار فــي منــاطق

مائية حرجة مال منطقة الشوكة والفخاري.
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السؤال الخامس :مـا أثـر السياسـات المائيـة فـي الحـد مـن حفـر اقبـار وعرقتهـا بالتنميـة الزراعيـة
المستدامة؟

أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

ال أعلم

أثر كبير

أثر كبير

أثر ضعيف

أثر كبير

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

ال أعلم

أثر متوسط

أثر متوسط

ال أعلم

أثر كبير

سابقاً لم يكن هناا أي تنفيذ للسياسات المائية يما يتعلق بالحـد مـن حفـر اآلبـار إال انـه فقـط

في العام األخيـر بـدأت سـلطة الميـاه فـي قطـاع غـزة بتنفيـذ القـوانين المتعلقـة بمنـع حفـر اآلبـار واغـال

أي أبار مخالفة ,وهذا له أثر ولكنه قليل.

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

السـؤال السـادس :مـا مـدل تطبيــق الحصـاد المـائي فـي المحافظــات الجنوبيـة للو ـول الـذ التنميــة
الزراعية المستدامة؟
أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

يطبق الذ حد ما
نزار الوحيدي

تطبيق ضعيف جداً

يطبق الذ حد ما

هشام مطر

أحمد الصوراني

تطبيق ضعيف جداً

يطبق الذ حد ما

أدهم الخطيب

ال أعلم

يطبق الذ حد ما

تطبيق ضعيف جداً

ال أعلم
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ابتسام سالم
تطبيق ضعيف

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

تبين من النتائج أل  %40مـن المسـتجيبين يـرول أل درجـة تطبيـق الحصـاد المـائي كانـت مـا

بين ضعيفة وضعيفة جداً ,فالحصاد المائي على المستوى الكبيـر ( )Large Scaleال يتـوفر إال فـي
بع ـ

المش ــاريع الض ــعيفة ما ــل برك ــة الش ــيخ رض ـوال ,وبرك ــة خ ــانيونس ,ك ــذل ع ــدم وج ــود مس ــاحات

واسعة ,ودنما الحصاد المائي الشائع حالياً هو القائم على المقياس الصـغير ( )Small Scaleلـبع

الــدفيئات ,حيــث بــدأ تطبيقــه فــي اآلونــة االخيـرة علــى الــدفيئات الزراضيــة ,حيــث أل كايــر مــن المشــاريع

الزراضية مال مشاريع الفاو األخيرة التي تستهد

أكار من  1000دفيئة زراضية في قطـاع غـزة كانـت

تشترو لتقديم التمويل أل تكول هذه الدفيئة ملحقة بشبكة حصاد مائي.

السؤال السابع :هل تساعد السياسات المائية علذ تحقيق الو ول العادل للموارد؟
أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

ال أعلم

نعم

نعم

ال أعلم

نعم
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تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

من النتائج تبين أل  %70من عينة الد ارسـة يـرول أل السياسـات المائيـة تسـاعد علـى تحقيـق

الوصــول الع ــادل للم ـوارد ،اذا ت ــم اســتخدام المي ــاه المعالجــة ,بحي ــث تمكــن الم ـزارعين مــن الوص ــل ال ــى

المياه بأي وقت وبأسعار مناسبة ال تزيد عن  65شيكل ,وهذا يمكن المزارعين الذين ال يمتلكـول آبـار
أو طاقة شمسية من الوصول إلى المياه.

السؤال الثامن :الذ أي مدل ساهم االنقسام في عرقلة تطبيق السياسات المائية؟
أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

بدرجة كبيرة

بدرجة كبيرة جداً

بدرجة كبيرة

ال تأثير

بدرجة كبيرة

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

بدرجة كبيرة

ال أعلم

بدرجة كبيرة

نزار الوحيدي

هشام مطر

بدرجة كبيرة

بدرجة كبيرة جداً

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10
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أل التنس ــيق ب ــين الس ــلطتين يك ــاد أل يك ــول مع ــدوماً ,حي ــث أل س ــلطة المي ــاه ف ــي رام هللا تنفـ ـذ
مشاريع معالجة دول التنسيق مع سـلطة الميـاه فـي قطـاع غـزة فقـد أكهـرت نتـائج تحليـل المقـابالت أل
 %80من عينة الدراسة يرول أل االنقسام قد ساهم في عرقلة تطبيق السياسات المائية بدرجة كبيرة.

لزيـادة الطلـب علـى الميــاه المعالجـة البـد مـن الحــد مـن اآلبـار الجو يـة وهــذه المهمـة تقـع علــى

عــاتق الســلطة فــي غـزة ,ولكــن ضــع

التنســيق أدى إلــى ضــع

الطلــب علــى الميــاه المعالجــة ,نتيجــة

كاـرة العــرض للميــاه الجو يــة .إل اإلنقســام عــدو التنميــة وبالتأكيــد أثــر علــى تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع

المائيــة ،هــذا باإلضــافة إلــى عــزو

العديــد مــن الممــولين لتنفيــذ مشــاريع الحصــاد المــائي ،كــذل ســاهم

االنقســام والفصــل الجغ ارفــي بــين شــطري الــوطن (غ ـزة والضــفة) علــى صــعوبة االســتفادة مــن مصــادر
المياه في المقام األول خاصة في كل ندرة المياه في قطاع غزة وارتفاع كاافة السكال.

السؤال التاسع :إلذ أي مدل تساهم المشاريع الحالية في تحقيق التنمية المستدامة؟
أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

ال أعلم

دور كبير

دور كبير

نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

دور ضعي

إلى حد ما

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

دور كبير

إلى حد ما

بدرجة قليلة

دور كبير

إلى حد ما

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

أكهـرت نتــائج التحليـل أل  %40مــن عينـة الد ارســة يـرول أل المشــاريع الحاليـة تســاهم بدرجــة

كبيـرة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة ،حيــث يــرول أل جميــع المشــاريع التــي تنفــذها مؤسســات المجتمــع
المــدني تســعى للحــد مــن الفقــر والجــوع والعدالــة والمســاواة وحمايــة البيئــة كمــا تســاهم المشــاريع بتخفيـ

األزمة المائية في الوقت الـراهن ولكـن الزال الوقـت مبكـ اًر والتحـديات كبيـرة .فـي حـين أل  %20يـرول
66

أل درج ــة مس ــاهمة المش ــاريع الحالي ــة ف ــي تحقي ــق التنمي ــة المس ــتدامة متدني ــة ،ويرجع ــول ذلـ ـ إل ــى أل

المش ــاريع الحالي ــة والقائم ــة لع ــدم تكام ــل عناص ــر الخدم ــة المتكامل ــة وع ــدم تق ــدير االحتياج ــات الفعلي ــة
للمشاكل والتحديات الموجودة على أرض الواقع لم يلمس أثرها بعد في تحقيق تنمية مستدامة .كما أل

ال ــدور المن ــوو به ــذه المش ــاريع غي ــر ك ــافي والب ــد م ــن مش ــاركة المجتم ــع ف ــي عم ــل مش ــاريع ذاتي ــة م ــن

اجتهادات الحكومة نفسها.

السؤال العاشر :ما هي المعوقات التي تواجل تنفيذ تلك المشاريع؟
أسامة المخلرتي

علي الديراوي

سامي حمدان

نا ر ديب
•

•

ال أعلم

•

المعابر

•

االنقسام الفلسطيني

•

قلة التمويل

•

قلة التمويل

نزار الوحيدي

لالتف ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى نوضي ـ ـ ــة

•

أزم ـ ـ ـ ـ ــة الطاق ـ ـ ـ ـ ــة،
وتكلفـ ـ ــة التشـ ـ ــغيل
والص ــيانة ،وت ــوفر
الطواقم المدربة

•

االغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

•

قلة التمويل

المجاالت.
•

اإلغ ـ ــال والعراقيـ ـ ــل
اإلسرائيلية

قلة التمويل
ابتسام سالم

أدهم الخطيب

عــدم تكامــل الخب ـرات
وتنوعه ـ ــا م ـ ــن جمي ـ ــع

واالنقسام

•

المشاريع.

أحمد الصوراني
•

عـ ـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ـ ــود سياسـ ـ ـ ـ ــة
موحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة للمؤسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

•
هشام مطر

محمود عبد اللطيف

•

االغال واالنقسام

•

االغال واالنقسام

قلة التمويل

أكهرت نتائج التحليل أل هناا اتفا بين عينة الدراسة على أل من أهم المعوقات التي تعيق

تنفي ــذ المش ــاريع تتما ــل ف ــي االغالق ــات االسـ ـرائيلية ،واإلنقس ــام الفلس ــطيني وقل ــة التموي ــل ال ــالزم له ــذه
المشـاريع .هــذا باالضــافة إلــى عــدم تكامــل الخبـرات وتنوعهـا مــن جميــع المجــاالت ،كــذل أزمــة الطاقــة
وتكلفة التشغيل والصيانة تعتبر من المعوقات الرئيسة لتنفيذ المشاريع.

الســؤال الحــادي عشــر :الــذ أي مــدل تســاهم المؤسســات الموجــودة حاليــاً فــي تطبيــق السياســة
المائية؟

أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

ال أعلم

دور محدود

دور كبير

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

ال أعلم

دور محدود

دور ضعي
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نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

دور ضعي

دور محدود

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

دور ضعي

ال أعلم

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

أكهـ ــرت نتـ ــائج التحليـ ــل أل  %30يـ ــرول أل دور مسـ ــاهمة المؤسسـ ــات الموجـ ــودة حاليـ ـاً فـ ــي

تطبيق السياسة المائية ضعي  ،حيث أل المؤسسات غير الحكومية لها دور محـدود جـداً وهـي تعمـل
ضــمن السياســات المائيــة لســلطة الميــاه ،بينمــا  %30يــرول أل دور المؤسســات ال ي ـزال محــدوداً فــي
تطبيــق السياسـات ،والكــل مـرتبط بمــا يتــوفر مــن دعــم وتغطيــة للبـرامج والمشــاريع التــي تعتبــر ضــرورية
لتنفيذ خطط ومشاريع اإلدارة المستدامة للتنمية في مجال المياه.
السؤال الثاني عشر :ما هو دور االحترل في عرقلة تطبيق السياسات المائية؟
أسامة المخلرتي
ال أعلم
نزار الوحيدي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

المعيق الكبير في

سيطرة االحتالل على الموارد المائية

دور االحتالل في عمل

تطبيق السياسات

وعدم السماح بدخول الموارد لتنفيذ

المصائد المائية وعمل

المائية.

مشاريع للمياه والصر الصحي

السدود وحجر المياه

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

السيطرة على مصادر المياه ،ومنع

منع تمويل

المشاريع الكبرى

االحتالل يدمر أي

وتعطيل برامج

امكانية تنموية بكل

اإلدارة المستدامة

الطر

محمود عبد اللطيف
دور سلبي في عرقلة تطبيق
السياسات المائية
ابتسام سالم
سرقة المياه وخف

تدفق المياه الجو ية بشكل كبير.

نسبتها

داخل الخزال الجوفي ،تدمير
اإلغالقات والحصار

االبار بكافة اشكالها خالل
االعتداءات المتكررة على
قطاع غزة

للموارد المائية.

أكه ــرت النت ــائج أل هن ــاا إتف ــا ب ــين أف ـراد عين ــة الد ارس ــة عل ــى أل اإلح ــتالل يعتب ــر المعرق ــل

الرئيس ــي لتطبي ــق السياس ــات المائي ــة ،مم ــا يمارس ــه م ــن حص ــار ودغالق ــات للمع ــابر وفص ــل للمن ــاطق
واإلســتيالء علــى مـوارد الميــاه ،وتعطيـل بـرامج اإلدارة المســتدامة للمـوارد المائيــة ،وتــدمير اآلبــار بكافــة

أشكالها خالل اإلعتداءات المتكررة على قطاع غزة ،باإلضافة إلى منع تمويل المشاريع الكبرى.
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 3.1.4نتــائج تحليــل التســا ل الــرئيس الثالــث :مــا واقــع تحقيــق السياســات الزراعيــة
والمائية الحكومية للعدالة االجتماعية في المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟

لإلجاب ــة عل ــى ه ــذا التس ــاؤل ق ــام الباح ــث بتحلي ــل نت ــائج المق ــابالت واالجاب ــة األس ــئلة الفرضي ــة

للسؤال الاالث كما يلي:
السؤال األول :هل تساعد السياسات الزراعية والمائية علذ تحقيق العدالة االجتماعية؟
علي الديراوي

أسامة المخلرتي

سامي حمدان

نعم

نعم

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

نعم

بدرجة قليلة

نعم

ال أعر

نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

نعم

نعم

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

نعم

نعم

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

أل إجابة  %80من المستجيبين بنعم ال تتنفق مع الواقع ,ولكن المستجيبين هنا يرول أنه لـو
تــم تنفيــذ السياســات الزراضيــة فــال ذلـ سيســاعد علــى تحقيــق العدالــة اإلجتماضيــة ,فــي حــين أل الواقــع

ي ــوحي بع ــدم تحق ــق العدال ــة اإلجتماضي ــة حت ــى اآلل ,ألل كاي ــر م ــن المـ ـزارعين يحص ــلول عل ــى المي ــاه

بأسـعار مرتفعــة تصــل الــى  2شـيكل فــي رفــح شـرقاً (الشــوكة والفخـاري) فــي حــين أل بعـ

في الشمال (بيت حانول وبيـت الهيـا) ال يكلفهـم كـوب الميـاه أكاـر مـن نصـ

المـزارعين

شـيكل ,وهـذا يـدل علـى

عدم العدالة اإلجتماضية ,كما أنه في قطاعات معينة ماـل قطـاع الـدواجن نـرى أل كبـار المـزارعين هـم

من يسيطرول على السو ولديهم فرصة لإلستامار ,بينما يعـاني صـغار المـزارعين مـن ضـع

البنيـة

التحتية في مزارعهم ,حيث أل مزارعهم بسيطة ,غير مغلقـة وغيـر حدياـة ,وال يمكنهـا مواجهـة التقلبـات

المناخية ,وبالتالي نسبة و يات أكبر ,وهذا يعرضهم الى منافسة غير عادلة مع كبار المزارعين .ومـن
مظــاهر عــدم العدالــة أل كايــر مــن صــغار الم ـزارعين يقومــول بش ـراء مــدخالت اإلنتــا ،بــالبيع األجــل
وبأعلى من األسعار العادية ,وذل نتيجة عدم وجود صناديق لإلقراض الزراعي.
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السؤال الثاني :إلذ أي مدل تراعي السياسات المائية والزراعية مصالح

غار المزارعين؟

أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

درجة قليلة

الى حد ما

ال أعلم

درجة كبيرة

الى حد ما

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

درجة كبيرة

درجة قليلة

الى حد ما

درجة كبيرة

درجة كبيرة

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

تبين من النتـائج أل  %20مـن عينـة الد ارسـة يـرول أل السياسـات المائيـة والزراضيـة ال ت ارعـي
مصـالح صـغار المـزارعين ،ألل هنـاا مـزارعين تسـتامر فــي اآلبـار وتقـوم بعمليـات البيـع ,ولكـن إذا تــم
تطبي ــق السياسـ ــات المائيـ ــة المتعلقـ ــة باسـ ــتخدام الميـ ــاه اإلس ــترجاضية فـ ـإل ذلـ ـ سـ ــو

المزارعين ألنها سو

يحقـ ــق مصـ ــالح

تتيح الفرصة إلستغاللها والحصول عليها بأسعار منخفضة.

السؤال الثالث :هل تساعد السياسات الحالية في الحصول علذ موارد اإل نتاج بأسعار عادلة؟
أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

ال أعلم

ال أعلم

ال

ال

إلى حد ما

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

إلى حد ما

ال

ال

ال أعلم

نعم
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تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

تب ــين م ــن النت ــائج أل  %40م ــن عين ــة الد ارس ــة ي ــرول أل السياس ــات الحالي ــة ال تس ــاعد ف ــي
الحصول علـى مـوارد اإلنتـا ،بأسـعار عادلـة ،وذلـ لعـدم قـدرة الـو ازرات التنفيذيـة للسياسـات مـن وضـع
تســعيرة ثابتــة علــى مـوارد اإلنتــا ,،كــذل لعــدم تـوافر صــندو لإلقـراض الز ارعــي .إل عــدم تطبيــق هــذه

السياســات الحاليــة أو التــي يمكــن تطبيقهــا خاصــة فــي مجــال الميــاه والز ارعــة لــم تصــل مســتوى القــدرة
واإلســتفادة العادلــة لم ـوارد اإلنتــا ،،بينمــا  %20يــرول أل السياس ــات الحاليــة إلــى حــد مــا تســاعد ف ــي

الحصول على موارد اإلنتا ،بأسعار عادلة ،حيث أل القطاع الزراعي قطـاع إنتـاجي حـر ،والسياسـات
الموضــوعة ال تتعــارض مــع رغبــات المنتجــين ،بإســتاناء فــرض الض ـريبة علــى مــدخالت اإلنتــا ،فــإل
أسعار موارد اإلنتا.،

باقي السياسات لصالح خف

السؤال الرابع :هل تساعد السياسات الحالية في الحصول علذ المياه بأسعار عادلة؟
أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

ال أعلم

نعم

ال

ال

ال

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

نعم

ال

ال

ال أعلم

نعم
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تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

تبين من النتـائج أل نصـ

عينـة الد ارسـة ( )%50يـرول أل السياسـات الحاليـة ال تسـاعد فـي

الحصــول علــى الميــاه بأســعار عادلــة ،فالميــاه ال يوجــد لهــا تســعيرة حقيقيــة تعكــس قيمــة الســلعة الهامــة
وهي سلعة عامة للشعب ،كما أل هناا غياب لتنفيذ السياسات المتعلقة بدعم مدخالت اإلنتا ،وأهمها

المياه التي ال توجد تسعيرة واضحة لها يمـا يتعلـق بالز ارعـة .فـي حـين أل  %30يـرول أل السياسـات
الحالية تساعد في الحصول على المياه بأسعار عادلة ،حيـث أل تسـعيرة الميـاه (التعرفـة المائيـة) غيـر
مفروضة ،وسعر المياه هو تكلفة ضخ المياه.
السؤال الخامس :هل تساعد السياسات الزراعية والمائية علذ تمكين الفئات والمناطق المهمشة؟
أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

ال

نعم

ال أعلم

ال

إلى حد ما

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

نعم

نعم

نعم

ال أعلم

إلى حد ما

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10
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تبين من النتـائج أل  %40يؤكـدول علـى أل السياسـات الزراضيـة والمائيـة تسـاعد علـى تمكـين

الفئــات والمن ــاطق المهمش ــة ،فق ــد أولــت السياس ــات ك ــل اهتمامه ــا للفئــات المهمش ــة ،ودعم ــت المش ــاريع
المقامة ألجلها ووجهت المشاريع التنموية إليها.

كما قامت و ازرة الز ارعـة فـي سياسـتها الزراضيـة بوضـع المنـاطق الحدوديـة ضـمن أولوياتهـا فـي

تنفيذ المشاريع وقامت بإعداد خطة التنميـة المتوسـطة المـدى التـي تسـتهد

تنميـة المنـاطق الحدوديـة,

كما وجهت الكاير من المؤسسات المحلية والدولية لتمويل مشاريع تنفذ في المناطق الحدودية.
السؤال السادس :الذ أي مدل تراعي السياسات المائية تضمين النوا اإلجتماعي؟
أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

ال أعلم

نعم

ال أعلم

نعم

نعم

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

نعم

نعم

ال

ال أعلم

ال

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

إلــى ح ــد مــا ت ارع ــي السياس ــات المائيــة تض ــمين النــوع اإلجتم ــاعي ,حي ــث إشــترطت كاي ــر م ــن

المشاريع الدوليـة تضـمين النسـاء وأل تكـول األولويـة للنسـاء ,وكانـت تعطـى نسـبة خصـم معينـة ,ولكـن

الواقــع اإلجتمــاعي والــديني كــال أكبــر معرقــل لتمكــين النــوع اإلجتمــاعي .تبــين مــن النتــائج أل نص ـ

عينة الدراسة يرول أل السياسات المائية تراعي تضـمين النـوع اإلجتمـاعي ،فهـي تسـاعد فـي الحصـول
على حقو النوع اإلجتماعي في الحصص المائية للمشاريع الصغيرة (الزراعة الحضرية) ،ال شـ أل

النوع اإلجتماعي بحاجة إلى إهتمام أكبر ،وأل السياسات المائيـة سـاوت بـين النـوع اإلجتمـاعي تمامـاً،
فرضت السياسات مجموعة من الضوابط تمنع إقصاء أو تهمي
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النوع اإلجتماعي.

السؤال السابع :هل أثر استخدام السياسات الزراعية في تحقيق الو ول العادل للموارد؟
أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

ال

ال أعلم

ال أعلم

نعم

إلى حد ما

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

تبين من النتائج أل  %60من أفـراد عينـة الد ارسـة يـرول أل إسـتخدام السياسـات الزراضيـة أثـر
في تحقيق الوصول العادل للمـوارد ،حيـث فرضـت السياسـات مجموعـة مـن الضـوابط تمنـع إحـداا أي
ضـ ــرر علـ ــى المسـ ــتخدمين للمـ ـوارد المائيـ ــة ،بشـ ــكل مباشـ ــر أو غيـ ــر مباشـ ــر (ماـ ــل منـ ــع حفـ ـر اآلبـ ــار

المتجــاورة ،ومنــع الضــخ الجــائر) ،ويــرول أل األثــر هنــا يكمــن فــي خفـ
زيادة اإلنتاجية وزيادة ربح المزارعين.
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تكــالي

المــدخالت وبالتــالي

السـؤال الثــامن :هــل تضــمن السياســات الحاليــة فر ــة عادلــة لألجيــال المســتقبلية للو ــول العــادل

للموارد ولماذا؟

سامي حمدان

أسامة المخلرتي

السبب :ال توجد استدامة

للمصادر الطبيعية في كل
في قطاع غزة.

اللطيف

ال:

ال

النظام الزراعي المكا

علي الديراوي

نا ر ديب

محمود عبد

الحالي

نزار الوحيدي

السبب :غياب سياسات جديدة
ووجود التناقضات في

التشريعات ،وعدم وجود أدوات

نعم

حقيقية تعمل على الرقابة

والمتابعة في فرض واقع ينص

ال

السبب :عدم تطبيق
سياسات عادلة في

إلى حد ما

الوقت الحالي.

صغار المزارعين

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

ال:

السبب :الحد األدنى

لالحتياجات المائية أكبر بكاير
من المطلوب لضمال استدامة

نعم

نعم

إلى حد ما

ال

الموارد المائية لألجيال القادمة،
والبد من إيجاد مصادر كبيرة.

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

تبين من النتائج أل نص

عينة الدراسة  %50يرول أل السياسات الحالية ال تضـمن فرصـة

عادلة لألجيال المستقبلية للوصول العادل للموارد ،والسبب وراء ذل أل:
 ال توجد إستدامة للمصادر الطبيعية في كل النظام الزراعي المكا75

الحالي في قطاع غزة.

 غياب سياسات جديدة ووجود التناقضات في التشريعات ،وعدم وجود أدوات حقيقية تعمل علىالرقابة والمتابعة في فرض واقع ينص

صغار المزارعين.

 -عدم تطبيق سياسات عادلة في الوقت الحالي.

الحــد األدنــى لالحتياجــات المائيــة أكبــر بكايــر مــن المطلــوب لضــمال إســتدامة الم ـوارد المائيــة

لألجيال القادمة ،والبد من إيجاد مصادر كبيرة.

السـؤال التاســع :مــا هــو دور السياســات الزراعيــة والمائيــة فــي القــدرة علــذ الو ــول الــذ الخــدمات
الصحية بشكل أفضل في المناطق الريفية؟

محمود عبد

أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

ال أعلم

دور كبير

ال أعلم

دور كبير

دور كبير

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

دور محدود

دور محدود

دور محدود

ال أعلم

دور كبير

اللطيف

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

تبين من النتائج أل  %40يرول أل هناا دور كبير للسياسات الزراضية والمائية في الوصول

الى الخدمات الصحية بشكل أفضل في المناطق الريفية ،حيث ال يتم اإلسـتمرار فـي أي مشـروع دول
األخذ في عين االعتبار جميع الجوانب الصحية والبيئية واإلجتماضية ،كما ويساعد وصـول الميـاه فـي

منــع األم ـراض واألوبئــة وبالتــالي تقلــل مــن المشــاكل الصــحية ،بينمــا  %30يــرول أل الــدور محــدود،
ويتمال في دور و ازرة الصحة بصورة أساسية.
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السؤال العاشر :هل السياسات الزراعية والمائيـة تعمـل علـذ تعزيـز فـرا الحصـول علـذ الخـدمات
التعليمية في المناطق الريفية؟
أسامة المخلرتي

سامي حمدان

علي الديراوي

نا ر ديب

محمود عبد اللطيف

ال أعلم

دور كبير

ال أعلم

دور كبير

دور كبير

نزار الوحيدي

هشام مطر

أحمد الصوراني

أدهم الخطيب

ابتسام سالم

دور محدود

دور محدود

دور محدود

ال أعلم

دور كبير

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

تبـين مـن النتـائج أل  %40يـرول أل هنـاا دور كبيــر للسياسـات الزراضيـة والمائيـة فـي تعزيــز

فــرص الحصــول علــى الخــدمات التعليميــة فــي المنــاطق الريفيــة ،فهــي تســاعد وتعمــل علــى زيــادة دخــل

األســر فــي المنــاطق الريفيــة ممــا يتــيح فــرص التعلــيم فــي جميــع الم ارحــل .بينمــا  %30يــرول أل الــدور

محــدود ،حيــث أل السياســات الزراضيــة ال تتــدخل ســوى فــي تحســين حيــاة المنــاطق الريفيــة زراضيـاً بينمــا
تتولى و ازرة التعليم رسم السياسات المتعلقة بالتعليم.

 4.1.4نتــائج تحليــل التســا ل الــرئيس الرابــع :مــا واقــع تحقيــق السياســات الزراعيــة
والمائية الحكومية للتمكين االقتصادي في المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟

لإلجاب ــة عل ــى ه ــذا التس ــاؤل ق ــام الباح ــث بتحلي ــل نت ــائج المق ــابالت واإلجاب ــة األس ــئلة الفرضي ــة

للسؤال الرابع كما يلي:
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السؤال األول :هل تساعد السياسات المائية والزراعية المزارعين علذ المساهمة فـي الحيـاة العامـة
االقتصادية؟

علي

أسامة

سامي

المخلرتي

حمدان

الديراوي

ال أعلم

نعم

نعم

نا ر

محمود عبد

نزار

هشام

أحمد

أدهم

ابتسام

ديب

اللطيف

الوحيدي

مطر

الصوراني

الخطيب

سالم

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

يتضح من النتائج أل غالبية أفراد عينة الدراسة يؤكـدول علـى أل السياسـات المائيـة والزراضيـة
تســاعد المـزارعين علــى المســاهمة فــي الحيــاة العامــة اإلقتصــادية ،حيــث يعتبــر النشــاو الز ارعــي نشــاو

رئيسي يساهم بما نسبته  %5من إجمالي الناتج المحلي باإلضافة الى خلـق فـرص عمـل لحـوالي 50
أل

عامل ,كما يساهم بحوالي  60مليول دوالر سنوياً من الصادرات الزراضية.

السؤال الثاني :هل تساعد السياسات المائية والزراعية المزارعين من تحقيق دخل شهري مناسب؟
أسامة

المخلرتي
ال أعلم

سامي

علي

حمدان

الديراوي

نعم

نعم

نا ر ديب

محمود

نزار

عبد

اللطيف
نعم

ال
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هشام

الوحيدي

مطر

نعم

نعم

أحمد

أدهم

ابتسام

الصوراني

الخطيب

سالم

ال

نعم

نعم

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

من النتائج يتضح أل غالبية أفراد عينة الدراسة يؤكـدول علـى أل السياسـات المائيـة والزراضيـة

تساعد المزارعين من تحقيق دخل شهري مناسب ،فاإلدارة المتكاملة الجيدة للمـوارد وتطبيـق السياسـات
الزراضيــة والمائيــة تســاهم فــي خفـ

تكلفــة المنــتج وبالتــالي زيــادة األربــاح ،ممــا يســهم فــي تحقيــق دخــل

شهري مناسب ،وبالتالي فال هذه السياسات تهد

بشكل عام إلى تعزيز صمود المزارع.

السؤال الثالث :هـل تسـاعد السياسـات المائيـة والزراعيـة المـزارعين علـذ تلبيـة المتطلبـات الحياتيـة
المرتبطة بجوانب االنفاق المتنوعة؟
أسامة

سامي

علي

المخلرتي

حمدان

الديراوي

ال أعلم

نعم

نعم

محمود
نا ر ديب

عبد

نعم

ال

نزار

اللطيف

هشام

الوحيدي

مطر

نعم

نعم

أحمد

أدهم

الصوراني

الخطيب

سالم

ال

نعم

نعم

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10
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ابتسام

من النتائج يتضح أل غالبية أفراد عينة الد ارسة يؤكـدول علـى أل السياسـات المائيـة والزراضيـة

تساعد المزارعين على تلبية المتطلبات الحياتية المرتبطة بجوانب اإلنفـا المتنوعـة ،فهـي تهـد

للحـد

مـن النفقـات والوصــول لحـدود اإلنفـا المناســبة وتعزيـز النمـو اإلقتصــادي ،بينمـا  %20يـرول أل هــذه

السياســات ال تســاعد الم ـزارعين علــى تلبي ــة المتطلبــات الحياتي ــة المرتبطــة بجوان ــب االنفــا المتنوع ــة،
وذل بسبب قلة اإلمكانيات والموارد.

السؤال الرابع :هل تساعد السياسات المائية والزراعية علذ االستقرل االقتصادي لألسر المنتجة؟
أسامة

المخلرتي
ال أعلم

سامي

علي

حمدان

الديراوي

نعم

نعم

نا ر ديب

محمود
عبد

اللطيف
نعم

ال

نزار

هشام

الوحيدي

مطر

نعم

نعم

أحمد

أدهم

ابتسام

الصوراني

الخطيب

سالم

ال

إلى حد ما

ال

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

مــن النتــائج يتضــح أل  %50مــن أف ـراد عينــة الد ارســة يــرول أل السياســات المائيــة والزراضيــة
السياسـ ــات هـ ــو التمكـ ــين

تسـ ــاعد علـ ــى االسـ ــتقالل االقتصـ ــادي لألسـ ــر المنتجـ ــة ،حيـ ــث مـ ــن أهـ ــدا

اإلقتصـادي لصـغار المنتجـين والمـزارعين ،بينمـا  %30يـرول علـى أل السياسـات المائيـة والزراضيــة ال
تساعد على اإلستقالل اإلقتصادي لألسر المنتجة ،وذل لعدم وجود إمكانيات وقدرات.
السؤال الخـامس :هـل تمكنـت السياسـات الزراعيـة والمائيـة مـن تخطـي حالـة العـوز لرعتمـاد علـذ
الذات لدل المزارعين؟
أسامة المخلرتي

ال

سامي
حمدان
نعم

علي

الديراوي
إلى حد
ما

نا ر
ديب
نعم

محمود
عبد

اللطيف
ال
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نزار

هشام

أحمد

الوحيدي

مطر

الصوراني

نعم

ال

ال

أدهم الخطيب

إلى حد ما

ابتسام
سالم
ال

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

توضح نتائج المقابالت أل نص

عينة الدراسة يرول أل  %50من أفراد عينة الدراسة يرول

أل السياسات الزراضية والمائية لم تتمكن من تخطي حالة العوز لإلعتماد على الذات لـدى المـزارعين،

حيث الزال هناا العديد من صغار المزارعين يحتاجول لتدخل مباشر لتوفير موارد زراضية أساسية.

الس ـؤال الســادس :هــل تعمــل السياســات الزراعيــة والمائيــة علــذ تعزيــز األفكــار اإلقتصــادية نحــو
التوسع المستقبلي في األعمال؟
أسامة المخلرتي
ال

سامي

علي

نا ر

حمدان

الديراوي

ديب

نعم

نعم

نعم

محمود
عبد
اللطيف
ال

نزار

هشام

أحمد

الوحيدي

مطر

الصوراني

نعم

نعم

نعم

أدهم الخطيب
إلى حد ما

ابتسام
سالم
نعم

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

توضح نتائج المقابالت أل نسبة كبيرة من المستجيبين ( )%70يرول أل السياسات الزراضية

والمائيــة تعم ــل علــى تعزي ــز األفك ــار اإلقتصــادية نح ــو التوســع المس ــتقبلي ف ــي األعمــال ،حي ــث تس ــاهم
السياســات الزراضيــة والمائي ــة فــي ت ــوفير الم ـوارد ضــمن سياس ــة واضــحة لص ــغار المنتجــين والم ـزارعين
81

وتعزز من فرص التوسع بمشاريعهم الحاليـة أو مشـاريع أخـرى .إل فـرض السياسـات الزراضيـة والمائيـة
هــي العنصــر األساســي نحــو التوجــه لمشــاريع مســتدامة ودقتصــادية ،والقــدرة علــى تــوفير فــرص عم ــل

مســتدامة ،وســيظهر جليـاً علــى أرض الواقــع فــي حــال تــم التركيــز عليــه ،فــي حــين أل  %20يــرول أل
السياسات الزراضية والمائية لن تعزيز األفكار اإلقتصادية نحو التوسع المستقبلي في األعمال.

السؤال السابع :هل تعمل السياسات الزراعية والمائية علـذ توليـد شـعور إيجـابي بالرضـذ وتحقيـق

الذات؟

أسامة المخلرتي

ال

سامي

علي

نا ر

حمدان

الديراوي

ديب

نعم

نعم

نعم

محمود
عبد
اللطيف
ال

نزار

هشام

أحمد

أدهم

ابتسام

الوحيدي

مطر

الصوراني

الخطيب

سالم

نعم

إلى حد ما

نعم

نعم

إلى حد
ما

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

توضـ ــح نتـ ــائج المقـ ــابالت أل  %60مـ ــن أفـ ـراد عينـ ــة الد ارسـ ــة يـ ــرول أل السياسـ ــات الزراضيـ ــة
والمائية تعمل علـى توليـد شـعور إيجـابي بالرضـى وتحقيـق الـذات مـن خـالل تحقيـق الفـرص المناسـبة،
وزيادة المعرفة ،وزيادة الدخل ،وزيادة فرص التعلـيم ،والتطبيـق الفعلـي علـى أرض الواقـع للوصـول الـى

شعور إيجابي وتحقيق الذات خاصة على قطاع المزارعين.
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الس ـؤال الثــامن :مــا مــدل تعزيــز السياســات الزراعيــة والمائيــة لنظــرة المجتمــع للم ـرأة العاملــة فــي
الزراعة وريادة االعمال؟
أسامة المخلرتي
ال أعلم

سامي

علي

نا ر

حمدان

الديراوي

ديب

كبيرة

ال أعلم

كبيرة

محمود
عبد
اللطيف
ال تعزز

نزار

هشام

الوحيدي

مطر

كبرة

كبيرة

أحمد

أدهم

ابتسام

الصوراني

الخطيب

سالم

كبيرة

إلى حد ما

كبيرة

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

أكهرت النتائج أل  %60من أفراد عينـة الد ارسـة يـرول أل السياسـات الزراضيـة والمائيـة تعـزز

بدرجة كبيرة نظـرة المجتمـع للمـرأة العاملـة فـي الز ارعـة وريـادة االعمـال ،فهـي تسـاهم الـى حـد كبيـر فـي

تعزيز دور المرأة في الزراعة والمشاريع الريادية ،وتعمل على تساوي الفرص بين الجنسين .لقد أبرزت

السياسات الزراضية والمائية دعمها للمرأة من خالل المشاريع الزراضية وتطوير مهاراتهم في القدرة على

اإلنخـراو فــي المجــال الز ارعــي وريــادة األعمــال خاصــة مــن خــالل مشــاريع التصــنيع الغــذائي .وتشــجع
وصول النساء للموارد وددارة المشاريع المنتجة ودعم النساء بشكل عام.
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السؤال التاسع :ما هو دور السياسات الزراعية والمائية في تعزيز مكانة الفرد داخل األسرة؟
أسامة المخلرتي

ال أعلم

سامي

علي

نا ر

حمدان

الديراوي

ديب

كبير

ال أعلم

كبير

محمود
عبد

اللطيف
ليس لها
دور

نزار

هشام

الوحيدي

مطر

كبير

كبير

أحمد

الصوراني
كبير

أدهم

الخطيب
إلى حد
ما

ابتسام
سالم
كبير

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

أكهرت النتائج أل  %60من أفراد عينـة الد ارسـة يـرول أل السياسـات الزراضيـة والمائيـة تعـزز

بدرجة كبيرة مكانة الفرد داخل األسرة ،فهي تسـهم فـي تحسـين الحيـاة عامـة ودعـم األسـرة الريفيـة ككـل
ودعم وتمكين المرأة ،وهذا ينعكس إيجابا على االستقرار والقدرة على الابـات والصـمود وهـذا يعـزز مـن

مكانة الفرد في المجتمع داخل وخار ،االسرة.
السؤال العاشـر :هـل تعمـل السياسـات الزراعيـة والمائيـة علـذ تعزيـز المشـاركة فـي االسـهام بصـنع
الق اررات االقتصادية؟
أسامة المخلرتي

نعم

سامي

علي

نا ر

حمدان

الديراوي

ديب

نعم

ال أعلم

نعم

محمود
عبد

اللطيف
ال
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نزار

هشام

أحمد

أدهم

ابتسام

الوحيدي

مطر

الصوراني

الخطيب

سالم

إلى حد ما

إلى حد
ما

إلى حد ما

إلى حد
ما

نعم

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

م ــن خ ــالل المق ــابالت تب ــين أل  %40م ــن أف ـراد عين ــة الد ارس ــة ي ــرول أل السياس ــات الزراضي ــة

والمائيـة تعمـل علـى تعزيـز المشـاركة فـي اإلسـهام بصـنع القـ اررات اإلقتصـادية ،بينمـا  %40يـرول أنـه
إلى حد ما في كل غياب المجلس التشريعي ال تضمن المشاركة اإلقتصادية في صنع القرار.
السؤال الحادي عشـر :مـا هـو دور السياسـات الزراعيـة والمائيـة فـي ضـمان فـرا الحصـول علـذ

التمويل؟

أسامة المخلرتي

ال أعلم

سامي

علي

حمدان

الديراوي

كبير

كبير

نا ر
ديب
ضعي

محمود
عبد

اللطيف
الى حد
ما

نزار

هشام

أحمد

أدهم

ابتسام

الوحيدي

مطر

الصوراني

الخطيب

سالم

كبير

كبير

كبير

الى حد
ما

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10
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ضعي

أكهـرت النتــائج أل نصـ

عينــة الد ارسـة يــرول أل السياسـات الزراضيــة والمائيـة لهــا دور كبيــر

الحص ــول عل ــى التموي ــل ف ــي بع ـ

المش ــاريع ف ــي إثب ــات ود ارس ــة اإلحتياج ــات الفعلي ــة خاص ــة لقط ــاع

فــي ضــمال فــرص الحصــول علــى التمويــل ،حيــث يبــرز دور السياســات المائيــة والزراضيــة فــي ضــمال
الم ـزارعين وبالتــالي التوجــه لمشــاريع حقيقيــة تــدعم وتقــدم حلــول للمشــاكل التــي ت ـواجههم ،حيــث يعتبــر
تمويل القطاع الزراعي أهم أسباب اإلستمرار والصمود للمزارعين.

السؤال الثاني عشر :إلذ أي مدل تساعد السياسات الزراعية والمائية علـذ االسـتثمار فـي أنشـطة
متنوعة؟

أسامة المخلرتي

ال أعلم

سامي

حمدان
بدرجة
كبيرة

علي

الديراوي
ال أعلم

نا ر
ديب

محمود
عبد

نزار

هشام

أحمد

الوحيدي

مطر

بدرجة

إلى حد

بدرجة

بدرجة

بدرجة

متوسطة

ما

كبيرة

كبيرة

متوسطة

اللطيف

أدهم

ابتسام

الصوراني

الخطيب

سالم

إلى حد

إلى حد

ما

ما

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

أكهرت النتائج أل  %30من عينة الدراسة ترى أل السياسات الزراضية والمائية تساعد بدرجة
كبيـرة علـى االسـتامار فــي أنشـطة متنوعـة ،فهــي تسـاعد فـي الصـناعات المبنيــة علـى المنـتج الز ارعــي،
بينما  %30يرول أل السياسات الزراضية تسهم لحد ما في تحقيـق أنشـطة متنوعـة كاألنشـطة التجاريـة
وخلق فرص عمل والتسويق.
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السؤال الثالث عشر :هـل تعمـل السياسـات الزراعيـة والمائيـة علـذ تعزيـز القـدرة علـذ اإلسـهام فـي
تشغيل األيدي العاملة؟
أسامة المخلرتي

ال

سامي

علي

نا ر

حمدان

الديراوي

ديب

نعم

نعم

نعم

محمود
عبد
اللطيف
إلى حد
ما

نزار

هشام

الوحيدي

مطر

نعم

نعم

أحمد

الصوراني
نعم

أدهم

الخطيب
إلى حد
ما

ابتسام
سالم
نعم

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

أكه ــرت النت ــائج عل ــى أل هن ــاا إتف ــا ب ــين أف ـراد عين ــة الد ارس ــة عل ــى أل السياس ــات الزراضي ــة
والمائية تعمل على تعزيـز القـدرة علـى اإلسـهام فـي تشـغيل األيـدي العاملـة ،حيـث أل زيـادة المسـاحات

الزراضية والصادرات والمنشآت اإلنتاجية توفر أيدي عاملة.

السؤال الرابع عشر :هل السياسات الزراعية و المائية تمكن المؤسسات األهلية الزراعية والمجتمع
المدني من المشاركة في المؤتمرات االقتصادية الخارجية؟
أسامة المخلرتي

ال أعلم

سامي

علي

نا ر

حمدان

الديراوي

ديب

نعم

نعم

نعم

محمود
عبد

اللطيف
ال
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نزار

هشام

الوحيدي

مطر

نعم

نعم

أحمد

الصوراني
نعم

أدهم

الخطيب
إلى حد
ما

ابتسام
سالم
نعم

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

أكه ــرت النت ــائج عل ــى أل هن ــاا اتف ــا ب ــين أف ـراد عين ــة الد ارس ــة عل ــى أل السياس ــات الزراضي ــة

والمائية تمكن المؤسسات األهليـة الزراضيـة والمجتمـع المـدني مـن المشـاركة فـي المـؤتمرات اإلقتصـادية
الخارجيــة .إل وج ــود السياســات الزراضي ــة والمائيــة تمك ــن بش ــكل كبيــر م ــن تطــوير المؤسس ــات األهلي ــة
والمجتمعات المحلية في القدرة على توصيل مشاكلهم ودحتياجاتهم الى العالم الخارجي .كمـا أل الواقـع
يعطي المؤسسات االهلية الدور الكبير ومنها المشاركة في المؤتمرات الخارجية.
السـؤال الخــامس عشــر :مــا مــدل قــدرة السياســات الزراعيــة والمائيــة مــن تعزيــز قــدرات المهندســين
الزراعين علذ العمل في إطار القطاا الخاا الفلسطيني؟
أسامة المخلرتي
ال أعلم

حمدان

الديراوي

نا ر

محمود عبد

نزار

هشام

أحمد

أدهم

ابتسام

سامي

علي

ديب

اللطيف

الوحيدي

مطر

الصوراني

الخطيب

سالم

كبيرة

كبيرة

ضعيفة

ضعيفة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10
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أكه ــرت النت ــائج عل ــى أل هن ــاا اتف ــا ب ــين أف ـراد عين ــة الد ارس ــة عل ــى أل السياس ــات الزراضي ــة

والمائي ــة ق ــادرة بدرج ــة كبي ـرة عل ــى تعزي ــز ق ــدرات المهندس ــين ال ــزراعين عل ــى العم ــل ف ــي إط ــار القط ــاع
الخاص الفلسطيني .إل تطبيق السياسات التي تدعم مدخالت اإلنتا ،الزراعي مع تـوفر أدوات حقيقـة
لحماية المنـتج يسـاهم علـى زيـادة دور المهندسـين الـزراعيين وبنـاء قـدراتهم مـن خـالل دمجهـم بمشـاريع

ريادية .فالسياسات الزراضيـة تـدعم بـرامج التـدريب ،وتعنـى ببنـاء القـدرات ،مـن خـالل الـدورات التدريبيـة
ودمــج مؤسســات المجتمــع المــدني فــي بـرامج التــدريب الحكوميــة وتوجيــه المهندســين الــزراعيين للتــدريب

والتــدرب فــي المؤسســات المختلفــة .كمــا تعمــل السياســات علــى دعــم دمــج المهندســين الــزراعيين كفئــة
رئيسية في القطـاع الز ارعـي وكـذل القطـاع الخـاص ولكـن بالمقارنـة علـى ارض الواقـع يتضـح ال هـذه

الفئة ال تحظى بالتعزيز الكافي للدمج بالقطاع الخاص.

السؤال السادس عشر :الذ أي مدل تساعد السياسات الزراعية والمائية في الو ول الذ األسـواق
الخارجية؟

أسامة المخلرتي
درجة كبيرة

سامي

علي

حمدان

الديراوي

إلى حد

درجة

ما

كبيرة

نا ر

محمود عبد

نزار

هشام

أحمد

أدهم

ابتسام

ديب

اللطيف

الوحيدي

مطر

الصوراني

الخطيب

سالم

ال أعلم

إلى حد ما

إلى حد

درجة

إلى حد

درجة

ما

كبيرة

ما

كبيرة

درجة كبيرة

تم حساب النسبة المئوية من خالل قسمة عدد درجة االجابات على المجموع الكلي وهو (100 * )10

تب ــين م ــن نت ــائج المق ــابالت أل نصـ ـ

عين ــة الد ارس ــة ي ــرول أل السياس ــات الزراضي ــة والمائي ــة

تســاعد بدرجــة كبي ـرة فــي الوصــول الــى األس ـوا الخارجيــة .إل قطــاع غ ـزة يصــدر ح ـوالي ثلــث النــاتج
المحلي من الخضار واألسماا الطازجة والو ازرة ساهمت بإيصال منتجاتنا ألسوا الدول العربية .كمـا
تس ــعى السياس ــات ال ــى ت ــوفير من ــتج ز ارع ــي يص ــل ال ــى األسـ ـوا الخارجي ــة م ــن خ ــالل إنش ــاء نظ ــام

للمعلوم ــات والخ ــدمات التس ــويقية وتس ــهيل حرك ــة التج ــارة الزراضي ــة .ك ــذل تس ــاهم السياس ــات الزراضي ــة
89

والمائيــة فــي القــدرة علــى تلبيــة إحتياجــات قطــاع الز ارعــة والتــي مــن شــأنها أل تســاهم فــي دعــم م ـوارد
اإلنتا ،والموارد البشرية في سبيل الوصول الى منتجات متالئمة تلبي األسوا الخارجية.

 2.4مناقشة نتائج المقابرت الهيكلية (المجموعة البؤرية):
قــام الباحــث بعــرض نت ــائج المقــابالت علــى مجموع ــة مــن الخب ـراء ف ــي مجــال الز ارعــة والمي ــاه
التاليــة أســماؤهم (أحمــد الصــوراني ،ريــاض جنينــة ،اســامة أبــو نــدى ،محمــد صــيام ،نــداء أبــو العطــا،
ايهــاب الــزضيم ،ناصــر ديــب ،محمــد البكــري ،محســن أبــو رمضــال ،خليــل طبيــل ،وائــل ثابــت) ،وذل ـ
لمناقشة النتائج ومدى واقعيتها.
ومن خالل عرض نتائج المقـابالت أشـارت المجموعـة البؤريـة إلـى أنـه لكـي تسـاهم السياسـات
فــي تحقيــق التنميــة فهــي تحتــا ،لتوافــق وشــرضية ويجــب أل تلبــي مصــالح الم ـزارعين ومشــاركة جميــع
الفاعلين ،كما أل السياسات الحكومية يجب أل تأخذ جانبين إقرار وتطبيق من جميع الجهات.
وهـ ــذا يسـ ــتوجب الضـ ــغط علـ ــى صـ ــناع الق ـ ـرار للتأكيـ ــد علـ ــى تطبيـ ــق سياسـ ــات متوافقـ ــة تلبـ ــي
إحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية ويساهم الجميع في تطبيقهـا بمـا فـيهم القطـاع الحكـومي والقطـاع
الخاص والقطاع األهلي.
أجمــع المشــاركول علــى أل اســتخدام الميــاه االســترجاضية فــي الــري الز ارعــي يمكــن أل يســاهم
بدرجة كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة من خالل توفير مصدر ري مسـتدام والوصـول العـادل لكافـة
الم ـزارعين لتل ـ الميــاه ,باإلضــافة الــى األســعار العادلــة ,وتوفيرهــا فــي جميــع األوقــات ,ولكــن التحــدي
األكبر لتنفيذ هذه البرامج والمشاريع يكمن في مدى التنسيق بين سلطة المياه في غزة ورام هللا ,وكذل
و ازرة الز ارعـة فــي غـزة ورام هللا ,كمــا نجــد ذلـ فــي مشــروع معالجـة ميــاه الصــر الصـحي الطارئــة فــي
شمال غزة (االنجست  ,)NGESTحيث أل التنسـيق لـم يصـل إلـى المسـتويات المطلوبـة مـع الجهـات
المعنية.
إضـ ــافة إلـ ــى ذلـ ـ فـ ــإل المحافظـ ــات الجنوبيـ ــة الفلسـ ــطينية تمـ ــر بأزمـ ــات إضـ ــا ية تتماـ ــل فـ ــي
األراضي الزراضية وصغر حجمها وندرة المياه وملوحتها ،لذل يجب أل يكول هناا سياسـات واضـحة
ورشيدة للتغلب على هذه التحديات التي تق
بالسياسات الزراضية ضعي

عائقاً أمام تحقيق تنمية زراضيـة مسـتدامة .ال زال الـوعي

على مستوى صناع القرار والفاعلين.

وم ــع ذل ـ أف ــاد المش ــاركول ب ــأل ال ــو از ارت المعني ــة ال ت ــألوا جه ــداً ف ــي تنفي ــذ السياس ــات حس ــب
اإلمكانيات المتوفرة والمتاحة من الموارد البشرية والموارد المائية.
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كمــا أفــاد لمشــاركول أيض ـاً أل هنــاا معيقــات كاي ـرة تواجــه تطبيــق السياســات الزراضيــة ,يتماــل
أهمه ــا ف ــي الحص ــار والزحـ ـ

العم ارن ــي ,النم ــو ال ــديموغرافي ,محدودي ــة األ ارض ــي ,وأزم ــات األمـ ـراض

والكـوارا الطبيعيـة ويتطلــب ذلـ زيـادة حصــة الز ارعـة مــن الموازنـات العامـة ،وتفعيــل وتـوفير صــندو
المزارعين عن الكوارا والتدخل الفوري ،ولتحقيق التنمية المستدامة يجب أل تـرتبط بعناصـر

لتعوي

فتح فرص عمل ودستامار الموارد المحلية بشكل رشيد وتوفير األمن الغـذائي ودحـالل الـواردات وتـوفير
إحتي ــاطي غ ــذائي وض ــمانات بم ــا يتعل ــق ف ــي التص ــدير وض ــمال الحف ــاع عل ــى الم ـزارع الص ــغير أم ــام
شــركات أو أشــخاص قــد تكــول أكبــر منــه وبالتــالي يجــب حمايتــه ألنــه مــن ضــمن السياســات والحمايــة
االجتماضية.
أف ـ ــاد المش ـ ــاركول أيضـ ـ ـاً ب ـ ــأل مش ـ ــاركة أص ـ ــحاب الش ـ ــأل م ـ ــن المـ ـ ـزارعين والقط ـ ــاع الخ ـ ــاص
والمؤسســات يجــب أل تكــول حاضـرة عنــد وضــع السياســات الزراضيــة ,وكــذل عنــد تنفيــذها علــى أرض
الواقع.
كما أل هـذه السياسـات يجـب أل تأخـذ بعـين اإلعتبـار التغيـرات الديناميكيـة وخاصـة مـا لـوح
أخي اًر من أثر التغيرات المناخية في العالم وخاصـة علـى القطـاع الز ارعـي سـواء كـال نبـاتي أو حيـواني
أو سمكي.
وبخصــوص اإلرش ــاد الز ارع ــي نحتــا ،ال ــى ت ــدريب ك ـوادر ومختب ـرات ودمكاني ــات وتأهي ــل ك ــي
نحت بشكل أكبر مع أرض الواقع والمزارع والتكنولوجيا لها دور كبير في الز ارعـة وللحـد مـن الخسـائر
الزراضية سواء في جانب القطاع الحيواني أو النباتي وتحتا ،مزارعنا الى تطوير وتأهيل للمنشـآت بمـا
ي ــتالءم م ــع التكنولوجي ــا لتمكينه ــا وزي ــادة نس ــبة إنتاجيتهـ ـا وتقلي ــل نس ــبة األم ـراض الناتج ــة ع ــن التغي ــر
المناخي.
إل وجود الخطة العشرية وخطة متوسطة المدى  2025 -2021التي تم تعميمها على جميع
المؤسس ــات وس ــميت الخط ــة التش ــاركية للنه ــوض بالقط ــاع الز ارع ــي ،حي ــث يواج ــه ه ــذا القط ــاع ع ــدة
تحـديات وكــال هنــاا مــن السياســات التـي تــم تبينهــا هــي إحــالل الـواردات ولــوح فــي الســنوات الســابقة
عــدم وجــود إســتيراد للبصــل والشــمام والبطــيخ وكــال هنــاا حمايــة للمنــتج المحلــي وكــال مــن السياســات
تقليــل تكلفــة اإلنتــا ،وتطبيــق نظــام الطاقــة الشمســية لتبــار واآلل يــتم تطبيقهــا علــى ثالجــات التخ ـزين
ومشروع األطلس الزراعي ورفع المساحات الزراضية.
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ولو نظرنا نظرة شمولية في المشاريع التي يـتم تنفيـذها فـي قطـاع غـزة ،ولكـن السـؤال هنـا هـل
المشاريع التي تتم في كل األزمات الممتـدة مـن  2021-2008سـاهمت فـي تعزيـز صـمود المـزارعين
(التنمية المستدامة) ودمجها مع مشاريع تنموية في القطاع الزراعي أم كانت مشاريع إنعاشيه ودغاثية،
ولتحديد األولويات للتدخل في القطـاع الز ارعـي يجـب جمـع جميـع المؤسسـات وتحديـد أولويـات التـدخل
وتعميمها على جميع المؤسسات على أساس أل تعمل في هذا السيا واالتجاه ،ولكن عمليـة التطبيـق
على أرض الواقع نظ اًر لألزمات الممتدة والمتالحقة تنعكس بـدالً مـن تعزيـز صـمود المـزارعين والتنميـة
تنحر للمشاريع اإلغاثيـة .وهـذه األمـور تتطلـب مـن جميـع العـاملين فـي القطـاع الز ارعـي أل يتناقشـوا
في األمور وعمـل عمليـة ضـغط علـى الممـولين فـي قطـاع غـزة لتوجيـه المشـاريع حـول تعزيـز الصـمود
للمشاريع التنموية بما يخدم القطاع الزراعي.

 3.4مطابقة النتائج مع أسئلة الدراسة:
التســــا ل الــــرئيس األول :مــــا واقــــع السياســــات الزراعيــــة الحكوميــــة فــــي المحافظــــات الجنوبيــــة
الفلسطينية؟
الواقــع أل السياســات الزراضيــة تســاهم فــي بدرجــة كبيـرة فــي تحقيــق التنميــة الزراضيــة المســتدامة
فــي المحافظــات الجنوبيــة الفلســطينية لــو نفــذت بالكامــل ,ولكــن واقــع األمــر أل هــذه السياســات ال تنفــذ
بالكامل ,وبالتالي ال تزال مساهمة هذه السياسات في التنمية محدودة.
كمــا أل السياس ــات الزراضيــة ال ازل ــت ال تحظ ــى بدرجــة كبي ـرة م ــن الشــرضية والتواف ــق بس ــبب
االنقسام الفلسطيني والمعوقات التي يضـعها االحـتالل االسـرائيلي باإلضـافة إلـى ثقافـة المـزارعين تجـاه
السياسات الزراضية ،وضع

المشاركة بين الجهات المعنية ,وبالتالي فأل هذه السياسات تلبي مصالح

المزارعين بدرجة قليلة.
كمــا أل اســتخدام المبيــدات الزراضيــة جــائ اًر والي ـزال مفرط ـاً ويــؤثر علــى التربــة والنظــام الحيــوي
المتـ ـوازل .وللسياسـ ـات الزراضيـ ــة دور فـ ــي الحـ ــد مـ ــن تـ ــأثير التغيـ ــر المنـ ــاخي علـ ــى الز ارعـ ــة ،كمـ ــا أل
االحتالل له دور في عرقلة تطبيق السياسات الزراضية.
ويـــرل الباحــــث أل السياس ــات الزراضي ــة تس ــاعد ف ــي تحقي ــق التنمي ــة الزراضي ــة المس ــتدامة ف ــي
المحافظات الجنوبية الفلسطينية ،كما أل هذه السياسات تحظى إلـى حـد مـا بالشـرضية والتوافـق ،وتلبـي
مصالح المـزارعين والفـاعلين المعنيـين بدرجـة قليلـة ،كمـا أل تطبيـق هـذه السياسـات لـه أثـر كبيـر علـى
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التنمية الزراضية المستدامة وتحقيق األمن الغذائي في المحافظـات الجنوبيـة الفلسـطينية ،كمـا أل هنـاا
استخداماً جائ اًر للمبيدات ،وكذل للسياسات الزراضيـة دور أساسـي فـي الحـد مـن تـأثير التغيـر المنـاخي
على الزراعة ،كما يعتبر اإلحتالل المساهم األول في تعطيل كافة السياسات الزراضية والمـانع لتفعيلهـا
ولتطويره ــا وه ــو الم ــؤثر األكب ــر والع ــائق ف ــي أي عملي ــة تنموي ــة ،كم ــا يعتب ــر اإلنقس ــام الفلس ــطيني م ــن
المعوقات التي تواجه عملية التنمية الزراضية.
كما يرى بأنه يجب أل تأخذ السياسات الزراضية مصـلحة المـزارعين واحتياجـاتهم للتغفلـب علـى
جمل ــة المعوق ــات والمش ــاكل الت ــي يواجهونه ــا ،كم ــا يج ــب أل تعم ــل السياس ــات الزراضي ــة عل ــى تحقي ــق
االس ــتغالل األما ــل للم ـوارد الزراضي ــة ،وبش ــكل خ ــاص األرض والمي ــاه بكف ــاءة اقتص ــادية ،وبم ــا يض ــمن
اس ــتم ارريتها ،والمحافظ ــة عل ــى البيئ ــة ،والمس ــاهمة ف ــي تحقي ــق األم ــن الغ ــذائي ،وزي ــادة وتحس ــين الق ــدرة
التنافســية لإلنتــا ،الز ارعــي فــي األسـوا المحليــة واألجنبيــة ،وتمكــين القطــاع الخــاص مــن القيــام بــدوره
بسهولة ويسر في عملية التنمية الزراضية.
التسا ل الرئيس الثاني :ما واقع السياسات المائية الحكومية في المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟
تبين أل هناا سياسات مائية ولكنهـا ال تطبـق بشـكل عـادل بـدليل عـدم وجـود تحكـم فـي حفـر
اآلبار ,وال يوجد تقنين الستخدامات الميـاه ,ولكـن يوجـد سياسـات مائيـة جيـدة بـدأت يمـا يتعلـق بإعـادة
اســتخدام الميــاه المعالجــة ,ولــو نفــذت مشــاريع الميــاه المعالجــة فســو

يســاهم ذل ـ فــي تحقيــق التنميــة

المستدامة بشكل كبير.
ويرل الباحث أل الوضع المائي في المحافظات الجنوبية الفلسطينية سـيء فهنـاا شـح فـي
مخزول المياه وعدم االستفادة من مياه االمطار كما يجب ،باإلضافة للتلـوا الكبيـر فـي ميـاه الشـرب،
في الوقت نفسه هناا إستهالا مكا

للماء ،كما أل تطبيـق هـذه السياسـات فـي المحافظـات الجنوبيـة

الفلسطينية يعتبر ضعيفاً ،كما أل تطبيقها يساهم في تحقيق التنمية الزراضية المستدامة.
كمــا أل اســتخدام السياســات المائيــة لــه أثــر كبيــر فــي الحــد مــن حفــر اآلبــار وعالقتهــا بالتنميــة
الزراضية المستدامة ،حيث أل التوافق بين و ازرة الزراعة وسلطة المياه في تطبيق السياسات يعمل على
الحــد مــن حفــر االبــار بشــكل عشـوائي ،وبالتــالي الحفــاع علــى مصــادر الميــاه وتحقيــق التنميــة الزراضيــة
المستدامة ،كما أل تطبيق هذه السياسات يعمل على تحقيق الوصول العادل للموارد.

93

وتســاهم المشــاريع المائيــة فــي تحقيــق التنميــة الزراضيــة المســتدامة ولكــن تواجــه هــذه المشــاريع
جملة مـن المعوقـات تتماـل فـي اإلغالقـات اإلسـرائيلية ،واإلنقسـام الفلسـطيني وقلـة التمويـل الـالزم لهـذه
المشـاريع .هــذا باإلضــافة إلــى عــدم تكامــل الخبـرات وتنوعهـا مــن جميــع المجــاالت ،كــذل أزمــة الطاقــة
وتكلفة التشغيل والصيانة تعتبر من المعوقات الرئيسة لتنفيذ المشاريع ،كما أل وجود سلطتين مياه في
الضفة الغربية وقطاع غزة يمال عائق حول ذل  ،كما أل تطبيـق هـذه السياسـات بـه مشـكلة حيـث أنـه
ال يوجد سياسة مائية للحد من حفر اآلبار ودستن از

المياه الجو ية.

كمـا يـرى الباحـث بأنـه يجـب إدارة مصـادر الميـاه بطريقـة متكاملـة مـع األخـذ فـي االعتبـار
احتياجات وآراء جميع المستخدمين الحاليين والمحتملين وضمال استدامة هذه المصـادر علـى المـدى
الطويل ،كما يجب أل تتماشى المشاريع الزراضية وغيرها من المشاريع التنموية واإلستامارية مع كمية
المصادر المائية ،وينبغي أل يستند تطوير مصادر الميـاه وددارتهـا علـى مـنهج تشـاركي يشـمل جميـع
الجهات المعنية وعلى كافة المستويات ،كما يفضل الفصل المؤسسي بين مسؤوليات حكومة مصادر
المياه بوصفها وكيفة تنظيمية وادارة خدمات المياه بوصفها وكيفة تشغيلية.
التسا ل الرئيس الثالث :ما واقع تحقيق السياسات الزراعية والمائية الحكومية للعدالـة االجتماعيـة
في المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟
إل السياسات الزراضية والمائية تساعد على تحقيق العدالة االجتماضية في بعـ

األمـور ماـل

موضــوع الميــاه المعالجــة ,ولكــن مــن ناحيــة أخــرى فهــي ال تحقــق العدالــة فــي كايــر مــن األمــور منهــا
أسعار مدخالت االنتا ,،وأسعار المياه ,وحجم االستامار ,قطاع الدواجن.
فه ــي ال ت ارع ــي بالش ــكل المطل ــوب مص ــالح ص ــغار المـ ـزارعين ،وال تس ــاعد بالش ــكل المطل ــوب
الحصول على موارد االنتا ،بأسعار عادلة ،وتسهم إلى حد ما في تمكين الفئـات والمنـاطق المهمشـة،
كما إل هذه السياسات لم تحقق العدالة االجتماضية لفترة طويلة.
ويؤثر استخدام السياسات الزراضية فـي تحقيـق الوصـول العـادل للمـوارد ،كمـا أنهـا تضـمن إلـى
حد ما فرصة عادلة لألجيال المستقبلية للوصول العادل للموارد ،ولهذه السياسات دور في القـدرة علـى
الوص ــول الـ ــى الخـ ــدمات الصـ ــحية بشـ ــكل أفضـ ــل ف ــي المنـ ــاطق الريفيـ ــة ،وتعمـ ــل علـ ــى تعزيـ ــز فـ ــرص
الحصول على الخدمات التعليمية في المناطق الريفية.
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ويرل الباحث أل السياسات الزراضيـة والمائيـة تعمـل علـى تحقيـق العدالـة االجتماضيـة ،وت ارعـي
إل ــى ح ــد م ــا مص ــالح ص ــغار المــزارعين ،كم ــا أل السياس ــات الحالي ــة ال تس ــهم بالش ــكل المطل ــوب ف ــي
الحصــول علــى م ـوارد االنتــا ،والميــاه بأســعار عادلــة ،كمــا أل هــذه السياســات ال تســاعد بشــكل كــافي
على تمكين الفئات والمناطق المهمشة ،وال تراعي بالشكل الكافي تضمين النـوع االجتمـاعي ،كمـا أنهـا
تؤثر في تحقيق الوصول العادل للموارد.
وال تضمن السياسات الحالية فرصة عادلة لألجيال المستقبلية للوصول العـادل للمـوارد ويرجـع
ذل لعدم استدامة المصادر الطبيعية في كل النظام الزراعي الحالي ،وغيـاب سياسـات جديـدة ووجـود
التناقضــات فــي التش ـريعات ،وعــدم وجــود أدوات حقيقيــة تعمــل علــى الرقابــة والمتابعــة فــي فــرض واقــع
ينص

صغار المزارعين ،وعدم تطبيق سياسات عادلة في الوقت الحالي.
ويعتب ــر دور السياس ــات الزراضي ــة والمائي ــة مح ــدوداً ف ــي الق ــدرة عل ــى الوص ــول ال ــى الخ ــدمات

الصــحية بشــكل أفضــل فــي المنــاطق الريفيــة ،كم ــا أل هــذه السياســات ال تعمــل بالشــكل الكــافي عل ــى
تعزيز فرص الحصول على الخدمات التعليمية في المناطق الريفية.
كمـا يـرى الباحـث بأنـه يجـب أل تهـد

هـذه السياسـات إلـى تحقيـق العدالـة االجتماضيـة ،مـن

خالل إعـادة توزيـع السـلع بطريقـة منصـفة ،فهـي ال تُسـتخدم دائ ًمـا بهـذا الشـكل ،كمـا أل تحقيـق العدالـة
ف ــي مج ــال ت ــوفير المي ــاه وتوزيعه ــا كحص ــص عل ــى مس ــتوى األف ـراد والشـ ـرائح االجتماضي ــة والقطاع ــات
وتحقيق العدالة في التوزيع يجب أال يقتصر على إمدادات مياه الشرب ودنما أل يتم تحقيقـه أيضـاً فـي
مشاريع الري ،كما أل السياسات واإلجـراءات الزراضيـة والمائيـة يجـب أل تعمـل علـى تقـدم لتغيـر بنيـال
وهيكـل القطـاع الز ارعـي ،بمـا يـؤدي إلـى تحقيـق االسـتخدام األماـل للمـوارد الزراضيـة وتحقيـق زيـادة فـي
اإلنتـا ،،بهـد

رفـع معـدل الزيـادة فـي الـدخل القـومي وتحقيـق مسـتوى معيشـة مرتفعـة ألفـراد المجتمـع

عبـر األجيـال المختلفـة دول اإلضـرار بالبيئـة ،بمـا يحقـق الكفـاءة االقتصـادية فـي إطـار العدالـة بـين
األجيال وداخل الجيل نفسه.
التسا ل الرئيس الرابع :ما واقع تحقيق السياسات الزراعية والمائية الحكوميـة للتمكـين االقتصـادي
في المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟
تســاعد السياســات المائيــة والزراضيــة المـزارعين بشــكل كبيــر علــى المســاهمة فــي الحيــاة العامــة
االقتص ــادية وبنس ــبة ( ،)%80وتس ــاعد الم ـزارعين بنس ــبة ( )%70م ــن تحقي ــق دخ ــل ش ـهري مناس ــب،
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وتلبيـة المتطلبــات الحياتيـة المرتبطــة بجوانـب االنفــا المتنوعــة ،وحـديااً بــدأت السياسـات المائيــة للميــاه
المعالجة واستخدماها وتطبيقها مع وجود شبكات ري لجميع المزارعين مع الوصول المناسب لمصادر
الري المناسبة.
وتعمل هـذه السياسـات علـى تعزيـز األفكـار االقتصـادية نحـو التوسـع المسـتقبلي فـي األعمـال،
وتوليد شعور إيجابي بالرضى وتحقيق الذات ،وتعزيز نظرة المجتمـع للمـرأة العاملـة فـي الز ارعـة وريـادة
االعم ــال ،كم ــا أل له ــا دور ف ــي تعزي ــز مك ــال الف ــرد داخ ــل األسـ ـرة ،وتعم ــل إل ــى ح ــد م ــا عل ــى تعزي ــز
المشاركة في االسهام بصنع الق اررات االقتصادية.
وللسياســات الزراضيــة والمائيــة قــدرة علــى تعزيــز اإلســهام فــي تشــغيل األيــدي العاملــة ،وتمكــن
المؤسس ــات األهلي ــة الزراضي ــة والمجتم ــع الم ــدني م ــن المش ــاركة ف ــي الم ــؤتمرات االقتص ــادية الخارجي ــة،
وتعزز قدرات المهندسين الزراعين على العمل في إطار القطاع الخاص الفلسطيني.
ويرل الباحث أل السياسات الزراضية والمائية المزارعين على المساهمة في الحيـاة االقتصـادية
وتحقيــق دخــل شــهري مناســب وتلبــي المتطلبــات الحياتيــة المرتبطــة بجوانــب االنفــا المتنوعــة ،وتعــزز
األفكــار االقتص ــادية نح ــو التوس ــع المس ــتقبلي ف ــي األعم ــال ،وتع ــزز نظ ـرة المجتم ــع للم ـرأة العامل ــة ف ــي
الزراعة ،وتعزز مكانة الفرد داخل األسرة ،وتسهم في تشغيل األيدي العاملة.
كما أل هذه السياسات ال تساعد بالشكل الكـافي علـى االسـتقالل االقتصـادي لألسـر المنتجـة،
وتخطــي حالــة العــوز لالعتمــاد علــى الــذات لــدى الم ـزارعين ،وال تعمــل بالشــكل المطلــوب علــى تعزيــز
المشاركة في االسهام بصنع الق اررات االقتصادية ،وضمال فرص الحصول على التمويـل ،واالسـتامار
في أنشطة متنوعة ،والوصول الى األسوا الخارجية.
كم ـ ــا ي ـ ــرى الباح ـ ــث أل ه ـ ــذه السياس ـ ــات يج ـ ــب أل تعم ـ ــل عل ـ ــى تحس ـ ــين مس ـ ــتوى المنافس ـ ــة
االقتصادية ،والتأثير على النمو االقتصادي ،والحفـاع علـى مسـتويات منخفضـة مـن البطالـة ،والحفـاع
على مستوى منخف

من التضخم ،وتحقيق التوازل في ميزال المدفوعات.
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الفصل الخامس
النتائج والتو يات
 1.5مقدمة
بناء على الدراسة التي أجريت باإلضافة إلى ما تم جمعـة مـن بيانـات المقـابالت ،وبعـد نتـائج
ً
تحليل تساؤالت الدراسة ،سيتم عرض نتائج وتوصيات الدراسة كما يلي:

 2.5النتائج
تساعد السياسات الزراضية في تحقيـق التنميـة الزراضيـة المسـتدامة فـي المحافظـات الجنوبيـة الفلسـطينية
لو تم تطبيقها بشكل كامل ,وهذا ما لم نشهده على أرض الواقع ،كما أل هذه السياسات تحظى بدرجة
قليلة من الشرضية والتوافق ،حيث الضع

في التنسيق بين المحافظات الشمالية والجنوبية يما يتعلـق

بالسياس ــات الزراضي ــة .إل تطبي ــق السياس ــات الزراضي ــة ل ــه أث ــر كبي ــر عل ــى التنمي ــة الزراضي ــة المس ــتدامة
وتحقيق األمن الغذائي في المحافظـات الجنوبيـة الفلسـطينية ،كمـا أل هنـاا اسـتخداماً جـائ اًر للمبيـدات.
إل السياســات الزراضيــة لهــا دور أساســي فــي الحــد مــن تــأثير التغيــرات المناخيـة علــى القطــاع الز ارعــي
س ـواء النب ــاتي أو الحي ـواني أو الس ــمكي .وم ــن الج ــدير بال ــذكر أل السياس ــات الزراضي ــة تواج ــه معوق ــات
عديدة يتمال أهمها في سيطرة االحتالل ,والزح

العمراني ,والتغيرات الديناميكية ,واالنقسام السياسي.

أما على صعيد الوضع المائي في المحافظات الجنوبية الفلسطينية فإل الوضع سيء ,فهناا شـح فـي
مخزول المياه وعدم االستفادة من مياه األمطار كما يجب ،باإلضافة للتلـوا الكبيـر فـي ميـاه الشـرب،
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وعــدم تقنــين اســتخدام الميــاه .كمــا يمكــن القــول أل تطبيــق السياســات المائيــة فــي المحافظــات الجنوبيـة
الفلســطينية يعتبــر ضــعيفاً .إل اســتخدام السياســات المائيــة لــه أثــر كبيــر علــى جــودة الواقــع المــائي فــي
المحافظات الجنوبية الفلسطينية فهـي تعمـل علـى تحسـين نسـبة الميـاه الصـالحة للشـرب فـي الشـبكات
العامــة للميــاه ،وضــمال الوصــول العــادل للميــاه لجميــع الم ـواطنين ،والحــد مــن الهــدر واســتغالل جميــع
مصادر المياه بالشكل األنسب واألفضل ،والحفاع علـى جـودة الواقـع المـائي فـي حالـة تنفيـذها بالشـكل
الكامــل .كمــا أل اســتخدام السياســات المائيــة لــه أثــر كبيــر فــي الحــد مــن حفــر اآلبــار وعالقتهــا بالتنميــة
الزراضية المستدامة ،حيث أل التوافق بين و ازرة الزراعة وسلطة المياه في تطبيق السياسات يعمل على
الحــد مــن حفــر االبــار بشــكل عشـوائي ،وبالتــالي الحفــاع علــى مصــادر الميــاه وتحقيــق التنميــة الزراضيــة
المستدامة ،كما أل تطبيق هذه السياسات يعمل على تحقيق الوصول العادل للموارد .أمـا علـى صـعيد
أثــر السياســات الزراضيــة والمائيــة علــى العدالــة االجتماضيــة ,فإنهــا ال تحقــق العدالــة إال فــي أمــور قليلــة
مال موضوع المياه المعالجة ,أما من ناحية أسـعار مـدخالت االنتـا ،وأسـعار الميـاه ,وقطـاع الـدواجن,
وحجــم االســتامار فإنهــا فــي الغالــب ال تحقــق العدالــة ,بــل يســتفيد فئــة معينــة وال ســيما كبــار الم ـزارعين
على حسـاب فئـات أخـرى (صـغار المـزارعين) .إل السياسـات الزراضيـة والمائيـة ال تسـاعد بشـكل كـافي
عل ــى تمك ــين الفئ ــات والمن ــاطق المهمش ــة ،وال ت ارع ــي بالش ــكل الك ــافي تض ــمين الن ــوع االجتم ــاعي نظ ـ ار
للمبادئ الدينية واالجتماضيـة .هـذا باإلضـافة إلـى السياسـات الزراضيـة والمائيـة يجـب أل تضـمن فرصـة
عادلــة لألجيــال المســتقبلية للوصــول العــادل للمـوارد ويرجــع ذلـ لعــدم اســتدامة المصــادر الطبيعيــة فــي
كـل النظــام الز ارعـي الحــالي ،وغيـاب سياســات جديـدة ووجــود التناقضـات فــي التشـريعات ،وعــدم وجــود
أدوات حقيقيــة تعمــل علــى الرقابــة والمتابعــة فــي فــرض واقــع ينصـ

صــغار المـزارعين ،وعــدم تطبيــق

سياسات عادلـة فـي الوقـت الحـالي .أمـا علـى صـعيد دور السياسـات الزراضيـة فـي التمكـين االقتصـادي
فإل السياسات الزراضية والمائية تساعد العاملين في القطاع الزراعي على تحقيق دخل شهري مناسب
وتلبي المتطلبات الحياتية المرتبطة بجوانب االنفا المتنوعة ،وتعزز األفكار االقتصادية نحـو التوسـع
المســتقبلي فــي األعمــال ،وتعــزز نظ ـرة المجتمــع للم ـرأة العاملــة فــي الز ارعــة ،وتعــزز مكانــة الفــرد داخــل
األسرة ،وتسهم في تشـغيل األيـدي العاملـة .كمـا ال تسـاعد السياسـات الزراضيـة والمائيـة بالشـكل الكـافي
على االستقالل االقتصادي لألسر المنتجة ،وتخطي حالة العوز لالعتماد على الذات لدى المزارعين،
وال تعمــل بالشــكل المطلــوب علــى تعزيــز المشــاركة فــي االســهام بصــنع القـ اررات االقتصــادية ،وضــمال
فرص الحصول على التمويل ،واالستامار في أنشطة متنوعة ،والوصول الى األسوا الخارجية.
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 3.5االستنتاجات
استنتج الباحث من خالل الدراسة ما يلي:
 أل السياســات الزراضيــة تعمــل علــى تحقيــق التنميــة الزراضيــة المســتدامة فــي المحافظــات الجنوبيــةالفلسـطينية اذا مـا تــم تطبيـق هـذه السياســات بشـكل مناســب ،حيـث الحـ الباحــث ضـع

تطبيــق

هذه السياسات على أرض الواقع.
 أل السياس ــات المائي ــة تعم ــل عل ــى تحقي ــق التنمي ــة الزراضي ــة المس ــتدامة ف ــي المحافظ ــات الجنوبي ـةالفلســطينية اذا مــا تــم تطبيــق هــذه السياســات بشــكل مناســب ،حيــث الح ـ الباحــث ســوء الوضــع
المائي فـي المحافظـات الجنوبيـة الفلسـطينية ،باإلضـافة للتلـوا الموجـود فـي ميـاه الشـرب ،وعـدم
االستفادة من مياه األمطار كما يجب.،
 -ضع

تحقيق السياسات الزراضية والمائية للعدالة االجتماضيـة حيـث أنـه هـذه السياسـات ال تحقـق

العدالة إال في أمور قليلة تمالت فـي الميـاه المعالجـة ،وال تحقـق العدالـة فـي أسـعار الميـاه وقطـاع
الدواجن حيث تستفيد فئة معينة من ذل السيما كبار المزارعين.
 تســاعد السياســات الزراضيــة والمائيــة علــى التمكــين االقتصــادي مــن خــالل مســاهمتها فــي تحقيــقدخل شهري مناسب وتلبيتها للمتطلبات الحياتية األساسية وتعزيزهـا لألفكـار االقتصـادية الخاصـة
بالتوسع المستقبلي في األعمال الزراضية.

 4.5التو يات
 .1يجب أل تعطي الحكومة للقطـاع الز ارعـي والمـائي أولويـة فـي موازناتهـا وتـدخالتها وسياسـاتها أسـوة
بباقي القطاعات األخرى التي تهتم بها الحكومة من خالل:
أ -االهتمام بسياسة زراضية أكار تكاملية وفاعلية
ب -زيادة المخصصات المالية للقطاع الزراعي والمائي ضمن موازنة الحكومة.
ت -ترسيخ سياسات داعمة للقطاع الزراعي والمائي من خالل:
-

الضغط والمناصرة لتفعيل صندو درء المخاطر والتأمينات الزراضية ودعـادة هيكلتـه بمـا يتناسـب
مع وكيفته ،وتعديل القرار بقانول رقم  12لسنة  2013حيث يعنى بالتخفي

من شروو التأمين

لدى صندو درء المخاطر والتأمين الزراضية حتى يستطيع صغار المزارعين االستفادة منه.
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 تعــديل الق ـرار بقــانول رقــم  8لســنة  2015لمــنح تســهيالت للم ـزارعين فــي عمليــات اإلق ـراض مــنصندو اإلقراض على أساس تكافؤ الفرص.
 -العمــل علــى تعــوي

المـزارعين عــن األضـرار التــي تلحــق بهــم جـراء االعتــداءات االسـرائيلية مــن

خــالل مؤسســة اإلق ـراض الز ارعــي وصــندو درء المخــاطر والتأمينــات الزراضيــة علــى أســاس مبــدأ
تكافؤ الفرص.
 .2العمـ ــل علـ ــى تضـ ــمين القطـ ــاع الز ارعـ ــي ضـ ــمن األجنـ ــدات والسياسـ ــات الوطنيـ ــة ،حيـ ــث إل أجنـ ــدة
السياسات الوطنية ( )2022-2017لم تذكر بالشكل الكـافي اسـتهدافها للقطـاع الز ارعـي و المـائي
ودعمها له.
 .3االتجاه نحو محاكم دولية وتفعيل الضغط والمناصرة السترداد الحق في األرض والمصـادر المائيـة
الفلسطينية ومنع إنفاذ خطة الضم.
 .4العمـل علــى إنهــاء االنقسـام السياســي لمــا لــه مـن تــداضيات طالــت كافـة القطاعــات االقتصــادية ،فقــد
أضــع

األطــر القانونيــة والمؤسســاتية بســبب وجــود فجــوة قانونيــة نتيجــة غيــاب المجلــس التش ـريعي

تتجلى في عدم مالءمة القوانين الموجودة للظرو

الراهنة وعدم تقديمها الحماية الكا يـة للمـزارعين

في كل االنتهاكات االسرائيلية التي يتعرض لها.
 .5تفعيل عمل المجلس التشريعي ،بحيث يتم مـن خاللـه اعتمـاد كافـة الخطـط والسياسـات والتشـريعات
والق ـوانين الزراضيــة لكــي تحظــى بالشــرضية والفاعليــة وتكــول موحــدة بــين شــطري الــوطن ،وال يكــول
هناا فجوة بينهما (القضاء على فجوة الشرضية).
 .6خلق بيئة قانونية واقتصـادية موائمـة وداعمـة للمؤسسـات مـن خـالل وضـع أنظمـة قانونيـة موحـدة –
بين شطري الوطن-تشمل جوانب القطاع الزراعي مع م ارعـاة التطـورات وتعـديل تلـ األنظمـة كلمـا
استدعت الحاجة لذل .
 .7العمــل علــى تطــوير ق ـوانين حمايــة المســتهل وســن األنظمــة والتش ـريعات المتعلقــة بحمايــة وتطــوير
المنتج من أجل رفع معدالت نسبة االكتفاء الذاتي.
 .8ضرورة السرعة في سن األنظمة التي تحكم عمل المجالس الزراضية لتعزيـز وجودهـا وتفعيـل دورهـا
تحت رقابة وسيادة القانول.
 .9إيجاد بيئة عمل قانونية واقتصادية حاضنة وداعمـة لعمـل الجمعيـات الزراضيـة مـن خـالل تشـريعات
وأنظمة تنظم وتكفل الحقو والواجبات.
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 .10إلزام البلديات من خالل و ازرة الحكم المحلي بالحفـاع علـى األ ارضـي الزراضيـة مـن التفتـت و مـن
الزخ

العمراني.

 .11تبنــي مــنهج شــمولي متكامــل يجمــع بــين الســير فــي طريــق الوصــول لحــل سياســي عــادل يضــمن
الحق ــو المائي ــة الفلس ــطينية ،وتطبي ــق تقني ــات ترش ــيد االس ــتهالا ودع ــادة اس ــتخدام المي ــاه المعالج ــة
والرمادية.
 .12اعتم ــاد خط ــط ص ــغيرة ال مركزي ــة إلدارة المي ــاه الزراضي ــة ،حي ــث تم ــنح ما ــل ه ــذه الخط ــط الس ــلطة
الفلسطينية القدرة على االلتفا

على المعيقات اإلسرائيلية ويسمح لها بالعمل بشكل منفرد.

 .13االستفادة من مياه الجريال السطحي من خالل:
 المطالبـة باسـترجاع هـذه الحقـو المسـلوبة بكـل الطـر  ،والضـغط اإلقليمـي والـدولي علـى الجانـباإلسرائيلي إلعادة هذه الحقو للجانب الفلسطيني.
 رفع مستوى األداء الحكومي والتنسيق بين القطاعات المختلفة بخصوص هذه المطالبات. وضع الخطط القابلة للتنفيذ في مجال المياه والري. أل تك ــول المش ــاريع الت ــي تنف ــذها الجه ــات المانح ــة تنس ــجم م ــع السياس ــات والخط ــط الت ــي تض ــعهاالحكومة.
 تشديد الرقابة للحد من تلوا المياه السطحية. .14إعــادة النظــر بقــانول هيئــة العمــل التعــاوني وبشــكل جــذري حيــث أنــه أنشــئ تحــت مســمى قــانول
بقرار ،ووضعت له معايير إدارية وتدخالت في القطـاع التعـاوني فـي حـال طبقـت سـو

تسـهم فـي

القضاء على القطاع التعاوني في فلسطين.
 .15التركيز على برنامج التنميـة االقتصـادية الشـامل المبنـي علـى العناقيـد االقتصـادية وأهمهـا تطـوير
العناقيد الزراضية ،في مدل الضفة وغزة.
 .16ضرورة وجود قاعدة بيانات للمـزارعين وأجهـزة تنبـؤ ورصـد للكـوارا الطبيعيـة لحمايـة المـزارع قبـل
حدوثها.
 .17ضرورة أل تضمن السياسات الزراضية والمائية فرصـة عادلـة لألجيـال المسـتقبلية للوصـول العـادل
للموارد وذل من خالل استدامة المصادر الطبيعية وتطبيق سياسات عادلة للتطبيق.
 .18العمل على تنشيط وتفعيل مركز البحوا الزراضية والمحطات اإلرشادية والتجارب الزراضية.
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 .19ضرورة أل تساعد السياسات الزراضية والمائية بالشكل الكافي علـى االسـتقالل االقتصـادي لألسـر
المنتجة ،وتخطي حالة العوز لالعتماد على الذات لدى المزارعين.
 .20ض ـ ــرورة أل تعم ـ ــل السياس ـ ــات الزراضي ـ ــة والمائي ـ ــة عل ـ ــى تعزي ـ ــز المش ـ ــاركة ف ـ ــي ص ـ ــنع القـ ـ ـ اررات
االقتصادية ،وضمال فرص الحصول على التمويل ،واالستامار في أنشطة متنوعة ،والوصول الـى
األسوا الخارجية.
 .21ضــرورة توجــه صــناع الق ـرار فــي الدولــة نحــو تبنــي سياســات الخيــار االجتمــاعي فــي ســبيل كســب
المزيد من التأييد الشعبي للسياسات الحكومية.
 .22مراجعة آليات دعم القطاع الزراعي والعمل على تنسيق الجهود يما بين األط ار
بتمويل هذا القطاع.

 5.5دراسات مستقبلية مقترحة
 دور السياسات الحكومية في دعم القطاع الزراعي الفلسطيني. أثر السياسات الحكومية على تنمية القطاع المائي الفلسطيني. -دور المنظمات األهلية في تعزيز األمن الغذائي في فلسطين.
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التي لها صـلة

المصادر والمراجع
أوالً :المراجع العربية:
 أبو اليزيد ،أحمد وآخرول ( .)2020االنفا الحكومي على القطاع الزراعي ،جامعة االسكندرية،كلية الزراعة.
 أبـو حلـوب ،فـادي ( .)2016محـددات نمـو القطـاع الز ارعـي فـي فلسـطين :د ارسـة قياسـية خـاللالفترة  ،2014-1995رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة.
 أبو سمرة ،محمود ( .)2014القطاع الزراعي كالمشاريع اإلنمائية لتطوير كفاءة سياسة االكتفاءالـذاتي ،ورقـة مقدمـة لليـوم الد ارسـي حـول الفصـل العنصـري ،كليـة التجـارة ،الجامعـة االسـالمية،
غزة.
 أبـو شـمالة ،نبيـل ( .)2020سياسـات القطـاع الز ارعـي الـوطني وتقريـر تحليـل الوضـع ،مركـزإدكو ،شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية.
 أبـو منـديل ،غسـال ( .)2011الـدور التمـويلي لمنظمـات المجتمـع المـدني فـي التنميـة الزراضيـةالمس ــتدامة :د ارس ــة حال ــة قط ــاع غـ ـزة  ،2001-1996رس ــالة ماجس ــتير غي ــر منش ــورة ،الجامع ــة
االسالمية ،غزة.
 أجندة السياسات الوطنية لألعوام  .)2016( 2022 -2017المواطن أوالً. االسـتراتيجية الوطنيـة للميـاه والصـر الصـحي لفلسـطين نحـو بنـاء دولـة فلسـطينية مـن منظـورمائي في عام ( .)2014مبادئ السياسة المائية.
 األشرم ،محمود ( .)2007التنمية الزراضية المستدامة – العوامل الفاعلة ،مركـز د ارسـات الوحـدةالعربية.
 األمين ،محمد ( .)2016السياسات الزراضية ،موقع الهندسة الزراضية. بوري  ،رياض ( .)2014السياسات العامة من منظور حكومي ،جامعة قسنطينة ،الجزائر. -الجبوري ،مهدي ( .)2020واقع وأهدا

السياسـات المائيـة العربيـة ،جامعـة كـربالء ،كليـة االدارة

واالقتصاد.
 الجعبري ،محمد ( .)2017مدى تطبيق الجمعيات الزراضيـة بقطـاع غـزة ألسـلوب االدارة بالنتـائجوأثرها على نجاح المشاريع الزراضية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة.
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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( .)2017إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة ،رام هللا– فلسطين.
 الحمــزة ،عب ــد الحل ــيم ( .)2012دور التكام ــل االقتص ــادي الز ارع ــي ف ــي تحقي ــق التنمي ــة الزراضي ــةالمس ــتدامة ف ــي ال ــوزل العرب ــي ،رس ــالة ماجس ــتير غي ــر منش ــورة ،جامع ــة فرح ــات ضب ــاس س ــطي ،
الجزائر.
 الخطي ــب ،جبري ــل ( .)2020التخط ــيط االس ــتراتيجي لمنطق ــة العقب ــة األردني ــة ودوره ف ــي تحقي ــقالتنمية السياحية المستدامة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة المنصورة ،مصر.
 -الخولي ،محمد ،باشا ،رانيا ( .)2018وعي المزارع ببع

ممارسات التنميـة الزراضيـة المسـتدامة

بمحافظة الشرقية .مجلة الزقازيق للبحوا الزراضية .)5( 45
 دليل تحليل السياسات ( .)2016برنامج الشراكات مع المجتمع المدني. دليل تحليل السياسات2016 ، سـالم ،رغـد ( .)2021مسـتوى وعـى الـزراع بأبعـاد التنميـة الزراضيـة المسـتدامة المصـرية ،مجلـةاالقتصاد الزراعي والعلوم االجتماضية .)8( 12
 س ــمور ،ابـ ـراهيم ( .)2013أث ــر السياس ــات االقتص ــادية عل ــى أداء االقتص ــاد الفلس ــطيني ،رس ــالةماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة.
 الس ــيد ،محم ــد ( .)2009خبــرات التكام ــل اآلس ــيوية ودالالته ــا بالنس ــبة للع ــالم العرب ــي .مجل ــةالمستقبل العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد .109
 الشري  ،خالد ( .)2019أثر أرس المال الفكري علـى عمليـة التنميـة االقتصـادية فـي المؤسسـاتاألهلية العاملة في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة.
نموذجا" ،رسالة
 صالح ،ماهر ( .)2012ارتباو التنمية الزراضية باإلرادة السياسية الحرة "فلسطينً
ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح ،نابلس.

 عبد الحميد ،السـعيد وآخـرول ( .)2017االنفـا الحكـومي علـى القطـاع الز ارعـي وعالقتـه بـالنمواالقتصادي في مصر .جامعة االسكندرية ،مصر.
 عبد الرسول ،ريال ( .)2014أثر السياسات الحكومية علي إنتا ،واستهالا وتصدير البطاطس،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة السودال للعلوم والتكنولوجيا.
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 عجا ،،أحمد ( .)2016متطلبات التنمية المكانية وأثرها علـى التنميـة الزراضيـة ،رسـالة ماجسـتيرغير منشورة ،جامعة دمشق ،سوريا.
 العـزاوي ،مهنــد ( .)2019مفهــوم وخصــائص السياســة العامــة الحكوميــة ،موقــع ميــدل ايســت أولالين.
 العكشـية ،أدهـم ( .)2015قيـاس مـدى فعاليـة الـنهج التشـاركي لتخطـيط وتقيـيم ورقابـة المـواردالبشـرية فـي تحقيـق اسـتدامة مؤسسـات المجتمـع المـدني العاملـة فـي القطـاع الز ارعـي فـي قطـاع
غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة.
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المرحق
ملحق رقم ( )1أسئلة المقابلة
جامعة القدس

عمادة الدراسات العليا

بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية

معهد التنمية المستدامة

أخي الفاضل  .............أختي الفاضلة
تحية طيبة و بعد…
يطيب لـي أل أضـع بـين يـدي هـذا األسـئلة التـي أعـدت بهـد

الحصـول علـى بيانـات لد ارسـة

الماجستير بعنوال:

السياسات الحكومية وأثرها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة
في المحافظات الجنوبية الفلسطينية
لذل أرجو التكرم بتخصيص جزء من وقتكم ،لإلجابة على األسئلة المرفقة ،مع مراعاة الدقة
فـي اإلجابـة عـن األسـئلة المطروحـة ،والـذي سـيكول لـه أثـر وفائـدة فـي الوصـول إلـى نتـائج أكاـر دقـة
كونها ستستخدم لألغراض العلمية فقط.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

الباحث :جهاد نهاد جهاد الوحيدي
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المحور األول :السياسات الزراعية الحكومية
 .1ال ــى أي م ــدى تس ــاعد السياس ــات الزراضي ــة ف ــي تحقي ــق التنمي ــة الزراضي ــة المس ــتدامة ف ــي المحافظ ــات
الجنوبية الفلسطينية؟
 .2الى أي مدى تحظي السياسات الزراضية بالشرضية والتوافق؟
 .3الى أي مدى تلبي السياسات الزراضية مصالح المزارعين والفاعلين المعنيين؟
 .4ما مدى تطبيق السياسة الزراضية في المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟
 .5مـ ــا أثـ ــر تطبيـ ــق السياسـ ــية الزراضيـ ــة علـ ــى التنميـ ــة الزراضيـ ــة المسـ ــتدامة فـ ــي المحافظـ ــات الجنوبيـ ــة
الفلسطينية؟
 .6م ــا ه ــو واق ــع اس ــتخدام المبي ــدات الزراضي ــة وأث ـره عل ــى التنمي ــة الزراضي ــة المس ــتدامة ف ــي المحافظ ــات
الجنوبية الفلسطينية؟
 .7الـ ــى أي مـ ــدى تسـ ــاهم السياسـ ــات الزراضيـ ــة فـ ــي تحقيـ ــق األمـ ــن الغـ ــذائي فـ ــي المحافظـ ــات الجنوبيـ ــة
الفلسطينية؟
 .8مـا هـو دور السياســات الزراضيـة فــي الحـد مــن تـأثير التغيـر المنــاخي علـى الز ارعــة فـي المحافظــات
الجنوبية الفلسطينية؟
.9

مـ ــا م ـ ــدى مالئم ـ ــة السياس ـ ــات الزراضي ـ ــة الس ـ ــتخدامات األ ارض ـ ــي ف ـ ــي تحقي ـ ــق التنمي ـ ــة الزراضي ـ ــة
المستدامة؟

 .10ما هو دور االحتالل في عرقلة تطبيق السياسات الزراضية؟
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المحور الثاني :السياسات الحكومية المائية
 .1ما هو الواقع المائي للمحافظات الجنوبية الفلسطينية؟
 .2ه ــل السياس ــات المائي ــة تس ــاعد ف ــي تحقي ــق التنمي ــة الزراضي ــة المس ــتدامة ف ــي المحافظ ــات الجنوبي ــة
الفلسطينية؟
 .3ما هو واقع تطبيق السياسات المائية في المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟
 .4ما أثر استخدام السياسات المائية على جودة الواقع المائي في المحافظات الجنوبية الفلسطينية؟
 .5ما هو أثر السياسات المائية في الحد من حفر اآلبار وعالقتها بالتنمية الزراضية المستدامة؟
 .6م ـ ــا م ـ ــدى تطبي ـ ــق الحص ـ ــاد الم ـ ــائي ف ـ ــي المحافظ ـ ــات الجنوبي ـ ــة للوص ـ ــول ال ـ ــى التنمي ـ ــة الزراضي ـ ــة
المستدامة؟
 .7هل تساعد السياسات المائية على تحقيق الوصول العادل للموارد؟
 .8الى أي مدى ساهم االنقسام في عرقلة تطبيق السياسات المائية؟
 .9الى أي مدة تساهم المشاريع الحالية في تحقيق التنمية المستدامة؟
 .10ما هي المعوقات التي تواجه تنفيذ تل المشاريع؟
 .11الى أي مدة تساهم المؤسسات الموجودة حالياً في تطبيق السياسة المائية؟
 .12ما هو دور االحتالل في عرقلة تطبيق السياسات المائية؟
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المحور الثالث :العدالة االجتماعية
 .1هل تساعد السياسات الزراضية والمائية على تحقيق العدالة االجتماضية؟
 .2إلى أي مدى تراعي السياسات المائية والزراضية مصالح صغار المزارعين؟
 .3هل تساعد السياسات الحالية في الحصول على موارد االنتا ،بأسعار عادلة؟
 .4هل تساعد السياسات الحالية في الحصول على المياه بأسعار عادلة؟
 .5هل تساعد السياسات الزراضية والمائية على تمكين المناطق المهمشة؟
 .6هل تساعد السياسات الزراضية والمائية على تمكين الفئات المهمشة؟
 .7الى أي مدى تراعي السياسات المائية تضمين النوع االجتماعي؟
 .8ما هو أثر استخدام السياسات الزراضية في تحقيق الوصول العادل للموارد؟
 .9هل تضمن السياسات الحالية فرصة عادلة لألجيال المستقبلية للوصول العادل للموارد و لماذا؟
 .10ما هـو دور السياسـات الزراضيـة والمائيـة فـي القـدرة علـى الوصـول الـى الخـدمات الصـحية بشـكل
أفضل في المناطق الريفية؟
 .11هل السياسات الزراضية والمائية تعمل علـى تعزيـز فـرص الحصـول علـى الخـدمات التعليميـة فـي
المناطق الريفية؟
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المحور الرابع :التمكين االقتصادي
 .1هل تساعد السياسات المائية والزراضية المزارعين على المساهمة في الحياة العامة االقتصادية؟
 .2هل تساعد السياسات المائية والزراضية المزارعين من تحقيق دخل شهري مناسب؟
 .3هل تساعد السياسات المائية والزراضية المزارعين على تلبية المتطلبات الحياتية المرتبطـة بجوانـب
االنفا المتنوعة؟
 .4هل تساعد السياسات المائية والزراضية على االستقالل االقتصادي لألسر المنتجة؟
 .5ه ــل تمكن ــت السياس ــات الزراضي ــة والمائي ــة م ــن تخط ــي حال ــة الع ــوز لالعتم ــاد عل ــى ال ــذات ل ــدى
المزارعين؟
 .6هل تعمل السياسات الزراضية والمائية على تعزيز األفكار اإلقتصـادية نحـو التوسـع المسـتقبلي فـي
األعمال؟
 .7هل تعمل السياسات الزراضية والمائية على توليد شعور إيجابي بالرضى وتحقيق الذات؟
 .8م ــا م ــدى تعزي ــز السياس ــات الزراضي ــة والمائي ــة نظـ ـرة المجتم ــع للمـ ـرأة العامل ــة ف ــي الز ارع ــة وري ــادة
االعمال؟
 .9ما هو دور السياسات الزراضية والمائية في تعزيز مكال الفرد داخل األسرة؟
.10

ه ــل تعم ــل السياس ــات الزراضي ــة والمائي ــة عل ــى تعزي ــز المش ــاركة ف ــي االس ــهام بص ــنع القــ اررات

االقتصادية؟
 .11ما هو دور السياسات الزراضية والمائية في ضمال فرص الحصول على التمويل؟
 .12إلى أي مدى تساعد السياسات الزراضية والمائية على االستامار في أنشطة متنوعة؟
 .13ه ــل تعم ــل السياس ــات الزراضي ــة والمائي ــة عل ــى تعزي ــز الق ــدرة عل ــى اإلس ــهام ف ــي تش ــغيل األي ــدي
العاملة؟
 .14ه ــل السياس ــات الزراضي ــة و المائي ــة تمك ــن المؤسس ــات األهلي ــة الزراضي ــة والمجتم ــع الم ــدني م ــن
المشاركة في المؤتمرات اإلقتصادية الخارجية؟
 .15ما مدى قدرة السياسات الزراضية والمائية من تعزيـز قـدرات المهندسـين الـزراعين علـى العمـل فـي
إطار القطاع الخاص الفلسطيني؟
 .16الى أي مدى تساعد السياسات الزراضية والمائية في الوصول الى األسوا الخارجية؟
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ملحق رقم ( )2أسماء المشاركين في المقابلة
االسم

المسمذ الوظيفي

أحمد الصوراني

منسق منتدى الزراعة الحضرية

أدهم الخطيب

منظمة األغذية والزراعة

أسامة المخلالتي

مهندس وخبير زراعي

ابتسام سالم

خبيرة تنموية

سامي حمدال

مدير التخطيط – سلطة المياه الفلسطينية

علي الديراوي

مهندس وخبير زراعي
خبير مياه – سلطة المياه الفلسطينية

محمود عبد اللطي
ناصر ديب

مدير عام االرشاد  -و ازرة الزراعة

نزار الوحيدي

مهندس وخبير في التربة والري

هشام مطر

خبير مياه وري – و ازرة الزراعة
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ملحق رقم ( )3أسماء المشاركين في المجموعة البؤرية
االسم

المسمذ الوظيفي

أحمد الصوراني

منسق منتدى الزراعة الحضرية

اسامة ابو ندى

مهندس وخبير زراعي

ايهاب الزضيم

مجموعة الهيدرولوجيين  -غزة

خليل طبيل

أستاذ في المياه والتربة – جامعة األزهر

رياض جنينة

مجموعة الهيدرولوجيين  -غزة

محسن أبو رمضال

خبير تنموي

محمد البكري

المدير العام التحاد لجال العمل الزراعي

محمد صيام

مهندس وخبير زراعي

ناصر ديب

مدير عام االرشاد  -و ازرة الزراعة

نداء أبو العطا

أستاذة وخبيرة – مؤسسة االغاثة الزراضية

وائل ثابت

مدير عام التخطيط – و ازرة الزراعة
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