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زراعة فلسطي من أجل اليرية
رامي زريق وعل ء التيرتيير وسامير عبد النور

۲۰۱۲ يوليو \ توز

لة عامة

 ل تُعتبير الزراعة بالنسبة للفلسطينيي مورد رزق وحسب أو مجيرد فئةً اقتصاديةً في الوازنات والطط، فهي تيرتبط بتاريخ الشعب الفلسطيني وهويته

 رامي زريقوتعبييره عن ذاته، وتفز النضال ضد جدار الفصل السيرائيلي. وفي هذه الورقة السياساتية، ينضم الناشط والكاتب والبيير الزراعي اللبناني 

  لناقشة الهمية الفائقة للرض بالنسبة للفلسطينيي والساعي السيرائيليةعل ء التيرتيير وسامير عبد النورإلى مستشاري الشبكة لشؤون السياسات 

 الهادفة لقطع حلقة الوصل بي الزارعي ومحاصيلهم. ويناقشون أيضًا تقصيير السلطة الفلسطينية وإهمالها الكبيير للقطاع الزراعي والرثير الهدّام لبعض

  بأن الزراعة شكلٌ إنتاجي وذو جدوى ومتعدد البعاد من أشكال القاومة التي يتسنى للفلسطينيي من خللها أن يُظهيروا –يُحاجّون و1معونات الانحي.

لنفسهم وللعالم أجمع – الاجةَ اللحةَ لستيرجاع الراضي وسُبل العيش واليرية.

رثقافة الرض

 . فبالرض يتغنىتَبيرز قيمة الرض في الكثيير من العمال الدبية والشعيرية الفلسطينية، ومنها أعمال توفيق زياد ومحمود درويش وغسان كنفاني

محمود درويش إذ يشدو بكلمات مؤرثيرة،

وعلى أهدابنا عشب الليل،

هذه الرض التي تتص جلد الشهدا ء،

.تعد الصيف بقمح وكواكب

  حبّ الفل ح كعاطفةٍ متئدةٍ وحانية تضفي الصفة النسانية على الرض وتخلط التيرابسهيير حماد وفي قصيدة "أرض"، وهي من القصائد الحدث، تصف

بالعشق.

 نشكير آن غوف وناديا حجاب على ملحظاتهما القيّمة.1
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 . فهي توفير القوت في أوقات الشدّة، ول تتطلب سوىهناك محاصيل رئيسية كالزيتون والزعتير والتي والتمور متجذرةٌ بعمق في رثقافة الرض وتاريخها

 القليل من الا ء واليرعاية، وهي متكيفةٌ جدًا مع الناخ. ويتيرتب على تدميير أشجار الزيتون واقتلعها أرثيرٌ مدميّر بوجه خاص، إذ يبي تقيريير أصدرته منظمة

 بالنسبة للهوية الفلسطينية والسوق اللية واليرفاه الجتماعي والنفسي أهمية الزيتون الطيريق إلى زراعة الزيتون  بعنوان2010أوكسفام في العام 

 100، يُدرّ قطاع زيت الزيتون على بعض أفقير السير حوالي الستوطنون السيرائيليونللفلسطينيي. فيرغم كل الدمار الذي تخلّفه الدولة السيرائيلية و

 000,1 و100مليون دولر، بحسب أوكسفام. لقد ورثّق ميركز العمل التنموي (معًا) في موجزٍ جديدٍ حول الشجار العميّرة – ذات العمار التيراوحة بي 

  % من الالت) لقا ء مبالغ50عام - قيمةَ أشجار الزيتون التي تُقتلع من الراضي الفلسطينية التلة لتُباع في إسيرائيل (بصورة غيير قانونية في 

  دولر. إن شجيرة الزيتون بالنسبة للمزارع أمانةٌ مقدسةٌ تتناقلها الجيال، وعليه فإن فقدها فاجعةٌ اقتصاديةٌ ومعنوية000,26ٌ و000,8تتيراو ح بي 

على حدٍ سوا ء.

 تشتهير شجيرة الزيتون بأنها رمزٌ لفلسطي والوطن، والكثيير من النسا ء الفلسطينيات، ول سيما في النفى، ييرتدين قلئد تزينها مجسّمات منحوتةٌ بعناية

 . ومع ذلك، حي يدور الديث عن فلسطي الثالية ول يتطيرق إلى القدرة على مزاولة الزراعة، يكون الفلسطينيون مهددون بخسارة العيرفةلشجيرة الزيتون

بسُبل العتنا ء بالرض والعتياش منها وتقاسمها مع الجيال القادمة. فل بد للشعب اليرّد من أرضه من تنمية العلقات وتديدها مع الرض.

 تدمييرتُدرك قوات الحتلل السيرائيلي هذه القيقة تامًا. فبالضافة إلى المارسات الصيريحة التمثلة في مصادرة الراضي وضمّها، وهدم النازل، و

 خزانات وآبار الياه وشبكاتها، ما انفكت إسيرائيل تُسيُّسُ الاصيل الساسية كالزعتير منذ عقد السبعينيات من القيرن الاضي. فعلى سبيل الثال،

  السلطات السيرائيليةحظيرت كما 2صادرت قوات الحتلل السيرائيلي أشتال الزعتير عند نقاط التفتيش، بزعم "حماية" السلمة اليكولوجية للزعتير البيري.

على الواطني الفلسطينيي في إسيرائيل قطف الزعتير البيري كما اعتادوا، حيث أعلنت الزعتير البيري "نبتةً محمية."

  إسيرائيل في ميرات عديدة ميرور شحنات من الهيل والكمون وقطعان الاشية والغنام والميير وغيير ذلك العشيرات من البنودمنعت وفي غزة الاصيرة،

 للستيل ء علىالخيرى عبير الصار الذي تفيرضه على القطاع. وفي بلدة بيت ساحور في الضفة الغيربية، بذلت قوات الحتلل السيرائيلي قصارى جهدها 

  إبان النتفاضة الولى للحيلولة دون إنتاج الليب محلياً (ل تزال الضفة الغيربية حتى يومنا هذا تعتمد على الليب السيرائيلي اعتمادًا كبييرًا).البقار

  لهم. وما هذه الفعال سوى أمثلة لسطوة إسيرائيلحمارٍوكإحدى الضايقات الستميرة التي يتعيرض لها البدو، أقدم مستوطنون إسيرائيليون على سيرقة 

 وتدمييرها للثقافة الغذائية الفلسطينية والقدرة الفلسطينية في إطار محاولت إسيرائيل لقطع أواصير الصِلة بفلسطي نهائيًا. وكما زُعِم أن هنيري كيسنجير

2 Ross, Fiona. ‘Palestinian Territories’ in Albala, Ken (ed.) Food Cultures of the World Encyclopedia, Volume 1, 
2011, pp285-296; page 287.
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قال ذات ميرة: "تكّم في الغذا ء، تتحكم في الناس."

أراضٍ سجينة

  إمكانية وصول إنتاجه سنويًا إلىقُدّرتيعيرف الميع القدرة الزراعية الكامنة في الضفة الغيربية، وبدرجةٍ أقل، القدرة الزراعية التملة لقطاع غزة والتي 

  طن من الاصيل الزراعية والفواكه والبوب التلفة. أمّا نط الياة اليرعوية الذي يعيشه البدو فل يحظى سوى باهتمام ضئيل. وما000,300حوالي 

 انفك القطاع الزراعي في الراضي الفلسطينية التلة يتعيرض للتدميير بفعل السياسات السيرائيلية، وسياسات السلطة الفلسطينية، وسياسات الانحي

ومارساتهم.

 لقد تضيرر قطاع الزراعة حي تيرك آلف الفلسطينيي أراضيهم في الضفة الغيربية وغزة واتهوا للعمل في إسيرائيل ومستوطناتها، ويُعزى بعض السبب في

 /الحتوا ء القتصادي التي انتهجتها إسيرائيل مقارنةً بسياسة الفصل القتصادي،ذلك إلى ارتفاع الجور العيروضة عليهم كجز ءٍ من سياسة الدماج

 % من مساحة62وأيضًا إلى القيود القتصادية السيرائيلية التي حدّت من فيرص العمل اللية. وبعد اتفاقات أوسلو، أصبحت النطقة (ج)، التي تشكل 

 العسكيرية السيرائيلية وسيطيرة الستوطني.للسيطيرة، خاضعةً تامًا الياهالضفة الغيربية وتضم معظم الراضي الصبة والوارد الطبيعية و

  العسكيرية الكاملة. ول يزال نحولسيطيرتها% من مساحة القطاع وهو يخضع أيضًا 17وفي قطاع غزة، يشكل الزام "المني" الذي تقيمه إسيرائيل 

  وكانت الاصيل البعلية3% قبل رثلث سنوات.25% من الراضي الزراعية في قطاع غزة يتعذر الوصول إليها، بعد أن كانت نسبة تلك الراضي 30

 أفادتفي هذه النطقة تشمل القمح والشعيير والفول وخضيروات مختلفة وأشجار الزيتون واللوز والمضيات وجُلّ النتاج اليواني في قطاع غزة. وقد 

  متعذرَ الوصول إليه أو متوقفًا عن النتاج بسبب خيراب الراضي2009% من أراضي القطاع الزراعية كان بحلول العام 46المم التحدة بأن ما مجموعه 

 على غزة وإنشا ء النطقة "المنية" العازلة.2009-2008إبان العدوان الذي شنته إسيرائيل في 

 وعلوة على ذلك، تؤرثير بقايا الفسفور ومخلفات القذائف الدفعية وارتفاع ملوحة التيربة في جودة الغذا ء الذي ينتجه الزارعون، ولذلك عواقب جسيمة على

  جديدٌ حول أطفال غزة علقةً بي وجود النتيرات في البيراز والسمدة وتضاعُف حالت السهالٌتقيرييرصحتهم وصحة عائلتهم والستهلكي أيضاً، إذ يُظهير 

 % من الصيادين عاطلون عن العمل، علوة على أن90الائي عند الطفال منذ بد ء الصار السيرائيلي. أمّا بالنسبة لصناعة صيد السمك في غزة، فإن 

 ميلٍ بحيريٍ متفقٍ عليها في اتفاقات أوسلو.20إسيرائيل قيّدت الصيد بساحة رثلرثة أميالٍ بَحيرية بدلً من 

 . فثمة اعتقاد خاطئ سائد في العالم العيربيجيرت العادة على تاهل البدو في النقاشات الدائيرة بشأن الزراعة الفلسطينية، وليُس في فلسطي وحسب

" مؤسسة الدراسات الفلسطينية، يصدر قيريبًا.Control Food, Control People: The Struggle for Food Security in Gaza رامي زريق وآن غوف. "3
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 مفاده بأن الناطق الضيرا ء هي الراضي الصبة وذات القيمة، أما الصحيرا ء فل طائل منها. فمن ذا الذي ييريد الوت في سبيل أرضٍ يجوبها البدو؟

 والسوأ من ذلك، هو أن هذه النظيرة تتد بالتالي لتشمل القاطني في الصحيرا ء باعتبارهم عديي الفائدة والقيمة. ومن ناحية أخيرى ييّز الدنيون والفلحون

 على السوا ء فيما بينهم أيضًا. وللسف، يقع الكثييرون فيريسةً لفاهيم مادية تُسنِد قيمةً للرض دون إدراك مدى أهمية الساحات اليرعوية للناس ولتيربية

 اليوانات وليرية التجوال وللشعب بحد ذاته. أمّا في الواقع، فإن نط الياة البدوية اليرعوية يثل الستدامة. فهو وسيلة للستقيرار والعيش على الرض

والقتيات منها على نحوٍ فعال ومُنتِج، وللمحافظة عليها بيئيًا للجيال القادمة.

  تمعٍ شيرقي القدس. ومنهم ما يزيد20 يقطنون في 300,2في الراضي الفلسطينية التلة، منهم حوالي  بدوي فلسطيني 000,13يعيش حوالي 

  إلى المن الغذائي. لقد أصبح البدو شبه عاجزين عن الوصول إلىيفتقيرون% منهم 55% من اللجئي والقاطني في النطقة (ج)، وهناك 80على 

 ، ويفتقيرون إلى إمكانية الوصول المن إلى الا ءأوامير بهدم تمعاتهم الستيطاني. ويواجه معظهم بالتوسعالراضي بسبب التطهيير العيرقي القتيرن 

والكهيربا ء. ويواجه الكثييرون منهم مخاطير أمنية جسيمة، با فيها الصابة باللغام الرضية.

 ما فتئت إسيرائيل تزاول المارسات ذاتها منذ عقود على جانبي الط الخضير، ويُطلق الكادييون السيرائيليون والصندوق القومي اليهودي على حدٍ سوا ء

  ميرة، بحسب التقاريير، حيث يخطط الصندوق القومي اليهودي لزراعة "غابة35 للهدم. وقد تعيرضت قيرية العيراقيب البدوية  منادية بتطهيير النقبدعوات

 السلم" على أنقاضها. فثمة حاجةٌ لتجاوز أي صيغة تسمح بالنتقاص من قيمة أي جز ء من الوطن أو أناسه. وفي هذا الصدد، تُعتبير قدرة البدو

الفلسطينيي على مارسة أناط حياتهم بحيرية الكّ ليرية الفلسطينيي كشعب.

 سوقٌ أسييرةٌ للسياسات 

 . فالسلطةتُعتبير سياسات السلطة الفلسطينية والانحي وبيلةً رغم أنها ل تضاهي الدمار الذي يُخلّفه الستعمار السيرائيلي وتشيريده للشعب الفلسطيني

 الفلسطينية والانحون يطبقون النظيريات القتصادية التقليدية على الراضي الفلسطينية التلة ويتوقعونها أن تزدهير من خلل التخصص في إنتاج السلع

 التي تتمتع بيزة تنافسية في إنتاجها. غيير أن الهدف اليرئيسي للشعب اليراز ح تت الحتلل ينبغي أن يكون تيريير الرض وليُس منافسة الشعوب اليرة

باتباع مؤشيراتٍ اقتصاديةٍ مُفيرّغةٍ من السياق السياسي.

  جورج كيرزم هذه السياسات وتُبيّن سخافتها بِجل ء، وتدافع عن التنمية الزراعية العتمِدة على الذات. يصف الكاتب مقدار التحول الذي طيرأورقةتُعيرّي 

 على الزراعة الفلسطينية من زراعة الاصيل الساسية إلى النتجات السوقية الكمالية كالزهور نتيجةً للتشجيع الذي أبدته الكومة العسكيرية

 السيرائيلية لزارعي غزة منذ أواخير عقد الثمانينيات من القيرن النصيرم. وكان الهدف يتمثل في "توجيه الزراعة الفلسطينية نحو إنتاج منتجات تيرتبط

4 

mailto:contact@al-shabaka.org
http://www.maan-ctr.org/others/Towards.pdf
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/apr/19/britain-duty-to-palestinian-people
http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/professor-hate-israeli-scholar-urges-ethnic-cleansing-bedouins
http://www.amnesty.org/en/news/israel-cancel-plan-forcibly-displace-jahalin-bedouin-communities-2012-02-08
http://electronicintifada.net/content/2600-bedouins-threatened-displacement-israeli-settlements-expand/10903
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_bedouin_FactSheet_October_2011_english.pdf
http://www.iwgia.org/regions/middle-east/palestine/886-update-2011-palestine


contact@al-shabaka.org

www.al-shabaka.org

زراعة فلسطي من أجل اليرية
 الشبكة

شبكة السياسات الفلسطينية 

 بتطلبات القتصاد السيرائيلي، سوا ءً من أجل الستهلك الباشير أو سد العجز في الصادرات السيرائيلية،" وفي اليلولة دون منافسة السلع والبضائع

السيرائيلية.

  عددٍ كبيير من الشجار، ول سيما أشجار المضيات، حيث يفضل مزارعو غزة زراعةتدمييرأقدمت قوات الحتلل السيرائيلي إبان النتفاضة الثانية على 

 البساتي ولكنهم غالبًا ما يُدفعون من مشاريع العونة باتاه زراعة الضيروات والقمع والشعيير، في حي أن اليش السيرائيلي "يفضل" الاصيل النبطحة

في الناطق الظورة على امتداد حدود غزة الشيرقية.

 شجعت منظمة التجارة العالية السلطة الفلسطينية والانحي على دعم منتجي الزهور الفلسطينيي، حيث قدّرت أن بوسع هذه الزراعة أن تُدرّ مبالغ تصل

  هكتار. وكما000,31 هكتار إلى 200 مليار دولر، ودعت السلطة الفلسطينية إلى زيادة رقعة الرض الصصة لزراعة الزهور من حوالي 14إلى 

يتسائل كيرزم: "لِمَ ينبغي توفيير كل هذه التسهيلت لنتاج سلعة كمالية وليُس لزراعة محاصيل استيراتيجية أساسية كالقمح؟"

 (وشبه الدائمة في حالة غزة) في تلف الاصيل وسُبل عيشوحالا ت النتقال إلى أسواق التصديير، تسببت الغلقات السيرائيلية الدودية التكيررة 

 الزارعي وبدّدت اللم الستوحى من الغيرب بتحقيق عائدات "بالليارات" من الصادرات الفلسطينية من السلع الكمالية كالزهور والتوت الرضي

 (الفيراولة) ومنتجاتٍ زراعيةٍ أخيرى أقل غيرابة. وعندما ل تظير إسيرائيل عبور الصادرات، فإنها تستفيد من الضيرائب التي تبيها لسابها والتي تبيها

"بالنيابة" عن الفلسطينيي.

قطاعٌ يعاني الهمال

  يبي أن البالغ الصصة للقطاع الزراعي، منذ تأسيُس السلطةتقيرييرًاأصدر اللُس القتصادي الفلسطيني للتنمية والعمار في شهير حزييران/يونيو 

-2001% من موازنة الزراعة في العوام 85 سابقةٌ أظهيرت بأن حوالي ٌدراسة% من مجموع الوازنة السنوية للسلطة. وكانت 1الفلسطينية، لم تتجاوز

  الفلسطينية اليرسمية هذا التيراجع الكبيير في الزراعةمصادر البيانات قد صيُرِف كيرواتب لوظفي وزارة الزراعة، وهو نطٌ مستمير لغاية الن. وتؤكد 2005

.2008% في عام 7.5 إلى 1994% في عام 3.13حيث انخفضت نسبة مساهمتها في النات اللي الجمالي من نحو 

  مليون دولر من أصل مليار دولر) في الفتيرة ما14% فقط من مجموع الساعدات الدولية (41.1وعلوة على ذلك، حصل القطاع الزراعي على نحو 

 4 مليارات دولر).4 مليون دولر من أصل 30% (74.0 لتصل حوالي 2006-2000، وانخفضت هذه النسبة في الفتيرة 2000 و1994بي 

4 Sahar Taghdisi-Rad, The Political Economy of Aid in Palestine: Relief from Conflict or Development Delayed? 
Routledge,2011.
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  للمنظمات غيير الكومية2008-1999% فقط من تويل الانحي القدّم في الفتيرة 10وبالضافة إلى ذلك، حظيت التنمية اليريفية بحوالي 

 % في8.2 من ارتفعت ورغم أن نسبة النظمات غيير الكومية العاملة في القطاع الزراعي إلى العدد الكلي للمنظمات غيير الكومية 5الفلسطينية.

 ، فإن ذلك الرتفاع كان ميرتبطًا بزيادة ميروّعة في مستويات العتماد على الساعدات الارجية في قطاع النظمات غيير2006% في 5.5 إلى 1999

 % في سياق النظمات غيير الكومية العاملة في قضايا تتعلق94 (وإلى 2006% في 80 إلى نحو 1999% في 54الكومية الزراعية من نحو 

بالياه والبيئة).

 . وحتمًا توجد ناحات صغييرة هنا وهناك،تنم هذه الصورة عن ازدياد عدد الشاريع والنظمات غيير الكومية مقابل تناقص مساحة الرض وتيراجع الزراعة

 ولكن ما لم تندرج في إطار جهودٍ واستيراتيجيةٍ موحدة، فإن أرثيرها سيظل محدودًا للغاية. ورثمة أمثلة أخيرى حيث ينصب التيركيز على الستوى الزئي في

 حي يكون البنا ء بأكمله مهددًا بالنهيار، ومن ذلك البادرات العديدة العاملة على تزويد الزارعي ببذارٍ مجانيةٍ لزراعتها في أراضٍ قد تلورثت تيربتها، مّا

يؤدي إلى الهدر أو إلى ما هو أسوأ من ذلك كاليرض.

  أحد وزرا ء الزراعة الفلسطينيي السابقي الوكالةَانتقديقوم بعض الانحون (ليُس فقط في فلسطي) بمارسات غيير ميرغوبة تضير بالقطاع الزراعي. فقد 

 اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) علنًا بعد أن اكتشف بأن ما صيرفته الوكالة في الراضي الفلسطينية التلة ضمن مشيروعٍ امتد لثلث سنوات بلغ

  مليي دولر تقيريبًا خُصّصت لذلك الشيروع. وبالطبع، ل تقتصير هذه السألة على جايكا، ول بد من ميراجعة مارسات6 دولر فقط من أصل 000,700

.الخيرينالعديد من الانحي 

 رثمة قضايا عديدة أخيرى تؤرثير سلبًا في القطاع الزراعي، منها مشاكل تسجيل الراضي، وتيراجع مساحة الراضي الصالة للزراعة، وفيرز الراضي إلى قطع

 كما إن التوسع العميراني على حساب الراضي الزراعية 6 أصدرها مؤخيرًا معهد أبحاث السياسات القتصادية الفلسطيني.ٌدراسةصغييرة، كما يظهير في 

يثل مشكلةً خطييرةً في الراضي الفلسطينية التلة.

تصويب الخطا ء

 . وقد أدى هذايدعو النهج التقليدي الذي تيروّجه مؤسسات التمويل والتنمية الدولية لتحقيق المن الغذائي إلى العتماد على السواق والتجارة اليرة

 ، عل ء التيرتيير وجوزيف ديفويير، معهد أبحاث السياسات2008 – 1999 تتبع الدعم الارجي للمنظمات الفلسطينية غيير الكومية في الضفة الغيربية وقطاع غزة خلل الفتيرة 5
القتصادية الفلسطيني وميركز تطويير الؤسسات الهلية الفلسطينية. متوفير على شبكة النتيرنت عبير اليرابط التالي:

http://www.ndc.ps/uploads/File/Researches/Tracking%20Donor%20Fund%20Ar.pdf

 .http://www.mas.ps/Newsite/webfm_send/83 للطلع على الوجز التنفيذي باللغة النليزية، 6
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النهج إلى اندرثار نُظم الغذا ء اللية حول العالم. وهو أيضًا ل يعتيرف بالق في إنتاج الغذا ء واستهلك الغذا ء النتج محليًا.

 سوف يحقق الفلسطينيون أمنهم الغذائي عندما يتمكنون من زراعة قوتهم في أرضهم والصطياد من بحيرهم، بحيث يستعيضون عن النتجات السيرائيلية

 . إن تناول النتجات الزروعة محليًا يُكسِب السم الغذيات الدقيقة الضيرورية، ويغذّي التيربة، ويعزز اليروابط البيئية بي النسانبالنتجات اللية

 والرض، في مقابل التكالية التي خلقتها سياسات التطبيع، والساعدات، والواردات الزراعية. فالشيراكات الثنائية الداعمة لقتصاد الاصيل النقدية

 في غزة تساهم مباشيرةً في سو ء تغذية الفلسطينيي. فكيف يكن التفكيير في تسخيير الرض والوارد لزراعة الزهور والتوت الرضي (الفيراولة) مثلً

% منهم يعانون سو ء التغذية؟75% من سكان غزة يتلقون العونات الغذائية و88للسواق الوروبية في حي أن 

 (ج) حيث يعيشرثمة حاجةٌ لوضع استيراتيجية للعلقة بالرض بحيث تيربط قدرَ ما أمكن من سُبل العيش بالرض، ول سيما بالراضي الواقعة في النطقة 

 % فقط من الفلسطينيي. ول بد من تكي الزارعي الفلسطينيي، من خلل الصيرار واللتزام والستخدام الذكي للمعونات الزراعية، من البقا ء في5الن 

 أراضيهم وتعزيز قدرتها النتاجية. إن بوسع السياسات التي تدعم الزراعة منخفضة الكثافة أن تشجع على خلق أكبير عددٍ من فيرص عمل. وينبغي توجيه

 تلك الاصيل للستهلك اللي في القام الول مع إيل ء الولوية، حيثما أمكن، للستعاضة عن الساعدات الغذائية والنتجات الستوردة. إن الزارع

 العاكف على زراعة أرض فلسطي وتنميتها لهو أشد تأرثييرًا من القاتل. فالزراعة شكلٌ مهمٌ من أشكال القاومة، ولزارعينا مكانةٌ في صميم الكفا ح من

أجل البقا ء ونيل اليرية.

 إن وجود بيرنامجٍ زراعي هو أميرٌ أساسي لبنا ء اقتصادٍ مقاوم. وهناك طيرقٌ كثييرةٌ لتنمية سُبل العيش اللية، وفي الوقت ذاته، التقليل من العتماد على

 الساعدات وضمان مارسة الشعب الفلسطيني لقه في فلحة أرضه، حتى في ظل الستعمار الستيطاني والحتلل الستمير. وفي هذا الصدد، يقتير ح كيرزم

 "وحدةً زراعيةً متكاملةً داخليًا وحسنةَ التصميم." فعلى سبيل الثال، تُعتبير الغنام مصدرًا للغذا ء والسماد والدخل. كما أن الشجار الزروعة على طول

 الدران الستنادية مثل اليروب والبلوط وكيروم العنب ل تَدّ من انيراف التيربة والتعيرية الائية وحسب، بل يُقتاتُ أيضًا على رثمارها وأوراقها، ويكن

 استخدام أخشابها كوقود، واستخدام قشورها وأوراقها كعلفٍ للحيوانات. أما البقوليات فتساعد التيربة في الحتفاظ بالا ء والغذيات، في حي يكن

  وفي نوذجٍ متكاملٍ من هذا القبيل، يعمل الفنيون والهندسون الفلسطينيون على إنتاج وصيانة7استخدام العشاب كعلف أخضير في فصل الشتا ء.

8الدوات واللت اللزمة لدارة عجلة النتاج اللي عِوضًا عن الستميرار في استييراد "أساليب غييرِ ذات صلةٍ من الارج."

.32-30 كيرزم، الكتاب النف الذكير، الصفحات 7

.24 اليرجع السابق، الصفحة 8
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 )aquaponics منظمة الغذية والزراعة للمم التحدة إلى إمكانية اتباع أساليب الزراعة الضيرية والدائق العمودية والزراعة الائية السمكية (تشيير

  من النماذج البديلة اليربة في التمعاتالستفادة ويكن 9في قطاع غزة، نظيرًا لكون الغالبية العظمى من سكانها إمّا من سكان الضير أو اليمات.

التضيررة من اليرب في لبنان والسودان ومجتمعات اللجئي الفلسطينيي من أجل تقيق التنمية الفلسطينية في ظل الحتلل.

  الكلفة البشيرية التيرتبة على الحتلل على الدى الطويل من وجهة نظيرلتحيريوعلوة على ذلك، وفي إطار الهد البذول لتطبيق ناذج بديلة، هناك حاجة 

 التاريخ القتصادي. فهذا بوسعه أن يساهم في دعم صمود الوجود الفلسطيني على الرض ووضع تصورات لنماذج اقتصادية اجتماعية تُبي كيف أن

العيش على الرض والعمل فيها يحقق منافع تفوق بكثيير ما قد يكون ميروجًا له.

حملةٌ لزاولة الق في الزراعة

 رثمة حاجةٌ لطلق حملةٍ لعمال الق في الزراعة تعبئ التمعات اللية والناشطي التضامني والتادات الزراعية والانحي من أجل إقامة اقتصادٍ

 . وعلى خلف خطاب وسيراب بنا ء "الدولة" أو "الؤسسات"،مقاوم ييرتبط ارتباطًا ورثيقًا بثقافات الشعب الفلسطيني وتاريخه وأرضه وتطلعاته السياسية

 ، إذ إن من شأنها أن تيربط فيما بي الستهلكي والزارعي والبدو واللجئيتضع التنمية الفلسطينية على الطيريق القويفإن بوسع السياسة الزراعية أن 

 والنفيي الفلسطينيي في إطار اقتصادٍ مقاوم. ومن شأن ذلك أن يخلق فيرص عملٍ ويعزز السواق اللية، ليستعيد بذلك شيئا من السيطيرة على زمام

القتصاد الفلسطيني.

 تستطيع الوزارات ومنظمات التمع الدني والتادات الزراعية الفلسطينية أن تشجع العمل التطوعي والمائي لزراعة الراضي ول سيما في أوساط

  العنية بالتطوع في استصل ح الراضي الهملة ومبادرة "إحنا غيير،" يكن تيرّيها وتكيرارها. وتساعد هاتان"العونة". ورثمة مبادرات قائمة، كمبادرة الشباب

 البادرتان التطوعيتان الشبابيتان الزارعي في إعادة تأهيل أراضيهم واستصلحها ول سيما في الناطق الهددة بالتوسع الستيطاني. وتأمل البادرتان أن

 يشجّعا الشباب على العودة لزراعة الرض والفاظ عليها في وجه التوسع الستيطاني ونقل رسالةٍ واضحةٍ إلى السلطة الفلسطينية بأهمية الرض وأهمية

الزراعة.

 ) أن تساهم أيضًا في هذا السعى بتوفيير منصةٍ ليربط مبادراتBDSيكن ليركة مقاطعة إسيرائيل وسحب الستثمارات منها وفيرض العقوبات عليها (

 الزراعة واليرعي باليركات العالية. فبوسع النظمي والناشطي داخل اليركة الضليعي أصلً في بيان أهمية مقاطعة النتجات السيرائيلية أن يتواصلوا مع

 ) بي زراعة الضيروات من دون تيربة (الزراعة الائية) وتيربية السماك (تيربية الائيات) في نظامٍ مغلق، حيث تُستخدم الياه الغنيةaquaponics تَمَع الزراعة الائية السمكية (9
بالغذيات من أحواض السمك كسمادٍ عضوي لنتاج النباتات، مّا يقضي على الاجة الدائمة للسمدة الكيماوية.
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التادات التعاونية الزراعية لنشير الوعي والساعدة في تعزيز العلقات مع الزارعي الفلسطينيي.

  بسبب إقدام إسيرائيل على تدميير مشاريعهم ، أن دعم سُبل عيش الزارعي واليرعاة مباشيرةً هو مشيروعٌ أكثير فعاليةً وقابليةًالبطونسوف يُدرك الانحون، 

 للستميرار. وينبغي توجيه التمويل الصص للمنطقة (ج) إلى الزراعة منخفضة الكثافة من أجل إيجاد أقصى عددٍ من فيرص العمل، وإرسال الصول

للستهلك اللي للستعاضة به عن الساعدات الغذائية.

 . فالحتلل السيرائيلي عازمٌ على فصل الفلسطينيي عن الرض، وهوإن التحول إلى الزراعة كوسيلة للصمود والقاومة القتصادية لن يكون أميرًا هينًا

هدفٌ يكمن في صميم الشيروع الصهيوني منذ بداياته. ولكن، كما نوقش آنفًا، هناك سُبلٌ يكن – ويجب – من خللها إناز هذا التحول.

 . كما إن طبيعة التشيريد الفلسطينيإن الفقير في فلسطي كاررثةٌ إنسانيةٌ مدبيّرةٌ سياسيًا يتناقض في إطارها مشيروع النمو القتصادي مع مشيروع التحيرر

 من مزارع وحقول وبحير وصحيرا ء وفلحي وبدو وحليب وزيتون. إن استيرجاع الرض الفلسطينية ليُس تقتضي أن يكون سبيل اليرية هو الرض بكل ما فيها

استحضارًا لاضينا وحسب بل هو الطيريق لبنا ء مستقبلنا.
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زراعة فلسطي من أجل اليرية
 الشبكة

شبكة السياسات الفلسطينية 

 " شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غيير حزبية وغيير ربحية، مهمتها نشير وتعزيز رثقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم

 في تقيريير الصيير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان. يلتزم العضا ء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

 يكن اعادة نشير وتوزيع هذه اللخصات السياسية شيرط ان يتم الشارة بوضو ح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصدر اساسيالطيروحة.

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتيروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البيريد اللكتيروني التالي :
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