الممخص:
شيدت األيام األولى من العام 2009م نياية حرب الفرقان ،والتي كان من أبرز جرائميا تجريف
األراضي الزراعية عمى طول خط التماس ،واتضحت رؤية العدو الصييوني والتي نؤكد أنيا تسعى إلى

تجويع الشعب الفمسطيني عبر خمق حالة من انعدام األمن الػذائي تسيل ابتزار قراره السياسي
الفمسطيني وارباك حسابات حكومة التػيير واإلصبلح ،والتي جاءت ببرنامج اقتصادي واضح المعالم
يسعى إلى بناء اقتصاد فمسطيني حر ومستقل ،يتحرر من تبعات اتفاقية باريس االقتصادية ،وكان من

أعمدة ىذا االقتصاد قيام صناعة زراعية فاعمة ،تحقق وفرة في اإلنتاج ،ومتستند إلى استراتيجيات
الحكومة المختمفة ،والتي تضع استدامة الموارد الطبيعية سواء كمساحة او قدرة إنتاجية نصب عينييا،

ونحن ىنا نسمط الضوء عمى واحدة من سياسات الو ازرة لمميتمين بالموارد الطبيعية وادارتيا في فمسفة
التخطيط واإلدارة بو ازرة الزراعة.
وكان ال بد لمو ازرة أن تتجو إلى الموارد األرضية البعيدة عن المناطق الحدودية المستيدفة بشكل يومي
بػية تجنيب المشاريع االستراتيجية أية خسائر أو معوقات أو تعطيل لمعمل واإلنتاج.

وليذا نجد أن و ازرة الزراعة سعت لتطوير السياسات الزراعية التي تحقق استراتيجيتيا في إدارة األراضي
الجديدة التي دخمت اإلنتاج الزراعي بعد تحريرىا ،ومن أىم تمك السياسات كان رسم ىيكمية التركيب

المحصولي لتمك المناطق وسياسة تقنين ضخ المياه وسياسة منع الحفر العشوائي لآلبار وسياسة ضبط
الحفر وتجريف التربة ألغراض البناء وسياسات بيئية لحماية التنوع الحيوي في مناطق المحررات إضافة
إلى كون الو ازرة شريكا في حماية المخطط اإلقميمي لقطاع غزة ،وموجيا لمجيات التي تستخدم أو تطور
أو تستفيد من األراضي الجديدة.

إن سياسات الو ازرة المختمفة تعنى بإدارة مستدامة وتطوير لمموارد وحماية لممستيمك وتأمينا لمػذاء ،وىو

ما كان سببا وراء ىذه الورقة التي تيدف لقراءة السياسات الزراعية إلدارة أراضي المحررات.
وال يفوتنا أن ننوه إلى التعاون والتنسيق القائم بين و ازرة الزراعة والو ازرات والمؤسسات الحكومية والدولية
ومؤسسات المجتمع المدني في إدارة أراضي المحررات فيناك برامج التأجير لمجمعيات الزراعية
والمشاريع التي تقدميا الدول المانحة كجمعية الرحمة العالمية الكويتية وجعية الصبلح اإلسبلمية واإلدارة

العامة لممحررات.
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الواقع السياسي والجغرافي لقطاع غزة

يعمم الجميع أن وجود قطاع غزة وبناءه الجيوسياس كان نتاجا لنكبة عام 8948م وأن ىذا الواقع الذي
كان من المفروض أن ينتيي إلى تحرير لكامل تراب فمسطين وعودة إلى الوطن استمر في وجود قوى
عالمية معادية لحقوقنا وفي حالة عربية ال يمكن معيا تحقيق أي تقدم في اتجاه التحرير أو العودة،

األمر الذي أدى إلى خمق حالة من االكتظاظ السكاني وضػط ىائل عمى الموارد الطبيعية أدى إلى
استنفادىا وتدىورىا السريع والحاد ،وما نتج عن ذلك من واقع صحي واجتماعي واقتصادي وسياسي

معقد ويوصف في البحوث العالمية عمى أنو من األشد سوء في العالم كما سيأتي الحقا.
الموقع العام لقطاع غزة:

يقع قطاع غزة في الجزء الجنوبي من الساحل الشرقي لمبحر األبيض المتوسط وىو قطعة مستطيمة
الشكل تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول  45كيمومتر ،ومن الشرق إلى الػرب بمسافة تتراوح ما بين

 82-6كيمومتر ،وبمساحة إجمالية تقدر  365كيمومتر مربعا ،يحده من الػرب البحر المتوسط ومن
الشمال والشرق أراضي فمسطين المحتمة عام  8948م ومن الجنوب مصر.
الطبوغرافية:

سطح قطاع غزة مستو بشكل عام إذ يتراوح ارتفاعو ما بين  40 – 20مت ار في معظم مناطقو مع وجود
ثبلثة سبلسل من التبلل الممتدة من الشمال إلى الحنوب يصل ارتفاع بعضيا عن سطح البحر إلى 85

مت ار شرق مدينة غزة و  70مت ار شرق بيت حانون.
الواقع الديموجرافي (السكان):

يقدر عدد سكان غزة اآلن بحوالي  8.8مميون مواطن ،يسكنون في خمس محافظات ،ىي:
محافظة الشمال ومحافظة غزة ومحافظة الوسطى ومحافظة خانيونس ومحافظة رفح.
الواقع السياسي:

عشية الخامس عشر من أيار "مايو" لمعام  8948م وبعد انتياء الحرب ،أصبح قطاع غزة وحدة جػرافية
صػيرة ال تزيد مساحتيا عن  365كيمومتر مربع ،ومحاصرة من الجيات الثبلث ،الشمال والجنوب
والشرق ،وتم فصمو عن الكيان األم فمسطين والتي أقيم عمييا كيان سياسي لمعصابات الصييونية ،بقرار

من األمم المتحدة والتي ىيمنت عمييا الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ،وبين عشية وضحاىا
ارتفع عدد سكان قطاع غزة من قرابة مائتي ألف مواطن إلى ما يربو عمى أربع مئة ألف ،كنتيجة طبيعية
لتيجير سكان القرى المجاورة وبعض المدن المحتمة التي طرد أىميا قس ار باتجاه قطاع غزة ،في واحدة

م ن المراحل التي كانت تيدف آنذاك إلى طرد كامل الشعب الفمسطيني من أرضو ،وبناء الكيان
الصييوني عمى كامل ترابو  ،ولم يعترف بيذا الكيان الجديد ولم يتم تعريفو كدولة ذات سيادة أو أنو جزء
من الوطن األم إال في ثقافتنا نحن الفمسطينيين ،وظل يترنح ما بين إدارة دولية إلى إدارة مصرية ثم

احتبلل صييوني لمرتين أوالىما عام  8956م وثانييما عام  8957م حتى قيام سمطة الحكم الذاتي عام
 8994م ،لم تأخذ ىي األخرى االعتراف الدولي البلئق ككيان مستقل وحر ،األمر الذي فجر االنتفاضة
الثانية "غنتفاضة األقصى" وما تبعيا من حصار ثم حرب غاشمة عام  2009م جعمت الحكومة

الفمسطينية في غزة تتبنى سياسات تتبلءم مع فكرىا المقاوم وتنتيج سياسات توجو الواقع الفمسطيني نحو
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استقبلل ق ارره السياسي وحماية مقدراتو بجيده الذاتي ،وىذا ما يقف وراء كل سياسات و ازرة الزراعة كما
سنرى.
واقع االستيطان في غزة قبل التحرير:
عام  8994وبعد اتفاق أوسمو أقيم عمى أراضي غزة والضفة الػربية نظام سياسي جديد ىو عبارة عن
سمطة وطنية فمسطينية غير كاممة السيادة تعنى بتنظيم وادارة الشئون المدنية لسكان المناطق المحتمة،
وتداخمت الصبلحيات بعد ذلك في ظل مجموعة من المشاكل واألخطاء والممارسات السمبية لمسمطة

والتي أضيفت إلى ضبابية وعدم وضوح االتفاقات ذاتيا ،واستقواء الكيان الصييوني في ظل غياب الدور

العربي وعدم التوازن في الحكم عمى األمور من جانب النظام الدولي الجديد غير المعني اصبل بقضية
فمسطين أو شعبيا ،وفرض عمى السمطة التنسيق الكامل مع الكيا ن الصييوني وتم تأجيل النظر في
القضايا الرئيسية لمرحمة الحل النيائي ،األمر الذي سمح لممستوطنين الصياينة بتوسيع مستوطناتيم
بدعاوى مختمفة ومختمقة ،كان اليدف الرئيس من وراء ىذا التوسع االستيطاني وابتبلع المزيد من
األراضي فرض واقع سياسي وجػرافي يستحيل تػييره ،باإلضافة إلى الدور السياسي والعسكري واألمني
الذي بنيت عمى أساسو معظم المستوطنات ،فيي عبارة عن سمسمة ومن المستوطنات تشكل أوال مانعا

لقيام أي كيان فمسطيني مستقبمي موحد ،وتمنع التواصل الجػرافي مع العالم العربي سواء مصر في حالة

قطاع غزة أو األردن في حالة الضفة الػربية المحتمة ،إال أن الواقع المعقد لتمدد السكان في رفح فرض

نوعا من الجػرافية السياسية التي أحبطت مخططات العسكريين الصياينة إلى حد بعيد ،باإلضافة إلى
االنتفاضة وما قدمو الشعب من تضحيات في سبيل التخمص من ىذه المستوطنات وتصحيح أخطاء

المفاوض الفمسطيني سواء في أوسمو أو ما تبلىا من اتفاقيات كانت تخرج في كل مرة ما سبقيا من
اتفاقات عن سياقيا وتفرغيا من مضمونيا لتصبح بعد ذلك متاىة سياسية ال مخرج منيا ،إال أن تطور

المقاومة وتػير أساليبيا أجبر الكيان الصييوني عمى االندحار وترك مشروعو االستيطاني مرغما األمر
لتديرىا بعد ذلك الحكومة العاشرة لمصمحة الوطن ومواطنيو.
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إستراتيجيات الوزارة تجاه التحديات التي تواجو القطاع الزراعي:
 زيادة القدرة عمى تنمية الموارد وبخاصة المياه،
 توفير الػذاء في ظل الحصار
 المواءمة مع المتػيرات المحمية واإلقميمية،
 المحاق بالتطورات التكنولوجية المتسارعة،
 تحقيق التوازن بين المنظورين القومي والمحمي في تخطيط وتنفيذ السياسات االقتصادية
والزراعية،

 زيادة فاعمية مؤسسات المزارعين وبخاصة صػارىم في تدعيم أنشطة اإلنتاج والتسويق وتوفير
الػذاء،

 زيادة جاذبية االستثمار الزراعي في بعده العربي" ،تجربة الرحمة الكويتية ونجاحيا نموذجا"
 تحسين األحوال المعيشية لسكان المناطق الحدودية من المزارعين،
 وزيادة القدرة التنافسية لممنتجات الزراعية الفمسطينية في األسواق العربية والدولية .
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أىم المشاكل والمعوقات التي تواجو القطاع الزراعي "في قطاع غزة":
المشاكل والمعوقات السياسية:
 الحصار المطبق واإلغبلق المستمر عمى غزة
 االستيطان وانتزاع الممكية عمى األراضي في الضفة.
 إغبلق مناطق التماس والحدودية
 منع الصيد واإلبحار في البحر المتوسط أو االستفادة من الموارد الطبيعية في البحر الميت
 محدودية األراضي الزراعية وموارد المياه،
 تممح وتدىور الخصوبة في األراضي الزراعية،
 التػيرات المناخية غير المبلئمة،
مشاكل اقتصادية:
 ضعف التكامل النباتي الحيواني،
 نقص األعبلف الحيوانية،
 صعوبات التمويل والتسويق لصػار المزارعين
 صػر الحيازات وتفتتيا،
تدني مستويات اإلنتاجية في الزراعات.
تبين نتائج تحميل الواقع الزراعي لقطاع غزة اتجاىات استػبلل الموارد الطبيعية في فمسطين ، ،اتجاىات
النمو السكاني وآثارىا ،االستراتيجيات والسياسات الوطنية لمتنمية الزراعية المستدامة ،األىداف والخطط

والبرامج في إطار تمك االستراتيجيات والسياسات االستراتيجيات والسياسات ،وأىم المشاكل والمعوقات

التي تقف أماميا.
ويتبين من تحميل اتجاىات استػبلل الموارد الطبيعية انخفاض األراضي الزراعية في جميع محافظات
قطاع غزة ،وذلك لعدة عوامل من أىميا التوسع العمراني والخدمي والصناعي عمى حساب األراضي
الزراعية باإلضافة لتجريف األراضي الزراعية أو عدم القدرة عمى الوصول إلييا.
ىذا إلى جانب تزايد المشاكل المرتبطة باستخدامات الموارد المائية التي تعتبر العنصر الحاكم والمحدد

لبرامج التنمية الزراعية في فمسطين ،وىي العنصر األكثر ندرة .وتشير اإلحصاءات إلى ارتفاع معدالت
النمو السكاني في الوطن رغم محدودية الموارد الطبيعية وبخاصة موارد المياه واألراضي ،األمر الذي
أدى إلى استمرار انخفاض نصيب الفرد من األراضي الزراعية ومن المياه المتاحة .حتى وصل إلى

أدنى حد في العالم.
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السياسات الوطنية لمتنمية الزراعية المستدامة في المحررات:
تعتبر سياسات الو ازرة استنباطا وتطبيقا لسياسا ت الحكومة الفمسطينية المنتخبة وتقوم عمى رزمة من
السياسات المستندة أساسا إلى الفكر المقاوم ونيج التحرر الذي تتبناه الحكومة مثل:

سياسة االقتصاد الزراعي المقاوم ودعم المنتج المحمي
سياسة إحبلل الواردات
إنتاج مستمزمات اإلنتاج
من ىذه النقاط األساسية التي رسمتيا الو ازرة كان االنطبلق نحو زراعة المستوطنات وبناء نظام زراعي
مستدام عمييا وىو الذي بدأت و ازرة الزراعة في تطبيقو عبر مجموعة المشاريع التوجييية واإلرشادية
كانت ىذه المشاريع جزء من سياسة الو ازرة الرامية إلى التعميم والتدريب بالنموذج
وان نجاح النموذج ىو أفضل وس يمة لنقل المعرفة وتػيير القناعات والترغيب بسياسات الو ازرة دون إرغام

المزارعين

لقد أثبت ىذا النموذج نجاحو وجدواه بما وجناه من تحول تجاه إنتاج ما شاىده المزارعون في محطات
الو ازرة مثل:
التوجو لمزراعة العضوية وانتاج الكومبوست
االستزراع السمكي وزراعة الفطر وز ارعة النباتات الطبية والعطرية
انتشار المشاتل التي تعمل بأسموب و ازرة الزراعة
اتباع تعميمات الو ازرة في برنامج إحبلل الواردات
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تنبثق سياسات وأىداف وبرامج الو ازرة مع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لمعقدين القادمين والتي
بدأت عام 2009م وتستمر حتى عام 2025م ،مما يشكل مناخاً مبلئمة لتنفيذ تمك اإلستراتيجية .

وترتكز السياسات واألىداف والخطط عمى تحسين اإلنتاج من السمع الزراعية والػذائية لتمبية متطمبات
األسواق المحمية وال تمنع من إمكانية إنتاج المحاصيل التصديرية في حدود ما يتفق مع استراتيجية
التنمية المستدامة لمموارد الطبيعية وعبلقة ذلك باسياسات االقتصادية لمحكومة وو ازرة الزراعة تحديدا.
 .8تنمية الصادرات من المنتجات الزراعية وتحسين الميزان التجاري،
 .2تحسين ظروف معيشة السكان الريفيين،

 .3تطوير االنتاج الزراعي وزيادة معدالت النمو االقتصادي،
 .4عبر اآلتي:

 االستثمار االقتصادي والمرشد لمموارد الطبيعية،
 توفير مستمزمات اإلنتاج الزراعي،

 زيادة معدالت االكتفاء الذاتي ،حماية البيئة،
 تطوير البحوث الزراعية،
 تحسين كفاءة استػبلل األراضي والمياه،
 تحسين مستوى معيشة المواطنين،

 زيادة مخصصات القطاعات االجتماعية والبرامج الموجية لمحاربة الفقر،
 تحسين معدالت النمو االقتصادي في محيط الفقراء .

وتحقيقاً لتمك األىداف والخطط يجب أن تتضمن االستراتيجيات الوطنية العديد من البرامج والمشروعات

في مجاالت

 اإلنتاج النباتي والحيواني والسمكي،
 قطاعات الزراعة المطرية و المروية،

 البناء المؤسسي وتطوير المصادر الطبيعية،
 حماية الػطاء النباتي والحياة البرية ،مكافحة الفقر،
 دعم و تطوير قدرات المزارعين،

 تطوير التسويق والتجارة الزراعية،
 تطوير البنية التحتية الزراعية ،تحسين اإلنتاجية،

 خفض تكاليف اإلنتاج ،تحديث وتطوير النظم الزراعية،
 والتصنيع الزراعي الريفي .
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المشاكل والمعوقات التي تقف أمام تنفيذ استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة:
 الحصار الصييوني لمقطاع

 الحرب والتجريف وتدمير البنية التحتية لمقطاع الزراعي
 منع استيراد مستمزمات اإلنتاج

 إغبلق المعابر مع جميورية مصر العربية
 الحصار البحري الخانق
 قمة األراضي الزراعية ومياه الري،

 اإلجراءات الصييونية في المناطق الحدودية "مناطق التماس"
 عدم توفير التمويل،

 ضعف أنشطة التسويق الزراعي ،صػر الحيازات الزراعية،
 ارتفاع الكثافة السكانية.
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المستوطنات في قطاع غزة:

في الخامس من حزيران عام  8967م اجتاحت القوات الصييونية قطاع غزة ،وبدأت في فرض نظام
حكم عسكري دموي أعطى لمحاكم العسكري حرية اتخاذ أي قرار عسكري أو سياسي أو اجتماعي يخدم

تثبيت وجود المستوطنين الصياينة عمى أرض قطاع غزة ،ويسمح لمحاكم العسكري مصادرة أي أرض
يريدونيا بحجة "أمن إسرائيل المزعوم" ،مستفيدين من واقع ممكية األرض كما سيأتي الحقا ،وتوزيع
السكان المكثف عمى مناطق محدودة في تكتبلت عمرانية غير متصمة ببعضيا البعض ،وكان من
أعماليم فييا أن بدؤوا بإنشاء مواقع ونقاط تمركز عسكرية بترحيل المواطنين باتجاه سيناء واألردن،
واعتبرت المناطق المحاذية لخط اليدنة والمواصي والساحل مناطق عسكرية مػمقة ال يسمح فييا
بالتجول أو اإلقامة ،وبدأ بعد ذلك ما اكتشف بأنو مستوطنات ألغراض غير عسكرية أو أمنية (خريطة

رقم ، ) 8بدأت مساحات المستوطنات بعدة دونمات ثم انتيت إلى  59كيمومت ار مربعا وبنسبة % 8817

من إجمالي مساحة القطاع يضاف إلييا مناطق ممنوعة ومػمقة تحيط بالمستوطنات لتزيد مساحتيا إلى

حوالي  807كيمومترات مربعة وبنسبة حوالي  % 30من إجمالي مساحة القطاع.
خريطة رقم  )1( :مواقع المستوطنات المحررة في قطاع غزة
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وزارة الزراعة وادارة األراضي في المحررات:
تسعى و ازرة الزراعة جاىدة ومنذ الحكومة العاشرة إلى تحقيق اإلدارة المستدامة لمموارد الطبيعية ،إدراكا
منيا لواقع البيئة اليش في قطاع غزة عمى وجو الخصوص ،األمر الذي يقتضي أن ال تستخدم األراضي

والمياه خارج قدرات مواردىا "أوأكثر مما يجب" حسب ما ىو معموم بالضرورة من إمكانيات ىذه الموارد،
والتي كانت عرضة وعمى مدى العقود الست الماضية لبلستنزاف والتبديد ،دون أدنى احتياط لبقاء

الموارد لؤلجيال القادمة.
وكان تحرير المستوطنات من براثن االحتبلل أحد التحديات التي واجيتيا الو ازرة خاصة حيث ينظر
الكثيرونمن غير أىل االختصاص عمى أن عممية االستفادة من ىذه األراضي يجب أن تكون عمى غرار

ما قام االحتبلل بو  ،وىو أمر غير منطقي ،لعدة أسباب منيا:

 .8كان االحتبلل غير معني باالستخدام األمثل أو اإلدارة المستدامة ليذه الموارد المائية أو األرضية،

 .2كان االحتبلل يستطيع تصدير كل ما ينتج من ىذه األراضي ،بعكس ما كان وال يزال يفرض عمينا
من إغبلق أو قيود أو احتكار لمنتجاتنا الوطنية.

 .3االستثمار الزراعي في ىذه المناطق لمحاصيل غير تصديرية يخمق أزمة لممزارع الفمسطيني،
وتتسبب في انييار األسعار وتمف المنتجات.
األراضي وأنماط الممكية ودوره في االستطيان في قطاع غزة:
يوجد في قطاع غزة أربعة أنماط من الممكيات ىي:
 أراضي مسجمة "طابو" ومساحتيا  88800دونم ونسبتو  % 5815من مساحة القطاع.
 أراضي أوقاف إسبلمية ومساحتيا  7000دونم ونسبتيا  % 210من مساحة القطاع.

 أراضي مالية وىي أراضي بئر السبع ومساحتيا  8000دونم ونسبتيا  % 22من مساحة
القطاع.

 أراضي حكومية ومساحتيا  50000دونم نسبتيا  % 8315من مساحة القطاع ،ولكن أقيم عمى
 45000دونم منيا أحياء سكنية ومشروعات زراعية وما بقي منيا ال تزيد نسبتو عن  % 5من
األراضي الحكومية المتفرقة في محافظات القطاع الخمس.
حقق ىذا التباين من أنماط الممكية باإلضافة إلى المناطق غير المأىولة كالكثبان الرممية الساحمية
واألراضي الزراعية غير المأىولة ما كان يصبو إليو االحتبلل من اغتصاب لؤلراضي واستيطان.

وكان نتاج ىذا سمسمة من المستوطنات امتدت من الشمال إلى أقصى الجنوب ،وىي كما سيأتي الحقا.

يضاف إلى ىذا األراضي الصفراء التي كانت السيادة فييا لمعدو الصييوني والتي أصبحت بعد انتفاضة
األقصى ضمن نفوذ المستوطنات وال يسمح بالمكوث فييا أو دخوليا سواء لؤلمن الفمسطيني أو حتى
88

لممواطنين أنفسيم وتم ضم معظميا لممستوطنات فعميا ما بين عامي  2000و  2005م قبيل االندحار
التام وتحرير القطاع بكامل ترابو من المستوطنين والجيش الصييوني.
مؤشرات االستيطان في قطاع غزة:
وكما ىو موضح في الجدول رقم ( )8اآلتي ،كانت مساحة المستوطنات في قطاع غزة بما فييا المناطق
األمنية و المناطق الصفراء تمثل ما نسبتو حوالي  %30من إجمالي مساحة قطاع غزة  ،وعددىا 89

و يصل عدد بيوتيا إلى  8500بيت ،وكانت

مستوطنة و يسكنيا أكثر من  7500مستوطن

المستوطنات مقامة عمى أفضل األراضي الزراعية و عمى خزان جوفي عذب ،وكان وجود ىذه
المستوطنات يشكل عائقا كبير أمام حركة التنمية االقتصادية و االجتماعية ،باإلضافة إلى أنو تعرقل

الكثير من المشاريع اإلستراتيجية و التنموية ،و ىذه المستوطنات تتوزع عمى ثبلث مناطق في قطاع غزة
مما يجعميا عائقا إضافيا عمى حركة تنقل السمع و الخدمات و األشخاص.
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رؤية وزارة الزراعة لموضوع إدارة المحررات بعد اندحار االحتالل عن المستوطنات

ترتكززز رؤيززة ال ززو ازرة إلززى فكز زرة تقززوم عم ززى أسززاس أن العم ززل عمززى زي ززادة اإلنتززاج الز ارع ززي وتحقيززق األم ززن
الػ ززذائي و المحافظ ززة عم ززى األ ارض ززي الزراعي ززة و المي ززاه ى ززو م ززن ص ززميم عم ززل و ازرة الز ارع ززة و معي ززار

نجاحيززا ،و لززو أىميززة فززي تحقيززق األىززداف االقتصززادية العميززا لمدولززة المتمثمززة فززي المحافظززة عمززى الثززروة
الزراعية ( النباتية – الحيوانية – السمكية).

يساىم القطاع الزراعي بنسبة  % 6من إجمالي الناتج المحمزي و  %86مزن إجمزالي القزوى العاممزة بحجزم

يقارب  60ألف عامل زراعي ومزارع.
و بالرغم من أن األرض و المياه ىما محور التنمية في كافة القطاعزات االقتصزادية  ،فزإن قطزاع الز ارعزة
يعز ززانى مز ززن ت ارجز ززع كبيز ززر فز ززي المسز ززاحات الزراعيز ززة لصز ززالح القطاعز ززات االقتصز ززادية األخز ززرى (المنش ز ز ت

الصناعية-المباني السكنية).
و تأخذ رؤية وزارة الزراعة محورين أساسيين إلدارة الموارد الزراعية في المستوطنات التيي تيم تحريرىيا
و ىي -:
 .1إدارة األراضي الزراعية في المحررات :

فززي ظززل الزحززف العم ارنززي الكبيززر لممبززاني السززكنية عمززى حسززاب األرض الزراعيززة حيززث يززتم اسززتنزاف ىززذه
األراضي بمعدل يتراوح من  80000-6000دونم سنويا خاصة إذا عممنا أن مساحات األ ارضزي الزراعيزة
عنززد مجززيء السززمطة الوطنيززة عززام  8994م كانززت تقززدر ب  870000دونززم ،و أمززا اليززوم تقززدر بح زوالي

 800000دونززم إذا لززم يززتم احتسززاب أ ارضززي المحززررات و ىززذا مؤشززر لززو داللززة خطي زرة لمت ارجززع و تززدىور
مسززاحات األ ارضززي الزراعيززة ،ممززا يعززرض مسززتقبل اإلنتززاج الز ارعززي لمتززدىور و التنززاقص و عززدم تززأمين

مصادر الػذاء الضرورية لحياة شعبنا و أجيالنا القادمة.

و إلصبلح الخمل الناتج عن سوء استعماالت األراضي فإن و ازرة الزراعة تؤكد عمى أىمية:
 استػبلل أراضى المستوطنات المستردة استػبلال زراعيا عمى أسس عممية حديثة .

 المحافظة عمييا من التعديات األخرى لزيادة الرقعة الزراعية ومن ثم اإلنتاج الزراعي.
 تطوير النمط الز ارعزي و خريطزة اسزتخدامات األ ارضزي بمزا يضزمن األمزن الػزذائي ويحقزق أىزداف
الحكومة واستراتيجياتيا في بناء االقتصاد المقاوم واحبلل الواردات.

لق ززد وض ززعت و ازرة الز ارع ززة بز زرامج إلع ززادة تأىي ززل كاف ززة األ ارض ززي الزراعي ززة المح ززررة واأل ارض ززي الت ززي ت ززم
تجريفيا من قبل العدو اإلسرائيمي عبر خطة شاممة الستعادة النشاط اإلنتاجي ليذه األراضي.
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 .2إدارة المياه في المستوطنات في قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيمي المتوقع:

يبمززع عززدد اآلبززار الموجززودة فززي المسززتوطنات فززي قطززاع غززة  26بئزرا ،و تبمززع القززدرة اإلنتاجيززة ليززذه اآلبززار
حوالي  6مميون متر مكعب سنوياً.

و ميززاه ىززذه اآلبززار عذبززة وال تزيززد نسززبة الكموريززد عززن  (ppm) 350مميج زرام /لتززر .و تقززدر كميززة الميززاه

المستيمكة في الزراعة بحوالي  215مميون م ،3و عميو فإن و ازرة الزراعة تؤكد عمى ما يمي :
 اسززتػبلل مززنظم لززبعض المسززاحة الزراعيززة الحاليززة فززي المسززتوطنات واسززتػبلل الفززائض مززن كميززاتالمياه المنتجة في اآلبار و التي تقدر  315مميون م 3ألغراض مياه الشرب و الصناعة.

 ع ززدم زي ززادة الض ززخ ع ززن مع ززدل  35 – 30م 3ف ززي الس ززاعة م ززن اآلب ززار الس ززاحمية وذل ززك حفاظز زاً عم ززىالخ ززان الجززوفي مززن التنززاقص حيززث ال يزيززد التعززويض السززنوي لميززاه الخ ززان الجززوفي عززن ( 315إلززى
 415مميون متر مكعب سنويا).
 الحفاظ عمى جودة المياه ومنع تسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي بالمحافظة عمى منسزوب الميزاهفي الخزان الجوفي وحمايتو من االستنزاف.
 .3إدارة المنشآت الزراعية والبنية التحتية لممحررات:

فيم ززا يتعم ززق بالمنشز ز ت الزراعي ززة والبني ززة التحتي ززة داخ ززل المح ززررات ف ززإن مجي ززودات و ازرة الز ارع ززة

موجيز ززة نحز ززو حمايز ززة الم ارفز ززق والمنشز ززئات والسز ززعي لتحقيز ززق االسز ززتػبلل األمثز ززل لكافز ززة المنش ز ز ت
الزراعية القائمة  ،والتي تتمثل في:
الدفيئات واآلبار و مزارع األسماك وما تبقى من محطات تعبئة الخضار والمشاتل.
 .4عدم منافسة المزارع الفمسطيني:

تحتززاج المحززررات إلززى إعززادة تنظززيم وادارة المحاصززيل المزروعززة فييززا بمززا يتناسززب مززع احتياجززات
الززوطن مززن خززبلل التوسززع فززي ز ارعززة مززا يمكززن زراعتززو مززن محاصززيل الفجززوة لحمايززة المنززتج مززن

ناحية وعدم منافسة المزارع والذي تعتبر المحررات منافسا لو ،والتنسيق الكامزل مزع و ازرة الز ارعزة
فززي ىززذا الخصززوص لتكززون المنتجززات الزراعيززة مززن المحززررات جزززءا مززن سياسززة الززو ازرة لمتنميززة
الزراعية وحماية المنزتج وفي نفس االتجاه الذي تسعى فيو الوزارة إلى حمايية الميوارد الطبيعيية
وحماية المنتج وتحسين دخل المزارع ورفع مستواه المادي والمعيشي.
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تعقيب:

ىذه الخطوط العريضة تمثل الرؤية اإلستراتيجية المرحمية لو ازرة الزراعة إلدارة و اسزتػبلل مصزادر الميزاه

و األراضي الزراعية المحررة و كذلك إدارة المنش ت الزراعية.

أمززا فيمززا يتعمززق بززإدارة الحكومززة الفمسززطينية لمص زراع وادارتيززا لؤلزمززة السياسززية ،والتززي تعتبززر فييززا و ازرة

الزراعة من الو ازرات السيادية المعنية برسم سياسات الدولة وتحقيق طموحاتيا وتأكيد برامجيا ،فزإن الرؤيزة

لمسززتقبل األ ارضززي وادارتيززا والتززي ىززي عمززل مشززترك بززين كافززة مؤسسززات وو ازرات الحكومززة وعمززى أرسززيا
المجمززس التشزريعي الفمسززطيني ،فززإن و ازرة الز ارعززة تنطمززق مززن زاويززة حمايززة الززوطن والمزواطن وان اختمززف
ذلك مع برامج الخطة الشاممة ) (Master Planeوالتزي سزبق أن أعزدت بنزاء عمزى سزيناريوىات تعتقزد أن
الكيان الصييوني لن يكون لو دور في إدارة األراضي أو إمكانية إعادة احتبلل القطاع .

تنظ ززر وزارة الز ارع ززة إل ززى تخط ززيط إدارة المز زوارد عم ززى أن ززو تخط ززيط ف ززي ظ ززل المخ ززاطرة يج ززب أن ال يػف ززل
السيناريوىات السيئة أبدا ،وليذا فإنيا ترى أن تضع مؤشرات جديزدة لمتخطزيط وادارة المزوارد األرضزية تقزوم
عمى أساس:

 إن االحتبلل يمكن أن يعود لفرض سيطرتو عمى القطاع مرة أخرى.
 وأن الوضع الجػرافي القائم ال يمنع من إعادة تجزئة القطاع إلى مناطق معزولة وكانتونات.

 وأن التوزيززع العم ارنززي والز ارعززي القززائمين كبلىمززا لززم يعززد مناسززبا ال مززن الناحيززة البيئيززة وال م ززن
الناحية االقتصادية أو األمنية.
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وعميو فإنو يمكن أن توجد أسباب أزمة أخرى تتمثل في:
 .8وجييود منييياط مفتوحييية يسززيل عمززى جززيش االحززتبلل المززرور عبرىززا بززبل عوائززق ،وىززي منززاطق
مكشوفة يصعب الدفاع عنيا أو حمايتيا من العدوان الصييوني.

 .2نظام الممكيية الزذي سزبق اإلشزارة إليزو وىزو نظزام ال يخزدم حمايزة األ ارضزي الفمسزطينية ويجزب أن
يتم تحديد نظم الممكية بنظامين أساسيين فقط:

ممكية الدولة

ممكية األفراد والشخصيات االعتبارية.
وبناء عمى ذلك يمكننا الحديث عن:

 إعادة تخطيط األراضي واعادة االنتشار سكانيا في المناطق الزراعية التي تدىورت فعبل.
 تمميك أو تأجير األراضي وضع اليد بالبيع أو التأجير الذري.

 توزيع األراضي في المحررات لمشباب الخريجين حسب نمط االستػبلل المستيدف.
 تخص ززيص أراض م ززن الت ززي س ززتنزع عني ززا الص ززبػة الزراعي ززة لبن ززاء م ززدن جدي ززدة عم ززى طززول خ ززط
التماس لتشكل حاج از بشريا في وجو العدوان وخط دفاع أول لحماية القطاع.

 إعادة ىيكمة الطرق والمناطق المفتوحة لخمق واقع يمنع حركة جيش االحتبلل أو يعرقميزا خاصزة
في الطرق التي تصل ما بين المعابر الموضحة عمى الخريطة اآلتية وبين المستوطنات سابقا:
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التوصيات :
 التوصيات العامة المقترحة إلدارة المحررات :

يتم إدارة المسزتوطنات مزن قبزل السزمطة الوطنيزة الفمسزطينية ،ممثمزة و ازرة الز ارعزة بزإدارة كزل مزا ىزو متعمزق

بالشؤون الزراعية داخل المستوطنات من حيث األتي:
.8
.2

وضز ززع ب ز زرامج و خطز ززط السز ززتخدامات األ ارضز ززي و الميز ززاه و مشز ززاريع يمكز ززن تنفيز ززذىا باإلمكانيز ززات

المتاحة في ظل الحصار.

تفعيززل دور القطززاع الخززاص لبلسززتثمار فززي الز ارعززة وكززذلك تفعيززل دور المنظمززات غيززر الحكوميززة

العاممة فى القطاع الزراعي.
.3

وضع برامج خمق فرص عمل لمعاطمين و خصوصاً الميندسين الزراعيين و العمال الزراعيين.

.5

وضع نمط زراعي موجو نحو احتياجات السوق المحمى من محاصيل الفجوة.

.4

إصدار قوانين تنظم استخدام األراضي و تمنع التصرف العشوائي بيا.

التوصيات اإلستراتيجية:
.8

توفير الػطاء القانوني لكافة الخطط والبرامج التي تقوم بيا الو ازرات المعنية باستخدام الموارد
عبر المجمس التشريعي أو أي جية اختصاص من الجيات الرسمية.

.2

حماية القطاع الزراعي صمام األمن الػذائي لفمسطين.

.3

حماية الموارد األرضية من تعديات المواطنين خاصة في المحررات.

.4
.5

توزيع األراضي وتأجيرىا وتمميكيا ضمن خطة واعية ومدروسة.

بناء خطة إعادة تقييم وتوزيع الموارد الطبيعية عمى الجيات ذات االختصاص تبعا لما آلت إليو
األوضاع السياسية والبيئية والجػرافية ،بما يخدم حماية الوطن وتوفير الػذاء واستدامة الموارد
الطبيعية حسب توجيات الحكومة الفمسطينية وبما يحقق أىدافيا اإلستراتيجية
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 التوصيات الفنية

 .8يجب ان تبقى أ ارضزي المسزتوطنات المسزتردة فزي معظميزا أراض زراعيزة ذات اسزتعمال ز ارعزي
 ،عممززا بززان معظززم أ ارضززي المسززتوطنات ىززي أ ارضززي زراعيززة عاليززة الخصززوبة ومياىيززا عذبززة

صالحة لمري .

 .2وضززع خطززة تأشززيرية شززاممة السززتػبلل ىززذه األ ارضززي فززي المجززاالت المختمفززة لئلنتززاج الز ارعززي
ويتمثل ذلك في -:
 التوسع في زراعة المحاصيل التي يتم استيرادىا خاصة الفواكو.

 العمززل عمززى التوسززع فززي بنززاء مشززاريع اإلنتززاج الحي زواني لسززد الفجززوة الػذائيززة الضززخمة فززي
المحوم الحمراء تحديدا..

 تطوير مشاريع المحافظة عمى البيئة بمختمف أنواعيا
 التوسع في الزراعة العضوية والزراعات اآلمنة
 االىتمام بالمشاريع الزراعية التي تتبنى فكر االقتصاد الزراعي المقاوم تحديدا.
 .3تخصززيص مس ززاحات مناس ززبة إلنش ززاء مش ززاتل بيززدف إنت ززاج أش ززجار الفاكي ززة واألش ززجار الحرجيززة
وذلك من اجل تقميل االعتماد عمى االستيراد وتوفير ما يمزم من الشتبلت محميا .

 .4تخص ززيص مس ززاحات مناس ززبة لممرك ززز ال ززوطني الفمس ززطيني لمبح ززوث الزراعي ززة بػي ززة تحقي ززق تق ززدم
عممي يحدث تحسينا في اإلنتزاج الز ارعزي بشزقيو النبزاتي والحيزواني و يشزمل ذلزك إنتزاج و إكثزار

التقاوى المحسنة .
 .5المحافظززة عمززى الم ززارع السززمكية الموجززودة ضززمن مسززتوطنة دوغيززت والعمززل عمززى التوسززع فززي
إنشاء المزارع السمكية من اجل زيادة اإلنتاج السمكي وتقميل المستورد منو .
 .6المحافظ ززة عم ززى الكثب ززان الرممي ززة والت ززي تعتب ززر بمثاب ززة منطق ززة تػذي ززة الخز ززان الج ززوفي األىززم ف ززي
المناطق المحررة.

 .7حماية األراضي الزراعية من أية مشاريع صناعية كانت أو غيرىا عمى األراضي الزراعية .
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خريطة رقم  )2( :المعابر والطر االلتفافية التي توصل إلى المستوطنات

خريطة رقم ()3
المياه الجوفية في أراضي المحررات

ال
ب
حــ
ــ ر
ألب
ا
ي
لم
ضا
ـــ ـ
تو
س ـــ
ــ ط

ال دالل ـــــــــــــة
mpp 052 < LC
م يـــــــــــــاه عذب ـــة صال حـــة ل ـــــــري جم يــــــع
ال محــــــــــــــــــــــــــا ص يل دون م عوق ـــــــــــــــــات
mpp 005 - 052 = LC
م يــاه عذب ه ن س ب يا ،ت ص لح ل ـري ال محا ص يـل
ال غ ير ح سا سه ل لم لوحة ت حت ب عض ال شـروط
mpp 005 > LC
م يــــاه ت ح توي ع لى ن س بة عال ية من األم ــــ الح
ال ت ص لـــــــــــــــح ل ـــري م عظـــم ال محـا صـ يـــــل

ال س لطة ال وط ن ية ال ف ل سط ي ن ية

وزارة ال تخط يط
وزارة ال زراعة  -س لطة ال م ياه

ممح ()1

ت ص ن يف ال م ياه ال جوف ية و ص الح ي تها ل لري ح سب
ح سا س يات ال ن بات ات ل لم لوحة
محاف ظات غـزة
ف ل سط يـن 9002
رداصملا :
وزارة ال تخط يط -
وزارة ال ـــزراعـة -
س لطــة ال م يـــاه -

مالح
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مؤشرات االستيطان في قطاع غزة:
الجدول رقم ( )8مؤشرات االستيطان في قطاع غزة

مساحات

المؤشر

مبلحظات

ونسب

عدد المستوطنات في قطاع غزة

11

مساحة المستوطنات الفعمية ( ألف دونم)

26

 %مساحة المستوطنات الفعمية من مساحة

%7

القطاع
مساحة المناطق األمنية حول المستوطنات (ألف

52

دونم )

% 14

 %المساحة األمنية من القطاع
مساحة المناطق الصفراء ( ألف دونم)

تشمل المواقع العسكرية

تتم فييا نشاطات الزراعة والصناعة
والسكن
مناطق يمنع االقتراب منيا
مناطق خطرة جدا

27
% 7.4

 %المناطق الصفراء من القطاع(ممكيات خاصة)
المساحة اإلجمالية العامة المحيطة بالمستوطنات

105

( ألف دونم) تشمل المناطق الصفراء

 %المساحة اإلجمالية من مساحة القطاع

% 30

20

تعتبر ضمن ممكيات المستوطن
مساحة القطاع  365كم

2

جدول رقم  : 2المستوطنات حسب التوزيع الجغرافي و المساحة في قطاع غزة
المساحة دونم

%

التوزيع الجغرافي
مستوطنات الشمال

4494

16.8

مستوطنات غزة

2200

8.2

مستوطنات دير البمح

450

1.7

مستوطنات خانيونس

11189

41.8

مستوطنات رفح

8433

31.5

اإلجمالي

26766

100

جدول رقم  : 3ممخص المؤشرات لالستيطان الييودي حسب النشاط في محافظات غزة
المساحة

%

عدد العائالت

%

النمط

العدد

41.4

436

35.8

زراعية

6

11076

662

54.4

إسكانية

6

8574

32.0

7.8

سياحية

4

2770

10.3

95

صناعية

3

2930

10.9

25

2.1

غير محددة

4

1416

5.3

0

0.0

المجموع

23

26766

100.0

1218

100.0

دونم

ممح ()2
نموذج إل نجازات الوزارة في أراضي المحررات
28

و
تقرير إنجازات الربع األول لمعام  2010م (جدول رقم :)4
المشاريع

قائمة بالمشاريع واإلنجارات التي قامت عمى أراضي المحررات
المشروع

م
8

مشروع مشتل المميون شجرة زيتون

2

مشتل الموزيات

3

مشروع النباتات الطبية والعطرية

4

مشروع أصول األشجار

5

مشروع الكمبوست

6

الزراعة العضوية

7

مشروع حدائق ذات بيجة

مكان المشروع

االنجازات

محررة العاشر من

 280ألف شتمة جاىزة

رمضان خانيونس

 700ألف أكياس معبأة تربة فقط

محررة العاشر من

 250الف شتمة لوز

 300ألف شتمة داخل الحضانة

رمضان خانيونس
محررة العاشر من

زعتر

رمضان خانيونس

 200ألف شتمة زعتر موجودة
 500ألف شتمة زعتر تم توزيعيا
ميرمية

 300ألف شتمة ميرمية

 500ألز ز ز ززف شز ز ز ززتمة ميرميز ز ز ززة تز ز ز ززم
توزيعيا
اكميل الجبل
 860ألف شتمة أكميل الجبل
الريحان

 850ألف شتمة ريحان

محررة العاشر من
رمضان خانيونس

تز ز ز ززم ز ارعز ز ز ززة  30دونز ز ز ززم (لوزيز ز ز ززات

وحمضيات)

 86دونم جاىزة لمزراعة
محررة قسطل-
دير البمح

 240طن (كمبوسزت سسزمدج) فزي
نياية عام 2009
200طن في عام 2080
مرف ز ز ززق يوج ز ز ززد ممح ز ز ززق النج ز ز ززازات
الزراعة العضوية
 3500شتمة تفاح عمر سنة
 3000شتمة زيتون
 8200جوافة
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 8000فسيمة نخيل
 70نخمة كبيرة

 8850شتمة رمان
 8200شتمة تين

 620شتمة ليمون

 200شتمة لوزيات
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( )2إنجازات محطة القسطل لمزراعة العضوية
إنتاج السماد العضوي ( الكومبوست ) خبلل الربع األول لمعام  2010م:
الكومبوست "سماد الذبال":

قام المحطة بإنتاج الكومبوست وىو الناتج من عممية التخمير البيولوجية التي تتحول فييا المخمفات

العضوية الى سماد عضوي طبيعي ،عال القيمة وأساسي لمزراعة العضوية غير المعتمدة عمى المواد

الكيميائية.

الكميات المنتجة من الكومبوست:
جدول رقم  5كميات إنتاج الكومبوست بمحطة القسطل
م

الكمية  /طن

التاريخ

1

من  2009/7/12إلى 2010/1/1

250

2

من  2010/1/1إلى 2010/4/1

200

3

الخطة المقترحة لنياية العام

1000

التجارب التي تمت بالمحطة:

قامت المحطة بالتجارب اآلتية:

 - 1استخدا م التخمير االىوائي في إنتاج الكومبوست ومقارنة بين التخمير اليوائي واال ىوائي
 – 2استخدام العصارة الناتجة من مطامير النفايات الصمبة كبادئ لعممية إنتاج الكومبوست
 – 3استخدام حقول القصب في إنتاج الكومبوست

 – 4تأثير إضافة السماد البمدي عمى سرعة وجودة الكومبوست
 – 5شكل وحجم كومة الكومبوست عمى سرعة التحمل

 – 6تأثير فصول السنة عمى سرعة التخمير في كومة الكومبوست
 – 7تأثير كمية المياه المضافة عمى سرعة التحمل
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إنجازات الزراعة العضوية في محررة القسطل لمربع األول من العام  2010م
 -1بدء برنامج الزراعة العضوية ليذا العام بما يأتي.
 -2زراعة دونم بندورة بتاريخ  2009/10/21من صنف –  -593بعدد  1600شتمة.
 -3زراعة دونم باذنجان بتاريخ  2009/10/26من صنف – كبلسيك -بعدد  1600شتمة.
 -4متابعة ومراقبة الزراعة العضوية والقيام بالعديد من األعمال منيا:
 اإلشراف عمى الري بالكميات المناسبة والتي يحتاجيا كل محصول.
 التسميد بالكومبوست في الفترات المناسبة.

 إزالة النباتات المصابة وزراعة بل منيا من األفرع التي تم تعميقيا.
 إزالة األوراق المصابة من محصول الباذنجان.
 استخدام تقنية الضرب عمى األسبلك واستخدام ماتور اليواء لكي تتم عممية عقد
األزىار.
 تعميق الموحات الصفراء.

 جني المحصول وتعبئتو في كراتين.
 المساىمة في نشر ثقافة الزراعة العضوية.

 استقبال الجوالت اإلرشادية لممزارعين وشرح ليم طرق وفوائد الزراعة العضوية.
 زراعة نصف دونم زعتر.
 زراعة نصف دونم ميرمية.
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( )3إنجازات محررة العاشر من رمضان
 .1مشروع  /مشتل الزيتون
 .2مشروع  /النباتات الطبية
 .3مشروع  /مشتل الموزيات
 .4مشروع  /مزرعة أميات األشجار
معوقات العمل:

 .1التوقف عن العمل تماما خبلل الفترة من .2010/1/17 – 1/2

 .2مشكمة المياه التي كانت تعاني منيا المحررة خبلل الفترة السابقة.
 .3مشكمة انقطاع التيار الكيربائي يترتب عمييا عدم الزراعة إال ثبلث أيام في األسبوع.
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إحصائية بما تم انجازه
أوالً :مشتل الزيتون والموزيات

جدول رقم  6اإنتاج في مشتل الزيتون والموزيات

م

1

2

المنطقة

البيان

العدد المعبأ

ما تم زراعتو حتى تاريخو
لوز

زيتون

دفيئة رقم 1

21618

21618

-----

مشتل

دفيئة رقم 2

39277

39277

-----

الزيتون

دفيئة رقم 3

38412

38412

-----

دفيئة رقم 4

142740

مشتل
الموزيات

-----

الجية الشمالية لوز

256095

-----

256095

الجية الجنوبية زيتون

198500

174000

-----

المنطقة المكشوفة

182000

-----

-----

878642

273307

256095

اإلجمالي

ثانياً :مشتل النباتات الطبية

جدول رقم  7اإلنتاج في مشتل النباتات الطبية والعطرية

م

الكمية المنتجة

الصنف

1

زعتر

 480الف شتمة

2

مراميو

 160الف شتمة

3

إكميل الجبل

 20الف شتمة

5

ريحان

 80الف شتمة

6

ليف

 4000شتمة

7

تمر حنة

 2000شتمة

8

حنظل

 2000شتمة
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اإلدارة العامة لمتخطيط والسيسات

نيسان  2010م
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