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السياسات الزراعية ...

على  الزراعة  ل��وزارة  املرحلية  اإلستراتيجية  اخلطة  ُبنيت 
منها،  أيٍّ  أهمية  من  التقليل  يجوز  ال  محاور،  ثالثة  أساس 
وال يجوز إال أن توفى حقها من التخطيط والتحليل ووضع 
البرامج املستقبلية ملتابعتها، وهي: مشكالت القطاع الزراعي 
وسبل حلها، وواقع القطاع الزراعي من حيث الكم والكيف 
وسبل احلفاظ عليه وتطويره، واالقتصاد الزراعي كمدخل 

للتنمية االقتصادية الوطنية.

ففي حني ركزت اخلطة احلالية على حل بعض املشكالت، 
أغفلت التطرق إلى حلول بعضها اآلخر، أما عن تطوير واقع 
القطاع الزراعي فهو ما لم جتب عنه اخلطة بوضوح، وكان 
والتحليل  بالدراسة  حظاً  املكونات  أقل  الزراعي  االقتصاد 
التاريخي  البعد  عن  ع��دا  أهمها!!  ك��ان  وإن  والتخطيط 
االجتماعي للزراعة كمكون ثقافي ومعاشي للفلسطينيني، 
إضافة إلى أمناط حتقيق العمل الزراعي في امليدان والعالقات 

الناجتة عن هذه األمناط.

وفوق كل ذلك تتعامل اخلطة مع املورد األساس في حتقيق 
الزراعة، وكأنها معطى ثابت، مع أنه خاضع للتغيير يومياً، 
غير  باالستغالل  أو  وامل��ص��ادرة،  االستيطان  بسياسات  إن 
الرشيد لألرض في مجاالت غير زراعية، وكل ذلك يكلله 
أن التطرق لربط األرض كقيمة وطنية سياسية، بقيمتها 

لية  االستعما
ك��وس��ي��ل��ة 
شاملة  إنتاج 
وزراع�����ي�����ة 
ب����األس����اس، 
هو أمر كان 
وعي  خ���ارج 
امل��خ��ط��ط��ني، 
وقعوا  الذين 
ف���ي ب��راث��ن 
ال���ب���رم���ج���ة 

الناجتة عن سياسات التدريب حول التخطيط اإلستراتيجي، 
ودون  جاهزة  وقوالب  جامدة  من��اذج  وف��ق  أث��ره  واقتفاء 

تطعيمها وتشذيبها لتتوافق مع املكون الفلسطيني اخلاص.

وهي  الزراعي،  القطاع  منها  يعاني  التي  املشكالت  أهم  إن 
املشكالت التي يفترض باخلطة اإلستراتيجية أن تعمل على 

عالجها، هي:
1. األرض املتاحة، والتغييرات التي تصيبها يومياً، وما 
والتحرر  الوطني  التحرر  لعملية  بالنسبة  قيمتها  هي 

من التبعية االقتصادية لالحتالل.
تغيرات،  من  عليه  طرأ  وما  الفلسطيني،  الفالح   .2
ورئيساً  موجوداً،  الفلسطيني  الفالح  بات  حقاً  وهل 

في التركيب الطبقي للمجتمع الفلسطيني، وما هي 
 ... والتسويق  واإلنتاج  األرض  مع  ومشاكله  همومه 

وغيرها من الهموم.
كفلسطينيني  منتلك  ال  الفلسطينية:  العزلة   .3
نتمتع  حتى  وال  واحل���دود،  املعابر  على  السيطرة 
ضمن  وال  احملافظات،  بني  والوصول  التنقل  بحرية 
احملافظة الواحدة، بل تفرض سلطات االحتالل قيوداً 
الوصول  من  أو كلياً  املزارعني متنعهم جزئياً  على 
شروطاً  تفرض  كما  الزراعية،  ألراضيهم  مبوجبها 

على تسويق فائض إنتاجهم خارج السوق احمللية.
السلطات  دأب��ت  األراض���ي:  وم��ص��ادرة  االستيطان   .4
زراع��ي��ة  مستعمرات  ب��ن��اء  ع��ل��ى  “اإلسرائيلية” 
الفلسطينية،  املناطق  ضمن  وسكنية  وعسكرية 
للمستعمرات  الزراعية  األراضي  مساحة  بلغت  حتى 
العام 2004 أكثر من 60،000 دومن، واليوم تتوسع 
األرض  لتأكل  االستيطانية  واألحياء  املستوطنات 
الفلسطيني مشكلًة تهديداً حقيقياً  والتراث واإلنسان 
بالنسبة  دائ��م  هم  وه��و  ال��زراع��ي،  القطاع  ملستقبل 

لالحتالل وبالنسبة للفالح الفلسطيني معاً.
الزراعية:  اإلنتاج  مدخالت  على  السيطرة  انعدام   .5
املدخالت  وص��ول  على  االح��ت��الل  سلطات  تسيطر 
ومبيدات؛  أسمدة،  من  الفلسطيني  للمزارع  الزراعية 
وماكينات،  وم��واد،  كيماوية،  أم  كانت  عضويًة 
البذور  بدخول  تتحكم  أنها  كله  ذلك  من  واأله��م 
اخلطة  أغفلت  وهنا  الفلسطيني.  للمزارع  ووصولها 
في  ممكن  أمر  وهو  محلياً،  املدخالت  إنتاج  عملية 

جوانب كثيرة.
ضروس  ح��رب  اليوم  تنشب  األرض:  محدودية   .6
يقتطع  ع��ام  وال���زراع���ة، ففي ك��ل  ال��ع��م��ران  ب��ني 
الزراعية  األراض��ي  من  متزايدة  مساحات  العمران 
وغياب  السكان  عدد  وزي��ادة  األرض  حملدودية  نظراً 
التخطيط املركزي والتنسيق بني وزارة احلكم احمللي 

والزراعة.
7. املياه واملصادر املائية: تعتمد الزراعة على الينابيع 
مياه  وعلى  األرض��ي��ة،  املياه  آب��ار  وعلى  الطبيعية، 
وانخفضت  بعضها  جف  للينابيع،  بالنسبة  األمطار. 
القدمي  فمنها  اآلب���ار  أم��ا  اآلخ���ر،  البعض  إنتاجية 
املتهالك، ومنها املمنوع من الترميم “إسرائيلياً”، ومنها 
اآلبار  مياه  جودة  وتتفاوت  القانوني.  غير  العشوائي 
بشدة، إال أنها تتأثر سلباً بانخفاض معدالت األمطار، 
أما األمطار فانحباسها للسنوات السبع املاضية وتأخرها 
للعام احلالي يهدد القطاع الزراعي بآثار كارثية، في 
خالل  اجلفاف  من  املزيد  إلى  التوقعات  تشير  حني 
للتغيرات  متوقعة  كنتيجة  ال��ق��ادم  القرن  نصف 

على  احلالية  اخلطة  ركزت  حني  ففي 
التطرق  أغفلت  املشكالت،  بعض  حل 
تطوير  عن  أما  اآلخر،  بعضها  حلول  إلى 
عنه  لم جتب  ما  فهو  الزراعي  القطاع  واقع 
الزراعي  االقتصاد  وكان  بوضوح،  اخلطة 
والتحليل  بالدراسة  حظاً  املكونات  أقل 
والتخطيط وإن كان أهمها!! عدا عن البعد 
التاريخي االجتماعي للزراعة كمكون ثقافي 
أمناط  إلى  إضافة  للفلسطينيني،  ومعاشي 
حتقيق العمل الزراعي في امليدان والعالقات 

الناجتة عن هذه األمناط.



السياسات الزراعية ...

املناخية العاملية.
8. ضعف املردود الربحي لوحدة األرض: حيث يؤدي 
اليوم ال تشكل  باتت  التي  الزراعة  للعزوف عن  ذلك 
سبل  ارتباط  وأصبح  للمزارعني،  للرزق  آمناً  مصدراً 
عيش املزارعني بالزراعة ارتباطاً تكميلياً أكثر منه 
أساسياً، نظراً لعجز الزراعة عن تأمني دخل  ارتباطاً 

كاٍف.

الفلسطينية! الزراعية  السياسات  وزارة 
يطلق اسم وزارة السياسات الزراعية على تلك اجلهة املنظمة 
من  عدد  في  عنه  واملسؤولة  له  والراعية  الزراعي  للقطاع 
وزارة  اسم  بينما يطلق  الزراعي،  املجال  املتقدمة في  الدول 
الزراعة على تلك اجلهة لدينا في فلسطني، والفرق هو في 
يحتاج  الزراعي  القطاع  أن  مبعنى  التطبيقي؛  ال��وزارة  دور 
لوزارة سياسات زراعية تعمل ضمن مفهوم اخلطة الزراعية 
للدولة، وتضع خططاً إستراتيجية، غابت سياسات الوزارات 
واألوق��اف،  واآلث��ار،  والسياحة  كاالقتصاد،  الفلسطينية 
تنبثق  التي  السياسات  وزارات  برزت  ... وغيرها، في حني 
األمد  احمليطة ضمن  التغيرات  من  فيها  ال��وزارات  توجهات 
القصير، فوزارة الزراعة -على سبيل املثال، بل وعلى سبيل 
اإلستراتيجية  ببناء  واملجتمع  امل��زارع  تفاجئ  اخلصوص- 
الواقع  تغيير  من  بداًل  معه  والتماشي  املتغير  الواقع  على 
فالزراعة  القصيد؛  بيت  وهنا  واضح!!  ملستقبل  والتأسيس 
ليد السوق، ما  واملنتجات الزراعية في أكثر الدول إطالقاً 
زالت تتمتع بحماية الدولة ودعمها، في حني تروج اخلطة 
لسياسة التأمينات الزراعية كمقدمة لتخلي احلكومة عن 
الكلفة  يزيد  أمر  وهو  الطبيعية.  الكوارث  عن  تعويض  أي 
وإن كان  اخلدمات،  قطاع  في جيب  ويصب  الفالح،  على 
باتت حلقة  التي  احلكومية  اجلباية  في عملية  أيضاً  يزيد 

مركزية في نشاطها.

الزراعة  لوزارة  الريادي  الدور  أين  للتساؤل:  يدفعنا  ما  هذا 
احلمائية  والقوانني  لألنظمة  املاسة  للحاجة  االستجابة  في 
للسوق احمللية وللمزارعني، السيما صغار املزارعني؟ أين دور 
املجتمع  في  املزارعني  رافعة حلقوق  تشكل  أن  في  ال��وزارة 
فال  قبل كل شيء،  ال��وزارة ألجلهم  وجدت  الذين  أولئك 
نكرر  ألن  داع��ي  وال  مزارعني،  دون  زراع��ي  لقطاع  معنى 
املزارعني  التي همشت  املختلفة  الدول  التجارب في  عشرات 
ودعمت استثمارات كبار الرأسماليني متبعًة سياسة السوق 
املفتوحة وفقاً لنصائح البنك الدولي، ما عاد على تلك الدول 
األمن  إال كمن يعطي مفتاح  السياسة  بالويالت، وما هذه 
تتجاوز  ال  قد  الذين  املستثمرين  لكبار  الوطني  الغذائي 
والناس؟  الوطن  حاجات  عن  بعيداً  املادي،  الربح  نظرتهم 
هل حقاً يفترض بوزارة الزراعة أن تهمش صغار املزارعني 
وتتركهم بني حراب كبار جتار السوق؟ هل هذه السياسة 

بانتظار  زال  وما  الويالت  عانى  لشعٍب  ومنطقية  صحيحة 
ما هو آت؟ لقد قلعت أشجار الزيتون لتبنى محلها مدينة، 
الشركات  مبساعدة  إال  املدن  بناء  نستطيع  ال  أننا  وثبت 

االستيطانية، فهل يوجد أكثر من خراب البيت باليد؟

ي�����ف�����ت�����رض 
ب�����اخل�����ط�����ة 
تيجية  إلسترا ا
اآلن���ي���ة ال��ت��ي 
ي��������ت��������راوح 
بني  ع��م��ره��ا 
ثالثة وخمسة 
أن  أع����������وام 
ترتبط بخطة 
أع���م وأش��م��ل 

بعيدة املدى تهدف لهدف محدد وواضح بعد ربع قرن من 
أو أكثر، ويفترض باخلطة اآلنية أن ترتبط بتلك  الزمن 
املستقبلية البعيدة، بحيث تشكل جزءاً ال يتجزأ منها كما 
عليها  ترتكز  سابقة  خلطة  امتداداً  تشكل  أن  بها  يفترض 
ارتكازاً كلياً، مبا أننا نفترض أن كلتا اخلطتني اآلنيتني 
السابقة واحلالية تندمجان ضمن اخلطة الطويلة األمد، التي 
الزمن. هذا  من  لنصف قرن  أو حتى  لربع قرن  قد متتد 
لوزارة  اإلستراتيجية  اآلنية  اخلطة  في  واضحاً  ليس  األمر 
الزراعة الفلسطينية، التي تبدو كأنها امتداد لذاتها فقط، 
أما القول إنها ترتبط باخلطة الوطنية على طريق تأسيس 
الدولة فال يغني عما سبق، بل يزيد من غموض املستقبل 

بالتوافق مع غموض مستقبل الدولة.

املستوى،  عالي  إداري  لقرار  كاستجابة  جاءت  اخلطة  إن 
من  الفوقية  البنى  حتضير  سياسة  ضمن  تأتي  بحيث 
مؤسسات دولة، وأغفلت أن هذه البنى دون أعمدة وأساسات 
هياكل  سوى  تكون  لن  الزراعة،  ومنه  اإلنتاجي  القطاع 

كرتونية تتساقط مع أول هزة.

احلالية  اإلستراتيجية  اخلطة  أن  والفريد  واملميز  الغريب 
انبثقت  الثامنة-  -الصفحة  تفصيل  من  فيها  جاء  ملا  وفقاً 
من رؤية هي اإلطار املوجه والهدف العام الذي يسعى القطاع 
الزراعي إلى الوصول إليه، وتتابع اخلطة موضحة أن الرؤية 

املستقبلية للزراعة الفلسطينية:
حتقيق  على  وقادرة  جدوى  ذات  مستدامة  »زراع��ة 
عبر  وخ��ارج��ي��ًا  محليًا  واملنافسة  الغذائي  األم��ن 
الشاملة،  التنمية  للموارد كجزء من  االستخدام األمثل 
وتعزز ارتباط وسيادة اإلنسان الفلسطيني على أرضه 

الدولة«. وموارده وصواًل إلى بناء 
يتماشى مع  الذي  ذاته  العام بحد  الهدف  أين  نتساءل:  اآلن 

فالزراعة واملنتجات الزراعية في أكثر الدول 
إطالقاً ليد السوق، ما زالت تتمتع بحماية 
اخلطة  ت��روج  حني  في  ودعمها،  الدولة 
كمقدمة  الزراعية  التأمينات  لسياسة 
عن  تعويض  أي  عن  احلكومة  لتخلي 
الكوارث الطبيعية. وهو أمر يزيد الكلفة 
قطاع  جيب  في  ويصب  الفالح،  على 
عملية  في  أيضاً  يزيد  كان  وإن  اخلدمات، 
اجلباية احلكومية التي باتت حلقة مركزية 

في نشاطها.
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هذه الرؤية؟ وأين رسالة اخلطة اإلستراتيجية؟ وملاذا لم يتم 
جتسيد الهدف العام وال الرسالة ومت االكتفاء بالرؤية؟؟ هل 
ألن الرؤية حلم صعب التحقيق؟ أم ألن من مواصفات الهدف 
 ،)SMART-ER( العام التي متيزه عن الرؤيا أنه ذكي
حيث يتصف الهدف الذكي/الصحيح دوناً عن الرؤية بكونه 
محدداً وقاباًل للقياس وميكن حتقيقه، ومشتقاً بعالقة قوية 
بإثارة ودافعية  بزمن، ويتمتع  الهدف ومحدداً  من موضوع 
عن  الهدف  ما مييز  هذا  للتوثيق،  قاباًل  وأخيراً  لتطبيقه، 
الرؤية، فاملنهج  ال يحاسب على  أحداً  الرؤية، باإلضافة ألن 
العلمي يحاسب على األهداف، وقبل احملاسبة وقياس الفشل 
والنجاح كيف سنبدأ دون وجود هدف للقياس عليه؟ ثم 
على ماذا سنستند مبؤشرات النجاح والفشل؟ باختصار: إن 
الزراعة  وزارة  تعفي  الهدف  عن  دوناً  الرؤية  منهجية  اّتباع 
الفلسطينية من املساءلة القائمة على أساس النجاح والفشل 
الذي  العام،  الهدف  إلى األهداف احملددة لغياب  في الوصول 
يشتق منه الهدف املرحلي لكل خطة إستراتيجية على حدة، 
كما يعني ذلك بالضرورة أن تفسير العمل واملعنى يصبح 
للوزارة  اجلهود  وتتفرق  العمل  يتشرذم  قد  بالتالي  أوسع، 
واملؤسسات املعنية دون القدرة على الوصول للتكامل ودون 
لهدف  يكون  اجلهود  تضافر  ألن  اجلهود،  لتضافر  الوصول 

محدد وهو ما غاب عن اخلطة!
الرؤية مبرتكزات حتقيق  التقرير ربط  أن  الرغم من  على 
الرؤية ليحصرها بسبع نقاط، فإنه يبدو كأمنا غاب عن 
أن  بد من  املذكورة ال  املرتكزات  أن  اإلستراتيجية،  اخلطة 
يتم بناؤها اعتماداً على حتليل الواقع وربط الواقع بالهدف 
الرؤية كما هو احلال خلطتنا احلالية، باختصار:  أو  العام 
حتدث حتليل الواقع الزراعي عن عجز القطاع الزراعي حالياً 
ال  املثال  سبيل  على  الفلسطيني  الغذائي  األمن  تأمني  عن 
احلصر، في حني ال يتم التخطيط آلليات تأمني األمن الغذائي 
بشكل  حتى  وال  اإلستراتيجية،  للخطة  وفقاً  الفلسطيني 
اعتماد  عن  الزراعي  الواقع  حتليل  يتحدث  كما  جزئي، 
القطاع الزراعي بشكل شبه كامل على استيراد املدخالت 
الزراعية دون التطرق للحلول اإلستراتيجية، وال حتى ألثر 
مبا  فلسطينياً،  الغذاء  على  السيادة  على  األمد  بعيد  ذلك 
يضع مصداقية وفاعلية اخلطة اإلستراتيجية ككل على 
احملك، بل وميهد لفشلها في حتقيق أي أهداف إستراتيجية.

ملن  حتى  كافياً  يكن  لم  الزراعي  الواقع  حتليل  أن  يبدو 
صاغه ليرى أننا نهمش االقتصاد من تخطيطنا املستقبلي، 
إذ لم يتطرق التحليل لالقتصاد الزراعي بشيء من األهمية، 
مكتفياً باحلديث عن تدني اإلنتاجية وذكر أرقام عامة عن 
القيمة املضافة وتكاليف اإلنتاج، بعيداً عن الربط االقتصادي 
الفلسطيني،  باالقتصاد  واإلنتاجية  اإلنتاج  لواقع  املعمق 
فيه،  والعاملني  الزراعي  القطاع  على  املضافة  القيمة  وبأثر 

املتعددة  الزراعي  االقتصاد  ربط مشكالت  لعدم  اإلشارة  مع 
حتقيق  مبرتكزات  وال  اإلستراتيجية  اخلطة  مبرتكزات 
ترتبط  بيانات  أورد  التقرير  أن  من  الرغم  وعلى  الرؤية. 
باالقتصاد الزراعي وأدائه، فإنه ال يوجد تخطيط اقتصادي 
 %15.9 الزراعية من  العمالة  نسبة  انخفاض  ملعاجلة  حقيقي 
في العام 2004، إلى 13.4% في العام 2008 ومعاجلة انخفاض 
نسبة مساهمة الزراعة في الناجت احمللي اإلجمالي إلى %8.1 
لبيانات اجلهاز  العام 2004 وفقاً  ب� %10.3  العام 2007 مقارنة 
البيانات  هذه  أن  واملفارقة  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي 
وردت في اخلطة اإلستراتيجية حتت عنوان »دور وأهمية 

الزراعة«!!
زال  ما  الوقت  أن  اإلستراتيجية  اخلطة  لواضع  يبدو  كما 
مبكراً على احلديث عن إطار قانوني متكامل ينظم القطاع 
الزراعي ويحمي صغار املزارعني وميهد لنمو زراعي اعتماداً 
باإلشارة  يكتفي  بل  وم��دروس،  قوي  زراع��ي  اقتصاد  على 
املوارد  بإدارة  العالقة  القانوني ذي  اإلطار  ل� »عدم اكتمال 
الزراعية وضعف تطبيق القوانني والتشريعات«، وهذا ما ال 
وتنظيم  املزارعني  فحقوق  الكرام،  مرور  عليه  املرور  يجوز 
لسن  باإلضافة  ضابطة،  وقوانني  بأنظمة  الزراعي  القطاع 
قوانني حلماية السوق احمللية وحلماية القطاع الزراعي احمللي 
هي ضرورات كانت وما زالت وستبقى على قدر عاٍل من 
أية  وحتقيق  أية خطط  لنجاح  محدد  وعامل  بل  األهمية، 
على  التركيز  من  بد  وال  الزراعي،  القطاع  إجنازات ضمن 
آليات  ووض��ع  والقوانني،  األنظمة  تطبيق  تفعيل  أهمية 

واضحة لذلك وعدم االكتفاء بسنها.

وحتى عند ذكر اإلطار القانوني للزراعة، فقد نص القانون 
اآلن  بقانون، وحتى  يحدد  زراعي  بنك  إنشاء  على ضرورة 
اللوائح  أن  كما  القانون،  يسن  ولم  البنك،  هذا  ينشأ  لم 
مؤشر  وهذا  النور،  تَر  لم  للزراعة  العام  للقانون  التنفيذية 

قوي على قلة اهتمام احلكومة بالزراعة.

بلغت  كم  نعلم  ال  بخير،  الفلسطيني  الزراعي  االقتصاد 
نسب منوه رمبا – 5% ولكنه بخير، وال نعلم حقيقًة كيف 
سيكون أثر ودور االقتصاد الزراعي الفلسطيني في االقتصاد 

حتى  كافياً  يكن  لم  الزراعي  الواقع  حتليل  أن  يبدو 
تخطيطنا  من  االقتصاد  نهمش  أننا  ليرى  صاغه  ملن 
الزراعي  لالقتصاد  التحليل  يتطرق  لم  إذ  املستقبلي، 
بشيء من األهمية، مكتفياً باحلديث عن تدني اإلنتاجية 
اإلنتاج،  وتكاليف  املضافة  القيمة  عن  عامة  أرقام  وذكر 
اإلنتاج  لواقع  املعمق  االقتصادي  الربط  عن  بعيداً 
واإلنتاجية باالقتصاد الفلسطيني، وبأثر القيمة املضافة 
لعدم  اإلشارة  مع  فيه،  والعاملني  الزراعي  القطاع  على 
ربط مشكالت االقتصاد الزراعي املتعددة مبرتكزات اخلطة 

اإلستراتيجية وال مبرتكزات حتقيق الرؤية. 
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اإلستراتيجية  اخلطة  عن  غابت 
وأنشطة  واضحة  آليات  احلالية 
محددة تنسجم مع إطار أوسع باجتاه 
من  الطبيعية  الكوارث  مع  التعامل 
املرتقبة  املناخي  التغير  وآثار  جهة، 
من جهة ثانية، ودور الظروف املناخية 
وإضعاف  الزراعة  إفشال  في  احلالية 

القطاع الزراعي

الفلسطيني ككل بنهاية اخلطة اإلستراتيجية احلالية رمبا 
الزراعي  االقتصاد  سنربط  كيف  نعلم  ال   ،%5  – أيضاً 
باألمن الغذائي الفلسطيني ككل، ولكن يبدو أن مؤشرات 
بنسبة  الالحم  وال��دج��اج  واألغ��ن��ام  املاعز  أع��داد  تناقص 

إنتاج  وتناقص  التوالي،  على  و17.4%  و15.1%   19.2%
حلوم األغنام واملاعز والدجاج واألسماك بالنسب التالية على 
تناقص  9.8%، وكذلك   ،17.5%  18.9%  ،16.9% التوالي 
 ،2004 بالعام  مقارنة   ،2008 للعام   %32 بنسبة  العسل  إنتاج 
اخلطة  تأخذ  لكي  كافية  غير  املؤشرات  هذه  أن  يبدو 
األمن  يهدد  التناقص  هذا  أن  االعتبار  بعني  اإلستراتيجية 
الغذائي الفلسطيني ككل، أو حتى قد يدمره، كما أن هذا 
التناقص سيمتد أثره لينال من أهمية وأثر القطاع الزراعي 
الفلسطيني،  االقتصاد  على  العام  االقتصادي  املنظور  من 
املنتوجات  أسعار  ارتفاع  ب��أن  التناقص  ه��ذا  ينذر  كما 
وليس  العرض  بنقص  سيرتبط  الذكر  السابقة  الزراعية 
السكان  بزيادة  ترتبط  التي  للطلب،  الطبيعية  بالزيادة 
كعدد، باإلضافة إلى زيادة رفاهية السكان وفقاً للتغيرات 
االجتماعية واالقتصادية الراهنة والقادمة. باختصار، إذا لم 
االقتصاد  رافعة  أنه  على  الزراعي  القطاع  مع  التعامل  يتم 
االقتصاد  تطوير  على  العمل  يتم  لم  وإذا  الفلسطيني، 
إلى  نتجه  فإننا  االقتصادي،  لالستقالل  الزراعي كمدخل 

كارثة اقتصادية.

من األقوال املأثورة خلبراء االقتصاد الزراعي: »الزراعة دائماً 
جائعة للمال«، وهو طبعاً ما يعبر عن احلاجة املاسة للمال 
في تطوير الزراعة على مختلف األصعدة، وعلى املستويات 
كافة، وال بد من وضع خطة إستراتيجية للتمويل الزراعي 
املزارعني،  لصغار  وبخاصة  املستويات،  مختلف  على  أيضاً 
احلديثة،  الزراعة  مع  يتماشوا  أن  ميكن  ال  ف��رادى  الذين 
زراعية  هيكليات  ضمن  لتنظيمهم  ماسة  بحاجة  وه��م 
لعمال من خالل  أكبر، وليسوا بحاجة ألن يتم حتويلهم 
واألجنبية،  احمللية  الشركات  لكبرى  الزراعي  االستثمار 
ضمن  االستثمار  تشجيع  باجتاه  الزراعة  وزارة  ستتوجه 
القطاع الزراعي، وهو توجه بحد ذاته إيجابي، شرط أن يتم 
دعم صغار املزارعني للحفاظ عليهم، وشرط أن يتم توجيه 
االستثمار الزراعي ضمن القطاع الزراعي لتغطية الفجوات 

املتعلقة باملدخالت الزراعية واحلاجة املاسة لتوفيرها محلياً.

واضحة  آليات  احلالية  اإلستراتيجية  اخلطة  عن  غابت 
التعامل  باجتاه  أوس��ع  إط��ار  مع  تنسجم  محددة  وأنشطة 
املناخي  التغير  وآث��ار  جهة،  من  الطبيعية  ال��ك��وارث  مع 
احلالية  املناخية  الظروف  ودور  ثانية،  جهة  من  املرتقبة 
يرزح  حيث  الزراعي،  القطاع  وإضعاف  الزراعة  إفشال  في 
القطاع الزراعي الفلسطيني حتت وطأة ما سبق وباستبعاد 
التخطيط اإلستراتيجي للتعامل مع هذه القضايا ال يبقى لنا 
سوى الدعاء لبقاء القطاع الزراعي ككل. نحن ندعو وزارة 
الكوارث  مع  للتعامل  واضحة  سياسات  تبني  إلى  الزراعة 
أكثر  لالستماع  وندعو  بل  حصولها،  قبل  الطبيعية 
في  أثر  من  لذلك  ملا  الكوارث،  هذه  وطأة  للمزارعني حتت 

تعزيز القطاع الزراعي واستمراريته.

أما بالنسبة للحرب الدائرة اليوم بني الزراعة والعمران التي 
تؤدي سنوياً خلسارة مئات الدومنات الزراعية وخروجها من 
قطاع  على  لذلك  اإلستراتيجي  واألثر  الزراعي،  االستخدام 
الزراعة ككل، فال يبدو أن اخلطة اإلستراتيجية تعتبر هذا 
األمر مهماً، وال يستحق هذا األمر أكثر من مجرد املرور عليه 
دون ذكر أية بيانات تتعلق بذلك، ومع األخذ بعني االعتبار 
أن األراضي املزروعة أكثر من األراضي الزراعية سنوياً، فإن 
أننا نخسر من اإلنتاج الزراعي أكثر  هذا يعني بالضرورة 
احلال  باستمرار  سنوياً!  الزراعية  األراض��ي  من  نخسر  مما 
على ما هو عليه، سنخسر األثر االقتصادي للقطاع الزراعي 

ت����دري����ج����ي����اً 
وص������واًل مل���ا ال 

يحمد عقباه.

أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة 
اخلطة  لتنفيذ 
تيجية  ا ستر إل ا
احلالية، فأرغب 
مما  باالقتباس 
املجلس  ن��ش��ره 

للتنمية واألعمار »بكدار«، واصفاً  الفلسطيني  االقتصادي 
بها  وااللتزام مبا جاء  السابقة  اإلستراتيجية  اخلطة  تنفيذ 
2006-2008 جند  املدى  متوسطة  اخلطة  استعراض  »ولدى 
مشروعاً   )546( من  زراعياً  مشروعاً   )38( على  تشمل  أنها 
تشكل مشاريع اخلطة، وهذا يشكل 7% من مجموع مشاريع 
دوالر،  مليون   )240( املشاريع  تلك  موازنة  وتبلغ  اخلطة، 
وهذا يشكل 3.3% من مجموع موازنة اخلطة البالغة )7225( 
مليون دوالر، ولكن عند استعراض املشاريع جند أن املشروع 
 )50( موازنته  وتبلغ  الزراعي  بالتامني  العالقة  ذا  األساسي 
مليون دوالر، باإلضافة إلى مشروع إنشاء صندوق متويل ب� 

تأخذ  لكي  كافية  غير  املؤشرات  هذه  أن  يبدو 
التناقص  أن هذا  االعتبار  اإلستراتيجية بعني  اخلطة 
يهدد األمن الغذائي الفلسطيني ككل، أو حتى قد 
لينال من  أثره  التناقص سيمتد  أن هذا  يدمره، كما 
االقتصادي  املنظور  من  الزراعي  القطاع  وأثر  أهمية 

العام على االقتصاد الفلسطيني
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)20( مليون دوالر، وتطوير األغوار ب� )57( مليون، وكذلك 
الطارئة  واملساعدات  الزراعي  القطاع  تأهيل  إعادة  مشاريع 
أي  منها  ينجز  لم  فإنه  دوالر،  مليون   )25( موازنتها  وتبلغ 
من   %50 من  أكثر  املشاريع  هذه  موازنات  وتشكل  شيء، 
ما سبق  نعلق على  ولن  الزراعية«  للمشاريع  الكلية  املوازنة 
بأكثر من: ملاذا؟؟ ولك عزيزي القارئ أن تضع األسئلة التي 

تشاء بعد »ملاذا«.

مجموعة  إلى  الفلسطيني  الزراعي  القطاع  خطة  تنتهي 
املرحلة  في  الزراعي  للقطاع  اإلستراتيجية  األه��داف  من 
القادمة اعتماداً على مجموعة كبيرة من األهداف مروراً 
الوطنية لألمن  املياه والبيئة واإلستراتيجية  بإستراتيجيات 
الغذائي والسياسات الزراعية للعام 1999! ومجموعة كبيرة 
وصلنا  عندما  ولكن  والقادمة،  السابقة  اخلطط  من  أخرى 
اخلطة  ق��ارئ  ليفاجأ  البوصلة  ضاعت  امل��وض��وع  لصلب 
األه��داف  عنوان  حتت  املتوقعة  بالنتائج  اإلستراتيجية 
اإلستراتيجية للقطاع الزراعي. نعم، وبعد االطالع والتدقيق 
اخلطأ  بهذا  نفاجأ  التقرير،  من  صفحة   25 من  أكثر  في 
نقاط  سبع  من  صفحتني  في  التقرير  ويذهب  بل  الفادح، 
بإقامة  منتهياً  وحتليلها ومتحيصها  املتوقعة  النتائج  لبحث 

الدولة!!
القول  خالصة  أخيراً  يعطينا  اخلطة  من  األخير  النصف 
في  جاء  ما  يطبق  أن  هو  نرجوه  ما  كل  املطلوب،  ولب 
في  تطبيقه  استمر  وإن  احلالية،  اإلستراتيجية  اخلطة 
اخلطة احلالية واخلطة القادمة فال مانع! نعم ما جاء يرقى 
لهذا املستوى وإن كان كثيراً ما يخرج على منطق مسار 
األمور كافتراض أن دعم مدخالت اإلنتاج للمزارعني قد 
التوجه  عن  الزراعية، عوضاً  املدخالت  مشكلة  يؤدي حلل 
األمثلة،  اإلنتاج احمللي، وغير ذلك من  لتوفيرها من خالل 
ومع ذلك نقول ما زال املطروح هنا بّناًء وينسجم مع حاجات 
بعد  اإلستراتيجية  اخلطة  من  ونتمنى  الفلسطيني  الواقع 
القادمة أن تأتي بخطوات جديدة لتحقيق الهدف العام بعد 

اإلتيان على ذكره.

مبأسسة  االهتمام  اإلستراتيجية  باخلطة  يفترض  كان 
من خالل  ومنوه،  استمراريته  يضمن  الزراعي مبا  القطاع 
مراكز  مع  الفاعلة  الزراعية  التعاونيات  جهود  تضافر 
األبحاث التطبيقية، وأية هيكليات قانونية قائمة أو بحاجة 
ألن تقام، لتكون عماد القطاع الزراعي ومحركاً لنموه. أما 
والتهديدات،  والفرص  والضعف  القوة  نقاط  حتليل  نتائج 
تصلح  أنها  إال  التفصيل،  من  للمزيد  بحاجة  كانت  وإن 
بداًل  احلالية،  اإلستراتيجية  للخطة  كأرضية  الستخدامها 
التساؤل  إلى  يدعو  ما  وهو  للخطة،  من ذكرها كمرفق 
التحليل بطريقة غير معمقة، وعن  بهذا  القيام  عن سبب 
للتخطيط  التحليل كأساس  األخذ مبخرجات  عدم  سبب 

االستراتيجي للقطاع الزراعي الفلسطيني.

اخلطة كمحور  في  إليه  ُيشر  لم  التعاوني  القطاع  وحتى 
اهتمام، مع أن النسبة األكبر من التعاونيات في فلسطني 
ُتِشر  لم  اخلطة  أن  ريفية، كما  أو  زراعية  تعاونيات  هي 
إلى جوانب إعادة هيكلة هذا القطاع، مع أنها بحكم القانون 
املتقادم للتعاون هي عضو أصيل في مجلس التعاون األعلى.
التي  النهاية، تنتهي اخلطة اإلستراتيجية إلى املؤشرات  في 
وغير  ضعيفة  املؤشرات  وج��اءت  العمل،  لتقييم  ستعتمد 
معبرة مع ذكر أنها مؤشرات عامة سيتم استكمالها الحقاً. 
اآلن نتساءل عن األثر املتوقع للخطة اإلستراتيجية احلالية 
توجهات  عكس  من  ستتمكن  وهل  الزراعي،  القطاع  على 
القطاع  وتوجهات  وحجم  ألداء  السلبية  احلالية  املؤشرات 
وزارة  تضطلع  لم  ما  احلقيقة  في  الفلسطيني؟  الزراعي 
القطاع  يوجه ويسوس  بدور حقيقي  الفلسطينية  الزراعة 
الزراعي، فإن ذلك لن يحدث، بل سنلتقي مبقال جديد بعد 
الزراعي شيء.  القطاع  أداء  في  يتغير  أن  دون  أعوام  ثالثة 
نحن نحتاج اليوم، وقبل فوات األوان، للدور السائس للقطاع 
الزراعي واملبني على حتليل معمق للواقع احلالي، واملستند 
إلى تغيرات واضحة لبيانات أداء القطاع الزراعي الذي أيضاً 
من  ميكن  واضحة،  مؤشرات  ضمن  واضحة  أهدافاً  يحقق 
خاللها تقييم األداء للخطة اإلستراتيجية وللقطاع الزراعي.

سواء  »دع��م«؛  كلمة  تكره  حكومة  أمام  وباختصار،  إننا، 
أسعار  ف��ي  أم  ك��ال��زراع��ة  منتج  قطاع  ف��ي  ذل��ك  أك��ان 
تدير  أنها  تشعر  ال  وهي  للمواطنني،  األساسية  احلاجيات 
منطقة محتلة، ال مجال لقوانني السوق أن تسود فيها، وعلى 
الرغم من ذلك، تطلق احلبل على الغارب للسوق وفوضاها 
أمام  أننا  يعني  ال��ذي  األم��ر  منها،  تدخل  دون  وتقلباتها، 
تشعر  وال  الدولي،  والبنك  املانحني  أجندة  تتبنى  حكومة، 
الفلسطيني  الشعب  يريدها  أهم  أخرى  أولويات  هناك  أن 

ويطالب بها.
وتعزيزه  اإلنتاج  نحو  قيمي  احلكومة كموجه  دور  حتى 
وتعزيز االستقالل الوطني، ال جند له أثر في اإلعالم أو في 

السياسات املتبعة.
لقد أجنزت وزارة الزراعة خطة وفق املطلوب منها بناًء على 
على  الدولة،  تبنى  وأين  الدولة،  بناء  نحو  احلكومة  توجه 

األرض أم على أوراق مقترحات التمويل األجنبي؟

االهتمام  اإلستراتيجية  باخلطة  يفترض  كان 
استمراريته  يضمن  مبا  الزراعي  القطاع  مبأسسة 
الزراعية  التعاونيات  جهود  تضافر  خالل  من  ومنوه، 
وأية  التطبيقية،  األبحاث  مراكز  مع  الفاعلة 
لتكون  تقام،  أو بحاجة ألن  قائمة  قانونية  هيكليات 

عماد القطاع الزراعي ومحركاً لنموه.
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