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أستاذ مساعد ،قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب ،الجامعة اإلسالمية.
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ملخص:
يعد القطاع الزراعي من �أهم روافد االقت�صاد القومي ،ملا له من دور فعال يف زيادة
اال�ستثمار ،وخلق فر�ص العمل ،وعلى الرغم من توافر الظروف الطبيعية والب�رشية للقيام
به ،وعلى الرغم من الإمكانات املحدودة ،ف�إن هذا القطاع ا�ستمر يف الأداء ب�شكل اعتيادي،
وقد تناولت الدرا�سة تلك الظروف ثم الإمكانات الزراعية يف قطاع غزة ،حيث ر�صد الباحث
التحديات التي تواجه منو هذا القطاع يف الفرتة من  1968م �إىل  2006م ،وقد تو�صلَّت �إىل
عدد من النتائج ترتبت و�أبرزت التحديات التي تعوق النمو االقت�صادي �أو الزراعي .و�أخريا
خل�صت الدرا�سة �إىل عدد من التو�صيات لإنقاذ هذا القطاع املهم من التدهور.
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Abstract:
The Agricultural sector is one of the most important streams of the national
economy as it plays an effective role in increasing investment and job creation.
Although there are potential natural and human resources to achieve this
development and despite the limited means available, this sector continues to
perform normally. The study examined the agricultural potentials in the Gaza
Strip and the researcher identified the challenges facing the growth in this
sector during 1968 – 2006. The study came to a number of results that hinder
agricultural growth. Finally, a number of recommendations were suggested
to help preserve this promising sector from deterioration.
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مقدمة:
يحتل القطاع الزراعي �أهمية خا�صة يف االقت�صاد الوطني الفل�سطيني ،فهو �أحد
القطاعات الإنتاجية التي ت�سهم ب�شكل فعال يف زيادة حجم اال�ستثمارات وخلق فر�ص
العمل ،وي�سهم يف منو الناجت املحلي� ،إ�ضافة مل�ساهمته يف ال�صادرات التي حتفز النمو
االقت�صادي والدخل القومي.
وعلى الرغم من امل�شكالت املرتاكمة التي عانى منها هذا القطاع طوال فرتة االحتالل،
فهو ي�ستوعب ما يقارب  %16من جمموع الأيدي العاملة ،وي�سهم بن�سبة  %12من قيمة
الناجت املحلي الإجمايل ،كذلك و�صلت ن�سبة ال�صادرات الزراعية �إىل  %21من جمموع
ال�صادرات الكلية (. )1
�إن هذه امل�ؤ�رشات تدعو �إىل االهتمام اجلدي بالقطاع الزراعي الفل�سطيني ،وبخا�صة
يف قطاع غزة الذي ي�سهم بن�سبة كبرية يف ال�صادرات الزراعية من خالل تخ�ص�صه يف
زراعة احلم�ضيات والزهور املالئمة للت�صدير �إىل الأ�سواق العربية والأوروبية� ،إ�ضافة �إىل �أن
تنمية هذا القطاع مي�س �أهم جوانب الق�ضية الفل�سطينية وهي :الأر�ض واملياه وال�سكان.
لقد تولدت هذه التحديات نتيجة معاناة طويلة يف ظل االحتالل الإ�رسائيلي منذ عام
1967م حتى الآن ،فقد ظل االحتالل هو املتحكم يف املوارد وال�سيا�سات وحركة الب�ضائع
والتجارة والأفراد .بل �إن جممل هذه التحديات �أثرت �سلبا يف منو هذا القطاع ب�شكل طبيعي
كباقي القطاعات االقت�صادية يف الدول الأخرى ،بل زادت هذه التحديات يف �أعقاب انتفا�ضة
الأق�صى عام  2001م ،حيث عمدت �إ�رسائيل �إىل تخريب القطاع الزراعي ب�شكل وا�ضح.

أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئي�س للدرا�سة يف حتديد التحديات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي
يف قطاع غزة ،وت�صنيفها وحتليلها ح�سب الواقع الذي متثله .و�سيتحقق يف �إطار هذا

الهدف جمموعة �أخرى من الأهداف �أبرزها:

 -معرفة مقومات الإنتاج الزراعي بهدف التعرف �إىل مالءمتها. -معرفة الإمكانات الزراعية من �أجل و�ضع خطط وتو�صيات لتنميتها .252
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 -تو�ضيح الآثار ال�سلبية للإجراءات وال�سيا�سات الإ�رسائيلية والعمل على و�ضعاحللول لها.

فرضيات الدراسة:
لتحقيق الأهداف املطروحة �آنفاً ،تعتمد الفر�ضيات التي ت�ساعدنا على القيام
بالعمل املنهجي املنا�سب للو�صول �إىل �إجابات وا�ضحة حتقق �أهداف الدرا�سة:
�1 .1إن القطاع الزراعي يعاين من �آثار الإجراءات الإ�رسائيلية التي حالت دون منو هذا
القطاع ب�شكل طبيعي.
2 .2تدين م�ستوى �أداء القطاع الزراعي ي�سهم يف تفاقم حدة التحديات التي يواجهها
هذا القطاع.
�3 .3إن التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي ،تت�ضمن حتديات ذاتية تتعلق ب�سوء
الإدارة والتنظيم ،و�أخرى فنية وطبيعية.
4 .4العن�رص الب�رشي يفتقر �إىل ثقافة احلفاظ على الأر�ض الزراعية التي متثل م�ستقبل
�أبنائه.

منهج الدراسة:
بناء على فر�ضيات الدرا�سة و�أهدافها ،فقد ت�شكلت منهجية الدرا�سة و�آليتها كما
ي�أتي:
 -املنهج الو�صفي التحليلي يف تو�صيف ظواهر البحث ومتغرياته ،وحتليل هذهالظواهر والو�صول �إىل تف�سريات للواقع الزراعي وعالقاته بالتطورات والتداعيات
امل�ستجدة.
 -املنهج التاريخي من خالل التطور الذي حدث على امل�ساحات الزراعية يفاملحافظات اجلنوبية للوطن.
 -الأ�سلوب التحليلي الذي ا�ستخدمه الباحث يف حتليل اجلداول ،وحتليل نتائجالدرا�سة امليدانية.
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آليات الدراسة:
 -احل�صولُ على الإح�صائيات املختلفة للدرا�سة وال �سيما الزراعية من اجلهازاملركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ومن وزارة الزراعة باعتبارهما امل�صدر الر�سمي
للإح�صائيات يف فل�سطني� ،إ�ضافة ملا توافر مبا�رشة من �إح�صائيات من م�ؤ�س�سات
حكومية �أخرى مثل :وزارة البيئة بغزة و�سلطة املياه.
 -زار الباحث عدداً من مواقع الأرا�ضي الزراعية التي جرفتها �سلطات االحتالل،ووثق ما ر�آه من تدمري وجتريف ب�صور فوتوغرافية لدعم البحث يف هذا اجلانب.
�- -إجراء مقابالت مع م�سئولني بوزارة الزراعة للت�أكد من بع�ض البيانات املتوافرة.

مشكلة الدراسة:
واجهت الباحث العديد من امل�شكالت وال�صعاب �أهمها:
1 .1ت�ضارب البيانات التي تتحدث عن التجريف وامل�ساحات الزراعية يف ال�سنوات
اخلم�س الأخرية ،الأمر الذي دفع الباحث للذهاب للميدان للت�أكد من البيانات
بنف�سه.
2 .2تردد موظفي وزارة الزراعة يف التعامل مع الباحث يف �إعطائه �أي معلومة بحجة
�أن املعلومات متوافرة على �شبكة �ألإنرتنت.
3 .3تعدد املوا�ضيع املت�شابهة التي كتبت عن الزراعة والتنمية الزراعية يف
املكتبات.

حمتويات البحث:
ان�سجاماً مع �أهداف الدرا�سة وفر�ضياتها ،فقد قُ�سمت �إىل املو�ضوعات الآتية:
 -املقومات الطبيعية والب�رشية التي تخدم القطاع الزراعي. -درا�سة الإمكانات الزراعية يف قطاع غزة.254
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 �-أهم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية يف قطاع غزة.- -النتائج والتو�صيات.

الصورة العامة للقطاع الزراعي يف قطاع غزة 1968م – 2005م:
تعر�ض القطاع الزراعي الفل�سطيني منذ العام 1968م لعدد من ال�سيا�سات الإ�رسائيلية
املمنهجة ،هدفت �إىل تقلي�ص �أهميته لالقت�صاد الفل�سطيني ،وربطه بالقطاع الزراعي
الإ�رسائيلي لتحقيق غايات �سيا�سية واقت�صادية ر�سمت م�سبقا� .أما الغايات ال�سيا�سية التي
�أرادت �إ�رسائيل الو�صول �إليها فرتتبط ب�سيطرتها على املياه والأرا�ضي الفل�سطينية يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،و�أرادت �إ�رسائيل بذلك �إحداث انك�شاف غذائي يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة .وبالتايل زيادة ال�ضعف الفل�سطيني يف وجه ال�ضغوط وال�سيا�سات الإ�رسائيلية.
يف حني متثلت الغايات االقت�صادية الإ�رسائيلية برغبتها يف �إخ�ضاع االقت�صاد الفل�سطيني
لالقت�صاد الإ�رسائيلي ،وزيادة اعتماده عليه ك�سوق لل�سلع الإ�رسائيلية (. )2
�أما ال�سيا�سات الإ�رسائيلية التي ت�أثر بها القطاع الزراعي ب�شكل بالغ ،فهي م�صادرة
الأرا�ضي ،و�إقامة امل�ستعمرات اال�ستيطانية ،واال�ستيالء على م�صادر املياه وا�ستنزافها
ب�صورة مبا�رشة وغري مبا�رشة .فقد حفرت الآبار االرتوازية ب�أعماق تفوق الآبار الفل�سطينية،
و�سحبت مياه قطاع غزة وحولتها �إىل امل�ستوطنات التي �أقامتها فيه قبل االن�سحاب منه،
الأمر الذي �أ ّثر على طاقة الآبار� ،إ�ضافة �إىل ت�أثريه على نوعية املياه املتبقية فيها ،حيث
ارتفعت ن�سبة امللوحة �إىل درجات جعلتها غري �صاحلة لل�رشب والري الزراعي ،ولقد �أف�ضت
هذه ال�سيا�سات جمتمعة �إىل ت�شوهات هيكلية حالت دون منو هذا القطاع وفق النمط املعتاد
للنمو االقت�صادي ( ، )3وعليه تراجعت املحا�صيل الفل�سطينية التقليدية كاحلم�ضيات
والزيتون ،واملحا�صيل احلقلية �إىل م�ستويات متدنية (. )4
مل يختلف الأمر بعد اتفاقيات �أو�سلو وقدوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عام ،1994
فق�ضية املياه من الق�ضايا التي �أجل بحثها ،وهذه االتفاقيات مل متنع �إ�رسائيل من
اال�ستمرار يف م�صادرة الأرا�ضي وتو�سيع امل�ستوطنات ونهب املياه الفل�سطينية ،ي�ضاف �إىل
ذلك �أن القطاع الزراعي مل يكن �ضمن اهتمامات الدول املانحة ،فقد �أحجمت هذه الدول عن
دعم القطاع الزراعي �أو ت�شجيع اال�ستثمار فيه ،على الرغم من �أن هذا القطاع �أ�صبح خالل
تعر�ض لها االقت�صاد
الفرتات ال�سابقة �أداة امت�صا�ص رئي�سة لل�صدمات االقت�صادية التي َّ
املدمر ،حيث ارتفعت ح�صته من العمالة املحلية من  %12.9عام 1999م �إىل قرابة %16
عام 2004م ( ، )5و�إىل قرابة  %22عام 2005م (. )6
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لذلك ف�إن هذا القطاع  -ومنذ بدء االنتفا�ضة الأوىل عام 1987م -واجهته كثري من
ال�صعوبات حالت دون م�ساهمته يف �سد االحتياجات التي تلقى على عاتقه ل�سد حاجة
ال�سكان من الإنتاج الزراعي ،ويعود ذلك للأ�سباب الآتية:
1 .1فر�ض ح�صار �إ�رسائيلي على الإنتاج الزراعي من حيث املدخالت �إليه �أو املخرجات
منه.
�2 .2سيا�سة التجريف الزراعية بحجة الدوافع الأمنية الالزمة لإ�رسائيل.
3 .3منع ت�صدير املنتج الزراعي من قطاع غزه ،ويف الوقت نف�سه �سمحت بت�صدير
�إنتاجها الزراعي �إليه ،كما �أثر هذا املنع ب�صوره �سلبية على حرية نقل ال�سلع
الزراعية ،وت�سويقها داخل الوطن ،حيث تعر�ضت بع�ض هذه ال�سلع وبخا�صة
اخل�رضوات منها للتلف مما �أدى �إيل تدين �أ�سعارها.
�4 .4أدت العمليات احلربية الإ�رسائيلية �إيل تدمري كثري من مزارع املا�شية والدواجن
و�آبار املياه ومن�شئات زراعية ،ومنع كثري من املزارعني من الو�صول �إىل مزارعهم،
الأمر الذي انعك�س �سلبا على قدرة تلبية احتياجات ال�سوق املحلي من املحا�صيل
الزراعية املحلية.
�أ َّثر االعتداء واحل�صار الإ�رسائيلي ب�صورة مبا�رشة وغري مبا�رشة على القطاع الزراعي،
وكبدته خ�سائر ج�سيمة .كما �أ�شار مدير عام وزارة الزراعة �إىل �أن اخل�سائر تقدر بنحو مليار
دوالر منذ 2001م حتى 2006م ،كما �أن �إ�رسائيل منعت حم�صول احلم�ضيات من الت�صدير
هذا العام (2006م) عرب �إجراءاتها على املعابر ،والتي تقدر ب�أكرث من � 750ألف دوالر،
وهذا يعني �أن القطاع الزراعي �سيحتاج �إيل �سنوات عدة ليعود �إيل ما كان عليه قبل تلك
الإجراءات ،وبخا�صة فيما يتعلق بالأ�شجار املعمرة واملثمرة مثل :الزيتون واحلم�ضيات
التي حتتاج �إىل ع�رشات ال�سنني للإنتاج االقت�صادي .وعلى الرغم من هذا كله ف�إن �سكان
قطاع غزة يحاولون بكل جهد �إعادة زراعة ما ميكن زراعته .واجلدول ( )1يو�ضح تطور
امل�ساحة املزروعة بالدومن يف قطاع غزة من عام 1968م – 2005م.
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الجدول ()1
تطور المساحة المزروعة بالدونم في قطاع غزة من عام 2005–1968

ال�سنة

امل�ساحة املزروعة بالدومن

1968

232.545

1970

222.435

1975

212.453

1980

210.245

1985

194.900

1990

185.200

1995

195.630

2000

193.700

2005

197.820

المصدر :مركز البحوث والدراسات الفلسطينية :نابلس1995 ،م.
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :غزة.2006 ،

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (:)1
•�أن امل�ساحة املزروعة منذ عام 1968م يف تناق�ص م�ستمر ،فبعد �إن كانت
 232.545دومنا ،ظلت تتناق�ص بن�سب خمتلفة حتى و�صلت عام 2005م �إىل
 197.820دومنا� ،أي بنق�ص  34.725دومنا� ،أي برتاجع  %15عما كانت عليه
عام 1968م ،ويعود ذلك �إىل:
�1 .1سيا�سة االحتالل الإ�رسائيلي التي كانت حتد من زراعة احلم�ضيات ب�صفة
خا�صة.
2 .2ترك كثري من املزارعني �أرا�ضيهم للعمل يف �إ�رسائيل ،وبخا�صة يف الفرتة ما بني
1975م1990 -م.
3 .3الزحف العمراين (الإ�سكان) على الأرا�ضي الزراعية.
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مقومات اإلنتاج الزراعي يف قطاع غزة:
يعتمد القطاع الزراعي على جمموعة من املقومات بع�ضها طبيعي والآخر ب�رشي،
وتت�ضافر هذه املقومات معا يف الت�أثري على منو هذا القطاع ،و�سنتكلم ب�إيجاز عن هذه
املقومات.
املقومات الطبيعية:
.

أال�سطح:

ميثل قطاع غزه يف معظمه منطقة �سهلية تقع على �ساحل البحر املتو�سط بطول 42كم،
و�أق�صى ارتفاع له هو  85مرتا فوق م�ستوى �سطح البحر يف منطقة املنطار �رشق مدينة غزة،
و�أدنى من�سوب لل�سطح ي�صل �إيل � 5أمتار فوق م�ستوى �سطح البحر ( ، )7وهذا يعني �أن معظم
�سطحه �سهلي ي�صلح للغالت الزراعية املعروفة لدى �سكانه.

 .باملناخ:
يع ُّد هذا املناخ منا�سبا لإنتاج كثري من الغالت الزراعية ،ال�سيما درجة احلرارة التي
تتالءم مع الغالت احلارة التي تزرع �صيفا و الغالت الباردة التي تزرع �شتاء ،بل �إن درجات
احلرارة نادراً ما تنخف�ض عن ال�صفر املئوي ( 4درجة مئوية)  ،ونادراً ما ترتفع عن 40
درجة مئوية (. )8
�أما عن �أمطار القطاع فهي متذبذبة من عام لأخر ،وهذه �سمة �إقليم البحر املتو�سط(،)9
و�أحيانا ت�أتي منا�سبة (350ملم املعدل العام) وتكفي للزراعة احلقلية حتى تن�ضج ،و�أحيانا
ال تفي بذلك وت�ؤثر على ن�ضج املح�صول.
�أما عن الرياح ال�سائدة هنا فهي متنوعة �أهمها :الرياح ال�شمالية الغربية %42.2
من جمموع اجتاهات الرياح ،تليها الرياح ال�رشقية  ،%22.1ثم الرياح اجلنوبية الغربية
 ،%12.6ثم الرياح ال�شمالية ال�رشقية  ، )10( %10.5وهذه الرياح لي�ست بالقوة التي تعمل
على تخريب الزراعة� ،إمنا هي رياح م�صاحبة للمطر �شتاء ،وهي اجلنوبية الغربية العك�سية،
�أو رياح غربية �صيفا ،تعمل على تلطيف درجة احلرارة.
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 .تالرتبة:
متتاز تربة قطاع غزة ب�أنها خفيفة وخمتلطة بقليل من الطمي� ،إال �أن ن�سبة الرمل قد
ت�صل �إىل �أكرث من  %80يف بع�ض املناطق ،وميكن ت�صنيف الرتبة يف قطاع غزة على

النحو الآتي:

 -تربة اللو�س :وهي تربة تكونت بفعل الرياح املحلية ،وهي تربة دقيقه ناعمة جدامن �أ�صل جبلي ،وتنت�رش هذه الرتبة يف �رشق القطاع ،وهي تربه خ�صبة باملواد
الع�ضوية التي كانت تنمو عقب كل ف�صل ماطر ،وتتكون هذه الرتبة من ذرات
الكوارتز وال�صخور الطبا�شريية وهي غنية باملوارد الكل�سية (. )11
 -تربة البحر املتو�سط اال�ستب�سية :وهي �رشيط �ضيق ميتد من جنوب القطاعحتى �شماله ب�صورة �رشيطية ( ، )12وهذه الرتبة ت�صلح لزراعة اخل�ضار والفاكهة،
وهي غنية بالبوتا�س والفو�سفات.
 -تربة الكثبان الرملية :تنت�رش على طول ال�ساحل املحاذي للبحر املتو�سط ،وهيتربة �صاحلة لزراعة الكروم واخل�ضار ،وهي غنية بالكال�سيوم (. )13

 .ثامل�صادر املائية:
تعد املياه من �أهم مقومات الإنتاج الزراعي ،وعلى الرغم من توافر املياه من م�صادرها
الرئي�سة يف قطاع غزة من �أمطار ومياه جوفية ،ف�إنها ال تفي مبتطلبات الزراعة وال�سكان .
واجلدول ( )2يو�ضح كمية املياه امل�ستهلكة يف قطاع غزة لعام 2005م ح�سب اخلا�صية.
الجدول ()2
كمية المياه المستهلكة في قطاع غزة لعام 2005

عدد الآبار �أو اال�ستهالك

اخلا�صيــــــــــــــــة

2100
عدد الآبار املرخ�صة لل�رشب والزراعة
 92.2مليون مرت مكعب �سنويا
معدل ال�ضخ من الآبار الزراعية
 64.6مليون مرت مكعب �سنويا
معدل ال�ضخ من الآبار ال�صناعية وال�رشب
�إجمايل كمية املياه امل�ستخرجة من الآبار املرخ�صة  156.8مليون مرت مكعب �سنويا
 1400بئر
عدد الآبار غري املرخ�صة
 35مليون مرت مكعب �سنويا
معدل ال�ضخ من الآبار غري املرخ�صة لل�رشب
 191.8مليون مرت مكعب �سنويا
جمموع املياه امل�ستهلكة
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :غزة.2006 ،
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ويت�ضح من اجلدول ال�سابق (: )2
•�أن جمموع املياه امل�ستهلكة  191.8مليون مرت مكعب �سنوي ًا منها  %82من الآبار
الر�سمية املرخ�صة ،بينما  %18منها من الآبار غري املرخ�صة التي يذهب جزء
كبري منها للأغرا�ض الزراعية يف الأرا�ضي التي تباع للمواطنني بدون اال�شرتاك
يف بئر الري.
•�أن  %58من ا�ستهالك املياه يذهب للزراعة من الآبار املرخ�صة ،و  %42لال�ستهالك
املنزيل وال�صناعة منها �أي�ضا.
•ارتفاع عدد الآبار غري املرخ�صة �إىل  1400بئر ،معظمها عائد �إىل القطاع اخلا�ص،
ويعود ذلك �إىل انقطاع املياه عن املنازل والأبراج ،فيقوم �أ�صحاب هذه العقارات
بحفر تلك الآبار.

املقومات البشرية:
يرتبط بالقطاع الزراعي جمموعة من املقومات الب�رشية �أهمها:
1 .1الأيدي العاملة:
يرتبط الن�شاط الزراعي بالأيدي العاملة ارتباطا وثيقا ،وقد بلغت ن�سبة امل�شتغلني
بالزارعة �أكرث من  %30من جمموع الأيدي العاملة بعد �أن كانت  ،%50وذلك خالل
ال�سبعينيات والثمانينيات من القرن املا�ضي (� ، )14إال �أنه حدث يف الآونة الأخرية تدن يف
هذه الن�سبة ب�سبب الإجراءات الإ�رسائيلية التي حتد من ا�شتغال العمال بالزراعة ،وبخا�صة
يف الأرا�ضي القريبة من اخلط الأخ�رض التي ا�ضطر �أ�صحابها �إىل تركها خوفا من التهديد
الإ�رسائيلي.

2 .2نظام امليكنة الزراعية والت�سميد:
ت�ؤدي امليكنة الزراعية دوراً رئي�س ًا يف عملية الإنتاج الزراعي ،وعلى الرغم من وفرة
الأيدي العاملة ،ف�إن قطاع الزراعة �أ�صبح ال ي�ستغني عن امليكنة ،وبخا�صة يف عملية احلرث
والزراعة وح�صاد القمح وال�شعري ،ويبلغ عدد اجلرارات الزراعية يف قطاع غزة  393جراراً،
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معظمها ميتلكها القطاع اخلا�ص ( . )15وتكمن �أ�سباب التو�سع يف ا�ستخدام امليكنة
الزراعية و الأ�سمده �إىل:
 -ن�رش الوعي بني املزارعني ال�ستخدام امليكنة والت�سميد. -اال�ستعداد النف�سي واملعنوي للمحافظة على م�ستوى الإنتاج وحت�سينه با�ستمرار،وال�سيما بعد الزيادة يف الطلب على الغالت الزراعية.
- -ا�ستخدام امليكنة يوفر اجلهد واملال.

3 .3امللكية الزراعية:
ال �شك يف �أن الظروف ال�سيا�سية التي مر بها قطاع غزة ،وال�ضغط ال�سكاين على الأر�ض
الزراعية ،كان له الأثر الكبري يف تفتيت امللكية الزراعية (. )16
وكذلك كان لزيادة عدد ال�سكان ،وتق�سيم الأرا�ضي الزراعية على الورثة ح�سب ال�رشع
الإ�سالمي �أثر كبري يف تفتيت امللكية الزراعية ب�شكل وا�ضح ( ، )17ومما ي�ؤكد ذلك ظهور
كثري من امللكيات الزراعية �صغرية امل�ساحة .واجلدول ( )3يو�ضح امللكية الزراعية ح�سب
امل�ساحة بالدومن لعام 2005م2006 /م.
الجدول ()3
الملكية الزراعية حسب المساحة بالدونم عام 2005م2006 /م

فئات امللكية

عدد امللكيات الن�سبة م�ساحة احليازات الن�سبة

�أقل من 10دومن

13482

%46.0

65250

%33.0

 20 - 11دومن

8031

%27.5

36820

%18.6

 30 - 21دومن

5128

%17.5

29211

%14.8

 40 - 31دومن

1191

%4.1

15199

%7.9

 50 - 41دومن

910

%3.1

11500

%5.7

 60 – 51دومن

332

%1.1

10560

%5.3

 60 +دومن

211

%0.7

29280

%14.7

29285

%100

197820

%100

املجموع

المصدر :وزارة الزراعة الفلسطينية :غزة.2007 ،
النسب من عمل الباحث.
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ويت�ضح من اجلدول ال�سابق (:)3
•�أن �أكرث من  %46من امللكية الزراعية هي ملكيات �صغرية امل�ساحة �أقل من 10
دومنات ،وت�شكل هذه الن�سبة ثلث احليازات الزراعية.
•�أما الفئة الثانية ( )20 -11فت�شكل  ،%27.5وهي ت�ساوي  %18.6من م�ساحة
احليازات الزراعية،
•و�أماالفئة الثالثة ( )30 - 21فتحتل  ،%175وت�شكل يف امل�ساحة  ،%14.8وبجمع
هذه الفئات الثالث جندها ت�ستحوذ على  %91من جمموع امللكيات الزراعية،
وت�سجل م�ساحتها  %66.4من جمموع امل�ساحة املزروعة.
•�أما ما تبقى من ملكيات زراعية بفئاتها الأربع فت�سجل �أقل من  %9مب�ساحة
ت�سجل  .%33.6وهذا يعني �أن فاقدا اقت�صاديا كبريا يحدث نتيجة للتعامل مع
تلك امللكيات ،الأمر الذي �أدى �إيل خف�ض الإنتاج الإجمايل لقطاع غزة من الغالت
الزراعية ،وب�صفة عامة ف�إن امللكيات ال�صغرية ت�ؤثر على الإنتاج الزراعي

من خالل:

 -عدم اال�ستغالل الأمثل للزراعة. -تفتت الأرا�ضي الزراعية بحيث ي�صعب اتباع �سيا�سة زراعية حمدده ومنتجة. -زيادة ا�ستغالل موارد املياه املتاحة من طرف املزارعني.- -احلد من ا�ستخدام امليكنة الزراعية.

4 .4الت�سويق:
هو �أحد القواعد االقت�صادية امل�ؤثرة يف الإنتاج ،وقد يكون الأثر مبا�رشاً� ،أو غري
مبا�رش حلاجة الإن�سان �إىل حما�صيل �إنتاجية خمتلفة تلبي طلبه من هذه املنتجات التي
تتوافر يف ال�سوق الذي ميثل الو�سيط التجاري بني الأقاليم الإنتاجية للموارد االقت�صادية
والأقاليم اال�ستهالكية لهذه املوارد ( ، )18وي�ؤدي ال�سوق دوراً كبرياً يف الت�أثري على م�ساحة
هذه املحا�صيل.
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االستخدام احلالي لألرض:
لقد ت�أثر ا�ستخدام الأر�ض يف قطاع غزة بالظروف ال�سيا�سية التي مرت على قطاع غزة
يف ال�سنوات ال�ستني املا�ضية ،حيث �شكلت هذه الظروف ال�سمات العامة ال�ستخدام الأر�ض

و�أهم هذه الظروف:

1 .1ازدحام القطاع باملهاجرين ،حيث هاجر �إليه قرابة  200.000مهاجر بعد نكبة
عام 1948م ،الأمر الذي �أدى �إىل تكد�س ال�سكان يف هذه الرقعة ال�صغرية �أ�صال
( 365كم ، )2وبالتايل ال�ضغط على موارد الزراعة ،وهذا �أدى �إىل فقدان كثري من
امل�ساحات الزراعية كان من املمكن �أن ت�ستغل يف الزراعة.
2 .2الزحف العمراين على املناطق الزراعية ،حيث يقول املهند�س الزراعي معني
اليازجي امل�سئول عن ملف امل�ساحات الزراعية يف وزارة الزراعة يف مقابلة
معه مع الباحث� :إن معدل التعديات بلغ يف العام ما بني 1000 -850دومن،
وي�ستطرد بالقول� :إن هذه امل�ساحات من خرية الأرا�ضي الزراعية .واجلدول ()4
يو�ضح اال�ستخدام احلايل للأر�ض بالدومن يف عام 2005م2006 /م.
الجدول ()4
االستخدام الحالي لألرض 2005م2006 /م

�أرا�ض زراعية �أرا�ض �سكنية ا�ستخدامات �أخرى �أرا�ض بور
197820
%54.2

55000
%15.1

35420
%9.7

76760
%21

جمموع
365000
%100

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :قسم األراضي2007 ،م.

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق (:)4
•�أن الأرا�ضي الزراعية ما زالت ت�شكل  %54.2من ا�ستخدامات الأرا�ضي يف
حمافظات قطاع غزة.
•ت�شكل الأرا�ضي البور املرتبة الثانية  %21من اال�ستخدام احلايل للأر�ض.
•حتتل املناطق ال�سكنية املرتبة الثالثة  %15.1من اال�ستخدام احلايل للأر�ض .
•و�أخريا ت�سجل املنافع العامة  %9.7وحتتل املرتبة الأخرية.
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احملاصيل الزراعية يف حمافظات قطاع غزة:
تتعدد املحا�صيل الزراعية يف حمافظات قطاع غزة على الرغم من
م�ساحته ال�صغرية ومن �أهمها:
 �-أوال :احلم�ضيات:تعد احلم�ضيات من �أهم املنتجات الزراعية الإ�سرتاتيجية يف قطاع غزة ،فهي م�صدر
مهم بالن�سبة ل�صادرات القطاع حيث بلغت �صادرتها نحو  %33عام 1985م من جمموع
�صادرات القطاع ح�سب بيانات وزارة الزراعة� ،إال �أنها تعر�ضت لتغريات عدة فازدهرت
زراعتها حينا ،وتدهورت �أحيان ًا كثرية ،وظلت تعاين من التدهور حتى الآن ،واجلدول ()5
يو�ضح تطور م�ساحة احلم�ضيات بالدومن ،وتطور الإنتاج خالل الفرتة 1968م2005 -م.
الجدول ()5
تطور مساحة الحمضيات خالل الفترة 1968م2005 -م

ال�سنة
1968
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005

�إجمايل امل�ساحة املزروعة م�ساحة احلم�ضيات الن�سبة
%34.4
80.000
232.545
%34.6
77.000
222.435
%35.8
76.000
212.453
%34.2
72.000
210.245
%34.7
67.700
194.900
%30.7
58.721
185.200
%27.8
54.380
195.630
%21.8
43.415
193.700
%9.9
19.505
197.820

الإنتاج بالألف /طن
220.000
211.000
210.400
180.000
176.020
146.802
126.600
110.021
35.452

المصدر :مركز البحوث والدراسات الفلسطينية :نابلس.1995 ،
وزارة الزراعة الفلسطينية :غزة.2006 ،

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق (:)5
�أن م�ساحة احلم�ضيات التي تعد من �أهم فروع الزراعة يف قطاع غزة يف تناق�ص م�ستمر،
فبعد �أن كانت �سنة 1968م  80000دومن بن�سبة  %34.4من جملة امل�ساحة املزروعة،
تناق�صت تدريجي ًا لت�صل �إىل  76.000دومن عام 1975م �أي  %35.8من جملة امل�ساحة
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املزروعة .ثم وا�صلت امل�ساحة انخفا�ضها لت�سجل  72000دومن عام 1980م ،ويعود ذلك
�إىل تف�ضيل كثري من املزارعني العمل داخل اخلط الأخ�رض ،ويتوا�صل االنخفا�ض يف م�ساحة
احلم�ضيات والإنتاج لت�سجل  58.721دومن ًا عام 1990م ،ثم و�صلت �إىل  54.380دومن ًا
عام 1995م ،ثم �أخذت امل�ساحة املزروعة باحلم�ضيات باالنخفا�ض احلاد حتى و�صلت �إىل
 19.505دومن ًا عام 2005م ،وهي �أدنى م�ساحة يف تاريخ زراعة احلم�ضيات يف قطاع
غزة ،ويعود ذلك لعدد من الأ�سباب نوردها بالرتتيب:
1 .1ارتفاع تكاليف زراعة احلم�ضيات ،وبخا�صة يف ال�سنوات الأخرية.
2 .2انت�شار كثري من الأمرا�ض مثل دودة البحر املتو�سط (النفق) .
3 .3تف�ضيل بع�ض املزارعني زراعة اخل�رضوات ،وبخا�صة يف النطاقات القريبة من
املدن مثل :غزة و خانيون�س ودير البلح ب�سبب كرثة عدد ال�سكان ،ولإمكان زراعة
الأر�ض مرتني �أو ثالث مرات بعك�س احلم�ضيات التي تعمر مدة طويلة ت�صل �إىل
�أكرث من� 50سنة.
4 .4تف�ضيل بع�ض املزارعني زراعة الفاكهة والزهور �سعي ًا وراء الربح و�سهولة
الت�صدير.
5 .5الزحف العمراين حيث ت�شري الدرا�سة امليدانية �إىل �أن معظم امل�ساحات املزالة من
احلم�ضيات حتول �إىل مبان �سكنية (�صورة رقم  )1تو�ضح تعدي العمران على
�أ�شجار احلم�ضيات.

صورة ()1
الزحف العمراني على
األراضي المزروعة
بالحمضيات.
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6 .6حتجيم م�ساحة احلم�ضيات ،وا�ستبدالها بغالت �أخرى مثل الزهور وغريها من
املحا�صيل التي تدر ربحا �أكرث من احلم�ضيات .
�7 .7سيا�سة التجريف التي اعتمدها االحتالل الإ�رسائيلي يف انتفا�ضة الأق�صى بني
عام 2001م – 2006م من جتريف مئات الدومنات الزراعية (�صورة رقم )2
تو�ضح جتريف الأرا�ضي يف �رشق جباليا التي كانت مزروعة باحلم�ضيات.

صورة ()2

التجريف اإلسرائيلي
لألراضي الزراعية

8 .8تدهور نوعية مياه الري حيث زادت ملوحتها ،و�أ�صبحت غري مالئمة لري
احلم�ضيات.
التوزيع اجلغرايف واملساحي للحمضيات على حمافظات قطاع غزة عام 2005م2006 /م:
تنت�رش زراعة احلم�ضيات يف جميع �أنحاء قطاع غزة  ،واجلدول ( )6يو�ضح التوزيع
اجلغرايف للحم�ضيات على حمافظات القطاع ل�سنة 2005م2006 /م.
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الجدول ()6
التوزيع الجغرافي للحمضيات على محافظات القطاع لسنة
2005م2006 /م (المساحة بالدونم)

املحافظة
املحافظة ال�شمالية
حمافظة غزة
حمافظة دير البلح
حمافظة خانيون�س
حمافظة رفح
الإجمايل

امل�ساحة الإجمالية �شموطي فلن�سيا ليمون جريب فروت كلمنتينا
7119
6379
3757
1134
1116
19.505

3750
2950
180
--6880

2120
1430
2294
810
910
7564

697
1210
405
54
53
2419

55
189
778
250
113
1385

497
600
100
20
40
1257

المصدر :وزارة الزراعة2007 :م.

ي�ستدل من اجلدول ال�سابق (: )6
•�أن حمافظة ال�شمال ت�سهم بن�صيب كبري يف امل�ساحة الإجمالية لزراعة احلم�ضيات
بلغت  7.119دومن ًا �أي بن�سبة  ،%36.5ويعود ذلك �إىل طبيعة املياه املنا�سبة �أكرث
من غريها ،تليها حمافظة غزة  6379دومنا �أي  %32.7يف املرتبة الثانية.وت�أتي
حمافظة دير البلح (الو�سطى) يف املرتبة الثالثة� ،إذ بلغت امل�ساحة املزروعة 3757
�أي � .%19.3أما حمافظة خانيون�س ،فتحتل املرتبة الرابعة مب�ساحة  1134دومن ًا
�أي  ،%5.8و�أخريا حمافظة رفح يف املرتبة اخلام�سة حيث بلغت امل�ساحة املزروعة
 1116دومن ًا بن�سبة  ،%5.7ويعود انخفا�ض امل�ساحة املزروعة باحلم�ضيات يف
املحافظات اجلنوبية �إىل ملوحة املياه فيها عك�س املحافظات ال�شمالية ذات
املياه املنا�سبة ن�سبيا.
•�أما عن ن�سبة الأ�صناف ،فتحتل الفلن�سيا املرتبة الأوىل  ،%38.8ويعود ذلك �إىل
قدرتها على حتمل درجات احلرارة املرتفعة في�صل مو�سمها ل�شهر يونيو ،وهو �شهر
مت�أخر بالن�سبة للحم�ضيات ،ويحتل الربتقال املرتبة الثانية  ،%35.3ويعود ذلك
�إىل كونه فاكهة مرغوبة للت�صدير ،حيث يكت�سب برتقال غزة �شهرة �إقليمية ،وي�أتي
الليمون يف املرتبة الثالثة  ،%12.4ثم اجلريب فروت  %7.1و�أخريا الكلمنتينا
. %6.5
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 -ثانيا :الفواكــــه:حتتل الفواكه م�ساحة  57.059دومن ًا من امل�ساحة املزروعة عام 2005م2006 /م،
حيث اهتم املزارعون بزراعتها قدميا� ،إال �أنها بد�أت تدخل يف جمال املناف�سة مع املحا�صيل
الأخرى حديثا ،ملا جتنيه من �أرباح للمزارعني
واجلدول ( )7يو�ضح تطور م�ساحة الفواكه بالدومن يف الفرتة من 1968م2005 -م.
الجدول ()7
تطور مساحة الفواكه خالل الفترة 1968م2005 -م

ال�سنة

�إجمايل امل�ساحة املزروعة

م�ساحة الفاكهة

الن�سبة

1968
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005

232.545
222.435
212.453
210.245
194.900
185.200
195.630
193.700
197.820

70.000
67.000
66.000
62.000
60.700
58.921
56.380
53.415
57.059

%30
%30
%31
%29.5
%31
%31.8
%28.8
%27.5
%38

المصدر :مركز البحوث والدراسات الفلسطينية :نابلس1995 ،م.
وزارة الزراعة الفلسطينية :غزة2006 ،م .

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق (:)7
�أن م�ساحة الفاكهة �أي�ضا يف تناق�ص م�ستمر ،فبعد �إن كانت عام 1968م ت�سجل
 70.000دومن ،انخف�ضت عام 2005م لت�سجل  57.059دومناً� ،أي بانخفا�ض 12.941
دومناً� ،أي بن�سبة  ،%18.5ويعود ذلك �إىل تف�ضيل بع�ض املزارعني زراعة الزهور بعد جميء
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية و ملوحة املياه التي ال تتنا�سب مع زراعة الفاكهة و�صعوبة
الت�صدير.
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التوزيع اجلغرايف واملساحي للفواكه على حمافظات قطاع غزة عام 2005م2006 /م:
تنت�رش زراعة الفواكه يف معظم �أنحاء القطاع بن�سب خمتلفة ،واجلدول ( )8يو�ضح
التوزيع اجلغرايف وامل�ساحة للفاكهة يف حمافظات قطاع غزة ل�سنة 2005م2006 /م.
الجدول ()8
التوزيع الجغرافي والمساحة للفاكهة في محافظات قطاع غزة لسنة 2005م2006 /م

املحافظة امل�ساحة

زيتون

عنب

تني

بلح

جوافة

تفاح

لوزيات

�صرب

�ش غزة

4.780

1600

900

16

50

150

1945

47

72

غزة

16.196

6103

2618 4678

800

200

1300

197

300

دير البلح

14.074

6653

829

280

4850

330

228

260

644

خانيون�س 15.219

4197

100

190

401

2300

15

3935

4081

6.790

1950

85

120

100

120

45

2394

1976

رفح
�إجمايل

7.073 6.833 3.533 3.100 6.201 3.224 6.592 20.503 57.059

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :إحصاءات زراعية2007 ،م.

يت�ضح من اجلدول ( )8الآتي:
•�أن الزيتون يحتل املرتبة الأوىل حوايل  20503من جمموع الفواكه �أي ،%35.9
وي�أتي يف املرتبة الثانية ال�صرب  ،%12.4واللوزيات يف املرتبة الثالثة حيث متثل
 %11.9من جمموع الفواكه ،ثم العنب  %11.5يف املرتبة الرابعة ،و البلح ي�أتي
يف املرتبة اخلام�سة  ،%11وي�أتي التفاح يف املرتبة ال�ساد�سة  ،%6.2والتني يف
املرتبة ال�سابعة  ،%5.7واجلوافة يف املرتبة الثامنة .%5.4
•�أما على النطاق اجلغرايف فت�ستحوذ حمافظة غزة على املرتبة الأوىل  %28.2يف
زراعة الفاكهة ،ثم ت�أتي خانيون�س  ،%26.7ثم ت�أتي دير البلح بن�صيب ،%24.7
وت�ستحوذ حمافظة رفح على  ،%11.8و�أخريا حمافظة ال�شمال  ،%9.5وجدير
بالذكر �أن ارتفاع الن�سب هنا ُيعزى �إىل زيادة ن�سبة الزيتون الذي يع ُّد من �أ�صناف
الفاكهة.
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 -ثالثا :اخل�رضوات:تنت�رش زراعتها يف قطاع غزة انت�شاراً وا�سعاً ،وبخا�صة �أنها ال تتطلب يف منوها
�رشوطا طبيعية وب�رشية كتلك التي حتتاجها �أية غلة �أخرى كاحلم�ضيات مثال ،لهذا ال�سبب
تزرع اخل�ضار بقطاع غزة بكرثة ،ولقد تو�سعت زراعتها تو�سع ًا كبرياً يف ال�سنوات الأخرية،
حيث تعد �أقل ا�ستهالكا للمياه موازنة باحلم�ضيات التي باتت تعاين من م�شكالت كثرية،
�إ�ضافة �إىل �أن ازدياد عدد ال�سكان ،وارتفاع م�ستوى معي�شتهم ،زاد يف حجم الطلب على
اخل�ضار ،وهذا بدوره �شجع املزارعني على التو�سع يف زراعة اخل�رضوات.
وتعتمد زراعة اخل�ضار يف قطاع غزة على مياه الأمطار وعلى مياه الآبار ،و�إن كانت
ن�سبة الزراعة على الأمطار تقل تدريجيا ب�سبب تذبذب كمية الأمطار من عام �إىل �آخر ،وخوف ًا
على تذبذب الإنتاج اعتمد املزارعون على مياه الري الدائم.
هذا بالإ�ضافة �إىل �أن الفرتة التي ي�ستغرقها الإنتاج ق�صرية ن�سبي ًا مقارنة باملحا�صيل
الأخرى ،كذلك ف�إن ا�ستخدام �أ�ساليب �إنتاج مكثفة قد �أ�سهم يف زيادة �إنتاجية الدومن من
اخل�ضار ،كذلك �سهولة ت�سويقه �سواء �أكان يف الأ�سواق املحلية �أم اخلارجية �شجع املزارعني
على زراعة اخل�ضار .واجلدول ( )9يو�ضح تطور زراعة اخل�ضار يف قطاع غزة خالل الفرتة
1985م – 2005م.
الجدول ()9
يوضح تطور مساحة زراعة الخضار بالدونم في محافظات قطاع غزة 1985م 2005 -م

ال�سنة امل�ساحة املزروعة م�ساحة اخل�رضوات الن�سبة
1985

194.900

46.200

23.7

1990

185.200

50.200

27

1995

195.630

52.950

27

2000

193.700

53.730

27.7

2005

197.820

56.788

28.7

المصدر :وزارة الزراعة2007 :م
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يت�ضح من اجلدول ( )9الآتي:
�إن م�ساحة اخل�رضوات يف ازدياد م�ستمر ،حيث بلغت امل�ساحة املزروعة 1985م
حوايل  46.200دومن� ،أي حوايل  ،%23.7ثم زادت نتيجة لزيادة الطلب عليها ،فبلغت عام
1990م حوايل  %27من جمموع امل�ساحة املزروعة.ثم ا�ستمرت يف االزدياد حتى عام
2005م لت�صل .%28.7
التوزيع اجلغرايف واملساحي للخضروات على حمافظات قطاع غزة عام 2005م2006 /م:
تنت�رش زراعة اخل�رضوات يف جميع مناطق املحافظات بن�سب خمتلفة ،واجلدول ()10
يو�ضح التوزيع اجلغرايف مل�ساحة اخل�رضوات على حمافظات قطاع غزة عام 2005م/
2006م.
الجدول ()10
التوزيع الجغرافي لمساحة الخضروات على محافظات قطاع غزة عام 2005م2006 /م

املحافظة امل�ساحة ال�صاحلة للزراعة �إجمايل امل�ساحة املزروعة امل�ساحة املزروعة باخل�رضوات الن�سبة
�شمال غزة

500 .34

141 .32

837 .11

8 .20

غزة

971 .41

732 .30

044 .3

4 .5

دير البلح

894 .40

027 .35

850 .10

1 .19

خانيون�س

951 .70

052 .67

350 .17

5 .30

رفح

330 .39

868 .32

707 .13

2 .24

الإجمايل

646 .227

820 .197

788 .56

100

المصدر :وزارة الزراعة الفلسطينية :غزة2006 ،م.

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق (:)10
�إن �إجمايل امل�ساحة املزروعة باخل�رضوات بلغ نحو  56.788دومن ًا عام 2006م/
2007م؛ �أي بن�سبة  %28.7من �إجمايل امل�ساحة املزروعة .ومن اجلدول يتبني لنا �أن �أعلى
ن�سبة لزراعة اخل�رضوات هي يف حمافظة خانيون�س� ،إذ تبلغ الن�سبة  %30.5من امل�ساحة
املزروعة باخل�رضوات ،ويعود ذلك �إىل ات�ساع املحافظة التي ت�ضم عدداً من القرى مثل:
عب�سان ال�صغرية ،وعب�سان الكبرية ،وخزاعة .
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وت�أتي حمافظة رفح يف املرتبة الثانية بن�سبة  ،%24.2ويعود ذلك �إىل انت�شار الزراعة
البعلية فيها ب�سبب ارتفاع معدل بخار املاء ،وحتتل حمافظة �شمال غزة املرتبة الثالثة
بن�سبة  ،%20.8ويعود ذلك �إىل ات�ساع الأرا�ضي الرملية يف �شمال بيت الهيا ،وحتتل
حمافظة دير البلح املرتبة الرابعة بن�سبة  %19.1ويعود ذلك �إىل انت�شار الدفيئات الزراعية
فيها ،وحتتل مدينة غزة املرتبة اخلام�سة بن�سبة  %5.4ويعود ذلك �إىل ا�شتغال معظم العمال
يف مهن �أخرى ،واالمتداد العمراين الذي ي�ؤثر على الأرا�ضي الزراعية القريبة من العمران،
والتي يف�ضل �أ�صحاب الأرا�ضي زراعتها باخل�رضوات بد ًال من الأ�شجار املعمرة كالزيتون
واحلم�ضيات.

احملاصيل احلقلية:
وت�شمل املحا�صيل احلقلية :القمح وال�شعري واحلم�ص والعد�س والفول والذرة ،وغريها
من املحا�صيل ،وتبلغ امل�ساحة املزروعة حوايل  64.468دومن ًا عام 2005م2006 /م.
وجدير بالذكر �أن قطاع غزة ينتج من املحا�صيل احلقلية ن�صف ما ي�ستهلك ،لذا
ف�إنه يعتمد على اال�سترياد ل�سد حاجة ال�سكان اال�ستهالكية .واجلدول ( )11يو�ضح التوزيع
اجلغرايف ،وامل�ساحة بالدومن للمحا�صيل احلقلية يف قطاع غزة 2005م2006 /م.
الجدول ()11
التوزيع الجغرافي والمساحة للمحاصيل الحقلية في قطاع غزة لسنة 2005م2006 /م

قمح

�شعري

بر�سيم وبيقا ب�صل وتوم حم�ص عد�س

بطاطا

�أخرى

املحافظة امل�ساحة
�شمال غزة

8.405

2.750

1130

320

520

50

25

3510

100

غزة

5.113

4.167

583

85

50

00

5

223

00

دير البلح

6.346

4.050

900

326

190

00

00

580

300

خانيون�س 3500 18.000 33.349

00

1710

00

900

6500

2739

2200

00

1550

55

50

4150

1250

8.313 30.967 64.468

731

4020

105

4389 14.963 980

11.255

رفح
�إجمايل

2000

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :غزة.2006 ،
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق ( )11ما ي�أتي:
•�أن حمافظة خانيون�س حتتل املرتبة الأوىل يف امل�ساحة املزروعة يف املحا�صيل
احلقلية بن�سبة  ،%51.7ويعود ذلك �إىل الرتبة الطينية اخلفيفة �رشق املحافظة،
وحتتل حمافظة رفح املرتبة الثانية بن�سبة  ،%17.5ويعود ذلك �إىل زراعة املنطقة
ال�رشقية بهذه املحا�صيل� ،أما �شمال غزة فيحتل املرتبة الثالثة بن�سبة ، %13
ويعود ذلك �إىل �صالحية الرتبة الطينية يف �رشقها (بيت حانون وجباليا) لزراعة
تلك املحا�صيل� ،أما دير البلح فن�سبتها  ،%9.8وانخفا�ض الن�سبة هنا يعود �إىل
�سيادة نظام الدفيئات الزراعية ،و�أخريا مدينة غزة بن�سبة  %8ويعود ذلك �إىل قلة
الأرا�ضي البور �رشق املحافظة.
•على نطاق املحا�صيل يع ُّد القمح من �أهم املحا�صيل احلقلية املزروعة يف القطاع
 %48من �إجمايل امل�ساحة املزروعة ،ثم حتتل البطاطا املرتبة الثانية ،%23.2
ويحتل ال�شعري املرتبة الثالثة  ، %13وهذا يعني �أن املحا�صيل الثالثة ت�ستحوذ
على  %84.2من جمموع املحا�صيل احلقلية ،ومتثل باقي املحا�صيل احلقلية
الن�سبة الباقية كما هو مو�ضح باجلدول.

الزهــور:
انت�رشت زراعة الزهور يف قطاع غزة ،وال�سيما بعد جميء ال�سلطة الفل�سطينية عام
1995م ،ملا تدره من �أرباح و�صالحية بع�ض �أنواع الرتبة يف قطاع غزة لزراعة الزهور،
ويعد القرنفل �أكرث �أنواع الزهور انت�شارا يف القطاع ،وبلغت امل�ساحة املزروعة بالورود
حوايل  5000دومن ،وكان الإنتاج ي�صدر عن طريق ميناء غزة اجلوي ،وعندما اندلعت
خرب املطار ،فتوقف ت�صدير الزهور ،وبالتايل انعك�س ذلك على زراعته،
انتفا�ضة الأق�صى َّ
ومل ي�سجل عام 2006م �أي زراعة للزهور.

التحديات اليت تواجه القطاع الزراعي يف قطاع غزة:
من خالل اال�ستعرا�ض ال�سابق لواقع القطاع الزراعي ،ودرا�سة اجلوانب املختلفة
امل�ؤثرة يف تطوره ،من املمكن حتديد التحديات التي تواجه تطور هذا القطاع وفقا

للت�صنيف الآتي:
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أوال :حتديات نامجة عن سياسات االحتالل اإلسرائيلي:
.

أجتريف الأرا�ضي الزراعية:

متثل عمليات التجريف �صورة �أخرى من �صور االعتداء على الأر�ض الزراعية يف قطاع
غزة ،التي يعني ا�ستمرارها دون توقف تهديداً مبا�رشاً للأمن القومي وم�ستقبل الزراعة يف
قطاع غزة ،لأنها ت�ؤدي �إىل تخريب الرتبة الزراعية يف مناطق متعددة ،وبالتايل تناق�ص
�إنتاجيتها وقدرتها على �سد حاجة ال�سكان من الغالت املزروعة.
وتتلخ�ص هذه امل�شكلة يف تعر�ض م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي الزراعية لعملية
التجريف من قبل االحتالل الإ�رسائيلي الذي �سجل با�ستمرار طوال عمليات االجتياح جتريف
مئات الدومنات الزراعية ،وقد الحظ الباحث خالل الدرا�سة امليدانية �أنه يف حاالت كثرية
كانت عمليات التجريف ت�أخذ �شكل حفر كبرية لتكون تالال واقية للدبابات ،عندها ي�صعب
ا�ست�صالح الرتبة فيما بعد ،وتتج�سد خطورة هذه امل�شكلة يف نتائجها العديدة التي

تتمثل يف:

•تدهور �إنتاجية الأر�ض نتيجة لتخريب الرتبة ال�سطحية اخل�صبة ،وبالتايل ت�شويه
منظر الرتبة العلوي (�صورة  )3التي تظهر ت�شوه ًا وا�ضح ًا ل�سطح الرتبة يف الأرا�ضي
الزراعية �رشقي بيت حانون ،وتبلغ عمليات التجريف �أق�صاها بالقرب من ال�سياج
احلدودي املحاذي للخط الأخ�رض يف ال�شمال وال�رشق .هذا ويبلغ جمموع الأرا�ضي
الزراعية املجرفة نحو � 51ألف دومن (.)19

صورة ()3
تشويه لمنظر التربة
العلوي بسبب التجريف
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•�إهمال كثري من املزارعني زراعة �أرا�ضيهم الرتفاع تكاليف اال�ست�صالح.

 .بم�شكلة املياه:
تع ّد م�شكلة املياه من �أبرز معوقات التنمية الزراعية يف قطاع غزة ،حيث توجد ثالث
م�شكالت رئي�سة هي:
•نق�ص املياه :يكت�سب مو�ضوع املياه �أهمية خا�صة يف قطاع غزه ب�سبب حمدودية
املتاح منه كمياه لل�رشب والري ،وطبقا للم�ؤ�رش العاملي ال�ستهالك املياه ف�إن �أي
بلد يقل فيه متو�سط ن�صيب الفرد من املياه �سنويا عن  1500مرت مكعب يعد بلداً
يعاين من ندرة املياه .واجلدول ( )12يو�ضح لنا االحتياجات املائية لقطاع غزة
حتى عام 2020م.
والناظر �إىل اجلدول ( )12يجد �أن الزراعة حت�صل على ن�صيب كبري من موارد املياه
يف قطاع غزة� ،إذ ت�ستحوذ على  %62.5مقابل  %37.5لال�ستخدام املنزيل و ال�صناعي للعام
2000م� ،إال �أن هذه االحتياجات الزراعية للمياه يف تناق�ص م�ستمر ،حيث �سجلت عام
2005م نحو  ،%48.1وتنخف�ض هذه الن�سبة عام  2010لت�سجل  ،%42ثم يزداد االنخفا�ض
عام  2020لي�صل �إىل  %30.5من االحتياجات املائية لقطاع غزة ،ويعود هذا التناق�ص يف
ح�صة الزراعة �إىل الزحف العمراين على الأرا�ضي الزراعية ،نتيجة للتزايد يف عدد ال�سكان
والت�صنيع.
الجدول ()12
االحتياجات المائية لقطاع غزة من 2000م – 2020م بالمليون متر مكعب

ال�سنة

اال�ستهالك الزراعي اال�ستهالك املنزيل وال�صناعي

املجموع

2000

91

54.51

145.51

2005

92.20

99.60

191.80

2010

88.30

124.15

212.45

2015

83.65

151.24

234.89

2020

79.70

182.00

261.70

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :غزة .2005 ،
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وقد �أ�سهم االحتالل بجزء كبري من نق�ص املياه يف قطاع غزة حيث قدرت اخل�سائر -
كما �أكدت �سلطة املياه يف غزة -بحوايل  17مليون دوالر من جراء تدمري خطوط تو�صيل
املياه و�آبار الري (�صورة رقم  )4التي تظهر تدمري بئر مياه يف بيارة لعائلة اجلدبة �رشق
جباليا .هذا بالإ�ضافة �إىل �أن �إ�رسائيل ت�ستهلك �أكرث من  %70من مياه القطاع عن طريق
الآبار التي حفرتها �إ�رسائيل على طول خط الهدنة ،وبناء ال�سدود حلجز املياه عن �أودية
القطاع الثالثة الرئي�سية وهي :وادي غزة ،ووادي بيت حانون ،ووادي ال�سلقا ،وهذه الأودية
ميكن �أن ت�ستخدم لتخزين املياه ،واال�ستفادة منها يف حقن اخلزان اجلويف (. )20

صورة ()4
بئر مياه مجرف

كذلك حفرت
�إ�رسائيل العديد من
غزة،
الآبار القريبة من قطاع
طول حدود
فهناك  13بئراً موزعة على
جنوبا .بالإ�ضافة �إىل
القطاع من بيت حانون �شما ًال �إىل رفح
()21
 25بئراً قريبة من حدود قطاع غزة داخل اخلط الأخ�رض  ،وبهذا متنع �أي ت�رسب للمياه
اجلوفية من ال�ضفة الغربية فل�سطني املحتلة عام � 1948إىل قطاع غزة .ومن �أ�سباب

نق�ص املياه يف قطاع غزة:

 -حرمانه من اال�ستفادة من  73مليون مرت مكعب �سنويا من املياه العادمة ،التيميكن �أن ي�ستخدم جزء كبري منها بعد املعاجلة يف ري املزروعات.
 -ال�شح املتزايد يف م�صادر املياه الذي يتزامن مع التزايد ال�سكاين للقطاع. -وقوع قطاع غزة يف املنطقة اجلافة و�شبة اجلافة زاد من م�شكلة نق�ص املياه .276
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•ملوحة املياه :نتيجة لل�ضخ الزائد ارتفعت ن�سبة امللوحة يف مياه الري ،وبالتايل
ارتفعت ن�سبة ملوحة الرتبة ،مما �أثر على نوعية املحا�صيل املزروعة ،فتناق�صت
زراعة احلم�ضيات ،وتزايدت املحا�صيل التي لها قدرة على حتمل امللوحة
كالزيتون.
•تلوث املياه :على الرغم من �أن موارد القطاع املائية حمدودة للغاية ،ف�إن التو�سع
يف ا�ستخدام املخ�صبات الكيمائية واملبيدات احل�رشية و�أدوية معاجلة الأمرا�ض
النباتية التي تت�رسب مع الأمطار �إىل اخلزانات اجلوفية للمياه ،الأمر الذي �أدى �إىل
ارتفاع ن�سبة امللوثات يف مياه ال�رشب والري معا ،و�أهم �أنواع امللوثات (:)22
 -التلوث الناجت عن خملفات امل�صانع ،التي ت�صب بو�ساطة �أنابيب لتختلط مبياهالوديان� ،أو املناطق اخلالية لتت�رسب �إىل املياه اجلوفية.
 -التلوث الناجت عن الزراعة املكثفة يف بع�ض املناطق ،واال�ستخدام املفرطللمخ�صبات الزراعية و املبيدات.
 -التلوث الناجت عن عدم توافر �شبكات �رصف �صحي يف معظم املناطق ،وا�ستخداماحلفر االمت�صا�صية بد ًال منها.
 -التلوث الناجت عن املياه اخلارجة من حمطات املعاجلة ،التي ال تعالج املياهب�شكل كلي �أو منا�سب.
 -التلوث الناجت عن �ضخ مياه ال�رصف ال�صحي غري املعاجلة �إىل الأرا�ضيوالوديان.
 -التلوث الناجت عن دفن املخلفات املنزلية �أو �إلقائها يف الأماكن غري املخ�ص�صةلها.

 .ت�إ�ضعاف البنية التحتية للزراعة وتدهورها:
تتعلق مرافق البنية التحتية ب�شكل رئي�س يف جمال الطرق الربية والبحرية واجلوية
(مطار غزة الدويل وميناء غزة)  ،ومياه ال�رشب ،و�أنظمة ال�رصف ال�صحي ،وهذه املرافق ما
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زالت خدماتها �ضعيفة ب�شكل قد يهدد النظام البيئي ب�صورة كبرية ،فالكهرباء ما زالت ت�أتي
من �إ�رسائيل ،بالإ�ضافة �إىل �أن �إ�رسائيل تعوق ا�ستكمال فتح امليناء واملطار ،الأمر الذي
انعك�س على ت�صدير الغالت الزراعية� .أما الطرق الزراعية فهي طرق ترابية بحالة �سيئة جدا.
هذا ويبلغ طول الطرق يف قطاع غزة  170كم (. )23
لقد �أهمل االحتالل الإ�رسائيلي البنية التحتية طوال فرتة االحتالل ،وقام بتدمري كثري
من املرافق التي تخدم القطاع الزراعي ،والتي �أن�ش�أتها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية خالل
ال�سنوات ال�سابقة.
ثانيا :حتديات نامجة عن سوء اإلدارة والتنظيم:
.

أعدم وجود �سيا�سة زراعية:

مل يحظ القطاع الزراعي باالهتمام الكايف من قبل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،فعلى
الرغم من ال�شعارات الكثرية التي ُرفعت و�أُعلنت لإعطاء هذا القطاع �أولوية خا�صة ،ف�إن
حظه من ذلك ظل دون امل�ستوى ،حيث ظلت اجلهود املبذولة لتطوير القطاع الزراعي فردية
يف معظمها ،ومل تنفذ يف �إطار �سيا�سة زراعية وا�ضحة لل�سلطة الوطنية ،وي�أتي ذلك �أي�ضا
كمح�صلة لعدم وجود �سيا�سات عامة حمددة لل�سلطة مثل :ال�سيا�سة االقت�صادية وال�سيا�سة
ال�سكانية ،وغريها .وقد يف�رس ذلك بعدم اال�ستقرار الناجم عن االحتالل ،ولكن بع�ضهم يرى
�أنه ال عذر عن عدم وجود �سيا�سة زراعية يف كل الأحوال ،لأنه من ال�صعب ت�صور حتقيق �أي
تقدم يف هذا القطاع يف ظل عدم وجود �سيا�سة زراعية.

 .بم�شكلة عدم توافر ر�أ�س املال:
يحتاج تطوير الأرا�ضي الزراعية �إىل ر�ؤو�س الأموال التي ال ي�ستطيع املزارع توفريها
نتيجة الرتفاع الأ�سعار املتعلقة باملدخالت الزراعية ،وقد �أحجمت البنوك عن متويل
امل�شاريع الزراعية الأمر الذي �أدى �إىل ترك بع�ض املزارعني لأرا�ضيهم بدون زراعة (�صورة
رقم  ،)5تو�ضح �أرا�ضي مرتوكة بدون زراعة �رشقي بيت حانون)  ،وقد بلغت ن�سبة القرو�ض
املقدمة للقطاع الزراعي من اجلهاز امل�رصيف يف �أح�سن �أحوالها  %2فقط من �إجمايل حجم
القرو�ض التي قدمتها امل�صارف لأوجه الن�شاطات املختلفة (� . )24أ�ضف �إىل ذلك �أن ن�صيب
القطاع الزراعي من امل�ساعدات الإمنائية (ولي�س من جمموع امل�ساعدات الكلية) مل يتجاوز
 %0.4فقط عام 2002م ارتفعت �إىل  %2عام 2004م (. )25
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صورة ()5
أراضي متروكة

 .تم�شكلة الت�سويق:
تعد م�شكلة الت�سويق من �أهم امل�شكالت التي يعاين منها القطاع الزراعي حيث يوجد
�ضعف يف عمليات الفرز والتغليف والتعبئة و�ضعف يف �إمكانيات التخزين والتربيد ،وارتفاع
تكاليف الإنتاج وغياب امل�ؤ�س�سات الت�سويقية مع حتكم االحتالل يف عملية الت�سويق ،كل هذا
خلق مناف�سة قوية من املنتج الإ�رسائيلي داخل اخلط الأخ�رض ،وانخفا�ض القدرة التناف�سية
للحم�ضيات يف الأ�سواق اخلارجية.
ثالثا :حتديات طبيعية:
.

أم�شكلة اجلفاف:

تنتج هذه امل�شكلة ب�سبب تذبذب الأمطار من عام �إىل �آخر ،وزيادة ن�سبة التبخر مما
ي�ؤثر على الزراعة البعلية خا�صة زراعة املحا�صيل احلقلية مثل :القمح وال�شعري ،كما ت�ؤثر
الأمطار على املخزون املائي اجلويف من املياه العذبة الذي بد�أ يت�أثر بو�ضوح من هذه
امل�شكلة ،التي �أثرت على الأنظمة املائية يف قطاع غزة ،والتي تنق�سم �إىل نظامني رئي�سني

هما:

•النظام املائي العميق :ويوجد يف عمق ي�صل �إىل  400مرت حتت م�ستوى �سطح
البحر ومياهه عاليه امللوحة.
•النظام املائي العلوي وهو التكوين املائي الرئي�سي يف غزة وهو �أي�ضا ملوث.
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 .بم�شكلة الأمرا�ض النباتية:
ت�سبب الأمرا�ض النباتية �أ�رضارا وخ�سائر تقدر ب  %30من قيمة املنتج الزراعي ،كما
�أفاد املهند�س الزراعي ،وحتتاج هذه الأمرا�ض �إىل ا�ستخدام املبيدات التي يتحكم فيها
االحتالل ،وتظهر �أنواع جديدة من الأمرا�ض لها القدرة على التكيف مع املبيدات مما يلحق
خ�سائر فادحة بالزراعة.

 .تم�شكلة الت�صحر:
يق�صد بالت�صحر تناق�ص الطاقة الإنتاجية لإقليم ما� ،أو بتعبري �آخر فقد التوازن بني
اال�ستغالل الب�رشي لإقليم ما و�إمكاناته البيئية ،وهذا يعني تدهور النظام البيئي نتيجة
لإ�رساف الإن�سان يف ا�ستغالل املوارد البيئية املتاحة يف الوقت الذي يهمل فيه توفري
م�ستلزمات �أو مقومات ا�ستغالل هذه املوارد ب�صورة مربحة لتتفق وم�ستوى اال�ستغالل
وحجمه (. )26
وا�ستنادا �إىل هذا التعريف جند �أن نطاقات عديدة من الأر�ض الزراعية يف قطاع غزة
تعاين من الت�صحر� ،أي من تناق�ص قدراتها الإنتاجية ،ومرد ذلك عوامل عدة :ملوحة املياه
وجفاف الرتبة والزحف العمراين جتاهها ،وجدير بالذكر �أن معظم الأرا�ضي التي تت�صحر هي
القريبة من املناطق ال�سكنية (�صورة رقم � ،6أخذت من البيارات يف حي التفاح الغربي).

صورة ()6
منطقة قريبة من
المناطق السكنية
أصبحت متصحرة
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رابعا :التحديات السكانية:
يعد العامل ال�سكاين من �أكرب التحديات التي تواجه التنمية الزراعية يف قطاع غزة،
ويعود ذلك �إىل ارتفاع معدالت النمو ال�سكاين من ناحية ،وقلة الأرا�ضي الزراعية من ناحية
�أخرى ،الأمر الذي يعمل على زيادة ال�ضغط ال�سكاين على امل�ساحات الزراعية ،وتناق�ص
ح�صة الفرد منها ،بالإ�ضافة �إىل ال�ضغط املتزايد على املياه واملرافق الأخرى ،وهذا ينذر
بكوارث و�شيكة �إذا مل تتخذ الإجراءات الفاعلة لتنظيم الأ�رسة ،وتخفي�ض معدل النمو ال�سكاين
الذي يعد من �أعلى املعدالت يف العامل نحو . )27( %5.5

نتائج الدراسة :بناء على ما سبق دراسته جاءت النتائج على النحو اآلتي:
1 .1يعاين القطاع الزراعي يف قطاع غزة من �ضعف بنيوي وا�ضح نتيجة اخللل
احلا�صل يف عالقات القطاع اخلارجية والداخلية بال�ضفة الغربية ،وا�ستمرار
�سيا�سات الإغالق واحل�صار الإ�رسائيلي.
2 .2مل يحظ القطاع الزراعي باالهتمام الر�سمي لل�سلطة الوطنية نتيجة اعتبارات عدة
متداخلة منها �أن الدعم يذهب يف غالبيته للإنفاق على اخلدمات غري الإنتاجية،
وعدم وجود �سيا�سة زراعية وا�ضحة.
�3 .3ضعف املقومات الطبيعية والب�رشية ،وعدم تطويرها وا�ستغاللها اال�ستغالل
الأمثل.
4 .4الهيكل املح�صويل يف قطاع غزة ل�صالح اخل�رضوات والزهور ،وعلى ح�ساب
احلم�ضيات واحلبوب ،يف �إطار اهتمام املزارعني ب�إنتاج املحا�صيل املالئمة
للت�صدير والإنتاج ال�رسيع ،وقد مت هذا التغري بجهود القطاع اخلا�ص وب�شكل فردي
مما خلق كثرياً من الإرباكات.
5 .5تعددت التحديات وامل�شكالت التي تواجهها التنمية الزراعية يف قطاع غزة بني
حتديات خارجية تتمثل يف �سيا�سات االحتالل ،وحتديات ناجمة عن �سوء الإدارة
والتنظيم� ،إ�ضافة للتحديات الطبيعية وال�سكانية.
6 .6غياب التخطيط التنموي للقطاع الزراعي ،وعدم تطوير القوانني والت�رشيعات
الزراعية.
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�7 .7ضعف دور امل�ؤ�س�سات املالية والأجهزة الر�سمية لتقدمي الدعم والت�سهيالت
للمزارعني.
8 .8تخلف قطاع الت�سويق الزراعي ،و�ضعف بنيته التحتية �أ�صال ،التي ت�شمل عدم توافر
�شبكة موا�صالت جيدة ،وعدم وجود وحدات للتعبئة والتخزين والتغليف.
�9 .9ضعف ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف الري وعملية الإنتاج ،نتيجة ل�صغر حجم
امللكية الزراعية.
1010غياب هيئة بحوث زراعية لن�رش نتائجها ال�سيما تلك املتعلقة بتطوير �أ�صناف
البذور وطرق الوقاية من الأمرا�ض.
�1111ضعف الإر�شاد الزراعي ،بل غيابه يف بع�ض املناطق ب�سبب قلة املوظفني.
1212انت�شار امللكيات ال�صغرية ب�صورة كبرية ،الأمر الذي يعوق عملية التنمية.
1313عدم توافر ن�رشة �إح�صائية تتعلق مبعلومات و�أخبار ال�سوق من حيث امل�ستويات
ال�سعرية ،والكميات امل�سوقة ليت�سنى للمزارعني التحرك يف ظل املناف�سة
املتاحة.
1414ترك املخلفات الزراعية ،وال �سيما خملفات الدفيئات يف ال�شوارع الرتابية القريبة
من املناطق الزراعية م�سببة م�شكالت بيئية و�صحية.
1515غياب �أي خطة لال�ستفادة من مياه الأمطار ومياه ال�رصف ال�صحي بعد
معاجلتها.
1616التعدي الوا�ضح على الأرا�ضي الزراعية لأغرا�ض البناء �أو الت�أجري للأن�شطة
االقت�صادية.

التوصيات:
1 .1معاجلة ال�ضعف البنيوي يف املوارد الطبيعية كالأر�ض واملياه واال�ستفادة
الق�صوى منها ،وزيادة كفاءة العوامل الب�رشية من خالل التدريب املتوا�صل
والتعليم امل�ستمر على و�سائل الإنتاج احلديثة.
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2 .2ت�شجيع امل�ؤ�س�سات الر�سمية على االهتمام بالزراعة من خالل ت�شجيع اال�ستثمار
ودعم املزارعني.
3 .3رفع كفاءة �شبكات نقل وتوزيع املياه و�صيانتها وتطويرها.
4 .4حت�سني جودة املنتجات الزراعية ح�سب املوا�صفات العاملية املتالئمة مع البيئة،
وزراعة �أ�صناف من املحا�صيل املطلوبة (مثل الفراولة والزهور) .
5 .5توفري ر�ؤو�س الأموال الالزمة للعمل يف القطاع الزراعي من �أجل زيادة اال�ستثمار
وزيادة الإنتاج.
�6 .6سن القوانني التي متنع ب�صورة قاطعة �إقامة امل�شاريع اال�ستثمارية املختلفة،
وامل�ستودعات فوق الأرا�ضي الزراعية ،وتركيز هذه امل�رشوعات يف الأرا�ضي البور
التي ال ت�صلح للزراعة.
7 .7ت�شجيع القطاع اخلا�ص على القيام مبا يلقى عليه من �أعباء واال�ستثمار
بالزراعة.
8 .8العمل على توفري خدمات ما بعد احل�صاد ،وبخا�صة ما يتعلق باملخازن املربدة
والعادية ،لتكون هناك �إمكانية حقيقية حلفظ الإنتاج ومن ثم الت�سويق.
9 .9العمل على توفري و�سائط النقل ب�أنواعها كافة لنقل الإنتاج الزراعي من �أماكن
�إنتاجه �إىل �أماكن ت�سويقه.
1010الت�أكيد على �أن تكون هناك قاعدة بيانات زراعية تتعلق بامل�ساحات الزراعية
واملحا�صيل ،ومقدار �إنتاجها والإنتاج الكلي لكل حم�صول ،ومدى االكتفاء الذاتي
منه.
1111يجب �أن تكون هناك معلومات ت�سويقية على م�ستوى وطني و�إقليمي ،لتمكن من
تبادل املعلومات فيما يتعلق باال�سترياد والت�صدير.
1212اال�ستفادة من املواد ال�صلبة واملياه العادمة يف الزراعة بعد �إعادة معاجلتها
وتنقيتها.
1313حتديد املراكز العمرانية ،وال�سيما الرئي�سة منها ب�صورة دقيقة وحازمة ،ووقف
الزحف العمراين على الأرا�ضي الزراعية.
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اهلوامش:
1 .1اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� :إح�صاءات زراعية.2005 ،
2 .2كركز ،م�صطفى - 1992 ،املياه وال�رصاع حولها يف ال�رشق الأو�سط ،م�ؤ�س�سة الأر�ض
للدرا�سات الفل�سطينية ،جملة الأر�ض ،ع  ،11دم�شق � ،ص.34 :
3 .3العجلة ،مازن – 1992 ،التنمية االقت�صادية يف ال�ضفة الغربية و قطاع غزة ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،معهد البحوث والدرا�سات العربية ،القاهرة� ،ص �أ.
4 .4اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� :إح�صاءات زراعية.2006 ،
5 .5االنكتاد - 2006 ،االقت�صاد الفل�سطيني الذي مزقته احلرب� ،ص.51
6 .6اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� :إح�صاءات زراعية.2005 ،
�7 .7أبو طويلة ،جهاد - 1994 ،التخطيط الإقليمي والتنمية معطيات الواقع و�آفاق امل�ستقبل
بقطاع غزة يف فل�سطني املحتلة ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعه اخلرطوم � ،ص:
.106
8 .8عبد ال�سالم ،عادل - 1995 ،املياه يف فل�سطني ،املو�سوعة الفل�سطينية ق  2م ،بريوت:
�ص.204 :
9 .9الدنا�صوري ،جمال الدين – 1971 ،موارد املياه يف الوطن العربي ،درا�سة هيدروغرافية
وهيدرولوجية واقت�صادية ،مكتبة الأجنلو امل�رصية ،القاهرة� ،ص .39
�1010إبراهيم ،يو�سف – 1995 ،العمران الريفي يف قطاع غزة ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
معهد البحوث والدرا�سات العربية ،القاهرة� ،ص.29 :
�1111صالح ،ح�سن - 1984 ،ال�سهل ال�ساحلي لفل�سطني ،املو�سوعة الفل�سطينية ،بريوت ،
�ص.595
 1212الرتكماين ،جودة – 1991 ،الرتبة يف �أرا�ضي الدولة الفل�سطينية ،الدولة الفل�سطينية
حدودها ومعطياتها و�سكانها ،معهد البحوث والدرا�سات العربية ،القاهرة � ،ص.205 :
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1313م�شتهى و اللوح ،عبد العظيم ومن�صور - 2008 ،جغرافية فل�سطني الطبيعية ،جامعه
الأزهر ،غزة� ،ص.263 :
1414عوراتي ،ه�شام - 1981 ،الزراعة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،جملة �صامد
االقت�صادي ،عدد � 85ص.54 :
1515اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� :إح�صاءات زراعية.2005 ،
1616ال�صقار ،ف�ؤاد حممد - 1991 ،الدولة الفل�سطينية حدودها ومعطياتها و�سكانها ،معهد
البحوث والدرا�سات العربية ،القاهرة � ،ص.403 :
1717الديب ،حممد - 1986 ،اجلغرافيا االقت�صادية ،مكتبة الأجنلو امل�رصية ،القاهرة� ،ص:
149
1818جابر� ،إبراهيم – 1994 ،نحو �إ�سرتاتيجية للتنمية الزراعية يف الأرا�ضي املحتلة ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة اخلرطوم� ،ص.171 :
1919اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� :إح�صاءات زراعية.2006 ،
2020املوعد ،احمد �سعيد - 1990 ،حرب املياه يف ال�رشق الو�سط ،دار كنعان للدرا�سات
والن�رش ،دم�شق� ،ص.38 :
2121اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� :إح�صاءات زراعية.2005 ،
2222وزارة البيئة ،2006 ،ق�سم املياه.
2323اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� :إح�صاءات زراعية.2005 ،
�2424سلطة النقد الفل�سطيني ،غزة.2004 ،
2525وزارة التخطيط الفل�سطيني ،غزة ،املوقع الإلكرتوين.
2626البحريي� ،صالح الدين - 1979 ،جغرافية ال�صحاري العربية ،معهد البحوث الدرا�سات
العربية ،القاهرة� ،ص.55 :
285

حتديات التنمية الزراعية في قطاع غزة 1968 /م – 2005م

د .فــوزي سعيد اجلـــدبة

2727اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� :إح�صاءات زراعية.2006 ،
2828اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� :إح�صاءات زراعية.2005 ،
2929ال�صور� :صورة رقم ( )1الزحف العمراين على الأرا�ضي الزراعية باحلم�ضيات.
3030ال�صور� :صورة رقم ( )2التجريف الإ�رسائيلي للأرا�ضي الزراعية.
3131ال�صور� :صورة رقم ( )3ت�شويه ملنظر الرتبة العلوي ب�سبب التجريف.
3232ال�صور� :صورة رقم ( )4بئر مياه جمرف.
3333ال�صور� :صورة رقم (� )5أر�ض مرتوكة.
3434ال�صور� :صورة رقم (� )6أرا�ض قريبة من املناطق العمرانية �أ�صبحت مت�صحرة.

املصادر واملراجع:
� 1 .1إبراهيم ،يو�سف ،1995 ،العمران الريفي يف قطاع غزة ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
معهد البحوث والدرا�سات العربية ،القاهرة� ،ص.29 :
2 .2البحريي� ،صالح الدين -1979 ،جغرافية ال�صحاري العربية ،معهد البحوث الدرا�سات
العربية ،القاهرة� ،ص.55 :
3 .3االنكتاد -2006 ،االقت�صاد الفل�سطيني الذي مرقتة احلرب� ،ص .51
�4 .4أبو طويلة ،جهاد -1994 ،التخطيط الإقليمي والتنمية معطيات الواقع و�آفاق امل�ستقبل
بقطاع غزة يف فل�سطني املحتلة ،ر�سالة دكتوراة غري من�شورة ،جامعة اخلرطوم� ،ص:
.106
5 .5الرتكماين ،جودة -1991 ،الرتبية يف �أرا�ضي الدولة الفل�سطينية ،الدولة الفل�سطينية
حدودها ومعطياتها و�سكانها ،معهد البحوث والدرا�سات العربية ،القاهرة� ،ص.205 :
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6 .6جابر� ،إبراهيم -1994 ،نحو �إ�سرتاتيجية للتنمية الزراعية يف الأرا�ضي املحتلة ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة اخلرطوم� ،ص.171 :
7 .7اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� ،إح�صاءات زراعية.2006 ،2005 ،
8 .8الدنا�صوري ،جمال الدين -1971 ،موارد املياه يف الوطن العربي ،درا�سة هيدروغرافية
وهيدرولوجية واقت�صادية ،مكتبة الأجنلو امل�رصية ،القاهرة �ص .39
 9 .9الديب ،حممد -1986 ،اجلغرافيا االقت�صادية ،مكتبة الأجنلو امل�رصية ،القاهرة� ،ص:
.149
� 1010سلطة النقد الفل�سطيني ،غزة.2004 ،
� 1111صالح ،ح�سن -1984 ،ال�سهل ال�ساحلي لفل�سطني ،املو�سوعة الفل�سطينية ،بريوت� ،ص
.595
 1212ال�صقار ،ف�ؤاد حممد -1991 ،الدولة الفل�سطينية حدودها ومعطياتها و�سكانها ،معهد
البحوث والدرا�سات العربية ،القاهرة� ،ص.403 :
 1313عبد ال�سالم ،عادل -1995 ،املياه يف فل�سطني ،املو�سوعة الفل�سطينية ق 2م ،بريوت:
�ص.204 :
 1414العجلة ،مازن -1992 ،التنمية االقت�صادية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،معهد البحوث والدرا�سات العربية ،القاهرة� ،ص �أ.
1515عوراتي ،ه�شام -1981 ،الزراعة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،جملة �صامد
االقت�صادي ،عدد � 85ص.54 :
 1616كركز ،م�صطفى – 1992 ،املياه وال�رصاع حولها يف ال�رشق الأو�سط ،م�ؤ�س�سة الأر�ض
للدرا�سات الفل�سطينية ،جملة الأر�ض ،ع  ،11دم�شق� ،ص.34 :
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 1717م�شتهى واللوح ،عبد العظيم ومن�صور – 2008 ،جغرافية فل�سطني الطبيعية ،جامعة
الأزهر ،غزة� ،ص.263 :
 1818املوعد� ،أحمد �سعيد – 1990 ،حرب املياه يف ال�رشق الأو�سط ،دار كنعان للدرا�سات
والن�رش ،دم�شق� ،ص.38 :
 1919وزارة البيئة ،2006 ،ق�سم املياه.
 2020وزارة التخطيط الفل�سطيني ،غزة ،املوقع االلكرتوين.
 2121ال�صور� :صورة رقم ( )1الزحف العمراين على الأرا�ضي الزراعية باحلم�ضيات.
 2222ال�صور� :صورة رقم ( )2التجريف الإ�رسائيلي للأرا�ضي الزراعية.
2323ال�صور� :صورة رقم ( )3ت�شويه ملنظر الرتبة العلوي ب�سبب التجريف.
 2424ال�صور� :صورة رقم ( )4بئر مياه جمرف.
 2525ال�صور� :صورة رقم (� )5أر�ض مرتوكة.
 2626ال�صور� :صورة رقم (� )6أرا�ض قريبة من املناطق العمرانية �أ�صبحت مت�صحرة.
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