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المؤشرات الرئیسیة 

الغذائي  الثالث عشر من نشرة األمن  العدد  الفلسطیني (ماس) إصدار  االقتصادیة  السیاسات  أبحاث  یسر معھد 
نصف السنویة، وھو اإلصدار الثاني لعام 2015. تشیر البیانات ذات الصلة بان االقتصاد الفلسطیني ظل یصارع 
من أجل التعافي من الدمار الذي سببتھ الحرب اإلسرائیلیة على غزة في صیف 2014 وتأثیرات تلك الحرب على 
المجتمع واالقتصاد والبنیة التحتیة. وفي ھذا السیاق تأتي إحصائیات قطاع األمن الغذائي لعام 2014، والتي طال 
انتظارھا، لتعطي صورة قاتمة عن مؤشرات األمن الغذائي في فلسطین. وقد استغرق إعداد المؤشرات وقتا أطول 
من المعتاد بسبب إدخال تعدیل على المنھجیة لتناسب السیاق الفلسطیني، وذلك بإضافة مؤشر لقیاس المرونة. 
وكما ھو متوقع، بقي انعدام األمن الغذائي یمثل تحدیا خطیرا، خاصة في قطاع غزة. وعلى العموم، بقیت %28.6 
من األسر الفلسطینیة إما غیر آمنة غذائیا أو غیر آمنة جزئیًا، وھو ما یعني أن حوالي 1.6 ملیون فلسطیني لیس 
لدیھم الموارد الغذائیة الكافیة لتلبیة احتیاجاتھم الغذائیة التي تكفل لھم حیاة صحیة ومنتجة. وعلى مستوى المنطقة، 
وصلت نسبة انعدام األمن الغذائي إلى 46.7% في قطاع غزة مقابل 16.3% في الضفة الغربیة. ومن الضروري 
االنتباه إلى أن الفجوة الواسعة بین الضفة الغربیة وقطاع غزة زادت في الواقع بین عامي 2013 و2014. ففي 
حین انخفض معدل انعدام األمن الغذائي في الضفة الغربیة من 22.1% في 2013 إلى 16.3% في عام 2014، 
ارتفع في غزة من 44.5% إلى 46.7% خالل نفس الفترة. ومن المؤسف أن قطاع األمن الغذائي لم یقدم حتى 
ھذه اللحظة تحلیال مفصال للعوامل الكامنة وراء ھذه التغیرات، ومن المتوقع أن یصدر مثل ھذا التحلیل في وقت 
مبكر من العام المقبل. وعلى الرغم من أن بیانات انعدام األمن الغذائي لعام 2015 لن تكون متاحة إال بعد عدة 
أشھر، إال أن التوقعات متشائمة نظرا الرتفاع أسعار المواد الغذائیة في فلسطین بشكل ملحوظ وبنسبة 6.2% بین 

تشرین أول 2014 وتشرین أول 2015 (حسب آخر البیانات المتاحة). 

كما یتناول ھذا العدد من النشرة أھمیة وسبل تحقیق السیادة الغذائیة الوطنیة في فلسطین، حیث یقدم قسم األدبیات 
األمن  بین  المؤلف جورج كرزم  فیھ  یمیز  والذي  التنموي/معا،  العمل  لكتیب صدر مؤخرا عن مركز  ملخصا 
الغذائي والسیادة الغذائیة، محاججا بان السیادة الغذائیة أكثر أھمیة ألنھا تنطوي لیس فقط على مجرد توافر الغذاء 

للجمیع، وإنما أیضا على جوانب أخرى مثل رفاه المزارعین والمنتجین المحلیین.

* في عام 2014 بلغ معدل انعدام األمن الغذائي في فلسطین 28.6%، مما یعني أن 1.6 ملیون شخص لم تتوفر 
بالعام 2013  مقارنة  الغذائیة. ویالحظ حدوث تحسن طفیف  احتیاجاتھم  لتلبیة  الكافیة  الغذائیة  الموارد  لدیھم 
إلى  الغربیة (من %22.1  الضفة  اإلیجابي في  التغیر  بسبب  التحسن  النسبة 29.7%. جاء ھذا  كانت  عندما 
16.3%) في الوقت الذي ارتفع فیھ مؤشر انعدام األمن الغذائي في غزة من 44.5% إلى 46.7% خالل ذات 

الفترة. 
الفترة  ففي  الفلسطینیة.  الغذائیة  المواد  أسعار  ارتفاع  في  تمثل  مقلقا  اتجاھا  األخیرة  الشھور  *  شھدت 
الواقعة بین آذار وتشرین أول 2015، شھد مؤشر أسعار الغذاء ارتفاعا نسبتھ 5.4%، في حین ارتفع بنسبة 

6.2% بین تشرین أول 2014  وتشرین أول 2015.
-2014) فلسطین  في  الزیتون  لقطاع  الوطنیة  لإلستراتیجیة  الرئیسیة  النقاط  العدد  ھذا  *  یتناول 

2019)، والتي صدرت في وقت سابق من ھذا العام. تصور ھذه اإلستراتیجیة الواقع الحالي لقطاع الزیتون 
وتقدم تحلیال رباعیا للقطاع.

العالمیة  السوق  في  الغذائیة  المواد  أسعار  واصلت  فلسطین،  في  الغذائیة  المواد  أسعار  التجاه  *  خالفا 
االنخفاض، ففي الفترة الواقعة بین نیسان وتشرین الثاني، انخفض مؤشر الفاو ألسعار المواد الغذائیة بنسبة 
6.9%، كما انخفض المؤشر على أساس سنوي بنسبة 18.1%. أما بالنسبة للسلع الغذائیة األساسیة، فقد شھدت 

ھي األخرى انخفاضا بین تشرین الثاني 2014 وتشرین الثاني 2015.  
فیھ  یمیز  والذي  التنموي/معا،  العمل  مركز  عن  مؤخرا  صدر  لكتیب  ملخصا  األدبیات  قسم  *  یتناول 
المؤلف جورج كرزم بین األمن الغذائي والسیادة الغذائیة. یدعو المؤلف إلى التركیز على السیادة الغذائیة، حیث 

یقدم توصیات حول كیفیة تحقیق مثل ھذه السیادة، حتى في ظل قیود االحتالل.
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التعريفات
األمن الغذائي

التالي لألمن  العالمي لألغذیة (1996) التعریف  القمة  البیان الختامي لمؤتمر  جاء في 
بفرص  األوقات  جمیع  وفي  البشر  كافة  یتمتع  عندما  الغذائي  األمن  "یتحقق  الغذائي: 
الحصول على أغذیة كافیة وسلیمة ومفیدة لتلبیة احتیاجاتھم الغذائیة وأذواقھم كي یعیشوا 
حیاة صحیة موفورة النشاط." وقد جاء ھذا التعریف لیشتمل على األركان األربعة لألمن 

الغذائي:
 

*  توفر الغذاء - سواء المنتج محلیا أو المستورد.
موارد  على  الحصول  من  األفراد  جمیع  یتمكن  بحیث   - الغذاء  إلى  *  الوصول 

كافیة لتلبیة االحتیاجات الغذائیة المناسبة.
مع  دائم،  بشكل  الكافي  الغذاء  على  الحصول  تأمین  یتم  حیث   - الغذاء  *  استقرار 

عدم وجود خطر الصدمات.
المالئم،  الصحي  الصرف  خدمات  توفر  مع  الغذاء  استھالك   - الغذاء  *  استخدام 

والمیاه النظیفة، والرعایة الصحیة.

األمن الغذائي في فلسطین: قامت منظمة األغذیة والزراعة وبرنامج األغذیة العالمي، 
وبالتعاون مع األونروا والجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني بتقسیم األسر الفلسطینیة 

إلى أربع مجموعات في إطار األمن الغذائي لعام 2014:

إلى  الحاجة  دون  كاف  غذائي  استھالك  تأمین  على  القادرة  األسر  غذائیا:  آمنة  أسر 
استخدام استراتیجیات التكیف والمواجھة، مع القدرة على تأمین االحتیاجات الضروریة 

الغذائیة وغیر الغذائیة.

أسر آمنة غذائیا جزئیًا: األسر التي تواجھ خطر عدم القدرة على الحفاظ على استھالك 
ما یكفي من الغذاء، واألسر التي لدیھا موارد مالیة كافیة ولكنھا ال تستطیع توفیر نظام 

غذائي بالمستوى المقبول.

أسر تعاني انعدام األمن الغذائي بدرجة متوسطة: األسر التي تواجھ صعوبات في توفیر 
األسر  المالیة، وھذه  الموارد  بسبب محدودیة  وذلك  المستھلك،  الطعام  نوعیة  أو  كمیة 

غالبا ما تلجا إلى استراتیجیات التكیف والمواجھة لتامین احتیاجات الغذاء الضروریة.

تعاني فجوة استھالك كبیرة وال  التي  األسر  الشدید:  الغذائي  انعدام األمن  تعاني  أسر 
تستطیع في نفس الوقت ردم ھذه الفجوة من خالل سبل التقنین أو آلیات التكیف.

الفقر باستخدام میزانیة األسرة  الفقر في فلسطین: یعرف الجھاز المركزي لإلحصاء 
في  للفقر  مستویین  ویقدم  أطفال)،  وثالثة  بالغان  اثنان  أعضاء:  (خمسة  القیاسیة 

فلسطین: 

الفقر المدقع: أیة أسرة قیاسیة تقل میزانیتھا الشھریة عن 1832 شیكل (2011) لتغطیة 
تكالیف المأكل والملبس والمسكن.

الفقر: أیة أسرة قیاسیة تقل میزانیتھا الشھریة عن 2293 شیكل (2011) لتغطیة تكالیف 
المنزلیة  والنفقات  والمواصالت  والتعلیم  الصحیة  والرعایة  والمسكن  والملبس  المأكل 

األخرى.

الرقم القیاسي ألسعار المستھلك: یستخدم ھذا المؤشر في الغالب كأداة لقیاس التضخم 
التغیرات في  المعیشة. ویتم حسابھ عن طریق احتساب متوسط  واالرتفاع في تكالیف 
في  تدخل  التي  والخدمات  السلع  عدد  یبلغ  المستھلك.  سلة  في  محددة  عناصر  أسعار 
وفقا  احتسابھا  ویتم   ،568 حوالي  الفلسطیني  المستھلك  ألسعار  القیاسي  الرقم  حساب 
ألھمیتھا النسبیة، حیث یشكل الغذاء حوالي 40% من إجمالي مؤشر أسعار المستھلك، 
وأما النقل واالتصاالت فتمثل حوالي 12.7% والمنسوجات والمالبس واألحذیة تشكل 

حوالي %10.

مستوى المعیشة: وھو نسبة استھالك األسرة من الغذاء بالعالقة مع إجمالي االستھالك. 
یقسم الجھاز المركزي لإلحصاء مستوى المعیشة إلى ثالث فئات:

مستوى مرتفع: حیث یمثل استھالك الغذاء أقل من 30% من االستھالك اإلجمالي.

إلى   30 بین  تتراوح  اإلجمالي  االستھالك  إلى  الغذاء  استھالك  نسبة  متوسط:  مستوى 
 .%44

مستوى متدن: نسبة استھالك الغذاء إلى االستھالك اإلجمالي تتجاوز %45.

ثالثة  من  ویتكون  التغذیة،  وسوء  الجوع  لقیاس  مؤشر  ھو  العالمي:  الجوع  مؤشر 
مؤشرات لھا نفس الوزن: النسبة المئویة للسكان الذین یعانون من نقص التغذیة، النسبة 
المئویة النتشار نقص الوزن لدى األطفال الذین تقل أعمارھم عن خمس سنوات ومعدل 
وفیات األطفال دون سن الخامسة. یصنف ھذا المؤشر الدول على مقیاس مكون من 100 
نقطة: منخفض (4.9 أو أقل)، متوسط (5-9.9)، مقلق (10 -19.9) ومقلق للغایة (30 

أو أكثر) (المعھد الدولي لبحوث السیاسات الغذائیة، 2010). 

نقص التغذیة: وفقا لمنظمة األغذیة والزراعة، سوء التغذیة ھو نقص الغذاء الالزم لتلبیة 
الحد األدنى من متطلبات الطاقة الیومیة. تقوم الفاو بتحدید قیم ھذا المؤشر عن طریق 
حساب مجموع كمیة الغذاء في بلد ما باالستعانة بسجالت المیزان الغذائي وتحویل الغذاء 
الغذاء  توزیع  في  التفاوت  بالحسبان  األخذ  مع  الحراریة،  السعرات  من  یكافئھ  ما  إلى 
باستخدام معامل االختالف (CV) باالستناد إلى المسح األسري في البلد المعني أو في 

البلدان المجاورة في حال لم تتوفر بیانات قطریة. 

مؤشر الفاو ألسعار المواد الغذائیة: یقیس ھذا المؤشر األسعار العالمیة للسلع الغذائیة 
عن طریق أخذ متوسط  األسعار القیاسیة لخمسة مجموعات من السلع األساسیة (اللحوم 
واأللبان والحبوب والزیوت والسكر). وكل مجموعة لھا وزن یساوي نسبة تصدیرھا 

في األسواق العالمیة.  

اتفقت  غایة)   18 على  (تشتمل  إنمائیة  مراٍم  ثمانیة  وھي  لأللفیة:  اإلنمائیة  األھداف 
الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة ومجموعة الثماني وبعض المنظمات الدولیة 
على تحقیقھا بحلول سنة 2015. تنطلق ھذه المرامي من إعالن األمم المتحدة لأللفیة 
تخفیض  أھداف:  ثالثة  على  یشتمل  األول  المرمى   .2000 عام  في  توقیعھ  تم  الذي 
نسبة السكان الذین یقل دخلھم الیومي عن دوالرًا واحدًا إلى النصف في  الفترة ما بین 
1990 و2015؛ توفیر العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجمیع، بمن فیھم النساء 
والشباب؛ وتخفیض نسبة السكان الذین یعانون من الجوع إلى النصف في  الفترة ما بین 

1990 و2015.

العمر  فرعیة:  مؤشرات  عدة  من  یتكون  مركب  مؤشر  ھو  البشریة:  التنمیة  مؤشر 
التعلیم  وسنوات  التعلیم  سنوات  (متوسط  العلمي  التحصیل  الوالدة،  عند  المتوقع 
الواحد).  للفرد  الحقیقي  اإلجمالي  القومي  بالدخل  (مقاسا  المعیشة  المتوقعة)، ومستوى 
تتراوح قیمة ھذا المؤشر بین صفر وواحد. في عام 2010، سجلت النرویج أعلى قیمة 
(0.938) على المؤشر، بینما كانت زیمبابوي في الحضیض (0.140)، أما فلسطین فلم 

یتم إدراجھا ضمن المؤشر. 

عملیة النداء الموحد: في كل عام تقوم عدد من منظمات اإلغاثة، بما في ذلك مؤسسات 
وتوجیھ  وتنظیم  وتنسیق  بتخطیط  األخرى،  الحكومیة  غیر  والمنظمات  المتحدة  األمم 
جھودھا لالستجابة لطلبات اإلغاثة والمعونات العاجلة عوضا عن التنافس فیما بینھا، وقد 
تم إطالق مسمى "عملیة النداء الموحد" على ھذا الجھد المشترك. بلغ إجمالي المتطلبات 
المالیة في فلسطین للعام 2014 ضمن عملیة النداء الموحد أكثر من 390 ملیون دوالر 

لتنفیذ برامج طارئة في ستة قطاعات. 
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األمن الغذائي في فلسطين
بنشر  الغذائي  األمن  قطاع  قام  أول،  كانون  أوائل  في 
لمسح  السنوي  للتقریر  السابع  األولیة لإلصدار  النتائج 
الغذائي في  الظروف االجتماعیة واالقتصادیة واألمن 
فلسطین. ومنذ عام 2009، یقوم على إعداد ھذا التقریر 
كل من الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني ومنظمة 
المتحدة  األمم  ووكالة  العالمي  األغذیة  وبرنامج  الفاو 
الشرق  في  الفلسطینیین  الالجئین  وتشغیل  إلغاثة 
األدنى(1). ویأتي تقریر 2014 نتیجة لجھود استغرقت 
المسح  منھجیة  وتعدیل  مراجعة  إلى  وھدفت  سنتین 
موجز  شرح  یلي  فیما  الفلسطیني.  السیاق  مع  لتنسجم 

عن أھم التغیرات في المنھجیة.

المنھجیة الجدیدة
والجھات  الغذائي  األمن  قطاع  تقدیرات  على  بناء 
المعنیة األخرى، لم تستطع المنھجیة التي وضعت في 
 2009 عام  في  وأقرت  مراجعتھا  وتمت   2007 عام 
الغذائي  الغذائي/انعدام األمن  أبعاد األمن  تغطیة جمیع 
مع  انسجامھا  من  الرغم  على  الفلسطیني،  السیاق  في 
المعاییر الدولیة. وقد كانت ھذه المنھجیة تستخدم لقیاس 
الدخل واالستھالك باإلضافة إلى سبعة متغیرات تتعلق 
بالھشاشة: حجم األسرة، وضع الالجئین، المساعدات، 
توقعات الموارد المالیة، التأثیر على النفقات اإلجمالیة، 
النفقات  على  والتأثیر  الغذاء  على  اإلنفاق  على  التأثیر 
كانت  االستھالك،  مستویات  على  وبناء  الغذائیة.  غیر 
األسر تقسم إلى فئات أربع: أسر غیر آمنة غذائیًا، أسر 
معّرضة النعدام األمن الغذائي، أسر آمنة غذائیا جزئیًا 

وأسر آمنة غذائیا.

مسحي  في  اعتمدت  (التي  الجدیدة  المنھجیة  أضافت 
2013 و 2014) نھجا ثالثي المحاور یعكس العوامل 
في  الغذائي  األمن  انعدام  واقع  تفرض  التي  المتشعبة 
فلسطین. یستند المحور األول (وھو الفقر) على ملكیة 
األسرة من األصول. أما الركیزة الثانیة (الحرمان من 
وأما  وجودتھا.  األغذیة  استھالك  كمیة  فتقیس  الغذاء) 
المحور الثالث (المرونة)، فیبحث في قدرة األسر على 
باالعتماد  الضغوطات  أو  الصدمات  لمواجھة  التكیف 
والخدمات  للدخل  المدرة  واألنشطة  األصول  على 
تم  علیھ،  وبناء  االجتماعي.  األمان  وشبكات  األساسیة 

تقسیم األسر إلى أربع فئات: 

التي  األسر  الشدید:  الغذائي  األمن  انعدام  تعاني  أسر 
نفس  في  تستطیع  وال  كبیرة  استھالك  فجوة  تعاني 
الوقت ردم ھذه الفجوة من خالل سبل التقنین أو آلیات 

التكیف.

أسر تعاني انعدام األمن الغذائي بدرجة متوسطة: األسر 
التي تواجھ صعوبات في توفیر كمیة أو نوعیة الطعام 

المالیة،  الموارد  محدودیة   بسبب  وذلك  المستھلك، 
التكیف  استراتیجیات  إلى  تلجأ  ما  غالبا  األسر  وھذه 

والمواجھة لتامین احتیاجات الغذاء الضروریة.

تواجھ خطر عدم  التي  آمنة غذائیا جزئیًا: األسر  أسر 
القدرة على الحفاظ على استھالك ما یكفي من الغذاء، 
واألسر التي لدیھا موارد مالیة كافیة ولكنھا ال تستطیع 

توفیر نظام غذائي بالمستوى المقبول.

استھالك  تأمین  على  القادرة  األسر  غذائیا:  آمنة  أسر 
استراتیجیات  استخدام  إلى  الحاجة  دون  كاف  غذائي 
التكیف والمواجھة، مع القدرة على تأمین االحتیاجات 

الضروریة الغذائیة وغیر الغذائیة.

في  للتغییرات  نظرا  أنھ  إلى  التنویھ  یجب  وأخیرا، 
مقارنتھا  یمكن   2014 عام  بیانات  فان  المنھجیة، 
ھذه  مثل  إجراء  یتعذر  حین  في   ،2013 ببیانات  فقط 

المقارنات مع األعوام السابقة.

النتائج الرئیسیة
الغذائي  األمن  انعدام  مستویات  أن  المسح  من  یستفاد 
مرتفعة  بقیت   2014 عام  في  الفلسطینیة  األسر  بین 
یعني  إلى 26.8%، مما  بشكل ملحوظ، حیث وصلت 
انعدام األمن  أن حوالي 1.6 ملیون شخص عانوا من 
الغذائي. وقد توزعت ھذه النسبة بالتساوي بین الفئات 
حرمانا  عانت  التي  وتلك  شدیدا  حرمانا  عانت  التي 
الغذائي  األمن  انعدام  أن مستوى  یعني  وھذا  متوسطا. 
 :2013 عام  من  مئویة  نقطة   2.9 بنسبة  انخفض 
تراجع بمعدل 1.1 نقطة مئویة في أوساط الفئات التي 
 %14.5 (من  الشدید  الغذائي  األمن  انعدام  من  تعاني 
في  مئویة  نقطة   1.8 بمعدل  وانخفاض   (%13.4 إلى 
الغذائي  األمن  انعدام  من  تعاني  التي  الفئات  أوساط 
وفي   .(%13.4 إلى   %15.2 (من  متوسطة  بدرجة 

الشكل (1): مستویات األمن الغذائي لألسر حسب المنطقة، 2013 و2014 (%)

المصدر: التقریر السنوي لمسح الظروف االجتماعیة واالقتصادیة واألمن الغذائي في فلسطین 2014-2013
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الوقت نفسھ، ارتفعت نسبة األسر اآلمنة غذائیا بمقدار 
3 نقاط مئویة: من 70.3% في 2013 إلى 73.3% في 
عام 2014. وقد جاء ھذا التغیر اإلیجابي نتیجة ارتفاع 
اآلمنة غذائیا  األسر  أوساط  في  مئویة  نقطة  مقداره 2 
جزئیًا (من 13.0% إلى 15.0%) وزیادة بلغت نقطة 
مئویة واحدة في نسبة األسر اآلمنة غذائیا (من %57.3 

إلى %58.3).

الضفة الغربیة مقارنة بقطاع غزة

األمن  فجوة  استمرار  إلى   2014 العام  بیانات  تشیر 
الغذائي بین الضفة الغربیة وقطاع غزة نتیجة الختالف 
انعدام  نسبة  بلغت  واالقتصادیة.  االجتماعیة  الظروف 
مقابل   %16.3 الغربیة  الضفة  في  الغذائي  األمن 
من  یقرب  ما  أن  یعني  ما  غزة،  قطاع  في   %46.7
نصف األسر في غزة عانت من انعدام األمن الغذائي. 
ومن المھم تسلیط الضوء على الفارق الھائل بین نسب 
الضفة  من  كل  في  شدیدا  حرمانا  عانت  التي  األسر 
الغربیة وقطاع غزة (5.5% و28.4%، على التوالي). 
كما یالحظ أیضا فوارق كبیرة بین معدالت األسر التي 
بین  متوسطة  بدرجة  الغذائي  األمن  انعدام  من  عانت 
المنطقتین (10.8% في الضفة الغربیة مقابل %18.3 
في غزة). وفي حین بلغت نسبة األسر اآلمنة غذائیا في 
الضفة الغربیة 83.7% (13.3% أمنة جزئیا و%70.4 
 %53.4 غزة  قطاع  في  النسبة  تتجاوز  لم  كلیا)،  آمنة 

(18.3% آمنة جزئیا و35.1% آمنة  غذائیًا).

وضع الالجئین
األمن  أرقام  على  سلبا  التأثیر  في  المؤشر  ھذا  استمر 
ففي  غزة.  وقطاع  الغربیة  الضفة  من  كل  في  الغذائي 
في  الغذائي  األمن  انعدام  نسبة  بلغت  الغربیة،  الضفة 
أوساط األسر الالجئة 22.4% مقارنة بـ 13.7% في 
اكبر  بشكل  الفرق  ھذا  ویظھر  الالجئین.  غیر  أوساط 

1 http://foodsecuritycluster.net/sites/default/files/S
EFSec%202014%20Summary%20Report.pdf and 
http://foodsecuritycluster.net/sites/default/files/
SEFsec%202014%20infographic.pdf
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شدیدا  انعداما  تعاني  التي  األسر  نسب  في  النظر  عند 
الغذائي: 8.0% بین الالجئین و4.5% بین  في األمن 

غیر الالجئین. 

أسر  من  لكل  الغذاء  مؤشرات  شھدت   ،2014 عام  في 
الالجئین وغیر الالجئین تحسنا مقارنة بالعام 2013، إال 
أن التحسن كان ملحوظا في أوساط األسر غیر الالجئة 
(حیث انخفضت نسبة انعدام األمن الغذائي بمقدار 7.7 
األسر  أوساط  في  التحسن  أن  حین  في  مئویة)،  نقطة 
وھذا  فقط).  مئویة  نقطة   1.5) متواضعا  كان  الالجئة 
في  آخذة  الالجئین  الالجئین وغیر  بین  الفجوة  أن  یعني 
معدالت  في  المضطرد  االرتفاع  بسبب  وذلك  االتساع، 

البطالة بین الالجئین.

في  االتجاھات  كانت  السابقة،  السنوات  غرار  وعلى 
فقد  الغربیة.  الضفة  في  لنظیرتھا  معاكسة  غزة  قطاع 
الالجئین  الغذائي في أوساط  انعدام األمن  بلغ مستوى 
في قطاع غزة 44.7% مقابل 49.3% لغیر الالجئین. 
عانت  التي  األسر  على  خاص  بشكل  ینسحب  وھذا 
الالجئین  أوساط  في   %26.6) شدیدا  غذائیا  انعداما 
مقابل 31% في أوساط غیر الالجئین). وعلى العموم، 
انخفاضا   2014 عام  في  الغذائي  األمن  مؤشر  شھد 
مئویة  نقطة   1.3 بنسب  الالجئة  الالجئة وغیر  لألسر 
التراجع  ھذا  جاء  وقد  التوالي.  على  مئویة،  نقاط  و3 
بسبب  الغذاء  على  الحصول  فرص  النخفاض  نتیجة 
عام  في   %44 إلى  البطالة  لمعدل  القیاسي  االرتفاع 
الغذائیة  المواد  أسعار  في  الحادة  والزیادة   ،2014
الحرب  وبعد  خالل  لالقتصاد  الشامل  واالنھیار 

اإلسرائیلیة على غزة في صیف عام 2014.

مكان اإلقامة
مؤشر  في  كبیرة  اختالفات  وجود  إلى  المسح  یشیر 
األمن الغذائي حسب مكان اإلقامة: الریف أو مخیمات 
األسر  تعاني  الحضریة(2) حیث  المناطق  أو  الالجئین 
في مخیمات الالجئین في الضفة الغربیة من أعلى نسب 
انعدام األمن الغذائي (29.4%)، تلیھا المناطق الریفیة 
(19.7%) ومن ثم المدن (13.9%). وقد كانت األسر 
زیادة  التي شھدت  الوحیدة  الالجئین ھي  مخیمات  في 
في مستوى انعدام األمن الغذائي بمقدار 3 نقاطا مئویة 
بین عامي 2013 و2014. وفي الوقت نفسھ، شھدت 
نقطة   6.6 بمقدار  انخفاضا  والریفیة  الحضریة  األسر 
معدالت  في  التوالي،  على  مئویة،  نقطة  و5.7  مئویة 

انعدام األمن الغذائي.

منحى  اتخذ  غزة  في  الوضع  أن  نالحظ  أیضا  وھنا 
مغایرا تماما، حیث بلغت معدالت انعدام األمن الغذائي 
في المناطق الحضریة 47% مقارنة بحوالي %45.7 
في المناطق الریفیة و40.8% في المخیمات. وفي حین 
أن مستوى انعدام األمن الغذائي بین األسر الحضریة 
بنسبة  انخفض  انھ  إال  مئویة،  نقطة   3.4 بنسبة  ارتفع 
مئویة  نقطة  و2.8  الریفیة  لألسر  مئویة  نقطة   8.4
شھد  العموم،  وعلى  المخیمات.  في  الالجئین  ألسر 
األمن الغذائي لألسر الریفیة تحسنا ملحوظا بین عامي 
2013 و2014 وذلك الن ھذه األسر تمتلك سبل تحمل 

الشكل (3): مستویات األمن الغذائي األسري، حسب مكان اإلقامة والمنطقة، 2014-2013 (%)

المصدر: التقریر السنوي لمسح الظروف االجتماعیة واالقتصادیة واألمن الغذائي في فلسطین 2014-2013

الشكل (2): مستویات األمن الغذائي األسري، حسب مؤشر اللجوء والمنطقة، 2014-2013 (%)

المصدر: التقریر السنوي لمسح الظروف االجتماعیة واالقتصادیة واألمن الغذائي في فلسطین 2014-2013
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� غیرھا  من  أكثر  غزة)  على  الحرب  (مثل  الصدمات 
األنشطة  بعض  من  الغذاء  توفیر  على  لقدرتھا  وذلك 
المنتجات  استھالك  یمكن  حیث  المنزلیة،  الزراعیة 
الغذاء  وتوفر  العمل  فرص  نقص  لتعویض  بیعھا  أو 

(بسبب إغالق األنفاق في قطاع غزة).

جنس رب األسرة
یعتبر جنس رب األسرة أحد محددات مستوى األمن 
الغذائي لألسر الفلسطینیة. وعلى العموم، ظلت الفروق 
بین األسر التي یعیلھا الرجال وتلك التي تعیلھا النساء 
وتشیر  األخیرة.  السنوات  في  جوھري  تغیر  دون 
یعیلھا  التي  األسر  ربع  حوالي  أن  إلى  المعطیات 
رجال عانت من انعدام األمن الغذائي في عام 2014، 
بالمقارنة مع ثلث األسر التي تعیلھا نساء. كما یالحظ 
في  األسر  من  النوعین  ھذین  بین  كبیرة  فجوة  وجود 
الغذائي:  األمن  انعدام  لمعدل  بالنسبة  الغربیة  الضفة 
 %24.5 مقابل  الذكور  یعیلھا  التي  لألسر    %15.2
التحسن  فان  ذلك،  ومع  اإلناث.  تعیلھا  التي  لألسر 

العامین 2013  بین  النساء  تعیلھا  التي  لألسر  بالنسبة 
من  بكثیر  أعلى  كان  مئویة)  نقطة   8.4) و2014 
التحسن الذي طرا على األسر التي یعیلھا الذكور (5.6 

نقطة مئویة).

أما في قطاع غزة، فان الجنس ال یشكل متغیرا مھما، 
األمن  انعدام  نسبة  بلغت  متقاربة:  النسب  كانت  حیث 
یعیلھا ذكور %46.1  التي  أوساط األسر  الغذائي في 
نساء.  تعیلھا  التي  األسر  أوساط  في   %49.5 مقابل 
وفي نفس الوقت، شھدت كلتا المجموعتین تراجعا عن 
واحدة،  مئویة  ونقطة  مئویتان  نقطتان  الماضي:  العام 

على التوالي.

في مخیمات  یعیشون  فلسطین  في  الالجئین  أن  إلى  اإلشارة  2 تجدر 
لالجئین وخارج المخیمات، كما أن بعض األسر غیر الالجئة تقطن 

في مخیمات اللجوء. 



نشرة األمــن الغذائــي 45 نشرة األمــن الغذائــي

أسعار  المواد الغذائية في فلسطين
الجھاز  عن  الصادر  الغذاء  أسعار  مؤشر  یظھر 
المواد  أسعار  أن  الفلسطیني  لإلحصاء  المركزي 
الغذائیة في فلسطین في األشھر األخیرة اتخذت منحى 
تصاعدیا بعد بعض التراجع الذي شھدتھ في منتصف 
العدد  العام. وبین شھري آذار (وھو آخر شھر غطاه 
(وھو  األول  وتشرین  الغذائي)  األمن  نشرة  من   12
لإلحصاء  المركزي  الجھاز  مؤشر  غطاه  شھر  آخر 
بنسبة  ارتفاعا  الغذاء  أسعار  مؤشر  شھد  الفلسطیني) 
5.4%، وھذه النسبة ھي حصیلة ارتفاع بمقدار %2.7 
في نیسان وانخفاضات بنسب 1.1% و0.1% و%0.5 
في أشھر أیار وحزیران وتموز تبعتھا ارتفاعات بنسب 
0.8% و3.6% و0.2% في آب وأیلول وتشرین أول. 
وقد وصل المؤشر إلى 112.4  نقطة في تشرین أول، 
وھو أعلى مستوى لھ في السنوات األخیرة. وفي الفترة 
الواقعة بین تشرین أول 2014 والشھر المقابل لھ في 
بنسبة  الغذائیة  المواد  أسعار  ارتفعت   ،2015 عام 
طویلة،  لفترة  النزعة  ھذه  استمرت  ما  وإذا   .%6.2
األمن  لمستویات  خطیرا  تھدیدا  ستشكل  حتما  فإنھا 

الغذائي في ظل بقاء األجور دون تحسن.

أسعار المواد الغذائیة مقارنة بأسعار السلع 
االستھالكیة األخرى

الرقم  مكونات  من  واحدا  الغذاء  أسعار  مؤشر  یشكل 
الجھاز  یصدره  الذي  المستھلك  ألسعار  القیاسي 
من  یتضح  وكما  الفلسطیني.  لإلحصاء  المركزي 
أسعار  مؤشر  من  كل  حركة  اتخذت   ،(4) الشكل 
نفس  المستھلك عموما  القیاسي ألسعار  والرقم  الغذاء 
ذلك  في  السبب  ویعزى  آذار،  منذ  الشھري  المنحى 
تستحوذ  الغازیة  والمشروبات  الغذائیة  المواد  أن  إلى 
الفلسطینیة  األسر  استھالك  من  كبیرة  حصة  على 

الشكل (4): مؤشر الجھاز المركزي ألسعار الغذاء في فلسطین ومؤشر الجھاز المركزي ألسعار 
المستھلك (سنة األساس 2010=100) ومؤشر الفاو ألسعار الغذاء (سنة األساس 2002-

2004= 100)، كانون الثاني  2014- تشرین أول 2015

المصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 2015، ومنظمة األغذیة والزراعة، 2015.

مستویات  وتدني  نسبیا  المرتفعة  الفقر  معدالت  بسبب 
شھد  الذي  الوحید  الشھر  ھو  تموز  وكان  المعیشة. 
أسعار  مؤشر  انخفض  عندما  المؤشرین،  بین  تباینا 
ألسعار  القیاسي  الرقم  وارتفع   %0.1 بنسبة  الغذاء 
االرتفاع  كان  ذلك،  ومع   .%0.05 بنسبة  المستھلك 
أقل  المستھلك  ألسعار  القیاسي  الرقم  في  اإلجمالي 
بكثیر من االرتفاع في مؤشر أسعار الغذاء. في الفترة 
أسعار  ارتفعت  أول،  وتشرین  نیسان  بین  الواقعة 
حین  في   ،%5.4 بنسبة  فلسطین  في  الغذائیة  المواد 
فقط.  األساسیة %1.6  السلع  أسعار  الزیادة في  كانت 
وعلى أساس سنوي، تجاوز االرتفاع في مؤشر أسعار 
الغذاء (6.2%) بین تشرین أول 2014 وتشرین أول 
المستھلك  ألسعار  القیاسي  الرقم  في  االرتفاع   2015

 .(%2.1)

أسعار المواد الغذائیة في فلسطین مقارنة باألسواق 
العالمیة

یقارن الشكل 4 بین أسعار المواد الغذائیة في فلسطین 
الجھاز  یصدره  الذي  الغذاء  أسعار  بمؤشر  مقاسة 
المركزي لإلحصاء الفلسطیني وأسعار الغذاء العالمیة 
الشكل  یظھر  الغذاء.  ألسعار  الفاو  بمؤشر  مقاسة 
بعض التشابھ في حركة المؤشرین في األشھر القلیلة 
الماضیة (تراجعا في منتصف 2015 یلیھ ارتفاع في 
أواخر العام). ومع ذلك كانت حركة المؤشرین مختلفة 
تستورد  فلسطین  أن  من  الرغم  على  الشيء  بعض 
بعض السلع الغذائیة. ویعود السبب في ھذه االختالفات 
سلعا  یتضمن  الفلسطیني  الغذاء  أسعار  مؤشر  أن  إلى 
بتقلبات   تأثرھا  مستوى  من  یقلل  مما  محلیا،  منتجة 
أسعار الغذاء باألسواق العالمیة. ومن الجدیر ذكره أن 
حركة مؤشر الفاو ألسعار الغذاء كانت أبسط بكثیر من 

شھدت  حیث  الفلسطیني،  الغذاء  أسعار  مؤشر  حركة 
انخفاضا  العالمیة  السوق  في  الغذائیة  المواد  أسعار 
في  ترتفع  أن  قبل  آب  حتى  واستمر  نیسان  من  بدءا 
مؤشر  انخفض  عام،  وبشكل  الثاني.  وتشرین  أیلول 
الفاو ألسعار الغذاء في األسواق العالمیة خالل فترتي 
الدراسة، وذلك خالفا لمؤشر أسعار الغذاء الفلسطیني. 
ارتفعت  أول،  وتشرین  آذار  بین  الواقعة  الفترة  في 
في  بنسبة %5.4،  فلسطین  في  الغذائیة  المواد  أسعار 
العالمي.  الصعید  على   %7.1 بنسبة  انخفضت  حین 
أول 2014 وتشرین  تشرین  بین  الفاصلة  الفترة  وفي 
أول 2015، ارتفعت أسعار المواد الغذائیة في فلسطین 
في   %17.3 بمعدل  انخفاضھا  مقابل   %6.2 بنسبة 

األسواق العالمیة.

أسعار المواد الغذائیة حسب المنطقة

في  الغذائیة  المواد  أسعار  حركة   (5) الشكل  یعرض 
الغربیة  والضفة  ككل،  فلسطین  في  و2015   2014
وقد  حده.  على  كل  الشرقیة  والقدس  غزة  وقطاع 
جاءت حركة أسعار المواد الغذائیة في كل من الضفة 
في  األسعار  لحركة  مشابھة  الشرقیة  والقدس  الغربیة 
عموم فلسطین (ارتفاع في فصل الربیع، انخفاض في 
منتصف العام، ومن ثم ارتفاع آخر في أواخر العام). 
على المستوى القطري، ارتفعت أسعار المواد الغذائیة 
في نیسان وأیار وانخفضت في حزیران وتموز قبل أن 
ترتفع في آب وأیلول وتشرین أول. وفي الوقت نفسھ، 
فقد  وضوحا.  أكثر  الغربیة  الضفة  في  التقلبات  كانت 
أول  وتشرین  وأیلول  وحزیران  نیسان  أشھر  شھدت 
زیادة في أسعار المواد الغذائیة مقابل انخفاضھا في أیار 
وتموز وآب. وفي القدس الشرقیة، ارتفعت األسعار في 
تموز  وانخفضت في شھري  وأیار وحزیران،  نیسان 
وآب قبل أن ترتفع مرة أخرى في أیلول وتشرین أول. 
أما في قطاع غزة، فقد انخفضت األسعار بین شھري 
نیسان وتموز وارتفعت في أیلول وتشرین أول. ومن 
كان  المناطق  جمیع  في  األكبر  االرتفاع  أن  المالحظ 
في أیلول، عندما ارتفعت أسعار المواد الغذائیة بنسبة 
3.6% ( 4.4% في الضفة الغربیة و2.7% في قطاع 
الشرقیة). كما شھدت جمیع  القدس  غزة و1.7% في 
المناطق ارتفاعا في األسعار في شھري أیلول وتشرین 
أول، ومن المحتمل أن یشیر ذلك إلى نزعة ارتفاع في 

المستقبل.  

بین شھري آذار  وتشرین أول 2015، ارتفعت أسعار 
وكان  الفلسطینیة،  المناطق  جمیع  في  الغذائیة  المواد 
 ،(%7.9) بالذات  الغربیة  الضفة  في  كبیرا  االرتفاع 
ثاني  وكان  نقطة،   114.4 إلى  المؤشر  وصل  حیث 
رفع  مما   ،(%7.2) الشرقیة  القدس  في  ارتفاع  أكبر 
قراءة المؤشر إلى 118.9 نقطة. أما في قطاع غزة، 
فقط، حیث وصل  بنسبة %1.6  ارتفعت األسعار  فقد 
المؤشر إلى 108.7 نقطة في تشرین أول. وبالمحصلة، 

ارتفعت األسعار في فلسطین ككل بنسبة %5.4. 
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اإلستراتيجية الوطنية 
لقطاع الزيتون في  

فلسطين (2019-2014)

الشكل 5: مؤشر أسعار الغذاء الفلسطیني، حسب المنطقة (سنة األساس 2010 = 
100)، كانون الثاني  2014- تشرین أول 2015

المصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 2015.

حد  إلى  مختلفة  السنویة  االرتفاع  معدالت  كانت  وقد 
ما، واستمرت الضفة الغربیة في تسجیل أعلى معدالت 
االرتفاع بین تشرین أول 2014 وتشرین أول 2015 
(7.5%). أما مؤشر األسعار في القدس الشرقیة، فقد 
غزة  قطاع  مؤشر  أن  حین  في   ،%6.7 بنسبة  ارتفع 
التغیرات  ھذه  أدت  وقد  فقط.   %4.7 بنسبة  ارتفع 
على   %6.2 بمعدل  المؤشر  ارتفاع  إلى  مجتمعة 

المستوى القطري.

أسعار المواد الغذائیة األساسیة
یعرض الجدول (1) أسعار تسع مواد غذائیة أساسیة 
أول  وتشرین   2014 أول  تشرین  بین  فلسطین  في 
2015، باإلضافة إلى التغییرات التي طرأت على ھذه 
انخفضت  آذار 2015  في  الفترة.  تلك  األسعار خالل 
األربعة  أسعار  ارتفعت  فیما  السلع،  أسعار خمس من 
األخرى. وقد كانت بعض التغیرات ھامشیة وبعضھا 
كبیر جدا. على سبیل المثال، ارتفع سعر لحوم األبقار 
الطازجة بنسبة 22.4% إلى 60.4 شیكل للكیلوغرام 
الزیتون بنسبة %4.7.  الواحد، كما ارتفع سعر زیت 

الجدول 1: أسعار المواد الغذائیة األساسیة في فلسطین، تشرین أول 2014–تشرین أول 2015 (شیكل)

المصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 2015.

وحدةالسلع
(كغ)

تشرین
أول

2014

تشرین
ثاني

2015

كانون 
أول

2014

كانون
تاني

2015

شباط
2015

آذار
2015

نیسان
2015

أیار
2015

حزیران
2015

تموز
2015

آب
2015

أیلول
2015

تشرین
أول

2015

% التغیر 
(تشرین أول-

2014-تشرین 
أول 2015)

 % التغیر 
(تشرین أول 

2014- تشرین 
أول 2015)

0.16.7-25128.0130.0133.8136.7137.6137.6137.8136.5137.8136.8136.9136.4136.5أرز
2.5-3.5-60150.5150.2150.9153.9152.9152.0151.8147.8151.3148.0147.8150.6146.7دقیق أبیض
13.83.83.83.83.93.93.93.93.93.83.83.83.90.31.0خبز ابیض

146.747.249.449.048.849.349.853.256.857.158.860.360.422.429.3لحم بقري طازج
4.4-10.7-114.915.316.213.913.915.916.116.318.417.017.317.114.2لحم دجاج طازج

17.57.57.57.57.57.57.47.57.57.47.47.47.50.30.1حلیب %3
22.917.0-216.917.218.419.419.518.216.215.715.413.813.314.614.0بیض دجاج
128.428.929.029.129.029.229.429.529.229.429.529.930.64.77.8زیت زیتون

9.7-7.5-50143.3143.1143.7144.1140.6140.0137.1136.0133.7133.6133.2131.6129.4سكر (كرستال)
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األبیض  الخبز  أسعار  ارتفعت  الفترة،  نفس  وفي 
االنخفاض  ُسّجل  وقد  فقط.   %0.3 بنسبة  والحلیب 
األكثر أھمیة في أسعار بیض الدجاج (22.9%)، یلیھ 
األبیض  والسكر   (%10.7) الطازج  الدجاج  أسعار 
األبیض  الدقیق  سعر  أیضا  انخفض  كما   ،(%7.5)
تغیر  بقیت دون  فقد  أما أسعار األرز،  بنسبة %3.5. 

یذكر بعد انخفاض ضئیل بنسبة %0.1.

وكانت التغیرات في األسعار مماثلة أیضا على أساس 
أخرى  ومرة   .2015 وآذار   2014 آذار  بین  سنوي 
سجل سعر لحم البقر الطازج أكبر ارتفاع (%29.3)، 
األمر الذي یشكل خطرا على القیمة الغذائیة الستھالك 
أسعار  ارتفعت  كما  الفلسطینیة.  األراضي  في  األسر 
كبیر  بشكل  األبیض  والخبز  واألرز  الزیتون  زیت 
التوالي). أما أسعار  (7.8% و6.7% و1.0%، على 
الحلیب فقد ظلت مستقرة بعد زیادة بنسبة 0.1% فقط. 
والبیض  الدجاج  أسعار  انخفضت  الفترة  نفس  وفي 
بنسبة  األبیض  السكر  أسعار  تلتھا   ،%17.0 بنسبة 
األبیض  والطحین  الطازج  الدجاج  أسعار  ثم   ،%9.7

الزیتون  إستراتیجیة  إلعداد  الزراعة  وزارة  دعت 
العمود  ھي  الزیتون  زراعة  باعتبار   (2019-2014)
الفقري المكِون للحیاة الریفیة في األراضي الفلسطینیة. 
تحدد ھذه اإلستراتیجیة عدة أھداف منھا؛ وصف لبعض 
فیھ، ومدى  والضعف  القوة  نقاط  القطاع،  ھذا  تفاصیل 
وبالتالي  األخیرة  السنوات  مدى  على  المحرز  التقدم 
العائد  زیادة  وكیفیة  القطاع  لھذا  مستقبلیة  رؤیة  رسم 
بطریقة  فیھ  المرأة  مھارات  وتسخیر  منھ  االقتصادي 
أفضل. إضافة إلى تحدید المعوقات والتحدیات ومحاولة 
التخلص أو التخفیف منھا وتوفیر خطة تنفیذیة واضحة 

ومتفق علیھا خالل الفترة 2019-2014.

جاءت ھذه اإلستراتیجیة في خمسة فصول، في الفصل 
األول، تبدأ الخطة باإلشارة إلى مسألة جوھریة وتحتاج 
الزیتون.  زیت  جودة  مسألة  وھي  كبیرة،  عنایة  إلى 
منھا؛  أمور  بعدة  عالقة  لھا  المسألة  ھذه  أن  وتوضح 
كیفیة وصول الزیتون إلى المعاصر بالسرعة المطلوبة، 
خصائصھ،  تغییر  عدم  تضمن  بطرق  الزیت  تخزین 
الزیت  إنتاج  زیادة  طرق  إلى  إضافة  التعبئة.  وطرق 
البكر، وطرق تقییم نوعیة الزیت. وھذا یتطلب تضافر 
جھود عدة مؤسسات قائمة على ھذا القطاع، والشھادات 
التي تصدرھا ومدى اعتمادھا دولیًا، وإمكانیة بیع زیت 
الزیتون الفلسطیني عالي الجودة بأسعار منافسة، وكیفیة 
زیادة الطلب على الزیت الفلسطیني بحیث تصبح تلبیة 
والجھات  الوزارة  لدى  االھتمام  صلب  ھي  الطلب 
ولتحقیق  أسواق.  عن  البحث  ولیس  المختلفة  األخرى 
وتعظیم  القیمة  سلسلة  على  اإلستراتیجیة  اعتمدت  ذلك 
االستفادة من كل مرحلة منھا كأساس لعمل اإلستراتیجیة 
مع تحدید أطراف واضحین للتنفیذ وإطار زمني واضح. 
وتحدث ھذا الفصل كذلك عن المنھجیة المتبعة؛ فلغرض 
إعداد ھذه اإلستراتیجیة قام الفریق االستشاري المكلف 
بقطاع  المتعلقة  والتقاریر  األدبیات  بمراجعة  بإعدادھا 
االستثماري  بالمناخ  العالقة  ذات  واألدبیات  الزیتون، 
المشاریع  مبادرات  مراجعة  إلى  إضافة  واألسواق، 
وزارة  أعدتھ  الذي  للزیتون  االستراتیجي  واإلطار 
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القضایا  مناقشة  جانب  إلى  سابق.  وقت  في  الزراعة 
المختلفة مع العدید من أصحاب العالقة، واالستماع إلى 

اآلراء والتحدیات والفرص.

قطاع  واقع  الثاني  فصلھا  في  اإلستراتیجیة  تناولت 
الملحوظ  التراجع  من  الرغم  على  أنھ  فیذكر  الزیتون، 
في أعداد المساحات المزروعة بالزیتون ما بین التعداد 
الزراعي ما قبل 2010-2011 والتي بلغت حوالي 950 
ألف دونم وما بعده حیث بلغت حوالي 558 ألف دونم، 
إال أن ھذا العدد ال یعكس تراجعًا في عدد أشجار الزیتون 
من  ألف شجرة.  ویبلغ 8895  تزاید  في  یزال  ال  الذي 
الكبیر  العدد  اإلستراتیجیة،  تحدثت عنھا  التي  المشاكل 
عن  تقل  ومساحتھا  بالزیتون  المزروعة  الحیازات  من 
5 دونمات والتي یعمل بھا المزارعون لغرض االكتفاء 
التقنیات  عن  وبمنأى  التقلیدیة  الطرق  باستخدام  الذاتي 
الزراعیة  الحیازات  أصحاب  یكون  ال  وعادة  الحدیثة، 
أعضاء في تعاونیات زراعیة، مما یعیقھم عن االستفادة 

من وفورات الحجم التي تتیحھا الحیازات األكبر. 

ومن المشاكل األخرى في ھذا القطاع أن إنتاج الزیتون 
بالتذبذب بدورة محددة بكل عامین أحدھما یكون  یتسم 
إنتاج  أعلى  بلغ  حیث  جید  إلى  متوسط  واآلخر  قلیل 
الموسم  خالل  طن  ألف   156 حوالي   2000 عام  منذ 
1999-2000 بینما أقل إنتاج كان في الموسم 2000-

2001 وقدر بحوالي 38 ألف طن. أما اإلنتاجیة فكانت 
167 كغم/دونم و42 كغم/ دونم لنفس المواسم. وتذكر 
إنتاجیة  أن  وھي  لالنتباه  ملفتة  نقطة  اإلستراتیجیة 
الزیتون في فلسطین ھي األعلى بین الدول العربیة بعد 
الزیتون  إذا استثنینا  مصر كون نمط زراعة  األردن، 
المرتبة  فلسطین  وتحتل  الري،  على  یعتمد  مصر  في 

الثانیة عشر في إنتاج زیت الزیتون في العالم.

وتحدثت اإلستراتیجیة في ھذا الفصل عن أنشطة ما بعد 
الحصاد وھي العصر، یوجد في فلسطین 279 معصرة، 
منھا 246 معصرة حدیثة، وتشیر إلى أن جزء منھا فقط 
یتمتع بالشروط الصحیة الالزمة. وكذلك عملیة التخزین 
نوعیة  الحفاظ على  في  مھمًا  دورًا  تلعب  التي  والحفظ 
الزیت. وكذلك أنشطة التوزیع والتسویق فتذكر الخطة 
الزیتون  لزیت  مواصفة  اعتماد  من  الرغم  على  أنھ 
الفلسطیني من قبل مؤسسة المواصفات والمقاییس، إال 
أن التطبیق الذي یتطلب تكامل عمل وزارتي الزراعة 
یتم  ال  والمقاییس  المواصفات  مؤسسة  مع  واالقتصاد 

بصورة كاملة. 

بالنسبة لسلسلة القیمة للزیتون والتي اعتمدت كما ذكرنا 
مراحل،  أربعة  فتضم  اإلستراتیجیة،  لمنھجیة  كأساس 
اإلنتاج  أما  واستھالك.  تسویق  وتصنیع،  عصر  إنتاج، 
األشتال  مثل، تحضیر األرض وزراعة  أنشطة  فیشمل 
كان  حال  في  العصر،  مرحلة  والتعبئة.  القطاف  إلى 
المنتج المراد الزیت، وتشمل أنشطة تجمیع وانتظار في 
المعصرة من أجل العصر، وما یتبعھا من غسیل، تنقیة 
وعصر وتعبئة وتخزین، ومن الممكن خالل ھذه المرحلة 
أما  الزیتون.  من  وأدویة  تجمیل  ومواد  تصنیع صابون 
أجل  من  الزیت  یكون  فقد  للزیت  التسویق  مرحلة  عن 
المنزلي أو ھدایا أو لشركات وعندھا تشمل  االستعمال 
عملیة التسویق عملیات تخزین وتعبئة في عبوات مختلفة 
األحجام حسب طلب السوق. تم تحلیل ھذه السلسلة في 
المستدامة  للتنمیة  "ھورایزون  مؤسسة  أعدتھا  دراسة 
عام "2007-2011" والتي نتج عنھا توصیات لمعالجة 
التوصیات،  ھذه  من  القیمة.  سلسلة  في  "االختناقات" 

التكمیلي،  الري  إدخال  البستان من خالل  إدارة  تحسین 
شأنھا  من  والتي  واألمراض  اآلفات  مكافحة  وتحسین 
تحسین اإلنتاج، وانضمام المزارعین لتعاونیات تمكنھم 
من توفیر األسمدة المطلوبة والحصول على اإلرشادات 
الضروریة والتمویل الالزم، واألھم تقلیل الوقت الالزم 
وبالتالي  الحصاد  بعد  المعاصر  إلى  الزیتون  لوصول 

المحافظة على جودة الزیتون والزیت.

تواجھ  التي  والمعوقات  للمشاكل  الخطة  تحلیل  أما عن 
البیئة  ضعف  عن  الخطة  فتحدثت  الزیتون،  قطاع 
في  والتنسیق  التسویقیة  والخدمات  للتجارة  التمكینیة 
تكمن  المزارعین  نظر  وجھة  ومن  القیمة.  سلسلة 
عن  والناتجة  ربحیتھم  انخفاض  في  األساسیة  المشكلة 
اإلنتاجیة  بأن  األسباب  ھذه  وتتمثل  األسباب.  من  عدد 
ال زالت متدنیة عند معظم المزارعین مقارنة بما یمكن 
الزراعیة  الحیازات  لصغر  یعود  وذلك  إلیھ،  الوصول 
القدرة  وضعف  المالكین،  وغیاب  الملكیة  وشیوع 
من  اإلنتاج  وتذبذب  التكالیف  ارتفاع  نتیجة  التنافسیة 
موسم آلخر، وارتفاع نسبة الفاقد في مخلفات المعاصر. 
اإلسرائیلي  االحتالل  یفرضھا  مشاكل  ھنالك  كذلك 
واقتصارھا  میاه جدیدة  أبار  بحفر  السماح  ومنھا؛ عدم 
في أحسن األحوال على أبار الجمع التي ال تزید سعتھا 
القطع،  عملیات  مكعب،  متر   100 عن  الغالب  في 
الحرق، ومصادرة المحصول وترھیب المزارعین التي 
والرسوم  المعوقات  إلى  إضافة  المستوطنون.  بھا  یقوم 
كانت  سواء  والصادرات  الواردات  على  اإلضافیة 
مدخالت، أو معدات وأجھزة والسماح باستیراد الزیت 

والزیتون التي تقلل من ربحیة المزارعین.

من ناحیة نقاط القوة، ففي مجال اإلنتاج واإلنتاجیة، تذكر 
دائمًا  وستظل  كانت  الزیتون  زراعة  أن  اإلستراتیجیة 
المزارعین  وأن  الفلسطینیة،  للزراعة  األساس  حجر 
وجود  إلى  إضافة  األساسیة،  اإلنتاج  مھارات  لدیھم 
تراكمیة،  خبرات  ذات  مزارعین  وتنظیمات  جمعیات 
ووجود إمكانات كبیرة للتوسع األفقي والعمودي (زیادة 
أبرز  كانت  والتسویق،  التصنیع  حلقة  في  اإلنتاجیة). 
لمعاصر  واسع  وانتشار  كبیر  عدد  وجود  القوة،  نقاط 
الزیتون الحدیثة، وجود شركات محلیة نشطة للتسویق، 
وتاریخیة  دینیة  بقیمة  الفلسطیني  الزیتون  ارتباط زیت 
البیئة  في  القوة  نقاط  وعن  تسویقیة.  قیمة  یعطیھ  مما 
وزارة  إیالء  عن  اإلستراتیجیة  تتحدث  المؤسساتیة 
الزراعة أھمیة متقدمة للزیتون، ووجود مشاریع عدیدة 

لدعم القطاع الفرعي للزیتون وزیت الزیتون. 

الزیت  قطاع  بھا  یتسم  التي  الضعف  نقاط  عن  أما 
مشكلة  تعد  واإلنتاجیة  اإلنتاج  مجال  ففي  الفلسطیني، 
إلى غیاب  الزراعیة وشیوعھا إضافة  الحیازات  صغر 
المالكین أبرز مشكلة، وكذلك ضعف الخدمات المقدمة 
للمزارعین وبشكل خاص خدمات اإلرشاد واإلقراض. 
تكمن  الضعف  فنقاط  والتسویق  التصنیع  مجال  وفي 
التسویقي  الدعم  ضعف  اإلدارة،  مھارات  ضعف  في؛ 
للمزارعین، ضعف الخبرات المساندة كالتخزین والنقل 
في  الضعف  نقاط  یخص  فیما  أما  والترویج.  والتوزیع 
البیئة المؤسساتیة، فقد حددت اإلستراتیجیة عدة جوانب 
تزید  التي  اإلسرائیلي  باالحتالل  المتعلقة  القیود  منھا؛ 
وتھریب  الزراعیة  التجاریة  المعامالت  تكالیف  من 
للمزارعین  المغشوشة  الزراعیة  الكیماویات  بعض 
الفلسطینیین، ضعف العمل الجماعي والتعاوني وضعف 
التأثیر  لضمان  العالقة  ذات  المؤسسات  بین  التنسیق 

الزراعة  لوزارة  التمویل  ومحدودیة  القطاع.  ھذا  على 
وضعف فعالیة وقدرات مجلس الزیتون الفلسطیني.

في مجال الفرص المتاحة لھذا القطاع، فتحدثت الخطة 
زیادة  إمكانیة  مثل  واإلنتاجیة  اإلنتاج  في  فرص  عن 
معدالت اإلنتاجیة بنسبة 30-40%. وفي مجال التصنیع 
المستھلكین  زیادة وعي  الخطة عن  فتحدثت  والتسویق 
لفوائد زیت الزیتون واستعماالتھ، زیادة الطلب العالمي 
على زیت الزیتون، االستفادة من العدید من االتفاقیات 
التجاریة التي تمنح أفضلیة لمنتجات الزیتون، للوصول 

ألسواق جدیدة واستغالل قنوات التجارة العادلة.

اإلنتاج  مجال  في  القطاع؛  تواجھ  التي  المھددات 
العمراني  التوسع  عن  اإلستراتیجیة  تحدثت  واإلنتاجیة 
على حساب األراضي الزراعیة، ازدیاد تكرار ظاھرة 
التصنیع  مجال  وفي  المناخي.  للتغیر  المرافقة  الجفاف 
والغش،  التھریب  عملیات  المھددات  فمن  والتسویق، 
الدول األخرى. وفي  اإلنتاج من  في  المنافسة  وارتفاع 
إجراءات  عن  الخطة  فتتحدث  المؤسساتي،  المجال 
من  الحد  القطع،  (المصادرة،  اإلسرائیلي  االحتالل 
حریة الحركة للمزارعین والسلع، الحد من قیام مشاریع 
بنیة تحتیة وخاصة في مناطق "ج"). السماح باستیراد 
زیت الزیتون من الخارج، وقلة الدعم للقطاع وضعف 
التنسیق بین المؤسسات مما یجعل المزارعین یعزفون 

عن العمل في ھذا القطاع.

في  المنفذة  المشاریع  أھم  الفصل  ھذا  استعرض  أخیرًا 
إضافة   ،2014-2009 السنوات  خالل  الزیتون  قطاع 
والجھات  مشروع  لكل  المخصصة  الموازنات  إلى 

الممولة والمنفذة، وأھم اإلنجازات.

الثالث  الفصل  یتحدث  السابقة،  المعطیات  ضوء  في 
ما  المواءمة  عملیة  وعن  واضحة  رؤیة  اعتماد  عن 
واألھداف  القطاعیة  الوطنیة  والسیاسات  الخطط  بین 
والبرامج لتحقیق رؤیة إستراتیجیة قطاع الزیتون. تتمثل 
ھذه الرؤیة في: "قطاع فرعي للزیتون وزیت الزیتون 
تحقیق  في  فَعال  ومساھم  ومنافس  اقتصادیًا  مجد  فاعل 
األمن الغذائي والتنمیة المستدامة ومعزز الرتباط وسیادة 
اإلنسان الفلسطیني على أرضھ وموارده". یلیھا الحدیث 
مع  تتواءم  التي  والبرامج  اإلستراتیجیة  األھداف  عن 
الھدف العام والرؤیة لھذه اإلستراتیجیة. وتحدید للمناطق 

والفئات المستھدفة ضمن ھذه األھداف والبرامج.

التفصیلیة  األھداف  فیتضمن  الرابع  للفصل  بالنسبة  أما 
تلك  لتحقیق  تنفیذھا  الواجب  والمشاریع  برنامج  لكل 
األھداف باإلضافة إلى الموازنات الالزمة لكل مشروع 

خالل فترة حیاتھ. 

وتنفیذ  إدارة  آلیات  فیتناول  واألخیر  الخامس  الفصل  أما 
ومتابعة  لتقییم  باإلضافة  العمل  وخطة  اإلستراتیجیة 
مؤشرات اإلنجاز. وتتضمن الخطة كذلك عدد من المالحق 
قام  التي  األدبیة  للمراجعات  احتوت على ملخصات  التي 
االجتماعات،  في  المشاركین  وقوائم  العمل،  فریق  بھا 
وتقاریر المشاركین في االجتماعات وورشات العمل وعدة 

معطیات أخرى استخدمت إلعداد اإلستراتیجیة.

1 http://www.wafainfo.ps/pdf/olive_2014-2019.PDF
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اسعار الغذاء في  االسواق العالمية
باالنخفاض،  العالمیة  الغذاء  أسعار  بدأت   ،2014 نیسان  منذ 
ومنذ   .(1) الماضیة  القلیلة  األشھر  في  االنخفاض  ھذا  واستمر 
تاریخ إصدار العدد 12 من نشرة األمن الغذائي في وقت سابق 
بنسبة  الغذائیة  المواد  الفاو ألسعار  العام، ھبط مؤشر  من ھذا 
6.9% (في الفترة الواقعة بین نیسان 2015– وھو آخر شھر 
تناولھ اإلصدار 12  لنشرة األمن الغذائي– وتشرین الثاني– وھو 
آخر شھر غطاه تقریر الفاو). في عام 2015، انخفض مؤشر 
الفاو بنسبة 18.1% إلى 156.7 نقطة في تشرین الثاني 2015. 
ومن المھم أن نالحظ أن قراءة المؤشر في آب (155.0 نقطة) 
كانت األدنى منذ نیسان 2009. ومنذ نیسان 2014، لم تشھد 
وتشرین  أیلول  شھري  في  إال  ارتفاعا  الغذائیة  المواد  أسعار 
و%2.6،   %0.2) ھذه  االرتفاع  معدالت  أن  إال  أول 2015، 
على التوالي) لم تكن بحجم االنخفاضات المتتالیة. وفقا لتقریر 
توقعات األغذیة نصف السنوي الذي أصدرتھ الفاو في تشرین 
أول2015، كانت قوى العرض والطلب ھي السبب الرئیسي 
وراء انخفاض أسعار المواد الغذائیة، بما في ذلك المخزونات 
الوفیرة والھبوط الحاد في أسعار النفط الخام واالرتفاع الكبیر في 

سعر صرف الدوالر األمریكي أمام العمالت الرئیسیة (2).

أسعار السلع الغذائیة األساسیة في األسواق العالمیة
األساسیة  السلعیة  المجموعات  أسعار  (6) حركة  الشكل  یبین 
اللحوم  الغذاء:  ألسعار  الفاو  مؤشر  منھا  یتكون  التي  الخمسة 
نقدم   یلي  فیما  والسكر.  والزیوت  والحبوب  األلبان  ومنتجات 
وصفا موجزا للتغیرات في أسعار ھذه المجموعات في األشھر 

القلیلة  الماضیة.

مؤشر أسعار اللحوم
استمرت أسعار اللحوم في االنخفاض في النصف الثاني من عام 
2015. وفي تشرین الثاني ھبط مؤشر الفاو ألسعار اللحوم إلى 
158.6 نقطة، وھو أدنى مستوى لھ منذ  حزیران 2010. كما 
انخفض المؤشر بنسبة 7.1% بین شھري نیسان وتشرین الثاني 
2015. وفي الفترة الواقعة بین تشرین الثاني 2014 وتشرین 

الثاني 2015، ھبط المؤشر لكافة المجموعات بنسبة %23.1.

وتتوقع منظمة الفاو ارتفاع إنتاج اللحوم في عام 2015 بنسبة 
1.1% لیصل إلى 318.8 ملیون طنا، مدفوعا بزیادة اإلنتاج 
الروسي  واالتحاد  المتحدة  والوالیات  األوروبي  االتحاد  في 
على وجھ الخصوص. ومن المتوقع أن تستحوذ الدواجن على 
والبقر  الخنزیر  لحوم  تلیھا  االرتفاع،  األكبر من ھذا  الحصة 
واألغنام. كما تتوقع المنظمة تراجع تجارة اللحوم بنسبة %0.6 
لحوم  ستستحوذ  الحجم،  حیث  ومن  طن.  ملیون   30.5 إلى 

الدواجن على النسبة األكبر من تجارة اللحوم. 

مؤشر أسعار األلبان 
كان التراجع في مؤشر أسعار األلبان ھو األبرز من بین جمیع 
المواد الغذائیة األساسیة منذ نیسان (12.4%).  أما على أساس 
من  أقل   (%15.2) األلبان  أسعار  انخفاض  كان  فقد  سنوي، 
الفترة  في    .(%18.1) المؤشر  أسعار  في  العام  االنخفاض 
الواقعة بین نیسان وآب 2015، انخفض مؤشر أسعار منتجات 
أدنى  وھو  آب،  في  نقطة   135.5 إلى  وصل  حیث  األلبان، 
مستوى لھ منذ تموز 2009. وفي شھري أیلول وتشرین أول، 

ارتفع المؤشر قبل أن یھبط  ثانیة في تشرین الثاني.  

وتتوقع منظمة الفاو ارتفاع إنتاج األلبان في عام 2015 بنسبة 
1.5% لیصل إلى 801 ملیون طن. كما تتوقع المنظمة ارتفاع 
اإلنتاج في آسیا بالذات وفي جمیع المناطق األخرى باستثناء 

الشكل 6: مؤشر الفاو ألسعار المجموعات السلعیة األساسیة الخمسة باالضافة الى مؤشر 
الغذاء، كانون الثاني 2014– تشرین الثاني 2015 (سنة األساس 2004-2002=100)

المصدر: منظمة األغذیة والزراعة، 2015.

بنسبة  تتراجع  أن  المتوقع  فمن  األلبان  تجارة  أما  أوقیانوسیا. 
1.7% إلى 71.3 ملیون طن من مكافئ الحلیب، وذلك نتیجة 
النخفاض الطلب. ومن المتوقع أن تنخفض الواردات اإلجمالیة 
في  حاد  انخفاض  بسبب  عام 2006  منذ  مرة  آسیا ألول  في 
الطلب من قبل الصین. أما الدول الرئیسیة األخرى في آسیا فمن 
المتوقع أن تزید وارداتھا، مما یبقي آسیا المستورد الرئیسي 
تتوقع  العالمیة،  األسعار  انخفاض  وبسبب  العالم.  في  لأللبان 

الفاو ارتفاع واردات أفریقیا من األلبان.

مؤشر أسعار الحبوب
استمرت أسعار الحبوب في الھبوط  التدریجي على مدار العام 
شھري  بین  األسعار  مؤشر  انخفض  المحصلة  وفي   ،2015
نیسان وتشرین الثاني  بنسبة 8.1%. وقد شھدت أشھر حزیران 
وتموز وتشرین أول بعض االرتفاعات، إال أن ذلك تم تعویضھ 
وقد  الفترة.  تلك  من  األخرى  األشھر  في  انخفاض  بمعدالت 
كانت نسبة االنخفاض في أسعار الحبوب  على أساس سنوي 
(16.1%)  أقل من المتوسط ألسعار المؤشر العام. في شھر 
تشرین الثاني 2015، ھبط مؤشر أسعار الحبوب إلى 153.7 

نقطة، وھو أدنى مستوى لھ منذ حزیران 2010.

وتتوقع منظمة األغذیة والزراعة حصول توازن بین العرض 
والطلب على الحبوب في موسم التسویق 2015-2016. ومن 
المتوقع آال یولد التراجع في اإلنتاج العالمي من الحبوب ھذا العام 
مقارنة بالرقم القیاسي لإلنتاج في العام الماضي سوى انخفاضا 
أن  المتوقع  ومن  الحبوب.   من  العالمي  المخزون  في  ضئیال 
إلى 2543  بنسبة %1  الحبوب  من  العالمي  اإلنتاج  ینخفض 
ملیون طن في عام 2015. أما بالنسبة للمحاصیل، فمن المتوقع 
أن یرتفع إنتاج القمح قلیال (735 طنا) عن مستواه القیاسي في 
العام الماضي. أما الحبوب الخشنة، فتتوقع الفاو انخفاض إنتاجھا 
بنسبة 1.8% إلى 1306 ملیون طن، في حین أن إنتاج األرز 

سینخفض ھو اآلخر بنسبة 0.4% إلى 493 ملیون طن.

مؤشر أسعار الزیوت 
بعد االرتفاع الذي سجلتھ في أیار وحزیران، انخفضت أسعار 
الزیوت في األشھر الالحقة قبل أن ترتفع في تشرین األول. 

نیسان وتشرین  بین  الزیوت  انخفضت أسعار  العموم،  وعلى 
الثاني  تشرین  بین  الواقعة  الفترة  في  أما   .%8 بنسبة  الثاني 
بنسبة  األسعار  ھبطت  فقد   2015 الثاني  وتشرین   2014
نقطة،  إلى 134.2  المؤشر  ھبط  أیلول 2015  في   .%16.2

وھو أدنى مستوى لھ منذ شباط 2009.

التسویق  موسم  سیشھد  والزراعة،  األغذیة  لمنظمة  وفقا 
العرض والطلب على  بین  التوازن  2015-2016 مزیدا من 
البذور والمساحیق الزیتیة، في حین أن الطلب سیفوق العرض 
بالنسبة للزیوت / الدھون. ومن المتوقع أن یتراجع إنتاج البذور 
تراجع  بسبب  الماضي  العام  في  القیاسي  مستواه  الزیتیة عن 
محصول بذور اللفت وفول الصویا والقطن. ویعود السبب في 
ذلك إلى الظروف الجویة ونقص المساحات المزروعة. وفي 
استھالكھا  الزیوت، سیشھد  إنتاج  فیھ  الذي سینخفض  الوقت 
ارتفاعا، مما سیقلص المخزون. أما التجارة في البذور الزیتیة 
ومن   .2016-2015 في  تزداد  أن  المتوقع  فمن  ومشتقاتھا، 
لتراجع  نتیجة  الزیوت/الدھون  تجارة  تتراجع  أن  المتوقع 

واردات الصین والھند منھا.

مؤشر أسعار السكر
شھدت  التي  الوحیدة  األساسیة  الغذائیة  السلعة  السكر  كان 
االرتفاع  كان  وقد   .2015 نیسان  منذ  أسعارھا  في  ارتفاعا 
نتیجة  الثاني  تشرین  في   %11.3 إلى  الذي وصل  التراكمي 
الثاني.  وتشرین  أول  تشرین  في  األسعار  في  الحاد  لالرتفاع 
بنسبة  انخفاضًا  األسعار  شھدت  فقد  سنوي،  أساس  على  أما 
أدنى  وھو  نقطة،   163.2 إلى  المؤشر  ھبط  ولقد   .%10.1

مستوى لھ منذ كانون أول 2007.

أدت األحوال الجویة السیئة إلى ھبوط محصول قصب السكر إلى 
مستویات أدنى من المتوقعة في أكبر الدول المنتجة والمصدرة: 
البرازیل والھند وتایالند. ونظرا للظروف الموضوعیة في ھذه 
في  العجز  یكون  أن  والزراعة  األغذیة  منظمة  تتوقع  البلدان، 

اإلنتاج في 2015-2016 أكبر مما كان متوقعا في البدایة.

1  http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
2  http://www.fao.org/3/a-i5003e.pdf
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أدبيات األمن الغذائي
واقع السیادة الوطنیة على الغذاء في 

ظل االحتالل اإلسرائیلي.

أیلول  شھر  "معًا" خالل  التنموي  العمل  مركز  أصدر 
على  الوطنیة  "السیادة  بعنوان  كتیبًا   الحالي  العام  من 
وحدة  رئیس  كرزم،  جورج  تألیف  الغذاء(1)"من 
الدراسات في المركز. یھدف الكتیب بشكل أساسي إلى 
یعاني  التي  الغذاء  على  السیادة  انعدام  حالة  تشخیص 
الیوم نتیجة لعزوف كثیر من  الفلسطیني  منھا المجتمع 
تلبیة  نحو  الموجھة  التقلیدیة  الزراعة  عن  المزارعین 
حاجات السوق المحلي، والمراعیة للتنوع البیئي وأسس 
االقتصاد  على  ذلك  وتداعیات  االجتماعیة،  العدالة 
صحتھم،  وعلى  والمستھلكین  والمزارعین  الفلسطیني 
باألغذیة  الفلسطیني  السوق  إغراق  أن  إلى  منوھًا 
وصحیة  بیئیة  آثار  في  ستتسبب  واألجنبیة  اإلسرائیلیة 
وراثیًا،  المعدلة  المحاصیل  من  معظمھا  ألن   ، مدمرة 

وخاصة المنتجات الغذائیة األساسیة، كالقمح والذرة.

معظم  إلفقار  األساسي  للسبب  بالتنویھ  المؤلف  یبدأ 
االحتالل  مصادرة  وھو  أال  الفلسطینیین،  الفالحین 
والمائیة  الزراعیة  ومواردھم  ألراضیھم  المستمرة 
ویشیر  الفلسطیني.  الزراعة  قطاع  تحطیم  وبالتالي 
إلى أن ھذا االعتداء على القطاع الزراعي ھو السبب 
الید  انتقال  في   - الریف  منھا  عانى  بطالة  ولیس   -
العاملة في الزراعة إلى العمل كید عاملة رخیصة في 
إلى عوامل أخرى داخلیة  المؤلف  ثم یتطرق  المدینة. 
أدت إلى تراجع قطاع الزراعة، تتمثل في شراء بعض 
"مناطق  إلى  وتحویلھا  زراعیة  ألراض  المستثمرین 
إلى  إضافة  ھذا  عامر.  بن  مرج  في  كما  صناعیة"، 
األراضي  حساب  على  الكبیر  العمراني  التوسع 
الزراعیة، األمر الذي أدى إلى تدمیر البنیة الزراعیة 

وبالتالي األمن الغذائي الوطني.

الحالي  االقتصادي  الواقع  ظل  في  أنھ  المؤلف  ویؤكد 
الغذائي  األمن  مقومات  إیجاد  من  بد  ال  االحتالل  تحت 
اإلنتاجي، وعلیھ ال بد من اتخاذ سیاسات تصب في ھذا 
اإلنتاج  على  المزارعین  تشجیع  یجب  بدایة،  الھدف. 
لغرض تلبیة االحتیاجات الغذائیة المحلیة أوًال. واستكماًال 
المشاریع  تشجیع  فكرة  الكتاب  یطرح  السیاسة  لھذه 
لرؤوس  تحتاج  ال  التي  المحلیة  الزراعیة  الصناعیة 
المنتجات  على  باألساس  تعتمد  والتي  كبیرة،  أموال 
الزراعیة العضویة المحلیة. بھذا تكون الصناعة مكملة 
للزراعة ولیست بدیًال عنھا، وبالتالي نبتعد عن احتمالیة 
غیر  التحول  ھذا  نتیجة  دول  بعدة  عصفت  التي  الفشل 
للمواد  مستوردة  إلى  البلدان  ھذه  حول  الذي  المدروس 

الغذائیة األساسیة بعد أن كانت مصدرة لھا. 

الزراعي  التصنیع  نحو  التوجھ  ھذا  أن  كرزم  یؤكد 
تحسین  یضمن  بما  وتنویعھ،  الغذائي  اإلنتاج  وزیادة 
رأس  على  المعتمد  غیر  الریف،  أھل  معیشة  مستوى 
األراضي  تحتاجھ  الذي  التصنیع  نوع  ھو  كبیر،  مال 
خارجي  استثمار  أي  وأن  الیوم،  المحتلة  الفلسطینیة 
الصناعات  ویدعم  التوجھ،  ھذا  في  یصب  أن  یجب 
ینافس  أن  ال  جدیدة،  صناعات  یخلق  أو  الناشئة 

الصناعات الموجودة ویسحقھا. 

الممكن  الفلسطیني  االقتصاد  شكل  المؤلف  ویقترح 
والواقعي لتحقیق السیادة الفلسطینیة الفعلیة على الغذاء، 
یوفر  الذي  المقاوم  الشعبي  الوطني  االقتصاد  وھو 
الضروري  والمعیشي  االقتصادي  الصمود  مقومات 
تدعیم  على  النموذج  ھذا  ویستند  االحتالل.  لمواجھة 
البنى اإلنتاجیة الزراعیة والصناعیة، الموجھة لإلنتاج 
المحلي وتلبي حاجات مختلف الشرائح الشعبیة. بالتالي 
التبعیة لالقتصاد  التحرر من  النموذج  على  یقوم ھذا 
تحت  الفلسطینیین  غذاء  في  المتحكم  اإلسرائیلي 
االحتالل، ویشجع ثقافة اإلنتاج واالدخار كبدیل لثقافة 

االستھالك واإللحاق.

یأتي ھذا الكتیب في سبعة فصول، یعالج الفصل األول 
مفھوم السیادة على الغذاء وتناقضھ مع مفھوم "األمن 
أن  فیوضح  العولمة.  مناھضة  مع  وتناغمھ  الغذائي" 
أساس مفھوم السیادة على الغذاء قائم على أن ھدف أي 
االكتفاء  یكون  أن  سیاسة زراعیة محلیة وطنیة یجب 
االعتماد على  یجب  أنھ  بمعنى  المحلي غذائیًا.  الذاتي 
المزارعین المحلیین في إنتاج معظم الغذاء المستھلك 
"األمن  مفھوم  في  یظھر  ال  بالذات  وھذا  محلیًا. 
من  الغذائیة  الحاجات  تلبیة  على  یقوم  الذي  الغذائي" 
خالل اإلنتاج المحلي أو االستیراد. فقد طوعت الدول 
المالیة  والمؤسسات  الغربیة  الصناعیة  والشركات 
المصالح  لصالح  المفھوم  ھذا  الدولیة  واالقتصادیة 
التجاریة االحتكاریة في أوروبا وأمریكا الشمالیة. كما 
الكبیرة  المزارع  بان  اإلدعاءات  یفند  الفصل  ھذا  أن 
إلى  التوجھ  من  بد  ال  وأنھ  أكبر،  إنتاجیة  ذات  ھي 
الزراعة الرأسمالیة والقائمة على المنتج الواحد. ویرد 
الكاتب على اإلدعاءات التي تستخدمھا ھذه الشركات 
بأنھا تحارب الجوع فیقول، أن سبب الجوع ھو لیس 
الناجمة  للغذاء  المرتفعة  األسعار  وإنما  الغذاء  نقص 
عن ارتفاع أسعار مدخالت عملیة الزراعة من أسمدة 
وبذور محدثة، وبالتالي زیادة الدیون على المزارعین 
وھجرتھم ألراضیھم. ویقول أن أساس االكتفاء الذاتي 
مع  تناغم  في  الزراعیة  المحاصیل  في  التنوع  ھو 
الطبیعة، وإذا كان ال بد من استخدام التكنولوجیا فلتكن 

في توافق مع نمط اإلنتاج. 

على  السیادة  ممارسة  كیفیة  الثاني  الفصل  یناقش 
أن  أن األولویة یجب  فیقول  الغذاء في ظل االحتالل. 
تكون ضمان تحقیق السیادة الفعلیة على الغذاء ألوسع 
الشرائح الشعبیة ولیس لصالح شریحة تجاریة ھامشیة 
من التجار والوكالء. أي أنھ یجب العمل على تحقیق 
التبعیة  المتحرر من  المحلي  إنتاجنا  اكتفاء غذائي من 
لمدخالت اإلنتاج اإلسرائیلیة، مما یتطلب حراكًا یدعو 
بحمالت  والقیام  المحلیة،  المنتجات  إلى  العودة  إلى 
تشجیع  ومحاولة  البلدیة،  المحاصیل  شراء  لتشجیع 
المنتجات  في  التكامل  على  قائمة  مجتمعیة  مشاریع 

الغذائیة الزراعیة والمصنعة. 

 أما الفصل الثالث فیوضح عالقة السیادة على الغذاء 
داخل  المال  رأس  دورة  على  یحافظ  الذي  باالقتصاد 
وزیادة  الزراعي  التصنیع  على  یركز  والذي  البلد 
وحمایتھ.  وتنویعھ  والعضوي  البلدي  الغذائي  اإلنتاج 
الریف  أھل  معیشة  مستوى  تحسین  شأنھ  من  والذي 

تؤدي  اقتصادیة  دورة  یخلق  أنھ  عن  عدا  إجماًال، 
صناعات  وبلورة  المحلیة  الصناعة  سوق  توسیع  إلى 
جدیدة، مما سیسھم في خلق فرص عمل جدیدة ودائمة 

في قطاعات إنتاجیة وصدیقة للبیئة.

ویطرح الفصل الرابع أھم أسس الزراعات العضویة 
من  النمط  بھذا  المتعلقة  السلبیة  االدعاءات  ویفند 
في  تقوم  العضویة  الزراعة  أن  حیث  الزراعة،  
وممارسات  تقالید  على  كبیر،  حد  إلى  جوھرھا 
وتجارب الزراعات الفلسطینیة والعربیة البلدیة البعلیة 
المسألة  والتنوع.  بالتداخل  تتمیز  التي  والموسمیة 
بانسجام  العمل  تقوم على  الزراعة  الجوھریة في ھذه 
مع الطبیعة ولیس ضدھا كما في الزراعة التي تعتمد 

على الكیماویات.

مبررات  في  قراءة  الخامس  الفصل  ویتضمن   
المدرسة التي تدعو إلى االستخدام المكثف للكیماویات 
والزراعات الرأسمالیة والبذور المعدلة جینیًا وینتقدھا 
عندما  للغش  المستھلك  تعرض  عن  ویتحدث  بشدة  
المنتجات  أن  بالقول  الكیماویات  استخدام  تبریر  یتم  

العضویة سریعة العطب لعدم استخدام الكیماویات.

المزارعین  تحویل  مسألة  فیناقش  السادس  الفصل  أما 
المحلیة،  الحاجات  سد  إلى  تھدف  التي  الزراعة  عن 
ویناقش  للتصدیر.  الموجھة  الكمالیة  الزراعات  إلى 
مدى خطورة ھذا التوجھ في ظل انعدام السیطرة على 
الحدود. وكذلك األھداف من وراء ھذا التوجھ المدعوم 
من قبل سیاسات االحتالل اإلسرائیلي. حیث كان الھدف 
الصادرات  في  الثغرات  سد  ھو  الكاتب  یطرح  كما 
الزراعات اإلسرائیلیة  أمام  المجال  اإلسرائیلیة، وفتح 
في  المزارعین  توجیھ  لذلك  مثاًال  یطرح  األخرى. 
بّیاراتھم  من  الحمضیات  أشجار  اقتالع  نحو  غزة 
واستبدالھا بزراعة الزھور، مقابل زراعة الحمضیات 
فیقول  الفلسطیني.  المحلي  للسوق  إسرائیل وبیعھا  في 
الكاتب،"ھذا یعني زیادة فائض اإلنتاج وتوجیھ المزید 
من الضربات للمنتجین المحلیین، بل وإخراجھم أحیانًا 
ھدف  مع  یتناقض  بما  وإفقارھم  المحلیة  السوق  من 

تعزیز األمن اإلنتاجي الغذائي."

في الفصل السابع واألخیر، یحاول الكاتب استشراف 
المبادرات  على  القائمة  المستقبلیة  الحلول  بعض 
المحلیة النابعة من الوعي بأھمیة السیادة على الغذاء. 
االحتكارات  أھمیة  األوھام حول  من  التخلص  وكذلك 
للمنتجات  واالنفتاح  العالمیة  الرأسمالیة  الزراعیة 
الزراعة  وأھمیة  الزراعیة  واألجنبیة  اإلسرائیلیة 
ھذه  ومن  المحاصیل.  من  وحیدة  وألنواع  الواسعة 
لمنظمات  الدعم  وتوفیر  التعاونیات،  دعم  الحلول؛ 

واتحادات الفالحین والمزارعین.

1 http://www.maan-ctr.org/files/server/Publications/
Books/food%20sovereignty.pdf


