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صحيفة فلسطينية زراعية بيئية شهرية متخصصة تصدر عن احتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني )احتاد املزارعني( 20 صـفـــــحـــةأيـــــــــار  2009م - العدد اخلامس

CCFD مت متويل هذا العدد من قبل االغاثة الكاثوليكية للتنمية و مكافحة الفقر

عمان-فلسطني

العالم  ي��اخ��ذ  ب��ان  الفلسطينيني  امل��زارع��ني  جمعيات  احت���اد  امي���ان  منطلق  م��ن 
وخصوصا  الفلسطيني  الشعب  بدعم  دوره���ا  االورورب��ي��ة  وامل��ؤس��س��ات  العربي 
جتاه القطاع الزراعي كشعب ال يزال يعاني من نير االحتالل االسرائيلي نظم في 
قطاع  في  الزراعي  القطاع  بناء  الع��ادة  االقليمي  املؤمتر  عمان  االردنية  العاصمه 
املنظمة  مع  وبالتعاون  الفلسطينيني  امل��زارع��ني  جمعيات  احت��اد  نظمة  ال��ذي  غ��زة 
العربية حلماية الطبيعة واالحتاد العام للمزارعني االردنيني ومبشاركة احتادات 
وسوريا  االردن  اليمن،  ليبيا،  املغرب،  ال��س��ودان،  ال��ع��راق،  من  وم��زارع��ني  فالحني 
امل��زارع��ني(  )درب  كمبزينا  فيا  شبكة  ل��ي  م��ن  ك��ال  ضمت  دول��ي��ة  ملؤسسات  أض��اف��ة 
التركية،كما  الزراعية  الغرف  احتاد  الى  اضافة  الفرنسية  اكتد  ومؤسسة  الدولية 
.وحمل  ال��زراع��ي  العمل  جل��ان  واحت��اد  الزراعية  االغاثة  مبشاركة  احلضور  متيز 

املؤمتر)شعار "القطاع الزراعي في غزة ما بني الواقع والتحديات((.
الطوارئ  وخطط  التوجهات  أهم  ركزعلى  املؤمتر  أن  إلى  اإلش��ارة  وجت��در 
أعمار  إلع��ادة  والعربية   الدولية  املنظمات  بها  تقوم  أن  يجب  التي  واإلن��ق��اذ  
البنية التحتية للقطاع الزراعي في غزة، حيث ناقش املؤمتر جملة من القضايا 
احلرب  نتيجة  غزة  في  الزراعي  القطاع  أصابت  التي  اجلسيمة  األض��رار  مثل  
مشاريع  تنفيذ  في  إتباعها  الواجب  واإلستراتيجيات  غ��زة،  على  اإلسرائيلية 

إعادة اإلعمار، وخطط اإلغاثة الزراعية. 
إبراهيم  السيد  منهم  االفتتاح،  خ��الل  كلمات  املشاركني  من  ع��دد  ألقى  وق��د 
دعيق رئيس إحتاد  جمعيات املزارعني الفلسطينيني، والسيد منصور إطبيقة 
أحمد  والسيد  ال��ع��رب،  الزراعيني  والتعاونيني  الفالحني  إلحت��اد  العام  األم��ني 

الفاعور رئيس إحتاد املزارعني األردني. 
والسيدة رزان زعتير مؤسسة العربية حلماية الطبيعة وعلي عبد العلي 
عضو املكتب التنفيذي في االحتاد العام للفالحني عضو مجلس الشعب وعبد 
شمس  والسيد  التونسي  والصيادين  امل��زارع��ني  احت��اد  رئيس  املالسي  املجيد 

باركر من احتاد الغرف الزراعية التركية.
في  امل��زارع��ني  حلماية  مشتركة  عربية  خطة  وض��ع  ض���رورة  على  خاللها  أك���دوا 
فلسطني تضمن صمودهم وإعادة ما مت تدميره من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي .

الواقع  دعيق  استعرض  الفلسطينيني  امل��زارع��ني  احت��اد  رئيس  كلمة  وف��ي 
االح��ت��الل  سلطات  قبل  م��ن  امل��زارع��ني  ل��ه  يتعرض  وم��ا  فلسطني  ف��ي  ال��زراع��ي 
الزراعي  للواقع  أش��ار  كما  لألراضي  وجتريف  واقتالع  تدمير  من  اإلسرائيلي 
الذي يعيشه املزارعني في قطاع غزة خصوصا بعد العدوان األخير وما تركة 

من أثار جسيمة على الواقع الزراعي في قطاع غزة .
أصدقاء  كافة  جانبه  وال��ى  العربي  التحرك  ض���رورة  على  دعيق  وط��ال��ب 
الشعب الفلسطيني لتقدمي إسرائيل للمحاكم الدولية ملا تركته من أثار دمرت 
التحتية  البنية  كل أسس احلياة في قطاع غزة وعلى وجه اخلصوص تدمير 

للقطاع الزراعي .

خطة  لوضع  والسريع  اجل��اد  بالعمل  العرب  األشقاء  كافة  دعيق  وطالب 
طوارئ إلنقاذ القطاع الزراعي قي قطاع غزة .

وفي كلمة ألقتها املهندسة رزان زعيتر – رئيسة العربية حلماية الطبيعة 
عن  احلصار  رف��ع  وه��ي  العربية  تتبناها  التي  املطالب  أه��م  زعيتر  ح��ددت   –
قطاع غزة والتأكيد على حق الغذاء والسيدة عليه، وضرورة معاقبة إسرائيل 
الطبيعة  العربية حلماية  الذي صاغته   119 القرار رقم  ومقاطعتها، وتطبيق 
وتبناه مؤمتر الكوجنرس العاملي لإلحتاد الدولي لصون الطبيعة الذي عقد في 
برشلونة في تشرين أول / أكتوبر عام 2008 ،والذي يشدد على ضرورة إيجاد 
آلية للتعويض عن األضرار البيئية املترتبة على النزاعات املسلحة، وضرورة 

إيجاد آلية للتعويض بالتلوث واإلنتهاك الذي يصيب الطبيعة.
"علينا أن نطلق حملة عاملية مستدامة لدعم املزارعني في غزة وفلسطني، 
والضغط وحشد التأييد إلنشاء منظمة دولية متخصصة باحلروب وتأثيرها 
الزراعة والبيئة، ووضع ميثاق أخالقي عاملي يتعلق باالحتالل وتأثيره  على 
على املوارد الطبيعية، نحن نعتقد بأن جناحنا يعتمد على التعاون والتخطيط  
التمويل  م��ن  واحل���ذر  العاملي  والعربي  العربي،  العربي  التعاون  ومأسسة 

األجنبي" أضافت املهندسة زعيتر.
الزراعي  القطاع  التي يعاني منها  املعاناة  الى حجم  هذا وتشير تقارير كثيرة 
في غزة، وذلك جراء احلصار القاسي الذي تفرضه احلكومة اإلسرائيلية، ونتيجة 
احلرب التي قامت بها القوات اإلسرائيلية على القطاع في كانون أول وكانون ثاني 
الزراعية  األولية لألضرار واخلسائر  التقارير  أشارت  فقد  املاضي،   2009-2008
نتيجة احلرب الى تدمير كبير في أعداد األشجار املثمرة،  أما شبكات الري التي مت 
تدميرها فقد بلغ حوالي 5000 دومن، كما مت تدمير 185 بئر ماء و385 مزرعة من 
الذي سينعكس بال شك على حياة  م��زارع األغنام واألبقار والبط واألران��ب. األمر 
السكان وسبل احلياة واملعيشة.بعد ذلك عرضت مجموعة من أوراق العمل لكل من 
سهيل السلمان حتت عنوان إجراءات االحتالل وأثارها على القطاع الزراعي وورقة 
اكتد  مؤسسة  من  وورق��ة  فلسطني  في  الغذائي  األمن  بناء  بعنوان  كمبزينا  لي  من 
بعنوان حتسني األمن الغذائي خالل أزمة غزة واختتم اليوم األول بورقة عمل قدمها 
سمير أبو هالله من االحتاد العام للمزارعني األردنيني بعنوان جرائم حرب احلياة 

وأثارها على البيئة .
وف���ي ك��ل��م��ة رئ��ي��س االحت�����اد ال���ع���ام ل��ل��ف��الح��ني وال��ت��ع��اون��ي��ني وال���زراع���ني 
العرب،رئيس احتاد املزارعني االردنني احمد الفاعور استعرض واقع الزراعة 
في  الوطني  االقتصاد  ركائز  اهم  احد  تشكل  الزراعة  وان   ، لعربي  العالم  في 

العالم العربي .
واملساندة  الدعم  تقدمي  بهدف  اجلهود  تكاتف  ضرورة  الى  الفاعور  واشار 
للقطاع الزراعي في فلسطني وخصوصا في قطاع غزة بعد ما حلق بهذا القطاع 

من دمار جراء احلرب االخية على قطاع غزة .

احتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني ينظم مؤمترا اقليميا ومبشاركة مؤسسات دولية 
لدعم القطاع الزراعي في غزة

القطاع الزراعي في غزة بني الواقع والتحديات

تتمة ص 14 

استعدادات احتاد جمعيات املزارعني 
الفلسطينيني لعقد املؤمتر العام

رام الله: خاص .
االي��ام  ه��ذه  الفلسطينيني  امل��زارع��ني  جمعيات  احت���اد  يعكف 
الشهر  نهاية  في  عقدة  املنوي  العام   املؤمتر  النعقاد  باالستعداد 

اجلاري وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد.
وجتدر االشارة الى ان احتاد جمعيات املزارعني يضم في عضويتة 
13 جمعية زرعية موزعة على مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع 
غزة حيث متثل كل جمعية بعضوين للمؤمتر العام اي بواقع 26 عضوا 
ب��دورة  املجلس  وي��ق��وم   ، اع��ض��اء   9 م��ن  م��ك��ون  أدارة  مجلس  ينتخبون 

بتوزيع املناصب االدارية وانتخاب مكتب تنفيذي مكون من 3 أعضاء. 

شكــر وتقديــر
فلسطني-

الشكر  بجزيل  الفلسطينيني  امل��زارع��ني  جمعيات  احت��اد  يتقدم 
والتقدير لكل من ساهمه في اجناح مؤمتر االردن )القطاع الزراعي 
في قطاع غزة بني الواقع والتحديات( ونخص بالذكر االحتاد العام 
للفالحني والتعاونيني واملزارعني العرب،واالحتاد العام للمزارعني 
للجمعيات  العام  الطبيعة،االحتاد  حلماية  والعربية  االردن��ي��ني، 
الفالحية التعاونية في العراق، االحتاد التونسي للفالحة والصيد 
البحري، االحتاد التعاوني الزراعي في اجلمهورية اليمنية، االحتاد 
املغربي للفالحة،االحتاد العام للفالحني في القطر السوري، النقابة 
العام  االحت��اد  الليبية،  اجلمهورية  في  واملربني  للفالحني  العامة 

للمزارعني في السودان.

كيف ميكن أن نخرج
 الصمت العربي للمزارعني

بقلم:أبراهيم دعيق/رئيس االحتاد.

ظل  في  امل��زارع  صوت  من  العدد  هذا  يأتي  االبطال  املزارعني  ايها 
الفلسطينيني  امل��زارع��ني  جمعيات  احت���اد  يعيشها  متنوعة  ظ���روف 
وننظر  األرض  ي��وم  لذكرى  إحياء  وأهمها  الفلسطينيني  وامل��زارع��ني 
الفصل  ج��دار  بسبب  ممزقة  أنها   ، فيها  صامدين  ونحن  أرض��ن��ا  إل��ى 
القطاع  لضرب  املوجهة  اإلسرائيلي  االح��ت��الل  وسياسة  العنصري 
نواجه  يوم  فكل  الفلسطينية،  األرض  ملصادرة  الفلسطيني  الزراعي 
تخريب  من  فسادا  ب��األرض  وتعبث  األشجار  تقتلع  وه��ي  اجل��راف��ات 
وت��دم��ي��ر ، ف��إن��ن��ا ن��دع��و ك��اف��ة االحت�����ادات واجل��م��ع��ي��ات وامل��ؤس��س��ات 
آذار هو يوم  اعتماد يوم األرض 30  الفلسطينية والعربية  الزراعية 
لهذه  التحضير  ويجب  والعربي  الفلسطيني  امل���زارع  وي��وم  غضب 
الفلسطيني  امل���زارع  مبكانة  يليق  مب��ا  وإح��ي��اءه��ا  سنة  ك��ل  املناسبة 
والعربي وإحياء هذه املناسبة مركزيا في كل دولة عربية إلبراز دور 

املزارعني وحل مشاكلهم.
البدء  يجب  ال��ع��رب��ي  امل��زارع��ني  احت���اد  توحيد  نستطيع  ل��م  وإذا 
بإيجاد احتادات للمزارعني على مستوى مناطق تشمل مجموعة من 
املشتركة  الظروف  جتمعهم  الشام  ب��الد  مزارعي  احت��اد  مثل  البلدان 
األسواق  مشكلة  مثل  املشاكل  هذه  وحل  املشتركة  واملشاكل  والقرب 
من خالل تقسيم للعمل الزراعي املشترك لهذه االحتادات، )ومن يقرع 

اجلرس(؟ 
فإننا  الفلسطينيني  امل��زارع��ني  جمعيات  احت���اد  يخص  فيما  أم��ا 
جناحها  أس��اس  ك��ان  والتي  العريقة  املؤسسة  ه��ذه  ب��اجن��ازات  نعتز 
عمل مستمر ملجموعة كبيرة من املتطوعني، بداياتها التنظيمية كانت 
املؤسسات  ومعنا   ، الشرفاء  كل  معنا  بل  وحدنا  ولسنا   1993 سنة 
الشريكة وعلى رأسها الدور املميز والعالقة املميزة لإلغاثة الزراعية 

الفلسطينية.
الذين  املغرضني  بعض  وج��ود  من  بد  ال  النجاحات  هذه  ظل  وفي 
الفلسطينيني  رغبتا  املزارعني  إفشال مشروع وحدة  دائما  يحاولون 
ال  ذل��ك  ولكن  أه��داف��ه��م  وبتحقيق  الشخصية  مصاحلهم  حتقيق  ف��ي 
ل��ن ي��ن��ال م��ن مؤسستنا ب��ل ي��ق��وي ال��ع��زمي��ه وامل��ؤس��س��ة وي��ض��ع حدا 

للمؤامرات  التي حتاك ضدها.
ونحن على أبواب عقد مؤمتر االحتاد الذي سيعمل كما عودنا بكزيد 
من القوة والتطور في حياة االحتاد ونأمل أن تكون مرحلة جديدة في 

حياتنا كمزارعني فلسطينيني .ونبقى ان نقول للحديث بقية.
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رام الله- محافظات .

نظم احتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني العديد من الدورات وورش العمل 
مستوى  على  او  املزارعني  من  املستهدفة  الفئات  مستوى  على  سواء  التدريبية 
شملت  دورات  على  التدريبية  ال��دورات  اشتملت  فقد   ، لالحتاد  الوظيفي  الكادر 
كيفية  مواضيع  حول  الغربية  الضفة  محافظات  مختلف  في  الزيتون  مزارعي 
ل��دورات حول كيفية  ، اضافة  الطاوس  ، ومحاربة مرض  السليم  التقليم  اسس 
العناية بشجرة الزيتون ، واساليب حتسني جودة زيت الزيتون ، وعلى نفس 
العاملني  الزراعيني  للمهندسني  التدريبية  ال��دورات  من  سلسلة  عقدت  الصعيد 
املهتمني  م��ن  لعدد  اض��اف��ة  شريكة  مؤسسات  ف��ي  والعاملني  امل��زارع��ني  ب��احت��اد 

بجودة زيت الزيتون على اساليب التذوق احلسي .

من  لعدد  التدريبية  ال��دورات  من  سلسلة  االحت��اد  عقد  الصعيد  نفس  وعلى 
على  التعاونية  اجلمعيات  ادارة  اس��س  على  اشتملت  التعاونية  اجلمعيات 

املستويني االداري واملالي والتنظيمي لتلك اجلمعيات.

ومن جانب اخر نظم االحتاد دورات تدريبية لعدد من جمعيات املزارعني في 
تنظيم  ،واساليب  والتخطيط   ، املجتمعي  التحليل  حول  والعضائها  احملافظات 
حمالت الضغط واملناصرة ،واساليب القيادة السليمة كما نظم العديد من ورش 
ملزارعي  ال��زراع��ي  االنتاج  مدخالت  على  الضريبي  باالسترداد  املتعلقة  العمل 

االنتاج النباتي واحليواني .

احتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني
ينظم العديد من الدورات وورش العمل التدربية

جنني/الزبابده:
كتبت هديل الضميري، ومراسل صوت املزارع.

مؤمتر  في  الفلسطينيني  امل��زارع��ني  جمعيات  احت��اد  ش��ارك 
التجارة العادله الذي عقد مؤخرا في بلدة الزبابدة الى جانب 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ؤس��س��ات احمللية وال��دول��ي��ة ،ح��ي��ث رك��ز احت��اد 
املزارعني في مداخلتة في املؤمتر على جتربته مع التعاونيات 
اجل��ودة  عالي  الفلسطيني  الزيتوت  لزيت  املنتجة  ال��زراع��ي��ة 
اجلودة ،وكيف استطاع ان يترجم مفاهيم التجارة العادلة من 
خالل تلك التعاونيات  .وحول تأسيس فكرة التجارة العادلة 
العادلة  التجارة  دائرة  مدير  غزالة  ابو  سليم  قال  فلسطني  في 

في االغاثة 
الدوائر  إح��دى  هي  العادلة  التجارة  دائ��رة  ب��أن  الزراعية 
و  ال��زراع��ي��ة(،  )اإلغ���اث���ة  ال��زراع��ي��ة  التنمية  جلمعية  امل��ك��ون��ة 
التعاونية الزراعية بشكل  تهدف إلى تنظيم جهود اجلمعيات 
من  متكينهم  اج��ل  م��ن  النسوية  اإلنتاجية  والتعاونيات  ع��ام 
االجتماعية واالقتصادية من خالل  أوضاعهم  حتسني وتنمية 
تطوير قدراتهم اإلنتاجية، وحتسني جودة منتجاتهم من اجل 
الوصول  من  متكنهم  ملنتجاتهم  عادلة  أسعار  على  احلصول 
إلى حياة كرمية.واضاف ابو غزالةبأن دائرة التجارة العادلة 
تنمية  حتقيق  إل��ى  تهدف  متكاملة  تنموية  رؤي��ة  ضمن  تعمل 
ونساء  الفلسطينيني  امل��زارع��ني  من  املهمشة  للفئات  مستدامة 
ال��ري��ف وت��ع��م��ل ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن��س��ي��ق م��ع احت����اد امل��زارع��ني 
املشترك  التخطيط  ف��ي  امل��زارع��ني  مشاركة  ف��ي  الفلسطينيني 

لتحديد احتياجاتهم.
واشار ابو غزالة بان دائرة التجارة العادلة متكنت 
ش��راك��ات  ب��ن��اء  م��ن  عشر  الستة  عملها  س��ن��وات  وخ���الل 
مؤسسات  م��ن  العديد  م��ع  الشفافية  على  مبنية  متينة 
التجارة العادلة وحركات التضامن في أوروبا وأمريكا 
وكندا واليابان وقد ساهمت هذه املؤسسات في ترويج 
أسس  على  الفلسطينية  ال��زراع��ي��ة  املنتجات  وتسويق 
عادلة مما ساهم في حتسني وتنمية األوضاع االجتماعية 
الضفة  في  الفلسطينيني  امل��زارع��ني  ملئات  واالقتصادية 
الغربية وقطاع غزة. وتساهم شركة الريف لالستثمار 
والتسويق الزراعي التي تعتبر الذراع التجاري لإلغاثة 
الزراعية في تقدمي اخلدمات اللوجستية )النقل والتعبئة 

احتاد جمعيات املزارعني الفلسطينني 

يشارك في مؤمتر التجارة العادلة الثاني 
الى جانب العديد من املؤسسات احمللية والدولية

وال��ت��غ��ل��ي��ف ورق���اب���ة اجل����ودة وال��ش��ح��ن( وف���ي إي��ص��ال 
احمللية  األس���واق  إل��ى  الفلسطينية  ال��زراع��ي��ة  املنتجات 
الفلسطينية  ال��زراع��ي��ة  اإلغ��اث��ة  وتعتبر  واخل��ارج��ي��ة. 
تنمية  في  تعمل  التي  الوحيدة  احلكومية  غير  املؤسسة 
عضوية  ع��ل��ى  احل��اص��ل��ة  الفلسطيني  ال��ري��ف��ي  ال��ق��ط��اع 
)IFAT( وش��ه��ادة  ال��ع��ادل��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  ال��ع��امل��ي  االحت����اد 
امل��ن��ت��ج ال��ع��ض��وي ل��زي��ت ال��زي��ت��ون م��ن امل��رك��ز امل��ص��ري 
للزراعة العضوية )COAE( وذلك بالتعاون مع جمعية 

 .)AAA( املهندسني الزراعيني العرب
العادلة  التجارة  دائ��رة  حققتها  التي  االجن��ازات  ومن 
من  العادلة  للتجارة  الثاني  املؤمتر  عقد  غزالة  اب��و  ق��ال 
خ��الل ال��ت��ع��اون م��ا ب��ني ال��ع��دي��د م��ن امل��ؤس��س��ات الوطنية 
واالك��ادمي��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي ت��ؤم��ن مب��ب��ادئ ال��ت��ج��ارة 
واألف��راد،  املؤسسات  مع  تعامالتها  في  وتطبقها  العادلة 
حلم،  بيت  جلامعة  التابع  ال��ت��ج��ارة  تطوير  مركز  وه��ي 
واحت��اد  الزراعية(  )االغ��اث��ة  الزراعية  التنمية  وجمعية 
التعاونيةاحلرفية  واجل��م��ع��ي��ة  ال���زراع���ي  ال��ع��م��ل  جل���ان 
لصناعات االراضي املقدسة واحتاد املزارعني الفلسطينني 
من  البريطانية.وبتمويل  اوك��س��ف��ام  جمعية  ومب����ؤازرة 
اجل  من  الكاثوليكية  واللجنة   EC(( االوروب���ي  االحت��اد 
التنمية )CCFD( وجمعية Soladarity Oxfam وجمعية 

التنمية الزراعية )االغاثة الزراعية(
احملافظ  بحضور  امل��ؤمت��ر  افتتاح  مت  االول  ال��ي��وم  وخ��الل 
ق����دورة م��وس��ى م��ح��اف��ظ ج��ن��ني وف��ك��ت��ور خ��ض��ر رئ��ي��س بلدية 
ورئيس  بيرغ   كريستيان  االوروب��ي  االحت��اد  وممثل  الزبابدة 
مجلس ادراة االغاثة الزراعية اسماعيل دعيق وعيسى الشتلة 
املزارعني  من  حشد  وبحضور  املزارعني  جمعيات  احت��اد  مدير 

الفلسطينني واملشاركني االجانب.
قدم  ق��د  للمؤمتر  املنظيني  اح��د  امل��زارع��ني  احت���اد  وك���ان 
ورق���ة ع��م��ل ح���ول م��زارع��ي زي���ت ال��زي��ت��ون وأل��ي��ة ترسيخ 
التسويق  حلقات  تقليل  خالل  من  العادلة  التجارة  مفاهيم 
الزيتون  لزيت  املنتج  امل��زارع  بني  ما  مباشرة  عالقة  وبناء 

واملستهلك .

تهنئة بالسالمة
امل���زارع���ني  ي��ت��ق��دم احت�����اد ج��م��ع��ي��ات   : ال���ل���ه  رام 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ني )احت������اد امل����زارع����ني ( مم��ث��ال ب��رئ��ي��س 
العامة  مجلس االدارة وكافة اعضاء املجلس وهيئتة 
ومتطوعية ومدير وموظفي االحتاد بأحر التهاني من 
جمعية  رئيس  البطمة  رش��اد  الدكتور  والزميل  االخ 
م���زارع���ي م��ح��اف��ظ��ة ب��ي��ت حل��م ب��ال��س��الم��ة ب��ع��د اج���راء 
له  متمنني  بالنجاح  تكللت  التي  اجلراحية  العملية 

السالمة والعافية ملواصلة مشوارة في العطاء.

واحلمد الله على السالمه

تهنئة بالشفاء
وجمعية  امل��زارع��ني  جمعيات  احت��اد  اس��رة  تتقدم 
الغالي   والزميل  االخ  م��ن  قلقيليه  محافظة  م��زارع��ي 
املشفى  م��ن  مشافيا  خ��روج��ه  مبناسبة  ع��ودة  ص��ادق 
منها  وخرج  ساعات  لعدة  دامت  جراحية  عملية  بعد 
إلى عمله بيننا  الله يعود  الله وان شاء  معافيا بإذن 

عما قريب.

نعي زميل
مبزيد من احلزن واألسى تنعى اجلمعية الزراعية 
اخليرية "جمعية مزارعي محافظة قلقيلية " واحتاد 
وموظفيهم   متطوعيهم  ب��ك��ام��ل  امل���زارع���ني  جمعيات 
الزميل عادل ح��ردان وال��ذي كان مثاال يحتذي به في 
في  تعالي  رحمته  ال��ى  انتقل  وال��ذي  املستمر  عطائه 
يتغمده  ان  وج��ل  ع��ز  امل��ول��ى  سائلني   2009/2 شهر 

برحمته ويسكنه جنات اخللد والنعيم .

وإنا لله وإنا إليه راجعون

صحيفة فلسطينية زراعية بيئية تصدر 
عن احتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني

 ) احتاد املزارعني (

رئيس التحرير
عادل ابو نعمه

هيئة التحرير
نظام عطايا

محمود الفروخ
حتسني سعدات

االشراف العام
احتاد املزارعني

هاتف 022971354
فاكس 022971358

Email :info@pafu.ps

www.pafu.ps
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اجرى اللقاء:جابر طميزي.

... ل��ل��ح��دي��ث م��ع أب���و ن��ض��ال ط��ع��م آخ���ر ف��ه��و ليس 
ك���األح���ادي���ث ال��ع��ادي��ة ألن����ك  ت��ل��ت��ق��ي رج���ال ع��ظ��ي��م��ا في 
بسيطا  مزارعا  نفسه   الوقت  وفي   ، واجنازاته  عطائه 
املعطاء  اإلنسان  ه��ذا   ، ال��ذات  نكران  حد  إل��ى  متواضعا 
وَتفوح  اخلليل  كعنب  امل��ذاق  حلو  مزيجا  أصبح  ال��ذي 
نون والَزعتر ، فغدا جزء أصيال  َ منه رائحة الورد واحلحّ
وببراعٍة  استطاع   ، شعب  تاريخ  من  ومميزا  متأصال 
السياسة  غمار  خاض  ومخضرم  مجرب  لرجل  فطريٍة 
املعتقالت  ف��ي  العلقم  م��ن  أم��ر  طعم  وذاق  وده��ال��ي��زه��ا 
والسجون وفي اجلبال مشردا، حيث قضى بني سجني 
ومطارد أربعة عشر عاما منها ثمانية أعوام في سجن 
رجليه  أصابع  أظافر  تقليع  ومت   ، الصحراوي  اجلفر 
الكفاحي  الوطني  العمل  بني  امل��زج  استطاع   ، العشرة 
املتطور  احل��ض��اري  الدايلكتيكي  وت��واص��ل��ه  ال��واع��ي 
واملتنور ، وبالعمل دون كلل أو ملل في مجال الزراعة 
الوطنية  للهوية  حفاظا على األرض كعنوان وجتسيد 
 ، دوم��ا  بها  املتربصان  والتهويد  االستيطان  خطر  من 
واألساسية  الرئيسية  معركتنا   : يقول  حاله  ولسان 
مع االحتالل ، على األرض ومن يفلحها ويحافظ عليها 
مرة  ألف  أم��وت  أن  علني   "  ، احلقيقية  قيمتها  ويعرف 
أبو  لقد مزج  أفرط بأرضي ولو مرة "...  ولكن ال ولن 
فامتهن   ، واملهني  واالجتماعي  السياسي  ب��ني  نضال 
العمل الزراعي وأبدع ، بل وأصبح رمزا للعمل التطوعي 
والتعاوني الذي آمن به وأيقن .  فأفنى عمره املديد من 
ينفصم  ال  ج��زءا  أصبح  لقد  نضال  أب��و  ه��و  ه��ذا   ، اجله 
الكفاحي املتواصل وهذا املعني املعطاء  من هذا اخلليط 
جوارحه  بكل  ل��ألرض  العشق  وه��ذا   ، ينضب  ال  ال��ذي 
يزرعها ببذور أحالمه وآماله ، وهاهو ما زال كذلك في 
جتده  ذهبت  فحيثما   ، واملتواصل  ال��دءوب  عطائه  أوج 
إدارة املؤسسات وفي حمالت  من أنشط املتطوعني في 
ج��دار  محيط  وف��ي  املستوطنات  ح��ول  ال��زي��ت��ون  قطف 
الزراعية  الطرق  العنصري وفي شق  الضم والتوسع  
. فلعل  املهددة باملصادرة  واستصالح وزراع��ة األرض 

احلياة جتود بأمثاله من الرجال الرجال .
ابو عياش سيرة حياة 

االسم :  عمر خليل محمد أبو عياش .) أبو نضال(. 
العمل: مزارع عنب ولوزيات وتفاحيات. ) األشجار 

متساقطة األوراق (
 البلدة : بيت أمر/محافظة اخلليل.

العمر: 79 سنة.
املهام التي يضطلع بها :

ال���رئ���ي���س ال���ف���خ���ري الحت������اد ج��م��ع��ي��ات امل����زارع����ني 
الفلسطينيني. 

شخصية العدد

عمر ابو عياش مناضال ومزارعا صلبا

عضو الهيئة اإلدارية ملجلس العنب الفلسطيني.
لثالث  الزراعية  اإلغاثة  إدارة  مجلس  عضوية  شغل 

دورات.
يشغل اآلن عضو جلنة رقابة في اإلغاثة الزراعية.

من مؤسسي اجلان العامة للدفاع عن األراضي .
من مؤسسي املركز العربي للتطوير الزراعي.

... فأبو نضال يعتبر من أوائل املزارعني في محافظة 
وال��ل��وزي��ات  العنب  زراع���ة  ف��ي  متخصص  وه��و  اخلليل 
وي��ع��ت��ب��ر خ��ب��ي��را اك��ت��س��ب خ��ب��رت��ه ب���ج���دارة م���ن احل��ي��اة 
واملمارسة العملية لهذه املهنة ، فحديثه عذب كمياه نبعة 
خليلية في أيام الربيع واخلضرة ، وصاف كزرقة سماء 

فلسطني .
  صوت املزارع:

 ماذا عن بدايات ولوجك العمل السياسي؟. 
  أبو نضال:   

كان  وال��س��ي��اس��ي  ال��وط��ن��ي  بالعمل  اهتماماتي  أول   
وهو  زي��اد  أب��و  القاضي  الكرمي  عبد  املرحوم  إل��ى  تعرفي 
من بلدة صوريف / شمال اخلليل ، وكنت أيامها ادرس 
احملاسبة في كلية التجارة واحملاسبة في مدينة القدس ، 
رافقته في زيارة ملدينة يافا سنة 1947م ، حيث حضرنا 
ندوة سياسية مبناسبة األول من أيار عيد العمال العاملي، 
ألقى خاللها الشاعر الفلسطيني الكبير عبد الكرمي ألكرمي 

) أبو سلمى ( قصيدته املشهورة ) الشعب ( .

حقوق املزارع وواجبات االحتاد

بقلم عيسى الشتلة – مدير االحتاد

الزراعية في فلسطيني  تعاني األنظمة والقوانني 
بأنها  جميعنا  نعرف  والتي  املشاكل  من  العديد  من 
امل��دن��ي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة بعد  اإلدارات  ق��د ورث��ن��اه��ا ع��ن 
انسحابها من األراضي الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية 
أوسلو في عام 1993، وما زال ليومنا هذا العديد من 
املشاكل التي تواجه املزارع حكماً باألنظمة والقوانني 
الزراعي في فترة  القانون  التعديل على  علما بأنه مت 
من  املطلوب  يستوفي  ل��م  التعديل  ولكن   2000 ع��ام 

اجل تقدمي احلد األدنى من اخلدمات للمزارع.
إلى  جنب  ويناضل  يعمل  زال  وم��ا  االحت��اد  عمل  لقد 
إلى  ال��وص��ول  اج��ل  م��ن  امل��زارع��ني واملتطوعني  م��ع  جنب 
بالقطاع  اخلاصة  والقوانني  األنظمة  فيها  تكون  مرحلة 
الزراعي واملزارعني في مستوى من الوضوح والشفافية 
وال��ع��دل لصالح امل����زارع، ونحن ن��درك ب��ان امل���زارع هو 
ومن  الفلسطينية  األرض  ع��ن  امل��داف��ع  الغائب  اجل��ن��دي 
واجبنا الوقوف بجانبه ومساعدته واألخذ بيده لتحقيق 

حلمة وطموحة من العمل بأرضة.  
قبل 16 عام )في عام 1993 ( عندما اجتمع املزارعني 
ودراية  مبسؤولية  رسالتهم  وضعوا  االحت��اد  لتأسيس 
من  امل��زارع��ني  بجانب  ال��وق��وف  على  تنص  والتي  كاملة 
ال��س��ي��اس��ي��ة، االق��ت��ص��ادي��ة،  ال��دف��اع ع��ن مصاحلهم  اج���ل 
يقدم  واالحت��اد  الوقت  ذلك  ومنذ  والصحية  االجتماعية 
كل اجلهود لتلبية مصالح املزارعني، حيث وضع االحتاد 
بها  سيعمل  التي  امل��س��ارات  وح��دد  العمل  ف��ي  سياسته 
بعملة  الالمركزية  على  مرتكزاً  عملة،  لتنفيذ  واملنهجية 
الضفة  املنتشرة في جميع محافظات  االحت��اد  مع فروع 
مع  املتخصصة  والتكاملية  التشاركيه  وعلى  والقطاع 
امل��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ل��ة ب��ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي بشكل خ��اص 
واملؤسسات التنموية بشكل عام لتحقيق أفضل وأجود 

اخلدمات للمزارعني.
يضع االحتاد 31 موظف ذو كفاءة وخبرة عالية في 
خدمة املزارعني منتشرين في كامل أرجاء الوطن يعملون 
ليال نهارا، وقد طور تسعة برامج نقابية وتنموية خاص 
املؤسسات  م��ن قبل  املقدمة  تلك اجل��ه��ود  إل��ى  إض��اف��ة  ب��ه 
الشريكة ومن أهمها اإلغاثة الزراعية والتي تدعم جهود 
إلى  الوصول  لتحقيق  امل��زارع��ني  بجانب  وتقف  االحت��اد 
االق��ت��ص��ادي  مستواهم  ولتحسني  امل��ش��روع��ة  حقوقهم 

واملعيشي مثلهم مثل أية مزارع في العالم.
الصعب  وم��ن  واضحة  غير  امل���زارع  حقوق  تبقى 
ال��ق��وان��ني  بتغيير  ارت��ب��اط��ه��ا  بسبب  إل��ي��ه��ا  ال��وص��ول 
واألنظمة  القوانني  تغير  اجل  ومن  املتبعة،  واألنظمة 
وذل��ك  وط��وي��ل  ومعقد  بسيط  غير  فالطريق  املتبعة 
الوطن،  منه  يعاني  ال��ذي  السياسي  للوضع  يرجع 
أو  ب��ال��ق��وان��ني  تغيير  إل��ى  نتوصل  او  ننجز  وع��ن��دم��ا 
األنظمة فإننا نصل إلى عقبة أخرى في آليات التنفيذ 
قصة  وهنا  الرسمية(،  املؤسسات  ل��دى  )اإلج����راءات 
أخ���رى م��ن ال��ن��ض��ال وال��ع��م��ل م��ن اج��ل تثبيت حقوق 

املزارعني وإخراجها إلى حيز الوجود.

االعتقال
صوت املزارع:

ما هي تداعيات ما بعد املظاهرة؟.
أبو نضال:

العيسة  وإب��راه��ي��م  اعتقالي  مت  التالي  ال��ي��وم  ف��ي   ...
وصقر نعيم أبو عياش ، والتقينا في غرفة التوقيف في 
نوفل  ومحمد  العزة  املعطي  عبد  مع  "ال��ع��م��ارة"  سجن 
ال��ع��زة م��ن مخيم ال��ف��وار ،وي��ون��س ال��ش��ري��ف م��ن مدينة 
اخلليل ،وسليمان مزهر من مخيم الدهيشة ، واحد الرفاق  
من عائلة العملة من بيت أوال لكن  ال يحضرني اسمه اآلن  

،ومت توقيفنا جميعا من قبل املدعي العام.. 
...  أنكرنا التهم املوجه لنا في الئحة االتهام من قبل 
املدعي العام ،والتي تتهمنا بالشيوعية والتظاهر استنادا 
 ، للشعارات  كتابتنا  في  األحمر  احلبر  استخدامنا  إل��ى 
وبعد ثالثة أشهر من االعتقال مت تقدمينا للمحكمة املدنية 
وحكم علينا بالسجن مدة ثالث سنوات رغم إنكارنا للتهم 
املوجه إلينا، ودافع عنا في هذه احملاكمة احملاميان جودة 
شهوان من مدينة بيت جاال، ورشاد مسودي من مدينة 
اخلليل، انضم إليهما فيما بعد في محكمة االستئناف كل 
من احملامي يحيى حمودة )أصبح رئيس منظمة التحرير 
ومت   ، الله  رام  من  بكر  ،وإبراهيم  القدس  من   ) بعد  فيما 

نقلنا مباشرة إلى سجن عمان املركزي.
دور مميز في العمل اجلماهيري

إلى املساهمة  املبادرين  أوائ��ل  أبو نضال من    كان 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ؤس��س��ات وف���ي مقدمتها  ف��ي ت��أس��ي��س 
جمعيات  واحت���اد  الفلسطينية  اإلغ��اث��ة  جل��ان  احت���اد 
للتطوير  ال��ع��رب��ي  وامل���رك���ز  الفلسطينيني  امل���زارع���ني 
الزراعي وللجان العامة للدفاع عن األراضي وجمعية 
وغيرها  اخلليل  محافظة  في  الفلسطينيني  امل��زارع��ني 
من املؤسسات اجلماهيرية  وهو مازال ناشطا في هذا 
العنب  مجلس  إدارة  في  مؤخرا  انتخب  حيث  املجال 
جميع  ف��ي  ال��ع��ن��ب  م���زارع���ي  مي��ث��ل  ال���ذي  الفلسطيني 

محافظات الوطن .
إلى  رسالة  نضال  أب��و  وج��ه  أللقاء  ه��ذا  نهاية  في   ...
أبناء الشعب الفلسطيني عامة واملزارعني خاصة مفادها 
كالعرض  ف��األرض    ، عليها  واحلفاظ  ب��األرض  التمسك 
غالية وعزيزة على القلوب واألفئدة ، فال كرامة إلنسان 
التضحيات  ، مهما غلت  تراب وطنه  أرضة وعلى  إال في 
ومهما بذلنا من األرواح والدماء ، فأجدادنا بذلوا دماءهم 
ال  لكي  الطاهر  ترابها  وروت  انهارا  سالت  حيث  الزكية 
يدنسه الغرباء واألع��داء ، ولتبقى هذه األرض ، الثريا ، 
حرة عزيزة وكرمية لشعب مكافح يستحق وبجدارة أن 

يعيش بكرامة وسؤدد.

رام الله- غزة: خاص

الى  الفلسطينيني  امل��زارع��ني  جمعيات  احت��اد  لعب  لقد 
جانب العديد من املؤسسات الزراعية االهلية خالل السنوات 
القطاع  خدمة  في  املباشر  عمله  جانب  الى  املاضية  القليله 
الزراعي في قطاع غزة من مشاريع تنموية ،عمل على اعادة 
بناء قدرات املزارعني سواء من خالل جمعياتهم التعاونية 
الصفة  حت��م��ل  وال��ت��ي  اخل��ي��ري��ة  جمعياتهم  ل  خ��ال  م��ن  أو 
عملية  في  املنظم  االداري  البعد  ذات  واجلماهيرية  النقابية 
تنظيم املزارعني ، فقد عمل االحتاد ومن خالل برنامج دائرة 
البرامج  امل��زارع بنفسة من خالل  القدرات على تعزيز  بناء 
جتمعات  لبناء  س��واء  حد  على  والفنية  االداري��ة  التدريبية 
قيادية للمزارعني لديها القدرة على قيادة قطاع املزارعني من 
خالل جتمعاتهم التعاونية والنقابية ،اال ان احلرب االخيرة 

رسالة مفتوحة لكل املعنيني ماذا بعد احلرب على غزة

التوجهات ألعادة تأهيل وبناء قدرات املزاعني في قطاع غزة
االنسان وال احلجر  ال  احد  لم ترحم  والتي  على قطاع غزة 
خالل  من  كبير  ال��زراع��ي  القطاع  نصيب  ،فكان  الشجر  وال 
وضمن  ولكن  ال��زراع��ي��ة،  احلقول  من   %90 من  اكثر  تدمير 
فلسفة عمل االحتاد في بناء املزارع الفلسطيني ،فأن الضرر 
النفسي الذي وقع على كاهل املزارع ال يقل اهمية عن حجم 
اخلسائر املادية التي حلقت مبزارع قطاع غزة ، وعليه فأننا 
بضرورة   ، الفلسطينني  املزارعني  جمعيات  احتاد  في  نرى 
غزة  قطاع  في  الفلسطيني  للمزارع  تأهيلي  برنامج  اع��داد 
وذلك من خالل اعادة بناء قدرات املزارعني وجمعياتهم على 

اختالف انواعها وهي على النحو التالي :
امل��زارع بنفسة كمزارع  اعداد برنامج نفسي العادة ثقة   .1
احلرب  ألة  قبل  من  تدميرة  مت  ما  اعمار  اع��ادة  يستطيع 

ذات  جهات  مع  والتنسيق  بالتعاون  وذلك  االسرائيلية 
عالقة في اجلوانب النفسية .

الزراعية  اجلمعيات  ق��ادة  لدى  القيادة  مفاهيم  ترسيخ   .2
تدريبية  برامج  خ��الل  من  ،وذل��ك  بنفسها  ثقتها  الع��ادة 

متخصصة .
استهدفت  التي  الزراعية  للجمعيات  الالزم  الدعم  تقدمي   .3
وتقدمي  بنائها  اع��ادة  خالل  من  االسرائيلي  القصف  في 

كافة اللوازم اللوجستية لها .
الوصول  يستطيع  ملن  ودولية  عربية  حمالت  تنظيم   .4
ال���ى ق��ط��اع غ���زة مل��س��اع��دة امل���زارع���ني ه��ن��اك ف��ي اع���ادة 
وه��ذا  التطوعي  العمل  فلسفلة  وف��ق  مزارعيهم  بناء 
من شأنه ان يساهم في اع��ادة ثقة امل��زارع بنفسة من 

(من  )العونه  التطوعي  العمل  احياء  واع���ادة  جانب 
جانب اخر .

تنظيم حمالت ارشادية من قبل املهندسني الزراعيني في قطاع   .5
غزة وفق مشروع يصمم للمهندسني الزراعيني العاطلني عن 
العمل للتفرغ حلمالت االرشاد ملساعدة املزارعني في بناء ما 

مت تدميره خالل احلرب االخيرةعلى غزة .
بشكل  امل��زارع��ني  واب��ن��اء  ع��ام  بشكل  الشباب  حتفيز   .6
خاص بالتوجه نحو مهنة الزراعة من خالل مشاريع 
الزراعية  مشاريعهم  اقامة  على  تساعدهم  وب��رام��ج 
رغ��م م��ا تعرض ل��ه القطاع ال��زراع��ي م��ن دم��ار ،وه��ذا 
الزراعية  يتطلب برنامج تثقيفي يشمل كافة املناطق 

في قطاع غزة .
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احتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني وبالتعاون مع مؤسسات شريكة

يحدد اخلسائر النهائية للقطاع الزراعي في قطاع غزة 
في اعقاب العدوان االخير

غزة:خاص.

حلظة  منذ  الفلسطينيني  امل��زارع��ني  جمعيات  احت���اد  اط��ق��م  استنفرت 
العدوان االسرائيلي على قطاع غزة لرصد حجم خسائر القطاع الزراعي  
املستهدف  البشر  استهداف  الى  اضافة  غزة  بقطاع  شيء  كل  شملت  التي 
بأس  ال  نصيب  القطاع  ذل��ك  مقومات  وكافة  ال��زراع��ي  للقطاع  فكان  االول 
مباليني  تقدر  فادحة  خسائر  املزارعني  تكبيد  الى  ادى  مما  التدمير  من  به 

،وقد  ال��زراع��ي  للقطاع  التحية  البنية  استهداف  رأسها  وعلى  ال���دوالرات 
على  وه��ي  النهائية  باالحصائيات  اخل���روج  م��ن  االط��ق��م  تلك  استطاعات 

النحو التالي : 
اإلح��ص��ائ��ي��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة خل��س��ائ��ر ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي ال��ن��اجت ع��ن ال��ع��دوان 

اإلسرائيلي على قطاع غزة.

مبناسبة الثالثني من أذار 

احتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني 
يؤكد على التمسك بالثوايت الفلسطينيه

ويدعو جماهير شعبنا إلنهاء االنقسام الداخلي 

رام الله:خاص.

الوطنية  القوة  كافة  الفلسطينني  امل��زارع��ني  جمعيات  احت��اد  طالب 
الداخلي،مطالبني  الصدع  ردع  على  ج��اد  وبشكل  بالعمل  واالسالميه 
الوطنية  الوحدة  لترسيخ  مناسبة  االرض  يوم  مبناسبة  اخذ  اجلميع 
الفلسطيني  شعبنا  ضد  تشنها  التي  االسرائيلية  احل��رب  ألت  ملواجهة 
شعبنا  ،جماهير  ال��ب��ي��ان  ت��واج��دة،وط��ال��ب  أم��اك��ن  ك��اف��ة  وف��ي   ، يوميا 
مب��واص��ل��ة ال��ن��ض��ال ض��د االح��ت��الل االس��رائ��ي��ل��ي حتى حتقيق االه���داف 
الوطنية املتمثلة باقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف وهذا نص البيان ........
في ذكرى يوم األرض

في الذكرى اخلالدة جندد العهد على مواصلة النضال
يدا تزرع واالخرى تقاوم 

شعبنا  يحيي  أذار  م��ن  ال��ث��الث��ني  امل���راب���ط.....ف���ي  ال��ص��ام��د  شعبنا  ال��ى 
... يوم  امل���زارع  ...ي���وم  االرض  ي��وم  ت��واج��دة  ام��اك��ن  ف��ي كافة  الفلسطيني 
الذين  للشهداء  العهد  ....وي��ج��دد  املجاهد  ....ي���وم  املقاتل  ...ي���وم  املناضل 
سبقونا على طريق العزة والتحرر ....الى الذين وهبوا ارواحهم رخيصة 

من اجل الكرامة واالرض .
في هذه املناسبة توحد شعبنا في كافة أماكن تواجدة وعبر بأننا شعبا 
واحد مؤكدا على مواصلة النضال ضد االحتالل االسرائيلي وضد املشروع 
الصهيوني القائم على االستيالء على االرض ومحاولة تهويدها والضرب 

بعرض احلائط حلقوق شعبنا وعدالة قضيته.
يا جماهير شعبنا البطل...

ان شعبنا ال يزال ورغم كل الصعوبات يعمل على  حشد الطاقات على 
كافة الصعد وامليادين  للتضامن مع حقة املشروع في بناء دولته املستقلة 

كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف .
أرض��ه  على  ص��ام��دا  زال  م��ا  وشعبنا  االرض  ي��وم  ذك���رى  نحيي  ال��ي��وم 
متمسكا بأهدافة وحقوقه الوطنية ومصمما على مواصلة الكفاح والتصدي 
جدار  وبناء  املستوطنات  وتوسيع  وبناء  االراض��ي  عمليامتصادرة  لكافة 
الفصل العنصري وتهويد القدس وفي مواجهة احلصار الظالم والعدوان 
واملجازر الوحشية املتمثلة بارتكاب عمليات القتل واالغتيال وهدم البيوت 
وتشريد سكانها وجتريف االراضي والتي كان اخرها العدوان الغاشم على 

قطاع غزة الصامدة .
ورغم التضحيات الكبيرة التي يقدمها شعبنا ال يزال يقف شامخا في 
وتنفيذ  االحتالل  تكريس  الى  تهدف  التي  التصفوية  املشاريع  كافة  وجه 
مؤامراته بالقضاء على تطلعات شعبنا وطموحاته املشروعه في التحرر 

والعودة واالستقالل .
يا جماهير شعبنا املرابط.....

متر علينا ذكرى يوم االرض وقضيتنا الوطنية تتعرض خلطر شديد 
الفصل  ج��دار  وب��ن��اء  واالستيطان  وال��ع��دوان  احل��ص��ار  باستمرار  يتجلى 
العنصري في ظل صمت دولي وامام هذه السياسة الغير عادلة في العالم 
فأن احتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني يؤكد على أهمية االستمرار في 
النضال والكفاح ضد كافة  االجراءات التي يقوم بها االحتالل االسرائيلي 
تعيشها  ال��ذي  االنقسام  حالة  انهاء  يتطلب  وه��ذا  الفلسطيني  شعبنا  ضد 
الوطنية  للوحدة  ي��وم  االرض  ي��وم  م��ن  ولنجعل   ، الفلسطينية  الساحة 
احملتل  ضد  النضال  ومشروعية  الفلسطينية  بالثوابت  التمسك  خالل  من 

االسرائيلي .
الوحدة  واستعادة  االنقسام  حالة  انهاء  على  العمل  مهمة  ف��أن  لذلك 
اجل��ه��ود  ك��ل  ب���ذل  تتطلب  ق��ص��وى  اه��م��ي��ة  تكتسب  الفلسطينية  ال��وط��ن��ي��ة 
تهدد  التي  االخ��ط��ار  مواجهة  في  التوحد  من  شعبنا  ميكن  ومب��ا  املخلصة 

شعبنا وقضيته الوطنية .

املجد واخللود لشهدائنا االبرار
احلرية السرانا البواصل والشفاء جلرحانا

وعاشت ذكرى يوم االرض اخلالد

احتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني )احتاد املزارعني(

بيت حلم: من زياد صالح

الزراعية  واإلغ��اث��ة  امل��زارع��ني  واحت���اد  التنموي  العمل  مجنمع  مؤسسات 
البيئي في جامعة بيت حلم  الزراعة  والنادي  الزراعي ووزارة  العمل  وجلان 
وجمعية الشبان املسحية،  تشارك املزارعني في زراعة  اشتال زيتون في أرضي 
مهددة  باملصادرة في قرية الوجلة وهذه القرية التي  تتعرض الى هجمة شرسة 
أرض��ي زراع��ي��ة،  ه��دم بيوت وتدمير  م��ن  االح��ت��الل االسرائيلي  ق��وات  م��ن قبل  
ومحاصرة هذه البلدة الصامدة في وجه االحتالل وتأتي  خصوصية هذه البلدة 
أرض��ي عام 1948 حيث  البلدة في  القدس  ويقع جزئ كبير من  من قربها من 
مت تهجير أهل هذه البلدة من أرضهم  لضم وتوسيع بلدية القدس على حساب 
هذه البلدة الصامدة وبرغم كل التضييق على املزارعني بقي املزارع صامد في 
أرضه، وان املزارع الفلسطيني يحتاج الي الدعم في هذه القرية والتي أصبحت 
املزارعني   ارض��ي  حساب  على  التوسع   تسعى  والتي  القدس  بلدية  من  مهدده 
وفي السنوات األخيرة كانت احلملة على هذه البلدة، حيث مت هدم بيوت وقلع 
الفصل  أرضي زراعية  وجدار  التفافي صادر كمية من  أشجار زيتون وطريق 
العنصري والذي عزل اجلزء األكبر خلف هذا اجلدار والذي يكرس واقع القدس 
الكبير وذكري يوم األرض اخلالد  ندعو الي  دعم املزارع الفلسطيني في صموده 
في أرضه الن األرض هي الهوية وهي عنوان الصرع مع إسرائيل فهذه القرية 
وهدم  األرض��ي  مصادرة  وضد  التهجير  محاولة  ضد   1948 عام  منذ  الصامدة 
البيوت والسيطرة على مصادر املياه فهذه البلد يقع جزء كبير في 1948 جزء 
االحتالل  يكتفي  القرية في 1948 ولم  أرضي  آخر 1967 ومت مصادرة معظم 
بهذه املصادرة بل واصل عملية املصادرة في أرضي 1967 ومع العلم أن معظم  

على شرف يوم األرض

مؤسسات املجتمع املدني تزرع االشتال
في االراضي احملاذية للمستوطنات  في محافظة بيت حلم

سكان الوجلة مت تهجرهم عام 1948 جزء من  أهل الوجلة ذهب الي أرضي عام 
التهجير مرة أخرى  أجل  الوجلة من  أهل  بقية احلملة مستمرة ضد  1967 مع 
وتأتي مشاركة املؤسسات من التركيز ودعم صمود هذه البلدة وتسلط األعالم 
علىمعاناة املزارع في هذه البلدة والفت نظر السلطة واملؤسسات حول  معناه 

أهل هذه البلدة. 
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قلقيلية:من أمجد عمر.

على شرف ذكرى يوم األرض اخلالد قام متطوعي احتاد 
يتقدمهم  قلقيلية  محافظة  في  الزراعية  اإلغ��اث��ة  جمعيات 
م��وظ��ف��ي اإلغ���اث���ة ال���زراع���ي���ة واحت�����اد ج��م��ع��ي��ات امل���زارع���ني 
الفلسطيني  الشعب  وح��زب  والتسليف  التوفير  وجمعية 
بحملة  قلقيلية  محافظة  في  اخليرية  الزراعية  واجلمعية 
زراعة أشجار في منطقة كفر ثلث عزون في املنطقة املسماه 
ال��ع��ي��ون وال���واق���ع���ة مب���ح���اذاة م��س��ت��ع��م��رة ك��رن��ي ش��م��رون 
إدارة  مجالس  وأعضاء  املتطوعني  من  العشرات  مبشاركة 

اجلمعيات الشريكة 
وقد قام احلضور بزراعة أشجار الزيتون مبحاذاة جدار 
املستعمرة األمر الذي أدى لتجمهر املستعمرين في محاولة 
منهم ملنع زراعة أشجار الزيتون إال أن اإلصرار والتصميم 
وال��ذي وج��دوه  من قبل املشاركني  فرض األمر الواقع ومت 
مت  والتي  املنطقة  في  الزيتون  أشجار  من  العشرات  زراع��ة 

حتديدها في وقت سابق 
محافظة  ف��ي  ال��زراع��ي��ة  اإلغ���اث���ة  منسق  ع���ودة  ص���ادق 
شركائها  مع  وبالتعاون  الزراعية  اإلغاثة  أن  قال  قلقيلية 
خلصوصيته  امل��ك��ان  ه���ذا  اخ���ت���ارت  قلقيلية  م��ح��اف��ظ��ة  ف��ي 
محاولة  في  االحتالل  قبل  من  املستمر  املنطقة  واستهداف 
ان  مضيفا  منها  السكان  وتهجير  األرض  على  لالستيالء 
اإلغ��اث��ة ال��زراع��ي��ة ت��ق��وم وب��ال��ت��ع��اون م��ع احت���اد جمعيات 
املزارعني واجلمعية الزراعية اخليرية في محافظة قلقيلية 
بالعديد من األنشطة والتي تهدف لتنمية املجتمع وتعزيز 
صمود املواطنني في أراضيهم مضيفا إن اإلغاثة الزراعية في 
هذا العام اختارت هذا العمل لتأكد على التواصل املستمر مع 
هذه األرض املباركة وإنها قامت في وقت سابق من األسبوع 

اإلغاثة الزراعية واحتاد جمعيات املزارعني يحيون

 ذكرى يوم األرض بزراعة أشجار الزيتون في قلقيلية

املاضي بزراعة أشجار الزيتون في منطقة سلفيت في بلدة 
دير استيا   

امجد عمر منسق احتاد جمعيات املزارعني في محافظة 
أن  أوض��ح  قلقيلية  محافظة  مزارعي  جمعية  مدير  قلقيلية 
االحتاد وبالشراكة مع اإلغاثة الزراعية في قلقيلية يسعون 
املزارعني  لها  يتعرض  والتي  االنتهاكات  إلب��راز  باستمرار 
نظرا  حاليا  بها  ن��وج��د  ال��ت��ي  املنطقة  ومنها  احمل��اف��ظ��ة  ف��ي 
احتاللهم  وق��وات  املستعمرين  قطعان  قبل  من  الستهدافها 
ملا  واستمرارا  انطالقا  يعد  اليوم  هذا  أن  موضحا  البغيض 
ت��ق��وم ب��ه اإلغ��اث��ة ال��زراع��ي��ة بالتعاون م��ع االحت���اد وح��زب 
الشعب وجمعية مزارعي محافظة قلقيلية في سبيل تصميد 
املزارعني في أراضيهم ورفع املعاناة عنهم فما يتعرض له 
املزارعني من انتهاكات لهو اكبر بكثير مما تتناوله وسائل 
االن��ت��ه��اك��ات  ح��ج��م  ع��ل��ى  اإلع��الم��ي��ة  التغطية  وان  اإلع����الم 
االحتاد  أن  منوها  بها  األخ��ذ  وع��دم  احلقائق  لتزوير  تهدف 
وبالتعاون مع اإلغاثة الزراعية وحزب الشعب الفلسطيني 
واملؤسسات الشريكة  سينفذون العديد من األنشطة والتي 
مت حتديدها سابقا على شرف يوم األرض هذا اليوم والذي 
يحُي الفلسطينيني فيه ذكرى ما زالت وستزال في قلب كل 

فلسطيني وعربي غيور على هذه األرض 
في  الفلسطيني  الشعب  ح��زب  سكرتير  سلمي  ن��ائ��ل 
رفاقه  وب��ك��ام��ل  الشعب  ح��زب  إن  ق��ال  قلقيلية   محافظة 
ومتطوعيه يعمل مع كافة املؤسسات الفلسطينية وخاصة 
إميانا  وذلك  املزارعني  جمعيات  واحت��اد  الزراعية  اإلغاثة 
منه بضرورة تعزيز العمل األهلي وتنمية املجتمع ليس من 
الناحية السياسية فقط وإمنا من الناحية التنموية والتي 

هذه  وان  املزارعني  واحت��اد  الزراعية  اإلغاثة  فيها  متيزت 
الفعالية ان دلت فإمنا تدل على مدى متسك هذه املؤسسات 
االحتالل  لتعرية  يهدف  وال��ذي  واجل���ريء  املميز  بالعمل 
رغما  الفلسطينية  ب��األرض  ومتسكا  مستعمريه  وقطعان 
ع��ن ه��ذا االح��ت��الل ال��غ��اص��ب امل��ج��رم وال���ذي ش��رع لنفسه 

محاربة اإلنسان واإلنسانية ضاربا عرض احلائط بكافة 
الهيئات  مطالبا  العاملية  وال��ق��وان��ني  وال��ش��رائ��ع  األع���راف 
هذا  لتعرية  التحرك  بضرورة  والعاملية  احمللية  واجل��ان 
ألصحابها  األرض  وإع�����ادة  احل��ق��ي��ق��ة  وك��ش��ف  االح���ت���الل 

الشرعيني .

احتاد جمعيات املزارعني 
الفلسطينيني وGEF يوقعان اتفاقية 

لتنشيط زراعة البطيخ في جنني
رام الله :خاص

وقع احتاد جميعات املزارعني الفلسطينيني اتفاقية 
التنمية  التابع لبرنامج   GEF العاملي  البيئة  مع مرفق 
قيمتها  البالغة  االتفاقية  وتهدف  املتحدة،  لألمم  التابع 
28 الف دوالر اميركي الى اعادة احياء وتنشيط زراعة 
البطيخ البلدي في محافظة جنني، وهو البطيخ املعروف 
بجودته العالية والذي كانت تصدر كميات منه الى عدد 

من االسواق العربية في االردن واخلليج.
ووق����ع االت��ف��اق��ي��ة ع���ن احت����اد ج��م��ع��ي��ات امل���زارع���ني 
وعن  الشتلة،  عيسى  االحت��اد  ع��ام  مدير  الفلسطينيني 
البيئة  مرفق  في  البرامج  منسقة  العاملي  البيئة  مرفق 

العاملي بفلسطني نادية اخلضري.
واوض�����ح ال��ش��ت��ل��ة ان���ه س��ت��ج��ري خ���الل ف��ت��رة عمل 
وزارة  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتنسيق  ينفذ  ال���ذي  امل��ش��روع 
ميثلون  طالبات  وم��درس��ة  احمللية  واملجالس  ال��زراع��ة 
منطقتي  ف��ي  دومن���ا  خلمسني  زراع���ة  للبنات  الثانوية 
والشمام  بالبطيخ  جلنني  التابعتني  وميثلون  صانور 
م��زارع، وبني الشتلة ان  والقرع بواقع دومن واحد لكل 
زراع��ة  ومواصلة  احياء  اع��ادة  هو  املشروع  من  الهدف 
حيث  عضوية  بطريقة  جنني  محافظة  في  الثمار  ه��ذه 
انتاج  ف��ي  متخصصة  تعاونية  جمعية  ان��ش��اء  سيتم 
لكل  مفتوحة  وهي  العضوي  والقرع  والشمام  البطيخ 

املزارعني في املنطقة.
محسنة  بلدية  بذور  تقدمي  سيتم  انه  الشتلة  وذكر 
للمزارعني املستفيدين وتدريبهم على الزراعة واالنتاج 
ال��ع��ض��وي ب���االض���اف���ة ال����ى زب����ل وم���ب���ي���دات ع��ض��وي��ة، 
وتعقيم  لتنظيف  م��خ��ص��ص��ة  غ��رف��ة  ب��ن��اء  وس��ي��ج��ري 
وتعبئة البذور املنتجة للوصول الى انشاء بنك للبذور 
الطالبات  الشتلة ان عددا من  النوعية. وقال  واحلبوب 
في ميثلون سيستفدن من املشروع عبر قيامهن بتنظيف 

وتعقيم البذور وبيعها الى ملزارعني.

بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية      
احتاد جمعيات املزارع الفلسطينيني                                 

ينفذ مشاريع دعم مواطني ومزارعي القطاع                                             
          رام الله- أحمد سليم –أوضح بيان صحفي الحتاد 
ب��رام  امل��رك��زي  م��ق��ره  م��ن  الفلسطينيني  امل��زارع��ني  جمعيات 
الله أنه بدأ بتنفيذ مشروع توريد معدات ومختبرات طبية 
ألف   20 بقيمة  غزة  في  مستشفيات  ثالثة  لصالح  متنوعة 

دوالر أمريكي وبتمويل من التضامن املغربي الفلسطيني.
على  حاليا  العمل  يجري  ان��ه  بيانه  ف��ي  االحت���اد  وذك��ر 
تنفيذ مشروعني آخرين األول بقيمة 129الف دوالر أمريكي 
مكتب  خ��الل  من  الفرنسية   acted مؤسسة  مع  بالشراكة 
تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية  التابعة 
لألمم املتحدة وسيتم  خالله تزويد أسر متضررة في القطاع 
وزيت  طازجة  وفواكه  خضار  غذائية تضم  سلة  ب 1500 
ألف  ما يزيد على 170  قيمته  البالغ  املشروع  ،أما  الزيتون 
في  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  من  وبتمويل  دوالر 
-ocaha األراضي الفلسطينية احملتلة التابع لألمم املتحدة

opta فيهدف إلى تقدمي 2000سلة غذائية بنفس احملتويات 
ت السابقة وهي من  املزارع للعائالت املستفيدة مباشرة .

ستعود  الغذائية  السالل  مشروعي  بأن  االحت��اد  ون��وه 
مت  حيث  ال��ع��دوان  من  املتضررين  امل��زارع��ني  على  بالفائدة 
شراء املواد منهم وخاصة وأنهم يعانون من تدني األسعار 
يعيشها  التي  الظروف  بسبب  التسويق  على  القدرة  وعدم 

قطاع غزة.
من ناحيته ذكر عيسى الشتله مدير عام احتاد جمعيات 
املرحلة  خ��الل  سينفذ  االحت���اد  أن  الفلسطينيني  امل��زارع��ني 
في  شعبنا  لصالح  عامليتني  تضامنيتني  حملتني  املقبلة 
املزارعني  احت��ادات  من  عدد  مع  بالتعاون  وذل��ك  غزة  قطاع 
العاملية لغاية إعداد ترميم وتأهيل القطاع الزراعي في  غزة 
وشبكات  الطرق  مثل  التحتية  البنية  صعيد  على  وخاصة 

الري واملزارع واألرض . 
وب���ني ال��ش��ت��ل��ه أن احل��م��ل��ت��ني س��ت��ن��ف��ذان ب��ال��ت��ع��اون مع 
كبيرة  خسائر  بأن  ون��وه  العاملي  املزارعني  احت��اد  مؤسسة 
أصابت القطاع الزراعي بسبب العدوان اإلسرائيلي مضيفا 
مؤسسات  مع  بالتعاون  ب��دأ  امل��زارع��ني  جمعيات  احت��اد  أن 
رصد  بعملية  ال��زراع��ة  ووزارة  ال��زراع��ي  القطاع  في  عاملة 
وإحصاء للخسائر الزراعية املختلفة الناجتة عن االعتداءات 

اإلسرائيلية. 
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سعدات: السلة الغذائية رافد اقتصادي مهم .   
مزارعون: املشروع خفف من خسائرنا وأعاد لنا األمل.

املستفيدون : بطاقة شكر إلحتاد جمعيات املزارعني 
ودعوة إلنقاذنا من الفقر .

غزة ؛خاص.

أصناف  على  اح��ت��وت  التي  الغذائية  بالسلة  متسك  كانت 
متعددة من اخلضراوات ولسان حالها يقول : "وأخيرا متكنت 
من توفير خضروات طازجة ألبنائي أل "12" فرد وزوجي الذي 

فقد عمله جراء احلصار اإلسرائيلي املتواصل على قطاع غزة . 
أبو  محمد  أم   " السلقا"  وادي   " غ��زة  قطاع  وس��ط  من 
عبيد 46 عاما تعيش أوضاع اقتصادية مزرية جراء تفشي 
حالة الفقر وسط الغزيني ال سيما في اآلونة األخيرة وتقول 
منزلي  طريق  الطازجة  اخل��ض��روات  تعرف  لم   " محمد  أم 
بهذه الكمية إال عبر هذه السلة الغذائية " وتضمنت السلة " 
البطاطا ، البندورة ،الباذجنان ، اخليار ، الفراولة ، البيض ، 

زيت الزيتون وغيرها من اخلضروات .
جمعية  م��ن  ب��االت��ص��ال  فوجئت  بأنها  عبيد  أب��و  وت��وض��ح 
لها  غذائية  سلة  وج��ود  عن  يبلغها  الفلسطيني  امل��زارع  تطوير 
وألفراد أسرتها موضحة أنها لم تتلقى أية من املساعدات من قبل 

املؤسسات األخرى رغم حالة الفقر التي تعيشها هذه األسرة .
وقالت : أن السعادة التي غمرت عائلتي جراء تلك السلة ال 
توازى أي سعادة تذكر مناشدة احتاد جمعيات املزارعني إلى 

انتهاج مثل هذه املشاريع التنموية واالغاثية في وقت واحد .
امل��ه��ن��دس / حتسني س��ع��دات م��دي��ر احت���اد جمعيات  وي��ق��ول 
املزارعني الفلسطينيني –  فرع غزة  أن مشروع السلة الغذائية جاء 
بعنوان  " من املزارع الفقير إلى األسر الفقيرة " وقد مت متويله من 
مؤسسة OCHA واستهدف 2000 عائلة فقيرة في قطاع غزة و 

200 مزارع كما أنه مت توفير فرص عمل لنحو 15 عامل .

أوضاعا  يعيش  الفلسطيني  امل���زارع  أن  س��ع��دات  وب��ني 
ليس  الفادحة  اخلسائر  تكبد  حيث  ج��داً  صعبة  اقتصادية 
جراء احلصار وحده ولكن نتيجة للحرب اإلسرائيلية على 
قطاع غزة التي استهدفت البشر والشجر واحلجر حيث مت 
جتريف وتدمير أالف الدومنات الزراعية سواء في وسط أو 

شمال القطاع و جنوبه .
وقال سعدات أن القطاع الزراعي يعاني من كارثة حقيقية 
وإن األمر يتطلب خطة عالجية عاجلة إلنقاذ الوضع الزراعي 

وإنقاذ املزارعني  وأسرهم الذين بات الفقر يعض بهم .
إلى  والتمويلية  امل��ان��ح��ة  امل��ؤس��س��ات  س��ع��دات  ون��اش��د 
في  تساهم  أن  شانها  م��ن  التي  التنموية  املشاريع  متويل 
رفع االقتصاد الفلسطيني املهترئ الذي يعاني منذ سنوات 
، موضحاً أنه إذا ما استمر األمر على ما هو عليه فأن الغزيني 

سيكونون ضحية لهذا الفقر.
امل��زارع  املشروع  من  املستفيدين  امل��زارع��ني  أح��د  ويقول 
الهيا  بيت  منطقة  م��ن  عاما   "  60  " م��ع��روف  الرحمن  عبد 
املشروع وبصورة فعلية في  لقد ساهم   : شمال قطاع غزة 
تسويق محصول التوت األرضي الذي راح ضحية احلصار 
عدة  منذ  مرة  وألول  متكنت  حيث  اإلسرائيلية  واملمارسات 

أعوام من تسويق جزء من املنتج ضمن هذا املشروع .
وأوضح أن التوت األرضي سوقه ضعيف في قطاع غزة 
بسبب تكاليف اإلنتاج العالية وإمنا يأتي بهدف التسويق 

إلى اخلارج .
لنا جميعا  اإلن��ق��اذ  ك��ان مبثابة حبل  امل��ش��روع  ه��ذا  وإن 
زمنية  لفترة  كان  وإن  املشروع  هذا  أن   : معروف  ويضيف 
املنتج  ه��ذا  من  كبيرة  كمية  بتسويق  ساهم  ان��ه  إال  محددة 
غزة  قطاع  على  املشدد  اإلسرائيلي  احلصار  أن  إلى  وأش��ار 
قد كبده خسائر فادحة وأنه لم يعد مبقدوره العمل وحتمل 

اخلسارة كما السابق.
املشاريع  هذه  مثل  استمرار  في  أمله  عن  معروف  وعبر 
داعيا املؤسسات التنموية والتمويلية واالغاثية إلى تقدمي يد 

بتمويل من OCHA  احتاد جمعيات املزارعني في قطاع غزة  ينفذ مشروع السلة الغذائية في غزة

 " من املزارع الفقير إلى األسر الفقيرة "

العون للمزارع الفلسطيني وإنقاذه من الكارثة احملدقة به .
وحرصا من االحتاد على الوصول إلى كافة مناطق القطاع 
من الشمال إلى اجلنوب فقد مت استهداف عينة من املواطنني من 
منطقة النصر جنوب القطاع ويقول املواطن  شحدة أبو ثابت 
أن عمله في الزراعة قد توقف جراء ارتفاع أسعار املستلزمات 
آخر  جانب  من  التسويق  وعدم  واحلصار  جانب  من  الزراعية 

امل��ش��روع كان  ال��ع��م��ل  وإن ه��ذا  ل��س��وق العاطلني ع��ن  وان��ض��م 
تزويدي  مت  حيث  اجلسد  إل��ى  جديد  م��ن  ال���روح  إع���ادة  مبثابة 
بسلة غذائية ، ويقول أبو ثابت " أن هذه السلة تكفي عائلتي 

ملدة عشرة أيام من تلك اخلضروات والبيض والزيت .
ويشير سعدات إلى أن االحتاد دأب ومنذ فترة من الزمن إلى 

مساعدة املزارعني والعائالت املستورة عبر هذه املشاريع .

كلمة ال بد منها
بقلم : عادل ابو نعمة .

توقفت ..ترددت...فكرت...ماذا ميكن ان اكتب بهذا العدد ونحن منر ومررنا 
بالكثير من احملطات التي ترتبط بعملنا ..وبدأ يجول في خاطري العديد من 
جراء  باملزارعني  حلق  الزيتون...وما  قطف  موسم  عن  أكتب  املواضيع..هل 
مزارعينا....هل  االسرائيلي وقطاعان مستوطنية ضد  االحتالل  بها  يقوم  ما 
اكتب حول ما قام به احتاد املزارعني من تطوير على جودة زيت الزيتون....
قطاع  في  للمزارعني  اغاثة  عمليات  من  املزارعني  احت��اد  بها  قام  ما  أكتب  هل 
....أم اكتب عن  الفقيرة  .....ل��الس��رة  الفقير  امل��زارع  ...وف��ق مشروع من  غزة 
الذكرى اخلالدة ايوم االرض العظيم..... ماذا ميكن ان اكتب ....مؤمنر االردن 
الذي اقيم في العاصمة االردنية عمان .....القطاع الزراعي في قطاع غزة ....
بني الواقع والتحديات ......وما حققة هذا املؤمتر من اجنازات على املستوى 

العربي ....وبعض املؤسسات االوروبية ...
العدد السابق لصوت  عمل كثير واجن��از عظيم حققة االحت��اد ما بني صدور 
املؤمتر  انعقاد  اعتاب  على  ايديكم....نحن  بني  ال��ذي  العدد  هذا  وص��دور  امل��زارع 
ادارة  اص���رار  ع��ن  اكتب  الفلسطينيني....هل  امل��زارع��ني  جمعيات  الحت��اد  ال��ع��ام 
االحتاد مبمارسة الدميقراطية الختيار مجلس أدارة جديد لالحتاد .....أم اكتب 
ما بني  العمل  التكامل في  بدا وضحا من خالل  الذي  املؤسسي  العمل  عن فلسفة 
التنفيذية  ....وما بني االدارة  االدارة التشريعية لالحتاد املمثلة مبجلس االدارة 
املتمثلة بالطاقم الوظيفي ......ان الكتابة في مواضيع مؤسسة كأحتاد املزارعني 
الشفافية  ....م��ن  املدني  املجتمع  ان يبني مكانا صلبا بني مؤسسات  ... استطاع 
برامجة  م��ن  املستهدفة  الفئات  مستوى  على  س���واء  بها  يتعامل  ال��ت��ي  العالية 
ومشاريعة ....او على مستوى الشفافية للرأي العام....يتطلب الكتابة وبأنصاف 
عن احتاد املزارعني.....النقاد واملغرضني كثر...هل نكتب بهذا املجال لنعري كل 
من يحاول النيل من قدرات احتاد املزارعني ...ام نترك هذا االمر للشارع ليرد كما 
رد في محاولة االساءة والتشكيك باالحتاد وقيادته..... الرد هو استمرار العطاء 

وزيادة الهمة .... وهذا ما حصل فعال ......
وزارة  مع  االحت��اد  وقعها  التي  التفاهم  مذكرة  ...ع��ن  اكتب  ان  ببالي  خطرة 
أذا لم يكن الوحيد الذي يوقع مذكرة تفاهم  الزراعة حيث كان االحتاد من أولى 
الحتاد  عنها  يكتب  ان  ميكن  التي  املواضيع  هي  كثير   ...... ال��زراع��ة  وزارة  مع 
املزارعني ....وهنا ال انسى بأن هناك مجال للكتابة لتطور قيادة االحتاد بادارة 
هذه املؤسسات ومعرفة جيدة في أدارة االزامات....كما انه بات ملحوظا التطور 

في قدرات الكادر الوظيفي من خالل ترجمة التشريعات الى أليات تنفيذ عملية.
وهنا انا استكفي بهذه الوغزات ...... للعلم .... 

رام الله : خاص .

اجلماعي  بالعمل  الفلسطينيني  امل��زارع��ني  جمعيات  احت��اد  امي��ان  منطلق  من 
الفلسطينية  الزراعة  وزارة  مع  االحتاد  وقع  الزراعي  القطاع  خلدمة  والتكاملي 
بني  الفعلي  والتنسيق  التعاون  اس��س  وترسيخ  تقوية  ،ب��ه��دف  تفاهم  م��ذك��رة 

الطرفني خلدمة القطاع الزراعي .
وأدوار  جهود  تكامل  ،أهمية  الزراعة  وزي��ر  الهباش  محمود  أكد  جانبه  ومن 
ان  ض��رورة  ال��ى  ،موضحا  ال��زراع��ي  بالقطاع  واملعنية  العاملة  املؤسسات  كافة 

متارس كل منها دورها املناط بها خلدمة املزارعني .
واض��اف الهباش ان ال��وزارة ال تتطلع الى ان حتل محل احد ، اال انها تعتبر 

املظلة لكافة العاملني في القطاع الزراعي ، من مزارعني،وجمعيات زراعية .
واشار الهباش الى الدور امللقى على كاهل الوزارة ،ال سيما وان الوزارة متثل 
خندق الدفاع االول عن األرض واحلق الفلسطيني اضافة الى اهميتها في حتقيق 

التنمية االقتصادية واالجتماعية .
وأكد الهباش الى أن الوزارة ال تسعى الى منافسة أحد ،خاصة املنظمات االهلية 

وامنا تسعى الوزارة خللق جو من التعاون والتنسيق مبا يخدم القطاع الزراعي .
واعتبر الهباش توقيع مذكرة التفاهم مع احتاد املزارعني مسألة في غاية االهمية 
،مضيفا هذه بداية صحيحة وصحية ،لكننا ال نريد ان نقف عند هذه البداية ولذا نريد 

ان يتم تطبيق املذكرة بشكل عملي وان نشهد العديد من املسائل على األرض .
الصلة  ذات  اجل��ه��ات  مختلف  ب��ني  التعاون  تكريس  وب���دون  ان��ه  ال��ى  وأش���ار 

بالشأن الزراعي ، ال ميكن االرتقاء بالزراعة في االراضي الفلسطينية .
من جهته اشاد ابراهيم دعيق رئيس احتاد املزارعني مبساهمة مجلس الوزراء 
ووزارة الزراعة بدعم القطاع الزراعي عبر اتخاذ مواقف وقرارات تتعلق بتقدمي 
مساعدات مادية ملزارعني ، او سن تشريعات في هذا احلقل او اعتماد أليات ترتبط 

مبسألة االسترداد الضريبي .
ترسيخ  طريق  على  ج��دي��دة  خطوة  التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  ان  دعيق  ورأى 
التعاون املشترك بني احتاد املزارعني ووزارة الزراعة ،معربا عن أملة في االرتقاء 

مبستوى التنسيق والتعاون بني اجلانبني .

استنادًا إلى رؤى والتوجهات املشتركة

احتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني
يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة

واوضح دعيق الى ان عناك حتديات كبيرة أمام الوزارة واالحتاد للنهوض 
بالقطاع الزراعي ،وتوفير خدمات افضل للمزارعني .

ون��ص��ت االت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ت��ع��اون ال��ف��ري��ق��ني مل��س��اع��دة امل���زارع���ني ف��ي اس��ت��رداد 
السياسات  ،واع��داد  الزراعي  التأمني  موضوع  واجن��از   ، املضافة  القيمة  ضريبة 

واالستراتيجيات الزراعية .
كما نصت االتفاقية على تعاون الطرفني الطالق حملة لتشجير االراضي 
من  االلتزام  يتم  ان  ،وان  العنصري  الفصل  وج��ادر  للمستوطنات  احملاذية 
ومعايير  واملشاريع  االنشطة  تنفيذ  مناطق  اختيار  مبعايير  الطرفني  قبل 
املتعلقة  القوانني  التعاون في مجال تفعيل  الى  ،اضافة  املستفيدين  اختيار 
عمل  ورش  لعقد  مشتركة،اضافة  مشاريع  اقامة  ،وبحث  الزراعي  بالقطاع 
اجناز  لتشجيع  اجلانبني  وتعاون  الطرفني  تهم  مسائل  لدراسة  مشتركة 

التأمني الزراعي .
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ابوديس-أريحا.

طلبة  قام  البيئي  األثر  تقييم  مقرر  ملتطلبات  استكماال 
القدس  جامعة  في  الريفية  التنمية  معهد  في  املاجستير 
في  بالبيئة  تعنى  التي  املواقع  من  للعديد  ميدانية  بجولة 
البيئي  األثر  تقييم  على  كثب  عن  لإلطالع  أريحا  محافظة 
امل��وج��ود ف��ي احمل��اف��ظ��ة. وم��ن امل��واق��ع ال��ت��ي زاره���ا الطلبة 
املسؤولني  أطلعهم  حيث  األم��ن��ي��ة  ال��ع��ل��وم  أك��ادمي��ي��ة  مقر 
واالقتصادية  الطبيعية  بالبيئة  األك��ادمي��ي��ة  عالقة  على 
باإلضافة   تقوم  األكادميية  فلسفة  أن  حيث  واالجتماعية 
ال��ب��ي��ئ��ة املجتمعية  ال��ت��واص��ل م��ع  ل��ل��ت��دري��ب األم��ن��ي ع��ل��ى 
واالقتصادية والطبيعية من خالل التواصل مع مؤسسات 
املجتمع  منظمات  مع  والتواصل  أنواعها  بكافة  احملافظة 
احمل��ل��ي وامل��ج��ت��م��ع احمل��ل��ي ن��ف��س��ه ب��احمل��اف��ظ��ة. ك��م��ا التقى 
الذي  صالح  حسن  احملامي  أريحا  بلدية  برئيس  الطلبة 
أطلعهم على دور بلدية أريحا باحملافظة على البيئة على 
احلفاظ  من  بد  وال  بالتاريخ  مدينة  أق��دم  أريحا  أن  اعتبار 
على مقوماتها األثرية التي تعتبر وسيلة هامة من وسائل 
اجلذب السياحي باإلضافة إلى كون أريحا مدينة زراعية 
لذلك تقوم البلدية باستخدام الوسائل التخفيفية من اجل 

فندق القدس الدولي  عمان   25- 26  آذار 2009
مؤمترا   2009/3/26-25 يومي  عمان  ف��ي  ال��دول��ي  ال��ق��دس  فندق  ف��ي  عقد 
احتاد  من  التحديات"بتنظيم  و  الواقع  بني  غزة  في  الزراعي  القطاع  بعنوان" 
حلماية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  م��ع  بالتنسيق  الفلسطينيني  امل���زارع���ني  ج��م��ع��ي��ات 
عربية  وف��ود  عشرة  مبشاركة  األردن��ي��ني   للمزارعني  ال��ع��ام  واالحت���اد  الطبيعة 
في  شاركت  التي  الوفود  و  دولية  و  محلية  أهلية  مؤسسات  وستة  إسالمية  و 
،احت��اد  ال��ع��رب  ال��زراع��ي��ة  والتعاونية  الفالحني  إلحت��اد  العامة  امل��ؤمت��ر:األم��ان��ة 
جمعيات املزارعني الفلسطينيني.االحتاد العام للمزارعني األردنيني ،االحتاد العام 
الصيد  و  للفالحة  التونسي  ،االحتاد  العراق  في  التعاونية  الفالحية  للجمعيات 
املغربي  ،االحت��اد  اليمنية  اجلمهورية  في  ال��زراع��ي  التعاوني  ،االحت��اد  البحري 
و  للفالحني  العامة  ،النقابة  السوري  القطر  في  للفالحني  العام  للفالحة،الحتاد 

املربيني في اجلماهيرية الليبية اإلحتاد العام ملزارعي السودان،
كما شاركت املؤسسات األهلية والدولية التالية :اإلغاثة الزراعية الفلسطينية، 
املنظمة العربية حلماية الطبيعة. La via campesi،احتاد جلان العمل الزراعي 
ACTED،واحتاد الغرف الزراعية التركية، وعلى مدار يومني متتاليني عرضت 
العديد من أوراق العمل الهامة، و دار نقاش معمق حول األوراق التي قدمت من 

قبل املتحدثني و قد اتفق املشاركون في املؤمتر على التوصيات التالية:
مطالبة املجتمع الدولي بالضغط على االحتالل من اجل رفع احلصار الفوري   .1

عن قطاعنا الصامد وفتح املعابر.
أشكالها،  بكافة  املقاطعة  بحمالت  البدء  و  العقوبات  بفرض  العالم  مطالبة   .2

وسحب االستثمارات من الكيان احملتل.
الفلسطينية  القيادة  دع��وة  و  الفلسطيني  الوطن  وح��دة  على  املجتمعون  أكد   .3
للشعب  الثابتة  الوطنية  باحلقوق  االل��ت��زام  قاعدة  على  احل��وار  إجن��اح  إل��ى 

الفلسطيني.
مقاومة  في  األساسية  العناوين  أحد  فلسطني  في  الزراعة  أن  املجتمعون  أكد   .4
العنوان  الصامد هو  املزارع  االحتالل واحلفاظ على األرض من املصادرة، و 
األبرز، لذا يجب توفير كل الدعم و املساندة للقطاع الزراعي من الدول العربية 

والصديقة.
تشكيل جلنة دائمة نواتها من إحتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني والعربية   .5
والتعاونيني  الفالحني  إلحتاد  العامة  األمانة  مع  بالتعاون  الطبيعة  حلماية 
مجال  ف��ي  الفلسطيني  الشعب  احتياجات  على  للتعرف  ال��ع��رب  ال��زراع��ي��ني 

الزراعة وتقدمي املساعدات حسب احلاجة. 
تنظيم حمالت في الوطن العربي تقودها املنظمات الزراعية العربية من اجل   .6

التبرع مبستلزمات اإلنتاج الزراعي لصالح املزارع الفلسطيني.
القطاع  أن تضع  لدعم غزة  التي عقد مؤمترات  املعنية  الضغط على اجلهات   .7

الزراعي على سلم أولويات إعادة االعمار في غزة.
توجيه رسالة لألمم املتحدة ملجلسيها لتحميل االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية   .8

إعادة إعمار غزة ضمن القانون الدولي اإلنساني .
فتح املجال للمؤسسات الفلسطينية و للمزارعني الفلسطينيني لتلقي التدريب الزراعي   .9

بكافة مستوياته في الدول العربية مع املطالبة بفتح معهد زراعي متخصص.
للمنتجات  العربية  األس��واق  فتح  على  العمل  ض��رورة  على  املجتمعون  10.أك��د 

الزراعية الفلسطينية.

طلبة املاجستير في معهد التنمية الريفية 
يقومون بزيارة ميدانية ملدينة أريحا

البلدية  أن  م��ؤك��دا  ال��ق��ادم��ة  ل��ألج��ي��ال  أري��ح��ا  احل��ف��اظ على 
خالل  من  العالم  خارطة  على  أريحا  إلبقاء  جهدها  تعمل 
لكلية  ب��زي��ارة  الطلبة  ق��ام  ك��م   .  10000 أري��ح��ا  م��ش��روع 
البيئة  على  باحملافظة  الشرطة  لدور  واستمعوا  الشرطة 
عدم  على  حتافظ  التي  القوانني  بتنفيذ  التزامهم  خالل  من 
التلوث البيئي. وفي نهاية اجلولة اطلع الطلبة على إحدى 
السلطان  إنشائها من قرب تل  املقترحة واملنوي  املشاريع 
" أريحا القدمية" حيث مت اإلطالع على املشروع من كافة 
جوانبه باإلضافة إلى الوسائل التخفيفية. حيث قام مدير 
واف��ي  ب��ش��رح  ق��ن��ام  زي���اد  ال��دك��ت��ور  الريفية  التنمية  معهد 
ملدخالت ومخرجات املشروع طارحا أسئلة حول إمكانية 
ال��ع��وام��ل التخفيفية م��ؤك��دا على  إن��ش��اء امل��ش��روع ف��ي ظ��ل 
تقييم  ملساق  دراستهم  حسب  آرائهم  يضعوا  بان  الطلبة 
الدكتور قنام  البيئي حتى ميكن مناقشتها. وقد نوه  األثر 
عالقة  ل��ه  م��ش��روع  ألي  البيئي  األث��ر  تقييم  ض���رورة  على 
بسبب  أريحا  مدينة  في  خاصة  عناصرها  بكافة  بالبيئة 
أهميتها التاريخية والسياحية وكونها أقدم مدينة بالعالم 

ومدينة القمر واخفض نقطة بالعالم. 

11. تنظيم مؤمتر عربي من أجل البحث في تأثير أزمة الغذاء العاملي وتأثيرها 
العرب  الفالحني  العام  إلحت��اد  العامة  األم��ان��ة  ونناشد  العربي  الوطن  على 

للمساهمة بعقد هذا املؤمتر .
حملة  إط��الق  خ��الل  م��ن  الفلسطينيني  امل��زارع��ني  صمود  تعزيز  على  العمل   .12
منظمة و مستدامة للوصول إلى صندوق عربي إسالمي موحد و متخصص 

لدعم قطاع الزراعة .
بالتمويل  ويرحبون  املشروط  األجنبي  التمويل  رفض  على  املجتمعون  أكد   .13

لكل ما يساهم في إعادة إعمار القطاع الزراعي في فلسطني.
14. وضع خطط إستراتيجية موحدة لتطوير قطاع الزراعة على أساس االحتياج الوطني 

للسكان من اجل سد الفجوة في سلة الغذاء وصوالً الى حتقيق األمن الغذائي.
15. مساعدة املؤسسات الزراعية الفلسطينية فبما يلزم لتوثيق ونشر وتوزيع 
كافة االنتهاكات واإلعتداءات التي يقوم بها اإلحتالل اإلسرائيلي ضد القطاع 

الزراعي والبيئي الفلسطيني بهدف تقدميها الى احملافل الدولية .
بضرورة  الدوحة  في  عقده  املزمع  العربية  القمة  مؤمتر  ال��ى  توصية  رف��ع   .16
العمل السريع و اجلاد بتقدمي املساعدات للشعب الفلسطيني  مبشاركة كافة 

املؤسسات الرسمية و األهلية.
17. يوصي املؤمتر بضرورة احملافظة على عقد دوري لهذا مؤمتر من أجل دعم 
حتديد  الفلسطينيني  املزارعني  جمعيات  إحتاد  ويتولى  الفلسطينية  القضية 

موعد ومكان اإلنعقاد القادم.
18. يوصي املؤمتر بإرسال برقيات شكر وشهادات تقدير لكل من ساهم ويساهم 

في دعم القطاع الزراعي في فلسطني.
19. أكد املجتمعون على دعم مطلب احتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني في عضوية 
االحتاد العام للفالحني التعاونيني الزراعيني العرب بناء على ما جاء من توصيات 

املؤمتر العام الثامن الذي عقد في عمان خالل الفترة 24-22/ 3 /2009. 
20 . في اخلتام نتوجه بجزيل الشكر والتقدير للملكة األردنية الهاشمية قيادًة 
وشعباً الستضافتهم مؤمترنا هذا، كما نتوجه بالشكر لكل من ساهم بامجاح 
هذا املؤمتر على رأسهم اإلحتاد العام للمزارعني األردنيني واملنظمة العربية 

حلماية الطبيعة  واإلغاثة الزراعية.

البيان اخلتامي ملؤمتر

 "القطاع الزراعي في غزة بني  الواقع و التحديات"
احتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني

 يولي مزارعي الزيتون اهتماما خاصا من خالل التعاون 
مع اخلبير الفرنسي جان ماري

رام الله :خاص

اشجار  زراع���ة  ب��ان  الفلسطينيني  امل��زارع��ني  جمعيات  احت��اد  امي��ات  منطلق  م��ن 
فأن االحتاد يعمل جاهدا  الوطن  استراتيجية في مختلف محافظات  الزيتون زراعة 
للحفاظ على هذه الشجرة من خالل تطوير قدرات مزارعي الزيتون والعاملني في هذا 
احلقل من مهندسني زراعيني او مهتمني ،فقد باشر االحتاد ومنذ سنوات على تطوير 
وتشجيع زراعة اشجار الزيتون بهدف الوصل الى املنافسة الدولية لزيت الزيتون 
العاملية  االس���واق  االخ��ي��رة من دخ��ول  الثالث  السنوات  االحت��اد خ��الل  استطاع  وق��د 
بجودة عالية من زيت الزيتون ، فقد كان للتعقاد مع اخلبير الفرنسي جان ماري االثر 
الكبير بزيادة العناية بشجرة الزيتون والذي انعكس بشكل كبير على زيادة جودت 
القليلة  . فخالل االشهر  العاملية مقبوال  الزيت والذي ،اصبح ترويجة في االس��واق 
اخلبير  مع  والتنسيق  يالتعاون  العمل  ورش  من  العديد  االحت��اد  نفذ  املاضية 
الفرنسي جان ماري تركزت على اهمية شجرة الزيتون وكيفية انتشارها وكمات 
الزيت من سنه  انتاج  تذبذب  الى  اشار  ،كما  الزيت واستهالكة  العالم من  انتاج 
الى اخرى موضحا بأن هذا االمر يعود الى عدم االهتمام الكافي بشجرة الزيتون 
مرض  خاصة  االم��راض  ،ومكافحة  التقليم  ناحية  من  خصوصا  الكافي  بالشكل 
من  العالج  طرق  ماري  واوضح  فادحة،  خسائر  املزارعني  يكبد  الذي  الطاووس 
فيها  يتوجب  التي  والوقت  فلسطني  في  الزيتون  اشجار  تصيب  التي  االم��راض 
املعاجلة ،واضاف بان احد اهم القضايا التي يتوجب على املزارعني االهتمام بها 

دورة حياة شجرة الزيتون وانواع البراعم واهمية كل برعم منها .
واشار ايضا الى الى انواع التقليم ومنها التربية،االثمار،والتشبيب واهمية 
خالل  بأنه  االش��ارة  وجت��در  الزيتون،  شجرة  ودروة  حياة  في  منها  واح��ده  كل 
االشهر الثالث االخير قام اخلبير الفرنسي وطاقم برنامج الزيت بزيارة العديد 
من  الزيتون  زيت  بشجرة  تعنى  التي  احملافظات  تلك  خصوصا  احملافظات  من 
خالل اجلمعيات التعونية حيث مت خالل تلك الزيارت بعقد العديد من الدورات 
ال��زراع��ني  واملهندسني  امل��زارع��ني  ق���درات  ب��ن��اء  ب��ه��دف  التدريبية  العمل  وورش 
كيفية  على  تركز  عمل  وورش  دورات  ال��ى  اضافة  الزيتون،  بشجرة  واملهتمني 
حتسني جودة زيت الزيتون من خالل العناية بشجرة الزيتون واساليب مكافحة 

االمراض بالطرق العلمية .
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احلركة التعاونية الفلسطينية
 واقع وطموحات ..........

رام الله : كتب ربحي بكر.

الفلسطينيني دورا  املزارعني  لقد لعب احتاد جمعيات 
هاما الى جانب العديد من املؤسسات وبعض الشخصيات 
املهتمة باعادة تفعيل دور احلركة التعاونية ،حيث استطاع 
ال��ع��دي��د م��ن اجل��م��ع��ي��ات التعاونية  االحت����اد م��ن ت��أس��ي��س 
ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة ، وب���ن���اء ق�����درات ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ع��اون��ي��ات 
خ��ص��وص��ا ت��ع��اون��ي��ات م���زارع���ي ال��زي��ت��ون ، وي���ق���در ع��دد 
التعاونيات التي يعمل معها االحتاد 93 جمعية تعاونية 
، اال انه ال يزال هناك الكثير من العمل للوصول الى حركة 

تعاونية قوية تساهم في عملية التنمية املستدامة.  
ال��ت��ع��اون��ي��ة  ال�����ى ان  احل����رك����ة  وجت������در االش��������ارة 
،وم��رت  املاضي  القرن  ب��داي��ات  من  انطلقت  الفلسطينية 
ظ���روف  ب��ف��ع��ل  م��ت��ع��ددة  و  مختلفة  وأوض�����اع  ب���ظ���روف 
مختلفة ،ومن هذه الظروف  التأثير السياسي وغيره مما 
اثر سلبا وإيجابا في كل مرحلة من املراحل وأنا ال انوي 
في هذا التقرير اخلوض في التسلسل التاريخي للحركة 
واضحة  غير  ص��ورة  عن  الغبار  مسح  ،وإمن��ا  التعاونية 
التعاونية و على األوضاع كما هي عليه  املعالم للحركة 
ال��ي��وم وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه احل��رك��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة الن 
معرفة الواقع احلالي يساعد في وضع اخلطط للمستقبل 
التي تبذل لتفعيل دور احلركة  ، وان نبحث عن اجلهود 
على  ايجابي  بشكل  ي��ؤث��ر  ق��د  مم��ا  وتقويتها  التعاونية 
الفلسطيني  االقتصاد  وعلى  العام  الفلسطيني  الوضع 
هذه  ع��ن  املعلومات  بجمع  ب��دئ��ي  م��ع  ،و  أس��اس��ي  بشكل 
القضية قررت أن ال استكفي بكتابة تقرير عابر ملرة واحدة 
عن هذا املوضوع ألنه أهم واكبر بكثير من أن نحصره في 
سوف  فإنني  ،وعليه  واحدة  وملرة  بسيط  صحفي  تقرير 
احللقات  من  بعدد  التعاونية  احلركة  موضوع  عن  اكتب 
املوضوع  املؤثرة واملتأثرة في هذا  ، تأخذ كافة احللقات 
وثم  التعاونية  واجلمعيات  التعاوني  امل���زارع  من  بدئا 
التعاوني  واالحت���اد  التخصصية  التعاونية  االحت���ادات 
العمل،  وزارة  ف��ي  ال��ت��ع��اون  ف��دائ��رة  فلسطني  ف��ي  ال��ع��ام 
تعمل  التي  األهلي  العمل  مؤسسات  استثني  لن  وس��وف 
هناك  أن  ذك��ره  اجلدير  ،وم��ن  التعاونية   اجلمعيات  مع 
ستة احتادات تعاونية في الوطن وهي :)احتاد جمعيات 
عصر الزيتون وتسويق منتجاته ،احتاد جمعيات الثروة 
جمعيات  ،احت��اد  الزراعي  التعاوني  ،االحت��اد  احليوانية 
جمعيات  ،واحتاد  القانونيني  احملاسبني  ،احتاد  اإلسكان 
على  سأركز  التقرير  ه��ذا  في  وأن��ا   ) والتسليف  التوفير 
التخصصية  الزراعية  التعاونيات  متثل  التي  االحتادات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،ول��ل��ح��ق��ي��ق��ة ال��س��ب��ب ال����ذي دع���ان���ي ألخ���ذ ه��ذا 
املوضوع هو أنني في البداية عضو في جمعية تعاونية 
وتسويق  ال��زي��ت��ون  ع��ص��ر  جمعيات  احت���اد  س��ر  ،وأم����ني 
منتجاته ،وعضو هيئة رقابة في االحتاد التعاوني العام 
في فلسطني وبالتالي استطعت أن أرى كثيرا من األمور 
حقيقتها  على  األم��ور  وارى  املؤسسات  هذه  في  الداخلية 
هذه  من  ع��دد  داخ��ل  املرضية  القضايا  من  الكثير  ،فهناك 
بعض  وفي  شديد  ببطء  تسير  جعلتها  التي  املؤسسات 
احل���االت تسير إل��ى اخل��ل��ف   بسبب  ص��راع��ات وح��االت 
والشفافية  احلقيقية  الدميقراطية  وغياب  وتفرد  إقصاء 
وال��ط��ع��ن ب��ال��ش��رع��ي��ات وأي���ض���ا ف���ي ب��ع��ض اإلج������راءات 
الرسمية وكذلك في  األنظمة لبعض هذه املؤسسات التي 
وضعت قبل أكثر من 50 عاما     .......................الخ من 
أمراض املؤسسات املختلفة . ولكن مع كل هذا فان هناك 
اضاءات تبشر باخلير من عدد ال يستهان به من جتارب 
الى  التعاونية تعطينا دفعا  ناجحة لعدد من اجلمعيات 
األمام بان إصالح احلركة التعاونية ممكن  ما داما هناك 
أشخاص يؤمنون بدور احلركة التعاونية التي لو نظمت 
بشكل صحيح ألصبح  لها قوة تأثير هائلة على مستويات 
مختلفة ان كانت اقتصادية او اجتماعية أو حتى سياسية 
. ومن هذا املنطلق لعلنا  نستطيع في نهاية هذا التقرير 
ان نضع يدنا على اجلرح بشكل مباشر ،وان يكون هناك 
والصعبة  الشائكة  احل��ال��ة  م��ن  للخروج  واض��ح  تصور 
وقوية  جديدة  انطالقة  هناك  ويكون  التعاونية  للحركة 
باخلير  يبشر  ما  .ولعل  فلسطني  في  التعاونية  للحركة 
تعينه  بدأ  التعاون  عام  مدير  ظاهر  أبو  غ��ازي  السيد  ان 
املختلفة  التعاونية  االحت��ادات  بلقاء  منصبه  في  اجلديد 
وتبني من هذه اللقاءات انه جاد  بدعم احلركة التعاونية 
وتقويتها وتنشيطها   وانه مؤمن بدور احلركة التعاونية 
وقدرتها على التطور والتأثير باجتاهات مختلفة ولعلنا 
القادمة نبدأ من عنده في اخذ رأيه في وضع  في احللقة 
للنهوض بها  ألخذ  التعاونية احلالي وتصوره  احلركة 

دورها الطبيعي في املجتمع .
  يتبع............................ في العدد القادم

جمعية مزارعي  قلقيلية تنفذ بعض األنشطة ضمن 

مشروع األمن الغذائي في بلدة عزون عتمة 

رأفت احمد ممثل مجلس قروي عزون عتمة في جلنة املشروع 
أع���رب ع��ن ب��ال��غ ش��ك��ره وت��ق��دي��ره  ل��الحت��اد واإلغ���اث���ة ال��زراع��ي��ة 
وجمعية مزارعي قلقيلية في محافظة قلقيلية على ما تقوم فيه 
هذه املؤسسات من تقدمي الدعم واملساعدة ألهالي القرية منوها 
بالعديد من  القرية  أول��وا  قد  الزراعية  االحت��اد واإلغ��اث��ة  أن  إل��ى 

املشاريع والتي كان لها األثر الكبير والتقدير من اجلميع . 

جمعية مزارعي قلقيلية تنفذ دورة تدريبية
ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة :خ�����اص /ق�����ام احت�����اد ج��م��ع��ي��ات امل���زارع���ني 
وبالتعاون مع جمعية املزارعني في محافظة قلقيلية بتنفيذ 
دورة تدريبية للمزارعني وأعضاء مجلس إدارة اجلمعيات 
ال��ش��ري��ك��ة ف��ي ال��ف��روع ،ع����ادل اب���و نعمة م��دي��ر دائ����رة بناء 
ال��دورات تأتي من منطلق  القدرات والفروع أوضح أن هذه 
بناء  املعمول عليه في االحتاد بهدف  القدرات  بناء  برنامج 
قدرات مجالس إدارة هذه اجلمعيات بهدف قيادتها بالشكل 
التنظيم  أليه  توصل  ما  ألح��دث  واملستند  والسليم  العلمي 
من  بتمويل  أت��ت  ال���دورة  أن  مضيفا  واملجتمعي  املؤسسي 

اإلغاثة الكاثوليكية للتنمية واحلد من الفقر .

احتاد جمعيات املزارعني ينفذ ورشة عمل 
لالسترداد الضريبي في قلقيلية

عن  للدفاع  الهادفة  برامجه  ضمن  من  قلقيلة:خاص/ 
وبالتعاون  املزارعني  جمعيات  احتاد  قام  املزارعني  حقوق 
عمل  ورش��ة  بتنفيذ  قلقيلية  محافظة  م��زارع��ني  جمعية  مع 
الضريبي واملعمول عليه في  االسترداد  للتعريف ببرنامج 
البرنامج في االحت��اد قال إن  ف��روخ منسق  االحت��اد خضير 
هذا البرنامج يعد من أهم البرامج التي يعمل عليها االحتاد 
بهدف إعادة احلقوق وضبط جودة مدخالت اإلنتاج الزراعي 
وحتقيق مدخوالت مالية للمزارعني وخزينة الدولة مضيفا 
وال��ذي  فلسطني  ف��ي  الوحيدة  املؤسسة  يعتبر  االحت���اد  أن 
توج  ق��د  االحت���اد  أن  مضيفا  ال��ب��رن��ام��ج  ه��ذا  وي��رع��ى  يعمل 
ال���وزراء  مجلس  ق��رار  ب��ص��دور  البرنامج  ه��ذا  ف��ي  أنشطته 
بزمالئهم  احليوانية  ال��ث��روة  م��زارع��ي  مب��س��اواة  والقاضي 
النباتية مضيفا أن محافظة قلقيلية تعتبر  الثروة  مزارعي 
البرنامج  ه��ذا  العمل على  ف��ي  أه��م واجن���ح احمل��اف��ظ��ات  م��ن 
وان هذا النجاح أتى نتيجة املجهود اجلبار والذي يقوم به 

املتطوعون في اجلمعية ومجلس إدارتها 
امجد عمر مدير جمعية مزارعي محافظة قلقيلية قال إن 
بعض املزارعني في احملافظة قد حصلوا على مبلغ 20236 
من  بسيط  ج��زء  يعتبر  املبلغ  ه��ذا  وان  لهم  ردي���ات  شيقل 
تكون  أن  متمنيا  احملافظة  في  للمزارعني  املفقودة  احلقوق 
احملافظة  لتميز  نظرا  وذل��ك  أعلى  مببالغ  القادمة  ال��ردي��ات 

ب��ال��زراع��ات امل��روي��ة وال��ت��ي تستهلك أك��ث��ر م��ن غ��ي��ره��ا من 
مدخالت اإلنتاج الزراعي، واجلدير بالذكر أن احلضور بلغ 

أكثر من 40 مشارك من كافة احملافظة.

اجلمعية التعاونية لتنمية الزراعة النباتية في منطقة 
عزون عتمة تتسلم جرار زراعي ومعداته من وزارة املالية

قلقيلية:خاص/ تسلمت اجلمعية التعاونية في عزون 
عتمة منحة مقدمة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة املالية 
متثلت بجرار زراعي ومعداته بهدف تسهيل العمل ومساندة 
املزارعني في منطقة عمل اجلمعية والتي يستهدفها االحتالل 

بصورة مباشرة بانتهاكات شتى منها اجلدار والبوابات 
الشكر  ق��دم  اجلمعية  إدارة  مجلس  رئ��ي��س  عمر  ام��ج��د 
الدكتور  ل��دول��ة  امل��زارع��ني  وك��اف��ة  اجلمعية  أع��ض��اء  ب��اس��م 
املالية على هذه  ال��وزراء وزير  سالم فياض رئيس مجلس 
املزارعني  صمود  تعزيز  عملية  في  ستساهم  والتي  املنحة 

واستمرارهم ومقاومتهم لالنتهاكات اإلسرائيلية 
املنحة متثلت بجرار زراع��ي وع��ود ح��راث 3  ب��ان  علما 

سكك وصندوق مفتوح "عرباية" وتنك مياه .

احلملة الشعبية ملقاطعة املنتجات اإلسرائيلية تلتقي 
العديد من املؤسسات واملواطنني في قلقيلية

املنتجات  ملقاطعة  الشعبية  احلملة  قامت  قلقيلية:خاص/ 
خالل  التقت  قلقيلية  محافظة  في  تفقدية  بجولة  اإلسرائيلية 
والرسمية  األهلية  واملؤسسات  املواطنني  من  بالعديد  اجلولة 
وقد جرى لقاء مع السيد يوسف عودة مدير التربية والتعليم 
في احملافظة والذي أعرب عن دعمه ومساندته للحملة مؤكدا 
املنتجات  ملقاطعة  وحتفيزهم  املواطنني  توعية  ض��رورة  على 
رئيس  والسيد  األوق��اف  مدير  السيد  لقاء  مت  وقد  اإلسرائيلية 
احملافظة  ف��ي  الصيادلة  نقابة  رئيس  والسيد  األط��ب��اء  نقابة 
بضرورة  املطلق  وإميانهم  وقوفهم  على  جميعا  أك��دوا  والذين 
كأحد  الشعبية  املقاومة  لواجهة  وإعادتها  املقاطعة  تنشيط 
وسائل النشاط الضاغط على حكومة األعداء وعقاب لها على 

ما متارسه قواتها من انتهاك بحق املواطنني 
أماكن  في  املواطنني  من  العديد  لقاء  مت  اجلولة  وضمن 
ملقاطعة  واستعدادهم  وقوفهم  على  أك���دوا  وال��ذي��ن  عملهم 

املنتجات اإلسرائيلية 
احلملة  على  تقوم  التي  املؤسسات  أن  بالذكر  واجلدير 
ف���ي احمل��اف��ظ��ة ه���ي ج��م��ع��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ال���زراع���ي���ة "اإلغ���اث���ة 
 " املزارعني  "احتاد  املزارعني  جمعيات  واحتاد  الزراعية" 
الفلسطيني  الشعب  وح��زب  والتسليف  التوفير  وجمعية 
واجلمعية الزراعية اخليرية في محافظة قلقيلية "جمعية 

مزارعي احملافظة".

قلقيلية: من أمجد عمر

باشرت اجلمعية الزراعية اخليرية وبالتعاون مع احتاد 
جمعيات املزارعني وبتمويل من التضامن الالمركزية فرنسا- 
عزون  في  فقيرة  اسر  على  أغنام  بتوزيع    ACDDP فلسطني 
عتمة وبحضور ممثل عن اإلغاثة الزراعية  واملستفيدين و جلنة 
املشروع والتي مت تشكيلها في وقت سابق وضمت املؤسسات 
اللجنة االستشارية والتي  القرية إضافة لتشكيل  العاملة في 

ضمت اإلغاثة الزراعية ومديرية زراعة احملافظة .
الزراعية وال��ذي ش��ارك في  ص��ادق ع��ودة ممثل اإلغاثة 
ال��زراع��ي��ة  اإلغ��اث��ة  أن  ق��ال  امل��ش��روع  اإلش����راف على  عملية 
األنشطة  من  العديد  بتنفيذ  تقوم  االحت��اد  مع  وبالتعاون 
صمود  تعزيز  لعملية  تهدف  وال��ت��ي  والتنموية  ال��زراع��ي��ة 
امل��واط��ن��ني وخ���اص���ة ف���ي امل��ن��اط��ق احمل���اذي���ة جل����دار ال��ض��م 

والتوسع العنصري. 
عبد املنعم يونس رئيس اجلمعية أوضح أن اجلمعية 
وب��ال��ش��راك��ة م��ع احت����اد ج��م��ع��ي��ات امل���زارع���ني واإلغ��اث��ة 
لتنمية  تهدف  والتي  والبرامج  املشاريع  تنفذ  الزراعية 

املجتمع بشكل عام . 
ق��ال  قلقيلية  م��ح��اف��ظ��ة  ف��ي  االحت����اد  منسق  ع��م��ر  ام��ج��د 
أراضيهم  في  امل��زارع��ني  صمود  من  ليعزز  أت��ى  امل��ش��روع  إن 
إضافة لعملية الوصول لالكتفاء الذاتي وحتقيق مدخوالت 
امل���ش���روع ستكون  ف��ت��رة  أن  م��ض��ي��ف��ا  ل���ألس���رة  اق��ت��ص��ادي��ة 
أع��وام يتم فيها تنفيذ العديد من  على عدة مراحل ومل��دة  3 
وتوزيع  والتدريب  العمل  وورش  ال��دورات  منها  األنشطة 
املواد بهدف الوصول لتنمية اقتصادية لدى األسر املستفيدة 
من املشروع وان املشروع في مرحلته األولى استهدف 20 

أسرة في عزون عتمة.  
عيسى الشتلة مدير االحتاد قال إن االحتاد وبالتعاون مع 
العديد  على  بالعمل  يقوم  احملافظات  في  الشريكة  اجلمعيات 
املدني  املجتمع  لبناء  ت��ه��دف  وال��ت��ي  وال��ب��رام��ج  األن��ش��ط��ة  م��ن 
يعمل  التي  البرامج  أهم  ومن  واالستمرار  احلياة  على  القادر 
حتسني  مشروع  كافة  الشركاء  مع  بالتعاون  االحت��اد  عليها 
جودة الزيت وبرنامج االسترداد الضريبي وبرنامج التوفير 
والتسليف والتمويل املصغر بجانب عمله وتنفيذه للعديد من 
املجتمع  على  للدخل  امل��درة  االقتصادي  الطابع  ذات  املشاريع 
أتى  املنفذ  املشروع  أن  منوها  محددة  اسر  على  أو  عام  بشكل 
– فلسطني  بتمويل من قبل جلان التضامن الالمركزي فرنسا 
واالط��الع  القرية  ب��زي��ارة  وف��ود  ع��دة  قامت  أن  بعد   ACDDP
على ما تعانيه من جراء االنتهاكات اإلسرائيلية وإقامة اجلدار 
اجل��دار  مناطق  يعتبر  االحت���اد  أن  مضيفا  عليها  العنصري 
تعزيزا  فيها  العمل  يجب  ج��دا  عالية  خصوصية  ذات  مناطق 
وعدم  بأرضهم  التمسك  على  لهم  وحتفيزا  املواطنني  لصمود 
لتفريغ  تهدف  وال��ت��ي  اإلسرائيلية  امل��م��ارس��ات  نتيجة  تركها 

األرض من سكانها احلقيقيني .
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محافظات :خاص .

في اعقاب العدوان الغاشم على قطاع غزة االخير تداعت 
مجموعة من املؤسسات وعلى رأسهم احتاد جمعيات املزارعني 
الشباب  تنمية  وجمعية  ال��زراع��ي��ة  واالغ��اث��ة  الفلسطينيني 
وجمعية تنمية املرأة الريفية وجمعية تنيمة املراة التعاونية 
للتوفير والتسليف والعديد من املؤسات الشريكة على تفعيل 
جلان مقاطعة البضائع االسرائيلية ملا لهذه البضائع من أثر 
سلبي على املجتمع الفلسطيني ، فقد نظمت العديد من ورش 
الى  الوصل  بهدف  واملؤسسات  للمواطنني  التثقيفية  العمل 
االس��واق  ف��ي  تسوق  التي  االسرائيلية  املنتوجات  مقاطعة 
االسرائيلي  االق��ت��ص��اد  ت��رف��د  وال��ت��ي   ، الفلسطينية  احمللية 
االس��واق  ف��ي  ميدانية  حلمالت  اض��اف��ة   ، ال����دوالرات  مباليني 
احمللية ، حيث جتاوب االالف من املواطنني واصحاب احملال 
العديد  وصفها  كما  تعتبر  والتي  احلملة  ه��ذه  مع  التجارية 
املقاومة  املدني كأحد وسائل  املجتمع  من مسؤلي مؤسسات 

الشعبية ضد االحتالل االسرائيلي .
إط��ار  ف��ي  العاملني  الشباب  م��ن  مجموعات  ق��ام��ت  فقد      
احلملة الشعبية ملقاطعة البضائع اإلسرائيلية، حيث ساروا 
في شوارع العديد من املدن وهم يحملون الالفتات التي حتض 
التي  اإلسرائيلية  البضائع  شراء  عن  االمتناع  على  املواطنني 
لها بدائل فلسطينية أو عربية أو أجنبية، كما وقاموا بتوزيع 
املنشورات التي تشرح للناس أهداف احلملة ومخاطر استمرار 
هيمنة البضائع اإلسرائيلية على األسواق الفلسطينية، وتعمد 
مباشرة  للحديث  التجارية  احملالت  إلى  الدخول  املتطوعون 
مقاطعة  ض���رورة  ع��ن  املستهلكني  جمهور  وم��ع  ال��ت��ج��ار  م��ع 
اإلسرائيلية  البضائع  ع��وائ��د  أن  باعتبار  احملتلني،  بضائع 
أطفال  تقتل  أسلحة  احمل��ت��ل  بها  يشتري  أم���وال  إل��ى  تتحول 
السيارات  ركاب  املتطوعون  واستهدف  كما  فلسطني،  ونساء 

عن أهمية دعم املنتج الوطني-- في نفس الوقت الذي وجهوا 
االس��ت��ف��ادة  ب��ض��رورة  الفلسطينيني  للمنتجني  رس��ال��ة  ف��ي��ه 
عبر  ومساندتها  اإلسرائيلية،  البضائع  مقاطعة  حملة  م��ن 
في  يكون  كي  األسعار،  وتخفيض  منتجاتهم  ج��ودة  حتسني 
للمنتج  منافس  وطني  منتج  الفلسطيني  املستهلك  متناول 
دخلوا  قد  املواطنني  من  الكثير  أن  لوحظ  وقد  اإلسرائيلي-- 
في نقاش جدي حول أهمية املقاطعة كسالح يشهره الشعب 
دور  عن  املواطنون  وتساءل  كما  االح��ت��الل،  ضد  الفلسطيني 
أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية في منع دخول البضائع 
إلى املناطق الفلسطينية، كما وحتدثوا عن أهمية الضغط على 

وكالء البضائع اإلسرائيلية.
    ومن جانبه قال خالد منصور-- منسق احلملة الشعبية 
حملة  أنها   : قائال  احلملة  عن  اإلسرائيلية  البضائع  ملقاطعة 
تبذله  جهد  وه��ي  للمقاطعة،  الوطنية  اللجنة  إط��ار  في  تعمل 
الشباب واحتاد  الزراعية وجمعية تنمية  اإلغاثة   ( مؤسسات 
ال��ت��وف��ي��ر والتسليف  امل���زارع���ني واحت����اد ج��م��ع��ي��ات  ج��م��ع��ي��ات 
أب��واب  أن  منصور:  وأض��اف   ،) الريفية  امل��راة  تنمية  وجمعية 
املؤسسات والقوى والشخصيات  أمام جميع  احلملة مفتوحة 
استعداد لوضع طاقاتها وجهودها في اجتاه  التي تكون على 
مقاطعة البضائع اإلسرائيلية، وان احلملة ستتواصل وتتنوع 
فعالياتها لتعم املدن والقرى واملخيمات، وأنها تركز على خلق 
هو  اإلسرائيلية  للبضائع  مقاطعته  ب��ان  امل��واط��ن  ل��دى  وع��ي 
شكل من املقاومة الشعبية، وان الواجب الوطني يقتضي بكل 
فلسطني يحب بالده ويكره االحتالل أن يعمل بكل ما يستطيع 

إلحلاق اخلسارة باحملتلني.
برامج  وف��ق  ستستمر  احلملة  ان  ال��ى  االش���ارة  وجت��در 

وتنشطة املؤسسات العاملة في احلملة .

مؤسسات املجتمع املدني
ثكثف من نشاطها ملقاطعة البضائع اإلسرائيلية

وامل��اري��ن ب��ال��ش��وارع، ودخ��ل��وا إل��ىا س��وق اخل��ض��ار املزدحم 
أصحاب  ومع  الناس  مع  أحاديث  هناك  واج��روا  باملتسوقني، 
ما  كل  وعلى  املستوطنات  بضائع  على  وحرضوا  البسطات، 
يدخل أسواقنا احمللية من إسرائيل-- وخاصة البضائع التي 

لها بديل-- كما ودخلوا املقاهي وكراجات السيارات وشرحوا 
 ( اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  امل��ش��روب��ات  مقاطعة  ض����رورة  فيها  ل��ل��ن��اس 
كاالكامول،  اإلسرائيلية  واألدوي��ة   ) كوال  والكوكا  التبوزينا 
واملنتجات الغذائية مثل منتجات )تنوفا واوسن(، وحتدثوا 

أخبار من جنني

جنني : من علي السعيد

بدأت جمعية مزارعي محافظة جنني بالتعاون مع 
مشروع  بتنفيذ  االيطالية  التعاونية  كوبي  مؤسسة 
إع����ادة ت��أه��ي��ل األراض�����ي ال��زراع��ي��ة وزي�����ادة ق��درت��ه��ا 
اإلنتاجية في ثالث قرى من قرى اجلدار في محافظة 
مساحة  وتبلغ  فقوعة   ، ،عربونه  جلبون  وهي  جنني 
وع��دد  دومن   150 امل��ش��روع  ف��ي  املستهدفة  األراض����ي 
املستفيدين 30 مزارع ومزارعة ويشمل املشروع على 
وحفر  االستنادية  اجلدران  وبناء  والتعزيل  احلارثة 
لوزيات  اش��ت��ال  وزراع���ة  األم��ط��ار  مياه  لتجميع  أب��ار 
ب��ل��دي وقد  ، ك��ذل��ك زراع���ة 90 دومن حمص  وزي��ت��ون 
حصل املستفيدون على البذار من املشروع وهو عبارة 
عن قرض مسترد لبنك البذور اخلاص باجلمعية في 

نهاية املوسم .
كما أنهت جمعية مزارعي محافظة جنني ومديرية 
الفطر  زراع��ة جنني دورة تدريبية في زراع��ة وإنتاج 
الدورة  للنساء في جبع ،مركة ،يعبد، وقد شارك في 
لقاءات  ث��الث  على  ال��دورة  اشتملت  وق��د  مشاركه   50
زراعة  العملي  اللقاء  في  مت  حيث  عملي  ولقاء  نظري 
لدى  القدرات  بناء  إلى  ال��دورات  هذه  وتهدف   ، الفطر 
املزارعني واملزارعات وتوفير دخل وحتسني املستوى 

االقتصادي لألسر.
بتوزيع  جنني  محافظة  مزارعي  جمعية  قامت  و 
اشتال اللوزيات على املزارعني بأسعار مدعومة حيث 
بلغ عدد االشتال التي وزعت 13500 شتله من جميع 
على  االش��ت��ال  توزيع  يقتصر  ول��م  اللوزيات  أصناف 
الله،  رام  أخرى مثل  إلى محافظات  امتد  بل  احملافظة 
اجلمعية  تقوم  سنوي  شبه  امل��ش��روع  وه��ذا  طوباس 

بتنفيذه إلفادة املزارعني .

جنني : من علي السعيد.

نظمت جمعية مزارعي محافظة جنني احتفاال بالتعاون 
جنني   في  ال��زراع��ة  مدير  بحضور  جنني  زراع��ة  مديرية  مع 
املهندس رائد أبو خليل ومحافظ محافظة جنني األخ قدوره 
أبو  موسى ورئيس  جمعية مزارعي محافظة جنني هاشم 
محافظة  م��زارع��ي  جمعية  وإدارة  مجلس  وأع��ض��اء  حسن 
واألهلية  الرسمية  املؤسسات  ممثلي  من  كبير  جنني.وعدد 

واخلريجات .
هذه  وحضر  الفطر  وإن��ت��اج  زراع��ة  في  دورات  بتخرج 

الدورات 50 مستفيدة .
الكرمي  القران  افتتاح االحتفال بآيات من  البداية مت  في 
والسالم الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت وحداد 

وقراءة الفاحتة على أرواح الشهداء .
خليل  أب��و  رائ��د  املهندس  جنني  زراع���ة  مدير  وال��ق��ي 
جمعية  ب��ني  م��ا  ب��ال��ت��ع��اون  فيها  أش���اد  ترحيبية  كلمة 
محافظة جنني ومديرية زراعة جنني في شتى املجاالت 
وأهمها دورات في زراعة وإنتاج الفطر والقيمة الغذائية 
هذه  من  العديد  لتنفيذ  املديرية  واستعداد  املنتج  لهذا 

الدورات .
األخ  جنني  محافظة  محافظ  أل��ق��اه��ا  ال��ت��ي  الكلمة  وف��ي 
ال����دورات ودور جمعية  ب��ه��ذه  م��وس��ى وأش���اد فيها  ق���دوره 
مزارعي محافظة جنني في خدمة القطاع الزراعي واملزارعني 
والدفاع عن حقوقهم، ودعا إلى متابعة هذه الدورات لتصبح 
املنتج  هذا  لتسويق  أسواق  عن  ،والبحث  إنتاجيه  مشاريع 
مما يساعد في زيادة وحتسني الدخل لدى األسر ولتصبح 

املرأة الفلسطينية إنسانه منتجة.
هاشم  جنني  محافظة  م��زارع��ي  جمعية  رئيس  وألقى   

جمعية مزارعي جنني
حتتفل بأختتام دورة حول انتاج الفطر

وبشكل  تسعى  اجل��م��ع��ي��ة  إن  فيها  ق���ال  كلمة  ح��س��ن  أب���و 
مستمر إلى بناء قدرات املزارعني واملزارعات من خالل  هذه 
مزارعي  جمعية  بني  ما  املميز  بالتعاون  ،وأش��اد  ال��دورات 
محافظة جنني. ومديرية الزراعة خاصة بعد توقيع مذكر 
املزارعني  جمعيات  واحت��اد  الزراعة  وزارة  بني  ما  التفاهم 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني، وط���ال���ب ه��اش��م أب���و ح��س��ن ب��ع��دم وض��ع 
احليوانية  للثروة  الضريبية  امللفات  فتح  أم��ام  العراقيل 
،وطالب وزارة الزراعة باالستمرار بدعم املزارعني لتعزيز 

صمودهم على أراضيهم .

كلمة  اخلريجات  عن  نيابة  اخلريجات  إح��دى  ألقت  ثم 
ال��ن��س��اء م��ن نساء  ال��ت��ي تنقل  ال����دورات  ب��ه��ذه  أش���ادت فيها 
لتحسني  يساعدن  منتجات  نساء  إل��ى  العمل  ع��ن  ع��اط��الت 
األوضاع االقتصادية ألسرهم في ظل الظروف االقتصادية 
الصعبة التي مير بها شعبنا، وثمنت اجلهود التي تقوم بها 
جمعية مزارعي محافظة جنني لتنظيم املزارعات وحتسني 

أوضاعهم االقتصادية.

 وفي اخلتام وزعت الشهادات على اخلريجات .
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في بداية هذا املوسم والذي شهد انحباس في األمطار 
امل��اض��ي وتوقف  ال��ع��ام  ف��ي  األم��ط��ار  إنتظام سقوط  وع��دم 
سقوط األمطار في 20 شباط ،  وفي هذا املوسم لم يسقط 
املطر أال في شهر شباط وأن الكمية لم تتجاوز املعدل، وإن 
عدم توزيع األمطار يؤثر على الزراعة واملخزون اجلوفي 
م��ن أجل  إت��خ��اذ وس��ائ��ل  امل���زارع  السبب يجب على  ول��ه��ذا 
في  وامل��س��اع��دة  العنب  بساتني  جفاف  أض���رار  م��ن  التقليل 

أنتاج جيد واحملافظة على الزراعة .
التوجيه في  قد مت  الطرق  ه��ذه  التعرف على  أج��ل  وم��ن 
مقابلة مع الدكتور حسام الدين السعيد أخصائي بستنه  في 
عملية طرق الوقاية من اجلفاف وعملية مقاومة األشجار من 

حيث الصنف والتقليم واحلراثة والتسميد والتوريق .
األساليب و العمليات املتبعة للحد من مشكلة اجلفاف 

قال االسعد: 
) بولسن  للجفاف  امل��ق��اوم��ة  األص����ول   ع��ل��ى  ال���زراع���ة    .1
امل��ق��اوم��ة       واألص���ن���اف   )  B  41  ، روج����ري   ، ريخيتر  و 
 ، البلدية: دابوقي ، زيني بلدي  للجفاف  هي األصناف 

حمداني ، جندلي .
: أن عملية التقليم تأتي في املرحلة الثانية في  التقليم   .2
العنب حيث يراعى في  التأثير على زراع��ة  التقليل من 
عملية التقليم مالئمة شدة التقليم مع كمية األمطار، فإذا 
يكون  أن  فيجب  السنوي  املعدل  من  أقل  األمطار  كانت 
سمك  م��ع  التقليم  ش��دة  مالئمة  ويجب  ج��ائ��را   التقليم 
وطول القصبات السنوية فإذا كانت القصبات السنوية 

رفيعة وقصيرة فيجب أن يكون التقليم جائرا .
أن تكون بعكس ميل  األول���ى يجب  احل��رث��ة   : احل��راث��ة   .2
جتميع  بهدف  وذلك  األمطار  موسم  بداية  ومع  األرض 

وحتزين كمية من مياه األمطار الساقطة.
احلراثات األخيرة يجب أن تكون سطحية وعندما تكون   . 3
تكون  أن  ج��دا  وض���روري  )مستحرثة(  م��وف��رة  التربة 
احل��رث��ة األخ��ي��رة بعد ان��ت��ه��اء م��وس��م األم��ط��ار لنضمن 
الرطوبة  الي حفظ  ي��ؤدي  التربة وه��ذا  حتريك وأث��اره 

في األرض ومنع تبخر املاء من سطح التربة .

اجلفاف واثارة على زراعة العنب في اجلنوب

التسميد  : ال ينصح باستخدام األسمدة الكيماوية ألنها   .4 
تؤدي الي عطش النباتات وبالتالي يزداد اجلفاف 

بداية  ف��ي  املخمرة  البلدية  األس��م��دة  باستخدام  وينصح 
موسم األمطار ألنها حتتفظ بالرطوبة وتشكل العناصر 

الغذائية الالزمة لنمو النبات .
الثمار  عقد  بعد    : الثمار  وتخفيف  وال��ت��وازن  التوريق   .5
م��ب��اش��رة وع��ن��دم��ا ت��ك��ون ح��ب��ات ال��ع��ن��ب ص��غ��ي��رة ج��دا 
ينصح القيام بعمليات التوريق والتوازن )إزالة األفرع 
عدم  على  احلرص  ومع   ) األوراق  أبساط  في  الثانوية 

إزالة الورقة مقابل العنقود ألثمري .
عن  الثمار  بتخفيف  اجلافة  السنوات  في  ينصح  كما 
مثل  العنقود  طويلة،  لألصناف  العنقود  ثلث  قص  طريق 
الزيني البلدي واجلندلى، كذلك ينصح بإزالة عنقود كامل 
وإبقاء عنقود واحد على كل فرع في األصناف التي حتمل 

عنقودين على الفرع الواحد. 
أن العوامل املؤثرة على املناخ  تأتي ضمن عدد من عوامل 
الطبيعية  معالم  غير  وال���ذي  املستوطنات  وب��ن��اء  التلوث 
املستوطنات  من  املياه  مصادر  وتلوث  األش��ج��ار  وتخريب 
العادمة والتي تزيد في ملوحة األرض،   املياه  والتي تضخ 
ومصادره  املياه  منابع  دمر  الذي  العنصري  الفصل  وجدار 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ارت��ف��اع درج���ة احل���رارة ف��ي ال��ك��رة األرض��ي��ة  
وذوبان جبال اجلليد في القطب اجلنوبي بسبب اإلحتباس 
أثر  العالم وه��ذا  ،  وتغير في مناخ ع��دد من دول  احل��رارى 
على منطقة الشرق األوسط  وفي السنوات اخلمسة املاضية 

وكذلك موجة الصقيع التي ضربت العنب في العام 2006.
 ومن جانبه أكد املهندس يوسف صالح رئيس مجلس 
العنب أن أشجار العنب تعاني كثيراً نتيجة هذه الظروف 
وكذلك  باألساس  فسيولوجية  ناحية  من  عليها  يؤثر  مما 
الطبيعي،  الوضع  من  أكبر  بسرعة  وهرمها  أنتاجها   على 
لذلك أن قلة األمطار وعدم انتظام سقوطها  وعدم توزيعها 
أدي إل��ي ت��ف��اوت ف��ي من��و ال��ب��راع��م ال��زه��ري��ة وال���ى اختالل 
في عقد  األزه��ار وكذلك الي ضعف في امتصاص اجلذور 
األخ��ر مما  القسم   وج��ف��اف  قسم كبير منها، وت��أخ��ر من��و 

يترك أثر كبير على الشجر، وسيعاني املزارع من ذلك طيلة 
األعوام الثالث القادمة على األقل مما دفع املزارع الي اقتالع 

األشجار قبل 3-5 سنوات من عمره الطبيعي .
في  الفقري   العمود  تشكل  الزراعة  بأن  التأكيد  ون��ود 
املزارعني  جمعيات  احت��اد  حذر  وقد  الفلسطيني  االقتصاد 
ورش��ة  االحت���اد  عقد  عندما  األزم���ة  ه��ذه  م��ن  الفلسطينيني 
الهيرولوجيني  مجموعة  مع  بالتعاون  حلم  بيت  في  عمل  

الفلسطينيني حول اجلفاف وأثره على الزراعة.
 ومع اشتداد أزمة املياه في العام احلالى ومع اسمرار 
نهب وس��رق��ة امل��ي��اه م��ن قبل إس��رائ��ي��ل وف��ي ال��ع��ادة تنعم 
املستوطنات في استهالك املاء ، مقابل عطش أراضي قري 
ومدن جنوب الضفة  ، وإن انقطاع املياه يصل في مواسم 
املياه  مصادر  أن  ومعروف  متوالية   يوم   40 الي  الصيف 
املاضية  السنوات  األمطار في  انحباس  بدأت جتف نتيجة 

املروية  الزراعة  أثر على املخزون االستراجتي  وعلي  مما 
املياه وأن شراء  الزراعة  وارتفاع سعر  وتراجع كبير في 

املياه أصبح غير مجدي للمزارعني .
وفي النهاية  نناشد اجلهات املعنية  لوضع خطة عاجلة 
على  والضغط  املياه  مصادر  تأهيل  على  التركيز  أجل  من 
إسرائيل ومنعها من نهب املياه ويأتي ذلك ضمن السياسة 
اإلسرائيلية املمنهجة التي تهدف إلى تدمير القطاع الزراعي 

وتهجير املزارعني من أراضيهم ومصادرتها .
ونؤكد علي ضرورة دعم صمود املزارعني  في أرضيهم 
امل��زارع  وتوجيه  امل���زارع  لدعم  صندوق  تشكيل  خ��الل  من 
نحو زراعة أشجار مقاومة للجفاف  والترشيد في استهالك 
املياه وإنشاء أبار جمع املياه  وإعادة النظر في اتفاقية املياه 
اإلسرائيلي  اجلانب  و  الفلسطينية   السلطة  بني  املوقعة 

والتي تشكل إجحاف بحق املوطن الفلسطيني .

رام الله :خاص

احت��اد   ( الفلسطينني  امل��زارع��ني  جمعيات  احت���اد  نظم 
املتميزين  امل��زارع��ني  م��ن  ع��ددا  لتكرمي  احتفاال   ) امل��زارع��ني 
شرف  على  وذل��ك  الغربية  الضفة  محافظات  مختلف  من 

الثالثون من أذار يوم االرض اخلالد .
والوقوف  الفلسطيني  الوطني  بالسالم  االحتفال  ب��دأ 

دقيقة صمت وحداد على أرواح الشهداء.
احتاد  ادارة  مجلس  رئيس  دعيق  ابراهيم  واستعرض 
التي  االجن����ازات  أه��م  املناسبة  ب��ه��ذه  كلمته  ف��ي  امل��زارع��ني 
االرض  خل��دم��ة  العمل  ف��ي  مسيرته  خ��الل  االحت���اد  حققها 

واملزارع .
واضاف دعيق بانه ولوال جهود املتطوعني من املزارعني 
امل���زارع���ني ان يحقق ه���ذه االجن����ازات  مل��ا اس��ت��ط��اع احت���اد 
ال��ذي��ن  ف��ي أرض��ه��م  امل���زارع���ني  ل��ص��م��ود  العظيمة ،اض���اف���ة 
وقفوا سدا منيعا في اطماع االحتالل االسرائيلي وقطعان 

مستوطينية في ابتالع املزيد من االرض .
عن  دفعا  سقطت  التي  الشهداء  لقوافل  دعيق  واش���ار 

االرض والكرامة .
نقابية  كمؤسسة  املزارعني  احتاد  دور  دعيق  واوض��ح 
ج��م��اه��ي��ري��ة ت��داف��ع ع��ن ح��ق��وق وم��ص��ال��ح امل���زارع���ني وم��ا 
استرداد  اق��رار  الصعيد من خ��الل  ه��ذا  االحت��اد على  حققه 
الرئيس  دور  مثمنا   ، للمزارعن  املضافة  القيمة  ضريبة 
ال��وزراء ممثال بالدكتور  محمود عباس ابو مازن ومجلس 
ال��وزراء،ودور وزارة الزراعة  سالم فياض رئيس مجلس 
ممثلة بالوزير محمود الهباش باستصدار قرار االسترداد 

الضريبي لصالح املزارعني .

على شرف الثالثني من أذار
 احتاد املزارعني يكرم املزارعني املتميزين

واوض����ح دع��ي��ق ب���ان ق��ي��م��ة م��ا مت اس���ت���رداده لصالح 
ال��ذي  االم��ر  شيكل  مليون   )  10( بحوالي  يقدر  امل��زارع��ني 
ل��دى  ال��دخ��ل  وحت��س��ني  االن��ت��اج  تكلفة  تقليل  ف��ي  س��اه��م��ة 

املزارع .
بداية  البياع عن  الله  امل��زارع��ني حت��دث عبد  وف��ي كلمة 
، مشيرا  ال��زراع��ي��ة  االغ��اث��ة  انبثق ع��ن  ال���ذي  عمل االحت���اد 
الى الدور الذي لعبة االحتاد في تعبئة جماهير املزارعني 

االحتالل  م��ن  االرض  حلماية  ال��وس��ائ��ل  كافة  مستخدمني 
االسرائيلي وقطعان مستوطنية ،مشيرا الى قافلة الشهداء 
ال��ت��ي سقطت ال���ى ج��ان��ب امل��ق��ات��ل��ني ، م��ن امل���زارع���ني ال��ذي��ن 
من  عنها  الدفاع  بهدف  االرض  في  عملهم  اثناء  استشهدوا 

املصادرة .
وأكد البياع بان االرض وحمياتها تتطلب تكاتف كافة 
الشعب  ابناء  الوطنية بني كافة  الوحدة  اجلهود وترسيخ 

اجلماهيري  العمل  بداية  البياع  واستعرض   ، الفلسطيني 
العمل من اجن��ازات على كافة  ه��ذا  في فلسطني وم��ا حققة 

الصعد .
الشعيبي  بهجت  حت��دث  الزيتون  م��زارع��ي  كلمة  وف��ي 
االرض  يوم  مناسبة  بأن  الزيتون  مزارعي  جمعية  رئيس 
ه��ي م��ن��اس��ب��ة ل��ل��ع��ودة ل����الرض وت��ف��ع��ي��ل ال��ع��م��ل الشعبي 
في  الفلسطيني  للشعب  الوطنية  االه���داف  ال��ى  للوصول 

اقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
ال��ذي  ال��زي��ت��ون��ه  جمعية  عمل  الشعيبي  واس��ت��ع��رض 
ركز الى جانب احملافظة عليها وحتسني جودة زيتها على 
الصمود  صور  من  الشجرة  هذه  تعنية  ملا  الصمود  فلسفة 

والتحدي لالحتالل االسرائيلي .
الشتلة حتدث  املزارعني عيسى  وفي كلمة مدير احتاد 
عن مراحل التطور التي مر بها االحتاد منذ تأسيسة وحتى 
يومنا هذا  وما يعنية هذا االحتاد لقطاع واسع من املزارعني 
، مشيرا الى اهم البرامج التي يعمل بها االحتاد من البرامج 
االحت��اد  ان  ال��ى  مشيرا   ، والتنموية  واحلقوقية  النقابية 
من  املتطوعني  على  برامجة  تنفيذ  على  ب��االس��اس  يعتمد 

املزارعني اضافة الى الطاقم الوظيفي .
 9 م��ع  ح��ال��ي��ا  يعمل  االحت����اد  ان  ال���ى  الشتلة  واوض����ح 
جمعيات للمزارعني في مختلف محافظات الضفة الغربية 
وقطاع غزة ويضم في عضويته 9400 مزارع أضافة الى 

عملة مع 73 جمعية تعاونية .
دعيق  ابراهيم  حمدان  املجيد  عبد  من  كال  قام  ذلك  بعد 
وهاشم  عالن  وغسان  الفروخ  ومحمود  السلمان  وسهيل 
ابو حسن ومدحت اجلاغوب بتوزيع الشهادات التقديرية 

على املزارعني املتميزين في عملهم باالرض . 



11جمادى األولى 1430 - أيار 2009 تقارير

جنني:كتب علي السعيد

متتاز محافظة جنني مبساحاتها الزراعية الواسعة اذ 
تبلغ مساحة أراضيها السهلية

 حوالي)000 170  ( مزروعة باخلضروات واحلبوب 
احلقلية  باحملاصيل  امل��زروع��ة  األراض����ي  مساحة  وتبلغ 

واحلبوب حوالي ) 130000   ( دومن .
مزارعي  جمعية  ال��ع��الق��ات  خ��الل  م��ن  امل��ش��روع:  فكرة 
محافظة جنني مع املؤسسات العاملة في مجال الزراعة مثل 
االقتصادية  للتنمية  الفلسطيني  واملركز   ، الزراعة  وزارة  
العمل على  ، نشأت فكرة  أري��ج   ، ومؤسسة  واالجتماعية 
مشروع حتسني البذور ويهدف الى حتسني البذور وتزويد 
املزارعني ببذور محسنة ذات مواصفات جيدة والتحرر من 

التبعية للشركات االسرائيلية
 في نهاية عام 2006 ، وبداية املوسم الزراعي 2007 
املشروع  لهذا  الكافي  الدعم  املؤسسات  تلك  تقدم  أن  على 
البذار  من  كمية  بتوفير  الفلسطيني  واملركز  اري��ج  فقامت 
ال��ق��م��ح وال��ش��ع��ي��ر واحل���م���ص وال��ب��ي��ق��ي��ا  ) 26 ( ط���ن م���ن 
مسترد  قرض  املزارعني  على  توزيعها  اجل  من  والكرسنة 
وزارة  م��ع  بالتعاون  اجلمعية  وق��ام��ت  امل��وس��م  نهاية  ف��ي 
الزراعة بزراعة )450 ( دومن من اراض��ي محطة بيت قاد 
الزراعية علما بان احملطة وفرت لنا جميع املعدات الالزمة 
للزراعة في نهاية املوسم بدات اجلمعية باسترجاع البذور 
وغربلتها وتعقيمها وتخزينها للموسم القادم وقد حصلت 
الزراعة بعد  البذورمن وزارة  انبات  اجلمعية على شهادة 

ان قامو باجراء االبحاث الالزمة على االنبات.
       ون��ت��ي��ج��ة ل��ن��ج��اح ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة ورواج���ه���ا بني 
لتطوير  املؤسسات  بعض  من  اقبال  هناك  كان  املؤسسات 
ه��وراي��زون  فقامت مؤسسة  امل��ش��روع واحل��ف��اظ علية  ه��ذا 
عام  في  امل��ش��روع  ه��ذا  بدعم  اجلمعية  مع  اتفاقية  بتوقيع 
وقد  احلبوب  من  الى)42(طن  لتصل  الكمية  ورفع   2008
قامت  حيث  املاضي  الزراعي  املوسم  نهاية  مع  ذلك  حتقق 
وزراع��ت��ه��اوزراع��ة0  دومن   )  150   ( باستئجار  اجلمعية 
ال��زراع��ة  وزارة  تراجعت  حيث  وشعير  قمح  دومن   100
قاد وقد مت توزيع  بالسماح للجمعية بزراعة محطة بيت 
الزراعي  املوسم  بداية  في  احلبوب  من  طن   )  52( حوالي 
احلالي في زبوبا عانني السيلة احلارثة برقني كفيرت يعبد 

جمعية مزارعي جنني جتربة بنك البذور

جلبون  فقوعة  طمون  ميثلون  صانور  مركة  فحمه  عرابة 
دومن   )  3115( زراع���ة  مت  حيث  ع��ران��ة  عربونة  ق��اد  بيت 

حلوالي)155 مزارع ومزارعة
املرة  ليست  انها   : عرابة  من  زكي  احلكيم  عبد  امل��زارع 
االؤلى التي احصل عليها على بذار من اجلمعية على شكل 
قرض انها فكرة في غاية االهمية لدعم  املزارع ومساعدته 
وت��ط��وي��ره  ال��ت��وج��ه  ه���ذا  دع���م  جميعا  علينا  ي��ت��وج��ب  ل���ذا 

واحملافظة على بنك البذور
سامي ابو الرب من جلبون : هذه هي املرة االؤلى وهي 
تخفف م��ن االع��ب��اء ع��ن امل��زارع��ني ف��ي ال��وق��ت ال���ذي يكون 
العالية  املصاريف  حيث  للمساعدة  احلاجة  بامس  املزارع 
ال��ت��ي ال��ت��ي تنتظر امل���زارع م��ن ثمن ب���ذار واس��م��دة  واج��رة 
ح��راث وزراع���ة وغير ذل��ك واحل��ص��ول على ب��ذور محسنة 

ذات مواصفات جيدة نظيفة خالية من السوائب ومعقمة
م��دي��ر زراع����ة ج��ن��ني م. رائ����د  اب���و خليل ك��ان��ت وم���ا زال��ت 
مبادرة في غاية االهمية وهي تسعى لتطوير القطاع الزراعي 
وتوفير بذار محسنة قدمنا كل االمكانبات الجناح هذا املشروع 
مبنح  وقمنا  جنني   محافظة  م��زارع��ي  جمعية  م��ع  متعاونني 
اجلمعية شهادة انبات للبذور بعد اجراء عملية انبات للبذور

هامة  الفكزة  :ه��ذه  حسن  اب��و  هاشم  اجلمعية  رئيس 
جدا للمزارعني اذ انه للمرة االؤلى التي يشعر بها املزارع 
باالستفادة املباشرة ويشعر ان هناك من يهتم به ويسعى 
ل��ت��ح��س��ني االن���ت���اج وان ه����ذا امل���ش���روع ج����اء ب��ن��ش��اط من 
حاجاتهم  لسد  معا  اجلمعيةواملزارعني  امل��زارع��ي��ن��وادارة 
من البذور احملسنة والوصول الى باقي محافظات الوطن 
املناخية  والظروف  تتالءم  التي  القدمية  االصناف  واع��ادة 

في بالدنا.
خلدمة  والنجاح  باالستمرار  امل��ش��روع  لهذا  متنياتي 
املزارعني وحتسني مستوى االنتاج مما يؤدي الى حتسني 

مستوى الدخل لدى املزارعني واسرهم
هناك  ان  اال  النجاحات  ه��ذه  كل  رغ��م   : امل��ش��روع  معيقات 

معيقات وعقبات تؤثر في تطوير وزيادة الكميات واهمها:.
ارتفاع تكاليف الزراعة من حيث:

جتهيز االرض واحلراثها .  
شراء االسمدة .  

شراء املبيدات لرش االعشاب .  
استأجار اليات احلصاد وكبس الباالت القش.  

الغربلة البذور بعد احلصاد  
ارتفاع اسعار ضمانة ) استئجار االراضي( .  

االحتياجات لتطوير املشروع:
)  تراكتور زراع��ي ( حجم كبير  توفير معدات زراعية   

ومعداته الزراعية .
ال  التي  واجلبلية  الوعرة  لالراضي  صغيرة  حصادات   
يشجع  مما  اليها  الوصول  الكبيرة  احلصادات  تسطيع 

املزارعني في استغالل جميع اراضيهم وزراعتها .
توفير كميات من االسمدة من اجل اعطاء انتاج افضل .
توفير غربال من اجل الغربلة وادوات تعقيم لتعقيم البذار  

بقلم امجدعمر- 

أن  فقررت  فيه  ارتباطي  بحكم  القطاع  هذا  أثارني  لقد 
استكشف ما يدور في فلكه عسى أن افهم أس��راره وأتنور 
مستقبال  منها  استفيد  أن  أمل  والتي  املعلومات  من  مبزيد 
قد  إليه  وصلت  وال��ذي  املفهوم  ه��ذا  أن  ويبدو  عملي  بحكم 
سمعتها  والتي  احلقيقة  ه��ذه  احلقيقية  بصخور  اصطدم 
وشاهدتها من الكثير ووجدت نفسي مرغما على ان انقلها 
عسى أن جتد من يهتم بها ويحاول العمل من اجل التخفيف 
عن هذا الصامد وتعزيز صموده ليس من باب االستجداء 
بها  نعترف  ان  علينا  يجب  والتي  احلقيقة  ب��اب  من  وإمن��ا 
ألصحابه  بإعادته  نقوم  أن  يطالبنا  وال��ذي  احلق  باب  من 

الشرعيني انهم املزارعني ،
قلقيلية  منطقة  م��ن  امل���زارع���ني  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  ال��ت��ق��ي��ت 
بها  يشتهر  والتي  الضيافة  واجب  وتقدمي  التعريف  وبعد 
املزارعني كافة  وهم باحلقول سألتهم عن القطاع الزراعي 
وم��ا ي��رون فيه وي��ب��دو ان ه��ذا ال��س��ؤال ق��د أث��ار حفيظتهم 
فيه  اكتشفت  والذي  باحلديث  وبدأو  الشديد  واستنكارهم 
بالقوانني  والثقة  األم��ل  وف��ق��دان  الشديد  وال��ي��أس  امل���رارة 

والتشريعات والرقابة الزراعية ،
التقيت بهم يسألون سؤال  وما شدني هو ان كافة من 
هو  ومن  الزراعية  والتشريعات  القوانني  هي  أين  مشترك 

املسئول احلقيقي عنها ؟
أجيبهم إنها قوانني موجودة ومن يقوم عليها هي وزارة 

االختصاص 
صياغة  إلع��ادة  ماسة  بحاجة  الزراعية  القوانني  ان 
تستند ع��ل��ى أس����اس ع��م��ل��ي واق��ع��ي ي��ض��م��ن ل��ل��م��زارع��ني 
حقوقهم الزراعية ويحميهم من تقلبات األسعار ويضمن 
ل��ه��م االس��ت��م��رار ف��ق��د اط��ل��ع��ت ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��وان��ني 
عليها  اجل����اد  وال��ع��م��ل  تفعيلها  إلع����ادة  ب��ح��اج��ة  وال��ت��ي 

واإلنتاج  السلع  وضمان  األس��واق  على  الرقابة  وأهمها 
ال��زراع��ي فعملية ت��ذب��ذب األس��ع��ار وال��ت��ي حت��دث سببها 
بعض  ورب��ط  وإنتاجهم  املزارعني  مبقدرات  التالعب  هو 
زراعتها  ع��دم  منا  امل��ط��ل��وب  وك���ان  مبناسبات  املنتجات 
الزراعية  القوانني  إن  محددة  أوق��ات  او  مناسبات  في  اال 
وليست  أخ��رى  أنظمة  في  لقوانني  مستندة  الفلسطينية 
يعني  ال��ذي  األم��ر  الفلسطيني  ال��زراع��ي  للواقع  مستندة 
ان هناك خلل في التشريعات ألنها ال تستهدف الشريحة 
الفعلية التي تعمل عليها ، فمثال الواقع الزراعي األردني 
األردني  الزراعي  القطاع  يطبق قوانني زراعية تستهدف 
وب��ال��ت��ال��ي ف��إن��ه��ا ت��س��ت��ه��دف ش��ري��ح��ة م���زارع���ني تعمل 
ال��زراع��ي  ال��واق��ع  ع��ن  كليا  مختلفة  زراع��ي��ة  أنظمة  وف��ق 
أضفنا  وان  اإلسرائيلية  الزراعة  قوانني  أما  الفلسطيني 
وعدة  الفلسطيني  اإلنتاج  ومحاربة  االحتالل  عملية  لها 
وبالتالي  ال��زراع��ي  قطاعنا  تخدم  ال  فإنها  أخ��رى  عوامل 
إن أهم ما أرى في هذا املوضوع هو عملية إعادة صياغة 
باالعتبار  ي��أخ��ذ  أن  على  الفلسطينية  ال��زراع��ة  ل��ق��ان��ون 
املزارع الفلسطيني والواقع الزراعي في فلسطني كافة وال 
أو  إن كانت مفروضة  يستند لعوامل ومؤثرات خارجية 

محددة مسبقا
أم���ا ب��خ��ص��وص ب��ع��ض ال��ت��ش��ري��ع��ات وال��ت��ي أرى فيها 
االس��ت��رداد  ملف  مثل  الفلسطيني  للمزارع  مضيء  جانب 
النباتية  وال��ث��روة  احليوانية  ال��ث��روة  مل��زارع��ي  الضريبي 
تستند  عليها  جوهرية  ملسات  لوضع  بحاجة  هي  فايضا 
لضرورة العمل اجلاد على فتح هذه امللفات ملا لها من تأثير 
ايجابي على مجمل العملية الزراعية وعدم التوقف طويال 
أمام أنظمة روتينية ال تتفق وواقعنا الزراعي الفلسطيني 
أن  على  ع��ام  بشكل  الفلسطينية  ال��زراع��ة  تنظيم  مع  نحن 

تستند لعملية تنمية حقيقية تقي املزارع تقلبات األسعار 
مجمل  على  سياسته  يفرض  وال���ذي  ال��س��وق  م��ن  وحتميه 

حياته االقتصادية 
لبحاجة  سابقا  ذك���رت  وك��م��ا  الفلسطيني  ال��واق��ع  ان 
حلاجة  إض��اف��ة  ال��زراع��ي��ة  القوانني  بعض  لتفعيل  ماسة 
هذا القطاع العادة النظر في بعض القوانني وسن غيرها 
بهدف تنظيم الزراعة بشكل عملي وعلمي وواقعي يأخذ 
السياسية  جوانبها  بكافة  فلسطني  في  احلياة  باالعتبار 
امل���زارع���ني ف��ي فلسطني  واالق��ت��ص��ادي��ة خ��اص��ة ان واق���ع 
مختلف كليا ع��ن ال��واق��ع ال��زراع��ي ف��ي ال��ب��ل��دان امل��ج��اورة 
واالفتقاد  باألسواق  التحكم  وعدم  االحتالل  وجود  بحكم 
املغشوشة  املنتجات  ومحاربة  الزراعي  التامني  لقانون 
للمواصفات إضافة لعدم وجود صندوق  والغير مطابقة 
الضمان  ليكون  أملطالبه به سابقا  التعويضات والتي مت 
الس��ت��م��رار امل��زارع��ني وت��ع��زي��ز ص��م��وده��م خ��اص��ة ف��ي ظل 
الهجمة الشرسة على األراضي الزراعية من قبل االحتالل 
الزراعية  األراض���ي  أفضل  وم��ص��ادرة  وتدمير  وجت��ري��ف 
الري  قطاع  لتنظيم  ماسة  بحاجة  بأننا  علما  وأخصبها 
الغربي  املائي  احل��وض  في  وخاصة  فلسطني  في  واملياه 
ه��ذه  ت���رك  وع���دم  الفلسطينية  امل��ائ��ي��ة  ال��ت��ج��م��ع��ات  اك��ب��ر 
الثروة القومية في أيدي مجموعة من املستفيدين والذين 
يتعاملون بها كسلعة جتارية لشركات ربحية تخصصية 
فيها  أرى  التي  املصلحة  منطلق  ومن  تقدم  ما  على  وبناء 
احل��ي��اة  م��ج��م��ل  لتنظيم  عليها  ال��ع��م��ل  وج����وب  شخصيا 

الزراعية يجب علينا العمل على األمور التالية: 
تفعيل وسن قوانني حماية السوق   

تعويضات  وصندوق  الزراعي  التامني  شركات  إنشاء   
الكوارث الطبيعية 

حت��دي��د احل���د األدن�����ى م���ن األس���ع���ار ل��ب��ع��ض امل��ن��ت��ج��ات   
الزراعية 

التجارية واملشاتل وإعادة  الفعالة على احملال  الرقابة   
تسجيلها وفق أنظمة علمية تضمن جودة السلع 

األساليب  ألح��دث  واستناده  ال��زراع��ي  اإلرش���اد  تفعيل   
العلمية 

إق����ام����ة وإن����ش����اء امل��������دارس ال����زراع����ي����ة وامل���خ���ت���ب���رات   
التخصصية 

التالعب  عملية  ف��ي  ال��ع��ق��وب��ات  ق��وان��ني  وس���ن  تفعيل   
باإلنتاج الزراعي 

يرغب  من  وإش��راك  املياه  بقطاع  اخلاصة  القوانني  سن   
الشركات  ه��ذه  ف��ي  املساهمة  عملية  ف��ي  امل��زارع��ني  م��ن 

وحتديد أسعار املياه 
ملفات  فتح  إج���راءات  وتسهيل  واجل���اد  الفعلي  العمل   
النباتي  بشقيه  ال��زراع��ي  للقطاع  الضريبي  االس��ت��رداد 

واحليواني 
ل��ألراض��ي  ال��ع��م��ران��ي  وال���غ���زو  األراض�����ي  ملكية  تفتت   

الزراعية 
وم��ح��ارب��ة  األرض  ب��زراع��ة  اخل��اص��ة  ال��ق��وان��ني  تفعيل   

تصحرها
إقامة وتسهيل عمل مؤسسات التمويل الزراعية   

إش����راك امل��ؤس��س��ات ال��زراع��ي��ة ف��ي وض���ع ال��س��ي��اس��ات   
واخلطط للقطاع الزراعي 

اتى  ما  بعض  على  العمل  مت  حال  في  انه  اعتقادي  في 
اث��ر واض���ح ومل��س��ة ج���ادة على مجمل  ف��ان��ه سيكون ه��ن��اك 
القطاع الزراعي وبالتالي نستطيع العمل على تنمية فعلية 

وحقيقية .

توفير الدعم الكافي لتغطية ضمانات االرض )استئجار   
االرض ( .

توفير دراسة مع فرازة للحبوب .  
توفير مخازن مناسبة لتخزين احلبوب .  

توفير بذور محسنة من مصادر معروفة .  
تطمح اجلمعية في السنوات القادمة ان تزرع )3000(
دومن لكي يصبح لديها    بنك بذور طاقته)500 ( طن من 
البذور من كافة االصناف وتوفيرها للمزارعني لسد حاجة 
احملافظة من البذور  وتزويد باقي احملافظات بنفس البذور 

ونفس االنتاج .
عمل مختبر لتطوير اجلينات . 

في ظل غياب التشريعات والقوانني الزراعية
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هموم مزارع
بقلم : مزارع تعبان

الهم واليأس باديا  ابو نضال مزارع تعبان نرى 
هذا  لينتهي  الوقت  يحن  الم  يقول  وكأنه  وجهه  على 
الكابوس وتتحسن األمور أثارني الفضول فقررت أن 
اكتشف ما يدور بذهنه عسى أن أجد إجابة ملا رأيت 
فيه تكلمت معه واستمعت إليه وتعاطفت مع قضيته 
الوقت ومم��ا رأي��ت ومم��ا سمعت  ال��م يحن  وتساءلت 
أو  اإلج��اب��ة  أب��و نضال وزم���الءه  أن يجد  اكتب عسى 
مزارع  معهم  يتعاطف  من  يجدوا  أن  تقدير  اقل  على 
تعبان يقول ال اعلم متى ينتهي هذا الكابوس اجلميع 
وإحنا  مصلحته  على  ب���دور  واح���د  ك��ل  س��ائ��ل  م��وش 
 8 اخليار  كغم   17 شواقل   10 ب  البندورة  ضايعني 
نار  النقل  الساعة  شيقل   150 املياه  كغم   13 شواقل 
مدخالت اإلنتاج ما ابتنطاق وآخر شي املعوض كرمي 
يكمل أبو نضال أنا م��زارع أبا عن جد حرثت األرض 
األساليب  أف��ض��ل  واس��ت��خ��دم��ت  وزرع��ت��ه��ا  وغرستها 
احلديثة ف��ي ال��زراع��ة "أن���ا م���زارع م��ط��ور" ب��س هذا 
ن��زرع ونبيع  م��ا كنا  أي��ام  م��ا ج��اب هموا وي��ن  التقدم 
أونوكل ونبني وجنوز لوالد اليوم مستورة واحلمد 
لله ابنسمع بالشيء سمعة ما حدا سائل املؤسسات 
في واد وإحنا بواد الكل دوار على مصلحتوا ، واحتا 
نزرع  نقدر  بطلنا  نار  املياه  مصاحلنا  عن  بسئل  انو 
عشان  وال  نعيش  مشانا  ابنزرع  ليش  عارفني  محنا 
حل  بدنا  إحنا  شركات  كلها  دي��ون  حالنا  على  نحط 
شيقل   600 شهر  كل  تدفع  ابتقدر  ما  الناس  ج��ذري 
للمياه على كل دومن والسعر زي منتو عارفني خليها 
الله هو أحسن من اجلميع ابو نضال ينظر ألي  على 
وكأنه استغرب صمتي ووجد في نظراتي تساؤالت 
فقال اكتب احكي ألبدك إياه أو خليها على رب العباد 
ما بقطع الرأس إال الركبو هذي ناس بدون مسؤولية 
قرار  شي  آخ��ر  عندك  خذ  ال��روات��ب  تتوفر  كيف  املهم 
مزارع  شهادة  توخذ  ممنوع  فيه  يقولوا  الزراعة  من 
إيانا نوقع على تعهد  بدهم  السبب طلعوا   ملا سألنا 
بقولو عنوا عدلي في احملكمة عشان نهد مزارعنا أو 
ننقلها طيب لوين هو ظل إلنا ارض يا عمي او فرولنا 
ارض وإحنا مستعدين طيب بعدين هي األرض الهم 
سيطرة عليها يقولوا بعدها بخصناش األرض هذي أ 
، ب ، سي ، أو ما بطلع بدينا يعني هذا حكي وال بدهم 
اورو حالهم علينا يا عمي اقولو بدهم شوية مصاري 

رسوم وخالفه إحنا مستعدين .

أريحا :كتب رامي ابو زينة

خالل  الزراعية  املنتجات  ب��غ��زارة  أريحا  مدينة  تتميز 
لتحكم  تصدر  التي  الكميات  لقلة  ون��ظ��راً  ال��زراع��ي  املوسم 
اجلانب اإلسرائيلي في العملية التصديرية، لذا فإن الكمية 
األكبر من املنتجات الزراعية التي تنتجها مدينة أريحا تباع 
في السوق املركزي و املسمى باحلسبة بوجود وسطاء البيع 
املنتجات  ببيع  تقوم  محالت  وهي   ) القومسيون  محالت   (
 10-8 وتبلغ  البيع  على  نسبة  مقابل  للتجار  ال��زراع��ي��ة 
السوق  ف��ي  التسويقية  فالعملية  ألخ���رى،  محافظة  م��ن   %
املركزي تعتمد على ثالث أطراف وهي املزارع والوسيط ) 
املنتجات  إلى وظيفة بيع  ( والتاجر، وإضافة  القومسنجي 
ال��زراع��ي��ة ي��ق��وم الوسيط ب��دع��م امل���زارع مب��دخ��الت اإلن��ت��اج 
الزراعي من بالستيك وسماد وأدوي��ة من  في بداية املوسم 
تلك  ثمن  خصم  مقابل  ال��زراع��ي��ة  املستلزمات  بيع  محالت 

املدخالت من منتجات املزارع على مدار املوسم.
أما آلية البيع في سوق أريحا املركزي فإنها تتم باملزايدة 
سعر  أعلى  عليه  يرسو  ومن  الزراعية  املنتجات  سعر  على 
املباعة مباشرة من  البضاعة  فالبضاعة من صاحله وتنقل 
سيارة املزارع إلى التاجر دون نزولها على أرض احلسبة، 
ح��ي��ث ت��ق��ف س���ي���ارات امل���زارع���ني ال��ت��ي حت��م��ل ال��ب��ض��اع��ة ) 
املنتجات الزراعية ( على الدور حتى تباع البضاعة سيارة 
تلو األخرى،  وبوجود السوق املركزي احلالي ) احلسبة( 
أول م��دخ��ل وس���ط م��دي��ن��ة أري��ح��ا ف���إن أزم����ة ال��س��ي��ر ودور 
وسط  إل��ى  الداخل  الرئيسي  اخل��ط  على  امل��زارع��ني  سيارات 
املدينة يعمل نوع من االكتظاظ في الشارع صباحاً وخاصة 

بوجود مدارس حول املنطقة.
ول��ذا ب��دأت بلدية أري��ح��ا م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي العمل على 
إنشاء حسبة جديدة بعيدة عن وسط املدينة من جهة منطقة 
كتف الواد طريق حديقة الباباي كخطوة من خطوات تطوير 
وتنمية مدينة أريحا حيث سيتم نقل سوق اخلضار املركزي 
من املوقع القدمي بالقرب من وسط املدينة إلى املوقع اجلديد 
بعيد عن وسط املدينة خالل املوسم الزراعي القادم 2009 
/ 2010، ولكن السؤال املطروح هنا هل عملية نقل احلسبة 
العملية  في  األساسي  الركن  امل��زارع  مصلحة  مع  تتماشى 

الزراعية أم ال؟
ومن مقابلة أجريت مع محمد أبو شوشة مزارع وعضو 
امل��زارع��ني ف��ي محافظة أريحا  هيئة إداري���ة ف��ي ف��رع احت��اد 
حت��دث ع��ن ك��ون س��وق أري��ح��ا امل��رك��زي م��ن أك��ث��ر األس���واق 
املركزية أهمية لكونه سوقاً انتاجياً وليس استهالكياً وذلك 

ملوقعه في منطقة زراعية تعد سلة غذاء فلسطني.
للموقع  القدمي  السوق  موقع  نقل  فكرة  بخصوص  أم��ا 
اجلديد فقال إنه يتبادر للذهن تساؤل مهم وهو " هل لهذه 
اخلطوة أهمية على تغيير وتطوير وضع الزراعة واملزارع 

في منطقة أريحا واألغوار"؟
إدخ��ال  ب���دون  النقل  مل��ج��رد  للسوق  النقل  ك��ان  ف���إذا 

غير  العملية  هذه  فإن  العمل  آللية  وحتسينات  تغيرات 
كانت  إن  ولكن  معها  نتفق  ال  كمزارعني  ونحن  مجدية 
املزارعني  العمل ملا فيه مصلحة  آلية  على أساس تغيير 
أن يكون  الطبيعي  فمن  بالكامل،  فإننا ندعمها ونؤيدها 
مواقع  في  تغيير  يشمل  اجتاهاته  في  العمراني  التطور 
مع  يتماشى  األم��ر  وه��ذا  املركزية  كاألسواق  أهمية  ذات 

مدينة أريحا أيضاً.
وق��ال اب��و شوشه أن��ه م��ن امل��ع��روف ل��دى امل��زارع��ني في 
أريحا أن األزمة الصباحية حلركة النقل في عملية البيع هي 
مشكلة في حد ذاتها حيث أن طريقة البيع غير منصفة في 

حق املزارع ألسباب عدة منها:
مما  التوقيت  نفس  ف��ي  للسوق  املتدفقة  الكميات  زخ��م    .1
يجعل فرقا كبيراً في سعر نفس احملصول من 5 ويصل 

إلى 20 شيكل في بعض األحيان.
أزمة السير تؤثر بشكل سلبي على سعر البيع .  .2

طريقة البيع السريع من الوسيط إلى التاجر ومع شدة   .3
شعور  يعطي  املزارعني  لسيارات  الصف  وطول  األزم��ة 
ما يريده من  باالطمئنان باحلصول على  للتاجر  نفسي 
في  يزيد  فال  يريده  ال��ذي  وبالسعر  الزراعية  املنتجات 
السعر. وتابع ابو شوسه أن هذا األمر يحفزنا كمزارعني 
صاحب  ألن  والصحيح  السليم  ب��االجت��اه  نتحرك  ألن 
مما  املعنيني  الشركاء  هم  البيع  آلية  في  الفصل  الكلمة 
اجلهات  كافة  من  ومنظم  سليم  تخطيط  األم��ر   يستلزم 

املعنية واملختصة.
تتضمنها  أن  يجب  التي  والتغييرات  البيع  آليات  وعن 

عملية النقل حتدث ابو شوشه عن التالي:
حت��وي��ل ال��ب��ي��ع م��ن ال��ص��ن��دوق إل���ى ال����وزن وه���ذا يعني   .1
تخفيض نسبة الهدر من الزيادات التي تضاف زيادة عن 

سعة الصندوق وذلك بوجود ميزان مركزي للتوزين.
يتم  أن  ويجب  ساعة   24 م��دار  على  البيع  يتم  أن  يجب   .2
توضيح ذلك للتجار وهذا يعود إلى أن املنطقة إنتاجية.

3. بالنسبة للفائض من اإلنتاج يجب أن يكون هناك طرق 
حلفظ الكميات من التلف كإنشاء ثالجة مركزية.

أهمية  له  ملا  إدخ��ال تعديل على طريقة تضمني احلسبة   .4
ك��ب��ي��رة ف���ي ع��م��ل��ي��ة اإلح���ص���اء امل���رك���زي ح��ي��ث يعطينا 
التخطيط  في  ويساعدنا  احمللي  لإلنتاج  دقيقة  أرق��ام��اً 
والتخطيط  االقتصاد  يدعم  لكي  للدولة  االستراتيجي 
وب��رام��ج  متخصص  ك���ادر  إل���ى  ي��ح��ت��اج  وه���ذا  مستقبالً 

محوسبة في إدخال املعلومات اليومية وتنفيذها.
واضاف أبو شوشة عن وجود تضارب في اآلراء حول 
مقنعة  غير  الرفض  مبررات  أن  حيث  للحسبة  النقل  عملية 
من حيث بعد املكان وزيادة التكاليف، وأما بالنسبة للموقع 
احل��ال��ي ف��إن��ه ال ي��ع��د م��وق��ع ذو مم��ي��زات م��غ��ري��ة ل��ل��م��زارع 
والتاجر، ويرى أنه من الضروري النقل إذا كان النقل يحقق 

تطور في األداء والعمل وآلية البيع وكذلك ملساعدة املزارع 
بالشكل الصحيح.

وذكر أبو شوشة أن هنالك اقتراحات ببناء جسر لربط 
طرفي الوادي ) ما بني شارع املغطس واملوقع املقترح ( مما 

يؤدي إلى اختزال الطريق من 4 كم إلى 500 متر.
الغرفة  مدير  امل��ؤق��ت  كاظم  السيد  حت��دث  جانبه  وم��ن 
بها  القيام  مت  دراس���ة  ع��ن  ال��زراع��ي��ة  الصناعية  التجارية 
اس��ت��ه��دف��ت  م��ج��م��وع��ة م��ن أص��ح��اب م��ح��الت ال��ق��وم��س��ي��ون 
مشروع  ب��أن  وق��ال  آرائ��ه��م  لنقل  امل��زارع��ني  م��ن  ومجموعة 
أريحا قبل  بلدية  املشروع كان يتوجب على  كبير مثل هذا 
ال��ب��دء ف��ي��ه م��ش��اورة ممثلي امل���زارع���ني وحت���دث أي��ض��اً عن 
التمثيلية  وامل��ؤس��س��ات  اجلمعيات  م��ن  تشكيلها  مت  جلنة 
نقل  موضوع  على  البلدية  ومناقشة  ملفاوضة  للمزارعني 
احلسبة ويعزي السيد كاظم  مبررات الرفض لنقل احلسبة 

لألسباب التالية:
بعد السوق عن مركز املدينة.   .1

عدم تلبية السوق اجلديد حلاجة املزارعني.   .2
مع  تناسب  ال  ال��س��وق  ف��ي  للمحالت  الداخلي  التصميم    .3

حاجة الوسطاء ) القومسنجية (.
الطريق املؤدية للسوق ضيقة.   .4

احملالت  أصحاب  من  الكثير  ب��أن  كاظم  السيد  وحت��دث 
التجارية املجاورة للحسبة سيفقدون مصدر رزقهم نتيجة 
ن��ق��ل  احل��س��ب��ة إض��اف��ة إل���ى ف��ق��دان أص��ح��اب ع��رب��ات النقل 

باحليوانات أيضاً مصدر رزقهم.
القومسيون  وأضاف بأن مجموعة من أصحاب محالت 
كانوا قد دفعوا خلو رجل في احملالت القدمية مبالغ عالية 

وبعد عملية النقل لن يستفيدوا من تلك احملالت.
وأض����اف ال��س��ي��د ك��اظ��م اق��ت��راح��ات ح���ول ت��رت��ي��ب وض��ع 
احلسبة احلالية ببذل البلدية والشرطة مجهود أكبر لتنظيم 
احلالي  للسوق  ترميم  إع��ادة  وعمل  صباحاً  السير  حركة 
املجتمع  م��ش��ارك��ة  أري��ح��ا  بلدية  على  يتوجب  ب��أن��ه  وذك���ر 
احمللي وممثلي املزارعني في اتخاذ أي قرارات مصيرية تهم 

القطاع الزراعي .
تتناسب  ذلك توفير مشاريع  البلد يتطلب  وعن تطوير 
املواطنني  وشرائح  اخل��اص  القطاع  متطلبات  مع  وتتالءم 

ليتم التفاعل والتعاطي معها بشكل أكبر. 
مم��ا رأي��ن��اه س��اب��ق��اً جن��د ب���أن اآلراء ت��ع��ددت ح���ول عملية 
عملية  أن  ه��ل  وه��و  امل��ط��روح  املهم  ال��س��ؤال  يبقى  ولكن  النقل 
النقل تتماشى مع مصلحة املزارع ومع تنمية وتطوير القطاع 
الزراعي في أريحا أم ال؟ وهذا التساؤل يدفعنا ويحفزنا جميعاً 
كمزارعني وجهات ومؤسسات معنية بالقطاع الزراعي للتفكير 
وبشكل كبير وعميق ومدروس حول عملية النقل وأي حتسني 
وتطوير أو أي آلية جديدة مقترحة لتصب في النهاية خلدمة 

املزارع الركن األساسي للعملية الزراعية.

السوق املركزي في أريحا ومصلحة املزارع

السوق اجلديدالسوق القدمي
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طولكرم: كتب ابراهيم جميل.

مت استخدام كم هائل من املبيدات الزراعية واألسمدة الكيماوية في اخلمسون 
الزيادة  الزراعي في مواجهة  اإلنتاج  املاضية والذي كان ضروريا لتكثيف  عاما 
هذه   استخدام  من  عاما  خمسون  من  أكثر  وبعد   ، السكان  تعداد  في  املضطردة 
وسالمة  صحة  ع��ل��ى     الظهور  في  اخلطيرة  السلبية  أث��اره��ا  ب��دأت  الكيماويات 
اآلث��ار بكل ما هو موجود فيها من  البيئة من تلك  لم تنجو  أيضا  املستهلك كذلك 
إنسان ... حيوان ... نبات ... حشرات ... ميكروبات وحتى أيضا  الكائنات احلية 
الزراعية  للمبيدات  تتعرض  لم  التي  الكائنات  حتى  اجلوفية  واملياه  التربة  في 
ألبان  في  منها  أث��ار  وج��دت  فقد  تنجو  لم  مباشرة  بصورة  الكيماوية  واألسمدة 

بعض األمهات وفقا ألخر اإلحصائيات .
لذا كان من الضروري البحث عن حل للتدهور املستمر في التوازن الطبيعي 
والبيولوجي للبيئة واآلثار السلبية اخلطيرة على صحة اإلنسان من االستخدام 
املكثف لكال من املبيدات الزراعية واألسمدة الكيماوية على أن تتضمن احللول 
املقدمة عدم زيادة تكلفة اإلنتاج مع حتسني جودة احملصول إلي جانب حماية 
أسلوب  فيه       املتسبب  التدهور  ووق��ف  الطبيعي  توازنها  واستعادة  البيئة 
واألسمدة  الزراعية  املبيدات  استخدام  منع  هو  فاحلل  إذا   ، احلالي  ال��زراع��ة 
الكيماوية أو الصناعية واالعتماد على األسمدة العضوية واملقاومة احليوية  
للمحافظة على خصوبة وحيوية التربة وهذا األسلوب بالزراعة العضوية أو 
احليوية هو تطبيق أسلوب الزراعة القدمية فمنذ سنوات ظهرت تقارير طبية 
تقول إن املبيدات الكيماوية واألسمدة الصناعية -التي تستخدم في العمليات 
في  امل��زارع��ون  استمر  ذل��ك  وم��ع  بالسرطان،  اإلص��اب��ة  في  تتسبب  الزراعية- 
استخدام هذه األسمدة نظرا لعدم توافر بديل يحافظ على محاصيلهم الزراعية، 
وهو ما دفع عددا من املختصني في هذا املجال للمطالبة باالعتماد على البديل 
كأساس  وغيرها  احليوانات  ك��روث  العضوية  األسمدة  أو  الطبيعي  الزراعي 
إلنتاج غذاء ذي مواصفات جيدة وقيمة صحية عالية والتخلي متاًما عن املواد 

الكيماوية.
لها  االتهامات  توجيه  من  األخ��رى  هي  تسلم  لم  العضوية  األس��م��دة  أن  غير 
تعيش  التي  الفطرية  السموم  بقاء  ومنها  اإلنسان  على  سلبية  آث��ار  ذات  بأنها 
للملوثات  ال��ت��ع��رض  ب��امل��ب��ي��دات، وك��ذل��ك  ل��ع��دم رش��ه��ا  امل���زروع���ات نتيجة  ع��ل��ى 
"امل��ي��ك��روب��ي��ول��وج��ي��ة وق���د ال��ت��ق��ت ج��ري��دة ص���وت امل�����زارع ب��ع��دد م��ن امل��زارع��ني 

واملختصني:
احد املزارعني قال : إن تكاليف الزراعة العضوية -مبا تتطلبه من إجراءات- ال 
تساوي كمية اإلنتاج واحملصول الذي ينتج منها إذ إن األمراض التي حتتاج إلى 
رش باملبيدات باستمرار تنشط وتقضي على الثمار وبالتالي انخفاض في الكمية 
واملستثمر،  للمزارع  االقتصادية  احلالة  على  ينعكس  مما  احلجم  في  وتراجع 

إضافة إلى ارتفاع أسعار السماد البلدي اخلالي من أية إضافات كيماوية.
ذمة  إلى  حتتاج  لألسواق  تقدميه  عند  املنتج  سالمة  :أن  قال  املختصني  احد 
ينتهي  وحتى  امل��زروع��ات  بها  ت��رش  مبيدات  فهناك  نفسه؛  امل���زارع  من  وضمير 
مفعولها حتتاج إلى فترة بقاء 4 أيام على األقل بينما يعمد بعض املزارعني إلى 

االستخدام املفرط للمبيدات الزراعية واثرها على البيئة

قطفها وتقدميها في األسواق وبيعها قبل انتهاء فترة التحرمي بيومني وأقل وهذا 
يؤثر على صحة اإلنسان، وكذلك احلال نفسه فهناك مبيدات يبقى أثرها إلى 23 
يوًما من وقت انعقاد الثمرة بينما يتجاوز مزارعون هذا الرقم ويقدمون منتجاتهم 

إلى األسواق دون مراعاة حلصة املستهلك بقصد املردود املادي السريع. 
لدى  التوضيح  من  حقه  ينل  لم  العضوية  الزراعة  موضوع  أن  خر  واعتبرا 
زاد  احلاضر  الوقت  في  ولكن  السواء،  على  املستهلكني  ومعظم  املزارعني  من  كل 
الوعي بأهمية الزراعة العضوية وأنها زراعة تعنى بعملية اإلنتاج الزراعي مع 

احملافظة على البيئة من التدمير.
ذلك  تغير  إل��ى  الفلسطينيني  امل��زارع��ني  جمعيات  احت��اد  ف��ي  وأش��ارم��س��ؤول 
تلك  بتجارة  واملهتمني  واملستهلكني  املزارعني  قبل  من   - الكبير  باإلقبال  مستدالً 
املواد - على االنتساب في اجلمعيات التعاونية للزراعة العضوية التي أسست 
من قبل احتاد املزارعني واالغاثة الزراعية ؛ حيث تغير هذا املفهوم لدى املزارعني 
لديهم  ال��ص��ورة  وض��وح  بعد  العضوي  اإلن��ت��اج  مجال  في  ال��دخ��ول  في  الراغبني 

وتغير مفهومهم عنها.

تعريف الزراعة العضوية
البيئة  على  احملافظة  االعتبار  في  األخ��ذ  مع  الغذاء  إلنتاج  زراع��ي  نظام  هي 

بجانب االهتمام بالظروف االقتصادية ومتطلبات املجتمع .
وفي هذا النظام تعتبر خصوبة التربة مفتاح النجاح مع األخذ في االعتبار 
القدرة الطبيعية للتربة والنباتات واحليوان كأساس إلنتاج غذاء ذو صفاجتديدة 

وقيمة صحية عالية ، والزراعة العضوية حتد من اإلضافات اخلارجية
كذلك  وال��ه��رم��ون��ات  وامل��ب��ي��دات  الكيماوية  األس��م��دة  استعمال  ع��دم  مبعنى 
لتغيرات البيئية املستخدم فيها الهندسة الوراثية ، ومن جهة أخرى تشجع على 

االعتماد على القدرة الطبيعية السائدة في مكان ما والتي حتكمها عوامل املناخ 
والنواحي االقتصادية واالجتماعية .

يعتمد  والذي  الزراعية  األساليب  أقدم  من  العضوية  الزراعة  أسلوب  يعتبر 
على أثراء التربة وتخصيصها مبواد حيوية  )مخلفات حيوانية أو نواجت حتليل 
حيوانية ونباتية ( إلعادة حيويتها إلنتاج نبات صحي امن باحلد من استخدام 
الكيماويات الزراعية ، وتعتمد الزراعة العضوية على أسس علمية راسخة مبا 
للتربة  الطبيعية  املوارد  للبيئة واحلفاظ على  الطبيعي  التوازن  أو يعيد  يحقق 
واملياه والعناصر اجلوية إلنتاج زراعات غذائية نظيفة من خالل أسمدة حيوية 
( للحفاظ على مكوناتها وجودتها في سرعة  التحليل  ) عالية  مجهزة ومخمرة 
تخصيب التربة مع تقليل الفقد والتلف أثناء التخمر إلي جانب استخدام كائنات 
الالزمة  الغذائية  والعناصر  باألسمدة  خصوبتها  إث��راء  في  نافعة  دقيقة  حية 
للتخصيب وإثراء التربة وبالتالي يؤدي إلي الوفاء باحتياجات النباتات النامية 
الطبيعية  املقاومة  أساليب  إتباع  جانب  إلي  هذا  وفير  محصول  على  للحصول 
والبيولوجية لألمراض واآلفات الزراعية بإكثار املفترسات احليوية واحلشرات 
الضارة  الزراعية  اآلف��ات  أع��داء  تعتبر  التي  الدقيقة  واألحياء  النافعة  والطيور 
ذلك  تطبيق  وف��ي  الطبيعية  عناصرها  وتدمير  والبيئة  التربة  من  تلويث  دون 
على  للحفاظ  صحيا  نظيف  غذاء  وإنتاج  البيئي  التوازن  لتحقيق  عظيمة  فوائد 
صحة املستهلك. وهذا األسلوب في الزراعة كان وال يزال يطبق منذ بدأ اخلليقة 
وت��ط��ور م��ع ال��زم��ن مب��ا يعطيه صفة ال��ت��واص��ل واالس��ت��دام��ة ل��ذا تسمى ال��زراع��ة 
العضوية بالزراعة املتواصلة ولم يطبق أسلوب الزراعة احلالي بالكيماويات إال 
الزراعة حاليا في  في  األساسي  االجت��اه  أن  ، ورغم  الثانية  العاملية  بعد احلرب 
معظم دول العالم ال زال يسير في ركب الزراعة الصناعية املسرفة في استخدام 
إال أن هناك اجتاه  الكيف واجل��ودة  الكيماويات لزيادة اإلنتاج ولو على حساب 
الزراعة احليوية باألسلوب احلديث وليس كما  أو  الزراعة العضوية  ملح نحو 
يعتقد البعض بان الزراعة العضوية عودة إلي الزراعة القدمية التقليدية ولكن 
يحقق  مبا  احلديثة  العلوم  فيه  تستخدم  زراعي  أسلوب  العضوية  الزراعة  أالن 

إنتاجية عالية وجودة متميزة من احملصول .
على  احلفاظ  ولكن  االقتصادية  اجل��دوى  على  احلديث  األسلوب  يعتمد  وال 
عادت  لو  حتى  رئيسي  هدف  املستهلك  صحة  على  واحلفاظ  التدهور  من  البيئة 
الزراعة  في  احلديث  العلمي  األس��ل��وب  وتطبيق   ، القدمي  أسلوبها  إل��ي  ال��زراع��ة 
من  الطبيعي  البيئي  التوازن  على  حتافظ  زراعية  تكنولوجيا  بإتباع  العضوية 
 ) وأسمدة  )مبيدات  الكيماويات  عن  تستغني  زراع��ات  تنتج  تكنولوجيا  خالل 
بدور  لتقوم  واملستهلك  واحليوان  بالنبات  ضارة  غير  طبيعية  بدائل  إيجاد  مع 

الكيماويات املستمرة .
أما أسلوب الهندسة الوراثية املستخدم في تغيير وتعديل الصفات الوراثية 
الوراثي  التركيب  تعديل  الن  العضوية  ال��زراع��ة  أس��س  مع  يتعارض  للنباتات 
للنباتات قد يؤدي إلي تغيرات غير محسوبة وغير متوقعة على املدى الطويل في 

غذاء اإلنسان أو احليوان كما قد يؤثر على إفراز مواد أو هرمونات ضارة. 

بقلم : خالد منصور

    بعد اغتصاب الصهاينة ألرضنا لم نعد نستهجن قيامهم بأي فعل شنيع.. 
فذاكرتنا تختزن من أفعالهم وجرائمهم ما تضيق به حتى اكبر الكتب واحلواسيب، 
يفتكون بالضحايا بدم بارد، ينكلون بال رحمة، وميارسون سادية تفوق كثيرا 
يتأملون،  وهم  ورؤيتهم  الضحايا  بتعذيب  ويتلذذون  النازيون،  يفعله  كان  ما 
ذلك  كل  متعمدين..  عامدين  املياه  مصادر  ويلوثوا  واحلقول،  الكروم  يحرقون 
أصبح جزء من ثقافتهم ومن سلوكهم اليومي.. في القدس واخلليل وفي مناطق 
اجلدار ومبحاذاة املستوطنات وعلى احلواجز والطرق االلتفافية.. واحلديث هنا 
ال يجري عن جيش احملتلني اإلسرائيليني وحده-- بل وعن عصابات املستوطنني 
وميليشياتهم املنظمة واملسلحة، التي ترتكب جرائمها حتت سمع وبصر اجليش 

بل وبحمايته في اغلب األحيان..
وبلدة عصيرة القبلية-- الواقعة جنوبي نابلس-- نالها من عسف االحتالل 
وجرائم املستوطنني خالل السنوات املاضية الشيء الكثير، فقد صودرت أجزاء 
واسعة من أراضيها ليقيم احملتلون عليها مستوطنة يتسهار.. والن االستيطان 
أراضي  اللعينة متتد وتلتهم من  السرطان، فقد ظلت هذه املستعمرة  يتمدد مثل 
حدود  أصبحت  حتى  لها،  امل��ج��اورة  األخ��رى  العربية  وال��ق��رى  القبلية  عصيرة 
وقد  البلدة..  في  السكان  منازل  مباشرة  حتاصر  االلتفافية  وطرقها  املستوطنة 
شهدت هذه القرية الفلسطينية في العام املاضي سيال من اعتداءات املستوطنني، 
الذين قاموا في إحدى املرات باجتياح البلدة وحرق وحتطيم العديد من منازلها.

مع  ميعاد  على   2009/4/4 السبت  ي��وم  كانت  الصامدة  البلدة  ه��ذه      
اليوم  ذل��ك  ظهر  فبعد  ش��دي��دة..  بخسة  املستوطنون  ارتكبها  جديدة  جرمية 

مغتصبون ولصوص ماشية
خرج األطفال )عبد الوهاب ومحمد وصهيب( مع أغنامهم إلى أراضي بلدتهم 
يسكن  حيث  يتسهار،  ملستوطنة  احملاذية  منها  اجلنوبية  اجلهة  في  الواقعة 
مستوطنون يعتبرون األشد تطرفا وكراهية للعرب.. خرج األطفال إلى حيث 
الربيع يتجلى بأبهى صوره، وحيث املراعي الغنية باحلشائش، وكعادة كل 
األطفال انطلقوا مثل الفراشات يقفزون من صخرة إلى صخرة ومن زهرة إلى 
والبسباس--  شب  والشايب  والرجنس  الدحنون  ورود--  يجمعون  زهرة 
عند  وأخ��وات��ه��م  ألمهاتهم  بتقدميها  ليقوموا  جميلة  ب��اق��ات  منها  ويشكلون 
عودتهم، ولم يدر في خلد هؤالء األطفال األبرياء االنقياء أن هناك عيون مثل 
عيون الضبع الكاسر كانت ترقبهم من بعيد وتترصد خطواتهم.. وفجأة تسلل 
أطفالهن،  من  ع��ددا  معهن  يصحنب  املستوطنني،  نساء  من  عصبة  املكان  إل��ى 
يلهون،  الفلسطينيون  األطفال  ك��ان  حيث  وصلن  حتى  ضجة  دون  واقتربن 
وبدأت النسوة املاكرات وبتطفل واضح التودد إلى األطفال العرب، ومحاولة 
كسر حاجز اخلوف والريبة الراسخ في عقولهم جتاه كل ما هو يهودي، لدفعهم 
وحاولوا  األط��ف��ال  مانع  البداية  في  املستوطنني..  من  أقرانهم  مع  لالندماج 
االبتعاد.. لكن في النهاية جنحت اخلطة باملكر واخلداع، وبدا األطفال باللعب 
عن  بعيدا  الفلسطينيون  األط��ف��ال  يسحبون  اليهود  األط��ف��ال  واخ��ذ  س��وي��ا.. 
أغنامهم أكثر فأكثر دون إثارة أي شبهة، وعندما أصبحوا على مسافة كبيرة 
تسللوا  قد  املستوطنني  من  آخر  فريق  هناك  كان  األغنام..  يشاهدوا  ال  بحيث 
وفور  املستوطنة..  حرم  إلى  وادخلوها  بسرعة  األغنام  وساقوا  ال��وادي،  من 
وعدن  أطفالهن  أخذن  األغنام،  سرقة  خطة  جناح  على  املستوطنات  اطمئنان 

إلى داخل حرم املستوطنة.. وعندها بحث األطفال الفلسطينيون عن أغنامهم 
فلم يجدوها في املكان، فجن جنونهم وشعروا باحلزن الشديد وباأللم، ألنهم 
حتى  غافلوهم  الذين  املستوطنني،  وده���اء   حيلة  ضحية  كانوا  أنهم  أدرك���وا 
متكنوا من سرقة أغنامهم.. فشرعوا بالصياح ليلفتوا انتباه أهل بلدتهم ليأتوا 
إليهم وينجدوهم من هذه املصيبة.. وما هي إال دقائق حتى زحف أهالي بلدة 
محاولني  السياج  يهزون  واخ���ذوا  املستعمرة،  سياج  نحو  القبلية  عصيرة 
حضرت  عندها  خطير،  جد  املوقف  وأصبح  األه��ال��ي  هياج  وازداد  اقتالعه.. 
إلى املكان قوات معززة من جيش االحتالل ومن حرس املستوطنات، وأمروا 
بإطالق  وهددوهم  املستوطنة،  سياج  عن  باالبتعاد  العرب  املواطنني  حشود 
فورا،  األغنام  بإعادة  اجليش  وطالبوا  االبتعاد،  رفضوا  السكان  لكن  النار.. 
وإال فإنهم سيواصلون التجمع، وسيقومون بخلع األسالك الشائكة مهما كان 
الثمن.. عندها وعد اجليش األهالي بإعادة األغنام إن أوقفوا محاولتهم خلع 
السياج.. فقبل السكان العرب بالعرض، وما هي إال ساعة حتى احضر اجليش 
أعادها  التي  األغنام  عدد  أن  األهالي  فاكتشف  لألهالي،  وسلمه  الغنم  قطيع 
اثنتني.. فأصروا على استعادة كل األغنام، وبالفعل عاد  اجليش كان ناقص 
اجليش واحضر زوج األغنام لينهي هذه القضية، ثم عاد سكان بلدة عصيرة 
وال  املخادعني،  ه��ؤالء  مع  التعايش  ميكن  ال  يقول:  فيهم  والكل  بيوتهم  إل��ى 
ميكن الوثوق بتصرفاتهم، بل وحتى ان أطفالهم يرضعون اخلبث والدهاء.. 
إلى كل  الذي يفترض بكل فلسطيني االحتراس واحلذر منهم واالنتباه  األمر 

أالعيبهم.. فهم أوال مغتصبون وهم ايضا لصوص ماشية.
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تتمة

القطاع الزراعي مؤمتر عمان

والتعاونيني  الفالحني  الحت��اد  العام  االم��ني  كلمة  وف��ي 
والزراعني العرب منصور طبيقة استعرض تاريخ فلسطني 
من  التاريخ  مدار  على  الفلسطيني  الشعب  له  تعرض  وما 
به  يقوم  وما  االسرائيلي  االحتالل  عصابات  من  اعتداءات 

قطعان املستوطنيني من تدمير كل ما هو فلسطيني .
على  حققته  وم��ا  الفلسطينية  باملقاومة  طبيقة  واش��اد 
مدار التاريخ ،منتقدا الصمت العربي ملا يجري في فلسطني 

خصوصا في اعقاب املذبحة التي تعرض لها قطاع غزة .
ال��ع��ام  االحت����اد  التنفيذيفي  امل��ك��ت��ب  ع��ض��و  كلمة  وف���ي 
علي  ال��س��وري  الشعب  مجلس  عضو  ال��س��وري  للفالحني 
من  يحققة  وما  الفلسطيني  امل��زارع  ب��دور  اش��اد  العلي  عبد 
صمودة  خالل  من  االسرائيلي  احملتل  وجه  في  انتصارات 
في ارضة ،مطالبا كافة االشقاء العرب بالوقوف الى جانب 
بشكل  امل����زارع  وب��ج��ان��ب  ع��ام  بشكل  الفلسطيني  الشعب 

خاص .
للمقاومة  الفلسطيني رمزا  املزارع  بأن  العلي  واعتبر 
وال���ص���م���ود م��ط��ال��ب��ا اجل��م��ي��ع ب��ت��ق��دمي ي���د امل���س���اع���دة لهم 
العمل  االستمرار في  يتمكنوا من  لتعزيز صمودهم حتى 
للشعب  الغذائي  االمن  مقومات  وتوفير  ارضهم  وزراع��ة 

الفلسطيني .
وفي كلمة رئيس احتاد املزارعني والصيادين التونسي 
عبد املجيد املالسي اعتبر بأن مساعدة الشعب الفلسطيني 
واجب على كل العرب وذلك مساهمة منهم في دعم صمود 

الشعب الفلسطيني .
مشتركة  وخطط  عمل  أل��ي��ات  بوضع  امل��الس��ي  وط��ال��ب 
الزراعي في فلسطني وخصوصا  القطاع  بناء  اعادة  بهدف 

في قطاع غزة . 
اج��راءات  تتضمنت  عمل  اوراق  املؤمتر  خ��الل  وقدمت 
قدمها  فلسطني  في  الزراعي  القطاع  على  وأثارها  االحتالل 
تكبدها  ال��ت��ي  النهائية  للخسائر  ،ع���رض  السلمان  سهيل 
مدير  الشتلة  عيسى  قدمها  غزة  قطاع  في  الزراعي  القطاع 
االحت���اد ،خ��ط��ط االغ��اث��ة ال��زراع��ي��ة ف��ي اع���ادة ب��ن��اء م��ا دمر 
الضغط  مديردائرة  جيش  ابو  منجد  قدمها  غزة  قطاع  في 
واملناصرة في االغاثة الزراعية ،االمن الغذائي في فلسطني 
قدمت من قبل شبكة لي في كمبزينا ،احلرب والزراعة شأن 
 ، الطبيعة  حلماية  العربية  من  زعتير  رزان  قدمتها  عاملي 
حرب احلياة وأثارها على البيئة في قطاع غزة قدمها سمير 
الواقع   ، االردنيني  للمزارعني  العام  االحت��اد  من  هاللة  ابو 
م��واج��ه��ة االزم���ة قدمها طه  ف��ي فلسطني واس���س  ال��زراع��ي 

عارف من احتاد جلان العمل الزراعي .

اعداد:نظام عطايا
االغاثة الزراعية 

 ما زال القطاع الزراعي والريفي الفلسطيني يشكل محورا 
اساسيا في مجمل احلياه الفلسطينية االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية باالضافة الى دوره احليوي في اعادة توليد وانتاج 
االستهداف  عنوان  جعله  ال��ذي  االم��ر  والبقاء،  الصمود  قواعد 
االبرز لسياسات االحتالل االسرائلي منذ 1967 ومحط اطماع 
قطعان مستوطنيه، ومع ذلك فما زال هذا القطاع يشغل قرابة 
الناجت  من   %8 ب�  ويشارك  الفلسطينية  العمالة  من    %  17 ال��� 
لقرابة 40 % من مجموع  احمللي االجمالي ويؤمن فرص عمل 

العاملني في االقتصاد غير الرسمي . 

االراضي الزراعية واالنتهاكات االسرائيلية: 
ق��راب��ة  الفلسطينية  ال���زراع���ي���ة  االراض�����ي  م��س��اح��ة  ت��ب��ل��غ 
مزروعة  دومن   1،821،000 قرابة  منها   ، دومن   2،251،000
في  مستغلة  وغ��ي��ر  م��زروع��ة  غير  امل��س��اح��ة  وبقية  ومستغلة 
التي متت مصادرتها  االراضي  الغالب. وتشكل نسبة مساحة 
بهدف االستيطان واقامة القواعد واملناطق العسكرية 21 % من 
مساحة الضفة الغربية ، كما وبلغت مساحة االراضي التي مت 
 ، بناء اجلدار عليها حتى حزيران 2008 قرابة 49300 دومن 
ومساحة االراضي املعزولة داخل اجلدار قرابة 275000 دومن، 

منها اكثر من 86% اراضي زراعية و 7.3% اراضي رعوية.
االنتفاضة  سنوات  خ��الل  االسرائيلية  االج���راءات  وادت 
وحتى منتصف 2008 الى تدمير واقتالع اكثر من 1.7 مليون 
شجرة من اشجار البستنة الشجرية ، وجتريف قرابة 3000 
دومن من الدفيئات الزراعية وجتريف اكثر من 13200 دومن 
مساحة  من  دومن  و14500  املكشوفة  اخلضار  مساحة  من 
االلتفافية  الطرق  اثر  الى  باالضافة  هذا   ، احلقلية  احملاصيل 
من   %1.5 قرابة  )وتشكل  كم   765 حوالي  طولها  بلغ  والتي 
مساحة الضفة الغربية( في تدمير التنوع احليوي والتوازن 
البيئي في االراضي الفلسطينية وال بد من االشارة هنا الى ان 
اكثر من 52% من االراضي الفلسطينيه وما في باطنها تخضع 
الفصل  ج��دار  وان   ، الكامل  االسرائيلي  والتحكم  للسيطره 
وخيرات  ومياه  اراض��ي  من  تبقى  ما  يوميا  يبتلع  العنصري 
الوطن الفلسطيني ، كما ان مجموع اخلسائر املباشرة وغير 
خالل  الفلسطيني  ال��زراع��ي  القطاع  تكبدها  ال��ت��ي  امل��ب��اش��رة 

سنوات االنتفاضة فقط بلغت اكثر من 1.4 مليار دوالر .

الوضع املائي واالنتهاكات االسرائيلية:
اما على صعيد الوضع املائي فان اسرائيل تهيمن على 900 
مليون   1300 البالغه  االردن  نهر  مياه  من  مكعب  متر  مليون 
ب�  تقدر  وال��ت��ي  الفلسطينيني  حصة  ضمنها  )وم��ن  مكعب  متر 
250 مليون متر مكعب في السنه( ومتنع من تدفقها الى البحر 
صحراء  الى  القطري  الناقل  خالل  من  بتحويلها  وتقوم  امليت 
حدود  غربي  ارت��وازي��ه  بئر   500 اسرائيل  اقامت  وق��د  النقب، 
االبار  حفر  من  الفلسطينيني  فيه  متنع  الذي  الوقت  في   1948
ان مساقط  بالرغم من  الفلسطينيه  االراض��ي  داخل  االرتوازيه 
الغربيه،ويستفيد  الضفه  في  تقع  الغربي  احل��وض  في  املياه 
الفلسطينيني من 14% فقط من كمية املياه املوجوده في الضفه 
الغربيه والبالغه 850 مليون م3 ،  كما تستحوذ اسرائيل حاليا 
املياه  اح��واض  في  سنويا  املتجدده  املياه  كمية  من   %82 على 
التي  املياه  كمية  تشكل  ال  بينما  الغربيه  الضفه  في  اجلوفيه 
يستهلكها الفلسطينيون اكثر من 17% من هذه الكميه املتجدده، 
االمر الذي ادى الى تصحر مائي والى ما ميكن تسميته جوعا 
الى  ادى  العنصري  الفصل  ف��ج��دار  الفلسطينيني،  ل��دى  مائيا 
الضفه  الغربي من  الشمالي  اجل��زء  ارت��وازي في  بئر  عزل 31 
االبار 3.6 مليون م3  السنوي لهذه  التصريف  الغربيه ويبلغ 
وهذا يشكل 16% من كمية املياه املستهلكه من قبل الفلسطينيني 
من احلوض الغربي، كما مت عزل 25 نبع غربي اجلدار واحاطة 
اجلدار ب�16 نبعا اخر ويبلغ التصريف السنوي لهذه الينابيع 
منطقة   ( الشرقيه  العزل  منطقة  اط��ار  وفي   ، م3  مليون   62.2
االغوار ( فقد مت عزل 105 ابار ارتوازيه و30 نبع حيث يبلغ 
التصريف السنوي لهذه االبار والينابيع 63.4 مليون م3 . وفي 
ظل هذا الوضع وعلى ضوئه فان حجم استهالك االسرائيليني 
يبلغ  امل��ي��اه سنويا  م��ن   ) ب��� 6 ماليني نسمه  ع��دده��م  ) وامل��ق��در 
)الذين  الفلسطينيني  استهالك  بينما  مكعب  متر  مليون   1750
يقدر عددهم في 2007  باكثر من 4 ماليني نسمه ( ال يتجاوز 
ال� 220 مليون متر مكعب ، أي ان نصيب الفرد الفلسطيني في 
املياه وجلميع االستخدامات ال يزيد عن 54 م3 في  السنه من 

املشهد العام للواقع الزراعي والبيئي الفلسطيني 
وتأثيره على االمن الغذائي

م3   292 من  اكثر  الى  يصل  االسرائيلي  الفرد  نصيب  ان  حني 
من املياه سنويا .وفي هذا االطار فقد قامت اسرائيل باحلد من 
بالرغم من محدوديته ( حيث   ( للمياه  الفلسطيني  االستهالك 
وضعت سقفا لكمية املياه املستخرجه من كل االبار الفلسطينيه 
ووضعت قيودا على منح رخص حلفر ابار جديده للمياه على ان 
ال يزيد عمق البئر عن 130 متر .ان هذا االستنزاف الكبير للمياه 
العذبه  املائيه  الفلسطينيه من قبل اسرائيل وحتكمها باملوارد 
الستهالك  املتاحه  امل��ي��اه  نوعية  ف��ي  كبير  ت��راج��ع  ال��ى  سيقود 
الذي يفاقم من االثار السلبيه على الصحه  الفلسطينيني االمر 
الزراعيه  م��وارده  استدامة  وعلى  الفلسطيني  لالنسان  العامه 
والطبيعيه.  كما ان اسرائيل قامت ومنذ بداية االنتفاضة بهدم 
455 من االبار مع معداتها وقرابة 2000 من البرك وخزانات 
الضفة  في  االسرائيليون  املستوطنون  ويستنزف  كما   ، املياه 
مجموع  م��ن  يوميا  امل��ي��اه  م��ن  لتر  مليون   143 ق��راب��ة  الغربية 

كميات املياه في الضفة الغربية .

 االنتهاكات البيئية:
تسعى السياسه االسرائيليه  الى حتويل الريف والقطاع 
وحتويله  نفايات،  وح��اوي��ة  مكب  ال��ى  الفلسطيني  ال��زراع��ي 
بشريه،    " طبيعيه  محميات   " ال��ى  ودميغرافيا  اجتماعيا 
باالضافة الى نفث العشرات من املصانع الكيماوية املنتشرة 
ماليني  الغربية  الضفة  ف��ي  االس��رائ��ي��ل��ي��ة  املستوطنات  ف��ي 
واحملاجر  املقالع  تقوم  كما   ، السامة  ال��غ��ازات  م��ن  االط��ن��ان 
في  ال��ه��واء  في  الغبار  من  كبيرة  كميات  بضخ  االسرائيلية 
التجمعات الفلسطينية احمليطة بهذه املستوطنات ، وقد احلق 
الزراعية  ذلك اضرارا كبيرة مبساحات واسعة من االراضي 
الفلسطينية، واحداث تصحر كبير في الغطاء النباتي حيث 
وحتويلها  فلسطني  في  الغابات  من   %65 من  اكثر  تدمير  مت 
عالوة  هذا  العسكري،  للتدريب  ومناطق  استيطانية  ملواقع 
ع��ل��ى حت��وي��ل م��س��اح��ات واس��ع��ة م��ن االراض����ي ال���ى مصبات 
والنفايات  الصلبة  النفايات  لدفن  او  املستوطنات  ملجاري 
الكيماوية السامة حيث ان 80% من النفايات الصلبة الناجتة 
ع��ن امل��س��ت��وط��ن��ني ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ي��ت��م ال��ت��خ��ل��ص منها 

بوضعها في مكبات داخل الضفة الغربية

االمن الغذائي : 
بناء على تقارير العديد من املنظمات الدولية فان السياسة 
الى  الوصول  الفلسطينيني من  الى حرمان  ادت  قد  االسرائيلية 
الى اكثر من 50% من اراضيهم ، االمر الذي رفع نسبة الفقر في 
االسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي لدخلها الى أكثر 
من 63 % ، وادى الى تزايد انعدام االمن الغذائي في الريف حيث 
ان ثلث الريفيني يعانون من ذلك ،كما ان ارتفاع مؤشر اسعار 
املستهلك عن فئة الغذاء من اذار 2007 الى نيسان 2008 بنسبة 
اسعار  ارت��ف��اع  بفعل  القطاع  في   %16.3 و  الضفة  في   %14.6
القمح بنسبة 73% في الضفة و68% في القطاع باالضافة الى ان 
5% فقط من احلبوب والبقول املستهلكة في الضفة والقطاع تنتج 
محليا ، هذا عالوة على عوامل الطبيعة واجلفاف والتي تأثر منها 
اكثر من 12000 من املزارعني ،  وهذا ما ادى الى انخفاض الدخل 
العام لالسر بنسبة 40% وبالتالي تخفيض النفقات على االغذية 
نوعا وكما بنسبة 89% ، 75% على التوالي  وقد انعكس ذلك في 
الريف على  تراجع العمل الزراعي واضعاف القدرات الشرائية 
التسويقية  الصعوبات  ازدي��اد  ظل  في  وخصوصا  للمزارعني 
االسرائيلية  واالج��راءات  احلواجز  بفعل  واخلارجية  الداخلية 
حيث   ( املختلفة  الزراعية  االنتاجية  املدخالت  اسعار  وارتفاع 
ان اسرائيل هي املصدر االساسي لهذه املدخالت، كما انها بوابة 
احلصول على بقية املدخالت الزراعية االخرى ( ، كما ادى الى 
تزايد حتول الريف والزراعة من قطاع منتج للغذاء الى مستهلك 
الزراعية  الغذائية  املواد  ال��واردات من  ، ولعل تزايد فاتورة  له 
) نسبة  كبير  الزراعية بشكل  ال��ص��ادرات  اخل��ارج وتراجع  من 
حجم  من   %6 عن  تزيد  ال  الزراعيه  الغذائية/  الصادرات  حجم 
ال��واردات الغذائية الزراعية . وقد ادى ذلك ايضا  الى اضعاف 
القدرة على التواصل االنتاجي /الزراعي واحداث تصحر واسع 
الفلسطينيني  السكان  الغذائي حيث 38% من  االمن  وعميق في 
باتوا يعانون من انعدام االمن الغذائي ) 27% من هذه النسبة 
ف��ي امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة، م��ق��اب��ل ان االم��ن��ني غ��ذائ��ي��ا ال ي��ت��ج��اوزوا 
45%( باالضافة الى جتفيف املوارد واملصادر احمللية وبالتالي 

تقويض قواعد الصمود الريفي .

إسرائيل دمرت 60% من األراضي 
الزراعية في قطاع غزة

بقلم:حتسني سعدات

التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة  إن احلرب 
البنية  وتدمير  املدنيني  استهداف  على  تقتصر  ل��م 
الزراعي  القطاع  أيضا  استهدفت  بل  فقط  التحتية 
وال���ت���ي ع���م���دت ع��ل��ى اس��ت��ه��داف��ه ألن����ه ي��ع��ت��ب��ر آخ��ر 
في  وف��اع��الً  حياً  زال  م��ا  ال��ذي  اإلنتاجية  القطاعات 
ظل احلصار اجلائر املفروض على قطاع غزة بهدف 
ومترير  الفلسطيني  الشعب  وعزمية  صمود  كسر 
من  امل���زارع���ني  وت��ه��ج��ي��ر  االس��ت��ع��م��اري��ة  مخططاته 
االحتالل  أطلق  احلرب  وخالل   . الزراعية  أراضيهم 
اإلسرائيلي حمم عدوانه على القطاع الزراعي ودمره 
بنسبة 60% وأعاده إلى الوراء عشرات السنني ومت 
 200 بحوالي  وق��درت  احل��رب  بعد  اخلسائر  حصر 

مليون دوالر.
وإن تعرض القطاع الزراعي لهذا الدمار على يد 
االحتالل اإلسرائيلي شكل انتهاك خطير لكل قواعد 

حقوق اإلنسان والقانون الدولي واإلنساني .
وإن إصرار إسرائيل على تدمير القطاع الزراعي 
ال ميكن تفسيره إال في إطار نية إسرائيل املبيتة على 
التجويع  سياسة  وف��رض  ال��زراع��ي  القطاع  تدمير 
في  املوجود  املياه  من  اجلوفي  املخزون  واستحواذ 
م��ن خالل  اآلب���ار اجلوفية احمل��اذي��ة للخط األخ��ض��ر 

املصائد املائية املنتشرة على حدود قطاع غزة .
يعتبر  ال��زراع��ي  القطاع  على  ال��ع��دوان  ه��ذا  وإن 
قطاع  على  املمنهجة  اإلسرائيلية  احل��رب  من  ج��زءاً 
غزة التي تنفذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني 

على مدى عقود من الزمن .
على  اإلسرائيلية  الضغوطات  ه��ذه  كل  ورغ��م 
الفلسطيني في قطاع غزة بهدف تهجيره  امل��زارع 
، م��ازال  ال��زراع��ة  الزراعية وت��رك مهنة  من أرض��ه 
م��زارع��ن��ا ص��ام��د ف���ي أرض����ه وم��س��ت��م��ر ف���ي مهنة 
الزراعة ولو بشكل جزئي ألن روحه و دمه جبلت 
على  وي��ق��وم  ت��رك��ه��ا  يستطيع  وال  األرض  ب��ه��ذه 
الدوام باستصالح أرضه وإعادة تشغيلها والقيام 
املنتجات  توفير  حيث  م��ن  وط��ن��ه  جت��اه  ب��واج��ب��ه 
في  ومساهمته  الفلسطيني  للمواطن  ال��زراع��ي��ة 

حتقيق األمن الغذائي .
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Appreciations and thanks
... the Republic of Yemen,  The General Union 
of Syrian Peasants, Moroccan Union for Ag-
riculture, The General Union of Farmers and 
breeders in Libya, The General Union of Su-
danese Farmers, The Palestinian Agricultural 
Relief Committees (PARC) and The Union of 
Agricultural Work Committees (UWAC).
PFU would also like to thank the Foundation 
Union of Turkish Chambers of Agriculture 
(TZOB), La via Campesina and ACTED. 
Special thanks to all individuals who partici-
pated in this conference representing their coun-
tries, organizations or personal. 
For all of them our love and appreciation for 
their efforts 

ــــــــــــــــــــــ

PFU Programs achievements 
in 2008

... whole 500 farmers to the optimized irrigation 
practices. 
While the project activities implementation, it has 
been noticed a bad management of the irrigation net-
work by the municipality of Jericho. In that frame-
work, an international consulting company has been 
hired to assess the problems encountered concerning 
the network management and to propose solutions 
to improve this management. A French consultant 
came twice in Jericho, after 15 days of work (gath-
ering information, meeting with the irrigation coop-
erative, the municipality of Jericho, the Palestinian 

Water Authority, the ministry of Agriculture, and all 
the involved stakeholders in the agricultural water 
management in Jericho), two main recommendations 
were made. 
Way forward
Now close to the end of the project in Jericho, we 
already see some interesting outcomes, such as wa-
ter savings, increase of productivity and reduction 
of fertilizers application. However, this statement 
will be confirmed after the accurate evaluation of 
the project activities. By extrapolation, this project 
could be a first step toward a greater improvement 
of the on-farm water management and will clearly 
fulfill the main objective of the project. In addition, 
the first sign of multiplier effects can already be seen 
on field. 
Unfortunately, the bad management of the irrigation 
network in particular, and of the water in general in 
Jericho, could annihilate the efforts made to achieve 
such results. It is clear that if the water is not de-
livered in perfect conditions, the on-farm optimiza-
tion of the water cannot be done efficiently. This is 
why the unique way forward is to operate a transfer 
of management from the municipality of Jericho 
towards the Ein el Sultan irrigation cooperative, in 
order to have the farmers involved in their water 
management. 

Microfinance Program: By Tony 
Puaud, PFU microfinance project 

manager
This project aims to strengthen financial capacities 
of agricultural cooperatives for an efficient rural de-

velopment and more specifically, to enable coopera-
tives to provide loans and savings facilities in order 
to sustain activities which generate incomes and de-
velop job creation.  
Activities and achievements within 2008.
The microfinance project funded by the French 
Consulate ended in September 2008. But another 
one funded by the French Development Agency has 
started the same month for 25 months until October 
2010.
During 2008, PFU microfinance team has given and 
continued giving assistance in three major levels:
saving and lending procedures
management capacities
financial reporting
In order to:
ensure the safety of poor people’s money collected 
by cooperatives
improve the capacities of cooperatives (managerial, 
financial, technical) to sustain local development 
projects
increase the possibilities for expansion, both in terms 
of number of members served and variety of prod-
ucts offered
comply with international auditing standards

Statistics summarizing up our 
projects achievements 

Our partner, the Arab Center of Agricultural Devel-
opment, has provided $ 171,000 to 15 cooperatives. 
This external credit fund helps the cooperative to 
satisfy the members’ needs and aims to encourage 
savers in continuing their monthly saving efforts.
In 2008, $ 79,199 has been collected by the 18 co-

operative involved in the PFU microfinance program 
(+36% compared to 2007).
105 new members have started saving within these 
cooperatives (527 compared to 422 in 2007, +25%).
182 loans have been provided for a total disbursed 
amount of $ 224,272 (in which $ 93,272 comes from 
their saving fund). So, the cooperatives have tripled 
their loan portfolio in 2008. 
To date, the outstanding portfolio for the 18 coop-
eratives is201 active loans among which 154 are 
healthy -86,1%- and 28 are delinquents -13.9 %- 
(corresponding to 60 days in delay).
Our vision in 2009 and summary of its activities.
In 2009, the PFU microfinance team is going to con-
tinue its close monitoring of the program within the 
cooperative. The PFU team will focus on making the 
saving more regular and ensuring the full repayment 
of the borrowers’ credits in order to recycle the credit 
fund.
In addition, we expect to computerize the credit and 
saving activities into the cooperative. To date, it’s 
planned to equip 12 cooperatives with a computer 
and a multifunction printer in order to implement the 
MIS and as a consequence, to get monthly financial 
reports from them.
An administrative coordinator, who is going to be 
an ACAD employee but managed by the PFU team, 
will be in charge of the MIS implementation and 
follow-up.
Finally, with our partner ACAD, we expect to grant 
the 18 cooperatives every 6 months as agreed since 
the beginning of 2007 in order to increase their capi-
tal and, with the help of the MIS to reach a new stage 
for them.

Cont.

News:
Jenin Farmers Association has started in cooperation 
with the Copi-Italian cooperative the execution of the 
rehabilitation of agricultural land and increases their 
productivity in the three villages of the villages close 
to the Apartheid wall in the province of Jenin, these 
villages are Jalbun, Arbuna and Faqqua. The project 
target area of land is 150 Dunums and the number of 
beneficiaries is 30 farmers, the project includes the 
cultivating and cleaning the land and building walls, 
digging wells, planting rainwater seedlings almonds 
and olives, as well as the cultivation of 90 dunums of 
Homs. Beneficiaries have received seeds as revolved 
loan for the Bank of seeds at the end of the season. 
Jenin Farmers Association and Jenin Agricultural 
Directorate completed a training course in mush-
room cultivation and production for women farmers 
in Jaba, Marka, and Yabud. 50 women participated 
in the training course which included three theoreti-
cal sessions and one practical meeting through which 
they cultivated mushrooms. These courses aim to 
build farmers capacities, to provide income and to 
improve their families’ economic level. 
Jenin Farmers Association distributing seedlings to 
farmers at subsidized prices, as the number of dis-
tributed seedlings is 13500 seedlings of all varieties 
of Almonds. The activity was not limited to Jenin 
District but extended to other provinces as Ramallah 
and Tubas. This project is a semi-annual project for 
the benefit of farmers.
Qalqilia Farmers Association Initiated the imple-
mentation in cooperation with farmers, funded by 
ACDFP the distribution of sheep to poor families in 
the Azoun Atmeh Village, in the presence of a rep-
resentative of PARC, beneficiaries and the project 
committee, which was formed earlier and included 
organizations operating in the village in addition to 
the formation of the Advisory Committee, which in-
cluded PARC and the Directorate of Agriculture. 
Qalqilia Farmers Association is holding honoring 
Celebration for Farmers in the memorial of Earth 
Day. The Celebration will be held in the 2nd of May 
2009 

Olive oil Program: During April the program con-
ducted several visits to new locations in order to in-
troduce olive farmers to the benefits of joining the 
program, these new locations are Senjel, Der Abu 
Meshal, Beit Dajan, Kufen and Zawata. Noting that 
these locations are located in various districts of the 
West Bank. 
Public Relations Department: PFU Public Relation 
Officer Rula Al-Khateeb held a meeting with Miss 
Hiba Al-Daher/ IFAP Mediterranean committee 
coordinator and Mr. Kees Blokland/ Director of 
Agriterra, where they discussed the situation in 
Palestine with particular attention to the situation 
in Gaza Strip. In addition to discussing the project 
submitted by PFU to Agriterra on Building the 
Capacities of Farmers Associations. 
Projects and Programs Department: During  Israeli  
Aggression on Gaza Strip a PFU implemented a 
project  to supply medical equipments and laborato-
ries for three hospitals in Gaza funded by the Mo-
roccan- Palestinian solidarity group amounted 20 
thousands USD.
Projects and Programs Department: PFU Finished 
the implementation of two projects one of them is 
amounted 129 thousands USD in partnership with 
the French organization ACTED fund by OCHA. 
Throughout this project, 1500 disadvantages families 
were provided by food baskets included fresh vege-
tables, fruits and Olive oils. While the other project is 
amounted by more than 171 thousands USD funded 
by OCHA, this project aimed to provide 2000 food 
baskets with the same contents from farmers directly 
to beneficiary families. Noting that farmers benefited 
of food baskets projects those affected by the aggres-
sion, as PFU Purchased their products, especially 
that they are suffering from prices decreasing and in-
ability of marketing their marketing as a result of the 
Gaza strip circumstances.
Projects and Programs Department: in Responding 
for PFU Appeal to  help the Palestinian Farmers in 
Gaza Strip During the Israeli Aggression on GS, CIA 
(confederazione Italiana Agricoltori) held a Bazaar 

in Italy in which they sold Wine and Olive Oil for  
the benefit of the Palestinian farmers, so CIA donat-
ed by 3500 Euros for PFU and PFU transferred this 
amount as food baskets for needy families.
Projects and Programs Department: SDC (the Swiss 
Agency for Development) as a partner organization 
also Responded to PFU Gaza Appeal and they pre-
sented 10 thousands USD for the benefit of Gaza 
Strip, PFU transferred this amount as food basket for 
needy families in GS.
PFU signed an agreement with GEF, the Agreement 
amounted by 28 thousands USD aims to activate the 
cultivation of local melon in Jenin District, this kind 
of melon is known by its high quality. Previously 
large amount of this melon used to be exported to 
Jordan and the Arab Golf Area markets.
Agronomist Dalal Atari from PFU will participate 
in “Agriculture and Climate Changes” International 
Conference on which will be held at Copenhagen/ 
Denmark in the period between the 25th to 29th of 
May, 2009 in The International Federation of Agri-
cultural producers (IFAP) with its headquarters in 
Paris is the main organizer of the conference and the 

related events in the form of a seminar on agricul-
tural development perspectives, a seminar on co-op-
erative development, Conference on agriculture and 
climate changes, Enlarged Board meeting and finally 
An excursion to a Danish farm and bio energy plant. 
Qalqilia Farmers Union: On the memorial of Earth 
Day PFU, PARC, Microfinance Association and 
Qalqilia Farmers Association Volunteers and Em-
ployees in Qalqilia District held cultivation cam-
paign in Kufer Thelth/ Azoun, in the so-called area 
oyoun which located close to Karni Shamroun Set-
tlement. Tens of volunteers, Employees and farmers 
planted olive trees in the above mentioned area, as 
the owners of these lands are prevented from reach-
ing their lands.
Olive Oil Program: Mahmoud Al-Qadi, the pro-
gram Field coordinator mentioned that the program 
could market 95 tons of olive oil form 2008 season 
amounted by 2 million NIS for Olive Oil Producers 
in the West Bank Districts. 
Olive Oil Program: olive oil producers donated 
approximately 2 tons of olive oil for disadvantaged 
citizen in Gaza Strip during the Israeli aggression. 
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Yes We 
are living 
Dilemma 

By: Maysaa Amjad Omar/ a 
student in Azoun Atmeh girls 
secondary school

We live in the village of Azoun 
Atmeh, why I am saying living 
as long as I can say that we lan-
guishing under the weight of the 
occupation regime and treated 
like a prisoners in prison. We are 
always expose to the occupation 
course of humiliation and insult, 
are we slaves? Or criminals? Did 
the most heinous crimes and the 
largest to govern us to live in this 
life.
The village of Azoun Atmeh is 
rich of agricultural land and thus, 
most residents of the village are 
engaged in agriculture, where 
the population use and cultivate 
the land to benefit from know-
ing that most of the lands own-
ers from neighboring villages, 
that is why they suffer from the 
difficulty of access to land at any 
time due to the presence of the 
barrier which is a deadlock in 
the entry to their lands as they 
wait for hours in front of the gate 
to enter, by that they spend the 
most of their time on the gate.  
Yes, this is the suffering farmers 
who might have to be expelled 
from their lands without reasons.
Here I recall also that the pro-
portion of 50 teachers comes 
to Azoun Atmeh to teach in the 
village and approximately 150 
students from the neighboring 
villages every morning are sub-
jected to inspection, and wast-
ing their time on the gate and 
sometimes their books and their 
bags are being torn and thrown, 
other times they are subjected to 
humiliation by the soldiers and 
let me say, if there is an incident 
here or in case of any urgent cir-
cumstance  or if the mood is not 
right "of course, the soldiers," 
they close the gate and then stu-
dents, male and female return 
to their home without his/ her 
study. 
If we assume, as the daily reality 
and that all students and teach-
ers take one minute at the bar-
rier for inspection and scrutiny, 
it is equivalent to 200 minutes 
at approximately 3 hours, which 
means the presence of teach-
ers and students at the barrier at 
five in the morning so they can 
attend attendance duly. What do 
you think if we add to 3 times the 
number of farmers, employees 
and stakeholders who get into the 
village on a daily basis. 
The question remains: is the day 
will come when we will be able 
to control our lands and lives? Or 
we will stay like slaves controlled 
we have only to implement???

The Palestinian Fair-trade Network launched a very successful and well-
attended second national fair trade conference in Palestine, which coincided 
with the inauguration of the Palestinian Fair Trade Network, made up of the 
Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC), the Fair Trade Develop-
ment Center (FTDC), the Union of Agricultural Work Committees (UWAC), 
the Palestinian Farmer's Union (PFU), and Holy Land Cooperative Society 
-with Oxfam Great Britain as a supporter. From March 16-18, representa-
tives from Palestinian non-governmental organizations and cooperatives, 
farmers, academics and politicians, along with representatives from fair trade 
organizations and solidarity groups from Japan, Europe and North America, 
gathered amid the blossoming landscape of al-Zababdeh, Jenin, to discuss 
"Market Potentials for Palestinian Fair Trade Products," and to help Palestin-
ian farmers and exporters get a share of the growing market for fair-trade 
products throughout the world. Fairtrade Palestinian olive oil is in great de-
mand with its high quality and distinctive flavor. It leads the way for a variety 
of Palestinian produce to take their place in the best restaurants and stores 
and in homes around the world. The conference is supported by the European 
Commission, Oxfam, CCFD and PARC.
Many Palestinian organizations are now applying the fairtrade principles to 

From South Africa, where union dockworkers heroically refused to unload an 
Israeli ship, to Irish activists, Basque unionists and students in Britain and the 
United States, momentum is growing in the struggle to cut ties to Israel.
The essence of the conflict and its history: The Palestinian people are experi-
encing their fortieth year of military occupation.
The siege by the Israeli army and the economic blockade has devastated their 
daily lives so that 'normal' life is impossible. 
Israel has effectively imprisoned Palestinians with checkpoints, an illegal wall 
and an oppressive system of travel permits and colour-coded identity cards, so 
scuppering Palestinian economic development. 
Costs for Palestinians who want to export products are up to 70% higher than 
for Israelis. Settlers in the West Bank get direct access to markets in and through 
Israel without the disruptive road blocks and transfers faced by the Palestinians 
who are obliged to rely on Israeli intermediaries. The revenue from taxes and 
customs goes to Israel, which costs the Palestinian economy 3% of its GDP a 
year. Left to develop its agricultural economy, Palestine could be a fertile and 
productive land. Olive oil used to be a profitable export crop but over 500,000 
ancient olive trees have been bulldozed and cut down since 2000 to make way 
for the construction of Israeli settlements, settler-only roads and the Separation 
Wall. Yet in recent years, and despite all the odds stacked against them, margin-
alized Palestinian growers have produced good extra virgin olive oil, recently 
gaining organic status for some of their production.
The UN resolutions: Israel operates an entrenched system of racial Apartheid 
against its own non-Jewish inhabitants and has been illegally occupying Pales-
tinian land in the West Bank, Gaza Strip, East Jerusalem and the Golan Heights 

since 1967. It has sought to further annex these lands and has systematically 
transferred its own civilian population into these occupied territories in contra-
vention of international law.
Israel continues to build the illegal Apartheid wall, annexing vast swathes of 
Palestinian land in the West Bank and creating Palestinian ghettos, despite the 
ruling of the International Court of Justice that it is illegal.
Israel has demolished Palestinian homes, evicted their occupants and expro-
priated their land and water resources. It has illegally colonized productive 
Palestinian land with waves of settlers. A boycott of Israeli fruit and vegeta-
bles, as opposed to other sorts of boycott (academic, sporting), is particularly 
apt because horticulture has been a major plank of Israeli expansion. Medjoul 
dates in the Jordan Valley, for example, base their operations on confiscated 
Palestinian land, in contravention of international law and the Fourth Geneva 
Convention. 
Ethnic cleansing: Israel is guilty of ethnic cleansing, the murdering and/or ex-
pelling of large numbers of Palestinian citizens, serves the same goal as the 
Apartheid comparison, namely the delegitimatization of Israel as a Jewish 
state. The army does too little to avoid innocent victims, but this is something 
else than deliberately targeting children and women. 
The imbalance of power: all negotiations aimed at reaching a Palestinian state 
have failed so far, because Israel, being the strongest party, refuses to give 
the Palestinians what they are entitled to. Since talking does not help, harder 
pressure like sanctions become necessary to force Israel to make concessions. 
Moreover, an end is to the occupation is not a favor which requires a counter-
favor, but a non-negotiable right.

Why to Boycott Israeli Products 
Many groups are getting on board and endorsing the 

Palestinian-led call for an international campaign for boycott, 
divestment and sanctions (BDS) against Israel. 

their entire supply chain as the fairtrade produce from Palestine is increas-
ingly attractive for local and foreign markets. Products range from olive oil, 
almonds and dates to olive wood carvings. This increasing popularity over-
seas provides a unique export opportunity to support farmers and small pro-
ducers who have been particularly affected by the Israeli occupation.
Throughout the three days of the conference farmers, processors and export-
ers discussed ways to increase market opportunities for small-scale produc-
ers in Palestine. International advocates will work closely with Palestinian 
fairtrade specialists to identify the solutions to export challenges faced by 
farmers and small producers in Palestine.
“The Palestinian fairtrade sector is booming and it is essential for the public 
to understand how unique and high quality Palestinian goods are. The Fair-
trade Network is a one-of-a-kind in Palestine and this approach will help 
Palestinian farmers and producers increase their presence in the local and 
international markets”, said Issa El-Shatleh from the Palestinian Farmers’ 
Association Union.
“Already, some members of the Network are exporting to Europe, North Amer-
ica, Arab countries and Israel. This is the first step toward greater confidence, 
independence and economic security for our farmers”, added El-Shatleh.

The Palestinian Fairtrade Network opens
a brighter future for Palestinian farmers and producers 
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Funded by OCHA the Palestinian 
Farmers in the Gaza Strip Executed 

Food Basket Project is in Gaza, 
“from Poor farmers to Poor 

Families”

Tahseen Saadat (PFU 
Director in GS): the 
food basket is an impor-
tant economic tributary.
Farmers: The project 
has eased our losses and 
returned back the hope 
for us. 
Beneficiaries: A card 
of thanks to PFU and 
OCHA and a call to save 
us from poverty. 

Gaza Strip; projects and programs Department
She was holding the food basket, which contained numerous items of vegetables as if she was 
saying: "Finally I was provided with fresh vegetables for my “12”children and husband who has 
lost his job due to the ongoing Israeli siege imposed on the Gaza Strip. 
From the Center District of the Gaza Strip, "Wadi al Salqa" "Umm Mohammed Abu Obeid, 46 
years old, living very critical and bad economic conditions due to the prevalence of poverty amid 
Gazans, particularly in recent times, Umm Mohammed said " fresh vegetables did not know by 
this amount did not reach my home, however, through this food basket" and the basket included 
"potatoes, tomatoes, eggplant, cucumbers, strawberries, eggs, olive oil and other vegetables. 
Abu Obeid clarified that he was surprised by the Palestinian Farmers Develop-
ment Association call informing him about the presence of a food basket for 
him and his family members, indicating that they did not receive any assis-
tance from other organizations in spite of the poverty experienced by this family.  
He said: The happiness that flooded my family by that basket is not equiv-
alent to any happiness. Noting that PFU during the crisis published ap-
peal to adopt such relief and developmental projects at the same time.  
The engineer/PFU Director in GS Tahseen Saadat said that “the food basket project was 
entitled as "Poor Farmers to Poor Families Project" have been funded by OCHA targeted 
2000 poor families in the Gaza Strip and 200 farmers adding to that it also provided jobs 
opportunities for 15 workers. 
Saadat pointed out that Palestinian farmers are living a very difficult economic situations, where 
they had heavy losses incurred not only by the embargo, but as a result of the war against Gaza 
Strip which targeted human beings, trees and stones, as thousands dunums of agricultural lands 
have been bulldozed and destroyed in the center, southern and northern Gaza Strip.
Saadat said that the agricultural sector suffers from a real disaster and it requires urgent remedial 
plan to save the agricultural situation and to save farmers and their families who became under 
poverty lines.
Saadat appealed to donors and funding organizations to finance developmental projects that 
would contribute to raising the Palestinian economy, which has mangled a few years ago, adding 
that if the situation remains as it is, the Gazans will be a victim of poverty. 
According to one farmer of the project beneficiaries Abdul-Rahman Marouf, 60 years old of 
the area of Beit Lahia in the northern part of Gaza Strip: “the project has contributed actively in 
marketing strawberries crop, which has fallen as a victim to the Israeli practices and I was able 
for the first time since many years of marketing part of the product within this project. He clari-
fied that strawberries market is weak in Gaza Strip because of the high production costs, but it is 
aimed to be marketed abroad. 
This project was as a lifeline for all of us as Marouf added: “This project even though it was 
implemented for a limited period of time but it contributed in marketing a large quantity of this 
product and pointed out that the strict Israeli blockade of the Gaza Strip had cost great damages 
and that he was no longer able to work and take the loss as in the past. 
Marouf expressed his hope of the continuation of such projects, calling donor, developmental and 
relief organizations to provide relief aid to Palestinian farmers and save him from the impending 
disaster. 
As PFU is aware of reaching all areas of GS from the north to the south a sample of citizens was 
targeted from Nasser Area in the southern part of GS, citizen Shihda Abu Thabit said: “My work in 
agriculture had been suspended as a result of agricultural inputs prices rising resulted by the block-
ade and the lack of marketing, so I joined unemployed people, this project was considered as the 
restoration of the spirit to the body again as it provided me with a basket of food, Abu Thabit said, 
"This basket was enough for my family for a period of ten days of such vegetables, eggs and oil.“ 
Saadat points out that the PFU has since a period of time has worked to help the farmers and 
families through these projects.
“On the Behalf of PFU General Assembly, Board of Directors, Director and Staff , we would like 
to express our deep appreciation and gratitude for OCHA team who worked hardly during the 
Gaza Strip Crisis and still working for providing Gazans with Emergency Project which at least  
could ease citizens burdens”.

"The agricultural sector in Gaza between reality and 
challenges" conference was held at Jerusalem Inter-
national Hotel in Amman-Jordan on 25-26\3\2009. 
The Conference was organized by the Palestinian 
Farmers Union, Arab Group for the Protection of Na-
ture and Jordan farmers Union and the participation 
of six Arab delegations and six local nongovernmen-
tal and international organizations.  The delegations 
who participated in the Conference were: 
The General Secretariat of Arabs Peasants and Agri-
cultural Cooperatives Union.
The Palestinian Farmers Union (PFU).
Jordan Farmers Union (JFU). 
The General Union of Agricultural Cooperative As-
sociations in Iraq.
Tunisian Union for Agriculture and Fishing. 
The Agricultural Cooperative Union in the Republic 
of Yemen. 
Moroccan Union for Agriculture. 
The General Union of Syrian Peasants. 
The General Union of Farmers and breeders in Lib-
ya.
The General Union of Sudanese Farmers. 
Also the following are the nongovernmental and in-
ternational organizations participated in the confer-
ence: 
Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC).
Arab Group for the Protection of Nature (PNA).
Union of Turkish Chambers of Agriculture (TZOB) 
La Via Campesina. 
The Union of Agricultural Work Committees 
(UWAC).
ACTED. 
Throughout two days a number of important papers 
were presented and deep discussion on the speakers 
presented papers. Conferees agreed at the conference 
on the following recommendations: 
To urge the international community to put pres-
sure on the occupation for the immediate lifting of 
the siege on our steadfast Gaza Strip and to open the 
crossings. 
To urge the world to impose sanctions, to start boy-
cotting campaigns in all its forms and to withdraw 
investments from the occupying entity. 
The conferees assured the unity of the Palestinian 
homeland and called the Palestinian leadership's to 
success of the dialogue on the basis of commitment 
to the inalienable national rights of the Palestinian 
people. 
The conferees stressed that agriculture in Palestine, 
is one of the major headings in resisting the occupa-
tion and the preserving lands from confiscation, and 
the steadfast farmer is the most prominent headings.  
Therefore, it is a must to provide all kind of support 
and assistance to the agricultural sector from Arab 
and friendly countries.
To form a permanent committee, its core is formed 
by the Palestinian Farmers Union, Arab Group for 
the Protection of Nature and in cooperation with the 
General Secretariat of Arabs Peasants and Agricul-
tural Cooperatives Union to identify the needs of the 
Palestinian people in the area of agriculture and to 
provide assistance as needed. 
To organize Campaigns in the Arab World leaded by 
Arab Farmers organizations in order to donate with 
agricultural production requirements for the benefit 
of the Palestinian farmers.
To put pressure on certain sides who held confer-
ences to support and reconstruct Gaza strip to put the 
agricultural sector on the scale of Gaza strip recon-
struction priorities. 
To send a Letter to the United Nations two councils 
to upload the Israeli occupation the responsibility for 
the reconstruction of Gaza Strip according to interna-
tional and humanitarian laws. 

To give the Palestinian organizations and farmers the 
opportunity to receive agricultural training at all lev-
els in the Arab and international countries, in addi-
tion to call upon establishing agricultural specialized 
Institute. 
Conferees confirmed the need to work on opening 
Arab markets for Palestinian agricultural products. 
The Organization of Arabs conference in order to 
research the impact of the global food crisis and its 
impact on the Arab nation and we appeal to the Gen-
eral Secretariat of Arabs Peasants and Agricultural 
Cooperatives Union to contribute to the holding of 
this Conference. 
To Work on strengthening the steadfastness of Pal-
estinian farmers by launching an organized and sus-
tained campaign in order to access to a unified Arab, 
Islamic and specialized fund for supporting the agri-
culture sector. 
The conferees assured their full rejection for condi-
tional foreign funding, at the same time they wel-
comed all kind of unconditional funding which may 
contribute to the reconstruction of the agricultural 
sector in Palestine. 
To develop unified strategic plans for the develop-
ment of the agriculture sector on the basis of the 
national requirement for the population in order to 
fill the gap in the food basket and to achieve food 
security.
To assist the Palestinian agricultural organizations in 
what is needed to document, disseminate and distri-
bution of all violations and abuses conducted by the 
Israeli occupation against the Palestinian agricultural 
and environmental sector in order to present it to the 
international forums. 
To submit a recommendation to the Arab Summit 
Conference to be held in Doha and the need to work 
rapidly and hard to provide assistance to the Palestin-
ian people with the participation of all official and 
nongovernmental and civil society organizations. 
The Conference recommends that its need to main-
tain a regular conduct for this conference to support 
the Palestinian cause and the Palestinian Farmers 
Union is responsible to decide on the next confer-
ence date and venue. 
The Conference recommends to send letters and tele-
grams of thanks and certificates of appreciation to all 
those who contributed and contributes to the support 
of the agricultural sector in Palestine. 
The conferees assured to support the demand of the 
Palestinian Farmers Union in the membership of the 
General Union of Arab farmers and agricultural co-
operatives on the basis of the recommendations of 
the Eighth General Conference for Arabs Peasants 
and Agricultural Cooperatives Union, held in Am-
man during the period 22-24 /3/2009. 
At the end we would like to express our thanks and 
appreciation to the leadership of the kingdom of Jor-
dan and its people for hosting this conference, and we 
thank the organizers of this conference the Palestinian 
Farmers Union (PFU), Jordan Farmers Union (JFU) 
and the Arab Group for the Protection of Nature (PNA). 
 

The final declaration of “The agricultural sector in 
Gaza between reality and challenges” Conference 

Jerusalem International Hotel/ Amman from 25 to 26 March 2009
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How can we get out 
of the Arab silence 
towards farmers?

By Ibrahim Daiq, the president of the 
Palestinian Farmers Union
  
Dear hero farmers 
This edition of Farms Voice comes while the 
Palestinian Farmers Union and farmers are 
living a variety of conditions, the most im-
portant of the Palestinians the commemora-
tion of Earth Day, looking at our land and 
we are steadfast, our land is torn because 
of the apartheid wall and Israeli occupation 
policy directed against the Palestinian agri-
cultural sector in order to confiscate the Pal-
estinian land, Every day we are confronting 
the bulldozers while they are uprooting our 
trees, destroying and corrupting the land, we 
call upon all Arab and Palestinian agricul-
tural unions and associations to adopt Land 
Day on 30th March as a day of anger and a 
day for the Arab and Palestinian farmer, we 
all should prepare for this event each year 
and to memorialize this occasion in a way 
which is suitable for the Palestinian and 
Arab Farmers Sacrifices, and to memorial-
ize this event centrally in each Arab country 
to highlight the role of farmers and solve 
their problems. 
If we could not unify the Arab Farmers 
Union, then we should must begin to estab-
lish regional Farmers Unions including a 
group of countries such as farmers in such 
as the Levant that brought them together 
common circumstances and problems and 
solving these problems, such as the problem 
of markets through the division of agricul-
tural work common to these Unions, (who 
will beat the bell)? 
Regarding the Palestinian Farmers Union, 
we are proud of the achievements of this an-
cient organization, which success was based 
on the ongoing work for a wide range of 
volunteers, its organizational beginning was 
in 1993 and we were not alone but all honest 
and our partner organizations were with us, 
especially the unique role and distinguished 
relationship with the Palestinian Agricul-
tural Relief Committees. 
In light of these successes, there must be 
some forces who always try to abort the 
project of unifying farmers, as they want to 
achieve their personal interests and achieve 
their goals, but that passes and even more 
strengthen the organization towards unity 
and to provide better service and to thwart 
any plots hatched against it. 
We are so close of holding PFU General As-
sembly conference, which will as it used to 
increase the strength and development in the 
life of the Union and we hope that we will 
witness a new phase in our lives as Palestin-
ians farmers. 

Farmers Rights and 
PFU Duties

By Issa El-Shatleh – PFU Director 

Agricultural Regulations and laws Palestinian 
are facing many problems which we all know 
that it has been inherited from the Israeli civil 
administration after its withdrawal from the Pal-
estinian territories after signing Oslo agreement 
in 1993. Till today farmers are still facing many 
of the problems as a result of these regulations 
and laws although an amendment was conduct-
ed to agricultural law in year 2000, but these 
modification did not meet the requires in order 
to provide minimum services to farmers. 
PFU worked and still working and struggling 
side by farmers and volunteers’ side in order to 
reach a stage where laws and regulations speci-
fied for the agricultural sector and farmers are in 
a level of clarity, transparency and justice. We 
believe that farmers are the unknown soldiers 
who defend the Palestinian land and it is our 
duty to stand beside them and to assist them to 
achieve their dreams and ambitions in working 
in their lands. 
16 year ago (in year 1993) when farmers gath-
ered to establish PFU, they put their mission in 
responsibility and awareness, which provides 
with standing by farmers side to defend their 
own political, economic, social and health inter-
ests. Since that time, PFU is giving all the efforts 
to meet the interests of farmers, where PFU Sat 
its work policy and determined the tracks and 
the methodology for the implementation of its 
work based on decentralization in its work with 
PFU branches spreading in all the governorates 
of the West Bank and Gaza and on the partici-
patory and specialized integrative organizations 
working in the agricultural sector, in particular, 
and developmental organizations in general to 
achieve the best and highest quality services to 
farmers.
PFU puts the 31 efficient and highly experi-
enced staff in the service of farmers scattered 
throughout the nation who are working day 
and night, PFU also has developed its own nine 
Syndicate and developmental programs in addi-
tion to those efforts provided by partner orga-
nizations, notably the Palestinian Agricultural 
Relief Committees (PARC) which support PFU 
efforts and stands next to farmers to gain access 
to their legitimate rights and to improve their 
economic and living conditions like any farmer 
in the world.
Farmers rights remains unclear and it is difficult 
to access because it is associated with changes in 
laws and regulations, and to change the existing 
laws and regulations, however, it is not simple 
but complex and complicated because of the po-
litical situation suffered by the nation. Whenever 
we could achieve or change the laws or regula-
tions, we come to another obstacle in the mecha-
nisms of implementation (process in the formal 
organizations), and here's another story of strug-
gle and work to fix the rights of farmers and 
bringing it into existence.

The olive oil program has developed a lot in 2008 
thanks to the approval of 3 projects funded respec-
tively by the Swiss Agency for Development and 
Cooperation (SDC), the European Commission (EC) 
and the French Development Agency (AFD). These 
3 major projects have secured funds for 3 years (until 
the end of 2010) with a cumulated budget which ex-
ceeds 2.100.000 USD.  
During 2008, PFU has worked with 19 olive oil coop-
eratives distributed all over Northern west Bank and 
gathering more than 600 farmers. PFU also identified 
3 women clubs/cooperatives and initiated with them 
a pilot project about the production of olive paste. 
More than 150 Kg of olives were put in brine during 
in October 2008 and will be processed in 2009. 
Strengthening olive oil producers’ organizations
Institutional and technical capacity building
PFU team conducted several round of several techni-
cal trainings, including: 
 “olive fly control” trainings: the program team ex-
ecuted 23 training courses for 2 representatives of 
23 cooperatives, these trainings included methods 
of controlling Olive flies as well as training farm-
ers on manufacturing local cheap flies traps to reach 
the stage of self-reliance and the distribution of the 
maximum possible number of traps. The number of 
hanged traps in all governorates is almost 18000. 
Best practices for olive oil production: the program 
team executed 23 training courses for 2 representa-
tives of 23 cooperatives, including methods to im-
prove the quality of olive oil and the factors affecting 
the quality of oil through various stages since the fruit 
set and till the storage of oil, as well as explanation of 
the collective pressing program and encourage farm-
ers to use.
 Olive oil chemical analysis: the program team ex-
ecuted 6 training courses for 2 representatives of 19 
cooperatives (600 members)this training was held at 
Birzeit University laboratory, through this training 
associations’ representatives were trained on how to 
examine the acidity of olive oil during olive pressing 
times to ensure the quality of this crop season. 
PFU coordinated with its partners, and especially 
with the Fair Trade Development Center, other train-
ing sessions about the institutional capacity building 
(good governance, financial and administrative man-
agement…). 
Support to the acquisition of modern equipment
PFU conducted a need assessment of the coopera-
tives and purchased modern equipment for olive tree 
cultivation and olive oil production (Pruning shears, 
Saws, Chainsaws,  Harvesting rakes,  Ventilated 
crates,  Nylon nets,  Stainless steel tank (2T), Weigh-
ing machines,  Pumps and pipes,  Mobile tank (1T), 
Stainless steel tank (300L) Stainless steel tank (5T), 
Rehabilitation of press and trolley) for a total amount 
of 300.000 USD. Cooperatives contributed to 25% of 
the total cost. 
Follow-up and evaluation of the production
During 2008, The 19 cooperatives produced more 
than 157 Tons of olive oil during the season 2008. 
More than 92% of it is extra virgin and 30% is also 
organic.

Irrigation optimization: By 
Gabriel Lambert, PFU Water and 
Environment Program Manager

From the French Consulate to PFU 
Palestine suffers from scarce water resources and ag-
riculture consumes more than 60% of the available 
water. Any optimization of its use is essential to guar-
antee the sustainable development of irrigated agri-
culture and to save water that could be reallocated for 
domestic purposes. Because of this, the Palestinian 
Farmers Union created in 2007 its Water and Envi-

ronment Department, to provide assistance to the Pal-
estinian farmers in securing their access to water and 
preserving their environment. 
The MREA was the French implementing body in the 
field of Water and Agriculture since the mid 1990’s. 
During 15 years, MREA developed a unique meth-
odology and approach of the agricultural water man-
agement. Its main achievements are acknowledged 
among the region (optimized on-farm irrigation 
techniques and wastewater reuse for agriculture). In 
2007, it was decided to transfer the MREA activity 
towards local actor, and the PFU was identified the 
heir structure in Palestine.
Optimization of the irrigation in Jericho
Therefore, PFU started to be involved in the agri-
cultural water sector in 2007, following the recom-
mendations made by MREA while it implemented its 
regional program “Strategies of Water Management 
and Water Savings in the Middle East”. Indeed, the 
ideal context to optimize the on-farm irrigation sys-
tem is when there is a collective management of the 
water resource. To do so, the Consulate General of 
France in Jerusalem funded PFU to implement a two-
year project (2007-2009) among Ein el Sultan irriga-
tion network in Jericho. PFU deepens its activities in 
Jericho with a second-phase project in 2008 (French 
funds) to continue developing the optimization of ir-
rigation as well as improving the agricultural water 
management on the irrigation network.  
Project activities
The two projects amounted a total of 1,704,140 NIS 
(around 340,000 €) including a 1,027,345 NIS grant 
(205,470 €) from the French Consulate. The projects 
include different components:
Technical component: provide optimized irrigation 
systems to the farmers using the water from Ein el 
Sultan; introduce rationalization of fertilizers appli-
cation thanks to the PILazo method and tools. 
Capacity building component: training program on 
the optimized irrigation practices for all the farm-
ers in the area; as well as comprehensive training for 
PFU staff to reinforce and strengthen their capacities 
in the field of water. 
International support component: international ex-
pertise to improve the general management of the 
network, from a municipal to a beneficiary-led man-
agement in order to support the Ein el Sultan irriga-
tion cooperative. 

Project achievements
Started in April 2007, the selection of the beneficia-
ries has been based upon several criteria (irrigated 
area, water rights, experience and motivation of the 
farmers, financial capacities, etc.). This allows us to 
draw a list of 70 beneficiaries who received irriga-
tion equipments (315 Km of pipes and disk filters) 
and technical assistance to install it in this optimized 
way. There is then more around 500 dunums (on the 
4,000 irrigated by the water from the spring of Ein el 
Sultan) that are now irrigated with optimized irriga-
tion systems. Farmers contributed financially to 30% 
of the irrigation equipment.
The reinforcement of the PFU capacities in the field 
of irrigation and agricultural water management con-
sisted firstly in hiring a field engineer whose mission 
is to work in close cooperation with PFU field co-
ordinator in Jericho. In addition, the field engineer, 
the PFU regional coordinator as well as some mem-
bers from the Ein el Sultan irrigation cooperative at-
tended a comprehensive training session in Jordan (2 
weeks). PFU therefore has all the competencies and 
the capacities to implement the activities in order to 
achieve the wanted objectives. The training program 
for the farmers is now ongoing and will train the ... 

PFU Programs achievements in 2008

Olive oil Program: by Thomas Cazalise 
PFU Olive Oil Program Manager

to be continued page 15
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Gaza: special.
from the first moment of the Israeli aggression on the Gaza Strip,  PFU teams alerted to monitor the size of 
the agricultural sector losses, which included everything in the Gaza Strip in addition to the targeting human 
beings the first target was the agricultural sector and all components of that sector's which had considerable 

Total Rafah DistrictKhan Younis District Central 
District Gaza DistrictNorth Gaza District

unit

 Region 

Losses
Al-

Naser
Al-

Shuka
Al-

FukharyKhuza
Abasan, 
Alkbera, 
Alqarara

Gaza Val-
ley, Hajar 
Al- Deek

Al-
Sheikh 
Ajleen

Al-Zay-
toun

Al-
shujaia

Jaba-
liya

Beit 
Lahiya

Beit 
Ha-

noun

762010022020095013501508001201100801000650900DunumFruit trees 
120901503002401000160030013001702000380120023501100DunumIrrigation Networks
5392025206201210465121030035DunumGreenhouses(completely destroyed) 
2411018810121662404510010DunumGreenhouses(partially destroyed)

620002000250018001500650025005000120012.000150011.00010.0004500Meter main water pipelines for irrigation 
2591264544510355357037wellWater wells
267101853136543031514015poolcement pools for gathering water
57301205001103502250100400-35035055050600Dunum Grain crops
4635509540100250150500509003002001800200DunumNon protected vegetable crops
1934522791022012456015Farm Poultry farms )100-500 hens)
299221461525-1517014018FarmCattle and sheep farms )5-200 heads)
1003528635-4-10459FarmRabbit farms
935303535601803515015702510012080tankWater tanks 1000 - 1500 L  
1612315546-305108010Warehouseagricultural tools Warehouse 
22-1-12-1-3-2102Nursery Nurseries 
791223855212314139 KmAgricultural roads 

2000-----1-----2000-DunumStrawberries crops 
152--1--1-2-27-farmTurkey and Duck farms

270510501502505003050-15200550300600Beehives 

The Palestinian Farmers Union, in collaboration with partner organizations
Determined the final losses of the agricultural sector in the Gaza 

Strip in the wake of the latest aggression  

Ramallah: special 
The Palestinian Farmers Union organized 
honoring celebration for a number of out-
standing farmers from all over the West Bank, 
in the immortal memorial of the thirty-March 
on the ground. The celebration was started 
with the Palestinian national Verse and stand-
ing a minute of silence as mourning for the 
lives of martyrs. 
Ibrahim Deiq the chairman of PFU reviewed 
in his speech on this occasion the most impor-
tant achievements of PFU during its march in 

working to service the land and farmers. Deiq 
added “without farmers’ volunteers’ efforts, PFU 
would not be able to realize these great achieve-
ments, in addition to farmers steadfastness in 
their land who stood as a blockage in front of the 
Israeli occupation and settlers herds ambitions to 
swallow more lands.” 
Deiq did not forget to mention martyrs caravans 
who fell while defending the ground and dignity.  
Deiq clarified PFU role as a syndicate defending 
farmers rights and interests and what PFU has 
achieved on this level through the Government 

destruction, which led farmers to inflict heavy losses estimated by millions of dollars, especially targeting the 
infrastructure of the agricultural sector, PFFU Teams could sets out the final statistics which are as follows:  

Final statistics for the agricultural sector losses resulted from the Israeli aggression on Gaza Strip

In the Memorial of the 30th of March
(Earth Day) PFU Honors Outstanding Farmers 

adoption of recovering of value-added tax for the 
benefit of Farmers, valuing the role of President 
Mahmoud Abbas and Ministers Council repre-
sented by Dr. Salam Fayyad, the Prime Minister, 
and the role of the Ministry of Agriculture rep-
resented by the Minister Mahmoud Habbash, in 
issuing the decree of  recovering the Value added 
tax for the benefit of farmers. 
Deiq added that the value of what has been re-
covered for the benefit of the farmers is estimat-
ed about (10) million shekels, which contribute 
to reduce production cost and improve the in-
come of the farmers. 
In farmers Statement Abdullah Al-Bayaa spoke 
about the beginning of PFU work, which emerged 
from PARC, noting the role played by PFU in 
the mobilization of farmers masses in using all 
means to protect the land from Israeli occupa-
tion and settlers herds, referring to the convoy 
of martyrs, farmers who died while working in 
their in order to defend them from confiscation..  
Al-Bayaa assured that the land and its protec-
tion require concerting the efforts and consoli-
dating the national unity among all the Palestin-
ian people, Al-Bayaa reviewed the beginning of 
mass action in Palestine and its achievement at 
all levels. 
In Olive Farmers’ Statement Behjat Sheaibi, Ol-
ive Growers Association President spoke on the 
occasion of Earth Day as an occasion to return 

to the land, and activate public wok as a way 
to reach the national objectives of the Palestin-
ian people in establishing their independent state 
with Jerusalem as its capital. 
Sheaibi reviewed the work of Al-Zaytouna As-
sociation, which focused on maintaining and 
improving the quality of Olive Oil to the phi-
losophy withstand for what this tree means of 
withstand and challenging the Israeli occupation 
images.
In the Statement of PFU Director, Issa El-
Shatleh, he spoke about PFU development stag-
es since its inception to the present day and what 
this means for the sector and a wide range of 
farmers, pointing to PFU major programs of the 
syndicate, human rights and development pro-
grams, adding that PFU would primarily depend 
on the implementation of its programs on volun-
teers of farmers in addition to the PFU staff. 
El-Shatleh explained that is currently working 
with 16 of the farmers associations in the vari-
ous governorates of the West Bank and Gaza 
Strip with a membership of 9400 farmers in ad-
dition to 73 cooperatives. 
Then, Abd Al-Majid Hamdan, Ibrahim Deiq, 
Suhail Salman, Mahmoud Al-Froukh, Ghas-
san Alan, Hashem Abu Hassan and Medhat Al-
jaghoub started the distribution of appreciation 
certificates to outstanding farmers in their work 
in the ground.
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Appreciations and thanks
Palestine
The Palestinian Farmers Union would like to express its 
sincere thanks and appreciation to all of those who con-
tributed in the success of “the agricultural sector in the 
Gaza between reality and challenges” conference which 
was held in Amman/Jordan in 25-26/ March 2009, and 
most notably The General Secretariat of Arabs Peasants 
and Agricultural Cooperatives Union, Jordan Farmers 
Union (JFU), Arab Group for the Protection of Nature 
(PNA), The General Union of Agricultural Cooperative 
Associations in Iraq, Tunisian Union for Agriculture 
and Fishing, The Agricultural Cooperative Union in 

PFU Preparations to hold
the General Assembly Conference

Ramallah: Special
The Palestinian Farmers Union  is preparing  these days 
for the General Assembly Conference which will be held at 
the end of this month to elect the new board of directors.  
It should be noted that PFU include within its membership 
13 Farmers Associations distributed at various provinces 
of the West Bank and Gaza Strip, each FA is represented 
by two members in the General Conference which means 
26-members will elect the Board of Directors composed of 
9 members, and in turn the board of directors distribute the 
managerial positions and the election of an executive office 
of 3 members. 

Amman - Palestine 
On the basis of PFU faith in the importance for the Arab world and 
European organizations to take their role in supporting the Palestin-
ian people, particularly the agricultural sector, as a nation who are 
still suffering from the occupation. PFU in collaboration with the 
Arab Group for the Protection of Nature and Jordan Farmers Union 
organized in the Jordanian capital, Amman a Regional Conference for 
the reconstruction of the agricultural sector in the Gaza Strip, with 
the participation of farmers and farmers associations from Iraq, Su-
dan, Morocco, Tunisia, Libya, Yemen, Jordan and Syria, in addition 
to international organizations, including both La Via Campesina (the 
path of farmers) and the International Foundation Acted in addition 
to the Union of Turkish Chambers of Agriculture.  The conference 
was also marked by the participation of the Palestinian Agricultural 
Relief Committees and Union of agricultural Work. The Conference 
was entitled as “the Agricultural Sector in Gaza between Reality and 
Challenges”. 
It should be noted that the Conference focused on the most important 
trends and plans for emergency must be carried out by international 
and Arab organizations to rebuild of the infrastructure of the agricul-
tural sector in Gaza, where the conference discussed a range of issues 
such as the serious damage of the agricultural sector in Gaza resulted 
of the Israeli war on Gaza, and strategies to be followed in the imple-
mentation of reconstruction projects, and plans for agricultural relief. 
During the opening a number of participants made their statements 
including Mr. Ibrahim Deiq President PFU, and Mr. Mansour Itbaiqa 
Secretary-General of Arabs Peasants and Agricultural Cooperatives 
Union, Mr. Ahmed Al-Faaour President of Jordan Farmers Union.  
Ms. Razan Zuayter President of Arab Group for the Protection of Nature 
and Ali Abd al-Ali, a member of the Executive Office of the General 
Union of Syrian Peasants, a member of the Syrian Parliament and Ab-
dul Majid Al-Malasi, Chairman of the Tunisian Union for Agriculture 
and Fishing, and Mr. Semsettin Semsi Bayraktar the President Union 
of Turkish Chambers of Agriculture. The statements stressed the need 
to develop a joint plan for the protection of farmers in Palestine which 
ensure their steadfastness and to rebuild what has been destroyed by the 
Israeli occupation authorities.
In the speech of PFU President, Deiq reviewed the agricultural reality 
in Palestine and what farmers are being exposed to by the Israeli occu-
pation authorities of destruction, uprooting and bulldozing of land. He 
indicated also to the reality of the situation of the agricultural farmers in 
Gaza Strip, especially after the recent aggression and a legacy of seri-
ous consequences on the ground in the agricultural sector in Gaza. Deiq 
called on all countries to work hard and fast to develop an emergency 
plan to save the agricultural sector in the Gaza Strip. 
Mr. Semsettin Semsi Bayraktar the President Union of Turkish Cham-
bers of Agriculture, said in his statement “the inhuman attack of Israel 
against Palestinians in Gaza is a human disgrace. During these attacks, 
unfortunately even the kids, who were taking refuge in the UN schools, 
have been targeted to Israeli bombs. A human tragedy occurred in Pal-
estine in front of the eyes of civilized world. Unfortunately all ‘Civi-
lized World’ has watched while the kids, teenagers, mothers and even 
the wounded people who were in ambulances lost their lives. In front 
of the eyes of the world, infants and the people faced with human trag-
edy were murdered and deprived from food, water, heating and even 
the light.” He added “As Turkish farmers, we strongly condemn these 
attacks caused death of innocent people, women and children. All farm-
ers are members of Union of Turkish Chambers of Agriculture (TZOB) 

The Palestinian Farmers Union organized a regional conference with the participation 
of international organizations to support the Agricultural Sector in Gaza Strip 

“the Agricultural Sector In Gaza Between Reality and Challenges”

which is the largest professional farmer organization of Turkey with 
720 agriculture Chambers. I would like to declare that we as TZOB 
called our 4.8 milion registered farmers boycotting all of the goods 
particularly seeds and irregation systems of Israel for the purpose of 
protesting these attacks ”
In Ms Razan Zuayter President of Arab Group for the Protection of Na-
ture statement, she highlighted the most important demands that PNA 
adopted is lifting the siege imposed on Gaza Strip and emphasizing the 
right of access food, the need to punish and boycott Israel, and the ap-
plication of Resolution No. 119 which was drafted by the Arab Group 
for the Protection of Nature and was adopted by the World Congress 
of the International Union for Nature Conservation, which was held in 
Barcelona in October / 2008, which stressed the need for a mechanism 
to compensate for environmental damage resulted from armed conflicts 
and the need to find a mechanism to offset pollution and abuse, which 
affects the ground. 
“We have to launch a global sustainable campaign to support farmers 
in the Gaza Strip, Palestine, and make pressure and lobbying for the 
establishment of a specialized international organization specialized in 
wars and its impact on agriculture and environment, and to develop 
a universal moral Charter related to the occupation and its impact on 
natural resources, we believe that our success depends on cooperation, 
planning and the organization of pan-Arab cooperation, Arab and inter-
national cooperation. 
In a speech the President of the President of Jordan Farmers Mr. Ahmed 
Al-Faaour he reviewed the situation of agriculture in the Arab world, 
and that agriculture is one of the most important pillars of the national 
economy in the Arab world. 
Al-Faaour indicated the need for concerted efforts in order to provide 
support and assistance to the agricultural sector in Palestine, particu-
larly in the Gaza Strip after the sector suffered from the devastation 
caused by the recent war in the Gaza Strip. 
In the speech of Mr. Mansour Itbaiqa Secretary-General of Arabs Peas-
ants and Agricultural Cooperatives Union, he reviewed the history of 
Palestine and what the Palestinian people were exposed to of attacks of 
the gangs and the Israeli occupation of the herds of settlers to destroy 
all what is Palestinian.
In the speech of Ali Abd al-Ali, the member of the Executive Office 
of the General Union of Syrian Peasants, a member of the Syrian Par-
liament, he praised the Palestinian farmers and what they achieved of 

victories through their steadfastness in their lands, demanding all Arab 
brothers to stand by the side of the Palestinian nation generally and the 
Palestinian farmers particularly.
Al-Ali considered that the Palestinian farmer is a symbol of steadfast-
ness and resistance, calling all to provide farmers with assistance to 
strengthen their steadfastness, so that they can continue to work and 
cultivate their land and provide food security, viability for the Palestin-
ian people.
In the statement of Abdul Majid Al-Malasi, Chairman of the Tunisian 
Union for Agriculture and Fishing, he considered that helping the Pal-
estinian people and their contribution in supporting the steadfastness of 
the Palestinian people is a duty of all Arabs. Al-Malasi called upon de-
veloping mechanisms of action plans aiming to rebuild the agricultural 
sector in Palestine, particularly in the Gaza Strip.
This refers to the many reports of the magnitude of suffering experi-
enced by the agricultural sector in Gaza, as a result of a cruel block-
ade imposed by the Israeli Government, the outcome of the war by the 
Israeli forces on the sector in December and January 2008-2009. As 
the initial reports has indicated that damages and losses of agricultural 
sector in the last war as large numbers of fruit trees, irrigation systems 
as the total destruction is 5000 dunums, also 185 wells were destroyed, 
385 livestock farms including cows, sheep, ducks and rabbits. This un-
doubtedly will be reflected on the lives of people and ways of life and 
living. 
During the conference working papers were provided which included: 
“the occupation Procedures and its impacts on the agricultural sector” 
presented by Mr. Suhail Salman From PFU Board of Directors, “the 
final statistics of the agricultural sector losses in the Gaza Strip” pre-
sented  by the Director of PFU Mr. Issa El-Shatleh, a paper was pre-
sented by Mr. Indra Lubis from La Via Campesina entitled as “Building 
Food Sovereignty in Palestine” and a paper presented by Miss Hanna 
Bauman form Acted entitled as ” Improving Food Security during Gaza 
Crisis”,“ War and Agriculture: A global Issue” presented by Ms. Ra-
zan Zuayter from the Arab Group for the Protection of Nature, “PARC 
Plans to Rebuild what was Destroyed of the Agricultural Sector in Gaza 
Strip” was presented by Mr. Monjed Abu Jeesh and “ the agricultural 
reality in Palestine and Foundations to face the Crisis” presented by Mr. 
Taha Al-Refai from the Union of Agricultural Work Committees, in ad-
dition to paper submitted by Samir Abu Halaleh of the Jordan Farmers 
Union entitled as “War Crimes and its effects on environment.”

to be continued page 15


