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 سياسات بعنوان:ورقة تحليل 

 تأثير الحصار اإلسرائيلي على القطاع الزراعي في فلسطين 

 مقدمة

للض محالبل االقتصععععععاد  1967سععععععائ لسععععععلاظي  مول اللحالل ا ولض الحتللرا الوععععععزل الملبيل وقطا  غزة  ا  
، يالزلسعععطيوي من خل  خلش تشعععوكائ كييليل في االقتصعععاد الزلسعععطيوي و زلل  ن محيطل الالبي وا سعععلم

 وتحويلل للض اقتصاد تابع للقتصاد ا سلاظيلي.

، حيث ل  تتمين السععععععععلطل 1994وتواصععععععععلئ كلا التشععععععععوكائ حتض باد قدو  السععععععععلطل الزلسععععععععطيويل في الاا  
الزلسعععععععطيويل باد تأسعععععععيسعععععععرا من صعععععععياغل وتوزيل لايل واوعععععععحل للتخلص من التبايل االقتصعععععععاديل للقتصعععععععاد 

السعععععلطل  لض تمييل كلا الواقع وفاداورا السعععععيطلة  لض ادوائ السعععععياسعععععائ ا سعععععلاظيلي، وللب بسعععععب   د  قدلة 
 االقتصاديل )الماليل والواديل والتجاليل( و لض ماابلكا وموالدكا الطبيايل.

و ليل فاد ولدئ السعععععلطل مواوصعععععل السعععععيادة، لل ل  تسعععععتطع االواتاش من حالل التبايل للقتصعععععاد ا سعععععلاظيلي، 
 دل التموي  الخالجيل وبشي  اساسي  لض الالوض الخالجيل والموح والمسا دائ.وا تمادكا اليبيل  لض مصا

وبللب فاد بايئ ماال  ادوائ السياسائ االقتصاديل اللظيسيل والموالد الطبيايل في ايدي ا سلاظيليين، وتليزئ 
من موالومل وعععجرود السعععلطل الزلسعععطيويل  لض التااطي والتاايت مع وتاظن فادان السعععيطلة  لض كلا ا دوائ 

 الواقع االحتللي.

يما واصععلئ لسععلاظي  اسععتردافرا للقتصععاد الزلسععطيوي وخلش تشععوكائ اخلت  ن طليش الترل  من االتزاقيائ 
المبلمل مع الجاو  الزلسعطيوي، بجاو  اوتراياترا المتواصلل والمستملة حتض انن بما فيرا الحصال المزلوض 

، 2007الماععابل التجععاليععل والحععد من حليععل ا فلاد موععل حزيلان  لض قطععا  غزة، حيععث قععامععئ بعع غلش يععافععل 
 ويشي  كلا الحصال اوتراًيا جسيًما للااوون الدولي ا وساوي بما في للب اتزاقيل جويف اللابال.

، فاد فلوئ 1967وياتبل الحصال ا سلاظيلي الحالي ا شد مول احتل  الوزل الملبيل وقطا  غزة في الاا  
ًا شعععععععععامًل  لض قطا  غزة و ز  ا خيل  ن الوعععععععععزل الملبيل وطا  تأةيل كلا الحصعععععععععال يافل لسعععععععععلاظي  لغلق

 الاطا ائ االقتصاديل وبشي  الخاص الاطا  الزلا ي.
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من كلا الموطلش تتواو  كلا الولقل تأةيل الحصععععععععال  لض الاطا  الزلا ي ولصععععععععد الخسععععععععاظل التي تيبدكا كلا 
تي حالئ دون توميل كلا الاطا  الحيوي وللب لحشععععععععععد الد   الدولي الاطا  وتشععععععععععخيص الماياائ والالاقي  ال

 لتطويل كلا الاطا  مع توويح السياسائ اللزمل للستةمال في كلا الاطا  والتدخلئ المطلوبل.

 أواًل: القطاع الزراعي الفلسطيني

يث تصععععاد الزلسعععععطيوي، حياتبل الاطا  الزلا ي من الاطا ائ ا وتاجيل المرمل، ويشععععي  محولًا مرمًا في االق
، 1967ابان االحتل  ا سععععععععععلاظيلي  ا   %27ياوئ مسععععععععععاكمل الاطا  الزلا ي في الواتن المحلي ا جمالي 

ويان كلا الاطا  يشعععععععععم  وسعععععععععبل جيدة من الاوت الااملل التي يان تاتات  ليل، وياتبل دخلرا اللظيسعععععععععي من 
 ععا   %14الوععاتن المحلي ا جمععالي تلاجع للض  الامعع  الزلا ي بيعع  تزل ععاتععل، لال ان مسعععععععععععععععاكمععل الزلا ععل في

، ا مل اللي اةل  2015 ا   %3.3واسعععععتمل كلا التلاجع للض ان وصععععع   2000 ا   8.2، ة  للض 1994
سععلبًا   لض وسععبل المشععاليل في الاوت الااملل برلا الاطا ، فاد اخزوععئ وسععبل الااملين في قطا  الزلا ل من 

، وياود كلا التلاجع للض  دة اسعععبا  اكمرا، االحتل   2015 ا   %8.7ليصععع  للض  2000 ا   14.1%
ا سعلاظيلي وسعياسعاتل الممورجل التي تتمة  في مصعادلة ا لاوي الزلا يل بحجن امويل واكيل، واخلت ب  لن 
الاديد من المواطش بوصعزرا محميائ طبيايل، ويللب ا وشعطل االسعتيطاويل التي تسعتردف السيطلة  لض ايبل 

احل مميول من ا لاوعي الزلا يل، ا مل اللي قلص من مسعاحل ا لاوعي الزلا يل وادت للض شععح يميائ مسع
المياا اللزمل لامليل اللي الوععععلوليل لجوتاض، لوععععافل للض  د  تبوي سععععياسععععائ اقتصععععاديل لوقف التدكول في 

مول  %1الزلسععععععطيويل ايةل من  الاطا  الزلا ي، فل  تبلغ حصععععععل الزلا ل في الموازول الاامل للسععععععلطل الوطويل
 .1994وشأة السلطل في الاا  

 ثانيًا: سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على األرض والموارد

ييلو متل ملبع او ما وسبتل  6200قلابل  1967تبلغ مساحل ا لض الزلسطيويل التي احتلترا لسلاظي  في  ا  
ييلو متل  360  البليطاوي، وكي تتألف من من مساحل فلسطين التاليخيل التي ياوئ تحئ االوتدا 22%

ييلو متل ملبع في الوزل الملبيل بما فيرا الادس الشلقيل وموطال البحل  5840ملبع في قطا  غزة وقلابل 
 . الميئ
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ا سععععلاظيلي الماقئ بشععععأن الوععععزل الملبيل وقطا  غزة  وكو االتزاش اللي وقاتل  –ووفاًا للتزاش الزلسععععطيوي 
سعلاظي  في ايلو س سبتمبل موالمل التحليل ا   تاس  الوزل الملبيل للض ةلث مواطش الف 1995لزلسعطيويل واس
من مسععاحل الوععزل الملبيل  لض التوالي، وتمالس لسععلاظي  سععيطلة  %61و %21و %18وباء وجي ، تمة  

 نواسععععال  لض الموطال جي ، بما يشععععم  المسععععاظ  المتالال با من والتخطيط ولسعععع  الحدود، وتخوععععع الشععععاو 
المدويل وا مويل في الموطال الف لسععععععيطلة السععععععلطل الوطويل الزلسععععععطيويل، اما الموطال باء فيزتلض ان تيون 
خاوعععال لسعععيطلة السعععلطل الوطويل الزلسعععطيويل فيما يتالش بالشعععاون المدويل، ولسعععيطلة مشعععتليل بين السعععلطل 

سلاظي  فيما يتالش بالشأن ا موي  .الوطويل الزلسطيويل واس

سعععياش، يشعععيل تاليل صعععادل  ن البوب الدولي، للض ان  د  تمين الزلسعععطيويين من الوصعععو  للض وفي كلا ال
ايةل من وصعف الاوعي الوعزل الملبيل )الموطال ض(، والتي تشي  في ماالمرا الاض زلا يل غويل بالموالد 

شععععيل الوالدة في مليال دوالل، يما ت 3.4الطبيايل والتلاةيل قد يبد االقتصععععاد الزلسععععطيوي خسععععاظل تادل بوحو 
التاليل من واحيل اخلت، للض ان السععععمان بتوميل ماسععععسععععائ ا  ما  واالسععععتةمال في الموطال  ض  يمين ان 

للض الواتن المحلي ا جمالي الزلسعطيوي، ا مل اللي قد يسعر  بصععولة يبيلة في التالي   %35يوعيف  وحو 
حدث تحواًل في االقتصععععععاد وتحسععععععوًا في  فاش من اال تماد الزلسععععععطيوي  لض الماووائ، لوععععععافل للض اول قد ي

 .الومو المستدا 

، لال ان االحتل  ا سلاظيلي ال يزا  2005و لض اللغ  من اوسحا  االحتل  ا سلاظيلي من قطا  غزة  ا  
يسيطل  لض اجزاء يبيلة من ا لاوي في قطا  غزة من خل  فلض موطال  ازلل داخ  الاوي قطا  غزة 

دود مع لسلاظي  والتي تاتبل من افو  ا لاوي الزلا يل في قطا  غزة، تادل مساحترا وحو  لض امتداد الح
من مساحل ا لاوي الزلا يل ا جماليل في قطا  غزة، وماالمرا ياوئ  %30الف دوو  وتشي  ما وسبتل  27

مزلو ل بموتجائ زلا يل ومحاصي  تصدل للض الخالض او تسوش داخ  الاطا  ، با وافل موطال بحليل 
اميا  بحليل فاط، مما فلض واقاًا حل  من  6 ازلل لل ال يسمح للصيادين الزلسطيويين من تجاوز مسافل 

 يادين للوصو  للض ا ماين التي تتياةل فيرا ا سماب باد تلب المسافل.خللل الص
 ثالثًا: تأثير الحصار اإلسرائيلي على القطاع الزراعي

لا  الحصال دولًا سلبيًا بالتأةيل  لض الامليائ التومويل وا وتاجيل في ا لاوي الزلسطيويل وبصولة ايةل حدة 
زلا ي، حيث ادت الحصال للض صاوبل لدخا  مستلزمائ ا وتاض في قطا  غزة، ومن ومن للب الاطا  ال



5 
 

بما ساك  في التزا  اساالكا )خلاطي  المياا  البلابيت ، حديد الحمامائ، الوايلون، شبيائ اللي، ا شتا ، 
ا  لف(، يما  م  ايوًا  لض تاليص  مليائ التصديل للض ادوض دلجل مميول، حيث ل  يت  تصديل سوت 

دة من التوئ ا لوي والزكول  بل شليل جليسيو ا سلاظيليل، للض جاو  تصديل باض يميائ محدو 
 المحاصي  الزلا يل بصولة موسميل ومحدودة للض الممليل الالبيل الساوديل وباض بلدان الخلين.

وقد فلض الحصال المشدد  لض قطا  غزة، بأمل من االحتل  ا سلاظيلي، وللب في موتصف حزيلان س يوويو 
، والتي ا تبلتل ييان ماادي، حيث ت  بموج  للب لغلش يافل الماابل والموافل الحدوديل بين قطا  2007

سلال من اص   30غزة ودولل االحتل ، يما ت  بموج  الحصال المزلوض  لض قطا  غزة السمان ب دخا  
ديل السال، حيث يان سلال ياوئ تدخ  قطا  غزة من خل  مابل يل  ابو سال  اللي يتميز بمحدو  3000

شاحول من مواد مختلزل، اما باد الحصال فاد اصبح  دد الشاحوائ  1000 يدخ  الاطا  يوميًا ما ياال  الع
شاحول  لض احسن تاديل ،  ا مل اللي يمة  خلقًا لاوا د الااوون الدولي  150-250 الع التي تدخ  ال تتجاوز

 د الشل يل الدوليل لحاوش ا وسان، وجملل االتزاقيائ ا وساوي، و اوبائ جما يل محالولة بموج  قوا
التي تشيل  1949والمااكدائ الدوليل، ومورا اتزاقيل جويف اللابال لحمايل المدويين وقئ الحل  للاا  

لللتزامائ الااووويل تلايرا  لض لسلاظي  با تبالكا دولل احتل  لزاء المدويين، يما تحالل الااا  الجما ي 
( من اتزاقيل جويف اللابال  لض تحلي  الااوبائ 33قتصاص من المدويين، حيث توص المادة )وتدابيل اال

ايتوبل للاا   18( من الظحل الكاي المتالال باواوين وا لاف الحل  البليل، الكاي 05الجما يل، والمادة )
 ما  لسيان بسب  ا، والتي تُوص  لض اول   ال يوبمي لصدال  اوبائ جما يل ماليل او غيلكا ود ا1970

 التيبرا افلاد، وال يمين ان ييون كاالء السيان مساولين بصزل جما يل  .
 

 رابعًا: تأثير االعتداءات العسكرية على القطاع الزراعي

، اوقائ 2014، 2012، 2008شععوئ لسععلاظي  ةلةل ا تداءائ  سععيليل وحشععيل  لض قطا  غزة في ا  وا  
 الف الشععرداء والجلحض،  دا الخسععاظل الجسععيمل في الممتليائ والبوض التحتيل، والولت والمصععاوع، وا لاوععي 

، الزصعععع  ا  وف 2014الزلا يل، والملافش الاامل والخاصععععل، وياد الادوان ا سععععلاظيلي ا خيل في موتصععععف 
 سعععععلاظي  تشعععععورا وعععععد شعععععابوا، حيث تأةل الاطا وا يةل دمويل وتدميًلا في سعععععلسعععععلل اال تداءائ التي ال زالئ ل
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الزلا ي بصعولة يبيلة جلاء اال تداءائ الاسعيليل، من خل  اسعترداف ا لاوعي الزلا يل، سواء الميشوفل او 
 الحمامائ البلستيييل، للض جاو  مشاليع الةلوة الحيواويل.

ييلو متل ملبع، والتي تشعععععععي  ما  57فاد بلمئ مسعععععععاحل ا لاوعععععععي الزلا يل المدملة في قطا  غزة ما ياال  
ييلو متل ملبع، يما تيبد  196من المسعععععاحل ا جماليل ل لاوعععععي الزلا يل في الاطا  والبالمل  %29وسعععععبتل 

مليون دوالل، وخسععاظل قطا  ا وتاض الحيواوي بوحو  550الاطا  الزلا ي خسعاظل مباشععلة فادحل تادل بحوالي 
مليون  16.1يخسععععععاظل وتيجل ا وععععععلال في قطا  التلبل والمياا، و مليون دوالل 68.2مليون دوالل، و 70.8

بظل  132مليون دوالل اوعععلال الةلوة السعععمييل ، يما ت  تدميل وحو  10دوالل خسعععاظل المحاصعععي  الزلا يل، و
 بشي  جزظي، لوافل للض تدميل مزال  الدواجن وفااسائ البيض.  21بشي  يلي و 111مورا 

  الزلا ي غيل المباشلة التي تتومن  د  توفل الزلصل البديلل، والزتلة الزمويل يوعاف للض للب خسعاظل الاطا
الطويلل التي يليدكا االقتصعععععععاد في الاطا  الزلا ي   ادة البواء وا وتاض، خاصعععععععل فيما يتالش بالةلوة الوباتيل 

ض وقئ يبيل ي تحتاض للخاصعل الوباتائ الباليل مة  اشجال الزيتون والحمويائ ويللب الوباتائ الموسميل الت
 .  ادة تأكي  وتريظل التلبل من جديد باد استردافرا بالاواب  وا سلحل والمتزجلائ

 خامسًا: تأثير الحصار اإلسرائيلي على إنتاج الغذاء وتوفره )األمن الغذائي( 

ويل كاظ  بالبلاد ادت الحصال االقتصادي واال تداءائ الاسيليل الةلةل  لض قطا  غزة، للض للحاش دمال 
واات اقتصادي  التحتيل لاطا  غزة الموريل اصًل، والزتب باا دتل ا وتاجيل، ول  يتلب مجااًل   ادة ل مال واس
مااو ، يما ادت للض لفاال السيان الزلسطيويين في غزة، وجا  لفاك  االقتصادي ايةل سوءًا من المستوت اللي 

يل  سيليل من تاايد ا ووا  االجتما يل االقتصاديل وسل ئ يان  ليل لاادين ساباين، وقد زادئ  خل  مل
 من وتيلة تلاجع التوميل في فلسطين.

لض فادان فلص الام ،  وقد ادت الحصال االقتصادي بالزا  للض وقف  مليائ ا وتاض  لض وطاش واسع واس
اشلة او غيل يل واةلئ بصولة مبوالحائ دمالًا كاظًل باالقتصاد المحلي لمزة وبموالدكا ا وتاجيل وبويترا التحت

مباشلة  لض الاديد من الملافش الصوا يل والزلا يل والتجاليل والسيويل بسب  البويل التحتيل الموريل والودلة 
 .والوقودالحادة في المدخلئ واليرلباء 
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ث يتلاض ل، حيوبالتالي اعدئ سياسل الحصال والادوان من قب  االحتل  للض تحوي  قطا  غزة للض حالل لوساوي
من السيان مسا دائ غلاظيل من ا وولوا وغيلكا من وياالئ ا غاةل الدوليل، حيث وصلئ وسبل  %80حوالي 

 .%57، والتزائ حالل اوادا  ا من الملاظي للض %21، والزال الشديد %48الزال للض حوالي 

 سادسًا: السياسات الالزمة لتطوير القطاع الزراعي وآليات التدخل

اللغ  من الاابائ التي واجرئ الاطا  الزلا ي في فلسطين وبشي  خاص في قطا  غزة والتي ادئ للض  لض 
تدكول الاطا  الزلا ي بشي  يبيل، يباض الاطا  الزلا ي من الاطا ائ ا وتاجيل المرمل المحززة للومو 

تواد للض ط والتأةيل الدولي باالساالقتصادي، لللب ال بد من زيادة االكتما  برلا الاطا  وحشد يافل  ليائ الوم
الخطا  الحاوقي بلفع الحصال والسمان بحليل الحليل ل فلاد والبواظع، للض جاو  وقف اال تداءائ الاسيليل 
المتيللة والتي تستردف المزال ين بشي  يبيل، وايوُا مواصلل الومط لحشد التأييد الدولي للفع الحالل  ن 

 ليل.المواطش الاازلل البليل والبح

وبالتزامن مع استمرار الحشد والتأييد الدولي يتطلب من جميع األطراف ذات العالقة بالعملية الزراعية تبني 
سياسات قابلة للتنفيذ بشأن تطوير القطاع الزراعي ومن ثم النهوض باالقتصاد الفلسطيني وتحقيق التنمية 

 المستدامة، وتشمل السياسات ما يلي:

بوض التحتيل الولوليل وحمايل حاوش مختلف ا طلاف لائ الالقل با وتاض توالي  السوش وتطويل ال .1
 الزلا ي.

 االكتما  بتطويل الخبلائ والماالف الزلا يل وا طل التواليميل والتسويايل. .2
 زيادة مساحل ا لاوي الاابلل للزلا ل. .3
شاليع حداظش الموزليل ومد   المشاليع الزلا يل مة  استصلن ا لاوي، وصياول الحمامائ الزلا يل وال .4

 الةلوة الحيواويل ومشاليع تلبيل ا سماب.
 التوجل وحو التزود بالطاقل الشمسيل في المواطش الزلا يل البايدة. .0
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إن تنفيذ هذه السياسات يتطلب آليات للتدخل والتي من شأنها تطوير القطاع الزراعي ومواجهة كافة 
المعوقات التي حالت دون تحقيق تنمية اقتصادية في هذا القطاع الحيوي والمحوري، وتشمل آليات 

 التدخل ما يلي: 

 زيادة حصل الاطا  الزلا ي في الموازول الاامل الزلسطيويل. .1
بود في الموازول الاامل لد   المشاليع اللياديل الشبابيل وخاصل المشاليع الزلا يل لتشجيع الشبا  توفيل  .2

 وحو التوجل  وشاء مشاليع مولدة للدخ  في كلا الاطا .
تطويل ا والمل والتاليمائ بشأن لدالة سوش الجملل، وتحزيز االستةمالائ في قطا  الصوا ائ  .3

 الزلا يل.
 لحزال وتخزين الزوايل والخوال الموتجل محليًا للحزاال  لض استالال ا ساال.بواء مخازن تبليد  .4
 لصد وتوالي  ووبط االستيلاد الزلا ي من لسلاظي . .0
لقلال مسودة قاوون التااون الزلسطيوي وتشجيع توالي  الموتجين الصمال في تااوويائ في مختلف  .6

 ملاح  سلسلل الايمل.
  ملب.ل زاء ا لاوي المزلو ل من وليبل ا .7

 الهوامش

(، ولقل حااظش حو  تطويل الاطا ائ 2016ماس ) –مارد ابحاث السياسائ االقتصاديل الزلسطيوي  -1
 : وحو لايل جديدة للوروض باالقتصاد الزلسطيوي، لا  اهلل.2016ا وتاجيل، ماتمل ماس االقتصادي 

المسا دة المادمل من ا وويتاد  (، تاليل  ن2014ا وويتاد ) –ماتمل ا م  المتحدة للتجالة والتوميل  -2
 .12للض الشا  الزلسطيوي: التطولائ التي شردكا اقتصاد ا لض الزلسطيويل المحتلل، جويف، ص

(، تاليل  ن المسا دة المادمل من ا وويتاد 2013ا وويتاد )–ماتمل ا م  المتحدة للتجالة والتوميل  -3
 .5اد ا لض الزلسطيويل المحتلل، جويف، صللض الشا  الزلسطيوي: التطولائ التي شردكا اقتص

4- World Bank (2013), Access to Area C Key to Economic Recovery  
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(، تحديائ التوميل االقتصععاديل في فلسععطين، مجلل مليز التخطيط الزلسععطيوي، 2015مازن الاجلل ) -0
 .35  غزة، ص44الادد 

ةيل حو  لايل الاطا  الزلا ي وفلص (، دلاسععععععععل بح2015شععععععععبيل الموالمائ ا كليل الزلسععععععععطيويل ) -6
التوميل في ال  الحصععععععععععععال والتحديائ الااظمل، ل داد الاطا  الزلا ي في شععععععععععععبيل الموالمائ ا كليل 

 .4الزلسطيويل، غزة، ص
 .4-5وزس الملجع السابش، ص -7
(، مليلة لحاطل تحئ  ووان   حصاد 2017حشد ) –الريظل الدوليل لد   حاوش الشعا  الزلسطيوي  -8

الووععع ا وسععاوي في قطا  غزة   تدا يائ و ةال اسععتملال جليمل حصععال قطا  غزة  لض  الحصععال:
 .3-4ا خيلة، غزة، ص 10 مدال السووائ الع

(، ولقل حااظش: تأةيلائ الادوان ا سعععععععلاظيلي صعععععععيف 2015شعععععععبيل الموالمائ ا كليل الزلسعععععععطيويل ) -9
 داد الاطا  الزلا ي في شععععععععبيل وتأخل  مليل ا  مال  لض قطا  الزلا ل في قطا  غزة، ل 2014

 الموالمائ ا كليل الزلسطيويل، غزة.
(، دلاسعععععععل بحةيل حو  لايل الاطا  الزلا ي 2015شعععععععبيل الموالمائ ا كليل الزلسعععععععطيويل ) -15

 .10وفلص التوميل في ال  الحصال والتحديائ الااظمل، الملجع السابش، ص
 .4الملجع السابش، ص -11

 

 

 

 

 


