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ال يعكــس محتــوى هــذا اإلصــدار الــرأي الرســمي لالتحــاد األوروبــي. المعلومــات واآلراء التــي يعبــر عنهــا هــذا 
اإلصــدار هــي مســؤولية المؤلفيــن فقــط





مقدمة      
أكثــر  مــن  واحــدة  والرعــاة  البــدو  مجتمعــات  تعتبــر 
المجتمعــات فقــرا وتهميشــا فــي األراضــي الفلســطينية 
المحتلــة. فــي الضفــة الغربيــة، يعيــش مــا يقــارب 30,000 
تحــت  ج1،  المنطقــة  فــي  تجمعــات   183 فــي  البــدو  مــن 
القســري  التهجيــر  تهديــد  وتحــت  االحتــالل  ســلطة 
»البيئــة  المتحــدة  األمــم  تســميه  لمــا  نتيجــة  المســتمر 
ويرافــق  اإلســرائيلي  االحتــالل  اوجدهــا  التــي  القســرية« 
ذلــك أيضــا نظــام التخطيــط العنصــري، ممــا يجعــل مــن 
تراخيــص  علــى  الفلســطينيون  يحصــل  ان  المســتحيل 
االحتياجــات  يلبــي  وال  النظــام  هــذا  يحتــرم  وال  للبنــاء2. 
برنامــج  الرعويــة. يوفــر  للمجتمعــات  والعــادات والتقاليــد 
المتحــدة لألغذيــة لهــذه المجتمعــات المســاعدات  األمــم 
الغذائيــة نتيجــة الرتفــاع نســبة انعــدام االمــن الغذائــي3.  
وفــي قطــاع غــزة، فيعيــش حوالــي 75,000 مــن البــدو فــي 
18 مــن التجمعــات البدويــة، وكثيــر منهــم يتواجــد فــي 
المناطــق الحدوديــة حيــث يفــرض جنــود االحتــالل معيقــات 
للحركــة فــي هــذه المناطــق. تعانــي هــذه المجتمعــات مــن 
مــن  األساســية وهــم  الخدمــات  الــى  الوصــول  محدوديــة 
اكثــر التجمعــات تهميشــا فــي قطــاع غــزة. وهــم يحصلــون 
علــى الدخــل مــن خــالل عملهــم فــي األنشــطة الزراعيــة 
أخــرى  للمواشــي. وهنــاك مجموعــة  الصغيــرة وكمربيــن 
مــن البــدو فــي قطــاع غــزة لــم تعــد تعيــش فــي تجمعــات 
الرعــي وقــد اندمجــت فــي المناطــق الحضريــة، حيــث ان 

جميــع البــدو فــي غــزة مســجلون كالجئيــن4. 

فيهــا،  يعيشــون  التــي  التهميــش  حالــة  مــن  بالرغــم 
األســاس  فــي  يديــرون  مــن  هــم  والرعــاة  البــدو  فيعتبــر 
المراعــي فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة. ويشــكل 
االقتصــاد  فــي  مهمــة  مســاهمة  المواشــي  رعــي  قطــاع 
الفلســطيني، حيــث كانــت القيمــة المضافــة لهــذا القطــاع 
2012 كان 322.6  الزراعــة فــي فلســطين فــي العــام  مــع 

مليــون دوالر، وهــو يشــكل نســبة %5.9 مــن الناتــج 
مــن   40% المواشــي  وتشــكل  اإلجمالــي.  المحلــي 
تشــكل  والماعــز  والخــراف  للزراعــة،  المحلــي  الناتــج 
%36 مــن هــذا القطــاع فــي األراضــي الفلســطينية 
توفيــر  فــي  أيضــا  المواشــي  وتســاهم  المحتلــة5. 
الغــذاء للعائــالت6، ولكــن قلــت نســبة الماعــز والخــراف 
فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 2006 
7، وحتــى عــام 2014 فقــد وصلــت الــى مليــون تقريبــا 

البدويــة  المجتمعــات  تعزيــز  ان  كلــي8.  كمجمــوع 
ومســاهمتهم  الغذائــي  امنهــم  وزيــادة  والرعويــة 
فــي االقتصــاد يتطلــب التغلــب علــى هــذه المعيقــات 
االقتصاديــة واالنقســام الداخلــي، االمــر الــذي ســيؤدي 
بــدوره الــى تحســين الخدمــات مثــل التعليــم والصحة 

المراعــي.  وإدارة 

التــي تواجههــا تنميــة المراعــي  ابــرز المعيقــات  ان 
اإلســرائيلي،  االحتــالل  يفرضهــا  التــي  تلــك  هــي 
الــى  الوصــول  الفلســطينيون  يســتطيع  ال  حيــث 
وهــي  ج،  المنطقــة  فــي  الرعــي  أراضــي  مــن   85%
وذلــك  الغربيــة،  الضفــة  أراضــي  مــن   60% تمثــل 
الشــرعية9،  غيــر  المســتوطنات  لبنــاء  نتيجــة 
والمناطــق العســكرية، وجــدار الفصــل العنصــري10. 
ان اإلطــار القانونــي الــذي يحكــم المنطقــة ج يتضمــن 
مجموعــة مــن القوانيــن المعقــدة التــي ورثــت مــن 
العقــود الســابقة للعثمانييــن، والحكــم البريطانــي 
ــي حيــث ترجمــت مــن قبــل ســلطات االحتــالل  واألردن
الــى تحديــات كثيــرة وســلبية للبــدو والرعــاة. وقــد 
أدى ذلــك الــى اعــالن كثيــر مــن أراضــي المنطقــة ج 
لبنــاء  إســرائيل  تخصصهــا  والتــي  دولــة  كأراضــي 
الفلســطينيين  حرمــان  وبالتالــي  المســتوطنات، 

هنــاك. يعيشــون  الــذي 
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العثمانــي، متروكــة،  الحكــم  تحــت  الدولــة  أراضــي  مــن  واحــدة 
كانــت ارض عامــة ومخصصــة لقريــة او مجموعــة مــن القــرى والتــي 
خصصــت للرعــي، حيــث فســرت الحكومــة اإلســرائيلية قوانيــن 
األراضــي فــي الضفــة الغربيــة 1980 انهــا تعنــي ان المجتمعــات 
تحتــاج الــى وثيقــة مكتوبــة للقريــة مــن اجــل اإلبقــاء علــى وضــع 
الحكــم  خــالل  المعاكــس  التفســير  مــن  بالرغــم  األرض،  هــذه 
البريطانــي والحكــم داخــل إســرائيل فــي تــل ابيــب عــام 1949. 
وأعلنــت  المتروكــة  األرض  خصوصيــة  إســرائيل  تجاهلــت  فقــد 
الضفــة  فــي  للدولــة  كأرض  للرعــي  المخصصــة  األرض  هــذه 
الكلــي  للتغييــب  األمثلــة  مــن  واحــد  ذلــك  ويعتبــر  الغربيــة11. 
الحتياجــات مجتمعــات الرعــاة تحــت االحتــالل اإلســرائيلي، حيــث 
ــت لفلســطينيين اســتطاعوا اســتعادة أراضيهــم  ان هنــاك حال
للزراعــة، حيــث يعتبــر الرعــاة األكثــر عرضــة للتهجيــر وقليــال مــا 
يحصلــون حقوقهــم فــي الوصــول الــى أراضيهــم الرعويــة. وفــي 
قطــاع غــزة، تمنــع إســرائيل الوصــول الــى األراضــي علــى بعــد 300 
متــر مــن الشــريط الحــدودي وهــي تشــكل %35 مــن األراضــي 

الزراعيــة التــي ال يمكــن الوصــول اليهــا12.

بينمــا ترتبــط معظــم المعيقــات األساســية للتنميــة االقتصاديــة 
بعــض  معالجــة  فيمكــن  باالحتــالل،  البدويــة  للمجتمعــات 
المعيقــات مــن خــالل المجتمعــات نفســها، ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي والحكومــة الفلســطينية وبرامــج المســاعدات الدوليــة. 
المــوارد  مــن  تعــزز  الرعويــة  لألراضــي  أفضــل  إدارة  خــالل  ومــن 
المتاحــة وتزيــد مــن إنتاجيــة هــذا القطــاع القــوي، وتزيــد مــن االمــن 
الغذائــي تحــت الظــروف الصعبــة الحاليــة. تهــدف هــذه الورقــة 
الــى معالجــة التحديــات التــي تواجــه إدارة األراضــي الرعويــة فــي 
األراضــي الفلســطينية المحتلــة وإمكانيــة احــداث التغييــر مــن 

خــالل هــذه العوامــل.



االثــر البيئــي لتراجــع نســبة ألراضــي 
الرعويــة 

تعــرف األراضــي الفلســطينية المحتلــة بتنوعهــا الحيــوي، 
حيــث تحــوي 2500 نــوع مــن النباتــات، و800 منهــا نــادرة ، 
مــن  نــوع   80 األقــل  علــى  وتحــوي  متوطنــة،  منهــا  و140 
الثدييــات البريــة، و380 نــوع مختلــف مــن الطيــور13. وتلعــب 
األراضــي الرعويــة فــي فلســطين دورا مهمــا فــي دعــم هــذا 
التنــوع الحيــوي وال جــودة البيئيــة ومواردهــا، بمــا فــي ذلــك 
النباتــات والحيوانــات، وتســاهم بشــكل مباشــر فــي محاربــة 
ــة وتخصيــب التربــة14.  ــة مــن خــالل ترب ــآكل الترب التصحــر وت

ال تســاهم األراضــي الرعويــة فقــط فــي تعزيــز جميــع جوانــب 
الميــاه  فــي تخزيــن  أيضــا  بــل تســاهم  الحيوانــي،  اإلنتــاج 
النقــي  الهــواء  وتوفيــر  الميــاه  مصــادر  علــى  والحفــاظ 
والتنــوع الحيــوي، باإلضافــة الى أهميتها في خلق مســاحات 
ترفيهيــة وقيمتهــا الثقافيــة. وعلــى المســتوى العالمــي، 
تســاهم األراضــي الرعويــة فــي محاربــة التغيــر المناخــي مــن 
خــالل الحفــاظ علــى الكربــون وتخزينــه. وقــد تطــور علــم 
األخيــرة،  الســنوات  فــي  كبيــر  بشــكل  البيئيــة  المراعــي 
فهنــاك ادلــة مقنعــة حاليــا ان الرعــي ليــس مفيــدا فقــط 
لصحــة األراضــي بــل مهمــا أيضــا لوجودهــا. وتتواجــد معظم 
ايكولوجيــة المراعــي فقــط مــن خــالل تفاعــل النباتــات ومــن 
يربونهــا. وعندمــا يتــم إزالــة رعــي الحيوانــات مــن النظــام، او 
عندمــا تكــون ســلوكياتهم الطبيعيــة قليلــة، فذلــك يعيق 
ــا مــا تتحلــل. ان  النظــام، وتتغيــر هــذه االيكولوجيــة، وغالب
الــدور الــذي تلعبــه المراعــي هــو نتيجــة لعمليــة طويلــة مــن 
التطــور المشــترك مــا بيــن حيــاة النباتــات ورعــي الحيوانــات، 
وإدارة الرعــاة التــي تضمــن اســتدامة التفاعــل الطبيعــي مــا 
بينهمــا. ويمكــن ان تكــون بعــض العوامــل الفاعلــة إلدارة 
المراعــي هــي الفتــرات القصيــرة للرعــي الجائــر، وتفضيــل 
األعشــاب علــى الشــجيرات، والتوقيــت الموســمي للرعــي 
لضمــان ان أكثــر االعشــاب إنتاجيــة موجــودة مــا قبــل رعــي 
األرض ورعــي المواشــي الموســمي، ممــا يســمح ان ترتــاح 
الــى  رعــي  فتــرة  مــن  قوتهــا  وتســتعيد  الرعــي  مناطــق 
أخــرى15. تعتبــر كل مــن التغييــرات التــي تحصــل فــي حيــاة 
الرعــاة، وممارســات الرعــي وإدارة المراعــي محــددات لصحــة 
األراضــي الرعويــة، ومــن اجــل اســتعادة وضمــان بقــاء نظــام 
ايكولوجــي صحــي، فيجــب تبنــي الممارســات الــى اقصــى 

درجــة فــي ظــل المعيقــات المتواجــدة حاليــا. 

معيقــات التنميــة فــي قطاع المواشــي 
واإلدارة الفاعلــة للمراعي

مــن أكثــر العوامــل المؤثــرة علــى توفــر المراعي فــي األراضي 
علــى  المفروضــة  المعيقــات  هــو  المحتلــة  الفلســطينية 
العنصــري  التخطيــط  األرض بســبب نظــام  الــى  الوصــول 
فــي  ج  المنطقــة  فــي  المســتوطنات  وبنــاء  اإلســرائيلي 
الضفــة الغربيــة، ومحدوديــة الوصــول الــى المناطــق القريبــة 
مــن الحــدود مــا بيــن غــزة وإســرائيل. ولكــن، هنــاك العديــد 
مــن عوامــل أخــرى تســاهم فــي زيــادة التحديــات علــى إدارة 
المراعــي، والتــي ال يقتصــر بعضهــا علــى الســياق المحلــي. 
األراضــي  فــي  الوتيــرة  ســريع  الحضــري  التطــور  ان 
الفلســطينية المحتلــة ونمــو ســكاني بمعــدل %3 ومناطق 
محــدودة للتوســع الحضــري نتيجــة لالحتــالل، كل ذلــك يمنــع 
الــى  ويــؤدي  كلهــا،  للمنطقــة  االســتراتيجي  التخطيــط 
اســتخدام المناطــق الزراعيــة الواســعة الخصبــة والمراعــي 

الحضريــة16.  للتنميــة 

أثــر التطــور فــي الزراعــة والــري فــي الضفــة الغربيــة وغــزة 
علــى توفــر المراعــي، مــن خــالل الســيطرة علــى المراعــي 
جــودة  علــى  أيضــا  واثــرت  المحاصيــل،  لزراعــة  وتحويلهــا 
المســاحات  مــن   5% تســتخدم  وحاليــا،  الجوفيــة،  األرض 
المزروعــة فــي الضفــة الغربيــة و%60 منهــا فــي غــزة فــي 
الزراعــة المرويــة. وهــذا النــوع مــن الزراعــة يزيــد مــن طــرح 
الميــاه الجوفيــة وتزيــد مــن التلــوث الناتــج عــن االســمدة 
والمبيــدات الحشــرية والمــواد الكيميائيــة األخــرى17. تؤثــر 
والــذي  التربــة  تــآكل  علــى  الميــاه  تدفــق  فــي  التغيــرات 
ــة. وهنــاك اكثــر مــن %50  ــى تجريــف الترب يمكــن ان يــؤدي ال
مــن أراضــي الضفــة الغربيــة التــي تعانــي مــن تــآكل التربــة18، 
ويمكــن ان تــؤدي هــذه العوامــل جميعهــا الــى اثــر ســلبي 

كبيــر علــى انتــاج الثــروة الحيوانيــة. 

ان قلــة السياســات والقوانيــن المتعلقة بتهميش المراعي 
تلعــب دورا جزئيــا فــي ضعــف إدارة المراعــي، فقــد قامــت 
دائــرة األراضــي الفلســطينية بســن سياســة جديــدة عــام 
2008 ولكــن لــم يتــم الســماح بتطبيقهــا نتيجــة للمعيقــات 
السياســية19. ونتيجــة لضعــف القوانيــن والنظــم القانونيــة 
المعقــدة، فــان %30 مــن المســاحات الزراعيــة فــي الضفــة 

الغربيــة أصغــر مــن 0.3 هكتــارات. 

13    جــاد إســحاق وســتيفين جاســتيير. »قضيــة التنــوع الحيــوي فــي فلســطين«. اريــج، 

http://www.arij.org/files/admin/1995_the_issue_of_biodi-  نمركــز األبحــاث التطبيقيــة.
versity_in_Palestine.pdf

14    دائــرة جــودة البيئــة. »الخطــة الوطنيــة: خطــة العمــل واســتراتيجية التمويــل لمحاربــة 

التصحــر فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة«. 2012. 
15    د. مجــاي ديفيــس وهيجلبــرج وكويديــرو. الرعــي واالقتصــاد األخضــر. هــل هــي عالقــة 
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وضوحــا  أكثــر  غــزة  قطــاع  فــي  االراضــي  قانــون  ويعتبــر 
وبالرغــم مــن ذلــك، %55 مــن المســاحات مســحتها اقــل مــن 
0.3 هكتارات.  ويؤدي ذلك الى قلة كفاءة اســتخدام األرض، 
باالســتخدام،  جديــرة  وليســت  صغيــرة  مســاحات  فهــي 
وبالتالــي تصلــح الســتخدام االفــراد أكثــر مــن المجتمــع20. 
ومــن اجــل الموازنــة مــا بيــن حجــم الماشــية التــي يتــم رعيها 
ومســاحة األرض الصغيــرة المتاحــة للرعــي فينتهــي بهــم 
االمــر ان يبيعــوا قطعانهــم كلهــا او يبقــون علــى قطيــع 
العامــة  المراعــي  الــى  الوصــول  محدوديــة  تمنــع  صغيــر. 
االقتصــاد التقليــدي الرعــوي مــن االزدهــار.  ال يملــك الرعــاة 
ــن اعتمــدوا  األرض وال حتــى مســاحات صغيــرة منهــا، والذي
فيمــا مضــى علــى أراضــي الرعــي العامــة، فــال يمكنهــم ان 
يبقــوا قطعانهــم فــي حالة مســتدامة. ان مالكــي القطعان 
األغنيــاء ليســوا ســكانا محلييــن ويمكنهــم ان يتحملــوا 
تكاليــف تخزيــن الميــاه واالعــالف، وزيــادة قطعانهــم علــى 
المالكيــن  يتركــون  بحيــث  الصغيــرة،  القطعــان  حســاب 
للدخــل21.  مصــدر  او  رعويــة  مســاحات  بــدون  األصلييــن 
لقمــة  كســب  علــى  قادريــن  غيــر  البــدو  يصبــح  وعندمــا 
المــدن،  الــى  الماشــية فغالبــا مــا يهاجــرون  العيــش مــن 
ــة المنخفضــة المعــارات  ــى القــوى العامل حيــث ينضمــون ال
والمهمشــة اقتصاديــا وبنفــس الوقــت ال يتــم االســتثمار 
فــي معرفتهــم التقليديــة فــي الرعــي وبالتالــي يخســرونها 

فــي نهايــة المطــاف. 

ان قلــة مناطــق الرعــي المتاحــة تــؤدي الــى زيــادة اســتخدام 
النمــو  دائــرة  يــؤذي  وذلــك  األخــرى،  المتاحــة  المناطــق 
الطبيعــي وتشــوش مســتقبل المنتوجــات الغذائيــة. وادى 
ذلــك أيضــا الــى ارتفــاع أســعار االعــالف ممــا جعلــه اقــل ربحــا 
للرعــي، بينمــا احتــاج الرعــاة فــي الماضــي الــى شــراء العلــف 
فقــط لعــدد قليــل مــن األشــهر فقــط خــالل العــام22، ولكــن 
االن، يعتمــد الرعــاة علــى كميــة كبيــرة مــن االعــالف التــي 
يتــم شــراؤها، ويشــكل ذلــك %70 مــن تكاليــف اإلنتــاج23. 
وعندمــا ال يتــم شــراء كميــات وجــودة كافيــة مــن العلــف فان 
قلــة تغذيــة المواشــي تــؤدي الــى تعريــض صحــة الحيوانــات 

للخطــر.   

وهــي  األرض،  الــى  الوصــول  لقلــة  أخــرى  اثــار  وهنــاك 
المســاحات المكتظــة التــي تبقــى فيها القطعــان، وبالتالي 
يزيــد انتشــار االمــراض مــا بينهــم والخطــر االقتصــادي الــذي 

يلحــق ذلــك. ويشــكل ذلــك اخطــارا موجــودة أصــال نتيجــة 
لممارســات الرعــاة مثــل اســتعارة الخــراف الذكــور للتربيــة 
وإبقــاء الحيوانــات بــدون ظــروف تهويــة مناســبة. ويمكــن 
لذلــك ان يشــكل خطــرا علــى صحــة االنســان نتيجــة لقــرب 
تــم  المخاطــر  وهــذه  واالنســان24.  الحيوانــات  مســاكن 
معالجتهــا مــن خــالل مشــاريع المســاعدات اإلنســانية، مــن 
وتشــجيع  القطعــان  لتطعيــم  اوكســفام  جهــود  بينهــا 
اســتخدام التلقيــح االصطناعــي وتوفيــر الدعــم اللوجســتي 

لذلــك مــن خــالل شــركائنا. 

وهنــاك عامــل اخــر مهــم لتنميــة هــذا القطــاع هــو تمكيــن 
افــراد المجتمــع ومشــاركتهم فــي إدارة األراضــي الرعويــة 
ويعتبــر  الماشــية.  قطــاع  فــي  االســتراتيجي  والتخطيــط 
مالكــو القطعــان المســيطرين واحــدة مــن هــذه العوامــل 
)وهــم الذيــن يوظفــون الرعــاة لعمــل التصليحــات ولكنهــم 
الربــح ألنفســهم(. وعامــل اخــر  يســتفيدون مــن معظــم 
الرعــي  فــي  فاعــل  بشــكل  النســاء  تشــارك  عندمــا  هــو 
واألنشــطة الزراعيــة فإنهــا تلعــب دورا مهمــا فــي تأميــن 
الغــذاء والدخــل للعائــالت الريفيــة، ولكنهــم ال يتمتعــون 
يؤثــر  وذلــك  مجتمعاتهــم.  فــي  األرض  ملكيــة  بحقــوق 
علــى قدرتهــم علــى االســتفادة مــن المســاعدة الحكوميــة 
والدوليــة عندمــا تتأثــر ســبل عيشــهم بخســارة وصولهــم 
مهمــا  دورا  الرعــاة  النســاء  تلعــب  األرض25.   ملكيــة  الــى 
المعرفــة  وامتــالك  المواشــي  وتربيــة  الرعــي  تنميــة  فــي 
الفنيــة فــي تربيــة المواشــي وتســويق المنتجــات المتنوعــة 
فــي  النســاء  قــدرات  بنــاء  المهــم  ومــن  الماشــية.  مــن 
المجتمعــات الرعويــة ومنحهــم القــدرة علــى إدارة عمليــة 
التنميــة االقتصاديــة الخاصــة بهــم، وبالتالــي ســيؤدي ذلــك 
الــى زيــادة إنتاجيــة هــذا القطــاع. وتقــوم البرامــج الدوليــة 
مثــل مشــروع اوكســفام »عمــد« 26، ببنــاء قــدرات النســاء 
لتطويــر مشــاريعهم حيــث يمكــن للتغييــر علــى مســتوى 
التشــريعات والمجتمــع يمكــن ان تعطــي للنســاء القــدرة 
علــى الوصــول الكامــل لحصــة عادلــة مــن االقتصــاد مــن 
خــالل ملكيــة األرض. ويمكــن اختبــار ماهيــة دور الشــباب 
فــي مجتمعــات الرعــاة فــي الممارســات الحاليــة وطموحهــم 
ــة بشــكل  المســتقبلية ولكــن يجــب دمجهــم فــي العملي

تكاملــي تشــاركي. 
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التدخــات الحاليــة المتعلقــة بــإدارة 
المراعــي

كبيــر  بشــكل  المحتلــة  الفلســطينية  األراضــي  تعتمــد 
علــى الدعــم الدولــي، وفــي عــام 2015 حصلــت الحكومــة 
الفلســطينية على دعم بقيمة 750 مليون دوالر ســنوي27.  
وذلــك مــن اجــل اســتدامة هيكليــة الحكومــة والمســاعدات 
الغذائيــة  المســاعدات  البــدو  يتلقــى  حيــث  المباشــرة 
ــات، وأيضــا  ومســاعدات إنســانية أخــرى للســكان وللحيوان
يركــز بعــض الدعــم علــى التنميــة طويلــة األمــد وهــو مهــم 
لنمــو االقتصــاد الفلســطيني واســتقالله. وعلــى ســبيل 
المشــاريع  فــي  االســتثمار  تــم   ،2012 عــام  خــالل  المثــال، 
بقيمــة 86$ مليــون لمعالجــة قضايــا تتعلــق بتدهــور أحــوال 
األراضــي28، والجفــاف والتصحــر. ولكــن الدعــم الــذي يعتمــد 
مثــل  محــدد  هــدف  لــه  متفــرق  بشــكل  المشــاريع  علــى 
زراعــة أشــجار الفواكــه والــذي زاد خــالل العقــد المنصــرم 
كجــزء مــن جهــود اســتصالح األراضــي ، وقــد تــم التغاضــي 
عــن قطــاع الماشــية وإدارة المراعــي. تؤثــر بعــض مشــاريع 
التنميــة ســلبا علــى إدارة المراعــي رغــم مســاهمتها فــي 
ــك وتمكيــن قطــاع  ــل ذل قطاعــات أخــرى، ومــن اجــل تعدي
المواشــي والبــدو المهمشــين والرعــاة، فهنــاك حاجــة الــى 
تحســين إدارة المراعــي والتــي يجــب ان يتــم ادماجهــا فــي 

اســتراتيجيات التنميــة علــى مســتوى أوســع. 

الميــاه مهــم إلدارة  الــى مصــادر  الوصــول  ان  الميــاه:    .1
القطعــان وجــودة وانتاجيــة قطــاع المواشــي. ان المعيقــات 
للميــاه  الوصــول  مــن  للحــد  إســرائيل  وضعتهــا  التــي 
وخاصــة فــي المنطقــة ج تؤثــر علــى جميــع مناطــق الضفــة 
األساســية  العوامــل  مــن  واحــدة  تعتبــر  وهــذه  الغربيــة 
فــي تأخــر النمــو االقتصــادي فــي قطــاع الزراعــة29. تعالــج 
الكثيــر مــن التدخــالت الدوليــة مشــكلة الميــاه، وذلــك مثــل 
إعــادة تأهيــل الخزانــات ونظــم الــري فــي مبــادرات إعــادة 
تدويــر الميــاه والزراعــة وهــي ترتبــط بشــكل مباشــر بــإدارة 

المراعــي.  ولكــن، يمكــن ان يؤثــر ذلــك أحيانــا علــى المراعــي 
فــان  المثــال،  ســبيل  وعلــى  ســلبي،  بشــكل  نفســها 
توفيــر الميــاه مــن مصــادر خارجيــة يمكــن ان يغيــر األنمــاط 
ــت فيمــا مضــى  ــة للحركــة الموســمية والتــي كان التقليدي
نتيجــة لتوفــر الميــاه. ويمكــن ان يشــتت ذلــك أنمــاط الرعــي 
ويؤثــر علــى صحــة المراعــي وتدفــق الميــاه مــن نظــم الــري 

والــذي يمكــن ان يؤثــر علــى تــوازن وجــودة المراعــي. 

2.   التشــجير والزراعــة: تهدف مشــاريع إعــادة وضع البذور 
التربــة  خصوبــة  تحســين  الــى  والتشــجير  المراعــي  فــي 
واهميتهــا.  المراعــي  تنميــة  فــي  المزارعيــن  وعــي  ورفــع 
وتعتبــر تخصيــص األراضــي لغــرض الرعــي ومنــع الوصــول 
او  التبذيــر  إلعــادة  الفرصــة  اتاحــة  اجــل  مــن  الموســمي 
التشــجير والتــي يمكــن ان تكــون مســتدامة، هــي واحــدة 
مــن أقــدم الممارســات فــي المنطقــة، وهــي تعــرف فــي 
الحوكمــة  اليــات  تراجــع  مــع  ولكــن  »الحمــى«،  ب  األردن 
ــدة مــن اجــل  ــة حيــث يجــب اســتخدام اليــات جدي التقليدي

المجتمــع30.   لمنفعــة  الهــدف  تحقيــق 

ــة: ان دعــم مجتمعــات الرعــاة للمشــاركة فــي  3.   الحوكم
عمليــات صنــع القــرار والتأثيــر علــى السياســات يؤثــر علــى 
إدارة المراعــي وهــذا مهــم ليــس فقط للتنميــة االقتصادية 
ولكــن أيضــا للســكان المهمشــين اقتصاديــا. وواحــد مــن 
ــي لمجتمعــات  هــذه المشــاريع هــو »حوكمــة االمــن الغذائ
الرعــاة فــي المشــرق« المنفــذ مــن قبــل اوكســفام بتمويــل 
مــن االتحــاد األوروبــي ويهــدف الــى تعزيــز ســبل العيــش 

ــر الحوكمــة التشــاركية.  لمجتمعــات البــدو وتطوي
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التوصيات: 

يعتبــر االحتــالل هــو الســبب األساســي للفقــر والتهميــش 
المحتلــة،  الفلســطينية  األراضــي  فــي  الرعــاة  لمجتمعــات 
إدارة  دعــم  الــى  الفاعلــة  األطــراف  جميــع  تســعى  ولذلــك 
المراعــي والنــي يجــب أوال ان تلتــزم بتحــدي ظــروف االحتــالل 

مــن خــالل هــذه التدخــالت.  
ســبل  وامــن  المراعــي،  إدارة  تحســين  ضمــان  اجــل  ومــن 
ــادة االمــن الغذائــي  العيــش للبــدو ومجتمعــات الرعــاة، وزي
فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة واالســتقالل االقتصــادي 
للســوق الفلســطيني، فيجــب ان يتــم ربــط هــذه التدخــالت 
بشــكل اســتراتيجي، واالخــذ بعيــن االعتبــار احتياجــات إدارة 
المراعــي، واالســتثمار فــي فــرص التنميــة والتــي يمكــن ان 
تتحقــق بالرغــم مــن وجــود االحتــالل. ويجــب ان يتــم التركيــز 
علــى المســتقبل المســتدام لهــذا القطــاع، واالســتفادة من 
الفوائــد علــى المســتوى القصيــر والبعيــد. وهنــاك أربعــة 
التخطيــط  فــي  االعتبــار  بعيــن  نأخذهــا  ان  يجــب  عوامــل 
وتنميــة  المراعــي  تأهيــل  إلعــادة  والبرامــج  المســتقبلي 

قطــاع المواشــي: 

-نهــج التنمية:ربــط التدخــالت االنســانية بالتنمويــة مــن 
وضمــان  الرعــاة  ومجتمعــات  البــدو  صمــود  تعزيــز  اجــل 
لتعــزز  المجتمعــات  هــذه  تســتهدف  مشــاريع  وجــود 
تقديــم  فقــط  وليــس  واالقتصــادي  االجتماعــي  صمودهــا 
نهــج  مــن  تحقيقــه  المرجــو  النهائــي  الهــدف  ان  الدعــم. 
التنميــة هــو ضمــان احتــرام واحقــاق حقــوق االنســان للبــدو 
الفلســطينيين، ومــن ناحيــة أخــرى انهــاء االحتــالل وضمــان 
حريــة  وضمــان  الميــاه  ومصــادر  لــألرض  الكامــل  الوصــول 
الحركــة فــي الرعــي كأولويــة قصــوى. وتحفيــز المجتمعــات 
علــى العمــل مــن اجــل إدارة أفضــل للمراعــي، وتحســين 
المتاحــة  التكنولوجيــة  المعرفــة  وزيــادة  المســاه  مصــادر 
مــن اجــل اختيــار افضــل المراعــي وهــو جــزء تتحكــم بــه 
ان يكــون مفيــدا حتــى  الفلســطينية ويمكــن  الحكومــة 
يضمــن  ان  لذلــك  ويمكــن  االحتــالل.  معيقــات  ظــل  فــي 
الفائــدة القصــوى مــن الفائــدة الكامنــة فــي قطــاع الماشــية.  

-بنــاء القــدرات بشــكل تشــاركي: يجــب ان يتــم ادمــاج 
السياســات  وضــع  عمليــة  فــي  الرعــاة  ومجتمعــات  البــدو 
وتعزيــز إدارة المراعــي والحفــاظ عليهــا كمالكيــن للمعرفــة 
األنشــطة.  هــذه  مــن  مباشــرين  ومنتفعيــن  التقليديــة 

إدارة  الــى  المحليــة ســتؤدي  المؤسســات  قــدرات  تعزيــز 

القــدرات  بنــاء  أبــرز مواضيــع  للمراعــي. واحــد مــن  أفضــل 
وتحســين  للمجتمعــات  االجتماعيــة  العالقــات  تعزيــز  هــو 
الخدمــات التــي يحصلــون عليهــا وشــمان تمثيلهــم فــي 
الحــوارات.  ان ادمــاج  المحليــة والدوليــة وفــي  التشــاورات 
التشــاور  عمليــات  فــي  كامــل  بشــكل  والشــباب  النســاء 
وإدارة المراعــي بمــا فــي ذلــك ضمــان الوصــول الــى األرض 

يعتبــر مهمــا.  

بيــن  مــا  التنســيق  جهــود  زيــادة  يجــب  -التنســيق: 
المؤسســات الحكوميــة الفلســطينية والمجتمــع المدنــي 
شــمولي  نهــج  تطويــر  اجــل  مــن  الدوليــة،  والمؤسســات 
يعــزز إدارة وحمايــة المراعــي، وتنفيــذ مشــاريع لرفــع الوعــي 
المجتمعــات  مــن  والخبــرات  الفنيــة  المســاعدات  وتوفيــر 
أنفســها. يجــب ان تأخــذ ميــع المشــاريع بعيــن االعتبار والتي 
تؤثــر علــى أنشــطة الرعــي ان تتبنــى نهــج التنميــة علــى 
مســتوى واســع، والــذي يجــب ان يركــز فقــط فــي مخرجاتــه 
الجهــات  بيــن  مــا  كبيــر  بشــكل  التنســيق  تعزيــز  علــى 
الفاعلــة. وان صمــان الوصــول الــى قطــاع الماشــية أكثــر قــوة 
فــي  والســياق  االحتياجــات  االعتبــار  بعيــن  االخــذ  يتطلــب 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتطويــر سياســات قويــة. 

-تطويــر السياســات: بالرغــم مــن التحديــات السياســية 
فمــن المهــم تطويــر بيئــة قانونيــة تحمــي إدارة المجتمعــات 
التدخــالت  ويدعــم  الكفــاءة  يعــزز  الــذي  االمــر  للمراعــي، 
القائمــة علــى مســتوى المنتجيــن الصغــار مــن اجــل الحفــاظ 
علــى تنميــة أفضــل لقطــاع المواشــي. ان تطوير السياســات 
الحكومــة  قبــل  مــن  المراعــي  إدارة  لتحســين  الشــمولية 
الزراعــة مهــم لتعزيــز قدرتهــا علــى  الفلســطينية ووزارة 
قيــادة هــذه العمليــة. يمكــن ان يتــم التحقــق مــن صحــة 
هــذه السياســات مــن خــالل التعلــم مــن الــدول المجــاورة إذا 
اثبــت البحــث انــه يمكــن تبنيهــا علــى المســتوى المحلــي.  
للوصــول  القوانيــن  تعزيــز  السياســات  تتضمــن  ان  يجــب 
الــى األســواق وتعميــم المنتوجــات ودعــم عمليــات التجــارة. 
وفيمــا يتعلــق بعدالــة النــوع االجتماعــي، يمكــن للسياســات 
ان تشــجع علــى المشــاركة الكاملــة للنســاء البدويــات ومــن 
مجتمعــات الرعــي فــي األنشــطة االقتصاديــة لمجتمعاتهــم 
الحكومــة  مــن  كل  يعمــل  ان  ويجــب  الشــباب،  ودمــج 
تعزيــز  اجــل  مــن  معــا  المدنــي  والمجتمــع  الفلســطينية 

العمليــة التشــاركية فــي عمليــة تغييــر السياســات. 



%85 من          في المنطقة ج 
ال  غزة  قطاع  في  الزراعية  ا�راضي  من  و35% 

يمكن الوصول اليها

 ، مساحات ا�راضي صغيرة جدا   
الزراعية في  من ا�راضي  و55%   30% حيث ان 
تتراوح  تتابعيا  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 

مساحتها بأقل من 0.3 هكتارات

النمو  لمعدل  نتيجة  السريع      
اجل  من  ا�رض  الى  الوصول  وقلة   3% وهو 

التنمية

نسبة االعتماد على      قد   
تشكل  حاليا  االعالف  وتكلفة    

%70 من تكلفة االنتاج








