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أمه آالف المواطنين منذ انطالقته
ّ

البيرة :معرض الغذاء يختتم اليوم
البيرة – س���ائد أبو فرحة :تختت���م اليوم ،فعاليات

االتصاالت "بالتل".

التقليدية والزراعية ،والبوظة والمرطبات.

االهتمام بالصناعة الوطنية.

معرض الغذاء الفلس���طيني "غذاؤن���ا  ،"2016ونظمه

كما أقي���م المعرض بالش���راكة م���ع منظمة األمم

واعتبر رئيس االتحاد بسام ولويل ،المعرض ناجحا

وبين أنه مم���ا يميز المعرض ،مس���توى التنظيم،

اتح���اد الصناعات الغذائية على م���دار ثالثة أيام ،في

المتحدة لألغذية والزراعة "فاو" ،وش���ركة "س���نيورة"،

ب���كل المقاييس ،معربا عن س���عادته بحج���م اإلقبال

وعناية الش���ركات بتقديم نفس���ها بأفضل صورة عبر

قاعات متنزه بلدية البيرة.

وش���ركة دواجن فلسطين "عزيزا" ،وش���ركة الجبريني

الجماهيري عليه.

آلية تصميم أجنحتها.

وق���ال في حديث لـ "األي���ام" :تنظيم معرض بهذا

وأش���ار إلى أن اآلالف زاروا المع���رض في يومه

الحج���م في ظل الظروف التي نمر بها يمثل إنجازا ،مع

األول ،متوقعا أن يصل عدد الزوار إلى ما بين 50-30

اإلس��ل�امي للتنمية ،ورعاية ماسية من صندوق

وشهد المعرض ،وحمل ش���عار "منتج بالدك...الك

مراعاة حقيقة أن هناك هجمة اسرائيلية على الصناعة

ألف زائر.

االس����تثمار ،وذهبية من مؤسسة "فاتن لتمويل

ولوالدك" ،مشاركة  70ش���ركة ،اضافة إلى  15جمعية

الوطني���ة ،ما تمثل بمنع منتجات خمس ش���ركات من

المشاريع الصغيرة" ،وفضية من شركة التأمين

نس���وية في الضفة ،علما أنه ش���مل قطاعات األلبان،

الدخول إلى القدس".

الوطني����ة راعي وثيق����ة التأمي����ن ،واعالمية من

واللح���وم ،والس���كاكر ،والحلويات ،والزي���وت النباتية،

وتابع :حقق المعرض نجاحا الفتا على المستويين

ش����بكة "راية" اإلعالمية ،والكترونية من ش����ركة

وصناعة الخض���ار ،والفواكه ،والمطاح���ن ،والصناعات

الرس���مي والش���عبي ،وهذا مؤش���ر واضح على تنامي

ونظ����م المعرض بدعم رئي����س من المصرف
العربي للتنمية في شمال افريقيا ،بإدارة البنك

لمنتجات األلبان ،وش���ركة سلسلة محالت بن ازحيمان،
ومجموعة شركات "سنقرط".

ولفت فيما يتعلق بالقرار اإلس���رائيلي بمنع ادخال
منتجات الش���ركات الخمس ،إلى ثقت���ه بأن الحكومة
س���تتخذ قرارا مش���رفا ردا عل���ى هذه الخط���وة ،التي
اعتبرها ابتزازا سياسيا.
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يعود تاريخ نشأتها إلى نحو عقدين وخرجت المئات

دائرة التصنيع الغذائي في جامعة القدس تسجل
حضورًا الفتًا على الصعيدين العلمي واألكاديمي
رام الل���ه – تعتبر دائرة التصني���ع الغذائي في

أسس���ت دائرة للتصنيع الغذائي ،وكان ذلك العام

الدائ���رة بتخريج الطلبة الذي���ن يعملون في مجاالت

الحيوية ،عن طريق إس���تقطاب الكف���اءات المدربة

جامع���ة القدس ،احدى أكثر الدوائر عراقة في مجال

 1994به���دف رئي���س يتمثل في المش���اركة في

مختلف���ة وعلى جميع الصعد مثل الدوائر الحكومية

القادرة على إقامة وتأس���يس قسم أكاديمي ،يطرح

تخصصها على صعيد فلس���طين ،خاصة أنه انطلق

مس���يرة التطور والبناء االقتصادي للدولة في قطاع

كالوزارات ،والمصانع الغذائية ،والعمل في مختبرات

درجة البكالوري���وس في علوم وتكنولوجيا التصنيع

نشاطها قبل نحو عقدين من الزمن.

الصناعات الغذائية ،من خالل تدريب وتأهيل كوادر

التحالي���ل الغذائي���ة كيميائيا وميكروبي���ا ،وإقامة

الغذائي ،لتخريج أفواج متخصصة في هذا المجال،

أكاديمية ،قادرة على تطوير هذه الصناعات ،وإنتاج

مشاريع خاصة لتطوير وإنتاج مواد غذائية مختلفة،

وذلك لدراس���ة مكونات الغ���ذاء المختلفة وتطبيق

مواد غذائية صحية ومفيدة للمواطن.

والمشاركة في التعليم في مدارس الوطن المختلفة،

أنظم���ة الج���ودة والمواصفات العالمية لتحس���ين

وغيرها من المجاالت.

وتطوير الصناعات الغذائية الفلسطينية.

ويق���ول رئي���س الدائ���رة د .صال���ح صوالحة :إن
معالج���ة المنتج���ات الزراعية وتحويلها من ش���كل
اس���تهالكي إلى آخر ،إضافة إل���ى تقليل الفاقد من

وحس���ب صوالحة ،فإن نش���أة الدائرة تعود إلى

المنتج���ات الزراعية ،وإثراء القيم���ة الغذائية لهذه

العام  ،1997-1996عندما ش���رعت بتخريج طلبة في

ويقول :بما أن الصناعات الغذائية الفلسطينية،

ويذك���ر أن خريج���ي الدائرة ويق���در عددهم

المنتجات الزراعية ،وتوفيرها في أس���واق مختلفة،

مج���ال التصنيع الغذائ���ي ،وإن وكان وجودها يعود

هي ف���ي مراحلها األولية ،ولض���رورة مواكبة التطور

بالمئ���ات ،يإمكانه���م العمل في ع���دة مجاالت،

تعتبر أساسا حيويا ال تستطيع أية دولة االستغناء

إلى ما قبل ذل���ك وتحديدا العام  ،1994حيث كانت

الس���ريع والمس���تمر ف���ي عل���م األغذي���ة والعلوم

حددها ف���ي الدوائر الحكومي���ة المختلفة ،مثل

عنه ،وال يتحقق إال من خالل التعامل مع الغذاء بصورة

جزءا من دائرة الكيمياء.

الهندس���ية ،خاص���ة ف���ي ناحي���ة تطبي���ق أنظمة

ال���وزارات وتحديدا االقتص���اد الوطني ،والصحة،

علمي���ة وتكنولوجية ،من هنا ف���إن جامعة القدس،

وق���د عم���دت الدائرة إل���ى اس���تقطاب عدد من

الج���ودة العالمي���ة المختلفة ،فقد ارت���أت الجامعة

والتربية والتعليم العالي ،ومؤسسة المواصفات

لتفخر بأن تكون الجامعة الفلس���طينية األولى التي

المختصين بمجال التصنيع الغذائي ،مضيفا "تقوم

ممثلة بإدارتها ،ضرورة النه���وض بهذه الصناعات

والمقايي���س ،ع�ل�اوة عل���ى المصان���ع الغذائية

المختلف���ة في فلس���طين ،مثل مصان���ع األلبان

الفلس���طينية المختلف���ة ،إضافة إل���ى منتجات

ومش���تقاته ،ومنتج���ات اللح���وم ،والعصائ���ر،

الدائرة الصناعي���ة داخل حرم الجامعة من إنتاج

والمشروبات الخفيفة ،والبسكويت والشوكوالتة،

وابتكار طلبة الدائرة.

والزيوت النباتية وغيرها.
كم���ا يلفت إلى أن خريج���ي الجامعة ،بمقدروهم
العم���ل في مختب���رات دائ���رة األرض والبيئة ،أو أي
دوائر أو مؤسس���ات أخرى في مجال تحليل األغذية

 ورش���ة عمل حول المضاف���ات الغذائية (Food.)Additives
 -مع���رض األغذية الفاس���دة بالتعاون م���ع وزارة
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الشيبس" ،ودائرة التصنيع الغذائي.
 -مشروع بحثي مع وزارة الزراعة.

كبي���را ف���ي التميز والعراق���ه ،وذلك بفع���ل الجهد
الكبير الذي يبذله هذا القطاع بكافة اركانه :القطاع

كما يلف���ت إل���ى أن الدائرة على أعت���اب مرحلة

التعليمي ,والخاص والحكومي ،حيث يشكل أهمية

جدي���دة ،تتمثل في أن تصبح مختصة بالهندس���ة

كبيرة للجميع ،خاصة لجهة توفير منتجات غذائيه

الغذائي���ة ،بمعن���ى أن خريجيه���ا س���يحملوا لقب

عالية الجوده للمواطن ،تنافس وتضاهي المنتجات

مهندس أغذية.

المستوردة.

ويتابع :تحقيق هذا األمر ،س���يكون بمثابة قفزة

وبخصوص أب���رز التحدي���ات الت���ي تواجه هذا

كيميائيًا وميكروبيًا ،عدا الوس���ط الجامعي وتحديدا

 -زيارة المصانع الغذائية الفلسطينية المختلفة.

نوعية ،وخطوة فريدة في مس���ار الدائ���رة ،والقطاع

القط���اع ،وكيف يمكن االرتقاء ب���ه ،يقول صوالحة:

في مهن فني مختبر ،ومس���اعد بحث وتدريس ،وفي

 -محاضرات حول األنظمة العالمية للجودة ISO :و

األكاديمي بشكل عام.

أهم التحديات هي منافس���ة المنتجات المستوردة

حقل التدريس في المدارس المختلفة.

االقتصاد الوطني.

ويعتق���د صوالحة ،أن دوائ���ر التصنيع الغذائي

من الخارج ،خاصة المنتجات االسرائيلية التي تكثر

ويوض���ح أن الخريجين أيضا ق���ادرون على إقامة

 -حصول عدد من طلبة الدائرة على منح دراس���ية،

في الجامعات لها دور مهم ،مضيفا "ال شك أن كافة

في األس���واق الفلسطينية ،وتؤثر بشكل واضح على

مشاريع خاصة لتطوير وإنتاج مواد غذائية مختلفة.

للمش���اركة في دورات علمية إلى فرنسا وغيرها

الجامعات في فلس���طين ،تتمت���ع بالتميز والعراقه

قطاع الصناعات الغذائية المحلي.

من الدول ،خالل الفصل الصيفي.

وقوته���ا االكاديميه ،غي���ر أن جامعة القدس تنفرد

ويردف :من التحدي���ات التي تواجه هذا القطاع

مدار األعوام الماضية ،ما زاد من حجم الطلب عليهم.

 -التنس���يق مع المصانع الغذائية الفلس���طينية،

بخصوصية تخصص التصني���ع الغذائي من حيث

ايضا ،عدم التنسيق المستمر بين اركان هذا القطاع

ويلفت إلى أن الدائرة ش���اركت في عدة نشاطات

وبعض الدوائر الحكومية الستقبال طلبة الدائرة

األس���بقيه ،بالتالي فإنها توفر كادرا اكاديميا مميزا

من أطراف حكومية ،وخاصة ،وجامعات.

للقيام بالتدريب المهني لتطوير كفاءاتهم.

بخبرة راكمه���ا على مدار  20عام���ا تقريبا ،هي عمر

وه���و يرى أن االرتق���اء بهذا القطاع ،يس���تدعي

 -مش���روع تعاون بين جامعة الروش���يل (فرنسا)،

الدائرة ،حي���ث خرجت المئات من الطلبه المميزينن،

العمل على فرض رقابة قوية وفاعلة على المنتجات

ودائرة التصنيع الغذائي في جامعة القدس.

الذين يشغلون العديد من الوظائف في العديد من

المستوردة ،خاصة االس���رائيليه ،ومنع دخولها الى

المواقع المختلفه في البلد".

البلد م���ادام هناك له���ا بديل فلس���طيني ،اضافه

ويذكر أن خريجي الدائرة أثبتوا حضورا الفتا على

ون���دوات عـــلـــمـــيـــــــــــــ���ة ،وحقق���ت انجازات
مختلفة ،لخصها فيما يلي:
 ورش���ة عمل حول مالم���ح الصناع���ات الغذائيةفي فلس���طين ،بالتع���اون مع اتح���اد الصناعات
الغذائية.
 -إقام���ة مع���رض س���نويا لمنتج���ات المصان���ع

HACCP

 مش���اريع تعاونية م���ا بين الجه���ات الحكوميةودائرة التصنيع الغذائي.
 -مشروع شراكة ما بين شركة "القصراوي لصناعة

وحول تقييمه لقطاع الصناعات اللغذائية ،يقول
صوالحة :قطع قط���اع الصناعات الغذائيه مش���وارا

الى عمل الجميع م���ع بعضهم البعض كفريق عمل
متكامل لخدمة القطاع بكافة أركانه.

إقبال الفت على جناح «فاتن» ضمن معرض الغذاء
البيرة – ش���هد جناح مؤسس���ة "فاتن" ضمن
معرض الغذاء "غذاؤنا  ،"2016اقباال الفتا ،ال سيما
أنه اش���تمل على منتجات متنوعة ،قدمها ثمانية
مقترضي���ن اس���تفادوا م���ن خدمات المؤسس���ة
المالية ،وغيرها.
وحرص���ت المؤسس���ة عل���ى تغطي���ة نفقات
مشاركة المقترضين الثمانية بالكامل ،في خطوة
جاءت تكريسا لمبدأ المسؤولية االجتماعية ،عالوة
على التزامها بمس���اعدة مقترضيها على تسويق
منتجاتهم ،وتحسين مستوى دخلهم.
وبرزت ضمن جناح المؤسسة ،المواطنة فاطمة
س���عادة ،وهي صاحبة مش���روع خ���اص يعرف بـ
"مطبخ أم س���امر للطبخ الفلسطيني" ،حيث عملت
على بي���ع منتجات م���ن صنعها م���ن الحلويات،
والمعجنات ،والطعام البيتي.
وأطلقت س���عادة مش���روعها "المطبخ" ويوجد
في البيرة ،قبل خمس���ة أعوام ،بيد أن تعاونها مع
"فاتن" واستفادتها من خدماتها تعود إلى العام
.2000
وتذكر س���عادة ،أن أول قرض حصلت عليه من
المؤسس���ة كان بقيمة  600دين���ار ،الفتة إلى أنه
أتاح لها توسيع دائرة نشاطها.
وتقول :كان زوجي يعمل في الس���ابق داخل
الخط األخض���ر ،ومع ان���دالع االنتفاضة الثانية،
فقد مص���در رزقه ،بالتال���ي كان ال بد من اطالق

الحمد الله خالل زيارته لجناح «فاتن»

مش���روع خاص بنا ،من هنا فكرت بمس���ألة تسويق
الطعام البيت���ي والمعجنات وغيره���ا من الحلويات
الفلسطينية.
وتوضح أنه���ا حصلت على العديد من القروض من
"فاتن" خالل السنوات الماضية ،دون أن تسجل عليها
أية حال���ة تعثر ،ما انعكس في حصدها لجائزة أفضل
مقترض العام  ،2009وقيمتها  3000دوالر.

من جهته���ا ،لم تخف ن���ور أبو ليل م���ن القدس،
س���عادتها بالمش���اركة في المعرض ،الفتة إلى أنها
حرصت على اعداد أنواع مختلفة من الش���وكوالتة في
منزلها بهدف تسويقها في المعرض.
وتبي���ن أبو لي���ل ،وهي طالبة ف���ي جامعة القدس،
أنه���ا احترفت صناعة الش���وكوالتة ف���ي منزلها قبل
عام ،مبينة أنها تس���وق منتجاتها عبر موقع التواصل

االجتماعي "فيسبوك" ،والمشاركة في المعارض.
وأثنت على دور "فاتن" في رعاية مش���اركتها في
المعرض ،الذي اعتبرته وس���يلة للوصول إلى جمهور
واسع.
وهي تش���ير إلى أن اإلقبال على المعرض جيد
بش���كل عام ،مبينة أن مثل عكذا فعاليات تشكل
قنوات تسويقية مهمة.
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طالب بالكشف عن هوية أي تاجر أو شركة تسوق منتجات تالفة أو مهربة

رئيس «حماية المستهلك» :يجب تحويل ثقافة دعم
المنتج الفلسطيني إلى ثقافة مؤسسية
رام الل����ه – أكد رئيس جمعية "حماية المس����تهلك"
ص��ل�اح هني����ة ،أنه يج����ب تحوي����ل ثقافة دع����م المنتج
الفلسطيني إلى ثقافة مؤسس����ية ،داعيا وسائل اإلعالم
المحلية إلى تبني هذا األمر ،بما ال يمنع توجيه انتقادات
للمنتجات المحلية في حال حدث هناك تقصير ،من أجل
المس����اهمة في االرتقاء بها ،وتعزيز قدرتها التنافسية
وحصتها السوقية.
وأوض����ح أن الفت����رة التي تل����ت الحرب اإلس����رائيلية
على قطاع غ����زة العام الماضي ،ش����كلت نقطة فارقة في
تاري����خ ه����ذا القطاع ،مضيف����ا "كانت هن����اك خالل تلك
الفترة فعاليات ش����عبية واس����عة باتجاه تشجيع المنتج
الفلس����طيني ،ومقاطعة المنتجات االس����رائيلية ،بالتالي
كان����ت النقلة النوعية فذ هذا القط����اع ،بأن حصل هناك
تن����وع ف����ي المنتجات وزي����ادة في كمية اإلنت����اج ،وعدد
س����اعات العمل في مصانع المنتج����ات الغذائية لتلبية
احتياجات السوق".
واس����تدرك :فجأة أصبحت مختلف المحال التجارية،
وتحديدا في محافظة رام الله والبيرة ،تعلن عن أنها خالية
من المنتجات اإلس����رائيلية ،ما ينطبق على س����وبرماركت
(م����ول) بالزا ،الذي يملك س����بعة فروع ف����ي الضفة ،الذي
أعلن عن مقاطعته للمنتجات اإلس����رائيلية بشكل كامل
والتزام����ه بالمنتج الفلس����طيني ،فباتت هن����اك حالة من
زي����ادة الطلب على هذا المنتج ،وب����ات هناك ضغط على
الصناعة الغذائية ذاته����ا بتوفير منتج ذي جودة يوازي
نظيره االسرائيلي.
وتابع :بعض األوساط الش����عبية رفعت أصواتها في
ذلك الوقت ،مطالبة بتوفير منتج توازي جودته المنتجات
األميركي����ة واألوروبية ،من هنا فإن هناك بعض المصانع
الفلس����طينية التي اجتهدت عبر زي����ادة خطوط اإلنتاج،
وتنويع منتجاتها ،أس����وة بما فعلت بعض المصانع التي
لبت حاجة الناس مثال لحليب قليل الدسم ،أو لبن بنكهة
الفاكهة.
وقال :في بداية أول ش���هرين م���ن المقاطعة ،مول
براف���و ،ومتاجر أخرى أعلنت عن قرار المقاطعة ،طرحت
تس���اؤالت ح���ول كيفية تعبئ���ة رفوفه���ا من بعض
المنتج���ات عوضا عن تل���ك اإلس���رائيلية ،فتفاعلت
المصانع الفلس���طينية مع هذا األمر بشكل جيد ،لكن
المزعج في هذه المس���ألة يكمن في أن معيار المواطن
لقياس تق���دم الصناعة أو تخلفها مركز على الصناعة
الغذائي���ة ،بالتالي فهي مثل معيار بورصة الذهب ،اذ
إذا ارتقت ولبت طلبات المس���تهلك يكون لديه رضى
عن كامل الصناعات الفلس���طينية ،أما إذا لم تلب هذه
الصناعة رغباته ،فإنه تلقائيا يتخذ موقفا س���لبيا من
كافة الصناعات.
واس����تدرك :لتخفي����ف الضغط عن قط����اع الصناعة
الغذائية ،عملنا من أجل توس����يع مدارك المستهلك ،عبر
ابراز نجاحات قطاعات أخ����رى مثل قطاع صناعة المالس،

والمواد البتروكيماوية ،ومواد التجميل.
وقال :المش����كلة األساس����ية أننا أردن����ا أن يزيد هذا
الوعي لدى المس����تهلك والتاجر ،والصناعي بشكل أكبر،
وأن يتحول إلى ثقافة راسخة لدعم المنتج الفلسطيني.
واس����تذكر واقع الصناعة الع����ام  ،2000حيث كانت
نسبة مس����اهمتها في الناتج المحلي نحو  ،22%بينما ال
تتجاوز النسبة حاليا الـ  ،12%مضيفا "بدأت هذه النسبة
تتصاعد بعض الش����يء عقب العدوان على القطاع ،لكن
في مجمل األحوال ال بد من التمييز بين الحصة السوقية،
ونس����بة المبيعات ،بالتالي ال بد أن يتوازن هذان الجانبان
في عملية الصناعة".
وتابع :إننا نأمل أن نرى زيادة في مس����اهمة الصناعة
في الناتج المحلي االجمالي ،وليس تنامي نس����بة الوعي
فقط لدينا ،اذ كلما زادت هذه النس����بة ،كلما تم تقليص
نسبة االستيراد من السوق اإلسرائيلية ،والعالمية.
وقال :معظم الدراس����ات التي ظهرت عقب العدوان،
أبرزت ارتفاع نس����بة الوعي لدى المستهلك ،لكن لألسف
خالل األش����هر الس����تة األول����ى لم ينعكس ه����ذا الوعي
بش����كل كبير على رفوف التجار ،وبقيت بعض المنتجات
االسرائيلية تس����وق تحت ذريعة أنه ال يمكن االستغناء
عنها.
وأضاف :إننا نريد من الصناعة الفلس����طينية مواقف
إيجابية باتجاه تعزيز المس����ؤولية المجتمعية ،وااللتزام
بحقوق العمال.
وأشار إلى أن تنامي الطلب على المنتجات المحلية،
أدى إلى زيادة في معدالت التشغيل ،مضيفا "لم يأت
ذل���ك من منطلق المس���ؤولية االجتماعية والرغبة في
التش���غيل فحس���ب ،بل وألن ظروفا فرضت نفسها،
فتاريخيا تتم اإلش���ارة إلى أن الصناعة الفلس���طينية
بال���كاد تعمل بـ  40%من قدرتها اإلنتاجية ،لكن بعد
الع���دوان على القطاع ،زادت س���اعات العمل ،والطاقة
اإلنتاجي���ة ،ما دفع أصحاب المصان���ع إلى التعاقد مع
مزيد من العمال".
واس����تدرك :المش����كلة األساس����ية ف����ي الصناع����ة
الفلسطينية ،تتمثل في التطور التكنولوجي الكبير ،وإذا
م����ا كانت هناك رغبة بمواكبة ه����ذا التطور ،فإنه ال بد من
تقليل األيدي العاملة ،لكن بعض مصانعنا مدركة لهذه
المس����ألة ،واختصرت بعض المراح����ل التكنولوجية ،من
أجل االبقاء على األيدي العاملة ،وهو ما رأيته في العديد
من المصانع.
وع����زا التباين ف����ي المواقف والطلب عل����ى المنتجات
اإلس����رائيلية ،إلى ارتب����اط المقاطعة بطبيع����ة األوضاع
السياس����ية واألمنية على األرض ،مش����يرا إلى أن حمالت
المقاطعة التي انطلقت ابان فت����رة العدوان على القطاع
وبعده ،شهدت تنسيقا للجهود بين أطراف مختلفة ،من
ضمنها الغ����رف التجارية ،واتح����اد الصناعات الغذائية،
وحتى البلديات ،ونوادي الش����باب ،م����ا كان له أثر إيجابي

عل����ى تعزيز دع����وات المقاطعة ،وتقوي����ة حضور المنتج
الفلسطيني.
وقال :عندم����ا حصلت حالة من االس����ترخاء ،ولم يعد
هن����اك عدوان على القطاع ،بدأ تجار يعودون إلى س����ابق
عهدهم ،تحت ذريعة أن من مصلحتهم تسويق منتجات
اسرائيلية.
واس����تدرك :يجب عدم االس����تهانة بتدخالت الجانب
اإلس����رائيلي ،عب����ر وكالء المنتجات اإلس����رائيلية ،الذين
أخ����ذوا يلوح����ون ويه����ددون بامكانية مقاض����اة مصانع
فلس����طينية بحجة أنها تنتج س����لعا مماثل����ة لنظيرتها
اإلس����رائيلية ،بمعنى التعامل مع ه����ذه المصانع وكأنها
تنظيمات سياسية.
وبين أن القانون ،وتحديدا قانون حماية المستهلك
يطبق على الشركات الفلسطينية ،بينما ال ينطبق على
نظيرتها اإلسرائيلية ،مضيفا "في حاالت ما تقوم وزارة
االقتصاد بالطلب من شركات فلسطينية ،سحب منتج
ما ،لوجود خلل فيه ،واإلعالن انسجاما مع ورد في قانون
حماية المس���تهلك عن هذا األمر ف���ي الصحف ،بينما
ال يطبق ذلك على الش���ركات االس���رائيلية في الحاالت
المماثلة".
وقال :هناك اس����م وحضور للمنتج اإلس����رائيلي ،لكن
بعد العدوان على القطاع ،باتت هناك منافس����ة أكبر بينه
وبين المنتج الفلسطيني.
وعب����ر عن أمل����ه في أن يس����هم مع����رض الصناعات
الغذائية وقال عنه بأنه حدث مهم وتقليد س����نوي ،في
التركي����ز على مكامن تطور الصناع����ة الغذائية ،وحصول
حوار بي����ن المنتجين والمس����تهلك ،بما يب����رز مثال دور
الش����ركات في مج����ال المس����ؤولية االجتماعي����ة ،وزيادة
معدالت التوظيف في المصانع.
وق����ال :من المهم طرح أرقام واحصائيات على هامش
المع����رض ،حول نس����بة مس����اهمة الصناعة ف����ي الناتج
المحلي اإلجمالي ،وحجم القدرة التنافس����ية لدينا ،ومدى
النجاح في فتح أسواق عربية جديدة.
وتاب����ع :هناك كثير من المصانع الفلس����طينية داخل
الخط األخض����ر ،وقد ج����رى عليها ضمن حملة تش����جيع
المنتجات الفلسطينية خالل الفترة الماضية ،من هنا فإن
من األهمية بمكان التعريف بها.
ومضى هنية قائ��ل�ا :المعرض فرصة لتحديد مفهوم
اغراق الس����وق ،فمثال لدينا صناعة طحينية وحالوة ،لكن
لماذا نرى أن هناك استيرادا من الخارج لهذين الصنفين
وبأس����عار تق����ل بش����كل ملموس ع����ن المنت����ج المحلي
المماثل؟ ،بالتالي يفترض ف����ي المعرض أن يبحث مثل
هذه المس����ائل ،ألنه يتوقع من أية دولة في العالم ،عدم
اإلقدام على أي تصرف يمس بصناعتها.
وقال :لدى اس����تيراد العصائر مثال يفترض أن يكون
البيان الجمركي واضحا ،ووضع سعره الحقيقي ،كي ال يتم
المس����اس بصناعة العصائر في البل����د ،من هنا اقترح أن

رئيس حماية المستهلك صالح هنية

يبحث المعرض مسألة االستيراد وكيف يؤثر علينا إيجابا
وسلبا ،مع التركيز على الشق السلبي على هذا الصعيد.
وأضاف :عندما يتم السعي لفتح سوق جديدة ،تضع
الدولة المعنية عدة عوائق غير جمركية ،بعضها يتعلق
بالمواصفة ،أو ذوق المس����تهلك ،أو محددات األس����واق،
ويت����م التعامل م����ع أية منتج����ات مس����توردة على هذا
األساس ،فلماذا ال نطبق األمر ذاته.
وتاب����ع :أعتقد أن����ه على هام����ش المع����رض ،هناك
دور ممي����ز يقع عل����ى كاهل اتحاد الصناع����ات الغذائية،
باعتب����اره اتحادا تخصصيا ،وأحد أبرز االتحادات في العام
العام للصناعة ،وقد كان ش����ريكا اس����تراتيجيا في حملة
المقاطع����ة الت����ي انطلقت ما بعد الع����دوان على القطاع،
لك����ن ال يزال مطلوبا منه دورا أكب����ر فيما يتعلق بالترويج
للصناعة الفلسطينية.
وأضاف :كما يجب أن يوظف عالقته االس����تراتيجية
مع التجار ،في س����بيل زيادة نسبة مس����اهمة المنتج في
االقتصاد ،وتوعية الصناعيين بضرورة منح حوافز للتجار
لتشجيع المنتج الفلسطيني.
ولفت إل����ى أهمية التواصل بي����ن المنتجين والتجار،
األمر الذي يمكن أن يساهم فيه االتحاد بقوة.
واقترح أن يصار خالل المعرض ،إلى التركيز على
حجم زراعة النخيل وصناعة التمور في فلس����طين،
التي باتت تنافس عالمي����ا وتمثل قصة نجاح على
الصعيدين الداخل����ي والخارجي ،مضيفا "هذا قطاع
مهم ،وهناك رغبة من وزارة االقتصاد بتحويل مراكز
تعبئ����ة التمور إلى مصان����ع ،بالتالي يجب أن يبحث
ه����ذا األمر في المعرض ،وتن����اول آليات حماية هذا
القطاع".
وأش����ار إلى أهمية تنسيق عملية الرقابة بين الجهات
القائم����ة عل����ى هذه المس����ألة ،م����ع التركي����ز فيها على
المنتجات اإلسرائيلية واألجنبية بالذات.
وح����ول آلية تعاطي القض����اء مع الملف����ات والقضايا
الخاصة بالم����واد الغذائية التالفة أو المهربة ،أش����ار إلى
يتبع

أن هن����اك نوعين من القضايا ،بعضها عادي يمكن فيها
أخذ حك����م عادي ،بينما غيرها يدخل ف����ي نطاق الجرائم
الكب����رى بالتالي ال بد من "تغلي����ظ" العقوبة فيها ،إلعطاء
عبرة لآلخرين.
وقال :قبل عدة أش����هر ضبطت الضابط����ة الجمركية
ووزارة االقتص����اد موادا غذائية تتعل����ق باألطفال ،كانت
مخزنة منذ العام  ،2013بالتالي كان يتم توريدها للسوق
وبيعه����ا بطريقة تؤذي األطفال ،م����ن هنا اذا لم يتم أخذ
اجراء رادع في مثل هكذا حاالت ،فإنها ستتكرر.
وأضاف :نح����ن ال نتدخل في تقديرات القضاة ،ونحن
مع استقاللية القضاء ،لكن في الوقت ذاته ،عندما يكون
القضاء صارما ،تكون األمور سليمة بالكامل.
ولفت إلى المادة ( )31من قانون حماية المس����تهلك
رقم ( )21لس����نة  ،2005تتضمن نص����ا واضحا بخصوص
اصدار المحكمة قرارا واعالنه ف����ي الصحف المحلية ،بما
يشمل االسم ،أي الكشف عن أية شركة أو شخص يقدم
على تسويق منتجات تالفة أو مهربة ،ومدة الحكم ،وذلك
على نفقته الخاصة ،مبين����ا أن هذا األمر لم يتم تطبيقه
ولو لمرة واحدة.
واستدرك :طرحنا هذه المس����ألة على القضاء ،فأشار
ممثل����ون عنه إلى أن ه����ذا األمر يقع على عات����ق النيابة
العامة ،لكن النيابة تؤكد أن هذا ليس ضمن مسؤولياتها،
بالتالي فالمسألة تبدو ضائعة.
واعتبر أن عدم تطبيق هذا البند القانوني ،يلحق ضررا
بالغا بالصناع����ة واالقتصاد الوطني ،داعيا إلى الكش����ف
عن أي تاجر ،أو ش����ركة ،أو مطعم مثال يقدم على تسويق
منتجات تالفة.
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إدارة المصادر المائية
يرى اقتصاديون أن الوضع المائي الفلسطيني
خطير ج���دا ،األمر الذي تؤكده الكثير من التقارير
الدولية ،حيث أن المياه تشكل العجلة األساسية،
وش���ريان الحياة للمجتمعات بشكل عام ،وتشكل
للشعب الفلس���طيني حالة خاصة في ظل الصراع
المائي مع دولة االحتالل ،حيث أن المياه تؤثر على
مختلف القطاعات االقتصادية ،ال س���يما القطاع
الزراعي والقطاع الصناعي.

الواقع المائي في فلسطين
هن���اك كمي���ات مياه مناس���بة ،لك���ن تغيب
الس���يطرة عليها ،نظرا لالحتالل وتحكمه بالموارد
المائية الفلسطينية.
األحواض الجوفية الفلسطينية مشتركة بين
الفلس���طينيين واإلس���رائيليين ،ويتم بيع مياه
للمواطنين الفلسطينيين من شركات اسرائيلية.
المواطن���ون الفلس���طينيون يحصل���ون على
نح���و  110ماليين متر مكع���ب ،علما أن حصتهم
من األحواض الجوفية الثالثة في فلس���طين هي
 118ملي���ون مت���ر مكعب ،وأن���ه كان يفترض أن
تصبح هذه الكمية  200مليون متر مكعب حسب
االتفاقات المبرمة مع اإلس���رائيليين ،لكن الشعب

الفلسطيني محروم من نصيبه الشرعي من المياه.
بلغ االستهالك الكلي لالس���رائيليين من المياه حوالي
سبع مرات ونصف ،مقارنة مع نصيب المواطن الفلسطيني.
بلغ���ت حص���ة المس���توطن االس���رائيلي ف���ي
المس���تعمرات القائمة في الضفة ،تسع مرات ونصف
مقارنة مع حصة المواطن الفلسطيني.
الموارد المائية في فلسطين
مصادر المياه في فلسطين ،هي:
 المياه الجوفية (اآلبار والينابيع). المياه السطحية (األنهار ،األودية ،والبحيرات).األحواض المائية في فلس���طين ،وهي على النحو
التالي:
 حوض نهر العوجا (التمساح) ،وهو ينتج 400-380مليون متر مكعب من المياه.
 حوض الخليل –بئر الس���بع ،وينت���ج  21-20مليونمتر مكعب من المياه.
 حوض بردلة 11-9 :مليون متر مكعب من المياه. البقيعة والمالح 2 :مليون متر مكعب من المياه. فصاي���ل (العوجا) 13-12 :ملي���ون متر مكعب منالمياه.
 -وادي الفارعة 10 :مليون متر مكعب من المياه.

-

حوض رام الله-القدس 25 :مليون متر مكعب
من المياه.
حوض جنوب القدس-النقب2 :ر7-6ر 6مليون
متر مكعب من المياه.
حوض نابلس-جنين-جلب���ون 104-92 :مليون
متر مكعب من المياه.
تعن���ك –جلب���ون 35 :مليون مت���ر مكعب من
المياه.
حوض قطاع غزة 110-100 :مليون متر مكعب
من المياه.

أسباب المشاكل المائية في فلسطين
الزيادة الطبيعية في عدد السكان.
زيادة رقع���ة األراضي الزراعية في فلس���طين
التاريخية.
زيادة استهالك المياه في القطاع الصناعي.
سيطرة دولة االحتالل على الموارد المائية ،كي
تزيد رقعة أراضيها الزراعية ونشاطها الصناعي.
ارتف���اع نس���بة الملوحة ف���ي مي���اه المناطق
الساحلية.
تلوث المياه الجوفية والسطحية.
المصدر :اتحاد لجان العمل الزراعي
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هجمات المستوطنين على أهداف فلسطينية تكشف الضو
رام الله – تتصاعد وتيرة اعتداءات المس���توطنين
بحق مواطني الضفة ،وهو ما كان أحد أبرز ضحاياه عائلة
دوابشة في "دوما" جنوب نابلس ،التي قام مستوطنون
بإض���رام النار في منزله���ا فجر الح���ادي والثالثين من
تموز الماضي ،ما أدى إلى استشهاد الرضيع علي (عاما
ونصف العام) ،ووالديه سعد ( 30عاما) ورهام ( 27عاما)،
متأثرين بالحروق التي أصابت معظم أنحاء جسديهما.
وقد جاءت عملية الهجوم على منزل هذه األسرة ،بعد
أقل من عام على اعتداء مس���توطنين على الفتى محمد
أبو خضير ( 16عاما) ،الذي قام مس���توطنون بخطفه من
أمام منزله في "ش���عفاط" في القدس ،واحراقه حيا فجر
الثاني من تموز الماضي.
وأدت االعت���داءات المتك���ررة للمس���توطنين خالل
السنوات األخيرة ،وتصاعد وتيرتها إلى اثارة العديد من
التساؤالت حول اآللية الواجب على الشعب الفلسطيني
ومؤسساته ،اعتمادها في مواجهة هذا الوضع.
وكان أش���ار وزير الخارجية د .رياض المالكي ،خالل
مؤتم���ر صحافي عقده قب���ل فترة ف���ي رام الله ،إلى أن
هجمات المس���توطنين ازدادت بش���كل كبير وشرس،
نظرا لثقافة الكراهية واالفالت من العقاب ،مش���يرا إلى

أن���ه تم خالل الع���ام الماضي توثيق م���ا يزيد عن 350
حادثة أو هجوما ،أو اعتداء على األقل ،تصنف كهجمات
ارهابي���ة منفصلة من قبل المس���توطنين على أهداف
فلسطينية مختلفة".
وف���ي المقابل ،فإن أوس���اط اس���رائيلية ،أش���ارت
إل���ى حدوث تراجع من���ذ في عدد العملي���ات االرهابية
اإلسرائيلية التي اس���تهدفت مواطنين فلسطينيين،
لكنها أش���ارت بالمقابل إلى ارتفاع كبير في مس���توى
العنف في هذه العمليات.
وأوضحت هذه األوس���اط أن المستوطنين يسعون
إلى المس الجس���دي بالمواطنين الفلسطينيين ،وعدم
االكتفاء بالمساس بممتلكاتهم.
وتبعا لهذه األوساطّ ،
سجل النصف االول من العام
 141 ،2015عملي���ة ارهابية اس���رائيلية اس���تهدفت
المواطني���ن الفلس���طينيين تصنف ك���ـ "جرائم على
خلفية قومي���ة" ،مقابل  328عملية ارهابية س���جلتها
الفترة ذاتها من العام  ،2014و 568عملية العام ،2011
شملت تدمير ممتلكات فلسطينية ،ومواجهات عنيفة
بين المستوطنين والفلس���طينيين ،واحتكاكات اخرى
بين المستوطنين وقوات االحتالل.

وأوردت "أن التراج���ع الع���ددي ترافق مع ارتفاع في
مستويات العنف ،التي ميزت العمليات االرهابية العام
الماضي حيث سجل حزيران الماضي على سبيل المثال،
 14مواجه���ة عنيفة بي���ن المواطنين الفلس���طينيين
والمس���توطنين ،بينه���ا  10عمليات تع���رض خاللها
الفلس���طينيون للهج���وم العني���ف ،فيما س���جل أيار
الماضي  13عملية احتكاك متبادل ،و 16عملية ارهابية
هجومية تع���رض إليها الفلس���طينيون مقابل عملية
تخريب واحدة استهدفت ممتلكات فلسطينية".
وبينت "أن شهير حزيران الماضي ،شهد  6هجمات
عنيف���ة ،تعرض إليه���ا المواطن���ون الفلس���طينيون،
وعمليت���ي تخري���ب اس���تهدفت امالك فلس���طينية
و 8عمليات اس���تخدم فيه���ا العنف ض���د المواطنين
الفلسطينيين".
وال تعد اعتداءات المس���توطنين عل���ى المواطنين
الفلس���طينيين ،أم���را جدي���دا بش���كل عام ،اذ يش���ير
مس���ؤولون في األمم المتحدة ،أنه خ�ل�ال الفترة ما بين
الع���ام  2006وأواخ���ر أيلول  ،2014تم تس���جيل 756
حادثًا متعلقًا باالس���تيطان ،أدت ال���ى إصابة مواطنين
فلسطينيين بأضرار جسمانية بدرجات متفاوتة ،بينما

تم تسجيل  1695حالة تخريب أمالك او اراض يملكها
فلس���طينيون ،واستش���هد  11فلس���طينيًا ف���ي هذه
"الحوادث".
وأش���ارت بيانات للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
"ديوان المظالم" :في تقريرها السنوي للعام  ،2014حول
"وضع حقوق اإلنس���ان في فلسطين" ،إلى "أن اعتداءات
المس���توطنين شكلت المصدر األول النعدام االستقرار
بين المواطنين الفلسطينيين س���نة  ،2014حيث قام
المس���توطنون تحت حماية ق���وات االحتالل بمهاجمة
المواطنين واالعتداء عليهم في ظل سياسات تمييزية
واضحة لصالحه���م ،ولم تس���تثن اعتداءاتهم أماكن
العب���ادة ،واألراض���ي الزراعية ،والمدارس ،والس���يارات
والمحال التجارية ،والمنازل والبشر ،ما هدد أمن المواطن
الفلس���طيني وقدرت���ه على الوصول إل���ى مصدر زرقه،
وموارده".
وأضافت :شهد العام  2014ارتفاعا ملحوظا في عدد
انتهاكات المس���توطنين ،حيث شن المستوطنون ضد
الفلس���طينيين وممتلكاتهم  764اعت���داء ،أغلبها في
مدينة القدس بواقع  290اعتداء ،تالها محافظة الخليل
بواق���ع  132اعت���داء ،ثم محافظة نابل���س  115اعتداء،

وء مجددا عن حقيقة االحتالل
قمحافظة بيت لحم  107اعتداءات.
وبينت "أن اعتداءات المستوطنين أدت إلى خسائر
في الممتلكات ،واالستيالء على األراضي بالقوة" ،مضيفة
"تعد هذه االعتداءات جزءا من سياسة ممارسة الضغط
على الفلسطينيين لوضع اليد على المزيد من األراضي،
إلقامة البؤر االس���تيطانية ،وتش���جع حال���ة اإلفالت من
العقاب على المزيد من عنف المس���توطنين ،ما يقوض
الظروف المعيش���ية ،ويهدد س�ل�امة الفلس���طينيين،
واألمن المادي والنفسي لهم".
كما أوضحت "أن هذه االعتداءات تؤثر على الحقوق
األساسية للمواطنين ،وقدرة السلطة الفلسطينية على
ضمان األمن والعيش الكريم لهم ،النعدام س���يطرتها
على األرض ،وعدم قدرتها على الحيلولة دون مصادرتها
والحد من آثار المستوطنات".
وتقدر الهيئة عدد المستوطنات بـ  135مستوطنة،
اضافة إل���ى  100بؤرة اس���تيطانية ،تض���م  341ألف
مستوطن.
بيد أن عض���و اللجنة المركزي���ة لحركة فتح ،رئيس
المجلس االقتصادي للتنمية واالعمار "بكدار" د .محمد
اش���تية ،أشار في كتابه "االستيطان اإلسرائيلي وتآكل

ح���ل الدولتين" ،إل���ى أن عدد المس���توطنين بلغ بداية
العام  2015حوالي  651ألف مس���توطن يعيشون في
 185مس���توطنة ،إضافة الى " 220عش���وائية" ،وأنهم
يشكلون  21%من مجمل سكان الضفة والقدس.
كما لفت إلى التنظيم اإلس���رائيلي المعروف باسم
"تدفي���ع الثمن" الذي ش���كله مس���توطنون ،يتهمون
بارتكاب االعت���داءات بحق المواطنين الفلس���طينيين
في المناطق المصنفة (ج) ،وتخضع للس���يطرة األمنية
االسرائيلية بالكامل.
عموما ،ف���إن العديد م���ن المتابعي���ن والمراقبين،
لم يخف���وا أن الوض���ع الصعب جراء تنام���ي اعتداءات
المس���توطنين ،ومحدودية قدرة السلطة الوطنية على
التحرك في مواجهة هذا الوضع.
ويقر بهذه المس���ألة مس���ؤول ملف االستيطان في
شمال الضفة غس���ان دغلس ،الذي يشير إلى أن األمور
باتت صعبة ،بيد أنه يؤكد أن ذلك ال يعني االستس�ل�ام
للواقع.
ويق���ول دغلس :لق���د باتت األمور صعبة بالنس���بة
للشعب الفلسطيني خاصة بعد االنقسام.
وه���و يع���زو تنامي اعت���داءات المس���توطنين إلى
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ع���دة عوامل ،من ضمنها قوة مكانة المس���توطنين في
المشهد اإلسرائيلي ،ال سيما التشكيل الحكومي ،عالوة
عل���ى تنامي تط���رف المجتمع ،ما كانت أح���د تجلياته
نتائج انتخابات "الكنيست" األخيرة.
كما يشير إلى عدم وجود رادع للمستوطنين ،مضيفا
"جرائم المستوطنين تمر دون عقاب ،ال سيما أنهم جزء
من منظومة توفر الغطاء لهم".
ويلفت إلى أن على الس���لطة أن تدعم لجان الحراسة
التي ش���كلت لمواجهة اعتداءات المس���توطنين ،عبر
تقديم الدعم اللوجستي لها.
ويتاب���ع :دون توفير الدعم لهذه اللجان التي أثبتت
فاعليتها ،ال يمكن أن تنجح في مهمتها.
ويقول :على السلطة أن تبذل المزيد من الجهود من
أجل تعزيز صمود المواطنين ،وعليها ومختلف مكونات
المجتمع توحيد رؤيتها واستراتيجيتها من أجل انهاء
االحتالل.
ويلفت إلى امكانية تنفيذ مبادرات مختلفة من أجل
تعزيز الصم���ود والحفاظ على األرض ،مثل مبادرة زراعة
الجبال ،التي نفذت في نابلس.
ويق���ول :علين���ا أن نقط���ع الطريق أمام اس���تيالء
ق���وات االحتالل والمس���توطنين على الجب���ال واألرض
الفلسطينية ،لكن ال بد أن يقترن ذلك بدعم حكومي.
ويستدرك قائال :أعتقد أن اسرائيل استغلت الوقت
منذ اتفاق أوسلو حتى اليوم ،ففي بداية عملية السالم
كان عدد المس���توطنين نحو  180ألف مستوطن ،بينما

7
يصل عددهم حاليا إلى  650ألف مستوطن.
وفي تناوله للموضوع ذاته ،يذكر منس���ق المجلس
الفلس���طيني لحقوق اإلنس���ان محم���ود االفرنجي ،أن
موق���ف القانون الدولي من االس���تيطان واضح ال لبس،
مبينا في الوقت نفس���ه ،أن هناك اجماعا في أوس���اط
المجتمع الدولي على رفض االس���تيطان بكافة أشكاله،
من هن���ا فإن من األهمية بم���كان التوجه إلى المحكمة
الجنائية الدولية.
ويضيف االفرنجي :أعتقد أنه ال بد من التركيز فيما
يتعلق باالس���تيطان ،بش���كل أكبر على اع���داد ملفات
متكاملة نحملها إلى المجتمع الدولي ،بما يتضمنه ذلك
من توثيق قانوني منظم ،وتجهيز ملفات شاملة.
ويتابع :ال بد من تكامل الجهود بين السلطة الوطنية
والمؤسسات األهلية ،حتى يتم تجهيز ملفات قانونية
يمكن تقديمها للمحاك���م والجهات القانونية الدولية
المختلفة.
ويلفت إلى دور المؤسسات الحقوقية الفلسطينية
فيما يتصل بالجانب القانوني ،في التوجه إلى المحاكم
اإلس���رائيلية ،في اط���ار حرصها على اس���تكمال كافة
مراحل التقاضي ،قبل التوجه إلى المحاكم الدولية.
وي���ردف :المنظم���ات الحقوقي���ة الفلس���طينية ال
تدخر جهدا الثبات أن النظام االس���رائيلي في مقاضاة
االستيطان والمستوطنين فاشل وغير منصف ،بالتالي
فهذا جانب مهم ،ألنه يجب ابراز فشل النظام القضائي
اإلسرائيلي بمذكرات قانونية وملفات.
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مصانع «الموت» اإلسرائيلية
رام الله – تورد تقارير وبيانات سلطة جودة البيئة،
العديد م���ن االنتهاكات اإلس���رائيلية للبيئة والحياة
الفلس���طينية ،األمر الذي يعك���س إلى حد كبير حجم
االستهتار بحقوق المواطن الفلسطيني.
وتق���دم المصانع االس���رائيلية مثل "جيش���وري"
وغيرها ،حسب أحد تقارير "جودة البيئة" ،أحد النماذج
على الواقع الصعب الذي يعانيه أهالي طولكرم.
وتش���ير "ج���ودة البيئة" ،إل���ى أنه إل���ى الغرب من
طولكرم ،وتحديدا في المنطقة الفاصلة ما بين أراضي
 1948و ،1967أقيم أكثر من ( )12مصنعا اس���رائيليا
مثل" :جيش���وري" ،و"مديكسون غاز" ،و"ياميت" ،و"تال
ايل" ،و"سول اور" ،إضافة إلى وجود مصانع متخصصة
بصناعة البطاريات ،وطالء المعادن ،والدباغة ،والجلود،
والورق واإلسفنج.
وتوضح أن ه���ذه المصانع وهي غير قانونية أصال،
تشكل خطرا على سكان المدينة بيئيا وصحيا ،إضافة
الى تأثيراتها الضارة على العامل الفلس���طيني ،الذي
يتعرض يوميا لألبخرة الس���امة والمخلفات القاتلة ،ما
ادى الى زيادة حاالت االصابة بالس���رطان في المدينة
خاصة بين العمال.
وتضيف :تنتج هذه المصانع غازات وأبخرة س���امة
ومس���رطنة ،وتفتقر لمعايير السالمة العامة وانعدام
الرقابة عليها ،ما ي���ؤدي الى تلوث بيئي وأمراض مثل
التهابات العين والجلد ،والحساس���ية المفرطة للجلد،

والتهابات الجهاز التنفسي ،وتزيد وتيرة المضاعفات
لدى المواطنين الذين يعانون من بعض األمراض مثل
الربو ،وأخطرها االصابة بمرض السرطان ،ألن استنشاق
المواد الكيماوية يؤدي الى انتش���ار امراض السرطان
المختلفة في الدم أو الصدر ،عالوة على انسياب المياه
العادمة الناجمة عن تلك المصانع والمخلفات الناتجة
عنها ،سواء مخلفات صلبة أو س���ائلة ،أو غازية ،مدمرة
لصحة البشر والتربة ،والمياه الجوفية.
وتلفت إلى قيامها بإجراء دراس���ة علمية فنية عن
األخطار البيئية والصحية ،الناجمة عن سلسلة مصانع
"جيشوري" ،بإش���راف طواقم فنية من جامعة النجاح،
وجامعة فلسطين التقنية (خضوري) ،وجمعية الشمال
للبيئة في فلسطين ،وبتمويل من مؤسسة "الزيتونة"
في الكويت ،سيتم خاللها تركيب مجسات على منازل
المواطنين لفح���ص الهواء والمي���اه والتربة ،وفحص
كافة عناص���ر البيئة ،وأخذ عينات من دماء المواطنين،
إلع���داد تقرير علمي ع���ن أخطار ه���ذه المصانع على
صحة المواطنين ،علما ان هذه الدراس���ة س���تتم على
م���دار ع���ام كامل ،ثم س���تتم االس���تعانة بها لفضح
ممارس���ات اسرائيل على المس���توى المحلي والدولي،
إللزامها بوقف بث س���مومها في المنطقة ،ال سيما أن
هذه المصانع غير ش���رعية ،ومقامة على أراض محتلة،
وتتعارض مع كافة المواثيق والقوانين الدولية.
وتبين أن طولكرم ،تتعرض لعدوان اس���رائيلي غير

معل���ن عبر وجود هذه المصانع ،التي يس���ميها اهالي
محافظ���ة طولكرم ،و"جودة البيئة" ب���ـ "مصانع الموت"،
علما أنه كان تم اغالقها ونقلها العام  1983من الداخل
الفلس���طيني المحتل ال���ى المنطق���ة الفاصلة بينها
وبين اراضي العام ،1967ألنها عرضت اإلس���رائيليين
لألمراض والتلوث ،وسمح لها بالبقاء ،لتعمل وفق اتجاه
الرياح ،فإن كانت الرياح تتجه من الغرب نحو الش���رق،
فإن المصانع تعمل كالمعتاد دون توقف ،ألن األدخنة
والروائ���ح تتجه باتج���اه أهالي طولكرم ،أم���ا إذا كانت
الرياح من الش���رق باتجاه الغ���رب ،فإن المصانع توقف
العمل حت���ى تهدأ الرياح ،وتغير اتجاهها بهدف منع
وصول الملوثات الى المدن اليهودية في المنطقة.
وتلفت إل���ى أن أهالي طولكرم يس���مون الش���ارع
المؤدي الى المصانع ،باس���م شارع الموت ،بعد ان كان
اسمه ش���ارع الحب ،حيث كان يتمش���ى عليه االحباء
واالزواج الشابة ،والمخطوبون ،وغيرهم من عامة الناس
لما فيه من راحة وجمال ،حيث كانت شجرة "كينا" في
الشارع يبلغ عمرها ما بين  200ــ  250سنة ،لكن بسبب
المصانع ماتت ،علما أنها كانت من معالم الحي الغربي
لطولكرم ،الذي بات مهجورا اال ممن صبر ،وصمد فيه.
وتضيف :ما ال يقل عن  10مصانع اس���رائيلية تنتج
مخلفات سائلة وغازية وصلبة ،يتم تصريفها بال استثناء
في االراضي الفلسطينية الواقعة بالقرب منها ،وتشكل
مخاط���ر بيئية ،ناجمة عن بث س���مومها بحق األش���جار

والمحاصي���ل الزراعية ،والمي���اه الجوفية والهواء ،لتلحق
أضرارا جس���يمة بحق اإلنسان الفلسطيني الذي يعيش
في المنطقة عبر انتشار األمراض الصدرية ،والعديد من
االلتهابات الرئوية والجلدية الناتجة عن الهواء الملوث،
والروائح الس���امة والخطيرة ،التي تتس���بب في انتشار
إصابة المواطنين بمرض السرطان.
وتلفت إل���ى معاناة طالبات مدرس���ة "بنات فاطمة
الزه���راء األساس���ية" في طولكرم ،م���ن اآلثار الصحية
والبيئي���ة الناجمة عن المصانع ،م���ا أدى قبل فترة إلى
اطالق حملة للمطالبة بوضع ح���د لآلثار المدمرة لهذه
المصانع على الطالبات وسكان طولكرم بشكل عام.
وتبي���ن أن الجه���ات المختصة بما فيه���ا "جودة
البيئة" تبن���ت قضية الطالبات وعملي���ة إيصالها الى
العالم اجمع ،بالتالي وقعت رئيسة سلطة جودة البيئة
عدالة األتيرة ،على وثيقة تعاون مع الطالبات ،بحضور
محافظ طولكرم السابق اللواء د .عبدالله كميل.
وتوض���ح أنها "تبنت حمل���ة الطفولة ،مطلقة حملة
الكتروني���ة عبر موقع أفاز العالم���ي المختص بقضايا
البيئ���ة وحق���وق االنس���ان ،بعن���وان (صرخ���ة أطفال
فلسطين :ال لتس���ميم مدارسنا) ،تطالب فيها االتحاد
االوروبي بمقاطعة منتجات مصانع اسرائيل الكيماوية
في طولكرم ،من أجل إنقاذ أطفالنا من هذه الس���موم،
حي���ث أن قوانين االتحاد االوروب���ي المتعلقة بالبيئة،
تعاقب الشركات الضارة بالبيئة والبشر".
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فلسطيني
زراعي
واد
«وادي قانا» :من ٍ
ّ
ّ
ّ
سياحي للمستوطنات وحاضنة لمجاريها
متنزه
إلى
ّ
رام الل����ه – يمثل وادي «قانا» ،ويق����ع بين محافظتي
قلقيلية وس����لفيت ،أح����د أجمل المواق����ع الطبيعية في
فلسطين ،لكن االحتالل يحرم المواطنين الفلسطينيين،
خاصة أبناء قرية «دير استيا» المجاورة ،من االستفادة من
الوادي ،واستغالل أراضيه في مجال الزراعة والرعي.
وتش����ير بيانات العديد من المؤسس����ات ،إلى أنه منذ
أجي����ال عدي����دة ،وحتى حقبة التس����عينيات م����ن القرن
الماض����ي ،درجت ّ
عدة عائ��ل�ات من القرية على الس����كن
ّ
والري
في ال����وادي ،وكانت تعتمد على الجداول للش����رب
ّ
ّ
الحمضيات والخضروات ،علما أنه ال يزال
الزراعي ألش����جار
أهالي «دير استيا» ،والقرى المجاورة يرتادون إلى الوادي،
للتمتع بمياهه.
وبين األعوام  1978و 1986أقيمت ّ
عدة مس����توطنات
ُ ّ
ِّ
ضفتي الوادي ،مثل «عمانويل»،
المطلة على
على الت��ل�ال
و»كرنيه ش����ومرون» من الش����مال ،و»يكي����ر» و»نوفيم» من
الجنوب ،ومع مضي الوقت ّ
توس����عت مس����توطنة «كرنيه
لتمتد على ّ
ّ
عدة تالل مجاورة.
شومرون»
وبي����ن األع����وام  1998و ،2000أقيمت إلى جانب هذه
ّ
���تيطانية ،هي «ألوني شيلو» و»إل
المس����توطنات بؤر اس�
متان» ،و»حفات يئير».
ّ
ّ
���تيطانية ،مياه
وقد ضخت المس����توطنات والبؤر االس�
مجاريها إل����ى الواديّ ،
وأضرت بجداوله وينابيعه ومصادر
المياه التي يعتمد عليها المزارعون.
ّ
وفي أعقاب تلويه مياه الش����رب ،اضط����رت العائالت
ّ
���طينية الـ ( ،)50التي س����كنت في المكان وقتها
الفلس�
واستصلحته ،إلى ترك الوادي ،واالنتقال إلى «دير استيا».
وتش����ير بيانات مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق
اإلنس����ان في األراض����ي المحتلة «بتس����يلم» ،إلى أن مياه
ً
الجداول تضررت أيضا بسبب حفريات المياه ،التي تقوم
بها إس����رائيل في المنطقة منذ سنوات السبعينيات من
ّ
الق����رن الماضي :فق����د هزلت ّ
كميتها بالتال����ي خف تيار
المياه في الوادي.
وقد أدى تلويث المياه وش� ّ
���حها ،إل����ى زيادة صعوبة
ّ
المروية في المكان ،وهكذا ،ترك مزارعون
مواصلة الزراعة
ّ
كث����ر المحاصي����ل التي تس����توجب الري ،وب����دأوا بغرس
أش����جار الزيتون باألس����اس ،وهي أش����جار ال تكاد تحتاج
ّ
ّ
اضطر
للري ،وبعض أشجار الفاكهة المتساقطة ،بالتالي
ّ
ّ
المزارعون الفلسطينيون إلى التنازل عن الزراعة المروية،
واالنتقال لغرس أشجار الزيتون التي تكاد ال تحتاج ّ
للر ّي.
وفي العام  ،1983أعلنت ما تعرف بـ «سلطة الطبيعة
ّ
ّ
طبيعية في
محمية
والحدائق» اإلسرائيلية ،عن تأسيس
ّ
ّ
المحميات والحدائق التابعة لإلدارة المدنية ،مس����احتها
َ
ّ
محمية «ناحل كنيه».
نحو  14ألف دونم ،وذلك باسم
ّ
وحتى الس����نوات األخيرة ،لم يؤثر ه����ذا اإلعالن على
ّ
الفلسطينيين ،إذ واصلوا استخدام مياه
أصحاب األراضي
الينابيع ،واس����تصالح أراضيهم في الوادي واالستجمام
فيها.
ّ
ورغ����م هذا اإلع��ل�ان واصلت المس����توطنات ضخ مياه
مجاريه����ا إلى الوادي حتى الع����ام  ،2006عندها ّ
تم ربط
ّ
المس����توطنات المعترف بها بش����بكة المجاري ،وتقلص
التلوي����ثّ ،
لكن مجاري بؤرتي «ألوني ش����يلو» ،و»إل متان»،
الطبيعية ،فيما ّ
ّ
ّ
تؤدي
المحمية
ال تزال تضخ مباش����رة إلى

انسدادات متكررة في جهاز المجاري التابع لمستوطنتي
«نوفي����م» ،و»يكير» ،إلى تلويث مياه ال����وادي من مرة إلى
أخرى.
ُ ّ
ويؤدي مسار الجدار العازل المخطط في المنطقة ،إلى
فص����ل وادي قانا عن أصحاب األراضي في «دير اس����تيا»،
الم ّ
«اإلسرائيلي» فيما يشبه ُ
ّ
سورة.
ليتركه في الجانب
ّ
ُ
ويأتي هذا على شاكلة الكثير من المسورات األخرى،
التي يس����ببها مس����ار الجدار ،بغية ربط المس����توطنات
بالمنطقة التابعة إلس����رائيل ّ
وضم المزي����د من المناطق
ُ
إليه����ا ،وه����ي المناطق التي س����تغلق أم����ام المواطنين
ّ
الفلسطينيين.
الم ّ
وعلى ش����اكلة ما حدث مع ُ
سورات األخرى التي من
���طينية ،فإنّ
ّ
المخطط أن تدخل في عمق المنطقة الفلس�
الجدار في وادي قانا لم ُي ّ
شيد بعد.

ّ
ُمخططات لتطوير وادي قانا
ّ
سياحي
كموقع
ف����ي العام  2006أقيمت ما عرفت ب����ـ «مديرية ترميم
وادي قان����ا» ،التي ته����دف إلى ترميم ال����وادي وتطوير
ّ
المديرية أرب����ع جهات ،هي:
الس����ياحة فيه ،وتعمل في
مستوطنة «كرنيه شومرون» ،ووزارة جودة البيئة ،وسلطة
ّ
المدنية.
الطبيعة والحدائق ،واإلدارة
ّ
وقال����ت جهات في مجل����س المس����توطنة ،إن إحدى
الغايات م����ن مخطط الترميم ،تكمن ف����ي تعزيز الوجود
ّ
ّ
فلسطينية تحاول
اليهودي في الموقعًّ ،ردا على «جهات
السيطرة على الوادي».
وفي العام ذاته بدأ مجلس «كرنيه شومرون» ،بتنظيم
ّ
مسيرة سنوية كل ربيع ،وقد أعلن رئيس مجلس «كرنيه
ش����ومرون» وقتها ،هرتس����ل بن أري ،أثناء المسيرة التي
جرت العام ّ ،2010أن المسيرة «جزء من مخططنا الشامل
ّ
األمامية لكرنيه شومرون».
لتحويل وادي قانا إلى الساحة
وق����د حظ����رت ق����وات االحت��ل�ال دخ����ول المواطنين
ّ
أراض،
الفلسطينيين أثناء المسيرات ،بما فيهم أصحاب
ٍ
إلى وادي قانا.
وبادرت هذه «المديرية» العام  2010بتنفيذ «مشروع
ّ
متنزه قانا» ،الذي ُيدار بشراكة مجالس المستوطنات في
المنطقة ،وممثلي «سلطة الطبيعة والحدائق» و»الصندوق
الدائم إلسرائيل» ،بكلفة ُت ّ
قدر بـ  9-8ماليين شيكل.
وتبع����ا ل����ـ «بتس����يلم» ،ب����دأ تطبيق المش����روع خالل
ّ
الس����نوات األخي����رة ،وهو يش����مل إقامة ِ«مط��ل�ات» في
المس����توطنات القائمة فوق الوادي ،وشق طرق للدراجات
ّ
االستيطانية ،وحتى قلب
الهوائية من بؤرة «ألوني شيلو»
ّ
ّ
الطبيعية ،األمر الذي أنجز خالل تش����رين األول
المحمية
ّ
ميزاني����ة من «وزارة الس����ياحة» ،وإقامة
 2013بمس����اعدة
كورنيش محي����ط بالمنطقة ،إلى جان����ب وضع اليافطات
والدعاية ،وتنظيم مس����ارات مع عالمات تابعة لـ «س����لطة
ّ ً
الطبيع����ة والحدائق» ،تبلور المش����روع ليصب����ح مخططا
هيكليا ،وفي تش����رين الثاني ّ 2013
ًّ
قدم مجلس «كرنيه
َ
ش����ومرون»« ،مخطط وادي قانا» (ناحل كانيه) إلى مكتب
ّ
اإلقليمي ،وهو المخطط
التخطيط في مجلس «شومرون»
الهادف إلى تحويل وادي قانا إلى مورد ،يوفر النشاطات
الم ّ
���ياحية ُ
ّ
ّ
المادي للمستوطنات من حوله،
درة للربح
الس�

ً
سكانا ً
جددا.
والتي ستستقطب إليها
ّ
ويش����مل المخطط شق الش����وارع بين المستوطنات،
ّ
ومنها إلى الوادي ،وفتح ُس� ُ
طبيعية ،وطرقا للدراجات
���بل
ّ
الهوائي����ة ،ومس����ارات للس����ير تصل بين ال����وادي وبين
المس����توطنات القائمة فوق����ه ،إلى جانب بن����اء المواقع
ّ
المشرفة ،ومواقف ّ
ُ
السيارات ومواقع التنزه.
ّ
ويه����دف ه����ذا المخط����ط إل����ى خدم����ة المتنزهين
اإلسرائيليين؛ وهو يتجاهل ً
ّ
تماما حقيقة ّأن أراضي وادي
ّ
ّ
ّ
خصوصية ،يقوم أصحابها
���طينية
لملكية فلس�
قانا تتبع
ّ
باستصالحها وتشكل موقع اس����تجمام لصالح الجمهور
���طينيّ .
ّ
ويؤدي مخطط الش����وارع في المنطقة إلى
الفلس�
ّ
ّ
إلغاء الشارع الفلسطيني المؤدي إلى الوادي ،ويقترح بدال
ً
طريق����ا بديلة جديدةّ ،إال ّأن ه����ذه الطريق ّ
تمر فوق
منه
ّ
ّ
أراض فلس����طينية خصوصي����ة ،في داخل ك����روم زيتون
ٍّ
ّ
فإنها س� ّ
���تؤدي إلى م� ّ
���س آخر بالمزارعين
مكتظة ،وعليه
���طينيين ،وهي تخص����ص ً
جزء ا يس� ً
ّ
���يرا فقط من
الفلس�
ً
الوادي كي يكون مفتوحا أمامهم.
وف����ي حال اكتمال بناء الجدار في المنطقةّ ،
فإن هذه
ُ
ست ّ
سد هي األخرى.
الطريق
وتسود قرية «دير استيا» ،على غرار الكثير من القرى
ّ
الفلسطينية األخرى ،نسب بطالة عالية ،وحتى من يعمل
ّ
فإنه يس����تصعب كس����ب رزق عائلته ،بسبب مستويات
ّ
األجور المتدنية.
وتقع ّ
غالبية أراضي القرية في المنطقة المصنفة «ج»،
ّ
صناعية أو ّ
تجارية ،لذا
وتمنع إسرائيل استغاللها لغايات
ّ
فإن اس����تصالح األراضي في المنطقة ،ومن بينها أراضي
ّ
وادي قانا ،يش����كل أحد مصادر الدخل الشحيحة المتاحة
أمام المواطنين.
ّ
الفلسطينيين عن وادي قانا،
وقد بدأ إبعاد المزارعين
م����ع تلويث ال����وادي بمجاري المس����توطنات التي أقيمت
فوقه؛ وبعد ترميم الوادي يس� ّ
���تمر هذا األمر عبر تطوير
ّ
ّ
إسرائيلي.
سياحي
المكان كموقع
وف����ي أعقاب ه����ذا التطوير ،بدأت «س����لطة الطبيعة
ّ
المدنية» بفرض قيود جس����يمة على
والحدائق» ،و»اإلدارة
ّ
ّ
ّ
ّ
الزراعي الفلس����طيني في المكان ،بادعاء أن األمر
النشاط
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
يشكل مسا بالقيم الطبيعية في المحمية.
ّ
المحميات
وفي الع����ام  ،2010جرف مراقبو «س����لطة
ّ
الطبيعية» ،وأتلفوا قنوات ّ
الري التي حفرها المواطنون من
أجل حرف مسار المياه من الوادي إلى أراضيهمً ،
وبدء من
ّ
العام  2011فإنهم يمنعون المزارعين من غرس األشجار
في أراضيهم في الوادي ،بواسطة مصادرة األشتال وقلع
ُ
األش����جار ،وحتى اليوم اقتلعت نحو ألف شجرة ،وصدرت
أوامر اقتالع ّ
ضد آالف األشجار األخرى.
وفي العام  ،2012التم����س عدد من أصحاب األراضي
المحكمة العليا ّ
ّ
المدنية» ،و»س����لطة الطبيعة
ضد «اإلدارة
والحدائ����ق» ،ف����ي أعق����اب أوام����ر أصدرته����ا الجهتان
المذكورتان من أجل اقتالع نحو 1500شجرة زيتون.
وادعت السلطتان ّأن األوامر صدرت ّ
ّ
ضد غرس جديد
لألش����جارّ ،
تم كجزء من «نزعة واضحة الستصالح المناطق
ّ
ّ
ّ
الطبيعي����ة» ف����ي المحمية ،من خ��ل�ال الم����س بالناتات
ّ
ّ
النباتي.
الطبيعية ،وشكل المنطقة وطابعها
وبع����د إجراء مفاوض����ات ّ
توصل ممثلو الملتمس����ين،

وممثلو سلطات االحتالل إلى اتفاق يقضي بوضع عالمات
الم ّ
على األشجاء ُ
عدة لالقتالع سوية.
َ
سريان قرار حكم على
وفي أيار  2013منحت المحكمة
ّ
هذه التسوية ،وقال القضاء أثناء تالوة القرار «إن األشجار
ُ
ُ
ْ
السنتين اللتين
التي س����تقتلع هي التي غرس����ت خالل
س����بقتا صدور األوامر ،أي بعد نيسان ّ ،2010
لكن أصحاب
األراضي يقولون ّإن مراقبي «س����لطة الطبيعة والحدائق»،
ُ
وضعوا عالمات خالل الس����نة على أشجار غرست قبل هذا
ً
الموعد ،أيضا.
ً
ُ
وخالف����ا لتدابير فرض القانون المتطرفة التي تمارس
���طينيينّ ،
ض� ّ
ّ
فإن س����لطات االحتالل
���د المزارعين الفلس�
ّ
القانونية الت����ي يقوم بها
تتجاه����ل النش����اطات غي����ر
ّ
ّ
المستوطنون في نطاق المحمية ،وتشمل البناء المكثف
ّ
ّ
وشق الطرق ،وضخ المجاري إلى الوادي.
ُّ
وفي ّرده����ا على االلتم����اس الذي قدم لم����ا يعرف بـ
«المحكم����ة العليا» ّ
ضد اقتالع األش����جارّ ،ادعت «س����لطة
ّ
الطبيع����ة والحدائق» ،أنها «تفح����ص كل ّ
مس في نطاق
ّ
ّ
الطبيعية ،م����ن دون عالقة بهوي����ة مقترفيه،
المحمي����ة
وتوص����ي بوق����ف الم� ّ
���س واجتث����اث الظاهرة م����ا دامت
ّ
مس� ّ
���تمرة» ،لكنها ف����ي واقع الحال تتجاه����ل على أرض
ّ
ّ
الواقع ،أو أنها تماط����ل على األقل ،في كل ما يخص هذه
المخالفات:
 نح����و  100بي����ت م����ن بي����وت مس����توطنات «يكير»،و»نوفي����م» ،و»كرنيه ش����ومرون»ُ ،ش� ّ
���يدت في نطاق
ّ
المحمي����ة ،وف����ي العام  2014جرى إي����داع مخططات
ّ
هيكلية لتوس����يع مس����توطنة «يكير» ،وتبييض بؤرة
ّ
���تيطانية ،تش����مل تغيي����ر أهداف
«إل ماتان» االس�
مناط����ق ُم ّ
ّ
ّ
عرفة اليوم كمحمي����ة طبيعية ،إلى مناطق
ّ
سكنية.
ّ
 جرى ش����ق الطريق الموصلة إلى بؤرة «ألوني ش����يلو»ّ
ّ
المحمية ،وف����ي آب 2014
���تيطانية ف����ي داخل
االس�
ُ ّ
ّ
ش����قت طريق جديدة في المحمية ،من «ألوني شيلو»
باتج����اه «عمانويل» ،وقد جرت ه����ذه األعمال من دون
ّ
بالمحمية ،وجرى إيقافها
ترخيص وألحقت األض����رار
ّ
في أعقاب ش����كاوى المواطنين الفلس����طينيين من
سكان القرى المجاورة ،وقد ّمرت أكثر من نصف سنة
ّ
من وقتها ،وال تزال «سلطة الطبيعة والحدائق» تحقق
في المسألة.
ّ
 جرى ض����خ مجاري المس����توطنات الواقعة فوق واديقانا ،إلى الوادي ّ
لمدة تقارب الـ ً 20
عاما ،بال حس����يب
أو رقيب ،وحتى اليوم ،يس����تمر تلويث الوادي بمياه
ّ
االستيطانية ،وجراء األعطاب
المجاري اآلتية من البؤر
التي تحدث في جهاز المجاري في المستوطنات.
ً
 الطبيعة ف����ي وادي قانا ّخاصة ومثيرة لالنطباع فعال،
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية
ومن الجدير الحفاظ عليها ،إال أن الزراعة
ّ
ّ
التقليدية ف����ي الموقع هي جزء ال يتج����زأ منها ،بيد
ّأن مس����لكيات س����لطات االحتالل التي ّأدت إلى ّ
شح
انس����ياب مياه الوادي بسبب الحفريات في المنطقة،
وس����محت بتلويثه����ا عب����ر مي����اه المج����اري القادمة
من المس����توطنات ،هي الت����ي اضط� ّ
���رت المزارعين
ّ
���طينيين إلى تغيي����ر طاب����ع محاصيلهم في
الفلس�
ّ
الوادي من زراعة مروية إلى أشجار الزيتون.
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له آثار اقتصادية بالغة السوء

الجدار العازل يسهم في حرمان آالف المواطنين
من مصدر رزقهم واإلضرار بفرص االستثمار
رام الله – يش���كل الجدار الع���ازلّ ،
ويمر 85%
من مس���اره المخطط ل���ه داخل أراض���ي الضفة،
انته���اكا لمختلف جوانب حياة وحقوق الش���عب
الفلس���طيني ،بالتالي فإنه يترك آثارا سلبية على
مختل���ف المجاالت الفلس���طينية ،وفي مقدمتها
الجانب االقتصادي.
وتش���ير بيانات المكتب الوطن���ي للدفاع عن
األراض���ي ومقاومة االس���تيطان ،إل���ى دور الجدار
في حرم���ان الكثير من المواطني���ن من مواردهم
االقتصادية ،وقدرتهم على اس���تخدامها بكفاءة،
الفتا إلى آثاره في تقس���يم الس���وق الفلسطينية
إلى مجموعة من األسواق غير المتصلة.
ويلف���ت إلى أن الج���دار يحرم بالفع���ل أعدادا
كبي���رة م���ن المواطنين م���ن مصدر رزقه���م ،عبر
مص���ادرة آالف الدونم���ات من األراض���ي الزراعية
الخصبة ،التي دمرت أو جرى عزلها.
ويضيف :مع تعذر اإلنتاج على نحو تنافس���ي،
وتع���ذر الوص���ول إلى األس���واق الخارجي���ة بأقل
التكاليف ،س���تصبح الس���وق الفلس���طينية كما
حدث عقب  ،1967رهينة للس���وق اإلس���رائيلية
المنافسة ،وستصبح قدرة الصادرات اإلسرائيلية
على التنافس أكبر من قدرة الس���لع الفلسطينية،
وس���يصبح اس���تيراد الس���لع األجنبية أيسر عبر
وس���طاء اس���رائيليين ،بالتالي الواقع االقتصادي
الذي سينش���أ ،س���يجعل خي���ار االنفص���ال عن
اسرائيل ،وتنويع العالقات في المستقبل ،صعبا
للغاية.
ويلف���ت إلى أهالي  37قرية ف���ي الضفة يبلغ
عدد س���كانها نحو  109آالف نسمة ،فقدوا أراض
لبناء الجدار ،تقدر بنحو  124ألف دونم.
وهو يش���ير إلى دور الجدار في اقتالع ما يزيد
على  100ألف ش���جرة ،من ضمنه���ا زهاء  83ألف
ش���جرة زيتون ،اضافة إلى تدمي���ر  200دكان في
قرية "نزلة عيسى" في طولكرم.
ويتابع :لقد تالش���ت الموارد االقتصادية التي
ل���م ته���دم أو تدمر لبن���اء الج���دار ،نتيجة تعذر
الوص���ول إليها ،فوصول المزارعي���ن إلى األراضي
الزراعية التي يملكون أو يزرعون خارج الجدار ،أصبح
مش���كلة ،نظرا للقيود على التصاري���ح ،وصعوبة
الحصول على التصاريح للسيارات الزراعية.
ويستدرك :يفصل الجدار مواطنين عن  50بئر
مي���اه جوفية ،يعتمدون عليها للحصول على مياه
الش���رب ،والزراعة ،وإن المواطنين الذين يعيشون
اآلن خارج الج���دار ،يواجهون صعوبة في الوصول

إلى س���وق العمالة ،وصعوبة أكبر للوصول إلى س���وق
الوظائف الموجودة اآلن خارج الجدار ،ألنهم يحتاجون
إلى تصاريح للدخول إل���ى المناطق المغلقة أو الخروج
منها.
ويضي���ف :أدى بن���اء الج���دار إل���ى أرب���ع عواقب
اقتصادية رئيسة ،تتمثل في:
أوال – فق���دان الم���وارد االقتصادي���ة :عملي���ات
المص���ادرة الدائمة للموارد االقتصادية ،أو اتالف هذه
الموارد ،أو تعذر اس���تخدامها ،أدت جميعا إلى فقدان
دائم للموارد االقتصادية.
ثانيا  -ضياع االس���تثمار المحتمل :أدت الشكوك
التي تحف بمس���تقبل المناطق الواقعة خلف الجدار،
إلى تناقص فرص االس���تثمار االقتصادي ،وتش���كل
الش���كوك معض�ل�ات خاص���ة للمنتجي���ن الزراعيين،
ف�ل�ا يدرون إن كانوا س���يزرعون على االط�ل�اق ،اضافة
إلى مش���اكل في اختيار المحاصيل التي س���يزرعون،
ومس���توى االس���تثمار ف���ي الزراع���ة ،ويض���ر فقدان
االس���تثمار المحتمل بالمناط���ق الواقعة خلف الجدار،
نتيج���ة لتعذر الوصول إليها ،وزيادة خطورة تدميرها،
وكذلك بالنسبة إلى المناطق التي ال تزال داخل الجدار،
حيث أنها أصبح���ت جيوبا معزول���ة دون أية امكانية
للرخاء االقتصادي ،وحتى لو أراد مستثمر أن يستثمر
فيها ،ف���إن القيود اإلس���رائيلية س���تجعل هذا األمر
مستحيال من الناحية العملية.
ثالث���ا –زيادة تكاليف صفق���ات الخضار والفواكه:
نظرا لصعوبة أو عدم وصول الناس والس���لع ،أصبحت
تكاليف النقل واإلنتاج الزراعي تزداد.
رابعا –ارتفاع معدل البطالة :أدت المرحلة األولى من
بناء الجدار وتعود إلى العام  ،2002إلى زيادة معدالت
البطالة في فلسطين ،سواء في المناطق الواقعة خلف
الجدار أو داخله ،على حد سواء.
ويوضح المكتب" ،أن العواق���ب االقتصادية األربع
المترتبة على الجدار ،والسياس���ات المصاحبة له ،أدت
إلى حرمان المواطنين الفلسطينيين من قدرتهم على
استخدام أصولهم االقتصادية ،وتحديد سياساتهم
االقتصادية ،اضافة إلى زيادة الفقر لدى المواطنين.
كما يلفت المكتب إلى تأثيرات الجدار على قضايا
الحل النهائ���ي ،مثل إيجاد واقع جدي���د فيما يتعلق
بالمدينة المقدس���ة ،عبر احاطتها بالمستوطنات ،بما
يجعل من الصعوبة بم���كان تصورها كعاصمة للدولة
الفلسطينية.
ويشير إلى انعكاس الجدار في الحيلولة دون تطور
الق���دس ،ومنع امتدادها الطبيعي ،ما س���يقترن بضم
أحياء ومس���توطنات مثل "معاليه أدوميم" ،و"جفعات

زئيف" وكافة المستوطنات الواقعة خارج كا يعرف بـ
"بلدية القدس" إلى حدود األخيرة ،واخارج قرى وأحياء
فلس���طينية من القدس بحيث تتخلص اسرائيل من
أبناء المدينة الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بملف المياه ،يش���ير إلى دور الجدار
في حرم���ان المواطنين من كميات كبي���رة من المياه،
اضاف���ة إلى الفصل بين مصادر المياه وش���بكات الري
من ناحية ،وبين األراضي الزراعية من ناحية أخرى.
ويدلل على ما ذهب إليه بتدمير االحتالل ما ال يقل
عن  35ألف متر من أنابيب المياه التي كانت تستخدم
للري ،والزراعة واالستخدامات المنزلية.
ويتابع :رغم نفي المس���ؤولين اإلس���رائيليين ،فإن
الجدار سيشكل حدودا فعلية السرائيل ،إال أن الكلفة
الهائلة للمشروع ،وحجمه الضخم ،يتنافى مع فكرة أنه
اجراء مؤقت وس���تتم ازالته بعد التوصل إلى تس���وية
بش���أن الحدود في مفاوضات الوضع النهائي ،كما أن
شكل الجدار وما س���يضمه من مستوطنات ،وما به من
أبراج مراقب���ة وأجهزة انذار الكترونية ،ونقاط تفتيش
ومعابر ووحدات عس���كرية على ط���ول الجدار ،يمنحه
بالفع���ل صفة ومظهر الحدود الفعلية )...( ،عدا أن بناء
الجدار يمثل حال مرضيا لعدد كبير من المستوطنين،
اذ سيؤدي إلى ضم  57مس���توطنة في الضفة ،و303
آالف مستوطن إلى اسرائيل.
م���ن جهته ،يس���رد مركز المعلومات اإلس���رائيلي
لحقوق اإلنس���ان في األراضي الفلس���طينية المحتلة
"بتس���يلم" ،العدي���د م���ن النماذج بخص���وص معاناة
المواطنين الفلسطينيين بسبب الجدار.
ولعل من النماذج الدالة على ما يواجهه المواطنون
الفلسطينيون من صعوبات بسبب الجدار ،حال أهالي
قرية "برطعة الش���رقية" قرب جنين ،اذ يحصر مس���ار
الج���دار قرابة  32ألف دونم ،داخل القرية وس���بع قرى
ً
فلس���طينيا،
صغيرة أخرى ،يعيش فيها  5384مواطنا
 4575مواطنا منهم من برطعة الشرقية.
ويبين المركز" ،أن الجدار يقوم بفصل س���كان هذا
"الجيب" ،ع���ن مدينة جنين ،وعن بلدتي يعبد الواقعة
في الشرق وقفين الواقعة في الجنوب ،واللتان توفران
َّ
المواد الغذائية والبضائع األخرى إلى جانب الخدمات
التربوية والصحية ألهالي هذه القرى".
كما يلفت إلى أنه خالل تشرين األول  ،2003أخضع
جيش االحتالل هذه المنطقة لنظام التصاريح.
ويضي���ف :المعب���ر المركزي الذي يس���مح بتنقل
وحرك���ة الن���اس والبضائع إل���ى داخل ه���ذا "الجيب"
وخارجه ،هو معبر "ريحان" ،الذي جرت خصخصته في
أيار  ،2007وتس���تمر عملية فحص الناس والسيارات

الم���ارة في معبر ريح���ان زمنا طوي�ل�ا ،وقد يصل
في س���اعات الضغط –في الصب���اح وبعد الظهر-
إلى قرابة الس���اعة ،وكل من يرغ���ب بالدخول إلى
منطقة "الجيب" –وم���ن بينهم المرضى المزمنون
والمرضى المتعاف���ون بعد العملي���ات الجراحية
والنس���اء الحوامل والمعوق���ون واألطفال ،-يضطر
إلى الخضوع لفحوص أمنية ّ
مشددة ،تشتمل على
عدة مراحل فحص ،وتمتد على مس���ار يصل طوله
إلى قرابة  200متر.
ً
ويتاب���ع :فرض���ت اإلدارة المدنية قي���ودا على
كميات البضائع التي تسمح بإدخالها إلى القرية
ً
ً
ّ
المش���ددة،
أيض���ا ،بما يخض���ع أيضا للفحوصات
وتزي���د القيود المفروضة على نق���ل البضائع إلى
القرية من كلفة نقلها وتؤدي إلى ارتفاع أس���عار
البضائع في القري���ة ،بما فيها الم���واد الغذائية
األساسية ،حيث ترتفع أس���عارها بمئات النسب
المئوية عن أسعارها في جنين.
وه���و ين���وه إلى ح���ال قري���ة "جي���وس" في
قلقيلي���ة ،كنم���وذج آخر على معان���اة المواطنين
الفلس���طينيين ،اذ يقطن القرية الواقعة شمال-
ش���رقي قلقيلية ،أكثر من  3000نسمة ،ويشكل
مجمل األراضي الزراعي���ة التابعة لها في منطقة
التماس أكبر مس���احة من األراض���ي مقابل القرى
األخرى ،وتشمل  60%من مجمل األراضي الزراعية
التابعة للقرية.
وتبع���ا للمركز" ،يس���تند اقتص���اد القرية إلى
الزراعة المكثفة ،التي تش���مل األش���جار المثمرة
والزيتون ودفيئات الخض���روات ،وحقول الحبوب
ورع���ي وتربية المواش���ي" مضيفا "قبل تش���ييد
الجدار عمل قرابة  90%من سكان القرية البالغين
ّ
ّ
الس���نوي إلى
الزراعي
في الزراعة ،ووصل المنتوج
قراب���ة ّ 9000
طن ،وقد بيع معظمه إلى األس���واق
الفلس���طينية ،فيم���ا بي���ع م���ا تبقى إل���ى تجار
إسرائيليين".
ويورد أن���ه "منذ فرض نظام التصاريح ،أضحى
عدد س���كان القري���ة ،الذين يحظ���ون بالتصاريح
لزراعة أراضيهم الواقعة في الجانب "اإلسرائيلي"
ّ
أقلً ،
قياسا بعدد العاملين في الزراعة قبل تشييد
الج���دار ،مقابل ارتفاع الرفض لطلبات اس���تصدار
التصاري���ح ،وإن عدد التصاريح المقلص ،وحقيقة
أنها ال تصدر بش���كل متواصل وعل���ى طول أيام
ّ
الس���نةّ ،أدت كلها إلى تقليص الناتج الزراعي في
القري���ة إلى قرابة ّ 4000
طن ،أي ما يقل عن نصف
الناتج في الفترة التي سبقت تشييد الجدار".
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تشجع على االستثمار في فلسطين
 10أسباب
ّ
 .1اقتص���اد حيوي :فمث�ل�ا وصل النم���و االقتصادي
في فلس���طين إلى 9ر 5%الع���ام  ،2012ما اقترن
بنمو س���نوي في الناتج المحل���ي اإلجمالي ،حيث
يعد االقتصاد الفلس���طيني اقتصادًا حيويًا وذلك
من خ�ل�ال المؤش���رات االقتصادية ،التي أظهرت
أن هن���اك نموًا ملحوظ���ًا في إجمالي المؤش���رات
اإلقتصادي���ة ،ومنه���ا أيضا االس���تثمار الخارجي
المتنام���ي إذ حقق نموًا في س���نة  2012بنس���بة
6ر.2%
 .2حزمة من الحوافز واالعفاءات لتش���جيع االستثمار:
تمنح المش���اريع اإلس���تثمارية اعف���اءات وحوافز
مجزية ،بموجب قانون تش���جيع االستثمار ،إضافة
إلى أن قانون تش���جيع االستثمار ،يدعم المشاريع
ويعمل على تس���هيل تسجيلها وبدء أعمالها ،من
خالل النافذة الموح���دة  ،إضافة إلى تقديم الدعم
المعلوماتي للمستثمر.
 .3فلس���طين أرض بكر لالس���تثمارات :فلسطين في

مرحلة بناء مستمرة لتوسيع سلسلة اإلنتاج ،وذلك
لتغطية احتياجات الس���وق المحلي���ة المتنامية،
وتعتبر كاف���ة القطاعات االقتصادية فرصًا متاحة
لالس���تثمار نظ���را للحاجة إلى الكثي���ر من عناصر
اإلنتاج سواء إلنتاج البضائع أو الخدمات.
 .4البني���ة التحتية وش���بكة االتص���االت المتقدمة:
توفر خدمات منافس���ة في البني���ة التحتية ،وعلى
وج���ه الخصوص ش���بكات االتصاالت الس���لكية
والالسلكية ،إضافة إلى خدمات متقدمة في أنظمة
المعلومات.
 .5مناطق صناعي���ة مؤهلة :تعزز الم���دن الصناعية
سبل نجاح االستثمار ،وذلك بما تقدمه من خدمات،
وبنى تحتية متقدمة ،وحوافز مجزية لالستثمارات
القائم���ة عليه���ا ،إضاف���ة إلى خدمات تس���جيل
االستثمار وتس���هيل ترخيصه وانطالقه ،وهناك
العديد من المناطق الصناعية في فلس���طين ومن
أهمها:

المنطق���ة الصناعي���ة ف���ي بيت لح���م ،والمنطقة
الصناعية الزراعية في أريحا ،ومدينة غزة الصناعية،
والمنطقة الصناعية في جنين.
 .6الموقع االستراتيجي :فلسطين قلب العالم وحلقة
الوصل بين قارات آسيا ،إفريقيا ،أوروبا ،وقد تميزت
فلس���طين بموقع اس���تراتيجي وجغراف���ي مميز،
ّ
وشكلت حلقة وصل بين قارات العالم آسيا وافريقيا
وأوروبا ،وما زاد من أهميتها الجغرافية أنها تشرف
على بحرين غاية في األهمية االس���تراتيجية هما:
البحر المتوس���ط والبحر األحمر ،وتمتاز فلس���طين
أيضا بموقع جذب س���ياحي لما تش���تمل عليه من
مناطق دينية ومقدس���ات ،ومناط���ق أثرية ،وإرث
حضاري.
 .7عمالة مؤهل���ة :وجود الق���وى العامل���ة المتعلمة
ُ
والمدرب���ة (المهرة) ،والمجتمع الفتي  ،إذ تش���كل
القوى العاملة ما نسبته 6ر 43%من السكان.
 .8بيئ���ة عم���ل مناس���بة :توف���ر البيئ���ة القانونية

ً
والسياس���ية واألنظم���ة والقوانين ،مناخًا س���هال
لالس���تثمار حيث تعم���ل الحكومة عل���ى تقديم
التسهيالت ودعم المس���تثمر ،من خالل تأسيس
هيئة تشجيع االستثمار ،كذراع مساند للمستثمر
قبل وأثناء وبعد قرار االستثمار في فلسطين.
 .9النفاذ إلى األس���واق العالمي���ة :أكثر من  11اتفاقًا
تجاري���ًا موقعًا م���ع دول العالم ،بهدف تس���هيل
التج���ارة البيني���ة وتبس���يط إجراءاته���ا وإعطاء
تس���هيالت جمركية ،ما يفتح أمام المستثمر في
فلس���طين فرص النفاذ إلى األس���واق في الخارج،
إضافة إل���ى االتفاقي���ات التفضيلي���ة للمنتجات
الفلسطينية في العالم العربي..
 .10النفاذ للتموي���ل :تتوفر العديد من المؤسس���ات
المالية ،ومؤسس���ات االقراض الداعم���ة ،والبرامج
المالي���ة التي تتس���م بس���هولتها ،ومرونتها في
االستجابة لتوجهات المستثمر.
المصدر :هيئة تشجيع االستثمار

أكثر من  1000مصنع إسرائيلي في الضفة

تساؤالت حول المستقبل في ظل الترابط بين
االقتصاد اإلسرائيلي والعمالة الفلسطينية
رام الل����ه – تق����دم العديد من المؤش����رات
االقتصادية دالئ����ل جلية ،حول م����دى اعتماد
االقتصاد اإلس����رائيلي وتحدي����دا ذلك الخاص
بالمستوطنات ،على العمالة الفلسطينية ،األمر
الذي يفرض العديد من التس����اؤالت بخصوص
آف����اق المس����تقبل ،وم����ا يمك����ن أن يحمله من
تطورات؟.
وتش����ير مص����ادر اعالمية ،إل����ى أن أكثر من
 1000مصنع اس����رائيلي تعم����ل في الضفة ،ما
يعطي أفضل اشارة على االرتباط المتبادل بين
الجانبين.
وتضيف هذه المص����ادر :يدور الحديث عن
 14منطقة صناعية اسرائيلية في أرجاء الضفة،
أكبره����ا المنطقة الصناعية "ميش����ور ادوميم"،
القائم����ة على طري����ق "الخان األحم����ر" ويعمل
فيها حوالي  300مصن����ع ،اضافة إلى المنطقة
الصناعي����ة "بركان" في ش����مال الضفة ويعمل
فيها  160مصنعا ،عالوة على منطقة "عطروت"
الصناعي����ة على طريق رام الل����ه -القدس ،بينما
هن����اك مناط����ق صناعية اصغر حجم����ا ،قرب او
داخل المستوطنات اليهودية.

وتبعا للمصادر نفسها ،فإن كافة هذه المصانع
دون استثناء ،عبارة عن مصانع تستخدم تكنولوجيا
متدنية ،أو ورش تس����تغل األفضلي����ة االقتصادية
الكامن����ة ف����ي الضف����ة ،المتمثلة في وج����ود عمال
يتقاضون أجورا متدنية ،م����ا يعني عمالة رخيصة،
تضاف الى ضريبة امالك متدنية نسبيا.
وت����ورد "أن هذه المصانع مختصة في األس����اس
بإنت����اج الم����واد الغذائي����ة والمنس����وجات ،وورش
لتصليح الس����يارات ،ومطاب����ع وورش النتاج االثاث،
والمنتج����ات المعدنية والبالس����تيكية ،وتجار مواد
البناء وفق طريقة عمل س����بق وأن مر بها االقتصاد
االس����رائيلي ،في طريقه نحو االقتص����اد الصناعي،
وانتاج وتصدي����ر التكنولوجي����ا المتقدمة وحينها
تخلت المصانع التقليدية عن هذه األساليب".
وتضيف :لقد نقلت اس����رائيل مصانع النس����يج
الت����ي كانت عم����اد اقتص����اد م����دن التطوير مثل
"اوفكيم" ،و"ديمونا" ال����ى الضفة ،ومن هناك الحقا
الى االردن ومصر وتركيا ،ومع رفع القيود الجمركية
هاجرت صناعة النسيج االسرائيلية.
وتضيف :تش����كل الصناع����ات التقليدية ،عماد
االقتصاد الفلس����طيني ،أو العامل المركزي في هذا

االقتص����اد ،وهذه الصناعات ب����دأت بالهجرة بعيدا
نحو الصين ،حيث قال أحد تجار األحذية من الخليل
" تزي����د كلفة الم����واد الخام الخاص����ة بصناعة زوج
أحذية محلي عن كلفة حذاء صيني جاهز.
وتبي����ن أن����ه يعم����ل ف����ي المناط����ق الصناعية
االسرائيلية المنتش����رة في الضفة ،حوالي  30الف
عامل فلسطيني ،يضاف اليهم  20الفا يعملون في
قطاع البناء في المس����توطنات ،وفي الدائرة الثانية
التي تخدم اس����تمرار عمل المصانع االس����رائيلية،
مثل النقل وتوريد المواد الخام والزراعة وغيرها.
وتبعا للمصادر نفس����ها ،هن����اك عملية تجارية
اس����رائيلية  /فلسطينية غير مباش����رة ،قائمة بحد
ذاتها ،توفر العمل للكثيرين في الضفة.
وتبرز ه����ذه الظاهرة في مجال صناعة النس����يج
واألث����اث ،فعلى س����بيل المث����ال هناك ج����زء كبير
من قط����ع األث����اث المعروضة في ص����االت العرض
االس����رائيلية ،تم انتاجها في الضف����ة ،خاصة في
محافظة نابلس تحت رقابة كاملة من قبل الشركات
االس����رائيلية ،ويتم تخزينها داخل المس����توطنات
حتى يتم التملص من اجراءات الفحص األمني على
المعابر المختلفة ،والتملص من طريقة نقل البضائع

المتبعة في التعامل مع البضائع الفلس����طينية
المتمثلة بنقل البضائع من شاحنة فلسطينية
الى اخرى اسرائيلية.
ويوجد ايضا م����ا يمكن تس����ميته بصناعة
كامل����ة م����ن "مق����اوالت الباط����ن" ،ينفذه����ا
فلسطينيون لصالح اسرائيليين ،واذا ما أضيف
إلى ما تقدم ،أن هن����اك حوالي  100الف عامل
فلس����طيني يعملون داخل اس����رائيل ،س����واء
بتصاريح أو دونها ،وصناعة "الكسارات" والحجر
الفلسطيني التي ترس����ل انتاجها مباشرة الى
اس����رائيل ،يصبح هناك ما ال يقل عن  200الف
فلسطيني ،يعتاشون من العالقات االقتصادية
مع اسرائيل ،وهؤالء يشكلون اكثر من ربع القوة
العاملة الفلسطينية ،ويساهمون بنسبة 20%
من الناتج القومي الفلسطيني.
وبالنسبة لغالبية هؤالء العمال ،ال يوجد أي خيار
آخر أو بديل ،ويعتقد كثير من المراقبين ،أن انهيار
الترتيبات األمنية الحالية في الضفة ،وفرض حصار
اس���رائيلي على م���دن الضفة ،من ش���أنه تصفية
اقتصاد الضفة المتداعي أصال ،وتحويلها الى غزة
ثانية بكل ما للكلمة من معنى.
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