
  )أفكار عملية(نحو تجذير سياساتنا وسلوكياتنا تجاه األرض 

  
  جورج كرزم:  إعداد

  
  تعميق ارتباطنا اإلنتاجي  باألرض

إن تفاقم البطالة والفقر وتدني معدل األجور والتآكل الكبير في المداخيل وارتفاع األسعار،  يثبت يوما بعد يوم صحة المنظور                    

ج المحلي من أجل االستهالك المحلي وخاصة عبر المبادرات اإلنتاجية الشعبية المعتمدة علـى     لى اإلنتا إالتنموي البديل الداعي    

الذات والتي تنتج الغذاء األساسي للناس، تطبيقا لمبدأ االستفادة من مواردنا المحلية وعلى رأسـها األرض لتلبيـة احتياجاتنـا                    

  .لناس المتكسبين وبالتالي إعادة إنتاج البطالة والفقر والجوعالمحلية،  بدال من إشباع رغبات األسواق الخارجية وقلة من ا

  

من جهة،  والقطاع العام، مـن       ) القطاع الخاص (ومن الواضح أن البنية االستهالكية والطفيلية الحالية لكل من اقتصاد السوق            

األمر .   غربية وقطاع غزة  ال جهة أخرى،  غير قادرة لوحدها على امتصاص العدد الضخم من العاطلين عن العمل في الضفة               

الذي يبرز أهمية االقتصاد اإلنتاجي غير الرسمي الذي يشكل المتنفس الوحيد عمليا لفائض احتياطي الطاقة البشرية المحليـة،                   

إذ بإمكان األخيرين تعـويض     .  ليس فقط العاطلة عن العمل،  بل أيضا العديد من عمالنا وموظفينا الذين يتقاضون أجور الفقر               

تؤمن لهم دخال إضافيا أو     ) ليس بالضرورة زراعية فقط   " (غير رسمية "رهم المتدنية جدا، عبر ممارستهم نشاطات إنتاجية        أجو

  .سلعا استهالكية أساسية لعائالتهم،  تعطيهم شعورا أكبر باألمن المعيشي وتقلل من تبعيتهم الكلية للجهة التي تشغلهم

موي غير الرسمي هو ضمان الحريات اإلنتاجية المحلية والمـشاركة الـشعبية فـي              والجانب األهم في إنجاح هذا التوجه التن      

التي ال توفر سوى فرص عمل مؤقتة ومحدودة جدا، وفـي إطـار             "  لمشاريع التشغيل الطارئة  "وذلك كبديل   .  العملية التنموية 

محلي، عدا عن كونها تبديدا لطاقـة العمـال         التي تعتبر إنفاقا عبثيا لألموال وال تولد أي فائض اقتصادي           "  األعمال الخيرية "

  .اإلنتاجية

وبدال من بعثرة األموال والموارد في ممارسات إنتاجية غير متداخلة وتتطلب تبعية كبيرة للمدخالت الخارجية وتولد مخلفـات                  

متداخلة ومتنوعـة   )   وغيرها نباتية وحيوانية (ال يعاد تدويرها في نفس النظام اإلنتاجي،  بإمكاننا دائما بلورة نشاطات إنتاجية              

وذات مدخالت خارجية ضئيلة جدا،  بحيث يعاد استخدام المخلفات العضوية،  سواء على مستوى اإلنتاج الزراعـي الكبيـر                    

تحت تحكم األسرة وبإمكانه توفير كل أو معظم احتياجات األسـرة الغذائيـة،              ) نسبيا(أم اإلنتاج المنزلي الذي يبقى      ) التجاري(

 تخفيض كبير في نفقات األسرة التي معظمها عبارة عن مصاريف لشراء الغذاء المكلـف بالنـسبة لغالبيـة األسـر                     وبالتالي

فضال عن تعزيز األمن الغذائي األسري واالعتماد على الذات، غذائيا، في مواجهة البطالة وانعدام األمن الوظيفي                .  الفلسطينية

  .  إلضافة لضمان استهالك األسرة غذاء صحيا وخاليا من الكيماويات الممرضةبا.   االجتماعي–وعدم االستقرار االقتصادي 

  

وبإمكان هذا التوجه التنموي اإلنتاجي المعتمد على الذات إحياء تقاليد السنتين األولتين لالنتفاضة والمتمثلة في العطاء اإلنتاجي                 

عـالوة  .  العمل وغير ذلك،  سواء في القرية أم في المدينـة والتعاون التبادلي بين األسر واألفراد في مجال اإلنتاج والبذور و  

.  وهذا يعني أخذ زمام المبادرة اإلنتاجية،  بدال من انتظار الخالص مـن الخـارج              . على إنتاج بعض الفائض بهدف التسويق     

  .ارد المتاحةوفي المحصلة،  التأسيس لعملية تغيير بنيوي جذري في أنماط توليد الدخل،  باالستفادة من مختلف المو

  



أو ليس بمقدورنا تبني سياسة تنموية رسمية وشعبية تعمل على توجيه فائض قوة العمل والعـاملين غيـر المنتجـين الـذين                      

  نتفاع مناليمارسون البطالة المقنعة في المؤسسات العامة والرسمية، إلى العمل في األرض واستصالحها وزراعتها وبالتالي ا

نا الغذائية األساسية؟  األمر الذي يتطلب توفير الحماية الشعبية والرسمية للمنتجين والمنتجات الغذائية              محصولها لتلبية احتياجات  

  .المحلية

  

والحقيقة أن قيمة العمل الزراعي،  بل والعمل اليدوي بشكل عام،  منخفضة ليس فقط في عقلية خريجي الجامعات من أهـل                      

لـى  إ  لدرجة أن العديد من أصحاب الشهادات الذين لم يحالفهم الحظ بـالتحول               المدن،  بل أيضا خريجي الجامعات الريفيين،      

يفضل العيش في فراغ،  بعيدا عن العمل المنتج الجاد وأن يكون تواكليا وسلبيا وعالة على محيطه االجتمـاعي                   "  أبناء ذوات "

اإلسرائيلي وابتالع اإلهانات واالحتقار مـن      لى سوق العمل    إوالعائلي ينفق من شقاء والده،  بل ويفضل البعض أحيانا التوجه            

  .لى قيمة إنتاجيةإمشغله اإلسرائيلي أو من أجهزة األمن اإلسرائيلية،  على أن يعمل في األرض بقريته،  فيستصلحها ويحولها 

  

  زيادة عطاءنا لألرض

نتاجنا إ علما أن    ،نات تراثنا وثقافتنا  تعتبر الزراعة أهم مورد معيشي واقتصادي لشعبنا، ناهيك عن كونها مكونا أساسيا من مكو             

أمـا  .  الزراعي، في الماضي غير البعيد، كان خيرا ومتنوعا، وتمتع ريفنا الفلسطيني باكتفاء ذاتي في كل احتياجاته الغذائيـة                 

  .لى عاطلة عن العمل، بل وجائعةإاليوم فقد تحولت قطاعات واسعة من شعبنا 

ل ونهبها لمئات آالف الدونمات من أخصب أراضينا الزراعية، هناك مساحات ال يستهان             ضافة لمصادرة إسرائي  إلبالمقابل، وبا 

بها من األراضي الصالحة للزراعة لكنها غير مستغلة، فضال عن األراضي المباشرة حول البيوت والتي تملؤهـا األشـواك                   

همال لألرض غير كاف، إليانا كثيرة، وكأن هذا ا    بل، أح .  نتاجهاإمكاننا زراعتها واالستفادة من     إواألعشاب الضارة، وبالتالي ب   

كما أن هناك مبان وعقارات ومواقع .  نتاج الزراعي إلنجد البنايات التجارية وقد ارتفعت فجأة، على حساب األرض الصالحة ل          

يوانات والتـصنيع   كثيرة مهملة ومهجورة، فلماذا ال تقام في هذه المواقع المبادرات المجتمعية المنتجة في الزراعة وتربية الح               

الزراعي والغذائي وتنمية المواقع باتجاه تدوير وإعادة استخدام المصادر والنفايات والمياه العادمة والحصاد المائي ونـشاطات                

نتاج والتصنيع الغذائيين وغير ذلك مـن النـشاطات المجتمعيـة المنتجـة ذات     إللتحسين بيئتنا وتطوير أنظمة وطرق جديدة ل 

ية القليلة مثل الطاقة الطبيعية من الـشمس والريـاح          المدخالت الخارج 

  . وتنقية المياه للشرب والزراعة

  

هناك إمكانيات واسعة للقيام بنشاطات طالبية وشبابية جماعية، وذلـك          

بالتعـاون  (بزراعة األراضي في مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا العامة        

طات زراعيـة   كما بإمكاننا القيـام بنـشا     ).  مع المعلمين والمسؤولين  

جماعية في األراضي غير المستغلة والمهملة في حاراتنـا وأحيائنـا،           

فضال عن الزراعة والتصنيع الغذائي وتربية الحيوانات في العديد مـن           

كما بإمكاننا استصالح مـساحات     .  المباني والعقارات والمواقع المهملة أو المهجورة في حارتنا أو مدينتنا أو قريتنا أو مخيمنا             

  .  راضي الصالحة للزراعة ولكنها غير مستغلةاأل

  

نتاج الزراعي الطبيعي، المتنوع والصحي، فضال عن تربية الدواجن والماشية، على مـستوى             إللقد تضاءلت كثيرا ممارسات ا    

علمـا  .  نزلينتاجي الم إلوهذا يعني أن مخلفات كثيرة تنتجها منازلنا ال يعاد استخدامها في نطاق النشاط ا             .  الوحدات المنزلية 



مكانها االستفادة من الروث الحيواني الذي، في حالـة         إاألغنام لكنه ال يزرع األرض التي ب       أن البعض يهتم بتربية الدواجن أو     

  .  لى نفايات وبالتالي تلوثإعدم إعادة استخدامه، سيتحول 

وهـذا  .  لناتج من مجموعات أسرية أخرى    مكان مجموعات أسرية معينة تهتم بزراعة أراضيها، االستفادة من الروث ا          إلهذا، ب 

نتاجية المتكاملة والمفيدة بـين وحـدات       إلبمعنى تقوية العالقات ا   .  ينطبق أيضا على مخلفات المطبخ والمياه العادمة وغيرها       

يـاء تقاليـد    مكان إح إلكما با .  لمستلزمات اإلنتاج من خارج الوحدات األسرية     االنتاج األسرية المختلفة وبالتالي تقليل التبعية       

للدبال في مواقع   ) األسري(فضال عن التحضير الجماعي     .  التداخل الزراعي، كرعي الحيوانات مثال في الحقول بعد حصادها        

  .، أو حتى زراعة بعض األراضي غير المستفاد منها حاليا بالمحاصيل العلفية)في القرية أو المدينة(متفق عليها باألحياء 

مكاننا االستفادة من مكوناتها ومخلفاتها، كأشجار الـصبر مـثال، التـي،            إائعة في بالدنا والتي ب    كما هناك بعض األشجار الش    

طبيعيا واقيا حول األراضي، فباستطاعتنا أيضا استعمال أوراقها، بعد تجفيفهـا، كوقـود             " سياجا"ضافة لثمارها أو لكونها     إلوبا

لزيتون كوقود للطوابين وغيره واالستفادة منه أكثر كمكون من مكونات          وبالتالي التقليل من أو استبدال جفت ا      .  للتدفئة وغيرها 

  .العلف الحيواني

  

تاج الزراعي وتقلل مـن احتمـاالت المخـاطرة،         إلنإجماال، الزراعات المتداخلة والمتنوعة تترك آثارها المفيدة على مجمل ا         

نتاجية، بـل ضـمان إعادتهـا كمغـذيات         إلوحدات ا لى خارج ال  إضافة لمنع تسرب جزء هام من المغذيات المفيدة للتربة          إلبا

بقايـا  (مكاننا دائما زيادة تدفق المغذيات والموارد من قطعة أرض ألخرى، كنقل مخلفات أشجار الزيتـون                إمثال، ب .  لألرض

السـتفادة  فضال عن ا  .  إلى األراضي الزراعية الخصبة التي تحتاج لهذه المخلفات العضوية كمغذيات للتربة          ) التقليم واألوراق 

  .  ورماد الطوابين لتسميد التربة وتليينها) على شكل دبال (سمدةمن األ

القـدرة  ) التي تتحمل الحياة في هوامش األراضي غير المستغلة       (عالوة على ذلك، أثبتت بعض التجارب بأن لمحاصيل معينة          

المثال، بعض األعشاب الطبية، اللوزيـات،      ومن هذه المحاصيل، على سبيل      .  نتاج الزيتون إلعلى زيادة الجدوى االقتصادية     

  .الرمان والتين

نتاج الغذائي المتنوع والمتداخل، ال يعني االستفادة من المخلفات الزراعية والغذائيـة فـي النطـاق                إلوعلى مستوى قطري، ا   

حويلية كبيرة، ومع   الزراعي أو البيتي فقط، بل يشمل أيضا كميات ضخمة من مخلفات الصناعات الغذائية التي تختزن طاقة ت                

ال يتطلب استثمارا ماليا كبيرا أو تكنولوجيـا        " النفايات"إذ أن إعادة استخدام معظم هذه       .  نها تقذف في المزابل، كنفايات    إذلك ف 

مثال، بامكاننا االستفادة، جزئيا، من لب الحمضيات الناتج من صناعات العصائر، بعـد تجفيفـه ومعالجتـه، كعلـف               .  معقدة

مكانها أن تشكل مصدرا جيدا لألليـاف       إب) في الغور (ما ان بعض الباحثين المحليين يؤكد بأن أوراق أشجار الموز           ك.  حيواني

تشكل ) معظمها مستورد (وحاليا فان األعالف    .  والمعادن للحيوانات، علما أن أشجار الموز، عندما تهرم، يتم قطعها وإتالفها          

غريب في األمر، أننا نستورد من إسرائيل ليس فقط مكونات األعالف الخام، بل             وال.  نتاج الحيواني إلمن تكاليف ا  % 70نحو  

مثال، علما أن اللوزيـات     ) اللينة(أيضا بعض المنتجات الزراعية الجانبية التي تعلف بها األغنام، كقشور اللوزيات الخضراء             

مكاننا إحياء وتكثيـف زراعتهـا بهـدف        إتالي ب البلدية كانت في الماضي غير البعيد من الزراعات الفلسطينية الرئيسية، وبال          

ناهيك عن آفاق استخدام مخلفات عصر الزيتون السائلة كجزء هام من مكونـات      .   محلي ياالستفادة من مخلفاتها كمصدر علف    

  .الغذاء الحيواني

  

اسية من إنتاجنا المحلي، ومن     وإذا كان ال بد من التصدير الزراعي، فيجب أال يكون ذلك قبل تلبية كل احتياجاتنا الغذائية األس                

ثانيا، حيث أن   ) خالية من الكيماويات  (نتاج أوال وزراعة منتجات عضوية      إللى تنوع ا  إمكان الزراعة التصديرية أن تستند      إثم ب 

ق التفو) عربا وفلسطينيين (مكان مزارعينا   إالطلب على األخيرة يزداد باستمرار في األسواق العالمية عامة والغربية خاصة، وب           



في هذا المجال واالستفادة من مزايا استراتيجية حقيقية في المنافسة على األسواق الخارجية، وذلـك باالعتمـاد علـى قوتنـا                     

الزراعية المحلية الكامنة وتراثنا الزراعي الطبيعي والعضوي الغني الذي لم يعرف، قبل عـشرات الـسنين فقـط، اآلفـات                    

  .لى منطقتناإ" الحديثة" قدوم الزراعة الزراعية الكثيرة التي غزت محاصيلنا مع

نتاجين النباتي والحيواني والتعامل، بيئيا، بشكل أفضل مع األراضي المتاحـة، يعتبـر أكثـر               إلأخيرا نقول، بأن التنويع في ا     

    .جدوى، بيئيا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا، ويشكل ضمانة أقوى لالستقرار االجتماعي واالقتصادي واالستقالل الغذائي
  المشارآة في إنتاج طعامنا اليومي

بإمكان كل منا أن يساهم في إنتاج الغذاء اليومي لعائلته، وذلك من خالل قيامنا بزراعة قطع األراضي المباشرة حول منازلنا، 

لدواجن فبإمكاننا استغالل حديقة المنزل لزراعة الخضار أو تربية ا.  بهدف تحقيق ولو جزء من االكتفاء الذاتي في غذاءنا

بمعنى أن زراعة األرض والحديقة المنزلية أو آية مساحة ممكنة حول المنزل، بإمكانها توفير .  والماعز واألرانب والحمام

من (والبيض واللحم األبيض ) من الماعز(كل أو معظم احتياجاتنا الغذائية من خضار وفاكهة، باإلضافة  لتوفير الحليب 

  وبهذا نعتمد على ذاتنا في طعامنا ونرفع من مدخولنا ونزداد صمودا في مواجهة اإلحتالل .وجزء من اللحم األحمر) الدجاج

بيننا " جارا"الذي ستفشل عندها  محاوالته في الحفاظ على تبعيتنا له في طعامنا وبالتالي تجويعنا وإجبارنا بالقوة على قبوله 

  .وفي وطننا

  

عائالتنا التي بمعظمها عبارة عـن      ) مصاريف( بأنفسنا يخفض كثيرا من نفقات       كما أن توفير كل أو معظم احتياجاتنا الغذائية       

مصاريف لشراء الغذاء المكلف بالنسبة لغالبية األسر الفلسطينية، باإلضافة لضمان استهالكنا غذاء صحيا وخاليا مـن المـواد                  

  .الكيماوية المسببة لألمراض الخطيرة

  

ا على أسرتنا الفلسطينية، ألنها كانت تشكل في الماضي غير البعيد جزءا من تراثنـا               إن اإلهتمام بالزراعة المنزلية ليس جديد     

كما أن األرض والزراعة يعتبران موردا معيشيا واقتصاديا مضمونا وثابتا لشعبنا، ناهيـك             .  وتقاليدنا في اإلعتماد على الذات    

  .عن كونهما مكونا أساسيا من مكونات تراثنا وثقافتنا

  

ن نتذكر بأن الشعب الفيتنامي انتصر على بربرية وهمجية اإلستعمار األميركي أخيرا، يجب أ

ليس فقط بالبندقية وإنما أيضا باإلستثمار الفالحي والزراعي وباإلعتماد على ذاته في توفير 

  . احتياجاته الغذائية طيلة فترة الثورة الفيتنامية

  

  ماذا يمكننا أن نزرع؟

بأصناف مختلفة من الخضار الشتوية مثل الحبـوب والبقوليـات          بإمكاننا زراعة حديقة منزلنا     

أو الخـضار   .  والسبانخ والبصل والثوم والخس والفجل والبقـدونس وغيرهـا        ) العدس والبازالء والفول والحمص وغيرها    (

 كما بإمكاننـا زراعـة      . الصيفية مثل البندورة والخيار والملوخية والفاصولياء واللوبياء والبامياء والكوسا والباذنجان وغيرها          

  .أشجار الليمون والعنب والتين واللوز والمشمش وغيرها من اللوزيات والحمضيات

  



   إنتاج احتياجاتنا من الطعام طيلة أيام السنة

بإمكاننا ضمان غذائنا على مدار السنة إذا واظبنا على الزراعة البيتية في مواسم الشتاء والصيف وعلى مدار السنة وإذا قمنـا                     

نويع األصناف المزروعة لضمان أعلى قدر من اإلكتفاء الذاتي الغذائي على مستوى األسرة أو مجموعـة مـن العـائالت                    بت

  .وبالتالي توفير األمن الغذائي األسري

ن كما بإمكاننا حفظ بعض األغذية التي ننتجها كتجفيف أو تفريز الملوخية والباميا أو تخليل الخيار والزهرة والفلفل والباذنجـا                  

أو حفـظ بعـض     ) مثال شراب الليمون والبرتقال والتوت والتفاح وغيرهـا       (وغيرها، أو تصنيع عصير الفاكهة والحمضيات       

وبإمكاننا أيضا شراء هذه    .  مثل مربى الخوخ والتفاح والمشمش والسفرجل والتين والكرز       )  تطالي(الفاكهة على شكل مربيات     

    .الثمار في موسمها ألنها تكون أرخص وأجود

.  وال بد أن نلفت االنتباه إلى أن تعبئة العصائر والمربيات يجب أن تكون في أوعية زجاجية نظيفة ومعقمة ومغلقـة بإحكـام                     

  .وعندها نحصل على بدائل رائعة تغنينا عن المربيات والمشروبات المصنعة بالسكر والمواد الحافظة التي تباع في السوق

  .للبن واللبنة والجبنة البلدية البيضاءوباإلضافة، بإمكاننا أيضا تصنيع ا

  

   تصميم الحديقة المنزلية

ألن األرض التـي    .  لدى تصميمنا للحديقة المنزلية يجب أن نراعي بأن تكون األحواض التي نزرعها قريبـة مـن المنـزل                 

كذلك يجـب األخـذ     .  اومراقبة المزروعات وحمايته  ) إلخ..تعشيب، حراثة، تسميد، تقليم، ري    (نزرعها تحتاج ألعمال كثيرة     

  .بعين اإلعتبار بأن تكون قطع األراضي، وخاصة المزروعة بالخضروات، مكشوفة قدر اإلمكان وقريبة من مصدر المياه

الناتجة من البيت واألرض، وذلك بأن نستخدمها ثانية في الزراعة، وبالتالي عدم            ) األوساخ(كما يجب أن نستفيد من الفضالت       

) وسـخ (فمثال بإمكاننا اسـتخدام روث      .  فاكهة وبقايا المحصول وأوساخ الحيوانات بدون استعمال      ترك فضالت الخضار وال   

الدجاج والماعز كزبل بلدي لتسميد األرض الزراعية، بدال من أن نشتري السماد الكيماوي الذي قد يسبب لنا أمراضا خطيـرة   

  ).بيعي وتصنيع الدبال الخاصة بالتسميد الط19 و18، 5راجع بهذا الخصوص النشرات رقم (

  

ويجب علينا قبل زراعة الحديقة، أن نخطط أوال ماذا وأين سنزرع والكميات وعدد األنواع التي سنزرعها، وذلك بما يتناسـب        

  .وال بد لنا أن نستغل كافة الفراغات المتاحة حول المنزل أو بداخله لتغطية احتياجات األسرة.  مع مساحة الحديقة

  



  ماعية منظمةنشاطات زراعية ج

 بيئية جماعية يمكن أن تنفذها مجموعات من الطالب - عضوية –نورد فيما يلي بعض المقترحات العملية لنشاطات زراعية 

  . في المدارس والجامعات والجمعيات والنوادي والمؤسسات العامة والخاصة) والشابات(والشباب ) والطالبات(

  

  إنشاء حديقة عضوية:  أوال

 واألساتذة على إنشاء حديقة عضوية تزرع بأنواع مختلفة من النباتات الطبية والخضار والفاكهة، وذلك لتشجيع يعمل التالميذ

  .التالميذ على استهالك المنتجات الطبيعية الخالية من الكيماويات، فضال عن ترسيخ ثقافة اإلنتاج واالرتباط باألرض

  

ة تجنب األسمدة الكيماوية واستعمال السماد العضوي المستمد من بقايـا           وكما هو معلوم، فإن من أهم مبادئ الزراعة العضوي        

كما تمارس في هذه الزراعة الـدورة الزراعيـة         .  الطعام وفضالت النباتات وروث الحيوان بعد تحللها خالل نحو ستة أشهر          

ي العضوي المنـسجم مـع      ويعمل النظام الزراع  .  وتعاقب المحاصيل، ضمن برنامج متكرر يمتد بين ثالث إلى سبع سنوات          

قوانين الطبيعة،  على تحسين خصوبة وجودة التربة ومكافحة األمراض واآلفات واألعشاب الضارة، فضال عن زيادة اإلنتاج                 

وتكثر اليوم في العديد من دول العالم المبادرات الحكومية لتشجيع الزراعة العضوية، علما أن هناك ارتفـاع فـي                   .  الزراعي

ويحتاج المزارع الراغـب فـي ممارسـة الزراعـة          .  جات العضوية في كل من البلدان الصناعية والنامية       الطلب على المنت  

وتـستخدم خـالل الفتـرة    .  العضوية إلى نحو سنتين انتقاليتين، قبل أن يتمكن من بيع محصوله كإنتاج عضوي معترف بـه               

  .ية من أي مواد كيميائيةاالنتقالية الطرق واألساليب البديلة، وتصبح التربة في نهايتها خال

  

  تنظيم مسابقة في الزراعة العضوية:  ثانيا

تنظم جمعية أو مؤسسة ما مسابقة في الزراعة الصديقة للبيئة، يكون موضوعها تطوير مشروع زراعي ذي جدوى اقتصادية                  

را خالقة يضعونها في إطار عملي،      ويقدم الطالب أو الشباب المتسابقين أفكا     ).  رام اهللا أو نابلس على سبيل المثال      (لمنطقة ما   

.  كاقتراح مزرعة لتربية الدواجن، أو مزرعة لتربية األسماك، أو زراعة أشجار الفاكهة والحمضيات وإنتاج العسل وغير ذلك                

أفضل المشاريع وأكثرها جدوى،    ) اللجنة(تشكل لجنة تحكيم من خبراء التنمية والمختصين في الزراعة العضوية، بحيث تحدد             

  .لنتيجة، تفوز األخيرة بالمراتب المختلفة وبالتالي يحصل الفائزون على الجوائز المناسبةوبا

  

  إنشاء مركز التنوع النباتي:  ثالثا

إلى إنشاء منتـزه ومركـز      ) إلخ...المدرسة أو الجامعة أو الجمعية أو النادي      (الفكرة األساسية هي أن تبادر جهة مؤسسية ما         

وذلك بهدف توسيع المساحة الخضراء، خاصة في ظـل غيـاب التنظـيم             .  ت الرسمية والبلديات  علمي، بالتعاون مع اإلدارا   

كما يهدف المشروع إلى إنشاء مرفق سياحي وعلمي، يفتح للطالب مجاال لمعاينة األنواع             .  العمراني ومشكلة البناء العشوائي   

 ومساحات مخصصة للتجـارب الزراعيـة وبركـة         ويضم المركز حدائق الزهور   .  الحرجية والنباتات الموجودة في المنطقة    

ويـتم تنظـيم زيـارات    .  أسماك ودفيئة زجاجية وحديقة للنباتات الطبية ومكتبة ومختبرا وقاعات وأماكن مخصصة للـزوار     

  .وتباع منتجات المركز الزراعية كنشاط تمويلي.  للطالب والسياح إلى المركز، فضال عن إقامة الندوات والمعارض البيئية

  

  استصالح األراضي :  رابعا

.  هناك العديد من األراضي التابعة للمدارس والجامعات غير مستفاد منها ومهملة          

بإمكان الطالب والشباب استصالح تلك األراضي وتغطيتها بالتربـة الزراعيـة           



رض إلى مشتل يتعلم    والهدف من ذلك تحويل األ    .  وغرس أشجار الفاكهة والصنوبر وغيرها، ومن ثم تسييج األرض لحمايتها         

في المدينة أو المحافظـة     (فيه الطالب كيفية غرس األشجار واالعتناء باألشتال لتوزيعها الحقا في محيط المدرسة أو الجامعة               

كما توزع األشتال على الطالب ليزرعوها أمام منازلهم، على أن يعتنـوا            .  وبالتالي المساهمة في تشجير المنطقة    ) بشكل عام 

عالمـات إضـافية    ) أو الجامعة (ومن باب التشجيع، قد تمنح المدرسة       .  تقارير للمدرسة أو الجامعة حول نموها     بها ويقدموا   

  .للطالب الذين يهتمون بأشتالهم ويحافظون عليها

  

  مشروع طالب فلسطين والشجرة:  خامسا

عتهـا واالعتنـاء بهـا طيلـة الـسنة          عندما ينتسب الطالب إلى المدرسة أو الجامعة أو المعهد، يعطى عددا من األشتال لزرا             

ويعتبر هذا النشاط بمثابة مادة ضمن البرامج الدراسية، ينال عليها الطالب عالمة في نهاية السنة بعد الكشف علـى                .  الدراسية

ـ           .  صحة األشتال، وتؤخذ العالمة بعين االعتبار في المعدل العام         ر، وبمناسبة عيد الشجرة أو يوم البيئة أو أي عيد وطني آخ

يقوم الطالب، ضمن خطة محددة، بزراعة األشتال في أراض تملكها الدولة أو المؤسسات العامة أو يملكها أفراد تبرعوا بهـا                    

ويهدف المشروع إلى تنمية الشعور لدى الطالب بمسؤوليته ودوره الشخصي، وتحويله إلى إنسان بيئي، وتعزيـز      .  لتلك الغاية 

جماعية منظمة، فضال عن توفير فرص عمل لعدد من المهندسين واإلداريـين والعمـال              عيد الشجرة من خالل عملية تشجير       

  .الذين سيديرون وينفذون المشروع على نطاق وطني عام

من ناحية أخرى، واحتفاًء بأعياد الوالدة والزواج والتخرج وغيرها، بإمكان كل طالب ورجل أمن ومؤسسة أن يتبنى غـرس                   

ومن المقترح أيضا، استيفاء رسم ضريبي على كل أرض لـم يبـادر أصـحابها إلـى                 .  مة بها شجرة واحدة مع العناية الدائ    

  .زراعتها، بعد فترة زمنية معينة من تركها بورا

  

  تأسيس قرية زراعية عضوية نموذجية:  سادسا

 مماثلة تقام في في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، نموذجا لقرى" قرية خضراء"قد تكون إقامة قرية بيئية نموذجية أو 

  .العشوائية" التنمية"مختلف المناطق الفلسطينية التي زعزعت توازنها البيئي الممارسات الصهيونية المدمرة و

، )قبل انتفاضة األقصى واالجتياحات الـصهيونية     (وبإمكاننا القول، إن االقتصاد الفلسطيني الهش واالستهالكي الذي كان قائما           

 نموذج جديد ومستدام للتنمية المستندة أساسا على اإلنتاج الزراعي، علما أنه ال يمكننا الركون إلى                قد انهار، وهناك حاجة إلى    

والتجمعـات  " المجتمع المـدني  "، ويفترض بمنظمات    1967أموال الدعم الخارجي إلعادة بناء األرض الفلسطينية المحتلة عام          

كنا الموارد الوافرة، إال أنه، ومن خالل االستغالل واإلدارة الـسليمتين  وبالرغم من عدم امتال.  السكانية أن تأخذ زمام المبادرة   

للموارد المتاحة واالستفادة من إمكانات العمال المهرة، بإمكاننا إقامة نموذج تنموي مستدام، بدون مشاكل بيئية، وبما يـضمن                  

ومن هنا تأتي أهميـة إجـراء       .  ع بشكل عام  تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية لألسر الفلسطينية بشكل خاص، وللمجتم         

  . دراسة الجدوى االقتصادية واالجتماعية والبيئية إلقامة قرية فلسطينية بيئية نموذجية

ما هي المشاريع التي يمكننا تنفيذها في القرية البيئية النموذجية؟  بإمكاننا توزيع المشاريع التي ستقام                :  والسؤال المطروح هو  

الزراعة، الصرف الصحي، النفايات الصلبة، الصناعة المحلية، الطاقة والتصميم البيئي          :  لى المجاالت التالية  في تلك القرية ع   

  .للمنازل، التشجير، المجلس القروي والتوعية البيئية

  

ـ              :  الزراعة د اقتـصادية   بإمكاننا إدخال الزراعة العضوية إلنتاج المحاصيل التقليدية التي لها آفاق تصديرية جيدة وتحقق فوائ

.  وصحية وبيئية حقيقية للمزارعين، مثل الزيتون والحمضيات والعنب والتين والخضار، فضال عن محاصيل جديـدة مناسـبة                



وبإمكاننا تطوير زراعة محاصيل يوجد عليها طلب في األسواق الخارجية وتحتاج إلى قليل من العناية مثل الصبر والخـروب            

  .  كما نستطيع تربية الدواجن والمواشي وإنتاج مشتقات األلبان العضوية.  والسمسم واألعشاب الطبية وغيرها

ويكون االهتمام بشكل .  وفي إطار النظام الزراعي العضوي، يتم تخمير المخلفات الزراعية وإعادة استعمالها كسماد طبيعي

  ).  كالري بالتنقيط(ءة خاص بزراعة المحاصيل التي تحتاج إلى قليل من المياه، ويتم استعمال المياه بكفا

وفي نفس السياق، فإن حصاد مياه األمطار يعتبر من أفضل الطرق لتأمين المياه الالزمة للزراعة، وذلك من خالل اسـتعمال                    

أسطح الدفيئات لجمع مياه األمطار، فضال عن استعمال أساليب فنية لبناء خزانات قليلة التكلفة، بحيث تخدم مجموعة كبيرة من                 

 في هذه السلسلة من     8راجع بهذا الخصوص النشرة رقم      (  كما باإلمكان تركيب تجهيزات تمنع هدر المياه في البيوت            .المنازل

  ").         ترشيد استهالك المياه:  "النشرات والمعنونة

  

مل ميـاه   وتـستع .  في حال وجود شبكة مجاري، يقام نظام معالجة بيولوجية يحتاج إلى قليل من الصيانة             :  الصرف الصحي 

    . الصرف الصحي المعالجة لري األشجار الحرجية واألراضي المزروعة بالعلف الحيواني

  

إعادة االسـتعمال، إصـالح     (وفقا لمبادئ االستهالك البيئي المعروفة       يتم التعامل مع النفايات الصلبة    :  إدارة النفايات الصلبة  

:  في هذه السلسلة من النشرات، والمعنونـة ) 22(مفصل في النشرة رقم وذلك كما هو ) األشياء بهدف إعادة استعمالها، التدوير  

  ".آليات التعامل مع النفايات المنزلية الصلبة"

  

ال بد في القرية البيئية من تشجيع المشاريع الصناعية المحلية التي تعتمد أساسا على تـصنيع المنتجـات                  :  الصناعة المحلية 

فبإمكاننا مـثال إقامـة     .  وتدر دخال جيدا، وذلك باالستفادة من الموارد والمهارات المحلية        الزراعية العضوية والبلدية المحلية     

وتصنيعها وتعليبها، فضال عن إنشاء مصانع إلنتاج األلبان ومشتقاتها، بحيث يتم        ) بالطاقة الشمسية (مشاريع لتجفيف المحاصيل    

) البيئيـة (ومن األهمية بمكان إنشاء مـصنع لمـواد البنـاء           .  تسويق المنتجات من خالل تعاونية لتسويق المنتجات العضوية       

  .وال بد من تطوير صناعة السياحة البيئية في القرية.  المحلية

إن التركيز على التصنيع الزراعي وزيادة اإلنتاج الغذائي وحمايته، يضمن التأسيس القتصاد المقاومة في مواجهـة سياسـات                  

ضال عن تحسين مستوى معيشة أهل الريف إجمـاال، األمـر الـذي سـيخلق دورة                الحصار والخنق والتجويع الصهيونية، ف    

اقتصادية تؤدي بدورها إلى توسيع سوق الصناعة المحلية وبلورة صناعات جديدة، بما في ذلـك إنتـاج بعـض التجهيـزات                     

جية الزراعيـة بالتنميـة   بمعنى أن التصنيع ال بد أن يكون منسجما مع عملية ربط االسـتراتي .  الزراعية الصغيرة وإصالحها  

  .   الصناعية، انطالقا من اإلمكانيات المتوفرة، بحيث تبنى هذه العملية على أساس تكاملي مع األقطار العربية المجاورة

  

  كي تحقق القرية اكتفاء ذاتيا في الطاقة، ال بد من تنمية مـصادر الطاقـة المتجـددة                   :توليد الطاقة والتصميم البيئي للمنازل    

فبإمكاننا استعمال الطاقة الشمسية لتسخين المياه وتجفيف المحاصيل وتوليد الكهرباء وزراعـة المحاصـيل فـي       .  لهاواستغال

وتحتل مسألة ترشيد االسـتهالك فـي الطاقـة         .  كما بإمكاننا إقامة الطواحين الهوائية لتوليد الكهرباء وضخ المياه        .  الدفيئات

لمزيد من التفاصيل راجع بهـذا الخـصوص        (وذجية، فضال عن التصميم البيئي للمنازل       المنزلية مكانة أساسية في القرية النم     

  ).  في هذه السلسلة من النشرات20 ورقم 10النشرتين رقم 

  

نشاطات التشجير التي يشارك فيها األهالي والمزارعون والمدارس والمنظمات والبلـديات، مـن البـرامج                 تعتبر : التشجير

وتزرع األشجار في األراضي والساحات  العامة وعلى جوانب الطرق وفـي المـدارس              .  ئية ومحيطها المتواصلة للقرية البي  



مثل الصنوبر والبلوط والخروب والفـستق الحلبـي والزيتـون          (كما وتزرع مصدات الرياح     .  والمؤسسات العامة والخاصة  

وبإمكان تالميذ  .  شجار من ثمار وعلف وحطب    على جوانب الحقول والحدائق، بحيث يستفاد أيضا مما تنتجه هذه األ          ) وغيرها

    .     المدارس إقامة مشاتل األشجار

  

من أهم وظائف المجلس القروي التنسيق للفعاليات التنموية ومتابعتها، علما أن أعضاء المجلـس يـشكلون                :  المجلس القروي 

كما يشرف المجلس القروي على صيانة      .  يرهاحلقة الوصل بين الجهات المحلية والمدارس والمؤسسات الدينية والسياسية وغ         

شبكة المجاري وجمع ومعالجة النفايات الصلبة وتأمين إمدادات المياه، فضال عن اإلشراف علـى بـرامج التـشجير وإقامـة           

  . المتنزهات والحدائق العامة ومكتبة عامة ومراكز للنشاطات المجتمعية والشبابية

  

 وتعميم الوعي البيئي من النشاطات الدائمة في القرية، إذ تشارك المدارس فـي حمـالت                تعتبر عملية نشر  :  التوعية البيئية 

التوعية والنشاطات البيئية، ويتم، باستمرار، تنظيم الندوات واللقاءات التي تناقش المسائل البيئية، فضال عـن تنظـيم دورات                  

    . تدريبية خاصة للمزارعين والنساء

  

رية البيئية الخضراء أن تتحول إلى موقع للسياحة البيئية تدر على سكانها دخال جيدا، علمـا أن                  بإمكان الق  أخيرا وليس أخرا،  

ويفترض بالخبرات المحلية واألمثلة والنماذج الناجحة أن تشجع األهالي         .  القرى البيئية تنتشر حاليا في العديد من بلدان العالم        

  . لتنفيذ مشروع القرية البيئية النموذجيةعلى مطالبة صانعي القرار باتخاذ اإلجراءات الالزمة

    

     

  

  

  

           

  

  

  

  
  
  

    
  

  

  

            
 


