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 .1اإلطار العام لمدراسة
 1.1مقدمة
يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات األساسية في االقتصاد الفمسطيني لما يشكمو من أىمية نسبية سواء عمى
صعيد اإلسيام بنسبة  %3.8من الناتج المحمي اإلجمالي في فمسطين وذلك حسب السيناريو المتفائل لعام 2016م ،أو
عمى صعيد استيعاب العمالة المحمية بنسبة  % 6.4لمذكور و %6.8لئلناث خبلل الربع الرابع (تشرين أول -كانون

أول2015م) من إجمالي األيدي العاممة الفمسطينية لعام 2015م(.الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني2016،م

وكنتيجة لمطمب المتزايد عمى المنتجات الزراعية لبلستيبلك المحمي أو لمتصدير باإلضافة إلى صغر حجم
الحيازات الزراعية الناتجة من تفتت الممكية والزحف العمراني أدى ذلك إلى الحاجة بتكثيف الزراعة في قطاع غزة ،وذلك
يتطمب االستخدام المكثف لمموارد الطبيعية (أرض ومياه) وتطبيق كميات متزايدة من الكيماويات الزراعية (األسمدة

والمبيدات الحشرية))Abu Shaban, 2015( .

ولقد صاحب تكثيف استخدام الكيماويات الزراعية الكثير من اآلثار السمبية عمى الصحة العامة والبيئة

( )Safi,J.2002مما دعا إلى أىمية تطبيق أساليب زراعية أكثر أمناً؛ وقد قامت العديد من الدراسات ببيان اإلمكانية

االقتصادية لزراعة وتسويق المنتجات الزراعية اآلمنة ،حيث خمصت إلى أن ىناك إمكانية فنية واقتصادية وتسويقية
لممنتجات الزراعية اآلمنة ،ولكن يبقى السؤال عن مدى توفر منظومة مؤسساتية وأطر قانونية تستطيع أن تشرف عمى

عممية إنتاج وتسويق المنتجات العضوية "اآلمنة" وضمان حقوق المستيمكين الذي سيدفعون سع اًر إضافياً مقابل أمان

الغذاء.

 1.1مشكمة الدراسة

أصبح من الواضح لدى الباحثين وصناع القرار عمى حد سواء أن الزراعة التقميدية تحتوي عمى مخاطر صحية

وبيئية عديدة سواء عمى صعيد المستيمك أو المزارع الفمسطيني(العطاونة2015 ،م) ،باإلضافة لنسبة التكمفة العالية

لممنتجات الكيميائية من إجمالي تكمفة الزراعة التقميدية )Abu Shaban, 2015( .لكن يبقى ارتفاع إنتاجية الزراعة
التقميدية مقارنة بالزراعة العضوية عوضاً عن ارتفاع تكمفة التحول من الزراعة التقميدية إلى الزراعة العضوية (ماس،

2012م) عامل ميم يمنع المزارع من التحول لمزراعة العضوية األمر الذي يتطمب دفع أسعار أعمى مقابل المنتجات
العضوية وىو ما ال يتعارض مع رغبة المستيمك مقابل الحصول عمى غذاء آمن وصحي()Abu Shaban, 2014
بشرط توفير المعايير واإلجراءات التي تضمن أن ذلك المنتج عضوي( )Rigby and C'aceres, 2001مع ىذا

االلتقاء بين المزارع والمستيمك حول أفضمية الزراعة العضوية عمى الزراعة التقميدية ينشأ لدينا تساؤالً حول األطر
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القانونية والمؤسساتية التي يمكن من خبلليا تسويق المنتجات اآلمنة لممستيمك مع توفير كافة الضمانات التي تؤكد أمان
ىذه المنتجات ،ويمكن تمخيص مشكمة الدراسة في السؤال التالي:

ما ىي المنظومة المؤسساتية واألطر القانونية المالئمة إلنتاج المنتجات الزراعية اآلمنة وتسويقيا والرقابة عمييا؟

 1.1أىداف الدراسة
تيدف الدراسة لتحقيق ما يمي:
 .1تحديد كل المؤسسات ذات الصمة التي يمكن أن يكون ليا دور في تطبيق منظومة الزراعة اآلمنة.
 .2إبراز الدور الحالي ليذه المؤسسات وكيف يجب تطوير دورىا لتوفير المنظومة المنشودة.
 .3إلى أي مدى يمكن دعم المزارع الفمسطيني في التحول إلى الزراعة العضوية.
 .4تحديد المعايير الوطنية لمزراعة اآلمنة ومن المسئول عن مراقبتيا.
 .5تحقيق تقبل وثقة المستيمكين لممنظومة المقترحة.

 .6تقدير التكاليف المترتبة عمى تطبيق المنظومة ومدى إمكانية تغطيتيا من خبلل سمسمة القيمة.
 1.1أىمية الدراسة
تكمن أىمية الدراسة في التعرف عمى نموذج مؤسساتي يسمح ويشجع تطبيق أساليب الزراعة اآلمنة بما يضمن
تحقيق أرباح معقولة لممزارع وحماية حقوق المستيمكين وكسب ثقتيم مما يشجع عمى إنتاج منتجات زراعية آمنة وبدوره

يساىم في حل أزمة االستخدام المكثف لمكيماويات الزراعية.
 1.1مجتمع وعينة الدراسة

وبناء عمى مشكمة الدراسة فإن
أما عن مجتمع الدراسة يعرف بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث،
ً
المجتمع المستيدف يتكون من المستيمكين لمخضار بغض النظر عن الجنس موزعين جغرافياُ عمى جميع محافظات
قطاع غزة حسب الكثافة السكانية لكل محافظة من محافظات قطاع غزة .

أما بالنسبة لعينة الدراسة فتكونت العينة الدراسة االستطبلعية من  34استبانة ،وتم اختيارىم بطريقة عشوائية
بغرض تقنين أداة الدراسة ،والتحقق من صبلحيتيا لمتطبيق عمى العينة األصمية ،وقد تم استبعادىم من عينة الدراسة
التي تم التطبيق عمييا.
واستخد م الباحثان طريقة العينة العنقودية ذات المرحمتين ،المرحمة األولى حسب المحافظة والمرحمة الثانية

حسب الجنس ،حيث تم توزيع  454استبانة عمى مجتمع الدراسة  ،وقد تم استرداد  413استبانة بنسبة  ،%9118ووفقاً
لبيانات المركز اإلحصاء الفمسطيني ومركز أمن المعمومات التابع لو ازرة الداخمية بغزة فقد بمغ عدد سكان قطاع غزة 2

مميون و 15ألف نسمةً  ،وباستخدام طريقة العينة العشوائية باستخدام برنامج التحميل اإلحصائي الحتساب العينة SPSS
فقد بمغ حجم العينة الممثمة لمجتمع الدراسة  384استبانة.

أما بالنسبة لمجنس ووفقا لبيانات (اإلحصاءات السكانية )2416،فقد بمغ نسبة الذكور %51134ونسبة اإلناث

.%49168
 1.1منيج الدراسة

في ضوء ىدف الدراسة األساسي الذي يركز عمى اآلليات المقترحة لبمورة منظومة لتسويق المنتجات الزراعية

اآلمنة تم اتباع التالي:
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 .1اعتماد المنيج الوصفي التحميمي في بيان المخاطر الصحية والبيئية واالقتصادية لمزراعة التقميدية مقابل فوائد الزراعة
العضوية.
 .2عقد مقاببلت لممؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تُعنى بالقطاع الزراعي لبلطبلع عمى دورىا سابقاً في دعم
الزراعة اآلمنة ورؤيتيا لدعم التحول لمزراعة العضوية.
 .3إجراء استبيان لشريحة من المستيمكين لبلطبلع عمى مدى وعييم بمخاطر الزراعة التقميدية وقياس جاىزيتيم
الستيبلك المنتجات العضوية مقابل أسعار أعمى باإلضافة لمضمانات التي يشترطونيا لمتعامل مع المنتجات

الزراعية عمى أنيا عضوية.
 .4عقد لقاءات عمل مع ممثمي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لمخروج بتصور عممي آلليات تسويق المنتجات
العضوية باإلضافة القتراح إطار قانوني لمنح شيادة المنتج العضوي لممزارع التي تستخدم نمط الزراعة العضوية

إلضفاء مصداقية عمى المنتجات العضوية في نظر المستيمك المحمي.
 1.1وسائل جمع المعمومات والبيانات

وقد استخدم الباحثان مصدرين أساسين لممعمومات وىما:

 .1المصادر الثانوية  :حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظري لمدراسة إلى مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثلل
في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العبلقة ،والدوريات والمقاالت والتقارير ،واألبحاث والد ارسلات السلابقة التلي
تناولت موضوع الدارسة ،والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.
 .2المصااادر األوليااة :لمعالجللة الجوانللب التحميميللة لموضللوع الد ارسللة لجللأ الباحللث إلللى جمللع البيانللات األوليللة مللن خللبلل
االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة صممت خصيصاً ليذا الغرض.

واستخدم الباحثان أدوات متعددة في جمع البيانات األولية ومنيا-:
 .1استبانة بالمقابمة (شبو مغمقة) تستيدف كافة المؤسسات ذات العبلقة والقطاع الخاص.
 .2استبانة شبو مغمقة (ىيكمية) تستيدف المستيمكين .
 .3مقاببلت مفتوحة الستيداف الخبراء في ىذا المجال .
إدارة البيانات وتحميميا

يعتمد البحث في صورة أساسية المنيج الوصفي التحميمي في تحميل البيانات كما سيتم تطبيق التحميل الكمي

لتحميل االستبانات القاسية لممستيمكين .
 1.1الدراسات السابقة:

وبعد االطبلع عمى الدراسات السابقة وجد الباحثان أن من أىم الدراسات التي تناولت موضوع الزراعة

العضوية بشكل عام؛ أثرىا عمى اإلنتاج والصحة والبيئة ووعي المستيمك ألىمية الزراعة العضوية ومن أىميا:
 .1دراسة العطاونة (2015م) بعنوان "المبيدات وأثرىا عمى الصحة في محافظات غزة -دراسة في جغرافية البيئة"
ىدفت الدراسة لقياس أثر المبيدات الزراعية عمى الصحة والبيئة من خبلل توزيع  501استبانة عمى
شريحة من المزارعين باإلضافة إلجراء فحوصات مخبرية لقياس آثار المبيدات في المنتجات الزراعية.
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وقد توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة بين استخدام المبيدات وبين ظيور السرطان كما بينت وجود إفراط في
استخدام المبيدات الحشرية في قطاع غزة والتي تم حظر العديد منيا دولياً والتي تسبب أمراضاً مسرطنة ؛عوضاً عن
إسيام ىذه المبيدات في تموث التربة لفترات طويمة وتقميل خصوبتيا.

 .2دراسة ماس (2012م) بعنوان "آفاق استخدام الزراعة غير التقميدية في فمسطين مع التركيز عمى الزراعة
العضوية"
ىدفت الدراسة الستعراض اقتصاديات الزراعة العضوية والتقميدية من خبلل المنيج الوصفي عبر تحميل

المؤشرات االقتصادية في الزراعة الفمسطينية.

وقد خمصت إلى تفوق الزراعة التقميدية عمى الزراعة العضوية في اإلنتاجية وفي كثافة األيدي العاممة؛ وذلك
الرتفاع إنتاجية األرض بسبب وجود عوامل مساعدة مثل األسمدة الكيماوية التي تزيد من قدرة األرض عمى زيادة
المحصول ،باإلضافة إلى قدرة المبيدات الكيماوية عمى تقميل الفاقد من اإلنتاج بسبب اآلفات الزراعية.
عمى عكس الزراعة العضوية التي تولي الدور األكبر لؤلرض بدون عوامل مساعدة ظاىرياً فإن ىذا األمر

يجعل من الصعب عمى المزارع التحول من الزراعة التقميدية إلى الزراعة العضوية بسبب ارتفاع تكمفة التحول عوضاً
عن انخفاض اإلنتاجية.

 .3دراسة أبو منديل ( 2011م) بعنوان " الدور التمويمي لمنظمات المجتمع المدني في التنمية الزراعية المستدامة
دراسة حالة قطاع غزة 1996م2010-م"

ىدفت الدراسة إلى بيان الدور التمويمي لمنظمات المجتمع المدني في مجال التنمية الزراعية وذلك عبر

استخدام المنيج الوصفي والتحميل القياسي.

وقد خمصت الدراسة إلى عدم مبلءمة ىذه المنظمات مع أولويات التنمية الز ارعية المحمية وأنيا تشكل فاقداً

ينجم عن عدم االستغبلل األمثل لمموارد المتاحة المنسجم مع أولويات التنمية الزراعية المحمية ،ومن المتوقع أن يزداد

الناتج المحمي الزراعي في قطاع غزة بمقدار  %1.07مع كل زيادة بمقدار  %10في حجم تمويل منظمات المجتمع
المدني لمتنمية الزراعية.

 .4دراسة األشقر ( 2011م) بعنوان " مستوى الوعي بمخاطر الكيماويات الزراعية لدى طمبة العموم بكميات التربية في
الجامعات الفمسطينية في غزة "
ىدفت الدراسة لمتعرف عمى مستوى الوعي بمخاطر الكيماويات الزراعية لدى الطمبة معممي العموم بكميات
التربية في الجامعات الفمسطينية في غزة من خبلل استخدام استبانة لعدد  195طالباً من المستوى الرابع من الجامعات
المحمية في قطاع غزة ؛ وذلك لقياس مستوى الوعي بالمخاطر الكيماوية لدى الفئة المتعممة من الشباب الفمسطيني.

وقد خمصت الدراسة إلى تدني مستوى الوعي بمخاطر الكيماويات الزراعية مما يستمزم اعتماد برنامج توعوي
بمخاطر الكيماويات الزراعية ؛ وذلك ألن ىذه الفئة ىي المنوط بيا توعية المجتمع الفمسطيني .األمر الذي يخمق ضرورة
ممحة إلنشاء برنامج توعوي ليذه الفئة والفئات األخرى المعنية مثل المزارعين والمستيمكين لخمق حالة من الوعي تؤثر
عمى السموك االستيبلكي لممواطنين مما يفرض عمى جانب العرض المتمثل في المزارع تقنين استخدام المواد الكيماوية

في الزراعة وصوالً إلى االعتماد عمى الزراعة اآلمنة بدالً من التقميدية.
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 .5دراسة سحويل (2011م) بعنوان "قدرة اإلنتاج الزراعي المحمي عمى توفير الطمب المحمي – دراسة عممية عمى
قطاع غزة لمفترة من 1994م إلى 2009م"
ىدفت الدراسة لقياس مدى قدرة القطاع الزراعي عمى تمبية التزايد في الطمب المحمي عمى المنتجات الزراعية
من خبلل المؤشرات الكمية لمزراعة المحمية في قطاع غزة لعدد من المنتجات الزراعية المحمية وتحميل الطمب المحمي
عمييا من قبل المواطن في قطاع غزة.

وقد توصمت الدراسة إلى قدرة القطاع الزراعي لقطاع غزة عمى تمبية االحتياجات المحمية لبعض السمع الميمة

في حياة المواطن الفمسطيني مثل الخيار والبندورة والفمفل ،لكن ىذا االكتفاء الذاتي لم يكن متوفر في منتجات زراعية
أخرى مثل الفواكو والتي يتم استيرادىا من الخارج ،وذلك لعوامل عدة منيا طبيعة التربة والمناخ والمياه في قطاع غزة
حيث يبلئم بعض المنتجات الزراعية وقد ال يبلئم البعض اآلخر عوضاً عن توفر الجدوى االقتصادية لبعض المنتجات
الزراعية وضعفيا في منتجات أخرى .

 .6دراسة (رضوان2011 ،م) بعنوان "أزمة القطاع الزراعي الفمسطيني ومعوقات التسويق في قطاع غزة"
ىدفت الدراسة لقياس أثر التسويق عمى القطاع الزراعي الفمسطيني وبيان العوامل التي تواجو تسويق المنتجات
الزراعية من خبلل التحميل الوصفي التحميمي لمحددات القطاع الزراعي الفمسطيني وآليات السوق المحمي.
وقد توصمت الدراسة إلى تأثر التسويق الزراعي بأسعار ونوعية وكمية المنتجات الزراعية ،حيث أن جانب
العرض عادة ىو الذي يتحكم بجانب الطمب من خبلل سعر المنتج ومدى توفره ،حيث أن الحالة االقتصادية التي

تعيشيا األراضي الفمسطينية تجعل نمط االستيبلك لممواطن الفمسطيني تبعاً ألسعار المنتجات الزراعية والكميات المتوفرة

مما يعطي قدر لجانب العرض عمى التحكم بآليات السوق األمر الذي قد ال يخمق التوازن المطموب.
أىم المميزات في الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :

بناء عمى ما سبق من نقاط وردت في الدراسات واألدبيات السابقة فإن ىذه الدراسة تميزت عمى النحو التالي:


مراجعة النماذج المؤسساتية التي تضبط إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية اآلمنة في دول العالم المختمفة .والتي

يمكن حصرىا في أنظمة مختمفة وىي :

 -1برنامج ( ) IFOAMالرقابة الدولية والمحمية الموجود في الصين .
 -2منظومة رقابة محمية تتسم برخص التكاليف ولكن يبقى السؤال عن مدى ثقة المستيمك بيا .
 -3منظومة الجمعية االستيبلكية ( أمريكا ) .


دراسة مدى مبلءمة ىذه اليياكل لظروف المنتجين والمستيمكين والتجار في قطاع غزة



توضيح كيفية تنفيذ المنظومة المقترحة والدور المنوط لكل المؤسسات ذات العبلقة



تحديد مدى تقبل المزارعين والمستيمكين والتجار لممنظومة المقترحة.
 .1االتجاه الدولي ألنماط الزراعة اآلمنة والجدوى االقتصادية
عرف اإلنسان منذ العصور القديمة بقدرتو عمي تغيير الظروف البيئية ،حتى وان لم يكن لو حق في ىذا.

والدليل عمي ذلك ما شاىدناه جميعاً خبلل السنوات الماضية من ظيور العديد من المشكبلت الخطيرة الناجمة عن
أسموب الزراعة التقميدية و أثر استخدام األسمدة والمبيدات الحشرية الصناعية .ليذا أصبح من الضروري وضع قوانين

محددة ألوجو األنشطة الزراعية المختمفة .إال إنو غالباً ما تأتي ىذه القوانين متأخرة جداً بدرجة تصبح معيا غير قادرة
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عمي الحد من حدوث أي أضرار بالبيئة ال يمكن تداركيا .كما إنو قد توضع القوانين بصورة غير متوازنة وغير عادلة
مما ينتج عنو ظيور مشاكل جديدة دون وضع حل قاطع لممشكمة األصمية.
 1.1تعريف الزراعة التقميدية والعضوية

وفقاً لعمل آلية السوق والقائمة عمى التفاعل بين قوى العرض والطمب يتضح لنا األسباب الكامنة وراء توجو

معظم المزارعين -مع افتراض انعدام المؤثرات الخارجية والداخمية -إلى تفضيل استخدام المبيدات الحشرية واألسمدة
الكيماوية في عممية الزراعة وىي ما تعرف بالزراعة التقميدية.
عمى الصعيد اآلخر فقد اعترض فريق من العمماء حول ما بات ُيعرف بالزراعة التقميدية من عدة نواحي أىميا

تأثير المبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية الضار عمى صحة اإلنسان والتوازن الحيوي في البيئة الزراعية عوضاً عن
االستخدام المفرط لؤلسمدة والمبيدات ،مما حدا بيم إلى المطالبة بعدم المجوء إلى استخدام أي من المواد الكيماوية في

عممية الزراعة بما يعرف بمصطمح الزراعة العضوية والتي عرفيا االتحاد العالمي لحركة الزراعة العضوية
( )International Federation Organic Agriculture Movement IFOAMبأنيا نظام إدارة إنتاج بيئي يؤدي
إلى تطوير وتحسين التنوع الحيوي ودورات الحياة البيولوجية والنشاط البيولوجي لمتربة ،عمماً أن اليدف ليذا النمط من
الزراعة ىو الحفاظ عمى صحة التربة وانتاجيتيا ،وبالتالي صحة النبات والحيوان واإلنسان.

وتعرف الزراعة العضوية عمى أنيا ذلك النمط من الزراعة الذي يتجنب استخدام األسمدة والمبيدات الكيماوية

المصنعة ؛ بل تتم عممية مكافحة الحشرات واآلفات عن طريق المكافحة الحيوية باستخدام األعداء الطبيعية ،ومقاومة
النباتات األصيمة في المنطقة لآلفات والحشرات ،واستخدام الدورات الزراعية ،وتنويع المحاصيل المزروعة ،واختيار
األوقات المناسبة لمزراعة واستخدام أساليب الحراثة والفبلحة المناسبة واستخدام السماد العضوي وادارتو مع إدراة مياه
الري بالصورة الجيدة )Pimental, et.al., 1983(.

بينما يعرف (حسنين وقنديل )2004 ،الزراعة العضوية عمى أنيا ذلك النمط من الزراعة الذي يستخدم

األسمدة العضوية المصنعة من المخمفات الزراعية السترجاع عناصر السماد األساسية التي تم استنفاذىا من التربة
خبلل نمو النباتات.
وتعرف الزراعة التقميدية من خبلل مفيوم الزراعة العضوية حيث عرفتيا ( )IFOAMبأنيا أي عممية إنتاج

زراعي أو نظام زراعي ال يعتمد المعايير واإلجراءات المتبعة في الزراعة العضوية)IFOAM,2014( .

من خبلل التعريفات السابقة لمزراعة العضوية ،نستنتج بأنيا عممية تعتمد في األساس عمى مكونات الطبيعة

كمدخبلت في اإلنتاج سواء األسمدة العضوية والتي تتكون في األساس من المخمفات العضوية أو عناصر التوازن البيئية
المكونة من األعداء الطبيعية لآلفات والحشرات الضارة بالزراعة بمعنى أن الطبيعة تعالج نفسيا بنفسيا وتحقق التوازن
الذاتي بدون التدخبلت الخارجية ،وعمييا فإن الزراعة العضوية يمكن اعتبارىا أقصى درجات الزراعة أماناً ،بينما الزراعة

التقميدية ىي أقل درجات الزراعة أماناً ،ومن ىنا نشأ مفيوم الزراعة اآلمنة.

أما الزراعة اآلمنة فيي المظمة الجامعة ألنماط الزراعة من حيث درجة األمان فييا ،حيث تعبر الزراعة العضوية عمى
أعمى درجات األمان المتعمقة بصحة اإلنسان والبيئة ،بينما تعد الزراعة التقميدية ىي أقل درجات األمان ،وبينيما أنماط
مختمفة من الزراعة التي تتفاوت في استخدام األسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية بنسب معينة حسب قوانين والمقاييس
لكل دولة عمى حدا ،واجماالً فقد بات متعارفاً بأن الزراعة اآلمنة والزراعة العضوية مصطمحان مترادفان .

 1.1االتجاه العالمي لمزراعة اآلمنة
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يشيد العالم اتجاىاً ووعياً متزايداً نحو اعتماد الز ارعة اآلمنة "العضوية" في تمبية االحتياجات المحمية من الغذاء

والمواد الخام الناتجة عن العممية الزراعية  ،وذلك لما تمثمو من حفظ لصحة اإلنسان بالمقام األول.

ولعل االتجاه إلى الزراعة اآلمنة لم يكن حديث النشأة وانما كان متعارفاً عميو في الماضي ولكن بشكل يختمف عن
الحاضر من ناحية المنيجية في وضع القواعد واألسس في تعريف الزراعة اآلمنة ومحدداتيا ،فمم يعرف اإلنسان القديم
المبيدات أو األسمدة الكيماوية وانما كان يزرع األرض حتى إذا استنزفت خصوبتيا اتجو إلى غيرىا ثم يعود لزراعة

األرض األولى فيما يعرف بمبدأ "إراحة األرض" أو ما يعرف بالدورة الزراعية (.الداىري1980 ،م)

استمر اإلنسان عمى ىذا النمط من الزراعة لحقب زمنية متعاقبة ،لكن مع الزيادة السكانية المتبلحقة خاصة في
بدايات القرن العشرين وبداية تحقق مبدأ الندرة في األرض والماء مما تسبب في ضعف قدرة الزراعة عمى تمبية
االحتياجات األساسية لمناس  ،اىتم المزارعين بزيادة إنتاجيم إما عبر زيادة المساحة المزروعة أو رفع انتاجية األراضي

فضل المزارعون الخيار الثاني من خبلل االتجاه إلى إدخال األسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية في
الزراعية ،وقد ً
عممية الزراعة بشكل مكثف إلجبار العرض عمى التوازن مع الطمب مما زاد في اإلنتاج الزراعي بشكل كبير أطمق عميو
الثورة الخضراء وذلك في مطمع الستينات ( .سانتوتشي2002 ،م)
مع الوقت أدرك الباحثون اآلثار السمبية لؤلسمدة والمبيدات الحشرية الكيماوية وخطرىا عمى صحة اإلنسان
والتربة والتوازن الحيوي؛ نظ اًر الحتوائيا عمى مركبات سمية تبقى آثارىا في النبات وتنتقل إلى الكائنات الحية والتي

يتضرر منيا اإلنسان في المحصمة(.العطاونة2015 ،م) وعميو بدأت الدعوات إلى توفير منتجات زراعية صحية وآمنة
بعيداً عن استخدام المركبات الكيماوية.

 1.1منظمة االتحاد الدولي لحركة الزراعة العضوية

في بداية عام 1972م تم تأسيس منظمة االتحاد الدولي لحركة الزراعة العضوية ( International

 )Federation Organic Agriculture Movement IFOAMوالتي تُعد كمظمة جامعة لمزراعة العضوية من خبلل
توحيد  870عضواً فاعبلً في الزراعة العضوية عبر العالم موزعين في  120دولة  ،وىؤالء األعضاء يتخذون األشكال
التالية:

.1

الجمعيات الزراعية العضوية.

.2

منظمات الصناعات الغذائية العضوية.

.3

الجمعيات غير الربحية.

.5

مؤسسات بحثية.

.6

مؤسسات تصدر شيادات منتجات عضوية.

.4

مؤسسات حكومية.

وتقوم ىذه المؤسسة بدورىا من خبلل التمثيل لقطاع الزراعة العضوية عبر استراتيجيات طويمة األجل لتحقيق
األىداف التالية:
.1

توحيد األجسام المختمفة الممثمة لمزراعة العضوية.

.2

االرتقاء بأداء الزراعة العضوية.

.3

العمل عمى سمسمة القيمة من خبلل تحفيز اإلنتاج والتجارة في المنتجات العضوية.

.4

توفير مبدأ االستدامة في الزراعة العضوية.

.5

بناء القدرات في مجال الزراعة العضوية.
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مبادئ منظمة ( )IFOAM,2014لمزراعة العضوية

وقد وضعت منظمة  IFOAMمبادئ العتبار المنتجات الزراعية بأنيا عضوية عمى الشكل التالي:
•مبدأ الصحة :بمعنى أن تكون الزراعة العضوية مستدامة وتعمل عمى تحسين صحة البشر والنبات والحيوان واإلنسان،
فالصحة تعني النظرة الشاممة والمتكاممة ألنظمة الحياة.

•مبدأ عمم البيئة :بما يعني وجوب التركيز عمى األنظمة البيئية الحية مع االرتكاز عمى األساليب البيئية واعادة التدوير،
حيث يجب أن تتبلءم الزراعة العضوية مع ضرورة تحقيق التوازن في البيئة من خبلل تصميم أنظمة المزارع والحفاظ
عمى الموطن األصمي لمكائنات مع الحفاظ عمى التنوع الجيني والزراعي.
•مبدأ العدالة :ويتجسد ىذا المبدأ من خبلل المساواة واالحترام واإلنصاف والتأكيد بأن الكون ىو مشترك سواء بين الناس
أو عبلقاتيم بالكائنات الحية األخرى ،مع توفير إنتاج غذائي كافي ذو نوعية جيدة.

•مبدأ العناية :وذلك بأن الزراعة العضوية يجب أن تدار بأسموب وقائي ومسئول لحماية البيئة والصحة حيث ال مشكمة
في زيادة اإلنتاج بشرط أال يؤثر ذلك عمى حساب اآلخرين.

 1.1الجدوى االقتصادية لمزراعة اآلمنة

ألغراض التوثق من المعمومة قام الباحثان بعمل جولة ميدانية عمى ما يقارب خمسة مزارعين لبلطبلع عمى

ىيكل التكاليف واإلنتاج لعممية الزراعة بداية من تجييز األرض واالنتياء من الحصاد بشكل نيائي ،وألغراض التوحيد

والتبسيط قام الباحثان ببناء نموذج مكون من وحدة زراعية مكونة من دونم واحد فقط مزروعة بصنف واحد فقط وىو
البندورة مع مراعاة التنوع الجغرافي عمى مستوى محافظة دير البمح لضمان المصداقية في البيانات.
وقد كانت األرقام متقاربة إلى حد ما بينما كان سبب االختبلف في بعض األرقام يعود الختبلف الفن اإلنتاجي
في عممية الزراعة ،وقد اعتمد الباحثان عمى اختصار ىيكل التكاليف عمى البنود التالية:
 .1تكاليف تجييز األرض لمزراعة وتشمل حرث األرض وتجييز الدفيئات وتعقيم التربة وتسميدىا بشكل مبدئي.
 .2التسميد ويشمل تغذية األرض بالمركبات البلزمة خبلل فترة الزراعة لتعزيز إنتاجية األرض.

 .3المبيدات ويشمل توفير األدوية والعقاقير الكيماوية لوقاية ومعالجة األرض والمحصول معاً من اآلفات الزراعية التي

قد تمحق بيا خبلل فترة اإلنتاج وذلك لحماية المحصول .وقد كان ىيكل التكاليف في الزراعة التقميدية لمرحمة تجييز

األرض عمى النحو المبين في الجدول رقم (.)2.1
جدول (:)1.1ىيكل التكاليف الثابتة في المرحمة تجييز األرض في الزراعة التقميدية
رقم

البند

التكاليف الثابتة لمساحة دونم واحد ولمحصول واحد

التكمفة

بالشيكل

1

حرث األرض وتجييزىا

250

2

نايمون لسقف الدفيئات الزراعية

2600

3

تمديدات ببلستيكية لتوصيل مياه الري

200

4

نايمون لجوانب الدفيئات الزراعية

1500

5

 875كيمو سماد عضوي"شاحم"

770

6

 4أكياس مبيد كيماوي "سوبر تركيز  "%49بواقع  95شيكل لمكيس الواحد

380

7

 3جالون مبيد كيماوي تعقيم التربة سائل ( نيماسول)

750
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بالشيكل

8

نايمون لمتعقيم

500

9

 3500شتمة بندورة " بواقع  300شيكل لكل  1000شتمة"

1050

10

 40كيمو سمك ألسقف الدفيئات بواقع  6شيكل لكل كيمو

240

11

 10لفة حبال لمدفيئات بواقع  27شيكل لكل لفة

270

12

عمالة طيمة فترة الزراعة

3000

13

غاز لتعقيم التربة

2000

اإلجمالي

13510
شيكل
المصدر :حسب الدراسة الميدانية التي أجراىا الباحثان

ومن المبلحظ أن الجدول رقم ( )2.1يحتوي عمى مبيدات وأسمدة كيماوية وىي بند منفصل عن األسمدة
والمبيدات الكيماوية التي تستخدم أثناء عممية الزراعة ،حيث أن عممية تجييز األرض تتم لمرة واحدة بينما استخدام

المبيدات واألسمدة يتم باستمرار فترة الزراعة.

وقد كانت تكاليف األسمدة الكيماوية طيمة فترة الزراعة عمى النحو المبين في الجدول رقم ( )2.2والذي يوضح
بنود المبيدات الكيماوية المستخدمة طيمة فترة الزراعة.

جدول ( :)1.1التكاليف المتغيرة لممبيدات الكيماوية المستخدمة طيمة فترة الزراعة
الرقم

المبيدات بالوحدة

التكمفة المتغيرة بالشيكل

1

 5كيمو روداميل بواقع  100شيكل لكل كيمو

500

2

بورات

430

3

فيرتيمك  1لتر

300

4

لوراثين

55

5

سميش  1لتر

100

6

سيبارين

55

7

انتراكول

40

8

مانسيدان

40

اإلجمالي

 1111شيكل
المصدر :حسب الدراسة الميدانية التي أجراىا الباحثان

نبلحظ من خبلل الجدول رقم( )2.2بأن تكمفة المبيدات الكيماوية مرتفعة نسبياً لكنيا أقل من تكمفة المبيدات

التي تستخدم في تجييز األرض قبل الزراعة ،وذلك لؤلىمية الكبيرة لتجييز األرض في عممية الزراعة نفسيا وتخفيف
التكاليف البلحقة .أخي اًر ،وفي بند األسمدة الكيماوية سنجد أن المزارع عادةً يعتمد عمى سمة من األسمدة الكيماوية
لضمان رفع إنتاجية المحصول كما ىو موضح في الجدول رقم ()2.3
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جدول ( :)1.1األسمدة الكيماوية المستخدمة في عممية الزراعة
الرقم

األسمدة بالوحدة

التكمفة المتغيرة بالشيكل

1

كالبرون ( كالسيوم) لنقص النمو في البندورة  1كيمو

( 50حسب الحاجة )

2

13كيس بوزن  25كيمو من سماد متعارف عميو باسم 13/13/

150

لمنمو
3

 17لتر ابتك زجاجة بواقع  17شيكل لكل لتر

204

4

كيماوي سائل ( كوموسنتيال) لمثمر 10لتر = 150

 ( 1000حسب الحاجة )

5

 10لتر كوموسنتيال ( سوبر) لمنمو بواقع  15شيكل لكل لتر

150

اإلجمالي

 1111شيكل
المصدر :حسب الدراسة الميدانية التي أجراىا الباحثان

نبلحظ من الجدول رقم ( )2.3بأن المزارع الفمسطيني يعتمد عمى أكثر من نوع من األسمدة الكيماوية مما قد
يسبب تعارضاً بين تمك األنواع ويمحق ضر اًر عمى الحياة العامة عوضاً عن إمكانية االستخدام المفرط لممبيدات واألسمدة
الكيماوية .وبشكل كامل فإن إجمالي تكمفة زراعة دونم واحد من محصول البندورة ىو  11111شيكل لمزراعة التقميدية

وذلك لمسنة األولى من الزراعة.

بالتحول إلى الزراعة العضوية والتي من أىم مبلمحيا االعتماد عمى السماد العضوي المعروف باسم
"الكمبوست" ويكون مفضل في االستخدام أكثر من المخمفات الحيوانية ،ومن جانب آخر فإن الزراعة العضوية تمنع
بشكل مطمق استخدام المبيدات الكيماوية وعميو يمكن تحميل ىيكل التكاليف لمزراعة العضوية عمى النحو المبين في

الجدول رقم ()2.4

جدول ( :)1.1ىيكل تكاليف الزراعة العضوية لتجييز األرض
التكمفة الثابتة لمساحة دونم واحد

رقم البند

التكمفة بالشيكل

1

حرث األرض وتجييزىا

250

2

نايمون لسقف الدفيئات الزراعية

2600

3

تمديدات ببلستيكية لتوصيل مياه الري

200

4

نايمون لجوانب الدفيئات الزراعية

1500

5

 8طن كمبوست"سماد عضوي معالج"

5000

8

نايمون لمتعقيم الحراري باستخدام أشعة الشمس

500

9

 3500شتمة بندورة " بواقع  300شيكل لكل  1000شتمة"

1050

10

 40كيمو سمك ألسقف الدفيئات بواقع  6شيكل لكل كيمو

240

11

 10لفة حبال لمدفيئات بواقع  27شيكل لكل لفة

270

12

عمالة طيمة فترة الزراعة

5000

اإلجمالي

 16610شيكل

المصدر :حسب الدراسة الميدانية التي أجراىا الباحثان
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نبلحظ من خبلل الجدول رقم( )2.4بأن كافة البنود المتعمقة باألسمدة أو المبيدات الكيماوية تم حذفيا من
الجدول بسبب منع الزراعة العضوية الستخداميا ،حيث يتم تعقيم التربة من خبلل انحباس أشعة الشمس في التربة
باستخدام نايمون التعقيم الحراري الموضح في البند رقم  8في الجدول السابق ،أما عن األسمدة العضوية فيمجأ البعض
الستخدام مخمفات الحيوانات وذلك النخفاض تكمفتيا حيث تبمغ تكمفة  8طن من المخمفات العضوية  1000شيكل

لمدونم الواحد ولكن من مساوئيا أنيا تعتبر عامل جذب لمحشرات ويزيد نسب اإلصابة باألمراض( ،)1مما يجعل البعض
يقوم بمعالجة ىذه المخمفات وتوليد السماد العضوي المعالج منيا فيما يعرف باسم الكمبوست .

أخي اًر فإن الزراعة العضوية تحتاج لعمالة مكثفة مقارنة بالزراعة التقميدية بسبب انعدام االعتماد عمى مبيدات

األ عشاب وغيرىا مما يجعل ىناك ضرورة لبلعتماد الدائم عمى األيدي العاممة باستمرار .وقد أجمع عدد من المزارعين
بأن إنتاج الدونم الواحد بالطرق التقميدية ينتج  17طناً في المتوسط من محصول البندورة ،بينما ينتج نفس الدونم بطريقة

نظر لوجود فاقد في المحصول في الزراعة العضوية بسبب األمراض واآلفات
الزراعة العضوية 11طناً في المتوسط ؛ اً
الزراعية والتي يتم عبلجيا والقضاء عمييا بالطرق التقميدية -في حالة الزراعة التقميدية -في العام األول من الزراعة،

واذا ما تم حساب سعر كيمو البندورة بمتوسط  2شيكل فإن المزارع يجني من وراء الزراعة عمى الطريقة التقميدية ما
يقارب ( 6000كيمو *  2شيكل) بما يساوي  12ألف شيكل لمدونم الواحد وىي ما يجعل المزارع يفضل الزراعة التقميدية
عمى الزراعة العضوية نظ اًر الرتباطيا بربح يقارب  12ألف شيكل مقارنة بالزراعة العضوية )2(.

من جانب آخر فإنيم أ َكدوا عمى أن إنتاجية األرض في طريقة الزراعة العضوية تتزايد عبر الزمن حتى تتساوي
أو ربما تتجاوز نظيرتيا في الزراعة التقميدية  ،وذلك بعد خمس سنوات عمى األكثر من االستمرار في الزراعة العضوية
لنفس الحيازة الزراعية ؛ وذلك ألن األرض بعد فترة من الزراعة العضوية البحتة تستعيد عافيتيا وتوازنيا البيئي وتقوم
ببناء التربة بشكل كامل ومتوازن وغني بالعناصر البلزمة مما يجعميا تقمل االعتماد عمى السماد العضوي-انخفاض

التكمفة المتمثمة في استخدام الكمبوست من  8طن إلى  2.8طن تقدر بحوالي ثبلثة آالف شيكل -مع االرتفاع في
اإلنتاجية مع الزمن حتى تصل إلى  17طناً من محصول البندورة لمدونم الواحد.

وعمى صعيد الزراعة التقميدية فإن االعتماد المطمق عمى األسمدة والمبيدات الكيماوية يقمل من خصوبة التربة

واالعتماد الذاتي عمى مكوناتيا في تغذية النباتات مما يجعميا في حاجة مستمرة لجرعات متزايدة من األسمدة والمبيدات

الكيماوية-مما يتناغم مع شيادات المزارعين الذي أكدوا ضعف تأثير المركبات الكيميائية عمى اآلفات الزراعية -مما
يزيد من التكمفة عمى الجانب اآلخر فإن خصوبة التربة تنخفض مع الزمن مما يجعل ىناك ضرورة بتخفيف معدالت
الزراعة نظ اًر النخفاض اإلنتاجية عبر الزمن )3(.
وخالصة ما سبق ينتج لدينا أن عمى المدى المتوسط ( 5-3سنوات) فإن الزراعة العضوية تصبح ذات إنتاجية

أعمى من نظيرتيا التقميدية بل وتنخفض عنيا في التكمفة مما يجعميا مجدية اقتصادياً بشكل أكبر ،أما عمى المدى
الطويل فإن الجدوى االقتصادية لمزراعة العضوية تصبح أكثر وضوحاً من نظيرتيا في المدى المتوسط.

 -1مقابمة مع م .عبد المنعم أحمد " رئيس جمعية منتجي الزراعة اآلمنة " ( مقابمة خاصة 15 ،أكتوبر )2016

 -2مقابمة مع م .عبد المنعم أحمد " رئيس جمعية منتجي الزراعة اآلمنة " ( مقابمة خاصة 15 ،أكتوبر )2016

3

 -المرجع السابق
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يبقى الحديث عن الجدوى البيئية والصحية واالجتماعية ،حيث أن االستخدام المفرط في المواد الكيميائية يسبب
أمراض مكمفة من الناحية العبلجية ومن أبرزىا السرطان والذي يعتبر أحد أبرز أسبابو تناول المنتجات الزراعية التي
تحتوي عمى مواد مسرطنة ،ولعل أكثر الذين يتعرضون لتمك المخاطر المزارعين أنفسيم نظ اًر لبلستخدام غير اآلمن
لممواد الكيميائية والذي سيتم استعراضو في الفصل القادم بإذن اهلل.

 .1الزراعة اآلمنة في فمسطين

اعتمد اإلنسان في فمسطين عمى الزراعة منذ بدايات الحضارة فييا ،وذلك لما تتمتع بو الببلد من مناخ معتدل

مبلئم عدا عن كونيا شريط ساحمي عمى البحر األبيض المتوسط ،حيث تتميز فمسطين بتباين واضح في المناخ  ،حيث

شتاء ألدنى معدل في المرتفعات الشمالية
ارتفاع درجات الح اررة صيفاً تصل إلى  50درجة مئوية في األغوار ،وتنخفض
ً
لتصل لمصفر المئوي ،وكذلك ىنالك تباين في معدالت سقوط األمطار تصل إلى  700ممم في مرتفعات الضفة الغربية
شماالً حتى تصل إلى  150ممم في جنوب شرق غزة (مدينة رفح)( .رضوان2010،م)

ولعل اعتدال المناخ جاء بسبب جغرافية فمسطين التاريخية والتي تبمغ  27ألف كيمو متر مربع والتي جعمتيا

في موقع استراتيجي بحدود طويمة عمى البحر األبيض المتوسط وحمقة ربط بين قارتي آسيا وأفريقيا ،عدا عن كونيا في
المنتصف بين الشمال والجنوب.
ىذه المميزات جعمت من فمسطين بيئة مناسبة لمزراعة األمر الذي شكل عامل استقرار لئلنسان لبناء حضارتو
مما كان سبباً في تعاقب العديد من الحضارات اإلنسانية المعتمدة عمى الزراعة عمييا مما ساىم في تطور الزراعة
بشكل مستمر عبر الزمن حتى أصبحت إلى وقت قريب ىي القاطرة األساسية لبلقتصاد المحمي.

 1.3المناطق الزراعية في قطاع غزة
يتميز قطاع غزة بموقع جغرافي متميز في فمسطين التاريخية نظ اًر العتدال المناخ فيو ،عوضاً عن كونو سيل
َ
ساحمي يربط ما بين قارتي أفريقيا وآسيا األمر الذي رفع فرص ازدىار الزراعة بو.

شكل ( :)1.1تقسيم المناطق الزراعية في قطاع غزة لعام 1111م
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تآكمت المساحات الزراعة في قطاع غزة نظ اًر لمتزايد السكاني الذي سبب زحف عمراني عمى المناطق الخضراء

في قطاع غزة ،ونبلحظ من الشكل رقم( )3.1أن المناطق الزراعية الساحمية تتركز في محافظة خانيونس ،بينما تنخفض
في محافظتي الوسطى ورفح والشمال وتنعدم في محافظة غزة والتي اتَجو معظم السكان فييا إلى الساحل كمنطقة
سكنية.
نظ اًر لكون الشريط الحدودي الذي يربط قطاع غزة بالخط األخضر يشكل خطورة يحول دون االستقرار فيو نجد

ىناك ترك اًز لممساحات الزراعية عمى طول الخط الفاصل بين قطاع غزة والخط األخضر ،والتي ال يستطيع المزارعين
استغبلليا بالشكل األمثل نظ اًر لمسياسة االحتبلل المتشددة بدعوى الحفاظ عمى األمن.

 2.3العمالة في القطاع الزراعي

وقد جاءت أىمية الزراعة لكونيا تستوعب عمالة محمية بشكل كبير إال أن ىذه القدرة االستيعابية انخفضت
عبر الزمن بسبب انخفاض دور الزراعة في االقتصاد المحمي كما ىو موضح في الشكل رقم(.)3.2

شكل ( :)1.1معدل العمالة في القطاع الزراعي الفمسطيني لمفترة 1111-1111م

من إعداد الباحثان باالعتماد عمى بيانات الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني لمفترة 2015-2000م
نبلحظ من الشكل رقم( )2.3أن نصيب العمالة الفمسطينية في القطاع الزراعي الفمسطيني ىبطت في عام

2001م بسبب السياسات االحتبللية التي أعقبت انتفاضة األقصى لعام 2000م ،حيث كان القطاع الزراعي المتضرر
األول بسبب ىذه السياسات المتعسفة ،ثم أخذت نسبة العمالة الزراعية في االرتفاع عقب انحسار االنتفاضة بالتزامن مع
تخفيف اإلجراءات االحتبللية بعد عام 2002م ،وأخذت في االرتفاع حتى بمغت أفضل حاالتيا في عام 2006م بما
نسبتو  ،% 16.7وىي الفترة التي سبقت االنقسام الفمسطيني ومن بعدىا بدأ التراجع في مستوى مشاركة العمالة الزراعية
في العمالة الفمسطينية اإلجمالية حتى وصمت إلى أدنى مستوياتيا بنسبة  %8.7من إجمالي العمالة الفمسطينية.

 1.1اإلطار التسويقي المقترح لمنتجات الزراعة اآلمنة في فمسطين

من أىم العوامل التي تؤدي النتشار الزراعة العضوية ىو وجود إطار قانوني واجرائي يضمن توفير مناخ

تسويقي لمنتجات الزراعة العضوية ؛ وذلك ألن ىذا اإلطار من شأنو توفير الرعاية البلزمة لمزراعة العضوية بكافة
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انتياء بثقافة االستيبلك
مراحميا
ابتداء من السياسات التجارية المحمية ومرو اًر بالسياسات الداخمية الخاصة بالمزارعين و ً
ً
المحمية.
ويتشارك في وضع ىذا اإلطار الجامع كافة مكونات الدولة من أجيزة الدولية الرقابية والتشريعية والتنفيذية
باإلضافة لممؤسسات والجمعيات المحمية واألجنبية ذات العبلقة ،عوضاً عن المستيمك نفسو والذي يشكل عامبلً رئيسياً
وميماً في نجاح نمط الزراعة العضوية نظ اًر ألنو في نياية سمسمة القيمة ليا.

محمياً فإن الجيات البلزم مشاركتيا في تنفيذ ىذا اإلطار ىي عمى النحو التالي:

 و ازرة الزراعة ،و ازرة االقتصاد ،و ازرة الصحة ،و ازرة اإلعبلم مؤسسة المواصفات والمقاييس -المجمس التشريعي

 المؤسسات المحمية واألجنبية ذات العبلقة المؤسسات التمويمية مؤسسات البحث العممي القطاع الخاصحيث يتنوع دور الجيات السابقة بين الرقابي والتشريعي والتنفيذي وأخي اًر التوعوي ،وقد أجرى الباحث عدة

مقاببلت مع ممثمين لمجيات السابق ذكرىا وقد تم عرض موضوع الدراسة عمييم  ،وتم بمورة اإلطار البلزم بعد تحميل
المقاببلت عمى النحو التالي مقسماً حسب الدور المطموب- :

جانب التشريعات والسياسات

ويأتي أىمية ىذا الجانب لما يشكمو من أىمية بسبب رسمو السياسات سواء العامة أو تمك اإلجراءات
المصدرة ليذه السياسات والتشريعات ذات تأثير قوي كمما انعكس
المتخصصة التي تنبثق عنو ،وكمما كانت المؤسسات ُ

ذلك إيجاباً عمى فرص تطبيقيا ،ويشمل الجانب التشريعي كبل من المؤسسات الحكومية ذات العبلقة من و ازرة زراعة،
و ازرة اقتصاد ،و ازرة صحة ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمجمس التشريعي.

وتقع عمى عاتق المؤسسات السابق ذكرىا ميمة وضع المسوغات القانونية والسياسات العامة الممزمة لكافة

مكونات المجتمع والدولة بالتطبيق ،وىي عمى النحو التالي:

 تقنين استخدام المواد الكيماوية لؤلغراض الزراعية ضمن المعايير العالمية الصحية المتفق عمييا من خبلل المنع أووضع تعرفة جمركية عالية عمييا.

 تشجيع التحول نحو الزراعة اآلمنة بشكميا األمثل –الزراعة العضوية-من خبلل تقديم حزمة من االمتيازاتوالمحفزات مثل توفير أو المساىمة في تكاليف مدخبلت اإلنتاج أو تقديم مساعدات عينية ومادية لممزارعين خبلل

الفترة األولى من التحول إلى الزراعة العضوية تقدر ب ل  5-3سنوات وىي الفترة الكافية لتساوي اإلنتاج بين الزراعة
العضوية والزراعة التقميدية ،باإلضافة إلى تخفيض التعرفة الجمركية لمستمزمات اإلنتاج المستخدمة في الزراعة
اآلمنة "العضوية".
 سن قوانين لمعاقبة كل َمن يثبت إدخالو مواد كيماوية لؤلغراض الزراعية ذات المخاطر العالية عمى الصحة العامةوالبيئة وتحديث قائمة بتمك المواد الممنوعة باستمرار.
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 تخصيص جزء مناسب من موازنة الدولة لدعم األنشطة التي تدعم نجاح الزراعة اآلمنة. تشجيع المؤسسات المحمية لبلنتساب لعضوية المنظمات العالمية التي تُعنى بمجال الزراعة العضوية لضمان مواكبةالتطورات العالمية.
 تشجيع إنشاء الكيانات والجمعيات التي تُعنى بحماية المستيمك لتوفير غطاء شعبي ضاغط في اتجاه التحول لمزراعةالعضوية.
 تأسيس لجنة مشتركة من الجيات التنفيذية والرقابية بأجيزة الدولة لتفعيل برنامج الزراعة العضوية لمخروجباستراتيجية وطنية شاممة لدعم التحول إلى الزراعة اآلمنة "العضوية".
 دعم القطاع الخاص في االستثمار المتعمق بالزراعة العضوية مثل تصنيع السماد العضوي من المخمفات النباتيةوالحيوانية والمخمفات العضوية من المنازل من خبلل حزمة من االمتيازات المحفزة ليذا اليدف باإلضافة إلى تصدير

المنتجات الزراعية العضوية لمخارج.

 وضع اإلطار القانوني لمنح شيادة منشأ لممنتجات العضوية وذلك بالتعاون الجيات والمؤسسات المعنية بالزراعةالعضوية مما يحقق الثقة لممستيمك-المحمي أو األجنبي -بعضوية ىذه المنتجات.
الدراسات المرتبطة بالسياسات والتشريعات
وب النظر إلى الدراسات السابقة حول موضوع اإلطار القانوني والمؤسساتي لمحور الرسالة من جانب السياسات
والتشريعات سنجد أن:
 دراسة ( )Dail et al., 2012والتي أجريت عمى جزيرة ( )SADOفي اليابان حيث قامت الحكومة بعدة إجراءاتعبلجية لمبيئة إلعادة التوازن ليا ومنيا تشجيع الزراعة العضوية من خبلل إصدار شيادة تفيد بعضوية المنتجات

الزراعية واعتمادىا كعبلمة تجارية لممنتج مما أدى لزيادة سعر الشراء لتمك المنتجات التي تمتمك شيادة أنيا منتج

عضوي مع تشجيع العامة في معظم مدن اليابان والتجمعات التجارية عمى زيادة تسويق ىذه العبلمة.

 د ارسة ( )MacRae et al.,2009والتي أن نتيجة لمنمو المطرد في قطاع الزراعة العضوية في كندا أصبح منالضروري ابتكار استراتيجية استثمارية لتوسيع قطاع الزراعة العضوية لرفع نسبة الزراعة العضوية من  %1إلى
 %10من إجمالي قطاع الزراعة الكندي خبلل الخمسة عشر عاماً القادمة وذلك من خبلل دعم المزارعين الذين
يعتمدون الزراعة العضوية من خبلل تقديم مساعدات مالية بعد الحصول عمى شيادة تؤكد اتباع المزارع لؤلنظمة

والموائح بخصوص الزراعة العضوية.
 4.3الجانب التنفيذي
ويأتي أىمية الجانب التنفيذي لما يشكمو من حمقة وصل بين جانب التشريعيان والسياسات وبين تطبيقيا عمى
أرض الواقع ،وكمما كان االلتزام بتنفيذ ىذه التشريعات والسياسات دقيقاً ومتقناً كمما كان أثرىا أكثر إيجابية عمى أرض

الواقع ومبلءمةً لتنفيذ األىداف العامة ،ويشمل الجانب التنفيذي كبل من و ازرة الزراعة ،و ازرة االقتصاد ،و ازرة الصحة،

و ازرة اإلعبلم ،مؤسسة المواصفات والمقاييس ،المؤسسات األىمية.

 دراسة التجارب العالمية في مجال الزراعة اآلمنة واستخبلص النتائج منيا وتطبيق ما يناسب الظروف المناخيةوالطبيعية المحمية.
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 توعية المزارعين بمفيوم الزراعة اآلمنة "العضوية " ومخاطر المواد الكيماوية المستخدمة في الزراعة عمى الصحةالعامة خاصة اإلفراط في استخداميا وذلك من خبلل الندوات أو الزيارات المتخصصة.
 الرقابة المشددة والمستمرة عمى عممية الزراعة لمتأكد من اتباع اإلرشادات السميمة في استخدام المواد الكيماوية إمامن خبلل الزيارات المستمرة أو فحص المنتج النيائي لمتأكد من خموه من المواد الكيماوية.
 نقل الخبرة العممية في الزراعة العضوية من خبلل توفير الفرصة لممزارع لمتعمم الميداني من خبراء الزراعة العضويةفي مزارعيم.

 ربط المزارعين بشركات التصدير الزراعي لتنشيط تصدير منتجات الزراعة العضوية من خبلل مؤسسات القطاعالخاص العاممة في ىذا المجال مثل شركات التصدير واالستيراد؛ وذلك لتحفيز الطمب عمى منتجات الزراعة
العضوية والتي سيتم تصديرىا بسعر أعمى من نظيرتيا من الزراعة التقميدية مما سيقرب الفجوة بينيما في ىيكل

التكاليف واإلنتاج.

 توفير التوعية البلزمة لممستيمك بخطورة استيبلك المنتجات الزراعة التي يدخل بيا المواد الكيماوية عوضاً عنالفوائد الصحية الستيبلك منتجات الزراعة العضوية.

 تدريب كادر عمى تقنيات الزراعة العضوية وتحديث معارفيم مع الحرص عمى نقل خبراتيم لآلخرين. إنشاء منافذ تسويقية لمنتجات الزراعة العضوية موزعة جغرافياً عمى قطاع غزة. تشجيع الزراعة الحضرية ذات النمط اآلمن بسبب توفر الرقابة الذاتية عمييا ،والعمل عمى منح التسييبلت البلزمةلضمان نجاحيا.
 5.3تعريف مؤسسة المواصفات والمقاييس الفمسطينية .ولماذا؟
ىي المؤسسة الوطنية لممواصفات ونقطة االتصال مع البنية التحتية العالمية لمجودة؛ إذ أنيا تتيح الوصول إلى
المواصفات الوطنية والعالمية ،والمختبرات المعتمدة  ،خدمات المعايرة ،و منح الشيادات ،وىي بذلك تسيل التجارة و
االستثمار من خبلل تمبية احتياجات مجتمع األعمال و الصناعة في مجاالت المواصفات ،وتقييم المطابقة ،والجودة.

كما تضمن صحة و سبلمة المواطن و حماية البيئة ،وقد تأسست عام  1994ومقرىا الرئيس رام اهلل كما ليا مكاتب في
غزة ،والخميل ،ونابمس وأريحا (.المواصفات والمقاييس الفمسطينية2016،م)
وبناء عمى ما سبق يرى الباحثان ضرورة تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس واالنخراط في عمميا
ً
المنوط بيا من أجل تحقيق التنمية االقتصادية المنشودة في المجال الزراعي من خبلل وضع معايير الجودة إلصدار
شيادة تفيد بأن المنتجات الزراعية عضوية ،وذلك من خبلل تأسيس لجنة مشتركة تضم خبراء االقتصاد من الجامعات

الفمسطينية والقطاع الحكومي .لذا البد من انياء االنقسام الفمسطيني لما لو من تداعيات أثرت عمى كل مناحي الحياة
االقتصادية واالجتماعية .
لمحة عامة عن الشيادات:

ىناك صنفان من شيادات المواصفات و المعايير الفمسطينية:

 .1عالمة الجودة و اإلشراف الفمسطينية ( :)PSMوالتي تتعمق بمواصفات و معايير المنتج.
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 .2مؤسسة المواصفات و المقاييس الفمسطينية ( :)PSIو التي تتناول البحث في جودة المنتج باإلضافة إلى العمميات
اإلنتاجية الداخمية انسجاماً مع معايير الجودة في شيادة الجودة العالمية .ISO 9001

و تصدر كبل الشيادتين عن معيد المواصفات و المقاييس الفمسطيني ( ، )PSIوالذي يضم ضمن كوادره

الوظيفية العديد من المجان الفنية التي ت ضم في صفوفيا متخصصين في الحقول الجامعية و الصناعية بيدف إصدار و
مراجعة و تحديث المواصفات و المقاييس.
الدراسات المرتبطة بالجانب التنفيذي
وبالنظر إلى الدراسات السابقة فيما يتعمق بالجانب التنفيذي نجد أن :
 دراسة ( )Abu Shaban, 2015والتي ىدفت الدراسة لقياس العوامل التي تؤثر عمى قرار المزارع بالتحوللمزراعة العضوية من خبلل نموذج قياسي ( ،)Logitوقد خمصت الدراسة إلى أن من العوامل التي يمكن أن تساعد
في التنبؤ برغبة المزارعة في التحول لمزراعة العضوية ىو المستوى التعميمي لممزارع.
 دراسة (عمي وحبيب 2014،م) ىدف البحث إلى اكتشاف عبلقة االرتباط بين توجو المستيمكين نحو األغذيةالعضوية وبين كل من (الخصائص الديموغرافية  -االىتمام بالصحة -االىتمام بحماية البيئة -مدى المعرفة

وتبين من خبلل الدراسة وجود عبلقة ايجابية وىامة بين توجو المستيمكين نحو األغذية
باألغذية العضوية)ّ .
العضوية وبين العوامل المؤثرة عمى توجياتيم (الوعي البيئي-المعرفة باألغذية العضوية-العوامل الديموغرافية)،
وأظيرت النتائج أن االىتمام بالصحة لم يكن دافعاً كافياً الستيبلك األغذية العضوية وبالتالي ال توجد عبلقة بينيا

وبين اتجاه المستيمكين نحو شراء األغذية العضوية.

 دراسة( )Al Faris, 2007التي ىدفت الدراسة لموقوف عمى أثر المبيدات الكيميائية عمى المزارعين وعائبلتيمالذين يستعممون المبيدات الكيميائية في الزراعة  ،وقد توصمت إلى أن المزارعين يعانون من آثار تسمم من جراء

استخدام المبيدات الحشرية.
 دراسة( )Flaten et al., 2006التي ىدفت لمعرفة األسباب التي تؤثر عمى المزارعين في التوجو لمزراعةالعضوية ،وقد وجدت أن قناعات المزارعين بأىمية الزراعة العضوية جعمت العديد منيم يستبدلون الزراعة التقميدية
بالزراعة العضوية.
 دراسة ( )Sylvander and Le Floc’h-Wadel,2000التي ىدفت لمعرفة أثر الطمب من المستيمك عمىمنتجات الزراعة العضوية في االتحاد األوروبي حيث وجدت أنو عمى الرغم من أن سعر منتجات الزراعة

العضوية تبمغ ضعف سعر منتجات الزراعة التقميدية إال أن المستيمكين في أوروبا يضغطون باستمرار لمزيد من

التشريعات الناظمة العتماد الزراعة العضوية في الببلد معتبرين أن استيبلك منتجات الزراعة العضوية ىو مؤشر
عمى ارتفاع مستويات المعيشة مع بذل مزيد من الجيد في محاولة زيادة إنتاجية األراضي التي تعتمد الزراعة
العضوية.
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 6.3الجانب البحثي
يأتي أىمية الجانب البحثي في أنو يقدم حمول عممية سواء حالية أو مستقبمية لممشاكل التي تواجو الزراعة
اآلمنة ودعم التحول إلييا ،حيث أنيا من الممكن أن تساىم في زيادة اإلنتاج أو تراكم الخبرات عوضاً عن تقميل الفاقد

وتعزيز االعتماد عمى البدائل الطبيعية.

 إنشاء أكاديمية لمزراعة العضوية لتدريس تقنياتيا وتوفير التدريب البلزم. تشجيع البحث العممي في إيجاد بدائل عممية وعممية مجدية لممواد الكيماوية لؤلغراض الزراعية بما يحقق أكثرأنماط الزراعة أماناً.
 إنشاء المختبرات البلزمة لفحص متبقيات المواد الكيماوية في المنتجات الزراعية ،وفحص سمية المواد الكيماويةالمستخد مة ألغراض الزراعة مع تدريب كادر عمى استخدام تقنيات فحص متبقيات المواد الكيماوية في المنتجات
الزراعية.
الدراسات المرتبطة بالجانب البحثي
وىذا ما أ َكدتو بعض الدراسات السابقة فيما يتعمق بالجانب البحثي ومنيا :
 دراسة ( )Ali, 2012التي ىدفت الختبار وجود بواقي مبيدات كيميائية في البندورة والخيار والفمفل ،وقد توصمتلوجود بواقي في ىذه المنتجات بمستوى أعمى من المستوى األقصى المسموح بو سواء في النباتات سالفة الذكر أو
التربة.

 دراسة ( )Sadeq, 2004التي ىدفت لقياس أثر المبيدات الحشرية عمى التربة من خبلل فحص  160عينة تربةع مى أعماق مختمفة ،وقد توصمت لوجود بواقي لممبيدات الحشرية في التربة عمى مستوى  30سم عمقاً و 60سم
عمقاً إال أنيا كانت أكثر وجوداً في مستوى  30سم عمقاً.

 دراسة ( )Rigby and C'aceres, 2001التي ىدفت لمتعرف عمى مدى قدرة الزراعة العضوية عمى تحقيق مبدأاالستدامة ،حيث توصمت لضرورة وجود قواعد ناظمة تضمن لممستيمك أن -المنتجات العضوية خضعت لبلختبارات
البلزمة التي ِ
تؤكد أنيا عضوية وصحية.

 7.3الجانب التمويمي
يعاني المزارع المحمي من مشكمة في توفر رأس المال األمر الذي ال يدع لديو فرصة كافية لمتحرك بحرية في

التحول من الزراعة التقميدية إلى الزراعة العضوية ؛ وذلك النخفاض اإلنتاج في الزراعة العضوية في المرحمة األولى
من التحول لذا كان من األىمية بمكان دعم ذلك المزارع بشكل أو بآخر لتجنيبو اآلثار الجانبية الناتجة عن التحول إلى
الزراعة العضوية لحين ارتفاع الجدوى االقتصادية لمزراعة اآلمنة مع الوقت.
 توفير قروض حسنة لممزارعين لسدادىا عمى فترة ال تقل عن  3سنوات كجزء من التحفيز لمتحول إلى الزراعةاآلمنة.

 دعم مشاريع ريادية في الزراعة اآلمنة بالتمويل خبلل فترة البحث والتي ُيتوقع أن ينتج عنيا تقنيات تساىم في رفعإنتاج نمط الزراعة اآلمنة.

 توفي ر الدعم الدولي لمزراعة العضوية من خبلل المساىمة في تخفيض تكاليف مدخبلت اإلنتاج التي تشملالتجييزات الزراعية والمواد األولية مثل البذور واألشتال.
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الدراسات المرتبطة بالجانب التمويمي

 دراسة ( )Zander et al., 2008التي ىدفت لمعرفة أثر الدعم المالي عمى الزراعة العضوية في أوروبا ،حيث
وجدت الدراسة أن االتحاد األوروبي دعم الزراعة العضوية منذ عام  1994ومن أوجو الدعم لمزراعة العضوية
تخصيص دعم مالي لممزارع العضوية لتقميل أثر ارتفاع التكمفة ،وفي دراسة اقتصادية عمى  50مزرعة عضوية ،وقد
وجدت الدراسة أن ىذا الدعم كان ميم جدا لممزارعين حيث ساىم ذلك الدعم المالي بمتوسط  %19-4من إجمالي
اإلنتاج باإلضافة لترسيخ دعائم المزارع العضوية في االستم اررية.

 دراسة ( )Yi et al.,2000التي استعرضت االستراتيجية التي اتبعتيا الصين في سبيل تنمية قطاع المنتجاتالعضوية لدييا ،حيث أن معظم الدول المتقدمة تستورد المنتجات العضوية من الخارج مع االستعداد لدفع -20
 % 50سعر أعمى مقابميا مما يشكل فرصة اقتصادية لمدول المصدرة األمر الذي جعل الصين تتجو نحو الزراعة
العضوية الختراق تمك األسواق األوروبية بحيث تطابق المنتجات الزراعية العضوية ليا المعايير الدولية التي
وضعتيا االتحاد الدولي لمزراعة العضوية ( )IFOAMلمنح شيادة تثبت عضوية المنتجات الزراعية ،حيث
وضعت الصين عدة آليات لتحفيز الزراعة العضوية منيا اعتماد المنتجات الغذائية المصدرة لمخارج عمى أنيا

منتجات "عضوية" باإلضافة لمأسسة الييكميات التي تراقب وتشرف عمى عممية الزراعة العضوية.
وفي الخبلصة يتوقع بعد تطبيق سمسمة اإلجراءات والسياسات السابقة أن يتم تحفيز التحول إلى الزراعة اآلمنة
"العضوية" من خبلل تجاوز العقبات التي تواجو ىذا التحول من ارتفاع في ىيكل التكاليف وانخفاض في ىيكل اإلنتاج
مع توفر الرقابة المطموبة في جميع المستويات باإلضافة إلى تحقيق الطمب الفعال إما محمياً من خبلل توعية المستيمك

بفوائد المنتجات الزراعية العضوية أو عالمياً من خبلل إقناع المستيمك األجنبي بعضوية المنتجات الزراعية المحمية
وذلك من خبلل شيادة المنتج العضوي والتي سيتم إصدارىا لممنتجات الزراعية العضوية عبر الرقابة المحمية والخارجية.
 .1تحميل طمب السوق المحمي لممنتجات اآلمنة
األساليب اإلحصائية المستخدمة:

تم تفريغ وتحميل اإلستبانة من خبلل برنامج التحميل اإلحصلائي Statistical Package for the Social Sciences

).(SPSS
اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test

ت للم اسللتخدام اختبللار كولمجللوروف  -سللمرنوف
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو،

) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختب للار مللا إذا كان للت

واضح من النتائج الموضحة في جدول ( )4-7أن القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت الدراسة أكبر من مستوى
الداللة  0.05وبذلك فإن توزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي حيث تم استخدام االختبارات المعممية
لتحميل البيانات.
وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
.1

النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصف عينة الدراسة.

.2

اإلحصاء الوصفي "المتوسط الحسابي ،المتوسط الحسابي النسبي ،االنحراف المعياري ،أقل قيمة ،أكبر قيمة".

.3

اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.
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 .4اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما إذا كانت البيانات
تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو.
.5

معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :قد استخدمو الباحث
لحساب االتساق الداخمي والصدق البنائي لبلستبانة.

 .6اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testلمعرفة درجة الوعي لدى المستيمك.

 .7اختبار مربع كاي لبلستقبلل ( )Chi-Square Testلمعرفة إذا كان ىنالك ارتباط ذا داللة إحصائية بين
المتغيرات أم ال.
 .8اختبار  Tفي حالة عينتين ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كان ىناك فروقات ذات داللة
.9

إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقمة.

اختبار تحميل التباين األحادي)  )One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفة ما إذا كان

ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثبلث مجموعات أو أكثر من البيانات .استخدمو الباحث لمفروق التي
تعزى لممتغير الذي يشتمل عمى ثبلث مجموعات فأكثر.
 1.4درجة الثقة في إصدار شيادة عضوية المنتجات الزراعية

بناء عمى أىمية وجود شيادة رسمية موثوقة تفيد بأن المنتج "عضوي" وانعكاس ذلك عمى قرار المستيمك
ً
ِ
بالشراء  ،كان البد من قياس درجة الثقة – من قبل المستيمك -في إصدار شيادة عضوية المنتجات الزراعية حسب
بناء عمى الجدول التالي:
الجية المصدرة ليا وكانت النتائج ً
جدول (  :)1.1يوضح درجة الثقة في إصدار شيادة عضوية المنتجات الزراعية
درجة الثقة في إصدار شيادة عضوية المنتجات الزراعية

النسبة المئوية %

الترتيب

القطاع الخاص

47.02

6

الجامعات الفمسطينية.

59.80

2

القطاع الحكومي (و ازرة الزراعة ،و ازرة االقتصاد ،و ازرة الصحة).

58.73

3

المؤسسات األىمية (اإلغاثة الزراعية ،اتحاد لجان العمل الزراعي وغيرىا)

55.12

4

شركات االستيراد والتصدير.

53.61

5

مؤسسة المواصفات والمقاييس.

63.49

1

من جدول ( )1.4تبين أن أكثر الجيات التي يثق بيا المستيمك في إصدار شيادة عضوية المنتجات الزراعية
ىي :مؤسسة المواصفات والمقاييس بنسبة
الزراعة ،و ازرة االقتصاد ،و ازرة الصحة) بنسبة

 ،%الجامعات الفمسطينية بنسبة

 ،%القطاع الحكومي (و ازرة

 ،%وىكذا...

ويرى الباحثان من خبلل نتائج تحميل الثقة عمى التقارب النسبي بين الجامعات الفمسطينية والقطاع الحكومي،

وىذا يعني أنو البد من وضع ىيئة مشتركة تضم كبلً من ىيئة المواصفات والمقاييس  -والتي البد من تفعيل دورىا
ألىميتيا ضمن القطاع الحكومي -ونخبة من خبراء الزراعة واالقتصاد بالجامعات الفمسطينية من شأنيا تأسيس رؤية
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مشتركة ألطر قانونية مؤسساتية لبمورة منظومة متكاممة إلصدار شيادة تفيد بأن المنتجات "عضوية" وعرضيا عمى
()1

جانب السياسات والتشريعات لؤلخذ بيا واعتمادىا.

وىذا ما أ َكدتو و ازرة االقتصاد بغزة بخصوص مؤسسة المواصفات والمقاييس في القيام بدورىا فيما يتعمق

بمعايير الجودة لممنتجات العضوية والقواعد البلزمة اتباعيا النتاج وتجييز وتداول المنتجات العضوية من أجل منح
شيادة المنتجات الزراعية أنيا منتجات عضوية بالدرجة األساسية وذلك قياساً بالتجربة المصرية حول الطرق القياسية
()2

لممركز المصري لمزراعة الحيوية (. )IFOAM,2015

وبحسب دراسة (زرقان ولعربي2014،م) فإن المستيمك ىو المحور الرئيسي وأساس العممية التسويقية وأيضاً

ىو المعيار الذي من خبللو يمكن الحكم عمى نجاح أو فشل السمع والخدمات.

 214قياس القدرة االستيالكية المرتبطة بأنماط الزراعة المختمفة :حجم استيبلك الخضروات من الدخل شيرياً
بالشيكل

جدول ( :)1.1يوضح تكمفة استيالك المستجيب من الخضروات شيرياً

تكمفة استيالك المستجيب من الخضروات شيرياً العدد النسبة المئوية %
أقل من  100شيكل

من  100إلى أقل من  200شيكل
 200شيكل فأكثر
المجموع
يتضح من جدول ( )2.4أن ما نسبتو
 144شيكل،

 %من عينة الدراسة تكمفة استيبلكيم لمخضروات شيرياً أقل من

 %يستيمكون من  144إلى أقل من  244شيكل ،بينما

 %يستيمكون  244شيكل فأكثر.

 قابمية المستيمك لدفع سعر أعمى لممنتجات العضوية

االستعداد لدى المستجيب لدفع فرق في السعر مقابل شراء منتجات زراعية عضوية خالية تماماً من المواد الكيماوية بدالً
من استيبلك المنتجات الزراعية التي يتم استخدام المواد الكيماوية بيا أثناء العممية الزراعية؟

جدول ( :)3.4االستعداد لدفع فرق في السعر مقابل شراء منتجات زراعية عضوية بدالً من استيالك المنتجات
الزراعية

االستعداد لدفع فرق في السعر مقابل شراء منتجات زراعية عضوية بدالً

العدد

النسبة المئوية %

نعم

330

79.9

ال

83

20.1

المجموع

413

100.0

من استيالك المنتجات الزراعية
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يتضح من جدول ( )3.4أن ما نسبتو  %79.9من عينة الدراسة أجابوا أن لدييم االستعداد لدفع فرق في
السعر مقابل شراء منتجات زراعية عضوية بدالً من استيبلك المنتجات الزراعية ،بينما  %20.1ليس لدييم استعداد

لذلك ،وىذا يعني أن لدييم الوعي الكاف لخطورة استخدام األسمدة والمبيدات الحشرية وعبلقتيا بمرض السرطان.

بالرجوع لمحور الوعي العام بأنماط الزراعة اآلمنة نجد أن نسبة  %55من حجم العينة لدييم معرفة متوسطة
لمزراع ة التقميدية  ،بالرغم من أن األمر انعكس عمى نتائج المحور الثاني حول المخاطر الصحية الستخدام األسمدة
والمبيدات وعبلقتيا بالسرطان ،حيث أن النسبة حوالي  %86188من حجم العينة يربطون بين مرض السرطان وعبلقتيا

باألسمدة والمبيدات ،وبالتالي انعكس عمى سموك المستيمك واستعداده لدفع فرق سعر في المنتج العضوي لقناعاتو بذلك
بنسبة  %7919من حجم العينة ممن لدييم الرغبة في التحول لمزراعة العضوية حفاظاً عمى سبلمتيم وسبلمة أوالدىم.
واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (العطاونة 2415،م ) إلى وجود عبلقة بين استخدام المبيدات وبين ظيور السرطان كما

بينت وجود إفراط في استخدام المبيدات الحشرية في قطاع غزة والتي تم حظر العديد منيا دولياً والتي تسبب أمراضاً
مسرطنة ؛عوضاً عن إسيام ىذه المبيدات في تموث التربة لفترات طويمة وتقميل خصوبتيا .وأيضاً دراسة (عمي
وحبيب2414،م) إلى وجود عبلقة ايجابية وىامة بين توجو المستيمكين نحو األغذية العضوية وبين العوامل المؤثرة عمى

توجياتيم (الوعي البيئي-المعرفة باألغذية العضوية-العوامل الديموغرافية) ،إالَ أن االىتمام بالصحة لم يكن دافعاً كافياً
الستيبلك األغذية العضوية وبالتالي ال توجد عبلقة بينيا وبين اتجاه المستيمكين نحو شراء األغذية العضوية  ،وىذا
يعني أنو البد من عقد دورات توعوية وار شادية تقودىا المنظمات األىمية والحكومية ممثمةً بو ازرتي الصحة والزراعة
لتوضيح المخاطر الصحية المترتبة عمى استخدام األسمدة والمبيدات الحشرية عمى اإلنسان والبيئة عمى حد سواء،

وزرة االقتصاد بالرقابة اإلشراف عمى عممية دخول األسمدة والمبيدات المحظورة دولياً ومنع التعامل
إضافة إلى قيام ا

معيا .

 سعر المنتج العضوي المراد دفعو؟

جدول ( :)1.1يوضح سعر المنتج العضوي المراد دفعو؟
متوسط سعر الكيمو لممنتج

سعر المنتج العضوي المراد دفعو

سعر الكيمو في السوق

البندورة

 3شيكل

شيكل

الخيار

 3شيكل

شيكل

البصل

 3شيكل

شيكل

البطاطا

 3شيكل

شيكل

العضوي

من جدول( )4.4يتضح أن المستيمكين الذين أجابوا أن لدييم االستعداد لدفع فرق في السعر مقابل شراء
منتجات زراعية عضوية بدالً من استيبلك المنتجات الزراعية مستعدين لدفع  4125شيكل مقابل كيمو البندورة ،و4.16

شيكل قابل كيمو الخيار ،و 3.99شيكل مقابل كيمو البصل ،و

شيكل مقابل كيمو البطاطا ،وىذا يبين أن لممستيمك

القابمية لمدفع ولكن يبقى السؤال ىل ىذا السعر يرضي المزارع إذا ما أراد التحول لمزراعة العضوية  ،وقد أشارت جمعية

منتجي الزراعة اآلمنة

()1

فيما يتعمق باألسعار أن سعر الخيار "العضوي" يباع في األسواق بسعر  5شيكل لمكيمو

والبطاطا من  315-4شيكل ،وىنا نجد أن سعر البطاطا المقترح حسب االستبيان متوافق تماماً مع السعر الفعمي لممنتج
1

 -م .عبد المنعم أحمد " رئيس جمعية منتجي الزراعة اآلمنة" (تاريخ المقابمة  15 ،نوفمبر 2016م)
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العضوي  ،وىنا يمزم لمجيات المعنية أن يكون ليا دور بارز في تجسير الفجوة بين الطمب والعرض وصوالً لنقطة توازن
جديدة أعمى المنحنى مرضية لممستيمك الذي يمثل جانب الطمب والمزارع الذي يمثل جانب العرض ،وذلك من خبلل

دعم المزارعين بتقديم المنح والتسييبلت البلزمة الضريبية واالستعداد لتصدير منتجاتيا الزراعية لممنافسة الخارجية مع
االحتفاظ أيضاُ بحماية المنتج المحمي من المنافسة الخارجية ،وىذا األمر يحتاج لوجود االستقرار السياسي وانياء

االنقسام والذي أثر سمباً عمى كل متطمبات الحياة الكريمة.

 أسباب عدم دفع فرق في السعر مقابل شراء منتجات زراعية عضوية بدالً من استيالك المنتجات الزراعية جدول
( :)1.1يوضح أسباب عدم دفع فرق السعر
العدد

أسباب عدم دفع فرق السعر

النسبة المئوية%

مستوى الدخل ال يتناسب مع سعر المنتج العضوي
المنتجات التقميدية ذات جودة مناسبة لمستوى الدخل
غير مقتنع بمفيوم الزراعة العضوية
يتضح من جدول ( )5.4أن ما نسبتو

 %من المستيمكين الذين أجابوا بعدم دفع فرق في السعر مقابل

شراء منتجات زراعية عضوية بدالً من استيبلك المنتجات الزراعية يرجعون سبب ذلك بأن مستوى دخميم ال يتناسب مع
سعر المنتج العضوي

 %بسبب المنتجات التقميدية ذات جودة مناسبة لمستوى الدخل ،بينما

 %أجابوا بعدم

دفع فرق في السعر بسبب عدم قناعتيم بمفيوم الزراعة العضوية ،وىذا األمر يتطمب المزيد من التوعية من خبلل مراكز

التوعوية لترسيخ فكرة التحول لنمط الزراعة العضوية  ،أما فيما يتعمق بالذين ربطوا األمر بمستوى الدخل فيذا منطقي

جداً ويتطمب األمر وقف ة جادة من أصحاب القرار لسد فجوة عجز المستيمك عن شراء المنتجات العضوية من خبلل رفع
مستوى المعيشة أو تخفيض سعر المنتج العضوي وبالتالي خمق توازن بين العرض والطمب .

 العالقة بين عدد أفراد األسرة وتكمفة االستيالك من الخضروات شيريا

يوضح الجدول رقم ( )4.29أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" كا "2أقل من مستوى الداللة 0.05

≥  ، αوبذلك يمكن استنتاج وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين عدد أفراد األسرة وحجم االستيبلك من الخضروات

شيرياً.

ويعزو الباحث ذلك أنيا منطقية حيث أن االستيبلك الشيري لعائمة مكونة من  8أفراد فأكثر يختمف تماماً عن

استيبلك الشيري لعائمة مكونة من  3أفراد.
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جدول ( :)1.1يوضح العالقة بين عدد أفراد األسرة وحجم االستيالك من الخضروات شيريا
تكمفة االستيالك من
الخضروات شيريا

القيمة

من

عدد أفراد األسرة

أقل من
100

100
إلى أقل
من

200

المجموع

كا1

فأثر

االحتمالية
)(Sig.

200
 3أفراد فأقل
 7-4أفراد
 8أفراد فأكثر
المجموع

ك

29

23

10

62

%

7.0

5.6

2.4

15.0

ك

16

79

119

214

%

3.9

19.1

28.8

51.8

ك

16

59

62

137

%

3.9

14.3

15.0

33.2

ك

61

161

191

413

%

14.8

39.0

46.2

100.0

68.710

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
 العالقة بين عدد أفراد األسرة واالستعداد لدفع الفرق في السعر مقابل شراء منتجات زراعية عضوية

يوضح الجدول رقم ( )6.4أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" كا "2أقل من مستوى الداللة 0.05

≥  ، αوبذلك يمكن استنتاج وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين عدد أفراد األسرة واالستعداد لدفع الفرق في السعر
مقابل شراء منتجات زراعية عضوية.

ويعزو الباحث ذلك إلى مدى وعي المستيمك لممخاطر الصحية الناجمة عن استخدام األسمدة والمبيدات في

الزراعة التقميدية وأىمية التحول لمزراعة العضوية عمى الرغم من عدد أفراد األسرة الكبير ،ولكن يعمم جيداً في المقابل
أن ىذا التحول فيو فائدة ستعود عميو وعمى عائمتو  .وىذا يبدو من خبلل نتائج التحميل حيث أن فئة األسرة المكونة من

 7-4ىي أعمى نسبة لدييا االستعداد لمتحول لنمط الزراعة العضوية بنسبة  %4515بشكل أكبر من الفئات األخرى
إضافةً لحجم االستيبلك الشيري المرتفع لنفس الفئة حيث بمغت نسبتيم  %5118من حجم العينة .

 .1النتائج والتوصيات

 1.1النتائج :من خالل التحميل تبين عدة نتائج أىميا:

 أكثر الجيات التي يثق بيا المستيمك في إصدار شيادة عضوية المنتجات الزراعية ىي مؤسسة المواصفات
والمقاييس.
 وجود عبلقة طردية بين مستوى دخل األسرة وتكمفة االستيبلك من الخضروات شيرياً.

 وجود عبلقة طردية بين مستوى دخل األسرة واالستعداد لدفع الفرق في السعر مقابل شراء منتجات زراعية عضوية
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 وجود عبلقة طردية بين عدد أفراد األسرة واالستعداد لدفع الفرق في السعر مقابل شراء منتجات زراعية عضوية.
 عدم وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين الوعي العام بأنماط الزراعة المختمفة ووعي المستيمك بالمخاطر الصحية
المترتبة عمى استخدام المواد الكيماوية في الزراعة التقميدية تعزى إلى مستوى دخل األسرة .
 عدم وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين مجاالت الوعي العام بأنماط الزراعة المختمفة ووعي المستيمك لممخاطر
الصحية وأثر إصدار شيادة تؤكد أن المنتج الزراعي "عضوي" عمى قرار المستيمك بالشراء تعزى إلى صاحب القرار

بالشراء .

 1.1التوصيات
وبناء عمى النتائج يمكن بناء النموذج التسويقي المقترح لمزراعة اآلمنة "العضوية" :
ً
من أىم العوامل التي تؤدي النتشار الزراعة العضوية ىو وجود إطار قانوني واجرائي يضمن توفير مناخ
تسويقي لمنتجات الزراعة العضوية ؛ وذلك ألن ىذا اإلطار من شأنو توفير الرعاية البلزمة لمزراعة العضوية بكافة
انتياء بثقافة االستيبلك
مراحميا
ابتداء من السياسات التجارية المحمية ومرو اًر بالسياسات الداخمية الخاصة بالمزارعين و ً
ً
المحمية.
أوالً :ضرورة البدء بتأىيل عدد محدود من المزارع الحديثة والتي تتبنى تقنيات إنتاجية حديثة لمتحول تدريجاً لمزراعة

العضوية إلنتاج أصناف محدودة من المنتجات الزراعية مع ضمان تسويقيا في األسواق المحمية كمرحمة أولى ومن ثم
األوروبية إلنجاح التجربة .

ثانياً :بعد ىذه المرحمة واالستفادة من التجربة  ،باإلمكان إطبلق برنامج وطني لرفع نسبة المنتجات العضوية من مجمل
اإلنتاج لمزراعات المكثفة  .ىذه التوصية تتطمب طبيعة دعم مختمفة عن المعيود لممزارعين الرياديين ،حيث يجب أن

تبدأ بشكل صحيح عبر اختيار المزارعين األقدر واألكفأ ممن لدييم الرغبة في التحول لمزراعة العضوية ،ومن ثم
متابعتيم ببرنامج تدريب وارشاد مستمر (لثبلث سنوات عمى األقل) والتي البد لو ازرة الزراعة ضمن استراتيجيتيا تبني
فكرة التحول لنمط الزراعة العضوية وذلك بالتعاون مع الجامعات الفمسطينية من خبلل وضع نظم إرشادية جديدة مقترحة

.
ثالثا  :وبالنسبة لمبيئة الداعمة لممنظومة المقترحة فيي تتمثل في السياسات الحكومية والمتمثمة في السياسات المالية
الداعمة لئلنتاج اآلمن (سياسة اإلضفاء الضريبي ودعم المزارع بمستمزمات اإلنتاج العضوي مثل السماد العضوي

الكومبوست والمنتج محمياً) وىي المرحمة التحويمية عمى أن يتم توفير األسواق لمنتجاتيم عبر التعاقد مع مسوقين

محميين كمرحمة أولى وأوروبيين ،شريطة أن تمبي منتجاتيم الشروط النوعية المطموبة في االتحاد األوروبي( )IFOAMو
أيضاً عبلمة الجودة واإلشراف ( )PSMوالتي تتعمق بمواصفات ومعايير الجودة لممنتج .

رابعاً  :ضرورة تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفمسطينية والتي حظيت بالمرتبة األولى عمى ثقة المستيمكين ،
عمى أن تتولى عممية الرقابة عمى المنظومة المقترحة القطاع الحكومي وبالتعاون مع الجامعات الفمسطينية  ،و تشجيع

البحث العممي في سبيل زيادة إنتاجية الزراعة العضوية وذلك بتقميل استخدام المبيدات واألسمدة الكيماوية من خبلل

بدائل عممية إبداعية بالتعاون مع و ازرة الزراعة .

خامساً  :أما بالنسبة لمتعاقد مع المسوقين عمى الصعيد المحمي واألوروبي فيمكن أن تتواله إحدى الشركات الزراعية

الفمسطينية الكبرى ذات الخبرة في ىذا المجال أو إحدى المؤسسات األىمية العاممة في المجال أو إحدى التعاونيات ،وال
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شك بأن ضمان التسويق وادارتو يشكل التحدي األكبر ولكنو األقرب لمنجاح  ,وصوالً لممستيمك النيائي الذي يعتبر
بمثابة المحور الرئيس واألساسي لنجاح أو فشل العممية التسويقية  ،وذلك من خبلل توعيتو عبر وسائل التعميم المختمفة

مثل مؤسسات المجتمع المدني حول مخاطر الزراعة التقميدية وأىمية التحول لمزراعة العضوية .
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