
 

 5102العمل الزراعي" يفوز بجائزة مؤسسة الفكر العربي في مجال اإلبداع اإلقتصادي للعام "

 

نجح اتحاد لجان العمل الزراعي بنيل جائزة مؤسسة الفكر العربي في مجال اإلبداع اإلقتصادي، عن  -رام هللا
 في تطوير واستصالح األراضي الفمسطينية.  دوره

وقال القائم بأعمال مدير عام "العمل الزراعي" الميندس فؤاد أبو سيف، إن الفوز بالجائزة يعتبر انجازًا وطنيًا 
ز، ويشكل دافعًا ميمًا لممؤسسة الستكمال ضخ المزيد من جيودىا في استصالح األراضي الفمسطينية ال بامتيا

سيما في المناطق المصنفة "ج". مؤكدًا عمى دور مؤسسة الفكر العربي الدولية األىمية ومقرىا لبنان، في تعزيز 
عنى بمختمف سبل المعرفة، من عموم وطب ثوابت األّمة ومبادئيا وقيميا وأخالقيا بنيج الحرية المسؤولة، وت  

دارة وا عالم وآداب، في سبيل توحيد الجيود الفكرية والثقافية،  وتدعو إلى تضامن األمة والنيوض بيا  واقتصاد وا 
 والمحافظة عمى ىويتيا. ً 

ميع المناطق واشتممت الورقة التي قدميا اتحاد لجان العمل الزراعي لمجائزة، عمى اإلنتياكات اإلسرائيمية في ج
الذي  الفمسطينية، من مصادرة واستيالء عمى األراضي، لصالح بناء المستوطنات والتوسع االستيطاني 

 األراضي وخاصة األراضي الزراعية بيدف اقتالع المزارع الفمسطيني من أرضو وتيجيره منيا. يبتمع 

المتمثمة بمزارع   لعمل الزراعي لتحقيق رؤيتونفذىا اتحاد لجان ا باإلضافة الى ذلك تناولت الورقة البرامج التي 
فمسطيني صامد عمى أرضو يكافح بفعالية من أجل حقوقو الوطنية والمعيشية والديمقراطية ضمن مجتمع 

 فمسطيني حر آمن غذائيًا ويتمتع بالعدالة االجتماعية وأىميا برنامج استصالح وتطوير األراضي الزراعية.

لجان العمل الزراعي عرض خالل مبادرتو االقتصادية لمؤسسة الفكر العربي  وأشار أبو سيف الى أن اتحاد
االنجازات التي حققيا "العمل الزراعي" والمتمثمة في زيادة مساحات األراضي القابمة لمزراعة وحماية األراضي 

ائيمي ويضع يده الزراعية التي ساعدت عمى إعادة إعمار األرض واستخداميا قبل أن يمتفت الييا االحتالل االسر 
عمييا بحجة أنيا أرض بال مالك، منوىًا إلى أن مبادرة االتحاد وعمى مدار ثالثين عامًا عممت عمى حماية 
األرض من السطوة االستيطانية ومن أطماع االحتالل بزيادة رقعة األرض المسيطر عمييا، إضافة الى ذلك، 

ان االستنادية لحفظ التربة، األمر الذي حفظ لمتربة عممت المبادرة عمى حماية التربة من خالل بناء الجدر 
عضويتيا وقيمتيا االقتصادية ما مكن المزارع من استخداميا ألغراض الزراعة وبالتالي شكمت األرض مصدر 

( دونم استيدفت "تطوير واستصالح 97041.7رزق حقيقي لو، بحيث نجحت المبادرة باستصالح وتأىيل )
والتي   «ج»الفصل العنصري والقرى القريبة من المستوطنات في المناطق المصنفة األراضي القريبة من جدار 

 % من األراضي الفمسطينية حيث يطمق االحتالل االسرائيمي يد االستيطان.01تشكل 

وأضاف أبو سيف أن محاور مبادرة اتحاد لجان العمل الزراعي االقتصادية في مجال تطوير واستصالح 
وىي عبارة عن أراض غير مستغمة لم تتم « استصالح األراضي»ضمنت أربعة محاور: االراضي الفمسطينية ت



عمى إعادة تأىيميا لتصبح صالحة لمزراعة بالمواصفات المطموبة. ومحور  زراعتيا نيائيًا في السابق، ويتم العمل 
ي يتم إعادة تأىيميا وىي أراض تكون مزروعة أو مشجرة لكنيا ميممة من قبل اصحابيا وبالتال« تأىيل األراضي»

شق »لتدر دخاًل عمى مالكيا مجددًا وخمق مصادر دخل جديدة. باإلضافة لتطوير األرض من خالل محور 
لتسييل وصول الفالح ألرضو وتوفير بدائل لمطرق التي أغمقيا االحتالل عمى مدار السنوات   «الطرق الزراعية

لحل مشكمة ندرة المياه بسبب سيطرة االحتالل عمى   «طارعمل آبار لجمع مياه األم»الماضية ، وأخيرًا محور 
 مصادر المياه في فمسطين وتحكميم بيا.

قامة المحميات الرعوية، حيث أنشأ العمل الزراعي  واتسعت المبادرة لتشمل تطوير األرض من خالل حماية وا 
الرض أكثر خضرة، ( محمية رعوية موزعة في كافة أنحاء الوطن، عالوة عمى ذلك وفي سبيل جعل ا01)

دعمت المبادرة إنشاء الحدائق المنزلية والعامة لخمق متنفس لمعائالت وخصوصًا األطفال الذين يعانون من كافة 
أنواع الكبت والحرمان، وعمى صعيد زيادة الرقعة الزراعية المروية نجحت المبادرة بإنشاء العديد من آبار جمع 

نشاء خطوط المياه المياىـ وا عادة تأىيل العديد من االبا ر الجوفية الزراعية، إضافة إلى توزيع شبكات ري وا 
ألىداف الري وكذلك إنشاء وحدات خاصة لمعالجة المياه واالستفادة منيا في الري. ىذا اإلنجاز ساعد عمى حل 

لمرأة الريفية مشكمة ندرة المياه وانعداميا في فمسطين. باإلضافة إلى تدريب المزارعين وتنظيميم في لجان وتمكين ا
 اقتصاديًا واجتماعيًا.

وانطالقًا من إيمان اإلتحاد العميق بحق اإلنسان الفمسطيني في الوصول مصادره الطبيعية واستخدام أرضو فيو 
ماٍض قدمًا في مبادرتو االقتصادية، وسيظل مدافعًا عن حق الفمسطيني بيدف حماية األرض وجعميا ذات جدوى 

ظ عمى قيمتيا الوطنية في ظل التناقص المتسارع في مساحة االراضي الفمسطينية اقتصادية الى جانب الحفا
 .بفعل سياسة االستيطان

  

 

 

 

 

 

 

 

 


