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أىمية المنيج المناطقي في تشجيع االستثمار وخمق مشاريع إبداعية
ممخص
يتناول ىذا البحث فرص االستثمار والمشاريع اإلنتاجية في قطاع غزة معتمداً عمى مدخل
القدرة التنافسية.
يتطرق البحث في الجزء األول إلى تراجع القدرة التنافسية التي تعتمد عمى الميزة النسبية لعدة
عوامل اقتصادية وسياسية أىميا الحصار وندرة الموارد.
يقدم ىذا البحث في جزءه الثاني نموذجاً جديداً لمقدرة التنافسية معتمداً عمى تعريف جديد ليا
يعتمد عمى ما يعرف بالميزة االختالفية بدالً من الميزة التنافسية ,ويقدم البحث عناصر ىذه
التنافسية التي تعرف بالتنافسية المناطقية من موارد خصوصية وميزة اختالفية مبنية عمى
التنسيق والبناء االجتماعي.
أىمية الجزء الثالث بأنو يقدم تطبيق لمفيوم الموارد الخصوصية الغير مادية عمى شكل خمق
عالمة تجارية لممنتج الفمسطيني تعتمد إضافةً لمجودة عمى خصوصية المكان ,تاريخو وثقافتو,
وتعتبر وسيمة ميمة الختراق األسواق اإلقميمية والعالمية.
في الجزء الرابع واألخير يقدم البحث نماذج لمشاريع قائمة وأخرى جاري العمل عمى إقامتيا
تعتمد عمى مفيوم التنافسية المناطقية من إبداع وتحويل موارد وخمق عالمة تجارية.
في توصياتو يبرز البحث أىمية التنسيق في إطار حوكمة مناطقية من أجل خمق وتحويل
الموارد ,ىذا التنسيق يجب أن يشمل كل الفاعمين المعنيين.
الكممات الدالة:
االقتصاد الفمسطيني ,القدرة التنافسية ,الميزة االختالفية ,الموارد المناطقية ,قطاع غزة,
العالمة التجارية.
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Abstract:
This research addresses new strategy, with new concepts of
competitiveness and resources, to create new opportunities for
investment for youth.
The first part of the research discusses the factors behind
competitiveness regression, which basically depends on the comparative
advantage. This regression is due to economic and political reasons
namely; the blockade and shortage of resources.
The second part of this research introduces a new model for
competitiveness relying on a new definition based on the differentiative
advantage instead of the comparative one. This part also presents the
elements of this competitiveness called "Territorial Competitiveness"
such as; "the specific resources, differentiative advantage, and actors in
need to coordination".
The third part gives an applicable example for the concept of the specific
immaterial resources by creating a trade mark for the Palestinian
products as an important way to access to the foreign markets.
In the fourth and last part, the research provides ongoing and future pilot
projects relying on the concept of territorial competitiveness.
The recommendations of the research accentuate on the importance of
coordination in creating and transformation of resources, which should
involve all the concerned actors.
Key Words:
Palestinian economy, competitiveness, differentiative advantage,
territorial resources, Gaza strip, trade mark.
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مقدمة
تأثر االقتصاد الفمسطيني خالل العقود الماضية وال يزال بالوضع الجيوسياسي المعقد
والاليقيني لممناطق الفمسطينية .فوجود االحتالل اإلسرائيمي لفترة طويمة وغياب دولة مستقمة
تسيطر عمى حدودىا ومواردىا ,إضافةً إلى الكثافة السكانية المرتفعة جداً والناتجة عن ىجرة
عدد كبيير من الالجئين الفمسطينيين إلى الضفة والقطاع عام  48أدى إلى الضغط الشديد
عمى الموارد الطبيعية واستنزافيا مما أضعف االقتصاد الفمسطيني و أنيكو.
استمر ىذا الوضع الشديد حتى بعد قيام السمطة الفمسطينية عام  1993عمى جزء من
أراضي الضفة والقطاع ,فكانت سمطة فاقدة لمسيادة الكاممة عمى أراضييا معتمدة عمى
التمويل األجنبي في القيام بوظائفيا الرئيسية ,حيث دلت كل المؤشرات عمى فشل كل
الجيود المبذولة رغم التمويل الميم من  1994حتى  2005في تحقيق تنمية اقتصادية
حقيقية.
ىذه األسباب أدت إلى ضعف الحراك االقتصادي مما أدى إلى زيادة نسبة الفقر وارتفاع
معدل البطالة خاصة بين الشباب والخريجين.
إضافة لما سبق فإن من أىم األسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب ىو
غياب االستثمار الحقيقي وندرة المشاريع التي تخمق منافع مستديمة وفرص عمل دائمة.
وىذا بدوره يرجع إلى تراجع القدرة التنافسية لممناطق الفمسطينية ولالقتصاد الفمسطيني ككل,
وذلك يدفعنا إلى البحث عن مفيوم آخر لمقدرة التنافسية يتجاوز مفيوم الميزة النسبية التي
اعتمد عمييا االقتصاد الفمسطيني طويالً وذلك لميروب من االعتماد عمى االقتصاد
اإلسرائيمي واختراق جدر المعوقات السياسية واالقتصادية ,و إتاحة فرصة أفضل لالستثمار
أمام الشباب ذلك المفيوم ىو التنافسية المناطقية.
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 .0االقتصاد الفمسطيني و تراجع القدرة التنافسية
تعتبر القدرة التنافسية أحد أىم العوامل التي تمكن االقتصاد من المنافسة و النمو ,و
تشكل الميزة التنافسية العنصر األىم في ىذه التنافسية ,وفي االقتصاد الكالسيكي تعتمد
الميزة النسبية لشركة معينة أو منتج معين عمى عدة عوامل أىميا:
 تكمفة اإلنتاج وتكمفة رأس المال.
 زيادة اإلنتاجية واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتنظيم الجيد والعمالة الماىرة.
 وجود البنية التحتية المناسبة.
 وجود البيئة التفضيمية .positive externality
 انخفاض سعر النقل.
 سعر الصرف.
بناء عمى ىذه المعايير وعمى المستوى المحمي ,تميز االقتصاد الفمسطيني في سنوات
السبعينات بميزة نسبية في عدد من قطاعاتو و منتجاتو سمحت لو بالمنافسة في األسواق العربية
والعالمية .و قد كان القطاع الزراعي أكثر القطاعات قدرة عمى المنافسة وذلك بفضل القرب من
األسواق و اإلنتاج المبكر إضافةً إلى العمالة الماىرة .ولكن في ظل الواقع السياسي الراىن و
المنافسة غير العادلة ونتيجة لالحتالل تبقى إمكانية االعتماد عمى العوامل السابقة لزيادة القدرة
التنافسية السعرية محدودة .فتكمفة اإلنتاج تبقى مرتفعة بالنسبة لمدول المجاورة نتيجة التكمفة
المرتفعة ألسعار األراضي والمواد الخام ,إضافة إلى غياب البنية التحتية ونقص التمويل وعدم
وجود عممة وطنية.
 .2التنافسية المناطقية فرصة لالقتصاد الفمسطيني
بناء عمى ما سبق و نتيجة لتراجع القدرة التنافسية لممنتج الفمسطيني و قصور الميزة
النسبية عن زيادة ىذه القدرة  ,نطرح في بحثنا ىذا مفيوماً جديداً لمقدرة التنافسية ىو القدرة
التنافسية المناطقية كفرصة لالقتصاد الفمسطيني لمتغمب عمى مشاكمو ومعوقاتو ,وفرصة كذلك
لمشباب لتنفيذ مشاريع قادرة عمى البقاء والمنافسة .ىذه التنافسية تسمى التنافسية غير السعرية وال
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تعتمد بالضرورة عمى دخول األسواق بأسعار منافسة بل تعتمد عمى اختراق األسواق بمنتجات ليا
جودة خصوصية وميزة اختالفية.
القدرة التنافسية المناطقية تتعمق بعممية تحريك الفاعمين إلعداد إستراتيجية تتناسب مع المعوقات
الخارجية والداخمية عمى قاعدة تعريف مشترك لالحتياجات وتحديد اليدف.
تكمن أىمية التنافسية المناطقية بالنسبة لمناىج أخرى لمقدرة التنافسية في أنيا تعتمد عمى الموارد
المناطقية وتزداد أىمية ىذا المنيج مع ندرة الموارد الطبيعية خاصة في قطاع غزة.
يعتمد مفيوم التنافسية المناطقية عمى قدرة العاممين االقتصاديين  economic operatorsعمى
تحريك ,حشد ,اكتشاف وتحويل الموارد ,إضافة إلى اكتساب وابتكار وتطبيق المعرفة لخمق ىذه
الموارد واستخداميا.
ىذه المعرفة تتدفق وتتطور وتنمو من خالل دوائر صالحة وفعالة تعتمد غالباً عمى االعتراف
المتبادل وعمى المخزون الثقافي والتراثي ,والتي يتم التعبير عنيا عمى ىيئة تجمعات بأشكال
مختمفة ,ىذه التجمعات بحاجة إلى نوع من التنظيم اإلبداعي بحمة جديدة معتمداً في ذلك عمى
الثقة المتبادلة والمصمحة المشتركة.
تتغذى التنافسية المناطقية من عدة مفاىيم رئيسية قابمة لمتطبيق في مجتمعنا الفمسطيني إليجاد
فرصة لمشباب لتنفيذ مشاريع قادرة عمى المنافسة ,أىم ىذه المفاىيم ىي الميزة االختالفية ,الموارد
المناطقية والتنسيق في مواجية الندرة.
أصالة ىذه التنافسية تنبع من عممية بناء وتنمية الموارد المناطقية ,وفي ىذا الخصوص ال تعتمد
فقط عمى تنظيم الموارد الموجودة بل البحث عنت موارد مخفية أو محتممة.

 0.2الميزة االختالفية
في فمسطين عامة وفي غزة خاصة ومع تراجع الميزة التنافسية بسبب ارتفاع تكمفة اإلنتاج
وتراجع فرص الوصول لألسواق ,تشكل الميزة االختالفية فرصة لواقع االستثمار في قطاع غزة
وحل ممكن لممناطق التي تتعرض لظروف اقتصادية وسياسية صعبة ,حيث أن الميزة االختالفية
تساعد عمى اكتشاف فرص تنمية حقيقية وتساعد عمى المنافسة من خالل البحث عن كل ماىو
أصيل ومختمف عن اآلخر وتزيد من قدرة الفاعل االقتصادي لمتحكم وتحسين شروط الوصول
إلى األسواق أو االلتفاف عمى العقبات التي تفرضيا إسرائيل بصفتيا قوة مييمنة.
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تكمن أىمية الميزة االختالفية في إنتاج استراتيجيات تختمف تماماً عن تمك التي تحاول تعزيز
المزايا النسبية.
يشير مفيوم الميزة االختالفية إلى عممية تنموية تتضمن استراتيجيات الجودة والخصوصية
 specific qualityبديالً عن اإلنتاجية وتشير أيضاً إلى الموارد التراثية القابمة إلعادة اإلنتاج
أكثر من الموارد الطبيعية الغير متجددة.
الميزة االختالفية كما عرفيا ىرشمان قبل  30عاماً ىي إظيار الموارد المخفية ,فقد ذكر ىرشمان
عام  1986أن استخدام قدرات متناثرة وتعبئة موارد مخفية قد يكون مجدياً أحياناً أكثر من إيجاد
توليفات لمدخالت اإلنتاج بيدف لتعزيز التنمية االقتصادية .وبيذا فإن الميزة االختالفية ترتكز
أساساً عمى خصوصية المنتج باالعتماد عمى الجودة والمكان والفاعمين ,ىذه الخصوصية تظير
أىمية ما يعرف بالريع المناطقي .)Mollard2001 ) territorial rent

 2.2الموارد المناطقية والموارد الخصوصية
في االقتصاد الكالسيكي عندما نتحدث عن الموارد فإننا نتحدث عن عوامل اإلنتاج
 Production Factorsوىي موجودة فعالً ,ومن أجل تعظيميا نبحث عن استخداميا األمثل.
بينما في المنيج المناطقي نركز عمى موارد افتراضية يمكن تعزيزىا أو خمقيا .ىذا التعزيز يجب
أن تتم بواسطة الفاعمين المحميين كما أكده "بيكير  "2000وذلك من خالل ديناميكية تعزز من
العالقات ليست قابمة لمتسويق بين الناس لتعظيم الثروة المتاحة لدييم .ىذه الموارد يمكن أن تكون
تراثية كما ذكر باحثو  ,GREMIمادية ,تاريخية ,اجتماعية  ,ثقافية.
يمكن تعريف الموارد المناطقية أنيا الموارد المادية وغير المادية (موارد تراثية) التي توجد أو
تخمق في مكان ما بحيث ال تكون بنفس القيمة أو الكيفية في مكان آخر "بكير  , "2005ىذه
الموارد ممكن أن تكون عامة أو خاصة.
في عممية إنتاج وتنمية ىذه الموارد يمعب المكان دور ميم حيث يسمح بتعبئة الموارد الكامنة
غير المستغمة التي تحدث عنيا ىيرشمان ( ,)1964حيث يربط أىمية الموارد بأىمية المكان
وخصوصيتو التاريخية والجغرافية فيما بات يعرف حديثا بالتعريف الجغرافي geographic
.Identification
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اإلبداع و خمق الموارد
إن خمق وتنمية الموارد المناطقية من الصعب أن تتم دون اإلبداع و االبتكار الفردي
والجماعي الذي يخمق بيئة إيجابية خصوصية .specific positive externality
 1993 Maillat, Quevit, A Senيعرفون "الوسط المبتكر" بأنو "مجموع مناطقي يداخمو
ويتطور الفاعمون االقتصاديون بواسطة التعمم نحو إدارة أكثر كفاءة لمموارد".
ولعل أحد أىم أشكال اإلبداع ىو اإلبداع التنظيمي التي تسمح بتوعية الفاعمين نحو مشكمة
مشتركة بيدف إيجاد حمول إبداعية في إطار خصوصية المكان الذي يعيشون فيو.
حسب  Scottفإن البيئة اإليجابية يمكن أن تكون:
 .1الثقافة غير الرسمية واالتفاقيات واالعتراف المتبادل الالسوقي الذي يدعم تشغيل نظام
اإلنتاج المحمي.

 .2مؤسسات التنظيم االجتماعي وأثرىا عمى أداء االقتصاد وىيكمة سوق العمل المحمي.
 .3التعميم واإلبداع الذي يساعد عمى حدوث التغيير.

 .4إقامة مصنع لأللبان يعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الغاز الحيوي لتصنيع ما تنتجو
القرية.

 .5إنشاء وحدة طاقة شمسية إلنتاج الطاقة الشمسية.

 .6خمق عالقة تجارية خصوصية لمقرية مبنية عمى التعريف الجغرافي ويتضمن خصوصية
المكان التاريخية والسياسية.

 .7تقترح أن يكون ىذا المكان عمى إحدى المحررات لما ليا من خصوصية.
تحويل الموارد واكتشافيا
في غزة ال نمتمك النفط ولكننا نمتمك األفكار التي يمكن من خالليا خمق الموارد وتحويميا
وىنا يمكن االعتماد عمى نوعين من الموارد الخصوصية:
الموارد التراثية الغير مادية:
تشكل الخصوصية الثقافية والتاريخية لفمسطين مصد اًر ميماً لمغنى التراثي التي يمكن
االستفادة منيا عمى شكل إظيارىا كموارد خصوصية تضيف بعداً آخ اًر إلى المنتج الفمسطيني.
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تحويل الموارد:
قد تكون الموارد في صورتيا الحالية غير قابمة لالستخدام ولكن مع عممية تحويل وتنمية
ليذه الموارد تصبح ذات فائدة .مثال عمى ذلك المخمفات الصمبة بحيث يمكن تحويميا إلى أعالف
أو مدخالت أعالف ,إضافة إلى أنو يمكن استخداميا في إنتاج السماد العضوي كما سنرى في
المشاريع التي سنعرضيا الحقاً.

 2.2التنسيق في مواجية الندرة
من أجل البحث عن اكتشاف وتحويل الموارد المناطقية فإننا بحاجة إلى نمط إبداعي من
التنظيم ييدف إلى تحريك فاعمين جدد قادرين عمى إظيار ىذه الموارد .
ىذا التنظيم يخمق بيئة إيجابية تظير فييا خواص المكان ,إضافة إلى ذلك نحن بحاجة إلى
خمق نوع جديد من الحوكمة في إطار تطوير العالقة بين القطاع الخاص والعام وتفعيل دور
الجامعات وتنظيمات المجتمع المدني .ىذا يتطمب تحميل أصحاب الشأن من ناحية األىمية
والتأثير والموقف والموارد التي يمكن أن يقدميا.
 .0العالمة التجارية بناء اجتماعي
إن التنظيم الفعال وفي إطار مؤسساتي يؤدي إلى خمق ىوية مشتركة تساعد عمى تكوين
شيرة معترف بيا يمكن أن تترجم إلى عالمة تجارية كنتيجة ليذا البناء االجتماعي .ىذه العالمة
التجارية يمكن أن تضاف إلى بعض المنتجات الفمسطينية ذات الجودة العالية بحيث تزيد من
خصوصيتيا وترفع من قدرتيا التنافسية في األسواق المحمية والعربية والعالمية.
منتجات فمسطينية عديدة يمكن أن تستفيد من ىذه العالمة مثل زيت الزيتون  ,التمر ومشتقاتو,
وصناعة الجمود واألحذية  ,والمنتجات التراثية كما سنرى الحقا.
.4

نماذج مشاريع نموذجية

 0.4القرية البيئية المناطقية
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لعل أحد أىم مخرجات الحراك المناطقي الذي يخمق بيئة إيجابية ويسمح بتنفيذ أفكار
مشاريع إبداعية ىو نموذج القرية البيئية.
ىذه القرية يمكن أن تكون عمى نموذج القطاع الصناعي كما تصوره أالن مارشال ولكن مع أخذ
البعد البيئي والتنمية المستدامة بعين االعتبار يمكن تصور ىذه القرية بأنيا تقوم عمى  3عناصر
أساسية :
كميا عمى الموارد المحمية.
 .1أنيا تعتمد ً

 .2أنيا تعتمد عمى المعرفة المحمية في استخدام الطاقة المتجددة إلنتاج كل ما تحتاجو
القرية.
 .3أن القرية تخمق نسيج اقتصادي وبنية ايجابية تزيد من كفاءة المشاريع المترابطة وتقمل
التكمفة.
يمكن تصور أن ىذه القرية تقوم عمى:
 .1نشاط زراعي نباتي باستخدام الزراعة العضوية إلنتاج كل ما تحتاجو القرية.
 .2نشاط زراعي حيواني إلنتاج األعالف الخضراء المركزة كما سنوضح الحقا ,وانتاج
األعالف البديمة من المخمفات الصمبة (النباتية وغيرىا) لمقرية.
 .3إنشاء مركز إلنتاج الغاز الحيوي يستخدم المخمفات الصمبة لمقرية في توليد ما تحتاجو
القرية من طاقة.
 .4إقامة مزارع لألبقار تستخدم ما تنتجو القرية من أعالف.

 2.4مشاريع تصنيع قائمة عمى مخمفات النخيل
مصدر لمعديد من المواد الخام الالزمة لبعض الصناعات والمشروعات
ًا
يعتبر نخيل البمح

القائمة عمى منتجات النخيل ,وشجع ذلك العاممين في ىذا المجال عمى التطور التكنولوجي
لبعض ىذه الصناعات ,ومن بينيا صناعة بدائل السماد العضوي ,وىي الصناعات البسيطة
التي يمكن أن تقام في المجتمعات الريفية ,وفي قطاع غزة بمغت نسبة النخيل من قيمة الناتج
المحمي  %0.33من إجمالي الناتج المحمي وبنسبة  %2.6من إجمالي إنتاج الفواكو.
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وقد بمغ عدد أشجار النخيل في قطاع غزة حوالي 120000نخمة  ,بحيث تنتج كل نخمة
 100كجم /سنة أي حوالي 12000طن من المخمفات تشمل (األوراق ,ليف ,عزوق,
كرناف ,شيص ,نوى )...
وسيتم خالل المشروع استغالل المخمفات كعمف و سماد عضوي حيث يبمغ سعر  50كغم من
العمف المركز المصنوع من مخمفات النخيل (و ما يحتويو من مغذيات عالية ) ما يقارب (8
دوالر) بالمقارنة مع سعر ال  50كغم من العمف المستورد و المستخدم في إطعام الحيوانات و
الموجود في األسواق حوالي(. )$18
بعض المنتجات القائمة عمى مخمفات النخيل:


األسمدة العضوية (الكمبوست ).



إنتاج األعالف.



إنتاج الحبال من الميف



أقفاص الجريد



المشغوالت اليدوية.



السيالج

أوال :مشروع إنتاج السماد العضوي:
إنتاج الكمبوست من سعف النخيل ويعتبر أحد الطرق الفاعمة في تحويل المخمفات الزراعية

إلى أسمدة عضوية التي تعتبر من أجود األسمدة العضوية.
مراحل إعداد الكمبوست باستخدام مخمفات سعف النخيل:
 .0المواد التي تدخل في إعداد الكومة:

-1سعف ومخمفات النخيل األخرى مقطعة إلى قطع صغيرة بواسطة آلة خاصة لتقطيع
السعف.
- 2سماد بمدي ويفضل سماد أبقار خال من الرمل.
 .2طريقة إعداد الكومة:
 يتم عمل كومة بعرض مترين وطول ال يقل عن مترين وارتفاع متر ونصف المتر.11

 يتم البدء في عمل الكومة بفرش طبقة من مخمفات النخيل بسمك  20-15سم يضافعمييا طبقة من السماد البمدي بنفس السمك وتتعاقب الطبقات حتى الوصول إلى ارتفاع المتر
والنصف.
بعد االنتياء من إعداد الكومة وتجييزىا يتم تغطيتيا بغطاء يحمييا من أشعة الشمس ويكونالغطاء من سعف النخيل أو غطاء شبك تظميل أو من أي مادة أخرى متوفرة لمحفاظ عمى
الرطوبة داخل الكومة.
 يتم ري الكومة بإعداد شبكة ري عمييا ,أو استخدام أي وسيمة ري أخرى ,وتكون عمميةالري بشكل متجانس لضمان حصول الكومة عمى كمية جيدة من الرطوبة لتساعدىا عمى
التحمل بحيث تكون متوازية في الرطوبة وليست مشبعة وال جافة جداً وذلك لتييئة ظروف ىوائية
داخل الكومة ويمكن التأكد من ذلك عن طريق لمس الكومة أو بأخذ عينة منيا باليد والتأكد من
حصوليا عمى الرطوبة المناسبة.
 البد من تقميب الكومة كل شير تقريبا لضمان حصول الكومة عمى تيوية جيدة تساعدالكائنات الحية الدقيقة لمقيام بعممية تحميل لممواد العضوية.
تحتاج عممية إنتاج الكمبوست من سعف وبقايا النخيل إلى فترة زمنية قد تصل إلى  6شيور
لمحصول عمى كمبوست جاىز إلضافتو لممزرعة كسماد عضوي .والسبب في ذلك ىو ما
تحتويو بقايا النخيل من مادة المجنين والذي يتحمل ببطء ,وقمة الميكروبات التي ليا القدرة عمى
مياجمة ىذه المادة وتحميميا.

ثانيا :مشروع إنتاج األعالف من مخمفات النخيل
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وىو عبارة عن إنتاج أعالف مركزة ومالئة غير تقميدية معتمدة عمى مخمفات الصناعات

القائمة عمى شجرة النخيل وينتج قطاع غزة  3170طن بمح ويزيد ىذا اإلنتاج سنويا بمعدل
 %5بينما ال يزيد االستيالك عن  %0.5فيصبح لدينا فائض بنسبة  %4.5يمكن توجيييا إلى
صناعات غذائية وينتج عنيا مخمفات صناعية بنسبة  .%1تنتج حوالي  312طن عمف.

المشروع عبارة عن وحدات إنتاجية لألعالف المركزة والمالئة الغير تقميدية تضم بداخميا

ماكينات الفرم والكبس والتحبيب والتعبئة ومكان لنشر المخمفات لمتجفيف.

ثالثا :إنتاج األعالف الخضراء بطريقة الزراعة المائيةHydroponic
وىي طريقة إلنتاج األعالف الخضراء ال تحتاج إلى ارض زراعية أو تربة وال تشغل مساحة
كبيرة حيث تستخدم فييا غرف مكيفة الح اررة والرطوبة مزودة باإلضاءة والتعقيم بواسطة
أشعة V.Uوتتم الزراعة في أحواض موضوعة عمى أرفف فوق بعضيا وتزرع فييا الحبوب
(كالشعير والشوفان والذرة) وتروى بماء مذاب فيو بعض العناصر السمادية مما يسمح بنمو
البادرات سريعا حتى يصل طوليا إلى 25-20سم تقريبا خالل أسبوع واحد .يمكن إنتاج كمية
كبيرة من العمف األخضر من مساحة قميمة ويمكن تنظيم مواعيد الزراعة بحيث يمكن الحصول
عمى إنتاج يومي من العمف األخضر.
وضع األعالف في قطاع غزة
يدخل قطاع غزة شيرياً 15000طن من األعالف ومدخالتيا يعني ذلك أننا نستورد سنوياً

 180.000طن من األعالف ومدخالتيا األمر الذي يتطمب تدخالً عاجالً إلنتاج أكبر كمية

ممكنة من األعالف الخضراء تحقيقاً لسياسة االقتصاد الزراعي المقاوم واحالل الواردات .

إذا كان من المعموم لدينا أن العجز في األعالف الخضراء يقدر ب  40000طن يمكن الحصول
عمييا من 200حاوية ذات حجم 73.92م مكعب.

األىمية:
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 -1ارتفاع نسبة البروتين بو عن الشعير الجاف منو حيث تصل الى%18في الشعير
المستنبت.
 -2سيولة اليضم واالمتصاص وال يسبب حموضة لمحيوان مثل األعالف المركزة .
 -3توفير %40من تكمفة العمف المقدم لمحيوان.
 -4يحتوى عمى مجموعة من العناصر الحيوية المسئولة عن تحسين مواصفات الحيوان عند
التغذية عميو وال توجد في األعالف األخرى.
 -5معدل االستفادة منو تصل  %95مقارنة مع أصناف العمف األخرى.
 -6تعظيم إنتاجية وحدة المساحة حيث أن مساحة  73.4متر مكعب حجم الحاوية ينتج
200طن من الشعير المستنبت سنويا .
200 -7طن من البرسيم تحتاج 25دونم إلنتاجيا.
200 -8طن من الشعير األخضر في الحقل المفتوح تحتاج  50دونم .
 -9كيمو تقاوى الشعير ب  1555شيكل تغطي 7كجم شعير مستنبت يعنى أن تكمفة اكجم
شعير مستنبت تساوى  054شيكل .
 -10يمكن الحصول عميو في كل وقت من السنة ويمكن زراعتو يدون تكييف شتاء  .توفي اًر
لمطاقة
 -11يحث الخاليا المبنية عمى إفراز الحمبب بزيادة تقدر ب %18
 -12نظ اًر ألنو يقدم لمحيوان بكامل أجزاء النبات  ,األوراق والجذور فيو يشتمل عمى عناصر
حيوية غير متوفرة في غيره من األعالف.
 -13من السيل التحكم في اإلنتاج بزيادة عدد الوحدات أو تقميميا حسب حجم القطيع
 14يوصى بتقديمو لممجترات الكبيرة بمعدل 3.5 -3كجم يومياً مضافاً ليا العميقة المركزة
والمالئة حسب ىدف التربية والحسابات الخاصة بذلك
 -15تبين بأن الشعير المستنبت طعام مرغوب لمعظم الحيوانات (بقر ـ أغنام ـ خيول ـ جمال ـ
أرانب ـ بطك ـ وز ـ دجاج)
اإلنتاج
 -مساحة قدرىا72.4م ( 2كونتينر طول  12متر ) تنتج كمية من الشعير المستنبت قدرىا

200طن شعير مستنبت في العام بما يعادل إنتاج 25دونم من البرسيم طوال العام عمى أساس
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أن دونم البرسيم ينتج  8طن/د .أو 50دونم شعير أخضر عمى أساس أن دونم الشعير ينتج 4

طن/د شعير أخضر .

 كل طن من تقاوي الشعير ينتج من  8-6طن من الشعير المستنبت .مع ضرورة التحكم في اإلضاءة والح اررة والرطوبة الالزمة لالنبات.

من

المعروف

أن

تغذية

الحيوانات

عمى

األعالف

المركزة

تكون

كاألتي:

 تقديم عمف مركز لمحيوان كمية  %2من وزن الحيوان  +واحد كيموفمثال :إذا كان وزن العجل المراد تسمينو  300كيمو عند بداية التسمين تقدم لو  6كيمو  +واحد
كيمو = 7كيمو عمف مركز في اليوم الواحد وتزداد ىذه الكمية من العمف المركز كمما زاد وزن

الحيوان عادة نقدر الوزن كل أسبوعين أو  20يوم حتى تحسب كمية األعالف المركزة

المفروض تقديميا لمحيوان وذلك لموصول بوزن الحيوان بمعدل  1.7-1.25كيمو /يوم بالتغذية

عمى ىذه العميقة المركزة.

إذا كان وزن الحيوان عند بداية التسمين  300كيمو

 تكون الكمية المقدمة من العمف المركز=  4كيمو طول اليوم -والكمية المقدمة من الشعير المستنبت = 3.5 -3كيمو طول اليوم

 ويقدم لمحيوان الشعير المستنبت كامالً (مجموع خضري  +مجموع جذري ) يضاف منفرداً أويقدم مع المواد الخشنة مثل التبن

يتم إنتاج حيوان لحم بالوزن المطموب وتخفيض تكاليف التغذية  %40تقريباً.

وكذلك يمكن تغذية حيوانات إنتاج المبن (أبقار – جاموس – أغنام ) بالشعير المستنبت لما لو

من أىمية في زيادة إنتاج كمية الحميب ألنو يحفز الخاليا المبنية عمى إدرار المبن عالوة عمى
الفوائد المذكورة أعاله .ويمكن تغذية الخيول عميو نظ ار لفوائده العالية.

 2.4مشروع إنتاج أحذية فمسطينية ماركة مسجمة
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مشروع تحنيط الجمود ودباغتيا وصناعتيا وتحويميا إلى مصنوعات جمدية مختمفة من
األعمال اليامة في مجال تنمية القطاعين الحيواني والتجاري من منطمق االعتماد عمى الذات
واالبتعاد عن التبعية االقتصادية القتصاد االحتالل اإلسرائيمي ,والحاجة الماسة والممحة لتحويل
المواد إلى موارد خصوصية كالجمود الطبيعية المصنعة محمياً عالية الجودة بعد أن أغرقت
األسواق الغزية بالمنتجات الجمدية الصناعية الرديئة المستوردة ,عالوة عمى ذلك وجود كميات
كبيرة من جمود الذبائح الناتجة في مسالخ قطاع غزة والتي ال يتم االستفادة منيا وانما يتم بيعيا
بأثمان بخسة أو إلقائيا في مكبات النفايات مما يسبب مشاكل بيئية تضر بالمواطنين وكذلك
ضياع القيمة االقتصادية ليذه الجمود.
تقوم و ازرة الزراعة بتوجيو المانحين باتجاه زيادة قطاع اإلنتاج الحيواني خاصة قطاع المجترات
(األغنام -والماعز -واألبقار) بنسبة %5كل سنة في خطة متوسطة المدى لمدة ثالث سنوات
وذلك يؤدي إلى وج ود زيادة كبيرة من المخمفات الجمديةٍ الناتجة من الذبائح إال انو ال توجد
آليات لمتحنيط ودباغة وصناعة الجمود واالستفادة منيا في الصناعات الجمدية في قطاع غزة .
تعمل و ازرة الزراعة ضمن خطة إستراتيجية واضحة منذ البداية لتمكين الوضع االقتصادي
لمعاممين بالصناعات الجمدية الفمسطينية خاصة العاممين في غزة كأولوية ,ذلك لدعم وصمود
واستقرار العاممين وأسرىم وتعزيز مكانتيم ودورىم والتأكيد عمى قدرتيم في المشاركة في التنمية
المجتمعية في كل القطاعات خاصة قطاع اإلنتاج الصناعي(الجمدي).
 فكرة المشروع:المشروع عبارة عن مصنع يضم بداخمو وحدات إنتاجية وسيقام عمى ارض في المنطقة الشرقية
لخط صالح الدين غير صالحة لمزراعة يعمل فيو أكثر من 50عامال وىذه الوحدات ( التحنيط
 ,دباغة ,صناعة) وسيتم بيع ىذه الجمود المصنعة محميا إلى مصانع األحذية في قطاع غزة

التي كان يعمل فييا قبل الحصار أكثر من  400عامل إلعادة العمل فييا من جديد إلنتاج
أحذية ذات ماركة فمسطينية تنطق بتراثنا وثقافتنا وتاريخنا.

 وأىمية ىذا المشروع تكمن في أنو : -0يعتمد عمى الموارد الثانوية المحمية.
 -2يحل مشاكل الصناعات الجمدية.
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 -3مرن قابل لمتطوير واالستدامة .
 -4يحقق أىداف إستراتيجية .
 -5يحل مشاكل بيئية.
 الوصف الفني لعممية التحنيط والدباغة والتصنيع لمجمود:تتم عممية دباغة الجمود عمى ثالث مراحل أساسية:
أ -إعداد الفرو
تجري عمميات تجييز معينة لمفرو قبل دباغتو وتشمل ىذه العمميات( :المعالجة -إزالة طبقة
المحم الممتصقة بالفروة -نزع الشعر -الضرب)
ب -الدباغة.
تعد الجمود بعد عمميات المعالجة ونزع الشعر والضرب جاىزة لمدباغة وىناك أربع طرق رئيسية
لدباغة الجمود ,وتشمل  :الدباغة النباتية ,الدباغة بالكروم ,الدباغة المختمطة والدباغة بالزيوت.
ت -عممية التصنيع النيائية:
تجري بعد دباغة الجمد وتشمل :فصل الطبقات ,الصباغة ,الرص والتشطيب.
 الدعم المطموب:يتمثل في تغطية تكاليف إنشاء وحدة التحنيط ووحدة الدباغة ووحدة صناعة الجمود باإلضافة

إلى التكاليف االستثمارية والتشغيمية والمصاريف اإلدارية ورواتب طاقم المشروع يقدر بمبمغ
. $3813778
والشكل الموضح أدناه يمثل الخطوات التفصيمية لعممية دباغة الجمود.

شكل ( )1الخطوات التفصيمية لعممية دباغة الجمود
استقبال وتخزين جلود الذبائح
نقع في محلول مائي
17
غسيل
تجفيف جزئي /كلي

إعداد الفرو

التوصيات:
رغم أن الظروف السياسية المؤسسية غير مناسبة من حيث غياب الدولة وعجز المؤسسات
إال أن التناقض في ىذا البحث يكمن في قدرة المجتمع المدني عمى التنظيم واإلبداع ,إضافة
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لذلك يشكل التضامن العربي والدولي مع الشعب الفمسطيني ميزة تساعد عمى بناء عالمة تجارية
فمسطينية.
إن الصعوبة في تنفيذ مشاريع نوعية تعتمد عمى القدرة التنافسية المناطقية أنيا تحتاج إلى نوع
من التنظيم الفعال والمستمر والذي قد يمتد لفترة معينة ,ولكن مع رغبة حقيقية تكمن في الشباب
الراغب في التقدم ,واستعداد المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية يمكن البدء في تنفيذ مشاريع
قادرة عمى المنافسة وقادرة عمى االستمرار والمنافسة أيضاً.
ىذا بدوره يبرز أىمية التوصيات التالية:
 .1تكوين شبكة من الفاعمين محمياً ودولياً تأتي في إطار حراك مناطقي ,في ىذا اإلطار
البد من تعريف كل الفاعمين من حيث األىمية والتأثير في إطار نوع جديد من الحوكمة
يساعد عمى تنمية وتطوير المبادرات الفردية والجماعية.
 .2أىمية الموارد المناطقية ذات جودة عالمية معترف بيا.
تكمن أىمية الموارد المناطقية (بخالف الموارد الطبيعية) بأنيا تزداد استدامة مع االستخدام
ولكنيا بحاجة إلى جيود لتحسينيا وجمب االعتراف الدولي بيا بحيث يمكن استخداميا كعالمة
لممنتج الفمسطيني مثل زيت الزيتون ,منتجات التمور وصناعة الجمود.
 .3ىذه الموارد بحاجة إلى إظيار واكتشاف من خالل:
 حراك محمي يعتمد عمى التنسيق الفعال بين الفاعمين endogenous dynamicactors
 دور الفاعمين االقتصاديين واالجتماعيين .socioeconomic -طريقة االستبيان والمسح التي تساعد عمى كشف ىذه الموارد.
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