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إطالق مدونة سلوك لمناهضة المساس 

بحقوق المرأة باالنتخابات المحلية
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- أطلقت لجنة 

االنتخابات المركزية، امس، مدونة سلوك 

«مناهضــة المســاس بحقــوق المرأة في 

االنتخابــات المحليــة»، والتــي تتزامن مع 

إجراء االنتخابات المحلية 2021.

وشــارك في إطالق المدونــة ممثلون عن 

ومؤسســات  السياســية  والقوى  األحــزاب 

المجتمــع المدني والــوزارات المعنية، إلى 

جانب مجموعة من النشــطاء والناشــطات 

فــي المجال النســوي وصحفيين، بحضور 

ممثلين عــن رعاة الوثيقة وهي الشــبكة 

العربية للمرأة في االنتخابات والمؤسســة 

واالنتخابــات عبر  للديمقراطيــة  الدوليــة 

تقنية «زووم».

وتأتــي هــذه المدونــة كجزء مــن مبادرة 

إقليميــة ســيتم إطالقهــا ألول مــرة فــي 

المنطقة العربية من فلسطين، وتتزامن مع 

إجراء االنتخابات المحلية 2021، وتتضمن 

التعريــف بالحقــوق األساســية للمرأة في 

االنتخابــات، وتعريــف باالنتهــاكات التــي 

تتعرض لها النساء خالل الحدث االنتخابي، 

إلــى جانب الفضاءات التي يمكن أن يحدث 

فيها انتهــاك لحقوق المــرأة، كما تتطرق 

إلــى الســند القانوني لمواجهة المســاس 

بالحقــوق وعقوباتهــا، إضافــة لإلجراءات 

الخاصة بعمل لجنة االنتخابات لمناهضة أي 

مســاس بحقوق النساء ودورها بالتشبيك 

مع كافــة الشــركاء لمتابعــة أي انتهاكات 

وإيجاد حلول لها.

وقــال رئيس لجنــة االنتخابــات المركزية 

حنــا ناصــر: إن هذه المدونــة تأتي ضمن 

أولويــات اللجنة في تعزيز مشــاركة كافة 

فئات المجتمع، خاصة المرأة لتأخذ مكانتها 

في الحياة السياسية على كافة األصعدة.

وشــدد على أهميــة دور المنظمة العربية 

لإلدارات االنتخابية والشبكة العربية للمرأة 

في االنتخابات في إطالق هذه المدونة.

وقــال رئيس المكتب التنفيــذي للمنظمة 

العربية لإلدارات االنتخابية هشام كحيل، 

إن الدور الذي تلعبه المنظمة عربياً يهدف 

إلى تعزيــز التعاون المشــترك لرفــع أداء 

اإلدارات االنتخابية العربية وتبادل الخبرات 

وتعزيز العمل المشترك.

وأوضح أن إنشــاء الشبكة العربية للمرأة 

في االنتخابات يأتي ضمن رؤية المنظمة 

بتعزيز مشــاركة المرأة السياســية، وتم 

إطــالق هذه الشــبكة فــي العــام 2019 

كأحد أذرع المنظمة، منوها إلى أنه سيتم 

إطــالق الشــبكة العربية للشــباب مطلع 

العام القادم.

وقالت رئيسة الشــبكة العربية للمرأة في 

االنتخابات سهير عابدين، إن هذه المدونة 

جاءت لتحقيق هدف محلي يتمثل في تعزيز 

التعاون والتكامل بين الشركاء في العملية 

االنتخابيــة لتوفيــر بيئــة آمنة لمشــاركة 

المرأة في جميع مراحل العملية االنتخابية، 

ورصــد أي انتهاك بحقها خالل مشــاركتها 

السياسية. والهدف اآلخر إقليمي للتشبيك 

بين اإلدارات االنتخابية واألعضاء والشركاء 

للنهوض بمشاركة سياسية فاعلة وعادلة 

للمرأة في المنطقة العربية.

وأشارت عابدين إلى تشكيل جسم من كافة 

األطراف، لرصد االنتهاكات ومعالجتها كأداة 

للمساءلة والمحاسبة في هذا اإلطار.

وشــددت آمنــة زغنــدة فــي كلمــة ممثلة 

للمؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 

على أن هذه المدونة تؤســس لشــراكات 

جديدة على المستوى المحلي واإلقليمي.

إحــدى  وهــي  قاعــود  حنــان  وعرضــت 

المشــاركات في صياغة الوثيقة، المحاور 

الرئيســية للمدونــة، تالها عــرض فيلم 

تســجيلي عن أهم التحديــات التي تواجه 

المرأة في المشاركة السياسية.

يذكــر أن الشــبكة العربيــة للمــرأة فــي 

االنتخابــات، جســم يعمــل تحــت مظلــة 

المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية، يهدف 

إلــى تعزيز مشــاركة المرأة فــي العملية 

االنتخابيــة، وذلــك بالجمــع بيــن اإلدارات 

االنتخابيــة في الدول األعضــاء ومنظمات 

المجتمــع المدني والخبــرات الفردية على 

المستوى المحلي واإلقليمي.

للديمقراطيــة  الدوليــة  المؤسســة  أمــا 

واالنتخابــات فهي منظمــة حكومية دولية 

حــول  المســتدامة  الديمقراطيــة  تدعــم 

العالم، وتهدف إلى دعم التغيير المستدام 

المقارنة  معــارف  بتوفيــر  للديمقراطيــة 

والمســاعدة فــي اإلصــالح الديمقراطــي 

والتأثيــر علــى السياســات، وترمــي إلــى 

تقويــة المؤسســة الدوليــة للديمقراطية 

واالنتخابات.

وقفة تضامنية في مخيم شاتيال مع االسرى في سجون االحتالل 
بيروت– الحيــاة الجديدة- نظمت حركة التحرير 

الوطنــي الفلســطيني «فتــح»، قيــادة منطقة 

بيروت، اعتصاماً جماهيرياً حاشــداً في ســاحة 

قاعة الشعب في مخيم شاتيال، أمس، تضامناً مع 

األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل ونصرةً 

للقدس وأحيائها المهددة بالتهجير القسري.

االعتصــام ممثلــو األحــزاب والقــوى  وحضــر 

الوطنية اللبنانية وفصائل الثورة الفلسطينية، 

وممثلو اللجان الشــعبية وقــوى األمن الوطني 

الفلسطيني، وأمين سر اللجان الشعبية في لبنان 

منعم عوض، وأمين ســر وأعضاء قيادة حركة 

فتح في بيروت، وامين ســر حركة فتح وأعضاء 

قيادة الشــعبة الرئيسية، ومشاركة كافة األطر 

الفتحاوية والمكاتب الحركية، مشايخ ورجال دين 

من جمعية المشــاريع الخيريــة، الدفاع المدني 

الفلسطيني.

وألقى خالل االعتصام رئيس تيار الفكر الشعبي 

فواز فرحات كلمة وجه فيها التحية إلى القدس 

وأســراها الذين امتزجت دماؤهم بكل شبر من 

أرض فلســطين. وحيــا فرحات األســرى الذين 

أذاقــوا العدو الصهيونــي مرارة االعتــداء على 

فلســطين وأهلهــا، واصفــاً فلســطين بالقمة 

الشامخة التي لن يصلها العدو. 

واعتبر األمين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا 

التعذيــب محمــد صفا رئيس الشــبكة العالمية 

للدفاع عن الشــعب الفلســطيني، في كلمة له 

أن االعتصــام جاء للتضامــن مع المعتقلين في 

سجون االحتالل ومع األسرى واألمهات واألخوات 

واألطفــال الذين يقبعون في ســجون اإلحتالل 

دونما وجه حق. 

وفي كلمة ألمين ســر فصائل منظمة التحرير 

الفلسطينية وحركة فتح في بيروت العميد سمير 

أبو عفش، قــال فيها ان االعتصام جاء اليصال 

رســالة الى حكومة االحتالل أن قضية األســرى 

الفلســطينيين هي األساس في وجدان الشعب 

الفلسطيني، مؤكداً أن ال قيام للدولة الفلسطينية 

المستقلة دون حلول لقضية األسرى والمعتقلين 

في سجون اإلحتالل الصهيوني. 

وانتقد أبو عفش اإلجــراء الذي اتخذته حكومة 

االحتالل في حق عدد من المنظمات اإلنســانية 

الفلســطينية، قائالً «خســئت محاوالتكم التي 

تريد أن تنال من هيبة الشرعية الفلسطينية»، 

داعياً في كلمته إلى الوحدة الوطنية بين فصائل 

الثورة الفلســطينية لما فيــه مصلحة للقضية 

الفلسطينية، وهو ما يردده ويدعو اليه الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس». 

ودعا أبو عفش الى التجمع الخميس المقبل أمام 

مكتب الصليب االحمر الدولي لتســليم مذكرات 

احتجــاج لما يتعرض له األســرى من انتهاكات 

جسيمة على يد الصهاينة. 

المقدسية أم عالء نبابتة:
«لن أسمح لهم بجرف قبر ابني لو على جثتي»

القدس  المحتلة- وفا- في مشهد الفت بثته 

معظم مواقع التواصل االجتماعي، ظهرت 

ســيدة مقدســية وهي تحتضن قبر ابنها 

في المقبرة اليوســفية قرب باب األسباط 

شرق البلدة القديمة من القدس المحتلة، 

بالتزامن مع قيام االحتالل بأعمال حفريات 

وتجريــف للقبــور هنــاك إلقامة مشــاريع 

تهويدية.

وألقــت الخمســينية عال نبابتة بجســدها 

علــى قبر فلذة كبدها لدى محاولة جرافات 

االحتالل وضع التراب عليه في إطار عمليات 

حفريات تخريبية يجريها االحتالل بالمكان.

األم المكلومــة رفضت االنصيــاع لطلبات 

جنود االحتالل وواصلت احتضان قبر ابنها 

عــالء الذي توفي قبل 4 ســنوات وهو في 

سن الثالثين من عمره، الى أن اجبرها جنود 

«حرس الحدود» بالقوة وعبر االعتداء عليها 

على اخالء المكان.

«نحــن ندفــن أحبابنــا فــي مقبرتــي باب 

الرحمة واليوســفية المالصقتين للســور 

الشــرقي للمســجد األقصــى منــذ مئــات 

الســنين، فأجــدادي مدفونون فــي مقبرة 

اليوسفية وسندافع عن قبور أحبابنا مهما 

كلفنا األمر، ولن أســمح لهم بتجريف قبر 

ابني حتى على جثتي» قالت األم نبابته.

وأضافــت «يواصل االحتالل اســتهداف 

المقدســيين، فنحن الجئون من مدينة 

الرملة، ذهبنا لمدينة القدس عام 1948 

وســكنا هناك حتى عام 1967 حيث تم 

طردنا من حارة الشــرف وهدم منازلنا 

لبناء كنيس يهودي قرب حائط البراق، 

فانتهــى بنــا األمر في مخيم شــعفاط 

شمال المدينة».

وتتابــع: «حضــر جنود االحتــالل إلي حيث 

أتواجد بشكل يومي عند قبر ابني لحمايته 

مــن عمليــات التجريــف التي بــدأت مطلع 

الشــهر الجــاري، ورغم أن روحــه صعدت 

إلى الســماء إلى أن رفاته موجودة بالقبر، 

والقيــام بتجريفه أمر مؤلم ومخالف للكل 

التعاليم الدينية».

وقســمت قــوات االحتــالل المقبــرة إلــى 

قســمين، حيــث وضعــت حواجــز حديدية 

تفصل القسم الذي يضم قبور المقدسيين 

عن القســم المســتهدف الــذي يضم رفاة 

الشــهداء الفلســطينيين والعــرب الذيــن 

ســقطوا دفاعا عن القدس وتبلغ مساحته 

قرابة 4 دونمات.

وتطال حفريــات االحتالل بعــض القبور، 

وقام مقدســيون بإعادة دفــن الرفاة التي 

اخرجــت من بطــن القبور بفعــل عمليات 

التجريف.

ورفضت محكمة الصلح في القدس التابعة 

لالحتالل، قبل ثالثة أيام، طلب لجنة رعاية 

المقابر اإلسالمية بالمدينة، وقف تجريف 

بلدية االحتالل وما تســمى ســلطة حماية 

الطبيعة، لمقبرة اليوسفية في المدينة.

مــت قبورا  وكانت هــذه الطواقــم قد حطّ

وشواهد فيها، وحفرت بعضها حتى ظهرت 

رفات الشهداء، ما أدى إلى غضب في الشارع 

المقدسي بسبب انتهاك حرمة المقابر.

وتتعــرض المقبرة اليوســفية إلى هجمة 

إســرائيلية ممنهجة ومســتمرة، وعمليات 

حفر وتجريف، وصلت إلــى مداميك أثرية 

قريبة من عتبة باب األسباط، وذلك تمهيدا 

إلقامة «حديقة توراتية».

وتعد المقبرة إحدى أشهر المقابر اإلسالمية 

 فــي المدينة المقدســة، وتقــع على ربوة

مرتفعة تمتد من الزاوية الشــمالية لباب 

األسباط، ومنها إلى ناحية الشرق بحوالي 

40-35 مترا.

وتنوي بلدية االحتالل إقامة حدائق توراتية 

ومدرجات تطلّ على ســفوح جبل الزيتون 

شرقي القدس على أرض المقبرة، وقامت 

خــالل الســنوات الماضية بتغييــر المعالم 

المحيطــة بها من خالل أعمال ادعت بأنها 

«عمليات ترميم».

المفتي العام يحذر من محاوالت تغيير مالمح المسجد األقصى 
القــدس المحتلة- وفــا- حذر المفتــي العام 

للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد 

األقصى المبارك، محمد حسين، من محاوالت 

ســلطات االحتــالل تغييــر مالمــح المســجد 

األقصى، من خالل االقتحامــات المتكررة له، 

وترميم الكنيس اليهودي المعروف باسم (فخر 

إسرائيل)، الواقع غربه، إضافة إلى الحفريات 

المستمرة في محيطه وتحته، ما أحدث أضرارا 

في أروقته وجدرانه.

وقــال: إن ســلطات االحتــالل وفــي محاولــة 

خطيرة إلغالق فضاء األقصى، ومحاكاة قبابه 

اإلسالمية، شرعت بإعادة ترميم كنيس يهودي 

يقع غربي المســجد على بعد 250 مترا، بعد 

عقــود من إقامتــه على أراض إســالمية في 

«حارة الشرف» بالقدس القديمة.

وأضاف ان المســجد األقصى المبارك وحارات 

القــدس وأحياءها تشــهد هجمة إســرائيلية 

لم تتوقف، وزيــادة محاوالت تهويدها لتعزيز 

السيطرة اإلســرائيلية الكاملة عليها، وإغالق 

فضــاء المســجد األقصى وتطويقــه بمعالم 

مســتحدثة ومســتجدة ذات دالالت يهوديــة، 

لتهويد المنظر اإلســالمي العــام في القدس 

القديمة بشواهد معبرنة.

وندد حسين بإعالن جماعات يهودية متطرفة 

عما يسمى باقتحامات الشتاء للمسجد األقصى، 

برعاية عدد من الحاخامات اليهود المتطرفين 

الذين ينتمون إلى ما يسمى «جماعات الهيكل»، 

مثل موشيه فيجلن وغيره، وذلك بهدف تثبيت 

ما ســموه حق الصالة في جبــل الهيكل على 

حــد زعمهم، حيث قام المقتحمون في خطوة 

خطيرة بتصوير صلواتهم وبثها على الموقع 

الخاص بتلك الجماعات.

واســتنكر المفتــي اإلعــالن عــن «الموافقــة 

المســبقة» على البنــاء غيــر القانوني ألكثر 

من (3) آالف وحدة اســتيطانية، ومخطط بناء 

فــي مســتوطنة «غفعــات همتــوس»، على 

أراضي بيــت صفافا جنوب القــدس المحتلة، 

 ،E1 واســتكمال المنطقــة المعروفــة باســم

لقطع التواصل الجغرافي بين شــمال الضفة 

الغربيــة وجنوبها، فضال عن مخطط بناء (9) 

آالف وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا 

شمال القدس المحتلة.

وأضــاف ان االحتــالل يســعى لتهويــد مدينة 

القدس المحتلة، من خالل مخططاته للسيطرة 

الكاملة علــى العقــارات، وآالف الدونمات في 

القدس المحتلة، وتهجير آالف الفلسطينيين، 

استنادا إلى ما يسمى «قانون أمالك الغائبين» 

الذي أقره الكنيست.

ودعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، 

العرب والمسلمين التخاذ موقف حاسم لحماية 

شــعبنا وحقوقــه المشــروعة مــن عنصرية 

المحتــل، واتخاذ اإلجــراءات العاجلة لمعاقبته 

علــى اختراقاتــه الســافرة للقوانيــن الدولية 

وحقوق اإلنسان، مطالبا العالم بأسره بالخروج 

عــن صمته والوقوف في وجه هذا االســتبداد 

لحماية المسجد األقصى من غطرسة االحتالل 

وبطشه.

«القدس المفتوحة» و«اإلسراء» األردنية توقعان اتفاقية تعاون
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- وقعــت جامعتا 

القدس المفتوحة واالسراء االردنية، أمس، 

اتفاقيــة تعــاون ممثلة برئيســها أ. د. أحمد 

نصيــرات، بتوجيهات مــن أ. د. يونس عمرو 

رئيس جامعة القدس المفتوحة

وقدم نصيرات شرحاً وافياً عن جامعة االسراء 

وتخصصاتها وتطورها واهتماماتها.

وقــدم أ. د. يوســف ذياب عــواد نائب رئيس 

للمســؤولية  المفتوحــة  القــدس  جامعــة 

المجتمعية نبذة عن نظام الجامعة وبداياتها 

فــي األردن الشــقيق ودورهــا فــي ريــادة 

المســؤولية المجتمعية للجامعــات العربية، 

متمنياً أن تحقق االتفاقية مزيداً من التعاون 

البنــاء في مختلــف المجاالت مــن مؤتمرات 

وتبــادل خبرات واختصاصــات عصرية تلبي 

االحتياجات المتطورة للشعبين الشقيقين.

 وحضر مراســم التوقيع  د.غيــداء ابو رمان 

مســاعد رئيــس جامعة اإلســراء للشــؤون 

الدوليــة عميــد كلية الهندســة مديــر مركز 

والتعليــم المســتمر وخدمــة  االستشــارات 

المجتمــع  وأ.عبــادة يعيــش رئيــس اللجنة 

المســاندة لفرع نابلس وعدد من المهتمين. 

وقــد شــكر أ. د. عــواد جامعة اإلســراء على 

حفاوة االســتقبال وكرم الضيافة، معتبراً أ. 

د. نصيرات رائداً في االهتمامات المجتمعية 

وتأطيرها.

قطاع الزيتون.. الخاسر األكبر من االحتالل ومستوطنيه
رام اهللا- وفا- قبل نحو أسبوعين، تفاجأ المواطن خليل 

طقطــق (46 عامــا) عند الوصــول إلى أرضــه الواقعة 

شــمال سلفيت، بعدد من المســتوطنين يسرقون ثمار 

زيتونه، على مرأى ومســمع من جيــش االحتالل الذي 

كان بجانبهم.

لم يصدق مــا يجري، وعلى الفور صاح عليهم مطالبا 

إياهم باســتعادة ثمار الزيتون المســروق، اال أن جنود 

االحتــالل رفضوا ذلــك، فيما قام المســتوطنون بنقل 

أكياس الزيتون إلى مركباتهم الخاصة، وغادروا المكان.

أخــذ طقطق يتفقد أرضه وثماره المســلوبة بحســرة 

وحرقــة شــديدتين، فيمــا افترشــت أغصــان الزيتون 

المكسرة األرض بفعل اعتداء المستوطنين.

«سرقوا مني نحو 30 شجرة زيتون، أي ما يعادل 30 تنكة 

زيت، ولم يتبق لي اال القليل من األشجار، وهذه خسارة 

فادحة جدا، خاصة أن اعتمادي األساسي والوحيد عليها 

إلعالة أسرتي وأوالدي» يقول طقطق.

ويضيف: أنا انتظر موسم الزيتون بفارغ الصبر ألنه هو 

عملي الوحيد، ولكن االحتالل قطع رزقي، وال أدري اآلن 

كيف سأتمكن من اإلسراف عليهم.

هذه ليســت المرة األولى التي يتعــرض فيها المواطن 

طقطق للســرقة من قبل المستوطنين، فقبل عامين 

تعرض لنفس األمــر، ويحينها الذوا بالفرار، خاصة أن 

أرضه قريبة من مستوطنة «أرئيل».

ووفــق وزارة الزراعة، فإن عدد األشــجار التي تعرضت 

االحتــالل  جنــود  بفعــل  االســرائيلية  لالنتهــاكات 

والمســتوطنين العــام الحالي حوالي 13448 شــجرة، 

منها 2950 خالل موسم الزيتون، ما بين سرقة وتكسير 

وحرق واقتــالع، علما أن هذا الرقــم معرض لالزدياد، 

خاصة أن الموسم الحالي لم ينته بعد.

ويعد هذا الرقم مرتفعا مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 

فيه عدد األشــجار المنتهكة 10 آالف شجرة، وهذا دليل 

على أن حكومة االحتالل تطلق العنان للمســتوطنين، 

مــن أجل القيام بأعمال التخريب والتدمير بحق أراضي 

المواطنين وأشــجارهم، وهي تعمل بطريقة ممنهجة 

للقضاء على الهوية الفلســطينية، عبر االستيالء على 

األرض أو سرقة رزقه، حسبما تقول مدير عام خدمات 

المزارعين في الوزارة إيمان جرار.

وقالت جرار: إن حجم الخســائر جراء اعتداءات االحتالل 

علــى قطاع الزيتون العام الماضي بلغت قرابة 10-15 

مليون دوالر العام الماضي.

وأوضحت أن اعتداءات المستوطنين ممنهجة وبأشكال 

، واســتيالء، وإخطارات،  متعــددة، مــن توســعة أراضٍ

وحرق أشجار، واقتالع، وسرقة، وغيرها من االجراءات، 

حيــث يعد القطــاع الزراعي مســتهدفا بالدرجة األولى 

مــن االحتــالل، كونــه العمود الفقــري فــي االقتصاد 

الفلسطيني، ويمثل السلة الغذائية، واالكتفاء الذاتي، 

كمــا يمثل الصمــود علــى األرض، بالتالي هي مصدر 

للمقاومــة والصمود. وأكدت جرار أن مهمة الوزارة هي 

رصد االنتهاكات االسرائيلية بحق القطاع الزراعي، من 

أجل فضح جرائــم االحتالل أمام العالم أجمع، ولتعزيز 

صمود المواطن في أرضه.

15 ألــف طن كمية االنتــاج المتوقعة مــن الزيت وقال 

مديــر دائرة الزيتــون في الوزارة رامــز عبيد: إن كمية 

االنتاج المتوقعة هذا الموســم هــي 15 ألف طن زيت، 

وهــذا الرقم يعد أقل مقارنة بالمعدل العام والذي يبلغ 

22 ألفا، بمعنى أن لدينا نقصا في االنتاج بمقدار 30%، 

وهذا األمر يعود لعدة أســباب، وهي: الظروف المناخية 

والبرد الذي رافق فترة إزهار الزيتون، ما أدى الى فشل 

في االخضرار، إضافة الى قلة األمطار التي توقفت مبكرا 

الموسم الماضي.

ووفق عبيد فإن كمية االستهالك هي نفس كمية االنتاج 

(15 ألف طن)، بالتالي فإن كمية االنتاج تغطي احتياجات 

السوق المحلية.

وقال: إننا نصدر من 6-4 آالف طن سنويا، ويذهب لعدة 

دول مختلفة، مؤكدا أن قطاع الزيتون يعتبر أكبر قطاع 

زراعي في فلسطين، حيث إن نصف األراضي الزراعية 

مزروعــة بأشــجار الزيتون، وأكثر من %85 من أشــجار 

البستنة في فلسطين مزروعة أيضا بأشجار الزيتون، 

فيما يعيش على هذا القطاع أكثر من 100 ألف أســرة 

فلسطينية، ويشغل منشآت زراعية، ومصانع، وناقلي 

الزيتــون، وشــركات وخطوط تعبئــة، والقطاعات التي 

يدخل فيها الزيت والزيتون عديدة، وله أهمية اقتصادية 

اجتماعية، وآثار سياسية من صمود المزارع على أرضه، 

وجوانب دينية من ارتباط المزارع بالشجرة وقدسيتها.

3.4 مليار دوالر سنويا قيمة خسائر االقتصاد الفلسطيني 

نتيجة السيطرة على المناطق «ج».

وقال مدير السياسات في وزارة االقتصاد الوطني رشاد 

يوســف: إن قيمــة الصادرات مــن زيت الزيتــون بلغت 

52 مليون دوالر حســب آخــر احصائية للجهاز المركزي 

لإلحصاء الفلســطيني عــام 2019، فيما يشــكل زيت 

الزيتون نسبة كبيرة من القطاع الزراعي، وهذا يساهم 

برفع حصة القطاع الزراعي في الناتج المحلي االجمالي، 

والتــي تبلغ قيمتها بحدود %7، وهذا يخلق فرص عمل 

لكثير من الشــباب والنســاء، ويساهم في تخفيف حدة 

البطالة الموجودة في السوق الفلسطيني والتي بلغت 

%25، إضافة لتخفيف الفقر بين األســر الفلســطينية، 

حيث تعاني ثلث األسر من الفقر.

ولفــت الى أن خســائر موســم الزيتون جــراء اجراءات 

االحتالل كبيرة، حيث تقدر خسائر االقتصاد الفلسطيني 

نتيجة ســيطرتها على المناطق «ج» بـ3.4 مليار دوالر 

سنويا، وهي بنسبة %30 من الناتج المحلي االجمالي، 

وفق تقرير للبنك الدولي.

وأوضح يوســف أن القطاع الزراعي هو الخاســر األكبر 

جراء االجراءات االسرائيلية، والسيطرة على مناطق «ج» 

والتي تعد أراضي زراعية، ويســتغلها االحتالل، ويمنع 

المزارعين الوصول لهذه األراضي.

وأضاف: دور وزارة االقتصاد هو فتح األسواق الخارجية، 

ووقعت الــوزارة 17 اتفاقية تجارية واقتصادية، بهدف 

فتح أسواق خارجية للمنتجات الفلسطينية، إضافة الى 

التصدير المباشر لتخفيف التبعية لالقتصاد االسرائيلي، 

ونعمل ضمن حماية المســتهلك على مقاطعة منتجات 

المســتوطنات، والتــي تنافــس الكثيــر مــن المنتجات 

الزراعيــة، خاصة في المناطق األغوار، وأي شــيء يتم 

ضبطــه من منتجــات المســتوطنات، ســواء زراعية أو 

غيــر زراعية يتم اتالفها بالتشــارك مــع وزارة الزراعة 

والضابطة الجمركية.

4 قنوات تســويقية لزيت الزيتون من جانبه، نوه مدير 

عــام مجلس الزيتون الفلســطيني فيــاض فياض الى 

وجود أربع قنوات تسويقية لزيت الزيتون، والقناة األولى: 

االستهالك المحلي الذي يتراوح ما بين 16-13 ألف طن 

سنويا حسب األسعار والحالة االقتصادية، والقناة الثانية 

إلرســال األمانات لــدول الخليج العربي بـــ 4 آالف طن، 

والقنــاة الثالثة تذهب كهدايا لألهل في األردن بحوالي 

1200 طــن، والقناة الرابعة للتصديــر الى دول العالم 

الخارجي من خالل 16 شــركة مسجلة رسمية، وهؤالء 

يصدرون 2000 طن من الزيت المتميز.

وبيــن أن القطــاع الحيواني يشــكل %75 من االقتصاد 

الزراعــي، فيما يشــكل القطاع النباتي %25، والقســم 

الزراعي مقسوم الى عدة أقسام، والزيتون يشكل منه 

%15، وهذا يســاهم في الناتج القومي الى 100-120 

مليون دوالر في مساهمة قطاع الزيتون.

وأوضــح فياض أن االحتالل يحاربنــا على عدة جبهات، 

ويمنعنــا اســتخدام ســماد النترات بحجــج أمنية، وهذا 

يعيق عملية التسميد والنمو، إضافة الى معيقات الشحن 

والتنقــالت والحواجز، عدا عن اعتداءات المســتوطنين 

المستمرة بحق البشر والشجر والحجر. 


