مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية

ورقة حقائق

"حتى ال نخسر مناجم التمور :مكافحة التهريب والحد من االستيراد"

شباط 2020

1

تشتهر فلسطين بزراعة النخيل ،وخصوصاً في منطقة أريحا واألغوار وقطاع غزة ،ومن المعروف أن مدينة أريحا يطلق عليها
تاريخياً اسم "مدينة النخيل" لكثرة مزارع النخيل فيها ،وتقدر المساحة المزروعة في األغوار بأشجار النخيل بحوالي 21,500
دونم مع نهاية العام  ،2018أما في قطاع غزة تقدر بحوالي  11,674دونم 1.وتستهلك السوق المحلية الفلسطينية ما يقارب
 6000طن من التمور في الضفة الغربية وقطاع غزة سنوياً ،حيث أن ما نسبته ( )%65من اإلنتاج الفلسطيني يذهب إلى
السوق المحلي ،وفقط ( )%35يتم تصديره ،ومعظمه من صنف المجهول.

2

في تقرير نشر على موقع الجزيرة االلكتروني في نهاية العام  ،2019قدر الخبراء إنتاج الموسم في حينه من تمر "المجول"
أو "المجهول" الفلسطيني بأكثر من  11ألف طن بزيادة ألفي طن عن العام الماضي ،في زيادة طبيعية في المساحة المزروعة
التي تجاوزت  24ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) بعدد أشجار يقدر بـ  300ألف نخلة.

3

من ناحية أخرى ،يباع كيلو التمر من المزارع الفلسطينية بحوالي  14شيقل للكيلو الواحد ،وتتراوح األسعار ما بين  30شيقل
(أفضل جودة) للكيلو إلى  6شيقل بأقل تقدير (األقل جودة) ،وذلك وفقاً الختالف الجودة ونخب المنتج .أما في سوق
المستهلك بالتجزئة ،يقوم التاجر (الوسيط) وذلك بعد عملية التغليف والتعليب بإضافة  %35-30من السعر لالستهالك،
ليصبح المعدل من  14شيقل كيلو من المزرعة إلى  22شيقل كمعدل في سوق االستهالك.

4

في المقابل ،يتم استيراد التمور من االحتالل كالتمر الحياني والديري والحالوي ،ويتم استيراد عجوة التمر من دولة االمارات،

5

وهو ما يدفعنا للتساؤل حول الجدوى من استيراد عجوة التمر في ظل وجود فائض من التمور وإمكانية االستفادة منها إلعداد
العجوة .وفي الوقت نفسه الذي يقدر به استيراد التمور من االحتالل كالحياني والديري والحالوي في العام  2017والذي يقدر
بحوالي  16.6مليون دوالر .6لذا ال بد من إحالل منتجات التمور الفلسطينية عوضاً عن "اإلسرائيلية" ،األمر الذي سيحفز
المزارع والمصانع المحلية لالستثمار أكثر وإنتاج التمور بجودة عالية.
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على الرغم من أن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني يقدر استيراد التمور بقيمة  16.6مليون دوالر سنوياً ،إال أنه في
الحقيقة ال يمكن رصد رقم حقيقي أو كميات حقيقية لالستيراد ،فاإلشكالية تكمن في غياب رقابة حقيقية على حركة دخول
التمور من المستوطنات أو من دولة االحتالل .على سبيل المثال ،تدخل البضائع من حاجز بيسان العسكري لمنطقة األغوار
دون رقيب أو حسيب ،بكميات مجهولة وغير معروفة تكلفتها ،وال حتى جودتها ،بالتالي يوجد تضارب كبير في البيانات حول
كميات االستيراد 7.كما وأن البيانات متضاربة العتماد أكثر من مصدر لحساب أعداد شجر النخيل وإنتاج التمور ومساحات
األراضي المزروعة بالنخيل 8،لذا ال بد من العمل على تنفيذ مسوح دقيقة تعيد النظر في أعداد النخيل واإلنتاج واألراضي
المزروعة ومصادر مدخالت اإلنتاج واالستيراد ،إضافة لتفعيل الجهات الرقابية على دخول البضائع من خارج السوق
الفلسطيني.
يشغل قطاع التمور ما بين  4و 5آالف عامل سنوياً من بينهم العاملين/ات في المستوطنات والمصانع "اإلسرائيلية" التي
تنتج التمور ،كما يستثمر عشرات المزارعين والشركات في قطاع التمور بما يزيد عن  200مليون دوالر أميركي 9،ومن
الممكن أن يتم استقطاب العاملين في المستوطنات للعودة للمزارع الفلسطينية أو من خالل منحهم فرصاً لالستثمار من خالل
تضمينهم أراضي لزراعة النخيل واالستثمار بالتمور .ومن الحلول المقترحة إنشاء تعاونيات زراعية لزراعة أشجار النخيل،
إضافة للتوسع في التصنيع الغذائي المرتبط بالتمور ،مما يوسع قاعدة االستفادة منه اقتصادياً ألكبر عدد من األسر ذات
الدخل المحدود والمتوسط.
بعد قرار وزير الحرب نفتالي بينت بمنع الفلسطينيين من تصدير منتجاتهم الزراعية ،بات التخوف الحقيقي لهذا العام هو
قدوم شهر رمضان سيسبب في تكدس التمور بالسوق إذا ما لم يتم تصديرها نتيجة المنافسة مع بضائع االحتالل ،لذا ال بد
من وجود حلول تحول إلى االستفادة من الفائض في التمور .وعلى الرغم من محاوالت الحكومة األردنية للتدخل لوقف قرار
العقاب الجماعي باستبدال عملية التصدير من الموانئ التي يسيطر عليها االحتالل بالمعابر األردنية،
االحتالل ما زالت ترفض ذلك.
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إال أن حكومة

وتوصي الورقة بالتوصيات التالية:
-

ال بد من إيجاد وتفعيل استراتيجية زراعية تحتوي على أسس مستدامة إلنتاج زراعي يخدم السوق الفلسطينية في
إطار مقاطعة السلع اإلسرائيلية ،وتوفير سلع آمنة بسعر مناسب للمستهلك ،مع هامش ربح للمزارع ،وذلك عبر
دعم حكومي سخي لقطاع الزراعة.

-

العمل على توسيع رقعة األراضي المزروعة بالنخيل تجاه المناطق المهددة بالمصادرة للحفاظ عليها وحمايتها.

-

إنشاء تعاونيات زراعية لزراعة أشجار النخيل ،إضافة للتوسع في التصنيع الغذائي المرتبط بالتمور ،مما يوسع
قاعدة االستفادة منه اقتصادياً ألكبر عدد من األسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

-

ال بد من استشارة كافة المزارعين وخصوصاً صغار المزارعين الذين يعملون في مزارع النخيل ،لتكون الحلول
المطروحة متفق عليها ،وتخدم المزارع الفلسطيني دون إلحاق أضرار به.

-

تفعيل الرقابة على السوق بشكل جدي ،ومحاربة المنتجات "اإلسرائيلية" كافة وبشكل جدي وحقيقي حتى ال تدمر
بنية الزراعة في فلسطين ويعود اإلنتاج المحلي أولوية في االستهالك.

-

مراجعة في مدخالت اإلنتاج الزراعي ومصادرها والبحث عن بدائل صحية اقتصادية.

-

االستفادة من الفائض في التمور في العجوة مثالً ومصانع الحلويات المحلية.

-

ال بد من العمل على تنفيذ مسوح دقيقة تعيد النظر في أعداد النخيل واإلنتاج واألراضي المزروعة ومصادر مدخالت
اإلنتاج واالستيراد.

-

توحيد مصادر المعلومات حول النخيل وإنتاج التمور في فلسطين مع توضيح مصدر المعلومة األساسي.

-

إعادة االستثمار في قطاع التمور والنخيل في فلسطين ،سيعيد العاملين في المصانع "اإلسرائيلية" إلى مكانهم
الطبيعي للعمل في المزارع الفلسطينية ،مع الحرص على إنصافهم بكرامة.
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