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دورا مهما في  في االنتاج الزراعي اذ انه لعب يعتبر قطاع النحل فى فلسطين من القطاعات الرئسية

االحتالل دورا رئيسيا في تزايد االنتاج الزراعي  وفي توفير مصدر للدخل للعديد من االسر الفلسطينية وقد لعب 

العقبات امام  هذا القطاع في التأثير سلبا من خالل اتباعه العديد من الخطوات في مختلف االتجاهات اذ منذ عام 

 ٥٢١طن الى٤٢١ خلية و بكمية من ٤٦٥٨٥ الى ٤٣٠٨٨تزايدت اعداد الخاليا من   ٢٠٠٠  حتى عام ١٩٩٤

  خلية نحل و بكمية انتاج ٦٥٩٢١الى  ٤٧٩٠٠يدت اعداد الخاليا من  تزا٢٠٠٥ حتى عام  ٢٠٠١طن ومن عام 

الخاليا في قطاع غزة على ازهار الحمضيات و هي متوفرة    طن حيث اعتمدت هذه٥٢١ طن الى ٣٦٨من 

بشكل ملحوظ اما في الضفة الغربية فتعتمد على المراعي و النباتات البرية ، وقد عمد االحتالل من خالل اتباع 

  ـ:التدمير بمختلف اشكاله في التاثير على قطاع النحل من خالل االتـي منهج 

  ـ التاثيرات البيئية -:اوال  

ساهم االحتالل بشكل مباشر و مقصود على تدميرالبيئة الفلسطينية بتدمير الغطاء النباتي في االراضي 

ديد من ي ، وساهم في تدمير العالفلسطينية من خالل كب النفايات ومياه مجاري المستوطنات و تجريف االراض

المراعي التي يعتمد عليها النحل، كذلك الحال بالنسبة الى االعتداءات من قبل المستوطنين على خاليا النحل و 

حرق المراعي و تلويثها بمخلفات المصانع الذي ادى الى تلوث النباتات و المراعي بشكل عام و بالتالي قلة 

  االنتاج بالرغم من تزايد اعداد الخاليا 



  

  

  

  ـ تاثيرات االستيطان  و مصادرة  األراضي:ثانيا 

ارتفعت نسبة السيطرة االسرائيلية  ٢٠٠٧-٢٠٠٠سيطرة االحتالل الذي بلغ اقصى نشاطه مابين االعوام

من مساحة الضفة الغربية و غزة و البالغة % ٧٢قبل االنتفاضة لتصل الى  % ٦,١٦في االراضي الفلسطينية من 

  على كمية االنتاج و ارتفاع التكاليف االتشغيلية في مشاريع النحل كم مربع ، اثر بشكل ملحوظ ٦٢٤١

   تاثيرات الحصار و الحواجز العسكرية -:ثالثا 

  .انخفاض االنتاجية للخاليا و فقدان العديد منها بسبب االغالقات و عدم التمكن من نقلها للمراعي 

   تاثيرات السور العازل - :رابعا

حة الضفة الغربية و قطاع غزة اذ تمثل الضرر بحصر المراعي وعدم من مسا% ١٢اقتطاع ما مقداره 

  .التمكن من الوصول اليها مما اثر ايضا على مشاريع النحل القائمة 

   التاثيرات االقتصادية -:خامسا 

  % .٦٠ضعف القدرة الشرائية في االسواق الفلسطينية و ارتفاع نسبة البطالة لـ -

  .لق و صعوبة تصريف المنتجات خارجيا  السيطرة على الحدود بشكل مط-

  . التحكم في االسواق الفلسطينية من خالل طرح منتجات المستوطنات  -



 ارتفاع نسبة البطالة  في الوسط الفلسطيني مما ادى الى  الدفع باتجاه استغالل البيئة الفلسطينية للبحث -

  .عن مصادر للدخل و االضرار بالبيئة 

 


