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يف ع�صر العوملة الذي نعي�ش، اختلطت نكهات املعرفة، حيث حتول ال�صغف واملتعة يف احل�صول عليها من خالل 
على  تعتمد  �صبابنا  لدى  املعرفية  امل�صادر  واأ�صبحت  الطالئع.  بني  وبخا�صة  هواية،  اإىل  واال�صتنتاج  االكت�صاف 
ا�صتهالك اأن�صاف املعلومات اجلاهزة التي اعتادوا على ق�صها من اأي موقع من) �صبكة االإنرتنت (، ول�صقها يف 

حوا�صيبهم، حتى اأنهم يف معظم االأحيان ال يقروؤون ما يق�صون من ال�صبكة العاملية.

ومبا اأّن النظام التعليمي ال�صائد مكتظ باملعلومات واملفاهيم التي يتم تلقينها للطالب حتى يحفظها، وتكون فيه 
وب�صبب حر�ش  لديه.  املعرفة  مدى  بال�صرورة  تعك�ش  ال  والتي  الطالب،  اإليه  يطمح  ما  اأهم  هي  االمتحان  نتيجة 
املوؤ�ص�صات االأكادميية على حت�صيل طالبها ولي�ش على اإنتاجهم العلمي والعملي، تدهور امل�صتوى املعريف وتقل�صت 
اإمكانات الطالب امل�صتفزة للتفكري، التي تطّور العني الناقدة عنده لي�صتطيع اأن يفكر بالظواهر التي حتيط به  دون 

اال�صت�صالم للم�صّلمات التي عليه اأن يحفظها دون اأن يفكر مب�صدرها اأ�صال. 

تاأ�ص�صت موؤ�ص�صة النيزك للتعليم امل�صاند واالإبداع العلمي يف القد�ش، عام 2003، على يد �صباب يوؤمنون بالعلم، 
واملجتمع املعريف وذلك لالإ�صهام يف تغيري الو�صع املذكور اآنفًا، حيث اعتمدنا التجربة العملية، والتفاعل مع االألعاب 
اأواًل،  اأ�صا�صًا لبناء �صخ�صية الفرد العلمية، ولي�صّكل باإيجابية م�صتقبله ال�صخ�صي  التفكريية، و العلوم التطبيقية 

ومن ثّم يعك�ش ذلك على جمتمعه.

والنيزك من خالل  م�صروع الباحث ال�صغري اعتمدت قاعدة "ال�صك �صيد اليقني " الأنها توؤمن اأن ال�صخ�ش الذي 
يعتاد التفكري املنطقي الناقد، ويربطه بالعلم واملعرفة يكون قادرًا على تقومي و�صعه، والتعامل معه مهما بلغ من 

التعقيد، ويكون اأي�صًا االأجنح يف مواجهة التحّديات يف م�صريته نحو التمّيز بطريقة ناجحة وفّعالة.
وعليه، فاإننا ن�صع بني اأيديكم خال�صة جتربة الباحثني ال�صغار، وجتربتنا يف النيزك يف رعايتهم، وذلك لتقدموا 
ما  املعريف  ر�صيدنا  اإىل  ن�صيف  ولكي  اأخطائنا   من  والتعلم  اأدائنا  تطوير  يف  ي�صهم  الذي  البناء  النقد  بدوركم 

ن�صتطيع من اأفكار توؤّدي اإىل تعميق التجربة وتوجيهها.  
م. عارف احل�صيني
املدير العام
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الطالئع  اإعطاء  يف  »اليوني�صف«  للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمة  الطالئع" يف  وم�صاركة  "تطوير  برنامج  يهدف 
الفر�صة للم�صاركة الفعالة يف جمتمعهم وامل�صاهمة يف تطورهم، وتطوير جمتمعهم.

اإن اأحد اأولويات برنامج "تطوير وم�صاركة الطالئع" لعامي 2009-2010 هو زيادة املعرفة وحت�صني ا�صتخداماتها 
يف الق�صايا التي توؤثر يف حياتهم.  يعترب م�صروع "الباحث ال�صغري" والذي ينفذ بال�صراكة مع موؤ�ص�صة النيزك 
للتعليم امل�صاند واالإبداع العلمي يف االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة هي اإحدى الطرق التي تعمل فيها منظمة االأمم 
املتحدة للطفولة "اليوني�صف" على تقدير ودعم وت�صجيع االأبحاث التي يقودها الطالئع والتي بدورها متكنهم من 
اإي�صال اأ�صواتهم والتاأثري على عدد من الق�صايا يف جمتمعاتهم.  فعلى �صبيل املثال، ا�صتطاع الطالئع امل�صاركون يف 
هذا امل�صروع اأن يحددوا ويبحثوا ق�صايا اجتماعية ذات اأولوية يف حياتهم ت�صمنت على �صبيل املثال ظاهرة العنف، 
وعمالة االأطفال والت�صرب من املدار�ش، و�صبكة املوا�صالت يف فل�صطني مدى جناعتها ور�صا النا�ش عنها. كما عمل 

البع�ش االآخر على ق�صايا علمية تخ�ش مثاًل طرق التخل�ش من النفايات ال�صلبة.

ناأمل اأن ت�صل اأ�صوات الطالئع من خالل اأبحاثهم اإىل امل�صوؤولني و�صناع القرار من اأجل العمل على توفري عامل 
جدير بالطالئع.

جني غوف
املمثلة اخلا�صة

منظمة االأمم املتحدة للطفولة “اليوني�صف” – االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة
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ي املعرفة وبثها، للغو�ش يف ظواهر اجتماعية، وتطبيقات  مينح برنامج الباحث ال�صغري الفر�صة للطالئع لتق�صّ
علمية  جتول يف بال الطليعي، وتدفعه م�صرية العمل اإىل اإعادة التفكري بق�صايا تهّمه من املنظور الناقد، واخلو�ش 

يف خ�صم البحث العلمي املتطور، وبذلك يتحمل الطالئع امل�صوؤولية باملبادرة والبحث والتمحي�ش.
وبعد بدء الرحلة �صوب املعرفة، يتمركز الباحثون ال�صغار يف املقدمة، ليقّدموا ملجتمعهم منوذجًا حيًا ومنتجًا، 

يفّعل دورهم،  ويكونوا فيه قدوة الأبناء جيلهم يف العطاء.

وغدا الباحث ال�صغري منربًا لكل طليعي يف االأرا�صي الفل�صطينية ين�صم اإليه كل من ي�صاأل: ملاذا؟ واأين؟ وكيف؟ 
ومن البحث عن املعلومة وفح�صها، اإىل التاأثري اإيجابيًا يف البيئة التي يعي�صون فيها.

ان�صم للم�صروع )350(طليعيًا/ة، بني االأعمار )14-16( عام ، يف �صت حمافظات خمتلفة وهي: القد�ش، اخلليل، 
نابلــــ�ش، جنني، غزة، طولكرم، ومبعــــدل جمموعــــة بحثية يف كل حمافظــــة، بحيــــث تتكّون كل جمموعــــة  من 

)25( باحثًا/ة، وهــــم يعملون على اإجناز االأبحاث يف جمموعات �صغيـرة تتاألف كل جمموعة من )3-4( باحثني.

ومن اأجل اإعداد الباحثني ال�صغار للخو�ش يف رحلة البحث، طورت النيزك برناجمًا تدريبيًا مهنيًا باالعتماد على 
خربتها الرتاكمية يف رعاية الربامج التدريبية وتطويرها، وبالتن�صيق مع خرباء واخت�صا�صيني يف جماالت علمية، 

وجمتمعية خمتلفة.

)6( جمموعات بحثية، تتكون كل واحدة منهم من )25(باحثًا/ًة �صغريًا/ًة انخرطوا يف برنامج ي�صتهدف تطوير 
اآليات التفكري املنطقي والناقد، وذلك من خالل االألعاب املمتعة واملهام التفكريية التي يجب على اجلميع اإجنازها، 

والتي بدورها ترتك اأثرًا يف طريقة التعامل اليومي مع ظروف حياة الطليعي/ة.

وباالإ�صافة اإىل تطوير مهارات التفكري، ح�صل امل�صاركون على تدريب عملي يف مهارات البحث العلمي، واإجراء 
التجارب العلمية، وقد عالج التدريب اآليات البحث مثل اال�صتبانات، واملقابالت، واملجموعات البوؤرية.
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وقد عقدت خالل الربنامج العديد من الفعاليات لو�صع الطليعي/ ة  يف قلب التجربة، وتعري�صه لتجارب حقيقية 
ت�صقل ال�صخ�صية، وتغني �صجل اخلربات لديه/ها.

اأ�صيل  علمي  بحث  اإجناز  جتربة  اأن  حيث  عليه.  يح�صلون  تاأهيل  اأهم  هي  الباحثون،  بها  مير  التي  امل�صرية  اإن 
تدفعهم اإىل بلورة و�صقل قدراتهم، فعلى �صبيل املثال عمل الباحثني يف جمموعات �صغرية الإجناز البحث يعلمهم 
اأ�ص�ش العمل �صمن فريق، واأهمية التعاون، ويعر�صهم اإىل جتربة حقيقية يف حتمل امل�صوؤولية، وذلك دون احلاجة 
اأو  اأو تطوير اال�صتبانات  اأو امل�صوؤولية،  كما اأن اإجراء التجارب العلمية  اإلقاء املحا�صرات عن اأهمية التعاون  اىل 
غريها من احتياجات امل�صرية، يدفع الطالئع اإىل االحتكاك باملجتمع، والتعامل مع اأطرافه املختلفة، وهذا يزيد 

من خرباتهم وينّمي مهاراتهم احلياتية.

وبعد مرحلة االأبحاث، ينطلق الباحثون لتعميم التجربة من خالل جوالت، وحما�صرات، وفعاليات ي�صممونها حتت 
اإ�صراف الطاقم املخت�ش، تهدف اإىل عر�ش البحث ونتائجه بطريقة متميزة وقريبة اىل الطالئع، بحيث يعملون 
على ن�صر املعرفة التي اكت�صبوها خالل م�صرية بحثهم  الأطراف اأخرى من جمتمعهم يف املدار�ش، واجلامعات، 

واملراكز املهتمة.
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ال يخفى علينا جميعا ما لالألبان و االأجبان من فوائد واآثار كثرية على حياتنا ب�صكل خا�ش وعلى االقت�صاد الوطني 
ب�صكل عام، لهذا ال�صبب واأ�صباب اأخرى كان ال بد ملجموعات البحث من وقفة عند ذلك الواقع الذي تعي�صه �صناعة 

املنتجات الغذائية )االألبان وم�صتقاتها( يف بلدنا فل�صطني.

وكان ال بد لها اأي�صًا من اأن  تهتم بالبحث يف املو�صوع والتعمق فيه، حتى تقدم معلومات مفيدة ومثبتة عن �صناعة 
االأجبان واالألبان يف فل�صطني، وحتى تفيد كل ذي اهتمام بطريقة علمية ومثبتة مبنية على جتارب ال ميكن اإهمالها 
واالإغفال عنها وكان ما وقع عليه اختيارهم )املنتجات الغذائية املحلية يف قطاع االألبان واالأجبان واحلليب، مدى 
معرفة  يف  للنا�ش  اأهمية  من  املو�صوع  لهذا  ملا  اأي�صًا  يعزى  االأ�صواق(،  يف  املناف�صة  املنتجات  مع  مقارنة  جودتها 
املنتجات التي يتناولونها ومدى موافقتها للمعايري واملوا�صفات ومنا�صبتها الحتياجات النا�ش وظروفهم من �صعر 

وجودة وطعم و�صد حاجتهم من جميع املنتجات.

كما كان هذا البحث حماولة يف عك�ش ال�صورة النمطية املتعلقة يف اأذهان املواطنني الفل�صطينيني حول اأن املنتج 
ولفت  املناف�صة.  على  قادر  االأخري غري  واأن  الفل�صطيني،  بنظريه  قورن  ما  اإذا  اجلودة  اأف�صل من حيث  االأجنبي 
اأن تعمل على رفع  اإدارات امل�صانع الفل�صطينية  اإذا كانت هذه ال�صورة �صحيحة فاإنه يجب على  اأنه  اإىل  االنتباه 
انتباه  ب�صرف  الوطني،  االقت�صاد  لدعم  حماولة  اأي�صًا  وكان  الفل�صطيني.  املواطن  حاجة  لتلبي  اإنتاجها  كفاءة 
ب�صرائنا  االآخر  اقت�صاد  تقوية  يف  املبا�صرة  غري  وامل�صاهمة  االأجنبية،  املنتجات  �صراء  عن  الفل�صطيني  املواطن 
للمنتجات االأجنبية، كما حاولت جمموعات البحث يف هذه الدرا�صة اأن تتعرف على الكيفية التي تتم بها ت�صنيع 
منتجات االألبان واالأجبان الفل�صطينية، ومعرفة مدى مطابقتها للموا�صفات واملقايي�ش العاملية، كما كان ال بد من 
لذا كان البد من  الفل�صطينية،  لل�صناعة  بو�صفها مناف�صًا  االأخرى  الدول  ال�صناعة عند  واقع هذه  االطالع على 

درا�صة مقارنة ملوا�صفات ومقايي�ش وجودة املنتجات الفل�صطينية ومنتجاتها املناف�صة. 

وعند البدء بالبحث كان هناك العديد من االأ�صئلة التي تراود البحاثة وكان من اأهمها » معرفة ما هو �صبب االإقبال 
الكبري للنا�ش على املنتج االأجنبي اأكرث من املنتجات املحلية؟ 
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يتناول البحث االأ�صباب العلمية واالجتماعية التي تدفع باملواطن الفل�صطيني نحو التعلق بغرياملنتجات الوطنية، 
وال �صيما يف منتجات االألبان التي تعد من اأ�صا�صيات البيت الفل�صطيني، وذلك من خالل اال�صتناد اإىل عدد من 
احلقائق املو�صوعية التي جرى تناولها يف البحث، ومن خالل ا�صتخدام اأدوات البحث العلمي، التي مل تكن بعيدة 

جدًا عن االأ�صباب االجتماعية التي تعمل على اإرجاح كفة املنتجات االأجنبية.     
                                                                                       

من اأجل معرفة وحتليل تلك االأ�صباب اعتمدت جمموعات البحث يف طريقة عملها على راأي املواطنني واأ�صحاب 
من  املختلفة،  بفئاته  املجتمع  اآراء  على  لالطالع  ا�صتبانة  توزيع   على  عملت  حيث  الفل�صطينية،  االألبان  م�صانع 
التجارب  من  بالعديد  قامت  كما  امل�صوؤولة،  اجلهات  اإىل  باالإ�صافة  ماركت  وال�صوبر  التجارية  املحال  اأ�صحاب 

املخربية بهدف درا�صة جودة املنتجات.

قامت جمموعات البحث بتحليل هذه اال�صتبانات، باالإ�صافة اإىل التجربة العلمية التي قامت بها جمموعات البحث  
فقد عملت يف هذه التجربة على و�صع عينتني من اللنب واحدة حملية ال�صنع واالأخرى اأجنبية ال�صنع، وطلبوا من 
النا�ش اأن يتذوقوا كلتا العينتني ، علمًا اأنه مل يتم الك�صف للنا�ش عن م�صدر املنتج اإن كان حمليًا اأو اأجنبيًا  ثم كان 
عليهم تعبئة ا�صتبانة �صغرية ملعرفة راأيهم باملنتجني،  فقد عملت جمموعات البحث على تعبئة مئات اال�صتبانات 
بعد جتربة التذوق هذه، و باالإ�صافة اإىل ذلك قامت جمموعات البحث بتعزيز بحثها باملعلومات الالزمة من قبل 

جهات م�صوؤولة خمت�صة.

كما قام فريق البحث بعمل زيارات ميدانية لعدد من املحالت التجارية الكبرية )ال�صوبرماركت(. و�صوؤال البائعني 
عن الفرق يف ا�صتهالك املنتجات املحلية ونظريتها االأجنبية، و�صملت الزيارات العديد من امل�صانع املحلية. 

وتتلخ�ش املنهجية العلمية املتبعة مبا يلي:
1. التخطيط خلطوات وطرق العمل وتنظيمه.

2. جمع املعلومات واالإح�صائيات عن واقع �صناعة منتجات االألبان يف فل�صطني.
3. و�صع الفر�صيات التي  تربر الو�صع الذي تعاين منه �صناعة منتجات االألبان يف فل�صطني.
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4. اإجراء املقابالت مع امل�صوؤولني يف موؤ�ص�صة املوا�صفات واملقايي�ش واأ�صحاب امل�صانع واملحال التجارية.
5. التخطيط للتجربة الب�صرية )جتربة التذوق(.

6. كتابة اال�صتبانات.
7. حتديد الفئة امل�صتهدفة يف التجربة.

8. توزيع اال�صتبانات على الفئة امل�صتهدفة التي قامت بالتجربة)جتربة التذوق(.
9. درا�صة النتائج التي مت احل�صول عليها وحتليلها وعر�صها مع االإح�صاءات واجلداول والر�صوم البيانية.

10. اخلروج بالنتائج والتو�صيات.
11. توثيق هذه العمليات،الفر�صية وطرق العمل والنتائج واملراجع.

12. التنويه بكل الدعم وامل�صاعدة التي ح�صل عليها البحاثة خالل م�صرية البحث. 

املدار�ش  كافة  الطلبة يف  بقية  اأمام  نتائجها  ت�صع  وها هي   2009 العمل يف �صيف عام  اإىل  املجموعات  انطلقت 
الفل�صطينية من اأجل االطالع عليها واإبداء اآرائهم فيها.

 جمموعة الباحثني ال�صغار من منطقة جنني اأثناء
اإجرائهم جتربة التذوق
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تربز اأهمية قطاع �صناعة االآلبان يف اأن هذا القطاع ي�صاهم يف تنمية جمتمع الريف، ويف املقام االأول ي�صاهم يف 
رفع دخل االأ�صرة يف القرية، وي�صاعد على ت�صجيع اال�صتثمارات ال�صغرية لروؤو�ش االأموال، وي�صاهم هذا القطاع يف 

دعم االقت�صاد القومي كقطاع من قطاعات ال�صناعات التحويلية الريفية اأو احل�صرية.

لذلك ومن اأجل الو�صول اإىل اأهدافها من هذه الدرا�صة قامت جمموعات البحث باالطالع على معلومات خا�صة 
مبو�صوع بحثها عن طريق عمل مقابالت وتوزيع ا�صتبنات وعمل جتارب خمتلفة ومتنوعة، والتعرف على �صناعة 

االألبان واالأجبان يف فل�صطني عن طريق زيارة امل�صانع املحلية  لالأجبان واالألبان يف �صتى املحافظات.           

وقد قامت جمموعات البحث بالعديد من االإجراءات لقيا�ش مدى جودة املنتجات الفل�صطينية ومطابقتها ملقايي�ش 
اجلودة كما قامت مبقارنتها باملنتجات االأجنبية وذلك من اأجل الك�صف عن االأ�صباب التي تقف وراء تف�صيل بع�ش 

املنتجات على بع�صها االآخر.                                                                            

من  مراقبة  امل�صانع  واأن  واملقايي�ش،  للموا�صفات  خا�صعة  الفل�صطينية  املنتجات  اأن  املجموعات  هذه  اأثبتت  وقد 
قبل وزارة ال�صحة وموؤ�ص�صة املوا�صفات واملقايي�ش الفل�صطينية للحفاظ على ا�صتمرار م�صتوى ثابت من اجلودة، 
وجعلها قادرة على املناف�صة و�صد حاجة ال�صوق املحلي، وبالطبع كان راأي املواطنني ومدى ر�صاهم عن املنتجات 
الطعم  الأ�صباب  االأجنبي  املنتج  �صراء  تف�صيل  املالحظ  وكان من  الباحثة  املجموعات  اهتمام  الفل�صطينية حمور 
ومن  ال�صعر  الأ�صباب  الفل�صطينية  املنتجات  �صراء  يف�صلون  املواطنني  اأغلب  اأن  لوحظ  املقابل  ويف  رئي�صي  ب�صكل 

منطلق ت�صجيع االقت�صاد الوطني.

على  الفل�صطينية  االألبان  منتجات  وجنني  وطولكرم  ونابل�ش  اخلليل  حمافظات  يف  املواطنون  يف�صل  عام  وب�صكل 
عند  الوطنية  املنتجات  اإىل  املواطنون مييلون  من  اخلليل )%66(  ففي حمافظة  االأجنبية  املنتجات  من  غريها 
ال�صراء مقابل )34%( مييلون اإىل �صراء املنتجات االأجنبية، وقد �صاهدنا نف�ش الن�صبة تقريبًا يف نابل�ش وطولكرم 
اأي�صًا، ويف جنني تختلف الن�صبة قلياًل فيف�صل )58%( من املواطنني املنتجات املحلية مقابل )42%( يف�صلون 
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املنتجات االأجنبية، اأما يف القد�ش وغزة يختلف الو�صع كليًا، فقد لوحظ اأن )59%( من املواطنني يف�صلون املنتج 
االأجنبي عند ال�صراء، ويف غزة مييل )62%( من املواطنني ل�صراء املنتجات االأجنبية.

اأن  وقد تعددت االأ�صباب التي تقف وراء تف�صيل املنتج الفل�صطيني يف حمافظة جنني حيث يعتقد الق�صم االأكرب 
جودته تقف وراء �صبب تف�صيله حيث يعتقد ما ن�صبته )42%( من ال�صكان يف جنني اأن جودة املنتج الفل�صطيني هي 
ال�صبب يف تف�صيله ويعتقد )21%( من ال�صكان اأن �صبب تف�صيله هو توفره بكرثة و�صهولة احل�صول عليه ويعتقد 
)27%( من ال�صكان اأن الطعم املميز للمنتج الفل�صطيني هو ال�صبب يف تف�صيله على غريه، فيما يعتقد )2%( من 
ال�صكان فقط اأن ال�صكل اخلارجي للمنتج الفل�صطيني هو ال�صبب يف تف�صيله ويعتقد )8%( اأن كل االأ�صباب ال�صابقة 

هي ال�صبب يف تف�صيله.

وعند درا�صة اأ�صباب �صراء املواطنني للمنتجات الفل�صطينية يف حمافظة طولكرم اأجاب )17.8%( اأنهم ي�صرتونها 
الأنها عالية اأو متو�صطة اجلودة وقام )14.5%( منهم باالإجابة على اأنهم ي�صرتونها الأنها رخي�صة الثمن،)%11.9( 
و من النا�ش لعدم توفر بديل اأجنبي اأف�صل و )47.6%( اأجابوا اأنهم يقومون ب�صراء املنتجات الفل�صطينية دعمًا 
اأن الذين ي�صرتون االألبان  اأنهم ال ي�صرتونها، ومن هنا نالحظ  اأجابوا  %(  منهم  اأما )8.2  لل�صناعات الوطنية 
البحث يف  اأن مان�صبته )65%( من عينة  تبني  التذوق  وبعد جتربة  الوطنية  املنتجات  الفل�صطينية هدفهم دعم 

نابل�ش ف�صلت املنتج املحلي مقابل )35%( للمنتج االأجنبي، وذلك بناء على الطعم دون معرفة امل�صدر.
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عانت فل�صطني يف الفرتات املتعاقبة من االحتالل، فقد �صيطرت عليها قوى خمتلفة وتعاقبت على حكمها، مما 
ا�صتهالكيني  اأنا�ش  اإىل  �صكانه  بتحويل  له  امل�صتمر  �صاهم االحتالل  وقد  يعتمد على غريه يف موارده،  بلدًا  جعلها 
يعتمدون على ما ينتجه غريهم، وهذا ما جعل من فل�صطني بلدًا يعاين من تخلف �صناعي وزراعي العتمادها على 

ما ينتجه املحتل وما خلفه من تبعية وتقييد للحريات يف �صتى املناحي وخا�صة ال�صناعة.

اإن وجود هذه املعوقات اأدى اإىل �صعف ال�صناعة الفل�صطينية يف قطاعات خمتلفة ومنها  قطاع املنتجات الغذائية 
التي تخت�ش باالألبان واالأجبان ومنتجات احلليب، مما اأدى اإىل اجتاه عدد كبري من املواطنني الفل�صطينيني اإىل 

�صراء املنتجات االأجنبية. 

حتتل �صناعة االألبان اأهمية كبرية يف البنية االقت�صادية وال�صحية للمجتمع الفل�صطيني، وذلك لي�ش فقط من حيث 
اأهميتها يف ت�صريف احلليب الذي ينتجه مربوا املوا�صي يف فل�صطني، بل باعتبارها اأحد اأهم الفروع ال�صناعية 
التحويلية، وب�صبب اأنها امل�صدر الرئي�صي لبع�ش املنتجات الغذائية االأ�صا�صية، وهي احلليب وم�صتقاته. اإذ ال �صك 
باأن توفري هذه املنتجات وباأ�صعار معقولة، ي�صكل اأحد اأهم التحديات الهامة على �صلم موؤ�ص�صات ال�صلطة الوطنية 

والقطاع اخلا�ش على حد �صواء )1(. 

لقد تاأثرت �صناعة االألبان كثريًا خالل العقود القليلة املا�صية بالعديد من العوامل التي كان لها تاأثري �صلبي على 
تطورها. ومن اأهم هذه العوامل هو قيام �صلطات االحتالل بفر�ش �صيطرتها على اجلزء االأكرب من االأرا�صي التي 
كانت ت�صتخدم كمراع طبيعية ملربي االأغنام، مما اأ�صفر فعليًا عن فقدان حوايل )70%( من امل�صاحة االإجمالية 
ازداد  حيث  املا�صية،  قطعان  تغذية  طريقة  على  جوهرية  انعكا�صات  اإىل  ذلك  اأدى  فقد  وبالطبع  املراعي.  لهذه 
اعتمادها على احلبوب واملركزات، مما زاد من تكلفة االإنتاج وقلل من القدرة التناف�صية مع العلم اأن )%60( من 
كلفة االإنتاج تعتمد على غذاء االأبقار. وب�صكل عام، يالحظ باأن املزارعني ينتجون حمليًا حوايل )%3( فقط من 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.cpsd.ps/ar/activities/Tamk-Research مركز تطوير القطاع اخلا�ش  .1
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احلبوب التي ت�صتهلكها قطعانهم و )7%( من احتياجاتها من االأعالف املحلية. اأما اجلزء االأكرب فيتم ا�صترياده 
من دولة االحتالل وبع�ش الدول االأخرى)1(.

واملعايري  للموا�صفات  الفل�صطينية  املنتجات  وتتطابق  جودة  مدى  اإىل  البحث  هذا  يف  البحاثة   �صيتطرق  لذلك 
العاملية، م�صتفيدين بذلك من بع�ش الدرا�صات التي اأجريت �صابقا، واآملني اأن ي�صيفوا للمجتمع  بع�ش التحليالت 

والتف�صريات التي تقف وراء تف�صيل بع�ش املنتجات على بع�صها االآخر.

تاريخ �سناعة الألبان يف فل�سطني   
تعترب �صناعة منتجات االألبان من ال�صناعات القدمية التي كانت تاأخذ الطابع اليدوي �صمن ما يعرف باالقت�صاد 
االإح�صاءات  ت�صري  ال�صبعينات،  يف  بداياته  كانت  فقد  االألبان  ل�صناعة منتجات  احلديث  ال�صكل  اأما  املنزيل، 
االألبان قد بلغت نحو  اأعداد هذه املن�صاآت اخلا�صة ب�صناعة منتجات  اأن  اإىل  اخلا�صة بوزارة االقت�صاد الوطني 
ثالث من�صاآت من الفرتة ما بني)1978-1987( ومن ثم ا�صتمر التطور يف ال�صناعة اإىل اأن بلغت اأعداد املن�صاآت 
نحو خم�ش من�صاآت للفرتة الواقعة بني)1988-1993( والحقًا ومع قدوم ال�صلطة الفل�صطينية مت التو�صع يف �صنع 
2002 نحو)31( من�صاأة تعمل يف  منتجات االألبان حيث اأ�صبحت اأعداد املن�صاآت اخلا�صة يف هذا الن�صاط للعام 

فل�صطني وذلك كما ت�صري بيانات اجلهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني 

ومن اجلدير بالذكر اأن �صناعة منتجات االألبان وجدت يف فل�صطني بال�صكل البدائي قبل العام 1949 حيث كانت 
تعمل من�صاأة واحدة يف هذا املجال وذلك كما ت�صري بيانات وزارة االقت�صاد ، ومن ثم تطورت هذه ال�صناعة اإىل اأن 

اأ�صبحت تعتمد على االآالت الدقيقة واحلديثة الإنتاج وحت�صري االألبان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  ورقة عمل حول / �صناعة منتجات االألبان يف فل�صطني) الواقع واالأفاق ( اإعداد / حممد اإبراهيم الراعي ، ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية ، وزارة االقت�صاد الوطني ، االإدارة العامة 
للدرا�صات  والتخطيط  مار�ش 2004.

الفرق بني اللنب واحلليب يف اللغة: احلليب )فعيل( مبعنى مفعول : اأي حملوب، واللنب هو ذاته ما ي�صميه 
اأهل ع�صرنا احلليب، و�صار اللنب يف عرف املعا�صرين : اللنب اخلاثر .. اأي مرحلة بعد احلليب.
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وتعترب �صناعة منتجات االألبان اأحد ال�صناعات القدمية التي ارتبطت والزالت مرتبطة باالقت�صاد املنزيل حيث 
ت�صكل هذه ال�صناعة جزءًا مهمًا من االحتياجات املنزلية والتي يتم توفريها ب�صكل يدوي حتى االآن، و وتعتمد عليها 
عائالت كثرية كجزء مهم من ثقافة ا�صتهالكها ومن ثم فاإن هذه ال�صناعة لها بعد تاريخي يف تراث وثقافة االأ�صرة 

الفل�صطينية .                                                                                                     

يعترب  فل�صطني، حيث  االألبان يف  االأ�صا�صية يف �صناعة منتجات  اأهم املدخالت  ال�صائل من  وتعترب كمية احلليب 
املنا�صبة من  الكميات  تتوفر  لذا وبقدر ما  االألبان ومنتجاتها،  الرئي�صية يف ت�صنيع  املادة اخلام  ال�صائل  احلليب 
هذه املادة اخلام وبنوعيتها اجليدة بقدر ما ت�صتغل امل�صانع الطاقة الت�صميمية لها يف االإنتاج ب�صورة اأف�صل، ومن 
اجلدير بالذكر اأن جميع م�صانع منتجات االألبان املحلية ال تنتج اإال بع�ش االأنواع من االألبان مثل )لنب الزبادي 
واحلليب  االأطفال  حليب  وخا�صة  االأنواع  باقي  ا�صترياد  يتم  بينما  االأخرى،  الب�صيطة  االأنواع  وبع�ش  واليوغرت( 
املجفف من اخلارج وذلك ب�صبب ال�صعف يف نوعية وكميات احلليب ال�صائل املتوفرة حملًيا ، والتي ال تتيح فر�صًا 
لت�صنيع هذه املنتجات داخل االأرا�صي الفل�صطينية)1(.                                                                                                               

ن�صبتــــه  ما  وامل�صروبات  الغذائيــــة  لل�صناعات  امل�صافة  القيمة  يف  االألبان  منتجات  �صناعة  م�صاهمة  بلغت  وقد 
ن�صبة  مبا  �صاهم  فقد  غزة  قطاع  اأما   )%4.2( ن�صبة  مبا  الغربية  ال�صفة  �صاهمت  حيث   2002 للعام   )%6.8(

)2.6%(  من اإجمايل القيمة امل�صافة لل�صناعات الغذائية وامل�صروبات خالل العام 2002)2(.   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  ورقة عمل حول / �صناعة منتجات االألبان يف فل�صطني) الواقع واالأفاق ( اإعداد / حممد اإبراهيم الراعي ، ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية ، وزارة االقت�صاد الوطني ، االإدارة العامة 

للدرا�صات  والتخطيط  مار�ش 2004.
املركز الفل�صطيني لالإح�صاء.  .2

"حلما �صائال" نتيجة الحتوائه  ميكن اعتبار احلليب 
علر كميات عالية من الربوتني، وي�صكل بروتني اللنب 
يف  الربوتني  اإجمايل  من   )%80( ن�صبة   Casien
احلليب، وي�صتعمل هذا الربوتني يف ال�صناعة ك�صمغ 
قوي لالأوراق ويف �صناعة البال�صتيك، ولهذا فقد يوؤدي 
هذا الربوتني لظهور حاالت من احل�صا�صية ال�صديدة.

اأما من حيث امل�صاهمة يف الت�صغيل فقد بلغت م�صاهمة 
�صناعة منتجات االألبان نحو )9.8%( من اإجمايل عدد 
العاملني يف ال�صناعات الغذائية وامل�صروبات حيث يعمل 
بها نحو )768( عامل منهم )414( يف ال�صفة الغربية 
و)354( يف قطاع غزة ، وقد �صاهم قطاع غزة بن�صبة 
)4.5%( وال�صفة الغربية بن�صبة )5.3%( من اإجمايل 
عدد العاملني يف ال�صناعات الغذائية وامل�صروبات للعام 
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2002 ومن املالحظ اأن م�صاهمة ال�صفة الغربية �صواء من حيث القيمة امل�صافة اأو اأعداد العاملني ت�صكل الن�صيب االأكرب 
اإنتاج االألبان يرتكز يف ال�صفة الغربية وذلك ب�صبب  يف �صناعة منتجات االألبان،االأمر الذي ميكن تف�صريه باأن معظم 
توافر حجم كبري من املراعي وروؤو�ش االأبقار واالأغنام املنتجة للحليب ، حيث يغلب على ال�صفة الغربية الطابع القروي 
حيث ينت�صر بها نحو )430( قرية ونحو مليون دومن. وتعد حمافظة اخلليل اأكرب حمافظة فل�صطينية منتجة للحليب 

وم�صتقاته تليها حمافظة قلقيلية ومن ثم حمافظة رام اهلل والبرية )1(.

تطور �سناعة منتجات الألبان الفل�سطينية: 
اأمرًا  هامًا خا�صة و اأن هذه  اإن االهتمام بتتبع التطورات التي تطراأ على �صناعة منتجات االألبان املحلية يعترب 
ال�صناعة تواجه مناف�صة كبرية من قبل �صركات االألبان االإ�صرائيلية ، حيث اأن هذه ال�صركات ت�صوق ن�صبة كبرية 
من منتجاتها يف االأرا�صي الفل�صطينية وخا�صة من منتجات �صركة )تنوفا( االإ�صرائيلية االأمر الذي يفر�ش على 
�صركات االألبان الفل�صطينية التكيف مع هذا الواقع و حماولة تطوير اإنتاجها مبا ي�صمن اال�صتمرار يف تقدمي �صلعة 
ذات جودة عالية و �صعر مناف�ش، حتى ت�صتطيع اال�صتمرار يف االإنتاج، ولعل التعرف على املوؤ�صرات اخلا�صة بهذه 
ال�صناعة يقدم نظرة عن طبيعة الواقع الذي تعي�صه هذه ال�صناعة و العوامل املوؤثرة يف تطور اأدائها و العقبات التي 
تواجه مثل هذا التطور، ومن ثم فاإن تناول مثل هذا الن�صاط من االإنتاج بالدرا�صة و التحليل ميكننا من التعرف 
الغذائية  االإنتاج و اال�صتهالك و الفجوة  االألبان وحجمي  العاملة يف جمال �صناعة  اأهم املن�صاآت ال�صناعية  على 
لها و الواقع العملي لل�صركات االإ�صرائيلية املناف�صة لل�صركات الفل�صطينية، وموا�صفات املنتجات املحلية ومقارنتها 
بغريها، وحجم االإنتاج املحلي من املواد اخلام و خا�صة احلليب واأهم امل�صاكل والعقبات التي تواجه هذه ال�صناعة 
و �صبل التغلب عليها ، ولعل التعرف على تطور هذه ال�صناعة ال ميكن اأن يتم اإال عرب حتليل االأرقام احلقيقية لهذه 
ال�صناعة و خا�صة من حيث حجم االإنتاج ال�صايف لها ) القيمة امل�صافة (، هذا باالإ�صافة اإىل اأهمية التعرف على 
الت�صغيل الفعلي لهذا الن�صاط و تتبع معدالت  متو�صط حجم العمالة يف هذه املن�صاآت و ذلك للتعرف على حجم 
الزيادة اأو االنخفا�ش يف حجم االإنتاج و التوظيف و القيمة امل�صافة و اال�صتثمار يف هذا الن�صاط الذي يعترب من 

االأن�صطة الهامة يف توفري جزء من مقومات االأمن الغذائي الفل�صطيني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.met.gov.ps/mnemodules/studies/fro.pdf 1.  وزارة االقت�صاد الوطني الفل�صطيني
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اأهم امل�ساكل والعقبات التي تواجه �سناعة الألبان يف فل�سطني  
عند احلديث عن العقبات وامل�صاكل التي تواجه �صناعة منتجات االألبان، فاإنه ينبغي اأواًل االإ�صارة اإىل ال�صعوبات 
والقيمة  االإنتاج  حجم  يف  العام  الرتاجع  حيث  من  والزراعي  ال�صناعي  القطاعني  من  كل  يواجهها  التي  العامة 
امل�صافة لكال القطاعني، وذلك ب�صبب الهجمة ال�صر�صة من قبل االحتالل والتي اأ�صعفت املقومات العامة لهذين 
القطاعني االإنتاجيني وفق �صيا�صة مربجمة تهدف اإىل الق�صاء على اأية اإمكانية لالإنتاج ومن ثم اأية اإمكانية اأخرى 
القطاع  هذا  من  جزًءا  تعترب  االألبان  �صناعة  اأن  اإىل  االإ�صارة  يجب  املنطلق  هذا  ومن  االقت�صادي،  لال�صتقالل 
هذه  منها  تعاين  التي  امل�صكالت  معظم  فاإن  هنا  ال�صيا�صات.ومن  بهذه  تتاأثر  واأن  البد  فاإنها  ثم  ومن  ال�صناعي 
ال�صناعة هي يف املح�صلة انعكا�ش الآفاق �صيا�صة مربجمة تهدف اإىل تدمري بنية هذه ال�صناعة وميكن اإجمال هذه 

امل�صكالت واملعوقات يف االآتي:

بطبيعة  تتعلق  الأ�صباب  له  وانخفا�ش معدالت اجلودة  لالإنتاج  الالزم  ال�صائل  اإنتاج احلليب  العام يف  ال�صعف   .1
التغذية ونوعية االأبقار احللوب ، وتبداأ هذه املعوقات بال�صعوبات املتعلقة باملادة اخلام التي تتمثل يف انخفا�ش 
حجم االإنتاج املحلي للحليب، باالإ�صافة اإىل انخفا�ش معدالت الد�صم التي يحتويها احلليب ال�صائل وذلك ب�صبب 
�صعف جودة ونوعية االأعالف واالأبقار املتوفرة ، اإذ اأن معدل الد�صم يف احلليب املنتج داخل املزارع االإ�صرائيلية 
يتجاوز �صعف معدالت الد�صم للحليب املنتج يف املزارع املحلية ب�صبب توفر اأعالف حم�صرة من مواد خممرة 
وبروتينيات كما تبني من درا�صة اأجرتها االإدارة العامة للدرا�صات والتخطيط التابعة لوزارة االقت�صاد الوطني 
املزارع  يف  لالأبقار  احلليب  جودة  لتح�صني  ال�صرورية  اخل�صراء  املراعي  توفر  اإىل  باالإ�صافة  الفل�صطينية، 

االإ�صرائيلية، 
البودرة )املب�صرت(  ا�صترياد احلليب  التعقيدات اخلا�صة بنظام احل�ص�ش )الكوتا( عند  اإىل  باالإ�صافة  هذا 
حيث ال تتمكن املن�صاآت وامل�صانع من ا�صترياد الكميات التي حتتاجها من هذا احلليب وكذلك فاإن مادة الزبدة 
رفع  اإىل  يوؤدي  الذي  االأمر  جدًا  مرتفعة  جمارك  عليها  تفر�ش  االألبان  منتجات  ل�صناعة  الالزمة  احليوانية 
التكلفة املتغرية للوحدة االإنتاجية، ومن املهم هنا االإ�صارة اإىل اأن اتفاقية باري�ش االقت�صادية لها دور مهم يف 
حتديد الكميات التي ي�صمح با�صتريادها من كل مادة خام ومعدالت التعرفة اجلمركية التي تفر�ش عليها، االأمر 
الذي ي�صري بو�صوح اإىل اأن اجلانب االإ�صرائيلي قبل اأن يوقع على هذه االتفاقية قد عمل على حتديد املنتجات 
الرئي�صية واال�صرتاتيجية بالن�صبة لالقت�صاد االإ�صرائيلي ومن اأهمها االألبان وقام بحمايتها من خالل حتديد 
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كمية اأو ح�صة معينة لل�صفة الغربية وقطاع غزة ال�صتريادها من احلليب وعمل على رفع التعرفة اجلمركية 
ب�صورة كبرية على جميع املواد اخلام الالزمة الإنتاج االألبان، وبالتايل �صمان بقاء ال�صوق الفل�صطينية م�صتهلًكا 

الألبان ال�صركات االإ�صرائيلية.                                                                      

2. اعتماد امل�صانع املحلية على ا�صترياد العبوات البال�صتيكية الالزمة لتعبئة منتجات االألبان من اإ�صرائيل، وذلك 
ب�صبب عدم توفر بديل حملي يقوم باإنتاج العبوات البال�صتيكية الالزمة مل�صانع االألبان االأمر الذي يوؤدي اإىل 
رفع تكلفة واأ�صعار املواد اخلا�صة بالتعبئة والتغليف، هذا باالإ�صافة اإىل التحكم االإ�صرائيلي يف اأ�صعار وكميات 

هذه العبوات)1(.

3. ال�صعوبات املتعلقة بالت�صويق، حيث اأن جميع امل�صانع املحلية تعمل باأقل من طاقتها الت�صميمية، وهي ت�صتغل يف 
املتو�صط نحو )60%( من هذه الطاقة وذلك ب�صبب العراقيل املتعلقة بدخول املواد اخلام الالزمة لل�صناعة، 
باالإ�صافة اإىل العقبات التي تواجه ت�صويق هذه املنتجات من حيث االإغالقات املتكررة للمعابر مما يعرقل و�صول 
منتجات االألبان من واإىل ال�صفة الغربية وقطاع غزة.                                                                                                         

4. عدم وجود هيئة حكومية اأو خا�صة تعمل على ت�صجيع اإنتاج احلليب اأو اإجراء الفحو�صات الالزمة له قبل تزويد 
امل�صانع املحلية به، وذلك على غرار جمل�ش االألبان االإ�صرائيلي الذي يتوىل م�صوؤولية ت�صجيع اإنتاج احلليب من 
خالل امل�صاعدة يف تزويد املزارعني باالأبقار احللوب ذات النوعية املمتازة ومتابعة االإ�صراف البيطري والفني 
على هذه االأبقار و على عمليات اإنتاج احلليب ومن ثم القيام بتجميع احلليب وتوزيعه على امل�صانع، االأمر الذي 

�صجع اإنتاج احلليب يف اإ�صرائيل. 

اإنتاج احلليب وتربية االأبقار يوؤدي اإىل عدم  اأما يف فل�صطني فاإن عدم وجود جهة م�صئولة تعمل على ت�صجيع 
االهتمام بهذا الن�صاط احليوي الهام مما يوؤدي اإىل نق�ش املادة اخلام الالزمة لل�صناعة واال�صتهالك، وعليه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  وزارة االقت�صاد الوطني الفل�صطيني، االدارة العامة للدرا�صات والتخطيط.

بتاريخ 2009/7/1 اأ�صدرت اإ�صرائيل قرارًا يق�صي  مبنع منتجات االألبان الفل�صطينية من الدخول اإىل القد�ش.
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فاإنه البد من اإن�صاء هيئة تتوىل م�صوؤولية جتميع وفح�ش وت�صويق احلليب من املزارعني بحيث تكون مبثابة حلقة 
و�صل بني اأفراد القطاع الزراعي وامل�صانع اخلا�صة باإنتاج االألبان.                                                         

5. هناك العديد من امل�صاكل الفنية التي تعاين منها �صناعة منتجات االألبان اإذ اأن معظم هذه امل�صانع ال متتلك 
خمتربات خا�صة الإجراء الفحو�صات ال�صرورية واخلا�صة مبراقبة االإنتاج والتاأكد من مطابقته للموا�صفات 
الفل�صطينية، هذا باالإ�صافة اإىل عملية القيام بفح�ش احلليب اخلام عند ا�صتالمه للتاأكد من مدى �صالحيته 

ومعدالت الد�صم والدهون الذي يحتويه. 

ال�صوق  اأن  اإذ  الفل�صطينية،  غري  للمنتجات  وا�صتهالكه  الفل�صطيني  امل�صتهلك  بثقافة  تتعلق  م�صاكل  هناك   .6
الفل�صطينية مفتوح وب�صورة كاملة اأمام املنتجات غري املحلية ذات اخلربة الطويلة واحلجم الكبري يف االإنتاج 
الفل�صطيني  امل�صتهلك  ثقة  �صعف  اإىل  باالإ�صافة  هذا  االإنتاجية،  للوحدة  املتغرية  التكلفة  تخفيف  يف  واملزايا 

باالإنتاج املحلي مما يعمل على اإ�صعاف قدرة امل�صانع املحلية على االإنتاج والتطوير. 

7. باالإ�صافة اإىل جميع امل�صاكل ال�صابقة الذكر والتي تتعلق باالإنتاج فاإن هناك العديد من امل�صاكل والعوامل املوؤثرة 
يف اإنتاج احلليب يف فل�صطني ولعل من اأهمها: 

رفع  اإىل  توؤدي  والتي  االأعالف  من  جيدة  اأنواع  توفر  وعدم  م�صتمرة  ب�صورة  االأعالف  اأ�صعار  ارتفاع  اأ. 
معدالت الد�صم يف احلليب.

ب. عدم توفر املراعي الطبيعية اخل�صراء لتخفيف التكاليف املتعلقة باالأعالف. 
ج. عدم توفر �صالالت جيدة من االأبقار احللوب والتي تعمل على توفري املادة اخلام الالزمة لل�صناعة.

د. عدم وجود مراكز بحثية متخ�ص�صة بحيث تعمل على تزويد املزارعني باالأنواع املح�صنة واالأ�صناف ذات 
ال�صاللة اجليدة من االأبقار.   

املزارعيــــن ومربي  العظمــــى من  الغالبيــــة  لدى  الرتبيــــة احلديثــــة  اأمور  واملعرفــــة يف  الوعي  8. تدين م�صتوى 
الرثوة احليوانية.  
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ال�صكان  احتياجات  لتغطية  تكفي  الكميات ال  اأن هذه  املنتجة حمليًا، حيث  ال�صائل  انخفا�ش كميات احلليب   .  9
وامل�صانع ) اال�صتهالك واالإنتاج ( .  
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اأهداف البحث:
ال�صك اأن املعظم الفل�صطيني يراوده �صك يف تف�صيل املنتجات االأجنبية يف قطاع االألبان على املنتجات الفل�صطينية 
وتعترب التجربة االإ�صرائيلية مثاًل يف هذا املجال من التجارب الناجحة، حيث بداأت هذه ال�صناعة ب�صكل ب�صيط يف 
اإ�صرائيل فتم اإن�صاء امل�صنع اخلا�ش بهذه ال�صناعة وقد كانت تدعمه الوحدات الزراعية املتمثلة يف )الكيبوت�ش(، 
ومن ثم اأن�صاأ جمل�ش االألبان االإ�صرائيلي لالإ�صراف على املزارع من النواحي الفنية واالإ�صراف على جتميع االألبان 
من املزارع وتوزيعها على امل�صانع وا�صتمر الو�صع كذلك اإىل اأن ظهرت نه�صة كبرية يف جمال ال�صناعة وظهرت 
امل�صانع الكبرية مثل تنوفا وطارا وغريها، اأما احلال يف فل�صطني فاإن هناك الكثري من النواحي امل�صجعة لال�صتثمار 
يف هذا املجال حيث اأن كميات اال�صتهالك مرتفعة وكذلك كميات اال�صترياد، لذا كان ال بد من العمل على تطوير 
هذه ال�صناعة يف فل�صطني ولتحقيق ذلك كان ال بد من درا�صة للمنتجات الفل�صطينية ومطابقتها للجودة واملقايي�ش 
واخلروج  املنطقة  يف  االأكرب  املناف�ش  بو�صفها  االإ�صرائيلية  للمنتجات  مماثلة  درا�صة  عمل  من  بد  ال  كان  وكذلك 
ال�صورة  تلك  حمو  وحاولوا  االإ�صرائيلي  املنتج  تف�صيل  يف  ال�صك  ذلك  اإزالة  البحاثة  حاول  لذا  مقارنة،  بدرا�صة 
النمطية فوقفوا عند عدد من الت�صاوؤالت التي حاولوا اإيجاد حل لها، وقد كان من اأهم هذه الت�صاوؤالت: ما مدى 
الفل�صطيني على  التجاري  الو�صط  االإقبال يف  والدعاية( يف ح�صد  املكونات،  م�صاهمة عنا�صر )ال�صعر، اجلودة، 
املنتجات غري  على   الكبري  االإقبال  وراء  ال�صبب احلقيقـــي  هو  وما  االإ�صرائيلية؟  اأو  الفل�صطينية  املنتجات  �صراء 

املحلية ؟ وما هي العوامل التي يفتقدها املنتج الفل�صطيني؟    

طريقة العمل:
متثلت منهجية اإجراء البحث اأو طريقة العمل عند جمموعات البحث مبا يلي :

اأوال: جمع املعلومات
مت جمع املعلومات اخلا�صة باملو�صوع من م�صادر متعددة منها االنرتنت والكتب والرجوع اإىل بع�ش االإح�صائيات 

من اجلهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني.
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ثانياً: املقابالت 
املوؤ�ص�صات  بع�ش  وامل�صئولني يف  املقابالت مع االخت�صا�صيني ذوي اخلربة  بالعديد من  البحث  قامت جمموعات 

واأ�صحاب امل�صانع املنتجة لالألبان وم�صتقاتها واأ�صحاب املحال التجارية الإجناز هذه الدرا�صة. 

ثالثاً: اإعداد اال�ستبانات
وم�صتقاتها  احلليب  منتجات  جودة  عن  النا�ش  عامة  ر�صا  مدى  وفح�ش  ملعرفة  اإحداهما  ا�صتبانتني  ت�صميم  مت 

امل�صنعة حمليا واالأخرى لدرا�صة نتائج جتربة التذوق التي قام بها البحاثة.

رابعاً: اختيار العينات
متثلت عينة البحث يف عامة النا�ش وتنوعت هذه العينة بني ذكور واإناث واختلفت ن�صبة هذا التنوع من حمافظة 
توزيع  بها  مت  التي  االآلية  يو�صح  التايل  واجلدول  �صنة   )17-14( البحث  لعينة  العمرية  الفئة  وتراوحت  الأخرى 

اال�صتبانات:

عدد اال�صتبانات   ذكور    اإناث  الرقم  املحافظة
1   القد�ش      120    60    60
2    جنني      261   140   121
3   نابل�ش      150   105    45
4   اخلليل      173     106      67
5   طولكرم      270   135        135
6    غزة       60    30    30
  املجموع     1034   576   458
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خام�ساً: التجربة الب�سرية)جتربة التذوق(
عملت جمموعة البحث على ا�صتي�صاح جودة الطعم من النا�ش املمتحنني حيث عملت على و�صع عينتني من اللنب 
االأوىل حملية ال�صنع واالأخرى اإ�صرائيلية، وطلبت من النا�ش تذوق كال العينتني دون الك�صف عن نوع املنتج يف كل 

عينة )فل�صطيني، اإ�صرائيلي( ثم كان عليها تعبئة ا�صتبانة �صغرية ملعرفة راأيهم باملنتجني.                 

 جمموعة من الباحثات ال�صغريات خالل
اأحد اللقاءات التدريبية

باحثات القد�ش يقمن باختبارات
                              علمية على جودة منتجات االألبان 
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 جمموعة من الباحثني ال�صغار خالل اإجرائهم
لتجربة التذوق
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من  والتحقق  ت�صاوؤالتها،  عن  االإجابة  بعد  البحث،  جمموعات  لها  تو�صلت  التي  النتائج  الأهم  عر�ش  يلي  فيما 
فر�صياتها، با�صتخدام عدة و�صائل للبحث.

نتائج عامة:
فيما يلي عر�ش الأهم النتائج جلميع املحافظات والتي راأينا اأهمية يف عر�صها،للمقارنة بني املحافظات:

نالحظ من النتائج ال�صابقة اختالف الن�صب بني املحافظات الفل�صطينية يف التف�صيل الأحد املنتجات على االآخر 
ولكن نالحظ وب�صكل عام يف حمافظات ال�صمال تف�صيل املنتج الفل�صطيني بن�صبة اأكرب وذلك لتوفره ورخ�ش ثمنه 
للقد�ش يتم تف�صيل املنتج غري  الو�صع يف غزة والقد�ش خمتلف فبالن�صبة  الفل�صطيني ولكن  مقارنة باملنتج غري 
اأن �صلطات االحتالل  ال�صيا�صي ومن اجلدير ذكره  الفل�صطيني ب�صبب الو�صع  اأكرث من املنتج  الفل�صطيني لتوفره 
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اأ�صدرت قرارا بتاريخ 2009/7/1 مبنع دخول املنتجات الفل�صطينية اإىل مدينة القد�ش املحتلة اأما بالن�صبة للو�صع 
يف غزة فيتم تف�صيل املنتج غريالفل�صطيني ب�صبب عدد من العوامل التي تلعب بكمية املنتج املحلي القليلة وجودته 
املتدنية، واأهم هذه العوامل عدم توفر املواد اخلام وعدم توفر املراعي، كذلك ال�صعوبة يف احل�صول على االأعالف 
واالأدوية الالزمة للرثوة احليوانية هناك، فتعاين ال�صناعة الفل�صطينية يف قطاع غزة خا�صة من �صعف عام بالكم 

والنوع .
تبني اأن معدل التباين يف القد�ش وغزة و�صل اإىل )30%( تقريبًا مما يدل على ت�صنيف املواطن للمنتج االإ�صرائيلي 

باأنه اأف�صل من الفل�صطيني بن�صبة )30%(، وهذه هي الفجوة التي يجب �صدها يف اجلودة وال�صعر.

حمافظة القد�س:
عند النظر اإىل ق�صية ال�صعر فبال �صك يتم تف�صيل املنتج الفل�صطيني بن�صبة )54%( واالإ�صرائيلي بن�صبة  )%46( 
مقابل )%38(  بن�صبة )%62(  االإ�صرائيلي  املنتج  املقد�صي  املواطن  يف�صل  الطعم  ق�صية  اإىل  النظر  ولكن عند 

للمنتج الفل�صطيني.

الفل�صطيني  املنتج  و�صول  ل�صعوبة  نظرا 
اإىل منطقة القد�ش فاإن املنتج االإ�صرائيلي 
بيع  ن�صبة  من  بكثري  اأكرب  بن�صبة  يباع 
املنتج الفل�صطيني حتى اأن عدد كبري من 
املواطنني املقد�صيني ال يعرفون املنتجات 

الفل�صطينية من االألبان واالأجبان.
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حمافظة نابل�س:
واأن )17%( من  االألبان من م�صانع حملية،  اأن )42%( من عينة البحث ي�صرتون  من حتليل اال�صتبانات وجد 
العينة ذاتها ي�صرتون االألبـــــان امل�صنعة منزليـــــًا، واأن )10%( من الفل�صطينيـــني ي�صرتون االألبان االإ�صرائيلــــية، 

والباقي ي�صرتون من م�صانع اأجنبية بن�صبة )%31(.                                                                

      
 

املنتجات  طعم  املقد�صي  املواطن  ويف�صل 
يف�صل  بينما   )%62( بن�صبة  االإ�صرائيلية 

املنتجات الفل�صطينية بن�صبة )%38(.
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ويقبل النا�ش على �صراء املنتج الفل�صطيني لعدة اأ�صباب اأهمها ت�صجيع االقت�صاد الوطني بن�صبة )71%( واأ�صباب 
اجلودة بن�صبة )24%( وال�صعر املنا�صب بن�صبة )%5(.

املنتجات  اأن  املواطـــــنني  من   )%72( يعتقـــــد 
الفل�صطينية غري خا�صعة  ملوا�صفات اجلودة  العاملية 
و)28%( فقط هم من يظنون اأنها تلتزم باملعايري 
العاملية. و هذا ما اثر �صلبًا على االقت�صاد الوطني 
ال  الفل�صطينية  املنتجات  اأن  ال�صائعة  ال�صورة  فاإن 
ت�صدد  اإىل  اأدى  عامليا  املطلوبة  للمعايري  تخ�صع 
بع�ش املواطنني على راأيهم باأن االإ�صرائيلي اأف�صل 

حيث 

طالب الباحث ال�صغري يف نابل�ش خالل عر�صهم
 للبحث اأمام جلنة التحكيم

 

24%

5%

71%
)(

االإ�صرائيلـــي  املنتـــج  جــــودة  والأن  والعادة  الدعــــاية  من  الأ�صباب  تابع  هذا  اأن  االإح�صائيـــات  بع�ش  اأثبتت  حيث 
وطعمه اأف�صل.

بن�صبة  الفل�صطيني  املنتج  ف�صلوا   البحث  عينة  اأن  تبني  بعدها  املواطنني  اآراء  وا�صتطالع  الب�صرية  التجربة  وبعد 
)65%( من الذين ف�صلوا املنتج رقم)2( وهو املنتج الفل�صطيني مقابل )35%( هم الذين ف�صلوا املنتج)1( اأي 

غري املحلي وهذا يعني اأن معظم املواطنني ف�صلوا املنتج الفل�صطيني بالطعم دون اأن يعرفوا ذلك. 
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58%

42%

حمافظة جنني:
بالن�صبة للمناف�صة يف ال�صوق يعتقد )58%( من مواطني حمافظة جنني اأن املنتج الفل�صطيني قادر على املناف�صة 

فيما يعتقد )42%( من �صكان املحافظة اأن املنتج الفل�صطيني غري قادر على املناف�صة ذاتها.

اأن  وقد تعددت االأ�صباب التي تقف وراء تف�صيل املنتج الفل�صطيني يف حمافظة جنني حيث يعتقد الق�صم االأكرب 
جودته تقف وراء �صبب تف�صيله حيث يعتقد ما ن�صبته )42%( من ال�صكان يف جنني اأن جودة املنتج الفل�صطيني هي 
ال�صبب يف تف�صيله ويعتقد )21%( من ال�صكان اأن �صبب تف�صيله هو توفره بكرثة و�صهولة احل�صول عليه. ويعتقد 
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)27%( من ال�صكان اأن الطعم املميز للمنتج الفل�صطيني هو ال�صبب يف تف�صيله على غريه، فيما يعتقد )2%( من 
ال�صكان فقط اأن ال�صكل اخلارجي للمنتج الفل�صطيني هو ال�صبب يف تف�صيله ويعتقد )8%( اأن كل االأ�صباب ال�صابقة 

هي ال�صبب يف تف�صيله. 

يف جتربة التذوق اأخذ املنتج االإ�صرائيلي ن�صيب االأ�صد فكانت ن�صبته )70%(، فيما مل حتتل ن�صبة التذوق لدى 
املنتج الفل�صطيني �صوى )20%(، فيما كانت ن�صبة )10%( من املتذوقني متيل للقول اأن للعينتني من اللنب الطعم 

ل اإليه فريق البحث. نف�صه. والر�صم التو�صيحي التايل يدعم ما تو�صّ
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حمافظة طولكرم:
الفل�صطيني  املنتج  من  جودة  اأكرث  االإ�صرائيلي  املنتج  اأن  طولكرم  حمافظة  �صكان  من   )%45( ن�صبته  ما  يوؤمن 
اآراءهم باأي فرق  ويوؤمن ما ن�صبته )33٫5%(. بجودة املنتج الفل�صطيني ومل يالحظ )21٫5%( من امل�صتطلعة 

بني املنتجني.

االإ�صرائيلي على املحلي دون  املنتج  املواطنني يف حمافظة جنني ف�صلوا  اأن )70%( من  التذوق  تبني من جتربة 
معرفتهم بذلك، بينما اأفاد )20%( من املواطنني اأن املنتج الفل�صطيني اأف�صل من ناحية الطعم دون معرفتهم به، 

ومل ي�صتطع  )10%( من عينة البحث التمييز يف الطعم بني املنتجني.

اأو  عالية  الأنها  ي�صرتونها  اأنهم   )%17٫8( اأجاب  الفل�صطينية  للمنتجات  املواطنني  �صراء  اأ�صباب  درا�صة  وعند 
متو�صطة اجلودة وقام )14٫5%( منهم باالإجابة على اأنهم ي�صرتونها الأنها رخي�صة الثمن، )11٫9%( ومن النا�ش 
الفل�صطينية دعمًا لل�صناعات  اأنهم يقومون ب�صراء املنتجات  اأجابوا  اأف�صل و)%47٫6(  اأجنبي  لعدم توفر بديل 
الوطنية اأما )8٫2%(  منهم اأجابوا اأنهم ال ي�صرتونها، ومن هنا نالحظ اأن الذين ي�صرتون االألبان الفل�صطينية 

هدفهم دعم املنتجات الوطنية.                                                
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حمافظة اخلليل:
املنتج  على  يتفوق  الطعم  حيث  من  الفل�صطيني  املنتج  اأن  اخلليل  حمافظة  �صكان  من   )%62( ن�صبته  ما  يعتقد 

االإ�صرائيلي ويعتقد ما ن�صبته )30%( بعك�ش هذه احلقيقة ومل يالحظ)8%(من امل�صتطلعة اآراءهم بالفرق.

17.8

14.5

11.9
47.6

8.2
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حمافظة غزة:

 

29.30%

3.90%

5.60%

3.90%

57.30%

 

نالحظ من النــــــتائج ال�صـــــابقة التـــــي تخـــــ�ش 
املواطنني  بني  وعيًا  هناك  اأن  اخلليل  حمافظة 
الوعي  هذا  ولكن  الوطني  املنتج  دعم  ل�صرورة 
من   )%30( يقارب  ما  اأفاد  حيث  كاف  غري 
االإ�صرائيلي  املنتج  ي�صرتون  اأنهم  البحث  عينة 
يكون  اأن  عليه  يفر�ش  وذلك  اإ�صرائيليًا  لكونه 

م�صمونًا اأكرث من ناحية �صحية.

ملنتجات  �صرائه  عند  الغزاوي  املواطن  يف�صل 
االألبان املنتج االإ�صرائيلي بن�صبة )51%( وجلاأ 
بن�صبة  الفل�صطيني  املنتج  وتف�صيل  �صراء  اإىل 
بن�صبة  ويلجاأ  فقط   )%20( اإىل  ت�صل  اأقل 
)29%( اإىل �صراء املنتج املتوفر يف املحالت. 
اإىل كون  التف�صيل  ال�صبب يف  يعود هذا  ورمبا 
م�صاكل  ي�صبب  باعتقادهم  الفل�صطيني  املنتج 

�صحية ويو�صح الر�صم باالأ�صفل هذه الن�صب.
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تنوعت التو�صيات لت�صمل تو�صيات موجهة اإىل اأ�صحاب امل�صانع امل�صنعة ملنتجات االألبان وللم�صئولني يف املوؤ�ص�صات 
احلكومية وغري احلكومية وللمواطنني ب�صكل عام وقد تلخ�صت يف االآتي:                              

1. تقدمي الدعم الفني الالزم ملربي االأبقار واالأغنام بهدف رفع االإنتاجية من احلليب وتخفي�ش تكلفة االإنتاج، 
هذا  الإجناح  الهامة  املوارد  يف  احلاد  والنق�ش  الكامل،  الوعي  عدم  من  فل�صطني  يف  االأبقار  مربوا  يعاين  حيث 
الن�صاط، لذلك يجب على كل خمت�ش اأن ياأخذ دوره يف حماولة االنطالق بعملية التطوير لهذه ال�صناعة، ومن هنا 
ال بد للجمعيات اخلا�صة واملوؤ�ص�صات املخت�صة اأن توفر هذا الدعم للمزارعني �صواء كان هذا الدعم فنيًا اأو ماديًا.

2. العمل على تطوير املراعي الطبيعية، �صواء من حيث زيادة رقعة االأر�ش املخ�ص�صة لهذا الغر�ش اأو ا�صتخدام 
تقنيات اأحدث يف اإدارة هذه املراعي، حيث تعاين بع�ش املناطق الفل�صطينية من نق�ش حاد يف م�صاحة رقعة االأر�ش 
املخ�ص�صة للرعي رغم توفر م�صاحات �صا�صعة من االأرا�صي التي ميكن ا�صت�صالحها لتكون �صاحلة ال�صتخدامها 
املزارعني يف كافة  املراعي على كافة  وتوزيع هذه  لتنظيم  اإدارية  بد من وجود خطة  اأنه ال  اإ�صافية، كما  كمراع 

املناطق الفل�صطينية.                                    

3. يفرت�ش اأن تقوم املوؤ�ص�صات امل�صاندة برفع م�صتوى اخلدمات التي تقدمها لهذه ال�صناعة. وينطبق ذلك ب�صكل  
خا�ش على املوؤ�ص�صات املخت�صة مبراقبة النوعية واملوا�صفات ال�صحية، اإذ اأن اأداء هذه املوؤ�ص�صات ما زال متوا�صعاً، 
ويتميز بقدر ملمو�ش من االزدواجية و�صعف التن�صيق، فعلى ال�صعيد احلكومي ينبغي اإيجاد جلان رقابة ومتابعة 
وفح�ش دائمة ملراقبة ومتابعة املنتجات الفل�صطينية ومدى جودتها والك�صف عن امل�صاكل الت�صنيعية اإن وجدت،  
واإيجاد حل لهذه امل�صاكل لنخرج مبنتج قادر على املناف�صة لي�ش على م�صتوى املنتجات االإ�صرائيلية فقط بل على 

م�صتوى عاملي.

للتعبئة والتغليف اخلا�ش  الالزمة  توفري ال�صناعات املكملة ل�صناعة االألبان ومن اأهمها �صناعة البال�صتيك   .4
توفر  الأن  �صناعة  اأي  عليها  تقوم  التي  االأركان  اأهم  من  املكملة  ال�صناعة  تعد  �صناعة  اأي  ففي  ال�صناعة،  بهذه 
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ال�صناعات املكملة حتد من االعتمادية والتحكم واالحتكار االأمر الذي تعاين منه ال�صناعة الفل�صطينية ب�صكل عام 
حيث تعتمد يف هذه ال�صناعات املكملة غالبًا على اال�صترياد.

احليوانية، وال�صماح  5. تخفي�ش قيمة الر�صوم اجلمركية على املدخالت االأ�صا�صية لهذه ال�صناعة مثل الزبدة 
وال�صبل  الو�صائل  كافة  وتوفري  اال�صترياد  اإجراءات  وت�صهيل  با�صترياد كميات احلليب الالزمة لهذه ال�صناعة، 

الالزمة ال�صترياد هذه املواد اخلام. 

6. وجود هيئات ت�صجيع واإ�صراف على جميع املزارع اخلا�صة باالأبقار احللوب من حيث النواحي البيئية املتعلقة 
بالرقابة على �صحة احليوان وجودة االأعالف، والفحو�صات اخلا�صة باحلليب، هذا باالإ�صافة اإىل توفر اجلهات 
امل�صرفة على م�صانع االألبان، وذلك على غرار جمل�ش االألبان االإ�صرائيلي الذي يتوىل م�صوؤولية ت�صجيع اإنتاج احلليب 
من خالل امل�صاعدة يف تزويد املزارعني باالأبقار احللوب ذات النوعية املمتازة ومتابعة االإ�صراف البيطري والفني 
على هذه االأبقار وعلى عمليات اإنتاج احلليب، ومن ثم القيام بتجميع احلليب وتوزيعه على امل�صانع، االأمر الذي 
�صجع اإنتاج احلليب ، اأما يف فل�صطني فاإن عدم وجود جهة م�صوؤولة تعمل على ت�صجيع اإنتاج احلليب وتربية االأبقار 
يوؤدي اإىل عدم االهتمام بهذا الن�صاط احليوي الهام، وهذا بدوره يوؤدي اإىل نق�ش املادة اخلام الالزمة لل�صناعة 
واال�صتهالك، وعليه فاإنه البد من اإن�صاء هيئة تتوىل م�صوؤولية جتميع وفح�ش وت�صويق احلليب من املزارعني بحيث 

تكون مبثابة حلقة و�صل بني اأفراد القطاع الزراعي وامل�صانع اخلا�صة باإنتاج االألبان.

7. اإطالق حمالت توعية للمواطنني حتى ينظر املواطن نظرة اإيجابية نحو املنتج الفل�صطيني واأن ال يكون جمحفا يف 
حقه، وذلك الأن املنتج الفل�صطيني يتمتع مبوا�صفات جيدة كما بني البحث وح�صب موؤ�ص�صة املوا�صفات واملقايي�ش.

على  وتعمل  ملنتجاتها،  والتغليف  الطعم  ناحية  من  لديها  ال�صعف  نقاط  تدرك  اأن  الفل�صطينية  امل�صانع  على   .8
معاجلتها، ويف نف�ش الوقت احلفاظ على م�صتوى اجلودة التي و�صلت اإليها والعمل على رفع هذا امل�صتوى وذلك 
لر�صم �صورة م�صرقة لها يف ذهن املواطن الفل�صطيني متنعه من االجنراف وراء املنتجات االأخرى وكذلك ر�صم 

�صورة م�صرقة لها بني ال�صناعات العربية والعاملية.



41

9. اأن تعمل امل�صانع على تقوية الر�صالة االإعالمية من خالل الرتكيز على و�صائل االإعالم الفل�صطينية، التي من 
ال�صورة  وتغيري  الفل�صطيني،  املنتج  االإقبال على  لزيادة  االأمد  ب�صكل ممنهج وطويل  املواطن  الواجب عليها حث 
النمطية ال�صيئة العالقة يف ذهن املواطن، حيث يلعب االإعالم يف اأي عملية اقت�صادية دورا ت�صجيعيًا كبريًا، كما 

يلعب دورًا توعويًا �صروريًا يف حمو تلك ال�صورة العالقة يف ذهن بع�ش املواطنني.  
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قد تكون هذه االأبحاث التي قام بها الطالئع مبثابة تو�صيح لبع�ش النا�ش لواقع املنتج الفل�صطيني وامليزات التي 
يتمتع بها وامل�صاكل واملعوقات التي يعاين منها هذا املنتج، وا�صعني بني يدي املطلعني كافة االأ�صباب والتحليالت التي 
براأيهم قد تكون ال�صبب يف تف�صيل بع�ش املنتجات على بع�صها االآخر، وقد تكون هذه الدرا�صة مبثابة تنبيه لبع�ش 
املنتجني وامل�صئولني اإىل �صرورة االهتمام باملنتج الفل�صطيني ودعمه على كافة االأ�صعدة، اآخذين بذلك التو�صيات 
التي خــــرج بها الطالئع للم�صئولني وامل�صنعــــني واملواطنني لنخــــرج مبنتج قادر على مناف�صــــة املنتجات االأخرى.                                                                                                      

اأمام باحثني مهنيني يف اجلامعات  الباب واالآفاق  القادمة ما بعد بحثنا هذا، هو فتح  اأهم تو�صية للمرحلة  لعل 
الفل�صطينية ومراكز االأبحاث الإجراء اأبحاث تخ�ص�صية تك�صف النقاب عن نقاط ال�صعف يف كل منتج حملي على 
وجه اخل�صو�ش، وتوجيه النتائج للجهات املعنية ملعاجلة اخللل وتداركه.                                                                                                   
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  3. Charles O’Connor، TRADITIONAL CHEESEMAKING  MANUAL
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ال�ستبانات

منوذج من اال�ستبانات التي وزعت - جمموعة القد�س:
تقوم جمموعة من الباحثني ال�صغار باإجراء بحث حتت عنوان املنتجات الغذائية املحلية يف قطاع االألبان واالأجبان 
باإ�صراف  ال�صغري  الباحث  م�صروع  �صمن  االأ�صواق.  يف  املناف�صة  املنتوجات  مع  مقارنة  جودتها  مدى  واحلليب، 

موؤ�ص�صة النيزك للتعليم امل�صاند واالإبداع العلمي وبدعم من اليوني�صيف. 

اأُعدت من قبل  لذا نرجو منكم القيام بتعبئة هذه االإ�صتبانة بكل �صدق ومو�صوعية مع العلم باأن هذه االإ�صتبانة 
الطالب امل�صاركني اأنف�صهم ويهدف جلمع املعلومات لغر�ش البحث العلمي فقط ، ن�صكر لكم تعاونكم.

اجلن�س :
اأ.  ذكر                       ب. اأنثى 

العمر: 
اأ. اأقل من 18             ب.  18-25                  ج. 26-40                   د. اأكرث من 40

منطقة ال�سكن:
اأ. قرية                       ب. مدينة                     ج. خميم

معدل الدخل ال�سهري للعائلة : 
اأ. اأقل من 1500 �صيكل                                   ب. من 1500 – 2500 �صيكل

ج. من 2500– 3500 �صيكل                   د. اأكرث من 3500 �صيكل
من يقرر نوع املنتج عند ال�سراء للعائلة ؟

اأ. االأب                       ب. االأم                         ج. االأب واالأم             د. االأوالد                                      
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ب�سكل عام، ماذا تف�سل عند �سرائك منتجات االألبان واحلليب وم�ستقاته ؟
اأ. منتج اإ�صرائيلي                                  ب.  منتج فل�صطيني                          ج. ال يهم، املتوفر يف املحل

هل حاولت يف يوم من االأيام اأن تتجنب �سراء منتجات االألبان واحلليب وم�ستقاته االإ�سرائيلية ؟
اأ . نعم .                                                ب. ال.                     

هل جنحت يف جتنبها ؟
اأ . نعم .                                                ب. ال.                                              

اإذا كانت اإجابتك ال، ملاذا مل تنجح ؟
اأ. ال يوجد بديل فل�صطيني عنها            ب.  يوجد بديل لكنه لي�ش جيد         ج. ال يوجد �صبب لتجنبها

هل �سبق اأن تــــناولت منتج معني من منتجـــات احلليـــب واالألبان وتعر�ســـت مل�ساعفات �سحية من جّراء تناوله؟ 
اأ.  نعم                                                   ب. ال

اإذا كان اجلواب ) نعم (، فهل هذا املنتج ؟
اأ. منتج فل�صطيني                                  ب. منتج اإ�صرائيلي                           ج. كال املنتجني

اإذا مل يتوفر املنتج الغذائي الذي ت�سرتيه عادة يف املحل التجاري يف منطقة �سكنك ؟
اأ. اأ�صرتي املتوفر يف املحل التجاري       ب. اأبحث عنه يف حمل جتاري اآخر حتى لو كان بعيد

اإذا اردت �سراء منتج معني وتواجد يف الدكان منتج فل�سطيني ومنتج اإ�سرائيلي من نف�س النوع، هل من املمكن 
ان ت�سرتي املنتج االإ�سرائيلي لكونه اإ�سرائيلياً فقط ؟

اأ.  نعم                                                   ب. ال
اإذا كان اجلواب ) نعم (، ملاذا ؟

اأ.  الأنه م�صمون �صحيًا اأكرث                  ب. الأن �صكله اأجمل                           ج- الن طعمه اأطيب    
د- اعتقد اأنه اأف�صل دائمًا
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حدد مدى اأهمية ما يلي حينما تقرر �سراء منتج غذائي معني من منتجات احلليب وم�ستقاتها ؟ 

غري مهم متو�صط مهم مهم جدًا املعاير
ال�صكل اخلارجي )اللون، �صكل العبوة ...الخ(

ال�صعر
الطعم

�صمعة املنتج، ا�صم ال�صركة املنتجة

ما نوع املنتج الذي ت�سرتيه عادًة وتف�سله  )الرجاء و�سع اإ�سارة √ ( :
نوع املنتج نوع املنتج نوع املنتج نوع املنتج

حليب 1
لنب 2
لبنة 3

لنب اأب  اأو �صوكو 4
االأجبان 5

14.براأيك، ما مدى جودة املنتجات الغذائية الفل�سطينية يف قطاع احلليب وم�ستقاته ؟
 اأ. ممتازة                                          ب. جيدة                                         ج. مقبولة                                      د. �صيئة                                    
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