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 مقدمة:

من من حيث املساحة عاملياً  153ابملركز  يكيلو مرتاً مربعاً، وه  21,973" مساحًة تبلغ إسرائيلتل "حت
 املركزيةالصادر عن وكالة االستخبارات  1*كتاب حقائق العاملوذلك حسب تقديرات  دولة،  258أصل 

% بينما األراضي 23.8للزراعة  الصاحلة يضامساحة األر نسبة يف حني تبلغ ، 2019لعام  األمريكية
حبرية طرباي مصدرًا هاماً  د  ع  وت    ،2011% وذلك حسب تقديرات عام 13.7 فقط تبلغ املزروعة فعلً 
الغارداين تقرير لصحيفة ففي _إال أنه هناك تقارير تشري إىل اخنفاض مستوى مياه البحرية  للمياه العذبة

ضخم السكاين أبن خزان املاء األكرب يف "إسرائيل" يتقلص بسرعة بسبب اإلفراط يف الت   الربيطانية
عترب البحر امليت اثين ، وي  _2عام 15وهو يف أدىن مستوى له منذ  سنوات 5حنو  ذواجلفاف املستمر من

لك يف حني يبلغ عدد سكان "إسرائيل" مبا يف ذ جيبويت،أكثر املياه أمااًن يف العامل بعد حبرية عسل يف 
رتتيب بو  2018مليون نسمة حسب تقديرات عام  8.424.904 سكان مرتفعات اجلوالن احملتل 

تعاين من "إسرائيل"  من مؤشرات يتبني أن   وبذلك بناًء على ما سبق ،3دولة 258عاملياً من أصل  98
ن اخنفاض مساحة فضاًل ع قياسًا لعدد سكان كبري ومتزايد،الصغرية اجلغرافية مشكلة املساحة 
 تويل "إسرائيل" أمهيةً السبب وهلذا  ،يف كمية مياه الشرب وري األراضي واخنفاض األراضي الزراعية،

مع العديد من دول العامل  تربم اتفاقيات متنوعةاخلارجية و   الزراعية واالستثمارات اتتزايدة للسياس
 .هااألمن الغذائي فييق متطلبات لتحق

                                                           
وي حوايل صفحتني إىل ثلثة توحي ، 1962 عام منذاألمريكية  وكالة املخابرات املركزية وهو منشور سنوي تصدرهكتاب حقائق العامل*:  1

، وابلرغم من أنه خمصص للستعمال من قبل  1971وأصبح هذا الكتاب غري سري منذ عام، الوالايت املتحدة عن كل دولة تعرتف هبا
حيث ال  امللكية العامة ستخدم من قبل املنظمات األمريكية املختلفة لسهولة الوصول إليه وألنه ضمندوائر احلكومة األمريكية، فهو كثرياً ما ي  

 .حقوق الطبع تشمله
2 :21/10/2019The Guardian, On the website of Newspaper, Retrieve on a date  
-galiliee-of-sea-up-top-to-https://www.theguardian.com/world/2018/jun/12/israel 

drought-of-years-after 
3 Israel, Geography ,on the  website of CIA, Retrieve on a date ,  Fact bookThe World 

16/10/2019: 
factbook/geos/is.html-world-https://www.cia.gov/library/publications/the 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/12/israel-to-top-up-sea-of-galiliee-after-years-of-drought
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/12/israel-to-top-up-sea-of-galiliee-after-years-of-drought
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html
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 : يف "اسرائيل"السياسة الزراعية  مؤشرات وتقارير عن أواًل_

إىل أن صناعة األغذية  2019يف عام سرائيل" إل"ي و تطوير القر ال"وزارة الزراعة و تقرير صادر عن  أشار
األمن تواجه حتدايت هائلة ومنها احلاجة إىل إطعام عدد متزايد من السكان، ومشاكل ونقص يف جمال 

ومن (، Genome Editing) 4"*التحرير اجليينالغذائي، ويطرح التقرير ضرورة إدخال تقنيات "
وقد أشار التقرير أيضًا إىل أنه خلهلا تعمل على إنشاء منتجات غذائية مستقبلية ذات ميزات حمسنة، 

إسرائيلي لتمويل أحباث يف هذا اجملال وأهم )ش.ج(  جديد مليون شيكل 60سيتم ختصيص حوايل 
املؤسسات اليت تعمل على ذلك هي: معهد فولكاين، جامعة تل أبيب، اجلامعة العربية، معهد 

 .5فايتسمان

مليار شيكل  30حوايل  2016عام لآخر بلغت قيمة االنتاج الزراعي يف "إسرائيل"  من جانب  
خاص  ر "إسرائيل" بشكل  صد  وت  ، _أمريكيمليار دوالر  110.4أي حوايل _جديد )ش.ج( 

منتجات نباتية مثل: متور، فلفل، األفوكادو، اجلزر، الزهور، نبااتت التوابل، احلمضيات، ومعظم 
ويوجد يف ة ألسواق أورواب وروسيا وأمريكا ودول الشرق األقصى اآلسيوي، املنتجات الزراعية معد  

بلدة سكانية،  443دة زراعية من بينها بل 919حوايل  2019"إسرائيل" حسب تقدير عام 
 %29هي تشكل و  6*كيبوتس  266% من كامل االستيطان الزراعي، و48وتشكل هذه البلدات 

                                                           
ية ألي كائن حي من النبات واحليوان والبكترياي ثمن خلل إعادة كتابة املادة الوراتتم جمموعة من تقنيات التعديل اجليين التحرير اجليين*:  4

 واخلمائر، وتعترب أكثر دقة بكثري من تقنيات سابقة كاهلندسة الوراثية.
 :16/10/2019اسرتد يف  "، عرب الرابطيف إسرائيل والتطوير القرويوزارة الزراعة اإللكرتوين "ل وقعامل 5

https://www.moag.gov.il/ar/pages/predefinedsearch_pages.aspx 
اعية وعسكرية "إسرائيلية" وتضم جتمع سكين تعاوين جلماعة من املزارعني والعمال اليهود، ويعد الكيبوتس من أهم ر مستوطنة ز كيبوتس*: 6

ل  إدارايً ، وهو كيان مستقل""إسرائي عية يفاملؤسسات اليت تستند هلا احلركة الصهيونية، وهي قد أثرت على جممل احلياة السياسية واالجتما
 فر خدمات تعليمية وصحية وحرفية.و السلطات احمللية وي   عن

https://www.moag.gov.il/ar/pages/predefinedsearch_pages.aspx
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ا يف مألف نسمة، بين 295 نمن جممل البلدات الزراعية "اإلسرائيلية"، ويعيش يف هذه البلدا 
 .7ألف نسمة 150 تالكيبوتسا

صادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ال السنويتقرير ال صعيد آخر ذكر علىو 
(OECD*)8  حيث بلغ حنو  "نسبة الدعم احلكومي للزراعة يف "إسرائيليف  اً ارتفاعأن هناك

والتغيري ، 2019% لعام 17.7يف حني بلغ  من إمجايل إيرادات املزارعني 2017لعام % 17،3
الذي زة إىل نظام اإلعاانت املباشرة واملرُك   هو االنتقال اجلذري يف السياسة الزراعية اإلسرائيلية

، وختصيص عوامل إنتاج أكثر  "اإلسرائيلية"سيؤدي إىل تعزيز القدرة التنافسية والكفاءة للزراعة 
تفعله ابلضبط حكومة  ما _ وهذا 9كفاءة وختفيض يف أسعار املواد الغذائية يف السوق احمللي

 لى الغذاء_.متطلبات زايدة الطلب ع"إسرائيل" لتلبية 

 :يف "اسرائيل"الزراعي  دبلوماسية الرتويج اثنيًا_

جيا و إقامة معارض التكنولتعمل "إسرائيل" على ترويج سياساهتا الزراعية من خلل ة ناهيف الفرتة الر  
حيث شارك يف املعرض "، Agritech 2018ابسم " 2018لعام  20ومنها معرض رقم  الزراعية
لرتويج التكنولوجيا الزراعية  اً ألف زائر، ويعترب املعرض منرب  35000وأكثر من وفد جتاري  200حوايل 

قامت  2016فخالل عام وفرصة لعقد العديد من الصفقات واتفاقات التصدير للعامل،  "اإلسرائيلية"
 مليار دوالر من منتجات التكنولوجيا الزراعية  9.1بتصدير حوايل  "إسرائيلية"شركة  204حوايل 

                                                           
 :16/10/2019املوقع اإللكرتوين "لوزارة الزراعة والتطوير القروي يف إسرائيل"، عرب الرابط اسرتد يف  7

lt.aspxhttps://www.moag.gov.il/ar/nosiim/haweya/Pages/defau 
لتحفيز التقدم االقتصادي  1961ست عام دولة، أتس   36منظمة اقتصادية حكومية دولية تضم منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:  8

ومنذ عام  لدولية ألعضائها،حمللية واااسات والتجارة العاملية، وتلتزم دول املنظمة ابقتصاد السوق وحتديد املمارسات اجليدة وتنسيق السي
 %  من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي.42.8تشكل بلدان املنظمة جمتمعة  2017

9 :Agricultural Policy Monitoring and Evaluation, Retrieve on a date 16/10/2019 
-monitoring-policy-food/agricultural-and-ilibrary.org/agriculture-https://www.oecd

en-2018-2018_agr_pol-evaluation-and 

https://www.moag.gov.il/ar/nosiim/haweya/Pages/default.aspx
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2018_agr_pol-2018-en
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2018_agr_pol-2018-en
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مليون دوالر، ومعدات  212صادرات من معدات مزارع املواشي ومزارع الدواجن بقيمة وتشمل 
مليار دوالر، وبذور ومواد ختصيب  1.5مليون دوالر، وأنظمة ري بقيمة  625ومواد زراعية بقيمة 

ت التصدير الرئيسية هي أورواب الغربية اليت تشرتي ما قيمته اوكانت وجهمليون دوالر،  250بقيمة 
 .10%25.1%، وأمريكا الشمالية 36.1

 :اخلارجية اتي_ االستثمارات واالتفاقاثلثاً 

لتطوير العالقات  منها واالستفادة يف إطار ترمجة السياسات الزراعية اإلسرائيلية على أرض الواقع
مع دول اخلارج والتصدير وجين مكاسب هذه السياسات، أشرف مركز التعاون والتدريب الزراعي 

 Center for International( سينادكو اختصارًا لـــ CINADCO)الدويل 
Agricultural Development Cooperation ،  م هذا املركز كجهاز وي ستخد

، حيث يتم التعاون مع دول يف كل من أفريقيا "اإلسرائيلية"يت الزراعة والشؤون اخلارجية ار مركزي اتبع لوز 
ط ودول رابطة الشعوب املستقلة، ودول أورواب الشرقية، ويهدف وآسيا وأمريكا اللتينية والشرق األوس

 : 11هذا املركز إىل ما يلي

  سياسية لدولة "إسرائيل".الهداف األتعزيز وحتقيق 
 الزراعي يف الدول النامية. _ تطوير وتنفيذ أنشطة التعاون التقين 
 .املساعدة يف تعزيز األهداف االقتصادية للتصدير 
  هم الدول اليتومن أ .طرافبرامج التعاون ثنائية األطراف وبرامج متعددة األاملساعدة يف تطوير 

 : "اإلسرائيلية"وقعت اتفاقيات تعاون وتصدير يف جمال السياسة الزراعية 

                                                           
 :61/10/2019املوقع اإللكرتوين "لوزارة الزراعة والتطوير القروي يف إسرائيل"، عرب الرابط اسرتد يف   10

https://www.moag.gov.il/ar 
/dovrut/pirsumim/Publications_2018/Pages/Food_Technology.aspx 

 :16/10/2019املوقع اإللكرتوين "لوزارة الزراعة والتطوير القروي يف إسرائيل"، عرب الرابط اسرتد يف   11
https://www.moag.gov.il/ar/sachar_hutz/Pages/default.aspx 
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)سويسرا، النرويج، أيسلندا  12*إيفتااألورويب، دول  االحتادالوالايت املتحدة األمريكية، 
)األرجنتني،  14*كازاخستان، دول مريكوسور  األردن،(، كندا، املكسيك، 13*وليختنشتاين
، وابلنسبة ملضمون أهم هذه االتفاقيات فهي 15تركيا، كولومبيا، مصر ،واي(غالربازيل، أورو 

منشورة على املوقع اإللكرتوين لوزارة االقتصاد والصناعة يف "إسرائيل" وابللغة العربية ومنها ما 
 :16يلي

، ومت توقيع اتفاقيات 1992ني "إسرائيل" ودول البلطيق لعام قة التجارة احلرة بتفاقية منطا .1
 .22/11/2018ثة بشأن املنتجات الزراعية يف ثنائية حمد  

ز ودخلت حي   2007ام ر لعاتفاقية منطقة التجارة احلرة واملنتجات الزراعية مع دول املريكوسو  .2
 .2010التنفيذ يف عام 

 .1985مع الوالايت املتحدة لعام  ةاتفاقية التجارة احلر  .3
 .2004قية يف عام حتديث االتفا ، ومت  1995لتعاون مع األردن لعام اتفاقية التجارة وا .4
 .2000نفيذ عام ودخلت حيز الت 1995اتفاقية الشراكة مع دول االحتاد األورويب لعام  .5
 .1997ودخلت حيز التنفيذ يف  1996اتفاقية التجارة احلرة مع تركيا لعام  .6
اتفاقيات الكويز بني كل من مصر و"إسرائيل" و  اتفاقية املنطقة الصناعية املؤهلة مع مصر .7

 .200417لعام  والوالايت املتحدة األمريكية

                                                           
 وهي مرتبطة ابالحتاد األورويب وابلسوق األوروبية املشرتكة. 1960اختصار لرابطة التجارة احلرة األوروبية أتسست عام : إيفتا* 12
دولة غري ساحلية تقع يف جبال األلب يف أورواب الوسطى، وهي أصغر دولة تتحدث اللغة األملانية، مساحتها حوايل ليختنشتاين*:  13

 ألف نسمة. 37،623 كم مربع فقط، وعدد سكاهنا  160
اليت جتمع دول املخروط اجلنويب ألمريكا اللتينية يف إطار و  1991أتسست عام اختصار للسوق املشرتكة اجلنوبية مريكوسور*:  14

 مليون نسمة مع انتج حملي إمجايل يبلغ تريليون دوالر أمريكي. 250اقتصادي تضم 
 القروي يف إسرائيل"، املرجع إلكرتوين السابق.املوقع اإللكرتوين "لوزارة الزراعة والتطوير  15
 :16/10/1920املوقع اإللكرتوين "لوزارة االقتصاد والصناعة يف إسرائيل"، من الرابط اسرتد يف  16

http://economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements/BilateralAgree
mentsDivision/Pages/EFTA.aspx 

 .7ص،1920متوز /يوليو ، توازن لألحباث والدراسات، ملحم، األبعاد اخلفية للحروب واملعاهدات : السياسات الزراعية "أمنوذجاً"نوار  17
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لتطوير التعاون الزراعي بني البلدين،  روسيابتوقيع اتفاقية مع  2016يضًا قامت "إسرائيل" يف عام أ
أوري اريئل: "أبن االتفاقية حجر أساس للعلقات بني  "اإلسرائيلي"حيث قال آنذاك وزير الزراعة 

رشاد إلاإلسرائيلية من القيام ابملشاركة الفعالة يف امكن الشركات تالدولتني يف اجملال الزراعي، وست
 2017وأيضًا يف عام  ،18الزراعي، ودعم الزراعة الروسية، وكذلك تصدير املنتجات الزراعية إىل روسيا"

بوالية هارايان املسؤولة عن ثلث إمجايل  اهلندسيس مزرعة ألبان حكومية حديثة يف قامت "إسرائيل" بتأ
 إنتاج احلليب يف اهلند، وهذه اخلطوة كانت عبارة عن جزء من اتفاق التعاون مع وزارة اخلارجية اهلندية 

وأيضًا وقعت "إسرائيل" ، 19"اإلسرائيلية"مركزًا للتميز يف اهلند بدعم فين من وزارة الزراعة  39إلقامة 
 "االسرائيلية-اهلندية"وذلك ضمن تفعيل أهم مراكز االمتياز  2015مذكرة تفاهم مع اهلند يف عام 

ومنها مركز اخلضروات يف منطقة كارانل، مركز تربية النحل واملاجنو يف منطقة كوروشيرتا، مركز زراعة 
 .20األزهار يف منطقة ججار

التابعة لوزارة  21*"املاشاف"" الوكالة الدولية للتعاون والتنميةى ب    "سم  ي  يوجد أيضًا يف "إسرائيل" ما 
يف العديد  "اإلسرائيلية"لستثمارات لالشؤون اخلارجية اإلسرائيلية، وتعمل هذه الوكالة على توفري فرص 

وقد وضعت هذه الوكالة خطة مخاسية االستثمارات الزراعية،  بطبيعة احلالمن مناطق العامل، ومنها 
  لتطوير املناطق الزراعية ووقف التصحر ومعاجلة اجلفاف ومد شبكات ري كازاخستانخاصة بدولة 

 
                                                           

:             16/10/2019املوقع اإللكرتوين "لوزارة الزراعة والتطوير القروي يف إسرائيل"، عرب الرابط اسرتد يف   18
https://www.moag.gov.il/ar /dovrut/pirsumim/2016/Pages/israel-russia-agreement.aspx                                                     

 :61/10/2019املوقع اإللكرتوين "لوزارة الزراعة والتطوير القروي يف إسرائيل"، عرب الرابط اسرتد يف  19
https://www.moag.gov.il/ar/dovrut/pirsumim/2017/Pages/An_Israeli_farm_in_India.asp 

 :17/10/0192عرب موقع ويكيبيداي املوسوعة احلرة، ابللغة العربية، ماشاف، من الرابط اسرتد يف  20
 /https://ar.wikipedia.org/wiki ماشاف

وكالة دولية مسؤولة عن تصميم وتنسيق وتنفيذ برامج "إسرائيل" يف مجيع أحناء العامل، ويتم تنفيذ برامج هذه الوكالة من املاشاف*:  21
سكو ومنظمة ة للتنمية واليونمم املتحداأل ةوكالخلل ورش العمل والتدريب يف جماالت الزراعة والتعليم والطب، ويتم متويلها ابالشرتاك مع 

 ."الفاو"ة األغذية والزراع
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ابملرتبة العاشرة در ابلذكر أبن دولة كازاخستان تعترب ي  ، و 22ة آالف اهلكتارات من األراضيحديثة لزراع
، %68.5% واملراعي الدائمة 77.4الزراعية فيها  عامليًا من حيث املساحة وتبلغ مساحة األراضي

وذلك  وأهم منتجات كازاخستان الزراعية هي القمح الربيعي والشعري واخلضراوات والبطاطا واملواشي،
 .23من كتاب حقائق العامل لوكالة املخابرات األمريكية 2011حسب تقديرات عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
-أثر املتغريات اآلسيوية على الوطن العريب )دراسة يف العلقات اإلسرائيلية الطاهر آدم الطاهر محد، هاين الياس خضر احلديثي، 22

 .292ص ،2014وىل،لطبعة األا ألردن،ا عمان، دار اجلنان للنشر والتوزيع، اآلسيوية( دراسة حالة )الصني واهلند ودول آسيا الوسطى(،
23 The World Factbook  ,Kazakhstan , Geography ,on the  website of CIA, Retrieve on 

a date 16/10/2019: 
.htmlfactbook/geos/kz-world-https://www.cia.gov/library/publications/the 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html
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 اخلامتة واالستنتاجات:

يف حتقيق أكرب قدر ممكن من  "اإلسرائيلية"األهداف األساسية للسياسة الزراعية  تتمثل .1
التحرير  كما يف تقنيةمبتكرة وحديثة   وبوسائل، الدولية ثنائية األطراف ومتعددة االتفاقات

اثها للعمل على وجهت "إسرائيل" مراكز أحب ، حيث(  Genome Editing) اجليين
  .متت اإلشارة سابقاً  ال كماتطوير هذا اجملإحداث 

سيشكل عامل ضغط على  "إلسرائيل"إن مشكلة تزايد عدد السكان وقلة املساحة اجلغرافية  .2
للسياسات الزراعية يف املستقبل يؤدي ذلك إىل إعطاء أولوية كربى س و فيهاأي حكومة 

  .قدرهتا على االستمرارلضمان واالستثمارات اخلارجية  "اإلسرائيلية"
عن من االستثمار يف جمال الصناعة، وفضاًل  يف جمال الزراعة يُعترب أقل تكلفةً الستثمار ا  .3

االستثمار الزراعي حيقق األمن الغذائي واالكتفاء الذايت واالستقالل السياسي وعدم ذلك ف
، والتضخم.. هجرة سكان األرايف إىل املدن اكل مثلالتبعية للخارج، وأيضًا حيل مش

 وتربية احليوان اقتصادها بشكل أساسي على الزراعة يقوم متقدمة إن هناك دوالً  حيث
، مثل تلك احملفزات والتجارب ميكن أن تستفيد منها الدامنارك، كندا....( هولندا، مثل: )

الدول العربية واإلسالمية خاصًة اجملاورة منها "إلسرائيل" كوهنا متر بنفس الظروف تقريباً من 
املشاكل االجتماعية واالقتصادية الناجتة عن التضخم واهلجرة حيث اجلفاف وقلة املياه و 

أهنا متلك من امليزات واملوارد البشرية  مع األخذ بعني االعتبارمن الريف إىل املدينة، 
 .لالستثمار الصحيح يف اجملال الزراعي أكثر مما متلك "إسرائيل" بكثري والطبيعية 

مع  "سينادكو"الدويل  الزراعي والتدريب التعاونمركز تقوم "إسرائيل" خبطوة أساسية تتمثل بربط  .4
 الذي يؤدي إىل جناح عدد كبري  هو الزراعة والشؤون اخلارجية "االسرائيلية"، وهذا األمر يتوزار 
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، كونه يعتمد على الربط من االتفاقات واالستثمارات الزراعية "االسرائيلية" يف اخلارج
يؤدي إىل حتقيق العديد من االسرتاتيجي بني القضااي الزراعية والسياسية على سبيل املثال مما 

 .املزااي والنتائج اإليابية يف نفس الوقت ويف عدة جماالت خمتلفة
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 قائمة املصادر:

يوية على الوطن هاين الياس خضر احلديثي، الطاهر آدم الطاهر محد، أثر املتغريات اآلس .1
اآلسيوية( دراسة حالة )الصني واهلند ودول آسيا -العريب )دراسة يف العلقات اإلسرائيلية

 .2014 الوسطى(، دار اجلنان للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل،
ياسات الزراعية "أمنوذجاً"، توازن نوار ملحم، األبعاد اخلفية للحروب واملعاهدات: الس   .2

 .2019لألحباث والدراسات، متوز /يوليو 

 :التايل املوقع اإللكرتوين "لوزارة الزراعة والتطوير القروي يف إسرائيل"، عرب الرابط .3
https://www.moag.gov.il/ar/pages/predefinedsearch_pages.aspx 

 التايل: املوقع اإللكرتوين "لوزارة االقتصاد والصناعة يف إسرائيل"، من الرابط .4

http://economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreeme
nts/BilateralAgreementsDivision/Pages/EFTA.aspx 

 
موقع ويكيبيداي املوسوعة احلرة، ابللغة العربية، ماشاف، من الرابط اسرتد يف  .5

17/10/2019: 
  https://ar.wikipedia.org/wiki/ماشاف

6. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation, Retrieve 
on a date 16/10/2019: 

-food/agricultural-and-ilibrary.org/agriculture-https://www.oecd
en-2018-2018_agr_pol-evaluation-and-monitoring-policy 
7. The Guardian, On the website of Newspaper, Retrieve 

on a date 21/10/2019: 
 
 

https://www.moag.gov.il/ar/pages/predefinedsearch_pages.aspx
http://economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements/BilateralAgreementsDivision/Pages/EFTA.aspx
http://economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements/BilateralAgreementsDivision/Pages/EFTA.aspx
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2018_agr_pol-2018-en
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2018_agr_pol-2018-en
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-sea-up-top-to-https://www.theguardian.com/world/2018/jun/12/israel 

drought-of-years-after-galiliee-of 
8. The World Factbook  ,Israel, Geography ,on the  

website of CIA, Retrieve on a date 16/10/2019: 
-world-https://www.cia.gov/library/publications/the

factbook/geos/is.html 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2018/jun/12/israel-to-top-up-sea-of-galiliee-after-years-of-drought
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/12/israel-to-top-up-sea-of-galiliee-after-years-of-drought
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html

