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في هذا العدد

اإلفتتاحية

فـي ذكـرى يـوم األرض
تحية الوطن الى شهداء فلسطين الذين خضبوا  بدمائهم األرض

تحية الوطن الى أسرانا البواسل وهم يسطرون ملحمة الصمود في أقبية وسجون االحتالل 

تحية الوطن الى المزارع الفلسطيني الصامد في وجه االستيطان والتهجير 

صفحـ 5ـــــــة

صفحـ 6 ـــــــة

صفحـ 8 ـــــــة

فيا وطن األنبياء... تكامل!

ويا وطن الزراعين... تكامل!

ويا وطن الشهداء... تكامل!

ويا وطن الضائعين... تكامل!

فكّل شعاب الجبال امتداٌد لهذا النشيد.

وكّل األناشيد فيك امتداٌد لزيتونة زّملتني.

                                                                ... محمود درويش

في يوم األرض:
من يقرع جدران الخزان؟

في يوم األرض الخالد ... األرض التي يسحب ما تبقى منها من 
تحت أقدامنا ضمن مخطط احتاللي شامل وممنهج ونحن نتلهى 
واستعادة  االنقسام  انهاء  عن    « الحديث  فقط   « بالحديث 
الوحدة الوطنية، بينما أنوية مقاومة االستيطان والتهويد على 
أرض الواقع لم تتحول الى حالة شعبية شاملة، ليس فقط بسبب 
االنقسام بل لغياب اإلرادة السياسية والقرار هنا وهناك، وألن 

األدوات التنظيمية باتت عاجزة.
الشهداء  المقدمة  وفي  األرض،  ملح  يحضر  اليوم  هذا  في   
الطاهرة،  بدمائهم  األرض  خّضبوا  الذين  الحية  ذاكرتنا 
واالستقالل  الحرية  أجل  االرض، من  أجل  مقدمين حياتهم من 
والعودة، الشهداء الذين ال يطلبون منا سوى الوفاء لنضاالتهم 
وتضحياتهم بالممارسة العملية وليس بالتصريحات والبيانات 

والخطابات وما أكثرها، فهل نحن فاعلون؟   
يحضر ما يزيد عن مائة ألف شهيد قدمهم شعبنا منذ بدايات 
الغزوة الصهيونية من أجل األرض والحرية ليصرخوا في وجوه 
الزعامات )المفترضة ( آن أوان أن تكفوا عن االنشداد لمصالحكم 
الفئوية وأن تغلبوا مصلحة الوطن والشعب، آن أوان أن تتحدوا 
واستردادها  األرض وحمايتها  برنامج وطني يضع  أساس  على 

في مقدمة أولوياته.
وخمسمائة  آالف  أربعة  نحو  يحضر  بالذات  اليوم  هذا  في 
أسير فلسطيني قدموا حريتهم وزهرة شبابهم نصرة لألرض 
سائلين  ضمائرهم  تحجرت  من  وجوه  في  ليصرخوا  والشعب 
شعبية  حالة  الى  األسرى  نصرة  قضية  تتحول  أن  أوان  آن  أما 
شاملة والى موضوع اهتمام  يومي للكل الفلسطيني، أم ستبقى 
آخر موضوع  لجزء  أهالي األسرى وقلة قليلة، فيما هي  موضوع 

لالستعراض والكاميرات؟ 
االحتالل  قادة  حال  ولسان  العام  هذا  األرض  يوم  يأتي 
المنتعشين بالدعم االمريكي المطلق يقول  ) انتقدوا ، اصرخوا 
استيطانًا  االرض،  على  نشاء  ما  نفعل  ونحن  شئتم  ما  قولوا   ،
وتهويدًا وقمعًا وتنكياًل، ال نكثرت بصراخكم، إياكم حتى مجرد 
التفكير بخيارات أخرى سوى العودة الى المفاوضات دون شروط 
مسبقة، لن نجمد االستيطان فقد كان دائما موجودا على االرض 

بالتوازي مع المفاوضات منذ توقيع اتفاقيو اوسلو ( .
في المقابل وفي الساحة الفلسطينية ثمة إدمان للحديث عن 
القضية  تهدد  التي  المخاطر  وعن  االنقسام   إنهاء   ) عملية   (

والحقوق الفلسطينية، وإدمان للتنظير والكاميرات.
 بينما هم يعملون ويراكمون المزيد من عناصر القوة وفق خطة 

واضحة.
األوفياء   ... األرض  لملح  االوفياء  بأولئك  فقط  األمل  يبقى 
للشهداء ولألسرى... بأن يقرعوا جدران الخزان قبل فوات األوان. سلطات اإلحتالل تسعى للسيطرة على المناطق البدوية

25250 مزارعــا استفــادوا مــن مشــــاريع االتحـــــاد خـــالل العــــام 2012

مزارعون في دائرة الموت

صفحـ 8 ـــــــةاتحاد لجان العمل الزراعي ينظم ورشة عمل حول قضايا اإلسكان واألرض والملكية



األرض2 نـداء 

رام الله – خاص بـ »نداء األرض«: يقضي المواطن السبعيني 
يعقوب عودة، من قرية »حارس« قضاء سلفيت، معظم وقته 
في العناية بأرضه، التي تعني الشيء الكثير بالنسبة إليه، 
دون أن يلق باال العتداءات مستوطنين يحاولون مرارا وتكرارا 

االستيالء على أرضه تحت ذرائع مختلفة.
وتقع بالقرب من أرض عودة، مستوطنة »رفافا« المقامة 
على أراضي »حارس« وعدد من القرى المجاورة مثل »دير 
استيا«، وبين الحين واآلخر يفاجأ هذا المزارع بمساعي 
مستوطني »رفافا« لوضع يدهم على أرضه، أو أجزاء منها.

سلطات  فإن  القدس،  في  األراضي  أبحاث  مركز  وحسب 
االحتالل شرعت في إنشاء مستوطنة »رفافا« العام 1991 على 
حساب أراضي قرية »دير استيا« من الغرب، وتبلغ مساحتها 
اإلجمالية نحو 2800 دونمًا، تشمل 300 دونمًا منطقة بناء، 
بينما قدر عدد المستعمرين فيها حتى نهاية 2005 بنحو 
827 مستعمرا، استنادا إلى مؤسسة »سالم الشرق األوسط«، 

التي يوجد مقرها في العاصمة األميركية »واشنطن«. 
هذا  لحمل  »رفافا«  مستوطني  مساعي  كافة  ورغم 
المواطن على هجر أرضه، إال أنها لم تفلح بذلك. ويذكر 
إلى  بالمستوطنين  األمور  وصلت  تقريبا  عام  قبل  أنه 
تقديم »شيك مفتوح« لبيع أرضه، وتصل مساحتها إلى 
42 دونمًا مزروعة بالزيتون، لكنه أصر على رفض العرض.
بأي ثمن، فهي  بيع األرض  أقبل  أن  ويقول: ال يمكنني 

تمثل حياتنا.
وتعود محاوالت المستوطنين لالستيالء على أرض عودة، 
إلى مطلع العقد الماضي، وقد تنوعت أشكال المضايقات 
التي تعرض لها، إلجباره على بيع أرضه، وشملت االعتداء 
على حدود األرض، في مسعى لوضع اليد على جانب منها.
إحدى  في  المستوطنين  محاولة  عودة  يستذكر  كذلك 
الذي  األمر  أرضه،  داخل  حديدية  بوابة  نصب  المرات، 

رفضه، ونجح بمنعه.
مستوطنون  قام  المرات  إحدى  في  أنه  إلى  يلفت  كما 
اعترض  وعندما  أرضه،  داخل  مياه  أنابيب  بوضع 
فعلة  يجيز  أمرا  االحتالل  سلطات  أصدرت  ذلك،  على 
حاول  عام،  نحو  قبل  ثانية  مرة  في  لكن  المستوطنين، 
مستوطنون وضع أعمدة كهرباء داخل األرض، وفي هذه 
المرة نجح بوقفهم بعد أن استعان باالرتباط العسكري 

الفلسطيني الذي تابع هذه القضية.
وهو ال يزال يتذكر قيام المستوطنين بمنعه من الوصول 
المضايقات  أن  إلى  منوها  ألرضه خالل سنوات سابقة، 
واالعتداءات التي تعرضت لها أرضه، جرت في ظل وجود 
ما  كل  ورغم  للمستوطنين.  وحمايتهم  االحتالل  جنود 
حدث، يؤكد هذا المزارع أن كافة محاوالت المستوطنين، 

لن تحمله على بيع أرضه.
وتمثل قصته جانبا من وضع قاس إلى حد كبير، تعاني 
»سلفيت«  محافظة  خاصة  الفلسطينية،  األراضي  منه 
جراء  منها،  جزء  استيا«  و«دير  »حارس«  تعتبر  التي 
االحتالل  سلطات  تعتمدها  التي  االستيطان  سياسة 

اإلسرائيلي منذ عقود.
القدس،  »تشهد  في  األراضي  أبحاث  مركز  وحسب 
استيا،  دير  بلدة  أراضي  على  المقامة  رفافا  مستوطنة 
واسع  والتوسع بشكل  البناء  ملحوظًا في عملية  ازديادًا 
عشرات  بناء  التوسع  أعمال  تشمل  بحيث  النطاق، 
الوحدات السكنية الثابتة، إضافة إلى وضع عدد كبير من 
الكرفانات المتنقلة على األراضي المحيطة بالمستوطنة 
تمهيدًا الستيعاب عدد جديد من المستوطنين فيها«.

نشاط استيطاني محموم

كما يلفت إلى أن سلطات االحتالل بدأت منذ بداية نيسان 
2009، بشق طرق ترابية وإقامة بنية تحتية من شبكات 

كهرباء )الضغط العالي(، بهدف ربط مستوطنة ›رفافا‹ 
ببعضها  قانا«  »واد  منطقة  في  القائمة  بالمستوطنات 
البعض، وتسهيل مهمة السيطرة على األراضي الزراعية، 
ومنع الفلسطينيين من استغاللها، علمًا بأن هذه البنية 
التحتية تتضمن أعمال التوسعة في المستوطنات، وأن 
في  مستوطنات   7 اقامة  إلى  عمدت  االحتالل  سلطات 
نوفيم،   ( الجنوب  من  هي:  قانا،  بواد  المحيطة  الجبال 
ياكير( ومن الشمال )كرني شمرون، جنات شمرون، نوف 
 ( الشرق  ومن  شمرون(،  )معاليه  الغرب  ومن   ،) اورامين 

عمانوئيل(.
بباقي  سلفيت  محافظة  مقارنة  عند  المركز:  ويضيف 
بالكثافة  تتميز  أنها  نجد  الفلسطينية،  المحافظات 
االستعمارية العالية، ويعود سبب ذلك الى قلة الكثافة 
الى  إضافة  المحافظة،  مساحة  الى  نسبة  السكانية 
خصوبة تربتها ووفرة المياه الجوفية فيها، وقربها من 
االحتالل  سلطات  أنظار  محط  جعلها  ما  األخضر،  الخط 
فيها،  المستعمرات  بناء  الى  سارعت  التي  اإلسرائيلي 

وتوسيعها وربطها بالخط األخضر. 

عندما يتحدى المزارع الفلسطيني كل شيء حتى اغراء »شيك مفتوح«

عودة: لن أقبل بديال عن أرضي
الحج محمد: األرض هوية اإلنسان وأنا مستعد للموت ألجلها

مستعمرة   17 سلفيت  محافظة  في  اآلن  »توجد  أنه  ويورد 
قائمة على أراضي المحافظة، تحتل ما مساحة 38134 دونما 
االجمالة  المساحة  من  6ر%18  يعادل  ما  أي  )1ز38كم2( 
دونما   8835 هناك  المساحة  هذه  بين  ومن  للمحافظة، 
3ر%4  يمثل  الرقم  وهذا  بناء،  منطقة  عن  عبارة  كم2(  )8ر8 
سكان  عدد  بأن  علما  للمحافظة،  اإلجمالية  المساحة  من 
المستعمرات المقامة على أراضي محافظة سلفيت، بلغ خالل 
ألف مستعمر، أي بما نسبته 8ر8% من  العام 2005 نحو 40 
الشرقية  والقدس  الغربية  الضفة  المستعمرين في  مجموع 

المحتلة، و20% من مجموع المستعمرين في الضفة وحدها.
أرض  على  المستعمرات  إنشاء  بداية  أن  إلى  ويلفت 
محافظة سلفيت يعود إلى العام 1977، عندما تأسست 
مستعمرة »القنا« على أنقاض معسكر للجيش األردني 
»مسحة«،  قرية  أراضي  على  الحلو«  »جبل  منطقة  في 
بعضها  التي  المستعمرات  من  المزيد  إنشاء  تاله  ما 
صناعي مثل مستعمرة »بركان«، او زراعي مثل »معاليه 
أو تعليمي  اسرائيل«، عدا ما هو لإلسكان مثل »رفافا«، 

وديني وسكني مثل مستعمرة »ارئيل«.

نموذج صمود آخر

وفي إطار غير بعيد، فإن حال المزارع ياسر الحج محمد 
تختلف  ال  الله،  رام  شرق  »المغير«  قرية  من  عاما(   51(

كثيرا عن سلفه عودة.
أرض  فالحة  على  والده  دأب  -الذي  المزارع  هذا  ووجد 
في قرية »ترمسعيا« شمال شرق رام الله منذ 35 عاما-

عاد«  »عادي  مستوطني  من  عدد  مواجهة  في  نفسه   ،
المقامة على أراضي القرية.

المتطرفين  من  خمسة  فترة  منذ  جاءني  ويقول: 
بمضايقاتهم  المنطقة  في  المعروفين  المتدينين 
أرضي،  من  بالخروج  وطالبوني  وهددوني،  للمزارعين، 

فأخبرتهم أن ذلك مرفوض بالمطلق. 
ويقول: اعتداءات المستوطنين أمر دارج هنا، خاصة بحق 

مزارعي المغير، لكننا نرفض أن نفرط بذرة من أرضنا.
مدرسة  في  رياضية  تربية  كمدرس  عمله  على  وعالوة 
أرض  زيارة  على  المزارع  الثانوية، يحرص هذا  »المغير« 

ترمسعيا يوميا.
ويقول: ال يمكن أن يهنأ لي بال، إذا لم أصل األرض كل 

يوم.
ورغم أن األرض ال توفر له دخال بالمستوى المطلوب، إال 

أنه يشعر بكثير من االنتماء إليها.
ويقول: صحيح أن الدخل ليس بالقدر الالزم، لكن عندما 

يتعب المرء بشيء، يجد له طعما ونكهة خاصة.
وأنا مستعد  اإلنسان،  بمثابة هوية  ويقول: األرض هي 

للموت قبل أن أدعهم يطؤوا األرض، ويستولوا عليها.
المعلومات اإلسرائيلي لحقوق  أنه حسب مركز  يذكر 
تم  فإنه  »بيتسيلم«،  المحتلة  األراضي  في  اإلنسان 
مستوطنة   124 إحصاء   ،2011 العام  منتصف  حتى 
الفتا  الشرقية(،  القدس  )باستثناء  الضفة  أنحاء  في 
بالمقابل إلى أنه تنتشر في أنحاء الضفة حوالي 100 
االعتراف  يتم  لم  مستوطنات  هي  استيطانية،  بؤرة 
من  بمساعدة  إقامتها  رغم  رسمية،  بصورة  بها 
عام  بشكل  أصغر  مستوطنات  بأنها  علما  السلطات، 

من المستوطنات المعروفة.



3 األرض نـداء 

رام الله- عقد مجلس إدارة اتحاد لجان العمل الزراعي اجتماعًا موسعًا ألعضاء 
ونابلس  وقلقيلية  وجنين  وطولكرم  لحم  وبيت  الخليل  في  العامة  الهيئة 
االتحاد وتوظيف طاقاتها  العامة في  الهيئة  لتفعيل دور  وطوباس، وذلك 
في وضع السياسات ومساعدة الطاقم التنفيذي في المهام التي يقوم بها، 
العامل  الكادر  مع  العامة  الهيئة  أعضاء  الكفاءات من  من خالل تطوع ذوي 

في المؤسسة.
ورفد  العامة  الهيئة  قوام  تعديل  ضرورة  على  االتحاد  إدارة  مجلس  وأكد 
بوضعه،  واالرتقاء  النهوض  على  قادرة  وكفاءات  نسوية  بعضوات  االتحاد 
سيما في ظل الظروف التي يواجهها، باإلضافة الى دورهم الفعلي في نقل 

رسالة وأهداف االتحاد بين الفئات الفقيرة والمهمشة التي يستهدفها.
وأشار المجلس الى أن االتحاد سيشهد في الفترات القادمة تغيرات للنهضة 
خالل  من  العامة  السياسات  تفعيل  الى  باإلضافة  المستويات،  كافة  في 
المزارع  أن  الى  منوها  العامة،  والهيئة  اإلدارة  بين مجلس  الدورية  اللقاءات 
الفلسطيني يواجه الفقر وتوسع المستوطنات وهم الشريحة التي يستحق 

أن يتواصل االتحاد معها ويقف الى جانبها، ال سيما في منطقة الجنوب.
ذوي  وترشيح  العامة،  الهيئة  قوائم  مراجعة  ضرورة  على  الحضور  وأوصى 
الكفاءات للتطوع في مساعدة الكادر الوظيفي في المؤسسة، باإلضافة الى 
اإلدارة  ومجلس  اإلدارية  الهيئة  بين  التواصل  لمتابعة  سكرتارية  تشكيل 
والهيئة العامة ووضعهم في صورة التطورات لتطوير القدارات والكفاءات 

وتحسين نوعية العمل المنجزـ
الى ذلك، اجتمع مجلس اإلدارة مع طاقم موظفي اتحاد لجان العمل الزراعي 
ومقترحات  الموظفين  وضع  حول  نقاش  جرى  حيث  وطولكرم،  الخليل  في 
لتطوير أدائهم واحتياجاتهم، كما جرى عرض انجازات االتحاد في منطقة 
الخليل، حيث أكدوا على النهضة النوعية في مشاريع االتحاد من خالل كادر 
خبرات  راكموا  الذين  الزراعة  مجال  في  االختصاص  وذوي  المهندسين  من 
الى  باإلضافة  االتحاد،  به  يقوم  الذي  العمل  جودة  على  انعكس  ما  طويلة 

العالقات الواسعة مع المزارعين.
لجان  اتحاد  أنشأه  الذي  البلدية  البذور  بنك  على  اإلدارة  مجلس  اطلع  كما 
العمل الزراعي منذ العام 2003، حيث عمل االتحاد في مجال زيادة وتحسين 
البذور ألكثر من 33 صنفًا، ما بين محاصيل الخضروات والمحاصيل الحقلية 
البلدية، ويتم اآلن حفظ األصول الوراثية لهذه األصناف داخل بنك للبذور 

مجلس ادارة االتحاد  يلتقي  أعضاء الهيئة العامة في المحافظات 

في مدينة الخليل، تبعا آلليات الحفظ المناسبة، بهدف حماية البذور البلدية 
من خطر الضياع، وتحقيق سيادة المزارعين الفلسطينيين على غذائهم. وقد 
استطاع االتحاد توفير بذور بلدية متأقلمة بكميات آمنة، كما عمل على زيادة 
المساحة المزروعة من هذه البذور وزيادة مراكز التوزيع، باإلضافة إلى إجراء 
االتحاد  إدارة  مجلس  زار  كما  للمعلومات.  وتوفير مصدر  مخبرية،  فحوصات 
وحدة االكثار التابعة للبنك الوطني للبذور البلدية التي تعمل على تحسين 
األصناف البلدية الشتوية والصيفية لزيادت انتاجها وقدرتها على تحمل 

يصادف يوم 22 آذار من كل عام يوم المياه العالمي، 
أو  والتنمية  للبيئة  المتحدة  األمم  مؤتمر  اتخذ  حيث 
ما عرف بقمة األرض الذي عقد في البرازيل في شهر 
المؤتمرات  أهم  من  يعتبر  والذي   1992 عام  يونيو 
الدولية على اإلطالق، ألنه من أهم وأبرز ما اتخذ ونتج 
عنه إقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها 
السابعة واألربعين من شهر نوفمبر من نفس العام 
اعتبار يوم 22 آذار من كل عام يوم مياه عالمي، تدعى 
دول العالم إلى االحتفاء به من خالل تكثيف األنشطة 
المياه  بمصادر  االهتمام  زيادة  إلى  تهدف  التي 
استخدامها  وترشيد  عليها،  والمحافظة  وإدارتها 
بتوعية كافة مستخدمي المياه وعقد اللقاء والندوات 

والمعارض الخاصة بالمياه.
الحياة  نبع  هي  المياه  كون  اليوم  هذا  أهمية  رغم 
ومحور النزاعات القادمة إال أننا في فلسطين نشكو من 
سلب حقوقنا في مياهنا منذ أواخر القرن التاسع عشر 
عبر مشاريع  وامريكا  بريطانيا  الميالدي، حيث ساهمت 
في  الصهيوني  الكيان  مساعدة  في  متعددة  مائية 
اقيمت  حيث  الفلسطينية،  المياه  منابع  على  السيطرة 
في فترة االنتداب البريطاني على فلسطين العديد من 
المشاريع الستثمار المياه العربية وتخزين فائض مياه 
نهر اليرموك في بحيرة طبريا، ونقل مياه رأس العين الى 
القدس ويافا وتل ابيب، واعطاء بريطانيا امتياز استثمار 
اليهودية،  روتنبرغ  لشركة  واليرموك  االردن  نهر  مياه 
واعطاء بريطانيا امتياز استثمار انهار النعامين والعوجا 

لصالح  الستعمالها  الصهيونية  للشركات  والمقطع 
المشاريع  تعددت  حيث  اإلسرائيلية,  المستوطنات 
التي تهدف لسلب المياه العربية على االخص تحويل 
السلب  وامتد  النقب،  صحراء  الى  االردن  نهر  مياه 
االسرائيلي للمياه العربية الى لبنان والسيطرة على مياه 
على  االسرائيلية  الهجمة  ازدادت  ولقد  الليطاني،  نهر 
المياه الفلسطينية بعد احتاللها الضفة الغربية وقطاع 
غزة عام 1967، حيث بدأت تنفذ خطتها للسيطرة على 

جدار  اقامة  وأن  الفلسطيني،  للشعب  المائي  الوضع 
الفصل بحيث يتطابق بنسبة 100% مع مسار األحواض 
الجهة  في  تقع  بحيث  الغربية  الضفة  في  المياه  وآبار 
االسرائيلية، كما عمل الكيان الصهيوني بعد انسحابه 
من  للقطاع  المحاذية  اآلبار  حفر  على  غزة  قطاع  من 
أدت  ولقد  الفلسطينية،  الجوفية  المياه  تجفيف  أجل 
السيطرة الصهيوينة على المياه الفلسطينية الى خلق 
مشاكل عديدة للمواطن الفلسطيني ونقص المياه سواء 
خالل  ومن  اسرائيل  ألن  للصناعة،  أو  للزراعة  أو  للشرب 
المياه.  تتحكم في صنبور  لها  التابعة  "مكروت"  شركة 
والحمضيات،  المزروعات  جفاف  الى  ذلك  أدى  ولقد 
ووجود أكثر من 40 تجمع سكاني فلسطيني بدون مياه 
ويقومون بشرائها، حيث يصل ثمن صهريج المياه الى 
وفي  المأساوي  الواقع  هذا  وأمام  500 شيقل،  من  أكثر 
ظل  وفي  الجمود  مرحلة  الى  المفاوضات  دخول  ظل 
تستمر  المائية  الحقوق  لتسوية  اتفاقية  وجود  عدم 
اسرائيل في نهب أكبر قدر من المياه العربية ما يتطلب 
المائي والتركيز  ضرورة اعداد استراتيجية قوية لألمن 
على  األول  يتمحور  متالزمين،  أساسيين  مسارين  على 
هو  لما  الرشيدة  اإلدارة  إلى  األزمة  إدارة  من  االنتقال 
ُمتاح من موارد، وبما يضمن العدالة في التوزيع واإلدارة 
والقيود  العقبات  من  بالرغم  المائية  للمصادر  السليمة 
على  باألساس  فيتركز  الثاني  المسار  أما  اإلسرائيلية. 
حشد الدعم الدولي في اتجاه استرداد حقوقنا المائية 

المسلوبة وفق القانون الدولي.

اليوم العالمي للمياه

أخرى  وحدات  عدة  الوطني  للبنك  ويتبع  الجفاف.  وخاصة  المناخي  التغير 
وكلها  والتخزين  التجفيف  ووحدة  المختبر  ووحدة  االستقبال،  وحدة  منها 
تعمل بشكل تكميلي للحصول على صنف بلدي محسن ومحفوظ بطريقة 

وكميات آمنة.
كما زار مجلس ادارة االتحاد مشروع المزرعة النموذجية التي أنشأها في بلدة 
بني نعيم بمحافظة الخليل بمساحة 450 مترا مربعا، واطلعوا على سير العمل 

داخل المزرعة، باإلضافة الى زيارة مشتل االتحاد في محافظة طولكرم.

في  والمضخات  اآلبار  بتدمير  وقامت  المائية،  الموارد 
األغوار بحيث سيطرت على 85%من مياه الضفة الغربية، 
الجوفية  الخزانات  مناطق  فوق  المستوطنات  وأقامت 
أن  االحصائيات  وتفيد  غزة،  قطاع  مياه  على  والسيطرة 
نسبة ما تحصل عليه اسرائيل من المياه خارج حدودها 
كما  فيها،  المستهلكة  المياه  اجمالي  68%من  تبلغ 
استهالك  اضعاف   4 يستهلك  االسرائيلي  الفرد  أن 
المواطن الفلسطيني من المياه، األمر الذي يزد من سوء 
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إشارة  للجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني في بيانه االحصائي لمناسبة 
الكلية  المساحة  من   %85 على  يسيطر  االحتالل  2012:"ان  عام  األرض  يوم 
والتي  المائية  الموارد  في  النسبة  ونفس  للفلسطينين  والباقي  لفلسطين 
والموانع  القيود  فرض  عن  عدا  هذا   %85 على  فيها  االحتالل  يسيطر 
"ج"  المسماة  المناطق  في  وخاصة  المياه  أو  األرض  الموارد سواء  الستغالل 

رام الله- اختتم اتحاد لجان العمل الزراعي المرحلة الثالثة من مشروع " دعم 
لمربي  الغربية  الضفة  جنوب  ضعفًا  األكثر  للمجتمعات  الرزق  كسب  سبل 
األغنام من خالل عناصر األمن الغذائي والمياه والصرف الصحي" الممول من 
)ACF(   وبالشراكة مع مؤسسة العمل ضد الجوع)AECID(   التعاون االسباني

ووزارة الزراعة.
األمد  طويلة  التنموية  المشاريع  من  يصنف  المشروع  أن  االتحاد  وأشار 
والتي تهدف إلى تحقيق األمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة صغار 
المزارعين من مربي األغنام وتعزيز صمودهم وبقائهم في أرضهم وحماية 
المشروع  فكرة  أن  الوطنية، مضيفا  القضايا  في  دورهم  وتفعيل  حقوقهم 
هي  التي  الحيوانية  الثروة  جمعيات  دور  بتفعيل  االتحاد  إيمان  تأتي 
بمثابة أجسام تنظيمية للمزارعين، تطالب بحقوق المزارعين وال تغيب دور 

المزارعين اتجاه القضايا الوطنية. 
على  السيادة  امتالك  وعدم  الطبيعية  الموارد  ضعف  أن  الى  االتحاد  ونوه 
األرض يجعل من معادلة التنمية أمرا صعبا ال يسهل تحقيقه تحت وطأة 
االحتالل وغياب التشريعات وضمان حقوق المزارعين، مما يولد في النهاية 
التحديات  هذه  أمام  الصمود   من  الصغار  المزارعين  يمّكن  ال  ثقيال  عبئا 

وبالتالي زيادة المعاناة.
جنوب  الشرقية  السفوح  مناطق  يستهدف  المشروع  أن  االتحاد  وبين 
الضفة الغربية، والتي تضم ما ال يقل عن 90% من المناطق التي تصنف 
بمناطق "ج"، حيث عمل االحتالل على هدم البيوت والخيم وحظائر األغنام، 
وهدم اآلبار الزراعية والمدارس، وتجريف األراضي الزراعية، وقطع األشجار 
الرعوية ببعضها،  التجمعات  التي تصل  الترابية  الطرق  وحرقها، وإغالق 

"العمل الزراعي" يختتم المرحلة الثالثة من مشروع دعم سبل كسب الرزق في الخليل
التنكيل  على  والعمل  والمؤقتة،  الدائمة  العسكرية  الحواجز  وإقامة 
ومنعهم  للمزارعين،  الجماعي  العقاب  أقصى درجات  واتخاذ  بالمزارعين، 
واالستيالء  الزراعية،  معداتهم  ومصادرة  أراضيهم،  إلى  الوصول  من 
والترحيل  الهدم  أوامر  وإصدار  ماليا،  المزارعين  وتغريم  األغنام،  على 
الشبه يومية في حق المزارعين، وإجبار العشرات من العائالت على ترك 
الرعوية إلى  أراضيهم وتهجيرهم قسرا بذرائع أمنية، وتحويل المناطق 

مناطق تدريب عسكرية للتدريب وإطالق النار.
وجاء تنفيذ المشروع رغم المعيقات االحتاللية ضمن خمس مراحل، شملت 
المرحلة األولى من منتصف العام 2010 حتى نهايته على اإلعداد والتحضير 
واختيار إحدى جمعيات الثروة الحيوانية كمستفيد من المشروع، حيث تم 
المنطقة  في  الحيوانية   الثروة  جمعيات  جميع  أحوال  دراسة  البداية  في 
الجنوبية والشرقية لمحافظة الخليل، ومن ثم تم تقييم هذه الجمعيات فنيا 

وإداريا وتنظيميا وماليا.
منسق برامج الثروة الحيوانية في اتحاد لجان العمل الزراعي المهندس عمر 
الطيطي أشار إلى أن المشروع استهدف جمعية بني نعيم التعاونية لتربية 
األغنام في المرحلة الثانية من المشروع وهي بداية العام 2011 حتى نهايته 
بناء  التنمية، حيث تم  المزارع ومكونات  بين  الوصل  الجمعية حلقة  لتكون 
مزرعة أغنام لصالح أعضاء الجمعية بمساحة 400 متر وتزويد المزرعة ب64 
رأس غنم  " أمهات"  من السالالت الجيدة، منوها إلى أنه بعد سنة ونصف 
حتى  المزرعة  تطوير  على  العمل  تم  سنوات  أربع  البالغ  المشروع  عمر  من 
وصل عدد األمهات من االغنام إلى 110 رؤوس من خالل تطبيق نظام التكاثر 
المكثف على األغنام للحصول على ثالث والدات في سنتين، ومن ثم انتخاب 
دونما   35 بمساحة  رعوية  محمية  تنفيذ  إلى  باإلضافة  المحسنة،  األمهات 
وتأهيل وحدة تصنيع األلبان من خالل منظمة األغذية والزراعة "الفاو" وزراعة 

150 دونما بالمحاصيل العلفية في منطقة مسافر بني نعيم.
من  بدال  المكثفة  التربية  على  االعتماد  المشروع  هدف  أن  الطيطي  وبين 
التربية االنتشارية )أي بقاء األغنام في المزرعة بدل المراعي(، وإدخال تقنية 
زيادة  في  ساعد  ما  المزرعة،  داخل  بها  األغنام  لتغذية  السيالج  تصنيع 
كمية الحليب المنتج ورفع نسب الدهن، كما وتم تطبيق العديد من البرامج 
الوقائية بهدف تدريب المزارعين على تخفيض نسبة النفوق في المواليد 
الحديثة وخالل العام 2012  خفضت نسبة النفوق في المزرعة النموذجية من 
التي  التقليديين  المزارعين  إلى 5% مقارنة مع  العام 2011 لتصل  15% في 
بلغت نسبة النفوق عندهم تتجاوز18% خالل العام 2011 وتخفيضها إلى ما 
نسبته 12% خالل العام 2012 وذلك بناء على سجالت المزارعين، إضافة إلى 
زيادة في أوزان المواليد بمعدل 420 غرام يوميا، كما تم تطبيق نظام الحصول 

على ثالث والدات خالل سنتين.
التقنيات  من  العديد  تنفيذ  تناولت  المشروع  من  األولى  المرحلة  أن  وأضاف، 
التقنيات  من  الكثير  هناك  أن  إلى  مشيرا  والعلمية.  العملية  والمشاهدات 
تم تطبيقها داخل  ونوعا  كّما  األغنام  إنتاج  زيادة  التي تساهم في  الحديثة 
المزرعة، حيث تدرب المزارعون أعضاء الجمعيات على التقنيات الحديثة في 
إنتاج األغنام مثل استخدام السجالت في إدارة المزرعة وتنظيم موسم الحمل 
مزارعهم  في  التقنيات  بتطبيق هذه  وبدؤوا  المكثف،  التكاثر  نظام  وتطبيق 
التقنيات  ألفكار  منفذين  هم  الجمعية  أعضاء  من   %30 أن  مؤكدا  الخاصة. 
الحيوانية، ما انعكس  الثروة  إنتاج  التي تساهم في تعزيز وتطوير  الحديثة 
على دخلهم الذي ازداد بشكل ملحوظ بسبب قلة النفوق في المواليد الحديثة، 

وانخفاض التهابات الضرع وانخفاض نسبة اإلجهاض في مزارعهم.
وأوضح الطيطي أن المزرعة النموذجية التي تم إنشائها في بني نعيم هي 
الطريقة األفضل لتوعية وتدريب المزارعين على تحويل التربية التقليدية 
ال  الغربية  الضفة  في  االنتشارية  التربية  أن  إلى  منوها  مكثفة،  تربية  إلى 
زالت ضعيفة، وال يوجد خطة بديلة لتطوير تربية األغنام إال من خالل تحويل 
التربية االنتشارية إلى تربية مكثفة مثل هذا النموذج الذي يساعد المزارع 

على زيادة دخله وتحسين إنتاج تربية األغنام. 
وتحدث الطيطي عن النتائج المرجوة من المشروع بعد االنتهاء منه، حيث 
الجمعية  أعضاء  المزارعين  من   %50 نسبة  على  نحصل  أن  "نتوقع  قال: 
والمزارعين الغير مباشرين الذي استفادوا من هذا المشروع والذين درسوا 
تطبيق التقنيات الحديثة في تربية األغنام، على تطوير أنفسهم وتطوير 
مزارعهم، وزيادة إنتاجيتهم وتخفيف تكلفة إنتاج األغنام، بهذه المعادلة 
قطاع  تطوير  في  مساهمة  هناك  سيكون  المشروع  نهاية  في  طبقت  إذا 
الثروة الحيوانية بشكل عام، وباألخص تربية األغنام عند المزارع التقليدي."

عيس  األغنام  لتربية  التعاونية  نعيم  بني  جمعية  رئيس  أكد  جانبه  من 
إدارة  عملية  في  المزارعين  لتعليم  ريادية  مدرسة  المشروع  أن  الحجوج 
القطيع، والتلقيح الصناعي، واستخدام السجالت، واستخدام العليقة البديلة 
الى  المستقبلية  نعيم  بني  جمعية  تطلعات  أن  إلى  مشيرا  السيالج،  مثل 
مضاعفة عدد األغنام حتى تكون مدخالت اإلنتاج تعادل المخرجات وبالتالي 

يصبح مردود ربحي عند الجمعية واالستدامة في المشروع.
الزراعي انشأ مزرعة نموذجية أخرى في  العمل  إلى أن اتحاد لجان  يشار 
منطقة الزويدين على غرار مزرعة بني نعيم بمساحة 450 مترا مربعا وتم 
تزويدها بثمانين رأس من األغنام، وإنشاء محمية رعوية تعتمد على الري 
باستخدام المياه المعالجة بمساحة 45 دونما وإنشاء وحدة لجمع الحليب 

في المنطقة.

زراعـــة ... أرض واحتـــالل
ورثته  ما  عن  عدا  هذا  وطوباس،  لنابلس  الشرقية  المناطق  مثل  بابتالعها 
األرض الفلسطينية من اختراقها بجدار الضم والتوسع والذي ضم أكثر من 
ذلك  وفوق  الزراعية،  األراضي  من  وجلها  الغربية   الضفة  مساحة  من   %13
المزيد  على  تعمل  والتي  الفلسطينية  التجمعات  بين  المستوطنات  زراعة 
من السيطرة على أراضي التجمعات الفلسطينية بحجة األمن والحماية وما 

يتبعه من توسع وابتالع المزيد من األراضي.
وال شك بأن االحتالل يدرك تماما بأن فلسطين بدون أرض يعني ال زراعة وال 
مياه ومن ثم التبعية المطلقة لتحكم االحتالل بهذا الشعب عبر توفير الغذاء 
والمياه  بالدرجة األولى والموارد االقتصادية األخرى بالدرجة الثانية, وتشير 
جميع المؤشرات الزراعية بتراجع في المساحة و االنتاج والتسويق وهذا انذار 
الجد  من  محمل  على  األمور  أخذ  بضرورة  الزراعي  بالقطاع  المعنيين  لجميع 
والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية للعمل على مواجهة هذا 
السرطان ) مصادرة األراضي تحت مسميات قانونية احتاللية( والعمل على 
تعزيز صمود المزارع الفلسطيني وخاصة الصغير الذي تعصف به الرياح من 

مختلف الجبهات.  

والتي تخضع كليا تحت سيطرة االحتالل بمعنى أنها منقولة لالحتالل وفق 
مخططاته المستقبلية.

وأكبر دليل على ذلك ما يجري حاليا على أراض األغوار) تشكل األغوار %29 
أكثر من 90% من  على  االحتالل  وحاليا يسيطر  الغربية  الضفة  من مساحة 
االحتالل  قرار  تنتظر  والتي  الواسعة  المساحات  فهناك  المساحة(  هذه 
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اتحاد لجان العمل الزراعي يكثف من 
فعالياته لمناصرة الصيادين ومزارعي 

المنطقة العازلة في قطاع غزة

   
بقلم: م. بشير األنقح

جراء  من  غزة  قطاع  في  وصيادونا  مزارعونا  معاناة  أحد  على  اليخفى 
الحصار البحري وفرض شريط حدودي بعرض 300 متر داخل األراضي 
االحتالل  سلطات  حددت  لقد  غزة.  قطاع  وشمال  شرق  في  الزراعية  
القطاع  لصيادي  مسموح  أقصى  كحد  بحرية  أميال  ثالثة  مسافة 
وأصبح   الصيد،  كميات  على  كبير  سلبي   بشكل  أثر  ما  إليه  الوصول 
توفير  على  قادرين  غير  صيادا   3600 عددهم  والبالغ  القطاع  صيادو 
الحد األدني من متطلبات العيش بكرامة، كما أن الكثير منهم تعرض 
لالعتقال واالستفزاز المتعمد  ومصادرة ادوات الصيد كمراكب الصيد 
يتعرض  التي  القاسية  الظروف  ففي ظل هذة  والمحركات.   والشباك 
فعاليات  من  بالعديد  الزراعي  العمل  لجان  اتحاد  قام  الصياديون  لها 
من  الصيادين  هؤالء  لدعم  امكانياتة  كل  محشدا  والمناصرة،  الضغط 
خالل االحتجاج أمام مقرات االمم المتحدة، وجمع أكبر عدد من الصيادين 
مناطق  جميع  في  تاسيسها  نم  والتي  الصيادين  لجان  دور  وتعزيز 
االختالل وكسر  بتحدي سلطات  االتحاد  قام  الصيد في قطاع غزة كما 
الحصار البحري عدة مرات بالشراكة مع المتضامنين االجانب  ومن خالل 
الحصار  والتي كسر  اوليفا  مركب  مثل  الكبيرة  المراكب  بعض  تمويل 
اكثر من 5 مرات ما دفع بحرية االحتالل الى استهدافه والحاق الضرر به. 
لقد كان لهذة الفعاليات دورا بارزا في جعل قضية الصيادين بندا من 
بنود التفاوض على التهدئة بعد الحرب االخيرة على قطاع غزة والتي 
بحرية  اميال   6 مسافة  الي  للوصول  االحتالل  الى سماح سلطات  ادت 
لتعيد تقليصها الى 3 اميال في االسبوع الحالى. لقد نجح االتحاد في 
تقديم عدة دورات للصيادين  خاصة بالصيد الرشيد وقوانين الصيد 
البحري وحقوق االنسان  وبناء قدرات لجان الصيادين ليصبح مؤسسة 
المنطقة  مزارعو  اما  بمعاناتهم.  والشعور  الصيادين  دعم  في  رائدة 
االحتاللية  االجراءات  الفطاع من  مزارعي  فانهم يعانون كباقي  العازلة 
.المنطقة  بحرية  اراضيهم  الى  الوصول  من  حرمانهم  الى  اضافة 
االراضي  مساحة  دونم(  )حوالى25000   %30 يقارب  ما  تشكل  العازلة 
بالتركيز  االتحاد  .يقوم  دونم    76000 والبالغة  غزة  قطاع  في  الزراعية 
للوصول  تشجيعهم  من خالل  المنطقة  هذة  في  المزارعين  دعم  على 
لتوفير مصدر دخل  وتقديم مشاريع صغيرة  وتعزيز صمودهم  اليها 
والشعير  القمح  ببذور  كبيرة  مساحات  زراعة  في  يساعدهم  كما  لهم 
لها  التي يتعرض  المخاطر  االمطار وتقلل من  مياه  والتي تعتمد على 
المزارعين في هذة المناطق النهم يحتاجون فقط للذهاب اليها وقت 
الزراعة وقت جني المحصول كما ان االتحاد الزراعي تمكن من الحصول 
على تمويل من المركز الثقافي الفرنسي لتمويل مشروع استصالح 80 
دونم من االراضي الحدودية في القرية البدوية بشمال قطاع غزة بالقرب 
من الشريط الحدودي ايرز وهذا المشروع سيستفيد منة 80 عائلة من 
عائالت المنطقة وسيساهم في تحسين وضعهم االقتصادي وتعزيز 
الزراعي يبذل جهدا  االتحاد  ان  بالذكر  الجدير  صمودهم على االرض.  
كبيرا للحصول على تمويل يساهم في اعادة تاهيل اكثر من 60% من 
مساحة االراضي الزراعية في المنطقة العازلة وخاصة بعد انحصار هذة 
المنطقة الى مسافة 100متر  داخل االراضي الزراعية في قطاع غزة وذلك 
بعداتفاق التهدئة االخير وهذا سيساهم في تحسين ملحوظ في وضع 
مزارعي هذة المنطقة.  ويأتي تنفيذ هذه األنشطة ضمن استراتيجية 
االتحاد والهادفة إلى دعم المزارعين والصيادين وتعزيز صمودهم  في 

ظل هذه الظروف الصعبة والمساهمة في تخفيف حدة البطالة.  

وتيرتها  تصاعدت  التي  الهدم  اخطارات  تهدد  الرفاعي:  محمد  الله-  رام 
فما  البدوية،  المناطق  سيما  ال  المزارعين  حياة  "ج"   المصنفة  المناطق  في 
بين اخطارات الهدم والترحيل ومنع التوسع في البناء الى عمليات التنيكل 
والمستوطنين  االسرائيلية  االحتالل  سلطات  تواصلها  التي  المستمرة 
بحقهم، حيث تهدد هذه االخطارات 13 عائلة في منطقة القانوب شرق بلدة 
سعير بمحافظة الخليل بالرحيل، وثمانية اخطارات منع التوسع في البناء في 

منطقة عين أم الجمال في األغوار الشمالية.
أجل  "ج" من  المصنفة  للمناطق  االحتالل من استهدافها  وتسعى سلطات 
التوسع االستيطاني أو األنشطة العسكرية، حيث تحظر على أصحاب المنازل 
الواقعة في تلك المناطق البناء أو التوسع، باإلضافة الى إخطاراهم لمراجعة 
ما يسّمى باإلدارة المدنية اإلسرائيلية في مستوطنة "بيت إيل" القريبة من 

رام الله، لتقديم أذونات التراخيص.
وأشار المزارع جميل محمد شاللده من سكان منطقة القانوب الى أن اإلدارة 
التي  المنطقة  عن  ترحيل  اخطارات  تسعة  سلمتهم  االسرائيلية  المدنية 
تبلغ مساحتها 5000 دونم تسكنها 13 عائلة يملكون اخراج قيد من العهد 
العثماني في فلسطين، علما أن هناك أجزاء من مساحات واسعة تقدر بنحو 
40 ألف دونم تعود ملكيتها لمئات المواطنين الذين غادروا منها بحثا عن 
لقمة العيش وبعيدا عن ضغوطات االحتالل ومضايقاته، فمنذ العام 1967 
وصدور األوامر العسكرية في وضع اليد على ما يسمى " أمالك الغائبين" أو 
"اسرائيل"  تواصل  أصحابها  بأسماء  تسجل  لم  أميرية  أراض  كونها  بحجة 
أو توسع  انشاء أي وحدات سكنية  السكان وتمنعهم من  ضغوطاتها على 

للمضارب، حيث يعيشون في بيوت شعر وكهوف.
وأضاف شاللده أن سكان المنطقة يملكون 3000 رأس غنم، باإلضافة الى 2000 
دونم مزروعة بالمحاصيل الحقلية )لوزيات، نباتات طبية، تين، عنب، مشمش، 
المزارعين  أراضي  على  المقامة  "آسفر"  مستوطني  أن  الى  منوها  زيتون(، 
الفلسطينيين منذ العام 1983 اعتدوا على مزارعي القانوب، حيث قاموا بسرقة 
اآلبار  وتدمير  بها،  يسكنون  التي  الشعر  لبيوت  وحرق  وتسميمها،  األغنام 
الزراعية، حيث يوجد في المنطقة 23 بئرا زراعيا من عهد الرومان، واالعتداء على 
الرعاة، واقتالع أشجار الزيتون، واالغالق المتكرر للطرق ما اضطر المزارعين الى 
نقل منتجاتهم على الحمير، يضاف الى ذلك مستوطنة "متساد" التي أقيمت 
على أراضي الفلسطينيين في العام 1993، بحيث صادرت مستوطنتي "متساد 

وآسفر" ما يقرب 10000 دونم من أراضي المواطنين.
وفي ذات السياق، وجه حسين شاللده أحد سكان منطقة القانوب نداء من 
خالل اتحاد لجان العمل الزراعي لرئاسة الوزراء لزيارة المنطقة واالطالع على 
أوضاع السكان، كما دعا المؤسسات الرسمية واألهلية الى التحرك سريعا 
لتثبيت المزارعين في أراضيهم، منوها الى أن رغم الظروف الصعبة التي 
المزارعين في المنطقة إال أن أنهم ضحوا ببيع جزء من أغنامهم  يعيشها 
الثروة  أن  الرحيل، مضيفا  على  البقاء  وآثروا  العلف  من سعر  جزء  لتسديد 

الحيوانية في ظل ارتفاع أسعار العلف في طريقها الى االنقراض.
الزراعة  وزارة  من  المغربي  ومحمود  الشاللده  ماهر  المهندسان  وبين 
الفلسطينية أن الوزارة تواصل ترميم عشرة آبار زراعية، باإلضافة الى قيامهم 

بزراعة 2000 شجرة زيتون في المنطقة بالتعاون مع المتضامنين، واستصالح 
100 دونم من األراضي الزراعية.

مستمرة  ارشادية  ميدانية  زيارات  تنظم  الوزارة  أن  الى  المهندسان  وأشار 
للمزارعين في المنطقة وتتابع اخطارات الهدم مع اتحاد لجان العمل الزراعي.

من جانبه قال عضو بلدية سعير عبد الله مطور: "إن البلدية ستقدم المساعدة 
والدعم ألهالي المنطقة، من خالل توفير ثمن المساحة وتأمين جزء أو كامل 
مواصالت الطلبة، باإلضافة الى دعم إعالمي كامل لحمايتهم." مشيرا الى أن 
البلدية قامت بفتح طريق الى منطقة القانوب ولكن سلطات االحتالل أوقفت 

العمل فيها.
يشار الى أن اتحاد لجان يتابع اخطارات الترحيل مع المؤسسات القانونية 
المساعدات  من  الممول  "الدفاع عن حقوقنا"  وذلك ضمن مشروع  المعنية، 
تهدف  جماعية،  ترحيل  عملية  السكان  يواجه  حيث  النرويجية،  الشعبية 
وتوسيع  األرض  على  جديدة  وقائع  فرض  خاللها  من  االحتالل  سلطات 

المستوطنات ومصادرة المزيد من األراضي.
الى ذلك، أخطرت سلطات االحتالل االسرائيلية ثمانية عائالت يسكنون 32 
بيت من الشعر في عين أم الجمال في منطقة عين الحلوة باألغوار الشمالية.

وأوضح محمود محمد عرب الكعابنة أحد سكان المنطقة أن االخطارات تتعلق 
بمنع التوسع في البناء، وضرورة مراجعة محكمة "بيت ايل" في ذلك. مشيرا 
البطريركية 90% من  للكنيسة  التي يسكنون عليها تابعة  األراضي  أن  الى 
الى  االحتالل  سلطات  تسعى  حيث  مغلقة،  عسكرية  مناطق  األراضي  هذه 

الضغط عليهم من أجل ترحيلهم على المنطقة تمهيدا للسيطرة عليها.
منوها الى أن اإلدارة المدنية االسرائيلية قامت بهدم بيتوهم في العام 2009 
إال أنهم أصروا على البقاء فيها، مشيرا الى أن المنطقة تقع بالقرب من مناطق 
"مسكيوت"  مستوطنة  الى  باإلضافة  االسرائيلي،  االحتالل  لجيش  تدريب 

ومستوطنة "روتم". 
أية  المزارعون  يتلق  لم  حيث  مهمشة،  المنطقة  أن  الى  الكعابنة  وأشار 
يواجهون  المزارعون  فيما  االخيرتين،  السنتين  في  خاصة  مساعدات 
لهم،  االحتالل  سلطات  ومضايقات  األعالف  أسعار  ارتفاع  في  الصعوبات 
السابقة  الفترات  المزارعين بدعمهم خالل  التي وعدت  المؤسسات  منتقدا 

ولم يتلق السكان لغاية االن أي شيء منهم.
الدعم يهدد قطاع  الى أن قلة  المزارع عبد ربه محمد بني عودة  بدوره أشار 
الثروة الحيوانية، ال سيما أن غالبية المناطق في األغوار إما مناطق عسكرية أو 

مستوطنات أو مناطق طبيعية يحظر الرعي فيها.
وطالب المزارعون بضرورة االهتمام في المنطقة في ظل الخطر الذي تواجهه، 

ودعم صمود السكان من خالل توفير األعالف لهم.
من جهة أخرى يعاني المزارعون في منطقة االغوار من الحواجز العسكرية 
الفلسطينية، حيث يمكث  المدن  الى  الزراعية  التي تعيق نقل منتجاتهم 
المزارع على حاجز الحمرا االحتالل أربع الى خمس ساعات في االنتظار ، كما 
الجلمة وفي بعض االحيان يستخدم  يتعمد االحتالل تأخيرهم على حاجز 
الذي  المزارعين  لدى  كبيرة  مشلكة  يسبب  ما  للتفتيش  الكالب  االحتالل 

يرفضون االساليب االسرائيلية في التعامل معهم.

تصاعد وتيرة االخطارات

»العمل الزراعي«: سلطات االحتالل تسعى للسيطرة على المناطق البدوية
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رام الله- نفذ اتحاد لجان العمل الزراعي خالل العام 2012 سلسلة من المشاريع 
لتحسين  الفلسطيني  المجتمع  الطارئة في  والظروف  المتغيرات  مع  المتأقلمة 

الظروف االقتصادية والمعيشية لألسر الفقيرة ضمن أهدافه الرئيسة.
وأشار االتحاد الى أن األوضاع اإلقتصادية المتردية التي يعيشها الفلسطينيون 
وخاصة صغار المزارعين والفئات المهمشة منهم، أدت الى تراجع كبير في دخل 
التي يقوم  المالحقة  الزراعة بشكل خاص، فحالة  التي تعتمد على  آآلف األسر 
رئيسًا  سببًا  هي  غزة  وقطاع  الضفة  مناطق  معظم  في  لمزارعينا  اإلحتالل  بها 
المالذ  الزراعي هو  القطاع  أن  تدرك  اإلحتالل  أن سلطة  منوها  التردي،  في هذا 
األخير الآلف األسر وهو مقوم الصمود الحقيقي لإلنسان الفلسطيني، لذلك أولى 
االتحاد اهتمامه بالمناطق المهمشة من خالل المشاريع واألنشطة التي استفاد 
منها 25250 مزارعا، كما وفر االتحاد من خالل مشاريعه في غزة 31805 يوم عمل 
وتقريبا ما يعادلها في الضفة الغربية، األمر الذي ساهم في تحسين الظروف 

االقتصادية وسبل العيش لهذه األسر بشكل ملحوظ.
وركز االتحاد في مشاريعه على تحسين اإلنتاجية نوعًا وكّمًا لدى صغار المزارعين، 
حيث نجح خالل العام الماضي في تزويد المزارعين بما يلزمهم لزيادة إنتاجهم 
كمًا ونوعًا من خالل استصالح وتأهيل ما مجموعه 529 دونمًا وشق 6 كيلو متر 
من الطرق الزراعية في الضفة الغربية. أما في قطاع غزة فقد قام االتحاد بإعادة 
تأهيل 498 دونمًا من األراضي الزراعية المدمرة ، وإعادة تأهيل 60 كيلو متر طرق 

زراعية، وتأهيل 265 دفيئة زراعية. 

توفير مصادر دخل للمزارعين

إضافة الى ذلك، عمل االتحاد على  توفير مصادر دخل زراعية جديدة للمزارعين 
ظروفها  لتحسين  المزارعين  عائالت  ودعم  الغذائي  األمن  تحسين  الى  هادفة 
الفقر،  مستوى  من  والحد  والشمولية،  االجتماعية  الحماية  وتعزيز  المعيشية، 
مناطق  مختلف  في  منزلية  حديقة   200 انشاء  بين  ما  المشاريع  تنوعت  حيث 
الضفة الغربية و 120 حديقة في قطاع غزة, باإلضافة الى توزيع بذور بلدية لمئة 
مزارع ، وتوزيع 90 خلية نحل وتوفير103 رأس غنم من السالالت المحسنة وبناء 
مزرعة أغنام نموذجية بمساحة تزيد عن 450 مترًا مربعًا، وتشغيل وحدة تصنيع 

ألبان في الضفة.
أما في قطاع غزة، فقد عمل االتحاد على دعم وتوفير مستلزمات ل 120 حديقة 
شتلة   01500 وتوزيع  جديدة،  منزلية  حديقة   120 انشاء  الى  باإلضافة  منزلية، 
خضار متنوعة. كما قام بدعم ومساعدة 150 صيادا بأدوات ومواد للصيد وتوزيع 
35 ماتورا جديدا لقوارب الصيد، إضافة الى صناعة 18 قارب صيد جديد، وتوزيع 

150 شبك ملطش.
وعلى صعيد تمكين مربي الثروة الحيوانية قام االتحاد بتقديم خدمات بيطرية 
ل406 مزارع، وتأهيل خمس وحدات تصنيع غذائي، ودعم المزارعين في تنفيذ 
أنشطة تربية االحياء المائية وتربية االسماك، وتدريب 25 مستفيدا في التصنيع 
 400 وتوزيع  االبقار،  مربي  من  و200  األغنام  مربي  من  مستفيد  و200  الغذائي، 
حقيبة بيطرية، كذلك تمكين واخراج 101 أسرة فقيرة من فجوة الفقر في القطاع.

مراكز أعالف لدعم المزارعين

كما واصل االتحاد خالل العام 2012 على تقوية مراكز األعالف التي تم إنشاؤها 
في بداية العام 2009 في ثالثة تجمعات رعوية، حيث قدمت هذه المراكز خدمات 
ألكثر من 7000 مربي أغنام يملكون أكثر من 50 الف رأس من األغنام في الضفة، 
باإلضافة الى توزيع 659 طنا من االعالف استفاد منها 1140 من مربي األغنام في 

مناطق مختلفة في قطاع غزة.
الى ذلك، قام االتحاد بإنشاء 10 محميات رعوية بمساحة إجمالية ال تقل عن 2000 
هذه  من  دونم   1000 عن  يزيد  وما  رعوية،  شتلة  ألف   100 ب  زراعتها  وتم  دونم، 
المحميات يتم ريها من خالل وحدات معالجة المياه الرمادية، كما تم حفر وإنشاء 
باقي  في  ريها  عملية  لتسهل  للري  بشبكات  وتزويدها  األمطار  مياه  جمع  آبار 
المحميات. هذه المحميات نفذت جميعها في المناطق المصنفة "ج"، وهي مهددة 

بالمصادرة، وهذه المحميات ستوفر األعالف البديلة لحوالي 50 ألف رأس أغنام.

مشاريع التوعية واإلرشاد 

الموارد  والمالية إلدارة  اإلدارية  القدرات  بناء  العام 2012 شهد  أن  االتحاد  وبين 
واإلرشاد  التوعية  ومشاريع  برامج  من  االتحاد  كثف  حيث  بفاعلية،  اإلنتاجية 
لصغار المزارعين، وتم التركيز على التدريب المباشر، واالرشاد الزراعي بمختلف 
صوره، والجوانب اإلدارية للمزارعين، كذلك التدريب من خالل المشاهدة، حيث 
التوعية  حمالت  تنفيذ  الى  إضافة  التبادلية،  الزيارات  من  العديد  تنظيم  تم 
والمشاريع التجريبية منها تأسيس جمعية لمربي األغنام في منطقة الزويدين 
"بدو شرق يطا"، حيث تم إنشاء مزرعة أغنام نموذجية بمساحة 460 مترًا مربعًا، 

باإلضافة الى انشاء مزرعة لتسمين األغنام بمساحة 400 متر مربع، وإنشاء وحدة 
، وإنشاء محمية رعوية ألعضاء الجمعية بمساحة 40 دونم  لجمع حليب األغنام 

وريها من خالل استخدام معالجة المياه الرمادية.
وبين االتحاد أن الهدف من إنشاء مثل هذه الجمعيات هو تدريب المزارعين على 

تقنيات تربية األغنام الحديثة بهدف زيادة اإلنتاج كمًا ونوعًا.

بنك البذور البلدية

استفادوا  الذين  المزارعين  عدد  أن  الى  االتحاد  أشار  البذو  ببنك  يتعلق  وفيما 
من البنك خالل العام 2012 أكثر من 500 مزارع موزعين بين المحاصيل الحقلية 
والخضروات، حيث بلغت المساحة المزروعة بالبذور البلدية أكثر من 4500 دونما، 
منوها الى أن عمل بنك البذور توسع خالل العام 2012 ليشمل محافظات جديدة 
في شمال الضفة وبشكل خاص طولكرم وجنين، باإلضافة إلى اعتماد البنك من 
قبل العديد من المؤسسات كعنوان إلجراء فحوصات للتأكد من كون األصناف 
البنك  أن لدى  بلدية. علمًا  المزارعين هي أصناف  التي يقومون بتوزيعها على 

شبكة عالقات دولية ومحلية خاصة مع وزارة الزراعة ومؤسسة إيكاردا .

رفع القدرات االنتاجية

وعلى صعيد تحسين القدرة التسويقية للمزارعين والمزارعات ركز االتحاد على 
رفع القدرات اإلنتاجية للمزارعين كمًا ونوعًا ما سهل الدخول للمزيد من األسواق 
المحلية والدولية، من خالل تنفيذ اإلتحاد لـ 125 زيارة إرشادية نموذجية، و24 
زيارة حقلية ومشاهدات نموذجية عند 24 مزارعًا, أيضا تم تزويد أكثر من 750 
مزارعًا بما يلزمهم من مدخالت انتاج لتقنيات حديثة وتدريب المزارعين عليها، 

كما تم إعادة تأهيل ثالجتي تخزين في قطاع غزة.

توفير مصادر للري

ونوه االتحاد الى أن مصادر الري لألغراض الزراعية من آبار زراعية وبرك وقنوات 
وينابيع طبيعية من العناصر الضرورية والهامة لتطوير القطاع الزراعي، خاصة 
أن المياه في فلسطين تعتبر من الموارد المحدودة وأحد قضايا الصراع األكثر 
مصادر  جميع  على  كاملة  " سيطرة  إسرائيل   " تسيطر  إذ  االحتالل  مع  تعقيدا 
تطوير  الى  الهادفة  المشاريع  من  عددًا  نفذ  حيث  والسطحية،  الجوفية  المياه 
في  المياه  لمصادر  وتأهيل  وترميم  جديدة  انشاءات  خالل  من  المصادر  هذه 
الكثير من المناطق، وقد عمل اإلتحاد على ايجاد حلول بديلة وجديدة صديقة 
للبيئة من خالل انشاء ست وحدات معالجة مياه رمادية جديدة موزعة في جنوب 
على  معيشتهم  في  أغلبية سكانها  يعتمد  التي  المناطق  في  الغربية  الضفة 
المياه  معالجة  وحدات  تنفيذ  من  الهدف  يكمن  حيث  الحيوانية،  الثروة  قطاع 

الحيوانية،  الثروة  لتغذية  علفي  مصدر  توفير  إلى  المناطق  تلك  في  الرمادية 
شراء  عن  والناتجة  المزارع  على  المستحقة  المالية  التكلفة  وخفض  ولتخفيف 
األعالف بأسعار مرتفعة جدا، حيث تعاني تلك المناطق من الجفاف الذي يحول 
دون نمو أي نوع من النباتات الرعوية دون توفير مصدر ري دائم وتلك الوحدات 
تلك  في  الرعوية  للنباتات  الدائم  الري  مصدر  تعتبر  المعالجة  للمياه  المنتجة 
المناطق، وبهدف الحد من اآلثار البيئية والصحية السلبية الناجمة عن تحويل 

هذه المياه إلى الحفر االمتصاصية. 
باإلضافة  العادمة،  المياهة  أنشأ االتحاد تسعة وحدات معالجة  وفي قطاع غزة 
الى توزيع شبكات ري ودعم وتدريب 150 مزارعا، وإعادة تأهيل 12 بركة اسمنتية، 
وتأهيل 25 دفيئة زراعية، وتركيب شبكات ري بمساحة 250 دونما من األراضي 

الزراعية.

اللجان الزراعية وحقوق المزارعين

في  الواسعة  الجماهيرية  المشاركة  تميزا  شهد   2012 العام  أن  االتحاد  وبين 
أنشطة االتحاد الجماهيرية من حمالت التضامن والزيارات الميدانية للمزارعين 
والصيادين وعقد الدورات التدريبية وتنفيذ األعمال التطوعية والمسيرات، حيث 
شارك ما يقارب من 10000 مزارع في هذه الفعاليات، وتمكنت اللجان على اختالف 
مناطقها من تنفيذ المهام التي أنيطت وكلفت بها بشكل متناغم مع سياسات 
وفلسفة االتحاد، حيث يوجد لدى االتحاد 47 لجنة زراعية، 21 في قطاع غزة و26 
لجنة في الضفة مقسمة ما بين زراعية وصيادين وموزعة على امتداد المناطق 
لجان،   4 الوسطى  لجان،   4 والشمال  غزة  كاآلتي:  الصيد. وهي  ومناطق  الزراعية 
خانيونس 5 لجان، رفح 3 لجان، 5  لجان صيادين. أما في الضفة فقد عمل االتحاد 
المحافظات  جميع  على  موزعة  زراعية  لجنة   26 تشكيل  إعادة  أو  تشكيل  على 

كخطوة أولى على طريق إعادة هيكلة وتأهيل كافة اللجان الزراعية. 
وفي المجال الحقوقي والقانوني للمزارعين تابع االتحاد خمس قضايا حقوقية 
والنسوية  الزراعية  للجانه  تدريبية  ورش  ثالث  نفذ  كما  اخطارًا,  عشرة  لخمسة 
اإلنسان  لحقوق  االسرائيلية  االنتهاكات  وتوثيق  رصد  وآلية  بالحقوق  متعلقة 
الفلسطيني، ومصادرة األراضي ونهب المياه الفلسطينية استفاد منها 60 مزارعًا 
ومزارعة. باإلضافة الى 15 دورة تدريبية لرفع مهارة إدارة وتنفيذ حمالت الضغط 
والمناصرة وتوثيق االنتهاكات االسرائيلية والسيادة على الغذاء استفاد منها 

180 مزارعًا ومزارعة.

المرأة الريفية 

كما واصل االتحاد في العام 2012 على بناء قدرات المرأة من خالل التدريب وتبادل 
الخبرات في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، حيث نظم االتحاد 
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الزراعية  اللجان  مندوبات  لتكريم  العالمي  المرأة  يوم  بمناسبة  مركزيا  احتفاال 
والتعاونيات النسوية حضرها 130 سيدة. كما تم تدريب 60 مزارعة في مواضيع 
وكان  الغذاء،  على  والسيادة  والمناصرة،  والضغط  والجندر،  التعاونيات،  إدارة 
هناك نجاحات مميزة للعديد من اللجان النسوية والتعاونيات التي عمل االتحاد 
على انشائها منها: تعاونية بلعين، حيث تم فتح دكان للتعاونية، وفتح مطبخ 
لتعاونية  بالستيكي  بيت  تأهيل  وإعادة  بيتين،  لتعاونية  الفلسطيني  الريف 

بيت كاحل.

الفعاليات الجماهيرية

الى ذلك، أحيت اللجان الزراعية يوم األرض من خالل سلسلة فعاليات تضامنية 
ومنع  االحتالل  دمرها  أراضي  زراعة  على  اشتملت  والقطاع  الضفة  مناطق  في 
في  العازلة  والمنطقة  الحدود  من  القريبة  خاصة  إليها  الوصول  من  المزارعين 
قطاع غزة والمناطق القريبة من المستوطنات وجدار الضم والفصل العنصري في 
الضفة، حيث تمت زراعة هذه األراضي بأشتال زيتون من خالل تنظيم مسيرات 

جماهيرية.
كما احتفل االتحاد بيوم البيئة من خالل قيامه بمجموعة أنشطة شارك فيها 330 
حمالت  الفعاليات  وتخللت  الزراعية،  اللجان  وأعضاء  والصيادين  المزارعين  من 
الزراعية، باإلضافة الى إعادة  تنظيف وزراعة أشتال وجمع الحلزون من األراضي 
تأهيل ثالث حدائق مدرسية في الضفة الغربية. كما شارك 1500 من المزارعين 
والصيادين في ندوة المصالحة الفلسطينية وانعكاساتها على الواقع الزراعي".

ذكرى  وفعاليات  العالمي  العمال  يوم  في  االتحاد  ذلك، شارك  الى  إضافة 
النكبة، ونظم مهرجان البحر لنا في الذكرى السنوية السادسة إلغالق البحر 
في وجه الصيادين، كذلك تنفيذ أعمال تطوعية شارك فيها 400 سيدة من 
مختلف محافظات قطاع غزة، وتنظيم حملة قطف الزيتون "األرض لنا" شارك 
فيها 300 متطوع محلي و40 متطوعا أجنبيا، والمشاركة في نشاط تضامني 
االحتالل  سجون  في  الطعام  عن  المضربين  الفلسطينيين  األسرى  مع 
االسرائيلي، وتنظيم فعاليات تضامنية مع الصيادين والمزارعين، وتنظيم 
زيارات ميدانية للوفود والمتضامنين األجانب، كما قامت اللجان الزراعيىة 
بحصر لألضرار التي أصابت المزارعين وخاصة أصحاب البيوت البالستيكية 
نتيجة لألحوال الجوية العاصفة وتم رفع تقرير مفصل بالمتضررين وحجم 

الضرر للجهات المعنية في االتحاد. 
لالحتالل  الرافضة  الجماهيرية  النشاطات  االتحاد في  السياق شارك  وفي ذات 
والمساندة لنضال األسرى في السجون الصهيونية, كما أن االتحاد عضو نشط 
وقيادي في اللجنة الوطنية الفلسطينية للمنتدى االجتماعي العالمي- فلسطين 

حرة, وشارك بفعالية في سكرتاريا المنتدى وفي كافة مراحل التحضيرات .
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أما على المستوى الدولي فإن االتحاد يمثل شبكة المنظمات األهلية في عضوية 
شبكة  إقامة  في  االتحاد  ونجح  العالمي,  االجتماعي  للمنتدى  الدولي  المجلس 
االجتماعية  والحركات  والمنظمات  المؤسسات  مع  الدولية  العالقات  واسعة من 
حقوق  عن  الدفاع  على  وتعمل  اإلنسان  بحقوق  تؤمن  التي  التقدمية  الدولية 

المزارعين والنساء ضد الظلم واالضطهاد والتمييز الذي يتعرضون له.
كما شارك االتحاد في العديد من الزيارات والمؤتمرات الدولية الهادفة لحشد 
الدعم والتأييد لنضال المزارع الفلسطيني المقاوم لالحتالل, فقد شارك االتحاد 
والذي  للعولمة  المناهض  البرازيل  في  عقد  الذي  الشعوب  مؤتمر  في  بفعالية 
أعمال  في  بفاعلية  االتحاد  شارك  كما  الغذاء,  على  السيادة  مبدأ  على  يؤكد 
مساندة  أجل  من  والذي خصص  حرة  فلسطين   – العالمي  االجتماعي  المنتدى 
الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير واقامة 

الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .
في ظل تفاقم مستوى الفقر في المناطق الريفية، وارتفاع نسبة البطالة في 
كافة التجمعات الفلسطينية، وزيادة فجوة األمن الغذائي لدى العديد من 
األسر في الضفة الغربية، ركز االتحاد في هذا المجال على توفير فرص عمل 
للعاطلين عن العمل حيث تم توفير ما مجموعه 95 فرصة عمل دائمة، دعم 
لها،  وزراعية  إنسانية  مساعدات  توزيع  خالل  من  المهمشة  الزراعية  األسر 
األمر الذي ساهم في حماية هذه العائالت من ضائقتها المادية، حيث تم 
استهداف أكثر من 3500 أسرة ضمن هذا التدخل ، توزيع 125 طنًا من البذور 
العلفية على مربي الثروة الحيوانية في الضفة الغربية، توزيع 200 الف شتلة 

مثمرة من مختلف األصناف . 

فيما نفذ االتحاد في قطاع غزة 14 مشروعًا خالل العام 2012 استهدفت المزارعين 
عدد  بلغ  حيث  العمل،  عن  العاطلين  والعمال  الفقيرة  واألسر  والصيادين 
استصالح  في  متمثال  المزارعين  دعم  كان  لقد  مستفيدًا.   5125 المستفيدين 
األراضي الزراعية وزراعتها باألشتال وتركيب شبكات ري وتزويدهم بمستلزمات 
زراعية وشق طرق زراعية وتقديم كل الدعم الممكن لهم وتدريبهم في مجاالت 
واستخدامها  الزراعية  المبيدات  استخدام  ترشيد  منها  األبرز  كان  عدة  زراعية 
اآلمن، وانتاج محاصيل ذات جودة عالية، كما قام االتحاد بالعديد من فعاليات 
مزارعي  وخاصة  والمزارعين  الزراعية  لجانه  فيها  شاركت  والمناصرة  الضغط 
المنطقة العازلة القريبة من خط الهدنة شرق وشمال قطاع غزة ، أما الصيادين 
فقد استطاع االتحاد أن يقدم لهم الدعم من خالل تعويضهم عن وسائل الصيد 
وكسب  الصيد  مواصلة  يستطيعوا  لكي  االسرائيلية  البحرية  صادرتها  التي 
قوت يومهم، وتمثلت هذه الوسائل في شباك الصيد وقوارب الصيد ومحركات 
البحري،  الصيد  قوانين  منها  عدة  مجاالت  تدريبهم في  الى  باإلضافة  القوارب، 
واإلسعاف األولى وحقوق االنسان. األسر الفقيرة كان لها أيضًا نصيب من دعم 
اتحاد لجان العمل الزراعي، حيث استطاع االتحاد خالل العام 2012 تقديم 139 
األسر  وتمكين  المنزلية  الحدائق  مشاريع  ضمن  األسر  لهذه  صغيرًا  مشروعًا 
مربي  االتحاد  ينس  ولم  المحلي.  المجتمع  مرونة  وتعزيز  اقتصاديًا،  المحرومة 
األغنام، حيث قدم الدعم ل 1559 مربي أغنام، تمثل في توزيع أعالف وتقديم 
الهادفة  االتحاد  استراتيجية  ضمن  يأتي  ذلك  كل  متواصلة.  بيطرية  خدمات 
الى دعم صمود المزارعين وتثبيتهم في أرضهم والمساهمة في زيادة االنتاج 

والتخفيف من حدة البطالة.



األرض8 نـداء 

رام الله- محمد الرفاعي: على جانب الشارع الذي تطلق عليه سلطات االحتالل 

"شارع  الله  رام  محافظة  المغير شرقي  قرية  لمزارعي  بالنسبة  أصبح  "ألون" 

المزارعين العتداء وحشي من مستوطني  أحد  الموت" فقبل أسبوع تعرض 

على  هجموا  حيث  القرية،  أراضي  على  المقامة  رحيل"  "شوفات  مستوطنة 

أغنامه بالسكاكين قتلوا واحدة منها ولو ال تدخل أهل القرية لنجدته لقتلوه 

مع أغنامه. هكذا يصف المزارع أحمد محمود أبو عليا الذي يسكن باإلضافة 

الى ست عائالت بالقرب من قرية المغير مع أغنامهم الوضع في المنطقة.

ويضيف أبو عليا:" سلطات االحتالل ال تفارق المنطقة، يداهمون بيوت 

الشعر التي "نعّزب" فيها مع أغنامنا، حيث تعرضت سبع مرات لالعتقال 

بسبب تواجدي في منطقة يّدعي االحتالل بأنها منطقة عسكرية ومحمية 

شهور  عدة  وقبل  المنطقة،  لنترك  الخناق  علينا  يضيقون  طبيعية، 

سلمونا ستة اخطارات لوقف البناء، قبل ذلك هدموا الخيام والبركسات 

التي نقيم بها، وصادروا األغنام، وجرارات زراعية، تكبدنا خسائر مادية 

كبيرة في استرجاعها لعدة مرات، حتى أن بعض المزارعين القريبين من 

المنطقة سلموهم اخطارات ترحيل لمدة 24 ساعة بحجة اقترابهم من 

شارع "ألون" ولكن أحد المزارعين أصّر على أن يبقى أربعة وعشرين ساعة 

في المكان، إال أن قوات االحتالل اعتدت عليه وعائلته بالضرب وأرغموهم 

على مغادرة المنطقة."

وعالوة على ذلك، فإن سلطة حماية الطبيعة االسرائيلية أجبرته على إزالة 

أرضه بحجة وجودها في منطقة  بها في  التي كان يقيم  الخيمة  ِحبال 

تعتبرها سلطات االحتالل محمية طبيعية، باإلضافة الى الغرامات التي 

مداهمات  عن  عدا  المناطق،  تلك  في  رعيهم  بسبب  المزارعون  دفعها 

معظم  تقع  حيث  األجبان،  منتجات  واتالف  لخيامهم  االحتالل  قوات 

أراضي قرية المغير في منطقة العزل الشرقية والتي كانت إسرائيل قد 

أعلنتها منطقة عسكرية مغقلة.

رام الله- نظم اتحاد لجان العمل الزراعي ورشة عمل 
موسعة حول قضايا اإلسكان واألرض والملكية في 
االحتالل  سلطات  لسيطرة  الخاضعة  "ج"  منطقة 
الله،  رام  في  االتحاد  مكتب  في  وذلك  االسرائيلي، 
من  الممول  حقوقنا"  عن  "الدفاع  مشروع  ضمن 
عدد  حضرها  النرويجية،  الشعبية  المساعدات 
المناطق،  تلك  في  العاملة  األهلية  المؤسسات  من 

باإلضافة الى موظفي اتحاد لجان العمل الزراعي.
ظل  في  تأتي  العمل  ورشة  أن  الى  االتحاد  وأشار 
ارتفاع وتيرة اخطارات الهدم، وأوامر األخالء والحركة 
وأوامر وضع اليد التي تصدرها محكمة االحتالل ضد 
لسيطرة  الخاضعة  المناطق  في  سميا  ال  المزارعين 
كذلك  "ج"،  المصنفة  االسرائيلي  االحتالل  سلطات 
المتعلقة  للقوانين  القانوني  البعد  فهم  ضرورة 
بهذه المناطق والتعامل معها وفقا للقانون الدولي 
في  المخاطر  الى  إضافة  الرابعة،  جنيف  واتفاقية 
المجتمع  وتوعية  "ج"،  مناطق  في  المشاريع  تنفيذ 
المحلي بأهمية وطرق التعامل مع القضايا المتعلقة 

باإلسكان واألرض والمليكة. 
وبين اتحاد لجان العمل الزراعي أن 62% من مساحة 
مستخدمة   %70 منها  "ج"  مصنفة  الغربية  الضفة 
الدولي  القانون  أن  الى  مشيرا  المستوطنات،  لبناء 
والقانون الدولي اإلنساني ينطبق على تلك المناطق 

حتى لو لم تصادق اسرائيل عليها.

انطالق فعاليات يوم 
األرض تحت شعار األرض 

لنا والصمود مقاومة

رام الله- أطلق اتحاد لجان العمل الزراعي ولجانه 

األرض  يوم  بذكرى  االحتفال  فعاليات  الزراعية 

تحت شعار "األرض لنا والصمود مقاومة"، وذلك 

قرية  من  سينطلق  مركزي  احتفال  خالل  من 

الثالثين من  الله في  رام  بلعين غربي محافظة 

الشهر الجاري.

وأشار االتحاد الى أن االحتفال سينطلق بمسيرة 

العنصري،  والفصل  الضم  باتجاه جدار  مركزية 

زيتون  أشجار  برزاعة  المشاركون  حيث سيقوم 

في  أقيمت  التي  العامة  الحديقة  وتعزيل 

أشتال  زراعة  الى  باإلضافة  المحررة،  المناطق 

في  والمستوطنات  الجدار  مناطق  في  زيتون 

وجيوس  طولكرم  بمحافظة  الشرقية  باقة  قرى 

طوباس  بمحافظة  وطمون  قلقيلية،  بمحافظة 

اللجان  بمشاركة  جنين  بمحافظة  وميثلون 

الزراعية والمتطوعين.

لجان  اتحاد  أهداف  ضمن  الفعاليات  تأتي 

المزارعين  حقوق  حماية  في  الزراعي  العمل 

مشروع  خالل  من  الوطني  دورهم  وتفعيل 

المساعدات  من  الممول  حقوقنا"  عن  "الدفاع 

الشعبية النرويجية.

اتحاد لجان العمل الزراعي ينظم ورشة عمل
حول قضايا اإلسكان واألرض والملكية 

وتخلل ورشة العمل مقدمة عن الوضع الدولي ومعاهدات 
في  القانونية  القضايا  الى  باإلضافة  األربعة،  جنيف 
المناطق  في  القائم  بالوضع  وتعريف  "ج"،  مناطق 
المدنية  لإلدارة  التنظيمي  والهيكل  )أ،ب،ج(،  المصنفة 
واالرتباط، وتسجيل األراضي وأراضي الدولة والتخطيط، 

المناطق  في  والحلول  القانونية  االجراءات  كذلك 
العمل  وانهاء  العمل  وقف  وأوامر  "ج"  المصنفة 
والمصادرة،  االخالء  وأوامر  الهدم  وأوامر  اليد  ووضع 
التي  المشاريع  ضمن  حاالت  عدة  عرض  تم  حيث 

ينفذها االتحاد.

مـزارعـون فـي دائـرة المـوت

بحسب احصائيات قامت بها لجنة المغير الزراعية التابعة التحاد لجان العمل 

السابقة  السنوات  خالل  األغنام  عدد  في  حاد  انخفاض  الى  تشير  الزراعي، 

من 15 رأس غنم الى 8 آالف، وهذا مؤشر على تدني قطاع الثروة الحيوانية، 

االحتالل  سلطات  ومضايقات  األعالف  سعر  ارتفاع  الى  اللجنة  تعزوها 

للمزارعين وانحسار منطقة الرعي.

ويلفت المزارع فضل ابراهيم أبو عليا الى المساحات الزراعية المزروعة بالقمح 

والشعير، حيث تبلغ 5000 دونم ال تعود على المزارعين إال بالخسارة بسبب 

من  لحمايتها  قولهم-  حد  على   – زراعتها  الى  أنهم مضطرون  إال  الجفاف، 

سيطرة سلطات االحتالل عليها.

قرية  فنصيب  جدا،  عالية  المياه  تنكات  تعبئة  تكلفة  أن  الى  ويشير 

الثروة  قطاع  في  خاصة  النقص  لتغطية  يكفي  ال  المياه  من  المغير 

الحيوانية التي يعتمد عليها سكان المنطقة، فتكلفة التنك تبلغ 800 

ال  التي  القديمة  اآلبار  وجود عشرات  من  الرغم  على  شيقل شهريًا، 

تسمح سلطات االحتالل بترميمها. 

غالبية  وأن  ال سيما  الحيوانية  الثروة  لمربي  إمكانية تشكيل جمعية  وحول 

المزارعين يعتمدون على تربية األغنام، يقول المزارعون أن لديهم الدافعية 

لذلك، خاصة مع باقي المناطق التي تعتمد على تربية األغنام في محافظة رام 

الله، حيث وجهوا دعوة للمؤسسات المعنية بقطاع الثروة الحيوانية للعمل 

على تشكيل جمعية تهدف الى حماية ودعم مربي الثروة الحيوانية.

إللغاء  واألهلية  الرسمية  المؤسسات  تدخل  بضرورة  المزارعون  ويطالب 

سيما  ال  الحيوانية،  الثروة  مربو  كاهل  على  تثقل  التي  العلف  ضريبة 

وأن هذا القطاع يشهد تراجعًا ملحوظًا، وفي حال استمراره سيؤدي الى 

كارثة حقيقية في قطاع الثروة الحيوانية في ظل بيع المزارعين جزء من 

أغنامهم لتغطية أسعار العلف.
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رام الله- محمد الرفاعي:

على  ميدانية  جوالت  سلسلة  الزراعي  العمل  لجان  اتحاد  يجري 
المشاريع التي نفذها خالل العام 2012، وذلك لدراسة أثرها على األسر 

المستفيدة، ولتحسين جودة العمل في المشاريع التي يقدمها.
وأكد مدير دائرة المتابعة والتقييم في االتحاد المهندس عمر طبخنا 
الى ضرورة ترسيخ مفاهيم المتابعة والتقييم بين طاقم اتحاد لجان 
العمل الزراعي وخاصة فيما يتعلق بأدوات المتابعة وآلية التخطيط 
الخطط  ربط  الى  باإلضافة  التخطيط،  بعملية  المرتبطة  والمؤشرات 
أهمية  الى  مشيرا  النتائج،  على  المبنية  االستراتيجية  الخطة  وفق 
الزيارات الميدانية للمواقع التي يجري فيها تنفيذ المشاريع ال سيما 
المشروع  قدرة  على  بناء  لتقييمها  التنفيذ  عملية  من  االنتهاء  بعد 
في تحسين وضع العائالت الفقيرة وتحسين الدخل من خالل اجراء 
كافة  ومراجعة  المشروع  من  عشوائيين  مستفيدين  مع  مقابالت 
ورفع  بهدف  ومتابعتهم  المستفيدين  اختيار  وطريقة  التدخالت 
التوصيات لتحسين جودة العمل وتحسين أداء االتحاد في المشاريع 
تحسين  في  "المساهمة  مشروع  تقييم  جرى  حيث  يقدمها.  التي 
وضع األمن الغذائي للعائالت الفقيرة في المناطق األكثر تضررا" في 
سبع قرى بمحافظة الخليل، حيث انتهى االتحاد من تنفيذه في شهر 

آب من العام الماضي بتمويل من مؤسسة التعاون. 
واشتمل المشروع على إنشاء خمسة عشرة بيت بالستيكي في قرى 
الشيوخ وسعير وبيت أوال، كذلك توزيع ثمانين من إناث األغنام على 
عشرين مستفيدا في قريتي دير العسل التحتا والمجد، إضافة الى 
قريتي  في  مستفيدا  ثالثين  على  نحل  خلية  وخمسين  مئة  توزيع 
الشيوخ وشيوخ العروب، وانشاء ثالثين وحدة دجاج بياض استفاد 

منها ثالثون مستفيدا من قرى المجد ودير العسل التحتا والكوم.
بلغوا  المشروع  من  المباشرين  المستفيدين  أن  الى  االتحاد  ونوه 
97 مزارعا مع عائالتهم من الفئات االجتماعية األكثر تضررا نتيجة 
العمل،  عن  العاطلين  والعمال  اإلسرائيلية  واإلجراءات  الممارسات 
وصغار المزارعين، واألسر التي عدد أفرادها كبير، واألسر التي ترأسها 

نساء.
على  بناء  تأتي  المشاريع  في  التدخالت  طبيعة  أن  الى  طبخنا  وبين 
في  ساهم  المشروع  وأن  سيما  ال  منطقة،  لكل  االحتياجات  دراسة 
االغنام  توزيع  مجال  في  خاصة  العائالت  بعض  دخل  تحسين 
ضرورة  على  مشددا  مشروعهم،  بتطوير  المعنيين  للمستفيدين 
وأن  خاصة  المشاريع،  تنفيذ  في  والدورس  التجارب  من  االستفادة 
توزيع  واجه صعوبات خاصة في مجال  تنفيذه  الذي جرى  المشروع 
أغنام، نحل،  )توزيع  التدخالت األخرى  أما  المستفيدين  الدجاج على 
لدى  الدخل  تحسين  في  بالفعل  ساهمت  فقد  بالستيكية(  بيوت 

العائالت الفقيرة.
الى ذلك نفذ اتحاد لجان العمل الزراعي جولة تقييمية على مشروع 
في  التحتا  والديوك  والعوجا  نعجة  مرج  قرى  في  الفقر  من  "الحد 
تأهيل  على  المشروع  اشتمل  حيث  أريحا،  بمحافظة  األغوار  منقطة 
عشر  انشاء  الى  باإلضافة  مزارعًا،  وأربعين  لثالثة  بالستيكية  بيوت 
دخل  تحسين  بهدف  منها،  لكل  دونم  بمساحة  بالستيكية  بيوت 

األسر الفقيرة من خالل مواصلة عملهم في األرض ودعم صمودهم.
نفذت  التي  المناطق  بمتابعة  معني  االتحاد  أن  الى  طبخنا  وأشار 
فيها المشاريع، بحيث يتم تقييمها وتسجيل مالحظات المزارعين 
لتحسين نوعية العمل واالستمرارية في المشاريع بما يضمن تعزيز 
روح العمل الجماعي بينهم ومعالجة األخطاء والسلبيات وتصويبها، 
واالستفادة من الخبرات والتجارب بين المزارعين، منوها الى أن اللجنة 
الزراعية ال يقتصر عملها على متابعة المشروع فقط بل بعد االنتهاء 
منه،  بحيث يتم التواصل مع المزارعين وتشكيل لجان زراعية قادرة 
ُيعطي  االتحاد ضمن فلسفته  أن  القرارات، مضيفا  التأثير في  على 

أهمية كبيرة وأولوية لمنطقة االغوار.
والتقى مدير دائرة المتابعة والتقييم مع المستفيدين من المشروع 
أن  على  أكدوا  حيث  نعجة،  ومرج  التحتا  والديوك  العوجا  قرى  في 
دخلهم  من  وحسن  كبيرة،  تكاليف  المزارعين  على  خفف  المشروع 
البالستيكية  البيوت  في  العمل  المزارعين  بعض  استعاض  بحيث 
بدل العمل في المستوطنات ما وفر عليهم دخل يفوق أضعاف ما 
العائالت  يمكن جنيه من العمل داخل المستوطنات، كذلك تقوية 

العائالت تحسنت من خالل ما قدمه  الفقيرة ال سيما وأن ظروف بعض 
المشروع، هذه العائالت المستفيدة لم تكن تملك ثمنا لتأهيل أو انشاء 
تأهيل  على  االتحاد  عمل  التحتا  الديوك  قرية  ففي  بالستيكية،  بيوت 
بيت بالستيكي لعائلة فقيرة، قام االتحاد بزيارتها لدراسة تأثير المشروع 
الخيار  العائلة من بيع منتج  الدخل لديهم، حيث تمكنت  على تحسين 
العائلة  تشجيع  عن  فضال  البالستيكي،  البيت  حجم  وتوسيع  والبندورة 

على استمرار العمل لتطوير المشروع.
في  الرمادية  المياه  معالجة  "وحدة  لمشروع  تقييمه  االتحاد  واصل  كما 
الخليل،  محافظة  جنوب  يطا  بلدة  شرقي  الخير  وأم  لصفا  أم  منطقة 

سلسلة جوالت ميدانية لتقييم المشاريع المنفذة

الممول من منظمة التعاون االقتصادي "ECO" وبالتعاون مع مؤسسة 
أوكسفام ايطاليا، حيث اشتمل المشروع على انشاء وحدتي معالجة 
باستثناء  المنزلي  االستخدام  عن  الناتجة  )المياه  الرمادية  المياه 
بعد معالجتها داخل وحدة  لتجميعها واستخدامها  الصلبة(  المياه 

المعالجة في ري النباتات الرعوية المزروعة من خالل شبكات ري.
السلبية  والصحية  البيئية  اآلثار  من  الحد  الى  المشروع  وهدف 
الناجمة عن تحويل هذه المياه للحفر االمتصاصية، وتوفير مصدر 
تمت  التي  الرعوية  النباتات  خالل  من  البدوية  للتجمعات  علفي 
نباتات  وهي  القطف(   السدر،  األكاسيا،  الصدر،  )نباتات  زراعتها 
باإلضافة  الحيواني،  لالستهالك  ومرغوبة  للجفاف  مقاومة  رعوية 
السنوات  عانت خالل  المنطقة  وأن  مياه سيما  توفير مصدر  الى 
السابقة من الجفاف، حيث يعتمد غالبية السكان على مياه االبار 

التي يتم تعبئتها من خالل تنكات مياه.
وأوضح سكان المنطقة أن المشروع يحمي األرض خاصة في محاولة 
سلطات االحتالل تهجير السكان من المنطقة، ويوفر مصدر مياه سيما 
وأن المنطقة تعاني من الجفاف منذ عدة سنوات وال يوجد بها شبكة 
والصهاريج،  اآلبار  على  أساسي  بشكل  السكان  يعتمد  حيث  مياه، 
في  كبير  بشكل  يساهم  المهدورة  المياه  استخدام  فإن  وبالتالي 
استخدامها لجهة زراعة نباتات رعوية من شأنها أن تخفف العبء 
على المزارعين، منوهين الى أن معظم سكان المنطقة يعتمدون على 

تربية األغنام، فيما يعمل آخرون كعمال داخل الخط األخضر.
بالمنطقة،  المحيطة  الظروف  مع  يتالءم  المشروع  أن  طبخنا  وبين 
النباتات،  من  المنطقة  تخلو  كما  امتصاصية،  الحفر  تنعدم  حيث 
فيما يعتمد السكان على الثروة الحيوانية، إضافة الى الجفاف، ولكن 
يعود نجاح المشروع على قدرة المجتمع المحلي على المحافظة عليه 
البعيد في نتائج  المدى  الى  النظر  المزارعين  ومتابعته، كذلك على 

المشروع وفي قدرته على توفير نباتات علفية للمزارعين.
واشتمل المشروع على تركيب شبكة صرف صحي، ووحدة معالجة، 
بنسبة  الرمادية  المياه  معالجة  على  تعمل  نجيلية  نباتات  وزراعة 
33%، باإلضافة الى شبكة ري مع مستلزماتها، وزراعة نباتات رعوية 
على  المستفيدين  وتدريب  األرض،  لحماية  مع شيك  للمستفيدين 

كيفية إدارة وصيانة الوحدة، وتحليل عينات المياه.



األرض10 نـداء 

غزة- كتب فايز أبوعون

"ما إن َتخُلص ورشة عمل إلى توصيات، حتى تأتي ندوة أو جلسة استماع 
بتوصيات أخرى، جميعها جميلة وتصب نظريًا في مصلحة آالف المزارعين 
الذين يواجهون أعتى آلة حرب إسرائيلية على الحدود الشمالية والشرقية 
لقطاع غزة، دون أن يتحقق لهم من هذه التوصيات شيء على أرض الواقع 
سوى التصفيق الحار لمقترحيها، لتوضع في أدراج المسؤولين كغيرها من 

المئات إن لم تكن اآلالف مثلها".

جنود يتربصون بالمزارعين

ويقول المثل الشعبي "ما بحك ظهرك غير ظفرك"، وآخر "ما بحرث األرض إال 
عجولها"، يجسدان واقع وحال المزارعين المالصقة أراضيهم لجدار الفصل 
إسرائيل،  تحتلها  التي   48 عام  أراضي  وبين  غزة،  قطاع  وشمال  شرق  بين 
المراقبة  وأبراج  العسكرية  الثكنات  آالف  هذه  الفصل  حدود  على  وتقيم 
وبوابات كهربائية سرعان ما تفتح لتدخل منها عشرات الدبابات والجرافات 

لتعيث في األرض خرابًا وتدميرًا.
العائالت  عشرات  حال  حالهم  األول،  المواجهة  خط  على  المزارعون 
الفلسطينية التي تقطن هناك وال مأوى آخر لها، يتعرضون ألبشع أنواع 
القهر والعدوان اإلسرائيلي المستمر الذي ربما يتكرر بشكل شبه يومي، 
فتضطر إلى الصمود إما طواعية أو رغمًا عنها للدفاع عن منازلها خوفًا من 
احتاللها وضمها لما ُيسمى بـ"المنطقة العازلة" اإلسرائيلية التي فرضتها 

إسرائيل وأجبرت المزارعين على عدم دخولها لعمق 500 متر.
ولم تكن التوصيات التي خلص إليها المشاركون في ورشة العمل التي 
وزارة  مع  بالتعاون  بغزة  المقالة  بالحكومة  المحلي  الحكم  وزارة  نظمتها 
الزراعة في العاشر من آذار الجاري حول "تنمية المناطق الحدودية" في 
إستراتيجية  وإعداد  المناطق  هذه  احتياجات  تحديد  وهي  غزة،  قطاع 
لتمكين  الطرق  وأسهل  أفضل  إيجاد  على  والعمل  لها،  شاملة  تنموية 
الزراعية,  أراضيهم  من  ممكنة  نقطة  أقصى  إلى  الوصول  من  المزارعين 
الشرقي  اإلقليمي  الحدودي  للطريق  تفصيلي  مخطط  إعداد  إلى  إضافة 
يكون من خالله ربط للطرق المراد تأهيلها للمزارعين, وتوفير صورة جوية 
حديثة للمناطق الحدودية حتى يتم االستفادة منها في خطط التنمية، 
خالل  من  المزارعين  وخاصة  المواطنين  لدى  الصمود  مفاهيم  وتعزيز 
الطرق  شق  ومنها  الضرورية  المشاريع  وتنفيذ  للمنطقة،  شاملة  تنمية 
األراضي  وتسوية  الطرق  تأهيل  وإعادة  المياه،  وتوفير مصادر  الزراعية، 
ُينفذ منها سوى  لم  التي  السابقة  التوصيات  آالف  ببعيد عن  الزراعية، 

القليل القليل حسب الكثير من المزارعين.
بمدى  تحس  حتى  مصافحًا،  بأيديهم  يدك  تضع  إن  ما  الذين  المزارعون 
خشونتها جراء المشقة وعناء الحياة, فانحناءة الظهر بسبب الفالحة بالفأس، 
يبدو  الذي  بالسن  والتقدم  والتعب  الشمس،  لفحة  بسبب  بشرتهم  وسمار 
عليهم أكثر من غيرهم، يتمنون على المسؤولين إنشاء صندوق دعم مالي 
لهم، من أجل تعويضهم عن الكوارث الطبيعية التي تحل بهم بين كل فترة 
وأخرى، سواء جراء العواصف والرياح، أو جراء موجات الصقيع، أو الجفاف وقلة 
الماء، أو الجراد وبعض الحشرات واألمراض الذين ال يقوون على مكافحتها 

نتيجة قلة اإلمكانيات.

دعم االقتصاد الوطني

الدولية  المؤسسات  مع  التواصل  على ضرورة  السالخي  إياد  المزارع   وشدد 
لحماية االستثمارات التي ستقام في المناطق الحدودية ومقاضاة االحتالل 
غزة  قطاع  في  للمزارعين  أن  موضحًا  عليها،  اعتدائه  حال  في  اإلسرائيلي 
ولدورهم الذي يشقون به، أثر كبير ومفيد على االقتصاد الوطني الفلسطيني, 

الذي يعتمد بقوة على الزراعة والمنتجات الزراعية.
وأضاف السالخي الذي كان ممسكًا بكلتا يديه بفأسه والشمس تسطع على 
جبينه، جاهدًا في جني محصوله من البطاطس الذي تعب عليه ألربعة شهور 
هنا  المزارعين  إن  ناضجة،  حباتها  باتت  والعناية حتى  الزراعة  من  متتالية 
هم حماة ألحد أقوى أعمدة الصمود الفلسطيني على األرض ضد االحتالل وما 

ينتهكه من جرائم بحق هذه الفئة.
السالخي الذي قال: "أحب الزراعة فأنا ورثتها عن والدي وكذلك هو عن والده، 
فهي مهنة لها تاريخ في عائلتنا, ومنها نعتاش ونجلب رزقنا أنا وإخوتي 
الذين يعملون معي في األرض"، حاله حال المزارعة أم محمد أبو دقة، الذي 
أقدم االحتالل على حرق محصول القمح العائد لها قبل أن تستكمل حصاده 
أنها  الفراحين شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، مع  في منطقة 
كانت تجهد نفسها وتسابق الزمن لحصاده قبل أن يحترق نتيجة التصعيد 

اإلسرائيلي المستمر ضد المزارعين على امتداد الحدود الشرقية للقطاع.
حرق للمزروعات

وعبرت أم محمد التي نجت وأوالدها من الموت ثالث مرات، عندما استهدفتها 
قوات االحتالل المتمركزة في المواقع العسكرية شرق المنطقة، بنيران أسلحتها 
الرشاشة، عن غضبها والمواطنين هناك من قيام قوات االحتالل بإشعال النار 
في مناطق متعددة شرق بلدة عبسان الجديدة، وحتى بلدة خزاعة، التي تبعد 
أكثر من خمسة كيلو مترات، وعلى طول الحدود، األمر الذي يؤكد وجود نية مبيتة 

لدى االحتالل لحرق كافة المحاصيل وحرمان أصحابها من جنيها. 
دقة،  أبو  لعائالت  النيران  التهمتها  التي  المحاصيل،  ملكية  "تعود  وقالت 

وطبش، وأبو شاهين، وأبو رجيلة".
ويعاني المزارعون من صعوبات كثيرة تحول بينهم والوصول إلنتاج زراعي 
الزراعية  قوي, أهمها ما يمارسه االحتالل من تضيق على أصحاب األراضي 
النار صوبهم في معظم  المحاذية للحدود مع االحتالل, حيث يقوم بإطالق 

األحيان لمنعهم من الوصول ألراضيهم.
وزارة الزراعة المقالة أكدت من جهتها أّن قوات االحتالل صعدت من إجراءاتها 
والشمالي  الشرقي  الحدودي  الشريط  طول  على  المزارعين  ضد  التعسفية 

لقطاع غزة، حيث تطلق كل صباح عدة قذائف باتجاه أراضي المزارعين.
على  النار  إطالق  يواصل  االحتالل  أّن  مؤخرًا  لها  تصريحات  في  وأوضحت 
الوحيد  الرزق  مصدر  تشكل  التي  أراضيهم  فالحة  من  لمنعهم  المزارعين 

ألسرهم, في ظل سياسة الحصار واإلغالق المفروضة على القطاع.
ُيذكر أن الفصائل الفلسطينية كانت وقعت في الحادي والعشرين من تشرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي, اتفاقية تهدئة بعد ثمانية أيام من التصعيد والحرب 

على غزة, من بنودها السماح للمزارعين بدخول "المنطقة العازلة" وزراعتها.
وكما كان متوقعًا، فإن االحتالل قد خرق التهدئة عدة مرات، وقتل عدد من 

المزارعين وأصاب العشرات.

مــزارعــو الـمنــاطــق الحــدوديــة فــي غــزة..
 صمــود فــي وجــه آلـيــات الـقـتــل 

بقلم : د. يوسف عبد الحق

منذ بداية العشر األواخر من آذار من كل عام تبدأ الجعجعة بال طحن  باسم 

األرض تتعالي في كل زاوية من زوايا مكونات الوطن، وبينما كان السلطان في 

إحدى أمسيات هذه العشراألخيره، يجعجع بين حاشيته كعادته عن قدسية 

هذه األرض ويستعرض فروسيته المستمدة من أبي فراس الحمداني أو ُقل 

من بديع الزمان الهمذاني ال فرق، ظهرت عليهم فجأة امرأة ممشوقة الجمال، 

عرفت نفسها باسم ذرة، انبهر الجميع بجمالها وهي تتمايل يسرة ويمنه، 

وتزاحم صوت كل منهم وهو يدعوها للجلوس بجانبه، أشارت إلى كبيرهم 

أال تكف عن ترديد  صراخك فوق رأسي وأنت تقول  وهي تخاطبه، يا هذا 

األرض أرضنا والدار دارنا، أال تعلم أن صراخك قد دمرني، فعند كل صرخة 

البابين  األمرين من  ليذوقوا  الملتحمين في عمقي  الجوعى من  أهلي  توقظ 

باب الفقر وباب المستعمر، أال تعلم أن مساهمة زراعتي في دخل الوطن قد 

انخفضت من 13% بداية عهد السلطة الميمون إلى 6% حاليا؟ أال تعرف أنه 

حتى بالقيمة المطلقة باتت القيمة المضافة للزراعة حاليا باألسعار الثابتة ال 

تتجاوز 67% خالل نفس الفترة ؟ بل أال تصمت تواضعا وأنت ترى أن زراعتي 

باتت ال تشغل اليوم بأكثر من 12% من العمالة مقابل ما ال يقل عن 25% ايام 

االحتالل ؟

بناء  في  انجازاتنا  عن  تسمعي  ألم  ذرة،   يا  هذا  ما  وقال  الكبير  وجه  زنبط 

المؤسسات الوطنية رافعة التنمية!!!!!

هنا رفعت ذرة يدها سالم تعظيم وقالت: كم أنا حقا ذرة تراب مغفله! كيف 

لم أتمكن من رؤية مؤسسة التسويق الزراعي التي حطمت شركة غريكسكو 

للتصدير الزراعي االسرائيلي !! سامحني يا عظيم، بل دعني أضيف تعظيما 

لفضلك في تأسيس مصرف الفالحين الفقراء الذي مأل األرض بجرارته!!! يا 

تغولت  كيف  أرى  ال  وأنا  سيدي  يا  المستفحل  وعماي  المستحكم  لغبائي 

فاستغلته  األغوار  في  االسرائيلي  الزراعي  االقتصاد  في  مالنا  هوامير 

واستغفلته، تبا لي من ذرة خرفه، حقا أنك كبير الكبراء!!!!

ذرة  يرون  وهم  وحاشيته  الكبير  انتعش  حين  في  صامتة  ذرة  أطرقت  ثم 

الذرات،  في حيص بيص ال تدري ما تقول، وفجأة قالت ذرة لطفك يا سيد 

في  نعيش  وتركونا  الزاهره  مؤسساتك  في  للعمل  أهلنا هجرونا  أبناء  لكن 

راتب  بأن تشغلهم بنصف  القاتلة، نحن نطمح في رحمتك  الوحدة  وحشة 

الوحشة  هذه  ويقتلوا  بزراعتنا  لينهضوا  معقول  قرض  مع  مؤسساتك  في 

التي تقتلنا، مرة ثانية زنبط وجه الكبير يقول في حنق: يبدو أنك حقا غبية، 

أال  تعرفي أن اإلنسان عندي هو أغلى ما أملك !! فكيف تطلبين مني التفريط 

بهؤالء الناس ألصبح حينها كبيرا بال ناس!!!

إن كنت  عقلي  لساني وضاع  وتقول: قطع  ذاتها  تلعن  ذرة وهي  انتفضت 

قصدت ذلك يا موالي، فأنت كبيرنا ومن ال كبير له عليه أن يشتري له كبيرا، 

األرض  ناس  كبير  لتصبح  لألرض  ناسك  مع  تأتي  أن  موالنا  قصدته  ما  كل 

فنعيش جميعا في سعادة عارمة بعيدة عن الهم والغم الذي تعيشه وانت 

ترى ناسك تقطع عنهم الرواتب بأمر المانح الواحد األحد،

الحاشية  الصمت على  الكبير في حيص بيص ال يدري وخيم  أطرق  حينها 

مذهوله بينما كانت ذرة تنسحب بهدوء لتعود لألرض وهي تقول:

ألرض يخرق المحراث فيها  ........   أعز لدي من قصر منيف

ألرض يخرق المحراث فيها ...
أعز لدي من قصر منيف
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بقلم محمد البكري

على  األخيرة  اإلسرائيلية  الحرب  أثناء  في  الزراعي  القطاع  تدمير  كان  لقد 
الوطني  االقتصاد  ركائز  إحدى  باعتباره  ومدروسًا،  ممنهجًا  تدميرًا  غزة  قطاع 
كان  بأرضه،  اإلنسان  ارتباط  عنوان  وألنه  صموده،  مقومات  وأحد  الفلسطيني، 
المزارع الفلسطيني هدفًا لقوات االحتالل قتاًل وتدميرًا لممتلكاته لفك ارتباطه 

العميق بها.
عسكري  إجراء  مجرد  وال  صدفة،  العدوان  إبان  الزراعة  قطاع  تدمير  يكن  ولم 
يقولون،  كما  الحرب  أثناء  المعتدين  لحماية  األمنية  التدابير  اتخاذ  أجل  من 
وضرب  الشعب  لتجويع  الزراعي،  القطاع  لضرب  استراتيجيًا«  »مخططًا  كان  بل 
األمن الغذائي وإضعاف صموده وعزيمته. فكانت المناطق الزراعية التي زادت 
مساحتها على 25 كلم مربعًا وعلى مدى أيام الحرب عرضة للتجريف والتدمير 
الشامل للبنية التحتية للقطاع الزراعي وقطع األشجار وتدمير الدفيئات واآلبار 
وشبكات المياه وحظائر تربية الحيوانات، وقد شملت الحرب األخيرة أيضًا قصف 
مقاّر وزارة الزراعة ومنشآتها وتدميرها مثل )المقّر الرئيسي ومحطات التجارب 

الزراعية، والمختبرات وأجهزة ومعدات وغيرها بلغت أكثر من 20 مليون دوالر.

خسائر القطاع الزراعي

حسب تقديرات وزارة الزراعة بلغت قيمة خسائر قطاع اإلنتاج النباتي أكثر من 
110 ماليين دوالر، شملت خضروات وفواكه مختلفة ومحاصيل حقلية، وغيرها، 
فضاًل عن تدمير 1000 بئر زراعية، وقدرت األضرار والخسائر في القطاع الزراعي 
حسب تقديرات الطواقم الفنية في الوزارة بما يزيد على 174 مليون دوالر من 

األضرار المباشرة، واألضرار غير المباشرة بلغت 413 مليون دوالر. 
كما قدرت الوزارة األضرار التي تم حصرها في سنوات االنتفاضة الثانية، بنحو 

مليار ونصف مليار من األضرار المباشرة وغير المباشرة.
وخسائر قطاع اإلنتاج النباتي خالل الحرب األخيرة كانت على الشكل اآلتي:

- جرفت قوات االحتالل خالل العدوان 10062 شجرة من األشجار المثمرة )زيتون- 
الدفيئات  من  دونمًا   1016 مساحته  ما  تدمير  تم  فيما  فواكه(،   – حمضيات 
األرضي  التوت  من  و467  المكشوفة  الخضروات  من  دونمات  و2704  الزراعية 
ومحطتْي  زراعيًا  22 مشتاًل  تدمير  تم  فيما  و4271 محاصيل حقلية،  )الفراولة( 
تجارب ومشتلين تابعة لتجارب وزارة الزراعة، وتم تدمير 1000 بئر مرخصة وغير 

مرخصة. 
-  إن عدد األشجار المعمرة التي تم اقتالعها يقارب مليون شجرة مثمرة متوسط 
أعمارها يزيد على عشرين سنة، وقد أّدت الحرب األخيرة إلى تدمير حوالى 850 
دفيئة زراعية منها، 250 بشكل كلي و600 بشكل جزئي في جميع أنحاء القطاع، 

حيث بلغت خسائر أصحاب الدفيئات )4 ماليين دوالر(..
أما على صعيد المعابر، فكان هناك خسائر فادحة، حيث بلغ اإلجمالي حوالى )40 
مليون دوالر( نتيجة إغالق المعابر وفرض الحصار على قطاع غزة، وتقسيم هذه 

الخسائر على النحو اآلتي: 
حجم  دوالر  ماليين  و4  والزهور،  الفراولة  تصدير  عدم  بسبب  دوالر  مليون   15
الخسائر بسبب عدم تصدير الحمضيات وأنواع من البندورة إلى الدول العربية، 
و13 مليون دوالر بسبب عدم تصدير خضار وأسماك وبيض إلى داخل الكيان 

الصهيوني، و5 ماليين دوالر إلى الضفة المحتلة.

قطاع اإلنتاج الحيواني

الذي طال كل  اإلسرائيلي  التدمير  بمعزل عن  الحيواني  اإلنتاج  لم يكن قطاع 
إلحصاءات  وفقًا  الحيواني  اإلنتاج  خسائر  حجم  بلغ  حيث  الزراعة،  قطاعات 
حيوانات  مزارع  شملت  دوالر  مليون   52 يقارب  ما  الوزارة  في  الفنية  الطواقم 

ودواجن وفقاسات.
الالزمة  واألمصال  البيطرية  واللقاحات  والغاز  األعالف  منع دخول  إلى  باإلضافة 
واألدوية البيطرية للوقاية من األمراض الوبائية المعدية التي تصيب الحيوانات 
بسبب الحصار وإغالق المعابر، وخاصة أنه لم يدخل قطاع غزة منذ سنتين إال 400 

رأس من األبقار، بينما حاجة القطاع حوالى 30 ألف رأس للذبح سنويًا.
سمح االحتالل بدخول 75 ألف جرعة لقاح تشكل نسبة 5% من االحتياجات التي 
تبلغ 800 ألف جرعة لقاح ضد األمراض المختلفة )الطاعون - الحمى القالعية – 

الحمى المالطية- الجدري- التسمم المعوي.. إلخ.
لقد بات قطاع غزة بحاجة إلى إعادة تأسيس قطاع الثروة الحيوانية، وخاصة من 
األبقار واألغنام، وذلك بعد الكارثة التي حلت بالثروة الحيوانية ومزارعها وأبنيتها.

قطاع الصيد البحري

أصبح استهداف الصيادين في قطاع غزة سياسة عسكرية إسرائيلية ممنهجة، 
ومنذ سنوات طويلة لم يذق فيها آالف الصيادين طعم الراحة واألمن من رصاص 
مركباتهم  وتدّمر  البحر  يوميًا في عرض  التي تستهدفهم  وقذائفه  االحتالل 
وتعتقل وتصيب وتقتل بعضهم. فقطاع الصيد البحري أيضًا تعّرض لخسائر 

الواقع الزراعي في قطاع غزة

فادحة بفعل مواصلة الزوارق الحربية اإلسرائيلية أعمال القرصنة، قّدرتها وزارة 
الزراعة بأكثر من 7 ماليين دوالر منذ بدء الحرب اإلسرائيلية على القطاع، فيما 

تجاوز 15 مليونًا منذ بداية انتفاضة األقصى.
مقابل  األحوال  أحسن  في  بحريين  ميلين  مسافة  تجاوز  من  الصيادون  وُيمنع 

عشرين مياًل قبل االنتفاضة، وهو ما حرم 90% من الصيادين من أعمالهم.

خسائر أخرى

تعدى  بل  واألضرار،  الخسائر  حد  عند  الزراعي  القطاع  في  الحال  يتوقف  لم 
نتيجًة للحرب آثارًا بيئية مدمرة وتصحرًا لألراضي، حيث إن األراضي الواقعة إلى 
الشرق من شارع صالح الدين بدءًا من وادي غزة إلى حدود بيت حانون، ومناطق 
شمال بيت الهيا وشرقي خزاعة في جنوب قطاع غزة أصبحت صحراء قاحلة بعد 

تجريفها تمامًا وإزالة الغطاء النباتي عنها.

الفوسفور األبيض واليورانيوم

منها  جعل  العسكرية،  للعمليات  الزراعية  األراضي  االحتالل  قوات  استخدام  إن 
األسلحة  ومختلف  المنّضب  واليورانيوم  الفوسفورية  بالقنابل  منكوبة  منطقة 
البيئية وأضرارها في المدى  المحرمة دوليًا، التي ال نستطيع التخلص من آثارها 
القريب، وثمة احتمال ألن تكون آثار المواد المشعة والسامة المستخدمة من قبل 
قوات االحتالل قد وصلت إلى الخزان الجوفي، حيث إن الخزان الجوفي ضحل ومعدل 

رشح التربة مرتفع مما يسهل وصول الملّوثات إلى الخزان في زمن قليل نسبيًا.
كذلك فإن استعادة الطبقة السطحية للتربة خصوبتها مشكلة بيئية معقدة، 
أوالميكروبيولوجي،  الحيواني  أو  النباتي  سواء  لها  الحيوي  النشاط  يعود  وأن 
مسألة محكومة بمدى معرفتنا لما يوجد في التربة من ملوثات وإمكان معالجة 
إمكانات  أن  أولهما  الصعوبة والخطورة،  أمرين في غاية  المواد، وسنواجه  هذه 

فحص التربة الملوثة غير قائمة في فلسطين لكثير من المواد التي تأكد من 
قبل الخبراء وجودها كالمواد المشعة والفوسفور األبيض، وثانيهما أن القدرات 
اإلمكانات  المواد، سواء  آثار هذه  أو عالج  لترميم  ال تؤهل  المحلية  واإلمكانات 
الفنية أو المالية أو اللوجستية، وخاصة بعد تدمير المرافق البحثية والمختبرات 

العلمية التي كانت تعتمد عليها الوزارة في البحث والتحليل.

أزمة مزدوجة

وزارة الزراعة دقت ناقوس الخطر بأن قوات االحتالل قامت بهذا التدمير الممنهج 
والمدروس بهدف خلق أزمة مزدوجة تؤدي إلى القتل المباشر وغير المباشر عبر 
آثارها  كانت  التدميرية،  األخيرة  الحرب  أن  رأت  حيث  والفقر،  والجوع  األمراض 
أشد خطورة من قبل، وقد وجهت الزراعة رسائل إلى كل المهتمين في مجاالت 
البيئة وسالمة النظام البيئي وحقوق اإلنسان، سواء من المؤسسات الرسمية أو 
المنظمات غير الحكومية والباحثين األفراد للحضور إلى غزة والوقوف إلى جانبنا 

مة. للنظر في خطورة الوضع األسلحة الُمحرَّ
مة التي اسُتخدمت، والتي أثبت الخبراء استخدامها  إن األثر البيئي لألسلحة الُمحرَّ
البث  عبر  مشاهدتها  تمت  وآثاٍر  أخطاٍر  من  له  وما  األبيض  الفوسفور  وأولها 
مباشرة  بطريقة  العامة  والصحة  البيئة  يهدد  آثار،  من  منها  بقي  وما  المباشر 
عبر االشتعال، وغير مباشرة عبر دخولها في السلسلة الغذائية واستقرارها في 
بها المؤكد إلى  النباتية للمحاصيل والتربة، وتسرُّ أنسجة الحيوانات والعصارة 
الشرب في غزة(، هذا بخالف استخدام  لمياه  الوحيد  )المصدر  الجوفي  الخزان 
جيش  أن  الخارج  وفي  هنا  العالميون  الخبراء  أكد  وقد  ب،  المنضَّ اليورانيوم 

ب وقذائف الدايم. االحتالل استخدم أسلحًة تحتوي على اليورانيوم المنضَّ

نقطـة تحّول

في ظل الحصار الظالم على القطاع، وتحكم »االحتالل« بإدخال حاجة القطاع وفق 
ما يحقق مصلحته دون النظر لالحتياجات الحقيقية أو اإلنسانية للسكان، بات 
من الضروري اتباع استراتيجية االقتصاد الزراعي المقاوم واالعتماد على الذات 

في تحقيق األمن الغذائي بصورة جزئية.
ويعني مفهوم االقتصاد الزراعي المقاوم القدرة على تكييف وتوجيه السياسات 
الزراعية المختلفة ألجل دعم صمود اإلنسان فوق األرض، وتدعيم وجوده عليها 
واالكتفاء  الغذائي  األمن  من  حالة  إلى  الوصول  ذلك  ويشمل  بها،  وتمسكه 
أو  الزراعية  السلع  من  سواء  محليًا  إنتاجها  يمكن  التي  المنتجات  في  الذاتي 
بسلع  المترتبة على ذلك  المساحات  وزراعة  الفائض  وتقليل  المساندة،  السلع 
أخرى مستوردة بما يحقق التوازن في اإلنتاج واألسعار وكذلك استغالل الموارد 
القادمة  لألجيال  وكافية  صحية  البيئة  على  الحفاظ  تضمن  بطريقة  البيئية 
ووسائل  طرق  استحداث  إلى  إضافة  للمياه،  االستراتيجي  المخزون  خصوصًا 
محلية للحّد من االعتماد على االحتالل في مستلزمات اإلنتاج، والسلع المساندة.
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تطبع في مطابع األيام

خالــد الهدمـــــي إشــراف عــــــــام: 
عبـد الــرازق فـراج هيئـــة التحـريــر: 
محمـد الـرفــاعـي            

nedaalard@uawc-pal.org

www.uawc-pal.org

Tel: 02 2980316   Fax:02 2965545

بقلم : جبريل محمد  

أولئك  االنتماء،  والفخار، وبصدق  باالعتزاز  أن نتذكر  بد  التاريخية، ال  المناسبة  بداية وفي هذه 
الشهداء الستة الذين ضرجوا أرض الجليل والمثلث بدمهم دفاعًا عن أرضهم وتأكيدًا النتمائهم 
ال  كمشاركين  التحررية  الوطنية  الحركة  في  لالنخراط  استعادتهم  وبداية  وأمتهم  لشعبهم 
متضامنين، وال بد من تذكر أن هذه الهبة الخالدة في وجدان الشعب العربي الفلسطيني واألمة 
خالصة،  فلسطينية  وطنية  كانت  بل  أنانية  مصالح  أو  حزب  عن  دفاعا  تكن  لم  قاطبة،  العربية 
أبناء الجليل والمثلث حتى هبت الضفة والقطاع في انتفاضة  الناس باستشهاد  فما أن سمع 
االداري  الذاتي  الحكم  مشروع  وهزمت  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  والءها  محضت  عارمة 
الى مجالس  الهبة وتداعياتها كتال وطنية  أن ترفع هذه  المدنية، واستطاعت  االدارة  ومخطط 
بلديات الضفة والقطاع،  لتشكل بداية حركة جماهيرية اتسعت فيما بعد لتصنع االنتفاضة 
الفلسطينية الكبرى عام 1987، بعد أن مرت ببروفات متعددة مثل انتفاضة آذار نيسان 1982 
في  االنتظام  حيز  الى  التعاطف  حيز  من  الجماهيرية  الحركة  نقلت  التي  الهبات  من  وغيرها 

منظمات جماهيرية مختلفة شكلت العمود الفقري لفعاليات االنتفاضة.
واذا كان المشروع الصهيوني منذ نشأته يستهدف األرض الفلسطينية والفاعلين البشر عليها 
من شعب ربط مصيره بهذه األرض، فإن كفاح الشعب الفلسطيني المتواصل عبر قرن من الزمان 
ظل محوره الدفاع عن األرض، وحمايتها، فهل نجح هذا الكفاح في الحفاظ على هوية األرض؟ 
واذا كان ال، ما السبب؟ يقينا وبالواقع العنيد فإن كفاحنا الوطني قد فشل في الحفاظ على األرض 
بمنطق السيادة السياسية وحتى الوجود الجغرافي، والشاهد االكبر ضياع 78% منها عام 1948 
وتشرد أكثر من نصف مليون في مخيمات اللجوء، إضافة الى مدن استيطانية نشأت على انقاض 
قرى فلسطينية، عدا عن أن استكمال احتالل األرض الفلسطينية عام 1967 قد أدى الى اغراقها 
بالمستوطنات والمستوطنين وتجريف القاعدة االنتاجية الزراعية فيها، وهذا كله يرافقه عنوان 
واحد هو صمود شعب وتمسكه بحقوقه الوطنية والتاريخية رغم كل الواقع والظروف المجافية.

التي كانت احيانا  الناس  الى جهل  المهزومين  السبب، فهو ليس كما يشار من بعض  اما 
أسبق في الوعي من قيادتها، بل يعود الى تركيبة النخبة القيادية الفلسطينية وصراعاتها 
استراتيجية  بناء  على  قدرتها  وعدم  اليوم،  الى  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  نشوء  منذ 
المشروع  كان  ما  فبمقدار  خلفها،  الفلسطيني  الشعب  جمع  على  قادرة  واحدة  وطنية 
الفلسطيني مشوشا مبلبال  الوطني  الصهيوني واضحا في اهدافه بمقدار ما كان المشروع 
تحكمه االرتجالية وروح الفزعة، والتنابذ القائم على مصالح عائلية أو نخبوية ليس لها عالقة 

باألرض والشعب.
لم  بذهنية مدينية، وعقل  األرض  أننا تعاملنا مع قضية  نقول  الحقيقة حين  نجافي  ولعلنا ال 
الثورة  طابع  أن  رغم  القيادات،  تأنفه  أن  يجب  ترف  سوى  األرض  مع  المباشر  الفعل  في  يجد 
الفلسطينية عام 1936 كان ريفيا بامتياز، وأن حطب الثورة المعاصرة كان إما من أبناء مخيمات 
التشرد أو أبناء الريف، ورغم ذلك، صار تحرير األرض شعارا غير واضح بالنسبة للفالح، ألنه لم 

يمس حياته اليومية، بل كان ينزرع في وعيه كجزء من الشعارات الوطنية التحررية العامة.
واآلن، ونحن نرى انزياح التراب من تحت اقدامنا يوميا، ونرى بيوت االستيطان تتمدد على قمم 
جبالنا، ونعلم أن ثلث الرتب العسكرية المتوسطة في جيش االحتالل هم من المستوطنين، ال 
زلنا نتعامل بنفس العقلية في مواجهة االستيطان، أي أننا ال زلنا نتعامل مع األرض بالجملة 
وليس بالتفصيل الذي ينعكس على حياة المواطن مدينيا كان أم ريفيا، وال زلنا نمارس ترف 
على  ونتصارع  الحي،  لحمنا  الجرافات عميقا في  انياب  تغرز  االنقسامية، في حين  المماحكات 
سلطة محدودة محاصرة، وتعيش تحت مكبس االحتالل الثقيل. فهل يحمي االنقسام أرضا من 
المصادرة واالستيطان، وهل اذا حصل فصيل على عدد من الوزارات واالدارات والمراتب األمنية 
وحصل آخر على مقابل يحمي ذلك األرض التي ذهبنا لالمم المتحدة ألجل أن نقيم عليها دولة 

هي باألساس منقوصة من كل شيء حتى التراب؟
بماذا يفكر المنقسمون، والمجتمعون على موائد المصالحة التي باتت مبتذلة وممجوجة؟ هل 
على  الملقاة  والتاريخية  الوطنية  المسؤولية  الى  ارتقوا  هل  تستباح؟  التي  باألرض  يفكرون 
التي  العجوز  تلك  رأوا صورة  إليه؟ هل  الرجوع  دون  الشعب  قرار  محتكري  باعتبارهم  عاتقهم 

تحضن زيتونتها؟ هل حركت فيهم المشاعر ووضعتهم أمام المسؤولية؟
إن اطالة أمد االنقسام، يعني تمديدا لتأجيل المهام الوطنية الحقيقية التي يجب أن نتصدى 
لها، وهو ايضا إدارة ظهر للشعب واألرض، مقابل الصراع على امتيازات فارغة المضمون تنتهي 
عند أول حاجز وأول مجندة مستوطنة توقف أكبر المواكب. إن االنقسام وإن طال سيفضي الى 
ضرورة ملء الفراغ الوطني الناشيء عن التلهي بحوارات المصالحة، وبالتالي ينزع الشرعية عن 
الجميع بمعنى أنه ربما ينقل الشعار من اسقاط االنقسام الى اسقاط المنقسمين. إن المهمة 
الملحة اآلن وقبل أي وقت مضى هي انهاء حالة االنقسام وتجديد الشرعيات السياسية والوطنية 
والعباد  البالد  وحدة  استعادة  عنوانها،  شاملة  وطنية  استراتيجية  لبناء  يصار  كيما  القائمة، 
وتجديد مشروعنا الوطني التحرري باالستناد الى الشعب ومخزونه الكفاحي، ال باالستناد الى ما 
طرأ من تغيرات اقليمية، تخلي قضيتنا الى الخلف، أو واقع دولي يريد أن يقدم مسكنات لواقعنا 

كي يتفرغ لحروبه القائمة والقادمة حولنا أو علينا.

يوم األرض: مناسبة الستعادة وحدة البالد والعباد

بقلم: علي جرادات

ضمن االستباحة الشاملة والمخططة للشعب الفلسطيني يركز قادة 
وعلى  األرض  على  السيطرة  مخططات  تنفيذ  استكمال  على  العدو 
بنيتها  وخندق  المقاومة  ثقافة  رمز  بوصفهم  باألسرى  التنكيل 
المتقدم. وهذا طبيعي، بل بديهي. أما لماذا؟ ألن األرض، عموما، وفي 
خصوصيتها الفلسطينية، تحديدًا، ليست مجرد عقار يباع وُيشترى، 
ناسها  بين  تاريخية  أيضًا عالقة  إنما هي  اقتصاديه،  قيمة  وينتج 
وترابها، ينتجون من خاللها خيرات ووعيًا اجتماعيًا يعمق االرتباط 
)بعد  األسرى،  فإن  المعنى  بهذا  عنها.  والذود  إليها  واالنتماء  بها 
قيمتها  الفلسطينية  لألرض  أعطى  من  أكثر  قطعًا  هم  الشهداء(، 
الفلسطينية  القضية  جوهر  فاألرض  واالجتماعية.  السياسية 
حملة  واألسرى  الصراع  محور  واألرض  شعبها.  كفاح  رمز  واألسرى 
الوطني  االستقالل  ركن  األرض  واستعادة  أعبائه.  من  األساسي 
اللجوء  جذر  األرض  وابتالع  األول.  عنوانه  األسرى  وحرية  األساس 
باستعادة  إال  ينتهي  لن  إفراز  واألسرى  والطرد  والتهجير  والنزوح 
الفالح  وجهد  االنتاج  أم  واألرض  إليها.  أصحابها  وعودة  األرض 
ارتقى شهيدًا  من  منهم  المناضلين  لقوافل  الُمْنِجُب  أبوه  والعامل 
أو ذاق عذابات األسر ومنهم من ينتظر. واألرض  مصدر رزق يحيله 
يزرعها  فالح  بال  واألرض  وطن.  إلى  بنضالهم  الشهداء  بعد  األسرى 
وشهيد يفديها ومناضل أسير يذود عنها تغدو عقارًا ومطمعًا لكل 
غاٍز ومستوطن. لذلك كله كان لألرض الفلسطينية أن تحتضن مئة 
ألٍف ونيف من الشهداء وأن تمتأل بالسجون والمعتقالت التي دخلها 

أو عاش في رداهاتها المعتمة نحو 800،000 من األسرى حتى اآلن.

  إذًا ال غرابة في أن يصبح موضوع أرض فلسطين منذ بدء ابتالعها 

واقتالع أصحابها، هو مفجر ثورات وانتفاضات الشعب الفلسطيني 

السجون  في  تترى  قوافل  وزجهم  أبنائه  استشهاد  ملحمة  ومصدر 

تسابق  حيث  الماضي  القرن  عشرينيات  بثورات  بدءًا  والمعتقالت، 

حبل  على  حجازي  وفؤاد  الزير  وعطا  جمجوم  محمد  األسرى  األجداد 

الدين  عز  الجد  صاح  حيث  الكبرى   36 العام  بثورة  مرورًا  المشنقة، 

القسام في رفاقه ودعاهم أن »موتوا شهداء فداء ألرضكم«، تعريجًا 

األرض  البتالع  المرادفة  »النكبة«،  محطة  في  القتال  بطوالت  على 

واقتالع سكانها األصليين، وليس انتهاء بتضحيات جسيمة يصعب 

حصرها قدمها الشعب على مدار أربعة عقود ويزيد من عمر الثورة 

الوطن:  في  النوعية  ومحطاتها  المعاصرة  المسلحة  الفلسطينية 

واالنتفاضة  الماضي،  القرن  سبعينيات  في  الفدائي  العمل  موجة 
الشعبية الكبرى، )1987-1993(، واالنتفاضة المسلحة، )2004-2000(. 

ما معنى هذا الكالم؟
   ليس ألجل نشوء »سلطة وطنية« على بعض سكان فلسطين أراد 
المحتلين التخلص من عبئه االقتصادي واألمني، بل ألجل استعادة 
وعن طيب  طواعية  وقدم  الشعب  ثار  إليها  أصحابها  وعودة  األرض 
بعض  لشؤون  مدنية  بإدارة  وليس  واألسرى.  الشهداء  قوافل  خاطر 
وفقط  األرض،  باستعادة  إنما  االحتالل،  تحت  فلسطين  سكان 
وأسرى  بال سجون  وسيدًا  حرًا  مستقاًل  الشعب  يصبح  باستعادتها، 
وبال مقابر للشهداء. وليس بنهج »الحياة مفاوضات« تستعاد األرض 
ويعود أصحابها لها، بل بالمقاومة ضد غزاتها ومستوطنيها يصبح 
احتاللها مشروعًا خاسرًا بشريًا واقتصاديًا وسياسيًا ومعنويًا رغم كل 
ما ينطوي عليه ذلك من تضحيات جسيمة وبطوالت غالية يعد األسرى 
بعد الشهداء سدنتها وجمل محاملها بدءًا بجمجوم والزير وحجازي 
تعريجًا على األسرى الشهداء عبد القادر أبو الفحم ومحمد الخواجا 
وأنيس دولة وعلي الجعفري وراسم حالوة واسحق مراغة وخليل أبو 
جرادات...... وعرفات  العكاوي  ومصطفى  الراعي  وإبراهيم  خديجة 
والقائمة أطول من أن تحصى وصواًل إلى أصحاب البطوالت الفردية 
اإلستثنائية سامر العيساوي وأيمن شراونة وجعفر عز الدين  وطارق 
قعدان االمتداد الطبيعي والتعبير المكثف عن تجربة أْسٍر جماعية 
 نظيرها، بل هي باستطالتها، وهوِل معاناتها، وجسامة 

َّ
مديدة قل

تضحياتها إلى الملحمة أقرب وباألسطورة أشبه، بال ريب أو شك.
   لذلك نعيش نحن الفلسطينيون في الوطن والشتات في كل يوم، 
وفي هذا اليوم بالذات، يوم األرض، يوم تجديد العهد للذود عنها 
الالجئين  وعودة  استعادتها  ألجل  السجن  ودخول  واالستشهاد 
بيوت  أبواب  وإلى  ترابها،  إلى  ينطفئ  ال  بوجد  إليها. عهد مشحون 
الدافئة  البيوت  إلى  أزقتها،  إلى  المدن،  وحواري  والقرية  المخيم 
تنتظر أكثر من نصف الشعب صار بقوة الحراب الجئًا، فيما خمسة 
آالٍف منه في عتمة السجون ألجل حرية الشعب والدفاع عن األرض 
المواجهة األول صامدين يقاتلون.  زالوا على خط  بوصفها وطنًا، ما 
تقدموا  الذين  فلسطين  وشابات  شباب  خيرة  الشهداء  بعد  إنهم 
حريتها  قيد  ليفكوا  جبالها  صوان  من  البطولة  وقّدوا  الصفوف 
طيب  وعن  طوعًا  بحريتهم  التضحية  قبلوا  وسيادتها،  واستقاللها 
امتزجتا ودامتا لعقود عدة هي  خاطر وخاضوا غمار بطولة ومعاناة 

عمر قضية شعبهم ووطنهم، أرضهم.
                                

األرض واألسرى


