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موجز تنفيذي

الزارعون الفلسطينيون :معقلٌ أخير للمقاومة
موقف في قضية كتبه ڤيڤيان صنصور وعل ء الترتير
يوليو\ تموز ٢۰۱٤
لللطل ع على الورقة كاملةً أو تميلها انقر هنا.

النالطق الصناعية الفلسطينية :الطر الديد
تُّثّل الازراعة السرية الصغيرة آخر معاقل القاومة ف ي وجه نظامٍ سياس ي عال ي تُركه الرأسمالية ويعمل على إذابة هويات الشعوب وتريدها من سيادتها
الغذائية لضمان هيمنة النخب السياسية والقتصادية على الوارد البشرية والطبيعية على حد سواء.
بذلت إسرائيل منذ تأسيسها ف ي  1948جهودًا حّثيّثةً "لتحديث" الازارعي الفلسطينيي من خلل إدخال بذور وأساليب جديدة حدّت من استقللهم وفضّلت
الكمية على النوعية من أجل تلبية احتياجات الشرو ع الصهيون ي الديد.
ل يقتصر التهديد الذي يواجهه الازارعون الفلسطينيون اليوم على الستعمار الستيطان ي السرائيل ي لراضيهم ،بل يشمل الملة التنامية الت ي تشنها
السلطة الفلسطينية من أجل مصادرة الراض ي لغايات بناء النالطق الصناعية والت ي تازعم أنها ستساعد الازارعي وتؤمن فرصَ العمل.
تساهم هذه النالطق الصناعية ف ي تريد القتصاد الفلسطين ي من قدراته التحويلية؛ وتوسيع رقعة الهيمنة السرائيلية ف ي الرض الفلسطينية التلة؛
وزيادة اعتمادِ الفلسطينيي على إسرائيل من حيث السلع وأسواق العمل؛ وتشريد الازراعة السرية الصغيرة ،وه ي القوة الت ي استدامت الشعب الفلسطين ي
والّثقافة الفلسطينية لجيال.

الازراعة ف ي ظل الحتلل وتطاول النيوليبرالية
ما انفكت إسرائيل منذ العام  1967تُغرق القطا عَ الازراع ي الفلسطين ي بالبيدات الكيماوية ومبيدات العشاب والسمدة .وه ي تدعو إلى اعتماد الازراعة
أحادية الصول الت ي تعل الازارعي لقمةً سائغةً للوسطاء الذين يفرضون عليهم السعار وأنوا ع الاصيل .وقد دفعت إسرائيل القطا ع الازراع ي كذلك نحو

الشبكة
شبكة السياسات الفلسطينية

الازارعون الفلسطينيون :معقلٌ أخير للمقاومة

1

contact@al-shabaka.org
www.al-shabaka.org

زراعة الاصيل كّثيفة العمالة ف ي بيوت زراعية تستخدم الواد الكيماوية بكّثافة والعمالة الرخيصة.
تشير الولة الخيرة من محادثات "السلم" الت ي توسطت بها الوليات التحدة المريكية بي منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية وإسرائيل
إلى أن هناك أهوالً أخرى تتربص بالازار ع الفلسطين ي.
تتبنى مبادرة القتصاد الفلسطين ي الت ي ألطلقها وزير الارجية المريك ي جون كيري نهجًا إنائيًا نيوليبراليًا تقليديًا نازوليًا من القمة إلى القاعدة يطرح
حلولً اقتصاديةً لشاكل سياسية .وتندرج الازراعة ضمن مبادرة القتصاد الفلسطين ي كواحد من ثمانية "قطاعات رئيسية" تستهدفها التنمية ف ي القام
الول من خلل النالطق الصناعية.

مَن الستفيد؟ ليس الازار ع ف ي جني بالتأكيد
استملكت السلطة الفلسطينية ف ي العام  2000ما مجموعه  933دونًا ) 230.5فدان( "للصالح العام" من أجل بناء منطقة جني الصناعية .وف ي هذا
السياق ،تعكف السلطة الفلسطينية على إخراج الازارعي من منطقة واحدة على وجه الصوص – الرباعيات – بوجب قانون الستملك العام ،الذي يتيح
للحكومة شراءَ الراض ي بأسعار منخفضة إلازامية تقيقًا "للصالح العام".
غير أن بعض الازارعي يرفضون التخل ي عن مصدر رزقهم لجل إنشاء منطقة صناعية ستمحو أسلوب حياتهم وتدمر مواردهم الطبيعية والقتصادية .وقد
رفعَ حوال ي  20مازارعًا دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية يطعنون ف ي مطالبتها بالرض لستخدامها للمنفعة العامة.
وبالرغم من جهودهم ،تسلّم الازارعون ف ي نيسان/إبريل  2014أوراقًا رسمية تبرهم على قبول التعويض عن أراضيهم ،والت ي رفضوا بيعها ف ي وقت
سابق.

من جني إلى أريحا
ل تعتمد مدينة أريحا الصناعية الازراعية على التعاون بي الستعمَر والستعمِر وحسب ،بل إن الدينة نفسها تقع ف ي وادي الردن الصيب ،الذي تريد
إسرائيل السيطرة عليه ف ي ظل أي دولة فلسطينية مستقبلية .ولن لسرائيل اهتمامًا بالغًا ف ي هذا الال ،فإن العديد من الراض ي الازراعية الاورة
تخضع لسيطرة الستعمرات اليهودية ،الت ي يُتوقع أن تكون من الستفيدين الرئيسيي من النطقة الصناعية على حساب الازارعي الفلسطينيي.
يعيش الازارعون حالةً من القلق لنهم يعتقدون بأن هذه النالطق الصناعية ليست مصممةً لك ي تكون منتجة ،بل لتكون بّثابة مرافق للتعبئة والتغليف
لدمة النتاج الغازير للحقول الازراعية .أمّا مازارعهم السرية الصغيرة فل تستطيع أن ترفد عمليات صناعية ضخمة من هذا القبيل.
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نداء إلى التمع الدن ي
يحتاج الازارعون الفلسطينيون إلى دعاة أشداء ف ي الدفا ع عن حقوقهم ضد سياسات إسرائيل و"الدولة" الفلسطينية .تُعد مؤسسات التمع الدن ي
الفلسطين ي والنظمات غير الكومية الفلسطينية جهاتٍ فاعلةً محليةً أقدر على الوصول الباشر إلى النظمات والهات الانحة الدولية الت ي تؤثر ف ي
سياسة التنمية ف ي فلسطي ،وبذلك يجب عليها أن تساعد ف ي:
•

تأمي الدعم والوارد لساندة الازارعي ف ي كفاحهم لقاومة النالطق الصناعية.

•

إتاحة سُبل ووسائل للمازارعي للتصدي للسلطة الفلسطينية ،ول سيما نظامها القضائ ي الذي يحرِم هؤلء الازارعي حقوقَهم.

•

تطوير مشاريع بالتنسيق مع قادة التمع الل ي لدعم الازارعي ببنية تتية بديلة لازيادة النتاج ،والتسويق الل ي ،وسلسل النشطة اللية
الُضيفة للقيمة.

•

تنظيم حملة توعية عامة لتعرية خرافة مشرو ع بناء الدولة ،الذي يخدم أجندةً نيوليبرالية عالية على حساب الازار ع الفلسطين ي.

"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حازبية وغير ربحية ،مهمتها نشر وتعازياز ثقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم
ف ي تقرير الصير ،وذلك ضمن إلطار القانون الدول ي وحقوق النسان .يلتازم العضاء والللون السياسيون ف ي الشبكة الناقشة الدية للقضايا
الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"" ،شبكة السياسات الفلسطينية" ،كمصدر اساس ي
لتلك الواد.
لازيد من العلومات عن "الشبكة" ،زوروا الوقع اللكترون ي التال ي:
او اتصلوا بنا على البريد اللكترون ي
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