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اأهلية  موؤ�س�سة  وهو   ،1989 عام  والإمناء  للبحوث  بي�سان  مركز  تاأ�س�س 
تقدمية دميقراطية وغري هادفة للربح تعمل من اأجل تعزيز �سمود ال�سعب 
دميقراطي  فل�سطيني  مدين  جمتمع  بناء  يف  امل�ساهمة  اأجل  ومن  الفل�سطيني 
وامل�ساواة  والدميقراطية  الجتماعية  العدالة  بقيم  ونوؤمن  وموؤثر.  فاعل 
الفردية واجلماعية وندعو  والتعددية وحقوق الإن�سان واحرتام احلريات 
ونروج لكي تكون هذه القيم يف �سلب واأ�سا�س عملية التنمية التي تعتمد على 

امل�ساركة ومبادئ احلكم الر�سيد. 



3  

• متهيد 	

• املنطقة ال�سناعية الزراعية والواقع الزراعي يف اأريحا .. قراءة يف امليدان	

• دور القطاع الزراعي يف املنطقة ال�سناعية الزراعية	

• اأو�ساع املزارعني العاملني يف جمال الزراعة يف املنطقة ال�سناعية 	
الزراعية يف اأريحا

• احلقوق النقابية للعمال الزراعيني يف اأريحا	

• مناذج لنتهاك حقوق العاملني	

• اخلال�سة	

• املالحق	

• املراجع	

الفهـــــــر�س

.....................................................................................

.........................................................................

.......................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

........................................

........

..............................

5

5

9

10

12

13

15

16

18



  4  



5  

متهيد
 1993 العام  يف  اأو�سلو  اتفاقية  توقيع  بعيد 
بني  م�سرتكة  �سناعية  مناطق  عن  احلديث  بداأ 
تكون  كيما  الفل�سطينية  وال�سلطة  »اإ�رسائيل« 
حدثت  وقد  االقت�سادي.  لل�سالم  اأ�سا�سية  بوابة 
اليابانيون  توجها  االجتاه،  ذلك  يف  عدة  خطوات 
مب�رسوع منطقة �سناعية زراعية يف اأريحا اأطلقوا 
عليه اإ�سم »ممر �سالم«. وقد د�سن العمل املتعلق 
بها يف العام 2005. وجاء على ما يبدو ا�ستجابة 
من ال�سلطة الإر�ساء دعائم تنمية اقت�سادية تعزز 
�سمود املواطن بعامة واملزارع بخا�سة، غري اأنه 
فاإن  بال�سلطة،  املت�سلة  النوايا  عن  النظر  بغ�ض 
ولد  الذي  ال�سيا�سي  واالإجتاه  الياباين،  العنوان 
االإلتبا�ض  منطقة  عن  جدًا  بعيدان  العنوان،  ذلك 
والغمو�ض: اإن الهدف االأ�سا�ض للم�رسوع هو اأن 
يكون ممرًا لل�سالم، وال يق�سد به اأن يحل م�ساكل 

العمال واملزارعني يف هذه املنطقة. 
على  لالإطالع  الورقة  هذه  تاأتي  ال�سياق  هذا  يف 
اأريحا،  امل�رسوع،  منطقة  يف  املزارعني  اأحوال 
 %33.5 حوايل  اإىل  فيها  ن�سبتهم  ت�سل  حيث 
ح�سبما ت�سري بيانات جهاز االإح�ساء الفل�سطيني 
يف العام 2011. وتهدف الورقة اإىل الرتكيز على 
التطوير  مبوقع  املحيطة  املنطقة  يف  املزارعني 
ال�سناعية  باملنطقة  واملو�سوم  يابانيًا،  املمول 
املزارعني  واقع  لتلم�ض  حماولة  يف  الزراعية 
حولهم،  من  يجري  مبا  علمهم  ومدى  والعمل، 
ال�سناعية  للمنطقة  املحتملة  االآثار  اإىل  اإ�سافة 
يتم  و�سوف  واإيجابًا.  �سلبًا  حياتهم  يف  الزراعية 

الحتياجات  املنطقة  هذه  ا�ستجابة  مدى  فح�ض 
اأريحا  منطقة  يف  الزراعي  والقطاع  املزارعني 
ت�سرت�سد  اأن  الورقة  �ستحاول  كذلك  واالأغوار. 
بوجهات نظر املخت�سني الزراعيني للوقوف على 
بر�سد  تقوم  ذلك  على  وعالوة  املنطقة.  م�ستقبل 
بناءها  يت�ساركون  ملن  بالن�سبة  املنطقة  متثله  ما 
الفل�سطينية  ال�سلطة  بالطبع  ونعني  واإدارتها 

واالأردن واليابان واإ�رسائيل.

بحثي  م�رسوع  اإطار  يف  الورقة  هذه  وتاأتي 
وقد  �سنوات.  منذ  »بي�سان«  تتابعه  مت�سل�سل 
بداياته  منذ  امل�رسوع  هذا  يف  الباحث  �سارك 
االأدبيات  على  مطاًل  يجعله  ما  وهو  االأوىل، 
الثيمات  وعلى  بي�سان،  قبل  من  املنتجة  ال�سابقة 
قبل.  من  املغطاة  واملحتويات  واالجتاهات 
واقع  تخ�ض  بيانات  على  احل�سول  ولغايات 
اأريحا واالأغوار مت اإجراء جمموعة من املقابالت 
املتاحة  لالأدبيات  مراجعة  اإىل  باالإ�سافة  املعمقة، 
الزراعة،  وزارة  قبل  من  معدة  تقارير  قبيل  من 
لذلك  واإ�سافة  الزراعي.  العمل  جلان  واحتاد 
كله �سنقوم بقراءة ملحتوى ما ن�رس حول املنطقة 
ال�سناعية الزراعية وتاأثريها يف املزارعني وكذلك 
اأدبيات وكالة التنمية اليابانية )جايكا( التي تعد 

عراب امل�رسوع وراعيه االأول.

اأوًل: املنطقة ال�سناعية الزراعية والواقع 
الزراعي يف اأريحا ... قراءة يف امليدان

اإن�ساء  نيتها  عن  اليابان  اأعلنت   2005 العام  يف 
من  االأغوار  منطقة  يف  زراعية  �سناعية  منطقة 

اأو�ساع املزارعني يف الأغوار والآثار املتوقعة 
للمنطقة الزراعية-ال�سناعية
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اليابانية  التنمية  وكالة  الدويل  ذراعها  خالل 
يف  اإن�سائها  على  الراأي  ا�ستقر  وقد  )جايكا(. 
املنطقة  من  لقربها  طوبا�ض  عن  عو�سًا  اأريحا 
الت�سدير  اأعمال  يي�رس  مما  االأردنية  احلدودية 
 )2012 �سنقرط،  )مازن  �سياقها.  يف  يدور  وما 
املنطقة  الفل�سطينية م�رسوع  ال�سلطة  وقد دعمت 
قناعتها  منطلق  من  اليابانية  املبادرة  وباركت 
م�ستوى  يف  الزراعي  القطاع  تطوير  باأهمية 

الت�سنيع والت�سويق )داود حمودة، 2012(. 
الزراعي  القطاع  اإىل  ترى  ال�سلطة  اأن  ويبدو 
الوطني  االقت�ساد  حمور  بو�سفه  الفل�سطيني 
حلماية  حقيقية  �سمانة  فيه  ترى  كما  بامتياز، 
الفل�سطينيون  ويزرع  عليها.  واحلفاظ  االأر�ض، 
ما جمموعه 1،850كم² من االأرا�سي من �سمنها 
وترتكز  املو�سمية  باخل�سار  تزرع  كم²   86
يف  كبرية  منزلة  تتبواأ  التي  االأغوار  يف  زراعتها 
االإنتاج الزراعي الف�سطيني. ومتثل قيمة االإنتاج 
الزراعي النباتي لالأغوار 15% من اإجمايل قيمة 
االإنتاج الزراعي النباتي )اأريج، 2005(. وتزداد 
اأهمية االأغوار عند احلديث عن الزراعة املروية يف 
فل�سطني والتي ت�سكل جزءًا ي�سريًا من امل�ساحة 
االإجمالية ال تتجاوز ال10 % معظمها يف االأغوار. 
وي�ساف اإىل ذلك اأن 65% من م�سادر الدخل يف 
خالل  من  كان  اإن  الزراعة  على  تعتمد  االأغوار 
ال�سمان  بنظام  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  العمل 
امل�ستوطنات  يف  الف�سطينية  العمالة  اأو  واملزارعة 

االإ�رسائيلية )عبد الغفار دواب�سة، 2013(.

وجود  املحلية  االأهلية  املوؤ�س�سات  دعمت  وقد 
منطقة �سناعية زراعية يف اأريحا يف اإطار احلاجة 
الفل�سطينية  الزراعية  ال�سادرات  لزيادة  امللحة 
الغذائي  االأمن  وتعزيز  امل�سنعة،  وغري  امل�سنعة 
الغذائية  املنتجات  اأ�سعار  وخف�ض  الفل�سطيني، 

لتتنا�سب مع الواقع املعي�سي،  ال�سوق املحلي  يف 
الغذائية  املنتجات  عن  بدياًل  لتكون  وكذلك 
اقت�ساد  على  االإعتماد  وتقلل  »االإ�رسائيلية«، 
اإليها بقيت فكرة  االحتالل. ولكن املنطقة امل�سار 
منها  وبداًل  الوالدة.  لها  يقي�ض  ومل  الروؤو�ض  يف 
م�سرتكة  منطقة  فكرة  عن  الياباين  العقل  تفتق 
بني  من  طرفًا  فها  الفل�سطيني  اجلانب  يكون 
اأهدافًا  اأن  بد من مالحظة  ال  عدة، وهنا  اأطراف 
التبعية  من  واحلد  اال�ستقالل  تعميق  قبيل  من 
لالحتالل قد ذهبت اأدراج الرياح )داود حمودة، 

.)2012
ال�سناعية  اأريحا  اأن منطقة  اإذن  القول  نافلة  من 
ال�سالم«  »ممر  م�رسوع  من  جزء  هي  الزراعية 
العام  يف  تنفيذه  اتفاقية  وقعت  الذي  االإقليمي، 
الفل�سطينية،  ال�سلطة  حكومات  بني   2006
اأن  املزمع  ومن  واليابان.  واإ�رسائيل،  واالأردن، 
تقام املرحلة االأوىل من املنطقة على م�ساحة 150 
م�ساحة  منهما  كل  تغطي  تليها مرحلتان  دومنا، 
500 دومن. وترى اليابان بو�سفها اجلهة املمولة 
للم�رسوع اأن »منطقة اأريحا ال�سناعية الزراعية« 
ال�سياق  اإطار  يف  الرئي�سة  امل�ساريع  من  تعد 
يهدف  الذي  واالزدهار«،  ال�سالم  »ممر  االأو�سع 
الفل�سطيني.  االقت�ساد  تنمية  يف  امل�ساهمة  اإىل 
كيلو مرت عن  امل�رسوع 4.5  ويبعد موقع منطقة 
مركز مدينة اريحا، و7 كيلومرت عن معرب الكرامة 

الذي يربط بني االأرا�سي الفل�سطينية واالأردن.

اإن�ساء  اأهمية  من  يقلل  من  بالطبع  هناك  لي�ض 
مع  يرتافق  عندما  خ�سو�سًا  �سناعية،  املناطق 
حالة تطور تنموية عامة وم�ستدامة و�ساملة وغري 
لل�رساكة مع االحتالل. فمن  اأو  للتمويل  مرتهنة 
الوا�سح بذاته اأن املناطق ال�سناعية ت�سكل حلواًل 
للبطالة )والتي ت�سل اإىل حوايل 21% يف االأرا�سي 
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الفل�سطينية، فيما تبلغ يف اأريحا واالأغوار حوايل 
الفل�سطيني(،  املركزي  االإح�ساء  13.5% ح�سب 
ودعم الت�سدير وزيادة م�ساهمة القطاع الزراعي 
لذلك  وي�ساف  العام.  املحلي  الوطني  الناجت  يف 
االآثار املت�سلة بارتفاع دخول املزارعني اإىل جانب 
انت�سارها.  وزيادة  الزراعية  امل�ساريع  تنوع 
املن�ساأة  ال�سناعية  املناطق  يف  التفكري  عند  ولكن 
من  بداهة  بد  ال  معها  بالتكامل  الزراعة  خلدمة 
واإبعادها  للزراعة  ال�ساحلة  املناطق  االإبتعاد عن 
البيئية  للمعايري  واالإنتباه  ال�سكن،  مناطق  عن 
�رسورة  جانب  اإىل  العامة،  ال�سالمة  و�رسوط 
املناطق  هذه  اإدارة  على  القادرة  املوؤهالت  توافر 

واملدن.
الزراعية  ال�سناعية  املنطقة  مو�سوع  طرح  عند 
االإذعان  تف�سري  املرء يف  يحار  اأريحا  امل�سرتكة يف 
اإحكام  يف  اإمعان  من  تت�سمنه  ملا  الفل�سطيني 
من  الرغم  على  االإ�رسائيلي  باالقت�ساد  االإحلاق 
باري�ض  الفل�سطينية لربوتوكول  املعار�سة  تنامي 
التجاري الناظم االأوحد للعالقة االقت�سادية بني 
احلديث  اأن  الظن  واأغلب  وا�رسائيل.  ال�سلطة 
معنى  ال  فل�سطينيًا  م�ستقلة  اقت�سادية  تنمية  عن 
هو  ال�سناعية  املناطق  يف  ال�رسيك  اأن  ب�سبب  له 
وهناك  واالأردن.  اليابان  جانب  اإىل  االحتالل 
من  البحث  مدار  للم�رسوع  داللة  ذات  �سوابق 
 Global Gap اأبرزها م�رسوع جلوبال جاب 
اأهدافه  متثلت  الذي   2007 العام  يف  الهولندي 
العاملة،  واالأيدي  الكوادر،  تنمية  يف  املعلنة 
خطة  وو�سع  االقت�سادية،  التطلعات  وحتفيز 
مما  االنتاج،  عملية  يف  نوعية  لنقلة  ا�سرتاتيجية 
مثل  حمددة  قطاعات  يف  تنمية  اإحداث  يعني 
الزراعة، والقطاعات املبتدئة. وقد حتدد الهدف 
قدرات  بتح�سني  الهولندي  للم�رسوع  الرئي�ض 
الت�سدير للمواد الزراعية الع�سوية لدى املزارع 

جاءت،  البيدر  ح�سابات  ولكن  الفل�سطيني. 
كالعادة، على خالف ح�سابات ال�رسايا، فكان اأن 
تفوقت منتجات امل�ستوطنات الزراعية يف االأغوار 
املنتجات  تكد�ست  بينما  الت�سدير،  مناف�سة  يف 

الزراعية الفل�سطينية )موؤيد ب�سارات، 2013(.
وهناك مثال اآخر يت�سل مب�رسوع زراعة االأع�ساب 
اجلرجري،  ورق«،  »ب�سل  الثوم  )ب�سل  الطبية 
الرتجون،  الكزبرة،  ال�سومر،  البان،  ح�سى 
النريان، زعرت اأورجانو، الزعرت الفار�سي، زعرت 
الليمون، ع�سبة الليمون، البقدون�ض، البقدون�ض 

املجعد، الريحان، النعنع، املريمية(.

ال�رسكات  من  مبجموعة  ارتبط  امل�رسوع  وهذا 
من  عدد  اإىل  اإ�سافة  �سنقرط،  ملجموعة  التابعة 
واأريحا  طوبا�ض  منطقة  يف  املوجودين  املزارعني 
االمريكية  التنمية  وكالة  من  متويله  وجاء 
)USAID(. ويتقا�سى العامل يف هذا امل�رسوع  
اأف�سل من العمالة  مبلغ 80 �سيكل يوميًا مبعدل 
االأغوار  يف  الزراعية  امل�ستوطنات  يف  الزراعية 
التي يتقا�سى العامل فيها مبلغ 70 �سيكل. ومن 
اأبرز ال�رسكات ال�ساهمة يف هذا امل�رسوع �رسكة 
التي  الفارعة  يف  الزراعية  للمنتجات  اخليزران 
م�ساحة  وكانت   ،2007 العام  يف  اإنتاجها  بداأت 
 30 يعادل  ما  البداية  يف  املزروعة  الدومنات 
م�ساحته  ما  احلايل  الوقت  يف  تبلغ  بينما  دومن، 
االحتاد  لدول  بالت�سدير  وتقوم  دومن.   100
)�سوانز  وبريطانيا  هولندا(  )اأملانيا،  االأوروبي 
بوري( والأمريكا )جانفينا، ريدغاردز( ولرو�سيا 
البداية كانت ن�سبة عالية من  )انرتفور�ست(. يف 
ال�سادرات تتم من خالل »اإ�رسائيل« ومن خالل 
ا�سم   حتت  مت  ذلك  لكن  »اإ�رسائيلية«،  �رسكات 
 ،Produce of Palestine وب�سعار  ال�رسكة 
العاملة يف هذا  االإ�رسائيلية  ال�رسكات  اأبرز  ومن 
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املجال �رسكة عارافا واجر�سكو التي ا�ستحوذت 
 .%100-90 بني  ترتاوح  ت�سدير  ن�سبة  على 
على  للعمل  حايل  اجتاه  يبدو  ما  على  وهناك 
دون  االردن(،  طريق  )عن  املبا�رس  الت�سدير 
خالل  من  الت�سدير  عن  االإمتناع  ذلك  يعني  اأن 
االحتالل حيث يوجد كميات اإنتاج عالية ت�ستلزم 
العمل على الت�سدير عن طريق االأردن واإ�رسائيل 
عن  الت�سدير  اأن  الوا�سح  ومن  ال�سواء.  على 
طريق االأردن هو اخليار االأف�سل لتعزيز فر�ض 
خ�سو�سًا  االإ�رسائيلي،  اجلانب  عن  اال�ستقالل 
اأن ال�رسكات االإ�رسائيلية تقوم ب�رساء املنتجات، 
قيمة  على  الفل�سطينيون  يح�سل  ال  وبالتايل 
عند  املنتج  ت�سرتي  ال�رسكات  ومعظم  الت�سدير، 
يكون  طبعًا   .Backing House اإىل  و�سوله 
الـ  ويحمل  الفل�سطينية  ال�رسكة  با�سم  املنتج 
عبارة  وعليه  بفل�سطني  اخلا�ض   Par-code
 .Produce of Palestine فل�سطني  اإنتاج 
ولذلك  اإ�رسائيلية،  فعليًا  الت�سدير  عملية  لكن 
خالل  من  الت�سدير  لزيادة  ال�سعي  من  بد  ال 
االأردن بهدف تعزيز اإمكانية االإبتعاد عن التحكم 
االإ�رسائيلي، خ�سو�سًا يف ظل وجود مناف�سة من 
توؤدي  اأن  ميكن  »اإ�رسائيلية«،  زراعية  �رسكات 
دورا مثبطا لعملية الت�سدير للمنتج الفل�سطيني. 
وقد بداأ العمل يف االآونة االأخرية يف هذا االإجتاه، 
وهناك بع�ض النجاحات على الرغم من اأن تكلفة 
ولكن  االأردن،  خالل  من  خا�سة  عالية  الت�سدير 
تتحقق برتاكم اخلربة يف  الفل�سطينية  االإ�ستفادة 
اآلية الت�سدير وبناء عالقات اأوثق مع امل�سدرين. 

)اإياد اخليزران، 2010(
اأن  الفل�سطيني  اجلانب  على  الع�سري  من  لي�ض 
امل�رسوع  �ستكتنف عمل  التي  ال�سعوبات  يتوقع 
ال�سيا�سية  جوانبه  جتاهل  عند  حتى  الياباين 
خطط  اأن  ذلك  العقلية.  املحاكمة  �سبيل  على 

امل�رسوع لي�ست بعيدة عن �سابقاتها. وبالعودة اإىل 
االإقليمية  للتنمية  االإ�ستثمارية  ال�رساكة  برنامج 
اليابانية،  احلكومة  قبل  من  املدعوم  والت�سغيل 
اإن�ساوؤها  الزراعية املزمع  فاإن املنطقة ال�سناعية 
اأريحا  مدينة  �رسق  جنوب  ال�سيح  منطقة  يف 
الغذائية وال�سناعات ذات  ال�سناعات  تركز على 
الراهن  التخطيط  وبح�سب  بالزراعة.  ال�سلة 
تغطي  مراحل  ثالث  على  املنطقة  تطوير  �سيتم 
املنطقة  حتتوي  و�سوف  دومن.   1115 م�ساحة 
على خدمات البنية التحتية الداخلية واخلارجية 
ال�سلطة  تطوير  خطة  من  جزءًا  بو�سفها  كافة، 
ال�سناعات  تقوية  يف  �ست�سهم  التي  الفل�سطينية 
امل�ستدامة  التنمية  وتدعم  وملحقاتها  الغذائية 
امل�رسوع  هذا  ظهر  لذا  الفل�سطيني.  لالقت�ساد 
ومبادرة  وبتمويل  اأريحا  منطقة  يف  اجلوهري 
يابانية ر�سمية ومبباركة ر�سمية فل�سطينية اأملت 
فيما يبدو اأن ت�سري االأمور ب�سال�سة وب�ساطة لكن 

�سعوبات كثرية تكتنف الفكرة.
امل�سار  العمل  �سعوبات  على  الدالة  االأمور  ومن 
يف  البنائي  العمل  يف  �سعفًا  جند  اأعاله  اإليها 
املنطقة، وكذلك غياب املوؤ�رسات على تقدمه خالل 
الكثري  يوجد  ال  اأنه  والواقع  املا�سية.  الفرتة 
بالطريق  املحاطة  املنطقة  يف  التغيري  مالمح  من 
واالأرا�سي  البدو  وخيم  االإحتاليل  االإلتفايف 
عدد  اإىل  اإ�سافة  البال�ستيكية  والبيوت  الزراعية 
وم�سنع  للحديد،  ح�سونة  كم�سنع  امل�سانع  من 
املياه  خلزانات  الطاهر  وم�سنع  للغاز،  عريقات 
البال�ستيكية. وهذه املنطقة غري ماأهولة بال�سكان، 
تعي�ض  التي  البدوية  اجلماعات  من  القليل  اأما 
عقبة  خميم  منطقة  من  جاءت  فقد  حوافها  على 
املنطقة  موقع  يف  �سكنوا  قد  اأبناوؤها  وكان  جرب، 
ال�سناعية الزراعية بالذات، ثم انتقلوا اإىل اجلهة 
مل  التي  الر�سمية  اجلهات  من  بطلب  املقابلة 
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يحددوا هويتها على وجه الدقة. )حممد جهالني، 
)2013

وتقع املرحلة االأوىل للمنطقة ال�سناعية الزراعية 
تتبع  الفل�سطينية  لل�سلطة  مملوكة  اأرا�ض  على 
تلك  يف  متلك  التي  االأوقاف  لوزارة  اأغلبيتها  يف 
املنطقة اأكرث من 5 اآالف دومن، اإىل جانب حوايل 
يبق   مل  الزراعية  لالإغاثة  تتبع  كانت  دومن   500
االإغاثة ببيع  اأن قامت  منها �سوى 50 دومن بعد 
450 دومن ملواطنني من اأريحا يف خطوة تتناق�ض 
امللكية«.  تفتيت  »عدم  بـ  املو�سوم  م�رسوعها  مع 

)عادل اأبو نعمة، 2013(.

لعائلة  دومن  اآالف  بثمانية  حماطة  املنطقة  وهذه 
احل�سيني كان يتم ا�ستئجارها من قبل جمموعة 
من �سغار املزارعني الذين ا�ستثمروها يف زراعة 
ملوحة  ب�سبب  باخل�سار  حمدودة  م�ساحات 
زراعة  لغري  مالئمة  غري  جتعلها  التي  الرتبة 
املزروعات  من   %90 اأن  جند  ولذلك  النخيل. 
يزرع  اإذ  النخيل  من  واالأغوار  اأريحا  منطقة  يف 
300 دومن نخيل يف منطقة ال�سيح، وهناك حوايل 
200 مزارع يعملون ب�سكل دائم وم�ستمر، على 
الرغم من غياب اآفاق اال�ستمرارية ب�سبب تعر�ض 
املال  راأ�ض  قبل  من  للمزاحمة  الب�سيط  املزارع 
االأرا�سي  وا�ستئجاره  التمور،  مب�سانع  املرتبط 
�سغار  ي�ستطيع  التي  تلك  من  اأعلى  مببالغ 
املزارعني عر�سها. ويف هذا ال�سياق مت ا�ستئجار 
اأرا�ض من عائالت قطام ودعيق ودحالن، ويراأ�ض 
جمل�ض  منا�رسة  زهري  ال�سابق  جنني  حمافظ 
اإحدى �رسكات  للنخيل -  فل�سطني  اإدارة �رسكة 
دومن.   3000 متلك  والتي   - القاب�سة  باديكو 

)عا�سم اجلعربي، 2013(. 
ول�سنا يف حاجة اإىل اإعادة القول اإن املزارع املعدم 

ال�رسكات،  يناف�ض  باأن  له  ي�سمح  و�سع  يف  لي�ض 
بل يبدو لنا اأن املزارع اأقرب يف جوهر حاله اإىل 
الربوليتاريا الزراعية مما هو اإىل املزارع الفالح 
الذي يهيمن بدرجة ما على عنا�رس االإنتاج. نحن 
هنا يف مواجهة عامل زراعي ال ي�سيطر على االأر�ض 
واأما  املياه،  وال  االأ�سمدة  وال  البذور  على  وال 
ال�سوق فهو بالطبع حتت ال�سيطرة االإ�رسائيلية 
يف االأعم االأغلب. ماذا ميكن لهذا العامل الزراعي 
اأن يفعل يف مواجهة ال�رسكات الزراعية؟ رمبا اأن 
االإجابة الوا�سحة هي اأنه �سيفقد عمله، فلي�ض هو 
يف و�سع من �سينتقل اإىل و�سع الربوليتاري الأنه 

بالفعل يف هذا الو�سع اأ�ساًل مع فروق طفيفة. 

دور القطاع الزراعي يف املنطقة ال�سناعية 
الزراعية

لعل من البني بذاته اأن االأثر املتوقع للم�ساريع يف 
املنطقة ال�سناعية الزراعية ال بد اأن يكون اإيجابيًا 
يف  زيادة  حتدث  اأن  بد  ال  اإذ  مبدئية.  ناحية  من 
و�سيزيد  الزراعية  للمنتجات  امل�سافة  القيمة 
ناهيك  املحلي  الفل�سطيني  املنتج  على  االعتماد 
واملهارات  الفنية  اجلوانب  تخ�ض  عوائد  عن 
ب�سبب ترافق امل�رسوع مع دعم القطاع الزراعي 
وتعزيز  واإر�ساده  الفل�سطيني  املزارع  وتوعية 
خرباته املختلفة يف الت�سويق واملكافحة واختيار 
البذور...اإلخ. لكن احلديث عن منطقة اقت�سادية 
التوقعات  جتعل  قد  خ�سو�سيات  له  م�سرتكة 
ال�سابقة غري ذات �سلة مبا ميكن اأن يتحقق على 
ما  املهم:  ال�سوؤال  ينبثق  اأن  بد  ال  وهنا  االأر�ض. 
الذي �سيدعمه امل�رسوع؟ الزراعة الفل�سطينية اأم 
االحتالل؟  ودولة  للم�ستوطنات  الزراعي  االإنتاج 

)جمعة ال�سمهوري، 2013(.
ويف هذا ال�سياق يبدو لنا اأن هناك موؤ�رسات على 
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االحتماالت  عن  بعيدًا  لي�ض  اأعاله  التخوف  اأن 
مفهوم  غياب  املوؤ�رسات  هذه  ومن  الواقعية. 
ال�رساكة وممار�ستها بني القطاعات املختلفة مما 
واملخت�سني  القرار  �سناع  بني  الفجوة  يو�سع 
العاملني يف املجاالت املتنوعة. ومن الالفت للنظر 
عدم  الزراعية  ال�سناعية  املنطقة  مو�سوع  يف 
وجود جمل�ض من امل�ست�سارين يف وزارة الزراعة 
النمطية  واالإجابة  الزراعية.  املوؤ�س�سات  اأو 
للخرباء يف هذا امل�سمار: »مل ي�ست�رسنا اأحد، وال 
يوجد لنا اأي دور يف هذا امل�رسوع«. لكن من غري 
م�رسوع  يف  امل�سي  كيفية  احلال  بطبيعة  املفهوم 
البحث  دون  الزراعي  القطاع  تطوير  على  يعتمد 
هذا  يف  فاالأولوية  ال�ساأن،  هذا  يف  املخت�سني  مع 
مع  امل�رسوع  هذا  بحث  تكون  اأن  ينبغي  االإجتاه 
واالأهلي،  الر�سمي  الفل�سطيني  الزراعي  القطاع 
وكذلك عقد لقاءات حوارية مع �سغار املزارعني 
يف املنطقة على اأن تكون اأجندة املزارع الفل�سطيني 
هذه  يف  العمل  طبيعة  على  واحلكم  االأ�سا�ض  هي 
املنطقة. كما ال بد من الرتكيز على مفاهيم تنموية 
ملنطقة  ا�سرتاتيجية  بخطة  وترتبط  املدى  بعيدة 
اأريحا واالأغوار عو�سًا عن رهن كل �سيء للتمويل 

امل�رسوط ناهيك عن ال�رساكة مع االحتالل.

ومن املوؤ�رسات املقلقة اأي�سًا اأن ما يدور من لغط 
ال�سيء  يكتنفه  الزراعية  ال�سناعية  املنطقة  حول 
العاملني  اأو�ساط  يف  حتى  الغمو�ض  من  الكثري 
اأن  ويبدو  واالأغوار.  اأريحا  يف  الزراعة  قطاع  يف 
تلك  م�سانع  اأية  الدقة  وجه  على  يعلم  ال  اأحدًا 
واأية �سيناريوهات  املنطقة،  التي �ستكون يف هذه 
من  الرغم  على  العمل  م�سار  يف  تتبع  �سوف 
م�سانع  عن  املقت�سبة  االأحاديث  بع�ض  وجود 
)ا�سماعيل  اخل�سار.  وتعبئة  والدواجن  للنخيل 
الفل�سطيني  موقع  ناحية  من  اأما  دعيق، 2010( 

على  مفتوح  االأمر  اأن  فيبدو  امل�رسوع  اإطار  يف 
تكون  اأن  يف  وتتمثل  اإيجابية  االأوىل  اإمكانيتني: 
الزراعي  القطاع  لنه�سة  مدخاًل  املنطقة  هذه 
االقت�سادية  القطاعات  مع  وتكامله  الفل�سطيني 
مما  ال�سناعي،  القطاع  قبيل  من  نهو�سًا  االأكرث 
مع  الت�سدير،  ا�سرتاتيجيات  تعزيز  اأي�سًا  يدعم 
عدم اإغفال اأن االإنتاج باأ�سكاله املختلفة يجب اأن 
يلبي حاجة ال�سوق املحلي، الأن ذلك هو ال�سمان 
املدى  على  م�رسوع  اأي  ال�ستمرار  احلقيقي 
البعيد. اأما االإمكانية الثانية فهي �سلبية، وتتمثل 
بروليتاري  عامل  اإىل  الفل�سطيني  يتحول  اأن  يف 
ب�سكل كامل بعد اأن كان مزارعًا ب�سكل اأو باآخر. 
يعمل  اأن  وهو  اأال  ذلك،  من  اأ�سواأ  هو  ما  وهناك 
ا�رسائيلية،  وم�سانع  �رسكات  لدى  الفل�سطيني 
اأو اأن يتم ت�سدير منتجه با�سم ا�رسائيل. وعلى 
االأغوار  منطقة  يف  يزرع  احل�رس  ال  املثال  �سبيل 
ثالثة ماليني �سجرة نخيل خا�سة باال�رسائيليني، 
بينما يزرع الفل�سطينيون 200 األف �سجرة نخيل 
التمور(.  من  طن  األف   12 وحدها  اأريحا  )يف 
ولي�ض من الغريب يف ظل هذا االختالط اأن يدور 
بال�سالم  مرتبط  م�سرتك  اقت�ساد  عن  الكالم 
ال  ما  وهو  نتانياهو  طرحه  الذي  االقت�سادي 
باملنطقة  املت�سلة  »جايكا«  م�رسوع  خطة  تخفيه 

ال�سناعية. )موؤيد ب�سارات، 2013(

جمال   يف  العاملني  املزارعني  اأو�ساع 
الزراعة يف املنطقة ال�سناعية الزراعية يف 

اأريحا

مرحلتها  يف  الزراعية  ال�سناعية  املنطقة  ت�سم 
يعتمدون  الذين  ال�سكان  من  �رسيحة  االأوىل 
اجلهالني.  عرب  من  وهم  املا�سية،  تربية  على 
املنطقة  تلك  اأرا�ض يف  املزارعني  وال ميلك �سغار 
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اإىل  النطاق  هذا  يف  االأرا�سي  ملكية  تعود  بل 
اأ�سخا�ض من اأ�سحاب روؤو�ض املال الكبرية. وال 
الراهن  الوقت  يف  اأثر  وجود  عن  احلديث  ميكن 
اأن  املمكن  لكن من  الزراعية،  ال�سناعية  للمنطقة 
تراجع  خماطر  قبيل  من  م�ستقبلية  اآثار  ترتتب 
قد  مما  الزراعية،  االأرا�سي  وتقلي�ض  املراعي، 
هذه  يف  الزراعي  العمل  فر�ض  تراجع  اإىل  يوؤدي 
املنطقة. وبالتايل فاإنه ال يوجد تاأثري كبري للمنطقة 
ال�سناعية الزراعية يف مرحلتها االأوىل خا�سة اأن 
حاليًا  املنطقة  الأغرا�ض  ت�ستغل  التي  االأرا�سي 
اأرا�سي  من   %80( الفل�سطينية  لل�سلطة  تتبع 
اأجل مالحظة  وزارة االأوقاف االإ�سالمية(. ومن 
عالقة امل�رسوع بال�سكان فاإن من املفيد اأن نذكر 

الفئات ال�سكانية القاطنة لهذه املنطقة:

البدو الذين يعي�سون على اأرا�ض ال ميلكوها.. 1
�سكان عاديون ال يعملون يف الزراعة.. 2
املزارعون الذ ي يعملون يف قطاع النخيل. . 3

االأرا�سي  اأ�سحاب  لتحكم  يخ�سعون  عمال  وهم 
الذين يركزون على احل�سول على املكا�سب املالية 
ذلك  عنه  يتمخ�ض  قد  عما  النظر  بغ�ض  الكبرية 
الزراعيني.  العمال  م�سالح  على  �سلبية  اآثار  من 

)عادل اأبو نعمة، 2013(

النقطة االأخرية ت�ستحق التوقف خ�سو�سًا  هذه 
البديل  تكون  قد  الزراعة  اأن  املرء  يتذكر  عندما 
�سيا�سات  مواجهة  يف  الفل�سطيني  الوطني 
االحتالل خا�سة يف ظل اإجراءات احل�سار واإغالق 
الطريق يف وجه العمالة الف�سطينية التي كان جزء 
عمل  اأ�سحاب  لدى  العمل  على  يعتمد  منها  كبري 
اإ�رسائيليني داخل حدود فل�سطني 1948. ولكن 
االحتالل  من  تهديدات  من  يعاين  القطاع  هذا 

اأن  كما  االأغوار،  يف  االأرا�سي خا�سة  وم�سادرة 
املزارع يعاين من �سعوبة ت�سويق منتجاته، وال 
نن�سى �سح املياه مما ي�ستوجب �رساء مياه مببلغ 
يبدو  وهكذا  ال�ساعة.  يف  �سيكل   200 عن  يقل  ال 
اأكرث من عوامل اجلذب يف  اأن هناك عوامل طرد 
الر�سمية  املوؤ�س�سة  اهمال  ظل  يف  الزراعة  قطاع 
الزراعي.  والعمل  للمزارع  االأهلية  واملوؤ�س�سات 

)منت�رس من�سور، 2013(
اأية انعكا�سات  اأن ي�ست�رسف  ال ي�سهل على املرء 
املزارعني  اأو�ساع  على  ال�سناعية  للمنطقة  جدية 
يف حميطها، والواقع اأن فكرة املنطقة وبداياتها ال 
تلقي بظاللها على واقع قطاع الزراعة على الرغم 
مما تبذله جايكا وال�سلطة الفل�سطينية من جهود 
للرتويج للم�رسوع. وقد يكون اأحد اأ�سباب �سعف 
احل�سور االإعالمي للم�رسوع اأن ال�سلطة وممول 
امل�رسوع الياباين ال يريان يف املوؤ�س�سات الزراعية 
فرتى  الزراعية،  االأهلية  املوؤ�س�سات  اأما  �رسيكًا، 
واأنه  �سيا�سية،  اأهدافًا  للم�رسوع  اأن  جانبها  من 
مل ياأِت حلل م�سكلة البطالة اأو النهو�ض بالقطاع 
الزراعي. ويذهب البع�ض م�سافة اأبعد حد القول 
من  االأر�ض  تفريغ  اإىل  يقود  قد  امل�رسوع  اإن 
املزارعني، ذلك اأن فقدان فر�ض العمل يف الزراعة 
ميكن اأن يدفع باملزيد من املزارعني اإىل اأح�سان 
التي  االأغوار  يف  املنت�رسة  امل�ستوطنات  يف  العمل 
 25 اأغنى  بينها  من  م�ستوطنة   31 عددها  يبلغ 
م�ستوطنة اقت�ساديًا يف فل�سطني املحتلة برمتها. 
وقد ازداد القلق خا�سة باالإنتقال للمرحلة الثالثة 
عن  احلديث  يدور  اإذ  »ج«  منطقة  يف  العمل  وبدء 
اأريحا  منطقة  يف  نفايات  مكب  تاأ�سي�ض  اإمكانية 
ويف االأرا�سي الفل�سطينية، وذلك �سمن م�رسوع 
واالأخرية.  الثالثة  مرحلته  يف  ال�سناعية  املنطقة 
وي�ساف اإىل ذلك م�رسوع ربط البحرين )االأحمر 
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وامليت( بو�سفه اأحد امل�رسوعات امل�سرتكة اأي�سًا 
واإ�رسائيل.  واالأردن  الفل�سطينية  ال�سلطة  بني 

)موؤيد ب�سارات، 2013( 

البيئي  اخلطر  من  املزارعني  قلق  هناك  واأخريًا 
)جايكا(  تقدمها  التي  التاأكيدات  رغم  املتوقع 
با�ستخدام اأنظمة حديثة ال ت�سمح بالتلوث للرتبة 

اأو للمزروعات. )ح�سن �سبيب، 2013(

احلقوق النقابية للعمال الزراعيني يف اأريحا

نقابيًا،  الزارعني  العمال  باأو�ساع  يتعلق  فيما 
يبدو اأنهم يفتقرون الأب�سط احلقوق وال�سمانات، 
خ�سو�سًا اأن اغلب العمل الزراعي يف اأريحا عمل 
االأرا�سي  يف  العمالة  ت�سنيف  وميكن  عائلي. 

الزراعية يف ثالثة اأنواع:

�ساحب . 1 لدى  الزراعية  االأرا�سي  يف  العمل 
االأر�ض.

ن�سبة . 2 على  الزراعية  االأر�ض  يف  العمل 
مبلغ  مقابل  اإ�ستئجارها  اأو  )حما�س�سة(، 

مايل حمدد.
كبار . 3 من  االأرا�سي  اأ�سحاب  املزارعون 

يخططون  وهوؤالء  �سغارهم،  اأو  املزارعني 
باأنف�سهم نوع املنتج، ويقررون كيفية زراعة 
على  الزراعية  العمالة  ويديرون  االأر�ض، 

االأرا�سي الزراعية.
يف  للعمالة  العمالية  النقابات  متابعة  اإطار  ويف 
عن  وتدافع  بالعمال  تعنى  فهي  الزراعي  املجال 
حقوقهم، وتو�سي بتح�سني م�ستويات معي�ستهم، 
يف  العمالة  مواجهة  يف  �سيء  فعل  وحتاول 
الفل�سطيني  العامل  تغري  التي  امل�ستوطنات 
كونها تقدم ميزات مالية، ومعدالت اأجر اأعلى من 

اجلانب الفل�سطيني، اإذ يبلغ متو�سط اأجر العامل 
يوميًا  �سيكل(   70( الزراعية  امل�ستوطنات  يف 
يف  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  �سيكل(   50( مقابل 
العمال  من  الكثري  يدفع  وذلك  االأغوار.  منطقة 
حمورًا  يعد  االأمر  وهذا  امل�ستوطنات،  يف  للعمل 
القطاع  تطالب  التي  النقابية  القطاعات  لكفاح 
الفل�سطيني اخلا�ض واملوؤ�س�سات املعنية بتح�سني 
يحدث  كما  الزراعة  جمال  يف  العمال  اأجور 
للمزارعني العاملني يف منطقة العوجا مع �رسكات 
مبلغ  على  يوميًا  العامل  يح�سل  حيث  �سنقرط، 
قابلة  جتربة  يعد  ال  قد  ذلك  ولكن  �سيكل(.   80(
للتعميم، وقد يكون املخرج الفعلي الأزمة العمالة 
الزراعية  التعاونيات  فكرة  تد�سني  الفل�سطينية 
من قبل املوؤ�س�سات واجلمعيات الزراعية. )حممد 

جوابرة، 2013(

اأن حقوق  التعاونيات  اأهمية فكرة  ومما يزيد يف 
النظرية،  الناحية  من  م�سونة  املزارعني  العمال 
التي  ذاتها  هي  عليهم  املنطبقة  احلقوق  الأن 
لعمال  العام  االحتاد  بح�سب  القانون  ي�سمنها 
فل�سطني. فهم نظريًا يتمتعون باحلقوق النقابية 
القانون  بنود  عليهم  وتنطبق  كاملة  العمالية 
حتى  للنقابات،  ان�سمامهم  ب�رسط  الفل�سطيني، 
يت�سنى لالحتاد العام لعمال فل�سطني اأو للنقابات 
حقوقهم،  وحت�سني  ق�ساياهم  متابعة  املعنية 
وهذا ال يح�سل اال بن�سب قليلة. وعلى الرغم مما 
يحاول االحتاد تقدميه وخا�سة يف جمال التاأمني 
اأنه ال يوجد تطبيق حقيقي لالئحة  اال  ال�سحي، 
جمل�ض  قرار  ح�سب  املو�سمي  الزراعي  العمل 
الوزراء رقم )48( ل�سنة 2004، اىل جانب غياب 
ين�سجم  لتنفيذ قراراتها مبا  ال�سلطة  املتابعة من 
اأبو  مع قانون العمل رقم 7 لعام 2000 )غازي 

الهيجاء. 2013(
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مناذج لنتهاك حقوق العاملني

املزرعة  و�ساحب  الزراعي  العامل  ي�ستند  ال 
يخدم  اأمر  وهو  بينهما.  العالقة  ينظم  عقد  اإىل 
م�سلحة امل�سغل ولي�ض العامل. وميكن القول اإن 
االأرا�سي  يف  الزراعيني  العمال  من   %55 حوايل 
بهذه  معهم  التعامل  يتم  فل�سطني  يف  املروية 
اتفاقية حتكم احلقوق والواجبات  الطريقة، فال 
الإجازات  الزراعي، وال وجود  العمل  بخ�سو�ض 
تطبيق  لفكرة  غياب  وهناك  �سحي،  لتاأمني  وال 
احلد االأدنى لالأجور على الرغم من اأن النقابات 
اقرت مبلغ 1450 �سيكل حدًا اأدنى لراتب العامل 
اأو�ساع  على  الرقابة  غياب  وهناك  ال�سهري. 
العمال، اإ�سافة اإىل �سلبية العامل الزراعي الذي 
ال ي�ستكي �سد الظلم الذي يقع عليه رمبا ب�سبب 
�ساحب  مع  العالقة  يحكم  الذي  الناظم  غياب 
العمل  فر�ض  قلة  وكذلك  ال�رسكة،  اأو  االأر�ض 
واحلاجة لوجود دخول معي�سية مهما تكن. وهذا 
اإىل انخراط االأطفال ممن هم  االأمر االأخري يقود 
دون �سن الثامنة ع�رسة يف �سوق العمل. وما كان 
لذلك كله اأن يقع لو كان هناك ت�رسيعات ت�سمن 
اآليات حمددة وقانونية يف التعامل مع العامل يف 

االأرا�سي الزراعية. )خالد داود، 2013(

جند  ال�سحي  التاأمني  عن  احلديث  اإطار  ويف 
اأنف�سهم  بتاأمني  يقومون  الزراعيني  العمال  اأن 
الزراعية  االأر�ض  �ساحب  يتحمل  وال  باأنف�سهم، 
يقوم  ال  ذاته  الوقت  ويف  ذلك.  عن  م�سوؤولية  اأي 
العمال الزراعيني جميعًا بهذا التاأمني الذي ي�سل 
النقابات  خالل  من  �سنويًا  �سيكل(   600( اإىل 
ي�سل  وقت  يف  العمل،  عن  عاطل  اأنه  اعتبار  على 
يوميًا،  �سيكل   70-40 بني  ما  الدخل  معدل  فيه 
فال  العامل  ت�سو�ض  النقابات  اأن كرثة  اإىل جانب 

تدافع عن  اأن  التي ميكن  ي�ستطيع حتديد اجلهة 
حقوقه. واحلديث ميتد لي�سمل العمالة الزراعية 
يف امل�ستوطنات »االإ�رسائيلية« الزراعية القريبة، 
على  »االإ�رسائيلي«  القانون  يطبق  ال  حيث 
املزارعني الفل�سطينيني، وهناك جهات فل�سطينية 
دون  للعمل  وتدفعه  الفل�سطيني  املزارع  ت�ستغل 
يف  قانونية  ل�سمانات  وجود  ال  وبالتايل  حقوق، 
ال�سلطة  اأن  اأي�سًا، يف وقت ال يظهر  امل�ستوطنات 
الفل�سطينية وبعد 20 عام من اإقامتها قد اأ�سبحت 
بتنمية  املتعلقة  بالبدائل  يتعلق  فيما  جدية  اأكرث 
القطاع الزراعي، حيث اأن ن�سبة ميزانية الزراعة 
ما  اأبعد  ميزانية  فهي  وبالتايل  الـ%1  من  قريبة 
املمار�سات  من  االأدنى  احلد  توفري  عن  تكون 
ال�سفة  يف  املزارعني  �سمود  لتعزيز  ال�رسورية 
معظم  ويف  خا�ض.  نحو  على  االأغوار  ويف  عمومًا 
االأحوال تظل امل�ساريع املقرتحة  حربًا على ورق. 
القطاعات  على  احلال  بطبيعة  ينطبق  اأمر  وهو 
)ابراهيم  وال�سحة.  التعليم  قبيل  من  االخرى 

�ستيات، 2013(

ونقل  بنقلهم  املزارعون  يقبل  ال  ذاته  االإطار  ويف 
يف  املختلفة  عملهم  مناطق  من  الزراعية  امل�سانع 
اأريحا،  يف  ال�سناعية  املنطقة  اىل  الغربية  ال�سفة 
يف  الثقة  عدم  يف  تتمثل  الأ�سباب مو�سوعية  وذلك 
قدرة ال�سلطة الفل�سطينية على القيام بواجباتها 
اجتاه املزارعني، حيث اأن اأعداد املزارعني كبرية 
الزراعية  االأرا�سي  يف  العاملني  منهم  �سواء 
الفل�سطينية،  الزراعية  امل�سانع  يف  العاملني  اأو 
وهذا ما ي�ستدعي ال�سوؤال حول م�سوغات تفكيك 
اأو اخلليل  اأو جنني  امل�سانع ونقلها من طوبا�ض 
ولعل  اأريحا.  اإىل  املثال  �سبيل  على  طولكرم  اأو 
امل�سانع احلالية  م�ستوى  يتم حت�سني  اأن  االأوىل 
على  والعمل  الغربية  ال�سفة  مناطق  خمتلف  يف 
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تاأ�سي�ض م�سانع زراعية جديدة يف اأريحا بناء على 
حاجة ال�سوق بهدف التقليل من حجم البطالة يف 
اأريحا. واأي�سًا فاإن عملية النقل اإىل جانب اإيجاد 
مب�ستويات  الزراعي  املجال  يف  للعاملني  عمل 
حقيقة  واإرادة  قرار  اإىل  يحتاج  معقولة  معي�سة 

وهذا غري متوافر. )عبد القادر �سالح، 2013(

ويهتم املزارعون ب�رسورة االإ�ستثمار يف القطاع 
االأغوار  يف  ال�سكاين  التواجد  ودعم  الزراعي، 
وتقدمي االإ�سناد  للمزارعني، والعمل على اخلال�ض 
الإحداث  املقيدة  االقت�سادية  االتفاقيات  من 
واالإنتقال  الفل�سطينية،  االأرا�سي  يف  تنمية  حالة 
والروؤى  الفل�سطينية  املبادرات  على  لالإعتماد 
اأفقي  تغيري  حالة  الإحداث  وامل�سرتكة  اجلمعية 
قطاع  خالل  من  الوطني  االقت�ساد  يف  وعمودي 
القول  اأ�سلفنا  مثلما  يتطلب  ذلك  ولكن  الزراعة. 
االأرا�سي  يف  زراعية  تعاونية  جمعيات  اطالق 
اال�ستثمار  من  املزيد  اإىل  اإ�سافة  الفل�سطينية، 
الزراعي خ�سو�سًا يف قطاع التمور حيث احلاجة 
من  بداًل  التمور  لتجميع  مراكز  خلم�سة  ملحة 
اثنني، و�سبع ثالجات بداًل من ثالث توجد حاليًا 

يف اأريحا. )ح�سن �سبيب، 2013(

بخ�سو�ض  متفائلة  غري  النقابات  اأن  واحلقيقة 
يف  العمالة  اأن  ترى  اأنها  ذلك  الواقع.  احتماالت 
على  �ستعمل  رمبا  الزراعية  ال�سناعية  املنطقة 
العمل يف  الزراعي بهدف  العمال يف املجال  جذب 
العمل  ح�ساب  على  ياأتي  قد  وذلك  املنطقة.  تلك 
خماطر  النقابات  بح�سب  وهناك  الزراعي. 
باقت�ساد  الفل�سطيني  االقت�ساد  باإحلاق  ترتبط 
االإحتالل، مما ي�سكل عاماًل �سلبيًا بالن�سبة لتنمية 
بروتوكول  عام ويكر�ض  ب�سكل  الزراعي  القطاع 
االأر�ض.  على  والتجاري  االقت�سادي  باري�ض 

)حممد جوابرة، 2013(

للدفاع  الوطني  املكتب  يرى  نف�سه  االجتاه  ويف 
ملنظمة  التابع  االإ�ستيطان  ومقاومة  االأر�ض  عن 
قد  الزراعي  القطاع  اأن  الفل�سطينية  التحرير 
اإىل  الهادفة  االإحتالل  �سيا�سة  عانى كثريًا يف ظل 
ال�سيطرة على االأر�ض الفل�سطينية وتفريغها من 
زراعية  ا�سرتاتيجية  اأية  فاإن  وبالتايل  �سكانها. 
اأجل  من  االإحتالل  مقاومة  على  تعتمد  اأن  البد 
اأهداف  تلخي�ض  وميكن  االأر�ض،  على  املحافظة 

التنمية الزراعية يف :

الزراعية 1.  للمنتجات  الت�سويق  م�سكلة  حل 
اأ�سواق  عن  البحث  خالل  من  الفل�سطينية 
جديدة. وحتى يكون الت�سويق ناجحًا ال بد 

مما يلي:
ح�سب 2.  الزراعية  املنتجات  جودة  حت�سني 

املوا�سفات العاملية املتالئمة مع البيئة.
ورفع 3.  املوا�سالت  و  النقل  عمليات  ت�سهيل 

جودة التعبئة والتغليف.
اإدخال اأ�سناف من الزراعة التي عليها طلب 4. 

عاملي )الزراعة النقدية(.
يف 5.  للعمل  الالزمة  االأموال  روؤو�ض  توفري 

اأجل زيادة اال�ستثمار  القطاع الزراعي من 
وزيادة االإنتاج وامل�ساحة املزروعة )التو�سع 

االأفقي و الراأ�سي(.
ميكن 6.  التي  الزراعية  امل�رسوعات  ت�سجيع 

العمالة  ال�ستيعاب  للعمل  فر�سًا  توفر  اأن 
الزراعيني  املهند�سني  وتوفري  الفائ�سة، 

لزيادة اإنتاجية القطاع الزراعي.
يف 7.  املطلوبة  الزراعية  االأمناط  ا�ستعمال 

قدرة  عندها  والتي  اخلارجية  ال�سوق 
اإنتاجية عالية.
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اخلال�سة

اإن اأهمية احلديث عن العمال الزراعيني وخا�سة 
يف ظل نقا�ض مو�سوع املنطقة ال�سناعية الزراعية 
ياأتي من حجم الرتدي الذي يعاين منه العاملون يف 
هذا القطاع حيث اأن اأو�ساعهم النقابية واملطلبية 
ال  اأنهم  كما  يرام،  ما  على  لي�ست  واحلقوقية 
يخ�سعون  بل  االأر�ض،  على  حقوق  اأية  ميلكون 
لنظام املياومة دون ابرام عقود من اأي نوع. وهم 
ذلك  ويرتافق  امتيازات،  باأية  يتمتعون  ال  كذلك  
كله مع �سيا�سة طاردة للمزارع تبعده عن العمل 
يف االأر�ض الزراعية الفل�سطينية وتدفعه للعمل يف 
امل�ستوطنات الزراعية ولكن بدون حقوق اي�سًا، 
وبدون وجود �سامن لتلك احلقوق �سواء ال�سلطة 
لالرا�سي  وامل�ستاأجرة  املوؤجرة  الفل�سطينية 
الزراعية املقرر اإقامة املنطقة ال�سناعية الزراعية 
االأرا�سي  اأ�سحاب  قبل  من  اأو  اأريحا،  يف  عليها 
واملالك الكبار الذين مل يقدموا اأي م�سعى لتاأمني 

حقوق املزارعني.

االقت�سادي  املخطط  هذا  اأن  لنا  يبدو  وبالتايل 
امل�سرتك ياأتي بعيدًا عن ال�سياق الوطني واأولويات 
فيه  يتم  الذي  الوقت  ويف  اأنف�سهم.  املزارعني 
يف  والعاملني  املزارعني  نقل  اإمكانية  بحث 

يف  الزراعية  امل�سانع  وتفكيك  الزراعي،  القطاع 
الزراعية  ال�سناعية  املنطقة  اإىل  الغربية  ال�سفة 
مع  االأمر  ملناق�سة  جهود  اأية  جند  ال  اريحا،  يف 
جتاهل  يتم  وهكذا  املعنية.  الزراعية  املوؤ�س�سات 
رفدنا  على  القادرة  واجلهات  امل�سلحة  اأ�سحاب 
اآفاق امل�رسوع من حيث قدرته  باملعلومات حول 
اأو  واالأغوار،  اأريحا  يف  البطالة  ن�سبة  تقليل  على 
من حيث اثاره االجتماعية الناجمة عن نقل العمال 

الزراعيني من املناطق املختلفة الريحا.

روؤى  يوجد  ال  باأنه  يبدو  �سبق  ما  �سوء  ويف 
من  ومروجيه  امل�رسوع  اإدارة  بني  ت�ساركية 
ال�سلطة الفل�سطينية واليابانيني من ناحية، وبني 
اأ�سحاب االخت�سا�ض واملجتمع املحلي يف اأريحا 
من ناحية اأخرى. وهو من �سمن عنا�رس اأخرى 
كثرية ال تب�رس باأن املنطلقات االأ�سا�ض للم�رسوع 
الفل�سطينية مما  الواقع واالحتياجات  تنبثق من 
اأحوال  لتح�سني  يذكر  �سيئًا  تقدم  لن  اأنها  يعنى 
العمال اأو �سيانة حقوقهم. ومن هنا ال ن�ستطيع 
�سيتم  الراهنة  العمالية  املعاناة  باأن  نقول  اأن 
يزيد  رمبا  اإنه  بل  امل�رسوع،  هذا  بفعل  تلطيفها 
ت�سييق  نتائجه  من  كان  حال  يف  بوؤ�سًا  حياتهم 

فر�ض االإنتاج الزراعي والعمل الزراعي بعامة. 
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املالحق
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