
تغطیة خلیل الشیخ

أوصى مختصون بســــرعة تشــــكیل صندوق لتعویض 

المزارعین عن الكوارث الطبــیعیة. وأكدوا أن تأســـیس 

مثل ھذا الصندوق ال یأتي إال عبر سن تشـریعات قـانونیة 

تضمن تعویض المزارعین عن الكوارث الطبـــیعیة مثل    

الفیضانات ٬ الجفاف٬ أو اآلفات الزراعیة .

وطالبـوا بتشـكیل لجنة علیا من المؤسسـات ذات العالقــة 

والمجلس التشـــــریعي والوزارات المختصة تعمل على 

طرح مسودة قانون بهذا الخصوص٬ أو معالجة مسودات 

سابقـة وصوالً إلى إقــرار قــانون یكفل تأســیس صندوق 

تعویض المزارعین.

تغطیة خلیل الشیخ

أوصى مختصون بضرورة استثمار اإلنجاز الذي تحقـق 

مؤخراَ بالســــماح للمزارعین بــــالدخول إلى األراضي 

الحدودیة عبر تنفیذ مشاریع زراعیة وصناعیة وإسـكانیة 

لتثبیت التواجد الفلسطیني. وأكدوا أھمیة تطبـیق قـاعدتین 

متوازیتین للتمسـك بـهذه المناطق بـعد أن رفعت سـلطات 

االحـتالل سـیطرتها علیها عقـب اتفاق التهدئة٬ مشــیرین 

إلى ضرورة اســــــــــتمرار الجهود اإلعالمیة والتوثیق 

لالنتهاكات اإلسـرائیلیة وفضحــها في المحــافل الدولیة٬ 

كذلك تطبیق خطة شاملة للتنمیة واالستثمار.

؟؟؟

صفحة 103صفحة 6 -7صفحة 

بقلم / محسن أبو رمضان 

صفحة 5      

2012کانون األول 



خالل مؤتمر نظمه المركز العربي للتطوير الزراعي بغزة

التفاصیل صفحة 8

التفاصیل صفحة 9


خالل مؤتمر بعنوان"حماية المزارعين واألراضي بعد رفع الحظر "





  
NPA

المتحدثون في المؤتمر



رئيــس التحــريـر

محسن أبو رمضان

خليـــل الشـــــيخ

عبير أبو شاويش

هيــئة التحــريـر

التصميم واإلخراج

اآلراء واألفكار المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها

وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الجريدة

الجذور .. صحيفة فصلية

تصدر عن المركز العربي للتطوير الزراعي

مشروع نحو شبكة محلية من أجل دعم حقوق المزارعين

بتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية

For Advertising

اونيكس للدعاية واإلعالن

0 2  -  2 9 8 9 3 5 2
0 2  -  2 9 8 9 3 5 0
acad@palnet.com

0 8  -  2 8 2 8 1 0 6
0 8  -  2 8 4 7 7 4 5
acadgaza@p-i-s.com

Ramallah
Tel      
Fax    
E-mail

Gaza 
Tel      
Fax    
E-mail

:
:
:

:
:
:

غــــــــــزة

المكتب الرئيسي / رام الـله

ھذا ھو العدد الثالث من صحیفة الجذور بانتهاء مشروع "نحـو شبـكة محـلیة لدعم حقـوق المزارعین" . 

اســتمر المشــروع الذي نظمھ المركز العربــي للتطویر الزراعي لمدة 9 أشـــهر وتكون من العدید من 

المحاور التي تشكل األرضیة النطالق الشبكة الرامیة للدفاع عن حقوق المزارعین .

60وقد ابـتدأ المشـروع بـتدریب  مزارع ومزارعة من مختلف محـافظات قـطاع غزة  ٬ بـموضوعات 

مختلفة أبرزھا حقوق اإلنسان والتنمیة٬ الجندر٬ العمل االجتماعي والطوعي ٬ حمالت الضغط والتأثیر 

نظم المتدربـــون عشـــر ورشــــات عمل تناولت موضوعات تهم وتخص المزارعین مثل أزمة المیاه٬ 

الزحـف العمراني وأثره على الزراعة٬ التصدیر و المنطقـة العازلة٬ وقـد قــام المزارعون المتدربــون 

بتنظیم حمالت ضغط ومناصرة منها : حملة قـطف الزیتون وذلك بـالتعاون مع كل من نقابـة المزارعین 

بالضفة الغربیة والمبادرة المحلیة في قطاع غزة٬ وشبكة المنظمات األھلیة . ھدفت حملة قطف الزیتون 

إلى جانب إسـناد المزارعین والتضامن معهم إلى إحـیاء فكرة العمل الطوعي عبــر مشــاركة عشــرات 

الشبان والشابات في الحملة بـاإلضافة تفعیل المقـاومة الشعبـیة سـواءً في مواجهة المنطقـة العازلة على 

الحــدود الشرقــیة والشــمالیة من القـــطاع أو في مواجهة جدار الفصل العنصري وتحـــدیات قـــطعان 

المستوطنین في الضفة الغربیة .

أما الحـملة الثانیة كانت بـعنوان " صندوقـي من حقـي " حــیث یتعرض المزارعون للعدید من الكوارث 

كاآلفات الحشریة أو البـرودة أو الفیضان .... إلخ . األمر الذي یتطلب توفیر صندوق للتدخل بـالظروف 

الطارئة لحمایة المزارعین وتوفیر شبكة أمان اجتماعي لهم .

ھدف المشـروع الذي یسـعى المركز السـتكمالھ بـالتعاون والشـراكة مع بـرنامج المســاعدات الشعبــیة 

النرویجیة إلى إعادة صیاغة المعادلة لتصبح التنمیة مبنیة على الحقوق الجماعیة عبـر إقـرار تشـریعات 

وقوانین وصنادیق وموازنات عادلة ومنصفة لصالح حقوق المزارعین .

مرة أخرى و من خالل ھذا العدد من صحیفة الجذور نجدد التأكید على أن الطریق لتحقیق التنمیة المبنیة 

على الحقوق تكمن في القدرة على تشكیل حـركة اجتماعیة وإطار حقوقـي للمزارعین یسـتطیع أن یضع 

الخطط ویحدد الرؤیة الالزمة لتحقیق المصالح الجماعیة للمزارعین .
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رئیس التحریر



دشـــــنت قــــــوى وفعالیات منظمات 
المجتمع المدني عبـــــــر إعالن النداء 
األول في العام 2005 حـملة مقـاطعة 
إسـرائیل وسحــب االســتثمارات منها 
(BDS)وفرض العقوبـات علیها  وقـد 

وقــع على نداء المقــاطعة األول جمیع 
القوى السیاسـیة ومجموعة واسـعة من 
منظمـــات العمـــل األھلـــي العاملـــة 
بــــــالمجاالت التنمویة والحقوقــــــیة 
المختلفة. شكل النداء تحوالً في مجرى 
النضال الفلســـطیني ألنھ یســــتند إلى 
القانون الدولي ومبادئ حقوق اإلنسـان 
ویستند لحقوق شعبنا الثابتة غیر القابلة 
للتصرف مثل " حــق العودة ٬ تقـــریر 
المصیـــــر ٬ ومناھضـــــة التمییـــــز 
العنصري واإلحــتالل واإلســتیطان " 
وبـالتالي فقـد عبـر نداء المقــاطعة عن 
القاســــم المشـــــترك لجمیع الفعالیات 
الوطنیة واألھلیة والحقوقـیة والتنمویة 
واألكادیمیة في مقــــاومة االحــــتالل 
بطابـــــعھ الكولونیالي والتوســـــیعي 
واالسـتیطاني وكذلك مناھضة سیاسـة 
التمییز العنصري ٬ كما شـــــكل النداء 
قاسماً مشتركاً على المستوى السیاسـي 
فتلـك األرضیـة مـن النـداء تجمـع مـن 
مؤمن بحل الدولتین عبـر إقـامة الدولة 
الفلســـطینیة على حـــدود الرابـــع من 
حزیران عام 67 ٬ومن ھو مؤمن بحل 
الدولة الواحــدة القـــائمة على أســـاس 
المواطنة المتســـاویة والمتكافئة بـــین 
الســــكان بـــــغض النظر عن الدین ٬ 
الجنــس٬ العـــرق٬ اللغـــة ٬ األصـــل 
االجتماعي. ومن ھنا فقــــد جاء النداء 
كـتعـبــیر عــن اإلجــمــاع الــوطنــي 
الفلسطیني وكوسیلة لمقاومة االحـتالل 
عبــر تكتیل وحشـــد الموقـــف الدولي 
بــاتجاه تطبـــیق آلیات من المقـــاطعة 

والعزل والحصار .

أتت الحـملة الفلسـطینیة باالســتناد إلى 
التراث الوطني الفلسطیني في مقـاومة 
االحــتالل أبــرزھا حــاالت العصیان 
المـــدني التي جـــــرت عبـــــر ثـورة 
39 –  إلى جانب اإلضرابـــــات  36
التجاریة المتتالیة ضد االحــــــــــتالل 
ومشاریعھ وسیاسـاتھ وأبـرزھا الحـكم 
الذاتي واإلدارة المدنیة٬ وكان احــــــد 
ابــــرز حــــاالت المقـــــاطعة نموذج 
العصیان المدني  الذي طبقتھ بلدة بیت 

 ساحــور إبـــان االنتفاضة الكبـــــرى 
.  –8693

ال یمكن إجبـار االحـتالل االســرائیلي 
على التفكیر الجاد بــــــــــالتراجع عن 
مخططاتھ وسیاساتھ بدون أن یدفع ثمن 
احــتاللھ ویقــتنع انھ أصبــح خاســـراً 
ومكلفا٬ً ولعل دعوة جماھیر شعبــــــنا 
بــكافة قــطاعاتھ الشبابــیة والنســـویة 
وفئاتھ االجتماعیـة المختلفـة كالعمـال٬ 
,المزارعین٬ والطلبــــة ,وغیرھم من 
الفئات لمقـاطعة المنتجات اإلسـرائیلیة 
بـاألراضي المحـتلة سـیعمل على خلق 
الخسارة القتصاد االحتالل الذي یحقق 
عوائد ســنویة جراء تصدیره لمنتجاتھ 
إلى سوقـي الضفة والقـطاع حـوالي 3 
ملیار $ ســـــنویاً بالمقابــــــل فإن ھذه 
المقــاطعة ســتعمل على دعم وتطویر 
المنتج المحلي لیصح بحالة جیدة ووفق 
المقــاییس العالمیة للجودة٬ وسیشــجع 
االقــــتصاد الوطني الذي من المهم أن 
یعمل على تعزیز مقـــــومات الصمود 
لشعبــنا. لعل واحــدة من أھم العناصر 
التي تعمل على إنجاح حـملة المقـاطعة 
تكمـن فـي مــدى تجــاوب المنظمــات 
التضامنیة الشعبـــــــیة الدولیة مع تلك 
الحــــــملة٬ وفي الواقــــــع فإن درجة 
التجاذب والتفاعل عالیـة جـداً وتظهـر 
مدى واسع من االستجابـة من قبـل تلك 
المنظمات الشعبیة بالعالم والتي تتبـنى 
نداء المقـاطعة وتعمل على بـذل الجهد 
للضغط على حكومات بلدانها للشروع 
في مقاطعة االحتالل وفرض عقوبـات 
علیھ وسحـب االسـتثمارات منھ . وفي 
الوقت الذي تسـتلهم الحـملة قـوتها  من 
التراث الكفاحـي الوطني والجماھیري 
الفلســطیني فإنها تســـتلهمها أیضا من 
تجربـــة الحــــركة الوطنیة في جنوب 
إفریقیا٬ حیث ساھمت حـملة المقـاطعة 
التي انطلقــت عام 1958 في مواجهة 
نظام العنصري في إسقــاط ھذا النظام 
وتحقــیق دولة المواطنین المتســاویین 
1993األحرار لجنوب إفریقـیا عام  ٬ 
كما اسـتندت الثورة الهندیة في نضالها 
الســـلمي إلى أســـالیب من مقــــاطعة 
المنتجات البـــریطانیة في األســــواق 
الهندیة مما كان لھ بــــــــــالغ األثر في 
تحـــــــریر الهند وحـــــــصولها على 

االستقالل الوطني .

وبمشــــــاركة منظمات إســــــرائیلیة  

وبعض المنظمات الفلسطینیة٬ حیث تم 

إفشـال عقـد ھذا المؤتمر بـفعل النشـاط 

الجماھیـري واإلعالمـي لمجموعــات 

نشــطة وفاعلة من الشبـــاب المؤمنین 

بــــنهج وخیار المقــــاطعة وفي جانب 

موقـــــــف المنظمات األھلیة األصلیة 

ومنها شبـــكة المنظمات األھلیة والتي 

نددت بعقد ھذا المؤتمر. 

ستتنامى بـالتأكید فرص توسـیع حـملة 

المقــــاطعة بــــعد االعتراف بــــدولة 

فلســـطینیة بـــصفة مراقـــب بـــاألمم 

المتحدة٬ حیث سـیعطى ھذا االعتراف 

الفرصة للدولة الفلســـطینیة لالنضمام 

إلى میثاق روما ومحــــــكمة الجنایات 

الدولیة وكذلك إلى االتفاقـات التعاقـدیة 

الخاصة بحقــوق اإلنســان مثل وثیقــة 

جنیف الرابـــعة وغیرھا في العدید من 

المنظمات الدولیة .

وستشـكل ھذه الخطوات فرصة كبـیرة 

باتجاه تصعید حملة المقاطعة ومالحقة 

قــادة االحــتالل أمام المحــاكم الدولیة 

وكذلك العمل على عزل إسرائیل عبـر 

إسقاط عضویتها بالمحافل والمنظمات 

الدولیة بوصفها دولة احتالل عسـكري 

واســـــــتیطاني وعنصري. من المهم 

التكامل بـــین ھذا الشــــكل وغیره من 

األشــــكال مثل المقــــاومة الشعبــــیة 

وتصعید حــــملة التضامن الشعبـــــي 

الدولي والنشـاط القــانوني الرامي إلى 

مالحقـة مجرمي الحـرب اإلســرائیلیة 

أمام المحاكم الدولیة حـتى نسـتطیع في 

إطار تكامل تلك األشـــكال العمل على 

الضغط على االحتالل لیصبـح خاسـراً 

ویُجبر على الرحیل .

ھناك تنامي واســـع في حـــملة المقــــاطعة 

بالعالم٬ حیث تبنى ھذا النداء العدید من 
النقابــــــــــــــات العمالیة والجامعات 
والمؤسســـــات األھلیة والحقوقــــــیة 
والفرق الریاضیة والفنیة بـالعالم وقــد 
قـاموا بتطبـیق آلیات من المقـاطعة في 

مواجهة االحتالل .

فعشــرات االتحـــادات والمؤسســـات 
والنقابــــات في بــــریطانیا والوالیات 
المتحــدة وكندا واســترالیا وبــریطانیا 
وایطالیا وفرنســــا وألمانیا وبــــلجیكا 
وغیرھا تتبـــــــنى ھذا النداء وترفض 
التعاطي مع أیـة دعـوات صـادرة عـن 
مؤسسـات االحـتــالل اإلســـرائیلـي .

أمام قـیام دولة االحـتالل بــاالنتهاكات 
المنهجیة المسـتمرة لحقــوق اإلنســان 
الفلســـطیني عبــــر تصعید النشــــاط 
االستیطاني وتهوید القدس وإقامة نظام 
من التمییز العنصري وبـــــــناء جدار 
الضم والتوســـــع ٬ وحــــــصار غزة 

والهجوم المســــلح على المدنیین فیها٬   
خالل مرتین متتالیتین ال تفصل بـینهما 
سوى سنوات قلیلة٬ فأقل ما یمكن القیام 
بــــھ من قبـــــل المجتمع الدولي تأكیداً 
لمفاھیمھ األخالقـیة التي یتبـناھا والتي 
تستند إلى مبادئ الدیمقـراطیة وحقـوق 
اإلنســان وحــق الشــعوب في تقــریر 
المصیر ھو العمل على مقــــــــــاطعة 
إسرائیل وعزلها عن األسرة الدولیــة.

BDS  لقد استطاعت حـملة المقـاطعة
وأثناء العدوان العسـكري األخیر على 
قــطاع غزة أن تحـــصل على توقـــیع 
131 شـخصیة عالمیة مرموقــة منهم 
من حــملة جائزة نوبــل للســالم٬ على 
بــیان یطالب بالمقـــاطعة العســـكریة 
إلسرائیل ألنها تسـتخدم األسلحـة لقـتل 
أطفال ونساء وشـیوخ من أبـناء قـطاع 
غزة٬ مثلما حـــــدث مؤخراً من خالل 
استهداف عائلة الدلو علماً بأن أكثر من 
ثلثي الشـــــهداء الجرحـــــى كانوا من 
المدنیین ٬ حیث یُعتبـر مواطني الضفة 
والقطاع والقدس مدنیین تنطبـق علیهم 
وثیقة جنیف الرابعة . إن تصعید حـملة 
المقاطعة تفترض من نشـطاء المجتمع 
المدني العمل على مقاومة كافة أشـكال 
التطبیع وآخرھا مؤتمر أریحـــــا الذي 
عقـــــد تحـــــت شـــــــعار “ منظمات

غیــر حــكومة مـــن اجــــل الســالم "
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كتب خلیل الشیخ 

أثار حصول فلسطین على دولة مؤقتة 

في الجمعیة العامة لألمم المتحـــــــدة 

تغیرات دبلوماســـیة وسیاســـیة لدى 

المجتمع الدولي والواقــع السیاســـي 

الفلسطیني٬ فالحصول على دولة غیر 

عضو ال ینهي االحـــــــتالل لكنھ یوفر 

الفرصة لمحاسبــــة إســـــرائیل على 

جرائمها بحــــــــق الفلســــــــطینیین 

واألراضي والممتلكات.

أعقب القرار عدة تحلیالت قانونیة من 

قبـــل بـــعض المختصین القـــانونیین 

والحقوقـیین فأعدت الجذور التقــریر 

التالي: یقــــول صالح عبــــد العاطي 

المحامي و الناشط القانوني أن حصول 

فلسـطین على دولة یســتوجب تطبــیق 

أحكام واتفاقیة جنیف الرابعة حـول كل 

ما تقــوم بـــھ إســـرائیل من انتهاكات٬ 

مشـــیراً إلى أن اســـتمرار الســـیطرة 

اإلســـــــــــرائیلیة على أراض الدولة 

الفلســطینیة ال یسقــط الســـیادة عنها ٬ 

وبــالتالي تســتطیع الدولة الفلســطینیة 

استخدام آلیات األمم المتحـدة التعاقـدیة 

وغیر التعاقــدیة (أجســـام ومنظمات) 

تقــدیم مرتكبــي الجرائم وما تمارســھ 

إسرائیل من جرائم حرب إلى المحـاكم 

الدولیة٬ واالستفادة من ھذه اآللیات في 

إدانة إسـرائیل ومحــاكمتها. وأضاف: 

المشــــكلة تكمن في مجلس األمن وھو 

المُناط بـھ إنفاذ قـرارات األمم لمتحــدة 

بالقــوة٬ وأن اســتخدام القــوة إلجبــار 

إسـرائیل على االلتزام بقـرارات األمم 

المتحـدة ومالحقــة مرتكبــي جرائمها 

بحــق الفلســطینیین مرتبــط بــاإلدارة 

األمریكیة كونها المهیمن علـى مجلـس 

األمن والتي تنحــاز بشـــكل مؤســـف 

لالحتالل ودائماً تغطیها بقرار "الفیتو" 

ولقـــطع الطریق على المجتمع الدولي 

لمحاسبـــتها وردعها وتنفیذ قـــرارات 

األمم المتحــدة ذات الصلة.وأوضح أن 

القرار األخیر لألمم المتحدة ذو عالقـة 

بـاالعتراف بــدولة فلســطین یجب أن 

یجبـر إسـرائیل على االلتزام بالقـانون 

الدولي المتعلق بالبحــــار و الذي یمنح 

الدولة الفلســــطینیة  الســــیطرة على 

بحرھا حـتى مسـافة 30 میل بحـري٬ 

مشـــیراً إلى أن اســـتمرار إســـرائیل 

بحـــرمان الشــــعب الفلســــطیني من 

الوصول إلى حقوقـھ وفق ھذا القـانون 

الدولـي یُعـد عـدوان وانتهـاك صـارخ 

لقــرارات األمم المتحدة.وقـــال عبـــد 

العــاطي: إن الجمعیــة العامــة لألمــم 

المتحــدة والمنظمات الدولیة المنبثقــة 

عنها یجب أن تمارس واجبـــــــــــــها 

األخالقي واإلنسـاني نحـو اتخاذ آلیات 

لعزل إسرائیل وإجبارھا على االمتثال 

للقــرارات الدولیة وذلك ینطبـــق على 

المناطق الحـدودیة المحــاذیة مع دولة 

االحتالل باعتبـار أن فلسـطین حـازت 

على لقــب دولة مؤقــتة ضمن حـــدود 

العـــام 1967 التي اعتـــــــرف فیهـا 

المجتمع الدولي٬ حـــیث أن من حــــق 

فلســــطین االســــتفادة من مناطقــــها 

الحدودیة بما في ذلك البحر. وأضاف: 

من حـــق فلســــطین االنضمام آللیات 

األمم المتحــدة واالنضمام التفاقـــیات 

البحـار ومطالبـة األمم المتحـدة بوقـف 

االعتداءات اإلســرائیلیة على أراضي 

وبحـــــر دولة فلســـــطین ولوقـــــف 

اإلنتهاكات اإلسرائیلیة بحـق المدنیین. 

وتابــع: ما تمارســھ إســرائیل یعتبــر 

قـرصنة وجرائم حـرب وعدوان منظم 

لـذا یجب الـذھـاب بـكل ھـذه المـلفـات 

للمحاكم والمحافل الدولیة الحقوقیة بما 

في ذلك محـكمة العدل الدولیة من أجل 

الحـــصول على مصوغات قــــانونیة 

ودولیة تقر بالصفة غیر القـانونیة التي 

یمارســــها االحــــتالل اإلســــرائیلي 

ومطالبـــة العالم بــــرفض وإدانة ھذه 

الممارسـات التي تقـوم بــها إســرائیل 

بحـق دولة فلسـطین. وقــال: األھم من 

ذلك ھو حـــــث األمم المتحـــــدة على 

تعریف النزاع الدائر بــــــــین العرب 

وإسـرائیل على أنھ شــكل من أشــكال 

التهدید للسـلم الدولي والهدف  من ذلك 

اتخاذ تدابـــــیر تدین إســــــرائیل أمام 

المجتمع العالمي٬ ومطالبــــــــة العالم 

بمقاطعة إسرائیل وعزلها ومحاسبـتها 

عبـر اسـتخدام ھذه اآللیات ویمكن فیما 

بعد الطلب من الجمعیة العامة أن تأخذ 

صالحـــیات مجلس األمن من أجل أن 
تقـوم بواجبـاتها .و أكد أن ذلك یحــتاج 
إلى حــــركة نضال وكفاح سیاســـــي 
ودبلوماســـي فلســــطیني وھي عملیة 
لیست سهلة والمطلوب فلسطینیاً وضع 
إســــتراتیجیة وإعادة ترتیب البـــــیت 
الداخلي لضمان تجســـید الدولة وإلزام 
المجتمع الدولي بالقیام بواجباتھ بشـكل 
غیر مرتبــط بــمیزان القــوى العالمي 
وبالتالي سـتكون ھذه بمثابـة دخول في 
إشـــكال سیاســـي وقـــانوني٬ لفرض 
المزید من الحقــــــــــــائق  من طرف 
الفلسطینیین لضمان تحقیق التزام دولة 
االحتالل بقواعد حقـوق اإلنسـان وفتح 
جبــهة محاسبــة بـــما یجري من نظام 
"األبـرتهاید" على غرار ما حــدث في 
جنوب إفریقــیا باعتبــار أن إســرائیل 
دولة تخرق قــــــوانین وأعراف األمم 
المتحـدة ورسـالة لخلق دینامیكیات من 
الحــركة وتفعیل جاد للعمل السیاســـي 
والدبلوماســـــي النتزاع الحقــــــوق.

من جانبـــھ قــــال مدیر مركز المیزان 
لحقـــوق اإلنســــان عصام یونس : إن 
الصفة الجدیدة التي حـــــــصلت علیها 
منظمة التحــریر ال یترتب علیها شــي 
ســوى إنها سمحــت بــفضاء قــانوني 
ودبلوماسي جدید للفلسطینیین ٬ مشیراً 
إلى أھمیة ھذا الفضاء نظراً الستطاعة 
منظمة التحـــریر االنضمام للمنظمات 
الدولیة والتقــدم بـــطلب التحقـــیق في 
الجرائم التي تمارســـــها إســـــرائیل.

وأضاف: یسـمح لهذا الصفة القــانونیة 
الجدیدة لفلســطین بالتقـــدم إلى جمعیة 

األمم المتحـــــــدة والمشـــــــاركة في  
اجتماعاتها دون وســاطة من أي دولة.

ورأى أن ذلك ینطبــــق على حقــــوق 

الفلســــطینیین الثابــــتة في األراضي 

الفلسـطینیة سـواء كانت تلك األراضي 

الحـدودیة التي عزلتها إســرائیل لفترة 

طویلة من الوقــــــــــت٬ وما تزال٬ أو 

الســــــیطرة على میاه البحـــــــر وفق 

النصـوص الدولیـة ذات الصلـة٬ ولـذا 

أصبـح من المقـدور اسـتخدام فلسـطین 

ھـذه الصفـة الجدیـدة فـي تفعیـل آلیـات 

المحاسبــــــــــــــــــــــة الدولیة لدولة 

االحــــــتالل.وأوضح: في مقابـــــــل 

الترتیبــات الجدیدة یجب أن تتوفر لدى 

الفلسطینیین إرادة سیاسـیة للتقـدم نحـو 

ذلك٬ لمالحقـة إســرائیل على عدوانها 

وسـیطرتها غیر القـانونیة٬ سـواء فیما 

یتعلق بـالمناطق الحــدودیة وھي جزء 

مهم من ملفات جرائم إسـرائیل شــأنها 

شـــــأن الكثیر من الملفات المتعلقـــــة 

بممارسات إسرائیل أو اسـتمرار المنع 

من الوصول إلى الحقــــوق المائیة في 

البحــر٬ بــاإلضافة لحــالة الحـــصار 

المفروضة على قـطاع غزة والتي تعد 

منافیة تماماً لبـــنود واتفاقــــیات األمم 

المتحـــــدة. وقـــــال یونس: أن الصفة 

الجدیدة لفلسـطین في األمم المتحــدة ال 

تنهي االحـــــــــــــتالل عن األراضي 

الفلســـطینیة فمشـــكالت االســـتیطان 

ومصادرة األراضي وتهوید القــــدس 

على ما ھي دون أي تقـــدم فیها نحــــو 

الحقـوق الفلســطینیة ٬ لكن ھذه الصفة 

یجــب أن تـُغیــر مــن نـــظرة العالـــم 

لالحـــتالل إذا ارتبـــط ذلك بـــاإلرادة 

السیاسیة لدى القیادة الفلسطینیة. وشدد 

على ضرورة توظـیف القـرار األمـمي
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الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذور

وزع المركز العربــــــــــــي للتطویر 
الزراعي خزانات میاه الشــــرب على 
عدد كبــیر من المزارعین في المناطق 
الحـــدودیة في محـــافظتي الوســـطى 
وخانیونـس. وجـاء توزیـع الخزانــات 
150التي بلغ عددھا نحو  خزان بسعة 
125ألف لیتر٬ واســتفاد منها نحـــو  
مزارع ومزارعة٬ ضمن حملة "سـویاً 
من أجل أرضنا" التـي نظمهـا المركـز

بیت حانون/ الجذور

أطلقــت المبــادرة المحـــلیة في بـــیت 

حانون(نشــــطاء من أجل المقـــــاومة 

الشعبـــیة) حـــملة تطوعیة ومســـاندة 

للمزارعین في المناطق الحــــــدودیة٬ 

استمرت لعدة أیام٬ بمشاركة العشرات 

من المتطوعین الشبـــــــــــاب من كال 

الجنسین. وشـملت الحـملة التي جاءت 

بـــعنوان "بـــذور المقــــاومة من أجل 

2012الحربة والسالم " تكثیف العمل 

الزراعي في ھذه المناطق مســــــاعدة 

المزارعین في حـــــــــــــرث وتأھیل 

أراضیهم للزراعیة٬ وبـــذر حبــــوب 

القـــمح والشـــعیرفیها. یشـــار إلى أن 

الحـملة تركزت في المناطق الزراعیة 

الحدودیة التي كانت سلطات االحتالل

 في سیاق مشروع "نحـو شبـكة محـلیة 
لدعم حقوق المزارعین" وھدفت حملة 
توزیع الخزانات إلى دعـم المزارعیـن 
المتضرریــــن مـــــن االعتـــــداءات 
اإلسـرائیلیة والذین تعرضوا لخســائر 

مادیة بسبب ھذه االعتداءات.

وقـالت منسقـة المشــروع عبــیر أبــو 
شــــاویش: أن الحـــــملة اســـــتهدفت 
مزارعین فقراء من ھم بـأمس الحـاجة 
للمسـاعدات في ظل الواقــع المعیشــي

 سمحـت بــالوصول إلیها عقــب اتفاق 

التهدئة األخیر٬ حــــــــــــــیث أن ھذه 

األراضي الزراعیة الواقعة عند مسافة 

أمتار قلیلة من السـیاج الحـدودي٬ كان 

االحــتالل اإلســرائیلي یمنع الوصول 

2004إلیها منذ العام  وحــتى قـــرار 

السماح بالوصول إلیها مؤخراً.

كما شارك في الحـملة وفد من الشبـاب 

القـومي العربـي الذي زار قـطاع غزة 

بــالتزامن مع فعالیات الحـــملة والذین 

نفذوا أعمال زراعیة جنباً إلى جنب مع 

المتطوعین في الحــــملة والمزارعین 

المسـتفیدین منها. واسـتفاد من فعالیات 

الحـملة عد كبــیر من مزارعي القــمح 

والشعیر والذین عبـروا عن ارتیاحـهم 

من حملة التطوع والمساندة٬ مطالبین

وأعـرب عـدد مـن المزارعیـن الذیــن 

اســتفادوا من حـــملة توزیع الخزانات 

عن ارتیاحـهم بـعد تسـلمهم الخزانات٬ 

مشـیرین إلى أن الحـملة لبـت جزء من 

احـتیاجاتهم الضروریة.وأعربــوا عن 

أملهم في اســـتمرار المركز العربـــي 

للتطویر الزراعي لتقـــــدیم أشـــــكال 

متنوعة وإضافیة من الدعم والمساعدة 

للمزارعیـــــــــن المتضرریــــــــــن.

واستصالحها وزراعتها ببذور القمح. 

وقـال صابـر الزعانین منسـق فعالیات 

المبادرة المحلیة: أن الحـملة التي یقـوم 

علیها الشبــــاب المنتمون للمبـــــادرة 

المحلیة ھدفت إلى مساعدة المزارعین 

في أراضیهم وتأكید تمســــــــــــــكهم 

بـــأراضیهم ومســـاندتهم في الثبـــات 

علیها. وأضاف في حـــــدیث للجذور: 

الوصول للمناطق الحدودیة جاء نتیجة 

لصمـود ھــؤالء المزارعیــن وثمــرة 

لعمل المقــاومة الشعبـــیة فیها٬ وكذلك 

تتویج لجهود المؤسسـات الشـریكة في 

الحــملة٬ معتبـــراً أنها جاءت بمثابـــة 

التأكید على رسالة الصمود والمقـاومة 

في المناطق الحـــــدودیة والعمل على 

إعادة الحیاة لألراضي الزراعیة فیها.

 الذي یعانون منھ٬ واســـــــــــــتمرار 
االعتداءات اإلسرائیلیة التي تسبب لهم 
خسائر مادیة. وأوضحت أن المشروع 
الذي اختتمھ المركز٬ مؤخراً كان قـــد 
شـــــــمل على عدة حــــــــمالت لدعم 
المزارعین بشـــكل عام والمتضررین 
في المناطق الحــدودیة بشــكل خاص٬ 
في إطار تطبــیق إســتراتیجیة المركز 
لدعم الفئات المهمشـــــة ومن بـــــینهم 

المزارعون.

 بتنفیذ مشاریع إلعادة حـفر آبـار للمیاه 

واســـتصالح مساحـــات واســـعة من 

األراضي الزراعیة التي كانت جرفتها 

قوات االحتالل في السنوات الماضیة.

310وشملت غرس نحو  دونم ببـذور 

مزارعاً حیث قـام  13القمح تعود لنحو 

اتحـاد لجان العمل الزراعي وبــرنامج 

المسـاعدات الشعبـیة النرویجیة بــدعم 

وتمویل حـملة بـذور القــمح . كما قــام 

فریق متطوعي المبــــادرة المحـــــلیة 

بــالتعاون مع المزارعین والعمل على 

30تأھیل وتجهیز مساحـــة  دونماً من 

 20األراضي الزراعیة منها حـــوالي 

دونــم نجــح المزارعــون ومتطوعــو 

المبـــادرة المحـــلیة بــــالوصول إلیها  
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متطوعون یبذرون القمح في أراضي فلسطینیة محاذیة للمواقع العسكریة الفلسطینیة





وفیما یلي نص المقابلة .



الجــذور تحاور منسق المشـــاريع في برنامج 

NPAقـال محـمود حـمادة منسـق المشـاریع في  :أن منظمتھ ھي منظمة 
دولة في العالم من ضمنها  30نرویجیة غیر حـــــكومیة تعمل في نحـــــو 
فلسطین٬ موضحاً أنها تواصل تنفیذ مشاریع ذات طابع إنسـاني وسیاسـي 

وتنموي في فلسطین.
أضاف : أن عمل المنظمة یتعلق طبقـــاً لألحـــداث الجاریة في فلســــطین 
خصوصاً المتعلقة بقطاع الزراعة والصید البحري٬ موضحاً أن التطورات 
األخیرة التي لحقت عقـب العدوان اإلسـرائیلي على القـطاع دفعت منظمتھ 
إلى االستمرار بـجدیة في دعم القـطاع الزراعي وقـطاع الصیادین والنظر 

إلى توسیع نطاق نشاطاتها في مجاالت اإلغاثة والتنمیة.
وأشــار حــمادة إلى األنشــطة والفعالیات التي تنفذھا منظمتھ في مجاالت 
أخرى غیر القـطاع الزراعي كمجاالت التعلیم ودعم الفئات المهمشــة مثل 
العمال وتنمیة الشبـــاب٬ وكذلك في مجال الحقـــوق السیاســـیة للشـــعب 

الفلسطیني.
كما تحـدث عن مصادر تمویل المنظمة وحــجم موازنتها المخصصة لدعم 
مشـــاریعها في فلسطین.حــــول ھذه الموضوعات وأخرى أجرت الجذور 

NPA. المقابلة التالیة مع منسق المشاریع في 

ما ھي طبـــــــــــیعة عمل منظمتكم 

ودورھا في فلســــــــــــطین وغزة 

تحدیداً؟

 NPA" اختصــــــــار لبرنامـــــج

المســاعدات الشعبـــیة النرویجیة " 

وھي منظمة نرویجیة غیر حكومیة 

تأسســت في العام  ٬ وتعمل 1939

في نحـــــو  دولة في العالم٬ من 30

ضمنها فلسطین٬ ویتركز عملها في 

إطار العمل اإلنســاني والسیاســي٬ 

حیث تعمل في المجال السیاسـي من 

خالل برنامج مكافحة األلغام والحـد 

من انتشــــار القنابــــل العنقــــودیة 

واألسلحة التي تمس بحـیاة وسـالمة 

اإلنسان في المناطق ذات النزاعات 

المسلحـــة. أما في فلســــطین یعمل 

بــــرنامج المســــاعدات الشعبــــیة 

النرویجیة ضمن بــــــرنامج طویل 

األمد وھو بـــرنامج إغاثي وتنموي 

1996تأســس في العام  ویشـــمل 

قــــــطاع غزة والضفة الغربــــــیة 

والقــدس٬ من خالل مكتب رئیســي 

في قـطاع غزة٬ وال یوجد مكتب في 

إســـرائیل أو الضفة الغربـــیة على 

غیر بـعض المنظمات الدولیة نظراً 

لشــروط إســرائیل بتســـجیل عمل 

المنظمة  وھو ما ترفضـھ المنظمـة 

النرویجیة العتبارات سیاسیة.

 NPA تعتبر أن القضیة الفلسطینیة 

لیست قضیة إنسانیة فحسب بـل ھي 

قضیة سیاسیة بـالدرجة األولى وأن  

كیف تتعامل منظمتكم مع الواقـــــع 

المعیشي الصعب في قطاع غزة؟

األزمات التي تحـصل في فلســطین 

وقـــطاع غزة ھي لیســــت كوارث 

طبـیعیة بــل من تدخل اإلنســان أي 

بـــــمعنى اســـــتمرار االحـــــتالل 

NPAاإلسـرائیلـــي. تــقـوم  مـــن 

خــــالل بـــــرنـــامج الطوارئ في 

قـــطاعي الزراعة والتعلیم بــــتنفیذ 

مشاریع ذات طابـع إغاثي وإنسـاني 

لكن ھذه المشــاریع لیــســـت العمل 

NPAاألساس فــي عــمـل  إنـمــــا 

األســـــــــــــاس ھو تنمیة المجتمع 

واالرتقـاء بــعمل منظمات المجتمع 

المدني للقیام بدورھا والمساھمة في 

إقـامة الدولة الفلسـطینیة المستقــلة.

 

NPA تعمل في القــطاع الزراعي 

ضمن جانب إغاثي تبــعاً لألحــداث 

الجاریـة٬ ولمعالجـة مـا ینجـم عــن 

التطورات السیاســـــیة المتعلقـــــة 

باالحــــتالل وأثرھا على القــــطاع 

الزراعي٬ كاإلغالقــــــــــات ومنع 

التصدیــر التــي تدفــع إلــى تنفیـــذ 

مشـــاریع منها :تســـویق المنتجات 

الزراعیة الفلسـطینیة بسـعر مقبـول 

یوفر الربــــــح المالئم للمزارعین.

NPAوكذلك تقوم  بتنفیــذ مشاریع

اســــتصالح أراضي بــــعد أعمال 

التجریف اإلسـرائیلیة وإعادة قـدرة 

المزارعین على استئناف عملهم في 

الزراعـة وتمكینهــم مــن الصمــود 

على أراضیهم ٬ بـاإلضافة إلى تنفیذ 

مشـاریع لتحسـین واقـع المزارعین 

وتمكینهم من معرفة حقوقهم وحشد  

مـا ھـو تأثیـر عمـل منظمتكـم علـى 

الواقع الزراعي المتردي في قـطاع 

غزة؟

صفوفهم ومن ضمنها مشـــــــروع 

"نحـو تشــكیل شبــكة محــلیة لدعم 

حقــــــــوق المزارعین" الذي ینفذه 

المركز العربــي للتطویر الزراعي 

منذ شهر نیسان حتى شـهر دیسمبـر 

من العام 2012.

 حتى اللحـظة لم تصدر أیة اتفاقـات 

رســـمیة ومكتوبــــة٬ ولم یعلن عن 

اتفاقــــات حـــــول الدخول إلى ھذه 

المناطق بشـكلها الرسـمي٬ ما علمنا 

NPAبھ في  ومن خالل أنباء شفویة 

عن منظمات األمم المتحـــــدة٬ فأنھ 

یســـــمح للمزارعین بـــــالعمل في 

المناطق الحــدودیة التي تبـــعد عن 

متر  100الجدار الفاصل بنحـــــو 

300والمســافة من صفر وحــتى 

متر عن الجدار فإن االحــتالل یمنع 

دخـول اآللیــات والمعــدات إلیهــا.

 NPAوعلى الرغم منذ ذلـك إال أن 

لدیها مشاریع وبـرامج مسـتمرة في 

مجال الطوارئ والتنمیة الســــــیما 

المنفذة مع اتحـــــــــــاد لجان العمل 

الزراعي والمركز العربي للتطویر 

الزراعي من أجل تثبــــــــیت عمل 

ھؤالء المزارعین وأصحــــــــــاب 

األراضي في المناطق الحـــــدودیة 

وتلك التي رُفع عنها الحــــــــــــظر 

مؤخراً.وللعلـم فـإن ھــذه المنــاطق 

التي سُمح بــدخولها والوصول إلیها 

بــــعد قــــرار الســــماح بــــدخول 

المزارعین إلى المناطق الحدودیة٬ 

كیف ستطبــــــــق منظمتكم خطتها 

وإستراتیجیة عملها السـتثمار ھذه 

المناطق؟
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NPA المســاعدات الشــعبية النــرويجـية 

تعتبــــر من المناطق المهجورة منذ 

12عامـاً وكانـت تخضـع لعملیـات 

عســكریة٬ لذا فإنھ من المتوقـــع أن 

یتواجد بـها مخلفات قـتالیة وأجسـام 

مشبــــــوھة٬ ومن المفترض أن یتم 

البــــــــــدء ومن خالل مكتب األمم 

المتحــدة بــمعالجة األلغام وتنظیف 

المنطقة من المخلفات القتالیة٬ وعند 

االنتهـاء مـن ذلـك فیجـب إخضــاع 

المناطق الحدودیة الستصالح بـیئي 

وزراعي وإعادة االعتبار لمشـاریع 

البـنیة التحـتیة فیها وتجهیزھا بـمیاه 

الري. 

 NPA تعمل في إطار تنسیقي كامل 

مع المؤسســات الدولیة والرســمیة 

واألھلیة العاملة في القــــــــــــطاع 

الزراعي٬ وكذلك مع القــــــــــطاع 

الزراعي في شبـــــــــكة المنظمات 

األھلیـة للوصـول إلـى أفضـل آلیــة 

للعمل في ھذین القـــــطاعین ضمن 

تحــــدید أولویات احــــتیاجات ھذه 

المناطق٬ بـمعنى تحــدید األولویات 

القصوى وبلورة بـدایات العمل فیها 

من حیث إزالة األلغام واالستصالح 

الزراعي٬ والبــنیة التحــتیة وإیجاد 

مصادر للري الزراعي وفحـــــص 

مدى صالحــیات التربـــة للزراعة 

واالســتثمار٬ وحــتى بحـــث كیفیة 

اسـتخدام المیاه المعالجة وتمدید خط 

لنقلها على طول المناطق الشرقیة٬  

بعد قـرار رفع الحـظر عن المناطق 

الحــــــــدودیة كیف تنظر منظمتكم 

للعمل المشــــترك مع مؤسســــات 

المجتمع المدني فیما یتعلق بتطویر 

الواقع الزراعي فیها؟ 

وھنــاك آفــاق للتنمیـــة فـــي ھـــذه 

المناطق٬ وســــتوضح معالم العمل 

خالل الربــــــــــــع األول من العام 

٬NPA حـیـــث أن بصــدد  2013

إعداد مقترحـــات للحــــصول على 

تمویل مناســــــب ویتالءم مع خطة 

وإستراتیجیة عملها.

القـرار بتوسـیع المساحـة البحــریة 

المسموح فیها ممارسـة عمل الصید 

من ثالثة أمیال إلى ســـــــــتة أمیال 

بحـــریة ال یفید عملیة الصید٬ وھذه 

المساحـــــــة ما تزال ال توفر األفق 

الكافي للصیادین من أجل ممارســة 

عملهم٬ ولكن ذلك أفضـل ممـا كـان 

NPAحـیـــث أن تـعـمــل لــدعـــم 

الصیادین من خالل مشــــــــــاریع 

طوارئ یتم من خاللها مســـــــاعدة 

الصیادیــن مــن خــالل تزویدھـــم 

بـــالمعدات الالزمة٬ الســــیما ذلك 

المشروع الذي بدا في شهر أكتوبـر 

2012من العام  وسیســـتمر لغایة 

2013شهر نیسان من العام  بقـیمة 

150تمویلیة تتراوح ما بــــین  إلى 

200 ألف دوالر٬ حــیث تم توزیع 

أجهزة تحـــدید المواقـــع الجغرافیة 

على الصیادین ومولدات كهربــائیة 

500وشباك للصید استفاد منھ نحو  

صیاد .

بـــاإلضافة إلى العمل في القــــطاع 

 NPAالــزراعي تعمـل  في مجـال 

وماذا عن قطاع الصید البحري بعد 

توسیع المنطقة البحریة المسـموح 

العمل فیها؟

وھل لدیكم مشـــاریع تتعلق بـــغیر 

الواقع الزراعي وماذا عنها؟

التعلیم ضمن مشـــــروع الطوارئ 

وھو مشــروع یشــمل تزوید طلبــة 

الجامعات الفقــراء برســوم جامعیة 

وتنظیم دروس للتقــویة المدرســـیة 

وتقــدیم معینات ســمعیة وبــصریة 

للتالمیذ المحـتاجین وتنفیذ مشـاریع 

توعویة حــول مكافحـــة العنف في 

الــمــدارس والـــدعــم النفســـــــي 

NPAواالجتمـاعــي.وكـذلك تقوم   

بــالعمل مع فئات الشبـــاب والعمال 

وباقـي الفئات والمهمشـة من حــیث 

حـمالت ومشـاریع التثقــیف حــول 

الحقـوق اإلنسـانیة وحشـد صفوفهم 

وتقویة روابطهم النقابیة٬ ومسـاعدة 

العمال على تحصیل حقوقهم المالیة 

من قبل المشغلین اإلسرائیلیین عبـر 

مؤسســــــات حقوقــــــیة مختصة٬ 

NPAبـاإلضـافـــة إلــى أن  تنـفـــذ 

مشاریع في مجال الحقوق السیاسیة 

للشــــعب الفلســـــطیني والتعریف 

بالقـرارات األممیة الداعمة لحقـوق 

الشعب الفلسـطیني السیاسـیة كحـق 

العودة وتقــــریر المصیر وإقــــامة 

الدولة٬ وكذلك تنفیذ أنشطة مدرسیة 

حـول ھذه الحقـوق وتوثیق ارتبــاط 

الالجئین بقــراھم التي ھاجروا منها 

1948في العام  ودعم القـــــضیة 

الفلســـطینیة في المحـــافل الدولیة٬ 

علماً أن من ھذه المشــــاریع ما ینفذ 

في محافظات الضفة الغربیة أیضاً.

NPAحجم تـمـویـل  خــالل السنـة 

األخیرة قــدر بنحــو أربــعة مالیین 

دوالر صرف منها نحـــــــــو ثالثة 

مالییــن دوالر ونصـــف الملیـــون 

دوالر٬  على مشــــــــــاریع تنفذھا 

مؤسسات المجتمع المدني بالشراكة 

 NPAمع  والنصف ملیون الباقیة 

في  NPA ما ھو حـــــجم میزانیة 

األراضي الفلســـــطینیة وھل ھناك 

رؤیـة لزیادتهـا ومـا ھــي مصــادر 

تمویل منظمتكم؟

خصصت للنفقـــــات التشــــــغیلیة 

والمكتــب الرئیــس فــي العاصمــة 

النرویجیة "أوسـلو". وحـول الشـق 

الثاني من الســؤال نعم٬ ھناك رؤیة 

NPAلـزیـــادة مـیـزانـیة من أجـل 

االســتثمار في القــطاع الزراعي ٬ 

خصوصاً بــــعد رفع الحــــظر عن 

المناطق الحـــدودیة٬ وأن الشــــهر 

الماضي شـهد جهود حـثیثة من قبـل  

NPA  لـزیادة التمویل بنحو ملیون 

وربـع الملیون دوالر من أجل زیادة 

مشـاریع القــطاع الزراعي والتعلیم 

% في قـطاع  75منها سیكون نحـو 

غزة.

أما عـن مصـادر التمویـل فهـي مـن 

ثالث مصادر األولى من قبـــــــــل 

وزارة الخارجیـــــة النرویجیــــــة 

المخصصة لبـــــــرامج الطوارئ٬ 

والمصــدر الثانـــي مـــن الوكالـــة 

NORADالــنـرویـجـیـة للتنمیة   

وھي التي تقــوم بــتمویل مشــاریع 

تنمویـة طویلــة األمــد٬ والمصــدر 

NPAالـثــالـث فـي تـمـویـل  ھــي 

مســـاعدات مقــــدمة من الشــــعب 

النرویجـي مـن خـالل التعـاون مــع 

بــعض المؤسســات النرویجیة مثل 

االتحادات العمالیة واتحاد البـلدیات 

حیث أن اتحاد العمال النرویجي من 

أكبــر ھذه المؤسســـات التي تقـــدم 

ـ  . NPAالدعم المالي ل
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واعتبـــــروا أن تقــــــدیم مســــــاعدات  

للمزارعین لدعمهم ومســـــــــاندتهم في 

أعقاب الكوارث السیاسیة التي لحقت بهم 

خصوصاً تلك المتعلقـــة باالحـــتالل٬ ال 

تلبي ما یطمح لھ المزارعون من تأسـیس 

صندوق التعویضات٬ الذي یحـــــفظ لهم 

كرامتهم . جاء ذلك خالل مؤتمر عقــــده 

المركز العربـــي للتطویر الزراعي٬ في 

الثالث عشر من شهر دیسمبـر٬ في قـاعة 

فندق البــــیتش ٬ بحـــــضور ممثلین عن 

وزارة الزراعة في قـــــــــــــــطاع غزة 

ومؤسســــات زراعیة والعشــــرات من 

أعضـاء لجـان المزارعیـن ومزارعیــن 

ریادیین. 

وجاء المؤتمر بــــعنوان" التعویض ضد 

الكوارث الطبــــیعیة حـــــق لكل مزارع 

فلسطیني"  ضمن مشـروع نحـو تشـكیل 

شبـكة محــلیة لدعم حقــوق المزارعین" 

الذي ینظمھ المركز العربــــــي للتطویر 

الزراعي٬ وبـــــــتمویل من بـــــــرنامج 

المساعدات الشعبیة النرویجیة.

وبــدء المؤتمر الذي تكون من جلســـتین 

بمداخلة قدمتها عبیر أبو شـاویش منسقـة 

المشروع تحدثت فیها حول واقع القطاع

الزراعي بشـــكل عام٬ وأھمیة تأســـیس 

الصندوق الذي یكفل تعویض المزارعین 

عن الكوراث.

الجلسة األولى

في الجلسـة األولى قــدم محــمود حــمادة 

منسق المشاریع في بـرنامج المسـاعدات  

الشعبــیة النرویجیة مداخلة قــال فیها: أن 

مؤسسـتھ تعمل وفق بــرنامجین ثابــتین٬ 

قــــــطاع الزراعة والمزارعین٬ األول: 

عبــــر دعم حقـــــوق المزارعین وتنفیذ 

1بـــــــــرنامج تنموي منذ العام   9 9 7

13بالشراكة مع نحو  مؤسسة محـلیة من 

المجتمع المدني. وأضاف: أما البــرنامج 

الثاني فهو بـتعلق بقــطاع الطوارئ الذي 

یعمل في مجموعة أنشــــــــــــطة لفضح 

االنتهاكات اإلســـــــــرائیلیة والعمل في 

بــرنامج حـــمالت المقـــاطعة للمنتجات 

اإلسرائیلیة.

وتحدث حمادة حول دور قـطاع الزراعة 

في دعم الناتج القومي من األمن الغذائي٬ 

موضحاً أن ھذا القطاع مستهدف من قبـل 

االحـــتالل. وأعرب عن دعم مؤسســـتھ 

لخطط التوافق حــــول إنشــــاء صندوق 

تعویض المزارعین٬ مرحبـــاً ببـــدایات 

جمع الصف الفلســـــــطیني لتكون أولى 

الحلقات نحو توحـید صفوف المزارعین 

في كل من قطاع غزة والضفة الغربیة.

من جانبھ قدم محسـن أبـو رمضان  مدیر 

المركز العربــي للتطویر الزراعي كلمة 

خالل المؤتمر تحدث فیها حـول ضرورة 

دعـم فكــرة تعویــض المزارعیــن عــن 

الكوارث الطبــیعیة مشــیراً إلى أن فكرة 

تأسـیس الصندوق ھي فكرة قـدیمة جدیدة 

مع العاملین في المجال الزراعي السـیما 

في ظل عدم وجود شبـــكة أمان لقـــطاع 

الزراعة الفلســـطیني. وقـــال: یســــاھم 

القـــــطاع الزراعي في تحقـــــیق األمن 

الغذائـي مــن جهــة وكذلــك امتصــاص 

العمالـة مـن جهـة أخـرى وخلـق فــرص 

عمل٬ مشــیراً إلى أن إســـتراتیجیة عمل 

المركز تســـعى إلى دعم الفئات الفقـــیرة 

والمهمشـــــــة من المجتمع والتي تتركز 

غالباً في قطاع المزارعین والعمال٬ دون 

االھتمام بقـطاع رجال األعمال أو الفئات 

غیر الفقــیرة من المجتمع. وأكد ضرورة 

وجود قــــانون خاص أو مواد قـــــانونیة 

ضمن قــــانون الزراعة تدفع الســـــلطة 

الوطنیة و المؤسسات الزراعیة والقطاع 

الخاص لتأســـیس الصندوق بمشــــاركة 

فاعلة من المانحین٬ ویدار من قبل مجلس 

إدارة یستطیع التدخل لحـمایة المزارعین 

من الكوارث الطبیعیة.

وحــدد أبـــو رمضان أن فكرة التعویض 

بــالتركیز على الكوراث الطبـــیعیة دون 

التطرق للكوارث السیاســــیة المتعلقــــة 

باالحـتالل٬ مشـیراً إلى أن األخیرة یجب 

أن تُعالج بمالحقـة إسـرائیل في المحــاكم 

الدولیة عن جرائمها بحـــــق القــــــطاع 

الزراعي والمزارعین.

 من جهتھ قـدم أكرم أبـو دقــة مدیر دائرة 

المنظمات األھلیة في وزارة الزراعة في 

غزة مداخلة تحــدث فیها حــول خســائر 

القــطاع الزراعي عن الموســم الماضي 

5 ملیون دوالر٬  والتي قــــدرت بنحــــو 

مشـــیراً إلى أن آلیة لتعویض المزارعین 

عن ھذه الخســــــــائر لم تكن واردة لدى 

الوزارة٬ بل اقتصر التعویض على تقدیم 

مســاعدات عینیة والیة خاصة بمســـاندة 

المزارعیـن. وأكـد أنـھ لیـس لـدى وزارة 

الزراعة في غزة أو حـــــــتى في الضفة 

الغربــــــیة رؤیة واضحـــــــة لتعویض 

المزارعین عن الكوارث الطبیعیة. ودعا 

المؤسســـات المعنیة ومنظمات المجتمع 

المدني بـــــضرورة وضع رؤیة متكاملة 

لمواجهة أي كارثة مستقبــــلیة. وأضاف 

أبــو دقــة: في قــطاع غزة اصدر مجلس 

الوزراء قـــراراً بإنشــــاء صندوق لدعم 

المزارعین اســـــــتطاع دعم بـــــــعض 

المزارعین المتضررین عبـر مسـاعدات 

ببسیطة لم تلب حاجة ھؤالء المزارعین.

ورداً على سؤال ألحد المشاركین قال أبو 

دقـــــة: أن تأســـــیس صندوق لتعویض 

المزارعین یجب أن یكون من خالل سـن 

قـانون من قبـل المجلس التشــریعي الفتاً 

إلى دور وزارتھ في المشــاركة في ســن 

مثل ھذا القانون.

الجلسة الثانیة

وفي الجلسـة الثانیة قـدم تیسـیر محیســن 

مدیر بـرنامج المناصرة وبـناء القــدرات 

في اإلغاثة الزراعیة كلمة بدأھا باإلشارة 

إلى األزمات المالیة واالقـــــــــــتصادیة 

العالمیة وعالقــتها بقــطاع االســتثمار ٬ 

مؤكداً ضرورة إعادة االعتبــار للقــطاع 

الزراعي في دول العالم الثالث.

وقال: في التجربة الفلسطینیة یجب وقـف 

التدھور الراھن في القــــــطاع الزراعي 

والعمل على رفع مساھمة ھذا القطاع في 

إجمالي اإلنتاج العام٬ مطالبـــــاً بجبـــــر 

الضرر الذي لحق بـالزراعة الفلسـطینیة 

خالل العشرة أعوام األخیرة والناجم عن 

االعتداءات اإلســـــــــــرائیلیة٬ ومعالجة 

القـــصور في السیاســـات والتشـــریعات 

المتعلقة بالزراعة وخط التنمیة.

 كما تحــــــــدث المحــــــــامي في مركز 

الدیمقـــــراطیة وحقـــــوق العاملین علي 

الجرجاوي حول الواقع القـانوني لتأسـیس 

صنـدوق لتعویـض المزارعیـن ملخصــاً 

ذلك في محـــــــورین األول: أھمیة وجود 

قـانون لتعویض المزارعین عن الكوراث 

الطبـیعیة مشـیراً إلى بـعض بـنود قــانون 

. واعتبـر أن  2003الزراعة رقم 2 للعام 

مثل ھذا القــانون یحـــفظ كرامة المزارع 

المتضرر ویحــول دون توســـلھ من أجل 

إعادة زراعة أرضھ أو استصالحـــها من 

جدید٬ مؤكداً أن المزارع بحـــــــاجة لمن 

یحــافظ على حقوقـــھ ویحـــمیھ من خطر 

الكوراث.أما المحـور الثاني الذي تحــدث 

عن الجرجاوي فهو یتعلق بمشروع قانون 

1999التعویض الذي تم تبــینھ في العام  

٬مشــیراً إلى أثر االنقســـام في تغییب ھذا 

المشروع. وأوضح أن المجلس التشریعي 

في قـــطاع غزة ال یعلم بـــوجود مثل ھذه 

4المســـــــودة التي تلخصــــــــت في   8

مــــادة  وكان من المفترض أن تقــــــــدم 

وزارة الزراعة ھذه المســـودة إلى رئیس 

المجلس التشـریعي لعرضھ على المجلس 

إال أن ظروف االنقسام حـــالت دون ذلك.

وتابـــع: إال أن وزارة الزراعة في رام هللا 

قـدمت مسـودة القـانون تحـت اسـم إنشــاء 

صندوق لتعویض المزارعین وتم تحـویلھ 

إلى دیوان الفتوى والتشـــــریع الذي أعده 

بــصیغة قــانونیة وإعادتھ للتشــریعي مع 

1999نهایة العام  وقـد تم مخاطبــة عدد 

من الوزارات إلبداء المالحظات.

وشــــــــــــــــمل المؤتمر على الكثیر من 

المداخالت التي قـــــــــــدمها ممثلون عن 

مؤسســات محـــلیة ومزارعون ریادیون 

طالبــت بــضرورة اإلســراع في معالجة 

القــصور الرســمي واألھلي في القــطاع 

الزراعي بشكل عام.
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خالل مؤتمر نظمه المركز العربي للتطوير الزراعي بغزة

متحدثون ومشاركون في المؤتمر



 جاء ذلك خالل التوصیات التـي خرجـت 

بــها الجلســة األولى للمؤتمر الذي نظمھ 

المركز العربـــــي للتطویر الزراعي في 

فتدق البـیتش بـغزة٬ في الثالث من شــهر 

دیسمبر تحت عنوان "حـمایة المزارعین 

واألراضي الزراعیة بـعد رفع الحـظر " 

ضمن مشروع "نحـو شبـكة محـلیة لدعم 

حقــــــــــــــوق المزارعین. كما أوصى 

المتحــدثون بــضرورة زیادة المساحـــة 

البحـــــــریة المخصصة لعمل الصیادین 

1لتتراوح ما بــــین سبـــــعة إلى  میل  2

بحـري. وبــدء المؤتمر الذي شــارك فیھ 

العشــــــرات من المســــــئولین وممثلي 

المؤسســـــات المختصة والدولیة ولجان 

المزارعین الریادیین بـــمداخلة قـــدمتها 

عبیر أبو شاویش منسقـة مشـروع "نحـو 

شبكة محلیة لدعم حقوق المزارعین الذي 

ینظمھ المركز العربـي٬ تحـدثت فیها عن 

واقع المناطق الحدودیة قبـل رفع الحـظر 

عنها واحتیاجات المزارعین ھناك.

وقدم الدكتور نبیل أبـو شـمالة مدیر دائرة 

التخطیط بــوزارة الزراعة في حـــكومة 

غزة مداخلة تحــــدث فیها جهود الوزارة 

لتنفیذ بـــــــــــــرامج تنمویة في المناطق 

الحدودیة بـعد رفع الحـظر عنها٬ مشـیراً 

إلى انھ قد یتم اسـتخدام المیاه المعالجة في 

تنشـیط حـالة الري الزراعي بـعد سلسـلة 

حـمالت تدمیر آبــار المیاه في الســنوات 

األخیـرة٬ خصوصـاً وان معـظم تجمیــع 

ھذه المیاه یقــع في المناطق الشرقــیة من 

قــطاع غزة.وقـــال: یمكن التنســـیق مع 

المؤسسـات األھلیة والقـطاع الخاص من 

أجل تطویر واقـــع المناطق الحـــدودیة٬ 

مشیراً إلى ثمة رؤى مشـتركة معها بـهذا 

الخصوص. من جانبھ قدم شـتیل اسـتنور 

المدیر اإلقــلیمي لبــرنامج المســـاعدات

 الشعبــیة النرویجیة مداخلة تحــدث فیها 

حول نشأة عمل البرنامج في قطاع غزة ة 

وحــــــرصھ على تنمیة دعم المزارعین 

الفلسطینیین في أراضیهم وتحسـین واقـع 

المناطق الحــدودیة التي تم رفع الحـــظر 

عنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

وقـال یجب اسـتثمار اإلنجاز الذي تحقـق 

مؤخراً في تحســــین واقـــــع الســـــكان 

والمزارعین بالشــراكة مع المؤسســـات 

الحــــكومیة والدولیة وأیضاً المحـــــلیة.

من جهتھ قـدم محسـن أبــو رمضان مدیر 

المركز العربــــــــــي للتطویر الزراعي 

مداخلة قــــــال فیها أن المؤتمر جزء من 

حـملة یقــوم بــها المركز لدعم التنمیة في 

المناطق الحــــــــدودیة ٬ الفتاً إلى أھمیة 

استمرار حركة النضال الشعبـي وتعزیز 

صمود المزارعین عبـــــــــــــر التوثیق 

اإلعالمي واســــــتمرار فضح انتهاكات 

االحــــــــــتالل ضد المزارعین٬ وكذلك 

التنســــیق مع الجهات الراعیة للواقـــــع 

الزراعي في القــــــــطاع من اجل تنمیتھ 

وتحســـــــینھ في المناطق التي رفع عنها 

الحــظر. ودعا أبــو رمضان إلى تقـــدیم 

رؤى وأفكار تنویریة وخططیة للوصول 

إلى أفضل اســــــــــــــتثمار في المناطق 

الحــدودیة٬ مشــیراً إلى الدور الهام الذي 

یقوم بھ شـركاء المركز في العمل في ھذا 

المجال. بــدوره قــدم أمجد الشـــوا مدیر 

شبــكة المنظمات األھلیة مداخلة تحــدث 

فیها حـول واقـع المناطق الحـدودیة قبــل 

رفع الحــظر عنها٬ مشــیراً إلى حـــركة 

التضامن مع أصحابــــها٬ والتواصل مع 

المنظمات الدولیة والمحــــــلیة بـــــــهذا 

الخصوص وتمكین المزارعین والسكان 

للتشبث بأرضهم. واستعرض بعض من 

االنتهاكات التي مارسـها االحـتالل بحـق 

أصحـــــــــاب األراضي والصیادین في 

البحر٬ حتى بعد تطبیق بنود اتفاق التهدئة 

حـیث أشــار إلى اعتقــال العشــرات من 

الصیادین في األیام القـــــــــلیلة الماضیة 

واحتجاز المراكب.

الجلسة الثانیة

وفي الجلســة الثانیة أوصى المتحـــدثون 

بــــــضرورة إنشــــــاء صندوق لتطویر 

المناطق المسموح الدخول إلیها بعد اتفاق 

التهدئة وكذلك تنمیة الواقــــــع الزراعي 

والمتعلق بـــــــــــــعمل الصیادین لیكون 

التضامن فعلي ویلبــــــي احـــــــتیاجات 

المزارعین والصیادین. وأكدوا ضرورة 

اســـتمرار الجهود الدبلوماســـیة لتعزیز 

الصمود على األرض وتحقـــــیق التنمیة 

المستدامة في قطاع غزة واستمرار حـالة 

التضامن الشعبـي والدولي مع أصحــاب 

األراضي الحدودیة.

فمن جانبـھ قــدم صالح عبــد العاطي من 

الهیئة الفلســـطینیة المستقــــلة لحقــــوق 

المواطن مداخلة تحـــــدث فیها حــــــول 

االنتهاكـــات التـــي كـــان المواطنــــون 

یتعرضون لها من قبـــل االحـــتالل الذي 

خالــــف كـــــل المواثیـــــق الدولیـــــة.

وأضاف: بـعد الحــصول على الدولة في 

األمم المتحدة واإلنجاز الذي تحقـق بـفعل 

المقــاومة والصمود الشعبـــي یجب رفع 

سقف المطالب نحو الحقوق الفلسـطینیة٬ 

الفتاً إلى أن قــانون البحــار على سبـــیل 

30المثال ســـمح بالســـیطرة على  میل 

بحـري لصالح حـركة الصید ولیس فقــط  

إلى ســـــتة أمیال.وأكد أھمیة إیجاد نظام 

سیاسـي موجد یطبـق إسـتراتیجیة وطنیة 

تقود من انتصار إلى انتصار.

 

 من جهتھ قـــدم صهیب الهندي ممثالً عن 

مركز العمل التنموي مداخلة تحــدث فیها 

عـن جهـود المركــز فــي تلــك المنــاطق 

والمتعلقـــــة بـــــرفع مســــــتوى صمود 

المزارعین٬ مشیراً إلى أن مشـاریع عملھ 

جاءت بعد دراسة الحـتیاجات المزارعین 

وفق تنوع مناطقهم الجغرافیة.وقال: تلقینا 

تقـدیر من الحـكومة في غزة حـول القـیمة 

اإلجمالیة للتطویر في المناطق الحــدودي 

بعد رفع الحـظر عنها والتي قـدرت بنحـو 

24 ملیون دوالر٬ الفتــًا إلـى أن المركـز 

یقــدر أن ذلك أقـــل بـــكثیر مما یحـــتاجھ 

أصحاب المناطق الحدودیة إذا ما تم شـمل 

االحــتیاجات األساســیة من بــنى تحــتیة 

وطرق وتعلیم وصحـــة. وأكد أن تلبــــیة 

خطة التنمیة في تلك المناطق تحـــتاج إلى 

إجراء دراسات مستفیضة متخصصة.

من جهتھ قــدم صابـــر الزعانین منســـق 

المبــــادرة المحــــلیة "نشــــطاء من اجل 

اإلنســانیة والمقــاومة الشعبـــیة" مداخلة 

خالل المؤتمر شـرح فیها االنتهاكات التي 

یواجهها ســـكان المناطق الحـــدودیة منذ 

1994العام  مروراً بـالفترة التي أعقبـت 

االنسحاب اإلسـرائیلي أحـادي الجانب في 

٬ وحتى العدوان األخیر على  2005العام 

القـطاع وما تاله من اعتداءات إســرائیلیة 

حتى بعد اتفاق التهدئة قبل نحو أسبوعین.

وأشـــــار الزعانین إلى معاناة المواطنین 

الذین تم ترحــیلهم من المناطق الحــدودیة 

على مر الســــنوات الماضیة وحــــاجتهم 

الســــــــــتعادة منازلهم وممتلكاتهم فیها.

واســـتعرض بـــعض احـــتیاجات ھؤالء 

المواطنین من إعادة تأھیل منازلهم وآبـار 

المیاه والطرق٬ وشبكات الكهرباء والبني 

التحتیة وإعادة كل مقومات الحـیاة في تلك 

المناطق بـاإلضافة إلى اســتمرار حــركة 

التضامن الشعبي معهم.

خالل مؤتمر بعنوان"حماية المزارعين واألراضي بعد رفع الحظر "
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قبــل دوائر متخصصة ومنســجمة مع مســتوى الكادر المكلف وطبـــیعة 
النشاطات المخطط لها باستمرار والبرامج ھي :

اوال : برنامج حقي 

یعتبر برنامج حقي ھو البرنامج االساسي في عمل النقابة ٬حیث یعمل ھذا 
البرنامج على توحید جهود المزارعین وتنسـیق عمل تنظیماتهم الزراعیة 
والریفیة في سبیل الدفاع عن حقوقهم واسـتردادھا والدفاع عن مصالحـهم 
وتحـــــصیلها ٬ كما یســـــعى ھذا البـــــرنامج الى تجنید الموارد الالزمة 
واالمكانیات وتوظیفها في حـــمالت منظمة ومدروســـة بــــهدف التاثیر 
والضغظ على اصحاب القرار واصحاب الشان ویستند البرنامج في عملھ 
على فلســفة التعبــئة والتحشــید ورفع وعي المزارعین اتجاه قــضایاھم٬ 
ویقوم على ادارتھ دائرة خاصة في ھیكلیة النقابـة االداریة (دائرة الضغط 

والمناصرة واالعالم ) .

ثانیا : برنامج رزقي 

ھذا البــرنامج تم تصمیمھ للمســاعدة في تحقــیق اھداف النقابــة الخاصة 
بتحسـین الظروف االقـتصادیة للمزارعین الفلسـطینیین ٬حـیث یعمل ھذا 
البرنامج بشكل تخصصي في القضایا االنتاجیة وبالتحدید في رفع ربحـیة 
المزارع االنتاجیة كما ونوعا مستندا في العمل على توفیر الموارد المالیة 
لتعزیز راسـمال ومســاندة عملیات الشــراء والتســویق الجماعي وتفعیل 
العالقات مع المزارعین والقطاع الخاص وتعزیز العمل التعاوني الخالق 
ومفاھیم العونة الفلســطینیة االصیلة ویقــوم على ادارتھ دائرة خاصة في 

ھیكلیة النقابة االداریة (دائرة العمل التعاوني وحمایة السوق).

ثالثا : برنامج مستقبلي

برنامج مستقبلي ھو بـرنامج یسـعى الى ایجاد صنادیق التكافل والتضامن 
االجتماعي بـین المزارعین انفسـهم حـیث یقــوم البــرنامج على تاســیس 
صندوق التقـاعد وصنادیق الحـمایة االجتماعیة والتكافل االجتماعي التي 
تهتم باالحـتیاجات االساسـیة الخاصة بـالرفاه ورفع المسـتوى االجتماعي 
والصحـي للمزارعین واسـرھم وفق المفاھیم الدولیة للحـمایة االجتماعیة 
واسس الحـیاة الكریمة والعمل الالئق ویقـوم على ادارتھ دائرة خاصة في 

ھیكلیة النقابة االداریة (دائرة التكافل والحمایة االجتماعیة ) .

رابعا : برنامج علمي 

لقد تم تصمیم ھذا البرنامج لیكون برنامج ارشادي وتثقیفي یعتمد على بناء 
القـدرات والتوجیھ في كافة المجاالت الفنیة واالداریة والمفاھیم العصریة 
الحــدیثة والمتجددة لكافة االحــتیاجات الخاصة بـــالمزارعین والقـــطاع 
الزراعي ویقــــوم على ادارتھ دائرة خاصة في ھیكلیة النقابـــــة االداریة 

(دائرة بناء القدرات والتوجیھ ).

   االســــتفادة منها ونفضل أن یكون أي 

نشـاط سنقـوم بـھ في  غزة بالترابــط مع 

النقابة في الضفة الغربیة.وأضاف نقـدر 

دور مركز الدیمقــــــراطیة وحقــــــوق 

العاملیـن فـي تمكیـن العمـال وتعریفهــم 

بحقـــــوق ودوره في رفع التوعیة لدیهم 

ونحن معنیون بالتعاون مع المركز على 

اساس وحدة الحركة النقابیة الفلسـطینیة. 

أوضح ابــو رمضان أن في قــطاع غزة 

لجان تابـــــــعة لمنظمات زراعیة أھلیة 

مختلفة تمت عبـــر مشـــاریع نفذتها ھذه 

المنظمات٬ معبــــراً عن أســـــفھ في أن 

العالقــــــــة مع لجان المزارعین تنتهي 

بانتهاء المشـروع المُنفذ٬ لذا یجب وضع 

اسس راسخة لتأسـیس نقابـة للمزارعین 

تدافع عن حقوقـهم٬ حــیث بــدأت الفكرة 

بمحاولة تأسیس إطار وبـلورة اتصاالت 

مع نقابــــــة المزارعین في الضفة على 

رأسها جهاد عبدو٬ مشیراً إلى أن الفكرة 

قــــد تعززت من خالل تنفیذ مشــــاریع 

مشـتركة بـین المركز العربــي للتطویر 

الزراعي والنقابة فیما یتعلق بـدعم انتاج 

الزیتون  وحـمایة  موسـم  القــطف  من 

االعتداءات اإلسرائیلیة. وأضاف أتوقـع 

ان یســتغرق مشــروع تأســـیس نقابـــة 

للمزارعین في قطاع غزة  وقـتاً طویال٬ً 

لكنھ یجب أن یســتمر وصوالً لتأســـیس 

نقابة تشـمل كل المزارعین الفلسـطینیین 

مؤكداً اســـــــتعداد المركز العربـــــــي 

الحــتضان كل االجتهادات والنقاشـــات 

خالل الســـنوات القـــادمة٬ التي حـــتماً 

سیتخللها حمالت وأنشـطة فعلیة للنضال 

من اجل حقـــوق المزارعین المتمثلة في 

التعویضات والتأمینات وزیـادة موازنـة 

القـــــطاع الزراعي وتعزیز التبــــــادل 

وتسویق المنتجات الزراعیة من جهتـھ .

تحـدث إلیاس الجلدة ممثل عن النقابــات 

الصحـیة حـول ضرورة تأســیس جســم 

موحد للمزارعین الفلسـطینیین بـصرف 

النظر عن التسمیة القـانونیة لھ٬ الفتاً إلى 

أن قـــانون النقابـــات المهنیة عاجز عن 

تأسیس نقابة للمزارعین باستثناء إقراره 

لقـانون نقابــة المحــامیین٬ موضحــاً أن 

باقي النقابات في قطاع غزة جاءت تحت 

مسـمى جمعیة نقابـة وتؤسـس تحـت ھذا 

االسم كجمعیة نقابـة المهندسـین٬ جمعیة 

نقابــــة أصحــــاب مصانع الخیاطة٬ أو 

جمعیة نقابــة مصانع البالســـتیك٬ على 

سبیل المثال ال الحصر.
بـدوره قـال أسـامة الحــاج أحــمد رئیس 

النقابة العامة للعاملین بالبـتر وكیماویات 

أنھ یجب تحـدید من المســتفید من نقابــة 

المزارعین المنوي بحث كیفیة تأسیسـها 

وتحدید فئة المنضمین إلیها٬ متسائالً ھل 

ھم العمال العاملین في مجال الزارعة أم 

أصحـاب األراضي الزراعیة المُشـغلین 

لهؤالء العمال. وأضاف بــناءاً على ذلك 

یجب تحـــــــــدید االھداف المرجوة من 

النقابـــة٬ معتبــــراً أن الظروف الراھنة 

كانت سببـاً في حـالة التخبــط التي تعاني 

منها الحركة النقابیة.
وأكد عصام دواس ممثالعـــن الجمعیـة 

التعاونیـة لزراعـة التــوت االرض فــي 

بـــــیت الھیا٬ حـــــق جمیع المزارعین 

وأصحــــــــــــــاب األراضي الزراعیة 

االنضمام لنقابــــة عامة للمزارعین كما 

في محــافظات الضفة الغربــیة. وأجمع  

المشــاركون في اللقــاء عبــر مداخالت 

منفردة على ضرورة اســـتمرار الجهود 

في تأسیس النقابـة العامة للمزارعین في 

قـطاع غزة وتوحـیدھا مع النقابـة العامة 

للمزارعین في الضفة الغربـــــیة لتكون 

نقابـــــــــــة عامة لجمیع المزارعین في 

فلسطین.
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      أضاف: أن حـصول فلسـطین على دولة مؤقــتة وإن كان ذلك ال یغیر من 
واقع االحتالل شیئاً لكنھ سیمنح بـتضاعف الجهد السیاسـي والدبلوماسـي نحـو 
إدانة إسرائیل في سیطرتها على األراضي الحدودیة ومعاقبتها ٬ على حرمانها 
للفلسطینیین من االستفادة من البحر الذي تمنع المدنیین من الدخول إلیھ وفق ما 
تتیح االتفاقات الدولیة.أكد ضرورة استخدام آلیات سیاسـیة وعسـكریة إلجبـار 
إســرائیل على التراجع ووقـــف عدوانها وانتهاكاتها بحـــق الفلســـطینیین في 
األرض والبحر.وحول ضرورة تغییر السیاسـات المتعلقـة بالقـطاع الزراعي 
ویقـصد ھنا التشـریعات والقـوانین شــدد المدھون على أھمیة إعادة االعتبــار 
للقطاع الزراعي ومنحھ فرصة أكبر في التوجھ العام لسیاسات الدولة والسلطة 

جانب من اللقاءواإلسراع في سن قوانین تعزز من الحقوق االجتماعیة للمزارعین.
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غزة / الجذور

عقد المركز العربـي بالتنسـیق مع مركز 

الدیمقراطیة وحقوق العاملین بغزة لقـاءاً 

تنسیقـا مع النقابــة العامة للمزارعین في 

محـافظات الضفة الغربـیة عبــر الفیدیو 

كونفرنس. وشــــارك في اللقـــــاء الذي 

تحــدث فیھ محســن ابـــو رمضان مدیر 

المركز العربـــــــــي للتطویر الزراعي 

وجهاد عبدو نقیب المزارعین في الضفة 

الغربـیة٬ وحشــد كبــیر من ممثلي لجان 

المزارعین الریادیین والنقابــات المهنیة 

في قـطاع غزة. وبـدء اللقـاء بـمداخالت 

تعریفیة من المشاركین٬ ثم كلمة افتتاحیة 

قدمتها عبیر أبو شاویش منسقة مشـروع 

"نحـــو شبــــكة محــــلیة لدعم حقــــوق 

المزارعتن الذي ینظمھ المركز العربـي 

للتطویر الزراعي بــتمویل من بــرنامج 

المساعدات الشعبیة النرویجیة٬ شرحـت 

فیها خطوات وفعالیات المركز من أجـل 

التنسـیق لتأســیس نقابــة للمزارعین في 

قـطاع غزة. یشـار إلى أن ھذا اللقــاء ھو 

الثاني من نوعھ الذي جرى مع النقابــــة 

العامة للمزارعین في الضفة الغربـــــیة 

عبـــــــــــــر الفیدیو كونفرنس في إطار 

المشروع. فمن جانبھ تحدث عبدو حـول 

الحــــــمالت العدوانیة التي یتعرض لها 

المزارعون في الضفة الغربـیة من قبــل 

المستوطنین الیهود في حالتي الالحـرب 

والالسلم٬ معتبراً أن المزارع الفلسطیني 

یقـــف كرأس الحربـــة ضد المشـــروع 

اإلســــرائیلي الذي یســــتهدف األرض 

والهویة الفلسطینیة من خالل محـاوالت 

إبــعاد المزارعین عن اراضیهم. وقـــدم 

موجزاً مختصراً حول الخطوات األولى 

لتأســــــــیس نقابـــــــــة للمزارعین في 

الضفة الغربـیة موضحـاً أن النقابـة التي 

تأسسـت قبـل نحـو عام كانت قـد تأخرت 

في التأســـــــیس وكان من المفترض أن 

تكون قبل ذلك بـكثیر. وأضاف: أمضینا 

نحو ثالث سنوات ونحـن نخوض نضال 

نقابـي مع الجهات المختصة في السـلطة 

الوطنیة من أجل تأسیس النقابـة وواجهنا 

في ذلك متاعب ومصاعب كبیرة بـما في 

ذلك خطوات اإلعالن عن انفســـــنا٬ إما 

نقابـة أو لجان أو شبـكھ األمر الذي یعمل 

على الدفاع عن حقـوق المزارعین بــعد 

ان تبـــــــــین جلیاً أن االزمة التي تواجھ 

المزارعین ھي أزمة حقـــوق ولیســــت 

أزمة احــــتیاجات٬ إلى أن تم تســـــجیل 

النقابـــة التي تواصل منذ تأسیســــها في 

االســــــــتمرار في الجهود المدافعة عن 

حقوق المزارعین.

واسـتعرض عبـدو بـعض البـرامج التي 

تنفذھا نقابـــــــــة المزارعین في الضفة 

ـ بــرنامج  الغربــیة كاللجان المســمیة بــ

حقي٬ برنامج رزقي٬ برنامج مستقبـلي٬ 

وبرنامج علمي.

من جانبـھ قـدم أبــو رمضان كلمة خالل 

اللقـاء التنسیقـي قــال فیها: نؤمن بــدور 

المنظمات األھلیة في عملیة تحــــــــفیز 

النقابــات االجتماعیة للدفاع عن حقــوق 

الناس خصوصاً المهمشـین منهم ونحـن 

في المركز العربــــــي نســــــتهدف فئة 

المزارعین لما لهم من إســـــــهامات في 

تحقــیق الصمود بــالتصدي للمخططات 

اإلسرائیلیة.اشار إلى التجربة الرائدة في 

الضفة الغربــیة بشــأن تأســـیس نقابـــة 

للـمـزارعیــن مشیــراً إلــى أنـھ یـجــب 





النقابة العامة للمزارعین الفلسـطینیین :ھي نقابـة تاسسـت في اوائل شـهر 
2009ایار لعام  لتمثیل المزارعین الفلســطینیین وتدافع عن مصالحــهم 
وتسعى لتحصیل ونیل حقوقهم الوطنیة واالقتصادیة ٬وتعمل على تحسین 

ظروفهم االجتماعیة ٬لتصل بهم الى الحیاة الكریمة وعمل الئق مستدام .

رؤیا النقابة 
حیاة كریمة وعمل الئق للمزارعین الفلسطینیین في وطن حر .

رسالة النقابة 
تســــعى النقابــــة من اجل تحقـــــیق رؤیتها وتطلعاتها العمل على تنظیم 
المزارعین وحشــد طاقــاتهم وتنســیق جهودھم وصوال الى نقابــة ممثلة 
للمزارع الفلسطیني قادرة على بناء اوسع حركة زراعیة ریفیة فلسـطینیة 
ضاغطة وقـادرة على التاثیر ایجابـیا على اصحـاب القـرار والمؤسسـات 
االھلیة والرسمیة المحلیة والعربیة والدولیة في سبـیل تحقـیق اھدافها كما 
تعتمد النقابـة في عملها على النضال النقابــي المتواصل وااللتزام الخالق 
بقواعد الحكم الرشید وقیم النزاھة وتعتبر نفسـها جزءا من حـركة النضال 

الوطني والعالمي ضد الظلم واالستبداد .

الهدف االستراتیجي 

تحســـــین الظروف الحـــــیاتیة االقــــــتصادیة واالجتماعیة للمزارعین 
. الفلسطینیین وصوال الى حیاة كریمة وعمل متواصل والئق 

االھداف المرحلیة 

- التصدي لالعتداءات االسرائیلیة وتثبیت المزارعین فوق اراضیهم.

- تمثیل المزارعین والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم .

- توحید جهود المزارعین وتجمیع طاقاتهم بشكل كفؤ وفعال .

- توفیر الخدمات الصحیة  واالجتماعیة والتكافلیة .

- وتعزیز مفاھیم وقیم النزاھة والشفافیة ومكافحة الفساد .

- استدامة النقابة .

فلسفة عمل النقابة 

تعتمد فلسـفة عمل النقابـة في عملها ونضالها باالسـاس على قـیم ومبـادئ 
ومعاییر العدالة االجتماعیة وتكافؤ الفرص والمســاواه واســتخدام العلوم 

االداریة والمالیة العصریة واالكثر حداثة وتقدم 

 برامج النقابة

 انطالقا من فلسفة النقابة في الممارسة االبداعیة للعلوم االداریة العصریة 
فان النقابـة تقـوم بـتصمیم بـرامج متخصصة لتحقـیق اھدافها بشــكل كفؤ 

وفعال٬ حیث یتم قیادة نشاط ھذه البرامج من 

 بــاالعتراف بفلســطین دولة مؤقــتة نحــو إعادة االعتبــار العالمي لقـــضیة 
الفلسـطینیة والتحـرر من شـروط التفاوض٬ لكنھ أشـار إلى مشـهد  االنقســام 
الخطیر الذي یعاني منھ الشــعب الفلســطیني منذ عدة ســنوات٬ وھو ما قـــلل 
فرص حصول الفلسـطینیین على حقوقـهم من إسـرائیل بـما في ذلك السـیطرة 

على الموارد أیضاً .
من جهتھ قال الدكتور نافذ المدھون المستشار القانوني في المجلس التشـریعي 
أن التغیرات السیاسـیة والمیدانیة التي وقــعت مؤخراً فیما یتعلق بــاألراضي 
الحدودیة المحاذیة للجدار مع دولة االحتالل یجب أن یرافقها تغیرات منطقـیة 

في إستراتیجیة العمل والتوجھ السیاسي الفلسطیني.
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عدد من المشاركین في اللقاء
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