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مدخل نظري

أرجعت أدبيات االقتصاد السياسي التغيرات الهيكلية في العالم الثالث إلى العالقات غير المتكافئة 
المجتمعات  في  الحديث  الجانب  بأن  القول  إلى  دليلة  ويذهب  الغربي(1).  الرأسمالي  النظام  لمصلحة 
في  عضوي  كجزء  يتطور  وإنــمــا  المجتمع،  مــن  جـــزًءا  بوصفه  مستقلة  بــصــورة  يتطور  ال  المتخلفة 
النظام الرأسمالي العالمي الذي مركزه الغرب، وهو ما يجعل أي تغيرات تحدث فيه تكون استجابة 
ينتمي  الذي  المجتمع  ومتطلبات  حاجات  لتلبية  ال  العالمي،  الرأسمالي  النظام  في  التطور  لمتطلبات 
بتفاوت  وتتمثل  «التخلف»  في  البنيوية  الخصائص  أمين  لسمير  وفًقا  تشكل  الحالة  وهــذه  إلــيــه(2). 
أطلق  وقد  الخارجية(3).  والسيطرة  االقتصادي  البنيان  وتضعضع  المختلفة  القطاعات  في  اإلنتاجية 
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مهدي عامل عن تلك الحالة «نمط اإلنتاج الكولونيالي»(4). أنتجت هذه العالقات عمليات استقطاب/
تغييرات  إحداث  على  عملت  الزراعي،  بالجانب  يتعلق  ما  وفي  المختلفة.  العمل  قطاعات  ضمن  طرد 
العمل  عن  الذكور  عزوف  إلى  سالثيا  دراسة  وتشير  الثالث.  العالم  في  الزراعي  العمل  في  جنسانية 
الزراعي لمصلحة العمل في الخدمات المختلفة في المدن. وأصبح أكثر العاملين في القطاع الزراعي 
من النساء، حيث يوفرن نحو 70 بالمئة من األيدي العاملة في الزراعة(5). كما تم النظر إلى الزراعة 
التي  التحديات  أهــم  تتمثل  الــنــامــي(6).  العالم  في  النساء  من  لكثير  حياة  طريقة  وإنما  كمهنة  ليس 

تواجه المرأة في العمل الزراعي في العالم النامي بما 
يلي(7):

األرض،   مــلــكــيــة  فـــي  مــتــســاويــة  غــيــر  حـــقـــوق 
ومحدودية الوصول إلى األراضي الصالحة للزراعة.

محدودية وصول النساء إلى الموارد اإلنتاجية. 

تؤدي المرأة جميع المهمات الزراعية التقليدية  
وغير اآللية.

النساء أقل قدرة على شراء التكنولوجيا بسبب  
عدم تمكنهن من االستثمار واالئتمان.

ارتفاع نسبة األمية. 

غياب القوانين التي تدعم المرأة. 

صعوبة وصول النساء إلى معلومات السوق. 

الحالة الفلسطينية ليست بعيدة من التغيرات الهيكلية في العالم الثالث، وإن  تظهر األدبيات أن 
حظيت ببعض التمايز الناتج من ظرف االستعمار االستيطاني الذي تعيشه. ومع انتشار العمل لدى 
الذكور في المنشآت اإلسرائيلية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي أصبحت النساء في منتصف 
الثمانينيات يقمن بنحو 75 بالمئة من األعمال الزراعية، سواء المدفوعة األجر أم غير المدفوعة األجر، 
السياسية،  للمتغيرات  وفًقا  متذبذًبا  بقي  الزراعي  العمل  لكن   .(8) 1967 عام  المحتلة  األراضــي  في 
الفلسطينية  األراضــي  في  السياسي/األمني»  «االستقرار  مرحلة  خالل  الزراعة  في  العمل  يقل  حيث 

(4)  مهدي عامل، مقدمات نظرية لدراسة أثر الفكر االشتراكي في حركة التحرر الوطني، ص 263.

  Nishi Slathia, «Participation of Women in Agricultural Production,» Krishi Sanskriti (25 March 2010), (5)
<https://www.krishisanskriti.org/vol_image/07Sep201505094127.pdf>.

 انظر أيًضا: محمود األشرم، التنمية الزراعية المستدامة: العوامل الفاعلة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

.(2007

 Slathia, Ibid.   (6)

Slathia, Ibid.  (7) األشرم، المصدر نفسه، و

  Rima Hammami, «Women in Agricultural Production in the Palestinian Authority,» The Role of (8)

Women in Agriculture (The Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2011), p. 59.

في  الذكور  لدى  العمل  انتشار  مع 
المنشآت اإلسرائيلية منذ منتصف 
سبعينيات القرن الماضي أصبحت 
الثمانينيات  منتصف  فــي  الــنــســاء 
مــن  ــئــــة  ــمــ ــالــ بــ  75 بــــنــــحــــو  يــــقــــمــــن 
األعمال الزراعية، سواء المدفوعة 
األجر أم غير المدفوعة األجر، في 

األراضي المحتلة عام 1967.
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فترات  خــالل  يــزداد  ولكنه   ،2005 عــام  وبعد  التسعينيات  وخــالل   ،1987 عــام  قبل  الحال  هي  كما 
«عدم االستقرار السياسي/األمني» كما هي الحال في االنتفاضتين (1987 و2000)(9). لهذا عادة ما 
«صمام  أو  الصدمة»(10)  «مخمد  بــدور  الزراعة  تقوم 
الفلسطينية  األســرة  إليها  تلجأ  ما  فعادة  األمــــان»(11)، 
فيها.  االقتصادية  للسياسات  السلبي  األثــر  لتخفيف 
إلى  الفلسطينية  المرأة  تلجأ  مرتبط،  آخــر  جانب  في 
الــعــمــل الـــزراعـــي كــغــيــره مــن االقــتــصــاد غــيــر المنظم، 
الغذائي  األمــن  وانعدام  الفقر  تأثير  تخفيف  أجل  من 
سيما  وال  األخــرى،  الخيارات  غياب  إلى  نظًرا  ألسرتها 
في  خبرتها  وارتفاع  التعليم(12)،  نسبة  تدني  ظل  في 
لإلحصاء  لــلــجــهــاز الــمــركــزي  ــا  ــزراعـــي. وفــًق الــعــمــل الـ
العامالت  النساء  من  بالمئة   7 نحو  فإن  الفلسطيني، 
في  يعملن   2018 عــام  في  االقتصادية  األنشطة  في 
الزراعة مقابل 6 بالمئة من الذكور، وهو يعد تراجًعا 
بالمئة   34 بلغت  حيث   ،2004 عــام  فــي  كــانــت  عــّمــا 
وقد  أعلى  النسبة  لكن  للذكور(13)،  بالمئة   12 مقابل 
تصل إلى 30 بالمئة نظًرا إلى اعتبار الزراعة امتداًدا 
الخاصة  ال  العامة  النسبة  عن  تعبر  األرقــام  هذه  أن  إلى  هنا  اإلشــارة  تجدر  للمرأة(14).  المنزلي  للعمل 
في المناطق الريفية، وهو ما يزيد النسبة. كما أن الحيازات الزراعية يملك أغلبيتها الذكور، فنحو 7 

(9)  ليلى فرسخ، العمالة الفلسطينية في إسرائيل ومشروع الدولة الفلسطينية 1967-2007 (بيروت: مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية؛ رام الله: مواطن – المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 2009)، ص 164-137.

(10)  كارولين أبو سعدة، «تعزيز التبعية: الزراعة الفلسطينية في ظل االحتالل اإلسرائيلي،» ساري حنفي، عدي أوفير 

وميخال غيفوني، محررون، سلطة اإلقصاء الشامل: تشريح الحكم اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، 

وقفية عبد المحسن القطان للقضية الفلسطينية (بيروت: مؤسسة دراسات الوحدة العربية، 2012)، ص 506.

  Eileen Kuttab, «Alternative Development: A Response to Neo-Liberal De-Development from a (11)

Gender Perspective,» Journal für Entwicklungspolitik, vol. 34, no. 1 (January 2018), p. 9.

(بيرزيت:  فلسطين  في  الرسمي  غير  واالقتصاد  النساء  الظل:  في  نساء  ســمــارة،  وناهد  الصيرفي  (12)  عماد 

 Hilmi S. Salem, «Agriculture Status and Women’s Role inجامعة بيرزيت، مركز دراسات التنمية، 2016)، ص 28، و

 Agriculture Production and Rural Transformation in the Occupied Palestinian Territories,» Journal of Agriculture

and Crops, vol. 5, no. 8 (2019), pp.132-150 esp. p. 140.

(13)  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2019 قاعدة بيانات مسح القوى العاملة المنقحة بناء على نتائج تعداد 

.<https://bit.ly/3EEHTrm> ،2018-2014 :2017
 Salem, Ibid., p. 132.   (14)

الــبــنــيــويــة في  الـــتـــغـــيـــرات  لـــم تــكــن 

الـــمـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي نــتــيــجــة 

ــتـــاجـــي  تــــحــــوالت فــــي الـــنـــظـــام اإلنـ

كـــونـــهـــا  بـــــل   [...] الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 

مــرتــبــطــة بــخــصــوصــيــة الــســيــاســة 

االســتــعــمــاريــة اإلســرائــيــلــيــة تــجــاه 

ــــي الــفــلــســطــيــنــي  ــزراعــ ــ الــــقــــطــــاع الــ

بــعــامــة، وتـــجـــاه مــســألــة الــســيــطــرة 

على األرض بخاصة.
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بالمئة من النساء لديهن حيازات زراعية وفًقا لتعداد عام 2010 (15). وفي دراسة أجراها مركز أوراد 
تمتلك  التي  األَســر  بين  من  أن  النتائج  أظهرت  للتنمية،  الفلسطينية  العاملة  المرأة  جمعية  لمصلحة 
بينما  وأزواجهن،  النساء  بين  مشتركة  ملكية  هي  األراضي  تلك  من  بالمئة  أن 7  تبيَّن  زراعية  أراضي 
الدراسة  فأظهرت  الميكانيكية  غير  الزراعية  المعدات  إلى  بالنسبة  أما  بالمئة،   15 نحو  النساء  تملك 
بينما  واإلنــاث،  الذكور  بين  مشتركة  ملكية  أخــرى  بالمئة   5 بينما  بالكامل  نساء  تملكها  بالمئة   5 أن 
بالمئة   3 أن  النتائج  بينت  حيث  الميكانيكية،  الزراعية  للمعدات  المرأة  ملكية  تدني  الدراسة  تظهر 

تعود ملكيتها للنساء و4 بالمئة أخرى ملكية مشتركة بين النساء والرجال(16).

اإلنــتــاجــي  الــنــظــام  فــي  تــحــوالت  نتيجة  الفلسطيني  المجتمع  فــي  الــبــنــيــويــة  الــتــغــيــرات  تــكــن  لــم 
مباشر  اندماج  بفعل  أو  صناعي  تنموي  ونهج  تطور  بسياسة  مرتبطة  كونها  ليست  أي  الفلسطيني، 
القطاع  تجاه  اإلسرائيلية  االستعمارية  السياسة  بخصوصية  مرتبطة  كونها  بل  العالمية،  السوق  في 
الورقة  هــذه  تتناول  بــخــاصــة(17).  األرض  على  السيطرة  مسألة  وتجاه  بعامة،  الفلسطيني  الــزراعــي 
أثر  كيف  هنا  والــســؤال  األردن،  غــور  في  الــزراعــي  للعمل  الجنساني  التقسيم  بها  مر  التي  التحوالت 

إدخال التكنولوجيا الزراعية في دور المرأة في العمل الزراعي في منطقة األغوار؟

تعتمد هذه الدراسة منهجية البحث الكيفي بحيث استهدفت الدراسة موقعين في منطقة األغوار. 
الموقع األول هو قرية الجفتلك، التي تبعد نحو 30 كم شمال أريحا، ويبلغ عدد سكانها وفًقا لتعداد 
ضمن  كامل  نحو  على  وتقع  نسمة،   3100  (2017) األخير  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز 
هو  الثاني  الموقع  اإلسرائيلية.  واألمنية  اإلداريــة  للسيطرة  تخضع  أنها  أي  (ج)،  المصنفة  المنطقة 
قريتا النويعمة - الديوك، وتقعان على بعد نحو 3 كم من مدينة أريحا، ويبلغ عدد سكانهما 2679 
نسمة، وتتبعان لمجلس بلدي مشترك ولهذا تم حسبانهما قرية واحدة في الدراسة. يصنف أكثر من 
من  يخفف  ما  وهو  (ج)،  كمنطقة  يصنف  والباقي  (أ)،  كمنطقة  الديوك   - النويعمة  أراضــي  نصف 

قسوة السيطرة اإلسرائيلية على جزء منها بخالف قرية الجفتلك. 

الشرقي  الشريط  طول  على  المنطقة  هذه  تمتد  حيث  الفلسطينية،  األغــوار  منطقة  في  القريتان  تقع 
للضفة الغربية، إذ تبلغ مساحتها 1664 كم2، وتمثل المنطقة المجال الحيوي للفلسطينيين كونها ذات 
 39 نحو  فيها  السكانية  الكثافة  تبلغ  الغربية،  الضفة  من  أخــرى  بمناطق  مقارنة  متدنية  سكانية  كثافة 
نسمة/كم2، إذ يبلغ عدد سكانها نحو 65 ألف نسمة(18). الكثافة السكانية المتدنية جعلتها منطقة مغرية 
للضم اإلسرائيلي. يوجد في منطقة األغوار نحو 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية، يبلغ عدد سكانها نحو 

الحائز  جنس  حسب  فلسطين  في  الزراعية  للحيازات  النسبي  «التوزيع  الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي  (15)   الجهاز 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Agri.2010-2011,Tab5A.>  «،2011/2010 والمحافظة، 
htm>.

(16)  نادر سعيد، النساء الفلسطينيات: الملكية والقدرة على الوصول لألرض والموارد اإلنتاجية (رام الله: 

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، 2020)، ص 8.

(17)  فرسخ، العمالة الفلسطينية في إسرائيل ومشروع الدولة الفلسطينية 1967-2007، ص 138.

(18)  تم حساب التجمعات التي تقع في األغوار من بيانات التعداد السكاني للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 

2017 من محافظات مختلفة (طوباس، نابلس، أريحا، بيت لحم). 
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إسرائيل  تسيطر  الــواقــع  في  ولكن  سياحية.  أقــل  وبــدرجــة  زراعــيــة  مستوطنات  وأغلبها  نسمة،   12778
المتحدة  األمم  لمكتب  وفًقا  فمثًال  وبيئية،  أمنية  لحجج  أو  الزراعية  لألغراض  األغوار  مساحة  معظم  على 
نحو  في  التنمية  للفلسطينيين  يسمح  عام 2012،  (أوتشا)  الفلسطينية  األراضــي  في  اإلنسانية  للشؤون 
6 بالمئة فقط من مساحة األغــوار(19)، لهذا، واجه الفلسطينيون في منطقة األغوار، وال سيما التجمعات 
من  مكاني  تطهير  حملة  «ج»،  المصنفة  المناطق  فــي  تقع  التي  التجمعات  وبــاقــي  والــرعــويــة  الــبــدويــة 
مصادر  على  والسيطرة  والمزارعين  السكان  على  والتضييق  والسكنية،  االقتصادية  المنشآت  هدم  خالل 
في  وتتحكم  تضبط  إســرائــيــل  يجعل  مــا  وهـــو  الــمــيــاه، 
التجمعات(20).  لهذه  واالجتماعية  االقتصادية  األوضــاع 
االزدهــار»  أجل  من  «السالم  بخطة  ُعرفت  ما  وتضمنت 
منطقة  ضم  ترامب  األمريكي  الرئيس  عنها  أعلن  التي 
أصبح  الحين  ذلــك  ومنذ  اإلسرائيلية،  للسيادة  ــوار  األغـ
ضم منطقة األغوار جزًءا رئيسًيا من الدعاية االنتخابية 
كانت  كما  نتنياهو،  اإلسرائيلي  الــوزراء  مجلس  لرئيس 
أحـــد أهـــم بــنــود الــتــحــالــف مـــع رئــيــس حـــزب «أبـــيـــض - 
األغــوار  منطقة  ضــم  أن  سيما  وال  غانتس،  بني  أزرق» 
الرئيسية  األحزاب  بين  توافًقا  يمثل  اإلسرائيلية  للسيادة 

اإلسرائيلية(21). 

 بــــدأ الــعــمــل فـــي هــــذه الــــدراســــة فـــي الـــمـــدة من 
 .2019 األول/ديــســمــبــر  كــانــون  إلــى  حزيران/يونيو 
مــن  ــع 37  مــ ــة  ــرديــ تــضــمــنــت الـــــدراســـــة مـــقـــابـــالت فــ
المزارعات والمزارعين في مواقع الدراسة، بواقع 30 
إمرأة (12 من الجفتلك و18 من النويعمة - الديوك)، و7 رجال (5 من الجفتلك و2 من النويعمة - 

الديوك). كما تضمنت مجموعتين بؤريتين للنساء شارك فيها 30 امرأة من القريتين.

المشاركات  إذن  أخــذ  بعد  الــبــؤريــة،  المجموعات  فــي  والــنــقــاشــات  المقابالت  جميع  تسجيل  تــم 
وإعــادة  النصوص  بــقــراءة  الــبــحــث(22)  فريق  قــام  نصوص.  إلــى  حرفًيا  تفريغها  تم  ثم  والمشاركين. 

قراءتها عدة مرات والنقاش فيها إلى أن تم التوصل إلى المحاور الرئيسية والفرعية. 

(19)  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطيني، «وقائع إنسانية عن غور األردن والبحر 

.<https://bit.ly/3InUX6Y> «،2012 الميت،» شباط/فبراير

(20)  أحمد حنيطي، السياسة اإلسرائيلية تجاه األغوار وآفاقها (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2016).

حزيران/يونيو  الفلسطينية، 12  الدراسات  مؤسسة  الضم،»  وسيناريوهات  الفلسطينية  حنيطي، «األغــوار  أحمد    (21)

<https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650182>. ،2020

جمع  التمويل،  على  والحصول  البحثي  والمقترح  الدراسة  تصميم  حنيطي:  وأحمد  نمر  ميساء  الرئيسيان:  الباحثان     (22)

البيانات في الميدان، وتحليل البيانات وكتابة النتائج واالستنتاجات والورقة العلمية. سوزان متولي: المساعدة في جمع البيانات 

في الميدان واالستنتاجات، دينا زيدان: تفريغ المقابالت إلى نصوص ومهمات لوجستية أثناء جمع البيانات في الميدان.

أحـــدثـــهـــا  ــــي  ــتـ ــ الـ الـــــتـــــحـــــوالت  أدت 

فلسطين  في  االستعماري  الظرف 

إلـــى زيــــادة االعــتــمــاد عــلــى اإلنــتــاج 

الــــــزراعــــــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة األغــــــــوار 

بـــخـــالف الـــمـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة 

األخرى كما تشير بعض األدبيات، 

نمط  عــلــى  الــســكــان  اعــتــمــد  حــيــث 

ــّيـــمـــا  سـ وال  الـــــمـــــرويـــــة  الــــــــزراعــــــــة 

الخضروات.
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تــم عـــرض مــقــتــرح الــبــحــث عــلــى لــجــنــة أخــالقــيــات الــبــحــث الــعــلــمــي فــي مــعــهــد الــصــحــة الــعــامــة 
البحث  فريق  قام  الميداني.  بالعمل  البدء  قبل  عليه  الموافقة  وأخذ  بيرزيت  والمجتمعية/جامعة 
مبادئ  وتــوضــيــح  والمشاركين  للمشاركات  المتبعة  والمنهجية  الــدراســة  مــن  الــهــدف  بتوضيح 
جميع  من  الشفهية  الموافقة  أخــذ  تم  وقــد  معلوماتهم،  سرية  على  والحفاظ  الطوعية  المشاركة 

المشاركات والمشاركين في البحث.

أوًال: التحوالت الزراعية في األغوار الفلسطينية

اإلنتاج  على  االعتماد  زيــادة  إلــى  فلسطين  في  االستعماري  الظرف  أحدثها  التي  التحوالت  أدت 
الزراعي في منطقة األغوار بخالف المناطق الفلسطينية األخرى كما تشير بعض األدبيات(23)، حيث 
اعتمد السكان على نمط الزراعة المروية وال سّيما الخضروات، حيث 55 بالمئة من مساحة األرض 
المروية في الضفة الغربية تقع في األغوار، كما أنتجت األغوار نحو 60 بالمئة من الخضار المنتجة 
األسرية،  العمالة  على  المنطقة  في  الزراعة  تعتمد  التمور(24).  من  بالمئة  و100  الغربية  الضفة  في 

وبالتالي توفر األسرة األيدي العاملة من الجنسين ومختلف األعمار. 

ثانًيا: التطور التكنولوجي الزراعي ودور المرأة

أّدت التكنولوجيا دوًرا مركزًيا في عمل النساء الزراعي وظروف حياتهن، ولعل االختالف األبرز 
في دور التكنولوجيا هو في اختفاء مهمات للنساء ومسؤولياتهن في العمل الزراعي وتكثيف مهمات 
وأدوار أخرى. ولمعرفة التحوالت التي طرأت على دور المرأة في العمل الزراعي، تم تقسيم المراحل 

التاريخية إلى ثالث مراحل تعكس تطور التكنولوجيا فيها.

1 - الزراعة بطريقة «الدواليب»

تكون  فقد  فلسطين.  فــي  أخــرى  مناطق  عــن  األغـــوار  منطقة  فــي  الــزراعــي  اإلنــتــاج  نمط  اختلف 
التغير  تعكس  الزراعة  في  العاملة  المرأة  ووضع  الهيكلية  التغيرات  حول  ذكرها  السابق  المعطيات 
على المستوى الفلسطيني بعامة، إال أنها ال تعكس التمايزات المناطقية. العمل الزراعي في منطقة 
األغوار لم يقتصر على عمل النساء خالل الحقبة التي أعقبت النكسة (1967)، وإنما حافظ الذكور 
على استمرار عملهم الزراعي. كما استقطبت المنطقة عائالت، وال سيما الالجئين، للعمل في الزراعة 
الري  منها  السبعينيات،  نهاية  حتى  التقليدية  الزراعية  الوسائل  واستخدمت  متنوعة.  شراكات  ضمن 

والقطاع  الغربية  الضفة  فــي  الطبقي  التركيب  كامش،  أبــو  إبراهيم  انظر:  النكسة،  بعد  الــزراعــة  تراجع  (23) عـــن 

الله:  (رام  االقتالع  مواجهة  في  زراعــة  عــدوان،  لــورا  واألبــحــاث، 1991)؛  للدراسات  الزهراء  مركز  (القدس:   1967-1948

قرى  ثالث  في  االقتصادية  االجتماعية-  التحوالت  الشلبي،  وخميس  المالكي  ومجدي  واإلنماء، 2011)،  للبحوث  بيسان 

فلسطينية: شروط إعادة انتاج األسر الريفية الفلسطينية تحت االحتالل (رام الله: مركز العمل التنموي/مًعا، 1993).

  Salem, «Agriculture Status and Women’s Role in Agriculture Production and Rural Transformation in (24)
the Occupied Palestinian Territories,» p. 138.
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باستخدام نظام القنوات، أو ما يطلق عليه المزارعون «الدواليب». تتطلب طرائق الري التقليدية كثافة 
العمل اليدوي، وال سّيما اتساع المساحات المزروعة وعدم التمكن من إدخال بعض اآلالت الزراعية، 
تتحمل  العمل  فــي  جنسانًيا  توزيًعا  التقليدي  الــزراعــي  النظام  فــرض  لــألعــشــاب(25).  الهائل  والنمو 
ويشير  الرجل.  من  أكثر  المرأة  ومسؤوليته  مشقاته 
العملية  مهمات  معظم  يحملن  النساء  أن  إلى  تماري 
البذور  بزراعة  البدء  لحظة  منذ  سيَّما  وال  اإلنتاجية، 
يقمن  حيث  الزراعية،  العروة  نهاية  وحتى  واألشتال 
الشتول  وزراعــة  بالتراب  العضوية  األسمدة  بتغطية 
مع  وتتداخل  المحاصيل،  وقطف  والتعشيب  والبذور 
جزء من مهمات الذكور في ما يتعلق بالزراعة والرش 
احتكارهن  إلــى  إضــافــة  والشحن،  والتعبئة  والقطف 
المقابالت  مــن  ويتضح  األخـــــرى(26).  المهمات  بــاقــي 
ــذا الــتــداخــل يــحــدده حــجــم األيــــدي الــعــامــلــة من  أن هـ
الجنسين والفئات العمرية القادرة على إنجاز األعمال 
في  تتوافر  اللواتي  النساء  تحدثت  فمثًال،  الــزراعــيــة. 
ببعض  قيامهن  عــدم  عن  ذكورية  عاملة  أيــاٍد  أسرهن 
الــمــهــمــات الــتــي تقتصر عــلــى الــذكــور مــثــل اســتــخــدام 
«الطورية» والحراثة ورش المبيدات وغير ذلك، بينما عّبرت النساء اللواتي لم تتوافر في أسرهن أياٍد 
عاملة ذكورية بقيامهن بمعظم المهمات الزراعية إلى جانب أفراد أسرهن. كما أن النساء اللواتي كن 
يقمن بأغلبية المهمات الزراعية عندما كان أوالدهن صغاًرا، تقلصت هذه المهمات عندما أصبح هؤالء 
عاًما):   66) الجفتلك  من  فرحة  الحاجة  تقول  فمثًال  الزراعي،  العمل  ممارسة  على  قادرين  األطفال 
يسّووا.  األوالد  صــاروا  الـــرش...  بربيش  نجّر  يخّلونا  يستحوا  صــاروا  األوالد،  كبروا  أسهل.  «أسهل، 
بنقل  قيامهن  عن  النساء  وتحدثت  نلقط».  بس  نلقط  صرنا  إحنا  وإحنا...  بهالطورية  إحنا  أول  كنا 

صناديق الخضروات إلى الطرق حيث يتم وضعها في الشاحنات.

2 - تكنولوجيا الري بالتنقيط

قامت بعض الجمعيات في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات بإدخال التكنولوجيا الزراعية كجزء 
من تحسين الحياة االقتصادية الفلسطينية تحت االحتالل، تمّثلت بنظام الري بالتنقيط، أو ما يطلق عليه 
المزارعون «التفتاف». ويبدو أن إدخال هذه التقنية لم تكن في الموسم الزراعي نفسه لجميع المزارعين، 

مركز  الوطنية،  النجاح  جامعة  المحتلة (نابلس:  المناطق  في  المروية  الزراعة  جودة،  وشاكر  عورتاني  (25) هاشم 

الدراسات الريفية، 1991)، ص 16.

  Salim Tamari, «The Dislocation and Re-constitution of a Peasantry: The Social Economy of Agrarian (26)
 Palestine in the Central Highlands and the Jordan Valley, 1960-1980,» (Thesis Ph.D, University of Manchester,
Economic and Social Studies, 1983), p. 358.

جعل إدخاُل التكنولوجيا االقتصاَد 
ــنـــي تـــابـــًعـــا  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــــــزراعــــــــي الـ
ــا مــــن جــــانــــب االقـــتـــصـــاد  ــ ــًه ومــــوجــ
إسرائيل  تحتكر  حيث  اإلسرائيلي، 
مــدخــالت اإلنــتــاج الــزراعــيــة (بــذور 
تتحكم  كــمــا  ومــبــيــدات)،  وأســمــدة 
تتمثل  التي  اإلنــتــاج  مخرجات  فــي 
التسويق  مــنــافــذ  عــلــى  بسيطرتها 

الداخلي والخارجي (التصدير).
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كما أنها ُوزعت نسبًيا وفًقا لحجم المزرعة. وقد ذكر جزء من السكان أن جمعية «المونونايت» ساهمت 
بعض  أن  كما  المائية.  والبرك  المضخات  توفير  المزارعون  ل  تحمَّ بينما  األنابيب،  مثل  األدوات،  دعم  في 
الجفتلك (66  من  مراد  أبو  الحاج  ويقول  األدوات.  هذه  مستحقات  من  جزء  دفع  في  ساهموا  المزارعين 

عاًما - مزارع مالك لألرض): «قعدنا 3 سنين وإحنا بندفع تكاليف التفتاف». 

الجديد،  الري  لنظام  المالئمة  المحّسنة  والبذور  والمبيدات  األسمدة  من  جديدة  أنواع  أُدخلت  كما 
كما البيوت البالستيكية، كذلك زاد االعتماد على المكننة الزراعية، وساهمت هذه التكنولوجيا بإحداث 
 5 بين  للدونم  اإلنتاج  حجم  زيــادة  على  الزراعية  التكنولوجيا  عملت  الــزراعــي.  النظام  في  تغييرات 
الجسور  بـ«سياسة  ُعــرَِف  ما  ضمن  األردن  إلى  الزراعية  المنتجات  تصدير  تم  وقد  أضــعــاف(27)،  و8 
منتجات  من  بالمئة   40  -  30 يصدر  كــان  فقد  العربية.  البلدان  بعض  إلــى  تصّدر  ثم  المفتوحة»، 

األغوار الزراعية إلى األردن(28).

االقتصاد  جانب  مــن  ومــوجــًهــا  تابًعا  الفلسطيني  الــزراعــي  االقــتــصــاَد  التكنولوجيا  إدخـــاُل  جعل 
تتحكم  كما  ومبيدات)،  وأسمدة  (بــذور  الزراعي  اإلنتاج  مدخالت  إسرائيل  تحتكر  حيث  اإلسرائيلي، 
(التصدير)  والخارجي  الداخلي  التسويق  منافذ  على  بسيطرتها  تتمثل  التي  اإلنــتــاج  مخرجات  في 
االقتصاد  خالل  من  العالمي  الرأسمالي  باالقتصاد  الزراعي  االقتصاد  انخراط  إلى  أدى  التحول  هذا 
منافسة  لمنع  الفلسطينية  التنمية  صممت  اإلسرائيلية  السلطات  أن  عن  بولوك  ويتحدث  اإلسرائيلي. 
برنامج  استمرارية  على  يعمل  بما  وكذلك  اإلسرائيلي،  الزراعي  لإلنتاج  الفلسطيني  الزراعي  اإلنتاج 
أهدافها  يخدم  بما  الزراعة  تطوير  في  إسرائيل  سمحت  وبذلك  الصهيوني(29).  الكولونيالي  التوسع 

ومصالحها الرأسمالية واالستعمارية.

الماضي  القرن  من  الثمانينيات  وبداية  السبعينيات  نهاية  في  الزراعي  اإلنتاج  مدخالت  ارتفعت 
فقد  مــا،  حــد  إلــى  مــتــوافــرة  كــانــت  التسويق  خــيــارات  لكن  الـــزراعـــيـــة(30)،  التكنولوجيا  إدخـــال  نتيجة 
حتى  الــزراعــة  بتطوير  االستثمار  فــي  المفتوحة  الجسور  سياسات  ضمن  التسويق  فــرص  ساهمت 
فترة  كانت  الثمانينيات  «فترة  عاًما):   66) الجفتلك  من  المزارعين  أحد  يقول  الثمانينيات.  منتصف 
ذهبية للمزارعين، كان سوق عمان فاتح، وسوق إسرائيل فاتح، وسوق نابلس فاتح». كما أن ارتفاع 
التسويق،  وفرص  اإلنتاج  كميات  مع  ما  حد  إلى  مناسبة  كانت  الزراعية  اإلنتاجية  المدخالت  تكاليف 
ويقول المزارعون إن تكاليف اإلنتاج كانت أقل من الوضع الحالي، يتحدث أبو علي من الديوك (73 
بنشوفه  أول  بس  أول  من  أحسن  بنقول  هــان  إحنا  مــرات  يمكن  ظرفه  إلــو  ظــرف  كل  «يعني  عــاًمــا): 
أحسن ليش ألن َمفّش تكلفة كبيرة بنقدرش نشتري أدوية كثيرة فش غير الكبريت، الفلدول، اللنت 
كثيرة».  اسمها  بنسى  بشتريها  أدوية  في  اليوم  أما  الكل،  منهم  بجيب  اللي  المشهورة  األدوية  هدول 

 Ibid., p. 352.   (27)

مركز  الوطنية،  النجاح  جامعة  (نــابــلــس:  الغربية  الضفة  فــي  الــخــضــروات  وإنــتــاج  زراعـــة  صــوالــحــة،  فـــراس    (28)

الدراسات الريفية، 1984)، ص 20.

الفلسطيني:  االقتصاد  محرر،  العبد،  جــورج  الشمالي،»  األردن  وادي  في  والتغيير  «المجتمع  بولوك،  أليكس    (29)

تحديات التنمية في ظل احتالل مديد (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1989)، ص 252.

(30)   المصدر نفسه، ص 255.
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ويضيف آخر: «لم يكن يوجد أدوية كثيرة وال أمراض كثيرة زي اليوم»، لهذا كانت «تكاليف الزراعة 
أقل». وقد سمح ذلك بادخار نقدي متواضع جًدا للمزارعين. وكما يتحدث أحد مزارعي الجفتلك (68 
عاًما): «أول كان الواحد من الموسم يروح يتزوج، يزوج ابنه في موسم واحد، ويدفع مهر العروس 
وتكاليفها سنة وحدة، كان يكلف الواحد ابنه كامل، اليوم ما بكلف لقمة خبز يأكلها». ويضيف آخر 
يعني،  نــحــّوش  كنا  «والــلــه  عــاًمــا):   66) الجفتلك  مــن 
يبني».  دار  يبنيله  بده  اللي  يتزوج،  يتزوج،  بده  اللي 
يقومون  المزارعين  أن  له،  االنتباه  الجدير  من  ولكن 
المقارنة  وعملية  الــحــالــي،  بــالــوضــع  مــقــارنــة  بعملية 
الــمــاضــيــة(31)،  للحقبة  الــرومــانــســيــة  مــن  نــوًعــا  تــولــد 
المزارعين  مديونية  ارتفاع  إلى  األدبيات  أشارت  حيث 
فقد  التجار،  الستغالل  وخضوعهم  الحقبة  تلك  فــي 
والتخلف(32)،  الفقر  من  حــادة  درجــة  المنطقة  عانت 
واستفاد من التحسينات التكنولوجية ونمو اإلنتاجية 
الـــمـــدن(33).  فــي  المقيمون  الــتــجــاريــون  الــرأســمــالــيــون 
«تقنية  بوصفها  الــزراعــة،  في  المكننة  استخدام  قلل 
األرض  تحضير  في  والوقت  الجهد  من  وسيطة»(34)، 
نفسه  الــوقــت  فــي  ولكنها  الــرجــل)،  (مهمات  للزراعة 
الــــمــــرأة).  الــمــحــاصــيــل (مـــهـــمـــات  قــطــف  جــهــد  زادت 
وكذلك  النبتة  جذر  إلى  األنابيب  عبر  المياه  ووصــول  الجرار،  خالل  من  تتم  األثــالم  وإعــداد  فالحراثة 
وبعض  بالسماد  النباتات  تزويد  خفف  كما  األعشاب،  انتشار  من  قّلال  األرضــي  البالستيك  استخدام 
هو  «شــوف  عاًما):   68) النويعمة  مزارعي  أحد  يقول  الرجال،  أعباء  من  الــري  أنابيب  عبر  المبيدات 
إدخال المكننة الزراعية زي ما يقولو غّير مفاهيم كثيرة حتى في الحقل المفتوح تغيَّر، يعني عندنا 
تحرث  بــدك  يعني  وماكينة  زالم  شغل  هو  وللي  التراكتور  على  الشغل  من  بالمية   90 تشتغل  مثًال 
الزراعة  إن  القول  يمكن  وهنا  عالتراكتور».  نايلون  تمد  عالتراكتور  تزبل  تفرم  تخطط  عالتراكتور 
بهما  تساهم  المرحلتان  وهاتان  الجهد،  من  الكثير  تتطلبان  اللتان  المرحلتان  هما  المحاصيل  وقطف 
لقد  وبعده.  التكنولوجيا  إدخــال  قبل  األطفال  جانب  إلــى  الــزراعــي  العمل  في  غيرها  من  أكثر  المرأة 

(31) الوضع المعيشي في األغوار قبل أوسلو لم يكن أفضل حاًال من بعدها، حيث أدخل إلى المنطقة مع قدوم السلطة 

الفلسطينية مدارس في كل القرى وكذلك عيادات صحية تقدم خدمات الصحة بحدودها الدنيا، وأيًضا يمتنع السكان عن دفع 

مستحقات المياه والكهرباء للسلطة الفلسطينية.

(32)  المصدر نفسه، ص 249. 

(33)  المصدر نفسه، ص 259.

  Tamari, «The Dislocation and Re-constitution of a Peasantry: The Social Economy of Agrarian (34)
Palestine in the Central Highlands and the Jordan Valley, 1960 - 1980».

ــــو الـــتـــي  ــلـ ــ عـــمـــلـــت اتــــفــــاقــــيــــات أوسـ
أبــرمــت فــي أروقــــة الــبــيــت األبــيــض 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  بين 
إلــى   ،1993 عــــام  فـــي  وإســـرائـــيـــل 
والمصطلحات  المفاهيم  سيطرة 
االقــتــصــادي  الــنــمــو  عــن  تعبر  الــتــي 
ــلـــى مـــقـــاومـــة  ــمـــل عـ ــعـ بـــــــدًال مــــن الـ
ــــي  ــانــ ــ ــطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ االســــــــتــــــــعــــــــمــــــــار االســ

الصهيوني.
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الرجال  وعمل  المزارع،  عمل  تخفيف  على  بها  المرتبطة  والتكنولوجيا  بالتنقيط  الــري  تقنية  عملت 
بوجه خاص.

أخــرى  مناطق  فــي  الــزراعــي  العمل  عــن  الــذكــور  عــزوف  مــع  الــزراعــيــة  التكنولوجيا  إدخـــال  تــزامــن 
تكثيف  مع  بأجر  العمالة  على  المحلي  الطلب  تدنى  لهذا  اإلسرائيلية.  المنشآت  في  العمل  لمصلحة 
والمهمات  األعباء  من  خفف  التكنولوجيا  إدخــال  أن  وبما  العمل(35).  في  أَسرهم  استعمال  المزارعين 
األعباء  زيــادة  في  ساهمت  أنها  إال  المبيدات(36)،  ورش  األرض  تحضير  مثل  الرجال،  بها  يقوم  التي 
والمهمات التي تقوم بهما المرأة واألطفال، مثل زيادة الوقت والجهد الذي تبذله النساء في القطف 
بسبب زيادة حجم إنتاج الدونم. يتحدث أحد مزارعي الجفتلك (68 عاًما): «فترة التجهيز كله شباب، 
وبداية  السبعينيات  أواخــر  في  الــزراعــة  في  المرأة  عمل  عن  تماري  يتحدث  القطف».  فترة  بس  هن 
العمالة  ذلــك  فــي  بما  العمالة،  على  الطلب  ارتــفــاع  إلــى  اإلنتاجية  زيـــادة  «أدت  بالقول:  الثمانينيات 
لكن  والحصاد،  الخضروات  قطف  األســرة  أفــراد  جميع  يتحمل  الحصاد،  موسم  خالل  المستأجرة(37) 
النساء يتحملن العبء األكبر من العمل خالل الموسم»(38). ويفضل أصحاب المزارع استئجار نساء 
ولكن  الــرجــال،  من  أكبر  َوِجــدٍّ  بجهد  يعملن  النساء  بــأن  ذلــك  المبحوثون  ويعلل  المحاصيل،  لقطف 

الرجال يستأثرون غالًبا في تعبئة المحاصيل والتسويق. 

3 - أوسلو ونيوليبرالية العمل الزراعي

الفلسطينية  التحرير  منظمة  بين  األبيض  البيت  أروقــة  في  أبرمت  التي  أوسلو  اتفاقيات  عملت 
وإسرائيل في عام 1993، إلى سيطرة المفاهيم والمصطلحات التي تعبِّر عن النمو االقتصادي بدًال 
االستثمار(39)،  مفاهيم  سيطرت  وبهذا  الصهيوني،  االستيطاني  االستعمار  مقاومة  على  العمل  من 
والحكم الصالح ومحاربة الفساد، واالستقرار األمني، والتعاون االقتصادي(40). عّمقت أوسلو خضوع 
قيام  عرقلة  إلــى  يــؤدي  بحيث  االقتصاد  هــذا  ُكيِّف  وقــد  اإلسرائيلي،  لالقتصاد  الفلسطيني  االقتصاد 
االقتصادي  الوضع  روي  ســارة  وصفت  لهذا  متخلف،  األدنــى  بالحد  أو  مستقل  فلسطيني  اقتصاد 

الفلسطيني بعد أوسلو بـ«االفقار التنموي»(41).

(35)  فرسخ، العمالة الفلسطينية في إسرائيل ومشروع الدولة الفلسطينية 1967-2007، ص 148.

(36) ال تزال المحاصيل الحقلية، وال سّيما الملوخية تزرع بالطرق التقليدية ويتم تعشيبها، وتقوم بها النساء.

(37) العمالة المستأجرة من النساء، حيث يفضل الذكور العمل في المستعمرات نظًرا إلى األجر المرتفع مقارنة باألجر 

في المزارع الفلسطينية.

 Tamari, Ibid.   (38)

(39)  طارق دعنا، «مدخل لفهم االقتصاد السياسي لألراضي الفلسطينية المحتلة،» عمران للعلوم االجتماعية، السنة 

8، العدد 30 (2019).

مجلة  الفلسطيني،»  االقــتــصــاد  فهم  فــي  نوعية  نــقــالت  الفلسطينية:  االقــتــصــاديــة  التنمية  «ماهية  فــرســخ،  ليلى    (40)

الدراسات الفلسطينية، العدد 101 (شتاء 2015). 

الفلسطينية،  الــدراســات  مؤسسة  (بــيــروت:  التنموي  لإلفقار  االقتصادية  السياسة  غــزة:  قطاع  روي،  (41)  ســارة 

2018)، ص 170-164.
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االستثمارات  شجعت  وقد  األساسي،  نظامها  في  الحر  االقتصاد  مبدأ  الفلسطينية  السلطة  تبنَّت 
على  السلطة  عملت  وبهذا  التصدير،  لهدف  وتكييفه  الزراعي،  النمو  زيادة  على  تعمل  التي  الزراعية 
تشجيع اإلنتاج الزراعي الذي يعتمد على التكنولوجيا واستخدام المدخالت اإلنتاجية ذات المواصفات 
وزارة  موازنة  لكن  العالمية.  األســواق  إلــى  الزراعية  المنتجات  وصــول  لضمان  العالمية  والمقاييس 
الزراعة بقيت في حدود 1 بالمئة من موازنة الحكومة الفلسطينية(42)، وأغلبية تلك الموازنة تنفق على 
 (99598GZ) الرواتب واألجور وتكاليف التشغيل. وُتظهر وثيقة صادرة من البنك الدولي تحمل الرقم
الخاصة  الفلسطينية  الــوطــنــيــة  التنمية  خــطــة  حـــول 
المال  نمو  تعزيز  التنموية،  السياسات  منح  بإحدى 
العام ومنها تبني سياسات تسوية وتسجيل األراضي 
عدم  يسبب  حيث  االستثمار،  تسهيل  على  تعمل  التي 
دعنا  وتحدث  لالستثمار(43)،  إعاقة  األراضــي  تسوية 
عــن خــمــس مــمــارســات فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي تبنتها 
الزراعي  اإلنتاج  ربط  على  عملت  الفلسطينية  السلطة 

المحلي بالسوق العالمية، وهي(44):

التي   النيوليبرالية  االقتصادية  السياسات  تبني 
يتم فرضها من قبل الممولين ووكاالت التنمية الدولية 
دور  وتقوية  الــزراعــي،  اإلنــتــاج  خصخصة  خــالل  مــن 
تصدير  على  والتشديد  الربحية،  الخاصة  الشركات 

المنتجات الزراعية إلى األسواق العالمية.

األجــنــبــيــة   األمــــــوال  رؤوس  اجـــتـــذاب  مــحــاولــة 
منطق  إلــى  اســتــنــاًدا  الــزراعــي  اإلنــتــاج  فــي  لالستثمار 
وتجاهل  الــذاتــي،  االكتفاء  وتحقيق  الــعــادل،  التوزيع  مبدأ  يناقض  الــذي  المال  رأس  وتــراكــم  الــربــح، 

متطلبات السوق المحلية.

المساهمة في تلبية متطلبات السوق العالمية من دينامية العرض والطلب. 

جانب   من  تصميمها  يتم  التي  العالمية  المواصفات  وشــهــادات  الرقابة  أنظمة  مع  التجاوب 
وكاالت دولية والتي تقيد النشاط الزراعي المحلي التقليدي والتي تشابه إلى حد كبير أسلوب القسر.

(42)  مرصد السياسات االقتصادية واالجتماعية، «المرصد: شكل موازنة العام 2019  يعكس توجهات حكومة اشتية،» 

<http://www.almarsad.ps/archives/1116>.  ،2019 11 نيسان/أبريل

(43)  البنك الدولي، «وثيقة البرنامج للمنحة المقترحة السابقة بقيمة تعادل 40 مليون دوالر أمريكي،» البنك الدولي، 

.<https://bit.ly/3lz0DkI> ،2016 14 كانون الثاني/يناير

للبحوث  بيسان  الــلــه:  (رام  واألغــــوار»  «أريــحــا  الصناعية  المناطق  لنموذج  اإلنتاجية  البدائل  دعــنــا،  ــارق  (44) طــ

واإلنماء، 2013)، ص 7.

خــضــعــت الـــــزراعـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــســــوق الــــمــــشــــّوه عــبــر  ــاد الــ ــتـــصـ القـ
وزادت  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  الـــســـيـــطـــرة 
تهجين  خــالل  مــن  اإلنــتــاج  كميات 
ــبــــط  ــنــــوف الـــــمـــــوجـــــودة، وارتــ الــــصــ
ــذا الــتــهــجــيــن بـــأنـــواع جــديــدة من  هـ
الكيميائية،  واألســـمـــدة  الــمــبــيــدات 
من  جــًدا،  المرتفعة  األسعار  وذات 
الزراعية  للمنتجات  يكون  أن  دون 
مــســتــدامــة  تــســويــقــيــة  خــطــوط  أي 

ومضمونة سياسًيا.
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يتم   بحيث  السابقة  للسياسات  حتمية  كنتيجة  قسًرا  التقليدي  الزراعي  اإلنتاج  نمط  تهميش 

تحويل المزارع التقليدي إلى عامل بأجر لدى الشركات الخاصة يبيع قوة عمله مقابل قوت يومه.

ويتحدث شريدة عن وجود 11 شركة استثمار زراعي فلسطيني في غور األردن تختص بصنوف 

في  تستثمر  عربية  شركات   5 إلى  إضافة  والدواجن،  الطبية  واألعشاب  التصديرية  والخضار  التمور 

لتسهيل  إسرائيلية  شــركــات  مــع  شــراكــة  عــالقــات  فــي  الشركات  هــذه  وتــدخــل  الطبية،  األعــشــاب  قطاع 

ه واجه رزمة من التحديات أهمها تعزيز اندماج االقتصاد الزراعي  عملية التصدير(45). لكن هذا التوجُّ

على  السيادة  فرض  على  الفلسطينية  السلطة  قدرة  عدم  سيَّما  وال  اإلسرائيلي  باالقتصاد  الفلسطيني 

األسواق الداخلية وعلى المعابر الحدودية وغيرها من القيود بما يشمل الدمج الذي قننته بروتوكوالت 

باريس االقتصادية، وبالتالي عدم التمكن من التصدير من دون الوساطة، وفي الحد األدنى الموافقة 

االستعمارية اإلسرائيلية(46).

كميات  وزادت  اإلسرائيلية،  السيطرة  عبر  المشّوه  السوق  القتصاد  الفلسطينية  الزراعة  خضعت   

المبيدات  مــن  جــديــدة  بــأنــواع  التهجين  هــذا  وارتــبــط  الــمــوجــودة،  الصنوف  تهجين  خــالل  مــن  اإلنــتــاج 

واألسمدة الكيميائية، وذات األسعار المرتفعة جًدا، من دون أن يكون للمنتجات الزراعية أي خطوط 

تسويقية مستدامة ومضمونة سياسًيا، وكذلك من دون أية حماية داخلية نتيجة حرية السوق، وإغراق 

السوق الفلسطينية بالمنتجات الزراعية المستوردة، وال سيما اإلسرائيلية. ويتحدث أحد المزارعين من 

الجفتلك (68 عاًما) عن تلك الحالة فيقول: «يعني زمان الـ 50 دونم كانوا يكلفوا ألف دينار تجهيز، 

اآلن األلف دينار ما بيجهزوا أكثر من 3 دونم»، و«تكاليف الزراعة أعلى بكثير من السابق»، ويضيف 

أنــواع، حالًيا أنــواع األدويــة كثير جــًدا، وأغلبها  آخــرون: «سابًقا كان عدد أنــواع األدويــة قليل، نحو 4 

نفس النوعية الدوائية ولكن التغيير في االسم»، و«التكاليف الزراعية أعلى مما أدى إلى تراكم الديون 

تكلفته  اآلن  أمــا  دينار،  إنتاجه 100  وكــان  دينار   50 تكلفته  كانت  سابًقا  و«الــدونــم  الــمــزارع»،  على 

عاًما):   68) النويعمة  من  مــزارع  ويضيف  للمزارع».  خسارة  وهذا  دينار  وإنتاجه 220  دينار   200

«كانت بوكسة الباذنجان بتكلفني اغورتين صارت بتكلفني الحين 12 شيكل مثًال ألنو كل شي زاد، 

المستلزمات الزراعية أسعارها تضاعفت 500 بالمية أو 1000 بالمية... بوكسة الباذنجان بالسبعين 

 30 أو   20 بـ  تبيعها  طفرات  تيجي  ما  ونــادر  الغزير  اإلنتاج  وقــت  شيكل   10 يعادل  ما  نبيعها  كنا 

شيكل لكن ال زالت لليوم بتبيعها بـ 20 شيكل»، وتتحدث إحدى نساء الجفتلك (66 عاًما): «اللي هسا 

بـ1000 شيكل كان بـ100 شيكل، واللي اآلن بـ100 شيكل كانت بـ10 شيكل. علبة الدواء. آه مش زي 

اليوم يا ابنّيتي. اليوم كل إشي غالي». وبالتالي أدى ارتفاع تكاليف اإلنتاج على نحٍو يفوق الجدوى 

للبحوث  بيسان  الله:  (رام  المزارعين  على  وأثرها  األغــوار  في  االقتصادية  السياسات  شريدة،  الستار  عبد    (45)

واإلنماء، 2013)، ص 38-33.

ص 145- الفلسطينية 2007-1967،  الدولة  ومشروع  إسرائيل  في  الفلسطينية  العمالة  فرسخ،  انظر:    (46)

148، وأبو سعدة، «تعزيز التبعية: الزراعة الفلسطينية في ظل االحتالل اإلسرائيلي،» ص 511- 524.
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األسرة  حاجات  يسد  بالكاد  الدخل  أي  كفافية،  زراعــة  األغــوار  في  الزراعة  احتساب  إلى  االقتصادية 

األساسية رغم مواكبتها للتكنولوجيا الزراعية(47). 

الالزمة  المياه  كميات  تراجع  هو  الجفتلك،  في  المزارعون  يعيشه  الــذي  التدهور  من  آخر  جانب 

يــزود  كــان  الـــذي  المناخية،  التغيرات  نتيجة  تــدريــًجــا  الــفــارعــة  وادي  جــف  حيث  الــمــزروعــات،  لــري 

وبالتالي  الشتاء،  فصل  في  سيَّما  وال  الزراعي،  الموسم  خالل  بالمياه  الجفتلك  في  الزراعية  األراضي 

ــــزارع الــصــغــيــرة مــصــادرهــا الــمــائــيــة الــتــي  ــَم فــقــدت الــ

مكنتها من الزراعة خالل العقود الماضية، وتراجعت 

ــة، وكــفــاءة  ــوازيــ أيــًضــا الـــقـــدرة اإلنــتــاجــيــة لــآلبــار االرتــ

ــك نــتــيــجــة لــحــظــر  ــ ــ ــيـــاه الــمــســتــخــرجــة مـــنـــهـــا، وذل الـــمـ

الــذي  الــوقــت  فــي  وصــيــانــتــهــا(48).  ترميمها  إســرائــيــل 

الجفتلك  قرية  مــع  الــديــوك   - النويعمة  قرية  تشترك 

اإلنتاجية  الــمــدخــالت  تكاليف  بــارتــفــاع  يتعلق  مــا  فــي 

واضح  هو  كما  التسويق  فرص  ومحدودية  الزراعية 

 - الــديــوك  قرية  في  المزارعين  أن  إال  المقابالت،  في 

النويعمة لم يشكوا عدم توافر المياه. المزارعون في 

السنة  أوقات  معظم  الزراعي  العمل  يمارسون  القرية 

نتيجة توافر المياه، واستمروا في زراعة الخضروات 

والموز الذي يتطلب مياًها ذات نسب ملوحة متدنية. 

نتيجة  القرية  في  الزراعية  المساحات  تقلص  إلى  الديوك   - النويعمة  قرية  في  المياه  توافر  ويعود 

السلطة  وقيام  السياحية،  المنشآت  وبعض  الله،  ورام  القدس  في  للعائالت  الشتوية  المنازل  انتشار 

على  المزارعون  أجمع  الجفتلك  قرية  في  بينما  األمنية.  المقار  تخدم  إضافية  بئر  بحفر  الفلسطينية 

آبار  حفر  وكذلك  وصيانتها  اآلبــار  ترميم  على  إسرائيل  تمارسه  الــذي  الحظر  بسبب  المياه،  نقص 

يعني  قليل.  المّيه  َمّيه.  فش  كمان.  َمّيه  «وفــش  عاًما):   66) الجفتلك  نساء  إحــدى  وتتحدث  جديدة، 

جعلهم  المّيه».  وهذا  ساعة  شيكل  المّيه...220  ساعة  غالي.  إشي  كل  اليوم  بس...  للغسيل  للشرب، 

يتأخرون في البدء في الموسم الزراعي ويتجهون إلى زراعة صنوف مختلفة تحتاج إلى مياه أقل في 

بعض األحيان. من ناحية أخرى أصبح هناك توجه نحو زراعة النخيل على حساب الخضروات، حيث 

عّبر المزارعون عن أن النخيل ال يحتاج إلى مياه «حلوة»، فهو يتحمل مياًها ذات نسب ملوحة أعلى 

من الخضروات.

(47)  أحمد حنيطي، «التغير االجتماعي الثقافي لدى السكان الفلسطينيين في منطقة األغوار: دراسة إثنوغرافية لقرية 

في األغوار الشمالية،» (رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت، 2013)، ص 162-159، 

(48)  أحمد حنيطي، «قرية الجفتلك: المجتمع واالقتصاد تحت االستعمار االستيطاني،» مجلة الدراسات الفلسطينية، 

العدد 117 (شتاء 2019). 

لـــم يــتــمــكــن الـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي 
مراحل  جميع  مكننة  من  الزراعي 
عملية اإلنتاج الزراعي؛ فقد بقيت 
الزراعية  المحاصيل  معظم  زراعة 
الـــمـــنـــتـــشـــرة فــــي األغــــــــــوار، وكـــذلـــك 
الطرائق  تعتمد  المحاصيل،  جني 
ــة، كـــمـــا بـــقـــيـــت تــعــتــمــد  ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
األسري  العمل  توافر  على  الزراعة 

غير المدفوع األجر.
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القرية  أراضــي  تحويل  نتيجة  متسارع  نحو  على  الديوك   - النويعمة  قرية  في  الزراعة  تراجعت 
قيام  على  ذلك  عمل  العقارات.  سوق  ارتفاع  إلى  أدى  ما  وهو  سكنية،  إلى  زراعية  من  «أ»  المصنفة 
تفتيت  إلـــى  وكــذلــك  الــعــقــاريــة،  االســتــثــمــارات  لمصلحة  الــزراعــيــة  أراضــيــهــم  ببيع  األراضــــي  أصــحــاب 
جدواها  ولعدم  ثمنها  الرتفاع  أراضيهم  ببيع  السكان  من  كبير  عدد  وقيام  العائلة،  أفراد  بين  الملكية 
كيف  الورقة،  هذه  بموضوع  يتعلق  الــذي  والسؤال  المساحة.  ِصغر  نتيجة  الزراعة  في  االقتصادية 

في  أوســلــو  بعد  الــزراعــي  اإلنــتــاج  فــي  التحوالت  أثــرت 
دور المرأة الفلسطينية في اإلنتاج الزراعي؟

لم يتمكن التقدم التكنولوجي الزراعي من مكننة 
جميع مراحل عملية اإلنتاج الزراعي؛ فقد بقيت زراعة 
األغـــوار،  فــي  المنتشرة  الــزراعــيــة  المحاصيل  معظم 
التقليدية،  الطرائق  تعتمد  المحاصيل،  جني  وكذلك 
األســري  العمل  توافر  على  الــزراعــة  تعتمد  بقيت  كما 
على  ذاته  التقدم  هذا  فرض  وقد  األجر.  المدفوع  غير 

التوزيع الجنساني للعمل الزراعي.

الرجال  ومن  السابق  من  أكبر  جهًدا  النساء  تبذل 
التي  التحسينات  أن  سيَّما  وال  المحاصيل،  جني  في 

القطف.  فــي  وقتهن  جــّل  النساء  وتقضي  الــدونــم،  إنــتــاج  كثافة  زادت  الــزراعــي  اإلنــتــاج  على  أدخــلــت 
ويصف أحد المزارعين في الجفتلك (68 عاًما) ذلك: «كانت الزراعة تقليدية تعتمد على عمل المساكب 
أصبح  آخر  تهجين  وصار  خاصة،  مشاتل  هناك  أصبح  تهجين  صار  والبذور،  واألحــواض  والمشاتل 
للدونم».  طن  يعطي 10  أصبح  جديد  تهجين  كمان  وصار  طن،  يعطي 5  طن  بدل 3  يعطي  الدونم 
تضطر النساء أثناء قطف المحاصيل إلى الوقوف واالنحناء في الوقت نفسه، كما يتطلب منهن بذل 
ألن  البالستيكية  البيوت  داخل  العمل  النساء  وتفضل  معبأة.  وهي  القطف  أوعية  لحمل  عضلي  جهد 

معظم عملية القطف تتم والمرأة في وضعية الوقوف، وهذا يخفف عليها ألم االنحناء والوقوف.

تزداد أعباء النساء العامالت في الزراعة في األوقات التي تقل فيها األيدي العاملة األسرية، إضافة 
إلى قيامهن بمعظم األعمال الزراعية إلى جانب الرجال، فهن يضطررن إلى العمل أثناء الحمل وبعد 
في  النساء  إحــدى  تقول  فمثًال  العمل،  أثناء  أنجبن  متعددة  حــاالت  النساء  وذكــرت  مباشرة.  الـــوالدة 
اضطرت  أخرى  حاالت  عن  النساء  وتحدثت  بشتغل».  وأنا  ولدتهم  أوالدي  «كل  عاًما)   66) الجفتلك 
المرأة إلى الذهاب إلى العمل في المزرعة في اليوم التالي من والدتها. كما تقوم النساء باصطحاب 

أطفالهن الرضع إلى المزرعة «كانوا أوالدها يْحبو وراها في التلم».

ثالًثا: اإلرشاد الزراعي

زيــارة  أن  على  اتــفــقــوا  ولكنهم  الــزراعــيــيــن،  المرشدين  مــســاعــدة  حــول  المشاركين  آراء  اختلفت 
المرشدين قّلت كثيًرا عّما كانت عليه في التسعينيات وما قبلها، وبالتالي انسحاب السلطة الفلسطينية 

في  الــعــامــالت  النساء  أعــبــاء  تـــزداد 
الزراعة في األوقات التي تقل فيها 
األيــــدي الــعــامــلــة األَســـريـــة، إضــافــة 
ــال  ــمــ إلــــــى قـــيـــامـــهـــن بـــمـــعـــظـــم األعــ
فهن  الــرجــال،  جانب  إلــى  الزراعية 
الحمل  أثناء  العمل  إلــى  يضطررن 

وبعد الوالدة مباشرة.
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من الدعم واإلرشاد الزراعي، ويعتمد المزارعون عند استخدام األسمدة والمبيدات واألدوية في معظم 
المرشدون  يــزور  وأحياًنا  العبوات.  على  مكتوب  هو  ما  على  وكذلك  العملية  خبرتهم  على  األحــيــان 
المزارع بناء على اتصاالت هاتفية، يقول أحد المزارعين من النويعمة (68 عاًما): «إحنا زرعنا عمرنا 
ما أجى علينا مهندس أو مرشد يقّلنا شو بتساووا»، و«دائرة الزراعة كانت أنشط، وكان في برنامج 
إذا  إال  الفلسطينية]  الــزراعــة  وزارة  لــدى  الــزراعــة  دائــرة  [المقصود  بيجوا  ما  اليوم  أمــا  منطقة،  لكل 
من  أقوى  زراعيين  مرشدين  كان  زمان  عاًما): «على  الجفتلك (68  من  آخر  ويضيف  بهم»،   اتصلت 
يقول  الــمــزارع  خبرة  على  االعتماد  وحــول  السلطة»،  أجــت  لما  التسعينات  ألول  قويين  ضلوا  اليوم، 
أحدهم: «كانوا ييجوا مرشدين زراعيين يفحصوا المزروعات ويحكولنا شو بلزمها دوا، وحالًيا إحنا 
صرنا نعرف وما في حدا بيجي علينا»، وفي العادة تتم استشارة مزارعين لديهم خبرة أطول في نوع 

المبيدات المناسبة لألمراض وكيفية المعالجة.

الزراعية،  واإلغاثة  الزراعي  العمل  كلجان  بالزراعة،  العاملة  األهلية  المؤسسات  بعض  تنظم 
الجفتلك  في  المزارعين  أحد  يقول  قليل.  الــورش  هذه  على  اإلقبال  ولكن  للنساء،  إرشادية  دورات 
(68 عاًما): «يعمل اتحاد لجان العمل الزراعي على توفير ورشات للمزارعين وللمزارعات ويوجد 
مهندسات زراعيات، ولكن إقبال المزارعين ضعيف جًدا»، ويضيف آخر من الجفتلك (58 عاًما): 
بعض  يتذرع  بحضروا»،  ما  المزارعين  من  كثير  ولكن  عمل  ورشــات  المهندسين  بــســّووا  «كثير 
المزرعة.  تــرك  الصعب  ومــن  العمل  أوقـــات  فــي  تعقد  الـــورش  بــأن  الحضور  عــدم  عــن  الــمــزارعــيــن 
والمنزل  األرض  ترك  على  منهن  الكثير  قــدرة  بعدم  تتمثل  التي  الخاصة،  ظروفهن  لهن  والنساء 
في  الصغار  أطفالها  يكون  المزرعة  في  العمل  أوقــات  أن  سيما  وال  الــورش،  هذه  بمثل  وااللتحاق 
محيطها، وبالتالي تمارس العمل الزراعي والعمل المنزلي اإلنجابي في الوقت نفسه، وبخاصة أن 
الذكور ال يقومون بممارسة العمل المنزلي والعناية باألطفال في حال اضطرار المرأة إلى الغياب 
عن المنزل. وبهذا يقتصر تواصل المرشدين الزراعيين مع المزارعين الذكور، ويبقى إرشاد النساء 
استفادتهن  يجعل  ما  وهو  الذكور،  أسرتها  أفراد  جانب  من  به  دن  ُيزوَّ ما  على  مقتصًرا  المزارعات 

من اإلرشادات الزراعية في أدنى حاالتها.

رابًعا: التوقعات المستقبلية للنساء العامالت في الزراعة

في  الــقــرن)  هــذا  من  الثاني  العقد  (فــي  الماضية  العشر  السنوات  خــالل  الــزراعــي  العمل  تدهور 
مجتمع الدراسة، ألسباب تعود إلى محدودية خيارات التسويق، وزيادة الجفاف وتدني كميات المياه 
على  بالنخيل  المزروعة  المساحات  زيــادة  كما  الجفتلك،  في  شرائها  تكاليف  ارتفاع  إلى  أديا  اللذين 
حساب األراضي الزراعية التي تزرع بالخضروات والمحاصيل الحقلية(49)، حيث العمل بالنخيل يكاد 
األراضي  تصنيف  وتحويل  اإلرث  نتيجة  الزراعية  المساحات  تفتيت  أدى  بينما  الذكور.  على  يقتصر 
الزراعية إلى سكنية في النويعمة -الديوك إلى عزوف السكان عن الزراعة بسبب عدم كفاية الدخل 

الناتج منها.

(49)  المصدر نفسه، ص 171 - 172.
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في  ورد  كما  األغــوار  لضم  إسرائيل  سعي  هو  المستقبلية  التوقعات  في  يؤثر  آخر  رئيسي  عامل 
«صفقة القرن». وعلى الرغم من أن التمهيد لعملية الضم قديم، إال أن عملية الضم ستفرض تغيًرا في 

السياسات اإلسرائيلية، لعل أهمها التضييق أكثر على 
الكثافة  تقليص  بهدف  عيشهم  وسبل  السكان  حياة 
أساسية  وبصورة  األغــوار،  في  الفلسطينية  السكانية 
أكثر  إجــــراءات  فــرض  ذلــك  ضمن  ومــن  الجفتلك،  فــي 
ما  وهو  الفلسطينية،  التنموية  المؤسسات  عمل  على 
األغـــوار،  فــي  الفلسطينيين  حــيــاة  فــي  تــدهــوًرا  يسبب 
وســيــكــون هـــذا الــتــأثــيــر أكــبــر فـــي الــنــســاء نـــظـــًرا إلــى 
ظروفهن كما اتضح سابًقا. وهكذا ستدفع المحددات 
السابقة النساء إلى العمل خارج أسرهن بهدف تقليل 
أثر الفقر والتدهور االقتصادي المتوقع، ولعل الخيار 
األكثر توافًرا هو العمل في المستوطنات اإلسرائيلية.

خالصة

إثر  فــي  ــوار  األغـ لمنطقة  الــزراعــيــة  األهمية  زادت 
الــنــكــبــة، حــيــث نـــزل فــيــهــا مــجــمــوعــات مـــن الــالجــئــيــن 
الساحلي  السهل  في  الزراعي  العمل  في  المتمرسين 

تعتمد  األغــوار  كانت  بعدما  والخضروات  الحمضيات  زراعــة  ازدهــرت  وبهذا  عامر.  ابن  مرج  وسهل 
بوجه أساسي على الثروة الحيوانية وأنواع المحاصيل المرتبطة بها.

العملية  محور  وأطــفــاًال،  وإناًثا  ذكــوًرا  األســرة،  تمثل  أي  أَسرية،  األغــوار  منطقة  في  الزراعة  تَعّد 
الري  مثل  الزراعية،  العملية  في  التكنولوجي  التطور  مواكبة  على  المزارعين  حرص  ورغم  الزراعية. 
بالتنقيط واآلليات والبذور المحسنة والمبيدات وغير ذلك، فقد بقيت األسرة محور العملية اإلنتاجية، 
كونها تعمل على توفير األيدي العاملة الزراعية، وهو ما يؤدي إلى تقليل التكاليف اإلنتاجية، ويوفر 

ادخاًرا اقتصادًيا لألسرة الزراعية.

والقطف،  والتعشيب  بــالــزراعــة  يرتبط  مــا  وبــخــاصــة  مــحــددة،  زراعــيــة  أعــمــاٌل  للنساء  ُخصصت 
التكنولوجية  أو  «الطورية»  البدائية  ســواء  الزراعية  اآلالت  استخدام  في  الرجال  عمل  انحصر  بينما 
«التراكتور» واألدوات المرتبطة به. ولكن هذا التقسيم الجنساني في العمل الزراعي لم يكن حاًدا في 
األسرية  العاملة  األيدي  بتوفير  ترتبط  لمتغيرات  خضع  حيث  الزراعي،  العمل  مراحل  من  مرحلة  أي 

الذكورية، فوجود األبناء الذكور البالغين يحصر عمل النساء في أعمال معينة.

الزراعة  لها  خضعت  التي  واالقتصادية  االجتماعية  والتحوالت  التكنولوجية  التطورات  ُتحدث  لم 
فقد  الزراعي،  للعمل  الجنساني  التقسيم  في  اختالًفا  أوسلو،  بعد  سيَّما  وال  األغــوار،  في  الفلسطينية 
بقي كما هو إلى حد كبير. يمكننا القول إن التغيرات الجوهرية في العملية الزراعية أدت إلى تخفيف 
زيادة  إلى  أدت  نفسه  الوقت  وفي  بالذكور،  المرتبطة  الزراعية  األعمال  في  والتعب  الجهد  من  الكثير 

لمنطقة  الــزراعــيــة  األهــمــيــة  زادت 
نزل  حيث  النكبة،  إثــر  في  األغـــوار 
فــيــهــا مـــجـــمـــوعـــات مــــن الــالجــئــيــن 
الــمــتــمــرســيــن فـــي الــعــمــل الـــزراعـــي 
ــلــــي وســـهـــل  ــاحــ ــهــــل الــــســ فـــــي الــــســ
مــــرج ابــــن عـــامـــر. وبـــهـــذا ازدهــــرت 
زراعــــة الــحــمــضــيــات والــخــضــروات 
بوجه  تعتمد  األغــوار  كانت  بعدما 
أســـاســـي عــلــى الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة 

وأنواع المحاصيل المرتبطة بها.
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إدخال  نتيجة  وكثافتها  كميتها  زادت  التي  القطف  عملية  وبالتحديد  النساء،  بها  تقوم  التي  األعباء 
التكنولوجيا الزراعية المتطورة التي عملت على زيادة حجم اإلنتاج للدونم الواحد أضعاًفا أكثر مما 

كانت عليه باستخدام الري بالقنوات (الدواليب).

تدني  إلــى  ذلــك  ويعود  جــًدا،  محدود  الــزراعــي  اإلرشــاد  إلــى  الــزراعــة  في  العامالت  النساء  وصــول 
الــمــرأة  ظـــروف  أن  كما  الــذكــور،  فئة  مــع  فقط  وتواصلهم  الفلسطينية  لــلــمــزارع  المرشدين  زيـــارات 
عدم  إلى  أدى  األول،  إلى  امــتــداًدا  الثاني  واعتبار  والــزراعــي،  اإلنجابي  دورهــا  بين  ومزجها  المزارعة 
المؤسسات  تنظمها  التي  الزراعي  اإلرشــاد  لقاءات  في  لاللتحاق  مزرعتها   - بيتها  ترك  على  قدرتها 

الحكومية واألهلية ذات االختصاص.

الزراعي  الدعم  وقلة  االستعمارية)  (السياسات  وسياسية  (جفاف)  طبيعية  مختلفة،  عوامل  أّدت 
لمصلحة  اإلنتاجية  العملية  في  األســرة  على  ترتكز  التي  الخضروات  زراعــة  تراجع  إلى  الفلسطيني، 
قصيرة  مــدة  باستثناء  السنة  فــتــرة  أيـــام  طـــوال  الــذكــوريــة  العمالة  على  يعتمد  وهــو  النخيل،  ــة  زراعـ
تنحصر بعمل النساء في مصانع التعبئة والتغليف، حيث يقتصر دورهن على فرز حبات التمر وفًقا 
لمستويات الجودة، وقد أدى هذا التحول في العمل الزراعي إلى زيادة عدد النساء اللواتي يعملن في 

المستوطنات اإلسرائيلية في األغوار □


