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

امل�ساركة ومبادئ احلكم الر�سيد. 
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مقدمة
�أريحا  منطقة  يف  �لزر�عية  �لتنمية  م�سار  يتعر�ض 
�لبنيوية  �لإ�سكاليات  من  جمموعة  �إىل  و�لأغو�ر 
على  خطرية  تد�عيات  طياتها  يف  حتمل  �لتي 
و�ل�سيا�سية  �لقت�سادية  �مل�ستويات  من  �لعديد 
منطقة  �أن  �ملعروف  من  �أن  ومبا  و�لجتماعية. 
�لأغو�ر  تعد مبثابة ع�سب �حلياة �لغذ�ئي لل�سفة 
�لأهمية  يف  �لنظر  �إعادة  يتوجب  فاإنه  �لغربية، 
بديلة  مناذج  تبني  عرب  للمنطقة  �لإ�سرت�تيجية 
�جلانب  وتطوير  و�حليو�ين  �لزر�عي  للإنتاج 
�ل�سياق  ومتطلبات  يتنا�سب  ب�سكل  �لت�سنيعي 
��ستجابة  �لدر��سة  هذه  تاأتي  ولهذ�  �ملحلي. 
ميثل  ل  �لذي  �لزر�عي  �لقطاع  �أو�ساع  لتدهور 
فح�سب،  �لفل�سطينيني  لغذ�ء  �أ�سا�سيًا  م�سدرً� 
للت�سغيل  �ملركزية  �لقت�سادية  �لقاعدة  �أي�سا  بل 

و�لإنتاج �ملحلي ودفع عجلة �لتنمية �ملحلية. 
تر�سد هذه �لدر��سة مكامن �خللل �لبنيوي �لذي 
ب�سكل  وتعزوه  �لأغو�ر،  يف  �لزر�عة  بقطاع  �أمل 
�لن�ساطات  بني  ما  �لتفاعل  �سريورة  �إىل  �أ�سا�ض 
�ل�ستعمارية �ل�سهيونية �لر�مية �إىل �قتلع �لفلح 
�لزر�عي  �لإنتاج  ومنط  �أر�سه  من  �لفل�سطيني 
ول  �لفل�سطينية،  �ل�سلطة  تتبناه  �لذي  �لر�أ�سمايل 
نتائج  �إىل  �سيقود  �لتفاعل  هذ�  ��ستمر�ر  �أن  بد 
�سمود  على  وبالتايل  �لزر�عة  قطاع  على  مدمرة 

�ملز�رع �لفل�سطيني.
بد�ئل  �أية  تقدمي  �أن  على  �لدر��سة  هذه  وت�سدد 
�أن  يجب  �لأغو�ر  يف  �لزر�عي  للإنتاج  منوذجية 
�ملعرفية  �ملنظومة  تغيري  من  بال�رضورة  يبد�أ 

�أخرى  �لقائمة، و��ستبد�لها مبنظومة  و�ملفهومية 
�لإ�ستناد  خلل  من  �ل�سياق  تعقيد�ت  تر�عي 
من  يت�سمنه  مبا  �ملقاومة«  »�قت�ساد  مفهوم  �إىل 
مبادئ �ل�سمود و�لإعتماد على �لنف�ض و�لت�سامن 
�لجتماعي و�لإكتفاء �لذ�تي، وذلك من �أجل حتقيق 
و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لأهد�ف  من  جمموعة 
�لو�سع  وخ�سو�سية  تتنا�سب  �لتي  و�ل�سيا�سية 

�لفل�سطيني حتت �لحتلل كما حددتها �لدر��سة.
بديلة  تنموية  زر�عية  مناذج  ثلثة  �لدر��سة  تقدم 
هذه  ترتكز  �أن  بد  ول  و�لأغو�ر،  �أريحا  ملناطق 
�ملقاومة  �ملعرفية لقت�ساد  �ملنظومة  �لنماذج على 
�إذ� كان لها �أن حتقق �أية نتائج ملمو�سة على �أر�ض 

�لو�قع: 
• �لتعاونيات �لزر�عية 	
• �لت�سنيع �لزر�عي	
• تنمية �لرثوة �حليو�نية	

ولكننا قبل عر�ض �لأفكار و�ملمار�سات �لبديلة نبد�أ 
�لقت�ساد  يف  �لقائمة  للأحو�ل  مقت�سب  بو�سف 
�لبنيوية  للتحولت  عار�سني  للأغو�ر،  �لزر�عي 
مل�ساريع  و�سفًا  نقدم  ثم  �ملنطقة،  �سهدتها  �لتي 
خمتلفة  روؤية  لتقدمي  توطئة  �ل�سناعية  �ملناطق 

لذلك كله.
• �لتحول �لبنيوي يف �لنمط �لزر�عي يف �أريحا 	

و�لأغو�ر
مركزيًا  دورً�  فل�سطني  يف  �لزر�عي  �لقطاع  �أدى 
�ل�سنني مثل  يف تنمية �لقت�ساد �ملحلي، فعلى مر 
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�ملحلي  للناجت  �لأ�سا�ض  �لركيزة  �لزر�عة  قطاع 
من  و��سعة  ل�رض�ئح  و�لت�سغيل  �لدخل  وم�سدر 
�ل�سعب �لفل�سطيني. وكان ملنطقة �أريحا و�لأغو�ر 
زر�عي قمني  �إنتاج  ريادي يف �سمان حتقيق  دور 
فل�سطني،  على م�ستوى  �لغذ�ئية  �ملتطلبات  بتلبية 
�ملناخ  وملءمة  �لرتبة  خل�سوبة  نظرً�  وذلك 
و�حلر�رة و�لرثوة �ملائية �جلوفية مما يوفر بيئة 
منا�سبة لإنتاج متنوع من �ملحا�سيل �لزر�عية على 
ملنطقة  �لزر�عية  �لأهمية  يزيد  ومما  �لعام.  مد�ر 
�سبعة  ت�ساوي  فيها  �لدومن  �إنتاجية  �أن  �لأغو�ر 
يف  �لأخرى  �لزر�عية  �ملناطق  يف  مثيله  �أ�سعاف 
�لأغو�ر  منطقة  حتتل  جغر�فيا،  �لغربية.  �ل�سفة 
م�ساحة  ربع  يو�زي  ما  وت�سمل  كبرية،  م�ساحة 
�ألف   50 من  �أكرث  فيها  ويقطن  �لغربية،  �ل�سفة 
�أكرث  ويعتمد  �أريحا،  مدينة  ذلك  يف  مبا  فل�سطيني 
�ساهمت  وقد  �لزر�عة.  على  �سكانها  من  من%70 
�خل�سائ�ض �ملذكورة �سابقًا يف جعل منطقة �أريحا 
�أهمية ��سرت�تيجية عالية، وبالتايل  و�لأغو�ر ذ�ت 
و�ل�سيطرة  �لقتلع  ل�سيا�سات  د�ئمًا  هدفًا 

�لإ�رض�ئيلية.
�لوطني  �مل�ستوى  على  �لزر�عي  �لن�ساط  �أن  �إل 
ب�سكل عام، ويف منطقة �لأغو�ر ب�سكل خا�ض، قد 
تعر�ض لتحولت بنيوية عميقة �أدت �إىل تر�جع هذ� 
�لقطاع مما �نعك�ض �سلبًا على �لو�سع �لقت�سادي 
�لفل�سطيني وما ير�فقه من تهديد للأمن �لغذ�ئي 
ومن  ركائزها.  �أهم  �إحدى  �لتنمية  عملية  و�إفقاد 
�أجل �خلو�ض ب�سكل خمت�رض يف م�سكلت �لزر�عة 
يف منطقة �أريحا و�لأغو�ر، فاإنه من �ل�رضوري �أن 
يكون و��سحا مبا فيه �لكفاية �أن مثل هذ� �لتحول 
�لبنيوي يف �لقطاع �لزر�عي �ملحلي يعود �إىل تفاعل 

عاملني �أ�سا�سني:

العام 1967 وما  الإ�سرائيلي منذ  1. الحتالل 
نتج عنه من ت�سوهات عميقة يف البنية الزراعية 

املحلية
على  �لإ�رض�ئيلي  �لحتلل  وجود  �رتبط  لقد 
تعمدت  منهجية  ب�سيا�سات  �لفل�سطينية  �لأر�ض 
قاعدتها  �لتنموية �لفل�سطينية  �إفقاد �لعملية 
�لزر�عة.  يف  �ملتمثلة  �لإ�سرت�تيجية  �لقت�سادية 
�ل�سيا�سات  هذه  ح�رض  �سعوبة  من  �لرغم  وعلى 
�لتي تر�كمت منذ �لعام 1967 حتى هذه �للحظة، 
بالإجر�ء�ت  يتمثل  �رضر�  و�أكرثها  �أهمها  �أن  �إل 

�لتالية:
و��ستنز�فها . 1 �خل�سبة  �لأر��سي  م�سادرة 

�قت�سادية  ن�ساطات  يف  ��ستغللها  عرب 
زر�عية - �سناعية ذ�ت عائد ربحي كبري على 

�ملوؤ�س�سة �ل�سهيونية. 
�ل�ستثمار�ت . 2 وتكثيف  �مل�ستوطنات  بناء 

�إن�ساء م�ساريع �سناعية -  �لإ�رض�ئيلية عرب 
زر�عية.

�جلوفية . 3 �ملياه  م�سادر  على  �ل�سيطرة 
�حلياتية  �لأغر��ض  خلدمة  وتوظيفها 
و�ل�سناعية و�لتجارية للم�ستوطنات ومنعها 

عن �ملز�رعني �لفل�سطينيني.
�لفل�سطينية . 4 �لعاملة  �لأيدي  ��ستغلل 

خ�سو�سا عرب �قتلع �ملز�رع �لفل�سطيني من 
�أر�سه وحتويله �إىل عامل يف �لقطاع �لزر�عي 

�أو �ل�سناعي �أو �لإن�سائي �لإ�رض�ئيلي.
�لزر�عية . 5 باملدخلت  �لتام  �إ�رض�ئيل  حتكم 

حركة  على  �لفعلية  و�سيطرتها  �لفل�سطينية 
عن  ف�سل  �لزر�عية  �ملنتجات  ونقل  جتارة 

حتكمها �لتام باحلدود. 
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�لتفاقيات . 6 �ساهمت  فقد  ذلك،  على  علوة 
وخ�سو�سًا  �لإ�رض�ئيلية   - �لفل�سطينية 
�لتبعية  ماأ�س�سة  يف  باري�ض  بروتوكول 
�لإ�رض�ئيلي  للقت�ساد  �لفل�سطينية  �لقت�سادية 
حا�سمة  �سلحيات  �إ�رض�ئيل  منح  مت  بحيث 
�لفل�سطينية،  �لقت�سادية  بامل�ساريع  للتحكم 
�لعلقات  �إد�رة  يف  �لتدخل  حق  ومنحتها 
�لعامل  مع  �لفل�سطينية  و�لتجارية  �لقت�سادية 
منحت  فقد  �أخرى،  ناحية  ومن  �خلارجي. 
�سلطات  �لإ�رض�ئيلي  �جلانب  �لتفاقيات  هذه 
�أو ممنوع على  لإقر�ر ما هو م�سموح  و��سعة 
�قت�سادي  ن�ساط  من  ممار�سته  �لفل�سطينيني 
ما  �إنتاج  يف  �لفل�سطينيني  حق  ذلك  يف  مبا 
ياأكلونه. وبذلك جاءت هذه �لتفاقيات لإجها�ض 
جدية  خطو�ت  لتخاذ  فل�سطينية  حماولة  �أي 

باجتاه حتقيق �ل�ستقللية �لقت�سادية.

الفل�سطينية  لل�سلطة  ال�سيا�سات القت�سادية   .2
يف التوجه نحو ال�سوق احلر 

وذلك مبا تت�سمنه من تبني منط �لإنتاج �لزر�عي 
�لر�أ�سمايل �لقائم على ربط �لإنتاج �لزر�عي �ملحلي 

بال�سوق �لعاملية من خلل �ملمار�سات �لتالية:
�لنيوليرب�لية . 1 �لقت�سادية  �ل�سيا�سات  تبني 

�لتي يتم فر�سها من قبل �ملمولني ووكالت 
تعزيز خ�سخ�سة  �لدولية من خلل  �لتنمية 
�ل�رضكات  دور  وتقوية  �لزر�عي،  �لإنتاج 
ت�سدير  على  و�لت�سديد  �لربحية،  �خلا�سة 

�ملنتجات �لزر�عية �إىل �لأ�سو�ق �لعاملية.
�لأجنبية . 2 �لأمو�ل  روؤو�ض  �جتذ�ب  حماولة 

��ستناد�  �لزر�عي  �لإنتاج  يف  لل�ستثمار 
�لذي  �ملال  ر�أ�ض  وتر�كم  �لربح،  منطق  �إىل 
وحتقيق  �لعادل،  �لتوزيع  مبد�أ  يناق�ض 

�ل�سوق  متطلبات  وجتاهل  �لذ�تي،  �لكتفاء 
�ملحلية.

�لعاملية . 3 �ل�سوق  متطلبات  تلبية  يف  �مل�ساهمة 
من ديناميكية �لعر�ض و�لطلب.

و�سهاد�ت . 4 �لرقابة  �أنظمة  مع  �لتجاوب   
ت�سميمها  يتم  �لتي  �لعاملية  �ملو��سفات 
�لن�ساط  تقيد  و�لتي  دولية  وكالت  قبل  من 
�إىل  ت�سابه  و�لتي  �لتقليدي  �ملحلي  �لزر�عي 

حد كبري �أ�سلوب �لق�رض. 
�لتقليدي . 5 �لزر�عي  �لإنتاج  منط  تهمي�ض 

�ل�سابقة  لل�سيا�سات  حتمية  كنتيجة  ق�رضً� 
بحيث يتم حتويل �ملز�رع �لتقليدي �إىل عامل 
باأجر لدى �ل�رضكات �خلا�سة يبيع قوة عمله 

مقابل قوت يومه.

�إىل  �حلر  �ل�سوق  �قت�ساد  مبادئ  تبني  �أدى  لقد 
حماية  �سيا�سات  و�سع  على  �ل�سلطة  قدرة  �سل 
على  �لقدرة  �إفقادها  وبالتايل  �لفل�سطيني،  للمنتج 
خلل  من  �أر�سه  يف  �لفل�سطيني  �ملز�رع  تثبيت 
�ل�سمود،  تدعم  م�ساريع  وتنفيذ  �سيا�سات  و�سع 
مما �أدى �إىل حتول �لقطاع �لزر�عي �إىل حقل طارد 
للفلح �لفل�سطيني، وخ�سو�سًا �سغار �لفلحني، 
�لتقليدي  �لزر�عي  �لإنتاج  على منط  �لق�ساء  بعد 
لكثري  �لأمان  �سمام  مبثابة  تاريخيا  كان  �لذي 
وترية  ز�دت  ولقد  �لفل�سطينية.  �لعائلت  من 
حدة  وزيادة  �لإنتاجي،  �لزر�عي  �لقطاع  تهمي�ض 
�خل�سخ�سة يف �ل�سنو�ت �لأخرية من خلل خطة 
�حلكومة �لفل�سطينية كما عربت عنها خطة �لتنمية 
تفاقم  يف  �ساهم  مما   2010-2008 و�لإ�سلح 
�أزمة  �لقدرة �لإنتاجية �لفل�سطينية، وفتح �ملجال 
�أكرث من �ل�سابق �أمام �ملنتج �لزر�عي �لإ�رض�ئيلي 
�لفل�سطينية.  �ملحلية  بال�سوق  حتكما  �أكرث  ليكون 
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�لتهمي�ض  �سيا�سات  �أن  �أي�سا  بالذكر  �جلدير  من 
نظرة  �إلقاء  عند  جلية  تبدو  �لزر�عي  للقطاع 
�ل�سنوية  ميز�نيات �حلكومة  على جد�ول  �رضيعة 
تقل�ض  يف  تبدو  و�لتي  �لقطاع،  لهذ�  �ملخ�س�سة 
تتجاوز  ل  �لزر�عة  ح�سة  �أن  حد  �إىل  م�ستمر، 
�لطينة  يزيد  ومما  �لعامة،  �مليز�نية  من   %1 �لـ 
�لزر�عة  ميز�نية  من   %85 يو�زي  ما  �رضف  بلة 
على رو�تب �ملوظفني يف وز�رة �لزر�عة. )بكد�ر، 

)2007
�لتفاعل  عن  �لناجتة  �ل�سلبية  �لإنعكا�سات  �إن 
بعني  �لأخذ  عند  حدة  تزد�د  �لعاملني  هذين  بني 
�مل�رضوط،  �لأجنبي  �لتمويل  �سيا�سات  �لإعتبار 
و�لتي ل تتعمد  تهمي�ض دور �لزر�عة كاأد�ة لتفعيل 
عملية تنموية حقيقية تنتهي ببناء �قت�ساد وطني 
�أن   �إىل م�ستوى  ذلك  تتجاوز  بل  م�ستقل فح�سب، 
�لزر�عي  للقطاع  �ملخ�س�ض  �مل�رضوط  �لتمويل 
لقت�سادنا  مزدوجة   تبعية  �إحد�ث  �إىل  ي�سعى 
�لعاملي.  و�ل�سوق  �لإ�رض�ئيلي  �لقت�ساد  من  بكل 
على  �ملو�سوعية  �ل�رضوط  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�لإنتاج  عملية  كبري  حد  �إىل  تعرقل  �لأر�ض 
�لتناف�سية  �لقدرة  بالتايل  وت�سعف  �لزر�عي 
�أو  �ملحلي  �ل�سوق  يف  �سو�ء  �لفل�سطيني  للمنتج 
�ملفرو�سة  �ل�رضوط  �أن  �إل  �لعاملية،  �لأ�سو�ق  يف 
بعمل  �لزر�عي  �لقطاع  �إحلاق  تف�سل  ما  غالبا 
على  تعتمد  �لتي  �لربحية  �خلا�سة  �ل�رضكات 
�إىل  و�لت�سدير  �لدولية  �ملعايري  مر�عاة  منطق 
�ملحلي.  �ل�سوق  �حتياجات  ح�ساب  على  �خلارج 
�لإنتاج  م�ساريع  يف  �خلا�ض  �لقطاع  دخول  �إن 
�لزر�عي �ملدعوم من قبل وكالت �لتنمية �لغربية 
�أدى �إىل تدهور يف �لبنية �لزر�عية �لتقليدية �لقائمة 
�حليازة  ذ�ت  و�لزر�عة  �لعائلي،  �لإنتاج  على 
�لت�سويق  �آليات  �إىل  تاريخيا  �مل�ستندة  �ل�سغرية  
م�ساريع  و��ستبد�ل  �لذ�تي،  و�لكتفاء  �ملحلي 

�إنتاجها  تكر�ض  بها  )خا�سة(  ربحية  زر�عية 
�لذي  �لوقت  يف  ذلك  ياأتي  �لت�سدير.  �أجل  من 
�لغذ�ئي  �لأمن  و�قع  تدهور  �لتقارير  فيه  توؤكد 
مقلقة  درجة  �إىل  �لفل�سطينية  �لأ�رض  �أو�ساط  يف 
)غطا�ض،  �لفل�سطيني  �ل�سعب  من   %38 يف  لتوؤثر 
2009(. علوة على ذلك، �إن عدم قدرة �ملز�رعني 
�خلا�ض  �لقطاع  م�ساريع  مناف�سة  على  �ل�سغار 
�لزر�عية �ل�سخمة من ناحية، و�ملنتجات �لزر�عية 
�لإ�رض�ئيلية �ملدعومة من قبل �ل�سلطات من ناحية 
�لزر�عية  �لفئات  تفتيت  يف  �ساهم  قد  �أخرى، 
رخي�سة  عاملة  �أيدي  �إىل  وحتويلها  �لتقليدية 
�خلا�ض  للقطاع  �لزر�عية  �مل�ساريع  من  كل  يف 
يف  �ل�سناعية   - �لزر�عية  و�مل�ساريع  �لفل�سطيني، 

�مل�ستوطنات.
�لدور  يف  يتمثل  �آخر  بعد  �لأجنبي  وللتمويل 
�لتي  �حلكومية  غري  �ملنظمات  بع�ض  توؤديه  �لذي 
من  معينة  با�سرت�طات  مقيد  متويل  على  حت�سل 
م�ساريع  تنفيذ  �أجل  من  �لأجانب  �ملانحني  قبل 
زر�عية ل تتنا�سب ومتطلبات �ل�سياق �لفل�سطيني. 
تفيد �سبكة �ل�سيا�سات �لفل�سطينية يف موقفها من 
»زر�عة  بـ  و�ملعنونة  فل�سطني  يف  �لزر�عة  ق�سية 
�مل�ساريع  �أجل �حلرية« بازدياد عدد  فل�سطني من 
م�ساحة  تناق�ض  مقابل  �حلكومية  و�ملنظمات غري 
�لقطاع  ح�سل  بحيث  �لزر�عة  وتر�جع  �لأر�ض 
جمموع  من  فقط   %1.41 نحو  على  �لزر�عي 
�أ�سل  من  دولر  مليون   14( �لدولية  �مل�ساعد�ت 
و2000،   1994 بني  ما  �لفرتة  يف  دولر(  مليار 
و�نخف�ست هذه �لن�سبة يف �لفرتة 2000- 2006 
من  دولر  مليون   30(  %0.74 حو�يل  لت�سل 
ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة  دولر(.  مليار�ت   4 �أ�سل 
من  فقط   %10 بحو�يل  �لريفية  �لتنمية  حظيت 
 2008  -1999 �لفرتة  يف  م  �ملقَدّ �ملانحني  متويل 
وعلى  �لفل�سطينية.  �حلكومية  غري  للمنظمات 
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�حلكومية  غري  �ملنظمات  ن�سبة  �أن  من  �لرغم 
�لكلي  �لعدد  �إىل  �لزر�عي  �لقطاع  يف  �لعاملة 
يف   %2.8 �حلكومية �رتفعت من  غري  للمنظمات 
�لإرتفاع  ذلك  فاإن   ،2006 يف   %5.5 �إىل   1999
عة يف م�ستويات �لإعتماد  كان مرتبًطا بزيادة مرِوّ
على �مل�ساعد�ت �خلارجية يف قطاع �ملنظمات غري 
�إىل   1999 يف   %54 نحو  من  �لزر�عية  �حلكومية 
نحو 80% يف 2006، و�إىل 94% يف �سياق �ملنظمات 
باملياه  تتعلق  ق�سايا  يف  �لعاملة  �حلكومية  غري 

و�لبيئة. )�لرتتري، �لنور، و زريق، 2012( 
�ل�ستعمارية  �لبنية  تفاعل  �أن  فيه  �سك  ل  ومما 
�لليرب�لية  و�سيا�سات  �لإ�رض�ئيلي  للحتلل 
�لفل�سطينية  �ل�سلطة  تتبناها  �لتي  �جلديدة 
بناء  تطبيقها  يتم  �ل�سيا�سات  هذه  باأن  )علما 
�لتنمية  ووكالت  �لدويل  �لبنك  توجيهات  على 
تاأخذ  �أنها  على  �لكثريون  يتفق  و�لتي  �لدولية 
طابع »�ل�ستعمار �جلديد«(، وتفاقم هذ� �لتفاعل 
ب�سبب دور �لتمويل �لأجنبي �مل�رضوط  قد �أدى �إىل 
�سلب تام للقدرة �لفل�سطينية على �لتحكم باملو�رد 
تتنا�سب  وم�ساريع  �سيا�سات  وو�سع  �ملتاحة، 
وخ�سو�سياته،  �لفل�سطيني  �لو�سع  ومتطلبات 
�قت�سادية  لنماذج  ق�رضي  �إلغاء  �إىل  �أدى  مثلما 
وتنموية مرتكزة على مبادئ �ملقاومة، و�لإنعتاق 
�لقطاع  يوؤدي  مما  وذلك  �لذ�تي،  و�لكتفاء 
بقيم  لرتباطه  نظرً�  فيه  حيويًا  دورً�  �لزر�عي 

�لإنتماء للأر�ض.
يتم �لتعبري عن هذ� �لتفاعل يف �لو�قع عرب �لعديد 
مت  و�لتي  �مل�سرتكة،  �لقت�سادية  �مل�ساريع  من 
م�ساريع  �أنها  على  و��سع  ب�سكل  لها  �لرتويج 
�سيا�سية  عو�قب  تت�سمن  �أنها  مع  »تنموية«، 
و�قت�سادية و�جتماعية وخيمة. مثل هذه �مل�ساريع 
�ملناطق  د�خل  �مل�سرتك  �ل�ستثمار  تاأخذ طابع  قد 
مثل  )مناطق  للم�ستوطنات  �لتابعة  �ل�سناعية 

و�مل�ستوطنات  �أدوميم  ومعاليه  وعطروت  بركان 
عد�  �لأغو�ر(  منطقة  يف  �ل�سناعية   - �لزر�عية 
وهناك  »�إ�رض�ئيل«.  يف  �أخرى  ��ستثمار�ت  عن 
�لأمو�ل  روؤو�ض  فيها  تندمج  �سناعية  م�ساريع 
برعاية  و�لأجنبية  »و�لإ�رض�ئيلية«  �لفل�سطينية 
وكالت �لتمويل و�لتنمية �لأجنبية كما هي �حلال 
يف �ملناطق �ل�سناعية �ملزمع �إقامتها يف عدة مناطق 
�ل�سناعية  �ملنطقة  �لغربية منها منوذج  �ل�سفة  يف 
تاأخذ  �أريحا. وهناك ممار�سات قد  �لزر�عية يف   -
طابع �ل�رضية و�لإلتفاف على �لقو�نني و�حلملت 
�ملحلية و�لعاملية ملقاطعة �ملنتجات �لإ�رض�ئيلية كما 
هو �حلال يف ظاهرة تبيي�ض ب�سائع �مل�ستوطنات 
وت�سديرها على �أ�سا�ض �أنها ذ�ت من�ساأ فل�سطيني. 

)دعنا و �سحادة، 2012 �ض13( 

ملحة عن املنطقة الزراعية - ال�سناعية 
يف اأريحا

�سناعية  مناطق  �إن�ساء  فكرة  �أن  من  �لرغم  على 
»و�إ�رض�ئيل«   �لفل�سطينية  �ل�سلطة  بني  م�سرتكة 
باري�ض  برتوكول  توقيع  مع  تر�فقت  قد 
�إقامة  نية  �إعلن  �أن  �إل  لعام 1994،  �لقت�سادي 
�أريحا  منطقة  ت�ستهدف  �سناعية-زر�عية  منطقة 
ومتويل  مببادرة   2005 �لعام  يف  مت  قد  و�لأغو�ر 
)جايكا(.  �ليابانية  و�لتنمية  �لتعاون  وكالة  من 
وقد بد�أت فكرة �إن�ساء �ملنطقة �لزر�عية �ل�سناعية 
بتمويل  �أردنيًا  فل�سطينيًا  م�رضوعًا  بو�سفها 
ياباين، ثم تطور �مل�رضوع لي�سمل دولة �لحتلل 
لتت�سمن  �لفكرة  تو�سعت  وبذلك  ر�بعًا.  �رضيكًا 
��سم  �إطلق  يف  �أكرث و�سوحا متثل  �سيا�سيا  بعد� 
»ممر �ل�سلم و �لزدهار« �لذي ي�ستهدف مناطق 
�أخرى  ��ستثمار�ت  �إىل  �إ�سافة  و�لأغو�ر  �أريحا 
ذلك.   وغري  �لتحتية  و�لبنية  �ل�سياحة  قطاعات  يف 

)حمودة، 2012 �ض3(
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مبنافع  �سيعود  �أنه  �مل�رضوع  على  �لقائمون  يرى 
خ�سو�سًا  �لفل�سطيني،  �لقت�ساد  على  عديدة 
�لأجنبية  �لأمو�ل  لروؤو�ض  جاذب  عامل  ياأتي  �أنه 
على  مربحة  ��ستثمار�ت  حتقيق  �إىل  �ل�ساعية 
��سرت�تيجية  �ملناطق  �أكرث  من  تعترب  م�ساحة 
وحيوية يف �ملنطقة على م�ستوى �لإنتاج �لزر�عي، 
�لعاملي يف  �لت�سنيع و�لت�سويق  �إدخال عملية  و�ن 
عالية.  �قت�سادية  جدوى  ذ�  �سيكون  �ملجال  هذ� 
�لأجنبية  �لأمو�ل  روؤو�ض  ��ستقطاب  �أجل  ومن 
يقوم �لقائمون على �مل�رضوع برتويج فكرة مفادها 
�لزر�عية  �ل�سناعية  �ملنطقة  مييز  ما  »�أبرز  �أن 
�لأو�سط،  �ل�رضق  يف  نوعها  من  �لأوىل  كونها 
على  �أ�سا�سي  ب�سكل  تركز  منطقة  �أول  وكونها 
�ل�سناعات �لزر�عية، مع توفري �ملر�فق و �ملن�ساآت 
�ل�سناعية ومنطقة خدمية، وبنية حديثة بالإ�سافة 
�إىل ميزة تقدمي �ملنح �خلا�سة بالتمويل مما ي�ساهم 
تقدمي  مع  �لعو�ئد  وزيادة  �لتكاليف  تخفي�ض  يف 
�ل�سناعية  �ملنطقة  خارج  لوج�ستية  ت�سهيلت 
�لتجارية  �لعمليات  ت�سهيل  �ساأنها  من  �لزر�عية 

للم�ستثمرين«. ) جريدة �لقد�ض، 2012(
�لر�سمية  �لتوقعات  تقوم  ذلك،  �إىل  بالإ�سافة 
م�ستوى  على  للم�رضوع  �لقت�سادية  للمنافع 

�لقت�ساد �ملحلي على �ملحاور �لتالية:
�لن�ساط  تنظيم  �إىل  �مل�رضوع  يهدف  التنظيم:   -
�لتنمية  يف  ي�ساهم  ب�سكل  �لزر�عي-�ل�سناعي 

و�إنعا�ض �لقت�ساد �ملحلي. 
- الت�سغيل: ي�ستوعب �مل�رضوع �لكثري من �لأيدي 
كالعمال  �لخت�سا�سات،  �ملتنوعة  �ملحلية  �لعاملة 
و�ملز�رعني و�ملهند�سني و�لإن�سائيني وغريهم من 

�مل�ستفيدين ب�سكل مبا�رض وغري مبا�رض.
�إنتاج  على  بقدرته  �مل�رضوع  ميتاز  الت�سدير:   -
�لأ�سو�ق  يف  و�ملناف�سة  للت�سدير  قابلة  ب�سائع 

�ملادي  �لدخل  ن�سبة  �سيزيد  مما  �خلارجية 
�مل�ستثمرين.

�مل�رضوع  �سيحفز  اخلا�س:  القطاع  دعم   -
عو�ئد  وحتقيق  �ل�ستثمار  على  �ملحلية  �ل�رضكات 
تطوير  ركائز  �أحد  �مل�رضوع  يكون  وبذلك  عالية، 

�لقطاع �خلا�ض �ملحلي.
فكرة  �أن  �إل  �لتفاوؤل،  هذ�  من  �لرغم  وعلى 
�مل�رضوع يف هذ� �ل�سياق قد مت �نتقادها يف �لعديد 
يتجاهل  �أنه  خ�سو�سًا  �ل�سابقة،  �لدر��سات  من 
�سيطرة  عن  �لناجت  �لقائم  �لو�سع  تعقيد�ت 
�خل�سبة،  �لأر��سي  على  �لإ�رض�ئيلي  �لحتلل 
�أنه يتحكم  وم�سادر �ملياه يف منطقة �لأغو�ر، كما 
باحلدود وحركة �لعمال و�لنقل و�ل�سحن. وحتى 
يف حال ��ستندت �ل�سلطات �لإ�رض�ئيلية يف تعاملها 
�لتفاقيات،  يف  �ملوقعة  �لبنود  �إىل  �مل�رضوع  مع 
فاإن �مل�رضوع �سي�سادف �لكثري من �لعقبات �لتي 
�ستحول دون حتقيق �لأهد�ف �ملعلن عنها ر�سميا. 
�أ�سف �إىل ذلك �إىل �أن هذ� �مل�رضوع ل يو�سح كيف 
ميكن دعم �سمود �ملز�رع �لفل�سطيني، وحثه على 
يتو�ن  مل  �لذي  �لحتلل  حتت  �أر�سه  يف  �لبقاء 
�لأيديولوجية  �أهد�فه  حتقيق  عن  و�حدة  حلظة 
و�ل�سيا�سية �ملتمثلة يف �جتثاث �لإن�سان �لفل�سطيني 
من �أر�سه عرب تطوير �أ�ساليب ��ستعمارية متنوعة 

على �لدو�م. )�لرتتري، 2012(.
�ل�سناعية  �لزر�عية  �ملناطق  م�رضوع  ويت�سمن 
للحكومة  �خلا�ض  �لفهم  يعك�ض  �سيا�سيًا  بعدً� 
�ليابانية حول كيفية �لدفع بعملية »�ل�سلم« وهذ� 

ما عرب عنه وزير �خلارجية �لياباين بقوله:
و�لزدهار  �ل�سلم  ممر  مفهوم  يتحقق  »عندما 
طرق  بو��سطة  �لإقليمية  �مل�سكلة  ف�ستحل 
�سيا�سية،  �أو  �أمنية  بطرق  ولي�ست  �قت�سادية 
ونوؤمن باأن �ليابان هي �لوحيدة �لقادرة على فعل 

ذلك« ) جايكا، 2007(.
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للدفع  �ليابانية  �ل�سيا�سية  �لروؤية  فان  �إذً� 
مفهوم  كبري  حد  �إىل  تطابق  �ل�سلم  بعملية 
�ليمني  تتبناه حكومة  �لذي  �لقت�سادي«  »�ل�سلم 
يف  وهي  نتنياهو،  بنيامني  برئا�سة  �ل�سهيونية 
مع  �مل�سمون  ناحية  من  تختلف  ل  ذ�ته  �لوقت 
روؤية »�لطريق �لثالث« �لذي يقتفيه رئي�ض �لوزر�ء 
�لروؤى  هذه  وت�ستند  فيا�ض.  �سلم  �لفل�سطيني 
�لتطبيع  تفعيل  �إىل  �أ�سا�سًا  و�ل�سرت�تيجيات 
ح�ساب  على  �لأمني  و�لتن�سيق  �لقت�سادي، 
�ملو�جهة �ل�سيا�سية ك�سبيل لتحقيق �ل�سلم. ومن 
هنا �سهدت �ل�سنو�ت �لأخرية عملية هرولة لتنفيذ 
�لفل�سطينية  �ملناطق  يف  �لنيوليرب�لية  �لأجندة 
كبرية  »تنموية«  م�ساريع  يف  كبري  حد  �إىل  تبلرت 
�لعملية،  يف  و�رضكاته  �لحتلل  �أجهزة  �أدجمت 
يف  تقدم  �أي  �ملطاف  نهاية  يف  حتقق  �أن  دون 
تر�سيخ  يف  �ساهمت  �أنها  �للهم  �ل�سلم«  »عملية 
ومبا  �ملحتلة.  �ملناطق  على  �ل�ستعمارية  �لهيمنة 
وليد  هو  �ل�سناعية  �لزر�عية  �ملنطقة  م�رضوع  �أن 
�إىل  �لتو�سل  �لنحو  على هذ�  نف�سه، ميكن  �ملنطق 
ملثل  �ل�سيا�سية �حلتمية  �لعاقبة  �أن  نتيجة مفادها 
�لغربية  �ل�سفة  تبعية  تر�سيخ  هي  �مل�رضوع  هذ� 
�حتمالية  و��ستبعاد  �ل�ستعمارية،  لل�سيطرة 
�لتاأ�سي�ض لقت�ساد فل�سطيني م�ستقل عن �قت�ساد 

�لحتلل. 
اأهمية العمل على خلق بدائل؟

بالتعقيد�ت  يتعلق  فيما  �آنفا  ذكر  ما  على  بناء 
�لناجتة عن تفاعل عاملي �سيطرة �لحتلل ومنط 
�حلر،  �ل�سوق  نظام  �إىل  �مل�ستند  �لزر�عي  �لإنتاج 
بد�ئل حيوية  عن  �لبحث  عند  �ل�رضورة  من  فانه 
يف منطقة �أريحا و�لأغو�ر �لإ�ستناد �إىل مناذج تاأخذ 

بعني �لإعتبار بعدين �أ�سا�سيان:

تنتهجها  التي  القتالع  �سيا�سات  مواجهة   .1
�سلطات الحتالل:

 وهذ� ياأتي عرب �بتد�ع مناذج �إنتاجية �سناعية-
للمز�رع  »�ل�سمود«  �رضوط  توفر  زر�عية 
�لفل�سطيني وتهدف بالأ�سا�ض �إىل تثبيته يف �أر�سه 

�أمام حماولت �لقتلع �ملمنهجة. 
ال�سناعي- الإنتاج  منط  جتاوز  �سرورة   .2

الزراعي امل�ستند اإىل مبادئ ال�سوق احلر:
وتعود  على  ترتكز  مناذج  تبني  عرب  وذلك   
مبردود�ت �جتماعية - �قت�سادية تلبي طموحات 
�لت�سامن، وتعود   �لجتماعية وتبث روح  �لعد�لة 

مبردود �قت�سادي مربح على �ملز�رعني.
�أن  يجب  بديلة  مناذج  تقدمي  على  �لعمل  �أن  كما 
هو  ما  تتجاوز  معينة  �أهد�ف  حتقيق  �إىل  ي�سعى 
مادي ربحي فقط لت�سمل �ل�سيا�سي و�لقت�سادي 

و�لجتماعي:
• الأهداف �سيا�سية:	

- حتدي �لأهد�ف �ل�سهيونية �لهادفة �إىل تطهري 
وتثبيت  �لفل�سطيني  �لوجود  من  �لأغو�ر  منطقة 

�ملز�رع �لفل�سطيني يف �أر�سه.
مقاوم  زر�عي-�سناعي  �إنتاجي  منط  تر�سيخ   -
ل  وهنا  �ل�سيا�سي.  �ل�سمود  تعزيز  يف  ي�ساهم 
�مل�ستوى  على  �لتجربة  تعميم  على  �لعمل  من  بد 

�لوطني.
ليكون  �لوطني  �لزر�عي  �ملح�سول  متكني   -
�لقادمة  �لزر�عية  للمحا�سيل  �لأ�سا�ض  �لبديل 
تفعيل  يتم  وبذلك  �إ�رض�ئيل،  �أو  �مل�ستوطنات،  من 

حركة �ملقاطعة �ملحلية. 
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• اأهداف اقت�سادية:	
�لنف�ض  على  �لعتماد  حتقيق  نحو  �ل�سعي   -

و�لكتفاء �لذ�تي. 
�ملرتبطة   �لتخ�س�سات  يف  عمل  فر�ض  توفري   -

بالقطاع �لزر�عي كافة. 
- �سمان عو�ئد دخل �قت�سادية جمدية للعائلت 

و�لعاملني يف �ملجال �لزر�عي يف �لأغو�ر.
• اأهداف اجتماعية:	

- �حلث على �لعمل �جلماعي �لت�ساركي ملا له من 
فئات  بني  �لت�سامني  �حل�ض  تعميق  يف  كبري  �أثر 
تعاون  �سبكات  يف  �إدماجهم  عرب  وذلك  �ملز�رعني 

�أفقية �لطابع.
ذي  �لفاعل  �لتطوعي  �لعمل  �إحياء  �إعادة   -

�لأهد�ف �لوطنية.
من  طم�سها،  مت  �جتماعية  �أمناط  �إ�ستعادة   -
للفل�سطيني  �لطبيعي  �لتطور  �سياق  تعزيز  �ساأنها 
و�لأ�رضة، �للذين �نقطعا بفعل �لحتلل و�سيا�ساته 

و�لتبعية لأمناط �أخرى م�ستدخلة.

البدائل وبنية الوعي:
�لأر�ض  على  �لتامة  �لإ�رض�ئيلية  �ل�سيطرة  �إن 
��ستغلل  على  وقدرتها  �لطبيعية،  و�مل�سادر 
�لتكافوؤ  و�نعد�م  �لفل�سطينية،  �لب�رضية  �لقوة 
على  »�لإ�رض�ئيلية«   - �لفل�سطينية  �لعلقات  يف 
�مل�ستويات �ل�سيا�سية و�لقت�سادية كلها يجعل هذ� 
�لنظام �لكولونيايل �لعقبة �لأكرب يف طريق �لتنمية 
�لبنية  هذه  تعميق  يتم  �ملقابل  ويف  �لفل�سطينية. 
�لكولونيالية من قبل بع�ض �لأطر�ف �لفل�سطينية 
�ملتلحق  �لتدهور  �إن  �ملتنفذة بدل من مقاومتها. 
�لذي �أ�ساب �لإنتاج �لزر�عي و�لأثر �ملدمر �لذي 

نتاج  هو  فل�سطني  يف  �لتنمية  عملية  على  خلفته 
وتابعة  وطفيلية  ��ستهلكية  معرفية  منظومة 
جمموعة  على  �لعالية  بالأرباح   تعود  و�عتمادية 
من �لر�أ�سماليني �ملحليني، بينما ت�ساهم يف تدمري 
عرفها  و�قت�سادية  و�جتماعية  حياتية  �أمناط 
�لزمن  من  طويلة  لفرت�ت  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
�لرغم  على  �أر�سه  يف  وجوده  تثبيت  يف  و�ساهمت 
�ل�سوق  نظام  �أدى  وقد  �لقتلع.  �سيا�سات  من 
�ل�سيا�سي  �ملال  قبل  من  تر�سيخه  يتم  �لذي  �حلر 
من وكالت �لتنمية و�حلكومات �لغربية �إىل تعميق 
�إىل  �ل�ستيطانية وحتويلها  �لكولونيالية -  �لبنية 
�أي�سا يف تغلغل منظومة  �سناعة  مربحة، و�ساهم 
�إىل  �أدت  �لتي  �جلديد  �ل�ستعمار  قيم  من  جديدة 
حتولت �جتماعية عميقة، وبناء عقلية ��ستهلكية 
ما  ولعل  �أولوياتها.  �سلم  من  �لإنتاج  ��ستبعدت 
�ملقاومة  مبادئ  تل�سي  هو  �لتنمية  �أزمة  يعمق 
نظام  و��ستبد�ل  �لتحرر،  �أجل  من  و�ل�سمود 
�قت�سادي ر�أ�سمايل »م�سوه« بها، يعتمد على �إثر�ء 
�لقت�سادي  نفوذها  ت�ستغل  �لتي  �لفئات  بع�ض 
بني  جتاري  و�سيط  عن  عبارة  لتكون  �ل�سيا�سي 
ل  �أنها  �إذ�  �لطبيعي  ومن  و�مل�ستعمر،  �مل�ستعمر 
نظام  تطوير  يف  �لأ�سكال  من  �سكل  باأي  ت�ساهم 
�لوطني،  �لتحرر  عملية  يدعم  متمكن  �قت�سادي 
�لطرق  بكل  حتارّبه  فهي  متاما،  �لعك�ض  على  بل 
م�ساحلها  على  �حلفاظ  �أجل  من  كلها  �ملمكنة 

�خلا�سة و�سمان تر�كم ر�أ�ض �ملال �لطفيلي. 
�قت�سادية  بد�ئل  عن  �لبحث  عند  بد  فل  و�إذً� 
�ملحلي  �ل�سياق  ملتطلبات  ت�ستجيب  وتنموية 
مفاهيم  �إىل  �لإ�ستناد  من  �لفل�سطينية  للحالة 
»�قت�ساد  �سمن  تندرج  ونظريات  وروؤى 
�ملقاومة« مبا حتمله من منظومة فكرية وتوعوية 
�لأر�ض.  على  مقاومة  وم�ساريع  و��سرت�تيجيات 
�سيا�سيني  من  �لفل�سطينيني  على  يحتم  وهذ� 
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�جتماعية  وحركات  وباحثني  و�أكادمييني 
و�سيا�سية وموؤ�س�سات �قت�سادية �لعمل �سويًا من 
و�لقيام مبر�جعة  �ل�سلل،  �أجل �خلروج من حالة 
عامة و�ساملة للنظام �ملعمول به منذ توقيع �تفاقية 
�أو�سلو قبل ع�رضين عامًا. لذ� ومن �أجل �أن ت�سبح 
م�ساألة طرح �لبد�ئل �لتنموية قابلة للتحقيق وذ�ت 
نتائج ملمو�سة، فاإنه من �ل�رضوري  للفل�سطينيني 
�لبدء يف عملية تغيري جذرية من �لد�خل �لفل�سطيني 
تبد�أ من �إعادة �سياغة �لوعي �لفل�سطيني للخروج 
هيكلة  باإعادة  مرورً�  �حلايل  �لتنمية  وهم  من 
م�ساريع  بتنفيذ  و�نتهاء  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات 
�ملقاومة  قيم  على  ت�ستند  و�قت�سادية  تنموية 

و�لتحرر.  
الزراعية يف منطقة  للتنمية  بدائل مقرتحة 

اأريحا و الأغوار
• التعاونيات الزراعية	

تعد �لتعاونيات �لزر�عية من �أهم �أ�سكال �مل�ساريع 
فئات  ت�رضك  �لتي  �لجتماعية-�لقت�سادية 
متعددة  �إنتاج  �سبكات  يف  وعائلتهم  �ملز�رعني 
�ل�سبكات  لن�ساطات  كان  وقد  و�لأهد�ف.  �ملهام 
دور  �لزر�عية  وخ�سو�سا  �ملختلفة  �لتعاونية 
ريادي يف �لتنظيم �لجتماعي-�لقت�سادي لل�سعب 
�لفل�سطيني خلل فرتة مبكرة من �لقرن �ملا�سي 
با�سم  زر�عية  تعاونية  جمعية  �أول  ن�ساأت  حيث 
و�ساهم   ،1924 �لعام  يف  �لقرى«  تعاون  »جمعية 
ما  بع�سوية  �لقرى  من  جمموعة  ت�سكيلها  يف 
يقارب 250 مز�رعا، وهدفت �إىل حت�سني �أو�ساع 
ب�سكل  �لزر�عية  �لن�ساطات  وتطوير  �ملز�رعني 
لقد   .)19 �ض   2010  ، نوفل  عدو�ن،   ( جماعي 
�لعقود  يف  �لزر�عية  �لتعاونيات  �أهمية  برزت 
�لتجربة  �إثر�ء  �أو�سلو م�سهمة يف  �ل�سابقة ملرحلة 
عدة:  �أ�سعدة  على  للحتلل  �ملقاومة  �لفل�سطينية 

�ملقاطعة �لقت�سادية، و�لإكتفاء �لذ�تي و�لإعتماد 
مبجملها  و�لتي  �جلماعي،  و�لعمل  �لنف�ض،  على 
�سبت يف �سياق حتقيق �لأهد�ف �ل�سيا�سية حلركة 
�لتي  �ملرحلة  يف  وخ�سو�سًا  �لفل�سطيني،  �لتحرر 
ففي  »�ل�سمود«.  ��سرت�تيجية  ماأ�س�سة  �سهدت 
�ل�سياق �لفل�سطيني �ملعقد �لناجت عن وجود �حتلل 
دولة  غياب  ظل  يف  �إحليل  و��ستعمار  ع�سكري 
فل�سطينية يف مرحلة ما بعد 1967، كان للجمعيات 
�لتعاونية دور مهم يف �لتعبري عن متطلبات �لتنمية 
و�لجتماعية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  باأ�سكالها 
يف  متثلت  للأع�ساء  متنوعة  خدمات  توفري  عرب 
�لإنتاج،  �لتقني، وتقدمي و�سائل  �لتدريب  جملت 
�لأر��سي،  و��ست�سلح  و�ملنح،  و�لإقر��ض 
و�إدخال م�ساريع �لت�سنيع �لزر�عي و�مل�ساهمة يف 
عملية �لت�سويق و�لت�سدير. لقد �سهدت �لن�ساطات 
ملحوظًا  ونوعيًا  كميًا  تطورً�  �لتعاونية  �لزر�عية 
و�سل  حيث   1991 �لعام  يف  ذروتها  وو�سلت 
 22،660 ت�سم  تعاونية،  جمعية   378 �إىل  عددها 

ع�سو� )�ل�رض�سور، 2009(. 
وعلى �لرغم من �أن م�ساريع �لتعاونيات �لزر�عية 
�أنها  �إل  �أو�سلو،  بعد  ما  فرتة  يف  م�ستمرة  بقيت 
�أفقدتها  �لتي  �ل�سعوبات  من  �لعديد  تو�جه 
حتقيق  عن  و�أعجزتها  �لأ�سا�سية  م�سامينها 
نتائج  تبني  �ملثال  �سبيل  فعلى  �ملرجوة.  �أهد�فها 
و�قع  عن  �لزر�عية-�لنباتية  �لتعاونيات  در��سة 
مظاهر  من  �لكثري  �لنباتية  �لزر�عية  �لتعاونيات 
�خللل مثل وجود عجز مايل يتمثل بثلثة �أ�سعاف 
�لفائ�ض،و�أن 58% من �مل�ساريع �لقائمة مل حتقق 
�أن 67% من  مالية، كما  �سنة  �آخر  �أرباحا ح�سب 
و�لروؤية  �لإ�سرت�تيجية  تفتقد �خلطط  �لتعاونيات 
�لتعاونيات ل يوجد  �لو��سحة، وهناك 66% من 
�لتعاونيات ل  �أن 63% من  بها متطوعون، مثلما 
)نتائج  �أخرى  جمعيات  �أو  �حتاد�ت  �إىل  تنت�سب 
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�ل�سفة   – �لنباتية  �لزر�عية  �لتعاونيات  در��سة 
�إىل  �أ�سباب �خللل  عزو  �لغربية، 2011(. وميكن 
مل�سمون  �حلقيقي  و�لفهم  �لتعاوين  �لوعي  تدين 
و�أهد�ف �لتعاونيات، و�سعف �لحتاد�ت �لزر�عية 
وحمدودية  �ل�سيا�سية،  للأحز�ب  و�رتهانها 
�لتعاون و�لت�سبيك على �مل�ستوى �لوطني، و�سوء 
نهائيًا عن عمل  غيابه  �أو  �ل�سرت�تيجي  �لتخطيط 
�ملجتمع  �لتطوعية يف  �لروح  �لتعاونيات، وفقد�ن 
�لفل�سطينية  �ل�سلطة  لمبالة  �لفل�سطيني،  �ملحلي 
م�ساريع  و�إهمال  عام  ب�سكل  �لزر�عة  قطاع  جتاه 
م�ساندة  عدم  و�أخريً�  خا�ض،  ب�سكل  �لتعاونيات 
�لتعاونيات وتوجهه نحو  لفكرة  �لقطاع �خلا�ض 

�خل�سخ�سة.
�إقامة  يف  �لعام  �لفهم  تعرقل  �أخرى  م�سكلة  ثمة   
تعك�ض  �لتي  �لزر�عية  �لتعاونيات  م�ساريع 
فل�سطني  يف  �ملحلي  لل�سياق  �لأ�سيلة  �ملتطلبات 
�لذي  �لأجنبي  �لتمويل  ��سرت�طات  يف  وتتمثل 
�لزر�عية  �لتعاونيات  �هتمام  حرف  �إىل  �أدى 
�إىل  �ملحلي  للمجتمع  �لذ�تي  �لكتفاء  حتقيق  عن 
بعقلية  �ملوجه  �لزر�عي  �لإنتاج  على  �لرتكيز 
للأ�سو�ق  �لت�سدير  خلل  من  �خلال�ض  �لربح 
ذ�ت  �لتعاونية  �مل�ساريع  �أمثلة  ومن  �لعاملية. 
�لعلقة مبو�سوعة �لت�سدير هو م�رضوع جلوبال 
�لإغاثة  نفذته  �لذي   )Global Gap( غاب 
�لزر�عية �لفل�سطينية، و�ملركز �لفل�سطيني للتنمية 
ممولني  عدة  من  بدعم  و�لجتماعية،  �لقت�سادية 
�لدولية.  للتنمية  �لأمريكية  �لوكالة  مثل  �أجانب 
تعاونيات  ت�سع  �إ�رض�ك  على  �مل�رضوع  ويقوم 
زر�عية يف تدريبات ت�ستهدف رفع كفاءة �ملز�رعني 
�ملحا�سيل  من  نوعية  �إنتاج  يف  �لفل�سطينيني 
�لزر�عية تتفق و�ملعايري �لدولية من �أجل �ل�سماح 
�لعاملية.  �لأ�سو�ق  يف  �ملناف�سة  حلبة  بدخول  لها 
ولعل �أهم ما يلفت �لنتباه يف هذ� �مل�رضوع هو �أنه 

�لتعاونية  لتزويد  �إ�رض�ئيلي  �لتعاقد مع مورد  مت 
»�ل�سريي«،  بندورة  بذور  من  �ملطلوبة  بالكميات 
ومت �لإتفاق مع �رضكة »�أجرو �ستار« �لإ�رض�ئيلية 
من �أجل ت�سدير �ملنتج �إىل �خلارج. وهذ� بالطبع 
�لعاملي و�لحتلل معًا، كما  �لتبعية للممول  يعزز 
و�لعتماد  �ل�ستقللية،  مفهوم  مع  يتناق�ض  �أنه 
بو�سفه  �لد�خل  نحو  و�لتوجه  �لذ�ت،  على 
من  بدًل  و��ستهلكًا  �إنتاجًا  متكاملة  وحدة 
جزئيات  �إىل  وحتويله  �لوطني  �لقت�ساد  �رضذمة 
ف�سيف�سائية متجاورة ل علقة بينها وجتد دو�فع 
باحلاجة  ترتبط  ول  عنها  خارجة  بيئة  يف  بقائها 
بل  �ملحلي  �لن�سيج  من  جزءً�  لي�ست  لأنها  �ملحلية 

ملحق بعجلة �لقت�ساد �ملعومل.
�نطلقًا مما �سبق نرى �أن من �ل�رضوري �لتفكري 
و�أهد�ف  ملمح  حتديد  على،  و�لعمل  يف،  مليًا 
�ل�رضوع  قبل  �لفل�سطيني  �ل�سياق  يف  �لتعاونيات 
باإقامتها حتى ل تكون ذ�ت نتائج عك�سية كما يف 
�حلالة �ملذكورة �أعله.  وتكمن �أهمية �لتعاونيات 
حتقيق  على  قدرتها  يف  عام  ب�سكل  �لزر�عية 
�لتو�زن بني ما هو �جتماعي و�قت�سادي: ففكرة 
�لطوعي،  �جلماعي  �لعمل  على  حتث  �لتعاونيات 
ت�ساركي،  دميقر�طي  ب�سكل  �لقر�ر  و�تخاذ 
وتق�سيم �لعائد �ملادي ب�سكل مر�ض بني �لعاملني 
يف  بناء  �لنموذج  هذ�  ويتج�سد  �لتعاونية.  يف 
يف  يتحكمون  �لذين  �ملز�رعني  بني  تعاون  علقات 
�لأر�ض وو�سائل �لإنتاج و�إد�رة �لعملية �لإنتاجية، 
�إىل  بالإ�سافة  و�لتدريب  �ملعلومات  ويتبادلون 
تو�فقي،  ب�سكل  كافة  �ملادية  �حتياجاتهم  توزيع 
بينهم.  فيما  عليه  �ملتفق  �لعمل  تق�سيم  ووفق 
�لإنتاج  على  �لتعاونيات  عمل  يقت�رض  ول 
�أخرى  عمليات  لي�سمل  يتو�سع  �أي�سا  بل  فقط 
و�لتبادل  و�لت�سنيع  و�لتطوير  �لتخطيط  مثل 
و�لت�سويق و�لقرو�ض �ملي�رضة و�ملنح. علوة على 
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فهي  �لزر�عية،  �لتعاونيات  �أ�سكال  تتعدد  ذلك، 
منظمات  مثل  خمتلفة  م�سميات  �سمن  تندرج  قد 
�لإنتاج �لزر�عي، و�حتاد�ت �ملز�رعني و�ملنتجني، 

وكالت �لت�سويق �لزر�عي �أو �لغرف �لزر�عية.
عن  تاريخية  نبذة  تناولت  �ل�سابقة  �لفقر�ت  يف 
�أقدم  وهنا  فل�سطني.  يف  �لتعاونيات  �إ�سكاليات 
على  بناء  »�لفاو«  روؤية  �إىل  ي�ستند  لها  تعريفًا 
�لعامل.  يف  �لتعاونيات  حققتها  �لتي  �لإجناز�ت 
فهي »نوع خا�ض من �مل�ساريع...جمعية من ن�ساء 
دميقر�طيًا  يد�ر  م�رضوعًا  معًا  ي�سكلون  ورجال 
ب�سكل م�سرتك ول يكون توليد �لأرباح غري جزء 
للنا�ض  �لأولوية  �لتعاونيات  وتعطي  هدفه.  من 
على  �أع�ساءها  ت�ساعد  �أنها  كما  �لربح،  قبل 
�أهد�فهم �مل�سرتكة وتطلعاتهم �لجتماعية  حتقيق 
و�لثقافية و�لقت�سادية...«)�لفاو، 2012، �ض1(
قد  �لزر�عية  �لتعاونيات  �أن  �لدر��سات  وتوؤكد 
�ملز�رع  حماية  يف  حا�سمًا  دورً�  تز�ل،  وما  �أدت، 
�أدو�ت  ممار�سات  عن  �لناجت  و�لقتلع  �لفقر  من 
�ل�ستعمار �جلديد كاكت�ساح منط �لإنتاج �لزر�عي 
توؤديه  �لذي  �ملتوح�ض  و�لدور  �لر�أ�سمايل، 
�ل�رضكات �ملتعددة �جلن�سية يف �لدول �لنامية. ومع 
بزوغ �ل�سيا�سات �لقت�سادية �ملرتبطة بالليرب�لية 
معاقل  �أهم  �أحد  �لتعاونيات  �أ�سبحت  �جلديدة، 
�إنتاج  و�حتكار  �لزر�عية،  �خل�سخ�سة  مقاومة 
�لوليات  يف  ذلك  يف  مبا  �ل�رضكات  وج�سع  �لغذ�ء 
ما  هذ�   .)Lozada. 2012( �لأمريكية  �ملتحدة 
�سبيل  فعلى  �لدولية،  و�لتقارير  �لدر��سات  تثبته 
�ملثال، يبني تقرير منظمة �لغذ�ء و�لزر�عة �لعاملية 
�لزر�عية  �لتعاونيات  لإجناز�ت  مبهرة  حقائق 
 100 من  �أكرث  توفر  فهي  �لعامل،  م�ستوى  على 
�أكرث  �أي  �ملختلفة،  �لعامل  �أنحاء  يف  وظيفة  مليون 
مما توفره فر�ض �لتوظيف يف �ل�رضكات �ملتعددة 

يقدر  ذلك،  على  علوة   .%20 بن�سبة  �جلن�سية 
�لزر�عية  �لتعاونيات  يف  و�لعاملني  �لأع�ساء  عدد 
�سخ�ض.  مليار  من  يقارب  ما  �ملختلفة  بوظائفها 
تعاونية   300 �أف�سل  كانت   ،2008 �لعام  ويف 
م�سوؤولة عن �إجمايل مبيعات قيمتها 1.1 تريليون 
�أكرب  عا�رض  حجم  يعادل  وهذ�  �أمريكي،  دولر 
�قت�ساد يف �لعامل، �أي كند� �لتي تعد قارة بذ�تها. 
�لزر�عية  �لتعاونيات  عمل  �إحياء  جاء  فقد  ولذلك 
�ملجتمعات  من  ��ستجابة  �لعامل  م�ستوى  على 
لنهج  مقاومة  �أ�ساليب  �إيجاد  ل�رضورة  �لزر�عية 
�لر�أ�سمايل  �لإنتاج  منط  يفر�سه  �لذي  �لقتلع 
يف �ملجال �لزر�عي. وهنا تكمن نقطة �لنطلق ملا 
يجب ت�سوره للحالة �لفل�سطينية. فعلى �مل�ستوى 
بعني  �لأخذ  مبكان  �لأهمية  من  فاإن  �ملفهومي 
�جل  من  و�لأ�س�ض  �ملبادئ  من  جمموعة  �لعتبار 
�ل�ستعمارية  �لبنية  بني  �لقائم  �لتفاعل  مو�جهة 
�لتوجه  ذ�ت  �لزر�عية  �لتنموية  �ل�سيا�سات  وبني 
�ل�سيا�سية  �لأهد�ف  حتقيق  �أجل  من  �لر�أ�سمايل 
ول  �سابقًا.  �ملذكورة  و�لجتماعية  و�لقت�سادية 
تعاونية  �سبكات  على خلق  �لعمل  �سريورة  �أن  بد 
منظومة  �إىل  بالأ�سا�ض  ت�ستند  �أن  يجب  زر�عية 
معرفية وتوعوية ت�سرتجع قيم �ملقاومة و�ل�سمود 
و�لعمل �جلماعي و�لعمل �لطوعي و�لعتماد على 
�لذ�تي  �لإكتفاء  حتقيق  يف  و�مل�ساهمة  �لنف�ض 

و�لأمن �لغذ�ئي �ملحلي. 
�أما على �مل�ستوى �لعملي فان عملية �إن�ساء تعاونيات 
�سكل  تعريف  �إعادة  على  تركز  �أن  يجب  زر�عية 
�لتنظيم  �أدو�ت  من  تت�سمنه  وما  �لد�خلية  �لبنية 
�لإد�ري و�ملايل و�لتن�سيقي وطبيعة �لعلقات بني 
�لفاعلني �لزر�عيني. وبالتايل يجب بد�ية �خلروج 
من حالة �لعمل �لعبثي �حلايل �ملرتبط بالتعاونيات 
به  �ملعمول  �لتعاوين  �ل�سكل  وجتاوز  �لزر�عية، 
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�ملوجه،  �لأجنبي  �لتمويل  قبل  من  و�ملفرو�ض 
�ل�سبكات  عمل  ي�ستبدله  �أن  �إىل  �ل�سعي  ثم  ومن 
وهذ�  �ملنظم.  �ملوؤ�س�سي  �لطابع  ذ�ت  �لتعاونية 
يتطلب جهودً� م�سرتكة بني فئات متنوعة تت�سمن 
�لزر�عي  بالقطاع  و�لعاملني  �أنف�سهم  �ملز�رعني 
�ملحليني  و�خلرب�ء  و�جلمعيات  �لحتاد�ت  مثل 
من �جل و�سع خطط ��سرت�تيجية و��سحة �ملعامل 
و�لأهد�ف. ويف �خلتام ل بد �أي�سا من �لعمل على 
ي�سمن  ب�سكل  للتعاونيات  �ملحلية  �لقدر�ت  بناء 
ملو�جهة  بديلة  وخطط  خلقة  عمل  �آليات  �بتد�ع 
�لتحديات و�لعقبات من �جل �سمان �ل�ستمر�رية. 
�لتعاونيات  فاإن  متكاملة،  عملية  خلق  �أجل  ومن 
جلان  تطوير  نحو  ت�سعى  �أن  يجب  �لزر�عية 
وفيما  و�ملخرجات.  �ملدخلت  مب�سائل  تعنى 
تتخ�س�ض  جلان  �إن�ساء  فان  باملدخلت،  يتعلق 
مبا  �لتعاونيات  وتزويد  �للوج�ستية  بامل�سائل 
حتتاجه من بذور و�أ�سمدة زر�عية، وتنظيم عملية 
�لعمل  تنظيم  يف  كبرية  فاعلية  ذ�  �سيكون  �لري، 
فمن  �ملخرجات،  م�ستوى  على  �أما  �لزر�عي. 
�ملمكن للتعاونيات �لقيام مببادر�ت �إن�ساء مر�كز 
�أبعاد وطنية  �أ�سماء ذ�ت  للتعبئة و�لتغليف ومنح 
تعريفية  ر�سالة  كتابة  و�أي�سا  �لزر�عي،  للمنتج 
عن عمل �لتعاونية على كر�تني �لتوزيع وتو�سيح 
�جلانب  لإثر�ء  وذلك  لأعمالها  �لوطني  �ملغزى 
للتعاونيات  ميكن  ذلك،  على  علوة  �لت�سويقي. 
موؤ�س�سات  مع  وتعاقد  ت�سبيك  بعمليات  �لقيام 
تف�سيلية،  للح�سول على معاملة  ت�سويقية وطنية 
و�لدعاية  �لرتويج  عمليات  يت�سمن  �أي�سا  وهذ� 
منتجات  دعم  باأهمية  �ملجتمعي  �لوعي  وزيادة 
باإجتاه دعم م�رضوع  �لتعاونيات بو�سفها خطوة 

وطني متكامل. 
�ل�رضوري  فمن  �ملالية،  بالأمور  يتعلق  فيما  �أما 
�لتعاوين  للتمويل  �سناديق  �إن�ساء  على  �لعمل 

ور�سد ميز�نيات �سنوية ل ت�ستهدف فقط ت�سيري 
�لأن�سطة �حليوية للتعاونيات، بل �أي�سا ت�ستهدف 
�لأجنبي  �لتمويل  من  تدريجي  ب�سكل  �لتخل�ض 
�لزر�عة  قطاع  على  �ملدمرة  و�آثاره  �مل�رضوط 
جتنيد  عملية  ت�ستند  �أن  �ملهم  من  ولعل  �ملحلي. 
�لأمو�ل �إىل �لتنويع يف �مل�سادر وحماولة �جتذ�ب 
�لأمو�ل ذ�ت �لهدف �لت�سامني، مثل تربعات من 
�لأع�ساء وجمع  �لأمو�ل من فل�سطيني �ل�ستات، 
�أجنبية  �ملال من م�سادر متويلية  و�حل�سول على 
وكذلك  �لعاملية،  �لت�سامن  حركات  مثل  بديلة 
�لعمل على ��ستمالة دعم �رضكات �لقطاع �خلا�ض 
�لفل�سطيني �لتي ترى يف عمل �لتعاونيات ��ستثمارً� 

وطنيًا �أكرث منه ربحيًا خال�سًا. 
فاإن  �لت�ساركي،  �لجتماعي  �مل�ستوى  على  �أما 
�أكلها عرب  تاأتي  �أن  �لوعي �ملجتمعية لبد  حملت 
�لتطوعي  �لعمل  وحتفيز  �لوعي  م�ستوى  رفع 
�ل�سبابية.  �لأو�ساط  يف  خ�سو�سًا  �لتعاونيات  يف 
�لت�سبيك مع  ذلك عرب  �ملمكن حتقيق  وبالتايل من 
�ل�ساعدة  �ل�سبابية  و�حلركات  �جلامعات  طلبة 
و�مل�ساهمة يف �لعمل �لزر�عي �مليد�ين خلل فرت�ت 
منتظمة يتم �لتفاق عليها بني �لأطر�ف. �أي�سا من 
للكليات  باخل�سو�ض  �لتوجه  للتعاونيات  �ملمكن 
بالكو�در  و�لإ�ستعانة  �جلامعات  يف  �لزر�عية 
و  �لن�سيحة  �أجل  من  �لتخ�س�ض  وطلبة  �ملهنية 

حت�سني �لنوعيات �لزر�عية و�مل�ساركة �مليد�نية.
• الت�سنيع الزراعي	

خلل  متز�يدة  �أهمية  �لزر�عي  �لت�سنيع  �كت�سب 
�لأ�سا�سية  �لأعمدة  �أحد  بو�سفه  �ملا�سية  �لعقود 
للتنمية �لريفية و�لزر�عية و�لقت�سادية يف �لدول 
�لت�سنيع  جتارب  من  �لعديد  برز  وقد  �لنامية. 
�لزر�عي كا�سرت�تيجية تنموية مقاومة لل�ستعمار 
�أد�رتها حركات �لتحرر �لعاملية، مثلما فعل �ملهامتا 
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غاندي يف �لت�سجيع على مثل هذه �لن�ساطات على 
هذه  هدفت  حيث  �لهند،  يف  �لأرياف  م�ستوى 
يف  �ملهم�سني  �لريفيني  �إ�رض�ك  �إىل  �لإ�سرت�تيجية 
�لقت�سادية  �لأهد�ف  وحتقيق  �لتنمية،  عملية 
يف  �ل�ستقلل  حلركة  و�ل�سيا�سية  و�لجتماعية 
�لهند. و ب�سبب �لنجاح �لكبري �لتي حققته جتربة 
�لت�سنيع �لزر�عي �أ�سبحت فيما بعد �أحد حماور 
فرتة  يف  �لهند  يف  �لتنموية  �حلكومية  �ل�سيا�سات 
  )Gandhi. Kumar. &ل�ستقلل� بعد  ما 
بع�ض  �أن  من  �لرغم  وعلى   .Marsh. 2001(
جتارب �لت�سنيع �لزر�عي- �ل�سناعي قد �ساهمت 
يف حتقيق منوذج تنموي �سعبي يرتكز على �لعتماد 
على �لنف�ض، و�لإكتفاء �لذ�تي يف �لعديد من �لدول 
�لأفريقية خلل عقود �ل�ستينات و�ل�سبعينات، �إل 
برب�مج  �ملرتبطة  �لقت�سادي  �لإ�سلح  عملية  �أن 
»�إعادة �لهيكلة« �ملفرو�سة من قبل �سندوق �لنقد 
تهمي�ض  �إىل  �أدت  قد  �لثمانينات  فرتة  يف  �لدويل 
دور �لدولة يف �لتخطيط �لقت�سادي وخ�سخ�سة 
�لأمو�ل  روؤو�ض  و��ستقطاب  �لزر�عية  �مل�ساريع 
�إجها�ض  �إىل  �أدى  مما  �لأجنبية  و�ل�رضكات 
�لتجربة، ولكن يف �لوقت نف�سه �ساهمت مثل هذه 
�ملجتمعات  حتفيز  يف  �لنيوليرب�لية  �ل�سيا�سات 
�أجل  من  �سعبية  تنظيمات  ت�سكيل  على  �ملحلية 
لهذه  �لنيوليرب�لية  �سيا�سات  �جتياح  مقاومة 

      )Konings. 2010(ملناطق�
�أما يف فل�سطني فقد عانى قطاع �لت�سنيع �لزر�عي 
�لإنتاجية  و�لن�ساطات  �ل�سناعات  من  كغريه 
ب�سبب �سيا�سات �لحتلل منذ �لعام 1967. وقد 
هدفت �ل�سيا�سات �ملذكورة �إىل منع تطوير قاعدة 
�قت�سادية م�ستقلة، وتر�سيخ �لتبعية �لقت�سادية 
�ل�سلطة  �إن�ساء  ومع  �لإ�رض�ئيلي.  لل�سوق 
�لفل�سطينية، بقي قطاع �لت�سنيع �لزر�عي مهمًل 
وتزد�د  �لغذ�ئية.  �ل�سناعات  من  كغريه  و�سعيفًا 

�إ�سكاليات هذ� �لقطاع عند ر�سد �لثغر�ت يف �أد�ء 
حتويل  يف  �ساهمت  حيث  �لفل�سطينية  �ل�سلطة 
لبع�ض  �حتكارية  ممار�سة  �إىل  �لزر�عي  �لت�سنيع 
�لفئات �ملتنفذة مما نفر �لإ�ستثمار وهم�ض �لقطاع 
و�خلدماتية  �لريعية  �لن�ساطات  ل�سالح  �لإنتاجي 
هذ�  �لأجنبي،  �لتمويل  ��سرت�طات  عن  �لناجتة 
بالف�ساد  مرتبطة  �أخرى  معوقات  �إىل  بالإ�سافة 
ومقد�د،  �لتخطيط  )قفة  و�سوء  و�ملايل  �لإد�ري 

.)2007
ت�سع  تنموية  ��سرت�تيجيات  و�سع  من  بدًل  و 
نظرً�  �لأولويات  �سلم  �أعلى  يف  �لزر�عي  �لت�سنيع 
�لقاعدة  تطوير  يف  به  ي�ساهم  �أن  ميكن  قد  ملا 
�لعمل،  فر�ض  وتوفري  �ملحلية  �لقت�سادية 
وحتقيق  �لغذ�ئي  �لأمن  تهديد�ت  من  و�لتقليل 
�لإنخر�ط  �إىل  �ل�سلطة  �جتهت  �لذ�تي،  �لإكتفاء 
�لزر�عية- �ملنطقة  لإقامة  �لياباين  �مل�رضوع  يف 
�ل�سناعية يف �أريحا، و�لذي من �ساأنه �أي�سا �إدماج 
ر�أ�ض �ملال �لإ�رض�ئيلي يف �ل�ستثمار �ملحلي بهدف 
طريق  عن  ربحية  مادية  عائد�ت  �أكرب  حتقيق 
ت�سدير �ملنتجات )�نظر �لق�سم �ل�سابق(. ومبا �أن 
�سلبيات  �أن  �إىل  �لدر��سات قد خل�ست  �لعديد من 
�إقامة مثل هذه �ملنطقة �لزر�عية - �ل�سناعية تفوق 
�يجابياتها بكثري )�نظر ترتري، 2012 و حمودة، 
مليًا  �لتفكري  �إعادة  �ل�رضوري  من  فان   ،)2012
هذه  مثل  �إقامة  بها  يتم  �أن  يجب  �لتي  بالطريقة 
�مل�ساريع، وطرح �أ�سئلة تتعلق بكيفية تبني مناذج 
بالأ�سا�ض  ت�ستهدف  �لزر�عي  للت�سنيع  بديلة 
�لحتياجات  ودعم  �ل�ستعمارية  �لبنية  حتدي 
�ملحلية كاأولوية وطنية قبل �لتفكري مب�سائل �لربح 

وتر�كم ر�أ�ض �ملال. 
�إن�ساء م�ساريع �لت�سنيع �لزر�عي  �إن �لعمل على 
�ملعرفية  �ملنظومة  �إىل  ي�ستند  �أن  �لبد�ية  يف  يجب 
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باإن�ساء  يتعلق  فيما  �سابقًا  طرحها  مت  �لتي 
�لأهد�ف  حتقيق  �أجل  من  وذلك  �لتعاونيات 
�أر�سية  على  �لجتماعية  �لقت�سادية  �ل�سيا�سية 
وطنية مقاومة. فمن  �لطبيعي يف مثل هذه �مل�ساريع 
�أن ت�ستند �إىل مبادئ �ملقاومة �لقت�سادية، �أي �أن 
�لأ�سو�ق  يف  �لوطني  �ملنتج  ��ستبد�ل  ت�ستهدف 
باملنتج �لإ�رض�ئيلي، و�أن حتقق بقدر �لإمكان �أعلى 
ذلك،  حتقيق  �أجل  ومن  �لذ�تي.  �لإكتفاء  درجات 
�ل�سيا�سات �خلروج من حالة  يجب على و��سعي 
�لإنتاج  يف  �حلر  �ل�سوق  ملنطق  �ملعرفية  �لتبعية 
�لتنمية  عملية  توجيه  يف  ووحيد  و�حد  كنمط 
�ملعرفية،  �ملنظومة  هذه  مثل  تبني  ولعل  �ملحلية. 
ميكن  ل  �ملن�سودة،  �لأهد�ف  حتقيق  على  و�لعمل 
�ملوؤ�س�سات  هيكلة  �إعادة  عن  مبعزل  يتحققا  �أن 
�لر�سمية وغري �لر�سمية �ملعنية باجلانب �لتنموي، 
تبني  �أن  �لعتبار  بعني  �لأخذ  عند  خ�سو�سا 
بال�رضورة  يتطلب  �لزر�عي  �لت�سنيع  م�ساريع 
بني  �جلهود  ت�سافر  خلله  من  يتم  مركزيا  عمل 
و�لقطاع  �ملحلي  و�ملجتمع  �ل�سلطة  موؤ�س�سات 

�خلا�ض.   
�لأغو�ر،  منطقة  يف  �لزر�عي  �لإنتاج  تنوع  �إن 
�لتعاونيات  عمل  عرب  تنظيمه  مت  �إذ�  وخ�سو�سا 
�ملمثلة  و�لحتاد�ت  �جلمعيات  وم�ساركة 
كبري  ب�سكل  ي�ساهم  قد  و�ل�سناعيني،  للمز�رعني 
بدوره  وهذ�  �لزر�عي،  �لت�سنيع  عملية  �إثر�ء  يف 
على  تعتمد  �قت�سادية  دورة  خلق  يف  �سي�ساهم 
�ملحلية،  �لب�رضية  و�لطاقات  و�ملو�رد  �لنف�ض 
�لإنتاج  د�ئرة  تو�سيع  �إىل  توؤدي  وبالتايل 
�إىل  بال�رضورة  �سيقود  �لذي  �ملحلي  و�لت�سويق 
حتقيق  على  �لعمل  �إن  جديدة.  عمل  فر�ض  خلق 
��ستمر�رية �سمن خمطط ��سرت�تيجي قد ي�ساهم 
تدريجي  ب�سكل  �لقطاع  هذ�  وتطوير  تو�سيع  يف 
لتلبية متطلبات �ل�ستهلك �ملحلي ومن ثم �لعمل 

ب�رض�كات  �لدخول  عرب  �لفائ�ض  ت�سدير  على 
��سرت�تيجية مع �لدول �لعربية. 

• تنمية الرثوة احليوانية	
حتتل تنمية �لرثوة �حليو�نية جزءً� مهمًا ومكمًل  
لتحقيق  �أ�سا�سيًا  عن�رضً�  وتعد  �لزر�عية  للتنمية 
ملحة  حاجة  هناك  فاإن  وبالتايل  �لغذ�ئي.  �لأمن 
منطقة  �أن  فل�سطني. ومبا  يف  �لقطاع  هذ�  لتطوير 
�لأغو�ر متتاز بتنوع �لرثوة �حليو�نية �لتي ت�سمل 
و�لدو�جن  و�جلمال  و�ملاعز  و�ل�ساأن  �لأبقار 
و�سع  �ملمكن  فمن  و�لنحل،  و�لطيور  �ملنزلية 
�إىل  مرتبط  �لرثوة �حليو�نية  لتنمية  بديل  ت�سور 
حد كبري بالبد�ئل �لزر�عية �لتي مت طرحها م�سبقا 
و�لت�سنيع  �لزر�عية  �لتعاونيات  وخ�سو�سًا 
يف  �حليو�نية  �لرثوة  قطاع  عانى  لقد  �لزر�عي. 
ب�سبب  �ل�سعوبات  من  �لكثري  �لأغو�ر  منطقة 
�لكثري  يف  قامت  و�لتي  �لإ�رض�ئيلية  �ل�سيا�سات 
وت�سميم  �حليو�نات  حظائر  بتدمري  �لأحيان  من 
�لفل�سطينية  �ل�سلطة  توؤدي  ول  و�لأبقار.  �لأغنام 
�لنادر  من  �إذ  �لقطاع  هذ�  تطوير  يف  يذكر  دورً� 
من  �أي  يف  �حليو�نية  �لرثوة  كلمة  تظهر  �أن 
�سيا�سات  غياب  �لتنموية. وب�سبب  �ل�سلطة  خطط 
�لعاملية  �لقت�سادية  �لأزمة  �أثرت  �حلماية، 
ب�سكل   2008 �لعام  منذ  �لغذ�ء  �أ�سعار  و�رتفاع 
�ملحلية  و�لأعلف  �حليو�نات  �أ�سعار  على  مبا�رض 
وز�دت من حدة تدهور �لأمن �لغذ�ئي �لذي تعانيه 

�ملناطق �لفل�سطينية.
�لإنتاج  نظم  باحتياج  �لتنويه  هنا  �ملهم  من  ولعل 
م�سائل  يف  خ�سو�سًا  مركزة  عناية  �إىل  �حليو�ين 
�لأغذية  منظمة  حددت  وقد  و�لتغذية.  �لرعي 
للمدخلت  رئي�سة  نظم  ثلثة  �لعاملية  و�لزر�عة 

�لإنتاجية للتنمية �حليو�نية:
نتاج �حليو�ني �ل�سناعية: وهي �لنظم  1. نظم �لإ
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�لتي تف�سل فيها �حليازة �حليو�نية عن �حلياز�ت 
مد�د�ت  �لإ على  وتعتمد �حليو�نات  �لنباتية، 

علف و�مل�ستلزمات �لأخرى.  �خلارجية من �لأ
�لنظم  �لدمج يف هذه  �لنظم �ملختلطة: ويجري   .2
نتاج �حليو�ني يف �ملزرعة  بين �إنتاج �ملحا�سيل و�لإ

ذ�تها. 
باأنها  �لرعوية  �لنظم  تعرف  �لرعوية:  �لنظم   .3
على  يربو  ما  ياأتي  �لتي  �حليو�ني  نتاج  �لإ نظم 
90% من �ملادة �لعلفية �جلافة �ملقدمة للحيو�نات 

من �أر��سي �ملر�عي.
يف  �ملحليني  �لعاملني  �عتماد  يف  �ملع�سلة  تكمن 
قطاع �لرثوة �حليو�نية �إىل حد مفرط على �لنظام 
�أعلف  من  �مل�ستوردة  �ملدخلت  على  �أي  �لأول، 
وم�ستلزمات �أخرى، ويتم ��ستجلب هذه �ملدخلت 
�إ�رض�ئيلية.  وتوزيع  ��ستري�د  �رضكات  عرب 
على  مدمر  �أثر  ذو  يعترب  ذ�ته  بحد  �لنظام  وهذ� 
�لرثوة �حليو�نية، لأنه ي�ساهم يف تكري�ض �لتبعية 
�لإ�رض�ئيلية  �ل�رضكات  وحتكم  �لعاملية،  للأ�سو�ق 
يف كيفية �إد�رة تنمية �لرثوة �حليو�نية يف �لأغو�ر. 
�أنظمة  يف  جذري  تغيري  على  �لعمل  من  لبد  لذلك 
رعاية �حليو�نات وتغذيتها، و�لتحول نحو �أمناط 
ل�سمان حتقيق  �ملحلية  �ملو�رد  على  �عتمادً�  �أكرث 
�لنف�ض و�لتخل�ض من  �أكرب قدر من �لعتماد على 
�لتبعية لل�رضكات �لإ�رض�ئيلية و�خلارج. فالتوجه 
�ملحلية  �لإمكانيات  على  تعتمد  خيار�ت  نحو 
عن  �لناجتة  �ل�سعوبات  من  �لرغم  على  متو�فرة 

�ل�سيا�سات �لإ�رض�ئيلية. 
ومما ل �سك فيه �أن تنمية �لرثوة �حليو�نية جزء 
غياب  ولكن  �لزر�عية،  للتنمية  ومكمل  �أ�سا�ض 
�ل�سيا�سية  و�لإر�دة  �ل�سرت�تيجي  �لتخطيط 
مثل  متو�ز.  ب�سكل  �لقطاعني  تدهور  �إىل  يوؤديان 
�لقطاعني  هذين  بني  �ملتكاملة  �لعلقة  هذه  �إن 

�لتبن  من  �ملحا�سيل  مخلفات  ��ستخد�م  يف  جلية 
�إنتاج  زيادة  وتوؤدي  و�ل�سعير،  �لقمح  من  �ملنتج 
�ملحا�سيل �لزر�عية �إىل توفر �ملخلفات و�ملنتجات 
بعد  �ملخلفات  تلك  جمع  عادة  ويتم  لها،  �لثانوية 
تكميلية،  كاأعلف  تقديمها  ليتم  مبا�سرة  �حل�ساد 
نوعية  توفر  �لوقت حيث  بمرور  �أهميتها  وتزد�د 
�ملجترة.  للحيو�نات  �لعلف  من  وجيدة  رخي�سة 

)�أبو منديل، 2012(
تنمية  باإدر�ج  ت�سمح  �ملتكاملة  �لعلقة  هذه  �إن 
�لرثوة �حليو�نية �سمن عمل �لتعاونيات �لزر�عية 
وخلق م�ساحة معتربة للإنتاج �لغذ�ئي �حليو�ين 
م�ستوى  فعلى  �لزر�عي.  �لت�سنيع  بر�مج  يف 
تعاونيات  وجود  من  �لرغم  وعلى  �لتعاونيات، 
من  كغريها  �أنها  �إل  �حليو�ين،  بالإنتاج  تعنى 
�لإهمال.  من  �لكثري  تعاين  �لزر�عية  �لتعاونيات 
�لرثوة  تنمية  على  للعمل  طريقتان  وهناك 
�أوًل  �لتعاونيات:  �حليو�نية يف �لأغو�ر عن طريق 
�حليو�ين  �لإنتاج  تعاونيات  �إن�ساء  طريق  عن 
�لنباتية،  �لتعاونيات  عن  ن�سبيًا  م�ستقل  ب�سكل 
وعمليات  �رض�كات  يف  �لدخول  يتطلب  ما  وهو 
حتقيق  �أجل  من  �لنباتية  �لتعاونيات  مع  ت�سبيك 
منوذجي.  ب�سكل  �لقطاعني  بني  �ملتكاملة  �لعلقة 
�حليو�ين  �لإنتاج  نظام  تطوير  يتم  �أن  ثانيًا، 
حتت مظلة �لتعاونيات �لزر�عية بعامة بحيث يتم 
تعنى  �لزر�عية  للتعاونيات  تابعة  فروع  ت�سكيل 
بالإنتاج �لغذ�ئي �حليو�ين. �أما بالن�سبة للت�سنيع 
�لزر�عي، فل بد من �لأخذ بعني �لعتبار �أن �لإنتاج 
�حليو�ين يعد �أحد �أهم �ملكونات �لغذ�ئية �لتي متر 
عرب مر�حل ت�سنيع خمتلفة. ولعل خلق تو�زن يف 
�ملحلية  �لقدر�ت  على  �لعتماد  عرب  �مل�سمار  هذ� 
يف  �ل�ستقر�ر  حتقيق  يف  كبري  حد  �إىل  ي�سهم  قد 
�أ�سعار �ملو�د �لغذ�ئية، ويلبي متطلبات �ل�ستهلك 
�ملحلي، مما قد يقلل من تهديد�ت �لأمن �لغذ�ئي.  
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خامتة

م�ساريع  لبع�ض  ت�سورً�  �لدر��سة  هذه  قدمت 
معرفية  منظومة  �إىل  �مل�ستندة  �لزر�عي  �لإنتاج 
�أن  مرتبطة باقت�ساد �ملقاومة. فلي�ض من �ملعقول 
على  حتى  �أيدينا  تنتجه  ل  ما  با�ستهلك  ن�ستمر 
على  �لأ�سا�سية  �لغذ�ئية  �لحتياجات  م�ستوى 
�إنتاج  على  قادرة  �أر�ض  على  نقف  �أننا  من  �لرغم 
لأهلها،  و�لغذ�ء  �لعمل  ناحية  من  �أ�سا�ض  هو  ما 
فعال.  تنموي  لعمل  �قت�سادية  قاعدة  وتوفري 
م�سوؤولية  يتحمل  �لحتلل  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�إل  �لأغو�ر،  يف  �لزر�عي  �لقطاع  تدهور  عن  تامة 

ل  قدرً�  تتحمل  �لر�سمية  �لفل�سطينية  �جلهات  �أن 
يقل عنه �أهمية يف �لت�سبب بتدهور �لإنتاج �لزر�عي 
يف  �لعاجز  مبظهر  وظهورها  للمبالتها  نظرً� 
مقاومة �ل�سيا�سات �ل�ستعمارية، ودعم �ملز�رعني 
�إن  �أر��سيهم.  على  و�سمودهم  �لفل�سطينيني 
عليه  هي  ما  على  �ملرتدية  �لأو�ساع  ��ستمر�رية 
�لأ�سو�أ،  ومعاي�سة  توقع  �إىل  بد�هة  �ستدفعنا 
منط  يف  جذرية  تغري�ت  خلق  على  �لعمل  فان  لذ� 
لعتماد  �ملدخل  مبثابة  يكون  قد  �ل�سائد  �لتفكري 
مب�رضوع  �رتباطا  �أكرث  زر�عية  �قت�سادية  قاعدة 
�لوحيد  �ل�سبيل  يكون  قد  وذلك  مقاوم،  وطني 

لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه.
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