تجربة الفالحين والمؤسسات االھلية الفلسطينية بالتشبيك والتنسيق الدولي
عمر طبخنا

ملخص:
ابرز ما خلصت اليه ھذه الورقة ھو التركيز على الشراكة الفعالة وتبادل الخبرات  ،وبناء القدرات للجھات المعنية بالتشبيك،
اضافة الى اعداد رؤيا واضحة منبثقة من اولويات المجتمع الفلسطيني مع التوجه نحو بناء وخلق اطر فالحية قاعدية ،وتفعيل
الدور االعالمي المحلي والخارجي .كما اكدت الورقة على الحاجة الماسة الى تواصل وتركيز العالقات الخارجية لرفع مستوى
الحشد والضغط لحقوق الشعب الفلسطيني ،وتحريك الراي العام اتجاه انتھاكات االحتالل  ،اضافة الى فتح افاق جديدة لتجنيد
االموال وخلق فرص دعم وتدخالت للمزارعين ،وھناك العديد من االمثلة والنماذج الحية على قوة ونجاح مثل ھذا النوع من
التشبيك مثل حركة الفالحين العالمية ) حركة الفياكمبسينا( وھي حركة تضم اكثر من مئتي مليون عضو حول العالم ،وھذه
الحركة تضم العديد من المؤسسات االھلية من عدة دول  ،وتقوم بدور فاعل ومميز في الحشد والمناصرة للقضية الفلسطينية
وعلى راسھم المزارع الفلسطيني.
في ھذه الورقة سيتم التطرق لتجربة الفالحين والمؤسسات العاملة مع الفالحين الفلسطينيين بالتشبيك والتنسيق الدولي من خالل
عدة محاور ،تبدا بوصف الواقع الراھن من انتھاكات االحتالل االسرائيلي ،ومن ثم الواقع الزراعي الفلسطيني ،يليه اثر التشبيك
والتنسيق المحلي  ،و اثر التنسيق الدولي ،ومن ثم التطرق لتصدي االحتالل لھذا التشبيك وخاصة الدولي  ،اضافة الى ابرز
النتائج والتوصيات.
مقدمة
اكثر من خمسون عاما واالراضي الفلسطينية ترزح تحت اشرس احتالل  ،الذي يھدف لطمس معالم وحقوق الشعب الفلسطيني
ضمن معاھدات وقرارات ومؤتمرات دولية  ،واخرھا العملية السلمية من طرف واحد وھو االحتالل االسرائيلي الذي له القدرة
والقوة في تحريك واعادة ترتيب الوضع كما يرتئيه ووفق مصالح مستوطنيه في االراضي الفلسطينية.
وقد ادرك الفلسطينيون بان قوتھم تنبع من قوة موقفھم الوطني عبر تجميع وتحالف اكبر عدد ممكن من المؤسسات المدنية
المحلية ،كم اتضح ايضا ان مدى ثقة المجتمع بھم وارتباطھم تنبع من نوعية واثر القضايا التي يقف علياه او يتناولھا المجتمع
المدني سواء كان مصدرھا تشريعات وقوانين السلطة الفلسطينية او كانت نتيجة ممارسات وانتھاكات االحتالل االسرائيلي.
ان قوة التغير وتحقيق المطالب منوطة بقوة الضغط وحجم الفاعلين ومن ھنا فان الفلسطينيون اصبحوا مدركين تماما بان ال بد
من وجود قوى داعمة ومناصرة لحقوقھم المسلوبة او المفرزة بسبب اللوبي الصھيوني الطاغي على جميع المؤسسات الدولية.
فقد برزت العديد من التيارات واالحزاب والجماعات الفلسطينية في محاولة لكسر ھذه الغطرسة االحتاللية واستنھاض بعض
الحقوق الوطنية والتي اقرتھا المؤسسات الدولية ،ومع نتائج ھذه المحاوالت ما بين النجاح المتواضع وما بين الفشل المحبط ،
بدا النضال الفلسطيني والتحرك المجتمعي بالتعاون والتحالف مع الشبكات االقليمية والعالمية وخاصة ذات الطابع اليساري
الممتدة من تحررية الشعوب المقھورة.
وال شك بان حجم المناصرة والدعم لحقوق الشعب الفلسطيني بتزايد وبانتشار في مختلف دول العالم بما فيھا الدول الحليفة
لالحتالل االسرائيلي ،وھذا ما يتطلب المزيد من الجھد والعمل من تنسيق وتعاون وتشبيك مع العديد من الشبكات العالمية
لمواجھة التحالف االمبريالي في رفع وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني ،وبشكل خاص الفالح وما له من حقوق في موارده
الطبيعية.

اوال :االراضي الفلسطينية تحت االحتالل:
جميع المشاھدات والممارسات من قبل االحتالل تؤكد بان خطط االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة كانت وال
تزال تھدف الى االستيالء على اكبر قدر ممكن من األراضي الفلسطينية لتنفيذ استراتيجية االحتالل وتغيير الوضع الديموغرافي
للمنطقة وتقويض حل الدولتين .ما زالت غالبية األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ،تخضع للسيادة اإلسرائيلية الكاملة،
حيث يقع  %62.9من ھذه األراضي في المنطقة المصنفة )ج( وفقا ً التفاقية أوسلو اي ما يقرب من ثلثي االراضي الزراعية في
الضفة الغربية وھي األكثر خصوبة وتحتوي على غالبية احتياطيات األراضي الفلسطينية لألنشطة اإلنمائية  ،فھي تخضع
للسيادة اإلسرائيلية الكاملة.
ينتشر االستيطان االسرائيلي في االراضي الفلسطينية بشكل متسارع مع الزمن ،فقد اقام االحتالل عدداً كبيراً من المستوطنات )
 413موقع استعماري منھم  150مستوطنة إسرائيلية ( 1منتشرة في مختلف أرجاء الضفة الغربية مع تركيزھا على تجزئة
األراضي الفلسطينية إلى أجزاء يصعب معھا التواصل الجغرافي وقد أدى االستيالء على األراضي الفلسطينية إلى انخفاض
كبير في المساحة الزراعية و الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني وزيادة كبيرة في البطالة .وللمزيد من االستيالء على الموارد
تم عزل العديد من التجمعات الفلسطينية بعضھا عن بعض من خالل جدار الفصل العنصري غير القانوني  ،والذي بلغ طوله
770كم 2حيث تم عزل اكثر من  %12من مساحة الضفة الغربية ودمر اكثر من المليون ونصف مليون شجرة  ،ولتعزيز البنية
التحتية لمستوطنيه يواصل االحتالل االسرائيلي بشق العديد من الطرق االلتفافية من االراضي الفلسطينية  ،مخترقة مناطق ذات
تجمعات سكانية ،وما يرافقھا من تدمير وإزالة األشجار والنباتات وتھديد للتنوع الحيوي في المنطقة.
وفي قطاع غزة ،ما زال االحتالل اإلسرائيلي يشدد الحصار المفروض على القطاع منذ العام  2007والذي ترافق معه منع
التصدير وتقييد حرية النقل وحركة البضائع واألفراد من وإلى قطاع غزة ،مع االخذ بعين االعتبار الدمار الھائل بسبب العدوان
المتكرر والذي كان اشده العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام .2014
وعلى المستوى االعالمي الصھيوني فقد نشط في الترويج واالشادة بدور االحتالل االنساني مع الفلسطينيين  ،فقد نشر مقالة
وصور لقيام جنود االحتالل بتزويد المزارعين الفلسطينيين بالمياه الباردة خالل قطف الزيتون في حين تم تسجيل اكثر من حالة
قتل للمزارعين الفلسطينيين ونھب وتدمير لمحصولھم الزراعي من قبل الجيش االسرائيلي ومستوطنيه .من جھة ثانية قام
االحتالل باالعالن عن عقد مؤتمر للبيئة لمعالجة الية الحد من تجمع مكبات النفايات في االراضي الفسطينية ،في حين المسؤول
االول واالخير عن تدھور الوضع البيئي ھو االحتالل االسرائيلي ومستوطناته ومنشاته العسكرية ونشاطاته العسكرية
المتواصلة على االراضي الفلسطينية.
ثانيا :قطاع زراعي مھدد:
تنبع اھمية القطاع الزراعي في فلسطين من زاوية تثبيت المزارع الفلسطيني بارضه وھو محور الصراع مع االحتالل
االسرائيلي ومن زاوية اخرى انه مصدر دخل وخلق فرص عمل ،ومحرك للنشاطات االقتصادية االخرى ومساھم في
الصادرات الفلسطينية  .اال ان ھذا القطاع يتعرض للعديد من الصدمات والتدمير سواءا من الظروف الجوية ) جفاف
وعواصف (...ومن ممارسات االحتالل االسرائيلي وفي سيطرته المحكمة على مقومات االنتاج الزراعي والمتمثلة في تطويع
ما تبقي من موارد طبيعية فلسطينية من ارض ومياه لخدمة مستوطني االحتالل وھذا ما يضاعف من قلة المساحة المروية،
وشح المياه المخصصة للري ،وكذلك التحكم بالمعابر واالسواق وبمدخالت االنتاج الزراعي ،عدا عن تفتت وتشتت وصغر
حجم الحيازة الزراعية وضعف االنتاجية .وفي قطاع غزة تعاني بشكل واضح من ارتفاع نسبة الملوحة للمياه والحصار
المشدد في توفير مدخالت االنتاج الزراعي وتسويقه باالضافة الى محدودية المساحة المتاحة للصيد ،كما يؤثر االحتالل في
العالقات الزراعية الفلسطينية ،من خالل تفكيك بنية العمل العائلي في الحقل الفلسطيني ،لصالح العمل المأجور في السوق
اإلسرائيلية ،وتسليع القرية الفلسطينية ،وخلق نمط استھالكي مقابل اقتصاد الكفاية ،أي تحويل القرية من موقع إنتاج إلى سوق
لالستھالك.
1الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيان صحفي حول المستعمرات اإلسرائيلية2015 ،
 2الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مؤشرات مختارة للمواقع االستعمارية في الضفة الغربية 2010

ثالثا :تجربة الفالح الفلسطيني مع التشبيك
مع انطالقة االنتفاضة االولى  1987تضاعف تفاعل العمل الطوعي بين افراد المجتمع الفلسطيني وتشكل العمل الجماعي ضمن
عدة مسميات  ،وذلك بھدف تنظيم ورص الصفوف وتوحيد الجھود ،وعلى مستوى المناطق الزراعية  ،فقد كان المزارع
الفلسطيني احوج الناس بھذا النوع من العمل والتنظيم الجماعي لما يعانيه من انتھاكات وضغوطات من قبل االحتالل وبالتالي
اعاد الفالح الفلسطيني ھيكليته ضمن اتحادات زراعية ،جمعيات ،تعاونيات ،بھدف تعزيز صموده وتشبثه بارضه امام
لضغوطات االقتصادية والسياسية .
وقد تجلى دور وتفاعل الشركاء المحليين ) الزراعيين( كجزء من النسيج االجتماعي الوطني  ،في الحشد والتجمھر والوقوف
التضامني مع االحداث والفعاليات السياسية وغيرھا والتي تھم المواطن الفلسطيني )الضمان االجتماعي ،اضراب المعلمين،
اضراب االسرى عن الطعام(..... ،
ونتيجة للدور التوعوي التحرري الذي قامت به المؤسسات الوطنية في المجتمع الفلسطيني ومع الفالحين ،برز دور خاص
للمزارع الفلسطيني من خالل تجربة اللجان والدور الحثيث الذي قامت به مؤسسات العمل االھلي  ،حيث ساھم في المشاركة
والحشد والضغط على اية حدث يمس مصالح المزارع الفلسطيني عدا عن الدور الوطني والتطوعي الحياء اي مناسبة وطنية
ذات عالقة باالرض من موسم قطف الزيتون ويوم االرض.....
برز المزارع الفلسطيني في العديد من المناسبات واالحداث المحلية من مؤتمرات للمزارعين ،وورش توعوية فنية وسياسية
وتنسيقية والعديد من الوقفات التضامنية والمناھضة للقرارات التي تمس مصلحة الفالحين مثل الغاء ضريبة الدخل على
المزارعين ،وسن قانون درء المخاطر والتامين الزراعي والحشد ضد سياسات االستيراد للزيت الزيتون واالغنام وكذلك
التصدي المميز في وجه المنشات الصناعية المدمرة للبيئة في االراضي الزراعية مثل مشروع سند لالسمنت في منطقة عنبتا
وحاليا الصراع مستمر في منطقة السواحرة لوقف ھذا المشروع.
اما على المستوى الخارجي وبتعزيز من خالل المؤسسات االھلية الزراعية  ،فقد استطاع المزارع ان يثبت حضوره في
الزيارات التبادلية مع الشركاء في الخارج فقد تميز بالمعرفة الفنية الزراعية  ،عدا عن االستفادة من تبادل الثقافة والحضارة مع
الوفود المتطوعين من الدول المختلفة وخاصة خالل استضافتھم في موسم قطف الزيتون.
يمكن االستنتاج بان قوة المزارع وصراعه ومقاومته  ،تاتي من تعاون وتحالف وتوعية المؤسسات االھلية للفالحين بمختلف
الوسائل وعلى جميع االصعدة ،فقد ساھمت بعض المنظمات األھلية العاملة بالمجال الزراعي في تأسيس لجان المزارعين في
المواقع المختلفة ،وقامت بتقديم برامج لزيادة قدراتھم وتطويرھم وتنميتھم ،كما افتتحت لھم بعض المقار لممارسة دورھم بالحياة
االجتماعية وبالمجال الريفي والزراعي والحقوقي المتخصص ،كما تم افتتاح مراكز نسوية وريفية وأندية تھتم بالمرأة
المزارعة عبر التثقيف والتوعية ورفع قدراتھم ،وكذلك تسھيل تقديم الخدمات سواء التمويلية واإلنتاجية أو مدھا بالتقنيات
المعرفية المنزلية الصغيرة لبعض المحاصيل الزراعية ،كما استطاعت تلك المنظمات المساھمة في تشكيل لجنة مكافحة جدار
الفصل العنصري بالضفة الغربية بسبب انعكاساته السلبية والسيئة على المزارعين واستيالئه على مراكز المياه العذبة بالضفة
الغربية ،واستثمرت عالقاتھا الدولية عبر لجان التضامن الشعبي الدولي من أجل تعزيز الحملة الوطنية إلسقاط الجدار باالستناد
إلى قرار محكمة الھاي االستشاري الذي اعتبر الجدار والمستوطنات غير شرعيين ،كما طالبت بھدمه وتعويض المزارعين
عن األضرار التي لحقت بھم.
وھناك بعض التجارب التي قامت بتكوين لجان شبابية في المواقع المختلفة ،وقامت بتدريب أعضاء تلك اللجان وإكسابھم
الخبرات والمعارف المختلفة ،وقامت كذلك بتشجيع بعض المبادرات الشبابية الجادة التي قاموا بھا باتجاه السلم األھلي وسيادة
القانون وقيم المواطنة الصالحة ...الخ ،ولعل التجربة األكثر بروزاً في ذلك تتجسد في تجربة مؤسسة شارك الشبابية. 3
رابعا :التنسيق والتشبيك المحلي:
تعاني المنظمات األھلية الزراعية أكثر من كل المنظمات األھلية األخرى من عدم جاذبية التمويل الخارجي لھا فھو موجه
باالغلب ألولويات وأجندات أخرى ،خارج قضايا األرض والفالح ولھذا فان استمراية عمل المنظمات األھلية المحلية ،يبقى
3جبريل محمد ،المسألة الزراعية في فلسطين من االلتزام العثماني إلى االستيطان الصھيوني ،اتحاد لجان العمل الزراعي ،أيار .2017

مرھونا بالتمويل الخارجي ،مما يجعله غير قادر على توفير ما يتطلبه المزارعون ،او رسم خطة شاملة لتطوير الزراعة فعمل
أغلب المنظمات متشابه وھو يركز على بعد التنمية البشرية في الزراعة ،وتجدر االشارة ان اغلب حمالت الضغط والمناصرة
ان لم نقل جميعھا والتي تقوم بھا المنظمات الزراعية تتركز في مواجھة السياسة االسرائيلية في المصادرة واالستيطان ،حيث
تتم مناصرة الفالحين باعمال اغاثية تدعم دفاعھم عن ارضھم ،فمنذ تاسيس المؤسسات الوطنية في الثمانينات تم التركيز على
تعزيز روح العمل التعاوني بين المواطنين ومساندة المزارع الفلسطيني بالعديد من الخدمات متمثلة في التوجيه واالرشاد،
وتوفير مدخالت االنتاج ،امكانية تصريف الناتج ،وذلك عبر التعاون والتنسيق فيما بينھا وخلق اطر ولجان زراعية مساندة لھا
في عملھا  ،فتشكيل اللجان الزراعية في القرى ھو منھج يعزز مشاركة الفالحين في اتخاذ القرار في المؤسسة من جھة ،وفي
كسر العمل المشتت في نفس التجمع ومنع التعارضات وحل كثير من االشكاالت من خالل دور المؤسسة في توجيه عمل ھذه
اللجان من جھة ثانية.
وال شك بان منظمات المجتمع المدني تدرك مدى خطورة التغيرات والتحالفات السياسية المحيطة بالمنطقة بشكل عام والوضع
الراھن في االراضي الفلسطينية ،فقد شرعت العديد من المنظمات االھلية الزراعية الى تعزيز وتقوية العالقات والتحالفات فيما
بينھا وفق اشكال ائتالفات وشبكات ھادفة للتصدي ومواجھة المخاطر القادمة  ،وقد ساھمت في العديد من الحمالت والفعاليات
المحلية والخارجية بھدف التصدي ومواجھة اي قرار قد يمس بمصلحة المجتمع الفلسطيني وخاصة الفالح واالرض ،اال ان
ھناك العديد من التحديات والمعيقات في تنفيذ رسالة التشبيك بشكل جيد:










عدم مراجعة وتطوير القوانين التي تتعلق بمؤسسات المجتمع المدني .
غياب رؤية واضحة ذات ابعاد تنموية زراعية.
غياب منھج المشاركة في تحديد رسالة واھداف التسبيك.
ضعف خبرة التشبيك.
ضعف استدامة واستمرار العديد من التحالفات والذي يمكن ان يؤدي إلى انھيارھا ،وزيادة المركزية والبيروقراطية.
الشخصنة وتغليب المصالح الشخصية احيانا عند بناء التحالفات بين المؤسسات .ومحاوالت فرض الھيمنة والسيطرة
في بعض األحيان
ضعف مصادر التمويل.
المنافسة بدال من التعاون والتكامل.
ضعف تقبل الحوار واالختالف والمفاوضة.

ومن اھم الشبكات المحلية والتي تركز جل اھتمامھا على محاور قطاع الزراعة من فالح وارض ومياه:
االئتالف الفلسطيني من اجل العدالة المناخية :واھم ما تم انجازه في ھذا االئتالف ھو التنسيق بين المؤسسات األھلية سلطة
جودة البيئة في السلطة الوطنية  ،كان لدى االئتالف نشاط ملحوظ سواء في الفعاليات أو المقابالت مع وسائل اإلعالم المختلفة
حول القضايا المتعلقة بتغير المناخ في فلسطين.
لجنة التنسيق الزراعي :تضم اكثر من  15مؤسسة من المؤسسات الفلسطينية االھلية ذات العالقة بالقطاع الزراعي ) ارض،
مياه ،بيئة( .تركز على توحيد الجھود ومواجھة اي سياسة من قبل السلطة ذات ابعاد سلبية على المزارع ،وتشارك السلطة في
التخطيط والتوجيه  ،كما تساھم في توجيه العديد من الھيئات واللجان الفنية والتنسيقية الخاصة بالقطاع الزراعي.
شبكة المنظمات االھلية البيئية الفلسطينية ) 4(PENGONھي ھيئة تنسيقية بين مختلف المنظمات االھلية الفلسطينية العاملة
في مجال البيئة ،تعمل على تنسيق الجھود لخدمة القضايا البيئية الفلسطينية والتصدي لالنتھاكات البيئية والوقوف امام
التھديدات االسرائيلية .وتطوير دور المؤسسات الشريكة ،وتعزير العالقات مع غيرھا من المنظمات المحلية والدولية العاملة في
مجال البيئة اھمھا اصدقاء االرض.
تمكنت المؤسسات االھلية الزراعية بسبب تنسيقھا المشترك والتشبيك فيما بينھا من القيام بالعديد من الحمالت التضامنية مع
المزارعين بھدف تعزيز قيم العمل التطوعي ودعم صمود ومناصرة حقوق المزارعين والصيادين  ،حيث تضمنت ھذه
4

والجدير بالذكر ان الشبكة حصلت على العضوية في جمعية اصدقاء االرض العالمية  http://www.foei.org/وانضمت الشبكة في حملة العدالة المناخية ،مقاومة النيولييبرالية،
وبرنامج االمن الغذائي .حيث تم تكليف الشبكة لتكون المنسق االقليمي لبرنامج االمن الغذائي القيلم اسيا.

الفعاليات على وقفات تضامن مع التجمعات المھددة  ،زراعة أشتال في مناطق محاذية للجدار والمستوطنات و احياء للمنسابات
الوطنية مثل يوم األرض ،يوم المياه ،يوم البيئة العالمي ،حملة قطف الزيتون ،حملة ننصر غزة ،يوم الفالح العالمي ،يوم
المرأة العالمي وغيرھا من المناسبات ھذا باالضافة جھود الضغط والتشبيك لتعديل السياسات الوطنية التي تخص اتفاقية قناة
البحرين ،اعفاء المزارع من دفع ضريبة الدخل ،وقانون المياه .ويتم عقد المؤتمر السنوي للجان الزراعية تحت شعار "معا
لنصرة حقوق المزارعين".
خامسا :دور المؤسسات المحلية في التشبيك المحلي والخارجي
برزت المنظمات غير الحكومية والتي كانت تعرف قبل عام  1994باسم المؤسسات الوطنية ، 5في دورھا ليس الخدماتي
واإلغاثي والتنموي فحسب ،بل كذلك في نشاطھا وقدرتھا على التشبيك العربي والدولي ،وزاد من نفوذھا تبوء العديد من رموز
الحركة اليسارية لمواقع قيادية وريادية في تلك المنظمات غير الحكومية ،وقد اختارت ھذه المنظمات آلية الضغط والتشبيك
والمناصرة للعمل على تعديل سياسات قائمة تراھا غير مناسبة ،وتبني سياسات وتشريعات وقوانين جديدة تناصر مصالح
الفئات االجتماعية المھمشة والضعيفة ،في إطار يدمج الكفاح الديمقراطي السياسي باالجتماعي الحقوقي .وقد تمكنت
المنظمات غير الحكومية عبر ھذه اآللية من تعديل بعض التشريعات والقوانين ،كما استطاعت أن تبني شبكة عالقات واسعة مع
األوساط الدولية المتضامنة مع القضية الفلسطينية.
وتتجه رسائل المؤسسات االھلية الزراعية في عالقاتھا الدولية نحو حق الشعب الفلسطيني بالسيادة على غذائه وموارده  ،وذلك
عبر حماية المزارع الفلسطيني وضمان حقه في الوصول والتحكم بارضه ومياھه وبذوره وموارده االخرى بحرية وأمان.
وحماية األسواق المحلية من المنتجات الخارجية وخاصة منتجات المستوطنات والمنتجات اإلسرائيلية ،مع التاكيد على قيام
منظمات األمم المتحدة بدورھا الحقيقي والفاعل والعادل في حماية وحفظ وسن التشريعات والقوانين الدولية ذات العالقة بسيادة
الشعب الفلسطيني على موارده،
يساھم التشبيك المحلي ،العربي ،والدولي في تعزيز حضور القضية الفلسطينية في العديد من االحداث العالمية وامام اكبر عدد
ممكن من الشبكات االقليمية والعالمية وحشد اكبر عدد ممكن من المؤمنين بقضية وعدالة الشعب الفلسطيني وما له من تاثير
على العالم وعلى الدول ذات العالقة باالحتالل االسرائيلي
مشاركة المجتمع المحلي في دعم والضغط على القضايا العالمية مثل النشاطات المناھضة لالنتھاكات البيئية من قبل الدول
الراسمالية واستغالل الموارد المتاحة لدى الدول النامية وعدم التكافؤ في مواجھة مخاطر التغير المناخي بين الدول الراسمالية
والفقيرة وتجلت ھذه المشاركة والوقفة في العديد من مؤتمرات التغيرات المناخية المنعقد سنويا
يعد المغزى االساسي من تعزيز التشبيك والتنسيق الدولي ھو توصيل رسالة للراي العام بمدى انتھاك االحتالل للقضية
الفلسطينية ،وتشكيل قوة ضغط ومناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني االقتصادية واالجتماعية والسياسية  ،ومن ثم رفع مستوى
التضامن مع قضية وحق الشعب الفلسطيني دوليا لتشكيل ورق ضغط على االحتالل االسرائيلي وحالفائه االمبرياليين في الحد
من قمع وتھويد االراضي الفلسطينية وااللتزام بقرارات االمم المتحدة العديدة والمجمدة بسبب تعنت االحتالل  ،ويعد القطاع
الزراعي وخاصة المزارع الفلسطيني الصغير من اكثر المتضررين من سيطرة االحتالل على الموارد الطبيعية وسلب سيادة
المزارع الفلسطيني على انتاجه وموارده .ومن ابرز الشبكات العالمية للتشبيك والتي فيھا عضوية ومشاركة فلسطينية:
حركة طريق الفالحين ) الفياكمبسينا( :ان انضمام اتحاد لجان العمل الزراعي لحركة طريق الفالحين ) الفيا كمبسينا ( كممثل
للشعب الفلسطيني ساعد في تكوين عالقات واسعة لالتحاد عالميا ً وعربيا ً .فالحركة تضم  200مليون مزارع والعديد من
المؤسسات والحركات االعضاء من كل انحاء العالم المتبينين للفكر التقدمي والمناصرين لحق صغار الفالحين .فانضمام االتحاد
ساعده في رفع صوت الفالح الفلسطيني وقضاياه للعالم واللذين بدورھم تبنوا العديد من قضايا الفالح الفلسطيني وناصروھا
وطالبوا بھا من خالل توجيه رسائل شجب واستنكار للحكوماتھم واحيانا ً لحكومة االحتالل او السفارات االسرائيلية في بلدانھم.
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وال بد من االشارة للدور الفاعل لحركة الفياكمبسينا بعقد مؤتمر التغير المناخي في فلسطين وتجميع الحشود كما حدث في عام
 2015في مؤتمر التغير المناخي في العروب  ،وحاليا يتم التحضير لعقد مؤتمر تفعيل حركة الفالحين الفلسطينية مع نھاية عام
 ،2017باإلضافة الى ذلك ،فأن انضمام االتحاد للحركة ساعدھا بالتشبيك مع مؤسسات عربية تقدمية ايضا تدعم حقوق العمال
المزارعين والفالحين من أجل انشاء المكتب العربي للفيا كمبسينا  .كالجامعة الوطنية للقطاع الفالحي والتي ھي عضو في اتحاد
الشغل المغربي  ،وجميعة مليون مرأة ريفية التونسية ،باإلضافة الى عدد من المؤسسات في مصر والسودان.
لجنة متابعة اولويات المجتمع المدني لمنطقة شمال افريقيا والشرق االوسط :بمشاركة اكثر من  22مؤسسة اھلية من المنطقة
وباشراف الفاو تھدف ھذه اللجنة لتحديد اولويات المجتمع المدني والسياسات المطلوبة ولھذا فقد تم انتخاب لجنة ) فلسطين
عضو( لمتابعة مھام اللجنة وحلقة وصل ما بين احتياجات المنطقة والفاو من خالل اعداد خريطة عمل لالولويات والية التنفيذ
وتحديد المواضيع المتقاطعة) المشتركة( في المنطقة واھمھا موضوع السيادة الغذائية ،صغار الفالحين ،اضافة الى تعديل
وتصويب سياسات الفاو.
 5.3الصندوق اآلسيوي الشعبي ) ) Asian People For Fund (APFتجارة شعب لشعب( Trade People to people
على غرار التجارة العادلة .ويھدف ھذا الصندوق إلى تعزيز وتطوير العالقات بين المؤسسات والتنظيمات االعضاء في
الصندوق عن طريق عملية التبادل التجاري بين التعاونيات االنتاجية واالستھالكية في تلك الدول وتبادل الخبرات العملية حيث
ان معظم المنظمات والمؤسسات المشاركة التي تحمل الفكر السياسي اليساري المناھض لسياسة العولمة واالحتكار الدولي
والمساند للطبقات الفقيرة والشعوب المضطھدة في دول العالم .فقد كان لھذه الشراكة دعم المزارعين الفلسطينيين على عدة
مستويات مثل تسويق زيت الزيتون ،الدعم المعنوي والعيني لالحداث السياسية مثل حرب االحتالل على قطاع غزة ،وبالمقابل
فقد كانت المؤسسات الفلسطينية تشارك الشركاء ) معنويا وعينيا( في مناسباتھم الوطنية وكذلك االحداث الماساوية من ھزات
ارضية وغيرھا.
اتحاد صون الطبيعة  : IUCNتم تشكل اللجنة الوطنية التحاد صون الطبيعة في فلسطين عام  ،2016تقوم اللجنة بالتشبيك ما
بين القضايا الخاصة بالبيئة محليا و دوليا وعالميا و عمل نقاشات على عدة مستويات ،و اخذ مواقف رسمية باسم اللجنة من
قضايا تخص فلسطين وممارسات االحتالل المدمرة للطبيعة.
الجراس رووت  :عملت على تعميم اي بيانات ادانة للمارسات االحتالل االسرائيلي.
مؤسسة ام اس تي )  : Landless-Workers-Movement (MSTبناء قدرات المؤسسات األھلية والفالحين ،المشاركة في
حمالت مثل قطف الزيتون
وھناك العديد من االئتالفات المميزة ) مؤسسة رينكون كيوبانو االسبانية و  CNAالكولومبية ATJ ،اليابانية olive kai ,
 Noاليابانية UTC .الفرنسية (.حيث كل منھم دعم الفلسطينيين بطريقة مختلفة.
الحمالت الدولية والمجتمع الفلسطيني:
المتتبع لعمل المؤسسات االھلية يمكنه استخالص مدى التطور في بناء العالقات المحلية والخارجية من اليات العمل والتنسيق،
وقدرة التاثير واالستدامة في التنفيذ والسبب في ذلك يعود لمدى قوة العالقات التشابكية مع الممولين والمؤسسات المناصرة
لحقوق المزارعين والشعب الفلسطيني ،وھذه العالقات انعكست في العديد من الحاالت الوطنية ) حمالت التضامن مع األسرى
وغزة والفالحين والحمالت ضد انتھاكات االحتالل االسرائيلي(...
سادسا :الدور المناھض لحركات الضغط والمناصرة للشركاء الدوليين من قبل االحتالل االسرائيلي:
مع انطالقة االنتفاضة االولى للشعب الفلسطيني وظھور فاعلية القيادة الموحدة ،كثف االحتالل االسرائيلي من وحشيته
وغطرسته في القمع والقضاء على جميع مظاھر العمل الجماعي المناھض لسياسة االحتالل ،فقد اعتقل العديد من الرموز
الفلسطينية الفاعلة ،واغلق وشمع العديد من المكاتب التنسيقية والعديد من الجھات الوطنية النشطة ومنع العديد من السفر لاللتقاء
والمشاركة في اية فعالية دولية كما منع وقيد العديد من النشطاء الدوليين.

وبعد اوسلو ونتيجة تطور وسائل االتصال وتغير الوضع السياسي تطورت العالقات الخارجية وخاصة العالقات التشبيكية ذات
العالقة بالحقوق الفلسطينية بمختلف المجاالت ،ومن ابرز ھذه الشبكات كانت الحملة الفلسطينية العالمية لحركة مقاطعة إسرائيل
وسحب االستثمارات منھا وفرض العقوبات عليھا.
مواصلة االحتالل في القضاء على المؤسسات الوطنية :مع توسع وانتشار دور المؤسسات المحلية في دعم وتعزيز صمود
المزارع في ارضه وتشبثه ومقاومته لالحتالل في فالحة ارضه ،ولھذا يحاول االحتالل زعزعة نشاط ودور ھذه المؤسسات
المحلية والدولية التي تعمل باالراضي الفلسطينية ،ودليل على ذلك ما حصل مع اتحاد لجان العمل الزراعي و ومركز ابحاث
االراضي ،من خالل تدمير وھدم ووقف نشاطاتھم الزراعية وربطھا نشاطاتھا التنموية والوطنية باالرھاب مدعمة بالجھات
الحكومية االوروبية واالمريكية الحليفة لالحتالل االسرائيلي6.
التحكم بالمعابر :وبسبب تحكم االحتالل االسرائيلي يالمعابر فان العديد من المناصرين الدوليين للقضايا الفلسطينية يتعرضون
للمضايقات واالستفزاز عند المعابر والغالبية لم يسمح لھم بالدخول لالراضي الفلسطينية عدا عن االيعاز لحكوماتھم باتخاذ
االجراءات االمنية المناسبة بحقھم .وبنفس الوقت يقوم االحتالل بمنع العديد من المؤسسات الفلسطينية من السفر والمشاركة في
النشاطات الداعمة للقضية الفلسطينية والقضايا المناھضة لالحتالل والرأسمالية.
التوصيات

















بناء القدرات في عمل الشبكات والتحالفات.
شمولية ووضوح رؤية الشبكة المنبثقة من رؤية المجتمع الفلسطيني مما يساھم في وجود تصور واضح لألھداف و
بالتالي آليات العمل المشترك.
تعزيز مصادر التمويل الذاتي ) اشتراكات االعضاء وتبرعات القطاع الخاص( إضافة إلى مصادر التمويل الخارجي
 ،وان يتوجه التمويل أوال إلى بناء قدرات المنظمات ومن ثم إلى المشاريع والبرامج للتأثير في السياسات العامة
تعزيز فرص التعاون والتنسيق بين االعضاء والحد من عنصر المنافسة السلبية.
االنطالق من األمور المشتركة واالبتعاد عن األمور الخالفية
التاكيد على المشاركة في الفعاليات الخارجية والتركيز على كشف االنتھاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان.
تكاثف الجھود التنسيقية في مواجھة العديد من المشاكل التنموية وخاصة موضوعات الحد من البطالة ،الفقر ،النوع
االجتماعي ومستوى االمن الغذائي.
ربط القضايا العالمية بالقضايا المحلية سواء على الصعيد االقتصادي واالجتماعي والثقافي  ،أو على صعيد حقوق
اإلنسان  ،تستدعي تحالفا ً واسعا للجمعيات األھلية الفلسطينية .
الية تعاون واضحة اتجاه الجھات الداعمة ومؤسسات األمم المتحدة ومؤسسات الدولية المالية كالبنك الدولي وصندوق
النقد الدولي .
تجميع وتراكم خبرة وتجارب العديد من المؤسسات المحلية في بناء وتنسيق وتشبيك العالقات المحلية والخارجية.
خلق وبناء اطر فالحية قاعدية على قاعدة الجمع بين مفھوم االرض كقيمة وطنية سياسية ومصدر انتاج ،وبما يجعل
من ھذه المنظمات شريكة في اتخاذ القرار بشأن الزراعة
تفعيل دور اللجان التنسيقية للعديد من الھيئات الفنية المختلفة ،وبخصوص القطاع الزراعي فيمكن االنطالق من لجنة
التنسيق الزراعي.
رفع مستوى االعالم عبر اعداد مادة اعالمية متطورة تخاطب جميع االطراف وبلغات متعددة ،وتخصيص جزء منھا
لضحد ادعاءات االعالم الصھيوني.
االھتمام بالعالقات الخارجية خاصة مع المتضامنين والمناصرين للقضية الفلسطينية.
تحفيز الباحثين واالكادميين الفلسطينيين بالمشاركة في المؤتمرات الخارجية ذات العالقة .
النھوض بقاعدة بيانات محدثة بشكل دوري متضمنة االنتھاكات والمعوقات التي تواجه المزارع الفلسطيني.
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رفع مستوى تبادل الزيارات الميدانية ما بين المزارعين الفلسطينيين والمزارعين من الدول الشريكة وخاصة خالل
الحمالت مثل قطف الزيتون ،يوم االرض.....
حث الشركاء في الخارج لتشجيعھم على عقد االجتماعات التنسيقية والمؤتمرات في فلسطين.
رفع وتيرة الضغط على السلطة الفلسطينية باالنحياز لغالبية الفالحين واولويات الفالحين الفقراء.

الجھات التي تم مقابلتھا:
لقاء مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي :فؤاد ابو سيف
لقاء ممثل اتحاد صون البيئة في فلسطين  :دعاء زايد
ممثل العمل االھلي في فلسطين :منجد ابو جش
ممثل العمل الجماھيري في االتحاد في غزة  :سعد زيادة
ممثلة حركة الفياكمبسينا في فلسطين :اغصان البرغوثي
ممثلة اولويات الشعوب في منطقة مينا :ھبة الجبيه
المراجع:






الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيان صحفي حول المستعمرات اإلسرائيلية2015 ،
الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مؤشرات مختارة للمواقع االستعمارية في الضفة الغربية 2010
جبريل محمد ،المسألة الزراعية في فلسطين من االلتزام العثماني إلى االستيطان الصھيوني ،اتحاد لجان العمل
الزراعي ،أيار 2017
رامي دعيبس ،البيئة الفلسطينية وما تتعرض له من اعتداءات احتاللية .2005
اتحاد لجان العمل الزراعي ،تقارير سنوية
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