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حنيطي*

قرية اجلِ ْف ِت ِلك :املجتمع واالقت�صاد
حتت اال�ستعمار اال�ستيطاين
ُينظر عادة �إلى منطقة الأغوار كوحدة متجان�سة يت�شابه �سكانها في بنيتهم
االقت�صادية واالجتماعية ،وهذا �صحيح في ال�شكل العام ،ف�سكان الأغوار يعتمدون
بفرعيه النباتي والحيواني ،وي�شكل
ب�شكل �أ�سا�سي ورئي�سي على الإنتاج الزراعي َ
الإنتاج الزراعي النباتي ع�صب الحياة االقت�صادية ،ويعمل على ت�شكيل البنيتين
االجتماعية والثقافية في المنطقة .وي�ستخدم �سكان الأغوار تقنيات حديثة
ومتطورة في عملية الإنتاج الزراعي ،في الوقت الذي يتم الحديث عن تراجع دور
الزراعة في الناتج المحلي الفل�سطيني ،وتراجع ن�سبة عدد العاملين فيها ,والتي
بلغت  %7.4في �سنة  .2016ويوجد ق�ضايا تف�صيلية في كل منطقة من الأغوار
تجعل عملية التجان�س والتماهي التام بين قرى الأغوار مو�ضع �شك� ،إذ ت�ؤدي
ق�ضايا ملكية الأرا�ضي والمياه دوراً رئي�سي ًا في ت�شكيل التباينات في البنيتين
االجتماعية واالقت�صادية في تلك المنطقة ،كما �أن ق�ضايا الملكية والمياه تختلف
من قرية �إلى ُ�أخرى ،الأمر الذي يجعل النظرة �إلى منطقة الأغوار كوحدة متجان�سة
مو�ضع ت�سا�ؤل.

�أحاول

في هذه الدرا�سة تفكيك
البني َتين االجتماعية
واالقت�صادية في قرية الجِ ْف ِت ِلك كحالة
درا�سية ،مو�ضح ًا التحديات التي تعانيها
القرية نتيجة وجودها في منطقة جغرافية لها
خ�صو�صية محددة ،و�أهم الطرق والآليات التي

يتب ّناها �سكان القرية من �أجل التغلب على تلك
الم�شكالت.
تم �إنجاز هذه الدرا�سة في الفترة ما بين
�أيلول�/سبتمبر وت�شرين الأول�/أكتوبر ،2016
* كاتب وباحث فلسطيني.

156

جملة الدراسات الفلسطينية 117

شتاء 2019

قمت في �أثنائها بنحو  15زيارة للقرية
أجريت خاللها �أكثر من  15مقابلة ،ف�ض ًال عن
�
ُ
عدد من الحوارات والنقا�شات مع الأهالي
ومدراء ومعلمي المدار�س في القرية ،وكذلك
مع رئي�س المجل�س القروي ،ومع بع�ض
العاملين في الم�ؤ�س�سات الأهلية في القرية.
و�أجريت �أي�ض ًا مقابالت مع مديرية الزراعة
في محافظة �أريحا ح�صلت فيها على بيانات
تتعلق بالثروة النباتية والحيوانية ،وبيانات
الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني في
�أعوام متعددة ،وح�ضرت  5لقاءات جماعية
تهم
تحدث فيها الم�شاركون في عدة ق�ضايا ّ
القرية .وفي �أثناء الزيارات تجولت داخل
القرية من �أجل معرفة طريقة توزيع المناطق
الزراعية وال�سكنية ،وكيفية توزيع المياه
وم�صادرها ،وكنت على توا�صل دائم في
الفاي�سبوك مع �شخ�صين من �سكان القرية،
الأمر الذي م ّكنني من معرفة جميع الأحداث
اليومية المهمة التي تجري داخل القرية.
وا�ستمر حر�صي على متابعة �أو�ضاع القرية
حتى نهاية �أيلول�/سبتمبر  ،2017وبالتالي
ف�إن البيانات المتعلقة بهذه القرية تكونت
نتيجة عملية المقارنة والتحليل للبيانات
كلها التي ح�صلت عليها من تلك الم�صادر
كافة.

موقع القرية
ي�سيطر االحتالل الإ�سرائيلي على منطقة
الأغوار ،وقد �صمم هند�سته للمكان بحيث
يجعلها م�ضبوطة ومك�شوفة من طرفه ،ولهذا
نجد �أن ال�شوارع االلتفافية والم�ستعمرات ،وما
أرا�ض زراعية�ُ ،صممت بطريقة
يرتبط بها من � ٍ
ت�سهل على اال�ستعمار ال�صهيوني ال�سيطرة على
ّ
التجمعات والقرى الفل�سطينية في المنطقة

و�ضبطها .وتكاد منطقة الأغوار تكون �أكثر
تماث ًال مع المقاربة التي قدمها �ألي�ساندرو
بيتي بين ال�سجن وال�ضفة الغربية من حيث
الم�ستعمرات المواجهة لمراكز الحرا�سة،
وال�شوارع االلتفافية المماثلة للممرات داخل
ال�سجن ،والقرى الفل�سطينية الم�شابهة
لزنزانات ال�سجناء الفل�سطينيين.1
�ضمن هذه المقارنة يمكننا مقاربة موقع
قرية الجفتلك التي تقع في الأغوار الو�سطى،
فهي تتبع �إداري ًا لمحافظة �أريحا� ،إذ �إنها تبعد
عن المدينة  35كيلومتراً تقريب ًا ،وتنخف�ض
عن �سطح البحر  250متراً .وترتبط القرية
بمدينة �أريحا عبر ال�شارع االلتفافي ال�سريع
الم�سمى ال�شارع � ،90أو �شارع غاندي 2،الذي
يخترق الجزء ال�شرقي من �أرا�ضي القرية
الزراعية ،ممتداً حتى حاجز بي�سان ،وعند
منطقة ''المخروق'' يتفرع من هذا ال�شارع
�شارع �آخر ي�سمى ال�شارع  56الذي يمر
بمحاذاة حارات القرية من ال�شرق نحو الغرب،
ويف�صل حارات القرية ال�شمالية عن الأرا�ضي
الزراعية ،و�صو ًال �إلى حاجز الحمراء .وي�شكل
هذا ال�شارع مع �شوارع �أُخرى حلقة دائرية
تربط بين الم�ستعمرات ال�صهيونية في منطقة
الأغوار ،بحيث ي�ضطر ال�سكان الفل�سطينيون
�إلى ا�ستخدام هذه ال�شوارع للتنقل بين قرى
المنطقة� ،أو لالنتقال �إلى محافظات �أُخرى.
�أقام االحتالل م�ستعمرة ''م�سواة'' في
منطقة �أبو العجاج ،في المنطقة نف�سها التي
�أقيم فيها مخيم �أبو العجاج الذي ُد ّمر و�أُزيل
في حرب حزيران/يونيو  ،1967و�صادرت
�إ�سرائيل قرابة  500دونم تقع في قلب �أرا�ضي
القرية الزراعية بحجة �أنها �أمالك غائبين،
وعمدت �إلى زراعتها ب�أ�شجار العنب .وتقع
جميع �أرا�ضي القرية ،ال�سكنية والزراعية

اجل ْف ِتلِك :اجملتمع واالقتصاد حتت االستعمار االستيطاين
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والرعوية ،في المنطقة الم�صنفة ''ج'' ،بح�سب
اتفاق �أو�سلو  ،2و ُتعتبر القرية �أكبر قرية
فل�سطينية في المنطقة ''ج'' من حيث عدد
ال�سكان ،ووجودها في المنطقة ''ج'' يعني �أن
�أي عملية تن ّقل من القرية و�إليها تخ�ضع
ل�سيطرة االحتالل الإ�سرائيلي .وبما �أن
التجمعات الفل�سطينية في منطقة الأغوار
متباعدة ن�سبي ًا بع�ضها عن بع�ض ،ف�إن التحكم
وال�سيطرة الإ�سرائيليين عليها يكونان �أكثر
نجاعة .ولذلك يمكن القول �إن القرية ُتعتبر
زنزانة حقيقية للفل�سطينيين داخل �سجن
محاط بالم�ستعمرات وال�شوارع الإ�سرائيلية.
تتكون القرية من مجموعة حارات تمتد
طولي ًا على م�ساحة  6.5كيلومترات من ال�شرق
خطين
�إلى الغرب ،فت�شكل المنطقة المبنية ّ
متوازيين في الجهتين ال�شمالية والجنوبية
تف�صل بينهما الأرا�ضي الزراعية التي تقع في
المروحة الفي�ضية للجفتلك .ويتحدث م�صطفى
الدباغ في كتابه المرجعي ''بالدنا فل�سطين''
عن مجموعة قرى غور الم�ساعيد ،فيقول �إن
هذا الغور يتكون من القرى التالية :قراوى
الفوقا؛ قراوى التحتا؛ �أم حريرة؛ المخروق؛
ج�سر دامية؛ الكرنتينا؛ عجور؛ الحناحنة؛
ال�شطية؛ الطموني؛ عالن؛ الن�صيرات؛
و�أبو رفعة3.
وقد زاد عدد �سكان القرية ،ومع الوقت
عددها الدباغ في
ت�شابكت الحارات التي ّ
كتابه ،فتكونت حارات �أُخرى ،ولهذا ف�إن
كثيرين من �أهالي القرية ،وخ�صو�ص ًا فئة
ال�شباب والوافدين الجدد ،ال يذكرون معظم
الأ�سماء التي �أوردها الدباغ ،و�إنما يتحدثون
عن الأ�سماء التالية للحارات :الم�صفح؛
ال�شونة؛ خلة الفولة؛ المثلث؛ المخروق؛ دبة
عالن؛ �أبو العجاج؛ جوزلة.
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�أ ّثر وجود القرية في المنطقة ''ج''� ،سلب ًا في
تلبية حاجات ال�سكان الأ�سا�سية والتخطيط
وتطوير البنية التحتية� ،إذ �إن جميع عمليات
التطوير في القرية تتطلب ت�صاريح من
االحتالل الإ�سرائيلي ،وعملية الح�صول على
الت�صاريح ال�ضرورية تكاد تكون معدومة .وال
تزال �شبكة الطرق الداخلية التي تربط حارات
القرية ،والتي تتداخل مع الطرق الزراعية،
�سيئة وغير م�ؤهلة ،ومع �أن بع�ض الطرق
مر�صوف بالأ�سفلت �إ ّال �إنه مترهل ب�سبب عدم
�صيانته ،وكثير من �شبكة الطرق ال يزال
ترابي ًا.
تتكون بيوت القرية من طبقة �أو طبقتين،
عالوة على البيوت المبنية من ال�صفيح
(الزينكو) ،وبع�ض ال�سكان ال يزال ي�سكن
الخيم ،وخ�صو�ص ًا البدو ،بينما ي�سكن البع�ض
الآخر في �أكواخ زراعية (براكيات) ،وال �سيما
المزارعين الذين يقيمون في القرية في مو�سم
الزراعة.
وتدل الم�شاهد الب�صرية ب�شكل وا�ضح على
اعتماد �سكان القرية �أ�سا�س ًا على العمل
الزراعي النباتي ،وب�شكل �أقل الحيواني� ،إذ
تنت�شر في �ساحات المنازل الأدوات الزراعية
المتنوعة .وهناك كثير من حظائر الموا�شي
التي تقام �إلى جانب منازل ال�سكان ،عالوة
على بع�ض المنازل التي يطغى م�شهد الحظائر
عليها العتمادها اقت�صادي ًا على الثروة
الحيوانية.
يقوم االحتالل الإ�سرائيلي ب�ضبط الو�ضع
الديموغرافي في المنطقة عبر عدة �آليات،
منها ال�سيطرة على المياه وحركة التنقل
والتخطيط المكاني .وقد �أ�صدرت الإدارة
المدنية لالحتالل في �سنة  2005ثالثة
مخططات هيكلية لثالثة مجمعات منف�صلة
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تابعة للقرية هي :جفتلك ال�شرقية (المجمع
 ،)A05/1409وجفتلك الغربية (المجمع
 ،)B05/1410وتلة الجفتلك (المجمع
و�صممت هذه المخططات على
ُ ،)C05/1411
ثالثة �أجزاء �سكنية للقرية من �أ�صل خم�سة،
وذلك بهدف ا�ستيعاب جزء كبير من �أحياء
المثلث والم�صفح وال�شونة على التوالي ،وتم
ا�ستثناء خلة الفولة و�أبو العجاج من التخطيط.
وتبلغ م�ساحة المخططات  751دونم ًا ،منها
 590مخ�ص�صة للتطوير ،وجزء من الم�ساحة

المتبقية يدخل في ال�شريط المخ�ص�ص للطريق
 ،56بينما يقع الجزء الآخر في منطقة ُي ْح َظر
البناء فيها.4
لم تتم ا�ست�شارة �أهالي الجفتلك بهذه
المخططات قبل الم�صادقة عليها ،مع �أنها
�ضمت  %60من المباني في القرية في حينه.
ويالحظ �أن المخططات الثالثة للقرية منف�صل
ُ
بع�ضها عن بع�ض ،بحيث باتت بمثابة قرى
�صغيرة منف�صلة تعوق �أي عملية تطور وتنمية
م�ستقبلية ،ولهذا رف�ضها �أهالي القرية .وقد

اجل ْف ِتلِك :اجملتمع واالقتصاد حتت االستعمار االستيطاين
قرية ِ

ت�سببت هذه المخططات بم�ضاربات على �أ�سعار
الأرا�ضي ،وبالبناء ال�سكني الع�شوائي بما ال
تدعي
يتوافق مع المخططات االحتاللية التي ّ
�أنها مخططات ''تطويرية تنموية'' ،الأمر الذي
ترك ت�أثيرات اجتماعية واقت�صادية �سلبية.
عر�ضت الإدارة المدنية االحتاللية في
بداية المفاو�ضات مع المجل�س القروي
للجفتلك مقترح ًا جديداً يت�ضمن �إ�ضافة
مخطط �إلى المخططات الثالثة ال�سابقة في
مقابل تخ ّلي القرية عن �ضم منطقة �أبو
العجاج في المخططات ،لكن المجل�س القروي
ووزارة الحكم المحلي الفل�سطيني رف�ضا هذا
المخطط ،وخ�صو�ص ًا بعد عمليات الهدم
الكبيرة التي تعر�ضت لها منطقة �أبو العجاج،
وقد قام مركز التعاون وال�سالم الدولي
بالتعاون مع مجل�س قرية الجفتلك ووزارة
الحكم المحلي ب�إعداد مخطط للقرية بديل من
المخططات الإ�سرائيلية ،وي�ضم جميع �أحياء
القرية وب�شكل مت�صل ،كما هو مو�ضح في
الخريطة المرفقة.

الت�شكيالت االجتماعية يف القرية
ينتمي �سكان الجفتلك الأ�صليون ،كما ُتظهر
الخرائط التاريخية للمنطقة� ،إلى قبيلة
الم�ساعيد التي يذكر ماك�س فرايهير فون
�أوبنهايم و�آخرون في كتاب ''البدو'' �أنها من
�أ�شهر قبائل فل�سطين ،ويحمل �شيخها لقب �أمير.
وكان �شيخ م�شايخ الم�ساعيد في الن�صف الأول
من القرن الع�شرين هو الأمير عبد اللـه بن
�ضامن بن بركات بن خليل ،وينق�سم الم�ساعيد
�إلى فخذين رئي�سيين هما :الإمارة والحناحنة.
وقد و�صلت مناطق �سكن الم�ساعيد في بداية
القرن التا�سع ع�شر �إلى البحر الميت ،لكن منذ
القرن الع�شرين اقت�صرت منطقة �إقامتهم على
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وادي الفارعة حيث يمار�سون في جزئه
الأ�سفل (القراوى) العمل الزراعي ،وفي ال�صيف
يرحلون �أحيان ًا �إلى الجبال الواقعة �شرقي
نابل�س.5
ف�ض ًال عن عائلة ال�ضامن ،من قبيلة
الم�ساعيد 6،ي�سكن في القرية حالي ًا عائالت
�أُخرى ،بع�ضها عائالت الجئة �سكنت الغور
في خم�سينيات القرن الما�ضي بعد النكبة،
وذلك �ضمن �سعي الالجئين للبحث عن مناطق
تتيح لهم فر�ص الح�صول على عمل،
وخ�صو�ص ًا الزراعي منه الذي كانوا يتقنونه
قبل النكبة 7،ومن تلك العائالت العنوز
والعجاجرة والعايد .و�أقيم مخيم في منطقة
�أبو العجاج ،في �أرا�ضي الجفتلك� ،سكنه
 75.000الجئ تقريب ًا ،كما يقول �سكان
المنطقة ،وجرت �إزالة هذا المخيم من الوجود
بعد هزيمة حزيران/يونيو  ،1967وهاجر
�سكانه �إلى الأردن ،وقليل جداً منهم انتقل �إلى
العي�ش في الجفتلك.
وبح�سب بيانات الجهاز المركزي
للإح�صاء الفل�سطيني ل�سنة  ،2017فقد بلغ
عدد الالجئين في الجفتلك  1492ن�سمة
تقريب ًا من �أ�صل �سكان القرية البالغ عددهم
 3099ن�سمة� 8،أي ما ن�سبته  %48تقريب ًا.
ف�ض ًال عن تلك العائالت ي�سكن في القرية
عـائالت بدوية ،هي :الجهالين ،وقليل من بدو
الكعابنة ،و�أُ�سرة واحدة من الر�شايدة ،وكذلك
عائالت لي�ست بدوية ،لكنها تعتمد على الثروة
الحيوانية ،جاءت من قرية يطا في الخليل.
كما يوجد عائالت ت�سكن في الجفتلك ب�صورة
مو�سمية ،وهي عائالت من القرى المحيطة
بالجفتلك مثل طمون وطوبا�س وبيت فوريك
وغيرها ،وذلك للعمل في موا�سم الزراعة التي
تمتد من منت�صف �أيلول�/سبتمبر حتى نهاية
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�أيار/مايو من كل عام ،على �أن القليل من تلك
العائالت يقيم في الجفتلك على مدار العام.
و ُتعتبر الجفتلك من القرى ذات الخ�صوبة
ال�سكانية ،فبح�سب بيانات جهاز الإح�صاء
الفل�سطيني ،يبلغ متو�سط حجم الأُ�سرة في
القرية � 6.4أفرادّ � ،أما الأُ�سر التي يبلغ عدد
�أفرادها  8ف�أكثر ،فتزيد على � 181أُ�سرة� 9،أي
ما يعادل  %32.7من عدد الأُ�سر في القرية.
ويمكن القول �إن الخ�صوبة ال�سكانية العالية
في منطقة الجفتلك تعود �إلى نمط ثقافة
ال�سكان المرتبط بالبنيتين االقت�صادية
واالجتماعية؛ فاالعتقاد ال�سائد في القرية �أنه
كلما زاد عدد �أفراد الأُ�سرة ،زاد تم ّكنها
اقت�صادي ًا� ،أي �أن هذه الزيادة تزيد في عدد
الأفراد العاملين في الزراعة ،وبالتالي ت�ؤدي
�إلى زيادة م�ساحة الأر�ض الزراعية التي
تفلحها الأُ�سرة ،وخ�صو�ص ًا �أن العمل الزراعي
ال يتطلب عمالة ماهرة ،و�إنما عمالة ُتكت�سب
بالخبرة والتجربة .ولهذا نجد �أن الأيدي
العاملة في الزراعة هي �أُ�سرية� ،إذ يعمل
الأطفال في الزراعة بعد �سن الثامنة تقريب ًا،
و�أي �شخ�ص يتجول بين الأرا�ضي الزراعية
ي�ستطيع م�شاهدة الذكور والإناث� ،شباب ًا
و�شابات و�أطفا ًال ،وهم يعملون في المزارع يداً
بيد بع�ضهم �إلى جانب بع�ض.
ومن �أ�سباب ارتفاع عدد �أفراد الأُ�سر� ،أن
كثيرين من �سكان الجفتلك ال يثقون بقدرة
الم�ؤ�س�سات الر�سمية على توفير العدالة لهم،
ولهذا ،ف�إن �إنجاب عدد كبير من الذكور يم ّكن
الأُ�سرة من توفير الحماية .كما �أن �إنجاب عدد
كبير من الذكور يوفر للأبوين �ضمان ًا
اجتماعي ًا لمرحلة ال�شيخوخة ،فكلما زاد عدد
الأبناء الذكور ،حظي الأبوان با�ستقرار
اقت�صادي يم ّكنهما من توفير حاجاتهما،

تردي الأو�ضاع
وخ�صو�ص ًا في ظل ّ
االقت�صادية في القرية.

الن�ساء يف القرية
تعك�س الثقافة االجتماعية التقليدية
ِ
والمحافظة �أثرها ب�شكل �سلبي على الن�ساء� ،إذ
تحتل الن�ساء في القرية مكانة متدنية في
التراتب االجتماعي ،وفي بع�ض الحاالت ال
يتم ذكرهن عند الحديث عن عدد �أفراد العائلة،
فعندما كنت �أ�ستف�سر عن عدد �أفراد بع�ض
العائالت ،كان يتم ا�ستثناء عدد الإناث.
�إن الن�ساء في القرية ُيعتبرن ُمنتجات
فهن يعملن �إلى جانب الرجال في
اقت�صادي ًاّ ،
الزراعة ،لكن دورهن يقت�صر على كونهن �أيدي
عاملة ،وال دور لهن في �إدارة المزرعة مالي ًا،
وال في التوا�صل مع التجار .وف�ض ًال عن العمل
في المزرعة ،تقوم الن�ساء بجميع الأعمال
المنزلية :الطبخ والتنظيف ورعاية الأطفال،
واالعتناء بالثروة الحيوانية عبر �إطعام
الموا�شي وحلبها و�صنع منتوجات الألبان
وتنظيف الحظائر ،كما �أن بع�ض الن�ساء في
القرية يعمل في الم�ستعمرات الإ�سرائيلية.
وت�شكل حال الن�ساء في القرية عبئ ًا ثقي ًال
عليهن ،وفتيات القرية يحاولن التخل�ص من
هذه الأعباء ،من خالل التعليم الذي يتطلعن
عبره �إلى االلتحاق بالوظائف غير الزراعية� ،أو
�إلى �إيجاد فر�صة �أف�ضل للح�صول على زواج ال
يجبرهن على العمل في الزراعة.

املياه
ُتعتبر المياه ع�صب الحياة في منطقة
الأغوار ،و ُت�ستخدم لري المزروعات
واال�ستخدامات المنزلية.

اجل ْف ِتلِك :اجملتمع واالقتصاد حتت االستعمار االستيطاين
قرية ِ

 1ــ املياه امل�ستخدمة للأغرا�ض
املنزلية

لقد اعتمد �سكان قرية الجفتلك تاريخي ًا
على الينابيع والوديان والآبار االرتوازية في
تزويد المنازل بالمياه لال�ستخدام المنزلي،
وذلك عبر ال�صهاريج لتو�صيلها �إلى البيوت،
وفي �سنة  ،1983مددت �شركة المياه
الإ�سرائيلية ''ميكوروت'' �شبكة مياه لال�ستخدام
المنزلي ،وهذه ال�شركة تقوم بتزويد القرية
بالمياه عبر ناقلين :الأول يزود مناطق
الم�صفح وال�شونة وخلة الفولة بمقدار  12كوب ًا
[0.0028م ،]3حجم الفتحة � 2إن�ش ،والثاني
يزود منطق َتي المثلث و�أبو العجاج بمقدار 18
كوب ًا [0.00426م10.]3
وب�سبب تد ّني كمية المياه التي تح�صل
عليها القرية من االحتالل الإ�سرائيلي ،والتي
تقت�صر على اال�ستخدام المنزلي ،ف�إن �أهالي
القرية ي�ضطرون �إلى ا�ستخدام هذه المياه
للأغرا�ض غير المنزلية ،مثل ري المحا�صيل
الزراعية ،وال �سيما تلك المزروعة بالقرب من
المنازل ،الأمر الذي �أدى �إلى �ضعف في
و�صول المياه �إلى جميع منازل القرية في
الوقت ذاته .ومن �أجل معالجة هذه الم�شكلة،
قام �سكان القرية بتق�سيم القرية �إلى حارات،
بحيث تح�صل حارة الم�صفح على � 12ساعة
يومي ًا من المياه ،بينما تح�صل ال�شونة وخلة
الفولة مع ًا على � 12ساعة .ونتيجة تناق�ص
كمية المياه با�ستمرار ،وعدم قدرتها على
تلبية حاجات ال�سكان المتزايدة ،جرى تق�سيم
الم�صفح �إلى ق�سمين ،و ُف�صلت ال�شونة عن خلة
الفولة ،و�أ�صبحت هذه الحارات الأربع تح�صل
على � 6ساعات يومي ًا من المياه .وقد ُط ّبقت
حيي �أبو العجاج
الآلية نف�سها تقريب ًا على َّ
والمثلث ،وهي �آلية ُتعتمد في الأغلبية
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ال�ساحقة من القرى والمدن الفل�سطينية� ،إن لم
يكن جميعها.
�إن حاجة المنازل �إلى كميات كبيرة من
المياه� ،سواء لتلبية اال�ستخدامات المنزلية� ،أو
لري المزروعات المحيطة بالمنازل ،وكذلك
ّ
ل�سقاية الحيوانات وال �سيما الأغنام ،جعل
�أ�صحاب المنازل ،في معظمهم ،يقومون
�ضخ مياه كي يتم �سحب �أكبر
بتركيب �أجهزة ّ
كمية وتجميعها في الخزانات المنزلية .وبعد
حول المياه �إلى
االنتهاء من تعبئة الخزانات ُت ّ
ري المزروعات المنزلية وغير المنزلية ،وبهذا
تبقى �أنابيب المياه في معظم المنازل
مفتوحة لتفي بالغر�ضين ال�سابقين ،الأمر
ويبقيها
الذي يقلل من قوة ّ
�ضخ المياهُ ،
�ضعيفة طوال الوقت .كما �أن بع�ض المنازل
�ضخ ،و�أكثر من
يتم و�صله ب�أكثر من جهاز ّ
�أنبوب مياه متفرع من الأنبوب الرئي�سي ،وهو
ما يزيد في تفاقم الأزمة ،وي�ؤثر �سلب ًا في
بع�ض الذين يقيمون عند �أطراف القرية،
والذين غالب ًا ما ال ت�صلهم المياه ب�سبب
ا�ستهالكها في المنازل القريبة من الفتحات
الرئي�سية ،فيلج�أون �إلى �إحداث فتحات في
�أماكن قريبة من �إحدى الفتحتين الرئي�سيتين،
وي�أخذون المياه منها ثم ينقلونها
بال�صهاريج �إلى منازلهم .وفي الفترة الأخيرة
قام بع�ض �سكان حارة الم�صفح بتمديد �أنبوب
مياه يو�صل المياه �إلى منازلهم ،وعلى
ح�سابهم الخا�ص (تتكلف كل عائلة 150
�شيك ًال ،ويبلغ طول الأنبوب كيلومترين
تقريب ًا) ،لكن لأن عدد المنازل الم�شبوكة
بالأنبوب كثيرة ،ف�إن المياه ال تكفي ما يفي
بحاجاتهم.
ويمتنع �سكان القرية من دفع ا�ستهالكهم
للمياه �إلى ال�سلطة الفل�سطينية ،الأمر الذي �أدى
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�إلى مراكمة كثير من الديون عليهم ،فقد
و�صلت ديون القرية من المياه في �سنة 2014
�إلى مليو َني �شيكل تقريب ًا 11.و�أ�سفرت مطالبة
ال�سلطة الفل�سطينية �أهالي القرية ب�ضرورة
االلتزام بت�سديد م�ستحقات المياه ،وامتناع
�سكان القرية من دفع الم�ستحقات المالية ،عن
عدم ا�ستجابة ال�سلطة لمطالب ال�سكان بزيادة
كمية المياه التي يح�صلون عليها من
االحتالل الإ�سرائيلي.
في �سنة ُ 2016نفذ م�شروع في القرية
لترميم �شبكة المياه ''خط المياه الناقل'' ،بطول
 9200متر ،وتم هذا الأمر بدعم ثالث
م�ؤ�س�سات هي CISP :وتدعم ترميم �شبكة
المياه في منطقة المثلث ( 4600متر)؛  JVCــ
وتدعم ترميم �شبكة المياه في منطقة الم�صفح
( 2400متر)؛ مجموعة الهيدرولوجيين وتدعم
�شبكة المياه في منطقة خلة الفولة (2200
متر) 12.لكن هذه ال�شبكة لم تتمكن من معالجة
م�شكلة المياه في القرية ،فا�ستمر �سكان القرية
في �إحداث فتحات في الأنابيب الرئي�سية
بطريقة ع�شوائية ،ف�ض ًال عن �أن طول هذه
الخطوط الكبير جعل و�صول المياه �إلى
المنازل التي تقع في الن�صف الثاني من تلك
الخطوط �شحيح ًا جداً ،فلج�أ ال�سكان هناك �إلى
�إحداث فتحات في الفتحة الرئي�سية ومد
�أنابيب على نفقاتهم الخا�صة ،واال�ستغناء عن
خدمة خط المياه الناقل.

 2ــ املياه امل�ستخدمة للأغرا�ض
الزراعية

تعتمد الزراعة في الأغوار (خ�ضروات
و�أ�شجار مثمرة) ،على الري على مدار العام
تبع ًا لطبيعة المناخ ،وقد اعتمدت تاريخي ًا
على المياه الجارية من جبال محافظة

نابل�س ،وخ�صو�ص ًا من منطقة الفارعة ،والتي
تتجمع عند وادي عين �شبلي ،وت�ستمر في
ت�صب
الجريان مروراً ب�أرا�ضي الجفتلك حتى
ّ
في نهر الأردن .ولأن م�صدر الجزء الأكبر من
المياه التي ت�صل �إلى الجفتلك هو من منطقة
الفارعة ،ف�إنه يطلق على منطقة الجفتلك
والقرى المحيطة بها ا�سم ''غور الفارعة''.
''�سد'' في
قامت �سلطة المياه الأردنية ببناء ّ
قرية عين �شبلي في خم�سينيات القرن
الما�ضي ،ب�شكل يجعل المياه تجري في قنوات
ُخ�ص�صت لذلك ،بينما المياه الزائدة ت�ستمر في
الجريان في الوادي ،وجرى توزيع المياه عبر
قنوات على الأرا�ضي الزراعية ،وذلك بح�سب
مد �سكان القرية،
م�ساحة الأر�ض .بعد ذلك ّ
وبتمويل من جهة مانحة� ،أنبوب مياه يو�صل
تفرع
المياه الجارية في الوادي �إلى نقطة ّ
''ق�سام'' عند �أطراف الجفتلك الغربية ،حيث
يتفرع �أنبوبان �إلى �أرا�ضي الجفتلك الزراعية،
وقد تم اعتماد توزيع ح�ص�ص المياه كما هو
متفق عليه �سابق ًا.
يقول �سكان القرية �إن مياه الوادي
المعتمدة على الأمطار كانت تجري على مدار
العام ،لكن بكميات متفاوته ،وهم يعتمدون
عليها في ري الأرا�ضي المزروعة ،ف�ض ًال عن
حفر �أ�صحاب الأرا�ضي �آباراً ارتوازية في
�أرا�ضيهم لتلبية حاجاتها من المياه ،وقد
و�صل عدد تلك الآبار �إلى  26بئراً ،ج َّفت منها
� 4آبار في الوقت الحالي.
�إن تراجع كميات الأمطار ،وزيادة من�سوب
الجفافّ � ،أديا �إلى انخفا�ض كميات المياه
وفترة جريانها ،وفي الوقت الحا�ضر تجري
هذه المياه في �أوقات �سقوط الأمطار فقط،
بين ت�شرين الثاني/نوفمبر وبداية ني�سان/
�أبريل .وتتذبذب كميات المياه خالل هذه

اجل ْف ِتلِك :اجملتمع واالقتصاد حتت االستعمار االستيطاين
قرية ِ

الفترة بح�سب مقدار �سقوط الأمطار ،وبالتالي
تراجع االعتماد عليها في ري المحا�صيل
لم�صلحة الآبار االرتوازية .و�أ ّثر تدهور الو�ضع
المائي الخا�ص بالزراعة �سلب ًا في الزراعة في
القرية� ،إذ �إنه في �أعوام �سابقة كان المزارعون
يبد�أون بتجهيز �أرا�ضيهم وزراعتها في �آب/
�أغ�سط�س ،لكن في الوقت الحا�ضر �أ�صبحوا
يبد�أون بتجهيز �أرا�ضيهم وزراعتها في �أيلول/
�سبتمبر ،و�أحيان ًا في ت�شرين الأول�/أكتوبر،
وهناك بع�ض المزارعين الذين تقت�صر فترة
الزراعة لديهم على فترات �سقوط الأمطار لعدم
تحمل التكاليف العالية للزراعة
قدرتهم على ّ
الناتجة من �شراء المياه .وانخف�ض من�سوب
الآبار االرتوازية في قرية الجفتلك �إلى
الن�صف تقريب ًا ،بحيث ال تزيد كمية المياه
التي ت�ضخها الآبار على  100كوب
[0.024م ]3في ال�ساعة ،بينما تتزايد عام ًا
بعد �آخر عدد الآبار التي ت�ضخ كميات تقل عن
 100كوب في ال�ساعة .فن�سبة كبيرة من الآبار
ت�ضخ ما بين  60 - 40كوب ًا [0.009م 3ــ
ّ
3
0.014م ] في ال�ساعة ،كما �أن ارتفاع
حد من قدرة
من�سوب الملوحة في هذه الآبار ّ
ال�سكان على زراعة �أنواع معينة من
الخ�ضروات.
بين نتائج درا�سة �أجراها عبد الكريم
و ُت ّ
ال�سعدي لنيل درجة الماج�ستير ،ارتفاع ًا ''في
عينات المياه في
ن�سبة المغني�سيوم ( )M6في ّ
منطقة الدرا�سة عن معدلها الطبيعي ح�سب
المقايي�س العالمية والذي يتراوح ما بين (- 0
 ]....[ ،)ppm 60.75فقد بلغ �أعلى الن�سب في
�آبار الجفتلك ( ...)239.90وهذه الن�سب
العالية لتركيز المغني�سيوم يجعل من الري في
هذه المياه في غاية الخطورة� ،إذ �إن �أيون
المغني�سيوم يعمل على ت�صلب التربة والتي
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تروى بمياه ذات تركيز عالٍ  ،الأمر الذي يجعل
عملية ت�سرب المياه في التربة في غاية
ال�صعوبة ،وبالتالي ال ت�صل مياه الري �إلى
يحد من
الجذور العميقة للنبات الأمر الذي ّ
م�ستويات الإنتاج للنبات 13''.وفي كثير من
الأحيان ال تكفي كميات المياه الم�ستخرجة
من هذه الآبار لتلبية حاجات الأرا�ضي،
وخ�صو�ص ًا في الأوقات التي ال تجري فيها
مياه وادي الفارعة ،الأمر الذي ي�ضطر
�أ�صحابها �إلى �شراء المياه ،بواقع � 150شيك ًال
لكل  100كوب مياه [0.024م.]3
ويوجد بئر ارتوازية واحدة تبيع المياه
الم�ستخدمة للأغرا�ض الزراعية في قرية
وت�ضخ هذه البئر
فرو�ش بيت دجن (الفرو�ش)،
ّ
 120كوب ًا [0.028م ]3في ال�ساعة .ويتم
�إي�صال المياه التي ي�شتريها �أهالي قرية
الجفتلك من البئر االرتوازية الوحيدة التي تقع
في قرية الفرو�ش بوا�سطة الأنابيب التي
تو�صل المياه من عين �شبلي ،ولهذا ال يتمكن
المزارعون من �شراء المياه في الوقت الذي
تكون مياه عين �شبلي جارية.
�شح المياه ،وكثرة �أعداد المزارعين،
�إن ّ
وات�ساع الفترة الزمنية المتاحة ال�ستخدام
المزارعين للمياه ،دفعتهم �إلى �إن�شاء برك
ت�ضخ عبر م�ضخات لإي�صالها
لتجميع المياه
ّ
�إلى الأرا�ضي المزروعة وقت الحاجة ،ويتم
بناء هذه البرك التي تختلف م�ساحتها
باختالف حجم الأر�ض الزراعية ،فقد ت�صل
م�ساحة بع�ضها �إلى 200م.2

الكهرباء
و�صلت الكهرباء المنزلية �إلى القرية في
�سنة  2005عبر مولدات كهرباء جلبها
المجل�س القروي .وفي �سنة  2007تم ربط
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القرية بخطوط الكهرباء الإ�سرائيلية من خالل
 3محوالت كهرباء تبلغ �سعة الواحد منها
� 630أمبيراً ،وكان ال�شرط الإ�سرائيلي من �أجل
تزويد القرية بالكهرباء ،هو تثبيت �أعمدة
الكهرباء بمكعبات �أ�سمنتية فوق الأر�ض،
ولي�س في حفر داخل الأر�ض ،كما هي العادة
في القرى الفل�سطينية .والهدف من ذلك هو
رغبة الإ�سرائيليين في �إي�صال ر�سائل �ضمنية
�إلى �سكان القرية ب�أن توفير خدمة الكهرباء
هي حالة موقتة يمكن تجميدها ب�أي وقت،
كما هي حال وجود �سكان القرية.
ومنذ ربط القرية ب�شبكة �شركة الكهرباء
الإ�سرائيلية ،امتنع �سكان القرية من ت�سديد
م�ستحقات ا�ستهالك الكهرباء �إلى ال�سلطة
الفل�سطينية التي تقوم بدورها بت�سديد هذه
المبالغ �إلى االحتالل الإ�سرائيلي ،وبدورها
امتنعت ال�سلطة الفل�سطينية من �صيانة �أو
تطوير �شبكة وخطوط الكهرباء في القرية التي
تعاني �ضعف ًا في الكهرباء ،وذلك نتيجة عدة
عوامل:
 1ــ عدم دفع م�ستحقات ا�ستهالك الكهرباء
�أحدث فو�ضى في طريقة اال�ستهالك� ،إذ ُتترك
�أجهزة ا�ستهالك الكهرباء ،مثل المكيفات
بغ�ض النظر عن الحاجة �إلى
والإنارة ،تعمل ّ
ذلك.
 2ــ ِق َد ْم �شبكة خطوط الكهرباء �أدى �إلى
�إ�ضعاف قوة التيار الكهربائي الذي ال يمكنه
الو�صول �إلى المنازل البعيدة.
المحول
 3ــ طول الخط الكهربائي من
ّ
تحمل تو�صيل
�أعلى كثيراً من قدرته على ّ
الكهرباء.
 4ــ �صغر حجم محوالت الكهرباء يجعلها
غير قادرة على تلبية حاجات ال�سكان ،ف�ض ًال
عن حاجات المن�ش�آت االقت�صادية.

في تموز/يوليو  2016تعطل لثمانية �أيام
محول الكهرباء الذي يزود ن�صف القرية،
فافتقد الأهالي القدرة على تخزين المواد
الغذائية والأدوية ،و�إي�صال المياه �إلى
منازلهم بوا�سطة الم�ضخات ،وكذلك توفير
مياه باردة لل�شرب ،وعدم النوم في ظل الحر
ال�شديد ،ب�سبب عدم قدرتهم على ت�شغيل
مكيفات الهواء.
ومن �أجل معالجة م�شكلة الكهرباء ،قام
�سكان القرية بتركيب محول بقوة 1200
�أمبير لتزويد مناطق ال�شونة وخلة الفولة
والم�صفح ،لكن االحتالل الإ�سرائيلي �أزال هذا
المحول و�أعاد المحول القديم الذي تبلغ قوته
� 630أمبيراً .وفي بداية ت�شرين الأول�/أكتوبر
 ،2016احترق المحول الكهربائي الذي يزود
مناطق ال�شونة والم�صفح وخلة الفولة
بالكهرباء ،ويبلغ ثمن المحول � 40.000شيكل
تقريب ًا .ونتيجة عدم تعاون ال�سكان ،وكذلك
غياب الم�ساعدة الحكومية ،ف�إن تركيب محول
بديل ا�ستغرق  25يوم ًا تقريب ًا.

التعليم
في خم�سينيات القرن الما�ضي ،ت�أ�س�ست
مدر�سة الجفتلك الأ�سا�سية المختلطة ،التابعة
لوكالة الأونروا ،عندما �أقام في المنطقة عدد
كبير من الالجئين الذي ُه ِّجروا من �أرا�ضيهم
أرا�ض
في �أثناء النكبة .وتقع المدر�سة على � ٍ
تملكها عائلة ال�ضامن التي تبرعت بها
للأونروا ،في مقابل �أن يلتحق جميع �أطفال
عما �إذا كانوا
المنطقة بالمدر�سةّ ،
بغ�ض النظر ّ
الجئين �أم ال ،ولهذا يلتحق حالي ًا بهذه
المدر�سة جميع �أطفال القرية ،وكذلك �أطفال
المزارعين الذي يقيمون في القرية في الفترة
الزراعية� ،أي من �أيلول�/سبتمبر حتى �أيار/
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مايو .وتقدم المدر�سة خدماتها التعليمية
للطلبة حتى ال�صف التا�سع.
قبل �سنة  ،2000كان الأطفال الذين
ينهون ال�صف التا�سع يذهبون �إلى مدار�س
قرية الن�صارية التي تبعد نحو  20كم عن
القرية ،للدرا�سة في ال�صف العا�شر وما فوق،
لكن الإرهاق الذي عاناه طلبة ال�صفوف
الثالثة الأخيرة من المرحلة التعليمية،
وجراء
وخ�صو�ص ًا خالل انتفا�ضة الأق�صىّ ،
�إقامة حاجز يف�صل قرية الجفتلك عن قرية
الن�صارية ،وما يحدث فيه من تنكيل وت�أخير
ب�سبب عمليات التفتي�ش� ،أمور جعلت �أهالي
القرية ين�شئون مدر�سة من الخيام من �أجل
ال�ضغط على الإ�سرائيليين لإعطاء الت�صاريح
الالزمة لبناء مدر�سة ثانوية في القرية .وقد
وا�صل �أطفال القرية من المرحلة الثانوية
الدرا�سة في الخيام لخم�سة �أعوام �أُعطيت
بعدها الت�صاريح الالزمة لبناء مدر�سة
للمرحلة الثانوية ،وفتحت هذه المدر�سة
�أبوابها لطلبة القرية في �سنة .2009
في القرية حالي ًا مدر�ستان :الأولى مدر�سة
�أ�سا�سية مختلطة حتى ال�صف التا�سع ،تابعة
لوكالة الأونروا ،ويبلغ عدد طالبها 800
طالب وطالبة تقريب ًا ،والثانية مدر�سة ثانوية
حكومية مختلطة ،تابعة لل�سلطة الفل�سطينية،
ويلتحق بها  102طالب وطالبة تقريب ًا .وعلى
الرغم من �أن المدر�ستين مجهزتان بجميع
المرافق التربوية ،ف�إن التعليم في القرية
يعاني م�شكالت كبيرة ب�سبب عدم اهتمام
بع�ض �أهالي القرية بالتعليم ،ف�ض ًال عن �أن
نظام التعليم الفل�سطيني يعاني �صعوبات
بدوره.
كثيرون من �أهالي قرية الجفتلك ال
يتابعون �أطفالهم تعليمي ًا ،بل �إن كثيراً منهم
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ال يعلمون ب�أي �صف درا�سي يوجد �أبنا�ؤهم،
الأمر الذي ي�ؤثر ب�صورة �سلبية جداً في
التح�صيل التعليمي للطلبة.
عالوة على ذلك ،ف�إن بع�ض الأهالي
يطلبون من �أطفالهم الت�سرب موقت ًا من
المدر�سة للعمل معهم في موا�سم الزراعة،
بينما ُيخرجهم البع�ض الآخر من المدار�س �إذا
كان هناك �شكوى من �سلوكهم؛ فبد ًال من
يف�ضل الأهالي زج الأبناء
ت�صويب �سلوكهمّ ،
في العمل الزراعي .كما �أن عمل بع�ض الطلبة
قبل الدوام المدر�سي وبعده ،يت�سبب بعدم
قدرتهم على متابعة المتطلبات الدرا�سية.
وهناك العديد من المزارعين المو�سميين
الذين ي�أتـون �إلى القرية في �أوقات محددة،
في�ستقرون مع �أُ�سرهم في القرية من
منت�صف �أيلول�/سبتمبر حتى منت�صف �أيار/
مايو ،ويلتحق �أطفالهم بمدار�س القرية
خالل هذه الفترة فقط .وفي فترة الدوام
المدر�سي التـي ت�سبـق وتلي �إقامتهم في
الجفتلك ،يلتحق �أطفالهم بمدار�س �أُخرى
بح�سب مكان �إقامة الأُ�سرة ،وبالتالي يلتحق
بع�ض الطلبة ب�أكثر من مدر�سة خالل العام
الدرا�سي الواحد .فعلى �سبيل المثال� ،أُ�سرة
مزارعة ت�سكن في طوبا�س ،يلتحق �أطفالها
بمدار�س طوبا�س �إلى حين ذهابهم للإقامة
في الجفتلك ،وبعد انتهاء المو�سم الزراعي
في الجفتلك تذهب هذه العائلة �إلى قرية
الن�صارية �أو كفردان �أو غيرها من المناطق
للعمل في الزراعة ،فيلتحق �أطفالها بمدار�س
المنطقة التي تقيم فيها .وعملية التنقالت
هذه تتم �أحيان ًا ب�أوراق ر�سمية ،و�أحيان ًا
�أُخرى من دون �أوراق ر�سمية� ،أي باتفاقات
�شفوية بين مدراء المدار�س .ويت�سبب التحاق
بع�ض الأطفال بمدار�س القرية بعد - 15
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 30يوم ًا من بداية العام الدرا�سي ،ومغادرة
القرية قبل  30يوم ًا من نهاية العام
الدرا�سي ،بحاالت توتر وت�شتت لدى
الأطفال ،الأمر الذي ينعك�س �سلب ًا على
امتالكهم المهارات المعرفية وتوجهاتهم
نحو التعليم.
ويت�سبب عدم وجود فر�ص عمل بعد
التخرج تتالءم مع التح�صيل العلمي ،بعدم
توجه الطلبة الذكور ب�صورة خا�صة نحو
ّ
التعليم .فبع�ض �شبان و�شابات القرية من
الذين �أنهوا درا�ستهم وح�صلوا على درجات
علمية عليا ،لم يتمكن من االلتحاق بوظائف
تتالءم مع م�ؤهالته التعليمية ،الأمر الذي

ي�ضطر ه�ؤالء ال�شبان وال�شابات �إلى العمل في
مزارع القرية �أو في الم�ستعمرات الإ�سرائيلية،
وهو ما ت�سبب بزيادة ن�سبة الت�سرب في عدة
مراحل درا�سية.
ففي العام الدرا�سي  ،2016/2015ظهر
�أن ن�سبة الإناث هي �أعلى من ن�سبة الذكور،
فقد بلغ عدد الإناث  61طالبة من �أ�صل ،95
في مقابل  34من الذكور .وتقدم المتحان
الثانوية العامة  22طالب ًا/ة 14 :في الفرع
الأدبي ،و 8في الفرع العلمي ،وقد نجح جميع
طلبة الفرع العلمي في امتحان الثانوية
العامة ،بينما لم يتمكن  3طالب في الفرع
تخطي ذلك االمتحان.
الأدبي من ّ

اجلدول رقم 1
عدد الطالب يف مدر�سة اجلفتلك الثانوية املختلطة بح�سب املرحلة الدرا�سية
ال�صف
الثاني ع�شر ــ فرع العلوم الإن�سانية
الثاني ع�شر ــ الفرع العلمي
الحادي ع�شر ــ فرع العلوم الإن�سانية
الحادي ع�شر ــ الفرع العلمي
العا�شر (�أ)
العا�شر (ب)
المجموع

يمكننا اال�ستنتاج من الجدول �أعاله �أن
توجهات الإناث نحو التعليم في الفترة
الحالية �أف�ضل من توجهات الذكور� ،إذ يرى
كثير من الإناث في التعليم فر�صة �أف�ضل
للـهروب من الو�ضع المتدني لمكانة المر�أة
االجتماعية في القرية من جانبين :الأول
تحد من حرية
الثقافة التقليدية ال�شديدة التي ّ
الن�ساء ،والثاني تخ ّل�صها من �أعباء العمل في

ذكور
5
2
4
1
11
11
34

�إناث
13
3
14
7
14
10
61

واجلن�س14

المجموع
18
5
18
8
25
21
95

الزراعة .وت�أمل الإناث ب�إمكان االلتحاق
بوظيفة تخ ّل�صهن من العمل الزراعي ،وكذلك
�إمكان زواج �أف�ضل يخ ّل�صهن �أي�ض ًا من �أعباء
العمل الزراعي ،لكن هذا التوجه دونه كثير من
تحد
الإ�شكاليات ،منها م�شكلة البطالة التي ّ
من �إمكان التحاق الن�ساء بوظائف بح�سب
م�ؤهالتهن الدرا�سية ،ولذلك ف�إن كثيرات من
الن�ساء اللواتي يحملن درجات علمية عليا
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يعملن في المزارع الفل�سطينية وفي
الم�ستعمرات الإ�سرائيلية.

الو�ضع ال�صحي
في القرية عيادتان �صحيتان تعمالن من
الثامنة �صباح ًا حتى الثانية بعد الظهر:
وتعطل
الأولى تتبع وزارة ال�صحة الفل�سطينية،
ّ
�أيام الجمعة وال�سبت ،ويعمل فيها طبيب عام
وممر�ضتان ،وطبيبة �أمومة وطفولة تداوم
مرتين �أ�سبوعي ًا؛ الثانية تديرها الإغاثة الطبية
الفل�سطينية وتفتح طوال �أيام الأ�سبوع
با�ستثناء الجمعة ،وفيها مختبر و�صيدلية.
تعاني الجفتلك م�شكالت كبيرة فيما يتعلق
بالو�ضع ال�صحي ،فالعيادة الحكومية مث ًال
تقع في مكان بعيد عن القرية لي�س في قدرة
جميع ال�سكان الو�صول �إليه ب�سهولة ،لأن ذلك
يتطلب وجود �سيارة خا�صة ،كما �أن دوام
العيادتين يترك �سكان الجفتلك من دون
رعاية �صحية من الثانية ظهراً حتى الثامنة
�صباح ًا من اليوم التالي ،الأمر الذي ي�ضطر
ال�سكان ،في هذا الوقت� ،إلى قطع م�سافات
طويلة في �سياراتهم الخا�صة من �أجل
الو�صول �إلى المراكز الطبية في مدين َتي
نابل�س و�أريحا ،و�إذا كانت الحالة �سيئة
يذهبون �إلى عيادة مع�سكر الجي�ش الإ�سرائيلي
القريب من م�ستعمرة ''م�سواة'' التي تقع على
�أرا�ضي القرية .وفي �آب�/أغ�سط�س ،2017
ونتيجة المطالبات والحمالت الم�ستمرة
ل�سكان القرية بتوفير عيادة بدوام � 24ساعة
يومي ًا ،وخ�صو�ص ًا بعد وفاة طفلة من لدغة
عقرب وت� ّأخرها في تلقي العالج ،وافقت وزارة
ال�صحة الفل�سطينية على تمديد فترة دوام
العيادة من الثامنة �صباح ًا حتى العا�شرة
لي ًال.
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الزراعة يف القرية
يذكر الباحث �أمين �أبو بكر ،بناء على
مقابلة مع �أحد �أفراد عائلة ال�ضامن� ،أن
ع�شيرة الم�ساعيد التي كانت وال تزال ت�سكن
الجفتلك ،طلبت ت�سجيل الأر�ض با�سم ال�سلطان
عبد الحميد الثاني تالفي ًا لتع�سف جباة
ال�ضرائب .وبعد هزيمة الدولة العثمانية
وجالئها من فل�سطين ،ورث اال�ستعمار
البريطاني الت�صرف في هذه الأرا�ضي ،ف�أعطى
ع�شيرة الم�ساعيد  15.000دونم �صالحة
للزراعة في مقابل  1.5دينار ذهب15،
و 100.000دونم مراعي للع�شيرة ،وذلك بعد
مفاو�ضات قامت بها ''لجنة الدفاع عن
الأرا�ضي الغورية'' التي كان ير�أ�سها وديع
الب�ستاني ،و�أُبرمت بموجبها اتفاقية بين هذه
اللجنة وحكومة االنتداب تحت ا�سم ''اتفاقية
بي�سان غور المدورة'' في  19ت�شرين الأول/
�أكتوبر  ،1921وقد تقا�ضى الب�ستاني من
قبيلة الم�ساعيد في مقابل ذلك  500دينار.
وعندما �أُلحقت ال�ضفة الغربية بالأردن ،لم
تعترف الت�سوية الأردنية بالأرا�ضي لع�شيرة
الم�ساعيد �سوى بـ  15.000دونم16.
تختلف الإح�صاءات ب�ش�أن م�ساحة �أرا�ضي
الجفتلك ،فبح�سب الإح�صاء الفل�سطيني و�صلت
م�ساحة الأرا�ضي المزروعة في الجفتلك في
العام الزراعي � ،2010/2009إلى 15.387
أعده مركز
قدر تقرير � ّ
دونم ًا تقريب ًا 17،بينما ُي ّ
�أريج في �سنة � 2012أن م�ساحة الأرا�ضي
الزراعية كان  32.207دونمات� ،أي �أن حجم
الم�ساحة التي يذكرها مركز �أريج تتجاوز �أكثر
من �ضعف الم�ساحة التي يقدمها الإح�صاء
الفل�سطيني .وهناك �أي�ض ًا اختالف ب�ش�أن
م�ساحة المراعي التي تبلغ في بيانات
الإح�صاء الفل�سطيني  398.78دونم ًا ،بينما
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تبلغ  31.195دونم ًا في تقرير معهد �أريج.
يعيد معهد �أريج االختالف في الإح�صاءات
''�إلى �أن الم�سح الميداني الذي تم من قبل
وزارة الزراعة والجهاز المركزي للإح�صاء
الفل�سطيني ( )2011ا�ستند على تعريف
الم�ساحات الزراعية محدداً حجم الحيازات
الزراعية ...ولي�ست المو�سمية ،ورف�ض تجزئة
وح�ساب الأرا�ضي الزراعية �صغيرة الحجم
ال�سائدة في المناطق الح�ضرية والمناطق
الزراعية التي توجد فيها بع�ض الينابيعّ � .أما
م�سح �أريج فاكت�شف وجود ن�سبة عالية من
ملكيات �صغيرة ومجز�أة (الزراعات المنزلية)
في جميع �أنحاء الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة.
وهذا يو�ضح الفرق في �أرقام الم�ساحات
الزراعية الأكبر ح�سب �أريج18''.
�إن التف�سير الذي قدمه مركز �أريج ب�ش�أن

االختالف في الأرقام لي�س مقنع ًا ،فزراعة
م�ساحات كبيرة من الأرا�ضي مرتين �سنوي ًا ال
يزيد في الم�ساحة ،كما �أنه فيما يتعلق
بالحيازات المنزلية ،ف�إن جهاز الإح�صاء
يعرف الحيازة بالتي ال تق ّل م�ساحتها عن
ّ
ن�صف دونم في الزراعات المحمية ،وعن
دونم في الزراعات المك�شوفة ،بينما يذكر
تقرير �أريج �أن الم�ساحة المبنية في قرية
الجفتلك ت�ساوي  972دونم ًا .و�إذا �أ�ضفنا هذه
الم�ساحة كلها �إلى الأرا�ضي الزراعية ،ف�إن
الأرقام التي يقدمها تقرير �أريج تبقى �أكبر
كثيراً من الأرقام التي يقدمها الإح�صاء
الفل�سطيني .وفيما يلي م�ساحة �أرا�ضي قرية
الجفتلك وا�ستعماالتها كما يقدمها كل من
معهد �أريج والجهاز المركزي للإح�صاء
الفل�سطيني:

اجلدول رقم 2
ا�ستعماالت الأرا�ضي يف قرية اجلفتلك (امل�ساحة بالدومن) بح�سب معهد
الم�ساحة
الكلية

م�ساحة م�ساحة الأرا�ضي الزراعية ( 63.402دونم) برك الغابات الأرا�ضي
المراعي زراعات مائية الحرجية المفتوحة
الأرا�ضي زراعات بيوت
مو�سمية
بال�ستيكية
ال�سكنية دائمة

972 185.032

8.575

913

161 521 22.719 31.195

�أريج19

م�ساحة
المناطق
ال�صناعية
والتجارية

77 108.606

اجلدول رقم 3
نوع ا�ستخدام الأر�ض يف قرية اجلفتلك (امل�ساحة بالدومن) بح�سب جهاز

مبانٍ ُت�ستخدم المراعي
والمروج الدائمة
لأغرا�ض
(بور دائم)
الحيازة
53.36

398.78

�أُخرى

11.293

الإح�صاء20

نوع ا�ستخدام الأر�ض
� ٍ
أرا�ض غير مزروعة

م�ساحة
الم�ستعمرات
والقواعد
الع�سكرية

المجموع
� ٍ
أرا�ض مزروعة

المجموع الم�ساحة
الأر�ضية
المزروعة

�أ�شجار بور مو ّقت م�شاتل المجموع
حرجية

2 721.46 36.50 12.900.86 663.34 211.20

14.324.16 13.660.82

اجل ْف ِتلِك :اجملتمع واالقتصاد حتت االستعمار االستيطاين
قرية ِ

ُتظهر بيانات الجهاز المركزي للإح�صاء
الفل�سطيني� ،أن عدد الحيازات الزراعية التي
تزيد م�ساحتها عن  80دونم ًا تبلغ 26
حيازة ،منها  11حيازة مختلطة .ويت�ضح من
الزيارات الميدانية للقرية �أن اال�ستثمار
الزراعي الرئي�سي في القرية هو في الحيازات
النباتية ،و�أن اال�ستثمار في الفرع الحيواني
يقت�صر على تربية الموا�شي بطرق تقليدية،
كما هي الحال لدى �سكان القرية الوافدين من
الخليل والبدو ،ف�ض ًال عن بع�ض الأُ�سر التي
تملك �أعداداً قليلة من الأغنام تعتبرها دخ ًال

دراسات

�إ�ضافي ًا �إلى الدخل من الزراعة النباتية.
وتت�ضمن الحيازات الزراعية التي يزيد
حجمها على  80دونم ًا �أمالك العائالت
الإقطاعية مثل بع�ض �أفراد من عائلة ال�ضامن
والزغير والمع�شر والهدمات
والح�سيني
ّ
وغيرها من العائالت التي تملك م�ساحات
�أقل ،و ُت�ستثمر �أرا�ضي هذه العائالت بوا�سطة
�شراكات زراعية في القرية وخارجها ،بينما
الزغير با�ستثمار �أرا�ضيها من
تقوم عائلة
ّ
خالل �شركة البنك العربي اال�ستثماري
الفل�سطيني.

اجلدول رقم 4
عدد احليازات الزراعية يف جت ّمع اجلفتلك يف حمافظة �أريحا والأغوار،
بح�سب نوع احليازة وفئات م�ساحة احليازة 21 2010/2009
فئات م�ساحة
الحيازة بالدونم
حتى 2.99
5.99 - 3
9.99 – 6
19.99 – 10
29.99 – 20
39.99 – 30
49.99 – 40
59.99 – 50
69.99 – 60
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المجموع

نباتية
4
6
4
12
26
17
21
8
5

نوع الحيازة
حيوانية
129
1
-

مختلطة
4
2
1
10
5
8
11
7
5

137

9
5
22
31
25
32
15
10

79.99 – 70

2

-

-

+ 80

15

-

11

2
26

المجموع الكلي

120

130

64

314

170

جملة الدراسات الفلسطينية 117

شتاء 2019

�أحد ا�ستنتاجات الدرا�سة التي �أجراها
�أليك�س بولوك على �سبع قرى في منطقة
الأغوار الو�سطى وال�شمالية ،ومن �ضمنها قرية
الجفتلك� ،أن ''من الأ�سباب المهمة لعدم ن�شوء
�سوق حقيقي للأرا�ضي الزراعية [في وادي
الأردن] هو ات�ساع عملية م�صادرتها ،وعدم
توافر وثائق ت�سجيل للأرا�ضي معترف بها
ر�سمي ًا .ويعوق هذا الأمر قيام زراعة ر�أ�سمالية
في القطاع الفل�سطيني 22''.فقد �صادر
اال�ستعمار ال�صهيوني معظم �أرا�ضي الأغوار،
أرا�ض تابعة لقرية الجفتلك ،منها
ومن �ضمنها � ٍ
قرابة  500دونم من الأرا�ضي الزراعية لقرية
الجفتلك بحجة �أمالك غائبين ،و�أجبر بع�ض
مالك الأرا�ضي على �إجراء تبديالت في مواقع
�أرا�ضيهم بحيث ت�شكل الأرا�ضي الم�صادرة
قطعة واحدة ،وهي تقع في منت�صف �أرا�ضي
القرية الزراعية ،ومزروعة ب�أ�شجار العنب
وم�سيجة ب�إحكام كبير ،وتت�شابه �أ�سيجتها مع
تلك التي تحيط بالم�ستعمرات.
ال ت�شكل م�صادرة الأرا�ضي في الوقت
الحالي العائق الرئي�سي لوجود زراعة
ر�أ�سمالية في منطقة الأغوار ،لأن الزراعة في
تلك المنطقة هي زراعة ر�أ�سمالية تحت ال�شرط
اال�ستعماري ،وجميع المزارعين ي�ستخدمون
�أنواع ًا متطورة في الزراعة ،فتح ّكم اال�ستعمار
ال�صهيوني في المياه والأ�سواق يمثل �أكبر
المعوقات �أمام ت�شكل زراعة ر�أ�سمالية
كاملة� 23.أ�ضف �إلى ذلك ،وجود العديد من
الم�ضاربات في �أ�سعار الأرا�ضي في قرية
الجفتلك ،ويعود ذلك �إلى رغبة الم�ستثمرين في
فل�سطين في اال�ستثمار في زراعة النخيل،
والذي �أثبت جدواه االقت�صادية ،وبهذا ارتفعت
�أ�سعار الأرا�ضي ب�شكل كبير جداً .وي�شكل
تناق�ص كميات المياه نتيجة �سيطرة االحتالل

على المخزون المائي في فل�سطين ،وزيادة
من�سوب الجفاف� ،إحدى �أهم العقبات �أمام
ازدهار اال�ستثمار في زراعة النخيل في
منطقة الأغوار.
تعتمد الأغوار على الزراعة المروية ،لكن
نظراً �إلى قلة المياه الزراعية في قرية
الجفتلك ،ف�إن ال�سكان ي�ستخدمون مجموعة
من �آليات التكيف .فعدم توفر المياه من
الينابيع والوديان حتى بداية ت�شرين الثاني/
نوفمبر ونهاية ني�سان�/أبريل ،يدفع المزارعين
في القرية� ،سواء الوافدين �أو المقيمين فيها،
وخ�صو�ص ًا الذين يعملون لدى مالكي الأرا�ضي
الذين يملكون �آباراً ارتوازية� ،إلى البدء
بتح�ضير الأر�ض في بداية حزيران/يونيو،
والتي ت�شمل :حراثة الأر�ض ،وت�سويتها،
وتمديد �أنابيب الري بالتنقيط ،وو�ضع
البال�ستيك الأر�ضي ،والتعقيم الحراري ،ثم
يبد�أون من منت�صف �أيلول�/سبتمبر بزراعة
�أرا�ضيهم ب�أ�شتال الخ�ضروات التي غالب ًا ما
ت�شمل في تلك الفترة الباذنجان والخيار.
وبع�ض ه�ؤالء المزارعين يكتفي من الآبار
االرتوزاية التي يملكها �صاحب الأر�ض،
وعندما يحتاج المزارعون �إلى كميات �إ�ضافية
من المياه ،ف�إنهم ي�ضطرون �إلى �شرائها من
البئر التي تقع في قرية فرو�ش بيت دجن.
ونظراً �إلى �شح المياه ،ف�إن كثيرين من
المزارعين ي�ضطرون �إلى بدء الزراعة في
ت�شرين الأول�/أكتوبر ،كي يقللوا اعتمادهم
على �شراء المياه ،وهكذا يبد�أون بالزراعة قبل
�شهر واحد من �سقوط الأمطار ،وكلما ت�أخر
�سقوط الأمطار يت�أخر بع�ض المزارعين في
الزراعة ،و�أحيان ًا يح�صلون على المياه من
خالل عمل فتحات في الأنابيب الإ�سرائيلية
ب�شكل �سري.

اجل ْف ِتلِك :اجملتمع واالقتصاد حتت االستعمار االستيطاين
قرية ِ

وعلى غرار غيرها من قرى الأغوار ،ف�إن
في قرية الجفتلك ثالثة م�سميات للعروات
الزراعية الخا�صة بالخ�ضروات 24،وهي:
ــ ت�شريني :الخ�ضروات التي ُتزرع خالل
الفترة بين �أواخر �آب�/أغ�سط�س وبداية �أيلول/
�سبتمبر ،وفي هذه العروة الزراعية يتم
ا�ستخدام ال�شا�ش لتغطية �أ�شتال الخ�ضروات
لحمايتها من الح�شرات والفيرو�سات.
ــ خمي�سي :الخ�ضروات التي ُتزرع خالل
الفترة بين �أواخر ت�شرين الثاني/نوفمبر
وبداية كانون الأول/دي�سمبر ،وي�ستمر جني
المحا�صيل حتى �آذار/مار�س .ويتم ا�ستخدام
البال�ستيك في هذه العروة لحمايتها من
الأمرا�ض والح�شرات ،وكذلك لتوفير الحرارة
الالزمة لنمو النباتات ب�شكل �أُ�سرع.
ــ ال�صيفي :الخ�ضروات التي ُتزرع في
منطقة الجبل خالل الفترة بين �شباط/فبراير
و�آذار/مار�س ،وي�ستمر جني المحا�صيل خالل
�أ�شهر ال�صيف� :أيار/مايو ،وحزيران/يونيو،
وتموز/يوليو ،ويبدو عدد المزارعين في هذه
العروة قلي ًال.
وكان نمط الزراعة الأكثر انت�شاراً في
القرية للعام الزراعي  ،2016/2015هو
الزراعة المك�شوفة للخ�ضروات (10.691
دونم ًا) ،بينما لم تتجاوز م�ساحة الزراعة
المحمية للخ�ضروات  727دونم ًا 25،مع �أنها
في �سنة  2011بلغت  913دونم ًا .ويمكن
تف�سير تراجع الزراعة المحمية في القرية
ب�سببين رئي�سيين:
 1ــ طبيعة ملكية الأر�ض وال�شراكات
الزراعية (�سيتم تو�ضيح هذه الم�س�ألة في بند
العمل الزراعي) ،فتكلفة بناء البيوت
البال�ستيكية مرتفعة جداً ،وتفوق قدرة
المزارعين المالية ،في الوقت الذي ال يتابع
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مالكو الأرا�ضي �أرا�ضيهم ب�صورة دورية ،وهم
بالتالي ال ي�ستثمرون في بناء البيوت
البال�ستيكية التي تحتاج �إلى �صيانة دورية،
ف�ض ًال عن �أن المزروعات قد تتعر�ض للتلف
نتيجة التغيرات الجوية ،وال �سيما الرياح،
وخ�صو�ص ًا �أن الأرا�ضي الزراعية في القرية
تقع في مجرى الرياح.
 2ــ تزايد اال�ستثمار الزراعي في النخيل
في الأعوام الع�شرة الأخيرة على ح�ساب
الأرا�ضي المزروعة بالخ�ضروات ،ومن �ضمنها
الأرا�ضي المزروعة بالخ�ضروات المحمية.
ففي العام الزراعي  2010/2009بلغت
م�ساحة الأرا�ضي التي ُزرعت ب�أ�شجار الب�ستنة،
بما فيها النخيل 1.289.70 ،دونم ًا 26،بينما
بلغت م�ساحة الأرا�ضي المزروعة بالنخيل
فقط في العام الزراعي  ،2016/2015قرابة
 3650دونم ًا27.
وتعود عملية التحول من زراعة الخ�ضروات
�إلى زراعة النخيل �إلى �سببين رئي�سيين :الأول،
زيادة ملوحة المياه الم�ستخرجة من الآبار
االرتوازية التي تقع في القرية ،والتي ت�ؤثر
�سلب ًا في نمو الخ�ضروات و�إنتاجها ،بينما
تتحملها �أ�شجار النخيل؛ الثاني� ،أن زراعة
النخيل ذات مردود اقت�صادي �أعلى من
الخ�ضروات� ،إذ يبلغ معدل نتاج �شجرة النخيل
 70كيلوغرام ًا .ويرى معظم �سكان القرية �أنه
خالل فترة قريبة �ستكون �أغلبية �أرا�ضي
القرية مزروعة بالنخيل ،مع �أنها في الوقت
نف�سه ،ت�ستهلك كميات كبيرة من المياه وعلى
مدار العام ،الأمر الذي يقف عائق ًا �أمام تطور
الزراعة في القرية.
ويذكر رئي�س الجمعية التعاونية لمزارعي
النخيل في �أريحا والأغوار م�أمون جا�سر ذره،
في مقابلة له� ،أن الم�ساحة المزروعة بالنخيل
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في �أريحا والأغوار تبلغ  20.000دونم
تقريب ًا� ،أي ما ي�ساوي � 250.000إلى
� 300.000شجرة تنتج  8000طن ،و�أن العمل
يجري على زيادة عدد الأ�شجار خالل الأعوام
الثالثة المقبلة لت�صل �إلى مليون �شجرة ،بحيث
�سيتم ت�صدير منتوجات التمور �إلى  40دولة
ّ
في العالم28.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنه في مو�سم
 ،2016/2015بلغت م�ساحة الأر�ض
المزروعة ب�أ�شجار العنب نحو  270دونم ًا29.
و ُتعتبر هذه الزراعة ذات مردود اقت�صادي
عالي ،لكن �أ�شجار العنب ح�سا�سة جداً �إزاء
المياه المالحة التي ت�شكل الن�سبة الأعلى من
المياه الزراعية ،الأمر الذي يف�سر �ض�آلة
م�ساحة زراعة تلك الأ�شجار.
ويذكر �أنه ،في الفترة ال�سابقة ،كانت
ُ
�أ�شجار الحم�ضيات هي الأكثر انت�شاراً في
القرية ،لكن مع تزايد الجفاف لم تعد هذه
غطت الزراعة
الأ�شجار ُتزرع في القرية ،بينما ّ
الحقلية ،في تلك الفترة ،نحو  700دونم30.
ومن الجدير بالذكر �أن الم�ساحة الزراعية
في قرية الجفتلك بلغت في مو�سم
 2010/2009نحو  15.387.30دونم ًا،
وهي تمثل  %42من الم�ساحة الزراعية في
محافظة �أريحا التي بلغت فيها م�ساحة
الأرا�ضي المزروعة ب�أ�شجار الب�ستنة
والخ�ضروات والمحا�صيل الحقلية في الفترة
نف�سها ،نحو  36.277.68دونم ًا31.

العمل الزراعي
تملك عائالت من خارج قرية الجفتلك،
الأغلبية ال�ساحقة من الأرا�ضي الزراعية ،مثل
عائالت ال�ضامن والح�سيني والم�صري
والزغير وغيرهم ،وتقوم تلك
والمع�شر
ّ

العائالت بت�ضمين �أرا�ضيها للمزارعين ،وغالب ًا
ما يكون ذلك من خالل و�سيط من �أهالي
القرية يتولى هذه العملية.
وثمة نوعان من عالقة ال�شراكة بين
المزارع ومالك الأر�ض:
 )1زراعة المنا�صفة ،وفي هذه الحالة
يقوم �صاحب الأر�ض بتوفير الأر�ض والمياه
الالزمة للري في مقابل الأيدي العاملة التي
يوفرها المزارع ،والتي تكون عادة عمالة
�أُ�سرية ،بينما ُتق�سم التكاليف الأُخرى منا�صفة
بين المزارع و�صاحب الأر�ض ،مثل الحراثة،
و�شراء م�ستلزمات الزراعة (البال�ستيك والأدوية
والمبيدات والبذور والأ�شتال وغير ذلك).
و ُتق�سم الأرباح في نهاية المو�سم منا�صفة
بين المزارع ومالك الأر�ض ،وكذلك الخ�سائر.
'' )2المثالثة'' ،وفي هذه الحالة يقوم مالك
الأر�ض بتوفير جميع الم�ستلزمات الزراعية:
الأر�ض ،والمياه ،والحراثة ،والبال�ستيك،
والأدوية ،والأ�سمدة ،والمبيدات ،والأ�شتال،
والبذور ،بينما يقدم المزارع اليد العاملة،
والتي تكون �أي�ض ًا عمالة �أُ�سرية .وفي نهاية
المو�سم ي�أخذ المزارع ثلث الأرباح ،في حين
يذهب الثلثان الآخران �إلى مالك الأر�ض،
وغالب ًا ما يذهب �أحد هذين الثلثين كتكلفة
للم�ستلزمات الزراعية .وفي هذه الحالة �إذا
وقعت خ�سارة في العملية الزراعية ،وما ينتج
منها من ديون م�ستحقة ،ف�إن �صاحب الأر�ض
يتحملها كاملة ،بينما يخ�سر المزارع العمل
الأُ�سري والوقت اللذين �أم�ضاهما في العمل
الزراعي.
وعلى الرغم من التطور الذي يواكب العمل
الزراعي في قرية الجفتلك ،وينتج زراعة
ر�أ�سمالية تهدف �إلى البيع ،ف�إنه ال يزال عم ًال
�أُ�سري ًا في معظمه ،مع وجود حاالت قليلة

دراسات

اجل ْف ِتلِك :اجملتمع واالقتصاد حتت االستعمار االستيطاين
قرية ِ

لعمالة ب�أجر .وفي حالة العمل الأُ�سري يقوم
المزارعون باختيار الم�ساحات الزراعية التي
تتالءم مع حجم الأيدي العاملة التي توفرها
الأُ�سرة ،ولهذا نرى جميع �أفراد الأُ�سرة يعملون
داخل المزرعة :الزوجان ،والأبناء ذكوراً
و�إناث ًا ،وكذلك الأطفال.
وف�ض ًال عن العمل في الزراعة ،يوجد في
الجفتلك �أن�شطة اقت�صادية �أُخرى ،مثل العمل
في ال�صناعات والحرف المتنوعة؛ فحتى �آذار/
مار�س  ،2015كان هناك �ست �شركات ذات
عالقة بالزراعة يبلغ ر�أ�سمالها نحو 410.000
دينار �أردني 32،يعمل فيها عمال من القرية
ومن خارجها ،عالوة على العمل في الوظائف
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الحكومية� ،أو في م�ستعمرات االحتالل
الإ�سرائيلي في منطقة الأغوار .وتتوزع
الأن�شطة االقت�صادية الرئي�سية في القرية ،كما
�أظهرها نتائج الم�سح الذي �أعده معهد �أريج،
على الأن�شطة االقت�صادية كالتالي33:
 1ــ قطاع الزراعة ،وي�شكل  %90من اليد
العاملة.
 2ــ قطاع التجارة ،وي�شكل  %5من اليد
العاملة.
 3ــ �سوق العمل الإ�سرائيلية ،وت�شكل %3
من اليد العاملة.
 4ــ قطاع الموظفين ،وي�شكل  %2من اليد
العاملة.

اجلدول رقم 5
�سكان اجلفتلك (� 10أعوام ف�أكرث) بح�سب اجلن�س والعالقة بقوى العمل34 2007 ،
الجن�س
يعمل

غير المجموع
غير ن�شيطين اقت�صادي ًا
ن�شيطون اقت�صادي ًا
مبين
ّ
عاطل عن عاطل عن المجموع طلب
متفرغ عاجز عن ال يعمل �أُخرى المجموع
العمل
العمل (لم
وال
متفرغ لأعمال العمل
(�سبق �أن ي�سبق �أن
للدرا�سة المنزل
يبحث
عمل)
عمل)
عن عمل

ذكور

774

33

6

813

291

7

54

1

10

363

6

اناث

458

5

3

466

289

365

64

1

2

721

1.203 16

9

580 1.279

372

118

2

12

2.385 22 1.084

المجموع 38 1.232

يت�ضح من هذا الجدول �أن ن�سبة البطالة
في قرية الجفتلك متدنية جداً مقارنة ب�سائر
الأرا�ضي الفل�سطينية ،وقد بلغت  ،%3.7منها
 %4.8ذكوراً ،و� %1.7إناث ًا .وتعود ن�سب
البطالة المتدنية في قرية الجفتلك �إلى
االعتماد على العمل الأُ�سري في الزراعة ،و�إلى
توافر العمل في الم�ستعمرات الإ�سرائيلية
الزراعية في غور الأردن ،والتي تتطلب �أيدي
عاملة كثيرة.

1.182

اخلامتة
تعتمد �أغلبية قرى الأغوار على الزراعة
النباتية الر�أ�سمالية التي ت�ستخدم تقنيات
متطورة ومتقدمة في الإنتاج الزراعي ،لكن
�سقف التطور الزراعي يبقى م�شروط ًا بالحالة
اال�ستعمارية .فلكل قرية خ�صو�صيتها
وتميزها من القرى الأُخرى نتيجة ال�شروط
ُّ
التاريخية الخا�صة بها ،ومن �أهم تلك ال�شروط

174

جملة الدراسات الفلسطينية 117

شتاء 2019

عالقات الملكية والمياه ،وهما عامالن
ي�شكالن �أهمية كبيرة في تنظيم البنية
االجتماعية واالقت�صادية الخا�صة بكل قرية
في الأغوار .ووفق ًا لهذه المحددات ،ي�ضع
�سكان القرية ا�ستراتيجيات التكيف التي تعزز
�صمودهم وبقاءهم في المنطقة ،ومواجهة
�سيا�سات اال�ستعمار اال�ستيطاني ال�صهيوني.
لقد �أدت عالقات الملكية ،وكبر حجم
الأرا�ضي الزراعية في القرية� ،إلى جعل
الجفتلك جاذبة لل�سكان من القرى المجاورة،
وبالتالي �إلى حدوث تنوع �سكاني كبير ،حتى
�إن �سكان القرية الأ�صليين مثل ع�شيرة
الم�ساعيد ،باتوا �أقلية �سكانية في القرية .لكن
هذا التنوع ذو ت�أثيرات �سلبية �أي�ض ًا ،لأنه حتى
ينظم
الآن ال يوجد �إطار جامع لل�سكان ّ
حياتهم ،وهو ما نراه في الفو�ضى الكبيرة في
كيفية الح�صول على المياه والكهرباء
وا�ستهالكهما ،الأمر الذي يثير كثيراً من
التوترات بين ال�سكان ،والتي تت�سبب بالت�أخير
الكبير في معالجة الم�شكالت الخدماتية
وغيرها في القرية.
ال�شح في المياه الزراعية والمنزلية
ويدفع ّ
تكيف من �أجل
َ
ال�سكان �إلى ت�أ�سي�س �آليات ّ
معالجة هذه الم�شكلة ،مثل توزيع المياه ب�شكل
دوري على الحارات ،و�إن�شاء برك لال�ستخدام

الزراعي ،والتمديد الع�شوائي لأنابيب المياه،
وعمل فتحات �سرية في �أنابيب المياه
المخططة للم�ستعمرات الإ�سرائيلية ،عالوة على
االمتناع من ت�سديد م�ستحقات المياه
والكهرباء� ،إذ يعتبر �سكان القرية هذه
الم�ستحقات م�ساهمة من ال�سلطة في دعم
القرية ،وال �سيما �أن الوعود بالإ�صالح من
طرف �شخ�صيات �سيا�سية ال تظهر �إ ّال في �أثناء
االنتخابات فقط.
وتتذبذب مواعيد الزراعة في القرية وفق ًا
ل�سقوط الأمطار ،كما �أنه نظراً �إلى ملوحة
المياه الم�ستخرجة من �آبار القرية ،وعدم
القدرة على ا�ستخدامها في زراعة �أنواع معينة
من الخ�ضروات ،قام �سكان القرية بالتوجه
�إلى زراعة النخيل التي تت�سارع نتيجة
مردودها االقت�صادي ،الأمر الذي جذب
ا�ستثمارات من القرية وخارجها ،لكن ذلك
يظل وفق ًا ل�شروط التحكم اال�ستعماري في
كميات المياه التي تح�صل عليها القرية.
�إن قرية الجفتلك تت�شابه في بع�ض
الق�ضايا مع القرى الأُخرى في الأغوار،
وخ�صو�ص ًا في عملية الإنتاج الزراعي
المتطور ،وفي الوقت ذاته ،تتميز من غيرها
نتيجة عالقات ملكية الأرا�ضي والمياه ،الأمر
الذي يجعلها حالة درا�سية خا�صة.
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