
155 دراسات

�أحمد حنيطي*

 قرية �جِلْفِتِلك: �ملجتمع و�القت�صاد

حتت �ال�صتعمار �ال�صتيطاين

بنيتهم  في  �سكانها  يت�سابه  متجان�سة  كوحدة  الأغوار  منطقة  اإلى  عادة  نظر 
ُ
ي

القت�سادية والجتماعية، وهذا �سحيح في ال�سكل العام، ف�سكان الأغوار يعتمدون 

النباتي والحيواني، وي�سكل  الزراعي بفرَعيه  الإنتاج  اأ�سا�سي ورئي�سي على  ب�سكل 

الإنتاج الزراعي النباتي ع�سب الحياة القت�سادية، ويعمل على ت�سكيل البنيتين 

حديثة  تقنيات  الأغوار  �سكان  وي�ستخدم  المنطقة.  في  والثقافية  الجتماعية 

ومتطورة في عملية الإنتاج الزراعي، في الوقت الذي يتم الحديث عن تراجع دور 

والتي  فيها،  العاملين  ن�سبة عدد  وتراجع  الفل�سطيني،  المحلي  الناتج  الزراعة في 

بلغت 7.4% في �سنة 2016. ويوجد ق�سايا تف�سيلية في كل منطقة من الأغوار 

توؤدي  اإذ  �سك،  مو�سع  الأغوار  قرى  بين  التام  والتماهي  التجان�س  عملية  تجعل 

البنيتين  في  التباينات  ت�سكيل  في  رئي�سيًا  دوراً  والمياه  الأرا�سي  ملكية  ق�سايا 

الجتماعية والقت�سادية في تلك المنطقة، كما اأن ق�سايا الملكية والمياه تختلف 

من قرية اإلى اأُخرى، الأمر الذي يجعل النظرة اإلى منطقة الأغوار كوحدة متجان�سة 

مو�سع ت�ساوؤل.

* كاتب وباحث فلسطيني.

يتبّناها �سكان القرية من اأجل التغلب على تلك 

الم�سكالت.

تم اإنجاز هذه الدرا�سة في الفترة ما بين 

اأيلول/�سبتمبر وت�سرين الأول/اأكتوبر 2016، 

في هذه الدرا�سة تفكيك اأحاول 

البنيَتين الجتماعية 

والقت�سادية في قرية الِجْفِتِلك كحالة 

درا�سية، مو�سحًا التحديات التي تعانيها 

القرية نتيجة وجودها في منطقة جغرافية لها 

خ�سو�سية محددة، واأهم الطرق والآليات التي 



117جملة الدراسات الفلسطينية شتاء 1562019

و�سبطها. وتكاد منطقة الأغوار تكون اأكثر 

تماثاًل مع المقاربة التي قدمها األي�ساندرو 

بيتي بين ال�سجن وال�سفة الغربية من حيث 

الم�ستعمرات المواجهة لمراكز الحرا�سة، 

وال�سوارع اللتفافية المماثلة للممرات داخل 

ال�سجن، والقرى الفل�سطينية الم�سابهة 

لزنزانات ال�سجناء الفل�سطينيين1.

�سمن هذه المقارنة يمكننا مقاربة موقع 

قرية الجفتلك التي تقع في الأغوار الو�سطى، 

فهي تتبع اإداريًا لمحافظة اأريحا، اإذ اإنها تبعد 

عن المدينة 35 كيلومتراً تقريبًا، وتنخف�س 

عن �سطح البحر 250 متراً. وترتبط القرية 

بمدينة اأريحا عبر ال�سارع اللتفافي ال�سريع 

الم�سمى ال�سارع 90، اأو �سارع غاندي،2 الذي 

يخترق الجزء ال�سرقي من اأرا�سي القرية 

الزراعية، ممتداً حتى حاجز بي�سان، وعند 

منطقة ''المخروق'' يتفرع من هذا ال�سارع 

�سارع اآخر ي�سمى ال�سارع 56 الذي يمر 

بمحاذاة حارات القرية من ال�سرق نحو الغرب، 

ويف�سل حارات القرية ال�سمالية عن الأرا�سي 

الزراعية، و�سوًل اإلى حاجز الحمراء. وي�سكل 

هذا ال�سارع مع �سوارع اأُخرى حلقة دائرية 

تربط بين الم�ستعمرات ال�سهيونية في منطقة 

الأغوار، بحيث ي�سطر ال�سكان الفل�سطينيون 

اإلى ا�ستخدام هذه ال�سوارع للتنقل بين قرى 

المنطقة، اأو لالنتقال اإلى محافظات اأُخرى.

اأقام الحتالل م�ستعمرة ''م�سواة'' في 

منطقة اأبو العجاج، في المنطقة نف�سها التي 

ر واأُزيل 
ّ
اأقيم فيها مخيم اأبو العجاج الذي ُدم

في حرب حزيران/يونيو 1967، و�سادرت 

اإ�سرائيل قرابة 500 دونم تقع في قلب اأرا�سي 

القرية الزراعية بحجة اأنها اأمالك غائبين، 

وعمدت اإلى زراعتها باأ�سجار العنب. وتقع 

جميع اأرا�سي القرية، ال�سكنية والزراعية 

قمت في اأثنائها بنحو 15 زيارة للقرية 

اأجريُت خاللها اأكثر من 15 مقابلة، ف�ساًل عن 

عدد من الحوارات والنقا�سات مع الأهالي 

ومدراء ومعلمي المدار�س في القرية، وكذلك 

مع رئي�س المجل�س القروي، ومع بع�س 

العاملين في الموؤ�س�سات الأهلية في القرية. 

واأجريت اأي�سًا مقابالت مع مديرية الزراعة 

في محافظة اأريحا ح�سلت فيها على بيانات 

تتعلق بالثروة النباتية والحيوانية، وبيانات 

الجهاز المركزي لالإح�ساء الفل�سطيني في 

اأعوام متعددة، وح�سرت 5 لقاءات جماعية 

 
ّ
تحدث فيها الم�ساركون في عدة ق�سايا تهم

القرية. وفي اأثناء الزيارات تجولت داخل 

القرية من اأجل معرفة طريقة توزيع المناطق 

الزراعية وال�سكنية، وكيفية توزيع المياه 

وم�سادرها، وكنت على توا�سل دائم في 

الفاي�سبوك مع �سخ�سين من �سكان القرية، 

الأمر الذي مّكنني من معرفة جميع الأحداث 

اليومية المهمة التي تجري داخل القرية. 

وا�ستمر حر�سي على متابعة اأو�ساع القرية 

حتى نهاية اأيلول/�سبتمبر 2017، وبالتالي 

فاإن البيانات المتعلقة بهذه القرية تكونت 

نتيجة عملية المقارنة والتحليل للبيانات 

كلها التي ح�سلت عليها من تلك الم�سادر 

كافة.

موقع �لقرية

ي�سيطر الحتالل الإ�سرائيلي على منطقة 

الأغوار، وقد �سمم هند�سته للمكان بحيث 

يجعلها م�سبوطة ومك�سوفة من طرفه، ولهذا 

نجد اأن ال�سوارع اللتفافية والم�ستعمرات، وما 

ممت بطريقة 
ُ

يرتبط بها من اأرا�ٍس زراعية، �س

ل على ال�ستعمار ال�سهيوني ال�سيطرة على 
ّ
ت�سه

التجمعات والقرى الفل�سطينية في المنطقة 
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اأّثر وجود القرية في المنطقة ''ج''، �سلبًا في 

تلبية حاجات ال�سكان الأ�سا�سية والتخطيط 

وتطوير البنية التحتية، اإذ اإن جميع عمليات 

التطوير في القرية تتطلب ت�ساريح من 

الحتالل الإ�سرائيلي، وعملية الح�سول على 

الت�ساريح ال�سرورية تكاد تكون معدومة. ول 

تزال �سبكة الطرق الداخلية التي تربط حارات 

القرية، والتي تتداخل مع الطرق الزراعية، 

�سيئة وغير موؤهلة، ومع اأن بع�س الطرق 

مر�سوف بالأ�سفلت اإّل اإنه مترهل ب�سبب عدم 

�سيانته، وكثير من �سبكة الطرق ل يزال 

ترابيًا.

تتكون بيوت القرية من طبقة اأو طبقتين، 

عالوة على البيوت المبنية من ال�سفيح 

)الزينكو(، وبع�س ال�سكان ل يزال ي�سكن 

الخيم، وخ�سو�سًا البدو، بينما ي�سكن البع�س 

الآخر في اأكواخ زراعية )براكيات(، ول �سيما 

المزارعين الذين يقيمون في القرية في مو�سم 

الزراعة.

وتدل الم�ساهد الب�سرية ب�سكل وا�سح على 

اعتماد �سكان القرية اأ�سا�سًا على العمل 

الزراعي النباتي، وب�سكل اأقل الحيواني، اإذ 

تنت�سر في �ساحات المنازل الأدوات الزراعية 

المتنوعة. وهناك كثير من حظائر الموا�سي 

التي تقام اإلى جانب منازل ال�سكان، عالوة 

على بع�س المنازل التي يطغى م�سهد الحظائر 

عليها لعتمادها اقت�ساديًا على الثروة 

الحيوانية.

يقوم الحتالل الإ�سرائيلي ب�سبط الو�سع 

الديموغرافي في المنطقة عبر عدة اآليات، 

منها ال�سيطرة على المياه وحركة التنقل 

والتخطيط المكاني. وقد اأ�سدرت الإدارة 

المدنية لالحتالل في �سنة 2005 ثالثة 

مخططات هيكلية لثالثة مجمعات منف�سلة 

والرعوية، في المنطقة الم�سنفة ''ج''، بح�سب 

اتفاق اأو�سلو 2، وُتعتبر القرية اأكبر قرية 

فل�سطينية في المنطقة ''ج'' من حيث عدد 

ال�سكان، ووجودها في المنطقة ''ج'' يعني اأن 

اأي عملية تنّقل من القرية واإليها تخ�سع 

ل�سيطرة الحتالل الإ�سرائيلي. وبما اأن 

التجمعات الفل�سطينية في منطقة الأغوار 

متباعدة ن�سبيًا بع�سها عن بع�س، فاإن التحكم 

وال�سيطرة الإ�سرائيليين عليها يكونان اأكثر 

نجاعة. ولذلك يمكن القول اإن القرية ُتعتبر 

زنزانة حقيقية للفل�سطينيين داخل �سجن 

محاط بالم�ستعمرات وال�سوارع الإ�سرائيلية.

تتكون القرية من مجموعة حارات تمتد 

طوليًا على م�ساحة 6.5 كيلومترات من ال�سرق 

اإلى الغرب، فت�سكل المنطقة المبنية خّطين 

متوازيين في الجهتين ال�سمالية والجنوبية 

تف�سل بينهما الأرا�سي الزراعية التي تقع في 

المروحة الفي�سية للجفتلك. ويتحدث م�سطفى 

الدباغ في كتابه المرجعي ''بالدنا فل�سطين'' 

عن مجموعة قرى غور الم�ساعيد، فيقول اإن 

هذا الغور يتكون من القرى التالية: قراوى 

الفوقا؛ قراوى التحتا؛ اأم حريرة؛ المخروق؛ 

ج�سر دامية؛ الكرنتينا؛ عجور؛ الحناحنة؛ 

 ال�سطية؛ الطموني؛ عالن؛ الن�سيرات؛

واأبو رفعة.3

وقد زاد عدد �سكان القرية، ومع الوقت 

ت�سابكت الحارات التي عّددها الدباغ في 

كتابه، فتكونت حارات اأُخرى، ولهذا فاإن 

كثيرين من اأهالي القرية، وخ�سو�سًا فئة 

ال�سباب والوافدين الجدد، ل يذكرون معظم 

الأ�سماء التي اأوردها الدباغ، واإنما يتحدثون 

عن الأ�سماء التالية للحارات: الم�سفح؛ 

ال�سونة؛ خلة الفولة؛ المثلث؛ المخروق؛ دبة 

عالن؛ اأبو العجاج؛ جوزلة.
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المتبقية يدخل في ال�سريط المخ�س�س للطريق 

َظر 
ْ
ح

ُ
56، بينما يقع الجزء الآخر في منطقة ي

البناء فيها4.

لم تتم ا�ست�سارة اأهالي الجفتلك بهذه 

المخططات قبل الم�سادقة عليها، مع اأنها 

�سمت 60% من المباني في القرية في حينه. 

الحظ اأن المخططات الثالثة للقرية منف�سل 
ُ
وي

بع�سها عن بع�س، بحيث باتت بمثابة قرى 

�سغيرة منف�سلة تعوق اأي عملية تطور وتنمية 

م�ستقبلية، ولهذا رف�سها اأهالي القرية. وقد 

تابعة للقرية هي: جفتلك ال�سرقية )المجمع 

A05/1409(، وجفتلك الغربية )المجمع 

B05/1410(، وتلة الجفتلك )المجمع

ممت هذه المخططات على 
ُ

C05/1411(، و�س

ثالثة اأجزاء �سكنية للقرية من اأ�سل خم�سة، 

وذلك بهدف ا�ستيعاب جزء كبير من اأحياء 

المثلث والم�سفح وال�سونة على التوالي، وتم 

ا�ستثناء خلة الفولة واأبو العجاج من التخطيط. 

وتبلغ م�ساحة المخططات 751 دونمًا، منها 

590 مخ�س�سة للتطوير، وجزء من الم�ساحة 
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وادي الفارعة حيث يمار�سون في جزئه 

الأ�سفل )القراوى( العمل الزراعي، وفي ال�سيف 

يرحلون اأحيانًا اإلى الجبال الواقعة �سرقي 

نابل�س5.

ف�ساًل عن عائلة ال�سامن، من قبيلة 

الم�ساعيد،6 ي�سكن في القرية حاليًا عائالت 

اأُخرى، بع�سها عائالت لجئة �سكنت الغور 

في خم�سينيات القرن الما�سي بعد النكبة، 

وذلك �سمن �سعي الالجئين للبحث عن مناطق 

تتيح لهم فر�س الح�سول على عمل، 

وخ�سو�سًا الزراعي منه الذي كانوا يتقنونه 

قبل النكبة،7 ومن تلك العائالت العنوز 

والعجاجرة والعايد. واأقيم مخيم في منطقة 

اأبو العجاج، في اأرا�سي الجفتلك، �سكنه 

75.000 لجئ تقريبًا، كما يقول �سكان 

المنطقة، وجرت اإزالة هذا المخيم من الوجود 

بعد هزيمة حزيران/يونيو 1967، وهاجر 

�سكانه اإلى الأردن، وقليل جداً منهم انتقل اإلى 

العي�س في الجفتلك.

وبح�سب بيانات الجهاز المركزي 

لالإح�ساء الفل�سطيني ل�سنة 2017، فقد بلغ 

عدد الالجئين في الجفتلك 1492 ن�سمة 

تقريبًا من اأ�سل �سكان القرية البالغ عددهم 

3099 ن�سمة،8 اأي ما ن�سبته 48% تقريبًا. 

ف�ساًل عن تلك العائالت ي�سكن في القرية 

عـائالت بدوية، هي: الجهالين، وقليل من بدو 

الكعابنة، واأُ�سرة واحدة من الر�سايدة، وكذلك 

عائالت لي�ست بدوية، لكنها تعتمد على الثروة 

الحيوانية، جاءت من قرية يطا في الخليل. 

كما يوجد عائالت ت�سكن في الجفتلك ب�سورة 

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�سف اأيلول/�سبتمبر حتى نهاية 

ت�سببت هذه المخططات بم�ساربات على اأ�سعار 

الأرا�سي، وبالبناء ال�سكني الع�سوائي بما ل 

يتوافق مع المخططات الحتاللية التي تّدعي 

اأنها مخططات ''تطويرية تنموية''، الأمر الذي 

ترك تاأثيرات اجتماعية واقت�سادية �سلبية.

عر�ست الإدارة المدنية الحتاللية في 

بداية المفاو�سات مع المجل�س القروي 

للجفتلك مقترحًا جديداً يت�سمن اإ�سافة 

مخطط اإلى المخططات الثالثة ال�سابقة في 

مقابل تخّلي القرية عن �سم منطقة اأبو 

العجاج في المخططات، لكن المجل�س القروي 

ووزارة الحكم المحلي الفل�سطيني رف�سا هذا 

المخطط، وخ�سو�سًا بعد عمليات الهدم 

الكبيرة التي تعر�ست لها منطقة اأبو العجاج، 

وقد قام مركز التعاون وال�سالم الدولي 

بالتعاون مع مجل�س قرية الجفتلك ووزارة 

الحكم المحلي باإعداد مخطط للقرية بديل من 

المخططات الإ�سرائيلية، وي�سم جميع اأحياء 

القرية وب�سكل مت�سل، كما هو مو�سح في 

الخريطة المرفقة.

�لت�صكيالت �الجتماعية يف �لقرية

ينتمي �سكان الجفتلك الأ�سليون، كما ُتظهر 

الخرائط التاريخية للمنطقة، اإلى قبيلة 

الم�ساعيد التي يذكر ماك�س فرايهير فون 

اأوبنهايم واآخرون في كتاب ''البدو'' اأنها من 

اأ�سهر قبائل فل�سطين، ويحمل �سيخها لقب اأمير. 

وكان �سيخ م�سايخ الم�ساعيد في الن�سف الأول 

من القرن الع�سرين هو الأمير عبد اللـه بن 

�سامن بن بركات بن خليل، وينق�سم الم�ساعيد 

اإلى فخذين رئي�سيين هما: الإمارة والحناحنة. 

وقد و�سلت مناطق �سكن الم�ساعيد في بداية 

القرن التا�سع ع�سر اإلى البحر الميت، لكن منذ 

القرن الع�سرين اقت�سرت منطقة اإقامتهم على 
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وخ�سو�سًا في ظل ترّدي الأو�ساع 

القت�سادية في القرية.

�لن�صاء يف �لقرية

تعك�س الثقافة الجتماعية التقليدية 

والمحاِفظة اأثرها ب�سكل �سلبي على الن�ساء، اإذ 

تحتل الن�ساء في القرية مكانة متدنية في 

التراتب الجتماعي، وفي بع�س الحالت ل 

يتم ذكرهن عند الحديث عن عدد اأفراد العائلة، 

فعندما كنت اأ�ستف�سر عن عدد اأفراد بع�س 

العائالت، كان يتم ا�ستثناء عدد الإناث.

نتجات 
ُ
عتبرن م

ُ
اإن الن�ساء في القرية ي

اقت�ساديًا، فهّن يعملن اإلى جانب الرجال في 

الزراعة، لكن دورهن يقت�سر على كونهن اأيدي 

عاملة، ول دور لهن في اإدارة المزرعة ماليًا، 

ول في التوا�سل مع التجار. وف�ساًل عن العمل 

في المزرعة، تقوم الن�ساء بجميع الأعمال 

المنزلية: الطبخ والتنظيف ورعاية الأطفال، 

والعتناء بالثروة الحيوانية عبر اإطعام 

الموا�سي وحلبها و�سنع منتوجات الألبان 

وتنظيف الحظائر، كما اأن بع�س الن�ساء في 

القرية يعمل في الم�ستعمرات الإ�سرائيلية.

وت�سكل حال الن�ساء في القرية عبئًا ثقياًل 

عليهن، وفتيات القرية يحاولن التخل�س من 

هذه الأعباء، من خالل التعليم الذي يتطلعن 

عبره اإلى اللتحاق بالوظائف غير الزراعية، اأو 

اإلى اإيجاد فر�سة اأف�سل للح�سول على زواج ل 

يجبرهن على العمل في الزراعة.

�ملياه

ُتعتبر المياه ع�سب الحياة في منطقة 

الأغوار، وُت�ستخدم لري المزروعات 

وال�ستخدامات المنزلية.

اأيار/مايو من كل عام، على اأن القليل من تلك 

العائالت يقيم في الجفتلك على مدار العام.

وُتعتبر الجفتلك من القرى ذات الخ�سوبة 

ال�سكانية، فبح�سب بيانات جهاز الإح�ساء 

الفل�سطيني، يبلغ متو�سط حجم الأُ�سرة في 

ا الأُ�سر التي يبلغ عدد 
ّ
القرية 6.4 اأفراد، اأم

اأفرادها 8 فاأكثر، فتزيد على 181 اأُ�سرة،9 اأي 

ما يعادل 32.7% من عدد الأُ�سر في القرية. 

ويمكن القول اإن الخ�سوبة ال�سكانية العالية 

في منطقة الجفتلك تعود اإلى نمط ثقافة 

ال�سكان المرتبط بالبنيتين القت�سادية 

والجتماعية؛ فالعتقاد ال�سائد في القرية اأنه 

كلما زاد عدد اأفراد الأُ�سرة، زاد تمّكنها 

اقت�ساديًا، اأي اأن هذه الزيادة تزيد في عدد 

الأفراد العاملين في الزراعة، وبالتالي توؤدي 

اإلى زيادة م�ساحة الأر�س الزراعية التي 

تفلحها الأُ�سرة، وخ�سو�سًا اأن العمل الزراعي 

ل يتطلب عمالة ماهرة، واإنما عمالة ُتكت�سب 

بالخبرة والتجربة. ولهذا نجد اأن الأيدي 

العاملة في الزراعة هي اأُ�سرية، اإذ يعمل 

الأطفال في الزراعة بعد �سن الثامنة تقريبًا، 

واأي �سخ�س يتجول بين الأرا�سي الزراعية 

ي�ستطيع م�ساهدة الذكور والإناث، �سبابًا 

و�سابات واأطفاًل، وهم يعملون في المزارع يداً 

بيد بع�سهم اإلى جانب بع�س.

ومن اأ�سباب ارتفاع عدد اأفراد الأُ�سر، اأن 

كثيرين من �سكان الجفتلك ل يثقون بقدرة 

الموؤ�س�سات الر�سمية على توفير العدالة لهم، 

ولهذا، فاإن اإنجاب عدد كبير من الذكور يمّكن 

الأُ�سرة من توفير الحماية. كما اأن اإنجاب عدد 

كبير من الذكور يوفر لالأبوين �سمانًا 

اجتماعيًا لمرحلة ال�سيخوخة، فكلما زاد عدد 

الأبناء الذكور، حظي الأبوان با�ستقرار 

اقت�سادي يمّكنهما من توفير حاجاتهما، 



161 دراسات قرية اجِلْفِتِلك: اجملتمع واالقتصاد حتت االستعمار االستيطاين

ال�ساحقة من القرى والمدن الفل�سطينية، اإن لم 

يكن جميعها.

اإن حاجة المنازل اإلى كميات كبيرة من 

المياه، �سواء لتلبية ال�ستخدامات المنزلية، اأو 

 المزروعات المحيطة بالمنازل، وكذلك 
ّ

لري

ل�سقاية الحيوانات ول �سيما الأغنام، جعل 

اأ�سحاب المنازل، في معظمهم، يقومون 

بتركيب اأجهزة �سّخ مياه كي يتم �سحب اأكبر 

كمية وتجميعها في الخزانات المنزلية. وبعد 

ل المياه اإلى 
ّ
النتهاء من تعبئة الخزانات ُتحو

ري المزروعات المنزلية وغير المنزلية، وبهذا 

تبقى اأنابيب المياه في معظم المنازل 

مفتوحة لتفي بالغر�سين ال�سابقين، الأمر 

بقيها 
ُ
الذي يقلل من قوة �سّخ المياه، وي

�سعيفة طوال الوقت. كما اأن بع�س المنازل 

يتم و�سله باأكثر من جهاز �سّخ، واأكثر من 

اأنبوب مياه متفرع من الأنبوب الرئي�سي، وهو 

ما يزيد في تفاقم الأزمة، ويوؤثر �سلبًا في 

بع�س الذين يقيمون عند اأطراف القرية، 

والذين غالبًا ما ل ت�سلهم المياه ب�سبب 

ا�ستهالكها في المنازل القريبة من الفتحات 

الرئي�سية، فيلجاأون اإلى اإحداث فتحات في 

اأماكن قريبة من اإحدى الفتحتين الرئي�سيتين، 

وياأخذون المياه منها ثم ينقلونها 

بال�سهاريج اإلى منازلهم. وفي الفترة الأخيرة 

قام بع�س �سكان حارة الم�سفح بتمديد اأنبوب 

مياه يو�سل المياه اإلى منازلهم، وعلى 

ح�سابهم الخا�س )تتكلف كل عائلة 150 

�سيكاًل، ويبلغ طول الأنبوب كيلومترين 

تقريبًا(، لكن لأن عدد المنازل الم�سبوكة 

بالأنبوب كثيرة، فاإن المياه ل تكفي ما يفي 

بحاجاتهم.

ويمتنع �سكان القرية من دفع ا�ستهالكهم 

للمياه اإلى ال�سلطة الفل�سطينية، الأمر الذي اأدى 

1 ــ �ملياه �مل�صتخدمة لالأغر��ض 

�ملنزلية

لقد اعتمد �سكان قرية الجفتلك تاريخيًا 

على الينابيع والوديان والآبار الرتوازية في 

تزويد المنازل بالمياه لال�ستخدام المنزلي، 

وذلك عبر ال�سهاريج لتو�سيلها اإلى البيوت، 

وفي �سنة 1983، مددت �سركة المياه 

الإ�سرائيلية ''ميكوروت'' �سبكة مياه لال�ستخدام 

المنزلي، وهذه ال�سركة تقوم بتزويد القرية 

بالمياه عبر ناقلين: الأول يزود مناطق 

الم�سفح وال�سونة وخلة الفولة بمقدار 12 كوبًا 

]0.0028م3[، حجم الفتحة 2 اإن�س، والثاني 

يزود منطقَتي المثلث واأبو العجاج بمقدار 18 

كوبًا ]0.00426م3[.10

وب�سبب تدّني كمية المياه التي تح�سل 

عليها القرية من الحتالل الإ�سرائيلي، والتي 

تقت�سر على ال�ستخدام المنزلي، فاإن اأهالي 

القرية ي�سطرون اإلى ا�ستخدام هذه المياه 

لالأغرا�س غير المنزلية، مثل ري المحا�سيل 

الزراعية، ول �سيما تلك المزروعة بالقرب من 

المنازل، الأمر الذي اأدى اإلى �سعف في 

و�سول المياه اإلى جميع منازل القرية في 

الوقت ذاته. ومن اأجل معالجة هذه الم�سكلة، 

قام �سكان القرية بتق�سيم القرية اإلى حارات، 

بحيث تح�سل حارة الم�سفح على 12 �ساعة 

يوميًا من المياه، بينما تح�سل ال�سونة وخلة 

الفولة معًا على 12 �ساعة. ونتيجة تناق�س 

كمية المياه با�ستمرار، وعدم قدرتها على 

تلبية حاجات ال�سكان المتزايدة، جرى تق�سيم 

الم�سفح اإلى ق�سمين، وُف�سلت ال�سونة عن خلة 

الفولة، واأ�سبحت هذه الحارات الأربع تح�سل 

قت 
ّ
على 6 �ساعات يوميًا من المياه. وقد ُطب

ي اأبو العجاج 
َّ
الآلية نف�سها تقريبًا على حي

والمثلث، وهي اآلية ُتعتمد في الأغلبية 
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نابل�س، وخ�سو�سًا من منطقة الفارعة، والتي 

تتجمع عند وادي عين �سبلي، وت�ستمر في 

 
ّ
الجريان مروراً باأرا�سي الجفتلك حتى ت�سب

في نهر الأردن. ولأن م�سدر الجزء الأكبر من 

المياه التي ت�سل اإلى الجفتلك هو من منطقة 

الفارعة، فاإنه يطلق على منطقة الجفتلك 

والقرى المحيطة بها ا�سم ''غور الفارعة''.

قامت �سلطة المياه الأردنية ببناء ''�سّد'' في 

قرية عين �سبلي في خم�سينيات القرن 

الما�سي، ب�سكل يجعل المياه تجري في قنوات 

ُخ�س�ست لذلك، بينما المياه الزائدة ت�ستمر في 

الجريان في الوادي، وجرى توزيع المياه عبر 

قنوات على الأرا�سي الزراعية، وذلك بح�سب 

م�ساحة الأر�س. بعد ذلك مّد �سكان القرية، 

وبتمويل من جهة مانحة، اأنبوب مياه يو�سل 

ع 
ّ
المياه الجارية في الوادي اإلى نقطة تفر

''ق�سام'' عند اأطراف الجفتلك الغربية، حيث 

يتفرع اأنبوبان اإلى اأرا�سي الجفتلك الزراعية، 

وقد تم اعتماد توزيع ح�س�س المياه كما هو 

متفق عليه �سابقًا.

يقول �سكان القرية اإن مياه الوادي 

المعتمدة على الأمطار كانت تجري على مدار 

العام، لكن بكميات متفاوته، وهم يعتمدون 

عليها في ري الأرا�سي المزروعة، ف�ساًل عن 

حفر اأ�سحاب الأرا�سي اآباراً ارتوازية في 

اأرا�سيهم لتلبية حاجاتها من المياه، وقد 

و�سل عدد تلك الآبار اإلى 26 بئراً، جفَّت منها 

4 اآبار في الوقت الحالي.

اإن تراجع كميات الأمطار، وزيادة من�سوب 

الجفاف، اأّديا اإلى انخفا�س كميات المياه 

وفترة جريانها، وفي الوقت الحا�سر تجري 

هذه المياه في اأوقات �سقوط الأمطار فقط، 

بين ت�سرين الثاني/نوفمبر وبداية ني�سان/

اأبريل. وتتذبذب كميات المياه خالل هذه 

اإلى مراكمة كثير من الديون عليهم، فقد 

و�سلت ديون القرية من المياه في �سنة 2014 

اإلى مليوَني �سيكل تقريبًا.11 واأ�سفرت مطالبة 

ال�سلطة الفل�سطينية اأهالي القرية ب�سرورة 

اللتزام 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�سلون عليها من 

الحتالل الإ�سرائيلي.

في �سنة 2016 ُنفذ م�سروع في القرية 

لترميم �سبكة المياه ''خط المياه الناقل''، بطول 

9200 متر، وتم هذا الأمر بدعم ثالث 

موؤ�س�سات هي: CISP وتدعم ترميم �سبكة 

المياه في منطقة المثلث )4600 متر(؛ JVC ــ 

وتدعم ترميم �سبكة المياه في منطقة الم�سفح 

)2400 متر(؛ مجموعة الهيدرولوجيين وتدعم 

�سبكة المياه في منطقة خلة الفولة )2200 

متر(.12 لكن هذه ال�سبكة لم تتمكن من معالجة 

م�سكلة المياه في القرية، فا�ستمر �سكان القرية 

في اإحداث فتحات في الأنابيب الرئي�سية 

بطريقة ع�سوائية، ف�ساًل عن اأن طول هذه 

الخطوط الكبير جعل و�سول المياه اإلى 

المنازل التي تقع في الن�سف الثاني من تلك 

الخطوط �سحيحًا جداً، فلجاأ ال�سكان هناك اإلى 

اإحداث فتحات في الفتحة الرئي�سية ومد 

اأنابيب على نفقاتهم الخا�سة، وال�ستغناء عن 

خدمة خط المياه الناقل.

2 ــ �ملياه �مل�صتخدمة لالأغر��ض 

�لزر�عية

تعتمد الزراعة في الأغوار )خ�سروات 

واأ�سجار مثمرة(، على الري على مدار العام 

تبعًا لطبيعة المناخ، وقد اعتمدت تاريخيًا 

على المياه الجارية من جبال محافظة 
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تروى بمياه ذات تركيز عاٍل، الأمر الذي يجعل 

عملية ت�سرب المياه في التربة في غاية 

ال�سعوبة، وبالتالي ل ت�سل مياه الري اإلى 

الجذور العميقة للنبات الأمر الذي يحّد من 

م�ستويات الإنتاج للنبات.''13 وفي كثير من 

الأحيان ل تكفي كميات المياه الم�ستخرجة 

من هذه الآبار لتلبية حاجات الأرا�سي، 

وخ�سو�سًا في الأوقات التي ل تجري فيها 

مياه وادي الفارعة، الأمر الذي ي�سطر 

اأ�سحابها اإلى �سراء المياه، بواقع 150 �سيكاًل 

لكل 100 كوب مياه ]0.024م3[.

ويوجد بئر ارتوازية واحدة تبيع المياه 

الم�ستخدمة لالأغرا�س الزراعية في قرية 

فرو�س بيت دجن )الفرو�س(، وت�سّخ هذه البئر 

120 كوبًا ]0.028م3[ في ال�ساعة. ويتم 

اإي�سال المياه التي ي�ستريها اأهالي قرية 

الجفتلك من البئر الرتوازية الوحيدة التي تقع 

في قرية الفرو�س بوا�سطة الأنابيب التي 

تو�سل المياه من عين �سبلي، ولهذا ل يتمكن 

المزارعون من �سراء المياه في الوقت الذي 

تكون مياه عين �سبلي جارية.

 المياه، وكثرة اأعداد المزارعين، 
ّ
اإن �سح

وات�ساع الفترة الزمنية المتاحة ل�ستخدام 

المزارعين للمياه، دفعتهم اإلى اإن�ساء برك 

لتجميع المياه ت�سّخ عبر م�سخات لإي�سالها 

اإلى الأرا�سي المزروعة وقت الحاجة، ويتم 

بناء هذه البرك التي تختلف م�ساحتها 

باختالف حجم الأر�س الزراعية، فقد ت�سل 

م�ساحة بع�سها اإلى 200م2.

�لكهرباء

و�سلت الكهرباء المنزلية اإلى القرية في 

�سنة 2005 عبر مولدات كهرباء جلبها 

المجل�س القروي. وفي �سنة 2007 تم ربط 

الفترة بح�سب مقدار �سقوط الأمطار، وبالتالي 

تراجع العتماد عليها في ري المحا�سيل 

لم�سلحة الآبار الرتوازية. واأّثر تدهور الو�سع 

المائي الخا�س بالزراعة �سلبًا في الزراعة في 

القرية، اإذ اإنه في اأعوام �سابقة كان المزارعون 

يبداأون بتجهيز اأرا�سيهم وزراعتها في اآب/

اأغ�سط�س، لكن في الوقت الحا�سر اأ�سبحوا 

يبداأون بتجهيز اأرا�سيهم وزراعتها في اأيلول/

�سبتمبر، واأحيانًا في ت�سرين الأول/اأكتوبر، 

وهناك بع�س المزارعين الذين تقت�سر فترة 

الزراعة لديهم على فترات �سقوط الأمطار لعدم 

ل التكاليف العالية للزراعة 
ّ
قدرتهم على تحم

الناتجة من �سراء المياه. وانخف�س من�سوب 

الآبار الرتوازية في قرية الجفتلك اإلى 

الن�سف تقريبًا، بحيث ل تزيد كمية المياه 

التي ت�سخها الآبار على 100 كوب 

]0.024م3[ في ال�ساعة، بينما تتزايد عامًا 

بعد اآخر عدد الآبار التي ت�سخ كميات تقل عن 

100 كوب في ال�ساعة. فن�سبة كبيرة من الآبار 

ت�سّخ ما بين 40 - 60 كوبًا ]0.009م3 ــ 

0.014م3[ في ال�ساعة، كما اأن ارتفاع 

من�سوب الملوحة في هذه الآبار حّد من قدرة 

ال�سكان على زراعة اأنواع معينة من 

الخ�سروات.

ن نتائج درا�سة اأجراها عبد الكريم 
ّ
وُتبي

ال�سعدي لنيل درجة الماج�ستير، ارتفاعًا ''في 

نات المياه في 
ّ
ن�سبة المغني�سيوم )M6( في عي

منطقة الدرا�سة عن معدلها الطبيعي ح�سب 

المقايي�س العالمية والذي يتراوح ما بين )0 - 

ppm 60.75(، ]....[ فقد بلغ اأعلى الن�سب في 

اآبار الجفتلك )239.90(... وهذه الن�سب 

العالية لتركيز المغني�سيوم يجعل من الري في 

هذه المياه في غاية الخطورة، اإذ اإن اأيون 

المغني�سيوم يعمل على ت�سلب التربة والتي 
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في تموز/يوليو 2016 تعطل لثمانية اأيام 

محول الكهرباء الذي يزود ن�سف القرية، 

فافتقد الأهالي القدرة على تخزين المواد 

الغذائية والأدوية، واإي�سال المياه اإلى 

منازلهم بوا�سطة الم�سخات، وكذلك توفير 

مياه باردة لل�سرب، وعدم النوم في ظل الحر 

ال�سديد، ب�سبب عدم قدرتهم على ت�سغيل 

مكيفات الهواء.

ومن اأجل معالجة م�سكلة الكهرباء، قام 

�سكان القرية بتركيب محول بقوة 1200 

اأمبير لتزويد مناطق ال�سونة وخلة الفولة 

والم�سفح، لكن الحتالل الإ�سرائيلي اأزال هذا 

المحول واأعاد المحول القديم الذي تبلغ قوته 

630 اأمبيراً. وفي بداية ت�سرين الأول/اأكتوبر 

2016، احترق المحول الكهربائي الذي يزود 

مناطق ال�سونة والم�سفح وخلة الفولة 

بالكهرباء، ويبلغ ثمن المحول 40.000 �سيكل 

تقريبًا. ونتيجة عدم تعاون ال�سكان، وكذلك 

غياب الم�ساعدة الحكومية، فاإن تركيب محول 

بديل ا�ستغرق 25 يومًا تقريبًا.

�لتعليم

في خم�سينيات القرن الما�سي، تاأ�س�ست 

مدر�سة الجفتلك الأ�سا�سية المختلطة، التابعة 

لوكالة الأونروا، عندما اأقام في المنطقة عدد 

روا من اأرا�سيهم 
ِّ
كبير من الالجئين الذي ُهج

في اأثناء النكبة. وتقع المدر�سة على اأرا�ٍس 

تملكها عائلة ال�سامن التي تبرعت بها 

لالأونروا، في مقابل اأن يلتحق جميع اأطفال 

ا اإذا كانوا 
ّ
المنطقة بالمدر�سة، بغ�ّس النظر عم

لجئين اأم ل، ولهذا يلتحق حاليًا بهذه 

المدر�سة جميع اأطفال القرية، وكذلك اأطفال 

المزارعين الذي يقيمون في القرية في الفترة 

الزراعية، اأي من اأيلول/�سبتمبر حتى اأيار/

القرية بخطوط الكهرباء الإ�سرائيلية من خالل 

3 محولت كهرباء تبلغ �سعة الواحد منها 

630 اأمبيراً، وكان ال�سرط الإ�سرائيلي من اأجل 

تزويد القرية بالكهرباء، هو تثبيت اأعمدة 

الكهرباء بمكعبات اأ�سمنتية فوق الأر�س، 

ولي�س في حفر داخل الأر�س، كما هي العادة 

في القرى الفل�سطينية. والهدف من ذلك هو 

رغبة الإ�سرائيليين في اإي�سال ر�سائل �سمنية 

اإلى �سكان القرية باأن توفير خدمة الكهرباء 

هي حالة موقتة يمكن تجميدها باأي وقت، 

كما هي حال وجود �سكان القرية.

ومنذ ربط القرية ب�سبكة �سركة الكهرباء 

الإ�سرائيلية، امتنع �سكان القرية من ت�سديد 

م�ستحقات ا�ستهالك الكهرباء اإلى ال�سلطة 

الفل�سطينية التي تقوم بدورها بت�سديد هذه 

المبالغ اإلى الحتالل الإ�سرائيلي، وبدورها 

امتنعت ال�سلطة الفل�سطينية من �سيانة اأو 

تطوير �سبكة وخطوط الكهرباء في القرية التي 

تعاني �سعفًا في الكهرباء، وذلك نتيجة عدة 

عوامل:

1 ــ عدم دفع م�ستحقات ا�ستهالك الكهرباء 

اأحدث فو�سى في طريقة ال�ستهالك، اإذ ُتترك 

اأجهزة ا�ستهالك الكهرباء، مثل المكيفات 

والإنارة، تعمل بغ�ّس النظر عن الحاجة اإلى 

ذلك.

 �سبكة خطوط الكهرباء اأدى اإلى 
ْ
2 ــ ِقَدم

اإ�سعاف قوة التيار الكهربائي الذي ل يمكنه 

الو�سول اإلى المنازل البعيدة.

ل 
ّ
3 ــ طول الخط الكهربائي من المحو

ل تو�سيل 
ّ
اأعلى كثيراً من قدرته على تحم

الكهرباء.

4 ــ �سغر حجم محولت الكهرباء يجعلها 

غير قادرة على تلبية حاجات ال�سكان، ف�ساًل 

عن حاجات المن�ساآت القت�سادية.
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ل يعلمون باأي �سف درا�سي يوجد اأبناوؤهم، 

الأمر الذي يوؤثر ب�سورة �سلبية جداً في 

التح�سيل التعليمي للطلبة.

عالوة على ذلك، فاإن بع�س الأهالي 

يطلبون من اأطفالهم الت�سرب موقتًا من 

المدر�سة للعمل معهم في موا�سم الزراعة، 

خرجهم البع�س الآخر من المدار�س اإذا 
ُ
بينما ي

كان هناك �سكوى من �سلوكهم؛ فبدًل من 

ل الأهالي زج الأبناء  ت�سويب �سلوكهم، يف�سّ

في العمل الزراعي. كما اأن عمل بع�س الطلبة 

قبل الدوام المدر�سي وبعده، يت�سبب بعدم 

قدرتهم على متابعة المتطلبات الدرا�سية.

وهناك العديد من المزارعين المو�سميين 

الذين ياأتـون اإلى القرية في اأوقات محددة، 

في�ستقرون مع اأُ�سرهم في القرية من 

منت�سف اأيلول/�سبتمبر حتى منت�سف اأيار/

مايو، ويلتحق اأطفالهم بمدار�س القرية 

خالل هذه الفترة فقط. وفي فترة الدوام 

المدر�سي التـي ت�سبـق وتلي اإقامتهم في 

الجفتلك، يلتحق اأطفالهم بمدار�س اأُخرى 

بح�سب مكان اإقامة الأُ�سرة، وبالتالي يلتحق 

بع�س الطلبة باأكثر من مدر�سة خالل العام 

الدرا�سي الواحد. فعلى �سبيل المثال، اأُ�سرة 

مزارعة ت�سكن في طوبا�س، يلتحق اأطفالها 

بمدار�س طوبا�س اإلى حين ذهابهم لالإقامة 

في الجفتلك، وبعد انتهاء المو�سم الزراعي 

في الجفتلك تذهب هذه العائلة اإلى قرية 

الن�سارية اأو كفردان اأو غيرها من المناطق 

للعمل في الزراعة، فيلتحق اأطفالها بمدار�س 

المنطقة التي تقيم فيها. وعملية التنقالت 

هذه تتم اأحيانًا باأوراق ر�سمية، واأحيانًا 

اأُخرى من دون اأوراق ر�سمية، اأي باتفاقات 

�سفوية بين مدراء المدار�س. ويت�سبب التحاق 

بع�س الأطفال بمدار�س القرية بعد 15 - 

مايو. وتقدم المدر�سة خدماتها التعليمية 

للطلبة حتى ال�سف التا�سع.

قبل �سنة 2000، كان الأطفال الذين 

ينهون ال�سف التا�سع يذهبون اإلى مدار�س 

قرية الن�سارية التي تبعد نحو 20 كم عن 

القرية، للدرا�سة في ال�سف العا�سر وما فوق، 

لكن الإرهاق الذي عاناه طلبة ال�سفوف 

الثالثة الأخيرة من المرحلة التعليمية، 

اء 
ّ
وخ�سو�سًا خالل انتفا�سة الأق�سى، وجر

اإقامة حاجز يف�سل قرية الجفتلك عن قرية 

الن�سارية، وما يحدث فيه من تنكيل وتاأخير 

ب�سبب عمليات التفتي�س، اأمور جعلت اأهالي 

القرية ين�سئون مدر�سة من الخيام من اأجل 

ال�سغط على الإ�سرائيليين لإعطاء الت�ساريح 

الالزمة لبناء مدر�سة ثانوية في القرية. وقد 

وا�سل اأطفال القرية من المرحلة الثانوية 

الدرا�سة في الخيام لخم�سة اأعوام اأُعطيت 

بعدها الت�ساريح الالزمة لبناء مدر�سة 

للمرحلة الثانوية، وفتحت هذه المدر�سة 

اأبوابها لطلبة القرية في �سنة 2009.

في القرية حاليًا مدر�ستان: الأولى مدر�سة 

اأ�سا�سية مختلطة حتى ال�سف التا�سع، تابعة 

لوكالة الأونروا، ويبلغ عدد طالبها 800 

طالب وطالبة تقريبًا، والثانية مدر�سة ثانوية 

حكومية مختلطة، تابعة لل�سلطة الفل�سطينية، 

ويلتحق بها 102 طالب وطالبة تقريبًا. وعلى 

الرغم من اأن المدر�ستين مجهزتان بجميع 

المرافق التربوية، فاإن التعليم في القرية 

يعاني م�سكالت كبيرة ب�سبب عدم اهتمام 

بع�س اأهالي القرية بالتعليم، ف�ساًل عن اأن 

نظام التعليم الفل�سطيني يعاني �سعوبات 

بدوره.

كثيرون من اأهالي قرية الجفتلك ل 

يتابعون اأطفالهم تعليميًا، بل اإن كثيراً منهم 
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ي�سطر هوؤلء ال�سبان وال�سابات اإلى العمل في 

مزارع القرية اأو في الم�ستعمرات الإ�سرائيلية، 

وهو ما ت�سبب بزيادة ن�سبة الت�سرب في عدة 

مراحل درا�سية.

ففي العام الدرا�سي 2016/2015، ظهر 

اأن ن�سبة الإناث هي اأعلى من ن�سبة الذكور، 

فقد بلغ عدد الإناث 61 طالبة من اأ�سل 95، 

في مقابل 34 من الذكور. وتقدم لمتحان 

الثانوية العامة 22 طالبًا/ة: 14 في الفرع 

الأدبي، و8 في الفرع العلمي، وقد نجح جميع 

طلبة الفرع العلمي في امتحان الثانوية 

العامة، بينما لم يتمكن 3 طالب في الفرع 

الأدبي من تخّطي ذلك المتحان.

30 يومًا من بداية العام الدرا�سي، ومغادرة 

القرية قبل 30 يومًا من نهاية العام 

الدرا�سي، بحالت توتر وت�ستت لدى 

الأطفال، الأمر الذي ينعك�س �سلبًا على 

امتالكهم المهارات المعرفية وتوجهاتهم 

نحو التعليم.

ويت�سبب عدم وجود فر�س عمل بعد 

التخرج تتالءم مع التح�سيل العلمي، بعدم 

ه الطلبة الذكور ب�سورة خا�سة نحو 
ّ

توج

التعليم. فبع�س �سبان و�سابات القرية من 

الذين اأنهوا درا�ستهم وح�سلوا على درجات 

علمية عليا، لم يتمكن من اللتحاق بوظائف 

تتالءم مع موؤهالته التعليمية، الأمر الذي 

�جلدول رقم 1

عدد �لطالب يف مدر�صة �جلفتلك �لثانوية �ملختلطة بح�صب �ملرحلة �لدر��صية و�جلن�ض14

�لمجموع�إناثذكور�ل�صف

51318الثاني ع�سر ــ فرع العلوم الإن�سانية

235الثاني ع�سر ــ الفرع العلمي

41418الحادي ع�سر ــ فرع العلوم الإن�سانية

178الحادي ع�سر ــ الفرع العلمي

111425العا�سر )اأ(

111021العا�سر )ب(

346195�لمجموع

يمكننا ال�ستنتاج من الجدول اأعاله اأن 

توجهات الإناث نحو التعليم في الفترة 

الحالية اأف�سل من توجهات الذكور، اإذ يرى 

كثير من الإناث في التعليم فر�سة اأف�سل 

للـهروب من الو�سع المتدني لمكانة المراأة 

الجتماعية في القرية من جانبين: الأول 

الثقافة التقليدية ال�سديدة التي تحّد من حرية 

الن�ساء، والثاني تخّل�سها من اأعباء العمل في 

الزراعة. وتاأمل الإناث باإمكان اللتحاق 

بوظيفة تخّل�سهن من العمل الزراعي، وكذلك 

اإمكان زواج اأف�سل يخّل�سهن اأي�سًا من اأعباء 

العمل الزراعي، لكن هذا التوجه دونه كثير من 

الإ�سكاليات، منها م�سكلة البطالة التي تحّد 

من اإمكان التحاق الن�ساء بوظائف بح�سب 

موؤهالتهن الدرا�سية، ولذلك فاإن كثيرات من 

الن�ساء اللواتي يحملن درجات علمية عليا 
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�لزر�عة يف �لقرية

يذكر الباحث اأمين اأبو بكر، بناء على 

مقابلة مع اأحد اأفراد عائلة ال�سامن، اأن 

ع�سيرة الم�ساعيد التي كانت ول تزال ت�سكن 

الجفتلك، طلبت ت�سجيل الأر�س با�سم ال�سلطان 

عبد الحميد الثاني تالفيًا لتع�سف جباة 

ال�سرائب. وبعد هزيمة الدولة العثمانية 

وجالئها من فل�سطين، ورث ال�ستعمار 

البريطاني الت�سرف في هذه الأرا�سي، فاأعطى 

ع�سيرة الم�ساعيد 15.000 دونم �سالحة 

للزراعة في مقابل 1.5 دينار ذهب،15 

و100.000 دونم مراعي للع�سيرة، وذلك بعد 

مفاو�سات قامت بها ''لجنة الدفاع عن 

الأرا�سي الغورية'' التي كان يراأ�سها وديع 

الب�ستاني، واأُبرمت بموجبها اتفاقية بين هذه 

اللجنة وحكومة النتداب تحت ا�سم ''اتفاقية 

بي�سان غور المدورة'' في 19 ت�سرين الأول/

اأكتوبر 1921، وقد تقا�سى الب�ستاني من 

قبيلة الم�ساعيد في مقابل ذلك 500 دينار. 

وعندما اأُلحقت ال�سفة الغربية بالأردن، لم 

تعترف الت�سوية الأردنية بالأرا�سي لع�سيرة 

الم�ساعيد �سوى بـ 15.000 دونم.16

تختلف الإح�ساءات ب�ساأن م�ساحة اأرا�سي 

الجفتلك، فبح�سب الإح�ساء الفل�سطيني و�سلت 

م�ساحة الأرا�سي المزروعة في الجفتلك في 

العام الزراعي 2010/2009، اإلى 15.387 

قّدر تقرير اأعّده مركز 
ُ
دونمًا تقريبًا،17 بينما ي

اأريج في �سنة 2012 اأن م�ساحة الأرا�سي 

الزراعية كان 32.207 دونمات، اأي اأن حجم 

الم�ساحة التي يذكرها مركز اأريج تتجاوز اأكثر 

من �سعف الم�ساحة التي يقدمها الإح�ساء 

الفل�سطيني. وهناك اأي�سًا اختالف ب�ساأن 

م�ساحة المراعي التي تبلغ في بيانات 

الإح�ساء الفل�سطيني 398.78 دونمًا، بينما 

يعملن في المزارع الفل�سطينية وفي 

الم�ستعمرات الإ�سرائيلية.

�لو�صع �ل�صحي

في القرية عيادتان �سحيتان تعمالن من 

الثامنة �سباحًا حتى الثانية بعد الظهر: 

الأولى تتبع وزارة ال�سحة الفل�سطينية، وتعّطل 

اأيام الجمعة وال�سبت، ويعمل فيها طبيب عام 

وممر�ستان، وطبيبة اأمومة وطفولة تداوم 

مرتين اأ�سبوعيًا؛ الثانية تديرها الإغاثة الطبية 

الفل�سطينية وتفتح طوال اأيام الأ�سبوع 

با�ستثناء الجمعة، وفيها مختبر و�سيدلية.

تعاني الجفتلك م�سكالت كبيرة فيما يتعلق 

بالو�سع ال�سحي، فالعيادة الحكومية مثاًل 

تقع في مكان بعيد عن القرية لي�س في قدرة 

جميع ال�سكان الو�سول اإليه ب�سهولة، لأن ذلك 

يتطلب وجود �سيارة خا�سة، كما اأن دوام 

العيادتين يترك �سكان الجفتلك من دون 

رعاية �سحية من الثانية ظهراً حتى الثامنة 

�سباحًا من اليوم التالي، الأمر الذي ي�سطر 

ال�سكان، في هذا الوقت، اإلى قطع م�سافات 

طويلة في �سياراتهم الخا�سة من اأجل 

الو�سول اإلى المراكز الطبية في مدينَتي 

نابل�س واأريحا، واإذا كانت الحالة �سيئة 

يذهبون اإلى عيادة مع�سكر الجي�س الإ�سرائيلي 

القريب من م�ستعمرة ''م�سواة'' التي تقع على 

اأرا�سي القرية. وفي اآب/اأغ�سط�س 2017، 

ونتيجة المطالبات والحمالت الم�ستمرة 

ل�سكان القرية بتوفير عيادة بدوام 24 �ساعة 

يوميًا، وخ�سو�سًا بعد وفاة طفلة من لدغة 

عقرب وتاأّخرها في تلقي العالج، وافقت وزارة 

ال�سحة الفل�سطينية على تمديد فترة دوام 

العيادة من الثامنة �سباحًا حتى العا�سرة 

لياًل.
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الختالف في الأرقام لي�س مقنعًا، فزراعة 

م�ساحات كبيرة من الأرا�سي مرتين �سنويًا ل 

يزيد في الم�ساحة، كما اأنه فيما يتعلق 

بالحيازات المنزلية، فاإن جهاز الإح�ساء 

ف الحيازة بالتي ل تقّل م�ساحتها عن 
ّ
يعر

ن�سف دونم في الزراعات المحمية، وعن 

دونم في الزراعات المك�سوفة، بينما يذكر 

تقرير اأريج اأن الم�ساحة المبنية في قرية 

الجفتلك ت�ساوي 972 دونمًا. واإذا اأ�سفنا هذه 

الم�ساحة كلها اإلى الأرا�سي الزراعية، فاإن 

الأرقام التي يقدمها تقرير اأريج تبقى اأكبر 

كثيراً من الأرقام التي يقدمها الإح�ساء 

الفل�سطيني. وفيما يلي م�ساحة اأرا�سي قرية 

الجفتلك وا�ستعمالتها كما يقدمها كل من 

معهد اأريج والجهاز المركزي لالإح�ساء 

الفل�سطيني:

تبلغ 31.195 دونمًا في تقرير معهد اأريج.

يعيد معهد اأريج الختالف في الإح�ساءات 

''اإلى اأن الم�سح الميداني الذي تم من قبل 

وزارة الزراعة والجهاز المركزي لالإح�ساء 

الفل�سطيني )2011( ا�ستند على تعريف 

الم�ساحات الزراعية محدداً حجم الحيازات 

الزراعية... ولي�ست المو�سمية، ورف�س تجزئة 

وح�ساب الأرا�سي الزراعية �سغيرة الحجم 

ال�سائدة في المناطق الح�سرية والمناطق 

ا 
ّ
الزراعية التي توجد فيها بع�س الينابيع. اأم

م�سح اأريج فاكت�سف وجود ن�سبة عالية من 

ملكيات �سغيرة ومجزاأة )الزراعات المنزلية( 

في جميع اأنحاء الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة. 

وهذا يو�سح الفرق في اأرقام الم�ساحات 

الزراعية الأكبر ح�سب اأريج.''18

اإن التف�سير الذي قدمه مركز اأريج ب�ساأن 

�جلدول رقم 2

��صتعماالت �الأر��صي يف قرية �جلفتلك )�مل�صاحة بالدومن( بح�صب معهد �أريج19

�لم�صاحة 

�لكلية

م�صاحة 

�الأر��صي 

�ل�صكنية

برك م�صاحة �الأر��صي �لزر�عية )63.402 دونم(

مائية

�لغابات 

�لحرجية

�الأر��صي 

�لمفتوحة

م�صاحة 

�لمناطق 

�ل�صناعية 

و�لتجارية

م�صاحة 

�لم�صتعمر�ت 

و�لقو�عد 

�لع�صكرية

زر�عات 

د�ئمة

بيوت 

بال�صتيكية

زر�عات �لمر�عي

مو�صمية

185.0329728.57591331.19522.719521161108.6067711.293

�جلدول رقم 3

نوع ��صتخد�م �الأر�ض يف قرية �جلفتلك )�مل�صاحة بالدومن( بح�صب جهاز �الإح�صاء20

�لمجموعنوع ��صتخد�م �الأر�ض

�أر��ٍض مزروعة�أر��ٍض غير مزروعة

مباٍن ُت�صتخدم 

الأغر��ض 

�لحيازة

�لمر�عي 

و�لمروج �لد�ئمة 

)بور د�ئم(

�لم�صاحة �لمجموع�أُخرى

�الأر�صية 

�لمزروعة

�أ�صجار 

حرجية

�لمجموعم�صاتلبور موّقت

53.36398.78211.20663.3412.900.8636.50721.46213.660.8214.324.16
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اإ�سافيًا اإلى الدخل من الزراعة النباتية. 

وتت�سمن الحيازات الزراعية التي يزيد 

حجمها على 80 دونمًا اأمالك العائالت 

الإقطاعية مثل بع�س اأفراد من عائلة ال�سامن 

ر والمع�سر والهدمات 
ّ
والح�سيني والزغي

وغيرها من العائالت التي تملك م�ساحات 

اأقل، وُت�ستثمر اأرا�سي هذه العائالت بوا�سطة 

�سراكات زراعية في القرية وخارجها، بينما 

ر با�ستثمار اأرا�سيها من 
ّ
تقوم عائلة الزغي

خالل �سركة البنك العربي ال�ستثماري 

الفل�سطيني.

ُتظهر بيانات الجهاز المركزي لالإح�ساء 

الفل�سطيني، اأن عدد الحيازات الزراعية التي 

تزيد م�ساحتها عن 80 دونمًا تبلغ 26 

حيازة، منها 11 حيازة مختلطة. ويت�سح من 

الزيارات الميدانية للقرية اأن ال�ستثمار 

الزراعي الرئي�سي في القرية هو في الحيازات 

النباتية، واأن ال�ستثمار في الفرع الحيواني 

يقت�سر على تربية الموا�سي بطرق تقليدية، 

كما هي الحال لدى �سكان القرية الوافدين من 

الخليل والبدو، ف�ساًل عن بع�س الأُ�سر التي 

تملك اأعداداً قليلة من الأغنام تعتبرها دخاًل 

�جلدول رقم 4

 عدد �حلياز�ت �لزر�عية يف جتّمع �جلفتلك يف حمافظة �أريحا و�الأغو�ر،

بح�صب نوع �حليازة وفئات م�صاحة �حليازة 2010/2009 21

فئات م�صاحة 

�لحيازة بالدونم

�لمجموعنوع �لحيازة

مختلطةحيو�نيةنباتية

41294137حتى 2.99

5.99 - 36129

9.99 – 64-15

19.99 – 1012-1022

29.99 – 2026-531

39.99 – 3017-825

49.99 – 4021-1132

59.99 – 508-715

69.99 – 605-510

79.99 – 702--2

+ 8015-1126

12013064314�لمجموع �لكلي
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على المخزون المائي في فل�سطين، وزيادة 

من�سوب الجفاف، اإحدى اأهم العقبات اأمام 

ازدهار ال�ستثمار في زراعة النخيل في 

منطقة الأغوار.

تعتمد الأغوار على الزراعة المروية، لكن 

نظراً اإلى قلة المياه الزراعية في قرية 

الجفتلك، فاإن ال�سكان ي�ستخدمون مجموعة 

من اآليات التكيف. فعدم توفر المياه من 

الينابيع والوديان حتى بداية ت�سرين الثاني/

نوفمبر ونهاية ني�سان/اأبريل، يدفع المزارعين 

في القرية، �سواء الوافدين اأو المقيمين فيها، 

وخ�سو�سًا الذين يعملون لدى مالكي الأرا�سي 

الذين يملكون اآباراً ارتوازية، اإلى البدء 

بتح�سير الأر�س في بداية حزيران/يونيو، 

والتي ت�سمل: حراثة الأر�س، وت�سويتها، 

وتمديد اأنابيب الري بالتنقيط، وو�سع 

البال�ستيك الأر�سي، والتعقيم الحراري، ثم 

يبداأون من منت�سف اأيلول/�سبتمبر بزراعة 

اأرا�سيهم باأ�ستال الخ�سروات التي غالبًا ما 

ت�سمل في تلك الفترة الباذنجان والخيار. 

وبع�س هوؤلء المزارعين يكتفي من الآبار 

الرتوزاية التي يملكها �ساحب الأر�س، 

وعندما يحتاج المزارعون اإلى كميات اإ�سافية 

من المياه، فاإنهم ي�سطرون اإلى �سرائها من 

البئر التي تقع في قرية فرو�س بيت دجن.

ونظراً اإلى �سح المياه، فاإن كثيرين من 

المزارعين ي�سطرون اإلى بدء الزراعة في 

ت�سرين الأول/اأكتوبر، كي يقللوا اعتمادهم 

على �سراء المياه، وهكذا يبداأون بالزراعة قبل 

�سهر واحد من �سقوط الأمطار، وكلما تاأخر 

�سقوط الأمطار يتاأخر بع�س المزارعين في 

الزراعة، واأحيانًا يح�سلون على المياه من 

خالل عمل فتحات في الأنابيب الإ�سرائيلية 

ب�سكل �سري.

اأحد ا�ستنتاجات الدرا�سة التي اأجراها 

األيك�س بولوك على �سبع قرى في منطقة 

الأغوار الو�سطى وال�سمالية، ومن �سمنها قرية 

الجفتلك، اأن ''من الأ�سباب المهمة لعدم ن�سوء 

�سوق حقيقي لالأرا�سي الزراعية ]في وادي 

الأردن[ هو ات�ساع عملية م�سادرتها، وعدم 

توافر وثائق ت�سجيل لالأرا�سي معترف بها 

ر�سميًا. ويعوق هذا الأمر قيام زراعة راأ�سمالية 

في القطاع الفل�سطيني.''22 فقد �سادر 

ال�ستعمار ال�سهيوني معظم اأرا�سي الأغوار، 

ومن �سمنها اأرا�ٍس تابعة لقرية الجفتلك، منها 

قرابة 500 دونم من الأرا�سي الزراعية لقرية 

الجفتلك بحجة اأمالك غائبين، واأجبر بع�س 

مالك الأرا�سي على اإجراء تبديالت في مواقع 

اأرا�سيهم بحيث ت�سكل الأرا�سي الم�سادرة 

قطعة واحدة، وهي تقع في منت�سف اأرا�سي 

القرية الزراعية، ومزروعة باأ�سجار العنب 

وم�سيجة باإحكام كبير، وتت�سابه اأ�سيجتها مع 

تلك التي تحيط بالم�ستعمرات.

ل ت�سكل م�سادرة الأرا�سي في الوقت 

الحالي العائق الرئي�سي لوجود زراعة 

راأ�سمالية في منطقة الأغوار، لأن الزراعة في 

تلك المنطقة هي زراعة راأ�سمالية تحت ال�سرط 

ال�ستعماري، وجميع المزارعين ي�ستخدمون 

اأنواعًا متطورة في الزراعة، فتحّكم ال�ستعمار 

ال�سهيوني في المياه والأ�سواق يمثل اأكبر 

المعوقات اأمام ت�سكل زراعة راأ�سمالية 

كاملة.23 اأ�سف اإلى ذلك، وجود العديد من 

الم�ساربات في اأ�سعار الأرا�سي في قرية 

الجفتلك، ويعود ذلك اإلى رغبة الم�ستثمرين في 

فل�سطين في ال�ستثمار في زراعة النخيل، 

والذي اأثبت جدواه القت�سادية، وبهذا ارتفعت 

اأ�سعار الأرا�سي ب�سكل كبير جداً. وي�سكل 

تناق�س كميات المياه نتيجة �سيطرة الحتالل 
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مالكو الأرا�سي اأرا�سيهم ب�سورة دورية، وهم 

بالتالي ل ي�ستثمرون في بناء البيوت 

البال�ستيكية التي تحتاج اإلى �سيانة دورية، 

ف�ساًل عن اأن المزروعات قد تتعر�س للتلف 

نتيجة التغيرات الجوية، ول �سيما الرياح، 

وخ�سو�سًا اأن الأرا�سي الزراعية في القرية 

تقع في مجرى الرياح.

2 ــ تزايد ال�ستثمار الزراعي في النخيل 

في الأعوام الع�سرة الأخيرة على ح�ساب 

الأرا�سي المزروعة بالخ�سروات، ومن �سمنها 

الأرا�سي المزروعة بالخ�سروات المحمية.

ففي العام الزراعي 2010/2009 بلغت 

م�ساحة الأرا�سي التي ُزرعت باأ�سجار الب�ستنة، 

بما فيها النخيل، 1.289.70 دونمًا،26 بينما 

بلغت م�ساحة الأرا�سي المزروعة بالنخيل 

فقط في العام الزراعي 2016/2015، قرابة 

3650 دونمًا.27

وتعود عملية التحول من زراعة الخ�سروات 

اإلى زراعة النخيل اإلى �سببين رئي�سيين: الأول، 

زيادة ملوحة المياه الم�ستخرجة من الآبار 

الرتوازية التي تقع في القرية، والتي توؤثر 

�سلبًا في نمو الخ�سروات واإنتاجها، بينما 

تتحملها اأ�سجار النخيل؛ الثاني، اأن زراعة 

النخيل ذات مردود اقت�سادي اأعلى من 

الخ�سروات، اإذ يبلغ معدل نتاج �سجرة النخيل 

70 كيلوغرامًا. ويرى معظم �سكان القرية اأنه 

خالل فترة قريبة �ستكون اأغلبية اأرا�سي 

القرية مزروعة بالنخيل، مع اأنها في الوقت 

نف�سه، ت�ستهلك كميات كبيرة من المياه وعلى 

مدار العام، الأمر الذي يقف عائقًا اأمام تطور 

الزراعة في القرية.

ويذكر رئي�س الجمعية التعاونية لمزارعي 

النخيل في اأريحا والأغوار ماأمون جا�سر ذره، 

في مقابلة له، اأن الم�ساحة المزروعة بالنخيل 

وعلى غرار غيرها من قرى الأغوار، فاإن 

في قرية الجفتلك ثالثة م�سميات للعروات 

الزراعية الخا�سة بالخ�سروات،24 وهي:

ــ ت�سريني: الخ�سروات التي ُتزرع خالل 

الفترة بين اأواخر اآب/اأغ�سط�س وبداية اأيلول/

�سبتمبر، وفي هذه العروة الزراعية يتم 

ا�ستخدام ال�سا�س لتغطية اأ�ستال الخ�سروات 

لحمايتها من الح�سرات والفيرو�سات.

ــ خمي�سي: الخ�سروات التي ُتزرع خالل 

الفترة بين اأواخر ت�سرين الثاني/نوفمبر 

وبداية كانون الأول/دي�سمبر، وي�ستمر جني 

المحا�سيل حتى اآذار/مار�س. ويتم ا�ستخدام 

البال�ستيك في هذه العروة لحمايتها من 

الأمرا�س والح�سرات، وكذلك لتوفير الحرارة 

الالزمة لنمو النباتات ب�سكل اأُ�سرع.

ــ ال�سيفي: الخ�سروات التي ُتزرع في 

منطقة الجبل خالل الفترة بين �سباط/فبراير 

واآذار/مار�س، وي�ستمر جني المحا�سيل خالل 

اأ�سهر ال�سيف: اأيار/مايو، وحزيران/يونيو، 

وتموز/يوليو، ويبدو عدد المزارعين في هذه 

العروة قلياًل.

وكان نمط الزراعة الأكثر انت�ساراً في 

القرية للعام الزراعي 2016/2015، هو 

الزراعة المك�سوفة للخ�سروات )10.691 

دونمًا(، بينما لم تتجاوز م�ساحة الزراعة 

المحمية للخ�سروات 727 دونمًا،25 مع اأنها 

في �سنة 2011 بلغت 913 دونمًا. ويمكن 

تف�سير تراجع الزراعة المحمية في القرية 

ب�سببين رئي�سيين:

1 ــ طبيعة ملكية الأر�س وال�سراكات 

الزراعية )�سيتم تو�سيح هذه الم�ساألة في بند 

العمل الزراعي(، فتكلفة بناء البيوت 

البال�ستيكية مرتفعة جداً، وتفوق قدرة 

المزارعين المالية، في الوقت الذي ل يتابع 
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العائالت بت�سمين اأرا�سيها للمزارعين، وغالبًا 

ما يكون ذلك من خالل و�سيط من اأهالي 

القرية يتولى هذه العملية.

وثمة نوعان من عالقة ال�سراكة بين 

المزارع ومالك الأر�س:

1( زراعة المنا�سفة، وفي هذه الحالة 

يقوم �ساحب الأر�س بتوفير الأر�س والمياه 

الالزمة للري في مقابل الأيدي العاملة التي 

يوفرها المزارع، والتي تكون عادة عمالة 

اأُ�سرية، بينما ُتق�سم التكاليف الأُخرى منا�سفة 

بين المزارع و�ساحب الأر�س، مثل الحراثة، 

و�سراء م�ستلزمات الزراعة )البال�ستيك والأدوية 

والمبيدات والبذور والأ�ستال وغير ذلك(. 

وُتق�سم الأرباح في نهاية المو�سم منا�سفة 

بين المزارع ومالك الأر�س، وكذلك الخ�سائر.

2( ''المثالثة''، وفي هذه الحالة يقوم مالك 

الأر�س بتوفير جميع الم�ستلزمات الزراعية: 

الأر�س، والمياه، والحراثة، والبال�ستيك، 

والأدوية، والأ�سمدة، والمبيدات، والأ�ستال، 

والبذور، بينما يقدم المزارع اليد العاملة، 

والتي تكون اأي�سًا عمالة اأُ�سرية. وفي نهاية 

المو�سم ياأخذ المزارع ثلث الأرباح، في حين 

يذهب الثلثان الآخران اإلى مالك الأر�س، 

وغالبًا ما يذهب اأحد هذين الثلثين كتكلفة 

للم�ستلزمات الزراعية. وفي هذه الحالة اإذا 

وقعت خ�سارة في العملية الزراعية، وما ينتج 

منها من ديون م�ستحقة، فاإن �ساحب الأر�س 

يتحملها كاملة، بينما يخ�سر المزارع العمل 

الأُ�سري والوقت اللذين اأم�ساهما في العمل 

الزراعي.

وعلى الرغم من التطور الذي يواكب العمل 

الزراعي في قرية الجفتلك، وينتج زراعة 

راأ�سمالية تهدف اإلى البيع، فاإنه ل يزال عماًل 

اأُ�سريًا في معظمه، مع وجود حالت قليلة 

في اأريحا والأغوار تبلغ 20.000 دونم 

تقريبًا، اأي ما ي�ساوي 250.000 اإلى 

300.000 �سجرة تنتج 8000 طن، واأن العمل 

يجري على زيادة عدد الأ�سجار خالل الأعوام 

الثالثة المقبلة لت�سل اإلى مليون �سجرة، بحيث 

 ت�سدير منتوجات التمور اإلى 40 دولة 
ّ
�سيتم

في العالم.28

وتجدر الإ�سارة اإلى اأنه في مو�سم 

2016/2015، بلغت م�ساحة الأر�س 

المزروعة باأ�سجار العنب نحو 270 دونمًا.29 

وُتعتبر هذه الزراعة ذات مردود اقت�سادي 

عالي، لكن اأ�سجار العنب ح�سا�سة جداً اإزاء 

المياه المالحة التي ت�سكل الن�سبة الأعلى من 

المياه الزراعية، الأمر الذي يف�سر �ساآلة 

م�ساحة زراعة تلك الأ�سجار.

ذكر اأنه، في الفترة ال�سابقة، كانت 
ُ
وي

اأ�سجار الحم�سيات هي الأكثر انت�ساراً في 

القرية، لكن مع تزايد الجفاف لم تعد هذه 

الأ�سجار ُتزرع في القرية، بينما غّطت الزراعة 

الحقلية، في تلك الفترة، نحو 700 دونم.30

ومن الجدير بالذكر اأن الم�ساحة الزراعية 

في قرية الجفتلك بلغت في مو�سم 

2010/2009 نحو 15.387.30 دونمًا، 

وهي تمثل 42% من الم�ساحة الزراعية في 

محافظة اأريحا التي بلغت فيها م�ساحة 

الأرا�سي المزروعة باأ�سجار الب�ستنة 

والخ�سروات والمحا�سيل الحقلية في الفترة 

نف�سها، نحو 36.277.68 دونمًا.31

�لعمل �لزر�عي

تملك عائالت من خارج قرية الجفتلك، 

الأغلبية ال�ساحقة من الأرا�سي الزراعية، مثل 

عائالت ال�سامن والح�سيني والم�سري 

ر وغيرهم، وتقوم تلك 
ّ
والمع�سر والزغي
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الحكومية، اأو في م�ستعمرات الحتالل 

الإ�سرائيلي في منطقة الأغوار. وتتوزع 

الأن�سطة القت�سادية الرئي�سية في القرية، كما 

اأظهرها نتائج الم�سح الذي اأعده معهد اأريج، 

على الأن�سطة القت�سادية كالتالي:33

1 ــ قطاع الزراعة، وي�سكل 90% من اليد 

العاملة.

2 ــ قطاع التجارة، وي�سكل 5% من اليد 

العاملة.

3 ــ �سوق العمل الإ�سرائيلية، وت�سكل %3 

من اليد العاملة.

4 ــ قطاع الموظفين، وي�سكل 2% من اليد 

العاملة.

لعمالة باأجر. وفي حالة العمل الأُ�سري يقوم 

المزارعون باختيار الم�ساحات الزراعية التي 

تتالءم مع حجم الأيدي العاملة التي توفرها 

الأُ�سرة، ولهذا نرى جميع اأفراد الأُ�سرة يعملون 

داخل المزرعة: الزوجان، والأبناء ذكوراً 

واإناثًا، وكذلك الأطفال.

وف�ساًل عن العمل في الزراعة، يوجد في 

الجفتلك اأن�سطة اقت�سادية اأُخرى، مثل العمل 

في ال�سناعات والحرف المتنوعة؛ فحتى اآذار/

مار�س 2015، كان هناك �ست �سركات ذات 

عالقة بالزراعة يبلغ راأ�سمالها نحو 410.000 

دينار اأردني،32 يعمل فيها عمال من القرية 

ومن خارجها، عالوة على العمل في الوظائف 

�جلدول رقم 5

�صكان �جلفتلك )10 �أعو�م فاأكرث( بح�صب �جلن�ض و�لعالقة بقوى �لعمل، 2007 34

غير غير ن�صيطين �قت�صاديًان�صيطون �قت�صاديًا�لجن�ض

مبّين

�لمجموع

عاطل عن يعمل

�لعمل 

)�صبق �أن 

عمل(

عاطل عن 

�لعمل )لم 

ي�صبق �أن 

عمل(

طلب �لمجموع

متفرغ 

للدر��صة

متفرغ 

الأعمال 

�لمنزل

عاجز عن 

�لعمل

ال يعمل 

وال 

يبحث 

عن عمل

�لمجموع�أُخرى

77433681329175411036361.182ذكور

458534662893656412721161.203�ناث

1.2323891.2795803721182121.084222.385�لمجموع

يت�سح من هذا الجدول اأن ن�سبة البطالة 

في قرية الجفتلك متدنية جداً مقارنة ب�سائر 

الأرا�سي الفل�سطينية، وقد بلغت 3.7%، منها 

4.8% ذكوراً، و1.7% اإناثًا. وتعود ن�سب 

البطالة المتدنية في قرية الجفتلك اإلى 

العتماد على العمل الأُ�سري في الزراعة، واإلى 

توافر العمل في الم�ستعمرات الإ�سرائيلية 

الزراعية في غور الأردن، والتي تتطلب اأيدي 

عاملة كثيرة.

�خلامتة

تعتمد اأغلبية قرى الأغوار على الزراعة 

النباتية الراأ�سمالية التي ت�ستخدم تقنيات 

متطورة ومتقدمة في الإنتاج الزراعي، لكن 

�سقف التطور الزراعي يبقى م�سروطًا بالحالة 

ال�ستعمارية. فلكل قرية خ�سو�سيتها 

زها من القرى الأُخرى نتيجة ال�سروط 
ُّ
وتمي

التاريخية الخا�سة بها، ومن اأهم تلك ال�سروط 
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الزراعي، والتمديد الع�سوائي لأنابيب المياه، 

وعمل فتحات �سرية في اأنابيب المياه 

المخططة للم�ستعمرات الإ�سرائيلية، عالوة على 

المتناع من ت�سديد م�ستحقات المياه 

والكهرباء، اإذ يعتبر �سكان القرية هذه 

الم�ستحقات م�ساهمة من ال�سلطة في دعم 

القرية، ول �سيما اأن الوعود بالإ�سالح من 

طرف �سخ�سيات �سيا�سية ل تظهر اإّل في اأثناء 

النتخابات فقط.

وتتذبذب مواعيد الزراعة في القرية وفقًا 

ل�سقوط الأمطار، كما اأنه نظراً اإلى ملوحة 

المياه الم�ستخرجة من اآبار القرية، وعدم 

القدرة على ا�ستخدامها في زراعة اأنواع معينة 

من الخ�سروات، قام �سكان القرية بالتوجه 

اإلى زراعة النخيل التي تت�سارع نتيجة 

مردودها القت�سادي، الأمر الذي جذب 

ا�ستثمارات من القرية وخارجها، لكن ذلك 

يظل وفقًا ل�سروط التحكم ال�ستعماري في 

كميات المياه التي تح�سل عليها القرية.

اإن قرية الجفتلك تت�سابه في بع�س 

الق�سايا مع القرى الأُخرى في الأغوار، 

وخ�سو�سًا في عملية الإنتاج الزراعي 

المتطور، وفي الوقت ذاته، تتميز من غيرها 

نتيجة عالقات ملكية الأرا�سي والمياه، الأمر 

الذي يجعلها حالة درا�سية خا�سة. 

عالقات الملكية والمياه، وهما عامالن 

ي�سكالن اأهمية كبيرة في تنظيم البنية 

الجتماعية والقت�سادية الخا�سة بكل قرية 

في الأغوار. ووفقًا لهذه المحددات، ي�سع 

�سكان القرية ا�ستراتيجيات التكيف التي تعزز 

�سمودهم وبقاءهم في المنطقة، ومواجهة 

�سيا�سات ال�ستعمار ال�ستيطاني ال�سهيوني.

لقد اأدت عالقات الملكية، وكبر حجم 

الأرا�سي الزراعية في القرية، اإلى جعل 

الجفتلك جاذبة لل�سكان من القرى المجاورة، 

وبالتالي اإلى حدوث تنوع �سكاني كبير، حتى 

اإن �سكان القرية الأ�سليين مثل ع�سيرة 

الم�ساعيد، باتوا اأقلية �سكانية في القرية. لكن 

هذا التنوع ذو تاأثيرات �سلبية اأي�سًا، لأنه حتى 

الآن ل يوجد اإطار جامع لل�سكان ينّظم 

حياتهم، وهو ما نراه في الفو�سى الكبيرة في 

كيفية الح�سول على المياه والكهرباء 

وا�ستهالكهما، الأمر الذي يثير كثيراً من 

التوترات بين ال�سكان، والتي تت�سبب بالتاأخير 

الكبير في معالجة الم�سكالت الخدماتية 

وغيرها في القرية.

 في المياه الزراعية والمنزلية 
ّ
ويدفع ال�سح

ف من اأجل 
ّ
ال�سكاَن اإلى تاأ�سي�س اآليات تكي

معالجة هذه الم�سكلة، مثل توزيع المياه ب�سكل 

دوري على الحارات، واإن�ساء برك لال�ستخدام 
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