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5 دليل التسّوق األخالقّي في فلسطين

منــذ خمســة أعــوام، بــدأت رحلتنــا إلعــداد دليــل للتركيــز 
المحّلــّي  اإلنتــاج  وبطــالت  أبطــال  علــى  الضــوء  وإللقــاء 
شــغف  لدينــا  مقّربتــان  صديقتــان  نحــن  الفلســطينّي. 
فلســطين  فــي  المحّلّيــة  والتجــارب  األصلّيــة  بالمنَتجــات 
والزميــالت  الزمــالء  مــع  نتشــارك  حيــث  لهــا،  وعشــق 
واألصدقــاء والصديقــات فــي مؤّسســة هينــرش ُبــل العمــل 
أنحــاء  جميــع  مــن  المنَتجــات  حــول  قصــص  جمــع  علــى 

. فلســطين

أن  أو  ــا،  مثاليًّ يكــون  أن  الدليــل  هــذا  مــن  الهــدف  ليــس 
يشــمل المنِتجيــن/ات كاّفــة، أو أن يقــّدم الحــّل الســحرّي 
والســرّي لعــالج الهيــاكل االقتصادّيــة المعّرضــة للفشــل 
فــي فلســطين. قّدمــت الطبعــة األولــى مــن الدليــل لمحــة 
عــن األمــل والفخــر برؤيــة وســماع قصــص المنِتجيــن/ات 
وارتباطهــم/ّن الوثيــق بحرفهــم/ّن ومنَتجاتهــم/ّن. اليــوم، 
ــا بتحديــث الدليــل بتــؤدة  وبعــد مــرور خمســة أعــوام، قمن
وتوّجــس. أّمــا الحماســة والتــؤدة فتنبعــان مــن حقيقــة أّننــا 
شــهدنا، علــى المســتوّيين الشــخصّي والمهنــّي، اهتماًمــا 
ــة،  ــد الثقافّي ــراث والتقالي ــاء الت ــًدا واســتثماًرا فــي إحي متزاي
علــى يــد أفــراد ومجموعــات مــن المبدعيــن/ات. كّنــا علــى 
الثانيــة ستشــمل الكثيــر مــن  أّن هــذه الطبعــة  ثقــة مــن 
المنِتجيــن والمنِتجــات الجــدد، وكثيــر منهــم/ّن مــن الشــباب 
كمــا  التركيــز،  وســتواصل  والمتحّمســين/ات،  والشــاّبات 
الذيــن  أولئــك  خصوصّيــات  علــى  األولــى،  الطبعــة  فــي 

حافظــوا/ن علــى التقاليــد المحّلّيــة علــى مــدار عقــود. 

ســتجد/ين عبــر صفحــات طبعــة الدليــل هــذا، مزيًجــا مــن 
العديد من رّواد األعمال الشــباب والشــاّبات والفّنانين/ات 
والخّريجيــن/ات الجــدد الذيــن تحــّدوا الضغــوط االقتصادّيــة 
واالجتماعّيــة وغامــروا/ن بشــغف إلنشــاء مشــاريعهم/ّن 
للحفــاظ علــى التــراث الثقافــّي مــع ابتــكار أفــكار ومفاهيــم 
جديــدة. ونبــع توّجســنا مــن ضــرورة التواصــل مــع العديــد 

مــن المنِتجيــن/ات الذيــن قــد ال يكونــون قادريــن/ات علــى رسالة المؤّلفتين
والشــيخوخة،  المــرض  بســبب  الدليــل  فــي  المســاهمة 
والحقيقــة البســيطة المتمّثلــة فــي انتهــاء ممارســة حرفــة 
ــة إعــادة إنتاجهــا. إلــى جانــب الواقــع  معّينــة وعــدم إمكانّي
القاســي للحيــاة تحــت االحتالل والممارســات االســتعمارّية 
المســتمّرة للمســتوطنين، وهــو مــن األمــور التــي ُتعــّرض 
التــراث الثقافــّي الفلســطينّي لتهديــد المحــو واإلزالــة، كمــا 
وتبقيــه تحــت طائلــة تهديــد االســتيالء والســرقة الثقافّيــة. 
بــرع العديــد مــن المبــادرات الــواردة فــي هــذا الدليــل فــي 
مواجهــة تلــك التهديــدات، ومــا تــزال مبــادرات عــّدة تبتكــر 
ــة وتصديرهــا  ــا المحّلّي ــى معارفن ــدة للحفــاظ عل ــا جدي طرًق
إلــى العالــم، مــع االســتثمار بكثافــة فــي تحويــل االهتمــام 

ــج الفلســطينّي. ــّي نحــو إنتــاج واســتهالك المنَت المحّل

تجــدر اإلشــارة إلــى أّننــا تعّلمنــا الكثيــر مــن العبــر والــدروس 
خــالل تلــك األعــوام الخمــس. وأهــّم تلــك الــدروس، أّنــه 
وبالرغــم مــن أهّمّيــة تحديــد المنتجيــن/ات والمســتهلكين/

ات، إاّل أّنــه يصعــب فعــاًل التفرقــة بينهــم/ّن أو تحديــد مــن 
هــو أكثــر قــّوة وتأثيــًرا. ولهــذا، فــإّن الطــرح الــذي نرّكــز عليــه 
فــي هــذه الطبعــة مــن الدليــل، هــو أّننــا جميًعــا مواطنــون/

األوقــات  فــي جميــع  ننتــج ونســتهلك  فاعلــون/ات،  ات 
تتغّيــر  بيننــا  مــا  األدوار  وأّن  مختلفــة،  مســتويات  وعلــى 
باســتمرار. ومــع ذلــك، فإّننــا نؤمــن، أكثــر مــن ذي قبــل، أّن 
العالــم  تصّرفاتنــا وأســاليب حياتنــا تســاهم فــي تشــكيل 
الــذي نعيــش فيــه. طلبنــا مــن قّرائنــا، فــي الطبعــة األولــى، 
تخّيــل الشــكل الــذي ســيكون عليــه المجتمــع الفلســطينّي 
المســتدام —ومــا زلنــا نعتقــد أّنــه ســيكون »مكاًنــا متناغًمــا 
فــي  المحّلّيــة،  وحرفــه  تقاليــده  علــى  ويحافــظ  يحتــرم 
مجتمــع يــدرك تصّرفاتــه وتأثيــره علــى الكائنــات األخــرى، 

ــر البشــرّية«. البشــرّية وغي

باإلنجــازات  احتفــااًل  الدليــل  مــن  الطبعــة  هــذه  تشــّكل   
قصــص  وُتعــّد  كمجتمــع.  إليهــا  وصلنــا  التــي  الكبــرى 
انتصــار المجتمــع فــي تعزيــز  الجــدد قّصــة  المنِتجيــن/ات 
الصــالت والعالقــات بيــن المنِتجيــن/ات والمســتهلكين/

ــا للوضــع االقتصــادّي المنهــار الذي أوقعتنا فيه  ات، وتحّديًّ
ــة. كمــا يعــرض هــذا  السياســات االســتعمارّية والنيوليبرالّي
الذيــن  الفلســطينّيين/ات  المنِتجيــن/ات  قصــص  الدليــل 
ظّلــوا فــي بلداتهــم/ّن وقراهــم/ّن إثــر نكبــة 1948. تحمــل 
قصصهــم/ّن أهّمّيــة إضافّيــة كونهــا تبّيــن كيــف يعانــون/
يــن تحّديــات متعــّددة لإلبقــاء علــى اســتمرارّية ممارســات 
حياتّيــة محــّددة حّيــة ونابضــة. يعيــش الفلســطينّيون/ات 
فــي الداخــل المحتــّل، والذيــن يشــّكلون نحــو 20 بالمائــة 
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د. منى دجاني باحثة 
فلسطينّية تعمل في حقل 
السياسات البيئّية والمائّية

لينا إسماعيل ناشطة بيئّية 
تعمل في حقل التنمية 

المجتمعّية والسيادة 
الغذائّية

وسياســات  قوانيــن  مــن  سلســلة  تحــت  الســّكان،  مــن 
األرض  إلــى  الوصــول  مــن  تحرمهــم/ّن  والتــي  الفصــل، 
ــرة  ــة. ولكــّن القصــص الجميلــة والمعّب ومصادرهــا الطبيعّي
عــن الصمــود، والتــي تتحــّدث عــن الحــرف والطعــام والنبيــذ 
بجذورنــا  تذّكرنــا  هنــاك،  الثقافــّي  المــوروث  ومشــاريع 
ونضالنــا المشــترك، وكيــف أّن اإلنتــاج الزراعــّي والحرفــّي 

ــا فعــل تحــّد وصمــود.  هــو حقًّ

والخطــوط  الحــدود  علــى  بالقضــاء  احتفــال  أّنــه  كمــا 
العســكرّية المصطنعــة، حيــث يتــّم تبــادل األفــكار واإلنتــاج 
والخبــرات فــي جميــع أنحاء فلســطين وخارجها. كان طموح 
األفــراد والمســاهمين/ات فــي هذا الدليــل تعزيز االقتصاد 
وصاحبــات  أصحــاب  بيــن  المعرفــة  وتبــادل  التضامنــّي 
والمصّمميــن/ات  والمزارعيــن/ات  التجارّيــة  المحــاّلت 
والحرفّييــن/ات والفّنانيــن/ات كبديــل للتســّوق مــن المراكز 
الفلورّيــة،  النيــون  بمصابيــح  المضــاءة  الكبــرى  التجارّيــة 
أن  يمكننــا  األصــول.  معروفــة  غيــر  بالمنَتجــات  والمليئــة 
نّدعــي هنــا أّننــا، وإن ببــطء، نحّقــق الكثيــر علــى صعيــد تلبيــة 
هــذا الطمــوح عبــر المبــادرات العظيمــة التــي أدرجناهــا فــي 
هــذا الدليــل. ومــع ذلــك، فــإّن هــذه المبــادرات مجــّرد لمحــة 
بســيطة عــن العديــد مــن المبــادرات واألفــكار التــي تجــري 
علــى أرض الواقــع فــي مختلــف األحيــاء والمــدن والبلــدات 
إلــى  ننظــر  إّننــا  المهجــر.  وفــي  فلســطين  فــي  والقــرى 
هــذا الدليــل بوصفــه محاولــة لتوثيــق حركــة التغييــر التــي 
تجــري عبــر األجيــال والمحافــل المتعاقبــة الســتعادة تراثنــا 
والمقاومــة  الصمــود  نمــاذج  وإســناد  وتمكيــن  الثقافــّي 

األصيلــة. 



7 دليل التسّوق األخالقّي في فلسطين

القّراء األعزاء والقارئات العزيزات، 

تحملــون بيــن أيديكــم/ّن الطبعــة الثانيــة المزيــدة والمنّقحــة 
مــن كتــاب “خيــارات واعيــة – دليــل التســّوق األخالقــّي فــي 

فلســطين”.

صــدرت الطبعــة األولــى مــن هــذا الدليــل فــي ســنة 2015 
وكانــت بعنــوان “خيــر بــالدك – دليــل التســّوق األخالقــّي 
فــي فلســطين”، للباحثتيــن د. منــى دجانــي ولينــا إســماعيل، 
بتمويل من مؤّسســة هينرش ُبل - فلســطين واألردن. وقد 
القــت الطبعــة األولــى مــن الدليــل شــعبّية كبيــرة، وأعيــدت 

طباعتهــا عــّدة مــّرات. 

 منــذ ذلــك الحيــن، تغّيــرت األمــور فــي فلســطين المحتّلــة 
ــا. باتــت فرصــة بنــاء دولــة  ا واقتصاديًّ نحــو األســوأ، سياســيًّ
مســتقّلة تبــدو بعيــدة المنــال أكثــر مــن أّي وقــت مضــى، 
والحرّيــة واألمــن ال يــزاالن فــي طــور األحــالم التــي ال تتحّقــق. 
ومــع ذلــك، فــإّن األحــداث الصعبــة التــي جــرت فــي األعــوام 
الماضيــة قــد عــّززت إرادة النــاس علــى التصّدي لتعّرضهم إلى 
المزيــد مــن الحرمــان واإلفقــار. وبالتالي، ظهــرت أفكار جديدة 
وخاّلقــة، ونشــأ المزيــد مــن األعمــال التجارّيــة المختلفــة، فــي 
حيــن توّقفــت عــن العمــل بعــض األعمــال التــي ســّلطنا عليها 
الضــوء فــي الطبعــة األولــى. وعليــه، بــات الوقــت مواتًيــا 

لكتابــة طبعــة جديــدة لهــذا الدليــل.

لحســن الحــّظ، كانــت لينــا ومنــى، المؤّلفتــان الّلتــان ال تعرفــان 
الكلــل وال تعدمــان الحيلــة، مســتعّدتين ومتحّمســتين للبــدء 
فــي البحــث والكتابــة للطبعــة الجديــدة –باالعتمــاد علــى 
الفلســطينّية  التقاليــد  فــي  الغنّيــة ومعرفتهمــا  خبرتهمــا 
البيئــة.  صديــق  واالقتصــاد  البيئّيــة  والزراعــة  واالســتدامة 
قامــت المؤّلفتــان بعمــل مذهــل، كمــا ســترون فيمــا تقّلبــون 
الفلســطينّي  المجتمــع  عــن  وتقــرأون  التاليــة،  الصفحــات 
المتعــّدد والنابــض بالحيــاة، وعــن منتجاتــه العضوّيــة محّلّيــة 
الصنــع والمســتدامة، وعــن حرفــه اليدوّيــة الرائعة. ســتجدون 
ــات  ــًرا مــن القصــص والملّف فــي هــذه الصفحــات عــدًدا وفي
ــاج  ــى إنت ــّوع مــن الزراعــة إل عــن مــزارع ومتاجــر وشــركات، تتن

 كلمة ترحيب من 
مؤّسسة هينرش ُبل 

الغــذاء إلــى الحــرف اليدوّيــة. إّنهــا قصــص تســاعدكم/ّن علــى 
فهــم الثقافــة والتقاليــد الفلســطينّية الغنّيــة والنضــال مــن 
أجــل الحفــاظ علــى هــذا الكنــز الوطنــّي. كمــا وستســاعدكم/

ّن فــي العثــور علــى ســلع أصلّيــة قّيمــة القتنائهــا وأخذهــا 
ــة.  ــا تذكارّي كهداي

قــّدم الفّنــان ميشــيل جباريــن الرســومات الجميلــة والممّيــزة 
فــي طبعــة الدليــل هــذه، والتــي توّضــح صعوبــة وتعقيــد 
مراحــل اإلبــداع واإلنتــاج فــي فلســطين المحتلــة. أّما تصميم 
الدليــل فقــد قــام بــه دينيــس صبــح، ليكــون اآلن فــي شــكله 

الجميــل بيــن أيديكــم/ّن.

وتنبغــي اإلشــارة هنــا إلــى الدعــم المتفانــي الــذي قّدمــه 
طــوال مراحــل إنتــاج الدليــل منّســق البرنامــج فــي مؤّسســة 
هينــرش ُبــل - فلســطين واألردن، نضــال عطااللــه، وهــو أيًضــا 
خبيــر فــي مجــال البيئــة واالســتدامة. لــواله لمــا كان لهــذا 

ــرى النــور.  الدليــل أن ي

ــا، نيكــوالس ماتيــس  كمــا أوّد التعبيــر عــن امتنانــي لمتدّرَبين
وأيًضــا  المســوّدة،  ونّقحــا  راجعــا  اللذيــن  حشــوة،  وداليــة 
لبقّيــة أعضــاء فريــق العمــل الذيــن ســاهموا بالمالحظــات 

القّيمــة.  والتعليقــات 

تفخــر مؤّسســة هينــرش ُبــل - فلســطين واألردن بدعــم هــذا 
الدليــل وتقديمــه إلــى الجمهــور. 

نتمّنى لكم/ّن قراءة ممتعة وجولة تسّوق ناجحة ومجزية.

مع خالص التقدير،

الدكتورة بيتينا ماركس
مديرة مكتب مؤّسسة 
هينرش ُبل - فلسطين 

واألردن 
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مقّدمــة: لمــاذا اّتبــاع طريقــة التســّوق 
األخالقــّي فــي فلســطين؟

فــي الوقــت الــذي كّنــا فيــه نقــوم بكتابــة وإعــداد هــذه 
غــّزة  قّطــاع  علــى  آخــر  إســرائيلّي  هجــوم  أّدى  الطبعــة، 
الضّفــة  فــي  وفلســطينّية.  فلســطينّيا   34 مقتــل  إلــى 
الغربّيــة، تواصــل قــّوات االحتــالل اإلســرائيلّية القبــض علــى 
الفلســطينّيين/ات واعتقالهم/ّن، وتوســيع المســتوطنات، 
واألشــجار  لألفــراد  المســتوطنين  ترويــع  يتواصــل  مثلمــا 
والبيئــة. ال تــزال القــدس تعانــي االختنــاق والحصــار بســبب 
واالنهيــار  المنــازل  وهــدم  اإلســرائيلّية  المســتوطنات 
االقتصــادّي. ومــع ذلــك، تســتمّر الحيــاة ويظهــر كّل مــن 
األنمــاط اإليجابّيــة والســلبّية التــي تتطّلــب مّنــا التوّقــف 
والتأّمــل فــي االّتجــاه الــذي نّتجــه إليــه كمجتمــع مجــّزأ إاّل 

أّنــه ال يــزال يعمــل رغــم كّل الصعــاب التــي تواجهــه.

ــرات مســتمّرة مــن  ــدة بفت ــذ عقــود عدي تمــّر فلســطين من
اإلنســان،  لحقــوق  والمنّظمــة  المنهجّيــة  االنتهــاكات 
واالحتــالل العســكرّي والمســاعدات المشــروطة المقّيــدة. 
وفــي ظــّل وجــود اقتصــاد يعانــي ومقّيــد بشــكل كامــل 
بإســرائيل، وفــي ظــّل وجــود نقــص فــي الرؤيــة مــن جانــب 
االقتصــادات  تمكيــن  كيفّيــة  حــول  القــرار  صانعــي/ات 
المحّلّيــة  اليدوّيــة  الحــرف  مــن  العديــد  فــإّن  المحّلّيــة، 
والمنتجــات البلدّيــة واألعمــال الفّنّيــة التقليدّيــة قــد فقــد 
مكانــه فــي الســوق. تغمــر األســواق الفلســطينّية اليــوم 
نســخ متماثلــة رخيصــة مــن العديــد مــن العناصــر التقليدّيــة 
مثــل الكوفّيــة وقــالدات شــخصّية حنضلــة والفّخــار وغيرهــا 
مــن المنَتجــات، وغالًبــا مــا تحمــل ملصًقــا يذكــر أّنهــا “صنعت 
الواعــون/ المشــترون/ات  يجــد  مــا  نــادًرا  الصيــن”.  فــي 

لعمليــّات  األخالقّيــة  األبعــاد  يعــون  الذيــن  )أّي  يــات 
ــه فــي المتاجــر  الشــراء التــي يقومــون بهــا( مــا يبحثــون عن
العادّيــة. لذلــك، فهــم/ّن يعتمــدون علــى آراء المعــارف، 
ــن/ات بشــكل شــخصّي أو حضــور  ــى معرفــة المنِتجي أو عل
المهرجانــات الثقافّيــة للحصــول علــى منَتجــات فلســطينّية 

أصيلــة وعاليــة الجــودة.

المنِتجيــن/ات  مــن  العديــد  فــإّن  نفســه،  الوقــت  فــي 
متمّســكين/ات  يزالــون  ال  الذيــن  والمســتهلكين/ات، 
ــة، علــى اّتصــال وثيــق  بأســاليب اإلنتــاج والمنَتجــات األصلّي
البعــض. وبالتالــي، فــإّن الشــبكة موجــودة  مــع بعضهــم 
هــذا  ويأتــي  أكثــر.  وتوضيــح  تعريــف  إلــى  تحتــاج  ولكّنهــا 
خــالل  مــن  الشــبكة  هــذه  لتوســيع  أداة  بوصفــه  الدليــل 
المحّلّييــن/ات،  المنِتجيــن/ات  عــن  معلومــات  توفيــر 
األخالقــّي،  التســّوق  علــى  المســتهلكين/ات  وتشــجيع 
المنتــج  تتجــاوز  التــي  التفاعــالت  مــن  شــبكة  وإنشــاء 
يعتمــد  وهــو  الموســمّية.  الفاكهــة  أو  للبيئــة  الصديــق 
المنِتجيــن/ات  بيــن  القائمــة  التقليدّيــة  الشــبكات  علــى 
ــادئ التســّوق  والمســتهلكين/ات، والتــي تتوافــق مــع مب
األخالقــّي. تاريخنــا الثقافــّي ملــيء بأمثلــة عــن الممارســات 
ــون/ات  ــرّوج لهــا البيئّي ــي ي ــة، الت “الخضراء”/الصديقــة للبيئ
ــد.  ــاة جدي ــون/ات فــي الغــرب كجــزء مــن نمــط حي التقدمّي
علــى ســبيل المثــال، فقــد اســتخدم أجدادنــا، علــى مــدى 
أجيــال، ممارســات اجتماعّيــة مثــل المقايضــة، واســتخدام 
المــواّد المحّلّيــة والطبيعّيــة للبنــاء، والزراعــة الموســمّية 
البعلّيــة. هــذه الممارســات هــي مــا يجــب علينــا كمجموعــة 
أن نســعى جاهديــن/ات إلحيائهــا ورفــع مســتوى الوعــي 
حولهــا، مــع مراعــاة احتياجــات أســواق التصديــر والطلــب 

الجــودة. عاليــة  الفلســطينّية  المنتجــات  علــى  الخارجــّي 

تصبــح قّوتنــا الشــرائّية، أو تأثيرنــا عندمــا ننفــق مبلًغــا معّيًنــا 
مــن المــال علــى منَتــج مــا، أقــوى بكثيــر مّمــا نتخّيــل. إذا 
شــجّعت/ي  أخالقّيــة،  أكثــر  بطريقــة  التســّوق  بــدأَت/ي 
نفســه،  الشــيء  فعــل  علــى  وأصدقــاءك  عائلتــك 
ــر، مــا يعنــي أّن المنِتجيــن/ ــر كبي فســيكون لهــذا االمــر تأثي

بالطريقــة  الغذائّيــة  المحاصيــل  بزارعــة  سيســتمّرون  ات 
العضوّيــة، وسيســتثمر الحرفّيــون مــن الرجــال والنســاء فــي 
الحفــاظ علــى الجــودة العاليــة لمنتجاتهــم/ّن. ســيتّم تعزيــز 
االقتصــاد المحّلــّي وســيصبح علــى شــاكلة مــا يعــرف باســم 
“االقتصــاد التضامنــّي”، والــذي يهــدف إلــى القضــاء علــى 
ــداًل مــن  ــح النــاس ب الظلــم االجتماعــّي واالقتصــادّي لصال
الشــركات. فــي حالــة فلســطين، سيســاعد ذلــك فــي بنــاء 
“اقتصــاد مقــاوم وصامــد” حيــث يمّكننــا كفلســطينّيين/

ات مــن تحقيــق اقتصــاد محّلــّي قــوّي وســيادة غذائّيــة 
مناســًبا  الوضــع  هــذا  ســيكون  المــوارد.  فــي  واســتقالل 
للســوق الفلســطينّي ولــن ُنكــره علــى أن نكــون الســوق 
علــى  إنتاجهــا  يتــّم  التــي  اإلســرائيلّية  للبضائــع  األســير 
األراضــي المســروقة بالميــاه المســروقة. يمكــن أن يــؤّدي 
نظرتنــا  تغييــر  إلــى  األخالقــّي  االســتهالك  بقيــم  الوعــي 
الفقــر  مثــل  العالمّيــة،  القضايــا  مــن  العديــد  إلــى  أيًضــا 
وعمالــة األطفــال والتدهــور البيئــّي وتغّيــر المنــاخ واألغذّية 
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ــا. فهــي تربــط فلســطين بالمجتمعــات التــي  المعّدلــة وراثيًّ
تعانــي مــن اقتصــادات اســتغاللّية، وتســعى جاهــدة إلــى 

الحفــاظ علــى طعامهــا األصلــّي وطريقــة حياتهــا.

ــا فــي فلســطين؟ نفعــل ذلــك مــن  فلمــاذا نتســّوق أخالقيًّ
علــى  والحفــاظ  المحّلّييــن/ات  المنِتجيــن/ات  دعــم  أجــل 
المجتمعــّي  النســيج  وتعزيــز  وإحيــاء  التقليدّيــة  المعــارف 

الثقافــّي.  والتــراث 

ــة: النضــال مــن أجــل اقتصــاد  ــذة عاّم نب
فلســطينّي

ــر ســرقة المــوارد واســتغاللها –بدايــة مــن المــاء الــذي  تؤّث
نشــّغل  الــذي  الوقــود  إلــى  الصنبــور،  مــن  عليــه  نحصــل 
بــه ســّياراتنا، إلــى الفواكــه والخضــروات المعروضــة فــي 
حياتنــا  علــى  كبيــر  بشــكل  المحّلّيــة–  الغذائّيــة  أســواقنا 
اليومــّي. فلســطين منطقــة غنّيــة  اليومّيــة واســتهالكنا 
يواصــل  بينمــا  الطبيعّيــة.  والمــوارد  والتاريــخ  بالثقافــة 
بأّنهــا  منطقتنــا  وصــف  والسياســّيون  المستشــرقون 
فــإّن  منتجــة،  غيــر  أّنهــا  علــى  وأراضينــا  الميــاه،  شــحيحة 
وجــود أجدادنــا وجّداتنــا علــى األرض أثبــت عكــس ذلــك. 
مليئــة  منطقــة  فلســطين  تعــّد  تماًمــا،  العكــس  علــى 
والتربــة  الجوفّيــة،  بالميــاه  وغنيــة  البيولوجــّي  بالتنــّوع 
ــك،  ــة. واألهــّم مــن ذل ــة الخاّلب ــة والمناظــر الطبيعّي الخصب
أّنهــا تفيــض بالمعــارف والخبــرات المحّلّيــة واألصلّيــة التــي 
العيــش فــي وئــام مــع الطبيعــة  إلــى قــرون مــن  تعــود 
وعلــى اســتخدام مواردهــا علــى نحــو مســتدام، قبــل أن 
يظهــر مصطلــح “االســتدامة” فــي جــداول أعمــال التنميــة 
النيوليبرالّيــة وإعالنــات األمــم المّتحــدة بشــأن األهــداف 

المســتدامة. التنميــة  وأهــداف  لأللفّيــة  اإلنمائّيــة 

تعــود ســرقة المــوارد الطبيعّيــة فــي فلســطين إلــى مــا 
قبــل أربعينــات القــرن العشــرين واالســتعمار اإلســرائيلّي، 
َتعاقــب حــّكام عثمانّيــون وبريطانّيــون وأردنّيــون للســيطرة 
علــى اســتخدامات الميــاه واألراضــي واســتغاللها. كانــت 
ألحــداث نكبــة ١٩4٨ مــن اقتــالع الفلســطينّيين/ات مــن 
وتحويــل  منهــم/ّن،  العيــش  ســبل  وســلب  أرضهــم/ّن 
الجئيــن/ات،  إلــى  الفلســطينّيين/ات  مــن  اآلالف  مئــات 
فلســطين  فــي  الزراعّيــة  المجتمعــات  علــى  مدّمــر  تأثيــر 
التاريخّيــة. لقــد مــّزق ذلــك الهوّيــة المتجــّذرة التــي تمّيــز 
وبلداتهــم/ قراهــم/ّن  فــي  الفلســطينّيين/ات  وجــود 
ّن. جــاءت الضربــة األوجــع فــي ســنة ١٩٦٧ مــع اســتعمار 
فجــأة  تــّم  عندمــا  وذلــك  غــّزة،  وقطــاع  الغربّيــة  الضّفــة 
مــن  أرضهــم  فــي  العمــل  عــن  الفلســطينّيين/ات  إقصــاء 

خــالل منظومــة معّقــدة مــن األوامــر والقيــود العســكرّية، 
وإجبــار العديــد مــن المزارعيــن/ات علــى العمــل فــي البنــاء 
فــي مســتوطنات غيــر قانونّيــة فــي جميــع أنحــاء فلســطين  

نفقاتهــم/ّن. لتغطيــة 

حدثــت صحــوة اجتماعّيــة وسياســّية فــي الثمانينــات مــع 
الوعــي  بزيــادة  تمّيــزت  التــي  األولــى،  االنتفاضــة  انــدالع 
هــذه  خــالل  االحتــالل.  ضــّد  والكفــاح  واالنتمــاء  بالهوّيــة 
الفتــرة، كان العمــل الجماعــّي والتضامــن أساســّيين لنجــاح 
اليــوم.  نفتقدهــا  التــي  المشــاعر  وهــي  الحركــة،  وقــّوة 
شــّكلت الفصائــل السياســّية لجاًنــا شــعبّية لمواجهــة قضايــا 
محــّددة ظــّل الفلســطينّيون/ات يعانــون منهــا فــي ظــّل 
الظلــم والعنــف وإرهــاب االحتــالل. كان االقتصــاد المنزلــّي 
ــزت عليهمــا  والزراعــة مــن الموضوعــات الرئيســّية التــي رّك
بعــض هــذه اللجــان، إلــى جانــب الصّحــة والتعليــم. لعبــت 
ــا فــي حشــد هــذه اللجــان وإدارتهــا، ويرجــع  النســاء دوًرا رياديًّ
ــا إلــى تعــّرض الكثيــر مــن الرجــال لالعتقــال علــى  ذلــك جزئيًّ
المنتجــات  مقاطعــة  حملــة  كانــت  االحتــالل.  قــّوات  يــد 
ُيســّمى  بــات  لمــا  الدافعــة  القــّوة  هــي  اإلســرائيلّية 
“حدائــق النصــر”، وهــي زراعــة الغــذاء لالســتهالك العائلــّي 
واســتهالك الحــّي، باإلضافــة إلى فعالّيــات أخرى مثل تربية 
الحيوانــات، وتجهيــز األغذيــة مثــل المخّلــالت والمرّبيــات 

وتجفيــف أنــواع مختلفــة مــن الفواكــه والخضــروات1.

أثــارت هــذه الممارســات الشــعبّية المقاومــة قلــق الجيــش 
التــي أصابــت  الهســتيريا  أحــد األمثلــة علــى  اإلســرائيلّي. 
االحتــالل كان البحــث عــن “المطلوبيــن الثمانيــة عشــر” فــي 
أواخــر الثمانينــات —وهــي ليســت مجموعــة مــن الفدائّييــن 
ولكّنهــا مجموعــة مــن 18 بقــرة! فــي الوقــت الــذي كانــت 
مجموعــة  قــّررت  ذروتهــا،  فــي  األولــى  االنتفاضــة  فيــه 
مــن الناشــطين/ات مــن بيــت ســاحور، فــي تحــٍد لالحتــالل 
مزرعــة  إقامــة  القانونيــة  غيــر  وممارســاته  اإلســرائيلّي 
األلبــان  ومنَتجــات  للحليــب  بديــل  وإنتــاج  تعاونّيــة  ألبــان 
داهــم  الشــعبّية،  المبــادرة  هــذه  لمواجهــة  اإلســرائيلّية. 
تشــّكل  األبقــار  أّن  وأعلــن  المزرعــة  اإلســرائيلّي  الجيــش 
هــذه  خرجــت  إســرائيل.  لدولــة  القومــّي  لألمــن  تهديــًدا 
القصــة إلــى النــور علــى يــد المخــرج الحائــز علــى جوائــز عــّدة، 
ــة عشــر”  ــون الثماني عامــر شــوملي، فــي فيلمــه “المطلوب

فــي ســنة 2014 2.

1 Nassar and Heacock (1990) Intifada: Palestine at the 
Crossroads [االنتفاضة: فلسطين على مفترق الطرق]. New 
York: Praeger.

2 Barrows-Friedman (2011) The Wanted 18.
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يرويهــا  التــي  الحكايــات  هــذه  مثــل  تبــدو  لألســف، 
الناشــطون/ات وقــادة المجتمــع فــي ذاك الجيــل وكأّنهــا 
ــل الواقــع الــذي نعيشــه اليــوم فــي فلســطين.  حلــم مقاب
بعــد 25 عاًمــا مــن المفاوضــات العاجــزة والعقيمــة، نعيــش 
كفلســطينّيين/ات فــي أوقــات مــن عــدم اليقيــن وتفــّكك 
االجتماعــّي.  والتماســك  والهوّيــة  السياســّية  القيــم 
أســاليب حياتنــا وقيمنــا مــن مجتمــع منِتــج  لقــد حّولتنــا 
ومتماســك إلــى مجتمــع فــردّي وموّجــه نحــو االســتهالك. 
إّن مواردنــا بعيــدة عــن أيدينــا إلــى حــّد كبيــر، وحياتنــا اليومّية 
تكــون  تــكاد  بــل وبرتابــة  نكــون عملّييــن،  أن  تجبرنــا علــى 
لمجتمعنــا  المثالّيــة  بالقيــم  ارتباًطــا  أقــّل  بتنــا  لقــد  آلّيــة. 
واالجتماعّيــة  الثقافّيــة  عناصــره  وجميــع  الفلســطينّي 

واالقتصادّيــة. والبيئّيــة 

منــذ احتــالل الضّفــة الغربّيــة وقطــاع غــّزة فــي ســنة 1967، 
أصــدرت إســرائيل أوامــر عســكرّية تحكــم اســتخدام وإدارة 
علــى  قائمــة  سياســات  ووضعــت  الطبيعّيــة،  المــوارد 
النشــاط االقتصــادّي الفلســطينّي والتجــارة  التأثيــر علــى 
التــي جــرت مأسســتها الحًقــا مــن خــالل بروتوكــول باريــس 
الخــاّص باّتفــاق أوســلو، والتــي أّدت إلــى فصــل األســواق 
ــة. أضعفــت  الفلســطينّية عــن األســواق المجــاورة والدولّي
هــذه السياســات أســس االقتصــاد الفلســطينّي وأخضعتــه 
لالقتصــاد اإلســرائيلّي. منــذ ذلــك الحيــن، أصبــح الســوق 
الفلســطينّي متلّقًيــا للســلع والبضائــع اإلســرائيلّية، ونتيجــة 
لذلــك تمّكــن االقتصــاد اإلســرائيلّي مــن تحقيــق ربــح كبيــر 

ــن احتّلهــم3. علــى حســاب الســّكان الذي

يواجــه االقتصــاد الفلســطينّي أيًضــا تحّدّيــاٍت أخــرى مرتبطة 
الدولّيــة  االقتصادّيــة  المؤّسســات  ســيطرة  بالعولمــة: 
والشــركات الكبــرى علــى األســواق العالمّيــة، وتقويضهــا 
لالقتصــادات المحّلّيــة، وإضعــاف التنــّوع الثقافــّي، واحتــكار 
ــة، والتســّبب فــي أضــرار جســيمة للُنُظــم  المــوارد الطبيعّي
اإليكولوجّيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. لقــد أّثــرت العولمــة 
واالقتصادّيــة  والثقافّيــة  االجتماعّيــة  الجوانــب  علــى 
غيــر  كفلســطينّيين/ات  ونحــن  كبشــر،  لحياتنــا  والبيئّيــة 
مســتثنيين/ات مــن ذلــك. ففــي المنظومــات االقتصادّيــة 
الحالّيــة، ال يمكــن لالقتصــاد الفلســطينّي أن ينمــو بشــكل 
مســتقّل. وبالتالــي فــإّن مشــاركته فــي األســواق العالمّيــة 
يقتــرن ذلــك  محــدودة إال كتابــع لالقتصــاد اإلســرائيلّي. 
الفلســطينّية،  الســلطة  تبّنتــه  الــذي  النيوليبرالــّي  بالنهــج 
ــّي للتعامــل  فــي ظــّل جهودهــا الســترضاء المجتمــع الدول

3 Khalidi and Taghdisi-Rad (2009) The economic dimen-
sions of a prolonged occupation: continuity and change 
in Israeli policy towards the Palestinian economy.

فــي  مــا  مكانــة  يســتحّق  كيــان  بوصفهــا  الســلطة  مــع 
الســوق العالمــّي. 

 2006 بيــن  مــا  الســنوات  فــي  ذلــك،  علــى  عــالوة 
و2016، كانــت فلســطين مــن بيــن أكثــر البلــدان المتلّقيــة 
المســاعدة  أّدت  الواحــد4.  للفــرد  الخارجّيــة  للمســاعدات 
المشــروطة إلــى تعميــق االعتمــاد علــى المــوارد الخارجّيــة 
للتنميــة  األولوّيــة  إعطــاء  خــالل  مــن  إليهــا.  والتبعّيــة 
االقتصادّيــة، يتجاهــل هــذا النهــج الســياق الهــّش الــذي 
يعيشــه الفلســطينّيون/ات فــي ظــّل االســتعمار، ويصــوغ 
اســترضاء  نحــو  الموّجهــة  “التنميــة”  وأجنــدات  سياســات 
ســوق  ومتطّلبــات  الجنســّيات  متعــّددي  المســتثمرّين 
التصديــر. ويأتــي هــذا النهــج علــى حســاب تعزيــز وتمكيــن 
الفلســطينّيين/ات  التــي تســاهم فــي صمــود  المشــاريع 
علــى األرض، وتمكيــن االقتصــادات المحّلّيــة فــي ســبيل 

الذاتــّي. واالكتفــاء  النفــس  علــى  االعتمــاد  تحقيــق 

ولكــن، وســط كّل هــذه الفوضــى، يمكنــك ســماع أصــوات 
بتغييــر  المطالبيــن/ات  الواعييــن/ات  المواطنيــن/ات 
الوضــع القائــم. ال يــزال بإمكاننــا رؤيــة الكثيــر مــن المزارعين/

علــى  ويحافظــون  أراضيهــم/ّن  فــي  يعملــون  الذيــن  ات 
ــة. ال  ــة الثمين ــة والبــذور البلدّي ــة التقليدّي األســاليب الزراعّي
يــزال بإمكاننــا رؤيــة الكثيــر مــن الحــرف المحّلّيــة التــي مــا 
زالــت قائمــة لتوّفــر منَتجــات مــن خيــر األرض ومواردهــا. ال 
يــزال بإمكاننــا أن نقــّرر أســاليب اســتهالكنا التــي ندعــم بهــا 

االقتصــاد المحّلــّي الــذي مــا زال قــادًرا علــى الصمــود.

ــات،  ــي ســادت فــي الثمانين ــروح الت ــوم عــودة ال ونشــهد الي
والتــي ترتكــز علــى العمــل الجماعــّي والتضامــن المجتمعــّي، 
ويّتضــح ذلــك فــي العديــد مــن المبــادرات التــي نبرزهــا فــي 
هــذا الدليــل. وإّننــا نأمــل، مــن خــالل توفيــر المزيــد مــن خيــارات 
ــا فــي فلســطين، أن تتجــاوز  ــا واجتماعيًّ التســّوق العادلــة بيئيًّ
تأثيــرات هــذا الكتــاب الــدور المنــوط بــه كدليــل تســّوق. كمــا 
يهــدف هــذا الدليــل إلــى تســليط الضــوء علــى الكفاحــات 
المحّلّيــون/ات  المنتجــون/ات  بهــا  يمــّر  التــي  والمصاعــب 
بســبب االحتــالل، وعلــى الفــرص االقتصادّيــة غيــر المتكافئــة 
الكتــاب  فهــذا  لذلــك،  الفلســطينّيون/ات.  يواجههــا  التــي 
يســعى إلــى أن يكــون دليــاًل بديــاًل يمكنــه التثقيــف، ويمكنــه 

ــة حــركات التضامــن فــي فلســطين. ــر المــوارد وتقوي توفي

4 Tartir (2015) International aid to Palestine: Time to 
change course.
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وضع معايير محّلّية للتسّوق األخالقّي 
في فلسطين

إّن الهيــاكل االقتصادّيــة التــي تحكــم فلســطين اليــوم هــي 
مــن  الحالّيــة  التركيبــة  تشــّكل  وإشــكالّية.  كارثّيــة  هيــاكل 
جميــع  يشــّل  الــذي  الخانــق  واالحتــالل  المعولــم  العالــم 
جوانــب الحيــاة، وصفــة للكارثــة5. رّبمــا تكــون مســاعدات 
المانحيــن قــد فاقمــت الموقــف مــن خــالل جعــل أنظمتنــا 
المشــروط  التمويــل  علــى  اعتمــاًدا  أكثــر  االقتصادّيــة 
وتقليــص أّي محاولــة لالنحــراف عــن شــروطها. مــن خــالل 
وأّن  شــحيحة،  مياهنــا  بــأّن  تفيــد  التــي  الكاذبــة  الروايــة 
وأّن  معيشــتنا،  حاجــات  لتغطيــة  كافيــة  ليســت  أراضينــا 
منتجاتنــا ليســت ذات نوعّيــة جّيــدة، فــإّن الجهــات الفاعلــة، 
المحّلّيــة منهــا والدولّيــة، تضعــف إيماننــا بقدرتنــا كشــعب 
األجنبــّي،  االســتعمار  مــن  الزمــن  مــن  نجــا طــوال عقــود 
وتنــال مــن قّوتنــا وقدرتنــا علــى إحــداث التغييــر الــذي نتــوق 

إليــه جميًعــا.

نحــن كفلســطينّيين/ات فــي حاجــة إلى صياغة اســتراتيجّيتنا 
الخاّصــة للتغّلــب علــى ركــود وتدهــور القيــم فــي مجتمعنــا، 
وتجديــد قيمنــا للعيــش علــى هــذه األرض كمجتمــع يقــاوم 
ــة التــي حــاول  ــاء الشــبكات االجتماعّي االحتــالل، وإعــادة بن
المنِتجيــن/ات  نعــّزز  لــن  بذلــك،  مــراًرا تدميرهــا.  االحتــالل 
المحّلّييــن/ات فحســب، ولكّننــا ســنكون قادريــن/ات أيًضــا 
علــى ســرد قصــص جديــدة تشــعرنا بالفخــر عــن المقاومــة 
الفلســطينّية واالرتبــاط بــاألرض. لــن نبــدأ مــن نقطــة الصفــر، 
وأصحــاب وصاحبــات  العّمــال  لنقابــات  القويــة  فالشــبكة 
المنَتجــات البلدّيــة المحّلّييــن/ات والناشــطين/ات ولجــان 
فــي  رئيســّية  فاعلــة  عناصــر  كّلهــا  الشــعبّية  المقاومــة 
مســاعدتنا علــى تحقيــق هــذا الهــدف. يجــب الحفــاظ علــى 
أجدادنــا  مــن  ورثناهــا  التــي  المحّلّيــة  والحكمــة  المعرفــة 
ــا ونقلهــا لتثقيــف شــبابنا وشــاّباتنا ومســاعدتهم/ وجّداتن

ّن علــى الحفــاظ علــى هــذا الكنــز.

ــا بالطعــام لتتماهــى  ــا عالقتن ــى اآلن، لــم تتفــّكك تماًم حّت
مــن  نــدرك  نحــن  الرأســمالّية.  االســتهالكّية  القيــم  مــع 
ــة. ال زلنــا  ــة وتفــّرد المنتجــات البلدّي ــة أهّمّي الناحيــة الثقافّي
نبحــث عــن الفواكــه والخضــروات الموســمّية ونقيــم لهــا 
مهرجانــات. ال يــزال لــدى العديــد مــن األســر تواصــل قــوّي 
اســتمرار  لضمــان  المحّلّييــن  والبــدو  المزارعيــن/ات  مــع 
إمــدادات ثابتــة مــن الزيــت والزيتــون والمخّلــالت والجبــن 
األبيــض والبيــض واللحــوم، وغيرهــا مــن المنَتجــات. ظّلــت 

5 Bahour (2007) Building Economic Independence in 
Palestine.

لمجتمعنــا  الثقافــّي  النســيج  مــن  جــزًءا  األنظمــة  هــذه 
إحيائهــا  إلــى  حاجــة  فــي  اآلن  لكّننــا  عديــدة،  لســنوات 
للحيــاة  مغــزى  ذات  طــرق  بأّنهــا  واالعتــراف  وتعزيزهــا 

والشــاملة. المســتدامة 

المحّلّيــة،  والحــرف  األطعمــة  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن 
والجــودة  األصالــة  مــن  عــاٍل  مســتوى  علــى  والحفــاظ 
وقابلّيتهــا للتســويق، فإّننــا كفلســطينّيين/ات فــي حاجــة 
فــي حياتنــا وفــي  ــا  عــاداًل وأخالقيًّ يعــّد  مــا  تحديــد  إلــى 
اقتصادنــا المحّلــّي. إّن الســعي إلــى تصديــر منتجاتنــا عاليــة 
الجــودة ســيجعلنا مســتهلكين/ات للمنتجــات اإلســرائيلّية 
والعالمّيــة الرخيصــة التــي تمــأل أســواقنا. لذلــك، تســعى 
و   )184 )ص.  عــدل  مؤّسســة  مثــل  مجتمعّيــة  مبــادرات 
ــار صّحــة  ــّي الختب شــراكة )ص. 169( إلــى وضــع معيــار محّل
منتــج معّيــن ومحّلّيتــه، والتأثيــر االجتماعــّي الــذي يحدثــه 
وثباتهــم/ّن  المحّلّييــن/ات  المنِتجيــن/ات  مرونــة  لزيــادة 

وصمودهــم/ّن.

كمــا وســيؤّدي ذلــك إلــى إعــادة تأســيس وتعزيــز عالقــة 
الثقــة بيــن المســتهلك/ة والمنِتجيــن/ات المحّلّييــن/ات، 
الســريعة  الحديثــة  الحيــاة  وتيــرة  بســبب  ضعفــت  التــي 
وزيــادة الطلــب علــى منتجــات مضمونــة ومتوّفــرة فــي 
ــا للتواصــل بشــكل  األســواق. يمكــن اســتخدام التكنولوجي
أفضــل مــع المنِتجيــن/ات المحّلّييــن/ات الذيــن قــد يعملون 
بالقــرب مــن منازلنــا ويمكــن أن يســّهلوا التفاعــل األســهل 
والتّجــار.  الوســطاء  خــالل  مــن  التعامــل  مــن  واألســرع 
أثبــت اســتخدام منّصــات التواصــل االجتماعــّي كجــزء مــن 
لبعــض  كبيــرة  أهّمّيــة  متماســكة،  تســويقّية  اســتراتيجية 

المنِتجيــن/ات، كمــا ســتالحظون فــي هــذا الدليــل.
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13 دليل التسّوق األخالقّي في فلسطين

األخالقــّي  التســّوق  مفهــوم  الدليــل  هــذا  لــك  يقــّدم 
خــالل  التوجيهــات  بعــض  لــك  وســيقّدم  فلســطين  فــي 
أخالقّيــا/ة،  مســتهلًكا/ة  لتصبــح/ي  األولــى  الخطــوات 
قــرارات  وتّتخــذ/ي  وعًيــا،  أكثــر  بشــكل  وتتســّوق/ي 
مســتنيرة بشــأن عاداتــك فــي تنــاول الطعــام والمعيشــة. 
نحــن ال نقــّدم قائمــة ســحرّية تضــّم األشــياء التــي يجــب 
منهــم/ الشــراء  يمكــن  الذيــن  األشــخاص  أو  بهــا  القيــام 
ــات التــي  ــا نهــدف إلــى إلقــاء الضــوء علــى اإلمكانّي ّن، لكّنن
المجتهديــن/ات  المزارعيــن/ات  لــدى  باكتشــافها  قمنــا 
والحرفّييــن/ات المبدعيــن/ات. فــي المــّرة القادمــة التــي 
وجبــة  طهــي  أو  خاّصــة،  هدّيــة  شــراء  فيهــا  تخطط/يــن 
الدليــل  هــذا  صفحــات  تصّفــح  إلــى  ندعــوك  موســمّية، 
للحصــول علــى بعــض اإللهــام. نحــن نشــعر باالطمئنــان إلــى 
أّنــه بمجــّرد البــدء فــي خيــارات التســّوق بهــذه الطريقــة، 
المنِتجيــن/ات  مــن  مماثلــة  قائمــة  بتطويــر  ســتقوم/ين 
والحرفّييــن/ات الذيــن تعرفهم/تعريفينهــم فــي منطقتــك 
ا  ــن قابلتهم/قابلتيهــم شــخصيًّ ــك الذي أو مدينتــك، أو أولئ
أو ســمعت/ي عنهــم مــن أصدقائــك. قم/قومــي بأخــذ 
ذلــك فــي االعتبــار، وابــذل/ي المزيــد مــن الجهــد لمعرفــة 
ــارات  قّصتهــم/ّن، وجــّرب/ي منَتجاتهــم/ات، واّتخــذ/ي خي
أخالقّيــة حــول كيفّيــة التعامــل معهــم/ّن فــي المســتقبل.

مطابقــة  ليســت  الدليــل  هــذا  فــي  المدرجــة  الوجــوه 
)تماًمــا( لتلــك التــي كانــت فــي الطبعــة الســابقة. عندمــا 
بالعديــد  االّتصــال  الدليــل، كان علينــا  بدأنــا تحديــث هــذا 
مــن المنِتجيــن/ات األصلّييــن/ات. اســتمعنا باهتمــام إلــى 
تحّديــات  يشــاركوننا  الذيــن  المنَتجيــن/ات  مــن  العديــد 
عــن  البعــض  توّقــف  اإلنتــاج.  فــي  واالســتمرار  الصمــود 
اإلنتــاج بســبب تقدمهــم/ّن بالســّن، مثــل الحاّجــة آمنــة مــن 
قريــة ســلفيت، بينمــا ال يــزال آخــرون وأخريــات يكافحون في 
ســبيل تلبّيــة احتياجاتهــم/ّن، ومنهــم/ّن مــن تخّلــى/ت عــن 
طريقتــه/ا فــي اإلنتــاج أو غيرهــا أو اختــار/ت التوّجــه إلــى 
اإلنتــاج بالجملــة وليــس بالمفــّرق، ومنهــم/ّن مــن تنــازل عــن 
جــودة اإلنتــاج ومدخالتــه. يواصــل العديــد مــن المنِتجيــن/

ات الذيــن قابلناهــم إنتــاج المــواّد الغذائّيــة والحفــاظ علــى 
المــوروث الثقافــّي، كهوايــة أو مصلحــة حقيقّيــة وإحســاس 
األجيــال  عبــر  التقليدّيــة  المعرفــة  لتبــادل  بالمســؤولّية 
ــك، شــهدنا أّن  ــوازي مــع ذل والمســاعدة فــي إبقائهــا. بالت
المبــادرات الناشــئة والعديــد مــن المنِتجيــن/ات، وخصوًصــا 
المحّلــّي  اإلنتــاج  إحيــاء  إلــى  يدعــون  الشــباب،  جيــل  مــن 
الهوّيــة  للمقاومــة والحفــاظ علــى  واألخالقــّي كأســاس 
ــر اآلن  والثقافــة. وبالتالــي، نشــعر أّن هنــاك مســؤولّية أكب
توّجــه  ودعــم  قصصهــم/ّن  علــى  الضــوء  تســليط  فــي 

التســّوق األخالقــّي فــي فلســطين.

للتغييــر  وقًتــا  أيًضــا  األخيــرة  الخمســة  األعــوام  كانــت 
والتحــّول الجــذرّي للعديــد مــن األفــراد والجماعــات علــى 
األرض. فــي قطــاع الغــذاء، شــهدنا زيــادة فــي العديــد مــن 
المــزارع المســتدامة والصديقــة للبيئــة والزراعة والمبادرات 
المدعومــة مــن المجتمــع. أصبــح النــاس علــى اّتصــال أفضل 
بالمنِتجيــن/ات، وعلــى وعــي بتأثيــر شــرائهم/ّن للمنَتجــات 
عــن  يكــون  وأحياًنــا  المنِتجيــن/ات،  لهــؤالء  ودعمهــم/ّن 
مشــاركة  أو  النــاس  بيــن  مــا  البســيط  الحديــث  طريــق 
كمــا شــهد  االجتماعــّي.  التواصــل  علــى وســائل  منشــور 
قطــاع الحــرف اليدوّيــة دفعــة مــن حيــث خطــوط اإلنتــاج 
الجديــدة التــي تمــزج المعرفــة المحّلّيــة والتقليدّيــة مــع 
التقــّدم التكنولوجــّي فــي تصميــم المنتــج وتنفيــذه. يتــّم 
خلــط التطريــز والفّخــار واألعمــال الخشــبّية واإلكسســوارات 
واألزيــاء وفئــات أخــرى بطريقــة فّنّيــة لتطويــر نــوع جديــد 
مــن التصاميــم. يتعّلــق التــراث الثقافــّي أيًضــا بالتواصــل مــع 
االشــخاص وتبــادل الحكايــات وحكمــة األجــداد واالحتفــال 
بتمّيزنــا فــي الطهــي والمهــن الحرفّية. ســنلقي الضوء على 
قصــص بعــض نشــطاء وناشــطات المجتمــع البارزيــن/ات 
الذيــن أعــادوا/ّن وضــع الغــذاء والثقافــة والحــرف اليدوّيــة 
احتياجــات  يلّبــي  ال  وهــذا  الخريطــة،  علــى  الفلســطينّية 
األجانــب الذيــن يــزورون فلســطين أو مــن يقيمــون فيهــا 
بشــكل مؤّقــت وحســب، بــل يعيــد تقديــم تلــك المنتجــات 
للفلســطينّيين/ات ذاتهــم/ّن لتــذّوق أصالــة تراثنــا الثقافــّي 
لهــذه  األخيــرة  بــه. مالحظتنــا  واإلحســاس  عبقــه  وشــّم 
الطبعــة هــي التركيــز علــى دور المــرأة الفلســطينّية فــي 
جميــع األنشــطة المتعّلقــة بالتــراث الثقافــّي. علــى عكــس 
فــرض  إلــى  تهــدف  والتــي  المانحيــن،  مشــاريع  معظــم 
جانــب “النــوع االجتماعــّي - الجنــدر” علــى مشــاريعهم، يرّكــز 
ــازع عليهــا لــدور  ــر المتن ــة وغي ــا علــى القيــادة العضوّي دليلن
الدليــل  المــرأة فــي اإلنتــاج. لذلــك ســتجد/ين فــي هــذا 
قيــادة المــرأة للعديــد مــن المبــادرات، ســواء كانــت بطريقــة 

تقليدّيــة أو بطريقــة فّنّيــة خاّلقــة وجريئــة.

عن الدليل 
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اليدوّيــة  الحــرف  تقــف  ال  فيمــا  اليدوّيــة:  الحــرف 
الفلســطينّية عنــد أشــغال التطريــز واألشــغال المصّنعــة 
إلــى  يهــدف  القســم  هــذا  فــإّن  الزيتــون،  خشــب  مــن 
عــرض مجموعــة مختــارة مــن المنِتجيــن/ات الذيــن يعمــل 
ــة ويّتبــع التقاليــد  بعضهــم/ّن فــي مجــال الحــرف التقليدّي
القديمــة التــي تعــود إلــى قــرون، فــي حيــن يقــوم آخــرون 
المعــارف  فــي  والتبديــل  والتغييــر  باالبتــكار،  وأخريــات 
الحديثــة  الحــرف  فــي  المّتبعــة  التقليدّيــة  والطــرق 
والمعاصــرة. إّننــا نؤمــن أّن كال الطريقتيــن ملهمــة وجميلــة 
للغايــة، ونجــد أّن األشــخاص الذيــن يمزجــون كال النهجيــن 

ينتجــون أعمــااًل فريــدة مــن نوعهــا!

الغــذاء: منَتجــات الخضــار والفواكــه المحّلّية والموســمّية. 
ســتجدها/ التــي  المنَتجــات  علــى  الدليــل  فــي  نرّكــز 

ــى  ســتجدينها فقــط فــي مواســمها والتــي ســتحافظ عل
صّحتــك وســعادتك وتجعلــك تتوق/يــن إلــى االســتمتاع 
األغذّيــة  إلــى  بالنســبة  أّمــا  القــادم!  الموســم  فــي  بهــا 
المصّنعــة، فــإّن حرفــة إنتــاج األغذيــة المعّلبــة والمخّللــة 
هــي مــن اختصــاص منطقــة بــالد الشــام. ســنلقي فــي 
هــذا الدليــل الضــوء علــى قصــص المنِتجيــن/ات المحّلّيين/

ات وســعيهم/ّن إلــى إنتــاج الغــذاء الموســمّي وتوفيــره 
المحّلّيــة  التقاليــد  اّتبــاع  خــالل  مــن  العــام  مــدار  علــى 
ــات النســوّية  ــة. قــادت العديــد مــن الجمعّي لحفــظ األغذّي
منَتجــات  وأعــّدت  الصناعــة  هــذه  المحّلّيــة  والشــركات 

وابتكارّيــة وجديــدة. شــهّية 

تــّم تصميــم هــذا الدليــل ليكــون ســهل االســتخدام، وذا 
والحــرف  الغذائّيــة  المــواّد  تعــّد  وإبداعّيــة.  ثاقبــة  رؤيــة 
اليدوّيــة مــن أكبــر القطاعــات اإلنتاجّيــة التــي تــّم إدراجهــا 
األشــخاص  لتحديــد  محاولتنــا  فــي  الدليــل.  هــذا  فــي 
بدأنــا  المجاليــن،  كال  فــي  والعامليــن/ات  القائميــن/ات 
والقــرى،  والبلــدات  المــدن  وزيــارة  باألصدقــاء،  االّتصــال 
وبالتالــي،  رائعيــن/ات.  منِتجيــن/ات  مــع  لقــاءات  وعقــد 
يبحــث الدليــل فــي العوامــل المؤّثــرة علــى إنتــاج المــواّد 
الغذائّيــة والحــرف اليدوّيــة فــي مواقــع جغرافّيــة مختلفــة 
إلــى  بالنســبة  الفلســطينّيون/ات.  ويعمــل  يعيــش  حيــث 
هــذه الطبعــة، اســتعرضنا كّل فئــة ورّكزنــا اهتمامنــا علــى 
تقديــم مبــادرات جديــدة، خصوًصــا تلــك التــي تتبّنــى مناهــج 

الثقافــّي. التــراث  جديــدة ومبتكــرة إلنتــاج 

ملــّف  فــي  المنِتجيــن/ات  مــن  واحــد  كّل  وصــف  يتــّم 
تعريفــّي خــاّص بــه/ا، مــع ســرد نبــذة عاّمــة عــن حرفتــه/ا، 
وقّصــة بدايــة رحلتــه/ا كمنِتــج، وتطّلعاتــه/ا. تحــاول الصــور 
نقــل الشــكل الــذي تبــدو عليــه المنَتجــات واألشــخاص فــي 
ملــّف التعريــف الخــاّص بهــم/ّن. تتوّفــر معلومــات االّتصــال 
منتجاتهــم/ّن  علــى  العثــور  فــي  لمســاعدتك  المتاحــة 

ومعرفــة علــى آخــر أخبارهــم/ّن.

هــذا  فــي  الرئيســّية  والمنَتجــات  المجــاالت  تشــمل 
الدليــل:
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علــى  هنــا  الضــوء  نســلط  المجتمعّيــة:  المبــادرات 
فــي  تهــدف  التــي  واإلبداعّيــة  المبتكــرة  المشــاريع 
جوهرهــا إلــى تثقيــف وتمكيــن وإشــراك النــاس فــي تعّلــم 
وإعــادة تعّلــم الممارســات الغذائّيــة الزراعّيــة التقليدّيــة 
والمســتدامة والتــي تحافــظ علــى البيئــة فــي فلســطين. 
تدريبّيــة، وأنشــطة  توّفــر مواقــع عــرض، ودورات  فهــي 
مــع  العالقــة  تأســيس  إعــادة  كيفّيــة  حــول  ترفيهّيــة 

عناصرهــا. وجميــع  الطبيعــة 

المتاجــر: توّفــر المتاجــر التــي نذكرهــا فــي هــذا الدليــل 
لمحــة عــن المؤّسســات االجتماعّيــة، التــي ال تهــدف إلــى 
بيــع الســلع وحســب، بــل وإلــى نشــر ثقافــة تقديــر اإلنتــاج 
كوســيلة  اليدوّيــة  والحــرف  الثقافــّي  والتــراث  المحّلــّي 
تعزيــز صمــود المجتمعــات. يعانــي بعــض المنِتجــون/ات 
فــي فلســطين مــن ضعــف فــي تســويق منَتجاتهــم/ّن، 
بضائعهــم/ّن.  لترويــج  كمحّطــات  المتاجــر  تعمــل  لذلــك 
المتاجــر التضامنّيــة هــو الهــدف الــذي نعمــل علــى تحقيقه 
المــواّد  متاجــر  جميــع  تعمــل  حيــث  المســتقبل،  فــي 
الغذائّيــة والحــرف اليدوّيــة لدينــا بطريقــة تخــدم المجتمــع 

وتــؤّدي إلــى تمكيــن المنِتجيــن/ات. 

ــراع  ــع واخت ــرة: تعــّد فلســطين موطــن تصني ــذ والبي النبي
علــى  آثــاًرا  نجــد  أن  يمكننــا  قــرون.  قبــل  النبيــذ  صناعــة 
فــي  الرومانّيــة  العصــور  إلــى  تعــود  معّقــدة  أنظمــة 
الرســومات المنحوتــة علــى الصخــور والحجــارة والتــي تبّيــن 
المثيــر  مــن  للنبيــذ.  التقليدّيــة  والتخزيــن  اإلنتــاج  أنظمــة 
التــي  الرائــدة،  المشــاريع  مــن  الكثيــر  نــرى  أن  لالهتمــام 
تظهــر كيــف أّن العمــل علــى إعــادة اختــراع وتجديــد هــذه 
الطقــوس االجتماعّيــة والثقافّيــة هــو فــي حــّد ذاتــه تحــٍد 
للجهــود المســتمّرة الراميــة إلــى فصــل الفلســطينّيين/ات 

أراضيهــم/ّن. عــن  ونفيهــم/ّن 
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علــى الرغــم مــن محاولــة تقســيم المنِتجيــن/ات إلــى فئــات 
لجعــل الدليــل أكثــر ســهولة لالســتخدام، إاّل أّننــا أدركنــا أّن 
الدليــل لــم يعكــس كيفّيــة الترابــط بيــن هــذه الفئــات. ولعــّل 
الــدرس الــذي تعّلمنــاه فــي طبعــة الدليــل هــذه، هــو كيــف 
أّن جوهــر عملنــا يكمــن فــي مصــدر منَتجاتنــا األساســّي مــن 
شــجر الزيتــون والعنــب وصــوف األغنــام وبــذور السمســم، 
بعــد  القصــص  بتصنيــف  قمنــا  بكثيــر.  ذلــك  مــن  وأكثــر 
ذلــك علــى أســاس مــن يســتخدم هــذا المصــدر وكيفّيــة 
أو  العــرق،  إنتــاج  أو  محّلــّي،  صابــون  لصنــع  اســتخدامه؛ 
القصــص  تختلــف  لذلــك  ســّجاد.  إلــى  الصــوف  تحويــل 
طبًقــا لمصــدر ســرد القّصــة، وأحياًنــا وفًقــا للمنِتجيــن/ات 

أنفســهم/ّن، وأحياًنــا أخــرى بقّصــة المنَتــج النهائــّي. 

لهــذا الســبب، تعاوّنــا مــع الرّســام ميشــيل جباريــن إلنتــاج 
تشــير  الترابطــات.  هــذه  تعكــس  إبداعّيــة  رســوم  ســبعة 
الرســومات الرائعــة إلــى المفاهيــم والعملّيــات التــي نبرزهــا 
)الرســم  المثالــّي  الســوق  ذلــك  فــي  بمــا  الدليــل،  فــي 
لتبــادل  مفتوحــة  المســاحة  حيــث   )204 ص.  التوضيحــي 
الفلســطينّية  اإلفطــار  وجبــة  تحكــي  والتواصــل.  األفــكار 
)31 التوضيحــي، ص.  )الرســم  بوضــوح شــديد  التقليدّيــة 
المنَتجــات علــى طاولتنــا.  فــي محتــوى  المجتمــع  قّصــة 
يوضــح الرســم التوضيحــّي فــي صفحــة 23 الفــرق الصــارخ 
ــا  ــدّي، مّم ــة والنمــوذج التقلي ــن نمــوذج الزراعــة الصناعّي بي
يســمح لنــا بالتصــّور الفعلــّي لكيفّيــة تأثيــر كّل نمــوذج علــى 
صّحتنــا ورفاهنــا. يتخّيــل الرســم التوضيحــّي فــي صفحــة 12 
يوًمــا فــي حيــاة ســارة، وهــي مســتهلكة واعيــة، وكيــف 
تؤّثــر كّل عملّيــة مــن قــرارات الشــراء علــى المنِتجيــن/ات 
والمجتمــع ككّل. هــل فّكــرت فــي مــدى أصالــة الصابــون 
الفلســطينّي؟ يلّخــص التوضيــح فــي صفحــة 89 قّصــة هــذا 
الصابــون وربطــه بعملّيــات أخــرى إلنتــاج زيــت الزيتــون فــي 
التوضيحــّي  الرســم  يوّضــح  اإلســرائيلّي.  االســتعمار  ظــّل 
فــي صفحــة 176 مــدى قــّوة البــذور والمحاصيــل المحّلّيــة 
وجذبهــا لحواســنا ودفعنــا إلنتــاج مشــاريع فّنّيــة وإبداعّيــة 
تفتــح إمكانــات هائلــة للتواصــل وتوثيــق تراثنــا الرائــع. يــروي 
الرســم التوضيحــّي فــي صفحــة 112 قّصــة االكتفــاء الذاتــّي 
األغنــام  وتربيــة  رعــي  أّن  وكيــف  البدوّيــة  للمجتمعــات 
هــو فــي قلــب العديــد مــن عملّيــات اإلنتــاج التــي تجعــل 
ا. مــن خــالل هــذه الرســوم  المنَتجــات البدوّيــة غنّيــة جــدًّ
الشــبكة  علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  نهــدف  التوضيحّيــة، 
المعّقــدة التــي تربــط بيــن عالقــات وعملّيــات اإلنتــاج. فهي 
أكثــر مــن مجــّرد شــخصّيات ممّيــزة للفئــات أو المنِتجيــن/

ات، بــل هــي قّصــة تحكــي عــن أصلنــا وجذورنــا التــي كانــت 
تتطــور وتنتشــر مــن خــالل وعبــر أشــخاص )مــن المنِتجيــن/

وتقديــر  حــّب  لديهــم/ّن  مّمــن  والمســتهلكين/ات(  ات 
ولكّنهــا ال  تصنيفاتنــا ضرورّيــة  فــإّن  لذلــك  لجذورهــم/ّن. 
ســردها  يتــّم  المصــادر  بعــض  وقّصــة  بالجمــود،  تّتســم 

وإعــادة ســردها مــن قبــل أفــراد مختلفيــن.

وال تّتســم معاييــر االختيــار التــي اّتبعناهــا مــع المنِتجيــن/ات 
بالجمــود وال بالتمييــز. ومــع ذلــك، نشــير إلــى ثالثــة معاييــر 
أساســّية عاّمــة )اجتماعّيــة وبيئّيــة وأخالقّيــة(. ولــم نحــاول 
تحديــد أو تقديــم تقييــم للمنَتجــات أو المنِتجيــن/ات. جميــع 
المعاييــر التــي يجــب القيــام بهــا هــي تلــك التــي تشــّجعنا 

علــى طــرح هــذه األســئلة الثالثــة عنــد التســّوق:

ــا؟  هــل يســاهم المنَتــج فــي تمكيــن الســّكان اجتماعيًّ
المحّلّييــن؟  للســّكان  الدخــل  ويــدّر  المجتمــع  يخــدم  هــل 
المحّلــّي  واالقتصــاد  االجتماعــّي  التماســك  يعــّزز  هــل 

الفلســطينّية؟ والمقاومــة 

هــل االنتــاج صديــق للبيئــة؟ هــل المنَتــج واإلنتــاج خاليــان 
مــن المــواّد الكيميائّيــة والمــواّد المضافــة؟

هــل تــّم إنتــاج المنَتــج بطريقــة أخالقّيــة؟ هــل تعــرف مــن 
صنــع المنَتــج وتحــت أّي ظــروف تــّم إنتاجــه؟ هــل يوّفــر بيئــة 

آمنــة وفرًصــا للمنِتج/ة؟

ــة جميعهــا،  ــر الثالث ــا يفــي بالمعايي ــم نجــد بعــد منَتًج ل
تّغطــي  فلســطين  فــي  المنَتجــات  مــن  الكثيــر  لكــّن 
وبقــّوة واحــًدا علــى األقــّل مــن تلــك المعاييــر. لهــذا، 
منَتــج  أّي  اختبــار  علــى  اليــوم  منــذ  نحّثكــم/ّن  فإّننــا 
والبيئّيــة  االجتماعّيــة  المعاييــر  باســتخدام  تشــترون 

كمرجــع. هــذه  واألخالقّيــة 
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ــا بعــض التعريفــات والمفاهيــم والمصطلحــات  ســنقّدم هن
ذات الصلــة بدليلنــا. نظــًرا الســتخدام هــذه المفاهيــم بكثــرة 
فــي الدراســات والسياســات وحّتــى فــي وســائل اإلعــالم، 
فــإّن هدفنــا هــو توضيــح االختالفــات بينهــا. ويســمح لنــا هذا، 
كمســتهلكين/ات ومنِتجيــن/ات علــى حــّد ســواء، بالتفكيــر 
فــي كيفّيــة كــون بعــض هــذه المفاهيــم ذات فائــدة لهدفنــا 
الجماعّي المتمّثل في تحقيق االكتفاء الذاتّي واالســتقالل 
فــي المــوارد؛ بينمــا ُيضعــف بعضهــا اآلخــر مثل هــذه الجهود، 
غيــر  واالســتهالك  اإلنتــاج  أنظمــة  علــى  نعتمــد  ويجعلنــا 

العادلــة والمســيطرة.

السيادة الغذائّية مقابل األمن الغذائّي

لتنســيق  المّتحــدة  األمــم  لمكتــب  تقديــر  آلخــر  طبًقــا 
ــون  الشــؤون اإلنســانّية، فــإّن 1.6 مليــون فلســطينّي يعان
األمــم  مفّوضيــة  تعــّرف  الغذائــّي.  األمــن  انعــدام  مــن 
توافــر  “لضمــان  كوســيلة  الغذائــّي  األمــن  المّتحــدة 
الغــذاء الكافــي بأســعار معقولــة فــي جميــع األوقــات”. 
ــّي يعنــي  وعــالوة علــى ذلــك، فــإّن مفهــوم األمــن الغذائ
النــاس، فــي جميــع األوقــات، للوصــول  “إمكانّيــة جميــع 
المــادّي واالقتصــادّي إلــى الغــذاء الكافــي واآلمــن لتلبيــة 
أجــل  مــن  الغذائّيــة  وتفضيالتهــم  الغذائّيــة  احتياجاتهــم 
أســلوب حيــاة نشــط وصّحــّي”6. لذلــك يرّكــز األمــن الغذائــّي 
علــى القــدرة علــى الوصــول إلــى الطعــام. ولكــن مــن أيــن 
يأتــي هــذا الطعــام؟ مــن يزرعــه؟ وهــل هــذا اإلنتــاج محّلــّي، 
أم تــّم اســتيراده مــن علــى بعــد آالف األميــال؟ هــل يحــّق 
ــي  ــة؟ وغن ــى المــوارد المضمون ــن/ات الوصــول إل للمزارعي
عــن القــول، إّن األمــن الغذائــّي يتبــع االقتصــاد القائــم علــى 
ألزمــة  حلــول  لتوفيــر  النيوليبرالــّي  والنهــج  االســتهالك 

الغــذاء علــى الصعيــد العالمــّي.

6 FAO (2002) Chapter 2. Food security: concepts and 
measurement.

يختلــف مفهــوم الســيادة الغذائّيــة عــن مفهــوم األمــن 
الغذائــّي الــذي يحّركــه الســوق. توّضــح ال فيــا كامبيســينا 
دولّيــة،  فاّلحّيــة  حركــة  وهــي   ،)La Via Campesina(
كيــف تعمــل الســيادة الغذائّيــة كمفهــوم شــامل للجميــع:

ــّم  ــا، يت ــّي مالئــم ثقافيًّ ــه حــّق الشــعوب فــي غــذاء صّح “إّن
إنتاجــه مــن خــالل طــرق ســليمة ومســتدامة مــن الناحيــة 
البيئّيــة، وحّقهــم فــي تحديــد نظمهــم الغذائّيــة والزراعّيــة”. 
الغــذاء  ينتجــون  الذيــن  واحتياجــات  تطّلعــات  يضــع  فهــو 
الغذائّيــة  النظــم  صميــم  فــي  ويســتهلكونه  ويوّزعونــه 
والسياســات بــداًل مــن مطالــب األســواق والشــركات. إّنــه 
يدافــع عــن مصالــح وحقــوق الجيــل القــادم. فهــو يوّفــر 
والغــذاء  التجــارة  نظــام  وتفكيــك  لمقاومــة  اســتراتيجّية 
والزراعــة  الغــذاء  نظــم  وإرشــادات  للشــركات،  الحالــّي 
المنِتجــون  يحّددهــا  التــي  األســماك  ومصايــد  والرعوّيــة 

المحّلّيــون”. والمســتخدمون  المحّلّيــون 

تتماشــى  الغذائّيــة  الســيادة  مبــادئ  أّن  الواضــح  مــن 
بشــكل وثيــق مــع مبــادئ المزارعيــن/ات والمنِتجيــن/ات 
الفلســطينّيين/ات، ومــع مبــادئ أّي فــرد يفهــم الجشــع 
العالمــّي غيــر المســتدام والمدّمــر لــدى الشــركات متعــّددة 
الجنســّيات واالقتصــاد المدفــوع بالســوق والتهديــد الــذي 
المحّلّيــة  العيــش  وســبل  الزراعــّي  اإلنتــاج  أمــام  تشــّكله 

الصغــار.  والمنِتجيــن/ات 

يوّضــح كّل مــن الباحــث الفلســطينّي ُأبــي عابــودي7 والخبيــر 
البيئــّي جــورج كــرزم8، فــي كتاباتهمــا حــول الســيادة علــى 
للســيادة  الفلســطينّي  المنظــور  فــي فلســطين،  الغــذاء 
علــى الغــذاء، حيــث ُينظــر إلــى االحتالل اإلســرائيلّي على أّنه 
التهديــد األكبــر للســيادة الغذائّيــة، ويمنــع الفلســطينّيين/
أراضيهــم/ّن  علــى  بحقوقهــم/ّن  المطالبــة  مــن  ات 
المزارعيــن/ات  قــرارات  احتــرام  يعتبــر  ومواردهــم/ّن. 
ــا، حيــث تعمــل الســيادة  ــة أمــًرا ضروريًّ وخياراتهــم/ّن الزراعّي
المحّلــّي، وضمــان  للســوق  اإلنتــاج  تعزيــز  الغذائّيــة علــى 
أولوّيــة لجميــع  الجــودة كعوامــل  توفيــر منَتجــات عاليــة 
الفلســطينّيين/ات. ووفًقــا للكاتبيــن، فــإّن الســيادة علــى 
الغــذاء هــي مفهــوم تحــّررّي يهــدف إلــى تحريــر القطــاع 
الزراعــّي مــن قيــود االســتعمار، والعمــل بشــكل جماعــّي 

مــن أجــل تحريــر األرض والشــعب.

(2018) السيادة على الغذاء من منظور فلسطينّي.7
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خيارات واعية18

التجارة العادلة

يتــّم إنتــاج وتعليــب وتســويق الكثيــر مــن المنتجــات المحّلّية 
الفلســطينّية وفًقــا لمعاييــر التجــارة الدولّيــة العادلــة. وهــو 
مــا يتيــح للمنِتجيــن/ات المحّلّييــن كســب المزيــد مــن المــال 
فــي نفــس الوقــت الــذي يتــّم فيــه الحفــاظ علــى معاييــر 
بيئّيــة وصّحّيــة معّينــة. ترّكــز التجــارة العادلــة علــى الســلع 
التــي لهــا ســوق فــي الغــرب. فــي فلســطين، كان زيــت 
الزيتــون هــو المنتــج األكثــر قابليــة للتصديــر، لكــّن الصــادرات 
تحــت العالمــة التجارّيــة العادلــة قــد توّســعت اآلن لتشــمل 
العديــد مــن المنَتجــات المحّلّيــة مثــل األعشــاب المجّففــة، 
والصابــون، والمنحوتــات الخشــبّية، والقهــوة، والبهــارات، 
الشــركات  مــن  العديــد  اســتثمر  لقــد  ذلــك.  إلــى  ومــا 
الترويــج  الغذائّيــة فــي  المــواّد  الفلســطينّية فــي ســوق 
االّتجــاه  وهــذا  العادلــة،  للتجــارة  كمصّدريــن  ألنفســهم 
الفلســطينّي،  الخــاّص  القطــاع  فــي  االزديــاد  فــي  آخــذ 
مــع  اليدوّيــة.  والحــرف  األغذيــة  مجــال  فــي  وخصوًصــا 
األســف، ونظــًرا لالرتفــاع المســتمّر فــي المشــروعات التــي 
يمّولهــا المانحــون والتــي تســتثمر فــي المحاصيــل عاليــة 
الربــح والنقديــة، فــإّن هــذه المنَتجــات تحــّل محــّل المنَتجــات 
التقليدّيــة الموســمّية الخاليــة مــن المــواّد الكيميائّيــة التــي 

ــزرع مــن قبــل. كانــت ت

غيــر  العادلــة  التجــارة  شــهادة  وشــروط  أحــكام  وُتعتبــر 
ــا لإلنتــاج  ضــاّرة فــي جوهرهــا، إذ أّنهــا توّفــر بديــاًل تقدميًّ
علــى  المنِتجيــن/ات  حصــول  بضمــان  وتلتــزم  بكثافــة 
إاّل  منَتجاتهــم/ّن.  مــن  األربــاح  مــن  العــادل  نصيبهــم/ّن 
بنتائــج  يأتــي  رأســمالّي  نظــام  واإلنتــاج ألجــل  العمــل  أّن 
عكســّية، خصوًصــا فــي الســياق الفلســطينّي، حيــث تتــّم 
بالكامــل  عليهــا  واالســتيالء  والميــاه  األراضــي  محاصــرة 
نظــام  ظــل  فــي  عنهــا  الشــعب  وملكّيــة  ســيطرة  ونــزع 
االســتعمار االســتيطانّي. فــي الســياق الفلســطينّي، يخلــق 
نظــام التجــارة العادلــة عقلّيــة توحيــد مقاييــس تعمــد إلــى 
رفــض العديــد مــن المنَتجــات البلدّيــة )المحّلّيــة( التــي ال 
ترقــى إلــى مســتوى االمتثــال للمعاييــر الدولّيــة ألســباب 
مختلفــة. وهــذا أمــر مقلــق، إذ يترّكــز اهتمــام المزارعيــن/
ات حــول االمتثــال لهــذه اللوائــح بــداًل مــن الحفــاظ علــى 
نظــام بيئــّي متــوازن وحمايتــه واســتمرار اســتخدام طــرق 
ذلــك،  مــن  األصلّيــة. واألكثــر  والبــذور  التقليدّيــة  الزراعــة 
فإّنــه يلّبــي احتياجــات الســوق الدولــّي، وخصوًصــا األوروبّيــة 
ــة، عــن طريــق تشــجيع المنَتجــات عاليــة الجــودة  واألمريكّي
بهــدف التصديــر، مّمــا يتــرك للفلســطينّيين/ات منتجــات 

الجــودة. ومنخفضــة  رخيصــة  مســتوردة 

المنتجات البلدّية

ــج بلــدّي فلذلــك وقــع  ــا مــا هــو منَت  حيــن نســمع أّن منَتًج
المنَتــج محّلــّي،  أّن  يعنــي  وهــذا  آذاننــا.  علــى  موســيقّي 
البيــض  أو  الجبــن  )ســواء  محّلّيــة  مصــادر  مــن  ومصنــوع 
أو الخبــز أو الفواكــه أو الخضــار(. ويضمــن ذلــك أن يكــون 
ــّم إنتاجــه  ــه يت ــا بقــدر المســتطاع وأّن ــا ومحّليًّ ــج طازًج المنَت
بالطريقــة التقليدّيــة التــي تعنــي عــادة عــدم اســتخدام أّي 
مــواّد كيميائّيــة، وأّنــه يتــّم تحضيــره ببــطء وبــذوق غنــّي 

وممّيــز.

المنتجات العضوّية

ُيقصــد بالمنَتجــات العضوّيــة تلــك التــي يتــّم إنتاجهــا بطــرق 
زراعــة تعتمــد علــى األســمدة ذات األصــل العضــوّي، وعلــى 
مكافحــة اآلفــات بمــواّد بيولوجّيــة )بــداًل مــن المبيــدات 
الحشــرّية القائمــة علــى المــواّد الكيميائّية(، وتســتخدم في 
بعــض األحيــان كّمّيــات محــدودة مــن المــواّد الكيميائّيــة 
فــي فتــرات محــّددة، وهــو مــا يشــار إليــه باســم الزراعــة 
وفًقــا  منّظمــة  عمليــات  هــي  العضوّيــة  الزراعــة  اآلمنــة. 
للمعاييــر الدولّيــة. يتــّم اّتبــاع طــرق الزراعــة العضوّيــة كنهــج 
بديــل لالســتخدام المكّثــف للمبيدات الحشــرّية واألســمدة 
ــة المحصــول، والتــي كان لهــا  ــة أحادّي فــي الزراعــة التقليدّي
آثــار ضــاّرة علــى خصوبــة التربــة، والتنــّوع البيولوجــّي للنظــام 
البيئــّي وصّحــة اإلنســان ورفاهّيتــه. ومــع ذلــك، فــإّن طــرق 
الزراعــة العضوّيــة فيهــا العديــد مــن أوجــه القصــور والقيــود 
حيــث تظــّل خاضعــة للمراقبــة الدولّيــة، وهــي مدفوعــة 
بمتطّلبــات الســوق، وبالتالــي ال تســتند إلــى االحتياجــات 
المحّلّيــة وتطّلعــات المنتجيــن/ات، وخصوًصــا فــي الجنــوب.

ا  الزراعة المدعومة مجتمعيًّ

ــا شــراكة بيــن المزارعيــن/ تمّثــل الزراعــة المدعومــة مجتمعيًّ
ات والمنِتجيــن/ات، وتســّلط الضــوء علــى فعــل تقاســم 
األدوار والمســؤولّيات مــن خــالل الزراعــة. فهــي ترّكــز علــى 
المزارعيــن/ بيــن  الشــفافة  والعالقــات  المحّلــّي،  اإلنتــاج 

ات والمســتهلكين/ات. عــادة مــا تشــمل مجموعــة مــن 
بمعرفــة  المهتّميــن/ات  الواعييــن/ات  المســتهلكين/ات 
مصــدر طعامهــم. قــد يســتثمرون فــي مزرعــة معّينــة، أو 
ــة هــذا الموســم  ــة موســمّية الســتالم غّل يدفعــون عضوّي
إلــى  فــي صنــدوق علــى عتبــة دارهــم/ّن. فهــي تهــدف 
بنــاء المجتمــع، وخفــض النفايــات الغذائّيــة، والحفــاظ علــى 

المحاصيــل والبــذور المحّلّيــة.
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زيــادة  ترّكــز علــى  زراعــة  الصناعّيــة هــي منهجّيــة  الزراعــة 
التــي يمكــن  المحاصيــل  التكلفــة وإنتــاج  اإلنتــاج وتقليــل 
الصناعّيــة  الزراعــة  الســوق. تعتمــد  بيعهــا بســهولة فــي 
علــى األدوات االقتصادّيــة والتكنولوجّيــة لزيــادة اإلنتــاج، 
مجموعــة  صفــات  لتعزيــز  الوراثــّي  التعديــل  وتطبيــق 
صالحــة  بقائهــا  زمــن  إلطالــة  المحاصيــل  مــن  متنّوعــة 
ويســّبب  ذلــك.  إلــى  ومــا  للجفــاف،  ومقاومتهــا  للبيــع، 
هــذا مخاطــر علــى صّحــة اإلنســان والحيــوان والبيئــة. كمــا 
نظــًرا  للمــوارد،  هــدًرا  تشــّكل  هــذه  الزراعــة  طريقــة  وأّن 
إلــى كثافــة حاجتهــا إليهــا، إذ تتطّلــب مناطــق واســعة مــن 
األراضــي، ومصــادر الميــاه، واســتخداًما مكّثًفــا لألســمدة 
البــذور وانتشــارها.  والمبيــدات الحشــرّية، واحتــكار توزيــع 
وهــذا يعنــي فــي فلســطين، االعتمــاد الكبيــر علــى البــذور 
وتســويق  )واألجنبّيــة(،  اإلســرائيلّية  الكيميائّيــة  والمــواّد 
إلــى انخفــاض  يــؤّدي  الربــح، مّمــا  الزراعــة هنــاك لضمــان 
فــإّن  ذلــك،  علــى  عــالوة  المنَتجــات.  جــودة  مســتويات 
األراضــي  ألصحــاب  ممنهــج  إضعــاف  إلــى  يــؤّدي  هــذا 
الصغيــرة والمنِتجيــن/ات الذيــن يضطــرون إلــى التنافــس 
مــع المنَتجــات اإلســرائيلّية الرخيصــة التــي تمــأل أســواقنا، 
باإلضافــة إلــى احتــكار الشــركات الكبــرى لإلنتــاج الضخــم 

األساســّية. للمنَتجــات 

الزراعة البيئّية

تعــّد الزراعــة البيئّيــة العمــود الفقــرّي للســيادة الغذائّيــة. 
المزارعــون/ات  يعتبــره  الــذي  داغــر،  ســعد  ويعّرفهــا 
البيئّيــة  للزراعــة  أًبــا  المجــال  هــذا  فــي  والناشــطون/ات 
فــي فلســطين، بأّنهــا: “فلســفة وتطبيقــات زراعّيــة تراعــي 
أشــكال  تغــّذي جميــع  الطبيعّيــة؛ فهــي  النظــم  وتحتــرم 
النظــام  مــع  انســجام  فــي  وتعمــل  األرض  علــى  الحيــاة 
البيئــّي، دون التســبب فــي أّي ضــرر لعناصرهــا األساســّية 
—التربــة والميــاه والهــواء والتنــّوع البيولوجــّي واإلنســانّي. 
العناصــر،  الحيــاة مــن خــالل اســتعادة هــذه  فهــي تعيــد 
ــات. إّنهــا  ــة البشــر والحيوان ــّي يفيــد صّح ــاج طعــام صّح إلنت
ــة والنفســّية”. ــة والعقلّي ــو مــن الســموم الماّدّي زراعــة تخل

والممارســات  المعــارف  مــن  مســتمّدة  البيئّيــة  الزراعــة 
المزارعــون/ات  يملكهــا  التــي  الغنّيــة  التقليدّيــة  الزراعّيــة 
ــا إلعــالن  ــم. ووفًق ــع أنحــاء العال والفاّلحــون/ات فــي جمي
المنتــدى الدولــّي للزراعــة البيئّيــة، فــإّن “الزراعــة البيئّيــة هي 
الحــّل لتحويــل وإصــالح واقعنــا المــاّدّي فــي نظــام الغــذاء 
والمناطــق الريفّيــة التــي دّمرهــا إنتــاج الغــذاء الصناعــّي، 

وتشــمل  والزرقــاء.  الخضــراء  الثــورات  عليهــا  ويطلــق 
الزراعــة البيئّيــة الســيطرة علــى البــذور والتنــّوع البيولوجــّي 
والثقافــة  والمعرفــة  والميــاه  والحــدود  واألراضــي 
والمناطــق الزراعّيــة الشاســعة التــي يمتلكهــا النــاس الذيــن 

العالــم”9. يطعمــون 

تعتمــد الزراعــة البيئّيــة علــى اســتخدام مدخــالت اإلنتــاج 
أّي  اســتخدام  البــذور، وترفــض  ذلــك  فــي  بمــا  المحّلّيــة، 
ــا، وهــو مــا  مــواّد كيميائّيــة أو بــذور النباتــات المعّدلــة وراثيًّ

يتماشــى تماًمــا مــع اإلنتــاج البلــدّي.  

9 La Via Campesina (2015) Declaration of the Internation-
al Forum for Agroecology.
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إّن أّي مراجعــة لإلحصــاءات فــي أّي تقريــر زراعــّي، ســتظهر 
تنبــؤات مقلقــة بشــأن هــذا القطــاع فــي فلســطين. فــي 
ظــّل القيــود اإلســرائيلّية الممنهجــة علــى الوصــول إلــى 
األراضــي الزراعّيــة ومــوارد الميــاه، واالفتقــار الحكومــّي إلى 
ــة تطويرهــا، فــإّن قطــاع الزراعــة يســاهم  ــة حــول كيفّي رؤي
ا فــي الناتــج المحّلــّي اإلجمالــّي الوطنــّي.  بمقــدار قليــل جــدًّ
تتناقــص  العاملــة  القــوى  توظيــف  فــي  القطــاع  حّصــة 
الزراعّيــة  األراضــي  اســتبدال  إلــى  يــؤّدي  مّمــا  باســتمرار، 
بمشــروعات صناعّيــة وتدميــر واحــد مــن أهــّم عناصــر الهوّية 
الفلســطينّية. تشــّكل المنافســة مع المنَتجات اإلســرائيلّية 
عائًقــا أمــام تطويــر الزراعــة المســتدامة فــي فلســطين. 
فــي كّل يــوم، يتــّم غمــر األســواق الفلســطينّية بأطنــان 
ــّي.  مــن المنَتجــات اإلســرائيلّية التــي تنافــس اإلنتــاج المحّل
أنفســهم/ّن  الفلســطينّيون/ات  المزارعــون/ات  ويجــد 
عاجزيــن/ات عــن فعــل شــيء ســوى مراقبــة بضائعهــم/ّن 
ُتتلــف بســبب إجــراءات التفتيــش الطويلــة علــى الحواجــز، أو 
عنــد نقــاط التفتيــش الحدودّيــة، أو فــي مزارعهــم/ّن، وال 
يعرفــون أيــن وكيــف يمكنهــم تســويقها لتنافــس فــي ظــّل 

تدّفــق المنَتجــات اإلســرائيلّية الرخيصــة. 

األراضــي  تحويــل  ظاهــرة  فــإّن  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة 
الزراعّيــة إلــى مناطــق صناعّيــة هــي ظاهــرة عالمّيــة تالحــق 
صغــار المزارعيــن/ات، وفلســطين ليســت اســتثناًء. رّكــزت 
و”تطويــر”  “تعزيــز”  إلــى  الراميــة  الحكومّيــة  السياســات 
القطــاع الزراعــّي فــي المقــام األّول علــى جعــل المزارعيــن/

ات األثريــاء أكثــر ثــراًء وتحويــل أراضينــا األكثــر خصوبــة، مثــل 
ــة  ــى مناطــق صناعّي ــن، إل ــن عامــر فــي منطقــة جني مــرج اب
برعايــة واســتثمار إقليمــّي ودولــّي، حيــث ســيتّم تحويــل 
المنِتجيــن/ات ومــاّلك األراضــي إلــى عمالــة رخيصــة فــي 
تعزيــز  وعلــى  البيئــة  تلويــث  علــى  تعمــل  التــي  المصانــع 

االســتهالكّية10.

10 Sansour and Tartir (2014) Palestinian Farmers: A Last 
Stronghold of Resistance.

الزراعــة المطرّيــة )البعلّيــة( هــي الســائدة  لطالمــا كانــت 
فــي فلســطين، بوجــود نســبة صغيــرة فقــط مــن األراضــي 
الزراعّيــة التــي يتــّم رّيهــا. كانــت الزراعــة البعلّيــة هــي العمــود 
الفقــرّي لألنشــطة الزراعّيــة الفلســطينّية، وقــد ســاعدت 
علــى مــّر العقــود فــي تجذيــر المزارعيــن/ات الفلســطينّيين/
ات فــي األرض، والحفــاظ علــى المعرفــة الزراعّيــة المتوارثــة 
المتمّيــزة  ،والجــودة  المحاصيــل  وأنــواع  أجيــال،  عبــر 
لمنتجاتنــا البلدّيــة ونكهتهــا التــي نحــّب. وتوصــف الزراعــة 
البعلّيــة )نســبة إلــى إلــه المطــر بعــل الكنعانــّي( بأّنهــا نظــام 
بيئــّي زراعــّي مــرن يســاعد المزارعيــن/ات علــى التكّيــف مــع 
ــدة، إلــى جانــب  الظــروف االجتماعّيــة واالقتصادّيــة المقيِّ
الزراعــة  تظــّل  لذلــك،  القاســّية11.  السياســّية  الظــروف 
الشــديدة  القيــود  الســائد بســبب  الزراعــة  نــوع  المطرّيــة 
إســرائيل  وحرمــان  الميــاه،  اســتخدام  علــى  المفروضــة 
الفلســطينّيين/ات مــن حّقهــم/ّن فــي الميــاه مــن األحواض 
الجوفّيــة الغنّيــة. هــذه القيــود مــا هــي إال سياســة طويلــة 
األجــل اّتبعتهــا إســرائيل، للســيطرة علــى مــوارد الميــاه فــي 

الضّفــة الغربّيــة وقطــاع غــّزة منــذ ســنة 1967.

ــد الســنوّي  ــة مــن العائ تســتخرج إســرائيل اليــوم 85 بالمائ
ألحــواض الميــاه الجوفّيــة فــي الضّفــة الغربّيــة تاركــة 15 
ــاه لالســتخدام  ــة فقــط للفلســطينّيين/ات مــن المي بالمائ
المنزلــّي والزراعــّي، وهــي نســبة أقــّل بكثيــر مــن الحاجــة 
متوّســط  يبلــغ  بالنمــّو.  اآلخــذ  الســّكان  لعــدد  المتزايــدة 
معــّدل  أضعــاف  أربعــة  الميــاه  مــن  إســرائيل  اســتهالك 
بعــض  تســتهلك  حيــن  فــي  الفلســطينّيين12،  اســتهالك 
الغربّيــة، علــى  الضّفــة  الشــرعّية فــي  المســتوطنات غيــر 
أســاس حســاب نصيــب الفــرد، مــا يعــادل 21 ضعًفــا مــن 
الميــاه مقارنــة باســتهالك الفــرد فــي القــرى الفلســطينّية 
المجــاورة لهــا )حالــة مســتوطنة روعــي وقريــة الحديدية(13.

عــالوة علــى ذلــك، تقــع 63 بالمائــة مــن األراضــي الصالحــة 
للزراعــة فــي المنطقــة )ج(، حيــث تخضــع هــذه المنطقــة 
ــح  ــا يتي ــه مّم بالكامــل لســيطرة الجيــش اإلســرائيلّي وإدارت
األرض  مــن  كبيــرة  أجــزاء  علــى  الســيطرة  للمســتوطنين 
والميــاه. وتعــّد منطقــة غــور األردن، الــذي تــّم تحديــد أكثــر 
مــن 85 بالمائــة مــن مســاحته كمنطقــة )ج(، مثــااًل علــى 

11 Tesdell, Othman and Alkhoury (2019) Rainfed agro-
ecosystem resilience in the Palestinian West Bank, 
1918-2017.

 منظمة العفو الدولية )2017( احتالل المياه.12

13 Al Haq and EWASH (2011) Israel’s violations of human 
rights regarding water and sanitation in the OPT – Re-
port by Al-Haq and EWASH to CESCR.
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التهجيــر الممنهــج وتدميــر ســبل العيــش بشــكل يومــّي14. 
ســّلة  بوصفهــا  الماضــي  فــي  المنطقــة  هــذه  اشــتهرت 
الزراعّيــة  المجتمعــات  أصبحــت  واآلن  فلســطين،  غــذاء 
الفلســطينّيين/ات  مــن  الكثيــر  ويعتمــد  مدّمــرة  هنــاك 
الذيــن يعيشــون هنــاك علــى العمــل داخــل المســتوطنات 
خــالل  مــن  منتجاتهــم/ّن  بيــع  علــى  أو  القانونّيــة  غيــر 
ــة واألفــراد اإلســرائيلّيين الذيــن يصــّدرون  الشــركات الزراعّي
الوضــع  هــذا  وأّدى  والفواكــه15.  والخضــروات  التمــر 
ا  قســريًّ الفلســطينّيين/ات  المنِتجيــن/ات  تعــاون  إلــى 
تقــوم  التــي  القانونيــة  غيــر  المســتوطنات  شــركات  مــع 
أزمــة  يســّبب  الواقــع  فــي  هــذا  بضائعهــم/ّن.  بتســويق 
ــة للمنِتجيــن/ات الذيــن فقــدوا/ّن كّل آمالهــم/ّن فــي  هوّي
مســتقّل.  بشــكل  الزراعّيــة  معيشــتهم/ّن  علــى  الحفــاظ 

عالقيــن/ أنفســهم/ّن  األردن  غــور  مزارعــو/ات  يجــد 
يســتطيعون  ال  حيــث  والســندان،  المطرقــة  بيــن  ات 
الحصــول علــى الميــاه الالزمــة لــرّي محاصيلهــم/ّن وجعــل 
الســوق  هــذا  فــي  المنافســة  علــى  قــادًرا  إنتاجهــم/ّن 
عــن  التخّلــي  هــو  الصــارخ  البديــل  أّن  إاّل  المتكافــئ،  غيــر 
أراضيهــم/ّن ولجوئهــم/ّن إلــى العمــل فــي المســتوطنات 
غيــر القانونيــة لتأميــن رزقهــم/ّن، والتــي تقــام فــي كثيــر 
مــن الحــاالت داخــل أراضيهــم/ّن المصــادرة لخدمــة التوّســع 
االســتعمارّي للمســتوطنين. يعتمــد المزارعــون/ات علــى 
الزراعــة المطرّيــة التقليدّيــة، وهــو مــا يعطــي المنتجــات 

الممّيــزة.  نكهتهــا  الموســمّية 

وتتطّلــب الزراعــة البعلّيــة معرفــة وخبــرة محّلّيــة ســليمة 
ا. ومــع ذلــك، وفــي ظــّل التقّلبــات  إلعــداد األرض ســنويًّ
المناخّيــة لألمطــار ودرجــات الحــرارة والفصــول المتغّيــرة، 
ــة التــي تغّذيهــا األمطــار أكثــر  أصبحــت المجتمعــات الزراعّي
عرضــة للخطــر وعلــى شــفا فقــدان ســبل عيشــها16. كمــا 
البضائــع  حركــة  علــى  االحتــالل  فرضهــا  التــي  القيــود  أّن 
والمنَتجــات وتفتيــت الضّفــة الغربّيــة، قــد أّدت إلــى عــزل 

األســواق المحّلّيــة عــن بعضهــا البعــض17.

14 B’Tselem (2011) Dispossession and Exploitation Isra-
el’s Policy in the Jordan Valley and Northern Dead Sea.

15 Who Profits (2014) Made in Israel- Agricultural Exports 
from Occupied Territories. 

16 UNDP (2013) Palestinian Climate Change Adaptation 
Strategy.

17 Stop the Wall Defending Palestinian Food Sovereignty 
Against Occupation and Expulsion.

فــي غــّزة، وســط رعــب الحــروب المتواصلــة، واالعتــداءات، 
مــن  كان  القطــاع،  علــى  المفروضــة  الخانقــة  والقيــود 
الواضــح أّن االحتــالل ال يهــدف فقــط إلــى إحــداث الفوضــى 
فــي حيــاة الســّكان المدنّييــن ومبانيهــم وبنيتهــم التحتّيــة، 
األساســّية  الهوّيــة  تقويــض  إلــى  كذلــك  ويهــدف  بــل 

الفلســطينّي.  االنتمــاء  وعناصــر 

علــى  تعتمــد  التــي  العيــش  ســبل  وتدميــر  إضعــاف  تــّم 
المــوارد الطبيعّيــة بشــكل ممنهــج. وقد اســتخدم االحتالل 
الفلســطينّيين/ات  الســّكان  لتحويــل  كأداة  التدميــر  هــذا 
ــة أوســلو  ــذ اّتفاقي العامليــن/ات إلــى مجموعــة تابعــة. من
ــا”،  أمنيًّ “محيًطــا  إســرائيل  حــّددت   ،1995 ســنة  الثانيــة 
يعــرف باســم المنطقــة العازلــة )ARA(، والتــي تمتــّد علــى 
ــا مســافة 300 متــر علــى  طــول الحــدود، وتختــرق عرضيًّ
األقــّل علــى امتــداد الخــّط األخضــر. بعــد االنتفاضــة الثانيــة، 
العازلــة  المنطقــة  بتوســيع  اإلســرائيلّي  الجيــش  قــام 
ــر داخــل أراضــي قطــاع غــّزة.  ــى 1500 مت ــا لتصــل إل تدريجيًّ
تحــرم القيــود المفروضــة علــى غــّزة الفلســطينّيين/ات مــن 
الزراعّيــة فــي قطــاع  35 بالمائــة مــن إجمالــّي المســاحة 
غــّزة، والتــي ُتعتبــر أيًضــا أكثــر األراضــي الزراعّيــة خصوبــة فــي 
القطــاع. تعــّرض العديــد مــن المزارعيــن/ات إلــى إطــالق 
النــار والقتــل فــي هــذه المنطقــة العازلــة، وأصيــب العديــد 
اقتــالع  تــّم  كمــا  التهديــد،  إلــى  وتعّرضــوا/ّن  منهــم/ّن 
المحاصيــل وتدميرهــا18. وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن مزارعــي/
لحمايــة  عقــود  منــذ  يناضلون/يناضلــّن  الذيــن  غــّزة  ات 
أراضيهــم/ّن وزراعتهــا فــي هــذه “المنطقــة العازلــة” هــم 
مــن بيــن أكثــر الفئــات تهميًشــا، إلــى جانــب فئــة الصّياديــن 
الذيــن يواجهــون تهديــًدا مســتمّرًا علــى حياتهــم/ّن عندمــا 
تقّيدهــا  والتــي  الصغيــرة،  الصيــد  منطقــة  إلــى  يخرجــون 

اإلســرائيلّية.  البحرّيــة 

فــي خمســينات وســّتينات القــرن الماضــي، اشــتهرت غــّزة 
بإنتــاج وتصديــر الحمضّيــات، والتــي كانــت توّظــف حوالــي 
30 إلــى 40 بالمائــة مــن القــوى العاملــة فــي غــّزة19. بعــد 
ســنة 1967، بــدأت الزراعــة الفلســطينّية فــي غــّزة بالتحــّول 
نحــو إنتــاج الفراولــة والزهــور، وذلــك بتشــجيع مــن الحكومــة 
األســواق  متطّلبــات  لتلبيــة  اإلســرائيلّية،  العســكرّية 

18 OCHA-WFP (2010) Between The Fence And A Hard 
Place: Humanitarian Impact of Israeli-imposed Restric-
tions on Access to Land and Sea in the Gaza Strip.

19 Roy (1987) The Gaza Strip: A Case of Economic De-De-
velopment.
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خــالل  االحتــالل،  قــوات  دّمــرت  والدولّيــة20.  اإلســرائيلّية 
االنتفاضــة الثانيــة، أكثــر مــن مليــون شــجرة، معظمهــا مــن 
ــم تســمح للمزارعيــن/ات إاّل بزراعــة  ــات، ول أشــجار الحمضّي
المنطقــة  فــي  خصوًصــا  االرتفــاع،  منخفضــة  المحاصيــل 
العازلــة، إلــى جانــب مشــاريع إغاثّيــة دفعــت باّتجــاه هــذا 
النــوع مــن اإلنتــاج الزراعــّي21. لألســف، يتــّم اآلن اســتيراد 

الحمضّيــات مــن مصــر وإســرائيل.

يتلّقــى القطــاع الزراعــّي فــي فلســطين بالفعــل الكثيــر مــن 
األمــوال مــن وكاالت الدعــم الدولّيــة، التــي تهــدف إلــى 
تطويــر معاييــر اإلنتــاج للوصــول إلــى المزيــد مــن األســواق 
العالمّيــة وإدخــال فلســطين فــي االقتصــاد العالمّي. ولكّن 
هــذا يأتــي علــى حســاب المنِتجيــن/ات المحّلّييــن/ات، الذين 
أصبحــوا ُمنســاقين/ات لفكــرة اســتيفاء المعاييــر الدولّيــة 
لبيــع منَتجاتهــم/ّن فــي خــارج البــالد، بينمــا يتــّم بيــع األغذية 
األساســّية الرخيصــة منخفضــة الجــودة المســتوردة فــي 
األســواق المحّلّيــة. لذلــك تســتفيد األســواق الغربّيــة مــن 
المحاصيــل عاليــة القيمــة بينمــا نتخّلــى فــي فلســطين عــن 
الممارســات الزراعّيــة المحّلّيــة الصديقــة للبيئــة واألصنــاف 
المحّلّيــة لتلبيــة الطلــب الدولــّي22. ويدّمــر هــذا األمــر ســبل 
ــة، ويزيــد مــن التنافــس بيــن المنِتجيــن/ات،  العيــش المحّلّي

ويضعــف المزارعيــن/ات ذوي/ات الحيــازات الصغيــرة.

ومــع ذلــك، فــإّن الزراعــة فــي الســياق الفلســطينّي هــي 
المزارعــون/ات  يهــدف  للدخــل  مصــدر  مجــّرد  مــن  أكثــر 
ــل الزراعــة  ــث تمّث ــه، حي ــه والتوّســع في ــى االســتفادة من إل
االرتبــاط بــأرض األجــداد واالنتمــاء إليهــا الــذي يعــّد جــزًءا ال 
يتجــزأ مــن الهوّيــة الفلســطينّية. الصمــود هــو المصطلــح 
الفلســطينّيين/ات  انتمــاء  لوصــف  صياغتــه  تّمــت  الــذي 
إلــى أرضهــم/ّن. وهــو مصطلــح يتعــّدى مفاهيــم االنتمــاء 
الحديثــة إلــى دولــة أو أّمــة، حيــث يؤّكــد هــذا الوصــف علــى 
إلــى الحــّد  ُرعــاة وحمــاة لــألرض  كــون الفلســطينّيين/ات 
الــذي يتــّم فيــه تشــويه كرامتهــم/ّن إذا تــّم االســتيالء علــى 
أراضيهــم/ّن، خصوًصــا إذا تــّم ذلــك بطريقــة غيــر شــرعّية.

فــإّن  الفلســطينّيين/ات،  المزارعيــن/ات  إلــى  بالنســبة 
أّدوه  وَقَســم  واجــب مقــّدس  هــو  األرض  علــى  الحفــاظ 
أّن  إًذا  عجــب  ال  هوّيتهــم/ّن.  علــى  للحفــاظ  وأّدينــه 
تهــدف  االحتــالل  وسياســات  األساســّية  التكتيــكات 

20 Paltrade (2017) Factsheet – Agricultural Sector in Gaza 
Strip: Obstacles to Development.

21 Abdelnour, Tartir and Zurayk (2012) Farming Palestine 
for Freedom.
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عيشــنا.  ســبل  مــن  )األرض(  العنصــر  هــذا  تجريــد  إلــى 
الفلســطينّيون/ات هــم/ّن حمــاة أشــجار الزيتون والبســاتين 
والحقــول والتــالل. إذا عدلنــا النظــر عــن الملكّيــة الشــخصّية 
ــه عنــد تقديــم الدعــم للمــزارع/ة الــذي  لــألرض، فســنرى أّن
يعتني/تعتنــي بأرضــه/ا، فإّننــا نقــوم بالفعــل بترســيخ إرثنــا 
األنشــطة  دعــم  خــالل  مــن  األرض  هــذه  علــى  ووجودنــا 
التــي يقودهــا المجتمــع المحّلــّي بــداًل مــن المســاهمة فــي 
تقويــة نفــوذ األفــراد والكيانــات المســتغّلة للمزارعيــن/ات 

ربحّيــة. لغايــات 

أصبــح توجيــه جهودنــا نحــو تحقيــق الســيادة الغذائّيــة فــي 
أّي وقــت مضــى،  مــن  إلحاًحــا  أكثــر  أمــًرا  اآلن  فلســطين 
ولحســن الحــّظ، فــإّن هــذا يظهــر بالفعــل فــي جميــع أنحــاء 
ــة، وفــي المــزارع الجديــدة التــي تعتمــد  فلســطين التاريخّي
أســاليب الزراعــة النظيفــة )أنظــر الــى المزرعــة اإلنســانّية، 
ص. 50(. والمبــادرات التــي تدعــو إلــى الحفــاظ علــى الطرق 
ــة، والعالقــة المباشــرة  ــذور البلدّي ــة، والب ــة التقليدّي الزراعّي
وســائل  تبّنــي  خــالل  مــن  والمــزارع/ة،  المشــتري/ة  بيــن 
مختلفــة، مثــل الزراعــة المدعومــة مــن المجتمــع )انظــر إلــى 
أم ســليمان وبســتاّنا، ص. 32 و36( وأســواق المزارعيــن/

ات )انظــر إلــى مبــادرة شــراكة، ص. 169(. كمــا وتســعى 
ــة فاعلــة ونشــطة  ــادرات أخــرى إلــى إنشــاء حركــة وطنّي مب
بيئّيــة  ممارســات  وتبّنــي  الغذائّيــة  الســيادة  إلــى  تدعــو 
زراعّيــة )انظــر إلــى الملتقــى الفلســطينّي للزراعــة البيئّيــة 
هــذه  فــي  منهــم/ّن  عــدد  تقديــم  ويســعدنا   )164 ص. 

الطبعــة.
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ــا  جوهريًّ ارتباًطــا  الفلســطينّي  الثقافــّي  التــراث  يرتبــط 
بالبيئــة الطبيعّيــة. عــاش الفلســطينّيون/ات فــي وئــام مــع 
الطبيعــة لقــرون عديــدة، مســتفيدين/ات مّمــا قّدموه/نــه 
ــدات  ــة مبدعــة شــّكلت البل ــاج هوّي مــن المــواّد الخــاّم وإنت
الفلســطينّية  المناطــق  مــن  العديــد  وحّولــت  والقــرى 
ــة وغيرهــا مــن األنشــطة  ــاج الحــرف اليدوّي إلــى مراكــز إلنت
الدينّيــة  الوجهــات  وجــود  شــّجع  فيمــا  االقتصادّيــة. 
الســياحّية فــي العديــد مــن البلــدات الفلســطينّية ازدهــار 
صناعــة بعــض الحــرف اليدوّيــة )مثــل المنحوتــات الخشــبّية 
فــي بيــت لحــم، والفّخــار األرمنــّي، وزجــاج الخليــل، ومــا إلــى 

ذلــك ...(.

 تعتمــد ممارســاتنا التراثّيــة والثقافّيــة، بــدًءا مــن الحــرف 
تنتــج  خــاّم  مــواّد  علــى  الفنــون،  إلــى  ووصــواًل  اليدوّيــة 
ذلــك،  علــى  األمثلــة  مــن  أخــرى.  لمنَتجــات  “كمخّلفــات” 
قصاصــات أشــجار الزيتــون وقــّش القمــح وصــوف األغنــام 
ــا علــى أّنهــا  والجلــود. لــم يتــّم اعتبــار هــذه المنَتجــات تقليديًّ
مخّلفات للنشاطات االقتصادّية التي اعتادت المجتمعات 
تنفيذهــا، نظــًرا إلــى أّن جميــع العناصــر األساســّية كان لهــا 
دور فّعــال فــكان يعــاد اســتخدامها فــي ممارســات وحــرف 
تســليط  إلــى  الدليــل  مــن  النســخة  هــذه  تســعى  أخــرى. 
الضــوء علــى مفهــوم إعــادة االســتخدام ال باعتبــاره مجــّرد 
مبــّرر لمواصلــة نمــط اســتهالك غيــر مســؤول، بــل ولتقديــر 
كيفّيــة اســتخدام الحــرف اليدوّيــة التقليدّيــة بشــكل كبيــر 
األنشــطة  مــن  وغيرهــا  الزراعّيــة  األنشــطة  لمخّلفــات 
ــة. عــالوة علــى ذلــك، يتحــّدى  ــة وجمالّي إلنتــاج ســلع عملّي
أنمــاط  الجديــدة  المجتمعّيــة  والمبــادرات  المنتجــون/ات 
تبّنــي  طريــق  عــن  المســتدامة  غيــر  الحالّيــة  االســتهالك 
القيــم األخالقّيــة والبيئّيــة فــي العمــل المجتمعــّي وتطويــر 

منتجــات محّلّيــة تعكــس هــذا التوّجــه.

كان للحــرف اليدوّيــة التقليدّيــة فــي فلســطين نصيبهــا مــن 
االنتعــاش واالنتــكاس ثــّم االنقــراض، وهــذا يتوّقــف علــى 
ــادل  ــة الفلســطينّية للتب ــة. أعــّدت الجمعّي الظــروف التجارّي
الثقافــّي )المدرجــة أيًضــا فــي قســم متاجرنــا( قاعــدة بيانات 
حرفــة  كّل  وحالــة  تاريــخ  حــول  معلومــات  علــى  تحتــوي 
يدوّيــة. ومــن بيــن الحــرف التــي تّمــت إعــادة إحيائهــا، الفّخــار 
ومنحوتــات خشــب الزيتــون والتطريــز وصناعــة صابــون زيــت 
الزيتــون ونفــخ الزجــاج. والســبب وراء ظهــور هــذه الحــرف 
بالعولمــة  المّتســم  الســوق  دخــول  علــى  قدرتهــا  هــو 
كحرفــة ســياحّية. أّمــا األنــواع المهــّددة باالنقــراض فهــي 
الزيتــون  القــّش وأغصــان  حرفــة الســالل المصنوعــة مــن 
التقليدّيــة.  األغنــام  جلــود  ودباغــة  الصــوف  ونســيج 
إلــى  بالنســبة  أهّمّيتهــا  اليدوّيــة  الحــرف  هــذه  فقــدت 
الفلســطينّي/ة العــادّي/ة، فــي ظــّل إدخــال العديــد مــن 
األصنــاف والبضائــع مــن الســلع المســتوردة فــي غالبّيتهــا 
مــن الصيــن أو تركيــا، والتــي حّلــت بســرعة محّلهــا وتوّقــف 

تقريًبــا إنتــاج هــذه المنتجــات المحّلّيــة.

ــة الفلســطينّية إلــى تهديــد  تتعــّرض صناعــة الحــرف اليدوّي
ــة. ويلعــب االحتــالل  مســتمّر مــن مختلــف الجهــات الفاعل
ــر فــي إضعــاف الصناعــة، حيــث إّن  ــدور األكب اإلســرائيلّي ال
ورخيصــة  مقّلــدة  بمنتجــات  الفلســطينّي  الســوق  غمــر 
ومتوّفــرة بكّمّيــات كبيــرة، قــد دفــع العديــد مــن الحرفّييــن/
ات إلــى العــزوف عــن الحــرف اليدوّيــة التقليدّيــة. فــي ظــّل 
كــون االهتمــام واالســتثمار فــي تطويــر الحــرف اليدوّيــة 
المحّلّيــة مــن قبــل المؤّسســات الحكومّيــة الفلســطينّية 
ــر  عنــد أدنــى مســتوياته، إاّل أّن العديــد مــن المنّظمــات غي
المنتجيــن/ات  بتشــجيع  فّعــال  بــدور  قامــت  الحكومّيــة 
المحّلّييــن/ات مــن خــالل ورش العمــل والــدورات التدريبّيــة 
المختلفــة. مــع ذلــك، دفعــت المنافســة بيــن محــاّلت بيــع 
المنتجــات التذكارّيــة الحرفّييــن/ات المحّلّييــن/ات إلــى تــرك 
بخســارة  لهــم/ّن  تســّببت  الحــاالت  أســوأ  الحرفــة، وفــي 

المــال ووقــف تجارتهــم/ّن تماًمــا.

الحكــم  منــذ  فلســطين  علــى  الرخيصــة  الــواردات  أّثــرت 
لقــد  العثمانــّي، وبالتالــي فهــي ليســت ظاهــرة جديــدة. 
النــاس  نظــر  وجهــات  الحــّرة  واألســواق  العولمــة  غّيــرت 
حــول المنَتجــات، وغيــّرت تفضيالتهــم/ّن مــن التركيــز علــى 
الجــودة العاليــة والمتانــة إلــى منَتجــات رخيصــة ُتســتخدم 
لمــّرة واحــدة. وقــد أّثــر ذلــك علــى صناعــة الحــرف اليدوّيــة 
وإدخــال  الجــودة،  تناقــص  مــن  زمًنــا  عانــت  والتــي  أيًضــا، 
الحــرف  إنتــاج  فــي  والبالســتيكّية  التركيبّيــة  المــواّد 
الخيــوط  ذات  النســيج  ســالل  )مثــل  التقليدّيــة  اليدوّيــة 
البالســتيكّية(. ومــع ذلــك، هنــاك اّتجــاه مشــّجع وجديــد، 
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ألّنهــم  التقليدّيــة  المنَتجــات  بشــراء  النــاس  يقــوم  حيــث 
يهتّمــون بأصالتهــا وبالعناصــر الطبيعّيــة التقليدّيــة فيهــا. إّن 
للمنِتجيــن/ات الصغــار والشــركات التــي تديرهــا العائــالت 
نوعهــا،  مــن  فريــدة  كونهــا  فــي  تتمّثــل  مضافــة  قيمــة 
بالتفاصيــل  وتهتــّم  الزبائــن،  مــن  مختلًفــا  نوًعــا  وتخــدم 

النهائــّي. المنَتــج  ونوعّيــة  والجــودة 

هنــاك اّتجــاه مشــّجع آخــر يتمّثــل فــي تركيــز منتجــي/ات 
الحــرف اليدوّيــة علــى تعزيــز الروابــط بيــن األجيــال عندمــا 
بعــض  تحفيــز  تــّم  اليدوّيــة.  الحــرف  بإنتــاج  األمــر  يتعّلــق 
ــادئ األمــر علــى الحفــاظ علــى حرفــة  المنِتجيــن/ات فــي ب
لهــذه  المنِتجيــن/ات  آخــر  أّن  إدراكهــم/ّن  بســبب  معّينــة 
الحرفــة قــد توّقــف عــن العمــل أو وافتــه المنّيــة. وقــد 
وجــد آخــرون وأخريــات أّنــه مــن المقلــق رؤيــة فجــوة كبيــرة 
ا وأحفادهــم/ّن عندمــا يتعّلــق األمــر  بيــن األجيــال األكبــر ســنًّ
بمشــاركة حكايــات وتقاليــد المصنوعــات اليدوّيــة. قــادت 
هــذه المخــاوف العديــد مــن قــادة وقائــدات المجتمــع كمــا 
ــر ومشــاهدة  ورد فــي هــذا الدليــل إلــى زراعــة بــذور التغيي
ــا وتربــط األجيــال والمجموعــات  مبادراتهــم/ّن تنمــو عضويًّ

المختلفــة واالهتماًمــات مًعــا.

يأتــي األمــل مــن تحــت الــركام، كمــا عّلمتنــا غــّزة دائًمــا. فــي 
أعقــاب هجــوم 2014 علــى القطــاع، وجــد المبتكــرون/ات 
طريقــة لقلــب األنقــاض والــركام المتبقــي مــن منازلهــم/
جديــد.  مــن  فاعلــة  مــواّد  إلــى  مقتنياتهــم/ّن،  وأثمــن  ّن 
علــى ســبيل المثــال، قامــوا وقمــن بإعــادة تدويــر األنقــاض 
ــاء،  ــد للبن ــم النصيــرات وتحويلهــا إلــى طــوب جدي فــي مخّي
والــذي أصبــح بديــاًل لمــواّد البنــاء األساســّية التــي يمنــع 
الحصــار اإلســرائيلّي دخولهــا إلــى غــّزة. عــالوة علــى ذلــك، 
شــهدت مشــاريع اســتغالل الطاقــة الشمســّية باســتخدام 
المــواّد المحّلّيــة المتاحــة ارتفاًعــا ملحوًظــا، ويعمــل فــي 
هــذا المجــال مهندســون/ات مــن جامعــات مختلفــة. حّتــى 
الســّيارات الكهربائّيــة، تــّم إنتاجهــا فــي ســنة 2008، بهــدف 
تقليــل االعتمــاد علــى الوقــود الــذي يشــّح دخولــه إلــى غــّزة 
بســبب الحصــار الــذي تواصــل إســرائيل فرضه علــى الوقود. 
الثالثــة  المشــاريع  فــي  أمــل  بصيــص  نجــد  أن  يســعدنا 
ــا،  ــا مــن التواصــل معهــا، وهــي مشــروع أطفالن التــي تمّكن
الصــواف )ص. 104 و130  ومشــروع ســالفة ومشــروع 
و127(، إذ أظهــرت ثالثتهــا التصميــم وااللتــزام باالنضمــام 

إلينــا فــي هــذا الدليــل. 

مــن خــالل خبرتنــا فــي إعــداد هــذا الدليــل، يمكننــا القــول 
يمــّر  فلســطين  فــي  اليدوّيــة  الحــرف  قطــاع  إّن  بثقــة 
المصّممــون/ات  دخــل  مســبوقة.  غيــر  إبداعّيــة  بطفــرة 

والفّنانــون/ات والمهندســون/ات ومنّظمــو/ات المجتمــع 
إلــى الميــدان، وباتــوا يجلبــون معهــم/ن إبداعــات ممّيــزة 
إلــى قطــاع عانــى لفتــرة طويلــة مــن التقليدّيــة والتكــرار 
العصــر.  احتياجــات  مــع  تالؤمــه  عــدم  ومــن  والنمطّيــة، 
تشــمل هــذه الطبعــة مــن الدليــل العديــد مــن المنِتجيــن/

ــر  ــن يقومــون بإحــداث تغيي ــن/ات الذي ات الجــدد والواعدي
تقديــم  وطريقــة  وهيئــة  المحّلّيــة  التقاليــد  فــي  خــاّلق 
إلــى  جديــدة للحــرف اليدوّيــة المحّلّيــة. مــن نفــخ الزجــاج 
الخــزف، ومــن خشــب الزيتــون إلــى التطريــز، تتطــّور الحــرف 
اليدوّيــة الفلســطينّية اليــوم عــن شــكلها التقليــدّي، بفضــل 
الطاقــات اإلبداعّيــة التــي يضّخهــا المنضّمــون/ات الجــدد 
واآلتــون واآلتيــات مــن مختلــف المجــاالت واالختصاصــات. 
مــن  العديــد  صادفنــا  قــد  أّننــا  الذكــر  يجــدر  أخــرى،  مــّرة 
نظــًرا  ولكــن  الجديــدة،  المنَتجــات  وأيًضــا  المنِتجيــن/ات 
ألّن هــذا الدليــل ال يمكــن أن يشــمل المنِتجيــن/ات كاَفــة، 
وكذلــك  الراســخين/ات  المنِتجيــن/ات  علــى  رّكزنــا  فقــد 
المنِتجيــن/ات الجــدد والمنِتجيــن/ات الشــباب والشــاّبات. 
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الغذاء



قسم الغذاء28

تســتعر فــي الخفــاء نــار حــرب ال يعــرف بهــا وبأســبابها إاّل 
القليــل مــن المهتّميــن/ات بهــذا الشــأن فــي هــذا العالــم، 
وهــي ليســت بالضبــط حــول مصــادر الطاقــة والســيطرة 
الغــذاء  علــى  الســيطرة  حــول  بــل  النفــط،  منابــع  علــى 
ــاج البــذور  والتحّكــم بإنتاجــه، مــن خــالل الســيطرة علــى إنت
مــن قبــل شــركات احتكارّيــة. تلــك البــذور التــي ال يســتطيع 
المــزارع/ة إعــادة إنتاجهــا، مــا يبقيــه/ا فــي حالــة مــن التبعّية 
الكاملــة وفقــدان الحّرّيــة، التــي كان يتمّتــع ويزهــو بهــا، مــن 
خــالل قدرتــه/ا علــى إنتــاج غذائــه/ا وغذاء غيره/ا بنفســه/ا، 
باالعتمــاد علــى بــذور ينتجهــا ويخّزنهــا مــن موســم زراعــّي 
إلــى آخــر. وللتدليــل علــى هــذه الحــرب الخفّيــة نستشــهد 
بمــا حــدث فــي العــراق مباشــرة ُبَعيــَد العــدوان األمريكــّي 
عليــه واحتــالل أرضــه ســنة 2003 والبــدء بإصــدار القــرارات 
مــن قبــل ممّثــل االحتــالل األمريكــّي فــي العــراق، الــذي 
عــرف باســم الحاكــم المدنــّي »بــول بريمــر«. لقــد كان مــن 
بيــن أهــّم القــرارات التــي أصدرهــا ذلــك الحاكــم المســتعمر 
للعــراق، قانــون الملكّيــة الفكرّيــة والــذي كان الهــدف مــن 
البــذور  العراقــّي/ة مــن اســتعمال  الفــاّلح/ة  ورائــه منــع 
بنفســه/ا وأنتجهــا وطّورهــا  ينتجهــا هــو  التــي  العراقيــة، 
أجــداده/ا عبــر مئــات الســنين، وفــرض البــذور األمريكّيــة 
ــا علــى العــراق وبالتالــي التحّكــم فــي إنتــاج  المعّدلــة جينيًّ
العراقــّي/ة  الفــاّلح/ة  يفقــد  أن  بعــد  العراقــّي،  الغــذاء 
ــة واالعتمــاد علــى شــراء  ــذور األصيل ــة الب ــة العراقّي والدول
البــذور األمريكّيــة ومعهــا المبيــدات واألســمدة، وبالتالــي 
البــذور  فريســة شــركات  أخــرى  كمــا دول  العــراق  يصبــح 
والكيماوّيــات الزراعّيــة األمريكّيــة. وبموجــب هــذا القــرار، 
الــذي هــو بحكــم القانــون ومــا زال ســاري المفعــول، تــّم 
بمــا  التوقيــع  علــى  العراقّييــن/ات  المزارعيــن/ات  إجبــار 
يقضــي موافقتهــم/ّن علــى تطبيــق القانــون الــذي ينــّص 
علــى ملكّيــة األصنــاف مــن قبــل الجهــات التــي طّورتهــا 
قامــت  أن  بعــد  ذلــك  كّل  حــدث  األمريكّيــة(.  )الشــركات 
القــّوات األمريكّيــة الغازيــة بالســيطرة علــى بنــك البــذور 
العراقــّي وســرقة مــا يريــدون وإتــالف الباقــي. إّن الســيطرة 
علــى الغــذاء، تعنــي الســيطرة على الشــعوب، فمــن يتحّكم 
بالغــذاء يســتطيع ترويــض الحكومــات، التــي ســتبدأ بتنفيــذ 
مــا يمليــه عليهــا ذلــك المتحّكــم بالغــذاء، مــن خــالل تحّكمــه 

بالبــذور، فتفقــد عندهــا الــدول اســتقاللها الحقيقــّي.

ــا، فقــدت البــذور البلدّيــة األصيلــة جــزًءا كبيــًرا مــن   عالميًّ
حضورهــا فــي الممارســات الزراعّيــة الحالّيــة، نتيجــة الغــزو 
الممنهــج والترويــج المتواصــل للبــذور الهجينــة والمعّدلــة 
ــا المســتوردة، والتــي ال يســتطيع المــزارع/ة إعــادة  وراثيًّ
إنتاجهــا، فيبقــى معتمــًدا/ة علــى تلــك البــذور ومــا يرافقهــا 
الزراعّيــة.  كالكيماوّيــات  مســتوردة،  إنتــاج  مدخــالت  مــن 
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ــة  ــا يجــري الترويــج لمــا يرافقهــا مــن تكنولوجيــا رقمّي وحاليًّ
وبرامجهــا  التكنولوجيــا  لتلــك  أســيًرا  المــزارع/ة  تجعــل 
الخبيثــة. كّل هــذه األفعــال تهــدف إلــى تكريــس ســيطرة 
تقــف  التــي  الرأســمالّية،  الــدول  خلفهــا  ومــن  الشــركات 
إّنــه  والتحّكــم.  الســيطرة  لزيــادة  الشــركات،  تلــك  خلــف 
علــى  الســيطرة  تكــون  حيــث  جديــد،  بشــكل  االســتعمار 
الشــعوب والــدول مــن خــالل الغــذاء، وليــس بالعســكر، مــع 
أّنــه فــي حــاالت كثيــرة، حاولــت بعــض الحكومــات والقــادة 
فــي بعــض الــدول تغييــر هــذه المعادلــة، ولكــن تدّخلــت 
الــدول االســتعمارّية لصالــح الشــركات وقامــت بتصفيــة 
أولئــك القــادة، الذيــن عملــوا مــن أجــل تحقيــق حالــة مــن 
علــى  الســيادة  تعنــي  بلدانهــم.  فــي  الغذائّيــة  الســيادة 
الغــذاء بالمفهــوم البســيط لهــا الحــّق فــي إنتــاج الغــذاء 
ــا والحصــول عليــه بالكّمّيــة والكيفّيــة الالزمتيــن، التــي  محّليًّ
يريدهــا النــاس، فــي الزمان والمــكان المالئمين. إّن مفهوم 
الســيادة الغذائّيــة يتعــارض بشــكل مطلــق مــع مــا تــرّوج 
لــه السياســات النيوليبرالّيــة )التــي هــي فــي واقــع األمــر 
سياســات تكــّرس »دكتاتورّيــة« الشــركات االحتكارّيــة ومــن 
خلفهــا األنظمــة اإلمبريالّيــة( مــن أنمــاط الزراعــة الكيماوّيــة 
األحادّيــة، حيــث ترّكــز هــذه السياســات علــى تكريــس اعتماد 
والكيماوّيــات  ــا  وراثيًّ المعّدلــة  البــذور  علــى  المــزارع/ة 
ا  المدّمــرة للبيئــة. كمــا أّنهــا ترّكــز علــى مجموعــة قليلــة جــدًّ
مــن المحاصيــل )بشــكل أساســّي الــذرة، فــول الصويــا، األرّز 

والقمــح(، بــدل التركيــز علــى التنــّوع.

فــي فلســطين، يشــهد القطــاع الزراعــّي تراجًعــا متواصــاًل، 
دوره  جعــل  مّمــا  إليــه،  يتعــّرض  الــذي  التشــويه  نتيجــة 
فــي  األساســّية  االقتصادّيــة  القطاعــات  كأحــد  يتقّلــص 
البلدّيــة  الزراعــات  وتعانــي  الفلســطينّي.  الشــعب  حيــاة 
والبعلّيــة إهمــااًل واضًحــا، رغــم أّنهــا تشــّكل نحــو 90 بالمائــة 
مــن الزراعــة الفلســطينّية، وقــد اعتمــد عليهــا المزارعــون/
ات بشــكل رئيســّي فــي إنتــاج غذائهــم/ّن وتصريــف شــؤون 
ــة الــدور األّول  حياتهــم/ّن. وكان لألصنــاف واألنــواع البلدّي
ــى المعــارف  فــي تلــك الزراعــة، وقــد اعتمــدت زراعتهــا عل
المتوارثــة التــي تناقلتهــا األجيــال شــفاهة عبــر الســنين، مــن 
ــة وكذلــك عــن طريــق المالحظــة  خــالل الممارســة العملّي
لحقــت  التــي  التغّيــرات  إلــى  ونتيجــة  والخطــأ.  والتجربــة 
األصنــاف  علــى  أيًضــا  تغّيــرات  الزراعــّي حصلــت  بالقطــاع 
وتمّيزهــا.  األصلّيــة  صفاتهــا  ففقــدت  البلدّيــة،  واألنــواع 
إّن الضــرر الناتــج عــن انقــراض وتشــّوه األصنــاف البلدّيــة 
يتعــّدى  بــل  ال يقــف عنــد حــّد فقدانهــا كنباتــات فقــط، 
ذلــك إلــى األضــرار الناتجــة عــن فقــدان المخــزون الجينــّي 
وكذلــك فقــدان المعرفــة المتوارثــة المرتبطــة بذلــك النــوع 
مــن الزراعــة والممارســات الزراعّيــة، وكذلــك األثــر البيئــّي 

الناتــج عــن تقّلــص التنــّوع الحيــوّي، وتأّثــر بعــض النواحــي 
االجتماعّيــة واالقتصادّيــة للســّكان الريفّييــن/ات، مــع تغّيــر 

ــا.  فــي نمــط الغــذاء أيًض

رغــم التغّيــرات المذكــورة، مــا زالــت األصنــاف البلدّيــة هــي 
الفلســطينّي/ة، وبقيــت  الفــاّلح/ة  لــدى  تفضيــاًل  األكثــر 
قّلــة مــن المزارعيــن/ات تحافــظ علــى تلــك البــذور وتعمــل 
علــى إكثارهــا وتخزينهــا للمواســم الالحقــة، حيــث تحظــى 
ظــروف  مــع  تأقلمهــا  نتيجــة  لديهــم/ّن  خــاّص  باهتمــام 
اإلنتــاج الطبيعّيــة وتحّملهــا لآلفــات ومقاومتهــا للجفــاف، 
ــة.  ــة ومحّلّي ــاج قليل إضافــة إلــى كونهــا ُتنتــج بمدخــالت إنت
كمــا أّن شــعبّية األصنــاف البلدّيــة وإقبــال المســتهلك/ة 
عليهــا ظّلــت فــي الصــدارة مقارنــة باألصنــاف الهجينــة التــي 
أدخلــت إلــى البــالد، نظــًرا لمالئمــة األصنــاف البلدّيــة لــذوق 
عليــه  اعتــاد  الــذي  الممّيــز  وطعمهــا  المســتهلكين/ات، 
ونســاًء،  رجــااًل  الفاّلحــون  يحتــاج  الفلســطينّي.  اإلنســان 
المحاصيــل  إنتــاج  علــى  محافظيــن/ات  زالــوا  مــا  الذيــن 
البلدّيــة إلــى اهتمــام أكبــر مــن مــا نشــهده، فغالبّيــة هــؤالء 
البلدّيــة  البــذور  علــى  حافظــن  ريفّيــات  نســاء  المنتجيــن 
ويعملــن بــكّل جهــد لســّد قــوت أســرهّن. هــؤالء عــادة مــا 
يمتلكــون مســاحات صغيــرة مــن األرض، فهــم/ّن مزارعــو/
ــا أن نقــف إلــى  ــرة، الذيــن يحتاجــون مّن ــازات الصغي ات الحي
جانبهــم/ّن، فــي ظــّل مــا يتعرضــون إليــه مــن تهميــش. إّنهــم 
ــون/ات للغــذاء الحقيقــّي الصّحــّي،  المنتجــون/ات الحقيقّي
فــي وقــت تتعــّرض فيــه بنيــة القطــاع الزراعــّي إلى التشــويه 
أســاليب وممارســات  هــؤالء  يتبّنــى  مــا  غالًبــا  الممنهــج. 
ــة  ــة، ويســتهدفون األســواق المحّلّي ــة وطبيعّي ــة بيئّي زراعّي
والبيــع المباشــر للمســتهلكين/ات وهــم/ّن بذلــك يقّدمون 
ــه.  ــز بمذاقــه الفريــد وجودت ــا يتمّي ــا غــذاًء ســليًما، ومنَتًج لن
تحّســن  الزراعــة  فــي  الكيماوّيــات  اســتخدام  قــّل  فكّلمــا 
إلــى  باإلضافــة  المغّذيــة،  العناصــر  مــن  الغــذاء  محتــوى 
ــزول بالغســيل  ــة التــي ال ت ــات الزراعّي ــب خطــر الكيماوّي تجّن
عائلــّي،  بشــكل  أراضيهــم/ّن  فــي  يعملــون  التقشــير.  أو 
البــذور  يحفظــون  المتوارثــة،  المعــارف  علــى  يحافظــون 
البلدّيــة، يتبادلونهــا مــع بقّيــة المزارعيــن/ات والفاّلحيــن/
ات، فيخلقــون بيــوت بــذور مجتمعّيــة وينســجون عالقــات 
اجتماعّيــة قائمــة علــى التعــاون، ويســهمون فــي تدويــر 
شــرائح  علــى  بالنفــع  يعــود  مّمــا  ــا،  محّليًّ المــال  رأس 

المجتمــع المختلفــة.



قسم الغذاء30

إن اإلقبــال علــى المنتــج البلــدّي هــو دعــم لصمــود هــؤالء 
المكافحيــن والمكافحــات مــن أجــل العيــش بعــّزة وكرامــة، 
هــذه الكرامــة التــي ينتهكهــا االســتعمار مــن جهــة وتّجــار 
ــاة الفاّلحيــن والفاّلحــات،  أعماهــم الجشــع عــن رؤيــة معان
وهــو إســهام فــي الحفــاظ علــى بــذور طّورهــا وحفظهــا 
األجــداد عبــر قــرون خلــت. إّنــه حفــاظ علــى التنــّوع الحيــوّي 

ــة متوارثــة عبــر األجيــال. الزراعــّي وعلــى معــارف زراعّي

بهــدف  العالــم  حــول  ومجموعــات  حــركات  اآلن  تنشــط 
تشــجيع اســتعمال وزراعــة البــذور المحّلّيــة البلدّيــة األصيلــة 
ــا، لمــا لهــذه البــذور مــن  والحفــاظ عليهــا وإكثارهــا محّليًّ
أهّمّيــة فــي تحقيــق مبــدأ ســيادة الشــعوب الغذائّيــة ومنــع 
احتــكار الشــركات للبــذور. وفلســطين ليســت بعيــدة عــن 
الهادفــة  المبــادرات  العديــد مــن  إذ ظهــر  النشــاط،  هــذا 
المزارعيــن/ بيــن  ونشــرها  البلدّيــة  البــذور  اســتعادة  إلــى 

ات والحفــاظ عليهــا، بــل واســتعادة مكانتهــا فــي التــراث 
الشــعبّي الزراعــّي وتكريــس حضورهــا فــي وعــي النــاس. 
ومــع ازديــاد االهتمــام باســترجاع المنتــج البلــدّي، والوعــي 
واالقتصادّيــة  واالجتماعّيــة  والبيئّيــة  الصّحّيــة  بأبعــاده 
والوطنّيــة، بــدأت أعــداد متزايــدة مــن الفلســطينّيين/ات 
بتبّنــي نهــج الزراعــة البيئّيــة فــي الســنين العشــر األخيــرة، 
والــذي يعتبــر العمــود الفقــرّي لمبــدأ الســيادة الغذائّيــة، 
إذ ال ســيادة غذائّيــة حقيقّيــة إذا بقيــت الزراعــة معتمــدة 
حيــث  التربــة  تســّمم  وكيماوّيــات  مســتوردة  بــذور  علــى 
تصنعهــا شــركات عابــرة للقــاّرات هدفهــا األّول تركيــز رأس 
المــال فــي يــد حفنــة قليلــة مــن النــاس، مــن خالل الســيطرة 
علــى مــواّد إنتــاج الغــذاء. ويعتبــر اســتخدام البــذور البلدّيــة 
ــة، تلــك الزراعــة التــي  األصيلــة أحــد مرتكــزات الزراعــة البيئّي
ا. ترفــض بقــّوة اســتعمال البــذور المســتوردة المعّدلــة وراثيًّ

بــذور شــركات مــن  أكثــر أخالقّيــة:  اإلنتاجيــن  بــأّي  لنفّكــر 
خلفهــا دول تريــد احتــكار الغــذاء والســيطرة عليــه مــن أجــل 
إخضــاع الشــعوب، أم إنتــاج فاّلحــة مرابطــة فــي ســهول 
ــا  ــا الفلســطينّية وجبالهــا، تعيــد إنتــاج بذورهــا لتطعمن قران
غــذاًء نظيًفــا ولتســهم فــي حياكــة خيــوط الســيادة الغذائّية 

الحقيقّيــة؟؟!

مــن أجــل كّل ذلــك وأكثــر نعتمــد الزراعــة البيئّيــة ونســتهلك 
المنتــج البلــدّي.

 

ــة  ســعد داغــر، حاصــل علــى ماجســتير فــي العلــوم الزراعّي
ولــه خبــرة فــي العمــل الزراعــّي ممتــّدة لنحــو ثالثيــن عاًمــا، 
الزراعــة  مجــال  فــي  واالستشــارات  التدريــب  فــي  يعمــل 
األمطــار  ميــاه  احتضــان  حــول  البيئّيــة، خصوًصــا  والزراعــة 
ــا  فــي الطبيعــة، إدارة المزرعــة، والزيتــون. عمــل مدّرًبــا محّليًّ

ــا فــي مواضيــع مختلفــة.  وخارجيًّ

الطبيعّيــة.  للزراعــات  كنمــوذج  اإلنســانّية  المزرعــة  أنشــأ 
كتــب  إصــدار  فــي  النشــرات وســاهم  مــن  العديــد  أصــدر 

والزراعــة.  والبيئــة  التنميــة  مجــال  فــي  متخّصصــة 

وهــو عضــو مؤّســس للملتقــى الفلســطينّي للزراعــة البيئّية 
وعــدد مــن الحــركات اإلقليمّيــة والعالمّيــة فــي المجــال.
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العنوان
بلعين، رام الله والبيرة

رقم الهاتف/المتنّقل
+970595799078

البريد اإللكترونّي
omsleimanfarm@gmail.com

فيسبوك
Om Sleiman Farm - مزرعة أم 

omsleimanfarm@ سليمان

توّفر المنَتج
موسمّي

أماكن بيع المنَتج
مباشرة إلى األعضاء
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المسبق

مزرعة أّم سليمان من المزارع التي شاركتنا برواية قّصتها بلغتها:مزرعة أّم سليمان

القــول  نســتطيع  رســالتها.  علــى شــاكلة  كانــت  بداياتهــا  فــي  المزرعــة  رحلــة 
إّنهــا تمّخضــت عــن تالقــي مشــاوير وقصــص فلســطينّية بامتيــاز. محمــد أبــو 
جيــاب، وهــو أحــد مؤّسســي المزرعــة، فــاّلح الجــئ ترّبــى فــي مخّيــم فــي قطــاع 
غــّزة وتغــّرب وحــاول فــي الغربــة لملمــة أطــراف الخيــوط المؤّديــة إلــى الوطــن 
والتــي تعتبــر انعكاًســا لرحلــة أغلــب المغتربيــن فــي الخــارج. التقــى محمــد فــي 
ــاء عملــه  رحلــة عودتــه إلــى فلســطين بمهــاب العلمــي مــن القــدس وذلــك أثن
ــة بأهــل بلعيــن  ــزل هوســتل-إن  فــي رام اللــه. عالقــة مهــاب القوّي فــي إدارة ن
قّدمتهــم لصاحــب األرض أبــو عــالء منصــور، صاحــب المشــوار الوطنــّي الطويــل 
الــذي أعطــى بــكّل ثقــة أرضــه التــي تتكــون مــن ســبعة عشــر دونًمــا إلــى مهــاب 
ــه بفكــرة المزرعــة. ومــن  ــل إليمان ــر مقاب ومحمــد لمــّدة خمســة أعــوام مــن غي
هنــا بــدأ المشــوار مــع األرض فــي ســنة ٢0١٦. وانضّمــت يــارا دوانــي إلــى فريــق 

ــا. المزرعــة الحًق

االجتماعّيــة  تطّلعاتنــا  بيــن  تقاطــع  مســاحة  خلــق  كان  البدايــة  مــن  هدفنــا 
واالقتصادّيــة والبيئّيــة. وكان العمــل الزراعــّي األقــرب إلــى الــروح الفاّلحّيــة هــو 
النتيجــة. العمــل فــي مزرعــة أّم ســليمان كان مــن البدايــة عمــاًل سياســًيا بامتيــاز، 
ألســباب تتجــاوز كــون بلعيــن نقطــة تمــاس مــع االحتــالل وكــون المزرعــة فــي 
مناطــق ج. المزرعــة بالنســبة إلينــا هــي تعبيــر عــن القــدرة الفلســطينّية علــى 
الفعــل والتخّيــل المتجــاوز لــرّدة الفعــل، وهــي جســر فعلــّي للهــّوة بيــن المدينــة 
ا بخلفياتنــا مــن غــّزة والقــدس والضّفــة لّخــص الوطــن  والقريــة. مجــّرد عملنــا ســويًّ

كمــا نــراه ونحلــم بــه.

ــروا فيهــا ثمــار تعاونهــم مــع  ــة لمشــتركيها لي ــق المزرعــة مســاحة اجتماعّي تخل
المــزارع/ة الفلســطينّي/ة، بــدون وســاطة الّتجــار وتســّلطهم علــى المزارعيــن/

ات. وتتبّنــى المزرعــة منظومــة اقتصادّيــة مباِشــرة تضمــن اســتمرارّية المــزارع/ة 
وتوطيــد عالقــة الثقــة بينــه/ا وبيــن المواطــن/ة. كمــا تســعى المزرعــة إلــى 
اســتعادة البيئــة الفلســطينّية كجــزء مــن المجتمــع الفلســطينّي باحترامهــا لهــا 
واهتمامهــا بصّحتهــا. مــن هنــا تنبــع أهّمّيــة الرؤيــة المتكاملــة للمزرعــة بيــن كّل 

هــذه االّتجاهــات وعــدم التســليم بتنافيهــا.

ــا، التــي تقــوم علــى  تعتمــد المزرعــة علــى نظــام الزراعــة المدعومــة مجتمعيًّ
تســجيل المشــتركين/ات فــي كّل موســم، ودفعهــم/ّن مبلًغــا كامــاًل للموســم 
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إمكانية التطّوع
ترّحب مزرعة أّم سليمان بالمتطّوعين/

ات طوال العام خاصة في بدايات 
الموسم الصيفّي والشتوّي حيث يزداد 

العمل الحقلّي
المجاالت: التشتيل والتنبيت، الرّي، 

التعشيب، تحضير المساطب الزراعّية، 
زراعة المحاصيل، الحصاد، حصاد البذور 
وحفظها، باإلضافة إلى مشاريع أخرى 
مثل البناء الطبيعّي، األعشاب الطّبّية، 

التخمير والتخليل، تخضير وتشجير 
المنطقة، عمل أبحاث عن النباتات

خدمات أخرى
بالحجز المسبق، يتّم توفير جوالت 
سياسّية وزراعّية، حيث يتّم تعريف 

المشاركين/ات بالوضع السياسّي الخاّص 
بمنطقة “ج” والتحّديات التي تواجه 

الزراعة و المزارعين/ات في فلسطين، 
والتعريف بالزراعة البيئّية

الواحــد بشــكل مســبق. وبالمقابــل يحصلــون علــى ســاّلت غذائّيــة موســمّية 
ــا، فــي توفيــر حلــول للمشــاكل التــي  أســبوعّية. يكمــن نجــاح هــذا النظــام، برأين
يواجههــا الفــاّلح/ة مــن حيــث التســويق، وتخطيــط الموســم، وعــدم توّفــر المــال 
ــر الحلــول للمشــترك/ة  ــة. وهــو أيًضــا يوّف ــة المواســم الزراعّي الكافــي فــي بداي
البلدّيــة  زراعتــه  وبطريقــة  غذائــه  نمــّو  وبمــكان  بالفــاّلح/ة  وثقتــه  بمعرفتــه 
والصّحّيــة، حيــث يمكنــه/ا زيــارة المزرعــة فــي أّي وقــت والشــعور بأّنــه/ا جــزء مــن 

هــذا المشــروع وليــس فقــط مســتهلك/ة.

نعتبرهــا  زراعــة مختلفــة ال  تقنّيــات وأســاليب  أّم ســليمان  فــي مزرعــة  نتبــع 
فقــط عضوّيــة بــل مســتدامة وبيئّيــة وموســمّية، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 
االهتمــام بالبيئــة المحيطــة والتأّكــد مــن عــدم التســّبب بــأّي ضــرر علــى المحيــط 
بــل بالعكــس، فنعمــل جاهديــن علــى مراقبــة الطبيعــة مــن حولنــا ومحاولــة 

محاكاتهــا.

اليــوم، مزرعــة أّم ســليمان قــادرة علــى توفيــر ســاّلت الغــذاء لمــا يقــارب الـــ ٢٥ 
عائلــة، مــن مســاحة زراعّيــة تتكــّون مــن دونميــن فقــط. أّمــا عائلتنــا التــي تعمــل 
مــن غيــر كلــل أو ملــل رغــم كّل التحّديــات، فهــي مكّونــة مــن محمــد أبــو جيــاب، 

ومهــاب العلمــي، ويــارا دوانــي.

إضافــة إلــى الزراعــة وإنتــاج الغــذاء الصّحــّي، لــم نتجاهــل دور التعليــم الشــعبّي 
فــي المزرعــة، وذلــك إلنتــاج مزارعيــن/ات قادريــن/ات علــى فهــم معنــى العدالة 
الغذائّيــة بقــدر مــا هــم/ّن قادريــن/ات علــى إنتــاج غــذاء نظيــف للمواطــن/ة. 
هــو تعليــم بديــل للتعليــم المؤّسســاتّي المنِتــج إلنســان ســلبّي غيــر مفّعــل 
ا. نحــن نخــرج بتصّورنــا لهــذا التعليــم مــن إطــار كــّم التدريبــات المتوّفــرة  سياســيًّ
التــي ترّكــز علــى المعرفــة التقنّيــة بــدون أّي اهتمــام بالنتائــج السياســّية للعمــل 
أو بالتفعيــل السياســّي للمعرفــة. وتوّفــر المزرعــة للمهتّميــن/ات بتعّلــم الزراعــة 
ــا أو البنــاء الطبيعــّي، الفرصــة  البيئّيــة أو تبّنــي نظــام الزراعــة المدعومــة مجتمعيًّ
للتعّلــم فــي المزرعــة والحصــول علــى المعرفــة والدعــم، ســواء مــن ناحيــة توفيــر 
البــذور واألشــتال، أو االستشــارة والتصميــم، أو بتســويق المنَتجــات إذا كانــت 
ــة. فــي النهايــة، يهّمنــا انتقــال العــدوى وانتشــارها خــارج حــدود المزرعــة  عضوّي
عــن طريــق متدّربينــا ومتدّرباتنــا أو مشــتركينا/اتنا أو متطّوعينا/اتنــا، حّتــى نصبــح 

مجتمًعــا يعتمــد علــى ذاتــه علــى األقــّل بالغــذاء الصّحــّي والنظيــف.

وفــي ســعينا إلــى الوصــول لالكتفــاء الذاتــّي، وهــي رحلــة صعبــة وطويلــة فــي 
ظــّل العصــر االســتهالكّي والرأســمالّي الموجــود، ارتأينــا أهّمّيــة أن نكاثــر البــذور 
ــا، لدينــا بــذور  وخصوًصــا البلدّيــة، وأن نحّســنها ونزرعهــا فــي كّل موســم. حاليًّ
بلدّيــة مــن مناطــق مختلفــة مثــل ديــر بّلــوط، قيــرة، بلعيــن، ومــن مكتبــة البــذور 

البلدّية الفلســطينّية. 
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يقــع ســهل البطــّوف فــي الجليــل األســفل وهــو منطقــة زراعّيــة ثقافّيــة جميلــة 
وهاّمــة، علــى حــدود قــرى ســخنين وعّرابــة وكفــر منــدا. ُتعــّد شــركة الميــاه 
الوطنّيــة، التــي تختــرق قلــب الــوادي، المشــروع المثيــر للجــدل والمدّمــر للبيئــة 
الــذي نّفذتــه إســرائيل فــي الخمســينات لتحويــل ميــاه بحيــرة طبريــا عبــر القنــوات 
وخطــوط األنابيــب للوصــول إلــى النقــب وتوفيــر الميــاه للمســتوطنات هنــاك. 
ومــن المفارقــات أّنــه ال ُيســمح للمزارعيــن/ات الفلســطينّيين/ات فــي ســهل 
البّطــوف باســتخدام أّي شــيء مــن مليــون متــر مكّعــب مــن الميــاه التــي تتدفــق 
ــة بواســطة أســوار  ــة للغاي ــوم، حيــث إّن الخطــوط محمّي ــر أراضيهــم/ّن كّل ي عب
ترفــض  الــذي  أّي نظــام للصــرف،  الشــائكة. ونتيجــة لعــدم وجــود  األســالك 
الحكومــة بنــاءه، تغمــر ميــاه األمطــار الســهل بالكامــل فــي فصــل الشــتاء، مّمــا 

يحّولــه إلــى بحيــرة ذات ميــاه راكــدة. 

البعلّيــة وتعتمــد علــى  الزراعــة  بالكامــل علــى  تــزال األرض تعتمــد  لذلــك، ال 
الخضــروات الموســمّية. ولهــذا الســبب، ال يتــّم اســتخدام األســمدة الكيماوّيــة 
ــذة  ــي لذي ــة، وبالتال ــة وعضوّي ــا يجعــل المنتجــات بلدّي ومبيــدات األعشــاب، مّم
للغايــة. يوجــد اليــوم مجموعــة قليلــة مــن المزارعيــن/ات النشــطين/ات الذيــن 
يعملــون فــي األرض ويؤّكــدون علــى تطويــر الطــرق الزراعّيــة، والعمــل بالتعــاون 
ا مــن أجــل الحصــول علــى حقوقهــم. قــادت  مــع بعضهــم البعــض والنضــال ســويًّ
المزارعــات علــى مــدار عقــود مــن الزمــن العمــل فــي األرض، حيــث حافظــن 
علــى أصنــاف البــذور المحّلّيــة مثــل الباميــة والسمســم والبّطيــخ والعديــد مــن 
المحاصيــل الموســمّية. عطــرة ياســين هــي واحــدة مــن تلــك العالمــات البــارزة 
للمزارعــات الالئــي نشــطن فــي زراعــة أراضيهــّن. يقــال إّن موســم الربيــع هــو 
موســم الــذروة فــي ســهل البّطــوف، حيــث تتجّمــع العائــالت للتنــّزه، وتقــام 
ــا  األســواق لترويــج منتجــات المزارعيــن/ات، ويصبــح الــوادي احتفــااًل مجتمعيًّ
مليًئــا بالخيــرات. لمقابلــة عطــرة وغيرهــا مــن النســاء والرجــال الملهميــن/ات فــي 
ســهل البّطــوف، قم/قومــي بزيــارة هــذا الســهل الخصــب فــي شــهر أّيار/مايــو 
لالســتمتاع بكــرم الضيافــة والمناظــر الطبيعّيــة الدافئــة والترحيــب الحــاّر. قصــص 
المرونــة  عــن  مــكان هــي قصــص  فــي كّل  الفلســطينّيين/ات  المزارعيــن/ات 
والصمــود والعزيمــة. ســيحدث دعمنــا لهــم ونضالهــم فرًقــا وســيحافظ علــى 

األهّمّيــة الثقافّيــة إلدارة مواردنــا الطبيعّيــة.

العنوان 
سهل البطّوف، عّرابة

رقم الهاتف/المتنّقل
عطرة ياسين

+9729385759705

تّوفر المنَتج 
موسمّي: الربيع والصيف

إمكانّية التطّوع 
المساعدة في موسم الحصاد

حو البطّوف
ّ

حات وفل
ّ

فل
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ــة لشــركة المنيــر  تــّم إطــالق »جّنتــي« فــي ســنة 2018، وهــي العالمــة التجارّي
ــة التــي تأّسســت ســنة 2008. لالستشــارات والصناعــات الغذائّي

ُتعتبــر “جّنتــي” األولــى مــن نوعهــا فــي مجــال التصنيــع الغذائــّي المختــّص بإنتــاج 
منّكهــات الطعــام مــن األعشــاب الطبيعّيــة مــن خيــرات فلســطين والخاليــة مــن 
أّي إضافــات أو مــواّد حافظــة. نبعــت فكــرة المشــروع مــن الحاجــة إلــى توفيــر 
يتمتــع منتــج األعشــاب  أن  العــام علــى  الطازجــة طــوال  األعشــاب والخضــار 
مناســبة  وبتكلفــة  االســتخدام  وســهولة  األصيــل  الطعــم  بنفــس  والخضــار 

للمســتهلك/ة.

معاجيــن  مــن  المســتهلكين/ات  احتياجــات  تلبيــة  جّنتــي  منتجــات  تســتهدف 
أعشــاب )الريحــان، الكزبــرة، الزعتــر الفارســّي، الزعتــر األخضــر البلــدّي، إكليــل الجبــل 
)روزمــاري(، والزعتــر المثــّوم( وشــرائح خضــار )مفــروم الزنجبيــل ومعجــون الثــوم(، 
التوّســع إلنتــاج معاجيــن أعشــاب وخضــار جديــدة  تنــوي  بعــّدة أحجــام. كمــا 
والعمــل علــى إنتــاج عصائــر )الزعتــر والزنجبيــل( باإلضافــة إلــى تطويــر خلطــات 

ــع االســتخدامات. ــي جمي ــة تلّب خاّص

ــة مــن  ــاج محّلّي ــه “جّنتــي” هــو حرصهــا علــى اســتخدام مدخــالت إنت ــز ب مــا تتمّي
أعشــاب وخضــار تتــّم زراعتهــا بطــرق بيئّيــة صّحّيــة خاليــة مــن الكيماوّيــات، حيــث 
تقــوم بانتقــاء المحاصيــل مــن الَمــزارع البيئّيــة فــي فلســطين، وتشــجع زراعتهــا. 
ــا علــى زراعــة بعًضــا مــن مدخــالت منتجاتهــا األساســّية لغايــات  كمــا تعكــف حاليًّ
ــة التصنيــع علــى إنتــاج  ــج. باإلضافــة إلــى حرصهــا فــي عملّي ضمــان جــودة المنَت

منَتــج طبيعــّي صّحــّي خــاٍل مــن المــواّد الحافظــة.

أماكن بيع المنَتج: 
رام الله: سوبرماركت الجاردنز، برافو، ماكس مار، عسل وبصل، الريم، عيسى الخياط، 

التّل األخضر، رويال
البيرة: الشرفة، بيغ سيل، الجنان

نابلس: مخبز إلفورنو، محمص القوقا، سوبرماركت ليل نهار، المتمّيزون، البراء، التّل 
األخضر، دريم مول

جنين: محمص المسلماني
بيت لحم: سوبرماركت المدينة، أّي بي، جاك البندك، جقمان، زوادة

بيتونيا: سوبرماركت الجاردنز، أبو سمرة، روط، الغفري، الشني
بيرزيت: سوبرماركت التوتة، سليمان، حرب، هولي الند

عين عريك: سوبرماركت الجاردنز
كما سيتم توفير المنتج قريبا في طولكرم وسلفيت والخليل

العنوان
البيرة، رام الله والبيرة

رقم الهاتف/المتنّقل
+970599116097 
+970599777233

فيسبوك
Jannati, @JannatiHerbs

توّفر المنَتج
طوال العام

األوقات المفّضلة للزيارة
 9:30 صباًحا وحّتى 5:00 مساًء

إمكانّية التطّوع
في المصنع، والترويج في السوق 

والمعارض

جنّتي
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ــة  طمــح بســتاّنا إلــى تشــجيع وتوفيــر الغــذاء النظيــف وإحيــاء األســاليب الزراعّي
الصديقــة للبيئــة واإلنســان، والحفــاظ علــى المــوروث الزراعــّي مــن خــالل الزراعــة 
ا، عــن طريــق إعــادة بنــاء العالقــة المباشــرة “الشــراكة”  البيئّيــة المدعومــة شــعبيًّ
بيــن المــزارع/ة والمســتهلك/ة، وتشــجيع األنمــاط األخالقّيــة ســواء فــي اإلنتــاج 

أو فــي االســتهالك.

ــزرع أراضــي  ــه التــي ت ــة عــون الل ــع لعائل قــّرر أصحــاب المزرعــة، وهــم الجيــل الراب
مــرج ابــن عامــر منــذ مئــات الســنين، بعــد وفــاة والدهــم ســنة ٢00٨، أّن طريقــة 
الزراعــة األنســب للحفــاظ علــى األرض لألجيــال القادمــة هــي طريقــة الزراعــة 
قريــة  فــي  الواقعــة  المزرعــة  تمتــّد  ا.  شــعبيًّ المدعومــة  المســتدامة  البيئّيــة 
إكســال علــى مســاحة 400 دونــم. إكســال هــي إحــدى قــرى الجليــل ولقبهــا 
بنــت المــرج، وتبعــد 5 كــم جنوبــّي شــرق مدينــة الناصــرة. تنتــج المزرعــة بشــكل 
موســمّي الحبــوب، البقولّيــات، والخضــار، باإلضافــة إلــى أشــجار الزيتــون واللــوز. 

تؤمــن المزرعــة بمفهــوم “teikei” )تــاكاي( اليابانــّي الــذي هــو أســاس مبــدأ 
الزراعــة بالدعــم الشــعبّي أو المجتمعــّي الـــ CSA، وهــو يعنــي “العالقــة” أو 
“الشــراكة” والــذي ُيعنــى بتعزيــز جميــع أشــكال الشــراكة بيــن المنتجيــن/ات 
والمســتهلكين/ات المحّلّييــن/ات، وجميــع أنــواع المبــادرات الزراعّيــة المدعومــة 
مــن المجتمــع، كحــّل للمشــاكل المرتبطــة باإلنتــاج الزراعــّي العالمــّي المكّثــف، 
حيــث إّن المزارعيــن/ات وحدهــم/ّن يتحّملــون مخاطــر الســوق العالمــّي التــي ال 
ترحــم علــى نحــو متزايــد، مــا أجبــر المالييــن منهــم/ّن علــى تــرك األرض. وتقــّدم 
الزراعــة المدعومــة مــن المجتمعــات المحّلّيــة أحــد أكثــر البدائــل أمــاًل لمنــع 
التدهــور، وهــي النمــوذج الوحيــد للزراعــة الــذي يوافــق فيــه المســتهلكون/ات 

طواعيــة علــى تقاســم المخاطــر والفوائــد مــع المزارعيــن/ات.

يتــّم االشــتراك فــي ســلة بســتاّنا األســبوعّية والتــي تصــل كّل أســبوع حّتــى بــاب 
البيــت مليئــة بغــذاء شــهّي ذي جــودة عاليــة مباشــرة مــن المزارعيــن/ات. بهــذه 
اآللّيــة يتــّم تقاســم المخاطــر والفوائــد المترّتبــة علــى اإلنتــاج الــذي يتــّم تكييفــه 
مــع اإليقــاع الطبيعــّي للمواســم ويحتــرم البيئــة والتــراث الطبيعــّي والثقافــّي 
ومتنّوعــة  غنّيــة  مــا  أســبوع  فــي  الغّلــة  تكــون  أن  يمكــن  بمعنــى،  والصّحــة. 

العنوان 
إكسال، مرج ابن عامر

رقم الهاتف/المتنّقل
+972503700400

الموقع اإللكتروني
www.bustanafarm.com

فيسبوك
Bustana, @bustanafarm 

انستجرام
bustanafarm@

تّوفر المنَتج 
طوال العام

أماكن بيع المنَتج
توصيل إلى المشتركين/ات، وأحياًنا في 

موقع المزرعة

األوقات المفّضلة للزيارة
يرجى التنسيق المسبق

إمكانّية التطّوع 
المساعدة في موسم الحصاد

بستانّا
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وفــي أســبوع آخــر أقــّل. بهــذا النهــج، يكــون المشــتري/ة داعًمــا/ة، متضامًنــا/ة 
ــة. ــة القائمــة علــى الشــراكة والتبادلّي وشــريًكا/ة فــي إحيــاء الزراعــة المحّلّي

تؤمــن مزرعــة بســتاّنا بأربــع أفــكار أساســّية للزراعــة بالدعــم الشــعبّي، وتعمــل 
علــى تبّنيهــا:

الفاّلحيــن/ات  بتوريــد  المتبــادل  بااللتــزام  الشــراكة  هــذه  تتمّيــز  الشــراكة: 
المســتهلكين/ات. إلــى  موســم  كّل  خــالل  المنَتجــة  لألغذيــة 

تنظيــم  إلعــادة  نشــط  نهــج  مــن  كجــزء  المحّلــّي،  التبــادل  تعزيــز  المحّلّيــة: 
االقتصــاد.

التضامــن: يشــمل تقاســم المخاطــر والفوائــد المترّتبــة علــى اإلنتــاج الــذي يتــّم 
تكييفــه مــع اإليقــاع الطبيعــّي للمواســم ويحتــرم البيئــة والتــراث الطبيعــّي 
والثقافــّي والصّحــة، إضافــة إلــى دفــع ثمــن عــادل وكاٍف لتمكيــن الفاّلحيــن/

ات مــن العيــش بكرامــة.

مــن المنِتــج/ة إلــى المســتهلك/ة: يقــوم علــى أســاس االّتصــال المباشــر 
المبنــّي علــى الثقــة مــن شــخص إلــى شــخص، مــع عــدم وجــود وســطاء أو 

التبعّيــة. القضــاء علــى  تسلســل هرمــّي بمعنــى 
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فــي منطقــة معّرضــة لخطــر المصــادرة مــن قبــل مســتوطنتي بســاجوت وبيــت 
أميــن  بــدأ  حيــث  التّلــة  وهــي  البيــرة،  تّلــة قرطيــس شــرق مدينــة  تقــع  إيــل، 
ســليمان )المعــروف باســم أميــن الشــاويش( العمــل فــي مزرعتــه ســنة 1998. 
تقــع المنطقــة علــى سلســلة التــالل المركزّيــة الممتــّدة عبــر الضّفــة الغربّيــة، 
ولهــا إطاللــة جميلــة علــى تــالل غــور األردن الصحراوّيــة الســاحرة مــن ناحيــة 
مــن  عنــد عودتــه  الغــرب.  مــن  المتوّســط  البحــر  إلــى  لتصــل  الشــرق، وتمتــّد 
الواليــات المّتحــدة، عــزم الحــاج أميــن علــى المســاهمة فــي ازدهــار وطنــه مــن 
خــالل دعــم االكتفــاء الذاتــّي لشــعبه وإحيــاء األســلوب البلــدّي )التقليــدّي( فــي 

الزراعــة واإلنتــاج الصّحــّي للمنَتجــات الزراعّيــة. 

بــدأ أميــن مشــروعه بتربيــة ثالثــة رؤوس مــن األغنــام والماعــز، فــي مزرعــة 
الزيتــون  وأشــجار  الموســمّية  الخضــروات  يــزرع  حيــث  دونًمــا،   16 مســاحتها 
واألعــالف ألغنامــه دون اســتخدام المــواّد الكيميائّيــة. اســتطاع الحــاج أميــن 
تكويــن مجموعــة مــن العمــالء الذيــن يشــترون الحليــب الطــازج والجبــن واللحــوم 
منــه علــى مــّر الســنين، مــن األصدقــاء واألشــخاص الواعيــن بأهّمّيــة شــراء طعــام 
اإلنتــاج  دعــم طريقــة  فــي  المســاهمة  موثــوق وكذلــك  مــن مصــدر  صّحــّي 
المحّلّيــة. نمــت المزرعــة اآلن لتصــل إلــى 240 رأًســا مــن األغنــام والماعــز. يعمــل 
أميــن فــي المزرعــة ويوّفــر الحليــب، بينمــا تصنــع زوجتــه أمينــة الجبــن والجميــد 

ــان األخــرى مــن الحليــب. ومنتجــات األلب

تمّكــن أميــن بفضــل المســاعدة والدعــم مــن مجتمعــه، مــن إعــادة تأهيــل 200 
دونــم مــن األرض حــول مزرعتــه، حيــث كان يــزرع فــي األســاس القمــح والشــعير 

ألغنامــه ويحمــي األرض مــن التعــّدي عليهــا مــن قبــل المســتوطنين.

يرّحــب  حيــث  الجماعــّي،  والعمــل  بالتعــاون  أميــن  يؤمــن  ذلــك،  علــى  عــالوة 
بالمتطّوعيــن/ات مثــل مجموعــة شــراكة التطّوعّيــة وغيرهــم للبــدء فــي إنشــاء 
ــة فــي أرضــه، والتــي تعمــل علــى مــدى موســمين زراعّييــن. ال  مزرعــة مجتمعّي

يــزال يرّحــب بالفكــرة ويرّحــب بهــذه النمــاذج ليتــّم تنفيذهــا فــي مزرعتــه.

لذلــك إذا كنــت فــي منطقــة رام اللــه والبيــرة، فــإّن مزرعــة أميــن قريبــة منــك. 
ولذلــك ننصحــك بزيــارة المزرعــة وشــراء الحليــب العضــوّي الطــازج واللحــوم مــن 

هنــاك.

العنوان
البيرة، رام الله والبيرة

رقم الهاتف/المتنّقل
+970599787372

البريد اإللكترونّي
iameen2001@yahoo.com

فيسبوك
Al Ameen Farms

أوقات العمل 
على مدار العام

األوقات المفّضلة للزيارة
نرحب بالناس للزيارة في أّي وقت، ولكن 

من األفضل التنسيق قبل الزيارة

أماكن بيع المنَتج
يتّم توفير المنَتجات فقط من خالل 

الحاج أمين 

إمكانّية التطّوع
المتطّوعون/ات مدعّوون/ات إلى 
التطّوع في أعمال الزراعة ورعاية 

الماشية

خدمات أخرى
الناس مدعّوون إلى القيام بجوالت في 
المزرعة، ولكن يفّضل التنسيق المسبق. 
ومن المخّطط أيًضا تقديم السكن خالل 

عطلة نهاية األسبوع

مزارع األمين
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العنوان 
الجلمة، جنين

رقم الهاتف/المتنّقل
 +97042413137

+970598476878

فيسبوك
جمعّية مركز نسوي الجلمة

تّوفر المنَتج 
المنتج متوّفر في متاجرهم في شفا 

عمرو والناصرة وكفر ياسيف

أماكن بيع المنَتج
ُيمكنك شراء المنَتجات في المتجر التابع 

لهم في قرية الجلمة 

األوقات المفّضلة للزيارة 
ترّحب بالزائرين/ات لزيارة الجمعّية كّل 
يوم ما عدا الجمعة من الساعة 9:00 

صباًحا حّتى 2:00 عصًرا وينبغي التنسيق 
المسبق قبل الزيارة

إمكانّية التطّوع 
ُيرحب بالمتطّوعين/ات حسب الحاجة، 

مع التنسيق المسبق

خدمات أخرى
يقومون بجوالت جماعّية لمجموعات 
لتعّرفهم على أساليب العمل والزراعة 
ا  لديهم، بينما يقّدمون غداء فلسطينيًّ

ا تقليديًّ

جمعّية مركز نسوي 
الجلمة 

الجلمــة، والتــي هــي أقــرب نقطــة مغــادرة لمدينــة الناصــرة مــن الضّفــة الغربّيــة، 
الــذي يشــّكل ندبــة قبــح  الــذي يقــع فيــه “المعبــر الحــدودّي”  هــي المــكان 
فــي جمالّيــة المــكان ويحمــل اســم القريــة، وهــذا مــا ارتبــط بــه االســم فــي 
أغلــب األحيــان. ومــع ذلــك، فــإّن للجلمــة تاريًخــا طويــاًل فــي االبتــكار والنشــاط 
المجتمعــّي والزراعــّي. تشــتهر الجلمــة بتأســيس التعاونّيــات والعمــل ســوية 

لتحقيــق األهــداف المشــتركة.

تتأّلــف جمعّيــة مركــز نســوي الجملــة مــن أربعيــن امــرأة اســتثمرن ســوّية فــي 
اســتئجار عشــرين دونًمــا لزراعــة القــرع والليــف والقرنفــل، ويخططــن كذلــك لبــدء 
زراعــة الفراولــة. وُتعــد منار شــعبان، صاحبة المشــروع والفّنانــة واألّم، مثااًل على 
تصميــم ونشــاط النســاء فــي الجلمــة. تمتلــك الجمعّيــة اآلن خمســة دونمــات، 
وتــّم تدريــب النســاء فيهــا علــى تصميــم المنتجــات وتعبئتهــا. تحتــوي هــذه 
ــد  ــاج( والعدي ــة وورشــة عمــل )وحــدة إنت ــة رياضّي ــة علــى صال ــة التعاونّي الجمعّي
ــى القــرع  ــة مرّب مــن الدفيئــات الزراعيــة. تشــمل المنَتجــات التــي تنتجهــا الجمعّي
ونبــات الليــف وعشــرات األنــواع مــن األعشــاب الطّبّيــة واألطعمــة الفلســطينّية 
التقليدّيــة محّلّيــة الصنــع مثــل البرغــل والفريكــة والدّقــة الفلســطينّية أو الزعتــر 
المطحــون، باإلضافــة إلــى المنَتجــات الطازجــة والمنَتجــات التقليدّيــة المصنوعــة 

ــا. يدويًّ

تأخذنــا منــار إلــى الســطح لمشــاهدة منظــر بانورامــي للقريــة. توّفــر المناظــر 
الطبيعّيــة الرائعــة فرصــة لرؤيــة مــا وراء حــدود االحتــالل التــي تفصــل العائــالت 
عــن بعضهــا البعــض وعــن أراضيهــا. ومــن ذلــك الســطح، تحصــل علــى رؤيــة 
شــاملة للمنطقــة. تشــرح منــار التقاليــد المحّلّيــة لحفــالت الزفــاف والتــي تشــمل 
الزجــل واألغانــي الفلكلورّيــة التقليدّيــة التــي اعتــادت جميــع القــرى المجــاورة 

علــى المشــاركة فيهــا.

 تطمــح النســاء عضــوات الجمعّيــة إلــى تحويــل عربــة شــحن )كارافــان( إلــى متجــر، 
بــه، ليصبــح لديهــّن مــكان يعرضــن فيــه منتجاتهــّن  وهــو أمــر لطالمــا حلمــن 
بطريقــة أنيقــة، باإلضافــة إلــى تحويــل قســم منــه إلــى مخبــز ومقهــى لتقديــم 
الخدمــات الســريعة فــي موقــع اســتراتيجّي بالقــرب مــن حاجــز الجلمــة. لكــن 
لألســف، اضطــّرت هــؤالء النســوة فــي الجلمــة إلــى التخّلــي عــن هــذا الحلــم 
عندمــا أمرهــّن الجيــش اإلســرائيلّي بنقــل عربــة الشــحن مــن موقعهــا أو مواجهــة 
هدمهــا مــّرة أخــرى؛ وبالتالــي لــم تعــد فكــرة المقهــى والمخبــز ممكنــة بالنســبة 

إليهــّن.

كانت نساء قرية الجلمة رائدات في زراعة القرع في الدفيئات الزراعية ، واعتمدن 
ممارسات زراعّية آمنة )استخدام كّمّيات محدودة من المواّد الكيميائّية(.
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فــي قريــة أّم التــوت الخاّلبــة، خــارج جنيــن، يكمــن حلــم رجــل فلســطينّي لديــه 
رؤيــة. تتمّثــل رؤيتــه فــي إنتــاج منَتجــات ألبــان محّلّيــة وعضوّيــة وعاليــة الجــودة، 
يتــّم اســتخدام حليــب  الغذائيــة، حيــث  الغــذاء والمــواّد  إنتــاج  وتغييــر ثقافــة 
األغنــام والماعــز والبقــر فــي المزرعــة إلنتــاج الجبــن عالــي الجــودة، مــن األنــواع 
ــة، باإلضافــة إلــى مثّلجــات البوظــة والأللبــان واللبنــة. ومــن  ــة واإليطالّي المحّلّي
أصنــاف األجبــان اإليطالّيــة الممّيــزة التــي يتــّم إنتاجهــا فــي المزرعــة: البيكورينــو، 
والسكامورســا، والموتزاريلــال الطازجــة، والبوراتــا. قــام مــازن ببنــاء نمــوذج أعمــال 
اســتثنائّي ورائــع يمكــن للعديــد مــن الفلســطينّيين/ات الســعي إلــى تحقيقــه 
بدايــة مــن األساســّيات مثــل تشــغيل أســر مــن أهالــي المنطقــة فــي المزرعــة، 
إلــى إيــالء اهتمــام دقيــق لعملّيــات صناعــة الجبــن، وحّتــى تســليط الضــوء علــى 
الفوائــد السياســّية واالجتماعّيــة لإليمــان بالعمــل والســعي إلــى الحفــاظ علــى 

عالقــة أساســّية ومفيــدة مــع المنَتــج الــذي تقــوم بإنتاجــه.

فنوعّيــة  والســعادة.  التفــاؤل  علــى  المزرعــة  فــي  الســائد  المنــاخ  يبعــث 
المنَتجــات ومذاقهــا يجعالنــك تشــعر/ين بأّنــك فــي عالــم آخــر. ســنوات الخبــرة 
التــي اكتســبها مــازن فــي فــّن صناعــة الجبــن والمثّلجــات جعلــت منَتجاتــه تصــل 
إلــى مســتوى الجــودة العاليــة والتفــّرد. ال يؤمــن مــازن باإلنتــاج الضخــم أو احتــكار 
الســوق، ألّنــه يعتقــد أّنــه ال بــّد أن يكــون هنــاك تقديــر واهتمــام ورعايــة بالمنَتــج 
للحفــاظ علــى مســتوى معّيــن مــن النزاهــة والجــودة العاليــة. لذلــك، فــإّن رؤيتــه 
المزارعيــن/ات والشــركات وغيرهــم يجــب أن يحّولــوا طريقــة  أّن  تكمــن فــي 
ــع  ــاج الضخــم رديء الجــودة، وهــذا هــو النمــط الســائد المّتب عملهــم مــن اإلنت
لديهــم، إلــى نمــط إنتــاج عضــوّي أكثــر يعّبــر عــن الهوّيــة الحقيقّيــة ويســتند إلــى 
الجــودة. ومــن أجــل زيــادة اإلنتــاج العضــوّي مــن المزرعــة وتحقيــق االكتفــاء 
الذاتــّي، قــام مــازن بتركيــب األلــواح الشمســّية والتــي يمكنهــا بدورهــا توفيــر 

ــاء مــن خــالل الطاقــة الشمســّية. احتياجــات المــزارع مــن الكهرب

متجــر ترويقــة للجيالتــو: الجيالتــو الــذي ينتجــه مــازن فريــد مــن نوعــه، فهــو طــازج 
وعضــوّي وخــاٍل مــن المــواّد الكيماوّيــة والمــواّد الحافظــة. بــات الجيالتــو حديــث 
المدينــة والجامعــة )الجامعــة األمريكّيــة فــي جنيــن( حيــث يقــع متجــر الجيالتــو 
الــذي يحمــل اســم )ترويقــة(. يديــر المتجــر عاملــون/ات مــن أهــل المنطقــة 
مــن البلــدات المجــاورة، ولديــه زّوار مــن جميــع أنحــاء فلســطين. يشــعر مــازن 
بالفخــر ويقــول إن متجــر الجيالتــو قــد أنشــأ روابــط مــع الفلســطينّيين/ات الذيــن 
ــة ســنة 1948، والذيــن يدرســون  يعيشــون فــي المناطــق الفلســطينّية المحتّل
فــي الجامعــة، وأّن المتجــر قــد جــذب الــزّوار مــن الناصــرة وحيفــا وأماكــن أخــرى. 
يقــع متجــر الجيالتــو فــي حــرم الجامعــة العربيــة األمريكّيــة فــي جنيــن، الزبابــده، 

ويمكــن لغيــر الطــاّلب أيًضــا زيــارة المحــّل والحصــول علــى المنَتجــات.

ــح المزرعــة أبوابهــا  ــان. وتفت ــة األجب ــب، وخاّص ــاع منَتجــات مــازن حســب الطل تب
للزيــارات بالتنســيق المســبق مــع مــازن.

العنوان
مزرعة الجرباوي: أّم التوت، جنين

متجر ترويقة للجيالتو: الجامعة العربّية 
األمريكّية، منطقة المحاّلت التجارّية

رقم الهاتف/المتنّقل 
+970599996650

البريد اإللكترونّي
mazen_je@yahoo.com

أماكن بيع المنَتج
على مدار العام في متجر جيالتو 

والمزرعة

توّفر المنَتج
تتوفر منتجات األلبان الرائعة في متجر 
عيسى الخياط في البلدة القديمة في 

رام الله

األوقات المفّضلة للزيارة
لزيارة المزرعة يرجى ترتيب موعد مع 

مازن

إمكانّية التطّوع
يرحب بالمتطّوعين/ات مع الترتيب مع 

مازن، يحتاجون متطّوعين/ات للمساعدة 
في األرض وإنتاج منَتجات األلبان

مزرعة الجرباوي
متجر ترويقة للجيلتو 
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العنوان
الزبابدة، جنين

رقم الهاتف/المتنّقل
رجائي فياض 970599353428+

فيسبوك
مزرعة األخوة

توّفر المنَتج
طوال العام

أماكن بيع المنَتج
في موقع المزرعة وعن طريق شركة 

عدل )ص. 184(

األوقات المفّضلة للزيارة
ا من الساعه 7 إلى الساعة 5 مساًء يوميًّ

إمكانّية التطّوع
يرجى التواصل مع المزرعة

خدمات أخرى
نقوم بجوالت سياحّية وزراعّية وأماكن 

أثرّية في الزبابده

 مزرعة األخوة

أصحــاب  بــدأ  ذاتهــم،  بتطويــر  الدخــل ورغبــة منهــم  بتحســين مســتوى  أمــاًل 
ــة جديــدة إلــى مزرعتهــم، فاســتفادوا مــن  مزرعــة األخــوة بإدخــال أصنــاف زراعّي
بعــض المشــاريع التشــجيعّية لزراعــة الفراولــة. كانــت البدايــة في زراعة مســاحات 
محــدودة بالفراولــة، بشــكل مكشــوف، ومــن ثــّم تطــّور األمــر إلــى توســيع نطاق 
زراعتهــا فــي دفيئــات زراعيــة. اســتطاع األخــوة تحقيــق نجاحــات واضحــة فــي 

هــذا المجــال، واشــتهروا بإنتــاج “فراولــة بنكهــة فلســطينّية”.

تأّسســت المزرعــة فــي ســنة ٢00٩، حيــث بــدأت مــن دونــم واحــد وتوّســعت 
ــا إلــى ثالثــة دونمــات. واســتمّر اهتمــام األخــوة بإنتــاج أصنــاف غيــر متوّفــرة  حاليًّ
فــي الســوق الفلســطينّي، فبــدأوا بزراعــة األنانــاس، الــذي القــى استحســاًنا 
وإقبــااًل كبيريــن، كونــه أحــد الفواكــه االســتوائّية لذيــذة المــذاق، والتــي يمكــن 
أن تدخــل فــي صناعــة العديــد مــن األطبــاق، والتــي لهــا فوائــد كثيــرة. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، يتــّم زراعــة الورقّيــات فــي المزرعــة مثــل البقدونــس والزعتــر والجرجيــر 

والكرافــس. 

وتســعى المزرعــة إلــى تقديــم نمــوذج متكامــل فــي إنتــاج الغــذاء، حيــث تحــوي 
بركــة لتربيــة األســماك التــي توّفــر مياههــا الغنّيــة بالمــواّد العضوّيــة الســماد 

ــة، باإلضافــة إلــى القيــام بتربيــة الدجــاج البلــدّي.  الطبيعــّي للمحاصيــل الزراعّي
ــا مــن الزراعــة اآلمنــة –التــي يتــّم خاللها  يفتخــر أصحــاب المزرعــة بانتقالهــم تدريجيًّ
اســتخدام كّمّيــات محــدودة مــن الكيماوّيــات وفــي أوقــات معّينــة– إلــى الزراعــة 
العضوّيــة، واعتمادهــم علــى المحاليــل الطبيعّيــة فــي إدارة اآلفــات. ويقومــون 
ــا بإنتــاج أشــتال الفراولــة واألنانــاس، التــي تحافــظ علــى اســتمرارية زراعــة  حاليًّ

المنَتــج.

والباقــي  بالمائــة،   70 بنســبة  المزرعــة  داخــل  المنَتجــات  تســويق  ويتــّم 
المزرعــة  أصحــاب  قــول  فحســب  عــدل.  شــركة  طريــق  عــن  تســويقه  يتــّم 
بســبب  تزايــد  فــي  المزرعــة  مــن  النظيفــة  المنَتجــات  علــى  اإلقبــال  فــإّن 
وثقافتهــم  المنطقــة  أهــل  وعــي  وازديــاد  عــاّم  بشــكل  األمــراض  زيــادة 
والعــادل  المقبــول  ســعره  إلــى  إضافــة  الكيماوّيــات،  مــن  الخالــي  بالمنَتــج 
وبركــة  المحّلّيــة  المدخــالت  علــى  تعتمــد  المزرعــة  كــون  للمســتهلك/ة 
ــى وجــود  ــات باإلضافــة إل ــة الالزمــة للنب ــر المــواّد العضوّي األســماك فــي توفي
 نظــام للطاقــة الشمســّية، مّمــا يســاعد علــى التقليــل مــن تكاليــف اإلنتــاج.
مــن مخّططاتهــم المســتقبلّية علــى المــدى القريــب، افتتــاح مطعــم صغيــر فــي 
المزرعــة وتوفيــر األكالت الشــهّية مــن منَتجاتهــا. تابعــوا/ن صفحتهــم لمعرفــة 

الموعــد.

يفيــد األخــوة بــأن حكمــة المزرعــة هــي: “النجــاح يجــذب النجــاح، ليــس هنــاك مفــّر 
مــن هــذا القانــون الكونــّي العظيــم، لذلــك، إذا رغبــت فــي جــذب النجــاح فاحــرص 

علــى تحقيــق جــزء منــه، ســواء كنــت عامــاًل باألجــر أو أميــًرا”.
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بــدأ منيــر صالحــات عنــد عودتــه إلــى قريتــه بعــد ســنوات مــن العيــش فــي 
الخــارج، بطبيعــة الحــال، فــي زراعــة أرضــه، مثــل أّي فلســطينّي متأّصــل متعّلــق 
بتربــة هــذه األرض الخصبــة. وبفضــل وفــرة الميــاه فــي وادي الفارعــة، يــزرع منيــر 
أنواًعــا مختلفــة مــن الفواكــه والخضــروات الموســمّية فــي أرضــه التــي تبلــغ 
ــة.  ــا فــي منطقــة صّفيــن، دون اســتخدام المــواّد الكيميائّي مســاحتها 18 دونًم
يبيــع منيــر المنَتجــات فــي متجــره للبقالــة الــذي يطلــق عليــه “القلعــة” علــى 

الطريــق الرئيســّي الــذي يربــط الفارعــة ببقيــة المنطقــة الشــمالّية.

ــة  ــذة وصّحّي ــزرع منَتجــات لذي ــر أن ي ــد مني ــي، فاألمــر بســيط: يري ــه عل ــرأي ابن وب
يمكــن أن يســتمتع بهــا مــع أســرته ويبيعهــا فــي الســوق. تجــدر اإلشــارة إلــى 
أّن منَتجــات منيــر تبــاع بنفــس ســعر الســوق للمنَتجــات األخــرى التــي تــزرع علــى 

ــة. مــدار العــام باســتخدام المــواّد الكيميائّي

تحّقــق/ي مــن جــدول المنَتجــات الموســمّية لمعرفــة المنَتجــات التــي يزرعهــا 
منيــر فــي الوقــت الحالــّي، وزيــارة متجــر البقالــة علــى الطريــق الرئيســّي فــي 

وادي الفارعــة، الــذي يربــط نابلــس بطوبــاس.

العنوان
وادي الفارعة، طوباس

رقم الهاتف/المتنّقل
علي صالحات

+970597299947

أوقات العمل 
موسمّي

األوقات المفّضلة للزيارة
كّل يوم ما عدا يوم الجمعة. يرجى 

التنسيق المسبق قبل الزيارة

أماكن بيع المنَتج
سوبر ماركت القلعة

منير صلحات
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العنوان 
شفا عمرو، الجليل

رقم الهاتف/المتنّقل
فرع شفا عمرو 97249865428+

فرع الناصرة 97246276707+ 
فرع كفر ياسيف 97249077751+

فيسبوك
 Boza.Shf@بوظة شفاعمرو

تّوفر المنَتج 
المنتج متوّفر في متاجرهم في شفا 

عمرو والناصرة وكفر ياسيف

األوقات المفّضلة للزيارة 
ا من الساعة 11:00 صباًحا إلى  يوميًّ

الساعة 11:00 مساًء، ما عدا يوم األحد 
من الساعة 11:00 صباًحا إلى الساعة 

4:00 عصًرا

لبوظــة شــفا عمــرو تاريــخ طويــل فــي مدينــة نابلــس، حيــث تعّلــم صاحــب العمــل، بوظة شفا عمرو 
أبــو زيتــون مشــعل، فــّن صناعــة البوظــة مــن والدتــه الســيدة وديعــة، والتــي 
ــه صناعــة  ــون مــع إخوت ــو زيت ــدأ أب ــم ب ــع البوظــة ســنة 1938، ومــن ث ــدأت صن ب
البوظــة فــي شــفا عمــرو فــي الخمســينات. منــذ ذلــك الحيــن، اشــتهرت العائلــة 
بإنتــاج بوظــة المســتكة الفريــدة مــن نوعهــا فــي الشــمال. تصنــع البوظــة مــن 
نبــات المســتكة وهــو مكــّون أساســّي فــي العديــد مــن الحلويــات الشــرقّية 
ولــه نكهــة ممّيــزة للغايــة. يقــوم مشــعل بصناعــة البوظــة الطازجــة كّل يــوم، 
الليمــون.  الثــالث: مســتكة، ومســتكة بالفســتق، والمســتكة مــع  بالنكهــات 
المكّونــات الطبيعّيــة هــي مــا يجعــل هــذه البوظــة ممّيــزة، حيــث ال توجــد ألــوان 
صناعّيــة أو مــواّد مضافــة. وفــي الوقــت الحالــّي، وّســع أبنــاء أبــو زيتــون وأبنــاء 
إخوتــه نطــاق األعمــال ليشــمل الناصــرة وكفــر ياســيف، مّمــا جعــل بوظتهــم 
متاحــة بشــكل أكبــر فــي األســواق المحّلّيــة. شــعار هــذه البوظــة هــو صــورة 
الجــّدة، التــي تعــّد وصفتهــا الشــهيرة للحليــب الطــازج والمســتكة والســّكر بــدون 
مــواّد حافظــة، وهــو ســبب نجــاح هــذا المنَتــج. لديهــم أيًضــا بوظــة خاّصــة يتــّم 
تقديمهــا علــى أطبــاق مثــل بوظــة البورمــا وبوظــة ليالــي لبنــان وبوظــة الكنافــة.
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العنوان
بورين، نابلس

رقم الهاتف/المتنّقل
+970598444649

فيسبوك
Doha Asous

توّفر المنَتج
موسمّي

أماكن بيع المنَتج
مباشرة من موقع المزرعة

األوقات المفّضلة للزيارة
صباًحا وبعد العصر

إمكانّية التطّوع
التطّوع في أّيام الحصاد وبناء السناسل 

والتعشيب )تنظيف األرض(

خدمات أخرى
فطور أو غداء بلدّي )فاّلحي(، وجولة 

في القرية وشرح عن تاريخها

مزرعة أّم موسى

ضحــى عســوس، أّم موســى، هــي نمــوذج لالكتفــاء الذاتــّي، والعالقــة األصيلــة 
مــع األرض، باإلضافــة إلــى كونهــا رمــًزا للمــرأة الفلســطينّية المناضلــة والصامــدة 

كأشــجار الزيتــون علــى أرضهــا.

ــي تشــهد  ــن، المحاطــة بالمســتعمرات، والت ــة بوري تعيــش أّم موســى فــي قري
اعتــداًء دائًمــا مــن قطعــان المســتوطنين علــى أراضيهــا، وباألخــص فــي مواســم 
الحصــاد. أم موســى مــن أهالــي القريــة الذيــن تــّم حــرق مزروعاتهــم وأشــجار 
الزيتــون فــي أراضيهــم لعــّدة مــّرات مــن قبــل المســتوطنين، ومــع ذلــك لــم 
يتمّكنــوا مــن كســر عزيمتهــا علــى االســتمرار فــي الزراعــة بابتســامتها المعهــودة 

وروحهــا المرحــة.

أّمــي  كانــت  وقــد  منــذ طفولتــي،  بالزراعــة  تعّلقــي  “بــدأ  أّم موســى:  تقــول 
ــد ألســرتنا  ــل الوحي ــا مــن األرض، وكانــت هــي المعي مزارعــة تجلــب قــوت يومن
بعــد استشــهاد والــدي، وبذلــك كبرنــا مــن خيــرات األرض وانغــرس فينــا حــّب 

األرض وتمّنيــت منــذ صغــري أن يكــون لــدّي مزرعتــي الخاّصــة”.

وبالفعــل، أنشــأت أّم موســى مزرعتهــا منــذ خمســة عشــر عاًمــا، ومســاحتها 
اآلن أربعــة دونمــات. تــزرع فيهــا المحاصيــل الموســمّية، مثــل البطاطــا، الحّمــص، 
الكوســا،  الزهــرة،  الجرجيــر،  النعنــع،  البقدونــس،  البصــل،  الســبانخ،  الفــول، 
الفّقــوس، الخيــار، الباذنجــان، الفليفلــة الحلــوة والحــاّرة، الباميــة، والبنــدورة.

تعتمــد أّم موســى الزراعــة التقليدّيــة الموســمّية، كمــا تقــوم بإنتــاج وحفــظ بــذور 
الباميــة البلدّيــة والبنــدورة والكوســا والقــرع والسمســم والزعتــر والميرميــة 
والفّقــوس. كمــا تقــوم بتربيــة الدجــاج البلــدّي، وعمــل الجبنــة البلدّيــة، باإلضافــة 
إلــى عمــل خبــز الطابــون الشــهّي الــذي عــادة مــا تصنعــه النســاء فــي المناطــق 

الريفّيــة، إّمــا بالطريقــة التقليدّيــة )الطابــون( أو الحديثــة )األفــران(.

تنتــج أّم موســى أيًضــا الزيــت والزيتــون الرصيــع مــن أشــجارها، والتــي يقــع جــزء 
منهــا فــي مناطــق “ج” بالقــرب مــن المســتعمرات، مّمــا يضطّرهــا إلــى طلــب 
تصريــح مــن قــّوات االحتــالل للوصــول إلــى أرضهــا وقطــف زيتونهــا فــي موســم 
ــًرا مــا يتــّم رفضــه أو تأخيــره. ورغــم ذلــك تســعى بإصــرار إلــى  الحصــاد، لكــن كثي

الوصــول إلــى أرضهــا.

تتجّلــى محّبــة وكــرم أّم موســى باســتقبالها الدائــم للمتطّوعــات والمتطّوعيــن 
مجموعــات  لنشــاطات  تنســيقها  إلــى  باإلضافــة  عائلتهــا،  وبيــن  بيتهــا  فــي 
التضامــن الدولّيــة، التــي تقــوم بالمســاعدة فــي الحصــاد وتقديــم التشــجيع 
الحمايــة  وتوفيــر  االحتــالل  انتهــاكات  برصــد  تقــوم  كمــا  المعنــوّي  والدعــم 

األحيــان. بعــض  فــي  للمزارعيــن/ات 
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مجموعــة مــن األصدقــاء فــي قريــة بوريــن، لــم يكــن لديهــم خلفّيــة فــي الزراعــة، 
صيغــة  وإليجــاد  االقتصــادّي  واقعهــم  لتغييــر  الرؤيــة  فــي  يشــتركون  وإنمــا 
األراضــي  إلــى حمايــة  يهــدف  للوظيفــة وبدافــع وطنــّي  التبعّيــة  عــن  بديلــة 
وإعــادة إحيائهــا فــي قريــة بوريــن المحاطــة بالمســتعمرات والمهــّددة دوًمــا 
باالعتــداءات اليومّيــة منهــا. هكــذا نبعــت فكــرة مزرعــة عّشــاق األرض، ونجحــت 

وتوّســعت واســتمّرت بالعمــل التعاونــّي واالنتمــاء لــألرض.

أحــد  قــام  2017، حيــث  الثاني/ينايــر ســنة  المزرعــة فــي شــهر كانــون  بــدأت 
بالقمــح. وتأّثــروا  لزراعتهــا  بــه  الخاّصــة  بتقديــم مســاحة مــن األرض  األعضــاء 
حينهــا بانتهــاكات المســتوطنين وتخريــب جــزء مــن المحصــول مــن قبــل الخنازيــر 
ــة، لكــن لــم يثنهــم ذلــك عــن مواصلــة عملهــم وتحقيــق رؤيتهــم. فقامــوا  البّرّي
باقتطــاع جــزء مــن دخلهــم الشــهرّي للتوّســع وبنــاء دفيئــات وأنفــاق زراعّيــة فــي 
أراٍض مجــاورة قامــوا باســتئجارها. وفــي غضــون عاميــن مــن العمــل المتواصــل 
والــدؤوب، امتــّدت مســاحة زراعتهــم مــن دونــم ونصــف إلــى أربعــة عشــر دونًمــا، 
الخيــار،  البنــدورة،  الميرميــة،  الزعتــر،  منهــا  عديــدة،  بمحاصيــل  زراعتهــا  تّمــت 
الكوســا، الملفــوف، القرنبيــط، والورقّيــات. تعتمــد المزرعــة علــى الزراعــة البعلّيــة 
ــا إلــى الوصــول إلــى إنتــاج متكامــل ومتنــّوع وخــاٍل  والمروّيــة، وتســعى تدريجيًّ
مــن الكيماوّيــات. تســتقبل المزرعــة جميــع المهتّميــن/ات والمتطّوعيــن/ات 

والمشــترين/ات بمحّبــة وكــرم غيــر مســبوقين.

يؤمــن مؤّسســو المزرعــة بضــرورة إيجــاد قنــوات مباشــرة لتســويق منتجاتهــم، 
انطالقــا مــن مبــدأ العدالــة فــي الســعر والتكلفــة للمنِتــج/ة والمســتهلك/ة، 
باإلضافــة إلــى توطيــد عالقــات الثقــة بيــن المــزارع/ة والمشــتري/ة، حيــث تدعــو 
المزرعــة المهتّميــن/ات إلــى زيارتهــا وقطــف المحصــول بأيديهــم/ّن، باإلضافــة 
إلــى تســويق المنتــج فــي كّل مــن بوريــن والقــرى المجــاورة )عصيــرة القبلّيــة 
وحــّوارة( بســعر أقــّل مــن ســعر الســوق. وإن توفــرت اإلمكانّيــة يقومــون بإيصــال 

الطلبــات التــي تصلهــم عبــر صفحــة الفيســبوك إلــى مناطــق مثــل رام اللــه.

وتواجــه المزرعــة، مثــل العديــد مــن المــزارع فــي فلســطين، تحّديــات تتعّلــق 
بالتكلفــة العاليــة للميــاه، فتوّجهــوا كحــّل جزئــّي إلــى إنشــاء بركــة تجميــع لميــاه 
األمطــار تبلــغ ســعتها ٣٥0 كوًبــا. إضافــة إلــى ذلــك، يواجــه أصحــاب المزرعــة 
صعوبــة فــي توقيــت ومــّدة العمــل بهــا، كونهــم يعملــون فــي وظائــف أخــرى 
فــي الفتــرة الصباحّيــة، فقامــوا بتوصيــل الكهربــاء إلــى المزرعــة إلضاءتها والعمل 
فيهــا ليــاًل، مــا يعكــس االلتــزام بالفكــرة والمجهــود الكبيــر الــذي يقومــون بــه.

العنوان
بورين، نابلس

رقم الهاتف/المتنّقل
محمد عمران 970598851817+ 

مأمون نجار 970599721742+

فيسبوك
عّشاق األرض لإلنتاج الزراعّي – بورين 

 @landloversburin

توّفر المنَتج
بشكل موسمّي مثل الفّقوس والقرنبيط 

والملفوف، وطوال العام لبعض 
المحاصيل مثل البندورة والكوسا والخيار 

والورقّيات

أماكن بيع المنَتج
مقّر المزرعة في بورين

حّوارة: في بسطة على الشارع الرئيسّي، 
باإلضافة إلى مجموعة من محاّلت 

الخضار في البلدة
عصيرة القبلّية: بشكل موسمّي من 

خالل بسطة أمام جامع البلد
عبر صفحة الفيسبوك

األوقات المفّضلة للزيارة  
الجمعة في الفترة الصباحّية والسبت 

في أّي وقت

إمكانّية التطّوع
فترة إعداد األرض للزراعة، وأوقات 

الزراعة والحصاد، وفي التسويق 
للمنَتجات

عّشاق األرض لإلنتاج 
الزراعّي



قسم الغذاء46

العنوان
ِتل، نابلس

رقم الهاتف/المتنّقل
+970598206119 

فيسبوك
 Kheir خير زمان لالغذية العضوّية

Zaman for Organic food
 Kheir.zamaan@

توّفر المنَتج
طوال العام 

أماكن بيع المنَتج
شركة عدل غير الربحّية )ص. 184(. 

سوبرماركت المتمّيزون - نابلس، 
التّل األخضر٬ وحسب التوصية

األوقات المفّضلة للزيارة
االّتصال قبل الزيارة لتحديد موعد

إمكانّية التطّوع
المساعدة في التسويق وتصميم 

نشرات تعريفّية وترويجّية أكثر حول 
الفطر المحارّي

الفطر المحارّي الممّيز

»غرفــة صغيــرة كفيلــة ببــدء مغامــرة زراعّيــة مثيــرة«، هكــذا بــدأ نــور الدين اشــتية 
مغامرتــه بإنتــاج الفطــر المحــارّي، والهادفــة إلــى تكويــن مشــروع فلســطينّي 
الفطــر  زراعــة  الديــن فــي  نــور  نجــح  إنتاجــه. وقــد  متكامــل بجميــع مدخــالت 
ــة نــور الديــن  المحــارّي بعــد التقــاء عــّدة عوامــل شــّجعت البــدء بهــا، مثــل خلفّي
األكاديمّيــة واإلرث الــذي اكتســبه مــن العائلــة الريفّيــة، باإلضافــة إلــى معايشــة 

ــة. ــة فــي الزراعــات العضوّي تجربــة إيطالّي

نــور الديــن تجــارب أّولّيــة لزراعــة الفطــر فــي ســنة 2014، ولكــن  لقــد أجــرى 
إنهــاء دراســة  بعــد  بنجاحهــا.  المعلومــات والمعرفــة حينهــا كفيلــة  تكــن  لــم 
الماجســتير فــي تكنولوجيــا األغذيــة والتصنيــع الغذائــّي فــي جامعــة نابولــي 
اإليطالّيــة ســنة 2018، وتمّكنــه مــن إنتــاج التقــاوي )البــذور( للفطر المحارّي في 
مختبــرات الجامعــة، ومــن ثــّم انتقالــه إلــى مركــز أبحــاث التنــّوع الحيــوّي والبيئــة 
فــي ِتــل )نابلــس(، قــام بإنتــاج الفطــر المحــارّي فــي غرفــة واحــدة، وتســويقه عبــر 
الفيســبوك، والمشــاركة فــي المعــارض المحّلّيــة وأهّمهــا بالنســبة إليــه ســوق 
أكلــي بلــدّي الــذي شــارك فيــه مــع مجموعــة شــراكة التطّوعيــة. واآلن يجــري 

ــع. ــر مرّب توســيع مزرعــة الفطــر لتشــمل مســاحة 200 مت

يقــول نــور الديــن: »تكمــن أهّمّيــة إنتــاج الفطــر فــي كونــه أحــد األغذيــة ذات 
القيمــة الغذائّيــة المرتفعــة بمحتــواه مــن البروتيــن والعناصــر الغذائّيــة الضرورّيــة 
للجســم، فيســّمى أيًضــا باللحــم النباتــّي. كمــا أّن إنتــاج الفطــر يتــّم بطــرق صّحّيــة 
ويضيــف،  كيمياوّيــة«.  مــواّد  أّي  اســتخدام  دون  أّي  عضــوّي،  منَتــج  ويعتبــر 
ــة المشــروع أيًضــا فــي توفيــر فــرص عمــل ودخــل جديــد لصاحــب  »تكمــن أهّمّي
المشــروع. فبعــد أن قمــُت بإنتــاج التقــاوي وبيعهــا لــكّل َمــن لــه رغبــة فــي إنتــاج 
الفطــر المحــارّي، بــدأت فكــرة المشــروع باالنتشــار، إضافــة إلــى كــون مشــروع 
ــة الجديــدة فــي منطقتنــا«. الفطــر المحــارّي يعتبــر مــن المشــاريع غيــر التقليدّي

بفضــل المبــادرات والجهــود الشــبابّية مثــل توّجــه نــور الديــن إلنتــاج أصنــاف 
اآلن  باســتطاعتنا  الفلســطينّية،  األســواق  فــي  المتوفــرة  غيــر  األغذّيــة  مــن 

بجميــع مدخالتــه. ــا  محّليًّ المنَتــج  المحــارّي  بالفطــر  االســتمتاع 
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ــا. قــد تبــدو قّصتــه مــع مزرعته  يعمــل فيصــل مخــرج أفــالم ومزارًعــا نشــًطا وحيويًّ
قّصــة عادّيــة فــي البدايــة، إاّل أّنهــا قّصــة ملهمــة وتمّثــل تجّذر الفلســطينّيين/ات 
فــي أرضهــم/ّن عبــر األجيــال. امتلــك جــّد فيصــل أرضــه منــذ ســنة 1945، وكانــت 
موقًعــا للعديــد مــن الزيــارات العائلّيــة لحصــاد الزيتــون، واإلعــداد الموســمّي 
لــألرض، والنزهــات. ال تــزال ذكرياتــه عــن مــا عّلمــه إّيــاه جــّده حاضــرة فــي ذهنــه 
ويســتخدمها بشــكل يومــّي. وتتعّلــق بالنباتــات فــي المنطقــة، وأســماء النباتــات 
الطّبّيــة، وكيفّيــة التعامــل مــع الحيوانــات البرّيــة، وكيفّيــة رعايــة األشــجار، كّل 
ذلــك متأّصــل فــي ذهنــه. أصبحــت هــذه المعرفــة مفيــدة فــي ســنة 2002 
ــَق فيصــل فــي المزرعــة مــع ألفــي دجاجــة لمــّدة أربعيــن يوًمــا خــالل  عندمــا َعِل

حظــر التجــّول فــي االنتفاضــة الثانيــة.

ناضــل فيصــل وأســرته بجــّد وإبــداع مــن أجــل التشــبث باألربعيــن دونًمــا التــي 
يملكونهــا علــى قّمــة الجبــل. تعــّددت جهــود فيصــل وأســرته فــي الحفــاظ علــى 
أرضهــم، فواجهــوا قــّوات االحتــالل، وناضلــوا لبنــاء طريــق زراعــّي، ووقفــوا فــي 
وجــه التوّســع االســتيطانّي عــن طريــق تأميــن قّمــة التــّل بالمــزارع والحفــاظ علــى 
التواجــد هنــاك. يفتخــر فيصــل بمقاومتــه، ويقــول إّنــه شــّجع المزارعيــن اآلخريــن 
علــى أن يحــذوا حــذوه. وقــد عــاد عــدد قليــل مــن المزارعيــن إلــى األرض فــي 

العقــد الماضــي، خصوًصــا عندمــا جــرى بنــاء ذلــك الطريــق.

ال يؤمــن فيصــل بالنتائــج الســريعة فهــو يقــارن نفســه بجــّده الــذي زرع أشــجار 
لبــدء  يخّطــط  وهــو  الحصــاد.  أحفــاده  يجنــي  لكــي  العاريتيــن  بيديــه  الزيتــون 
مشــروع يعتقــد أّنــه قــد ال يصــل إلــى ذروتــه حّتــى ســنوات عديــدة قادمــة، لكّنــه 
مصّمــم علــى البــدء بــه بخطــوات صغيــرة. وحلمــه هــو تحويــل المزرعــة إلــى قريــة 
بيئّيــة متعــّددة األغــراض، وتوســيع خطــوط اإلنتــاج لتشــمل الجبــن والخضــروات 
فــي  الصّحّيــة  الزراعــة  الســتخدام  أيًضــا  يخّطــط  كمــا  والفواكــه.  الموســمّية 
ــا  المزرعــة. فــي األســاس، يأمــل فــي يــوم مــن األّيــام أن يخلــق مكاًنــا ثقافيًّ

ــى حــّد ســواء. ــة عل ــة البيئ ــن/ات ودعــاة حماي ــا للفّناني ــا ذاتيًّ مكتفيًّ

خــالل  مــن  الصعبــة  بالطريقــة  تحقيقهــا  يحــاول  وهــو  كبيــرة،  فيصــل  أحــالم 
التمّســك بمبادئــه المتمّثلــة فــي عــدم التعامــل مــع القــروض المصرفّيــة المليئة 
بالفوائــد والتــي يعتقــد أّنهــا تخــدم النخبــة الفلســطينّية. إّنــه يبحــث عــن شــركاء 
وشــريكات يؤمنــون بتلــك المبــادئ نفســها. إذا كان األمــر كذلــك، فســيتواصل 

معهــم/ّن.

ــه عــن المنَتجــات الســبعة األساســّية التــي يحتاجهــا  ــا نظرّيت ــدى فيصــل أيًض ول
للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، والتــي ينتجهــا فــي مزرعتــه وهــي: البيــض، والخبــز، 

والخــّل، وزيــت الزيتــون، والجبــن، والحليــب، واللحــوم.

العنوان
دير غّسانة، رام الله والبيرة

رقم الهاتف/المتنّقل
+970599424884

البريد اإللكترونّي
faisalgrip@gmail.com

موسم اإلنتاج
العمل في المزرعة على مدار العام

األوقات المفّضلة للزيارة
المزرعة مفتوحة للزّوار في أّي وقت، مع 

التنسيق المسبق

أماكن بيع المنَتج
منَتجات فيصل ما تزال غير متوّفرة في 

السوق حّتى اآلن

إمكانّية التطّوع
المتطّوعون/ات الراغبون/ات بالتطّوع 

مرّحب بهم/ّن، وسيعتمد العمل 
التطّوعّي على احتياجات المزرعة

خدمات أخرى
يمكن تقديم خدمات الضيافة والجوالت 
السياحّية عند الطلب والتنسيق المسبق

فيصل البرغوثي 
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العنوان
كفل حارس، سلفيت

رقم الهاتف/المتنّقل
+9705992113

فيسبوك
مطاوع بوزية

توّفر المنَتج
يتّم على مدار العام إنتاج محاصيل 

موسمّية 

أماكن بيع المنَتج
سوبرماركت مطاوع في البلدة، وعن 

طريق الطلبّيات المباشرة، والفائض 
يذهب إلى حسبة بيتا

األوقات المفّضلة للزيارة
جميع األوقات مع التنسيق المسبق

إمكانّية التطّوع
مشاركة في أيام الحصاد والزراعة حسب 

الموسم

خدمات أخرى
إمكانّية لعمل جولة في البلدة، 

واستضافة المبيت 

مزرعة مطاوع بوزية 

إلــى  باحتفالّيــة  يتوّجهــون  المزارعيــن/ات  يــرى  كان  حينمــا  طفولتــه  منــذ 
أرض  باقتنــاء قطعــة  يحلــم  الزيتــون، وهــو  فــي موســم قطــف  أراضيهــم/ّن 
صغيــرة. اضطّرتــه الظــروف إلــى العمــل فــي المســتوطنات، حيــث لــم يكــن لــدى 
ابــن الســابعة عشــر حينهــا خيــاًرا غيــر ذلــك. يصــف مطــاوع بوزيــة أّيــام عملــه 
تلــك بالطويلــة، أعانــه عليهــا حلمــه بــاألرض. ومــع مــرور الســنوات، ازداد إصــراره 

واقتــرب مــن تحقيقــه أكثــر.

بعــد تمّكنــه مــن تــرك عملــه، قــام مطــاوع ســنة 2003 بشــراء قطعــة أرض فــي 
بلدتــه، كفــل حــارس، ليبــدأ مشــروع أحالمــه. فعمــل علــى اســتصالحها وتحويلهــا 
بمجهــود عظيــم إلــى جّنــة مــن بســاتين األشــجار المختلفــة، كالزيتــون والتيــن 
ــات والبطاطــا  ــات والعنــب، باإلضافــة إلــى الزعتــر والبقولّي ــات والحمضّي واللوزّي
اســتصالح  علــى  البلــدة  أهالــي  هــذا  شــّجع  الصيفّيــة.  الخضــراوات  وبعــض 

أراضيهــم المجــاورة لهــا. 

يتــّم تســويق المنَتجــات فــي البلــدة وعــن طريــق الطلبّيــات المباشــرة، ويذهــب 
فائــض اإلنتــاج إلــى أســواق الخضــار مثــل حســبة بيتــا.

و  بهــا”.  واعتنائــك  لهــا  بقــدر عطائــك  تعطيــك  “األرض  بــأّن  يؤمــن مطــاوع 
بالفعــل كان لدخــل المزرعــة المربــح األثــر الكبيــر فــي اســتمراره للســعي إلــى 
تحقيــق االكتفــاء الذاتــّي علــى نطــاق أســرته، فقــام بشــراء قطعــة أرض أخــرى 
وتخصيصهــا لزراعــة الخضــراوات الموســمّية، مثــل البنــدورة والباذنجــان والفلفــل 
والملفــوف والخيــار البلــدّي والفّقــوس والقرنبيــط والشــومر والــذرة، لتلبيــة 

احتياجــات أســرته مــن الخضــار المتنّوعــة وبيــع الفائــض. 

ــات،  يعتمــد مطــاوع علــى الزراعــة الموســمّية النظيفــة والخاليــة مــن الكيماوّي
وذلــك بعــد محــاوالت وتجــارب عديــدة فــي اســتخدام محاليــل طبيعّيــة مــن 
نباتــات كالطّيــون لمعالجــة اآلفــات الزراعّيــة، ونجاحــه فــي ذلــك. كمــا نجــح فــي 
إيجــاد وســيلة إلحــكام إغــالق المزرعــة وحمايــة محاصيلــه مــن الخنازيــر البّرّيــة 

ــرة فــي المنطقــة. الموجــودة بكث

مــع نهايــة ســنة 2019، فــي بــادرة إلعــادة إحيــاء زراعــة القمــح فــي بلدتــه، 
خّصــص مطــاوع جــزًءا مــن أرضــه لزراعــة القمــح، حيــث يذكــر قبــل 35 عاًمــا كيــف 
كانــت بيــادر القمــح تمــأل الحقــول. فحســب تقديــره كانــت نصــف البلــدة تــزرع 
القمــح، وكان المحصــول يغّطــي احتيــاج أهــل البلــدة مــن القمــح طــوال العــام. 
والليــف  والفّقــوس  والعصفــر  والبّطيــخ  الفــول  بــذور  بإنتــاج  أيًضــا  يقــوم 

القادمــة. المواســم  فــي  لزراعتهــا  وحفظهــا  واليقطيــن 

يعّلمنــا المزارعــون/ات مثــل مطــاوع الكثيــر مــن القيــم النابعــة مــن الِفالحــة 
األصيلــة، كالصبــر والعطــاء والمثابــرة وحــّب األرض، حيــن تتعــّدى اعتباراتنــا لهــا 

كمصــدر للدخــل فقــط. 
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رزق أبو ناصر، ناشــط سياســّي ومزارع، ومناضل قوّي ضّد توّســع المســتوطنات 
غيــر القانونّيــة التــي تســرق آالف الدونمــات مــن ديــر اســتيا والقــرى المجــاورة. 
ُيعــّد وادي قانــا واحــة غنّيــة بالتنــّوع البيولوجــّي، فهــو جوهــرة مخفّيــة فــي 
محافظــة ســلفيت. ويعتبــر وادي قانــا واحــة وموطًنــا لبّيــارات الفاكهــة ومــزارع 
العنــب، وقــد صــادر االحتــالل مســاحة كبيــرة منــه وعمــل علــى فصلهــا عــن 
المجتمعــات الزراعّيــة، حيــث إّنهــم لــم يكتفــوا بقطــع 3000 شــجرة وحســب، 
بــل وقــد اســتخدموا قوانيــن المحمّيــات الطبيعّيــة لمنــع المزارعيــن/ات مــن 
الوصــول إلــى أراضيهــم/ّن والعنايــة باألشــجار، تحــت ســتار تحويــل الــوادي إلــى 
ــن  ــي يّتبعهــا االحتــالل القواني ــر المزدوجــة الت ــة. تنتهــك المعايي ــة طبيعّي محمّي
بشــكل صــارخ، حيــث تــّم بنــاء تســع مســتوطنات غيــر قانونّيــة حــول الــوادي، 
مّمــا تســّبب فــي انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان وآثــار ســلبّية علــى التنــّوع 
البيولوجــّي ومخاطــر بيئّيــة فــي المنطقــة. لســوء الحــظ، فــإّن الــوادي لــم يســلم 
مــن الممارســات الوحشــّية التــي يرتكبهــا رعــاع المســتوطنين بحــّق الســّكان، 
يســتخدمون  الذيــن  والمزارعيــن/ات  واألســر  الطــاّلب  يرّوعــون  إّنهــم  حيــث 

المنطقــة كمســاحة طبيعّيــة للترفيــه.

لســوء الحــّظ، فــإّن عــدوان االحتــالل اإلســرائيلّي مســتمّر؛ وهــو فــي تزايــد دائــم 
فــي واقــع األمــر. فــي ســنة 2018، دّمــر الجيــش اإلســرائيلّي حظيــرة للمواشــي 
يملكهــا رزق وشــركاؤه فــي الــوادي. هــذا باإلضافــة إلــى إغــالق ســبع طــرق 
زراعّيــة كانــت تتيــح الوصــول إلــى األراضــي الزراعّيــة فــي وادي قانــا، وذلــك مــن 
خــالل تثبيــت حواجــز وســواتر ترابّيــة فــي الطريــق وتحويــل الشــارع الرئيســّي 
ــذي تســّبب بوقــوع  ــق ســريع، األمــر ال ــى طري ــة إل ــى الطــرق الزراعّي المــؤّدي إل

ــد مــن حــوادث الطــرق لســّكان المنطقــة. العدي

ــة، حيــث أصبحــت  تــزداد صعوبــة وصــول المزارعيــن/ات إلــى أراضيهــم/ّن الزراعّي
المزارعيــن/ات،  بلــدة خربــة شــحادة بعيــدة عــن  اآلن ســتة آالف دونــم فــي 
وتّمــت مصــادرة األراضــي الزراعّيــة فــي الــوادي لتوســيع مســتوطنتي عمانوئيــل 
وجينــوت شــومرون. تحــارب جمعّيــة المزارعيــن فــي وادي قانــا هــذا الظلــم 

ــا، وتقــوم بنشــاطات تضامنّيــة وأنشــطة غــرس األشــجار. قانونيًّ

بضــع  ستشــاهد  هنــاك  المشــي  وأثنــاء  )ج(،  المنطقــة  فــي  الــوادي  يقــع 
ــزال المزارعــون/ات  ــازل بنيــت قبــل ســنة 1967، والتــي ال ي ــرة ومن ــر صغي حظائ
ــا لتعزيــز وجودهــم فــي الــوادي. بــدأ العديــد مــن المزارعيــن/ يســتخدمونها يوميًّ

ات العمــل بالزراعــة فــي الــوادي بعــد نزوحهــم/ّن منهــا.

تقــوم جمعّيــة المزارعيــن بتســويق منتجاتهــم/ّن إلــى المشــترين/ات المحّلّييــن/
ات مــن خــالل منّظمــات مختلفــة، وأيًضــا فــي حســبة نابلــس )الســوق المركــزّي(. 
وتشــمل منَتجاتهــا الحمضّيــات وزيــت الزيتــون وورق العنــب والمريميــة والرّمــان 

والفطــر البــّرّي.

ــد حــول الكفــاح المســتمّر  ــا، ولمعرفــة المزي للحصــول علــى منَتجــات وادي قان
ــو ناصــر. ــرزق أب ــا، اّتصــل/ي ب لحمايــة وادي قان

العنوان
دير استيا، سلفيت

رقم الهاتف/المتنّقل
رزق 970594662803+

أوقات العمل 
على مدار العام

األوقات المفّضلة للزيارة
يفّضل التنسيق قبل الزيارة

أماكن بين المنَتج
يتّم توفير المنَتجات في حسبة نابلس 

)السوق المركزّي(، أو في الموقع 

إمكانّية التطّوع
المتطّوعون/ات مدعوون/ات إلى 

تقديم أّي دعم للمزارعين/ات

خدمات أخرى
استضافة المجموعات، والقيام بجوالت 

في المنطقة

جمعّية مزارعي وادي قانا
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المزرعــة اإلنســانّية مــن المــزارع التــي شــاركتنا بروايــة قّصتهــا بلغتهــا، حيــث 
ــة وكيــف أدخــل المفهــوم  يصــف الســيد ســعد داغــر بداياتــه مــع الزراعــة البيئّي

والتطبيــق فــي فلســطين:

مــع بدايــة التعــّرف علــى الزراعــة البيئّيــة وإنشــاء أّول مزرعــة بيئّيــة فــي فلســطين 
بطريقــة المســاطب الزراعّيــة المرتفعــة ســنة 2002، بــدأُت بالتدريــب والترويــج 
التدريــب  كان   .2003 ســنة  المصطلــح  علــى  تعّرفــت  حيــث  البيئّيــة،  للزراعــة 
للمزارعيــن والنســاء يتــّم فــي حقولهــم/ّن، وكانــت هنــاك محاولــة إلقنــاع النــاس 

بهــذا النهــج الزراعــّي. لــم تكــن عملّيــة اإلقنــاع ســهلة.

فــي ســنة 2005، وخــالل تقديــم التدريــب لمزارعيــن فــي منطقة جنيــن ومحاولة 
المزارعــون  أعــرب  الكيماوّيــة،  الســموم  اســتخدام  عــن  بالتوّقــف  إقناعهــم 
ــرز مفهــوم الزراعــة  ــد مــن “اإلنســانّية” فــي الزراعــة، فب عــن حاجتهــم إلــى المزي

ــّم بعــد ســنوات إنشــاء “المزرعــة اإلنســانّية”، لتجســيد الفكــرة. اإلنســانّية، وت

بدايــات إنشــاء المزرعــة كانــت فــي ســنة 2010، حيــث كانــت المحاولــة األولــى 
فــي القســم الثانــي مــن المزرعــة، أي قســم الزيتــون واألشــجار المثمــرة. ومــع 
ســنة 2014، بــدأ اســتعمال القســم األّول مــن المزرعــة اإلنســانّية، وهــو قســم 
تبلــغ  فيــه.  الحجرّيــة  والجــدران  السناســل  بنــاء  وإعــادة  تأهيلــه  بعــد  الخضــار، 
مســاحة قســم الخضــار مــن المزرعــة اإلنســانّية دونميــن، وقســم الزيتــون عشــرة 

دونمــات.

الزراعــة المّتبعــة فــي المزرعــة هــي زراعــة موســمّية )بمعنــى زراعــة المحاصيــل 
المالئمــة للموســم(، لكّنهــا زراعــة متواصلــة، حيــث ال يمــّر يــوم فــي الســنة دون 
وجــود إنتــاج زراعــّي، ذلــك أن االعتمــاد فــي اإلنتــاج والعنايــة بــاألرض قائمــان 
علــى نهــج الزراعــة البيئّية. ويتــّم فــي المزرعــة إنتــاج الخضــار البيئّيــة المختلفــة 
مثــل  منتجــات  تتوّفــر  والخريــف،  الصيــف  مواســم  ففــي  الموســم.  حســب 
الفلفــل، البنــدورة، الخيــار، الكوســا، الفاصوليــا، اللوبيــا، الباذنجــان، الفرفحينــة 
)البقلــة(، الملوخّيــة، والريحــان. وســيكون المنَتــج القــادم اإلضافــّي هــو تــوت 
العّليــق. وفــي الشــتاء حّتــى بدايــة الربيــع، تتوّفــر منَتجــات مثــل الخــّس، الملفوف 
الكرفــس،  الكزبــرة،  الجرجيــر،  األخضــر،  البصــل  الســبانخ،  الزهــرة،  بأصنافــه، 
البطاطــا، الشــبث، الهندبــاء، والفجــل، إضافــة إلــى الهليــون والرّمــان والجــوز. 
الزيتــون،  المزرعــة هــو مزرعــة  مــن  الثانــي  القســم  الخضــار.  فــي قســم  هــذا 
ويتوّفــر منــه إنتــاج الزيتــون األخضــر، الزيــت، الزعتــر األخضــر والجــاّف، والمريميــة. 
اللوزّيــات.  وبعــض  الســّكرّي  والتّفــاح  والعنــب  التيــن  زراعــة  اآلن   وتجــري 

العنوان
مزارع النوباني، رام الله والبيرة

رقم الهاتف/المتنّقل
+970597777003

فيسبوك
The Humanistic Farm

توّفر المنَتج
موسمّي/طوال العام: تتوّفر المنَتجات 

الموسمّية طوال العام، وتشمل منَتجات 
الخضار المختلفة، في مواسم الصيف 
والخريف والشتاء. باإلضافة إلى توّفر 

الزيتون والزيت في موسم الزيتون، 
وبعض أنواع الفواكه

أماكن بيع المنَتج
يتّم بيع المنَتج في القرية ذاتها )مزارع 

النوباني( بشكل رئيسّي، لمستهلكين/ات 
محّددين/ات ضمن نظام البيع المباشر

األوقات المفّضلة للزيارة
من السبت إلى الخميس، ويفّضل 

التنسيق مسبًقا

المزرعة اإلنسانّية
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إمكانّية التطّوع
المزرعة في حاجة إلى متطّوعين/ات في 

فترة بداية الربيع )شهر آذار/مارس( من 
أجل صيانة المساطب المرتفعة، وتوزيع 

السباخ )الكمبوست( عليها، وصيانة 
شبكة الرّي، والزراعة الربيعّية/الصيفّية، 

وإعادة بناء الجدران التي تتهّدم عادة 
في فصل الشتاء بسبب انحدار المكان. 

ثّم التطّوع في فترة شهر حزيران/يونيو، 
تّموز/يوليو، آب/أغسطس، وهي فترة 

القطف وزراعة بعض المحاصيل الجديدة. 
الفترة األخيرة للتطّوع هي نهاية أيلول/

سبتمبر حّتى منتصف تشرين الثاني/
نوفمبر حيت يتّم زراعة الخضار الشتوّية، 

وقطف زيتون

خدمات أخرى
تنظيم جوالت تعليمّية وسياحة بيئّية 

في منطقة المزرعة، إضافة إلى األماكن 
التاريخّية والبلدة القديمة والينابيع

استضافة مجموعات ومؤّسسات لعقد 
ورش العمل

إمكانّية تنظيم مخّيمات صيفّية تعليمّية، 
ودورات تدريب في مواضيع تتعلق 

بالزراعة النظيفة، واألنظمة المتكاملة 
إلنتاج الغذاء ضمن مبدأ السيادة على 

الغذاء

لبعــض  والبلدّيــة  المحّلّيــة  البــذور  بإنتــاج  المزرعــة  بــدأت  أخــرى،  جهــة  مــن 
المحاصيــل، وذلــك بهــدف إغــالق دائــرة اإلنتــاج واالعتمــاد الكامــل علــى الــذات. 
مــن ضمــن هــذه البــذور ســتجد/ين اللوبيــا، الخيــار، الكوســا، الفّقــوس، البنــدورة، 

الباذنجــان، الفلفــل، والفاصوليــا.

تعتمــد المزرعــة فــي تســويق منَتجاتهــا علــى نظــام البيــع المباشــر، فــي موقــع 
المزرعــة والقريــة، مّمــا يضمــن ســعًرا عــاداًل للمــزارع/ة والمســتهلك/ة علــى حــّد 
ســواء. وكثيــًرا مــا يتــّم حجــز المحصــول مــن ِقبــل األهالــي قبــل قطفــه، لثقتهــم 

بالُمــزارع وجــودة المنَتــج وخلــّوه مــن الكيماوّيــات.

تمّثــل المزرعــة نموذًجــا فــي المنطقــة يلهــم الكثيــر مــن النــاس. لقــد ألهمــت 
المزرعــة الشــباب والشــاّبات، حيــث بــدأ عــدد جّيــد مــن النــاس بممارســة الزراعــة 
البيئّيــة، كنتيجــة لإللهــام الــذي تقّدمــه المزرعــة اإلنســانّية. فهــي تقــّدم نموذًجــا 
فــي االعتمــاد علــى الــذات فــي إنتــاج الغــذاء، بمدخــالت إنتــاج محّلّيــة. لــذا فهــي 
ــا فــي المنطقــة وفــي فلســطين، مــن حيــث إدخــال أســاليب  تلعــب دوًرا هامًّ
مبتكــرة فــي اإلنتــاج الزراعــّي البيئــّي واالســتفادة مــن كّل متــر مرّبــع إلنتــاج 
الغــذاء. إضافــة إلــى ذلــك، هنــاك الــدور الهــاّم فــي التنســيق بيــن المزارعيــن/

ات فــي المنطقــة لتبــادل األفــكار والخبــرات والبــذور، وتقديــم نمــوذج عملــّي 
لالســتفادة مــن ميــاه الينابيــع الضائعــة فــي معظــم الحــاالت، خصوًصــا فــي 
القريــة نفســها والقــرى المحيطــة، حيــث يوجــد فــي القريــة نحــو عشــرين نبًعا. كّل 
مــا تقّدمــه المزرعــة يهــدف إلــى تقديــم نمــوذج متكامــل فــي الســيادة الغذائّيــة.

مــا يمّيــز المزرعــة أيًضــا هــو موقعهــا. فهــي تقــع علــى قطعــة أرض بيــن نبعيــن 
للميــاه الطبيعّيــة، وهــي فــي منطقــة بيئّيــة ممّيــزة وخاّلبــة جاذبــة للســياحة. 
فمــن خــالل المزرعــة، يتــّم تنظيــم جــوالت تعليمّيــة وســياحة بيئّيــة، حيــث توجــد 
عــّدة مســارات فــي المنطقــة المحيطــة بالمزرعــة، إضافــة إلــى األماكــن التاريخّية 

والبلــدة القديمــة والينابيــع.

المــكان أيًضــا مهّيــأ الســتضافة مجموعــات ومؤّسســات لعقــد ورش عمــل خــارج 
ــا تطويــر المزرعــة لتصبــح مكاًنــا مالئًمــا للتخييــم وتنظيــم  المكاتــب. ويجــري حاليًّ
الزراعــة  علــى  تدريــب  دورات  وكذلــك  تعليمّيــة.  وشــتوّية  صيفّيــة  مخّيمــات 
ــاه واألمطــار، اســتعادة الطبيعــة، الزراعــة  ــة، حصــاد المي ــة، الزراعــة البعلّي البيئّي
الطبيعّيــة بطريقــة ماســانوبو فوكــووكا، إنتــاج البــذور البلدّيــة، العنايــة الشــاملة 

بحقــول الزيتــون، وتربيــة النحــل.
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البيدر

ــو هــي قريــة جميلــة تقــع شــمال غــرب القــدس، ويبلــغ عــدد ســّكانها  بيــت دّق
نحــو 2000 نســمة. تمتــاز بيــت دّقــو بموقــع خــاّلب يطــّل علــى التالل والشــرفات 
المثيــرة. وال يغلــق األفــق أمــام القريــة ســوى المســتوطنات اإلســرائيلّية غيــر 
الشــرعّية. مــن المؤســف كيــف جعــل االحتــالل هــذه القريــة الجميلــة موقًعــا 
مســدود األفــق، حيــث ال تــؤّدي طرقهــا إلــى أّي مــكان ســوى الجــدار العــازل 
أو الطــرق االلتفافّيــة المخّصصــة للمســتوطنين. اعتــادت قريــة بيــت دّقــو، ذات 
التاريــخ الزراعــّي الطويــل، تصديــر عنبهــا المشــهور إلــى دول الخليــج، وخاّصــة 

الكويــت.

تأّثــرت أّيــام القريــة الذهبّيــة فــي اإلنتــاج الزراعــّي بشــّدة منــذ الثمانينــات بســبب 
مصــادرة كّمّيــات هائلــة مــن أراضيهــا ومــا ترتــب عليهــا مــن التخّلــي عــن الزراعــة 
للعمــل فــي بنــاء المســتوطنات. فــي ســنة 2003، شــّق الجــدار العــازل طريقــه 
عبــر أراضــي القريــة، وتوّقــف إصــدار تصاريــح العمــل فــي المناطــق المحتلــة ســنة 
1948، وعــاد أهالــي البلــدة إلــى العمــل فــي األرض. ترّكــز الكثيــر مــن أعمــال 
جمعّيــة بيــت دّقــو للتنميــة والتطويــر، التــي تأّسســت ســنة 1987، علــى إصــالح 
األراضــي. واآلن، اســتطاعت الجمعّيــة، مــن خــالل عملــه مــع المزارعيــن/ات 
أكثــر  اســتصالح  الحكومّيــة،  غيــر  المنّظمــات  مــع  والشــراكات  المحّلّييــن/ات 
ــّي  ــاج الغذائ ــة. وتعــّد “البيــدر” ذراع اإلنت ــم مــن األراضــي الزراعّي مــن 2000 دون

ــة المحفوظــة. ــاج المــواّد الغذائّي ــز علــى إنت ــة، وترّك للجمعّي

عــادت  التــي  المنتجــات  مــن  كبيــرة  كّمّيــات  تســويق  صعوبــة  دفعــت  لقــد 
القريــة إلــى زراعتهــا، بمــا فــي ذلــك العنــب والتيــن والخــوخ والطماطــم والخيــار 
والملفــوف والفلفــل، إلــى التركيــز علــى التصنيــع الغذائــّي. كانــت الفكــرة هــي 
بــدء سلســلة مــن المنَتجــات المجّففــة أو المخّللــة أو المحفوظــة بطريقــة أخــرى، 
ــب الخســائر الفادحــة بســبب حواجــز التفتيــش أو قيــود التســويق  وبالتالــي تجّن
أو فائــض المنتــج فــي الســوق التــي يعانــي منهــا العديــد مــن المزارعيــن/ات 
الفلســطينّيين/ات. تقــوم الجمعّيــة والتعاونّية النســوّية بإنتــاج طماطم مجّففة 
واألعشــاب  الخضــروات  ومعالجــة  العنــب،  دبــس  وإعــداد  الشــمس،  بأشــعة 
األخــرى، مّمــا يســاعد المزارعيــن/ات المحّلّييــن/ات علــى االســتفادة مــن إنتاجّيــة 
أراضيهــم/ّن. باإلضافــة إلــى ذلــك، يرّكــز عمــل البيــدر اآلن بشــكل أساســّي علــى 
منَتجــات األلبــان حيــث تشــّكل منَتجــات األلبــان 90 بالمائــة مــن عملهــم/ّن، فــي 
حيــن أّن 10 بالمائــة مــن عملهــم/ّن يرّكــز علــى األطعمــة المحفوظــة بشــكل 

طبيعــّي )خاليــة مــن المــواّد الحافظــة(.

كمــا بــدأت جمعّيــة بيــت دّقــو للتنميــة والتطويــر فــي إصــالح األراضــي الواقعــة 
فــي المنطقــة )ج(، التــي تقبــع تحــت طائلــة القيــود الشــديدة التــي يفرضهــا 
الجيــش اإلســرائيلّي، حيــث جــرى إنشــاء مواقــع إرشــادّية لتشــجيع المزارعيــن/
البيولوجّيــة  العضــوّي والمكافحــة  ات وتثقيفهــم/ّن حــول اإلنتــاج والســماد 
األســاليب  إلــى  العــودة  أّن  المزارعــون/ات  أدرك  القــول،  وخالصــة  لآلفــات. 
التقليدّيــة للزراعــة لهــا فوائدهــا وهــي مطلوبــة فــي الســوق المحّلــّي. وتتمّثــل 
رؤيــة “البيــدر” فــي إنشــاء متجــر عضــوّي لبيــع المنَتجــات الطازجــة والمحفوظــة 
حســبة  فــي  منتجاتهــم/ّن  المزارعــون/ات  يبيــع  والدولــّي.  المحّلــّي  للســوق 
الطازجــة  األغذيــة  طلبــات  بتوصيــل  ويقومــون  الخضــار(،  )ســوق  اللــه  رام 
والمحفوظة/المصّنعــة إلــى رام اللــه. كمــا يبيعــون أيًضــا منَتجاتهــم مــن خــالل 

ســنبلة وعــدل.
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مــع تعــّدد القــرى والبلــدات ذات المناظــر الخاّلبــة فــي فلســطين، فإّنــه يصعــب 
االّتفــاق علــى أّيهــا األجمــل. إاّل أّن قريــة بّتيــر هــي بالفعــل قريــة آســرة وعصّيــة 
الزراعّيــة  مدّرجاتهــا  ناحيــة  مــن  ســواء  الجوانــب.  جميــع  مــن  النســيان  علــى 
ــة العريقــة، أو أنظمــة الــرّي التــي يعــود تاريخهــا إلــى العصــر الرومانــّي،  والحجرّي
أو ممارســاتها الزراعّيــة التقليدّيــة الرائعــة، وصمــود المجتمــع فيهــا. ال عجــب 
أّن هــذه األعجوبــة التاريخّيــة هــي اآلن واحــدة مــن مواقــع التــراث الثقافــّي 
ــة حســب منظمــة اليونيســكو. وقــد حصلــت علــى هــذه المكانــة ســنة  المحمّي
2014 بعــد حملــة قوّيــة وجهــود جماعّيــة لوضعهــا علــى قائمــة التــراث الثقافــّي 
العالمــّي. إاّل أّن هــذا فــي الواقــع لــم يمنــع االحتــالل اإلســرائيلّي مــن تدميــر ركــن 
أساســّي آخــر مــن األركان الثقافّيــة والتراثيــة لتاريخنــا. يهــّدد المســار المقتــرح 
للجــدار العــازل غيــر القانونــّي بتدميــر هــذا التــراث، وعــزل المزارعيــن/ات عــن 

أراضيهــم/ّن الزراعّيــة.

تكمــن أصالــة قريــة بّتيــر فــي أنظمــة إدارة الميــاه القائمــة علــى المجتمــع، والتــي 
تديرهــا عائــالت قريــة بّتيــر الثمانيــة. والفريــد فــي بّتيــر أّن األســبوع يتكــّون مــن 
ثمانيــة أّيــام، إذ أّنــه يتــّم تخصيــص الميــاه يوًمــا واحــًدا لــكّل عائلــة مــن العائــالت 
وروح  األرض  إلــى  وانتمائــه  المجتمــع  بيــن  الترابــط  علــى  يــدّل  مــا  الثمانيــة، 

ــة.  ــة الغنّي مشــاركة مــوارده الطبيعّي

مــن  لذيــذ  محّلــّي  نــوع  وهــو  البّتيــري،  الباذنجــان  بزراعــة  بّتيــر  قريــة  تشــتهر 
الزراعــة  طــرق  أّن  إلــى  ونظــًرا  الفريديــن.  ومذاقــه  قوامــه  يشــتهر  الباذنجــان 
ــة  ــع المنَتجــات البلدّي ــر، يمكنــك الحصــول علــى جمي ــة ســليمة فــي بّتي التقليدّي

واللذيــذة. الفريــدة  الموســمّية 

يوّضــح رائــد قطــوش، وهــو أحــد المزارعيــن الذيــن ينتجــون المنَتجــات الموســمّية 
منــذ عقــود، أّن األرض تلّبــي جميــع احتياجاتــه الغذائّيــة، وأّن تنــاول مــا تزرعــه هــي 
نعمــة ال يمكنــك اســتبدالها بشــراء الفواكــه والخضــروات التجارّيــة. وأرضــه اآلن 
مزروعــة بمحاصيــل شــتوّية مثــل الفــول والســبانخ والقرنبيــط والبصــل األخضــر. 
يأتــي الزبائــن لشــراء منتجاتــه المحّلّيــة مــن بيــت لحــم وبيــت جــاال فــي نهايــة 
كّل أســبوع، ويســعده أن يســتقبل المزيــد مــن الزبائــن. “إذا لــم تجــد مــا تبحــث 
عنــه فــي أرضــي، فســتجده لــدى المزارعيــن اآلخريــن فــي القريــة. نحــن مجتمــع 

متماســك وندعــم بعضنــا البعــض”.

فــي بّتيــر، ُتســتخدم طــرق الزراعــة وأنظمــة الــرّي التقليدّيــة، حيــث ُيســتخدم 
الســماد والمبيــدات المقاومــة لآلفــات بشــكل قليــل أو يــكاد يكــون معدوًمــا. 
يحافــظ رائــد مــع المزارعيــن/ات فــي بّتيــر علــى أصنــاف البــذور البلدّيــة المحّلّيــة 

ــة. فــي كّل موســم، الســتخدامها فــي المواســم التالي

مــن  المخــرور  فــي وادي  بالتنــّزه  ننصحــك  بعــد،  بذلــك  لــم تقم/تقومــي  إن 
رأس بيــت جــاال إلــى بّتيــر فــي نيســان/أبريل. يقــّدم فصــل الربيــع أجمــل المناظــر 
الطبيعّيــة والمناظــر الخاّلبــة التــي ســتجعلك مبهــوًرا/ة بمــا تــراه عينــاك هنــاك.

العنوان
بّتير، بيت لحم

رقم الهاتف/المتنّقل
رائد قطوش

+970598267614

توّفر المنَتج
منَتج موسمّي طوال العام

األوقات المفّضلة للزيارة
المنطقة الزراعّية في بّتير مفتوحة دائًما، 

ولكن يفّضل الترتيب المسبق مع رائد

أماكن بيع المنَتج
في سوق بّتير

إمكانّية التطّوع
تعتمد الحاجة إلى المتطّوعين/ات على 

الموسم، وينصح بالتنسيق المسبق

خدمات أخرى
هناك عدد من الجوالت التي يمكن 

لألشخاص القيام بها الكتشاف أنشطة 
قرية بّتير

مزارعو بتّير 



قسم الغذاء54

العنوان
البيرة، رام الله والبيرة

رقم الهاتف/المتنّقل
باسل ناصر

+970597219302

فيسبوك
مزرعة الدرب

توّفر المنَتج
موسمّي: الشتاء والصيف 

أماكن بيع المنَتج
من خالل التواصل على صفحة 

الفيسبوك

األوقات المفّضلة للزيارة
ما بعد الساعة 4 أّيام الجمعة واألحد

إمكانّية التطّوع
نرّحب بالمتطوعين/ات في أّيام الحصاد 
والزراعة وتوزيع المنَتجات في المناطق 

المختلفة

إيمانــا منهــم بأهّمّيــة العمــل التعاونــّي ومبــدأ الســيادة الغذائّيــة، وباألخــّص فــي مزرعة الدرب
الســياق الفلســطينّي، قامــت مجموعــة مــن 11 طالبــة وطالًبــا مــن الجامعــات 
والمــدارس، باالّتفــاق مــع مدرســة الفرنــدز للبنيــن فــي رام اللــه، الســتخدام 
حوالــي الدونــم مــن أرضهــا إلنشــاء مزرعــة الــدرب، حيــث يقومــون بزراعــة الخضــار 
فــي فصلــي الشــتاء والصيــف كّل حســب محاصيلــه، فــي وســط مدينــة البيــرة 

فــي منطقــة مزدحمــة ومكتّظــة بالســّيارات والمــاّرة.

حســب قــول أعضــاء مزرعــة الــدرب، فــإّن للعمــل التعاونــّي فــي المزرعــة أبعــاًدا 
وطنّيــة واجتماعّيــة واقتصادّيــة هاّمــة. “تكمــن أهّمّيــة هــذه المزرعــة بنظرنــا 
فــي توطيــد العالقــة بــاألرض بشــكل أساســّي، إضافــة إلــى توفيــر دخــل بســيط 
لطلبــة الجامعــات والمــدارس األعضــاء علــى أســس تعاونّيــة. كفلســطينّيين/ات 
تحــت االحتــالل، يدفعنــا إيماننــا العميــق بأهّمّيــة الســيادة الغذائّيــة ومقاطعــة 
االحتــالل ومنَتجاتــه. وهنــا يأتــي دور المحاصيــل التــي ننتجهــا فــي مزرعتنــا. وعلى 
صعيــد آخــر، فــإّن العمــل فــي هــذه المزرعــة يســاهم فــي توطيــد عالقتنــا بعضنــا 
ببعــض واســتحضار مفاهيــم التعــاون وعمــل المجموعــة الــذي نفقــده يوًمــا بعــد 

يــوم”.

 ،2019 ســنة  مــن  نيســان/أبريل  شــهر  فــي  األّول  موســمها  المزرعــة  بــدأت 
حيــث قامــوا يإنتــاج البنــدورة البلدّيــة، الباذنجــان، الخــّس، الــذرة، والفلفــل الحلــو 
ــل  ــى فــي الزراعــة لشــاّبات وشــباب فــي مقتب ــة األول والحــاّر. وباعتبارهــا التجرب
العمــر، يصــف أعضــاء المزرعــة شــعورهم/ّن كشــعور األمومــة، وهــم/ّن يراقبــون 

ــى قطفــوا/ّن الثمــار.  الشــتالت والبــذور وهــي تنمــو شــيًئا فشــيًئا، حّت

وتطمــح  اإلنتــاج،  فــي  والموســمّية  العضوّيــة  الطــرق  الــدرب  مزرعــة  تتبــع 
البيئّيــة. الزراعــة  إلــى  األرض  تحويــل  إلــى  مســتقبال 
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أبــو مصعــب مــن مواليــد قريــة ميثلــون، جنــوب مدينــة جنيــن. ويشــتهر مزارعــو/
ــات والحبــوب باإلضافــة إلــى أشــجار الزيتــون. يأخذنــا  ات ميثلــون بزراعــة البقولّي
أبــو مصعــب فــي جولــة فــي القريــة ليشــرح لنــا المراحــل التــي مــّر بهــا الفاّلحــون/
ات فــي القريــة والتــي دفعتهــم/ّن فــي النهايــة إلــى بــدء تشــكيل لجنــة لإلنتــاج 
العضــوّي. بعــد أن وجــدوا/ن أنفســهم/ّن مجبريــن/ات علــى مــدى عقــود علــى 
واألســمدة  الحشــرّية  المبيــدات  إدخــال  خــالل  مــن  الزراعــّي  إنتاجهــم  تصنيــع 
وخطــوط الــرّي. واجــه المزارعــون/ات صعوبــات كبيــرة لتحقيــق أّي ربــح مــن 
أقــّل  أصبحــت  أراضيهــم/ّن  أّن  يدركــون  الواقــع  فــي  وبــدأوا/ن  إنتاجهــم/ّن، 
خصوبــة. وحينهــا اّتخــذوا/ّن قــرار العــودة إلــى األســاليب الزراعّيــة التقليدّيــة، 
والتــي تهــدف إلــى زراعــة منتجــات بلدّيــة، مثــل السمســم والقمــح والفاصوليــا 
ــه فــي  ــى أّن ــة. تجــدر اإلشــارة إل ــن واألســواق المحّلّي والشــعير والحّمــص، للزبائ
بعــض األحيــان عندمــا يكــون إنتــاج السمســم قليــاًل، يتــّم اللجــوء الــى اســتخدام 
ال  والباميــة  القــرع  مثــل  األخــرى  محاصيلهــم/ّن  لكــّن  الكيماوّيــة،  األســمدة 
ــة. كمــا أّنهــم/ّن يزرعــون الخضــروات  ــة بالمائ ــة بنســبة مائ ــزال منتجــات عضوّي ت
الموســمّية. يتــّم تصنيــع العديــد مــن منَتجاتهــم/ّن وتعبئتهــا مــن قبــل الجمعّيــة 

ــون. ــة النســوّية فــي ميثل التعاونّي

وحصــاده،  البلــدّي،  السمســم  زراعــة  طريقــة  علــى  نتعــّرف  أن  أســعدنا  كــم 
وتجفيفــه بالشــمس، وجمعــه. السمســم كان مصــدر تغذيــة منــذ آالف الســنين. 
البــذور  تلــك  تــذّوق  فسيســعدك  زيتــه،  أو  السمســم  بــذور  تذّوقــت  ســواء 

الطازجــة المحاطــة بأشــجار زيتــون تعــود إلــى العصــر الرومانــّي.

العنوان 
ميثلون، جنين

رقم الهاتف/المتنّقل
+970599778674

تّوفر المنَتج 
موسمّي

أماكن بيع المنَتج
ا يباع لتجار الجملة حاليًّ

األوقات المفّضلة للزيارة
كّل يوم من الساعة 10:00 صباًحا إلى 

الساعة 4:00 عصًرا، مع الترتيب المسبق

إمكانّية التطّوع 
يتّم الترحيب بالمتطّوعين/ات ولكن 

اعتماًدا على إنتاج الموسم

منير نعيرات )أبو مصعب(
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العنوان
رأس كركر، رام الله

رقم الهاتف/المتنّقل
+970598451339 

فيسبوك
 MazraetArdi@مزرعة أرضي 

توّفر المنَتج
طوال العام

أماكن بيع المنَتج
 رام الله وقرى غرب رام الله 

)صّفا، كفر نعمة(

األوقات المفّضلة للزيارة
يوم الجمعة

إمكانّية التطّوع
هناك إمكانية للتطّوع بشكل مستمّر، 
من خالل التنسيق مع أعضاء التعاونّية

خدمات أخرى
يتّم تنظيم أّيام تطّوعّية، وأجواء 

ريفية، مثل شاي عالفحم، والفطور 
الفلسطينّي، واألغاني الشعبّية

مزرعة أرضي من المزارع التي شاركتنا برواية قصّتها بلغتها:مزرعة أرضي

نحــن مجموعــة مــن الشــباب والشــاّبات المســتقّل الديموقراطــّي التقّدمــّي، 
متنّوعــون مــن حيــث الجنــس، مختلفــون مــن حيــث االهتمامــات والخلفّيــات 
األرض  فــي  االهتمــام  فــي  مشــتركون  والمهنّيــة،  والطبقّيــة  األكاديمّيــة 
والعمــل التعاونــّي الجماعــّي. نتطــّوع ألّننــا نؤمــن بقيمــة الجماعــة فــي التغييــر، 
القيــم  أهــّم  التطّوعــّي مــن  العمــل  العطــاء دون مقابــل ضمــن  بــأّن  ونؤمــن 
اإلنســانّية التــي تعــّزز تماســك النســيج المجتمعــّي أمــام الفردنــة الليبرالّيــة التــي 
تمارســها الرأســمالّية علــى كّل الشــعوب. نتطــّوع ونتعــاون كــي نخلــق بارقــة 
أمــل إلمكانّيــات مختلفــة وبديلــة فــي الحيــاة، غيــر مرتبطــة بالســوق الرأســمالّي.

لمــاذا الزراعــة؟ مــع دخــول المنظومــة االقتصادّيــة العالمّيــة فــي أزمــة إنتــاج 
هــذا  أجســاد فقــراء  علــى  المســتمّر  للنــاس، ومراكمــة فشــلها  أفضــل  حيــاة 
ــا بقــدر مــا هــو ســؤال فــي  العالــم، يصبــح ســؤال الوجــود ليــس ســؤااًل مجازيًّ
ــة  ــة ذهبّي ــد العالقــة مــع األرض إجاب ــة تجدي الواقــع والمعــاش، وظهــرت قضّي
واســتجابة واقعّيــة لهــذا الواقــع، مــن خــالل اســتعادة العمــل الزراعــّي كعملّيــة 
اإلنســانّي  المســتوى  علــى  قيــم  مــن  فيهــا  ولمــا  للغــذاء،  واضحــة  إنتــاج 

والسياســّي. واالجتماعــّي 

تشــّكل المزرعــة مرجعّيــة، ونســعى بهــا لتكــون نموذًجــا فــي عــّدة مفاهيــم 
ومضاميــن، أبرزهــا العــودة إلــى األرض كمســاحة للعمــل وخلــق التغييــر فــي 
المعادلــة االقتصادّيــة. فــاألرض هــي الحّيــز المــاّدّي الحقيقــّي الــذي إّمــا نكــون 
عليــه أو ال نكــون. كمــا ويشــّكل موقــع المزرعــة فــي منطقــة رأس كركــر )غــرب 
التوّســع  بالمصــادرة لصالــح  المنطقــة مهــّددة  كــون  ــا  إضافيًّ أمــًرا  اللــه(،  رام 
االســتعمارّي، إذ يحاصرهــا مســتعمرة مــن شــرقها، ومنطقــة عســكرّية مصــادرة 
ا فــي العمــل، حيــث ُيمنــع بنــاء أّي بيــت  مــن غربهــا، األمــر الــذي يفــرض تحّدًيــا جــادًّ

ــاء ثابــت فــي المنطقــة. ــى اســتخدام اإلســمنت ألّي بن أو عريشــة أو حّت

تســتهدف نشــاطات المزرعــة فئــة الشــباب، خصوًصــا الطلبــة. وتســعى إلــى 
تأســيس نموذج شــبابّي مســتقّل وفاعل، بعيًدا عن االّتكالّية على المؤّسســات 
األعضــاء  احتياجــات  تلبيــة  إلــى  المزرعــة  تهــدف  كمــا  والمانحــة.  الداعمــة 
وتنظيمهــم/ والثقافّيــة،  واالجتماعّيــة  االقتصادّيــة  أحوالهــم/ّن  وتحســين 

ّن وفًقــا للمبــادئ والقيــم واألخــالق التعاونّيــة القائمــة علــى الديموقراطّيــة 
األرض  حمايــة  أّن  نــرى  آخــر،  صعيــد  علــى  والتضامــن.  والعدالــة  والمســاواة 
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الفلســطينّية مســألة ضرورّيــة فــي ســبيل تعزيــز صمــود شــعبنا أمــام الســيطرة 
واالقتــالع االســتعمارّي المتواصــل. وبذلــك، يكــون التوّجــه إلــى األرض هــو أحــد 
أشــكال المقاومــة والتصــّدي. كمــا تشــّكل المزرعــة مســاحة إليجــاد فــرص عمــل 
إنتاجّيــة بــداًل مــن التوّجــه إلــى الهجــرة خــارج البــالد بمــا يخــدم أهــداف ومطامــع 

الحركــة الصهيونّيــة.

وفــي ذات الصعيــد، نطمــح إلــى تشــكيل جســم تعاونــّي بيــن عمــوم التعاونّيــات 
اّتحــاد  التعاونّيــات ضمــن  ًمــا لطبيعــة عمــل  الجســم منظِّ يكــون هــذا  بحيــث 
ــا،  دة حاليًّ فاعــل ومؤّثــر ال شــكالنّي، يتنــاول مســألة الســيادة الغذائّيــة المهــدَّ
كــون الشــعب الفلســطينّي يســتورد أغذيتــه بشــكل أساســّي مــن قبــل العــدو 
الصهيونــّي. وهــذا ينــدرج ضمــن ســعينا إلــى أن نكــون جــزًءا مــن حركــة الفاّلحيــن 

ــى الشــعوب. ــة والســيطرة عل ــة المناهضــة للعولمــة واإلمبريالّي العالمّي

فــي البدايــة، قامــت المجموعــة ســنة 2016 بضمــان أرض بمســاحة دونميــن 
البالســتيكّية، إضافــة  تأهيــل األرض والبيــوت  فــي منطقــة رأس كركــر، وتــّم 
مســاحة  فــي  المجموعــة  توّســعت  والتســييج.  الــرّي  شــبكات  تمديــد  إلــى 
ــا 15 شــاّبة وشــاّب،  ــا اليــوم، وعــدد أعضائهــا حاليًّ األرض لمــا يقــارب 4.5 دونًم
العــام  مــدار  علــى  الزراعّيــة  المحاصيــل  مــن  بالعديــد  زراعتهــا  تّمــت  حيــث 
البروكولــي،  الخيــار،  البنــدورة،  مثــل:  العضوّيــة،  الزراعــة  أســاليب  باســتخدام 
يكــن  لــم  الــذي  األمــر  والفــول،  الباذنجــان،  الفليفلــة،  الملفــوف،  الخــّس، 
ــذي  ــة لألعضــاء فــي العمــل الزراعــّي العضــوّي وال ــرة الضئيل ســهاًل ضمــن الخب
يحتــاج إلــى العديــد مــن األدوات والتقنّيــات والحمايــة، فــي واقــع وظــروف 
مغايــرة، باإلضافــة إلــى تعــّرض المحاصيــل فــي العديــد مــن المــّرات للتخريــب 
العضوّيــة.  الزراعــة  حساســّية  أبرزهــا  عديــدة  ظــروف  بســبب  الفشــل،   أو 
وتتــّم عملّيــة التســويق باســتخدام صفحــة الفيســبوك، باإلضافــة إلــى التواصــل 
مــع المعــارف واألصدقــاء. وفــي كثيــر مــن األحيــان، لــم تكــِف كّمّيــة اإلنتــاج 
طلبــات الســوق، والــذي بــدأ يتوّســع شــيًئا فشــيًئا، وتحديــًدا مــع انتشــار ثقافــة 

ــع )الســريع(. رفــض الطعــام الُمصّن

ســاهم هــذا النمــوذج التعاونــّي الــذي يتــّم تطويــره والبنــاء عليــه باســتمرار، 
فــي تعزيــز قيــم االنتمــاء وااللتــزام والعالقــات االجتماعّيــة لــدى المجموعــة. 
كمــا وّفــرت المزرعــة مســاحة لتنشــيط العمــل التطّوعــّي والجماعــّي فــي تلــك 
المنطقــة. هــذا باإلضافــة إلــى حــرص المجموعــة علــى اقتطــاع نســبة مــن ربــح 

التعاونّيــة كمســاهمة مجتمعّيــة لدعــم نشــاطات تطّوعّيــة وثقافّيــة.
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إيماًنــا منــه بأهّمّيــة االســتقالل فــي اإلنتــاج واالســتفادة مــن المــوارد المحّلّيــة، 
أّســس عثمــان راضــي مزرعتــه الخاّصــة باإلضافــة إلــى عملــه كضابــط إســعاف. بدأ 
ــاج العســل العضــوّي، إضافــة إلــى منتوجــات  عثمــان مزرعتــه بتربيــة النحــل وإنت
ــدّي وابتكــر  ــّم بســاللة النحــل الفلســطينّي البل ــث اهت ــة النحــل األخــرى، حي خلّي
عــّدة طــرق إلنتــاج ملــكات بلدّيــة وإكثارهــا والترويــج لهــا بيــن النّحاليــن، لمــا لهــا 
ــا خالًيــا مــن  مــن صفــات مقاومــة لألمــراض واآلفــات، مّمــا يضمــن إنتاًجــا عضويًّ
أّي ملّوثــات كيماوّيــة. انتشــرت بفضــل ذلــك مناحــل فــي مناطــق متعــّددة مــن 
فلســطين بإســم مناحــل روابــي فلســطين إلنتــاج أنــواع متعــّددة مــن العســل. 
وال يقتصــر اإلنتــاج علــى العســل فقــط، فقــد تــّم اســتغالل كّل منتوجــات النحــل 
مــن العكبــر )صمــغ النحــل(، وغــذاء الملــكات، وغبــار الطلــع، وخبــز النحــل، وســّم 
النحــل، والشــمع لتصنيــع كريمــات ومراهــم عالجّيــة، إضافــة إلــى صابون العســل. 

كّل هــذا بجهــود ذاتّيــة.

لــم تقتصــر المزرعــة علــى تربيــة النحــل ومنَتجــات العســل، فانطلــق مــن نواتهــا 
ابتــكارات جديــدة فــي مجالــي الزراعــة المائّيــة والعضوّيــة، باإلضافــة إلــى إنتــاج 
بــذور الفطــر كأّول إنتــاج علــى مســتوى الوطــن العربــّي علــى حســب قــول عثمان 
راضــي. إنتــاج الفطــر بالــذات لديــه أهّمّيتــه االقتصادّيــة والسياســّية النابعــة مــن 
احتــكار االحتــالل إلنتاجــه وتســويقه. فمــن خــالل الدراســة والبحــث إلنتــاج بــذور 
ــة مــن بــذور الفطــر،  الفطــر بــكّل أشــكاله، نجــح عثمــان فــي إنتــاج ســالالت نقّي
وســاعد فــي إقامــة عــدد مــن مــزارع الفطــر فــي القــرى والمــدن واألريــاف 

معتمــًدا علــى البيئــة المحّلّيــة فــي مدخــالت اإلنتــاج.

ومــن المشــاريع الزراعّيــة القائمــة، الزراعــة المائّيــة والزراعــة الســمّكّية وعمــل 
ومعالجــة  اآلفــات  إلدارة  طبيعّيــة  محاليــل  وعمــل  )الســباخ(  الكمبوســت 
الميــاه  اســتهالك  توّفــر  بدورهــا  والتــي  المزروعــات،  تصيــب  التــي  األمــراض 

ــا غيــر ضــاّر بالبيئــة. وتشــّكل بديــاًل طبيعيًّ

يطمــح عثمــان إلــى الوصــول إلــى االكتفــاء الذاتــّي علــى المســتوّيين الشــخصّي 
والوطنــّي، واالعتمــاد علــى الــذات فــي إنتــاج طعامنــا وحمايــة األرض ومقاطعة 

منَتجــات االحتــالل.
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ة العين البيئّية 
ّ
مزرعة خل

بــدأ شــغف بشــار العــاروري بالزراعــة منــذ طفولتــه، والــذي اســتمّده مــن جــّده 
ــه فــي  ــة معــه لمعاونت ــا، حيــث كان يأخــذ العائل ــذي كان يعمــل مرشــًدا زراعيًّ ال
أرض تضّمنهــا بجانــب جامعــة بيرزيــت وبيــع منَتجاتهــا علــى الطريــق. ال زالــت تلــك 
ــّي علــى  ــا مــن إيمــان بشــار بالعمــل الفعل ــه. انطالًق ــام محفــورة فــي ذاكرت األّي
األرض وقــدرة األشــخاص علــى إحــداث التغييــر طالمــا وجــدت اإلرادة والنّيــة، 
وبــأّن التغييــر لألفضــل يبــدأ مــن الــذات ومــن تعزيــز قيــم العونــة والتطــّوع، 
تجدونــه دائــم المشــاركة فــي أنشــطة مجتمعّيــة مختلفــة فــي بلدتــه والمناطــق 

المجــاورة.

رأى بشــار فــي نهــج الزراعــة البيئّيــة الطريقــة المثلــى إلنتــاج محاصيــل صّحّيــة 
خاليــة مــن الكيماوّيــات باســتخدام مدخــالت مــن األرض والمــوارد الطبيعّيــة 
إلــى  بشــار  فانضــم  المتكامــل.  الجماعــّي  للعمــل  ونموذًجــا  المنطقــة،  فــي 
الملتقــى الفلســطينّي للزراعــة البيئّيــة لنشــر الفكــرة والتطــّوع فــي أنشــطة 
تتعّلــق بالزراعــة البيئّيــة وإعــادة إحيــاء الميــاه فــي الطبيعــة وتخضيــر فلســطين 

والمحافظــة علــى التنــّوع الحيــوّي فيهــا.

بــدأ بشــار مزرعتــه فــي شــهر أّيار/مايــو 2019، علــى مســاحة 3 دونمــات، تّمــت 
والورقّيــات  الخضــروات  تضّمــن  وإنتاجــه  األّول،  الموســم  فــي  نصفهــا  زراعــة 
الصيفّيــة، باإلضافــة إلــى البقولّيــات فــي الشــتاء. يعتمــد بشــار علــى الزراعــة 
البيئّيــة الموســمّية والبلدّيــة النظيفــة. كمــا يقــوم بإنتــاج البــذور وحفظهــا مثــل 

بــذور الباميــة، الكوســا، الفّقــوس، اللوبيــا، الفاصوليــاء، البّطيــخ.

ــا، وإّنمــا هــدف إلــى تحويــل  ــا بحًت لــم يكــن هــدف بشــار فــي بدايــة الفكــرة تجاريًّ
مــورد متوّفــر، وهــو األرض، إلــى مــورد منِتــج، باإلضافــة إلــى جمــع وإنتــاج بــذور 
التســويق  يكــن  لــم  لذلــك  مســتقباًل.  للزراعــة  نفســها  المنطقــة  مــن  بلدّيــة 
عائًقــا لديــه، حيــث إّنــه خّصــص ثلــث منتجاتــه فــي موســمها األّول الســتهالكه 
الشــخصّي وأســرته، والثلــث الثانــي إلكثــار البــذور، والباقــي تــّم تســويقه فــي 
البلــدة. وكانــت مفاجــأة بشــار بــأّن الطلــب علــى منتجاتــه مــن خــالل صفحــة 
الفيســبوك الخاّصــة بالمزرعــة والتواصــل الشــخصّي كان كبيــًرا، مّمــا يعكــس 
النظيفــة،  الموســمّية  البلدّيــة  للمحاصيــل  وتقديرهــم  البلــدة  أهــل  اهتمــام 

واحتياجهــم إلــى إنعــاش الزراعــة البلدّيــة البيئّيــة فــي منطقــة عــارورة.

مــع إصــدار هــذا الدليــل، ســيكون بشــار منشــغاًل فــي الزراعــة الشــتوّية، بروحــه 
فــوًرا  ستشــعرون  ولمزرعتــه  لــه  بزيارتكــم/ّن  والتفــاؤل.  بالحيوّيــة  المفعمــة 
المنطقــة  فــي  ومعرفتــه  تجربتــه  لمشــاركة  واســتعداده  الدافــئ  بترحيبــه 

والزراعــة.
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أمورو الزراعّية

فــي حيــن أّن الهــدف الرئيســّي لقســم األغذيــة فــي هــذا الدليــل هــو عــرض 
إاّل  للزراعــة،  التقليدّيــة  الطريقــة  يســتخدمون  زالــوا  مــا  الذيــن  المزارعيــن/ات 
أّنــه مــن الهــاّم أيًضــا إلقــاء الضــوء علــى المشــاريع الزراعّيــة المحّلّيــة التــي تبــذل 
قصــارى جهودهــا فــي محاولــة إليجــاد بدائــل للمنَتجــات الدولّية/اإلســرائيلّية 
احتياجــات  الوقــت  نفــس  فــي  وتلّبــي  الفلســطينّي،  الســوق  تغمــر  التــي 

العصــرّي/ة. المســتهلك/ة 

أدركنــا عــدم وجــود  المشــروع خــالل حفــل شــواء عندمــا  التفكيــر فــي  “بــدأ 
منشــآت إلنتــاج الفطــر فــي فلســطين. بــدأ الحلــم يتحّقــق فــي أّيار/مايــو 2013. 
ومنــذ ذلــك الحيــن، بدأنــا الســعي إلــى إقامــة أّول مزرعــة إلنتــاج الفطــر فــي 

فلســطين”.

بــدأت رحلــة تأســيس الشــركة علــى يــد مجموعــة مــن أربعــة أصدقــاء شــباب 
متحّمســين ونشــيطين، حيــث عملــوا بــال كلــل علــى تعّلــم كّل شــيء عــن زراعــة 
منشــأة  وتأســيس  حديثــة،  وممارســات  مبتكــرة  أســاليب  باســتخدام  الفطــر 
فريــدة مــن نوعهــا إلنتــاج الفطــر األبيــض. ال تهــدف شــركة أمــورو الزراعّيــة إلــى 
االعتــراف بهــا فــي الســوق الفلســطينّي كشــركة رائــدة فــي قطــاع األعمــال 
الزراعّيــة فقــط، وإّنمــا تهــدف أيًضــا إلــى المســاهمة فــي االقتصــادات المحّلّيــة 
والوطنّيــة، وتطمــح إلــى تحقيــق االكتفــاء الذاتــّي فــي إنتــاج الفطــر وتقليــل 
االعتمــاد علــى المنَتجــات اإلســرائيلّية، والســّيما المنَتجــات التــي يزيــد الطلــب 

عليهــا والمنَتجــات غيــر المتوّفــرة.

علــى الرغــم مــن أّن الفطــر البــّرّي ينمــو فــي جبــال فلســطين بشــكل طبيعــّي 
وموسمّي، وُيعتبر ذا أهّمّية وخصوصّية إاّل أّن الفطر األبيض لم يكن ُيستخدم 
فــي المطبــخ الفلســطينّي حّتــى وقــت قريــب، حيــن أصبحــت األطبــاق العالمّيــة 
جــزًءا ال يتجــّزأ مــن عــادات األكل لــدى الفلســطينّيين/ات، خصوًصــا فــي المــدن. 
لذلــك، ازداد الطلــب علــى الفطــر الدائــرّي األبيــض. ونظــًرا ألن زراعــة هــذا النــوع 
مــن الفطــر تتطّلــب ظروًفــا خاّصــة وبيئــة شــديدة التحّكــم، لــم يكــن مــن الممكــن 
الفطــر  إمــدادات  بزراعتــه. وبالتالــي، فــإّن معظــم  العادّيــة  المــزارع  أن تقــوم 
كانــت تأتــي مــن الجانــب اإلســرائيلّي. كــّرس مؤّسســو شــركة أمــورو الزراعّيــة 
كّل جهودهــم ووقتهــم ومواردهــم للبحــث حــول أكثــر الطــرق مالءمــة لزراعــة 
ا إلــى توفيــر فطــر محّلــّي خــاٍل مــن المــواّد الكيميائّيــة. الفطــر وتطبيقهــا، ســعيًّ

ــا، تواصــل المؤّسســون مــع منشــآت صناعــة  ولتوفيــر مدخــالت اإلنتــاج محّليًّ
األســمدة المحّلّيــة إلنتــاج نــوع مــن الســباخ )الكمبوســت( المخّصــص إلنتــاج 
الفطــر الدائــرّي األبيــض )كمبوســت المرحلــة الثالثــة(، لكــّن منشــآت صناعــة 
الســباخ )الكمبوســت( لــم تســتطع إنتــاج هــذا النــوع مــن الســباخ )الكمبوســت( 
حيــث إّن إنتاجــه يتطّلــب معــّدات وشــروط محــّددة ال تتوّفــر لديهــم. كان هنــاك 
خيــار آخــر يتمّثــل فــي تأســيس منشــأة متخّصصــة إلنتــاج الســماد العضــوّي، إاّل 
أّنــه اتضــح أّنهــا أعلــى تكلفــة مــن منشــأة زراعــة الفطــر نفســها، وبالتالــي، لــن 
يكــون ذلــك ممكًنــا إاّل عنــد إنشــاء المزيــد مــن مــزارع زراعــة الفطــر. وإلــى أن 
يتحّقــق ذلــك، قــّررت شــركة أمــورو اســتيراد هــذا النــوع المحــّدد مــن الســباخ 

)الكمبوســت( مــن الخــارج.
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بعــد أكثــر مــن عــام مــن البحــث والتحضيــر وبنــاء منشــأة زراعــة الفطــر، احتفلــت 
شــركة أمــورو بزراعــة أّول دفعــة مــن الفطــر األبيــض فــي اليــوم األخيــر مــن شــهر 

تشــرين األّول/أكتوبــر 2014.

الجــودة  مســتويات  أعلــى  مــن  أّنــه  فلســطين  فــي  المــزروع  الفطــر  أثبــت 
ــة، وقــد حّقــق  الموجــودة فــي الســوق، وتجــاوز الطلــب عليــه الطاقــة اإلنتاجّي
الفطــر نجاًحــا هائــاًل. قامــت شــركة أمــورو بتوظيــف 16 امــرأة و 8 رجــال مــن 

منطقــة أريحــا، مّمــا وّفــر دخــاًل لحوالــي 24 عائلــة.

لســوء الحــظ، لــم تنتــه قّصــة شــركة أمــورو عنــد هــذه المرحلــة. كان للنجــاح 
واســع النطــاق للفطــر المــزروع فــي فلســطين وتنافســه مــع الفطــر اإلســرائيلّي 
فــي الســوق الفلســطينّي عواقــب وخيمــة، “عــاد واقــع العيــش تحــت االحتــالل 

ليصيبنــا فــي مقتــل”، كمــا يصــف المؤّسســون.

نظــًرا لكــون الحــدود الفلســطينّية تخضــع لســيطرة إســرائيل، يجــب أن تمــّر جميــع 
الشــحنات إلــى فلســطين عبــر الحــدود اإلســرائيلّية وإجــراءات االلتــزام بالوثائــق، 
مّمــا يســتلزم دفــع الرســوم الجمركّيــة والرســوم المتعّلقــة بــأّي تأخيــر ناتــج عــن 
أّخــر الجانــب اإلســرائيلّي دخــول حاويتــي  هــذه اإلجــراءات. فــي ســنة 2018، 
الســباخ )الكمبوســت( لمــّدة 90 يوًمــا فــي مينــاء أشــدود البحــرّي، مّمــا أّدى 
إلــى خســارة كبيــرة غيــر متوّقعــة تصــل إلــى حوالــي 48 ألــف دوالر. ولــم يتمّكــن 
المؤّسســون مــن التعافــي منهــا حّتــى اآلن. كان هــذا آخــر سلســلة مــن التأخيــرات 
ــا. حســب رأيهــم، كان التأخيــر غيــر مبــرر، حيــث حصــل  التــي اســتنفدت الشــركة ماليًّ
نفــس النــوع مــن الســماد علــى الموافقــة للمنتجيــن اإلســرائيلّيين. وعليــه فقــد 

كانــت تلــك التعقيــدات والغرامــات مقصــودة وموّجهــة. 

ــى الرغــم مــن أّن  ــة. عل ــّم حــّل األزمــة المالّي ــى يت ــا اآلن حّت ــاج معّلًق مــا زال اإلنت
أمــورو تتلّقــى بعــض التبّرعــات مــن خــالل حمــالت التمويــل الجماعــّي وجمــع 
فــي  ســاعد  –مّمــا  والمؤّيديــن/ات  والصديقــات  األصدقــاء  مــن  األمــوال 

اســتعادة بعــض المــواّد الخــاّم– لكّنهــا ال تــزال بحاجــة إلــى دعــم كبيــر.

يأمــل مؤّسســو شــركة أمــورو فــي إيجــاد الوســائل المالّيــة لشــراء وحــدات تخزيــن 
الســماد )الثاّلجــات( لضمــان اســتمرارّية اإلنتــاج كتدبيــر للتخفيــف مــن أثــر إعاقــة 

االحتــالل اإلســرائيلّي لعملهــم.

عــن  المزيــد  بــأّي شــخص مهتــّم بمعرفــة  أمــورو  يرحــب فريــق عمــل شــركة 
الدعــم. طــرق  ومعرفــة  المزرعــة 



قسم الغذاء62

العنوان
كفر نعمة، رام الله والبيرة

رقم الهاتف/المتنّقل
+970568046128

البريد اإللكترونّي
mo.kh.95@hotmail.com

فيسبوك
 Al Fallah Farm َمزَرعة الفاّلح

توّفر المنَتج
المنتجات الموسمّية على مدار العام

أماكن بيع المنَتج
في مقّر المزرعة وعند الطلب

األوقات المفّضلة للزيارة
الجمعة واألحد 

)يفّضل التنسيق المسبق(

إمكانية التطّوع
ترحب بالمتطّوعين/ات خالل موسم 

الحصاد

خدمات أخرى
يمكن تنظيم جوالت في المزرعة 

والقرية

ح
ّ

مزرعة الفل

محمــد خويــرة، شــاّب ملهــم، بــدأ الزراعــة فــي ســّن الـــ 23 إلــى جانــب عملــه 
كمــدّرب لليوغــا والدبكــة. لقــد ورث شــغف الزراعــة وأســلوب حياتــه الصّحــّي مــن 
والدتــه التــي تجّســد المعرفــة والقيــم الزراعّيــة الغنّيــة التــي مارســتها المزارعــات 
الفلســطينّيات علــى مــدى أجيــال. أّثــر ذلــك بعمــق فــي أســلوب حياتــه، وجعلــه 
يتعّمــق أكثــر فــي بحــث دور المــرأة الريفّيــة فــي القطــاع الزراعــّي فــي فلســطين، 

خــالل دراســته الجامعّيــة.

بــدأ رحلتــه فــي الزراعــة فــي حديقتــه المنزلّيــة، وفــي مســاعدة والدتــه فــي 
ــى جيرانهــم. فــي  زراعــة الخضــروات الســتهالكهم الخــاّص، وإعطــاء الفائــض إل
أشــعل  مّمــا  قريتــه،  فــي  البيئّيــة  الزراعــة  حــول  علــى دورة  عثــر  األّيــام،  أحــد 
شــغفه بالزراعــة النظيفــة. وفــي تلــك اللحظــة أصبــح األمــر واضًحــا بالنســبة إليــه. 
فالزراعــة النظيفــة مــن أجــل الحّرّيــة والصّحــة هــي الطريــق الــذي أراد محمــد 

اّتباعــه.

الخضــروات  بإنتــاج  وبــدأ  حصــل محمــد علــى مزرعــة مســاحتها دونــم واحــد، 
الموســمّية باســتخدام طــرق الزراعــة البيئّيــة. واعتمــد فــي تســويق منتجاتــه 
الموســمّية بشــكل مباشــر علــى المشــترين/يات فــي قريتــه وفــي رام اللــه، مــن 
خــالل الطلبــات علــى صفحــة الفيســبوك الخاّصــة بــه وعبــر الهاتــف. والمثيــر 
للدهشــة أّنــه وفــي أقــّل مــن ســتة أشــهر مــن إنشــاء المزرعــة، كان الطلــب علــى 
منتجاتــه النظيفــة أعلــى مّمــا يعرضــه مــن المنَتجــات. بالنســبة إلــى محمــد، كانــت 
هــذه عالمــة علــى أّن المســتهلكين/ات مــا زالــوا/ّن، إلــى حــّد كبيــر، يفضلــون 
اإلنتــاج المحّلــّي للبلــدّي، ألســباب تتعّلــق بالجــودة العاليــة والــذوق الممّيــز 

والفوائــد الصّحّيــة وطــول العمــر االفتراضــّي.

ــات  ــار والطماطــم والخــّس والباذنجــان والبقولّي تشــمل منَتجــات المزرعــة: الخي
والخضــروات الورقّيــة، حســب الموســم. حــرص محمــد وأّمــه علــى عــدم التخّلــص 
لصنــع  المبــاع  غيــر  األصغــر  الخيــار  يســتخدمان  حيــث  المنَتجــات،  بقايــا  مــن 
المخّلــالت اللذيــذة. ويســتخدمان نفــس الطريقــة مــع الباذنجــان لصنــع أفضــل 
مكــدوس )الباذنجــان المحشــو والمخّلــل فــي زيــت الزيتــون(. ســيبدأ محمــد وأمه 
أيًضــا بإنتــاج الجبــن البلــدّي واللبنــة فــي الوقــت الــذي يتــّم فيــه نشــر هــذا الدليــل.

يمكنك زيارة المزرعة قريًبا، وسيتّم الترحيب بك بأجمل ابتسامة وأدفأ قلب.



63 خيارات واعية: دليل التسّوق األخالقّي في فلسطين

العنوان
رام الله، رام الله والبيرة

رقم الهاتف/المتنّقل
+970598200631

إنستغرام
JABAL_GOODS

توّفر المنَتج
موسمّي أو طوال العام

أماكن بيع المنَتج
رام الله والبيرة )9 نقاط بيع(:

محاّلت صالح خلف )وسط البلد(
مطعم الفي )قريب من وسط البلد(
سوبرماركت زعرور )رام الله القديمة(

سوبرماركت كرز )البيرة(
محاّلت الخّياط )رام الله القديمة(

مطعم Fitafeh )رام الله القديمة(
بّس بلدّي )البيرة(

مخبز قمح )الطيرة(
سوق عدل األسبوعّي أّيام الثالثاء، من 

8:00 صباًحا إلى 4:00 عصًرا
قلنديا )نقطة بيع واحدة(:

مركز مؤّسسة عدل في قلنديا، بالقرب 
من الحاجز

بيت جاال )نقطة بيع واحدة(:
أّيام السبت في سوق عدل األسبوعّي، 
في مجّمع النورماندي من 8:30 صباًحا 

إلى 4:00 عصًرا 

جبل غودز للمنَتجات 
الغذائّية والصديقة للبيئة

نبعــت فكــرة فجــر حــرب، الناشــط المجتمعــّي والفّعــال فــي عديــد مــن المبادرات 
ــة الهادفــة إلــى تعزيــز العالقــة مــع األرض والحفــاظ علــى المــوروث  المجتمعّي
منَتجــات  بإيجــاد  اهتمامــه  مــن  الذاتــّي،  االكتفــاء  مبــدأ  ودعــم  الفلســطينّي 
اســتجابة  الفلســطينّي،  الســوق  فــي  غيــر متوّفــرة  محّلّيــة صّحّيــة وطبيعّيــة 
للحاجــة المتزايــدة لهــذه المنَتجــات، باالعتمــاد علــى المدخــالت المحّلّيــة مــن 
خيــرات فلســطين. فبــدأ فــي ســنة 2019 إنتــاج صنفيــن مــن مشــروب اللــوز )أو 
حليــب اللــوز( وهمــا حليــب اللــوز غيــر الُمحّلــى وحليــب اللــوز المحّلــى بالتمــر. وقــد 

ــة صغيــرة. ــا كبيريــن فــي فتــرة زمنّي القــى الصنفــان إقبــااًل ونجاًح

ا.  ــا ووطنيًّ ــا وبيئيًّ ــا وصّحيًّ مشــروع “جبــل” هــو مشــروع ريــادّي ومســؤول مجتمعيًّ
فهــو يوّفــر منَتجــات صّحّيــة خاليــة مــن المــواّد الحافظة ومن األطعمــة واأللوان 

غيــر الطبيعّيــة ومــن الســّكر المكــّرر. وهــي منَتجــة بعنايــة وبجــودة عالية.

كمــا أّنــه صديــق للبيئــة، حيــث يتــّم اســتخدام عبــوات زجاجّيــة قابلــة إلعــادة 
االســتخدام والتدويــر بعكــس العبــوات البالســتيكّية الضــاّرة بالصّحــة والبيئــة، 
والتــي يتــّم تصنيــع أغلبهــا لالســتخدام األحــادّي. فــي فلســطين علــى وجــه 
الخصــوص، يتــّم التخّلــص منهــا بطــرق غيــر آمنة عبر حرقهــا أو رميها في الوديان، 
وفــي أفضــل الحــاالت يتــّم التخّلــص منهــا فــي مكّبــات النفايــات. مشــروع “جبــل” 
ــة المســتعملة التــي ُيعيدهــا النــاس إلــى  يعمــل علــى تجميــع العبــوات الزجاجّي
مــكان الشــراء، وغســلها وتعقيمهــا بمــواّد طبيعّيــة وصديقــة للبيئــة، ليصــار إلــى 
إعــادة اســتخدامها. ومــن الجديــر ذكــره هنــا أّن االلتــزام بالعمــل بهــذه الطريقــة 
يزيــد تكلفــة اإلنتــاج. تكّلــف العبــوات الزجاجّيــة والملصقــات الورقّيــة ضعفــي 
ســعر العبــوات البالســتيكّية، إاّل أّن أصحــاب المشــروع يؤمنــون بالحاجــة إلــى 
تغييــر ثقافــة االســتهالك لتصبــح شــمولّية ومبنّيــة علــى فكــرة االســتدامة. 
خاّلقــة  بمنهجّيــات  والخــروج  التمّيــز  علــى  بالقــدرة  إيمانهــم  إلــى  باإلضافــة 
للتقليــل مــن تكلفــة اإلنتــاج وتحقيــق قــدرة تنافســّية أعلــى. كمــا يتــّم اســتخدام 
ُملصــق ورقــّي خــاٍل مــن البالســتيك. ويطمــح المشــروع مســتقباًل أن يعتمــد 

ــة اإلنتــاج والتوصيــل. علــى الطاقــة البديلــة فــي عملّي

وعــي  وتعزيــز  خلــق  علــى  حرصــه  هــو  “جبــل”  مشــروع  يمّيــز  مــا  أهــّم  ومــن 
مجتمعــّي وثقافــة اســتهالكّية جديــدة، حيــث يعتمــد فــي إنتاجــه علــى المــواّد 
ــا ممتــاًزا  الخــاّم المحّلّيــة، مــن مزارعيــن/ات فلســطينّيين/ات، ليقــّدم بديــاًل محّليًّ
للمنتجــات المســتوردة واإلســرائيلّية. كمــا يطمــح إلــى خلــق فــرص عمــل فــي 
المجتمــع، ودعــم المزارعيــن/ات وخلــق ثقافــة اســتهالكّية جديــدة وصديقــة 

ــة. للبيئ

إن كنتــم خــارج مناطــق توزيــع منتجــات “جبــل”، توّقعــوا أن تصلكــم قريًبــا، حيــث 
يتــّم العمــل علــى التوّســع وزيــادة نقــاط البيــع لتغّطــي مناطــق الضّفــة الغربّيــة. 



قسم الغذاء64

العنوان
الجفتلك، أريحا

رقم الهاتف/المتنّقل
 +970598954944

البريد اإللكترونّي
 amna.j@hotmail.com

فيسبوك
عسل سنابل الريف

توّفر المنَتج
طوال العام

أماكن بيع المنَتج
في الموقع، باإلضافة إلى األسواق 

المحّلّية والمعارض وعن طريق المعارف

األوقات المفّضلة للزيارة
مواسم القطف، أشهر نيسان/أبريل، 

وأّيار/مايو، وحزيران/يونيو

إمكانّية التطّوع
 في مواسم القطف والتدريب

خدمات أخرى
استضافة وجوالت سياحّية في المنطقة

عسل سنابل الريف

شاركتنا السيدة آمنة جنتازي برواية قّصتها مع إنتاج العسل بلغتها:

اليــوم كلماتــي اكتملــت لكتابــة قّصتــي مــع عســل ســنابل الريــف، وهــي قّصــة 
نجاحــي وتفّوقــي. بــدأت القّصــة أثنــاء داومــي كعاملــة صّحّيــة، حيــث كنــت أعانــي 
يومهــا مــن الــزكام واإلنفلونــزا، وقــّررت شــراء عســل مــن الســوق لمــا قرأتــه مــن 
فائــدة المــواّد الطبيعّيــة كالعســل لصّحــة اإلنســان وعــالج أمــراض اإلنفلونــزا 

وغيرهــا.

عنــد تذّوقــي للعســل الــذي اشــتريته، تفاجــأت أن العســل مغشــوش وطعمــه 
العســل  انتشــار  أســباب  حــول  تســاؤالت  فراودتنــي  تماًمــا،  الســكر  مثــل 
ــا. من هنــا بــدأ إلهامــي  ــا صافيًّ المغشــوش فــي الســوق ولمــاذا ال يكــون طبيعيًّ

وتفكيــري فــي عمــل مشــروع النحــل إلنتــاج عســل صــاٍف وطبيعــّي.
نظــرُت إلــى مــوارد المجتمــع والطبيعــة مــن حولــي، وكانــت عامــاًل مســاعًدا 
فــي إتمــام فكرتــي، حيــث تعــّد منطقــة الجفتلــك منطقــة زراعّيــة، باإلضافــة 
إلــى كونهــا غنّيــة بأشــجار الســدر. وعســل الســدر معــروف بأّنــه مــن أفضــل أنــواع 

العســل فــي المنطقــة.

وبــدأت فــي ســنة 2013، بدعــم وتشــجيع كبيريــن مــن عائلتــي، باإلضافــة إلــى 
دعــم مالــّي مــن مؤّسســة محّلّيــة القتنــاء ســّت خاليــا نحــل والبــدء بالمشــروع. 
وبعدهــا بــدأت بتطويــره وتطويــر نفســي مــن خالل عملي المســتمّر وبمســاعدة 

ا فــي المجــال. شــخص ذي خبــرة عاليــة جــدًّ

مــع زيــادة المعرفــة وتواصــل الجهــد المبــذول، فخــورة بالقــول إّننــي نجحــت 
ــاج  ــّم فحصــه فــي كّل موســم إنت ــة ، حيــث يت ــاج عســل طبيعــي 100 بالمائ بإنت
مــن قبــل وزراة الزراعــة وأعطــي اإلنتــاج تقييــم درجــة أولــى وإكســترا ومختــوم 
مــن قبــل وزارة الزراعــة. وتوّســعت فــي عــدد الخاليــا ليصــل اإلنتــاج مــن 70 كغــم 
ــا. باإلضافــة إلــى إنتــاج أنــواع مختلفــة مــن  فــي بدايتــه إلــى طــّن ونصــف حاليًّ
ــا بيــن مناطــق متعــّددة حســب المواســم  العســل، باالعتمــاد علــى نقــل الخالي
ــة، وموســم  ــات، وموســم المــّرار فــي النصارّي المختلفــة، مثــل موســم الحمضّي

الربــاط فــي مناطــق جنيــن وغيرهــا.

وقــد القــى نجــاح عســل ســنابل الريــف اهتمــام مؤّسســات مختلفــة مــن أجــل 
لتعميــم التجربــة علــى مجموعــات نســوّية أخــرى وتبــادل الخبــرات والمعرفــة 

فــي المجــال.

يكــون موعــد الزيــارات األنســب فــي مواســم القطــف، فــي أشــهر نيســان/أبريل، 
وأّيار/مايــو، وحزيران/يونيــو.

عــن عالمــي وعــن عالــم النحــل تحّدثــت، مهمــا كتبــت عــن النحــل لــن تكفيــه 
ــا فــي حياتــي.  كلماتــي وعباراتــي. أصبــح النحــل عضــًوا مــن أســرتي وجــزًءا هامًّ
أتمّنــى اســتمرار النجــاح والتطــّور. وأخيــًرا أقــول إّننــي تعّلمــت مــن النحــل أّن الصبــر 

ــاح الفــرج. مفت
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توّفر المنَتج
ا موسمّي حاليًّ

أماكن بيع المنَتج
مباشرة إلى المستهلك، الحسبة 
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مزرعة األمل البيئّية 

ترعرعــت بيــان فــي بيــت محــّب وممــارس للزراعــة العضوّيــة، وكبــرت علــى حكايــا 
والدهــا عــن الحواكيــر وارتباطهــا بالمــوروث الفلســطينّي، مــا عــّزز فيهــا حــّب 
الزراعــة وبشــكل خــاّص زراعــة الــورود. وبالرغــم مــن قيامهــا بدراســة وتدريبــات 
ــه ســرعان مــا أدركهــا شــغفها وقامــت  ــر الزراعــة، إاّل أّن مختلفــة فــي نطــاق غي
بتعّلــم الزراعــة البيئّيــة مــن خــالل دورة تعليمّيــة فــي قريتهــا رابــود فــي ســنة 

2017، حيــث بــدأت بزراعــة حديقــة المنــزل بمســاندة أبيهــا وأفــراد أســرتها.

وبالرغــم مــن الصعوبــات التــي واجهتهــا من تشــكيك المجتمــع المحيط بقدراتها 
اإلنتاجّيــة، إاّل أّنهــا القــت نجاًحــا باهــًرا، حيــث تمّكنــت مــن إنتــاج ١000 كغــم مــن 
الخضــار فــي الحديقــة المنزليــة البالغــة مســاحتها ٢00 متــر مرّبــع فــي الموســم 
الصيفــّي األّول. وتضمــن إنتاجهــا: الكوســا، الفّقــوس، اللوبيــا، البنــدورة، الخيــار، 

الفلفــل الحلــو، الفلفــل الحــاّر، وغيرهــا مــن المنَتجــات.

فــي البدايــة، لــم يكــن مــن الســهل علــى بيــان تســويق منتجاتهــا الزراعّيــة الخاليــة 
مــن الكيماوّيــات. عندمــا قامــت بتســويقها فــي الحســبة بســعر أقــّل مــن ســعر 
الســوق، حينهــا لمســت الحاجــة إلــى التوعيــة بأهّمّيــة المنَتجــات الصّحّيــة الخاليــة 
ــارة المعــارف وإهدائهــم مــن منَتجاتهــا والتوعيــة  ــات، فبــدأت بزي مــن الكيماوّي
بمبــدأ الزراعــة البيئّيــة، باإلضافــة إلــى ترويــج منَتجــات الزراعــة البيئّيــة عــن طريــق 

صفحــة علــى الفيســبوك والبيــع المباشــر فــي قريتهــا والقــرى المجــاورة.

مــع مــرور األشــهر، أرادت بيــان أن تتوّســع فــي نطــاق زراعتهــا البيئّيــة، فأدخلــت 
زراعــة الشــجر والفواكــه فــي نظــام الزراعــة البيئّيــة. وقامــت بيــان بعمــل أطــول 
مســطبة فــي فلســطين بطريقــة الزراعــة البيئّيــة وطولهــا ١00 متــر، وكانــت 
زراعــة بيئّيــة بعلّيــة باســتخدام المســاطب المرتفعــة، زرعــت بهــا العنــب والكوســا 

والفّقــوس.

تقــوم بيــان بإنتــاج البــذور البلدّيــة المختلفــة )مثــل اللوبيــا والكوســا والقــرع 
البيئــّي  الزراعــّي  إنتاجهــا  إلــى  باإلضافــة  وتخزينهــا.  واليقطيــن(  والفلفــل 
لمنتوجــات صّحّيــة خاليــة مــن الكيماوّيــات. وتســعى إلــى توســيع وتطويــر هــذا 
الحلــم، وإنشــاء مزرعتهــا البيئّيــة الخاّصــة بهــا علــى مســاحة دونــم، التــي أســمتها 

مزرعــة األمــل.

ــة فــي فلســطين، حيــن بــدأت مشــوارها  تفتخــر بيــان بكونهــا أصغــر مزارعــة بيئّي
فــي الزراعــة البيئّيــة فــي عمــر ٢٢ عاًمــا.

ــود  ــة راب ــان مــن ضمــن مجموعــة مــن النســاء فــي قري ــر بالذكــر أّن بي مــن الجدي
اللواتــي قمــن بتبّنــي نهــج الزراعــة البيئّيــة واعتمــاده فــي الحدائــق المنزلّيــة. 
الكيماوّيــات.  زراعــة نظيفــة خاليــة مــن  القريــة  الزراعــة فــي  وأضحــت غالبّيــة 

فشــكلت رابــود بذلــك نموذًجــا ناجًحــا للزراعــة البيئّيــة علــى نطــاق القريــة.
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الجنــوب  فــي  تقــع  والصمــود.  المقاومــة  قريــة  هــي  فوكيــن  وادي  قريــة 
الغربــّي مــن منطقــة بيــت لحــم. إّنهــا قريــة جميلــة تقــع فــي واٍد فاتــن. تمتلــك 
ــّذ وأطيــب  ــج أل ــة. وتنت ــة الترب ــاه وخصوب ــرة مــن وفــرة المي ــزات كثي ــة ممّي القري
الفواكــه والخضــروات. يحتــوي وادي فوكيــن علــى 11 ينبوًعــا، حيــث اعتمــدت 
ــر الزراعــة الفريــدة المرتبطــة بهــذه  ــاه لتطوي ــة علــى هــذه المي الزراعــة التقليدّي
المنطقــة. علــى غــرار مصيــر العديــد مــن القــرى والبلــدات، تعانــي وادي فوكيــن 
ا، وهــي  مــن المصــادرة مــن أكثــر المســتوطنات شــهرة وأكبرهــا وأســرعها نمــوًّ
صــادرت  التــي  القريبــة  المســتوطنات  مــن  وغيرهــا  عيليــت  بيتــار  مســتوطنة 
والتّوســع  فوكيــن.  لــوادي  التابعــة  الدونمــات  آالف  قانونّيــة  غيــر  بصــورة 
الســرطانّي المســتمّر لهــذه المســتوطنة غيــر الشــرعّية مرعــب، حيــث تزحــف 

ســيطرة المســتوطنة ببــطء لتســتولي علــى أراضــي القريــة.

أبــو إبراهيــم هــو أحــد الشــخصّيات المعروفــة في القرية. بفضــل جهوده الدؤوبة 
للبقــاء علــى األرض ونقــل معرفــة األجــداد بالزراعــة وحمايــة األرض، يعــّد هــو 
ووالــده وابنــه مثــااًل علــى حــّب وصمــود فــي األرض ال حــدود لهمــا. يتذّكــر أبــو 
إبراهيــم األوقــات التــي كان فيهــا وادي فوكيــن والقــرى المجــاورة ســّلة الغــذاء 
للقــدس، وكيــف أّن ســوقهم اآلن يقتصــر علــى بيــت لحــم والخليــل. تخــدم بــرك 
وقنــوات الــرّي التقليدّيــة إنتــاج المنَتجــات الزراعّيــة الموســمّية المطرّيــة مــن 
الفواكــه والخضــروات ذات الجــودة العاليــة والرائعــة. اكتســب وادي فوكيــن 
االهتمــام علــى مــّر الســنين بســبب معركتــه ضــّد زحــف المســتوطنات وســرقة 
الميــاه. وقــد أفــاد هــذا االهتمــام المزارعيــن/ات الذيــن يبيعــون منتجاتهــم/

حاجّياتهــم/ّن  لشــراء  أراضيهــم  إلــى  يصلــون  الــذي  المخلصيــن/ات  للزبائــن  ّن 
وتحميــل المنَتجــات مــن هــؤالء المنتجيــن/ات الممّيزيــن/ات. كمــا ويبيــع أبــو 
إبراهيــم منتجاتــه فــي ســوق بيــت لحــم. ينتــج أبــو إبراهيــم ألــّذ منتجــات العنــب 

ــد مــن الفواكــه والخضــروات الموســمّية. والتيــن والعدي

يــزرع أبــو إبراهيــم أيًضــا الخيــار األبيــض، وهــو النــوع األصلــّي مــن الخيــار فــي 
فلســطين. يقــوم بذلــك مــن أجــل الحفــاظ عليــه، حيــث لــم يبــَق ســوى عــدد 

قليــل مــن المزارعيــن يزرعــون هــذا النــوع مــن الخيــار.

يســتخدم أبــو إبراهيــم أســاليب الزراعــة التقليدّيــة، لكّنــه يســتخدم أيًضــا كّمّيــات 
محــدودة مــن المــواّد الكيميائّيــة فــي الزراعــة.

ــاه عالمــة  ــوادي فوكيــن ضــّد ســرقة األراضــي والمي ــح النضــال المســتمّر ل أصب
ــة وســّكانها وجــذب نشــطاء فلســطينّيين/ات ودولّييــن/ات علــى  ــة للقري تجارّي

ــة رائعــة ومجتمــع زراعــّي صامــد. حــّد ســواء للوقــوف فــي تضامــن مــع قري
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العنوان
شمال البحر المّيت، أريحا

رقم الهاتف/المتنّقل
+97029948964

البريد اإللكترونّي
westsalt@hotmail.com

الموقع اإللكترونّي
www.salt.ps

فيسبوك
Salz Jerich

@West.Bank.Salt

أماكن بيع المنَتج
محاّلت السوبرماركت في رام الله

مصنع أملح الضّفة 
الغربّية

االقتصــادّي  للنشــاط  ملهمــة  قّصــة  الغربّيــة  الضّفــة  أمــالح  مصنــع  يعــّد 
الفلســطينّي الوحيــد الموجــود علــى شــواطئ البحــر المّيــت. تــّم احتــالل منطقــة 
البحــر المّيــت منــذ ســنة 1967، وتّمــت مصــادرة األراضــي الفلســطينّية فــي 
هــذه المنطقــة بالكامــل لبنــاء المســتوطنات غيــر القانونّيــة. الخصائــص الممّيــزة 
ذهــب  منجــم  تجعلــه  المّيــت  البحــر  لمنطقــة  الغنــّي  المعدنــّي  والمحتــوى 
ــا بشــكل غيــر قانونــّي ويتــّم الترويــج لــه مــن قبــل شــركات  يتــّم تســويقه حاليًّ
االســتيطان غيــر القانونّيــة علــى أّنــه “منَتــج إســرائيلّي”. مــن المبهــج ســماع 
قّصــة مصنــع الحــاّلق وتراثــه فــي المنطقــة. أّســس المهنــدس عثمــان حــاّلق، 
صاحــب مصنــع الملــح، الشــركة فــي ســنة 1960 وبــدأ المصنــع العمــل فــي ســنة 
1964. ولكــن بعــد حــرب 1967، كان المصنــع فــي منتصــف منطقــة عســكرّية 
مغلقــة. مــن بدايــة متواضعــة إلنتــاج الملــح األساســّي مــن بحيــرات الملــح التــي 
تملكهــا عائلــة حــاّلق، أصبــح يعمــل لــدى المصنــع اليــوم 20 موّظًفــا/ة مباشــًرا 
و80 موّظَفــا/ة بشــكل غيــر مباشــر. وقــد طــّور المصنــع عملّيــات تكريــره إلنتــاج 
ملــح عالــي الجــودة. يعمــل المهنــدس حســام حــاّلق، نجــل المهنــدس عثمــان، 
ــع. مــع عــدم وجــود فرصــة وتشــديد قبضــة  ــراث المصن ــة ت ــده لمواصل مــع وال
االحتــالل علــى منطقــة البحــر المّيــت، والتــي تــّم تصنيفهــا بعــد اتفاقيــة أوســلو 
ضمــن المناطــق )ج(، يشــرح حســام حــاّلق كيــف تــّم الســماح بوصــل الشــركة 
بالكهربــاء بعــد جهــد جهيــد ســنة 2010. وقبــل ذلــك، كان كّل عمــل المصنــع 

ــزل. ــدات الدي يعتمــد علــى موّل

توّظــف شــركة أمــالح الضّفــة الغربّيــة أفــراًدا مــن المجتمــع المحّلــّي فقــط، مّمــن 
لديهــم/ّن خبــرة كبيــرة فــي التصنيــع والتعبئــة والتســويق، كمــا تراعــي مطابقتها 
لمعاييــر التجــارة العادلــة. وتمتلــك اثنيــن مــن مرافــق اإلنتــاج. المرفــق األول هــو 
مصفــاة ملــح البحــر. المرفــق الثانــي هــو بيــت التغليــف، حيــث يتــّم تعبئــة ملــح 
ــة األخــرى للعنايــة بالجســم  البحــر الطبيعــّي، باإلضافــة إلــى المنتجــات التجميلّي

والوجــه المصنوعــة مــن طيــن البحــر المّيــت وملحــه ومياهــه.

يطمــح حســام إلــى تحقيــق االكتفــاء الذاتــّي فــي الســوق الفلســطينّي، ويقــوم 
ــا بتصديــر منَتجــات الملــح فــي الســوق الدولــّي، والتــي تحمــل عالمــة ملــح  حاليًّ
فلســطينّي المــذاق ذو جــودة عاليــة وملــح غنــّي بالمــواّد الكيميائّيــة وغنــّي 
بالمعــادن. ويخبرنــا حســام عــن رأيــه فــي أّن الملــح هــو الذهــب األبيــض الجديــد، 
ويعتقــد أّن قيمتــه تكمــن مــن كونــه المنَتــج الفلســطينّي الوحيــد مــن شــواطئ 

البحــر المّيــت.
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العنوان
البلدة القديمة في الخليل

رقم الهاتف/المتنّقل
+97022228632

البريد اإللكترونّي
sider.sweets@hotmail.com

الموقع اإللكترونّي
حلقوم سدر

األوقات المفّضلة للزيارة
من السبت إلى الخميس، من الساعة 

11:00 صباًحا حّتى الساعة 5:30 مساًء، 
ويوم الجمعة من الساعة 11:00 صباًحا 

حّتى الساعة 2:00 عصًرا

أماكن بيع المنَتج
ا  يمكن شراء الحلويات حصريًّ

من حلويات سدر

إمكانّية التطّوع
نرّحب بالمتطّوعين/ات حسب الحاجة 

والتنسيق المسبق

خدمات أخرى
نرحب باألشخاص الذين يرغبون بالقيام 

بجولة داخل مصنع الحلويات

يتعــّرض ســّكان البلــدة القديمــة فــي مدينــة الخليــل للمضايقــات والهجمــات عبد المعز سدر
األحيــاء  أكثــر  احتّلــوا  إســرائيلّي  مســتوطن   500 مــن  المتواصــل  واإلرهــاب 
حيوّيــة فــي المدينــة، مّمــا أجبــر مئــات العائــالت علــى النــزوح، وُطــرد المئــات 
مــن أصحــاب المتاجــر مــن منشــآتهم التجارّيــة. اليــوم، يشــهد شــارع الشــهداء 
ا مكّثًفــا، حيــث ُيســمح للمئــات مــن المســتوطنين بالدخــول إلــى  وجــوًدا عســكريًّ
البلــدة تحــت حمايــة جيــش االحتــالل، فيمــا ال يحــّق للفلســطينّين التنّقــل إاّل 
فــي مســالك محــّددة لهــم وحســب. ومــع ذلــك، فــإّن العديــد مــن تّجــار البلــدة 
القديمــة صامــدون ويرفضــون إغــالق متاجرهــم أو مغادرتهــا، علــى الرغــم مــن 
أّنهــم بالــكاد يكســبون مــا يكفــي لدفــع غائلــة الجــوع عــن عائالتهــم، باإلضافــة 
إلــى معاناتاهــم مــن االعتــداءات الجســدّية المســتمّرة التــي يتعرضــون لهــا غالًبــا 
علــى يــد قــّوات االحتــالل والمســتوطنين المدّججيــن بالســالح. في ســنة 1994، 
قــام بــاروخ غولدشــتاين، وهــو مســتوطن يهــودّي فــي مدينــة الخليــل، باقتحــام 
المســجد اإلبراهيمــّي حامــاًل بندقّيــة آلّيــة، وفتــح النــار علــى المصّليــن بالمســجد 
ا، وأصــاب أكثــر مــن 120 آخريــن بجــروح. منــذ  وقتــل تســعة وعشــرين فلســطينيًّ
تلــك المجــزرة، بــدأ جيــش االحتــالل اإلســرائيلّي، الــذي يوّفــر الحمايــة لنحــو 500 
ــذ  ــة الفلســطينّية، فــي تنفي ــوا عــّدة مناطــق فــي قلــب المدين مســتوطن احتّل
عملّيــات إغــالق شــديدة فــي جميــع أنحــاء البلــدة القديمــة. ويوجــد فــي البلــدة 
العديــد مــن المتاجــر والمصانــع القديمــة التــي يعــود تاريخهــا إلــى قــرون مضــت، 

مــن بينهــا مصنــع ســدر لصناعــة الحلقــوم ذائــع الصيــت.

)راحــة  باألحــرى  أو  التركــّي  الحلقــوم  حلــوى  يحــّب  ال  فلســطين  فــي  َمــن 
ــا وطازجــة وخاليــة  الحلــوى مصنوعــة محّليًّ تكــون هــذه  الحلقــوم(؟ فحينمــا 
ــًزا. عبــد المعــز ســدر )أبــو عــالء(، صاحــب  مــن المــواّد الحافظــة، ُتصبــح أكثــر تمّي
هــذا المصنــع العائلــّي الــذي يمتــد ألجيــال، هــو رجــل شــديد الفخــر بمهنتــه وذو 
ــزال هنــاك  ــدأ المصنــع العمــل ألّول مــّرة فــي ســنة 1820، وال ي ــة. ب ــة ثاقب رؤي
تاريخــه  الكثيــر مــن اآلالت القديمــة فــي مقــّر المصنــع تقــف شــاهدة علــى 
العريــق. بفضــل خبــرة جــّده فــي صنــع العديــد مــن الحلويــات الشــامّية مثــل 
السمســمّية والفســتقّية والحلقــوم، ورث أبــو عــالء هــذا العمــل والمتجــر الــذي 
يكــّرس نفســه لحمايتــه والدفــاع عنــه. يتذّكــر أبــو عــالء تاريــخ ذلــك اليــوم تماًمــا، 
حينمــا أشــعل المســتوطنون النــار فــي مصنعــه يــوم 1990/6/18. وذكــر أّن 
هــذا الحــادث جعلــه أكثــر إصــراًرا مــن أّي وقــت مضــى علــى مواصلــة عملــه فــي 
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البلــدة القديمــة وعــدم مغادرتهــا أبــًدا. اليــوم، يســاعده أبنــاؤه أيًضــا فــي تطويــر 
أعمالــه.

ُيرّكــز أبــو عــالء علــى اإلنتــاج الطبيعــّي، ويؤّكــد علــى أّن الحلقــوم التجــارّي الــذي 
ُيســتقدم مــن تركيــا وأماكــن أخــرى ملــيء بالمواّد الكيميائّية واأللــوان الصناعّية. 
ومســتخلصات  الطبيعّيــة  الزهــور  بتــالت  عــالء  أبــو  يســتخدم  المقابــل،  فــي 
زهــرة )مــاء الــورد( إلعطــاء الحلقــوم نكهــة خاّصــة وطعًمــا ُيعيــدك إلــى ثقافــة 
وأطعمــة وتقاليــد بــالد الشــام القديمــة التــي تعــود إلــى قــرون مضــت. جلــب 
أبــو عــالء الماكينــة الموجــودة فــي مصنعــه مــن مدينــة حلــب التــي تشــتهر بإنتــاج 
هــذه األنــواع مــن الحلــوى. ويحظــى المصنــع بإقبــال كبيــر مــن النــاس الذيــن 
يتوافــدون عليــه بأعــداد كبيــرة، إذ يأتــي إليــه أنــاس مــن جميــع أنحــاء العالــم 
ــزة. ويحــرص الكثيــر مــن المغتربيــن/ات الفلســطينّيين/ لطلــب الحلويــات الممّي
ــدة القديمــة مــن أجــل شــراء  ــاء وجودهــم فــي البل ــو عــالء أثن ــارة أب ــى زي ات عل
هــذه الحلــوى قبــل أن تنفــد. يعتقــد أبــو عــالء أّن هــذا النــوع مــن عالقــة التضامن 

ــا فيــه. هــو مــا يجعلــه مســتمًرا فــي عملــه ومتفانيًّ

يعتبــر مصنــع الحلقــوم وبلــدة الخليــل القديمــة الجميلــة أماكــن رائعــة ينبغــي 
زيارتهــا، فقضــاء اليــوم هنــاك يمنحك شــعوًرا هائاًل بالبهجة والســعادة النفســّية 
ــر األصــوات والروائــح وســماع قصــص الصمــود والعزيمــة التــي يحكيهــا كّل  عب

ركــن مــن أركان المــكان.
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األوقات المفّضلة للزيارة
ُيمكن للناس الزيارة ولكن بالتنسيق 

المسبق

فيسبوك
مواسم بلدنا

أماكن بيع المنَتج
ُيمكنك طلب المنَتجات عن طريق 

صفحة الفيسبوك، وكذلك ُيمكن توصيل 
المنتجات إلى جميع أنحاء الضّفة الغربّية

يوجــد فــي المزرعــة التــي قضــى فيهــا ســهيل وأســمهان معظــم حياتهمــا، رســم مواسم بلدنا
كبيــر علــى الحائــط، مكتــوب عليــه باللغــة العبرّيــة: “المــوت للعــرب” ضمــن حملــة 
الترهيــب التــي ينفّذهــا متعّصبــون يهــود إلحــداث الدمــار والخــراب ومواصلــة 
أرض  تقــع  وممتلكاتهــم/ّن.  الفلســطينّيين/ات  ضــد  اإلرهابّيــة  االعتــداءات 
ــا، إذ أّنهــا تقــع فــي  ســهيل فــي موقــع اســتراتيجّي علــى خــّط المواجهــة تماًم
المنطقــة ج، حيــث توجــد مســتوطنة جــوش عتصيــون علــى الطــرف الشــمالّي، 

وهنــاك طريــق جانبــّي يحيــط بــاألرض.

إنتــاج العنــب  تتمتــع منطقــة الخليــل بخصوصّيــة وتفــّرد ال مثيــل لهمــا فــي 
الخليلــّي الشــهير واللذيــذ. وباإلضافــة إلــى العنــب الطــازج الــذي يمــأل كّل بيــت 
فلســطينّي خــالل الموســم، فــإّن العديــد مــن المنَتجــات المحّلّيــة المصّنعــة 
تخّيــل  الملبــن.  مثــل  المحّلّييــن/ات،  المنتجيــن/ات  براعــة  ُتظهــر  العنــب  مــن 
ــر الصغيــرة  ــات الصنوب ــز وُمزّينــة بحّب طبقــات مصنوعــة مــن عصيــر العنــب المرّك
)ُيســمى: قريــش(، وهــي بالفعــل ألــّذ أنــواع الحلــوى، والتــي تســاعد المزارعيــن/

ات علــى تحقيــق دخــل إضافــّي مــن العنــب الطــازج الــذي ال يمكنهــم/ّن بيعــه 
خــالل الموســم. وفــي إطــار الجهــود التــي يبذلهــا لتســليط الضــوء علــى محنــة 
ا مصنوًعــا مــن الملبــن. الفــاّلح/ة الفلســطينّي/ة، صّمــم ســهيل علًمــا فلســطينيًّ

وأّكــد أّن عائلتــه كانــت تعمــل دائًمــا فــي األرض، وتعليــم أبنائــه، وتوفيــر مــا 
أســمهان  التــي صنعهــا هــو وزوجتــه.  المنَتجــات  مــن  لقــوت يومهــم  يكفــي 
مبدعــة للغايــة، وتحــاول ابتــكار أشــياء جديــدة مــن العنــب طــوال الوقــت. علــى 
ســبيل المثــال ابتكــرت )حــال الدبــس( وهــو منَتــج مصنــوع مــن دبــس العنــب 
بحيــث يشــبه الشــوكوالته فــي المــذاق والقــوام. كمــا ابتكــرا ســّماق الحصــرم، 
وهــو مســحوق ذو مــذاق حامــض، تمكــن إضافتــه إلــى الطعــام إلعطائــه ذلــك 
المــذاق الحامــض الرائــع. ويعمــالن كذلــك علــى تحضيــر خــّل مــن الخــوخ الــذي 

ــى. ــع المرّب ُيمكــن اســتخدامه فــي صن

“الشــّدة” هــي المنتــج األكثــر طلًبــا مــن أســمهان وســهيل. وقــد بــدءا إنتــاج 
منَتجــات صّحّيــة للغايــة مــن أجــل زيــادة الفائــدة التــي يحّققانهــا مــن منَتجــات 
بعــدد  الممــزوج  الســّكر(  )دبــس  العنــب  “الشــّدة” مــن دبــس  ُتصنــع  العنــب. 
ــون األســود  ــذور الكّم ــات مثــل السمســم وب ــل واألعشــاب والبقولّي مــن التواب
وزيــت الزيتــون والقمــح البلــدّي. عــالوة علــى ذلــك، فهمــا يحّضــران “شــّدة” 
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مــن دون دبــس العنــب لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن مــرض الســّكرّي، حيــث 
يســتخدمان عصيــر الحصــرم )العنــب غيــر الناضــج( أو دبــس الحصــرم والعســل 
بــداًل مــن ذلــك. وُيعتقــد أّن هــذا ُيعــّزز نظــام الجهــاز المناعــّي ويشــّكل مكّمــاًل 
مــن  بجميــع  ويرّحبــان  رائعــان،  مســتضيفان  وأســمهان  ســهيل  ــا.  هامًّ ــا  غذائيًّ
يأتــي للتطــّوع، وزيــارة المزرعــة،  والمســاعدة فــي الحصــاد، أو حّتــى االســتمتاع 
بمشــاهدة تحضيــرات الملبــن. حيــث يقومــان بزراعــة المنَتجــات بطريقــة تقليدّيــة، 
دون اســتخدام المــواّد الكيميائّيــة. وهمــا ينتجــان وُيخّزنــان البــذور مــن الموســم 

الســابق للموســم الــذي يليــه.

ومــن خــالل عملهــا لعقــود مــن الزمــن مــع تعاونّيــات نســائّية، ُتشــارك أســمهان 
شــعورها باإلحبــاط إزاء عــدد النســاء اللواتــي يكــّررن أعمال بعضهــّن البعض، وإزاء 
فشــل معظمهــّن فــي مواصلــة العمــل بعــد انتهــاء دعــم المانحيــن لمشــاريعهّن. 
أّدى عــدم االلتــزام والتفكيــر فــي المشــاريع بهــذه العقلّيــة إلــى إضعــاف أّي 
دعــم طويــل األجــل للنســاء فــي التعاونّيــات، ولــم يبــَق ســوى عــدد قليــل مــن 
هــذه التعاونّيــات تمــارس نشــاطها اليــوم. عملــت أســمهان أيًضــا مــن أجــل تطوير 
منَتــج عصيــر جديــد مــن الصّبــار، مصنــوع خّصيًصــا للبائعيــن/ات فــي ألمانيــا. تؤمن 
أســمهان أّن االبتــكار ال يعــرف الحــدود، وُتشــّجع المنتجيــن )وخصوًصــا النســاء( 

علــى االســتمرار فــي اختــراع وإنتــاج منَتجــات ممّيــزة وفريــدة مــن نوعهــا.

فرص التطّوع
ُنرحب بالمتطّوعين/ات حسب الموسم، 

للعمل بشكل أساسّي في الزراعة 
وتحضير منَتجات األلبان

خدمات أخرى
ُيمكن ترتيب جوالت للزيارة ولكن 

بالتنسيق المسبق
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جمعّية سوسيا التعاونّية 
إلنماء الثروة الحيوانّية 

تشــّكل سوســيا حالــة خاّصــة وهــي شــاهد حــّي علــى سياســة االحتــالل فــي 
ــّم تهجيــر أهالــي سوســيا عــّدة  محاوالتــه اقتــالع الفلســطينّيين مــن أرضهــم. ت
ــى أراضيهــا  ــان االحتــالل لمســتعمرة سوســيا عل ــة وإنشــاء كي ــذ النكب مــّرات من
ســنة 1983. وفــي ســنة 1986، طــرد جيــش االحتــالل الســّكان الفلســطينّيين 
مــن بيوتهــم/ّن بعــد أن أعلنــت اإلدارة المدنّيــة اإلســرائيلّية القريــة األصلّيــة علــى 
أّنهــا حديقــة وطنّيــة يقــع فــي مركزهــا موقــع أثــرّي )خربــة سوســيا(. فانتقــل 
الســّكان للعيــش علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن الموقــع األصلــّي. كمــا تــّم تصنيــف 
األراضــي التابعــة لقريــة سوســيا كمنطقــة )ج( حســب اّتفاقيــة أوســلو، حيــث 
الجانــب اإلســرائيلّي بســيطرة كاملــة علــى األمــن واألمــور المدنّيــة  يحتفــظ 
خــالل فتــرة خمــس ســنوات انتقالّيــة وصــواًل إلــى اّتفاقيــة الحــّل النهائــّي، التــي 
ــه، فقــد ظــّل ســّكان سوســيا والقــرى األخــرى  ــًدا. وعلي ــم تحــدث أب ــّم ول ــم تت ل
قانونــّي  بشــكل  منشــآت  أّي  تشــييد  مــن  ممنوعيــن  )ج(  منطقــة  المصّنفــة 
مــن  ترخيــص  علــى  الحصــول  بعــد  إاّل  والكهربــاء  الميــاه  بشــبكتي  واالرتبــاط 
االحتــالل، والــذي لــم يمنــح هــذه التراخيــص لقريــة سوســيا، أو ألّي قريــة أخــرى 
مــن قــرى منطقــة )ج(، مــا اضطّرهــم إلــى العيــش فــي خيــم. وتعّرضــت حّتــى 
أكثــر المنشــآت أساســّية مــن الخيــم وآبــار الميــاه وحظائــر المواشــي للهــدم 
ــي  ــم إعطــاء أهال ــّم بشــكل دائ ــل جيــش االحتــالل، حيــث يت عــّدة مــّرات مــن قب
سوســيا أوامــر هــدم لمنشــآتهم. ويمــّر بمحــاذاة خيمهــم خطــوط ميــاه وكهربــاء 
للمســتعمرات والمواقــع العســكرّية اإلســرائيلّية، فــي حيــن يتــّم منعهــم مــن 

اســتخدامها، كسياســية واضحــة للتهجيــر.

ومــع كّل المحــاوالت لتهجيرهــم، شــّكل بقــاء أهالــي سوســيا نموذًجــا للصمــود 
والحفــاظ علــى األرض. فهــم يعتمــدون فــي معيشــتهم علــى الرعــي وزراعــة 
أشــجار الزيتــون وبعــض المحاصيــل الحقلّيــة. إّنهــم فــي األســاس مجتمــع فاّلحــّي 
ــا، ولكــن سياســات االحتــالل فرضــت عليهــم نمــط الحيــاة البدوّيــة. وليــس بدويًّ

بــدأت جمعّيــة سوســيا التعاونّيــة إلنمــاء الثــروة الحيوانّيــة بجهــود مــن أهــل 
البلــدة إليجــاد مصــدر دخــل يعــّزز بقاءهــم فــي المنطقــة. تــّم تأســيس الجمعّيــة 
ــاء سوســيا، وبعــد انســحاب البعــض منهــم/ مــن قبــل 75 رجــاًل وامــرأة مــن أبن

فــي  دنومــات   4 بمســاحة  أرض  قطعــة  بشــراء  قامــوا  عضــًوا   55 تبّقــى  ّن 
منطقــة محاذيــة لموقــع ســكنهم/ّن، بيــن يّطــا وسوســيا. يقــع جــزء مــن األرض 
تحــت تصنيــف )ج( والجــزء اآلخــر تحــت تصنيــف )ب(، مــا مّكنهــم مــن بنــاء مقــّر 
للجمعّيــة عليهــا، حيــث أّن المناطــق المصّنفــة )ب( تقــع تحــت ســيطرة الســلطة 
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المدنّيــة الفلســطينّية. وقامــوا علــى إثرهــا بجــذب بعــض المشــاريع الزراعّيــة مــن 
مؤّسســات محّلّيــة ودولّيــة.

قامــت الجمعّيــة علــى فكــر تعاونــّي بمجهــود شــخصّي، حيــث إّن أغلــب األعضــاء 
لديهــم/ّن أغنــام. قــّدم كّل عضــو خروفيــن اثنيــن لبدايــة العمــل علــى فكــرة 
تســمين وتربيــة المواشــي. واجهــت الجمعّيــة صعوبــات ماّدّيــة تتعّلــق بتدّنــي 
أســعار اللحــوم بســبب اســتيراد وزارة الزراعــة الفلســطينّية الماشــية مــن الخــارج. 
ــات  ــة تعاونّي ــن المعيقــة، وتشــكيل هيئ ــات أخــرى كالقواني ــى تحّدي باإلضافــة إل
ــات.  جديــدة أّدت إلــى بيروقراطّيــة معّقــدة، ومصاريــف مالّيــة تتكبدهــا الجمعّي
ــار والكوســا فــي  ــل زراعــة الخي ــة مث ــى مشــاريع زراعّي ــة إل لجــأت بعدهــا الجمعّي
دفيئــات زراعّيــة. وفــي شــتاء ســنة 2019، قامــوا بتجربــة زراعــة 8000 شــتلة 
فراولــة ألّول مــّرة، كونهــا ســلعة مربحــة. ويحاولــون قــدر اإلمــكان االعتمــاد 
التربــة. ويقومــون اآلن ببحــث  علــى طــرق طبيعّيــة إلدارة اآلفــات وتســميد 
فكــرة إنتــاج الكومبوســت أو الســباخ مــن مخّلفــات الطعــام التــي عــادة مــا يتــّم 

التخّلــص منهــا مــع النفايــات. 

بنــاء مقــر  أّدى  المــاّدّي ألعضائهــا، حيــث  العائــد  الجمعّيــة  إنشــاء  أثــر  تعــّدى 
ازدهــار  إلــى  للمنطقــة،  طــرق  ومــّد  الكهربــاء  لشــبكة  وتمديدهــا  الجمعّيــة 
المنطقــة المحيطــة، وتوّجــه أهالــي البلــدة لمواجهــة االحتــالل والبنــاء فــي 
المنطقــة المهــّددة بالمصــادرة .وخــالل عــام، تــّم تشــييد 14 منشــأة ســكنّية 
الجمعّيــة، ومنهــا فــي  بجــوار مبنــى  مــا هــو مقــام فــي منطقــة )ب(  منهــا 

)ج(. منطقــة 

ندعوكــم/ّن إلــى تخصيــص يــوم علــى األقــّل لزيــارة سوســيا والتعــّرف علــى 
التعاونّيــة.  الكــرام وعلــى جمعّيــة سوســيا  أهاليهــا 
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تــراث فلســطين الحرفــّي غنــّي بالتاريــخ، وقــد تأّثــر بالثقافات 
والحضــاّرات التــي مــّرت بهــذه األرض منــذ العصور القديمة. 
تــكاد  والتــي  شــهرة  األكثــر  الحرفــة  وهــو  التطريــز،  يزّيــن 
الفلســطينّية، فســاتين  الثقافّيــة  للهّوّيــة  تكــون مرادفــة 
عبــر  أخــرى  إلــى  منطقــة  مــن  مختلــف  بأســلوب  النســاء 
فلســطين التاريخّيــة. عملــت النســاء البدوّيــات فــي مناطــق 
النقــب ووادي األردن وطبريــا علــى نســج صــوف األغنــام 
وزخــارف.  وســّجاد  خيــام  لصنــع  اإلبــل  وصــوف  والماعــز 
الفاّلحــون/ات  الشــمال، صنــع  فــي  الزراعّيــة  القــرى  فــي 
)ســيقان  القــّش  مــن  وصوانــي  ســالاًل  والمزارعــون/ات 
ســنابل القمــح( وأغصــان الزيتــون مــن محيطهــم/ّن. فــي 
حيــن أّن الهــدف مــن صنــع النســاء للعديــد مــن المصنوعــات 
اليدوّيــة كان فــي األســاس لالســتخدام الشــخصّي، فقــد 
مــدن  فــي  مزدهــرة  حرفّيــة  صناعــة  أيًضــا  هنــاك  كانــت 
فلســطين القديمــة، مــن النفــخ فــي الزجــاج فــي الخليــل 
إلــى إنتــاج الصابــون النابلســّي مــن زيــت الزيتــون فــي نابلــس. 
ــت تتباهــى ذات  ــة التــي كان فــي مجــدل الســاحلّية، المدين
يــوم بأكثــر مــن خمســمائة مغــزل نســيج، نســج الحرفّيــون/

ات القطــن المجــدالوّي، المصبــوغ باللــون النيلــي لصناعــة 
المالبــس. فــي بيــت لحــم، ُنحتــت القطــع األثرّيــة الدينّيــة 
والهدايــا التذكارّيــة للحّجــاج مــن خشــب الزيتــون المحّلــّي 

علــى مــّر القــرون. 

تعيــش هــذه الحــرف التراثّيــة فــي فلســطين اليــوم بأشــكال 
التقليدّيــة  واألســاليب  التصاميــم  تكييــف  مــع  حديثــة، 
فــي إنتــاج الحــرف اليدوّيــة المعاصــرة. فــي حيــن تســتمّر 
الشــركات العائلّيــة التــي عملــت فــي مجالهــا ألجيــال كثيــرة، 
فــي تقديــم تخّصصاتهــا بأغلبهــا إلــى ســوق الســياحة. فــي 
ا  هــذه األّيــام، أصبــح إنتــاج الحــرف اليدوّيــة برنامًجــا شــعبيًّ
لتوليــد الدخــل فــي المبــادرات المجتمعّيــة التــي تعمل على 
تلبيــة االحتياجــات االقتصادّيــة فــي المجتمــع المحّلــّي. نشــأ 

التراث الثقافّي والحرف 
التقليدّية

بقلم شيرابي يامادا

شيرابي يامادا هي المديرة 
التنفيذّية لـ سنبلة، وقد عملت 
على نطاق واسع في التمكين 

االقتصادّي من خالل اإلنتاج الحرفّي 
في فلسطين.

تفاصيل الصورة: 
“سبع عشرة تقنّية تطريز من 

فلسطين: “دليل التعليمات” هو 
منشور أطلقته سنبلة في سنة 

2019 بهدف توثيق وإحياء الجانب 
األقّل شهرة من التطريز التقليدّي. 

)الصورة: لونا فييرا(
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العديــد مــن هــذه المشــاريع اســتجابة لالضطــراب الــذي 
ــان. ــة والنكســة واالنتفاضت ــّم بفلســطين: النكب أل

القليلــة  الــرزق  مصــادر  أحــد  اليدوّيــة  الحــرف  إنتــاج  ُيعــّد 
المتاحــة للنســاء ذوات المــوارد المحــدودة: النســاء اللواتــي 
تركــن الدراســة فــي ســّن مبّكــرة، أو اللواتــي تزوجــن فــي 
إلــى مهــارات تؤهلهــّن  اللواتــي تفتقــرن  ســّن مبّكــرة، أو 
المناطــق  فــي  يعشــن  اللواتــي  أولئــك  أو  للتوظيــف، 
مخّيمــات  فــي  المنتجيــن/ات  مجموعــات  تديــر  النائيــة. 
العمــل  مــن  النســاء  تمّكــن  الالجئيــن ورش عمــل  وقــرى 
فــي الخياطــة أو صنــع الّلبــاد أو الفّخــار أو المجوهــرات أو 
فحــص وفــرز الحريــر أو النســيج أو توزيــع أعمــال التطريــز 
التــي يمكــن لألّمهــات العمــل عليهــا مــن المنــزل مــا بيــن 
المنتجيــن/ات  مســؤولّيات األســرة. تشــتمل مجموعــات 
يتــّم  حيــث  اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص  مراكــز  علــى  أيًضــا 
توفيــر فرصــة لــذوي االحتياجــات الخاّصــة لتعّلــم المهــارات 

الدخــل. وكســب 

الغربّيــة  الضّفــة  فــي  المنتجيــن/ات  مجموعــات  تعمــل 
ظــّل  فــي  التحّديــات  العديــد  مــن  بالرغــم  غــّزة  وقطــاع 
الــذي يعيــق األنشــطة  العســكرّي اإلســرائيلّي  االحتــالل 
ظــّل  فــي  الفلســطينّي.  المجتمــع  وتطــّور  االقتصادّيــة 
شــبكة القيــود المشــّددة المفروضــة على حركة األشــخاص 
مدينــة  إلــى  المنتجيــن/ات  وصــول  يصبــح  والبضائــع، 
القــدس بالــغ الصعوبــة، والقــدس هــي الوجهــة الســياحّية 
وســوق الحــرف اليدوّيــة الرئيســّي. وينبغــي أن نذكــر هنــا 
أّن توافــر المــواّد الخــاّم وأدوات ومعــّدات صنــع الحــرف 
المحاصــر.  غــّزة  قطــاع  فــي  ســّيما  ال  محــدود،  اليدوّيــة 
تعمــل منّظمــات التجــارة العادلــة مثــل ســنبلة )ص. 185(، 
علــى دعــم مجموعــات المنتجيــن/ات مــن خــالل تســهيل 

إلــى األســواق وشــراء المــواّد. الوصــول 

عبــر  النســاء  حيــاة  علــى  اليدوّيــة  الحــرف  إنتــاج  أّثــر  لقــد 
المــال،  المهــارات وكســب  األجيــال. مــن خــالل اكتســاب 
علــى  الكامــل  المالــّي  االعتمــاد  مــن  الكثيــرات  تحــّررت 
أزواجهــّن. وبعضهــّن كانــت أّول امــرأة فــي محيطهــا تحصــل 
ــات  ــم المحاســبة. تغّطــي طالب ــادة أو تتعّل علــى رخصــة قي
الجامعــة مصاريفهــّن مــن خــالل عملهــّن فــي التطريــز، فــي 
حيــن أّن بعــض األّمهــات أوصلــن بناتهــّن للتعليــم العالــي 
الــذي لــم يتوّفــر لهــّن. ُيمّكــن إنتــاج الحــرف اليدوّيــة أيًضــا 
فــي  الفّعالــة  المشــاركة  مــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

المجتمــع.

فــي  الماضــي  القــرن  تقّلبــات  التقليدّيــة  الحــرف  تحّملــت 
فلســطين. وهــي تواجــه اليــوم تهديــد التحديــث كمــا هــو 
حــال التــراث التقليــدّي فــي جميــع أنحــاء العالــم: شــيخوخة 
للمعرفــة  التدريجّيــة  والخســارة  المهــرة،  الحرفّييــن/ات 
الزمــن، ونــدرة جيــل  تتراكــم مــع  التــي  والمــواّد المحّلّيــة 
الشــباب الــذي يدخــل هــذا النــوع مــن التجــارة. ومــع ذلــك، 
فــإّن األمــل فــي التنشــيط موجــود فــي الجيــل الجديــد مــن 
المصّمميــن/ات والفّنانيــن/ات الذيــن يعملــون علــى دمــج 
التقاليــد فــي إبداعهــم/ّن، وفيمــا يحملــه الفلســطينّيون/

لهّوّيتهــم  منقطــع  غيــر  وفخــر  وعاطفــة  حــّب  مــن  ات 
الثقافّيــة ولتراثهــم. 
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العنوان
البلدة القديمة في الناصرة، الجليل

رقم الهاتف/المتنّقل 
+97246885494

+972523222165

البريد اإللكترونّي
nasijona.nazareth@gmail.com

فيسبوك
Nasijona جمعية نسيجنا

األوقات المفّضلة للزيارة
من اإلثنين إلى السبت، من الساعة 

10:00 صباًحا إلى الساعة 6:00 مساًء

إمكانّية التطّوع
ترّحب الجمعّية بالمتطّوعين/ات 

لتقديم المساعدات التقنّية والمالّية 
واللوجستّية

جمعية نسيجنا التعاونّية

تحقيــق األلفــة والتوافــق بيــن فئــات المجتمــع المختلفــة، إعــادة بنــاء النســيج 
المجتمعــّي، تمكيــن المــرأة وتعزيــز مســاهمتها البّنــاءة مــن خــالل إحيــاء الحــرف 
التقليدّيــة، كّلهــا أهــداف تســعى إلــى تحقيقهــا جمعّيــة نســيجنا التعاونّيــة بقّصــة 
نجاحها المؤّثرة. جمعّية نســيجنا هي واحدة من المنّظمات النشــطة والهادفة 
التــي أخــذت علــى عاتقهــا منــذ يومهــا األّول مســؤولّية إحيــاء التــراث والحــرف 
النســائّي.  الصعيــد  علــى  ســيما  وال  الفلســطينّي،  المجتمــع  فــي  التقليدّيــة 
عقــدت مؤّسســة الجمعّيــة ورئيســتها، فيوليــت خــوري، العــزم علــى المحافظــة 
علــى حرفــة النســيج والحياكــة التقليدّيــة عندمــا زارتهــا إحــدى الســيدات وقالــت 
لهــا إّنهــا قــد تكــون آخــر مــن يتقــن حرفــة حياكــة الصنــارة. ومــن هنــا أخــذت خــوري 
ــا، تضــّم الجمعّيــة مجموعــة كبيــرة  المبــادرة وقــّررت تأســيس الجمعّيــة. وحاليًّ
مــن ســّيدات الناصــرة مــن مختلــف األعمــار والخلفّيــات والثقافــات والمهــارات. 
بــات التنــّوع الثقافــّي ســمة جلّيــة فــي الناصــرة منــذ أن أصبحــت بحكــم الواقــع 
عاصمــة الجاليــة العربّيــة الفلســطينّية التــي بقيــت فــي البــالد بعــد النكبــة. أكثــر 
مــن 75 بالمائــة مــن ســّكان الناصــرة هــم مــن النازحيــن/ات، مّمــا يعنــي تنــّوع 
نكــون  “رّبمــا  خــوري  وتقــول  التقليدّيــة.  الحــرف  وتعــّدد  الثقافّيــة  الخلفّيــات 
أفضــل مــا تبّقــى لدينــا”، فــي إشــارة منهــا إلــى المحــاوالت المتكــّررة، علــى مــدار 
المجتمعــّي  النســيج  الفلســطينّية وتفكيــك  الهوّيــة  عقــود مضــت، لطمــس 
وتشــويه كّل مــا هــو أصيــل. ومــن هنــا تأتــي الجمعّيــة كصيحــة مدّويــة للحفــاظ 
علــى مــا تبّقــى مــن الروابــط االجتماعّيــة والتقاليــد النصراوّيــة العريقــة. جمعّيــة 
نســيجنا ليســت مجــّرد مجموعــة ســّيدات يعملــن فــي مجــال النســيج، وإّنمــا 
ــا علــى اإلصــرار والعمــل الــدؤوب للتأكيــد علــى الوحــدة والترابــط  تعــّد مثــااًل حيًّ
وترميــم النســيج االجتماعــّي، متجّســًدا فــي تلــك المجموعــة الرائعــة مــن النســاء 
ــة فــي  ــة تلــك الــدورات التدريبّي ــات. ويأتــي علــى رأس أنشــطة الجمعّي النصراوّي
فــّن الحياكــة التــي تقّدمهــا الجــّدات لحفيداتهــّن، ليضربــن بذلــك خيــر مثــال علــى 

توريــث المعرفــة والتــراث الناصــرّي والجليلــّي. 

ويتمّثــل هــدف الجمعّيــة األساســّي فــي حفــظ التــراث الثقافّي والحــرف التقليدّية 
التــي تنفــرد بهــا الناصــرة، ونقلهــا مــن جيــل إلــى آخــر، بمــا يضمــن المحافظــة علــى 
الهّوّيــة الفلســطينّية وتدعيــم ركائزهــا. وانطالًقــا مــن إيمانهــا الراســخ بالمجتمــع 
الفلســطينّي وقدرتــه علــى الخــروج مــن دائــرة المجتمعــات المســتهلكة، تســعى 
الجمعّيــة جاهــدة إلــى تمكيــن نســاء الجليــل ومســاعدتهّن علــى تحقيــق الــذات 
واالســتفادة مــن مهاراتهــّن الحرفّيــة فــي تعزيــز االقتصــاد وتحقيــق الصالــح العــاّم. 
ــاء الحــرف  ــى مــدار ســنوات مضــت عــن إحي ــة عل وبالفعــل أثمــرت جهــود الجمعّي
التقليدّيــة، وعلــى رأســها الحياكــة، وتوطيــد الروابــط االجتماعّيــة، وتضييــق الفجــوة 
بيــن المجتمــع الفلســطينّي وغيــره مــن المجتمعــات، وتوفيــر مجموعــة رائعــة 
ومتنّوعة من منتجاتها ومشــغوالتها اليدوّية للســائحين/ات والســّكان المحّلّيين، 
بصناعــة فلســطينّية وطنّيــة. واليــوم، تطــّورت الجمعّيــة وأصبحــت صوًتا مســموًعا 
ــًرا فــي المجتمــع الفلســطينّي، مســتعينة فــي ســعيها بــكّل مــا لديهــا مــن  ومؤّث
التــي تســتخدمها فــي  الديناميكّيــة،  مــوارد وإمكانــات، وعلــى رأســها قاعتهــا 
تشــغيل ورش عمل نهارّية، واســتضافة ندوات وفعالّيات ثقافّية، وتدريب أطفال 
المــدارس علــى الحــرف التقليدّيــة، وغيرها من األنشــطة األخرى. وتضرب الجمعّية 
ــا علــى حفــظ التــراث الثقافــّي وإعــادة حياكة النســيج االجتماعــّي غرزة  مثــااًل حقيقيًّ

بغــرزة.
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العنوان
19 شبعات تسيون، حيفا

رقم الهاتف/المتنّقل
+972542355681

فيسبوك
Rania’s road

انستجرام
raniasroad

البريد اإللكترونّي
raniasroad@gmail.com

خدمات أخرى
ورش الفّخار والخزف، استشارات خاّصة 

وتصميم

طريق رانيا

رانيــا فّنانــة وصانعــة خــزف مبدعــة مــن حيفــا. قبــل أربــع ســنوات، عندمــا تّمــت 
مقابلتهــا ألجــل الطبعــة األولــى مــن هــذا الدليــل، كانــت رانيــا تصنــع أقراًطــا 
وإكسســوارات أخــرى مــن الخــزف، كهوايــة، أثنــاء عملهــا كممّثلــة لشــركة أدويــة. 
ــدة مــن نوعهــا  ــا فري ــة الصلصــال، أنتجــت حليًّ ــدأت تجــّرب اســتخدام خاّم ــن ب حي
ُولــد  يراهــا تعجبــه ويطلــب منهــا. حينهــا  إّن كّل مــن  حّتــى  للغايــة،  وممّيــزة 
مشــروع رانيــا، فــي ســنة 2012، كمشــروع اجتماعــّي وليــس تجــارة. أدهشــها 
ــًرا أن تــرى كيــف كان رّد فعــل النــاس علــى شــيء بســيط مثــل ارتــداء قــرط  كثي
عليــه كتابــة باللغــة العربيــة. هــذا التعّطــش للهّوّيــة بيــن الشــباب أمــر مثيــر، 

وتحــاول رانيــا إتاحــة عملهــا للجميــع. 

ــر ورش عمــل مــن األســتوديو خاّصتهــا  ــا اليــوم خبيــرة محترفــة تدي أصبحــت راني
عربيــة  رســائل  تحمــل  أقــراط  إنتــاج  فــي  الجميلــة  بداياتهــا  مــن  حيفــا.  فــي 
ــا  ــدأت راني ــم الموضــة. ب ــا فــي عال ــة، أصبحــت هــي وعملهــا خطًّ ــة وقوّي تحفيزّي
رحلتهــا لتعّلــم فــّن الخــزف عبــر تلّقــي ورش عمــل تدريبّيــة حــول الخــزف فــي 
الخــارج، بالتركيــز علــى العملّيــات والتقنّيــات الطبيعّيــة. وقــد رّكــزت رانيــا فــي 
رحلتهــا التعليمّيــة علــى طريقــة “وابــي ســابي” التقليدّيــة اليابانّيــة، إيماًنــا منهــا 
باإلبداعــات الطبيعّيــة وغيــر المعالجــة وغيــر الكاملــة. ورانيــا ال تنجــذب للخــزف 
والبورســالن فقــط، بــل إّنهــا بســتانّية شــغوفة بزراعــة الطعــام فــي حديقتهــا 
وإيجــاد اإللهــام مــن أنمــاط وعملّيــات الطبيعــة. الموهبــة والشــغف ال يعرفــان 
الحــدود، ورانيــا مثــال جّيــد علــى ذلــك. وقــد نشــرت قبــل وقــت قريــب للغايــة، 
الحلــّي واألدوات  رانيــا  تنتــج  اليــوم،  التّنيــن”.  “حنيــن  بعنــوان  لألطفــال  كتاًبــا 
المنزلّيــة وأدوات المطبــخ واإلكسســوارات. كمــا وتديــر ورش عمــل ممتعــة 
وملهمــة وتمكينّيــة، حيــث ترّكــز علــى العمــل مــع النســاء ضحايــا العنــف وســوء 
المعاملــة. أعمــال رانيــا معروضــة للبيــع فــي الناصــرة وحيفــا والقــدس. يمكنكــم/

ــا تنشــط فــي  ــد ألّن راني ــارة حســاباتها علــى اإلنترنــت لمعرفــة مــا هــو جدي ّن زي
المشــاركة فــي فعالّيــات تتــّم فــي جميــع أنحــاء فلســطين.
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العنوان
مصنع الزعتري، الخليل

رقم الهاتف/المتنّقل
+97022220202

 +970599428227
+970522085127

البريد اإللكترونّي
info@camelsandals.com

الموقع اإللكترونّي
camelsandals.com

فيسبوك
Camel Sandals

انستجرام
camel_sandals

األوقات المفّضلة للزيارة 
يرجى االّتصال بالمصنع

أماكن بيع المنَتج
في موقع المصنع

مصنع كاميل شوز 
لألحذية

ــة  ــة هــي واحــدة مــن آخــر الصناعــات والحــرف التقليدّي ــادل الجلدّي صناعــة الصن
ــا  ــادل قديًم ــة الخليــل. اشــتهرت صناعــة الصن ــزال موجــودة فــي مدين التــي ال ت
ا مــن صناعــة األحذيــة هنــاك، وســاعدها فــي  فــي الخليــل وكانــت جــزًءا أساســيًّ
ذلــك تواجــد الكثيــر مــن المدابــغ فــي مدينــة الخليــل آنــذاك، بفضــل موقــع 
المدينــة الممّيــز علــى طريــق تجــارة الحريــر قديًمــا. أّمــا اآلن فقــد أصبحــت حرفــة 
الدباغــة بيــن قوســين أو أدنــى مــن االندثــار، كغيرهــا مــن الصناعــات والحــرف 
للبيئــة،  الملّوثــة  الصناعــات  تغّيــرت طبيعتهــا وأصبحــت مــن  التقليدّيــة. كمــا 

وأصبــح اســتخدامها مقتصــًرا علــى صناعــة األحذيــة والحقائــب الجلدّيــة. 

ــا، تشــهد صناعــة الصنــادل واألحذيــة، التــي كانــت يوًمــا فخــر صناعــات  وحاليًّ
تمــأل  التــي  الرخيصــة  المســتوردة  المنَتجــات  مــن  ضاّريــة  منافســة  الخليــل، 
األســواق المحّلّيــة. وبرغــم جــودة الصنــادل واألحذيــة المحّلّيــة ومتانــة جلدهــا، 
ــّي  ــّي فــي تراجــع وقــد بــات الجــزء األكبــر مــن اإلنتــاج المحّل فــإّن الســوق المحّل
يذهــب إلــى المناطــق الســياحّية فــي القــدس وبيــت ولحــم، ويتــّم تســويقه 
هــذه  علــى  للحفــاظ  وحيــد  كســبيل  إســرائيلّية،  ومــاركات  بأســماء  لألســف، 

التقليدّيــة مــن االنقــراض. الصناعــة 

الزعتــري فــي صناعــة الصنــادل واألحذيــة منــذ عقــود طويلــة،  تعمــل عائلــة 
وقــد اشــتهرت بمنَتجاتهــا الجلدّيــة الممّيــزة مــن الصنــادل واألحذيــة المصنوعــة 
مــن جلــود الماشــية واألغنــام التــي كانــت تجلبهــا مــن الســوق المحّلــّي. ورثــت 
العائلــة هــذا العمــل عــن أجدادهــا واســتمّرت فــي إنتــاج المنَتجــات الجلدّيــة بختــم 
الجمــل الفريــد الــذي بتنــا نعرفــه جميًعــا منــذ عقــود. إذا ســرتم يوًمــا فــي أزّقــة 
البلــدة القديمــة فــي القــدس أو بيــت لحــم أو رام اللــه، فمــن الصعــب أن تفوتــك 

منَتجــات هــذه العالمــة التجارّيــة.

اليــوم، مــع االفتقــار إلــى اللوائــح البيئّيــة الصارمــة وعــدم كفايــة أنظمــة معالجــة 
ميــاه الصــرف الصّحــّي، أصبحــت المدابــغ لألســف مشــكلة علــى المســتوى 
البيئــّي. تعتمــد عملّيــة اإلنتــاج بشــكل كبيــر علــى المــواّد الكيميائّيــة المســتوردة. 
عــالوة علــى ذلــك، وبــدون لوائــح صارمــة بشــأن معالجــة الميــاه، فــإّن المدابــغ 
تســّبب آثــاًرا بيئّيــة ســلبّية مــن حيــث تلــّوث المجــاري المائّيــة ومــوارد الميــاه 
ــا، يجــب إعــادة توزيــع المدابــغ  الجوفّيــة. لكــي تصبــح هــذه الصناعــة آمنــة بيئيًّ
الموجــودة ووضــع خّطــة طويلــة األجــل للمعالجــة المناســبة لميــاه الصــرف 

ــّي. الصّح

علــى الرغــم مــن هــذه الظــروف، تســتمّر عائلــة الزعتــري فــي التأكــد مــن أّن جميع 
ــرة.  ــواع الجلــود المتوّف ــا وأّنهــم يســتخدمون أجــود أن منَتجاتهــا مصنوعــة يدويًّ
تواصــل العائلــة االبتــكار مــع خطــوط جديــدة مــن المنَتجــات ومجموعــة واســعة 
الخليــل هــي صناعــة عالمــة  الصنــدل فــي  األلــوان والتصاميــم. صناعــة  مــن 

ــة ال تــزال تحظــى بشــهرة محّلّيــة ووطنّيــة ودولّيــة! تجارّي
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أكبــر  وهــي  الفلســطينّية،  المحافظــات  بيــن  مخفّيــة  جوهــرة  هــي  ســلفيت 
منتــج لزيــت الزيتــون فــي مناطــق الضّفــة الغربّيــة. مدينــة ســلفيت قديمــة، 
تأّسســت فــي عهــد الكنعانّييــن )3150-1200 قبــل الميــالد(. تتكــّون كلمــة 
صنــدوق،  ويعنــي  “ســل”  األّول  جزئيــن،  مــن  ســال-فيت(  )وُتلفــظ  ســلفيت، 
والثانــي “فيــت” ويعنــي العنــب. ويرجــع هــذا إلــى حقيقــة أّن مدينــة ســلفيت 
ُيــزرع علــى نطــاق واســع حّتــى اليــوم.  كانــت تشــتهر بالعنــب، الــذي ال يــزال 
فــي منطقــة ســلفيت وقــت  غيــر قانونّيــة  إســرائيلّية  17 مســتوطنة  توجــد 
كتابــة هــذا التقريــر، بمــا فــي ذلــك أكبــر مســتوطنة فــي الضّفــة الغربّيــة: آرييــل. 
تتذّكــر ســلمى فــي طفولتهــا، أّن جميــع نســاء القريــة كــّن يصنعــن الســالل بغــّض 
والتــي  الســالل،  صنــع  المالّيــة.  وقدراتهــّن  االجتماعــّي  وضعهــّن  عــن  النظــر 
ُتعــرف باســم القرطالــة، كانــت ضــرورة وفــّن لــكّل أســرة، وكانــت ُتســتخدم علــى 
وجــه الخصــوص فــي الحقــول عنــد حصــاد العنــب والتيــن. كانــت ســلمى واحــدة 
مــن النســاء اللواتــي أخــذن علــى عاتقهــّن إحيــاء وتطويــر صناعــة الســالل بيــن 
قريتهــا وقــرى المنطقــة. تقلــق الريادّيــات المجتمعّيــات مــن أمثــال ســلمى مــن 
ا مــن النســاء اللواتــي اعتــدن صنعهــا  انقــراض هــذه الحرفــة، ألّن الجيــل األكبــر ســنًّ
ا ال  يرحلــن مــن الحيــاة تباًعــا. وبســبب ســرعة الحيــاة، فــإّن الجيــل األصغــر ســنًّ
يحــرص علــى تعّلــم هــذه الحرفــة، ويفّضــل البحــث فــي مــكان آخــر عــن األنشــطة 
المــدّرة للدخــل. ومــع ذلــك، تعتقــد ســلمى أّن االســتثمار المناســب للوقــت 
والجهــد والمهــارة يمكــن أن يطــّور حرفــة صناعــة الســالل اليدوّيــة، بــل ويزيــد 
مــن قيمتهــا. وهــي تعمــل منــذ ســنة 2011 مــع النســاء لتحســين مهاراتهــّن فــي 
صناعــة الســالل مــن أغصــان القــّش والزيتــون والمســتكة )الســّريس(. وغنــّي عــن 
ــر بشــكل مباشــر علــى  القــول إّن التحّديــات التــي يواجههــا القطــاع الزراعــّي تؤّث
حــرف مثــل حرفــة صناعــة الســالل. فعندمــا يتوّقــف المزارعــون/ات عــن زراعــة 
األصنــاف المحّلّيــة مــن القمــح، علــى ســبيل المثــال، واســتبدالها بمحاصيــل ذات 
ــع الســالل.  ــل مــن القــّش ســيتوّفر لصن ــي أّن القلي ــة، فــإّن هــذا يعن قيمــة عالي
وعــالوة علــى ذلــك، فــإّن الهجمــات واســعة النطــاق التــي تشــّنها الخنازيــر البّرّيــة 
)والتــي ُيعتقــد أّن المســتوطنين اإلســرائيلّيين يرّبونهــا ويطلقونهــا علــى المــزارع 
الفلســطينّية( تتســّبب أيًضــا فــي تدميــر المحاصيــل، وفــي النهايــة التخّلــي عــن 
الزراعــة تماًمــا. تعتقــد ســلمى أّن صناعــة الســالل حرفــة يمكنهــا، إذا ُســمح لهــا 
بالتطــّور وأعطيــت الدعــم الرســمّي مــن المجتمــع المدنــّي والحكومــة، أن تكــون 
ا للدخــل للعديــد مــن النســاء فــي المنطقــة. وتخبرنــا ســلمى  نشــاًطا موثوًقــا مــدرًّ
أيًضــا أّنهــا وخــالل فتــرة عملهــا علــى الحفــاظ علــى حرفــة صنــع الســالل اليدوّيــة، 
قــد صادفــت قطًعــا فريــدة تعــود إلــى مئــات الســنين، والتــي أدخلــت عليهــا 
الجلــود الحيوانّيــة كذلــك لزيــادة تحّملهــا ومتانتهــا. تواصــل ســلمى إدارة ورش 
عمــل حــول فــّن صناعــة الســالل، وتأمــل أن تســتمّر فــي توفيــر منّصــة لتســويق 

ــة بســيطة ولكّنهــا جميلــة وخاّلقــة.  مــا تعتقــد أّنهــا قطعــة فّنّي
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ــا فــي رام اللــه. شــارك علء أبو صاع ــان مــن طولكــرم يعيــش ويعمــل حاليًّ عــالء أبــو صــاع فّن
عــالء، ذو الــروح الثورّيــة والناشــطة، بفاعلّيــة فــي إنشــاء دار قنديــل للفنــون 
والثقافــة فــي طولكــرم، بهــدف حقــن المدينــة بطابــع ثقافــّي وفّنــّي، وتشــجيع 
الشــباب علــى تجربــة الفــّن والموســيقى والثقافــة. واجهــت دار قنديــل العديــد 
مــن التحّديــات والقيــود، بســبب القيــود االجتماعّيــة والثقافّيــة التــي تقــاوم 
بعــض أشــكال التعبيــر عــن النفــس. ومــع ذلــك، يواصــل عــالء وزمــالؤه تحطيــم 

ــة. هــذه الصــور واألســاطير النمطّي

وعــالء، باإلضافــة إلــى كونــه فّناًنــا، فهــو نّجــار كذلــك. كونــه نشــأ فــي عائلــة 
تشــتغل فــي النجــارة، فهــو يســتمتع بإنتــاج األثــاث ويحــّب العمــل مــع الخشــب. 
وقــد ألهمــه حّبــه للمهنــة، إلــى جانــب روحــه الناشــطة، الســتخدام النفايــات مــن 
أجــل إنتــاج القطــع الجميلــة. مــن خــالل عملــه بألــواح الخشــب، والقصاصــات 
أعمــال عــالء  يكــون مفيــًدا، فــإّن  أن  أّنــه يمكــن  يجــد  المعدنّيــة، وأّي شــيء 
اإلبداعّيــة والحرفّيــة غيــر التقليدّيــة ُتســتخدم فــي منازلنــا الحديثــة. يعتقــد عــالء 
أّن كّل عنصــر نعتبــره نفايــة لــه هــدف، وأّن األمــر متــروك لنــا للتفكيــر بحكمــة 
ووعــي حــول خياراتنــا بشــأن الطريقــة التــي نســتهلك بهــا ونعيــش ونفكــر فيهــا. 
وفــي رأيــه، ســيقودنا هــذا الوعــي إلــى مجتمــع مختلــف عــن ذلــك الــذي نعيــش 

ــا. فيــه اليــوم وســيحّررنا مــن العديــد مــن القيــود التــي تحّدن

يتمركــز عمــل عــالء فــي دار قنديــل، وهــو يعمــل علــى مــدار الســاعة للحفــاظ 
علــى آخــر مركــز ثقافــّي ومبنــى تاريخــّي فــي المدينــة مــن خــالل التعــاون مــع 
المؤّسســات ومجموعــات الشــباب المحّلّيــة. لكــي تحصل/يــن علــى منتجــات 
محّلّيــة منحوتــة باليــّد لمنزلــك وللحديقــة، تأكــّد/ي مــن زيــارة محتــرف عــالء، 

ولــن تندم/يــن!
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ه يوسف
َّ
عيلبــون هــي قريــة فلســطينّية فــي الجليــل، وهــي جوهــرة أخــرى فــي الجليــل عبدالل

تشــّجع علــى زيــارة المعالــم الســياحّية الرئيســّية فــي المدينــة، والتــي تهــدف إلــى 
الحفــاظ علــى الهّوّيــة الفلســطينّية والتــراث الثقافــّي الغنــّي للمنطقــة.

ــراث”، حيــث أنشــأ  ــز يســّمى “بيــت الت ــون متحــف ثقافــّي متمّي يوجــد فــي عيلب
ــة، هــذا المعــرض. وقــد قــام بجمــع األدوات  نايــف ســمعان، أحــد ســّكان القري
والمعــّدات التقليدّيــة المســتخدمة فــي األنشــطة اليومّيــة فــي البلــدة التاريخية 
الخلطــات  تصنيــف  إلــى  باإلضافــة  واألثــاث،  والموازيــن  القمــح  طحــن  مثــل 
واأللعــاب  القديمــة  الحــرف  إحيــاء  إلــى  المتحــف  يهــدف  الطّبّيــة.  والتوابــل 

والموســيقى التــي تنتمــي إلــى مجتمــع عــاش فــي وئــام مــع الطبيعــة.

ــه يوســف هــو فّنــان وحرفــّي آخــر، يديــر دار النّحاس منذ الســبعينات. يقوم  عبداللَّ
ــا مــن النحــاس، وموّزعــات  ــه بإنتــاج صوانــي ونحاســّيات مصنوعــة يدويًّ عبداللَّ
أنــواع مختلفــة مــن  عــن  بحًثــا  يأتــون  الذيــن  العمــالء  قهــوة، ويلّبــي طلبــات 
الهدايــا. وهــو يحافــظ علــى حرفــة صناعــة النحــاس األصفــر، حيــث تــّم التخّلــي عــن 
الكثيــر مــن العمــل الدقيــق للحصــول علــى بديــل أكثــر حداثــة. ال شــيء يضاهــي 

تحفــة جميلــة، المعــة، ومفّصلــة بشــكل جميــل فــي صينّيــة مــن النحــاس.

ــا فّنــان لديــه شــغف باألناقــة والجمــال، هــي  إّن أّي قطعــة فّنّيــة يصنعهــا يدويًّ
ــه أيًضــا، عــازف كمــان مذهــل، فــإذا  فــي حــّد ذاتهــا قطعــة ال تقــّدر بثمــن. وعبداللَّ
صرتــم أصدقــاء لــه، سيســعده أن يعــزف لكــم/ّن مقطوعــة أو اثنتيــن. يملــك 
ــه متجــًرا لبيــع الهدايــا بجانــب ورشــة عملــه، حيــث يعــرض موّزعــات القهــوة  عبداللَّ

الجميلــة والصوانــي والزخــارف النحاســّية المحفــورة، وغيــر ذلــك الكثيــر.

عيلبــون هــي قريــة مليئــة بالكنــوز، والعديــد مــن معالمهــا الجّذابــة يســتحّق 
الزيــارة، مثــل دار األعشــاب المتخّصصــة فــي خالصــات الزيــت واألعشــاب الطّبّية.
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العنوان
وادي الفارعة، طوباس

رقم الهاتف/المتنّقل 
+970598795266

ياســر صالحــات )أبــو شــاهر( هــو أحــد األشــخاص القالئــل الذيــن مــا زالــوا يصنعــون ياسر صلحات
لفائــف القصــب مــن أجــل األســيجة واألســطح، مســتخدمين طريقــة األجــداد 
ــا. كان الفلســطينّيون/ات يســتخدمون القصــب فــي التســييج  فــي صنعهــا يدويًّ
وبنــاء األســطح التقليدّيــة للمنــازل ومــا زالــوا يســتخدمونها فــي هــذه األّيــام مــن 

أجــل التظليــل والديكــور.

وكــون ياســر يســكن فــي منطقــة “الدلــب” مــن وادي الفارعــة، حيــث ينمــو 
القصــب الطبيعــّي بكثــرة علــى أطــراف القنــوات المائّيــة، فقد كان مــن الطبيعّي 
أن يطــّور شــغفه بهــذه الحرفــة ألّن والــده اعتــاد أن ينســج الســالل، إاّل أّنــه قــّرر 
صنــع لفائــف القصــب. كــم هــو ممتــع أن تشــاهد ياســر وهــو يصنعهــا، ويربــط 

ــة بمهــارة فائقــة. القصــب باألســالك المعدنّي

يشــّكل صنــع لفائــف القصــب مصــدر الدخــل الرئيســّي لياســر وعائلتــه، باإلضافــة 
إلــى “بســطة” صغيــرة لبيــع الخضــروات والفواكــه لتنميــة الدخــل. يتمّنــى ياســر 
أن يتــّم إيــالء المزيــد مــن االهتمــام والدعــم لهــذه الحرفــة، وأن يقبــل المزيــد مــن 

النــاس علــى الشــراء منــه. 

الشــوادر  لفائــف  باســتيراد  الســماح  هــو  رئيســّي  بشــكل  ياســر  يقلــق  ومــا 
أعمالــه. توقــف  أن  شــأنها  مــن  التــي  الرخيصــة  الصناعّيــة 

ادعم/ي ياسر واشتر/ي لفافات شوادر القصب الجميلة التي يصنعها.



85 خيارات واعية: دليل التسّوق األخالقّي في فلسطين

العنوان
العوجا، شمال أريحا

رقم الهاتف/المتنّقل
لبنى

+970598027530

فيسبوك
مركز نسوّي العوجا

خدمات أخرى
استضافة مجموعات

جمعّية العوجا النسائّية 
التعاونّية

تأّسســت جمعّيــة العوجــا النســائّية التعاونّيــة ســنة 2008، وتهــدف إلــى تمكيــن 
المــرأة فــي العوجــا ومنطقــة غــور األردن. مــا يمّيــز هــذه التعاونّيــة النســائّية هــو 
منتجاهــا الرئيســّيان: الســالل المصنوعــة مــن أوراق المــوز، والحقائــب معــادة 
ــي  ــة مــن أوراق المــوز، والت ــاج ســالل جميل ــة بإنت ــر. تقــوم نســاء التعاونّي التدوي
علــى عكــس ســالل القــش التقليدّيــة، تكــون لّينــة ومرنــة للغايــة. أمــا التخصــص 
اآلخــر للتعاونّيــة فهــو صناعــة المحافــظ والحقائــب مــن األكيــاس البالســتيكّية. 

فــي اآلونــة األخيــرة، بــدأت التعاونّيــة إنتــاج ســّلة أوراق المــوز عنــد الطلــب. 
بســبب القيــود المفروضــة علــى الميــاه، لــم يعــد مزارعــو/ات العوجــا يزرعــون 
أشــجار  مثــل  للميــاه،  اســتخداًما  أقــّل  بمحاصيــل  واســتبدلوها  المــوز،  أشــجار 
النخيــل. ومــع ذلــك، ال تــزال أشــجار المــوز تــزرع فــي منطقتــي عيــن ديــوك وعيــن 

الســلطان، حيــث الميــاه أكثــر توّفــًرا للمزارعيــن/ات.
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العنوان
نابلس

رقم الهاتف/المتنّقل
+970568403490

فيسبوك
Aisha Designعايشةديزاين

انستجرام
aishadesignps

البريد اإللكترونّي
 aisha.designps@gmail.com

إمكانّية التطّوع
دعم فعالّيات، وأنشطة زراعة األشجار

خدمات أخرى
عناصر مخّصصة، استشارات تصميمّية، 

استخدام المواّد المعاد تدويرها

مــن عائشة ديزاين وحرفــّي  مهنــّي  مجتمــع  باســتضافتها  ــا  تاريخيًّ نابلــس  مدينــة  تشــتهر 
الحرفّييــن/ات والمنتجيــن/ات. تفخــر عائشــة دويــكات بتــراث مدينتهــا وتصّمــم 
دمــج  مــع  الفلســطينّية،  للثقافــة  الترويــج  فــي  موهبتهــا  اســتخدام  علــى 
ــة نحــو االســتدامة واإلنتــاج األخالقــّي. انطالًقــا  جهودهــا مــع الجهــود العالمّي
مــن عزمهــا علــى إنتــاج منتجــات تحافــظ علــى التــراث بينمــا تحمــي البيئــة فــي 
الوقــت نفســه، بــدأت عائشــة عملهــا فــي إنتــاج قطــع صديقــة للبيئــة. كانــت 
الفّضــة وخشــب  إكسســوارات  مــن  الخــاّص  خّطهــا  إنتــاج  بــدأت  قــد  عائشــة 
الزيتــون، عندمــا تــّم تعيينهــا فــي منصــب استشــارّية تصميــم فــي مخّيــم جنيــن 
لالجئيــن. ومــن هنــاك، بــدأ اهتمامهــا بالمنتجــات المعــاد تدويرهــا، حيــث كانــت 
مهّمتهــا تصميــم مجموعــة مــن األدوات التعليمّيــة لالجئيــن، بالمــواّد الوحيــدة 
المتاحــة، وهــي قصاصــات القمــاش. كان الهــدف الرئيســّي لعائشــة هــو زيــادة 
الوعــي بســلوكّيات االســتهالك المفــرط والتأثيــر الســلبّي علــى البيئــة. بــدأت 
هــي  قامــت  كمــا  واإلســفنج،  الزيتــون  لخشــب  تصاميمهــا  تقديــم  عائشــة 
وفريقهــا كذلــك بتصنيــع المــواّد النســيجّية والجلدّيــة التــي كان ســينتهي مآلهــا 
فــي مكّبــات النفايــات. وتتنــّوع منتجاتهــا مــا بيــن اإلكسســوارات والحقائــب 
وأغطيــة الوســائد وأغطيــة الطــاوالت والكثيــر مــن المنتجــات الصديقــة للبيئــة. 
عائشــة ديزايــن هــو أيًضــا مشــروع مجتمعــّي، ألّنــه يوّفــر الفــرص للنســاء للوصــول 
ــا علــى  إلــى وظيفــة ودخــل ثابــت. ُتخــاط جميــع منتجــات عائشــة ديزايــن يدويًّ
ــات مــن ذوات الدخــل المنخفــض فــي فلســطين. فــي ســنة  ــات وفّنان ــّد الجئ ي
2015، فــازت عائشــة ديزايــن بجائــزة أفضــل خّطــة أعمــال فــي مســابقة محّلّيــة، 
وتــّم ترشــيحها كذلــك لجائــزة أفضــل مشــروع فــي منطقــة البحــر المتوّســط. 
التطّوعــّي، كمــا  العمــل  بقــّوة  أيًضــا فــي مجتمعهــا وتؤمــن  تنشــط عائشــة 
وتســعى جاهــدة إلــى تخصيــص نســبة مــن األربــاح التــي تجنيهــا لدفــع وتشــجيع 
مجتمعهــا علــى زراعــة األشــجار. تتضّمــن خططهــا المســتقبلّية إنشــاء متجــر عبــر 
اإلنترنــت حيــث يمكنهــا الترويــج لمنتجاتهــا الصديقــة للبيئــة فــي جميــع أنحــاء 

ــم. العال

White Horse المصور: بيرنات ميسترس
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العنوان
شارع الناصر، البلدة القديمة، نابلس

رقم الهاتف/المتنّقل 
+97092370065

الموقع اإللكترونّي 
www.albader.ps

البريد اإللكترونّي
 info@bader.ps

فيسبوك
Albader Soap Factory

أماكن بيع المنَتج
المصنع، وعبر اإلنترنت من خالل البريد 

اإللكترونّي والفيسبوك

األوقات المفّضلة للزيارة
كّل يوم ما عدا الجمعة، من الساعة 
9:00 صباًحا إلى الساعة 2:00 عصًرا، 
ومن الساعة 4:00 عصًرا إلى الساعة 

7:00 مساء

مصنع صابون معاذ 
النابلسي )البدر(

يعــود تاريــخ صناعــة الصابــون فــي منطقــة المشــرق العربــي إلــى عــّدة قــرون، 
وذلــك بســبب وفــرة شــجرة الزيتــون المباركــة، التــي تحمــل قيمة كبيرة لشــعوب 
بــالد الشــام، ليــس فقــط كقيمــة تاريخّيــة وثقافّيــة واجتماعّيــة، بــل أيًضــا كقيمــة 
سياســّية خاّصــة لشــعب فلســطين، حيــث أصبحــت رمــًزا للصمــود والمقاومــة. 
مــع توافــر زيــت الزيتــون، تحّولــت بعــض المــدن إلــى مراكــز إلنتــاج الصابــون، 
وأصبحــت تعــرف باســم “مــدن الصابــون”، ومــن أشــهرها مدينــة نابلــس فــي 

فلســطين، وحلــب فــي ســوريا، وطرابلــس فــي لبنــان.

ــون فــي القــرن التاســع عشــر حيــث  ــة نابلــس، ازدهــرت صناعــة الصاب فــي مدين
الــذي  الزيتــون،  كانــت العناصــر الرئيســّية لإلنتــاج متاحــة، وعلــى رأســها زيــت 
كان يحضــره صّنــاع الصابــون مــن القــرى المحيطــة، باإلضافــة إلــى المــاء ومــاّدة 
“الِقلــّي”، وهــي مــاّدة قلوّيــة كانــت تســتخرج مــن نبتــة شــبه صحراوّيــة تنمــو 
الحقبــة  تلــك  فــي  الصابــون.  لصّنــاع  البــدو  يبيعهــا  وكان  األردن،  نهــر  شــرق 
ذلــك  ويرجــع  نابلــس،  فــي  واجتماعّيــة  اقتصادّيــة  تحــّوالت  الذهبّيــة، حدثــت 
أساًســا إلــى صناعــة الصابــون التــي عــّززت العالقــات االقتصادّيــة واالجتماعّيــة 

بيــن المدينــة والقــرى المحيطــة بهــا، مّمــا خلــق اقتصــاًدا شــاماًل.

الزيتــون، حيــث كان يقــوم  لزيــت  بنــوك  كمــا كانــت مصانــع الصابــون بمثابــة 
المزارعــون/ات بتخزينــه هنــاك حّتــى يقومــون ببيعــه أو اســترداده، مّمــا يعكــس 
الثقــة الكبيــرة بيــن أصحــاب المصانــع والمزارعيــن/ات. وفــي النهايــة كان يعــرف 

ــون النابلســّي”. ــع مــن زيــت الزيتــون باســم “الصاب ــون المصّن الصاب

مثــل جميــع الصناعــات فــي فلســطين، عانــت صناعــة صابــون زيــت الزيتــون فــي 
ظــّل االحتــالل الصهيونــّي بســبب تقســيم األراضــي والقطــع الجائــر ألشــجار 
الزيتــون، مّمــا أســفر عــن شــح زيــت الزيتــون فــي األســواق المحّلّيــة وارتفــاع 
أســعاره. وفــي فتــرة الســّتينات والســبعينات مــن القــرن الماضــي، بــدأت مصانــع 
الصابــون باســتيراد زيــت الزيتــون مــن لبنــان وســوريا، ثــم مــن إســبانيا وإيطاليــا 
بعــد ذلــك، وكان الزيــت المســتورد، المســّمى “زيــت الزيتــون الصناعــّي”، أرخــص 
ســعًرا وأقــّل جــودة أيًضــا، مــا ترتــب عليــه انخفــاض جــودة الصابــون المصّنــع منــه.

ــرة التــي عملــت فــي صناعــة  ــة النابلســي هــي واحــدة مــن العائــالت الكبي عائل
ــر مــن 43  ــر مــن 200 عــام، وكانــت تمتلــك أكث الصابــون مــن زيــت الزيتــون ألكث
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بالمائــة مــن مصانــع الصابــون فــي القــرن التاســع عشــر. وقــد افتتحــت عائلــة 
النابلســي مصنــع صابــون معــاذ النابلســي )البــدر( فــي ثالثينــات القــرن العشــرين، 
فــي مبنــى مؤّجــر يعــود تاريخــه ألكثــر مــن 800 عــام، كان قــد تــّم بنــاؤه فــي 
األصــل كمصنــع للصابــون فــي البلــدة القديمــة. وبدافــع مــن قلقــه مــن تدّنــي 
جــودة الصابــون، وحرًصــا علــى مواصلــة إرث عائلتــه فــي هــذه الصناعــة العريقــة، 
قــّرر المالــك، معــاذ النابلســي، إحيــاء صناعــة الصابــون مــن زيــت الزيتــون النقــّي 
كمــا كان عليــه الحــال فــي العصــر الذهبــّي، وبــدأ شــراء زيــت الزيتــون البكــر مــن 
المزارعيــن/ات المحّلّييــن/ات مباشــرة. ليبــدأ التحــّول فــي ســنة 2003، برغــم مــا 
واجهــه مــن صعوبــات كثيــرة، مــن بينهــا بنــاء الثقــة مــّرة أخــرى مــع المزارعيــن/ات 
المحّلّييــن/ات وتغييــر نظــرة المســتهلك/ة بعــد أن اعتــاد/ت علــى أرخــص أنــواع 
الصابــون، وخصوًصــا فــي ظــّل الظــروف االقتصادّيــة الصعبــة آنــذاك. وبالفعــل 
بــدأت مكّونــات اإلنتــاج األصلّيــة بجودتهــا العاليــة تظهــر فــي األســواق المحّلّيــة 
مــّرة ثانيــة، باســتثناء مــاّدة “الِقلــي” القلوّيــة، التــي لــم تعــد متوّفــرة فــي الســوق 

المحّلــّي. 

واآلن، تغّيــر شــكل صابــون البــدر مــن الشــكل المكّعــب إلــى الشــكل المســتطيل، 
ليســهل علــى المســتهلك/ة تمييــزه عــن باقــي أنــواع الصابــون المتوّفــرة فــي 
ــزة لصابــون  األســواق، مــع احتفاظــه فــي الوقــت نفســه بأكثــر الســمات الممّي
زيــت الزيتــون، وهــي الحــواّف الحــاّدة. وبرغــم جودتــه العاليــة وتكلفــة إنتاجــه، 
يتوّفــر صابــون البــدر بأســعار رمزّيــة، مــا يجعلــه فــي متنــاول شــريحة عريضــة مــن 
ــا: صابــون زيــت  العمــالء. وتشــمل منتجــات معــاذ النابلســي المصنوعــة يدويًّ
الزيتــون البكــر التقليــدّي، وصابــون زيــت الزيتــون البكــر الســائل، وصابــون حليــب 

الماعــز. 

الزيتــون  زيــت  صابــون  صناعــة  لقّصــة  جميــل  تصويــر  عليهــا  التاليــة  الصفحــة 
األمــد. طويــل  اإلســرائيلّي  االحتــالل  تحــت  صناعتــه  فــي  والمعانــاة 
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العنوان
75 شارع نابلس، القدس

رقم الهاتف/المتنّقل
+97226282826

البريد اإللكترونّي
 nbalian@yahoo.com

الموقع اإللكترونّي
www.armenianceramics.com

فيسبوك
 Armenian Ceramic Tile and

Murals of Jerusalem - Balian

انستجرام
 armenianceramicsbalian

األوقات المفّضلة للزيارة
طوال األسبوع ما عدا األحد، من الساعة 

09:00 صباًحا وحّتى الساعة 5:00 مساء

ار الفلسطينّي
ّ
الفخ

قّصــة الفّخــار والخــزف األرمنــّي قّصــة ســاحرة وتســتحّق التوثيــق لتاريخهــا الفريــد 
ومــدى تطّورهــا. لــم تكــن الفنــون والحــرف المصنوعــة من بالط الخــزف والفّخار، 
خصوًصــا المزخــرف منهــا، موجــودة فــي القــدس قبــل وصــول األرمــن. بتكليــف 
مــن الحكومــة البريطانّيــة لتجديــد بــالط قبــة الصخــرة خــالل فتــرة االنتــداب، 

انتقلــت عائلتــا باليــان وكاراكاشــيان مــن تركيــا إلــى القــدس لبــدء العمــل.

عندمــا   ،1922 القــدس ســنة  فــي  األرمنّيــة  والخــزف  الفّخــار  ُولــدت صناعــة 
أنشــأت العائلتــان أعمالهمــا وبدأتــا ريــادة إنتــاج وديكــور قطــع الخــزف عاليــة 
الجــودة. نجــح مصنــع ومتجــر باليــان، الــذي نجــا مــن الحــروب المتعــّددة ودورات 
العنــف فــي المدينــة، فــي شــارع نابلــس، فــي إنتــاج منتجــات رائعــة واســتقبال 
الضيــوف لمــّدة 90 عاًمــا. نيشــان باليــان هــو المديــر الحالــّي للمصنــع الــذي 
ا فــي الحفــاظ علــى هــذا  ورثــه عــن جــّده وأبيــه الراحــل، الــذي لعــب دوًرا رئيســيًّ
التــراث القديــم فــي القــدس. وهــو يضــع معاييــر هاّمــة الختبــار أصالــة الفّخــار 
فــي فلســطين. إذا كانــت القطعــة تحمــل اســم باليــان أو كركشــيان، فــإّن لديــك 

ــة. ــّم تصميمــه وإنتاجــه بعناي ــي الجــودة، ت ــا عال منتًج

ال تتمّثــل إســتراتيجّية باليــان التجارّيــة فــي محاولــة جــذب الســّياح الذيــن يبحثــون 
ــا  ــه وعوًضــا عــن ذلــك، قــد وضــع معيــاًرا عالًي ــة رخيصــة، بــل إّن عــن هدايــا تذكارّي
للعمــل بحيــث يجــذب العمــالء الذيــن يدركــون جــودة منتجاتــه وأصالتهــا. يضفــي 
هــذا االحتــرام لتــراث وتاريــخ الحرفــة عامــل جــذب ســاحر وأصيــل علــى منَتجــات 

ــا. المصانــع الخزفّيــة األرمنّيــة، وتظهــر فيهــا الحرفّيــة العاليــة جليًّ

مصنــع ومتجــر باليــان مفتوحــان للــزّوار الذيــن يرغبــون بمشــاهدة منَتجــات الفّخــار 
والخــزف. باإلضافــة إلــى ذلــك، يــزود المصنــع منَتجاتــه لعمــالء فــي فلســطين 
والعالــم، وقــد أنشــأ روائًعــا فــي كّل ركــن مــن أركان المعمــورة، والتــي يمكنــك 
مشــاهدتها عبــر اإلنترنــت مــن خــالل زيــارة موقعهــم اإللكترونــّي وصفحتهــم 

علــى فيســبوك. 
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العنوان
القدس

فيسبوك
turabiceramics

انستجرام
turabiceramics

البريد اإللكترونّي
info.turabi@gmail.com

الموقع اإللكترونّي
 www.turabistudio.com

)تحت اإلنشاء(

أماكن بيع المنَتج
ثقافات حّية في رام الله، متجر الفنون 
في مركز يبوس الثقافّي في القدس، 

متجر البستان على اإلنترنت في المملكة 
المّتحدة. يمكنك أيًضا االّتصال بـترابي 

مباشرة عبر البريد اإللكترونّي لطلب 
كتالوج محّدث وطلب شراء.

ترابي

تحتــوي كّل ثقافــة تقريًبــا، علــى تاريــخ طويــل مــن أعمــال فنــون الخــزف، وغالًبا ما 
تكــون األشــياء الخزفّيــة هــي الدليــل الوحيــد المتبّقــي مــن الثقافــات المتالشــية. 
قــدرة الطيــن المطلقــة علــى تحّمــل الزمــن، يجعلهــا مــاّدة قــادرة علــى الحفــاظ 
علــى التاريــخ والثقافــة والتقاليــد. ال تختلــف فلســطين فــي هــذا، وكمــا تقــول 
ســة مشــروع ترابــي، إينــاس حلبــي، وهــي فّنانــة فلســطينّية )تعمــل اآلن  مؤسِّ
بــدأت  “عندمــا  منشــوراتها:  إحــدى  فــي  الخــزف(  صناعــة  فــي  جزئــّي  بــدوام 
مشــروع ترابــي، كنــت أفّكــر فــي قــدرة الخــزف علــى ســرد قصــص مــن فلســطين. 
وهــذا األمــر هــاّم بشــكل خــاّص فــي مــكان مثــل فلســطين، حيــث يتعــّرض تاريخنــا 
لتهديــد المحــو باســتمرار. مــن الهــاّم بالنســبة إلــي أن أصنــع قطعــي فــي قلــب 
ــق  القــدس. أرى أّن هــذا شــكل مــن أشــكال المقاومــة السياســّية، وســط تدّف
البضائــع رخيصــة الصنــع أو المســتوردة، وتدهــور االقتصــاد الفلســطينّي نتيجــة 

االحتــالل”.

األمــر الــذي دفــع إينــاس إلــى بــدء مشــروع ترابــي فــي ســنة 2016، إلــى جانــب 
حقيقــة أّنهــا تحــّب الخــزف، هــو رغبتهــا فــي تزويــد مجتمعهــا بمنتــج محّلــّي 
يحمــل تاريــخ هــذا المــكان مــع ضمــان كــون القطــع التــي تصنعهــا صديقــة للبيئــة 
ودائمــة وآمنــة لالســتخدام )باســتخدام التزجيــج الخالــي مــن الرصــاص بالكامــل 
ــاج  ــا إنت ــاج الخــزف التجــارّي(. أرادت أيًض ــه فــي إنت ــك أن تضمن وهــو مــا ال يمكن
تصاميــم تلّبــي احتياجــات الســّكان المحّلّييــن بــداًل مــن الســّياح فقــط، كمــا هــو 
الحــال عموًمــا مــع صناعــة الخــزف فــي فلســطين. أعمــال إينــاس، البســيطة، 
والعملّيــة والجميلــة، مســتوحاة مــن تقنّيــة الفخــار التقليدّيــة. جميــع أعمــال 
ألّي  اســتخدام  أّي  دون  بالكامــل  ــا  يدويًّ إنتاجهــا  يتــّم  تنتجهــا  التــي  الخــزف 
آالت )باســتثناء الفــرن، بالطبــع!(. مــن أجــل تقليــل تأثيرهــا علــى العالــم، تعيــد 
اســتخدام المــواّد مــا اســتطاعت، وتعمــل علــى إعــادة تدويــر كّل الصلصــال غيــر 
المشــّكل لصناعــة قطــع جديــدة. يجمــع عملهــا الجميــل بيــن الخــزف والحرفــة 
اليدوّيــة المحّببــة، التطريــز الفلســطينّي، إلنتــاج قطــع رائعــة محفــورة باليــد فــي 
الطيــن فــي عمليــة تحتــاج الكثيــر مــن الجهــد والدّقــة. تتكــّون مجموعــة ترابــي 
ــا بأحجــام مختلفــة. كمــا  ــر أطباًق مــن مجموعــة مــن األكــواب واألطبــاق، وتوّف

ــزة مصنوعــة مــن الخــزف. ــا ممّي وتضــّم المجموعــة كذلــك حليًّ

ــا بإنتــاج جميــع التصميمــات الخزفّيــة فــي األســتوديو الخــاّص  تقــوم إينــاس حاليًّ
ــا  بهــا فــي القــدس، وبدعــم مــن عائلتهــا وأصدقائهــا المقّربيــن/ات. ويمكــن حاليًّ
ــا مــن القــدس ومــن أمســتردام. وهــي  ــا وشــحنها دوليًّ إرســال القطــع محّليًّ
ــا، تتلّقــى إينــاس الطلبــات  توّفــر إمكانّيــة التوصيــل عبــر فلســطين بالمجــان. حاليًّ
)الصغيــرة والكبيــرة( بمــا فــي ذلــك الطلبــات الفريــدة لمناســبات الزفــاف وغيرها 

مــن المناســبات.

بريــد  إرســال  أو  وانســتغرام  فيســبوك  علــى  ترابــي  حســابات  زيــارة  يمكنــك 
إليهــا! إلكترونــي 
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العنوان
شارع القدس، أريحا

رقم الهاتف/المتنّقل
إياد نجوم

+97022326342
+970597488797

فيسبوك
Mosaic Centre Jericho مركز 

الفسيفساء أريحا

البريد اإللكترونّي 
mosaiccentre@yahoo.com

الموقع اإللكترونّي
 www.mosaiccentre-jericho.com

أوقات العمل
كّل األّيام ما عدا الجمعة، من الساعة 

8:00 صباًحا إلى الساعة 8:00 مساء

العنوان
سبسطية، نابلس

رقم الهاتف/المتنّقل
شادي

+97092332715

+970595952187
+970599117027

فيسبوك
Mosaic Guest House Sebastia

البريد اإللكترونّي
mosaicguesthouse@yahoo.com

sebastiamosaicgh@gmail.com 

الموقع اإللكترونّي
www.mosaicghsebastia.com

العنوان
نصف جبيل، نابلس

رقم الهاتف/المتنّقل
رامي

+97092534522
 +970599130405

فيسبوك
 MosaicGhNisfJubeil

NisfJubeilKitchen

فسيفساء بيت مركز الفسيفساء
الضيافة سبسطية

فسيفساء بيت 
الضيافة نصف جبيل
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العنوان
نصف جبيل، نابلس

رقم الهاتف/المتنّقل
+97092534522 

البريد اإللكترونّي
nisfjubeilceramic@yahoo.com

فيسبوك
NisfJubeil.Ceramic

انستغرام
nisfjubeilceramic

سيراميك نصف جبيل 

أريحــا هــي مدينــة تســتدعي جميــع أنــواع الذكريــات الجميلــة: موســم البرتقــال 
وأمســيات الصيــف المبّكــرة الجميلــة والتجّمعــات العائلّيــة والجبــال الجميلــة 

ــة.  ــة والتاريخّي ــة بأهمّيتهــا األثرّي ــل. كمــا أّنهــا غنّي ــاخ الجمي والمن

ُيعــّد قصــر هشــام، وهــو موقــع أثــرّي إبداعــّي، أحــد المعالــم الرئيســّية فــي 
مناطــق الجــذب الســياحّي المتعــّددة فــي المدينــة. يهــدف مركــز الفسيفســاء 
إلــى زيــادة الوعــي بهــذا التــراث الثقافــّي، الــذي يتطلــب الحفــاظ عليــه والحمايــة 
مــن قبــل المجتمــع. جــاء المشــروع مــن أجــل تدريــب الموّظفيــن/ات المحّلّييــن/

اســتعادة  علــى  للعمــل  ذلــك،  مــن  واألهــّم  الفسيفســاء،  إنتــاج  علــى  ات 
الفسيفســاء القديمــة. تأّســس مركــز أريحــا للفسيفســاء فــي أعقــاب الــدورة 
التدريبّيــة األولــى فــي ســنة 2003 كجــزء مــن مشــروع لتطويــر المــوارد الســياحّية 

ــة فــي قصــر هشــام.  واألثرّي

ــا علــى رفــع مســتوى الوعــي بضــرورة الحفــاظ علــى التــراث  ويعمــل المركــز حاليًّ
الثقافــّي وتدريــب الفّنانيــن/ات وتشــجيع حرفــة إنتــاج الفسيفســاء وتســويق 
النســخ المتماثلــة مــن مصنوعــات الفسيفســاء القديمــة والتصميمــات الحديثــة 
أكثــر  المركــز  يقــّدم  ذلــك،  التقليدّية.ومــع  والمعــّدات  األســاليب  باســتخدام 
بكثيــر مــن القطــع الفسيفســائّية وحدهــا، إذ عمــل علــى مــّر الســنين علــى تطويــر 
حرفــة الفسيفســاء مــن خــالل إنتــاج تصميمــات جديــدة، وتوفيــر دورات تدريبّيــة 

ــة. ــة واألثرّي وتخصيــص الجــوالت ومســارات المشــي إلــى المواقــع الطبيعّي

فــي سبســطية، افتتــح مركــز الفسيفســاء “بيــت ضيافــة الفسيفســاء”، وهــو 
جوهــرة أثرّيــة أخــرى فــي فلســطين، فــي عــدد مــن المبانــي التاريخّيــة التــي تعــود 
إلــى زمــن الصليبّييــن. تــّم تجديــد دار الضيافــة الجميلــة وباتــت تحتــوي علــى متجــر 
هدايــا ملــيء بالمأكــوالت الشــهّية التــي تنتجهــا نســاء سبســطية: مــن مرَبّيــات 
الحــرف  ومنتجــات  والتمــور  والعســل  اليدوّيــة  واألدوات  المحّلّيــة  الفاكهــة 

ــا. ــة، وبالطبــع قطــع الفسيفســاء المنتجــة محّليًّ اليدوّي

وّســع مركــز الفسيفســاء مواقعــه وأصبــح لديــه اآلن دار ضيافــة فــي نصــف 
ــة تقــع شــمال شــرق نابلــس. قــام مركــز الفسيفســاء  ــة جميل ــل، وهــي قري جبي
بتجديــد مبنــى قديــم فــي القريــة، ويعمــل اآلن كبيــت ضيافــة فريــد مــن نوعــه. 
تــّم افتتــاح موقــع آخــر لمركــز الفسيفســاء فــي بيــت لحــم فــي شــارع النجمــة 

فــي ســنة 2018.

فــي نصــف جبيــل، تلــك القريــة الصغيــرة الســاحرة بجانــب سبســطية، أقــام مركــز 
الفسيفســاء دار ضيافــة الفسيســفاء الثانيــة وســيراميك نصــف جبيــل، وكالهمــا 
مســتضافين فــي المبانــي التاريخّيــة المرّممــة. يقــّدم ســيراميك نصــف جبيــل 
فرصــة للنســاء الشــاّبات لتطويــر مهاراتهــّن فــي صناعــة الســيراميك، وأيًضــا فــي 
كســب الدخــل المتأّتــي مــن منتجاتهــّن، مثــل أوانــي المطبــخ، قطــع الديكــور 
المنزلــّي، والمزخرفــات. تجّمــل قطعهــّن دار ضيافــة الفسيفســاء مــن الداخــل، 
وهــي أيًضــا متوّفــرة للبيــع فــي مواقــع مركــز الفسيفســاء والمتاجــر المحّلّيــة 
مثــل ســنبلة. كمــا تشــّغل دار ضيافــة الفسيفســاء مطبــخ نصــف جبيــل، والــذي 
يوّفــر فــي حوشــه الرائــع تجربــة عشــاء متفــّردة يقــّدم فيهــا الطعــام البيتــّي 
الفلســطينّي )بالحجــز فقــط(. كمــا تــّم افتتــاح موقــع آخــر لمركــز الفسيفســاء فــي 
بيــت لحــم فــي ســنة 2018، فــي شــارع النجمــة التاريخــّي فــي الســوق القديــم.

)الصورة: سنبلة/ عاهد إزحيمان(
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العنوان
طريق كازا نوفا، باب الجديد، البلدة 

القديمة، القدس

رقم الهاتف/المتنّقل
+97226281377
+97226260916

البريد اإللكترونّي
aoswujoud@gmail.com

فيسبوك
Wujoud Cultural Center

انستجرام
wujoud.museum

الموقع اإللكترونّي
 www.araborthodoxsociety.com

www.wujoud.ps

األوقات المفّضلة للزيارة 
من اإلثنين إلى السبت، من الساعة 

09:00 صباًحا إلى الساعة 4:00 عصًرا

خدمات أخرى
استضافة مجموعات

الجمعّية العربّية 
األرثوذكسّية 

)حاملت الطيب( 

الجمعّيــة األرثوذكســّية العربّيــة هــي واحــدة مــن أقــدم المنّظمــات النســائّية 
فــي القــدس. تأّسســت ســنة 1926 لتزويــد العائــالت المســيحّية األرثوذكســّية 

ــة. ــة والطّبّي ــة الصّحّي الفلســطينّية بالرعاي

تســعى رئيســة الجمعّيــة، الســيدة نــورا قــرط، الريادّيــة الحازمــة وصاحبــة الرؤيــة، 
جاهــدة للحفــاظ علــى الحــرف واألطعمــة التقليدّيــة الفلســطينّية، ولتوضيــح 
الوجــود التاريخــّي للمجتمــع المســيحّي الفلســطينّي فــي القــدس وفــي جميــع 
ــاء التقاليــد  ــة علــى إحي ــة األرثوذكســّية العربّي أنحــاء فلســطين. وتعمــل الجمعّي
وهــي:  رئيســّية  مشــاريع  خمســة  إقامــة  خــالل  مــن  الفلســطينّية  والثقافــة 
مركــز ميليــا للفنــون والتدريــب، متحــف ومركــز وجــود الثقافــّي، مركــز ســانت 
فــي  للتدريــب.  البلــد  عمــل  ورشــة  البلــد،  بنــت  مقهــى  الطّبــّي،  بنديكتــوس 
ســنة 2011، أطلقــت الســّيدة قــرط »متحــف ومركــز وجــود الثقافــّي«، لعــرض 
وتســليط الضــوء علــى التاريــخ الغنــّي للفلســطينّيين/ات والوجــود المســيحّي 

القــوّي فــي المجتمــع الفلســطينّي فــي الماضــي والحاضــر.

ــة رابــط صداقــة قــوّي مــع النســاء المنِتجــات فــي جميــع أنحــاء  أقامــت الجمعّي
ــة وغــّزة، وهــي مكّرســة لتمكيــن المــرأة الفلســطينّية مــن خــالل  ــة الغربّي الضّف
ــا وتشــجيع روح المبــادرة. تســاعد  توفيــر فــرص لالعتمــاد علــى الــذات اقتصاديًّ
الجمعّيــة النســاء علــى تنميــة مهاراتهــّن مــن خــالل التدريبــات وورش العمــل، مــع 
ضمــان إيجــاد فــرص جديــدة للســوق لالســتمرار فــي توفيــر الدخــل للمنِتجــات 

وأســرهّن. 

تبيــع الجمعّيــة بشــكل رئيســّي كّل مــن الطعــام الفلســطينّي، الحلــّي، المالبــس، 
والخــزف. لديهــم أيًضــا هدايــا مخّصصــة للحفــالت، وحفــالت الخطوبــة والزفــاف 
وغيرهــا مــن المناســبات. مقهــى بنــت البلــد مفتــوح اآلن لالســتمتاع بفنجــان 
مــن القهــوة أو الفطائــر أو الحلويــات أو وجبــة فلســطينّية، بينمــا يطــّل علــى 
كذلــك خدمــات  ويوّفرالمقهــى  كمــا  القــدس.  فــي مدينــة  القديمــة  البلــدة 

ــات الفلســطينّية. ــاق والوجب ــة، ويتخّصــص فــي األطب ــم الطعــام الخارجي تقدي
ــا  ــارة متجــر ميلي ــد/ي مــن زي ــزور فيهــا القــدس، تأّك ــي ت فــي المــّرة القادمــة الت
للفنــون والحــرف، وقم/قومــي بنزهــة لزيــارة متحــف وجــود، ومجموعتــه الغنّيــة 

مــن القطــع األثرّيــة والمناظــر الخاّلبــة للبلــدة القديمــة فــي مدينــة القــدس.
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العنوان
10 شارع شعفاط، القدس

رقم الهاتف/المتنّقل
+97225324510

+972528022895

الموقع اإللكترونّي
 www.domarisociety.com

فيسبوك
 Domari Society of Gypsies in

 Jerusalem

انستجرام
 domari_society

خدمات أخرى
استضافة المجموعات في المركز، طعام 

وإقامة

األوقات المفّضلة للزيارة 
من األحد إلى الخميس، من الساعة 
9:00 صباًحا إلى الساعة 6:00 مساء

أماكن بيع المنَتج
سنبلة )ص. 185(.

إمكانّية التطّوع
المتطّوعون/ات مرحب بهم/ّن

تأّسســت جمعّيــة دومــاري للغجــر فــي القــدس ســنة 1999 علــى يــد أمــون جمعّية دوماري
ســليم، وهــي غجرّيــة عاشــت فــي مجتمعهــا )عشــيرة الــدوم( طــوال حياتهــا 
ــع  ــل وعايشــت بشــكل مباشــر، جمي ــًدا. شــهدت أمــون، ب ــه جّي وتعــرف احتياجات
أشــكال التمييــز الشــديد والتهميــش الثقافــّي والفقــر وأمّيــة البالغيــن/ات التــي 

يواجههــا الغجــر فــي هــذا المجتمــع. 

أمــون ســليم هــي شــخصّية بطولّيــة فــي عملهــا علــى الحفــاظ علــى التــراث 
بالحفــاظ  الحــازم والقــوّي، وشــغفها  الثقافــّي للغجــر. وقــد أرســى وجودهــا 
الغجــر  لمجتمــع  ودائًمــا  ملموًســا  وجــوًدا  الترحيبّيــة،  وروحهــا  الثقافــة  علــى 
فــي القــدس. يظــّل الســّكان البالغــون/ات فــي هــذا المجتمــع الــذي ال يعرفــه 
الكثيــرون، أمّييــن/ات إلــى حــّد كبيــر ألّن الكثيــر مــن األطفــال يتركــون المــدارس 
نتيجــة للتمييــز مــن قبــل المعلميــن/ات والطــاّلب اآلخريــن. كانــت هــذه القضايــا 
والرغبــة فــي التأثيــر علــى التغييــر هــي التــي دفعــت أمــون إلــى العمــل. بــدأت 
جمعّيــة دومــاري العمــل علــى تعزيــز وتمكيــن مجتمــع الغجــر والحفــاظ علــى 
االقتصــادّي  التمكيــن  توّفــر  التــي  البرامــج  خــالل  مــن  الفريــد  الثقافــّي  تراثــه 
المــرأة. وتســعى الجمعّيــة، مــن خــالل العمــل علــى  وتنميــة الطفــل ودعــم 
المســتوى الشــعبّي، إلــى تلبيــة االحتياجــات االجتماعّيــة والثقافّيــة والتعليمّيــة 

لمجتمــع دومــاري المحيــط.

ــا فــي حــّي شــعفاط  فــي ســنة 2005، افتتحــت جمعّيــة دومــاري مركــًزا اجتماعيًّ
فــي القــدس الشــرقّية. يوّفــر المركــز دروًســا بعــد المدرســة، وتدريبــات علــى 
ويــرّوج  إنســانّية،  ومســاعدات  لألمّيــة،  محــو  ودورات  الوظيفّيــة،  المهــارات 
للبرامــج التــي تعــّزز الفخــر الثقافــّي. عــالوة علــى ذلــك، وكجــزء مــن مهّمتــه 
ــة التــي  ــة التقليدّي فــي تمكيــن المــرأة، ينتــج المركــز ويبيــع المصنوعــات اليدوّي
يصنعهــا الغجــر بمــا فــي ذلــك التطريــز والمجوهــرات والفّخــار وحقائــب اليــّد 

لتشــجيع االســتقالل االقتصــادّي وتحســين نوعّيــة الحيــاة.

يتــّم تمويــل مركــز وجمعّيــة دومــاري المجتمعّيــة بشــكل عــاّم مــن خــالل تبّرعــات 
األفــراد والمنّظمــات، وكذلــك مــن خــالل بيــع المصنوعــات اليدوّيــة. القطــع 
التــي يصنعونهــا فريــدة فــي أســلوب تطريزهــا وأنماطهــا،  اليدوّيــة  الحرفّيــة 
مركــز  بزيــارة  قم/قومــي  األصلّيــة.  الغجرّيــة  وتصميماتهــا  الجّذابــة،  وألوانهــا 
وحديقــة دومــاري الجميلــة لالســتمتاع بتجربــة ثقافّيــة غنّيــة تتمّثــل فــي الطعــام 

والفــّن والحــرف اليدوّيــة والموســيقى.



الحرف اليدويّة96

العنوان
15 شارع رابعة العدوّية، الطور، القدس

رقم الهاتف/المتنّقل
97226283058+ تحويلة 402

فيسبوك
 The Jerusalem Princess Basma

Sheltered Workshop

الموقع اإللكترونّي
www.basma-centre.org/2016/
vacational-training-workshop

األوقات المفّضلة للزيارة 
من األحد إلى الخميس، من الساعة 

09:00 صباًحا إلى الساعة 3:00 عصًرا

أماكن بيع المنَتج 
في الورشة وسنبلة )ص. 185(

الورشة المحمّية في 
مؤّسسة األميرة بسمة

لألطفــال ذوي/ات  كمنــزل   1965 ســنة  فــي  بســمة  األميــرة  مركــز  تأّســس 
األطفــال.  شــلل  مــن  يعانــون  الذيــن  أولئــك  الجســدّية، وخصوًصــا  اإلعاقــات 
ــا، عمــل المركــز علــى إعــادة التأهيــل المجتمعــّي وإدمــاج وتمكين األطفال  تاريخيًّ
ذوي/ات اإلعاقــة وأســرهم/ّن فــي مجتمعاتهــم/ّن. وهــم يفعلــون ذلــك مــن 
خــالل برامــج مختلفــة، مثــل إعــادة التأهيــل البدنــّي، والتعليــم الشــامل، وتطويــر 

ونشــر أفضــل الممارســات، والتأثيــر علــى السياســات والتشــريعات.

ورشــة عمــل  اإلعاقــة  لألطفــال ذوي/ات  بســمة  األميــرة  مركــز  فــي  يوجــد 
تخــدم  والتــي  المحمّيــة”،  “الورشــة  باســم  ُتعــرف  اليدوّيــة  للحــرف  صغيــرة 
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــات جســدّية وعقلّيــة وإدراكّيــة، مــن القــدس 
والمناطــق المحيطــة بهــا. يتــّم تدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة، الذيــن تتــّم 
فــي  المحمّيــة  العمــل  إلــى ورشــة  الشــؤون االجتماعّيــة  مــن وزارة  إحالتهــم 

المركــز، علــى مختلــف المهــارات وعلــى العمــل فــي بيئــة آمنــة.

الهــدف مــن هــذا البرنامــج هــو توفيــر ســبل لبنــاء القــدرات وخلــق فــرص عمــل 
ــا علــى أن يصبحــوا/ لألشــخاص ذوي/ات اإلعاقــة مّمــا سيســاعدهم/ّن تدريجيًّ

ّن مســتقّلين/ات ومندمجيــن/ات فــي المجتمــع. يتــّم إعــداد برنامــج فــردّي 
واحتياجاتــه/ا  وقدراتــه/ا  إعاقتــه/ا  بحســب  شــخص  لــكّل  المهنــّي  للتدريــب 

واهتماماتــه/ا.

ــا فــي “الورشــة  يقــوم األشــخاص الـــ 22 ذوو/ات اإلعاقــة الذيــن يعملــون حاليًّ
المحمّيــة” بأنشــطة مختلفــة مثــل النجــارة ونســج المنتوجــات القّشــّية مثــل 
الســالل وكراســي المقاهــي التقليدّيــة، باإلضافــة إلى أعمال الدهــان والتغليف. 
بالوجبــات  أيًضــا  المشــاركون/ات  يســتمتع  الروتينــّي،  العمــل  إلــى  باإلضافــة 
الترفيهّيــة.  والرحــالت  األعيــاد  واحتفــاالت  االجتماعّيــة  واألنشــطة  اليومّيــة 
تغّطــي إيــرادات بيــع منتجــات الورشــة، مثــل صوانــي الخــزف وطــاوالت القهــوة 
وســالل القــّش، تكلفــة إعــادة تأهيــل األطفــال ذوي/ات اإلعاقــة فــي المركــز.
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العنوان 
النويعمة، أريحا

رقم الهاتف/المتنّقل
رسيلة عبيدات 970598930027+

فيسبوك
جمعّية النويعمة التعاونّية لتطوير 

الحرف التقليدّية

األوقات المفّضلة للزيارة
كّل األيام، يرجى االّتصال قبل الزيارة

خدمات أخرى
استضافة مجموعات

جمعّية النويعمة 
النسائّية للفسيفساء

تــّم  كمــا  والفــّن.  للزينــة  كوســيلة  قــرون  لعــّدة  الفسيفســاء  اســتخدمت 
اســتخدامها كأداة توضيحّيــة: لتوثيــق فكــرة أو رســالة، وبالتالــي توثيــق التاريــخ. 
يعــود تاريــخ الفسيفســاء فــي فلســطين إلــى العصــور القديمــة، ومــا زالــت هنــاك 

اكتشــافات جديــدة حّتــى يومنــا هــذا.

ــة، ورشــة الفسيفســاء النســائّية  ــر رســيلة، وهــي امــرأة مجتهــدة وذات رؤي تدي
فــي قريــة النويعمــة مــن منزلهــا. تجتمــع النســاء هنــاك للعمــل علــى طلبــات 
لــكّل مــن األســواق المحّلّيــة والدولّيــة. تشــرح رســلية كيــف عــادت الفسيفســاء 
إلــى الســوق الفلســطينّي، حيــث يبحــث العديــد مــن العمــالء عــن تصميمــات 
يدوّيــة مخّصصــة لتزييــن منازلهــم/ّن وحدائقهــم/ّن. وتتنــّوع المنتجــات األخــرى 
والطــاوالت  المزخرفــة  األنســجة  بيــن  مــا  النســائّية  التعاونّيــة  تنتجهــا  التــي 

ــر.  ــر مــن ذلــك بكثي والكراســي، وأكث

وتوّضــح رســيلة أّن هــذه الحرفــة التقليدّيــة صديقــة للبيئــة حيــث إّن المــواّد 
ــة التــي يتــم الحصــول عليهــا  الرئيســّية المســتخدمة هــي قطــع األحجــار المحّلّي
عــادة مــن المحاجــر والكّســارات. وبشــكل أساســّي، ُتســتخدم األحجــار الزائــدة 
عــن الكّســارات والمحاجــر، وتأخذهــا تلــك النســوة ويســتخدمنها إلنتــاج القطــع 
الجميلــة. كمــا وُتســتخدم بعــض المنتجــات التــي تحتــوي مــواّد كيميائّيــة لتلويــن 
بعــض البــالط، حســب تصميــم القطعــة واحتياجــات العمــالء. ومــع ذلــك، فــإّن 
أجمــل الفسيفســاء، كمــا نــرى، هــي تلــك التــي تحتــوي علــى ألــوان طبيعّيــة، 

ــاة الشــهيرة”. ــال علــى ذلــك، لوحــة “شــجرة الحي ومث

تــدار الجمعّيــة التعاونّيــة بالكامــل مــن قبــل النســاء، وهــي مبــادرة مــدّرة للدخــل 
تســتحّق كّل االحتــرام والدعــم. لــدى النســاء رؤيــة لمواصلــة اإلنتــاج للســوق 
ــّي وتشــجيع النــاس علــى الحفــاظ علــى هــذا الجانــب الســاحر مــن التــراث  المحّل

ــزه. الثقافــّي الفلســطينّي وتعزي
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العنوان
بيت دّقو، القدس

رقم الهاتف/المتنّقل
عكرمة

 +97022472480
+970598471066

البريد اإللكترونّي
 ikrema2004@hotmail.com

الموقع اإللكترونّي 
 www.beitdoqusociety.com

أماكن بيع المنَتج
سنبلة )ص. 185(

خدمات أخرى
استضافة مجموعات

ــة فــي ســنة جمعّية تنمية بيت دّقو ــدأت هــذه الجمعّي ــّي والمجوهــرات، ب ــع الحل ــر لصن بمشــروع صغي
2010 بمســاعدة مؤّسســة ســنبلة، التــي عملــت علــى تدريــب النســاء واقتنــاء 
اآلالت والطــاوالت. تقــع قريــة بيــت دقــو بالقــرب مــن القــدس، ولكــن منــذ 
ســنة 2004 تــّم عزلهــا بالكامــل عــن طريــق نظــام الفصــل العنصــرّي اإلســرائيلّي 
الــذي يمنــع الوصــول إلــى القــدس ويمنــع الكثيــر مــن النــاس مــن الوصــول إلــى 
عملهــم/ّن. فــي الوقــت الحالــي، تســتفيد ســبع نســاء فقــط مــن هــذا المشــروع.

آمــن  مــالذ  هــي  للتنميــة  دّقــو  بيــت  جمعّيــة  فــي  الصغيــرة  العمــل  ورشــة 
المجوهــرات  تصميــم  فــي  جديــدة  مهــارات  دائًمــا  يتعّلمــن  حيــث  للنســاء، 
ــا  وإنتاجهــا فــي شــكلها النهائــّي. لطالمــا كانــت مؤّسســة ســنبلة داعمــا قويًّ
لهــذا المشــروع، والمنتجــات النهائّيــة جميلــة وتلفــت انتبــاه أّي شــخص يقــّدر 
ــا. جميــع القطــع مســتوحاة مــن الطبيعــة  الحلــّي والمجوهــرات المصنوعــة يدويًّ
أو مــن الثقافــة التقليدّيــة، مــن أقــراط الرّمــان الجميلــة إلــى المعّلقــات التــي 
تحمــل صــورة القــدس وبيــت لحــم. تبحــث النســاء دائًمــا عــن أفــكار وتصميمــات 
جديــدة وملهمــة لجــذب المزيــد مــن العمــالء والبــدء فــي اإلنتــاج بكّمّيــات أكبــر 
لتوليــد بعــض الدخــل ودعــم أســرهّن. وتوّفــر القطــع التــي تنتجنهــا هدايــا مثالّيــة 

لألصدقــاء والصديقــات وأفــراد األســرة واألحّبــة.

المنَتجــات متوّفــرة لــدى ســنبلة فــي القــدس ولــدى متجر “صنع في فلســطين” 
فــي رام اللــه، وعنــد الطلب.

الصورة: سنبلة – ستيف سابيال
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العنوان
كوبر، رام الله

رقم الهاتف/المتنّقل
 +970562095909

فيسبوك
Handmade970

انستغرام
palhandmade

البريد اإللكترونّي
 jdaraghmeh@gmail.com

خدمات أخرى
طلبات مخّصصة

شغل إيدين

 Hand Made

جــاء مشــروع شــغل إيديــن )بالمعنــى الحرفــّي للصنــع اليــدوّي( نتيجــة وجــود 
فجــوة فــي ســوق صناعــة األثــاث التــي حّددهــا جميــل دراغمــة وأصدقــاؤه 
يتــّم اســتيراده دائًمــا تقريًبــا مــن  أّن األثــاث كان  بعــد تخّرجهــم. لقــد أدركــوا 
الخــارج، وأّنــه يفتقــر إلــى أّي شــخصّية ومّيــزات فريــدة مســتوحاة مــن التــراث 
الثقافــّي الفلســطينّي الغنــّي والحرفّيــة والهّوّيــة الفلســطينّية المتمّيــزة. يشــير 
ــة فــي فلســطين فــي المفروشــات  جميــل إلــى عــدم وجــود أّي مــدارس مهنّي
واألشــغال الخشــبّية. قــام العديــد مــن الخّريجيــن/ات الجــدد مثلهــم، إلــى جانــب 
صديقــه وشــريكه مهنــد العــزة، بإنشــاء مشــروع شــغل إيديــن وبــدأوا بتجربــة 
ــة،  ــر فــي ســنة 2017. فــي البداي ــاث فــي ورشــة عملهــم فــي كوب صناعــة األث
كان المشــروع يتطــّور بشــكل عضــوّي، حيــث بــدأوا بإنتــاج قطــع أثــاث لألصدقــاء، 
ولكــن ســرعان مــا بــدأت النــاس تســمع بعملهــم، وأعجــب الكثيــرون بــه، وبــدأوا 
بتلّقــي الطلبــات. ويعمــل فــي الورشــة اليــوم 6 أشــخاص، ويواصلــون تجربــة 
وتطويــر أفــكار عضوّيــة لمنَتجــات جديــدة تســتند إلــى الخشــب والخــّط والرســم. 
علــى الرغــم مــن أّن المنَتجــات التــي يقومــون بإنشــائها تتمّيز بممّيــزات وتصاميم 
فلســطينّية متمّيــزة للغايــة، إاّل أّن جميــل يوافــق علــى أّن التحّديــات ال تــزال 
قائمــة العتمادهــم علــى ســوق اســتيراد المــواّد الخــاّم، مثــل الطــالء والدهــان. 
ومــع ذلــك، فهــم ينتجــون بعــض العناصــر باســتخدام المــواّد المحّلّيــة مثــل 
ــا فــي  ــرّي. عــالوة علــى هــذا، فقــد اســتثمروا أيًض خشــب الزيتــون والحجــر الجي
إنتــاج المــواّد باســتخدام مــواّد مــن الخــردة مثــل الخشــب والنســيج المســتعمل. 
وكونهــم بــدأوا يجّربــون إنتــاج ألعــاب األطفــال واألثــاث، ففــد باتــوا يســتخدمون 

ــة. ــر الكيميائّي ــات غي ــة والمكّون ــاغ الطبيعّي األصب
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العنوان
شارع الواّد، البلدة القديمة، القدس

رقم الهاتف/المتنّقل
+97226273535

البريد اإللكترونّي
@arab_blind_association 

hotmail.com

الموقع اإللكترونّي
www.arab-blind.org

فيسبوك
جمعّية المكفوفين العربّية بالقدس 

Arab Blind الشريف

جمعّية المكفوفين العربّية

جمعّيــة المكفوفيــن العربّيــة فــي القــدس هــي منّظمــة غيــر ربحّيــة تأّسســت 
ســنة 1932، خــالل فتــرة االنتــداب البريطانــّي. تهــدف الجمعّيــة إلــى إنشــاء 
شــبكة للمكفوفيــن/ات فــي فلســطين واألردن، وتوفيــر فــرص العمــل وتوليــد 
الدخــل للمكفوفيــن/ات فــي القــدس. أّسســت جمعّيــة المكفوفيــن العربّيــة 
أّول مدرســة للمكفوفيــن فــي ســنة 1938، تالهــا إنشــاء أّول مطبعــة بريــل 
فــي الخمســينات. منــذ حــرب 1967، رّكــزت الجمعّيــة علــى خلــق فــرص تعليمّيــة 

وفــرص عمــل للمكفوفيــن/ات فــي الضّفــة الغربّيــة وغــّزة.

تديــر الجمعّيــة ورشــة عمــل فــي البلــدة القديمــة فــي مدينــة القــدس. إّنــه مــكان 
ــة فــي مبنــى  جميــل وتقليــدّي عملــوا/ّن فيــه لســنوات عديــدة. وتقــع الجمعّي
وقــف )قطعــة أرض تــّم التبــرع بهــا ألغــراض خيرّيــة( لعائلــة النشاشــيبي، والــذي 
اســُتخدم قبــل ذلــك كمدرســة للفتيــات. اليــوم، تمتلــئ الورشــة بمصنوعــات 
يدوّيــة ينتجهــا المســتفيدون/ات مــن الجمعّيــة، والذيــن يأتــون مــن الخليل وبيت 
لحــم ورام اللــه، وغيرهــا مــن المناطــق المحيطــة. لســوء الحــّظ، يتناقــص عــدد 
ــا بســبب االحتــالل وتجميــد العديــد مــن تصاريــح الوصــول إلــى  المنتجيــن/ات حاليًّ

القــدس.

ــا ويعملون على صناعة  يوّفــر المشــغل مكاًنــا آمًنــا يأتــي إليــه المنتجون/ات يوميًّ
المكانــس والفراشــي بجميــع أنواعهــا. بعــض المنَتجــات مصنوعــة مــن مــواّد 
محّلّيــة 100 بالمائــة، مثــل القــّش، لكــّن العديــد مــن المكانــس األخــرى مصنوعــة 
مــن مــواّد مســتوردة، مثــل نبتــة اليــوكا مــن المكســيك. تــّم الحفــاظ علــى هــذه 
فريــدة  مهــارات  الحرفّيــون/ات  طــّور  وقــد  الجمعّيــة،  تأســيس  منــذ  الحرفــة 
فــي صنــع هــذه المنَتجــات. علــى الرغــم مــن أّن بعــض المــواّد يتــّم اســتيرادها، 
منَتجاتهــم  تتمّيــز  كيميائّيــة.  مــواّد  علــى  تحتــوي  كّلهــا طبيعّيــة وال  أنهــا  إاّل 
البســيطة واألساســّية فــي الوقــت ذاتــه بجــودة عاليــة تؤّهلهــا لالســتخدام فــي 
المنشــآت الصناعّيــة والمنــازل والمكاتــب والحدائــق. اســتثمارك الواعــي للوقــت 
والمــال فــي منتوجاتهــم/ّن مــن أجــل منزلــك أو عملــك يمكــن أن يمنــح مجتمــع 

ــا. ــا اقتصاديًّ المكفوفيــن/ات فــي فلســطين دخــاًل وتمكيًن

كّل  وتتطّلــب  هــاّم،  فلســطينّي  إرث  هــي  العربّيــة  المكفوفيــن  جمعّيــة  إّن 
الممكنــة. الوســائل  بــكّل  لدعمهــا  جهودنــا 
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العنوان
الرام، القدس

رقم الهاتف/المتنّقل
علي وزوز

+972522591069

+970568794636

فيسبوك
 Ali Wazwaz’s Traditional Tiles

Factory

أماكن بيع المنَتج
في الموقع

خدمات أخرى
طلبات مخّصصة

مصنع البلط التقليدّي

افترضنــا أّن فــّن صناعــة البــالط التقليــدّي، مثلــه مثــل بنــاء المنــازل ذات الطــراز 
التقليــدّي، قــد اختفــى، إلــى أن صادفنــا علــي وزوز، صاحــب مصنــع بــالط تقليــدّي 
ــة تعمــل فــي صناعــة  ــي مــن عائل ــرام. ينحــدر عل ــزال يعمــل فــي منطقــة ال ال ي
البــالط منــذ ســنة 1953، وقــد اّتبــع خطــى والــده عبــد الكريــم وزوز الــذي كان 
يعمــل فــي مصنــع للبــالط فــي بــاب الجديــد فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس 
قبــل افتتــاح مصنعــه فــي شــعفاط فــي الســّتينات، ومــن ثــّم نقلــه بعــد حوالــي 
20 عاًمــا إلــى منطقــة الــرام. يوّضــح علــي كيــف كانــت الصناعــة علــى وشــك 
والــذي  “الحصمــة”،  يســّمى  البــالط  مــن  أرخــص  نــوع  إدخــال  بعــد  االختفــاء 
ــازل ذات األســعار المتوّســطة أو كبــالط أساســّي ُيغّطــى  يوجــد اآلن فــي المن
باألرضّيــات الخشــبّية أو الموكيــت. بعــد ذلــك اّتجهــوا إلــى صناعــة هــذا النــوع 
مــن البــالط اســتجابة للطلــب فــي الســوق. اســتمّر هــذا حتــى ســنة 1993، 
عندمــا التقــى الســّيدة ســعاد العامــري، مؤّسســة مركــز رواق. “كانــت هــي التــي 
شــّجعتني علــى صنــع البــالط التقليــدّي مــّرة أخــرى”، وقــد كان مركــز رواق يعمــل 

علــى مشــروع توثيــق للبــالط التقليــدّي فــي ذلــك الوقــت. 

وعندهــا تحّمــس علــي إلعــادة الحيــاة إلــى البــالط التقليــدّي الجميــل، وأخــرج 
القوالــب القديمــة التــي حصــل عليهــا والــده مــن ’مصنــع طمــس’ فــي البلــدة 
القديمــة فــي القــدس تــّم إغالقــه إبــّان النكبــة، وبــدأ بصنــع هــذا البــالط الملــّون 

ــا، بالطــة بالطــة، باســتخدام آلــة والــده القديمــة. الرائــع، يدويًّ

يتــّم صــّب طبقــات مــن خليــط األصبــاغ والحجــر الجيــرّي الممتــاز واألســمنت 
ــا فــي هــذا  األبيــض ومزيــج األســمنت العــادّي فــي القوالــب وضغطهــا يدويًّ

الجهــاز إلنتــاج هــذا البــالط الجميــل.

ــة، علــى أمــل  ــم التقليدّي ــة علــى التصامي ــدة مبني ــا قوالــب جدي ــع علــي أيًض صن
المختلفــة  الفلســطينّي، وتلبيــة األذواق  الســوق  البــالط فــي  إعــادة إدخــال 

والجمــع بيــن الحداثــة والتقاليــد.

ــدّي فــي مؤّسســات تعمــل  ــّي، ينحصــر عمــالء البــالط التقلي فــي الوقــت الحال
فــي مجــال الحفــاظ علــى المبانــي، مثــل مركــز رواق، ويذهــب إليهــم حوالــي 
70 بالمائــة مــن اإلنتــاج، كمــا يقــّدر علــي؛ و يذهــب 10 بالمائــة مــن اإلنتــاج إلــى 
فلســطينّيين/ات يقــّدرون أهّمّيــة دمــج الفــّن التقليــدّي األصيــل فــي المنــازل 

الحديثــة، و 20 بالمائــة إلــى إســرائيلّيين/ات، حســب رأي علــي.

ــر  ــع بــالط كبي ــه: “حلمــي أن أمتلــك مصن ــه قول ــي ، نقــل عن فــي مقــال عــن عل
أتمّنــى  الحرفّييــن.  الجــودة وتوظيــف عشــرات  بــالط عالــي  إنتــاج  قــادر علــى 
أن يــدرك جميــع النــاس جمــال هــذا البــالط وأن يحّبــوه بقــدر مــا أفعــل. هــذه 
البالطــات ليســت بالطــات، بــل هــي عيــون. وهــذه األلــوان ليســت مجــّرد ألواًنــا، 
إّنهــا لوحــات. فهــي تعيــد الغــرف إلــى الحيــاة وتضــيء أّي مســاحة تضــاف إليهــا”.
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العنوان
مزارع النوباني، رام الله والبيرة

رقم الهاتف/المتنّقل
أبو عايد )مصطفى داغر( 

+970599814576

األوقات المفّضلة للزيارة
ترتيب موعد مسبق

أماكن بيع المنَتج
حسب الطلب، وفي البيت

ترتبــط الحــرف التقليدّيــة ارتباًطــا وثيًقــا بطبيعــة الحيــاة واحتياجــات المجتمــع في صناعة الِحلس والُخرج
حينهــا، حيــث ُتعــّد مكّملــة لدائــرة اإلنتــاج فــي المنطقــة. وحيــث إّن المجتمــع 
الفلســطينّي هــو باألســاس مجتمــع زراعــّي فــإّن الحــرف التقليدّيــة تطــّورت بمــا 

يتــالءم واحتياجاتــه.

مــن ضمــن هــذه الحــرف هــي صناعــة الحلــس والخــرج، والِحلــس هــو مــا يوضــع 
علــى ظهــر الداّبــة لتثبيــت الخــرج عليــه. والخــرج هــو الوعــاء أو الكيــس الــذي 
يوضــع علــى الحلــس لوضــع األمتعــة والمحاصيــل الزراعّيــة، حيــث كان ُيســتخدم 
لنقــل الميــاه مــن الينابيــع، باإلضافــة إلــى نقــل مســلتزمات الزراعــة والمحاصيــل.

ــار  ــة القديمــة اآليلــة لالندث ــر صناعــة الحلــس والخــرج مــن الحــرف التقليدّي  تعتب
فــي وقتنــا الحالــّي. أبــو عايــد مــن القّلــة القليلــة التــي مــا زالــت تحافــظ عليهــا مــع 
تعاقــب األجيــال. أحــّب صنعهــا منــذ نعومــة أظافــره بمرافقتــه لخالــه الــذي كان 
يتقــن هــذه الحرفــة ومراقبتــه لــه، حيــث كان يقــوم أبــو عايــد عنــد عودتــه إلــى 

المنــزل بمحــاوالت صنعهــا، حّتــى أتقنهــا.

ويقــول أبــو عايــد إّن الدخــل منهــا كان يكفــي مصــروف البيــت. كان يبيــع بمعــّدل 
70 إلــى 80 حلًســا فــي الســنة، تصــل إلــى مناطــق مختلفــة مثــل ديــر دبــوان 
والجيــب ونابلــس والفندقومّيــة وأريحــا وغيرهــا، واآلن تراجــع الطلــب عليهــا فــي 
الســنوات الخمــس األخيــرة إلــى 10 فــي الســنة. كمــا تراجــع الطلــب علــى الخــرج، 
وذلــك بنظــر أبــو عايــد يعــود إلــى تضــاؤل عــدد المنِتجيــن وعــدم انتقــال الحرفــة 
اســتعمال  تراجــع  مــع  التــي طــرأت  التغّيــرات  إلــى  باإلضافــة  الشــباب،  لجيــل 
الــدواّب فــي الزراعــة والنقــل، ومــع اســتخدام الســّيارات “المشــطوبة” لنقــل 

المحاصيــل وتمديــد خطــوط الميــاه.

مــع ذلــك، فــإّن الحفــاظ علــى هــذه الحرفــة هــاّم كونــه مــا زال يخــدم المزارعيــن/
ــا فــي مواســم الحصــاد  ات فــي مناطــق وعــرة يصعــب الوصــول إليهــا خصوًص
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مثــل موســم الزيتــون. ومــا زال هنــاك طلــب عليهــا مــن مختلــف المناطــق، لكــن 
مــع تضــاؤل عــدد الممارســين لهــذه الحرفــة أصبــح مــن الصعــب الوصــول إليهــم.

 يفتخــر أبــو عايــد بتمّيــزه فــي عمــل الحلــس والخــرج. برأيــه، هــذا العمــل يتطّلــب 
مهــارة وإتقاًنــا، حيــث يتــّم عمــل الحلــس بتصميــم وتفصيــل الوعــاء مــن أكيــاس 
الخيــش، وحشــوه بالقــّش المتوّفــر مــن زراعــة القمح، وتثبيته بخيوط البالســتيك 
والحبــال والســفايف )القشــاطات(. أّمــا الخــرج، فيتــّم تفصيلــه وخياطتــه مــن 

أكيــاس الخيــش.

يقــوم أبــو عايــد أيًضــا بصناعــة الحــدوات للــدواب )الخيــل والحميــر والبغــال( مــن 
الصــاّج، وتركيبهــا. مــا يمّيزهــا عــن الحــدوات اإلفرنجّيــة هــو مالءمتهــا للطــرق 
ــة األصيلــة، والكردانــة والتــي انقــرض  الوعــرة. كمــا يقــوم بعمــل القاليــد العربّي

ــا ألغــراض الحراثــة. اســتخدامها حاليًّ

وهــي  الحجرّيــة،  السناســل  عمــل  عايــد  أبــو  يحتــرف  ســبق،  مــا  إلــى  إضافــة 
أيًضــا مــن الحــرف التــي قــّل عــدد ممارســيها بالرغــم مــن أهّمّيتهــا فــي الزراعــة 
ــز فــي المشــهد الطبيعــّي لجبــال فلســطين. وكهوايــة، يقــوم  وحضورهــا الممّي
أبــو عايــد بتزييــن الخيــل لمناســبات األعــراس والزّفــات فــي البلــدة، وهــي عــادة 

ــه. ــدة وفّن ــه للبل ــل وعطائ ــه للخي ــّم عــن حّب ــة تن جميل
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العنوان
72 شارع فلسطين، مدينة غّزة

رقم الهاتف/المتنّقل
+97082865468
+97082828495

البريد اإللكترونّي
 atfaluna@atfaluna.net

الموقع اإللكترونّي
www.atfaluna.net

فيسبوك
 Atfaluna Society for Deaf

Children, Gaza

انستجرام
 atfaluna.society

األوقات المفّضلة للزيارة 
من األحد إلى الخميس، من الساعة 

8:00 صباًحا وحّتى الساعة 3:00 عصًرا

أماكن بيع المنَتج
سنبلة )ص. 185( 

أنشــئت جمعّيــة أطفالنــا للصــّم ســنة 1992 فــي مدينــة غــّزة لتحســين جــودة ُمنتجات أطفالنا الحرفّية
حيــاة البالغيــن/ات واألطفــال ذوي/ات اإلعاقــة الســمعّية والمســاعدة فــي 
تمكينهــم/ّن مــن أن يعيشــوا حيــاة منَتجــة وأن يكونــوا أعضــاء فاعليــن/ات فــي 
المجتمــع. منَتجــات أطفالنــا الحرفّيــة هــو برنامــج مــدّر للدخــل أنشــئ ســنة 1998 
لتلبيــة احتياجــات الشــباب ذوي/ات اإلعاقــة الســمعّية، بغــرض إعــادة تأهيلهــم/

ّن وتعزيــز مهاراتهــم/ّن.

برنامــج مــدّر للدخــل لجمعّيــة أطفالنــا، حيــث  الحرفّيــة هــو  منَتجــات أطفالنــا 
كانــت البدايــة مشــغاًل صغيــًرا إلنتــاج المطــّرزات، وبعــد ســنوات تــّم تطويــره 
ليصبــح وحــدة إنتــاج للعديــد مــن المشــغوالت الحرفّيــة. توّظــف وحــدة إنتــاج 
الســمعّية.  اإلعاقــة  ذوي/ات  مــن  ورجــاًل  امــرأة   51 الحرفّيــة  المشــغوالت 
تتكــّون الوحــدة مــن خمــس ورش عمــل رئيســّية مهّيــأة جميعهــا وتعمــل وفًقــا 
لنظــام اإلنتــاج الشــامل )التصميــم واإلنتــاج والتســويق(، وهــي: النجــارة ودهــان 
ــى الخشــب،  ــدوّي للبســط، الرســم عل ــز، النســيج الي الخشــب، الخياطــة والتطري

تصميــم وإنتــاج الفّخــار.

يقــوم القســم أيًضــا بتدريــب اآلالف مــن ذوي/ات اإلعاقــة الســمعّية وتوفيــر 
فــرص العمــل للمئــات منهــم/ّن فــي ســوق العمــل المحّلــّي، باإلضافــة إلــى 

إنشــاء مشــاريع صغيــرة لهــم/ّن.

ــا”، وهــو برنامــج مــدّر للدخــل يهــدف  ــاث أطفالن ــة برنامــج “أث ــر الجمعّي كمــا تدي
إلــى تمكيــن الشــباب والشــاّبات ذوي/ات اإلعاقــة الســمعّية فــي قطــاع غــّزة 
مــن خــالل توفيــر التدريــب المهنــّي فــي مجــال إنتــاج األثــاث والتنجيــد وتســويق 

المنَتجــات وبعــض عناصــر التصميــم الداخلــّي مــن خــالل متجــر أثــاث أطفالنــا.
ســنبلة هــي مــن الجهــات الوفّيــة التــي تعــرض منَتجــات جمعّيــة أطفالنــا، ســواء 
المــرة  فــي  الجــوار  فــي  تكون/بــن  فحيــن  اليدوّيــة.  المشــغوالت  أو  األثــاث 
القادمــة، ال تتــرّدد/ي بزيــارة متجــر ســنبلة فــي القــدس حيــث تتوّفــر مجموعــة 

واســعة مــن منتجــات أطفالنــا الحرفّيــة هنــاك.
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العنوان
القدس

رقم الهاتف/المتنّقل 
+972549808357

البريد االلكترونّي
contact@shireensalman.com

الموقع اإللكترونّي 
www.shireensalman.com

فيسبوك
Shireen SalmanDesigns

انستجرام
 shireensalamndesigns

أماكن بيع المنَتج
يمكن االّتصال بشيرين عبر بريدها 

اإللكترونّي لطلب المنَتجات، وأيًضا 
متابعة حساباتها على مواقع التواصل 

االجتماعّي لمعرفة المزيد عن مشاركتها 
في البازارات.

خدمات أخرى
طلبات مخّصصة واستشارات للتصميم 

الداخلّي

شيرين سليمان مصّممة تعيش في القدس. في الواقع، إّن عشقها للتصميم شيرين سلمان ديزاين
الــذي يجــري فــي عروقهــا ليــس بالغريــب، فقــد كان جّدهــا األكبــر يعمــل صائًغــا، 
وتوارثــت عائلتهــا هــذه الحرفــة جيــاًل بعــد جيــل. كمــا أّنهــا مــن النشــطاء فــي 
مجــال التصميــم فــي فلســطين. لقــد عملــت فــي الكثيــر مــن مكاتــب التصميــم 
الحــرف  لصناعــة  وحّبهــا  شــغفها  اكتشــفت  الفتــرة  تلــك  وخــالل  الداخلــّي، 
اليدوّيــة، ومــن هنــا بــدأت عملهــا فــي تصميــم أباجــورات وطــاوالت خزفّيــة. 
الفلســطينّي،  بالتــراث  الشــديد  تأّثرهــا  فيــه  ويظهــر  باألصالــة،  عملهــا  يتمّيــز 
فهــي تســتخدم مكّونــات وخامــات محّلّيــة. تقــول شــيرين إنهــا تحــاول إعــادة 
ــأدّق التفاصيــل. لهــذا،  ــًرا ب ــّم كثي ــراث فــي شــكل حضــرّي، وبأّنهــا تهت صياغــة الت
دائًمــا مــا تأتــي أعمالهــا ممّيــزة فــي تصميمهــا واســتثنائية فــي جودتهــا. لطالمــا 
كان خشــب أشــجار الزيتــون والخــزف مصــدري إلهــام لشــيرين، ولهــذا تجدهمــا 
فــي الكثيــر مــن أعمالهــا. كمــا وتهتــّم شــيرين كثيــًرا باختيــار المــواّد، فكثيــًرا 
ــا  مــا تســتخدم الصلــب والخــزف والخشــب فــي تصميماتهــا. تنفــذ شــرين أحياًن
تصميمــات خاّصــة بحســب طلــب العميــل. وبالطبــع فــإّن الصناعــة اليدوّيــة أهــّم 
مــا يمّيــز أعمالهــا، ولهــذا تجــد كّل عمــل تصنعــه لــه طابعــه الفريــد والممّيــز عــن 
ــار المــواّد عاليــة الجــودة والعمــل مــع  ــا علــى اختي غيــره. كمــا أّنهــا تحــرص دائًم
أفضــل الحرفّييــن/ات والمهنّييــن/ات الذيــن يولــون اهتماًمــا بــأدّق التفاصيــل. 
فــي الواقــع، لقــد عملــت شــيرين مــع حرفّييــن وحرفّيــات فــي مؤّسســة األميــرة 
ــات مــن  بســمة حيــن صنعــت طاولتهــا وقطــع األثــاث. وعملــت أيًضــا مــع بدوّي
الخــان األحمــر حيــن صنعــت مجموعــة ممّيــزة مــن ألعــاب الحيوانــات والمفــارش 
مــن اللبــاد. لهــذا، فــإّن شــيرين تأتــي بفكــرة التصميــم وتبحــث بعــد ذلــك عــن 
أمهــر الحرفّييــن/ات لتنفيذهــا، ليكــون العمــل النهائــّي تحفــة فريــدة لهــا طابعهــا 

الخــاّص الــذي يمّيزهــا عــن غيرهــا مــن األعمــال.
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العنوان
 ،Velvet Cake رام الله التحتا، بجانب

رام الله

رقم الهاتف/المتنّقل
+97022985798

الموقع اإللكترونّي
www.nolcollective.com

البريد االلكترونّي
simsim@nolcollective.com

أماكن بيع المنَتج
محّل نول، جاليري باب الدير، دّكان 

الفنون في مركز يبوس الثقافّي )ص. 
191( وسوق الحلوة )ص. 182(، وعبر 

اإلنترنت

األوقات المفّضلة للزيارة
طوال أّيام األسبوع، عدا الجمعة، من 
الساعة 11:00 صباًحا إلى 7:00 مساء 
)أّيام األحد واألربعاء والخميس(، ومن 

الساعة 11:00 صباًحا إلى الساعة 9:00 
مساء )أّيام اإلثنين والثالثاء(

خدمات أخرى
ورش عمل تثقيفّية وخدمّية

ــا لألزيــاء المعّبــرة فــي فلســطين، وفــي إطــار تعاونــه نول ُتقــّدم نــول نموذًجــا مثاليًّ
زيــادة الوعــي  مــع المجتمــع واألعمــال المحّلّيــة، تحــرص “نــول” دائًمــا علــى 
ــه. وُتعــّد   ــة التصــّدي ل ــى كيفّي ــة رائعــة عل ــن الجنســين، وُتقــّدم أمثل ــز بي بالتميي
“نــول” مبــادرة اجتماعّيــة هادفــة تســعى إلــى فتــح الحــوار حــول قضايــا التمييــز 
بيــن الجنســين، هــذا باإلضافــة إلــى مســاهمتها فــي دعــم االقتصــاد المحّلــّي 
مــن خــالل أنشــطتها وتعامالتهــا مــع الشــركات والمؤّسســات الفلســطينّية. 
لألفــكار  للتصــّدي  مؤّثــرة  كوســيلة  والموضــة  األزيــاء  علــى  “نــول”  وتعتمــد 
الشــائعة، وتســتعين بمجموعــة مــن المالبــس واألزيــاء التــي تلقــي الضــوء علــى 
ــة. وفــي نفــس الوقــت، تحــرص نــول علــى مراعــاة  ــا المســاواة االجتماعّي قضاي
العــادات والتقاليــد األخالقّيــة فــي التشــكيالت والموديــالت التــي يقّدمهــا 
ــا هادًفــا مــن  للمســتهلك/ة، بحيــث تتماشــى مــع تقاليــد المجتمــع وتقــّدم لوًن
األزيــاء يظهــر فيــه التمّســك بالعــادات مــع تصميمــات مبتكــرة وعصرّيــة ُترضــي 
جميــع األذواق. ولهــذا، تتعــاون نــول مــع مصنــع للمنســوجات فــي غــّزة لتصنيــع 
جميــع منتجاتهــا )باســتثناء حقائــب اليــد(، وهــذا مــا تؤّكــده ياســمين مجالــي، 
مؤّسســة نــول، حيــث تشــير إلــى أّن تصنيــع جميــع المنَتجــات فــي غــّزة يقــّدم 
رســالة مباشــرة وواضحــة إلــى المســتهلك/ة األجنبــّي/ة عــن الصعوبــات التــي 
تواجههــا المشــاريع فــي ظــّل االحتــالل الصهيونــّي والشــروط المتزّمتــة وغيــر 
القطــاع.  ومــن  فــي  البضائــع  نقــل  علــى  المحتــّل  يفرضهــا  التــي  المعهــودة 
وعــالوة علــى ذلــك، يســاهم المشــروع بأكثــر مــن 10 بالمائــة مــن رأس مالــه 
فــي مشــروعه التثقيفــّي حــول الــدورة الشــهرّية للنســاء، كمــا يقيــم ورش عمــل 
للتوعيــة بالعنــف تجــاه المــرأة، والصّحــة العقلّيــة، ومفهــوم الجنســانّية. ولهــذا 
فــإّن المشــروع يذهــب إلــى أبعــد مــن مجــال األزيــاء والموضــة، ويقــّدم رســائل 
واضحــة حــول المســاواة االجتماعّيــة وأهّمّيتهــا فــي المجتمــع، ويعــي تماًمــا 
ــرة،  ــة هادفــة ومؤّث ــرات اجتماعّي ــة إلــى تغيي ــال القادمــة بحاجــة حقيقّي أّن األجي
منَتجاتــه  خــالل  مــن  المشــروع  يشــجّعه  مــا  وهــو  المســاواة،  إلــى  وتتطّلــع 
المحّلــّي/ة  المســتهلك/ة  إلــى  يــوم  كّل  يقّدمهــا  التــي  الهادفــة  وخدماتــه 

واألجنبــّي/ة.
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العنوان
مجتمــع أبــو نــّوار البــدوّي، بالقــرب مــن 

العيزرّيــة، القــدس

رقم الهاتف/المتنّقل
+972584338420

أماكن بيع المنَتج
سنبلة )ص. 185(

جمعّية أبو نّوار البدويّة 
الخيريّة للتنمية والتعاون

جمعّيــة أبــو نــّوار البدوّيــة الخيرّيــة هــي مبــادرة جديــدة تديرهــا نســاء جمعّيــة أبــو 
ا فــي صيــف ســنة  نــّوار البدوّيــة التــي أصبحــت منّظمــة غيــر ربحّيــة مســّجلة رســميًّ

.2019

تقــع جمعّيــة أبــو نــّوار فــي منطقــة )ج( تحــت الســيطرة المدنّيــة والعســكرّية 
التحتّيــة األساســّية مثــل  البنيــة  الكاملــة، ويحظــر عليهــا تطويــر  اإلســرائيلّية 
الميــاه والكهربــاء. كمــا أّنهــا تقــع فــي قلــب منطقــة E-1، وهــي منطقــة تدخــل 
فــي خّطــة توســعة جماعّيــة للمســتوطنات، وتهــدف إلــى ضــّم مجموعــة كبيــرة 
ــا  مــن األراضــي علــى المنحــدر الشــرقّي للقــدس، وتقســيم الضّفــة الغربّيــة فعليًّ
إلــى نصفيــن. ونظــًرا لموقعهــا االســتراتيجّي، فكثيــًرا مــا ُتعانــي المجتمعــات 
ــازل والفصــول  ــّوار، مــن هــدم للمن ــو ن ــل مجتمــع أب ــة فــي المنطقــة، مث البدوّي
حالــة  فــي  البدوّيــة  األســر  تعيــش  اإلســرائيلّي.  الجيــش  قبــل  مــن  الدراســّية 
ضعــف، ويتأّثــر النســاء واألطفــال بشــكل خــاّص مــن نقــص الفــرص االقتصادّيــة.

تعمــل نســاء مجتمــع أبــو نــّوار بنشــاط فــي تنظيــم القواعــد الشــعبّية لتلبيــة 
احتياجاتهــّن. فــي ســنة 2013، بــدأت مجموعــة مــن المتطّوعيــن/ات بإنشــاء 
ــا أّدى إلــى إنشــاء مدرســة  روضــة أطفــال صغيــرة، والتــي أصبحــت مركــًزا مجتمعيًّ
ابتدائّيــة فــي ســنة 2015. وفــي ســنة 2018، أطلقــوا “خيمــة 35” وهــي ورشــة 
للطباعــة علــى الحريــر بدعــم مــن منّظمــة ســنبلة للتجــارة العادلــة، ومنّظمــة 
ــان  “بولــش إيــد”. وقــد اســتفادت مجموعــة مــن الشــاّبات مــن تدريــب مــع الفّن
عايــد عرفــة، وصّممــت مجموعــة أصيلــة مــن القمصــان بالتعــاون مــع عايــد، ومــع 
المصّمــم الجرافيكــّي مهــران إســماعيل. ُتنتــج خيمــة 35 أيًضــا حقائــب مخّصصــة 

ــة. االســتعمال حســب طلبــات الشــراء للشــركات والمؤّسســات المحّلّي

)صورة: سنبلة/عاهد إزحيمان(
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العنوان
شارع سميحة خليل، البلدة القديمة، 

البيرة 

رقم الهاتف/المتنّقل
+970222401123

+97022402876

البريد اإللكترونّي
alusra@live.com

الموقع اإللكترونّي
www.inash.org/en

فيسبوك
 Inash Societyجمعية إنعاش األسرة

انستجرام
inashalusra

األوقات المفّضلة للزيارة 
من األحد إلى الخميس، من الساعة 

8:00 صباًحا إلى 3:00 عصًرا

أّسســتها ســنة جمعّية إنعاش األسرة تطّوعّيــة فلســطينّية  هــي منّظمــة  األســرة  إنعــاش  جمعّيــة 
1965 فــي مدينــة البيــرة الســّيدة ســميحة خليــل، وهــي شــخصّية رائــدة فــي 
الجمعّيــة خدماتهــا وبرامجهــا  تقــّدم  المجتمعــّي والسياســّي.  العمــل  مجــال 
للنســاء الفلســطينّيات وغيرهــّن مــن فئــات المجتمــع المهّمشــة، وذلــك ضمــن 
مســاعيها الراميــة إلــى تمكيــن المــرأة وتعزيــز األســرة الفلســطينّية، مّمــا يســهم 
المؤّسســة  وُتعــّد  عاّمــة.  بصفــة  الفلســطينّي  المجتمــع  فــي دعــم وتطويــر 
واحــدة مــن المنّظمــات الرائــدة التــي تقــوم علــى إدارتهــا وتنظيمهــا مجموعــة 
مــن الفلســطينّيات المؤمنــات بقضّيــة المــرأة وغيرهــا مــن القضايــا األخــرى التــي 

تهــّم المجتمــع، مثــل الحّرّيــة والمســاواة واالســتقاللّية.

وللجمعّيــة مشــوار طويــل مــع تمكيــن المــرأة الفلســطينّية، إذ اســتعانت لذلــك 
بحرفــة التطريــز كواحــدة مــن الحــرف التــي تتقنهــا كثيــر مــن الســّيدات. يخــدم 
المشــروع أكثــر مــن 5000 ســّيدة، ويوّفــر لهــّن الخامــات والتدريبــات الالزمــة، 
ــج المشــروع مجموعــة  ــر منهــّن. ينت ــي فهــو وســيلة دخــل مناســبة لكثي وبالتال
متنّوعــة مــن التصاميــم التــي تعكــس الثقافــة والهوّيــة الفلســطينّية. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، تعمــل الجمعّيــة أيًضــا علــى تطويــر المركــز الثقافــّي، وهــو عبــارة عــن 
مركــز لألبحــاث والتوثيــق يهتــّم بالتــراث الثقافــّي الفلســطينّي. هــذا باإلضافــة 
إلــى أنشــطة أخــرى تمارســها الجمعّيــة، مثــل إعــداد وبيــع األطعمــة، كالفطائــر 

المثّلجــة وغيرهــا.
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العنوان
القدس

رقم الهاتف/المتنّقل
+972544475503

البريد اإللكترونّي
rawan.awni@gmail.com

انستجرام
r.gosh.design

أماكن بيع المنَتج
االّتصال بروان عبر حسابتها على مواقع 
التواصل االجتماعّي ومتابعتها لمعرفة 

كّل ما هو جديد

آر. غوش

 )R.Gosh(

ــاء دراســتها مجــال  ــة أثن صّممــت روان أّول تشــكيلة لهــا مــن المعاطــف الجلدّي
والصــوف.  الجلــد  بيــن  التشــكيلة  هــذه  فــي  جمعــت  وقــد  األزيــاء،  تصميــم 
وعندمــا انتهــت مــن صناعــة هــذه المجموعــة، وجــدت أّن لديهــا بعــض الجلــود 
ــة  ــا كانــت بداي ــد، ومــن هن ــة التــي أرادت أن تســتخدمها فيمــا هــو مفي المتبّقي
فــي  االســتمرار  فــي  برغبتهــا  روان  شــعرت   .2018 ســنة  فــي  “آر.غــوش” 
تجاربهــا فــي التصميــم المعاصــر، مســتخدمة مــا تبّقــى لديهــا مــن خامــات فــي 
صناعــة مجموعــة مــن المحافــظ العملّيــة التــي جمعــت فيهــا بيــن التصميمــات 
هــذه  تقــّدم  أن  األولــى  فكرتهــا  كانــت  العصرّيــة.  واللمســات  الكالســيكّية 
المحافــظ كهدايــا إلــى أصدقائهــا وصديقاتهــا، ولهــذا فــإّن مــا بــدأ علــى أّنه فكرة 
ــا تلقــى منَتجاتــه رواًجــا كبيــًرا بيــن عمالئهــا  صغيــرة تحــّول ليصبــح مشــروًعا حقيقيًّ
ــة. أصبــح لــدى روان خــّط  وعميالتهــا الذيــن يقــّدرون لمســتها الفريــدة والعصرّي
موضــة معــروف أطلقتــه فــي شــهر نيســان/أبريل مــن ســنة 2019، ولديهــا اآلن 
خطــط أخــرى لتوســيع أعمالهــا وتســويق منَتجاتهــا بيــن الفلســطينّيين/ات فــي 

الشــتات.



الحرف اليدويّة110

العنوان
مجتمع عناتا البدوّي، القدس

رقم الهاتف/المتنّقل
+972529550416

أماكن بيع المنَتج
 سنبلة )ص. 185(

نور القمر: 
مجوهرات بدويّة

نــور القمــر هــي ورشــة تأّسســت ســنة 2011، لتصنيــع الحلــّي والمجوهــرات، 
تديرهــا نســاء شــاّبات مــن المجتمــع البــدوّي فــي عناتــا. وقــد تأّسســت تحــت 
رعايــة جمعّيــة خيمــة الفّضــة البدوّيــة ومنّظمــة فينتــو دي تيــرا غيــر الحكومّيــة 
اللواتــي ال  للنســاء  للدخــل  مــدّرة  القمــر فرصــة  نــور  ُتوّفــر ورشــة  اإليطالّيــة. 
يملكــن أدنــى مقّومــات الوصــول إلــى العمــل، إلــى جانــب مســاعدتهّن علــى 

التعّلــم وتطويــر مهــارات جديــدة.

تصنــع النســاء أقراًطــا أصيلــة وقالئــد وأســاور ومعّلقــات جدارّيــة وزخــارف عيــد 
ــز باســتخدام النحــاس  ــات التشــكيل المعدنــّي والتطري ــالد باســتخدام تقنّي المي
األصفــر واألحجــار شــبه الكريمــة والخشــب وصــوف األغنــام الطبيعــّي المغــزول 
المصّمميــن  مــع  بالتعــاون  القمــر  نــور  مجموعــات  أحــدث  ُصّممــت  ــا.  يدويًّ
الفلســطينّيين أميــر ســالمة، وشــيرين ســلمان، ومــارو ســاندروني ومنّظمــة 
التجــارة العادلــة ســنبلة، التــي تقــوم أيًضــا بتســويق منَتجــات هــذه المجموعــة. 

)صورة: سنبلة/عاهد إزحيمان(
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العنوان
القدس

رقم الهاتف/المتنّقل
+972527991859

البريد اإلكترونّي
marwa.a.bakri@gmail.com

انستجرام
habaqart

تحكــي مــروة بكــري، وهــي مــن بلــدة البعنــة فــي منطقــة الجليــل، قّصتهــا حبق
مــع االســم الفريــد الــذي اختارتــه ألعمالهــا الفّنّيــة، وتقــول إّنهــا اســتوحته مــن 
رائحــة جّدتهــا الجميلــة، ولهــذا أســمت مشــروعها »حبــق« تيّمًنــا بعشــبة الحبــق. 
يروينهــا  التــي  والقصــص  جــّدة،  كّل  رائحــة  يجّســد مشــروعها  كيــف  وتحكــي 
لتبقــى خالــدة. وهــذا مــا تريــده مــن أعمالهــا. فمــع كّل قطعــة تشــتريها/نها مــن 
حبــق، ســتأخذ/ين فــي يديــك حبقــة فريــدة مــن نوعهــا. وبالرغــم مــن أّن مــروة 
هــي فــي األســاس مصــّورة محترفــة، إاّل أّن شــغفها بالزجــاج الزمهــا منــذ نعومــة 
أظافرهــا. ولهــذا بعــد أن التحقــت بــدورة لصناعــة الزجــاج، قــّررت أن تبــدأ مشــروع 
حبــق. تصنــع مــروة جميــع أنــواع اإلكسســوارات والكمالّيــات، مثــل الكتّيبــات 
واألقــراط والقالئــد والحلــّي، كمــا تصّمــم أيًضــا مشــغوالت مــن الخشــب وغيــره 
مــن المــواّد الطبيعّيــة. ولكــن مــا يثيــر مــورة ويجذبهــا أكثــر إلــى المشــغوالت 
لــو  نوعهــا. فحّتــى  تكــون فريــدة مــن  أّن كّل قطعــة تصنعهــا  الزجاجّيــة هــو 
حاولــت تصميــم نفــس القطعــة مــّرة أخــرى، تأتــي النتيجــة مختلفــة عــن قطعــة 
ــا، تعمــل مــروة مــن المنــزل وتبيــع منَتجاتهــا عبــر  أخــرى فريــدة مــن نوعهــا. وحاليًّ
حســابها علــى فيســبوك وانســتجرام، كمــا تعرضهــا أحياًنــا فــي البــازارات المحّلّيــة. 
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العنوان
مجتمع المهتوش البدوّي، 

منطقة الخان األحمر

رقم الهاتف/المتنّقل
+972523169782

أماكن بيع المنَتج
سنبلة )ص. 185(

تحّدي: 
تلبيد الصوف البدوّي

تحــّدي هــو مشــروع نســوّي مــدّر للدخــل ُينتــج مصنوعــات يدوّيــة مــن صــوف 
األغنــام الطبيعــّي الملّبــد. يقــع المشــروع فــي المهتــوش، إحــدى المجتمعــات 
البدوّيــة الخمــس فــي منطقــة الخــان األحمــر فــي المناطــق البّرّيــة الواقعــة بيــن 
القــدس وأريحــا. تــّم إطــالق المشــروع تحــت رعايــة جمعّيــة خيمــة الفّضــة البدوّية 
فــي ســنة 2017، بدعــم مــن منّظمــة ســنبلة للتجــارة العادلــة ومؤّسســة ريموند 

ديفيــس.

التخّلــي عــن  الخــان األحمــر علــى  البدوّيــة فــي منطقــة  المجتمعــات  ُأجِبــَرت 
ســُبل عيشــها التقليدّيــة المتمّثلــة فــي الرعــي بســبب تعــّدي المســتوطنات 
باتــت هــذه التجّمعــات  اإلســرائيلّية علــى أراضيهــا. وفــي الســنوات األخيــرة، 
عرضــة للتهديــد المتزايــد بهــدم المجتمــع بأكملــه والتهجيــر القســرّي. واليــوم، 
يبحــث غالبيــة الرجــال البــدو عــن عمــل فــي المناطــق الحضرّيــة، فــي حيــن فقــدت 
النســاء وضعهــّن االقتصــادّي بصفتهــّن منِتجــات وبائعــات لمنَتجــات األلبــان.

ــة للعائــالت التــي  نشــأ مشــروع تحــّدي مــن هــذا الســياق لبنــاء مرونــة اقتصادّي
ــر  ــد باإلب ــى التلبي ــات عل ــت النســاء تدريب ــة القســرّية. تلّق تعيــش فــي هــذه البيئ
ــا،  علــى يــد المصّممــة شــيرين ســلمان، باســتخدام صــوف األغنــام المتوّفــر محّليًّ
وعلــى طريقــة اإلنتــاج البســيطة المناســبة لبيئاتهــّن التــي تفتقــر إلــى اإلمــداد 
المنتِظــم بالميــاه والكهربــاء. ُينتــج مشــروع تحــّدي دمــى علــى شــكل حيوانــات 
رائعــة مــن الحيــاة البدوّيــة، يتــّم تســويقها مــن خــالل منافــذ مثــل متجــر ســنبلة.

)صورة: سنبلة/عاهد إزحيمان(
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العنوان 
شارع جمعّية الشّبان المسيحّيين، أمام 

شركة السهاد، بيت ساحور

رقم الهاتف/المتنّقل 
فاتن نيروخ

+97022774582
+970568950107

البريد اإللكترونّي
faten_nayroukh@yahoo.com

الموقع اإللكترونّي
www.salsal.ps

فيسبوك
 Salsal.palestine

أوقات العمل
من اإلثنين إلى السبت، من الساعة 

11:00 إلى 20:00 مساء

أماكن بيع المنَتج
في المشغل، دار زهران )ص. 187(، محّل 

كرافت للهدايا )بيت لحم(، Oda هدايا 
وفنون )حيفا(

كحرفــة قديمــة تعــود إلــى العصــور الرومانّيــة والبيزنطّيــة المبّكــرة، كانــت صناعــة صلصال - فاتن نيروخ
الفّخــار واحــدة مــن الحــرف الرئيســّية التــي بقيــت عبــر األجيــال حّتــى يومنــا هــذا 
فــي فلســطين. وكان الفّخــار ُيســتخدم أساًســا فــي صنــع أدوات المطبــخ، مثــل 
ــا ال يتذّكــر وصــف جّديــه/ا لطعــم المــاء البــارد الطــازج  األوانــي والجــرار. َمــن مّن
المدهــش حيــن تشــربه/ينه مــن زيــر المــاء الطينــّي، ومقارنتهمــا لــه بالطعــم 
ــأ فــي العبــوات البالســتيكّية التــي نســتخدمها فــي أيامنــا  الــرديء للمــاء المعّب

هــذه؟

مــع شــغفها باإلبــداع والجمــال، بــدأت الفّنانــة فاتــن نيــروخ العمــل فــي الفّخــار 
ســنة 2005، وأّسســت مشــروع “صلصــال”، وهــي الكلمــة العربّيــة المرادفــة 
للطيــن المســتخَدم فــي صناعــة الفّخــار. تكمــن رؤيــة فاتــن فــي إحيــاء اســتخدام 
الفّخــار وتقديــم التاريــخ الفلســطينّي مــن خــالل األســاليب والتصاميــم الحديثــة 
فــي إنتــاج األوانــي الفخارّيــة يدوّيــة الصنــع، والتــي يمكــن اســتخدامها ألهــداف 
فّنّيــة وزخرفّيــة. وتتنــّوع أعمالهــا مــا بيــن لوحــات، ومزهرّيــات، وجــرار، وحامــالت 
ــًدا يلّبــي ذوق العميــل/ة  شــمع، وحلــّي عيــد الميــالد. تقــّدم صلصــال عمــاًل جّي
فــي الشــكل واللــون مــع الحفــاظ علــى الفكــرة األساســّية التــي ترغــب الفّنانــة 

فــي تســليط الضــوء عليهــا فــي عملهــا النهائــّي.

مــن خــالل عملهــا الســابق كباحثــة فــي مجــال البيئــة والزراعــة وإنشــاء قاعــدة 
أهّمّيــة  فاتــن  تــدرك  فلســطين،  فــي  الحيوانّيــة  والكائنــات  للنباتــات  بيانــات 
الحفــاظ علــى األنــواع النــادرة والمهــّددة باالنقــراض فــي فلســطين، والتــي 
ــا. تمكــن رؤيــة رســومات الزيتــون  تنعكــس فــي كّل منَتجاتهــا المصنوعــة يدويًّ
والقمــح والخشــخاش والغــزالن وطيــور الشــمس الفلســطينّية وغيرهــا فــي 
قطعهــا الفّنّيــة، مّمــا يذّكــر مقتنيهــا بجمــال وتنــّوع وثــراء طبيعــة فلســطين 

باســتمرار.

ــا مناســًبا للمطبــخ  وتحــرص فاتــن علــى اســتخدام ألواًنــا غيــر ســاّمة وطــالء زجاجيًّ
وألدوات تنــاول الطعــام. يمكــن االّطــالع علــى القطــع الفّنّيــة األنيقــة والملّونــة 
فــي ورشــة عملهــا فــي بيــت ســاحور، باإلضافــة إلــى دار زهــران فــي رام اللــه، 
ــة فــي بيــت لحــم، ومعــرض كنعــان التجــارّي، وفــي  ــا الحرفّي ــع الهداي ومحــّل بي

محــّل عــودة للهدايــا فــي حيفــا.
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العنوان
مصنع التميمي للفّخار، المنطقة 

الصناعّية، الخليل

رقم الهاتف/المتنّقل
+97022220358

فيسبوك
Tamimi Ceramics

أماكن بيع المنَتج
في المصنع

ار
ّ
صناعــة الفخــار هــي مهنــة قديمــة فــي فلســطين تعــود إلــى القــرن الرابــع قبــل مصنع التميمي للفخ

الميــالد وتســتخدم أساســا لتخزيــن المــواّد الغذائيــة والمعلبــات وأيًضــا للطهــي. 
ولصناعــة الفخــار جذورهــا فــي غــّزة، وتــم إنتاجهــا فيمــا بعــد فــي الخليــل ثــم فــي 
طولكــرم. فــي مدينــة غــّزة، هنــاك حــي يســمي “الفواخيــر” )صانعــي الفخــار(، 
كمــا يعــود اســم عائلــة الفاخــوري فــي الخليــل إلــى تاريــخ العائلــة الطويــل فــي 

صناعــة وبيــع الفخــار.

الفخــار هــو إحــدى الحــرف اليدوّيــة المهــددة فــي فلســطين مــع تقلــص إقبــال 
النــاس علــى شــرائها، وذلــك بســبب توافــر العديــد مــن البدائــل األخــرى مثــل 
أوانــي الطبــخ البالســتيكية واألوانــي الحديثــة. ومــع ذلــك، فــإن المــواّد الخــام 
الطبيعيــة الالزمــة إلنتــاج الفخــار اليدوّيــة ال ُتضاهــى مــن حيــث جودتهــا للصّحــة، 
ــّي، والجماليــة. وُيصنــع الفخــار مــن صلصــال طينــي، ُيخلــط بالمــاء،  ــر البيئ والتأثي
بالحجــم  تشــكيله وصبــه  يتــم  أيام.ثــم  لبضعــة  الشــمس  فــي  ليجــف  وُيتــرك 
ــة.  ــه 900 درجــة مئوي ــزه فــي فــرن تصــل حرارت ــه، ومــن ثــم خب المطلــوب وتزيين
ألــوان الفخــار الطبيعيــة دافئــة وجذابــة، وتجعلهــا بســاطتها تفــوق العديــد مــن 
ــة الضــاّرة. المنتجــات التــي نســتخدمها اليــوم والتــي تملتــئ بالمــواّد الكيميائّي

تتــم صناعــة الفخــار ألغــراض مختلفــة: الفخــارة _ لطهــي اللحــوم والدواجــن، الزيــر 
والمشــربة_لعبوات الميــاه الفخاريــة الكبيــرة والصغيــرة، ومنتــج آخــر ُيســمى 
المعجنــة إلعــداد طبــق المنســف الشــهير فــي بــالد الشــام. كمــا ويســتخدم 
الفخــار أيًضــا لزراعــة النباتــات ويأتــي فــي مختلــف األشــكال واألحجــام. تحتــاج 
هــذه التجــارة المهــددة باالنتهــاء فــي فلســطين إلــى انتعــاش، ويمكــن أن يأتــي 
ــّي بحيــث تنمــو المصانــع التاريخيــة مثــل مصنــع  ذلــك مــن زيــادة الطلــب المحّل

التميمــي، وتتطــور.
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العنوان
شارع إسطيح، بجانب إسكان أبو جورج، 

بيت ساحور

رقم الهاتف/المتنّقل
+97022772277

فيسبوك
الواحة لألشخاص ذوي اإلعاقة

انستجرام 
oasis.star

البريد اإللكترونّي
theoasis@palnet.com

األوقات المفّضلة للزيارة 
من اإلثنين إلى الجمعة، من الساعة 
8:00 صباًحا إلى الساعة 2:00 عصًرا 

إمكانّية التطّوع
نرّحب بالمتطّوعين/ات

خدمات أخرى
استضافة مجموعات

مركز الواحة

تــّم إنشــاء مركــز الواحــة فــي بيــت ســاحور ســنة 1998 اســتجابة للحاجــة الملّحــة 
اســتثنائّي  مركــز  إّنــه  اإلعاقــة.  ذوي  للبالغيــن/ات  آمــن  مــكان  وجــود  إلــى 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــات العقلّيــة، وذلــك بســبب الخدمــات عاليــة الجــودة 
التــي يقّدمهــا المركــز تحــت رعايــة لجنــة الصّحــة والعمــل )HWC(، وهــي منّظمــة 

فلســطينّية غيــر حكومّيــة للصّحــة والتنميــة.

توّفــر ورشــة الواحــة الفــرص للكبــار مــن ذوي اإلعاقــات العقلّيــة للمشــاركة 
فــي األنشــطة اإلنتاجّيــة والمســاهمة اإليجابّيــة فــي المجتمــع الفلســطينّي. 
ويشــارك أربعــة وعشــرون مــن البالغيــن/ات ذوي اإلعاقــة العقلّيــة، مــن كال 
الجنســين، فــي إعــادة تدويــر الــورق، وإنتــاج الخــزف والشــموع، والســالل معــادة 
الرمــل. ويأتــي المشــاركون/ات مــن قــرى ومخّيمــات الجئيــن  التدويــر، وفــّن 

مختلفــة فــي بيــت لحــم.

يلّبــي المركــز احتياجــات وقــدرات جميــع المســتفيدين/ات منــه، ويوّفــر لهــم/
وجودهــم/ّن  فتــرة  طــوال  والعقلّيــة  البدنّيــة  للصّحــة  المســتمّر  الدعــم  ّن 
ــر المهــارات واألدوات الالزمــة إلشــراك  ــز ورشــة العمــل علــى تطوي هنــاك. ترّك
تبــاع  التــي  اليدوّيــة  المصنوعــات  إنتــاج  مــن  المســتفيدين/ات وتمكينهــم/ّن 
ــا، كمــا  ــا. ويوّفــر المركــز خدمــة النقــل إلــى ورشــة العمــل يوميًّ ــا ودوليًّ محّليًّ
ــا علــى عملهــم/ّن الفّنــّي وجهودهــم/ يقــّدم للمســتفيدين/ات مصروًفــا تقديريًّ
ّن. وقــد أعطــى هــذا المجموعــة دفعــة ال تقــّدر بثمــن لتقديرهــم/ّن لذاتهــم/
ريــن/ات ومســؤولين/ ّن، مّمــا أتــاح لهــم/ّن الفرصــة ليكونــوا منِتجيــن/ات وُمقدَّ

ات. كمــا وقــد شــهد المركــز مؤّخــًرا تطــّوًرا تمّثــل فــي شــراء طابعــة ليــزر، حيــث 
تعمــل المجموعــة بمســاعدة الطابعــة علــى إنتــاج مختلــف المنتجــات الخشــبّية.

يهتــّم المركــز فــي شــكل أساســّي باســتخدام المــواّد الطبيعّية والمعــاد تدويرها 
إلنتــاج هدايــا تذكارّيــة أصلّيــة وممّيــزة. ويبيــع منتجاتــه مــن خــالل ســنبلة، وصنــع 
تهنئــة  بطاقــات  زفــاف،  )بطاقــات  الطلــب  حســب  وكذلــك  فلســطين،  فــي 
للمناســبات، شــموع، إلــخ(. لســوء الحــّظ، فــإّن هــذا المشــروع العظيــم يكافــح 
ــا لالســتمرار. تأمــل لوســي جبــران، المديــرة المســاعدة، فــي أن يســاعد  حاليًّ
تطويــر موقــع إلكترونــّي تفاعلــّي فــي نشــر الوعــي حــول العمــل الهــاّم الــذي 
تقــوم بــه الواحــة وأن يســمح للمركــز بتلّقــي الطلبــات عبــر اإلنترنــت. فــي المــّرة 
القادمــة التــي تحتاج/يــن فيهــا شــراء هدّيــة، ال تتــرّدد فــي دعــم عمــل مركــز 

ــر اإلنترنــت. الواحــة مــن خــالل التســّوق عب
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العنوان
شارع واّد أبو سعدة، دار سبأ ، بيت 

ساحور

رقم الهاتف/المتنّقل
+97022750365

+970599899204

فيسبوك
 Bethlehem Fair Trade Artisans

انستجرام
craft_village2017

البريد اإللكترونّي
info@bethlehemfairtrade.org

جمعّية بيت لحم للفنون 
الحرفّية والتجارة العادلة 

)BFTA(

ــة )BFTA( ســنة  ــة والتجــارة العادل ــون الحرفّي ــة بيــت لحــم للفن تأّسســت جمعّي
ــون مــع مجتمــع الحــرف  ــن يعمل ــّي الذي ــد أفــراد المجتمــع المحّل ــى ي 2009 عل
اليدوّيــة فــي بيــت لحــم. تعمــل الجمعّيــة مــع المنِتجيــن/ات المســتقّلين/ات 
ــز، مرّصعــات عــرق  ــون، التطري ــات خشــب الزيت ــن منحوت ــّوع بي ــى منَتجــات تتن عل
اللؤلــؤ، صابــون زيــت الزيتــون، الزجــاج المعــاد تدويــره، الــورق يــدوّي الصنــع، 
والحلــّي والمجوهــرات يدوّيــة الصنــع. هــذا ليــس باألمــر الجديــد، حيــث تعتبــر 
تلــك  التذكارّيــة مثــل  بيــت لحــم والقــدس مركزيــن متمّيزيــن لجميــع الهدايــا 
آنفــة الذكــر، ويكفيــك المشــي لمســافة قصيــرة فــي أّي مــكان مــن البلدتيــن 
الجمعّيــة  أّن  إاّل  منهــا.  أمامــك  المتاحــة  الخيــارات  فــي  لتغــرق  القديمتيــن 
تعمــل مــن أجــل هــدف أســمى، وهــو تعزيــز مبــادئ التجــارة العادلــة بيــن جميــع 
المنِتجيــن/ات وتطويــر االقتصــاد الِحرفــّي فــي مدينــة بيــت لحــم وضواحيهــا عبــر 

توفيــر خدمــات الدعــم للحرفّييــن/ات المحّلّييــن/ات. 

تعتقــد جمعّيــة بيــت لحــم للفنــون الحرفّيــة أّن مــن حــّق المنتجيــّن المســتقّلين/
ات الحصــول علــى عائــد عــادل ألعمالهــم/ّن الفّنّيــة وأّن مــن حّقهــم/ّن العمــل 
القضايــا  هــذه  بمثــل  الوعــي  فــي  نقــص  هنــاك  ظــروف مقبولــة.  ظــّل  فــي 
فــي فلســطين وغالًبــا مــا يقــع المنِتجــون/ات المحّلّيــون/ات فريســة للتّجــار 
الجشــعين/ات أو عــدم قدرتهــم/ّن علــى فهــم أســعار الســوق. لذلــك، عــادة 
مــا يتقاضــى المنِتجــون/ات المســتقّلون/ات أجــوًرا أقــّل بكثيــر مّمــا يســتحقون، 
وينتهــي بهــم/ّن األمــر إلــى االســتثمار فــي المــواّد الخــاّم والعمــل لســاعات 
تفــوق مــا ُيدفــع لهــم/ّن. مشــكلة إيجــاد الســوق المناســب هــي حجــر عثــرة آخــر، 
وبــدون توجيهــات مناســبة، ســينتج الحرفــّي/ة إّمــا أكثــر مّمــا يجــب، أو أقــّل مّمــا 

ــا. ــى عــن الحرفــة تماًم ــه/ا يتخّل يجــب، أو أّن

لذلــك تعمــل الجمعّيــة علــى ســّد هــذه الفجــوة مــن خــالل إجــراء أبحــاث الســوق 
المناســبة، وتقديــم الخدمــات الفردّيــة للمنِتجيــن/ات المحّلّييــن/ات. مــن بيــن 
وتنويــع  األعمــال،  لنمــّو  اســتراتيجّيات  تطويــر  هــي  تقّدمهــا  التــي  الخدمــات 
المنَتجــات، وخلــق بيئــة عمــل صّحّيــة، مــع التركيــز علــى الفئــات المهّمشــة فــي 
المجتمــع بمــا فــي ذلــك الالجئــون والنســاء وذوي االحتياجــات الخاّصــة. تســتثمر 
الجمعّيــة فــي تدريــب الحرفّييــن/ات المحّلّييــن/ات علــى إنتاج المنَتجات بشــكلها 
النهائــّي، وإحيــاء الحــرف التقليدّيــة، وتحديــث بعــض المنَتجــات التــي قــد تــروق 
أّنهــا  الجمعّيــة  وتعتقــد  المحّلّييــن/ات.  الفلســطينّيين/ات  للمســتهلكين/ات 
ســتتمّكن، ومــن خــالل االلتــزام بمبــادئ التجــارة العادلــة، مــن خلــق مســتقبل 

ــا وللمجتمــع ككّل. ــا وفّناناتن مســتدام لفّنانين

تملــك الجمعّيــة متجــر هدايــا جميــاًل يعــرض أحــدث أعمــال المنِتجيــن/ات، حيــث 
يمكنــك كذلــك طلــب خدمــات مخّصصــة.
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العنوان
حارة العناترة، بيت لحم

رقم الهاتف/المتنّقل
+97022743345

الموقع اإللكترونّي
www.maanlilhayat.ps

البريد االلكترونّي
arche.bethlehem@gmail.com

أوقات األوقات المفّضلة للزيارة 
اإلثنين من 7:30 صباًحا إلى 1:30 ظهًرا، 
الثالثاء إلى الجمعة من 1:30 ظهًرا إلى 

5 مساء

فيسبوك
 Ma’an lil-Hayat/ L’Arche

Bethlehem

انستغرام
larchebethlehem

أماكن بيع المنَتج
دار الندوة

إمكانّية التطّوع
المساعدة في خدمات التسويق وجمع 

التبّرعات

مًعــا للحيــاة هــو أّول مشــروع لتلبيــد الصــوف فــي فلســطين، وقــد افتتحــت الرش – مًعا للحياة
المؤّسســة فــي شــهر آب/أغســطس مــن ســنة 2009، وتهــدف إلــى تنظيــم 
وشــعارها  وغيرهــم/ّن،  الذهنّيــة  اإلعاقــات  ذوي/ات  بيــن  ونــدوات  لقــاءات 
مشــاركة الحيــاة مــن خــالل العمــل والفعالّيــات وعالقــات الصداقــة والثقــة 
المتبادلــة. وهــدف المشــروع هــو عالجــّي واجتماعــّي واقتصــادّي فــي الوقــت 

نفســه.

وهدفهــا   ،1964 ســنة  فانيــر  جيــن  أّسســتها  دولّيــة،  منّظمــة  هــي  “الرش” 
ــة علــى إيجــاد البيــوت والبرامــج وشــبكات  مســاعدة ذوي/ات اإلعاقــة الذهنّي
ــا فــي أكثــر مــن  الدعــم لهــم/ّن فــي شــّتى مناحــي الحيــاة. وتعمــل المنّظمــة حاليًّ

ــم. ــة فــي جميــع أنحــاء العال 40 دول

وتشــتريها  الطبيعــّي،  األغنــام  صــوف  علــى  الصــوف  تلبيــد  صناعــة  تقــوم 
فــي  منَتجاتهــا  جميــع  وتصنــع  المحّلّييــن/ات،  األغنــام  رعــاة  مــن  المؤّسســة 
ورشــتها فــي مدينــة بيــت لحــم. فــي عالــم ينظــر فيــه البعــض نظــرة ازدراء إلــى 
ذوي/ات اإلعاقــة الذهنيــة، تأتــي مؤّسســة “معــا للحيــاة” لتقــّدر حّســهم/ّن 
اإلبداعــّي، وقدارتهــم/ّن العظيمــة ونفســوهم/ّن الطّيبــة، وتأخذهــم/ّن إلــى 
عالــم آخــر يشــعرون فيــه بأّنهــم/ّن مثــل الجميــع، ال ينقصهــم/ّن شــيء، وبأّنهــم/

ّن قــادرون/ات علــى العطــاء والمشــاركة فــي الحيــاة. 

تمتــاز المنَتجــات الصوفّيــة بجودتهــا وتنّوعهــا، كمــا أّنهــا تعكــس طبيعــة الحيــاة 
فــي بيــت لحــم. وهــي خيــار مناســب لتقديمها كهدايا في المناســبات المختلفة. 
ــر منَتجــات المؤّسســة لــدى متجــر ســنبلة أو فــي ورشــة المؤّسســة فــي  تتوّف
بيــت لحــم. كمــا يمكــن الحصــول عليهــا أيًضــا عبــر اإلنترنــت مــن خــالل موقــع 

المؤّسســة للمتســّوقين/ات الدولّييــن/ات.
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العنوان 
مركز تجارّي محّطة الباّصات الرئيسّية، 

شارع كنيسة المهد، بيت لحم

رقم الهاتف
+97022770522

الموقع اإللكترونّي 
 www.nadyah.com

البريد اإللكترونّي
Nadya@nadyah.com

فيسبوك 
Nadya.hazbunova

انستجرام
nadya_h

األوقات المفّضلة للزيارة 
كّل يوم ما عدا الجمعة، من 10 صباًحا 

إلى 6 مساء

خدمات أخرى
مالبس وأزياء مفّصلة

ناديــة حزبــون مصّممــة أزيــاء وحلــّي فلســطينّية مــن بيت لحم، تســعى إلــى التمّيز نادية حزبونوفا
في أســلوبها، واستكشــاف كّل ما يمكن أن يقّدمه عالم األزياء والموضة. 

ناديــة متأّثــرة بــكّل مــا هــو تراثــّي وعصــرّي علــى حــّد ســواء فــي عالــم األزيــاء 
والموضــة، وقــد انعكــس ذلــك فــي مجموعاتهــا الرائعــة مــن الحلــّي المصنوعــة 
مــن خشــب أشــجار الزيتــون. تقــول ناديــة إّنهــا تريــد أن تســتخدم خشــب الزيتــون 
بطريقــة مختلفــة عّمــا اعتــاد عليــه أهــل بيــت لحــم، وإّنهــا تريــد أن تأخــذ هــذه 
ــا مــن أعمالهــا بعــد  ــة، فهــي تريــد أن يحمــل الجميــع قطًع الحرفــة إلــى العالمّي
زيارة فلســطين، ليكون هناك دائًما ما يذّكر بجمال فلســطين وأرض فلســطين. 
وتصنــع ناديــا الفســاتين والمالبــس اليومّيــة، وتجمــع فــي أعمالهــا بيــن الخطوط 
العربّيــة والتصاميــم الفلســطينّية، وال ســّيما الطــرازات الفريــدة التــي تتمّيــز بهــا 
بيــت لحــم. وتحــرص ناديــة علــى تطويــر صناعــة الموضــة وتصميــم األزيــاء، وابتــكار 
تصاميــم وموديــالت جديــدة، وبالطبــع سيســاعدها فــي ذلــك عملهــا كمحاضــرة 

فــي جامعــة بيرزيــت، التــي التحقــت للعمــل بهــا منــذ فتــرة قصيــرة. 

يمكنــك زيــارة موقــع ناديــة علــى اإلنترنــت لمعرفــة أماكــن توّفــر منَتجاتهــا فــي 
فلســطين، ولمعرفــة أحــدث التصاميــم وآخــر أخبــار عــروض األزيــاء.
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العنوان
شارع السدر، بيت جاال

رقم الهاتف/المتنّقل
كلوديا اسطفان

+97022765556

البريد اإللكترونّي
 claudiastphn@gmail.com

فيسبوك
Ccrafts

أماكن بيع المنَتج
في المحّل

جــودة سي كرافتس األلعــاب  أفضــل  عــن  تبحــث  كلوديــا  كانــت  عندمــا  الفكــرة  ظهــرت 
ألطفالهــا، خوًفــا مــن ســوق ألعــاب األطفــال غيــر المضبــوط والــذي يعــّج بألعاب 
ضــاّرة منخفضــة الجــودة مســتوردة مــن الصيــن. لقــد ثبــت قبــل عــّدة ســنوات أّن 
العديــد مــن األلعــاب “المصنوعــة فــي الصيــن” تحتــوي علــى مســتويات عاليــة 
مــن مــواّد الطــالء الســاّمة. ُينصــح عموًمــا بتجّنــب األلعــاب البالســتيكّية ألّنهــا 
قــد تكــون مصنوعــة مــن أنــواع معّينــة مــن بالســتيك كلوريــد البوليفينيــل الــذي 
يحتــوي علــى مــواّد كيميائّيــة ضــاّرة. بــداًل مــن ذلــك، يمكــن الخلــوص إلــى أّن 
معظــم األلعــاب اآلمنــة مصنوعــة مــن مــواّد طبيعّيــة مثــل الخشــب والخيــزران 

ــب والصــوف. والقطــن العضــوّي والقّن

حرفــة  وهــي  الزيتــون،  خشــب  مــن  التذكارّيــة  الهدايــا  تصنــع  فّنانــة  كلوديــا 
مشــهورة ومعروفــة فــي مناطــق بيــت لحــم وبيــت جــاال وبيــت ســاحور. انطالًقــا 
ــة وآمنــة ألطفالهــا، قــّررت كلوديــا صنــع  مــن حاجتهــا إلــى إيجــاد منَتجــات محّلّي
األلعــاب مــن الخشــب بنفســها. بــدأت كلوديــا عملهــا هــذا فــي صيــف ســنة 
2014، حيــث تصّمــم األلعــاب مــع زوجهــا، وتنتــج ألعاًبــا تركيبًيــة خشــبًية جميلــة. 

تســتخدم كلوديــا ألواًنــا غيــر ســاّمة مناســبة أللعــاب األطفــال، كمــا وُتدخــل إليهــا 
أنــواع الخشــب المعــاد تدويــره وتحســينه فــي بعــض األجــزاء. فــي صفحتهــا علــى 
ــوان “Ccrafts”، يظهــر المنشــور التالــي: “ُصنعــت  فيســبوك، والتــي تحمــل عن
ــة، آمنــة لألطفــال وللبيئــة”. أال  ــا بمحبــة مــن مــواّد طبيعّي جميــع األلعــاب يدويًّ

تــوّد/ي الحصــول علــى واحــدة اآلن؟
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العنوان
شارع وادي معالي، بالقرب من كنسية 

المهد، بيت لحم

رقم الهاتف/المتنّقل 
+97022764141

فيسبوك
الجمعّية التعاونّية الحرفّية_بيت لحم

عشــرة الجمعّية التعاونّية الحرفّية اثنتــي  وتضــّم   ،2010 ســنة  الحرفّيــة  التعاونّيــة  الجمعّيــة  تأّسســت 
ناشــطة لــكّل منهــّن حرفتهــا الخاّصــة. وتحــرص الجمعّيــة مــن خــالل أنشــطتها 
علــى جســر الهــّوة التــي يواجههــا العمــل المنّظــم فــي مجــال الحــرف المهنّيــة، 
ــم الحــرف المختلفــة، وال  ــة وتعّل ــى المشــاركة الفاعل ولهــذا تشــّجع النســاء عل
ســيما فــي ظــّل انخفــاض األجــور وعــدم القــدرة علــى المنافســة التــي تواجههــا 
النســاء علــى وجــه الخصــوص. لتحقيــق هدفهــا، تعمــل المؤّسســة جاهــدة علــى 
تنميــة قــدرات النســاء ومهاراتهــّن الحرفّيــة، وتوفيــر فــرص حقيقّيــة لهــّن لعــرض 

ــة ورفــع قدرتهــّن علــى المنافســة. منتجاتهــّن فــي األســواق المحّلّي

وعلــى الرغــم مــن صغــر حجمهــا، مقارنــة بغيرهــا، تبــذل الجمعّيــة جهــوًدا دؤوبــة 
ــز مشــاركة النســاء فــي العمــل الحرفــّي، ويســاعدها فــي ذلــك موقعهــا  لتعزي
المتمّيــز بالقــرب مــن كنيســة المهــد وشــارع مغــارة الحليــب، التــي يقصدهــا 
علــى  القائمــات  والمحّلّييــن/ات. وتســعى  األجانــب  الســائحين/ات  مــن  كثيــر 
ــة للنســاء فــي  ــر فــرص دخــل حقيقّي ــى توفي ــم، إل ــى رأســهّن مري ــة، وعل الجمعّي
القــرى المهّمشــة المحيطــة بمدينتــي الخليــل وبيــت لحــم، وذلــك بمســاعدتهّن 
علــى بيــع منَتجاتهــّن المتنّوعــة إلــى الســائحين/ات الذيــن يأتــون مــن جميــع أنحــاء 

ــة فــي بيــت لحــم. ــارة هــذه المعالــم الســياحّية والتاريخّي العالــم لزي

مــن  رائعــة  تشــكيلة  علــى  نظــرة  وإلقــاء  الجمعّيــة  زيــارة  يمكنــك  وبالطبــع، 
المنَتجــات والمشــغوالت اليدوّيــة، تمتــاز كّلهــا بجمــال التصميــم وجــودة الصنــع، 

وتضــّم أعمــال الخــرز والخــزف، والتطريــز، والزجــاج، والخشــب والفّضــة.
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العنوان
بيت لحم

البريد اإللكترونّي
sroujidima@gmail.com

الموقع اإللكترونّي 
www.hollowforms.org

انستجرام
hollow.forms

خدمات أخرى
خدمات استشارّية في مجال التصميم

هولو فورمز

)Hollow Forms(

فلســطينّية  وفّنانــة  مهندســة  فورمــز”،  “هولــو  مؤّسســة  ســروجي،  ديمــا 
تعمــل فــي المشــاريع البحثّيــة متعــّددة التخّصصــات، وفــي أواخــر ســنة 2016، 
عــادت ديمــا إلــى فلســطين بعــد تخّرجهــا وحصولهــا علــى درجــة الماجســتير فــي 
الهندســة المعمارّيــة مــن جامعــة ييــل. عملــت مــع رواق لتتعــّرف أكثــر علــى 
فلســطين ومعالمهــا الطبيعّيــة الخاّلبــة. وقــد زارت ديمــا بلــدة جبــع فــي عــّدة 
ــو  ــن أب ــدة، وهمــا األب واالب ــاع الزجــاج فــي البل ــاك بصّن مناســبات، والتقــت هن
ــة أعمالهمــا تعتمــد علــى  مــروان تــوام ومــروان تــوام. والحظــت ديمــا أّن غالبّي
التقنّيــة مــع التركيــز علــى العنصــر الكيميائــّي فــي الصناعــة. وهنــا أدركــت ديمــا 
أّن لــدى األب واالبــن رغبــة حقيقّيــة فــي صناعــة منَتجــات جديــدة ومبتكــرة، 
وهــي الفكــرة التــي وجــدت صداهــا فــي داخلهــا أيًضــا. ومــن خــالل تبــادل األفكار، 
واســتخدام مهاراتهــا كمهندســة معمارّيــة محترفــة، مــع االســتعانة ببرامــج 
ــاع  ــّي، أثمــر التعــاون بيــن ديمــا وصّن ــر المكان ــة األبعــاد، والتفكي ــر ثالثّي الكمبيوت
الزجــاج عــن وســيلة مبتكــرة، جمعــت بيــن األســلوب التقليــدّي وفكــرة التصميــم 
المجــّرد، لتنكمــش معهــا المســافة بيــن المصّمــم والمــاّدة التــي يعمــل عليهــا. 
واليــوم، تعّلمــت ديمــا حرفــة نفــخ الزجــاج، ومــن خــالل تعاونهــا مــع صّنــاع الزجــاج 
المحّلّييــن، صّممــت خمــس مجموعــات مــن المشــغوالت الزجاجّيــة، عرضتهــا 
فــي لنــدن، ودبــي وعّمــان وفلســطين، وهــي عبــارة عــن قطــع وقواريــر زجاجّيــة 
تجمــع بيــن األصالــة واللمســة العصرّيــة. وهــذا مــا أّكدتــه ديمــا فــي مقابلــة لهــا 
ــا أو دعــوة للحنيــن إلــى الماضــي،  حيــث قالــت: “هــذا ليــس مشــروًعا عاطفيًّ
وإّنمــا محاولــة لتنشــيط صناعــة الزجــاج وإعــادة إحيــاء الحرفــة التقليدّيــة أثنــاء 
ــات القديمــة الملهمــة”. وخــالل رحلتهــا، انخرطــت ديمــا أيًضــا فــي  ــم التقنّي تعّل
بحــث أثــرّي عــن تاريــخ صناعــة الزجــاج، وكشــف بحثهــا عــن مجموعــة مــن التقاليــد 
اكتشــفت  المثــال،  الصناعــة. فعلــى ســبيل  هــذه  عــن  الهاّمــة  والمعلومــات 
ديمــا أّن صانعــي الزجــاج قديمــا كان يجلبــون عنصــر الســيليكا مــن جنــوب عــّكا، 
وتحديــًدا مــن نهــر يســّمى نهــر النعاميــن، وكان هــذا جــزًءا مــن مشــروعها الجديــد، 
المتمّثــل فــي البحــث فــي تاريــخ صناعــة الزجــاج، وإعــادة إنتــاج )تقليــد( مجموعــة 
ــة المعروضــة فــي متاحــف مدينتــي  ــة مــن المنَتجــات الزجاجّي مــن القطــع األثرّي
نيويــورك ولنــدن. وتؤّكــد ديمــا أّن هنــاك الكثيــر لتتعّلمــه، وتبحــث فيــه وتوّثقــه 
حــول الحــرف اليدوّيــة التقليدّيــة وصناعــة الزجــاج، ولــم يكــن هــذا ســوى خطــوة 
مــا  وإحيائــه. وســرعان  المحّلــّي  التــراث  علــى  المحافظــة  علــى طريــق  أولــى 
تحّولــت هــذه الخطــوة األولــى لتصبــح أقــرب مــا يكــون إلــى تجربــة شــخصّية بعــد 
ثــالث ســنوات مــن العمــل مــع رّواد صناعــة الزجــاج. وعلمــت ديمــا مــن قبيــل 
الصدفــة أّن أبــو مــروان نفســه هــو مــن صنــع هدايــا زفــاف والديهــا قبــل 30 
عاًمــا. واآلن، فقــد تحــّول هــذا المشــروع مــن مجــّرد محاولــة إللقــاء الضــوء علــى 
تاريــخ تراثنــا الثقافــّي إلــى قّصــة شــخصّية أعمــق بكثيــر تحــوي بيــن طّياتهــا الكثيــر 

والكثيــر مــن المعانــي.
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العنوان
الخليل

رقم الهاتف/المتنّقل
970594033301+ أشرف الزعتري

فيسبوك
jelld

انستجرام
jelld.leather

األوقات المفّضلة للزيارة 
يرجى االّتصال بأشرف الزعتري

أماكن بيع المنَتج
زاوية غادة )ص. 181 (، سوق الحلوة 
)ص. 182(، هاند ميد فلسطين )ص. 
188(، سنبلة )ص. 185(، يبوس )ص. 
191(، سينغر كافيه )بيت لحم(، باب 

الدير )بيت لحم(

خدمات أخرى
جوالت منّظمة إلى المدبغة، وورشات 

عمل حسب الطلب

مشغل جلد 

يواصــل أشــرف الزعتــري، 26 عاًمــا، العمــل علــى إحيــاء واســتمرارّية إرث عائلتــه 
فــي دباغــة الجلــود. كان جــّده شــمس الزعتــري مــن أوائــل مؤّسســي المدابــغ 
فــي فلســطين. أّســس الشــركة الحديثــة لدباغــة الجلــود ســنة 1928، وســّجلها 
ا ســنة 1948، وفــي أّيامــه تلــك لــم يكــن هنــاك ســوى مدبغتــان أو ثــالث  رســميًّ
فــي مدينــة الخليــل، بينمــا يوجــد اليــوم مــن تســع إلــى إحــدى عشــرة مدبغــة فــي 
المدينــة. ومــع ذلــك، فــإّن دباغــة الجلــود مهنــة مهــّددة باالندثــار، خصوًصــا مــع 
انخفــاض طاقــات إنتــاج المدابــغ بنســبة مهولــة تصــل إلــى 70 بالمائــة، وفًقــا 

ألشــرف.

 اســتمراًرا فــي إرث جــّده، وبنــاء علــى احتياجــات الجيــل الجديــد المّيــال إلــى 
»جلــد«.  مشــروعه  أصدقائــه  مــن  مجموعــة  مــع  أشــرف  أطلــق  الحداثــة، 
احتياجاتنــا.  حســب  أغراضنــا  صنــع  فكــرة  مــن  نهجــه  الجديــد  الخــّط  اســتلهم 
كانــت إحــدى تلــك المنَتجــات محفظــة تناســب بطاقــة الهوّيــة الفلســطينّية، 
حيــث يجبــر الفلســطينّيون/ات علــى حملهــا معهــم طــوال الوقــت. معظــم 
ــة  ــرة الحجــم، إاّل أّن بطاقــة الهوّي المحافــظ مصّممــة لتناســب البطاقــات صغي
الفلســطينّية تحتــاج إلــى جيــب أكبــر. تــّم إطــالق هــذا المشــروع فــي ســنة 2016، 
عندمــا عمــل أشــرف عــن كثــب مــع اثنيــن مــن أصدقائــه اآلخريــن مــع ثــالث نســاء 
لتطويــر منَتجاتهــّن األولــى. بــدأوا بأربــع منَتجــات واليــوم ينتجــون 21 منَتًجــا 
ــة،  ــّي والصناعــات اليدوّي ــا بثمانيــة ألــوان. واســتمراًرا بــروح اإلنتــاج المحّل مختلًف
ــع والربــط  ــة: طــرق التقطي ــد« باســتخدام الطــرق التقليدّي ــع منَتجــات »جل ُتصن
والتجميــع اليدوّيــة. ومــع ذلــك، يذّكــر أشــرف أن جميــع التصميمــات قــد ُرســمت 
ــا يحافــظ  ــا أّواًل، وبالتالــي فــإّن المشــروع يعتمــد أســلوًبا حديًث وُجّهــزت إلكترونيًّ

علــى الطريقــة التقليدّيــة، ويمــزج أفضــل مــا فــي العالميــن. 

ــا 17 شــخًصا، مــع التركيــز علــى النســاء وذوي/ يوّظــف مشــروع »جلــد« حاليًّ
ات االحتياجــات الخاّصــة والخّريجيــن/ات الجــدد مــن أجــل دعــم هــذه الفئــات 
المهّمشــة. وال يعتمــد مشــروع »جلــد« علــى نقــاط بيعــه التــي تنتشــر فــي 
جميــع أنحــاء فلســطين وحســب، بــل يقــوم كذلــك بتوصيــل منَتجاتــه إلــى الخــارج 
والتأّكــد مــن وجــوده فــي معــارض مختلفــة، حيــث يســعى إلــى رفــع الوعــي حــول 

ــه. ــة الفلســطينّية مــن خــالل منَتجات القضّي

يعمــل مشــروع “جلــد” كذلــك علــى ترتيــب برامــج زيــارات للمدبغــة مــن أجــل 
التعــّرف علــى الحــرف اليدوّيــة المحّلّيــة، وتقديــم ورش عمــل للعمــالء الذيــن 
توســيع  األخــرى  األفــكار  تتضّمــن  بأنفســهم/ّن.  أغراضهــم/ّن  بإنتــاج  يرغبــون 

اإلنتــاج ليشــمل إنتــاج أحذيــة الصنــادل، وفتــح متجــر فــي رام اللــه.



الحرف اليدويّة124

العنوان
80 شارع الكرامة، البلدة القديمة، 

بيت ساحور

رقم الهاتف/المتنّقل
عالء الحلو

+970599125281

البريد اإللكترونّي
 alahilu@gmail.com

فيسبوك
Resign.pal

انستجرام
resignforrecyclingdesign

األوقات المفّضلة للزيارة
معظم األّيام، ويرجى االّتصال مسبًقا

أماكن بيع المنَتج
استوديو ريزاين، القلعة للثقافة 

والمعلومات، بيت ساحور. 

إمكانّية التطّوع
متطّوعون/ات مهرة في استخدام 

األدوات واآلالت، وقدرة على استخدام 
وسائل وشبكات التواصل االجتماعّي، 
ا، و/أو  نشيطون/ات وواعون/ات بيئيًّ

يوّدون أن يصبحوا/ّن كذلك

ريزاين إلعادة التدوير

بعــد أن تخطــو خطــوة واحــدة داخــل ورشــة عــالء، ســتدرك مقــدار اإلبــداع الــذي 
بالزجاجــات  المليئــة  واألرفــف  الصناديــق  يســتوعب.  أن  واحــد  لمــكان  يمكــن 
الملّونــة مــن جميــع األشــكال واألحجــام هي المواّد األساســّية التي يســتخدمها 

عــالء لتحويــل النفايــات إلــى كنــوز.

ــا منــذ ســن المراهقــة. فعندمــا  الحــق عــالء شــغفه بالمنتجــات المصنوعــة يدويًّ
كان فــي السادســة عشــرة مــن عمــره، قــّرر أن يصنــع بنفســه مكتــب الحاســوب 
عندمــا  الحيــن،  ذلــك  منــذ  رؤيتــه  تغّيــرت  غرفتــه.  فــي  سيســتخدمه  الــذي 
أدرك مــا يمكــن للمــرء فعلــه مــع “القمامــة” الموجــودة حــول غرفته/منزلــه، 
وشــارعه وغيرهــا مــن األماكــن فــي محيطــه. تعانــي فلســطين مــن نقــص فــي 
اإلدارة الســليمة للنفايــات الصلبــة، والتــي تتزايــد باّطــراد مــع انتقالنــا المســتمّر 
نحــو مجتمــع صناعــّي اســتهالكّي، حيــث أصبحــت المنَتجــات التــي ُتســتخدم 
ــة مناســبة إلدارة مثــل  لمــّرة واحــدة هــي القاعــدة. مــع عــدم وجــود بنيــة تحتّي
ــا  ــا كفلســطينّيين/ات نســاهم فــي تدهــور مناظرن ــة، فإّنن ــات الصلب هــذه النفاي

الطبيعّيــة ونوعّيــة حياتنــا.

الملقــاة  المــواّد  الكامنــة فــي  رأى عــالء، وهــو فّنــان لديــه رؤيــة، اإلمكانّيــة 
كنفايــات، مثــل الزجــاج الــذي يتمّيــز بمتانتــه وعملّيتــه، والــذي يتواجــد بألــوان 
ــل المعــادن والقمــاش  ــة مث ــا إضافي ــك مــواّد خامًّ ــب العمــل كذل ــة. يتطّل جميل
والخشــب، والتــي يجمعهــا عــالء لصنــع قطعــه الفّنّيــة. قطعــه فريــدة مــن نوعها 
ــرة،  ــة، وأكــواب صغي ــّوع بيــن أكــواب بيــرة ونبيــذ تحّولــت إلــى أكــواب عادّي وتتن
وأوعيــة للمكّســرات، وعبــوات للزيــت، وحلــّي، وغيرهــا الكثيــر. يحــّب عــالء تجربــة 
وتنفيــذ تصميــم المنَتــج. حّتــى إّنــه صّمــم آلــة قطــع الزجــاج النموذجّيــة لديــه 
والتــي تعمــل بشــكل مثالــّي، مّمــا يوّفــر لــه المــال والوقــت الالزميــن لشــراء 

واحــدة مســتوردة. 

ــر ثقافــة االســتهالك فــي  ــى تغيي ــة، إل ــه الفّنّي ويهــدف عــالء، مــن خــالل أعمال
حياتنــا. إّنــه يريــد زيــادة الوعــي بكيفّيــة ضمــان أن تكــون بصمتنــا البيئّيــة فــي 
االجتماعــّي  وعينــا  ســيكون  حيــث  األدنــى،  حّدهــا  فــي  والعالــم  فلســطين 

بمحيطنــا قــّوة دافعــة للتحــّرر مــن احتــالل عقولنــا.

قــام عــالء بتجديــد مســاحة عملــه فــي بيــت ســاحور، حيــث حّولهــا إلــى مركــز 
لإلنتــاج والتدريــب للفّنانيــن/ات واألشــخاص الذيــن يرغبــون بإحــداث فــرق فــي 
المــكان. إذا كانــت لديــك مهــارات فّنّيــة وفتنــت بهــا، أو إذا لــم تكــن لديــك 
ريزايــن  ورشــة  بزيــارة  قم/قومــي  فحســب،  الفضــول  شــّدك  وإّنمــا  مهــارات 

المبدعــة! األفــكار  واســتلهم/ي 
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العنوان
شارع الشهداء، الخليل

رقم الهاتف/المتنّقل
نضال

+970599723203

خالد
+970599217342

البريد اإللكترونّي
  khald00811@yahoo.com

فيسبوك
خزف وسيراميك الفاخوري

األوقات المفّضلة للزيارة 
يرجى االّتصال بالمصنع

أماكن بيع المنَتج
في موقع المصنع

ار
ّ
الفاخوري للزجاج والفخ

للزجــاج.  الفاخــوري  مصنــع  تجــد  الخليــل،  فــي  الشــهداء  شــارع  وســط  فــي 
تــراه مفتوًحــا بســبب وجــود المســتوطنين  الــذي  الوحيــد  إّنــه تقريًبــا المتجــر 
اإلســرائيلّيين وجنــود االحتــالل المدّججيــن بالســالح. المنطقــة مغّطــاة بالفتــات 
بالعبرّيــة، مــا يعــّزز الطابــع االســتثنائّي للمــكان. تــّم إغــالق شــارع الشــهداء بعــد 
المذبحــة اإلبراهيمّيــة ســنة 1994، عندمــا اقتحــم مســتوطن يهــودّي الحــرم 
ا بــدم بــارد. كان  اإلبراهيمــّي بمدفــع رّشــاش، مســفًرا عــن مقتــل 29 فلســطينيًّ
هــذا الشــارع بمثابــة الســوق المركــزّي لمنطقــة الخليــل وكان قلــب المدينــة 
القديمــة. واليــوم، ال يــزال عــدد قليــل مــن المحــاّلت مفتوًحــا بينمــا أجبــر جيــش 
االحتــالل بقّيــة المحــاّلت علــى اإلغــالق. لهــذا، وفــي محاولــة لتحــّدي سياســات 
االحتــالل، لــم يغلــق نضــال فاخــوري متجــره أبــًدا، علــى الرغــم مــن أّن أعمــال 

ــا فــي هــذا الشــارع. ــر موجــودة تقريًب البيــع والشــراء غي

جّذابــة  منــارة  بمثابــة  فــي شــارع األشــباح هــذا هــو  باأللــوان  الغنــّي  متجــره 
مــن  العنصــرّي  والفصــل  للعنصرّيــة  الملموســة  والعالمــات  الهــالك  وســط 
حولــه. عائلــة الفاخــوري هــي عائلــة خّزافيــن، ويأتــي اســمها مــن “الفّخــار” باللغــة 
ــل  ــا ب ــّي والتاريخــّي، ظــّل نضــال مصّمًم ــّي الغن ــد العائل ــة. مــع هــذا التقلي العربّي
ومتحّمًســا علــى إبقــاء المصنــع والمتجــر علــى قيــد الحيــاة فــي مواجهــة كّل 
التخويــف والتهديــدات التــي يواجههــا. يقــع متجــره فــي مواجهــة مطعــم يعــّج 
إاّل  متجــره،  أقدامهــم/ّن  تطــأ  لــن  الذيــن  و”الســّياح”  اليهــود  بالمســتوطنين 
أّن نضــال يقــول إّنــه ومهمــا حــدث، ســيبقي المتجــر مفتوًحــا للــزّوار والزائــرات 

والمتســّوقين/ات ونشــطاء ونشــيطات التضامــن. 

الفّخــار الــذي ُيصنــع هنــا معــروف جّيــًدا ويمكــن العثــور عليــه فــي مئــات المتاجــر 
فــي الخليــل وبيــت لحــم والقــدس وغيرهــا. ومــا يجعلــه ممّيــًزا هــو حقيقــة 
أّن هــذه األســر، مــع تاريخهــا الطويــل فــي الحرفــة، ال تــزال علــى قيــد الحيــاة 
وتحــارب المنافســة التــي مــن شــأنها أن تحــّل منَتجــات رخيصــة آلّيــة الصنــع محــّل 
منَتجاتهــا الجميلــة. واألمــر الــذي يجعــل صناعــة الفّخــار ممّيــزة وحّيــة هــو أّن 
مواّدهــا بســيطة وســهلة التوّفــر، ومــع ذلــك فإّنهــا تتطّلــب مهــارة حقيقّيــة 
إلنتــاج اللوحــة اليدوّيــة وترتيبــات األلــوان التــي تمّيــز النوعّيــة األصلّيــة، وهــو مــا 

ــه.  ــن علــى الحفــاظ علي ــون جاهدي يعمل

الفّخــار الفلســطينّية فريــدة مــن نوعهــا، ومــن مّنــا ال يرغــب ببعــض  صناعــة 
المنَتجــات منهــا لتحويــل مطابخنــا أو غــرف معيشــتنا إلــى مســاحات نابضــة 

ــا؟ ثقافيًّ غّنّيــة  بالحيــاة وفضــاءات 
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العنوان
حبايل الرياح، الخليل

رقم الهاتف/المتنّقل
+97022220512

+970599297028
+970599557737

+970599439253

البريد اإللكترونّي
kufiya-hirbawi@hotmail.com

الموقع اإللكترونّي
www.hirbawi.ps

www.kufiya.org

األوقات المفّضلة للزيارة 
يرجى االّتصال مسبًقا بالمصنع

أماكن بيع المنَتج
في موقع المصنع أو اإلنترنت

مصنــع الحربــاوي هــو “آخــر معاقــل الكوفّيــة فــي فلســطين”، أو هكــذا يعرفــه مصنع الحرباوي
الكثيــرون/ات مــن الســّكان المحّلّييــن/ات، وذلــك بعــد أن أغلــق أكثــر مــن 100 
المنافســة  بســبب  الماضــي  القــرن  تســعينات  فــي  أبوابــه  للكوفّيــة  مصنــع 
والتــي  المقّلــدة،  الصينّيــة  المنَتجــات  مــن  الصناعــة  شــهدتها  التــي  الضاّريــة 
تعــرف بجودتهــا الرديئــة وانخفــاض أســعارها، ليبقــى مصنــع الحربــاوي المصنــع 
الوحيــد فــي فلســطين الــذي ال يــزال يعمــل. ولحســن الحــّظ، بعــد أن انخفضــت 
طاقتــه اإلنتاجّيــة خــالل هــذه الفتــرة، عــاد الحربــاوي مــن جديــد ليعمــل بطاقتــه 
القصــوى، ليقــّدم إلــى المســتهلك/ة مجموعــة رائعــة مــن المنَتجــات المحّلّيــة 

ــر الجــودة. المصّنعــة مــن أفضــل الخامــات وبأعلــى معايي

بــدأ مصنــع الحربــاوي نشــاطه فــي ســنة 1961، مــع ماكينتيــن اســتوردهما مــن 
ــة األبيــض واألســود،  ــة بألوانهــا األصلّي ــه مــن الكوفّي ــدأ بطــرح منَتجات ســوريا. ب
أو األبيــض واألحمــر فقــط، ولكــن فــي تســعينات القــرن الماضــي، تنــّوع إنتــاج 
المصنــع ليشــمل ألواًنــا أخــرى، والتــي كانــت وقتهــا صيحــة فــي عالــم الموضــة، 
ورغــم  نفســه.  الوقــت  فــي  األصيــل  الفلســطينّي  بالطابــع  احتفاظهــا  مــع 
المنافســة الشــديدة التــي شــهدها المصنــع، لــم يتنــازل عــن جودتــه المعهــودة 
التــي اعتــاد عليهــا جمهــوره، واســتمّر فــي تصنيــع الكوفّيــات مــن أجــود أنــوع 

ــر والقطــن. الحري

لطالمــا كانــت الكوفّيــة رمــًزا للهوّيــة والصمــود الفلســطينّي. وحقيقــة، يرتديهــا 
الكثيــرون/ات تضامًنــا مــع القضّيــة الفلســطينّية ومــع الشــعب الفلســطينّي 
كوفّيــة  ترتــدي/ن  عندمــا  واليــوم،  وحّريتــه.  أرضــه  الســتعادة  يكافــح  الــذي 
الحربــاوي، فإّنــك تعلــن رفضــك لالســتعمار والرأســمالّية مًعــا. ولهــذا إذا كنــت، 
ودعــم  الوعــي،  وزيــادة  الرســالة،  نشــر  علــى  تحرص/يــن  الكثيريــن/ات،  مثــل 
المنَتــج والصناعــات المحّلّيــة، فعليــك بكوفّيــة الحربــاوي، رمــز الصمــود والهوّيــة 

والوحــدة.

واليــوم، ُتصــّدر كوفّيــات الحربــاوي إلــى جميــع أنحــاء العالــم مــن خــالل شــبكات 
ــه،  كثيــرة يرعاهــا النشــطاء والنشــيطات. وحرًصــا منــه علــى تشــجيع هــذا التوّج
ــات اإلنتــاج، ولالختيــار  يفتــح الحربــاوي أبوابــه للــزّوار والزائــرات لمشــاهدة عملّي
الــزوار  يجدهــا  والتــي  واأللــوان  التصميمــات  مــن  رائعــة  تشــكيالت  بيــن  مــن 

والزائــرات فــي دّكان الهدايــا ذي الطــراز البــدوّي.
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العنوان
شارع صالح الدين، غّزة

رقم الهاتف/المتنّقل
+970599636198

فيسبوك
Alsawwaf handmade الصواف 

للسجاد اليدوّي

أماكن بيع المنَتج
في الموقع

التــي تعمــل فــي صناعــة الســّجاد والبســط أبو حنفي الصّواف الصــّواف واحــدة مــن الشــركات 
عائلــة  حافظــت  وقــد  باالندثــار.  المهــّددة  الصناعــات  مــن  وهــي  التقليدّيــة، 
الصــّواف )كمــا يوحــي اســمها( علــى هــذه الحرفــة منــذ عهــد النبــي داود عليــه 
ــا، وتســتخدم فــي ذلــك  الســالم. تقــوم الشــركة بصناعــة الســّجاد والبســط يدويًّ
آلــة تقليدّيــة تســّمى النــول. وقــد أصبــح أبــو حنفــي عالمــة بــارزة فــي صناعــة 
الســّجاد فــي فلســطين، ويعرفــه النــاس هنــاك باســم الصــّواف األخيــر. ورث أبــو 
حنفــي هــذه الحرفــة عــن أبيــه، ويقــول إّن عائلتــه تمتهنهــا منــذ مئــات الســنين. 
ورغــم تمّســكه بالطــرق التقليدّيــة فــي صناعتــه للســّجاد، يميــل أبــو حنفــي إلــى 
االبتــكار فــي التصاميــم واأللــوان، ويراعــي فــي ذلك ذوق العميــل/ة واختياره/ا. 
لعــّل آخــر مــا تبّقــى مــن اآلالت التقليدّيــة هــو ذلــك النــول الــذي توارثتــه األجيــال 
جيــاًل بعــد اآلخــر، واعتمــدت عليــه فــي صناعــة قطــع الســّجاد الفريــدة والممّيــزة 
الصــوف،  بإنتــاج  أيًضــا  تقــوم  الصــّواف  وعائلــة  عائلتــه.  بهــا  اشــتهرت  التــي 
ــام وتســتخدم أصوافهــا. ومــع ذلــك،  ــي األغن وليــس الســّجاد فقــط. فهــي ترّب
حّتــى ســنة 1967، كان الصــوف ُيســتورد مــن مصــر وُيعالــج وُيغــزل فــي غــّزة. 
ولعــّل أهــّم مــا يتمّيــز بــه النــول أّنــه آلــة يدوّيــة وال يحتــاج إلــى كهربــاء لتشــغيله، 
ولهــذا فــإّن نقــص الطاقــة الــذي يعانــي منــه قطــاع غــّزة ال يؤّثــر علــى هــذه 
ــى  ــة التــي تســتخدم حّت ــة القليل ــو حنفــي مــن القّل ــة. ويظــّل أب الحرفــة التقليدّي
اليــوم النــول فــي صناعــة الســّجاد. ومثلــه مثــل غيــره فــي مهنتــه، يشــعر أّن 
هــذه المهنــة مهــّددة باالندثــار، وال ســّيما مــع انتشــار المنَتجــات الصينّيــة فــي 
األســواق، برغــم جودتهــا الســّيئة. ومــع ذلــك، يؤّكــد أّنــه حّتــى اليــوم ال يــزال 
الكثيــر مــن الفلســطينّيين/ات واألجانــب يتوافــدون إلــى ورشــته لشــراء منَتجاتــه 

ــزة. الممّي
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العنوان
مصنع النتشة للزجاج والخزف، رأس 

الجورة، الخليل 

رقم الهاتف/المتنّقل
+9702228502

+970599212238
 +970522636836

فيسبوك
Hebron Glass & Ceramics مصنع 

زجاج وخزف الخليل

البريد اإللكترونّي
hebronglass@yahoo.com

األوقات المفّضلة للزيارة 
جميع أّيام األسبوع، من 9:00 صباًحا إلى 

7:00 مساء

مصنع زجاج وخزف 
الخليل )عائلة النتشة(

صناعــة الزجــاج واحــدة مــن الحــرف التقليدّيــة التــي يرجــع تاريخهــا إلــى مئــات 
الســنين فــي مدينــة الخليــل القديمــة، وأكثــر األماكــن شــهرة بهــا مــكان يعرفــه 
النــاس باســم “القزازيــن” )صانعــي الزجــاج(. قديًمــا، كانــت هــذه الصناعــة تعتمــد 
علــى الرمــل كمــاّدة خــاّم، والــذي كان ُيجلــب مــن البّريــة فــي تــالل الخليــل. وقــد 
شــهدت هــذه الصناعــة تطــّورات كبيــرة فــي الســنوات األخيــرة، ومــع ذلــك 
اســتمّرت عائلــة النتشــة باســتخدام الطريقــة التقليدّيــة فــي صناعــة الزجــاج، 
ــا، وإّنمــا  ــم تعــد تســتخدم الرمــل كمــاّدة خــاّم كمــا كان يحــدث قديًم ولكّنهــا ل
تشــكيلها،  وإعــادة  بصهرهــا  تقــوم  إذ  الزجــاج،  مخّلفــات  تســتخدم  أصبحــت 
الزجاجّيــة، وهــو مثــال جميــل علــى  المنَتجــات والتحــف  وتصنــع منهــا أجمــل 
إعــادة التدويــر فــي فلســطين. وقــد نجحــت عائلــة النتشــة فــي المحافظــة علــى 
ــى  ــب عل ــرة الطل ــا بعــد كث ــى مــّر الســنين، وخصوًص ــة عل هــذه الحرفــة التقليدّي
منَتجاتهــا التــي ُتصنــع أساًســا لغــرض الزينــة والديكــور، وتحظــى بقبــول كبيــر مــن 

الســائحين/ات المحّلّييــن/ات واألجانــب الذيــن يــزوون مدينــة الخليــل.

واليــوم، انتقلــت عائلــة النتشــة بمصانعهــا مــن البلــدة القديمــة إلــى البوابــة 
للــزّوار والزائــرات مشــاهدة دورة  الخليــل. وهنــاك، يمكــن  الشــمالّية لمدينــة 
تصنيــع المنَتجــات الزجاجّيــة مــن البدايــة إلــى النهايــة. كمــا يمكنهــم/ّن أيًضــا 
االختيــار مــن بيــن تشــكيالت رائعــة مــن التحــف الزجاجّيــة، واألكــواب، واألطبــاق، 
وغيرهــا مــن القطــع الزجاجّيــة الممّيــزة. كمــا ينتــج المصنــع أيًضــا مشــغوالت 
زجاجّيــة علــى الطــراز الفلســطينّي، وهــي طريقــة قديمــة لصناعــة المنَتجــات 

الزجاجّيــة تعّلمتهــا هــذه العائلــة العريقــة واحترفتهــا علــى مــّر الســنين.
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العنوان
متجر نساء في الخليل، البلدة القديمة، 

الخليل

رقم الهاتف/المتنّقل
جمعّية إذنا التعاونّية
+970598157346
 +22254295970

+2226673970

متجر الخليل
+072267970598

البريد االلكترونّي
idnacooperative@gmail.com

الموقع اإللكترونّي
www.womeninhebron.com

فيسبوك
Women in Hebron

انستغرام
womeninhebron

األوقات المفّضلة للزيارة 
جميع أّيام األسبوع، من الساعة 9:00 

صباًحا إلى الساعة 5:00 مساء

خدمات أخرى
خدمات استضافة

ــا للتجــارة الحــّرة، جمعّية نساء في الخليل ــة إذن ــة نســاء فــي الخليــل، والتــي ُتعــرف كذلــك بتعاونّي جمعّي
هــي مبــادرة تعاونّيــة تأّسســت ســنة 2005 علــى يــد مجموعــة مــن النســاء مــن 
ــت فــي  ــل، التــي كان ــة نســاء فــي الخلي ــل. وجمعّي ــا جنــوب غــرب الخلي ــدة إذن بل
ــا ومســاعدتهّن  ــز مســاعيها حــول دعــم نســاء إذن ــرة تترّك بدايتهــا منّظمــة صغي
علــى كســب دخــل إضافــّي لمســاعدة أســرهّن، قــد توّســعت أنشــطتها اليــوم 
بلــدة مدينــة الخليــل القديمــة،  وتعــّددت، وأصبــح لهــا متجرهــا الخــاّص فــي 
وباتــت تشــارك فــي مبــادرات وأعمــال أخــرى فــي المدينــة. وقــد انضّمــت إليهــا 

مئــات النســاء مــن أماكــن مختلفــة مــن الخليــل.

ــا  ــز المجتمــع وعلــى دور النســاء خصوًص ــة علــى دورهــا فــي تعزي ــد الجمعّي تؤّك
تؤمــن  االجتماعّيــة.  والعدالــة  الحّرّيــة  نشــر  إلــى  ا  ســعيًّ الكفــاح  مشــوار  فــي 
ــة دورهــّن فــي رفــع الوعــي حــول الوضــع فــي  ــة بأهّمّي العامــالت فــي الجمعّي
فلســطين عــن طريــق نشــر خبراتهــّن وتجاربهــّن العملّيــة ليســتفيد منهــا غيرهــّن 

فــي المجتمــع وليعــرف بهــا العالــم أجمــع.

ويمكــن النظــر إلــى جمعّيــة نســاء فــي الخليــل علــى أّنهــا مشــروع ثــورّي يهــدف 
إلــى تمكيــن النســاء وتشــجعيهّن علــى اإلمســاك بدّفــة القــرار فــي حياتهــّن، 
منهــا  السياســّية  المجتمعّيــة،  القيــود  مختلــف  ضــّد  صوتهــّن  رفــع  وعلــى 
الــدؤوب  ســعيها  فــي  الجمعّيــة  وتجّســد  أيًضــا.  واالقتصادّيــة  واالجتماعّيــة 
ــا علــى نجــاح المــرأة وتمّيزهــا فــي مجــال األعمــال، األمــر الــذي ينعكــس  مثــااًل حيًّ
ــا فــي منَتجاتهــا ومشــغوالتها القّيمــة، التــي تجمــع بيــن الطابــع العصــرّي  جليًّ

والثقافــّي.
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العنوان
شارع مصطفى حافظ، غّزة

رقم الهاتف/المتنّقل
+97082861450

البريد اإللكترونّي
sulafa@unrwa.org

الموقع اإللكترونّي
www.sulafa.org

فيسبوك
Sulafa Embroidery Centre

األوقات المفّضلة للزيارة
بترتيب مسبق مع المركز

أماكن بيع المنَتج
سنبلة )ص. 185(

فــي موقعــه المتمّيــز فــي مدينــة غــّزة، يعمــل مركــز ســالفة للتطريــز مــع مئــات مركز سلفة للتطريز
الفلســطينّيات الالجئــات مــن ثمانيــة مخّيمــات لالجئيــن فــي القطــاع، ويوفــر 
لهــّن فرصــة حقيقّيــة لكســب العيــش. وهــو أحــد مشــاريع وكالــة الغــوث، وقــد 
تأّســس فــي ســنة 1950، ولكّنــه اليــوم، مثلــه مثــل كثيــر مــن المشــاريع فــي 
القطــاع، يواجــه صعوبــات كثيــرة بســبب الحصــار المأســاوّي علــى غــّزة، والــذي 
يفــرض قيــوًدا كثيــرة علــى دخــول المــواّد الخــاّم إلــى غــّزة، إضافــة إلــى حرمــان 

ــة.  ــة والدولّي ــه فــي األســواق المحّلّي المركــز مــن عــرض منَتجاتــه وأعمال

تلقــى منَتجــات المركــز مــن الشــاالت ومفــارش الزينــة رواًجــا كبيــًرا، بحســب مــا 
يؤّكــده متجــر ســنبلة الــذي يعــرض فيــه المركــز منَتجاتــه. وهنــاك يمكــن االّطــالع 
مثــل  المتنّوعــة،  ومنَتجاتــه  المركــز  تصميمــات  مــن  جديــد  هــو  مــا  كّل  علــى 
المحافــظ وأغطيــة الحواســيب، وأغطيــة الوســائد، وغيرهــا مــن مفــارش الزينــة 

ــّي. والحل
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العنوان
السّموع، الخليل

رقم الهاتف/المتنّقل
رقية

+970597408982

األوقات المفّضلة للزيارة 
يرجى االّتصال بأّم عيسى وأبو عيسى

أماكن بيع المنَتج
 nativenaseej في الموقع، ومن خالل

)ص. 189(

تطــّل بلــدة الســّموع، إحــدى قــرى محافــة الخليــل، علــى حقــول الزيتــون وكــروم أّم عيسى وأبو عيسى
العنــب، ويعــود تاريخهــا إلــى العصــر البرونــزّي، ويوجــد فيهــا كثيــر مــن اآلثــار 
الكنعانّيــة والمعالــم التاريخّيــة. ويمتهــن أهلهــا الكثيــر مــن الحــرف التقليدّيــة.

أقــدم  مــن  واحــدة  وتعتبــر  التقليدّيــة،  الســّجاد  بصناعــة  الســّموع  تشــتهر 
بشــكل  وتتركــز  باالندثــار،  المهــّددة  الحــرف  ومــن  فــي فلســطين  الصناعــات 
رئيســّي فــي الخليــل وغــّزة، حيــث يصنــع الســّجاد فــي هــذه البلــدة مــن صــوف 

. بالمائــة   100 بنســبة  األغنــام 

أّم عيســى عالمــة بــارزة فــي صناعــة الســّجاد فــي الســّموع، وهــي تحافــظ كثيــًرا 
علــى التقاليــد، ولهــذا تحــرص دائًمــا علــى تدريــب غيرهــا مــن النســاء فــي القريــة. 
وتعــّد صناعــة الســجاد جــزًءا ال يتجــّزأ مــن ثقافــة جنــوب فلســطين. فعندمــا 
تتــزوج المــرأة، تأخــذ إلــى بيتهــا ســّجادة تســّمى المــزودة والبســاط، وتجمــع فــي 
تصميمهــا بيــن اللــون األخضــر واألحمــر واألســود واألبيــض. بينمــا يأتــي العريــس 
ببيجــاد يجمــع بيــن اللونيــن األبيــض واألحمــر. وفــي هــذه البلــدة، ُيلّبــد الصــوف 
وُيلــّون فــي المنــزل باألصبــاغ الطبيعّيــة. عــادة مــا يســتغرق صنــع الســّجادة 
الواحــدة بضعــة أشــهر علــى حســب حجمهــا، وتكــون كّل ســجادة تحفــة فريــدة 
مــن نوعهــا، فــال يمكــن أن تجــد أبــًدا ســّجادتين متطابقتيــن. ويمتــاز ســّجاد هــذه 
البلــدة بجودتــه العاليــة. كمــا تصنــع البلــدة أيًضــا الحقائــب والمحافــظ وغيرهــا 

مــن المنَتجــات األخــرى.

أّمــا أبــو عيســى، الــذي كان مزارًعــا طــوال ســنين حياتــه التــي يتذّكرهــا، فهــو 
متخّصــص فــي إعــداد العّنابّيــة )مرّبــى العنــب(. ويقــوم كذلــك بتربيــة الماشــية 
ــّوع مــا بيــن الجميــد )الجبــن المجّفــف(، وحليــب  ويصنــع منَتجــات موســمّية تتن

األغنــام، والســمن البلــدّي، وغيرهــا مــن المنَتجــات البلدّيــة الطّيبــة األخــرى.
يــروي وجــود وعمــل كّل مــن أبــو عيســى وإّم عيســى قّصــة الحيــاة فــي جنــوب 
فلســطين. قم/قومــي بزيارتهمــا لتســتمتع/ي بشــعور االرتبــاط مــن جديــد مــع 

التاريــخ والثقافــة واألمــل الفلســطينّي.
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العنوان
السّموع، الخليل

رقم الهاتف/المتنّقل
+97022268006

+970569313142

البريد اإللكترونّي
samoucharity75@gmail.com

فيسبوك
جمعّية السّموع الخيرّية - قلعة البساط 

@Samoucharity75 البلدّي

األوقات المفّضلة للزيارة
بترتيب مسبق

أماكن بيع المنَتج
في الموقع

ــدة الســّموع فــي محافظــة الخليــل علــى حقــول شاســعة مــن أشــجار جمعّية السّموع الخيريّة تطــّل بل
البرونــزّي  العصــر  إلــى  يعــود  طويــل  تاريــخ  للقريــة  العنــب.  وكــروم  الزيتــون 
وتحتــوي علــى الكثيــر مــن اآلثــار الكنعانّيــة مــن تلــك األوقــات التــي يتــّم عرضهــا 
داخــل العديــد مــن صــاالت العــرض الشــعبّية. إّنهــا قريــة غنّيــة بالتاريــخ والحــرف 

والتقاليــد التــي تعــود إلــى قــرون.

تأّسســت جمعّيــة الســّموع الخيرّيــة ســنة 1975، وتهــدف إلــى العمــل مــع نســاء 
البلــدة للمحافظــة علــى الحــرف التقليدّيــة، وال ســّيما صناعــة الســّجاد الــذي 
بــه جنــوب فلســطين. وقــد عملــت المؤّسســة مــع مئــات الســيدات،  يمتــاز 

ــزل. ــا لكســب المــال مــن خــالل عملهــّن مــن المن ــرت لهــّن فرًص ووّف

يقــّدم دّكان الهدايــا فــي الجمعّيــة تشــكلية متنّوعــة مــن المنَتجــات، جميعهــا 
صناعــة يدوّيــة بأيــدي نســاء البلــدة، إضافــة إلــى بعــض المنَتجــات الحديثــة، مثــل 

حوامــل الهواتــف المحمولــة، وغيرهــا مــن المســتلزمات المنزلّيــة.
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العنوان
البلدة القديمة، مدينة الخليل 

رقم الهاتف/المتنّقل
كاظم المحتسب

+970599132037

األوقات المفّضلة للزيارة 
يرجى االّتصال بكاظم المحتسب

أماكن بيع المنَتج
في موقع المدبغة

أبو أحمد المحتسب 
- دباغة جلود الغنم 

التقليديّة

يمتهــن أبــو أحمــد المحتســب حرفــة دباغــة جلــود الغنــم منــذ أكثــر مــن أربعيــن 
عاًمــا، ويعمــل فــي مبنــى حجــرّي يعــود تاريخــه إلــى أكثــر مــن 400 عاًمــا. إّنــه 
مغــرم بطــرق الدباغــة التقليدّيــة والطبيعّيــة، ويراهــا أفضــل بكثيــر مّمــا يســّميه 
“طــرق الدباغــة اإلفرنجّيــة”، ويقــول إّن مــا يطلبــه النــاس دائًمــا هــو الجلــود 

المدبوغــة بالطــرق التقليدّيــة والطبيعّيــة.

صناعــة  مخّلفــات  مــن  تعتبــر  الحيوانــات  جلــود  كانــت  األحيــان  معظــم  فــي 
اللحــوم، ولكــن لــم يكــن األمــر كذلــك فــي فلســطين، وال ســّيما فــي مدينــة 
الخليــل، حيــث اســتغّلت الصناعــات المحّلّيــة هــذه الجلــود فــي تطويــر ســوق 
كبيــر مــن المدابــغ التاريخّيــة، فالتجــار يشــترون هــذه الجلــود، ويعالجونهــا بالملــح 
وغيــره مــن المــواّد الكيمائّيــة والطبيعّيــة، ويســتخدمونها فــي إنتــاج الجلــود، 
التــي تعتمــد عليهــا اليــوم كثيــر مــن الصناعــات المحّلّيــة فــي فلســطين، وعلــى 

ــل. ــة الخلي األخــّص فــي مدين

المتاحــة  الجلــود  تشــكيالت  بيــن  مــن  لالختيــار  إليــه  المحتســب  زبائــن  يأتــي 
ــه أيًضــا إلــى  ــا مــا يشــترونها بالجملــة. كمــا يبيــع المحتســب منتجات ــه، وغالًب لدي
ــة  ــرة مليئ ــا صغي ــر فــي البلــدة القديمــة يمتلــك دّكاًن ــو نضــال، وهــو تاجــر ضري أب
الرجالّيــة واألحذيــة  العبــاءات  الســّجاد وحّتــى  مــن  بــدًءا  الجلدّيــة،  بالمنَتجــات 

والفاخــرة. األنيقــة 
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العنوان
عارورة، رام الله والبيرة

رقم الهاتف/المتنّقل
+970592294654

فيسبوك
 Hassan Odeh, Art Restoration 

Services حسن عودة ألعمال الترميم 
والحدائق

األوقات المفّضلة للزيارة
يرجى ترتيب موعد مسبق

حسن عودة، بناء مناطير 
في فلسطين

الفّنــان  المناطيــر فــي فلســطين حســب قــول  ُبنــاة  آخــر  ُيعتبــر حســن عــودة 
ســليمان منصــور الــذي عاصــر المناطيــر فــي طفولتــه ورســمها فــي العديــد مــن 

لوحاتــه التشــكيلّية منــذ الثمانينــات.

ــة المهــّددة  ــة، هــي مــن أنمــاط العمــارة التقليدّي ــر، أو القصــور الزراعّي والمناطي
يتــّم  الزراعّيــة كبيــوت صيفّيــة  ُتبنــى فــي األراضــي  المناطيــر  باالندثــار. كانــت 
اســتخدامها مــن قبــل المزارعيــن/ات فيمــا يســّمى بأشــهر »التعزيــب«، وهــو 
وقــت حصــاد المحاصيــل الزراعّيــة، مــن العنــب والتيــن لتجفيفهــا وعمــل الزبيــب 

والقّطيــن، باإلضافــة إلــى تخزيــن محاصيــل القمــح والشــعير فيهــا.

يتــّم بنــاء المناطيــر مــن حجــارة األرض المتوّفــرة مــن البيئــة المحيطــة، وتعتمــد 
ــة البانــي فــي بنائهــا بشــكل متماســك وقــوّي بحيــث ال تحتــاج إلــى  علــى حرفّي

إســمنت أو مــواّد مدّعمــة.

بــدأت قّصــة حســن مــع المناطيــر منــذ الثمانينــات عنــد ترميــم منطــار مــع والــده 
فــي بلــدة عــارورة شــمال رام اللــه. ومنــذ ذلــك الحيــن وهــو مهتــّم بترميــم وبنــاء 
العمــارة التقليدّيــة، حيــث يتخّصــص بترميــم وبنــاء المبانــي الحجرّيــة حســب أنمــاط 
العمــارة القديمــة الرومانّيــة واإلســالمّية. وكانــت ســعادة حســن عارمــة حيــن تــّم 
التواصــل معــه هــذا العــام لبنــاء منطــار فــي حديقــة المتحــف الفلســطينّي فــي 
بلــدة بيرزيــت، ضمــن رؤيــة الفّنــان الفلســطينّي ســليمان منصــور لعمــل نمــوذج 

حــّي للمناطيــر بعــد التوّقــف عــن بنائهــا واســتخدامها مــن قبــل المزارعيــن/ات.

يتعــّدى عمــل حســن عــودة ترميــم المبانــي إلــى تبّنيــه أســلوب حيــاة متناغــم 
مــع الطبيعــة والمواســم فــي فلســطين. برأيــه، هــو اآلن يعيــش طريقــة حيــاة 
البــالد،  الوظائــف، ومعتمــًدا علــى خيــرات  الفلســطينّي قديًمــا، متحــّرًرا مــن 
ــا علــى الصعيــد الشــخصّي، حيــث يعتمــد فــي دخلــه  محّقًقــا بذلــك اكتفــاًء ذاتيًّ
علــى مواســم اللــوز والزيتــون، والحراثــة وبنــاء السناســل، باإلضافــة إلــى قطــف 
الزعتــر البــّرّي وبيعــه للمطاحــن. وفــي موســم الشــتاء يعمــل فــي مناشــير الحجــر، 
ومــع بدايــة الصيــف، يقــوم باســتصالح األراضــي وإعمارهــا وترميــم األبنّيــة. 
ــة، كمــا يقــوم  ــة والحديث ــن بالطريقــة التقليدّي ــاء الطوابي ــا ببن يقــوم حســن أيًض

بتربّيــة المواشــي.

 حســن عــودة، نمــوذج لالكتفــاء الذاتــّي والعيــش بتناغــم مــع األرض، وهــو مــن 
آخــر ُبنــاة المناطيــر فــي فلســطين!
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١. ورد علــى لســان ســينوحي المصــرّي )القــرن الرابــع عشــر 
قبــل الميــالد( أّن “النبيــذ فــي فلســطين أكثــر وفــرة مــن 

المــاء”. 

ــا إلنتــاج الكحــول فــي  اكتشــف علمــاء اآلثــار موقًعــا أثريًّ
ــم، وكان  ــه األقــدم فــي العال فلســطين، والــذي ُيعتقــد أّن
ينتــج مشــروًبا يشــبه البيــرة وُيعتقــد أّنــه كان ُيقــّدم فــي 
حوالــي  فــي  عــام.  ألــف   13 حوالــي  قبــل  االحتفــاالت 
الحضــارة  ظهــرت  الميــالد،  قبــل  عشــر  الثالثــة  األلفّيــة 
الزراعّيــة األولــى، وقــد عّرفهــا علمــاء اآلثــار باســم “الحضــاّرة 
النّطوفّيــة”، نســبة لــواٍد يقــع شــمال غــرب القــدس. كان 
الموقــع النّطوفــّي فــي كهــف رقيــف، جنــوب حيفــا )شــمال 
فلســطين( بمثابــة مــكان لدفــن النّطوفييــن مــن الرجــال 
الميــالد(. وكانــت  10000 عــام قبــل  والنســاء )-12500 
هــذه بدايــة لشــكل اســتيطانهم وســكنهم المنطقــة. وهذا 
دليــل علــى بدايــة االســتيطان البشــرّي وأقــدم دليــل علــى 

إنتــاج الكحــول مــن أّي نــوع فــي العالــم23.

كان أســالف الفلســطينّيين/ات أؤلئــك هــم أّول مــن زرع 
األرض، ودّجــن الحيوانــات، وقبــل كّل شــيء أّول مــن بنــى 
المســاكن. تعتقــد عالمــة اآلثــار البريطانّيــة كاثليــن كينيــون 
أّن فلســطين كانــت قــد وصلــت خــالل تلــك الفتــرة إلــى 
كاثليــن،  الزراعــّي. وحســب  اإلنتــاج  مــن  متقّدمــة  مرحلــة 
فــال بــّد “أّن تقنّيــات الــرّي فــي واحــة أريحــا كانــت متطــّورة 
بشــكل جّيــد لدرجــة أّنهــا افترضــت وجــود نظــام مركــزّي 
محكــوم بقوانيــن وتنظيــم لتنفيــذ العمــل. فــي ضــوء درجــة 
التعقيــد االجتماعــّي هــذه، يمكــن للمــرء أن يتخّيــل أريحــا 

فــي األلفّيــة الثامنــة قبــل الميــالد كمدينــة حقيقيــة”24.

فــي منطقــة األغــوار فــي وادي األردن، حيــث ُيعتقــد أّن 
العنــب البــّرّي ال ينمــو بشــكل طبيعــّي هنــاك، تــّم جلــب 
المجــاورة، خــالل فتــرة  المرتفعــات  المدّجــن مــن  العنــب 
الوقــت  ذلــك  ومنــذ  تقديــر.  أقــّل  علــى  الحجــرّي  العصــر 
وفلســطين تنتــج النبيــذ للتصديــر. ُدفــن أحــد أوائــل الملــوك 
الذيــن حكمــوا مصــر، عقــرب األّول مــن األســرة الحاكمــة 
صفــر، مــع حوالــي 700 جــّرة نبيــذ فــي مقبــرة فــي أبيــدوس، 
علــى بعــد مئــات األميــال فــي أعالــي نهــر النيــل، وذلــك 

حوالــي ســنة 3150 قبــل الميــالد.

23 Perrot, Jean. Kempinski Aharon. Avi-Yonah, Mi-
chael(1979) Archaeologia Mundi: Syria-Palestine I: From 
the Origins to the Bronze Age. Nagel.

24 Kenyon, Kathleen (1957) Digging up Jericho: The 
Results of the Jericho Excavations 1952-1957. Praeger: 
New York.
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كان ســّكان فلســطين فــي ذلــك الوقــت ُيعرفــون باســم 
“الكنعانييــن”، وقــد أطلقــوا اســمهم هــذا علــى بالدهــم. 
الحــظ عالــم اآلثــار جوناثــان ن. تــوب وجــود صناعــة نبيــذ 
ــا أو يتــّم تصديرهــا مــع ســلع أخــرى  حقيقّيــة ُتســتهلك محّليًّ

إلــى مصــر أو إلــى بــالد مــا بيــن النهريــن25. 

“جفنــه”،  اســم  بعــل،  الكنعانــّي،  اإللــه  رســل  أحــد  حمــل 
ويعنــي أصــل هــذه الكلمــة، فــي جميــع اللغــات الشــرقّية، 
الكرمــة. احتفــل الكنعانّيــون بعيــده خــالل مهرجــان مخّصــص 
للكــروم، وفًقــا للمــؤّرخ اللبنانــّي أنيــس فريحــة، وكان موعــد 
المهرجــان يتوافــق مــع وقــت تقليــم أشــجار الكــروم خــالل 
شــهر أّيار/مايــو. وفــي يومنــا هــذا، ال زالــت إحــدى القــرى 
الفلســطينّية تحمــل اســم رســول بعــل هــذا، جفنــه، وتقــع 

شــمال شــرق مدينــة رام اللــه. 

تذكــر النصــوص الكنعانّيــة النبيــذ مــّرات عديــدة، واصفــة 
أكــواب  فــي  ُيســتهلك  كان  والــذي  الكرمــة،  بــدم  إّيــاه 
ا، وُيســكب مــن األباريــق وُيحفــظ فــي الجــرار.  دقيقــة جــدًّ
الخبــز  مــع  يؤخــذ  أو  الوجبــات،  مــع  كذلــك  يقــّدم  وكان 
المقــّدس فــي المعبــد. باختصــار، كان اســتخدامه حينهــا 
يشــبه إلــى حــد مــا اســتخدامه فــي الوقــت الحاضــر. ومــن 
المثيــر مالحظــة أّنــه قــد تــّم صنــع شــكل معّيــن مــن الجــرار 
ــا.  الكنعانّيــة، ليناســب تخزيــن ونقــل هــذه البضائــع حصريًّ
ــة فــي فلســطين، امتلــك أحــد وزراء  ــرة الرومانّي خــالل الفت
بطليمــوس الثانــي )247 - 283 قبــل الميــالد( قريــة إلنتــاج 
ــر  النبيــذ فــي فلســطين. تذكــر قّصــة عشــاء المســيح األخي
كســر  الجديــدة.  الديانــة  فــي  النبيــذ  رمزّيــة  قــّوة  مــدى 
ــر وقــال لرســله “خــذوا  ــز خــالل العشــاء األخي المســيح الخب
كلــوا هــذا هــو جســدي ثــم أخــذ الــكاس وشــكر وأعطاهــم 
فشــربوا منهــا كلهــم. وقــال لهــم هــذا هــو دمــي الــذي 
يرمــز للعهــد الجديــد الــذي يســفك مــن أجــل كثيريــن. الحــق 
أقــول لكــم، لــن أشــرب مــن ثمــرة الكرمــة حتــى أشــربها فــي 
ذلــك اليــوم مــن جديــد فــي ملكــوت اللــه” )إنجيــل مرقــص، 

الفصــل 14، 25-22(. 

اشــتهر العديــد مــن األماكــن بجــودة نبيــذه العاليــة، مثــل 
غــّزة وعســقالن وديــر البلــح وبيســان ورام اللــه والخليــل 
التــي  نفســها  والقــدس  القــدس(  مــن  )بالقــرب  والجــب 
كانــت تســمى “جبــل النبيــذ”، كمــا أفــاد المــؤّرخ العربــّي 
ياقــوت. كان الرومــان يقــّدرون نبيــذ غــّزة، الــذي يتّم تصديره 
إلــى بــوردو فــي فرنســا فــي القــرن الســادس بعــد الميــالد. 

25 Tubb, Jonathan (2002) People of the past: Canaanites. 
British Museum Press: London.

تحمــل العديــد مــن المــدن والقــرى الفلســطينّية أســماء 
عنبتــا  الكرمــة،  الكرمــل،  مثــل  والنبيــذ  بالكــروم  متعلقــة 
)العنــب(، جفنــه )الكرمــة(، طولكــرم )جبــل العنــب(، مجــد 
جــت  العنــب(،  )عصيــر  عصيــرة  الكرمــل،  داليــة  الكــروم، 
بالقــرب مــن نابلــس )كلمــة جــت هــي كلمــة كنعانّيــة تعنــي 
ســريانّية  )كلمــة  ماروســّي  الزيتــون(،  معصــرة  أو  الخمــر 
تعنــي مــن يعصــر النبيــذ أو الزيتــون( ، فــارا بالقــرب مــن صفــد 

)كلمــة آراميــة تعنــي معصــرة العنــب(.

النبيــذ  تصديــر  توّقــف  اإلســالمّية،  الفتــرة  خــالل   .٢
اســتمر  اإلنتــاج  لكــّن  العالــم،  بقّيــة  إلــى  الفلســطينّي 
الملكــّي  النبيــذ  معصــرة  وتشــهد  المحّلــّي.  لالســتهالك 
الرائعــة التــي تــّم بناؤهــا فــي قصر هشــام، الخليفــة األموّي 
ــرة مــا بيــن عامــي 724 و 743 للميــالد،  العاشــر، فــي الفت
شــاهًدا علــى أهّمّيــة اســتهالك النبيــذ فــي هــذه الفتــرة. 
هــذا وقــد تــّم العثــور علــى العديــد مــن األدّلــة األخــرى 
المتعّلقــة بصنــع النبيــذ فــي جميــع أنحــاء فلســطين. وفــي 
فتــرة قريبــة مــن العصــر الحديــث، فــي القــرن التاســع عشــر، 
ُبنــي ديــر اللطــرون ســنة 1890، علــى بعــد 15 كيلومتــًرا 
أّمــا  نبيــذ.  معصــرة  جــواره  وإلــى  القــدس،  غــرب  شــمال 
معصــرة نبيــذ كريمــزان، المجــاورة لديــر الســاليزيان، فقــد 
أنشــئت ســنة 1885، وتقــع علــى بعــد خمســة كيلومتــرات 

مــن بيــت لحــم. 

األلمانــّي  األنثروبولوجيــا  عالــم  نشــر   ،1935 ســنة  فــي 
غوســتاف دالمــان، ســبعة مجّلــدات عــن العمــل والحيــاة 
القــرن  بدايــة  فــي  بحثــه  بــدأ  فلســطين.  فــي  التقليدّيــة 
الصــور  فــي  والنبيــذ.  والزيتــون  القمــح  حــول  العشــرين، 
التوضيحّيــة التــي وردت فــي كتبــه، يمكننــا أن نــرى صانعــي 
نبيــذ مــن بيــت لحــم يعصــرون النبيــذ بأقدامهــم كمــا كان 
ــرّي  ــك الوقــت. الحــظ دالمــان أّن العنــب الب الحــال فــي ذل
الفلســطينّيين/ وأّن  الجليــل  فــي  موجــوًدا  يــزال  مــا  كان 
ات كانــوا يطلقــون عليــه اســم “برعــة”، ومعنــاه بــّرّي. كمــا 
الحــظ أّن المســتوطنين كانــوا يســتوردون العنــب األوروبــّي 
العنــب  اســتخدام  الفلســطينّيون  واصــل  بينمــا  معهــم، 

المحّلــّي. 

لقــد وجــد الجيــل الفلســطينّي الحالــّي طريــق العــودة إلــى 
وســائل األجــداد المرموقــة. فإلــى جانــب منتجــي/ات البيرة 
والعــرق، توجــد أكثــر مــن عشــرة مصانــع نبيــذ محترفــة فــي 
ــا القاســم المشــترك الــذي يجمــع  ــة. أّم فلســطين التاريخّي
معظمهــم، فهــو شــغفهم بالنبيــذ، ألّن غالبّيتهــم لديهــا 
هــو  الفلســطينّي  النبيــذ  فيهــا.  يبدعــون  أخــرى  وظائــف 
النظــر  بغــّض  الفلســطينّي،  الشــعب  ينتجــه  الــذي  النبيــذ 
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الذيــن  أولئــك  لهــم.  ُتعطــى  التــي  الهوّيــة  بطاقــة  عــن 
يحملــون الهوّيــة اإلســرائيلّية ال يتمّتعــون بنفــس الحقــوق 
التــي يتمّتــع بهــا اليهــود. فعلــى ســبيل المثــال، ال يمكــن 
للفلســطينّيين اســتئجار أو شــراء األراضــي مــن الدولــة، فــي 
حيــن يســتطيع ذلــك اليهــودي القــادم حديثــًا مــن أوكرانيــا 
أو إثيوبيــا! نعمــة أشــقر هــو صانــع نبيــذ يشــتري مــن قريــة 
إقــرت العنــب مــن مــزارع يهــودّي يعمــل فــي قريــة نعمــة 
المشــكلة  أّن  نعمــة  أفــاد  وقــد  منهــا.  أهلــه  هّجــر  التــي 
الفلســطينّيون/ المزارعــون/ات  يواجههــا  التــي  األخــرى 
ات هــي الميــاه. إذ ال يمكنهــم/ّن حّتــى اســتخدام الميــاه 
الرمادّيــة المعالجــة، والتــي ُيســمح فقــط للمزارعيــن/ات 

باســتخدامها.  اإلســرائيلّيين/ات 

أحــد أهــم الجوانــب المتعّلقــة باإلنتــاج الفلســطينّي هــو 
الفلســطينّي األصلــّي بشــكل  العنــب  أّنهــم يســتخدمون 
ــا، مثــل معصــرة نبيــذ  متزايــد اآلن. بعضهــم يســتخدمه جزئيًّ
وآدم  الطيبــة  نبيــذ  معصرتــا  تقــوم  ومؤّخــًرا،  كريميــزان. 
قســيس بالمثــل. ســري خــوري هــو األّول والوحيــد الــذي 
يســتخدم العنــب الفلســطينّي فقــط وبالكامــل لتصنيــع كّل 
مــن النبيــذ األحمــر واألبيــض. ومــع ذلــك، فقــد فضــل ســري 
عــدم ذكــر اســم مجموعــة العنــب التــي يســتخدمها فــي 
ملصقاتــه، ألّنــه يخشــى أن تقــوم مصانــع النبيذ اإلســرائيلّية 
بنســخها وتقليدهــا. لقــد بــات احتــالل التقاليد الفلســطينّية 
هوًســا شــائًعا للغايــة لــدى المنِتــج اإلســرائيّي، كمــا حــدث 
األطبــاق  مــن  العديــد  بيــن  مــن  والحّمــص  الفالفــل  مــع 
محــاوالت  تجــري  التــي  األخــرى  التقليدّيــة  الفلســطينّية 
احتاللهــا. يمكــن اآلن، وبــكّل ســهولة، التمويــه بالقــول بــأّن 

هــذا العنــب “مــن أرض إســرائيل”! 

نبيــذ  مصنــع  هــي:  الفلســطينّية  النبيــذ  مصانــع  أشــهر 
ــرة غــرب  اللطــرون )علــى اســم القريــة الفلســطينّية المدّم
قســيس؛  آدم  هــو  فيــه  النبيــذ  وصانــع  القــدس(  مدينــة 
مصنــع نبيــذ كريميــزان )بيــت لحــم( وصانــع النبيــذ فيــه هــو 
فــادي بطارســة؛ معصــرة نبيــذ أشــقر )نعمــة أشــقر، كفــر 
ياســيف، الجليــل(؛ معصــرة نبيــذ الطيبــة )كنعــان خــوري، 
الجــش،  خريــش،  )نصــر  جاســكاال  نبيــذ  معصــرة  الطيبــة(؛ 
لحــم(،  بيــت  خــوري،  )ســري  فيلوكاليــا  الجليــل(؛  شــمال 
دوميــن قســيس )آدم قســيس، بيرزيــت(؛ هولــي النــد )تامــر 
قســيس،  )غســان  الفــي  شــاتو  عابــود(؛  بشــارية،  معيــن 
بيرزيــت(؛ ومعصــرة نبيــذ جوليــا )عنان-جــورج جميــل عــراف، 

هضبــة الجليــل، معليــا(. 

ولــد ناصــر الســومي فــي فلســطين ســنة 1948. درس 
الجميلــة فــي دمشــق،  للفنــون  الوطنّيــة  المدرســة  فــي 
كّلّيــة  فــي  دراســته  تابــع  ثــم   ،1977 ســنة  منهــا  وتخــّرج 

بيــن 1980 و1982. باريــس  فــي  الجميلــة  الفنــون 

الســومي فّنــان متعــّدد المجــاالت الفّنّيــة، وتتنــّوع أعمالــه 
والعــروض  والفيديــو  اإلنشــائّية  واألعمــال  الرســم  بيــن 
الفّنّيــة. ُعرضــت أعمالــه فــي عــدد كبيــر مــن بلــدان العالــم، 
وهــي موجــودة فــي متاحــف ومجموعــات عاّمــة وخاّصــة. 
ذلــك  النيلــّي،  باللــون  زمــن طويــل  منــذ  أعمالــه  ُطبعــت 
فــي  كمــا  الفّنــان  ماضــي  فــي  عميًقــا  المحفــور  اللــون 
التــراث والتاريــخ الفلســطينّي، وقــد غّطــى جــزًءا كبيــًرا مــن 
لوحاتــه ومشــاريعه الفّنّيــة. إّن شــّدة تعّلقــه باللــون النيلــّي 

الطبيعــّي تشــّدنا إلــى تعّلــق الســومي بوطنــه. 

ُمنــح الســومي ســنة 2006 ميدالّيــة القــاّرات الخمــس مــن 
اليونســكو، وفــي ســنة 1996 فــاز بالجائــزة األولــى فــي 

ــي القاهــرة. بينال

ــا علــى  يقيــم الســومي ويعمــل فــي باريــس. يعمــل حاليًّ
والــذي  فلســطين،  فــي  النبيــذ  تاريــخ  عــن  كتــاب  تأليــف 
عــن  المزيــد  معرفــة  ويمكــن   .2021 ســنة  نشــره  ســيتّم 
اإللكترونــّي:  موقعــه  زيــارة  خــالل  مــن  الفّنّيــة  أعمالــه 

www.nassersoumi.com
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نبيذ أشقر 

ــا فــي قريــة كفــر  عائلــة أشــقر، التــي يعــود أصلهــا إلــى قريــة إقــرث، تعيــش حاليًّ
ياســيف فــي منطقــة الجليــل. إّن قّصــة إقــرث، القريــة الفلســطينّية المســيحّية 
الواقعــة فــي شــمال منطقــة الجليــل، هــي قّصــة مقاومــة وهوّيــة. فقــد تــّم 
ــى  ــّم ترحيلهــم بالحافــالت إل ــة ســنة 1948، وت ــار أهلهــا علــى مغــادرة القري إجب
مــن  أهلهــا  وُمِنــَع  عســكرّية،  منطقــة  المنطقــة  وأعِلَنــت  المجــاورة.  القــرى 
العــودة إليهــا. لجــأ أهالــي قريــة إقــرث إلــى المحكمــة العليــا اإلســرائيلّية التــي 
ــا، وال بــّد  أصــدرت حكمهــا فــي تّموز/يوليــو 1951 بــأّن ترحيلهــم لــم يكــن قانونيًّ
مــن الســماح لهــم بالعــودة إلــى قريتهــم. ولكــن عشــية عيــد الميــالد مــن تلــك 
الســنة، دّمــر الجنــود اإلســرائيلّيون القريــة، ولــم يتركــوا وراءهــم شــيًئا ســليًما 
ســوى الكنيســة والمقبــرة، اللتــان يســتخدمهما أهالــي القريــة حّتــى يومنــا هــذا. 

القريــة،  إلــى  العــودة  المطروديــن  األهالــي  أحفــاد  بــدأ  األخيــرة،  اآلونــة  فــي 
وإقامــة مخّيمــات شــبابّية ســنوّية. كمــا وتعيــش مجموعــة مــن الشــباب هنــاك 
بشــكل دائــم، فــي محاولــة منهــم الســتعادة حّقهــم فــي العــودة وإعــادة بنــاء 

قريتهــم. 

يتحــّدث جميــع أفــراد عائلــة أشــقر، شــباًبا وشــيوًخا، عــن قريــة إقــرث، بشــغف 
ــد فــي مجــاالت  وحماســة عالييــن. وعلــى الرغــم مــن اســتقرارهم/ّن بشــكل جّي
تخّصصاتهــم/ّن ووظائفهــم/ّن، إاّل أّنهــم/ّن يخّصصــون كّل مــا لديهــم/ّن مــن 
وقــت وطاقــة ومــال للحفــاظ علــى القريــة، وليكونــوا متواجديــن هنــاك بشــكل 
ا. ومــن خــالل المحافظــة علــى  فعلــّي، حّتــى وإن كان هــذا لمــّرة واحــدة شــهريًّ
التقاليــد المحّلّيــة ألســالفهم/ّن، جــاءت طقــوس صنــع النبيــذ العائلّيــة. وقــد 
بــدأ هــذا المشــروع علــى نطــاق محــدود للغايــة، مــع اســتهداف إنتــاج النبيــذ 
بمــا يلّبــي احتياجــات العائلــة وأصدقائهــا، إاّل أّن معــّدل إنتاجهــم للنبيــذ ارتفــع 
ا فــي  مــن 3 آالف زجاجــة فــي األعــوام األولــى ليصــل إلــى 12 ألــف زجاجــة ســنويًّ

الوقــت الحالــي. 

ونظــًرا الحترافــه مهــارة التواصــل مــع اآلخريــن، تمّكــن نعمــة أشــقر مــن التواصــل 
مــع المطاعــم المحّلّيــة التــي تقــّدم نبيــذ أشــقر كنبيــذ متخّصــص، فــي الناصــرة 
وعــّكا وحيفــا. كمــا عمــل نعمــة علــى إبــرام اّتفاقّيــات مــع مطاعــم فــي رام اللــه 
وبيــت لحــم والقــدس، حيــث يمكــن أن ُتــرَوى قّصــة نبيــذ أشــقر الفريــدة مــن 
نوعهــا، وحيــث يمكــن أن يكــون النشــاط السياســّي الــذي يقــوم بــه أهالــي إقــرت 

أمــًرا ُملِهًمــا للعــودة فــي جميــع أنحــاء فلســطين. 
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العنوان
قرية الجّش، الجليل األعلى

رقم الهاتف/المتنّقل
نصر

+97246990559
+972523833261

فيسبوك
Jascala Winery

األوقات المفّضلة للزيارة 
مفتوح في اإلجازات األسبوعّية، 

وبمواعيد مسبقة خالل أّيام األسبوع

جاسكاال

تمّثــل منطقــة الجليــل قطعــة مــن الجّنــة، بطبيعتهــا الجميلــة وتاللهــا المنحــدرة. 
الجليــل  منطقــة  أّن  كمــا  الكلمــة.  بمعنــى  ونقــّي  وهــادئ  ســاحر  مــكان  إّنــه 
ــة  ــة والمفعمــة بالحيوّي ــدات والقــرى الفلســطينّية الغنّي ــيء بالمــدن والبل تمتل
)عــّكا، الناصــرة، شــفا عمــرو، الشــاغورة، طمــرة، ســخنين، وغيرهــا(. إاّل أّن كّل 
هــذا الجمــال يخفــي وراءه تاريًخــا مظلًمــا وعنيًفــا. فلســكان الجــّش، والتــي ُتعتبــر 
ــاه  ــة كفــر برعــم، والتــي قامــت الهاغان ــة، أصــول فــي قري إحــدى القــرى الجليلّي
ــا ســنة 1948، وذلــك قبــل أن تســّويها  بتشــريد أهلهــا منهــا وتطهيرهــا عرقيًّ
الســلطات اإلســرائيلّية بــاألرض. والهاغانــاه هــي إحــدى المجموعــات الصهيونّيــة 
شــبه العســكرّية الرئيســّية التــي تواجــدت قبــل قيــام الكيــان اإلســرائيلّي. واليوم، 
تســود حالــة مــن النشــاط بيــن الســّكان األصلّييــن لهــذه القــرى مــن أجــل العــودة 
إلــى قراهــم وإصالحهــا. وقــد اســتوعبت قريــة الجــّش ســّكان قريــة كفــر برعــم 

بعــد طردهــم مــن ديارهــم وأراضيهــم.

المــارون  المســيحّيين  مــن  مزيــج  مــن  اليــوم  الجــّش  قريــة  ســّكان  يتأّلــف 
بإطــالق حملــة مثيــرة  الســّكان مؤّخــًرا  بــدأ  والكاثوليــك، والمســلمين. وقــد 
مــن  ــا  هامًّ عنصــًرا  تمّثــل  والتــي  اآلرامّيــة،  اللغــة  إحيــاء  أجــل  مــن  لالهتمــام 
عناصــر الهوّيــة المارونّيــة. وتأتــي عائلــة خريــش مــن سلســلة طويلــة للغايــة مــن 
المزارعيــن/ات الذيــن اعتنــوا بــاألرض لعــّدة أجيــال. وعنــد منحــدرات جبــل ميــرون، 
ــة كــروم  ــزرع هــذه العائل ــًرا فــوق ســطح البحــر، ت ــغ ارتفاعــه 800 مت ــذي يبل وال
العنــب، باإلضافــة إلــى الخضــروات والفاكهــة المتنّوعــة. فــي ســنة 2003، بــدأ 
األخويــن نصــر وريتشــارد خريــش، المزارعــان الشــغوفان، صناعــة نبيذهمــا الخــاّص. 
وصناعــة النبيــذ فــي عائلــة خريــش عبــارة عــن طقــس أصيــل مــن طقــوس العائلــة، 
وتتنقــل أصــول هــذه العملّيــة مــن األب إلــى االبــن. إاّل أّن ريتشــارد التحــق بــدورة 
تدريبّيــة متخّصصــة فــي صناعــة النبيــذ، مــن أجــل ضمــان إنتــاج علــى قــدر عــال مــن 
الجــودة. وقــد حــّول األخــوان نشــاطهما التجــارّي اآلن إلــى بوتيــك للنبيــذ فــي 
الجــّش، بالقــرب مــن جبــل الجرمــق، علــى ُبْعــد بضعــة كيلومتــرات مــن الحــدود 

ــة. اللبنانّي

ُيحَفــظ النبيــذ فــي ســرداب فــي قريــة الجــّش عمــره مائــة عــام، ويقــع فــي وســط 
البلــدة، ولــه إطاللــة بانورامّيــة علــى جبــل الجرمــق وعلــى اّتســاع الجليــل األعلــى. 
جاســكاال، االســم الرومانــّي لقريــة الجــّش، هــو االســم الــذي ُاطِلــق علــى مصنــع 
النبيــذ العائلــّي هــذا. ومنــذ إنشــائه فــي ســنة 2003، ازدهــر هــذا المشــروع، 

وســيتّم اســتخدام العنــب هــذا العــام لصناعــة 28 ألــف زجاجــة مــن النبيــذ. 

ُتَعــّد قريــة الجــّش مكاًنــا فريــًدا مــن نوعــه، يســتحّق الزيــارة واالســتمتاع بالمناظــر 
الخاّلبــة وتاريــخ الجليــل الغنــّي. 
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العنوان
قرية الطيبة، رام الله

رقم الهاتف/المتنّقل
+97022898022 
+97022898868

البريد اإللكترونّي
taybeh@palnet.net 

الموقع اإللكترونّي
www.taybehbeer.com

فيسبوك
Taybeh Beer

انستجرام
taybehbeer

األوقات المفّضلة للزيارة 
من اإلثنين إلى السبت، من الساعة 

08.00 صباًحا إلى الساعة 4:00 عصًرا

خدمات أخرى
إقامة، وإقامة جوالت سياحّية، 

استضافة مجموعات

بيرة الطيبة

اكتســبت قريــة الطيبــة، الواقعــة فــي الضّفــة الغربّيــة، شــمال شــرق مدينــة رام 
اللــه؛ شــهرة حديثــة باإلضافــة إلــى أهّمّيتهــا التاريخّيــة والدينّيــة، حيــث ُيقــام 
ــر فيســت”  فيهــا مهرجــان البيــرة الوحيــد فــي فلســطين، وهــو مهرجــان “أكتوب
الفريــد مــن نوعــه. والحقيقــة أّن تجربــة المشــاركة فــي مهرجــان للبيــرة فــي 
ــا لالحتفــال بهــذا  فلســطين هــي تجربــة اســتثنائّية ُتعتبــر بحــّد ذاتهــا ســبًبا كافيًّ
الحــدث، ناهيــك عــن االســتمتاع بجميــع أنــواع الموســيقى والرقــص علــى أنغــام 
فّنانيــن/ات فلســطنّيين/ات، يتنــّوع مــا يقّدمونــه بــدًءا مــن موســيقى الهيــب-
هــوب ووصــواًل إلــى الدبكــة )رقصــة شــعبّية(، باإلضافــة إلــى األطعمــة الدولّيــة 
والفلســطينّية ومنَتجــات األشــغال اليدوّيــة التــي تعرضهــا المنّظمــات النســائّية 

ــة.  المحّلّي

بــدأ  األمريكّيــة،  المّتحــدة  الواليــات  مــن  عودتهمــا  1994، وحــال  ســنة  فــي 
األخــوان نديــم وديفيــد خــوري خــوض هــذه المغامــرة التجارّيــة الجرئيــة، وأّسســا 
شــركة بيــرة الطيبــة، مســتوحيان هــذه الفكــرة مــن أبيهمــا الراحــل كنعــان خــوري. 
وقــد كانــت فكــرة إنشــاء أّول مصنــع بيــرة صغير فــي الشــرق األوســط منــذ ســنة 
ــا، وهــو منَتــج  1994 فكــرة شــّيقة ومغريــة، خصوًصــا وأّن المنَتــج مصنــوع يدويًّ
طبيعــّي خــاٍل مــن المــواّد الحافظــة واإلضافــات. حّتــى المــاء الــذي ُيســتخدم 
فــي هــذا المنَتــج، يتــّم جلبــه مــن النبــع القريــب فــي عيــن ســامية، وهــو المكــّون 

األساســّي الــذي يعطــي بيــرة طيبــة الطعــم الــذي تمتــاز بــه. 

يفخــر األخــوان خــوري بوضــع اســمّي الطيبــة وفلســطين علــى خارطــة إنتــاج 
البيــرة، حيــث يتــّم تصديــر البيــرة الفلســطينّية إلــى األســواق فــي ألمانيــا وبلجيــكا 
واليابــان والواليــات المّتحــدة األمريكّيــة وكنــدا وفرنســا والســويد وسويســرا 
وإيطاليــا والنرويــج وتشــيلي. مديــس، ابنــة نديــم، هــي المــرأة الوحيــدة التــي 
تصنــع البيــرة فــي فلســطين والشــرق األوســط، وهــي مثــال مشــرق للمــرأة 
بــإدارة  اآلن  مديــس  تقــوم  والشــغوفة.  والطموحــة  الناجحــة  الفلســطينّية 
أعمالهــا مــع أبيهــا وعّمهــا. شــعار بيــرة طيبــة هــو “تــذّوق الثــورة”، وإلرضــاء 
جميــع األذواق تتوّفــر بيــرة طيبــة بعــّدة أنــواع ونكهــات: الداكنــة، والذهبّيــة، 
ــرة الشــتوّية المنّكهــة،  ــر، والبيضــاء، وبيــرة الشــعير المقشــور، والبي ــرة العنب وبي
ــرة ذات  ــواع البي ــر فــي أن ــّوع الكبي ــرة الخاليــة مــن الكحــول؛ إلــى جانــب التن والبي

اإلصــدار الخــاّص والتــي تنتجهــا بيــرة طيبــة.

افتتحــت شــركة الطيبــة للخمــور حديقــة وحانــة مصنــع، تقــّدم فيهــا الخمــور 
والبيــرة مباشــرة لمحّبــي/ات البيــرة، مــن أجــل االســتمتاع باألجــواء الجميلــة فــي 

قريــة الطيبــة.
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العنوان 
قرية الطيبة، رام الله

رقم الهاتف/المتنّقل
+97022898868

البريد اإللكترونّي
info@taybehwinery.com

الموقع اإللكترونّي
www.taybehwinery.com

فيسبوك
Taybeh Winery

انستجرام
taybehwinery

إمكانّية التطّوع
موسمّي )حصاد العنب( 

خدمات أخرى
جولة في المصنع واستضافة مجموعات

البيــت، نبيذ الطيبة النبيــذ فــي  أبــاه فــي عملّيــة إعــداد  اعتــاد كنعــان خــوري أن يســاعد 
وذلــك تقليــد تّتبعــه أغلــب العائــالت المســيحّية فــي فلســطين. ومنــذ ذلــك 
الوقــت، راود كنعــان الحلــم بإنشــاء مصنــع للنبيــذ وإنتــاج نبيــذ عالــي الجــودة، 
مــن شــأنه وضــع “فلســطين” علــى خارطــة النبيــذ العالمّيــة. والحــظ كنعــان 
كيــف تقــوم إســرائيل باســتخدام العنــب الفلســطينّي عالــي الجــودة، مــن أجــل 
الترويــج للطعــم الرائــع لنبيــذ “األرض المقدســة”. وبعــد حصولــه علــى درجــة 
ــا، أصبــح  البكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكّيــة ودراســة صناعــة النبيــذ حصريًّ
ا إلطــالق مصنــع النبيــذ فــي ســنة 2013 مــع آخريــن مــن عائلــة  كنعــان مســتعدًّ
ــج عالــي الجــودة مــع  خــوري. ويســعى جميــع أعضــاء العائلــة إلــى الخــروج بُمنَت
الحفــاظ علــى هــذه الجــودة، ليحــذوا حــذو مصنــع الطيبــة الصغيــر للبيــرة، والــذي 
ــة وليــس  ــا علــى نظــام البوتيــك، والــذي يهتــّم بجــودة النوعّي ُيعتبــر عمــاًل تجاريًّ

ــة.  الكّمّي

مــن  النبيــذ  فــي صناعــة  المســتخَدم  العنــب  جلــب  يتــّم  أّنــه  كنعــان  ويوّضــح 
كــروم عنــب المزارعيــن/ات المحّلّييــن/ات فــي بلــدات عابــود وبيرزيــت والطيبــة. 
ويحــاول كنعــان مــا أمكــن انتقــاء العنــب المــروّي بمــاء المطــر والمــزروع بــدون 
ــه 21  ــدة )والــذي يوجــد من ــدّي(. كمــا أّنهــم يقّدمــون عنــب المائ أســمدة )البل
نوًعــا فــي فلســطين( الســتخدامه فــي عملّيــة صناعــة النبيــذ وتجهيــز النبيــذ 
مؤّســس  باســم  تيّمًنــا  “نديــم”،  اســم  األّول  اإلنتــاج  خــّط  ويحمــل  ــط.  الُمخلَّ
المصنــع نديــم خــوري، وإشــارة أيًضــا إلــى أغنيــة األطــالل ألّم كلثــوم والتــي 

أشــارت فيهــا إلــى “النديــم” أّي الشــريك فــي الشــراب. 

مصنــع نبيــذ الطيبــة مفتــوح للــزّوار والزائــرات، ويتــوق كنعــان إلــى رفــع الوعــي 
بيــن الفلســطينّيين/ات حــول علــم صناعــة النبيــذ وبــدء ثقافــة تــذّوق النبيذ ورفع 
شــأنه. ويتوّفــر نبيــذ الطيبــة فــي الفنــادق والمتاجــر والمطاعــم فــي فلســطين، 

ــا إلــى الواليــات المّتحــدة األمريكّيــة وفرنســا. ويتــّم تصديــره حاليًّ
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العنوان
أراضي دير كريمزان، بيت جاال

رقم الهاتف/المتنّقل
+97022744825

البريد اإللكترونّي
ibrahim.cremisan@gmail.com 

الموقع اإللكترونّي
www.terrasanctatrading.com/

cremisan

األوقات المفّضلة للزيارة
من اإلثنين إلى الجمعة، من الساعة 

08:30 صباًحا إلى الساعة 2:30 عصًرا، 
والسبت من الساعة 08:30 صباًحا إلى 

الساعة 10:30 مساء

خدمات أخرى
تذّوق النبيذ، وجوالت في مصنع النبيذ

يقــع ديــر كريمــزان علــى قّمــة تــّل بيــن قريــة الولجــة ومدينــة بيــت لحــم. وتتــدّرج نبيذ كريمزان
المدّرجــات القديمــة المكتّظــة بأشــجار الفاكهــة وكــروم العنــب منحــدرة إلــى 
وادي أحمــد، وهــي فــي الواقــع منطقــة تمتــاز بجمالهــا الطبيعــّي الرائــع، حيــث 

ال تــزال الغــزالن تركــض فــي أرجائهــا حّتــى يومنــا هــذا. 

اســتمّرت ســراديب ديــر كريمــزان بالعمــل منــذ بنــاء الديــر في القرن التاســع عشــر. 
وإلــى جانــب مصانــع النبيــذ، يســتضيف المــكان أيًضــا ديــر راهبــات الســاليزيان 
والمدرســة التابعــة لــه. وُتَعــّد األرض المقــام عليهــا مصنــع النبيــذ األرض الزراعّيــة 
الكبيــرة الوحيــدة الباقيــة مــن بيــن مثيالتهــا فــي منطقــة بيــت لحــم، حيــث يوجــد 

55 عائلــة تمتلــك أراضًيــا هنــاك، باإلضافــة إلــى راهبــات الســاليزيان.

تعــود قّصــة إنتــاج النبيــذ فــي الكريمــزان إلــى عهــد اإلمبراطورّيــة الرومانّيــة-
البيزنطّيــة، حينمــا كانــوا يقطعــون الصخــور ويشــّكلونها للقيــام بعملّيــات صنــع 
ــا، مخّلفيــن وراءهــم  النبيــذ المختلفــة، وذلــك فــي منطقــة الديــر القائمــة حاليًّ
“أدوات الحرفــة”. وفــي الثمانينــات مــن القــرن التاســع عشــر، أصبحــت عملّيــة 
إنتــاج النبيــذ تتــّم فــي الديــر، حيــن زرع األب الســاليزياني أنتونيــو بيللونــي كــروم 

ا حتــى اليــوم.  ــزال هــذا مســتمرًّ العنــب، وال ي

كان يتــّم نقــل نبيــذ الكريمــزان فــي بــادئ األمــر علــى ظهــور البغــال وصــواًل 
الطلــب  ازداد معــّدل  الحّجــاج،  أعــداد  تزايــد  لحــم والقــدس. ومــع  بيــت  إلــى 
علــى النبيــذ، ومنــذ منتصــف التســعينات فــإّن إنتــاج الكريمــزان مــن النبيــذ يزيــد 
أضعاًفــا مضاعفــة. ومــن أجــل تلبيــة هــذا الطلــب المتزايــد، أدخــل مصنــع النبيــذ 
مؤّخــًرا آالت جديــدة، وتّمــت إعــادة تأهيــل األرض. كمــا تــّم إرســال شــباب الديــر 
إلــى إيطاليــا الكتســاب مهــارات صناعــة النبيــذ. ويأتــي الطلــب اليــوم علــى نبيــذ 
الكريمــزان مــن األســواق المحّلّيــة واألســواق الدولّيــة علــى حــّد ســواء. ومــا 
يمّيــز مصنــع نبيــذ الكريمــزان هــو خلــط نوعيــن أصلّييــن مــن العنــب، وهمــا العنــب 

الحمدانــّي والعنــب الجندلــّي. 
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العنوان
بيت لحم

رقم الهاتف/المتنّقل
+972546068650
+972508555992

البريد اإللكترونّي
philokaliawines@gmail.com

فيسبوك
philokalia

انستجرام
 philokalia_wines

األوقات المفّضلة للزيارة
الزيارة بموعد مسبق فقط

أماكن بيع المنَتج
زّوادة )فرعا بيت جاال وبيت ساحور(، 
بّقالة األوتوماتيك في القدس، كركر 
للنبيذ والمشروبات الروحية  في باب 

الجديد في القدس، سويدان في حيفا، 
باإلضافة إلى العديد من المطاعم 

والحانات في بيت لحم والقدس 
والناصرة. 

فيلوكاليا

كمشــروع للنبيــذ فــي بيــت لحــم، يرّكــز فيلوكاليــا علــى أصنــاف العنــب األصلّيــة 
فــي فلســطين. كلمــة فيلوكاليــا هــي كلمــة يونانّيــة قديمــة تعنــي ُحــّب كّل مــا 
هــو جميــل وجّيــد، وهــو مــا يعكــس النّيــة وراء مــا يتــّم بذلــه مــن جهــد فــي مصنــع 
ر فيلوكاليــا العمــل باأليــدي  النبيــذ هــذا، الــذي أنشــئ فــي ســنة 2015. ُتَقــدِّ
المجــّردة ومــا يجلبــه مــن ســحر إلنتــاج منَتجــات رائعــة مــن دون التدّخــل غيــر 
الضــرورّي لــآلالت والمــواّد الكيميائّيــة والمــواّد الحافظــة. ويأتــي كّل ذلــك مــع 
الحفــاظ علــى معاييــر الجــودة العالمّيــة لصناعــة النبيــذ. يــروي ســري خــوري، 
مؤّســس فيلوكاليــا، كيــف أّدى لقــاء فــي ســنة 2005 جمعــه بناصــر الســومي، 
إثــارة  إلــى  المجــال،  هــذا  فــي  والباحــث  النبيــذ  وذّواق  الفلســطينّي  الفّنــان 
اهتمامــه وانشــغاله بتاريــخ النبيــذ فــي فلســطين. ومنــذ ذلــك الحيــن، ســافر إلــى 
بعــض أفضــل مصانــع النبيــذ األوروبّيــة فــي العالــم القديــم ليكتشــف أّن أفضــل 
أنــواع النبيــذ تنتــج عــن مثابــرة المزارعيــن/ات وتطبيــق المعرفــة والتقنّيــات، مــع 
التفانــي الخالــص فــي العمــل. ويقــول ســري ببالغــة أّنــه فــي خلفّيــة األنــواع 
المتخّصصــة مــن النبيــذ، ال بــّد وأن تكــون هنــاك عالقــة بيــن النبيــذ المحّلــّي 
الجــّرات  ُتســتخَدم  فيلوكاليــا،  وفــي  المحّلــّي.  والمنــاخ  المحّلــّي  والمطبــخ 
المصنوعــة مــن الطيــن، والتــي يتــّم تجهيزهــا حســب الطلــب، فــي الحفــاظ علــى 
التمّيــز المكّمــل لتلــك المأكــوالت الغنّيــة فــي المنطقــة وتوابلهــا. ويعمل ســري 
مــع كــروم العنــب األصلّيــة غيــر المروّيــة وغيــر الُمطّعَمــة فــي بيــت لحــم. ويخبرنــا 
ــة أّن رحلتــه الكتشــاف أســرار  ســري المتخّصــص فــي مجــال الهندســة المعمارّي
صناعــة النبيــذ كانــت رحلــة للبحــث عــن الــروح واكتشــاف ارتبــاط هــذه الصناعــة 

ــاألرض وماضيهــا الزاهــي.  األعمــق ب

فيلوكاليــا فــي شــكله الحالــّي عبــارة عن فريق من شــخصّين )انضّمت إليه فيكي 
صاهجيــان فــي ســنة 2016(، يســتمّر فــي تطويــر المعرفــة العملّيــة والعملّيــات 
التجريبّيــة فــي صناعــة النبيــذ، إلــى جانــب الدراســة العملّيــة والبحــث الدقيــق 
ورفــع معرفــة المزارعيــن/ات المحّلّييــن/ات وخبراتهــم. وفــي اإلصــدار الرابــع 
لفيلوكاليــا )2018(، تــّم إنتــاج حوالــي 5000 زجاجــة مــن النبيــذ والمشــروبات 
الروحّيــة. ويســعى فلوكاليــا لزيــادة هــذا العــدد عــن طريــق إضافــة أنــواع جديــدة 
مــن النبيــذ، والعمــل علــى تحســين جــودة مزيــج األصنــاف المســتخدمة بشــكل 
مســتمّر مــع الحفــاظ علــى الطــرق القديمــة فــي صناعتهــا وعلــى العنــب الممّيــز 
فــي فلســطين، أّي البيئــة الطبيعّيــة الكاملــة التــي يتــّم فيهــا إنتــاج نبيــذ معيــن، 

بمــا فــي ذلــك عوامــل مثــل التربــة والتضاريــس والمنــاخ. 

ــارة فــي بيــت لحــم  ــة فــي أماكــن مخت ــواع النبيــذ والمشــروبات الروحّي ــر أن تتوّف
والقــدس ورام اللــه والناصــرة وحيفــا.

)صورة: سري خوري(
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العنوان
بيت جاال

رقم الهاتف/المتنّقل
+970592700343

البريد اإللكترونّي
info@muaddi.com

الموقع اإللكترونّي
www.muaddi.com

فيسبوك
Muaddi Craft Distillery

انستجرام
muaddi_craft_distillery

األوقات المفّضلة للزيارة
تحديد موعد مسبق

خدمات أخرى
جولة في معامل التقطير

معمل معّدي للتقطير

معمــل معــّدي للتقطيــر هــو معمــل تقطيــر عائلــّي متخّصــص بصناعــة الَعــَرق: 
كّمّيــات صغيــرة مــن العــرق يــدوّي الصنــع. عــاد نــادر معــّدي إلــى فلســطين 
ليكتشــف أّن الخيــارات الُمتاحــة مــن العــرق تنحصــر علــى الخيــارات التجارّيــة، التــي 
ال تمــّت بصلــة إلــى الطعــم األصلــّي للعــرق المصنــوع بشــكل جّيد مــن المكّونات 
المحّلّيــة. وهنــا قــّرر إنتــاج خّطــه مــن العــرق األصلــّي عالــي الجــودة، معتمــًدا 
علــى الطــرق التقليدّيــة. ومنــذ ســنة 2010، َعِمــَل نــادر بــال كلــل علــى البحــث 
ا  عــن مــوروث التقطيــر الفلســطينّي الفريــد مــن نوعــه والحفــاظ عليــه، مســتمدًّ
والخليــل،  لحــم  بيــت  مــن  العنــب  المحّلّيــة:  المكّونــات  أفضــل  مــن  مــوارده 
الفخاريــة  األردن، والقواريــر  غــور  الينابيــع مــن  واليانســون مــن جنيــن، وميــاه 
)المســتخدمة فــي التنضيــج( مــن الخليــل والقــدس. يمــّر العــرق بعملّيــة تقطيــر 
ثالثّيــة قبــل مرحلــة التعتيــق التــي تمتــّد إلــى 12 شــهًرا. وصــل عــرق معــّدي 
المعّتــق إلــى الســوق ســنة 2018، مــن نتــاج تعتيــق ســنة 2017، وهــي أّول 
كّمّيــة ينتجهــا معــّدي، وتــّم إنتــاج 480 زجاجــة وبيعهــا خــالل عــّدة أشــهر. بينمــا 
ترتفــع معــّدالت الطلــب علــى عــرق معــّدي، يلتــزم نــادر بإنتــاج كّمّيــات قليلــة 
موســمّية وغيــر تجارّيــة، وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى مــا يمّيــز العــرق الــذي 

ينتجــه مــن جــودة وتفــّوق. 

وفــي الموقــع اإللكترونــّي لمعمــل معــّدي للتقطيــر تأتــي جملــة “عــرق معــّدي 
هــو نتيجــة للســعي المفــرط إلــى الكمــال”. يصــّب هــدف إنتــاج عــرق معــّدي فــي 
ــا. وهــو مــا يتمّثــل فــي االفتخــار  ــا واجتماعيًّ صميــم المشــاريع المســؤولة أخالقيًّ
والطــرق  الثقافــّي،  المــوروث  شــأن  ورفــع  الفلســطينّي،  بالمنَتــج  القومــّي 
ويســعى  األصيلــة.  المحّلّيــة  والمكّونــات  الجــودة  واســتخدام  التقليدّيــة، 
معــّدي إلــى الربــط بيــن “مجتمــع محّبــي العــرق المحّلّييــن وبيــن مجتمعــات 
محبيــه مــن الشــتات فــي المشــرق”. وتعكــس هــذه األهــداف مــدى التزامــه 
بالحفــاظ علــى المــوروث المحّلــّي ورغبتــه فــي تخّطــي حواجــز الحــدود السياســّية 
والجغرافّيــة التــي ُتفــرض علينــا عندمــا ننــوي إطــالق منَتــج فلســطينّي. كمــا 
ــّم صنعهــا  ــادر مــا تحّققــه المنَتجــات الفلســطينّية مــن تفــّوق عندمــا يت أثبــت ن
بدّقــة وشــغف واهتمــام بالمنَتجــات والطــرق التقليدّيــة. فقــد حــاز معــّدي علــى 
خمــس جوائــز دولّيــة ســنة 2019، وهــي: الميدالّيــة الذهبّيــة وجائــزة “عــرق 
ــة  ــة الفّضّي ــة؛ الميدالّي ــة للمشــروبات الروحّي ــن الدولّي العــام” فــي مســابقة برلي
ــة ؛  ــة للمشــروبات الروحي ــورك الدولّي ــزة “عــرق العــام” فــي مســابقة نيوي وجائ
الميدالّيــة البرونزّيــة فــي مســابقة لنــدن الدولّيــة للمشــروبات الروحّيــة. كمــا ُيَعــّد 
ــة يفــوز فــي أّي مــن هــذه  ــّي مــن دولــة عربّي عــرق معــّدي أّول مشــروب كحول

المســابقات رفيعــة المســتوى. 
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العنوان
شارع عرفات، بيت ساحور

رقم الهاتف/المتنّقل
+970569031505

البريد اإللكترونّي
 rhouary@gmail.com

فيسبوك
Wise Men Choice Beer

األوقات المفّضلة للزيارة
تحديد موعد مسبق

خدمات أخرى
جوالت في مصنع البيرة، وجلسات 

تذّوق

بيرة وايز مين تشويس 
)بيرة اختيار الحكماء(

ــد مــن نوعــه  ــع الفري ــة الصن ــرة يدوّي ــع البي رأفــت هــّواري هــو االســم وراء مصن
فــي فلســطين. منــذ عــّدة أعــوام، اّتخــذ رأفــت قــراره بمالحقــة الطفــرة العالمّيــة 
ــا  التــي حدثــت فــي مجــال إنتــاج البيــرة. وبســبب عــدم توّفــر بيــرة مصنوعــة محّليًّ
فــي بيــت لحــم، قــّرر البــدء بصناعــة البيــرة فــي المنــزل وتعزيــز طعمهــا بالفاكهــة 
والتوابــل واألعشــاب المحّلّيــة. ومــن مجــّرد كونهــا هوايــة، تطــّورت بيــرة وايــز 
ميــن تشــويس )بيــرة اختيــار الحكمــاء( إلــى مشــروع جانبــّي جعلــه مشــغواًل عــن 
عملــه اليومــّي كنّجــار. وباســتخدام مهاراتــه فــي أعمــال النجــارة، بــدأ تجميــع 
مجموعــة أدواتــه الخاّصــة بــه لصناعــة النبيــذ، وقــّرر تحويــل وتثويــر صناعــة البيــرة 
ــّم  ــه يت ــا بالكامــل، وأّن ــرة رأفــت أّنهــا مصنوعــة يدويًّ ــز بي فــي فلســطين. مــا يمّي
صنعهــا بعنايــة. كمــا أّن بيرتــه غيــر ُمصّفــاة وتتــّم تعبئتهــا فــي زجاجــات، بالمقارنــة 
مــع النــوع التجــارّي الــذي تتــّم إضافــة المــواّد الغازّيــة عليــه فــي براميــل. ويقــول 
رأفــت إّن عليــك أن تكــون/ي حكيًمــا/ة عندمــا يتعّلــق األمــر بالمشــروب الــذي 
ســتختاره/ينه. ومــن هنــا جــاء اســم هــذه البيــرة وهــو بيــرة وايــز ميــن تشــويس 

)بيــرة اختيــار الحكمــاء(.

تعتمــد التجــارب التــي يقــوم بهــا رأفــت بإضافــة نكهــات مختلفــة علــى اختــالف 
الموســم، كاليقطيــن والزنجبيــل والبرتقــال الحلــو والميرمّيــة. وعلــى الرغــم مــن 
نبــات  البيــرة )الشــعير،  اســتيراده لجميــع المكّونــات الرئيســّية الالزمــة لصنــع 
الجلجــل(، إاّل أّن مســاهمة رأفــت الفريــدة مــن نوعهــا فــي صناعــة البيــرة اليدوّيــة 
ــا  ــة فــي صناعــة بيــرة بيــت لحــم. أّم ــل فــي ابتــكاره اســتخدام نبتــة الميرمّي تتمّث
عــن المزيــج الرائــع اآلخــر الــذي ابتكــره، فهــو اســتخدام اليقطيــن العضــوّي مــن 
قريــة بّتيــر لينتــج بيــرة اليقطيــن “بمبكيــن آل”. وخــالل موســم حصــاد القمــح، 
ينتــج بيــرة القمــح بــدون شــعير، وهــي أحــد تخّصصاتــه األخــرى فــي مجــال صناعــة 
البيــرة. ال ســقف لطمــوح رأفــت، بــل إّنــه يواصــل رحلتــه االستكشــافّية فــي 
ــدة مــن نوعهــا. يأمــل  ــه الفري ــارات فــي مجموعت ــرة االختي البحــث وتوســيع دائ
ــاح غرفــة تــذّوق الســتضافة عّشــاق  ــه الخــاّص، وافتت ــر مصنــع بيرت رأفــت تطوي
وعاشــقات البيــرة، ومشــاركته مــا لديهــم/ّن مــن شــغف للحصــول علــى منَتجــات 

بيــرة عاليــة الجــودة. 
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العنوان
إرتاح، طولكرم

رقم الهاتف/المتنّقل
فايز الطنيب

+970599827434

فيسبوك
 Hakoritna حكورتنا

توّفر المنَتج
طوال العام

إمكانّية التطّوع
يرحب بالمتطّوعين/ات

الخدمات األخرى
استضافة مجموعات، وتوفير مساحة 

للورشة واإلقامة

حكورتنا

إنتــاج وترويــج  إلــى  الطنيــب،  لفايــز ومنــى  يهــدف مشــروع مزرعــة حكورتنــا، 
الوعــي  وزيــادة  فلســطين  فــي  الكيميائّيــة  المــواّد  مــن  الخاليــة  المنَتجــات 

الغذائّيــة. والمظالــم  البيئــة  لحقــوق  المســتمّرة  الجســيمة  باالنتهــاكات 
رائًعــا بعنــوان “كّل شــيء عــن  ــا  ابــن فايــز ومنــى، فيلًمــا وثائقيًّ أنتــج عــودة، 
محــاوالت  مواجهــة  فــي  وصمودهــا  والدتــه  نضــال  عــن  يتحــّدث  أّمــي”، 
أثنــاء ســجن فايــز  العائلــة وتدميــر مصــدر رزقهــم.  أراضــي  االحتــالل مصــادرة 
لــدى الســلطات اإلســرائيلّية، اســتمّرت منــى فــي إدارة المزرعــة، باإلضافــة إلــى 
إدارة مركــز النســاء فــي قريــة إرتــاح. يمكــن العثــور علــى الفيلــم علــى صفحــة 
ــون”،  ــود مجهول ــوان “جن ــا وعلــى قــرص DVD بعن الفيســبوك الخاّصــة بحكورتن
والــذي يحتــوي قصًصــا عــن المقاومــة الشــعبّية فــي فلســطين، جمعهــا صانعــو 

أفــالم فلســطينّيين شــباب.

ــة والتضامــن، وقــد اســتضافت  ُتعــّد مزرعــة حكورتنــا مركــًزا لألنشــطة التطّوعّي
وطالبــات  وطــاّلب  والبيئــة  السياســّيين/ات  والناشــطات  النشــطاء  مئــات 
الزراعــة  تقنّيــات  مــن  العديــد  رؤيــة  تمكــن  الكثيــر.  وغيرهــم/ّن  الجامعــات 
المســتدامة المبتكــرة فــي المزرعــة، بدايــة من اســتخدام المجّففات الشمســّية، 
بالقــش.  والّتغطيــة  المرتفعــة،  المصاطــب  إلــى  الحيــوّي،  الغــاز  إنتــاج  إلــى 
التدريبّيــة  والــدورات  والمؤتمــرات  العمــل  ورش  إلقامــة  المزرعــة  ُتســتخدم 
حــول القضايــا البيئّيــة والمعيشــة الشــاملة. كمــا واســتضافت المزرعــة العديــد 
ــات “الحــرم الجامعــّي العالمــّي”، التــي جمعــت بيــن شــباب وشــاّبات  مــن فعالّي
دولّييــن وفلســطينّيين/ات للتعــّرف علــى أســاليب الزراعــة المســتدامة، وتهــدف 
إلــى إجــراء المزيــد مــن األنشــطة فــي المســتقبل. ومــع ذلــك، يؤّكــد فايــز أّن 
إنتــاج منَتجــات عضوّيــة عاليــة المســتوى ليــس بهــذه الســهولة فــي ضــوء غيــاب 
مؤّسســات حكومّيــة أو هيئــات لإلشــراف علــى منِتجــي/ات المنَتجــات العضوّيــة 
ودعمهــم/ّن. وقــد أّدى هــذا إلــى تحــّول كبيــر مــن الزراعــة العضوّيــة الكاملــة إلــى 
اســتخدام تقنّيــات الزراعــة “اآلمنــة”. اليــوم، ال تنتــج المنَتجــات العضوّيــة الكاملــة 
ــم  ــز مصّم ــك، فــإّن فاي ســوى فــي مســاحة قدرهــا 6 دونمــات فقــط، ومــع ذل

علــى أّن االلتــزام بالمبــادئ والمعاييــر التــي أبقتــه متمّســًكا بــاألرض.

الفراولــة “المعّلقــة” الشــهيرة هــي المنتــج المفّضــل لهــذه المزرعــة التــي تديرهــا 
العائلــة، بســبب لونهــا الســاحر وجمالهــا األّخــاذ. وتنتــج المزرعــة الخــّس والخيــار 
والطماطــم والملوخّيــة والباذنجــان والفاصوليــا الخضــراء، باإلضافــة إلــى العديــد 
مــن المنَتجــات الموســمّية األخــرى التــي يمكــن طلبهــا والحصــول عليهــا مــن 
المزرعــة. لمعرفــة المزيــد مــن األخبــار والمعلومــات حــول المناســبات التــي تقــام 
فــي المزرعــة، والمنَتجــات وفــرص العمــل التطّوعــّي، قم/قومــي بزيــارة صفحــة 

الفيســبوك الخاّصــة بالمزرعــة. 



153 خيارات واعية: دليل التسّوق األخالقّي في فلسطين

العنوان
فرخة، سلفيت 

رقم الهاتف/المتنّقل
+970598921764

البريد اإللكترونّي
Bakerh2011@gmail.com

األوقات المفّضلة للزيارة
يتّم استقبال الزّوار والزائرات على مدار 

العام. يرجى التتسيق المسبق

إمكانّية التطّوع
يمكن التطّوع أّيام الحصاد، في بناء 

السناسل الحجرّية، في بناء نماذج 
تعليمّية، في الزراعة

خدمات أخرى 
جوالت سياحّية، مسارات بيئّية، 

استضافة متطّوعين/ات على مدار العام

مزرعة قمر البلد البيئّية 
التعليمّية للمشاهدات

ــّي والتطــّوع، فهــي القريــة  تعتبــر قريــة فرخــة رائــدة فــي مجــال العمــل التعاون
الوحيــدة فــي فلســطين التــي داومــت علــى تنظيــم مهرجــان ســنوّي دولــّي 
للتطــّوع، لمــّدة 26 عاًمــا علــى التوالــي، حيــث يأتيهــا المتطّوعــات والمتطّوعيــن 
مــن فلســطين وأنحــاء العالــم المختلفــة للمشــاركة فــي نشــاطات تطّوعيــة، 
مثــل تجميــل القريــة وتأهيــل وتطويــر البنّيــة التحتّيــة، باإلضافــة الــى المســاعدة 
فــي مناطــق أخــرى علــى مــدى أســبوع فــي كّل عــام، يتــّم مــن خاللهــا ترســيخ 
ــة  ــى كّل مــا ســبق، تحتضــن القري ــاألرض والعطــاء. باإلضافــة إل ــاط ب ــم االرتب قي
تعاونّيــات نســوّية وتعاونّيــة زيــت الزيتــون العضــوّي، التــي أثبتــت نجــاح هــذا 

ــة. ــة االجتماعّي ــق العدال ــّي وتحقي ــز االقتصــاد المحّل النمــوذج فــي تعزي

ــة تســتحضر  ــة بيئّي ــة إلــى قري ــا نبعــت فكــرة العمــل باّتجــاه تحويــل القري مــن هن
الطبيعــة  مــع  بتناغــم  والعيــش  الذاتــّي  االكتفــاء  مــن  متكامــاًل  نموذًجــا 
والمجتمــع. وكانــت البدايــة بإنشــاء مزرعــة نموذجّيــة بيئّيــة تعليمّيــة ســنة 2014 
لنشــر ثقافــة الزراعــة والتقنّيــات البيئّيــة التــي توّفــر حلــواًل مختلفــة لمواضيــع 
إنتــاج واســتهالك الطاقــة والميــاه والغــذاء الصّحــّي مــن المــوارد المتوّفــرة 
بنهــج  يؤمنــون  ومؤّسســات  أفــراد  مــن  وعالمّيــة  محّلّيــة  وبخبــرات  ــا،  محّليًّ
االســتدامة المتكامــل، والقائــم علــى مــوارد المجتمــع، والــذي يضمــن العيــش 

الكريــم والتحــّرر مــن التبعّيــة.

ــا، تــّم تأهيــل 5 دونمــات منهــا للزراعــة  تبلــغ مســاحة المزرعــة 14 دونًمــا ونصًف
مثــل  أســاليب  عــّدة  باســتخدام  الموســمّية،  والبيئّيــة  النظيفــة  التقليدّيــة 
المســاطب المرتفعــة والحلزونّيــة، باإلضافــة إلــى إنشــاء نمــاذج بيئّيــة مثل وحدة 
بيوغــاز إلنتــاج الغــاز الطبيعــّي، وحــدة طاقــة شمســّية، مجّفــف حــرارّي، حّمامــات 
)الســباخ(،  الكمبوســت  إلنتــاج  العضوّيــة  المخّلفــات  تخميــر  أحــواض  جاّفــة، 
وآبــار جمــع الميــاه. وكاســتكمال لنمــوذج زراعــّي بيئــّي مجتمعــّي تعليمــّي، تــّم 
تخصيــص أماكــن جلــوس مظّللــة وعّلّيــة ومغــارة يجــري العمــل عليهــا كمســاحة 

ــة.  ــذور البلدّي للمبيــت ولبنــك الب

تســعى المزرعــة إلــى توســيع وإضافــة نمــاذج تعليمّيــة جديــدة لتشــمل الثــروة 
الحيوانّيــة وزيــادة المزروعــات وتنّوعهــا لتكــون محّطــة شــاملة لتبــادل الخبــرات 

الدولّيــة والمحّلّيــة فــي الزراعــة البيئّيــة . 

المحّلّييــن/ات  والمتطّوعيــن  المتطّوعــات  مئــات  ا  ســنويًّ المزرعــة  تســتقبل 
والدولّييــن/ات، حيــث تقــوم بتوفيــر أماكــن مبيــت الســتضافة وفــود تطّوعيــة 
فــي القريــة، علــى أمــل أن تتمّكــن مســتقباًل مــن اســتضافتهم/ّن فــي المزرعــة 
والعمــل علــى تعزيــز الســياحة الريفّيــة وإحيــاء األكالت الشــعبّية مــن خيــرات 

األرض.
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العنوان
شارع ناصر، مقابل المسجد الكبير، البلدة 

القديمة في نابلس

رقم الهاتف/المتنّقل
+970597959924
+970568394806

البريد اإللكترونّي
baitalkarama@gmail.com

الموقع اإللكترونّي
www.baitalkarama.org

فيسبوك
Bait al Karama

أوقات الزيارة المفّضلة
من السبت إلى الخميس، من الساعة 
10:00 صباًحا إلى الساعة 5:00 مساء

إمكانّية التطّوع
نرّحب بالمتطوعين/ات

مجاالت الدعم الرئيسّية: تدريس اللغة 
اإلنجليزّية )تعّلم مهارات المحادثة(، 

والبحث عن وصفات الطعام التقليدّية، 
والمساعدة في تعليم التصوير 

االحترافّي

خدمات أخرى
يقّدم مركز بيت الكرامة جوالت تذّوق 

الطعام في مدينة نابلس القديمة

بيــت الكرامــة هــو مركــز نســائّي يقــع فــي مبنــى جميــل تــّم تجديــده فــي قلــب بيت الكرامة
مدينــة نابلــس القديمــة. ُيــدار المركــز مــن قبــل مجموعــة مــن النســاء، كوســيلة 
لتوفيــر الدخــل لدعــم أســرهّن. يســتضيف المشــروع الفريــد مــن نوعــه، مدرســة 
طهــي فلســطينّية تديرهــا الســّيدات. يوّفــر مركــز بيــت الكرامــة أجــواء جّذابــة 
ووّدّيــة فــي مزيــج مــن التــراث الثقافــّي والعمــارة الجميلــة والشــراكة بيــن النســاء 
القوّيــات اللواتــي تتحّليــن بالعزيمــة واإلصــرار. باإلضافــة إلــى صالــون الضيافــة 
النســائّي والمركــز المجتمعــّي فــي بيــت الكرامــة، فــإّن المطبــخ، جميــل التصميــم 
والترتيــب، هــو المــكان الــذي تمــارس فيــه أنشــطة الطبخ الرائعة ويتّم تدريســها.

تقــّدم مدرســة الطهــي دورات فــي إعــداد األطبــاق الفلســطينّية التقليدّيــة 
يمكــن  أكثــر.  أو  يــوم واحــد  لمــّدة  الدراســّي  الفصــل  يــدوم  قــد  والنابلســّية. 
علــى  والتعــّرف  الفلســطينّي  الطعــام  طهــي  بتجربــة  االســتمتاع  للضيــوف 
التقنّيــات والوصفــات وأســرار المعالجــات الرائعــة. تلّبــي المدرســة احتياجــات 
عمالئهــا، ســواء كانــوا مجموعــة ســياحّية تقضي يوًما واحــًدا، أو أفراد مهتّمين/
ات بإتقــان حرفــة الطبــخ الفلســطينّي. يوّفــر المركــز أيًضــا جــوالت محّلّيــة تهتــّم 
ــارات للمزارعيــن/ات والمنتجيــن/ات  ــب زي بالتركيــز علــى الطعــام والتوابــل، ويرّت

المحّلّييــن/ات فــي جميــع أنحــاء نابلــس.

ُيعــّد بيــت الكرامــة أّول مركــز نســائّي فــي البلــدة القديمــة فــي نابلــس، ويطمــح 
ــة  ــة والثقافّي ــة للطهــي ولألنشــطة الفّنّي ــه مؤّسســة اجتماعّي ــز بكون إلــى التمّي
التــي تديرهــا النســاء بالكامــل. بيــت الكرامــة هــو أيًضــا أّول مجموعــة تنضــّم 
لحركــة الطعــام البطــيء “ســلو فــود” فــي نابلــس، وهــي حركــة دولّيــة تأّسســت 
الســريعة  الوجبــات  بدائــل  تشــجيع  إلــى  وتهــدف   ،1986 ســنة  إيطاليــا  فــي 

والحفــاظ علــى المأكــوالت التقليدّيــة واإلقليمّيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
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العنوان
عين قينيا، رام الله والبيرة

رقم الهاتف/المتنّقل
+97022460601

الموقع اإللكترونّي
www.sakiya.org

البريد اإللكترونّي
admin@sakiya.org

فيسبوك
 Sakiya - Art Science Agriculture

ساقية - فنون علوم زراعة

انستجرام
sakiyaorg

خدمات أخرى
تنظيم فعالّيات فّنّية وتقديم 

االستشارات واستضافة مجموعات 
وإقامة مناسبات

أكاديمّية ساقية - 
فنون علوم زراعة 

ــرات مــن  ــا الرائعــة، علــى بعــد بضعــة كيلومت ــة عيــن قيني تقــع ســاقية فــي قري
مدينــة رام اللــه. اشــتهرت عيــن قينيــا لفتــرة طويلــة بمناظرهــا الطبيعّيــة الخاّلبة، 
ويمكــن اعتبارهــا المــكان المثالــّي للعمــل التحويلــّي والثــورّي ألكاديمّية ســاقية. 
ــة  ــة تقّدمّي ــة ســاقية هــي أكاديمّي وكمــا يقــول المؤّسســون/ات، فــإّن أكاديمّي
ومتخّصصــة فــي إنتــاج المعرفــة التجريبّيــة التــي تجمــع بيــن المعــارف التقليدّيــة 
والتــراث مــع أشــكال التعبيــر المعاصــرة للفــّن والثقافــة. تصــف رؤيــة ســاقية 
أّنهــا أفضــل “عملّيــة تحّررّيــة مــن خــالل مجتمــع تتجــّذر ثقتــه فــي الممارســات 
الزراعّيــة البيئّيــة التقليدّيــة والمعاصــرة، والتــي يعكــس تســامحها تنــّوع الطبيعة، 
وينبــع كرمهــا مــن العمــل الجماعــّي، ويلمــع إبداعهــا بالجمــع بيــن الفــّن والعلــوم 
ســاقية  أكاديمّيــة  رؤيــة  تّوســع  الحــدود”.  وراء  مــا  رخاؤهــا  ويصــل  والزراعــة، 
الفريــدة إلعــادة تأســيس العالقــات مــع العالــم مشــاريعها لتتضمــن تعاوًنــا 
ــا فــي حــوار مباشــر وتناغــم مــع الممارســات والمعرفــة واألصالــة المحّلّيــة.  فّنيًّ
ومــن أبــرز صناعــات ســاقية، صناعــة األحبــار الطبيعّيــة، والزراعــة المســتدامة، 
والطباشــير الطبيعّيــة الملّونــة واألصبــاغ، واإلنتــاج الموســيقّي، وغيرهــا الكثيــر 

مــن الفنــون. 

مشــروع ســاقية هــو مشــروع ذو رؤيــة تجمــع بيــن الفّنانيــن/ات والباحثيــن/
ات والممارســين/ات للتفكيــر فــي الروابــط والعالقــات العاطفّيــة والعملّيــة 
المتعّلقــة بــاألرض ومنَتجاتهــا الوفيــرة وإحيائهــا. ســاقية ليســت مجــّرد هــروب 
ضــرورّي مــن المدينــة المزدحمــة، بــل إّنهــا منّصــة للتفكيــر الناقــد فــي حالــة 
الُنُظــم البيئّيــة والرفاهّيــة الجماعّيــة. تأّكــد/ي مــن متابعــة األكاديمّيــة علــى 
العمــل  حــول ورش  تفاصيــل  للحصــول علــى  الفيســبوك وانســتجرام  صفحــة 

التعــاون. والفعالّيــات وفــرص 
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العنوان
القدس ورام الله

رقم الهاتف/المتنّقل
+970595932646

البريد اإللكترونّي
mirnabamieh@gmail.com

الموقع اإللكترونّي
www.palestinehostingsociety.

com

انستجرام
palestine_hosting_society

إمكانّية التطّوع
وفًقا للفرص القائمة على المشاريع

خدمات أخرى
تقديم االستشارات الفّنّية وجوالت 

إرشادّية عن األطعمة وإقامة مناسبات

مجموعة استضافات 
فلسطين

ترّكــز الفّنانــة ميرنــا باميــة فــي جميــع أعمالهــا الفّنّيــة علــى سياســة االختفــاء، 
ــة ال  ــذا فــإّن شــغفها بفهــم سياســات األطعمــة واختفــاء الوصفــات التقليدّي ل
يشــّكل مفاجــأة فــي هــذا اإلطــار. تتذّكــر ميرنــا كيــف أّن لقاءهــا مــع الطهــاة 
الفلســطينّيين/ات أثنــاء تكليفهــا بالعمــل علــى إجــراء بحث حــول ثقافة المطاعم 
ــه ال  ــاط، حيــث كان الطهــاة يّدعــون أّن فــي فلســطين قــد جعلهــا تشــعر باإلحب
يوجــد طعــام فلســطينّي متمّيــز. لقــد عقــدت ميرنــا العــزم علــى فضــح زيــف 
هــذه الخرافــة، التــي تعتقــد أّنــه تــّم تناولهــا مــن قبــل الكثيريــن/ات بســبب عقــود 
مــن التجريــد المنهجــّي والســرقة االســتعمارّية للمــوارد والثقافــات. شــرعت 
ميرنــا بمشــروع تعليمــّي دفعهــا إلــى تركيــز عملهــا حــول الممارســات الغذائّيــة، 
والتعّمــق فــي رحلــة استكشــافّية جميلــة، وبمشــاركة وتعــاون الكثيريــن/ات، 
بهــدف بنــاء وإعــادة بنــاء العالقــات والنــاس والتاريــخ والمجتمــع والسياســة 

وفــق األطــر الصحّيحــة. 

حّتــى اآلن، أنشــأت مجموعــة اســتضافات فلســطين العديــد مــن المشــاريع، 
يشــمل ذلــك “عشــاء األســرة” و”طاولتنــا نابلســّية” و”طاولتنــا فــي القــدس” 
و”عجائــب بالنكهــات: بلــدة القــدس القديمــة وطاولــة وجولــة وخريطــة” و”عيــد 
التخميــر”  و”محّطــة  لــألكل”  الصالحــة  البّرّيــة  فلســطين  و”نباتــات  القمــح” 
و”مســارات التــذّوق” و”قائمــة الطعــام الظاهــرة )المختفيــة(”. بعــد فتــرة بحــث 
مكّثفــة لــكّل مشــروع، أســفر جمــع المعلومــات عــن إنشــاء قائمــة طعــام علــى 
طاولــة طويلــة تســتوعب مــن 40 إلــى 60 ضيًفــا/ة، تحتــوي علــى مجموعــة 
مــن األطبــاق المختــارة بعنايــة لخلــق مســاحات للتفكيــر فــي الواقــع االجتماعــّي 
والسياســّي والمواقــف والممارســات التاريخّيــة، وحّتــى األحــداث المطموســة 
والمختفيــة مــن التاريــخ. تواصلــت ميرنــا مــن خــالل هــذا المشــروع وعــن طريــق 
وســائل التواصــل االجتماعــّي عبــر اإلنترنــت، مــع الفلســطينّيين/ات مــن جميــع 
أنحــاء العالــم، وتعاونــت معهــم/ّن مــن مختلــف األجيــال للكشــف عــن تلــك 
الفلســطينّي  الطعــام  أّن  كيــف  وكشــف  المنســّية،  الفلســطينّية  الوصفــات 
يتجــاوز تقليدّيــة طبقــي المســخن والمقلوبــة، وأّنــه أكثــر ثــراء وتعقيــًدا ولــه 

جــذور تاريخّيــة قديمــة وملــيء بالنكهــة والجمــال.
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العنوان
مردا، سلفيت

رقم الهاتف/المتنّقل
+970599967420
+972525169189

البريد اإللكترونّي
mardapermaculture@gmail.com

فيسبوك
 Marda Permaculture Farm,

Palestine

توّفر المنَتج
على مدار العام 

األوقات المفّضلة للزيارة
تفتح المزرعة أبوابها طوال اليوم باستثناء 

أّيام الجمعة. اإلقامات الطويلة متاحة 
طوال األّيام باستثناء الشتاء )من 20 كانون 
األّول/ديسمبر إلى 15 شباط/فبراير(. يجب 

التنسيق المسبق قبل الزيارة

إمكانّية التطّوع
تقبل المزرعة التطّوع للتعشيب والزراعة 

وإعداد األرض والتسميد والمساعدة في 
بناء غرف في المزرعة باستخدام تقنّيات 
البناء الطبيعّية. السعر 135 شيقاًل في 

الليلة )يشمل الوجبات واإلقامات الليلّية(

خدمات أخرى
يوّفر مراد جوالت إلى المواقع التاريخّية 

في القرية. يتّم توفير اإلقامة الليلّية

مزرعة مردا للزراعة 
المستدامة

والمــأوى،  والطاقــة  الغــذاء  مــن  مواردنــا،  اســتخدام  كيفّيــة  فــي  فّكرنــا  إذا 
لحمايــة أنفســنا، فيجــب أن نــدرك أّنــه يمكننــا أن نفعــل مــا هــو أفضــل، وأن نقّلــل 
مــن اســتهالكنا واســتخدامنا للمــوارد. ترتكــز الزراعــة المســتدامة علــى تصميــم 
ــا تتجــاوز إنتاجنــا الغذائــّي وتمتــّد إلــى الطريقــة التــي نديــر بهــا  طريقــة متوازنــة بيئيًّ
أســرنا وشــركاتنا ومجتمعاتنــا. إّننــا نســاهم فــي بنــاء مجتمــع قــوّي وصّحــّي مــن 

خــالل التعــاون مــع الطبيعــة بــداًل مــن اســتغاللها ومكافحتهــا. 

أنشــأ مــراد الخفــش مزرعــة مــردا للزراعــة المســتدامة فــي ســنة 2006، لتصبــح 
نموذًجــا لمبــادئ تصميــم الزراعــة المســتدامة المطّبقــة لحــّل مشــكالت الغــذاء 
ــات الزراعــة المعّمــرة األساســّية، بمــا فــي  فــي فلســطين، فهــي نمــوذج لتقنّي
ذلــك أســاليب الزراعــة العضوّيــة، وتصميــم غابــات الغــذاء، والســماد، وإنشــاء 
ــى  ــل، واســتراتيجّيات تنســيق الحفــاظ عل ــوت البالســتيكية لزراعــة المحاصي البي
الميــاه، وتنميــة الحراجــة الزراعّيــة، واإلدارة المتكاملــة لزيــادة الثــروة الحيوانّيــة. 
يقــع المشــروع فــي قريــة مــردا القديمــة الخاّلبــة بالقــرب مــن ســلفيت، ويعــّزز 

ــة والصّحــة والتمكيــن. المشــروع الســيادة الغذائّي

علــى  للحصــول  يوًمــا   14 لمــّدة  مكّثفــة  دورة  عــام  كّل  المزرعــة  تســتضيف 
معتــرف  معّلميــن/ات  بواســطة  المســتدامة  الزراعــة  تصميــم  فــي  شــهادة 
ــا، ويعملــون مــع مــراد صاحــب المزرعــة. توّفــر هــذه الــدورة فرصــة  بهــم/ّن دوليًّ
هاّمــة للتعــّرف علــى نظرّيــة تصميــم الزراعــة المســتدامة، وكيفّيــة تطبيقهــا فــي 
الســياق الفلســطينّي. كمــا وتشــّجع الطــاّلب والطالبــات األجانــب علــى زيــارة 
ــّي للحصــول علــى  ــارة الموقــع اإللكترون فلســطين والتعــّرف عليهــا. يمكنــك زي

آخــر األخبــار حــول التســجيل للــدورات القادمــة.
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العنوان
رام الله، رام الله والبيرة

رقم الهاتف/المتنّقل
راية زيادة

+972599727865

البريد اإللكترونّي
manjala.agriculture@gmail.com

فيسبوك
Manjala منجلة

انستجرام
manjala_agricultural

إمكانّية التطّوع
التنسيق المسبق عبر صفحة الفيسبوك

انبثقــت الفكــرة عندمــا رأت المبــاِدرة وجــود أزمــة حقيقّيــة فــي القطــاع الزراعــّي منجلة
الشــاّبات والشــباب. كان  بيــن  الغــذاء  والتواصــل مــع األرض والســيادة علــى 
الدافــع األساســّي لتأســيس المبــادرة فــي ســنة ٢0١٧ هــو التواصــل مــع األرض 
ــارا الدوانــي،  ســات، رايــة زيــادة وي والتربــة، حيــث كان الدافــع األساســّي للمؤسِّ
هــو الوصــول إلــى وتحفيــز فئتــي الشــباب واألطفــال علــى العــودة إلــى هــذا 
ســات،  المؤسِّ تنظــر  للمــكان.  لهوّيتهــم/ّن وإنتمائهــم/ّن  المكــّون األساســّي 
كنســاء وشــاّبات، إلــى الزراعــة واألرض كمفهــوم فلســفّي مبنــّي علــى الزراعــة 
ــة، فهــّن يحلمــن مــع رفاقهــّن ورفيقاتهــّن بإنشــاء  ــة والممارســة اليومّي التحّررّي
حركــة زراعّيــة بيئّيــة تعتمــد علــى اإلنتــاج والســيادة علــى الغــذاء، كونهــا حجــر 
األســاس للخــالص مــن التبعّيــة االقتصادّيــة وتعزيــز مفهــوم االقتصــاد المقاوم.
ــم زراعــّي )بيئــّي( فلســطينّي  كانــت أولــى تجــارب منجلــة هــي إطــالق أّول مخّي
جغرافّيــة  مناطــق  مــن  وشــّباًنا  شــاّبات  اســتهدف  والــذي   ،٢0١٧ ســنة  فــي 
مختلفــة. كان المخّيــم الزراعــّي فــي جبــال قريــة عيــن قينيــا، بعيــًدا عــن جميــع 
معالــم الحيــاة الســريعة دون هواتــف أو أضــواء، بهــدف العــودة الــى األصــل: 
ــا، وعمــل أنواًعــا  ــا وعمليًّ التربــة. تعّلــم المشــتركون/ات عــن الزراعــة البيئّيــة نظريًّ
مختلفــة مــن الكومبوســت، باإلضافــة إلــى مناقشــة قضايــا مشــاكل الميــاه 

الحــرارّي. واالحتبــاس 

كان مــن الهــاّم أيًضــا الوصــول إلــى قلــب المدينــة واإلســمنت حيــث تطغــى 
والبّنــّي.  األخضــر  اللونيــن  لتغّطــي  الرمــادّي  بلونهــا  والنيولبرالّيــة  الرأســمالّية 
 ،Guerrilla gardening فكانت الفكرة إنشاء حديقة مجتمعّية أو المعروفة بـ
وهــي اســتهداف منطقــة مهملــة وتحويلهــا إلــى حديقــة مجتمعّيــة. فــي هــذه 
التجربــة، تــّم إنشــاء حديقــة فــي منطقــة مهملــة فــي شــارع خليــل الســكاكيني، 
حيــث تــّم تنظيفهــا مــن القمامــة وزراعــة األشــجار والخضــروات. تفاعــل أهــل 
العــاّم  الحّيــز  الفكــرة تعالــج قضّيــة  إيجابــّي. هــذه  الفكــرة بشــكل  الحــّي مــع 

وتدحــض مقولــة “ال يوجــد مــكان للزراعــة”.

فــي ســنة ٢0١٨، بــدأت مبــادرة منجلــة، وبالشــراكة مــع الملتقــى الفلســطينّي 
للزراعــة البيئّيــة، بالتخطيــط والتفكيــر بإطــالق الحملــة الشــعبّية إلحيــاء ينابيــع 
الميــاه الجاّفــة. تــّم اختيــار قريــة مــزارع النوبانــي لتكــون نموذًجــا للعمــل وتطبيــق 
النباتــّي،  الغطــاء  تكثيــف  عــن طريــق  ميــاه األمطــار  المائــّي وجمــع  الحصــاد 
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ــة وســواعد الشــّبان والشــاّبات. فــي الســنوات  ــة، وبهّم ــاء الســدود الهاللّي وبن
القادمــة، رايــة ويــارا عاقدتــا العــزم علــى االســتمرار فــي العمــل وذلــك بحســب 
قولهمــا، “ألّننــا نؤمــن أّننــا لــن نــدع االحتــالل الــذي يســيطر علــى مصــادر الميــاه 

ــزرع والشــجر”. ــا، وســنجمع ميــاه األمطــار وسنســقي ال أن يصــل إلــى مخّيلتن

باإلضافــة إلــى ذلــك، قامــت منجلــة بتنفيــذ نشــاطات زراعّيــة ثقافّيــة لألطفــال 
ونشــاطات تعليــم مبــادئ الزراعــة البيئّيــة، وذلــك عــن طريــق دمج الفّن ووســائل 
مبدعــة لتعليــم األطفــال التواصــل مــع الطبيعــة واألرض. مــن األمثلــة الناجحــة 
كان نشــاط فنــدق الحشــرات الــذي نّفــذ فــي مركــز خليــل الســكاكيني وأيًضــا فــي 
ــادئ الزراعــة  ــة حــول مب ــات تعليمّي المتحــف الفلســطينّي باإلضافــة إلــى فعالّي

البيئّيــة.

 فــي الفتــرة القادمــة ســتعمل مبــادرة منجلــة وضمــن منحــة صنــدوق روى 
الفلســطينّي علــى إقامــة أّول مزرعــة بيئّيــة فــي قريــة الولجــة، وعقــد مخيــم 
أّن  ذكــر  الجديــر  مــن  النوبانــي.  مــزارع  منطقــة  فــي  الثانــي  البيئّيــة  الزارعــة 
مبــادرة منجلــة هــي مبــادرة تطّوعّيــة ونجاحهــا يعتمــد علــى العمــل الجمعــّي 
وإعــادة روح التطــّوع بيــن شــاّبات وشــباب فلســطين والشــراكة مــع المبــادرات 
الشــبيهة والتــي تســعى إلــى خلــق واقــع زراعــّي خــارج المنظومــة االســتعمارّية 

والرأســمالّية. تواصلــوا معنــا وتطّوعــوا فــي األرض ولــألرض.
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العنوان
ظهر العقدة، رام الله، رام الله والبيرة

رقم الهاتف/المتنّقل
+97022976561

+970569813714

البريد اإللكترونّي 
Info@juthour.org

الموقع اإللكترونّي
www.juthour.org

فيسبوك
mashjarjuthour

انستجرام
mashjar_juthour

فــي مدينــة رام اللــه التــي باتــت أشــبه بموقــع بنــاء مكتــّظ دائــم التوّســع، مــن مشجر جذور 
الصعــب إيجــاد مســاحة خضــراء وســط مســاكن المدينــة واالســتمتاع بنســائم 
الهــواء المنعــش. عــالوة علــى ذلــك، فــإّن عزلتنــا المتزايــدة عــن الطبيعــة تعنــي 

ــة. ــا التقليدّي ــة والطبيعــة ومعرفتن ــاة البّرّي تهديــدات متزايــدة للحي

ومــن هنــا ولــدت فكــرة تأســيس مشــجر جــذور )المشــتل( وأصبــح المشــروع 
اآلن فــي مراحلــه األولــى. فــي ســنة 2013، بــدأ صالــح طوطــح ومورجــان كوبــر 
ــّي. يقــع المشــتل علــى  ــّزه بيئ إنشــاء هــذا المشــروع برؤيــة إنشــاء مشــتل ومتن
مســاحة 10 دونمــات فــي منطقــة ظهــر العقــدة، وهــي منطقــة تقــع خــارج رام 
اللــه مباشــرة فــي المنطقــة )ج(. تــّم تزييــن أرض المشــتل الجميلــة بمدّرجــات 
ومصاطــب وأشــجار زيتــون تقليدّيــة، محاطــة بأشــجار البّلــوط البّرّيــة، والزواحــف، 

ــة الفلســطينّية. ــات البّرّي ــات والحيوان ــواع النبات وجميــع أن

األشــجار  عّشــاق  مــن  إلــى كونهــم  باإلضافــة  جــذور،  آمــن مؤّسســو مشــتل 
والطبيعــة الملتزميــن، أّن هنــاك حاجــة كبيــرة لمســاحة طبيعّيــة خضــراء فــي 
فلســطين حيــث يمكنهــم اســتضافة أنشــطة تعليمّيــة تضــّم مجموعــة مــن 
األشــجار الفلســطينّية الفريــدة بحيــث تكــون متاحــة أمــام الجمهــور. ســيكون 
هــذا المــكان بمثابــة مــكان خــاّص يتــّم فيــه الحفــاظ علــى أشــجار فلســطين 
واألنــواع النباتّيــة المحّلّيــة األخــرى فــي مــكان آمــن وبعيــد عــن عملّيــات اإلبــادة 
التــي ُيطلــق عليهــا لفظــة “التنميــة”، حيــث تحصــل العائــالت واألصدقــاء علــى 
المعرفــة والتعّلــم أثنــاء قضــاء وقــت ممتــع. يتوّفــر دليــل األشــجار األصلــّي 
فــي  البّرّيــة  لألزهــار  الجيــب  اإللكترونــّي ودليــل  جــذور  علــى موقــع  الشــامل 

المنطقــة.

يقــّدم جــذور تجربــة رائعــة لجميــع العائــالت، حيــث يقــّدم أنشــطة رائعــة مثــل 
ــّزه داخــل المشــتل، وتخصيــص  ــة مرشــدين/ات، والمشــي، والتن التجــّول بصحب
أّيــام للعمــل التطّوعــي واألنشــطة التعليمّيــة والمخّيمــات الصيفّيــة لألطفــال، 
وغيرهــا مــن األنشــطة الرائعــة المفيــدة للعائــالت. قم/قومــي بزيــارة الطبيعــة 
واختبــر/ي جمــال فلســطين، وتعــّرف/ي علــى الحيــاة البّرّيــة الغنّيــة والتــراث 
ــاء مســتقبل  ــع الطــرق التــي يمكــن أن نعمــل بهــا مــن أجــل بن الطبيعــّي، وجمي

أكثــر مراعــاة للبيئــة.
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العنوان
حوش جلسة، شارع البلدّية 24، رام الله، 

رام الله والبيرة

رقم الهاتف/المتنّقل
+97022810694

+970568887878

البريد اإللكترونّي
contact@disarmingdesign.com

الموقع اإللكترونّي
www.disarmingdesign.com

فيسبوك
disarmingdesign

انستغرام
disarmingdesign

األوقات المفّضلة للزيارة
كّل األّيام ما عدا الجمعة

خدمات أخرى
مبيت، جوالت، استضافة مجموعات

تصاميم مجّردة من 
فلسطين

تصاميــم مجــّردة مــن فلســطين، هــو عبــارة عــن ملصــق تصميــم مثيــر للتفكيــر، 
لعــرض وتطويــر التصميــم المعاصــر فــي فلســطين. يصنــع منَتجاتنــا مصّممــون/
ات وفّنانــون/ات يعملــون بالتعــاون مــع منِتجيــن/ات وحرفّييــن/ات محّلّييــن/
ات. تتنــّوع المنَتجــات بيــن الخــزف واأللعــاب واألزيــاء إلــى األدوات المنزلّيــة. 
يثيــر كّل تصميــم روايــات بديلــة عــن الحيــاة فــي فلســطين كمــا هــي اليــوم. إّنهــا 

قصــص تــروي المثابــرة واألمــل والكرامــة وقــّوة الــروح الفلســطينّية.

والتحــّرر  االجتماعــّي  للتغييــر  كأداة  تعمــل  التصميــم  ممارســات  أّن  نعتقــد 
والتمكيــن الذاتــّي. مــن خــالل عمــل التصميــم، ينخــرط فّنانون/ات فلســطينّيون/

ات ودولّيــون/ات فــي حقائــق سياســّية معّقــدة ويوّظفــون التصميــم كأداة 
لمقاومــة الظلــم.

تنّظــم ورشــة تصاميــم مجــّردة أنشــطة تعّلــم مجتمعّيــة متعّلقــة بالتصميــم. 
ونحــن نســتثمر فــي الدعــم األكاديمــّي والمهنــّي للمصّمميــن/ات والحرفّييــن/

ات. يمكــن للطــاّلب والطالبــات والحرفّييــن/ات التعّلــم مــن المصّمميــن/ات 
بالمجــاورة.  التعّلــم  باســتخدام منهجّيــات  المحترفيــن/ات والمتخّصصيــن/ات 
ــّي لتمكيــن األشــخاص مــن  ترّكــز هــذه الــدورات الصغيــرة علــى المجتمــع المحّل

مهــارات التصميــم والتفكيــر.

يقــع مركــز تصاميــم فــي البلــدة القديمــة لمدينــة بيرزيــت، فــي المبنــى التاريخــّي 
علــى  يحتــوي  معرًضــا  عليــه  القيمــون  ويديــر  جلســة”.  “حــوش  المســّمى 
ــا. كمــا يســتضيف المركــز  منتجاتهــم/ّن ومقهــى ودار ضيافــة ومركــًزا مجتمعيًّ
والعــروض  العمــل  ورش  مثــل  بالتصميــم  المتعّلقــة  األنشــطة  أنــواع  جميــع 

والمناقشــات، ومكتبــة تصاميــم وأكثــر مــن ذلــك.
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العنوان
محمّية ترفيديا الطبيعّية التاريخّية 

الفلسطينّية، رام الله، رام الله والبيرة

رقم الهاتف/المتنّقل
+970598584183

البريد اإللكترونّي
info@terrafidea.org

الموقع اإللكترونّي
 www.terrafidea.org

فيسبوك
Terra Fidea

األوقات المفّضلة للزيارة 
نستقبل الزّوار والزائرات كمجموعات، 

في جميع األوقات واألّيام، وذلك 
بالتنسيق المسبق

إمكانّية التطّوع
المبادرة والمجاالت التي تحتاج إلى 
ذلك: صيانة وتنظيف الطبيعة في 

محمّية ترفيديا والجوار

الطبيعّيــة محمّية ترفيديا  المنطقــة  الفلســطينّية  التاريخّيــة  الطبيعّيــة  ُتعــد محمّيــة ترفيديــا 
الوحيــدة والرئــة الخضــراء األخيــرة المتبّقيــة فــي مدينــة رام اللــه، فهــي المنطقــة 
الممتــّدة مــا بيــن الطيــرة والمنطقــة الصناعّيــة مــن جهــة ومنطقــة بطــن الهــوى 

ووادي الدلــب مــن جهــة أخــرى.

تعــود التســمية “ترفيديــا” إلــى الالتينّيــة وتعنــي األرض المخلصــة، حيــث أطلــق 
الرومــان االســم علــى هــذا الــوادي الضّيــق الــذي ينســاب بيــن جبليــن. تعــّد 
محمّيــة ترفيديــا ثــروة وطنّيــة باإلضافــة إلــى كونهــا منطقــة خضــراء، ففيهــا 
المكنــون التاريخــّي والطبيعــّي والبيئــّي والتراثــّي لفلســطين. تمتــاز المنطقــة 
بوجــود أشــجار زيتــون رومــّي، بّلــوط، مّلــول، بطــم، قيقــب، كينــا، ســّريس، زعــرور 
والكثيــر مــن األشــجار واألعشــاب. كمــا يوجــد بهــا آبــار عتيقــة ومعاصــر منحوتــة 
بالصخــر وُمكــر مــاء ومناطير)قصــور زراعّيــة( ومنحوتــات صخرّيــة وأحافيــر مرجانّية، 

ــز للمنطقــة. وغيرهــا مــن التنــّوع الحيــوّي الممّي

منــذ القــرن الســادس عشــر وأجيالنــا المتعاقبــة تعتنــي بأرضنــا الفلســطينّية. 
الحجرّيــة  نزرعهــا، ونبنــي سناســلها  نغرســها،  نحرثهــا،  نحميهــا مــن االحتــالل، 
إلــى جيــل.  العتيقــة. نعشــقها ونوّرثهــا كثــروة وطنّيــة فلســطينّية مــن جيــل 
ويشــّكل صمودنــا عليهــا تحّدًيــا ألطمــاع الصهاينــة بمحــو ذاكرتنــا وموروثنــا 

وتاريخنــا.

كآخــر محمّيــة وطنّيــة بيئّيــة بمكنــون فلســطينّي أصيــل فــي محيــط مدينــة، 
تتحــّدى ترفيديــا منــذ عشــرات الســنوات مخّططــات كثيــرة إلعدامهــا ومحوهــا 
وإزالتهــا عــن الوجــود، آخرهــا هــو تعــّدي المدينــة والتوّســع العمرانــّي العشــوائّي 
عليهــا، مــن خــالل إلقــاء الــردم والطمــم والصخــور مــن مخّلفــات البنــاء علــى 
مســاحة كبيــرة مــن أراضيهــا والتــي تحــوي أشــجار زيتــون رومّية معّمرة وسناســل 
حجرّيــة عتيقــة. وتــّم شــّق شــوارع كبيــرة بعــرض 22 متــًرا علــى جوانبهــا ِوبواديهــا 
الطبيعّيــة  للبيئــة وللمناطــق  الــردم والطمــم وتدميــر  كّمّيــة  مــن  يزيــد  مّمــا 

واألشــجارالمثمرة فيهــا. 

ــة،  ــّم تحويلهــا إلــى منطقــة صناعّي ــة قــد ت وكــون المنطقــة المحيطــة بالمحمّي
فــإّن الضــرر الواقــع عليهــا كبيــر، حيــث يتــّم التخّلــص مــن آالف إطــارات الســّيارات 
ــا مــّد خّطيــن للميــاه العادمــة مــن المنطقــة الصناعّيــة  علــى أراضيهــا، ويتــّم حاليًّ

باّتجــاه المحمّيــة.
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يعّبــر هــذا الوضــع عــن حــال الفلســطينّيين/ات ونضالهــم/ّن ليــس فقــط المحتــّل 
الصهيونــّي بــل أيًضــا الهيئــة المحّلّيــة التــي ال تولــي اعتبــاًرا ألهّمّيــة المســاحات 
الخضــراء الطبيعّيــة فــي الحفــاظ علــى التــوازن البيئــّي وحمايــة المنــاخ، والتــي 

يجــب حمايتهــا كثــروة وطنّيــة والحفــاظ عليهــا لألجيــال القادمــة.

هــذا مــا دفــع زهــران جغــب، صاحــب أرض ترفيديــا إلــى حمايــة المنطقــة وزيــادة 
بترميــم  زهــران  بــادر  الطبيعّيــة.  المحمّيــات  علــى  الحفــاظ  بأهّمّيــة  الوعــي 
المناطيــر الزراعّيــة، وعمــل مســارات ســياحّية للمحمّيــة وإعــادة إحيــاء مزرعــة 
زهــران ومزرعــة ترفيديــا فيهــا. وبدأنــا بزراعــة الخضــروات الموســمّية النظيفــة 
وتوزيعهــا علــى الــزّوار والزائــرات واألهالــي. كمــا اســتقبلنا العديــد مــن الطــاّلب 
والطالبــات والمتطّوعيــن/ات والعائــالت والــزّوار والزائــرات للتعريــف بالمحمّيــة 

وأهّمّيــة الزراعــة النظيفــة ولتعزيــز ارتبــاط اإلنســان بــاألرض.

والمستكشــفين/ات  والباحثيــن/ات  والزائــرات  الــزّوار  المحمّيــة  تســتقبل 
والمتطّوعيــن/ات للتعــّرف عليهــا وعلــى المــوروث البيئــّي والزراعــّي والتاريخــّي 
لفلســطين. وتنّظــم جــوالت ســياحّية فيهــا، وترّحــب بــكّل مــن يبحــث عــن الهــدوء 

والتمّتــع بالمناظــر الخاّلبــة بعيــًدا عــن ضوضــاء المدينــة.

يرّحــب زهــران بالمتطّوعيــن/ات لصيانــة وتنظيــف الطبيعــة فــي محمّيــة ترفيديــا 
والجوار.

محمّيــة ترفيديــا، محمّيــة طبيعّيــة تاريخّيــة فــي رام اللــه وإرث واجــب الحفــاظ 
ــال القادمــة. ــه لألجي علي
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الملتقى الفلسطينّي 
للزراعة البيئّية 

ــة  ــادرات المجتمعّي ــة هــو واحــدة مــن المب الملتقــى الفلســطينّي للزراعــة البيئّي
التــي تشــارك قصّتهــا بكلماتهــا الخاّصــة: 

ــا  تتدهــور الزراعــة فــي فلســطين بمعــّدل ينــذر بالخطــر، حيــث يتــّم تحويلهــا حاليًّ
إلــى زراعــة تعتمــد علــى المــواّد الكيميائّيــة بشــكل كبيــر وأساســّي، وتعتمــد 
بالكامــل علــى مدخــالت وتقنّيــات اإلنتــاج الخارجــّي. فــي الماضــي، لــم يتمّتــع 
أحــد بالحّرّيــة التــي كان يتمّتــع بهــا المزارعــون/ات الفلســطينّيون/ات حينهــا. 
أّمــا فــي الوقــت الحالــّي، فتســيطر عليهــم/ّن شــركات الكيماوّيــات الزراعّيــة 
العمالقــة، وتتحّكــم بإنتاجهــم/ّن وســبل عيشــهم/ّن مــن خــالل تقديــم البــذور 

ــا. والمــواّد الكيميائّيــة الزراعّيــة العقيمــة والمعّدلــة وراثيًّ

حّلهــا،  يصعــب  التــي  المشــكالت  مــن  العديــد  فــي  التحــّول  هــذا  ســاهم 
وأكبرهــا هــو اإلضــرار بالتربــة والتنــّوع البيولوجــّي، وانتشــار األمــراض المرتبطــة 
المــوارد  اســتغالل  فــي  واإلفــراط  الكيميائّيــة،  للمــواّد  الواســع  باالســتخدام 
ــة. هــذا باإلضافــة  ــة الالزمــة فــي الزراعــة القائمــة علــى المــواد الكيميائّي المائّي
إلــى فقــدان المعرفــة الزراعّيــة التقليدّيــة الغنّيــة، المتراكمــة علــى مــدى أجيــال 

عديــدة.

النظــام الــذي أنشــأته هــذه الشــركات غيــر عــادل مــن الناحيتيــن االجتماعّيــة 
المزارعيــن/ات  بيــن  المباشــر  التفاعــل  فقــدان  إلــى  نظــًرا  واالقتصادّيــة، 
ــا علــى كّل مــن  ــا ماليًّ ــن يشــّكلون عبًئ والمشــترين/ات، وظهــور الوســطاء، الذي
المزارعيــن/ات والمشــترين/ات، مــن خــالل تقليــل إيــرادات المزارعيــن/ات وزيــادة 

المشــترين/ات. علــى  التكلفــة 

نشــأ الملتقــى الفلســطينّي للزراعــة البيئّيــة فــي ســنة 2018 مــن قبــل مجموعــة 
مــن المتطّوعيــن/ات الذيــن يهدفــون إلــى توفيــر منّصــة لجميــع أولئــك الذيــن 
يؤمنــون بإعــادة النظــر فــي أنظمتنــا الغذائّيــة الحالّيــة، وإعــادة الصلــة بــاألرض. 
نطمــح إلــى اعتمــاد نظــام غذائــّي عــادل يضمــن كرامــة واســتقالل المزارعيــن/
ات، ويحافــظ علــى مواردنــا الطبيعّيــة، ويوّفــر طعاًمــا نظيًفــا ومغّذًيــا للنــاس.

نحــن نعتبــر الزراعــة البيئّيــة “زراعــة الحّرّيــة والتحــّرر”، بــكّل مــا تحملــه مــن قيــم 
إنســانّية عميقــة، ألّنهــا تــؤّدي إلــى التحــّرر مــن األمــراض، والتحــّرر مــن ســيطرة 
الزراعّيــة،  ــا والكيماوّيــات  المعّدلــة وراثيًّ للبــذور  المنِتجــة  الرئيســّية  الشــركات 
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والتحــّرر مــن مراقبــة األســعار مــن قبــل الوســطاء. إّنهــا حّرّيــة اختيــار طعامنــا 
ــة إنتــاج البــذور. وهــذا هــو الطريــق الصحيــح للوصــول إلــى  ــة الزراعــة وحّرّي وحّرّي

الســيادة الغذائّيــة.

انطالًقــا مــن هــذا االعتقــاد، بدأنــا بالتخطيــط ألنشــطة مختلفــة لتعزيــز الزراعــة 
البيئّيــة، مثــل العمــل التطّوعــي مــع األســر والمزارعيــن/ات لتطبيــق تقنّيــات 
الزراعــة البيئّيــة. كمــا أّننــا بصــدد بنــاء قاعــدة بيانــات للمزارعيــن/ات الــذي يّتبعــون 
ــة، وهــي أّول قاعــدة بيانــات مــن نوعهــا فــي فلســطين،  أســلوب الزراعــة البيئّي
لتســهيل الوصــول إلــى هــؤالء المزارعيــن/ات لتبــادل المعرفــة وشــراء المنَتجــات 

مباشــرة.

إّن الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعّيــة هــدف آخــر نعمــل عليــه كجــزء مــن نهــج 
ــا، بالتعــاون  ــة. فــي شــتاء ســنة 2018، بدأن شــمولّي لتحقيــق الســيادة الغذائّي
مــع مبــادرة منجلــة وبدعــم مــن المتطّوعيــن/ات، “حملــة شــعبّية إلحيــاء الينابيــع 
تقنّيــات بســيطة لالحتفــاظ  بتجربــة الســتخدام  نقــوم  الطبيعــة”، حيــث  فــي 
ــاه باإلضافــة إلــى زراعــة األشــجار، فــي قطعــة أرض فــي مــزارع النوبانــي،  بالمي
بغــرض زيــادة امتصــاص المــاء فــي التربــة وإعــادة تجميــع الميــاه الجوفّيــة وإحيــاء 

ــة. الينابيــع الجاّف

باإلضافــة إلــى ذلــك، فإّننــا نقــوم بأنشــطة تهــدف إلــى زيــادة التنــّوع البيولوجــّي 
والغطــاء النباتــّي مــن خــالل عمــل وتوزيــع كــرات البــذور )مــن النباتــات البّرّيــة 
المحّلّيــة( فــي الطبيعــة. اســتجابت مجموعــات مختلفــة لدعوتنــا للتعــاون، حيــث 
قامــوا بتزويدنــا بالبــذور التــي يجمعونهــا، إّمــا مــن خــالل جمعهــا مــن البســاتين 

أو حّتــى شــرائها، وشــاركوا/ن فــي عمــل وتوزيــع كــرات البــذور فــي الطبيعــة.

الجهــود  جميــع  توحيــد  إلــى  البيئّيــة  للزراعــة  الفلســطينّي  الملتقــى  يســعى 
والخبــرات فــي فلســطين لخلــق حركــة قوّيــة فــي هــذا المجــال. نتطلــع إلــى 
اعتمــاد طــرق الزراعــة البيئّيــة فــي المســتقبل، باالقتــران مــع الزراعــة المدعومــة 
لتحقيــق  فــي فلســطين  الزراعــّي  بالقطــاع  للنهــوض  كبديــل عملــّي  ا،  شــعبيًّ

الغذائّيــة. الســيادة 
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العنوان
بيت دّقو، شمال القدس

رقم الهاتف/المتنّقل
تحسين يقين

+970598603172

األوقات المفّضلة للزيارة
التنسيق المسبق مع تحسين

إمكانّية التطّوع
المساعدة في حصاد المحاصيل في 

أشهر أّيار/مايو،وآب/أغسطس، وتشرين 
األّول/أكتوبر

خدمات أخرى
استضافة مجموعات صغيرة واإلقامة 

في المنزل

الحاّجة نعمة 

ــو، فضــاًل عــن أّنهــا أقــدم  ــة بيــت دّق ــرز شــخصّية فــي قري ــة نعمــة أب ُتعــّد الحاّج
ناشــطة بيئّيــة فــي فلســطين. قابلنــا الحاّجــة نعمــة بينمــا كانــت تزيــل القمامــة 
تبــذل كّل  ناشــطة حقيقّيــة  الحاّجــة نعمــة  بالقــرب مــن منزلهــا.  الشــارع  مــن 
الناشــطة  هــذه  القــت  ومبادئهــا.  معتقداتهــا  تحقيــق  ســبيل  فــي  جهدهــا 
اهتماًمــا واســًعا مــن وســائل اإلعــالم لكونهــا حارســة وحاميــة لــألرض. وخــالل 
االحتجاجــات ضــّد بنــاء جــدار الفصــل العنصــرّي، أظهــرت حاّجــة نعمــة شــجاعة 
وعزيمــة مذهلتيــن مــن خــالل تســّلقها جّرافــة إســرائيلّية فــي ســعيها إلــى وقــف 

تدميــر بســاتين الزيتــون والمصاطــب القديمــة.

إّن حّبهــا لــألرض لــه جــذور عميقــة فــي قلبهــا، حيــث كانــت تتحّمــل الكثيــر مــن 
المســؤولّيات منــذ صغرهــا أثنــاء رعايــة إخوتهــا ومســاعدة والدهــا فــي هــذا 
الحاّجــة نعمــة، وهــي عائلــة يقيــن، مــن أشــّد المؤمنيــن/ات  المجــال. عائلــة 
بالتعليــم والمؤّيديــن/ات لــه ولحــّق الجميــع فــي الحصــول عليــه. لهــذا اعتــادت 
نعمــة الذهــاب إلــى المدرســة فــي شــعفاط، حيــث لــم تكــن الكثيــر مــن الفتيــات 
يتلقيــن تعليمهــّن فــي حينهــا. وكانــت فــي بعــض األحيــان تبيــع بعــض المنَتجــات 

أو تــؤّدي بعــد المدرســة بعــض المهــاّم ألبيهــا.

تقــول الحاّجــة نعمــة، وهــي راويــة قصــص رائعــة وناشــطة بيئّيــة حقيقّيــة، إّنهــا ال 
تســتطيع التحّكــم بنفســها أثنــاء وجودهــا فــي الحقــول، فتفقــد الشــعور بالوقت 
ألّنهــا تقــّر بــأّن حّبهــا ألشــجارها ال يضاهــى، وال تشــعر بــأّي تعــب مــن العمــل فــي 
الحقــل. منــزل عائلتهــا ملــيء بــاألدوات التقليدّيــة، مــن الجــرار الفّخارّيــة القديمــة، 
إلــى القبــو حيــث يتــّم تخزيــن جميــع أنــواع المــؤن )الزيتــون وزيــت الزيتــون واللــوز 
والجــوز والبقــول وغيرهــا( طــوال العــام فــي بيئــة بــاردة رائعــة يوّفرهــا نمــط 

البنــاء التقليــدّي.

تمنحهــا مهاراتهــا فــي مجــال التجــارة شــهرة كبيــرة كونهــا ســّيدة أعمــال جّيــدة. 
وهــي تديــر تجــارة العنــب اللذيــذ الــذي تشــتهر بــه قريــة بيــت دّقــو. مــا تقّدمــه 
الحاّجــة نعمــة يعــّد بمثابــة متحــف حــّي يســير ويتحــّدث راوًيــا مــا كانــت عليــه 
الحيــاة فــي فلســطين، ومــا تعنيــه األرض للفلســطينّيين/ات وكّل قيــم عيــش 

ــة تتناغــم مــع الطبيعــة. ــة متوازن حيــاة غنّي

يتــّم الترحيــب بالزائريــن/ات لإلقامــة مــع عائلــة الحاّجــة نعمــة، ويتــّم الترحيــب 
األّول/ وتشــرين  وآب/أغســطس،  أّيار/مايــو،  أشــهر  فــي  بالمتطّوعيــن/ات 

أكتوبــر،  للمســاعدة فــي حصــاد العنــب والزيتــون.
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العنوان
مجموعات الحق في الحركة في بيت 

لحم، والقدس، ورام الله، والخليل، 
وحيفا، ويافا، وأريحا، والناصرة

رقم الهاتف/المتنّقل
+972543446571
+970598907511

البريد اإللكترونّي 
george@palestinemarathon.com

فيسبوك
Right to Movement Palestine

انستجرام
 Right To Movement Palestine

)rtmpalestine(

إمكانّية التطّوع
متوفرة في جميع األوقات )نبحث عن 
المتطّوعين/ات التاليين/ات: مدّربون/

ات، ومدّربو/ات مدّربين/ات(

مجموعة الحّق في الحركة 
فلسطين

الحــّق  علــى  تعتمــد  تطّوعّيــة  اجتماعّيــة  مؤّسســة  هــي  الحركــة  فــي  الحــّق 
اإلنســانّي األساســّي فــي حّرّيــة الحركــة والمســاواة بيــن الجنســين مــن خــالل 
بشــكل  هــذا  يعتمــد  الماراثــون.  فــي ســباقات  والمشــاركة  والجــري  الرياضــة 
ــة، مــن خــالل بيــع  أساســّي علــى جمــع األمــوال عــن طريــق األنشــطة اإلبداعّي
ــة إنشــاء  ــى أهّمّي ــد عل ــة للتأكي القمصــان وإقامــة حفــالت العشــاء، فــي محاول
ــّي بديــل للمبــادرات التــي تعتمــد علــى الــذات، مدفوعــة بااللتــزام  نمــوذج محّل

والجهــد والعاطفــة، بــداًل مــن االعتمــاد علــى أمــوال  الدعــم الخارجــّي.

بــدأت مؤّسســة الحــّق فــي الحركــة نشــاطها فــي أواخــر ســنة 2012، كمشــروع 
المرأتيــن دنماركّيتيــن )ســيني ســميت وليــرك هايــن( ورجــل فلســطينّي )جــورج 
زيــدان(. ثــم توّســعت لتصبــح مؤّسســة اجتماعّيــة تضــّم مئــات األعضــاء، والذيــن 
كانــوا مــن أوائــل مــن أّسســوا ماراثــون فلســطين، وقــد نّظمــوه علــى مــدى أربــع 
ســنوات متتاليــة. ويتــّم تنظيــم الماراثــون اآلن مــن قبــل وزارة الشــباب والرياضــة 

فــي الســلطة الفلســطينّية.

أرســلت مؤّسســة الحــق فــي الحركــة وفــوًدا مــن المتســابقين/ات فــي ســباقات 
الماراثــون إلــى 21 دولــة مختلفــة، بمــا فــي ذلــك سويســرا والواليــات المّتحــدة 
وتشــيلي والدنمــارك واألردّن وزنجبــار وإنجلتــرا واســكتلندا وأيرلنــدا الشــمالّية 
وويلــز وجنــوب أفريقيــا وإيطاليــا وتركّيــا وألمانيــا. فــي ســنة 2019، نّظمــت 
مؤّسســة الحــّق فــي الحركــة مســيرة بطــول 400 كيلومتــر، مــن مدينــة نيويــورك 
إلــى واشــنطن العاصمــة، حيــث جمعــت 60 ألــف دوالر لوكالــة األّمــم المتحــدة 

إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينّين.

مــّرات  ثــالث  إلــى  مّرتيــن  مــن  الحركــة  فــي  الحــّق  مؤّسســة  أعضــاء  يجتمــع 
ويقومــون  واليوغــا.  التماريــن  وممارســة  الجــري  رياضــة  لممارســة  ا  أســبوعيًّ
بتنظيــم رحــالت للتنــّزه فــي الحدائــق كّل بضعــة أشــهر فــي أماكــن مختلفــة فــي 
فلســطين. فــي ســنة 2018، بــدأوا بإطــالق حمــالت لممارســة الركــض مــع جمع 
القمامــة، وهــي رياضــة مســتوحاة مــن مجموعــة مــن العّدائيــن/ات الســويدّيين/
ات. فهــم/ّن يهدفــون، مــن خــالل أنشــطتهم/ّن المتعّلقــة بالركــض، إلــى زيــادة 
الوعــي وإلهــام اآلخريــن فــي المجتمــع إليجــاد حلــول لمشــاكل النفايــات. وتقــام 
أنشــطة مؤّسســة الحــّق فــي الحركــة الرئيســّية للركــض وجمــع القمامــة فــي 

منطقــة المخــرور فــي بيــت لحــم، وأيًضــا فــي رام اللــه. 

تشــتمل خطــط الحــّق فــي الحركــة المســتقبلّية إقامــة أنشــطة الركــض مــع جمــع 
القمامــة وتنظيــم المزيــد مــن األنشــطة لممارســة هــذه الرياضــة حــول الضّفــة 
ــة، فــي بيــت لحــم ورام اللــه وأريحــا وغيرهــا، باإلضافــة إلــى نشــر المــواّد  الغربّي

الالزمــة لزيــادة الوعــي حــول هــذا الموضــوع.
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العنوان
رام الله، رام الله والبيرة

رقم الهاتف/المتنّقل
فاطمة إدريس

+972527322394
أسيل دزدار

+970585011996

البريد اإللكترونّي
ميسان النشاشيبي

maysan.nashashibi@gmail.com

فيسبوك
EcoPhilics

إمكانّية التطّوع
التطّوع من خالل المشاركة في 

النشاطات التي يتّم اإلعالن عنها 
على صفحة الفيسبوك والتي تتضّمن 

مسارات وتنظيف في المحمّيات 
الفلسطينّية

محبّو الطبيعة 
 )EcoPhilics(

محّبــو الطبيعــة أو “EcoPhillics” هــي مجموعــة تجــوال بيئّيــة ُتعنــى بتســليط 
الضــوء علــى أهّمّيــة الحفــاظ علــى المحمّيــات الطبيعيــة، مــن خــالل تنظيــم 
مســارات بيئّيــة ونشــاطات لتنظيــف مناطــق المحمّيــات والينابيــع مــن النفايــات. 
تدعــو المجموعــة إلــى إعــادة النظــر فــي أنمــاط االســتهالك الحالّيــة، ومنهــا 
فــي  التحّلــل  صعبــة  المــواّد  مــن  وغيرهــا  للبالســتيك  المتزايــد  االســتعمال 
وتخليــص  النفايــات  لجمــع  تجــوال  نشــاطات  المجموعــة  وتنّظــم  الطبيعــة. 
ــاء  ــة مــن أضرارهــا. بــدأت الفكــرة 6 طالبــات خرّيجــات تخّصــص األحي ــاة البّرّي الحي
مــن جامعــة بيرزيــت، ومعهــّن الدكتــورة إميليــا رابوتشــولو مــن نفــس التخّصــص، 
بغــرض تعّلــم األنظمــة البيئّيــة والتعــّرف علــى تصنيــف النباتــات والكائنــات الحّيــة 
فــي محمّيــات فلســطين. وبذلــك، نبعــت فكــرة الســياحة البيئّيــة والحفــاظ علــى 
الطبيعــة مــن خــالل التجــوال. ولكــن لوحــظ مــن خــالل التجــوال فــي المســارات 
الفلســطينّية أّن هنــاك تراكًمــا ضخًمــا للنفايــات فــي الطبيعــة، ســواء مــن قبــل 
زّوار وزائــرات المحمّيــات أو مــن قبــل مجموعــات المســارات األخــرى. لذلــك، 
نّظمــت المجموعــة منــذ انطالقهــا فــي ســنة 2018، نحــو أربعــة عشــر مســاًرا، 
ــة وادي األزرق  ــات فــي مناطــق عــّدة، مثــل محمّي قامــت فيهــا بتجميــع النفاي
ابــن عامــر و  العلــوّي، محمّيــة وادي القــف، محمّيــة أّم التــوت، ســهل مــرج 
ــة عيــن عريــك. وتســتهدف نشــاطات المجموعــة جميــع الفئــات واألعمــار،  قري
حيــث يتــّم تنظيــم المســارات بشــكل شــهرّي، ويتــّم اإلعــالن عنهــا مــن خــالل 
صفحــة المجموعــة علــى فيســبوك. تطمــح المجموعــة إلــى التعّمــق أكثــر فــي 
مجــال التوعيــة البيئّيــة وتقليــل اســتخدام النفايــات البالســتيكّية. فحّتــى فــي 
المســارات، ُيطلــب مــن المشــاركين/ات إحضــار الصحــن واألدوات الخاّصــة بهــم/
ّن، واســتخدام أكيــاس قماشــّية. تطمــح المجموعــة فــي الفتــرة القادمــة إلــى 

نشــر الفكــرة علــى نطــاق أوســع فــي فلســطين والخــارج.

ســات  امتــّد أثــر نشــاط المجموعــة ليصــل إلــى ألمانيــا، بحكــم وجــود إحــدى المؤسِّ
للمجموعــة فــي الخــارج الســتكمال الدراســة فــي علــم التطــّور والبيئــة وتصنيــف 
ــي الطبيعــة فــي  ــأّول مســار لمحّب ــام ب ــا القي ــة، حيــث ســيتّم قريًب ــات الحّي الكائن

واليــة بافاريــا )بايــرن( األلمانّيــة.



169 خيارات واعية: دليل التسّوق األخالقّي في فلسطين

العنوان
رام الله، رام الله والبيرة

رقم الهاتف/المتنّقل
+970599673005

البريد اإللكترونّي 
sharakainpalestine@gmail.com

فيسبوك
شراكة: مبادرة مجتمعية لحفظ الموروث 

الزراعي 
Sharaka

slow food/palestine
اكلي بلدي

إمكانّية التطّوع
جميع األنشطة متاحة للمتطّوعين/ات. 

يرجى متابعة صفحة المجموعة على 
فيسبوك

مبادرة شراكة في 
فلسطين

مبــادرة شــراكة هــي عبــارة عــن مبــادرة يديرهــا متطّوعــون/ات تهــدف إلــى 
إحيــاء العالقــات بيــن المنِتجيــن/ات والمســتهلكين/ات فــي فلســطين، مــن 
الزراعــة  البلدّيــة وأســاليب  والمنَتجــات  الموســمّية  للمنَتجــات  الترويــج  خــالل 
مفهــوم  تحديــد  بإعــادة  المجموعــة  شــرعت   ،2010 ســنة  منــذ  التقليدّيــة. 
الســيادة الغذائّيــة فــي فلســطين وإعــادة طرحــه مــن خــالل تســليط الضــوء 
علــى الحاجــة إلــى العــودة إلــى طــرق اإلنتــاج واالســتهالك المحّلّيــة. تؤمــن 
مجموعــة شــراكة برفــض المســاعدات المشــروطة والتمويــل كوســيلة للتغّلــب 
علــى أزمــة ثقافــة االعتمادّيــة التــي تمــّر بهــا فلســطين، والوصــول إلــى االعتمــاد 
علــى الــذات واالســتقالل. وتشــمل أنشــطتها التوعيــة المجتمعّيــة، والتثقيــف 
بشــأن تقنّيــات حفــظ األغذيــة التقليدّيــة، والتطــّوع مــع المزارعيــن/ات. تســّهل 
مجموعــة شــراكة إنتــاج طلبــات للمســتهلكين/ات فــي منطقــة رام اللــه، عــّدة 
مــّرات فــي الســنة، مــن خــالل الترويــج لمنَتجــات موســمّية محــّددة )مثــل زيــت 
الزيتــون الطــازج خــالل موســم جمــع الزيتــون، ودبــس العنــب( وتنظيــم تســليمها.

أنشــأت المجموعــة، فــي إطــار ســعيها إلــى رفــع مســتوى الوعــي حــول قضايــا 
إنتــاج األغذيــة واســتهالكها فــي فلســطين، ســوق “أكلــي بلــدي”، وهــو ســوق 
ــا خــالل موســم الصيــف(، حيــث يمكنــك  أســبوعّي للمزارعيــن/ات )يقــام حاليًّ
العثــور علــى المنَتجــات البلدّيــة لتلبيــة احتياجــات المنِتجيــن/ات. اجتذبــت أجــواء 
الســوق عــدًدا كبيــًرا مــن المشــترين/ات والزبائــن الملتزميــن/ات الذيــن ينتظــرون 
تنّظــم مجموعــة شــراكة  كمــا  عائالتهــم/ّن.  مــع  األســبوعّي  االحتفــال  هــذا 
ــا لتبــادل البــذور فــي بدايــة المواســم الزراعّيــة، ويمكنــك متابعــة  ســوًقا محّليًّ

ــد األســواق القادمــة. ــى فيســبوك لمعرفــة مواعي صفحــة المجموعــة عل

تجــد المجموعــة طرًقــا مبتكــرة وجديــدة لالحتفــال بالتغييــر الموســمّي وجمــع 
التبّرعــات لممارســة أنشــطتها. تقــوم المجموعــة بفتــح “مطعــم المجهــول”، 
مــن مّرتيــن إلــى أربــع مــّرات فــي الســنة، وهــو عبــارة عــن مأدبــة متنّقلــة مــزّودة 
بالطعــام الموســمّي مــن إعــداد المتطّوعيــن/ات أنفســهم/ّن ومصنوعــة مــن 
ــون/ات، مــن أجــل تشــجيع شــراء  المكّونــات التــي يزرعهــا المنِتجــون/ات المحّلّي
المنَتجــات الموســمّية المحّلّيــة مــن المزارعيــن/ات الفلســطينّيين/ات. حّقــق 
المطعــم نجاًحــا كبيــًرا نظــًرا لتقديمــه المكّونــات الطازجــة والنكهــات الموســمّية، 
وهــو تجربــة فريــدة مــن نوعهــا فــي رام اللــه. باإلضافــة إلــى مــا ســبق، ُتعتبــر 
مجموعــة شــراكة جــزًءا مــن حركــة الطعــام البطــيء )ســلو فــوود(، وهــي حركــة 
دولّيــة تأّسســت فــي إيطاليــا ســنة 1986، وتهــدف إلــى تشــجيع بدائــل الوجبــات 
الســريعة والحفــاظ علــى المأكــوالت التقليدّيــة واإلقليمّيــة فــي جميــع أنحــاء 

العالــم.

إّن التحــّول الــذي تحّققــه مجموعــة المتطّوعيــن/ات هذه ال يقّدر بثمن بالنســبة 
إلــى المجتمعــات التــي تعمــل فيهــا المجموعــة. باإلضافــة إلــى األنشــطة التــي 
تديرهــا المجموعــة، فقــد أنشــأت المجموعــة شــبكة قوّيــة مــن مزارعــي/ات 
المنَتجــات البلدّيــة الذيــن ينتجــون األغذيــة الموســمّية والتقليدّيــة. كان هــذا 
مفيــًدا للغايــة بالنســبة لنــا )مؤّلفتــا الدليــل( فــي التعــّرف علــى بعــض المزارعيــن/
ات فــي هــذا الدليــل، باإلضافــة إلــى التقويــم الموســمّي الــذي شــاركه أعضــاء 
المجموعــة معنــا بســخاء )ص. 196-197(. نتقــّدم بالشــكر واالمتنــان ألعضــاء 
مجموعة شــراكة البارزين/ات لتفانيهم/ّن في عملهم/ّن وشــغفهم/ّن وأملهم/

ّن بمســتقبل الزراعــة المحّلّيــة والمســتدامة فــي فلســطين. 
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العنوان
بّتير، بيت لحم

رقم الهاتف/المتنّقل
970597220828+

البريد اإللكترونّي 
elbeirartsandseeds@gmail.com

فيسبوك
El Beir, Arts and Seeds

توّفر المنَتج
االتصال بفيفيان مباشرة

المكتبة الفلسطينّية 
للبذور البلديّة

فيفيــان صنصــور هــي صاحبــة فكــرة إنشــاء المكتبــة الفلســطينّية للبــذور البلدّيــة. 
نشــأت فيفيــان فــي بيــت جــاال، وهــي عالمــة أنثروبولوجيــا محّبــة للطبيعــة منــذ 
ــة فــي مواقــع  ــة الثقافّي صغرهــا. عزمــت فيفيــان بعــد دراســتها للغــذاء والهوّي
متعــّددة حــول العالــم، علــى مواجهــة المخــاوف المتزايــدة فــي فلســطين، 
والتــي تتمّثــل فــي فقــدان األرض واختفــاء المحاصيــل المحّلّيــة، باإلضافــة إلــى 
ــق بالفلســطينّيين/ات نتيجــة لهــذا األمــر ولعقــود  ــذي يحي المــأزق الثقافــّي ال
مــن االســتعمار االســتيطانّي. كان هــذا هــو الوقــت الــذي بــدأت فيــه فيفيــان 
إنشــاء المكتبــة الفلســطينّية للبــذور البلدّيــة )2014(. يســعى مشــروع “المطبــخ 
البــذور  وأنــواع  المهّدديــن،  والتــراث  األصنــاف  علــى  الحفــاظ  إلــى  المتنّقــل” 
المهــّددة باالنقــراض، والممارســات الزراعّيــة الفلســطينّية التقليدّيــة والقصــص 
الثقافّيــة والهوّيــات المرتبطــة بهــا وتعزيزهــا. وتتمّثــل مهّمتهــا فــي إعــادة تلــك 
األصنــاف والطــرق التقليدّيــة المتعّلقــة بالزراعــة إلــى حياتنــا اليومّيــة، بحيــث 
يمكننــا تــذّوق النكهــات القديمــة، والتعــّرف علــى تراثنــا فــي الطهــي، وتمكيننــا 

ــة وطريقــة حياتنــا. ــا بالمحاصيــل المحّلّي مــن اســتعادة فخرن

 ســواء مــن بــذور بطيــخ جدوعــي األصلّيــة التــي يعــود أصلهــا إلــى جنيــن، أو بــذور 
الفّقــوس مــن قريــة بّتيــر، تكشــف لنــا فيفيــان هــذه البــذور األصيلــة، وتقــّدم لنــا 
معنــًى جديــًدا وعالقــات جديــدة مــع هوّيتنــا وانتمائنــا. تقــع المكتبــة اليــوم فــي 
قريــة بّتيــر، أحــد مواقــع التــراث العالمــّي التابعــة لليونســكو خــارج بيــت لحــم. وال 
توّفــر هــذه المكتبــة منّصــة للمزارعيــن/ات فحســب، بــل وتدعــو الفّنانيــن/ات 
والصحفّييــن/ات إلــى االنخــراط فــي سياســات الغــذاء والتــراث الثقافــّي، وإنشــاء 

شــبكات للتعــاون واإللهــام واســتعادة الشــعور بالهوّيــة.

واألصنــاف  التقليدّيــة  الزراعــة  علــى  للتعــّرف  الزيــارة  البــذور  مكتبــة  تســتحّق 
المحّلّيــة، إذ تشــّكل دعــوة إلعــادة تقييــم عالقتنــا بــاألرض. أطلقــت المكتبــة 
ــا للجــدل والنقــاش حــول التــراث الثقافــّي الحيــوّي. المطبــخ  أيًضــا منبــًرا عالميًّ
اإلبداعــّي المتنّقــل هــو مــكان متنّقــل للمشــاركة االجتماعّيــة فــي المجتمعــات 
المختلفــة، وتعزيــز الحفــاظ علــى الثقافــة مــن خــالل خيــارات الطعــام. تابعــوا/ن 
وإثــارة  إلــى إللهــام  احتجتــم/ّن  إذا  اإلنترنــت  علــى  الســاحرة  كتابــات فيفيــان 

التغييــر اإليجابــّي واســتعادة الفخــر والكرامــة فــي تراثنــا.
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العنوان
بيت لحم

البريد اإللكترونّي
info@farayek.com

الموقع اإللكترونّي
www.farayek.com

فيسبوك
Farayek

انستجرام
fa.ra.yek

توّفر المنَتج
موسمّي

األوقات المفّضلة للزيارة
ا باستثناء أّيام الجمعة، من الساعة  يوميًّ

10:00 إلى 17:00 )الحّد األدنى 4 
مشاركين/ات في الجولة(

إمكانّية التطّوع
التواصل اإلعالمّي، كتابة المدّونات، 

وتوثيق الخبرات

مــا الــذي يمكنــه أن يضاهــي تجربــة تنــاول طعــام فلســطينّي أصيــل؟ مقابلــة مبادرة َفَرايِك
ــذة وطازجــة  ــاج منَتجــات لذي ــون بجــّد مــن أجــل إنت ــن يعمل النســاء والرجــال الذي
وثمينة من الطعام الفلسطينّي الفريد، كذلك. أرادت كّل من نادين وكريستين 
أن يعيــدوا المكانــة األساســّية للغــذاء فــي الحيــاة الثقافّيــة واالجتماعّيــة لجميــع 
الفلســطينّيين/ات مــن خــالل مبــادرة َفَراِيــك. يشــير اســم فرايــك إلــى معّجنــات 
خاّصــة مــن بلــدة بيــت لحــم تصنعهــا نســاء البلــدة. اســتلهمت ناديــن وكريســتين 
وصفاتهمــا مــن وصفــات الجــّدات التــي صمــدت أمــام اختبــار الزمــن، والتــي ومــن 
خــالل بعــض اإلضافــات العصرّيــة البســيطة، ُتصبــح جوهــرة كّل بيــت فلســطينّي 

ومصــدر فخــر لــه. 

تهــدف مبــادرة فرايــك إلــى عــرض وصفــات الطعــام هــذه للجميــع، بحيــث تخــرج 
وزّوار  المحّلّييــن/ات  والزائــرات  للــزّوار  وتعــرض  منزلّيــة،  كونهــا معّجنــات  عــن 
وزائــرات فلســطين الدولّييــن/ات. منــذ بــدء تجربــة الطهــي فــي ســنة 2018، 
اســتهدفت ناديــن وكريســتين الــزّوار األجانــب فــي مدينــة بيــت لحــم بشــكل 
أساســّي، حيــث قّدمتــا تجربتيــن مختلفتيــن للطعــام فــي المدينــة، إحداهمــا 
“تجربــة ســوق بيــت لحــم” التــي تبــدأ بزيــارة إلــى ســوق المزارعيــن/ات المحّلّييــن/

ات مــع الشــيف المحّلــّي فــادي قطــان )مــن بيــت ضيافــة حــوش الســريان(. 
وتجربــة الطعــام الثانيــة هــي “مطبــخ تيتــا”، والتــي تبــدأ بزيــارة الســوق المحّلــّي، 
وتليهــا إقامــة مأدبــة غــداء فلســطينّية تقليدّيــة فــي منــزل إحــدى الجــّدات 
فــي المدينــة. منــذ بــدء المشــروع، بــدأت ناديــن وكريســتين بتلّقــي طلبــات مــن 
أشــخاص فلســطينّيين/ات يرغبــون باالنضمــام إلــى الجولــة ومعرفــة المزيــد عــن 
المنِتجيــن/ات، والمنَتجــات الموســمّية، ومحــاّلت الحرفّييــن/ات والمزارعيــن/

ات. وهمــا تنظــران لهــذا األمــر كنمــّو طبيعــّي لمبادرتهمــا، حيــث إّن المبــادرة 
فــي حاجــة إلــى الدعــم المحّلــّي ألّن هدفهــا األساســّي هــو الحفــاظ علــى ثقافــة 
الطهــي الفلســطينّية. تلّقــت ناديــن وكريســتين كذلــك دعــوات مــن المنِتجيــن/
ات لزيــارة حقولهــم/ّن ومزارعهــم/ّن وأماكــن عملهــم/ّن، لــذا فإّنهمــا تتوقعــان 
توســيع أعمــال فرايــك ونمّوهــا فــي المســتقبل القريــب. تتّوفــر الجــوالت مــع 

ــة.  ــة واألرمنّي ــة والفرنســّية والعربّي شــرح باللغــات اإلنجليزّي
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العنوان
بيت لحم

رقم الهاتف/المتنّقل
محمد

+972532286759

البريد اإللكترونّي 
mostadamecodesign@gmail.com

فيسبوك
Mostadamمستدام

انستجرام
mostadam_eco_design_palestine

توّفر المنَتج

إمكانّية التطّوع
االّتصال بمحمد للحصول على معلومات

نرّحب بالمتطّوعين/ات

خدمات أخرى
استشارت تصاميم، ورشات عمل، 

وتدريبات

مســتدام شــركة استشــارّية مبتكــرة للثقافــة الدائمــة، أّسســها محمــد صالــح، مستدام للتصميم البيئّي 
وهــو معّلــم ومصّمــم وناشــط. بعــد أن أمضــى محمــد خمــس ســنوات فــي تركيــا 
فــي تشــغيل مركــز للتعليــم البيئــّي، أصبحــت الشــركة رؤيتــه إلعــادة مفاهيــم 
االكتفــاء الذاتــّي والعيــش المســتدام والصمــود. تأّسســت شــركة مســتدام 
للتصميــم البيئــّي مــن أجــل توفيــر حلــول متكاملــة مــن خــالل التصميــم والتثقيــف 
البيئــّي الشــامل لزراعــة الحدائــق واألســطح والمدّرجــات والمــزارع المــدّرة للربــح.

يتصــّور محمــد أّن التحــّرر الفلســطينّي مرتبــط بالتحــّول فــي مفاهيــم االســتدامة 
فــي  أساســّية  تحــّوالت  ويتطّلــب  البيئــة،  وحمايــة  الكّلّيــة  والحيــاة  البيئّيــة 
مســتدام  مشــاريع  تختلــف  عيشــنا.  وســبل  اليومّيــة  وممارســاتنا  معتقداتنــا 
فــي نطاقهــا ومداهــا، وتتنــّوع مــن زراعــة حدائــق علــى األســطح فــي المناطــق 
الحضرّيــة ومخّيمــات الالجئيــن إلــى أبنيــة المــدارس والشــركات الخاّصــة. يــرى 
محمــد أّن شــركة مســتدام ليســت مجــّرد شــركة لتقديــم استشــارات التصميــم، 
بــل إّنهــا تمّثــل فــي نظــره نهًجــا إلعــادة النظــر فــي عالقتنــا مــع البيئــة وتحويــل 
هــذه العالقــة وتطويرهــا. طــّور محمــد، مــن خــالل شــركة مســتدام، العديــد مــن 
المشــاريع اإلبداعّيــة التــي اســتمّرت فــي التّوســع والنمــّو حّتــى بعــد انتهــاء عمله 
فيهــا. يتعــاون محمــد مــع المجتمعــات المحّلّيــة، بدايــة مــن زراعــة الحدائــق 
علــى األســطح فــي مخّيــم عايــدة لالجئيــن، إلــى مــزارع أكوابونيكــس )مــزارع 
مائيــة( فــي أريحــا والعيســاوّية، إلــى تطويــر مشــاريع يدعمهــا األشــخاص الذيــن 
يشــعرون بقــدر كبيــر مــن المســؤولّية لكــي تبقــى المشــاريع قيــد التشــغيل. لقــد 
كانــت مســتدام رائــدة فــي تطويــر مشــروع للغابــات الغذائّيــة بالتعــاون مــع 

ــة. ــذور البلدّي ــة الفلســطينّية للب المكتب

ــا داًرا للفنــون فــي دار جاســر فــي بيــت لحــم، مــا يضــع حجــر  ينشــئ محمــد حاليًّ
األســاس األّول لمزرعــة حضرّيــة فــي فلســطين. مــن أجــل تصميــم الحدائــق 
والمــزارع بطريقــة إبداعّيــة وعملّيــة وشــاعرّية، وتقديــم االستشــارات التعليمّيــة، 
ُتعتبــر شــركة مســتدام للتصميــم البيئــّي محّطــة توليــد لألفــكار القوّيــة والخبرات 

وقصــص النجــاح!
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العنوان
المعصرة، بيت لحم

رقم الهاتف/المتنّقل
حسن بريجة

+970599347072

األوقات المفّضلة للزيارة
تنسيق موعد مسبق مع حسن

خدمات أخرى
استضافة مجموعات وتنسيق جوالت

حصلــت قريــة المعصــرة فــي منطقــة بيــت لحــم علــى اســمها مــن معصــرة زيتــون أّم حسن
تعــود إلــى العصــر البيزنطــّي والتــي مــا زالــت موجــودة فــي القريــة. ُتعــّد الزراعــة 
النشــاط االقتصــادّي الرئيســّي لســّكان القريــة الذيــن يشــّكلون 70 بالمائــة مــن 
القــوى العاملــة فــي أراضيهــا. تــزرع القريــة أشــجار الزيتــون، حيــث يشــّكل الزيتــون 
أحــد المحاصيــل الرئيســّية التــي تنتجهــا القريــة، باإلضافــة إلــى العنــب والحبــوب 
ا ضــّد  والخضــروات. منــذ ســنة 2006، كانــت قريــة المعصــرة تقــود صراًعــا شــعبيًّ
الجــدار الفاصــل والمســتوطنات اإلســرائيلّية التــي تجتــاح أرضهــا وتهــّدد ســبل 

عيشــها. 

ــز المظاهــرات األســبوعّية التــي تقــوم بهــا قريــة المعصــرة هــو الوجــود  مــا يمّي
أّم حســن  تقــّدم  أّم حســن.  المســيرات، خصوًصــا  تقــود  التــي  للمــرأة  القــوّي 
نفســها كمزارعــة ومقاتلــة مــن أجــل العدالــة والحّرّيــة فــي فلســطين. فهــي 
تعمــل فــي إنتــاج المنَتجــات البلدّيــة وتعتمــد علــى المعرفــة التقليدّيــة المحّلّيــة 
التــي ورثتهــا عــن والديهــا. كونهــا ســّيدة فلســطينّية، فهــذا يعنــي بالنســبة إليهــا 
لــألرض  الفلســطينّية  الزراعــة  الحفــاظ علــى منَتجــات بالدهــا والحفــاظ علــى 
واالســتمرار بممارســاتها. تــرى أّم حســن أّن الصمــود علــى األرض هــو أكثــر أنــواع 
المقاومــة احتراًمــا، حيــث أّكــدت أّن المظاهــرات األســبوعّية التــي تقودهــا منــذ 
ســنة 2015 قــد شــّكلت الممارســة الحقيقّيــة الوحيــدة للوقــوف فــي وجــه 
انتــزاع األرض ومعارضــة االحتــالل اإلســرائيلّي وإعــادة تأســيس الصلــة بــاألرض، 
المنَتجــات  واســتهالك  البــذور،  علــى  والحفــاظ  المحّلّيــة  المحاصيــل  وزراعــة 
الموســمّية مباشــرة مــن المزارعيــن/ات. تســتضيف أّم حســن مجموعــات تأتــي 
ــة  لزيــارة المعصــرة، وتهتــّم بتنظيــم وتعليــم النســاء بموضوعــات الزراعــة البلدّي

والمقاومــة الشــعبّية علــى األرض.

جميــع المنَتجــات هــي منَتجــات بلدّيــة وخضــروات وفواكــه موســمّية طازجــة. 
وتقــّدم جميعهــا بالطلــب فقــط.



المبادرات المجتمعّية174

العنوان
اّتحاد لجان العمل الزراعّي، مدينة الخليل

رقم الهاتف/المتنّقل
دعاء زايد

 +97022227447

البريد اإللكترونّي
uwac@p-ol.com

الموقع اإللكترونّي
uawc-pal.org

األوقات المفّضلة للزيارة
من األحد إلى الخميس، من الساعة 

8:00 صباًحا حّتى 4:00 عصًرا

إمكانّية التطّوع 
يمكن التطّوع للعمل في وحدات بنك 

البذور المحّلّي، وفي الحقل، وفي 
وحدات الحضانة، والوحدات المتعّددة. 

يرجى التنسيق المسبق قبل القيام 
بالزيارة

بنك البذور البلديّة - اتّحاد 
لجان العمل الزراعي

بنــك البــذور هــو المــكان الــذي يتــّم فيــه تخزيــن البــذور علــى المــدى القصيــر 
مــن أجــل اســتخدامها فــي الزراعــة أو للحفــظ طويــل األجــل. نشــأت الحاجــة إلــى 
بنــوك البــذور فــي فلســطين والعالــم العربــّي مــن أجــل الحفــاظ علــى البــذور 
المحّلّيــة التــي تــّم إنتاجهــا بعــد قــرون مــن االختيــار الدقيــق مــن قبــل المزارعيــن/

علــى  ــا  وراثيًّ والمعّدلــة  المعّقمــة  الزراعّيــة  البــذور  اســتحواذ  وجــه  فــي  ات، 
ــا مــن قبــل شــركات  قطــاع الزراعــة. يتــّم إنتــاج البــذور المعّقمــة والمعّدلــة وراثيًّ
البــذور التجارّيــة إلعطــاء أعلــى محصــول ممكــن فــي ظــّل ظــروف “مثالّيــة”. 
بعــض  بجانــب  البــذور خّصيًصــا الســتخدامها “كحزمــة”  يتــّم تطويــر  مــا  غالًبــا 
المــواّد الكيميائّيــة الزراعّيــة. فــي الواقــع، تبيــع الشــركات الكيماوّيــة الزراعّيــة 
والبيولوجّيــة المهيمنــة علــى ســوق البــذور الزراعّيــة )مونســانتو، ســينجنتا، بايــر، 

وغيرهــا( البــذور والمــواّد الكيميائّيــة الزراعّيــة ســوّية.

ــا هــذه عواقــب وخيمــة وعكســّية علــى  ولمســتلزمات الزراعــة المعّدلــة وراثيًّ
التنــّوع  تــآكل  إلــى  وتــؤّدي  للتربــة،  الطبيعّيــة  الخصوبــة  تدّمــر  فهــي  البيئــة: 
البيولوجــّي، وتســّمم الميــاه الجوفّيــة، وتلــّوث سالســل الغــذاء بأكملهــا داخــل 
الُنُظــم البيئّيــة، فضــاًل عــن أّنهــا تعتمــد كذلــك علــى كّمّيــات كبيــرة مــن الميــاه 
للــرّي. علــى العكــس مــن ذلــك، تــّم اختيــار المحاصيــل البلدّيــة لتحّملهــا الضغــوط 
البيئّيــة مثــل الجفــاف واآلفــات، وتنّوعهــا الوراثــّي الطبيعــّي. تحتــوي البــذور 
ــة علــى التنــّوع الوراثــّي الضــرورّي الــذي تحتاجــه المحاصيــل حّتــى تتمّكــن  البلدّي
مــن التكّيــف مــع تغّيــر المنــاخ. يمكــن أيًضــا إعــادة إنتــاج البــذور البلدّيــة مــن 
ــر البــذور، علــى عكــس البــذور  ــى آخــر، وبالتالــي فهــي مناســبة لتوفي موســم إل
ــا والتــي يجــب شــراؤها مــن جديــد كّل موســم. لذلــك،  المهّجنــة والمعّدلــة وراثيًّ

ــة. ــذور البلدّي ــواع الب ــى أن فــإّن مــن الضــرورّي الحفــاظ عل

تمتلــك البــذور البلدّيــة المحّلّيــة، مثلهــا مثل أجيال المزارعين/ات الفلســطينّيين/
ــراء الــذي ال يمكــن ألّي بديــل  ــة والث ــا مــن الحكمــة والمعرفــة المحّلّي ات، قروًن
ــا. كمــا  ــة لســيادة واســتقالل المجتمــع غذائيًّ “حديــث” أن ينافســه. إّنهــا ضرورّي
أّنهــا رخيصــة ومتاحــة الســتخدام كّل مــزارع/ة. وبنفــس القــدر مــن األهّمّيــة، ُيعــّد 
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ــة جّذابــة تحافــظ علــى تواصــل  ــة ممارســة اجتماعّي توفيــر وتبــادل البــذور البلدّي
المجتمــع وقّوتــه.

ــة فــي اّتحــاد لجــان العمــل الزراعــّي علــى إعــادة إنتــاج  يعمــل بنــك البــذور البلدّي
ــة وتحســينها منــذ ســنة 2003. إلــى اآلن، تّمــت إعــادة إنتــاج 45  البــذور المحّلّي
نوًعــا مــن الخضــروات والمحاصيــل الحقلّيــة والبقولّيــات والنباتــات الطّبّيــة البّرّيــة. 
كمــا تــّم الحفــاظ علــى مصادرهــا الوراثّيــة فــي بنــك البــذور. لقــد عمــل بنــك 
البــذور بشــكل أساســّي علــى حفــظ وتوثيــق الخضــروات المحّلّيــة وبــذور الحبــوب 
فــي الضّفــة الغربّيــة. يمتلــك اّتحــاد لجــان العمــل الزراعــّي أيًضــا معرفــة واســعة 
بالبــذور المحّلّيــة، وممارســات تبــادل ومقايضــة البــذور التقليدّيــة مــا بيــن أجيــال 
المزارعيــن/ات الفلســطينّيين/ات، وغيرهــا مــن األنشــطة الزراعّيــة ذات الصلــة. 
ــّي التابــع الّتحــاد لجــان العمــل  باإلضافــة إلــى ذلــك، يمتلــك بنــك البــذور المحّل
الزراعــّي وحــدات تكاثــر فــي مواقــع مختلفــة مــن أجــل توفيــر كّمّيــات كافيــة مــن 

البــذور البلدّيــة للمزارعيــن/ات.

ــّم تشــجيع المزارعيــن/ات علــى الحصــول علــى تلــك البــذور مــن بنــك البــذور  يت
البلدّيــة فــي المواســم الزراعّيــة الشــتوّية والصيفّيــة، وإعــادة جــزء مــن البــذور 

ــّم حفظهــا ألجــل المواســم القادمــة. ــه ليت المعــاد إنتاجهــا منهــا إلي

ُيعــّد بنــك البــذور البلدّيــة فــي مدينــة الخليــل أحــد المواقــع التــي تســتحّق الزيــارة، 
حيــث يمكنــك رؤيــة أســاليب حفــظ البــذور وأنــواع البــذور المحّلّيــة الفلســطينّية 
الوفيــرة. إذا كنــت توّد/يــن أن تــزرع/ي شــيًئا، فــازرع/ي محاصيــل بلدّيــة فــي 
الموســم المقبــل، واحفــظ/ي البــذور وتبادلها/يهــا مــع جيرانــك. كن/كونــي 

ــة. ــة حّي جــزًءا مــن الحركــة العاملــة علــى إبقــاء محاصيــل فلســطين األصلّي



المبادرات المجتمعّية176
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المتاجر178
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المتاجر



المتاجر180

العنوان
3 شارع بن غوريون، حيفا

رقم الهاتف/المتنّقل
+97248555035

+972543384406

فيسبوك
Fattoush store متجر فتوش

انستجرام
Fattoush.haifa

أوقات العمل
من األحد إلى الخميس، من الساعة 

11:00 صباًحا حتى الساعة 7:00 مساء، 
والجمعة والسبت من الساعة 09:30 

صباحًا إلى الساعة 11:00 مساء

ــام صيــف متجر فتوش علــى ناصيــة جــاّدة الكرمــل أو حــّي األلمانّيــة فــي حيفــا، وفــي أحــد أّي
1998، احتســى أهــل المدينــة وزّوارهــا، ألّول مــّرة، فنجــان قهوتهــم/ّن فــي 
مقهــى عربــّي فــي حيفــا. “فّتــوش” هــو مقهــى ومطعــم ملــيء بالتفاصيــل 
الصغيــرة متعــّددة الَمواطــن، فيــه مــن حــوض البحــر المتوّســط ومــن أقصــى 
ــة تحــت شــجرة البرتقــال  الشــرق ومــن أماكــن شــّتى تراهــا فــي جلســته الخارجّي
أو بجانــب جــذوع الزيتــون الكبيــرة، أو فــي جلســته العربّيــة الموغلــة فــي الشــرق 
بيــن  العــرض  فــي صالــة  أو  الســقف،  األلــوان، منخفضــة  كثيــرة  والحميمّيــة، 

األعمــال الفنّيــة المتبّدلــة. 

لــم يكتــِف مقهــى ومطعــم “فّتــوش”، خــالل هذيــن العقديــن بــأن يكــون مقهــى 
ــا وداعًمــا للثقافــة فــي  ومطعًمــا فقــط، فاختــار أن يكــون، أيًضــا، فضــاًء ثقافيًّ
الثقافّيــة  2016 متجــر فتــوش، وبــدأ بإقامــة األنشــطة  تأّســس ســنة  حيفــا. 

والمعــارض الفّنّيــة ومعــرض الكتــاب الســنوّي.

ــة؛ يــزّود المدينــة  متجــر فتــوش هــو بيــت للكتــب والموســيقى والفنــون اليدوّي
وزائريهــا بســقف واحــد يجمــع بيــن الكتــب التــي تصــل مــن أكثــر مــن 25 دار نشــر 
محّلّييــن/ات  لفّنانيــن/ات  الموســيقّية  األلبومــات  بيــن  وفلســطينّية،  عربّيــة 
وعــرب، والمنَتجــات الفّنّيــة يدوّيــة الصناعــة. وفــي تشــرين األّول/أكتوبــر مــن 
ــري  ــار وجالي ــة حيفــا هــو ب ــا فــي مدين ســنة 2018، افتتــح فتــوش فضــاء إضافيًّ
فّتــوش، وهــو عبــارة عــن بــار موســيقّي كبيــر يســتضيف العــروض الموســيقّية، 

ــة. ــون البصرّي ــة ومســتقّلة للفن ــة عــرض مهنّي وصال
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العنوان
الناصرة، الجليل

رقم الهاتف/المتنّقل
+972545717774

البريد اإللكترونّي
 boulosghada@gmail.com

الموقع اإللكترونّي
www.ghadaboulos.com

فيسبوك
Ghada’s corner - زاوية غادة

انستجرام
 ghadascorner

أوقات العمل
من اإلثنين إلى السبت، من الساعة 

10:00 صباًحا إلى الساعة 3:00 عصًرا

تعمــل غــادة بولــس مرشــدة ســياحّية منــذ أكثــر مــن 20 عاًمــا. مــن بين طقوســها زاوية غادة
متاجــر  عنــد  التوّقــف  ســياحّية،  جولــة  فــي  الســائحين/ات  اصطحــاب  أثنــاء 
الهدايــا المحّلّيــة وتشــجيعهم/ّن علــى الشــراء مــن المنِتجيــن/ات والحرفّييــن/

ات المحّلّييــن/ات. تؤمــن غــادة أّن المرشــد/ة الســياحّي/ة حكواتــّي بالضــرورة، 
ولهــذا الســبب بــدأت منــذ عشــر ســنوات برحلــة استكشــافّية للقصــص الجميلــة 
العــادات  عــن  القصــص  بروايــة  مفتونــة  وأصبحــت  ومنَتجاتهــم.  النــاس  عــن 
الفلســطينّي  التــراث  بتقديــم  وكذلــك  القديمــة،  والممارســات  والطقــوس 

الغنــّي لــكّل النــاس، محّلّييــن/ات كانــوا أم عالمّييــن/ات. 

ولكونهــا مــن بلــدة الناصــرة، دائًمــا مــا أرادت غــادة امتــالك متجــر فــي الســوق 
القديــم فــي المدينــة. ومــن هنــا بــدأت قّصــة زاويــة غــادة. بــدأت بمــكان صغيــر 
يســتضيف 15 شــخًصا فــي وقــت واحــد، وكان هــذا المــكان الــذي اســتضافت 
ــد  ــل تقلي ــة مث ــد المحّلّي ــه القصــص عــن التقالي ــه مجموعــات وشــاركتهم في في
األولــى(،  الســّن  )ظهــور  الطفــل  بســنونّية  واالحتفــال  المقــّدس،  القربــان 
وطقــوس التعــازي، والتقاليــد المحّلّيــة الحقيقّيــة للمجتمــع المحّلــّي. وخــالل 
فــي  ــا  تقليديًّ المســتخدمة  األدوات  غــادة قصــص  تدمــج  للقصــص،  روايتهــا 
السمســم(،  أو  الخــّروب  دبــس  )مثــل  الموســمّية  األطبــاق  وإعــداد  الحصــاد 
وتعــرض المنَتجــات التــي تحافــظ علــى الحــرف اليدوّيــة المحّلّيــة وتعيــد إنتاجهــا 

بشــكل إبداعــّي مــن أجــل بيعهــا. 

ــة غــادة إلــى مــكان ذي مســاحة  ــا، قامــت غــادة بنقــل زاوي ــذ عاميــن تقريًب ومن
البضائــع  جمعــت  كمــا  شــخًصا.   70 اســتضافة  يمكنهــا  حيــث  اّتســاًعا،  أكثــر 
والبلــدات  المــدن  فــزارت  فلســطين،  أنحــاء  جميــع  مــن  الجميلــة  والمنَتجــات 
والقــرى ومخّيمــات الالجئيــن. وهــي تســتخدم اآلن هــذه القطــع خــالل روايتهــا 
يصنعونهــا.  الذيــن  األشــخاص  أولئــك  ومرونــة  وارتبــاط  جــذور  عــن  القصــص 
وبوجــودك فــي زاويــة غــادة، تشــعر/ين أّنهــا كانــت تنــوي أن تجعــل هــذا المــكان 

مثــل المنــزل تماًمــا!
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العنوان
32 يفيت، يافا

رقم الهاتف/المتنّقل
+972543310558

انستجرام
hilwehmarket

األوقات المفّضلة للزيارة
من السبت إلى الثالثاء، من 10:00 

صباًحا إلى 19:00 مساء

يشــّع األمــل والجمــال والمشــاعر اإليجابّيــة مــن قدرّيــة أبــو شــحادة وهــي تــروي سوق الحلوة
لنــا قّصــة إنشــاء محــّل ســوق الحلــوة، وكيــف أصبحــت حقيقــة واقعــة فــي قلــب 
مدينــة يافــا. قــّررت قدريــة، التــي كانــت تعمــل مديــرة جمعّيــة تعاونّيــة نســائّية، 
تغييــر حياتهــا المهنّيــة وتخصيــص وقتهــا للجمــع بيــن شــغفها الطويــل بالحــرف 
اليدوّيــة ومشــاريع تمكيــن المجتمــع. المشــروع المثالــّي بالنســبة إليهــا، هــو 
ــره مــن قبــل المجتمــع لخدمــة المجتمــع، بحيــث يشــعر  ــّم تطوي أّي مشــروع يت
بتأثيــره اإليجابــّي األفــراد الذيــن عملــوا بجــّد علــى إنتــاج عناصــره عاليــة الجــودة. 

ســوق الحلــوة هــو االســم األصلــّي للشــارع الصاخــب فــي وســط يافــا حيــث 
يوجــد المتجــر. وتعتقــد قدريــة أّنهــا لــن تجــد مكاًنــا أكثــر جمــااًل مــن مدينــة يافــا 
بتاريخهــا وتراثهــا الثقافــّي والحرفــّي. يضفــي التصميــم الداخلــّي الجميــل للمحــّل 
ــًدا مــن التفاصيــل واإلجــالل علــى القطــع التــي تبــاع  وذوق قدريــة الســاحر مزي
فــي المتجــر والتــي تــدّل علــى مســتوى عــاٍل مــن األناقــة والترتيــب. تقــع قّصــة 
كمنّصــة  تســتخدمه  الــذي  المتجــر  قلــب  فــي  إليهــا  بالنســبة  المنِتجيــن/ات 
لتمكيــن الوجــود والهوّيــة الفلســطينّية والعربّيــة فــي يافــا. إذا لــم يتمّكــن المــرء 
مــن الســفر إلــى القــدس أو بيــت لحــم أو أّي مــكان آخــر لشــراء المصنوعــات 
ــة  ــر تلــك القطــع اليدوّي ــة الجــودة، فــإّن محــّل ســوق الحلــوة يوّف ــة عالي اليدوّي
الرائعــة فــي يافــا. تنتقــي قدريــة القطــع بنفســها بالتعــاون مــع مجموعــات 
خــارج  مــن  منَتجــات  تجلــب  إّنهــا  حّتــى  والعربّيــات،  الفلســطينّيات  الحرفّيــات 
فلســطين يصنعهــا الجئــون/ات فلســطينّيون/ات مّمــن لــم يتمكنــوا/ّن مــن 
ــن/ات الشــباب  ــن المصّممي ــى فلســطين. وينعكــس التزامهــا بتمكي العــودة إل
أيًضــا فــي التصميــم الجرافيكــّي لشــعار ســوق الحلــوة، حيــث عملــت قدريــة مــع 

ــة. ــة الرمل ــى مدين ــه إل ــم يعــود أصل مصّم

فــي المــّرة القادمــة التــي تكون/يــن فيهــا فــي يافــا، عليــك التوّقــف أمــام هــذا 
المبــادرة العظيمــة  انتباهــك، ودعــم هــذه  الــذي ســيجذب  المتجــر الجميــل، 
لدعــم المجتمــع. نحــن ســعداء للغايــة ألّن محــّل ســوق الحلــوة بــدأ عملــه قبــل 
قيامنــا بإرســال هــذه الطبعــة إلــى التحريــر النهائــّي والتصميــم بعــّدة أّيــام، ألّنــه 

جوهــرة حقيقّيــة فــي قلــب مدينــة يافــا عــروس البحــر. 
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العنوان
دار الندوة، شارع بولس السادس، البلدة 

القديمة في بيت لحم

رقم الهاتف/المتنّقل
 +97022770047

البريد اإللكترونّي
mkhamis@diyar.ps

الموقع اإللكترونّي
www.cave.annadwa.org

فيسبوك
Diyar Consortium مجموعة ديار

مركز الكهف للفنون 
والحرف – ديار

هــي  و”ديــار«  “الموطــن”.  أو  “البيــت”  دار، ومعناهــا  كلمــة  جمــع  هــي  ديــار 
ــز  ــة مســكونّية، تخــدم المجتمــع الفلســطينّي بأســره، مــع التركي منّظمــة لوثرّي
علــى األطفــال والشــباب والنســاء وكبــار الســّن، وذلــك مــن خــالل برامــج فريــدة 
مــن نوعهــا ذات طبيعــة شــمولّية ومتكاملــة. تأّسســت هــذه المنّظمــة فــي 
ــار  ــّي لبيــت لحــم، وأصبحــت مجموعــة دي ســنة 1995 تحــت اســم المركــز الدول
ا.  تخــدم آالف األعضــاء وتصــل اآلن إلــى مــا يزيــد عــن 60 ألــف شــخص ســنويًّ

يســعى مركــز الكهــف للفنــون والحــرف إلــى تمكيــن المــرأة الفلســطينّية مــن 
خــالل توظيــف الفنــون كوســيلة لتنميــة إبداعهــا وتعزيــز اســتدامتها االقتصادّيــة 
ومنحهــا صوًتــا مــن خــالل تطويــر منَتجاتهــا بحيــث تكــون طريقــة فريــدة للتعبيــر 
ــاء الشــعور بالجمــال  ــى إحي ــا “الكهــف”، إل عــن شــخصّيتها. ويهــدف متجــر هداي
لــدى المجتمــع المحّلــّي، وتعزيــز الهوّيــة الثقافّيــة، وتنميــة المواهــب الفّنّيــة. كّل 
قطعــة فــي هــذا المتجــر هــي قطعــة فريــدة مــن نوعهــا وتخبرنــا قّصــة منِتجهــا/

تهــا، وأحالمه/ا، وإلهامه/ا. 

يــدرك مركــز “الكهــف” الحاجــة الماّســة إلنشــاء البنّيــة التحتّيــة الالزمــة لتجديــد 
الحيــاة الثقافّيــة فــي فلســطين، والحفــاظ علــى الحــرف اليدوّيــة التقليدّيــة، 
وخلــق فــرص عمــل بديلــة، باإلضافــة إلــى تشــجيع اإلبــداع فــي كّل مــن التصميــم 

واإلنتاج. 

يقــّدم متجــر هدايــا “الكهــف” خدمــة التســّوق مــن المتجــر نفســه، وكذلــك مــن 
خــالل المتجــر اإللكترونــّي، مّمــا يجعــل الحــرف اليدوّيــة الجميلــة متاحــة للشــراء 

لجميــع النــاس مــن جميــع أنحــاء العالــم. 
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العنوان
حاجز قلنديا مقابل مخبز الخّباز، وشارع 
وديع شطارة في بطن الهوى )خلف 

مركز أبو رّية، مقابل حديقة العجلونّي( 
في رام الله

رقم الهاتف/المتنّقل
+970599271419
 +97022351936

البريد اإللكترونّي
 adelfairtrade@gmail.com

الموقع اإللكترونّي
www.adelfairtrade.com

فيسبوك 
Fair Trade Adel Corporation

مؤّسسة عدل للتجارة 
العادلة 

تســعى مؤّسســة عــدل ألن تكــون برنامًجــا رائــًدا للتســويق الوطنــّي، وذلــك 
ــادئ  ــة، محّققــة مب ــات التعاونّي ــح العائــالت المهّمشــة ومنَتجــات الجمعّي لصال
والمســتهلكين/ المنِتجيــن/ات  مــن  لــكل  العــادل  والســعر  العادلــة  التجــارة 

ات علــى حــّد ســواء. ويتمّثــل هــدف هــذه المؤّسســة فــي تحســين الوضــع 
االقتصــادّي للعائــالت المهّمشــة عــن طريــق خلــق فــرص عمــل لهــا. وتقــوم 
مؤّسســة عــدل باالســتثمار فــي مجــال التعريــف بالمنَتجــات المحّلّيــة والصّحّيــة 
والخاليــة مــن المــواّد الحافظــة وترويجهــا. كمــا أّنهــا تعمــل علــى توطيــد العالقة 
بيــن المنِتــج/ة والمســتهلك/ة المحّلــّي/ة مــن أجــل تقويــة االقتصــاد المحّلــّي. 
تعمــل مؤّسســة عــدل علــى عقــد التدريبــات وورش العمــل وإقامــة المشــاريع 
تحّملهــا  الفلســطينّيين/ات. ومــع  المنِتجيــن/ات  التــي مــن شــأنها مســاعدة 
المنِتجيــن/ لمســؤولّية تســويق منَتجاتهــم/ّن، وّفــرت مؤّسســة عــدل علــى 

ات الشــعور بالقلــق حــول إيجادهــم مشــتٍر لمنَتجاتهــم/ّن وحــول قدرتهــم/ّن 
علــى تغطيــة مــا أنفقــوه علــى هــذه المنَتجــات مــن جهــد ومــال. ومــن خــالل 
برنامــج التوصيــل إلــى المنــازل، تتلّقــى مؤّسســة عــدل طلبــات المســتهلكين/

ات. كمــا افتتحــوا معرًضــا بالقــرب مــن مخّيــم قلنديــا لالجئيــن مــن أجــل تســويق 
الســلع. منــذ ســنة 2018، تديــر مؤّسســة عــدل مركــًزا لمراقبــة الجــودة والتعبئــة 
والتغليــف فــي قريــة دورا القــرع بالقــرب مــن رام اللــه لضمــان تلبيــة معاييــر 

منَتجاتهــا.

وتســهم األســواق الناجحــة للغايــة التــي تقــوم مؤّسســة عــدل بتنظيمهــا فــي 
تغييــر العــادات مــن حيــث مــا نشــتريه، ومصــدر شــرائه، وكيفّيــة الشــراء. وتنّظــم 
مؤّسســة عــدل ســوقين أســبوعّيين: “ســوق الثالثــاء” فــي مقــر المؤسســة فــي 
بطــن الهــوى، و”ســوق الســبت” فــي النــادي االرثوذكســّي العربــّي الرياضــّي 
فــي بيــت جــاال. ويلقــى الســوقان استحســاًنا كبيــًرا، كونهمــا يلّبيــان الطلــب 
المحّلــّي للحصــول علــى المنَتجــات المحّلّيــة، وااللتقــاء باألفــراد والمبــادرات 

ذوي التفكيــر المشــابه.

كمــا أطلقــت مؤّسســة عــدل “ميثــاق التجــارة العادلــة تحــت االحتــالل”، وهــي 
وثيقــة تهــدف إلــى رفــع مــا تطلــق المؤّسســة عليــه اســم “الوعــي االقتصــادّي” 
وبيــن  المشــتري/ة  بيــن  صّحّيــة  عالقــات  وبنــاء  الســوق  عالقــات  لتصحيــح 
المنِتــج/ة. وقــد جــاءت فــي هــذه الوثيقــة مفاهيــم مثــل االقتصــاد التضامنــّي 
ا إلــى وضــع تعريــف فلســطينّي للتجــارة  ــة؛ ســعيًّ والنزاهــة والعدالــة االقتصادّي
العادلة بحيث يكون مناسًبا أّواًل وقبل كّل شيء للسياق الفلسطينّي، ويعمل 
علــى خدمــة كّل مــن المنِتجيــن/ات والمســتهلكين/ات وتلبيــة احتياجاتهــم/ّن 
الخاصــة. ومــن خــالل وضــع أســعار منصفــة وعادلــة، تعتقــد مؤّسســة عــدل أّنهــا 
تســهم فــي تحقيــق هــدف االســتقالل االقتصــادّي الفلســطينّي عــن االحتــالل 

وعــن قمعــه لألســواق الحــّرة.

بهــا  الخاّصــة  خــالل صفحــة فيســبوك  مــن  عــدل  متابعــة مؤّسســة  يمكنــك 
لمواكبــة أّي تحديثــات عــن المنَتجــات الجديــدة وأخبــار الســوق. كمــا يمكنــك 

زيــارة متجرهــا اإللكترونــّي والبــدء بالطلــب اآلن. 
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العنوان
شارع نابلس 15، الشيخ جّراح، القدس

رقم الهاتف/المتنّقل
+97226721707

+972547378430

البريد اإللكترونّي
 info@sunbula.org

فيسبوك
  sunbulafairtrade

انستجرام
sunbulapalestine

أوقات العمل
جميع األّيام ما عدا الجمعة، من الساعة 

12:00 ظهًرا إلى الساعة 6:00 مساء 

مؤّسسة سنبلة

مؤّسســة ســنبلة هــي مؤّسســة تجــارة عادلــة غيــر ربحّيــة، مقّرهــا القــدس. تدعــم 
المجموعــات  الفلســطينّيين/ات:  مــن  الحــرف  منِتجــي/ات  ســنبلة  مؤّسســة 
النســائّية، وتعاونّيــات الحرفّييــن/ات، ومنّظمــات األشــخاص ذوي/ات اإلعاقــة. 
المحّلــّي  المســتوى  علــى  التقليدّيــة  اليدوّيــة  للحــرف  الترويــج  خــالل  ومــن 
والعالمــّي، تدعــم المؤّسســة جهــود المســاعدة االقتصادّيــة الذاتّيــة التــي يقوم 

بهــا هــؤالء الذيــن يعيشــون فــي أوضــاع صعبــة فــي جميــع أنحــاء فلســطين. 

وبهــدف الحفــاظ علــى التــراث الثقافــّي الفلســطينّي وخلــق ســوق عمــل للمرأة، 
تســاعد مؤّسســة ســنبلة صاحبــات الحــرف علــى تطويــر مهاراتهــّن ومنتجاتهــّن، 
ــا ليتمكــّن مــن البــدء فــي تطويــر مشــاريعهّن  باإلضافــة إلــى تمكينهــّن اقتصاديًّ

الخاّصــة بهــّن. 

قّيًمــا  مصــدًرا  ُيَعــّد  ســنبلة  لمؤّسســة  اإللكترونــّي  الموقــع  أّن  عــن  ناهيــك 
التطريــز،  ذلــك  فــي  بمــا  الفلســطينّية،  التقليدّيــة  الحــرف  حــول  للمعلومــات 
ــر. مــن  ــر ذلــك الكثي ــات خشــب شــجر الزيتــون، والخــزف، وغي والنســيج، ومنحوت
ــن؟ مــع إرشــاد المســتهلك/ة فــي  أيــن يمكــن للمســتهلك/ة التســّوق وممَّ
ســبيل الدعــم األخالقــّي، فــإّن ســنبلة ُتعتبــر مشــروًعا عظيًمــا يســتحّق الدعــم 
والمتابعــة. كمــا تقيــم المؤّسســة أّياًمــا مفتوحــة بشــكل منتظــم فــي حديقتهــا 
الحرفّييــن/ات  تعطــي  حيــث  القــدس،  فــي  جــّراح  الشــيخ  حــّي  فــي  الجميلــة 
الفرصــة لعــرض مــا لديهــم/ّن مــن أحــدث التصميمــات، وتتيــح للمتســّوقين/ات 
فرصــة دعــم المنِتجيــن/ات، وخصوًصــا خــالل مواســم اإلجــازات والمهرجانــات 

الســنوّية. 

تقــع ســنبلة فــي مبنــى قديــم جميــل فــي حــّي الشــيخ جــّراح فــي القــدس. فــي 
هــذا الموقــع، تســتضيف ســنبلة أســواق الحرفّييــن/ات لعــرض أعمــال شــركائها 
ــارة ســنبلة فــي المــّرة  فــي حديقتهــا الصغيــرة ولكــن الجميلــة. تأّكــد/ي مــن زي
القادمــة التــي تكون/يــن فيهــا فــي القــدس وتبحث/يــن عــن بعــض المنَتجــات 

ــة الملهمــة. الحرفّي
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العنوان
 شارع القدس، مقابل جامع العين، 

رام الله والبيرة

رقم الهاتف/المتنّقل
+97022407611 

 +970592370080
+9705969648221

البريد اإللكترونّي
info@pace.ps 

الموقع اإللكترونّي
www.pace.ps

فيسبوك
 PACE - Palestinian Art and Crafts 

Exhibition

أوقات العمل
من السبت إلى الخميس، من الساعة 

8:00 صباًحا إلى الساعة 6:30 مساء

خدمات أخرى
إقامة جوالت سياحّية، استضافة 

مجموعات

المؤّسسة الفلسطينّية 
للتبادل الثقافّي، ومعارض 
المؤّسسة للحرف اليدويّة 

)PACE( - التقليديّة

المؤّسســة الفلســطينّية للتبــادل الثقافــّي )PACE( هــي منّظمــة غيــر حكومّيــة 
ــه مــن  ــة التــراث الثقافــّي الفلســطينّي والترويــج ل تتمحــور مهّمتهــا حــول حماي
وتلتــزم  التبــادل.  وبرامــج  البحــوث،  وإجــراء  الحفــظ،  وأعمــال  التعليــم،  خــالل 
المنّظمــة بالحفــاظ علــى المتوّفــر فــي فلســطين مــن مصــادر وتنــّوع وتاريــخ 
التــراث وتشــجيع  يتــّم بموجبهــا حمايــة  أجنــدة  تقــوم بدعــم  غنــّي، وبالتالــي 

التغييــر. 

كمــا تســعى المؤّسســة الفلســطينّية للتبــادل الثقافــّي )PACE( جاهــدة إلــى 
ــّي فــي فلســطين مــن خــالل حمايــة التــراث  أن تســهم فــي إحــداث تغييــر إيجاب
الثقافــّي، والمــوارد الطبيعّيــة، وخصوًصــا تلــك التــي فــي المناطــق الريفّيــة. 
تؤمــن المؤّسســة أّن حمايــة التــراث تســير جنًبــا إلــى جنــب مــع حمايــة البيئــة. 
ا منهــا إلــى تحقيــق هــذا الهــدف، تعمــل المؤّسســة علــى تنظيــم حمــالت  وســعيًّ
التوعيــة للعاّمــة، وتقــّدم المحاضــرات، وتنّظــم الجــوالت الســياحّية والبرامــج 
التــراث  حــول  والتثقيــف  التعليــم  توفيــر  ذلــك  فــي  بمــا  األخــرى،  الثقافّيــة 

والحفــاظ عليــه.

ــاء الحــرف  ــى إحي ــادل الثقافــّي )PACE( إل تهــدف المؤّسســة الفلســطينّية للتب
اليدوّيــة التقليدّيــة الفلســطينّية عــن طريــق تشــجيع الحرفّييــن/ات وتعليمهــم/

ــة الحــرف  ــى مزاول ــن، عل ــة ومخّيمــات الالجئي ــا فــي المناطــق الريفّي ّن، خصوًص
إلــى  وباإلضافــة  الســابقة.  األجيــال  مــن  إليهــم/ّن  وصلــت  التــي  القديمــة 
الحفــاظ علــى هــذا التــراث الثميــن، تســاعد المؤّسســة الفلســطينّية للتبــادل 
الثقافــّي )PACE( المــرأة الفلســطينّية والشــباب الفلســطينّي فــي المجتمعــات 
المهّمشــة فــي الضّفــة الغربّيــة علــى الحصــول علــى دخــل مــن أجــل عائالتهــم/

التابعــة  اليدوّيــة  الحــرف  معــارض  فــي  المعروضــة  المنَتجــات  وتتضّمــن  ّن. 
والفّخــار،  والســيراميك،  الخــزف  وقطــع  ُمطــّرَزة،  يدوّيــة  حرًفــا  للمؤّسســة 
ــة، وزيــت الزيتــون، وصابــون زيــت الزيتــون،  والزجــاج، والســالل، والحلــّي التقليدّي
والمنحوتــات الخشــبّية المصنوعــة مــن أشــجار الزيتــون، والســّجاد، باإلضافــة إلــى 
المنشــورات والملصقــات. وقــد افتتحــت المؤّسســة أربعــة معــارض لبيــع الحــرف 
اليدوّيــة، منهــا معــرض فــي المقــّر الرئيســّي للمؤّسســة فــي مدينــة البيــرة، 
بينمــا تقــع المعــارض الثالثــة األخــرى فــي تعاونّيــات نســائّية مختلفــة وهــي: ديــر 
ــد مــن معــارض  ــح المزي ــانة، ورنتيــس، والجيــب. ويجــري التخطيــط اآلن لفت غّس
بيــع الحــرف اليدوّيــة هــذه فــي قــرى أخــرى، مــن أجــل ترويــج الحــرف اليدوّيــة 

التقليدّيــة والتعريــف بهــا.
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العنوان
البلدة القديمة، أمام البنك العربّي 

)فرع البلد(، رام الله التحتا

رقم الهاتف/ المتنّقل
+970599511800 ,+97022963470

البريد اإللكترونّي
info@darzahran.org

 darzahran@gmail.com

الموقع اإللكترونّي
 www.darzahran.org

www.terrafidea.org

فيسبوك
 Dar ZahranHeritage Building

انستجرام
darzahran

أوقات العمل
من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 11 

صباًحا إلى الساعة 5 مساء، ويوم السبت 
من الساعة 11 صباًحا إلى الساعة 7 

مساء 

مبنــى دار زهــران التراثــّي هــو عبــارة عــن مبنــى تاريخــّي جــّذاب يقــع فــي رام مبنى دار زهران التراثّي 
ــاة الفلســطينّية والثقافــة  ــل هــذا البيــت رمــًزا مــن رمــوز الحي ــا. ويمّث ــه التحت الل
الفلســطينّية. كمــا أّنــه رمــز للعــودة إلــى التــراث الثقافــّي األصيــل. وعلــى مــدار 
ــا  ــه، حيــث كان بيًت ــة جغــب مــن رام الل ــًكا لعائل ــى مل ــا، كان هــذا المبن 250 عاًم

للعائلــة، ومضافــة، ومســكًنا لمختــار رام اللــه. 

ــا، ومعرًضــا لصــور رام اللــه مــن  واليــوم، يســتضيف هــذا المبنــى معرًضــا فّنيًّ
لمنَتجــات  وزاويــة  التذكارّيــة،  للهدايــا  ومتجــًرا   ،1979 عــام  إلــى  ســنة 1850 
التجــارة العادلــة مــن أجــل بيــع منًتجــات الطعــام الفلســطينّي األصيــل، والقطــع 

المطــّرزة، والفّخــار، والكتــب، والحلــّي.

الحرفّييــن/ باختيــار  والمتجــر،  المعــرض  هــذا  جغــب، مؤّســس  زهــران  ويقــوم 
اللــه،  رام  بتاريــخ  إّنــه شــغوف  المشــاركين/ات فيــه، حيــث  المحّلّييــن/ات  ات 
ومشــروع  “ترافيديــا”.  مشــروع  علــى  القائــم  وهــو  الحالّيــة،  والتطــّورات 
“ترافيديــا” أو “األرض المخلصــة”، هــي منطقــة تاريخّيــة فــي رام اللــه تقــع بيــن 
جبليــن، وفيهــا العديــد مــن أشــجار الزيتــون القديمــة، وأشــجار التيــن والمشــمش 
والصنوبــر، والكثيــر مــن األشــجار األخــرى. إّنهــا مزرعــة بيئّيــة جميلــة تخبرنــا قّصــة 
التــراث، والممارســات الزراعّيــة القديمــة، والتنــّوع البيولوجــّي. ويتــم بيــع زيــت 
الزيتــون الُمســتخَرج مــن “ترافيديــا” فــي دار زهــران. ويقــود زهــران حملــة لحمايــة 
هــذه القطعــة مــن الجنــة مّمــا قــد تتعــّرض لــه مــن تدميــر بســبب خطــط إنشــاء 

ــرة.  الشــوارع فــي حــّي الطي

وانطالًقــا مــن شــغفه بحفــظ التــراث الثقافــّي، ينتقــي معــرض الهدايــا فــي دار 
زهــران منَتجــات عاليــة الجــودة ومصنوعــة بأيــدي الفّنانيــن/ات الفلســطينّيين/
ات المحّلّييــن/ات، وبأيــدي فلســطينّيين/ات يعيشــون فــي مناطــق الشــتات.
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العنوان
 مطعم “ال في”، 5 شارع القسطل، 

رام الله والبيرة

رقم الهاتف/المتنّقل
+97022964115

البريد اإللكترونّي
majdi@handmadepalestine.com

الموقع اإللكترونّي
www.handmadepalestine.com

فيسبوك
handmadepalestine

انستجرام
handmadepalestine

أوقات العمل 
من السبت إلى الخميس، من 12 ظهًرا 
إلى 12 لياًل، ويوم الجمعة من 4 عصًرا 

إلى 12 لياًل

مشغوالت يدويّة من 
فلسطين

Hand Made Palestine

اليدوّيــة  الحــرف  أفضــل  فلســطين«  مــن  يدوّيــة  »مشــغوالت  تعطيــك 
الفلســطينّية. وتفخــر بعــرض أعمــال مــا يزيــد عــن 20 فّناًنــا مــن الحرفّييــن/ات 
الفلســطينّيين/ات،  والمصّمميــن/ات  التعاونّيــات،  وأعضــاء  الموهوبيــن/ات، 

الخاّصــة.  اليدوّيــة  مصنوعاتهــم/ّن  عــرض  إلــى  باإلضافــة 

»مشــغوالت يدوّيــة مــن فلســطين« هــي شــركة غيــر ربحّيــة تعمــل علــى دعــم 
الفّنانيــن/ات والحرفّييــن/ات المحّلّييــن/ات فــي فلســطين، وذلــك مــن خــالل 
عبــر  اللــه، وتســويقها كذلــك  رام  فــي  فــي معرضهــا  منَتجاتهــم/ّن  تســويق 
اإلنترنــت مــن خــالل الموقــع اإللكترونــّي. وتعــود أربــاح هــذا المعــرض بنســبة 
كاملــة إلــى زراعــة األشــجار فــي مشــجر جــذور، وهــو عبــارة عــن محمّيــة طبيعّيــة 
تشــّجع علــى توســيع المســؤولّية الفردّيــة والمجتمعّيــة تجــاه البيئــة والتــراث 
ــة وبرامــج  الطبيعــّي فــي فلســطين، وذلــك مــن خــالل إقامــة البرامــج التثقيفّي

ــة. دعــم الســياحة البيئّي

وتشــّجع  العادلــة  التجــارة  فلســطين«  مــن  يدويــة  »مشــغوالت  تــرّوج 
المنِتجيــن/ت علــى اســتخدام عبــوات صديقــة للبيئــة والممارســات المســتدامة. 
عندمــا تتســّوق/ين هنــا، ســتحصل/ين علــى هدّيــة ذات مدلــول خــاّص، تحافــظ 
علــى مفهــوم العطــاء. تشــمل المنَتجــات التــي تبــاع فــي المعــرض، الصابــون 
واإلكسســوارات  الجلدّيــة،  والمصنوعــات  والكوفّيــات،  ــا،  يدويًّ المصنــوع 
المطــّرزة، والمنحوتــات اليدوّيــة مــن خشــب أشــجار الزيتــون، والســيراميك يــدوّي 

الصنــع، والحلــّي يدوّيــة الصنــع. 
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العنوان
القدس

البريد اإللكترونّي
info@nativenaseej.com

الموقع اإللكترونّي
www.nativenaseej.com

فيسبوك
nativenaseej

نسيج بلدّي 

Native Naseej 

ــى  ــة، ويهــدف إل ــم علــى المســؤولّية المجتمعّي ــدّي هــو مشــروع قائ نســيج بل
إحيــاء حرفــة حياكــة الســّجاد، المهــّددة باالندثــار، وذلــك مــن خــالل مــا يقــوم بــه 
المشــروع مــن جهــود لتحســين فــرص الوصــول إلــى الســوق عــن طريــق تطبيــق 

ــات واســتراتيجّيات التســويق. أفضــل الممارســات المتعّلقــة بتقنّي

ويتخّصــص مشــروع نســيج بلــدّي بســّجاد الكلــم الفلســطينّي الجديــد والعتيــق 
واألثــرّي، حيــث ُيعــَرف هــذا النــوع مــن الســّجاد بألوانــه الغنّيــة الدافئــة، وطابعــه 
البيتوتــّي. ويــروي ذلــك الســّجاد، الــذي يعمل مشــروع نســيج بلدّي علــى اقتنائه 
وبيعــه بعنايــة، قّصــة النّســاجات الالتــي قمــن بحياكتــه، مثــل أّم عيســى، التــي 
ورد ذكرهــا فــي هــذا الدليــل. تتمحــور رؤيــة نســيج بلــدّي حــول تســويق الســّجاد 
ــا مــن الصــوف الطبيعــّي 100  الفلســطينّي الفريــد مــن نوعــه، والمنســوج يدويًّ
بالمائــة. وقــد تأّســس مشــروع نســيج بلــدّي علــى يــد الشــاّبين المقدســّيين 
إيهــاب بــركات وشــادي قواســمي. وقــد التــزم هــذان الشــاّبان بزيــادة معــّدالت 
الطلــب علــى أنشــطة حياكــة الســّجاد، مــن أجــل الحفــاظ علــى هــذه الحرفــة 
التراثّيــة الفلســطينّية، وبالتالــي االســتثمار فيمــا يســاعد علــى تطويرهــا بالقــدر 

الكافــي. 

ويؤمــن مشــروع نســيج بلــدّي بتمكيــن النســاء، وخصوًصــا أولئــك اللواتــي يعشــن 
فــي المجتمعــات المهّمشــة، والالتــي ال تتوافــر لديهــّن بدائــل أخــرى للعمــل. 
كمــا ويعــّزز المشــروع مــن قيمــة هــذه الحرفــة التــي تعتمــد علــى المهــارة، 
ويعمــل علــى تقديرهــا مــن خــالل ضمــان تحديــد أســعار ُمنصفــة للنّســاجات. 
 10 بنســبة  بالمســاهمة  بلــدّي  نســيج  مشــروع  يلتــزم  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 

بالمائــة مــن أرباحــه لصالــح المجتمعــات التــي يعمــل معهــا. 
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العنوان
مبنى الخواجا، الطابق الخامس، حّي 

الطيرة، الشارع الرئيسّي، رام الله

رقم الهاتف/المتنّقل
+97022972090

البريد اإللكترونّي
 info@livingcultures.ps

فيسبوك
thelivingcultures

انستجرام
showroom.livingcultures

أوقات العمل
أّيام السبت ومن اإلثنين إلى الخميس، 

من الساعة 9:00 صباًحا إلى الساعة 
5:00 مساء

Living Cultures
ــة  ــر منّصــة إبداعّي ــت توّف ــرت ومــا زال ــه قــد وّف ــة رام الل ــا القــول أّن مدين يمكنن
االبتــكار  علــى  وتســاعدهم/ّن  والمصّمميــن/ات،  الفّنانيــن/ات  مــن  للعديــد 
وعلــى عــرض مــا لديهــم/ّن مــن مواهــب ومنَتجــات. إاّل أّنــه لــم يكــن هنــاك فضــاء 
مخّصــص الســتضافة عمــل هــؤالء المصّمميــن/ات أو لخلــق حلقــة وصــل فيمــا 
بينهــم/ّن وبيــن جماهيــر أكبــر. ولهــذا عمــل Living Cultures علــى ســّد هــذه 
الفجــوة، وفتــح بابــه منــذ أّيار/مايــو 2018، كصالــة عــرض لترويــج التصاميــم 
تكييــف  علــى   Living Cultures معــرض  يرّكــز  والثقافــة.  والفنــون  واألزيــاء 
التــراث الثقافــّي بمــا يتناســب مــع التغّيــرات الســريعة التــي تمــّر بهــا مجتمعاتنــا، 
وذلــك دون إنتــاج منَتجــات وأيقونــات مكــّررة. ال يشــّكل المــكان مجــّرد متجــر أو 
صالــة عــرض للمصّمميــن/ات، وإّنمــا يمّثــل مســاحة ثقافّيــة للتواصــل وتبــادل 
األفــكار وتشــجيع الحــوار بيــن كّل مــن المصّمميــن/ات والفّنانيــن/ات والجمهــور 

ــّي. المحّل

)الصورة األولى( عرين ريماوي
Living Cultures )بقّية الصور(
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العنوان
مركز يبوس الثقافّي، شارع الزهراء 10، 

القدس

رقم الهاتف/المتنّقل
+97226261045

البريد اإللكترونّي
 artshop@yabous.org

الموقع اإللكترونّي
yabous.org

فيسبوك
Art Shop دكان الفنون

انستجرام
art_shop_yabous

أوقات العمل
من اإلثنين إلى الخميس وأّيام السبت، 
من الساعة 10:30 صباًحا إلى الساعة 

5:00 مساء، والمكان مغلق أّيام الجمعة 
واألحد

ُيَعــّد مركــز يبــوس الثقافــّي رمــًزا مــن رمــوز الحفــاظ علــى الثقافــة وإحيائهــا، ولــه دكان الفنون - يبوس
مكانــة عزيــزة فــي قلــب كّل فلســطينّي/ة وكّل مقدســّي/ة. تأّســس مركــز 
يبــوس ســنة 1995، وواصــل منــذ حينهــا عملــه الريــادّي فــي مجــال إحيــاء الحيــاة 
الثقافّيــة فــي القــدس، مــن خــالل اســتضافته للمهرجانــات الموســيقّية الســنوّية 
مثــل “مهرجــان القــدس”، وتنظيمــه للفعاليــات واألنشــطة الثقافّيــة، وإنشــائه 
ــا فــي قلــب المدينــة. يقــع مركــز يبــوس الثقافــّي اآلن فــي  مؤّخــًرا مركــًزا ثقافيًّ
المبنــى الــذي كان ســابًقا مبنــى ســينما القــدس منــذ أواخــر الخمســينات، وُيعتبــر 
مركــًزا للفّنانيــن/ات والموســيقّيين/ات وعّشــاق الفــّن. أّمــا عــن دّكان الفنــون 
ــرة تســتضيف أعمــال المصّمميــن/ات  ــة عــرض كبي فــي مركــز يبــوس فهــو صال
والفّنانيــن/ات الناشــئين/ات. والجميــل أّنــه ال يمكنــك أبــًدا أن ترحــل/ي خالــي/ة 
الوفــاض عنــد زيــارة هــذا الــدّكان الجميــل، حيــث يحتــوي دائًمــا علــى منَتجــات 
وتحــف فّنّيــة رائعــة. كمــا أّنــه مــكان رائــع للتعــّرف علــى المواهــب الجديــدة 

والناشــئة، باإلضافــة إلــى أفــكار الهدايــا الممتعــة. 
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العنوان
شارع حّوارة الرئيسّي، نابلس

رقم الهاتف/المتنّقل
 +970595992995
+9725276907771

األوقات المفّضلة للزيارة
كّل يوم، ما عدا الجمعة

فــي طريقنــا مــن وإلــى نابلــس، أثــار انتباهنــا متجــر يحتــوي علــى العديــد مــن متجر حّوارة الثقافّي
ســالل القــّش. فــي إحــدى المــّرات، أوقفنــا الســّيارة والتقينا بمالكــي متجر حوارة 
الثقافــّي الــذي يبيــع مصنوعــات الســالل اليدوّيــة التــي تنتجهــا جمعّيــات نســائّية 
فــي قريتــي جّماعيــن والبــاذان. وبالرغــم مــن بســاطة هــذه الســالل المصنوعــة 
مــن القــّش إاّل أّنهــا تتمّيــز بأصالتهــا، وال يخلــو منهــا أّي بيــت فلســطينّي، ســواء 
ــات  لالســتخدام فــي المطبــخ أو للزينــة. يأخــذ إنتــاج هــذه الســالل فــي الجمعّي
النســائّية الكثيــر مــن الوقــت، ويتطّلــب الكثيــر مــن الدّقــة. وعــادة مــا يتــّم إنتــاج 
هــذه المنَتجــات مــن المنــزل. وتعتمــد النســاء علــى متاجــر مثــل متجــر حــّوارة 
الثقافــّي لتســويق منَتجاتهــّن. شــرح لنــا صاحــب المتجــر كيــف أّنــه إن لــم تتقاضــى 
النســاء أجــًرا جّيــًدا مقابــل هــذا العمــل، فســوف يتعــّرض المتجــر للخســارة أيًضــا. 

ولهــذا فــإّن الوضــع الحالــّي مربــح للجميــع. 

اصطحبنــا صاحــب المتجــر إلــى متجــر آخــر يقــع فــي الناحيــة األخــرى مــن الشــارع، 
للتحــف  متجــًرا  الســابق  فــي  كان  والــذي  الســالل،  لمتجــر  كملحــق  ويعمــل 
وقّلــة  السياســّي  الوضــع  تــرّدي  بســبب  أّنــه  وأوضــح  التذكارّيــة.  والهدايــا 
الســياحة، كان علــى المتجــر أن يغلــق أبوابــه، وال يفتحهــا إاّل للعمــالء الذيــن 
يعرفــون المــكان ويقومــون بالترتيــب لهــذه الزيــارة مســبًقا. يعــرض هــذا المتجــر 
ــة، كمــا يحتــوي علــى الكثيــر مــن القطــع  ــة التقليدّي المعــّدات واألدوات الزراعّي

الثقافّيــة مثــل الحلــّي والفّخــار والســيراميك. 

اللــه –  التــي تقود/يــن فيهــا ســيارتك علــى طريــق رام  القادمــة  المــرة  فــي 
الثقافــّي. حــّوارة  زيــارة متجــر  تأّكــد/ي مــن  نابلــس، 
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العنوان
شارع عيسى زيادة، مقابل المحكمة 

العثمانّية، رام الله التحتا

رقم الهاتف/المتنّقل
+97022985753

+970599282307

البريد اإللكترونّي
  bedouinmoon@hotmail.com

فيسبوك
 Bedouin Moon

قمــر البــوادي هــو متجــر عائلــّي تديــره عائلــة أبــو مريــم مــن رام اللــه. ويتخّصــص قمر البوادي 
المتجــر ببيــع المصنوعــات اليدوّيــة التقليدّيــة مــن جميــع أنحــاء فلســطين. يوّضــح 
عــادل أبــو مريــم )أبــو خليــل(، صاحــب المتجــر، أّن هــدف المتجــر بالنســبة إليــه 
هــو تشــجيع كّل منــزل فلســطينّي علــى امتــالك قطعــة ذات أهّمّيــة ثقافّيــة 
وتراثّيــة. وأضافــت أّم خليــل التــي تعمــل معــه فــي المتجــر “أصبحــت منازلنــا 

ــة”. ــا الثقافّي ــا نفقــد هوّيتن ــة، وبتن حديثــة للغاي

بالنســبة إلــى عائلــة أبــو مريــم، فــإّن علــى كّل أســرة فــي فلســطين دعــم صناعــة 
المعرفــة  تنتقــل  وبالتالــي،  االندثــار.  مــن  لمنعهــا  التقليدّيــة  اليدوّيــة  الحــرف 
وإنشــاء  ابتــكار  شــأنها  مــن  التــي  الجديــدة  األجيــال  إلــى  المحّلّيــة  والمهــارة 
اســتخدامات جديــدة للمنَتجــات التقليدّيــة. يحتــوي المتجــر علــى قطــع أثرّيــة مــن 
النحــاس والنحــاس األصفــر والســّجاد البــدوّي والســالل، والعديــد مــن القطــع 
األثرّيــة المحّلّيــة األخــرى، وهــو متجــر يســتحّق الزيــارة فــي المــّرة القادمــة التــي 

تكون/يــن فيهــا فــي المنطقــة. 
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العنوان
مول النجمة، الدور الثاني، رام الله

رقم الهاتف/المتنّقل
علي

+970568777195
حسين

+970599283392

البريد اإللكترونّي
falastinefalastine@gmail.com

فيسبوك
 BloztyFalasteniah

انستجرام
blozty_falastenieh

بلوزتي فلسطينّية

لــم تكــن فكــرة بلــوزات “فلســطينّي” و “فلســطينّية” التــي يرتديهــا العديــد مــن 
ــة، وإّنمــا كان  ــة عادّي األطفــال والشــباب والكبــار فكــرة ناشــئة عــن شــركة تجارّي
مصدرهــا مجموعــة شــبابّية علــى درجــة عاليــة مــن اإلبــداع والفكــر المتجــّدد. 
لتشــجيع  حملــة  حيفــا  فــي  الفلســطينّيين/ات  مــن  أطلقــت مجموعــة  فقــد 
الشــباب والشــاّبات علــى إظهــار فخرهــم/ّن بجذورهــم/ّن الفلســطينّية والعربّيــة 
اليومّيــة  التعبيــر عــن قضاياهــم/ّن وهمومهــم/ّن  علــى حــّد ســواء، وكذلــك 
باللغــة العربّيــة. وتبــع تلــك الحملــة بــزوغ فكــرة “بلوزتــي فلســطينّية”، والتــي 

بــدأت ســنة 2011.

العمــالء  يســتغّل  التجارّيــة  العالمــات  مــن  العديــد  كان  بســيطة:  الفكــرة 
والعميــالت كأدوات إعالنّيــة مّجانّيــة مــن خــالل وضــع عالماتهــم التجارّيــة علــى 
بلوزاتهــم/ّن، لتنشــر إعالًنــا عنهــا وتكســب المزيــد مــن المــال فــي آن واحــد. 
قامــت “بلوزتــي فلســطينّية” بتعديــل هــذا النــوع مــن العالمــات التجارّيــة بهــدف 
خدمــة القضّيــة الفلســطينّية وعــرض القضايــا الفلســطينّية مــن خــالل المالبــس. 
وبالتالــي حــذت حذوهــا العديــد مــن المتاجــر وانتشــرت اآلن بلــوزة “فلســطينّي” 
فــي جميــع أنحــاء فلســطين. كمــا يمكــن العثــور عليهــا أيًضــا فــي جميــع أنحــاء 

العالــم.

ليــس هــذا فقــط، بــل يعمــل مشــروع “بلوزتــي فلســطينّية” علــى تســليط الضــوء 
ــة فــي إنتــاج خطــوط مالبســه. والحقيقــة  ــة والبيئّي علــى مســؤولّيته االجتماعّي
أّن أهــّم مــا يمّيــز هــذا الخــّط عــن مــا يقابلــه مــن خطــوط المالبــس األخــرى هــو 
ــة بنســبة 100 بالمائــة، بدايــة  االلتــزام فيــه باســتخدام مــواّد فلســطينّية محّلّي
مــن شــركة الغــزل والنســيج التــي يتعامــل معهــا وحّتــى المصنــع الــذي ينتــج 
العالمــة التجارّيــة، وعلــب الكرتــون التــي يســتخدمها. كمــا أّن العامليــن/ات فــي 
مصانــع الغــزل والنســيج التــي يتعامــل معهــا هــذا الخــّط هــم/ّن عامليــن/ات 
فلســطينّيين/ات، وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى التعاونّيــات النســائّية المســؤولة 

عــن الحياكــة والتصنيــع. 

كمــا ويشــّكل العنصــر االجتماعــّي فــي عمــل الشــركة ســبًبا آخــر الختيــار منَتجاتها، 
حيــث يذهــب الربــح الــذي تحّققــه مــن بيــع المالبــس لصالــح دعــم المنّظمــات 
الخيرّيــة المحّلّيــة التــي ال تتلّقــى مســاعدات دولّيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يحصــل 
طــاّلب وطالبــات الجامعــة علــى الدعــم أيًضــا، وذلــك مــن خــالل تزويدهــم/ّن 
ــم تغطيــة مــا يحتاجونــه مــن رســوم  بعــدد مــن البلــوزات مــن أجــل بيعهــا ومــن ثَّ

دراســّية.

حــول  الوعــي  نشــر  فــي  فلســطينّية”  “بلوزتــي  مشــروع  هــدف  يتمحــور 
متجــًرا  لديــه  أصبــح  الهــدف  هــذا  ولتحقيــق  منَتجــه،  خــالل  مــن  فلســطين 
ــا للوصــول إلــى الفلســطينّيين/ات فــي جميــع أنحــاء العالــم. يمكنــك  إلكترونيًّ
زيــارة مــن صفحــة المشــروع علــى فيســبوك للحصــول علــى آخــر التحديثــات 
التــي يمكــن العثــور فيهــا علــى منَتجاتــه فــي فلســطين.  ومعرفــة األماكــن 
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التقويم الزراعي للمناطق الجبلية في فلسطين
 موسم الزراعة  موسم القطف  موسم زراعة وقطف 

123456789101112النبات

الهليون
الريحان
الفول

لسان الثور
البروكلي
الملفوف

الزهرة
الفلفل الحلو

الجزر
الكرفس

الفلفل الحار
الفاصوليا

الكزبرة
الخيار

الشبت
الحمص

الباذنجان
الشومر

الثوم
العكوب

الخس
الليف

الملوخية
الشمام

النعنع
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أعد هذا الجدول من قبل شراكة وبإستشارة المهندس الزراعي سعد داغر مشكوًرا.
www.sharaka.ps

123456789101112النبات

البامية
البصل

الزعتر الفارسي
البقدونس

البازيال
البطاطا

القرع

الجزر األحمر
الفجل

الجرجير
إكليل الجبل

الميرمية
السبانخ

البصل األخضر
عّباد الشمس

الذرة
السلق
الزعتر

البندورة
اللفت

البطيخ
القمح

الفقوس
الكوسا
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الشمال

الجليل
34فاّلحات وفاّلحو البّطوف

43بوظة شفا عمرو

36بستاّنا

جنين
55منير نعيرات )أبو مصعب(

جمعّية مركز نسوي 
الجلمة

39

مزرعة الجرباوي، متجر 
جيالتو

40

41مزرعة األخوة

طوباس
42منير صالحات

الجليل
79طريق رانيا

78جمعية نسيجنا التعاونّية
83عبدالله يوسف

طولكرم
82عالء أبو صاع

طوباس
84ياسر صالحات

نابلس
86عائشة ديزاين

مصنع صابون معاذ 
النابلسي )البدر(

87

فسيفساء بيت الضيافة 
سبسطية

92

فسيفساء بيت الضيافة 
نصف جبيل

92

93سيراميك نصف جبيل

سلفيت
81سلمى بوزية

ُمنتجو/ات الغذاء

الئحة المنتجين/ات حسب الموقع والفئة

ُمنتجو/ات الحرف اليدويّة

نابلس
44مزرعة أّم موسى

عّشاق األرض لإلنتاج 
الزراعّي

45

46الفطر المحارّي الممّيز

سلفيت
49جمعّية مزارعي وادي قانا

48مزرعة مطاوع بوزية
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طولكرم
152حكورتنا

نابلس
154بيت الكرامة

سلفيت
مزرعة قمر البلد البيئّية 
التعليمّية للمشاهدات

153

مزرعة مردا للزراعة 
المستدامة

157

الجليل
180متجر فتوش

181زاوية غادة
نابلس

192متجر حّوارة الثقافّي

الجليل
141نبيذ أشقر
142جاسكاال

المتاجرالمبادرات المجتمعّيةُمنتجو/ات النبيذ والبيرة

الشمال

الئحة المنتجين/ات حسب الموقع والفئة
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الوسط

ُمنتجو/ات الغذاء

رام الله والبيرة
35جّنتي

47فيصل البرغوثي
50المزرعة اإلنسانّية

54مزرعة الدرب
38مزارع األمين
56مزرعة أرضي

58عسل روابي فلسطين
59مزرعة خّلة العين البيئّية

62مزرعة الفاّلح

جبل غودز للمنَتجات 
الغذائّية والصديقة للبيئة

63

32مزرعة أّم سليمان

أريحا
60شركة أمورو الزراعّية

64عسل سنابل الريف
مصنع أمالح الضّفة 

الغربّية
67

القدس
52البيدر

رام الله والبيرة
Hand Made 99شغل إيدين

102صناعة الِحلس والُخرج

حسن عودة، بناء مناطير 
في فلسطين

134

106نول

108جمعّية إنعاش األسرة
أريحا

جمعّية العوجا النسائّية 
التعاونّية

85

92مركز الفسيفساء

جمعّية النويعمة النسائّية 
للفسيفساء

97

القدس
90الفّخار الفلسطينّي

91ترابي

95جمعّية دوماري

الورشة المحمّية في 
مؤّسسة األميرة بسمة

96

الجمعّية العربّية 
األرثوذكسّية )حامالت 

الطيب(

94

98جمعّية تنمية بيت دّقو
جمعّية المكفوفين 

العربّية
100

101مصنع البالط التقليدّي

105شيرين سلمان ديزاين

111حبق

)R.Gosh( 109آر. غوش

نور القمر: مجوهرات 
بدوّية

110

جمعّية أبو نّوار البدوّية 
الخيرّية للتنمية والتعاون

107

تحّدي: تلبيد الصوف 
البدوّي

113

الئحة المنتجين/ات حسب الموقع والفئة

ُمنتجو/ات الحرف اليدويّة
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المتاجرالمبادرات المجتمعّية

الوسط

رام الله والبيرة
أكاديمّية ساقية - فنون 

علوم زراعة
155

مجموعة استضافات 
فلسطين

156

158منجلة
160مشجر جذور

تصاميم مجّردة من 
فلسطين

161

محمّية ترفيديا الطبيعّية 
التاريخّية الفلسطينّية

162

الملتقى الفلسطينّي 
للزراعة البيئّية

164

مجموعة الحّق في 
الحركة فلسطين

167

محّبو الطبيعة 
)EcoPhilics(

168

مبادرة شراكة في 
فلسطين

169

القدس
166الحاّجة نعمة

يافا
182سوق الحلوة

رام الله والبيرة
مؤّسسة عدل للتجارة 

العادلة
184

المؤّسسة الفلسطينّية 
للتبادل الثقافّي، ومعارض 
المؤّسسة للحرف اليدوّية 

)PACE( - التقليدّية

186

187مبنى دار زهران التراثّي
مشغوالت يدوّية من 

 Hand Made فلسطين
Palestine

188

Living Cultures190

194بلوزتي فلسطينّية
193قمر البوادي

القدس
185مؤّسسة سنبلة

191دكان الفنون - يبوس

نسيج بلدّي 
Native Naseej

189

رام الله والبيرة
143بيرة الطيبة
144نبيذ الطيبة

الئحة المنتجين/ات حسب الموقع والفئة

ُمنتجو/ات النبيذ والبيرة



خيارات واعية202

بيت لحم
53مزارعو بّتير

66مزرعة أبو إبراهيم

الخليل
65مزرعة األمل البيئّية

68عبد المعز سدر – الخليل
70مواسم بلدنا

جمعّية سوسيا التعاونّية 
إلنماء الثروة الحيوانّية

72

بيت لحم
114صلصال - فاتن نيروخ
124ريزاين إلعادة التدوير

116مركز الواحة

جمعّية بيت لحم للفنون 
الحرفّية والتجارة العادلة 

)BFTA(

117

120سي كرافتس

119نادية حزبون

118الرش – مًعا للحياة
121الجمعّية التعاونّية الحرفّية

 Hollow(  هولو فورمز
)Forms

122

غزة
130مركز سالفة للتطريز

127أبو حنفي الصّواف

104ُمنتجات أطفالنا الحرفّية
الخليل

123مشغل جلد

115مصنع التميمي للفّخار

125الفاخوري للزجاج والفّخار

126مصنع الحرباوي

أبو أحمد المحتسب 
- دباغة جلود الغنم 

التقليدّية

133

مصنع زجاج وخزف الخليل 
)عائلة النتشة(

128

129جمعّية نساء في الخليل

مصنع كاميل شوز 
لألحذية

80

131أّم عيسى وأبو عيسى

132جمعّية السّموع الخيرّية

الجنوب

ُمنتجو/ات الحرف اليدويّةُمنتجو/ات الغذاء

الئحة المنتجين/ات حسب الموقع والفئة
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بيت لحم
المكتبة الفلسطينّية 

للبذور البلدّية
170

171مبادرة َفَراِيك

172مستدام للتصميم البيئّي

173أّم حسن

الخليل
بنك البذور البلدّية - اّتحاد 

لجان العمل الزراعّي
174

بيت لحم
مركز الكهف للفنون 

والحرف – ديار
183

بيت لحم
145نبيذ كريمزان

146فيلوكاليا
147معمل معّدي للتقطير
بيرة وايز مين تشويس 

)بيرة اختيار الحكماء(
148

الجنوب

المتاجرالمبادرات المجتمعّية ُمنتجو/ات النبيذ والبيرة

الئحة المنتجين/ات حسب الموقع والفئة
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عالمان متباينان: 
أيّهما تفّضل/ين أن يكون مصدًرا لطعامك؟
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