
ابو سمرة یا ابو عیون الكحلة
غیابك وهللا معذبنا

ایام الماضي وستي وخبزاتا
اللي ما في من احلى

یا ابو سمرة یا ابو عیون الكحلة
غیابك وهللا معذبنا

ایام الماضي وستي وخبزاتا
اللي ما في من احلى

اذا االمل محجوب والشمس بتموت والطیر سجین حزین
ابو سمرة فینا موجود

اذا الطفل بجوع والشر بسود والحكي صار بارود
ابو سمرة فینا موجود

اذا االمل محجوب والشمس بتموت والطیر سجین حزین
ابو سمرة فینا موجود

اذا الطفل بجوع والشر بسود والحكي صار بارود
ابو سمرة فینا موجود

ابو سمرة یا ابو عیون الكحلى
غیابك وهللا معذبنا

ایام الماضي وستي وخبزاتا
اللي ما في من احلى

اذا الدمع محبوس والدم ملموس والخوف كبر عجوز
ابو سمرة فینا موجود

اذا الحبیب بعید

(روزامؤسسةمعطبعاوبالتعاون،الفلسطینیةالدراساتومؤسسةالعربيالتربويالملتقىباسمبالجمیع.وسھالواھالشكرا،سیرین:
حولاالنترنتعبرندواترادیكالیة،جمعاتسلسلةمنالسابعةبالندوةفیكمارحببسعدنيواالردن)،فلسطینمكتبلوكسیمبورج

التربیة الرادیكالیة في فلسطین.
الفالحة والزراعة.من اجل التحریر، رح نتناول فیھا عدة كلمات واھمھا (؟)الیوم موعدنا مع العنوان اللي ھو: تحریر الفالحة والزراعة

الفعل،ھيالزراعةانھبحسالليبالنسبةانافرق.فيبنالقياكثربنبحثاذابسالشي،نفسوالفالحةالزراعةبفكراحیاناالواحد
الھحیاةبنمطالمرتبطةالقیممنمجموعةفیھوھاداالقرىفيبعیشواالليالفالحینبنحكيالنھالحیاة؛ونمطوالقیمالثقافةھيالفالحة

التربیة والتربیة الردیكالیة.عالقة قویة بالزراعة، وفیھ كمان جوانب كتیر مرتبطة بموضوع
كتیر،فیھاسامعینمھتمینمشالليوحتىمھتمینالليیعنيواكیداالرضعلىملموسةتجاربعندھمھممتحدثینثالثالیوممعنا

معنایكونرحالمقدمةلیعطینابسجیاب.أبوومحمدصنصوروفیفیانداغر،سعدمعاناناس.كتیروالھمتالھمتناملھمةكتیرتجارب
معروف غني عن التعریف، وبعدین بعّرف بالمتحدثین.منیر فاشة مؤسس الملتقى التربوي العربي، وھو تربوي فلسطیني

فياو،Q&Aالقسمفياوالشات،علىاسئلةتطرحواممكنالزوم،علىمعناالموجودیناوالفیسبوكعلىبتابعونالليبالنسبة
معناالليالحضورمنحدافياذاللنقاش،البابنفتحرحبعدینساعة،دقائق/ربععشرمتحدثكلیتحدثرحالفیسبوك.علىالتعلیقات

علىبتخبرونابسالسؤال،یطرحوااوالمداخلةیقدمواpanelالعلىنستضیفھمانھممكنالیفمداخلةیقدموابحبواالزومعلى
الشات، وھال بعطي الكلمة لمنیر.

العملبدینالما،1971الفيالتربة__موضوعمرةاولعلیھتعرفتانااصالشيعلىبھالموضوعیبدابدهالواحدوینمنیر:
علىنروحنروح،بدناوینونقررخمیس،یومكلالعامة،والبیرةهللاراممكتباتفينلتقيبدیناوغزة،الغربیةالضفةفيالتطوعي

بالتربة االرضیة.قریة، نروح على مخیم، وأغلب الشغل اللي اشتغلناه كان
ابداوبديیومي.یعنيدائم،بشكلعلیھابشتغلسنة_خمسینعالقلیلة_الياناالليالتربةفياربطبرضھاحاولبديالمزبوطانابس

القوانیناولمنكان،1917اواخرفيالقدسدخلواالقدس،االنجلیزاحتلوالماسنوات،104حواليمنیعني1917الفيقصة:في



كانتسنة،وكذاوثالمئةالفاالنجلیزاالقصى،باحةاوساحةفيعالقةالھاكانتجوھریة_واصفمذكراتفي_اجتحطوھااللي
وایامللمسیحیینایامللمسلمین،ایامقانون،حطوااالنجلیزحراس.فشالناس،لكلموجودةانھمعناھاباحةكلمةاصالمباحة،الباحة

كلفیھایلتموامكاناالقصىباحةكانتانھصار؟الليشوھالالجمیع.حقوقیضمنواحتىالكالمھادیعملوابدھمانھوادعواللیھود،
فتكون مجاورات.اھالي القدس، من كل االدیان، من كل المذاھب ومن كل الخلفیات؛

بتعرفالكلالمجاورةفيھالبعض.معیلعبوااالطفالفیھابماالمجاورات،انواعكلمنمكان/باحةعنعبارةاألقصىباحةكانت
الجیم،منالنقطةقامواوحدة،نقطةالمجاورةغیروااالنجلیزھالوالخ.اعطلوالاحسنھوانھیبرھنیحاولمابدونالثانيعلى

الجوارتربة،عنبنتجومابروحماانھمشكلتھاألدیانحواراألدیان،حواراسمھاشيفيصارمحاورة،صارتالحاء،محلةوحطوا
تربةفيكانثقافیة،تربةفيكانمجتمعیة،تربةفيكاناالقصى،بباحةیجتمعواكانواالناسلمایعنيتربة.ویؤلفتربةعنینتجدائما

كلماتابجدیة،الىالحيالواقعحّولوایعنيلحوار،الجوارحّولواموجودة.كانتالتربةانواعكلیعنيروحیة،تربةفيكانوجدانیة،
الكلالمجاورة،عنبحكيحدفشوھالمحاورة،الىالمجاورةبسحّولواالمعھود،االنجلیزيھالخبثرایيفياناوالخ.واحرف

بحكي عن الحوار والمحاورة.
بدابالسیاسة،یبداولمباالقتصادیبداولمبالعسكریبدالماوروبااتبعتھاللّيالتخریبانھواحد،لشيانّبھحتىالكالمھادبدیتاناھال

ھوناالمنرجالمثالعننحكيعمھالحالي،عنبحكيیعنياالداة،ھوالرسميوالتعلیماالنسان،یخربشيءفيبدایعنيبالعقل،
ھوتخصص،یسموهكانواجھاز،یسموهمكانوشبسالریاضیات،جھازفيامنرجلكنتریاضیات،كمعلمشخصیااناھون،وال

جھازفيامنرجلكنتاناتجربة،عنھالبحكیلكمانامبین.مشالنھبنعرفھا؛اللياالجھزةمنبكتیراخطربرایياناجھاز،
الیومھداكاسّقطھومشاسّقطھ،انيحقعنديكانبسّقطھ،وبخطئعلیھبملیھالليالریاضیات،فيبخطئواحدوايالریاضیات،

والشغلیالقيبقدرمامعناهحیاتھ،فيبسقطمعناهبالتوجیھي،بسقطمعناهبالریاضیات،سقطاذاال،الوخلصت،واطلعھواضربھ
بقدر یالقي جامعة وال بقدر حتى یتجوز.

االنجلیزيالتعلیمفلسطین،مناخرجتنابریطانیاانھ:بقولدائمااناالرسمي،التعلیمكیفانھالقضیة،ھاديانھبساقولھبديالليانا
مّنا،یخرجھاانھواالكادیميالرسميالتعلیمنجحمابعدداخلنا،فيفلسطینترجعبتعاودعمغزة�والحمدھالمنا.فلسطیناخرج

ذكرتنا انھ اذا كان فلسطین مش بداخلنا، ما في امل.صرنا نحكیھا كشعارات، بس مش موجودة في قلبنا، عودة غزة
كلیةفياعلّموكنتسنة،26عمريكان،67الحربكانتاليبالنسبةیقظةاولاولانھاساسعلىبحكیھاھادياناالمزبوطھال

بسالمبھمة،الكلماتھايكلیعنيایش،عارفومشذكيانھویفكرونيجاي،البلداھلیاوجايریاضیات،اعلّمكنتبیرزیت،
الىھالخضةاترجماقدركلّیااّنيقدرتما67الفيانابساالولي،الخّضةھي67فالتمام.احناانھانطباعوتعطیناعلیناتؤثركانت
خمیسیومكلوصرناهللا،راممنطقةفيبدیناھاالتطوعي،العملبدینااالصدقاءوبعضانا71الفي،71الفياالعملیةفعلیة/یقظة

واالحد تعّید.الجمعة واالحد، النھ كانت المدارس اغلبھا یوم الجمعةنلتقي في وحدة من المكتبتین، ونقرر وین بدنا نروح یوم
دارفيطالبكانسعداتاحمدسعدات،احمدھوالوقتھداكفينشیطینكتیركتیركانوااللياالشخاصمنواحدفكرةعلى

وجودهكانبسسنة_45بجوزمنشفتھماانا_طبعاوقتھامنیعنيوكانهللا،راممكتبةعلىقریبةكتیرالمعلمینودارالمعلمین،
71ال(مناحناسنواتعشرانھاقولبديفانایعني،جمیلعمقاإلنسانھادعندفيالواحدبشعرجمیلة،ھلقدكانتبالحكيوطریقتھ

كفرعندالطریقبتذكردایماالبناء.فينشتغلالمجتمع،فينشتغلالثقافة،فينشتغلاالرض،فينشتغلتطوعا،نشتغلواحنا)81لل
صفیتھاالحجارانایعنيورصفناھا،رحنامرةمناكترھاديالطلعة،تبدالماالمدخلعندالليالكوربة(الزاویة)ھايكنالمانعمة،

ففي اشي كان اسمھ تربة.بھالطریق، كل ما امرق فوقھا بتطلّع ابصر وینھا حجاري!
ھیكوعشانأیدیولوجیا؛مصدرهنتنیاھوأتربة،مصدرھاغزةالنھبسیط:لسببنتنیاھوعلىانتصرتغزةانھالسببرایيفيانا

شاءوانینھض،رحمشانضربنتنیاھوتنھض،بتضلھاشغلةملیونفیھاعملوالوغزةجذور،فشتربة،فشیوقف،بقدرمانتنیاھو
هللا ما بنھض، ال ھو وال غیره.

ھالالليالكلماتلبعضبھتممكنتشبس،71الفيھايالمجموعةمعبدیتھاالليالفكرةعلیھ،نركزحاببالليھونالسؤالیعني
وورشبعطیھاجاھزةومادةاھدافعاسسوبشتغلشفیھا،بشتغلاناالليالرؤیاكتلخیص:واقولھالاستعملھابديلكنبستعملھا،

ھيرجلاولارجل:ثالثعلىترتكزاولھاكاناالنلحد71المنعبرھاوبشتغلبحكيالليالرؤیاكلھ.تدریبھادال،عمل،
میزانیات،فيكانوالتحتھمحدوالفوقھمحدفشیشتغلوا،یروحوایتجمعواوغزةالضفةانحاءبكلمجموعاتكانتالمجاورات؛

كلیا تختلف عن المؤسسة.قعدنا عشر سنین، فأول ركیزة كانت المجاورة، المجاورة
مجاورة!ھاديالبلد،یسرقوایتجاورواستةالخمسة/یعنيسیئة،تكونممكنقیمة،حطیناشمااذاالمجاورةانھكان،الثانياالشي

في بنیة المجتمع، العافیة ھي القیمة.فالقیمة كانت العافیة، اذاً المجاورة كاللبنة االساسیة
فيتربةفيمامغیبة،ملغاة/یامخّربة،یاوكلیاحالیاالمغذّیةاالتربةبتزبط،مامغذّیةاتربةبدونالمغذّیة،االتربةھيوالثالثة
الواحدیعنيفالتربةفرجة.ھايھادي،تربةمشعلینا،بضحكواللطبیعة،برةالطالببوخذوامراتارضیة.تربةفيماالمدارس،



مدھششيءعالقاتنا،فيجمالفيكانالنھالوجدانیةوالتربةالسبعینیات،فيوقتھاعملنامنجزءكانتاللياالرضیةالتربةبعیشھا،
یحملبقدرواحدالتطوعي؛العملفيمتساويالكلكبیر،واحداوصغیرولدفيومكنشابدا،فوقیةفيمكانشوالنھالمزبوط،
والتربةالوجدانیةالتربةالثقافیة،التربةاالرضیة،التربةقلنا:مازيطبعاھيواالتربةاالشي.نفسحجر،یحملبقدروواحدصرارة،

التربةھيومغّیبعناموجودشيءاقوىبرایياحناھألھائل،بغنىغنیةمنھموحدةكللكنالھمملخصھدولھالالمجتمعیة.
كالمولناالثالثة،االشخاصمنالیومنسمعھرحالليالموضوعفیھابماالتانیةلالشیاءبننطلقمنھاالنھنرجعھا؛وحدةواھمالثقافیة،

اخر اذا كان لزم االمر.

الملتقىوعمللفكرمغنيوعملھمفكرھمدایماكانھالمشوار،كلمنجزءكانواكمانیعنيالليالثالثةمنیر.شكراشكرا،سیرین:
البیئیة،االنسانیةسعیدابومزرعةومؤسسفلسطین_،فيالبیئیةللزراعةالروحي_االبداغرسعدسعد،معنبدأرحبعید.منلوحتى

الشعب سعد.وعضو مؤّسس للملتقى الفلسطیني للزراعة البیئیة، حبیب

والليفاشة.منیرالكبیراستاذناجمیعاالناالروحيباالبااللتقاءوفرصةالندوةھذهعلىاشكركمبحبالبدایةفيسیرین.شكراسعد:
جدیدةفضاءاتفيالغوصوفيالتفكیرعمقفيننطلقننطلق،حتىدائماالناارضیةبمّھدحدیثھالنھحقیقة؛لحدیثھ،نستمعبنملما

تاسستمااذاحقیقةالثقافیة،التربةاوالثقافي،التحررموضوعحكاھا:جملةاخرفيویعنيالكلي.التحررلموضوعنوصلحتىدائما
بدنا ایاه. فشكرا الكم مرة اخرى.ھاي التربة الثقافیة مش ممكن نوصل للتحرر الحقیقي اللي

تحریراوتحرریة،فالحةاللقاءعنوانالنھوفالحة،زراعةموضوعھوالليسیرین:اختفیھختمتيبشيءابدابديوبرضھ
الزراعةالنھوالزراعة؛الفالحةبینماجداوعمیقجوھريالفرقطبعاوالزراعة،الفالحةبینمافرقبتشوفيانھوتحدثتيالفالحة،

االنساني.االبداعمنمفرغةعمقھا،منمفرغةبعیدحدالىمھنةحتىمھنة،مجردمھنة،فقطعنعبارةحالیااشوفھابدیتاناحقیقة
زراعةھيالكیماویة_،الزراعةھي_الليلعنادخلتالليالغربیةالزراعةعننتحدثخلیناخاصةالزراعةطبعاصارتوالنھ

منتظمةصفوفعنایكونكیفبالعسكر،بالجیوش،بدأحقیقةاالحادیةونمطاالحادیة،علىبتقوماصالھيالنھعسكرتھا؛تممعسكرة،
نتحدثممكنالنمطبھذابكرروھا،ھمكلمةبحكيالضابطوحدة،كلمةبنطقوااللّباس،بنفساالرتفاع،بنفسالجندي،منالنوعنفسمن
عقولنا،احتلواھمخاللھامنالنھالعقول؛احتاللمنجزءاصبحتایضاھيالليعلینا،دخلتالليالغربیة/الكیماویةالزراعةعن

ماكبیرالفرقبالتالياحادي،فكرعلىایضاتنعكساالحاديالغذاءھذافیھابدخلالليھايالمعدةاصبحتالنھتبعتنا،المعدةواحتلوا
بین الفالحة والزراعة.

ریفيحیاةمنھجحیاة،منھجھيالفالحةبینماعسكري،اساسعلىانشأتمعسكرة،زراعةھيالیوماحنابنعیشھاالليالزراعةاذاً
دایماالليالكلماتاستخدموبحبالتعاون،اساسعلىوبقومالذات،معواالنسجامالطبیعةعناصركلمعاالنسجاماساسعلىوبقوم

عنعبارةھيفالزراعةانقطاع،ايفیھامادائمة،متواصلةمجاورةعملیةھيالفالحةاصالالمجاورة:بموضوعمنیراستاذنابكررھا
االستدامةفقطمشنقولخلینااووالتعاون،االستدامةاساسعلىمبنيمنھجمتكامل،حیاةمنھجالفالحةبینمامرسومة،مھنةممارسة
غیرالطبیعةالنھفینا؛المحیطةالطبیعةوعيخاللمنالوعيفيالمتواصلالتطوراساسعلىمبنيبینمااجانا،الليالغربيبالمفھوم

باختصارالفرقفھذامتواصل.تطورحالةوعي،تدفقحالةایضاھيفالفالحةوعي،وتدفقتطورحالةوھيمتطورة،دائماھيثابتة،
مقال قادم عنوانھ ( ما بین الفالحة والزراعة).ما بین الفالحة والزراعة واللي انا بدي اتحدث عنھ في

االرضبحرثكنتحتى،حراثاووراعي،فالحاالصلفياناكفالح،حاليعناعرفبحبانابدایاتي،عنایضااتحدثانابحب
احناغذائنا،جمیعوننتجوالبقولیات،العلفیةوالمحاصیلبالقمحونزرعھاجمیعھاارضناونحرثوالديالمرحوماساعدالبغل،على

مجففةوتضلھاایضانجففھاالليوالبندورةبالخیارطبعامروراوالبصلالثومةالىوصوالالقمحمنبنفسناننتجھكناغذائناجمیعتقریبا
كانتاعدادھااغنامشویةعناكانالغنم،نرعىكناالنھغنم،وراعيحراثفالح،حیاتيبدیتفانابالشتویة.تخدمناوموجودةعنا

الطبیعةھذهفيوكنتارّعي،كنتفاناالرقم،ھذااتجاوزنابسوحدةمرةبذكریعنياالقصى،بالحدغنمراس30_15بینماتتراوح
وتخرجتالزراعیة،العلومادرسوبدأتللخارجبالسفرالزراعةلموضوعوصلتطبعاالفالحة،ولیسالزراعة،لدراسةذھبتاناال

والتنمويالزراعيبالعملطویلباعالھاالزراعیة)،(االغاثةھيالليبالبدایة،مؤسسةمعكمتطوعاشتغلوبدیتلفلسطینورجعت
كانھناكفيطبعالكن"كمؤسسة"،نقولخلیناالزراعةمجالفيفلسطینیةتطوعیةمؤسسةاولتقریبااواوائلاحدىبفلسطین،
البدایةفيفبدأتالحركة.لھايوامتدادالفكرةلھايامتدادكانتاالغاثةانھواعتقدسبقت،الليوالعملللزراعةالتطوعیةالحراكات
دخولمعبدأالليالتحولعناصارالنھالفالحین،ولیسللمزارعیناالرشاداقدمانيدوريوكانموظف،ثمومنشھورلستةكمتطوع

_ھذاالفالحةولیسالزراعةموضوعكرسالصھیونياالستعمارولكنالبریطانياالستعماردخولمعبدأاصالھواالستعمار،
ھوالليالزراعةیدخلبدأالصھیونياالستعماركیفطویل:شويموضوعھولكنعنھ_،نتحدثاسئلةفيصاراذاممكنموضوع

وكانالزراعیة،االغاثةمعالعملفبدأتفلسطین.فيعناالغذاءانتاجمفاصلعلىایضایسیطرحتىاالستعماریة)(الزراعةایاھابده



البحثنبدأمزرعةاليدخولنابدایةومنالمبیدات،الستخدامالمزارعینیرشدكیفبعرفالليالمھندسھوالجیدالمھندسحینھفي
وبعدللفالحین.ترشھاالزمالليالكمیةوھذيالمبید،وھذاالمرض،ھذاالمبیدات:اسماءمنطویلةالئحةونعملواالمراضاالفاتعن
ورجعتنينبھتنياللياشیاءعدةحصلطبعااشتغلھ؟الزماناالليھذاھلانا؟دوريھذاھوھلانھ:ادركتطویلةمشطبعافترة

والدهتركالليالمزارعھذابعرفوكنتجنینمنطقةمنبذكرانامزارعفيانھاالشیاءھايبینمناقول،خلینيالفالحیةلالصول
یجیبراحصغیرة_،زراعیةغرفة_عندهمنغرضیجیبوراحالسیارةفيتركھمالمزرعة،فيوكانوابالسیارةمعھكانواثنین،

مبیداتفیھباكیتعندهالوقتوبنفسالسیارةفيالخیاروتركالخیارقطفالخیار،محصولعندهكانفھوعلیھم،ویرجعمنھااغراض
وغمسواالخیارفطالواملح،فكروهسنواتوتسعسنواتستعمرھمكانالليفاطفالھبودرة،مسحوقشكلعلىمبیدفي"مفتوح"،

قصصبعرفوانامیتین،االثنینفوجدكان،دقائقخاللبقتلھادالمبیدنوعاصالالنھمیتین؛علیھمرجعواكلوھا،البودرةفيالخیار
بسبب المبیدات، اضافة الشیاء حصلت معاي طبعا.كثیرة عن موضوع موت مزراعین وغیرھم عنا او في الخارج

فيكانلماتحدیدا)الكیمیاء(مختبرالمختبرحصةمناھربكنتانھحتىللمبیدات،الداخلمنرفضیبدوعنديفيكاناصالوانا
اولاحضرانيسمحتليتبعتنااالستاذةمعوبالتفاھمالراس،فيصداعیسببليدائماھذاوكانالكیماویة،الموادعلىعملیةتجاربعنا

تجربةاولوھذابدیل،طریقعنابحثابداانيوجھنيالليھوفھذامشاكل.یسببليكانالنھاطلع؛وبعدینالتجربةشرحدقائقعشر
ضلیتفیھا،ننشربدیناالليالبیئیة،للفالحةالوصولالىقادتنيالليھيولكنناجحة،كانتماتجربةوبعتبرھا،1996بالاليكانت

واقارنتجارباعملكنتولكنالبیئیة/البلدیة،الفالحیةاوالبیئیةالزراعةكلمةاذكرمااحیاناحتىبدونالمزارعین،وعندعندياجرب
االرتكازنقطةھايوكانتبالمیة،میةناجحةعملیھتجربةاولاومشاھدةاولكانت2002السنةفيمالحدبصیر.الليشوواشوف

حركةصارتفلسطین،فيصارتحركةعنبنتحدثاحناواالنالفالحین،بینونشرهالموضوعھذاعنللحدیثانطلقحتىالي
واناالبیئیة"الفالحة"موضوعالموضوعھذابنشوفاحناوالنھالموضوع،ھذافيعمیقوعيھناكجدا،جیدةحركةالبیئیة،للفالحة

االعتمادمنبحررناالخارج،علىاالعتمادمناوالبحررناالنھوالتحرر؛الحریةاجلمناسلوبھوالبیئیةالفالحةاسلوببقول:دائما
سوقانھاحناوبنعرفالبذور،ھذيعلىبتسیطرھيوالليالمھجنة؛اووراثیاالمعدلةوالبذورللكیماویاتالمنتجةالشركاتعلى

ھيلكنبتنتجاخرىشركاتفيكانوان(مونسانتو)،ھيالليوحدةشركةعلیھبتسیطرمنھبالمیة90تقریباوراثیاالمعدلةالبذور
ربمالتسھیلااللمانیة)؛(بایرشركةمنسنةحواليقبلشراؤھاتم(مونسانتو)طبعاالشركات،ھذهكلعلىالمسیطرة(مونسانتو)

في اوروبا ترفض استخدام البذور المعدلة وراثیا.وتمریر بعض القوانین والبذور في اوروبا، النھ ھناك حركة
بذورھيایضاالبذورھايالنھبذورنا؛انتاجاعادةاجلمنالعملالناوبتعیدالبذور،ھذهعلىاالعتمادمنبتحررناالبیئیةفالفالحة

ومنزراعتھاویعیدبنفسھ،بذورهانتاجیعیدكانفالحكلالطریقة،بھايننتجكناواحناالسابقفيكانفالحكلبسمیھا_،_اناالحریة
زراعتھا وھكذا.ثم طبعا في السنة اللي بعدھا یعید تخزین البذور العادة

فيثقافةغذائیة،ثقافةالثقافة،علیھامبنیةاصالالبلدیةالبذورالنھثقافةوبتحملعمیق،تاریخطویل،تاریخبتحملاصالفالبذور
اشتالینتجواحداالشتال،بعضمعویتبادلواالمثالسبیلعلىالخضاراشتالانواعبعضوینتجوایزرعواالفالحینكانواكیفالتعاون؛
ثقافةبتحملفھيوھكذا.وبیتنجانفلفلبتعطینيبندورةبعطیكانابعض،معویتبادلواالباذنجانینتجالثالثالفلفل،ینتجالثانيبندورة،

بديحالیاوالليالبذور،خابیةبالخابیة،تخزنالبذورھايوكانتطبعا،ننتجوكناعمیقة،ثقافةوتحملتاریخامتدادھيبذور،فقطمش
احتاللاحتالل،تحتنقعزلناماكفلسطینییناحناانھالموضوعبھاذالمھماالشيوكمانالبذورھايلتبادلالخابیةانتاجاعیداحاول
االنتاجمدخالتمنمدخلايعلىتعتمدمااالحتالل،ھذامنتحررنالفالحةنروحانھبحاجةفكرياحتاللھناكولكنعسكري،طبعا
فاحنااالحتالل،ھذاخاللمنبتیجيالزراعةفيتقریبااالنتاجمدخالتكلالنھخاللھ؛منبتیجینااواالحتاللھذافیھابتحكماللي

بدفعناكشيءیعنيفھذاالمحتل.ھذاعلىیعتمدالغذاءالحر،الغذاءالناوتنتجاالحتالل،ھذاعلىاالعتمادمنتحررنالفالحةبحاجة
وبنقومالعمللھذامتطوعینفاحنامقاومة،الوقتبنفسبواجھوالليالقیود،كلمنوالمتحررالحرالفالحياالسلوبھذانشرنجو

حالةشكلنااحناحالیالكنالتوجھ،ھذایدعماالنحتىرسميمؤسساتيعملوبدونمؤسساتيعملتقریبابدوناالنلحدذاتیةبجھود
اخرى،عربیةلدولبتنتقلعمالھاتجربتناتجربتنا،منالنھالعربي،الوطنفيجدیدةحالةحتىوربمااالتجاهھذافيفلسطینفيجدیدة
فياذابعرفشفیھ،اتحدثحبیتالليربماباختصارھذایعنيالجانب.ھذافيلنواةاسسناانھنعتبربنقدرفاحناحتى.عربیةغیرودول

اي اسئلة!
عنھاحكیتبسالبیئیة،الفالحةعنحكیتانتالنھللكل،نسمعمابعدعلیھتجاوبفرصةاعطیكرحبسسؤالعنديشكرا،سیرین:

بالتحررعالقتھاوشوالبیئیة،الفالحةتقوللمابتقصدشوبسكلھامشتفاصیل،شویةیشرحالواحدمنیحبجوزكمسمىعامبشكل
والتحریر، بس نوصل لھادا الحقا.

النھواحدمكانفيھاالتربةكلوفیفیاناالرضیة،والتربةالحضاریةوالتربةالثقافیةالتربةعنحكىالبدایةفيمنیرلفیفیان.بننتقل
ھايمتلاھمیةالعالميبالسیاقشرحكمانوسعدمھمة،كتیرمبادرةھيالليالفلسطینیة،البلدیةالبذوربمكتبةاسمھاارتبطفیفیاناوال

بیئیة. فیفیان!الثقافي والفني؛ النھ ھي كمان فنانة وحكواتیة وناشطةالمكتبة، وكمان فیفیان بتشوف ھذا العمل كجزء من السیاق



ھذافيیعنيالنھامریكا_،منبحكياناعندي_الصبحالصبح،الیوممشّعلقلبيیعنياناوبصراحةسیرین،كتیرشكرافیفیان:
كتیروحكینافیھالتقیتانااللياالشخاصاولمنسعدطبعامنھمكمان،برضوكتیرالھمونياشخاصبینجمیلةمجاورةعنجداللقاء

بعرف عن اعمالك ولكن ما تعرفناش على بعض من قبل.مع بعض، ودایما ھو شخص ملھم، وطبعا منیر، ومحمد انا
تجربتھ،عنحكىسعدولماتربةعنبنحكيلمااحناالنھبعض؛معھونوجودنامالئمقدیشعنجدانھفكرةشّدنيكتیریعنيولكن

الفكراحتاللیعنيوھویعني،التقلیديالتدریسفيالخطرموضوعفيكتیرفكرتمحمد،مننسمعرحوھالتجربتھ،عنحكىومنیر
النھفالحیناحنامزارعین،مشاحناانھبینالفرقھووھذافالحینواحنافالحینمنجایینالنھكلناكانھوانھعنھ،بنحكياحنااللي
عندوبتوّدوهبسلةتحطواتینزیادةعندكملماانھجارتك،معابوكيمعامكمعالحیاتیةتجربتكمنبتعرفيانتياوبتعرفانت

فیھاموجودھيالليعنھا،بنحكياحناالليالتربةھيھايوفعلیاعنب،والرمانفیھاسلةببعتولكمالجیرانوبعدینالجیران،
الفكرةوانھبحكي،دایمامنیرمازيبعافیة،ونعیشنعیشانھالقدرةبتعطیھاالليالناسبینالمجاورةالنباتات،بسمشبینالمجاورة

بطرقاعمارناحاولتھياللياالكادیمیةضدثورةزيمنبرضھجایینكلنااحناكیفعنكمانبحكواومنیرسعدبسمعلماكمان
منیرمازيعشانبرضوحكومیةمدارسوالجید،اشيھادعشانیعنيقالخاصةمدارسعلىیوّدوناكانواالصغر،منذجدا،متعددة

جاجة مش بلدیة، جاجة صناعیة.دایما بحكي عن انھ نصیر دجاجة، منیر ساعدني انت، نصیر
االكادیمیاعالمدخلتانا_برضھمنرجعتولمابلدیة،مشجاجةاكونانيرفضياساساشغليھوالليبالنسبةاحكيبديفانا
تّدعيمؤسسةفياناحاليلقیتیعنيانھسعدحكىماوزيبالفالحة،عالقةالوشماانھاكتشفتبعدینالزراعة_،فيدكتوراةوبدیت

لناواسستجابتناالليالمعرفةیعنيابدا،المزارعتحترمالھيبالواقعالمؤسسةھايانھواكتشفتالمزارع،لمصلحةتعملیعنيانھا
فيكلیامھمشةبنوكلھ،اشيوكلوالذرةالقمحسوولنااللياجدادناعبقریةبسببالليسنة،10000مناكترعبروحضاراتثقافات
فيانابسالمزارع،اعلمكیفاتعلمالزماناانھكانتالفكرةوانھسعد،برضھحكىمازيفعلیاالعسكريوالنظامالتعلیميالنظام

علیھماتعرفتاناالليوالمزارعینالفالحینمناجىتعلیميكلالواقعفياناالنھاشي؛ايمزارعاعلمبقدرشاناالشخصیةخبرتي
اعلمبعرفشوالمزارَع!اعلماناشوالمزارع،اعلماناانھفكرةبینشنیعتناقضفيكانالليبالنسبةفانایعني،وقتھمواھدوني

عشانالواحدانھبتحكیلنامجتمعفيحوالینااالفكاركلیعنيالنھشويمخیففكانالفكرةھايرفضتكمانبرضھفانایعني!مزارع
اتركاناانھحواليالليالمحیطكلمنكاملیعنيرفضفيفكانایش،عارفومششھادةعندهویصیریدرسھوالزمقیمةالھیكون

النھبحیاتي؛اتخذتھااناالليالقراراتاجملمنكانھوبسوھبل،جنونھادانھكانعالبلد،اروحعشانامریكافيدكتوراةبرنامج
فحطتثقافیةمعانيالھاالنباتاتانھكیفوانھالنباتاتعنبتشرحالمعلمةكانتامریكافيالحصةفيوانااللحظاتمنلحظةفي

زيانھواضحھيعلمي،طبیعي،مشبشكلالزعترعنوتفاصیلالزعترھادانھبتشرحلناالزعترصورةحاطةوھيالزعتر،صورة
تقرأيبسانتيوانھالتربةبتعرفانتانھبینالفرقھووھادمعرفة،فيیكونمابدونمعینةومفاھیملمعانيتغلیفعملتتحكيما

الليمحمدامعنداروحبفضلاناشو"،عارف"مشمسھايمنالزعترعناتعلمبديماانيفكرتانھوقتھافبتذكراشي،عن
اسّويبدي"طز"،انھقررتاناانھرحلتيبدایةھايفكانتاذوقھ.بدياصیبھ،بديریحتھ،اشمبديیعني،اكثرھيوتحكیليبعرفھا

صار.انھ اتصلت بمنیر قلتلھ انا عایزة ارّوح، فھاد ھو اللياللي فراسي، بتذكر منیر كان جزء من ھاد القرار _بس كمعلومة_
ھوالليكبیر،وجعمنجاءیعنيالعملانھواضحكانبساسّوي،بديشوبالزبطعارفةمشاناانھشعورفيكانرجعتلمابعدین

بعرفھااناالليجاالبیتبسجاال،بیتمناناكفالحین،احناكیفناحیةمنبعضمعنتجاوركناكیفبتذكرالليالجیلمناناانھ
مشالیومھيبحكي،منیربرضھمازيوأھالياھلعنعبارةبعرفھااناجاالبیتیعنيیعني،انتھتموجودة،مشفیھاوتربیت

ھیك، ھي عبارة عن كومة حجار.
یعني،للحیاةمكانمشمقابر،ھماليبالنسبةوالعماراتالبیوتھدولمقبرة،عنعبارةھيبحبھااناالليبلديانھالليبالنسبةفانا
عارفومشومقبولحضاريشخصاصیربدياذااناانھالیھا،تسعىالناسیعنيالليالمقابرھايبرضھ،ضحیةصارتوالتربة

فيانھحالیا،بالحظھمھماشيبتذكرحتىكوندیشینعنديوالزممعین،نوعمنسیارةعنديیكونالزماوشقةعنديیكونالزمشو،
صارجاالبیتفيیعنيفمؤخراوالھوا،الطبیعةفيعایشیناحناالنھھّوایةعنامكنشمعّناش،ھّوایةحتىالصیففيكانجاالبیت
تنّفسیة،مشاكلعندھمالنھمكوصفةیافامناجواالنھموجودینجاالبیتعائالتفيانھیوصفواالناسكانواجاالبیتمحتمل،غیر

عنبنحكيفلمانفس،فشالنھاتنفس،عشاناروحوینیوصفليحدابديالیومانابسالھوا)،عشانجاالببیتاسكن(روحوصفة
التربةیعنيالتربة،منیتجزأالجزءاالوكسجین/الھواوفیھامتنوعةتربةھيأتربة،مشكلھاكمانھيالتربةالنفس،وعنالتربة

وفیھا غذاء زي ما بنحكي.بتحتاج انھا تتنفس كما انھا ھي بتحتاج انھ تكون متنوعة
لمایاللياللياالشیاءبحبھا،اناالليلالشیاءمثالشوقيھوالليعندي،الليھادالوجعاعالجانھفرصةالبلدیةالبذورفيلقیتفانا
انھبسمشمنھفيبطللمااليبالنسبةانھیعنيھیكمناالكثربسمنھ؟!فيبطللیشطبمنھا،فيبطلبقولوليعلیھابدوركنت

عننحكيمثاللمابسمشاحنایعنيالبذرة،معبتیجيالليالكاملةالمعرفةھوالليكمانمنھفيبطلالليمنھا،فيبطلتالبذرة
القصصكانتاليفبالنسبةكامل.ثقافيانقراضعنبنحكياحنا،الومادي،مجردھیكاشيانقراضعنبنحكياحناالبلدیةالبذور



نساءمعبحكيمثاللماانھاللي،ملھماشيكانتاشي،اھمكانتھيالعمرفيالكبارالناسیعنيوباالخصالناسفیھایشاركونياللي
كبار في العمر بحكولي عن...

فیفیان: اسفة، انقطع الخط. لسا موجودة؟
سیرین: اه ھسا شایفینك فیفیان.

فیفیان: بلیز قولیلي اوقف اذا الزم اوقف.
دقایق.6معكلساالسیرین:
نتعلمانھفرصةبتعطيھايالبذورانھیعنيالفكرةانھاقولبديبقول،كنتشومتذكرةمشاقولھ،بديالليبسممتاز،طبفیفیان:

یعنياالستعمار،خارجاحنامینعارفینبطلنابرضھاحنااسُتعمرنا،احناانھصاربسمشصارالليالتغییبفيالنھاحنا،مینعن
اناھلحر؟انساناكونكیفاتخیلبقدراناھلیعنيبریطاني؟احتاللتحتمشاذاانامیناسرائیلي؟احتاللتحتمشانااذاانامین
عني؟غصبراسيفوقانحطتالليالسیاسیةاألطرھايكلخارجادموكبنيفلسطینيكشخصكامراة،كشخص،انامیناتخیلبقدر

واالقتصادیة كمان.
انایعنيمنا،انُتزعھوبتخیلاللياالساسياالشيھووھادنتخیل،انھنتجرأانھفينحكيعمھون،نحكيعمكلنااحنالمایعنيفھو
والخ..،قويشخصاناانيبحسقدیشكتیرخفتاناانھالشعوركانبتذكرارّوح،وقررتالجامعةفيالكوریدورفيمشیتلمابتذكر

انيقدرتيخیالي،والاشيكلال،انھعنديكانیعنيوھادخیالي،تنتزعممكنالمؤسسةیعنيمني،اكبرالمؤسسةانھكتیرخفتبس
تاني.اشيیتخیلواانھمقبلنااجواالليجرأةھوالحضارةوعناالطعاموعناایاھا،عناالليالبلدیةالبذورعناانھالسببالنھاتخیل؛
ممكنالليالقمحةتكونممكنانھایتخیلانھاتجرأوحداالبریةفيكانتحشیشةعنعبارةھومثالالقمحانھعنبنحكياحنالماتخیلوا

واو، قدیش جريء وعبقري انھ احنا نقدر نتخیل!یصیر منھا خبز او كعكة، وھاد االشي بالنسبة اللي كان
جدیدة،الحیاةفيطریقةنتخیلجدید،مجتمعنتخیلانھتسمحلنااللياالشیاءعننحكيانھفرصةعنعبارةھيالمكتبةالليفبالنسبة

الماضي وننسج فیھا رؤیة جدیدة.مش رح نقدر نرجع للماضي، بس منقدر انھ نتعلم من حكمة
مشرؤیةبدونفكرة،تعطیناھيالليحدیثة،نكھةزينعطیھابسقدیمةقصةنحكيانھفرصةھيالبذورالليبالنسبةھیكفعشان

اشي جدید.رح نقدر نتخیل اشي لسا مش موجود، اذا احنا مش رح نخلق
الليواالشيالبذرةفيالموجودالواسعالخیالبحباناانياكترھووالفالحة؛الزراعةبحباناانيبسمشھوالبذوراليفبالنسبة

المثلبحكولكالفالحینمنكتیروطبعاحلول،كتیراتخیلبقدرواحد،حلبسمشاتخیلبقدراناانھالفكرةھيوانھایاه،بتمنحناالبذرة
معنتعاملبنقدراحناانھطرقكتیرفيومطر،برداوشتاالدنیاانھتفكروبنخدعھابالثالجةبنحطھااحناالتراب)،بتعرفالبذرة(ھاي
اوالدنابنحطوفشوتربتنامعبنتعاملفكیفبذوركلنااحنافعالانھفیھا،فّكريانھوفكرةحي،كائنفعالھمجماد،كاشيمشالبذور
القصةقدیششوفالنھبدیتھااناالليالمبادرةفياساسيكتیردورالھافالقصةبعض،فيعالقةالھكلھھوبنخلقھالليالوضعوشو

انا؟ وشو انا الزم اكون عشان یكونلي قیمة؟اللي في راسي انا شخصیا كانت ملوثة، عن مین انا؟ وشو
المستعمرات،بشوفواكتیرھمالليالعمر،فيصغارطالبیعنيخصوصااطفال،عالمكتبةبیجوالمامثاللماانھكماناحسفصرت

انھمختلف،بشكلوقعدواعینیھمفتحواانھبتالقيالبلديالقمحعنمثالبتحكیلھموفجاةاشطرھم!ماھدولشایفینبقولولھمالناسانھ
حالیااحنایعنيتساعدنا،والبذرةالقصةانھجمیلكتیراشيھاداليفبالنسبةمنھا،اتعلمالزموحكمةمخزونعندھاستيوهللاهفجاة
نتخیلوبنستحقالحریةوبنستحققیمةالنااحناانھنتذكریساعدونایقدروارحاللياجدادناھيالبذورھايالنھالبذور،ھايرحمةتحت

اشي جدید.
مثالعلیھااشتغلنااللياالشیاءمنانھاشيكمانوبسكمان،یحكيوقتمحمدواعطيحواریكوناكتربحبعام.بشكلھوفھاد

منطقتنا!فيتطورالقمحیعنيللقمح،الحیويالتنوعمركزھيوالعراقالشاموبالدفلسطینوانھالبلديالقمحعناكثرتعلمتلما
فتعاونتنفكر،مجالبعطیناالفنانھالفن،ندخلكیفسویناھااللياالشیاءومنالبلدي،البعليالقمحعلىالمزارعینمعاشتغلناوبعدین

الليسمرة""ابواسمھاموسیقیة_مشانااالغنیةسواالليطبعا_ھواغنیةوسویناساحور،بیتمنجدارائعمغنيوھوھاللزیدمع
شاركتوھا باالول.

بعضعندترددشويكاناالولفيانھكیفبسلالھالي،تحتاجالفالحةلكنمؤسسة،الىبتحتاجالزراعةكیفانھنحكيبنرجع
الغنماتانزلبديانایحكیليفیياتصلحتىالمزارعینوأحدایاه،بدهمحدشھو،شوبعرفمحدشالقمحھادطبانھالمزارعین

خاللمنانامینعلىاتعرفبديانھواو،انھشعورفيوصاراالغنیةھايطلعنامابعدولكنجایبتیھ؟!الليالقمحھادشویرعوا،
النجاح،ھوھادالليبالنسبةبذور؟كمانعندكفشطبالماضیة:السنةبقوليفیياتصل(خلدون)اسمھالمزارعنفسھوھوباكل،شو
انھھايبالرحلةدخلناالليكلنا،معناصاروالليانامعيصاروالليمثالخلدونمعصارالليالتحولبسقمح،انتجناقدیشانھمش

كلھايبالقعدةوحتىبذور،كلنااحنایعنيانھالفكرةھيوھاياالشیاء،اجملمنھوكانانفسناعناشيتعلمناانھاھايللبذرةنسمح
نبتةتدعمنبتةبتزرعيانتيلماھيالليالزراعة،فيالفعلیةبالممارسةحتىموجودمفھوموھادباخر،اوبشكلاالخربدعمفیناواحد



الموضوعفحوىھوھايولكناطولبديمااشیاء،كتیرالمزرعة،صحةفيبساعدبتزرعیھلماالیقطینانھبنعرفاحناتانیة،
وشكرا.

جیابابولمحمدفرصةبنعطيبستعلیق،كمانعندكمنیروبعرفبنرجعلھا،بساسئلةعدةفيالنھنرجعرحاحناشكرا.سیرین:
ضده،بنكافحشيكلمختلف.زونتایمفيانتوافیفیان،كمانصح؟امریكا،فيوحالیاغزة،فيالمغازيمخیمفيكانناشطھواللي

انتوا حصان طروادة ھناك ، انتوا التنین.
محمد ابو جیاب: في عین الزوبعة.

محمدمننسمعبنحبتانیة،تجاربكتیرفياكیدبسعنھا،سمعناكتیرمھمة،كتیرتجربةكانتسلیمان""اممزرعةتجربةسیرین:
ابو جیاب وبعدین بنرجع لالسئلة.

مشكلةايمعندیشاناولفیفیانولسعدلمنیرتاعيالوقتاتركانيعلىاجتلویعنيجدا،مستمتعانایعنيسیرین،شكرامحمد:
لماالمخیم_،زيمساحةفيخاصة_یعنياناخلتنيالليوجلساتاشیاءاستحضربخلینيالليفعلیاالجمالھوھادالنھالصراحة،

ارضعلىتحصلانكمباشرةقدرةمعندكاشالنھالخراریفھايمنالمجاورات،ھايمنبتیجيللفالحةاالولىمعرفتكفیھا،تتربى
المخیم بتكون غریب، في المناطق اللي حوالین المخیمات.تشتغل علیھا، یعني انت دائما كنت غریب، وین بتروح في

فیھاناسفیھااللياالراضيھايعلىتروحانتكنتلماالبلح،دیروزيالمصدروزيالزوایدةزيقرىبینكنااحنایعني
مجاورتكمنالفالحةھايوتغذیتتربیتالوقتبنفسانتبسھادي،االراضيعنغریبانتمخیم،كابنبشتغلوا،وفیھافالحین
والمحاورة،المجاورةعنجوھریةافتتاحیةاعطىمنیرانھللحكيبدایةنقطةافضلیمكنیعنيفاناحوالیك.الليمنستك،منالھلك،

والمساحةالنقطةھيالنھالي،بالنسبةالمكانبتستحضردایماالمجاورةالخره.الحدیثاولمنالنقطةلھاياصلرحنصل،رحیمكن
معصارتمواجھةاخرخاصةفیھ،بفكردایماالليالمكاناليفبالنسبةبعض،معاالشیاءھايكلبربطالليالصمغبتعملاللي

احنایعنيتاعنا،العملكمانوكونجراح،الشیخزيواماكنالعمودبابزيالمكانحوالینمواجھةھيفعلیاكانوكذا،االحتالل
الليھووھادالجغرافیا/المكان،ھواالستیطانياالستعمارتاعاالساسيالعنواناستیطاني،استعمارھيبنواجھھاالليالمعضلةبنشوف

انابسالطریقة،بھاياكثریمكنعنھااتكلمورحالمزرعة،تبعتوالمساحةللمزرعةالعملالزراعي،وللعملللمكانكبیرةاھمیةبخلق
یعنيتعملاوبعرفھم،كنتالليحوليالليالناساالستي،االتجربیة،ناحیةمنللفالحةیمتاشيايعنبعیدیعنيمخیمفيتربیت
فجلوشویةجرجیرشویةتزرعكانتذلك،الىوماتاعھالقشرعناالحمرالعدسبتفصلكیفتورینيكانتالعدساشياكثربتذكر

وشویة ذرة في نتفة االرض اللي في نص الدار.
اروحكنتلمااناانھوبینبینھاكبیرفرقفيبتفرق،النھنحكي،خلیناتعلمرحلةھايمكانتشاليبالنسبةمكنتشیعنيفانا

اشیاءحتىمباشر،غیربشكلبكتسبھاانيرغمبكتسبھا،انامعرفةھايمكانتشاليبالنسبةیعنيواتعلم،المدرسةفياقعدعالمدرسة
تھاھيتصیربالنھایةالسفرمنییجيحدااواشيعنافيویكونعرسعنافيیكونلمافجاةاشیاءمثالستيفياشوفكنتاناكثیرة،
ستيانھایاهیعلمونامكانوشالليبسحلوة،والكلماتجمیلاشيانھبسبصیرالليایشیعنيعارفمشواناوھالشعر،ویعني

عنھا،ماشا�كانتستيالليعالمطرحاالرتجاليالشعرھايانھاعرفمكنتشیعنيالشاعر،درویشمحمودانھیعلموناكانواشاعرة،
ضل یعني؟!مني. اقولھا: وهللا یا ستي اذا ھاد الثلث العربي شورغم انھا كانت تحكي: وهللا یا ستي ثلثین العربي راح

بتخليوالليمتراكمةبتضلھاالليالذاكرةوذاكرةالذاكرةھيھايباستمرار،المخیماتفيبتصیرالليالمركزةالمجاورةفھاي
تعلمتاناباالخرةانھالدافعاعطتنيالليوھيتروح،رحومشمستمرةاتضلھاوكذا__االخیرةصارتالليالمواجھةزيالمواجھات

النھمفتقدینھا؛احناحسیتالليللمعرفةاكتساباعادةعلىادورارجعانھالدافعاعطتنيالليھيیعني،كمبیوتركمھندسالجامعةفي
اشیاء عن الفالحة، یعني انا مھندس!احنا بسمونا فالحین بالمخیم بس بعرفش كثیر اشي، بعرفش

ھايفیھااكتسبالطریقةعلىدورتاناالفالحة،وعنالزراعةعنیحكيكانسعدلماعناكثربتیجيوھايیعنيفقررت
یعنيمزارعاناوهللاحكیلھم:یسالوني،كانوا2016و2015بفلسطینفيكنتلمایعنيبینھا،الفرقامیزمكنتشانابسالمعرفة،

االرضاليبالنسبةاكتسبتھااناالليالمعرفةھايكلیعني،الصراحةامریكيمزارعبسفلسطینيفالحاناتعّرفني،تیجيبدكاذا
ھذایعنياالرض،بمتلكھومشبتمتلكھاالرضالفالحكفالح،بساالرض،ھايبیمتلكھوارضفيبشتغلانامثالاداة،كانت

الوقت، اللي تغیرت عندي.بالنسبة الي الملخص اللي بسط للمعرفة اللي تغیرت مع
لكنغزة،قطاعفياھلياشوفنازلكنت2015یعنيكتجربةاليبالنسبةسلیمانامسلیمان،امعناتكلمارجعبديیعنيفانا

ھيالسنةوھاديھناكسنةفضلیتنياسافر،تصریحمعطنیشاسافر،ومنعنيغزةقاطععلىانزلتصریحمعطنیشمنعني،االحتالل
احنا_النھالمزرعةیزوربروححدااياذایمكناليفبالنسبةفیھا.واشتغلنااالرضواخدناعالءبأبووالتقینابمھابفیھاالتقیتاللي

الليھيالجھةھايالمقابلة،الجھةعلىوتّطلعسلیماناممزرعةتصللماالمكانجدامھمالمكان_،عنوبنتكلمالمجاورةعنبنتكلم
وحابببالمزرعةدائمابنشغلاحناالنھكثیر،میبسطنیشیعنيشيءكانطبعاوھذاعالمزرعةبیجواالليالناساغلبانتباهبتجذب
دائمابتخیلعالجدارالناالمقابلةعالمستوطنةتّطلعتیجيلمافعلیابسالنا،المقابلةعالمستوطنةتّطلعمشبنشتغل،ایشعلىتّطلعالناس



الليعالي،صوتھاالليالناالمقابلةالكسارةھيیعني_علیت؟كلھابسموھاھسا_فيالموجودةالكسارةھوكبیربشكلبتذكرهالليانا
بدكلویمكنبالكّسارةبشتغلواالليطبعاالكّسارة،شغالةمشالنھالسبتیومانبسطكنتیعنيالسبت،لیومتشتغلباستمراربتضلھا
الليشوالفھماوالصورةتعطینيباستمراركانتھذيالكسارةاليبالنسبةبسعربي.بحكوایمكنفیھابشتغلواالليللناستصنت
كلیحولبحاولالليالجزءلالحتالل،االستخراجيالجزءیعنيكبیر،جزءالكسارةھايبتلخصالنھتاعنا!العدوشواحنااوبصیر

ھادطبیعةھواالستخراجيالشيءعنا،التربةفيالموجودةعنا،الطبیعيالتنوعفيالموجودةطبیعتنا،فيوالموجودةالمبنیةاالشیاء
جنبھاكمانیعنيالتمّدن،وبتورینااالحتالل،منكبیركجزءالموجودةمالیةالرأسبتورینااالحتالل،بتوریناكسارةیعنيفھواالحتالل

واقتصادیةسیاسیةھيالنھاالتفاعالتھايیعني،االشیاءھايكلاالحتالل،بشوفھاالليبالصورةالتمّدنسیفر)،(كریاتمھي
بستخدماالرض،الخذعسكریةالةبستخدماالستیطانياالستعماریعنياالستیطاني،لالستعمارمنتجاتكلھاھيعلینا،اثرتواجتماعیة
الليالموجودینالبلداوالدمنعاملةیداورخیصةالعاملةالیدتكونویاحبذاالعاملة،للیداستغاللھيمنھاكبیرةواجزاءراسمالیة

عندھم من االسرائیلیین نفسھم.ممكن تشغیلھم بمقابالت اقل بكثیر من ید عاملة لو اشتغلت
ھيیعنيللناس،بتتسوقالليلمكان،مكانمنالحركةعلىالقدرة(التنقیلة)،mobilityالبسموھاالليوفكرةالتمدنفكرةكمان

عشانشتاتفيیصیربلزمیعنيشتات،ھيللمدن؛والذھابالحركةعلىالقدرةمناوالمدنیةمناالخرالوجھاواالخرالجزءفعلیا
اللياالماكنمنتنزعقراھا،منتنتزعاراضیھا،منتنزعالناسبلزمالحركةعلىالقدرةھايفيیصیرعشانتمدن،فيیصیر
بینا،الليللعالقاتللطبیعة،تسییلعنعبارةھواالستیطانياالستعماربصّفيتثمینھا،یمكنالیعنيعالقة،فیھاوبتبنيفیھابتعیش

مادیة ممكن مراكمتھا.لحتى الغنى اللي في التربة؛ عشان یصیر عملة او قیمة
ھذيالخیال).على(القدرةفیفیان:عنھتحكيكانتالليعلىونحاولنبحثانھالمزرعةبدایةمنخالناالليوھاداالقتصاديفالعمل

ممكنالليالتعاونیةالجمعیاتشوللعمل،اقتصادیةطریقةتخّیلعلىقدرتناشوانھالمزرعة؛فيالموجوداالوليالسؤالھيكانت
اوالمشكلةنتجاوزممكناقتصادیةبطریقةممكنشومجتمعیا،المدعومةالزراعةاالستھالكیة،الجمعیاتاالنتاجیة،الجمعیاتنكّونھا،

بدناكیفاسرائیلیة،بضاعةالحسبةمناوالسوقمنیشتريیروحالواحدمابدلعنا؟صارتالليوالمتغولةالمتنطعةالراسمالیة
شوالمستھلكین؟حتىعلىوبتغّولواالمزارعینعلىبتغّولواالتجارفیھاالليالسوقحركةمناوالبضاعةھايمننفسنانحمي

كیفسلیمان؟اممزرعةفيبنعملھالليللعملاوللمزرعةللمساندةمساحةنعملكیفنسویھا؟ممكناللياالجتماعیةالتركیبات
المشتركین ھم كونوا شبكة لمساندة المزرعة.

باشكالھازراعةكانتغابّیة،زراعةكانتعضویة،زراعةكانتبیئیة،زراعةكانتسواءفیھابنعملالليالبیئیةاالشكالكمان
ھيالجغرافي،المكانفيالمزارعوجوداھمیةوھذيالجغرافیة،المساحةفيبتتقاطعاالشیاءھايوكلاالفكارھاذيكلبسالمختلفة

فكرةیعنيفھذيعنھ.ویشیلكیعزلكانھالوسائلجمیعبستخدمھوجغرافيحیزفيموجودانتالنھلالحتالل،مقارعةذاتھابحد
حكتھالليالكالمفعلیابنعمل،احناكیفانھجدید،خیالاجتراحومنالعملمنكمانوبتتجسداالرضعلىفعلیایعنيتتجسدالسیادة
مقاومةحالةتخلقبتحاولاومضادةفالحةاوكزراعةالمقاومةالفالحةاوالزراعةبعّرفكثیرةمراتمھم،بشكلبصّبفیفیان

فالحةحتكون،الفالحةكیفبالمقاومة،الزراعةاوالفالحةھايسمینالوشكلھاحتكونكیفبفكرمراتبساالحتالل،ضدالناومساندة
تشبھناالليابعدكمانخطوةاخذنالویكونرحتاعناالخیالكیفلالحتالل،المضادةنطاقمنخرجنالویعنيحتكون؟كیفالعودة

احنا اكثر، اكثر مھي بتشبھ بس التضاد مع االحتالل.
نخلقبدناكیفعنا،الموجودةاالفكاربنتداولالشبابمنكمجموعةكیففیھابنفكرمساحةھيبتنخلقالليالمساحةھیكفعشان

مننوعفیھامساحةنخلقممكنكیفاحتالل،ظلتحتالضفة،فيتسلّطیةسلطةظلتحتموجودیناحنایعنيغیاب؟فيحتىمساحة
كلاومؤسسةكلوبتمنىفیھا،بنعملاحناالليالمباشرةالتركیبةاوالصغیرالمكانعلىحتىواالراءاالفكارتداولومنالدیمقراطیة

مجبرینھماشیاءیمارسواتخلیھمالليالدیمقراطیةمنمساحةالناستعطيالليالمساحاتھايتخلقاوتعملانھاقریةكلاومزرعة
التسلطیة.انھم ما یمارسوھاش بحیاتھم العادیة بسبب ھاي السلطات

النھفیھا،بنتكلماللياالرضقیمةاليبالنسبةاناالنھمنیر؛استاذفیھابداالليوالمجاورةالمحاورةالحوار،لنقطةارجعبديبس
مننوعفیھابصیرالمحاورةنقطةبنصللمابسبینا،والمجاورةالحكيمھمیعنياالستقطاب،مننوعفیھادائماتقریباالمحاورة

دائمابستثمرسیاسياستقطابانتجاوصارحیاتنامنكبیرجزءاوكبیربشكلاحناعناالسیاسي،االستقطابخاصةاالستقطاب،
بكونالليبنخلقالليالجدیدالمكانفياوالمزرعةفياواالرضفيبشوفوااللياكثر،تكبربیناالمساحةبخليبانھفیھالمحتل

حركةايفيانسانايفشالنھاالستقطابھادبنزعانھتاعنا،الصراعفيمركزیةكقیمةاالرضقیمةعلىبركزالليعاالرض،
بنصل وبندّور.قیمة وأھمیة االرض في العمل تاعنا، فاحنا في االخرفلسطینیة او في اي اتجاه فكري، شیوعي اسالمي وطني، بشوفش

(الجمعاتھوالعنواناذافعلیاانھ:واحكيھیكمناكثرابعدخلینيالمحاورة،فيالموجودلالستقطابنزعھيالمجاورة
بفكروابالعادةالناسیعنيالزراعة،فيالموجودةالمجاورةخاللمنبتنخلقالليالوسطللمساحةرادیكالیةفيعناالرادیكیالیة)

اماكنوفيفلسطینفينعملھممكنرادیكاليشيءاكثرالیومبساالخر،مننقیضعلىوبتكونباخذھاانامعینةفكرةانھاالرادیكالیة



المفرداتوترّجعالموجوداالستقطابھادوبتنزعاالرض،قیمةزيالحقیقیةالناسقیمفیھابتتركزوسط،مساحةنخلقانھھيثانیة
وقتعنديضلاذابعرفشبعتقد،فانا"االرض".ھوالليفكرناوتاععملناتاعاالساسيالثقةلمركزعناالموجودةاالساسیةواالفكار

او كذا بكون سعید كمان.او ال، بس اظني انا غطیت كل النقاط واذا في اي اسئلة
كالتالي:بفكرعمكمان.یحكيبدهمنیروفياسئلة،عدةفيساعة،ثلثمعاناضایلبسنسمعلكنضلنابحبمحمد.شكراسیرین:

فتحي،مدحتمنسؤالفيعلیھا.تجاوبوابتحبواانتوااللياالسئلةبتسجلواواذااالسئلةلكماقرأرحبینكم،ماجولةكماننعملانھ
بمخالفةاورسمیةبتراخیصسواءعلیھا،بالبناءالزراعیةالرقعةعلىوالفلسطینییناإلسرائیلیینمنسواءاعتداءفيبفلسطینھلبسأل:

ان وجدت؟للقوانین كما حدث عندنا في مصر، ما حجم ھذه المشكلة
فيیكونبتمنىانھالبلدیة،االنواععلىیحافظفلسطینيبذوربنكلبناءمحاوالتعنمدةمنقراتبقول:فتحيمدحتنفسھبعدین

فیفیان یكون عندك جواب.بنك بذور عربي یحفظ االنواع المتوطنة من المنطقة. بجوز
وفي سؤال بخصوص االردن اذا في اي بذور بلدیة في االردن؟

االجیالنعلماونتعلمممكنكیفالعالم،انحاءكلفيالمدنفيوعشناانولدنالكنفالحیناحنابتقول:بسمةمنسؤالاسئلة،3كمانفي
النھم ما عاشوا بفلسطین؟الجدیدة عن الزعتر والنباتات االخرى اللي ما قدروا یشوفوھا

االراضيحیازاتفيللمزارعینتعلیمیةموادايفيكانواذااالردن؟فيالبلدیةللبذورنوصلكیفسؤالین:بتسالصوفيریم
الصغیرة؟
اوالمتحدةللمملكةلألردن،التصدیرخاللمنمثالممكنھلعملي؟بشكلالفلسطینیینالمزارعینندعمممكنكیفالتاني:والسؤال

الوالیات المتحدة االمریكیة؟
الفرصة لسعد وفیفیان ومحمد یجاوبوا او یضیفوا.ھاي االسئلة من المشاركین. منیر بتحب تعقب وبعدین بنعطي

یجاوبوا ھم بعدین انا باالخر ممكن اعقب.منیر: بجوز انسب یجاوبوا النھ االسئلة محددة، یعني
سیرین: اوك، اوك تمام.

محمد: اذا في امكانیة بس اجوبة سریعة لبعض االسئلة.
سیرین: تفضل تفضل طبعا.

بتشتغلھيیعنياالردن،فيذكرىجمعیةاوذكرىمؤسسةمعبشتغلكنتانایعنياالردن،فيبلدیةبذورعلىبتدوروااذامحمد:
علىبتشتغلثانیةاماكناونواحيمعكمانیشبكوھمممكنھمویعنيمعھمیتواصلواانھماكیدبقدروالكنالقمح،علىاساسيبشكل

ذلك.البذور البلدیة االخرى لو كانت بذور خضروات وما الى
بحاولشخصايبنصحالشعبي،التعلیمھونستكشفھبنحاولالشغلمنجزءالنھاحنا؛النابالنسبةمھمالسؤالھادالنھللتعلیمبالنسبة

مجاورة.بروحفعلیاھووكذا،الطبفيزمالةبروحالليبسموھاھيالليبمجاورة،كانتعلمتھاناالليمنجزءیعنيالزراعةیتعلم
allیروحاویتعلمبدهالشخصاذاصغیرة،حیازةفيوتشتغلتزرعالمزرعةكانتسنةمدارعلىمزرعةفيیعنيتعلمتانا the

wayاوقصیرةلفترةمزرعةفيیتطوعیروحبقدرمختلفةباشكالالزراعةتفاصیلیتعلمبدهاذایتعلم،یروحبدهلماالمشوار)،(الخر
الموادممكنبحسیعنيطریقة،افضلھايبسیتعلمھا،ممكنالزراعةتاعتواالبجدیاتالمفرداتبعضاساسعلىطویلةلفترة

وھذاالجسرھذاتعملانھطریقةوافضلانجعتكونقدالمباشرةاالرضعلىالحقیقیةالتجربةبسالشخصتنفعذلكالىوماالتعلیمیة
الربط المباشر.

داخلي،الستھالكداخليانتاجھوالمزرعةفيعملنامنكبیرجزءالنھعنھنتناقشكناالليالنقاشمنجزءفياحناالدعمناحیةمن
انتاجزيمثالیعنيھواالنتاجمنكبیرجزءعنافيبضلبسباخر،اوبشكلوالتصدیراالستیرادتاعالحاجزنشیلانھاساسعلى

وزيعدلزيحدامعویشّبكوااستھالكیةجمعیاتیعملواامریكافيالموجودینالفلسطینیةلوبتمنىانایعنيذلك،الىوماالزیتون
وعودبتعملاومباشرة،بتشترياستھالكیةجمعیاتتكوینبتوقععاالرضبشتغلواالليالناسمباشربشكلندعمبدنااذابسكنعان.
مكانفيانھضامنینوھمالعملعلىقدرةعندھمیكونانھبشتغلواالليالناساومثالالشبابھدولبتخليمسبقة،مباشرةللشراء
االستھالكیةالجمعیاتھاينعملانھنشتغلھبنحاولالليالشغلمنجزءفيامریكا،فيیتواصلبدهحداايفاذاالمنتجات.ھايلتسویق

االستھالكیةالجمعیاتبینالفرقابّیناواعملدائمابحاولانااالنتاجیة،الجمعیاتمعاالرضعلىموجودةاستھالكیةجمعیاتنشبكاو
الجمعیاتالنھالممكن،العملمنمساحةیعنيھاذيبسباخرى،اوبطریقةالشغلھادبتساويكثیرةجمعیاتفيطبعاواالنتاجیة،
اھموتصیرالسطحعلىتطفواالجتماعیةوالمبادئالسیاسیةالمبادئبتخليبطریقةالسوقوبینبیناحاجزاوفصلبتعملاالستھالكیة

من اشیاء ثانیة، زي مثال السعر وما الى ذلك.
یمكن االخرین عندھم اجوبة ثانیة.فھاذي یعني اجوبتي السریعة لبعض ھاي االشیاء واعتقد

سیرین: شكرا محمد. نرجع برجوع بلكن بننتقل عند فیفیان.



سالمصرمنشخصمدحت_اظناعلقبحببسفاناجاوبھا،اجوبةكتیرفيكّفىبقولوامازيمحمدتمام.اوكسامعیني؟فیفیان:
انھھيوالليبرضھ،المصایبھايعنااحنااكیدانھھواالولاشیین:فيافكروخالنيفعلیا_،االراضيعلىاالعتداءاتعنسؤال
الليھايالنیولیبرالیةاحتاللعناكماناحنابسمعسكر،احتاللمعتحدیاتبنواجھاالرضمععالقةالناكناسعمالنابسمشاحنا

اجت مع السلطة، واللي خلونا كلنا اول اشي تحت دین.
الماضیةالسنةخاللفيبتدمر،عمالھااللياالموالرؤوسیعنيمصاري،معھمالليعمالھمیعنيعنااللياالراضيانھاشيوثاني

ومعھموقتھافيشغلةفاضیینالنھعمارة؛بناءاجلمنتدمرتالليحارتنافيبسشفتھاشخصیااناالليالشجرعددیعنيفقط
ھدولاسرائیلیینمشھادالسنین،االفعمرهزیتونخشبیعنيتوكل،معھاشالناسوقتفيعماراتیبنواوفاضیینمصاري

ھايبنواجھطبعاالتربة_،بدمرھو_الليباطونیحطواعشانحطب،صارت،حطباالشجار،ھايخلعوارأسمالیینفلسطینیین
الفالحةعنبنحكيلماھیكعشاناحناكیففیعنيبكثرة،الشدیدلألسفعناموجودةھيوالليیعنيعالمیةمصیبةھيالليالمصیبة

میصرشیعنيانھجدیدفكرنخلقانھبنحتاجالعافیةاجلمنالتحرراجلمنكیففياساسیةھيقدیشھاياالشیاءكلاوالزراعةاو
یال نبني عمارة.عند الناس ھلقد قابلیة، یعني في قابلیة لالسف النھ اه

فیھاالسنیناالفعمرھاتربةعنبنحكياحناتاریخیة،یعنيبعلّیة،مكافيھدولوالكوساالفقوسمكافياحناعناساحوربیتفي
معوبحكيساحوربیتفيموجودةكنتالماضيالصیفموجودةبكونانالمااشي،والمیةوالبدونبتطلعبلدیةبذوروبنحطبنزرع
الوحیدالسببفیھا،بدناایشال،فبحكولي:ھاي،عالمكافيمحافظینلساانتواانھلقیتكثیرمبسوطةاناواوانھاالرض،صحابالناس

ھايعنافاكیدبالكوسا،انابديشوانھیعني،عمارةنبنيرحاحنانتصلحمااولبسشو،عارفومشعالورثةمختلفیناحناانھ
بديكیفمثالبامریكاساكنةانااذانتعلم،كیفانھعنشخصمنسؤالفيكانھوعلیھاعقببديبسالليالتانيواالشيالمصیبة.

سنةعفلسطینتروحتتعلمممكناوكلیش!،انھرایيانابالعكسالشخصي،رایياناضروري،مشفلسطین،فيالليالنباتاتعناتعلم
مجتمعاحنامناكترانسانيمجتمعمنكجزءحالنانشوفالشخصي_رایي_فياحناانھجدامھمبسالفلسطینیة،النباتاتعنتتعلم

ھلقدنكونمشاحنایعنيمنھا،اتعلمعلیھا،موجودةاللياالرضامامتواضعمھممثال،كالیفورنیافيحالیاموجودةانالمایعنيقومي،
كأشخاص، كیف احنا بنعیش حیاتنا.مركزین عحالنا، فلسطین مش بس زعتر، فلسطین ھي مین احنا

انتياوموجودانتاذایعنيبس،جبالنامشالموجودةالجبالعننتعلماالخرین،عننتعلمانھفرصةلحالنانسمحانھجدافمھم
احنایعني،اجدادناھدولكلھمھناك،النباتاتشویعنيھناك!،الموجودةوالسھولالمساحاتعننتعلممالیشنیوجیرسيفيموجودة

وشجرةمفتاحعنعبارةھيبسوانھافلسطینیة،احناانھالتركیزھادعنااحناوطالمااھم،وھادادمین،بنياحنافلسطینیة،مش
كاملارتباطمرتبطتحّررنااحناانھنفھمضروريالتحّررعنبنحكيلمااحناالليادمین،كبنيروحنافقدنااحنامعناتھوزعترة
فيالصھاینةنصیراحناانھخطرالنھفورا،ھادمننتحررانھیعنيفضروريیعني.مكانكلفيادمالبنيتحررمعوأساسي

وجععنااوكیھهللا!شاءمازیناحدافشانھعوجعنا،مركزیناحناھلقدانھشایفتھ؛شخصیابصراحةاناخطراكبرھووھادالمستقبل،
كلنبتة،كلانھمكان_،كلفيالشتاتفياحنا_النھكناماوینوالدنانعلمضروريانھبفكرفاناالعالم.انحاءكلفياوجاعفيبس

تعلمتھاانااشیاءكتیرفيیعني.منھاونتعلمونسجدلھانتواضعلھاانھمنھا،جزءنكونانھالشرفبصّحلناقصةكلتجربة،كلبذرة،
فيناسكثیرمنتعلمتافریقیا،فيالناسمناشیاءكتیرتعلمتالمكسیك،فيشیابوسمناشیاءكتیرتعلمتانافلسطینیین،منمش

وكیفوالحریةللعافیةمفھومھيبسقومي،مفھوممشالفلسطینيالمفھومانھفينفكرنبدالوریتیامعرفة،كلھاوھاديالكاریبیان،
نكوناحناكیفیعني،جدیدةرؤیةنقدمبلكيانھوالشعیر،القمحزماناجدادناقدممازيللعالمنقدمھبنقدرالليبلكيكفلسطینییناحنا
َھدشخصتكونممكنانتكیفانھھيللناسنقدمھابنقدراحناالليالرؤیةبلكيادم،كبني ِھد،شخصتصیرومامضطَّ بلكيمضطَّ
علم،احملعشانبفلسطینمھتمةمشاناالشخصیة،امنیتيھادجدید.اشينقدمنقدراحنابلكنعشانحملناهالليالصلیبھوھادا

تكون ھي روح جدیدة، مساحة حنونة للعالم باكملھ یعني.بالمرة مش ھاد ھو، بالنسبة الي بتمنى انھ فلسطینیتي
سیرین: شكرا فیفیان. سعد!

علىالصھیونياالستعمارياالعتداءھواالولاالعتداءاحناطبعااالراضيعلىاالعتداءالموضوععلىللسؤالبالنسبةسعد:
غیاباسمیھابديما_اناوغیابالفلسطیني،االعتداءھوایالمااالكثربسبزیادة،فیھنتحدثبدناشبعرفھ،الجمیعطبعاھادارضنا،
منواسعةلمساحاتتدمیرحالیابنشھداحناالنھالفلسطینیین،القراراصحابعنداالرضاتجاهبالمسؤولیةحتىالشعورغیابالرؤیة_
المخططاتتوسیعموضوععنبتحدثوالماانھولالسفغبیة،بقراراتفلسطینیة،وبقراراتفلسطینیة،بایديجداخصبةاراضي

وزارةاوالموضوع،فيالبیئةسلطةتكونممكنمثال:زيالعالقة،ذاتالوزاراتحتىبمشاركةیعنيالبناءمخططاتالھیكلیلة؛
تمالليالصناعیةالمناطقالمثال:سبیلعلىالزراعیة.االراضياتجاهبالمسؤولیةشعورفيماانھواضحالموضوع،فيالزراعة
سلةھياللياالغوار،فياریحا،فيصناعیةمنطقةبننشئكیفعنا؟!االراضياخصبفيصناعیةمناطقبننشئاحناكیفانشاؤھا،

وبعملوابقیموھایعنياللياالخرىالمدنالھللفیللبتتحولكیفكیف!لشالیھات؟!اریحافياالراضياخصببتتحولكیفالخضار؟!



معمشتركةصناعیةلمنطقةایضاتتحولجنینمنطقةفيعامرابنمرجسھلفياالراضياخصبكیفالمناطق؟!ھذيفيمسابح
صوتي واضح وال في تشویش؟_.االحتالل؟! وطبعا اكبر قانون واسوا قانون _سوري في صوت،
صوتك واضح.سیرین: واضخ واضح سعد. مبین في صوت في الخلفیة بس

الملكیة"نزع"قانونھوالليیعني،الخاصالفلسطینيتاریخنافيصدرقانوناسواعنافيكل،علىبرة.صوتفيلالسفسعد:
ولیسشركة،لصالحاالراضياصحابملكیةالملكیة؛نزعتموھادعنا،روابيمدینةھيالليمدینة،بناءلصالحاللياالراضيعن

لعمل.
نابلس،شرقبیجيھوواللينابلس،منطقةفيالزراعیةالسھولاجملمنسھلعلىاعتداءفياشياخرطرفنا،مناعتداءاتففي
االرضاتجاهالمسؤولینمنبالمسؤولیةاحساسوبدونلالسف،فلسطینیةبأیدياالعتداءاتھاذيیعنيسمیط)،(سھلاسمھامنطقة

بالمواداالرضلتخریباالرضعلىحقیقیةقوانینوضعوعدمتشجیعاواستخدامبعتبره__انااالكبراالعتداءولكنالخصبة،
الكیماویة؛ النھ ھاد ایضا اعتداء كبیر على االراضي.

لمبادرةاضافةكمانجداممتازةمبادرةفيانھبعرفانااالردن،فيالبذورموضوعفيبتعلقھوالليثانياشياضیفبسبدي
او دویك.ذكرى، اللي ھي مبادرة االخ دویكات، حدا اسمھ دویكات

فرح. لیث الدویكات.سیرین: اه في امجد ابو جدوش كتب عنھا، مبادرة روابي
عنھا.لحفظ البذور المحلیة في االردن یعني، فباالمكان الحدیثسعد: اه وسبق وتواصلت انا معھ، فھاي المبادرة برضھ

موجودالزراعي،العملللجانتابعبذوربنكھو:اھمھاھي،صغیرةولكنبنوك،3تقریبابذوربنوكفيفلسطیني،بذورلبنكبالنسبة
لالغاثةالزبابدة،فيبذوروبنكبعتبرھا_،انابسیطة_بنوكلحمببیتالخضرفيالزراعیةلإلغاثةبذوربنكفيالخلیل.منطقةفي

الزراعیة ایضا لكنھ بسیط جدا وما فش الھ تفعیل كما یجب.
مركزیةالعراقي،البذورلبنكتدمیرمنالعراقفيحصلمافي2003الفيتجربتنالكنبذور،بنكفيیكونمنیحانھبمیلانالكن

معویتبادلھابذورهینتجفالحكل(الخوابي/الخابیة)،بفلسطینبنسمیھاحناالليالنظامالعادةبحاجةاحناخطورة،تشكلالبذورجمع
لمالكنالفالحین.ایديمنالبذوریوخذانھعلىقادراستعمارايفيیكونیمكنالالنھامان؛اكثرھاذيولغیره،الھینتجاالخرین،

انافأل،العراق.فيالسنیناالفعمرھاموجودةالليالبلدیةالبذورینھواكمانقدرواالبذور،بنكیدمرواانھقدرواالعراقفيصارت
تكونالزمفالحیة،نقولخلینااومحلیةبذوربنوكعنبدیللیسھذاولكننتبادل،حتىاووطني،بذوربنكفيیكونمنیحانھبمیل
ومفھوماستعماريمفھومھوایضاالبنكالنھبنك؛فيتكونالبذورانھبنك،كلمةبحبماانالذلكاضافةخابیتھ،عندهواحدكل

ایضا حتى من ھاي المفاھیم.راسمالي، فاحنا زراعتا او فالحتنا بدنا تكون متحررة
یمكن دقیقتین.سیرین: مو معقول، شكرا سعد. منیر بتحب ؟ معانا یعني

الناسمنوكتارالسكاكیني)،(خلیلمنكانفلسطینفيالغربيللتعلیمنقداولاالشیاء،منوحدةبسیعني،اشیاءعدةفيمنیر:
سیرةجابواالاعتراضھم:كانوشویافا،في1929فيالتقواالليفلسطینفالحینمنكاناألعمقالنقدرایيفيانابسبعرفوه.
لسببین:االنجلیزيالتعلیمضداحناقالواالقرى،فيتنشرهبریطانیابدتالنھالتعلیم؛ضداحناقالواكولونیالیة،سیرةجابواوالامبریالیة

ومشالتلقینالتعلیم،عننحكيبنضلھیك؟منابسطفيھیك؟مناروعفياالرض.معالنسیجیمزق-2العائلة.فيالنسیجیمزق-1
مع ما یغذینا: العائلة، االرض، الوجدان، المجتمع والثقافة.التلقین، وتقالید ومش تقالید. ال، ھذي ھي: تمزیق، والتمزیق

الشامبالدفالح(كیفعنال؟الطبیعةمنمستلھمةخواطربكتبھا؛الليالخواطرفيطلعشياخروبعدینسنة،اكمقبلیعنيكتبتانا
الشامبالدفالحانھواحد:مثالمثالاعطيبديبفضح،الشامبالدفالحكیفمثال17حطیتاألورو-امریكیة).القبیلةعلماءیفضح
كتیرة،اشیاءبضمناالرضدودةبقاءاالرض،لدودةكانلألضعف؛البقاءالسنیناالفوعلىلألصلح)،(البقاءدارویننظریةیفضح
فيانالالضعفالقاءھادھالاالستمراریة،بضمنالليھادلألضعف)(البقاءنظریتھالشامبالدففالحاالضعف.ھياألرضودودة
التربة؛فياالرضدودةزيبالضبطللمجتمعالمجاورةللمجاورة؛فیھابتطلعالليالطرقمنوحدةالمجاورة،عنحكیتلماھونرایي
یستطیعوامجموعةاياشي،بدھاوالتمویلبدھاوالإذنبدھاالالخلیةوھاديحیةخلیةخلیة،المجاورةمؤسسة،لیستالمجاورةالنھ
كتیربتغیرحیویتھالكنحد،تغیربدھاماھيالخمیرة،زيبتكوناالرض،دودةزيبتكونبسمشبالتاليحیویة،مجاورةیكونواان
وبدھمفیھامھتّمةجامعةوالفشإلياألولى،االنتفاضةفياألحیاءلجانھيعشناھا،مجاورةأروعبجوزفلسطینفيوإحناالناس،من

یظلوا یحكوا عن أشیاء ثانیة.

المجاورة،قّوةھونبرضھالتحادث.ھوفنوأثمنفنوأجملاإلطالقعلىفنأھمأعتبرشخصیاأناالثقافة-،عنأناحكیت-رأیيفي
الحوار وال مخرجات. باآلخر ھذه بتطلع لحالھاالمجاورة روحھا الرئیسیة ھي التحادث، مش النقاش، وال



والكتابةالقراءةعنیتكلّمفریري-فیھمبما-عنیتكلّمالحدیثالمجتمعبظلھیكعشانالتحادث.ھومقموعشيءأكثرحالیا،التحادث،
لمااألرض.دودةھيرأیيفيأنامعناھاالتحادث؟محلأخدواایش،عارفومشوالرسائلوالكتابةالقراءةإذابسوالعین--عالراس

نقتل دودة األرض قتلنا التربة األرضیة
الثقافیة الوجدانیة وكل ھذه األشیاء.ولما نقتل التحادث، ونلغیھ، ونغّیبھ، بنقتل التربة المجتمعیة

لكل(اقتراح)،رسالةكتبت،2010ب،معرفیة-مستوطناتبعتبرھاأناولیشالجامعاتعننحكيبدنابسھأل-2010سنة
وطبعابغداد.فيالحكمة)(بیتاسمھاكانالعرببنوھاجامعةأولحكمة.اسمھاشيفيیعنيجماعة،یاأقلھمالفلسطینیة،الجامعات

كان في بیوت حكمة من أصفھان وجندیشابور لحد قرطبة وفاس.
فيوكتبتالحكمة.بیتونسّمیھالحكمة،طریقیمشواطلبة،عشرلبسالبابانفتحفلسطینیة،جامعاتفيبسنجّربنعاودخلینا

لدارنرجعنعاودتخلّفھادیعنيال،المھتّمین.مشبسشكراتقولانھحتىفكرتطبعاجامعةوالأولي.یعنيكاقتراحاالقتراح
الحكمة وإحنا في عالم التكنولوجیا وكل ھاي األشیاء.

معقول.غیربشكلالثقافیةالتربةفيأغنیاءوإحنااألھم.ھيالثقافیةالتربةبقول،ھیكوعشاناألكبر.سالحناھيرأیي،فيأنافالحكمة
مانفسھ،قدرعرفشعٌبھلكمانفسھ،قدرعرفامرٌؤھلكمانفسھ".قدرعرفامرٌؤ،ھلكما"فیھ:بقولاليعلياإلمامقول

قدر نفسھا، وما ھلكت.ھلكت أمة، عرفت قدر نفسھا، وغّزة كانت بالزبط، عرفت
وجودأيإلھماجدا،ھائلالثقافيمخزونناجدا،غنیةثقافتناھذه،فتذكرواالداخل.منھلكانینالمدن،منكتیرفيموجودیناليوإحنا

وأبحاثنا، مراكز األبحاث والخ..وال ریحة حتى، في أي من جامعاتنا مؤسساتنا، مدارسنا
الشخصي، وعلى المستوى الجمعي.فنتذّكر: لن نھلك، إذا عرفنا قدر أنفسنا، على المستوى

ویعطیكم العافیة.

كنتوا خمیرة وبذور وملح وإلھام إللنا: شكرا منیر، وشكرا سعد وفیفیان ومحمد، ألنكمسیرین
منیر: (دود أرض)

بتبعت تحیة وبتقول: "إحنا كلنا في نفس القارب.وفي تحیة من الجزائر على الفیسبوك: لیلي عایشةسیرین:

والجغرافیاالحیاةتسمحانشا�كلكم،،معكممجاورةبدھاانھبحسالواحدألنھبسیطة،لمحةزيھذااللقاءیعنيللحضور..شكرا
والزمن  انھ نرجع نلتقي في مجاورة طویلة.

منطقتنا.نھاركم سعید یلي في أمیركا وتصبحوا على خیر یلي في
فاخوري، میسون سّكریة، ویامن عمروكمان بحب أشكر یلي وراء الكوالیس مش شایفینھم: ریف

جدا بوجودي مع الجمیع الیومشكرا كتیر الكم سیرین ولكل الفریق وأنا سعیدةفیفیان:
محمد وسعد وفیفیان، یعني ھاد ھدیة الیوم بالنسبة إلي.منیر: وأنا سعید أشوف ثالث أصدقاء غالیین كتیر علي،


