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 تقدیم

 

 واضح نموذج تعمیم یمكن ال حیث العالم، حول جدالً  المفاهیم أكثر من التنمیة تعتبر

 واالجتماعیة االقتصادیة السیاقات الختالف وذلك المجتمعات، على وإسقاطه للتنمیة

 النظم منها ،عدة محاور ذلك تحت ویندرج  .منها كل وخصوصیة ،للمجتمعات

 المجتمعات، داخل الرفاه وقیاس ،االجتماعیة العدالة تحقیق وسبل ،المختلفة االقتصادیة

 الحقوق واكتساب المعارفو  الخبرات تراكم من مستمرة عملیة عن ینجم ما وهو 

 مجتمع على یصلح ال قد ما نموذج إسقاط أن على یؤكد ما بعدالة، األفراد وإنصاف

 بعض تطبیقو  "الحر السوق" بین ما الدول وتتأرجح  ذلك. في نجح آخرًا مجتمعًا ألن

 كاملة مساحة خلق ما وهو  تي،یالسوفی  االتحاد انهیار بعد العالم في االشتراكیة نظم

 في االشتراكي النظام مزایا بعض إبقاء مع العالم، حول بفكره لالنتشار الحر للسوق

 الممكن  بالقدر  األخرى  الدول  بعض  في  الفجوات  سد  مع  السابقة،  االشتراكیة  الدول  بعض

 مطلبیة اجتماعیة حركات لوجود الغربیة، أوروبا دول وبعض ،اإلسكندنافیة دولالك

 فیها. عریقة

 

 إلى المتكرر الجدل یعود واالقتصادیة، ةالسیاسی  النظم حول السائد الجدل عن وبعیدًا

 الجدل إنتاجیة؛ كوحدة و"الجماعة" منفردة، إنتاج كوحدة "الفرد" نجاعة حول الواجهة

 هذه تعمیم یجوز وهل حالة، أي وفي ،األنسب النموذج یعتبر أیهما حول المستمر

 وفقًا للتفكیك بحاجة سیاق كل یبقى لكن، ال؟! أم المجتمعات على عالمیًا التجارب

 انتقاء بأهمیة توحي ما هي الدالة المؤشرات وتبقى السیاق، مجتمع واقع لمعطیات

 أیضًا. واالستهالك لإلنتاج األمثل النموذج
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 العالمي  الصراع  ظل  وفي  الورقة،  هذه  في  أساسي  كمفهوم  التعاونیات  حول  الحدیث  وفي

 منها تستفید التي وتلك ،أفراد منها یستفید التي أو  ،الفردیة اإلنتاج أنماط بین ما

 في وبخاصة  المعاصرة، العلمیة التحلیالت هامش على التعاونیات تأتي الجماعات،

 اإلنتاج في الحر والسوق والتفرد لتملكى الإ النزعة فیها تمیل التي المجتمعات

 عام المائتي خالل ملحوظ بشكل التعاونیات تطورت حیث، والتجارة واالستهالك

 بغض  العالم  أنحاء  جمیع  في  والمجتمعات  لالقتصادات  متزایدة  أهمیة  ذات  وهي  الماضیة،

 التعاونیات مع التعامل یتم أنه إال واالقتصادیة، االجتماعیة تنمیتها مستوى عن النظر

 بعض  وله  ًا،عابر  وجودها  یكون  ،نسبیًا  فعالة  غیر  وأ  فعالة  غیر  تنظیمیة  أنواع  أنها  على

 االقتصادي  الصعید على المهمشین وللمشاركین ،األزمات أوقات في األهمیة

 أهمیة ذات التعاونیات یعتبرون متعاطفة عیون لدیهم الذین أولئك حتى ،واالجتماعي

 1هامشیة.

 

 كافیة  السیاسي  لالقتصاد  السابقة  التعریفات  تعد  لمإنه    یقول  الذي  الطرح  مع  نتفق  أننا  كما

 السیاسي االقتصاد معاني تعد ولم والمعقدة، المتسارعة العصر بتطورات لإلحاطة

 مجموع  في  والتحكم  الموارد  توزیع  ودراسة  ،النمو  أو   البقاء  اقتصاد  نطاق  على  مقصورة

 السیاسي   االقتصاد  تعریف  یعد  ولم  الفائض،  وتراكم  توزیع  سیاسة  أو   ،االقتصادي  النشاط

 2كافیًا. السیاسي المجتمع عن بمعزل سمیث آدم رآها كما المدني للمجتمع كنظریة

 

 یسیطر حیث االستعمار، سلطة تحت تحقیقها یمكن ال الواسع بمفهومها التنمیة أن وبما

 مدنهم بین الفلسطینیین تنقل حریة على وحتى واألراضي الموارد على المستعِمر

 
1 Altam, Morris. “History and Theories of Cooperatives”. International Encyclopedia of Civil Society. January 
2009. 

 20، ص2018األرض المحتلة:  . التعاونیات/الحمایة الشعبیة: إصالح أم تقویض للرأسمالیة سمارة، عادل.  2
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 یمكن ال ،لذا بكرامة، والحیاة والصحة التعلیم االستعمار سطوة تطال كما وقراهم،

 تحقیقى لإ نتطلع كنا ما إذاوبخاصة  المحتلة، فلسطین في تنمیة تحقیق عن الحدیث

 تحقیقها على والدولیة األممیة الهیئات تركز التي ،المستدامة للتنمیة العالمیة األهداف

 مفهوم إلى التنمیة مفهوم من االنتقال من بد ال ،بالتالي  3المستدامة). التنمیة (أهداف

 لكافة ننتقل بل االقتصادي، الصمود عن فقط نتحدث ال وهنا "،"الصمود أو  الحمایة

 ،واإلسكان  ،والخدمات  ،والزراعة  ،كالثقافة  المجتمعي،  اإلنتاج  لنمط  المصاحبة  العناصر

 لذلك. المصاحبة العناصر من وغیرها...  واالستهالك،

 

 على القائم العالمي النظام هشاشة عن كورونا جائحة كشفت العالمي، الصعید على

 ضرورة  على  یؤكد  ما  وهو   والغذاء،  واألمن  والتعلیم  بالصحة  یتعلق  فیما  كافة؛  األصعدة

 كما  الدول. هذه تتبعها التي واألنظمة للدول والخارجیة الداخلیة السیاسات مراجعة

 الفئات،  من  غیرها  من  بكثیر  أكثر  حصل  ما  ضریبة  تدفع  فئات  وجود  عن  الجائحة  كشفت

 األدق المصطلح أن حین في حظًا"، "األقل بأنهم فیها األفراد عن ُیعبر التي الفئات

 الدولي البنك أشار فقد بعد، تنتهِ  لم الجائحة أن ومع  تهمیشًا. األكثر أنهم هو  والواقع

 %5.2 نسبته  انكماش  باحتمالیة توقعات إلى  تشیر األساس  خط سیناریو   تنبؤات  أن  إلى

 كساد أشد هو  الحاصل أن وهو  ،2020 العام في العالمي المحلي الناتج إجمالي من

3Fعقود. منذ العالم یشهده

4 

 

 تعاني  التي  البلدان  في  وبخاصة  العالم،  حول  من  الفقراء  عدد  ازدیاد  إلى  أدى  بدوره  هذا

 غیر  األعمال  على  جلیًا  األثر  یكون  حیث  مجتمعاتها،  في  الفقر  نسبة  ارتفاع  من  باألساس

 
؟ رام ا�: مرصد السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة. فلسطین تحت االحتالل: هل ما زالت أهداف التنمیة المستدامة ممكنة  جابر، فراس.    3

 https://bit.ly/2Qgh7BJ. انظر/ي الرابط التالي: 2018أیار 
4 World Bank Group. “Global Economic Prospects”, Flagship Report. June,2020 page 4.  

https://bit.ly/2Qgh7BJ
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 ،العامالت كاإلناث المجتمعات داخل المستضعفة الفئات وعلى مهیكلة،الالمنظمة/

 من األول الربع في العمل ساعات عدد تراجع إلى أدى الفایروس انتشار  واألطفال.

 یقارب  ما  فقدان  یعني  ما  ،2019  العام  من  األخیر  الربع  عن  %5.4  بمعدل  2020  العام

 العام من الثاني الربع وفي.  العالم حول من كامل بدوام لوظائفهم فرد ملیون 155

 ملیون 400 خسارة یعني ما، %14 بمعدل العمل ساعات عدد تراجع یقدر ،2020

 المذكورة  المعلومات  أن  ننسى  ال  أن  وعلینا    5العالم.  حوال  من  كامل  بدوام  لوظائفهم  فرد

 الحدیثأنه عند  حین في ومسجلة)، كامل بدوام (وظائف هیكلُمالمنظم/ال العمل تتناول

 العمل لمنظمة فوفقًا مضاعفة، األرقام تصبح المنظم،غیر  أو  المهیكل غیر العمل عن

 وهو المنظم، غیر العمل في عامل ملیار 2 حوالي یوجد، 2020 العام ولغایة ة،الدولی 

 في العاملین مجموع من %90 ویشكلون العالم، حول العاملین من %62 یشكل ما

 یتطلب جمیعه هذا  6اإلناث. من وغالبیتهم جدًا، متدنیة فیها األجور تعتبر التي الدول

 فیها یكون التي الدول فيوبخاصة  ،وطبیعته باإلنتاج یتعلق فیما النظر إعادة منها

 في واضح غیاب عنها ینجم التي السیاسات لسوء اإلنتاج، من أكثر األفراد استهالك

 التشغیل. عملیة

 

 سنوات عبر عجزوا ،االحتالل تحت الفلسطینیین فإن الفلسطینیة، الحالة تناولنا ما وإذا

 ،كافة  األصعدة  على  تنمیة  تحقیقعن    ،الفلسطینیة  السلطة  وقیام  ،أوسلو   اتفاقیة  تطبیق  بدء

 واتساع  لهتغّو  واستمرار  ،الصهیوني  االستعمار  هو   ذلك  في  السبب  یكون  أن  البدیهي  ومن

 7فلسطین. في االحتالل حكومة وممارسات فلسطین، في االستیطان رقعة

 
5 International Labour Organization. “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work.” Fifth edition – Updated 
estimates and analysis. 30 June 2020, Page 4-5. 
6- International Labour Organization. “ILO brief: COVID-19 crisis and the informal economy - Immediate 
responses and policy challenges”. May 2020, Please check the following link: https://bit.ly/38UYto4 

تدامة ممكنة؟". رام ا�: مرصد السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة. جابر، فراس. "فلسطین تحت االحتالل: هل ما زالت أهداف التنمیة المس  7
 https://bit.ly/2Qgh7BJ. انظر/ي الرابط التالي: 2018أیار 

https://bit.ly/38UYto4
https://bit.ly/2Qgh7BJ
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 االستعمار تحت الفلسطیني الواقع من مؤشرات

 

 عقب تنمویة لمشاریع والدعم بالتمویل وقطاع الغربیة الضفة في الفلسطینیون أغرق

 وعملت    االتفاق.  بعد  قام  الذي  السیاسي  النظام  تكریسل  مساهمة  في  وذلك  أوسلو،  اتفاق

 تتعلق التي التنمویة برامجها عبر للفلسطینیین الدعم تقدیم على الدولیة المانحة الجهات

األجسام   علیها  تنص  والتي  ،لألفراد  الحقوق  وزیادة  البطالة  نسبة  وتخفیض  الفقر  بمكافحة

إلى  فلسطین،-الدولي الدعم متابعة مؤسسة عن صادر تقریر أشار  المختلفة. الدولیة

 ولغایة 1993 العام منذ الفلسطینیون علیه حصل الذي "الدعم" أو التمویل مجموع أن

 خالل كانت منها ملیار 20 دوالر، ملیار 30 مجموعه بما تقریبًا قدر ،2014 العام

 ،األقصى انتفاضة انتهاء بعد جاءت التي األعوام وهي ،2014-2006 األعوام

 هذه وكانت.  للوزراء رئیسًا فیاض سالم وتعیین ،لحكمى الإ عباس محمود ووصول

 ما سرعان لكن  طرحه. یتم لما وفقًا الفلسطینیة المؤسسات" "بناء مرحلة هي المرحلة

 8دوالر. ملیون 450 إلى واضح بشكل الدعم وانخفض ،2015 العام جاء

 

 األموال جمیع منعلى الرغم  الفلسطینیین أوضاع تردي إلى الیوم المؤشرات وتشیر

 االستقرار غیاب هو  أهمهاعدة؛  ألسباب ذلكو  التنمویة، المساعدة إطار في أنفقت التي

 من الرابع حدود على فلسطینیة دولة بإقامة الفلسطینیة السلطة هدف وتحقیق السیاسي

 سیطرة عن ناجم الفلسطینیین أوضاع تردي فإن ،تأكید وبكل م.1967 حزیران

 من الفلسطینیة، الطبیعیة والثروات الفلسطینیة األراضي على الصهیوني االستعمار

 وما المجتمع، اقتصاد استمرار لضمان األساسیة المدخالت من وغیرها ومیاه أراضٍ 

 التوسع في یزید، هذا یومنا حتى 1948 العام ومنذ ،االستعماري المشروع زال

 
"رصد تمویل المانحین لألراضي الفلسطینیة المحتلة". بحث وتقریر أنجز لصالح منظمة متابعة الدعم     وجیریمي وایلدمان.  ،الترتیر، عالء  8

 .2016ثاني الالدولي لفلسطین. تشرین 
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 حریة في للفلسطینیین كامل حرمان مع یوم، بعد یومًا الموارد ومصادرة االستعماري

 واالستیراد والتصدیر اإلنتاج في الفلسطینیة القدرة على جدًا الكبیر والتضییق التنقل

 ،ثحی  الفلسطینیین، على جدًا كبیرًا العبء كان ،2021-2020العامین  في  أیضًا.

 تردیًا. واالجتماعیة االقتصادیة األوضاع زادت ،كورونا جائحة دخول ومع

 

 عدد أنعن  الفلسطیني لإلحصاء المركزي الجهاز كشف األخیرة، تقدیراته في

 حیث فلسطیني، ملیون 5.1 حوالي وصل غزة وقطاع الغربیة الضفة في الفلسطینیین

 قطاع سكان عدد قدر بینما نسمة، ملیون 3.05 حوالي الغربیة الضفة سكان عدد بلغ

 یمتاز  الفلسطیني  المجتمع  زال  وما    9نسمة.  ملیون  2.05  بحوالي  نفسه  العامخالل    غزة

ـة  الفئة  في  األفراد  نسبة  تقدر  حیث  فتي،  مجتمع  بأنه  منتصف  في  سنة)  14-0(  العمری

 هذا  10غزة، وقطاع الغربیة الضفة في السكان مجمل من %38 بحوالي 2020 العام

 واألمان  األمن  تحقیق  في  الفلسطینیین  على  عالیة  أعباء  وجود  منوعلى الرغم    أنه  یعني

فیه   االستثمار  یمكن  بشري  رأسمال  یوجد  إنهف  ألطفالهم،  المختلفة  األساسیة  واالحتیاجات

 الغذائي. واإلنتاج ،الزراعة ضمنها من مختلفة، حیویة قطاعات في لإلنتاج وتمكینه

 

 غزة وقطاع الغربیة الضفة في للفلسطینیین واالجتماعیة االقتصادیة األوضاع
 

 شیكًال 2,470 حوالي 2017 عامال خالل فلسطین في ∗المرجعیة لألسرة الفقر خط بلغ

 (الشدید) المدقع الفقر خط بلغ بینما )،ًاأمریكی  ًادوالر 671 (حوالي جدیدًا إسرائیلیًا

دوالرًا  536 (حوالي جدیدًا إسرائیلیًا شیكًال 1,974 حوالي نفسها المرجعیة ألسرةل

 
 11 ، "اإلحصاء الفلسطیني یستعرض أوضاع السكان في فلسطین بمناسبة الیوم العالمي للسكان" الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني.  9

 https://bit.ly/39aRFTb، انظر/ي الرابط التالي: 2020تموز 
 المصدر السابق. 10
 بالغین اثنین وثالثة أطفال. ؛إلحصاء الفلسطیني هي المكونة من خمسة أفرادالمركزي لجهاز لاألسرة المرجعیة وفقًا ل ∗

https://bit.ly/39aRFTb
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 ألنماط وفقًا 2017 العام خالل فلسطین في األفراد بین الفقر معدل بلغ  ).أمریكیًا

  غزة). قطاع في %53و  الغربیة الضفة في %14 (بواقع %29 الشهري االستهالك

 ألنماط وفقًا المدقع الفقر من عانوا فلسطین في األفراد من %17 حوالي أن تبین كما

  11.غزة) قطاع في %34و  ،الغربیة الضفة في %6 (بواقع الشهري، االستهالك

 

 دینارًا  170  حوالي  الشهري  الفلسطیني  الفرد  إنفاق  متوسط  فیه  بلغ  الذي  الوقت  فيوفي  

 في أردنیًا دینارًا 91.2 مقابل ،الغربیة الضفة في أردنیًا دینارًا 220.1 بواقع أردنیًا،

 وحواليفإن    12،أردنیًا  دینارًا  935  حوالي  الشهري  األسرة  إنفاق  وبمتوسط  غزة،  قطاع

 وسائل  حصة  أن  الرسمیة  البیانات  كشفت  حین  في  الطعام،  على  یذهب  اإلنفاق  من  31%

 كانت بینما ،2017 عامال في %18.5 بلغت بحیث ارتفعت قد واالتصاالت النقل

إلى  %3.5 من المدفوعة النقدیة التحویالت على اإلنفاق حصة ارتفعت كما %،14.7

 %5.4إلى  %4.6 من والسجائر) (التبغ التدخین على اإلنفاق حصة وترتفع  %.7.6

إلى  %3.0 من التعلیم على اإلنفاق حصة وترتفع  الشهري. اإلنفاق متوسط من

4.1.%13 

 

 ظهرت  وانتشاره،  لفلسطین  COVID–19  فایروس  دخول  ومع  العالمي،  السیاق  هو  وكما

 بیت مدینة في 2020 آذار 3 تاریخ في الغربیة الضفة في كورونا لفایروس حالة أول

 إغالق مع فیها الطوارئ حالة وإعالن ،لحم بیت مدینة إغالق تم أثرها علىو  لحم،

 الغربیة الضفة في للفایروس االنتشار خارطة ذلك بعد بدأت  فلسطین. في للمدارس

 
 ،"اإلحصاء الفلسطیني یستعرض أوضاع السكان في فلسطین بمناسبة الیوم العالمي للسكان" طیني. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس 11

 مصدر سبق ذكره.
انظر/ي الرابط   . 2018نیسان  15نشر في تاریخ  ". 2017"مستویات المعیشة في فلسطین   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني.  12

 https://bit.ly/2PHQXUKالتالي: 
 المصدر السابق. 13

https://bit.ly/2PHQXUK
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 ذلك  في  حالة  39  الحاالت  عدد  وصل  حیث  ،2020  نیسان  3  في  ذروتها  وصلت  وغزة

 الغربیة الضفة في العمل وقف الفلسطینیة الحكومة إعالن ذلك سبق لكن،  14الیوم.

 الفلسطیني  االقتصاد  عجلة  لتتوقف  آذار،  22  تاریخ  من  ابتداءً   كافة،  والمنشآت  للمؤسسات

 في اإلصابات مجموع وصل ،2021 العام من أیار شهر بدایة حتى  حینها. بالكامل

 حوالي الصحة وزارة لبیانات وفقًا الشرقیة والقدس غزة وقطاع الغربیة الضفة

 15.ًافلسطینی 3,517 منهم توفي )،وتعافٍ  نشطة بین (ما إصابة 325,303

 

 لجائحة االجتماعیة "اآلثار بعنوان االجتماعیة التنمیة وزارة عن صادرة دراسة كشفت

 ، عنالحكومیة"  وغیر  الحكومیة  والتدخالت  السیاسات  على  وداللتها  فلسطین  في  كورونا

 )115,000(بلغ    الوزارة  من  منتظمة  نقدیة مساعدات  تتلقى التي  الفقیرة  األسر  عدد  أن

 ویقوم  الغربیة،  الضفة  من  أسرة  35,000و   ،غزة  قطاع  من  أسرة  80,000  منها  ،أسرة

 عدد بلغ كما  16أسرة. 80,000ـل الغذائیة المساعدات بتقدیم العالمي غذیةاأل برنامج

 الالجئین  وتشغیل  غوث  وكالة  من  محدودة  إغاثیة  مساعدات  یتلقون  كانوا  الذین  األشخاص

 شخص ملیون من أكثر والعربیة الدولیة اإلغاثیة والمؤسسات ،"أونروا" الفلسطینیین

 عدد زیادة إلى الجائحة أدت ولقد  17غزة. قطاع سكان من %60 إلى تصل بنسبة

 األثر وكان أسرة)، 422,915 إلى أسرة 275,819( من %53 بنسبة الفقیرة األسر

  إلى  أسرة 96.065 من الفقیرة األسر عدد ارتفع حیث ،الغربیة الضفة في جلیًا النسبي

 من  الفقیرة  األسر  عدد  تزاید  فقد  غزة  قطاع  وفي  %)،114  بنسبة  (أي  أسرة  205,854

 18%).21 تهانسب  زیادةب  (أي أسرة 217.061 إلى أسرة 179.754

 
14 Worldmeter website. “Coronavirus – State of Palestine”. Please check the link: https://bit.ly/3dNfK4a 

 / https://corona.psانظر/ي الموقع التالي:   ) في فلسطین. COVID-91من موقع رصد فایروس كورونا (  15
اآلثار االجتماعیة لجائحة كورونا في فلسطین وداللتها على السیاسات والتدخالت الحكومیة  وزارة التنمیة االجتماعیة الفلسطینیة.  16

 .18، ص2020تموز  ،فلسطین-. رام ا�ال یهمل أحدًاوغیر الحكومیة: من أجل مجتمع منیع ومتضامن و
 المصدر السابق. 17
 المصدر السابق. 18

https://bit.ly/3dNfK4a
https://corona.ps/
https://corona.ps/
https://corona.ps/
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 والعمال العمل واقع
 

 كان غزة، وقطاع الغربیة الضفة في مالوالع العمل واقع عن الحدیث أردنا ما إذا

 الثاني  النصف  في  نتائجها  عن  أعلن  دراسة  أعد  قد  الفلسطیني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز

 العام نهایة في وصل الخریجین بین البطالة معدلأن  إلى فیها أشار ،2019 العام من

  19.غزة  وقطاع  الغربیة  الضفة  في  للبطالة  العام  المعدل  %31  مقابل  %،50إلى    2018

حوالي   2018/2019  الدراسي  العام  في  الفلسطینیة  الجامعات  من  الخریجین  عدد  یقدرو 

 شخص ألف 40 حوالي دخولإلى  العاملة القوى مسح بیانات وتشیر  42,394.20

 من  أكثر  یستوعب  ال  الفلسطینیة  العمل  سوق  فإن  ،المقابل  وفي.   العمل  سوقإلى    سنویًا

 الشباب  بین البطالة معدالت تجاوزت حیث األقصى، بالحد عمل فرصة آالف 8

 على الحاصلین الشباب عدد بین كبیرة فجوة هناك أن یعني وهذا %،50 الخریجین

 21.سنویًا المحلیة السوق تحتاجها التي العمل فرص مقابل ،فأعلى متوسط دبلوم شهادة

 

 أن  عن  الجهاز  كشف  الفلسطیني،  لإلحصاء  المركزي  للجهاز  األخیرة  اإلحصائیات  فيو 

 ،الغربیة الضفة في %24( %39 حوالي سنة) 29-19( الشباب بین البطالة معدل

 دبلوم علمي مؤهل لدیهم الذینالخریجین  الشباب أن كما غزة)، قطاع في %67و 

 بینهم البطالة معدل بلغ حیث ،الشباب بین البطالة من معاناة األكثر هم ،فأعلى متوسط

 انخفاضأدى إلى  ما غزة) قطاع في %79و  ،الغربیة الضفة في %36( %54 نحو 

 ألف  830إلى  2019 عامال في عامل ألف 877 من المحلي السوق في العاملین عدد

 
نشر في   "اإلحصاء الفلسطیني یعقد ورشة عمل وطنیة حول الفجوة بین التعلیم وسوق العمل".   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني.  19

 https://bit.ly/3krVIjs. انظر/ي الرابط التالي: 2019تموز  14تاریخ 
. 2021تموز  13". نشر في تاریخ سنة 29-20عمل لألفراد الدراسة والعالقة بسوق المجاالت الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني. " 20

 https://bit.ly/3GIIs3Nانظر/ي الرابط التالي: 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني.  "اإلحصاء الفلسطیني یعقد ورشة عمل وطنیة حول الفجوة بین التعلیم وسوق العمل".  نشر في  21
 https://bit.ly/3krVIjs. انظر/ي الرابط التالي: 2019تموز  14اریخ ت

https://bit.ly/3krVIjs
https://bit.ly/3GIIs3N
https://bit.ly/3krVIjs
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 من والمستعمرات "إسرائیل" في العاملین عدد انخفض كما ،2020 عامال في عامل

  2020.22 عامال  في عامل ألف 125إلى  2019 عامال في عامل ألف 133 حوالي

 في %16 حوالي البطالة معدل بلغ فقد ،غزة وقطاع الغربیة الضفة مستوى وعلى

 بلغ حین في ،2019 لعامل %15 حوالي مع مقارنة 2020 العام في الغربیة الضفة

 العام في %45 مع مقارنة ،2020 العام في غزة قطاع في %47 حوالي المعدل

 عامال  خالل  عملهم  عن  بواتغیّ   العاملین  من  %14  أنعن    البیانات  كشفت  كما    2019.23

 إلى  2019 عامال %33 حوالي من للعمالة االستخدام نقص إجمالي ارتفع كما ،2020

 111 حوالي العدد هذا یتضمن حیث ،2020 عامال شخص) ألف 534( %36 حوالي

 المتصلة الناقصة العمالة من ًاألف 16 وحوالي المحبطین، عمل عن الباحثین من ًاألف

 في  البلح  ودیر  ،الغربیة  الضفة  في  لحم  بیت  محافظة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر    24بالوقت.

 25البطالة. معدالت أعلى تتصدران ،غزة قطاع

 

 فلسطین في بأجر المستخدمین مجموع من %54 حوالي أن إلى اإلشارة تجدر كما

 مستخدم ألف 273 بواقع الجائحة)؛ في تضررًا (األكثر الخاص القطاع في یعملون

 %29  حوالي  مقابل  غزة،  قطاع  من  بأجر  مستخدم  ألف  100و   الغربیة،  الضفة  من  بأجر

  26والمستعمرات. إسرائیل في یعملون %17 وحوالي ،الحكومي القطاع في یعملون

 والمستعمرات  إسرائیل  في  ویعملون  الغربیة  الضفة  من  بأجر  المستخدمین  نسبة  بلغت  وقد

 27%.23 حوالي

 
 بمناسبة الیوم العالمي للعمال".   2020عام  ل"د. عال عوض تستعرض الواقع العمالي في فلسطین ل    الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني.  22

 https://bit.ly/3u9C9AYانظر/ي الرابط التالي:   . 2021نیسان  29نشر في تاریخ 
 المصدر السابق. 23
 المصدر السابق. 24
 المصدر السابق. 25
 المصدر السابق. 26
 المصدر السابق. 27

https://bit.ly/3u9C9AY
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 2020 عامال الخاص القطاع في بأجر للمستخدمین الحقیقي الیومي األجر معدل بلغ

 ،غزة  قطاع  في  شیكًال  43  بواقع  فلسطین،  في  شیكالً   88  حوالي  )2010األساس=  (سنة

 كما   والمستعمرات). إسرائیل في العاملین یشمل (ال الغربیة الضفة فيشواكل  104و 

 بمعدل الخاص القطاع في الحقیقیة الیومیة لألجور معدالت أعلى الخدمات نشاط سجل

 والتشیید البناء نشاط یلیه غزة، قطاع في شیكًال 84و  الغربیة الضفة في شیكًال 116

 الزراعة نشاط سجل بینما غزة، قطاع في شیكالً  38و  الغربیة الضفة في شیكالً  114

 قطاع   في  شیكالً   20و   الغربیة  الضفة  في  شیكًال  89  بواقع  حقیقي  یومي  أجر  معدل  أدنى

 في بأجر المستخدمین من ألفًا 70 نحو هناك أن إلى اإلشارة ضرورة مع  28غزة.

 القطاع في العامالت النساء عدد وانخفض  29عمل. عقد دون یعملون الخاص القطاع

 2020.30 عامال امرأة ألف 98 حواليإلى  2019 عاملل امرأة آالف 109 من الخاص

 

 الصهیوني واالستعمار الفلسطینیة األرض واقع
 

 یسمى ما وإنشاء فلسطین ألرض الصهیوني االستعمار دخول ومع ،1948 العام منذ

 عدا ما كافة، الفلسطینیة األراضي على الصهیوني االستعمار سیطر إسرائیل"، "دولة

 فلسطین أرض من تبقى ما احتل حینما 1967 العام لحین غزة، وقطاع الغربیة الضفة

 ومع.  2كم 27,000 أصل من ²كم 6,220 تشكل التي غزة) وقطاع الغربیة (الضفة

 الضفة   أراضي  عن  المسؤولیة  الفلسطینیة  السلطة  تسلیم  تم  ،1993  العام  في  أوسلو  اتفاقیة

 المناطق هذه وقسمت).  (جو  (ب)،و  (أ)، إلى المناطق تقسیم مع غزة، وقطاع الغربیة

 الضفة مناطق كامل في الفلسطینیة السلطة حكم الستالم االنتقالیة المرحلة على بناءً 
 

 المصدر السابق. 28
 المصدر السابق. 29
 المصدر السابق. 30
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 الضفة  أراضي في ینتشر زال ما االستعماري االستیطان أن إال  غزة. وقطاع الغربیة

 الفصل وجدار ،القطاع حول عازلة مناطق إقامة مع غزة قطاع حدود وحول الغربیة

 من  المستعمر  یریده  ما  على  أبقت  أنها  إال  ،غایاتها  أوسلو   تحقق  ولم.   الغربیة  الضفة  في

 المحتلة  فلسطین  ومعابر  حدود  على  وسیطرة  ،الفلسطینیة  الطبیعیة  للثروات  ونهب  أراضٍ 

 المساحة مجمل من %76 نسبته ما ،مباشر بشكل ،الیوم االستعمار یستغل  كاملة.

 بلغت فیما منها، %63 على للمستعمرات اإلقلیمیة المجالس تسیطر (ج)، المصنفة

 المساحات (تشمل الغربیة الضفة في اإلسرائیلیة المستعمرات في النفوذ مناطق مساحة

 نهایة في الحال هو  كما 2كم 542 نحو  المستعمرات) هذه لتوسیع والمخصصة المغلقة

 تمثل فیما الغربیة، الضفة مساحة من %10 حوالي نسبته ما وتمثل ،2019 العام

 حوالي العسكري التدریب ومواقع العسكریة القواعد ألغراض المصادرة المساحات

 من أكثر  عزل الذي  والتوسع  الضم  جدار  إلى  إضافةً   الغربیة،  الضفة  مساحة من 18%

 إقامة  من  ًافلسطینی   ًاتجمع  219  على  یزید  ما  وتضرر  الغربیة،  الضفة  مساحة  من  10%

 والخط الجدار بین معزولة منشأة 2,700 نحو  وجودإلى  البیانات تشیر بحیث الجدار،

 ألف 35 نحو إلى  إضافة ،الجدار إقامة من متضررة منشأة 5,300 ونحو  ،األخضر

 معزولة مبانٍ  في فلسطیني ألف 67 نحو  وجود عن ناهیك الجدار، من متضررة أسرة

 یضع  كما  أراضیهم،  إلى  الوصول  من  الفلسطینیین  یحرم  ما  األخضر،  والخط  الجدار  بین

 العمراني التوسع على والتضییق الخناق لتشدید العراقیل كافة اإلسرائیلي االحتالل

 ما التي الغربیة الضفة في (ج) المصنفة والمناطق القدس في خاصةوب ،للفلسطینیین

 31الكاملة. اإلسرائیلي االحتالل سیطرة تحت تقبع زالت

 

 
نشر في تاریخ     لیوم األرض باألرقام واإلحصائیات".   44"د. عوض تستعرض الذكرى السنویة    الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني.    31

 https://bit.ly/2JOdD5Tانظر/ي الرابط التالي:   . 2020آذار  29

https://bit.ly/2JOdD5T
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 2018  العام  نهایة  في  االحتالل  لحكومة  التابعة  العسكریة  والقواعد  المستعمرات  عدد  بلغ

 اعتبارها تم مأهولة بؤرة 26و  ،مستعمرة 150 منها ،ًاموقع 448 الغربیة الضفة في

 بعدد یتعلق فیما أما.  استعماریة بؤرة 128و  قائمة، لمستعمرات تابعة كأحیاء

 ،2018 العام نهایة ینمستعمر 671,007 بلغ فقد ،الغربیة الضفة في المستعمرین

 على جدًا ًاعالی  ًاتركیز هنالك أن كما  32.%2.7 نحو  إلى یصل سكاني نمو  بمعدل

 داخلها، في بالقوة المستعمرین وانتشار ،القدس مدینة محیط في المستعمرات انتشار

 بلغ حیث ،القدس محافظة في یسكنون المستعمرین من %47 حوالي هنالكإن  حیث

ـددهم  (ذلك J1 القدس في مستعمرًا 228,614 منهم ،مستعمرًا 311,462 حوالي ع

 للضفة   احتالله  عیدُب  عنوةإلیه    اإلسرائیلي  االحتالل  ضمه  الذي  القدس  محافظة  من  الجزء

 33).1967 عامال في الغربیة

 

 أحادي االنسحاب عقب االحتالل حكومة تأقام المحاصر، غزة قطاع وبخصوص

 الحدود  طول  على  متر  1,500على    یزید  بعرض  ًاحدودی   ًاشریط  غزة  قطاع  من  الجانب

 365  البالغة  غزة  قطاع  مساحة  من  %24  على  "إسرائیل"  تسیطر  وبهذا  للقطاع،  الشرقیة

 234.كم

 

 حدود  في  زراعیًا  فیها  واإلنتاج  العمل  الفلسطینیین  باستطاعة  زال  ما  التي  األراضيتقع  

 یقارب  ما الزراعة في المستخدمة األراضي مساحة وتبلغ غزة، وقطاع الغربیة الضفة

 الكلیة  المساحة من تقریبًا %20 نسبته ما أو  ،دونم ملیون 1,2 بنحو  تقریبًا الُخمس

  35غزة. قطاع في %10و  ،الغربیة الضفة في منها %90 غزة، وقطاع الغربیة للضفة

 
 المصدر السابق. 32
 المصدر السابق. 33
 المصدر السابق. 34
 .10"، ص2022-2017"استراتیجیة القطاع الزراعي: صمود وتنمیة مستدامة  وزارة الزراعة الفلسطینیة.  35
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 زراعیة، أنها منوعلى الرغم  ،األراضي هذه إن القول یمكن ال الواقع، وفي ،أنه إال

 استمرار  في  المتمثل  األساسي  للسبب  بالرجوع  هذا  مطلوب،  هو   كما  تستغل  وال  تنتج  ال

 األراضي  على  السیطرة  في  وأمنیة  إداریة  بحجج  إجراءاته  بفرض  الصهیوني  االستعمار

 هذا جعل ،لألراضي تقسیم عنه نجم الذي أوسلو اتفاق أن إلى إضافة الموارد، وعلى

 وحدهم. الفلسطینیون یواجهه واقعًا األمر

 

 االستعماري السیاق في اجتماعیة اقتصادیة حمایة كشبكة التعاونیات وجدل: إشكالیة
 

 التي سنواتها وخالل ،الفلسطینیة السلطة أن نجد ،سابقًا قدمت التي المعطیات ظل في

 سیاسات  صناعة  في  واضحة  وفجوات  ثغرات  من  تعاني  زالت  ما  العشرین،  على  قاربت

 التشغیل واقع تحسین أجل من ،غزة وقطاع الغربیة الضفة في فلسطینیًا وتطبیقها

 الموازنات منوعلى الرغم   المهمشة. للفئات االجتماعیة والحمایة والعمل واالقتصاد

 زالت ما اإلنتاجیة القطاعات إنف المختلفة، للقطاعات الفلسطینیة السلطة ترصدها التي

 المحلي، واإلنتاج الزراعة قطاعوبخاصة  الموازنة، رصد في تقدیر سوء من تعاني

 قد الذي التنموي الشعبي االقتصاد أشكال كافة یحارب الصهیوني االستعمار أن كما

 للفلسطینیین. االقتصادیة/االجتماعیة الشعبیة الحمایة من حالة فرضى لإ یصل

 

 الملیارات   عشرات  منعلى الرغم    ،تستطع  لم  الدولیة،  والمشاریع  الدولي  التمویل  أن  كما

 بل السیادة، أنواع من ًانوع لهم وتخلق ،الفلسطینیین واقع من تحسن أن ،أنفقتها التي

 التنمویة  التدخالت  كانت  حیث  ،لالستعمار  التبعیة  زیادة  في  وساهم  ذلك  زاد  العكس،  على

 الفلسطینیین أمام بات لذا،  جذریة. حلوالً  تقدم ال ،وإنقاذیة طارئة تدخالت عن عبارة

 السلطة تعیشه الذي العجز ظل وفي المعاش، واقعهم في النظر إعادة في ملحة حاجة

 لها،  المتتالیة  االحتالل  للحكومات  االقتصادیة  السیاسیة  المحاصرة  عن  الناجم  الفلسطینیة
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 الرسمي  الخطاب  عن  بعیدة  تحمیهم،  أخرى  طرق  عن  البحث  سوى  األفراد  أمام  یمكن  ال

 وسیاساته.

 

 في  الفلسطیني  السیاق  في  التعاونیات  على  الضوء  سلطلت   المفاهیمیة  الورقة  هذه  تأتي  لذا،

 االستعمار  تحت  السیاق  سلخ  دون  ،مقاوم  جمعي  إنتاجي  كنمط  الصهیوني  االستعمار  ظل

 السیاسات  الحكومات لتبني متعددة إشكالیات یشهد بات الذي العالمي السیاق عن

 اإلنسانیة، الحقوق بند تحت تندرج التي الخدمات تسلیع من زادت التي ،النیولیبرالیة

 جانب المفاهیمیة الورقة هذه وتطرح  وغیرها. ، ...والمسكن ،والصحة ،كالتعلیم

 في التعاونیات نماذج بتعمیم المرتبطة األهمیة هي وما ،المحتلة فلسطین في التعاونیات

 على  األفراد  تحمي  وطنیة  سیاسات  إقرار  في  شرذمة  ظلفي  و   ،االستعماري  السیاق  ظل

 الذین  المجتمع،  في  للتهمیش  عرضة  األكثر  فراداألوبخاصة    واالستهالك،  اإلنتاج  صعید

 والمناطق (ج)، المناطق فيو  الصهیوني، المستعمر مع التماس نقاط حول یتمركزون

 القدسوفي  بالمصادرة، أراضیها المهددة المناطق فيو  العنصري، الفصل جدار حول

 المحاصر. غزة وقطاع

 

 ومحلیًا عالمیًا التعاونیات مفهوم
 

 اإلنسان قیم حول جلها في ،أساسي بشكل ،تتمحور مشتركة مشاریع هي التعاونیات

 االقتصادیة وتطلعاتهم احتیاجاتهم تحقیق أجل من أعضاؤها ویدیرها یمتلكها التعاونیة،

 مبنیة اقتصادیة منظمات أنهاب  التعاونیات وتوصف  36المشتركة. والثقافیة واالجتماعیة

 الظروف مستوى رفع في ملموسًا دورًا المنظمات هذه تلعب بحیث ذاتیة، جهود على

 
36 International Co-operatives Alliance. “What is a cooperative?”. Please check the following link: 
https://bit.ly/3glYAPd 

https://bit.ly/3glYAPd
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 القول یمكن ،بالمجمل 37أیضًا. المحلي وللمجتمع ألعضائها، واالجتماعیة االقتصادیة

 شركة  في  یتحكمون  أو   یمتلكون  الذین  األفراد  من تطوعیة  شبكة من  تتكون التعاونیةإن  

 كبیر حد إلى الملكیة ترجیح یتم حیث ،الملكیة أو  االستخدام أساس على الفوائد توزع

 من حصة خالل من الفوائد تولید یتم المثال، سبیل وعلى  38األفراد. بین بالتساوي

 ،اإلنتاج  مدخالت  أسعار  وانخفاض  والمزایا،  العمل  ظروف  وتحسین  األرباح،  أو   الفائض

 االئتمان. إلى األفضل والوصول وتنوعه، المنتج ونوع للمنتج، أعلى وجودة

 

 أي تقدیم أن على التأكید من لنا بد ال المختلفة، التعاونیات أنواع في الخوض وقبل

 من  موقفها/موقعها  و/أو   عالقتهایجب أن یرتكز على    التعاونیات  أنواع  قراءة  في  مدخل

 التعاونیة  داخل  اإلداري  البناء  طبیعة  في  هو  مما  أكثر  طبعًا،  والسوق  المهیمن  اإلنتاج  نمط

 تحت یقبع الفلسطیني أن وبما  39تحسینها. أو العالقة تلك وترقیع ،بالسوق عالقتهاو 

 األوروبیة االستعماریة الحركة عصارة هو  الصهیوني االستعمار أن وبما االستعمار،

 ما هو  الشعبیة، بالحمایة للتنمیة وتأسیس كنواة ،التعاونیات أن الطرح یقدم الرأسمالیة،

 على  سابق  فالتعاون  االستعمار،  تحت  یقبع  مجتمع  ظل  في  الصورة  علیه  تكون  أن  یجب

 یجیب  ما  إذن  هذا    40وتذویبها.  ذبولها  عبر  الدولة  تجاوز  من  اقترب  ارتقى  وكلما  الدولة،

 ظل في التعاونیات سیاق حول الورقة هذه مقدمة في المطروح المفاهیمي التساؤلعن 

 دولة، بدون ممكنة" الشعبیة بالحمایة التنمیة" التنمیة تكون حیث االستعماریة، المنظومة

 بل بالطبیعة)، باغیة هي بما الطبقیة الرأسمالیة الدولة (بمعنى دولة ضد غالبًا هي بل

 
، 2012 ،رام ا�: معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني (ماس) . سیاسات لتفعیل الحركة التعاونیة الفلسطینیة  حامد، مهند. 37

 7ص
38 Altam, Morris. “History and Theories of Cooperatives”. International Encyclopedia of Civil Society. January 
2009. 

 48، ص2018". األرض المحتلة: التعاونیات/الحمایة الشعبیة: إصالح أم تقویض للرأسمالیةسمارة، عادل. " 39
 .8المصدر السابق، ص 40
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 هوقرارالشعب  قوة هي األخیرة ألن الشعبیة بالحمایة تلحق أن الدولة على یجب

 41ومصلحته.

 

 منها: عدة، تعاونیاتتجد  ،العام باإلطار

 مملوكة مشاریع وهي Cooperatives Workers(:42( العمال تعاونیات •

 حتى استخدامه ویمكن ،ًاتنوع التعاونیة األشكال أكثر دأح  هو  هذا  للموظفین.

 لبیع محل أو  مخبز ،المثال سبیل على الشركاء، من صغیرة مجموعة بلق من

 ذلك في بما ،كبیرة صناعیة عملیات إدارة ،ًاأیض ،یمكنهم ،ذلك ومع  كتب.ال

 العالم. في التعاونیات أكبر بعض

 لألشخاص  مملوكة  Cooperatives Consumer(:43( االستهالكیة  التعاونیات •

 مبیعات هو خاص بشكل الشائعة األعمال أحد  فیها. یمارسون/یعملون الذین

 بالتجزئة. الغذائیة المواد

 ینتجون ألشخاص مملوكة Cooperative Producer(:44( المنتجین تعاونیات •

 على األحیان من كثیر في التعاونیات هذه مثل تعمل  السلع. من نفسه النوع

  زراعیة.  التعاونیات  هذه  تكون  بالمجمل،    .التوزیع  أو   للتجهیز  مشتركة  قطاعات

 بالتدلیك والمعالجین الفنانین الیوم لتشمل المنتجین تعاونیات شكل تطور لكن

  مرونة.  أكثر  عام  بشكل  تكون  ولكنها  العمال،  تعاونیات  مع  تتشابه  وهي    وغیرهم.

 مزارع  كل  فیها  یحتفظ  التي  التسویقیة  التعاونیات  باسم  ،ًاأحیان  ،ًاأیض  ،هذه  ُتعرف

 
 .هانفس المصدر السابق، الصفحة 41

42 McLeod, Andrew. “Types of Cooperatives”.  Northwest Cooperative Development Center, 2006. Check 
the following link: https://bit.ly/3xr8MvO 
43 Ibid . 
44 Ibid . 

https://bit.ly/3xr8MvO
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 بقیة مع یشترك ولكنه ،السوق إلى الوصول في عادل) (بشكل مستقل بمسار

 التجاریة. العالمة اسم في المزارعین

 مملوكة تعاونیات هي Cooperatives Housing(:45( اإلسكان تعاونیات •

 منزل من التعاونیة هذه حجم یكون أن یمكن  اإلسكانات). في (المقیمین للسكان

 اإلسكان مشاریع تشمل كما  .الوحدات آالف تضم سكنیة مجمعات لىإ واحد

 أحد هي السكنیة الوحدات  .ًاتعاونی  المنازل عشرات فیها متلكت التي المشترك،

 الوحدات  في  الخاصة  وحدته  عضو   كل  امتالك  من  الرغم  علىف  ،)coops(  أقارب

 كل تمتلك التي التعاونیة في حصة عضو  كل یمتلك ،التعاونیة في السكنیة؛

 الممتلكات.

 التعاونیات أنواع من نوع هي Unions Credit(:46( االئتمانیة االتحادات •

  عضو. هو  مودع فكل المالیة، للخدمات استهالكیة تعاونیات فهي االستهالكیة،

 إدارة  مجلس انتخاب في للمشاركة السنوي االجتماع بحضور األعضاء ویقوم

 ویمكن    المالیة.  المجاالت  في  خبرات  ولدیهم  ،المحلي  المجتمع  من  المتطوعین  من

 لعدة  كبیربحجم   أو  ،صغیر  ریفي  لمجتمع  صغیر  بحجم االتحادات  هذه  تكون  أن

 فروع. خالل من محلیة مجتمعات

 Retail or Purchasing( بالتجزئة الشراء أو البیع تعاونیات •

Cooperatives(:47  أو  البیع  على  وتركز  ،االستهالكیة  التعاونیات  من  نوع  هي 

 Shared Service( مشتركة خدمات تعاونیة أحیانًا وتسمى بالتجزئة، الشراء

Cooperative.(  ویمكن  المستقلة. األعمال أصحاب قبل من وتدار وتمتلك 

 أن یمكن المثال سبیل فعلى كبیر، أو  صغیر بحجم تكون أن التعاونیات لهذه

 
45 Ibid . 

 .13، صمصدر سبق ذكره ، ینیةسیاسات لتفعیل الحركة التعاونیة الفلسط  حامد، مهند. 46
 .14المصدر السابق، ص 47
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 كما    أخرى.  وخدمات  منتجات  أو  تأمین  أو   مكتبیة  لوازم  لشراء  محامون  یتحالف

 أو بهم، خاصة كهرباء المتالك معًا البلدیات من عدد بین تحالفًا تكون أن یمكن

 أنها  هو   التعاونیات  هذه  كل  بین  یتشابه وما   غیرها.  أو   اتصاالت  مرافق أو   میاه

  الشراء   خالل  من  ،السوق  في  المنافسة  على  القدرة  و/أو   الكفاءة  تحسین  إلى  تسعى

 الخدمات. أو  السلع من واسعة ولمجموعة ،كبیرة بكمیات البیع أو 

 التعاونیات  من  النوع  هذا  Cooperatives Social(:48(  االجتماعیة  التعاونیات •

 أو  عمال التعاونیات هذه ویدیر یملك  لألعضاء. اجتماعیة خدمة أو  هدف لدیه

 غیر اجتماعیة المطاف نهایة في التعاونیة تكون وقد  .مستهلكون أو مهنیون 

 (للنساء العمل ظروف بتحسین عالقة له بنشاط تقوم أن ،فمثالً   للربح. هادفة

 للمجتمع. معقولة وبتكالیف بدیلة صحیة خدمات توفیر أو  مثًال)،

 

 للنظر  الضروریة  الحاجة  مع العمل،  هو   التعاون  أساس  أن  الطرح  مع الورقة  معد یتفق

 التمییز  علینا  یجب  كما    للتعاون.  مخادع  فهم  فخ  في  نقع  ال  حتى  وصریح،  واضح  بمنهج

مقارنة   أهمیته  منعلى الرغم    الجماعي  فالعمل  االجتماعي،  والعمل  الجماعي  العمل  بین

 والخضوع  وتكریسها  التسلیع  منظومة  تحت  ما  مرحلة  في  یندرج  قد  إنهف  الفردي،  العملب 

 یمكن وال ،تمامًا مختلفة مرحلة في فیكون ،االجتماعي العمل أما.  نهاولمضامی لها

 الرابط تمامًا وهو  الكامل، الجذري التعاون مرحلة المجتمعات دخول بعد إال تحقیقه

 نشاطات هي التعاوني االجتماعي والعمل الجماعي العمل  المجتمعیة. بالتنمیة المباشر

 للتعاون أن سمارة عادل یرى  49.ذاته أجل ومن المجتمع بها یقوم أساسیة إنسانیة

 
 .هانفس المصدر السابق، الصفحة 48
 .22، صمصدر سبق ذكره ،التعاونیات/الحمایة الشعبیة: إصالح أم تقویض للرأسمالیة سمارة، عادل.  49
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 حجمه، كان مهما تعاوني جهد أي دونها یستقیم ال شروطًا الشعبیة بالحمایة والتنمیة

 50الشروط: هذه وأهم

 أي واإلنتاج، العمل بوجوب ووعي جماعیة ثقافة؛ بالتعاون ووعي ثقافة توفر •

 مقاوم. كدور التعاون بأهمیة واٍع فهم عن ناجم تعاوني فكر بالتحدید

 المشروع في مساهمته یقدم أن التعاوني فعلى للفكر، ًاتجلی الممارسة تكون أن •

 ودورها بنیتها على والحرص للتعاونیة، المطلوب بالجهد سواء ،العملي

 الذهني   الجهد  یعوض  أو  یمكنه  ما  بقدر  ،المطلوبة  النقدیة  المساهمة  أو  ،االجتماعي

 والعضلي.

 

 غزة وقطاع الغربیة الضفة في التعاونیات
 

 )1957  لعامل  األردني  (القانون  الغربیة  الضفة  في  التعاونیات  عمل  األردني  القانون  ینظم

 نشوء على قرن ربع حوالي مرور ).  وبعد1933 (لسنة المصري القانون غزة وفي

 التعاونیات ینظم فلسطیني قانون وجود من بد ال كان الفلسطینیة، الوطنیة السلطة

 العام بدایة التعاوني العمل هیئة نشئتأُ  الفلسطیني، الرسمي الصعید علىو   الفلسطینیة.

 التعاونیات  لعمل  والناظم  ،عباس  محمود  الرئیس  قبل  من  بقانون  قرار  إقرار  بعد  ،2018

 العمل هیئة إنشاء على القانون نص  .2017 لسنة 20 الرقم حمل والذي ،الفلسطینیة

 وأیضًا التعاونیة، للتنمیة صندوق إنشاء على وأیضًا ،همن  الرابعة المادة في التعاوني

 الهیئة  عمل  ینصب  أن  ،أساسیة  وبصورة  ،المفترض  منكان      51التعاوني.  للتدریب  معهد

 سبیل  وفي  وتنمیته،  تطویره  سبیل  في  علیه،  واإلشراف  التعاوني  القطاع  عمل  تنظیم  في

 
 .59المصدر السابق، ص 50
 https://bit.ly/3h1Fq1cبشأن الجمعیات التعاونیة. انظر/ي الرابط التالي:  م2017) لسنة 20قرار بقانون رقم (  51

https://bit.ly/3h1Fq1c
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 في واالقتصادیة االجتماعیة التنمیة في أكثر فیها یساهم مرحلة إلى به الوصول

 52فلسطین.

 

 مجموعة ودمج بحل 2020 العام في الحكومة رئیس اشتیة محمد قام ما سرعان لكن

 اختصاصاتها  وإلحاق  التعاوني،  العمل  هیئة  ضمنها  من تكان  التي  المحلیة،  الهیئات  من

 وزارة مظلة تحت لتكونعادت  الهیئةإن  أي  53العمل. وزارة إلى وموظفیها ومهامها

 إال  دارجة  بقانون  القرار  في  المرجوة  األهداف  تعد  ولم أخرى، مرة  مباشر بشكل  العمل

 مدى  لقیاس  قمعمّ   سیاساتي  لبحث  بحاجة  التي  العمل،  لوزارة  االستراتیجیة  الخطط  تحت

 السنوات  عبر  العمل  لوزارة  االستراتیجیة  الخطط  عبر  منها  تحقق  وما  ونجاعتها  فعالیتها

 .ت الالحقةالسنواو  السابقة

 

 حوالي  هنالك  غزة،  وقطاع  الغربیة  الضفة  في  التعاونیات  حول  لمؤشراتى الإ  العودة  في

 الضفة في بقلیل)، أقل (أو  غزة وقطاع الغربیة الضفة بین ما تعاونیة جمعیة 900

 اإلجراءات  مرحلة  في  تعاونیات  هنالك  زال  ما  ألنه  دقیق  غیر  (الرقم  790-770  حوالي

 لكن ،العدد حیث من الزراعیة التعاونیات قطاع اتحاد هو  القطاعات أكبر).  والتسجیل

 عمار عن نتحدث ألننا اإلسكان، تعاونیات اتحاد هو  المستثمر المال رأس حیث من

 اتحادات  6  اآلن  حتى  یوجد  كما    54المالي.  الصعید  على  مكلف  وهذا  ،وأبنیة  تحتیة  وبنیة

 الزراعي،  التعاوني  قطاع  اتحاد  اتحاد:  له  قطاع  كل    عام.  تعاوني  اتحاد  ویوجد  تعاونیة،

 
دیسمبر كانون األول/  6أجریت في تاریخ   رئیس هیئة العمل التعاوني السابق. ، من مقابلة أجراها معد الورقة مع السید یوسف الترك 52

 أصالة. –دراسة "االبتكار االجتماعي والتصنیع الغذائي الزراعي" لصالح الجمعیة الفلسطینیة لصاحبات األعمال لدواعي إتمام  2020
 نشر عبر وسائل إعالم متعددة. . 2021ثاني الكانون  04مؤسسة غیر وزاریة في تاریخ  30اشتیة یعلن ضم ودمج وإلغاء  53
 .هذكرمرجع سبق من مقابلة یوسف الترك،  54
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 للتوفیر (أو  للخدمات تعاوني اتحاد وهنالك االستهالكي، التعاوني اتحاد وأیضًا

 55التعاونیة.  المنتجات  لتسویق  التعاوني  واتحاد  الحرفي،  االتحاد  إلى  إضافة  والتسلیف)،

 

 ركائز أهم هي التعاونیات أن سابقًا، التعاوني العمل هیئة رئیس الترك یوسف یرى

إلى  فیها نكون ما أحوج نكون التي الفلسطینیة الحالة في خاصةوب  ،الوطني االقتصاد

 من وجزء تراثنا من جزء هو التعاوني فالعمل تعاوني، وعمل تعاوني إنتاجينمط 

 القرن عشرینیات منذ فلسطین في تعاونیة أولف قدیم، أیضًا وهو  الفلسطیني، تاریخنا

 56التبغ. لزراعة كانت عكا في الماضي
 

 االستعماري؟ السیاق ظل في التعاونیات لماذا
 

 بشكل ،الصهیوني ستعمارياال السیاق ظل في الفلسطینیة التعاونیات عن الحدیث یأتي

 (مادیة الو مأ كرؤوس والبشریة) (المادیة المتاحة الموارد كافة ستغاللال ،أساسي

 لالستعمار المقاومة الشعبیة والتنمیة الصمود من حالة خلق في وتوجیهها واجتماعیة)،

 یركز أن یجب الذي األساسي العنصر هي األرض وتعتبر.  األرض على وسیطرته

 االستعماري  المشروع  مواجهة  فيوإحیائها    علیها  المحافظة  خالل  من  الفلسطینیون  علیه

 أهمیة تحمل ،خاللها من واإلنتاج العمل في ألرضى الإ العودة ضرورة إن  وتوسعه.

 ظل فيوبخاصة  للفلسطینیین، واجتماعیة اقتصادیة حمایة نتؤمّ  كما وطنیة، ًاوأبعاد

 استمرار  في  الدائمة  ومحاوالته  فلسطین  أراضي  سرقة  في  الصهیوني  المشروع  استمرار

 المتعلقة المؤشرات بعض عن الحدیث وفي  الفلسطینیین. قبل من التبعیة حالة

 الضفة في الیوم البطالة نسبة وصلت غزة، وقطاع الغربیة الضفة في بالفلسطینیین

 
 المصدر السابق. 55
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 وانتشاره كورونا فایروس دخول بعد وزادت 57%،27 یقارب ما غزة وقطاع الغربیة

 حیث، الورقة هذه تاریخ وحتى 2020 مارسآذار/ شهر منذ الفلسطینیین صفوف بین

 عن العاطلین عدد بلغ قد أنهعن  الفلسطیني لإلحصاء المركزي الجهاز بیانات كشفت

 شخص 118,200و  غزة قطاع في 203,200 بواقع ،321,400 فلسطین في العمل

 الناقص االستخدام إجمالي بلغ أنه إلى  اإلشارة ضرورة مع  58الغربیة. الضفة في

 عمل عن الباحثین من 81,500 العدد هذا یتضمن حیث شخص، 483,700 للعمالة

 بین البطالة أن كما  59بالوقت. المتصلة الناقصة العمالة في 15,600و  ،المحبطین

 من% 52 بلغت حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، الشباب من الخریجین صفوف

 60الذكور. بین %35 مقابل ،لإلناث %68 بواقع )،سنة 29-19( العمریة الفئة

 یتلقوا لم العاملین الرئیسین المعیلین نصف حوالي أن اإلحصائیات عن كشفت كما

 حول الدراسات من مجموعة تنبأت قد وكانت هذا  61.اإلغالق فترة خالل أجورهم

 ظل في المنشآتإغالق  استمرت ما إذا الفلسطینیین على وأثرها الجائحة انعكاس مدى

 لمرصد  دراسة وضحتأ حیث، ذلك من والتخوف بالفایروس، اإلصابة حاالت ازدیاد

 بحوالي تقدر قد اإلجمالي) المحلي (الناتج الكلي االقتصاد خسائر قیمة أن السیاسات

 62الطبیعي. الوضع مع مقارنة 2020 سنة آلخر دوالر ملیار 2.5

 

 
". انظر/ي 2020"د. عوض، تستعرض أبرز المؤشرات اإلحصائیة في دولة فلسطین للعام   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني.  57

 4Vcahttps://bit.ly/3efالرابط التالي: 
 المصدر السابق. 58
 المصدر السابق. 59
نشر  ". 2019فیًا حول نتائج مسح القوى العاملة للعام ا"اإلحصاء الفلسطیني یصدر بیانًا صح الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني.  60

 s://bit.ly/33wfC5ihttp. انظر/ي الرابط التالي: 2020فبرایر شباط/ 13في تاریخ 
 المصدر السابق. 61
. رام ا�: مرصد السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة الخسائر والخاسرون جراء أزمة كورونا في األراضي الفلسطینیة    سمارة، أشرف.  62

 .14، ص2020 یونیو/ حزیران ،(المرصد) 

https://bit.ly/3ef4Vca
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 غزة؟  وقطاع  الغربیة  الضفة  في  التعاوني  القطاع  تواجه  قد  التي  اإلشكالیات  هي  ما لكن

 المعیقات هذه أول والمعیقات، المشاكل من مجموعة یعترضه جمیعه التعاوني القطاع

 المزارع جرفو األراضي، مصادرة بمعنى األرض، على االحتالل إجراءاتهي 

 والمعدات المیاه مصادر ومصادرة ،المائیة اآلبار هدمو  البركسات، هدمو  ،وحرقها

 الهجمة ظل في بدیهي طرح هذا  إنتاجها. التعاونیات خاللها من تنتج التي الزراعیة

 ،یوجد ،لكن  الصهیوني. االستعمار قبل من الفلسطینیین على المستمرة االستعماریة

 وقطاع  الغربیة  الضفة  في  التعاوني  القطاع  عمل  تعیق  التي  العوامل  من  مجموعة  ،أیضًا

 ومنها: ،غزة
 

 تتعلق  مشاكل  إلى  إضافة  االحتالل،  یفرضها  التي  والجمارك  التسویق  في  مشاكل •

 63المنتجات. لبعض الخام المواد باستیراد

 لفكر  تفتقر  زالال ت   التعاونیات  من  فالعدید  ،وفكره  التعاون  ثقافة  في  مشاكل  هنالك •

 التعاونیة،  ثقافة  فكرة  تعزیزى  لإ  نكون  ما  أحوج  ونحن  التعاوني،  والعمل  التعاون

 االعتمادمن و المجموع، ثقافة إلى الفرد ثقافة من التعاونیة في ننتقل أن بمعنى

 منعلى الرغم ، وذلك الذاتي التمویلاالعتماد على  إلى الخارجي التمویلعلى 

 وإجراء ،توعویةال نشراتبال تتعلقالتي  ،الرسمي الصعید على المبذولة جهودال

 منشورات  وتوزیع  ،محاضراتوعقد    ،المدارس  زیارةو   ،محلیة  تلفزیونیة  لقاءات

 بتوقیع  قامت  حلها  قبل  التعاوني  العمل  هیئة  أن  إلى  إضافة،  التعاوني  العمل  حول

 مساق إلعداد األخیرة المراحل في وكانوا ،خضوري جامعة مع تفاهم مذكرة

 64.خضوري جامعة في التعاوني بالعمل عالقة له تدریسي

 قطاع بتقدم تتعلق التي اإلشكالیات أحد الحوكمة موضوع البعض یعتبر •

 الهیئات أن كما.  الماليو  اإلداري ینالمجال في ،الغربیة الضفة في التعاونیات
 

 .هذكرمرجع سبق من مقابلة یوسف الترك،  63
 المصدر السابق. 64
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 ضعیفة، التعاونیة في اإلدارة بلجنة عالقتها زالت ما التعاونیات لهذه العمومیة

 لتعدیل  أو   میزانیة  إلقرار  واحدة  مرةسوى    السنة  مدارال تجتمع على    هاأن  بمعنى

 الكثیر  وفي  للجمعیة،  مباشر  وانتماء  ربط  یوجد  الو   ،خإل...    الداخلي  النظام  على

 65واحد. شخص على الجمعیة تعتمد یاناألح  من

 ضعف أن البعض یعتبر حیث االجتماعي، المال رأس في الثقة حاجز تجاوز •

 بأشخاص محصورة العضویة كون عن ناجم فلسطین في التعاونیة الحركات

 أن البعض ویطرح  66باآلخرین. األعضاء ثقة عدم على یدل وهذا محددین،

 اجتماعي رأسمال إلى الترابطي االجتماعي المال رأس تحول في یكون الحل

 وبعض  النوویة  (العائلة  النوویة  الصغیرة  المجموعات  من  ینتقل  أن  أي  ؛تجسیري

 ذوي أفراد بین عالقات فیه یكون اجتماعي رأسمال إلى الممتدة)العائلة  من

Fمختلفة. مجتمعیة قطاعات بین أو ،مختلفة خلفیات

67 

 المعیق  هو  للتعاونیة  أعضاء  إیجاد  أن  البعض  یعتبر  حیث  بالتعاونیات،  األفراد  ثقة •

 اآلخرین إقناع في صعوبة هنالكإن  إذ تعاونیة، بإنشاء البدء أمام األول

 ،التعاونیات  عن  السلبي  الفكر  أن  البعض  ویعتبر  تعاونیة،  في  كأعضاء  باالنضمام

Fجیدًا. التعاونیة أداء كان إذا لیتبّد

68 

 في رئیسي مؤثر األعضاء قبل من والمشاركة االلتزام مستوى أن البعض یرى •

 أمام عراقیل ویضع یضعف األعضاء دور ضعف وأن التعاونیة، نشاط

Fالتعاونیات.

69 
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 غزة، وقطاع الغربیة الضفة في التعاوني العمل أمام المطروحة اإلشكالیات بعض في

 حولها تساؤالت تبقى لكن طرحت، التي اإلشكالیات معظم حول اتفاق هنالك یكون قد

 ،االستعماري السیاق ظل فيوبخاصة  ،الحالي الوقت في طرحها كان ما إذا وحول

 الحركة تتحمل فهل المثال، سبیل على كالحوكمة التعاونیات، واقع تحسین إلى یؤدي

 النظري المستوى على كانت وإن ،الحوكمة تفرضها التي األعباء من مزیدًا التعاونیة

 وأساسیة؟ ضروریة

 

 االستعماري؟ السیاق ظل في اقتصادیة/اجتماعیة حمایة شبكة التعاونیات تحقق كیف
 

 اقتصادیة  منشأة  أي  من  أكثر  الفقر  تخفیض  على  التعاونیات  تعمل  التنموي،  الصعید  على

 في تساعد التي األدوات من التعاونیات دور تعزیز یعتبر أشمل، وبشكل.  أخرى

 هي األلفیة التنمیة أهداف كانت ماإذا  (هذا 70األلفیة التنمیة أهداف إلى الوصول

 یستطیعون  ال  ممن  كمنتجین  إما  األعضاء،  بین  الجماعي  العمل  خالل  من  وذلك)،  المعیار

 القدرة ضعف نتیجة یستفیدونممن  كمستهلكینوإما  لألعضاء، منفرد بشكل اإلنتاج

 تعمل فإنها، الربح تحقیق إلى تهدف ال التعاونیات أن وبما.  األسعار وارتفاع الشرائیة

 األعباء  یخفف  ما  ،منخفضة  بتكالیف  والخدمات  السلع  من  أعضائها  احتیاجات  توفیر  على

 مستوى  تحسین  في  یساهم  ما  ،الفقراء  منتجات  بتسویق  الجمعیات  قیام  إلى  إضافة  علیهم،

 71الفقر. درجة من والحد الدخل

 

 ما  فإذا  للشباب. البطالة مشكلة من والحد لعم فرص خلق على التعاونیات تعمل كما

 القوى مسح بیاناتوالتي تتعلق ب الورقة في طرحها تم التي المؤشرات أحدثى لإ عدنا
 

 15المصدر السابق، ص 70
كانون األول   ، ور االقتصادي واالجتماعي للجمعیات التعاونیة في الضفة الغربیة"المركز الفلسطیني للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة. "الد  71

 90-89، ص2012
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 وفي.  العمل سوقإلى  سنویًا شخص ألف 40 حوالي دخولإلى  ، فإنها تشیرالعاملة

 بالحد عمل فرصة آالف 8 من أكثر یستوعب ال الفلسطینیة العمل سوق فإن ،المقابل

 أن یعني وهذا %،50 الخریجین الشباب بین البطالة معدالت تجاوزت حیث األقصى،

 مقابل ،فأعلى متوسط دبلوم شهادة على الحاصلین الشباب عدد بین كبیرة فجوة هناك

 للجهاز  األخیرة  اإلحصائیات  وفي   72.  سنویًا  المحلیة  السوق  تحتاجها  التي  العمل  فرص

-19( الشباب بین البطالة معدل أن عن الجهاز كشف الفلسطیني، لإلحصاء المركزي

 أن كما غزة)، قطاع في %67و  ،الغربیة الضفة في %24( %39 حوالي سنة) 29

 من معاناة األكثر هم ،فأعلى متوسط دبلوم علمي مؤهل لدیهم الذینالخریجین  الشباب

 الغربیة  الضفة  في  %36(  %54  نحو   بینهم  البطالة  معدل  بلغ  حیث  ،الشباب  بین  البطالة

 بعین التعاونیات لوضع ممتازة فرصة هنالك أن یعنيما  73،غزة) قطاع في %79و 

 جماعي. إنتاجي تعاوني مفهوم منطلق من فیها للعمل والتوجه ،االعتبار

 

 ظل في للمرأة الفرص وتمنح الریفیة، التنمیة في ،مباشر بشكل ،التعاونیات وتساهم

 واكتساب القدرات وبناء المعرفة زیادة إلى إضافة تواجهه، الذي العالي التهمیش

 متوسط فیه بلغ الذي الوقت ففي  74المجتمعیة. المسؤولیة في والمساهمة الخبرات،

 أردني دینار 220.1 بواقع أردنیًا، دینارًا 170 حوالي الشهري الفلسطیني الفرد إنفاق

 األسرة  إنفاق وبمتوسط غزة، قطاع في أردني دینار 91.2 مقابل الغربیة الضفة في

 76الطعام،  على  یذهب  اإلنفاق  من  %31  وحوالي  75،أردنیًا  دینارًا  935  حوالي  الشهري
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 اإلنتاج  كان  ما  إذا  الطعام  على  اإلنفاق  قیمة  تخفیض  فرص  من  اإلنتاجیة  التعاونیات  تزید

 المحلیة الموارد تعزیزى لإ راجعة كتغذیة اإلنفاق هذا ویعود ،التعاونیات من ًاموفور

 ،المهمشة الفئات لدى المعیشیة األوضاع تحسینى لإ سیؤديما  علیها، واالعتماد

 (ذكورًا  الشباب  لفئة  وبالتحدید  بالمصادرة،  المهددة  والمناطق  ،(ج)  المناطق  فيوبخاصة  

 منهم. وإناثًا)

 

 هنالك الجماعي، والعمل التعاونیات في التعاون وفكرة التعاون جوهر إلى إضافة

 الحمایة شبكة تحقیق أجل من علیها التركیز من بد ال التي العناصر من مجموعة

 إنتاج  وحدة  عن  عبارة  التعاونیة  تكون  أن  في  ملیًا  التفكیر  علینا    االجتماعیة.  االقتصادیة

 حیث  المستطاع،  قدر  المحلیة  الموارد  على  إنتاجها  مدخالت  في باألساس  تعتمد جماعیة

 االجتماعیة،  االقتصادیة  الحمایة  شبكة  بناء  في  تساهم وطنیة  التعاونیة  تكون أن  یمكن  ال

 الحمایة حلقة لتكتمل اإلنتاج، مسألة في أساسي كعنصر المحلیة الموارد أدخلت ما إذا

 لذا،    الوطني.  المحلي  بالمنتج  وتنتهي  ،المحلیة  الموارد  أصحاب  من  تمتد  التي  ،ودائرتها

 الوطنیة  السیادة  أشكال  من  وشكل  حالة  لخلق  سانحة  فرصة  هي  التعاونیةإن    القول  یمكن

 فلسطینیة  أیٍد  تشغیل  ونضمن  علیها،  والحفاظ  الموارد  دیمومة  نضمن  وبهذا    الغذاء.  على

 التعاونیات  عمل  یغذي  المحلي  الصعید  على  ًاواستهالك  الشعبي،  الفلسطیني  االقتصاد  تخدم

 االستهالك، مقابل اإلنتاج مفهوم یعزز أن شأنه من هذا  تستمر. لكي دخلها من ویزید

 لإلنتاج االستهالك من التحول هو المختلفة الفئات تحمي شعبیة تنمیة لنهوض فاألساس

 نهایة ومع االستهالك، مقابل اإلنتاج في المثال سبیل فعلى  المحلي. المنتج واستهالك

 حوالي "إسرائیل" إلى الفلسطیني الزراعي القطاع من الصادرات شكلت ،2017 العام

 بلغت  بنسبة  طازجة،  نباتیة  صادرات  دوالر  ملیون  56.8  حوالي  منها  دوالر،  ملیون  64

 كانت فیما  %.11.3 بنسبة الحیوانیة، الصادرات من دوالر ملیون 7.2و  %،88.7

 362.1 حوالي الفلسطیني االقتصاد إلى "إسرائیل" من الزراعي القطاع من الواردات
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 بلغت بنسبة ،طازجة نباتیة واردات دوالر ملیون 152.9 حوالي منها دوالر، ملیون

 دوالر ملیون 209.3و  "إسرائیل"، من الزراعي القطاع واردات إجمالي من 42.2%

 77%.57.8 بلغت بنسبة الحیوانیة الواردات من

 

 إذ  الزراعي،  القطاع  على  االحتالل  حكومة  سیطرة  وأسباب حجم لنا  األرقام  هذهتعكس  

 لإلنتاج  المستوردة  األسواق  أكبر  من االحتالل  سطوة  تحتالفلسطینیون الواقعون   یعتبر

 "اإلسرائیلي" السوق من االستهالك حجم بین جدًا كبیرة فجوةحیث توجد  "اإلسرائیلي"،

 دوالر. ملیون 298.1 یقارب ما هاحجم یصل له، والتصدیر

 

 ویساهموا التعاونیات یخدموا أن المنتجین غیر من لألفراد كیف ،البعض یتساءل وقد

 خالل من ذلك یكون ،ببساطة شعبیة؟ واقتصادیة اجتماعیة حمایة شبكة إنشاء في

 هذه بمنتجات المستطاع قدر األجنبي المنتج واستبدال التعاونیات منتجات استهالك

ى لإ  بحاجة  التعاونیات  أفراد  فیها  یكون من التي  المواسم  في  العونة""  وتقدیم التعاونیات،

 عملها. إطار ضمن طوعیة عاملة أیدٍ 

 

 لقطاع  التعاونیات  تجارب  لنقل  فرصة  هنالك  كان  إذا  ما  حول  ،أیضًا  ،البعض  یتساءل  وقد

 والحروب ،2007 العام منذ القطاع على الممارس الحصار منعلى الرغم  غزة

إن  حیث القطاع، سیاق وصف في السؤال هذاعن  الجواب ویكمن.  علیه المستمرة

 في ننظر أن وجدیًا ملیًا منایستوجبان  غزة قطاع على والحروب الممارس الحصار

 باستطاعة زال ما التي األراضي تعتبر  غزة. قطاع إلى التعاونیات تجربة نقل

 وتبلغ  غزة،  وقطاع  الغربیة  الضفة  حدود  في  تقع  زراعیًا  فیها  واإلنتاج  العمل  الفلسطینیین

 
 فلسطین.-رام ا� ". 2017"إحصاءات التجارة الخارجیة المرصودة   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني.  77
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 ملیون 1,2 بنحو تقریبًا الُخمس یقارب ما الزراعة في المستخدمة األراضي مساحة

 %90 غزة، وقطاع الغربیة للضفة الكلیة المساحة من تقریبًا %20 نسبته ما أو  ،دونم

 القول یمكن ال الواقع، وفي أنه إال  78غزة. قطاع في %10و  الغربیة الضفة في منها

 مطلوب، هو  كما تستغل وال تنتج ال زراعیة، أنها منوعلى الرغم  ،األراضي هذه إن

 بفرض الصهیوني االستعمار استمرار في المتمثل األساسي لسببى الإ بالرجوع هذا

 إلى  إضافة الموارد، وعلى األراضي على السیطرة في وأمنیة إداریة بحجج إجراءاته

 یواجهه واقعًا األمر هذا جعل ،لألراضي تقسیم عنه نجم الذي أوسلو اتفاق أن

 عالیة أنها على المصنفة األراضي مساحة تبلغ الذي الوقت ففي  وحدهم. الفلسطینیون

 وتشكل دونم،ملیون  2,072 حوالي الغربیة الضفة في الزراعیة القیمة متوسطة أو 

 931.5 سوى منهاالفلسطینیون  یستغل وال الغربیة، الضفة مساحة من %37 حوالي

 قطاع في ،بالمقابل  ∗.الغربیة الضفة مساحة من % 17 حوالي وتشكل ،دونمألف 

 ضمن تصنف التي األراضي إلى الوصول من المزارعین یمنع الكیان زال ما ،غزة

 األراضي  هذه وتقدر للقطاع، الشرقیة الحدود طول على تمتد والتي العازلة" "المنطقة

 قطاع في الزراعة في المستخدمة األراضي من %40 حوالي أي ،2كم 62 حواليب 

 التعاوني  والعمل  ،ألرضى الإ  العودة  مسألة  في  النظر  إعادة  یستدعي  جمیعه  هذا    79غزة.

 الوطني. للبعد المصاحبة واالجتماعیة االقتصادیة األبعاد لتحقیق الجمعي

 

 من لألفراد الممكن من كیف حول إجابة الورقة هذه في سابقًا ذكرنا قد كنا أننا وبما

 خالل  من  یكون  ذلك  أن  وقدمنا  التعاونیات،  هذه  إسناد  التعاونیات  إطار  في  الفاعلین  غیر

 هذه بمنتجات المستطاع قدر األجنبي المنتج واستبدال التعاونیات منتجات استهالك
 

 .10"، ص2022-2017تیجیة القطاع الزراعي: صمود وتنمیة مستدامة وزارة الزراعة الفلسطینیة. "استرا 78
تعتبر اإلجراءات "اإلسرائیلیة" أحد أھم أسباب عدم استغالل األراضي الزراعیة في الضفة الغربیة، حیث تشكل المناطق المصنفة "ج"  ∗

اإلسرائیلیة الكاملة، األمر الذي أدى الى حرمان الكثیر من % من مساحة الضفة الغربیة، التي ما زالت تقع تحت السیطرة 60حوالي 
 المزارعین من الوصول الى أراضیھم وزراعتھا، أو العنایة بالمساحات المزروعة فیھا

 .10"، ص2022-2017وزارة الزراعة الفلسطینیة. "استراتیجیة القطاع الزراعي: صمود وتنمیة مستدامة  79
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 ألید بحاجة التعاونیات أفراد فیها یكون التي المواسم في "العونة" وتقدیم التعاونیات،

 یكون أن الممكن من اللحظة) (وحتى الطرح فهذا عملها، إطار ضمن طوعیة عاملة

 سلطة  فیه تمنع الذي الوقت ففي؛ فیه أساسي دور المحتل" "الداخل في للفلسطینیین

 الفلسطینیین  وتحارب وغیره،  اإلنتاج  حیث  من الداخل  في  الفلسطیني  التوسع  االستعمار

 بالعمل لمستعمریها تسنح وبالمقابل التملك، فرص في علیهم العبء وتزید بعنصریتها

 التعاونیات  وإسناد التعاوني  العمل  فيانخراطهم    في  األولى  الخطوة  تكون  قد  ذلك،  على

 فیها. الطوعي والعمل التعاونیات من المباشر االستهالك خالل من هي

 

 والتشبیك التعمیم ناجحة: تجارب
 

 تتبنى التي كافة، الجهات على تجربته تعمیم من بد ال ناجح، نموذج هنالك كان ما إذا

 التجارب من العدید فإن هناك ،خالله من جدید واقع خلقى لإ وتسعى التعاوني الفكر

 وهي الشباب، لفئةوبخاصة  التعاوني، والعمل التعاونیات إطار في الناجحة الفلسطینیة

 تزایدًا األخیرة العشرالسنوات  في الغربیة الضفة شهدت  علیها. الضوء لتسلیط تحتاج

 ،الحال ضیق الستمرار وذلك التعاوني، واإلنتاج التعاونیات نحو التوجه في ظًاوملح 

 على مباشر بشكل ینعكس الذي االقتصادي االستقرار وعدم البطالة نسب وازدیاد

 ،كامل بشكل ،ینظم أن شأنه من التجارب هذه تعمیمإن  حیث، االجتماعیة األوضاع

 ،اإلنتاج  تكامل  حیث  من  بعض،ب   بعضهم  المنتجین  بین  العالقات  ینظم  عٌدُب؛  مختلفة  بأبعاد

 وبعدٌ   80،واألدوات  الخبرات  وتبادل  ،كافة  الجغرافیة  المناطق  لتغطي  ،المحاصیل  وتنویع

 دعم بین ما توازن یحصل بحیث ،والمستهلكین المنتجین بین ما العالقة ینظم آخر

 یحصل ذاته الوقت وفي صمودهم، الستمرار مادیًا الصغیرة الحیازات مزارعي

 
، 42ص ،. رام ا�: مؤسسة دالیة المجتمعیةالسیادة الغذائیة الوطنیة الفلسطینیة في ظل السیاق االستعماري   العزیز. الصالحي، عبد 80

 https://bit.ly/3nUZ6Xlانظر/ي الرابط التالي:  . 2021

https://bit.ly/3nUZ6Xl
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 تصبح العالقة، هذه تنظیم ظل وفي  الزراعي. اإلنتاج من جیدة جودة على المستهلك

 التبادل  من  نمطًا  تخلق  العالقات  شبكةإن    حیث  ،ًاواقع  ًاأمر  الطریقة  بهذه  اإلنتاج  منظومة

 شیئًا عنها وتنفك األفراد، على المفروضة السوق لعالقات موازیة شبكةو  التجاري

 81.فشیئًا

 

 ممیزة فلسطینیة نماذج
 

 وتعمل ،البیئیة الزراعة على وتركز ،التعاوني العمل تمارس وشبكات مبادرات وجدت 

 بعضها من وتقترب تتشاركإنها  حیث السوق، نموذج عن بدیلة تبادلیة نماذج على

 ه،ى تحقیقلإ تسعى ًاسامی  ًاهدف الغذائیة السیادة وتضع والقیم، المبادئ حیث من البعض

 مزارع (قریة اإلنسانیة المزرعة بلعین)، (قریة سلیمان أم مزرعة علیها: األمثلة من

 "مزرعة الزراعیة، ترمسعیا قریة لجنة (مبادرات)، الشبابي الشراكة ملتقى النوباني)،

 منجلة البلدیة، البذور مكتبة "جذور"، مشجر قیرة، قروي مجلس رابود، قریة في بیئیة"

 ومن).  الفلسطینیة بالثقافة الزراعي الفعل ربط إلعادة ثقافیة فنیة زراعیة (مبادرة

 یوجد  كما    .اإللكترونیة  والتنمیة  البیئة  آفاق  مجلة  هي  اإلعالمي  حلیفهمإن    القول  الممكن

 المبادرات كافة هی جناح  تحت لیضم یسعى الذي البیئیة" الزراعة "ملتقى علیه یطلق ما

 البیئیة الزراعة على الفلسطینیون ُیقبل كتوجه،  82البیئیة. بالزراعة المتعلقة المجتمعیة

 صدیقة أنهاإضافة إلى ( الزراعة هذهإن  حیث العام، االقتصادي السیاسي السیاق بحكم

 في وتعمل اإلنتاج، عملیة في التكالیف أقل على تعتمد جدًا)، وصحیة تمامًا للبیئة

 83الموجودة. الطبیعیة الموارد من طبیعي بشكل المنتجات على الحصول

 
 

 .هانفس المصدر السابق، الصفحة 81
 .هانفس المصدر السابق، الصفحة 82
 .43المصدر السابق، ص 83
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 للعمل التشبیك عملیة تحت تدرج أن الممكن من والشبكات، واالتحادات المبادرات هذه

 عمل لب یكمن وهنا الزراعي، اإلنتاج عملیة عن الحدیث أردنا ما إذا أوسع إطار في

 أنها كما ینجحها، ما هو والتشبیك الجماعي العمل أنوهو  واألجساد، المبادرات هذه

 في المختلفة الجغرافیة المناطق عبر الغذائیة الزراعیة المنتجات لتسویق جیدة أدوات

 بد ال وبهذا،  84لتمریرها. جیدة ًاأجساد الربحیة غیر الشركات تكون قد التي فلسطین،

 عمل هو  التعاونإن  حیث أكبر، بتركیز اإلنتاجیة الزراعیة التعاونیات إلى النظر من

 الخاصة الملكیة ظروف في واإلنتاج العمل عن مختلف طراز من أنه إال وإنتاج،

 تنشد دیمقراطیة إنسانیة وبعالقات الطوعي العمل على یقومإذ  الطبقي، واالستغالل

 ،أساسي كشرط طبقیة تراتبیة أیة وحتى ،االستغالل عن بعیدًا واالكتفاء المساواة

 85التعاوني. اإلداري واألداء العمل في المركزیة القیم من باعتبارها

 

 الشبابي الشراكة ملتقى تجربة
 

 وهي ،ًا عدةأبعاد تحقق ،بالتحدید ،الشبابیة التعاونیات أن الشبابي الشراكة ملتقى یرى

 تساهم التعاونیات أن عن مسعد رامي ویعبر  واالجتماعي. والوطني االقتصادي البعد

 أنها كما أساسي، بشكل الفلسطیني الشباب صفوف في المرتفعة البطالة مشكلة حل في

 أن كما 86واالستیراد. االستهالك نمط بدل الغذاء على والسیادة اإلنتاج مفاهیم تعزز

 سنوات  منذ  الحكومیة  المؤسسات  في  التوظیف  توقف  ظل  في  خیار  أفضل  هي  التعاونیات

 تمویلیة شروط وفرض ،ملحوظ بشكل التمویل وتراجع المالیة، لألزمة نتیجة عدة،

 (مع  الخاص  للقطاع  الصعب  االقتصادي  والوضع  المدني،  المجتمع  مؤسسات  على  جدیدة

 
 .هانفس المصدر السابق، الصفحة 84
 .38، صمرجع سبق ذكره. التعاونیات/الحمایة الشعبیة: إصالح أم تقویض للرأسمالیة سمارة، عادل.  85
 .2021/ 05/ 02أجریت في تاریخ  –من مقابلة أجریت مع رامي مسعد | منسق أعمال ملتقى الشراكة الشبابي  86
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 وعلى  87األخرى). العناصر توفر ظل في حتى تستمر أن یجب أنها إلى مسعد إشارة

 ًابعد ،منها الزراعیة وبالتحدید، الشبابیة للتعاونیات أن مسعد یرى الوطني، الصعید

 وحمایتها،  واستصالحها  زراعتها  عبر  األراضي  من  كثیرة  مساحات  تحمي  حیث  ،ًاوطنی 

ى لإ والعودة علیهاتمهد الطریق للسیادة و المستعمر، مع الصراع جوهر هي التي

 خلق في تساهمأن التعاونیات  مسعد یرى ،االجتماعي البعد صعید وعلى  88ألرض.ا

 في الفكر لهذا ماسة بحاجة المحتلة فلسطین فيإننا  حیث قیمي، جماعي تعاوني فكر

  السیاسات  بسبب الماضیة السنوات خالل تكرس لما نقیض هو  الذي اآلنیة، المرحلة

 على والذاتیة الفردانیة تعزیز في ساهمت التي المتبعة، واالقتصادیة االجتماعیة

 89.كافة الحیاة مناحي في الجماعیة المشاركة في ذلك انعكس وكیف المجموع،

 

 السیاق ظل في شعبي اجتماعي اقتصادي كبدیل الشبابي الشراكة ملتقى تجربة انطلقت

 النواحي صعید على عامًا، 40 آخر عن تأكید بكل اختلف الذي الحالي، الفلسطیني

 من المتراكمة والتجارب الماضي تهمیش دون واالجتماعیة، واالقتصادیة السیاسیة

 وفق التكیف خالل من بل إنتاجها، وإعادة الموجودة النماذج استنساخ ودون خالله،

 90:في التجربة وتمثلت  اآلنیة. والظروف التطورات

 

 الكثیر  تشوه  حیث  التعاونیات،  ثقافة  لبناء  ذلكو   الشباب:  بین  التعاوني  الفكر  نشر •

 على الملتقى أن هنا ذكره الجدیر ومن وغیرها، الجماعیة والقیم المفاهیم من

 االجتماعي، االقتصاد أهمیة حول الشباب یحاور وهو عامین من أكثر مدار

 ومبادئ مفاهیم إلى إضافة وفلسطین، العالم في التعاونیة الحركة وتاریخ

 
 المصدر السابق. 87
 المصدر السابق. 88
 المصدر السابق. 89
 المصدر السابق. 90
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السیادة  و  الغذاء على السیادة ومفاهیم فلسطین، في تطبیقها وإمكانیة ،التعاونیات

 والدولیة، المحلیة التجارب عرض ذلك صاحب  .إلخ ... البیئیة الزراعیة

  اللقاءات  خالل من كله وذلك ناجحة، شبابیة تجارب نحو الشباب ومرافقة

 (مساق التعاونیات حول والعملیة النظریة والمساقات المیدانیة، والزیارات

 األرض نحو  تتوجه الشباب من مجموعات تتبلور بدأت حتى التعاونیات)،

 شبابیة مجموعة أو  مبادرة 12 حوالي اآلن وهي جماعي، بشكل والزراعة

 تجربتها. من بنتها بها خاصة لیةداخ  أنظمة طورت زراعیة،

 اإلسناد أنشطة تتلخص لممارسة):ى الإ النظریة من (االنتقال اإلسناد أنشطة •

 هذا    التسویق.و   الزراعي،  واإلرشاد  لالحتیاجات،  المالي  والدعم  القدرات،  ببناء

 الزراعي  اإلنتاج  حملت  التي  الشبابیة  التعاونیات  مساندة  إطار  في  انصب  جمیعه

 بطابعها.

 

 انتشار مرحلة في األولى بدأتعدة  مراحل على نفذت قد األنشطة هذه وكانت

 قدرة وعدم الكورونا، أثناء مشددة إغالقات من واكبها وما كورونا فایروس

 تم تسویقیة بأیام تمثلت الثانیة والمرحلة  هم.اتمنتوج  تسویق على المزارعین

 والجبن،األلبان  منتوجات الخس، (البطیخ، المزارعین الحتیاجات وفقًا تنفیذها

 كانت واألخیرة الثالثة المرحلة ،∗) ... البازیالء الفول، ،ءالفاصولیا الخیار،

 (قدر الدائم الشعبي السوق فكرة إلى المتقطعة األنشطة من االنتقال فكرة

 شعبیة  أسواق  عن  عبارة  وهي  التعاونیات"،  "حسبة  علیه  أطلق  ما  وهو   اإلمكان)،

 محددة أمكنة اختیار خالل من المنتوجات، لتسویق دوري بشكل وتنظم ،دائمة

 
تسویق حوالي   تمحیث    ، الفلسطینیة  بتسویق البطیخ من األغوار  ، 2020على سبیل المثال وللتوضیح، قام ملتقى الشراكة الشبابي في العام    ∗

حتى  ، عندما انخفض سعره بشكل حادف ، أما الخیار في خمس محافظات فلسطینیة: رام ا�، نابلس، طولكرم، بیت لحم، الخلیل.  ًاطن 18
، قام ملتقى الشراكة الشبابي بتسویق 2021في ظل اإلغالق المشدد في بدایة العام  الً كشی 40من  ل بدالً واكش 5لى إحارة السوصل سعر 

 وتوزیعها على جمعیات خیریة أو نساء یعملن في التصنیع الغذائي. ینطن
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 والتعاونیات  المزارعین  صغار  من  به  باس  ال  عددفیها    ویشارك  ،المدن  وسط  في

 من المباشر للشراء األفراد ویأتي العضویة، منتوجاتهمویعرضون  ،الشبابیة

 مدار على نابلس في سوق تنظیم تم حیث وللمستهلك، لهم عادل بسعر المنتجین

 غرب شمال وفي القدس في الفالحین وحسبة ،10/2020 شهر خالل أیام 4

 ،ا� رام مدینةإلى  التجربة انتقلت ثم ،2020 آب شهر من أیام 3 لمدة القدس

 هذا حتى مستمرة وهي 12/2020 شهر من ابتداء التعاونیات حسبة وتنظیم

 تعاونیات  6  عن  یقل  ال  ما  مرة كل  في  ویشارك  الشهر، في  مرتین  بمعدل  الیوم،

 مختلفة. بمنتوجات

 

 حسبة في مستمر بشكل المشاركة التعاونیاتإحدى  على أكثر الضوء ولتسلیط

 تعاونیة األمل"، تب ن سی الیأس أرضمن " تعاونیة نموذج نستحضر التعاونیات،

 عامال تأسست شبابیة تعاونیة وهي ا�؛ رام غرب صفا قریة في الیأس" "أرض

 كل  تحویل  ومهمتهم  جامعات،  طلبة  منهم  سبعة  أعضاء،  تسعة  من  مكونة  2017

 من  شهریًا  شیكل  200  بتوفیر  بدأوا  إذ  خضراء،  أراضٍ ى  لإ  المهجورة  األراضي

 داخل  في  دونمًا  35  یزرعون  وحالیًا  الدونم،  ونصف  دونمًا  وزرعوا  شخص،  كل

 وتعزیز  الزراعة،  خالل  من  األرض  إلى  لعودةى الإ  "التعاونیة"  وتسعى    91.القریة

 الغذائي األمن مستوى ورفع اقتصادیًا إنتاجیًا نمطًا تصبح أن یمكن أنها فكرة

 وتحقیق االستقالل أجل من مهم أمر اإلنتاج أن أعضاؤها ویرى  .القریة داخل

 .الغذائیة السیادة

 

 
مجلة  – ةمجلة آفاق البیئة والتنمی  .. طریق الشباب نحو حمایة األرض وبناء اقتصاد مقاوم". "التعاونیات الزراعیة  الطویل، فراس. 91
 https://bit.ly/3tq2r0A. انظر/ي الرابط التالي: 132العدد  - 2021آذار  ،لكترونیة تصدر عن مركز العمل التنموي (معًا) إ
 

https://bit.ly/3tq2r0A
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 تدخالتل توصیةو نتیجة
 

 احتضانها  إلى  تحتاج  فهي  التعاونیة،  إطار  داخل  جماعي  عمل  إلى  التعاونیات  تحتاج  مثلما

 والوطني، السیاسي الخطاب مستوى على ومؤسساتیًا ،الشعبي المستوى على مجتمعیًا

 یدعم مقاوم اقتصاد لتحقیق علیها العمل الممكن من جدًا سانحة فرصةتوجد  حیث

 تشغیل إلى إضافة ،أراضیهم في الصامدین والمزارعین الصغیرة الحیازات أصحاب

 الصهیوني االستعمار أن ومع  .اإلنتاج نهج إلى االستهالك نهج عن وإبعادهم الشباب

 العمل  خالل  من  مقاومتنا  تمثیل  یجب  إنهف  الفلسطینیة،  واألراضي  الموارد  ینهب  زالال ی 

وبخاصة  ،وطني كبعد  مستغلةال  غیر  الزراعیة  األراضي  في  ذلك  وإتاحة األرض،  على

في العودة  كبیرة فرصة لدیها التي البطالة، من تعاني الشباب من واسعة فئة هنالك أن

 التدخالت من مجموعة الورقة هذه تقدم  .دخلهم وتحسین والعمل لإلنتاج ألرضى الإ

 التي  السابقة  الجماعیة  الصغیرة  والمزارع  التعاونیات  تجربة  لتوسیع  مقدمة  تكون  قد  التي

 :كافة المستعمرة التاریخیة فلسطین الفكرة لتشمل ذكرها، تم

 

 التدخالت المحور

 بالتعاونیات الخاصة األنشطة موازنة حصة زیادة من بد ال • السیاساتي

 العمل وهیئة العمل وزارة موازنة زیادة خالل من ،وإنشائها

 التعاوني.

 الزراعي اإلنتاج لمدخالت األسعار حمایةفي سیاسة  التفكیر •

 للتعاونیات للمدخالت أسعار سقوف تحدید خالل من ،والحیواني

 الفاعلة. 

 حتى  ،للتعاونیات  والغذائي  الزراعي  اإلنتاج  مدخالت  وتوفیر  تدعیم •

 عالیة. افیه اإلنتاج تكلفة تكون ال



39 
 

 التعاونیات. لصالح المحلیة الموارد تسخیر على والضغط العمل •

 المنتج ثقافة وتعزیز علیه، والتشدید المستهلك حمایة نونقا تفعیل •

 أو الخارج من المستوردة المنتجات حساب على التعاوني الوطني

 .الكیان من

 وهذا التعاونیات، یخدم فیما التعاونیات، قانون في النظر إعادة •

 في عدة توصیات عنهتصدر  مجتمعي قانوني نقاشة إلى بحاج 

 .ذاته اإلطار

 الصغیرة،  الحیازات  أصحاب  المزارعین  لصالح  اإلعفاءات  زیادة •

 .التعاونیات لتسجیل القانونیة اإلجراءات تیسیر ضمنها ومن

 التعاونیات لصالح وتسخیرها الوقف األراضي لمسألة االلتفات •

 .الشبابیة

 

 الصنادیق

 التعاونیة

 العمل  ومنهج

 تشكیل  في  تساهم  التي  التعاونیات،  قبل  من  الحمایة  صنادیق  تفعیل •

 للتعاونیة وكذلك ،التعاونیات في للعاملین الضمان أنواع من نوع

 تستنزف. ال حتى إنتاجیة كوحدة

تصبح   حیث  الحقًا،  االستقاللیة  من  حالة  خلق  على  تعمل  الصنادیق •

 فیها ویقل للتعاونیة ًامتدنی فیها  المردود یكون التي المواسم في

 التعاونیة. عمل الستمرار ًارافد االستهالك،

 المؤشرات تحدده بحت، محلي الحتیاج وفقًا تنشأ التعاونیات  •

 التمویل الستقطاب ال الشعبیة، للتنمیة فرصة هي لذا الوطنیة،

 التعاونیات. مسار هو  یحدد قد الذي
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 إنتاجیة بأشكال تعاونیات إحیاء على العمل جدًا الضروري من •

 لتصبح  بینها  فیما تتشابك  متعددة،  أهدافها تعاونیة وأنماط مختلفة،

 التعاونیات. أعضاء جمیع ترفد اقتصادیة/اجتماعیة حمایة شبكة

 مناطق  في  المحلیة  الموارد  على  المعتمدة  الطبیعیة  الزراعة  تشجیع •

 .بالمصادرة المهددة والمناطق ،(ج)

 

 الحاضنة

 ةالمجتمعی

 (تشبیك

 ومبادرات)

 ،لإلنتاج ألرضى الإ والتوجه العودةعلى  الشباب تشجیع •

 .إنتاج یحمیه ال الذي االستهالك عن والعزوف ،وحمایتها

 تحقیقى لإ یسعون الذین الفاعلینمن  متینة وقاعدة شبكة توسیع •

 على تبادلیة عالقة هنالكتكون  أن یجب.  الصمود اقتصاد

 قاعدة یجدوا أن یجبفالمنتجون  واالستهالك، اإلنتاج مستوى

 العالقة وهذه االستهالك، خالل من منتجاتهم تدعم جماهیریة

 أوسع بشكل تنظیم إلى بحاجة أنها إال لها، جیدة نواةتوجد 

 بینها.  فیما  والتشبیك  التعاونیات  على  تمامًا  ینطبق  هذا    وأوضح.

 یملكون من، والصغیرة الحیازات أصحاب بین الخبرات تناقل •

 خبراتهم بنقلبحیث یقومون  التعاونیات حول كافیة خبرات

 التي  واألفكار  التقنیات  تنتشر  حتى  اآلخرین،  للمزارعین  وإكسابها

 الغذائیة. السیادة مبادئ تدعم

 الغذائیة تعاونیاتال منتجات لتسویق المجتمعیة المبادرات تكثیف •

 .والزراعیة

 العمل أهمیة حول التوعویة المجتمعیة العمل ورشات تكثیف •

 والتعاونیات. التعاوني
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 وتشجیع والشعبیة المشتركة واألسواق التطوعیة األنشطة زیادة •

 الضفة  أراضي  وتعمیمها على  إحیائها،  على  والمنتجین  المستهلك

 تحقیق  یضمن  بما  ،كافة  الفلسطیني  و"الداخل"  غزة  وقطاع  الغربیة

 .والمنتج المستهلك بین المباشرة التبادلیة العالقات

 االجتماعي التواصل ووسائل اإلعالمیة التقنیات كافة استخدام •

 الغایات. هذه تحقیق أجل من بها واالستثمار
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 والمراجع المصادر
 

 الفلسطینیة لألراضي المانحین تمویل "رصد  وایلدمان. وجیریمي عالء الترتیر، −

 .2016 ثانيال تشرین، لفلسطین الدولي الدعم متابعة منظمة  المحتلة".

 أوضاع یستعرض الفلسطیني "اإلحصاء الفلسطیني. لإلحصاء المركزي الجهاز −

 انظر/ي ،2020 تموز 11"، للسكان العالمي الیوم بمناسبة فلسطین في السكان

 https://bit.ly/39aRFTb التالي: الرابط

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني. "مجاالت الدراسة والعالقة بسوق العمل  −

. انظر/ي الرابط التالي: 2021تموز  13سنة". نشر في تاریخ  29-20لألفراد 

https://bit.ly/3GIIs3N 

  ".2017 فلسطین في المعیشة "مستویات  الفلسطیني. لإلحصاء المركزي الجهاز −

 التالي: الرابط انظر/ي .2018 نیسان 15 تاریخ في نشر

https://bit.ly/2PHQXUK 

 عمل ورشة یعقد الفلسطیني اإلحصاء"  الفلسطیني. لإلحصاء المركزي الجهاز −

 .2019 تموز 14 تاریخ في نشر  العمل". وسوق التعلیم بین الفجوة حول وطنیة

 https://bit.ly/3krVIjs التالي: الرابط انظر/ي

 العمالي  الواقع تستعرض عوض عال "د.  الفلسطیني. لإلحصاء المركزي الجهاز −

 نیسان 29 تاریخ في نشر  للعمال". العالمي الیوم بمناسبة 2020 لعامل فلسطین في

 https://bit.ly/3u9C9AY التالي: الرابط انظر/ي .2021

 44  السنویة  الذكرى  تستعرض  عوض،  "د.    الفلسطیني.  لإلحصاء  المركزي  الجهاز −

 انظر/ي  .2020 آذار 29 تاریخ في نشر  واإلحصائیات". باألرقام األرض لیوم

 https://bit.ly/2JOdD5T التالي: الرابط

https://bit.ly/39aRFTb
https://bit.ly/3GIIs3N
https://bit.ly/2PHQXUK
https://bit.ly/2JOdD5T
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 فیًااصح  بیانًا یصدر الفلسطیني اإلحصاء"  الفلسطیني. حصاءلإل المركزي الجهاز −

 .2020 شباط 13 تاریخ في نشر  ".2019 للعام العاملة القوى مسح نتائج حول

 https://bit.ly/33wfC5i التالي: الرابط انظر/ي

 المؤشرات أبرز تستعرض عوض، "د.  الفلسطیني. لإلحصاء المركزي الجهاز −

 التالي: الرابط انظر/ي  ".2020 للعام فلسطین دولة في اإلحصائیة

https://bit.ly/3ef4Vca 

 السیاق ظل في الفلسطینیة الوطنیة الغذائیة السیادة  العزیز. عبد الصالحي، −

 التالي: الرابط انظر/ي .2021 ،المجتمعیة دالیة مؤسسة ا�: رام .االستعماري

https://bit.ly/3nUZ6Xl 

 وبناء األرض حمایة نحو  الشباب طریق .الزراعیة. "التعاونیات  فراس. الطویل، −

 العمل  مركز  عن  تصدرإلكترونیة    مجلة–  والتنمیة  البیئة  آفاق  مجلة  مقاوم".  اقتصاد

 التالي: الرابط انظر/ي .132 العدد - 2021 آذار)، (معًا التنموي

https://bit.ly/3tq2r0 

 واالجتماعي  االقتصادي  "الدور    واالجتماعیة.  االقتصادیة  للتنمیة  الفلسطیني  المركز −

 .2012 األول كانون  الغربیة". الضفة في التعاونیة للجمعیات

 أبحاث معهد ا�: رام .الفلسطینیة التعاونیة الحركة لتفعیل سیاسات  مهند. حامد، −

 .2012)، (ماس الفلسطیني االقتصادیة السیاسات

 المستدامة التنمیة أهداف زالت ما هل االحتالل: تحت فلسطین  .فراس جابر، −

 انظر/ي .2018 أیار، واالقتصادیة االجتماعیة السیاسات مرصد ا�: رام ممكنة؟

 https://bit.ly/2Qgh7BJ التالي: الرابط

  .للرأسمالیة تقویض أم إصالح الشعبیة: التعاونیات/الحمایة  عادل. سمارة، −

 .2018، المحتلة األرض

https://bit.ly/3ef4Vca
https://bit.ly/3nUZ6Xl
https://bit.ly/3tq2r0
https://bit.ly/2Qgh7BJ
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 .الفلسطینیة  األراضي  في  كورونا  أزمة  جراء  والخاسرون  الخسائر    أشرف.  سمارة، −

 .2020 حزیران)، (المرصد واالقتصادیة االجتماعیة السیاسات مرصد ا�: رام

 التالي: الموقع انظر/ي، فلسطین في )COVID-19( كورونا فایروس رصد موقع −

https://corona.ps/ 

 06  تاریخ  في  أجریت،  السابق  التعاوني  العمل  هیئة  رئیس  ،الترك  یوسف مع مقابلة −

 الغذائي والتصنیع االجتماعي "االبتكار دراسة إتمام لدواعي 2020كانون األول 

 ."أصالة"–األعمال لصاحبات الفلسطینیة الجمعیة لصالح الزراعي"

 في  أجریت  –  الشبابي  الشراكة  ملتقى أعمال  منسق | مسعد رامي  مع  أجریت  مقابلة −

 .02/05/2021 تاریخ

 الرابط انظر/ي التعاونیة. الجمعیات بشأن م2017لسنة  )20( رقم بقانون قرار −

 https://bit.ly/3h1Fq1c التالي:

 في كورونا لجائحة االجتماعیة اآلثار"  الفلسطینیة. االجتماعیة التنمیة وزارة −

 أجل من الحكومیة: وغیر الحكومیة والتدخالت السیاسات على وداللتها فلسطین

 .2020 تموز، فلسطین-رام ا� ".أحدًا یهمل وال ومتضامن منیع مجتمع

 مستدامة وتنمیة صمود الزراعي: القطاع "استراتیجیة  الفلسطینیة. الزراعة وزارة −

2017-2022". 

 

− Altam, Morris. “History and Theories of Cooperatives”. 

International Encyclopedia of Civil Society. January 2009. 

− International Labour Organization. “ILO Monitor: COVID-19 and 

the world of work.” Fifth edition – Updated estimates and 

analysis. 30 June 2020. 

https://corona.ps/
https://corona.ps/
https://corona.ps/
https://bit.ly/3h1Fq1c
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− International Labour Organization. “ILO brief: COVID-19 crisis 

and the informal economy - Immediate responses and policy 

challenges”. May 2020, Please check the following link: 

https://bit.ly/38UYto4 

− Worldmeter website. “Coronavirus – State of Palestine”. Please 

check the link: https://bit.ly/3dNfK4a 

− International Co-operatives Alliance. “What is a cooperative?”. 

Please check the following link: https://bit.ly/3glYAPd 

− McLeod, Andrew. “Types of Cooperatives”.  Northwest 

Cooperative Development Center, 2006. Check the following 

link: https://bit.ly/3xr8MvO 

− World Bank Group. “Global Economic Prospects”, Flagship 

Report. June,2020. 

https://bit.ly/38UYto4
https://bit.ly/3dNfK4a
https://bit.ly/3glYAPd
https://bit.ly/3xr8MvO
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