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 مقدمة
مع اھتمام تعرض ھذه الورقة بعض المقترحات المتعلقة بالسیاسات الرامیة إلى تعزیز القطاع التعاوني (

طیة وحقوق مركز بالتعاونیات الزراعیة الشبابیة) في فلسطین التي استخلصھا فریق معھد مواطن للدیمقرا
باالة والتعلیم اإلنسان ضمن دراستھ حول التعاونیات: "التعاونیات في فلسطین: بطالة الشباب، الفقر، الالم

 العالي".
ریة مع تراجع یخضع المجتمع الفلسطیني لجملة من بنى الھیمنة أكثرھا وضوحاً ھو استمرار الحالة االستعما

نة بمصالح االحتالل، وانشغال قوى سیاسیة واز أفق التحرر نتیجة اضمحالل القوى الفاعلة في النضال ضد
الة ضیقة وصراعات؛ وترھل وضعف وتبعیة االقتصاد الفلسطیني، وارتفاع معدالت الفقر وأرقام البط

 القیاسیة.
ر مظاھر نتیجة لھذه العوامل، تضعف مساھمة أفراد المجتمع في العملیة اإلنتاجیة االقتصادیة، وتنتش

شكل واضح بالمشاركة المجتمعیة والسیاسیة والثقافیة ألفراد المجتمع، وتظھر الالمباالة، والعزوف عن 
 لدى الجیل الشاب، الذي یعاني، بشكل أكبر، من قلة وندرة فرص العمل ونوعیتھا السیئة.

بالمقابل، ھناك اھتمام متزاید بنماذج لتنظیم العمل تھدف إلى تجاوز الصعوبات والقیود المشار إلیھا، مثل 
وفي  كما أن ھناك توجھات نحو رفع مساھمة القطاع الزراعي في االقتصاد الوطني. التعاونیات.نموذج 

ھذا السیاق، تستمر في الظھور توجھات ومحاوالت لدى مجموعات وأفراد من الشباب (الذین یشكلون 
حاولة نحو العمل في الزراعة، وتشكیل مزارع وتعاونیات زراعیة، لم 1)2018% من قوة العمل، سنة 52

الخروج على نمط األعمال اإلداریة والوظائف التي یصعب الحصول علیھا في ظل األوضاع السیاسیة 
 واالقتصادیة المعروفة.

قتصادیة واالجتماعیة، وتعتبر التعاونیات مدخالً حقیقیاً للتنمیة، ویعتبر العمل التعاوني، ركیزة، في البنیة اال
متانة النسیج  اونیة، عامالً معززاً للسمات االجتماعیة الكامنة فيوتشكل النماذج/األنماط الزراعیة التع

ولذلك،  .االجتماعي، وتعاضد أعضاء المجتمع وتكافلھم التي طالما كانت مكان اعتزاز لدى الفلسطینیین
بداعیة؛ فإن من الضروري إیجاد طرق تعاونیة تشاركیة لتوفیر الموارد الضروریة لتطویر المشاریع اإل

ھمیة مضافة أما التعاونیات الزراعیة، فتكسب أ على الطبقة الوسطى؛ وتعزیز المشاركة المدنیة.والحفاظ 
على  من حیث مساھمتھا في الحفاظ على األرض، وتحدي المشروع االستعماري، والسیر باتجاه السیادة

 الغذاء.
ؤشرات الذي یعرض م تتناول ھذه الورقة أربعة محاور، األول، الشباب والواقع التعاوني في فلسطین،

شرات الخاصة عامة حول الشباب والبطالة والفقر، ومؤشرات التعاونیات والواقع التعاوني، إضافة إلى المؤ
لقطاع التعاوني لبینما یتطرق المحور الثاني إلى البنیة المعیقة  بالتعاونیات الزراعیة في الضفة الغربیة.

ثة للعوامل تناولت المعیقات الناتجة عن المستویات الثالوتحدیاتھ، بشقیھا الموضوعیة والذاتیة، بحیث 
عماریة؛ الموضوعیة الخارجة عن نطاق سیطرة التعاونیات والھیئات القائمة علیھا، وھي: البنیة االست

ي الحركة التعاونیة فالسیاسات والقوانین الفلسطینیة؛ البیئة الثقافیة، إضافة إلى العوامل الذاتیة التي تكمن 
 نفسھا.

أما المحور الثالث، فقد بحث في البدائل المتاحة التي ظھرت في اآلونة األخیرة مثل تعاونیات شبابیة ونماذج 
اجتماعیة (مزارع عائلیة أو خاصة)، ومبادرات عملیة إن كانت من قبل الشباب أو التعاونیات –اقتصادیة

                                                 
لإلحصاء الفلسطیني، "اإلحصاء الفلسطیني یستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطیني بمناسبة  الجھاز المركزي 1

 )،2019آب/أغسطس  8( الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني"، 12/08/2019الیوم العالمي للشباب، 
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3529 

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3529
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فاعلین في القطاع التعاوني، على وأخیراً، التوصیات، المقدمة لل أو المؤسسات األھلیة على حد سواء.
 مستویات عدة: المفاھیمیة؛ العملیة؛ المالیة.

 الشباب والواقع التعاوني في فلسطین

 مؤشرات الشباب والبطالة والفقر
ألف شخص سنویاً إلى سوق العمل،  40إلى دخول حوالي  2تشیر بیانات مسح القوى العاملة في فلسطین

آالف فرصة عمل  8المقابل، فإن سوق العمل الفلسطینیة ال یستوعب أكثر من وفي  ثلثھم تقریباً من الشباب.
فقد  3%.50بالحد األقصى، إذ تجاوزت معدالت البطالة بین الشباب الخریجین من مؤسسات التعلیم العالي 

تصاعدت نسب البطالة للشباب، وبخاصة حاملي الشھادات الجامعیة، إذ بلغت نسبة البطالة، في العام 
وبلغت نسبة البطالة في أوساط الخریجین  %.18.7%، ونسبة البطالة في الضفة الغربیة 28.4، 2017

ووصل معدل البطالة بین الخریجین، في نھایة  4%،41.7%، والنسبة في الضفة الغربیة 56.3الشباب 
 5% المعدل العام للبطالة في الضفة الغربیة وقطاع غزة.31%، مقابل 50إلى  2018العام 
أن ھناك میالً كبیراً نحو القطاعات غیر المتصلة بمتطلبات االنفكاك عن االقتصاد اإلسرائیلي ومتطلبات كما 

، 2018السیادة على الغذاء، فقد بلغت نسبة الشباب العاملین في قطاعي الصناعة والزراعة مجتمعین، العام 
% في الزراعة 7اإلناث؛ و% من 12% من الذكور و17 -% في الصناعة 16% من الشباب العاملین (23

 6% من اإلناث).4% من الذكور و8 -
سنة) حاولوا  29-18% من الشباب (24أن حوالي  2015أظھرت نتائج مسح الشباب الفلسطیني العام 

مع فروق واضحة حسب  % في قطاع غزة.34% في الضفة الغربیة و17إنشاء مشاریع خاصة، بواقع 
 % من الشابات.14% مقابل 33الذین حاولوا إنشاء مشاریع خاصة  الجنس، إذ بلغت نسبة الشباب الذكور

% من الشباب لدیھم بالفعل مشاریع خاصة، 17ومن بین الشباب الذین حاولوا إنشاء مشاریع خاصة، ھناك 
% من الشباب 22% في قطاع غزة، أما على مستوى الجنس، فھناك 15% في الضفة الغربیة، و20بواقع 

% فقط من اإلناث لدیھن 6إنشاء مشاریع خاصة لدیھم بالفعل مشاریع خاصة، مقابل  الذكور الذین حاولوا
 7مشاریع خاصة من إجمالي اللواتي حاولن إنشاء مشاریع خاصة.

، إلى أن نسبة األسر في فلسطین التي یتولى 2017وتشیر بیانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 
% 17% في الضفة الغربیة، و14%، بواقع 15القرارات المھمة فیھا نحو فیھا شاب تدبیر األسرة واتخاذ 

 8في قطاع غزة.

                                                 
 .1967تتناول ھذه المؤشرات المناطق الفلسطینیة المحتلة العام  2
م وسوق الفجوة بین التعلی’نیة حول الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، "اإلحصاء الفلسطیني یعقد ورشة عمل وط 3

 )،2019تموز/یولیو  14( الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، ‘"العمل
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=3507&mid=3915&wversion=Staging       

: الجھاز هللا(رام  2017مسح القوى العاملة الفلسطینیة: التقریر السنوي المنقح الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  4
 ،94؛ 34)، 2018المركزي لإلحصاء الفلسطیني، نیسان/أبریل 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2367.pdf    
 الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، "اإلحصاء الفلسطیني یعقد ورشة عمل وطنیة". 5
 أوضاع الشباب".الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، "اإلحصاء الفلسطیني یستعرض  6
 المصدر نفسھ. 7
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% في 14(بواقع  2017% خالل العام 29.2قدرت نسبة الفقر بین األفراد وفقاً ألنماط االستھالك الشھري 
ً  29-18% في قطاع غزة)، بینما بلغت نسبة الفقر بین األفراد (53الضفة الغربیة، و ألنماط  سنة) وفقا

% 17كما تبین أن  % في قطاع غزة).57% في الضفة الغربیة، و13% (بواقع 30االستھالك الشھري 
 % في قطاع غزة).34% في الضفة الغربیة، و6من األفراد في فلسطین یعانون من الفقر المدقع (بواقع 

% في الضفة 6قع % في فلسطین (بوا18سنة)  29-18في حین بلغت نسبة الفقر المدقع بین األفراد (
 9% في قطاع غزة).36الغربیة، و

 مؤشرات التعاونیات والواقع التعاوني
الي: التعاونیات تتكون ھیكلیة القطاع التعاوني، في الضفة الغربیة، من مكونات عدة، وتترتب تصاعدیاً، كالت

مجموعة  تحتوي علىوالجمعیات التعاونیة، التي تتكون من عدد من األعضاء؛ االتحادات القطاعیة، التي 
دات القطاعیة من التعاونیات في النشاط االقتصادي نفسھ؛ االتحاد التعاوني العام، الذي یضم جمیع االتحا

معیات وتتوزع الج والتعاونیات؛ ھیئة العمل التعاوني، المشرفة على جمیع مكونات القطاع التعاوني.
، الحرفیة، سیة: الزراعیة، اإلسكانیة، الخدمیةواالتحادات التعاونیة، اقتصادیاً، على خمسة أنشطة رئی

  االستھالكیة.
، كشخصیة اعتباریة، وتكون لھا موازنة خاصة 2017كانون األول  29تأسست ھیئة العمل التعاوني، في 

بشأن  2017) لسنة 20ضمن الموازنة العامة، وتتبع مجلس الوزراء، وذلك، تحقیقاً لـ "قرار بقانون رقم (
اونیة" [قانون الجمعیات التعاونیة]، الصادر عن رئیس السلطة الفلسطینیة، والمصادق علیھ الجمعیات التع

وتعتبر الھیئة الخلف الرسمي لإلدارة العامة للتعاون في وزارة العمل، في  .2017تشرین الثاني  16بتاریخ 
 10طین.تحمل مسؤولیة مھام اإلشراف والرقابة على االتحادات والجمعیات التعاونیة في فلس

 31بلغ عدد التعاونیات التي ما زالت مسجلة لدى ھیئة العمل التعاوني، في الضفة الغربیة، حتى تاریخ 
تعاونیة، توزع تصنیفھا حسب حالتھا العملیة [حسب معاییر ھیئة العمل  699، 2018كانون األول 

تعاونیة تم االنتھاء من  25جمعیة صنفت كجمعیات عاملة، كما یوجد من بینھا  350التعاوني]، كالتالي: 
 11جمعیة تعاونیة بأنھا غیر عاملة؛ 324تصفیتھا وتنتظر قرار إلغائھا، فیما صنفت باقي التعاونیات وعددھا 

 تعاونیة. 674أي إن عدد التعاونیات المسجلة (العاملة وغیر العاملة)، ھي 
س، كالتالي: بلغ عدد الجمعیات تعاونیة)، حسب مؤشر الجن 350یتم تصنیف الجمعیات التعاونیة العاملة (

%، بینما التعاونیات 10.3جمعیة بنسبة  36%، وعدد الجمعیات النسویة 19.4جمعیة بنسبة  68الذكوریة 
 12%.70.3جمعیة بنسبة  246المختلطة، فقد بلغت 

وحسب نشاطھا االقتصادي، فقد كانت التعاونیات الزراعیة ھي األعلى عدداً، إذ بلغ عدد التعاونیات 
%، والتعاونیات 31.1تعاونیات بنسبة  109%، والتعاونیات اإلسكانیة 42تعاونیة بنسبة  147لزراعیة ا

 22% تعاونیة، والتعاونیات الحرفیة 17.7تعاونیة بنسبة  62الخدمیة (تشمل تعاونیات التوفیر والتسلیف) 
تعاونیات بنسبة  10األدنى %، أما التعاونیات االستھالكیة، فقد كانت تمثل النسبة 6.3تعاونیة بنسبة 

2.9.%13 
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 المؤشرات الخاصة بالتعاونیات الزراعیة في الضفة الغربیة
یئة العمل تعاونیة، ألن ھ 147تزید أعداد التعاونیات الزراعیة أو التي تعمل في القطاع الزراعي على 

ن التعاونیات الزراعي، ضمالتعاوني تصنف تعاونیات التوفیر والتسلیف، التي یُعنى جزء كبیر منھا بالقطاع 
 الخدمیة.

% 42.6إلى  1967% قبل سنة 35.3وقد ارتفعت نسبة التعاونیات الزراعیة من إجمالي عدد التعاونیات من 
 14بعد إنشاء السلطة الفلسطینیة.

الزراعي ثاني القطاعات بعد القطاع الخدمي، في عدد أعضاء الھیئات العاملة في التعاونیات یمثل القطاع 
 اً من اإلناث.عضو 1066واً من الذكور، عضو 10970%، منھم 28.4اً بنسبة عضو 12036ملة، العا

% من األعضاء التعاونیین الذكور في القطاع الزراعي، وھو القطاع الثاني من 34یتواجد ما نسبتھ  كذلك،
ء في % لإلناث الذي یمثل القطاع الثالث لھن من حیث تواجدھن كأعضا10.5حیث تواجدھم، مقابل 

 15التعاونیات العاملة.
كذلك، تعتبر تعاونیات القطاع الزراعي المشغل األكبر لألیدي العاملة مقارنة بتعاونیات القطاعات التعاونیة 

ً على األنشطة االقتصادیة الرئیسیة، كالتالي: الزراعي بنسبة  األخرى. فقد توزع العاملون بأجر نسبیا
 16%.8.3%؛ االستھالكي 18.1الحرفي %؛ 24%؛ الخدمي 8.5%؛ اإلسكاني 41.1

بینما یعتبر القطاع الزراعي األقل مشاركة نسویة في عضویة تعاونیاتھ العاملة، سواء في الھیئات العامة 
% على التوالي، من إجمالي عدد أعضاء الھیئة العامة 10.5% و8.9فقد بلغت النسب  أو في لجان اإلدارة.

 17لة حسب القطاع االقتصادي.ولجنة اإلدارة في التعاونیات العام

 البنیة المعیقة للقطاع التعاوني وتحدیاتھ

اكل وصعوبات عانت الحركة التعاونیة بشكل عام، والتعاونیات الزراعیة النباتیة تحدیداً، من معیقات ومش
والبناء  ، عكست نفسھا، على مدى تطور ھذه الحركة، من حیث التوسع بین الجماھیر1967عدة، بعد العام 

نتجت ھذه  .لنوعي، وعلى مدى مساھمة الجمعیات التعاونیة في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة للمجتمعا
لك، عن المعیقات عن عوامل موضوعیة خارجة عن نطاق سیطرة التعاونیات والھیئات القائمة علیھا، وكذ

 أسباب ذاتیة تكمن في الحركة التعاونیة نفسھا.
مارسات مإذ عملت  سبب األساسي لتراجع الحركة التعاونیة، وتخلف عملھا.یشكل االحتالل اإلسرائیلي ال

وأغرقت  االحتالل على تجمید النشاطات التعاونیة ومنعھا من تحقیق برامجھا في مختلف مجاالت عملھا،
كما  نیة.األسواق الفلسطینیة بمنتجاتھا، وأنشأت وشددت صعوبات في التنقل والنقل على الطرق الفلسطی

رض، اإلجراءات والممارسات االستعماریة اإلسرائیلیة شدیدة العنف تجاه األرض وأصحاب األ ساھمت
ھجمات  والسیطرة على موارد ومصادر المیاه، وتغلغل المستوطنات في األراضي الفلسطینیة، إضافة إلى

 بشكل خاص. نھاالمستوطنین والجیش اإلسرائیلي، في أعاقة عملیات اإلنتاج كلھا، والزراعیة والتعاونیة م
ویشكل حرمان المزارع الفلسطیني من المیاه، التحدي األھم في الضفة الغربیة، حیث بإمكان الفلسطینیین 

ملیون متر مكعب باإلمكان استخدامھا  800ملیون متر مكعب سنویاً فقط من أصل  170 - 150استخدام 
                                                 

 .33المصدر نفسھ،  14
 .34المصدر نفسھ،  15
 .39المصدر نفسھ،  16
 .38المصدر نفسھ،  17
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بیت لحم والقدس ورام هللا) تخلو من اآلبار سنویاً، لكن االحتالل ال یسمح بذلك، كما أن ھناك مناطق (مثل 
الجوفیة التي تشكل مصدراً للمیاه، أما مئات اآلبار السطحیة تم حفرھا دون ترخیص في جنین، فھي مھددة 

 18بالھدم من قبل االحتالل.
اص في ساھم إھمال السلطة الفلسطینیة لقطاع الزراعة بشكل عام، وإھمال مشاریع التعاونیات بشكل خ

نة العامة فلم تدعم الحكومة الفلسطینیة ھذا القطاع، ولم تخصص من المواز الصعوبات والمعیقات. زیادة
لك مشاكل یضاف إلى ذ أي مخصصات تذكر لصالح تطویر ودعم الحركة التعاونیة، وتحدیداً اإلنتاجیة منھا.

من المنافسة  ، تحدیات جمةالتسویق المرتبطة بمحدودیة منافذ البیع، إذ تواجھ التعاونیات، وكذلك المزارع
لنقل على الطرق غیر المتكافئة مع المنتجات اإلسرائیلیة، وإغراق األسواق بھا، إضافة إلى صعوبة التنقل وا

 الفلسطینیة، ما یشوه العملیة التسویقیة ویرفع التكالیف بشكل كبیر.
الت االقتصادیة الثقافیة، والتحولقد ساھمت عدم مالءمة البیئة العامة في النواحي السیاسیة واالقتصادیة و

راجع قیمة العمل تاالجتماعیة الثقافیة في المجتمع الفلسطیني، إضافة إلى الحالة االستعماریة المستمرة، في 
  الزراعي والعزوف عن أنماط العمل التعاوني المختلفة.

 ویمكن اإلشارة إلى مجمل العوامل كالتالي:

 أوالً. البنیة االستعماریة

راعیة، وھي: اإلسرائیلیة المباشرة على أدوات اإلنتاج األساسیة المرتبطة بعمل التعاونیات الز السیطرة
 األرض والمیاه.

یراد والتبادل سیطرة االحتالل على المعابر والمنافذ الحدودیة، األمر الذي یؤدي إلى ضعف التصدیر واالست
 التجاري.

وفیر والحدود، ما یساھم في عدم استطاعة الحكومة تغیاب السیادة الفلسطینیة على األرض والمیاه 
 التسھیالت المطلوبة للجمعیات التعاونیة في النواحي كافة.

 صعوبة الوصول إلى األرض في المناطق المختلفة، وبخاصة المناطق المصنفة (ج).
ألراضي ة اأكثر من نصف التعاونیات في المناطق المصنفة (ج)، وتعاني من تھدیدات مستمرة بمصادرتقع 

عنصري أو/والمعدات، واعتداءات المستوطنین وجیش االحتالل، لكون موقعھا القریب من جدار الفصل ال
ى إمكانیة أو أن تكون محاطة بعدد من المستوطنات، أو المناطق العسكریة، األمر الذي یؤثر، أیضاً، عل

 أي وقت. حفر اآلبار الجوفیة، وفي حال تم حفر اآلبار، فھي مھددة بالھدم في
 صعوبة القدرة على حفر اآلبار، بسبب عدم الحصول على التراخیص اإلسرائیلیة.

دف اضطرار بعض التعاونیات والمزارعین، إلى التعامل مع شركة المیاه اإلسرائیلیة "میكروت" بھ
 الحصول على الماء واالستمرار باإلنتاج.

ق معھا من تزویدھا بكمیات من البذور، واالتفاارتباط بعض المشاریع الزراعیة بشركات إسرائیلیة، عبر 
زارع أجل تصدیر المنتجات إلى الخارج، األمر الذي یعتبر أحد أشكال القیود االستعماریة على الم

 الفلسطیني.

                                                 
نیة: الحاضر ندوة الزراعة الفلسطیجمیل حرب، "الزراعة الفلسطینیة: الحاضر وتحدیات المستقبل"، ورقة غیر منشورة،  18

نیسان/أبریل  23، امعة بیرزیتج -(عبر الفضاء اإللكتروني: معھد مواطن للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان  وتحدیات المستقبل
2020.( 
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 ثانیاً. السیاسات والقوانین الفلسطینیة

قانونیة والسیاسیة نشأت السلطة الفلسطینیة في ظل حالة استعماریة مستمرة قیدت األطر التنظیمیة وال
وأدت إلى تبني الحكومات الفلسطینیة المتعاقبة برامج سیاسیة  واالقتصادیة بشكل یجعلھا ملحقة باالستعمار.

 واقتصادیة تھمش القطاع الزراعي.
خضعت السیاسات االقتصادیة في فلسطین لمؤثرات متنوعة أدت إلى تبني سیاسات تشجع االستھالك 

ى تشجیع القطاع الخاص (الكبیر بشكل خاص)، وعلى قطاعي الخدمات واألمن، والفردانیة، والتركیز عل
بدون إیالء اھتمام بالقطاعات اإلنتاجیة وأنماط العمل االقتصادیة واالجتماعیة السابقة، مثل التعاونیات 

وساھمت األولویات التشریعیة للسلطة الفلسطینیة في تعزیز غیاب التوازن بین القطاعات  والزراعة.
، بینما القوانین 2017لمختلفة، فقد تم، على سبیل المثال، إقرار قانون الجمعیات التعاونیة في نھایة العام ا

 .2004، والذي عدل العام 1998المساندة للقطاع الخاص مثل قانون تشجیع االستثمار الذي صدر العام 
فھناك، على سبیل المثال، سیاسات  تنفیذھا.غیاب التكامل بین الجھات الحكومیة وسیاساتھا وخططھا وآلیات 

وشروط تحددھا سلطة النقد للبنوك تعیق تنفیذ سیاسات الحكومة الرامیة إلى تشجیع التعاونیات، ویمكن 
 مالحظة المشكلة نفسھا في متطلبات وزارة المالیة بخصوص إعفاء التعاونیات من الضرائب.

عدم السیطرة على المنتجات الزراعیة اإلسرائیلیة التي غیاب الرقابة على التسویق من قبل الحكومة، و
 تدخل السوق الفلسطیني.

اختالف أسعار المیاه، في المناطق المختلفة في الضفة الغربیة، إذ إن سعر كوب الماء في بعض المناطق 
 عالوة على غالء أسعار المیاه. شواكل في مناطق أخرى. 9شیكل واحد فقط، بینما یصل إلى 

مایة للتعاونیات، فالمزارع والعامل في قطاع اإلنتاج الغذائي غیر مشمولین بنظام/قانون حمایة، غیاب الح
لتعویضھم عن أیة أضرار محتملة من الممكن أن یتعرضوا لھا، أو أن ھذا النظام ال یلبي الحد األدنى من 

 الحمایة.
جاوزھا في كثیر من الحاالت في وجود عدد من التعاونیات غیر المرخصة/المسجلة ألسباب مختلفة یمكن ت

ویؤدي عدم التسجیل إلى تعثر في عملیة التسویق،  حال نشوء بیئة تنظیمیة حامیة ومساندة للتعاونیات.
 وإمكانیة الحصول على منح ومساندة من الجھات المختلفة.

لجمعیات سلوك المانحین الذي یعمل في أحیان كثیرة على تنفیذ خطط خاصة بھم تؤدي إلى إخراج عمل ا
 التعاونیة عن أھدافھا وتخصصھا، ودفعھا أحیاناً نحو مشاریع ربحیة.

أدت سیاسات اإلقراض المعمول بھا في فلسطین إلى إضعاف المفھوم التعاوني وضرب الفكر التعاوني 
القائم على التمویل الذاتي، وأدت إلى تفتیت أبرز عناصر قوة التعاونیات وھو االستدامة من خالل رھن 

 ل التعاونیات بالقروض، وفي حال فشل المشاریع أو التعاونیات تكون التعاونیة عرضة لإلفالس.أصو

 ثالثاً. البیئة الثقافیة

% من األسر، تقوم 80اختالف نمط الحیاة الریفیة الفلسطینیة، فقد أصبحت األسر النوویة في الریف تشكل 
 تراجع الدخل الزراعي. على مصادر دخل مختلفة، أقلھا الزراعة، ما یدفع باتجاه

غیاب رؤیة العمل التعاوني وأھمیة الزراعة في اإلعالم المحلي، وعدم دعمھ لمركزیة الزراعة في المجتمع 
 الفلسطیني.

 رواج الثقافة الفردیة التي یتم الترویج لھا في اإلعالم والتعلیم.
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 مع االستعمار.انھیار رؤیة القوى السیاسیة ألھمیة التعاونیات والزراعة في الصراع 
قصور القطاع التعلیمي بشقیھ المدرسي والجامعي في نشر وتعزیز مفھوم العمل التعاوني في المجتمع 

وبشكل خاص بین أھم فئاتھ وھي "الشباب"، وھو ما یفسر تراجع  الفلسطیني، وغیابھ في العملیة التعلیمیة.
وني كأحد الحلول لمواجھة الظروف وضعف المفھوم بین الشباب الفلسطیني وعزوفھم عن العمل التعا

 االقتصادیة والسیاسیة الحالیة.
استحواذ القطاع الخاص الكبیر على اإلنتاج، األمر الذي یؤدي إلى عدم قدرة صغار المزارعین على 
المنافسة، فقد تمت إقامة مصانع للعلف والدواجن والبیض في مناطق غنیة بالمزارعین الصغار 

 كثیر من األحیان، إلى اإلضرار بھذه الفئة من المزارعین. والمتوسطین، ما أدى، في

 رابعاً. العوامل الذاتیة

یمكن مالحظة غیاب االھتمام بالفكر التعاوني وعدم وضوحھ، وقلة االھتمام بمضمون التعاونیات وأھدافھا، 
والتنمیة البدیلة، وإھمال البعد الفكري والمفھومي المرتبط بالتعاونیات كمفھوم التعاون، ومفھوم التنمیة 

ومن العوامل األخرى محدودیة التعاون والتشبیك على المستوى  والنوع االجتماعي، والحمایة االجتماعیة.
إضافة إلى ضعف عملیة  الوطني، وضعف التنسیق والتشبیك مع المؤسسات القاعدیة والمؤسسات األخرى.

 رة، والتسویق.التنسیق والتشبیك بین التعاونیات في مجال اإلنتاج، والخب
كما یمكن مالحظة ضعف اإلقبال الشبابي والعاطلین عن العمل على إنشاء تعاونیات أو االنضمام للتعاونیات 
القائمة، بسبب عدم القناعة بجدوى العمل التعاوني، وانخفاض الدخل الناجم عن العمل في الزراعة وفي 

 القطاع التعاوني.
 امل األخرى:ویمكن كذلك اإلشارة إلى جملة من العو

غیاب الوعي بأسس ومبادئ العمل التعاوني، بما في ذلك ضعف المفھوم والوعي بمبادئ وأسس العمل 
 التعاوني داخل التعاونیات نفسھا وبین أعضائھا.

غیاب الجانب الدیمقراطي، كممارسة دوریة داخل التعاونیات، فغالبیة التعاونیات تم اختیار ھیئتھا اإلداریة 
 كیة ولیس االنتخاب، ویتم تنسیب األعضاء وفق عامل القرابة.عن طریق التز

 قلة انتساب التعاونیات إلى اتحادات أو جمعیات أخرى.
واستخدام التعاونیات كقناة  ضعف االتحادات الزراعیة وارتھانھا لألحزاب السیاسیة أو للجھات الرسمیة.

 شوه ھویتھا في المجتمع.للتمویل السیاسي، األمر الذي انعكس على ھویة التعاونیات و
انحسار أھداف تأسیس بعض التعاونیات بغایات التمویل فقط، إذ أصبحت وسیلة للحصول على التمویل بدالً 

تأسیس تعاونیات من أجل ھدف لحظي من إنشائھا من حاجة حقیقیة اجتماعیة أو اقتصادیة أو وطنیة، أو 
 وآني.

عاونیات، والقدرات الذاتیة، بما فیھا التوثیق، األمر الذي یخلق ضعف البنیة والخبرة التنظیمیة واإلداریة للت
 حالة القطع ما بین التجارب السابقة والحالیة، ویحرم القائمین علیھا من االستفادة من الدروس بعمقھا.

 غالبیة التعاونیات ذات بنیة تحتیة أولیة، وبالتالي، الدخل منھا متواضع في قیمتھ.
یع مع البیئة المحلیة، مثل أن تقام مشاریع زراعیة في مناطق تعاني من شح عدم مالءمة بعض المشار

 المیاه.
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رة محددة، ارتباط المتابعة من قبل المؤسسات المطورة والداعمة التي تؤطر دعمھا في إطار مشروع ذي فت
یھا من قبل علإضافة إلى أن مؤشرات نجاح "المشاریع" تدفع المؤسسات أحیاناً إلى خلق نوع من االتكالیة 

 األعضاء/العضوات، بدالً من تفعیل المبادرة الذاتیة لدیھم.
لزراعیة اضعف اإلقبال النسائي على االنضمام للتعاونیات، وابتعاد العدید من النساء عن التعاونیات 

والضغط كل، كالمختلطة، أو تأسیس تعاونیات إنتاجیة نسائیة، ما یأتي في سیاق تھمیش النساء في المجتمع 
 نساء لألراضي.المجتمعي المرتبط بالعادات والتقالید والقیم االجتماعیة، والمرتبط، كذلك، بعدم ملكیة ال

 البدائل المتاحة

جات ظھرت بدائل عملیة وتصورات حول نماذج إنتاجیة متكاملة في المعرفة والعمل تتوافق مع احتیا
جتماعي والمشاركة السیاسیة، وتعزز االقتصاد المنتج جتماعیة ترسخ النسیج االا–المجتمع ونماذج اقتصادیة

ه النماذج من بین ھذ والبدیل (وبخاصة الزراعي)، وتسھم في االنفكاك عن التبعیة لالقتصاد اإلسرائیلي.
المبادرات واإلنتاجیة التعاونیات الزراعیة واإلنتاجیة الشبابیة والمزارع العائلیة والمزارع الخاصة 

ً قادراً، في ظروف معینة، على كسر الحلقة المفرغة من الفقر، المختلفة، التي ت البطالة، وشكل نموذجا
االجتماعیة، –یاسیةوالتعلیم قلیل الجدوى من الناحیتین االجتماعیة واالقتصادیة، واالغتراب، والالمباالة الس

إذ یشكل  ني.تصاد الوطوالمساھمة في التقدم باتجاه السیادة الغذائیة، وتشكیل قاعدة اجتماعیة أوسع لالق
سد فجوات  الطابع التعاوني لتنظیم العمل في التعاونیات أحد المكامن المفترضة لقدرة التعاونیات على
 تقتصر على العزوف المجتمعي والسیاسي، وإعادة فھم العملیة اإلنتاجیة باعتبارھا صیرورة اجتماعیة، وال

 خصائص السوق.
ألف  120الزراعي یمكنھ أن یسھم في زیادة التشغیل بما ال یقل عن  تشیر إحدى الدراسات إلى أن القطاع

 19ملیار دوالر سنویاً. 1,5فرصة عمل، مع رفع قیمة المنتوجات الزراعیة إلى 
تعتبر ھذه البدائل أو النماذج البدیلة حیویة للواقع التعاوني والزراعي الحالي، فیجمعھا االستناد إلى بُعدین 

ھة سیاسات االقتالع التي تنتھجھا سلطات االستعمار، عبر ابتداع نماذج إنتاجیة أساسیین: األول، مواج
زراعیة، توفر شروط "الصمود" للمزارع الفلسطیني، وتھدف، باألساس، إلى تثبیتھ في أرضھ  - صناعیة

اماً أكبر أمام محاوالت االقتالع الممنھجة؛ والثاني، نقل التركیز من التنافس في السوق إلى أنماط تولي اھتم
االقتصادیة التي تلبي طموحات العدالة االجتماعیة، وتبث روح التضامن، وتعود –بالمردودات االجتماعیة

 وتكون ذات مصلحة في الحفاظ على االستدامة. 20على المزارعین بمردود اقتصادي مجٍد،
أن نطلق  لى ما یمكن، إ2000أدى التراجع االقتصادي والدمار إبان سنوات االنتفاضة الثانیة، منذ سنة 

فقد شھدت ھذه المرحلة  .2003لجدیدة ابتداء من سنة ا–علیھ مرحلة "العودة" وإعادة بناء النماذج القدیمة
لكثیر من ھذه امحاوالت إلعادة االعتبار للعمل التعاوني، ولألنماط الزراعیة المدعومة مجتمعیاً، إال أن 

احات حاوالت والعدید من التجارب حتى بدأت تظھر نجالمحاوالت لم تحقق نجاحات تذكر، واستمرت الم
صرھا حظھرت ھذه النماذج في مختلف مناطق الضفة الغربیة، بید أن ھناك صعوبة في  .2010بعد العام 

 ومعرفة عددھا بسبب عدم تسجیل معظمھا لدى الجھات الرسمیة.
بات مختلفة تشمل األوضاع تشكلت ھذه النماذج، في معظمھا، من الشباب الذین أصبحوا یواجھون صعو

االقتصادیة والمعیشیة الصعبة، وتغیرات في بینة االقتصاد أدت إلى زیادة معدالت البطالة والفقر، واختناق 
                                                 

 المصدر نفسھ. 19
) (رام هللا: مركز 12، سلسلة أوراق تنمویة (البدائل اإلنتاجیة لنموذج المناطق الصناعیة "أریحا واألغوار"طارق دعنا،  20

 .11)، 2013بیسان للبحوث واإلنماء، أیار/مایو 
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سوق العمل، وتردي األوضاع السیاسیة (وبخاصة بعد االنقسام) وتراجع الحریات، ونمو الزبائنیة، ما ولّد 
وجاءت ھذه التغیرات بالتوازي  ائح شبابیة مختلفة التوجھات.حاالت االغتراب واالنغالق لدى فئات وشر

 مع زیادة القمع االستعماري، الذي یشكل سبباً رئیسیاً في تردي مجمل األوضاع السابق ذكرھا.
تقاللیة، والتوجھ ونشھد في ھذه األیام نمواً في التوجھ نحو مضامین تعاونیة مثل االعتماد على الذات، واالس

مزرعة أم سلیمان،  ومن األمثلة على ھذه النماذج الذاتي القائم على تكامل اإلنتاج واالستھالك.نحو االكتفاء 
نتشار ومزرعة عشاق األرض، ومزرعة الفطر "أمورو"، وغیرھا من المزارع والتعاونیات التي بدأت باال

اریع التي على المش ویشعر القائمون في مناطق مختلفة، بعضھا ما زال مستمراً، والبعض اآلخر لم یستمر.
اع الخاص لم تستمر أنھ تمت محاربة مشاریعھم وإفشالھا بفعل عوامل عدة، أھمھا قوى االستعمار، والقط

 الكبیر، وبیروقراطیة الجھات الرسمیة.
ولما كان من بین األسباب التي ساھمت في ھذه "العودة"، بحث الشباب عن مخرج من حالة اإلحباط، 

دخل المتأتي من الوظائف، فقد تمیزت "العودة" بشمولھا على نظرة ورؤیة إیجابیة والبطالة، وانخفاض ال
أي نشأ  نحو الزراعة واألرض تخلق عائداً "كمصروف"، وتمكن من االنخراط في المجتمع بشكل عام.

 21وعي واھتمام أكبر بموضوع التعاونیات، كشكل من أشكال التمكین الذاتي.
نمطان من المشاریع الزراعیة الجماعیة: األول، التعاونیات الزراعیة التي نشأ أثناء االنتفاضة األولى 

تنطوي تحت قائمة المشاریع واألراضي التي تشرف علیھا اللجان الشعبیة، والتي اشتركت فیھا أحیاء 
 22بكاملھا؛ أما النمط الثاني، فھو الحدائق الخاصة أو المشاریع الزراعیة ذات الطابع األسري الخاص.

اً، من حیث حظ بعض التشابھ بین األنماط التي تطورت خالل االنتفاضة األولى، وتلك التي تنشأ حالیویال
ماھیریة إن المشرفین على التعاونیات/المزارع الجدیدة ھم إما مجموعات شبابیة منظمة (أطر شبابیة ج

رین في مین أو المؤطلیست منبثقة عن األحزاب السیاسیة)، وإما مجموعة من األفراد/الشباب غیر المنظ
في االنتفاضة  والممیز في ھذه النماذج الجدیدة، دمجھا ما بین النمطین اللذین وجدا أطر جماھیریة معینة.

 األولى: تعاونیات زراعیة ومزارع/حدائق خاصة.
لفئة لفعل الجمعي وعلى الرغم من محدودیتھ، أسھم انتشار التعاونیات الشبابیة في اآلونة األخیرة في زیادة ا

ذه ھالشباب، وبخاصة خریجي الجامعات، الذي یتقاطع مع االنخراط السیاسي والمدني، حیث یسود في 
 لسطیني.المجموعات الشبابیة رفض نمط االقتصاد النیولیبرالي، والبحث عن بدائل أخرى في الواقع الف
سیاسات ویرتبط ھذا الرفض بالتصورات حول الحاجة إلى رفع الوعي ورص الصفوف لمواجھة 

ي الحفاظ فاالستعمار، من خالل االعتماد على اإلنتاج المحلي، وخلق بدائل ال یمكن لھا أن تجد مصالح 
الذي عملت وعلى األنماط التي تعتمد على االرتباط بالسوق اإلسرائیلي الذي عمل االحتالل على ترسیخھ، 

 ت طویلة.م على الحفاظ علیھ لسنواالسیاسات التي تبنتھا السلطة الفلسطینیة في إطار اتفاقیات السال
) إلى الكویت، والسوید، containersومن النماذج/النجاحات قیام إحدى الجمعیات بتصدیر ثالث "حاویات" (

وكذلك تمكن جمعیة في  وقطر خالل الشھرین السابقین، من منتجاتھا، إضافة إلى منتجات جمعیات أخرى.
العنب ساھم في حل مشكلة فائض العنب، وقامت بتصدیر  محافظة الخلیل من إنشاء خط إلنتاج عصیر

                                                 
(عبر  لحكومیةبالتعاونیات والمؤسسات األھلیة والجھات االمجموعة البؤریة الخاصة ھاني أبو غزالة، مؤسسة التعاون،  21

 ).2020تشرین األول/أكتوبر  26الفضاء اإللكتروني: 
 -نتفاضة ، "المرأة والتعاونیات الزراعیة: ظاھرة برزت في االھو جدي، عزة العامودي وفریال خلیففریھان یوسف أب 22

 .44): 1991(أیار/مایو  1، عدد شؤون المرأةبحث میداني"، 
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ومن النماذج، أیضاً، قیام الجمعیات النسویة بتشغیل النساء، ومن ضمنھن نساء شابات  العصیر إلى الخارج.
 23في مجال التصنیع.

نیات ومن الجدیر االلتفات إلى مبادرات التعلیم الالمنھجي، إذ تعمل بعض المؤسسات والمبادرات مع التعاو
وكذلك تعمل بعض  24واألفراد بھدف تقدیم مادة تعلیمیة، وتبرز ھذه الظاھرة ضمن عمل المزارع البیئیة.

كما تم تأسیس المعھد التعاوني  25المؤسسات األھلیة على استحداث مبادرات للتعلیم الشعبي حول التعاونیات.
نیة وجامعات عدة، بھدف اإلرشاد ، بجھود مؤسسات وجمعیات واتحادات تعاو2016الفلسطیني، في العام 

لكنھ توقف لعدم وجود موارد ذاتیة وتمویل  26الالزم والتدریبات الالزمة للقطاع التعاوني في فلسطین،
 27كاٍف.

وفي ھذا السیاق، تأتي خطة ھیئة العمل التعاوني الرامیة إلى إنشاء معھد تعاوني یتولى التدریب وبناء 
اضیع االلتزام بمبادئ التعاون والحوكمة، واإلدارة، ومختلف المواضیع قدرات الجمعیات التعاونیة، في مو

 ویؤكد وجود ھذه الخطة على اإلجماع حول أھمیة المعرفة التعاونیة. 28المتعلقة بعمل التعاونیات.

 التوصیات

والتقاریر دبیات بناء على التحدیات والبنیة المعیقة للعمل التعاوني بشقیھا الموضوعي والذاتي، ومراجعة األ
لعمل البحثي االمتعلقة بالعمل التعاوني، واستناداً إلى النقاشات المختلفة مع مجمل الفاعلین، ومخرجات 

 والمیداني، والبدائل المتاحة، ظھرت التوصیات التالیة، التي یمكن إجمالھا فیما یلي:

 البنیة المفاھیمیة

إلقاء الضوء ولى نطاق واسع (بما یشمل المدارس)، ھناك حاجة إلى إعادة االعتبار لفكرة العمل التعاوني ع
، ومفھوم على مفھوم العمل التعاوني وعناصره، ومبادئھ، وعلى مبدأ العمل الجماعي، واإلنتاج المشترك

ئمة في الوعي تعزیز الفكر التعاوني وتغییر الصورة القا مساھمات األعضاء، وطبیعة العالقة بین األعضاء.
ویة الزراعیة ساھمة في خلق بدائل لموازنة وتخفیف التبعات السلبیة للسیاسات التنمالمجتمعي، من أجل الم

 ذات التوجھ النیولیبرالي من جھة، ولمواجھة السیاسات االستعماریة من جھة أخرى.
دراسة تطور مفھوم العمل التعاوني، والجدوى االقتصادیة للتعاونیات، بحیث یتم التركیز على الطبیعة 

للعمل التعاوني، وعلى كونھ عمالً یھدف إلى تحقیق الدخل وتحسین مستوى المعیشة بشكل االجتماعیة 
فعلى الرغم من أن العمل التعاوني یمتاز  واقعي، غیر "رومانسي"، والتشدید على أنھ لیس عمالً خیریاً.

تماعیة، ویعزز بمزج الھدفین االقتصادي واالجتماعي، ویوائم بین تحقیق الدخل والحفاظ على العدالة االج
                                                 

ات والمؤسسات المجموعة البؤریة الخاصة بالتعاونیعبیر قطیري، المركز الفلسطیني للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة،  23
 ).2020تشرین األول/أكتوبر  26(عبر الفضاء اإللكتروني:  األھلیة والجھات الحكومیة

 ).0202تموز/یولیو  2ي: الفضاء اإللكترون(عبر  مقابلةرام هللا،  - مزرعة أم سلیمان، مزعة خاصة، قریة بلعین 24
أغسطس آب/ 17(عبر الفضاء اإللكتروني:  مقابلةرامي مسعد، منسق ملتقى الشراكة الشبابي، مركز الفن الشعبي،  25

2020.( 
 .المجموعة البؤریةقطیري،  26
تموز/یولیو  22(رام هللا:  مقابلة استطالعیةأكرم الطاھر، المدیر العام، المركز الفلسطیني للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة،  27

2019.( 
 المجموعة البؤریة الخاصة بالتعاونیات والمؤسسات األھلیة والجھات الحكومیةفؤاد أبو خرمة، ھیئة العمل التعاوني،  28

 ).2020تشرین األول/أكتوبر  26(عبر الفضاء اإللكتروني: 
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النسیج االجتماعي واالنخراط المدني، ویصب في المشروع الوطني، فإنھ أوالً، وقبل كل شيء، نمط لتنظیم 
 عملیة اإلنتاج وتوفیر الدخل للعاملین فیھ.

والموروث  ضرورة تشجیع الفكر التعاوني في المناھج الفلسطینیة، بحیث یصبح جزءاً من الثقافة السائدة
 یتم تعمیم الوعي التعاوني بعملیة منھجیة تتم في األسرة والمدرسة والجامعة. الحضاري، وأن

 اً/وطنیاً واقتصادیاً.تشجیع األبحاث التقنیة والسیاساتیة بشأن تنمیة التعاونیات والنھوض بھا اجتماعیاً وسیاسی
 اوني.) لتشخیص المشاكل في جزئیات القطاع التعecosystemوكذلك إنجاز الدراسات البیئیة (

یاً، ومحاكاة التعریف بأھمیة األنماط والنماذج القریبة من العمل التعاوني، مثل النموذج المدعوم مجتمع
 النماذج الناجحة لحل المشكالت التقنیة مثل شح المیاه، وعملیة التسویق.

 التدریب والتعریف بأھمیة الممارسة الدیمقراطیة في عمل التعاونیات.
 ل الشباب وأھمیة المساواة وعدم التمییز على أساس النوع االجتماعي.التعریف بأھمیة دور جی

تعزیز مبادرات التعلیم الالمنھجي، والتعلیم الشعبي المنفذ من بعض التعاونیات والمؤسسات األھلیة، 
 والتنسیق فیما بینھا.

 البنیة العملیة

الشبابیة، في العمل الزراعي إسناد التوجھ الجماعي الموجود من قبل بعض الشباب والمجموعات 
 والتعاوني، إداریاً ومالیاً وإرشادیاً وفق احتیاجاتھم.

والشبكات التعاونیة ذات الطابع المؤسسي المنظم، وأھمیة  "تعاونیة التعاونیات"التدریب على كیفیة عمل 
االنتساب إلى االتحادات والجمعیات األخرى، وتفعیل دور ھذه االتحادات واستقاللھا عن األحزاب السیاسیة 

 والمؤسسات الرسمیة.
حلیة للتعاونیات، إنشاء شبكة لمساندة إنشاء البنى التعاونیة، بما في ذلك التنظیم الداخلي وبناء القدرات الم

وتوضیح إمكانیة وأھمیة تنوع أدوار األعضاء في  وما یتضمنھ من أدوات إداریة ومالیة وتنسیقیة وتوثیقیة.
والتدریب على التخطیط ووضع األھداف،  التعاونیة، بحیث یقوم كل عضو بما یمكنھ القیام بھ بأفضل شكل.

وتوفیر اإلرشاد الضروري  داف ورؤیة التعاونیة.والتدریب على كیفیة إعداد الموازنات، وتحقیقھا ألھ
 لتنویع وتناغم اإلنتاج التعاوني، بحیث ال یتم تكرار المشاریع بشكل یخلق أزمات أو مضاربات.

التدریب على أھمیة وكیفیة قیام التعاونیات بعملیات تشبیك وتعاقد مع مؤسسات تسویقیة وطنیة للحصول 
للتسویق ما بین التعاونیة والمستھلك، وھذا یتضمن عملیات الترویج على معاملة تفضیلیة، وإنشاء قناة 

والدعایة وزیادة الوعي المجتمعي بأھمیة دعم منتجات التعاونیات بوصفھا خطوة باتجاه دعم مشروع وطني 
 متكامل.

ة)، فیما یتعلق بمدخالت العملیة اإلنتاجیة، التدریب على إنشاء لجان تتخصص بالمسائل اللوجستیة (الفنی
تقوم بتزوید التعاونیات بما تحتاجھ من بذور وأسمدة زراعیة، وتنظیم عملیة الري، التي ستكون لھا فاعلیة 
كبیرة في تنظیم العمل الزراعي (أسست بعض المؤسسات والجھات بنوكاً للبذور، والمطلوب تكثیف الجھود 

 وتعریف المزارعین بأھمیة ھذه البنوك).
ملیة اإلنتاجیة، فیجب تدریب التعاونیات على القیام بوضع استراتیجیات أما على مستوى مخرجات الع

للتسویق، مثل القیام بمبادرات إنشاء مراكز للتعبئة والتغلیف ومنح أسماء ذات أبعاد وطنیة للمنتج الزراعي، 
لھا، وأیضاً كتابة رسالة تعریفیة عن عمل التعاونیة على كراتین التوزیع وتوضیح المغزى الوطني ألعما

 وذلك إلثراء الجانب التسویقي.
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التدریب والتعریف بأھمیة المبادرات الذاتیة لتطویر التعاونیات، وكیفیة استمرار العمل بعد التدریب 
 والمتابعة من قبل المطورین أو الداعمین/المساندین.

یة وسھولة إنجاز دراسات حول إدخال التكنولوجیا للتعاونیات، بحیث تصبح خطوط اإلنتاج أكثر فاعل
 وربحیة بدون اإلثقال على التعاونیات الناشئة.

تكثیف الجھود لخلق برامج متعلقة بالعمل التعاوني في المناطق المصنفة (ج) من أجل التوعیة بأھمیة العمل 
 التعاوني ودوره في الصراع على األرض والبقاء والصمود، وتخصیص موارد لدعم ھذه المبادرات.

 البنیة المالیة

ء صنادیق للتمویل التعاوني، ورصد میزانیات سنویة ال تستھدف فقط تسییر األنشطة الحیویة إنشا
للتعاونیات، بل أیضاً تستھدف التخلص بشكل تدریجي من التمویل األجنبي المشروط وآثاره المدمرة على 

 قطاع الزراعة المحلي.
ئة/قدیمة للتعویض والتأمین والمساندة تعاونیات ناش 4-3تطویر نظام إلنشاء صنادیق تكافلیة صغیرة بین 

فیما بینھا في حالة حصول ضرر أو حادث معین، وعدم االكتفاء ببنك التعاونیات أو نظام القروض، وتعزیز 
 ھذا التوجھ ما بین التعاونیات.

تطویر منصات لتجنید األموال التي تستند إلى التنویع في المصادر ومحاولة اجتذاب األموال ذات الھدف 
لتضامني، مثل تبرعات من األعضاء وجمع األموال من فلسطینیي الشتات، وكذلك العمل على استمالة ا

ً أكثر منھ ربحیاً  دعم شركات القطاع الخاص الفلسطیني التي ترى في عمل التعاونیات استثماراً وطنیا
 خالصاً.

للقطاع التعاوني، یعمل بأسس تأسیس بنك للتعاونیات یحقق احتیاجات التعاونیات والفائدة المرجوة منھ 
 وأھداف مختلفة عن بنوك القطاع الخاص.
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