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اأهلية  موؤ�س�سة  وهو   ،1989 عام  والإمناء  للبحوث  بي�سان  مركز  تاأ�س�س 
تقدمية دميقراطية وغري هادفة للربح تعمل من اأجل تعزيز �سمود ال�سعب 
دميقراطي  فل�سطيني  مدين  جمتمع  بناء  يف  امل�ساهمة  اأجل  ومن  الفل�سطيني 
وامل�ساواة  والدميقراطية  الجتماعية  العدالة  بقيم  ونوؤمن  وموؤثر.  فاعل 
الفردية واجلماعية وندعو  والتعددية وحقوق الإن�سان واحرتام احلريات 
ونروج لكي تكون هذه القيم يف �سلب واأ�سا�س عملية التنمية التي تعتمد على 

امل�ساركة ومبادئ احلكم الر�سيد. 
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يوجد العديد من الدرا�سات التي تناولت اجلمعيات 
التعاونية يف الأرا�سي الفل�سطينية، وقد حظي هذا 
القطاع باهتمام متزايد يف العقدين الأخريين نتيجة 
الهتمام التنموي للموؤ�س�سات املمولة حمليًا ودوليًا 
خمتلفة  مناطق  يف  املنت�رشة  القاعدية  باملوؤ�س�سات 
يتعلق  وفيما  الفل�سطيني،  الريف  �سمنها  ومن 
التعاونية  اجلمعيات  وهو  الورقة،  هذه  مبو�سوع 
الزراعية، فاإن الهتمام بهذه اجلمعيات جاء ب�سكل 
املمولة  ملوؤ�س�سات  املتزايد  الهتمام  نتيجة  خا�ص 
ب�سكل  تعتمد  والتي  املهم�سة،  اأو  النائية  باملناطق 
النباتي  بفرعيه  الزراعي  الإنتاج  على  اأ�سا�سي 

واحليواين.
التعاونيات  تناولت  التي  الأدبيات  تق�سيم  ميكن 
الأدبيات  هذه  اأوىل  اأق�سام:  ثالثة  اإىل  الزراعية 
التعاونية  اجلمعيات  بتناول  اخت�ست  التي  تلك 
هي  والثانية  الفل�سطينية،  الأرا�سي  يف  الزراعية 
التعاونية  اجلمعيات  تناولت  التي  الأدبيات  تلك 
يف الأرا�سي الفل�سطينية ب�سكل عام، وتناولت من 
�سمن تلك التعاونيات قطاع التعاونيات الزراعية، 
املوؤ�س�سات  تناولت  التي  الدرا�سات  وثالثها 
التنموية يف الأرا�سي الفل�سطينية، وحتدثت ب�سكل 
اأو باآخر عن التعاونيات، ومن �سمنها التعاونيات 

الزراعية.
وجود  ال�سابقة  لالأدبيات  النقدية  القراءة  تك�سف 
بع�ص الفجوات يف تناولها للجمعيات التعاونية يف 
منها.  الزراعية  وخا�سة  الفل�سطينية،  الأرا�سي 
وهذه الفجوات موجودة اأحيانًا يف ت�سخي�ص واقع 
البدائل  الفل�سطينية، و/اأو يف طبيعة  التعاونيات 

الأدبيات  تلك  اأ�سحاب  يدعو  التي  التو�سيات  اأو 
تعاونية  جمعيات  ايجاد  اأجل  من  بها  الأخذ  اإىل 
حت�سني  وهو  وجودها  من  الغاية  حتقق  ناجحة 
امل�ستويات  على  اجلمعيات  تلك  اأع�ساء  اأو�ساع 
�ساق  مما  والثقافية،  والجتماعية  القت�سادية 
الكثري من تلك الأدبيات اإىل طرح تو�سيات مثالية 
غري قابلة للتحقيق اأو اأوقعها يف �سعوبات نظرية 
ف�سل  اأ�سباب  ت�سخي�ص  بني  التناق�ص  وخا�سة 

التعاونيات والتو�سيات لنجاحها.

لق�سيتني  معاجلة  تقدمي  الورقة  هذه  و�ستحاول 
الزراعية  التعاونيات  تناول  يف  باأهميتهما  تعتقد 

وهما:
مفهوم التعاونية.. 1
احلركة التعاونية الفل�سطينية. 2

احلركة التعاونية قبل اأ�سلو.	•
واقع التعاونيات يف الوقت احلايل.	•

التطرق  �سيتم  اأعاله  املحاور  تناول  �سياق  ويف 
اليد  لو�سع  ال�سابقة  الأدبيات  اإىل  نقدي  ب�سكل 
اجلمعيات  لواقع  ت�سخي�سها  يف  الفجوة  على 
ثم  الفل�سطينية.  الأرا�سي  يف  الزراعية  التعاونية 
احلركة  لتفعيل  اقرتاحات  بتقدمي  الورقة  نختم 

التعاونية الزراعية.
مفهوم التعاونية:

التعاون هو حاجة ان�سانية تنبع من روؤية جمموعة 
لتحقيق  جهودهم  ت�سافر  اأهمية  اإىل  النا�ص  من 
التطوع،  بفل�سفة  مرتبط  وهو  معينة،  اأهداف 

التعاونيات الزراعية
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ارتبط  ماأ�س�سته  قبل  التعاون  فاإن  وبالتايل 
عن  نتحدث  وعندما  العائلية واجلوار،  بالعالقات 
التعاون يف القطاع الزراعي قبل تدجينه ماأ�س�سًة، 
فاإننا نتحدث عن التعاون يف عملية النتاج الزراعي 
باملفهوم  نق�سد  والجتماعي.  املادي  باملفهوم 
املادي التعاون يف عملية الزرع، وجني املحا�سيل، 
اأو  النتاج  اأدوات  وتبادل  املايل،  والقرا�ص 
التعاون يف �رشائها، ونق�سد باملفهوم الجتماعي 
والثقايف هو تبادل اخلربات والتجارب يف العملية 
الزراعية وتبادل الن�سح والر�ساد بني املزارعني. 
ماأ�س�سة  نحو  الغربي  التحديث  لجتاه  نتيجة 
هذا  اأخ�سع  الب�رشية،  العالقات  اأ�سكال  كل 
احللف  لتعريف  الب�رشية  العالقات  من  ال�سكل 
منظمات  التعاونيات  واأ�سبحت  الدويل؛  التعاوين 
امل�ستوى  برفع  تعنى  اقت�سادية  موؤ�س�سات  اأو 
جهودهم  على  معتمدين  لأع�سائها  املعي�سي 
الذاتية وتكاتفهم التام. ويف هذا ال�سياق املاأ�س�سي 
منظمات  »باأنها  حامد  يعرفها  للتعاونيات 
تلعب  بحيث  ذاتية،  جهود  على  مبنية  اقت�سادية 
م�ستوى  رفع  يف  ملمو�سا  دورا  املنظمات  هذه 
لع�سائها،  والجتماعية  القت�سادية  الظروف 
وللمجتمع املحلي اأي�سا« )حامد 2012: 7(. ومبا 
التطوع  فل�سفة  على  مبنية  التعاونية  احلركة  اأن 
واحلرية بالنت�ساب للتعاونيات كما ورد يف احللف 

التعاوين الدويل، مت تعريف التعاونيات باأنها:
طواعية  احتدوا  اأ�سخا�ص  من  م�ستقلة  جمعيات   
والجتماعية  القت�سادية  احتياجاتهم  لتلبية 
خالل  من  لذلك  ويتطلعون  امل�سرتكة،  والثقافية 
موؤ�س�سة مملوكة للجميع وتدار ب�سكل دميقراطي. 
امل�ساكل  حلل  توجه  باأنها  التعاونيات  تعرف  كما 

يف  املحليني  الفراد  تنظيم  خالل  من  املحلية 
منظمات م�ستقرة، ولديها )لديهم( مهمة وا�سحة؛ 
للحفاظ على راأ�ص املال وتوزيع املنفعة وامل�سوؤولية 
وامل�سائلة يف ايدي املنتفعني املحليني. وقد نظر اإىل 
اأنها جمعية تطوعية من  على  اأي�سا،  التعاونيات، 
حت�سني  بهدف  توؤ�س�ص  امل�سرتين،  اأو  البائعني 
ذلك  اإىل  والو�سول  وامل�سرتين،  للبائعني  ال�سعار 
اأو  للبائعني  �سواء  بهم  خا�سة  من�ساأة  طريق  عن 

امل�سرتين. )حامد 2012: 7(
وقد عرف عدوان ونوفل احلركة التعاونية باأنها 
تن�ساأ  واجتماعية،  اقت�سادية  وتنظيمات  جتمعات 
النا�ص،  من  جمموعة  قبل  من  طوعية  مببادرات 
وت�سامنهم  امل�سرتكة  جهودهم  على  معتمدين 
التام. ويقوم امل�رشوع التعاوين على اأ�سا�ص العمل 
مبا  امل�ساهمني  الأع�ساء  بني  امل�سرتك  التعاوين 
ال�سيطرة  وهي:  اأ�سا�سية  بنود  اأربعة   لهم  يحقق 
وحتقيق  بكاملها،  النتاج  عملية  على  التامة 
مدى  العتبار  بعني  الأخذ  مع  الأع�ساء  م�سالح 
وت�سجيع  التعاوين،  العمل  مع  الع�ساء  تعامل 
امل�رشوع  اع�ساء  بني  والت�سامن  التعاون  روح 
التعاوين، وتنمية الفكر الدميقراطي بني الع�ساء 
يف  وامل�ساركة  الدارة  انتخاب  عمليات  خالل  من 

اتخاذ القرارات. )عدوان ونوفل 2010: 15(.
نعرف  ال�سابقة،  التعريفات  مع  وبالن�سجام 
منطمات  باأنها  الزراعية  التعاونية  اجلمعيات 
جمموعة  مببادرة  ن�ساأت  واجتماعية  اقت�سادية 
على  معتمدة  طواعية  احتدت  املزارعني  من 
حت�سني  اأجل  من  املت�سافرة  الذاتية  اجلهود 
امل�ستوى  رفع  وبالتايل  الزراعي  النتاج  م�ستوى 
املنت�سبني  للمزارعني  والجتماعي  القت�سادي 

للتعاونية.
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من  جمموعة  اإىل  التعاونية  اجلمعيات  حتتكم 
التي  املوا�سفات  املبادئ  هذه  ومتثل  املبادئ، 
للتعاونيات،  الدويل   التعاون  حلف  اعتمدها 
وتعترب املبادئ اخلم�سة الأوىل اأ�سا�سية يف تعريف 

التعاونيات، واملبادئ هي:
لأي . 1 ويحق  ومفتوح  اختياري  الع�سوية  باب 

التعاونية  اجلمعية  اإىل  الن�سمام  �سخ�ص 
وتنطبق عليه �رشوط الع�سوية.

الدميقراطية يف الدارة والرقابة. جميع . 2 مبداأ 
وي�ساركون  مت�ساوون،  التعاونية  يف  الأع�ساء 
بحيوية بو�سع ال�سيا�سات واتخاذ القرارات، 
بغ�ص  واحد  �سوت  التعاونية  يف  ع�سو  ولكل 

النظر عن عدد الأ�سهم التي ميتلكها. 
يوجد . 3 راأ�سمال.  على  املحدودة  الفائدة 

التعاونية،  اجلمعية  اأرباح  على  حمدودية 
اأع�سائها  خدمة  هي  تاأ�سي�سها  من  الغاية  لأن 

واملجتمع ولي�ص حتقيق الربح. 
ا�ستثمرت اجلمعية . 4 اذا  املعامالت.  العائد على 

الأرباح  فاإن  راأ�سمالها  من  بع�سا  التعاونية 
اهتمام  من  يعزز  وهذا  الأع�ساء،  على  توزع 
على  واحلفاظ  التعاونية  باجلمعية  الأع�ساء 

ا�ستمرارها والنهو�ص بها.
اجلمعية . 5 تقوم  اأن  والتعليم.  الثقافة  ن�رش 

التعاونية بن�رش الثقافة والوعي بني اأع�سائها 
التثقيف  بعمليات  تقوم  وهي  املجتمع،  ويف 
املهارات  ميتلكوا  كي  لأع�سائها  والتوعية 

ال�رشورية لرفع م�ستوى الإنتاج.
واحلركات . 6 اجلمعيات  بني  التعاون  مبداأ 

التعاونية  اجلمعية  تقوم  اأن  التعاونية. 

الخرى  اجلمعيات  مع  والتن�سيق  بالتعاون 
على  واحل�سول  امكانياتها  رفع  اأجل  من 
يف  ت�ساعدها  التي  والحتياجات  اخلدمات 

توفري الحتياجات لع�سائها. 
تكون . 7 اأن  وهي  والديني.  ال�سيا�سي  احلياد 

التع�سبات  عن  بعيدة  التعاونية  اجلمعية 
ذلك  لأن  وال�سيا�سية  الدينية  والتحزبات 
لع�سويتها. الن�سمام  اأمام  عائق  ي�سكل 

التعامل بالنقد. 
التعامل بالنقد يحافظ على راأ�سمال اجلمعية، . 8

نتيجة  اخلطر  من  تعر�سها  من  ويقلل 
يحافظ  وبالتايل  املايل،  النهيار  اأو  الفال�ص 
على بقاء اجلمعية وا�ستمرار توفري خدماتها 

لأع�سائها.
وت�سكل هذه املبادئ �سخ�سية اجلمعيات التعاونية 
واملوؤ�س�سات  عن اجلمعيات اخلريية  التي متيزها 
لي�ست  الأخرى، فاجلمعيات اخلريية  القت�سادية 
خدماتها  وتقدم  النا�ص،  من  جمموعة  لأي  ملكا 
جلميع املحتاجني لهذه اخلدمة، وذلك لعدم وجود 
ع�سوية انت�ساب جترب اجلمعية باأن تكون الأولوية 
املوؤ�س�سات  اإىل  وبالن�سبة  لأع�سائها.  خدماتها  يف 
كل  قيمة  فاإن  الأخرى،  القت�سادية  وال�رشكات 
وبالتايل  بال�رشكة،  اأ�سهمه  حجم  من  تاأتي  ع�سو 
الأع�ساء  بني  م�ساواة  اأو  ت�ساويًا  هناك  يكون  ل 
اأو امل�ساهمني يف ال�رشكة. كما اأن الهدف الأ�سا�ص 
اأولويات  من ال�رشكة هو الربح، وهو يرتبع على 
وبالتالعن  القت�سادية،  املوؤ�س�سة  اأو  ال�رشكة 
اخلدمات  بتوفري  معنية  املوؤ�س�سة  اأو  احلركةركة 
ما  �سياق  يف  اإل  لأع�سائها  والثقافية  الجتماعية 

يحققه ذلك من عائدات مالية اإ�سافية.
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احلركة التعاونية الفل�سطينية
من اأجل تقدمي ت�سخي�ص منطقي وعلمي للجمعيات 
تقدمي  من  لنا  بد  ل  الراهن،  الوقت  يف  التعاونية 
الفل�سطينية.  التعاونية  احلركة  عن  تاريخية  ملحة 
هذه اللمحة �ست�ساعدنا يف حتليل واقع التعاونيات 
الظاهرة  هذه  فت�سخي�ص  احلالية،  املرحلة  يف 
على  نطلع  يجعلنا  خمتلفة  تاريخية  مراحل  يف 
احلركة  فيها  تعي�ص  التي  البنيوية  الظروف 
ت�سور  بناء  وبالتايل  الفل�سطينية،  التعاونية 
الفل�سطينية  التعاونية  اجلمعيات  لواقع  منطقي 
اأ�سباب  ومعرفة  فيها  ن�ساأت  التي  والبيئة 

جناحاتها واخفاقاتها.
احلركة التعاونية الفل�سطينية قبل اأو�سلو

التعاونية  احلركة  تناولت  التي  الأدبيات  تتفق 
ع�رشينيات  اإىل  تعود  بداياتها  اأن  الفل�سطينية 
العام  من  متوز  اأوائل  ففي  الع�رشين.  القرن 
من  قرية   24 من  جمموعة  اجتمعت   1924
على  واتفقت  اإجزم،  قرية  يف  الفل�سطينية  القرى 
تاأ�سي�ص »جمعية تعاون القرى«، وهدفت اجلمعية 
اأو�ساع  حت�سني  على  العمل  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل 
اإن�ساء  وتواىل  القرى.  تلك  يف  الفل�سطيني  الفالح 
نف�سه  العام  ففي  ذلك،  بعد  التعاونية  اجلمعيات 
يف  التبغ  ملنتجي  عربية  تعاونية  جمعية  تاأ�س�ست 
من  �سنوات  ثالثة  بعد  اأغلقت  لكنها  عكا،  مدينة 
جمعيات  اأن�سئت  الثالثينات  وبداية  تاأ�سي�سها. 
للحم�سيات  واأخرى  الربتقال  ملنتجي  تعاونية 
واأخرى للنقل حتى و�سل عدد اجلمعيات التعاونية 
حتى العام 1937 اإىل 127 جمعية تعاونية خمتلفة 
الأنواع، كان جلمعيات الت�سليف والتوفري الريفي 

 .)209  :1994 عون  )اأبو  منها  الأ�سد  ن�سيب 
الكبري  العدد  ولكن كيف ميكن تف�سري ظهور هذا 
من اجلمعيات التعاونية الفل�سطينية التي اأن�سئت 
اإذا  خا�سة  النكبة،  على  ال�سابقني  العقدين  خالل 
الفل�سطينية  التعاونية  اجلمعيات  عدد  اأن  علمنا 
بلغ خم�سون جمعية، وبالتايل  العام 1934  حتى 
و�سلت الزيادة خالل ثالثة �سنوات اإىل 77 جمعية 
اإىل  العام 1948  تعاونية، كما و�سل عددها حتى 

244 جمعية؟
اأعداد  لتزايد  �سيا�سيًا  تف�سريًا  عون  اأبو  يعطي 

اجلمعيات التعاونية يف فرتة الثالثينات، فيقول:
الفرتة  هذه  خالل  التعاونيات  عدد  تزايد  يعود 
النتداب  �سلطات  اأدخلتها  التي  التعديالت  اإىل 
لها  �سبق  الذي  التعاون  قانون  على  الربيطاين 
حيث  فل�سطني  على  انتدابها  اإبان  و�سعته  اأن 
الفل�سطيني  التعاون  قانون   1933 عام  اأ�سدرت 
و�سدر مبوجبه نظام خا�ص به عام 1934 ووفر 
للجمعيات  احلماية  من  الأدنى  احلد  القانون  هذا 
عون  )اأبو  الأمام.  اإىل  دفعة  واأعطاها  التعاونية 

)2010 :1994
وي�سيف اأبو عون حول اأ�سباب منو عدد اجلمعيات 

يف فرتة الأربعينيات:
الذي  والنوعي  الكمي  التطور  هذا  اأن  �سك  ول 
ميكن مالحظته قد جاء يف ظروف �سيا�سية دقيقة 
العاملية  احلرب  كانت  حيث  لربيطانيا،  بالن�سبة 
الربيطانية  ال�سلطات  وكانت  رحاها  تدور  الثانية 
اإثارة �سعوب امل�ستعمرات  اأ�سا�ص عدم  تعمل على 
وحتريك اأي دافع لن�ساطهم املناه�ص لها. فخالل 
ت�سجيع  على  النتداب  �سلطات  عملت  الفرتة  هذه 
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التعامل  ميكن  اأنه  معتقدة  جماعية  هيئات  ظهور 
معها ب�سكل اأف�سل من التعامل مع الأفراد. )اأبو 

عون 2010:1994(
التعاونية  للحركة  والتف�سري  العر�ص  هذا  بعد 
عون  اأبو  يقدم   1948 العام  حتى  الفل�سطينية 
الفل�سطينية،  التعاونية  احلركة  �سعف  اأ�سباب 

ويعزو هذه الأ�سباب اإىل خم�سة عوامل وهي:
�سيا�سة �سلطات النتداب الربيطاين املتعلقة . 1

متكنها  التي  واللوائح  القوانني  بو�سع 
للحركة  الدعم  تقدمي  من  اأ�سا�سي  ب�سكل 

اليهودية. 
احلركة . 2 بجدوى  را�سخة  قناعة  وجود  عدم 

بداية  يف  وخا�سة  املواطنني،  بني  التعاونية 
من  جديدًا  �سكاًل  متثل  كانت  حيث  الأمر، 
اأ�سكال تنظيم العمل والإنتاج مل يعتد الفالح 

الفل�سطيني عليه من قبل.
التعاونية، 3.  واملبادئ  الأفكار  فهم  �سعف   

وخا�سة يف ظل الرعاية املعار�سة لها يف كثري 
من الأحوال.

القائمة . 4 ال�سلطات  من  الر�سمي  الدعم  غياب 
يف البالد اآنذاك.

اجلمعيات . 5 متويل  تكلفة  يف  الكبري  الرتفاع 
الفائدة  ن�سبة  و�سلت  حيث  التعاونية، 
اإىل  باركليز  بنك  من  املقدمة  للتعاونيات 
التي  القرو�ص  على  الفائدة  نف�ص  وهي   %9
اجلمعيات  لغري  ذاته  البنك  من  تقدم  كانت 

التعاونية. )اأبو عون 1994: 2013(
ظهرت  التي  التعاونية  اجلمعيات  اإىل  النظر  عند 
حماكاة  ن�ساأت  اأنها  نالحظ   1948 العام  قبل 

وتقليدًا للجمعيات التعاونية اليهودية، وذلك دون 
التعاونيات  لظهور  ال�ستعمارية  للخلفية  معرفة 
ظهرت  اليهودية  التعاونية  فاحلركة  اليهودية، 
باإن�ساء  ال�سهيونية  الفل�سفة  �سمن  كحركة 
منها  الهدف  يكن  ومل  اليهودي،  القومي  الوطن 
اليهود ورفع مكانتهم الجتماعية  املزارعني  دعم 
هم  اليهود  املزارعني  لأن  وذلك  والقت�سادية، 
ال�سهونية  احلركة  من  ومدعومون  م�ستعمرون 
فاحلركة  عامة،  ال�ستعمارية  احلركة  ومن 
العربي  العمل  لتعزيز  ن�ساأت  اليهودية  التعاونية 
احلركة  جناح  اإن  الأر�ص.  على  وال�سيطرة 
مل  كبري  تقدم  من  حققته  وما  اليهودية  التعاونية 
بع�ص  ادعت  كما  اأو  طبيعية،  ظروف  وليد  يكن 
القادمني  لليهود  �سابقة  خربات  نتيجة  امل�سادر 
اأ�سول  ملعرفة  نتيجة  اأو  ال�سوفييتي،  من الحتاد 
الذكر  ال�سابقة  لالأ�سباب  واإمنا  التعاوين،  العمل 

املتعلقة بالفل�سفة ال�سهيونية ال�ستعمارية.
يف  رغبة  الفل�سطينية  التعاونية  احلركة  ن�ساأة  اإن 
عدم  يعك�ص  وامل�ساندة  املايل  الدعم  على  احل�سول 
كما  الفرتة،  تلك  يف  ال�سيا�سية  بالظروف  الوعي 
هو  ما  كل  ا�ستعمارية حتارب  بيئة  يف  ن�ساأتها  اأن 
هو  املتوقع  م�سريها  يجعالن  عربي  فل�سطيني 
الف�سل اأو ال�سعف ال�سديد على الأقل. كما اأن دعم 
والأربعينات  الثالثينات  يف  الربيطاين  ال�ستعمار 
يعك�ص  والذي  الفل�سطينية،  التعاونية  للحركة 
اأجل �رشاء  من  التعاونيات هو  ن�سوء  يف  الزدياد 
الولءات وبناء امل�سالح ال�ستعمارية ال�سهيونية، 
اأننا  اإل  كميًا  التعاونيات  عدد  تزايد  من  وبالرغم 
يجب و�سع عالمة ا�ستفهام حول تطورها نوعيا، 
لأن الدعم الذي بني على هذه الفل�سفة من الطبيعي 
اأن تكون نتائجه الالتنمية وعدم التقدم والتطوير.



  8  

جتمدت احلركة التعاونية الفل�سطينية يف ال�سنوات 
الثالثة التي اأعقبت النكبة، نتيجة لظروف ال�ستات 
عام 1952  الفل�سطيني. ويف  ال�سعب  عا�سها  التي 
�سدر قانون التعاون الأردين الذي »اأكد على العمل 
والجتماعي  القت�سادي  امل�ستوى  رفع  اأجل  من 
وتواىل  التعاونية«،  اجلمعيات  لأع�ساء  والثقايف 
املعنية  الأردنية  والدوائر  املوؤ�س�سات  اإن�ساء 

بتطوير احلركة التعاونية وهي:
دائرة الإن�ساء التعاوين �سنة 1953 لالر�ساد . 1

والتحقيق  والت�سفية  التعاونيات  ولت�سجيل 
واملراقبة.

اأجل . 2 من  وذلك  �سنة 1959  التعاوين  الحتاد 
الدور  وجت�سيد  التعاونية  اجلمعيات  متويل 
الأهلي يف بناء احلركة التعاونية، وال�رشاف 

والتخطيط امل�ستمرين.
املعهد التعاوين �سنة 1963، لتدريب وتاأهيل . 3

الكوادر التطوعية والقيادات التعاونية ف�ساًل 
عن الأجهزة الدارية والر�سادية. 

احتاد مراقبة احل�سابات التعاوين �سنة 1964 . 4
لتحقيق ح�سابات اجلمعيات التعاونية واإعداد 
الدورات التدريبية للمحا�سبة وم�سك الدفاتر 

وجتهيز املطبوعات. )عبيدات 1981: 15(
اإىل  الإن�ساء  دائرة  �سعت  فقد  عبيدات  يذكر  وكما 
والتوفري  للت�سليف  تعاونية  جمعيات  تاأ�سي�ص 
النتاج،  وزياد  الزراعي  القطاع  تطوير  بهدف 
وحت�سني اأو�ساع املزارعني نتيجة وقوعهم حتت 
وطاأة املرابني )عبيدات 1981: 16(. وكما يذكر 
التعاونية  اجلمعيات  هذه  ا�ستطاعت  فقد  عبيدات 
واإبعاد  الزراعي  النتاج  زيادة  يف  امل�ساهمة 

الأرا�سي  وتخلي�ص  املزارعني  عن  املرابني  خطر 
الأ�سول  الأع�ساء  تعليم  وكذلك  الرهن،  من 
الآخر  الراأي  واحرتام  والتنظيم  الدميقراطية 
وغري ذلك )عبيدات 1981: 16(، ولكن كما يقول 
واملبادئ  الأفكار  ه�سم  لعدم  اأنه  اأي�سًا  عبيدات 
التعاونية يف بع�ص هذه اجلمعيات وقعت يف اأخطاء 

منها:
عدم �رشف القرو�ص الزراعية يف الأغرا�ص . 1

الإنتاجية التي منحت من اأجلها.
لالأع�ساء . 2 بالن�سبة  النوعية  القفزة  �سعوبة 

قبلية  عادات  من  ونقلهم  التعاونيني 
وع�سائرية تعتمد على الفرد، الأنانية وحب 
يت�ساوى  رحبة  تعاونية  اآفاق  اإىل  الذات 
الفرد  اأع�ساء اجلمعية من خالل عمل  فيها 

للمجموع وعمل املجموع للفرد.
عرب . 3 املتوارثة  والتقاليد  العادات  وقوف 

العمل  طريق  يف  عرثة  حجرة  الأجيال، 
اأن  لأمة  ميكن  ل  بدونه  الذي  اجلماعي 
تتقدم وت�سل للم�ستوى الالئق بها، اأنها مل 
على  ترتكز  التي  املتوارثة  التقاليد  حتارب 

العمل الفردي. )عبيدات 1981: 16(
نك�سة  بعد  التعاونية  اأو�ساع اجلمعيات  تدهورت 
الإ�رشائيلي  الحتالل  �سلطات  قامت  فقد   ،1967
التعاونية  احلركة  ن�ساطات  على  بالت�سييق 
اإعطاء  عدم  وكذلك  ن�ساطاتها،  و�سل  الفل�سطينية 
املماطلة  اأو  لتاأ�سي�ص جمعيات جديدة  الرتاخي�ص 
الفل�سطينية  التعاونية  اجلمعيات  اأن  كما  ذلك،  يف 
الأردنية  التعاونية  اجلمعيات  مظلة  حتت  بقيت 
هذه  متويل  اأو  بدعم  الأخرية  هذه  تقوم  اأن  دون 
الإ�رشائيلي  الحتالل  قيام  ولعدم  اجلمعيات. 
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قامت  جديدة  جمعيات  لإن�ساء  الرتاخي�ص  مبنح 
اجلمعيات بالكتفاء بالت�سجيل يف الأردن. وميكن 
موجودة  بقيت  التعاونية  اجلمعيات  اإن  القول 
ممار�سة  على  القدرة  دون  الحتالل  حتت  ا�سميًا 
العام  حتى  ذلك  على  احلال  وبقي  ن�ساطاتها، 
التعاونية  احلركة  اإن  عون  اأبو  ويقول   .1979

ن�سطت بعد هذا التاريخ لأ�سباب متعددة، منها:
الفل�سطينية . 1 الأردنية  اللجنة  تاأ�سي�ص 

الفل�سطيني  ال�سعب  �سمود  لدعم  امل�سرتكة 
 ،1979 �سنة  يف  وذلك  املحتلة،  الأرا�سي  يف 
ن�ساطاتها  وبا�رشت   1978 �سنة  ]تاأ�س�ست 
اللجنة  هذه  اعتمدت  حيث   ]1979 �سنة 
املحتلة  الأرا�سي  يف  التعاونية  الهيئات  على 

لتقدمي الدعم وامل�ساندة.
ظهور العديد من الهيئات واملنظمات الدولية . 2

توجهاتها  تركزت  املحتلة  الأرا�سي  يف 
الجتماعية  التنمية  يف  امل�ساركة  على 
هذه  امتالك  عدم  ظل  ويف  والقت�سادية، 
بالظروف  التامة  للمعرفة  املوؤ�س�سات 
بعملها  للقيام  الالزمة  الأجهزة  اأو  املحيطة 
وجدت  فاإنها  لذلك،  ال�رشورية  واخلربات 
منا�سبة  قناة  املختلفة  التعاونية  الهيئات  يف 
خا�سة  اأهدافها  حتقيق  خاللها  من  ميكن 

فيما يتعلق بالزراعة.
الحتالل . 3 �سلطات  اأن  اإىل  الإ�سارة  �سبق  لقد 

قد غريت موقفها من التعاونيات يف حماولة 
منها لتحقيق اأغرا�ص �سيا�سية، واأن خططها 
التعاوين،  الو�سط  يف  النجاح  تالق  مل  هذه 
موؤداها  نتائج  اإىل  و�سل  الحتالل  اأن  اإل 
وممار�سة  التعاونية  احلركة  تن�سيط  اأن 
القانون  اياها  يخولها  التي  ال�سالحيات 
من  اأكرب  قدر  اكت�ساب  من  متكنه  التعاوين 

وقيادتها.  املحلية  املجتمعات  مع  التعامل 
)اأبو عون 1994: 220(.

التي  الفرتة  يف  اجلمعيات  و�سع  يف  التدقيق  اإن 
�سبقت اتفاقية اأو�سلو يك�سف اأن احلركة التعاونية 
ال�سيا�سية  للتذبذبات  تعر�ست  الفل�سطينية 
الفل�سطينية،  الوطنية  احلركة  بها  مرت  التي 
ن�ساطها  وحجم  اجلميعات  عدد  خ�سع  حيث 
املنظمة  باأن  عون  اأبو  يقول  ال�سيا�سية.  للعملية 
الآثار  جدية  »مدى  اأدركت  الأردنية  التعاونية 
ال�سلبية التي ترتبت على قرارها اخلا�ص بتجميد 
الغربية.  ال�سفة  لتعاونيات  وامل�ساعدة  التمويل 
التمويل  باإعادة  قرارًا   1979 عام  اتخذت  حيث 
وامل�ساعدة لتعاونيات ال�سفة الغربية. اإذ اأنه فور 
التعاونية 1٫191٫000 دينارًا  ذلك قدمت املنظمة 
اأردنيًا لتعاونيات ال�سفة الغربية، حيث ا�ستفادت 
من هذا املبلغ مبا�رشة 37 جمعية تعاونية اأردنية« 
)اأبو عون 1994: 218(. وهذا ما يتفق مع ما ذكره 
عورتاين يف درا�سته »�سيا�سات التنمية الزراعية يف 
)عورتاين1989:  غزة«  وقطاع  الغربية  ال�سفة 
تاأ�سي�ص  فاأن  عورتاين  يقول  كما  ولكن   .)168
جاء  امل�سرتكة  الفل�سطينية   - الأردنية  اللجنة 
مبوجب قرار اتخذه موؤمتر القمة العربي يف بغداد 
عام  يف  ن�ساطها  اللجنة  وابتداأت   ،1978 �سنة 
لتطوير  الالزم  املايل  الدعم  تقدمي  بهدف   1979
والتعليمية  والجتماعية  القت�سادية  الأو�ساع 
وقد  غزة.  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  وال�سحية 
املو�سوع  بهذا  املتعلق  العربية  القمة  قرار  ن�ص 
لهذا  �سنويًا  دولر  مليون   150 تخ�سي�ص  على 
فاإن  وبالتايل   .)162:1989 )عورتاين  الغر�ص« 
احلكومة  اإح�سا�ص  نتيجة  يكن  مل  القرار  هذا 
الأردنية بالنتائج ال�سلبية لقرارها املتعلق بتجميد 
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امل�ساعدات للجمعيات التعاونية، واإمنا كان قرارًا 
م�سرتكًا للدول العربية، ولأن هذه الأموال �رشفت 
عرب احلكومة الأردنية، فاإنها ا�ستخدمتها لتدعيم 
الأر�ص  يف  الفل�سطينيني  على  و�سيطرتها  نفوذها 

املحتلة. 
اإىل  اأدت  لقد توافقت البنود الثالثة ال�سابقة التي 
�سيا�سية  خطة  �سمن  التعاونية  احلركة  تن�سيط 
اأجندة  لتمرير  متعددة،  اأطراف  فيها  ا�سرتكت 
التعاونية  احلركة  ن�سوء  اأن  كما  �سيا�سية، 
وتطورها اعتمد ب�سكل اأ�سا�ص على مبادرات الدعم 
املايل التي كانت تقدمها املنطمة التعاونية الأردنية 
اأو العربية اأو املنظمات الدولية، ولي�ص بالعتماد 
وهذا  اجلمعيات.  هذه  لأع�ساء  ال�سرتاكات  على 
يقودنا للقول باأن تاأ�سي�ص اجلمعيات التعاونية مل 
تكن خلفيته وعي الأع�ساء اأو املوؤ�س�سني للخدمات 
التي ميكن اأن توؤديها اجلمعية التعاونية، بل كانت 
الدعم  على  احل�سول  يف  اجلمعية  موؤ�س�سي  رغبة 
اجلمعيات.  لهذه  الداعمة  املنظمات  من  والتمويل 
يتعر�ص ال�سيد هارولد دك مدير لربنامج مينونايت 
املركزية لهذه الق�سية يف تناوله للهبات والت�سليف 

واملبادرة بالقول: 
حديثًا، قامت جمموعة من الزراعيني ال�سباب من 
ملوؤ�س�سات  التما�ص  بتقدمي  احل�سنة،  النيات  ذوي 
لقامة  البتدائي  املال  بكامل  لتزويدهم  التمويل 
بتعابري  �ستلة.   150٫000 ينتج  للزيتون  م�ستل 
عبء  اأنف�سهم  التعاونية  اأفراد  يتحمل  ل  طلبهم 
منهم،  يطلب  ومل  نقدي.  مبلغ  اأي  ا�ستثمار 
بوا�سطة اآلية الإقرا�ص، اأن يتحملوا اأي م�سوؤولية 
ازاء تلك الأموال، اأو ازاء اآفاق امل�رشوع، ومل يكن 
وقد  للم�ساركني.  بالن�سبة  مايل  خطرا  ثمة  هنالك 

انتاج  على  جذريا  يوؤثر  و�سع  يف  املنحة  ت�سعهم 
اأن  لو  الغربية....  ال�سفة  يف  الزيتون  �ستالت 
الأفراد امل�ساركني بالتعاونية تعاملوا بنقود ذات 
كلفة، ولو اأنهم كانوا عر�سة مل�سوؤولية راأ�ص املال، 
لقاموا بدرا�سة ال�سوق. وقد يظهر البحث لهم اأن 
تقدم  املقاومة  اجلذور  ف�سيلة  من  العنب  م�ساتل 
ربحا  يدر  ولكنه  مكلف  مال  لراأ�ص  اأعمال  فر�سة 

جيدًا« )دوك 1989: 318(  
وي�سف الدقاق نتائج الدعم املقدم من قبل اللجنة 
امل�سرتكة بالقول: »مل تكن اجنازات اللجنة امل�سرتكة 
من الناحية التطبيقية مر�سية على اأي حال، فقد 
بفل�سفة  والت�سدي  ال�سمود  فل�سفة  ا�ستبدال  مت 
وترتب  املبا�رش.  املادي  الدعم  على  تقوم  تقليدية 
الوطني  ال�سف  يف  النق�سامات  ازدياد  ذلك  على 
الجتماعي.  التقاطب  وتنامي  التبعية  وتعمق 
كثرية  �سكانية  �رشائح  اآمال  لذلك  نتيجة  وتبددت 
اللجنة  اجنازات  من  اأمل  خيبة  وراءها  خملفة 
وبالن�سبة   .)294  1989 )الدقاق  امل�سرتكة«. 
للمنظمات الدولية التي �سعت للم�ساهمة يف حتقيق 
الدقاق  فيقول  الفل�سطينية،  الأرا�سي  يف  التنمية 
باأنها اأمريكية، وهي ب�سكل اأ�سا�سي تابعة لوكالة 
»كانت  وقد  املتحدة،  للوليات  الدولية  التنمية 
اأموال التنمية الدولية للوليات املتحدة توجه اإىل 
تنفيذ امل�ساريع التي كانت حتظى مبوافقة �سلطة 
بنفني�ستي[  ]مريون  وي�سف   ... فقط  الحتالل 
لـ  ت�سجيع   مبثابة  باأنها  الأمريكية  الربامج 
اطار  يف  املحتلة[  ]لالأرا�سي  القت�سادي  الدمج 
 :1989 )الدقاق  الإ�رشائيلي«.  الكومونولث 
هذه  توجه  بنفني�ستي  مريون  ويلخ�ص   ،)295

الأطراف بالعمل:
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خالل  )من  الأمريكية  ]احلكومة  الثالثية  العالقة 
وكالة التنمية الدولية للوليات املتحدة( واحلكومة 
جرت  التي  الإ�رشائيلية[  وال�سلطات  الأردنية 
اطار  يف   -1967 العام  منذ  وتطويرها  رعايتها 
الأردن  جمعت  املفتوحة-  اجل�سور  �سيا�سة 
واإ�رشائيل والفل�سطينيني امل�ستفيدين يف �سبكة من 
للمنظمات  ’الدور املحوري  اأ�سبح  التن�سيق حتى 
اأنها  باعتبار  املعامل  وا�سح  اخلا�سة  الطوعية 
عالقات  اقامة  على  قادرة  كانت  التي  الوحيدة 
تن�سيق  وحتقيق  املختلفة  اجلهات  مع  ات�سال 

بينها. )كما ورد يف الدقاق 1989: 296(
غزة  قطاع  يف  التعاونية  اجلمعيات  و�سع  ويدعم 
ال�ستنتاج ال�سابق حول خلفية تاأ�سي�ص اجلمعيات 
التعاونية، فلم تتطور احلركة التعاونية يف قطاع 
غزة كما مثيلتها يف ال�سفة الغربية، حيث خ�سعت 
ال�سفة  يف  ال�سارية  القوانني  تلك  غري  لقوانني 
اجلمعيات  عدد  بلغ  غزة  قطاع  ففي  الغربية، 
العام 1967 62 جمعية والعاملة  التعاونية حتى 
اجلمعيات  عدد  وزاد  فقط،  جمعية   17 منها 
حوايل   1991 العام  حتى  القطاع  يف  التعاونية 
التي  الأ�سباب  عون  اأبو  ويعزو  جمعيات،  ع�رشة 
حالت دون تقدم اجلمعيات التعاونية يف قطاع غزة 

اإىل خم�سة اأ�سباب وهي:
ظله . 1 يف  تعمل  الذي  التعاوين  القانون 

التعاون  قانون  هو  التعاونية  اجلمعيات 
الفل�سطيني الذي و�سعه النتداب الربيطاين 
يالئم  يعد  مل  قانون  وهو   ،1933 عام 
ليالئم  و�سع  وكذلك  احلالية،  الظروف 
مبا  القوانني  وو�سعت  النتداب،  م�سالح 
ميكن امل�سئول الربيطاين من التدخل املبا�رش 

يف �سوؤون اجلمعية التعاونية.

ا�سم . 2 القطاع  يف  التعاونية  اجلمعيات  حتمل 
وهذه  الفل�سطينية،  التعاونية  اجلمعيات 
يحاربها  وبقي  الحتالل  تر�سي  ل  الت�سمية 

ب�سكل م�ستمر.
اأن اجلمعيات التعاونية مل تالقي اأية عوامل . 3

متويلية اأو اإدارية بعد الحتالل.
التي . 4 الذاتية  املعوقات  من  جمموعة  هناك 

انت�سار  مدى  على  �سلبية  انعكا�سات  تركت 
فقدان  مثل:  التعاونية/  اجلمعيات  متدد 
اخلربات  قلة  والإدارية،  التنظيمية  الهيكلية 

يف جمال العمل التعاوين، وغري ذلك.
يف . 5 مبا�رشة  الع�سكري  احلكم  اإدارة  تدخل 

ع�سوية اجلمعيات التعاونية من حيث قبول 
وا�سرتاط  املعنية  التعاونية  يف  جدد  اأع�ساء 
)اأبو  ذلك.  على  الع�سكري  احلكم  موافقة 

عون 1994: 224-223(

اإن اثنني من الأ�سباب اأعاله ت�سرتك فيها اجلمعيات 
ال�سببان  وهما  والقطاع  ال�سفة  يف  التعاونية 
الأول يف جزئه  ال�سبب  الرابع واخلام�ص، وكذلك 
الع�سكري  امل�سوؤول  بتدخالت  يتعلق  الذي  الثاين 
هو  التعاونية  للجمعيات  الداخلية  ال�سوؤون  يف 
ال�سفة  يف  التعاونية  له اجلمعيات  تتعر�ص  تدخل 
ولكن  غزة.  قطاع  يف  له  تتعر�ص  كما  الغربية 
الرئي�سان  ال�سببان  هما  والثالث  الثاين  ال�سببني 
يف �سعف احلركة التعاونية يف القطاع وتراجعها 
بحجم  لي�ص  لكن  الغربية،  ال�سفة  يف  مثيلتها  عن 
وقطاع  الغربية  ال�سفة  بني  احلالية  الفجوة 
 1979-1967 بني  ما  الفرتة  اأن  العلم  مع  غزة، 
والتمويل.  للم�ساعدات  كاماًل  انقطاعًا  ت�سهد  مل 
موؤ�س�سات  عمومًا  التمويل  هذا  م�سدر  وكان 
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اأجنبية والبنك التعاوين/عمان. وح�سب عورتاين 
للحركة  الفعالية  يعك�ص  ل  التعاونيات  عدد  فاإن 

التعاونية، يقول: 
وبغ�ص النظر عن  الح�ساءات ال�سمية فاإن العدد 
بحدود 30  هو  فعليا  العاملة  للجمعيات  احلقيقي 
عبارة  هو  ن�سفها  حوايل   ،)1984( فقط  جمعية 
للزيتون  معا�رش  اإدارة  على  تعمل  من�ساآت  عن 
ح�سلت عليها بقرو�ص �سهلة من اللجنة امل�سرتكة. 
اأما اجلمعيات التي ت�سكل العمود الفقري للحركة 
تعرف  لوائية  جمعيات  ثماين  فهي  الزراعية 
جميع  حظيت  وقد  الزراعي،  الت�سويق  بجمعيات 
كل  من  �سخمة  مالية  مب�ساعدات  اجلمعيات  هذه 
الأمريكية.  اأنريا  وموؤ�س�سة  امل�سرتكة  اللجنة  من 

)عورتاين 1989: 168(.
الفل�سطينية  التعاونية  احلركة  ت�سخي�ص  اإن 
مبعزل عن الظروف البنيوية التي يعي�سها ال�سعب 
التعاونية  احلركة  مع  ومقارنتها  الفل�سطيني، 
بحق  جمحف  ت�سخي�ص  وهو  الأخرى،  الدول  يف 
احلركة التعاونية الفل�سطينية، فاحلركة التعاونية 
ظل  يف  بن�ساطاتها  تقوم  اأن  حتاول  الفل�سطينية 
على  ال�سهيوين،  والثقايف  الع�سكري  الحتالل 
الأخرى  الدول  يف  التعاونية  احلركة  من  العك�ص 
ما  وبالتايل  الدولة،  قبل  من  وتدعم  ترعى  التي 
ظل  يف  الفل�سطينية  التعاونية  احلركة  من  املتوقع 

الظروف املحيطة بها؟
احلركة التعاونية الفل�سطينية بعد اأو�سلو

يف  التعاونيات  تناولت  التي  الأدبيات  �سخ�ست 
التعاونية  احلركة  يف  �سعفًا  احلا�رش،  الوقت 
الفل�سطينية، وقد اتفقت  هذه الأدبيات على اأ�سباب 

هذا ال�سعف. وقد �سخ�ص عدوان ونوفل اأ�سباب 
»امل�ساكل  عنوان  حتت  التعاونية  احلركة  �سعف 
الزراعية  التعاونية  اجلمعيات  عمل  تواجه  التي 
التي  الثماين  امل�ساكل  و�سكلت  الفل�سطينية«، 
ذكرها عدوان ونوفل يف درا�ستهما جميع جوانب 

احلركة التعاونية، وهي:
م�سكالت الت�سويق الزراعي.. 1
و�سوء . 2 وتاآلكها،  الأموال  روؤو�ص  �سعف 

ا�ستغاللها واحلفاظ عليها.
�سعف انت�سار ثقافة الفكر التعاوين.. 3
م�سكالت ادارية وتوا�سع مهارات العاملني . 4

يف التعاونيات.
غياب الدعم احلكومي.. 5
الحتالل ال�رشائيلي.. 6
م�سكالت تتعلق بامل�ساريع املمولة.. 7
)عدوان . 8 التعاون.  بقانون  تتعلق  م�سكالت 

ونوفل 2010: 49-27(
نالحظ اأن هذه امل�سكالت تغطي اجلوانب املختلفة 
باحلركة  يتعلق  جانب  فكل  التعاونية،  للحركة 
التعاونية يت�سمن بع�ص الفجوات اأو امل�ساكل التي 
هذه  يف  للنظر  والالفت  التعاونية،  احلركة  تعيق 
اأنها  التعاونية  احلركة  ل�سعف  الكاملة  التغطية 
امل�سكالت  مع  تتطابق  ما  وكثريًا  وتن�سجم،  تتفق 
منذ  الفل�سطينية  التعاونية  احلركة  تعيق  التي 
ن�ساأتها، كما �سخ�ست ذلك الأدبيات التي تناولت 
وهذا  الفل�سطينية.  التعاونية  احلركة  تاريخ 
يطرح الكثري من الأ�سئلة حول احلركة التعاونية 
مع  يتنا�سب  التعاونيات  نظام  هل  الفل�سطينية: 
ما  الفل�سطيني؟  ال�سعب  يعي�سها  التي  الظروف 



13  

يف  الفل�سطينية  التعاونية  احلركة  من  املطلوب 
كيفية  يف  اإ�سكالية  يوجد  هل  اأم  احلالية؟  املرحلة 

ت�سخي�ص احلركة التعاونية الفل�سطينية؟
يف  يتعلق  والذي  الأخري،  ال�سوؤال  يف  نبداأ 
احلركة  ت�سخي�ص  يف  الأدبيات  اإ�سكالية 
التعاونية الفل�سطينية. ل �سك باأن اإ�سكالية 
الحتاللت املتكررة، العثماين والربيطاين 
يف  اأ�سا�سية  عوامل  هي  وال�سهيوين، 
كما  الفل�سطينية،  التعاونية  احلركة  اإعاقة 
ال�سعب  حياة  جوانب  جميع  يف  عائق  هي 
لت�سخي�ص  التعر�ص  وعند  الفل�سطيني. 
التعاونيات، فاإن الدور املتوقع من احلركة 
املكانة  برفع  يت�سل  الفل�سطينية  التعاونية 
لها،  للمنت�سبني  والجتماعية  القت�سادية 
ودعم �سمود ال�سعب الفل�سطيني يف اأر�سه 
ال�سعب  يعي�سه  الذي  الحتالل  ظل  يف 
عن  نتحدث  عندما  وبالتايل  الفل�سطيني. 
الحتالل كعامل معيق للحركة التعاونية هو 
تناول  حال  يف  ومنطقي  �سحيح  ت�سخي�ص 
الدولية.  املعايري  وفق  التعاونيات  هذه 
واأق�سد باملعايري الدولية ت�سخي�ص احلركة 
الت�سخي�ص  بنماذج  الفل�سطينية  التعاونية 
اأي  امل�ستقلة،  الدولة  يف  تبنيها  يتم  التي 
الظرف  �سمن  التعاونيات  ت�سخي�ص  عدم 
ال�سعب  يعي�سها  التي  الطارئة  احلالة  اأو 
احلالة  هذه  اأو  الظرف  وهذا  الفل�سطيني، 
والت�سخي�ص  الحتالل،  هو  الطارئة 
كبرية  فجوات  اإىل  يوؤدي  ال�سكل  بهذا 

الت�سخي�ص  من  ويخرجها  الأدبيات،  يف 
فريدتني  درا�ستني  ويف  واملنطقي.  العلمي 
احلركة  حول   2010 العام  بعد  �سدرتا 
هاتان  قامت  الفل�سطينية،  التعاونية 
وفق  احلركة  هذه  بت�سخي�ص  الدرا�ستان 
املبادئ الدولية، وبدون النظر اإىل الظروف 
الطارئة التي يعي�سها ال�سعب الفل�سطيني، 
ففي درا�ستهما يقول عدوان ونوفل »حظي 
فل�سطني  يف  التعاونية  اجلمعيات  مو�سوع 
باهتمام العديد من الأكادمييني والباحثني، 
وذلك  با�ستفا�سة؛  عنه  كتبوا  الذين 
والكلي.  اجلزئي  امل�ستويني  على  لأهميته 
تركيزها  يف  الدرا�سة  هذه  اأهمية  وتكمن 
ب�سكل  الزراعية  التعاونية  اجلمعيات  على 
خا�ص من جهة، ويف اعتمادها على معايري 
التعاوين  العمل  لنظام  تقييمها  يف  دولية 
اأخرى«.  جهة  من  التعاونيات  هذه  داخل 
ويقول   ،)6-5  :2010 ونوفل  )عدوان 
احلركة  معيقات  حول  درا�سته  يف  حامد 
التعاونية »ما زالت التعاونيات الفل�سطينية 
هذه  اأدت  وقد  متعددة،  معيقات  من  تعاين 
مبادئ  بني  ما  فجوة  خلق  اإىل  املعيقات 
العملي.  والتطبيق  الأ�سا�سية  التعاون 
فبمقارنة اأداء احلركة التعاونية مع املبادئ 
اإخالل يف  اأن هنالك  الدولية للتعاون، وجد 
اىل  مرارا  اأ�سري  عام،  وب�سكل  منها.  كثري 
وجود خلل يف العمل التعاوين الفل�سطيني. 
واأن احلركة التعاونية الفل�سطينية ل تقدم 
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 :2012 )حامد  املتوقع«  التنموي  الدور 
هاتني  ت�شخي�ص  يف  �أي�شا  ونالحظ   .)45
�لفل�شطينية  �لتعاونية  للحركة  �لدر��شتني 
غياب �أي دور للحركة �لتعاونية يف �ملجتمع 
باأن  �لقارئ  �شعور  درجة  �إىل  �لفل�شطيني، 
مل  �إن  �ل�شفر  �إىل  ي�شل  �لتعاونية  دور �حلركة 

. يكن �شالباً
التعاونية  احلركة  تناولت  التي  الأدبيات  يف  اأما 
الفل�سطينية قبل هاتني الدرا�ستني، يف الت�سعينيات 
وما قبل، فنالحظ اأنها وقعت يف الإ�سكالية نف�سها 
موؤخرًا،  �سدرت  التي  الأدبيات  فيها  وقعت  التي 
الفل�سطينية  التعاونية  احلركة  ت�سخي�ص  وهو 
العوامل  خالل  من  وذلك  الدولية،  املبادئ  وفق 
احلركة  يف  �سعف  اإىل  اأدت  التي  الخفاقات  اأو 
التعاونية الفل�سطينية قبل اأو�سلو، ولكننا نالحظ 
يف هذه الأدبيات توثيقًا للدور التنموي الذي قامت 
�سمود  دعم  يف  وخا�سة  التعاونية،  احلركة  به 
يف  البحث  ي�ستدعي  وهذا  الفل�سطيني،  ال�سعب 
الظروف التي اأدت اإىل و�سول احلركة التعاونية 

الفل�سطينية اإىل هذه الدرجة من التدين.
لقد اأدى اتفاق اأو�سلو اإىل اإحداث تغريات بنيوية 
يف الواقع الفل�سطيني، واجته م�سار هذه التغريات 
نظام  �سمن  الفل�سطيني  ال�سعب  اإدخال  اإىل 
احلالة  مع  التعامل  بداأ  كما  اجلديدة،  الليربالية 
النزاع،  بعد  ما  حالت  من  كحالة  الفل�سطينية 
التخطيط  فل�سفة  على  الكبري  الأثر  كله  ولهذا 
املانحون  قادها  التي  ال�سرتاتيجي  التنموي 
هذا  ومييز  الفل�سطينية.  الأرا�سي  يف  الدوليني 
املمار�سات  توقف  اأ�سا�ص  على  بناوؤه  التخطيط 

الحتاللية ال�سهيونية.

لل�شعب  �ملقدمة  �مل�شاعد�ت  �رتبطت  لهذ� 
�جلديدة،  �لليرب�لية  فل�شفة  بن�رش  �لفل�شطيني 
وبناء  و�لأمن،  �ل�شتقر�ر  تتطلب  و�لتي 
خالله  من  ت�شتطيع  �لذي  �ملدين  �ملجتمع 
�لتاأثري على �ملجتمع، لذلك فقد ��شتخدمت 
فل�شفة  تنفذ   �لتي  �حلكومية  غري  �ملنظمات 
بالأ�شا�ص  تدعي  و�لتي  �جلديدة  �لليرب�لية 
على  �لفل�شطينيني،  و�جلماعة  �لفرد  »�أن 
حول  مفاهيمهم  لتغيري  بحاجة  �لأقل، 
ب�رشية«  وكجماعة  كاأفر�د  �أنف�شهم 
هذه  خالل  ومن   .)23 دت:  )النا�سف 
الفل�سفة انت�رشت املراكز التعليمية وور�ص 
حقوق  حول  والتعليم  والتدريب  العمل 
الإن�سان، والدميقراطية، والتثقيف املدين، 
وال�سحة،  الجتماعي،  النوع  وق�سايا 
مع  ين�سجم  جديد  خطاب  ت�سكيل  اأجل  من 
متطلبات املرحلة التي تن�سجم مع �سيا�سة 
هذا  كان  لو  حتى  اجلديدة،  الليربالية 
واأهواء  احتياجات  ين�سجم مع  ل  اخلطاب 
اجلديد  واخلطاب  الفل�سطيني،  املجتمع 
الفل�سطينية  الذات  »بتق�سيم  يقوم  املتكون 
الع�رش  تالئم  ل  مر�سية  �رشائح  اإىل 
تخلق  ثم  ومن  احلديث  العلم  وتطور 
اجلديدة  الليربالية  من  ت�ستقيها  عالجات 
الذات  داخل  �رشيحة  كل  امل�ستوردة، 
لتخ�س�ص،  بحاجة  اجلمعية  اأو  الفردية 
ب�رشعة  وتنت�رش  املنظمات  تن�ساأ  وعليه 
اإىل  بالنظر   .)23 دت:  )النا�سف  اأخاذة« 
احلالة الفل�سطينية، ال�سوؤال الذي ميكن اأن 
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املطلوب من اجلمعيات  ما  هنا هو  نطرحه 
التعاونية الفل�سطينية؟

التعاونية  احلركة  عن  حتدثت  التي  الأدبيات 
التاريخي  تطورها  مراحل  يف  الفل�سطينية، 
املختلفة، حتدثت عن دورين اأ�سا�سيني للجمعيات 
التعاونية ب�سكل عام، اأو ب�سكل خا�ص للمنت�سبني 
القت�سادية  مكانتهم  رفع  وهما  ع�سوتها،  يف 
والجتماعية، والدوران يتكامالن وي�سبب اأحدهما 
قانون  عليهما  ن�ص  الدوران  وهذان  الآخر. 
الفل�سفة  عن  حتدث  عندما  وذلك  الدويل،  التعاون 
تتاأ�س�ص  التي  وامل�ساواة  والتعاون  الدميقراطية 
احلركة  حالة  لكن  التعاونية.  اجلمعيات  عليها 
احلركات  عن  تختلف  الفل�سطينية  التعاونية 
املرحلة  نتيجة  وذلك  اأخرى،  اأماكن  يف  التعاونية 

الحتاللية التي يعي�سها ال�سعب الفل�سطيني.
عدد  كان  اأو�سلو،  اتفاقية  �سبقت  التي  الفرتة  يف 
الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  التنموية  املوؤ�س�سات 
حاليًا،  املوجود  بالعدد  قورن  ما  اإذا  جدا  قلياًل 
فقد بلغ عدد املوؤ�س�سات الأهلية عام 1987 حوايل 
العام  حتى  عددها  بلغ  املقابل  يف  موؤ�س�سة،   210
موؤ�س�سة )عوا�رشة 2012:  2010 حوايل 2319 
واملرتبطة  التكنولوجية  الو�سائل  اأن  كما   ،)130
ب�سكل عام بو�سائل الت�سال والتوا�سل والإعالم 
للح�سول  املادية  والمكانيات  �سحيحة،  كانت 
�سحيحة  اأي�سًا  هي  كانت  النتاج  اأدوات  على 
اإىل  التعاونية  اجلمعيات  وجود  كان  ولهذا  جدًا، 
املجتمع  يعي�سها  حقيقية  حاجة  من  نابع  ما،  حد 
واملنا�رشة،  الدعم  على  كاحل�سول  الفل�سطيني، 
للتثقيف  والتدريبات  الور�سات  تنظيم  واأهمية 
باملوا�سيع التي عملت عليها اجلمعيات التعاونية 

الزراعية، وال�سرتاك يف اأدوات النتاج.
�ملجتمع  �أُغِرق  فقد  �حلا�رش،  �لوقت  يف  �أما 
�ملتمثلة  �لتنموية  بالرب�مج  �لفل�شطيني 
بالتدريبات و�حللقات �لدر��شية و�لور�شات 
�لدميقر�طية  بق�شايا  تثقيفه  �إىل  ت�شعى  �لتي 
�لجتماعي،  و�لنوع  �لن�شان  وحقوق 
�أ�شبح  حتى  و�ملو�طنة،  �ملدين  و�ملجتمع 
�لرب�مج.  تلك  من  ميل  �لفل�شطيني  �ل�شعب 
�لتي  �لذ�تية  لل�شري  �رشيعة   مر�جعة  ولعل 
ت�شري  وظائف  على  للح�شول  تقدميها  يتم 
تلك  لعدد  �لكبري  �حلجم  �إىل  بو�شوح 
على  متوقفة  الق�سية  لي�ست  �لور�شات، 
عملية ملل النا�ص من تلك الربامج التنموية، 
بريبة  الربامج  تلك  اإىل  ينظر  اأ�سبح  بل 
و�سك، وكما ينظر اإىل تنظيمها باأنه يهدف 
الفل�سطيني وفق نظام  املجتمع  اإىل تدجني 
ال�سعب  وحدة  وتفتيت  اجلديدة  الليربالية 
اجلمعيات  مدراء  اأحد  يقول  الفل�سطيني. 

اخلريية يف جنوب ال�سفة الغربية: 
اإن النا�ص يتفاعلون مع كل الربامج التنموية التي 
لأن  وهذا  مبا�رشة.  فائدة  اأو  ملمو�ص  اثر  لها 
النا�ص  لأن  واأي�سا  الدعم  اإىل  بحاجة  فعال  النا�ص 
تنول  ل  والتي  الربامج،  هذه  مثل  على  تعودت 
عالقة  لها  التي  التثقيفية  الربامج  هي  اعجابهم 
�سابه،  ما  اأو  الن�سان  وحقوق  بالدميقراطية، 
وذلك لأن النا�ص ملت من هذه الربامج ول يلم�سوا 
اأية اآثار مادية وحتى نحن على م�ستوى اجلمعية 
لها،  نتيجة  النا�ص  عقلية  تغيري يف  اأي  ن�سعر يف  ل 
وتقدميها للنا�ص درب من دروب العبث )كما ورد 

يف الرياحي وجابر 2007: 38(
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اجلمعيات  من  املتوقع  الثاين  الدور  اإن  بالتايل 
الجتماعية،  املكانة  رفع  الفل�سطينية،  التعاونية 
الدميقراطي  التثقيف  ق�سية  خا�ص  وب�سكل 
يثري  الجتماعي،  والنوع  وامل�ساواة  والتعاون 
اأن  كما  الفل�سطيني،  املجتمع  يف  �سائكة  ق�سايا 
معظم املنظمات العاملة يف الأرا�سي الفل�سطينية، 
اإن مل يكن جميعها، اأخذت على عاتقها هذا اجلانب 
قامت  مهما  ولهذا  »التدجيني«،  اأو  التنموي 
التنموية  الربامج  هذه  مبثل  التعاونية  اجلمعيات 
فاإنها تقوم بتكرار غريها من املنظمات. ولكن هل 
هناك اأهمية للتثقيف والر�ساد الزراعي، وخا�سة 

اأننا نتحدث عن اجلمعيات التعاونية الزراعية؟
يوجد يف الأرا�سي الفل�سطينية العديد من املنظمات 
الزراعية التي ت�سعى لتقدمي الدعم املادي واملعنوي 
اأنه  حتى  الفل�سطينيني،  للمزارعني  والتثقيفي 
يوجد العديد من تلك املنظمات املنت�رشة يف القرى 
امل�ستوى  على  تعمل  املنظمات  وهذه  الفل�سطينية، 
يف  املزارعني  مع  مبا�رشة  وتتوا�سل  القاعدي، 
تبني  املنظمات  وهذه  تواجدهم،  مناطق  خمتلف 
زمانيًا  حمدد  م�ساريع  على  التنموية  براجمها 
ومكانيًا وامل�ستفيدين منها، ولهذا فالكثري من تلك 
والر�سادية  التثقيفية  الور�سات  تنظم  املنظمات 
اأنها  كما  الزراعية،  الق�سايا  مبختلف  للمزارعني 
اأية و�ساطة،  املبا�رش ودون  املايل  الدعم  تقدم لهم 
لهذه  املقدمة  الأموال  اأن  املزارع  وي�سعر  كما 
اجلمعيات له احلق فيها بغ�ص النظر عن انت�سابه 
الأموال  هذه  اأن  اأ�سا�سي  وب�سكل  ل،  اأم  للجمعية 
لي�ست اأموال امل�ساهمني يف هذه التعاونيات، واإمنا 
الذي  املحلي  املجتمع  لدعم  قدمت  الأموال  هذه 
املعنيني  جميع  منها  ي�ستفيد  وبالتايل  فيه،  يعي�ص 
النت�ساب  يف  املزارع  يرتدد  وهنا  وبالت�ساوي. 

تتطلب  والتي  الزراعية،  التعاونية  للجمعيات 
بع�ص امل�ساهمات املالية املتعلقة بقيمة النت�ساب.

اآليات  الزراعية  املوؤ�س�سات  بع�ص  غريت  موؤخرًا، 
بع�ص  باأن  طرب  وتقول  املزارعني،  جتاه  العمل 
املوؤ�س�سات القاعدية الزراعية ت�سعى لتقدمي بدائل 

لنمط امل�ساعدات الن�سانية الذي يفكك املجتمع
من  الب�سطاء  املزارعني  مع  العمل  خالل  فمن   
بني  للربط  ت�سعى  املوؤ�س�سات  هذه  جند  القاعدة. 
للفالحني  الجتماعية  القت�سادية  الحتياجات 
جانب  اإىل  كرامتهم  ل�ستعادة  ن�سالهم  وبني 
هذه  وت�سكل  ال�ستعمار.  �سد  الوطني  الن�سال 
الأمثلة بدائل هامة كون املوؤ�س�سات املعنية اأخذت 
تطبق برناجما للتدخل مع املزارعني الفل�سطينيني 
خالل  �ساد  الذي  ال�سعبي  النموذج  مع  يت�سابه 
توقيع  بعد  للتفكيك  وتعر�ص  الأوىل،  النتفا�سة 
اتفاقية اأو�سلو التي �سعت للحد من عملية ت�سيي�ص 

العمل املجتمعي. )طرب 2012: 37( 
يقوم  اأن  على  الآليات  هذه  فل�سفة  وتعتمد  كما   
امل�ستفيد من امل�ساعدات بتحمل جزء من التكاليف 
اأخطار  تقليل  بهدف  له،  تقدم  التي  للم�ساريع 
وقد  املمولة.  امل�ساريع  على  املزارعني  اعتمادية 
اجلزئي«.  »التحرر  الآلية  هذه  على  طرب  اأطلقت 

تقول طرب:
بال�رشورة  يعني  ل  اجلزئي  التحرر  اأن  اإل 
بداية  يعني  العك�ص  على  بل  الن�سال،  نهاية 
ويف  اأنه  حيث  التحرير،  اأجل  من  الن�سال  لعملية 
اجلزئية  النت�سارات  فاإن  العتمادية،  الظروف 
من  والتخل�ص  باحلرية«  �سعور  »بروز  اإىل  تقود 
ال�سعور بالغرتاب والذي يرتافق دوما مع حالة 
ت�سمح  العملية  وهذه  الآخرين.  لهيمنة  اخل�سوع 
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اأفراد  اإىل  حتويلهم  مت  والذين  للم�سطهدين، 
و�سعهم  اإىل  بالعودة  طويلة،  لفرتة  عاجزين 
�سد  الن�سال  اإىل  والعودة  الطبيعي  الن�ساين 
الظلم وال�سطهاد. وتبدو هذه احلالة جلية للعيان 

حاليا. )طرب 2012: 36(
ويقول اأبو �سيف من احتاد املزارعني الفل�سطينيني 
نحن نتعامل مع املزارعني بطريقة خمتلفة متاما، 
اإىل  بادرنا  ما  واإذا  لهم م�ساعدات،  نقدم  فنحن ل 
تقدمي  اأنف�سهم  املزارعني  فعلى  ما،  م�رشوع  دعم 
كانت  �سواء  امل�رشوع،  هذا  مثل  يف  م�ساهمة 
م�ساهمة عينية اأو نقدية، اإل اأننا يف النهاية ن�سعى 
على  تقوم  روؤيتنا  املزارعني.  هوؤلء  ن�سال  لدعم 
للمزارعني،  الأرا�سي و�سمان توفر دخل  حماية 
وبالتايل ت�سمن �سمودهم يف اأرا�سيهم، كما تدعم 
اأرا�سيهم وم�سادر  اإىل  العادل للو�سول  ن�سالهم 
الأرا�سي.  لزراعة  البذور  وكذلك  الالزمة،  املياه 

)كما ورد يف طرب 2012: 36(
اأدت  الفل�سطينيني  املزارعني  دعم  يف  الفل�سفة  هذه 
التعاونية  الت�ساوؤل يف جدى وجود اجلمعيات  اإىل 
امل�ساعدات  هذه  كانت  اإذا  وخا�سة  الزراعية، 
النظر  ميكن  ولكن  املزارعني،  اإىل  مبا�رشة  تقدم 
الق�سية من وجهة نظر خمتلفة، فاإحدى  اإىل هذه 
وحتفيزهم  املزارعني  لتنظيم  الآليات  اأو  الطرق 
يف  هي  لهم  تقدم  التي  امل�ساريع  يف  امل�ساهمة  اإىل 
من  امل�ساهمة  ويتم  تعاونية،  جمعيات  ت�سكيل 
خالل راأ�سمال اجلمعية، وهذا ما بادر بع�ص هذه 
املزارعني  بدعم  اإىل عمله، حيث قامت  املوؤ�س�سات 
التعاونية،  اجلمعيات  تاأ�سي�ص  يف  وم�ساعدهم 
وتكون هذه اجلمعيات حلقة الو�سل بني املزارعني 
واملوؤ�س�سات الزراعية، فاملوؤ�س�سات الزراعية تقوم 

اجلمعيات  و�ساطة  عرب  التنموية  الربامج  بدعم 
التقرير  خالل  من  ذلك  مالحظ  ويتم  التعاونية، 
اأعدته  زراعية  تعاونية  جمعية  لع�رشين  امل�سحي 
اأن  جند  حيث  بي�سان،  مركز  يف  الأبحاث  دائرة 
جميع التعاونيات مت تاأ�سي�سها من قبل موؤ�س�سات 
مركزية يف املدن، مثل احتاد جلان العمل الزراعي 

وبرنامج �سبايا واحتاد جلان املراأة وغريهم.
املزارعني  مل�ساعدة  العمل  اآليات  يف  الفل�سفة  هذه 
بـ»التحرر  طرب  ا�سمته  مما  كجزء  نظريًا  تبدو 
يف  الفل�سفة  لهذه  نقدية  نظرة  ولكن  اجلزئي، 
التي  واملوؤ�س�سات  املنظمات  اأن  تك�سف  العمل، 
تدعم اجلمعيات التعاونية، مل ت�ستطع اخلروج من 
اإ�سار امل�ساريع املمولة، اأي وجود م�ساريع تهدف 
اإىل العمل على ق�سية تنموية معنية �سمن جدول 
زمني ومتويل ي�رشف وفق هذه اخلطة، وبالتايل 
م�سطرة  نف�سها  واملوؤ�س�سات  املنظمات  هذه  جتد 
اإىل تقدمي الدعم للمزارعني بغ�ص النظر عن حجم 
�رشف  عدم  لأن  اأ�ساًل،  وجدت  اإذا  م�ساهمتهم، 
اخلطة  �سمن  املبالغ  لهذه  املحلية  املوؤ�س�سات 
يوؤدي اإىل ا�سرتجاعها من قبل املمول، ويدلل على 
التعاونية  اجلمعيات  تاأ�سي�ص  الأول  اأمرين،  ذلك 
راأ�سمال  يبقى  اأي  راأ�سمالها،  يف  الت�رشف  وعدم 
التعاونية الآتي من ر�سوم الع�سوية كما هو، وهذا 
يعني عدم م�ساهمة التعاونية يف امل�ساريع، والثاين 
جميع  على  خدماتها  بتوزيع  التعاونية  قيام  هو 
املزارعون  يح�سل  وبالتايل  القرية،  يف  املزارعني 
بدون  التعاونية  من  واخلدمات  امل�ساعدات  على 
دور  وحول  ع�سويتها.  اإىل  لالنت�ساب  ال�سطرار 
بيت  قرى  اإحدى  يف  تعاونية  جلمعية  امل�ساعدات 

حلم تقول عدوان:
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عطل  تعجيزي،  �رشط  اإىل  امل�ساعدة  حتولت  هنا 
البنية النتاجية بدل اأن يدعمها. وتظهر الفاعالت 
الجتماعيات، الن�ساء هنا، فاقدات لثقتهن بقدرتهن 
املجتمع  عونة  وعلى  الذات  على  العتماد  على 
املحلي، وعاجزات عن التحكم ب�رشوط اإعادة انتاج 
اخلارجية،  بامل�ساعدات  فيها  بداأن  التي  امل�ساريع 
يعزز  ما  وهو  والدعم،  امل�ساعدات  من  مزيد  دون 
اأنف�سهن  ويرين  وممكناته،  واقعهن  عن  اغرتابهن 
لهن  يقدمها  التي  الوحيدة  بال�سيغة  قادرات 
املمول، فياأتي بحلول ي�سميها »ابداعية« كاخرتاع 
مبداأ م�ساهمة امل�ستفيدات يف امل�رشوع كي ي�سعرن 
اأنه م�رشوعهن وي�ستمر، لكن ما ي�ستمر هنا، لي�ص 
التبعية للممول بالبحث عن مزيد  امل�رشوع، واإمنا 
امل�ساعدات  فت�سبح  والتمويل،  امل�ساعدات  من 
تابع  لفل�سطيني  النتاجية  البنية  حمور  والتمويل 
يف ممار�ساته وفكره، وعاجز عن الوجود بال�سيغ 
التي كانت موجودا بها يف ال�سابق. )عدوان 2011: 

)73
�لعمل  فل�شفة  يف  �أخرى  ق�شية  وهناك 
�لتعاونية  �جلمعيات  تاأ�شي�ص  �أن  وهي  تلك، 
لوجود  �ملز�رعني  حاجة  نتيجة  يكن  مل 
�لتعاونية  تاأ�شي�ص  جاء  بل  فقط،  �لتعاونية 
�ملمولني  حاجة  نتيجة  �لأوىل  بالدرجة 
�لتعاونية، وذلك كي تخدم روؤيتهم  لوجود 
�لعمل،  �آليات  تغيري  يف  فل�شفتهم  وتعك�ص 
اإىل  للمزارعني  الن�سانية  امل�ساعدات  من 
العتمادية  ال�سمود والن�سال وتقليل  دعم 
من جهة، ومن جهة اأخرى رغبة املزارعني 
درا�سة  ففي  متويل،  على  باحل�سول 
على  »القبال  اأن  التعاونية  التنمية  لوحدة 
كان مرده يف  التعاونية  ت�سجيل اجلمعيات 

تلبية  اأولهما، هو  دافعني:  اأحد  اإىل  الغالب 
الحتياجات امل�سرتكة لالأع�ساء املنت�سبني. 
املادي  الت�سجيع  دوافع  توفر  هو  والثاين 
التنمية  )وحدة  اخلارجي«  واملعنوي 
ذلك  على  يدلل  ومما   )8  :2000 التعاونية 
ما يقوله رئي�ص اإحدى اجلمعيات التعاونية 

احليوانية يف منطقة الأغوار:
بل�سنا يا �سيدي يف 2008، ح�سلنا على الرتخي�ص، 
للرثوة  كمربني  بل�سنا  ع�سو،   24 اأولي�ص  بقينا 
ح�سلنا  �سيدي  يا  بعدين  ع�سو،   24 احليوانية 
اإّن  همنا  كان   .20٫8٫2008 يف  الرتخي�ص  على 
واحد.  ج�سم  يف  احليوانية  الرثوة  تاعني  جنمع 
جمعيات،  تطلب  كانت  الدولية  املوؤ�س�سات  كل 
طلبت  »كري«  مبا�رش،  ب�سكل  الأ�سا�ص،  هذا  وعلى 
منا ر�سمي وقالت لنا لزم يكون اإلكم ج�سم ع�سان 
جمعية.  يف  حطيناهم  وهيك  معاه،  نتعامل  نقدر 
تيجي  امل�ساريع  �سارت  وملا  ع�سو،   24 يف  بل�سنا 
للجمعية زاد الأع�ساء انت�ساب، وحاليا يوجد 60 
 )63-62  :2013 )حنيطي  اجلمعية.  يف  ع�سو 

وي�سيف:
كنا  ب�ص  للجمعية،  تيجي  امل�ساريع  كل  اإّن  رغم 
الأع�ساء.  وغري  الأع�ساء  على  بيجينا  �سو  نق�سم 
بقينا نعطيهم  اأع�ساء يف اجلمعية  اللي م�ص  يعني 
ح�س�ص، ب�ص م�ص زي الع�سو، ويف نف�ص الوقت 
م�رشوع  اأجت  اللي  امل�ساريع  من  يعني.  نر�سيه 
اإله،  را�ص  كل  قدي�ص  بتحدد  املوؤ�س�سة  اأعالف، 
بتحدد اإله 3 كيلو، بنعطي ثالثة كيلو، بظل اإّن هذا 
يتنازل �سوي وهذا يتنازل �سوي ع�سان نعطي بقية 
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يعني  اجلمعية.  يف  منت�سبني  م�ص  اللي  الأع�ساء 
م�ستوى  على  ا�ستغلت  اجلمعية  اإن  تعرف  بدك 
بلد م�ص ب�ص على م�ستوى اأع�سائها، لكن الع�سو 
اإله اأحقية لأنه دافع ر�سوم، بدفع انت�ساب، بدفع 
م�ساهمات، لكل م�رشوع بيجي. )حنيطي 2013: 

)63
الفكر  �سعف  ال�سابقة  الأدبيات  طرحت 
والكفاءات  املهارات  وقلة  التعاوين 
التعاونية  اجلمعيات  لع�سوية  للمنت�سبني 
الزراعية، كما اأو�ست بن�رش الوعي بالفكر 
الدورات  من  العديد  وتنظيم  التعاوين، 
وتعليم  لتثيقف  والتدريبات  والور�سات 
بالفكر  التعاونية  اجلمعيات  اأع�ساء 
وبع�ص  واحلقوق  والدميقراطية  التعاوين 
ترفع  التي  واللوج�ستية  الإدارية  الق�سايا 
حتدثنا  التعاونية.  اجلمعية  كفاءة  من 
اأغرق  الفل�سطيني  املجتمع  باأن  �سابقًا 
كما  املوا�سيع،  بهذه  املتعلقة  بالتدريبات 
تقوم  تزال  ما  املوؤ�س�سات  من  العديد  اأن 
لكن  والتوعوي،  التثقيفي  الدور  بهذا 
جميع هذه التدريبات تتناول هذه الق�سايا 
وباملفهوم  اجلديدة،  الليربالية  منظور  من 
الروؤية  يعك�ص  وهذا  املفاهيم،  لهذه  العاملي 
للحالة الفل�سطينية ملا بعد النزاع. وبالتايل 
تبقى هذه املفاهيم جمردة وبعيدة عن واقع 
جتاهها،  باغرتاب  فيح�سون  املزارعني، 
كل  بعيد  فيها  يعي�سون  التي  البيئة  لأن 
اإىل  بالإ�سافة  املفاهيم.  هذه  عن  البعد 

وتنفيذ  اإدارة  بكيفية  املمول  يتدخل  ذلك 
للعملية  الأهداف  وكذلك  امل�ساريع، 
امل�ستفيدين،  اختيار  يف  وكذلك  النتاجية 
الأوىل  اجلمعية  »تعتمد  عدوان:  فتقول 
الداعمة(  )املنظمات  من  م�ساعدات  على 
و)اجلهات املانحة( كما �سمتها م�سوؤولتها 
اجلمعية  اإدارة  وت�رشف  املقابلة،  اأثناء 
الن�ساء  على  املعونة/الدعم  توزيع  على 
الن�ساء  اختيار  يتم  حيث  )امل�ستفيدات(، 
حاجتهن  تكون  اأن  على  احلاجة  ح�سب 
باملقيا�ص الذي ي�سمح لهن باجناز امل�رشوع 
عليه مع اجلهة  يتفق  الذي  باملعيار  بنجاح 
حمتاجات  يكن  اأن  يعني  وهذا  املمولة، 
يف  امل�ساهمة  من  ليتمكن  كثريا،  لي�ص  لكن 
 ،)69  :2011 )عدوان  امل�رشوع«  متويل 
وهكذ� حتولت �لتعاونيات �إىل منظمات غري 
حكومية تتلقى �لدعم من �ملنظمات �لدولية، 
هذه  ويف  و�أجندتها،  �رشوطها  وفق  وتعمل 
�ملنظمات  مع  �لتعاونيات  تت�شاوى  �حلالة 
�لالتنمية  حتقيق  يف  �لأخرى  �حلكومية  غري 
�لقت�شاد  تبعية  وتعميق  �لتخلف،  تنمية  �أو 
�لإ�رش�ئيلي،  لالقت�شاد  �لفل�شطيني  �لزر�عي 
وكذلك �لقيام بتثقيف �أع�شائها وفق مبادئ 

�ملنظمات �لد�عمة.
�لدور�ت  هذه  فاإن  ذلك  �إىل  بالإ�شافة 
و�لتدريبات تغيب �أي دور لالحتالل، فمثاًل 
من  ترفع  التي  التدريبات  من  الكثري  يعقد 
املحا�سيل  كمية  وتزيد  املزارع  كفاءة 
الأرا�سي  يف  الزراعي  والنتاج  الزراعية، 
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اإنتاج  الأوىل  بالدرجة  اأ�سبح  الفل�سطينية 
راأ�سمايل يف جزءه الأول، اأي اجلزء املتعلق 
ي�ستخدم  الفل�سطيني  فاملزارع  بالنتاج، 
عملية  يف  الراأ�سمايل  الإنتاج  اأدوات  كافة 
تنح�رش  الوقت  نف�ص  يف  لكن  النتاج، 
الغربية  ال�سفة  داخل  الت�سويق  عملية 
نتيجة الت�سييق ال�سديد على الت�سويق اإىل 
�لزر�عة  منطق  مع  يتعار�ص  وهذ�  اخلارج، 
�لأ�شو�ق  �نفتاح  تتطلب  �لتي  �لر�أ�شمالية 
وعلى  و�لطلب.  �لعر�ص  قو�نني  و�شيطرة 
الإنتاج  من  الكبرية  الكميات  من  الرغم 
بع�ص  يف  الفل�سطينية  احلاجة  عن  الفائ�ص 
ت�سويق  فاإن  الزراعية،  املحا�سيل  اأنواع 
ل  الغربية  ال�سفة  داخل  يف  الإنتاج  هذا 
يختلف كثريًا عن الت�سويق الذي كان يقوم 
به الفالح الفل�سطيني يف الزراعة التقليدية يف 
املركز املديني القريب من قريته للح�سول 
على بع�ص الحتياجات لال�ستهالك، وبهذا 
اأحد  ي�سكل  الذي  الت�سويق  انح�سار  فاإن 
نتائج ال�ستعمار ال�سهيوين لفل�سطني اأدى 
ال�سهيوين.  لالقت�ساد  املزارع  تبعية  اإىل 
الزراعية  »البنية  ت�سميته  مت  ما  وهذا 
 :2013 )حنيطي  ا�ستعماري«  �رشط  يف 

.)150
الق�سايا  اأهم  من  الت�سويق  عملية  تعد 
الفل�سطينية،  الأرا�سي  يف  ال�سائكة 
مرهون  والدويل  املحلي  فالت�سويق 
بال�سيا�سات ال�ستعمارية ال�سهيونية، كما 

الراأ�سمايل  الزراعي  لالنتاج  الت�سويق  اأن 
له تبعات �سائكة على الق�سية الفل�سطينية، 
لياأخذ  الزراعي  القت�ساد  توجه  رغم  ذلك 
انتاجًا  يبقى  ولكن  راأ�سمايل،  منحى 
لالقت�ساد  وتابعًا  م�سوهًا  راأ�سماليًا 
التعاونية  اجلمعيات  وتقوم  الإ�رشائيلي، 
املوؤ�س�سات  من  بتمويل  الدور  هذا  بلعب 
م�رشوع  ذلك  على  الأمثلة  ومن  الدولية، 
اجللوبال جاب التي نفذته الإغاثة الزراعية 
 ،ACDI VOCA بالتعاون مع موؤ�س�سة
القت�سادية  للتنمية  الفل�سطيني  واملركز 
للتنمية  الأمريكية  والوكالة  والجتماعية 
»املحافظة  اإىل  امل�رشوع  ويهدف  الدولية، 
ال�سوق  يف  الفل�سطيني  املنتج  ح�سة  على 
وخال  اآمن  منتج  توفري  و�سمان  العاملية، 
الفل�سطيني«  للم�ستهلك  الكيماويات  من 
تدريب  ومت   ،)30  :2010 ونوفل  )عدوان 
اآليات  على  جمعيات،   9 وهم  امل�ستفيدين، 
واأنواع  الأر�ص،  حت�سري  كيفية  النتاج، 
ا�ستخدامها  واأوقات  والأ�سمدة  املبيدات 
عرب  عليها  احل�سول  يكون  ما  وغالبًا 
الزراعة  واأوقات  الإ�رشائيلي،  الو�سيط 
وغري ذلك، مع القيام ب�رشورة توثيق كل 
تتمكن  وكي  النتاجية،  العملية  يف  خطوة 
حما�سليها  ت�سدير  من  اجلمعيات  هذه 
العاملية،  املوا�سفات  على  ح�سلت  الذي 
�لإ�رش�ئيلية  �لعارظاه  �رشكة  مع  �لتعاقد  مت 
��شتدعى  لت�شويق حما�شيل �جلمعيات، وهذ� 
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�لتعبئة  بيت  �إىل  �ملحا�شيل  بار�شال  �لقيام 
�لإ�رش�ئيلية  للم�شتوطنات  �لتابع  و�لتدريج 
�ملنتجات  �شدرت  �لبد�ية  يف  �لأغو�ر،  يف 
�لنهاية  �إ�رش�ئيل«، ويف  ��شم »�شنع يف  حتت 
�ألف   250 �ملز�رع  بخ�شارة  �مل�رشوع  ف�شل 
غري  �لإنتاج  �أدو�ت  و�أ�شبحت  �شيكل، 
-30  :2010 ونوفل  )عدوان  م�شتعملة 

31(. وت�سكل هذه احلالة منوذجًا باعتبار 
للت�سدير  الهادفة  الراأ�سمالية  الزراعة 
القت�سادي،  التطبيع  رحم  يف  تت�سكل 
والتبعية الزراعية لال�ستعمار الإ�رشائيلي، 
من  الزراعي  النتاج  هدف  يحول  كما 
الكتفاء الذاتي اإىل تلبية ال�سوق الراأ�سمايل 
الو�سيط  عرب  يتم  اإليه  والو�سول  الدويل، 

ال�ستعماري.
انخرطت اجلمعيات التعاونية الزراعية يف فل�سفة 
الليربالية اجلديدة، نتيجة الدعم الذي حت�سل عليه 
اأجندات،  من  حتمله  ومبا  الدولية،  املنظمات  من 
التي حتملها  الزراعية  النتاجية  الفل�سفة  اأن  كما 
اجلمعيات التعاونية من زيادة النتاج دون القدرة 
التعاونيات  هذه  جعل  يف  �ساهم  ت�سويقه،  على 
جزءًا من اأ�سكال توريط املزارعني الفل�سطينني يف 
التبعية القت�سادية لالحتالل ال�سهيوين، ذلك لأن 
معظم اأدوات النتاج التي توؤدي اإىل زيادة النتاج 
الزراعي، الآلت والبذور والأ�سمدة، واأدوية وغري 
الحتالل  م�سدرها  النتاجية،  الأدوات  من  ذلك 
ال�سهيوين، فاإن نتيجة هذه التبعية جعلت الفائ�ص 

املايل من العملية الزراعية يذهب لهذا الحتالل.
ما العمل؟

لالجابة على ال�سوؤال ال�سابق يجب معرفة املطلوب 
الفل�سطينية،  الزراعية  التعاونية  اجلمعيات  من 
ال�سوؤال  هذا  على  ونوفل  عدوان  درا�سة  اأجابت 
اجلمعيات  اأهداف  اأن  واعتربت  نقاط،  ت�سعة  يف 
التعاونية الزراعية ب�سكل عام، والتي تعمل وفق 
اآلية اقت�ساد ال�سوق ومتطلباته تتلخ�ص يف ت�سعة 

نقاط وهي:
النتاج . 1 يف  اجلمعيات  هذه  م�ساهمة  زيادة 

�سواء  التفاو�سية  قوتها  وتعزيز  الزراعي، 
�سوق  يف  اأو  النتاج،  مدخالت  �سوق  يف 

املخرجات.
مبوا�سفات . 2 زراعية  منتوجات  توفري 

نوعية  وحت�سني  الت�سدير،  لتعزيز  دولية؛ 
ال�ستهالك الزراعي املحلي.

الذين . 3 التجاريني  الو�سطاء  عدد  تقليل 
تقليل  وبالتايل  املزارعني،  مع  يتعاملون 
مع  ترتبط  التي  لالأطراف  الربح  هوام�ص 
مدخالت  مع  �سواء  الزراعية  التعاونيات 
بدوره  وهذا  النتاج،  خمرجات  اأو  النتاج، 
ويعزز  الزراعي،  النتاج  تكلفة  من  �سيقلل 
املحلية  الأ�سواق  يف  التناف�سية  قدرته 

والدولية.
م�ساريع . 4 لمتام  الالزم  التمويل  توفري 

خالل  من  �سواء  اجلمعية،  لأع�ساء  زراعية 
خالل  من  اأو  وت�سليف،  توفري  �سندوق 

م�رشف زراعي تعاوين وبقرو�ص مي�رشة.
والآلت . 5 واملاكنات  الزراعية  املعدات  توفري 

خدمة  يف  وجعلها  و�سيانتها،  الغيار  وقطع 
الأع�ساء وبتكاليف معقولة.

الوزارات . 6 مع  التن�سيقات  بجميع  القيام 
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والأمرا�ص  بالآفات  يتعلق  ما  يف  احلكومية 
وغري  التعوي�سات،  ومطالبات  الزراعية، 

ذلك من التن�سيقات الالزمة.
الوج�ستية . 7 اخلدمات  جميع  يف  امل�ساعدة 

يف  اجلمعية  اأع�ساء  انتاج  ت�سويق  لت�سهيل 
الأ�سواق املحلية واخلارجية.

امل�ستوى . 8 وحت�سني  الدخول،  م�ستوى  رفع 
للمزارعني، وهذا الهدف �سيتحقق  املعي�سي 

تلقائيا اإذا ما حتققت الأهداف ال�سابقة.
الزراعية، . 9 للتعاونيات  الذاتية  القدرة  تعزيز 

على  قادرة  التعاونيات  هذه  تكون  واأن 
غري  اأو  احلكومي  الدعم  عن  مبعزل  العمل 
يف  العمل  على  قادرة  تكون  واأن  احلكومي، 
النتاج.  كفاءة  لتحقيق  تناف�سي  �سوق  ظل 

)عدوان ونوفل 2010: 16(
�إن �ملطلوب من �جلمعيات �لتعاونية �لزر�عية 
�لت�شعة  �لنقاط  يف  ورد  كما  �لفل�شطينية 
�لليرب�لية  فل�شفة  ويدعم  يعزز  �ل�شابقة، 
�لو�شع  �إىل  بالنظر  وخا�شة  �جلديدة، 
وبالتايل  �لنز�ع،  بعد  ما  �لفل�شطيني يف حالة 
�لفل�شطيني  �ملز�رع  تبعية  �لطرح  هذ�  يدعم 
ويخلق  �ل�شهيوين،  �ل�شتعماري  لالقت�شاد 
اجلمعيات  و�سع  يف  التذبذب  من  حالة 
ون�ساطاتها ح�سب التغريات اأو امل�ساومات 
ال�سيا�سية املتعلقة بال�رشاع الفل�سطيني - 

ال�سهيوين.
اأو  اخلارجية  امل�ساعدات  على  الرهان  اإن 
على  الرهان  وحتى  القوانني،  يف  تعديل 
الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  �سيا�سات 
الفاقدة للقوة وال�سيطرة بالتحكم باحلدود 

املنتوجات  دخول  تقنني  اأو  ملنع  واملعابر 
الأ�سواق  اإىل  الإ�رشائيلية  الزراعية 
�إ�رش�ئيل  على  ال�سغط  اأو  الفل�سطينية، 
�لقت�شادية  بالتفاقيات  �للتز�م  �أجل  من 
�إىل  �لزر�عية  �ملحا�شيل  بت�شويق  و�ل�شماح 
وكذلك  و�لدولية،  �لإ�رش�ئيلية  �لأ�شو�ق 
�لفل�شطينيني  �لتجار  �أو  �ملز�رعني  حماية 
على  و�جبارهم  �لإ�رش�ئيليني  �لتجار  من 
مثالية  تو�شيات  كلها  �مل�شتحقات،  دفع 
ومغرتبة عن �لو�قع �لفل�شطيني، فال�شيا�شات 
�لنتاجية  للعملية  �ملعيقة  �لإ�رش�ئيلية 
كلها  �لفل�شطينية  و�لتنمية  �لفل�شطينية 
�لكيان  حلماية  و�رشورية  متوقعة  �شيا�شات 
�ل�شهيوين، وعندما نتوقع منه غري ذلك، كاأننا 
�إنهاء  �أي  وجوده،  فل�شفة  �إنهاء  منه  نتوقع 
�لربجو�زية  دور  فانون  وي�شف  �لحتالل. 
»اإن  بالقول:  �ل�شتعمار  دميومة  يف  �لوطنية 
نف�سية  هي  الوطنية  الربجوازية  نف�سية 
اأنها  وجمّددين.  رواد  نف�سية  ل  �سما�رشة 
تكون  ل  وهكذا  وكيلة.  تكون  باأن  تكتفي 
جعل  بل  الأمة  اأحوال  تغيري  ر�سالتها 
راأ�سمالية  وبني  البالد  بني  و�سيطًا  نف�سها 
متخفية، راأ�سمالية ت�سع على وجهها اليوم 
د.ت:  )فانون  اجلديد«  ال�ستعمار  قناع 
ال�ستعمار  يخلق  ذلك  اإىل  بالإ�سافة   .)14
�سعيه  �سمن  اقت�سادي  منو  عملية 
»لتح�سني �رشوط احلياة«، وهذه ال�سيا�سة 
يف  اجلماهري  لإلهاء  ت�سعى  ال�ستعمارية 
الق�سايا  عن  واإبعادها  ثانوية،  ق�سايا 
الأ�سا�سية املتمثلة بالن�سال الثوري واإنهاء 
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الحتالل، وهذا ما نوه له لينني عند حديثه 
طبقها  التي  الزراعية  الإ�سالحات  عن 
ايرلندا. وي�سف  يف  الجنليزي  ال�ستعمار 
عهد  يف  التعاوين  التفكري  اأ�سحاب  لينني 
اأحالم  »اإن  بالقول  امل�ستثمرين  �سيطرة 
من  كثري  على  تنطوي  القدماء  التعاونيني 
اخليال، وهي �سخيفة يف كثري من الأحيان 

لأنها طوباوية« )الربغوثي 45(
العملية  انتقدت  التي  الأدبيات  من  العديد  يوجد 
تلك  الفل�سطينية،  الأرا�سي  يف  اجلارية  التنموية 
واعتربت  اجلديدة،  الليربالية  فل�سفة  تتبنى  التي 
يعمق  املفهوم  بهذا  التنمية  اأن  الأدبيات  تلك 
ولهذا  الإ�رشائيلي،  لالحتالل  التبعية  ويدمي 
»تنمية  اأو  التبعية«  »تنمية  ب  البع�ص  ا�سماها 
والالتنمية«.  التخلف  »تنمية  اأو  ال�ستغالل« 
وطرحت هذه الأدبيات تنمية بديلة، تعتمد ب�سكل 
لالنفكاك  وت�سعى  املتاحة،  املوارد  على  اأ�سا�سي 
العديد  طرحت  هذا،  ال�سياق  و�سمن  التبعية.  عن 
حول  املفاهيم  من  الكثري  وت�سكلت  البدائل،  من 
التنمية البديلة، ومن تلك املفاهيم واأبرزها »التنمية 
باحلماية ال�سعبية«1، و»النموذج )ال�سني( للتنمية: 
حرية  بو�سفها  والتنمية  القدرات(  )اأمنوذج 
على  املرتكزة  التحررية  و«التنمية  وحترر«2، 
من  ذلك  وغري  امليثاقية«4  و«التنمية  النا�ص«3، 
التنمية   .1990 عادل.  �سمارة،  اأنظر:  النموذج  هذا  حول   .1
باحلماية ال�سعبية. القد�ص: مركز الزهراء للدرا�سات والأبحاث.

اأنظر: الرتتري، عالء واإبراهيم ال�سقاقي.  2. حول هذا النموذج 
�ساهني  ناجح  يف  والتحرير«.  للمقاومة  كاأداة  »التنمية   .2012
)حمررًا(. درا�سات نقدية يف واقع التنمية يف فل�سطني. رام اهلل: 

مركز بي�سان للبحوث والإمناء.
3. حول هذا النموذج اأنظر: نخلة، خليل. 2011. فل�سطني: وطن 
للبيع. ترجمة عباب مراد. رام اهلل: موؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ.

 .2012 الرحيم.  عبد  ال�سيخ،  اأنظر:  النموذج  هذا  حول   .4

تتفق  اأنها  اإل  املفاهيم  هذه  تعدد  ورغم  املفاهيم، 
التنمية  عملية  من  والفل�سفة  والروؤيا  املبداأ  على 
الفل�سطينية. وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا، اأين 
دور اجلمعيات التعاونية الزراعية يف امل�ساهمة يف 
على  وذلك  وتطبيقيًا،  عمليًا  البديلة  التنمية  دعم 

م�ستوى املفاهيم واملمار�سة؟
هو  الزراعية  التعاونية  اجلمعيات  من  املطلوب 
على  الفل�سطيني  لل�سعب  املقاوم«  »ال�سمود  دعم 
من  متحرر  فل�سطيني  اقت�ساد  وخلق  اأر�سه، 
التبعية ال�سيهونية، ومتحرر اأي�سًا من امل�ساومات 
اأو التذبذبات ال�سيا�سية، وبالتايل دور اجلمعيات 
متما�سك  اجتماعي(  »)ن�سيج  خلق  يف  التعاونية 
اأعماق املجتمع الفل�سطيني حتت  اإىل  و�سلب ينفذ 

الحتالل« )نخلة 2011: 22(. 
ل �سك اأن ال�سعب الفل�سطيني راكم خالل م�سريته 
الن�سالية الكثري من اخلربات والتجارب يف تطبيق 
تلك املفاهيم فكرًا وممار�سة، ول اأبالغ يف القول اإن 
تلك املفاهيم ت�سكلت من رحم التجربة الفل�سطينية 
حتى  الحتالل  يزال  وما  الحتالل،  مقاومة  يف 
حدثت  التي  البنيوية  التغريات  رغم  اليوم، 
للمجتمع الفل�سطيني بعد اأو�سلو، �سببًا يف حتفيز 
والتي  املقاومة،  الفل�سطينية  ال�سعبية  الإبداعات 
يغذيها من خالل ممار�ساته ال�ستعمارية امل�ستمرة 
ال�سلوكيات  جمموعة  وتعد  الفل�سطينيني.  جتاه 
النتفا�سة  يف  الفل�سطيني  لل�سعب  والتكيفات 
الثانية، انتفا�سة الأق�سى، خري دليل على ذلك. يف 
الفل�سطيني زمام  ال�سعب  ا�ستعاد  النتفا�سة  هذه 
ال�سعبية،  البداعات  من  الكثري  واأحيا  املبادرة، 
»التنمية امليثاقية كاأفق حترري: حول التنمية وثقافة املقاومة يف 
واقع  يف  نقدية  درا�سات  )حمررًا(.  �ساهني  ناجح  يف  فل�سطني«. 

التنمية يف فل�سطني. رام اهلل: مركز بي�سان للبحوث والإمناء.
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التطوعية،  ال�سعبية  واللجان  املنزلية،  كالزراعة 
والعمل  احليوانية،  وللرثوة  لالأر�ص  والعودة 
على تقنني ال�ستهالك، وال�سعي لالكتفاء الذاتي، 
والعمل التطوعي، والتي كانت يف معظمها جتارب 

من النتفا�سة الأوىل.
لكن، بالنظر اإىل تلك ال�سلوكات جند اأنها �سلوكات 
تكيفية اأو »�سمود �ساكن«، ولي�ست نهج حياة اأو 
هذه  تكون  اأن  هنا  واملطلوب  مقاوم«5،  »�سمود 
ونهج  مقاومًا  �سمودًا  وال�سلوكيات  املمار�سات 
الأدبيات  للفل�سطينيني، وهذا ما مل ت�ستطع  حياة 
حتقيقه،  من  البديلة  التنمية  اإىل  دعت  التي 
فالأدبيات حتدثت عن البدائل دون و�سع الكيفية 

التي ميكن اأن تتحقق من خاللها.
اأو  الزراعية،  التعاونيات  دور  عن  نتحدث  عندما 
ما هو املطلوب من التعاونيات الزراعية يف احلالة 
هذه  حتويل  عملية  عن  نتحدث  نحن  الفل�سطينية؟ 
عملي  تطبيق  اإىل  التنموية  والنظريات  املفاهيم 
وخا�سة  الفل�سطينيني،  للمزارعني  وممار�سة 
حموري  دور  الفل�سطيني  الزراعي  للقطاع  اأن 
»ال�سمود  اأو  التحررية«  »التنمية  يف  واأ�سا�سي 
املقاوم«. »فالقيمة الأ�سا�سية عند ال�سعب امل�ستعَمر، 
املح�سو�سة  القيمة  هي  لأنها  الأر�ص،  هي  اإمنا 
امللمو�سة، الأر�ص التي تكفل اخلبز، والتي تكفل 
والعملية   .)51 د.ت:  )فانون  طبعا«  الكرامة 
التحررية يف احلالة ال�ستعمارية هي اأ�سا�ص املكانة 
ذلك  عن  فانون  يعرب  والجتماعية،  القت�سادية 
اأنظر:  املقاوم«  وال�سمود  ال�ساكن  »ال�سمود  مفهوم  حول   .5
اإبراهيم. 1989. »التنمية باجلهد الذاتي: ا�سرتاتيجية  الدقاق، 
من اأجل البقاء«. يف جورج العبد )حمررًا( القت�ساد الفل�سطيني: 
درا�سات  مركز  بريوت:  مديد.  احتالل  ظل  يف  التنمية  حتديات 

الوحدة العربية.

»اإن امل�ستعَمر )ال�سيء( ي�سبح اإن�سانًا مبقدار ما 
يحققه من عمل لتحرير ذاته« )فانون د.ت: 44(. 
امل�ستوى  حت�سني  يف  الزراعية  التعاونيات  فدور 
يف  يتم  للمزارعني،  والجتماعي  القت�سادي 
احلالة الفل�سطينية عرب خلق ثقافة زراعية منتمية 
ومتحررة  املزارعني،  على  مرتكزة  مغرتبة  وغري 
ومقاومة  الإ�رشائيلية،  القت�سادية  التبعية  من 
لالإجراءات الحتاللية، و�ساعية لإنهاء الحتالل، 
القت�سادية  املكانة  حت�سني  تتحقق  فقط  بذلك 

والجتماعية للمزارعني الفل�سطينيني.
تقوم  اأن  الزراعية  التعاونية  للجمعيات  اأُريَد  اإذا 
بدعم املقاومة الزراعية الفل�سطينية، وتتوىل زمام 
املبادرة يف خلق زراعة فل�سطينية »حماربة«، فاإن 
عليها اأن تاأخذ منحى اآخر يف اآليات عملها وتوجهها 
وفق  التعاونيات  هذه  وتعمل  والثقايف.  الفكري 
على  تتفق  اأي  الفل�سطينية،  والأجندة  ال�رشوط 
جمموعة من املبادئ، غري مبادئ التحلف التعاوين 
ثقافة  بنوعية  اجلديدة  املبادئ  وتوؤمن  الدويل، 
املزارعني وخرباتهم وجتاربهم، وتعي بالمكانات 
اجلديد  التوجه  ينعك�ص  املتوفرة.  والحتياجات 
للجمعيات التعاونية من خالل اللقاءات الر�سادية 
والتوعوية ب�رشورة ا�ستعادة الزراعة املقاومة من 
المكانيات  على  والعتماد  وخرباتهم،  جتاربهم 
لتلبية  ت�سعى  التي  الزراعة  اإن  لالأع�ساء،  املادية 
فيها،  تقع  التي  للمنطقة  الغذائية  الحتياجات 
والت�سويق، كذلك  النتاج  تكاليف  يقلل كثريًا من 
يحررها من املمار�سات ال�ستعمارية الإ�رشائيلية. 
وبالتاأكيد �سيواجه هذا امل�سار الكثري من املعيقات 
التي ت�سعى لحباطه، وخا�سة اأنه ي�سري يف عك�ص 
احلايل،  الفل�سطيني  للمجتمع  البنيوي  امل�سار 
األبري  ويعرب  لدميومته.  ال�ستعمار  ي�سعى  والذي 
مقاومة  عملية  يف  الذاتي  التح�سني  عن  ميمي 
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كيفية  على  تنطبق  اأنها  اأرى  والتي  ال�ستعمار، 
اإن�ساء التعاونيات الزراعية يف ظل ال�ستعمار كما 

يف احلالة الفل�سطينية بال�سكل التايل:
مل  اإذ  ال�ستعمار  حتت  الواقع  فاملجتمع   ......
لقوانينه  ومت�رشعا  م�سريه،  بزمام  قاب�سا  يكن 
الذاتي،  بتنظيمه  الت�رشف  على  وقادرا  الذاتية، 
حاجاته  مع  موؤ�س�ساته  يطابق  اأن  ي�ستطيع  ل 
التي  اأن مثل هذه احلاجات هي  العميقة. واحلال 
ولو  لكل جمتمع طبيعي  التنظيمي  الوجه  تقولب 
ن�سبيا. حتت �سغط هذه احلاجات امل�ستمر تطور 
ال�سيا�سي  فرن�سا  وجه  الع�سور  خالل  تدريجيا 
والإداري. ولكن عندما يبلغ الن�ساز درجة عالية، 
يف  التحقيق  م�ستحيل  الن�سجام  ي�سبح  وعندما 
الأ�سكال القانونية الراهنة، لن يبقى اآنذاك �سوى 

الثورة اأو التحجر. )ميمي د.ت: (125
اإن�ساء جمعيات تعاونية زراعية تقوم  اإن حماولة 
تاأ�سي�ص »ال�سمود املقاوم« و»الزراعة  بدورها يف 
املحاربة«، يعتمد ب�سكل كبري على تعميق الوعي لدى 
لل�سيا�سة  والروؤى  بالأهداف  وتثقيفهم  املزارعني 
الإغداق  واأهداف  ال�ستعمارية، وكذلك يف جدوى 
يف  التنموية  للم�ساريع  املوجه  ال�ستعماري  املايل 
منها.  الزراعية  ل�سيما  الفل�سطينية،  الأرا�سي 
ولعل عملية متكني املزارعني بهذه الثقافة الواعية 
اأن تقودهم ليكونوا �رشكاء يف عملية تكوين املعاين 
جتعلهم  اأن  وكذلك  احلقيقية،  التنموية  واملفاهيم 
�رشكاء يف بناء اللجان والأطر التنظيمية املنا�سبة 
التعاونية  كاجلمعيات  والتعاون،  لالحتاد  لهم 
املليئة  الفل�سطينية  احلالة  يف  وبالتايل،  الزراعية، 
فاإن  لال�ستعمار،  املقاومة  واخلربات  بالتجارب 
الأطر  الزراعية، وتاأ�سي�ص  ال�سيا�سات  بناء  عملية 
الزراعية،  التعاونية  اجلمعيات   - لها  التنظيمية 
يعتمد  حم�سنة،  حملية  قوانني  اإىل  ت�ستند  والتي 

وحاجاتهم  املزارعني  وعي  على  اأ�سا�سي  ب�سكل 
لهذه الأطر والتنظيمات. 

مقاومة  زراعة  نحو  البدء  نقطة  تكون  ورمبا 
التنموية  املوؤ�س�سات  يف  بذور  زرع  وحماربة، 
على  تعمل  التي  والواعية  ال�سادقة  الزراعية 
ليمكنهم  والتثقيف  الوعي  من  املزارعني  متكني 
من بناء جلانهم واأطرهم التنظيمية غري املك�سوفة 

لل�سيا�سات ال�ستعمارية.
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