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Executive Summary

The research explores the links between the access to resources and social 
solidarity economies in Palestine. It is linked to the project Land and Rights, 
implemented by COSPE Onlus. It aims to further understand the complexities 
in relation to these links through developing a theoretical approach towards 
this intersection and its’ manifestation in the Palestinian context. The research 
utilizes the general framework of political ecology as a way to frame the research 
in addition Ribot and Peluso’s theory of access, analyzing access to resources 
in relation to the capacity to benefit from resources. The research adopts the 
stakeholder analysis methodology, a type of action research, and is based on 
empirical material and qualitative data collected with various institutional 
stakeholders, in addition to community members in 4 rural regions in the 
West Bank; Salfit, rural areas west of Jerusalem, West Bethlehem, and the 
South Hebron Hills. These include interviews and focus group discussions 
with farmers, community members, community organizations, and cooperative 
members. In addition, the fieldwork consisted of interviews with international 
development organizations, government agencies, and local development 
organizations; aiming to analyze the different perspectives of actors linked to 
the development process. The research indicates the complexity of development 
particularly in the settler colonial frontier areas which the research focuses 
on, and the failure of international law and humanitarian protective action to 
protect people in these areas, aspects which are manifested in resource access. 
Communities face increasing challenges in accessing vital resources such as land 
and water and their spaces are continuously shrinking. At the same time, there 
are many everyday individual and collective practices which Palestinians engage 
in that demonstrate their agency in resisting the situation they are confronted 
with. Social solidarity and cooperatives, while failing to create a structural 
change, can at times provide better access particularly through allowing more 
benefit through collective power and actors’ interdependency. They are still 
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placed within a complex web of power also in relation to the contradictory 
effects of development interventions. For examples, cooperative members gain 
better access to markets and relationships and are able to improve their situation, 
albeit in a limited manner. At the same time, the cooperative sector faces many 
challenges such as dependency on foreign aid, and lack of belief in cooperative 
culture. However, the cooperative sector, as the research indicates, cannot be 
seen as separate from the larger terrain of Palestinian organizing and processes of 
NGO-ization that have increased their presence in relation to Palestinian social 
movements. The study, thus presents a complex analysis of reality and opens the 
door for a deeper understanding of ongoing processes of development necessary 
for development practitioners, policy makers, and academics. The study presents 
different recommendations for various stakeholders. This includes recognizing 
that there is a need for international organizations to work more seriously 
towards challenging the structural factors that shape development most notably 
the Israeli occupation and settler colonialism. Moreover, the research stresses 
the need for in-depth research to precede development intervention, improved 
networking between actors of the development process, supporting grassroots 
development, while at the same time, recognizing that there is still benefit for 
development interventions, even if it is at the micro scale, particularly for those 
living in frontier areas most confronted with violence. 
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Introduction

Access to resources has become a central issue within social sciences today, 
linked to social relations and connections to nature and the environment. With 
different areas of focus, power relations; whether local, regional, or global, 
influence in myriads of ways in which people can access resources (Hansen 
et al., 2020). Palestine, being confronted with the structural and everyday 
manifestations of Israeli settler colonialism, and the Israeli military occupation, 
is a case where access to resources raises many questions in relation to matrices 
of power relations and their manifestations in everyday life; whether as a result 
of settler colonial processes, the violence of the occupation; on one hand, 
or the impact of various actors’ interventions, such as governmental, non-
governmental, and international organizations on the other. At the same time, 
it is also linked to the lived realities of communities and how they influence 
and are influenced in relation to access to resources. While a rise of global 
interest in the politics linked to the environment is noted, the case of Palestine 
provides an important contribution to the discussion of the environment and 
natural resources particularly centering the intersections of colonial and capital 
formations. These social environmental relations and their link to global politics 
have been issues of study of many fields notably the central area of enquiry of 
political ecology (Leff, 2015; Neumann, 2005). 

Political ecology as a field of research emerged in the 1960’s and 1970’s 
in relation to the environmental crisis, linked to Marxist critique on capitalist 
appropriation of the environment, it has become connected to various other 
areas of enquiry such as environmental sociology and post-development 
studies. An important dimension is the issue of colonialism and science, and the 
dominance of positivist and natural science approaches historically which have 
effectively neglected the political and epistemological power relations that shape 
understandings of social-environmental relations. This had spilled through the 
social sciences and their interventions of the societies of “others” (Leff, 2015, 

p. 66). Political ecology as a field grew out of a commitment to understand 
marginalization and exclusion of groups in relation to access and control of 
the environment. Important modes of analysis within political ecology stress 
the importance of power relations, historical analysis, and the centrality of 
understanding the environment-social relations as essentially political. Past and 
ongoing colonial relations thus are central to understanding human environment 
relations both globally and in local contexts. The foundations of the field are 
also political, in that it entails a commitment to not solely understand the world, 
but seeking to change it as well (Perreault et al., 2015, p. 8; Wolford & Keene, 
2015, p. 573). Leff (2015, p. 69) stresses that political ecologies philosophical 
foundations, and particularly local and indigenous knowledge, offer productive 
concepts, from which, it is possible to construct sustainable worlds. Local and 
indigenous knowledge also provide an important contribution to understanding 
the environment and as lenses within political ecology and development studies. 
These knowledges and practices however, are also challenged by external forces 
and are transforming and adapting (Horowitz, 2015, p. 235). Neumann (2005, 
pp. 4–5) notes that there is a difference of conceptualizations of political ecology 
particularly stressing that is conceptualized differently than the political ecology 
linked to European green movements politicizing environmental issues. He 
necessitates focusing on the political ecology that emerged out of the study of 
colonial effects and relations, stressing North-South relations, and argues that 
environmental issues emerge from social and political dimensions rather than 
technical and managerial ones. 

The political ecology lens is thus particularly an important framework that 
opens up another realm of analysis for the case of Palestine within global power 
relations, capitalism, colonialism, settler-colonialism, and indigenous and 
environmental struggle. This can also have potential for a more comprehensive 
understanding on the intersections between forms of dominance, power, and 
resistance. The case of Palestine also contributes to the discussion of political 
ecology and the colonial element. That is, indigenous theorists have stressed that 
political ecology should pertain to human-nature relations, colonial relations, 
and also, the complex power dynamics of race and difference. This was partly 
led by Third World political ecologists, but is also taken further to analyze settler 
colonial relations and their manifestations in racial and environmental politics. 
Northern political ecology, as with many other disciplines, frequently diminishes 
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the role of colonial and racial forms of power (Van Sant et al., 2021, pp. 1–3). 
Human transformations of nature, cannot be understood without the political, 
social, and economic contexts. Critical political ecologists have challenged 
theorists adopting a colonial explanation of environmental degradation in the 
Global South, through incorporating an analysis on the role of colonialism, 
rather than framing it due to “backwardness” of societies in the Global South. 
As local decisions on land use are shaped by international structures and politics, 
but also by state politics that influence social and economic life (Neumann, 
2005, p. 8,24). 

1.1 International Law Perspectives and Humanitarian Action
On the central and structural level, there is the effect of the Israeli occupation 
and settler colonialism in relation to Palestinians and their access to natural 
resources. One dominant framework adopted in relation to Israeli violence 
has been international law. International law perspectives, which guide the 
basis of work of many international development, humanitarian agencies 
and forms of European activism in Palestine, articulate the vast human rights 
and international law abuses the Palestinian population is confronted with. 
International law should, in principle, prevent violence that shocks human 
consciousness and preserve human dignity. During temporary wartime 
occupation, occupying powers should respect the rights of property of the 
occupied and their safety (Sumina & Gilmore, 2018, p. 140). International 
law, does not possess effective mechanisms of implementation, in many cases, 
despite the prevalence of many governing and implementing bodies such as 
the United Nations and the International Court of Justice. International law, 
is subject to implementation through the powers and interests of nations. 
Israel’s relations with Western nations, and the support it receives, particularly 
give it exemption from international law in practice, in addition to receiving 
considerable western support allowing it to maintain and expand its’ practices. 
Humanitarian intervention, is argued at times to have arisen due to the lack 
of tools of implementation, and is at times contested, with some arguments 
questioning the motivations behind such interventions (Sumina & Gilmore, 
2018, p. 141,142,187). However, considering the urgent need for protection 
for vulnerable populations, it is important to question what international law 
and humanitarian intervention represent in such settings, and how they relate 

to the realities in Palestine today. An important issue to explore thus is the 
impact and practice of humanitarian intervention in relation to development in 
complex settings where populations are continuously exposed to violence, and 
what can the situation in relation to access to resources in Palestine tell us about 
international law and humanitarian intervention. 

Beyond the level of international law and humanitarian intervention, there 
is a need to understand the various lived experiences and perspectives beyond 
these interactions, and adopting a more analytical approach. The question 
thus pertains to various complexities faced by Palestinian communities most 
exposed to the violence of the Israeli occupation and its’ expanding settlements, 
particularly in relation to access to resources, and the various strategies and 
interactions related to the complexities of this context. There lies a difference 
between rights to access resources, their recognition and legitimation, and 
people’s capacity to access resources in reality (Sikor & Lund, 2010, p. 1). 

1.2 The Role of Social Solidarity Economies
One aspect that had gained considerable attention in recent years is the issue 
of social solidarity economies in Palestine, and their role in local and social 
self-development. Social solidarity economies have become a central topic of 
interest for researchers, policy makers, and development practitioners who are 
investigating their capacity to empower vulnerable groups and communities 
creating a more inclusive society that promotes values of democracy and 
sustainability. They have also been tied to sustainable development goals. 
However, despite the increasing interest in SSEs, there is a lack of research 
investigating their implications and how they are practiced (Lee, 2020). Social 
solidarity is understood to be connected to the sharing of power, and allows 
building new sets of relations that challenge dominant power (Alfirdaus et al., 
2015). However, SSE is used as a concept to refer to organizations, associations, 
and groups (both formal and informal); who organize economically within a 
social awareness and the idea of mutual benefit. Nevertheless, much development 
work on social solidarity economies has focused solely on cooperatives as a 
defining element of the concept, which is linked to an international revival of 
cooperatives due to various intersecting interests of various governmental, non-
governmental, international, and grassroots actors. It is important to assess how 
cooperatives can be also understood in relation to social solidarity economies, 
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society, the political economy, and the framework of access to resources; taking 
note, of the value of analyzing the experiences of the ground and the motivations 
of various actors involved in these realms. It had been argued, particularly, that 
cooperatives have been able to alleviate pressure exerted on natural resources 
in settings where traditional authorities have been challenged through land 
grabbing and other forms of transformations influencing rural life (Tschopp et 
al., 2018, p. 403). Moreover, it would be important to further investigate the 
notion of social and solidarity economies in relation to access to resources. More 
expanded definitions of social and solidarity economies have thus defined it to 
include wider social practices that adopt non-hierarchal forms of organization 
and mutual benefit. Johanisova and Vinkelhoferová (2019, p. 311) define social 
and solidarity economies as:

[…] a comprehensive concept referring to a world-wide range of existing 
economic practices that do not comply with the mainstream economic 
logic of private businesses competing in abstract markets to maximize 
profits for self-interested consumers, while reducing nature to a passive 
resource. Instead, they often involve community ownership, democratic, 
non-hierarchical and consensual decision-making as well as mutual co-
operation and embeddedness in a local social and ecological context. 
The line between consumer and producer may be blurred. Profits and 
self-interest tend to remain secondary to larger concerns, such as equity 
and solidarity, right to a dignified livelihood, and ecological integrity and 
limits. Such practices can be formally organised or informal, traditional or 
new, and may or may not involve money transactions.

Accordingly, their definition also allows leeway, by incorporating both formal 
and informal modes of organization into the analysis, and the wider social 
domains in which forms of “cooperation” and mutual benefit are positioned. 

1.3 Research Scope
This research aims to understand the situation of access of resources in 4 West 
Bank rural regions: the Biddu enclave area West of Jerusalem, Salfeet seam zones 
and Area C villages, the South Hebron Hills, and the villages of West Bethlehem. 
The research takes into consideration the intersections and contestations 

between, Israeli settler colonialism, international law, Israeli law, Palestinian law, 
people’s lived realities and resilience, and development interventions in relation 
to social solidarity economies in these communities. 

The research was supported within the framework of the project “Land and 
Rights – Paths to Social Solidarity Economy in Palestine” and sought to develop 
recommendations based on the various perspectives able to better improve the 
situation of access to resources and social solidarity economies in Palestine. The 
project was funded by the Italian Agency for Development Cooperation (AICS) 
and COSPE Onlus, an Italian NGO, in addition to partnership with local 
partners in Palestine. The project conceives of the support of social solidarity 
economies within the selected communities, combined with other interventions 
within the framework of the project; to have the capacity to transform people’s 
realities and support their resilience. It views the support of cooperatives to be 
linked to limited access to resources, and had supported cooperatives in various 
ways, in addition to working towards the institutionalization of cooperatives. 
Moreover, within the perspective of the project, there is a perceived need 
to support the resilience of communities through enhancing knowledge 
of international and Israeli law, while supporting the generalization of non-
violent tactics as well. This research, thus, studies these arguments, beyond 
the scope of the project, taking into consideration the lived realities within 
these communities, while at the same time, analyzing the main assumptions, 
approaches, and perspectives of various stakeholders in relation to access to 
resources and social solidarity economies. Important themes it investigates are 
also practices such as those implemented by the project, entailing international 
accompaniment and activism, development aid for cooperatives, international 
law trainings, and how these aspects are perceived by different groups and actors 
of the development process. 

The research adopts a stakeholder analysis methodology, a type of action 
research, relying on qualitative data to achieve it aims (Flicker, 2014; Imset et 
al., 2018). The research was carried out through the Center for Development 
Studies in Birzeit University, which was not a party in the implementation of 
the project activities. On this basis, the research was able to formulate policy 
recommendations linked to the lived realities of the communities, and the 
various perspectives and practices of various stakeholders and actors. This allows 
to better understand the benefits and limitations of development work, and 
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how it can be understood and better adjusted, in addition to sensitizing policy 
to the complex realities in Palestine today. This is complemented by taking the 
example of social solidarity economies and cooperatives, as a case from which to 
understand the various webs of powers that limit and offer opportunities for the 
communities discussed in the research.

1.4 Research Case Studies 
Palestinian Areas C, where around 200,000 Palestinians live, scattered in 230 
small rural and Bedouin communities fragmented by more than 235 settlements 
and settlement outposts (Hammami, 2016, pp. 169–175). According to OCHA, 
350,000 Palestinians and 400,000 Israeli settlers live in Area C (Humanitarian 
Needs Overview OPt, 2020, p. 8). The research focuses mainly on areas within 
Area C, in four different regions in the West Bank. These areas, demonstrate 
particularly important case studies to understand the situation of access to 
resources, and activities of farmers, particularly due to the complex realities they 
are confronted with. 

The villages West of Jerusalem known as the Biddu enclave region, in 
reference to the village of Biddu, are one of the case studies of the research, 
consisting of a number of villages such as Biddu, Beit Ijza, Beit Surik, and 
Qatanna. Research indicates the practices of the Israeli occupation in enclavizing 
the area through restricting access to only 10-25% of time in the year. Access 
being restricted in crucial times for the farmers during years such as 2010, 2011, 
and 2012. Examples include restricted access during grape harvests in August 
or June-July, preventing harvest of pears and plums. These sorts of mechanisms 
have a huge effect on agricultural economy and the farmers’ livelihoods, aiming 
to dispossess them; a similar situation for many families who have traditionally 
benefited from olive groves and the production of olive oil. This consequently 
also had effects on the quality of production, such as lesser quality grapes leading 
farmers to sell at lower prices (Reynolds, 2015, pp. 241-242, 249). 

The South Hebron hills region consists of villages which has also been 
subject to campaigns of forced displacement and demolitions, in addition to 
settler violence (Ozerdem et al., 2016, pp. 116-117,124). In her research on the 
South Hebron Hills, Rema Hammami focuses on Masafer Yatta and indicates the 
limited infrastructure and basic services. Communities have engaged in popular 
resistance activities, also with participation from foreign activists, utilizing their 

bodies as forms of protective accompaniment against racist violence as a form of 
protection (Hammami, 2016, pp. 169–175). 

The villages West of Bethlehem, are known for traditional agricultural 
practices making use of forms of irrigation within the agricultural terraces. It 
is argued that as a result of Israeli violence in the Second Intifada and beyond, 
access has been more restricted to land, in addition to the pollution of water 
sources. This area includes villages such as Wadi Fukin, Husan, Battir, Nahalin, 
and Al Walajeh. These villages are faced with ongoing settler violence, threats of 
land confiscation, in addition to environmental, social, and public health issues. 
Wadi Fukin, a village of 1,322 inhabitants, is overlooked by the large settlement 
of Bitar Ilit, which produces waste which had leaked into all 8 village natural 
springs, thus polluting them. The village is still practicing traditional forms of 
agriculture relying on retaining water through the terraces. There have been 
activities by popular resistance activists and environmental activists as Israel had 
also planned to construct parts of the wall in the area, in addition to the ongoing 
land confiscation and demolition orders (Wessels, 2015, p. 2,13-14). 

The Salfit area, also targeted by the research, similarly faces many forms 
of violence and effects of the Israeli occupation and settler colonial structures. 
Research indicates the effects of industrial pollution coming from the Barqan 
Israeli settlement on Bruqeen village for example (Hammad & Qumsiyeh, 
2013). Similarly, wastewater from Ariel had contaminated Salfit lands as well, in 
addition, to the water struggle of Kafr al Dik, a village of 5500 residents, which 
has faced land confiscation for the sake of Israeli settlements and industrial zones 
as well. The village’s natural spring was an important source of water which 
they had to access utilizing vehicles and animals, until they had at one point 
succeeded to gain limited access to the water network, which is often times 
contaminated and limited, forcing people to practice rationing (Al Butmah et 
al., 2013, p. 8,9,11). 

While historically, Palestinian cooperatives have long existed through 
familial and social relations and forms of cooperation by the Palestinian 
peasantry, despite feudal relations, formal cooperatives were first established 
during the British Mandate before 1948, where up until then, 244 cooperatives 
were registered. Cooperatives have increased in the periods that followed and 
continued to operate under Israeli colonialism and the occupation. Agricultural 
cooperatives, mainly provide services for farmer members at different levels of 
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the value chain. Challenges related to cooperatives today are argued to be linked 
to “lack of cooperative spirits”, lack of skills, weak administration, and funder 
dependency (Kashiwagi, 2020, pp. 24–25). 

Agriculture, had been connected to many struggles of Palestinian villagers 
against the Israeli occupation and its’ structures such as settlements and the wall. 
Farmers have participated in various initiatives to collectively improve their 
power and presence, also increasing the viability of agriculture economically, 
and as a symbol of their persistent existence and Sumud. Various forms of social 
and solidarity economic activities have been noted in literature. The Palestine 
Fair Trade Initiative started in 2004, bringing together farmers and cooperatives, 
being adopted by around 1700 farmers. It is argued that this had improved 
prices for farmers, gave them better access to global markets, and benefited 
farmers affected by the Israeli wall in the Jenin area (Hammad & Qumsiyeh, 
2013). Accordingly, forms of social solidarity economies, in relation to access 
to resources, could provide further insights on different ways in which farmers 
organize and attempt to gain more power within the complex webs of powers in 
which they are positioned. 

1.5 Research Questions

·	 What are the present limitations in relation to access to resources in the 
selected communities?

·	 How do the various stakeholders define cooperatives and social solidarity 
economies? 

·	 How do people living in these communities attempt to gain access to 
resources? 

·	 Does the formation of cooperatives, or other forms of social solidary 
economies, offer better access to resources in the selected communities? 

·	 What are the recommendations of the different actors for improving the 
situation of cooperatives and social solidarity economies in Palestine?

Theoretical Framework

An influential theory of studying access to resources within complex social 
domains, is the theory of access, developed within approaches of rural sociology 
by Ribot and Peluso (2009). The theory synthesizes political ecology and 
social theory, developing an approach that focuses on practices and power 
constellations, and how the relationship with resources in constituted socially, 
economically, and politically. A theory of access is still more subjectivist than 
political ecology approaches and can thus be better suited for the case study and 
the approach through adhering to an ontological stance of anti-colonial critical 
realism, recognizing the multiple subjectivities, but also recognizing a single 
multi-layered reality existing independent of subjectivities (Neumann, 2005, 
pp. 9–10). 

 The theory of access places access of resources within a web of power relations 
in which actors and social groups are positioned. It defines access not solely 
through rights, but the capacity to derive benefits from natural resources. This 
theory allows an analysis of how structures and institutions also influence social 
realities of groups in relation to the limitations or possibilities of access. These 
various complexities can also help interpret the networks which are formed by 
actors in relation to the challenges and opportunities they are confronted with, 
and how they attempt to access and also benefit from resources. While research 
had attempted to develop the framework in relation to water and land grabs, the 
theory here is placed in a context where land grab is - as per settler colonialism’s 
theoretical underpinning - a structure, not an event. The issue of benefit can 
give more insight in relation to forms of social solidarity and cooperation, and 
how they influence people’s capacity to benefit from natural resources, at the 
same time, benefit, should not overshadow access as a prerequisite to benefit, 
an aspect which is of particular importance in the case of Palestine and the 
settler colonial reality rural Palestinians are confronted with. Still benefit, can 
entail a deeper analysis of access, for example, in situations where access is not 
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entirely restricted, or only symbolically possible. Ribot and Peluso do argue that 
benefits and access can be captured through changing arrangements, including 
social relation and legal frameworks; these can be due to new legal arrangements 
or cooperative relations that emerge. Analyzing access thus entails analyzing 
what the benefits are, how benefits flow and are distributed, the mechanisms of 
access by different actors, and the power relations linked to this process (Ribot 
& Peluso, 2009, pp. 160–161). Access theory however, can be used to analyze 
Israeli settler colonialisms forms of access over resources through illegal access, at 
times legitimated through Israeli law, though not necessarily. That is, law is not 
always the basis by which resources are accessed (Ribot & Peluso, 2009, p. 164). 
One key difference in the case study of Palestine is that rights and the local state 
legitimation are insufficient as a way to control and maintain control of resources. 
It is not a case of duality, rather, it is a specific complexity of the settler colonial 
condition, which centers on the capture of resources and the dispossession of 
the indigenous (Veracini, 2010; Wolfe, 2006). Capacity to access and benefit 
from resources is also linked to and influenced by other aspects, such as capital, 
technology, authority, social identities, and social relations; as Ribot and Peulso 
(2009, pp. 164–165) argue in their theory. Accordingly, their theory allows 
mapping and investigating the complex domains of access to resources within 
social settings, in addition to allowing the analysis of the formation of new 
economic and social links, such as those investigated by the research through 
social and solidarity economies and cooperatives. 

Methodology

The methodology for this research was the stakeholder analysis methodology, a 
type of participatory action research methodology. It is suited within a critical 
realist approach as it recognizes multiple perspectives, and allows a possibility 
of understanding that reality exists independently. The methodology had been 
used in various fields including Development Studies and Health sectors and is 
noted to be an important tool in influencing policies related to a specific theme. 
Stakeholder analysis seeks to map different stakeholders, their influence, interests, 
motivation and relationships to each other, while analyzing the alignment and 
interests, and providing a plan of action for improvement (Flicker, 2014; Imset 
et al., 2018). Taking the issue of social solidarity economies, and the model of 
SSE’s, the research targeted the relevant stakeholders focusing on cooperatives 
and alternative economic models, in addition to those linked to the issue of 
access to resources in the rural areas targeted by the research. This methodology 
is compatible with the theoretical approach, and analyzing the webs of power, 
through viewing the different alignments, motivations, definitions, and practices; 
put forth by different actors and stakeholders that allows the research to construct 
their complex positionalities and how they influence and are influenced by 
everyday life in the research areas. Stakeholder analysis has also become popular, 
despite some limitations, in the area of natural resources. One reason is that it 
facilitates incorporating marginalized voices in decision making linked to natural 
resources, in addition to facilitating a collective learning process (Prell et al., 2009, 
pp. 502–503). The use of the method in Development Studies, and specifically 
in relation to natural resources, had focused on understanding complex situations 
with a variety of actors by studying the relationships between them, while having 
the capacity to be inclusive of marginalized groups, or at times, marginalize them, 
depending on how they are included in the process. While stakeholder analysis 
does not in itself create a platform or space for alignment of interest between 
stakeholders, it facilitates this process of learning and negotiation, particularly due 
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to its’ constructivist approach, recognizing multiple perspectives to truth (Reed 
et al., 2009, pp. 1935–1936). However, utilizing it in relation to a critical realist 
approach allows the recognition that there is also a reality, and not just perspectives 
of it. The central stakeholders identified include development and international 
organizations, human rights organizations, government organizations, popular 
committees, CBO’s and Local Councils in research areas, community members, 
farmers, and cooperative members. 

3 .1 Data Collection Tools
The data collection tools consisted of semi-structured interviews, and focus 
group discussions. Semi-structure interviews were utilized with organizational 
representatives of the government, international organizations, human 
rights organizations, local development organizations and community-based 
organizations, in addition to semi- structured interviews with members of 
cooperative societies in the research areas. Furthermore, focus group discussions 
were held in the research areas, 8 group discussions, with local authorities, farmers, 
activists, popular committee members, and members of cooperative societies. 

3.2 Sample 
The sample included:
1- 8 in depth interviews with stakeholders on access to resources and social 

solidarity economy, some of whom have participated in the project:
o The international Labor Organization representative in Palestine
o Representative of Al Haq organization, a Palestinian human rights 

organization working on documenting Israeli human rights abuses of 
international law. 

o The Cooperative Work Agency of the Palestinian government
o COSPE Onlus, project managers
o Representative of the Palestinian Youth Association
o Development practitioners from local development organizations

2- 8 Focus groups, 2 per research area, one of which is with community 
members, local organizations, popular committees, farmers, and activists; 
while the second is with cooperative members. 

3- 20 in depth interviews with members of cooperative societies, 5 in each 
research area.

Analysis of Data

The situation in the communities targeted by the research in relation to access 
to resources is complex, as expected in Palestinian rural areas confronted by 
expanding Israeli settler colonialism. Of course, the realities of the various rural 
areas have some variance, in relation to their peculiarities. The areas are also 
representing a manifestation of a much larger problem of access to resources 
within the framework of the Israeli occupation and settler colonialism. The 
discussion of social solidarity economies and cooperatives, thus, is a discussion 
which pertains to understanding what effects such practices have within these 
larger constraints and dominant webs of power, and how farmers are positioned 
in relation to different actors. This includes the situation in relation to Israeli 
settler colonialism, in addition to the power relations of governmental, non-
governmental, and international actors. 

Ribot and Peluso’s (2009) theory discusses gaining, maintaining, and 
controlling access. Many practices of Palestinians in rural areas today can be 
described as towards the realm of maintaining access, where forms of control 
and gain are being continuously imposed by the Israeli occupation. Of course, 
this is more on the macro level in terms of settlement expansion and Israeli 
resource extraction of Palestinian land. Still control and gaining access on the 
micro level is negotiated in the everyday by Palestinians in rural areas, through 
various mechanisms. 

A limitation of Ribot and Peluso’s (2009) theory of access in relation to the 
Palestinian context is the insufficient sensitization of the settler-colonial contexts, 
and terminologies, such as illicit access create contradictions particularly 
with colonial law contradicting with customary, local and international law. 
Here the theory of access is utilized to view colonial law as an illicit form of 
gaining, maintaining, or controlling access and benefit; while at the same 
time, recognizing the possibility of direct access, as a strategy of maintaining, 
controlling, or gaining access for Palestinians. This further sensitizes the theory 

4
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to the context and epistemological stance of the research, as this is an important 
aspect, as will be shown in the data. 

Rights-based access is spatially and continuously reduced for rural Palestinians 
by the Israeli occupation, and as the data indicates, many of the discursive and 
legal mechanisms associated with rights-based access are structurally futile, and 
their legitimating effect is being de-legitimated on a daily basis. Maintenance, 
control, and gain of access or benefit in the rights-based realm is thus severely 
restricted, while analytically and contextually still important. This leaves also 
the importance of discussing the structural and relational mechanisms of access 
and benefit as discussed by Ribot and Peluso in relation to the research. It is 
also here that social and solidarity economies can be further analyzed in relation 
to everyday manifestations and their impact in the value chain; particularly 
mechanisms such as access to technology, capital knowledge, authority, social 
identity, etc.. 

The analysis of the data is thus composed both thematically and 
methodologically, beginning by a structural analysis of access to resources 
highlighting the general picture and the perspectives of organizations; relating 
to the rights-based dimensions of access, before moving closer to the case studies 
and the micro level, discussing the structural and relational aspects. The analysis 
thus consists of various sections focusing on demonstrating the different 
perspectives of stakeholders on the general level, the situation of access to 
resources, the structural levels of development and humanitarian interventions, 
the lived economic and social realities of the different areas of the research, 
leading to a discussion on the social and solidarity economies and cooperatives 
on the micro level, and their effects in relation to social and political life, in 
addition to the link to access to resources; utilizing the theoretical framework 
of the research. The discussion then moves further to analyze the differences of 
perspectives between the various stakeholders and the various positions as per 
the methodological approach, discussing future recommendations, linked to the 
research themes. 

4.1 Access to Resources, the Occupation, and Israeli Settler Colonialism
Conceptualizing the situation of access to resources in Palestine is inherently 
linked to the structural dimensions of Israeli settler colonialism and the 
occupation. Here it is not solely about access, but it is about access in relation 

to exclusion. Still access is a broad concept that allows the analysis of exclusion, 
particularly looking at both access, benefits, and factors that influence them 
(Myers & Hansen, 2020, p. 152). At the central level, the goal of settler 
colonialism is the elimination of the native and the takeover of land (Veracini, 
2010). However, in practice, this is achieved in many ways, as it is a process. 
There is a settler colonial privilege to all resources in all of historic Palestine as 
confirmed by the data. This is at the structural level, and trickles down to every 
level of analysis towards the everyday experience of Palestinians. Vital resources 
are violently taken over, beyond just the issue of land and water. As an interview 
partner from Al Haq, a human rights organization, stressed: 

There are many statistics found in the studies conducted by the World 
Bank and other institutions. Resources that were stolen from the Dead Sea 
and resources were stolen from all areas of the West Bank. This includes 
stones, water, natural gas in Gaza, and oil in the areas west of Ramallah, 
in addition to Salfit and Qalqilya. Israel also has a number of oil stations 
on the other side of the Green Line that withdraws oils across. We couldn’t 
prove this story because no one cooperated with us. The main reason for 
the occupation’s measures in Gaza and the siege of Gaza, from our point of 
view, is to protect the gas platforms that are located in the Mediterranean, 
from which Israel reaps huge profits at the expense of the Palestinian 
people’s right to control their natural resources. This right is part of 
the right to self-determination, from an international law perspective. 
(Interview, representative of Al Haq organization, 6/1/2021).

Accordingly, from a human rights and international law perspective, the theft 
of resources is considered a war crime, by an occupying power, as stressed 
by the interview partner speaking on a legal perspective. Israel’s vast settler 
expansion is also seen to have made the creation of a Palestinian state with 
sovereignty practically impossible, particularly without challenging the settler 
colonial structure. Moreover, Israeli army and settlers practice the destruction 
of resources, which constitutes pillage, also a crime within the fourth Geneva 
Convention. Also, an international law perspective links access to resources 
to sovereignty and the right of self-determination. Consequently, Palestinian 
Human Rights organizations and those engaged with advocacy utilizing legal 
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frameworks stress the many challenges linked to legal perspectives. Their 
experiences and the continued Israeli practices once again reveal that there is 
a lack of implementation mechanisms for international law, as such practices 
go on unhindered. Interview partners have stressed that it is not just a legal, 
but a political issue. Success in having tangible change has been limited to 
isolated cases. Some successes were linked to having European investment 
companies withdraw investments from Israeli firms or banks supporting the 
settlement enterprise. Examples include Israeli stone quarries, with current cases 
of advocacy being underway, such as investments by a German company and 
Israeli companies in a stone crushing plant in the village of Al Zawiya in Salfit. 
This also indicates, the level of complicity of European capital in the occupation 
and colonialism of Palestinian land, also demonstrating further the futility and 
racialization of international law. Most interview partners involved in utilizing 
legal tools, whether international law, Israeli law, or humanitarian intervention 
such as practices of protective accompaniment; view these tools as able to 
only delay violence, or stop it in isolated cases. Protective accompaniment for 
example, can allow access to resources through utilizing the racialized notions of 
humans as “bodies that count” (Hammami, 2016), however, it remains limited 
to what has been referred to by interview partners as delaying violence. 

Unfortunately, in Palestine, even the human rights activists tell us that we 
are not fighting to win but we are fighting to postpone the end. Most of 
the litigation and most of the courts will never end up with a victory for 
the Palestinians. But mainly, to postpone the confisctaiotn, to postpone 
demolitions and so on.

This is the situation in Palestine, at this moment, the Israeli power 
does not allow Palestinians to win the battle, but at least, we can try to 
delay the situation and to try to keep relying on international human 
rights as tool in their hand, that this is internationally recognized. To try to 
stop Israel from a complete takeover of everything right now, hoping that 
the international situation will change with time in order to find a solution 
for Palestinian people. (Interview, representative of an international 
organization, 20/12/2020)

As the interview indicates, international law and forms of activism, in the form 
being adopted in relation to Palestine today, are recognized as being ineffective. 
The problem is the recognition of many who rely on it as being ineffective, yet 
continuing to think of their practices and the ways in which they utilize it as 
being the only tool available for Palestinians. Thus, no real solution is offered 
or conceived of by many international actors in Palestine. All the while, and 
ironically, beyond international involvement in the expansion of settlements 
and their enterprises, direct military aid flows to Israel allowing, without even 
being challenged, the occupation and Israeli settler colonialism to continue with 
ease. Accordingly, international actors are not helpless in relation to Palestine 
(Bhungalia, 2015, p. 2309), rather, there is an absence of political will to 
challenge the occupation. 

 
4.2 Futile Development at the Structural Level
Research on Palestinian development within the colonial conditions has raised 
many important questions in relation to development and its’ actual effects in 
Palestine, particularly noting the many factors that influence development. First, 
the structural aspects of the occupation and settler colonialism; second, the neo-
liberal policies of various development actors, and third, donor agendas and 
their implications in relation to imperialism and Israeli settler colonialism. These 
aspects very much formulate the complex terrain of development in Palestine 
(Tabar & Jabary Salamanca, 2015, p. 14). In interviews with various development 
and human rights agencies, a dominant perspective has been also the futility of 
development and human rights approaches under the Israeli occupation and 
settler colonialism. This paints the particularly grim picture of doing development 
within such situations of constraint. At best, such organizations have indicated 
effectiveness of their practices in some situations but at the same time acknowledge 
that they do not have a real effect in the grand scheme of things. In addition, 
the international organization interviewed noted, as with local development 
practitioners, the decline in Palestinian forms of social and economic organization, 
and particularly recognize it also as an effect of years of NGO-ization and damage 
done by international funding on Palestinian society. This is an interesting insight 
coming from donors within the research in recognition of the damage of foreign 
funding. However, this recognition still does not pose any indication of changing 
strategies of international funding or development practice. 
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The first and last obstacle is a political obstacle, there is no control of 
the Palestinian government over most of the West Bank. Neither the 
cooperative sector, nor the cooperative society is the issue. Volunteering, 
cooperation, cultivation, new development projects, and technical 
interventions from donor countries will not solve this problem. Even the 
infrastructure was destroyed, and therefore Israel has sent a clear message 
that there would be no development. 63% of the land of historic Palestine 
was lost, this was further entrenched by the Oslo agreement. There have 
been endless reports that were put before the international community, 
which held Israel responsible for the realities we see today. (Interview, 
representative of the ILO in Palestine, 12/12/2020)

Accordingly, the dominant perspective, is that at the structural level, development 
within such a framework of a prolonged occupation, is still not dealing with 
the central issue, and the cause of what has been termed “de-development” 
in early post-Oslo development literature on Palestine (Roy, 1999). On other 
levels, there is insufficient development work, even within these constraints. As 
one interview partner from a development organization stated, huge budget 
expenditures of the Palestinian government are geared to security, which would 
be better directed to Area C, and working to enforce Palestinian presence in 
these areas. While on another levels, European organizations have their projects 
in Area C demolished by Israel, and only give empty threats to Israel in relation 
to utilizing international law and lawsuits. Accordingly, a central political 
aspect is the impotence of international law and legal frameworks particularly 
in relation to Israel, with much development work being also under threat 
by Israeli practices. Still, on the ground, cooperative members and farmers 
interviewed, still view that development interventions are needed and particularly 
necessary for people’s survival, yet insufficient to create fundamental change. 
Rehabilitation projects in Area C, such as the rehabilitation of traditional water 
wells, agricultural roads, and services; are seen as essential, but remain survival 
oriented and support farmers’ capacity for resilience. 

4.3 Economic and Social Realities and the Situation
      of Access to Resources
Moving the discussion to the case studies, the economic and social realities 
of the research areas are very much linked to the situation of their locations, 
particularly Area C, facing difficulties in accessing not just resources, but also 
services necessary to benefit from those same resources. This results in difficult 
economic conditions such as the lack of job opportunities and unemployment, 
as interview partners have indicated. In addition, many of these communities 
are under constant risk of dispossession, land confiscation, and thus face a lack 
of security and safety. The South Hebron Hills, as the data indicates, is a peculiar 
region which is very isolated as a result of Israeli military practices. Roads are 
damaged, underdeveloped, and heavily restricted. Passers-by are harassed by 
settlers, the Israeli police and the Israeli army. Many times, “illegal” vehicles are 
confiscated by the police, while many people depend on such vehicles. Farmers in 
the area depend on pastoralism and herding and associated forms of production, 
in addition to engaging with agricultural activities such as the growing of wheat, 
barley, among other things. Areas such as Masafer Yatta, Al Samou’, Khillet 
Saleh, and Susiya, are faced with many practices that isolate them, such as being 
declared closed military zones. There is a lack of governmental services in the 
area. Water is a central problem for farmers living in these areas. Nevertheless, 
they take pride in the quality of their production, arguing that the area is quite 
suitable for livestock and herding, and that the quality of milk, cheese, and 
related products has been tested and confirmed as being the best in Palestine. 
Men and women divide labor, with women taking part in the production 
process and men in herding. In addition, many farmers lack the needed tools to 
ensure better access and capacity to benefit from resources, such as good means 
of transportation, access to water, etc. 

The reality of life is difficult and the same everywhere, but in Susiya in 
particular, it is more difficult. They have confiscated many lands. People are 
not able to work inside the Green Line. There are no permits. The settlers 
have created problems for us and filed indictments and lawsuits against us. 
At the same time there are no job opportunities, we have unemployment, 
and graduates are sitting at home. The Palestinian Authority is not 
interested in giving priority to Area C for job opportunities and in helping 
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people survive in this area, in addition to the lack of security or safety. 
There are no sources of income for people here except for the sheep. 
Agricultural lands are scarce because they were seized. Susiya connects 
vast areas around it, the most threatened areas. They try to uproot people 
from all these areas, up to Yatta. So Susiya, is like the beating heart of the 
body. The economic situation is difficult. There are no job opportunities. 
Young men are unemployed. Female graduates are unemployed. There are 
no feasible economic projects that help people with generating income, 
simple income. (Interview, female cooperative member from Susiya, South 
Hebron Hills, 26/5/2021) 

In the Bethlehem area, particularly in the rural regions such as Al Khader, 
Nahhalin, Battir, and Wadi Fukin, people depend on different crops for 
agriculture such as grapes, olives, and figs. Grapes are particularly important 
in the area. It is seasonal agriculture and thus people also depend on different 
sorts of work, such as work in construction, employment in public sector, etc. In 
the urban areas of Bethlehem and Beit Jala, there are of course other important 
economic sectors, such as tourism and services. 

Similarly, interview partners in the Bethlehem area also mentioned 
the Israeli occupation’s practices in movement restrictions and particularly 
restricting access to land. Water, again was a central issue. Farmers highlighted 
a lack of services, such as infrastructural services, and the inability to even bring 
such services due to the Israeli army’s constant harassment of farmers in the 
rural areas of Bethlehem. Areas such as Al Makhrour Valley, reaching to Walaja 
and Battir, face such challenges, and farmers are attempting to access resources 
through various tools, such as water tanks, and lobbying with organizations for 
solar power. They also refer to the confiscation of agricultural machines and 
tools in these areas such as tractors by the Israeli army and Israeli police, in 
addition to daily intimidation and questioning of farmers trying to reach their 
lands. In addition, opening agricultural roads and digging wells is prohibited, 
which increases the labor burden for farmers, some of whom rely on renovating 
ancient ancestral water wells. The Israeli army had also closed down and blocked 
many of the traditional agricultural roads which the farmers have always relied 
on to move within agricultural fields. 

In the Salfit area, as in many other areas in Palestine, the effect of the 
occupation and settlements has decreased the prominence of agriculture and led 
to more dependence on the Israeli labor market for employment. This is due to 
the restriction of access to land due to the construction of the wall, the permit 
system to access lands beyond the wall, and the control over other resources, such 
as water. Interview partners from villages including Kufr al Deek, Masha, and 
Yasuf have described how prominent agriculture used to be traditionally in the 
area, with all sorts of crops being grown, such as vegetables, wheat, in addition 
to olive farming. However, this has declined with the expansion of settlement 
and restrictions of movement, land confiscation, and the confiscation of other 
resources; in addition to the increasing dependence on work in Israel and Israeli 
settlements. 

We have various water springs in the village. The current springs are three, 
but there are more than three. There were about seven springs, but they 
were closed by the occupation and did not dry out. The Israelis used to 
pull water from them as well as from the Ain Huwwara spring. There was 
another spring, the Eastern spring, that had really cold and nice water in 
the summer. We used to use it during harvest. The occupation closed it 
when they opened a road and redirected it so that only they can use it. 
(Interview, farmer/cooperative member from Yasuf, 27/6/2021) 

Water, again, is a prominent issue also in Salfit due to the occupation and Israeli 
settler colonialism. In addition to the takeover of springs, underground water 
is also being controlled, with interview partners in various areas stressing that 
underground water cannot be utilized beyond 150 meters of depth. According to 
various interview partners in the various areas, real infrastructural interventions 
are needed to enable people to access resources and survive. This includes services 
such as electric power, and ways to utilize and protect water. In one instance 
in Salfit, an interview partner has expressed how people have had to adjust 
their farming so that their crops would have been grown close to water and 
water springs , with people fighting over the limited water, and the occupation 
also taking it over. The Salfit area is heavily restricted with many settlements 
and 4 settler industrial areas and areas that Israel designated as nature reserves, 
inaccessible to Palestinians, according to focus group participants. Research 
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participants from Salfit understand the targeting of their area to be linked to its 
position over the Western water aquifer in the West Bank that Israel controls. 
People in the various villages report the constant uprooting and destruction of 
agriculture and infrastructure in the area, which is a daily occurrence. Other 
natural resources include white and red stones that people also cannot access due 
to restrictions imposed by the Israeli occupation authorities. Cultural heritage 
sites are also being appropriated through Israeli discourse claiming religious 
connection to these sites such as the maqams of Kifil Haris.1 

Interview partners from the West Jerusalem and North West villages 
describe a considerable decline in agriculture due to loss of land behind the 
Israeli apartheid wall, in addition to various factors making agriculture too 
expensive, such as water being too expensive. People have come to depend on 
work in Israel, employment in the Palestinian government, in addition to trade 
and other services. Interview partners in villages such as Qatanna and Qbeibeh, 
report that agricultural activities have declined heavily. The region is heavily 
enclaved by the Israeli occupation and the apartheid wall, with some villages 
connected through tunnels within the wall, such as Al Jib tunnel. Population rise, 
land confiscation, and limited areas to build, are other factors that contributed 
to the decline. However, there are some exceptions, with some villages having 
more land and practicing more agriculture. Interview partners have stated that 
Beit Duqqu for example, is famous for grape cultivation in addition to olives, in 
addition to other villages such as Beit Anan. However, access to resources in the 
region is heavily restricted most prominently due to the confiscation of land for 
settlement expansion and the isolation of lands behind the wall. 

4.4 Differences between Areas
The differences between the areas are linked to the socio-economic configurations 
and the population characteristics of the areas. The research areas in Hebron 
have slightly different characteristics with villages having Bedouin residents who 
rely mainly on pastoralism, while the research areas in Salfit, Bethlehem, and 
Jerusalem are associated with the peasantry. It is important to note that what is 
grown is being effectively transformed as a result of the occupation’s limitations 
on access to resources. This, in turn, has social and political implications. One 

1. Maqams refers to local shrines and tombs in Palestine dedicated to Muslim saints or religious 
figures. 

prominent example is in the Salfit area, as interview partners have indicated. 
Largescale settlement expansion, the takeover of water resources, and the 
targeting of farmers and their crops by settlers have transformed agriculture 
and modes of farming. One repeated issue is that in the past there was a greater 
variety of crops being grown such as citrus fruits, vegetables, and interview 
partners remember a very rich land and agriculture in the Salfit area. With more 
people turning to work in Israel, in addition to the uprooting of citruses and the 
creation of touristic and recreational services, such as children playgrounds, has 
led to such as decline. Similarly, due to the heavy enclavization of land due to 
the wall, the agricultural sector in villages near Jerusalem such as Qatanna has 
declined, thus a similar situation in various regions, but manifested differently 
at times. 

Thus, there are also different characteristics in relation to the occupation’s 
practices and violations in the areas. Some of the research areas are affected by 
the wall, others are more surrounded by settlements and settler violence; while 
others face constant threats of demolition, such as the South Hebron hills. In 
essence however, the areas share the targeting of land, natural resources, and 
movement by Israel even if the tools sometimes differ. Some areas are more 
dependent on employment in Israel, such as the villages of West of Jerusalem 
and Salfit. In terms of social solidarity economies and cooperatives there are 
differences also linked to the types of agriculture practiced. In addition, some 
areas have shown more politically conscious economic solidarity models in 
relation to the boycott of Israeli products, as the data indicates, particularly 
in the Salfit area where more interview partners have expressed a stronger 
commitment to boycott Israeli products. 

4.5 The Everyday and Informal Practices
There are different practices in the everyday life linked to social solidarity and 
access to resources practiced by farmers informally. The link is mainly through 
attempts to maintain access and thus benefit from resources through access 
strategies. These community practices and concepts are important to understand. 
In terms of everyday practices, interview partners have referred that some farmers, 
being fed up with Israeli attacks on water, sometimes puncture holes and tap into 
water lines, to then be punished by the Israeli military who has sensors detecting 
such leaks. Other practices are more economic and related to benefiting from 
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resources and linked to social identities and social relations, themes indicated by a 
theory of access (Ribot & Peluso, 2009). This includes farmers helping each other 
in agricultural practices, with many interview partners referring to the traditional 
cultural practice of helping each other in harvest known as Oneh. In the Hebron 
region, these practices are also important as they give collective power for farmers 
and thus protect them from settler attacks. Farmers in Bethlehem discussed many 
informal practices, such as solidarity in transportation and farmers helping each 
other in reaching lands. Reaching lands is a central issue in all areas, particularly 
due to the targeting of agricultural roads. However, many interview partners 
have indicated a rise in individualism, and while social solidarity practices are 
still present, they are not as common as they used to be. Other everyday practices 
are linked to what farmers grow. Crops that strengthen the necessity to visit 
the land, such as olives, which require weekly care, can thus have an effect of 
increasing presence and improving services eventually, such as access to water. 
To alleviate the effects of difficult transportation to lands during harvest, some 
farmers in Kufr al Deek in Salfit have described constructing small rooms of 
bricks with metal roofs so that the men can sleep in the lands during harvests, in 
addition to making wells from which they can drink. However, they also stated 
that the occupation demolished these structures and destroyed the wells. Some 
farmers have wells to gather water in their homes. While these are helpful, they 
are still limited, but show the agency of farmers in relation to access to resources. 
Even these small practices are observed and targeted by the Israeli occupation. 
In areas such as Battir and Wadi Fukin, it is important to look into indigenous 
practices of water use and the ancient irrigation systems which are rehabilitated 
and used, in addition to forms of water tenure. Indigenous knowledge is seen as 
capable to provide important insights for the political ecology analysis (Horowitz, 
2015, p. 235). The case studies demonstrate indigenous knowledge and forms 
of solidarity linked to cultural and social identity and the practice of traditional 
social-environmental culture.

No water tanks, we depend on the springs. There are ponds, as you say. 
I have a share today for two hours, other farmers get a time share as well. 
I fill my pond for two hours. I can then use the water whenever I want. 
I mean, all people have ponds. Every farmer has a plot of land, even if it 
is 100 or 70 meters. Elders and women, work the land and farm. This is 

linked to it being our heritage. We hold on to the land, and we will preserve 
it. (Interview with cooperative member from, Wadi Fukin, 11/7/2021).

You find the oldest irrigation system here in Battir, from the time of 
the Romans until today it is still in use, even the canals are the same, they 
have just been renovated. Many people in the village depend completely 
on agriculture as the sole source of income, also in nearby villages like 
Nahalin. Many of them are beekeepers who work with bees and honey, 
many families who depend on agriculture only, especially the elderly, 
divorced, and widowed women. (Interview with cooperative member 
from Battir, 11/7/2021).

However, as stated earlier, even micro-strategies and everyday practices utilized 
by farmers in order to have access to resources are targeted by the Israeli 
occupation. This is done in both direct and indirect ways, and it is transforming 
these practices in many areas and affecting people’s capacity to cope and survive. 
This is of course important in understanding and conceptualizing the risk 
farmers face in capital investment in the land and in cooperatives. One example 
is the building of agricultural roads to reach lands which are seen by farmers as 
expensive. From their perception, the Israeli army waits for them to complete 
such roads to then demolish them. 

Other efforts are more collective, such as networking with other residents 
and organizations, and trying to collectively organize visits and presence in 
lands threatened with confiscation. Moreover, villagers also mobilize collectively 
to try to stop the takeover of land and resources by settlers, as indicated by an 
interview partner in Battir. 

The Israelis wanted to set up a nucleus for a settlement. The settlers and 
the army would come at night and set up caravans. The people of Battir 
would come from all the families, young and old, ride their cars, and 
then walk long distances to reach this area. The people would destroy the 
caravans. Then the Israelis would set them up again. This has happened 
4 or 5 times. Youths in the winter would stay and guard the area, setting 
up a fire. Until now this is ongoing. (Interview with cooperative member 
from Battir, 11/7/2021).
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Other collective forms of organization include popular protests which are 
known as popular resistance. These practices are direct access strategies to gain, 
maintain, and control resources, and attempt to exert more leverage and gain 
better access and capacity to benefit from resources, and protect them from 
settler colonial takeover. 

I mean, there is nothing we can do but engage in popular resistance. This 
is currently taking place regularly on a weekly basis, especially on Fridays. 
People and owners of lands threatened with confiscation, go every Friday 
there and carry out activities in these lands to ensure their right to these 
lands is maintained, and that the occupation does not put their hands 
on it, like the current problems we have in Ein al-Bayda, an area east of 
Yatta. The Israelis are bulldozing for the sake of establishing a settlement 
outpost. People only have peaceful popular resistance at the moment as 
their only “weapon”. People are present in their lands to try to remove the 
danger of settlements. In addition, ,people filed cases in the courts and try 
to fight for their lands also through the Israeli legal system (Interview, a 
member of cooperative in the Hebron area,2 27/6/2021).

Thus, people in the villages are engaged in various forms of resistance to 
protect their access to land in addition to confronting Israeli settler colonialism. 
However, the “battle” is becoming daily and increasingly difficult. Relying on 
indigenous knowledge as an important epistemological contribution to political 
ecology, rural Palestinians are warning of the political ecological disaster in the 
making. Particularly, as this is not solely the targeting of abstract things, but 
people’s capacity to survive and cope, as the target of Israeli settler colonialism is 
also rural Palestinians themselves. 

4.6 Social Solidarity Economies and Cooperatives
Analyzing the social solidarity economy and cooperatives based on the data offers 
a complex reality. The focus of the research is mainly on agricultural cooperatives 
and forms of social solidarity economy. The perspective of international 
organizations, the governmental Cooperative Work Agency (CWA) and local 
organizations towards cooperatives is that there are still many challenges such as, 

2. Specific area is anonymized.

for instance, the lack of youth interest, and a lack of a real cooperative culture, 
as well as the negative consequences of foreign funding. One interview partner 
from an international organization recognizes that the lack of the cooperative 
culture is the result of decades of foreign funding pouring into the Palestinian 
society. This of course, traces back to the long-term NGO-ization process and 
appropriation of agency of the Palestinian grassroots since the First Intifada, as 
cultures of cooperation were already entrenched in the Palestinian grassroots 
and their resistance to the occupation (Arda & Banerjee, 2019). Analyzing 
cooperatives practices and positions, there is definitely variance between 
cooperatives. While cooperative members themselves do recognize increasing 
dependence on foreign funding, they do not see themselves as having turned into 
NGOs, but understand that they are very much connected to them. However, 
some cooperatives practices indicate heavy NGO-ization, as their status of being 
active is very much dependent on the availability of development projects. Some 
cooperatives seem to operate only as middlemen to make the work of NGOs 
easier, and have thus naturally recognized and utilized this form of arrangement, 
leading to the complex situation of many cooperatives today. 

My cooperative does not exist without a specific project, and there are very 
few projects coming. The name of the cooperative will not be mentioned 
unless there is a project. If there are no projects, forget the cooperative. 
That is the problem. When there is a project, the cooperative is open; 
when there are no projects, it is closed (Interview, head of a cooperative, 
location anonymized, 26/6/2021).

Still, there are more positive examples of those who continue to operate without 
being necessarily dependent on aid, and understand their own interdependency 
as a basis of their work. There are various cooperatives that provide agricultural 
tools, equipment, and needs for member farmers that increase their capacity to 
benefit from resources. The data also indicates that there are a few cooperatives 
that reject foreign funding altogether, as a way to maintain their independence. 
There are other groups of activists that reject both formalization and foreign 
funding and represent examples of social solidarity economic activities. One 
example mentioned by interview partners is Sharaka, a volunteer initiative 
aiming to connect farmers with consumers. In addition, festivals bringing 
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farmers and connecting them to consumers are increasingly present in many 
Palestinian cities and villages. Similarly, there are initiatives related to the 
boycotting of Israeli products and buying local, which indicates the importance 
of understanding the context of socially and politically conscious economic 
choices, a central element of social and solidarity economies. 

In the Salfit area, boycotting Israeli products is more widespread than the 
other areas as the data indicates. Other examples include markets and events 
which supports producers of traditional cultural items, being conceptualized as 
a way to protect traditional culture from withering away. Cooperative members 
in Bethlehem discussed campaigns they created which encouraged customers 
to come to the lands and buy produce. This was also aided by social media 
campaigns. Similarly, there are festivals such as the olive festival in Bethlehem, 
where many farmers and cooperatives participate. They argue that these events 
are also challenging for farmers due to movement restrictions, yet they are on 
the rise, and social media are playing an important role in this. 

4.6.1 Practices of Cooperatives 
There are a variety of types of cooperatives found in the data, particularly 
those working in relation to improving agricultural services for members. They 
improve their members’ capacity to benefit from resources through structural 
and relational access, giving better access to capital, knowledge, tools, markets, 
and networks. Through that, they also ensure a better distribution of benefits 
from natural resources. The main type of support is the provision of tools that are 
needed by all members, such as tractors, production tools, water transportation 
tanks, and trainings in relation to agriculture. At times, cooperatives, in 
coordination with local organizations, take care of the construction of agricultural 
roads and other infrastructural aspects. Some practices include activities such 
as the reparation of wells and farmers helping each other through the sharing 
of knowledge and tools. For example, one cooperative interviewed works to 
provide cheaper medicines for veterinarian members. Other cooperatives are 
engaged in olive pressing, other in food production and marketing, with some 
more active than others. Cooperatives in North West Jerusalem villages, such as 
Al Qbeibeh, which are involved in agricultural production, report limitations in 
agricultural production and their reliance on agricultural inputs from farmers 
from different regions. Other common practices among cooperatives are more 

linked to their role as social structures. This makes them a focal point of contact 
for farmers, social groups, NGOs, and governmental organizations. Some 
cooperatives are able to build good market relations and facilitate the export 
of produce, such as olive oil. This is indeed beneficial for farmers, as they can 
export directly their products at a fair price, instead of having to deal with the 
mediation of the private sector. Accordingly, they can also offer better prices for 
their services, both to members and non-members in certain cases. 

We don’t deal with Israeli products at all. In terms of our cooperative, we 
have marketing channels. We bought farmers’ olive oil at a time when 
the oil price was going down. Meaning, we bought it at preferential 
prices. I mean, if it was 10 or 12 shekels, we bought it for 22 shekels and 
exported it abroad through links we developed with various organizations. 
We gave courses to farmers and activities in pruning, organic farming 
and in compost. This was done through an engineer and organizations 
we facilitated contact with. We contacted them and then gave courses to 
farmers about oil testing. We have an oil laboratory and we have stainless 
steel tanks. We have boxes for collecting olives, which we distributed to 
farmers. We distributed ladders and scissors to farmers, and we distributed 
olive brushes to them (Interview, cooperative member from Masha/Salfit, 
28/7/2021).

As stated earlier, sometimes the cooperatives become overly dependent on 
foreign aid, but that is not always the case. Cooperatives’ roles in the value chain 
can definitely improve the capacity of farmers to both access to and benefit 
from resources in their everyday activities. In addition, they can become an 
address for farmers to deal with collective problems. However, there are many 
challenges linked to their positions within webs of power, whether in the 
relation to international organizations or in relation to the difficulties related 
to formalization. The majority of cooperatives describe challenges related to 
insufficient income to develop further, and to the costs of maintaining their 
work. Some are trying to develop new production methods to overcome this but 
also describe the need of having external aid. 

However, there are cooperatives that do not rely on such aid, and some 
describe needing it only for developing some aspects of their services. In some 
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markets, such as olive oil, the competition with private businesses becomes 
a challenge. At times, there are internal power dynamics within cooperatives 
that are an important area of research. Some members of cooperatives in the 
interviews have discussed power relations mentioning that at times certain 
individuals and groups are in fact running the cooperatives without real 
inclusion of all members or democratic practice, while other more successful 
cooperatives report more democratic practices. 

4.6.2 Effect on Access to Resources
As stated, there are various effects and potential for cooperatives in relation to 
access to resources. They can support the resilience and survival of farmers on one 
level, particularly by reducing the labor and financial burdens, and developing 
better ways to access and benefit from resources through collective power. They 
can with time, as the data indicates, become collective structures with some 
practices also aiming at challenging the colonial reality, yet in a limited sense.

Cooperatives can both resemble a union or, at times, a political structure. 
This includes working to solve collective problems faced by farmers, establishing 
connections with activists, bringing people to lands to protect farmers, connecting 
to organizations; and thus, increasing the capacity to access resources in a sense. 

It depends on our [the cooperative’s] capabilities. I mean, for example, in 
Area C, we communicate with the competent authorities and the liaison 
that they facilitate the access of farmers to land for harvest. If there is 
an attack by settlers on lands, we go and stand with them. Any problem 
farmers face, we try to intervene in coordination with the competent 
authorities to facilitate things. If farmers have a problem with pests, we 
also try to help. We support the farmer in need as if his land was our land. 
This is our land. We want to defend it. (Interview, cooperative member, 
Beit Jala area, 30/6/2021)

However, access to resources, or lack thereof, greatly depends on occupation 
and settler colonialism, and cannot be solved through daily practices that can at 
best improve farmers’ positions and foster collective identities. Farmers still face 
many challenges due to the political realities they are confronted with. 

Truth be said, cooperatives do not really offer protection and safety. 
Maybe protection for farmers as producers, but that is all. It is not easy for 
anyone to obtain security and safety in Area C, but the cooperative gives 
protection and security in relation to my rights as a farmer. In that sense, 
it does provide protection. (Interview, cooperative member from Susiya – 
Hebron, 26/6/2021)

Also, there are differences between the cooperatives themselves and how they 
operate, which affects their impact in relation to social, political, and economic 
life. Some cooperatives operate as mediators of NGO projects. Still, they offer 
farmers with a way to develop networks, capital, knowledge, and access to aspects 
that do influence their access to resources. Utilizing the theoretical framework 
(Sec. 2.), cooperatives provide better benefit from resources through access to 
networks, technologies, labor, and markets. For example, various cooperatives 
are involved in the production and marketing of products and thus ensure better 
benefits for farmers. Moreover, there is an increasing social solidarity economy 
being formed that is allowing further benefits from farmers and cooperative 
members; this is shown by the increase in festivals and new economic initiatives 
emerging in Palestinian cities. 

4.6.3 Social Implications 
There are various social implications linked to social solidarity economies and 
cooperatives that are important to consider. Definitely, new social relations 
result from social solidarity economies and cooperatives and have the capacity to 
ameliorate the lives of participants resulting in an improved democratic capacity 
and participation in decision making in relation to their communities. This is in 
both the local level, in addition to having the capacity to extend their networks 
with governmental and non-governmental organizations in addition to other 
actors. Cooperatives could also provide better presence and participation for 
various marginalized groups such as farmers, in addition to a better presence for 
women through creating a space for women activities, aspects which could be 
noted in different areas such as North West Jerusalem and Salfit. Many members 
view their membership to be a learning experience in terms of collective work, 
and a strengthening of social solidarity and community ties, aspects which extend 
beyond the economic level and enforce better concepts of community and identity. 
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Cooperatives sometimes encourage our community sense. There are some 
cooperatives that work this way and provide economic solidarity, social 
solidarity. For example, we want to start a poultry project, and collect 
money from members. One member doesn’t have the required amount. 
We would start the project with her as a member, and every month she 
would repay the other members as the cooperative starts producing. This 
would be without interest and thus shows forms of solidarity (Interview, a 
female cooperative member in the South Hebron Hills, 26/6/2021).

Still, many indicate that individualist approaches remain a challenge to be 
overcome. Moreover, interview partners have indicated that some of the positive 
effects include the healing of village disputes through social relations built 
through cooperatives, in addition to building a culture of cooperatives through 
interactions within village contexts. One area of importance is also the presence 
of informal cooperatives, some of which are also positive examples of politically 
constituted cooperatives to protect land from Israeli settlers. Some cooperatives 
were successful in protecting lands from confiscation and have thus created 
positive examples within their contexts, without necessarily being formalized. 
Social solidarity economies, in a more general sense, through politically, socially, 
and economically conscious practices and choices, particularly in the Palestinian 
context, can have more general social implications. There is definitely a rise in 
such initiatives in many Palestinian cities and villages raising the potential for 
social, political, and economic network building that is of benefit to a locally 
conscious economy, supporting local farmers, and boycotting Israeli products. 
However, it is also important to recognize the social dynamics of cooperatives, 
such as class and gender, and the different positions of members of different 
types of initiatives and practices. There is a possibility of integration between the 
various formations which is of particular importance to create a better impact. 

4.6.4 On Formalization and NGO-ization
The issue of formalization, NGO-ization, and dependence on foreign funding has 
frequently come up in relation to social solidarity economies and cooperatives. 
Interestingly enough, this critique has come mainly from interview partners 
representing the government, NGOs, and international organizations which 

have funded cooperatives. Accordingly, these are the actors contributing to the 
NGO-ization of cooperatives. Members of cooperatives recognize the dependence 
on international funding as widespread. However, they see themselves as being 
connected to NGOs, but not being NGO-ized per se. However, as per the 
theoretical framework, access and benefit from resources is not always direct and 
is at many times mediated through processes. People can gain access and benefit 
through those who maintain control of resources (Ribot & Peluso, 2009, p. 154). 
In this case, cooperative members gain access to capital through networking 
with those who are positioned differently within webs of power. These forms of 
networks with international organizations, governmental organizations, and local 
organizations extend beyond access to capital, but also provide access to knowledge, 
legitimation for farmers and cooperative members, and provide the opportunity 
to share experiences and knowledge. Such networks also provide access to markets 
and other important resources central to farmers (Ribot & Peluso, 2009, p. 169). 
Accordingly, while various stakeholders view NGO-ization as detrimental to a 
real “culture of cooperatives”, it should also be viewed in relation to the agency 
of the farmers and vis-à-vis an analysis of the context in which various actors 
are positioned. In particular, those living in the project areas are confronted 
with government marginalization from services and are in direct confrontation 
of settler colonial appropriation. Moreover, the NGO-ization of cooperatives, 
cannot be seen as separate from the NGO-ization of the Palestinian grassroots 
organizations as a whole, an aspect which emerged since the Oslo peace process. 
The dependence on foreign aid is not just peculiar to cooperatives, but is also 
present in the governmental and organizational realm of the Palestinian society as 
a whole. Accordingly, cooperatives and social solidarity economies are positioned 
also in relation to the institutional, social, and political terrains which are prevalent 
in Palestine. Some community members have described that NGOs are corrupt 
themselves, and create a problematic culture of profit and individual self-interest. 

NGOs themselves are all based on looting, theft and deprivation, the majority 
of them, except a few good ones. Their heads get huge salaries and appoint 
their relatives with huge salaries as well. They thrive at the expense and the 
back of the people, the needy, widows, the marginalized. They mastered the 
art of manipulation, and twisting of laws and terminologies. (Focus group 
discussion in Salfit with various community members, 14/7/2021) 
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Some cooperative members view formalization, in the way it is being practiced 
in Palestine, as detrimental and constraining. They view it as a state intervention 
that is limiting the capacity of cooperatives to maneuver. 

Cooperatives do help in benefiting from natural resources, but only 
marginally. This is the result of heavy restrictions on cooperatives due to 
their registration and registration fees, their follow-up, periodic reports, 
and the dominance of some influential people and figures. All of these 
things impact cooperatives, but in fact there is no cooperative that does 
not benefit from natural resources. But still, they remain within the 
framework of the occupation because the occupation does not allow us to 
access resources due to the way they are looted and stolen. (Focus group 
discussion, Salfit, 14/7/2021)

Accordingly, the perspective of the research participants sheds insight into the 
complexities of the question of formalization and institutionalizing of modes of 
cooperation, the way it is done, and how it is manifested in a situation of settler 
colonialism and military occupation. 

4.7 Stakeholder Perspectives
Stakeholder perspectives on social solidarity economies and cooperatives vary, 
but share many aspects in relation to assessing the situations. Areas of difference 
include the varied motivations of the various stakeholders. International 
development organizations are concerned with spreading cooperatives’ “best 
practices”, and international standards at the central level. Institutional building 
of local organizations is another aspect. On another level, some development 
projects are aimed at promoting resilience and non-violent tactics of resistance, 
in addition to international lobbying utilizing international and humanitarian 
law. Governmental organizations, such as the CWA, are similarly interested 
in best practices, but also monitoring international funding of cooperatives, 
and formalizations. Cooperatives and actors in rural areas however, view things 
differently. Their motivations do vary, but a central aspect is gaining access 
to better services, capital, and improving infrastructure and their capacity to 
survive. Some view formalization and institutionalization as constraining, also 
viewing that the cooperative law is not applied as it should be, such as in relation 

to the issue of tax exemption. There is a shared view that individualism and a 
lack of culture of cooperation is a persistent feature in relation to the cooperative 
sector, in addition to the lack of interest of youths. However, as cooperative 
practices and motivations do vary, some cooperative members view themselves 
as being engaged in a process of learning on how to develop cooperation and 
collective work. The various stakeholders understand the limitations and 
extreme situation due to the Israeli occupation and its expanding processes of 
takeover of resources. However, there are limited strategies being offered. While 
there is a dominant view among all about the lack of culture of cooperatives and 
the dominance of business models, the data indicates that practices linked to 
social solidarity economies are on the rise in the West Bank and have potential 
to form alternative economic structures with time. 

4.8 Future Recommendations by Various Stakeholders
From the perspective of the CWA representing the government, a central goal 
is awareness raising on the role of cooperatives within the framework of social 
solidarity economy values. They view this to be also the role of cooperatives 
themselves. They also recognize the need for legal framework adaption and 
administration of cooperatives, and state that there are planned changes to the 
cooperatives law. In addition, citing the lack of governmental control in Area 
C, they state the necessity of having alternative tools to oversee cooperatives in 
these areas. The CWA also state that there is a lack of coordination between 
international funding bodies, but also describe an unclear tax policy in relation 
to cooperatives by the Ministry of Finance. This also indicates the need for better 
coordination between the various government bodies in relation to cooperatives 
and the social solidarity economy. 

 From the perspective of international development agencies, such as the 
ILO, they offer critique on the governmental lack of clarity in relation to the 
role of the CWA. In addition, they stress the need to recognize a long history 
of individuals and groups in the cooperative sector that long preceded the 
Palestinian Authority and the CWA, and the necessity to work on that already 
present culture. There is agreement among various stakeholders such as the 
ILO, the CWA, and COSPE, on the necessity to improve the cooperatives 
law and by-laws. A COSPE representative stressed the need to work with both 
formal, informal, and activist based cooperatives, in conjunction with human 
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rights support and engaging with dialogues with communities on what is 
needed for change. Local organizations, such as the Palestinian Youth Union, 
view that the CWA’s existence is necessary, as it shows interest in improving the 
cooperative sector, but much more work is needed with the various stakeholders 
working jointly. They recommend the necessity to find solutions for everyday 
problems cooperatives face, such as marketing, and working more to achieve 
synergy between cooperatives and working towards a more comprehensive 
social solidarity economy. The support for youth and their encouragement to 
participate in the cooperative sector is also described by various stakeholders as 
a priority. From the perspectives of community members who were part of the 
research, their lived situation in relation to access to resources is pressured as 
the occupation targets water and land, central elements of life. Some interview 
partners have described the necessity to work both in the local and global 
levels. Examples include the necessity to construct wells, bring water tanks, and 
irrigation systems that can reduce existing problems, but also the necessity to 
engage in serious global advocacy campaigns in relation to the issues people are 
facing. Interview partners also discussed the necessity for projects that support 
water and agriculture in this area that do not represent politically conditional 
funding. Cooperative members discuss the necessity to build their experience 
in cooperative work and social solidarity, but also the necessity to build the 
awareness of society as a whole on the role of cooperatives, which could in 
turn build a more supportive social solidarity economy. They also view the 
necessity of the government to play a more active role in terms of infrastructure, 
reducing taxes, monitoring import, provision of better prices for equipment, 
and providing other facilitating tools. They also stress the necessity to further 
improve synergies through the work of cooperative unions, many of which are 
already formed in Palestine. This also includes the necessity of building better 
networks between cooperatives and developing an active discussion among 
them. 

Conclusions

The failure of the global community in confronting the moral catastrophe of 
the Israeli occupation and settler colonialism is once again a central theme 
that has implications for understanding Palestinian development. In line with 
what Neumann (2005, pp. 4–5) had argued, the situation of natural resource 
degradation and injustice is political rather than technical and managerial. It 
is linked to colonial relations, and has future implications on environmental, 
social, and economic levels. Accordingly, interventions of technical and 
managerial nature cannot be expected to be able to solve the central issues, 
but are appropriated by actors in ways that allow them to survive. The 
importance of this study is that it centralizes that colonial relations should 
not be negated, even in relation to political ecological aspects. It should be 
analyzed in context. This is important in that such an analysis should not adopt 
a liberal environmentalist approach. One such example is a study by Perrier and 
Trottier (2018), that diminishes the role of Israeli settler colonialism and the 
occupation, even redefining the colonial concept of frontiers, towards human 
environmental relations, and not engaging sufficiently with political ecology 
theory that is informed by a contextual understanding of human agency. The 
central aspect here, is environmental injustice, and the takeover of resources, 
in relation to racialization and colonialism. Another central dimension of this 
study, is taking note of the political ecological catastrophe in the making which 
rural Palestinians are warning of. In another research I am conducting in the 
Jordan Valley, this is emblematic. The most fertile area of the West Bank is 
effectively being transformed due to Israeli takeover of water, declining soil and 
water quality, and the intersection of big capital, international development, 
and Israeli settler colonialism. The palm date sector had come to replace the 
dominant agriculture of the area, and is effectively creating transformations 
in the social and political reality of the area. Similarly, the symptoms of 
transformations are also apparent in the data in this study. Farmers in Salfit are 
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describing transforming agriculture, while other areas are describing this process 
being in the making. 

The theoretical approach of this research allowed further analyzing the reality 
of cooperatives and particularly found importance of Ribot and Peluso’s (2009) 
access theory. Particularly. as it allowed conceptualizing and understanding 
cooperatives and social solidarity economies and their positions within webs 
of powers in relation to agricultural value chains. The issue of benefit, allows 
mapping out the various mechanisms of cooperatives and social solidarity 
economic activities and how they fit in relation to natural resources and how 
people transform them into modes of social reproduction. The goal of the 
research project was to develop a framework from which to better understand 
the link between social solidarity economies in relation to natural resource use, 
and this theoretical approach provides a framework of analysis which allows 
this. 

Cooperatives are hailed by many international organizations as an important 
solution for economic and environmental crisis; however, they are a complex 
phenomenon that should be analyzed within the various contexts in which 
they existed. Cooperatives do not necessarily offer the change that is desired of 
them, as a solution of global injustices, as cooperatives are at many times also 
implicated in the complex dynamics of power (Kirandaa, 2017, pp. 168–171). 
Examples include the role of cooperatives in colonial societies, but also critiques 
on cooperatives and their practices in the Global South. Thus, it is necessary 
to challenge the idea of global values of cooperatives as well, and international 
standards devoid of contextual analysis. 

Cooperatives have played an important role in colonial history, and the 
founding and progression of Zionist colonialism in Palestine particularly. This 
indicates also the limitations of understanding cooperatives and social solidarity 
economies independent of their intersections with other forms of power, such as 
race and ethnicity (Okem, 2016, p. 19). The Zionist kibbutz, was a prominent 
example of these contradictions and highlights how cooperatives were very 
much linked to the capitalist system and served the advancement of the settler 
economy linked to the global capital system, relied on European capital, and 
worked to effectively destroy the indigenous Palestinian economy during the 
British Mandate (Abdo, 1991, p. PE73). 

In the Global South various arguments have been put forth including 
pessimistic and optimistic arguments. Some, arguing that local elites have 
dominated cooperative movements, while others view cooperative movements 
as offering glimmers of hope. It is argued however, that several factors influence 
the success or failure of cooperatives and are at many times pertaining to the 
cooperatives themselves, their dynamics, and networks with the various actors 
(Kirandaa, 2017, pp. 168–171). 

Social solidarity economies and cooperatives are still important, as they has 
capacity to foster collective identities and efforts. However, they would need to 
be comprehensively strategized and politicized in relation to grassroots needs and 
realities, taking into consideration how they can be integrated into a political 
strategy. When state and donor policies have fostered and favored neo-liberal 
development, the social, economic, and political terrain of social solidarity 
has become challenging and contradictory. Today, cooperatives are very much 
influenced by funding and government politics. This is not to undermine the 
micro effects of some development initiatives and interventions which have 
been beneficial in neglected and remote areas, such as infrastructural projects 
which allow more benefit and access from resources However, it is important to 
see the full picture and keep considering the futility of development without a 
comprehensive approach. 

There is an absence of politics in all interventions, actor strategies, and 
conceptualizations among all stakeholders, as the data indicates. That is, not a 
single approach is aimed at ending the occupation. At best, even the concept of 
resistance, is being approached from all actors towards survival, coping, and the 
battle is becoming about protecting the limited capacity to survive. Thus, the 
spaces for agency and collective actions are severely reduced, an aspect which is 
being normalized and can have even more devastating aspects for Palestinians 
over time. This once again brings back to the forefront Ibrahim Dakkak’s (1988, 
pp. 294–298) discussion of the necessity of a resistant development, a resistant 
Sumud, with a strategy in mind, aiming to challenge and end the occupation. 
This would entail finding ways of integrating different efforts and sectors 
together to work comprehensively instead of being in isolation. It is further 
central to stress that the political dimensions cannot be undermined and there 
has to be a political strategy involved in relation to economic and social domains 
(Dakkak, 1988, pp. 294–298). 
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Research Limitations

As all researches come with their own limitations, this research had also specific 
limitations in relation to the time frame and context in which it was carried 
out. The research was carried out within a period of one year during the peak 
of the Covid-19 crisis in Palestine. This has caused many delays and challenges 
during the fieldwork as a result of closures in the West Bank. Moreover, the 
research had worked on multiple case studies allowing drawing a more general 
picture on the situation of access to resources and social solidarity economies 
in the West Bank. A single case study would provide a more detail-oriented 
analysis and can allow mapping out value chains for single cooperatives and a 
deeper engagement with Ribot and Peluso’s (2009) theory of access through a 
more specific access mapping, also allowing greater implications for the political 
ecology approach. Still, multiple case studies allow drawing parallels between 
cases of relatively different circumstances and thus has capacity for theorizing at a 
broader scale (Mills et al., 2010). The merit of the research approach was further 
enhanced with the methodological approach of a stakeholder analysis, allowing 
a multi-level theoretical analysis in relation to development in Palestine and a 
constructivist analysis from various perspectives towards development reality. 
This is also important in relation to the theoretical framework, demonstrating 
how actors are positioned in relation to webs of power. 

Recommendations

Based on the research and the analysis of the data, the research provides the 
following recommendations for the different stakeholders involved. In relation 
to international actors, a central element is actively seeking to challenge the 
occupation and Israeli settler colonialism beyond the issue of documentation, 
protective accompaniment, and advocacy. There should be further strategic 
approaches towards this goal and concrete steps which have an achievable 
end goal in site. This would also entail pushing for accountability and the 
implementation of these steps, without regarding the occupation and Israeli 
settler colonialism as unchallengeable on the structural level and working 
solely within these constraints. The research findings also indicate the need 
to challenge international complicity in the occupation in the many facets 
by which it occurs. Moreover, in relation to development interventions, there 
is a necessity, as the research indicates, to have further engagement with in-
depth research prior to development interventions, in addition to supporting 
grassroots processes and actors in their own initiatives and approaches. This 
could also imply the necessity to re-think development approaches that 
are dominant; such as focusing on specific themes or priorities, and instead 
supporting local actors in leading their own development. In relation to local 
organizations, the research indicates the importance of networking between 
local organizations, policy makers, development practitioners and the grassroots 
and redefining development needs based on these interactions. The research 
also indicates the need for better services and governmental presence in areas 
most exposed to the violence of the Israeli occupation and settler colonialism. 
Moreover, some development interventions in these areas, despite not being 
able to create a structural impact, can still provide important effects that are 
needed by people who live there. This for example, includes infrastructural 
aspects such as agricultural roads and interventions that improve access to water. 
The recommendations of some actors towards government policy in relation to 
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cooperatives is essentially directed towards recognition of the specificity of the 
Palestinian context and how to support current forms of cooperation that exist. 
In addition, there is a necessity to monitor application of laws that support and 
facilitate cooperative work, such as tax exemptions, in addition to addressing 
legal implications of the cooperative law, such as minimum number of members, 
aspects which the CWA was reviewing during the period of the research. Other 
recommendations to the government were also linked to simplification and 
clarification of administrative structure and bureaucracy linked to cooperative 
work. A central recommendation is also the recognition of the various actors 
on the changing ecological landscape in relation to the specific settler colonial 
condition in Palestine, and understanding, that concrete steps need to be taken 
as these indications are alarming in relation to future manifestations.
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الـملخص التنفيذي

ــن  ــة واقتصــادات التضام ــوارد الطبيعي ــى امل ــن الوصــول إل ــط ب يستكشــف هــذا البحــث الرواب
االجتماعــي فـــي فلســطن، وهــو جــزء مــن مشــروع األرض واحلقــوق الــذي تقــوم بتنفيذه مؤسســة 

كوســبي. 

ويهــدف البحــث إلــى التعمــق فـــي فهــم التعقيــدات ذات العاقــة بهــذه الروابــط وذلــك مــن خــال 
تطويــر اطــار نظــري حــول هــذا التقاطــع ومظاهــره فـــي الســياق الفلســطيني. ويســتخدم البحــث 
اإلطــار العــام لإليكولوجيــا السياســية كأســلوب لوضــع إطــار البحــث باإلضافــة إلــى نظريــة 
الوصــول لريبــوت وبيلوســو(Ribot and Peluso)، وحتليــل إمكانيــة الوصــول إلــى املــوارد 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالقــدرة علــى االســتفادة مــن هــذه املــوارد. ويتبنــى البحــث املنهجيــة التحليليــة 
للجهــات املعنيــة (Stakeholder Analysis)، وهــو نــوع مــن البحــث العملــي االجرائــي الــذي 
يعتمــد علــى مــواد امبيريقيــة وبيانــات نوعيــة مت جمعهــا مــن مختلــف هــذه اجلهــات، باإلضافــة 
ــة، وهــي ســلفيت  ــي الضفــة الغربي ــة فـ ــع مناطــق ريفي ــي أرب ــي فـ ــى أفــراد مــن املجتمــع احملل إل
واملناطــق الريفيــة غــرب القــدس وغــرب بيــت حلــم وتــال اخلليــل اجلنوبيــة. وتشــتمل أيضــا علــى 
ــي واملؤسســات  مقابــات ومناقشــات ملجموعــات مركــزة مــن املزارعــن وأعضــاء املجتمــع احملل
املجتمعيــة وأعضــاء مــن التعاونيــات. وعــاوة علــى ذلــك، اشــتمل العمــل امليدانــي علــى مقابــات 
ــات النظــر  ــل وجه ــة بهــدف حتلي ــوكاالت احلكومي ــة وال ــة والدولي ــة احمللي ــع مؤسســات التنمي م

املختلفــة للجهــات الفاعلــة ذات العاقــة بعمليــة التنميــة.

ــة  ــي املناطــق احملاذي ــة، ال ســيما فـ ــة التنمي ــي تواجــه عملي ــدات الت ــى التعقي ويشــير البحــث إل
للمســتعمرات االســتيطانية التــي يركــز عليهــا هــذا البحــث، كمــا يشــير البحــث إلــى فشــل القانــون 
الدولــي واإلجــراءات اإلنســانية الوقائيــة حلمايــة النــاس فـــي هــذه املناطــق، وهــي النواحــي التــي 
تنعكــس مظاهرهــا علــى إمكانيــة الوصــول إلــى املــوارد. وتواجــه هــذه املجتمعــات حتديــات 
متناميــة فـــي الوصــول إلــى املــوارد احليويــة مثــل األرض وامليــاه التــي تتقلــص مســاحاتها بشــكل 
مســتمر. وفـــي نفــس الوقــت، ينخــرط الفلســطينيون بالعديــد مــن املمارســات الفرديــة واجلماعية 
يوميــا ممــا يظهــر فاعليتهــم فـــي مقاومــة الوضــع الــذي يتعرضــون لــه. وبالرغــم مــن أن التضامــن 
االجتماعــي والعمــل التعاونــي ال ينجــح فـــي إحــداث تغييــر هيكلــي، إال انــه يوفــر أحيانــا إمكانيــة 
وصــول أفضــل ال ســيما عبــر الســماح مبزيــد مــن املنفعــة مــن خــال القــوة اجلمعيــة واالعتماديــة 
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املتبادلــة بــن اجلهــات الفاعلــة. لكنهــم ال زالــوا يخضعــون لشــبكة معقــدة مــن القــوة فيمــا 
يتصــل أيضــا باملؤثــرات املتناقضــة للتدخــات التنمويــة. وعلــى ســبيل املثــال، مــا يحصــل عليــه 
أعضــاء التعاونيــات مــن وصــول أفضــل إلــى األســواق وبنــاء عاقــات، ممــا ميكنهــم مــن حتســن 
أوضاعهــم، وإن كان ذلــك بشــكل محــدود. وفـــي نفــس الوقــت، يواجــه القطــاع التعاونــي العديــد 
ــى املســاعدات اخلارجيــة وعــدم اإلميــان بالثقافــة التعاونيــة.  مــن التحديــات مثــل االعتمــاد عل
وبالرغــم مــن ذلــك، ال ميكــن النظــر إلــى القطــاع التعاونــي، كمــا يشــير البحــث، باعتبــاره مســتقا 
عــن الطوبوغرافيــة التنظيميــة الفلســطينية األكبــر وعمليــات التحــول إلــى مؤسســات غيــر 

حكوميــة التــي زادت مــن وجودهــا مقابــل احلــركات االجتماعيــة الفلســطينية.

وهكــذا تقــدم الدراســة حتليــا مركبــا للواقــع وتفتــح البــاب لفهــم أعمــق لعمليــات التنميــة القائمــة 
والضروريــة لصانعــي السياســات والعاملــن فـــي مجال التنميــة واألكادميين.

وتخلــص الدراســة إلــى توصيــات متنوعــة ملختلــف اجلهــات ذات العاقــة. ويتضمــن ذلــك اإلقــرار 
بضــرورة قيــام املؤسســات الدوليــة بعمــل أكثــر جديــة مــن أجــل التصــدي للعوامــل الهيكليــة التــي 

تشــكل عمليــة التنميــة، ال ســيما االحتــال االســرائيلي واالســتعمار االســتيطاني.

وعــاوة علــى ذلــك، يشــدد هــذا البحــث علــى ضــرورة القيــام ببحــوث معمقــة تســتبق التدخــات 
ــى  ــة عل ــة، ودعــم التنمي ــة التنمي ــي عملي ــة فـ ــن اجلهــات الفاعل ــة، وحتســن التواصــل ب التنموي
مســتوى القاعــدة الشــعبية، وذلــك مــع االعتــراف بأنــه ال تــزال هنــاك فائــدة مــن التدخــات 
ــي  التنمويــة، حتــى وإن كانــت علــى نطــاق ضيــق، خصوصــا بالنســبة ألولئــك الذيــن يعيشــون فـ

ــر تعرضــا للعنــف. مناطــق التمــاس األكث

قائمة احملتويات
6 ١- املقدمة        
8 1-1  العمل اإلنساني من منظور القانون الدولي    
9 1-٢  دور اقتصادات التضامن االجتماعي     

1٠ 1-٣ نطاق البحث       
11 1-٤ دراسات احلالة       
1٤ 1-٥ أسئلة البحث       
١5 ٢- اإلطار النظري        
١7 ٣- منهجية البحث        
18 ٣-1 أدوات جمع البيانات       
18 ٣-٢ عينة البحث       
١9 ٤- حتليل البيانات        
٢٠ ٤-1 إمكانية الوصول إلى املوارد، االحتال واالستعمار االستيطاني اإلسرائيلي 
٢٣ ٤-٢ تنمية غير مجدية على املستوى الهيكلي     
٢٤ ٤-٣ الوقائع االقتصادية واالجتماعية وحالة الوصول إلى املوارد   
٢8 ٤-٤ االختافات ما بن املناطق      
٢9 ٤-٥ املمارسات اليومية وغير الرسمية     
٣٢ ٤-٦ اقتصادات التضامن االجتماعي والتعاونيات    
٣9 ٤-٧ وجهات نظر اجلهات املعنية      
٤٠ ٤-8 التوصيات املستقبلية ملختلف األطراف املعنية    
٤٢ 5- االستنتاجات        
٤5 6- محددات البحث        
٤6 7- التوصيات        
٤8 8- املراجع        
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الـمقدمة

أصبـح الوصـول إلـى املـوارد فــي يومنـا هـذا مسـألة مركزية  فــي العلوم االجتماعيـة، وذلك نظرا 
القـوة، سـواء كانـت  بالطبيعـة والبيئـة. إن عاقـات  العاقـات االجتماعيـة واتصالهـا  الرتبـاط 
محليـة أو إقليميـة أو عامليـة، تؤثـر بطـرق شـتى و فــي مجاالت االهتمـام املختلفة بإمكانية وصول 
للمظاهـر  (Hansen et al., 2020). تشـكل فلسـطن مبواجهتهـا  الطبيعيـة  املـوارد  الـى  النـاس 
الهيكليـة واليوميـة لاسـتعمار االسـتيطاني واالحتـال العسـكري اإلسـرائيلي حالـة يثيـر فيهـا 
الوصـول إلـى املـوارد الكثيـر مـن التسـاؤالت ذات الصلـة بعاقات القوة وانعكاسـاتها  فــي احلياة 
اليوميـة، سـواء كان ذلـك نتاجـا للعمليـات االسـتعمارية االسـتيطانية وأعمال العنـف التي يرتكبها 
االحتـال مـن جهـة، أو بتأثيـر تدخـات اجلهـات الفاعلـة املختلفـة، مثـل املؤسسـات احلكوميـة 
وغيـر احلكوميـة والدوليـة مـن جهـة أخـرى. وفــي الوقت ذاتـه، يرتبط الوصول الـى املوارد كذلك 
بالواقـع املعيشـي للمجتمعـات وكيفيـة تأثيرهـا وتأثرهـا بهـذا الشـأن. وبينمـا يشـهد العالـم زيـادة 
فــي التركيـز علـى السياسـات املتصلـة بالبيئـة، فـإن حالـة فلسـطن تقـدم مسـاهمة هامـة فــي 
مجـال البحـث اجلـاري فــي العاقـة بـن البيئـة واملـوارد الطبيعيـة، وعلـى وجـه اخلصـوص ما هو 
مرتكـز علـى تقاطعـات التكوينـات االسـتعمارية والرأسـمالية. ولقد شـكلت هـذه العاقات البيئية 
االجتماعيـة وارتباطهـا بالسياسـة العامليـة مسـائل دراسـة لعديـد مـن املجـاالت خصوصـا املجـال 

.(Leff, 2015; Neumann, 2005) املركـزي للبحـث فــي علـم اإليكولوجيـا السياسـية

نشــأ علــم اإليكولوجيــا السياســية كمجــال بحثــي فـــي ســتينيات وســبعينيات القــرن املاضــي فيمــا 
يتصــل باألزمــة البيئيــة املرتبطــة بالنقــد املاركســي ملســألة االســتياء الرأســمالي علــى البيئــة. 
وأصبــح هــذا العلــم فيمــا بعــد مرتبطــا مبجــاالت البحــث املختلفــة األخــرى، مثــل علــم االجتمــاع 
البيئــي ودراســات مــا بعــد التنميــة. ومــن األبعــاد الهامــة هنــا، مســألة االســتعمار والعلــوم، وهيمنــة 
مناهــج العلــوم الوضعيــة والطبيعيــة تاريخيــا والتــي أهملــت فعليــا عاقــات القــوة السياســية 
واملعرفيــة التــي تشــكل مفاهيــم العاقــات االجتماعيــة البيئيــة. ولقــد رشــح هــذا مــن خــال 
العلــوم االجتماعيــة وتدخاتهــا فـــي مجتمعــات »اآلخريــن« (Leff, 2015, p. 66). كمــا نشــأ علــم 
ــزام بفهــم تهميــش وإقصــاء اجلماعــات فيمــا  ــا السياســية كمجــال مــن مســألة االلت اإليكولوجي
ــم  ــي عل ــة فـ ــل املهم ــز أمنــاط التحلي ــا. وترك ــم به ــة والتحك ــى البيئ ــة الوصــول إل ــق بامكاني يتعل
اإليكولوجيــا السياســية علــى أهميــة عاقــات القــوة والتحليــل التاريخــي واألهميــة املركزيــة لفهــم 

العاقــات البيئيــة واالجتماعيــة باعتبارهــا أساســا مســألة سياســية.

وبنــاء علــى هــذا، تعتبــر العاقــات االســتعمارية الســابقة والقائمــة أساســية لفهــم العاقــات 
بــن البيئــة واإلنســان علــى الصعيديــن العاملــي واحمللــي. كمــا أن األســس التــي يقــوم عليهــا هــذا 
املجــال سياســية أيضــا، مــن حيــث أنهــا ال تنطــوي علــى االلتــزام بفهــم العالــم وحســب، بــل الســعي 

.(Perreault et al., 2015, p. 8; Wolford & Keene, 2015, p. 573) لتغييــره أيضــا

يركــز ليــف Leff (p. 69 ,2015) علــى أن األســس الفلســفية لعلــم اإليكولوجيــا السياســية، وعلــى 
وجــه اخلصــوص املعرفــة احملليــة واألصانيــة للســكان احملليــن، تقــدم مفاهيــم مثمــرة، ميكــن 
مــن خالهــا بنــاء عوالــم مســتدامة. كمــا توفــر هــذه املعرفــة احملليــة واألصانيــة أيضــا مســاهمة 
هامــة لفهــم البيئــة وتعمــل مبثابــة عدســات فـــي دراســات اإليكولوجيــا السياســية والتنميــة. 
ــر  ــذا فهــي تتغي ــة ول ــات مــن قــوى خارجي ــارف واملمارســات تواجــه أيضــا حتدي إال أن هــذه املع
ــا  ــاك اختاف ــى أن هن ــف (Horowitz, 2015, p. 235). ويشــير نيومــان (pp. 4–5 ,2005) إل وتتكي
فـــي صياغــات مفاهيــم علــم اإليكولوجيــا السياســية، مشــددا بشــكل خــاص علــى أنــه يختلــف عــن 
املفهــوم املتعلــق باحلــركات اخلضــراء األوروبيــة التــي تقــوم بتســييس القضايــا البيئيــة. كمــا يــرى 
ــات  ــرات والعاق ــن دراســة املؤث ــت م ــي انبثق ــا السياســية الت ــى اإليكولوجي ــز عل ضــرورة التركي
االســتعمارية، مــع التأكيــد علــى العاقــات بــن الشــمال واجلنــوب، ويجــادل أيضــا بــأن القضايــا 
البيئيــة تنشــأ مــن األبعــاد االجتماعيــة والسياســية بــدال مــن األبعــاد الفنيــة التقنيــة واإلداريــة. 

وبالتالــي، يشــكل منظــور اإليكولوجيــا السياســية إطــارا مهمــا بشــكل خــاص ويفتــح مجــاال آخــرا 
للتحليــل فيمــا يتعلــق باملســألة الفلســطينية فـــي إطــار عاقــات القــوة العامليــة والرأســمالية 
ــن.  ــي للســكان األصلي ــي والبيئ واالســتعمار، ال ســيما االســتعمار االســتيطاني، والنضــال احملل
ومــن املمكــن أن يتيــح أيضــا أرضيــة لفهــم أكثــر شــمولية للتقاطعــات بــن أشــكال الهيمنــة والقــوة 

واملقاومــة. 

كما تســاهم حالة فلســطن كذلك فـــي النقاش حول اإليكولوجيا السياســية بالعاقة مع العنصر 
االســتعماري. إذ يؤكــد املنظــرون احملليــون األصانيــن علــى أنــه ينبغــي أن ترتبــط اإليكولوجيــا 
السياســية بعاقــات الطبيعــة البشــرية والعاقــات االســتعمارية وكذلــك بديناميكيــات القــوة 
ــم  ــا السياســيون مــن العال ــرأس علمــاء اإليكولوجي املعقــدة للعــرق واالختــاف العرقــي. ولقــد ت
الثالــث هــذا اجلــدل جزئيــا، لكنــه وصــل أيضــا ملــا هــو أبعــد مــن ذلــك أي إلــى حتليــل العاقــات 

االســتعمارية االســتيطانية وانعكاســاتها فـــي السياســات العرقيــة والبيئيــة. 

كثيـرا مـا يقلـل علـم اإليكولوجيـا السياسـية اخلـاص بالشـمال، كمـا هـو احلـال فــي الكثيـر مـن 
املجـاالت األخـرى فــي تلـك املناطـق مـن العالـم، مـن اهميـة دور القـوة االسـتعمارية والعرقيـة

للطبيعـة  البشـرية  التحويـات  فهـم  ميكـن  ال  وبالتالـي   .(Van Sant et al., 2021, pp. 1–3)
علمـاء  مـن  الناقـدون  حتـدى  ولقـد  واالقتصاديـة.  واالجتماعيـة  السياسـية  السـياقات  خـارج 
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البيئـي  للتدهـور  اسـتعماريا  تفسـيرا  يتبنـون  الذيـن  املنظريـن  هـؤالء  السياسـية  اإليكولوجيـا 
فــي عالـم اجلنـوب، بـأن قامـوا بإدمـاج حتليـل يتنـاول دور االسـتعمار بـدال مـن وضـع التدهـور 
البيئـي فــي إطـار »تخلـف« املجتمعـات فــي عالـم اجلنـوب. إن القـرارات احملليـة بشـأن اسـتخدام 
مـن خـال  أيضـا  تتشـكل  ولكنهـا  الدوليـة،  والسياسـات  الهيـاكل  مـن خـال  تتشـكل  األراضـي 
.(Neumann, 2005, p. 8,24) سياسـات الدولـة التـي تؤثـر علـى احلياة االجتماعيـة واالقتصاديـة

١-١ العمل اإلنساني من منظور القانون الدولي
يؤثر االحتال اإلسـرائيلي واالسـتعمار االسـتيطاني على الفلسـطينين على الصعيدين املركزي 
والهيكلـي مـن حيـث إمكانيـة وصولهـم إلـى املـوارد الطبيعيـة. ولقـد كان القانـون الدولـي أحـد 
النظـر  العنـف اإلسـرائيلي. إن وجهـات  يتعلـق مبواجهـة  تبنيهـا فيمـا  التـي مت  املهيمنـة  األطـر 
اخلاصة بالقانون الدولي والتي توجه أسس عمل العديد من وكاالت التنمية الدولية واملنظمات 
اإلنسـانية واألشـكال املتعـددة مـن عمـل النشـطاء األوروبيـن فــي فلسـطن، تكشـف االنتهـاكات 
الكبيـرة فيمـا يتعلـق بحقـوق اإلنسـان والقانـون الدولـي والتـي يواجههـا السـكان الفلسـطينيون. 
واجلديـر بالقانـون الدولـي، مـن حيـث املبـدأ، أن مينـع العنـف الـذي يصـدم الوعـي اإلنسـاني 
وأن يحافـظ علـى كرامـة اإلنسـان. وفــي أثنـاء االحتـال املؤقـت فــي زمـن احلـرب، يجـب علـى 
- سـامتهم  علـى  واحلفـاظ  االحتـال  للسـكان حتـت  امللكيـة  حقـوق  احتـرام  االحتـال  قـوى 

.(Sumina & Gilmore, 2018, p. 140)
إال أن القانـون الدولـي وفــي كثيـر مـن احلـاالت ال ميتلـك آليـات تنفيـذ فعالـة، وذلـك علـى الرغـم 
مـن تواجـد العديـد مـن الهيئـات اإلداريـة والتنفيذيـة مثـل األمم املتحـدة ومحكمة العـدل الدولية. 
وهكـذا فإنـه يتـم وضـع القانـون الدولـي موضـع تنفيـذ من خال قـوة الدول ومصاحلهـا. بالتالي، 
إن عاقـات إسـرائيل مـع الـدول الغربيـة، والدعـم الـذي حتصـل عليـه، وعلـى وجـه اخلصـوص 
إعفائهـا مـن الناحيـة العمليـة مـن االنصيـاع للقانـون الدولـي، باإلضافـة إلـى حصولهـا علـى دعـم 
غربـي واسـع النطـاق يسـمح لهـا باالسـتمرار مبمارسـاتها ال بـل والتوسـع بهـا. وممـا يذكـر أن 
التنفيـذ، كمـا أن هـذه  التدخـات اإلنسـانية نشـأت فــي بعـض األحيـان بسـبب غيـاب أدوات 
التدخـات تكـون أحيانـا موضـع خـاف ومثـارا للجـدل والتشـكيك بالدوافـع املسـتترة وراءهـا - 

.)Sumina & Gilmore, 2018, p. 141,142,187(
 وبالرغـم مـن ذلـك ونظـرا إلـى احلاجـة امللحـة حلمايـة الفئـات الضعيفـة مـن السـكان، فمن املهم 
البحـث فــي ماهيـة القانـون الدولـي والتدخـل اإلنسـاني فــي مثـل هـذه الظـروف، وكيفيـة ربطهـا 
بالواقـع القائـم فــي فلسـطن اليـوم. بالتالـي، إن مـن املسـائل الهامـة التـي ينبغـي استكشـافها أثر 
ممارسـة التدخـل اإلنسـاني فــي مجـال التنميـة فــي مثـل هـذه الظـروف املعقـدة حيـث يتعـرض 
السـكان للعنـف باسـتمرار، إضافـة إلـى مـا يقولـه واقـع احلـال حـول القانـون الدولـي والتدخـات 

اإلنسـانية فيمـا يتعلـق بإمكانيـة الوصـول إلـى املـوارد فــي فلسـطن. وعلـى مسـتوى أبعـد مـن 
القانـون الدولـي والتدخـل اإلنسـاني، هنـاك حاجـة إلـى فهـم مختلـف التجارب املعيشـية ووجهات 
إذن  املسـألة  إن  أكبـر.  بشـكل  نهجـا حتليليـا  تبنـي  وبالتالـي  التفاعـات،  هـذه  وراء  ملـا  النظـر 
تتعلـق مبختلـف التعقيـدات التـي تواجههـا املجتمعـات الفلسـطينية األكثر تعرضـا لعنف االحتال 
اإلسـرائيلي واملسـتوطنات املسـتمرة فــي التوسـع، ال سـيما من حيث إمكانية الوصول إلى املوارد، 
واالسـتراتيجيات والتفاعـات املختلفـة املتعلقـة بهـذه التعقيدات فــي هذا السـياق. ويوجد هناك 
فـارق بـن حـق الوصـول إلـى املـوارد واالعتـراف بهـا وبشـرعيتها، وبن قدرة النـاس على الوصول 

.(Sikor & Lund, 2010, p. 1) إلـى هـذه املـوارد فــي الواقـع العملـي

١-٢ دور اقتصادات التضامن االجتماعي
إن أحـد اجلوانـب التـي نالـت اهتمامـا كبيـرا فــي السـنوات األخيـرة مسـألة اقتصـادات التضامن 
االجتماعـي فــي فلسـطن ودورهـا فــي التنميـة الذاتيـة احملليـة واالجتماعيـة، بحيـث أصبحـت 
اقتصـادات التضامـن االجتماعـي محـور اهتمـام كل مـن الباحثـن وصانعي السياسـات والعاملن 
فــي مجـال التنميـة الذيـن يتحـرون فــي قدراتهـم علـى متكـن الفئـات واملجتمعـات املسـتضعفة 
الدميقراطيـة واالسـتدامة. هـذا  يعـزز قيـم  أن  أكثـر شـمولية مـن شـأنه  بهـدف خلـق مجتمـع 
وقـد مت ربـط هـذه االقتصـادات بأهـداف التنميـة املسـتدامة. إال أنـه وعلـى الرغـم مـن االهتمـام 
املتزايـد بهـا، مـازال هنـاك نقصـا فــي األبحـاث التـي تسـتقصي تأثيرهـا وكيفيـة ممارسـتها -
القـوة،  فــي عاقـات  بالتشـارك  التضامـن االجتماعـي يرتبـط  املفهـوم أن  (Lee، 2020). ومـن 
األمـر الـذي يسـمح ببنـاء مجموعـات جديـدة مـن العاقـات مـن شـأنها حتـدي القـوة املهيمنـة -
(Alfirdaus et al., 2015). ويتـم اسـتخدام اقتصـادات التضامـن االجتماعـي كمفهـوم لإلشـارة 
إلى املؤسسـات واجلمعيات واجلماعات (سـواء الرسـمية منها وغير الرسـمية)، الذين ينتظمون 
اقتصاديـا وعـن وعـي اجتماعـي حـول فكـرة املنفعـة املتبادلـة. ومـع ذلـك، فقـد ركـزت الكثيـر مـن 
األعمـال املتعلقـة بتطويـر اقتصـادات التضامـن االجتماعـي علـى التعاونيـات وحدهـا كعنصـر 
الصعيـد  علـى  التعاونيـات  إحيـاء  بحالـة  مرتبـط  وهـذا  االجتماعـي،  التضامـن  ملفهـوم  محـدد 
العاملـي، والـذي يعـود إلـى املصالـح املختلفـة واملتقاطعـة ملختلـف اجلهات الفاعلـة احلكومية وغير 
احلكوميـة والدوليـة وعلـى مسـتوى القواعـد الشـعبية. ومـن املهـم تقييـم كيفيـة فهـم التعاونيـات 
فيمـا يتعلـق باقتصـادات التضامـن االجتماعـي، واملجتمـع، واالقتصاد السياسـي، وإطـار الوصول 
ودوافـع مختلـف  التجـارب علـى األرض،  االعتبـار قيمـة حتليـل  بعـن  األخـذ  مـع  املـوارد،  إلـى 
التعاونيـات  فــي هـذه املجـاالت. وممـا مت ذكـره بشـكل خـاص، أن  الفاعلـة املشـاركة  اجلهـات 
متكنـت مـن تخفيـف الضغـط علـى املـوارد الطبيعيـة فــي املجتمعـات التي واجهت فيها السـلطات 
املؤثـرة  التحـوالت  التقليديـة حتديـات عبـر االسـتياء علـى األراضـي وغيـر ذلـك مـن أشـكال 
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علـى احليـاة الريفيـة (Tschopp et al., 2018, p. 403). وباإلضافـة إلـى ذلـك، فإنـه مـن املهـم 
القيـام مبزيـد مـن البحـث فــي مفهـوم اقتصـادات التضامـن االجتماعـي فيمـا يتعلـق باحلصـول 
علـى املـوارد. وهكـذا فقـد اشـتملت التعريفـات املوسـعة القتصـادات التضامـن االجتماعـي علـى 
ممارسـات اجتماعيـة أوسـع بحيـث تتبنـى أشـكاال غيـر هرمية مـن التنظيم واملنفعـة املتبادلة، كما 

:(2019, p. 311)  Johanisova and Vinkelhoferová يعرفهـا 

تعتبــر ]اقتصــادات التضامــن االجتماعــي[ مفهومــا شــاما يشــير إلــى نطــاق عاملــي 
واســع مــن املمارســات االقتصاديــة التــي ال تتماشــى مــع املنطــق االقتصــادي الســائد 
الــذي متارســه الشــركات اخلاصــة املتنافســة فـــي أســواق مجــردة بهــدف تكثيــف األربــاح 
للمســتهلكن املهتمــن بذواتهــم وحســب، بينمــا يتــم التقليــل مــن شــأن الطبيعــة لتتحــول 
إلــى مــورد ســلبي. وفـــي املقابــل، غالبــا مــا ينطــوي اقتصــاد التضامــن االجتماعــي علــى 
امللكيــة املجتمعيــة، واتخــاذ القــرارات بشــكل دميقراطــي غيــر هرمــي وتوافقــي، عــاوة 
علــى التعــاون املتبــادل واالنخــراط فـــي الســياق االجتماعــي والبيئــي احمللــي. وقــد يكــون 
اخلــط الفاصــل بــن املســتهلك واملنتــج غيــر واضــح، وتكــون األربــاح واملصالــح الشــخصية 
ــاة  ــي حي ــن، واحلــق فـ ــة والتضام ــل العدال ــرى، مث ــام الكب ــل مســائل االهتم ــة مقاب ثانوي
كرميــة، واحلفــاظ علــى الســامة البيئيــة. ومــن املمكــن تنظيــم هــذه املمارســات رســميا 
أو بشــكل غيــر رســمي، وبطــرق تقليديــة أو حديثــة، وقــد تشــتمل أو ال تشــتمل علــى 

املعامــات املاليــة.

ــى ذلــك، فــإن تعريفهــم هــذا يفتــح أيضــا مســاحة عبــر دمــج كل مــن أمنــاط التنظيــم  ــاء عل وبن
الرســمية وغيــر الرســمية فـــي التحليــل، اضافــة إلــى املجــاالت االجتماعيــة األوســع التــي تتخــذ 

أشــكال التعــاون واملنفعــة املتبادلــة مكانهــا فيهــا. 

١-٣ نطاق البحث
يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة حالــة الوصــول إلــى املــوارد فـــي أربــع مناطــق ريفيــة فـــي الضفــة 
الغربيــة، وهــي جتمــع قــرى ِبــدو غــرب القــدس، ومناطــق التمــاس فـــي ســلفيت وقــرى املنطقــة 
ــار التقاطعــات  ج، وتــال جنــوب اخلليــل، وقــرى غــرب بيــت حلــم. ويأخــذ البحــث بعــن االعتب
واملنازعــات بــن االســتعمار االســتيطاني اإلســرائيلي والقانــون الدولــي والقانــون اإلســرائيلي 
والقانــون الفلســطيني وواقــع النــاس املعيشــي وقدرتهــم علــى الصمــود والتدخــات التنمويــة ذات 

العاقــة باقتصــادات التضامــن االجتماعــي فـــي هــذه املجتمعــات احملليــة.

ولقــد مت تقــدمي الدعــم لهــذا البحــث فـــي إطــار مشــروع »األرض واحلقــوق: مســارات اقتصــاد 
ــى  ــات مســتندة إل ــى اخلــروج بتوصي ــي فلســطن«. ويســعى البحــث إل ــن االجتماعــي فـ التضام
ــن  ــا القتصــادات التضام ــوارد تطبيق ــى امل ــة الوصــول إل ــة لتحســن حال ــات النظــر املختلف وجه
االجتماعــي فـــي فلســطن بشــكل أفضــل. ولقــد قــام بتمويــل املشــروع الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون 
ــي  ــن فـ ــى الشــركاء احمللي ــة إل ــة، باإلضاف ــر احلكومي ــة غي ــي ومنظمــة كوســبي اإليطالي اإلمنائ
فلســطن. هــذا ويقــدم املشــروع تصــورا لدعــم اقتصــادات التضامــن االجتماعــي فـــي املجتمعــات 
احملليــة املختــارة، مترافقــا مــع التدخــات األخــرى فـــي إطــار املشــروع بهــدف تغييــر واقــع 
النــاس ودعــم صمودهــم. ويربــط البحــث دعــم التعاونيــات مبســألة محدوديــة الوصــول إلــى 
املــوارد، وضــرورة تقــدمي الدعــم للتعاونيــات بطــرق مختلفــة، باإلضافــة إلــى العمــل علــى مأسســة 
التعاونيــات. وكذلــك، ومــن منظــور املشــروع، هنــاك حاجــة لدعــم قــدرة الصمــود فـــي املجتمعــات 
احملليــة مــن خــال تعزيــز املعرفــة بالقانــون الدولــي والقانــون اإلســرائيلي، وكذلــك تعميــم وســائل 
الاعنــف. وهكــذا، فــإن البحــث يــدرس هــذه املقــوالت فيمــا هــو أبعــد مــن نطــاق املشــروع، مــع 
األخــذ بعــن االعتبــار الواقــع املعيشــي فـــي هــذه املجتمعــات، ويقــدم فـــي نفــس الوقــت، حتليــا 
لافتراضــات الرئيســية واملنهجيــات ووجهــات النظــر ملختلــف اجلهــات املعنيــة فيمــا يتعلــق 
بإمكانيــة الوصــول إلــى املــوارد واقتصــادات التضامــن االجتماعــي. ومــن ضمــن املســائل الهامــة 
التــي تبحثهــا الدراســة كذلــك، بعــض املمارســات مثــل تلــك التــي يقــوم بتنفيذهــا املشــروع، والتــي 
ــة للتعاونيــات،  ــى املرافقــة احلمائيــة وأنشــطة الدعــم الدوليــة، واملســاعدات التنموي تنطــوي عل
ودورات التدريــب فـــي مجــال القانــون الدولــي وتبحــث الدراســة كذلــك كيفيــة تصــور هذه املســائل 

مــن قبــل مختلــف املجموعــات واجلهــات الفاعلــة فـــي عمليــة التنميــة.

يتبنــى البحــث منهجيــة حتليــل اجلهــات املعنيــة، وهــو نــوع مــن البحــث اإلجرائــي الــذي يعتمــد 
.(Flicker, 2014; Imset et al., 2018) علــى البيانــات النوعيــة مــن أجــل حتقيــق أهدافــه

ولقــد مت إجــراء البحــث مــن خــال مركــز دراســات التنميــة فـــي جامعــة بيرزيــت والــذي لــم يكــن 
طرفــا فـــي تنفيــذ أنشــطة املشــروع. وبنــاء علــى هــذا، متكــن املركــز مــن صياغة توصيات سياســية 
ــات  ــف اجله ــة، وتصــورات وممارســات مختل ــات احمللي ــع املعيشــي للمجتمع ــة بالواق ــى عاق عل
املعنيــة واجلهــات الفاعلــة. وهــذا مــن شــأنه أن يتيــح املجــال لفهــم أفضــل ملنافــع ومحــددات 
العمــل التنمــوي علــى حــد ســواء، وكيــف ميكــن ضبطــه بطريقــة أفضــل، باإلضافــة إلــى سياســة 
ــي فلســطن اليــوم. يتــم هــذا عبــر أخــذ مثــال اقتصــادات التضامــن  التوعيــة بالواقــع املعقــد فـ
االجتماعــي والتعاونيــات، باعتبارهــا حالــة ميكــن مــن خالهــا فهــم شــبكات القــوة املختلفــة التــي 

مــن شــأنها أن حتــد مــن الفــرص أوتوفرهــا للمجتمعــات احملليــة التــي مت تناولهــا فـــي البحــث.
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١-٤ دراسات احلالة
مجتمعـا   230 علـى  واملوزعـة  ج،  املصنفـة  املناطـق  فــي  فلسـطيني  ألـف   200 حوالـي  يعيـش 
- اسـتيطانية  وبـؤرة  مسـتوطنة   235 مـن  أكثـر  تواصلهـا  مـن  تشـتت  صغيـرا  وبدويـا  ريفيـا 

(Hammami, 2016, pp. 169–175). وبحسـب مكتـب األمم املتحـدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية 
(OCHA)، يعيـش 350 ألـف فلسـطيني و 400 ألـف مسـتوطن إسـرائيلي فــي مناطـق ج -
علـى  رئيسـي  بشـكل  البحـث  ويركـز   ،(Humanitarian Needs Overview OPt, 2020, p. 8)
جتمعـات تقـع داخـل املنطقـة ج، وذلـك فــي أربـع مناطـق مختلفـة مـن الضفـة الغربيـة. وتُقـدم 
هـذه املناطـق بشـكل خـاص دراسـات حالـة مهمـة تفيـد بفهـم وضـع الوصـول إلـى املوارد وأنشـطة 

املزارعـن، خصوصـا بسـبب احلقائـق املعقـدة التـي يواجهونهـا.

ــدو الواقعــة غــرب رام اهلل، وذلــك  تشــكل قــرى غــرب القــدس املعروفــة مبنطقــة جتمــع قــرى ِب
فـــي إشــارة إلــى قريــة بــدو، إحــدى دراســات احلالــة للبحــث، وتشــتمل املنطقــة علــى عــدد مــن 
القــرى مثــل بــدو، وبيــت اكســا، وبيــت ســوريك، وقطنــة. ويشــير البحــث إلــى ممارســات االحتــال 
اإلســرائيلي بتطويــق املنطقــة عبــر تقييــد الوصــول إلــى نســبة تتــراوح مــا بــن 10-25٪ فقــط مــن 
الوقــت خــال العــام. وهكــذا فقــد جــرى إعاقــة وصــول املزارعــن فـــي األوقــات احلرجــة خــال 
ســنوات مثــل 2010 و2011 و 2012. ومــن األمثلــة علــى ذلــك تقييــد الوصــول فـــي موســم حصــاد 
العنــب فـــي حزيــران ومتــوز وآب، وهــذا مــن شــأنه أيضــا منــع جنــي محصــول اإلجــاص واخلــوخ. 
إن لهــذه اآلليــات تأثيــرا كبيــرا علــى االقتصــاد الزراعــي وعلــى ســبل عيــش املزارعــن، بهــدف 
جتريدهــم مــن ملكياتهــم. هنــاك وضــع مشــابه تعانــي منــه العديــد مــن األســر التــي كانــت تاريخيــا 
تنتفــع مــن كــروم الزيتــون ومــن إنتــاج زيــت الزيتــون. وبالنتيجــة كان لهــذا التقييــد آثــاره علــى جــودة 
اإلنتــاج. علــى ســبيل املثــال، أصبــح العنــب أقــل جــودة ممــا أجبــر املزارعــن علــى البيــع بأســعار 

.(Reynolds, 2015, pp. 241-242, 249) -متدنيــة

إلـى حمـات  األخـرى  تعرضـت هـي  قـرى  مـن  الواقعـة جنـوب اخلليـل  التـال  تتكـون منطقـة 
 - املسـتوطنون  يرتكبهـا  التـي  العنـف  أعمـال  إلـى  باإلضافـة  والهـدم،  القسـري  التهجيـر 
(Ozerdem et al., 2016, pp. 116 - 117,124). هـذا وتركـز رميـا حمامـي فــي بحثهـا حـول تـال 
جنـوب اخلليـل علـى مسـافر يطـا وتشـير إلـى محدوديـة البنيـة التحتيـة واخلدمـات األساسـية. 
نشـطاء  مبشـاركة  الشـعبية،  املقاومـة  أنشـطة  فــي  احملليـة  املجتمعـات  هـذه  انخرطـت  لقـد 
أجانـب أيضـا، اسـتخدموا أجسـادهم كأشـكال مـن احلمايـة املرافقـة ضـد العنـف العنصـري -

.(Hammami, 2016, pp. 169–175)
تشــتهر قــرى غــرب بيــت حلــم باتبــاع األســاليب الزراعيــة التقليديــة التــي تســتخدم أشــكال الــري 
ــة ومــا بعدهــا،  ــاء االنتفاضــة الثاني ــة. ونتيجــة للعنــف اإلســرائيلي أثن داخــل املدرجــات الزراعي

فقــد أصبــح الوصــول إلــى األراضــي أكثــر تقييــدا، إضافــة إلــى تلــوث مصــادر امليــاه. تضــم 
هــذه املنطقــة قــرى مثــل وادي فوكــن وحوســان وبتيــر ونحالــن والوجلــة. وتتعــرض هــذه القــرى 
ألعمــال عنــف مــن قبــل املســتوطنن بشــكل مســتمر، وتواجــه التهديــد مبصــادرة األراضــي، 
باإلضافــة إلــى املســائل البيئيــة واالجتماعيــة والصحيــة عمومــا. إذ يبلــغ عــدد ســكان قريــة وادي 
فوكــن 1322 نســمة، وتطــل علــى القريــة مســتوطنة بيتــار إيليــت الكبيــرة، التــي تســربت نفاياتهــا 
إلــى جميــع الينابيــع الطبيعيــة الثمانيــة فـــي القريــة، األمــر الــذي تســبب بتلوثهــا. ال تــزال القريــة 
متــارس أشــكاال تقليديــة مــن الزراعــة تعتمــد علــى االحتفــاظ بامليــاه عبــر املدرجــات. لقــد قــام 
نشــطاء املقاومــة الشــعبية ونشــطاء البيئــة بفعاليــات فـــي الوقــت الــذي كانــت إســرائيل تخطــط 
فيــه لبنــاء أجــزاء مــن جــدار الفصــل فـــي هــذه املنطقــة أيضــا، باإلضافــة إلــى اســتمرار مصــادرة 

.(Wessels, 2015, p. 2,13-14) األراضــي وأوامــر الهــدم

تواجــه منطقــة ســلفيت، التــي اســتهدفتها الدراســة أيضــا، العديــد مــن أشــكال العنــف وتأثيــر 
االحتــال اإلســرائيلي والهيــاكل االســتعمارية االســتيطانية. وعلــى ســبيل املثــال، تشــير األبحــاث 
إلــى آثــار التلــوث الصناعــي النــاجت عــن مســتوطنة بــركان اإلســرائيلية علــى قريــة بروقــن 
(Hammad & Qumsiyeh, 2013). وباملثــل، فــإن ميــاه الصــرف الصحــي مــن مســتوطنة أرييــل قــد 
لوثــت أراضــي ســلفيت أيضــا. هــذا عــاوة علــى الصــراع املائــي فـــي قريــة كفــر الديــك التــي يبلــغ 
عــدد ســكانها 5500 نســمة، والتــي تعرضــت ملصــادرة األراضــي لصالــح املســتوطنات اإلســرائيلية 
وإلقامــة املناطــق الصناعيــة كذلــك. لقــد كان نبــع املــاء املصــدر الطبيعــي املهــم للقريــة وكان 
الســكان يصلــون إليــه باســتخدام احليوانــات واملركبــات، حتــى جنحــوا فـــي وقــت مــا فـــي الوصــول 
ــاس  ــة، ممــا اضطــر الن ــا مــا تكــون ملوث ــي غالب ــاه وإن كان بشــكل محــدود، والت ــى شــبكة املي إل

.(Al Butmah et al., 2013, p. 8,9,11) ــاه ــن باســتخدام املي للتقن

كانت التعاونيات الفلسطينية قائمة تاريخيا منذ فترة طويلة عبر العاقات األسرية واالجتماعية 
وأشـكال التعـاون بـن الفاحـن الفلسـطينين. علـى الرغـم مـن العاقـات اإلقطاعيـة، فقـد مت 
تأسـيس تعاونيـات بشـكل رسـمي ألول مـرة خـال االنتـداب البريطانـي قبـل عـام 1948، حيث مت 
تسـجيل 244 تعاونيـة حتـى ذلـك احلـن. وزاد عـدد التعاونيـات فــي الفترات الاحقة واسـتمرت 
فــي العمـل فــي ظـل االسـتعمار واالحتـال اإلسـرائيلين. تقـدم التعاونيـات الزراعيـة اخلدمـات 
للمزارعن األعضاء بشكل أساسي وعلى مختلف مستويات سلسلة القيمة. ويُقال أن التحديات 
التـي تواجـه التعاونيـات فــي يومنـا هـذا تتعلـق بتدنـي الـروح التعاونيـة، ونقـص املهـارات، وضعف 

.(Kashiwagi, 2020, pp. 24–25) اإلدارة، واالعتمـاد علـى املمولـن

لقــد ارتبطــت الزراعــة بالعديــد مــن نضــاالت القرويــن الفلســطينين ضــد االحتــال اإلســرائيلي 
والبنــى التابعــة لــه مثــل املســتوطنات وجــدار الفصــل العنصــري. ولقــد شــارك املزارعــون بشــكل 
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جماعــي فـــي مبــادرات مختلفــة لتعزيــز نفوذهــم ووجودهــم، وكذلــك لزيــادة اجلــدوى االقتصاديــة 
ــات أشــكاال  ــي األدبي ــد لوحــظ فـ ــاء والصمــود. ولق ــزا الســتمرارية البق للزراعــة باعتبارهــا رم
مختلفــة مــن األنشــطة االقتصاديــة االجتماعيــة والتضامنيــة، حيــث بــدأت مبــادرة التجــارة 
العادلــة الفلســطينية التــي جمعــت املزارعــن والتعاونيــات فـــي عــام 2004 وقــام حوالــي 1700 
وتأمــن  املزارعــن،  إلــى حتســن األســعار لصالــح  أدت  املبــادرة  أن  ويُقــال  بتبنيهــا.  مــزارع 
وصولهــم بشــكل أفضــل إلــى األســواق العامليــة، كمــا اســتفاد املزارعــون الذيــن تضــرروا مــن 
اجلــدار الفاصــل فـــي منطقــة جنــن (Hammad & Qumsiyeh, 2013). وبنــاء علــى ذلــك، ميكــن 
ألشــكال اقتصــادات التضامــن االجتماعــي املتعلقــة بالوصــول إلــى املــوارد، أن تقــدم املزيــد مــن 
األفــكار حــول الطــرق املختلفــة التــي ينظــم بهــا املزارعــون أنفســهم ويحاولــون اكتســاب املزيــد مــن 

النفــوذ داخــل شــبكات القــوة املعقــدة التــي يتواجــدون فيهــا.

١-5 أسئلة البحث
· ــارة 	 ــي املجتمعــات املخت ــق بالوصــول إلــى املصــادر فـ مــا هــي املعوقــات احلاليــة فيمــا يتعل

للبحــث؟

· كيف تَُعِرف مختلف اجلهات املعنية التعاونيات واقتصادات التضامن االجتماعي؟	

· كيف يحاول الناس الذين يعيشون فـي هذه املجتمعات الوصول إلى املوارد؟	

· هــل يتيــح تشــكيل التعاونيــات أو غيرهــا مــن أشــكال اقتصــادات التضامــن االجتماعــي 	
ــارة؟  ــات املخت ــي املجتمع ــوارد فـ ــة وصــول أفضــل للم إمكاني

· مــا هــي توصيــات مختلــف اجلهــات الفاعلــة من أجل حتســن وضــع التعاونيــات واقتصادات 	
التضامن االجتماعي فـــي فلسطن؟

اإلطار النظري

ــي األوضــاع  ــرة لدراســة الوصــول إلــى املــوارد فـ ــة الوصــول إحــدى النظريــات املؤث تعتبــر نظري
االجتماعيــة املعقــدة، والتــي وضعهــا كل مــن Ribot وPeluso (2009) فـــي إطــار مناهــج علــم 
ــة،  ــة االجتماعي ــا السياســية والنظري ــن اإليكولوجي ــة ب االجتمــاع الريفــي. وجتمــع هــذه النظري
وتطــور نهجــا يركــز علــى املمارســات وتشــكيات القــوة، وعلــى كيفيــة تشــكل العاقــة مــع املــوارد 
ــات  ــن مقارب ــر م ــة بشــكل أكب ــة الوصــول ذاتي ــزال نظري ــا وسياســيا. وال ت ــا واقتصادي اجتماعي
اإليكولوجيــا السياســية وهــي بذلــك قــد تكــون أكثــر ماءمــة لدراســة احلالــة والنهــج مــن خــال 
التمســك مبوقــف أنطولوجــي (وجــودي) للواقعيــة النقديــة املناهضــة لاســتعمار، واإلقــرار 
بالذاتيــات املتعــددة، ولكنهــا أيضــا تقــر بوجــود حقيقــة واحــدة متعــددة الطبقــات ومســتقلة عــن 

.(Neumann, 2005, pp. 9–10) الذاتيــات

تضـع نظريـة الوصـول إمكانيـة الوصـول إلـى املـوارد ضمـن شـبكة عاقـات القـوة التـي تأخـذ 
اجلهـات الفاعلـة والفئـات املجتمعيـة موقعهـا فيهـا. وبحسـب هـذه النظريـة فـإن الوصـول ال يتـم 
فقـط مـن خـال احلقـوق، بـل باملقـدرة علـى جنـي الفوائـد مـن املـوارد الطبيعيـة. وتتيـح النظريـة 
أيضـا املجـال لتحليـل كيفيـة تأثيـر البنى الهيكلية واملؤسسـات على الواقـع االجتماعي للجماعات 
فيمـا يتعلـق مبحـددات أو إمكانيـات الوصـول. مـن املمكـن أيضـا أن تسـاعد هـذه التعقيـدات 
املختلفـة فــي فهـم الشـبكات التـي تشـكلها اجلهـات الفاعلـة فيمـا يتصـل بـكل من التحديـات التي 
يواجهونهـا والفـرص املتاحـة، وكيـف يحاولـون الوصـول إلـى املـوارد واالسـتفادة منهـا أيضـا. فــي 
حـن حـاول البحـث تطويـر اإلطـار فيمـا يتعلـق مبوضـوع االسـتياء علـى امليـاه واألراضـي، فـإن 
النظريـة هنـا توضـع فــي السـياق الـذي يكـون فيـه االسـتياء علـى األراضـي - بحسـب األسـس 
النظريـة لاسـتعمار االسـتيطاني - بنـاء هيكليـا وليـس حدثـا. ميكـن ملسـألة املنفعـة أن توفـر 
رؤيـة أعمـق فيمـا يتعلـق بأشـكال التضامـن االجتماعـي والتعـاون، وكيفيـة تأثيرهـا علـى قـدرة 
النـاس علـى االسـتفادة مـن املـوارد الطبيعيـة. وفــي الوقـت ذاتـه، ال ينبغـي أن حتجـب الفائـدة 
إمكانيـة الوصـول، إذ أنـه يعتبـر متطلبـا أساسـيا لتحقيقهـا، ويتمتـع بأهمية خاصة فــي فلسـطن 
بالنظر إلى الواقع االسـتعماري االسـتيطاني الذي يواجهه الفلسـطينيون فــي الريف. ومع ذلك، 
قـد تنطـوي االسـتفادة علـى حتليـل أعمـق إلمكانيـة الوصـول، مثـا فــي احلـاالت التـي ال يكـون 
فيهـا الوصـول مقيـدا بشـكل كامـل، أو حـن تكـون امكانيـة الوصـول رمزيـة فقـط. وفــي هـذا 
املجـال، يقـول Ribot وPeluso بأنـه ميكـن احلصـول علـى الفوائـد والوصـول مـن خـال تغييـر 
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الترتيبـات، ومـن ضمنهـا العاقـات االجتماعيـة واألطـر القانونيـة. قـد يعـود ذلـك إلـى ترتيبـات 
قانونيـة جديـدة أو العاقـات التعاونيـة التـي تنشـأ. وهكـذا، ينطـوي حتليـل الوصـول علـى حتليـل 
ماهيـة الفوائـد أيضـا، وكيفيـة تدفقهـا وتوزيعهـا، وآليـات الوصـول ملختلـف اجلهـات الفاعلـة، 

.(Ribot & Peluso, 2009, pp. 160–161) وعاقـات القـوة املتعلقـة بهـذه العمليـة

االسـتيطاني  االسـتعمار  أشـكال  لتحليـل  الوصـول  نظريـة  اسـتخدام  املمكـن  مـن  أنـه  إال 
اإلسـرائيلي للوصـول والسـيطرة علـى املـوارد وذلـك عبـر الوصـول غيـر القانونـي، والـذي يتـم 
أحيانـا إضفـاء الشـرعية عليـه مـن خـال القانـون اإلسـرائيلي. ولكـن ليـس بالضـرورة القيـام 
بهـذا، مبعنـى أن القانـون ليـس دائمـا هـو األسـاس الـذي يسـتند اليـه الوصـول إلـى املـوارد - 
حالـة  دراسـة  فــي  الرئيسـية  االختافـات  أحـد  ولعـل   .(Ribot & Peluso, 2009, p. 164)
علـى  للسـيطرة  كوسـيلة  تكفـي  ال  احمللـي  احلكـم  وشـرعية  احلقـوق  بـأن  تتمثـل  فلسـطن 
املصـادر واسـتمرار التحكـم بهـا. وهـذا ال ميثـل حالـة مـن االزدواجيـة، بـل هـو تعقيـد محـدد 
ونـزع  املـوارد  يرتكـز علـى االسـتياء علـى  الـذي  الوضـع االسـتعماري االسـتيطاني  ناجـم عـن 
امللكيـة مـن السـكان األصليـن - (Veracini, 2010; Wolfe, 2006). كمـا ترتبـط وتتأثـر القـدرة 
والتكنولوجيـا،  املـال،  رأس  مثـل  أخـرى  بجوانـب  منهـا  واإلسـتفادة  املـوارد  الـى  الوصـول  علـى 
 - Ribot and Peulso والسـلطة، والهويـات االجتماعيـة. وذلـك بحسـب مـا ورد فــي نظريـة

.(Ribot & Peluso, 2009, pp. 164–165)
 بنــاء علــى ذلــك، فــإن نظريتهمــا تتيــح حتديــد املجــاالت املعقــدة املتعلقــة بالوصــول إلــى املــوارد 
فـــي الوســط االجتماعــي ودراســتها، كمــا أنهــا تســمح بتحليــل عمليــة تشــكيل روابــط اقتصاديــة 
واجتماعيــة جديــدة، مثــل تلــك التــي مت دراســتها فـــي البحــث مــن خــال اقتصــادات التضامــن 

االجتماعــي والتعاونيــات.

منهجية البحث

يتبنـى هـذا البحـث منهجيـة تقـوم علـى حتليـل اجلهـات املعنيـة )Stakeholder Analysis(، وهـي 
مـن منهجيـات البحـوث التشـاركية، وبذلـك فهـي مائمـة للنهـج الواقعـي النقـدي كونهـا تعتـرف 
بوجهـات النظـر املتعـددة، وتفسـح املجـال إلمكانيـة فهـم الواقـع علـى أنـه موجـود بشـكل مسـتقل. 
ولقد اسـتخدمت هذه املنهجية فــي مجاالت مختلفة مبا فــي ذلك دراسـات التنمية والقطاعات 
الصحيـة واعتبـرت أداة مهمـة مـن حيـث أثرهـا فــي صنـع السياسـات املتعلقـة مبوضـوع مـا. 
القيـام مبسـح ملختلـف اجلهـات املعنيـة مـن  إلـى  تسـعى منهجيـة حتليـل اجلهـات املعنيـة هـذه 
حيـث تأثيرهـم واهتماماتهـم ودوافعهـم وعاقاتهـم مـع بعضهـم البعـض ، بينمـا يتـم أيضـا حتليـل 

االصطفافـات واالهتمامـات، وطـرح خطـة عمـل مـن أجـل التحسـن -
االجتماعـي  التضامـن  اقتصـادات  مبسـألة  وباألخـذ   .(Flicker, 2014; Imset et al., 2018)
كنمـوذج، اسـتهدف البحـث اجلهـات املعنيـة مـع التركيـز علـى التعاونيـات والنمـاذج االقتصاديـة 
البديلـة، إلـى جانـب تلـك النمـاذج املتصلـة مبسـألة الوصـول إلـى املـوارد فــي املناطـق الريفيـة 
التـي يسـتهدفها البحـث. وتتوافـق هـذه املنهجيـة مـع املقاربـة النظريـة، وحتليـل شـبكات القـوة 
وذلـك مـن خـال معاينـة االصطفافـات والدوافـع والتعريفـات واملمارسـات املختلفـة التـي يتـم 
طرحهـا مـن قبـل مختلـف اجلهـات الفاعلـة واجلهـات املعنيـة، األمـر الـذي ميِكـن البحـث مـن 
حتديـد مواقعهـم املعقـدة وكيـف يؤثـرون ويتأثـرون مبجريـات احليـاة اليوميـة فــي املجـاالت التـي 
يتناولهـا البحـث. لقـد أصبـح حتليـل اجلهـات املعنيـة مألوفـا فــي مجـال املـوارد الطبيعيـة بالرغم 
مـن بعـض احملـددات، ولعـل أحـد األسـباب وراء ذلـك أنـه يسـهل انخـراط األصوات املهمشـة فــي 
عمليـة صنـع القـرارات املتعلقـة باملـوارد الطبيعيـة، عـاوة علـى تيسـير عمليـة التعلـم اجلماعي - 

.(Prell et al., 2009, pp. 502–503)
ــق باملــوارد  ــة، خصوصــا فيمــا يتعل ــي دراســات التنمي ــد اســتخدامه فـ  وركــز هــذا األســلوب عن
الطبيعيــة، علــى فهــم احلــاالت املعقــدة مــع مجموعــة متنوعــة مــن اجلهــات الفاعلــة، وذلــك مــن 
ــات املهمشــة، أو  ــون شــاملة للفئ ــى أن تك ــا، مــع القــدرة عل ــا بينه ــات فيم خــال دراســة العاق
ــة. ومــع  ــي العملي ــات فـ ــة اشــتراك هــذه الفئ ــى كيفي ــان اعتمــادا عل ــي بعــض األحي تهميشــها فـ
ــح بينهــا،  ــه منصــة أو مســاحة ملواءمــة املصال ــي حــد ذات ــق فـ ــة ال يخل ــل اجلهــات املعني أن حتلي
فإنــه يســهل مــن عمليــة التعلــم والتفــاوض، حتديــدا بســبب نهجهــا البنــاء، الــذي يســلم بوجهــات 
النظــر املتعــددة للحقيقــة (Reed et al., 2009, pp. 1935–1936). ومــع ذلــك، فــإن اســتخدام هــذا 

٣



1819

ــاك أيضــا حقيقــة، وليــس  ــأن هن التحليــل بالعاقــة بالنهــج الواقعــي النقــدي يســمح باالقــرار ب
وجهــات نظــر حولهــا وحســب. وتشــتمل اجلهــات املعنيــة الرئيســية التــي مت حتديدهــا علــى 
مؤسســات التنميــة واملؤسســات الدوليــة، ومؤسســات حقــوق اإلنســان، واملؤسســات احلكوميــة، 
واللجــان الشــعبية، واملؤسســات األهليــة املجتمعيــة واملجالــس احملليــة فـــي مناطق البحــث، وأفراد 

املجتمــع، واملزارعــن، وأعضــاء مــن التعاونيــات.

٣-١ أدوات جمع البيانات
تتكــون أدوات جمــع البيانــات مــن مقابــات شــبه منظمــة ومناقشــات مجموعــات مركــزة. ولقــد 
ــة  ــة واملؤسســات الدولي ــي املؤسســات احلكومي ــع ممثل ــة م ــات شــبه املنظم مت اســتخدام املقاب
ومؤسســات حقــوق اإلنســان ومؤسســات التنميــة احملليــة واملؤسســات املجتمعيــة، إلــى جانــب 
مقابــات شــبه منظمــة مــع أعضــاء اجلمعيــات التعاونيــة فـــي مناطــق البحــث. وباإلضافــة إلــى 
ذلــك، مت عقــد مناقشــات ملجموعــات مركــزة فـــي مناطــق البحــث، الــى جانــب 8 جلســات مناقشــة 
جماعيــة مــع هيئــات الســلطات احملليــة، واملزارعــن، والنشــطاء، وأعضــاء مــن اللجــان الشــعبية، 
وأعضــاء مــن اجلمعيــات التعاونيــة. ولقــد كان هــدف ورشــة العمــل التحليليــة اجلمــع بــن مختلــف 
املشــاركن فـــي البحــث إلجــراء نقــاش جماعــي حــول البحــث ومعرفــة وجهــات النظــر املختلفــة.

٣-٢ عينة البحث
اشتملت عينة البحث على ما يلي:

8 مقابــات معمقــة مــع اجلهــات املعنيــة حــول الوصــول واقتصــادات التضامــن االجتماعــي، . 1
وبعضهــم ممــن شــارك باملشــروع:

ممثل منظمة العمل الدولية فـي فلسطن 	
ــى  	 ممثــل منظمــة احلــق، وهــي منظمــة فلســطينية تعنــى بحقــوق اإلنســان وتعمــل عل

ــي مجــال حقــوق اإلنســان توثيــق اإلنتهــاكات اإلســرائيلية للقانــون الدولــي فـ
ممثل هيئة العمل التعاوني فـي فلسطن 	
مدراء املشروع من مؤسسة كوسبي اإليطالية غير احلكومية 	
ممثل جمعية الشباب الفلسطيني للتنمية املجتمعية 	
العاملن فـي مجال التنمية من املؤسسات احمللية للتنمية 	

8 مجموعــات مركــزة، بواقــع 2 لــكل منطقــة بحــث؛ واحــدة مخصصــة ألفــراد مــن املجتمــع، . 2
واملؤسســات احملليــة، واملزارعــن، والنشــطاء، بينمــا األخــرى مــع أعضــاء مــن التعاونيــات.

20 مقابلة معمقة مع أعضاء من اجلمعيات التعاونية، 5 فـي كل من مناطق البحث.. 3

حتليل البيانات

يعتبــر الوضــع فـــي املجتمعــات التــي يســتهدفها البحــث مــن حيــث إمكانيــة الوصــول إلــى املــوارد 
الطبيعيــة معقــدا كمــا هــو متوقــع فـــي املناطــق الريفيــة الفلســطينية التــي تواجــه االســتعمار 
االســتيطاني اإلســرائيلي. بالطبــع، هنــاك بعــض االختافــات مــا بــن املناطــق الريفيــة املختلفــة 
فيمــا يتعلــق بخصوصياتهــا. كمــا أن هــذه املناطــق هــي أيضــا مظهــرا مــن مظاهــر مشــكلة أكبــر 
املــوارد ضمــن إطــار االحتــال اإلســرائيلي واالســتعمار االســتيطاني.  إلــى  بكثيــر للوصــول 
وهكــذا، فــإن احلديــث عــن اقتصــادات التضامــن االجتماعــي والتعاونيــات، هــو نقــاش مرتبــط 
بفهــم ماهيــة تأثيــرات مثــل هــذه املمارســات ضمــن هــذه القيــود األوســع وشــبكات القــوة املهيمنــة؛ 
وكيــف يأخــذ املزارعــون موضعهــم فـــي عاقاتهــم مــع مختلــف اجلهــات الفاعلــة. ويتضمــن هــذا 
احلالــة فيمــا يتعلــق باالســتعمار االســتيطاني اإلســرائيلي إضافــة إلــى عاقــات القــوة للجهــات 

الفاعلــة ســواء احلكوميــة منهــا أو غيــر احلكوميــة أو الدوليــة.

تطــرح نظريــة ريبــوت وبيلوســو Ribot and Peluso (2009) اكتســاب إمكانيــة الوصــول إلــى 
واالحتفــاظ والســيطرة علــى املــوارد. حاليــا، ميكــن وصــف الكثيــر مــن ممارســات الفلســطينين 
فـــي املناطــق الريفيــة بأنهــا تتجــه نحــو احلفــاظ علــى إمكانيــة الوصــول، حيــث يفــرض االحتــال 
اإلســرائيلي باســتمرار أشــكال الســيطرة واالكتســاب. وبطبيعــة احلــال، يحــدث هــذا أكثــر علــى 
املســتوى الكلــي مــن حيــث التوســع االســتيطاني واالســتاب اإلســرائيلي للمــوارد مــن األراضــي 
الفلســطينية، حيــث يجــرى الفلســطينيون فـــي املناطــق الريفيــة تفاوضــا يوميــا، مــن خــال آليــات 
ــى املســتوى  ــى مواردهــم عل ــة الوصــول إل ــى إمكاني مختلفــة، مــن أجــل الســيطرة واحلصــول عل

اجلزئــي. 

إن إحــدى محدوديــات نظريــة Ribot and Peluso (2009) حــول الوصــول إلــى املــوارد فيمــا 
يتعلــق بالســياق الفلســطيني هــي عــدم كفايــة التوعيــة فـــي الســياقات واملصطلحــات االســتعمارية 
االســتيطانية، مثــل الوصــول غيــر املشــروع، ممــا يخلــق تناقضــات وخصوصــا مــع القانــون 
ــي والدولــي. تُســتخدم نظريــة إمكانيــة  االســتعماري الــذي يتناقــض مــع القانــون العــريف واحملل
الوصــول لتصويــر القانــون االســتعماري كشــكل مــن أشــكال الكســب غيــر املشــروع الكتســاب أو 
احلفــاظ أو الســيطرة علــى إمكانيــة الوصــول واالســتفادة؛ فـــي ذات الوقــت االعتــراف بإحتماليــة 
الوصــول  إمكانيــة  اكتســاب  أو  علــى  الســيطرة  أو  للحفــاظ  كإســتراتيجية  املباشــر  الوصــول 

٤
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للفلســطينين. يزيــد هــذا مــن حساســية النظريــة للســياق واملوقــف املعــريف للبحــث، حيــث يعتبــر 
هــذا جانبــا هامــا، كمــا هــو موضــح فـــي البيانــات.

مكانيــا  الريفيــن  للفلســطينين  بالنســبة  احلقــوق  علــى  املبنــي  الوصــول  إمكانيــة  تتقلــص 
ــات  ــن اآللي ــد م ــإن العدي ــات، ف ــا تشــير البيان ــال اإلســرائيلي؛ وكم ــل االحت ــن ِقبَ وباســتمرار م
اخلطابيــة والقانونيــة املرتبطــة بإمكانيــة الوصــول املبنــي علــى احلقــوق غيــر مجديــة مــن الناحيــة 
الهيكليــة، ويتــم نــزع شــرعية تأثيرهــا بشــكل يومــي. وهكــذا، فــإن االحتفــاظ والســيطرة واكتســاب 
إمكانيــة الوصــول أو االســتفادة فـــي املجــال املبنــي علــى احلقــوق مقيــد بشــدة، بينمــا يبقــى ذلــك 
مهمــا مــن الناحيــة التحليليــة والســياقية. ويبقــى هنــا أيضــا أهميــة مناقشــة اآلليــات الهيكليــة 
 Ribot and Peluso والعاقاتيــة إلمكانيــة الوصــول واالســتفادة كمــا مت نقــاش ذلــك مــن ِقبـَـل
فيمــا يتعلــق بالبحــث. وهنــا أيضــا ميكــن إجــراء مزيــد مــن التحليــل لاقتصــادات االجتماعيــة 
والتضامنيــة فيمــا يتعلــق باملظاهــر اليوميــة وتأثيرهــا فـــي سلســلة القيمــة؛ خاصــة آليــات مثــل 

الوصــول إلــى التكنولوجيــا ورأســمال املعرفــة والســلطة والهويــة االجتماعيــة، ومــا إلــى ذلــك.

وبالتالــي، فــإن حتليــل البيانــات يتكــون مــن منظــور موضوعــي ومنهجــي علــى حــد ســواء، يبــدأ 
بتحليــل هيكلــي للوصــول إلــى املــوارد ويســلط الضــوء علــى الصــورة العامــة ووجهــات نظــر 
املؤسســات املتعلقــة بأبعــاد الوصــول القائــم علــى احلقــوق قبــل االقتــراب مــن دراســات احلالــة 
واملســتوى اجلزئــي ومناقشــة النواحــي الهيكليــة والعاقاتيــة. وهكــذا، يتكــون التحليــل مــن أقســام 
مختلفــة تركــز علــى إظهــار وجهــات النظــر املختلفــة لألطــراف املعنيــة علــى املســتوى العــام، 
ــق  ــة والتدخــات اإلنســانية، واحلقائ ــة للتنمي ــوارد واملســتويات الهيكلي ــى امل ــة الوصــول إل وحال
االقتصاديــة واالجتماعيــة املعاشــة للمناطــق املختلفــة املختــارة للبحــث الــذي يــؤدي إلــى نقــاش 
حــول االقتصــادات االجتماعيــة والتضامنيــة والتعاونيــات علــى املســتوى اجلزئــي، وتأثيراتهــا 
علــى احليــاة االجتماعيــة والسياســية، باإلضافــة إلــى االرتبــاط بإمكانيــة الوصــول إلــى املــوارد، 
مســتفيدا مــن اإلطــار النظــري للبحــث. ثــم تنتقل املناقشــة إلــى أبعد من ذلــك لتحليل االختافات 
فـــي وجهــات النظــر بــن مختلــف األطــراف املعنيــة واملواقــف املختلفــة وفقــا للطريقــة املنهجيــة، 

ومناقشــة التوصيــات املســتقبلية املرتبطــة مبحــاور البحــث. 

٤-١ إمكانية الوصول إلى املوارد، االحتالل واالستعمار االستيطاني اإلسرائيلي
إن التوصــل إلــى مفهــوم حــول حالــة الوصــول إلــى املــوارد فـــي فلســطن مرتبــط بطبيعتــه باألبعــاد 
الهيكليــة لاســتعمار االســتيطاني اإلســرائيلي واالحتــال. هنــا ال يتعلــق األمــر فقــط بإمكانيــة 
الوصــول، ولكنــه يتعلــق بإمكانيــة الوصــول فـــي عاقتــه باإلقصــاء. ال زال مفهــوم إمكانيــة 
الوصــول فضفاضــا ويســمح بتحليــل اإلقصــاء، وال ســيما عنــد النظــر إلــى إمكانيــة الوصــول 
والفوائــد والعوامــل التــي تؤثــر عليهــا (Myers & Hansen, 2020, p. 152). علــى املســتوى املركــزي، 

يهــدف االســتعمار االســتيطاني إلــى القضــاء علــى الســكان األًصليــن واالســتياء علــى األرض 
ــة  ــه عملي ــدة، كون ــم إجنــاز ذلــك بطــرق عدي ــة، يت ــي املمارســة العملي (Veracini,2010). ولكــن فـ
ــي  ــاز اســتعماري اســتيطاني جلميــع املــوارد فـ (Process(. وكمــا تظهــر البيانــات، يوجــد امتي
ــى كل مســتوى مــن  ــي، وينتقــل إل ــى املســتوى الهيكل ــة. هــذا عل ــع أنحــاء فلســطن التاريخي جمي
مســتويات التحليــل باجتــاه التجربــة اليوميــة للفلســطينين. يتــم االســتياء علــى املــوارد احليويــة 
ــة مــع شــريك مــن احلــق، وهــي  ــي مقابل ــاه. وفـ بعنــف، مبــا يتجــاوز مجــرد مســألة األرض واملي

مؤسســة حقــوق إنســان، أكــد علــى مــا يلــي:

 تشــير العديــد مــن اإلحصائيــات الــواردة فـــي الدراســات التــي قــام البنــك الدولــي 
ــع أنحــاء  ــوارد مــن البحــر امليــت ومــن جمي ــى ســرقة امل ــا إل ومؤسســات أخــرى بإجرائه
ــي  ــي قطــاع غــزة وســرقة الزيــت فـ ــاه والغــاز فـ ــة وســرقة احلجــارة واملي الضفــة الغربي
منطقــة غــرب رام اهلل وســلفيت وقلقيليــة. كمــا متلــك إســرائيل عــددا مــن محطــات 
ــم مــن خالهــا ســحب النفــط مــن  ــي اجلانــب اآلخــر مــن اخلــط األخضــر يت النفــط فـ
الضفــة الغربيــة لكننــا لــم نســتطع إثبــات هــذه القصــة، حيــث لــم يتعــاون معنــا أحــد فـــي 
إثبــات الدليــل علــى ذلــك. مــن وجهــة نظرنــا، الســبب الرئيســي إلجــراءات االحتــال فـــي 
ــي البحــر  ــة منصــات النفــط املوجــودة فـ ــه هــو حماي قطــاع غــزة وفــرض احلصــار علي
األبيــض املتوســط، والتــي جتنــي إســرائيل مــن خالهــا أرباحــا طائلــة علــى حســاب حــق 
ــي الســيطرة علــى مــوارده الطبيعيــة، والــذي هــو جــزء مــن حــق  الشــعب الفلســطيني فـ
تقريــر املصيــر مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي اإلنســاني. (مقابلــة مــع ممثــل مؤسســة 

ــي 2020/1/6). احلــق فـ

ووفقــا لذلــك، ومــن وجهــة نظــر حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي، تعتبــر ســرقة املــوارد جرميــة 
حــرب تقــوم بهــا القــوة احملتلــة مــن املنظــور القانونــي، كمــا أكــد الشــريك فـــي املقابلــة. كمــا 
يُنظــر إلــى التوســع االســتيطاني اإلســرائيلي املكثــف بأنــه جعــل إنشــاء دولــة فلســطينية ذات 
ــى  ــة االســتعمارية االســتيطانية. عــاوة عل ــا، ال ســيما دون حتــدي البني ســيادة مســتحيل عملي
ذلــك، ميــارس اجليــش اإلســرائيلي واملســتوطنون تدميــر املــوارد، وهــو مــا يشــكل نهبــا وســرقة، 
ــون  ــة جنيــف الرابعــة. كذلــك، تربــط وجهــة نظــر القان ــي إطــار اتفاقي ــر أيضــا جرميــة فـ ويعتب
الدولــي مــا بــن الوصــول إلــى املــوارد والســيادة وحــق تقريــر املصيــر. وبالتالــي، تشــدد مؤسســات 
حقــوق اإلنســان الفلســطينية ومؤسســات تعمــل فـــي مجــال املناصــرة مــن خــال اســتخدام األطــر 
القانونيــة علــى التحديــات الكثيــرة املرتبطــة بوجهــات النظــر القانونيــة. وتكشــف جتاربهــم 
واملمارســات اإلســرائيلية املســتمرة مــرة أخــرى أن هنــاك نقصــا فـــي آليــات تطبيــق القانــون 
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ــة أن  ــي املقابل الدولــي، حيــث تســتمر هــذه املمارســات دومنــا شــيء يعيقهــا. أكــد املشــاركون فـ
القضيــة ليســت فقــط أمــرا قانونيــا، إمنــا هــي سياســية، وأن النجــاح فـــي صنــع تغييــر ملمــوس 
بقــي محصــورا فـــي حــاالت معزولــة. وترتبــط بعــض النجاحات بســحب بعض شــركات االســتثمار 
األوروبيــة اســتثماراتها مــن الشــركات أو البنــوك اإلســرائيلية التــي تدعــم مشــروع االســتيطان. 
تتضمــن أمثلــة علــى ذلــك مقالــع احلجــر اإلســرائيلية، مــع وجــود حــاالت مناصــرة جتــري حاليــا 
فـــي هــذا الســياق، واالســتثمارات التــي تقــوم بهــا شــركة أملانيــة وشــركات إســرائيلية فـــي معمــل 
تكســير حجــارة فـــي قريــة الزاويــة فـــي محافظــة ســلفيت. ويشــير هــذا أيضــا إلــى مســتوى تواطــؤ 
رأس املــال األوروبــي فـــي احتــال واســتعمار األراضــي الفلســطينية، ممــا يبــن أيضــا عبثيــة 
القانــون الدولــي اإلنســاني وإضفــاء الطابــع العنصــري عليــه. يــرى معظــم الشــركاء فـــي املقابــات 
واملعنيــن باإلســتفادة مــن األدوات القانونيــة ســواء منهــا القانــون الدولــي أو القانــون الدولــي 
اإلنســاني أو التدخــات اإلنســانية مثــل ممارســات املرافقــة احلمائيــة، أن هــذه األدوات تســتطيع 
فقــط تأخيــر العنــف أو إيقافــه فـــي حــاالت معزولــة. علــى ســبيل املثــال، ميكــن أن تســمح املرافقــة 
ــة للبشــر باعتبارهــم  ــم العنصري ــوارد مــن خــال اســتخدام املفاهي ــى امل ــة بالوصــول إل احلمائي
»أجســاد ذات أهميــة« (Hamami, 2016)، ومــع ذلــك، فإنهــا تظــل محصــورة فيمــا أشــار إليــه 

الشــركاء فـــي املقابلــة علــى أنــه تأخيــر للعنــف:

لألســف، فـــي فلســطن، حتــى الناشــطون فـــي مجــال حقــوق اإلنســان يقولــون أنهــم ال 
يناضلــون مــن أجــل الفــوز ولكنهــم يناضلــون مــن أجــل تأجيــل النهايــة. لــن تنتهــي معظــم 
حــاالت التقاضــي ومعظــم احملاكــم بانتصــار للفلســطينين. لكنهــا بشــكل أساســي، تعمــل 
علــى تأجيــل االســتياء علــى األراضــي، وتأجيــل عمليــات الهــدم ومــا إلــى ذلــك. حاليــا، 
هــذا هــو الوضــع فـــي فلســطن، حيــث ال تســمح القــوة اإلســرائيلية للفلســطينين بكســب 
املعركــة، ولكــن علــى األقــل، ميكننــا احملاولــة بهــدف تأخيــر الوضــع ومحاولــة إبقــاء 
االعتمــاد علــى حقــوق اإلنســان الدوليــة كأداة فـــي يدنــا، وهــذا معتــرف بــه دوليــا. إننــا 
نحــاول حمــل إســرائيل علــى عــدم االســتياء علــى كل شــيء اآلن، آملــن أن يتغيــر الوضــع 
ــل منظمــة  ــة مــع ممث ــراً مــن أجــل إيجــاد حــل للشــعب الفلســطيني. (مقابل ــي كثي الدول

ــخ 2020/12/20). ــة بتاري دولي

كمــا تشــير املقابلــة، مــن املعتــرف بــه أن القانــون الدولــي وأشــكال احلــراك بالصيغــة التــي 
ــي اعتــراف الكثيريــن  يتــم تبنيهــا حاليــا فيمــا يتعلــق بفلســطن ليــس فعــاال. وتكمــن املشــكلة فـ
ممــن يعتمــدون عليــه بأنــه غيــر فعــال، لكنهــم يواصلــون التفكيــر فـــي ممارســاتهم والطــرق التــي 

يســتخدمونها باعتبارهــا األداة الوحيــدة املتاحــة للفلســطينين.

ــة  ــة الفاعل ــم تقــدمي أو تصــور حــل حقيقــي مــن قبــل العديــد مــن اجلهــات الدولي وهكــذا، ال يت
املســتوطنات  توســيع  فـــي  الدوليــة  املشــاركة  جانــب  إلــى  املفارقــات،  ومــن  فلســطن.  فـــي 
ممــا  الوقــت  طــوال  إســرائيل  إلــى  املباشــرة  العســكرية  املســاعدات  تتدفــق  ومشــاريعها، 
يســمح لاحتــال واالســتعمار االســتيطاني اإلســرائيلي باالســتمرار بســهولة بــدون مواجهــة 
أي حتــد. وبالتالــي، فــإن اجلهــات الدوليــة الفاعلــة ليســت عاجــزة فيمــا يتعلــق بفلســطن - 

(Bhungalia, 2015, p. 2309)، ولكن هناك ثمة غياب لإلرادة السياسية فـي حتدي االحتال. 

٤-٢ تنمية غير مجدية على املستوى الهيكلي
أثــار البحــث حــول التنميــة الفلســطينية ضمــن األوضــاع االســتعمارية العديــد مــن األســئلة الهامــة 
فيمــا يتعلــق بالتنميــة وتأثيراتهــا الفعليــة فـــي فلســطن، ال ســيما إذا مــا الحظنــا العوامــل املتعددة 
التــي تؤثــر علــى التنميــة. أوال، النواحــي البنيويــة لاحتــال واالســتعمار االســتيطاني؛ ثانيــا، 
السياســات النيوليبراليــة ملختلــف اجلهــات الفاعلــة فـــي مجــال التنميــة؛ وثالثــا، أجنــدات اجلهــات 
املانحــة واآلثــار املترتبــة عليهــا فيمــا يتعلــق باإلمبرياليــة واالســتعمار االســتيطاني اإلســرائيلي. 

تشــكل هــذه النواحــي إلــى حــد كبيــر التضاريــس املعقــدة للتنميــة فـــي فلســطن -
.(Tabar & Jabary Salamanca, 2015, p. 14)

يف املقابـات مـع وكاالت التنميـة وحقـوق اإلنسـان املختلفـة، كانـت وجهـة النظـر السـائدة أيضـا 
هـي عـدم جـدوى مقاربـات التنميـة وحقـوق اإلنسـان فــي ظـل االحتـال اإلسـرائيلي واالسـتعمار 
االسـتيطاني. يرسـم هـذا الوضـع بشـكل خـاص الصـورة القامتـة لتحقيـق تنميـة فــي مثـل هـذه 
احلاالت من التقييد. فــي أحسـن األحوال، أشـارت هذه املؤسسـات إلى فعالية ممارسـاتها فــي 
بعض املواقف، ولكنها فــي نفس الوقت تعترف بأنه ليس لها تأثير حقيقي فــي املخطط الكبير 
لألشـياء. عـاوة علـى ذلـك، أشـارت املؤسسـة الدوليـة التي جـرت مقابلتها، وكذلك العاملن فــي 
مجال التنمية احمللية، إلى تراجع فــي أشكال التنظيم االجتماعي واالقتصادي الفلسطيني، وال 
سـيما االعتـراف بهـا، وذلـك كنتيجـة لسـنوات مـن التحول إلى مؤسسـات غيـر حكومية واألضرار 
التـي حلقـت باملجتمـع الفلسـطيني مـن ِقبَـل التمويـل الدولـي. وهذه نظرة عميقـة مثيرة لاهتمام 
تأتـي مـن جهـات مانحـة ضمـن البحـث اعترافـا بضرر التمويل األجنبي. ومـع ذلك، لم يطرح هذا 

االعتـراف أي مؤشـر علـى تغييـر اسـتراتيجيات التمويـل الدولـي أو ممارسـات التنمية.

العقبــة األولــى واألخيــرة هــي عقبــة سياســية، ال يوجــد ســيطرة للحكومــة الفلســطينية، 
وال للقطــاع التعاونــي واملجتمــع التعاونــي ليــس هــو القضيــة. ال التطــوع وال التعــاون وال 
الزراعــة وال املشــاريع التنمويــة اجلديــدة وال التدخــات الفنيــة القادمــة مــن الــدول 
املانحــة ســوف حتــل هــذه املشــكلة. حتــى البنيــة التحتيــة جــرى تدميرهــا، وبالتالــي، تؤكــد 
ــة كمــا  ــى %63 مــن أرض فلســطن التاريخي ــة عل ــاك تنمي ــن يكــون هن ــه ل إســرائيل بأن
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جــاء فـــي اتفاقيــات أوســلو. هنــاك تقاريــر ال نهايــة لهــا ُوضعــت أمــام املجتمــع الدولــي 
حُتمــل إســرائيل املســؤولية عــن هــذا الوضــع. (مقابلــة مــع ممثــل منظمــة العمــل الدوليــة 

فـــي فلســطن، 2020/12/12).

ووفقــا لذلــك، فــإن وجهــة النظــر الســائدة تشــير إلــى أنــه علــى املســتوى الهيكلــي، ال زالــت التنميــة 
فـــي إطــار مثــل هــذا االحتــال الطويــل ال تتعامــل مــع القضيــة املركزيــة وكانــت ســببا ملــا أطلــق 
عليــه »تراجــع التنميــة« فـــي أدبيــات التنميــة عــن فلســطن والتــي صــدرت فـــي وقــت مبكــر بعــد 
ــة  ــي عمــل التنمي ــة فـ ــى املســتويات األخــرى، ال يوجــد كفاي ــات أوســلو (Roy, 1999). وعل اتفاقي
حتــى ضمــن هــذه القيــود. ذكــر أحــد الشــركاء فـــي املقابلــة، وهــو يعمــل فـــي مؤسســة تنمويــة، 
إن نفقــات امليزانيــة الضخمــة للحكومــة الفلســطينية موجهــة أساســا نحــو األمــن، وكان مــن 
األفضــل توجيهــا إلــى املنطقــة ج والعمــل علــى دعــم الوجــود الفلســطيني فـــي هــذه املناطــق. علــى 
مســتويات أخــرى، تقــوم املؤسســات الدوليــة علــى تنفيــذ مشــاريعها فـــي منطقــة ج ويتــم هدمهــا 
مــن قبــل إســرائيل، وال تقــوم هــذه املؤسســات بأكثــر مــن تقــدمي تهديــدات فارغــة إلســرائيل فيمــا 
يتعلــق باســتخدام القانــون الدولــي والدعــاوى القضائيــة. ووفقــا لذلــك، فــإن اجلانــب السياســي 
املركــزي هــو عجــز القانــون الدولــي واألطــر القانونيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بإســرائيل، حيــث 
تقــوض املمارســات اإلســرائيلية الكثيــر مــن أعمــال التنميــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، وعلــى أرض 
الواقــع، يــرى أعضــاء التعاونيــات واملزارعــن الذيــن متــت مقابلتهــم أن ثمــة حاجــة للتدخــات 
التنمويــة وهــي ضروريــة لبقــاء النــاس ولكنهــا غيــر كافيــة خللــق تغييــر أساســي. وهــم يــرون إن 
مشــاريع التأهيــل فـــي منطقــة ج، مثــل تأهيــل آبــار امليــاه التقليديــة والطــرق الزراعيــة واخلدمــات 

ضروريــة ولكنهــا تبقــى موجهــة للبقــاء ودعــم قــدرة املزارعــن علــى الثبــات علــى األرض.

٤-٣ الوقائع االقتصادية واالجتماعية وحالة الوصول إلى املوارد
عنــد االنتقــال فـــي النقــاش إلــى دراســات احلالــة، نــرى أن احلقائــق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ملناطــق البحــث ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بحالــة مواقعهــا وال ســيما منطقــة ج، التــي تواجــه صعوبــات 
فـــي الوصــول ليــس فقــط إلــى مواردهــا، إمنــا أيضــا للخدمــات الضروريــة لاســتفادة مــن تلــك 
املــوارد ذاتهــا. وهــذا بحــد ذاتــه يــؤدي إلــى أوضــاع اقتصاديــة صعبــة مثــل غيــاب فــرص العمــل 
وازديــاد البطالــة كمــا أشــار الشــركاء فـــي املقابــات. إضافــة إلــى ذلــك، يتعــرض العديــد مــن هذه 
املجتمعــات خلطــر مســتمر يتمثــل بانتــزاع ومصــادرة األراضــي، وبالتالــي تواجــه هــذه املجتمعــات 
حالــة مــن انعــدام األمــن والســامة. تعتبــر تــال جنــوب اخلليــل، كمــا تشــير البيانــات، منطقــة 
فريــدة وشــديدة العزلــة وذلــك نتيجــة للممارســات العســكرية اإلســرائيلية، حيــث الطــرق مدمــرة 
ويفــرض عليهــا قيــود شــديدة. كمــا يعانــي املــارون مــن تلــك املنطقــة مــن مضايقــات املســتوطنن 

والشــرطة اإلســرائيلية واجليش اإلســرائيلي. وفـــي العديد من املرات، تقوم الشــرطة اإلسرائيلية 
مبصــادرة املركبــات »غيــر القانونيــة« التــي يعتمــد عليهــا كثيــرا ســكان تلــك املنطقــة. مــن اجلديــر 
ذكــره، أن املزارعــن فـــي تلــك املنطقــة يعتمــدون علــى الرعــي وأشــكال اإلنتــاج املرتبطــة بــه، 
باإلضافــة إلــى االنخــراط فـــي األنشــطة الزراعيــة مثــل زراعــة القمــح والشــعير، مــن بــن أشــياء 
أخــرى. تواجــه مناطــق مثــل مســافر يطــا والســموع وخلــة صالــح وسوســيا ممارســات كثيــرة تــؤدي 
إلــى عزلهــا مثــل إعانهــا مناطــق عســكرية مقفلــة. كمــا تفتقــر املنطقــة إلــى اخلدمــات احلكوميــة 
وتعتبــر امليــاه مشــكلة مركزيــة للمزارعــن الذيــن يعيشــون فـــي تلــك املنطقــة. ومــع ذلــك، يفاخــر 
ــا للماشــية والرعــي، وأن  ــة مناســبة متام ــم بحجــة أن املنطق هــؤالء املزارعــون بجــودة منتجاته
جــودة احلليــب واجلــن واملنتجــات ذات الصلــة قــد مت اختبارهــا والتأكــد مــن أنهــا األفضــل فـــي 
فلســطن. فـــي تلــك املنطقــة، يتقاســم الرجــال والنســاء العمــل، حيــث تشــارك النســاء فـــي عمليــة 
اإلنتــاج بينمــا يقــوم الرجــال بالرعــي. عــاوة علــى ذلــك، يفتقــر العديــد مــن املزارعــن إلــى 
األدوات الازمــة لضمــان إمكانيــة وصــول أفضــل وقــدرة علــى االســتفادة مــن املــوارد مثــل وســائل 

املواصــات اجليــدة والوصــول إلــى امليــاه وأمــور أخــرى.

واقع احلياة صعب وهكذا هو فـي كل مكان، لكن الوضع فـي سوسيا هو األكثر صعوبة، 
حيـث جـرى مصـادرة الكثيـر مـن األراضـي التابعـة لسوسـيا. كمـا لـم يسـتطع السـكان 
العمـل داخـل اخلـط األخضـر ألنهـم لـم يسـتطيعوا احلصـول على أذون عمـل. أضف إلى 
ذلـك املشـكات التـي يفتعلهـا املسـتوطنون معنـا ويقدمـون ضدنـا لوائـح اتهـام ودعـاوي. 
وفــي ذات الوقـت ال يوجـد لدينـا فـرص عمـل ممـا زاد معـدالت البطالـة بينمـا يجلـس 
اخلريجـون فــي البيـوت. مـن ناحيـة أخـرى، السـلطة الفلسـطينية غير مهتمة فــي إعطاء 
أولويـة للمنطقـة ج كخلـق فـرص عمـل ومسـاعدة النـاس علـى البقـاء فــي هـذه املنطقـة 
التـي ينعـدم فيهـا األمـن والسـامة. ال يوجـد مصـادر دخـل للنـاس سـوى الدخـل الـذي 
يتأتـى مـن تربيـة اخلـراف. كمـا أن األراضـي الزراعيـة نـادرة بسـبب االسـتياء عليهـا. 
تتصـل سوسـيا مبناطـق واسـعة متتـد حولهـا حتـى مدينـة يطـا وهـي أكثر املناطـق املهددة 
باقتـاع النـاس مـن أراضيهـا. لذلـك، تعتبر سوسـيا كالقلب النابض فــي اجلسـم. الوضع 
االقتصـادي فــي سوسـيا صعـب وتفتقـد إلـى فـرص عمـل للشـباب مـن الذكـور واإلنـاث. 
وال يوجـد مشـاريع اقتصاديـة ذات جـدوى تسـاعد النـاس علـى خلـق دخـل ولـو بسـيط. 

(مقابلـة، إمـرأة عضـو فــي تعاونيـة مـن سوسـيا، تـال جنـوب اخلليـل، 2021/5/26).

يف منطقــة بيــت حلــم، وال ســيما فـــي املناطــق الريفيــة مثــل اخلضــر ونحالــن وبتيــر ووادي فوكــن 
يعتمــد النــاس علــى محاصيــل مختلفــة مــن الزراعــة مثــل العنــب والزيتــون والتــن، وللعنــب أهميــة 
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خاصــة فـــي هــذه املنطقــة. وهــذا النــوع مــن الزراعــة موســمي ممــا يجعــل النــاس يعتمــدون علــى 
نــوع آخــر مــن العمــل فـــي مجــاالت أخــرى، كالعمــل فـــي البنــاء والوظيفــة فـــي القطــاع العــام، إلــى 
مــا هنالــك. فـــي املناطــق احلضريــة لبيــت حلــم وبيــت جــاال، يوجــد بالطبــع قطاعــات اقتصاديــة 

هامــة مثــل الســياحة واخلدمــات. 

 وباملثــل، ذكــر الشــركاء الذيــن متــت مقابلتهــم فـــي منطقــة بيت حلم أيضا أن ممارســات االحتال 
اإلســرائيلي تقيــد احلركــة وخاصــة الوصــول إلــى األراضــي. كذلــك تعتبــر امليــاه قضيــة مركزيــة، 
حيــث أكــد املزارعــون علــى نقــص فـــي اخلدمــات مثــل خدمــات البنيــة التحتيــة وعدم القــدرة حتى 
ــي  ــل هــذه اخلدمــات نتيجــة مضايقــات اجليــش اإلســرائيلي املســتمرة للمزارعــن فـ ــب مث جلل
املناطــق الريفيــة فـــي محافظــة بيــت حلــم، حيــث تواجــه مناطــق وادي مخــرور وصــوال إلــى الوجلة 
وبتيــر مثــل هــذه التحديــات ويحــاول املزارعــون الوصــول للمــوارد مــن خــال أدوات مختلفــة مثــل 
احلصــول علــى خزانــات امليــاه، وممارســة الضغــط لكســب تأييــد املؤسســات للحصــول علــى 
الطاقــة الشمســية. كمــا أشــار الشــركاء إلــى مصــادرة اآلليــات واألدوات الزراعيــة فـــي هــذه 
ــل اجلــرارات مــن قبــل اجليــش اإلســرائيلي والشــرطة اإلســرائيلية، باإلضافــة إلــى  املناطــق مث
الترهيــب اليومــي واســتجواب املزارعــن الذيــن يحاولــون الوصــول إلــى أراضيهــم. عــاوة علــى 
ذلــك، يتــم حظــر فتــح الطــرق الزراعيــة وحفــر اآلبــار ممــا يزيــد مــن عــبء العمــل علــى املزارعــن 
الذيــن يضطــر بعضهــم اإلعتمــاد علــى ترميــم آبــار امليــاه القدميــة. كمــا يقــوم اجليــش اإلســرائيلي 
بإغــاق العديــد مــن الطــرق الزراعيــة التقليديــة التــي يعتمــد املزارعــون عليهــا دائمــا فـــي التنقــل 

داخــل احلقــول الزراعيــة. 

يف منطقــة ســلفيت، كمــا هــو احلــال فـــي العديــد مــن املناطــق األخــرى فـــي فلســطن، قلــل 
تأثيــر االحتــال واملســتوطنات مــن أهميــة الزراعــة وأدى إلــى زيــادة االعتمــاد علــى ســوق العمــل 
اإلســرائيلي. ويرجــع ذلــك إلــى القيــود املفروضــة علــى الوصــول إلــى األراضــي نتيجــة بنــاء 
اجلــدار ونظــام التراخيــص للوصــول لألراضــي التــي تقــع خلــف اجلــدار باإلضافــة إلــى الســيطرة 
علــى املــوارد الطبيعيــة مثــل امليــاه. وصــف الشــركاء فـــي اللقــاء مــن قــرى كفــر الديــك ومســحه 
وياســوف كيــف كانــت الزراعــة ذات أهميــة فـــي الســابق فـــي املنطقــة، حيــث كانــت تـُـزرع جميــع 
أنــواع احملاصيــل، مثــل اخلضــروات والقمــح، باإلضافــة إلــى زراعــة الزيتــون. ولكــن، تقلــص ذلــك 
مــع توســع االســتيطان والقيــود املفروضــة علــى احلركــة ومصــادرة األراضــي واملــوارد الطبيعيــة، 

باإلضافــة إلــى زيــادة االعتمــاد علــى العمــل فـــي إســرائيل واملســتوطنات اإلســرائيلية. 

ــي  ــع. كان يوجــد فـ ــة ينابي ــا ثاث ــة. يوجــد حالي ــاه مختلف ــع مي ــة ينابي ــي القري يوجــد فـ
ــا لــم جتــف. كان اإلســرائيليون  ــال ولكنه املاضــي حوالــي ســبعة ينابيــع أغلقهــا االحت
يســحبون امليــاه مــن هــذه الينابيــع ومــن نبــع عــن حــواره. كمــا كان يوجــد نبــع آخــر يدعــي 
ــا نســتخدمه خــال  ــف وكن ــي الصي ــاردة واملنعشــة فـ ــز مبياهــه الب ــع الشــرقي يتمي النب
ــم  ــث يت ــر اجتاهــه بحي ــا وغي ــح طريق ــا فت ــه عندم ــال أغلق ــن االحت ــام احلصــاد. لك أي
اســتخدامه مــن قبــل االحتــال فقــط. (مقابلــة مــع مزارع/عضــو تعاونيــة مــن ياســوف، 
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واالســتعمار  االحتــال  بســبب  أيضــا  ســلفيت  فـــي  بــارزة  قضيــة  امليــاه  تعتبــر  ثانيــة،  مــرة 
االســتيطاني اإلســرائيلي. عــاوة علــى االســتياء علــى الينابيــع، تســيطر إســرائيل أيضــا علــى 
امليــاه اجلوفيــة، حيــث أكــد الشــركاء فـــي املقابلــة مــن مختلــف املناطــق أنــه ال ميكنهــم اســتخدام 
امليــاه اجلوفيــه ألكثــر مــن 150 متــرا فـــي العمــق. ووفقــا ملختلــف الشــركاء وفـــي مختلــف املناطــق، 
ثمــة حاجــة لتدخــات فـــي البنيــة التحتيــة لتمكــن النــاس مــن الوصــول إلــى املــوارد والقــدرة علــى 
البقــاء. وهــذا يتضمــن خدمــات مثــل الطاقــة الكهربائيــة وطــرق االســتفادة مــن امليــاه وحمايتهــا. 
فـــي إحــدى احلــاالت فـــي ســلفيت، عّبــر أحــد الشــركاء فـــي املقابلــة كيــف اضطــر النــاس إلــى 
ــاه،  ــع املي ــن ينابي ــاه وم ــن املي ــرب م ــم بالق ــث أصبحــوا يزرعــون محاصيله ــم بحي ــل زراعته تعدي
وصــاروا يتقاتلــون علــى امليــاه احملــدودة، التــي يســيطر عليهــا االحتــال أيضــا. وفقــا ملشــاركن 
فـــي مجموعــة مركــزة، منطقــة ســلفيت محاطــة ومقيــدة بشــدة بالعديــد مــن املســتوطنات، 
وبأربــع مناطــق صناعيــة للمســتوطنن، ومناطــق صنفتهــا إســرائيل كمحميــات طبيعيــة ال ميكــن 
للفلســطينين الوصــول إليهــا. يــدرك املشــاركون فـــي البحــث مــن ســلفيت أن اســتهداف منطقتهــم 
يرتبــط مبوقعهــا فــوق احلــوض املائــي الغربــي فـــي الضفــة الغربيــة الــذي تســيطر عليــه إســرائيل. 
ــي  ــة املســتمر فـ ــة التحتي ــر الزراعــة والبني ــي مختلــف القــرى عــن اقتــاع وتدمي أفــاد النــاس فـ
املنطقــة وهــو حــدث يومــي. وتشــمل املــوارد الطبيعيــة األخــرى األحجــار البيضــاء واحلمــراء التــي 
ال يســتطيع النــاس الوصــول إليهــا بســبب القيــود التــي تفرضهــا ســلطات االحتــال اإلســرائيلي. 
كمــا يتــم االســتياء علــى مواقــع التــراث الثقافـــي مــن خــال اخلطــاب اإلســرائيلي الــذي يدعــي 

االرتبــاط الدينــي بهــذه املواقــع مثــل مقامــات كفــل حــارس.1

يصــف الشــركاء فـــي املقابلــة مــن غربــي القــدس وقــرى شــمال غــرب القــدس تدهــورا كبيــرا فـــي 
الزراعــة نتيجــة فقــدان أراضيهــم التــي تقــع خلــف جــدار الفصــل العنصــري، إضافــة إلــى عوامــل 

1. تشـير كلمـة مقامـات إلـى األضرحـة والقبـور احملليـة فــي فلسـطن املخصصـة لألئمـة املسـلمن أو الشـخصيات 
الدينيـة.
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مختلفــة جتعــل الزراعــة مكلفــة جــدا، مثــل امليــاه التــي تعتبــر غاليــة الثمــن. لذلــك أصبــح الســكان 
ــي احلكومــة الفلســطينية والتجــارة  ــي إســرائيل وفـ ــى العمــل فـ ــي هــذه املناطــق يعتمــدون عل فـ
وخدمــات أخــرى. أفــاد الشــركاء فـــي املقابلــة مــن قــرى مثــل قريتــي قطنــة والقبيبــة أن األنشــطة 
الزراعيــة تقلصــت كثيــرا، وذلــك ألن املنطقــة محاصــرة بشــدة مــن قبــل االحتــال اإلســرائيلي 
وجــدار الفصــل العنصــري وبعــض القــرى موصولــة عبــر أنفــاق داخــل اجلــدار، مثــل نفــق اجليــب. 
ــي التراجــع ارتفــاع عــدد الســكان ومصــادرة األراضــي  ومــن العوامــل األخــرى التــي ســاهمت فـ
وقلــة مســاحات البنــاء. ولكــن هنــاك بعــض االســتثناءات، حيــث متلــك بعــض القــرى أراض زراعية 
ومتــارس العمــل الزراعــي أكثــر مــن قــرى أخــرى. ذكــر الشــركاء فـــي املقابلــة أن بيــت دقــو، علــى 
ــان. ولكــن  ــت عن ــل بي ــك قــرى أخــرى مث ــون وكذل ــب والزيت ــال، مشــهورة بزراعــة العن ســبيل املث
إمكانيــة الوصــول إلــى املــوارد فـــي هــذه املنطقــة مقيــدة بشــدة وخاصــة بســبب االســتياء علــى 

األراضــي لغايــات التوســع االســتيطاني وعــزل األراضــي خلــف اجلــدار. 

٤-٤ االختالفات ما بني املناطق
ترتبــط االختافــات بــن املناطــق بالتكوينــات االجتماعيــة واالقتصاديــة واخلصائــص الســكانية 
للمناطــق. تتميــز مناطــق البحــث فـــي اخلليــل بخصائــص مختلفــة قليــا حيــث يوجــد فيهــا قــرى 
يســكنها بــدو يعتمــدون بشــكل أساســي علــى الرعــي، بينمــا ترتبــط مناطــق البحــث فـــي ســلفيت 
وبيــت حلــم والقــدس بالفاحــة. مــن اجلديــر بالذكــر أن مــا ميكــن زراعتــه يتأثــر ويتحــول بشــكل 
ــة.  ــوارد الطبيعي ــى امل ــة الوصــول إل ــى إمكاني ــال عل ــا االحت ــي يفرضه ــود الت ــال نتيجــة للقي فع
وهــذا بــدوره يترتــب عليــه آثــار اجتماعيــة وسياســية. مــن األمثلــة البــارزة فـــي منطقــة ســلفيت، 
كمــا أشــار الشــركاء فـــي املقابلــة، أدى التوســع االســتيطاني علــى نطــاق واســع واالســتياء علــى 
املــوارد املائيــة واســتهداف املزارعــن ومحاصيلهــم مــن قبــل املســتوطنن إلــى تغييــر فـــي الزراعــة 
وطــرق الزراعــة. ثمــة قضيــة تكــرر ذكرهــا مــن قبــل الشــركاء هــي أنــه كان يوجــد فـــي املاضــي 
تنوعــا كبيــرا فـــي احملاصيــل التــي كانــت تــزرع مثــل احلمضيات واخلضــار ويتذكــرون أيضا أراض 
وزراعــة غنيــة جــدا فـــي منطقــة ســلفيت. ومــع ازديــاد عــدد األشــخاص الذيــن حتولــوا للعمــل فـــي 
ــل  ــة، مث إســرائيل، إضافــة إلــى اقتــاع أشــجار احلمضيــات وإنشــاء خدمــات ســياحية وترفيهي
ماعــب لألطفــال، وحصــار األراضــي املكثــف بســبب اجلــدار، تراجــع القطــاع الزراعــي فـــي قــرى 

مثــل قطنــة، فـــي منطقــة القــدس.

وبالتالــي، يوجــد خصائــص مختلفــة تتعلــق مبمارســات االحتــال وانتهاكاتــه فـــي املناطــق، حيــث 
ــف  ــر باملســتوطنات وعن ــر باجلــدار ومناطــق أخــرى محاطــة أكث أن بعــض مناطــق البحــث تتأث
املســتوطنن، بينمــا تواجــه مناطــق أخــرى تهديــدا مســتمرا بالهــدم مثــل تــال جنــوب اخلليــل. 
ومــع ذلــك، تشــترك كافــة املناطــق فـــي اســتهداف األراضــي واملــوارد الطبيعيــة فيهــا والتحــركات 

اإلســرائيلية حتــى لــو كانــت األدوات مختلفــة فـــي بعــض األحيــان. وتعتمــد بعــض املناطــق بشــكل 
أكبــر علــى العمــل فـــي إســرائيل، مثــل قــرى غــرب القــدس وســلفيت. مــن حيــث اقتصــادات 
التضامــن االجتماعــي والتعاونيــات، هنــاك اختافــات مرتبطــة أيضــا بأنــواع الزراعــة التــي 
مُتــارس. عــاوة علــى ذلــك، أظهــرت بعــض املناطــق منــاذج تضامــن اقتصــادي أكثــر وعيــا سياســيا 
فيمــا يتعلــق مبقاطعــة املنتجــات اإلســرائيلية، كمــا تشــير البيانــات، ال ســيما فـــي منطقــة ســلفيت 

حيــث عبــر عــدد كبيــر مــن الشــركاء عــن التــزام قــوي مبقاطعــة املنتجــات اإلســرائيلية. 

٤-5 املمارسات اليومية وغير الرسمية
ــى  ــة مرتبطــة بالتكافــل االجتماعــي والوصــول إل ــاة اليومي ــي احلي ــاك ممارســات مختلفــة فـ هن
ــاط هــو بشــكل أساســي  ــر رســمية. وهــذا االرتب ــة غي ــي ميارســها املزارعــون بطريق ــوارد الت امل
املــوارد مــن خــال  مــن خــال محــاوالت احلفــاظ علــى الوصــول وبالتالــي االســتفادة مــن 
اســتراتيجيات الوصــول. ومــن املهــم فهــم هــذه املمارســات واملفاهيــم املجتمعيــة. مــن حيــث 
ــي املقابــات إلــى أن بعــض املزارعــن الذيــن ســئموا مــن  املمارســات اليوميــة، أشــار شــركاء فـ
الهجمــات اإلســرائيلية علــى امليــاه، يقومــون أحيانــا بإحــداث ثقــوب واالســتفادة مــن خطــوط 
امليــاه املخصصــة للمســتوطنات ليجــري فيمــا بعــد معاقبتهــم مــن قبــل اجليــش اإلســرائيلي 
الــذي ميتلــك أجهــزة استشــعار تكشــف مثــل هــذه التســريبات. ثمــة ممارســات أكثــر اقتصاديــة 
ــى  ــث أشــارت إل ــة حي ــات والعاقــات االجتماعي ــوارد وترتبــط بالهوي ــق باالســتفادة مــن امل وتتعل
مثــل هــذه املواضيــع نظريــة الوصــول (Ribot & Peluso, 2009). يتضمــن هــذا مــا يقــوم بــه 
املزارعــون الذيــن يســاعدون بعضهــم البعــض فـــي املمارســات الزراعيــة، حيــث أشــار عــدد كبيــر 
مــن الشــركاء فـــي املقابلــة إلــى املمارســات الثقافيــة التقليديــة فـــي مســاعدة النــاس لبعضهــم فـــي 
ــر هــذه املمارســات هامــة  ــل، تعتب ــي منطقــة اخللي ــة. فـ ــرف بالعون موســم احلصــاد وهــو مــا يُع
أيضــا ألنهــا تعطــي قــوة جماعيــة للمزارعــن وبالتالــي حتميهــم مــن هجمــات املســتوطنن. كمــا 
ناقــش املزارعــون مــن منطقــة بيــت حلــم الكثيــر مــن املمارســات غيــر الرســمية، مثــل: التضامــن 
فـــي النقــل ومســاعدة املزارعــن لبعضهــم البعــض فـــي الوصــول إلــى األراضــي. يعتبــر الوصــول 
إلــى األراضــي قضيــة مركزيــة فـــي جميــع املناطــق، ال ســيما بســبب اســتهداف الطــرق الزراعيــة. 
ومــع ذلــك، أشــار العديــد مــن الشــركاء فـــي املقابــات إلــى ارتفــاع فـــي النزعــة الفرديــة، وبينمــا 
ال تــزال ممارســات التضامــن االجتماعــي موجــودة، إال أنهــا ليســت شــائعة كمــا كانــت مــن قبــل. 
ترتبــط املمارســات اليوميــة األخــرى مبــا يزرعــه املزارعــون، فاحملاصيــل التــي تعــزز مــن ضــرورة 
ــذا ميكــن أن يكــون لهــا  ــة أســبوعية ول ــب رعاي ــون، كونهــا تتطل ــل زراعــة الزيت ــارة األرض، مث زي
ــي نهايــة املطــاف، مثــل الوصــول  ــي األرض وحتســن اخلدمــات فـ ــي زيــادة التواجــد فـ تأثيــر فـ
ــاء احلصــاد، وصــف بعــض  ــى األراضــي أثن ــة التنقــل إل ــار صعوب ــف مــن آث ــاه. وللتخفي ــى املي إل
املزارعــن فـــي كفــر الديــك فـــي محافظــة ســلفيت بنــاء غــرف صغيــرة مــن الطــوب ذات أســقف 
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ــي األراضــي أثنــاء احلصــاد، باإلضافــة إلــى حفــر اآلبــار  معدنيــة ليتمكــن الرجــال مــن النــوم فـ
التــي ميكنهــم الشــرب منهــا. لكنهــم أفــادوا أيضــا أن االحتــال هــدم هــذه الغــرف ودمــر اآلبــار. 
ــي منازلهــم، ومــع أن هــذه اآلبــار مفيــدة، إال أنهــا  لــدى بعــض املزارعــن آبــارا لتجميــع امليــاه فـ
ال تــزال محــدودة، ولكنهــا تُظهــر فاعليــة املزارعــن فـــي الوصــول إلــى املــوارد الطبيعيــة. وحتــى 
مثــل هــذه املمارســات الصغيــرة مراقبــه ومســتهدفة مــن قبــل االحتــال اإلســرائيلي. فـــي مناطــق 
مثــل بتيــر ووادي فوكــن، مــن املهــم البحــث فـــي املمارســات احملليــة األصانيــة الســتخدام امليــاه 
وأنظمــة الــري القدميــة التــي أعيــد تأهيلهــا واســتخدامها، باإلضافــة إلــى أشــكال حيــازة امليــاه. 
ــن املرتبطــة  ــون وأشــكال التضام ــا الســكان األصلي ــع به ــي يتمت ــة الت ــر هــذا أيضــا املعرف ويُظِه

ــة. ــة التقليدي ــة والبيئي ــر الثقافــة االجتماعي ــة وتطوي ــة واالجتماعي ــة الثقافي بالهوي

ال يوجـد خزانـات ميـاه، نعتمـد علـى الينابيـع. يوجـد برك، كما تقـول. أحصل على حصة 
يوميـا ملـدة سـاعتن، ويحصـل مزارعـون آخـرون علـى حصـة مـن الوقـت أيضـا. خـال 
السـاعتن أمـأل بركتـي وبهـذه الطريقـة أسـتطيع اسـتخدام امليـاه سـاعة أشـاء. أعنـي أن 
جميـع النـاس لديهـم بـرك وقطعـة أرض حتـى لـو كانـت مبسـاحة 100 أو 70 متـرا. كبـار 
السـن والنسـاء يعملـون فــي األرض واملزرعـة وهـذا يرتبـط بتراثنـا. نتمسـك بـاألرض 

وسـوف نحافـظ عليهـا. (مقابلـة مـع عضـو تعاونيـة مـن وادي فوكـن، 2021/7/11).

ــي بتيــر أقــدم نظــام ري وهــو يعــود إلــى زمــن الرومــان وال يــزال يســتخدم  جتــد هنــا فـ
حتــى يومنــا هــذا، حتــى أن القنــوات لــم يجــر تغييرهــا وبقيــت ذاتهــا ولكــن جــرى 
ترميمهــا. يعتمــد العديــد مــن ســكان القريــة بشــكل كامــل علــى الزراعــة كمصــدر وحيــد 
ــث يعتمــد  ــن، حي ــل نحال ــرى املجــاورة مث ــى ســكان الق ــه عل ــر ذات ــق األم للدخــل وينطب
ــى الزراعــة فقــط  ــرة عل ــة النحــل والعســل، كمــا تعتمــد عائــات كثي ــى تربي الســكان عل
ــة مــن  ــة مــع عضــو تعاوني ــار الســن واملطلقــات والنســاء األرامــل. (مقابل وخصوصــا كب

.(2021/7/11 بتيــر، 

ولكــن، كمــا ذكرنــا ســابقا، حتــى االســتراتيجيات الصغيــرة واملمارســات اليوميــة التــي يســتخدمها 
ــم ذلــك بطــرق  ــى املــوارد يســتهدفها االحتــال اإلســرائيلي. يت املزارعــون مــن أجــل الوصــول إل
مباشــرة وغيــر مباشــرة، وهــو يعمــل علــى تغييــر هــذه املمارســات فـــي العديــد مــن املجــاالت ويؤثــر 
ــي فهــم وتصــور املخاطــر  علــى قــدرة النــاس علــى التأقلــم والبقــاء. هــذا بالطبــع لــه أهميتــه فـ
التــي يواجههــا املزارعــون فـــي اســتثمار رأســمال فـــي األرض وفـــي التعاونيــات. ومــن األمثلــة علــى 
ذلــك بنــاء طــرق زراعيــة للوصــول إلــى األراضــي والتــي يعتبرهــا املزارعــون باهظــة الثمــن. مــن 

وجهــة نظرهــم، اجليــش اإلســرائيلي ينتظرهــم إلكمــال هــذه الطــرق ليقــوم بهدمهــا فيمــا بعــد.

ثمــة جهــود أخــرى أكثــر جماعيــة، مثــل التشــبيك مــع ســكان آخريــن ومــع مؤسســات ومحاولــة 
ــوم  ــك، يق ــى ذل ــددة باملصــادرة. عــاوة عل ــي األراضــي امله ــة وتواجــد فـ ــارات جماعي ــم زي تنظي
القرويــون بتعبئــة وحشــد جماعــي فـــي محاولــة إليقــاف االســتياء علــى األراضــي واملــوارد مــن 

قبــل املســتوطنن، كمــا أشــار شــريك فـــي مقابلــة فـــي بتيــر.

أراد اإلسـرائيليون نصـب بـؤرة لاسـتيطان. كان يأتـي املسـتوطنون واجليـش ليـا لنصب 
الكرافانـات. وكان يأتـي سـكان بتيـر مـن جميـع العائـات، شـبانا وكبـارا، راكبـن فــي 
النـاس  املنطقـة. كان  تلـك  إلـى  للوصـول  ثـم ميشـون مسـافات طويلـة  السـيارات ومـن 
يقومـون بتدميـر الكرافانـات، وبعـد ذلـك يأتـي اإلسـرائيليون ويقومـون بنصبهـا ثانيـة. 
املنطقـة  فــي  يبقـون  الشـباب  كان  الشـتاء،  فــي  مـرات.  أو خمسـة  أربعـة  هـذا  حـدث 
ويحرسـونها ويشـعلون النـار، وهـم ال زالـوا يقومـون بهـذا حتـى اآلن. (مقابلـة مـع عضـو 

بتيـر، 2021/7/11). تعاونيـة مـن 

تتضمــن األشــكال اجلماعيــة األخــرى مــن العمــل املنظــم احتجاجــات شــعبية معروفــة باملقاومــة 
للكســب  املباشــر  الوصــول  أخــرى إلمكانيــة  اســتراتيجيات  هــي  املمارســات  هــذه  الشــعبية. 
واحلفــاظ والســيطرة علــى املــوارد الطبيعيــة، ومحاولــة بــذل مزيــد مــن اجلهــد واكتســاب وصــول 

وقــدرات أفضــل لاســتفادة مــن املــوارد وحمايتهــا مــن االســتياء االســتعماري االســتيطاني.

مـا أريـد قولـه، ال شـيء آخـر نسـتطيع فعلـه سـوى االنخـراط فــي املقاومة الشـعبية. هذا 
يحـدث حاليـا أسـبوعيا بانتظـام، وبشـكل خـاص أيـام اجلمعـة. يذهـب النـاس ومالكـو 
األراضـي املهـددة باملصـادرة كل يـوم جمعـة إلـى تلـك األراضـي ويقومـون بأنشـطة عليهـا 
لضمـان حفـظ حقهـم بهـا ولكـي ال يسـتولي االحتـال عليهـا كمـا يحصـل اآلن فــي عـن 
البيضـا، وهـي منطقـة جنـوب يطـا، حيـث يقـوم اإلسـرائيليون باحلفـر لغايات إنشـاء بؤرة 
اسـتيطانية. ال ميلك الناس حاليا سـوى سـاح املقاومة الشـعبية السـلمية. هم حاضرون 
فــي أراضيهـم فــي محاولـة إلزالـة خطـر االسـتيطان. كذلـك، قـام النـاس برفـع قضايـا 
فــي احملاكـم ويحاولـون أيضـا النضـال مـن أجـل أراضيهـم مـن خـال النظـام القانونـي 

اإلسـرائيلي. (مقابلـة مـع عضـو تعاونيـة فــي منطقـة اخلليـل،2 2021/6/27).

٢.  مت إبقاء املنطقة احملددة مجهولة 
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وبالتالــي، ينخــرط النــاس فـــي أشــكال مختلفــة مــن املقاومــة حلمايــة إمكانيــة وصولهــم إلــى 
أراضيهــم وكذلــك مجابهــة االســتعمار االســتيطاني اإلســرائيلي. ولكــن »املعركــة« أصبحــت 
يوميــة وصعبــة بشــكل متزايــد. وباالعتمــاد علــى املعرفــة األصانيــة احملليــة كمســاهمة معرفيــة 
مهمــة فـــي اإليكولوجيــا السياســية، يحــذر الفلســطينيون الريفيــون مــن كارثــة سياســية بيئيــة فـــي 
طــور التكويــن. خاصــة أن هــذا ال يقتصــر فقــط علــى اســتهداف األشــياء املجــردة، ولكــن قــدرة 
النــاس علــى البقــاء والتأقلــم، حيــث إن االســتعمار االســتيطاني اإلســرائيلي يســتهدف أيضــا 

ــن أنفســهم. الفلســطينين الريفي

٤-6 اقتصادات التضامن االجتماعي والتعاونيات
يُظِهــر حتليــل اقتصــاد التضامــن االجتماعــي والتعاونيــات علــى أســاس البيانــات واقعــا معقــدا. 
يركــز البحــث بشــكل أساســي علــى التعاونيــات الزراعيــة وأشــكال اقتصــاد التضامــن االجتماعــي. 
تــرى املؤسســات الدوليــة وهيئــة العمــل التعاونــي احلكوميــة واملؤسســات احملليــة أن التعاونيــات ال 
تــزال تواجــه العديــد مــن التحديــات، مثــل غيــاب اهتمــام الشــباب والثقافــة التعاونيــة احلقيقيــة، 
إضافــة إلــى النتائــج الســلبية للتمويــل األجنبــي. يعتــرف شــريك فـــي املقابلــة مــن مؤسســة 
ــي  ــذي يصــب فـ ــي ال ــل األجنب ــة هــو نتيجــة عقــود مــن التموي ــاب الثقافــة التعاوني ــة أن غي دولي
املجتمــع الفلســطيني. وهــذا بالطبــع يعــود إلــى عمليــة حتــول طويلــة األجــل إلــى مؤسســات غيــر 
حكوميــة وســلب فاعليــة القواعــد الشــعبية (Grassroots( منــذ االنتفاضــة األولــى عندمــا 
كانــت ثقافــات التعــاون راســخة لــدى القواعــد الشــعبية الفلســطينية وفـــي مقاومتهــا لاحتــال - 
(Arda & Banerjee, 2019). عنـد حتليـل ممارسـات ومواقـف التعاونيـات، فـإن هنـاك بالتأكيـد 
تباينـا بـن التعاونيـات. بينمـا يـدرك أعضـاء التعاونيـات أنفسـهم االعتمـاد املتزايـد علـى التمويـل 
األجنبـي، فإنهـم ال يـرون أنفسـهم علـى أنهـم حتولـوا إلـى مؤسسـات غير حكوميـة، لكنهم يدركون 
أنهـم مرتبطـون بهـا ارتباطـا وثيقـا. ومـع ذلـك، تشـير بعـض ممارسـات التعاونيـات إلـى حتـول 
كبيـر إلـى مؤسسـات غيـر حكوميـة، حيـث أن وضعهـا مـن حيـث العمـل يعتمـد إلـى حـد كبيـر على 
توفـر مشـاريع التنميـة. يبـدو أن بعـض التعاونيـات تعمـل فقـط كوسـطاء جلعـل عمـل املؤسسـات 
غيـر احلكوميـة أكثـر سـهولة، وبالتالـي، أدركـت هـذه التعاونيـات واسـتخدمت هـذا الشـكل مـن 

الترتيبـات بشـكل طبيعـي، ممـا أدى إلـى الوضـع املعقـد الـذي وصـل إليـه العديـد منهـا حاليـا.

ال وجــود لتعاونيتــي بــدون مشــروع محــدد، ويوجــد مشــاريع قليلــة قادمــة. لــن يُذكــر اســم 
التعاونيــة إال إذا كان هنــاك مشــروع. فـــي حــال عــدم وجــود مشــاريع، انســوا التعاونيــة. 
هــذه هــي املشــكلة. عندمــا يكــون هنــاك مشــروع، تكــون التعاونيــة مفتوحــة وعندمــا ال 
يوجــد مشــاريع، تقفــل التعاونيــة. (مقابلــة، رئيــس تعاونيــة، املوقــع مجهــول، مت اخفائــه 

لغــرض الســرية، 2021/6/26)

لكــن ال يــزال هنــاك أمثلــة إيجابيــة لتلــك التعاونيــات التــي تســتمر بالعمــل دون أن تعتمــد 
بالضــرورة علــى املســاعدات وتعتبــر االعتمــاد املتبــادل كأســاس لعملهمــا. يوجــد تعاونيــات 
مختلفــة توفــر أدوات ومعــدات واحتياجــات زراعيــة للمزارعــن األعضــاء ممــا يزيــد مــن قدراتهــم 
علــى االســتفادة مــن املــوارد الطبيعيــة. كمــا تشــير البيانــات إلــى وجــود عــدد قليــل مــن التعاونيــات 
ــاك  ــى اســتقاليتها. هن ــة وتفصيــا، كطريقــة للحفــاظ عل ــل األجنبــي جمل التــي ترفــض التموي
مجموعــات أخــرى مــن الناشــطن الذيــن يرفضــون إضفــاء الصبغــة الرســمية والتمويــل األجنبــي، 
وميثــل هــؤالء األنشــطة االقتصاديــة للتضامــن االجتماعــي. أحــد األمثلــة التــي ذكرهــا الشــركاء 
فـــي املقابلــة هــي مجموعــة تدعــى شــراكة، وهــي مبــادرة تطوعيــة تهــدف إلــى ربــط املزارعــن 
باملســتهلكن. عــاوة علــى ذلــك، يتزايــد عــدد األســواق الصغيــرة التــي جتمــع املزارعــن مــع 
املســتهلكن فـــي العديــد مــن املــدن والقــرى الفلســطينية. وباملثــل، يوجــد مبادرات تتعلــق مبقاطعة 
املنتجــات اإلســرائيلية وشــراء منتجــات محليــة، ممــا يشــير إلــى أهميــة فهــم ســياق اخليــارات 
االقتصاديــة الواعيــة اجتماعيــا وسياســيا، وهــو عنصــر مركــزي فـــي االقتصــادات االجتماعيــة 

ــة. والتضامني

ــر ممــا  ــى انتشــار مقاطعــة املنتجــات اإلســرائيلية أكث ــات إل ــي منطقــة ســلفيت، تشــير املعطي فـ
هــي عليــه فـــي املناطــق األخــرى. تتضمــن أمثلــة أخــرى أســواق وفعاليــات تدعــم منتجــات تتعلــق 
بالثقافــة التقليديــة التــي تعتبــر طريقــة حلمايــة الثقافــة التقليديــة مــن الــزوال. حتــدث أعضــاء 
تعاونيــة فـــي بيــت حلــم عــن حمــات أطلقوهــا لتشــجيع النــاس علــى املجــيء إلــى األرض وشــراء 
احملصــول فـــي املوقــع. تتــم مثــل هــذه املبــادرات مبســاعدة وســائل التواصــل االجتماعــي. وباملثــل، 
ــد مــن املزارعــن  ــي بيــت حلــم، يشــارك فيهــا العدي ــون فـ ــل مهرجــان الزيت ــات مث تقــام مهرجان
القيــود  بســبب  للمزارعــن  أيضــا حتديــا  متثــل  الفعاليــات  هــذه  أن  ويقولــون  والتعاونيــات، 
املفروضــة علــى احلركــة، ومــع ذلــك فهــي فـــي ازديــاد، وتلعــب وســائل التواصــل االجتماعــي دورا 

مهمــا فـــي ذلــك.

٤-6-١ ممارسات التعاونيات
ــل  ــي تعم ــك الت ــرة، وخصوصــا تل ــات املتوف ــات حســب البيان ــن التعاوني ــة م ــواع مختلف يوجــد أن
ــدرات  ــات بتحســن ق ــوم هــذه التعاوني ــة لألعضــاء. تق ــات الزراعي ــي مجــال حتســن اخلدم فـ
أعضائهــا لاســتفادة مــن املــوارد وذلــك مــن خــال إمكانيــة الوصــول الهيكليــة والعاقاتيــة 
وإعطائهــم إمكانيــة وصــول أفضــل لــرأس املــال واملعرفــة واألدوات واألســواق والشــبكات. يعتبــر 
توفيــر األدوات التــي يحتاجهــا جميــع أعضــاء التعاونيــات مثــل التراكتــورات وأدوات اإلنتــاج 
وخزانــات نقــل امليــاه والتدريــب املتعلــق بالزراعــة النــوع الرئيســي مــن أنــواع الدعــم. فـــي بعــض 
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ــة بالتنســيق مــع مؤسســات محليــة إلنشــاء طــرق زراعيــة  األحيــان، تعتنــي اجلمعيــات التعاوني
ونواحــي أخــرى تتعلــق بالبنيــة التحتيــة. تشــمل بعــض املمارســات أنشــطة مثــل إصــاح اآلبــار، 
حيــث يقــوم املزارعــون مبســاعدة بعضهــم البعــض مــن خــال املشــاركة باملعرفــة واألدوات. علــى 
ســبيل املثــال، تعمــل أحــدى التعاونيــات التــي جــرى مقابلتهــا علــى توفيــر أدويــة أقــل ســعرا 
ألعضائهــا مــن األطبــاء البيطريــن. بينمــا تعمــل تعاونيــات أخــرى فـــي عصــر الزيتــون وأخــرى 
فـــي إنتــاج األغذيــة وتســويقها مــع وجــود البعــض منهــا أكثــر نشــاطا مــن تعاونيــات أخــرى. تشــير 
اجلمعيــات التعاونيــة فـــي قــرى شــمال غــرب القــدس، مثــل القبيبــة، التــي تشــارك فـــي اإلنتــاج 
ــة مــن املزارعــن  ــى املدخــات الزراعي ــاج واعتمادهــا عل ــي اإلنت ــود فـ ــى وجــود قي الزراعــي، إل
مــن مناطــق مختلفــة. املمارســات األخــرى املشــتركة بــن التعاونيــات هــي أكثــر ارتباطــا بدورهــا 
ــة  ــة للمزارعــن واملجموعــات االجتماعي ــا نقطــة اتصــال محوري ــة. وهــذا يجعله ــى اجتماعي كبُن
واملؤسســات غيــر احلكوميــة واحلكوميــة. بعــض التعاونيــات قــادرة علــى بنــاء عاقــات ســوق 
جيــدة وتســهيل تصديــر املنتجــات، مثــل زيــت الزيتــون. هــذا حقــا مفيــد للمزارعــن، حيــث 
ميكنهــم تصديــر منتجاتهــم مباشــرة بســعر عــادل، بــدال مــن االضطــرار إلــى التعامــل بوســاطة 
القطــاع اخلــاص. وفقــا لذلــك، ميكنهــم أيضــا توفيــر أســعار أفضــل للخدمــات التــي يقدمونهــا، 

ــي بعــض احلــاالت. لألعضــاء ولغيــر األعضــاء فـ

ــوات  ــا قن ــا، لدين نحــن ال نتعامــل إطاقــا مــع املنتجــات اإلســرائيلية. بالنســبة لتعاونيتن
تســويق. اشــترينا زيــت زيتــون مــن املزارعــن عندمــا كان ســعر الزيــت منخفضــا. أي أننــا 
اشــتريناه بســعر تفضيلــي. أعنــي أنــه إذا كان الســعر 10 أو 12 شــيكل، اشــتريناه بســعر 
22 شــيكل وقمنــا بتصديــره للخــارج مــن خــال روابــط قمنــا بتطويرهــا مــع مؤسســات 
مختلفــة. قدمنــا دورات للمزارعــن وأنشــطة فـــي التقليــم والزراعــة العضويــة والســماد 
العضــوي. مت ذلــك مــن خــال مهنــدس ومؤسســات قمنــا بتيســير االتصــال بهــا. اتصلنــا 
بهــم ومــن ثــم قدمنــا دورات تدريبيــة للمزارعــن حــول اختبــار الزيــت. لدينــا مختبــر 
لفحــص الزيــت ولدينــا خزانــات مــن الفــوالذ املقــاوم للصــدأ. كمــا يوجــد لدينــا صناديــق 
جلمــع الزيتــون قمنــا بتوزيعهــا علــى املزارعــن. ووزعنــا عليهــم أيضــا ســالم ومقصــات 
وفراشــي زيتــون. (مقابلــة، عضــو جمعيــة تعاونيــة مــن مسحه/ســلفيت، 2021/7/28).

كمــا ذكرنــا ســابقا، تصبــح اجلمعيــات التعاونيــة معتمــدة بصــورة مفرطــة أحيانــا علــى املســاعدات 
األجنبيــة، لكــن هــذا ليــس هــو احلــال دائمــا. إن دور اجلمعيــات التعاونيــة فـــي سلســلة القيمــة 
ميكنــه بالتأكيــد حتســن قــدرات املزارعــن فـــي الوصــول إلــى واالســتفادة مــن املــوارد فـــي 
نشــاطاتهم اليوميــة. إضافــة لذلــك، ميكــن أن تصبــح هــذه التعاونيــات عنوانــا للمزارعــن للتعامــل 

مــع املشــكات اجلماعيــة. ولكــن هنــاك العديــد مــن التحديــات املرتبطــة مبواقعهــم ضمــن 
شــبكات القــوة، ســواء كان ذلــك فـــي العاقــة مــع املؤسســات الدوليــة أو فـــي العاقــة بالصعوبــات 
املتعلقــة بإضفــاء الطابــع الرســمي عليهــا. تصــف أغلبيــة اجلمعيــات التعاونيــة حتديــات تواجههــا 
متعلقــة بعــدم كفايــة الدخــل لتطويــر عملهــا وتكاليــف احلفــاظ علــى أعمالهــا. حتــاول بعــض هــذه 
التعاونيــات تطويــر طــرق جديــدة للتغلــب علــى هــذا ولكنهــا تذكــر أيضــا احلاجــة إلــى املســاعدات 

اخلارجيــة.

ومــع ذلــك، هنــاك تعاونيــات ال تعتمــد علــى مثــل هــذه املســاعدات وبعضهــا يصــف احلاجــة إليهــا 
فقــط لتطويــر بعــض جوانــب خدماتهــا. فـــي بعــض األســواق، مثــل زيــت الزيتــون، تصبــح املنافســة 
مــع األعمــال اخلاصــة حتديــا بســبب التنافــس. فـــي بعــض األحيــان، توجــد ديناميــكات قــوة 
داخليــة داخــل التعاونيــات والتــي تعتبــر مجــاال هامــا للبحــث. ناقــش بعــض أعضــاء التعاونيــات 
فـــي املقابــات عاقــات القــوة هــذه وأشــاروا إلــى أنه فـــي بعض األحيــان يدير أفــراد ومجموعات 
معينــة التعاونيــات دون إدمــاج حقيقــي جلميــع األعضــاء أو دون ممارســة الدميقراطيــة، بينمــا 

أفــادت تعاونيــات أخــرى أكثــر جناحــا عــن ممارســات أكثــر دميقراطيــة.

٤-6-٢ التأثير على إمكانية الوصول إلى املوارد
كمــا ذكرنــا، لــدى اجلمعيــات التعاونيــة تأثيــرات وإمكانيــات مختلفــة فيمــا يتعلــق بالوصــول 
إلــى املــوارد، حيــث ميكنهــا دعــم صمــود وبقــاء املزارعــن، وخصوصــا مــن خــال تقليــل أعبــاء 
العمــل واألعبــاء املاليــة وتطويــر طــرق أفضــل للوصــول واالســتفادة مــن املــوارد وذلــك مــن خــال 
اســتخدام القــوة اجلماعيــة. وبإمكانهــا مــع مــرور الزمــن، كمــا تشــير املعطيــات، أن تصبــح بُنــى 

جماعيــة لديهــا ممارســات تهــدف إلــى حتــدي الواقــع االســتعماري، ولكــن باملعنــى احملــدود.

ميكــن أن تشــبه التعاونيــات االحتــادات، وأحيانــا، الهيكليــة السياســية. يشــتمل هــذا العمــل علــى 
ــع الناشــطن  ــات م ــة عاق ــي تواجــه املزارعــن، مــن خــال إقام ــة الت حــل املشــكات اجلماعي
وجلــب النــاس إلــى األراضــي حلمايــة املزارعــن وربطهــم باملؤسســات؛ وبالتالــي، زيــادة القــدرات 

للوصــول إلــى املــوارد الطبيعيــة بشــكل مــا. 

ــي منطقــة ج، نتواصــل مــع  ــا). مــا أعنيــه مثــا، فـ ــى قــدرات (تعاونيتن يعتمــد األمــر عل
الســلطات املختصــة واالرتبــاط وهــم يقومــون بتســهيل وصــول املزارعــن ألراضيهــم 
ــي حــال حصــول هجــوم علــى األرض مــن قبــل املســتوطنن، نذهــب إليهــم  للحصــاد. فـ
ــة مشــكلة، نحــاول التدخــل مــن خــال  ــم الدعــم. إذا مــا واجــه املزارعــون أي ونقــدم له
التنســيق مــع الســلطات املختصــة لتســهيل األمــور. وإذا كان لــدى املزارعــن مشــكلة 
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مــع اآلفــات الزراعيــة، فإننــا نحــاول أيضــا املســاعدة. نحــن ندعــم املــزارع احملتــاج وكأن 
أرضــه أرضنــا. هــذه أرضنــا ونريــد الدفــاع عنهــا. (مقابلــة، عضــو تعاونيــة، منطقــة بيــت 

جــاال، 2021/6/30)

ومــع ذلــك، فــإن الوصــول إلــى املــوارد، أو عــدم إمكانيــة الوصــول إليهــا، يعتمــد بشــكل كبيــر علــى 
ــي  ــة الت ــه مــن خــال املمارســات اليومي ــذا ال ميكــن حل ــال واالســتعمار االســتيطاني، ول االحت
ميكنهــا فـــي أفضــل األحــوال حتســن مواقــف املزارعــن وتعزيــز الهويــات اجلماعيــة. ال زال 

املزارعــون يواجهــون حتديــات بســبب الواقــع السياســي الــذي يتعرضــون لــه.

لنقــل احلقيقــة، اجلمعيــات التعاونيــة ال تقــدم فعليــا احلمايــة واألمــان. رمبــا تقــدم 
احلمايــة للمزارعــن كمنتجــن، هــذا هــو كل مــا فـــي األمــر، ليــس ســها ألي شــخص أن 
يحصــل علــى األمــن والســامة فـــي منطقــة ج. ولكــن اجلمعيــة التعاونيــة توفــر احلمايــة 
واألمــن فيمــا يتعلــق بحقوقــي كمــزارع. وبهــذا املعنــى، التعاونيــة ال تقــدم احلمايــة. 

(مقابلــة، عضــو تعاونيــة مــن سوســيا، اخلليــل، 2021/6/26).

كذلــك، يوجــد فروقــات مــا بــن التعاونيــات نفســها وكيفيــة عملهــا، والــذي ينعكــس علــى تأثيراتهــا 
ــي احليــاة االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة. تعمــل بعــض التعاونيــات كوســطاء ملشــاريع  فـ
املؤسســات غيــر احلكوميــة، مــن خــال تقــدمي أســاليب للمزارعــن لتطويــر الشــبكات ورأس 
املــال واملعرفــة والوصــول إلــى جوانــب معينــة تؤثــر فعــا علــى وصولهــم إلــى املــوارد. ومــن خــال 
اســتخدام اإلطــار النظــري (القســم ٢)، توفــر التعاونيــات منفعــة أفضــل مــن املــوارد مــن خــال 
الوصــول إلــى الشــبكات والتقنيــات والعمالــة واألســواق. علــى ســبيل املثــال، تنخــرط تعاونيــات 
مختلفــة فـــي إنتــاج وتســويق املنتجــات، وبالتالــي تضمــن فوائــد أفضــل للمزارعــن. عــاوة 
علــى ذلــك، يجــرى تشــكيل اقتصــاد تضامــن اجتماعــي بشــكل متزايــد مــن املزارعــن وأعضــاء 
التعاونيــات مبــا يســمح بجنــي املزيــد مــن الفوائــد؛ ويتجلــى ذلــك مــن خــال زيــادة املهرجانــات 

واملبــادرات االقتصاديــة اجلديــدة الناشــئة فـــي املــدن الفلســطينية.

٤-6-٣ اآلثار االجتماعية
ــي  ــات الت ــة مختلفــة مرتبطــة باقتصــادات التضامــن االجتماعــي والتعاوني ــار اجتماعي توجــد آث
مــن املهــم أخذهــا بعــن االعتبــار. بالتأكيــد، تنتــج عاقــات اجتماعيــة جديــدة مــن اقتصــادات 
التضامــن االجتماعــي والتعاونيــات لديهــا القــدرة علــى حتســن حيــاة املشــاركن ممــا يــؤدي إلــى 
خلــق قــدرات دميقراطيــة واملشــاركة فـــي صنــع القــرار املتعلــق مبجتمعاتهــم. هــذا علــى املســتوى 
احمللــي باإلضافــة إلــى القــدرة علــى توســيع شــبكاتهم مــع املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة 

ومــع اجلهــات الفاعلــة األخــرى. كمــا ميكــن للتعاونيــات أن توفــر حضــورا ومشــاركة أفضــل 
ملختلــف الفئــات املهمشــة مثــل املزارعــن، باإلضافــة إلــى حضــور أفضــل للنســاء مــن خــال خلــق 
مســاحة لألنشــطة النســائية، وهــي جوانــب ميكــن ماحظتهــا فـــي مناطــق مختلفــة مثــل شــمال 
غــرب القــدس وســلفيت. يــرى العديــد مــن األعضــاء أن عضويتهــم فـــي التعاونيــات هــي خبــرة 
تعليميــة مــن حيــث العمــل اجلماعــي وتقويــة روابــط التضامــن االجتماعــي واملجتمــع، وهــذه 

النواحــي تتجــاوز املســتوى االقتصــادي وتخلــق مفاهيــم أفضــل للمجتمــع والهويــة.

تشــجع التعاونيــات فـــي بعــض األحيــان إحساســنا املجتمعــي. هنــاك بعــض التعاونيــات 
التــي تعمــل بهــذه الطريقــة وتوفــر التضامــن االقتصــادي واالجتماعــي. على ســبيل املثال، 
نريــد بــدء مشــروع دواجــن وجمــع األمــوال مــن األعضــاء، ثمــة عضــو واحــد (امــرأة) ليــس 
لديهــا املبلــغ املطلــوب. ســوف نبــدأ املشــروع معهــا كعضــو وفـــي كل شــهر ســوف تقــوم هــي 
بتســديد املبلــغ لألعضــاء اآلخريــن عندمــا تبــدأ التعاونيــة باإلنتــاج. ســيكون هــذا بــدون 
أن تدفــع هــذه املــرأة أي فوائــد وهــذا يعتبــر شــكا مــن أشــكال التضامــن. (مقابلــة، إمــرأة 

عضــو فـــي تعاونيــة فـــي جنوب تــال اخلليــل، 2021/6/26)

ومــع ذلــك، يشــير العديــد إلــى أن النهــج الفــردي يبقــى حتديــا يجــب التغلــب عليــه. عــاوة علــى 
ذلــك، أشــار الشــركاء فـــي املقابــات إلــى أن بعــض اآلثــار اإليجابيــة تتضمــن معاجلــة نزاعــات 
القريــة مــن خــال العاقــات االجتماعيــة التــي يتــم بناءهــا مــن خــال التعاونيــات، باإلضافــة إلــى 
بنــاء الثقافــة التعاونيــة مــن خــال التفاعــات ضمــن ســياقات القريــة. كمــا يوجــد مجــال آخــر ذا 
أهميــة يتمثــل فـــي وجــود تعاونيــات غيــر رســمية، البعــض منهــا يقــدم أيضــا أمثلــة إيجابيــة عــن 
تعاونيــات ذات طابــع سياســي تعمــل علــى حمايــة األرض مــن املســتوطنن اإلســرائيلين، حيــث 
جنحــت بعــض التعاونيــات فـــي حمايــة األرض مــن املصــادرة وهكــذا خلقــت أمثلــة إيجابيــة ضمــن 
ســياقاتها، دون أن تتخــذ بالضــرورة الطابــع الرســمي. ميكــن القتصــادات التضامــن االجتماعــي، 
مبعنــى أكثــر عموميــة، مــن خــال املمارســات واخليارات الواعية سياســيا واجتماعيــا واقتصاديا، 
ال ســيما فـــي الســياق الفلســطيني، أن يكــون لهــا آثــارا اجتماعيــة أكثــر عموميــة. هنــاك بالتأكيــد 
ــي العديــد مــن املــدن والقــرى الفلســطينية ممــا يزيــد أيضــا  ــي مثــل هــذه املبــادرات فـ زيــادة فـ
مــن إمكانيــة بنــاء شــبكة اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة ذات فائــدة لاقتصــاد الواعــي للشــأن 
احمللــي ودعــم املزارعــن احملليــن ومقاطعــة املنتجــات اإلســرائيلية. ومــع ذلــك، مــن املهــم أيضــا 
التعــرف علــى الديناميكيــات االجتماعيــة للتعاونيــات، مثــل الطبقــة واجلنــس، واملواقــف املختلفــة 
لألعضــاء املشــاركن فـــي مبــادرات وممارســات مختلفــة. هنــاك إمكانيــة للتكامل بن التشــكيات 

املختلفــة ممــا لــه أهميــة خاصــة فـــي خلــق أثــر أفضــل. 
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٤-6-٤ حول إضفاء الطابع الرسمي والتحول إلى مؤسسات غير حكومية
كثيـرا مـا تثـار مسـألة إضفـاء الطابـع الرسـمي والتحـول إلـى مؤسسـات غيـر حكوميـة واالعتمـاد 
علـى التمويـل األجنبـي فيمـا يتعلـق باقتصـادات التضامـن االجتماعـي والتعاونيـات. ومـن املثيـر 
لاهتمـام أن هـذا النقـد جـاء بشـكل أساسـي مـن الشـركاء فــي املقابات الذين ميثلـون احلكومة 
واملؤسسـات غيـر احلكوميـة واملؤسسـات الدوليـة التـي متـول التعاونيـات. وفقـا لذلـك، هـذه هـي 
اجلهـات الفاعلـة التـي سـاهمت بتحـول التعاونيـات إلـى مؤسسـات غيـر حكومية. يعتـرف أعضاء 
التعاونيـات بـأن االعتمـاد علـى التمويـل الدولـي شـائع، وهـم يرون أنفسـهم مرتبطن باملؤسسـات 
غيـر احلكوميـة ولكنهـم لـم يتحولـوا بحـد ذاتهـم إلـى مؤسسـات غيـر حكوميـة. ومـع ذلـك، ووفقـا 
لإلطار النظري، فإن الوصول إلى املوارد واالسـتفادة منها ال يكون دائما مباشـرا ويتم فــي كثير 
مـن األحيـان بالوسـاطة مـن خـال عمليـات. ميكـن للنـاس الوصـول واالسـتفادة مـن خـال أولئك 

.(Ribot & Peluso, 2009, p. 154)  -  الذيـن يسـيطرون علـى املـوارد

 فـــي هــذه احلالــة، يكتســب أعضــاء التعاونيــات إمكانيــة الوصــول لــرأس املال من خال التشــبيك 
مــع أولئــك الذيــن لهــم مواقــع مختلفــة ضمــن شــبكات القــوة. هــذه األشــكال مــن الشــبكات مــع 
املؤسســات الدوليــة وغيــر احلكوميــة واملؤسســات احملليــة يتجــاوز الوصــول إلــى رأس املــال، حيــث 
يوفــر أيضــا وصــوال إلــى املعرفــة وإضفــاء الشــرعية علــى املزارعــن وأعضــاء التعاونيــات ويعطــي 
فرصــة للمشــاركة باخلبــرات واملعرفــة، كمــا يوفــر الوصــول إلــى األســواق وجوانــب أخــرى تعتبــر 

.(Ribot & Peluso, 2009, p. 169) - مركزيــة للمزارعــن

 ووفقــا لذلــك، بينمــا تــرى جميــع اجلهــات املعنيــة أن التحــول إلــى مؤسســات غيــر حكوميــة ضــار 
»لثقافــة اجلمعيــات التعاونيــة« احلقيقيــة، يجــب النظــر إلــى هــذا التحــول مــن حيــث عاقتــه مــع 
ــة.  ــه مختلــف اجلهــات الفاعل ــذي توجــد في ــل الســياق ال ــة مــع حتلي ــة املزارعــن وباملقارن فاعلي
ــي  ــش احلكوم ــون التهمي ــي مناطــق املشــروع ويواجه ــن يعيشــون فـ ــك الذي وبشــكل خــاص، أولئ
فيمــا يتعلــق باخلدمــات وهــم فـــي مواجهــة مباشــرة ومعرضــون للمصــادرة مــن قبــل االســتعمار 
ــدو  ــة ال يب ــر حكومي ــى مؤسســات غي ــات إل ــك، إن حتــول التعاوني ــى ذل االســتيطاني. عــاوة عل
ــر  ــى مؤسســات غي ــه منفصــا عــن حتــول مؤسســات القواعــد الشــعبية الفلســطينية ككل إل أن
حكوميــة، وهــو اجلانــب الــذي ظهــر منــذ عمليــة أوســلو للســام. إن االعتمــاد علــى املســاعدات 
األجنبيــة ليــس خاصــا فقــط بالتعاونيــات، إمنــا موجــود أيضــا فـــي املجــال احلكومــي والتنظيمــي 
للمجتمــع الفلســطيني، عمومــا. وبالتالــي، إن اقتصــادات التضامــن االجتماعــي والتعاونيــات يتــم 
وضعهــا أيضــا بالعاقــة باملجــاالت املؤسســية واالجتماعيــة والسياســية الســائدة فـــي فلســطن. 
ــق  ــا هــي نفســها فاســدة وتخل ــة بأنه ــر احلكومي ــع املؤسســات غي وصــف بعــض أعضــاء املجتم

إشــكالية فـــي ثقافــة الربــح واملصلحــة الذاتيــة الفرديــة.

تقــوم غالبيــة املؤسســات غيــر احلكوميــة نفســها علــى النهــب والســرقة واحلرمــان، 
رواتــب ضخمــة  علــى  رؤســاؤها  يحصــل  جيــدا.  يعتبــر  منهــا  قليــل  عــدد  باســتثناء 
ويعينــون أقاربهــم برواتــب ضخمــة أيضــا. إنهــم يزدهــرون علــى حســاب وعلــى ظهــر 
النــاس واحملتاجــن واألرامــل واملهمشــن، فهــم يتقنــون فــن حتريــف القانــون والتاعــب 
باملصطلحــات. (نقــاش مجموعــة محوريــة فـــي ســلفيت تتضمــن مختلف أعضــاء املجتمع، 
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يــرى بعــض أعضــاء التعاونيــات أن إضفــاء الطابــع الرســمي بالطريقــة التــي يتــم ممارســتها فـــي 
فلســطن ضــارة ومقيــدة. ويرونهــا كتدخــل مــن الدولــة يحــد مــن قــدرة التعاونيــات علــى املنــاورة.

بالتأكيــد تســاعد التعاونيــات فـــي االســتفادة مــن املــوارد الطبيعيــة، ولكــن بطريقــة 
هامشــية. وهــذا نتيجــة للقيــود الشــديدة علــى التعاونيــات بســبب التســجيل ورســوم 
التســجيل، ومتابعتهــا والتقاريــر املنتظمــة وســيطرة بعــض النــاس مــن ذوي النفــوذ. جميــع 
هــذه األشــياء تؤثــر علــى اجلمعيــات التعاونيــة، ولكــن احلقيقــة أنــه ال يوجــد أي تعاونيــة 
ال تســتفيد مــن املــوارد الطبيعيــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تبقــى التعاونيــات ضمــن إطــار 
االحتــال ألن االحتــال ال يســمح لنــا بالوصــول إلــى املــوارد بســبب الطريقــة التــي يتــم 

فيهــا نهــب وســرقة هــذه املــوارد. (نقــاش مجموعــة مركــزة، ســلفيت، 2021/7/14)

وبنــاء عليــه، تلقــي أراء املشــاركن فـــي البحــث نظــرة ثاقبــة علــى تعقيــدات مســألة إضفــاء الطابــع 
ــي  الرســمي علــى أمنــاط التعــاون ومأسســتها، والطريقــة التــي تتــم بهــا، وكيــف يتجلــى ذلــك فـ

حالــة االســتعمار االســتيطاني واالحتــال العســكري.

٤-7 وجهات نظر اجلهات املعنية
تختلــف وجهــات نظــر اجلهــات املعنيــة حــول اقتصــادات التضامــن االجتماعــي والتعاونيــات، 
ولكنهــا تتشــارك فـــي نواحــي عديــدة تتعلــق بتقييــم األوضــاع. تشــمل مجــاالت االختــاف الدوافــع 
املختلفــة لكافــة األطــراف املعنيــة. فمؤسســات التنميــة الدوليــة معنيــة بنشــر »أفضــل املمارســات« 
ــاء املؤسســي  واملعاييــر الدوليــة اخلاصــة بالتعاونيــات علــى املســتوى املركــزي. كمــا تعتبــر البن
للمؤسســات احملليــة ناحيــة أخــرى ذات أهميــة. وعلــى مســتوى آخــر، تهــدف بعــض مشــاريع 
التنميــة إلــى تعزيــز القــدرة علــى الصمــود وأســاليب املقاومــة غيــر العنفيــة، إضافــة إلــى الضغــط 

الدولــي مــن خــال اســتخدام القانــون الدولــي واإلنســاني.
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كذلــك، ثمــة مؤسســات حكوميــة مثــل هيئــة العمــل التعاونــي، مهتمــة باملثــل بأفضــل املمارســات، 
ولكنهــا مهتمــة أيضــا مبراقبــة التمويــل الدولــي للجمعيــات التعاونيــة وإضفــاء الطابــع الرســمي 
عليهــا. ولكــن التعاونيــات واجلهــات الفاعلــة فـــي املناطــق الريفيــة يرون األشــياء بطريقــة مختلفة. 
كمــا أن الدوافــع تختلــف، ولكــن ثمــة ناحيــة مركزيــة جتمعهــا وهــي احلصــول علــى خدمــات 
ورأســمال أفضــل وحتســن البنيــة التحتيــة والقــدرة علــى البقــاء. يــرى البعــض أن إضفــاء الطابــع 
الرســمي واملأسســة أمــر مقيــد؛ كمــا يــرون أن قانــون التعاونيــات ال يطبــق كمــا يجــب، وخصوصــا 
فيمــا يتعلــق مبوضــع اإلعفــاء مــن الضريبــة. هنــاك وجهــة نظــر مشــتركة بــأن الفرديــة وغيــاب 
ثقافــة التعــاون هــي ســمة راســخة فيمــا يتعلــق بالقطــاع التعاونــي، باإلضافــة إلــى عــدم اهتمــام 
الشــباب بهــذا النــوع مــن العمــل. ومــع ذلــك، ونظــرا الختــاف املمارســات والدوافــع التعاونيــة، 
ــة  ــم حــول كيفي ــة تعل ــي عملي ــى أنهــم منخرطــون فـ ــات أنفســهم عل ــرى بعــض أعضــاء التعاوني ي
تطويــر التعــاون والعمــل اجلماعــي. تــدرك مختلــف األطــراف املعنيــة القيــود والوضــع املتطــرف 
ــى الرغــم مــن  ــوارد. وعل ــى امل ــه التوســعية لاســتياء عل ــال اإلســرائيلي وعمليات نتيجــة االحت
ذلــك، يتــم تقــدمي اســتراتيجيات محــدودة. وعلــى الرغــم مــن وجهــة النظــر الســائدة بــن اجلميــع 
حــول ثقافــة التعاونيــات وســيطرة منــاذج األعمــال التجاريــة، تشــير املعطيــات إلــى أن املمارســات 
ــا  ــة ولديه ــة الغربي ــي الضف ــد مســتمر فـ ــي تزاي املرتبطــة باقتصــادات التضامــن االجتماعــي فـ

اإلمكانيــة لتشــكيل هيــاكل اقتصاديــة بديلــة مــع مــرور الوقــت. 

٤-8 التوصيات املستقبلية ملختلف األطراف املعنية
ــع  ــزي هــو رف ــإن الهــدف املرك ــة، ف ــل احلكوم ــي متث ــي الت ــة العمــل التعاون ــة نظــر هيئ مــن وجه
الوعــي حــول دور اجلمعيــات التعاونيــة ضمــن إطــار قيــم االقتصــاد التضامنــي االجتماعــي. 
تــرى الهيئــة أن هــذا هــو أيضــا دور التعاونيــات نفســها، كمــا اعترفــت باحلاجــة إلــى تكييــف 
اإلطــار القانونــي وإدارة التعاونيــات وتطرقــت إلــى وجــود مخططــات إلحــداث تغييــرات فـــي 
قانــون التعاونيــات. عــاوة علــى ذلــك، وفيمــا يتعلــق بغيــاب الســيطرة احلكوميــة علــى املنطقــة ج، 
أشــارت الهيئــة إلــى ضــرورة وجــود أدوات بديلــة لإلشــراف علــى التعاونيــات فـــي هــذه املنطقــة. 
كمــا تطرقــت إلــى عــدم وجــود تنســيق بــن هيئــات التمويــل الدوليــة، ولكنهــا ذكــرت أيضــا وجــود 
سياســة ضريبيــة غيــر واضحــة لــوزارة املاليــة فيمــا يتعلــق بالتعاونيــات. ويشــير هــذا أيضــا 
للحاجــة إلــى تنســيق أفضــل بــن الهيئــات احلكوميــة املختلفــة بخصــوص التعاونيــات واقتصــاد 

التضامــن االجتماعــي. 

انتقــدت وكاالت التنميــة الدوليــة، مثــل منظمــة العمــل الدوليــة، عــدم الوضــوح احلكومــي فيمــا 
يتعلــق بــدور هيئــة العمــل التعاونــي. ولكنهــا شــددت علــى احلاجــة إلــى االعتــراف بالتاريــخ 
الطويــل لألفــراد واملجموعــات فـــي القطــاع التعاونــي والــذي ســبق وجــود الســلطة الفلســطينية 

وهيئــة العمــل التعاونــي، وعلــى ضــرورة العمــل علــى تلــك الثقافــة املوجــودة بالفعــل. هنــاك اتفــاق 
ــي وكوســبي  ــة العمــل التعاون ــة وهيئ ــة العمــل الدولي ــل منظم ــة مث ــف األطــراف املعني ــن مختل ب
COSPE علــى ضــرورة حتســن قانــون التعاونيــات واللوائــح الداخليــة. فـــي هــذا الســياق، 
حيــث أكــد ممثــل كوســبي علــى احلاجــة إلــى العمــل مــع التعاونيــات الرســمية وغيــر الرســمية 
وتلــك التــي يديرهــا ناشــطون بالتزامــن مــع دعــم حقــوق اإلنســان واملشــاركة فـــي احلــوارات 
ــل احتــاد  ــة، مث ــرى املؤسســات احمللي ــر. ت ــق التغيي ــوب لتحقي مــع املجتمعــات حــول مــا هــو مطل
ــه يظهــر اهتمامــا بتحســن  ــي ضــروري ألن ــة العمــل التعاون الشــباب الفلســطيني أن وجــود هيئ
القطــاع التعاونــي، ولكــن هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن العمــل مــع مختلــف األطــراف املعنيــة 
الذيــن يعملــون بشــكل مشــترك. كمــا توصــي هــذه املؤسســات بضــرورة إيجــاد حلــول للمشــاكل 
اليوميــة التــي تواجههــا التعاونيــات مثــل التســويق والقيــام مبزيــد مــن العمــل لتحقيــق التــآزر بــن 
التعاونيــات والعمــل نحــو اقتصــاد اجتماعــي تضامنــي أكثــر شــمولية. كمــا أوصــت األطــراف 
املعنيــة بدعــم الشــباب وتشــجيعهم علــى املشــاركة فـــي القطــاع التعاونــي كأولويــة. مــن وجهــة نظر 
ــى  ــق بالوصــول إل ــوا جــزءا مــن البحــث، فــإن وضعهــم املعيشــي املتعل ــن كان أفــراد املجتمــع الذي
ــن همــا عنصــران  ــاه واألرض اللذي املــوارد يتعــرض لضغــوط، حيــث أن االحتــال يســتهدف املي
أساســيان مــن عناصــر احليــاة. وصــف بعــض الشــركاء فـــي املقابــات ضــرورة العمــل علــى 
املســتوين احمللــي والعاملــي. تشــمل األمثلــة علــى ذلــك ضــرورة بنــاء اآلبــار وتوفيــر خزانــات 
امليــاه وأنظمــة الــري التــي ميكــن أن تقلــل مــن املشــاكل القائمــة، وكذلــك ضــرورة املشــاركة فـــي 
ــاس. تطــرق الشــركاء  ــا الن ــي يواجهه ــا الت ــق بالقضاي ــة جــادة فيمــا يتعل حمــات مناصــرة عاملي
أيضــا إلــى ضــرورة املشــاريع التــي تدعــم امليــاه والزراعــة فـــي هــذه املناطــق والتــي ال متثــل 
متويــا مشــروطا سياســيا. كمــا ناقــش أعضــاء مــن التعاونيــات ضــرورة بنــاء خبراتهــم فـــي العمــل 
التعاونــي والتضامــن االجتماعــي، وكذلــك ضــرورة بنــاء توعيــة مجتمعيــة حــول دور التعاونيــات، 
والتــي ميكــن بدورهــا بنــاء اقتصــاد تضامنــي اجتماعــي مؤاتيــا بشــكل أكبــر. كمــا ينظــر هــؤالء 
األعضــاء إلــى ضــرورة أن تلعــب احلكومــة دورا أكثــر فاعليــة مــن حيــث البنيــة التحتيــة وتخفيــض 
ــر أســعار أفضــل للمعــدات وتقــدمي أدوات تســهيل أخــرى.  ــواردات وتوفي ــة ال الضرائــب ومراقب
كمــا أكــد األعضــاء علــى ضــرورة زيــادة وحتســن التضافــر مــن خــال عمــل النقابــات التعاونيــة، 
والتــي مت تشــكيل العديــد منهــا فعليــا فـــي فلســطن. ويشــمل ذلــك أيضــا ضــرورة بنــاء شــبكات 

أفضــل بــن التعاونيــات وتطويــر نقــاش نشــط فيمــا بينهــا.
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ــي مواجهــة الكارثــة األخاقيــة لاحتــال اإلســرائيلي واالســتعمار  إن فشــل املجتمــع الدولــي فـ
ــة الفلســطينية.  ــى فهــم التنمي ــه عل ــه تداعيات ــا ل االســتيطاني هــو مــرة أخــرى موضوعــا مركزي
متاشــيا مــع مــا جــادل بــه نيومــان Neumann (2005, pp. 4–5)، فــإن التدهور احلاصل فـــي املوارد 
الطبيعيــة وغيــاب العدالــة هــو أمــر سياســي أكثــر مــن كونــه تقنــي وإداري، فهــو مرتبــط بالعاقات 
االســتعمارية ولــه تداعيــات مســتقبلية علــى املســتويات البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة. ووفقا 
لذلــك، ليــس متوقعــا مــن التدخــات ذات الطبيعــة التقنيــة واإلداريــة أن تكــون قــادرة علــى حــل 
القضايــا املركزيــة، ولكــن اجلهــات الفاعلــة تســتخدمها بطــرق تســمح لهــا بالبقــاء. تكمــن أهميــة 
هــذه الدراســة بأنهــا تركــز علــى أنــه ال ينبغــي إنــكار العاقــات االســتعمارية، حتــى فيمــا يتعلــق 
باجلوانــب املتعلقــة باإليكولوجيــا السياســية، حيــث يجــب حتليلهــا ضمــن الســياق. هــذا أمــر 
هــام ألن مثــل هــذا التحليــل يجــب أال يتبنــى نهجــا بيئيــا ليبراليــا. أحــد األمثلــة علــى هــذا هــي 
ــل مــن دور االســتعمار االســتيطاني اإلســرائيلي  دراســة Perrier and Trottier (2018)، التــي تقل
واالحتــال، حتــى أن هــذه الدراســة تعيــد تعريــف املفهــوم االســتعماري للحــدود، جتــاه العاقــات 
التــي  السياســية  اإليكولوجيــا  نظريــة  مــع  كاٍف  بشــكل  االنخــراط  وعــدم  البشــرية،  البيئيــة 
تسترشــد بفهــم الفاعليــة اإلنســانية فـــي ســياقها. اجلانــب املركــزي هنــا، هــو الظلــم البيئــي 
واالســتياء علــى املــوارد مــن حيــث عاقتــه بالعنصريــة واالســتعمار. البعــد املركــزي اآلخــر 
لهــذه الدراســة، هــو التبيــه مــن الكارثــة البيئيــة السياســية التــي حــذر منهــا الفلســطينيون فـــي 
الريــف. ويتضــح هــذا فـــي بحــث آخــر أقــوم بإجرائــه فـــي وادي األردن. حيــث أن املنطقــة األكثــر 
خصوبــة فـــي الضفــة الغربيــة يتــم حتويلهــا فعليــا بســبب اســتياء إســرائيل علــى امليــاه، وتدهــور 
جــودة التربــة وامليــاه، وتقاطــع رأس املــال الكبيــر والتنميــة الدوليــة واالســتعمار االســتيطاني 
اإلســرائيلي. جــاء قطــاع النخيــل ليحــل محــل الزراعــة الســائدة فـــي املنطقــة وأحــدث حتــوالت 
فعليــة فـــي الواقــع االجتماعــي والسياســي للمنطقــة. وباملثــل، تظهــر أعــراض التحــوالت أيضــا 
فـــي املعطيــات الــواردة فـــي هــذه الدراســة. يصــف املزارعــون فـــي ســلفيت حتــول الزراعــة، بينمــا 

تصــف مناطــق أخــرى هــذه العمليــة بأنهــا فـــي طــور التكويــن.

ســمح النهــج النظــري لهــذا البحــث بإجــراء مزيــد مــن التحليــل لواقــع التعاونيــات وال ســيما أنــه 
وجــد أهميــة فـــي نظريــة الوصــول -  (Ribot and Pelusu, 2009)، وخصوصــا أنهــا ســاعدت فـــي 

وضــع التصــورات وفهــم التعاونيــات واقتصــادات التضامــن االجتماعــي ومواقعهــا ضمــن شــبكات 
القــوة فيمــا يتعلــق بساســل القيمــة الزراعيــة. تتيــح مســألة املنفعــة حتديــد اآلليــات املختلفــة 
التــي متــارس فيهــا التعاونيــات واقتصــادات التضامــن االجتماعــي أنشــطتها وكيــف تتــاءم 
ــاج  ــى أمنــاط إلعــادة اإلنت ــا إل ــاس بتحويله ــة وكيــف يقــوم الن ــوارد الطبيعي ــا مــع امل ــي عاقته فـ
االجتماعــي (مــن خــال إعــادة إنتــاج نفــس العاقــات االجتماعيــة بــن األفــراد مثــل انتقــال 
عــدم املســاواة االجتماعيــة عبــر األجيــال). كان هــدف املشــروع البحثــي هــو تطويــر إطــار ميكــن 
مــن خالــه فهــم الصلــة بشــكل أفضــل بــن اقتصــادات التضامــن االجتماعــي املتعلــق باســتخدام 

املــوارد الطبيعيــة. ويوفــر النهــج النظــري املتبــع فـــي الدراســة إطــارا للتحليــل يســمح بذلــك.

يرحــب العديــد مــن املؤسســات الدوليــة باجلمعيــات التعاونيــة كحــل مهــم لألزمــات االقتصاديــة 
والبيئيــة. ولكــن هــذه التعاونيــات تعتبــر ظاهــرة معقــدة يجــب حتليلهــا ضمــن الســياقات املختلفــة 
التــي توجــد فيهــا.  ال تقــدم التعاونيــات بالضــرورة التغييــر املأمــول منهــا كحــل لغيــاب العدالــة 
عامليــا، حيــث أن التعاونيــات متورطــة فـــي كثيــر مــن األحيــان فـــي الدينامكيــات املعقــدة للقــوة -
(Kirandaa, 2017, pp. 168–171). تتضمــن األمثلــة علــى ذلــك دور التعاونيــات فـــي املجتمعــات 
ــك،  ــم. لذل ــوب العال ــي جن ــات وممارســاتها فـ ــى التعاوني ــة عل ــاك أيضــا أمثل االســتعمارية، وهن
مــن الضــروري إعــادة النظــر فـــي فكــرة القيــم العامليــة واملعاييــر الدوليــة للتعاونيــات التــي تفتقــر 

ــل الســياقي.  للتحلي
لعبــت التعاونيــات دورا هامــا فـــي التاريــخ االســتعماري وتأســيس وتطــور االســتعمار الصهيونــي 
ــي فلســطن بشــكل خــاص. وهــذا يشــير أيضــا إلــى محــددات فهــم التعاونيــات واقتصــادات  فـ
التضامــن االجتماعــي مبعــزل عــن التقاطعــات مــع أشــكال القــوة األخــرى مثــل العــرق واإلثنيــة - 
(Okem, 2016, p. 19). كانــت الكيبوتســات الصهيونيــة مثــا بــارزا لهــذه التناقضــات وهــي تســلط 
الضــوء علــى ارتبــاط هــذه التعاونيــات بالنظــام الرأســمالي وكيــف خدمــت تقــدم االقتصــاد 
ــت  ــي وعمل ــى الرأســمال األوروب ــد عل ــي املعتم ــط بالنظــام الرأســمالي العامل االســتيطاني املرتب
االنتــداب  فتــرة  إبــان  احملليــن  للســكان  الفلســطيني  االقتصــاد  تدميــر  علــى  فعــال  بشــكل 

 .(Abdo, 1991, p. PE73) البريطانــي 
يف جنــوب الكــرة األرضيــة جــرى طــرح العديــد مــن اآلراء مبــا فيهــا تلــك املتشــائمة واملتفائلــة. 
يجــادل البعــض بــأن النخــب احملليــة ســيطرت علــى احلــركات التعاونيــة، بينمــا يــرى آخــرون أن 
احلــركات التعاونيــة تقــدم بصيــص أمــل. ومــع ذلــك، يقــال أيضــا أن هنــاك العديــد مــن العوامــل 
التــي تؤثــر علــى جنــاح أو فشــل التعاونيــات وتتعلــق فـــي كثيــر مــن األحيــان بالتعاونيــات نفســها 

 .(Kirandaa, 2017, pp. 168–171)  .ــة وديناميكياتهــا وتشــبيكها مــع مختلــف اجلهــات الفاعل
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تعتبــر اقتصــادات التضامــن االجتماعــي والتعاونيــات مجــاال هامــا، حيــث أن لديهــا القــدرة 
علــى تعزيــز الهويــات واجلهــود اجلماعيــة. ومــع ذلــك، يجــب أن يتــم وضــع إســتراتيجية شــاملة 
لهــا وتسييســها مبــا يتفــق مــع احتياجــات وواقــع القواعــد الشــعبية، مــع األخــذ بعــن االعتبــار 
كيــف ميكــن دمجهــا فـــي إســتراتيجية سياســية. عندمــا قامــت سياســات الدولــة واجلهــات 
املانحــة بتعزيــز التنميــة الليبراليــة اجلديــدة وأعطتهــا األولويــة، أصبحــت األرضيــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والسياســية للتضامــن االجتماعــي شــائكة ومتناقضــة. تتأثــر التعاونيــات حاليــا إلــى 
ــار اجلزئيــة لبعــض  حــد كبيــر بالتمويــل والسياســة احلكوميــة. وال يعنــي هــذا التقليــل مــن اآلث
ــة والنائيــة، مثــل مشــاريع  ــي املناطــق املهمل مبــادرات التنميــة والتدخــات التــي كانــت مفيــدة فـ
البنيــة التحتيــة التــي تســمح مبزيــد مــن الوصــول إلــى املــوارد واالســتفادة منهــا. ولكــن، مــن املهــم 

أن نــرى الصــورة الكاملــة ونســتمر فـــي اعتبــار التنميــة عبثيــة دون إتبــاع نهــج شــامل.

ــة  ــات الفاعل ــع تدخــات واســتراتيجيات اجله ــي جمي ــاب السياســة فـ ــى غي ــات إل تشــير املعطي
وغيــاب األطــر املفاهيميــة لــدى جميــع األطــراف املعنيــة. أي أنــه، لــم تهــدف وال حتــى مقاربــة 
واحــدة إلــى إنهــاء االحتــال. وفـــي أحســن األحــوال، حتــى مفهــوم املقاومــة يتــم التطــرق إليــه مــن 
جميــع األطــراف كعامــل يســاعد علــى البقــاء والتأقلــم، وتصبــح املعركــة كأنهــا تــدور حــول حمايــة 
القــدرة احملــدودة علــى البقــاء. وهكــذا، تقلّصــت املســاحات املتاحــة للفاعليــة الشــعبية والعمــل 
اجلماعــي بشــكل كبيــر، وهــو جانــب يتــم تطبيعــه وميكــن أن يكــون لــه جوانــب أكثــر كارثيــة علــى 

الفلســطينين مبــرور الوقــت.

وجــود  ضــرورة  حــول  الدقــاق  إبراهيــم  دراســة  الواجهــة  إلــى  أخــرى  مــرة  يعيــد  وهــذا 
 - االحتــال  وإنهــاء  التحــدي  إلــى  تهــدف  اســتراتيجية  وجــود  مــع  مقاومــة وصمــود  تنميــة 
(Dakkak 1988, pp. 294–298). يتطلــب هــذا إيجــاد طــرق لدمــج اجلهــود والقطاعــات املختلفــة 
ــى أن  ــد عل ــدال مــن العمــل بشــكل منعــزل. ومــن املهــم أيضــا التأكي ــا للعمــل بشــكل شــامل ب مع
األبعــاد السياســية ال ميكــن إغفالهــا وتقويضهــا وال بــد مــن وجــود إســتراتيجية سياســية منخرطة 

.(Dakkak, 1988, pp. 294–298) - باملجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة

محددات البحث 

كمــا هــي احلــال فـــي جميــع البحــوث، حيــث لــكل منهــا محدداتــه اخلاصــة، فقــد كان لهــذا البحــث 
أيضــا قيــودا محــددة مــن حيــث اإلطــار الزمنــي والســياق الــذي مت تنفيــذه فيــه. فقــد مت إجــراء 
البحــث خــال عــام واحــد تزامــن مــع أوج انتشــار وبــاء كوفيــد-19 فـــي فلســطن. ولقــد أدى هــذا 
إلــى الكثيــر مــن التأخيــر والتحديــات خاصــة أثنــاء القيــام بالعمــل امليدانــي وذلــك نتيجــة لعمليــات 
اإلغــاق فـــي الضفــة الغربيــة. وباإلضافــة الــى ذلــك، تنــاول البحــث عــددا مــن دراســات احلالــة 
ممــا أتــاح رســم صــورة أكثــر عموميــة حــول حالــة الوصــول إلــى املــوارد واقتصــادات التضامــن 
ــة واحــدة فقــط  ــى دراســة حال ــي املقابــل، فــإن العمــل عل ــي الضفــة الغربيــة. وفـ االجتماعــي فـ
ــد ساســل  ــح املجــال لتحدي ــا، كمــا ميكــن أن يتي ــر تفصي ــا أكث كان مــن شــأنه أن يوفــر حتلي
 Pelusoو Ribot القيمــة للتعاونيــات الفرديــة واالنخــراط بشــكل أعمــق مــع نظريــة الوصــول لـــ
(2009) وذلــك مــن خــال تخطيــط وصــول أكثــر حتديــدا، ممــا يســمح أيضــا بتأثيــر أكبــر لنهــج 
اإليكولوجيــا السياســية. ومــع ذلــك، فــإن دراســات احلالــة املتعــددة تظــل قــادرة علــى اســتخاص 
أوجــه الشــبه بــن احلــاالت ذات الظــروف املختلفــة بشــكل نســبي، وبالتالــي متتلــك قــدرة التنظيــر 
علــى نطــاق أوســع (Mills et al., 2010). ولقــد تعــززت جــدارة أســلوب البحــث املتبــع باســتخدام 
منهجيــة حتليــل اجلهــات املعنيــة، ممــا ســمح بإجــراء حتليــل نظــري متعــدد املســتويات فيمــا 
يتعلــق بالتنميــة فـــي فلســطن وتقــدمي حتليــل بنــاء منبثــق مــن منظــورات مختلفــة لواقــع التنميــة. 
ولهــذا أهميتــه فيمــا يتعلــق باإلطــار النظــري، حيــث يــدل علــى كيفيــة متوضــع اجلهــات الفاعلــة 

بالعاقــة بشــبكات القــوة.

6



4647

التوصيات

اســتنادا إلــى النتائــج وحتليــل البيانــات، يقــدم هــذا البحــث التوصيــات التاليــة لكافــة أصحــاب 
الشــأن املعنيــن. 

ــال  ــوة لتحــدي االحت ــزي بالســعي بق ــة، يكمــن العنصــر املرك ــة الفاعل ــات الدولي بالنســبة للجه
واالســتعمار االســتيطاني اإلســرائيلي ملــا هــو أبعــد مــن أعمــال التوثيــق واملرافقــة احلمائيــة 
واملناصــرة. إذ ال بــد مــن إتبــاع املزيــد مــن املنهجيــات اإلســتراتيجية بهــذا االجتــاه، والقيــام 
ــب  ــى األرض. وهــذا يتطل ــق عل ــة للتحقي ــة قابل ــى أهــداف نهائي بخطــوات ملموســة للوصــول إل
الضغــط أيضــا مــن أجــل املســاءلة وتنفيــذ هــذه اخلطــوات، دون اعتبــار االحتــال واالســتعمار 
االســتيطاني اإلســرائيلي كواقــع ال يقبــل التحــدي علــى املســتوى البنيــوي، واالســتمرار بالعمــل 
فقــط ضمــن هــذه القيــود. هــذا وتشــير نتائــج البحــث إلــى ضــرورة حتــدي التواطــؤ الدولــي مــع 
ــي بحــوث  ــر فـ ــن األوجــه. فضــا عــن ضــرورة اإلنخــراط بشــكل أكب ــد م ــي العدي ــال فـ االحت
معمقــة تســبق التدخــات التنمويــة، كمــا يشــير البحــث، إضافــة إلــى دعــم العمــل الشــعبي 
واجلهــات الفاعلــة علــى مســتوى القاعــدة فـــي املبــادرات واألســاليب اخلاصــة بهــم. ولعــل هــذا 
يعنــي ضمنــا ضــرورة إعــادة التفكيــر فـــي منهجيــات التنميــة الســائدة، مثــل التركيــز علــى مواضيع 
أو أولويــات محــددة، والتوجــه بــدال مــن ذلــك نحــو دعــم اجلهــات احملليــة الفاعلــة لقيــادة عمليــة 

التنميــة اخلاصــة بهــا. 

ــة التشــبيك بــن هــذه املؤسســات،  ــى أهمي ــة، يشــير البحــث إل ــق باملؤسســات احمللي وفيمــا يتعل
حتديــد  وإعــادة  الشــعبية،  والقواعــد  التنميــة  مجــال  فـــي  والعاملــن  السياســات  وصانعــي 
ــي ضــوء هــذه التفاعــات. ويشــير البحــث أيضــا إلــى احلاجــة خلدمــات  احتياجــات التنميــة فـ
أفضــل وتواجــد حكومــي أوســع فـــي املناطــق األكثــر تعرضــا لعنــف االحتــال واالســتعمار 
االســتيطاني. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ال يــزال لبعــض التدخــات التنمويــة فـــي هــذه املناطــق 
بالرغــم مــن عــدم قدرتهــا علــى إحــداث تغييــر هيكلــي، تأثيــرا هامــا فـــي تلبيــة احتياجــات النــاس 
الذيــن يعيشــون هنــاك. ويتضمــن هــذا علــى ســبيل املثــال، اجلانــب املتعلــق بالبنيــة التحتيــة 
مثــل الطــرق الزراعيــة والتدخــات التــي تعمــل علــى حتســن الوصــول إلــى امليــاه. ولقــد جــاءت 
توصيــات بعــض اجلهــات الفاعلــة حــول سياســة احلكومــة فيمــا يتعلــق بالتعاونيــات موجهــة 
أساســا نحــو االعتــراف بخصوصيــة الســياق الفلســطيني، وكيفيــة دعــم أشــكال العمــل التعاونــي 

القائمــة حاليــا. وإلــى جانــب ذلــك، ينبغــي مراقبــة تطبيــق القوانــن التــي مــن شــأنها أن تدعــم 
التداعيــات  معاجلــة  إلــى  باإلضافــة  الضريبيــة،  اإلعفــاءات  مثــل  التعاونــي،  العمــل  وتســهل 
القانونيــة لقانــون اجلمعيــات التعاونيــة، مثــا بخصــوص احلــد األدنــى لعــدد األعضــاء، وجوانــب 
ــق  ــرة البحــث. وتتعل ــاء فت ــي أثن ــي فـ ــة العمــل التعاون ــل هيئ ــة مــن قب ــد املراجع ــت قي أخــرى كان
التوصيــات األخــرى للحكومــة بتبســيط وتوضيــح الهيكليــة اإلداريــة والبيروقراطيــة ذات العاقــة 
بالعمــل التعاونــي. أمــا التوصيــة املركزيــة فهــي ضــرورة ادراك مختلــف اجلهــات الفاعلــة للمشــهد 
اإليكولوجــي املتغيــر بســبب احلالــة االســتعمارية االســتيطانية اخلاصــة بفلســطن، واإلقــرار فـــي 
ضــوء ذلــك بضــرورة القيــام بخطــوات ملموســة حيــث أن املؤشــرات تنــذر باخلطــر فيمــا يتعلــق 

ــذه األوضــاع. باالنعكاســات املســتقبلية له
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