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الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة واقع البطالة بيف أوساط خريجي المعاىد و الجامعات في األراضي
الفمسطينية ،و التعرؼ عمى دور التعاونيات في خمؽ فرص عمؿ مناسبة مف أجؿ المساىمة في تخفيض
معدؿ البطالة لدى ىؤالء الخريجيف.
و لتحقيؽ أ غراض الدراسة قاـ الباحثاف بجمع بيانات الدراسة مف مصادرىا األولية و المتمثمة في بيانات تـ
الحصوؿ عمييا مف خالؿ الجمعيات التعاونية نفسيا و بعض المراكز البحثية و المسحية في فمسطيف .وقد
تـ استخداـ برنامج  EViewsاإلحصائي في تحميؿ البيانات ،و بينت نتائج تحميؿ البيانات أف المتغيرات
المستقمة المرتبطة بالتعاونيات و المتمثمة في عددىا و عدد أعضائيا و حجـ التمويؿ و المشاريع السنوية
تؤثر في زيادة أو خفض معدؿ البطالة .حيث أف زيادة عدد التعاونيات يؤدي إلى خفض معدؿ البطالة،
والزيادة في قيمة المنح التي تحصؿ عمييا التعاونيات و المشاريع التي تقدميا التعاونيات تؤدي إلى خفض
معدؿ البطالة ،و أما زيادة معدؿ البطالة فقد إرتبط بزيادة عدد أعضاء التعاونيات.
و قد أوصت الدراسة أف تقوـ الحكومة بتحديد استراتيجية لحؿ مشكمة البطالة ،و أف تقوـ بتقديـ الدعـ
الفني و المالي لمتعاونيات .كما أوضت بأف يقوـ الخريجوف باإلنضماـ لمتعاونيات و العمؿ عمى التفكير
اإلبداعي و الريادي في المجاؿ التعاوني لخمؽ فرص عمؿ منتجة و جديدة .كما قدمت الدراسة توصيات
لممؤسسات األكاديمية بضرورة العمؿ عمى تشجيع الفكر التعاوني في المناىج الفمسطينية ،و تشجيع
األبحاث العممية و الدراسات المتعمقة بالتعاونيات ،و أف تعمؿ عمى إعداد مشاريع و برامج مشتركة بيف
المؤسسات التعميمية و الخريجيف و التعاونيات.
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Abstract
This study aimed to investigate the current status of unemployment among
graduates of colleges and universities in the Palestinian territories, and to identify
the role of cooperatives in job creation in order to contribute in reducing the
unemployment rate among those graduates.
For the purposes of the study, the researchers collected primary data obtained
through the cooperatives, and some research and survey centers. EViews
program for statistical data analysis was used for analyzing the data.
Results of the analysis show that number of cooperatives, number of members,
and the amount of annual funding are affecting the increase or decrease in the
unemployment rate. An increase in the number of cooperatives lead to a
reduction in the unemployment rate, the increase in the value of projects and
funds obtained by the cooperatives lead to a reduction in the unemployment rate,
and the increase the unemployment rate was associated with an increase of the
number of members of cooperatives.
The study has recommended that the Government should identify a strategy to
solve the unemployment problem, and to provide technical and financial support
to cooperatives. Also it recommended that graduates should look for joining
cooperatives and work on creative thinking and leadership in the field of
cooperative to create new productive jobs opportunities. The study also provided
recommendations for academic institutions in order to work on encouraging
cooperative thinking in the Palestinian curriculums, and to encourage scientific
research and studies on cooperatives.
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الفصل األول
مقدمة عامة
0.0

المقدمة

يذكر الباحثيف في مجاؿ التعاوف أف سنة  1844تعتبر نقطة تحوؿ في تاريخ الحركة التعاونية ،حيث
أسست أوؿ جمعية تعاونية ناجحة في العالـ ىي “جمعية رواد روتشديؿ التعاونية”  ،وروتشديؿ بمدة صغيرة
في مقاطعة النكشاير بانجمت ار كانت تعاني مف آثار الحروب النابميونية والتي استمرت  15سنة وسببت
انييا اًر اقتصادياً في البالد .ومف ىنا انبعثت لدى عدد مف العامميف القاطنيف في بمدة روتشديؿ فكرة إنشاء
جمعية تعاونية وكانت الحاجة والظروؼ االقتصادية واالجتماعية ىي المحرؾ والباعث ،حيث أسست
الجمعية مف  28رجالً جمعوا  16جنيياً وفتحوا حانوتاً متواضعاً لبيع السمع الضرورية بحيث يمكنيـ مف
توفيرىا لعائالتيـ وبسعر معقوؿ ودوف غش بالنوعية أو الوزف ،ووضعوا نظاماً داخمياً مكتوباً لجمعيتيـ
يضمف الغايات واألىداؼ التي اتفقوا عمييا وطريقة جمع الماؿ وتوزيع األرباح وأسموب االدارة وخطة
الجمعية ،وتوسعت الجمعية مع النجاح بمرور الوقت في أعماؿ الحانوت إلى أف أصبح يوفر كافة السمع
والمالبس وأضيفت مطحنة حبوب بعد  5سنوات وأصبح عدد األعضاء بعد  7سنوات  600عضو
ومبيعاتيـ  13ألؼ جنيياً (.أبو حبمو.)2008 ،
و مف بعض الحقائؽ أف قطاع التعاونيات عمى الصعيد العالمي يعتبر أحد أكبر منظمات المجتمع األىمي
القائمة عمى العضوية في العالـ ،حيث يضـ نحو  800مميوف عضو في أكثر مف  100بمد مف خالؿ
المنظمات التعاونية المنضمة إلى التحالؼ التعاوني الدولي .و في العاـ  ،2008بمغ إجمالي مبيعات أكبر
 300تعاونية ما يزيد عف  1.1تريميوف دوالر أمريكي .و تبيف التقديرات أف التعاونيات توفر أكثر مف
 100مميوف وظيفة في جميع أنحاء العالـ .و بخصوص مساىمة التعاونيات في الناتج المحمي اإلجمالي
لمختمؼ البمداف ،كانت أعالىا كينيا ،إذ بمغت  ،%45تمييا نيوزيمندا ،التي بمغت فييا النسبة %22
(منظمة العمؿ الدولية.)2010 ،
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بدأت الحركة التعاونية بالظيور في معظـ أقطار الوطف العربي بعد الحرب العالمية الثانية ،وذلؾ بمبادرة
ذاتية أحيانا وبتوجيو مف الدولة أحيانا أخرى .فجاءت ىذه الحركة عمى شكؿ حركة شعبية قادىا عدد مف
المثقفيف الذيف تأثروا بالحركات التعاونية في الغرب ،وقد كانت مواقؼ الحكومات العربية متباينة مف
الجمعيات التعاونية ،فمنيا كانت معارضة ومنيا محايدة ومنيا (أبو الخير .)1986 ،ففي األردف ظيرت
الحركة التعاونية مع قياـ الدولة عاـ  ،1952و قد تولت الدولة رعاية الحركة التعاونية و تسجيميا و
تنظيميا و دعميا وتمويميا (العقدة.)2006 ،
فمسطيف كانت مف أولى الدوؿ العربية التي اىتمت بتأسيس التعاونيات حيث يعود تاريخ الحركة التعاونية
في فمسطيف إلى بداية القرف العشريف حيث تـ تشكيؿ أوؿ جمعية تعاونية سنة  ،1918في حيف يبمغ عدد
الجمعيات التعاونية العاممة في األراضي الفمسطينية في سنة  2011قرابة  662تعاونية منيا  538في
الضفة و  124في غزة ( و ازرة العمؿ .)2011 ،و صدر أوؿ قانوف تعاوني سنة  ،1920و تأسس أوؿ
اتحاد تعاوني سنة  .1923و خالؿ ىذه الفترة الممتدة عمى طوؿ تسعيف عاماً أثرت عمى انتشارىا و
فعاليتيا وحالت دوف مقدرتيا عمى خدمة أعضائيا .فمف نكبة  1948و تشريد الشعب الفمسطيني و
احتالؿ الجزء األكبر مف فمسطيف إلى احتالؿ عاـ  1967لبقية األراضي الفمسطينية ،مما انعكس عمى
الحياة االجتماعية و االقتصادية لمفمسطينييف و عمى المؤسسات االقتصادية و مف ضمنيا التعاونيات .و
جاءت األوامر و القوانيف العسكرية و الممارسات و االنتياكات االسرائيمية بعد عاـ  1967لتزيد مف تعقيد
األوضاع االقتصادية لمشعب الفمسطيني و مؤسساتو.
0.4

مشكمة الدراسة

بما أف البطالة تعتبر مف التحديات التي تواجو المجتمعات اإلنسانية عمى مر العصور ،وال يكاد يوجد
مجتمع إال ويعاني مف ىذه المشكمة سواء أكاف مجتمع مف المجتمعات المتقدمة أو النامية ،فضالً عف
المجتمعات التي تعيش تحت احتالؿ دولة أخرى كالمجتمع الفمسطيني .فقد أثبتت اإلحصائيات أف نسبة
البطالة في قطاع غزة في الربع الثاني لعاـ  2011ـ بمغت  %26.4و بمغت  %23.3في الضفة الغربية
(ماس.)2011 ،
ظاىرة البطالة تعكس حالة االقتصاد ألي شعب مف الشعوب ،فالبطالة ىي انعداـ توفر فرص العمؿ ألفراد
المجتمع القادروف عمى العمؿ ويبحثوف عنو ويقبمونو عند مستوى األجر السائد ولـ يجدوا ىذا العمؿ.
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ويتمثؿ الشطر األكبر مف البطالة في فمسطيف في بطالة الشباب الذيف يدخموف سوؽ العمؿ ألوؿ مرة
وغالبا ما تكوف ىذه البطالة مف خريجي الجامعات .فإف عدـ توفر فرص العمؿ لكسب الدخؿ الالزـ
لمشباب الفمسطيني واالنطالؽ لبناء األسرة السميمة تمييداً لبناء المجتمع السميـ ليو نتيجة ارتفاع نسبة
البطالة ،وترىؿ الوضع االقتصادي بشكؿ عاـ .و ال شؾ أف ما تعرض لو ىذا الشعب عمى مدى القرف
السابؽ مف تشريد واذالؿ واحتالؿ األرض لو أثر كبير عمى تعظيـ مشكمة البطالة.
تتميز التعاونيات عف باقي المؤسسات داخؿ المجتمع بأف ليا دو اًر ىاماً في إحداث التنمية ،فيي تؤدي
دو اًر اقتصادياً ذا نتائج اجتماعية أو ىي تنظيمات اجتماعية تسعى لتحقيؽ أىدافيا بوسائؿ اقتصادية.
والعراقة التاريخية لمتعاونيات في فمسطيف و توافؽ فمسفتيا مع القيـ والتقاليد الموروثة في المجتمع
الفمسطيني ،تدفعنا لمتساؤؿ التالي:
 ما ىو الدور الذي يمكف أف تقوـ بو التعاونيات لمحد مف مشكمة البطالة وخمؽ فرص عمؿ
لمخريجيف في المجتمع الفمسطيني ؟
0.1

أهداف الدراسة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى:
 .1التعرؼ عمى الدور الذي تمعبو التعاونيات في المجتمع الفمسطيني في الحد مف مشكمة البطالة
وخمؽ فرص عمؿ لمخريجيف.
 .2التعرؼ عمى أىمية التعاونيات في المجتمع الفمسطيني كونيا أحد أىـ الروافد االقتصادية
واالجتماعية.
 .3التعرؼ عمى تاريخ وحاضر و مستقبؿ التعاونيات و تطورىا في المجتمع الفمسطيني.
0.2

أهمية الدراسة

تنبع أىمية البحث مف أىمية دور الجمعيات التعاونية لما ليا مف دور بارز وفاعؿ كبير في خدمة
المجتمع الفمسطيني ،وعمى وجو الخصوص ما يواجو تمؾ الجمعيات مف تحديات في ظؿ األوضاع
السائدة .فاألمـ المتحدة قد اختارت العاـ  2012أف يكوف العاـ الدولى لمتعاونيات .واليدؼ مف ىذا
االختيار ىو زيادة وعى الرأى العاـ باإلسيامات الكبيرة لمتعاونيات فى مجاالت خفض معدالت الفقر وخمؽ
فرص العمؿ وتحقيؽ التكامؿ االجتماعى وكذلؾ تسميط الضوء عمى مظاىر قوة التعاونيات كنموذج بديؿ
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لمعمؿ االقتصادى ولدفع التنمية االجتماعية واالقتصادية .كما و يعد ىذا البحث مساىمة في إنجاح
الخطط التنموية التي تعدىا الحكومة الفمسطينية في مجاؿ الحد مف البطالة و خمؽ فرص عمؿ لمخريجيف.
0.3

حدود الدراسة الزمنية

اقتصرت الدراسة عمى الفنرة الزمنية بيف عاـ  1995و عاـ 2010
0.4

حدود الدراسة المكانية

جميع األرضي الفمسطينية المتمثمة في الضفة الغربية و قطاع غزة.
0.5

فرضية الدراسة

 -H1تمعب التعاونيات دو اًر ىاماً في الحد مف مشكمة البطالة و خمؽ فرص عمؿ لمخريجيف في فمسطيف.
 -H1aىناؾ عالقة ذات دالة إحصائية بيف عدد الجمعيات التعاونية و خمؽ فرص عمؿ
لمخريجيف ،و ىي عالقة عكسية.
 -H1bىناؾ عالقة ذات دالة إحصائية بيف عدد عدد أعضاء التعاونيات و خمؽ فرص عمؿ
لمخريجيف ،و ىي عالقة طردية.
 -H1cىناؾ عالقة ذات دالة إحصائية بيف حجـ تمويؿ و مشاريع التعاونيات و خمؽ فرص عمؿ
لمخريجيف ،و ىي عالقة عكسية.
0.6

منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة في منيجيتيا عمى مجموعة مف الدراسات السابقة التي تطرقت إلى التعاونيات عمى
المستوى المحمي و اإلقميمي و الدولي .و قاـ الباحث بجمع البيانات األولية مف الجمعيات التعاونية ،كما
و اعتمدت الدراسة عمى بيانات ثانوية متوفرة لدى دائرة التعاوف في و ازرة العمؿ الفمسطينية و إحصاءات
صادرة عف المركز الفمسطيني لإلحصاء و مراكز بحثية و مسحية أخرى .و تعتمد الدراسة عمى المنيج
التحميمي لدراسة أوضاع الجمعيات التعاونية في فمسطيف و تقييـ الدور الذي تمعبو في الحد مف مشكمة
البطالة و خمؽ فرص عمؿ لمخريجيف عف طريؽ تقدير نموذج قياسي بإستخداـ برنامج EViews
اإلحصائي.
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0.7

متغيرات الدراسة

 المتغير التابع :معدؿ بطالة الخريجيف
 المتغير المستقؿ :الجمعيات التعاونية و التي تتأثر بػػ:
 oعدد الجمعيات التعاونية
 oعدد األعضاء أو المستفيديف
 oحجـ التمويؿ و المشاريع
 0.01الدراسات السابقة
( .0عمى خالفي )4100 ،أزمة البطالة وآليات مواجهتها في الدول العربية.
ركزت الدراسة عمى أزمة البطالة في الوقت الحاضر و اعتبرتيا مف أخطر األزمات التي تواجييا
الدوؿ العربية ،حيث أشارت إلى أف البطالة لـ تعد في وسط الشباب غير المتعمـ أو المتوسط
الكفاءة بؿ امتدت أكثر إلى خريجي الجامعات .و أشارت الدراسة إلى استراتيجيات مواجية
البطالة ،و كاف مف أىميا التركيز عمى دور التعاونيات في حؿ األزمة بتشغيؿ الشباب الخريجيف،
و كاف أبرز التجارب التي تـ طرحيا تجربة الجزائر حيث تـ اعتماد نظاـ التعاونيات بيف الشباب
في محاولة لمقضاء عمى البطالة.
( .4بوالت )2010 ،التعاونيات في الوطن العربي.
تـ إعداد ىذه الدراسة مف أجؿ إعطاء لمحة عف التعاونيات في الوطف العربي ،حيث استعرضت
أوضاع التعاونيات و تحدياتيا الراىنة مف أجؿ استخالص بعض العبر المستقبمية التي مف شأنيا
تحسيف أوضاعيا المستقبمية .و قد بينت الدراسة أف ىناؾ العديد مف التجارب التعاونية الناجحة
في الوطف العربي و التي تستحؽ الدراسة العميقة مف أجؿ تقميدىا و استنساخ تعاونيات مثميا .وقد
بينت الدراسة أف التعاونيات تمعب دو اًر ميماً في مكافحة الفقر و خاصة في األزمات كما في
جنوب لبناف و األراضي الفمسطينية ،كما و تمعب التعاونيات دو اًر ميماً في مجاالت اإلنتاج
والتسويؽ و التسميؼ .و حثت الدراسة صانعي القرار إنتياز الفرصة لإلرتقاء بالنموذج التعاوني
كآلية لمتخفيؼ مف الفقر و استحداث الوظائؼ لمشباب.
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( .1عبدالظاهر )4101 ،الدور اإلقتصادي و اإلجتماعي لمتعاونيات.
استعرضت الدراسة الدور اإلقتصادي و اإلجتماعي لمتعاونيات كمنظمات شعبية في التنمية
الشاممة ،و قدرتيا عمى القياـ بيذا الدور طبقاً لمفيوـ التعاوف و كيؼ يمكف تقييـ التعاونيات
وكيؼ يمكف أف تصبح أحد أىـ أساليب التنمية في الدوؿ النامية ،و ذلؾ بيدؼ تفعيؿ دورىا في
إحداث التنمية الشاممة .و تطرقت الدراسة إلى المشاكؿ التي تواجو التعاونيات و تحد مف دورىا
وصعوبات التمويؿ و العالقة بيف التعاونيات و اإلتحادات التعاونية .و خمصت الدراسة إلى أف
التعاونيات في الدوؿ العربية تقع تحت ظروؼ و مشاكؿ و صعوبات متنوعة عممت عمى إعاقتيا
في أداء دورىا التنموي الحقيقي .و أوصت الدراسة بضرورة اإلطالع عمى التجارب التعاونية
الناجحة في العالـ لموصوؿ إلى األسموب الإلضؿ لتنمية القطاعات التعاونية في المجتمعات
العربية بحيث تصبح مؤىمة لمعب الدور التنموي المنوط بيا.
( .2محمد العتيبي )4101 ،المنظمات التعاونية النسوية كحاضنات لممشروعات الصغيرة
والمتوسطة.
اعتبرت الدراسة أف التعاونيات حاضنات مناسبة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة ،مف خالؿ
توفير آليات المشروع في بداياتو ،و القدرة عمى خمؽ مشروعات اقتصادية واجتماعية أكثر صالبة
وانتاجاً .وركزت الدراسة عمى أىمية التعاونيات في منح القروض المتوسطة بدوف فوائد مف أجؿ
تمكيف الخريجيف مف الشباب إقامة مشاريع صغيرة تؤىميـ لإلنخراط في أسواؽ العمؿ .كما و
أوصت الدراسة بتشجيع قياـ التعاونيات اإلنتاجية والتسويقية واقامة المعارض لتشجيع قياـ
الصناعات الصغرى والحرؼ التقميدية لدعـ تشغيؿ المرأة والحد مف ظاىرة البطالة.
( .3مدحت أيوب )4113 ،التعاونيات وقضية البطالة في البمدان العربية .
أكدت الدراسة عمى أىمية دور التعاونيات فى الحد مف مشكمة البطالة بالدوؿ العربية إما بالتوسع
األفقى والدخوؿ فى أنشطة تعاونية جديدة أو انشاء تعاونيات جديدة فى األنشطة التعاونية القائمة
تغطى جميع فروع النشاط التعاونى .وذكرت أف التعاونيات يمكنيا المساىمة فى الحد مف مشكمة
البطالة مف خالؿ التوسع الرأسى لمتعاونيات وذلؾ بزيادة تشغيؿ الجمعيات القائمة .ودعت الدراسة
المجتمعات العربية الى إتباع المنيج التعاونى فى التعامؿ مع مشكمة التشغيؿ خاصة فى قضايا
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الصناعات الصغيرة موضحة أف قياـ مجموعة مف الشباب بتشكيؿ جمعية تعاونية يوفر جدارة
ائتمانية أكبر مف الفرد كما يوفر استم اررية لممشروع ووضع مؤسس اليتوفر فى حالة المشروع
الفردى .وأوضحت أف مساندة المشروعات الصغيرة يرتبط بدور الدولة التنموي حتى يمكف الخروج
مف مشكمة البطالة وذلؾ باعتبارىا أحد أىـ أعمدة استنياض االقتصاد فى الدوؿ العربية سواء
بقدراتيا التشغيمية أو التكنولوجية.
( .4مختار الشريف )4113 ،التعاونيات أحد روافد العمل األهمي في الدول العربية.
أكدت الدراسة في عرضيا نماذج مف برامج التشغيؿ لتطوير جانب الطمب مف العمالة عمى
اعتبار التعاونيات مف األدوات الفعالة في مكافحة الفقر وتعزيز التنمية االقتصادية .و اعتبرىا
منفذاً ىاماً لمخريجيف الجدد مف الشباب الذيف ال يممكوف المدخرات الكافية والذيف ليس لدييـ
مصادر اجتماعية تدعميـ مالياً إلطالؽ مشاريعيـ .و ركزت الدراسة عمى تجارب دوؿ عربية
عديدة كتونس و ليبيا و مصر في مجاؿ التعاونيات المقرضة لمشباب و دورىا في إنشاء شركات
صغيرة خاصة في أوساط العاطميف عف العمؿ مف الشباب.
 )4111 ،Philip( .5دور التعاونيات في جنوب أفريقيا في خمق فرص عمل و التقميل من الفقر.
بينت الدراسة األسس و المبادئ التي تبنى عمييا التعاونيات ،و قامت بإستعراض بعض التجارب
التعاونية في العديد مف الدوؿ مثؿ أسبانيا و إيطاليا و اليند ،و مف ثـ تطرقت إلى تجربة جنوب
أفريقيا ،حيث أف التعاونيات تواجو العديد مف التحديات و المعيقات التي تحوؿ دوف تطورىا
وانتشارىا بشكؿ اجتماعي واسع .و قد انتيت الدراسة إلى أف التعاونيات في جنوب أفريقيا بالرغـ
مف التطور المحدود لدييا ،كانت أداة إقتصادية لخمؽ فرص عمؿ و بالتالي عممت عمى التقميؿ
مف الفقر.
 )4113 ،Dogarawa( .6دور التعاونيات التنمية اإلقتصادية.
جاءت ىذه الدراسة لتفحص دور المجتمعات التعاونية في التنمية اإلقتصادية مع إلقاء الضوء عمى
طبيعة و أنواع التعاونيات ،و الفائدة مف ورائيا .و كاف اليدؼ منيا ىو التحقؽ مف الطرؽ التي
يجب أف تعمؿ بيا التعاونيات كوكاالت لمتنمية المستدامة .و كاف السبب الرئيسي وراء ىذه
الدراسة ىو نتيجة لحقيقة أف البحث في دور التعاونيات عمى المستوى العالمي أصبح ظاىرة
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تستحؽ الدراسة .و قد أثبتت ىذه الدراسة أف التعاونيات عمى مدار  160عاـ الماضية كانت
وسيمة فعالة لمناس في إيجاد طريقة لمتحكـ في معيشتيـ اإلقتصادية حيث أنيا تساعدىـ بجدارة
عمى خمؽ فرص عمؿ و زيادة النمو اإلقتصادي و التنمية المجتمعية .و قد خمصت الدراسة إلى
أف التعاونيات الناجحة و الفعالة يجب أف تحقؽ بإستمرار ىدفيف رئيسيف :أف تعمؿ عمى تحسيف
ظروؼ و أف تخدـ أعضاءىا ،و أف تبقى قادرة عمى الحياة إقتصادياً و مبدعة كونيا مؤسسة
إقتصادية قادرة عمى المنافسة.
 )2004 ،Skurnik( .7دور الريادة التعاونية في تنظيم النشاطات اإلقتصادية.
جاءت ىذه الدراسة لتعمؿ عمى توضيح دور التعاونيات كمشاريع ريادية و مشاريع ذات نشاطات
إقتصادية .و بينت الدراسة أف لمتعاونيات دور إجتماعي في تنظيـ العالقات اإلقتصادية مف حيث
محاربة اإلستغالؿ و الفساد و خمؽ تنافس داخؿ األسواؽ .و استعرضت الدراسة أىداؼ و مبادئ
التعاوف ،حيث تـ ربط ىذه المبادئ و األىداؼ بالواقع التعاوني في فنمندا ،و كيؼ أصبحت
التعاونيات جزءاً ىاماً جدا في الحياة اإلقتصادية كونيا مؤسسات اقتصادية ليا أىداؼ اجتماعية.
و انتيت الدراسة بعرض حقائؽ عف الدور اإلقتصادي الذي تمعبو التعاونيات في فنمندا مف حيث
خمؽ فرص عمؿ و تحسيف اإلنتاج و تنوعو.
.01

( )1993 ،Conover & Molinaخمق الوظائف من خالل تنمية التعاونيات.

الغرض مف ىذه الدراسة ىو إلقاء الضوء عمى دور التعاونيات في التنمية اإلقتصادية كمحاولة
لتحميؿ العوامؿ التي تؤثر في خمؽ إبداعات مجدية اقتصادياً .قاـ الباحث بعمؿ دراسة تحقيقية ؿ
 15تعاونية خدماتية في كاليفورنيا ،حيث عرؼ الباحث التعاونية عمى أنيا مؤسسة إقتصادية ليا
دور مزدوج في خمؽ فرص عمؿ و إعطاء التدريب الالزـ لمعامميف لتسييؿ إيجاد فرصة العمؿ.
وقد وجدت الدراسة أف تجربة التعاونيات فعالة في تحسيف ظروؼ العماؿ بحيث تمكنيـ مف إيجاد
فرص عمؿ أفضؿ .و كانت مف أىـ نتائج ىذه الدراسة أف البيئة التي تخمقيا التعاونيات مف حيث
اإلنتماء لمعمؿ أفضؿ بكثير مف تمؾ الموجودة في المؤسسات اإلقتصادية األخرى في الشركات
والمؤسسات التجارية .و أوصى الباحث أف يتـ إتباع األسموب التعاوني في كافة المجاالت
اإلقتصادية حيث أنو يخمؽ إبداع أكثر و إنتماء أعمى.
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الفصل الثاني
التعاونيات
4.0

تعريف التعاونيات

بحسب تعريؼ األمـ المتحدة لمتعاونيات فإنو تعرؼ عمى أنيا "الجمعية التعاونية ىي جماعة مستقمة مف
األشخاص يتحدوف اختياريا لتمبية احتياجاتيـ االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتطمعاتيـ المشتركة ،مف
خالؿ الممكية الجماعية لمشروع تتوافر فيو ديمقراطية اإلدارة و الرقابة".
و بحسب التحالؼ التعاوني الدولي "تعتبر التعاونية جمعية مستقمة مف األفراد الذيف اجتمعوا طوعاً مف أجؿ
تمبية حاجاتيـ و تطمعاتيـ اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية مف خالؿ منشأة ذات ممكية مشتركة ومدارة
بشكؿ ديموقراطي".
4.4

قيم و مبادئ التعاونيات

تقوـ التعاونيات عمى تعزيز قيـ المساعدة الذاتية و المسؤولية الذاتية و الديموقراطية و المساواة واإلنصاؼ
و التضامف .و انطالقاً مف تقاليد المؤسسيف ،يؤمف أعضاء التعاونيات في القيـ األخالقية المتمثمة في
اإلستقامة و اإلنفتاح و المسؤولية اإلجتماعية و التضامف مع اآلخريف.
و تعتبر المبادئ التعاونية خطوط مرشدة و توجييية تحتكـ إلييا التعاونيات في إطار تطبيؽ قيميا .و فيما
يمي المبادئ السبعة األساسية التي اعتمدتيا الجمعية العامة لمتحالؼ التعاوني الدولي في العاـ :5441
 المبدأ األول 8العضوية االختيارية المفتوحة
التعاونيات منظمات اختيارية ،تسمح بانضماـ جميع األشخاص القادريف عمى وضع امكانياتيـ في خدمة
الجمعية ،وقبوؿ مسؤوليات العضوية دوف أية تفرقة سواء في الجنس  -رجؿ أو امرأة  -أو في المركز
االجتماعي ،أو المعتقدات السياسية والدينية.
 المبدأ الثاني 8ديمقراطية األعضاء اإلدارية والرقابية
التعاونيات منظمات ديمقراطية يديرىا ويراقبيا أعضاؤىا ،وىـ يشاركوف بحيوية في وضع السياسات واتخاذ
الق اررات .ويتـ مساءلة الرجاؿ والنساء المنتخبيف كممثميف أماـ األعضاء .ولألعضاء في الجمعيات
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األساسية حقوؽ متساوية في التصويت (كؿ عضو لو صوت واحد) ويتـ تنظيـ التصويت في التعاونيات
ذات المستوىى األعمى بطريقة ديمقراطية.
 المبدأ الثالث 8المشاركة االقتصادية لألعضاء
يسيـ األعضاء بعدالة في الرقابة الديمقراطية ،وفي رأس ماؿ تعاونياتيـ ،ويعتبر جانب مف رأس الماؿ
عمى األقؿ ممكية مشتركة .و يحصؿ األعضاء عمى عائد محدود مقابؿ رأس الماؿ الذي اشتركوا بو
بموجب شروط العضوية ،ويخصص األعضاء فوائض عف طريؽ تكويف احتياطات لألغراض اآلتية:
تنمية جميعتيـ التعاونية ،ويكوف جانب مف ىذه الفوائض غير قابؿ لمتقسيـ ،وجانب كعائد لألعضاء
يتناسب مع معامالتيـ ،وجانب لتدعيـ غير ذلؾ مف أوجو النشاط الذي يوافؽ عميو األعضاء.
 المبدأ الرابع 8الشخصية الذاتية المستقمة
التعاونيات ليا شخصيتيا المستقمة التي مف سماتيا العوف الذاتي ورقابة األعضاء .وفي حالة اجرائيا
تعاقدات مع المنظمات األخرى ،بما فييا الحكومات ،أو في حالة زيادة رأسماليا مف مصادر خارجية،
فإنيا تراعي االشتراطات التي تؤكد ديمقراطية الرقابة لألعضاء وصيانة استقالليا.
 المبدأ الخامس 8التعميم والتدريب والمعمومات
تتولى التعاونيات تعميـ وتدريب أعضائيا ،والممثميف المنتخبيف ،والمديريف ،والموظفيف لكي يسيموا بفاعمية
في تنمية تعاونياتيـ .كما تقوـ التعاونيات باحاطة الرأي العاـ بطبيعة وفوائد التعاونيات وعمى وجو
الخصوص الشباب ،وقادة الرأي.
 المبدأ السادس 8التعاون بين التعاونيات
تخدـ التعاونيات أعضائيا بأكبر قدر ممكف مف الفعاليات ،باإلضافة إلى تدعيـ الحركة التعاونية وذلؾ عف
طريؽ عمؿ ىياكميا معا عمى المستويات المحمية واإلقميمية والدولية.
 المبدأ السابع 8االهتمام بشؤون المجتمع
تعمؿ التعاونيات عمى التنمية المناسبة لمجتمعاتيا مف خالؿ السياسات التي يوافؽ عمييا األعضاء.
4.1

أهداف التعاون

يمكف تقسيـ أىداؼ النظاـ التعاوني إلى أىداؼ اقتصادية مباشرة و أىداؼ إجتماعية غير مباشرة.
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 4.1.0األهداف اإلقتصادية
 .1دور التعاونيات في اإلقتصاد القومي8
تقدـ التعاونيات دو اًر اقتصادياً ىاماً مف حيث توفير فرص عمؿ ،زيادة الدخؿ القومي المحمي مف
خالؿ زيادة و تحسيف اإلنتاج الزراعي و الصناعي و بيع الخدمات .و في الدوؿ النامية فدور
التعاونيات يتعدى دور المساىمة اإلنتاجية إلى نقؿ و توصيؿ المفاىيـ و المعمومات اإلرشادية و
الفنية لممنتجيف و المزارعيف و الحرفييف ،و تعمؿ عمى القضاء عمى النفقات اإلستيالكية غير
الضرورية و تعمؿ عمى تشجيع اإلدخار و اإلستثمار (الزغموري.)5445 ،
 .2دور التعاونيات في زيادة اإلنتاج القومي و تعبئة المدخرات8
تعمؿ التعاونيات عمى زيادة اإلنتاج القومي مف خالؿ دورىا في تحسيف اإلنتاج و توفير مستمزماتو
وتقديـ خدمات اإلرشاد و القروض و رفع قدرة و كفاءة المنتجيف عف طريؽ التدريب و تزويد المنتجيف
باألصناؼ الجديدة و إدخاؿ التحسينات المتطورة في مجاؿ اإلنتاج و التسويؽ ،كما و تساعدىـ عمى
تسويؽ منتجاتيـ بأسعار مجدية .كما و تحث األعضاء عمى إيداع مدخراتيـ و ودائعيـ لدييا وبالتالي
تقوـ بإستثمارىا في مشاريع إنتاجية ألعضائيا و لممجتمع المحمي.
 .3دور التعاونيات في الدخل القومي8
تساىـ التعاونيات اإلنتاجية في الدخؿ القومي حيث أنيا تعمؿ عمى زيادة الطاقة اإلنتاجية ألعضائيا
و بالتالي زيادة اإلنتاج و الدخؿ القومي بوتيرة أعمى مف المشاريع التجارية الفردية.
 4.1.4األهداف اإلجتماعية
تسيـ التعاونيات في تقديـ خدمات اجتماعية متنوعة مثؿ الخدمات الثقافية و الصحية و غيرىا مما
يساىـ في التنمية المجتمعية .كما و تساعد التعاونيات في توفير حياة سياسية أفضؿ لممواطنيف مف
خالؿ تعزيز المبادئ الديمقراطية في المجتمع .و أيضاً تساعد في القضاء عمى اإلحتكار واإلستغالؿ.
4.2

نشأة التعاونيات في العالم

ظيرت الحركة التعاونية في أوروبا بشكؿ واضح في منتصؼ القرف التاسع عشر ،وخاصة بعد فشؿ الثورة
الصناعية حيث كاف الشعور باإلحباط الذي تعرض لو المجتمع األوروبي مف اآلثار الناجمة عنيا مف فقر
وبطالة ،وكاف االعتقاد سائدا حينيا أنو مف خالؿ التعاوف تستطيع تمؾ المجتمعات أف تحسف أوضاعيا
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االقتصادية واالجتماعية (أبو الخير ،)5431 ،وقد كاف لمتغيرات التي تعرضت لو منذ تمؾ الفترة وحتى
يومنا ىذا أدت في كثير مف البمداف إلى ظيور قطاع جديد في االقتصاد الوطني يعرؼ بالقطاع التعاوني
يمثؿ المرتبة الثالثة بعد كؿ مف القطاع العاـ والقطاع الخاص ،وتضـ التعاونيات اليوـ ما يزيد عف ()388
مميوف فرد بيف أعضائيا مقارنة بػ  531مميوف فرد في العاـ 5418ـ ،وتستأثر التعاونيات بحوالي ()588
مميوف وظيفة وتتمتع بأىمية اقتصادية بالغة في عدد كبير مف البمداف حيث تقدـ المواد الغذائية واإلسكاف
والتمويؿ كما تقدـ مجموعة واسعة مف الخدمات لممستيمكيف(.العتيبي.)7882 ،
لقد أثبتت الحركة التعاونية شعبيتيا ووجودىا عمى مر العصور وانتمائيا لمصمحة األفراد والجماعة لتحقؽ
أىداؼ اجتماعية واقتصادية وثقافية وغيرىا ،وتـ تأسيس الحمؼ التعاوني الدولي بمندف عاـ 5341ـ،
كأعمى قمة ىرمية تعاونية في العالـ والذي يبمغ عدد أعضائو اليوـ ( )773منظمة تعاونية منشرة في ()45
دولة في العالـ؛ منيـ  %14في أوروبا %74 ،في القارة اآلسيوية %5721 ،في األمريكيتيف %55 ،في
القارة األفريقية .ويوجد أكثر مف ( )388مميوف شخص عبر العالـ ،حيث يقدر عدد التعاونييف اآلسيوييف
 ،%14والتعاونييف األوروبييف  ،%77والتعاونييف في األمريكيتيف  ،%54وفي القارة األفريقية  %7مف
التعاونييف (بوالت.)7858 ،
4.3

نشأة التعاونيات في العالم العربي

بدأت الحركة التعاونية بالظيور في معظـ أقطار الوطف العربي بعد الحرب العالمية الثانية ،وقد كانت
موا قؼ الحكومات العربية متباينة مف الجمعيات التعاونية ،فمنيا كانت معارضة ومنيا محايدة ومنيا
مشجعة حيث عممت عمى إصدار القوانيف التي تقنف عمميا .وتميزت الحركة التعاونية في الدوؿ العربية
بتدخؿ الدولة في شؤونيا (أبو الخير .)5431 ،و توجد نحو ( )48888تعاونية في العالـ العربي،
بمعظميا في القطاع الزراعي ( )%14تمييا التعاونيات اإلستيالكية ( )%7424فاإلسكانية (( )%121عبد
الظاىر.)7883 ،
4.4

نشأة التعاونيات في فمسطين

تعتبر فمسطيف مف أوائؿ الدوؿ العربية التي سارعت إلنشاء حركة تعاونية منظمة إذ تعود جذورىا إلى فترة
العشرينات مف القرف العشريف ،وذلؾ مع صدور القانوف التعاوني األوؿ سنة 5478ـ عف حكومة
االستعمار اإلنجميزي ،مقارنة مع سنوات تأسيس الجمعيات التعاونية في مصر عاـ 5483ـ ،و األردف

15

عاـ 5477ـ ،وسوريا عاـ 5414ـ ،ولبناف عاـ5442ـ .وكاف أىـ ما يميز الحركة التعاونية الفمسطينية
آنذاؾ ىو انتشارىا في الوسطيف العربي والييودي ،والتي لعبت دو اًر بار اًز في مختمؼ األنشطة االقتصادية
واالجتماعية وخصوصاً في الوسط الييودي (الزغموري.)5445 ،
و يعود تاريخ الحركة التعاونية في فمسطيف إلى بداية العشرينات مف القرف الماضي ،و تعتبر مف أقدـ
الحركات التعاونية في الوطف العربي ،فقد سجمت أوؿ محاولة لتأسيس جمعية تعاونية عاـ 5453ـ،
وصدر أوؿ قانوف تعاوني عاـ 5478ـ عف حكومة اإلستعمار اإلنجميزي ،و يعود تاريخ إنشاء أوؿ جمعية
تعاونية عربية في فمسطيف إلى عاـ  5471حيث أنشئت جمعية منتجي التبغ في عكا وقد عانت مف
ضغوط اإلستعمار فتـ تصفيتيا عاـ ( 5472الزواتي.)5441 ،
و استمر عمؿ الجمعيات التعاونية في فمسطيف بقانوف التعاوف لعاـ 5444ـ ،حيث قامت الحكومة األردنية
بتنشيط الحركة التعاونية في الضفة الغربية وتأسيس جمعيات جديدة في الضفة الشرقية وصدور أوؿ قانوف
أردني عاـ 5417ـ لمجمعيات التعاونية( ،الزواتي .)5441 ،و نجحت الحركة التعاونية في استقطاب آالؼ
المزارعيف لعضويتيا و نجحت نجاحاً نسبياً في حؿ مشاكؿ المزارعيف و عمى ضوء تعدد حاجاتيـ بدأ
اإلىتماـ بإنشاء جمعيات تعاونية جديدة مختمفة األغراض مثؿ الزراعية متعددة األغراض ،عصر الزيتوف،
الثروة الحيوانية ،الحرفية و المينية ،الصحية ،التعميمية ،اإلستيالكية و غيرىا العديد .و بمغ عدد
الجمعيات حتى بداية اإلحتالؿ اإلسرائيمي عاـ  5412حوالي  141جمعية تعاونية و ضمت في عضويتيا
حوالي  71ألؼ عضو (الزغموري.)5445 ،
بعد اإلحتالؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية وقطاع غزة عاـ 5412ـ ،تقمص الكثير مف الخدمات األساسية
التي كانت تقدميا الجمعيات التعاونية وذلؾ بسبب تولي سمطات االحتالؿ اإلس ارئيمي اإلشراؼ عمييا مما
ثبط مف مسيرتيا ووضع المعوقات في طريؽ التعاوف مف حيث عدـ التسجيؿ أو المماطمة أو الرفض
(الزواتي .)5441 ،ففي بداية االحتالؿ اتخذت الحركة التعاونية وضع أقرب إلى الركود ،حيث لـ يسجؿ
في الضفة الغربية سوى جمعية تعاونية واحدة خالؿ السنوات الخمس األولى لالحتالؿ (لغاية عاـ
5427ـ) ،بسبب تقمص الخدمات والتسييالت التعاونية و رفض سمطة اإلحتالؿ تسجيؿ تعاونيات جديدة
لمدة ( )51عاما منذ 5422ـ وحتى تشريف أوؿ 5445ـ ،ومنعيا مف ممارسة عمميا اليومي ومنع وصوؿ
المساعدات الخارجية إلييا إضافة إلى فرض الضرائب عمييا (عبيدات.)5441 ،
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وىكذا بقي عدد الجمعيات التعاونية دوف زيادة ممموسة إلى أف بدأت المنظمة التعاونية األردنية بتشجيع
ودعـ التعاونيات فأنشئ عدد كبير منيا ،ووصؿ عددىا عاـ 5445ـ إلى ( )214جمعية تعاونية بعدد
أعضاء أكثر مف  14888عضو (الزغموري .)5445 ،وكاف اليدؼ مف إنشاء الجمعيات التعاونية
الزراعية ىو التشبث باألرض ،كوف أف فمسطيف تعاقب عمييا االحتالؿ منذ ذاؾ الوقت ولغاية اآلف مف
االستعمار البريطاني ،والتبعية لألردف ومصر واالحتالؿ االسرائيمي (الجدوع والنتشة.)7884 ،
و أما بعد إقامة السمطة الوطنية الفمسطينية تولت السمطة الفمسطينية ميماتيا التعاونية ممثمة بو ازرة
العمؿ/اإلدارة العامة لمتعاوف باإلشراؼ عمى تنفيذ القوانيف التعاونية سارية المفعوؿ عمى األراضي
الفمسطينية بعد أف مضى عمى إشراؼ القوات اإلسرائيمية مف خالؿ اإلدارة المدنية عمى الجمعيات التعاونية
ما يقارب سبعة وعشريف عاما في إدارة ىذه الجمعيات وعدـ العناية بالعمؿ التعاوني مف تقديـ أي إرشاد أو
توجيو ،في الوقت الذي كاف اإلرشاد يعتمد عمى ما توفره الجمعيات التعاونية مف الشركات الموردة ،وكانت
المؤسسات الدولية تقدـ التدريب أثناء االحتالؿ وتعمؿ في مجاؿ مساعدة الشعب الفمسطيني عامة
والمؤسسات التعاونية خاصة ،وكانت الخدمات التي تقدـ لتمؾ الجمعيات تعتبر محدودة جداَ .ويقدر عدد
الجمعيات التي توقؼ نشاطيا في تمؾ الفترة ،بسبب ظروؼ اإلحتالؿ أو ىجرة أعضائيا أو أسست بدوف
جدوى إقتصادية أو إنسحاب أغمبية أعضائيا أو تآكؿ رأسماليا بحوالي  %18مف مجموع الجمعيات
التعاونية المسجمة (فمسطيف ،و ازرة العمؿ.)5442 ،
وبدأت اإلدارة العامة لمتعاوف بدراسة أوضاع الجمعيات التعاونية ،والتحقيؽ فييا واتخاذ اإلجراءات القانونية
مف تصفية وشطب جمعيات بعد مالحظتيا لمعظـ الجمعيات أنيا لـ تمارس المبادئ التعاونية سواء كاف
ذلؾ بالممارسة الديمقراطية باإلدارة أو المراقبة أو في توجياتيا بغياب مفيوـ التوجو بالعمؿ التعاونية
كمؤسسة إقتصادية إال أنيا تقدـ خدماتيا بأقؿ مف التكمفة ،مما أدى بيا إلى التدىور وتوقؼ عمؿ
الجمعيات التي أسست مف أجؿ الحصوؿ عمى اليبات ،وكذلؾ عمؿ الجمعيات القديمة التي مضى عمى
تأسيسيا أكثر مف ثالثيف عاما (المصدر السابؽ).
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جذول رقى 1.2
إحصبئيت انتعبونيبث في فهسطين 1222

تعبونيبث
زراعيت

تعبونيبث
إسكبنيت

تعبونيبث
إستهالكيت

تعبونيبث
حرفيت

تعبونيبث
خذيبتيت

تعبونيبث
تسهيف و
تىفير

اإلجًبني

انضفت انغربيت

233

199

16

13

59

18

538

غسة

22

96

2

2

0

2

124

فهسطين

255

295

18

15

59

20

662

انًصذر :وزراة انعًم انفهسطينيت 1222

فبحسب و ازرة العمؿ الفمسطينية  /اإلدارة العامة لمتعاوف فقد بمغ عدد الجمعيات المسجمة في األراضي
الفمسطينية حوالي  451جمعية تعاونية و تمت تصفية عدد منيا ليصبح عدد الجمعيات العاممة 117
تعاونية في مختمؼ مجاالت التعاوف كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ ( .)725حيث شكمت التعاونيات
الزراعية  ،%4321و اإلسكانية  ،%1121و اإلستيالكية  ،%721و الخدماتية  ،%4و اإلدخار والتسميؼ
 %4و الحرفية  ،%721عمماً بأنو في العاـ  7858تـ تسجيؿ  11تعاونية في مختمؼ المحافظات (و ازرة
العمؿ الفمسطينية( .)7858 ،مع اإلشارة أف فقط  134جمعية تعاونية فقط تعاونت في جمع البيانات
الالزمة ليذه الدراسة مف أص  117جمعية تعاونية ،أي بنسبة .)%33
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الفصل الثالث
البطالة
1.0

تعريف البطالة

يعت بر مفيوـ البطالة مف المفاىيـ التي أخذت أىمية كبرى في المجتمعات المعاصرة مف حيث البحث
والتحميؿ؛ لذا اىتـ الباحثيف في المجاليف االجتماعي و االقتصادي بقضية البطالة ،باعتبارىا موضوعاً
يفرض نفسو بشكؿ دائـ وممح عمى الساحة الدولية عموماً و الساحة العربية خصوصاً.
في التعريؼ الشاسع لمبطالة الذي أوصت بو منظمة العمؿ الدولية ،والذي ينص عمى أف العاطميف عف
العمؿ ىـ "جميع األفراد الذيف ينتموف لسف العمؿ ( 51سنة فأكثر) و لـ يعمموا خالؿ فترة اإلسناد (األسبوع
الذي يسبؽ زيارة الباحث الميداني لألسرة) في أي نوع مف األعماؿ وال حتى لساعة واحدة ،و كانوا خالؿ
ىذه الفترة مستعديف لمعمؿ و جاىزيف لو و يبحثوف عنو بشكؿ نشط" (زكي .)5442 ،و ىنالؾ تعريؼ
موسع لمبطالة يختمؼ مع ما تتبناه منظمة العمؿ الدولية في النقاط التالية (و ىو المعموؿ بو في
فمسطيف):
 .5عدـ القبوؿ بمقياس اعتبار أف ساعة واحدة (خالؿ فترة اإلسناد) ىو معيار مناسب لتحديد كوف
الفرد عاطؿ عف العمؿ وال يندرج ضمف قائمة البطالة و المتعطميف عمماً أف ىناؾ دوالً تستخدـ
فترات أطوؿ كأسبوع في الشير أو يوـ في األسبوع.
 .7إخراج فئة العاطميف عف العمؿ المحبطيف و الذيف ال يبحثوف عف عمؿ مف صفوؼ القوى العاممة.
و ىذه الشريحة (العمالة المحبطة) ىي غير فئة الطالب و كبار السف و ربات البيوت و التي ال
تدخؿ ضمف القوى العاممة (الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني.)7884 ،
1.4

أنواع البطالة

 1.4.0البطالة اإلحتكاكية
ىي البطالة التي تحدث بسبب التنقالت المستمرة لمعامميف بيف المناطؽ و الميف المختمفة الناتجة عف
تغيرات في االقتصاد الوطني .و األسباب التي تؤدي إلى ظيور ىذا النوع مف البطالة فيما يمي:
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 االفتقار إلى الميارة و الخبرة الالزمة لتأدية العمؿ المتاح . التغير المستمر في بيئة األعماؿ و الميف المختمفة ،األمر الذي يتطمب اكتساب ميارات متنوعةومتجددة باستمرار.
 صعوبة التكيؼ الوظيفي الناشئ عف تقسيـ العمؿ و التخصص الدقيؽ (الدباغ و الجرمود.)7884 ، 1.4.4البطالة الهيكمية:
إف ىذه البطالة جزئية ،بمعنى أنيا تقتصر عمى قطاع إنتاجي أو صناعي معيف .يمكف أف ينتشر ىذا
النوع مف البطالة في أجزاء واسعة ومتعددة في أقاليـ البمد الواحد .و ينشأ ىذا النوع مف البطالة نتيجة
لمتحوالت االقتصادية التي تحدث مف حيف آلخر في ىيكؿ االقتصاد كاكتشاؼ موارد جديدة أو وسائؿ
إنتاج أكثر كفاءة ،ظيور سمع جديدة تحؿ محؿ السمع القديمة (عبدالكريـ.)7881 ،
تعرؼ البطالة الييكمية عمى أني ا البطالة التي تنشأ بسبب االختالؼ و التبايف القائـ بيف ىيكؿ توزيع القوى
العامم ػػة و ىيكؿ الطمب عمييا (الدباغ و الجرمود .)7884 ،و يقترف ظيورىا بإحالؿ اآللة محؿ العنصر
البشري مما يؤدي إلى االستغناء عف عدد كبير مف العماؿ ،كما أنيا تحدث بسبب وقوع تغيرات في قوة
العمؿ كدخوؿ المراىقيف و الشباب إلى سوؽ العمؿ بأعداد كبيرة (زكي.)5442 ،
 1.4.1البطالة الدورية أو الموسمية:
ينشأ ىذا النوع مف البطالة نتيجة ركود قطاع العماؿ و عدـ كفاية الطمػػب الكمي عمى العمؿ ،كما قد تنشأ
نتيجة لتذبذب الدورات االقتصادية  .و يفسر ظيورىا بعدـ قدرة الطمب الكمػػي عمى استيعاب أو شراء
اإلنتاج المتاح مما يؤدي إلى ظيور الفجوات االنكماشية
الجرمود.)7884 ،
1.1

تصنيفات أخرى لمبطالة

 البطالة االختيارية و البطالة اإلجبارية
 البطالة المقنعة و البطالة السافرة
 البطالة الموسمية و بطالة الفقر
 البطالة الطبيعية
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في االقتصاد المعني بالظاىرة (الدباغ و

1.2

البطالة في فمسطين

تشكؿ البطالة إحدى أىـ المعضالت و التحديات التي تواجو المجتمع الفمسطيني خصوصاً منذ إندالع
إنتفاضة األقصى في أيموؿ مف العاـ  7888حينما شيدت معدالت البطالة قفزات مذىمة في اإلرتفاع في
الضفة الغربية و قطاع غزة .مما ييدد استمرار الحياة لعشرات اآلالؼ مف األسر الفمسطينية ،و بالرغـ مف
أف مشكمة البطالة تعتبر ىماَ عالمياً ،إال أنيا تكتسب في الحالة الفمسطينية أىمية قصوى لدى صانعي
القرار و القوى األطراؼ المتنوعة نظ اًر إلستثنائيتيا و استفحاؿ حدتيا و فداحة اآلثار و المخاطر المترتبة
عمييا إقتصادياً و سياسياً و إجتماعياً و نفسياً.
 0.0.0مواصفات البطالة في فمسطين
مف أىـ مواصفات البطالة في فمسطيف حسب المؤشرات لعاـ  7858و : 7855
 )5أنيا مرتفعة في أوساط الشباب ،فقد بمغ معدؿ البطالة بيف الشباب مف الفئة العمرية  71-51سنة
 .%4824و وصؿ المعدؿ بيف الإلناث الشابات إلى  ،%15بينما وصؿ المعدؿ بيف الذكور
الشباب إلى  .% 7121و ىذا يوحي أف نسبة كبيرة مف العاطميف عف العمؿ ىـ مف الداخميف الجدد
لسوؽ العمؿ (توضيح في الجدوؿ ( )425ماس.)7855 ،
جذول 5.3
يعذل انبطبنت بين األفراد انًشبركين في انقىي اانعبيهت  31السنت فأكثر في األراضي انفهسطينيت
حسب انجنس و انفئبث انعًريت نهعبو  4232و انربع األول و انثبني 4233

انفئبث انعًريت
و انجنس

2010
انربع
األول

انربع
انثبني

24-15

35.3%

37.4%

24-15

33.7%

35.6%

24-15

44.3%

46.9%

2011
انربع
انثبنج

انربع
انرابع

انربع
األول

انربع
انثبني

كال انجنسين
42.5%

39.9%

38.2%

30.3%

ركىر
39.2%

38.5%

35.3%

26.4%

إنبث
59.5%

المصدر 5الجهاز المركسي لإلحصاء الفلسطيني 3122
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47.1%

53.8%

51.0%

 )7أنيا متمركزة في أوساط األقؿ تعميماً بالنسبة لمذكور ،حيث ىناؾ فرؽ جوىري بيف الذكور واإلناث
العاطميف عف العمؿ بالنسبة لسنوات التعميـ ،حيث يوضح الجدوؿ ( )427أنو في الربع الثاني مف
العاـ  7855و عند نفس المستوى مف التعميـ كاف معدؿ البطالة أعمى عند اإلناث ()%4427
وأقؿ بكثير عند الذكور (.)%5425
جذول 5.4
يعذل انبطبنت بين األفراد انًشبركين في انقىي اانعبيهت  31السنت فأكثر في األراضي انفهسطينيت
حسب انجنس و عذد انسنىاث انذراسيت نهعبو  4232و انربع األول و انثبني 4233

2010

عذد انسنىاث
انذراسيت و
انجنس

انربع
األول

انربع
انثبني

13+

22.1%

21.8%

13+

13.7%

14.1%

13+

37.2%

35.3%

2011
انربع
انثبنج

انربع
انرابع

انربع
األول

انربع
انثبني

كال انجنسين
27.5%

21.3%

22.1%

22.8%

ركىر
19.3%

15.5%

15.1%

13.1%

إنبث
41.6%

31.4%

34.9%

39.2%
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 0.0.4بطالة خريجي الجامعات و المعاهد في فمسطين
حاؿ الخريجيف ىو مف حاؿ العماؿ الفمسطينييف الذيف يعانوف مف البطالة المتزايدة ،حيث تعد البطالة
المشكمة األولى التي تواجو الخريجيف مف الجامعات و المعاىد الفمسطينية و الخارجية .و بحسب تقارير
و ازرة العمؿ الفمسطينية فإف الجامعات الفمسطينية تخرج سنوياً نحو أربعيف ألؼ طالب وأف  %53مف ىؤالء
الخريجيف ينخرطوف في قطاع العمؿ فقط والباقي ينضـ إلى سوؽ البطالة ،مما يؤدي بيؤالء الشباب إلى
اليجرة إلى دوؿ أجنبية و عربية ،و يبقى القسـ األكبر مف الخريجيف يعاني مف البطالة .و أوضحت
التقارير أف  %12مف العاطميف عف العمؿ ىـ مف الخريجيف (و ازرة العمؿ الفمسطينية.)7855 ،
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و بحسب اإلحصاءات المتوفرة لدى الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني كما ىو موضح في الجدوؿ
( )424فقد ازدادت نسبة بطالة الخريجيف في العاـ  7881بمعدؿ  %1عف العاـ  ،7884و استمرت
الزيادة بنفس المعدؿ تقريبا إلى العاـ  7883حيث ازدادت بنسبة .%3
جذول 5.5
بطبنت انخريجين في فهسطين 4232-4225
انسنت
نسبت بطبنت انخريجين

2003
19.0%

2004
21.1%

2005
22.5%

2006
22.3%
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2007
22.3%

2008
26.3%

2009
25.0%

2010
24.2%

الفصل الرابع
تحميل البيانات
2.0

تقدير النموذج القياسي

 2.0.0االنحدار المتعدد
U = a + b1N + b2M + b3P + e
حيث أف U :ىي نسبة البطالة و  Nىي عدد الجمعيات التعاونية و Mىي عدد أعضاء التعاونيات وP
ىي قيمة المنح و المشاريع بالدوالر األمريكي و  eىي الخطأ العشوائي.
 2.0.4تحميل البيانات
البيانات المراد تحميميا و المتوفرة في الممحؽ رقـ ( ،)5عبارة عف سمسمة زمنية ممتدة مف سنة  5441و
 Uنسبة البطالة ،المتغير المستقؿ األوؿ  Nعدد

حتى العاـ  .7858و تشمؿ بيانات المتغير التابع

الجمعيات التعاونية ،المتغير المستقؿ الثاني  Mعدد األعضاء في الجمعيات التعاونية و المتغير المستقؿ
الثالث  Pو تمثؿ قيمة المنح والمشاريع في الجمعيات التعاونية.
و بعد استخداـ البرنامج اإلحصائي  EViewsلفحص المتغيرات و عالقتيا ببعضيا البعض لمتمكف مف
تقدير النموذج القياسي الذي يوضح طبيعة العالقة بيف التعاونيات و البطالة ،توصمنا إلى النتيجة التالية
والموضحة في الجدوؿ التالي:
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مف قيمة  Adj. R2يتضح أف المتغيرات المستقمة (عدد الجمعيات التعاونية و عدد أعضاء الجمعيات
التعاونية وقيمة المنح و المشاريع في الجمعيات التعاونية تفسر  %14مف التغير الحاصؿ في نسبة
البطالة في المجتمع الفمسطيني .كما أف قيمة  Fالمعنوية أقؿ مف  %1و ىذا يدؿ عمى جودة عالية
لمنموذج.

Dependent Variable: U
Method: Least Squares
Date: 03/09/12 Time: 22:10
Sample: 1995 2010
Included observations: 16
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0007
0.0071
0.0020
0.2187

-4.484540
-3.239943
3.934268
-1.297968

107.3382
21.05114
23.68793
3.908180

-481.3623
-68.20451
93.19466
-5.072693

C
)LOG(N
)LOG(M
)LOG(P

22.20625
5.211074
5.399544
5.592691
5.409435
1.266195

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.691294
0.614118
3.237090
125.7450
-39.19635
8.957316
0.002176

كما أف قيمة  DWو التي كانت  52711تعتبر قيمة مناسبة > 5

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

و ىذا يدؿ عمى أف اإلرتباط بيف

األخطاء العشوائية ضعيؼ.
و تـ تقدير النموذج  /المعادلة التي تربط المتغير التابع بالمتغيرات المستقمة عمى النحو التالي:
)U = -481.36 - 68.20*LOG(N) + 93.19*LOG(M) - 5.07*LOG(P
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و يتضح مف النموذج العالقات التالية:
 إتجاه العالقة بيف عدد التعاونيات و معدؿ البطالة سمبي ،و أف كؿ زيادة في عدد الجمعيات
التعاونية عدد  1تعاونية يؤدي إلى تخفيض نسبة البطالة في المجتمع الفمسطيني بمعدؿ
 .%68مما يتوافؽ مع جميع الدراسات التي تؤكد عمى الدور الذي تمعبو التعاونيات في
التنمية اإلقتصادية و تحديداً في المساىمة في التخفيؼ مف البطالة و خمؽ فرص عمؿ.
 إتجاه العالقة بيف عدد أعضاء التعاونيات و معدؿ البطالة إيجابي ،و أف كؿ زيادة في عدد
أعضاء التعاونيات عدد  1يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة بمعدؿ  .%93و بالتالي فإف الزيادة
في معدؿ البطالة تؤثر في التوجو العاـ لدى العاطميف عف العمؿ في البحث عف فرص عمؿ
أو حتى فرص تدريبية مف خالؿ اإللتحاؽ بالتعاونيات كونيا مؤسسة إقتصادية و في نفس
الوقت تساىـ في تدريب العاطميف عف العمؿ في حاؿ اعتبارىـ أعضاء أو متطوعيف في
التعاونيات ،و بذلؾ يصبحوف أكثر جاىزية لإللتحاؽ بسوؽ العمؿ.
 إتجاه العالقة بيف قيمة المنح و المشاريع و معدؿ البطالة سمبي ،حيث أف كؿ زيادة في قيمة
المنح و المشاريع بقيمة  1دوالر يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بمعدؿ  . %5و تتوافؽ ىذه
النتيجة مع الواقع الذي يعيشو المجتمع الفمسطيني حيث أف المنح و اليبات تزداد في األوقات
اإلقتصادية الحرجة و إزدياد نسبة البطالة .فكمما ازدادت نسبة البطالة في المجتمع الفمسطيني
كمما توجو الدعـ المادي و العيني لممؤسسات األىمية و تعتبر التعاونيات جزءاً منيا حيث
تقدـ الخدمات إضافة إلى أنيا تعمؿ عمى منفعة أعضائيا.
و ىذه النتائج تأتي متوافقة مع فرضيات البحث أف التعاونيات بمتغيراتيا الثالثة تمعب دو اًر في
التخفيؼ مف معدؿ البطالة في المجتمع الفمسطيني .فكانت العالقة العكسية بيف عدد التعاونيات
و حجـ المنح و المشاريع و بيف معدؿ معدؿ البطالة ،كما و أنيا كانت طردية بيف عدد أعضاء
التعاونيات و بيف معدؿ البطالة ،حيث اظير النموذج أف عدد أعضاء التعاونيات كاف لو التأثير
األقوى عمى معدؿ البطالة.
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الفصل الخامس
التوصيات
3.0

توصيات لمحكومة

 تحديد استراتيجية واضحة لمحد مف مشكمة البطالة و آليات تنفيذىا ،و وضع جدوؿ زمني لتخفيض
نسبة البطالة إلى نسبة البطالة الطبيعية .و أف يتـ اإلعالف عف نسبة اإلنجاز السنوية.
 العمؿ عمى تعزيز سياسات الحكومة الفمسطينية في منع استيراد المنتجات اإلسرائيمية ،و التي مف
شأنيا تعمؿ عمى تعزيز المنتج الفمسطيني خاصة الزراعي مما يسمح بتنوع المنتجات الفمسطينية
و إدخاؿ تقنيات حديثة لإلنتاج تؤدي إلى تطوره.
 مساعدة التعاونيات في حمالتيا الترويجية لمنتجاتيا في األسواؽ الفمسطينية مف أجؿ دعـ
التعاونيات و دعـ المنتج الوطني أماـ المنتجات المنافسة.
 تقديـ الدعـ المالي لمتعاونيات مثؿ المساعدة في شراء اآلليات و المركبات الالزمة ليا بتكاليؼ
ميسرة ،و المساعدة في توفير مخازف مناسبة لحفظ المنتجات الزراعية بأسعار مخفضة.
 تقديـ الدعـ الفني و اإلستشارات لمتعاونيات و التي تتعمؽ بإدارتيا لممشاريع اإلنتاجية و تنفيذىا.
 توفير تسييالت ائتمانية لمتعاونيات بأسعار فائدة مخفضة و لفترات تتناسب مع قدرة التعاونيات
عمى السداد ،مع التأكيد عمى ضرورة توفير نظاـ تمويؿ إسالمي.
 اإلسراع في إصدار قانوف التعاوف الجديد الموحد بيف الضفة و غزة.
3.4

توصيات لمخريجين

 العمؿ عمى اإلنضماـ لمتعاونيات التي تعتبر كياناً إقتصادياً ىاماً في الدولة مف أجؿ الحفاظ عمييا
و تطويرىا بما يقدـ إضافة.
 التفكير في إنشاء تعاونيات برؤية جديدة تتناسب مع قوانيف التعاوف الدولية و الفمسطينية و تعمؿ
عمى زيادة التنوع في الخدمات و األنشطة التي تمارسيا التعاونيات في فمسطيف و العالـ.
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 يجب العمؿ عمى بناء القدرات و بناء الميارات بما يتناسب مع احتياجات و متطمبات سوؽ
العمؿ.
3.1

توصيات لممؤسسات األكاديمية

 ضرورة تشجيع الفكر التعاوني في المناىج الفمسطينية بحيث يصبح جزًءا مف الثقافة السائدة
والموروث الحضاري ،وأف يتـ تعميـ الوعي التعاوني بعممية منيجية تتـ في األسرة والمدرسة

والجامعة.
 تشجيع األبحاث العممية و الدراسات بشأف تنمية التعاونيات و النيوض بيا إجتماعياً و إقتصادياً
و سياسياً.
 ضرورة العمؿ عمى التعاوف مع الجمعيات التعاونية في كافة مجاالتيا (الزراعية ،الحرفية،
الخدماتية ،اإلسكانية ،التعميمية ،الكيربائية ،الصحية ....إلخ) و اإلستفادة مف كافة منتجاتيا
وخدماتيا كنوع مف التشجيع.
 إعداد برامج و مشاريع لخدمة الخريجيف مف شأنيا أف تقدـ خدمات مالية لطمبة و خريجي
الجامعات و المعاىد الفمسطينية بالتعاوف مع الجمعيات التعاونية ،كالقروض الميسرة لممشاريع
الصغيرة و التوفير و غيرىا مف الخدمات.
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ممحق رقم ()0
البيانات المستخدمة في التحميل اإلحصائي

قيًت انًنح و انًشبريع
في انتعبونيبث (ببنذوالر
األيريكي)

عذد أعضبء
انتعبونيبث

عذد
انتعبونيبث
في فهسطين

نسبت انبطبنت
في فهسطين

انسنت

4,110,350

31572

314

18.2

1995

4,321,200

36200

347

23.8

1996

5,235,600

36426

358

20.3

1997

5,456,568

36087

356

14.4

1998

5,846,155

36282

365

11.8

1999

9,004,450

40622

390

14.3

2000

11,470,700

44970

417

25.3

2001

10,805,650

49074

439

31.2

2002

8,133,800

49045

445

25.5

2003

8,967,036

49004

449

26.8

2004

12,400,088

49500

462

23.5

2005

10,479,762

51581

499

23.7

2006

8,080,292

54630

545

21.7

2007

8,582,397

55435

550

26.6

2008

17,490,120

56664

564

24.5

2009

11,780,073

56709

583

23.7

2010
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