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دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية

الفصل الرابع

دور املنظمات األهلية العاملة يف الضفة الغربية يف توجه السلطة 
الفلسطينية لألمم املتحدة

نادية أبو زاهر

الملخص

هدفت هذه الدراسة لفحص مدى قوة أو هشاشة الدور الذي لعبته املنظمات 
األهلية العاملة يف الضفة الغربية، يف عملية توجه السلطة الفلسطينية لألمم املتحدة، 
باالعتماد على منهج التنسيق، الذي يركز على التعاون بني صانع القرار واجملتمع 

املدين يف صنع السياسات والتوجهات السياسية.

املنظمات  ُيشرك  مل  القرار  صانع  ألن  الدور؛  هذا  إىل ضعف  الدراسة  توصلت 
األهلية يف هذا التوجه. فصناعة القرارات ورسم التوجهات السياسية تتم يف إطار 
البيئة السياسية والدميقراطية، خاصة بعد  التنفيذية، كما أن  َضّيق داخل السلطة 
لألمم  السلطة  توجه  على  األهلية  املنظمات  تؤثر  مواتية كي  تعد  مل  االنقسام، 
املتحدة، كما مل تساعد املنظمات األهلية نفسها لتطوير قدراهتا املالية، حىت ال 
تظل معتمدة على املمولني اخلارجيني أو احملليني وأجنداهتم، ومل تعمل على زيادة 
موحًدا  جسًما  لتشكل  األهلية،  املنظمات  من  غريها  مع  التشبيك  على  قدرهتا 
مقابل السلطة التنفيذية، وذلك بسبب تناقض املصاحل والتوجهات السياسية داخل 

املنظمات األهلية نفسها. 

كلمات مفتاحية: 

املنظمات األهلية الفلسطينية، السلطة الفلسطينية، صنع القرار، رسم السياسيات.
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المقدمة

يعترب اجملتمع املدين من أكثر املفاهيم رواًجا رغم االختالف حول دوره )أبو زاهر، 
2008: 9(. إال أن زيادة االهتمام بدوره يف السياسة، خاصة يف عملية صنع القرار 
السياسي، والتأثري يف التوجهات السياسية، زاد مؤخرًا، ألنه يلعب أدوارًا خمتلفة يف 
 Buse et( العملية السياسية، سواًء على املستوى العاملي، أو على املستوى احمللي
al., 2012: 159(. ويف احلالة العربية زاد االهتمام بدور اجملتمع املدين يف العملية 
السياسية،  التوجهات  على  التأثري  أو  السياسي،  القرار  صنع  سواًء يف  السياسية، 
والتحوالت السياسية، خاصة بعد الربيع العريب، كما حصل يف مصر وتونس )مركز 

دراسات النزاعات والتنمية وبناء السالم، 2013: 1(.

رمبا يتفوق دور منظمات اجملتمع املدين الفلسطيين يف الشؤون السياسية، على دور 
هذه املنظمات يف باقي الدول العربية، وذلك بسبب ارتباط منظمات اجملتمع املدين 
الفلسطيين  املدين  اجملتمع  مستقبل  ارتبط  فقط  الفلسطينية.  بالقضية  الفلسطيين 
والدور الذي يلعبه يف اجملتمع، ومدى تأثريه، بالتطورات السياسية اليت حصلت، 
أو اليت قد حتصل )أبو زاهر، 2008: 226(. كما ارتبط بالتطورات السياسية يف 
املنطقة )Hassassian, 2002: 134(. وقد ربط البعض بني اجملتمع املدين وبني 
السياسة حىت اعُترِب اجملتمع املدين يف احلالة الفلسطينية: »املؤسس للدولة وللسلطة 
السياسي«  املدين/  اجملتمع  تسمية  يستحق  وبالتايل  العكس،  وليس  السياسية 

)أبراش، 2001: 61-60(. 

هتدف هذه الورقة لفحص مدى قوة أو هشاشة الدور الذي ميكن أن يلعبه اجملتمع 
املدين الفلسطيين، من خالل إحدى مكوناته، وهي املنظمات األهلية العاملة يف 
الضفة الغربية، يف التأثري على التوجهات السياسية وصنع القرار السياسي للسلطة 
الفلسطينية. علًما أن الدراسة تتناول توجه السلطة الفلسطينية لألمم املتحدة، من 
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الفلسطينية،  بالدولة  الدولية واالعرتاف  املنظمة  الكاملة يف  قبول عضويتها  أجل 
كمثال على إحدى التوجهات السياسية للسلطة، اليت حتاول الدراسة أن تعرف 
السياسي  القرار  صنع  عملية  يف  الفلسطينية  األهلية  املنظمات  دور  خالهلا  من 

للسلطة الفلسطينية.

ُتعّد هذه اخلطوة من القضايا السياسية اجلوهرية اليت تتعلق مبصري الشعب الفلسطيين 
األمم  إىل  اللجوء  الفلسطينية  السلطة  قررت  فقد  الفلسطينية.  القضية  ومستقبل 
املتحدة  األمم  يف  الكاملة  العضوية  على  فلسطني  دولة  هبدف حصول  املتحدة 
)عريقات، 2011: 5(. وقد جلأت السلطة هلذه اخلطوة رغم اعرتاض عدد من 
اخلرباء لعدم جدواها )مركز الشؤون الفلسطينية، 25 تشرين ثاين 2012(، ورغم 

عدم التوافق بني املكونات الفلسطينية املختلفة. 

وبغض النظر إن كانت هناك آراء مؤيدة ملثل هذه اخلطوة، أو معارضة هلا، فلن 
يكون من اهتمام الدراسة البحث يف جدوى هذه اخلطوة، أو أسباب املوافقة أو 
املعارضة عليها، وإمنا سيكون اهتمامها منصبًّا على معرفة مدى قوة أو ضعف دور 
املنظمات األهلية العاملة يف الضفة الغربية، يف هذه اخلطوة، ألن إشراك املنظمات 
على  واضحة  ومؤشرات  له دالالت  غياهبا،  أو  السياسية،  العملية  هذه  مثل  يف 
طبيعة دورها كفاعل سياسي من جهة، ومدى إميان قيادات السلطة الفلسطينية 
 coordinated التنسيق  منهج  اعتماد  وسيتم  أخرى.  جهة  من  الدور  بذلك 
approach، والذي يركز على تنسيق جهود التعاون بني احلكومات وبني الفاعلني 
يف الدولة كاجملتمع املدين. ففي عصر العوملة، أصبحت الدراسات السياسية تتوجه 
حنو الرتكيز على فاعلني آخرين كاجملتمع املدين، وعدم حصر عملية صنع القرار 
السياسي يف احلكومات وصانعي القرارات، خاصة أن بعض الدراسات وجدت أن 
اجملتمع املدين، إذا كان يريد إجراء تغيريات سياسية داخل اجملتمع، وأن يلعب دورًا 
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 Shaw &( فعااًل يف هذا اجملال، فال بد له من العمل بشكل وثيق مع احلكومات
 .)Lzumi, 2014: 29

ومن أجل معاجلة دور املنظمات األهلية العاملة يف الضفة الغربية يف عملية توجه 
القرار  عملية صنع  على  مثااًل  ذلك  باعتبار  املتحدة،  لألمم  الفلسطينية  السلطة 
إىل  الدراسة  تقسيم  الباحثة  ارتأت  السلطة،  يف  السياسية  والتوجهات  السياسي 
القرار،  عملية صنع  املدين يف  اجملتمع  منظمات  دور  األول  احملور  يعاجل  حمورين. 
والتأثري يف التوجهات السياسية، وذلك كما تتناوهلا النظريات املختلفة واألدبيات 
والدراسات النظرية، ومن أجل فهم كيف تطورت عملية صنع القرار السياسي يف 
النظريات السياسية، وكيف جرى إشراك اجملتمع املدين يف هذه العملية، وما هي 
أمهية هذه املشاركة يف املساعدة على استنباط مؤشرات ميكن من خالهلا احلكم 
على دور املنظمات األهلية الفلسطينية يف عملية صنع القرار السياسي. وكذلك 
لكي يتم فهم ما هو تأثري البيئة السياسية يف عملية صنع القرار السياسي، وكيف 

ميكن تطوير قدرات اجملتمع املدين يف التأثري يف صنع هذا القرار. 

ويعاجل احملور الثاين دور املنظمات األهلية الفلسطينية يف توجه السلطة الفلسطينية 
لألمم املتحدة من أجل االعرتاف بالدولة. 

في  والتأثير  القرار  صنع  في  المدني  المجتمع  منظمات  دور 
التوجهات السياسية

يف الدراسات السياسية التقليدية، كان ُينظر لعملية صنع القرار، ورسم التوجهات 
 ،)Top-Down Model) السياسية، بأهنا تنطلق من منوذج األعلى إىل األسفل
مبعىن أن صناعة القرار السياسي ورسم التوجهات السياسية، تتم فقط من صانعي 
القرار يف السلطة السياسية، أي أن الفاعل الذي يلعب الدور الرئيس فيها هم صناع 
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فاعلني آخرين يف اجملتمع،  النموذج، نظرًا لوجود  نقد هذا  القرار. والحًقا جرى 
يؤّثرون يف صنع القرار، كاجملتمع املدين، الذي يستطيع أن يعطي وجهة نظره حول 
 )Bottom-Up( األعلى إىل  األسفل  فجاء منوذج  توجه سياسي.  أو  قرار  أي 
Model، والذي يركز بشكل رئيس على دور اجملتمع أو اجملتمع املدين، ومن هذا 
 ،)people-centered approach) النموذج انطلق املنهج املرتكز على اجملتمع
التحليل  وحدة  باعتباره  والقضايا،  املفاهيم  معاجلة  يف  اجملتمع  إىل  يستند  الذي 
األساسية )Arato, 2011: 205(. وهكذا، حاولت االجتاهات النظرية احلديثة أن 
متسك العصا من املنتصف يف صنع القرار السياسي، ورسم التوجهات السياسية، 
حبيث ال حُيصر القرار السياسي فقط يف يد صناع القرار، وال ُيبىن على الفعل وردة 
الفعل بني صناع القرار واجملتمع، وإمنا بناء على الشراكة والتعاون يف صنع القرار بني 
 coordinated كل من اجملتمع املدين وصانع القرار، ومن خالل منهج التنسيق
approach. وفيما يلي رسم توضيحي يبني كيفية التأثري على صنع القرار وفًقا 

حلاالت خمتلفة.3 

استناًدا هلذا الرسم التوضيحي، الذي يبني اختالف املناهج النظرية يف رؤيتها لعملية 
إنه كلما كانت  القول  ميكن  السياسية،  التوجهات  ورسم  السياسي  القرار  صنع 
عملية صنع القرارات ورسم التوجهات السياسية تتم باجتاه واحد من صانعي القرار 
إىل املواطنني، دون أن ُيشرك اجملتمع املدين يف هذه العملية، فإن ذلك يدل على 
عدم فعالية دور اجملتمع املدين يف هذه العملية، وكلما كان هناك شراكة وتعاون 
وتشاور بني صانعي القرار واجملتمع املدين، فإنه يدل على فعالية دور اجملتمع املدين 

يف هذه العملية. 

وبتقارير  القرار،  العلمية لصناعة  المناهج  بعدة مراجع حول  الشكل  هذا  لتوضيح  االستعانة  تمت    3
OECD حول المجتمع المدني.
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السياسي  القرار  صنع  عملية  في  المدني  المجتمع  مشاركة 
والتوجهات السياسية

من أجل زيادة دور اجملتمع املدين يف عملية صنع القرار ورسم التوجهات السياسية، 
 .)MLGA, 2009: 23( ال بد من زيادة مشاركة اجملتمع املدين يف هذه العملية
وتأيت أمهية هذه املشاركة بالنسبة لصانع القرار؛ ألنه حيتاج خلرباء يف اجملتمع املدين، 
لالستيضاح منهم والتشاور معهم حول الكثري من القضايا السياسية، فاجملتمع املدين 
يستطيع أن يعكس حاجات املواطنني واهتماماهتم، ومصاحلهم املتناقضة واملتعددة 
على  يساعدهم  أن  يستطيع  وبذلك   ،)McFaul  et al, 2004: 140-141)
القيادة؛ ألنه ميكن أن يؤّثر على املواطنني، فيؤيدوا القرارات والتوجهات السياسية 
اليت يتخذوهنا )Ehrenberg, 1999: 207(، وبذلك يساعد على تقوية ثقة اجملتمع 
بالنخبة السياسية وصانعي القرار )Human Rights Watch, 2009: 71(. كما 

  

 األعلى إلى األسفل (ال يوجد دور للمجتمع المدني)من  لنموذج اصناعة القرار ورسم التوجهات السياسية وفقً  .1

 في اتجاه واحد                                                                   

نوالمواطن         صانع القرار              

 

 األسفل إلى األعلى (يوجد دور للمجتمع المدني يعتمد على ردة الفعل)من  لنموذج اصناعة القرار ورسم التوجهات السياسية وفقً  .2

  منفصلينينفي اتجاه                                                                 

نوالمواطن         صانع القرار              

 

  لنموذج التنسيق (يوجد دور للمجتمع المدني يعتمد على المشاركة)اصناعة القرار ورسم التوجهات السياسية وفقً  .3

بالمشاركة                                                                                           

نوالمواطن         صانع القرار              
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أن هذه املشاركة مهمة بالنسبة للمجتمع املدين؛ ألنه »حيتاج إىل إجراء تغيريات 
سياسية يف اجملتمع« )Shaw & Lzumi, 2014: 290(. وبذلك يستطيع اجملتمع 
املدين، من خالل مشاركته يف صنع القرار، حتقيق استقرار النظام وشرعية الدولة. 

العديد من األدوات اليت ميكن للمجتمع املدين أن يشارك من خالهلا يف  هناك 
صناعة القرار ورسم التوجهات السياسية، منها:

أواًل: عقد حوارات وطنية مع صانعي القرار، واملشاركة يف اجللسات الربملانية العلنية 
)لوسياك، 2008: 10(. فعلى سبيل املثال، تعمل منظمات اجملتمع املدين يف 
 OECD,( النرويج على مشاريع تسمح بلقاء املواطنني مع املسؤولني احلكوميني

  .)2012: p.18

ثانًيا: لْفت نظر صانع القرار إىل بعض املخاطر اليت ينطوي عليها القرار أو التوجه 
تطوير  وكذلك  جيًدا،  أبعادها  يتفهموا  مل  أو  إليها،  يتنبهوا  مل  واليت  السياسي، 
أولويات الدولة بالنسبة لصنع القرار ورسم السياسات، وذلك من خالل الدراسات 
اليت تقوم هبا منظمات اجملتمع املدين، ومن خالل استعراض مجيع وجهات النظر 
 Caparini &( مصريهم  متّس  اليت  السياسية  القضية  حول  اجملتمع  يف  املختلفة 
Furi, 2006: 14(. وال شك أن هذا ُيسهم يف رفع وعي املواطنني والفاعلني يف 

 .)OECD, 2013: 3( اجملتمع بشأن القضايا السياسية

واملشاركة  سياسية،  توجهات  أو  سياسي  قرار  أي  مداخالت حول  تقدمي  ثالًثا: 
العامة من خالل خلق جدل يف وسائل اإلعالم )لوسياك،  السياسة  يف مناقشة 

.)10 :2008

من  السياسية  واملمارسات  والتوجهات  للقرارات  املعارضة  أو  الدعم  إبداء  رابًعا: 
 .)Clark, 2001: 61( خالل احلمالت احمللية والدولية اليت يشنها اجملتمع املدين
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خامًسا: القدرة على الوصول إىل املعلومات والوثائق احلكومية، كآلية يشارك فيها 
.)Darts et al.,2013: 6( اجملتمع املدين للتأثري على صنع القرار السياسي

رأي  استطالعات  إجراء  خالل  من  السياسي  القرار  صنع  يف  املسامهة  سادًسا: 
 .)Darts et al.,2013: 7( للمواطنني حول قضية سياسية معينة هتمهم

واستناًدا إىل هذه األدوات، وللحكم على مدى قوة أو ضعف دور اجملتمع املدين 
يف صنع القرار والتوجهات السياسية، ميكن استنباط مؤشرات القياس التالية: 

تزداد فعالية دور اجملتمع املدين يف التوجهات السياسية وصنع القرار السياسي، كلما 
زاد عدد جلسات احلوار بني اجملتمع املدين مع صانعي القرار، وعدد االستشارات 
اليت يطلبها صانعو القرار من اجملتمع املدين، وعدد اجللسات الربملانية اليت يشارك 
ينظمها يف وسائل اإلعالم،  اليت  يقوم هبا، والربامج  اليت  الدراسات  فيها، وعدد 
واحلمالت احمللية والدولية اليت ينظمها، وقدرته على الوصول إىل الوثائق واملعلومات، 

واستطالعات الرأي اليت جتريها منظمات اجملتمع املدين. 

تأثير البيئة السياسية التي يعمل فيها المجتمع المدني على 
دوره في صنع القرار السياسي والتوجهات السياسية

حىت تستطيع منظمات اجملتمع املدين أن تقدم مسامهة إجيابية يف التأثري على القرار 
لذلك  مواتية  السياسية  البيئة  تكون  أن  ينبغي  السياسية،  والتوجهات  السياسي 
القادرة  املمكنة هي  أو  املواتية  السياسية  )عبد اهلادي، 2012: 271(. والبيئة 
على متكني اجملتمع املدين من العمل بفعالية. فكلما كانت البيئة مالئمة وممكنة، 
ومسحت بتطوع الناس ومشاركتهم، دلت على صحة اجملتمع املدين وزادت فعاليته 
»جمموعة  بأهنا  املدين  للمجتمع  املمكنة  البيئة  اعترب  من  وهناك   .)ICNL, 3)
من الشروط اليت تؤّثر على قدرة املواطنني ومنظمات اجملتمع املدين على املشاركة 
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يف عمليات التنمية بطريقة مستدامة وفعالة، سواء من حيث صياغة السياسات 
وامليزانيات، أو من حيث دعم الربامج العامة واملشاريع، وتنفيذها والتأثري فيها، أو 

 .»)Thindwa, 2( متابعة األهداف املشرتكة

وهناك أيًضا من يعتقد أن البيئة السياسية املواتية، واليت تسمح بأن ميارس اجملتمع 
فيها  تتوفر  اليت  هي  السياسية،  والتوجهات  السياسي  القرار  على  تأثريًا  املدين 
الدميقراطية، وهي األقدر على تلبية جمموعة واسعة من املصاحل املوجودة يف اجملتمع 
املدين )Ehrenberg, 1999: 207( حيث ختتلف قدرة منظمات اجملتمع املدين 
يف التأثري على التوجهات السياسية يف الدول اليت ُتصّنف بأهنا دول غري دميقراطية، 
عن غريها من الدول الدميقراطية. ويف هذا السياق، ُيعتقد أن التشريعات وممارسة 
التدخل األمين، هي العقبة أمام فاعلية مؤسسات اجملتمع املدين العريب )قنديل، 
2010: 67(، حىت وإن كانت البيئة السياسية دميقراطية، ومناسبة لتأثري اجملتمع 
املدين على صنع القرار السياسي، فال بد أن يكون تدخل اجملتمع املدين يف التأثري 
على صنع القرار السياسي والتوجهات السياسية، نابًعا من حاجة اجملتمع احمللي 
وصاحله العام، وليس خلدمة أجندات خارجية، أو حزبية، ذلك أن االهتامات توجه 
عادة ملنظمات اجملتمع املدين بأهنا تعمل من أجل خدمة أهداف خارجية متعلقة 
بأجندات املمولني، وال تكون نابعة من رغبتها الداخلية، وحاجة اجملتمع وظروفه 
احمللية، خاصة املنظمات غري احلكومية يف الشرق األوسط، اليت »حيدد هلا املمولون 

 .)Bayat, 2013: 77( »أولويات عملها

تطوير قدرة منظمات المجتمع المدني لزيادة دورها في التأثير 
في صنع القرار والتوجهات السياسية:

رصد دليل إصالح النظام األمين (OECD DAC( بعض اآلليات واألدوات اليت 
ميكن أن تقوم هبا منظمات اجملتمع املدين، لتطوير قدرهتا على التأثري يف سياسات 
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:)OECD DAC, 2007: 229-230( الدولة، ومنها

أواًل: تطوير مقدرة منظمات اجملتمع املدين املالية الذاتية، من أجل أن حتدد هي 
أولويات عملها بناء على حاجة اجملتمع، وأن تتجنب استمرار اعتمادها بشكل 
كلي على املاحنني، الذين قد يتحكمون بأولويات عملها لصاحل أجندات خاصة 
من  متويل  على  طريق حصوهلا  عن  ذلك  حتقق  أن  املنظمات  هلذه  وميكن  هبم. 

احلمالت اخلريية والقطاع اخلاص. 

ثانًيا: تطوير قدرة منظمات اجملتمع املدين على التشبيك مع بعضها البعض، ألن 
التشبيك يوفر قوة ملنظمات اجملتمع املدين عندما تتصرف كجسم موحد. 

دور المنظمات األهلية الفلسطينية في صنع القرار والتوجهات 
السياسية للسلطة الفلسطينية

الفلسطينية  األهلية  املنظمات  دور  تأثري  أو  فعالية  مدى  حول  جدل كبري  أثري 
بشكل عام بعد أوسلو، فهناك من دافع عن دورها )أبو عمرو، 1995: 105(، 
فيما اعترب آخرون أن أثرها كان ضعيًفا، ومل يكن باملستوى املطلوب للضغط على 
العليا )شيخ علي، 2008: 85- السلطة السياسية من أجل املصلحة الوطنية 
86(، أو من أجل تغيري سياسات السلطة الفلسطينية )أبو زاهر، 2013: 1(، 
أو من أجل التأثري يف صنع القرار، إذ مل ُتؤخذ املبادرات اليت تقدمْت هبا منظمات 
اجملتمع املدين بعني االعتبار، وإمنا حُنّيت )صايغ، 2011: 28(. وسبب ضعف 
دور املنظمات األهلية يف التأثري على صنع القرار السياسي، حسب بعض وجهات 
»تأخذ  ال  السلطة  ألن  وإمنا  األهلية،  املنظمات  ضعف  عن  ناجًتا  ليس  النظر، 
مطالبها بعني االهتمام« )رحال، مقابلة، 2 متوز 2016(. وألن العديد من هذه 
املنظمات »ال متثل على أرض الواقع أكثر من جسم ال حراك به، تتحول بشكل 
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من األشكال إىل حليف تكتيكي للسلطة السياسية، حليف هو أقرب للسلطة من 
الشارع يف املصاحل اجلوهرية« )شيخ علي، 2008: 64(. 

وقبل احلكم على دور املنظمات الفلسطينية يف صنع القرار السياسي والتوجهات 
السياسية على دور  البيئة  تأثري  الفلسطينية، ال بد من معاجلة  للسلطة  السياسية 

املنظمات األهلية الفلسطينية يف صنع القرار والتوجهات السياسية.

تأثير البيئة السياسية على دور المنظمات األهلية الفلسطينية 
لالعتراف  المتحدة  لألمم  الفلسطينية  السلطة  توجه  بشأن 

بالدولة

بداية، ال بد من اإلشارة إىل أن تأثري البيئة السياسية على عالقة املنظمات األهلية 
مع السلطة الفلسطينية بالنسبة لصنع القرار السياسي، وتغيري التوجهات السياسية 
السلطة  إنشاء  بعد  ما  الفلسطينية، مرت مبرحلتني رئيسيتني، مها مرحلة  للسلطة 

الفلسطينية عام 1994، ومرحلة ما بعد االنقسام الفلسطيين عام 2007. 

كما أنه ولدى معاجلة دور املنظمات األهلية الفلسطينية بالنسبة لتوجه السلطة 
إغفال  ينبغي  ال  بالدولة،  االعرتاف  على  للحصول  املتحدة  لألمم  الفلسطينية 
الوضع األمين فيها، إذ إن »الصورة الشائعة عنها أهنا واحدة من أخطر مناطق 
الصراع )Irving, 2011: 43(«، خلضوعها حتت االحتالل، إذ إن ذلك يعطي 
تؤّثر  الفلسطينية؛  األهلية  املنظمات  فيها  تعمل  اليت  السياسية  للبيئة  خصوصية 
على دورها بالنسبة لصنع القرار السياسي. تتمثل هذه اخلصوصية يف غياب الدولة 
الفلسطينية، رغم وجود حرية تنظيم مارست خالهلا مؤسسات وتنظيمات سياسية 
وجمتمعية خمتلفة نشاطها، مع استمرار وجود االحتالل، وعدم وجود دولة فلسطينية 

)أبو زاهر، 2008: 237(. 
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بشكل عام، تتأثر عملية صنع القرار السياسي بالبيئة السياسية، فــ »فلسطني ليست 
دولة، وال زالت خاضعة حتت االحتالل، والسلطة ال متتلك قرارها السياسي، وإمنا 
باتفاقيات  قراراهتا حمكومة  أن  القرار بضغوط خارجية وإسرائيلية. كما  يتأثر هذا 
أوسلو، وما تالها من اتفاقيات ال تستطيع اخلروج عنها« )قاسم، مقابلة، 13 

متوز 2016(.

كان دور املنظمات األهلية يف بداية تشكيل السلطة الفلسطينية، بالنسبة للتأثري 
على توجهات السلطة الفلسطينية، أكثر قوة مما أصبح عليه بعد االنقسام. إذ إنه 
املنظمات األهلية مواتية  فيها  اليت تعمل  السياسية  البيئة  وبعد االنقسام مل تكن 
وتوجهاهتا  الفلسطينية،  للسلطة  السياسي  القرار  على صنع  التأثري  من  لتمكينها 
السياسية )رحال، مقابلة، 2 متوز 2016(. وحسب بعض األكادمييني واملختصني 
يف اجملتمع املدين، فإن البيئة السياسية تكون مواتية للمنظمات األهلية كي تؤّثر يف 
توجهات السلطة السياسية، فقط يف احلاالت اليت تساند فيها املنظمات األهلية 
وذلك كما حصل  تعارضها،  اليت  احلاالت  يف  وليس  وتوجهاهتا،  السلطة  عمل 
عندما ساندت املنظمات األهلية توجه السلطة للذهاب لألمم املتحدة. ُيذكر يف 
هذا الصدد أن املنظمات األهلية الفلسطينية تتصادم أحياًنا مع األجهزة األمنية 
يف بعض املسائل، ولكن يف هذا األمر مل حيصل ذلك، ألهنا ساندت السلطة يف 

ذهاهبا إىل األمم املتحدة )جقمان، مقابلة، 1 متوز 2016(. 

املنظمات  تؤثر  مواتية كي  السياسية  البيئة  أن  على  آخر  رأي  يوافق  املقابل،  يف 
العضوية  على  للحصول  املتحدة  لألمم  الفلسطينية  السلطة  توجه  على  األهلية 
الكاملة، إال أن هذا التأثري حمدود وغري ملموس، وذلك بسبب »حمدودية تقبل 
السلطة ملطالب ممثلي املنظمات األهلية وآرائهم، وحماولتها دمج املنظمات األهلية 
حقوق  اتفاقية  تقرير  يف  اآلن  حيدث  السلطة، كما  مع  يتفق  واحد  موقف  يف 
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أن  آخرون  ويرى  متوز 2016(.   4 مقابلة،  )الدرّة،  اإلعاقة«  ذوي  األشخاص 
حمدودية تأثري املنظمات األهلية على توجه السلطة لألمم املتحدة يعود ألن »رسم 
الرئيس  سياسات السلطة وتوجهاهتا يتم ضمن دائرة مغلقة، ختص فقط مكتب 

والرئيس شخصيًّا« )عودة، مقابلة، 3 متوز 2016(.

توجد أسباب كثرية لرتاجع تأثري املنظمات األهلية يف توجهات السلطة، وصنع القرار 
السياسي فيها، خاصة بعد االنقسام، وقد خلصها البعض يف »تراجع حريات عمل 
املنظمات األهلية عما كانت عليه يف السابق، بسبب انتهاك السلطة هلا، مثل حل 
اجلمعيات، واالستيالء على ممتلكاهتا وأمواهلا بصورة خمالفة للمادة )26( من القانون 

األساسي، وانتهاكها حرية العمل النقايب« )رحال، مقابلة، 2 متوز 2016(. 

خوف  االنقسام،  بعد  األهلية  املنظمات  تأثري  لرتاجع  األخرى  األسباب  ومن 
بعض املنظمات األهلية الفلسطينية من األجهزة األمنية الفلسطينية، ومن السلطة 
التنفيذية بشكل عاّم، ومن مكتب الرئيس حتديًدا، مما أّدى إىل إحجام عدد من 
املنظمات األهلية عن التدخل يف مسألة التوجه لألمم املتحدة لإلعالن عن الدولة 

)عودة، مقابلة، 3 متوز(. 

 تعرضت كذلك املنظمات األهلية النتهاكات األجهزة األمنية، سواًء يف الضفة 
تلك  اإلنسان  حلقوق  الفلسطيين  للمركز  تقرير  رصد  فقد  غزة،  قطاع  أو  الغربية 
االنتهاكات، وأشار إىل أنه وبعد عام 2007، زادت وترية االنتهاكات اليت اقرتفتها 
جهات رمسية يف طريف األزمة القائمة، وبشكل مل يسبق له مثيل. وتنافس الطرفان يف 
االنقضاض على منظمات اجملتمع املدين، من أجل السيطرة على تلك املنظمات، 
واحتوائها أو إغالقها، يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ويرى التقرير أن تلك 
االنتهاكات تراوحت بني مدامهة اجلمعيات وتفتيشها من أجهزة األمن املختلفة 
التابعة لطريف االنقسام، وإقالة جمالس إدارهتا، وتعيني جمالس إدارة جديدة موالية، 
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وعدم منح تراخيص جلمعيات جديدة معاِرضة، عالوة على حل بعض اجلمعيات، 
وإغالقها متاًما )املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، 2009: 12-8(. 

لقد أصبحت العالقة بني السلطة الفلسطينية واملنظمات األهلية الفلسطينية متوترة، 
نتيجة للتنافس حول املصداقية والشرعية واملوارد )عطمانه وآخرون، 2013: 102(، 
كذلك تدخلت السلطة يف عمل املنظمات األهلية، وفًقـا للشــبكة العربيــة للمســؤولية 
االجتماعية )ANSA(، كما واجهت تدخاًل سياسيًّا وعراقيل بشأن حقوق اإلنسان 
)عطمانه، 2013: 34(. وبذلك ظهرت املنظمات األهلية بعد االنقسام يف أضعف 
حاالهتا أمام هيمنة السلطة التنفيذية عليها، إذ أغلقت احلكومة يف الضفة الغربية أكثر 
من 103 مؤسسات )رحال، مقابلة: 2 متوز 2016(، وهو ما أكدت عليه تقارير 
دولية حول اجملتمع املدين الفلسطيين. )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 2013: 
47(. وجاء ذلك بعد أن أصدر رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس مرسوًما 
الداخلية  رئاسيًّا خبصوص تراخيص اجلمعيات األهلية، منح يف مادته األوىل وزير 
صالحية مراجعة مجيع تراخيص اجلمعيات واملؤسسات واهليئات الصادرة عن وزارة 
الداخلية، أو أية جهة حكومية أخرى، ومنحه يف املادة الثانية احلق يف اختاذ اإلجراءات 
اليت يراها مناسبة إزاء هذه اجلمعيات، من إغالق وتصويب أوضاع، أو غري ذلك من 

اإلجراءات )مكتب الرئيس، 20 حزيران 2007(.   

هبذه البيئة السياسية غري املواتية، ضعف دور املنظمات األهلية يف التأثري على القرار 
السياسي للسلطة، ومنها قرار التوجه لألمم املتحدة. كما أن البيئة الدميقراطية يف 
فلسطني بعد االنقسام مل تسمح بأن تتدخل املنظمات األهلية وتؤّثر على هذا 
األهلية  املنظمات  فعالية  يؤّثر على مدى  للسلطة  السلمي  التداول  فعدم  القرار، 
ودورها، كذلك يؤّثر على غياب الدميقراطية بعدم انعقاد اجمللس التشريعي، والذي 
ومن  أدائها،  على  رقابة  هناك  يعد  مل  إذ  التنفيذية،  السلطة  تغول  على  ساعد 
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مؤشرات ذلك أنه أصبح عدد القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس أكثر من عدد 
القوانني اليت أصدرها اجمللس التشريعي نفسه )رحال، مقابلة، 2 متوز 2016(. 

الدميقراطية يف فلسطني بعد  للدميقراطية إىل تراجع  الدولية  املقاييس  لقد أشارت 
الناقصة  الدميقراطيات  »من  فلسطني  فانتقلت  درجاهتا،  أقصى  إىل  االنقسام 
 ،)The Economist Intelligence Unit, 2010: 9( اهلجينة«  لألنظمة 
وتراجع االنتقال الدميقراطي )الشقاقي وآخرون، 2008: 9(، وتراجعت الشفافية، 
فقد أصبحت فلسطني واحدة من أكثر دول العامل فساًدا حسب مؤشر مدركات 
 Transparency International,) 2010 الفساد ملنظمة الشفافية الدولية لعام
9-8 :2010(، عدا عن انتشار الفساد بأشكال خمتلفة داخل املنظمات الفلسطينية 
نفسها. )شبكة املنظمات األهلية، 2014: 40(، األمر الذي يؤّثر على البيئة 

الداخلية لتلك املنظمات بالنسبة لدورها يف صنع القرار.

تنحية  إىل  السلطوية بشكل أكرب،  األمنية حنو  السلطة وأجهزهتا  اجتاه  أّدى  لقد 
املشاركة  عن  وإحجامها  االنقسام،  بعد  بشكل كبري  املدين  اجملتمع  منظمات 
الفلسطينية  املؤسسات  إشراك  »بإعادة  املطالبة  إىل  أّدى  الذي  األمر  السياسية، 

وأصحاب املصلحة يف اجملتمع املدين« )صايغ، 2011: 28(. 

وتوجه  القرار  صنع  في  الفلسطينية  األهلية  المنظمات  دور 
السلطة الفلسطينية لألمم المتحدة لالعتراف بالدولة

ال شك أن توجه السلطة الفلسطينية لألمم املتحدة لالعرتاف بالدولة الفلسطينية، 
هو أمر يتعلق مبصري اجملتمع الفلسطيين، لذلك فهو يهّم مجيع قطاعات اجملتمع 
من مواطنني وأحزاب ومنظمات أهلية وغريها. لذا فإن أي دور، أو تدخل، أو 
تأثري للمنظمات األهلية الفلسطينية على توجه السلطة الفلسطينية لألمم املتحدة 
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إلعالن الدولة، ينبغي أن يعرّب عن الصاحل العاّم للمجتمع الفلسطيين، وليس عن 
املصلحة اخلاصة حلزب ما، أو مصلحة ممويل املنظمات األهلية. 

ويرى البعض أنه يف حاالت الصراع الداخلي »ال بد من تضافر مجيع اجلهود احمللية 
من مجيع قطاعات اجملتمع، مبا فيها اجملتمع املدين، لزيادة تأثريه على تغيري سياسات 

.)von Hehn, 2011: 216( »الدولة وتوجهاهتا

السياسي  القرار  املنظمات األهلية على صنع  تأثري  لذا يرى بعض املختصني أن 
والتوجهات السياسية كان حمدوًدا طوال الوقت، لكنه تراجع أكثر يف حقبة الرئيس 

أبو مازن، وفيما بعد االنقسام )الدرّة، مقابلة، 4 متوز 2016(. 

وبالنسبة لدور املنظمات األهلية يف توجه السلطة لألمم املتحدة إلعالن الدولة، 
ألهنا  البداية،  يف  يظهر  مل  األهلية  املنظمات  تأثري  ضعف  أن  يعتقد  من  هناك 
تأثري  ضعف  ظهر  وإمنا  له،  معارضة  تكن  ومل  التوجه  هذا  ملثل  داعمة  كانت 
املنظمات األهلية بعد توجه السلطة لألمم املتحدة، وذلك »عندما ترددت السلطة 
يف متابعة خطوات أخرى بعد توجهها لألمم املتحدة، بسبب الضغط اخلارجي 
وضغط »إسرائيل«. وقد حاول عدد من املؤسسات األهلية حثها على اإلقدام 
واملتابعة، وعدم التلكؤ يف تقدمي طلب العضوية للمحكمة اجلنائية الدولية. وهكذا، 
ظهر ضعف تأثريها بعدم فعالية مطالبها، وبقي قرار السلطة مرهوًنا هبا وحدها، 
وبالضغوط اليت متارس عليها« )جقمان، مقابلة، 1 متوز 2016(، األمر الذي 
الرياح«. )قاسم،  أدراج  الغالب تذهب  املنظمات األهلية يف  يعين أن »مطالب 

مقابلة، 13 متوز 2016(.

التوجه لألمم  كما يظهر ضعف املنظمات األهلية منذ بداية اختاذ السلطة قرار 
املتحدة. »فالتعاون احلقيقي بني منظمات اجملتمع املدين وصناع السياسات ضئيل، 
ورمبا غري موجود على اإلطالق، وهناك تراجع يف مشاركة منظمات اجملتمع املدين 
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الفلسطينية يف صنع القرار« )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 2012: 46(. 

صنع  يف  الفلسطينية  األهلية  املنظمات  إشراك  أن  النظر  وجهات  بعض  ورأت 
القرار السياسي، وحتديًدا بالنسبة لتوجه السلطة الفلسطينية لألمم املتحدة، هو 
»حلظي ومومسي يتم مبنطق »الفزعة«، أي أن السلطة قد تضطر يف إحدى املرات 
توجهاهتا  على  القبول  صفة  إلضفاء  حتتاج  عندما  األهلية،  املنظمات  إلشراك 
املنظمات األهلية، ولكنها يف مرات أخرى ال تشركها، وبذلك ال  وقراراهتا من 
)رحال،  القرار«  قبل صانع  من  األهلية  املنظمات  ممنهجة إلشراك  توجد خطة 

مقابلة، 2 متوز 2016(. 

التنسيق بني بعض املنظمات  لكن دافعت وجهة نظر أخرى عن وجود »بعض 
األهلية من جهة، وبني بعض املكاتب يف السلطة من جهة أخرى، من بينها دائرة 
شؤون املفاوضات« )جقمان، مقابلة، 1 متوز 2016(، إال أن وجهة النظر هذه 

ا.  اعرتفت بأن هذا التنسيق كان يف حدود ضيقة وحمدودة جدًّ

يتضح كذلك عدم إشراك صانع القرار للمنظمات األهلية يف أي اجتماعات مع 
واإلعالن  املتحدة  لألمم  التوجه  خبصوص  الفلسطيين،  التشريعي  اجمللس  أعضاء 
عن الدولة، فمنذ االنقسام، وبسبب تعطل اجمللس التشريعي الفلسطيين، مل تنعقد 
اللجنة السياسية يف اجمللس، كما أن جمموعات العمل اليت ُشّكلت يف رام اهلل من 
بعض أعضاء اجمللس التشريعي عقب االنقسام؛ مل تعقد أي اجتماع ملناقشة قضية 
التوجه لألمم املتحدة إلعالن الدولة )سرور، مقابلة، 10 متوز 2016(. وهناك 
وجهة نظر تعتقد أن الكتل الربملانية وجمموعات العمل احلالية يف اجمللس التشريعي، 
القرار السياسي وتوجه السلطة لألمم املتحدة، ألهنا  ليس هلا أي تأثري يف صنع 
»جزء من حركة فتح وتعكس رأيها فقط، وال تعكس مجيع آراء اجملتمع، لذلك ال 
ميكن تسميتهم بالكتل الربملانية، وإمنا هم أفراد ال يسامهون بصنع القرار أو التأثري 
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فيه، ألن القرار ال ُيتخذ بشكل مجاعي، وإمنا ُيتخذ يف املطبخ الصغري للسلطة، 
»جملس  إىل  هذه  النظر  وجهة  دعت  وقد  التنفيذية،  اللجنة  يف  فقط  وينحصر 
تشريعي فعلي وليس ورقيًّا، يؤمن باحلرية والدميقراطية، واملساواة واملشاركة، ويؤمن 

بدور املنظمات األهلية« )أبو بكر، مقابلة، 13 متوز 2016(. 

كما أن صانع القرار مل يطلب من اخلرباء يف املنظمات األهلية، إجراء دراسات 
إن  إذ  الدولة،  إلعالن  املتحدة  لألمم  السلطة  توجه  وسلبيات  إجيابيات  حول 
رؤية  أو  دراسات  ضمن  وليس  ارجتالية،  مواقف  على  قائمة  السلطة  سياسات 
أو خطة إسرتاتيجية واضحة املعامل )عودة، مقابلة، 3 متوز 2016(. حىت وإن 
األهلية  املنظمات  من  مببادرة  فإهنا »حمدودة وجاءت  الدراسات،  بعض  ُوجدت 

نفسها، ودون أن يطلبها صانع القرار« )جقمان، مقابلة، 1 متوز 2016(. 

ينطبق األمر نفسه على استطالعات الرأي، فصانع القرار مل يطلب من املنظمات 
األهلية إعداد استطالعات للرأي، ملعرفة مدى تأييد اجملتمع الفلسطيين أو معارضته 
لتوجه السلطة لألمم املتحدة لإلعالن عن الدولة، بل إن مراكز استطالع الرأي 
هي اليت بادرت إلجراء استطالعات الرأي حول مدى تأييد اجملتمع الفلسطيين هلذا 
التوجه أو معارضته )عودة، مقابلة، 3 متوز 2016(. وكان املركز الفلسطيين للبحوث 
السياسية واملْسحية قد أجرى استطالًعا للرأي العاّم يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 
وذلك يف الفرتة ما بني 15-17 أيلول/ سبتمرب 2011. وقد ُأجري االستطالع 
العضوية،  املتحدة لطلب  التوجه لألمم  نيتها  الفلسطينية عن  السلطة  بعد إعالن 
وأظهر أن 83٪ يؤيدون التوجه لألمم املتحدة للحصول على عضوية دولة فلسطني، 
و16٪ يعارضون ذلك )املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملْسحية، 2011(.  

البعض أن صانع  املعلومات حول توجه السلطة لألمم املتحدة، يرى  وخبصوص 
متوز   3 مقابلة،  )عودة،  املعلومات  هذه  يف  األهلية  املنظمات  يشرك  مل  القرار 
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2016(، فيما يرى آخرون أن املنظمات األهلية نفسها مل حتاول الوصول أصاًل 
لتلك املعلومات، وليس فقط مل تستطع الوصول إليها، أو مل يوفرها هلا صانع القرار 
)الّدرة، مقابلة، 4 متوز 2016(. حىت وجهة النظر اليت ترى أن املنظمات األهلية 
لألمم  السلطة  توجه  حول  القرار  صانع  من  معلومات  إىل  الوصول  استطاعت 
املتحدة، اعرتفت أن ذلك كان »بشكل حمدود فقط، ويف مراحل معينة كانت فيها 
السلطة ُمقِدَمة، وليس يف حاالت تردد السلطة، أو إحجامها عن املتابعة بفعل 

التهديد والضغط« )جقمان، مقابلة، 1 متوز 2016(. 

على صعيد االستشارات، شككت بعض اآلراء يف أن يكون صانع القرار قد 
السلطة لألمم  األهلية، حول توجه  املنظمات  استشارة من بعض خرباء  طلب 
املتحدة، وصانع القرار ال يطلب عادة استشارة من املنظمات األهلية )رحال، 

مقابلة، 2 متوز 2016(. 

يف هذا السياق، أعّدت بعض املنظمات الدولية دلياًل لصناع القرار والسياسيني 
معاجلة  يف  التشاور  ضرورة  حول  الفلسطينية،  السلطة  يف  العموميني  واملوظفني 
التحديات الرئيسة اليت تواجهها السلطة الفلسطينية. يوضح الدليل أمهية املشورة 
بصورة  قرارات  اختاذ  على  تساعدهم  ألهنا  والسياسيني،  القرار  لصانعي  بالنسبة 
يوضح  القرار. كما  يتخذوا  أن  قبل  أمامهم  املتاحة  اخليارات  وتبني هلم  أفضل، 
وكيف  استخدامه،  وكيفية  ومىت  للتشاور،  شكل  أنسب  القرار  لصانعي  الدليل 

.)OCED, 2011: 10( تكون عملية التشاور ناجحة

بشكل عاّم، وحسب بعض املختصني، يدل عدم طلب صانع القرار استشارات 
أو دراسات أو استطالعات رأي من املنظمات األهلية، على أنه »ال يوجد إميان 
)قاسم،  القرار«  التأثري على صنع  األهلية يف  اجلمعيات  بدور  القرار  من صانع 

مقابلة، 13 متوز 2016(.
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وحول دور املنظمات األهلية يف إثارة نقاش هذا التوجه يف وسائل اإلعالم، هناك 
من اعترب أهنا قامت بذلك إىل حد ما )جقمان، مقابلة، 1 متوز 2016(، وهناك 
حنو  وعلى  املكتوبة،  الصحافة  صعيد  على  فقط  املوضوع  أثارت  أهنا  اعترب  من 
سطحي وغري عميق، ونقاًل عما صدر عن مكتب شؤون املفاوضات، دون أن 

يكون له تأثري على القرار )عودة، مقابلة، 3 متوز 2016(. 

بعد  القرار، خاصة  األهلية يف صنع  املنظمات  تأثري  أن ضعف  يرى  من  وهناك 
الذاتية  املصلحة  أصبحت  فقد  العام،  بالصاحل  االهتمام  لرتاجع  يعود  االنقسام، 
واملنفعة الشخصية تسيطر على املنظمات األهلية، فبينما كان اهتمام املنظمات 
األهلية يف السابق باملصلحة العامة كبريًا، فإّن معظم اهتمام هذه املنظمات اليوم 
يرتكز على املوازنات العالية والرواتب املرتفعة، ومظاهر أخرى كالسفريات وورش 
العمل )أبو بكر، مقابلة، 13 متوز 2016(. وذهب البعض إىل أبعد من ذلك، 
حسب  تتقلب  متعددة،  سياسية  بأمزجة  مرتبطة  األهلية  »املنظمات  أن  فرأى 

املصلحة الشخصية« )قاسم، مقابلة، 13 متوز 2016(. 

لزيادة  الفلسطينية  األهلية  المنظمات  مقدرة  تطوير  مدى 
لألمم  السلطة  وتوجه  السياسي  القرار  صنع  على  تأثيرها 

المتحدة إلعالن الدولة

وتوجه  السياسي  القرار  صنع  على  األهلية  املنظمات  تأثري  يزداد  أن  املتوقع  من 
السلطة لألمم املتحدة، فيما لو طورت مصادرها املالية اخلاصة. فحسب بعض 
وجهات النظر، »أحياًنا يرتبط زيادة تأثري املنظمات األهلية على توجهات السلطة، 
وتوجهها لألمم املتحدة، بالتمويل« )رحال، مقابلة، 2 متوز 2016(. إال أن وجهة 
يلزمه متويل  السلطة ال  توجه  األهلية على  املنظمات  أن »تأثري  ترى  نظر أخرى 
بيانات واجتماعات ومتابعات مع مسؤولني  يتشكل من  التأثري  به؛ ألن  خاص 
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يف السلطة، وهذا ال يلزمه موازنات خاصة« )جقمان، مقابلة، 1 متوز 2016(. 

يبدو أن الدعوة لوجود متويل مستقل للمنظمات األهلية، وحصوهلا على مصادر مالية 
مستقلة عن التمويل اخلارجي، لزيادة تأثريها على التوجهات السياسية وصنع القرار 
السياسي للسلطة، تنبع من »التخوف من أن يكون هلذا التمويل اخلارجي أهداف 
ضارة باملصلحة الوطنية والتوجهات السياسية، وحىت ال تظل تعتمد على أموال املاحنني 
املمول من  ويسعى  أبعاد سياسية،  له  التمويل  وترهتن يف عملها ألجنداهتم، ألن 
خالله إىل حتقيق أهداف متعددة« )قاسم، مقابلة، 13 متوز 2016(. يزداد هذا 
التخوف بالنسبة للمنظمات األهلية العاملة يف الضفة الغربية، ألهنا »ارتبطت ماليًّا 
مبصاحل املمول اخلارجي، وال متتلك مقومات البقاء، سواًء للعمل التطوعي أو النشاط 

املستقل« )عودة، مقابلة، 3 متوز 2016(.

ترى بعض اآلراء أن التخوف من خماطر التمويل اخلارجي الذي تتلقاه املنظمات 
األهلية، هي فكرة تسعى لتعزيزها السلطة الفلسطينية؛ نظرًا ألن التمويل املستقل 
عنها يوفر لعدد من املؤسسات األهلية االستقالل، ونقد السلطة وانتهاكها حلقوق 

اإلنسان )جقمان، مقابلة، 1 متوز 2016(. 

وجهة  فإن  اخلارجي،  باملمول  خاصة  أجندات  وجود  من  للتحذير  بالنسبة  أما 
النظر هذه ترى أن املؤسسات واحلكومات األجنبية اليت متول املنظمات األهلية 
الفلسطينية، ال ختفي »جداول أعماهلا«، وإمنا تعلنها وتنشرها على مواقعها، وهي 
مرتبطة عادة مبواضيع حقوق اإلنسان والتنمية. واعترب هذا الفريق أن التمويل العريب 
األجنيب؛ ألن  التمويل  من  أفضل  بالضرورة  ليس  الفلسطينية  األهلية  للمنظمات 
األنظمة العربية ختضع لسطوة الدول األجنبية، خاصة الواليات املتحدة، كما أن 

للتمويل العريب أجندات كذلك )جقمان، مقابلة، 1 متوز 2016(. 

وإضافة إىل التخوف من التمويل اخلارجي للمنظمات األهلية، هناك ختوف كذلك 
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من التمويل احلزيب، حبيث يرهتن تأثري املنظمات األهلية على توجه السلطة لألمم 
املتحدة بالتمويل احلزيب، وتوجهات األحزاب السياسية. فمخاطر التمويل احمللي 
ملنظمات اجملتمع املدين، خاصة عندما يأيت من األحزاب، تكون نابعة من »أن 
 OECD( »هلا املوجه  الدعم  من  احلذر  لذلك جيب  ومسّيسة،  موجهة  تصبح 
الفلسطينية، هناك اعتقاد بأن »الكثري من  DAC, 2007, 232(.  ويف احلالة 
املنظمات األهلية اليت أُنشئت من األحزاب السياسية، تعمل وفق أجندات تلك 

األحزاب اليت أنشأهتا )شيخ علي، 2008: 68(.

وبغض النظر عن اجلدل بشأن متويل املنظمات األهلية متوياًل خارجيًّا أو حزبيًّا، 
السؤال: هل  يبقى  املالية،  يرافقه من ختوفات، وبشأن ضرورة تطوير قدراهتا  وما 
استطاعت أن تطور املنظمات األهلية الفلسطينية العاملة يف الضفة الغربية، مصادر 
مالية مستقلة وخاصة هبا، بعيدة عن التمويل اخلارجي أو الداخلي، هبدف زيادة 
تأثريها على صنع القرار السياسي، وحتديًدا بالنسبة لتوجه السلطة لألمم املتحدة 

إلعالن الدولة؟

هناك وجهة نظر اعتربت أن »الغالبية العظمى من املنظمات األهلية الفلسطينية مل 
تطور مصادر مالية خاصة هبا، وإمنا بقيت تعتمد على التمويل األجنيب« )أبو زيد، 
مقابلة، 10 متوز 2016(. وأن بعض تلك املنظمات دخلت يف عالقات تنافسية 
فيما بينها، وذلك بسبب الصراع على مصادر التمويل )املالكي وآخرون، 2008، 
1-2(، وهو أمر يدعو للتساؤل حول مصري مثل تلك املنظمات يف حال توقفت 

مصادر التمويل األجنيب عنها، وبالتايل تأثريها على صنع التوجهات السياسية. 

وقد اعترب آخرون أن املنظمات األهلية مل تؤثر يف توجه السلطة، ليس ألهنا مل 
تطور مصادر مالية خاصة هبا، واستمرت يف اعتمادها على التمويل األجنيب، وإمنا 

العتماد بعضها اآلخر على التمويل احلزيب )عودة، مقابلة، 3 متوز 2016(. 
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ورفضت بعض وجهات النظر اعتبار التمويل احلزيب أمرًا غري مقبول، وإمنا اعتربته 
أمرًا مشروًعا للتأثري يف توجه السلطة لألمم املتحدة، ألن »التمويل احلزيب للمجتمع 
املدين يف كل الدول الدميقراطية هو جزء من عمل األحزاب، ويف فلسطني تاريخ 
طويل من الدعم احلزيب لربامج مؤسسات تابعة لألحزاب، منها ما تقوم به فصائل 

منظمة التحرير ومحاس أيًضا« )جقمان، مقابلة، 1 متوز 2016(. 

ويف املقابل، هناك من يرى أن »بعض املنظمات، وليس مجيعها، سعت إىل تطوير 
بري  جامعة  يف  الضمان  عقارية، كصندوق  استثمارات  أو  صناديق  أو  مشاريع 
زيت، ومنشآت وجتهيزات يف مجعية بيت حلم العربية للتأهيل، وكذلك يف اهلالل 
للدخل«  مدرّة  واستثمارات  احلاالت،  من  العديد  يف  وأبنية  الفلسطيين،  األمحر 
مجيع  »يف  أنه  هذه  النظر  وجهة  تنكر  ومل   .)2016 متوز   4 مقابلة،  )الدرّة، 
)الدرّة،  قويًّا«  اخلارجي  التمويل  على  األهلية  املنظمات  اعتماد  احلاالت كان 

مقابلة، 4 متوز 2016(. 

ورغم أن عدًدا قلياًل وغري كاٍف من املنظمات األهلية سعت لتطوير مصادر مالية 
خاصة هبا، فإن هناك من يرى عدم إمكانية تطوير مصادر ذاتية أو حملية للمنظمات 
األهلية. وسبب ذلك من وجهة النظر هذه أن اجملتمع الفلسطيين غري ثري، لذلك 
من املتعذر أن تتمكن هذه املنظمات من ذلك إىل حد كبري. وقد حاولت العديد 
من املنظمات األهلية احلصول على دعم مايل حملي، وحصلت أحياًنا على بعض 
الدعم ملشاريع حمددة، ولكن من غري املمكن أن تغطي املؤسسات األهلية مصاريفها 
كاّفة، مبا فيها رواتب موظفيها، من الدعم احمللي. كما أن البنوك احمللية والشركات 
الفلسطينية، ال تدعم أي نشاط ال ترضى عنه السلطة، خوًفا على مصاحلها، خاصة 
وأن رأس املال الفلسطيين هدفه الربح أساًسا، ولن يقوم بأي عمل يتعارض مع هذا 

اهلدف )جقمان، مقابلة، 1 متوز 2016(. 
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قدرهتا  تطور  مل  الفلسطينية  األهلية  املنظمات  من  العظمى  الغالبية  إن كانت 
املالية املستقلة، وبقيت معتمدة على التمويل األجنيب اخلارجي أو احلزيب، ومرهتنة 
التنسيق  على  قدرهتا  تطور  أن  استطاعت  فهل  حزبية،  أو  خارجية  بأجندات 
قوة  هلا  يوفر  أن  أجل  من  األهلية،  املنظمات  من  غريها  مع  والتعاون  والتشبيك 
ضمن الصوت العاّم فيما يتعلق بتوجه السلطة لألمم املتحدة لإلعالن عن الدولة؟

على صعيد آخر، يرى البعض أنه ال يوجد أي تعاون أو تنسيق بني املنظمات 
األهلية نفسها، إذ مل ُتشّكل جلنة موحدة من املنظمات األهلية ملتابعة هذا املوضوع، 
ألن املصاحل املتناقضة هلذه املنظمات، واختالف توجهاهتا السياسية، كان عائًقا 
أمام هذا التعاون )عودة، مقابلة، 3 متوز 2016(. وحىت بالنسبة ملن يرى أن هناك 
تعاوًنا بني املنظمات األهلية بالنسبة لتوجه السلطة لألمم املتحدة، فهو يرى أن 
هذا التعاون والتنسيق كان حمدوًدا، ويف جمال توفري املعلومات فقط )الدرّة، مقابلة، 
4 متوز 2016(. كما كان هناك انتقاد لعدم وجود تعاون وتنسيق بني املنظمات 
األهلية، ليس فقط على صعيد توجه السلطة الفلسطينية لألمم املتحدة، وإمنا على 
بأدىن مستوياته،  الغالب  التعاون يف  العمل بشكل عاّم، حيث كان هذا  صعيد 
وبشكل مومسي وملدة حمدودة، وذلك ألن املنظمات األهلية تشكل أجساًما خمتلفة 
بتوجهات سياسية خمتلفة، وقد دعت وجهة النظر هذه إىل ضرورة وجود جسم 
يتابع التنسيق والتشبيك بني املنظمات األهلية )رحال، مقابلة، 2 متوز 2016(.

الخاتمة

الغربية، يف عملية  الضفة  العاملة يف  األهلية  املنظمات  الدراسة دور  عاجلت هذه 
توجه السلطة الفلسطينية لألمم املتحدة، لقبول عضويتها الكاملة واالعرتاف بالدولة 
 ،coordinated approach التنسيق  منهج  على  باالعتماد  وذلك  الفلسطينية، 
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السياسات  صنع  يف  املدين  واجملتمع  القرار  صانع  بني  التعاون  على  يركز  والذي 
والتوجهات السياسية.

وللحكم على هشاشة هذا الدور أو قوته، اعُتمدت مؤشرات قياس اسُتنبطت من 
دليل »داك« وبعض األدبيات النظرية. تتلخص هذه املؤشرات يف أنه كلما زادت 
جلسات احلوار بني اجملتمع املدين وصانعي القرار، وعدد االستشارات اليت يطلبها 
صانعو القرار من اجملتمع املدين، وعدد اجللسات الربملانية اليت يشارك فيها اجملتمع 
املدين، وعدد الدراسات اليت يقوم هبا اجملتمع املدين بناًء على طلب صانع القرار، 
والدولية  احمللية  احلمالت  وعدد  اإلعالم،  وسائل  يف  ينّظمها  اليت  الربامج  وعدد 
وعدد  واملعلومات،  الوثائق  إىل  الوصول  على  املدين  اجملتمع  وقدرة  ينّظمها،  اليت 
استطالعات الرأي اليت جتريها منظمات اجملتمع املدين، دل ذلك على زياد فعالية 
السلطة لألمم  توجه  الغربية، يف عملية  الضفة  العاملة يف  األهلية  املنظمات  دور 

املتحدة لإلعالن عن الدولة.

األهلية  املنظمات  دور  ضعف  إىل  الدراسة  توصلت  املؤشرات،  هلذه  واستناًدا 
العاملة يف الضفة الغربية، يف عملية توجه السلطة الفلسطينية لألمم املتحدة، لقبول 
عضويتها الكاملة واالعرتاف بالدولة الفلسطينية. إذ مل يكن هناك تعاون بني صانع 
القرار واملنظمات األهلية، وإن ُوجد مثل هذا التعاون، فقد كان يف حدود ضيقة.

كما أن صانع القرار مل يشرك املنظمات األهلية يف أي اجتماعات مع أعضاء 
اجمللس التشريعي الفلسطيين، خبصوص التوجه لألمم املتحدة واإلعالن عن الدولة، 
الربملانية  للكتل  تأثري  وجود  ولعدم  ناحية،  من  التشريعي  اجمللس  تعطيل  بسبب 

وجمموعات العمل، اليت ُشّكلت بعد تعطيل اجمللس، من ناحية ثانية.

ومل يطلب صانع القرار من خرباء املنظمات األهلية استشارات أو إجراء دراسات 
حول إجيابيات وسلبيات توجه السلطة لألمم املتحدة إلعالن الدولة، ألن سياسات 



131

دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية

ارجتالية وليس ضمن دراسات. وحىت عندما أعدت  قائمة على مواقف  السلطة 
بعض املنظمات األهلية دراسات توضح إجيابيات وسلبيات توجه السلطة لألمم 
املتحدة إلعالن الدولة، فقد كان ذلك يف حدود ضيقة، ومببادرة من املنظمات 

األهلية نفسها، ودون أن يطلبها صانع القرار. 

كما مل يطلب صانع القرار من املنظمات األهلية إعداد استطالعات للرأي، ملعرفة مدى 
تأييد اجملتمع الفلسطيين أو معارضته لتوجه السلطة لألمم املتحدة لإلعالن عن الدولة، 

إمنا أجرت بعض مراكز استطالع الرأي، ومببادرة منها، مثل هذه االستطالعات. 

السلطة  املعلومات حول توجه  املنظمات األهلية يف  القرار  كما مل يشرك صانع 
لألمم املتحدة، وإْن أشركها فقد كان ذلك يف حدود ضيقة ومراحل معينة. ويف 

الوقت نفسه مل حتاول املنظمات األهلية الوصول لتلك املعلومات.

كذلك تبني ضعف دور املنظمات األهلية يف توجه السلطة لألمم املتحدة، حيث 
إن إثارة هذا املوضوع يف وسائل األعالم كان يف حدود ضيقة، وما متت إثارته كان 

نقاًل عما صدر عن مكتب شؤون املفاوضات فقط. 

كما توصلت الدراسة إىل أن هناك وجهيت نظر بشأن تدخل املنظمات األهلية 
التوجه، وقد اعتربت إحدى وجهيت النظر أن  الفلسطينية لدعم السلطة يف هذا 
ذلك كان نابًعا من االهتمام بالصاحل العاّم للمجتمع الفلسطيين، بينما رأت وجهة 
النظر األخرى أنه كان دعاية خاّصة باملنظمة األهلية، أو خلدمة توجهات حزبية 
أو أجندات خارجية. ولكن بصورة عامة، تراجع اهتمام املنظمات األهلية بالصاحل 

العام، ومالت إىل تغليب املصلحة الذاتية واملنفعة الشخصية. 

 أما أهم سبب لضعف تأثري املنظمات األهلية على توجه السلطة لألمم املتحدة 
بشكل خاص، وعلى توجهات السلطة السياسية وصنع القرار السياسي بشكل 
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فيها  تتوفر  مل  اليت  الفلسطينية،  السياسية  البيئة  إىل  األوىل  بالدرجة  فيعود  عاّم، 
الدميقراطية، ومل تكن مواتية ملساعدة املنظمات األهلية يف التأثري على صنع القرار 

السياسي. 

لعمل  مواتية  تعد  مل  والدميقراطية  السياسية  البيئة  أن  إىل  الدراسة  توصلت  وقد 
املنظمات األهلية يف التأثري على توجهات السلطة بعد االنقسام، وأن ذلك يعود إىل 
تراجع الدميقراطية والشفافية يف فلسطني، وتغول السلطة التنفيذية على التشريعية، 
وزيادة انتهاكات السلطة الفلسطينية وأجهزهتا األمنية للمنظمات األهلية املعارضة 
لتوجهاهتا السياسية. وبذلك فالبيئة السياسية تكون مواتية للمنظمات األهلية كي 
تؤثر يف توجهات السلطة السياسية، فقط يف احلاالت اليت تساند فيها املنظمات 

األهلية توجهات السلطة، وليس يف احلاالت اليت تعارضها. 

كما وجدت الدراسة أن املنظمات األهلية الفلسطينية العاملة يف الضفة الغربية، مل 
تستطع أن تطور مصادر مالية مستقلة، بعيدة عن التمويل اخلارجي أو الداخلي، 
وحىت وإن سعت بعض املنظمات لتطوير مصادر متويل مستقلة، فقد كان ذلك 
القطاع اخلاص ال يدعم أي  أن  الفلسطيين غري ثري، كما  اجملتمع  حمدوًدا، ألن 

نشاط ال ترضى عنه السلطة خوًفا على مصاحله. 

املصاحل  البعض، بسبب  بعضها  التشبيك مع  األهلية  املنظمات  تستطع  كما مل 
املتناقضة هلذه املنظمات، واختالف توجهاهتا السياسية. 
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