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مقدمة الكتاب

جمريات  لفهم  التاريخ، مقدمات مهمة  عمق  بوعي  املرتبطة  االندفاعات  تشكل 
َأدرك  االجتماعية،  تفاعالته  بعمق  التاريخ  جوهر  ُأدرك  فكلما  مأزوم.  حاضر 
القائمون على احلاضر مغزى احلراكات االجتماعية اليت تقود إىل التغيري. ولطاملا 
احتوت صفحات التاريخ تفاعالٍت اجتماعيًة يقودها الفاعلون االجتماعيون، من 
تنظيمات ومؤسسات وجمموعات وأفراد، ومبا يدخرون لديهم من قوة طبيعية ناجتة 
عن ثقلهم احلقيقي داخل جمتمع ما. قد يأخذ هذا التفاعل شكله من معارضة 
إحدى خطوات احلكومة إىل شكل آخر، يعرب عنه حبراك اجتماعي راديكايل، قد 

يتطور إىل تغيري جذري لبنية النظام السياسي. 

على  التأكيد  إىل  االجتماعي،  سياقها  يف  القوة  بتفسري  املرتبطة  األفكار  تتجه 
أن  ميكن  ال  أو  الدولة،  واحدة، كمؤسسة  اجتماعية  ترتكز يف مؤسسة  ال  أهنا 
تنحصر يف جمموعة من األفراد، ميكن التعبري عنها باسم نقابة مهنية، كنقابة احملامني، 
أو تنظيم سياسي كاألحزاب السياسية، أو حركات التحرر، وغريها. تتوزع القوة 
االجتماعية،  املؤسسات  ويف كل  االجتماعي،  التفاعل  مستويات  يف كل  هنا 
وبواسطة كافة األفراد. وهذا يقود إىل االعتقاد بأن القوَة موجودة يف كل العالقات 
واجلماعات  املؤسسات  من  حُمًْتَكرَة  تكون  أن  من  بداًل  وتفاعالهتا،  االجتماعية 
السائدة داخل اجملتمع، األمر الذي يؤدي إىل تناقض كبري وجوهري عند املقاربة 
بني تلك النظرية وواقع توزيع القوة بشكلها الطبيعي، وعند التفاعل بني املؤسسات 

االجتماعية املختلفة داخل اجملتمع الفلسطيين.

من املنطقي جدا أال يأخذ توزيع القوة يف اجملتمع الفلسطيين منحًى شاذًّا، إال إذا 
كانت قد تغلغلت فيه بعض العناصر الشاذة، وعملت يف القضية عمل املعول، 
وحرفتها عن مسارها الطبيعي، مث جعلت من مستقبلها موضع حدس. يظهر توزيع 
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القوة حبالته الطبيعية، عندما تأخذ كل شرحية، مهنية أو سياسية، ثقلها االجتماعي 
احلقيقي مصدرًا للقوة، مث تقوم باستغالهلا لتجعل من نفسها العًبا سياسيًّا فعااًل، 
وشريًكا حقيقيًّا يف عملية اختاذ القرار، وحتديد السياسات املختلفة، مبضمون ال يتناقض 

أبًدا مع مبادئ شعب حمتل وتطلعاته، ويرمي إىل التخلص من االحتالل ومشتقاته. 

أن تؤدي املؤسسات االجتماعية يف فلسطني وظيفة ذات بعد اجتماعي حترري، 
فإن ذلك يعطيها دورًا متميزًا عن دور املؤسسات القائمة يف اجملتمعات اليت تعترب 
نفسها جمتمعات دميقراطية، مع أخذ »احلاجات امللحة« للمجتمع الفلسطيين بعني 
االعتبار، بعيًدا عن إمالءات النمطية اخلاصة باجملتمع املدين يف دول »الشمال«.

وإذا ما َصَرَف املالحظون أنظارهم حنو أصحاب »السلطة«، منغمسني يف تنفيذ 
خطوات سياسية مرتبطة مبصري الشعب الفلسطيين، كإعالن »الدولة الفلسطينية«، 
أو اللجوء إىل جملس األمن، وغريه من احملافل الدولية، أو حىت كما حصل يف إعالن 
َتبادر إىل أذهاهنم شكل من أشكال القوة التقليدية، تسيطر على  املبادئ، فإنه يـَ
القوَة فيه مؤسسة، أو عدد حمدود  حَتَتِكر  الفلسطيين، حيث  املشهد االجتماعي 
من املؤسسات االجتماعية السائدة من جهة، أو يتبادر إىل أذهان غري املطلعني 
وكأن القوى االجتماعية الفلسطينية تعيش حالة إمجاع غري مسبوقة، وداعمة هلذه 

السياسات من جهة أخرى. 

يبدو واضًحا أن املؤسسات االجتماعية الفلسطينية، اليت ُيفرتض أن تكون مبثابة 
واحلركات  األهلية  واملؤسسات  املهنية  النقابات  مبا فيها  التحرر،  احملرك يف مسرية 
الطالبية، تعيش حالة من التخدير وسكون القوة، حتول بينها وبني أن تكون فاعاًل 
وشريًكا حقيقيًّا يف تكوين السياسة الفلسطينية. وهناك أمثلة وشواهد كثرية ميكن 
االستدالل هبا على وعي وإدراك حالة الضعف املاثلة، واليت جتعل من احلريصني 

على إبراز كافة عناصر القوة يف مشهد مسرية التحرر، جارِّين أذيال اخليبة. 
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 من هنا، ومن منظار الضرورة امللحة، يأيت الدور الوظيفي للقوى املعرتضة على 
لُتربَز  والسياسية،  الفكرية  ميوهلا  عن  النظر  بغض  القائمة،  والعبث  الرتهل  حالة 
منوذًجا آخر على نقيض ما هو قائم، َيظهر فيه مزيج غري مسبوق من َخَدَمة الوطن 
املختلفني بانتماءاهتم األيديولوجية، لكنهم يقفون صفًّا واحًدا، حيث سيشكلون 
نرباًسا حلراك اجتماعي واٍع. كما أن اجتماع هؤالء »املتنافرين أيديولوجيًّا« على 
ل يف أغلب الظن خشبة خالص ما، جملتمع بات  حاضنة اجتماعية مشرتكة، ُيشكِّ

يعيش حالة اإلرباك مرغًما.

َدات مثل هذا االتفاق، ستعود مبنفعة كربى، وفق ما بشرت به جتارب   كما أن حُمدِّ
شعوب خمتلفة، وسيكون مبعث تفاؤل للحالة اجلماهريية، اليت تصبو لشراكة فعالة بني 
أطراف الِفْعل املكافح للمحتلني والفاسدين. من هنا ميكن احلديث عن كتلة تارخيية 
َعثِّر التحرير وأدواته، مبا فيها املؤسسات االجتماعية.  يـُ مانعة، أو صادة، لكل ما 
تكمن املفاضلة يف إسقاط بواعث احلزبية الضيقة، واألنانية املفرطة للذات التنظيمية، 
جمتمع حضاري  وال  حترر،  وال  حرية،  فال  ذلك.  على  البعض  اعرتض  وإن  حىت 

إنساين، دون التقاء أدوات الفعل التحرري، املناقضة لكل أبعاد اهلزمية.

يف هذا السياق، ومن زاوية البحث عن دور املنظمات غري احلكومية يف صياغة 
عدد  على  الضوء  ليسلط  البحثي  العمل  هذا  يأيت  الفلسطيين،  السياسي  التوجه 
املنظمات وفعاليتها يف  أداء  اليت من خالهلا ميكن أن ينعكس  من املوضوعات، 
معادلة رسم السياسات العامة واملختلفة. عاجل كل فصل من فصول هذا الكتاب 
جزئية حمددة، باالعتماد على املنهج الكيفي يف البحث العلمي. وقد قام بتنفيذ 
هذه الفصول، اليت تعترب دراسات منفصلة يربط بينها وحدة موضوعية، ثلة من 
الفلسطينيني املختصني، وقد جاءت فصول الكتاب على  الباحثني واألكادمييني 

النحو التايل:
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السياسي  النظام  أثر  الفلسطيين:  اجملتمع  القوة داخل  توزيع  الفصل األول: 
على قوة وفعالية منظمات اجملتمع املدين.

الفصل الثاني: حدود املدين والقبلي يف املنظمات األهلية الفلسطينية.

الفصل الثالث: تطّور عالقة اجملتمع املدين الفلسطيين باحلركات واألحزاب 
السياسّية.

توجه  يف  الغربية  الضفة  يف  العاملة  األهلية  املنظمات  دور  الرابع:  الفصل 
السلطة الفلسطينية لألمم املتحدة.

الفصل الخامس: دور املنظمات األهلية يف تعزيز حضور املرأة يف املشهد 
السياسي الفلسطيين.

الفصل السادس: التمويل األجنيب للمنظمات غري احلكومية: انبعاثات تنمية 
أم كولونيالية جديدة؟ )USAID( منوذًجا.

الفصل السابع: دور املنظمات األهلية يف الضفة الغربية يف ملف املصاحلة 
الفلسطينية الداخلية بني حركيت فتح ومحاس.

الفصل الثامن: املنظمات األهلية الفلسطينية كمنرب سياسي حر للشباب.

الفصل التاسع: التمويل املشروط وإنتاج التكنوقراط الفلسطيين.

الكتاب إىل أن هناك مثة عوامل  القضايا، خلص هذا  التطرق هلذه  من خالل 
رئيسية، ليس من املستبعد أن تكون نتاَج مساٍع مقصودة، سامهت، بشكل أو 
القائمة، وأفضت  احلالة  املنظمات غري احلكومية يف سياق  بآخر، يف إضعاف 
إىل نقيض ما ينبغي أن تكون عليه هذه املنظمات، إذ ينبغي أال تكون خارج 
لعبت  لقد  سياقها.  يف  الفلسطيين  السياسي  التوجه  يصاغ  اليت  املعادلة،  دائرة 
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اجملتمع  داخل  القوة  توزيع  يف  الشذوذ  من  نوع  خلق  يف  العوامل  من  الكثري 
املطلوب،  تأدية دوره  تأثري يف  ا، وغري ذي  أنتج جمتمعا مدنيًّا هشًّ الفلسطيين، 

املنشودة. ووظيفته 

محمد دار خليل
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الفصل األول

توزيع القوة داخل اجملتمع الفلسطيين: أثر النظام السياسي 
على قوة وفعالية منظمات اجملتمع املدين

محمد دار خليل

مقدمة:

نشأ اجملتمع املدين بشكٍل متواٍز مع نشوء الدولة احلديثة، وكأحد جتليات مفهوم 
املواطنة، حيث مينح األفراد احلق يف الشراكة السياسية، سواء من خالل املشاركة 
يف العملية االنتخابية، انتخاًبا وترشًحا من جهة، أو من خالل إتاحة الفرصة هلم 
لفرض نوع من الرقابة على مؤسسات الدولة من جهة أخرى. لكن األمر ال ينطبق 
متاًما على اجملتمعات اليت خضعت لالستعمار الغريب، وتشكلت فيها أنظمة حكم 
من لون خيدم املستعمر وأهدافه، بصرف النظر عما إذا كان ذلك يليق مبا ينشده 

األفراد ويطمحون إليه.

مل تساهم تلك األنظمة اليت ُأجربت الشعوب على العيش حتت سطوهتا، يف خلق 
ملؤسسات  ويكون  طبيعيًّا،  توزيًعا  االجتماعي  السياق  القوة يف  فيها  تتوزع  حالة 
اجملتمع فيها دور ذو وزن، ال يقل عن وزن مؤسسات الدولة احلاكمة وقوهتا. األمر 
الذي خلق حالة من الشذوذ يف توزيع القوة داخل اجملتمع، تركزت فيها القوة أكثر 
يف مؤسسات الدولة، يف الوقت الذي أصبح فيه اجملتمع يبدو خاوًيا من القوة، 

حبيث أصبح عاجزًا عن تشيكل نوع من توازن القوة مع مؤسسات الدولة.

ومما يعطي للمجتمع الفلسطيين خصوصية، متيزه عن باقي اجملتمعات اليت كانت 
تعيش حتت سطوة االستعمار، أنه ال يزال يرضخ حتت االحتالل من ناحية، كما أن 
منظومة احلكم فيه أقرب للخدماتية واإلدارية منها ملنظومة احلكم السيادية من ناحية 
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أخرى، األمر الذي ينعكس على مؤسسات اجملتمع األخرى، وخاصة غري احلكومية 
منها، وبذلك أصبحت تلك املؤسسات تتسم بنوع من اخلصوصية اليت ميزهتا عن 

غريها من املنظمات السائدة.

داخل  العامة  السياسات  صياغة  أن  مفادها  جدلية  حول  الدراسة  هذه  تتبلور 
واملؤسسات،  األفراد  ميثلها  اليت  القوة  نقاط  بني  العالقة  مبضمون  تتأثر  اجملتمع، 
الفلسطينية  السلطة  فيه  تسيطر  الذي  الوقت  ففي  ونفوذ.  قوة  من  ميتلكونه  مبا 
باالنفراد يف صياغة  اليت تسمح هلا  القوة،  النصيب األكرب من  ومؤسساهتا على 
التوجه السياسي العام، فإنه ال ينبغي إغفال مضامني القوة اليت تتمتع هبا مؤسسات 
اجملتمع الفلسطيين غري احلكومية، ومن غري النخبة احلاكمة، واليت تؤهلها ألن تكون 

شريًكا حقيقيًّا يف صياغة التوجهات السياسية املختلفة.

حتاول هذه الورقة حتليل دور النظام السياسي الفلسطيين القائم، وما ينبثق عنه من 
مؤسسات، كعوامل مؤثرة على قوة املنظمات غري احلكومية يف اجملتمع الفلسطيين 

ونفوذها. 

كما تفرتض هذه الدراسة أن مثة عوامل رئيسية ليس من املستبعد أن تكون نتاج 
مساع مقصودة، عملت عملها يف احلالة القائمة، وأفضت إىل نقيض ما ينبغي أن 
يكون. إضافة إىل أهنا سامهت يف خلق نوع من الشذوذ يف توزيع القوة، أّدى إىل 
بروز جمتمع مدين غري ذي تأثري، بل وأضعفت دوره يف تأدية وظيفته املنشودة، فيما 

يتعلق باحلوكمة والرقابة على أجهزة السلطة القائمة ومؤسساهتا. 

المنظمات غير الحكومية وتوزيع القوة في السياق االجتماعي

قد يبدو مفهوم توازن القوة مرتبًطا بشكل أساسي حبقل العالقات الدولية، وقد 
يبدو أيًضا أنه غري ذي صلة مباشرة عند معاجلة جزئية مرتبطة باجملتمع املدين، لكن 
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مثة صلة أو صالت تربط أصول فهم العلوم يف احلقل االجتماعي. ففي الوقت 
الذي ختتلف فيه الفروع يف العلوم االجتماعية، فإن إمكانية استحضار املفهوم من 
حقل علمي آلخر، وحماولة استخدامه أداة تفسريية، قد تعود بفائدة كبرية على 
العمل البحثي، وتساعد الباحث يف الوصول إىل نتائج أكثر انسجاًما مع الواقع.

طاملا اسُتخدم مفهوم توازن القوة يف سياق العالقات الدولية لإلشارة إىل التوزيع 
الفعلي للقوة داخل املنظومة الدولية، كحالة ينعكس فيها ذلك التوزيع على شكل 
توازٍن متساٍو، أو متالئم، أو غري متالئم، أو أي شكل آخر لتوزيع القوة. وإذا كان 
الرتكيز على التوزيع النسيب للقوة داخل النظام، يفضل استخدام اصطالح توزيع 
القوة، إال أن األمر يصبح أكثر إشكالية عند دمج نقاش توزيع القوة بنقاش أهداف 

 .)Levy, 2004) النظام

تكمن أمهية التطرق ملفهوم توازن القوة يف سياق اجملتمع املدين؛ ألنه يشرتك مع 
ميتلكون  فاعلني  وجود  األول  أساسيني؛  أمرين  بوجود  الدولية  العالقات  عامل 
حماولة  فإن  لذلك  الفاعلون.  هؤالء  فيها  يتحرك  منظومة  وجود  والثاين  القوة، 
يكفي  وإمنا  للفاعلني،  حمدًدا  شكاًل  تشرتط  ال  القوة  توازن  مفهوم  استخدام 
وجودهم وامتالكهم للقوة من جهة، كما أهنا ال تشرتط أن يكون الفاعلون يف 

هذه املنظومة دواًل من جهة أخرى. 

تعّرض مفهوم القوة يف السياق االجتماعي للكثري من التفسريات واملناقشات، اليت 
ال تركز هذه الدراسة على سردها ومناقشتها، بقدر ما تستند على تفسري فوكو 
للقوة. مل يسَع املفكر الفرنسي ميشيل فوكو لصياغة نظرية عامة حول مفهوم القوة، 
بقْدر حماولته التعرف على مكان وكيفية انعكاس القوة بني نقطة وأخرى. كما أنه 
يرى فيها جمموعة اآلليات واإلجراءات، اليت بناء على دورها ووظيفتها وموضوعها؛ 
جيب أن ترتسخ القوة. من ناحية أخرى، يأيت مفهوم القوة لديه يف إطار تعريف قوة 
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الفرد بالنسبة لفرد آخر، وجمموعة بالنسبة جملموعة أخرى، والدولة بالنسبة للمجتمع  
.)Kelly, 2009)

وهنا تكمن أمهية حتليل عالقات القوة بني الوحدات املختلفة، حيث تشري هذه 
القوة اليت  القوة وانعكاسها بني األفراد، وليس فقط مقدار  العالقات إىل تفاعل 
ميتلكوهنا. ولذلك، هناك عالقات قوة بني وحدات اجلسم االجتماعي، كالعالقة 
. )Kelly, 2009) بني الرجل واملرأة، وبني أعضاء األسرة، وبني األستاذ والتالميذ

وحسب تفسريات فوكو، فإن أبرز مالمح القوة أن هناك احنراًفا للقوة عن املركز، 
أي أهنا ليست مرتكزة على فرد أو طبقة، وأن القوة متعددة االجتاهات، أي أهنا ال 
تتدفق فقط من األقوى إىل األضعف، وإمنا قد تأيت أيًضا من األسفل، حىت وإن 
مل تكن متكافأة. ومن هذه املالمح أيًضا أن الفاعلني يلعبون دورًا إنتاجيًّا مباشرًا، 
وأن القوة ميكن أن توجد يف كافة التفاعالت االجتماعية، وأن تكون دائًما موجودة 

.)Kelly, 2009)  )Lemert & Gillan, 1982) )Taylor, 2011)

ُيعترب اجملتمع املدين آلية للقوة املشرتكة، اليت تنهض بقدرة املواطنني حلماية رغباهتم 
وحقوقهم من قوة الدولة االعتباطية أو التعسفية (Wiktorowicz, 2000( . من 
هذا املنطلق، ويف سياق احلديث عن توازن القوة وتوزيعها يف املنظومة االجتماعية 
والسياسية الفلسطينية، خاصة تلك القوة بني منظمات اجملتمع املدين والسلطة، 
فإنه ال ينبغي أن ترتكز القوة بيد أجهزة السلطة ومؤسساهتا ورجاالهتا فقط، حبيث 
شريًكا  تكون  ألن  خيوهلا  القوة،  من  مستوى  أي  من  اجملتمعية  املنظمات  جُترد 

حقيقيًّا، والعًبا فاعاًل يف صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية. 

الفلسطيين قْدر من  انطالًقا مما سبق، ُيفرتض أن يكون ملنظمات اجملتمع املدين 
القوة ميّكنها من تشكيل خط القوة اآلخر، الذي يوازي السلطة وخنبتها، ويشاركها 
تظهر  الفلسطيين  السياق  املدين يف  اجملتمع  منظمات  لكن  السياسات.  يف رسم 
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وفعال يف  تأثري حقيقي  ذات  غري  عوامل،  ولعدة  إهنا،  إذ  الضعف،  من  بدرجة 
صناعة القرار السياسي الفلسطيين. 

لقد استطاعت مؤسسات اجملتمع املدين أن تقوم بدور تارخيي طيلة األربعني عاًما 
املاضية، وحتديًدا يف تعاطيها مع جمريات االنتفاضة األوىل، فقد قامت بنشر الوعي 
عاماًل  وشكلت  السلطات،  غياب  ظل  التحررية يف  االجتماعية  والثقافة  الوطين 
مسانًدا وداعًما لكثري من الفئات الفقرية واملهمشة. إال أن هذه املؤسسات واجهتها، 
وما زالت تواجهها، جمموعة من التحديات، واليت أبرزها عدم تفعيل القوانني الناظمة 
لعمل هذه املؤسسات وتطويرها؛ بسبب تعطيل اجمللس التشريعي. وقد أّدى غياب 
دور اجمللس التشريعي إىل تقويض املنظومة التشريعية، وعدم تطويرها، األمر الذي 
كان له مردود سليب على مؤسسات اجملتمع املدين، حبيث مل يعد هناك إطار قانوين 
يعمل على محايتها، يف الوقت الذي أصبح فيه رئيس السلطة الفلسطينية نفسه هو 

الذي يصدر القوانني املختلفة )زماعرة، مقابلة شخصية، 2016(.

كما ال ينبغي جتاهل العديد من العوامل الذاتية اليت تؤثر يف قوة منظمات اجملتمع 
املدين الفلسطيين، واليت من أبرزها خنبوية هذا اجملتمع. 

منطقة  يف  ينحصر  يكاد  وهو  حمدودة،  بفئة  حمكوم  الفلسطيين  املدين  »اجملتمع 
النخبة. وألن املنظمات غري احلكومية الفلسطينية حمكومة بصراع النخب، الذي 
تظل  التغيري  إمكانية  فإن  الوطنية،  الدولة  جسد  يف  تكويين  مفصل  ذاته  هو 
ما جنادل  لكن  بالتغيري،  هلا  النخب ال عالقة  أن  ذلك  يعين  أن  دون  حمدودة، 
الفلسطيين،  املدين  اجملتمع  منظمات  يف  املشاركة  أفق  ضيق  أن  هو  هنا  بشأنه 
واقتصارها على النخب، يقلل بالطبع من مقدرهتا على التأثري يف الناس من جهة، 
وجيعل سجاهلا مع السلطة سجااًل يدور يف غرف مغلقة، وليس يف الشارع حيث 

ميكن إحداث التغيري« )أبو سيف، 2005، صفحة 188(.
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يف الوقت الذي يفرتض أن تساهم فيه خصوصية احلالة الفلسطينية بوجود جمتمع 
مدين مقتدر، إال أن »انتشار لغة مشرتكة للدميقراطية وحلقوق االنسان وجدت 
رواًجا شائًعا، ليس فقط بني خنبة من املثقفني واملسيسني، وإمنا يف اجملتمع ككل، 
حيث إن نضال الشعب الفلسطيين ضد االحتالل أخذ عدة أشكال، كان من 
أمهها النضال الذي استند إىل الشرعية الدولية وحقوق اإلنسان واملواثيق الدولية، 
واختذ من اإلعالم وإحراج االحتالل اإلسرائيلي، سالًحا فاعاًل يف نضاله اليومي، 
إىل جانب الكفاح املسلح. ويشكل استمرار االحتالل، واستمرار استخدام هذا 
السالح وهذه اللغة، عنصرًا أساسيًّا يف ضمان بروز وهنضة مؤسسات وأطروحات 
 ،1998 )ُكّتاب،  والدميقراطية«  املدين  واجملتمع  اإلنسان،  حقوق  على  مبنية 

صفحة 61(.

نظام سياسي قائم على توزيع القوة أم احتكارها؟

لعب الكيان اإلسرائيلي وجمتمع الفيتو الذي يقف يف معظم األحيان إىل جانبه، 
مكوناته  تكون  فلسطيين  سياسي  نظام  لفرض  هة  املوجِّ والقوة  املدبر  العقل  دور 
السلطة  إنشاء  من  املركزي  للهدف  غطاء  وتشكل  رمزية،  أكثر  املؤسساتية 
النظام  يتكئ عليها  اليت  السياسية  أوسلو  تطبيق عقيدة  واملتمثل يف  الفلسطينية، 
)نعريات و بشارات، 2016(. لقد أّدى اإلذعان لقيم أوسلو، وربطها باستمرارية 
ومشروعية حركة فتح أمام اجملتمع الدويل، إىل بروز نوع من اهليمنة على السلطة من 
قبل خنبتها، مما ساهم بطريقة أو بأخرى يف احتكار تويل الوظائف احلكومية العليا، 

واحتكار القرار السياسي.

واألكثر من ذلك، تدخلت تلك القوى من خالل حتديد تفاصيل النظام، وحىت 
التنفيذية، إضافة إىل حتديد صالحيات اجمللس  حتديد صالحيات رئيس السلطة 
التشريعي وعدد أعضائه )هالل، 1998(. مما يعين أن النظام السياسي الفلسطيين 
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أصبح جمموعة من القواعد واملنطلقات واملبادئ، وما ينتج عنها من سلوك سياسي 
النظر الفتحاوية، اليت تعرب عن مشروع التسوية  وأمين، يعرب بالضرورة عن وجهة 
املدعوم من حلفاء »إسرائيل« يف اجملتمع الدويل. يصبح هذا التوجه ذا مصداقية 
أعلى عند النزول إىل الشارع، ومراقبة حالة اإلقصاء الذي تتعرض له شرائح اجملتمع 
الفلسطيين اليت تعارض مشروع التسوية وخملفاته، وخاصة تلك اليت متتلك نوًعا من 
النفوذ داخل اجملتمع الفلسطيين، كحركيت محاس واجلهاد اإلسالمي، أو حىت على 
مستوى أفراد مستقلني، أو أكادمييني، أو حىت يساريني منتمني ألحزاب سياسية 
طبيعتها  وبسبب  املهيمنة،  السياسية  النخبة  »إن  التحرير.  منظمة  مظلة  حتت 
لصيغ  وفًقا  السابق  النظام  إنتاج  إعادة  على  عملت  احملافظة،  والفكرية  الطبقية 
مستجدة، وحافظت على هيمنتها وتفردها واحتكارها يف صنع القرار، وعلى كافة 

املستويات« )جمدالين، 2003، صفحة 27(.

وكانت  الفلسطيين،  اجملتمع  داخل  وخطريًا  جذريًّا  منعطًفا  أوسلو  شكلت  لقد   
مبثابة العامل األهم يف االنقسام السياسي، الذي جتلى تأثريه السليب على النظام 
السياسي، إذ إهنا، أي أوسلو، مل تتأسس على قاعدة عقد اجتماعي ارتضته القوى 
االجتماعية اليت تعرب عن الشرائح الفلسطينية املختلفة، وبالذات القوى السياسية. 
لقد ترتب على أوسلو انقسام حاد متثل يف التأسيس لتيارين، توافقت على األول 
ثالث قوى فلسطينية، هي فتح وحزب الشعب وفدا، ويف املقابل توافقت على 
النقيض باقي الفصائل الفلسطينية، حيث شكلت ما ُأطلق عليه الفصائل العشرة 

)نعريات و بشارات، 2016(.

قاعدة  على  تؤسس  القائم، مل  الفلسطيين  السياسي  النظام  ُبنية  إن  القول  ميكن 
شراكة وطنية ترتضيها األغلبية، وإمنا تأسست يف ظل وجود انقسام حاد داخل 
اجملتمع الفلسطيين. مما سبق يتضح أن حالة من الصراع والتنافس غري العادل بني 
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مكونني اجتماعيني متناقضني، انبثقت منه مفاصل النظام القائم، كانت الغلبة فيه 
للفريق الذي ميثل اإلرادة الدولية. وقد مت تغييب القوى اليت تقف على النقيض 
من هذا النظام، كما مت إقصاؤها عن احلالة السياسية نتيجة عوامل خمتلفة، أمهها 
عدم املقدرة على مواجهة الوضع السياسي اجلديد. وعندما أصبح الطرف النقيض 
ألوسلو ذا قوة مسلحة على األرض، وذا امتداد مجاهريي واسع، خاصة يف قطاع 
غزة، أصبح ذلك االنقسام أكثر وضوًحا. وهنا ميكن تغيري النمطية اخلاطئة اليت 

ترتأي أن أصل االنقسام يعود للتنافس بني فتح ومحاس على السلطة.

يعود سر جناح فرض هذا النظام إىل أنه يعتمد بشكل مركزي على القوة اخلارجية، 
إضافة إىل اعتماد السلطة الفلسطينية ماليًّا وسياسيًّا عليه. وهبذا أصبحت أي حماولة 
تدخاًل  تواجه  عليه،  قامت  اليت  األسس  إعادة صياغة  أو حىت  النظام،  إلصالح 
إسرائيليًّا ودوليًّا وإقليميًّا رافًضا، ألن رؤيتها للنظام السياسي جيب أن تكون مصاغة مبا 
يتوافق مع مشروع التسوية، الذي يضمن بالدرجة األوىل احلفاظ على أمن »إسرائيل« 

)نعريات و بشارات، 2016(.

وقد بدا ذلك واضًحا عندما تنكرت غالبية القوى الدولية لنتائج االنتخابات التشريعية 
الفلسطينية عام 2006، اليت أسفرت عن انتصار مدوٍّ حلركة املقاومة اإلسالمية 
محاس، واليت ترفض صراحة مشروع التسوية والتنسيق األمين. جتدر اإلشارة هنا إىل 
أن األصل الذي يضمن حقوق األفراد السياسية، هو إشراكهم يف صياغة نظام 
النظام  بنية  بلورة  إن  يتناقض مع وجود مساحة حرية كافية ومرضية.  سياسي ال 
السياسي على أساس حفظ األمن لـ »إسرائيل«، جيعل من حق املقاومة الفلسطينية، 
اليت تشرعها األمم املتحدة، حًقا حمظورًا وفًقا للنظام القائم. وتكمن خطورة هذا 
ظهر  إذا  التجمع، خاصة  يف  وحقهم  األفراد،  حرية  على  ينعكس  أنه  يف  احلظر 

جتمعهم كشكل من أشكال التناقض مع املشروع السياسي الذي تتبناه السلطة. 
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على  احلايل  الفلسطيين  السياسي  النظام  اعتبار  إىل  املتخصصني  بعض  يذهب 
التشريعات، وتعطيل اجمللس  أنه نظام دكتاتوري بامتياز، بسبب وجود تآكل يف 
الرئيس بشكل خاص )عساف،  الرئاسة، ودور  التشريعي، وتعظيم دور مؤسسة 
مقابلة شخصية، 2016(. قد يبدو من املبالغة وصف النظام السياسي بالدكتاتوري، 
إال أن هناك كثريًا من الشواهد واملمارسات على األرض تثبت دقة ذلك التوصيف. 
فقد مضى على انتخاب أبو مازن رئيًسا للسلطة ثالث دورات، يف الوقت الذي 
يفرتض أن تنتهي رئاسته بعد أربع سنوات من انتخابه، إال أنه ما زال يهيمن على 

كرسي الرئاسة منذ 12 عاًما.

إضافة إىل ذلك، فإن األسس واملعايري والشروط واملتطلبات اليت جيب أن تتوفر يف 
أي نظام سياسي، ال تتوفر يف النظام السياسي الفلسطيين بشكل واضح. لذلك، 
فإن وصف السلطة الفلسطينية بالنظام السياسي السيادي، يبقى وصًفا مغلوًطا، 
ا، وخُترتق يوميًّا من  كوهنا ليست أكثر من سلطة حكم ذايت هلا دور حمدود جدًّ

االحتالل اإلسرائيلي )قرش، مقابلة شخصية، 2016(.

تغييب القانون لتعطيل توازن القوة

تربز أمهية القانون يف أنه يشكل عاماًل حامًسا يف فرض العدالة االجتماعية، واحلد 
النفوذ والقوة  من تفشي الظلم االجتماعي. يف الوقت الذي ال يتواىن أصحاب 
من التغول يف كافة مفاصل احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، من أجل 
فرض نوع من اهليمنة، متهد هلم الطريق الستالب ما يغذي غرائزهم وتطلعاهتم، 
دون االكرتاث ملا هو حق طبيعي لباقي أفراد اجملتمع، الذين فرضت عليهم الوقائع 
املختلفة ظروًفا حترمهم من القوة اليت تساهم يف احلفاظ على حقوقهم، وإعطائهم 
الفرصة للنهوض بظروفهم املعيشية، ومْنحهم مساحة كافية لتعزيز حقوقهم املختلفة.
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لقد جاء تأثري املكانة اليت تتمتع هبا النخبة احلاكمة يف الضفة الغربية مبا يتناقض 
القانون،  قوة  سلطتها  يف  تفوق  القوة  من  نوًعا  أبرزت  فقد  القانون،  سيادة  مع 
األمر الذي جعل من مبادئ الدميقراطية أقل جتليًّا يف احلياة االجتماعية. واألكثر 
ليضعف من  امتد  تأثري عميق،  ذا  لعبت دورًا سلبيًّا  النخبة  تلك  أن  من ذلك، 
مؤسسات احلوكمة، ودورها الوظيفي املنوط هبا )أبو زاهر، 2013(. من هنا، إذا 
كانت النخبة قادرة على أن تضعف دور املؤسسات احلكومية، فهذا، وبال شك، 
جيعل من منظمات اجملتمع املدين أكثر عرضة لتدخالت تلك النخبة، اليت مبقدورها 

الوقوف أمام أي فعل مناهض، أو ال يتماشى مع السياسات احلكومية العامة.

القانون  من   )43( رقم  املادة  إىل  مازن  أبو  الرئيس  يستند  ذلك،  على  كمثال 
تنظيم  أو مراسيم، حتت مربر  قرارات  األساسي؛ إلصدار تشريعات على شكل 
حالة الضرورة كما ينص القانون، إال أن شروط الضرورة مل تتوفر أصاًل، وحىت لو 
توفرت فإهنا ال ختوله سوى إصدار قرارات ملواجهة الضرورة فقط، وهذا ال يعين 

ختويله إصدار أو إلغاء القوانني )اخلالدي، 2015(. 

من ناحية أخرى، ترتبط هشاشة القانون بشكل كبري بالنظام الفلسطيين، الذي يراه 
80٪ من النخبة الفلسطينية بأنه نظام غري مكتمل األركان، ويفتقر إىل السيادة 
تعترب من أهم مقوماته )نعريات و بشارات، 2016(. وال شك أن نظاًما  اليت 
غري مكتمل األركان ستكون مكوناته أكثر خدمة للطرف األقوى يف املعادلة، اليت 
ُفرضت يف احلالة الفلسطينية بعد أوسلو. كما أن هذا النسق من النظام غري املرتكز 
على أعمدة سيادية ال تستطيع إنتاج فعل سياسي، يعرب عما تطمح إليه الشرائح 
الشعبية املختلفة، ويشرتك يف صياغته العدد األكرب من مؤسسات اجملتمع التمثيلية، 

ويكون أكثر قرًبا من اإلرادة الوطنية واالحتياجات اجملتمعية. 
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جتد منظمات اجملتمع املدين صعوبة بالغة إذا ما سعت لدمج نفسها يف عملية 
صياغة  التنفيذية  السلطة  فيه  حتتكر  الذي  الوقت  يف  السياسات.  صياغة 
سبيل  فعلى  أخرى.   جهة  من  القوانني  وإصدار  جهة،  من  العامة  السياسات 
املثال، كان للسلطة التنفيذية اليد األوىل يف صياغة قانون الضمان االجتماعي 
القرار،  اختاذ  دائرة  من  جيعل  الذي  األمر   ،)2016 شخصية،  مقابلة  )طه، 
سياسي  بتوجه  ترتبط  ا،  جدًّ ضيقة  دائرة  القوانني،  ووضع  السياسات،  ورسم 
أكثر من اعتمادها على إشراك أصحاب الكفاءات واخلربات، وممثلي الشرائح 
الشعبية املختلفة، الذين غالًبا ما يكونون فاعلني يف إطار اجملتمع املدين مبكوناته 

املختلفة.

فشل المجلس التشريعي في تحقيق توازن القوة مع السلطة 
التنفيذية

رمسية  هيئات  غياب  ظل  يف  املدين  للمجتمع  فاعل  دور  عن  احلديث  ميكن  ال 
تقوم بوظيفة الرقابة على املمارسات احلكومية من جهة، وتشكل منربًا للتعبري عن 
مطالب الشرائح اجملتمعية املختلفة، واهليئات التمثيلية هلا، من جهة أخرى. جتدر 
اإلشارة إىل أن تلك الوظيفة تتمثل يف احلالة الفلسطينية مبؤسستني رمسيتني، مها 

اجمللس الوطين واجمللس التشريعي، لكن كاًل منهما غري مفعلتني. 

ميارس اجمللس التشريعي الرقابة على السلطة التنفيذية من خالل اللجان الدائمة، 
اليت تعترب مبثابة حلقة الوصل بني اجمللس واحلكومة. وكان هلذه اللجان دور كبري 
يف التحقيق يف قضايا عديدة، مثل الشركات االحتكارية اليت كانت حتتكر بعض 
السلع األساسية، كالنفط واإلمسنت، دون مسوغات قانونية، وقد تورط فيها بعض 

احملسوبني على النخبة احلاكمة. 
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االستجواب، كاستجواب  طريق  عن  الرقايب  دوره  التشريعي  اجمللس  ميارس  كما 
احمللية،  االنتخابات  قانون  تطبيق  عدم  قضية  يف   1998 عام  عريقات  صائب 

واستمرار التعيينات يف اهليئات احمللية، وكان يف حينها وزيرًا للحكم احمللي.

إن يف ختويل اجمللس التشريعي الفلسطيين، باعتباره جسًما متثيليًّا لشرائح اجملتمع، 
احلق يف حجب الثقة عن احلكومة، أمهية وضرورة يف فْرض نوع من توازن القوة بني 
الدولة واجملتمع. فإذا ما أخلت السلطة التنفيذية بالتزاماهتا وتعهداهتا، أو خرقت 
مل  ذلك  لكن  عنها.  الثقة  املنصف حجب  من  فإنه  لألفراد،  األساسية  احلقوق 
حيصل يف ظل السلطة الفلسطينية، حىت أنه مل يتم إدراج طلبات حجب الثقة على 

جدول أعمال اجمللس )مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2010(. 

هنا تربز إحدى صور اإلخالل بتوزيع القوة داخل اجملتمع الفلسطيين، إذ إن السلطة 
التنفيذية ال ختضع لرقابة جدية تلزمها باإليفاء بالتزاماهتا، وحتول بينها وبني خرق 

احلقوق األساسية ملن خيضعون لسلطتها. 

التفاعلي،  النمط  إىل  يرجع  فاعلة،  سياسية  التشريعي، كأداة  اجمللس  غياب  إن 
وشكل توزيع الصالحيات بني السلطات املختلفة، الذي برز منذ تأسيس السلطة 
عام 1994، وحىت االنتخابات التشريعية عام 2006، والذي جعل من حركة 
فتح حزًبا سياسيًّا يهيمن على كل من السلطتني التشريعية والتنفيذية. لقد أفرزت 
أول انتخابات داخل النظام السياسي املنبثق عن أوسلو، تركيبة سياسية وتنظيمية 
اجتماعية للمجلس التشريعي، وحددت سقًفا لدوره السياسي، حيث مل ُيربز ذلك 
الدور أيَّ تبايٍن يف احلقل السياسي مع السلطة التنفيذية، إذ حصلت حركة فتح 
على 77٪ من جممل مقاعد أول جملس تشريعي، يف الوقت الذي احتكرت فيه 

أيًضا املواقع اإلدارية والقيادية األوىل يف الوزارات )هالل، 1998(.
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ُيفرتض باجمللس التشريعي أن يكون أحد األعمدة اليت يرتكز عليها اجملتمع املدين 
يف ممارسة رقابته للسلطات الرمسية، وبذلك يكون اجمللس قادرًا على استمداد قوة، 
جتعل من مؤسساته ركائز مهمة يف مكافحة الفساد داخل األجهزة الرمسية، والتأكد 
من قيام السلطات بتنفيذ التزاماهتا، ومراعاة املطالب واالحتياجات الشعبية. لكن 
اجمللس التشريعي نفسه أخل هبذه املعادلة املهمة، وكمثال على ذلك، أخفق اجمللس 
العديد من  تورط  أثبت  الذي  العامة عام 1997،  الرقابة  هيئة  تقرير  معاجلة  يف 
الوزراء واملسؤولني والقيادات السياسية، بقضايا فساد إداري ومايل وقانوين، وسرقة 
ما مقداره 326 مليون دوالر، لكن معاجلة اجمللس التشريعي للقضية مل تكن كما 
جيب، إذ اكتفى اجمللس بالطلب من الرئيس الراحل ياسر عرفات إعادة تشكيل 

جملس الوزراء )مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2010(. 

النفوذ الواسع للسلطة التنفيذية يعطل توازن القوة  

النظام  يف  املؤسسة  تفوق صالحيات  املسؤولني صالحيات  بعض  ميتلك  عندما 
السياسي، فإن ذلك يساهم يف إخالل توزيع القوة داخل اجملتمع، ويصبح التساؤل 
احلالة  يف  للزعماء، كما  ما كان  إذا  ضروريًّا  الدولة  مؤسسات  من  اجلدوى  عن 
الرئيس احلايل حممود عباس،  أو  ياسر عرفات،  السابق  الرئيس  الفلسطينية، مثل 
سيبدو  التشريعية.  أو  القضائية  املؤسسات  قوة  أمامها  تتالشى  أن  ميكن  سلطة 
النظام السياسي الفلسطيين أشبه بنظام الفرد الواحد، إذا ما مت تتبع تغري السلوك 
السياسي للسلطة التنفيذية ما بعد أوسلو، وكلما اقرتب الباحث اجلاد واملتعمق من 

الوقائع، كلما أدرك صحة ذلك.

يأيت احتكار السلطة التنفيذية لرسم السياسات املختلفة، والتفرد يف اختاذ القرارات، 
يف سياق العمل على منع قيام جسم يقّوم القرار السياسي الفلسطيين، ويطالب 
عبد  حيدر  استقال  فقد   .)2016 شخصية،  مقابلة  إبراهيم،  )احلج  بإصالحه 
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الراحل ياسر  الرئيس  إبقاء  التشريعي، احتجاًجا على  الشايف من عضوية اجمللس 
تعرضهم  وعدم  مناصبهم،  يف  فساد  قضايا  يف  تورطهم  ثبت  من  على  عرفات 
للمحاسبة. كما أعلنت حنان عشراوي استقالتها من احلكومة اجلديدة، احتجاًجا 
على تشكيل وزاري جديد مل خيل من وزراء من احلكومة السابقة متهمني بقضايا 
فساد )مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2010(. ال شك أن هذا الوضع 
يدل على وجود خنبة حاكمة تتمتع بنفوذ أعلى من سلطة القانون، مما يربز خلاًل 

واضًحا يف عمق النظام. 

ويؤكد ذلك أيًضا بعض اإلجراءات اليت قام هبا الرئيس حممود عباس/ أبو مازن بعد 
فوز حركة املقاومة اإلسالمية »محاس« يف االنتخابات التشريعية عام 2006، واليت 
ُتعد داللة واضحة على وجود حماوالت من خنبة أوسلو الحتكار السلطة، وتسخري 
النظام السياسي إىل ما يضمن هيمنتها على مفاصل القوة، وصياغة التوجهات 
السياسية العامة مبا يتوافق مع مشروع التسوية. وقد متثلت هذه اإلجراءات فيما 

يلي )صاحل، 2012، صفحة 140(:

»1. أصدر الرئيس عباس مرسوًما يضع كل األجهزة اإلعالمية التابعة للسلطة 
تحت إشرافه المباشر. 2. أصدر مرسوًما بتأسيس هيئة خاصة إلدارة المعابر 
الحدودية برئاسة صائب عريقات. 3. أصدر مرسوًما بتعيين رشيد أبو شباك 
مديرًا لألمن الداخلي، ومشرًفا على األمن الوقائي والدفاع المدني والشرطة، 
السفارات  متابعة  بتحويل مسؤولية  قام  الداخلية. 4.  وزارة  تتبع  التي كانت 
الفلسطينية في الخارج من وزارة الخارجية إلى منظمة التحرير. 5. قام باستبعاد 
جميع وزراء حكومة حماس، بما في ذلك وزير الخارجية، من جوالته الخارجية.«

لقد أثر تعطيل املؤسسة التشريعية سلًبا على أداء وفعالية اجملتمع املدين الفلسطيين 
التشريعي، على  أفسح غياب اجمللس  فقد  مقابلة شخصية، 2016(،  )سويلم، 
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سبيل املثال، جمااًل لتفرد الوزارات، وخاصة وزارة الداخلية، يف التعامل مع املؤسسات 
األهلية يف السنوات األخرية )سعيد، مقابلة شخصية، 2016(، حيث يؤدي ذلك 
التفرد إىل فرض مزيد من الرقابة والشروط واملتطلبات على منظمات اجملتمع املدين، 
كمراقبة التمويل، والتدخل يف الشؤون اخلاصة هلذه املنظمات، إضافة إىل إغالق 
ورغبات  مصلحية  تفسريات  على  بناء  وإمنا  القانون،  إىل  االستناد  دون  بعضها 
شخصية. من املؤكد أن غياب سلطة تشريعية ورقابية له تبعات سلبية على كل 
األصعدة، وخاصة على احلياة املدنية، ويف مقدمتها مسألة احلريات، كحرية التنظيم 
املدين  اجملتمع  تغييب  يف  التشريعي  اجمللس  تعطيل  ساهم  لقد  والتعبري.  والتجمع 
من  هلا  احلماية  توفري  فرص  من  يقلل  ذلك  ألن  واإلعالم؛  السياسية  واألحزاب 

ناحية، ويزيد من التشديد القانوين عليها من ناحية أخرى.

عجز القضاء يعطل توازن القوة

مستقلة،  القضائية  »السلطة  أن  على  الفلسطيين  األساسي  القانون  ينص 
وتتوالها احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاهتا، وحيدد القانون طريقة تشكيلها 
باسم  وتنفَّذ  األحكام  وتعَلن  للقانون،  وفًقا  أحكاًما  وتصدر  واختصاصاهتا، 
الشعب العريب الفلسطيين«. كما ينص على أن »القضاة مستقلون، وال سلطان 
أو  القضاء  يف  التدخل  سلطة  وال جيوز ألي  القانون،  لغري  قضائهم  عليهم يف 

شؤون العدالة« )اخلالدي، 2015، صفحة 273(. 

ورغم أن األنظمة الدستورية جتمع على ضرورة وجود سلطة قضائية، ميكن االستعانة 
العالقات اإلنسانية يف أي جمتمع، ولتحقيق نوع  الناتج عن  هبا لفض االشتباك 
من استقرار العالقة، وتعزيز مبدأ العدالة بني خمتلف األفراد واملؤسسات، إال أن 
السلطة التنفيذية يف السلطة الفلسطينية تعدت على املهام والصالحيات اليت جيب 

أن تتمتع هبا السلطة القضائية )اخلالدي، 2015(.
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إن التوسع يف اختصاصات وصالحيات القاضي ضمن حماكم الصلح، على حساب 
القضاء  استقاللية  يؤثر سلًبا على  االبتدائية،  احملكمة  القضاة يف  بأعداد  التوسع 
الفلسطيين، حيث يزيد احتمال تأثر ما يصدر عن القضاء باعتبارات مسبقة، لرمبا 
تنشأ من عوامل دينية أو اجتماعية أو سياسية أو أمنية )اخلالدي، 2015(. هنا 
يبدو واضًحا انعكاس ظاهرة تفوق النفوذ الفردي على نفوذ املؤسسة، واليت تتكرر 
بشكل ملحوظ يف غالبية املؤسسات الرمسية وغري الرمسية يف اجملتمع الفلسطيين، 
كاملؤسسات التشريعية والتنفيذية واألحزاب السياسية، وحىت التجمعات األهلية. 

كما يتقلص دور القضاء كأداة فاعلة يف دعم اجملتمع املدين، إذا كانت االعتبارات 
الشخصية للقاضي مرهونة لالعتبارات السياسية للسلطة التنفيذية، وعندها يفقد 
اجملتمع املدين أهم أدواته يف فرض الرقابة على السلطة التنفيذية، خاصة تلك الرقابة 

اليت تساهم يف تعزيز احلقوق وحتقيق التطلعات. 

لقد كان لتحجيم دور السلطة القضائية، وتقليل مواردها املادية والبشرية الالزمة، 
وعدم مْنحها مساحة االستقاللية الواجبة، نتائج واضحة يف احلد من تأدية مهامها 
العدالة  قيمة  تراجع  إىل  أّدى  مما  )اخلالدي، 2015(،  معقول  بشكل  القضائية 
داخل اجملتمع، وساهم يف عدم إنصاف األطراف األضعف، سواء على املستوى 

الفردي أو اجلماعي. 

تكمن أمهية وجود قضاء مستقل وقوي وعادل، يف أنه يشكل أداة أساسية وجوهرية 
جملتمع مدين قادر على حتقيق أهدافه املختلفة. وطاملا تراجعت قوة القضاء، فسوف 
ترتاجع قوة اجملتمع املدين وفعاليته، مما يعين بالضرورة ضعف اجملتمع، وفْرض نوع 
من اإلقصاء على حقه يف أن يكون شريًكا يف مناحي احلياة اجملتمعية املختلفة، مبا 
فيها حقه يف الشراكة يف صياغة السياسات املختلفة، وفرض نوع من الرقابة على 

السلطة التنفيذية.
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لقد ثبت أن هناك خلاًل كبريًا يف النظام السياسي الفلسطيين، يتمثل يف حتجيم 
املوضوعات  يف  البت  عند  وخاصة  استقالليته،  وحمدودية  القضائي،  اجلهاز  دور 
املصريية والسيادية، األمر الذي يعمل على إضعاف هيبة القضاء أمام اجلمهور، 
الدين، مقابلة شخصية، 2016(. واألكثر  به )فخر  األفراد  ثقة  بالتايل  ويزعزع 
من ذلك، أن النظام السياسي القائم شّكل بيئة تسمح للسلطة التنفيذية، وخاصة 
القضاء  القرارات حتيل قضايا من اختصاص  أنواع من  الرئاسة، بإصدار  مؤسسة 
أمام حماكم عسكرية، األمر  العادي إىل حماكم غري عادية، مثل حماكمة مدنيني 
الذي يتناقض مع التشريعات الوطنية واملواثيق الدولية. جتدر اإلشارة هنا إىل أن 
تلك احملاكم اخلاصة مل تنشأ وفًقا للقانون، بقْدر ما هي قرارات إدارية صدرت عن 
رئيس السلطة التنفيذية، كاملرسوم الرئاسي رقم )28( لعام 2007، املتعلق حبالة 

الطوارئ )اخلالدي، 2015(.

إن حماكمة مدنيني أمام حماكم عسكرية، تعين أن عقيدة أوسلو اليت تتبناها األجهزة 
األمنية الفلسطينية، وليس القانون، ميكن أن تشكل مرجًعا حملاكمة أي فلسطيين 
يعارض برنامج التسوية. األمر الذي ميكن أن يسفر عن استغالل احملاكم العسكرية 
لتصفية حسابات شخصية لصاحل النخبة احلاكمة، مما قد جيعل مؤسسات اجملتمع 

املدين عرضة ألي انتهاك من السلطة التنفيذية.

تساهم استقاللية القضاء يف تقوية األحكام اليت يصدرها القضاة، حبيث تكون 
أكثر حيادية دون أن تتأثر باألصداء السياسية، وتكون أيًضا خارج إطار ما متليه 
النخبة احلاكمة. إن األنظمة اليت ال ختضع حلكم القانون، وتتسم بالفساد وغياب 
الدستور، تشهد هتديًدا لتلك االستقاللية (Corrin, 2009(. لكن األمر على 
نقيض ذلك يف حالة السلطة الفلسطينية، حيث تتجاوز السلطة التنفيذية دورها 
واختصاصها، وتأخذ دور السلطة القضائية، وذلك من خالل فرض عقوبات دون 
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اللجوء للمحاكم املختصة، كفصل موظفني حكوميني من وظائفهم حتت ذريعة 
ما يسمى بالسالمة األمنية. 

من ناحية أخرى، يعود الدور األكرب يف تشكيل السلطة القضائية، وتعيني املراكز 
األكثر قوة فيها، كرئيس النيابة العامة ورئيس جملس القضاء األعلى، لرئيس السلطة 
التنفيذية )اخلالدي، 2015(. األمر الذي ال يضمن تعيينهم بعيًدا عن األهواء اخلاصة 

برئيس السلطة، خاصة يف ظل غياب اجمللس التشريعي، وغياب الشراكة الوطنية.

كما يرجع ضعف أداء القضاء كمؤسسة مستقلة وحمايدة، إىل غياب نظام حماسبة 
للقضاة وأعضاء النيابة العامة )قزمار، 2016(. 

على صعيد آخر، يساهم الدور الفعال للمؤسسة التشريعية يف فرض رقابة شديدة، 
من أجل ضمان صالحية اجلهاز القضائي، وخلوه من مظاهر الفساد. لكن تلك 
من  التشريعية  املؤسسة  غياب  بسبب  املطلوب  باملستوى  ليست  املنشودة  الرقابة 
أخرى، يف ظل  السياسية من جهة  احلالة  اجملتمع عن  جهة، وغياب مؤسسات 

اعتداء السلطة التنفيذية الصارخ على صالحيات السلطات األخرى.

املنشود بشكل مستقل،  الوظيفي  القضائية يف فلسطني دورها  السلطة  تؤّدي  ال 
بقدر ما تعرب عن إرادة شخصية متمثلة بشخص الرئيس )قزمار، مقابلة شخصية، 
2016(. ينعكس ذلك دون أدىن شك على أداء اجلهاز القضائي بشكل سليب. 
هناك مثال واضح يثبت أن السلطة القضائية أصبحت راضخة إلمالءات رئيس 
السلطة التنفيذية، فقد تعاقب على رئاسة جملس القضاء األعلى ثالثة أشخاص 
َعّينهم الرئيس حممود عباس، كتعيني املستشار علي مهنا دون تنسيب من جملس 
القضاء األعلى، األمر الذي يتناقض مع قانون السلطة القضائية، وكذلك تعيني 
املستشار سامي صرصور، الذي أكد أنه ُأجرب على تقدمي استقالته عند تعيينه، 

وبقيت طي الكتمان إىل حني احلاجة إليها.
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الخاتمة

خلصت الدراسة إىل أنه ال ميكن تفريغ منظمات اجملتمع املدين من قوهتا بشكل 
مطلق، ألن القوة يف السياق االجتماعي ال ينبغي أن تتمركز يف زاوية واحدة، أو 
نوع واحد من املؤسسات االجتماعية كمؤسسات احلكم. كما أن تلك القوة ال 
ُتفرض من األعلى إىل األسفل بطريقة احتكارية، بل إن هلا خاصية جتعلها منتشرة 
املؤسسات غري  تكون  أن  ينبغي  هنا  االجتماعية. من  الدوائر  ومتوزعة يف كافة 
احلكومية ذات قوة ونفوذ، جيعل منها شريًكا حقيقيًّا ومؤثرًا يف رسم السياسات 

العامة، إىل جانب مؤسسات احلكم.
ويف احلالة الفلسطينية، تتمتع املؤسسات غري احلكومية خبصوصية متيزها عن جتارب 
اجملتمع املدين األخرى، كوهنا نشأت يف ظل غياب الدولة من جهة، وألهنا تعمل 
يف ظل وجود احتالل من جهة أخرى، األمر الذي أعطاها دورًا مزدوًجا، ومنحها 
جتربة أكثر ثراء وعمًقا. هلذا، ينبغي أن يكون لتلك املنظمات دور حقيقي داخل 
اجملتمع الفلسطيين، جيعل منها شريًكا قويًّا ونافًذا يف صياغة التوجهات السياسية 
العامة. إضافة إىل أن تلعب دورًا تشكل فيه خط القوة املوازي خلط القوة اآلخر، 
الذي متثله مؤسسات السلطة، وذلك لفرض نوع من توازن القوة داخل اجملتمع 

الفلسطيين، ينأى به عن احتكار النخبة احلاكمة للقرار السياسي.
لكن مثة عوامل رئيسية ليس من املستبعد أن تكون نتاج مساع مقصودة عملت 
اجملتمع.  عليه  يكون  أن  ينبغي  ما  نقيض  إىل  الراهنة، وأفضت  احلالة  عملها يف 
مدنيًّا  جمتمًعا  أنتج  القوة،  توزيع  يف  الشذوذ  من  نوًعا  خلقت  أهنا  إىل  إضافة 
متثلت  وقد  املنشودة.  املطلوب ووظيفته  دوره  تأدية  تأثري يف  كرتونيًّا، وغري ذي 
تلك العوامل وفًقا لنتائج الدراسة، يف كل من شكل ومضمون النظام السياسي 
الفلسطيين القائم، وتغييب القانون وسالمته، وإفشال اجمللس التشريعي، وتدخل 

النخبة السياسية احلاكمة يف تفاصيل اجلهاز القضائي.
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الفصل الثاني

حدود املدين والقبلي يف املنظمات األهلية الفلسطينية

ماهر الدسوقي

ملخص 

الغربية،  الضفة  املنظمات غري احلكومية يف  الضوء على واقع  الورقة  تسلط هذه 
وحتلل العالقة بني دور املؤسسة وبني دور القائد الفرد املتحكم مبقاليد األمور؛ 
التدابري  حول  استنتاجات  تقدمي  وذلك هبدف  العالقة،  هذه  على  يرتتب  وما 

الصحيحة لردم الفجوات القائمة يف املنظمات األهلية.

والفرق  واملدين  القبلي  بني  العالقة  يوضح  نظري  إطار  إىل  الدراسة  استندت 
باملوضوع.  املتعلقة  والدراسات  األدبيات  مراجعة  متت  ذلك،  ولتحقيق  بينهما. 
كما استندت الدراسة إىل مبادىء نفسية واجتماعية وسياسية؛ لسرب غور العالقة 
وانعكاس  األهلية من جهة،  املؤسسة  إىل »التأبد« يف  الذي يطمح  القائد  بني 
ذلك على املؤسسة من جهة أخرى، ومدى قرب وابتعاد ذلك عن منظومة الفكر 

القبلي.  

فوارق ذات دالالت واضحة بني ما هو معلن عن  الورقة وجود  نتائج  أظهرت 
املنظمة  تأسيس  منذ  الفرد  القائد  »تأبد«  واحملاسبة، وبني  والشفافية  الدميقراطية 
حىت اليوم. مع وجود فوارق كبرية بني الطموح إىل التنمية والتحرر، وبني التمويل 
التمويل، بشروطه وتبعياته، إىل جانب »تأبد«  اخلارجي، يف حني برزت قضية 
القيادة، ليكونا عاملي تعطيل يف عملية التنمية السياسية لدى املؤسسات األهلية.

حدود  إىل  ترتبط  والتقدم،  والتحرر  التنمية  معايري  أن  إىل  الدراسة  وخلصت 
بعيدة، بدميقراطية املؤسسة وشفافيتها، وقدرهتا على التخلص من الفردية البطركية 
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والتمويل املشروط، إضافة إىل بعث نواهض العوامل الذاتية يف التنمية السياسية، 
وفك االرتباط مع التبعية والتخلف.

مقدمة

يستطيع الوهم وحده بناء صروح من التمدن، قائمة على أسس من الدميقراطية 
ورغم  والفساد.  والتخلف  التبعية  يعّج ِبَتَمظُهرات  جمتمع  والشفافية، يف  والعدالة 
ذلك، ما زال التطلع إىل جمتمع مدين واعد، منبثق من عمق العدالة االجتماعية، 
طموًحا لدى الكثري من الفلسطينيني، والعاملني يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات 

العامة، ملواجهة حالة االغرتاب الفردية واجلماعية يف اجملتمع الفلسطيين. 

وُيعتقد أن عوامل التغيري تقوم على فعل الرتاكم واحلراك الذايت الداخلي، إال إذا 
كانت املعيقات احمليطة أعظم قامة منه، أو أن بواعث التغيري الداخلي بطبيعتها 

مأزومة. 

من  درًبا  ليس  املدين الفلسطيين،  اجملتمع  مسار  يف  الدميقراطي  البعد  تقييم  إن 
السراب؛ ألن جتربة املؤسسات األهلية واضحة للعيان، إمنا تعترب مْعَلًما حيويًّا يف 
حاضر اجملتمع الفلسطيين ومستقبله القادم، إذ إن اإلصالح يف املؤسسات األهلية 

املدنية الفلسطينية مطلوب متاًما، كما هو األمر بالنسبة للحال العام. 

وحىت ال تصبح هذه الورقة متريًنا إضافيًّا يف اإلنشاء والتعبري، يقوم تعامل هذا النص 
مع املنظمات األهلية الفلسطينية على رؤية مادهتا مستقاة من الواقع، حتاول النفاذ 
إىل عمق البىن والرتاكيب، لقياسها مع جوهر البنية القبلية، وآليات التحكم الفردية 
يف صنع القرار، وقياس مدى قرب أو ابتعاد املنظمات غري احلكومية عن معطى 
كهذا، رغم خصوصية وتباين بعض املؤسسات أو متيزها. فمفهوم اجملتمع املدين، 
الذي ولد يف الثلث األخري من القرن الثامن عشر يف غرب أوروبا، جاء للتعبري عن 
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التحول من احلكم امللكي الفردي املطلق، إىل الدميقراطية ذات القسمات الربجوازية 
الصاعدة. 

تعود داللة املعىن إىل املدينة، ويتمايز معناها عن مقابلها الذي هو اجملتمع البدوي، 
االجتماع  وجه  يف  احلضري  االجتماع  استعمل  حينما  خلدون،  ابن  ظن  كما 
البدوي، ليشكل املدين نقيًضا للقبلي. كما أن البحث يف اجملتمع املدين واملنظمات 
ا، هو حبث يف أداة اجتماعية ما انفكت  األهلية حتديًدا، واليت تعترب عنواًنا مهمًّ
متارس تأثريها العميق على قطاعات واسعة يف اجملتمع، وثقافته وتوجهاته السياسية 
ومنعطفاته الدميقراطية، وختتلف تأثرياهتا باختالف قطاعاهتا واجتاهاهتا ومشارهبا، 
وتزداد أمهيتها حيث يعي أصحاب القرار فيها أمهية البعد الذايت يف مواجهة مثالب 

الواقع االجتماعي. 

ويف املقابل، من املمكن أن يتساكن القبلي واملدين يف وحدة واحدة؛ بسبب حالة اإلفراط 
يف الركون إىل ما هو قائم، فيتبلور اجملتمع املختلط، جبوهره األبوي وشكله احلداثي. 
والسعي هنا يقوم، إىل جانب البحث عن عوامل ذاتية ُمعطلة، على رؤية نقدية للواقع، 
ورغبة يف التطوير، وقياس مدى تبيّن مفهوم التمكني، وليس العمل االستعراضي الفردي، 
والبحث يف طبيعة الشراكة بني األطراف املتشاهبة يف الرؤى، وحتقيق الرغبات العامة، 
واألهداف اجلماعية املشرتكة، وقدرهتا على الضغط لصاحل املهمشني والفقراء، بعيًدا عن 
موروث التبعية والتخلف، وقياس مدى مشاركة اجملتمع األهلي بقطاعاته الراهنة، ووفق 

حاجاته األساسية، يف عملية التحرر.   

هتدف هذه الورقة إىل معرفة ما إذا كانت مؤسسات اجملتمع املدين تسري يف، أو 
املؤسسات  يف  الذاتية  املعيقات  على  التعرف  وإىل  قبلية،  اجتاهات  من،  تنطلق 
األهلية الفلسطينية من خالل فحص مكانة تلك املؤسسات، من حيث القيادة 
ثقافة  لتحليل  الورقة  هذه  تسعى  النشاطات. كما  وطبيعة  والدور  والبنية واألداء 
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املؤسسات األهلية املستهدفة، وبنيتها الداخلية، من منظور نقدي. وتكمن أمهية 
ذلك يف أهنا ستسلط مزيًدا من الضوء على واقع املؤسسات األهلية الفلسطينية 
العاملة يف الضفة الغربية، يف خضم جمتمع مدين حيمل الكثري من الشعارات، األمر 
الذي يدفع باجتاه البحث عن كوامن النجاح والفشل، يف ظل ضجيج املأسسة 

والدميقراطية والشفافية. 

 الموروث القبلي وخصائص القبلية

يف االعتقاد الذي يرتقي إىل مستوى حدود اجلزم، تتداخل جذور املنظومة األبوية، 
وتتشابك إىل حد التماهي مع املعطى القبلي ومنظومة بنائه، اليت تقوم على صلة 
البطركية على جممل  الثقافية  املضامني  فيه  الدم والقرىب والعصبية، والذي تسيطر 
أوجه احلياة، عرب األب أو اجلد أو الشيخ األكرب سنًّا، فينتج تنظيم اجتماعي تطغى 

فيه العالقات األهلية األبوية والعشائرية. 

النظام،  أن  إال  الوقت،  مر  على  القبلي  املعطى  على  تطرأ  اليت  التغيريات  ورغم 
جبوهره وقواعده، يبقى مهيمًنا على اجملتمع، الذي تكّون من انعكاسات تلك القيم 
والثقافة، ويستمر »الوعي« القدمي يف تصدر العالقات االجتماعية، وحيدد جماالته 
حدوده  مشّكاًل  واالنطباعات،  والسلوك  والعمل  التفكري  يف  ويتمظهر  احليوية، 
مقاومة  على  والقادرة  لالستمرار،  القابلة  ويعلن عن خصائصه  ومناطق سيادته، 
التغيري، ومحاية القيم والعصبيات األبوية والعشائرية، بل واألعراف والسنن التقليدية 

القدمية.

والقبلية، مصطلح أنثروبولوجي، ُيشري إىل التنظيم االجتماعي القائم على القبيلة، 
وعلى الشكل الذي تربز فيه اهلوية الثقافية والسياسية للجماعة املشّكلة للقبيلة، 
ويكاد يكون مرادًفا لصفة التخلف واالستزالم )كيايل، دون تاريخ نشر(. وتلتقي 
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السياسية  الشرائح  مع رؤى وطموحات  القدمي،  املنبعثة من عمق  املنظومة  هذه 
املسيطرة، فتعمل على إبقائها ودميومتها، ملا يف ذلك من خدمة لدورها السياسي 
واالجتماعي. إن بقاء حالة الوالء للشيخ القائد، يسهل عملية اإلخضاع، طاملا 
املطلق.  احلاكم  يد  يف  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  األوضاع  مقاليد  أن 
ومؤسساته  اجملتمع،  من  خمتلفة  مستويات  يف  القدمي  »الفكر«  هذا  يتأبد  ولرمبا 

وأحزابه، وبناه االجتماعية والسياسية واالقتصادية. 

للكبار  االستكانة  إىل  متيل  خاضعة،  البطركية شخصية  األبوية  اجملتمعات  تبين   
واإلذعان للعائلة، وصواًل إىل اخلضوع للسلطة املطلقة املستبدة، عرب تربية صارمة 
العائلة إىل مساحات  املُتلقي بدوره من  ينقلها  العمياء، اليت  الطاعة  تعلم األفراد 
أوسع، كأماكن العمل والدراسة، وإىل املؤسسات واملنظمات املختلفة اليت ينشط 
التسرت والكبت والنفاق أمام األقوياء، واحلفاظ على املصاحل  فيها، فتظهر ثقافة 
من جهة، وتتسّيد ثقافة العنف واالنتقام والرعونة ضد الضعفاء من جهة أخرى. 

الفكرية  املسّلمات  نتيجة  القبلية،  اجملتمعات  التطور يف  تتغيب مظاهر  ما  وغالًبا 
من  حُيكم  حيث  والعمل،  للوعي  الناظم  القانون  مبثابة  تعترب  اليت  واالجتماعية، 
خالهلا على صحة أو بطالن املعارف والفعاليات والقيم األخرى. وتعتمد سلطة 
أو  املالكة  األسر  أبناء  لرتفيع  القرار،  مبفاصل  املتحكمني  على  العصبية القبلية 
احلاكمة إىل املناصب العليا، وتوزيع املكاسب واملغامن عليهم، وذلك على حساب 
ارتضى  من  إال  املميزة،  والقدرات  والكفاءات  واملثقفني  الرأي  أصحاب  تراجع 

االرهتان منهم حلقل القبيلة.    

موازين  اختالل  إىل  ويؤّدي  سلًبا،  ينعكس  الظلم االجتماعي  من  النوع  وهذا 
عامَل  ويشكل  باجملتمع،  للنهوض  الالزمة  واملهام  األدوار  وتوزيع  املسؤوليات، 
أفعال  لديها ردود  يوّلد  إذ  واملتعلمة،  الفكرية  النخب  لدى  يأس وإحباط ونفور 
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سلبية، إزاء االحندار الذي بدأت تسري عليه اجلماعة االجتماعية، بقطاعاهتا وبناها 
ومؤسساهتا، وتنحو منحى االخنالع عن الواقع، ورفض املشاركة يف تطويره. ولرمبا 
جتد أن أقصر الطرق الستمرار وجودها، يكمن يف االنسحاب واملغادرة إىل خارج 

معطيات اإلعاقة املوضوعية.

يعيش اجملتمع القبلي حالة خاصة من التفرد، حيث ال يوجد فيه ثقل لشخصية 
ثقافية أو سياسية سوى الزعيم املطلق املطاع، فهو وحده االستثنائي، وخيتزل إىل 
حد بعيد كل املؤّسسات والبىن اجملتمعية. وتسقط يف املقابل قيم احملاسبة واملساءلة، 

وال خيضع الزعيم ومساعدوه ورموزه للرقابة أو النقد. 

ويف جمال العمل، تتعطل القدرات وتغيب بواعث اإلبداع، ألن قيمة اإلنسان التابع 
ال تنبع من الكفاءة أو مدى العلم والتأهيل، كون االختزال يكمن يف االستزالم 
وشخصية املتنفذ، وتستحكم احلظوة، اليت تعطي احلظوظ لقلة قليلة من الناس، 
عرب  وإمنا  والكدح،  الكد  عرب  مير  ال  واالرتقاء  الثروة  طريق  أن  ذلك  عن  وينتج 

االستزالم والتقرب من ذوي احلظوة )حجازي، 2014(. 

وثقافته،  الفرد  حُتاَصر شخصية  والسلوك،  القيم  من  األمناط  هذه  تسود  وحيث 
وتسلب مكانته، إال يف حدود املتاح أبويًّا وسلطويًّا. ويؤّدي هذا الفكر والوعي 
للتجديد، إىل مركبات غاية يف الصعوبة، فيستوجب  القابل  قبليًّا، وغري  املوروث 
اإلفالت من بىن القدمي املتهالك دونكيشوتيًة تنتصر على وهم نفسها بوهم تزييف 
الواقع. وتقضي بطركية النفوذ أن يكون املَُتحكم يف سري األحداث على رأس اهلرم، 
فمن جملسه ومنظومته الشورية، ودوائر حكمه، ُتعمم األوامر هبوًطا حنو املُتلقني 

)سالمة، 1987(.  

واألقرباء  األشقاء  ليضم  احلاكمة،  األسرة  رأس  من  الرتكيب  دقيق  اهلرم  ينطلق 
وأعضاء األسرة؛ فاملرتبطني هبا عن طريق الزواج؛ فشيوخ القبائل املتحالفة؛ وصواًل 
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هرمية  هذا  األهلي  اجملتمع  وسط  وتنشأ  احلكم،  هبذا  القابل  الشعب  عموم  إىل 
متماسكة، نواهتا األسرة احلاكمة.    

مقاربة بين نمطين: الحداثي والقبلي

القيمة االجتماعية والسياسية واالقتصادية  التجريدي، تتحدد  النظري  يف اإلطار 
للمنظمات األهلية، مبدى قدرهتا على تبين وحتقيق أهداف حمددة، والقيام بأنشطة 
املختلفة، وكذلك  اجملتمع  لفئات  املادية  املادية وغري  احلاجات  إشباع  تساهم يف 
مبدى قدرهتا على تأطري املواطنني، وزيادة وعيهم، وتشجيعهم على تغيري أوضاعهم 
يف  الدميقراطية  واملشاركة  واملستبدة،  اجلائرة  النظم  ومواجهة  البائسة،  االجتماعية 
صنع السياسات العامة وتنفيذها، والتصدي ملهام التحرر الوطين )الباز، 1997(. 
وكذلك عرب حتقيق النظام واالنضباط يف املؤسسات األهلية؛ ليصبح أداة لفرض 
مجعية  أو  منظمة  تضع كل  أن  على  واجلماعات،  األفراد  سلوك  وضبط  الرقابة 
نتيجة  الفرد  اليت ترتتب على  القواعد خبصوص احلقوق والواجبات،  جمموعة من 

انضمامه إليها.

وُتعدُّ منظمات  واالستمرار،  للقبول  شرًطا  القواعد  هبذه  األعضاء  التزام  ويعترب 
ومجعيات اجملتمع املدين أداة للمبادرة الفردية، املعربة عن اإلرادة احلرة، واملشاركة 
أو  الدولة،  تفرضها  اإلجبارية اليت  التعبئة  وليس  التطوع،  من  النابعة  اإلجيابية 
التبعية  مجاعات أخرى على اجملتمع )مشاس، 2008(. وكل ذلك مرهون بعدم 
تذوب  احلرة  اإلرادة  سلطوي، ألن  طابع  ذات  حملية،  أو  أجنبية  ممولة،  جلهات 

حيث يتدفق املال السياسي. 

 ُيعتقد أن »انضمام الفرد إىل عضوية مؤسسة معينة، قد يؤثر يف حالته النفسية«، 
حيث يشعر باالنتماء للجماعة اليت يستمد منها هوية مستقلة حمددة، ويشجعه 
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ذلك على املشاركة مع اآلخرين داخلها )مشاس. 2008(. وهذا مشروط أيًضا 
بإسقاط السببية امليكانيكية، ألن قيم الوالء واالنتماء حُتددها معطيات الواقع املراد 

التعامل معه، ال إمالءات تأيت على أشكال خمتلفة.

ومن خصائص اجملتمع املدين اجلوهرية أيًضا، التكيف واالستقالل والتعقد والتجانس 
)الصبيحي، 2000(. أما القدرة على التكيف كما يعتقد الصبيحي، فُيقصد هبا 
قدرة املؤسسة على التكيف مع التطورات يف البيئة اليت تعمل من خالهلا، إذ كلما 
يؤّدي إىل  فاعلية، ألن اجلمود  أكثر  التكيف كانت  قادرة على  املؤسسة  كانت 
تضاؤل أمهيتها، ورمبا القضاء عليها. وميكن الرتجيح هنا أن التكيف مع شروط 
اخلارج، لرمبا ُيسقط إمكانيات التعامل مع مظاهر البيئة احمللية وفق إرادة حرة. أما 
القدرة على االستقالل، فتعين أال تكون املؤسسة خاضعة لغريها من املؤسسات أو 
اجلماعات أو األفراد، أو تابعة هلا، حبيث يسهل السيطرة عليها، وتوجيه نشاطاهتا 
اليت تتفق مع رؤية املسيطر. فيما ُيقصد بالتعقد تعدد املستويات الرأسية واألفقية 
داخل املؤسسة، مبعىن تعدد هيئاهتا التنظيمية من ناحية، ووجود مستويات تراتبية 
متارس  الذي  اجملتمع  داخل  نطاق ممكن  أوسع  اجلغرايف على  وانتشارها  داخلها، 
املنطقي  ُبناها احلداثية، من  املؤسسات على  نشاطها من خالله. وحيث تستند 
أيًضا أن تستند على هويتها الوطنية، وميكن القول إن البناء البريوقراطي العصري 

لن يكون ذا فائدة إذا سقطت معامل اهلّم الوطين.

داخل  أن عدم وجود صراعات  الصبيحي  لدى  يعين  فإنه  التجانس،  مفهوم  أما 
تطور  على  دلياًل  أو  مدخاًل  يشكل  فإنه  لنشاطها،  تؤثر يف ممارستها  املؤسسة، 
شخصية،  أسباب  االنقسامات إىل  مرد  العكس، كلما كان  وعلى  املؤسسة. 
وكانت طريقة حل الصراعات عنفية، كان هذا دلياًل على ختلف املؤسسة. وجتانس 
املؤسسة ال يعين حتوهلا إىل تشكيل صلد ال تباين فيه، ألن مثل هذا التشكيل هو 

تشكيل ميت. 
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تكمن أمهية اجملتمع املدين يف تعدديته، حيث دينامية اإلبداع واخلْلق والتغيري يف 
اجملتمعات. والتكيف واالستقالل والتعقد والتجانس مرهونة باإلرادة الوطنية قبل 
أي شيء آخر، فما هي الفائدة املرجوة مثال من بناء مؤسسي حداثي ال يكرتث 
ملعيقات الواقع الذي يعيش فيه، أو ال يقدر على التكيف مع ظروف موضوعية 
صعبة، يفرضها واقع االحتالل أو الفساد احمللي؟ إهنا معادلة متكاملة ال تصلح إال 

بصالح كافة مفاعيلها. 

 بناء على ما يعتقد هيغل )ستيس، 1982(، فإن اجملتمع املدين ال ينتج منطقيًّا 
إال من تفكك األسرة، »فطاملا بقي األفراد داخل األسرة، فإهنم ليسوا غايات يف 
ذاهتا، بل تكون األسرة غايتهم، ألهنا غاية أعلى من الفرد. وحىت حيدث تفكك 
األسرة، تنشأ شخصيات مستقلة ترتبط ببعضها ارتباًطا خارجيًّا، بوصفهم ذوات 
اجتماعية متعددة ومستقلة«. وحيث يقطع هيغل مع القدمي، ويبّت يف أمر اجلديد 
الناهض من رحم القرون الوسطى يف أوروبا، تدخل التنظيمات اإلرثية يف مفهوم 
والطائفية  العشائرية  والتكوينات  واجلمعيات،  النقابات  لتشمل  املدين،  اجملتمع 
والقبلية، والعادات والتقاليد، والذي من املمكن أن يسّهل استمرار البىن القدمية، 
اجملتمع  مؤسسات  على  القبيلة  عقلية  سيطرة  إىل  يؤّدي  ولرمبا  حتّديها،  وُيضعف 
املدين واملنظمات األهلية وسائر أوجه احلياة، وقد جيعل املنطلقات القدمية ممكنة 
اإلحباط  بىن  التغيري واالنفكاك عن  إىل  أبناؤه  يطمح  والدور، يف عصر  السيادة 

والتخلف.

يف  الفكر،  من  املُلَتبس  لتخلق  وأتباعها،  ُمَنظريها  منظور  وفق  املفاهيم  تتشابك 
واقع مرتبك يبحث عن املخارج األكثر ُيسرًا، أو رمبا املستورد منها، فيظهر الفكر 
املتسول1. من قبل قام العرب بأعمال خارقة كما يرى ميكافيلي، لكن اآلن ميكن 
1 »إن الفكر المتسول يتسول الحلول من منظومات مرجعية أخرى ليجيب بها عن واقعه، فيفاقم من 

مشكلة المرجع فيه« )بلقزيز، 1992(.
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القول إن قواهم الذاتية ُمعّطلة بفعل عوامل متداخلة، تغيب عنها مواجهة النفس. 
إن مواجهة النفس تعين، وباملقدار نفسه، مواجهة اآلخر، لكن بأدوات موضوعية 
ميل،  األلف  خطوة  تبدأ  املواجهة  تكون  وحني  والتبعية.  التخلف  تنبذ  وصارمة 
ومهما كانت صغرية ومتواضعة، فال بّد من الرتاكم الصحيح والصحي، أي خلق 
جمموعة من األعراف والتقاليد والعالقات، ُتفضي خللق إنسان من منط جديد، 
املستقبل  خلق  على  قادر  النوع  وهذا  عليه.  وما  له  ما  ويعرف  وشجاع  ُمدرك 
)منيف، 1992(. ومن املمكن اإلشارة هنا إىل أن أحد أهم بواعث عدم مواجهة 

النفس، هو ارتباطها إىل حدود بعيدة بنمط التفكري القبلي.

تأبد القيادة

من املمكن القول إن اهنيارات البىن واهليمنة القبلية، ال تأيت من تلقاء نفسها، بل 
عرب حتويل العالقة معها إىل نقيض متتشقه األحزاب واملنظمات األهلية، واملثقفون 
وأصحاب رؤى التغيري التحرري، لتأخذ مداها اجلذري يف خط االنتقال حنو حداثة 
احلاضر غري البطركي أو القبلي. وهذا يتطلب رصد املالمح واخلصائص واألسباب، 

والقوى املولدة ملعطى االنعتاق. 

انطلقت املنظمات األهلية يف فلسطني، يف معظمها، مبشاريع مل متّس واقع اجملتمع، 
كما وأخذت طابًعا انطوائيًّا، وترتبط إىل حدود ال ُيستهان هبا باملناطقية واألسرية 
احلياة  على  سلًبا  انعكس  الذي  األمر   ،)2015 أيلول  خاصة،  مقابلة  )طه، 
الدميقراطية يف اجملتمع الفلسطيين. وأبسط تلك االنتكاسات بقاء القائد املؤسس 
يف مكانه، ال ينازعه أحد إىل ما ال هناية، وكأنه زعيم لقبيلة بدوية، ينبذ من مكانه 

كل معارضيه أو خيضعهم.

الفلسطينية غري احلكومية،  ورمبا تكون دالالت هذا األمر واضحة يف املنظمات 
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حيث يربز عدد ال يستهان به من هذا النمط القيادي، يف عدد من املؤسسات 
التأسيس حىت  منذ  الزعامات  »تأّبد«  مناذج  من  العديد  فهناك  الوازنة.  األهلية 
ال  املتخصصني  بعض  أن  علًما  الفلسطينية  احلكومية  غري  املنظمات  يف  اليوم، 
يعارضون استمرار بقاء القيادات يف املنظمات األهلية، وذلك ألن هذه املنظمات 
واقتصاديًّا،  واجتماعيًّا  سياسيًّا  املواطن،  لدى  الوعي  تنمية  يف  دورًا كبريًا  لعبت 
ولكون جمالس اإلدارة موجودة، وقادرة على احملاسبة، ولذا فإنه ال مشكلة يف بقاء 
شخص ما يف مكانه، طاملا حظي بثقة اجملتمع واألطراف املاحنة )الشوا، مقابلة 

خاصة، أيلول 2015(. 

إن بقاء شخص على رأس مؤسسة ما منذ تأسيسها قبل عقود وإىل يومنا هذا، 
العامة  لرمبا َيشي بارتباط املؤسسة بشخصه وأهوائه، بداًل من الرؤى واألهداف 
ذات املضامني اجملتمعية، كما أنه يشري إىل ظاهرة باتت متأصلة يف بنية املؤسسات 
األهلية الفلسطينية إىل حدود واسعة، وأصبحت ُتعيق إمكانيات التنمية السياسية، 
وفرص تأسيس مالمح اجملتمع الدميقراطي. ومن املمكن أن يؤّدي هذا »التأبد« إىل 
غياب احلقل االجتماعي والنفسي للفرد، بسبب ذوبانه يف تعليمات وتعميمات 
دميقراطية  على  التعمية  بفعل  أيًضا  له  السياسي  احلقل  يرتبك  وقد  »القائد«. 

املؤسسة، أو البنية اليت ينضوي حتت يافطتها.   

إن يف تدوير القيادة عرب االنتخابات الداخلية، أمهية يف إسقاط شبح »التأبيد«، 
وإزالة سيطرة الشخص على املؤسسة، ولكن تكمن املشكلة يف أن ذلك التدوير 
يبقى يف دائرة املؤسسني واألشخاص األكثر نفوًذا، أو لرمبا ينتقل املدير العام إىل 

رئاسة جملس اإلدارة، أو العكس، أو لرمبا يبقى مديرًا عامًّا للمؤسسة. 

ويالحظ بعض الباحثني )الباز، 1997( أنه وعلى الرغم من انتظام اجتماعات 
جمالس اإلدارة واجلمعيات العمومية، ولو يف حدها األدىن، سواء يف فلسطني أو يف 
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بعض حميطها العريب، إال أن هذه االجتماعات تتم يف الواقع، كما حيدث يف لبنان 
وفلسطني ومصر، بوترية واحدة ومتسارعة، وتتحول إىل مصادقة وموافقة ملا يطرحه 
الرئيس أو املدير، ولذلك فإن جمرد عقد هذه االجتماعات ال يعين بالضرورة وجود 
احملاسبة واملشاركة. وعلى ما يبدو، فإن هذه الدالالت مبجملها تقرتب إىل حدود 
النمط البطركي أو القبلي، وخبصائصه اليت ُأشري إليها سابًقا. وقد ينتج عن ذلك 
أيًضا تبديد للطاقات والقدرات والكفاءات، حيث ال اعتبار إال لشخص القائد. 
ومن املرجح أن ينعكس أيًضا على قدرة املؤسسة يف التنمية السياسية للمجتمع، 

حيث تعترب مفاعيل الدميقراطية واحملاسبة أبرز عناوينها. 

قامة القائد ودور المؤسسة 

ليس بعيًدا عما سبق ذكره، أن هناك حتكًما بطركيًّا يف القيادة لدى قادة اجملتمع 
األهلي عموًما. والغريب أن هؤالء كانوا يف زمن مضى ينتقدون عشائرية وبطركية 
قادة األحزاب والفصائل الفلسطينية، وشخصنة فصائلهم، وهذا التناقض القائم 
السياسي )طه، مقابلة  رمبا يساهم، إىل حدود واسعة، يف تعزيز حالة االنفصام 

خاصة، أيلول 2015(.

يظهر اجلدل حول قامة بعض املسؤولني يف املنظمات األهلية الفلسطينية، فهناك من 
لت على مقاسهم. وهناك من ال  يرى أهنا أكرب من قامة املؤسسة، أو رمبا هي ُفصِّ
يوافق على املبدأ، وحييل األمر إىل الوظيفة. ويرتبط هبذا أيًضا عدم إمكانية حصول 
الباحثني على مواد استقصائية، قبل أخذ موافقة مسبقة من صاحب النفوذ األول، 
الذي، وإن سافر إىل خارج البالد، تتعطل كافة اإلجراءات البريوقراطية واإلدارية حلني 

عودته، وكأن هيكلية املؤسسة وصالحيات مسؤوليها ليست إال ديكورًا للتباهي.

وميكن القول إنه مبقدار عمق التحليل ترتقي اخلالصات، ورمبا لكل حالة مستويات 
مقابلة  الرمحن،  )عبد  الرمحن  عبد  وفاء  ترى  إذ  األخرى،  عن  ختتلف  السرب  من 
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على  التحريض  محلة  من  جزء  هو  ذكره  سبق  ما  أن   )2015 أيلول  خاصة، 
املؤسسات األهلية، واليت تطال اجلميع دون متييز، كما وترى أن بقاءها على رأس 

املؤسسة ملدة 10 سنوات هو من قبيل الوظيفة.

إىل حيث  األهلية  املؤسسات  موظفي  من  عدد  إن خروج  القول  املمكن  ومن   
ميكنهم تشكيل مؤسسات خاصة هبم، قد أصبح حالة ملموسة يف واقع املؤسسات 
األهلية الفلسطينية، وهو أشبه ما يكون حباالت االنشقاق لدى األحزاب والفصائل 
الفلسطينية، أو النقابات العمالية، حيث خيرج الكادر ليشكل ما يناسب طموحه. 

املأسسة،  واقع  مع  اجلديدة«  »حبلته  القبلي  الفكر  تعايش  يستمر  أيًضا  وهنا 
كنمط له ديناميته وعالئقه اخلاصة. فالقائد الذي ينشأ تبًعا لبنية اجتماعية ملبدة 
بالتناقضات، سيصبح قوة فاعلة ومؤثرة فيها، خاصة إذا امتلك بعًضا من الكاريزما 
والنفوذ املايل، ليعزز من بىن هذه الرتكيبة املتناقضة، ويدعم استقرارها طاملا هي يف 

خدمته.

خلق  أن  وهو   ،)1994 )اجلابري،  اجلابري  طرح  فهم  ميكن  السياق  هذا  يف 
املظامل االجتماعية، وهي نفسها  أنقاض  الفضاءات اجلديدة لن يكون إال على 
الفئة،  الطبيعي أن تسعى هذه  الرغيد، ومن  العيش  قليلة  لفئة  َيسر  تـُ اليت  املظامل 
وتناضل بكل قواها، للحفاظ على الوضع القائم املتخلف، ورمبا تعمل على تنميته.

التخلف،  فيه كفة  بواعث »األنا« يف جمتمع ترجح  املمكن فهم  وقد يكون من 
كوهنا ال تشعر بالرضى عن نفسها إال يف حاالت الَتَسيد االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية. يف هذا السياق، يذهب علي زيعور )زيعور، 1987( إىل وصف تلك 
الشخصيات على أهنا مصابة بالقلق وختلخل القيم، وجرح مشاعر األمن واالنتماء، 
وضغوط السلطة، و »األنا« األعلى، واالزدواجية بني الواقع واملبادىء، واالنفصام 

يف الثقافة واحلضارة والقيم. 
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ورغم وجود بعض اإلجنازات، إال أن ضجيج النشرات واإلعالم وورشات العمل، 
على ما يبدو، ال حيرك يف سكون »التخلف« شيًئا، حيث تظهر حالة متاسك 

شكلية خارجية، جوهرها يناقض صورهتا. 

التجارة  تتعدى  أيلول 2015( ال  للكثريين )احلالق، مقابلة خاصة،  فهي وفًقا 
لبواعث نفسية، وحب يف السلطة والتسلط، من  مبآسي اآلخرين، وهي إسقاط 
خالل مؤسسات أهلية أو مجعيات خريية، ُتبىن الدميقراطية فيها على إطار شكلي، 
وتقوم ُبناها على القرب من صاحب النفوذ األول، أو ُتبىن على أساس عائلي، 
لتعيد وصم املؤسسات بالطابع القبلي. فبواعث »األنا« األعلى ُترسل إىل احمليط 
القريب والبعيد املطلع، كما أهنا لن تتنازل عما وصلت إليه، العتقادها أن ذلك ما 

كان إال لقدرة استثنائية لديها.  

وعلى جانب آخر، حتاول بعض املنظمات الفلسطينية غري احلكومية، اليت تتابع 
العامة  »السكون«  حالة  حُترّك  أن  األهلية،  املؤسسات  الدميقراطية يف  مستويات 
»أمان«  واملساءلة  النزاهة  أجل  من  االئتالف  ملؤسسة  تقرير  أوصى  فقد  فيها. 
العامة،  اهليئات  أمام  املساءلة  تفعيل  بإعادة   ،)2013 أمان،  السنوي،  )التقرير 
وتوسيع هيئات جمالس اإلدارة، والرقابة املباشرة على املسؤولني التنفيذيني، خاصة 

عند وجود شخصية متنفذة )مدير تنفيذي( أقوى عمليًّا من جملس اإلدارة. 

يف مراحل سابقة من عمر العمل األهلي، أثار هذا األمر حفيظة الكثريين، لكن وبعد 
طول عمر املؤسسات ومسؤوليها، وبروز قاماهتم واضحة أمام اجملتمع الفلسطيين، 
أهلية،  نقد  أدوات  عرب  العامة،  النقمة  امتصاص  حماوالت  يبدو  ما  على  ظهرت 
احلكومية. ويف  املنظمات غري  لعمل  متابعني  أو  باحثني  على  الطريق  لَقْطع  ورمبا 
األعم األغلب، فإن حتكم شخص ما مبقاليد املؤسسة األهلية، من أجل بعث ذاته 



51

دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية

االجتماعية والسياسية، قد يساهم بشكل كبري يف عدم قبول نقده للمؤسسة الرمسية، 
أو تدين مستويات الدميقراطية يف اجملتمع.  

وبني النقد الصارخ لواقع املنظمات األهلية الفلسطينية من جهة، والنقد اخلجول هلا 
من جهة أخرى، فإن حالة االستزالم كما يسميها أصحاب االجتاه األول، وبعض 
االستكانة كما يسميها أصحاب االجتاه الثاين، رمبا تبقى ماثلة، أو رمبا يرتتب عليها 

خماطر مجة إضافية. 

لقد تراجع العمل الطوعي مبفهومه القدمي، الذي ساد فلسطني مطلع السبعينيات، 
واختفت كل املظاهر املرتبطة به، وظهرت مؤسسات ومجعيات ومنظمات أهلية يف 
َبلي بامتياز، وأصبحت مبثابة دكاكني متثل مصدر دخل ألشخاص  البالد، عملها قـَ
بعينهم )احلاج، مقابلة خاصة، أيلول 2015(. ويبدو أنه يف ظل زمحة املال القادم 
للمنظمات األهلية، ارتأى الكثريون االبتعاد عن العمل الطوعي العام، لكن ذلك 
اليت  املدارس اخلاصة،  مل مينع استمراره، ولو فقط يف اجلامعات واملعاهد وبعض 
تربط التخرج بإجناز ساعات حمددة من العمل الطوعي. ورمبا يتمثل أيًضا يف بعض 
املواسم الزراعية، كموسم قطاف الزيتون، أو املسامهة يف استصالح أراٍض مهددة 
باملصادرة. ومن املمكن القول إن تراجع التطوع، وارتباط العمل مبؤسسات ممولة، 
وميتلكها أفراد بعينهم، يعطلون إمكانيات التغيري داخليًّا، كل ذلك يزيد من الصورة 

العامة قتامة.  

الالئحة  لتعديل  املقابل، تقدمت أمان من جهتها )أمان، 2013(، مبقرتح  ويف 
ليشمل  لعام 2013،  تقريرها  املنظمات األهلية، وفق ما أشار  لقانون  التنفيذية 
ضرورة إلزام جمالس اإلدارة مبكافحة الفساد، وإصدار التعليمات ذات العالقة مبنع 
تضارب املصاحل، واستمرار وجود نفس األشخاص لسنوات طويلة يف إدارة املنظمة 

األهلية. 
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وعلى الرغم من انتشار أسلوب االنتخاب يف اختيار قيادات املنظمات األهلية، 
إال أنه ميكن مالحظة أن غلبة هذا األسلوب ال يعين دائًما وجود أسس دميقراطية 
حقيقية، فكثريًا ما يكون االنتخاب شكليًّا، حبيث يؤدي إىل سيطرة نفس القيادات 
لسنوات طويلة، وعدم إتاحة الفرصة لقيادات جديدة حتمل رؤى متجددة. فهناك 
منظمات مل تغري رؤساءها منذ إنشائها حىت اليوم، وبعض املنظمات ارتبطت باسم 

رئيسها، وهو ما يسمى بظاهرة شخصنة املنظمات )الباز،1997(.

وميكن الرتجيح هنا، ووفق اجلدول السابق، أن حالة االستزالم متفشية يف املنظمات 
غري احلكومية إىل حد بعيد، حيث »التأبد« يف الغالب يعين االستزالم، واالستزالم 
يشكل نقيًضا ملفاعيل الدميقراطية، وإن درجت العادة على ترديدها. ورمبا تشري 
الدميقراطية،  البىن  املختلفة، إىل عناصر تعطيل ذاتية على  القضية، جبوانبها  هذه 
األمر الذي من املمكن أن يقود إىل تعطيل قدرة التنمية السياسية على مستوى 

املؤسسة ومثيالهتا، وبالتايل اجملتمع الفلسطيين.

 اإلنتِلجْنسيا بين التقليد والحداثه

املثقفني  األهلية يف حالة تضارب مع شرحية من  املنظمات  إنتِلجْنسيا  أن  ويبدو 
واألكادمييني الفلسطينيني، ورمبا يعود ذلك لتقليديتها من حيث حتكم شخص ما 
مبقاليد األمور، رغم غالفها العصري الذي يوحي بالنزاهة والشفافية والعصرنة، أو 
نتيجة ارتباطها مبمولني أجانب. واإلنتِلجْنسيا كما تعرفها موسوعة السياسة )كيايل، 
دون تاريخ نشر( هي الفئة املثقفة اليت تتألف من أناس ميارسون نشاًطا فكريًّا حبكم 
مهنهم، ومنهم رجال العلم والفن، واملهندسون والتكنيكيون، واألطباء واملعلمون 
واحملامون، واجلزء األكرب من املوظفني. واإلْنتِلجْنسيا ليست طبقة منفصلة، ذلك 
أهنا ال تشغل مكاًنا مستقاًل يف نظام االنتاج االجتماعي. ويف اجملتمع االستغاليل 
الغنية،  الفئات  أوساط  من  األساس،  يف  صفوفها  وتنمو  اإلنتِلجْنسيا،  تتشكل 
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املهمشة،  والفئات  العاملة  الطبقة  إىل جانب  يقف  منها  التقدمي  اجلزء  أن  غري 
ا يف عمليات البناء والتغيري. ويف بلدان العامل الثالث تقوم  ويلعب دورًا ثوريًّا مهمًّ
اإلنتِلجْنسيا بدور أساسي يف حركة التحرر القومي، ونشر الوعي بضرورة احلفاظ 

على الشخصية القومية يف وجه املؤثرات اخلارجية. 

وتأسيًسا على ما سبق، يبدو أن فك االرتباط املشيمي لإلْنِتِلِجْنسيا املرتبطة عضويًّا 
باملنظمات األهلية الفلسطينية، مع بىن الرتدد وقيم »الزعامة«، ما زالت ماثلة إىل 
حدود بعيدة. وبغياب الصراع والتضاد مع املوروث التقليدي البطركي، بقيت ترتاوح 
يف مكاهنا إال ما ندر. وقد يقود هذا يف جممله إىل نسخ دور شيخ القبيلة يف إدارة 
شؤون املؤسسة. فالشخصنة املفرطة للمسؤول، تفرض غشاوة من اجلهل، تكفي ألن 
يعتقد الفاعلون يف املؤسسة أن »السلطة« جيب أن ُتطاع، لينشأ االستعباد الطوعي، 
من  والتحرر  اإلبداع  إمكانات  دون  مما حيول  والعمل،  الوظيفة  استمرار  ولضمان 
القيود، فيحشر العمل األهلي يف إطار خدمي، بعيًدا عن رؤى التحرر والدميقراطية 
والتنمية. ورمبا يزيد الواقع املأزوم سياسيًّا بفعل االحتالل، واجتماعيًّا بفعل عوامل 

التخلف والتبعية، من بواعث السلبية أيًضا.

عن  بعيدة  ليست  هي  واليت  والفيتنامية،  العربية  اإلْنتِلِجْنسيا  بني  املقاربة  ويف 
الفلسطينية أيًضا، يرجح ياسني احلافظ الكفة لصاحل الفيتنامية )احلافظ، دون تاريخ 
نشر(، ويرى أن التجربة الكولونيالية شكلت، وخاصة يف مرحلتها األوىل، احملور 
الذي يدور حوله وعي كل من الثقافتني. ويف هاتني التجربتني يتجلى، من خالل 
بعيًدا  اجلديل،  مداها  تأخذ  أن  التحرر  لقيم  للواقع، كيف ميكن  النقدي  التقييم 
عن معطالت البىن التحتية، وإفرازاهتا الفوقية املنسجمة ومركبات حالة االحتالل، 
من  بقالب  حديث  إطار  يف  والسياسي،  االجتماعي  القدمي  صيغ  إنتاج  وإعادة 

التبعية.
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إًذا، هي قدرة االنفصال عن قيم البالدة والتخلف، والقدرة أيًضا على التمرد على 
الواقع املعقد، املرتبط بتبعية مركبة مع االحتالل من جهة، واخلارج املركز من جهة 
أخرى، واليت حتتاج إىل عوامل هنوض ذاتية، مبنية على الدور العضوي للمثقفني، 

وإرادة التحرر قبل أي أمر آخر.  

وال يبتعد حممد اجلابري كثريًا يف نقاشه لدور املثقفني واجملتمع املدين العريب، عن 
أوروبا.  مبقاربة مع  لكن  العربية ودورها،  اإلْنتِلِجْنسيا  احلافظ حول  اعتقاد سعيد 
فاجملتمع األورويب، أصبحت فيه العالقات االجتماعية من نوع العشائرية والطائفية، 
يكاد يكون  فاألمر  العربية،  اجملتمعات  أما يف  العالقات االقتصادية.  تقع خلف 
العشائري والطائفي، ال  الطابع  فالعالقات االجتماعية ذات  عكس ذلك متاًما، 
تزال حتتل موقًعا أساسيًّا وصرحًيا يف حياتنا السياسية، بينما العالقات االقتصادية 

وعالقات اإلنتاج، ال هتيمن على اجملتمع إال بصورة جزئية )اجلابري، 1990(.

ومن املرجح أْن يؤّدي جتاوز الثقافة البطركية والعشائرية، إىل بناء مؤسسات جمتمع 
وبناء  ترسيخ  يف  يساهم  ما  تطوير كل  وإىل  الفكرية،  املاضي  قيود  خارج  مدين 
املوضوعية،  املتغريات  استيعاب  على  قادر  ناقد  بعقل  حكومية،  غري  منظمات 
واحمليطة ببيئة العمل والتنمية السياسية. وميكن تلمس حمددات الثقافة التقليدية يف 
ابتعادها عن جوهر القضايا الشائكة، ذات الصلة جبوهر التنمية ومناهضة الفساد، 
لرتتبك اإلْنتِلِجْنسيا املناط هبا آليات التغيري، ومن املمكن أيًضا أن ُتسقط الوظيفة 

االجتماعية، ومنطلقات النهوض.

المانحون واإلْنتِلِجْنسيا والوظيفة االجتماعية  

ورغم تباين الرؤى حول أمهية بقاء بعض إْنتِلجْنسيا املؤسسات األهلية على رأس 
نشاطها وعملها، أو عكس ذلك، إال أنه ميكن القول إن بقاء رموز وشخصيات 
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املنظمات األهلية يف مناصبها ملدة طويلة، قد يكون ناجًتا أيًضا من رغبة املاحنني؛ 
اخلارجية  األطماع  مع  القبلية  اإلنتِلجْنسيا  مصاحل  لتتقاطع  دول،  أو  مؤسسات 

الكولونيالية. 

ناقشت ورقة حول عمل  املتوسطية حلقوق اإلنسان أن  للشبكة األوروبية  وسبق 
املنظمات الفلسطينية غري احلكومية، ويف بند العالقة بني اجلهات املاحنة واملنظمات 
السلطة  تأسيس  ومنذ  احلكومية،  املاحنة  اجلهات  أن  ذكرت  احلكومية،  غري 
الفلسطينية، قامت بتمويل كل من السلطة الفلسطينية ومنظمات اجملتمع املدين، 
ومن الالفت للنظر أهنا عادة ما كانت تدعم رؤساء املنظمات غري احلكومية، رغبة 

منها يف خلق قيادة سياسية جديدة )األوروبية املتوسطية، 2004(. 

ومن يتتبع ذلك يدرك أنه يؤّدي إىل »تأبيد إْنِتِلجْنسي« جبوهر القيم القدمية، ورمبا تصبح 
آليات التغيري وفق هذا التحالف أكثر تعقيًدا، لتزيد من صعوبة إمكانيات التغيري. وعلى 
ما يبدو فإن القيادة السياسية املرجوة من الداعمني عرب اختيار رموز الشخصنة يف 

املنظمات غري احلكومية، هو حماولة إضافية لزيادة التبعية على ماهو قائم منها.

بند  األوىل، وحتت  مرحلتها  تضمنت يف  أن  للسالم  الطريق  خلارطة  وسبق  كما 
الفلسطينية، أمهية أن »تواصل  السلطة  االستجابة لألوضاع اإلنسانية يف مناطق 
اجلهات املاحنة دعمها مبا يف ذلك زيادة مبالغ األموال اليت حتول بواسطة منظمات 
طوعية ومنظمات غري حكومية، إىل برنامج »من شعب إىل شعب«، وإىل تطوير 
القطاع اخلاص، ومبادرات يف اجملتمع املدين )نص خارطة الطريق، املرحلة األوىل، 
2002(. وهذا بدوره يدل على ما انتقدته األورومتوسطية يف دعم قيادات اجملتمع 
املدين، حيث ُتقحم السياسة بكل وضوح لتخط رؤى املستقبل األهلي عموما، 
والسيطرة على اجملتمع الفلسطيين خصوصا، بأدوات قادرة على تنفيذ سياسات 

بعينها ودون غريها، تتوافق مع طبيعة احللول السياسية املراد تنفيذها. 
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ورغم جمادلة الكثريين بأن املنظمات األهلية غري مستهدفة مباشرة من االحتالل 
اإلسرائيلي، وأن هويتها هلا معاملها اخلاصة، ورغم بعض التباين فيما بينها حول 
قضايا التنمية والدميقراطية وحقوق اإلنسان، إال أنه، وعرب معطى األدوار االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية والثقافية والتنموية، وحيث تتشابك أدوار القيادات وأوجه 
الزعامة، بقي الواقع االجتماعي والسياسي والتنموي على ِعالته، مما قد يشي بأن 
طبيعة الدور ال يتعدى اجلانب الشكلي، أو حصر املهمات يف يد شخص واحد، 
وهي تتجاوز املنظمات األهلية إىل األحزاب السياسية وغريها.  ففي الوقت الذي 
الوقت ذاته عضو يف  تشغل فيه حنان عشراوي رئاسة مؤسسة مفتاح، فإهنا يف 
اجمللس التشريعي الفلسطيين، وعضو يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية. 
فيما يقف مصطفى الربغوثي على رأس املبادرة كحركة سياسية، بصفته أميًنا عامًّا 
هلا، إضافة لعضويته يف اجمللس التشريعي، ورئاسته هليئة اإلغاثة الطبية. ووفق هذا 
النمط، مل يعد من الغريب على اإلطالق أن يرتأس حممود عباس رئاسة السلطة 

الفلسطينية، ورئاسة منظمة التحرير، والدولة الفلسطينية كذلك. 

رمبا هي ذات العقلية اليت حتمل يف يدها كافة مقاليد العشرية والقبيلة، وإن اختلفت 
الوقت  الثقايف، على ضيقه وغناه يف  املفارقة يف هذا املعطى  املسميات. وتتمثل 
ذاته، يف أن كثريًا من قادة املنظمات غري احلكومية، وحىت قادة األحزاب ُيقرون 
بعدم قدرهتم على التغيري، ألن التغيري حيتاج إىل سلطة، أو نفوذ واسع على األرض، 

وكأهنم مل يفسروا طبيعة املهمات اليت يضطلعون هبا.

يؤشر التداخل الكبري يف املهمات إىل مدى فردية وبطركية القائمني على املؤسسات 
واألحزاب، فال حيدث تغيري حقيقي، وال تتم تنمية سياسية ملموسة، إمنا هي فقط 

مظاهر اجتماعية براقة ألصحاب النفوذ )طه، أيلول، 2015(. 

ويف حدود التنمية، ورغم تضارب املفاهيم بسبب االحتالل، يوكد الكثري من اخلرباء 
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لكن  االحتالل،  تنمية حقًّا يف ظل  أن ال  )أبو غوش، آب 2015(  والباحثني 
باإلمكان اعتماد تنمية من أجل الصمود كمدخل للتحرر. ورغم أن اإلمكانات 
املادية ألصحاب هذا التوجه حمدودة، إال أنه ميكن التأثري عرب القطاعات املستهدفة، 
والوصول إىل املنظمات القاعدية املنتخبة حمليًّا، إضافة إىل اللجان الشعبية ومثيالهتا، 
وعرب نشر ثقافة الصمود، ومقاطعة االحتالل ومنتجاته، وتركيز االهتمام باألرض 
والزراعة. ومن املهم اإلشارة هنا إىل أن التنمية االقتصادية، وإن تقلصت إمكاناهتا 
بفعل االحتالل، تبقى املساحات أكثر اتساًعا لتنمية سياسية، تستند على حقوق 

اإلنسان وحرية الرأي والتعبري.

 كما وميكن البناء على هذا املعطى املُلتبس، ففي الوقت الذي ينبغي فيه نشر ثقافة 
األهلية  املؤسسات  يف  واحملسوبية،  الفساد  وحماربة  واحملاسبة،  والنزاهة  الدميقراطية 
واملؤسسات الرمسية واجملتمع، واملسامهة يف بناء جمتمع العدالة واحلرية، على طريق 
اخلالص من االحتالل ومشتقاته، واملسامهة يف البناء التنموي الفلسطيين، والدفاع 
عن احلقوق العامة، يف هذا الوقت، ارتبك املشهد األهلي، واختلط االغرتاب املايل 
والسياسي لإلْنتِلِجْنسيا بواقع التخلف احمللي، وانعكس ذلك على املعطى اجملتمعي 

والسياسي، وزادت حاالت االلتباس.

 اإلغراق المالي والقدرة على التحرر والتنمية

املدين  اجملتمع  قاموس  تراجعت من  التحرر ومقاومة االحتالل، قد  قيم  أن  يبدو 
املؤسسات  دليل  يشري  السياق،  هذا  األهلية عموًما. ويف  ومنظماته  الفلسطيين، 
األعضاء يف شبكة املنظمات األهلية يف الضفة الغربية، إىل أن منظمات اجملتمع 
الدينية  واملنظمات  الفلسطينية،  املقاومة  حركات  مع  عملت  الفلسطيين  املدين 
قبل  الفلسطيين  املدين  اجملتمع  العربية، وكانت رؤية منظمات  والقومية  والسياسية 
أوسلو، هي مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، وتزويد الشعب الفلسطيين باحتياجاته 
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األساسية، وذلك عرب تنظيم وتعبئة الفلسطينيني يف أطر اجتماعية أساسية، مثل 
الشعبية،  واللجان  األهلية،  واملنظمات  اخلريية،  واجلمعيات  العمالية،  االحتادات 
وجلان العمل التطوعي. وانقسم اجملتمع الفلسطيين بشكل كبري بعد قدوم السلطة 
املدين  اجملتمع  دور  على  مباشر  بشكل  ذلك  وأّثر  »إسرائيل«،  بـ  واالعرتاف 
الفلسطيين، حيث حتولت رؤية منظماته املدنية من مقاومة االحتالل إىل التنمية 

املستدامة حتت االحتالل. 

وأصبحت رؤية وأهداف العديد من املنظمات تكمن يف تعزيز الدميقراطية واحلقوق 
الرؤية  يف  التحول  هذا  أّثر  وقد  اخلدمات.  قطاع  يف  عملها  وتقليص  املدنية، 
)دليل  السياسية  واحلركات  املدين  اجملتمع  منظمات  بني  العالقة  على  واألهداف 

شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية، دون تاريخ نشر(. 

 ومع ذلك أظهرت املنظمات غري احلكومية افتقارها إىل اإلرادة السياسية، والقدرة 
على املساعدة يف إهناء، أو التخفيف من، انتهاكات السلطة الفلسطينية حلقوق 
اإلنسان. ويزداد الغموض واالرتباك بالنظر إىل الرؤية املقدمة من شبكة املنظمات 
األهلية، وفق دليل املؤسسات األعضاء، يف البند »1«، والذي يشري إىل املسامهة 
يف مقاومة االحتالل، رغم الغموض يف حدود املسامهة، وإفصاحها لعكس ذلك 

كما ورد أعاله، ويف صفحات الدليل ذاهتا. 

اذ  وإرباًكا،  غموًضا  األهلي  املشهد  يزداد  اخلارجية  لإلرادة  الغلبة  تكون  وحيث 
البايل من  يعتقد يوسف عبد احلق أن املنظمات غري احلكومية مل ُتسقط القدمي 
تكوينها وحساباهتا، مع العلم أهنا أعلنت تبّنيها لنظريات عصرية، كوهنا نتاًجا ثقافيًّا 
جملتمعات وبيئات املمولني. إضافة إىل ذلك، فإن األمر يستغرق سنوات إلعداد 
األفراد املعنيني، وتنصيبهم على رأس املؤسسات االجتماعية والثقافية واالقتصادية 
والقانونية يف فلسطني احملتلة. رؤاهم التنموية غالًبا مشوهة، ويّدعون إمكانية التنمية 
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املستدامة، أو التنمية البشرية، حتت حراب االحتالل، وهو ما يتناقض مع كل معاين 
التنمية التحررية، وذلك بسبب املال السياسي القادم من خلف البحار )عبد احلق، 

مقابلة خاصة، أيلول 2015(.

 لذلك فهْم مثقفون تقليديون باملعىن احلريف وبقسمات غربية، والتنمية اليت يقرتحوهنا 
يف ظل االحتالل، ليست إال حماولة هدفها إطالة أمد االحتالل، وامتصاص نقمة 
وظيفتهم  إن  القول  وميكن  مًعا.  واالحتالل  للفساد  الرافضة  الشعبية  القطاعات 

االجتماعية ليست سوى أن يكونوا أدوات طّيعة يف يد املاحنني.

 يشري واقع املنظمات األهلية إىل أهنا ذات توجه خدمايت أو إغاثي، كما تشري 
األنشطة  من  قيامها بالعديد  إىل  احلكومية  غري  للمنظمات  العددية  النماذج 
والفعاليات، كورشات العمل وبرامج التدريب، يف حماولة إلخراج الشرائح املستهدفة، 
ثقة  العامة، وتعزيز  باحلياة  للمسامهة  والدفع هبا  التهميش،  دائرة  قلتها، من  رغم 
امُلستهَدفني بأنفسهم. لكن هذه املنظومة من املؤسسات مل تبلور، كما يبدو، رؤية 
تعزز من مهنية العمل األهلي، واستقالليته عن اخلارج، وضرورة إخراجه من دائرة 
التجاذبات النفعية، وتوحيده للضغط من أجل التغيري يف البيئات املستهدفة، ومن 
أجل تعزيز الصمود، أو باجتاه حتقيق العدالة يف الواقع الفلسطيين. ومن املمكن 
الرتجيح أيًضا أن التمويل له تأثري كبري يف بنية وتوجهات املنظمات غري احلكومية 

وقياداهتا.

وترى الشبكة األوروبية املتوسطية حلقوق اإلنسان، أنه ُأطلق اسم اإلغراق التمويلي 
على الزيادة الواضحة يف متويل مشاريع حمددة »يوافق عليها املاحنون«. وجتدر اإلشارة 
هنا إىل أن ممثلي املنظمات غري احلكومية غالًبا يعيشون يف مستوى معيشي أحسن 
حااًل من غريهم، ويتقاضون أجورًا مرتفعة. وهذه احلقيقة تؤّدي إىل اخنفاض مستوى 
التأييد الشعيب جملتمع املنظمات غري احلكومية، وتدين الثقة هبا. وقد دفع هذا الوضع 



60

دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية

والصالت  التمويلي،  اإلغراق  مسألة  اعتبار  إىل  متنوعة،  حكومية  غري  منظمات 
الضعيفة بتنظيمات األوساط الشعبية، على أهنا مشكلة مصداقية. ويف الوقت نفسه، 
وبينما جتنب املاحنون اختاذ أية إجراءات فعالة حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، واصلوا 
مساندة املنظمات الفلسطينية غري احلكومية واجملتمع املدين، اليت كان من املتوقع منها 
العمل من أجل محاية وتعزيز احلقوق والقيم، اليت أُنكرت سياسيًّا من املاحنني واجملتمع 
الدويل. لقد أدت تلك السياسات إىل نزع مشروعية حقوق اإلنسان بوصفها هذا، 
ومشروعية عمل املنظمات الفلسطينية غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق االنسان، 

ومشروعية املاحنني األجانب )الشبكة األورومتوسطية، 2004(. 

إن التنمية عملية جمتمعية مركبة وتراكمية، وذات أبعاد إدارية واقتصادية واجتماعية 
اجملتمع  أوجاع  يتلمسون  عضويني  مبثقفني  وترتبط  األوىل،  بالدرجة  وسياسية 
ومشاكله، ويعملون يف إطار مجعي على إخراجه من متاهات االستعباد والتخلف.

فيها  مبا  اإلنسان،  حقوق  إدماج  طريق  عن  التنمية  مفهوم  صياغة  ُأعيدت  لقد 
قضايا التنمية والتحرر، لدى العديد من الباحثني؛ يتمثل توجههم يف أنه ال تنمية 
دون متتع اإلنسان بكافة حقوقه، ولن يكون مؤهاًل إلجناز التنمية وحتسني فرص 
عامل  االخنراط يف  له  تتيح  اليت  احلقوق،  من  برتسانة  مكانته  بتعزيز  إال  معيشته، 
التنمية، واالستفادة من تطبيقاهتا، وهو العنوان الذي تتأسس عليه فلسفة التنمية. 
وال ميكن لعاقل أن يقبل مبعادلة مفادها أن اإلنسان الذي احتـَُلت أرضه، يستطيع 
أن خيوض معركة التنمية اعتباًطا )بوتشيش، 2010(. وهذا يشري إىل عمق الرتابط 
حمددات  ترسم  اليت  الوجهة  وإىل  التحرر،  وقضايا  والتنمية  اإلنسان  حقوق  بني 

اخلالص من التخلف واالحتالل.

مبواصفات  قيادات  أجل خلق  من  ليست  املايل  اإلغراق  بواعث  أن  ُيعتقد  وهنا 
حمددة يف الواقع الفلسطيين فحْسب، بل إهنا تطال إمكانية تعطيل بواعث التنمية 
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السياسية، يف وطن يتطلع حنو اخلالص من االحتالل والفساد يف آن واحد.  ومن 
املمكن أيًضا أن يؤّدي هذا إىل تعطيل بواعث املأسسة الدميقراطية، يف مؤسسات 
ُيفرتض أهنا تشكل، إىل جانب األحزاب، مقدمات أكثر نضوًجا يف واقع شديد 

التعقيد، من حيث البىن البطركية، وتراكم الفساد، ووجود االحتالل.  

اإلرادة والوعي 

اإلرادة  إسقاط  أنه ميكن  قاسم،  الستار  عبد  يراه  ما  االعتبار  بعني  األخذ  جيب 
احلقيقية لدى املنظمات غري احلكومية، بسبب ارتباطها باملمولني األجانب، إذ إن 
تلك املنظمات ال متثل الشرائح املختلفة من الشعب، بقدر ما ختدم برامج خارجية، 
مقابلة خاصة،  )قاسم،  األفراد عموًما  تقوم على خدمة  معينة، ال  برامج  وتتبىن 
أيلول 2015(. ويف أغلب الظن، وليس بعيًدا عّما سبق، ترتسم حدود القصور يف 
الوعي واإلرادة لدى املنظمات األهلية، كلما ارتبكت الوظيفة االجتماعية ملثقفي 
اجملتمع األهلي، وتعددت مصادر الضغط باسم التمويل، إلجناز مشاريع موجهة. 
وقد يظهر أيًضا حتفظ بعض املنظمات األهلية على ذلك، كوهنا ترفض التمويل 
املشروط، وترى يف ذاهتا املؤسسية شخصية اعتبارية ذات قيمة وكيان، أمام اجملتمع 

احمللي واملمولني يف آن واحد.  

 ال شك أن تبعية القيادات واملؤسسات األهلية تقيد من حريتها، وجتعلها خاضعة 
لتوجه اجلهة املمولة، وحلدود ال ُيشك يف اتساعها، أو لوجهة نظرها السياسية، 
وتنعدم فيها ومعها اآلراء املعارضة للضغوط اخلارجية، واليت إن وجدت فسرعان ما 
يطاهلا اإلقصاء والنبذ، أو لرمبا يتوقف متويل مشاريع بعينها نتيجة مواقف سياسية 
معينة، ورمبا أيضا يربك الوظيفة االجتماعية والسياسية للمؤسسات األهلية، ويقيد 

إرادهتا، وحيد من وعيها التحرري إن وجد.
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شبهات سوء اإلدارة المالية واإلرهاب والمحاسبة

عليه، ويتماسك  امُلسيَطر  التابع  الوعي  يظهر  اإلرادة،  وغياب  التبعية  معىن  ويف 
االجتماعي  الواقع  معيقات  على  التمرد  على  بقدرته  ال  خضوعه،  مبقدار 
بأمساء  ُيوزَّع  وماهلا  عائلي،  أساس  على  ُبنيت  األهلية  فاملنظمات  والسياسي. 
األوالد والزوجات والثقات من األقارب، أو من احملسوبني على »الزعيم«، لذلك 
الوطنية، ويلجؤون ملموليهم أمام أي  الناس ُكرًها للمحاسبة واملساءلة  هم أكثر 
حالة ضغط داخلية )خريشة، مقابلة خاصة، أيلول 2015(. وهذا يؤّدي على 
لتلك  الداخلية  واللحمة  احلضور،  قوة  امُلسيطرة  اجلهات  حتدد  أن  إىل  األغلب 
املنظمات، يف مواجهة جمتمع يئن حتت مرّكبات الفقر والبطالة والفساد، وغياب 
نواهض التنمية السياسية واالجتماعية. وقد يقود يف حاالت التداخل بني العائلة 
حقوق  العلين  مفادها  جديدة،  حبلة  بطركي  عائلي  طابع  إضافة  إىل  واملؤسسة 
اإلنسان، وجوهرها العائلة ومصاحلها اخلاصة، مما ينعكس سلًبا على قوة التغيري 

السياسي واالجتماعي وحضوره.    

دون كيشوتية أم واقعية؟

يبدو أن الدون كيشوتية الثقافية والسياسية واالجتماعية يف الوطن العريب، قد أخذت 
مداها يف اخنراط الكثري من الُنخب واملثقفني، يف عوامل اإلعالم واالقتصاد والسياسة 
واالجتماع، اليت خيّط معاملها من يعمل من أجل تنمية مرتبطة بعامل التمويل، حيث 
تزداد ثروات املَُتلقني، ويتعزز نفوذ الداعمني، وتنشأ املصاحل املشرتكة، اليت تكون 
الغلبة فيها لصاحب املال. فيبدأ املُتلقي بإشاعة جناحات ُتربر استمراره، وُتظهر 
مزايا وجوده وعمله، وهي يف أغلب الظن غري مستندة إىل قواعد واقعية، متناسيًّا 

يف الوقت ذاته دوره األساس يف خدمة التقدم والتنمية واخلالص من التبعية.  
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ما هي  بقدر  اخللف،  إىل  أو دون وعي،  بوعي  الدون كيشوتية عودة،  ليست   
هروب إىل األمام أيًضا، حني تصبح غري قادرة على التالؤم مع الواقع، بل وتتجلى 
م على أهنا خطوات جبارة حنو احلرية  يف معظم أوجه النشاطات اإلغاثية، اليت ُتقدَّ
والصمود والتنمية، وتبدو اآلثار جلية على الواقع املُعّطل ِبفعل ديناميات التبعية 
وهم  إظهار  سوى  العاّم  معناها  يف  الدون كيشوتية  وليست  للخارج.  واالرهتان 
االنتصار على معيقات الواقع املوضوعي بوهم الوعي الذايت، واختاذ ذلك منوذًجا 

يف زمن ُيبعث فيه االرهتان حَتررًا. 

املنظور والبعيد، سواء على  القائم، واملستقبل  الواقع  التفكري يف  إن تعطيل قدرة 
مستوى اجلماعات، أواملؤسسات، أو اجملتمع، أو على مستوى خْلق إنسان جديد 
التغيري، ليس  التقدم الذي خيدم  النقد ومراجعة املاضي، هبدف  واٍع، من خالل 
سوى دون كيشوتية، وإن تزينت بثوب عصري، وما مل يوضع يف االعتبار اجلوهري 
من املعيقات، تبقى التمايزات الثانوية تكريًسا للتخلف، وحالة ممتدة لفقدان الوزن 
السياسي والنوعي. »وال خيفى على أحد من الوطنيني الفلسطينني مدى خطورة 
الوضع القائم يف املؤسسات الفلسطينية غري احلكومية، من حيث أن بعضها ُينفذ 
سياسات املمولني، وأكثرها َتطفح بالفساد، وبراجمها حُتدد وفق رغبات مؤسسات 
الفلسطيين  اجملتمع  حاجات  وفق  وليس  وخططها،  وتصوراهتا  األجنبية،  التمويل 

احلقيقية )عاروري، 2013(. 

وال خيفى على مراجعي العمل الطوعي والنقايب واألهلي الفلسطيين يف السبعينيات 
والثمانينيات من القرن املاضي، كيف استطاعت تلك األطر املزاوجة، بديالكتيك 
واضح، بني قوهتا كتنظيمات مجاهريية مهنية، وبني دورها الوطين الكفاحي. إن 
افرتاش الفساد باسم الدميقراطية والشفافية واحملاسبة واملساءلة، أصبح عنوان املرحلة 
احلالية، بعد أن انقضى عهد العمل الطوعي واخلريي احلقيقي، املبين على ثقافة 
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»بال مقابل«، لينتقل بفعل التمويل اليوم، إىل استعراضات فارغة لورش العمل يف 
الفنادق الفارهة، من أجل تسجيل األمساء، والرتبح على حساب املهمشني من 
الشعب الفلسطيين، كل ذلك ليس إال فعاليات دون كيشوتية تناطح بال هدف، 

باستثناء َملء اجليوب باملال )احلاج، مقابلة خاصة، أيلول 2015(. 

وليس بعيًدا عن هذا املُعطى الفلسطيين، تتكرر املشاهد عربيًّا كذلك، ورمبا بصور 
أكثر فظاظة، بفعل غياب احلرج من وجود حُمتّل استيطاين كما هو حال فلسطني. 
»إن املؤمتر الذي عقد بالقاهرة يف أيار 1997 للمنظمات العربية غري احلكومية، حتت 
رعاية األمري السعودي طالل بن عبد العزيز، وبتمويل من جهات أجنبية متعددة، 
وبدعم من الواليات املتحدة األمريكية، وبعد أن دفعت املنظمات املمولة عقد املؤمتر 
يف فندق مسرياميس إنرتكونتننتال ملدة ثالثة أيام، كانت كميات الطعام فيها تكفي 
إلشباع نصف سكان القاهره، رغم حديثهم املستمر عن الفقراء واملهمشني. ومن 
يقع بني أيديهم من الفقراء، يتحول إىل سلعة، وُيعرض كحالة دراسية تفقد إنسانيتها 
بالتدريج، وتقف عارية أمام األجانب واألغراب، ُتقّلبها األيدي الناعمة، وبقدر نعومة 
األيدي تكون املعاناة مضاعفة، ويصبح التغيري ومًها، والفقر سلعة بأيدي املرتفني« 
)املصري، 1998(. فبداًل من احلفاظ على احلقوق، ُتقدَّم مناذج ومهية على األغلب، 
وُتصوَّر على أهنا عالج شاٍف، وذلك لإلبقاء على الدور والتمويل ليس إال، وإال 
كيف ميكن تفسري حاالت الرتاجع على املستويات كاّفة، اليت ُتغدق عليها األموال، 
وتراجعت حدود  والبطالة،  الفقر  زاد سوًءا، وزادت نسب  الفلسطينية  املرأة  فواقع 

احلريات العامة إىل أدىن مستوياهتا، وهذه هي الدون كيشوتيه بثوب الواقع املزيف. 

الحّس الُمشترك والتحالفات  

عبارة  فبعضها  وهيكليتها،  األهلية  املنظمات  أداء  مستوى  يف  هناك تباين 
عن«دكاكني« ال أكثر. ووفق عويضه، تغيب اإلسرتاتيجية الواضحة واألهداف 
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العاملة يف األراضي  املنظمات األهلية  ِظّل كّم هائل من  التنموية املشرتكة، يف 
)عويضه،  بينها  والتعاون  التكامل  وغياب  الضعف،  يشوهبا  واليت  الفلسطينية، 

.)2010

العمل  عن  عاجز  بعضها  وقائمة،  مؤسسات ُمسجلة  هناك  تكون  أن  وحيدث 
والتأثري، وبعضها أكثر حضورًا ونشاًطا، وإن كان طابعها خدمي، لكنها تتنافس 
فيما بينها على مصادر التمويل وفق خلفيات سياسية، أو جهوية، أو جغرافية، 
املعلنة،  املرتبطة بأهدافها  الغاية  عن  ابتعادها  إىل  يؤّدي  الذي  عائلية، األمر  أو 
وغالًبا ما يؤّدي النزاع إىل تشتيت اجلهود، والرتكيز على الشكل ال اجلوهر يف تبين 
قضايا املهمشني والفقراء، فتظهر اخلطابات املكررة، وغالًبا البيانات املبهمة، اليت 
اإلجرائية  اإلدارية، والتفاصيل  والشؤون  العامة،  اإلحصاءات  على  الضوء  تسّلط 

للمؤسسات.

تربز بني املؤسسات ظاهرة التشابه والتكرار يف التخصص والعمل، ويتمركز األبرز 
منها واألكثر نفوًذا يف رام اهلل وليس يف احملافظات األخرى، بدليل وجود عدد كبري 
فيها، وباختالف قطاعاهتا، وحتصل على متويل كبري.  الرحبية  من اجلمعيات غري 
كما وتظهر الصيغ العشوائية أو املشتتة، وتتمظهر يف مناسبات عامة كيوم العمال، 
أو يوم املرأة، أو كردود فعل على أحداث معينة، األمر الذي تسبب ويتسبب يف 
واملراجعة.  التقييم  غياب  امُلستهدفه، فضاًل عن  الشرائح  وإحباط  اجلهود،  تبديد 
وهذه الظواهر وغريها تشي بوجود خلل بنيوي يف طرائق العمل والتفكري، وغياب 
املؤسسات اليت متتلك اإلرادة، ومقدرات التفكري اإلسرتاتيجي )طه، مقابلة خاصة، 

أيلول 2015(.

ورمبا يصبح الرتجيح ممكًنا، لتظهر العالقة الطردية بني املؤسسات واملنظمات غري 
احلكومية والبيئة احمليطة. فكلما تشتتت مفاعيل الضغط االجتماعي عرب مؤسسات 
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متناثرة، تتنازعها مصاحل التمويل، وشخصنة املؤسسة عرب قائدها، كلما قل وزهنا 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي على صانعي القرار، وجمريات احلياة العامة.

وهي  املدنية«،  »القبيلة  ورؤية  الشخص  فكر  على  األهلي  اجملتمع  ُبين  »لقد 
املنمقة واملكررة حمليط  الكلمات  الرتف، حيث تكثر  ُتبىن على جمالس  منظمات 
التمويل  تتنازع  باجململ مؤسسات شكلية  إسرتاتيجية مشرتكة، وهي  ضيق، وبال 

والوجاهة االجتماعية والسياسية« )أبو بكر، مقابلة خاصة، أيلول2015(. 

النقد، قد تصل إىل حدود  وعلى ما يبدو، خيلق الواقع املرير حالة ساخطة من 
التقزمي السياسي أو املعنوي للمنظمات األهلية. ورغم هذا السخط، تبقى معظم 
املنظمات األهلية على حاهلا من االرهتان للخارج عرب املال، ويبقى ضجيج املثقفني 
يراوح مكانه ملا يتنازعهم من تشرذم وانقسام. وحيث تغيب الرؤى املشرتكة، سواًء 
اإلسرتاتيجية منها أو اآلنية، تبقى حالة املراوحة يف املكان هي سيدة املوقف، ويكون 

من الصعب إنتاج شرعية بنيوية، طاحمة ملناهضة التسلط واالحتالل والفساد. 

الهوية االجتماعية

وهي جمموع التصورات اليت تعكس الرؤية والرسالة والقيم، املوّجهة إىل مجيع األطراف 
ذات العالقة باملؤسسة، سواًء كانوا موظفني، أو مستفيدين، أو متربعني، أو متطوعني، 
أو شرائح اجتماعية مستهدفة، إضافة إىل وسائل التواصل وردود األفعال وحجم التأثري. 
وترتبط كل االرتباط مبدى مفاعيلها الواقعية، وتعتمد يف عملها على التضامن والتكافل، 
من خالل الشراكة مع اجملتمع وبناه األكثر هتميًشا، وذلك لدعم تطلعاهتم، ومتكينهم 
من رفع قدرهتا، للتأثري على الظروف اليت يعيشون فيها، من خالل املشاركة يف املوارد 
واخلربات واملعرفة. وهي أيًضا الشراكة مع املؤسسات األخرى، اليت تتوافق معها يف 
القيم اإلنسانية ومبادئ التحرر واملساواة واحلقوق، وعدم التمييز، ونبذ التبعية. علًما 



67

دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية

أن الشراكات ُتبىن على احلوار الفّعال والثقة املتبادلة، والشفافية واملساءلة واالنفتاح، 
وااللتزام جبوهر احلقوق والتطلعات العامة، األمر الذي يطوّر من اهلوية االجتماعية 
للمؤسسة، أو املؤسسات الشبيهة، فيحّوهلا إىل هوية اجتماعية مجاعية، تساهم يف 

عمليات البناء والتنمية والتحرر، وبناء الذات االجتماعية والوطنية.     
وميكن االدعاء أن املنظمات الفلسطينية غري احلكومية، وبسبب تراجعها يف حقل 
املمارسة الوطنية الكفاحية، ولغياب اقتصادها السياسي القائم على املوارد احمللية، 
مبا يف ذلك هيمنة رؤى املمولني عليها، قد ُفِصلت عن القطاعات األكثر هتميًشا، 
وأصبحت ساحة لتكثيف التبعية والتمايز الطبقي، وذلك على عكس ما كانت 

عليه صورة الفعاليات اجملتمعية واألهلية والنقابية، يف سنوات وعقود خلت. 
يف أواخر السبعينيات من القرن املاضي، َشّكل جُممع النقابات املهنية مبقره الرئيس 
الوطين.  التوجيه  الفلسطينية، وخاصة جلنة  الوطنية  للحركة  قيادة  بيت حنينا،  يف 
وأكثر من ذلك، سبق وأن جنح ُمرشحو النقابات واألطر الشعبية، وبإمكانات حملية 
وإرادة وطنية خالصة، يف انتخابات اجملالس البلدية اليت جرت عام 1976. وتكفي 
إىل 2010،  أعوام 1994  بني  وما  احلكومية،  غري  املؤسسات  أن  إىل  اإلشارة 
َم للسلطة  تلقت قرابة أربعة مليارات دوالر، أي ما يزيد عن 20٪ من جممل ما ُقدِّ
حياة  على  الطائل،  املبلغ  هذا  ملثل  ومهّم،  ملموس  إجيايب  أثر  فأي  الفلسطينية، 

اجملتمع الفلسطيين؟ )عاروري، 2013(. 
ووفق ما ُيعتقد، فإن عالقات غري سوية تنشأ بني اجملتمع املدين والفئات املهمشة، 
مظهرها الدميقراطية والشفافية وحماربة الفساد، وباطنها فوارق طبقية واسعة، بني 
التنمية  تسقط  وهنا  امُلستهدفة.  والشرائح  الفقراء  عامة  وبني  لألموال،  املتلقي 
السياسية، وتتداخل معادلة عجيبة بني الكّم اهلائل من املوارد والثقافة السياسية 
القائمة عرب املؤسسات األهلية من جهة، وبني التمثيل احلقيقي للقطاعات اجملتمعية 

من جهة أخرى.  
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الخاتمة 

معظم  وخاصة  املدين،  اجملتمع  منها  يعاين  اليت  املشكالت والتناقضات  تتعدد 
املنظمات غري احلكومية، فيما يتعلق ببناها الداخلية وسيطرة رموز معينة عليها، 
وغلبة املصاحل اخلاصة والوالءات البطركية، والزعامات الفردية وعقلية القبيلة، مع 
انعدام مظاهر الدميقراطية يف تسيري أمورها، وختبطها وارتباكها يف جماالت التنسيق، 
وضعف وتردد شبكات الضغط، وما ينتج عن ذلك من غياب االستعداد للتضحية 

وإنكار الذات، يف سبيل اجلماعة واجملتمع. 

يف هذه البيئة، ميكن القول إن منظمات اجملتمع املدين لن تتمكن من حتقيق إصالح 
حقيقي، إال عرب إصالح نفسها، وخلق آلية تنسيق فاعلة فيما بينها، مع االخنراط 
العدالة والدميقراطية وحقوق اإلنسان، والتنمية  ثنايا نضال اجملتمع، من أجل  يف 

والتحرر واخلالص من االحتالل.

وليس بعيًدا عن هذا، فإن أي مشروع هلزمية الفكر التقليدي أو القبلي، يستوجب 
فيما ُيعتقد، فكرًا تنويريًّا حترريًّا، يرتافق مع مناخات شعبية عامة، قادرة على احملاسبة 
من جهة، وإتقان التعامل مع املثقفني الثوريني من جهة أخرى، إضافة إىل فتح اجملال 
أمام احلالة العامة؛ لالطالع على جتارب الشعوب األخرى وثقافاهتا، يف اخلالص من 

التخلف والتبعية.  

ورغم أن األمر ال يقف عند حدود التمنيات أو جمرد الرأي، فإنه من األمهية مبكان 
التفكري  حلرية  اجملال  وفسح  احلقيقة،  امتالك  يّدعي  الذي  األبوي،  التفكري  نبذ 
واالختالف، والتحرر من سلطة اجلماعة املغلقة، والتعامل بعقل اجتهادي نقدي، 
وحتويل املؤسساتية القبلية يف اجملتمع إىل تنظيم مدين اجتماعي سياسي، من خالل 

بناء جمتمع تكون فيه احلرية والعدالة واملساواة واقًعا مؤثـّرًا.  



69

دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية

بشكله  احلكومية،  غري  للمنظمات  الطبقي  األيديولوجي  البعد  يتماهى  وحيث 
للماضي  ممدوة  يد  حقيقته:  جوهر،  من  القبلية  حتمله  ما  مع  احلداثي،  الليربايل 
وأخرى حنو تبعية حبداثة مشوهة، يتمظهر فكران نقيضان يف حقل مشرتك تقوده 
الشخصنة املفرطة، عمادها التمويل اخلارجي، فال القبلية هي القبلية، وال العصرنة 
هي العصرنة، بقدر ما هي شرحية طفيلية ذات طابع مزدوج لألزمة، مرّكباها التبعية 

والتخلف يف آن مًعا. 

ّرت  فـَ وإن  وسياسة،  وفكر  أيديولوجيا  وإمنا  فحْسب،  مااًل  ليس  هنا  والتمويل 
إن عالقتها مع  إذ  التعمية.  تفّر إىل فضاء من أجل  فإهنا  احللم،  إىل  الواقع  من 
املال  الطاعة من خالهلا، لصنم رأس  الطابع، تؤّدي فرائض  املال اخلارجي وثنية 
االستعماري، الذي حيّوهلا وساللتها إىل أدوات للهيمنة احمللية، لتدجني العقول، 

وتسهيل »ِمنح الـ Leadership« وغريها.

والتنمية، وإن  للتحرر  ليس مدخاًل  البحار بشروط،  القادم من خلف  املال  إن 
رأى أصحاب املال السياسي غري ذلك، فالتمويل يؤّدي إىل التحول واالحتواء 
واهلياكل  البىن  إىل  النفاذ  على  املمول  قدرة  فيكمن يف  التحول،  أما  والتشتت. 
والثقافة، بل واختيار الفاعلني االجتماعيني، أو إخضاع املتمردين شكاًل منهم، 
لتبدأ مسرية االحندار إىل تالل املال. فيما يعين االحتواء قدرة املمول على تشكيل 
لتذوب  له،  والوالء  الطاعة  فروض  وتقدم  سياسته،  تدعم  ومؤسسات  هياكل 
األهداف والرؤى الوطنية وتتناثر. وهذا ما يعرف بالتشتت، الذي بدوره يقود إىل 
التمويل،  تتصارع على حجوم  انعزالية  والزماين، وخيلق شرائح  املكاين  االغرتاب 

وليس على التسابق من أجل التغيري واحلرية والعدالة.

إن إشكالية »الذايت« للمنظمات غري احلكومية، مرتبطة جبوهر التكوين ملنظمات 
اجملتمع املدين الفلسطيين، وهي حني تقفز عن مرحلة التحرر الوطين إىل مرحلة 
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بناء اجملتمع، يف ظل االحتالل والتبعية، فإهنا تقّدم النقد من موقع الالموقع. ويف 
قبلية،  والنزاهة  الشفافية ضبابية،  تصبح  للمفاهيم، حيث  وتعمية  هذا اسرتخاء 

والتحرر ترًفا فكريًّا. 

وهنا تنعقد بني العناصر املتناثرة يف منظمات اجملتمع املدين، واملتحالفة شكاًل، حالة 
من التنميط القبلي الفكري، تدفع لفقدان الشخصية احمللية والوطنية، لتحافظ على 
حالة املصاحل القائمة، والتملك والسيادة واحملسوبية، كطموح قائم مستمر. وعلى 
ما يبدو، فإن معضلة اجملتمع املدين الفلسطيين قد ُبنيت على نقائض من وجهني، 
فمن جهة أُبقي على دور الزعيم والفرد والقائد والشيخ مسيطرًا وممسًكا مبقاليد 
والسعة يف  الرفاه  من حيث  »العصرنة”  ُأدخلت مسة  أخرى  ومن جهة  األمور، 
املوارد، فتحولت البداوة إىل رفاهية احلضارة يف ثوب الدميقراطية والشفافية وترف 
العيش، بينما بقيت العناوين الكبرية، من رؤى حول الدميقراطية والشفافية والنزاهة، 

طي الغياب. 
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الفصل الثالث

تطوّر عالقة اجملتمع املدين الفلسطيين باحلركات واألحزاب 
السياسية

بالل الشوبكي

المقدمة

ومعارضته،  وإدارته  باحلكم،  الصلة  ذات  املصطلحات  بعض  تداول  يبدو  قد 
املكاين  السياق  يفيد  حني  صادًما  منه،  واحلّد  وتعويضه  وتقوميه،  وتقييمه 
والدميغرافية  اجلغرافية  الُبىن  يف  متغلغلة  وسيطرة  احتالل كامل،  بوجود  والزماين 
للبلد امُلحتل. فمثاًل، وعند دراسة اجملتمع الفلسطيين، يبدو نقاش مصطلحات 
الدميقراطية واحلكم الرشيد، والنزاهة والتعّددية والشفافية، واجملتمع املدين، جتاوزًا 
الظهر غري مرّة، لكّل أو  إدارة  الفلسطيين إىل  للميدان، وهو ما دفع  غري مربر 
طبيعة  أّن  إاّل  وتبعاته.  للحكم  سابٌق  التحرير  بأّن  معتقًدا  القيم،  هذه  بعض 
من  فريدة  الشعب صيغة  على  فرضت  احملتلة،  فلسطني  االستعماري يف  النظام 
ال  هنا  واحلكم  الوطين،  التحرر  ومرحلة  احلكم  خصائص  بني  مجعت  العمل، 
الفرد  إدارة  إىل  وإمنا يصل  التقليدية،  الدولة مبؤسساهتا  إدارة  فقط على  يقتصر 
واجملتمع مبؤسسات ما دون الدولة، أو مؤسسات الدولة قبل نشوئها املتأّخر. 

من بني أكثر هذه املصطلحات حضورًا يف املشهد الفلسطيين، مصطلح اجملتمع 
قيام »إسرائيل«،  قبل  ما  منذ مرحلة  نظريًّا وعمليًّا  فهو مصطلح حاضر  املدين. 
أي منذ اإلرهاصات األوىل للمشروع الصهيوين، مرورًا باالحتالل اجلزئي والكامل، 
واملشروع النضايل الفلسطيين، ووصواًل إىل قيام مؤسسات السلطة يف ظّل مشروع 
تسويٍة، َقِبلْته املنظمة دون مرجعية شعبية، ومنتهًيا بانقسام سياسي- مؤسسايت، 

فلسطيين- فلسطيين، بل منتيًها إليه. 
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بالفصائل  املدين  اجملتمع  تربط  اليت  املرّكبة  العالقة  حتليل  بقصد  الورقة  هذه  تأيت 
أدوار؛  ثالثة  تؤّدي  سياسية  وأطر  وأحزاب،  حترٍّر  حركات  هي  مبا  الفلسطينية، 

التصادم مع االحتالل، وإدارة مؤسسات السلطة، وخدمة اجملتمع. 

تأيت العالقة اليت تربط املتغريين األساسيني يف هذه الورقة، على شكل شبكة من 
احلزيب.  والسياسي/  املدين  اجملالني  يف  الفاعلني  بني  والتواصل  االرتباط  خطوط 
وحىت تثمر الورقة نتائج قابلة للفحص، وحىت ال خترج عن اهلدف األساسي يف 
من  بّد  ال  املدين،  اجملتمع  ومؤسسات  الفلسطينية  الفصائل  بني  العالقة  توضيح 
تقسيم مرحلّي هلذه العالقة؛ ألن لكل مرحلة من هذه املراحل أمهية خاصة هبا، 
وختتلف عن املراحل األخرى، ولذا فإن أهم هذه املراحل بالنسبة هلذا البحث، هي 
مرحلة أوسلو وما بعدها، واالنقسام وما بعده، بتفصيل أوىف. وهي املرحلة اليت 
شهدت والدة خّط فلسطيين جديد للتعامل مع االحتالل، بصيغة خُتالف اإلمجاع 
األصلي حول وحدة األرض الفلسطينية، وتسّيد القائمني على هذا اخلط للمشهد 

السياسي، تبًعا ملتغريات إقليمية ودولية. 

تجادل هذه الورقة بصّحة المقوالت األساسية التالية:

أواًل: قبل تأسيس »إسرائيل«، كان اجملتمع املدين الفلسطيين يقوم مقام الدولة يف 
كثري من املهام اخلدمية والزراعية، والتعليمية والصحية.

ثانًيا: خالل مرحلة التحرر، احتفظ اجملتمع املدين بذات الدور، وعمل على إسناد 
احلركة الوطنية، ومل يكن يف موقع املتصادم مع املنظمات السياسية. 

أقسام،  عّدة  إىل  املدين  اجملتمع  انقسم  بعدها،  وما  أوسلو  مرحلة  خالل  ثالًثا: 
وكذلك انقسمت مواقف وتوجهات الفصائل جتاه مؤسسات اجملتمع املدين. فحركة 
فتح تبّنت أو شّكلت مؤسسات خاصة هبا، جتّمل مؤسسات السلطة الفلسطينية 
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وال تعارضها، بل ُتعّد ذراًعا هلا. وحركة محاس بنت مؤسساهتا اليت كانت تعمل 
بالتوازي مع النظام، وخلقت عاملها اخلاص املتناقض مع السلطة، وإن مل تتصادم 
وموقع  املؤسسات كحاضنة  هذه  مع  تعامل  الفلسطيين،  اليسار  وأخريًا  معها. 

نشاط، دون أن تتناقض بشكل واضح مع السلطة.

ُقمعت  فقد  املؤسسات،  على  احلرب  ُشنت  االنقسام،  مرحلة  خالل  رابًعا: 
التضييق على مؤسسات قطاع  املؤسسات املعارضة للسلطة يف رام اهلل، فيما مت 

غزة، بالقْدر الذي ال حيول دون قيامها مبهام إنسانية ختّفف احلصار. 

المجتمع المدني: مدخل مفاهيمي

إّن تعريف اجملتمع املدين، وإن مل يصل إىل مرحلة التباينات اجلوهرية بني الباحثني 
يف هذا اجملال، إاّل أّن مسألة تأطريه مفاهيميًّا، وبشكٍل حمّدد، مل تكن حمّل إمجاع. 
فالتعريفات املتشاهبة تباينت يف رسم حدود هذا اجملتمع، وأساس نشوئه، واملالمح 
املعزّزة الّدعاء وجوده، مبا يعرّب عن تطّور املفهوم، تبًعا لتطّور الدور الذي ُأحيل 
هو  املدين  »اجملتمع  إّن  القائل  التعريف  استثنينا  ما  وإذا  املهّم.  القطاع  هذا  إىل 
ذلك اجملتمع السياسي احملكوم بقانون الدولة«، فإن التعريفات األخرى تبدو أكثر 
زًا للعمل املدين  توصيًفا له، باعتباره جمتمًعا متمايزًا عن بنية الدولة. مبعىن اعتباره حيـّ
املنّظم خارج سياق الدوائر احلكومية، كاجلمعيات التطوعية، والنوادي واملؤسسات 

.)Chandhoke, 2001( احلقوقية، وغريها

تنامت فكرة اجملتمع املدين طرديًّا مع تنامي إحساس األفراد باملسؤولية االجتماعية، 
طوعي  سياق  يف  لآلخرين  خدمات  لتقدمي  استعداد  على  املواطن  يصبح  حبيث 
الدولة  اجلماعة، كّلما كانت  خلدمة  املسّخر  اجلهد  هذا  يتنامى  ومنظم. كما 
للدولة.  البريوقراطية  األجهزة  من  ومقبواًل  تكميليًّا  دوره  يكون  حبيث  دميقراطية، 
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فيما يتضاءل دوره يف الدول السلطوية واهلجينة، باعتباره قطاًعا منافًسا للدولة، أو 
عاماًل للحّد من تغّوهلا، أو كاشًفا لعجزها، مبا جيعله مستهدًفا من أذرعها األمنية 

بشكل أو بآخر. 

للهيئات  تأطريًا  املعاصرة،  األدبيات  يف  للمصطلح  شيوًعا  األكثر  التداول  يأيت 
واملنظمات األهلية، ولفصلها عن سلطة الدول، وهو قائم يف الدول اليت تسعى 
أّن هذا  اجملتمعية اخلاصة. أي  االهتمامات  الدولة، وبني  التوازن بني سلطة  إىل 
هيمنتها  وفرض  الدولة  تغّول  الشمولية، حبكم  الدول  عن  عمليًّا  غائب  املفهوم 
على القطاعات كاّفة، مبا عّزز من االفرتاض القائل بأسبقية اجملتمع املدين للحكم 
مؤسسات  انتشار  يفّسر  وهذا  الدميقراطية.  الحتضان  الزم  الدميقراطي، كشرٍط 
العامل.   يف  الشيوعية  األنظمة  بعض  اهنيار  بعد  ملحوظ  بشكل  املدين  اجملتمع 

)Foa, 2016)

بيد أّن هذا التباين بني اجملتمعات من حيث توفريها مساحة كافية لنمو مؤسسات 
اجملتمع املدين، ال خيضع فقط لتباين شكل احلكم وطبيعته، وإمنا يأيت حمكوًما برؤى 
أيديولوجية. فالليرباليون مثاًل، يرونه مساحة إلظهار املسؤولية الفردية جتاه اجملتمع، 
الرؤية  تأيت  فيما  لتطويره.  واملعنوية  واملادية  املعرفية  الذاتية،  للمقّدرات  وتسخريًا 
املاركسية يف اجلهة املقابلة، إذ تعترب اجملتمع املدين مؤشرًا على توجهات أنانية، تريد 
أن تقفز عن األطر األهم، وهي األسرة والدولة، وال ميكن اعتباره شرًطا لبناء الدولة 

)منظمة هاريكار، 2007(.

علمًا أّن املساحة اليت ميكن وصفها باجملتمع املدين، ليست واحدة يف كل اجملتمعات، 
ففي الوقت الذي تقتصر فيه رؤية بعض الدول للمجتمع املدين على املنظمات 
اليت ترعى العمل التطوعي، أو تلك اليت تقدم خدمات إنسانية وحقوقية، بدت 
بعض الدول أكثر مرونة، لتستوعب العمل اإلنتاجي ضمن هذه املساحة، ففتحت 
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اجملال للتعاونيات التجارية والزراعية والصناعية، على شكل شركات أهلية منتجة، 
بلدان عّدة، كالنمسا وأملانيا مثاًل، عامل قوّة  القطاع يف  وهو ما جعل من هذا 
ملؤسسة الدولة، ومدعوًما منها. فتوفري فرص العمل يف هذا القطاع اإلنتاجي وزيادة 
الناتج القومي، جعلت من مؤسسات الدولة أكثر قدرة يف الرتكيز على اخلدمات 

.)Zimmer, 2004) األساسية املقّدمة للمواطنني، كالتعليم والصحة

بالعودة إىل االفرتاض القائل بأن التحّول الدميقراطي ال بّد أن يعتمد أساًسا على 
نشوء اجملتمع املدين، فإّن الرؤية اليت تبّنتها الكثري من اجلهات املنادية بالدميقراطية، 
والعاملة من أجل حتقيقها، تبين افرتاضها هذا على أساس أّن اجملتمع املدين هو 
اجملتمع  هذا  أن  إىل  إضافة  سياسيًّا،  واملنظم  الطبيعية،  للحالة  املتجاوز  اجملتمع 
املنّظم، يتيح لألفراد النضال من أجل قضاياهم وحقوقهم وحرياهتم، مبا ميّهد خللق 
أرضية مدنية تستوعب الدميقراطية، قبل نشوء الدولة الدميقراطية نظاًما للحكم. 
وعليه، يصبح اجملتمع املدين شرًطا أساسيًّا لتمام التحّول الدميقراطي، على اعتبار 
الرأي  وحرية  واالختالف،  واالجتماعية، كالتعددية  السياسية  للقيم  الضامن  أّنه 

.)Diamond, 1997) والتعبري، وتشكيل اجلماعات

التطوعية، اليت  أنواع األنشطة  إّن اجملتمع املدين يضم »كل  القول  إمجااًل، ميكن 
األنشطة  هذه  وتشمل  مشرتكة.  وأهداف  وقيم  مصاحل  حول  اجلماعة  تنّظمها 
املتنوعة اليت ينخرط فيها اجملتمع املدين تقدمي اخلدمات، أو دعم التعليم املستقل، أو 
التأثري على السياسات العامة. ففي إطار هذا النشاط األخري مثاًل، جيوز أن جيتمع 
مواطنون خارج دائرة العمل احلكومي، للمطالبة بنشر املعلومات حول السياسات 
أو  السياسات  صانعي  )معاقبة  تعزيزها  أو  بشأهنا،  الضغوط  ممارسة  أو  العامة، 

مكافأهتم(« )املعهد الوطين الدميقراطي للشؤون الدولية، 2009(.

حكومية  غري  أشكال، كمنظمات  بعّدة  املدين  اجملتمع  مؤسسات  تظهر  وقد 
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األصليني،  السكان  أو  األقليات  متثيل  ومجاعات  عمالية،  ونقابات  رحبية،  وغري 
للمجتمع.  الدميغرايف  التكوين  طبيعة  والدينية، وغريها حسب  اخلريية  واملنظمات 
على أن تشرتك هذه املنظمات يف معظم السمات التالية )املعهد الوطين الدميقراطي 

للشؤون الدولية، 2009(: 

بيئتها  تعّرضت  دورها كّلما  ينتهي  ال  التغريات، حبيث  مواكبة  على  قدرهتا  أواًل: 
إىل تغيري ما، وهو ما عرف يف الكثري من األدبيات بالقدرة على التكّيف، زمانيًّا 

ووظيفيًّا. 

ثانًيا: االستقاللية، إذ إن تبعية اجملتمع املدين جلهة ما داخل الدولة أو خارجها، 
تتبع  العربية، حيث  البلدان  احلال يف كثري من  احلقيقي، كما هو  يفقدها دورها 

الكثري من مؤسسات اجملتمع املدين احلكومة يف توجهاهتا وخططها. 

ثالًثا: امتالك بنية تنظيمية واضحة، وهو ما يعرف بالتعقد، إذ يتوجب على هذه 
وتنفيذ  التغلغل  من  ميّكنها  واضح،  تراتيب  نظام  وفق  عملها  تدير  أن  املؤسسات 

سياساهتا يف اجملتمع، وال يربط عملها بأشخاص. 

رابًعا: خلّو هذه املؤسسات من الصراع واالنقسامات ألسباب فئوية أو شخصية 
أو غريها، ومتتعها بالتجانس مبا يؤهلها للقيام بدورها دون عرقلة. 

تطّور عمل اجملتمع املدين يف العقدين األخريين بشكل ملفت للنظر، نتاًجا لثورة 
املعلومات، واالهتمام املتزايد بقضايا التحول الدميقراطي، بل إّن هذه املؤسسات 
جتاوز عملها احلدود القطرية للدول، وقّدمت مساعدات إمنائية كبرية على مستوى 
 )World Bank, أمريكي  مليار دوالر  بـ 15  املنصرم  العقد  قّدرت يف  عاملي، 
الدميقراطي كما  البناء  أّن نطاق عملها مل يأِت فقط مرتافًقا مع  (2010. علًما 
يف  الدولة  عجز  أو  غياب  عن  التعويض  إىل  بل وصل  عديدة،  أدبيات  يف  ورد 
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ظل ظروف استثنائية، كاحلروب والكوارث وغريها، وهو ما قد ينطبق على احلالة 
الفلسطينية يف عّدة مراحل كما سيناقش الحًقا. 

قد تربّر الوظائف العديدة اليت يقّدمها اجملتمع املدين، هذا التفاوت يف التعريفات. 
ويبدو التعريف الذي تبّناه البنك الدويل األقدر على استيعاب هذه الوظائف، 
إذ يشري هذا التعريف إىل أن اجملتمع املدين يشمل: »اجملموعة واسعة النطاق من 
املنظمات غري احلكومية واملنظمات غري الرحبية، اليت هلا وجوٌد يف احلياة العامة، 
التعبري عن اهتمامات وقيم أعضائها، أو اآلخرين، استناًدا إىل  وتنهض بعبء 
ومن  خريية.  أو  دينية  أو  علمية  أو  سياسية،  أو  ثقافية  أو  أخالقية  اعتبارات 
املنظمات،  من  عريضة  جمموعة  إىل  املدين  اجملتمع  منظمات  مصطلح  يشري  مث 
تضم: اجلماعات اجملتمعية احمللية، واملنظمات غري احلكومية، والنقابات العمالية، 
ومجاعات السكان األصليني، واملنظمات اخلريية، واملنظمات الدينية، والنقابات 

.)World Bank, 2010) »املهنية، ومؤسسات العمل اخلريي

المجتمع المدني الفلسطيني

بعض  ففي  حتدث.  مل  أو  مشّوهة  أو  ناقصة  التجربة  تبدو  العريب،  السياق  يف 
ممولة،  دولية  جهات  إرادة  عن  تعبري  سوى  املؤسسات  هذه  تكن  مل  احلاالت، 
الرقابة على احلريات واحلقوق، دون أن يكون هلا بعد وطين  وخصوًصا يف جمال 
تدافع عنها تلك  اليت  للقيم  حقيقي يعكس حاجات اجملتمع، وأولوياته، ونظرته 
إىل مسة  تفتقد  املدين  اجملتمع  بدت مؤسسات  أخرى،  املؤسسات. ويف حاالت 
التعقيد، وتتصف بالسطحية أو الشخصنة، وليس هلا دور حقيقي يف اجملتمع، وما 
ا، فيما مؤسسات أخرى  تقّدمه هو توفري مكان عمل غري منتج لشرحية قليلة جدًّ
ينسجم  مبا  املؤسسات  الدولة، لضمان عمل هذه  نافذون سياسيون يف  َشّكلها 
مع رؤيتهم، اليت هي يف الغالب رؤية احلكومة. مع ذلك، ال ميكن االدعاء بأّن 
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اجملتمع العريب خيلو من املؤسسات احلقيقية، إال أهّنا تتعرض لشىّت أنواع التضييق 
من السلطات، كما تتعرض أيًضا إلدارة الظهر من اجملتمع، حبكم البنية الثقافية 

السائدة )علوان، 2011(. 

فلسطينيًّا، يبدو اجملتمع املدين مصاًبا باملشاكل ذاهتا اليت يعاين منها اجملتمع املدين 
العريب، إال أّن هناك عقبات ومشاكل خاصة تفرضها احلالة املغايرة يف فلسطني، 
واملدين.  السياسي  بني  فريًدا  تداخاًل  فرضت  احلالة  هذه  االحتالل.  حالة  وهي 
فمواجهة الكيان االحتاليل مل تقتصر على أطر سياسية وحركات نضالية فقط، وإمنا 
كانت املواجهة مفتوحة، شعٌب بكل شرائحه مقابل جمموعات صهيونية مهاجرة. 
بل إن نشاط اجملتمع املدين سابٌق لكيان االحتالل، إذ تبلور يف مرحلة نضالية ضد 
الوجود الربيطاين، وبذلك أّدى جزٌء منه، وما زال يؤّدي حىت اللحظة، دورًا مدنيًّا يف 
مناوأة االحتالل، ومن أهم األدوار اليت أّداها يف هذا السياق، هو دور احلفاظ على 
اهلوية الوطنية )منصور، 2014(، فالعودة إىل مفهوم اجملتمع املدين تعطي مؤشرات 
على أّن الكيانية الفلسطينية كانت، وما زالت، حاضرة من خالل هذا النسق املدين، 

حىت يف ظل غياب املؤسسة السياسية، أو وجودها اجلزئي. 

واالرتباط بني ما هو مدين وما هو سياسي يف املشهد الفلسطيين، ويف ظل متّتع 
اجملتمع املدين الفلسطيين بسمة التكّيف، جعل منه قطاًعا متطورًا ومنسجًما مع 
املتغريات السياسية. فقد عمل اجملتمع املدين يف ظل غياب املؤسسة السياسية، 
مسات  فرضت  مراحل  وكّلها  السلطة،  سيطرة  وحتت  التحّرر،  حركة  ويف كنف 
السياسية،  باألطر  وطبيعة عالقته  وأّثرت يف شكل  املدين،  اجملتمع  على  خاصة 
من حركات وأحزاب وأنظمة حكم. ومّما ال شّك فيه أن اجملتمع املدين يف عمله 
هذا، ورغم تداخله مع السياسي، ينسجم مع الرؤية األوسع انتشارًا يف األدبيات 

السياسية، وهي اليت تفيد بأسبقية اجملتمع املدين يف الدولة. 



83

دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية

تلك  فيه، هي  وتؤّثر  بل  الفلسطيين،  املدين  اجملتمع  اليت حتكم عمل  األمور  من 
العقبات والتحديات اليت تشّكل جزًءا من بيئته. ومن أمّهها مسألة التمويل األجنيب، 
اليت جعلت من نشاط هذه املؤسسة مقّيًدا برضى املؤسسات املاحنة، وحال دون 
طرح برامج وطنية خالصة هلذه املؤسسات. األمر اآلخر، هو الفساد املايل واإلداري 
والسياسي الذي ظهر يف عمل الكثري من هذه املؤسسات )الشوبكي، 2008(. 
فقد  اإلسرائيلي،  االحتالل  يف  املتمثلة  األساسية  العقبة  بقاء  ذلك  إىل  ُيضاف 
ووجهت املؤسسات اليت تتبىّن أجندة وطنية بإجراءات قمعية، من االحتالل يف 

أكثر من مرحلة. 

من العقبات األخرى، »تعرض منظمات اجملتمع املدين الفاعلة النتكاسة كبرية 
يف ظل السلطة الفلسطينية، وحكوماهتا املتعاقبة، األمر الذي أّدى إىل تغريات 
قياداهتا تركز على احرتاف كتابة مقرتحات  يف أجندة عملها وأولوياهتا، وجعل 
تعرضت  اليت  االنتهاكات  إىل  إضافة  املمولني.  متطلبات  والتواُؤم مع  املشاريع، 
هلا منظمات اجملتمع املدين من األجهزة األمنية، ووزارة الداخلية التابعة حلكوميت 
غزة والضفة، واليت وصلت إىل حد إغالق بعض اجلمعيات والنقابات، إضافة 
الرأي  حلرية  سافر  انتهاك  يف  أنشطتها،  بعض  مْنع  وأحياًنا  عملها،  إعاقة  إىل 

والتعبري، واحلق يف التجمع السلمي« )عبد العاطي، 2015(.

تطّور عالقة المجتمع المدني بالمستويات السياسية

التداخل  على  ينبين  إذ  الورقة،  هذه  جوهر  هو  واملدين  السياسي  بني  التداخل 
منظمات  وبني  السياسية  واألحزاب  احلركات  بني  مباشرة،  وغري  مباشرة  عالقة 
اجملتمع املدين. فيما تتأثر هذه العالقة مبحّددات البيئة املشار إليها أعاله، وتؤّثر 
هذه العالقة على أدوار تلك املنظمات. علًما أّن العالقة مرّكبة ومستمرة يف دائرة 
من العمل املستمر، حبيث يصبح شكل العالقة وطبيعتها يف مرحلة ما، جزًءا من 
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حمّددات البيئة، اليت ستؤّدي إىل مرحلة جديدة تتغري فيها هذه العالقة. وحىّت ال 
تكون نتائج هذه الورقة فضفاضة، وكي تنسجم مع املقوالت األساسية اليت تعمل 

على فحصها، من املهم تقسيم مراحل تطّور العالقة على النحو التايل: 

أواًل: المجتمع المدني الفلسطيني في مرحلة التجانس النسبي

المجتمع المدني الفلسطيني في مرحلة التكوين

مرحلة التكوين هي تلك الفرتة املمتدة منذ ما قبل النكبة عام 1948 إىل ظهور 
الصهيوين  املشروع  بدأ  الستينيات، حيث  بداية  بشكل جلّي يف  الوطنية  احلركة 
الفلسطينيون مبواجهة  بدأ  املرحلة،  تلك  بريطايّن. يف  وبتمهيد  تدرجييًّا،  بالظهور 
كل من احلركة الصهيونية وسلطة االنتداب الربيطاين. وتدرجييًّا، حتّولت املواجهة 
تلك  يف  تبلورت  وقد  الوطنية،  قيادته  أفرز  عمل مجاهريي  إىل  ذايت  نشاط  من 
الفرتة العديد من احلركات واألندية واجلمعيات،2 اليت عملت معظمها يف مواجهة 
الصهيونية، وهو األمر الذي مّيز تلك احلقبة باختفاء الفارق بني املساحة املدنية 
إمنا  وطنية،  سلطة  مواجهة  يف  ينشأ  مل  حينها  املدين  اجملتمع  إّن  إذ  والسياسية، 

نقيًضا صارًخا للوجود االستعماري )أبراش، 2001(.

الوحيد  التناقض  هو  املدين،  اجملتمع  منظمات  به  قامت  الذي  النشاط  يكن  مل 
ذاته كسرًا  املنظمات حبد  تلك  إمنا كان وجود  والصهيوين،  الربيطاين  الوجود  مع 
لسياسات االنتداب، اليت حاربت أي عملية تنظيم للفلسطينيني يف سياق سياسي 
2 مثل: المؤتمر العربي الفلسطيني 1918، الجمعيات اإلسالمية ـ المسيحية 1918، الجمعية 
الفدائية 1919، الجمعية العربية الفلسطينية 1920، الحزب الوطني 1923، حزب الزراع 1923، 
المجلس   ،1927 الفلسطيني  الحر  الحزب   ،1925 األهالي  حزب   ،1929 القرى  تعاون  جمعية 
العربي 1929،  النسائي  المؤتمر  المسلمين 1928،  الشباب  األعلى 1922، جمعيات  اإلسالمي 
مؤتمر البرجوازية العربية 1929، مؤتمر الطلبة 1930، المؤتمر اإلسالمي العام 1931، جمعية 

العمال العرب، اتحاد جمعيات ونقابات العمال العرب 1942، اتحاد العمال العرب 1945.
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أو مدين، ميكن أن ميّثل مصلحتهم الوطنية، وهو ما جعل هذه املنظمات تتجه 
حنو ظروف عمل معّقدة، وبنية تنظيمية خاصة، »فقد طغى العمل السرّي على 
قوانني  على  وحتاُياًل  أخرى،  جهة  ومن  املدين.  اجملتمع  مؤسسات  نشاط  غالبية 
االحتالل، أخذت مؤسسات اجملتمع املدين طابًعا أهليًّا أو تقليديًّا، حيث لعبت 
العالقات العائلية والعشائرية والطائفية، دورًا يف هيكلة مؤسسات اجملتمع املدين. 
العائالت  لعبت  فقد  املدين،  اجملتمع  مؤسسات  يف  خنبوية  وجود  يالحظ  كما 
مؤسسات  تشكيل  يف  دورًا  والربجوازية،  اإلقطاعية  الطبقة  إىل  واملنتمية  املشهورة 

اجملتمع املدين وقيادهتا« )أبراش، 2001(.

يف مرحلة الحقة، وحتديًدا بعد قيام »إسرائيل«، أصبح اجملتمع الفلسطيين مشتًتا 
حتت  بقي  من  فمنهم  سلطة،  من  ألكثر  وخضع  جغرافية،  بقعة  من  أكثر  يف 
االحتالل، ومنهم من توّلت أمره أنظمة عربية. ويف كّل احلاالت أصبح اجملتمع 
املدين يف حالة ضمور، إذ مل يكن متاًحا للمجموعات سابقة الذكر، أن تستمر 
غياب  وأمّهها  الفلسطيين،  امليدان  يف  حصلت  اليت  التغريات  نتيجة  عملها  يف 

احلاضنة االجتماعية هلا.  

حالة  يعيش  الفلسطيين  الستينيات، كان  منتصف  وحىت  »إسرائيل«  قيام  ومنذ 
من التيه، إذ انربت القوى العربية للتصّدي لالحتالل بالشعارات، ومل يكن هناك 
العربية، أو حىت على  السلسلة  إطار سياسي فلسطيين قادر على االنفكاك من 
املبادرة لقيادة مواجهة فلسطينية. إال أّن اجلزء األخري من هذه املرحلة، أي بداية 
الستينيات، كان قد شهد حراًكا فلسطينيًّا مّهد لعودة اجملتمع املدين الفلسطيين، 
فبدأت االحتادات النقابية بالتشّكل، وكذلك اجلمعيات اخلاصة، إىل أن تأسست 
منظمة التحرير الفلسطينية، وبدأت مرحلة جديدة من العالقة مع االحتالل، ألقت 

بظالهلا على اجملتمع املدين الفلسطيين )احلجار، 2016(.  
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المجتمع المدني الفلسطيني في ظل الحركة الوطنية الفلسطينية

االحتالل  ضد  الكفاحي  العمل  يف  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  دور  تنامي  مع 
اإلسرائيلي، بدأت قطاعات اجملتمع املدين يف العودة تدرجييًّا إىل املشهد، لكّنها 
وإمنا كجزٍء  الواسع،  السياسي  العمل  من  مقتطعة  أنشطتها كمساحة  تطرح  مل 
أّثر سلًبا على وجود  منه، أو أحد أدواته. ومع تغرّي الظروف اإلقليمية بشكٍل 
املدين  اجملتمع  منّظمات  أصبحت  األردن،  ونفوذها، خاصة يف  التحرير  منظمة 
من  العديد  تأسيس  على  فعكفت  الفلسطينية،  للفصائل  ضرورة،  بل  مطلًبا، 

مؤسسات اجملتمع املدين لتكون مبثابة أذرع هلا.

تؤكد ذلك روال أبو دحو بقوهلا: »شرعت التنظيمات الفلسطينية املختلفة بإنشاء 
ونقابية وعمالية، وكان شعارها حنو  نسوية وطالبية  أطر  من  هلا،  أذرع مجاهريية 
أوسع مشاركة مجاهريية. كانت هذه األطر طوعية، وكانت تقوم مبهمات اجتماعية 
حسب القطاعات املختلفة، ولكن ضمن أجندة حزبية. ومع الثمانينيات، بدأت 
تتشكل بطابع إمنائي متخّصص، وكانت ذات بنية شّكلت النواة للمنظمات األهلية 
فيها، فهم جزء من اإلطار احلزيب،  العاملني  أغلب  أّما  احلالية، وآليات عملها. 

وليسوا بالضرورة أعضاًء فيها، وإمنا من املناصرين« )روال أبو دحو، 2016(.

كانت أمهية مؤسسات اجملتمع املدين يف تلك الفرتة، يف خصوصية جماهلا املكاين، 
إذ أهّنا نشطت يف أماكن اللجوء، وهو ما ساعد منظمة التحرير على التغلغل يف 
هذه  تكن  وعليه مل  اجلماهريي.  التأييد  وأكسبها  اخلارج،  الفلسطيين يف  اجملتمع 
املؤسسات يف منافسة مع منظمة التحرير، وإمنا كانت ذراًعا مجاهرييًّا هلا، وجزًءا 

من النضال ضد االحتالل.

شهد الفلسطينيون يف تلك الفرتة ظهور العديد من احلركات واألحزاب واجلمعيات 
والنقابات، وكانت مجيعها تعمل على تعزيز اهلوية الوطنية الفلسطينية، اليت باتت 
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مهددة بالذوبان يف احمليط العريب، أو باالجتثاث من الوطن )أبراش، 2001(.

أّن  إىل  اإلشارة  جتدر  الفلسطينية،  للهوية  التعزيزي  الدور  أمهية  من  تقليل  ودون 
الدور األهم للمجتمع املدين الفلسطيين، جتّلى خالل االنتفاضة الفلسطينية األوىل، 
البنية  تبّدلت  فقد  االحتالل.  املفتوحة مع  للمواجهة  إسناد  مبا شّكله من عامل 
التنظيمية ملؤسسات اجملتمع املدين، ففي الوقت الذي كانت فيه هذه املؤسسات 
الفلسطيين،  بالشارع  احتكاًكا  أكثر  طبقات  من  عليها  القائمون  أصبح  خنبوية، 

ومتثياًل لشرائحه املختلفة. 

كما متيزت مرحلة االنتفاضة األوىل، وكما تشري أبو دحو )2016( »بعطاٍء كبري 
وعمل تطّوعي غري مسبوق، إضافة إىل توسع مجاهريي عاٍل. وكانت هذه األطر 
الذراع الضارب للتنظيمات واألحزاب املختلفة يف إدارة احلياة اليومية، من خالل 
االلتزام بقرارات وتوجيهات القيادة املوحدة. وقد تعرض ناشطو هذه األطر للقمع 
واالعتقاالت، أمّهها االعتقال اإلداري واإلقامة اجلربية. وبالتايل كان العمل األهلي 
أقرب إىل اجلماهريي احلزيب/ الوطين، مث بدأت تربز بالتدريج منظمات أهلية ممولة 

من مؤسسات دولية«. 

ثانًيا: المجتمع المدني الفلسطيني في مرحلة التباين 
السياسي

مرحلة أوسلو ونشوء السلطة

الحًقا إلعالن املبادئ عام 1993، وبعد أن مّت تأسيس السلطة الفلسطينية يف 
سياق مشروع التسوية السياسية، الذي مل حيظ بتأييد الكّل الفلسطيين، تغريت 
أدوار  فاعلني جدد، أو بسبب حتّول  نشوء  الرتكيبة السياسية الفلسطينية بسبب 
بعض الالعبني األساسّيني، كأن تصبح بعض احلركات التحرّرية عبارة عن أحزاب 
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اليت  الوطنية  املؤسسات  من  الكثري  تضمر  الدولة، وأن  قبل  ما  يف كيان  سياسية 
الفلسطيين  الشتات  مؤسسات  ترتاجع  وأن  التسوية،  مشروع  مع  تتناقض  باتت 
لصاحل تركيزها يف مناطق »احلكم الذايت«. كّل هذا جاء مرتافًقا مع طفرة كّمية يف 
مؤسسات اجملتمع املدين الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ قفزت أعدادها 
لتصل يف هذه األيام إىل ما يزيد عن 3000 مؤسسة، متنوعة األهداف واملهام 

(اشتية، 2016(. 

ميكن تفسري هذا التنامي يف أعدادها بالعوامل التالية: 

أواًل: فتحت العديد من اجلهات الدولية احلكومية وغري احلكومية اجملال لتمويل 
أو  بشكل  التسوية  مشروع  يغّذي  قد  أّن وجودها  اعتبار  املؤسسات، على  هذه 
السلطة  على  رقايب  بدور  القيام  يف  تساعد  قد  املؤسسات  هذه  أّن  بآخر. كما 
الفلسطينية املمّولة من اجلهات ذاهتا، إضافة إىل مجع بيانات إحصائية حول اجملتمع 
الفلسطيين، مبا يساعد صّناع القرار يف عدة مواقع يف العامل على اختاذ قرارات ختدم 

سياساهتا.

يف  ولو  الدولة،  مؤسسات  نشوء  بعد  املدين  عن  السياسي  انفكاك  شجع  ثانًيا: 
غياهبا، على افتتاح العديد منها، لتكون قطاًعا مدنيًّا يواجه، أو يقّوم، السياسي/ 
مواجهة  من  أيسر  وطين،  إطار  يف  للسياسي  املدين  مواجهة  إّن  إذ  احلكومي، 

السياسي- املدين لقوى االحتالل، وأقّل كلفة. 

ثالًثا: حاجة القائمني على السلطة الفلسطينية لبناء اجملتمع الفلسطيين من جديد، 
يوحي فيه اجملتمع املدين بأّن مشروع التسوية مسنود مجاهرييًّا، من خالل تفاعله مع 

مؤسسات السلطة، دون أن يكون له مشكلة وجودية معها. 

رابًعا: حاجة معارضي السلطة ملنابر اجتماعية بديلة عن املؤسسات اليت أفرزهتا 
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أوسلو، لتكون قناة موازية لتنفيذ سياسات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، 
تتناقض مع مشروع حّل الدولتني.  

املؤيدة  الفصائل  سواء  الفلسطينية،  للفصائل  التنظيمية  البنية  ضعف  خامًسا: 
الوليد،  الكيان  مؤسسات  داخل  حاكم  تعمل كحزب  أصبحت  ألوسلو، كوهنا 
كحركة فتح، أو الفصائل املعارضة ألوسلو، واليت تعّرضت تنظيماهتا حلملة أمنية 
مزدوجة من السلطة و »إسرائيل«، فأصبحت مؤسسات اجملتمع املدين بالنسبة هلا، 
منربًا يعّوضها جزئيًّا عن صعوبة اعتالء املنابر احلركية التقليدية (األعرج، 2016(.  

سادًسا: نشوء خنبة جديدة منفصلة عن العمل احلزيب ومستثناة من العمل احلكومي، 
وليس هلا مشروع بديل عن أوسلو، فعملت على استثمار التمويل األجنيب خللق 
مساحة خاصة تعمل ألجندة ضيقة. يف هذا السياق تقول أبو دحو (2016(: 
»رافق ضعف األحزاب السياسية منو شرحية داخل املؤسسات األهلية، وأصبحت 
يف واقع طبقي خمتلف نتيجة االمتيازات اليت مينحها التمويل. ومن هنا وجدت هذه 
الشرحية أهّنا مل تعد جزًءا من خطاب األحزاب وأجندة التنظيمات، بقْدر ما هلا 
من أجندة خاصة، وهذا ميكن مالحظته يف مسألتني. أواًل: التوظيف القائم على 
العالقات الشخصية، أو على مهارات معينة كتجنيد األموال، فيما كان قائًما يف 
السابق على العضوية أو املناصرة احلزبية. وثانًيا: تركيبة جمالس اإلدارة، وهي شبكة 

متداخلة للكثري من املؤسسات، وليست ذات صبغة سياسية حزبية معينة«.

من  الكثري  تظهر  بدأت  الفلسطينية،  السلطة  تأسيس  من  سنوات  بعد  سابًعا: 
القطاعات  يف  اجملتمع  جتاه  بواجباهتا  القيام  عن  السلطة  عجز  على  املؤشرات 
املختلفة، إضافة إىل بروز مؤشرات على الفساد وانتهاك احلرّيات، وهو ما حّفز 
على منو مؤسسات جمتمع مدين، تواجه هذا االحنراف يف مسار السلطة (دعنا، 

.)2015
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األجنيب  التمويل  يف  تتمّثل  الطفرة،  هذه  يف  األهم  العوامل  أّن  الواضح  من 
السياسي، وحتّول أدوار بعض النخب والفصائل. تعلق أبو دحو (2016( على 
العريب،  والحًقا  الغريب،  التمويل  ذات  األهلية  املؤسسات  »إّن  بالقول:  ذلك 
توسعت ومنت كالفطر يف سنوات أوسلو األوىل، وكانت نواهتا األوىل من كوادر 
األحزاب املختلفة، واليت كانت فاعلة حزبيًّا ومجاهرييًّا. إال أّن ما ميز الكثري من 
هذه املؤسسات هو بداية االنفصال عن األحزاب، والتحول إىل مؤسسات ممولة 
وخاضعة ألجندة التمويل واحتياجاته. لقد حتّول اخلطاب لدى هذه املؤسسات 
من خطاب وطين رافض للتطبيع واالحتالل، إىل خطاٍب ليربايّل معومل، وفاقد 

املقاومة«. الوطنية  للهوية 

تأسيًسا على ما سبق، فإن حتليل عالقة احلركات واألحزاب الفلسطينية مبؤسسات 
اجملتمع املدين، تتطلب تقسيًما هلذه املؤسسات بناًء على أدوارها النامجة عن هذه 

العالقة، حيث ظهر بعد أوسلو األشكال التالية: 

مجتمع مدني معّزز للسلطة ونفوذ حركة فتح فيها

مع بداية نشوء السلطة الفلسطينية، كان التحّدي األكرب بالنسبة للقائمني عليها، 
لتقويض  شّقني  من  طريًقا  السلطة  انتهجت  وقد  املعارضة.  حركات  يف  يتمّثل 
املعارضة، أواًل بتقييد عمل هذه احلركات أمنيًّا، وثانًيا باملسامهة يف منو فاعلني جدد 
 )Robinson, كاجملتمع املدين، أو السماح بعودة فاعلني قدامى كالبىن العشائرية
(2008. علًما أن عدًدا ال بأس به من مؤسسات اجملتمع املدين اليت ظهرت بعد 

أوسلو، جاءت برغبة خالصة من السلطة الفلسطينية. 

تعززت رغبة السلطة الفلسطينية يف تنامي مؤسسات اجملتمع املدين، بسبب احلاجة 
إىل تصوير اجملتمع الفلسطيين كبيئة حاضنة ملؤسسات حديثة ودميقراطية، وتتماشى 
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مع هدف بناء الدولة على حدود عام 1967. أي أّن اجملتمع املدين اسُتخدم جزئيًّا 
كبناء شكلّي يوحي بأّن األولوية أصبحت لبناء مؤسسات الدولة ال لتحريرها، هذا 
األمر ينسجم مع بداية تفكيك البعد السياسي، الذي كان حاضرًا لدى اجملتمع 

املدين قبل أوسلو. 

تضاعف دور بعض مؤسسات اجملتمع املدين يف تعزيز وجود السلطة احملكومة من 
حركة فتح، حني أغدقت الدول املاحنة األموال على هذه املؤسسات، وهنا التقت 
مصاحل الدول املاحنة مع حركة فتح. فالدول املاحنة تريد تعزيز مشروع احلكم الذايت 
الرؤية  لنفاذ  أيًضا  وكضامن  االحتالل،  تكلفة  من  »إسرائيل«  إلعفاء  كضامن 
حكمها  تعزيز  تريد  فتح  وحركة  الدولتني.  حل  أساس  على  الصراع  حلّل  الدولية 

بتقويض البىن احلركية لصاحل منّو فاعلني جدد. 

األمر اآلخر يف هذا السياق، هو أّن هذه املؤسسات لعبت دورًا يف إنقاذ السلطة 
الفلسطينية من االهنيار يف أكثر من مرحلة، وذلك ألّن الدعم املايل كان يصل 
إىل هذه املؤسسات بالتوازي مع الدعم الذي يصل إىل خزينة السلطة. »تستحق 
املساعدات الدولية أن ُينسب إليها فْضل محاية السلطة الفلسطينية، وعلى مدى 
عدة سنوات، من االهنيار احملقق حتت وطأة االلتزامات غري الواقعية. كما أنه من 
والوظائف  واخلدمات  الغذاء  توفري  عن  مسؤولة  الدولية  املساعدات  أن  الواضح 
ملاليني الناس. لكن من ناحية أخرى، فإن الدور الرتاكمي الذي لعبته املساعدات 
الدولية، يؤّدي إىل تقويض الدميقراطية، واالستقالل، والتغيري االجتماعي، والتنمية 

املستدامة« )دالية، 2007(.

وعليه، فإّن حرص حركة فتح وفصائل اليسار على توسيع نطاق عمل بعض هذه 
املؤسسات، إذ يعلن جزء منها أهداًفا مرتبطة بالتحول الدميقراطي والتنمية، ُيظهر 
على  املؤسسات  هذه  اعتماد  إّن  إذ  ذاهتا،  مع  املتناقضة  موقع  يف  احلركات  هذه 
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التمويل األجنيب، جيعل من الدميقراطية واحلقوق واحلريات قناًعا خيفي أجندة سياسية 
عنواهنا احلفاظ على الوضع الراهن، وقد بدا ذلك جليًّا بعد انتخابات عام 2006، 
حني ُقطع الدعم عن كثري من هذه املؤسسات، أو ُصمِّمت آليات جديدة للتمويل 

تضمن رقابة املاحنني.

وما يزيد من قدرة املاحنني الدوليني على ربط هذه املؤسسات بأجندهتا السياسية، 
هو ما أشارت إليه ورقة املؤسسة اجملتمعية الفلسطينية، دالية (2007(، إذ جتادل 
بأّن »األجندات اليت حيركها املاحنون، جُترب املنظمات غري احلكومية على اجلري 
خلف املال، عرب أي دعوة يتم اإلعالن عنها لقبول املشاريع، بداًل من اخنراط 
الالزمنْي،  اإلسرتاتيجي  والتفكري  التوافق  لبناء  جدية  عملية  يف  املنظمات  هذه 
من أجل التوصل إىل أجندات صادرة عن اجملتمع املدين احمللي. كما أّن انعدام 
األمان التنظيمي الناجم عن حقيقة أن املاحنني مينعون املنظمات غري احلكومية 
بني  بصعوبة  تستمر  للمشاريع، جيعلها  املتوفرة  املوارد  من  ادخار  أي  حتقيق  من 
مشروع وآخر، وتصبح غري قادرة على التخطيط بشكل مسؤول من أجل حتقيق 

النمو التنظيمي والدميومة«.

إاّل أّن هناك من يرى أّن االعتماد على الدعم الدويل ساهم يف استقاللية اجملتمع 
املدين، فهمي شرّاب (2016( مثاًل، جيادل باآليت: » تتمتع مؤسسات اجملتمع 
املدين باستقاللية نسبية كبرية، وذلك بسبب استقالهلا املايل، وعدم ارتباطها ماليًّا 
باحلركات واألحزاب السياسية. فتلقيها املوازنات والدعم املايل من اخلارج، جيعل 
عملها يف الداخل أكثر استقاللية. ولكن بعض تلك املؤسسات، تشرتك، وبقدر 
واضح، يف قياداهتا وعملها والكيفية اليت توزع فيها خدماهتا، مع بعض قيادات 
األحزاب يف الداخل، مما قد يؤّدي إىل االحنراف عن املبادئ اليت قامت عليها. 
وكما أن الفساد املايل واإلداري امتد هلذه املؤسسات، بسبب عدم قدرة أجهزة 
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الرقابة الرمسية على متابعة نشاطاهتا، اليت هلا برامج مستقلة وموازنات مالية تتلقى 
أغلبها من اخلارج«.

لكّن ما يزيد من مصداقية االّدعاء بأّن جزًءا من هذه املؤسسات املدعومة غربيًّا، 
تعمل لتكريس حكم فتح، هو أّن الدعم الذي انقطع لفرتة بسيطة بعد فوز محاس، 
عاد بشكل مهول لدعم مؤسسات مستحدثة، وخاصة حبركة فتح، كما دخل املال 
العريب إىل هذه املؤسسات، ليس فقط لتكريس حكم حركة فتح، بل لتكريس نفوذ 
تارة  إذ  تبادلية،  العالقة  بدت  وهنا  أخرى.  قيادات  حساب  على  قياداهتا  بعض 
تستخدم احلركة هذه املؤسسات لتعزيز حضورها، وتارة تلجأ القوى الدولية هلذه 
املؤسسات، كي تساهم يف رسم املشهد الفلسطيين عموًما، والتأثري يف موازين القوة 

دخل فتح خصوًصا. 

إاّل أّن سلوك حركة فتح واليت هي فصيل سياسي، وجهة حكومية نافذة، مل يكن 
موحًدا جتاه كل مؤسسات اجملتمع املدين، فقد تصرّفت بشكل قمعّي مع مؤسسات 
معارضة، خاصًة من  تيارات  على  حمسوبون  أشخاص  ترأََّسها  اليت  املدين  اجملتمع 
حركة محاس، فتعّرضت للمراقبة والتقييد واإلغالق والتجميد وسحب الرتاخيص، 
بل واالعتداء على ممتلكاهتا والعاملني فيها، كما حصل قبل االنتخابات التشريعية 
عام 2006 (املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، 2004(، واستمرَّ بعدها. وعليه 
ميكن االستنتاج بأّن حركة فتح نظرت إىل منظمات اجملتمع املدين الفلسطيين على 
أهنا سالح ذو حّدين، فقّيدت عمل تلك املنظمات اليت تعمل يف سياق سياسي 
السياسي،  بالشأن  أبًدا  تنشغل  ال  اليت  لتلك  اجملال  وأتاحت  ألوسلو،  مناقض 
وليست سوى استثمار شخصي للمال األجنيب، وعزّزت تلك اليت تتبىّن مشروع 

أوسلو، وتتلّقى األموال من جهات عّدة. 

ال يظهر دعم هذه املؤسسات ملشروع حّل الدولتني فقط من خالل الدعم املقّدم 
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هلا، كوهنا مقرّبة، أو متحّكم هبا، من فصائل املنظمة اليت قبلت بأوسلو، بل أيًضا 
من خالل براجمها وسياساهتا. فالربامج مل تعكس أبًدا أولوية شعب حتت االحتالل، 
إذ كانت يف معظمها ترّكز على قضايا ثانوية بالنسبة للفلسطينيني، كنشر القيم 
للمواطن  أّن  إال  القيم،  هذه  بعض  أمهية  ورغم  الغربية،  واالجتماعية  السياسية 
الفلسطيين أولويات أهم منها، ترتّكز يف توفري حياة كرمية تضمن استقاللية القرار. 
كما ابتعدت برامج هذه املؤسسات عن دعم أّي قطاع إنتاجي حقيقّي، وجّل ما 
فعلته يف هذا اجملال، هو دعم املشاريع متناهية الصغر، اليت تبقي الفلسطيين يف 

حالة عوز مستمرة للدعم اخلارجي.

أّما بشأن السياسات اليت انتهجتها هذه املؤسسات، فقد قبلت بشروط املمولني 
متويٍل،  أّي  على  احلصول  قبل  خاصة  اتفاقيات  على  وّقعت  الغرب، حيث  من 
تقضي بعدم التعامل مع أي جهة إرهابية، أو دعمها، أو تشغيل أّي من أفرادها، 
علًما أّن كل احلركات الفلسطينية املقاومة لالحتالل اإلسرائيلي، ُصّنفت حركات 
إرهابية لدى العديد من دول العامل (الغول، 2013(. وعليه، يصبح تعامل هذه 
املؤسسات مع شرحية واسعة من اجملتمع الفلسطيين، تعاماًل حمظورًا، قد يؤّدي إىل 
املمّول  بني  العالقة  لبقاء  أساسّي  به، كشرط  اإلخالل  ثبت  ما  إذا  الدعم  قطع 

واملؤسسة. 

مجتمع مدني مواٍز للسلطة ومتناقض معها

يف اجلهة املقابلة للمؤسسات املوالية حلركة فتح، كانت حركة محاس تسري باجتاه 
تأسيس العديد من املؤسسات يف الضفة الغربية وقطاع غزة، والفائدة اليت سعت 
من  اجلماهريية،  قاعدهتا  توّسع  أن  هي  املؤسسات،  هذه  من  لتحقيقها  محاس 
خالل االحتكاك املباشر باجملتمع الفلسطيين، وأن تستدرك الغياب اجلزئي ملنابرها 
املؤسسات  هذه  أّن  إاّل  متتالية.  فرتات  على  األمنية  املالحقة  ظل  التقليدية، يف 
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تعّرضت أيًضا ملالحقٍة وتقييٍد من السلطة الفلسطينية، وهو ما جعل عملها مهّدًدا 
بالتوّقف يف أي حلظة، إضافة إىل اعتداءات االحتالل. 

يف  رّكزت  أهّنا  محاس،  حلركة  املوالية  املدين  اجملتمع  مؤسسات  على  املالحظ  من 
مرحلة ما بعد أوسلو على قطاعات حيوية يف اجملتمع الفلسطيين، وأكثر مالمسة 
ألولوياته، إذ ذاع صيتها يف إدارة املؤسسات التعليمية والصحية والرياضية، وهو 
ما أكسب هذه املؤسسات مصداقية أكرب من تلك املؤسسات املنشغلة بنشر قيم 
سياسية، رغم جاذبية شعاراهتا وضخامة متويلها (منصور، 2016(. لكّن احلركة 
بدأت  إذ  الثانية،  الفلسطينية  االنتفاضة  هنايات  مع  االهتمام  هذا  عن  تراجعت 
سياساتية،  بقضايا  عالقة  ذات  جديدة،  مؤسسات  بدعم  اهتماًما  تويل  احلركة 
كاملؤسسات البحثية واحلقوقية، وقد جاء ذلك انسجاًما مع رواج أفكار التغيري 
السياسي والتحّول الدميقراطي، إضافًة إىل عزم احلركة حينها على دخول املؤسسة 

الرمسية، وحتديًدا بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة. 

دوٍل  ونزوع  الدول،  من  العديد  من  إرهابية  حركة  محاس  اعتبار  على  وعطًفا 
املدين  اجملتمع  محاس، ومؤسسات  حركة  فإن  هتميشها،  خيار  حنو  عديدة  عربية 
املوالية هلا، مل تتلقَّ دعًما خارجيًّا يذكر من مؤسسات رمسية، إمنا ُجّندت األموال 
هلذه املؤسسات من خالل مجع التربعات من العاّمة، ومن امليسورين يف اخلارج 
والداخل، وهو ما جعل هذه املؤسسات عرضة الهتزازات مالية متكّررة، نتيجة 
تذبذب الدعم، ووفًقا لألوضاع االقتصادية والعامل األمين. هذا على األقل حىت 
مرحلة االنقسام، اليت أفرزت منًطا جديًدا من التعامل مع هذه املؤسسات، كما 

سيناقش الحًقا. 

هو  املعارضة،  وفصائل  حلماس  املوالية  املدين  اجملتمع  مؤسسات  عمل  مّيز  وما 
أهّنا احتفظت خباصية اجلمع بني السياسي واملدين. فرغم تقدميها خدمات كثرية 
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البحثي  بالعمل  بعضها  انشغال  ورغم  املدين،  السياق  يف  الفلسطيين  للمجتمع 
واإلعالمي، إاّل أّن كل ذلك جرى تسخريه لتوسيع القاعدة اجلماهريية املعارضة 
ألوسلو، واملؤيدة للمقاومة (الرنتيسي، 2016(. وهذا ما دفع البعض إىل االستنتاج 
بأّن حصول محاس على نتائج فاقت نتائج فتح يف االنتخابات احمللية والربملانية 
مع هنايات االنتفاضة الثانية، يعود بالدرجة األوىل إىل تواصلها الفّعال مع الشارع 

الفلسطيين، والذي مل يكن ليحدث لوال هذه املؤسسات. 

مرحلة االنقسام 

تاريخ  يف  فارقة  عالمة   2006 عام  الفلسطينية  التشريعية  االنتخابات  شّكلت 
العالقات الفلسطينية الداخلية. فرغم أّن االنقسام السياسّي كان حاضرًا يف كافة 
مراحل تطّور القضية الفلسطينية، إاّل أّنه بدا أكثر وضوًحا بعد تلك االنتخابات. 
أفرزها  اليت  املعارضة  وبصمت  االنتخابات،  نتائج  على  الدويل  اجملتمع  فانقالب 
صندوق االقرتاع أو مشاركتها، دفع اجملتمع الفلسطيين حنو مواجهة قاسية، حّولت 
االنقسام السياسي إىل انقسام مؤسسايت، ومواجهة أمنية مفتوحة حىت اللحظة. 
الفلسطينية  واألحزاب  احلركات  عالقة  واضح، على  بشكل  انعكس  الذي  األمر 

مبؤسسات اجملتمع املدين. 

مؤسسات  من  الكثري  تعّرضت   ،2006 عام  االنتخابات  نتائج  ظهرت  أن  بعد 
اجملتمع املدين املمولة من الغرب إىل انتكاسة مالّية، سرعان ما انتهت حني صاغت 
اجلهات املاحنة آلية دعم جديدة، تفرض رقابة أشّد على تلك املؤسسات. فقد 
وخاصًة  ألوسلو،  املعارضة  احلركات  نفوذ  ملواجهة  أكرب،  وبشكل  الدعم،  أعيد 
ا بتلك املؤسسات، وعملت على  حركة محاس. وقد أْولت حركة فتح اهتماًما خاصًّ
استحداث اجلديد منها الستقطاب الشارع الفلسطيين، ولسّد الفراغ الذي أنتجته 
احلملة األمنية ضد املؤسسات املوالية حلماس يف الضفة الغربية (احلّجار، 2016(.
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ورغم بقاء التقسيمات السابقة على حاهلا، إاّل أّن مرحلة االنقسام كشفت عن 
التأثري املتبادل بني تلك املؤسسات واحلركات الفلسطينية، رغم وجود قراءات مغايرة، 
تعترب املؤسسات املدنية مستقلة، وعالقة التأثري بينها وبني احلركات السياسية هي 
عالقة طبيعية (أبو بكر، 2016(. فبعد أن فرضت محاس سيطرهتا على قطاع 
غزّة، بدأت تفقد بشكل تدرجيي نفوذها يف اجملتمع الفلسطيين يف الضفة الغربية، 
ومتثلت أول خسارة هلا يف اإلغالق التعّسفي للعديد من مؤسساهتا، أو حّلها، أو 
تعيني إدارة جديدة هلا، أو تدمري حمتوياهتا. كّل ذلك كان جيري على يد أفراٍد من 
خاليا فتح العسكرية، أو األجهزة األمنية التابعة للسلطة (وكالة معا، 2007(. 
ومنذ تلك اللحظة وحىت هذه األيام، تتعامل األجهزة األمنية مع أّي عالقة بني 
محاس وأّي مؤسسة يف الضفة، على أهّنا عالقة حمظورة وخمالفة للقانون، دون أن 

تشري إىل محاس صراحة يف قراراهتا اإلدارية، أو أحكام سلطتها القضائية. 

من  محاس،  حبركة  املرتبط  املدين  اجملتمع  كامل  شبه  بشكل  اختفى  وبذلك 
أّي  وأصبحت  وإعالمية،  وحبثية  ورياضية،  وخريية  وصحية،  تعليمية  مؤسسات 
حماولة إلقامة مؤسسة جديدة، إذا ما كان القائمون عليها منتمني حلركة محاس، 
أو مقربني منها، تواجه برفض منح الرتاخيص الالزمة. وقد فقدت محاس حينها 
منّصة مهّمة للتواصل مع اجلمهور الفلسطيين يف الضفة الغربية، خاصة أّن املنابر 
التقليدية، كاملساجد ودور القرآن الكرمي، خضعت لسلطة مركزية، متّثلت يف وزارة 

األوقاف الفلسطينية. 

وبالتوازي مع ضمور اجملتمع املدين املّتصل حبماس، شهدت الضفة الغربية تنامًيا 
واضًحا يف أعداد مؤسسات اجملتمع املدين املقرّبة من السلطة الفلسطينية، وخاصة 
حركة فتح، مع بقاء بعض املؤسسات ذات الصلة باليسار وبشخصيات مستقلة. 
يشوبه  الفلسطيين  اجلمهور  مع  تواصلها  أّن  االنتخابات،  بعد  فتح  حركة  أدركت 
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اخللل، فعملت على االستفادة من جتربة محاس يف هذا اجملال، فلم تكتِف بإغالق 
مؤسسات احلركة من خالل نفوذها يف السلطة، بل أنشأت اجلديد منها، أو كّلفت 
عناصرها واملقربني منها بإعادة تشكيل العديد من املؤسسات اليت كانت تدار من 
أعضاء يف محاس، واستالم املهام اإلدارية فيها، خاصًة تلك املؤسسات اخلريية اليت 

تقّدم خدمات للمجتمع، يف القطاعني الصحي والتعليمي. 

العالقة اجلديدة اليت بدأت بالتشّكل يف تلك املرحلة بني فتح واجملتمع املدين، هي 
ينتهكه  أن  عصّي على  مضمونه كإطار  املدين  اجملتمع  فقد  وهنا  تكامل،  عالقة 
السياسي، ألن املعادلة اآلن مل تعد مرتبطة مبواجهة االحتالل، إمنا بإسناد مشروع 
حّل الدولتني، وبذلك أصبح القطاع املدين املوايل لفتح، يتلّقى تسهيالت ورعاية 
السلطة  خيارات  يعزّز  مبا  موّجه  نشاط  لكّنه  الفّعال،  النشاط  له  تضمن  مالية 
وسياساهتا، بل مبا يتماهى معها، حبيث أصبح اجملتمع املدين يف الضفة، واحلديث 

هنا عن املؤسسات املوالية لفتح، ذراًعا مدنيًّا للحكومة. 

بدت األمور خمتلفة نوًعا ما يف قطاع غزة، إذ إّن املأزق الذي وقعت فيه فتح هناك، 
جتاوز تضييق احلكومة، وقمعها ألّي عمٍل مرتبٍط باحلركة، وبدت املشكلة الكربى 
يف  هبم  زّجت  اعتقادهم  حسب  ألهّنا  بالقيادة،  فتح  حركة  أبناء  ثقة  فقدان  يف 
مواجهة مع محاس، وختّلت عنهم، وهو ما أفرز »أكثر من فتح« داخل غزة، حبيث 
أصبحت القاعدة اجلماهريية للحركة، موزعة الوالء على خنب سياسية متناحرة، 

وجتّلى ذلك يف ظهور مجاعتني كبريتني، إحداها موالية لعّباس والثانية لدحالن. 

وقد استمّر تضييق محاس من خالل نفوذها يف حكومة غزة على مؤسسات اجملتمع 
املدين املرتبطة حبركة فتح، أو حىت فصائل اليسار اليت أبدت تذّمرًا من سياسات 
محاس، أو نقًدا هلا. بيد أّن احلصار الذي فرض على قطاع غزة، واستمراره حىت 
هذه األيام، دفع حبماس النتهاج سياسة جديدة يف التعامل مع قطاع املؤسسات. 
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هذا  مع  التعامل  يف  أكرب  مرونًة  احلركة  أظهرت  املاضية،  القليلة  السنوات  ففي 
القطاع، واستعداًدا لتقبل وجوده بغض النظر عن اجلهة اليت تقف خلفه، خاصًة 

إذا كانت هذه املؤسسات تقّدم خدمات إنسانية للمواطنني.

الضفة  من  أكرب  حبرّية  تتمتع  وكأهنا  غزّة  تصوير  ذلك،  خالل  من  محاس  حتاول 
الغربية، يف جمال العمل األهلي، إاّل أّن التقديرات املبنّية على حتليل مقارن لسياسة 
املضطر  قبول  هو  املؤسسات،  هذه  بنشاط  محاس  قبول  أّن  على  تدّلل  محاس، 
لتخفيف الضغط على أهايل القطاع. هذا ما يفّسر جزئيًّا ترحيب محاس بنشاط 
مؤسسة ضخمة تقودها زوجة النائب حممد دحالن، ذي التاريخ العدائي مع محاس 

(فلسطني اليوم، 2015(. 

يف هذا السياق، يقول ّشراب (2016(: »عندما وجدت محاس نفسها فجأة، 
وخاصة يف قطاع غزة، تدير دفة احلكم، بغض النظر عن الطريقة اليت آل إليها هذا 
احلكم، فإهنا تطلعت ملد جسور التعاون مع املؤسسات، وذلك حىت ال جتد نفسها 
لّبت  إذا  وخاصة  غزة،  قطاع  يف  للعمل  للمؤسسات  األبواب  وفتحت  معزولة، 
شروط العمل واملعايري املتفق عليها. وافق بعض هذه املؤسسات على العمل حتت 
رقابة حكومة محاس مباشرة، وقدم خدمات للجمهور الفلسطيين، وهذا ما اعتربته 
محاس بأّنه يصب يف مصلحتها، عندما ُتغّطي تلك املؤسسات املدنية العديد من 

اخلدمات واملساعدات اإلنسانية واإلغاثية، أو حىت القيام مبهام حقوقية«.

إال أّن هنج محاس هذا مل حُيْل دون محالت وقرارات عديدة، صدرت عن داخلية 
انتقادات  األخرية  عن  صدر  حني  وذلك  املؤسسات،  هذه  بعض  ضد  غزة 
احلاكمة  اجلهة  استحسان  تلَق  مل  بأنشطة  بادرت  حني  أو  غزة،  يف  للحكومة 
هناك (شرّاب، 2016(. هذا األمر وضع محاس يف موقع الدفاع أكثر من مرة، 
الهتامات  تعّرضت  إذ  أيديولوجي،  أساس  على  مواجهة  إىل  اسُتدرجت  حني 
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الليربالية  للتيارات  ومبعاداهتا  ومتشّددة،  راديكالية  مناذج  حنو  بانزالقها  تفيد 
اجملتمع.  يف  والعلمانية 

جديدة  مناذج  وّلد  القطاع  أهايل  على  احلصار  أّن إحكام  أيًضا،  غزة  يف  اجلديد 
ملؤسسات اجملتمع املدين، تعاجل القضايا الطارئة واملرتبطة غالًبا باألزمات اإلنسانية، 
وفّعل مجعيات خريية كثرية، حبكم زيادة احلاجة هلا. وقد تلّقت هذه املؤسسات 
دعًما واضًحا من مؤسسات خارجية يف دول عربية وإسالمية، وأحياًنا من بعض 
احلكومات. وقد عملت هذه املؤسسات بفاعلية يف األنشطة املناهضة للحصار، 
أو يف حماولة التخفيف عن أهايل القطاع وجتنيد الدعم هلم. وهنا عاد السياسّي 
ليتداخل مع املدين، يف سياق مواجهة جديدة مع االحتالل اإلسرائيلي، لتصبح 
الفلسطينية،  باحلركات  وعالقته  املدين  اجملتمع  صورة  أي  غزة،  قطاع  يف  الصورة 
شبيهة بصورته خالل النشاط األول للحركة الوطنية الفلسطينية يف ستينيات القرن 

املاضي، حيث عمل اجلميع يف سياق مديّن سياسّي مناوٍئ للوجود الصهيوين. 

إىل جانب هذه املؤسسات، وحبكم نفوذ محاس يف غزة، تنامت مؤسسات اجملتمع 
املدين املوالية حلماس يف القطاع، وقد ساهم يف ذلك سهولة استصدار الرتاخيص 
وجتنيد الدعم. كما نشأت خنبة جديدة وجدت يف هذه املؤسسات منفًذا بعيًدا 
هذه  تنّوعت  املستقر. كما  غري  احلكومي  والعمل  التقليدي،  احلركي  العمل  عن 
املؤسسات من حيث اهتماماهتا، إال أّن نزوع النخب املقرّبة من املراكز السياسية، 

حنو إقامة مؤسسات حبثية أو تنموية أو إعالمية، بات واضًحا.

الخاتمة

يتطلب البحث يف تطّور عمل اجملتمع املدين الفلسطيين، إدخال عنصٍر خاّص مّيز 
البيئة الفلسطينية عن غريها، وهو التوظيف السياسي للّنشاط املدين، وهو ما يعين 
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عدم القدرة على الفصل بني السياسي واملدين يف السياق الفلسطيين. وقد ترّتب 
على هذا التداخل بني القطاعني خروج للمجتمع املدين الفلسطيين عن التعريفات 
للمجتمع  املؤسساتية  األطر  بني  واضحة  عالقة  وخْلق  له،  النظرية  الكالسيكية 
ومنظمات  الفلسطيين، كأنظمة  اجملتمع  يف  الفاعلة  السياسية  األطر  املدين، وبني 

وحركات وأحزاٍب سياسّية. 

مرت العالقة اليت تشّكلت مع ظهور احلركة الوطنية الفلسطينية بتطّورات مهّمة، 
تبًعا للمتغريات السياسية العابرة للحدود الُقْطرية. وبتجاوز مرحلة ما قبل االحتالل، 
األخرى  العناصر  مع  تكاملية  بدأت  العالقة  هذه  فإّن  قليلة،  بسنوات  وبعدها 
للتصّدي  والسبل،  املناهج  ومتباين  اهلدف،  موّحد  الفلسطيين، ككّل  اجملتمع  يف 
الفلسطينية، مل  الوطنية  احلركة  لنشوء  األوىل  املراحل  خالل  الصهيوين.  للمشروع 
خيض اجملتمع املدين الفلسطيين مواجهة مع الدائرة السياسية، بل ساندها وواجه 
سلطات االحتالل، أو قام بتأطري الكيانية واهلوية الفلسطينية يف دول الشتات، 
وهو ما جعل العالقة بني الطرفني عالقة مستقرّة. ويف املقابل، تلّقى اجملتمع املدين 

دعًما من اجلهات السياسية الفلسطينية. 

يف مرحلة الحقة، وحني أبدت منظمة التحرير الفلسطينية استعدادها للتسوّية، 
مل تعد املؤسسات السياسية الفلسطينية يف مركٍب واحد، وتشّكلت أطر سياسية 
اإلسالمية  املقاومة  حركة  تأسست  حني  صورها  أقوى  يف  ظهرت  معارضة، 
الفلسطينية، ويف  السلطة  تكوين  باجتاه  السياسي  االنشطار  هذا  »محاس«. مع 
ظل بقاء االحتالل، أي يف ظل بقاء مسة التداخل بني السياسي واملدين، حدث 

االنشطار أيًضا يف اجملتمع املدين الفلسطيين.

من  املدين، كجزٍء  اجملتمع  مؤسسات  من  العديد  برزت  حتديًدا،  املرحلة  هذه  يف 
منظومٍة واسعٍة تعمل بإسناٍد دويّل لرتسيخ خيار حّل الدولتني وتعزيز نفوذ السلطة 
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انصّب  فقد  املؤسسات،  هذه  لدى  أولوية  االحتالل  مواجهة  تكن  ومل  الوليدة. 
اجملتمع  ودراسة  مستوردة،  واجتماعية  وإدارية  سياسية  قيم  ترسيخ  على  عملها 
الفلسطيين، وتقييم أداء مؤسسات احلكم الذايت، وتقدمي خدمات إنسانية تضمن 

استقرار اجملتمع، وتقّبله لفكرة حل الدولتني. 

حلركات  بالوالء  تدين  مدين  جمتمع  مؤسسات  تشّكلت  أيًضا،  املرحلة  تلك  يف 
املعارضة، وكانت الشرحية األوسع مقرّبة من حركة محاس، اليت استخدمت هذه 
املؤسسات منابر بديلة عن منابر السلطة، وأداة تواصل مع اجملتمع، دون أن تكون 
رهينة بيد املمّول األجنيب، وهو ما جعل براجمها أكثر مالمسة ألولويات املواطن، 
واألنشطة  والرياضة،  والصّحة  حيوية، كالتعليم  قطاعات  يف  عملها  ترّكز  حني 
اإلنسانية اخلريية، وهو ما يفّسر بناء محاس لقاعدة مجاهريية واسعة، ظهرت بقوّة 

يف االنتخابات احمللية والتشريعية، اليت جرت عقب انتهاء انتفاضة األقصى. 

بعد عقد االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، تغرّيت عالقة اجملتمع املدين 
الفلسطيين بالتيارات السياسية الفاعلة. فبعد فوز حركة محاس يف تلك االنتخابات، 
تبنّي أّن الكثري من املؤسسات كانت تعمل يف سياق دعم حل الدولتني، وهو ما 
جعلها تنتكس ماليًّا، إذ قطعت الدول املاحنة الدعم عنها لفرتة حمدودة، إىل أن 
أعادته بصيغة جديدة تضمن مواجهة األفكار والقيم اليت تنشرها حركة محاس يف 
سياسات  إىل  التيار،  هذا  ضمن  تكن  مل  اليت  املؤسسات  تعرّضت  اجملتمع. كما 

تعّسفية من السلطة الفلسطينية، اليت كانت تتخّوف من تلك املؤسسات. 

حني سيطرت محاس على قطاع غزة، تشّكلت بيئة جديدة يف القطاع، أتاحت 
على  والتضييق  هلا،  املوالية  املؤسسات  عشرات  الستحداث  الفرصة  حلماس 
مؤسسات التيارات املعارضة، إىل أن تراجعت عن هذه السياسة بعد سنوات من 

احلصار، لتخفيف الضغط على اجملتمع الفلسطيين هناك. 
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ما ميكن تسجيله يف استنتاج عاّم حول طبيعة العالقة بني اجملتمع املدين واحلركات 
إىل  أوسلو،  قبل  التكاملية  الشراكة  من  حتّولت  العالقة  هذه  أّن  هو  السياسية، 
املنافسة االستغاللية بعدها، حبيث أصبحت مؤسسات اجملتمع املدين عبارة عن 
أذرع حزبية، جيري تطوير إسرتاتيجية خاصة إلدارهتا، أو التأثري عليها وفًقا لعّدة 
الضفة  يف  املعيشي  والوضع  املؤسسة،  لبقاء  الضامن  املايل  العامل  متغريات، هي 
الغربية وقطاع غزة، وتبّدل موازين القوة يف الساحة الفلسطينية الداخلية، إضافًة إىل 

التدخل الدويل من بعض القوى الغربية واإلقليمية.
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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.



109

دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية

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. 

دور منظمات المجتمع المدني في صنع القرار والتأثير في 
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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مشاركة المجتمع المدني في عملية صنع القرار السياسي 
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 بشأن توجه السلطة الفلسطينية لألمم المتحدة 

لالعتراف 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(. 

دور المنظمات األهلية الفلسطينية في صنع القرار وتوجه 
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(. 

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

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 
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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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 الفصل الخامس
دور املنظمات األهلية يف تعزيز حضور املرأة يف املشهد 

السياسي الفلسطيين

إصالح جاد

المقدمة

تسعى هذه الورقة لتسليط الضوء على آفاق وحدود دور املنظمات غري احلكومية 
الفاعلة يف إطار كولونيايل، كما احلالة الفلسطينية، حيث متيز الوضع الفلسطيين 
العاّم، خاصة منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، مبزيد من العنف وشرذمة الشعب، 
اتفاقيات  عكست  األراضي.  وسلب  احلقوق  إنكار  من  ومزيد  األرض،  وتفتيت 
أوسلو اختالاًل يف عالقات القوة بني دولة االحتالل والشعب احملتل، ما جعل السلطة 
الفلسطينية الوليدة رهينة يف يد سلطات االحتالل اإلسرائيلي، خاصة بعد توقف 
مفاوضات احلل النهائي عام 1999، مما أّدى إىل االنتفاضة الثانية يف العام التايل.

عاّم،  بشكل  السياسية  واحلياة  بشكل خاّص،  الفلسطيين  السياسي  النظام  ُأخذ 
رهينة التفسريات اإلسرائيلية التفاقات أوسلو، واليت ركزت فيها على أن املفاوضات 
املباشرة هي الطريق الوحيد لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيين يف التحرر وتقرير 
السلطة  تقوم  بأن  ُفسر  والذي  األمين،  الشق  على  الرتكيز  جرى  املصري. كما 
الفلسطينية بدور أساسي يف محاية أمن احملتلني، وخاصة املستوطنني. أّدى ذلك 
لتآكل مساحة احلريات العامة املتاحة يف اجملال العام، لكل طرف سياسي حيمل 
وجهة نظر خمالفة، وبالتايل إىل خالفات عميقة يف قلب احلركة الوطنية الفلسطينية.   

فاقم هذا الوضع ضعف احلركة الوطنية الفلسطينية وتشرذمها، بكل أحزاهبا وأطرها 
اجلماهريية، واليت فشلت يف تأسيس شرعية لنظام سياسي فلسطيين، يقوم على 
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تقوم  اليت كانت  الثورية«،  »الشرعية  عن  بديال  السلطة،  وتداول  االنتخابات 
أّدت  إذ  الفلسطينية.  التحرير  منظمة  قلب  يف  الفصائلية  احملاصصة  نظام  على 
االنتخابات التشريعية عام 2006، وما تبعها من سيطرة حركة محاس على قطاع 
غزة، إىل تكريس الفصل اجلغرايف بني الضفة الغربية وقطاع غزة، من خالل فصٍل 
سياسي، نشأت على أثره سلطة سياسية يف قطاع غزة، منفصلة عن تلك القائمة 

يف الضفة الغربية.

ما زالت قطاعات الشعب الفلسطيين املتعددة بشكل عاّم، واحلركة النسوية بشكل 
قوة  أي  أن  يعين  هذا  إن  اللحظة.  هذه  حىت  االنقسام  آثار  من  تعاين  خاّص، 
اليت تشمل  املتداخلة،  املهام  العديد من  أمامها  للتغيري، سيكون  سياسية تسعى 
مواجهة االحتالل أواًل، وتأسيس حياة سياسية تقوم على املشاركة الواسعة للناس 
ثانًيا، وربط حتقيق احلرية واالستقالل والعدالة للشعب، بتحرر النساء يف الوقت 

نفسه ثالًثا. 

يف ظل هذا الوضع العاّم، وخاصة يف معرض تأسيس اتفاقات أوسلو وما بعدها، 
تنامى ظهور العديد من املنظمات غري احلكومية يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، 
واليت أصبحت تعرف مبنظمات »اجملتمع املدين«. سرتكز هذه الورقة على حتليل دور 
تلك املنظمات يف حتقيق املهام الثالث املشار إليها، ومدى جناحها يف تفعيل املشاركة 
السياسية للنساء. تقدم هذه الورقة جدلية تقوم على أن البنية التنظيمية للمنظمات غري 
احلكومية، ال تؤهلها لتفعيل مشاركة سياسية واسعة ومستمرة، سواء للجمهور العاّم، 
أو النساء خاصة، إال إذا كانت تلك املنظمات مرتبطة بربنامج سياسي عاّم، سواًء 

عن طريق حزب أو حركة سياسية. 

قد يكون من املفيد ابتداًء تعريف ما هي املنظمة غري احلكومية. حىت هذه اللحظة 
د  ملا يشكل منظمة غري حكومية. فهل حُتدَّ اتفاق على مفهوم مقبول  ال يوجد 
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حسب صفتها اإلدارية، أم حسب دورها، أم حسب بنيتها وأسس التنظيم داخلها، 
املنظمات حسب  تلك  البعض  ُيصنِّف  فمثاًل  أفكار؟  من  حتمله  ما  أم حسب 
مصادر  أي  واملايل،  االقتصادي  وضعها  أو حسب  القانوين،  ووضعها  توصيفها 
متويلها، أو حسب وظيفتها ودورها، أو حسب بنائها، من حيث وجود قْدر من 
املأسسة والتطوع واالستقالل فيها. وبشكل عاّم، ُتعرَّف املنظمات غري احلكومية 
كمنظمات منفصلة عن احلكومة، وغري رحبية، وتقوم بتسيري نفسها ذاتيًّا، وختدم 

بعض األهداف العامة. 

وهناك من يرى أهنا تلك املنظمات اخلاصة غري الرحبية، املسجلة قانونيًّا، ووظيفتها 
األساسية خدمة القطاعات الشعبية، وتقوم بدعمها منظمات غري حكومية، غالًبا 
يف الدول الصناعية. هذا التعريف األخري يرى أن تلك املنظمات تلعب بالضرورة 

دورًا »صاحًلا« يف تفضيلها للقطاعات الشعبية.

وغري  املستقلة  املسجلة،  اخلاصة،  املنظمات  تلك  أهنا  على  آخر  تعريف  ويركز 
 Grassroots اجلماهريية  املنظمات واحلركات  يستثين  مثاًل  التعريف  الرحبية. هذا 

 .)Tvedt, 1998)

كما أن هناك من قسمها حسب ما تقدمه من خدمات وبرامج، وما تركز عليه 
من سياسات، مثل تلك اليت تعىن بالبيئة، أو املرأة، أو الطفل، أو التنمية الريفية، 
أو الصحة، وغريها. وهناك من قسمها حسب عضويتها، فميز بني املنظمات اليت 

تكون عضويتها مفتوحة أو مغلقة. 

الفلسطينية، ألنه  احلالة  للتفرقة، خاصة يف  األخري  املعيار  أخذ  الورقة  تقرتح هذه 
قد يساعد على إجياد معيار مفيد للتحليل والتمييز بني أشكال خمتلفة من التنظيم 
التارخيي. وقد يساعد الرتكيز على شكل العضوية يف تلك  االجتماعي، وتطورها 
املنظمات، على فهم كيف تتم بلورة رؤية أو أهداف املنظمة، وحدود وآفاق دورها. 
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كما قد يساعد أيًضا يف إلقاء بعض الضوء على فهم التناقض بني اخلطاب الصاخب 
للمنظمات غري احلكومية، وبني ضعف قدراهتا على تنظيم اجلمهور على األرض. وهنا 
جيب التفرقة بني أشكال متعددة من التنظيم االجتماعي، ظهرت يف احلالة الفلسطينية 
للقيام مبهام حمددة، مثل اجلمعيات اخلريية، واجلمعيات التعاونية، واالحتادات الشعبية 
املرتبطة يف الغالب مبنظمة التحرير الفلسطينية، واألطر اجلماهريية املرتبطة باألحزاب 

السياسية، والنقابات العمالية واملهنية، وأخريًا املنظمات غري احلكومية. 

تنطلق هذه الورقة من تعريف للمجتمع املدين يشمل أشكال التنظيم االجتماعي 
عنها  املعربَّ  األشكال  تلك  بالرمسي  ُيقصد  الرمسي.  غري  أو  الرمسي  سواًء  كاّفة، 
باملؤسسات، كاجلمعيات والنوادي، واملنظمات واألحزاب، والنقابات واالحتادات، 
وغريها. أما غري الرمسي فيشمل اللجان وأي جمموعات تعمل لتحقيق هدف حيمي 
وجودها، أو حيقق مصاحلها، واليت قد تؤسس على شبكة من العالقات الشخصية 

القائمة على الثقة وتبادل املنافع. 

كما ترى هذه الورقة أن اجملتمع املدين ال ينفصل عن الدولة، فالدولة هلا امتداداهتا 
يف اجملتمع، كما أن اجملتمع له امتداداته يف الدولة. 

سرتكز هذه الورقة على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم أمهية التجمعات 
الفرصة  ُتتح  احملتلة عام 1948، حيث مل  املناطق  الشتات، ويف  الفلسطينية يف 

لدراسة هذه التجمعات عن قرب.

ال هتدف هذه الورقة إىل تقدمي وصف للتطور التارخيي ألشكال التجمع والتنظيم 
ولكن  العشرين،  القرن  لبدايات  تعود  قد  واليت  الفلسطيين،  اجملتمع  يف  املختلفة 
ستتوقف الورقة عند حمطات مهّمة، هبدف إعطاء البعد التارخيي الالزم للتحليل. من 
هذا املنظور، باإلمكان تتبع تغريات مهّمة طرأت على أشكال التنظيم االجتماعي 

املختلفة يف اجملتمع الفلسطيين، قبل تأسيس السلطة الفلسطينية وبعدها. 
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قبل أوسلو

أوسلو،  قبل  االجتماعي  التنظيم  من  خمتلفة  أشكال  ُوجدت  معروف،  هو  كما 
كاجلمعيات واالحتادات واألحزاب وغريها. ولكن الشكل الذي ساد، ولعب دورًا 
االحتالل، كان  ومقاومة  الصمود  حنو  املختلفة  التنظيم  أشكال  توجيه  ا يف  مهمًّ
تفرعت  اليت  التنظيم اجلماهريي األخرى  السياسية، وأشكال  باألساس األحزاب 
عنها، كاالحتادات، أو ما ُأطلق عليه يف حينه األطر اجلماهريية. ال ختوض هذه 
جناح  هو  هنا  يهم  ما  ولكن  التنظيم،  من  النمط  هذا  حتليل  تفاصيل  يف  الورقة 
هذا الشكل من التنظيم يف تعبئة وتأطري اآلالف من الطالب والنساء والعمال، 
وقطاعات أخرى من الشعب. وقد كان الكادر الفاعل يف تلك األشكال التنظيمية، 
وبشكل عاّم، يتمتع بدرجة عالية من التدريب السياسي، وثقة الناس، والقدرة على 

بناء شبكات اتصال متعددة، تقوم على العالقات الشخصية والثقة املتبادلة.

إال  االحتالل،  مواجهة  باألساس  استهدف  التنظيم  من  الشكل  هذا  أن  ورغم 
أنه، بشكل أو بآخر، عمل على نْشر ما ُيطلق عليه »الدميقراطية من أسفل«، 
ومتكني العديد من الشرائح، خاصة النساء والطالب، من املشاركة بفعالية يف احلياة 
السياسية. ضُعف هذا الشكل من التنظيم يف هناية االنتفاضة األوىل )1989-

1990( بسبب االنقسامات الداخلية يف العديد من األحزاب السياسية، وذلك 
تلك  من  العديد  يف  الداخلية  الدميقراطية  ولنقص  مدريد،  مؤمتر  خلفية  على 
)محاس  اإلسالمية  للحركات  الوطين  الدور  تنامى  نفسه،  الوقت  يف  األحزاب. 

واجلهاد االسالمي( يف املقاومة، وبالتايل تنامت شعبيتها. 

غري  منظمات  شكل  على  التنظيم  من  جديدة  أشكال  انتشرت  أوسلو،  وقبيل 
األحزاب  أسستها  اليت  واملراكز  املؤسسات  من  العديد  عملت  فقد  حكومية، 
السياسية، على تسجيل نفسها منظمات مستقلة وغري حكومية، مبتعدة بذلك 
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عن أي »شبهة« سياسية، وذلك من أجل استمرار التمويل من ناحية، واالبتعاد 
عن التدخالت غري املهنية لألحزاب السياسية من ناحية أخرى. فإذا كان هدف 
األحزاب من تأسيس تلك املؤسسات واملراكز رفدها مبعارف متخصصة، وفهم 
فإن  املالية،  املصادر  ببعض  ملدها  حىت  أو  وعلمية،  مهنية  أسس  على  جتربتها 
االستقالل املبكر لتلك املؤسسات واملراكز مل يساعد األحزاب يف هذا االجتاه، 
التنظيمية اجلديدة يف رفد نفسها بقواعد شعبية  كما مل يساعد تلك األشكال 
حالة  أّدت  ذلك،  إىل  إضافة  أمامها.  ومساءلة  مصداقية  ذات  تكون  بديلة، 
مصداقيته  وتقليل  منهما،  إضعاف كل  إىل  أحياًنا  الطرفني  بني  املريرة  الصراع 

)جاد، 2014(.

للتنظيم االجتماعي طغت  الرتكيز على أشكال أساسية  باإلمكان  بعد أوسلو، 
التحرير  منظمة  لواء  حتت  املنضوية  الفصائل  أمهها  األشكال،  من  غريها  على 
واحلركات  احلكومية،  غري  املنظمات  وكذلك  فتح،  حركة  وخاصة  الفلسطينية، 
أشكال  بشكل كبري، كافة  فيه،  تضعف  بدأت  الذي  الوقت  يف  االسالمية. 
التنظيم اجلماهريي املرتبط بأحزاب منظمة التحرير، إضافة إىل النقابات املهنية،  
بدأت تنمو بشكل حثيث أشكال العمل اجلماهريي املرتبط باحلركات اإلسالمية، 
لفصائل  والثقايف  والسياسي  التنظيمي  الرصيد  من  بشكل كبري  استفادت  واليت 
منظمة التحرير. هذا يف الوقت نفسه الذي أّدى فيه تأسيس السلطة الفلسطينية 
إىل إضعاف العديد من أشكال التنظيم اجلماهريي، وخاصة تنظيم فتح، أكرب 

التنظيمات اليت كانت فاعلة على األرض. 

التحرير  منظمة  هبا  متّر  اليت  احلالة  أمام  جبدية  التوقف  جيب  اإلطار،  هذا  يف 
الفلسطينية، وكافة الفصائل املنضوية حتت لوائها. فقد أشاعت القيادة السياسية 
ا  اجلديدة بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات عام 2004، بأهنا ستويل اهتماًما خاصًّ
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لوضع منظمة التحرير، ولكن حىت هذه اللحظة مل يصدر عن القيادة ما يشري إىل 
ترمجة هذا االهتمام إىل سياسة عملية على أرض الواقع. 

التحرير،  منظمة  على  احملسوبة  الفصائل  أو  األحزاب  من  العديد  ترهلت 
وبعضها مل يعد له حضور يف املشهد الفلسطيين، وذلك بسبب فقدان البوصلة 
النظام  مرحلة  والدخول يف  سابًقا،  السوفيايت  االحتاد  اهنيار  بعد  ما  مرحلة  يف 
ومؤسسات  التحرير  منظمة  بني  التداخل  بسبب  وكذلك  اجلديد،  العاملي 
السلطة الفلسطينية، إضافة إىل تكلس تلك األحزاب بسب غياب الدميقراطية 
لتلك  التابعة  اجلماهريية  املنظمات  من  العديد  أصاب  الوضع  هذا  الداخلية. 
يف  الفلسطينية  التجمعات  فاعلية  على  أّثر  مما  واجلمود،  بالشلل  األحزاب 

أماكن وجودها كاّفة، سواء يف الشتات أو يف الوطن.

حركة فتح

من املهم يف ظل هذا الوضع التوقف جبدية أمام التداعيات اليت تواجه حركة فتح، مبا 
أهنا احلركة اليت كانت األكثر تأثريًا على الثقافة السياسية السائدة حلني ظهور احلركات 
اإلسالمية. إذ على حركة فتح أن جتيب على العديد من األسئلة، مثل: هل هي 
حزب السلطة أم حركة سياسية مجاهريية؟ فإذا كانت فتح هي حزب السلطة، فما هو 
برناجمها السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف؟ وما هو مشروعها لبناء الدولة؟ 
وإذا رأت أهنا حركة سياسية مجاهريية، فعن أي شرحية أو شرائح تعرّب، وما هو برناجمها 
هلذه الشرحية؟ وما عالقة احلركة باألجنحة العسكرية املختلفة؟ وما هو شكل العالقة 
بني الوطين واالجتماعي؟ وكيف متّيز بني مرحلة التحرر الوطين ومرحلة بناء الدولة؟ وما 
عالقة احلركة بالسلطة؟ وما عالقتها بالعديد من األطر اجلماهريية والنقابية اليت انبثقت 
عنها؟ وما هو شكل التعددية الذي ستسري عليه فتح؟ ومبعىن آخر ما هو الشكل 
الدميقراطي الذي ستتخذه إذ مل يعد باإلمكان السري على معادلة )النصف + 1(؟ 
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فالضغط اجلماهريي املستمر، سواًء يف اجملتمع أو داخل فتح نفسها، يطالب باللجوء 
إىل االنتخابات العامة كمعيار أساسي لكسب الشرعية، وهو ما يعين أن على فتح، 

كما على غريها، أن تنظم الصفوف يف هذا االجتاه.   

إن وضوح الرؤية والطريق أمام حركة فتح سيحدد بدرجة كبرية، وعلى املستوى املنظور 
املدين  واجملتمع  الفلسطيين،  السياسي  للنظام  الثقايف  السياسي  اإلطار  واملتوسط، 
الفلسطيين، باجتاه كل من الدميقراطية والتعددية والتسامح والقبول باآلخر. وكذلك 
بشأن اخلضوع لسلطة القانون ومحايته، واملشاركة الشعبية، وخاصة للنساء. وعلى حركة 
فتح أن حتدد فيما إذا كانت كل هذه املفاهيم تقوم على مبدأ املساواة يف الشراكة، أم 

على الشللية والنفعية واالستزالم لبعض مراكز القوى من هنا وهناك؟

المنظمات غير الحكومية

احلكومية،  غري  املنظمات  دور  تنامى  هلا،  نتيجة  ويف  أوسلو،  بعد  ما  فرتة  يف 
لرتهل  “البديل”  بأهنا  اجلديدة  الليربالية  أجندة  من  املستفيدين  بعض  يرى  اليت 
السلطة وفسادها، وثقافتها السياسية اليت تقوم على الزبائنية واحملسوبية والبطرياركية 
اجلديدة. ولكن يراها آخرون بدياًل تنمويًّا فاعاًل، يصل إىل املناطق احملتاجة والنائية 
بفعالية، وبتكلفة أقل من تلك اليت تتكلفها السلطة، خاصة يف ظل بريوقراطيتها 

املرتهلة )حنفي وطرب، 2005(.

غري  واملنظمات  السلطة  بني  وصراع  تنافر  إىل  الرؤية  هذه  أّدت  البداية،  يف   
احلكومية. ومع الوقت بدأت بعض األطراف يف السلطة تتفهم ضرورة قيام عالقة 
بني الطرفني، تقوم على الشراكة، وليس االستبدال والنفي. مع ذلك، ما زال هناك 
العالقة  أّدت هذه  الطرفني. وقد  الثقة بني  التشكك وعدم  به من  بأس  قدر ال 
املتشككة إىل تقارب بعض األحزاب السياسية من املنظمات غري احلكومية، جتسد 
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يف دعم املطالبة بتغيري قانون املنظمات غري احلكومية، لضمان قدر من استقالليتها 
هذا  إن كان  ملعرفة  مبكرًا  الوقت  زال  ما  ولكن  السياسية.  السلطة  سطوة  عن 
التقارب بني الطرفني إسرتاتيجيًّا، طاملا مل ُتفَحص العالقة بينهما على أسس نقدية 
ومنهجية، كما مل يتم بعُد استخالص العرب من تأرجح هذه العالقة بني الصراع 
واملهادنة. إن استمرار هذه احلالة ُيضعف الطرفني، ويبث حالة من اإلحباط واليأس 

يف صفوف القوى الدميقراطية.

ظهرت العديد من الرؤى اليت تعتقد أن املنظمات غري احلكومية تستطيع مراقبة 
أداء السلطة السياسية، وردعها فيما يتعلق بأشكال االنتهاكات املختلفة، سواًء 
ما يتعلق منها حبقوق اإلنسان، أو الفساد، أو انتهاك حقوق جمموعات اجتماعية 

حمددة، مثل النساء، وذوي االحتياجات اخلاصة، والشباب، وغريهم. 

وهناك من يرى أن هذه املنظمات هلا دور ريادي يف املطالبة حبقوق اجملموعات 
املختلفة، وبالتايل زيادة إشراك هذه اجملموعات يف احلياة السياسية، وحتقيق مفهوم 

املواطنة من القاعدة إىل األعلى. 

ال بد من التوقف مليًّا ملعرفة مدى إمكانية املنظمات غري احلكومية يف مواجهة 
سلطة سياسية مستبدة، ونظام حكم فاسد، إضافة إىل مواجهة احتالل عايت القوة 
والتأثري. فما هي قدرة تلك املنظمات يف ادعائها على معارضة السلطات احلاكمة، 
 Roy 2003; Escobar and( املدين؟  اجملتمع  وحيوية  تشكل  على  كدليل 
 Alvarez 1992; Escobar 1992; Diani 1992; Laclau and Mouffe
تشكل  أسس  تتجاهل  تبسيطية  رؤية  بأنه  االدعاء  هذا  البعض  انتقد   1985 
احلقيقي يف  التغيري االجتماعي والسياسي  القادرة على إحداث  السياسية،  القوة 
اجملتمعات. تلك القدرة اليت تنمو وتتطور من خالل أطر منظمة للفعل اجلماهريي، 
كاألحزاب السياسية واحلركات االجتماعية والنقابات واالحتادات. أي األطر اليت 
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العمل  أو  لتأطري اجلماهري وتنظيمها، سواًء هبدف معارضة احلكم،  فعاًل  تسعى 
على تغيريه. 

يف هذا الصدد، تعترب هذه الرؤية املنظمات غري احلكومية عنصرًا ُمضِعًفا ومشِتًتا 
لدور التنظيمات السابقة، حيث تتنافس تلك املنظمات مع األحزاب واحلركات 
وبذا،  الفاعلة.  اجلماهريية  وعلى كوادرها  قياداهتا،  على  لالستحواذ  االجتماعية 
وحسب هذه الرؤية، ال يعترب انتشار املنظمات غري احلكومية دلياًل على حيوية 
اجملتمع املدين ونشاطه، بل يراها تلعب دورًا يف هتميش وإضعاف منظمات اجملتمع 
املدين املمثلة لقطاعات مجاهريية واسعة، واليت تسعى لتشكيل قوة سياسية قادرة 

فعاًل على التغيري (Tvedt 1998(، تارو 1994، 2000(.

كما الحظ البعض اآلخر أنه قلما تستطيع املنظمات غري احلكومية مناهضة احلكم 
الفاسد واملستبد فعاًل، إذ غالًبا ما تستقوي احلكومات على هذه املنظمات، سواًء 
يدافع عنها  أمواهلا، وال جتد من  أو مصادرة  قياداهتا،  بإغالق مقارها، أو حبس 
غري مموليها من الدول الكربى، دون مشاركة حقيقية من اجلماهري يف الدفاع عنها 

 .)Petras 1997)

وانتقد البعض اآلخر تلك املنظمات بأهنا ال تسعى إىل، أو على األقل ال تستطيع، 
إحداث الدمقرطة والتغيري السياسي املنشود، إذ كثريًا ما تعيد تلك املنظمات إنتاج 
البىن السياسية والثقافية السائدة، دون تغيري يذكر، سواًء يف منط القيادة، أو مدى 
 Petras 1997; Hilal ;2005 متتعها بدميقراطية حقيقية داخلها )حنفي وطرب

.) 1998 Shalabi 2001; Hanafi and Tabar 2002

يف هذا الصدد، ُيشار إىل أن عملية التحول الدميقراطي تستلزم شروًطا أساسية، 
منها أواًل أن تكون هناك مساحة مفتوحة إلحداث التغيري الدميقراطي، مبعىن أن 
البىن  هي  ما  أن حتدد  وثانًيا،  له.  وحباجة  التغيري،  هبذا  معنية  قوى  هناك  تكون 
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املعبئة واملنظمة لتلك القوى املعنية بالتغيري، أي مبعىن كيفية إشراك القوى املختلفة 
اجملموعات  هلذه  احلقيقية  املشاركة  تدفع  أن  وأخريًا،  السياسية.  التغيري  عملية  يف 
مبصاحلها واهتماماهتا لتكون جوهر النضال الدميقراطي، وهو ما يعين كيفية تسييس 
تلك املطالب واملصاحل، وااللتفاف حوهلا لتحقيقها، وهو ما يشكل جوهر عملية 

التحول الدميقراطي.

املنظمات غري احلكومية من استيعاب تلك اجملموعات،  أين هياكل وبىن  ولكن 
ومطالبها واهتماماهتا؟ فكما أشري سابًقا، تعترب معظم بىن املنظمات غري احلكومية 
العاّم، وبطبيعة تكوينها ال تساعد على جتميع وتوحيد  أمام اجلمهور  بىن مغلقة 
تلك  تكون  هبذا،  الغالب.  يف  معها  وتتصارع  تتنافس  وإمنا  الدميقراطية،  القوى 
املنظمات غري قادرة بنيويًّا على استيعاب متطلبات التحول الدميقراطي، وغري قادرة 
املنظمة  والتشكيالت  القوى  مع  مستدامة  سياسية  عالقات  نسج  على  خارجيًّا 

األخرى يف اجملتمع.

وبشكل  احلكومية،  غري  املنظمات  وحتلل  تراجع  ألن  ضرورة  هناك  النهاية،  يف 
مستمر، آفاق دورها وحدوده، وخاصة التفرقة بشكل واضح بني دور املنظمة غري 
احلكومية ودور احلركة االجتماعية. فاملنظمة غري احلكومية هي شكل تنظيمي فاعل 
لتقدمي خدمات، ونقل توجهات سياسية جديدة، والتأثري على سياسات قائمة، 
تقوم  باختصار،  أو  ودعمها.  نشاطات مجاهريية  وحتريك  جديدة،  أفكار  ونْشر 

 .)Catalyst Organisation) بدور ما ُيطلق عليه

أما احلركات االجتماعية اجلماهريية، فتختلف يف أهنا تلك اليت تؤطر القوة املنظمة 
للناس، للدفاع عن مصاحلها املختلفة، سواًء كانت سياسية أو اجتماعية، وهي 
اليت تنشأ لتعبئة شرائح خمتلفة من الشعب، وتأطريها وتنظيمها، لتحقيق مصاحله 
املختلفة، وذلك على أسس طوعية ودميقراطية، تكرس مبدأ املشاركة الشعبية من 
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األسفل إىل األعلى، وتفرز قادهتا امليدانيني، املمثلني هلا واملعربين عنها، وتؤسس 
شبكات داعمه هلا، وقائمة على املعرفة احلقة والثقة املتبادلة. 

للخدمات، ويف  املقدم  اجلسم  تكون  أن  إًذا،  احلكومية  املنظمة غري  تستطيع  ال 
الوقت نفسه الداعم للمبادرات الشعبية، واملنظم واملعبئ للجماهري، إال إذا انقلبت 
اجتماعية  حركة  بذلك  لتصبح  للجميع،  أبواهبا  وفتحت  تنظيمها،  شكل  على 
وليس منظمة غري حكومية. إن التفرقة بني الشكلني مهمة لرتسيخ قوة شعبية من 
األسفل، تقوم على مبادئ املشاركة، والدميقراطية الشعبية، وبناء املصداقية احلقة، 
م للممولني، وليس لقواعد  وليس مصداقية التقارير اإلدارية واملالية، واليت عادة تقدَّ

تلك املنظمات. 

ا  إن فهم املنظمات غري احلكومية لطبيعة دورها وحدوده، سيكون مؤشرًا ودافًعا مهمًّ
لرؤية مدى الفراغ التنظيمي للعديد من الشرائح، كالالجئني والفالحني والطالب 
والنساء، اليت ُتنتهك مصاحلها بشكل مستمر، دون أن يكون لديها القدرة على 
حتدثه  الذي  والضجيج  العايل،  الصوت  إن  املصاحل،  تلك  عن  والدفاع  التنظيم 
املنظمات غري احلكومية، يف املناداة للدفاع عن حقوق اجملموعات املختلفة، جيب 
أال يستبدل ضرورة أن تسعى تلك اجملموعات لتنظيم نفسها بنفسها، إذ ال متثل 
املنظمات غري احلكومية، وال تستطيع أن متثل، تلك الشرائح، وإال انقلبت على 
نفسها كما أشري سابًقا. والدليل على ذلك هو أنه بالرغم من كثرة الرتديد ملقوالت 
مثل الشفافية واحملاسبة واحلكم الصاحل، من العديد من تلك املنظمات، إال أهنا 
مل تستطع مواجهة أو تغيري نواقص النظام السياسي الفلسطيين. لذا، وباختصار، 
جيب أن تكف املنظمات غري احلكومية عن رؤية نفسها ممثاًل للمجتمع املدين، 
ألن أقصى ما تستطيع القيام به، إضافة إىل تقدمي خدمات، هو العمل على نشر 
قيم ومبادئ الدميقراطية، أو إدخال معايري مهنية ذات كفاءة يف إدارة وتنظيم املوارد 
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قيم  نشر  من  بكثري  أكثر  يتطلب  واالجتماعي  السياسي  التغيري  ولكن  البشرية. 
جديدة، والرتويج هلا، حيث حيتاج هذا األمر لقوى سياسية واجتماعية فاعلة على 
األرض، تشكل قيمها ورموزها وهويتها من خالل عملها بني الناس، ومن خالل 
املعارك اليت ختوضها مع السلطة، أو مع قوى سياسية واجتماعية أخرى، لرتسيخ 

تلك القيم واملبادئ. 

غري  احلكومية  غري  املنظمات  وإن كانت  هلا،  التنبيه  جيب  أخرى  نقطة  وهناك 
مسؤولة عنها مسؤولية مباشرة، وهو ما ميكن وصفه بتعبري NGOisation، والذي 
يشري إىل دور تلك املنظمات يف بث قيم ومسلكيات من خالل عملها، تؤّدي إىل 
هتميش وطمس أشكال مهمة من التنظيم االجتماعي، خاصة تلك اليت تقوم على 
العمل الطوعي، وااللتزام املعنوي بتحقيق هدف ما، من خالل العمل مع جمموعة. 
إنه ملن احملزن فعاًل رؤية أشكال مهمة من العمل الطوعي واجلماعي، هتمَّش أو 
تفقد الثقة يف جدواها، ألهنا مل تكن تقوم على أسس مهنية، مثل كتابة املقرتحات 
(proposals(، ووضع اخلطط الزمنية )Time Plans(، وغري ذلك من املعايري اليت 
تصلح ملنظمة غري حكومية، تستهدف شرحية حمددة مبشاريع ذات فرتة زمنية معينة، 
ولكن ال تصلح بالطبع لعمل احتادات مجاهريية، أو حركات اجتماعية، تعمل على 

التخلص من احتالل طويل األمد، كما يف احلالة الفلسطينية. 

منظمات المجتمع المدني المرتبطة بالحركات اإلسالمية

ابتداًء، ميكن القول إن تنامي قوة احلركات اإلسالمية، له عالقة بضعف منظمة 
بسبب  الضعف  هذا  وقد حصل  حتتها.  املنضوية  واألحزاب  الفلسطينية  التحرير 
طول املواجهة مع االحتالل، إضافة إىل أسباب داخلية هلا عالقة بنقص الدميقراطية 
الداخلية، الناجتة عن الكوتا الفصائلية، والرتهل التنظيمي وزيادة البريوقراطية. كما 
حتويل  على  اإلسالمية  احلركات  بقدرة  عالقة  أيًضا  له  احلركات  تلك  تنامي  أن 
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نفسها، من قوى دينية داخل املساجد والبيوت املغلقة، إىل حركة وطنية مقاومة هلا 
شعبيتها ومجهورها الواسع. 

ما يهم هنا هو اإلجابة على سؤال: هل احلركات اإلسالمية يف اجملتمع الفلسطيين، 
هي حركات داعمة أم معوقة جملتمع مدين ناشط، يقوم على التعددية، وقبول اآلخر 

والتسامح، وتفعيل املشاركة الشعبية؟  

قبل اإلجابة على هذا التساؤل ال بد من اإلشارة إىل النقاط التالية، بناء على دراسة 
تلك احلركات يف إطارها الفلسطيين:

أواًل: إذا كان اإلطار السياسي الثقايف والعلماين العام، الذي تنشط فيه هذه احلركات، 
يقوم على قيم دميقراطية، تقبل باآلخر وحترتم التعددية واالختالف، فإن هذه احلركات 

تكون سياساهتا مستجيبة هلذا اإلطار، ومستفيدة منه، وال تستطيع أن تتخطاه. 

ثانًيا: إذا كان هذا اإلطار تسلطيًّا، ومييل حلسم خالفاته مع اآلخر بالعنف، فإن 
هذه احلركات ستلجأ الستعمال العنف.

ثالًثا: إن تصنيف تلك احلركات بأهنا حركات دينية خالصة، ينايف احلقيقة والواقع، 
مع  تنافسها  معرض  ويف  أهنا،  إال  الشعيب،  الديين  املخزون  على  استنادها  فرغم 
املعارضني هلا، تستند وبدرجة كبرية على أسانيد وحجج وأسس خطاب وطين سابق 
املرأة يف احلقوق.  التنمية، أو حىت مساواة  أو  بالدميقراطية  يتعلق  عليها، سواء ما 
وبذلك ميكن تصنيفها حركات سياسية مجاهريية، تستخدم كل خطاب ميّكنها من 
توسيع صفوفها، وزيادة شعبيتها، كما تستجيب يف الوقت نفسه للخطاب العلماين 

املناوئ هلا، وترّد عليه )جاد، 2014(. 

رابًعا: استطاعت احلركات اإلسالمية أن تسيس العمل الوطين الفلسطيين، وترفده 
والالجئني،  الفقراء  من صفوف  خاصة  والنساء،  الشباب  من  واسعة  بقطاعات 
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الثقافة  ترفد  أن  استطاعت  كما  آخرين.  قبل  من  تنظيمهم  يصعب  قد  والذين 
واحرتام  الصدق  مثل  السياسة،  ممارسة  عند  أخالقية  بقيم  الفلسطينية  السياسية 
الكلمة، ووفاء القائد لقاعدته، وعدم انسالخه عنها. ويكفي هذه احلركات شرًفا 
أن قادهتا يعيشون وميوتون بني قواعدهم ووسط خميماهتم، اليت مل يرتكوها عندما 

أصبحوا زعماء. 

المنظمات اإلسالمية غير الحكومية وتنظيم النساء

انتبهت احلركات االسالمية، خاصة حركة محاس، ألمهية تفعيل وتنشيط دور النساء 
منذ بداية مثانينيات القرن املاضي، وذلك يف معرض التنافس مع الكتل الطالبية 
تنظيمي  يوّثق أي شكل  الوقت مل  قبل هذا  الفلسطينية.  اجلامعات  األخرى يف 
للنساء املرتبطات حبركة اإلخوان املسلمني، سواًء يف الضفة الغربية أو قطاع غزة. 
لذا ميكن القول إن الفاعلية السياسية لطالبات اجلامعات، جاءت بناء على اهتمام 
احلركة اإلسالمية بتفعيل دورهن يف معرض التنافس االنتخايب مع القوى السياسية 

األخرى )جاد، 2014(. 

سارت حركة املقاومة اإلسالمية »محاس« عل خطى األحزاب واحلركات السياسية 
الفلسطينية يف تأسيس فرع نسائي هلا، وهو دائرة العمل النسائي، عندما خرج إىل 

العلن حزب اخلالص اإلسالمي عام 1994. 

مع  عملها  معرض  تشكلت يف  نسائية  الفلسطينية كوادر  اجلامعات  نشطت يف 
ميسون  مثل  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  من  يف كل  اإلسالمية،  الطالبية  الكتل 

الرحمي يف رام اهلل، وأمرية هارون يف غزة.

يف الضفة الغربية، نشطت النساء القريبات من احلركة اإلسالمية يف تعبئة النساء 
للتضامن مع السجناء السياسيني، أو إلحياء مناسبات سياسية خمتلفة من خالل 
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املساجد، أو من خالل مجعيات خريية، كجمعية اخلنساء اخلريية يف رام اهلل على 
سبيل املثال. ولكن حتت ذريعة االنقسام السياسي بعد حزيران 2007، بطشت 
السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية بكل أشكال التنظيم االجتماعي القريب من 
تلك  حمتويات  معظم  صادرت  أو  وأحرقت  اإلسالمية »محاس«،  املقاومة  حركة 

اجلمعيات )جاد، 2014(.

أما يف قطاع غزة، فقد تنامى عدد اجلمعيات اخلريية واملنظمات األهلية القريبة من 
احلركات اإلسالمية، أو اليت تقودها زوجات قيادات سياسية إسالمية. تعمل تلك 
اجلمعيات بشكل لصيق مع وزارة شؤون املرأة يف قطاع غزة. يتساوق عمل تلك 
اجلمعيات مع عمل بعض اجلمعيات اخلريية اليت منت بكثرة يف اجملتمع الفلسطيين 
بعد نكبة 1948، لتقدم أشكااًل متعددة من الدعم واملعونة لقطاعات اجتماعية 
واألرامل  اليتامى  فئات  خاصة  الفلسطيين،  اجملتمع  اقتالع  من  تضررت  خمتلفة، 
والفقراء. كما يتساوق أيًضا مع الدور السياسي الذي قامت به بعض اجلمعيات 
يف تعبئة وحتريض النساء للمشاركة السياسية، مثل مجعية إنعاش األسرة يف مدينة 
البرية، واليت كانت غطاء لنشاط االحتاد العام للمرأة الفلسطينية يف الضفة الغربية، 

التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية يف الشتات. 

املنظمات  من  العديد  تأسيس  يف  طويل  باع  غزة  قطاع  يف  اإلسالمية  للحركة 
األهلية، اليت تأسست لتقدمي خدمات متعددة لقطاعات اجتماعية خمتلفة، ويف 
للحركة.  عميقة  واجتماعية  سياسية  شرعية  تأسيس  على  عملت  نفسه  الوقت 
ففي عام 2000 مثاًل، ُقّدر عدد املؤسسات اليت تقدم خدمات يف جمال التعليم 
دون الثانوي، واليت تتبع احلركة اإلسالمية، مبا يقارب 65٪ من كل املؤسسات 
التعليمية يف قطاع غزة )روي، 2000(. وقامت املنظمات األهلية التابعة للحركة 
اإلسالمية بتقدمي خدمات يف جمال العمل اخلريي، كاحلضانات، والتعليم األويل، 
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وتطوير املكتبات، واخلدمات الصحية، خاصة املستشفيات اليت كانت على درجة 
كبرية من املهنية والنجاعة، وتقدمي خدمات تعليمية وطبية لذوي االحتياجات 
اخلاصة. أما بالنسبة للنساء، فكان هناك العديد من املنظمات اليت ُتقّدم مشاريع 
إنتاجية صغرية، ودروس حمو أمية، ورعاية األيتام، ورعاية املسنني، وكذلك رعاية 

الشباب عرب كثري من األنشطة الرياضية والثقافية )أبو العمرين ،2000(. 

عالية  درجة  وعلى  ومهنية،  ناجعة  بإدارة  اإلسالمية  األهلية  املنظمات  اتسمت 
جيدة  نوعية  ذات  أيًضا  تقّدمها  اليت  اخلدمات  وكانت  والتنظيم.  الكفاءة  من 
وعالية. كما عملت تلك املنظمات يف املناطق األكثر احتياًجا، وللشرائح الضعيفة 
واملهمشة، أو أي فئات حباجة لتلك اخلدمات، مما ساعد على أن تصبح تلك 
الشرائح القاعدة االجتماعية الداعمة للحركة اإلسالمية على املستوى السياسي. 
عملت تلك املنظمات بشكل قانوين، سواًء يف عهد سلطات االحتالل، أو يف 

عهد السلطة الفلسطينية )روي، 2000(. 

فيما يتعلق باملنظمات النسائية اإلسالمية، خاصة بعد سيطرة حركة محاس على 
قطاع غزة عام 2007، من الصعب فصل تلك املنظمات عن دور وزارة شؤون 
تغيريها بشكل جذري عن  اليت مت  الوزارة،  املرأة يف غزة، حيث يظهر يف رسالة 
رسالة الوزارة يف الضفة الغربية، تأكيد واضح على مهام التعبئة والتنظيم للنساء، 
إضافة إىل الرتكيز على اجلانب التنفيذي يف تقدمي مشاريع وخدمات للنساء. ورد 
مثاًل أن »وزارة شؤون املرأة هي مؤسسة وزارية حكومية ذات عالقة مباشرة خبدمة 
النساء الفلسطينيات، والعمل على متكينهن وتقويتهن، نفسيًّا واجتماعيًّا وعلميًّا 
للمجتمع  التنمية  عجلة  احلقيقي يف  االندماج  من  ليتمكّن  وسياسيًّا،  واقتصاديًّا 
وزارة شؤون  عن خطة  )تقرير  متخصصة«  برامج  من خالل  وذلك  الفلسطيين، 
النسائي  الذراع  الوزارة لعام 2010 إىل أهنا  املرأة، 2010(. كما أشارت خطة 



161

دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية

لتنفيذ خطة احلكومة املقرة، واليت وضعت لنفسها أهداًفا حمددة لتحقيقها، وتسعى 
بوضوح لفصل اعتماد االقتصاد الفلسطيين يف قطاع غزة عن االقتصاد اإلسرائيلي، 
من خالل تعزيز القدرة الذاتية لالقتصاد، وحتقيق األمن الغذائي، وخلق فرص عمل 
للشباب، إضافة إىل االهتمام بتحسني البيئة القانونية والتشريعية للنساء، خاصة 
املهمشات، وتقدمي خدمات هلّن )خطة وزارة شؤون املرأة، 2010(. وبذا، ترى 
الوزارة أن دورها ال يقتصر على التخطيط والتأثري على رسم السياسات، كما هو 
االجتماعي  )النوع  تسري على هنج  الغربية اليت  الضفة  املرأة يف  وزارة شؤون  هنج 
والتنمية GAD(؛ بل اعتمد بشكل أساسي على ما يطلق عليه يف لغة التنمية هنج 

  .)WID) »املرأة يف التنمية«

يف هذا اإلطار، وضعت الوزارة خطة الستهداف كل شرائح النساء. تبدأ اخلطة 
مث  الدراسات،  أو  الدراسة،  نتائج  ملناقشة  مؤمترات  عقد  مث  عنها،  دراسة  بعمل 
بلورة ورقة سياساتية لتحديد أشكال التدخل والتغيري، من كل مؤسسات ووزارات 
السلطة املعنية، اليت ُتدعى يف العادة لتلك املؤمترات. )الصفحة اإللكرتونية لوزارة 

  )www.mowa.gov.ps شؤون املرأة

زوجات  من  األرامل  النساء  أمهها  معينة،  لشرائح  األولوية  الوزارة  خطط  أعطت 
الشهداء.  وأطفال  املدارس،  ومعلمات  واجلامعات،  املدارس  وطالبات  الشهداء، 
بالنسبة للشرحية األوىل، تتبىن الوزارة خطة عمل متكاملة لتلك الشرحية، تستهدف 
الدعم النفسي واالجتماعي واملادي والقانوين هلا. فعلى سبيل املثال، سعت الوزارة 
إلقرار قانون يعّدل فرتة حضانة أطفال هؤالء النسوة، حبيث يكون »للقاضي أن 
يأذن باستمرار حضانة األم املتوىف عنها زوجها، وحبست نفسها على تربية أوالدها 
ورعايتهم، إذا اقتضت مصلحتهم ذلك، مع اشرتاط األهلية يف احلاضنة، واملشاهدة 
واملتابعة للعصبة« )الوقائع الفلسطينية، العدد 74: 39(. يف الوقت نفسه، بذلت 
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الوزارة جهًدا لسّد كافة الثغرات القانونية املتعلقة حبقوق هؤالء النسوة يف املهر، 
والنفقة، واحلضانة، وأجريت الرضاع واحلضانة، واملرياث (حشيش، 2009(.

وهناك تركيز واضح يف عمل الوزارة يف غزة على فئة الشباب، سواًء يف املدارس 
أو اجلامعات. إذ احتوت اخلطة على العديد من املشاريع اليت تستهدف خرجيات 
واإلسعافات  املدين،  الدفاع  جمال  يف  هلّن  عمل  فرص  خلق  هبدف  اجلامعات، 
األولية، والتعامل مع األجسام غري املتفجرة. كما متت االستعانة بعدد كبري من 
اجلامعيات واملتعلمات، للتثقيف والتعبئة حول االتفاقيات واملواثيق الدولية اخلاصة 
باملرأة، وطرح »ميثاق املرأة يف اإلسالم كنموذج أمثل للحقوق والواجبات« )خطة 

وزارة شؤون املرأة، 2010(. 

مشلت اخلطة إصدار جريدة نصف سنوية، ُتظهر صمود النساء حتت احلرب واحلصار 
ه لألسر الشابة يف إطار برنامج »أسرة متماسكة وسعيدة  يف غزة. ومشلت أيًضا التوجُّ
رغم احلصار«، و »حقيبة اخلاطبني من أجل أسرة سعيدة«، حيث يتم التوجه لتلك 
األسر بربنامج متكامل عن أسس العالقات بني الرجل واملرأة، من أجل خلق أسرة 

متماسكة وسعيدة، ويبدو أنه يتناول أيًضا موضوع العنف األسري. 

كما تضّمنت اخلطة برنامج »مركز وملتقى اإلرشاد األسري«، الذي يهدف إىل 
ذات  إلصالح  إرشاًدا  ويوفر  املنفصلني،  الوالدين  ألطفال  مشاهدة  أماكن  توفري 
عدة  على  أيًضا  اخلطة  احتوت  اجتماعية.  مشاكل  من  تعاين  اليت  لألسر  البني 
مشاريع لتحسني الوضع القانوين للمرأة عرب اقرتاح تعديالت على قانون العائلة، 
وعرض الوثيقة احلقوقية للمرأة إلقرارها من اجمللس التشريعي، وتعديل بنود قانون 

اخلدمة املدنية لعام 2005 ملساواة املرأة يف التقاعد. 

كذلك مشلت اخلطة القيام بدراسات وحبوث علمية حول الواقع االجتماعي واالقتصادي 
للمرأة، حيث تشكل هذه الدراسات األرضية ملؤمتر سنوي حسب القضية. إضافة إىل 
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دعم صمود األسر الفقرية إلجياد مصدر رزق دائم هلا، عرب التدريب على عمل مشاريع 
مدرة للدخل، وتقدمي القروض، والتدريب على الدعم النفسي للمرأة لتشجيعها على 

االنضمام لسوق العمل. 

وتضمنت اخلطة استهداف املؤسسات النسائية لتمكينها من تقدمي خدمات أفضل 
للنساء، عرب تأسيس موقع إلكرتوين هلا (شقائق(، وتقدمي االستشارات، والتدريب 
جمموعة  إنتاج  إىل  إضافة  للممّولني،  والوصول  املشاريع،  مقرتحات  على كتابة 
أفالم وثائقية موجهة للممولني، لصاحل فئات األرامل وربات األسر، هبدف جلب 

التمويل للمشاريع املختلفة (خطة وزارة شؤون املرأة، 2010(. 

امللفت للنظر هنا، هو أن هذه اخلطة مبجملها، ونظرًا للحصار الذي فرض على 
حكومة محاس يف غزة، تشري إىل أن وزارة شؤون املرأة جلأت إىل االستعانة بالعديد 
من منظمات اجملتمع املدين ذات التوجه اإلسالمي، يف تنفيذ العديد من املشاريع 
بالشراكة مع الوزارة. على سبيل املثال، نفذت مجعية الشموع املضيئة، حتت رعاية 
وزارة شؤون املرأة، مؤمتر »حق األرملة يف حياة كرمية« عام 2009 (وزارة شؤون 
املرأة 2009(، وترأست اجلمعية عائشة أبو شنب أرملة إمساعيل أبو شنب، القائد 
يف محاس الذي اغتالته »إسرائيل« عام 2003. وكذلك مجعية الزهراء التنموية اليت 
نفذت جزًءا من مشروع ريادة الشباب، ومجعية مربّة الرمحة اليت نفذت املرحلة الثالثة 

من املشروع، ومجعية الفضيلة اليت َقّدمت دعًما للمؤسسات النسائية.

خالصة:

يتم  ميكن االستنتاج بأن دور املنظمات اإلسالمية غري احلكومية يف قطاع غزة، 
اإلسالمية،  للحركة  واالجتماعية  واالقتصادية  والثقافية  السياسية  الرؤية  إطار  يف 
ما  خالل  من  باحلركة  ربطها  يتم  لشرائح  خدمات  ويقّدم  صفوفها،  من  ويوسع 
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يقّدم من خدمات. وهي رؤية تسعى حتديًدا لدعم الشرائح اليت تقاوم االحتالل، 
خاصة أهايل األسرى واملعتقلني، وعائالت الشهداء واجلرحى. ويف املقابل، تعمل 
املنظمات غري احلكومية يف الضفة الغربية منفردة، ومن أجل حتقيق رؤى وبرامج 
لتعبئة  بل  االحتالل،  ملقاومة  النساء  وتنظيم  لتعبئة  بالضرورة  تسعى  وال  خمتلفة، 
لتقدمي  أو  حمددة،  بقضايا  العام  الوعي  لزيادة  أو  حقوقهن،  حول  النساء  وتوعية 

خدمات لشرائح مهمشة. 

مل تعمل إًذا املنظمات األهلية اإلسالمية مبعزل عن السياسة، وإمنا ُسيَِّس العمل 
وتعميق  االحتالل،  من  املتضررة  للشرائح  خدمات  لتقدمي  والثقايف  االجتماعي 

االنتماء السياسي للحركة اإلسالمية. 

األطر  به  تقوم  الذي كانت  بالدور  قامت  اإلسالمية  األهلية  املنظمات  أن  كما 
منظمة  مظلة  حتت  املنضوية  السياسية  باألحزاب  مرتبطة  اليت كانت  النسوية، 
التحرير الفلسطينية. تلك األطر اليت كانت ترى أن دورها سياسي باألساس، يقوم 
على تعبئة وتنظيم النساء يف صفوف احلركة الوطنية الفلسطينية. لقد ضعف هذا 
الدور بشكل كبري بعد تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، اليت عملت على 
إضعاف تلك األطر عرب إضعاف واستتباع أحزاهبا. كما ضعفت هذه األطر بسبب 
طغيان عدد كبري من املنظمات غري احلكومية، اليت نشأت خارج اإلطار السياسي 
الناظم للحركة الوطنية الفلسطينية، بسبب ضعف هذا اإلطار، وتدفق التمويل من 
مصادر خارجية تسعى لتأسيس سلطة وجمتمع مدين مدجن، يتسم بالالتسيس 
رؤية  تربطها  ال  متضاربة  أجندات  ويتبع   ،)domesticated and apolitical)

واحدة، أو تعمل على نسق خطة ما للتغيري، سواًء السياسي أو االجتماعي. 

ولكن، هل يعين هذا أن املنظمات األهلية اإلسالمية هي األقدر اآلن على متكني 
وتعاون  بتنسيق  تعمل  اإلسالمية  األهلية  املنظمات  أن  شك  ال  سياسيًّا؟  النساء 
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ذراعها  أهنا  أي  غزة،  قطاع  يف  اإلسالمية  املقاومة  حلركة  السياسية  السلطة  مع 
االجتماعية والثقافية واالقتصادية، ويف الوقت نفسه حتقق مصاحل بعض الشرائح 
الساحة  املنظمات، ويف  تلك  يف  النساء  دور  تنامي  ولكن  مطالبها.  تتبىن  اليت 
السياسية العامة، سيقف عند حدود الدور الذي ترمسه األيدولوجيا االجتماعية 
للحركات اإلسالمية، واليت ما زالت تعمل وفق تقسيم أدوار بني النساء والرجال، 
وترى أن واجب املرأة األول هو بيتها وعائلتها، وعليها طاعة وليها. لقد انتقد 
البعض انشغال عدد من نساء احلركة اإلسالمية، الاليت يتنقلّن من مسجد آلخر 
هبدف الوعظ وإلقاء الدروس، يف الوقت الذي ينعكس ذلك سلًبا على تنشئة 

أبنائهّن. 

وإعادة  الفلسطينية،  اإلسالمية  للحركات  االجتماعية  األيدولوجيا  تطوير  ودون 
تقسيم العمل يف داخل املنزل كما يف خارجه بني النساء والرجال، سيتم االستمرار 
معركة  يف  الرجل  جانب  إىل  ليُكّن  عاّم،  بشكل  النساء  متكني  بني  الفصل  يف 
التحرير والبناء، وبني متكينهّن السياسي فقط. إن الرتكيز على اجلانب األخري يعىن 
استخدام النساء لصاحل احلزب السياسي، وليس اإلميان بقدراهتّن اخلالقة يف كافة 
اجملاالت لتحرير الوطن، وهي املعضلة نفسها اليت عانت وما زالت تعاين منها نساء 

احلركة الوطنية الفلسطينية. 
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الفصل السادس

التمويل األجنيب للمنظمات غري احلكومية: انبعاثات تنمية أم 
كولونيالية جديدة؟ (USAID) منوذجًا

ماهر الدسوقي 

ملخص 

تأيت هذه الورقة مسامهة إضافية يف دراسة واقع التمويل األجنيب للمنظمات غري 
الورقة يف  تبحث هذه  املشروط.  منه وغري  املشروط  الغربية،  الضفة  احلكومية يف 
له، وما يرتتب على ذلك،  املُتلقية  التمويل واشرتاطاته، واملؤسسات  العالقة بني 
مقدمتها  ويف  املختلفة،  جبوانبه  التمويل  واقع  على  إضافية  إضاءة  تقدمي  هبدف 

اجلانب السياسي.      

استندت هذه الدراسة إىل مبادئ ومضامني اجتماعية وسياسية، لقياس العالقة بني 
املال املشروط واملشروط نسبيًّا، وانعكاس ذلك على امُلستفيدين من املال من جهة، 

ومدى ارهتان املُتلقي للمانح، وما يرتتب على ذلك من جهة أخرى. 

أظهرت نتائج الورقة وجود فوارق ذات دالالت واضحة، بني ما هو معلن عن 
إضافة  األرض،  قائم على  ما هو  واشرتاطاهتا، وبني  اخلارج  املمولة من  التنمية 
وبني  االحتالل،  من  والتحرر  التنمية  إىل  الطموح  بني  فوارق كبرية  وجود  إىل 

للتمويل اخلارجي.  االرهتان 

وخلصت الدراسة إىل أن معايري التنمية والتحرر والعدالة االجتماعية، ترتبط إىل 
حدود بعيدة مبدى قطع االرهتان للمال املسيس، والتخلص من التمويل املشروط، 
إضافة إىل بعث مقدمات التنمية السياسية املرتكزة على النواهض احمللية، واملرتبطة 

بعمق النضال التحرري العاملي.    
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المقدمة

ينبثق عنها، قضية جانبية،  أو  التمويل األجنيب وما يرتتب عليها،  ليست قضية 
بقدر ما هي قضية جوهرية، يف حضورها وغياهبا يف آن واحد، خاصة وأن األمر 
هنا يتعلق بوطن حمتل، يسيطر عليه عدو ُتسانده قوى استعمار دولية، حتاول تأبيد 
االحتالل، وإهناء مالمح احلرية والوجود للشعب امُلحتل. لكن منطق حضورها قد 
يعمق التبعية واالرهتان، أو لرمبا ميََّس حُمددات الوجود الوطين، ورؤى التطلع حنو 
العدالة واحلرية واخلالص، وصواًل إىل االستقالل مبضامينه اجلوهرية، أو قد ُيساهم، 

حبدود ما، يف تضييق مساحات احلصار املفروضة من االحتالل. 

لقد كانت، وما زالت، قضية التمويل األجنيب للمنظمات الفلسطينية غري احلكومية، 
وبعيًدا عن ُحسن النوايا، مثار خالف بني الباحثني والدارسني، واملُتعاطني للشأن 
التنموي بشقيه السياسي واالقتصادي االجتماعي. فبينما أشار البعض إىل أمهية 
التمويل باعتباره حجر الزاوية للتطور والتنمية، وإن جاء من جهات أجنبية بسبب 
ُشحِّ املوارد احمللية، أو سيطرة االحتالل عليها؛ حتفظ آخرون على هذا املضمون، 
وذهبوا إىل رسم حدودهم اخلاصة الرافضة للتمويل املشروط، يف حني اعترب فريق ثالث 
التمويل األجنيب َمدخاًل إضافيًّا إىل التطبيع مع امُلحتل، والتبعية واالرهتان للخارج.  

ورغم ُكل هذا وذاك، أصبح من بديهيات االعتقاد أن العملية التنموية مبجملها 
تـَُعرف بأهنا جمموعة من اإلمكانات والوسائل واجلهود، اليت من خالهلا وهبا يتم 
االستخدام األمثل للثروة، بشقيها املادي واملعنوي. فهي عملية أساسية يف اجلوانب 
باالعتماد  والرفاهية  للتقدم  املُنتجة  واالقتصادية،  والسياسية  واالجتماعية  الثقافية 

على الذات.   

إن عملية التحرر الوطين ليست قضية متنيات، أو انطباعات شخصية، أو ميوال 
حنوِ أهواء خاصة، بقدر ما هي عملية سياسية واعية، تتشابك فيها عدة عناصر. 
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فالولوج إىل التمويل يف اجملتمع املدين الفلسطيين، وإن اعتربه البعض متريًنا بسيًطا 
يف املراجعة واملطالعة، أو لرمبا مسألة بسيطة يف الرياضيات، إال أنه يف حقيقة األمر 
معادلة خوارزمية حتتاج إىل التأين والدراية، بعيًدا عن العواطف اخلاصة، وإرباكات 
الطفولة السياسية. وهو أيًضا موضوع شائك، يأخذ أبعاًدا وطنية وإنسانية وطبقية 
يف آن، كْون احلركات واالجتاهات السياسية واالجتماعية والفكرية، ال تقوم خارج 
الواقع، بل يف ثناياه وتفاصيله، فال حبث وال دراسة إال بنضوج الرؤى املتوافقة مع 

الواقع، من أجل نقده وصواًل إىل التغيري.

التمويل بين الرفض والقبول

وحيث يبقى التمويل حَمط خالف وتنازع، يذهب باحثون يف قضايا التنمية السياسية 
واالجتماعية، إىل أن أهداف املمولني األجانب، وان تقاطعت مع بعض أو ُجل 
أمهها  متعددة،  خماطر  على  تنطوي  أهنا  إال  احلكومية،  غري  املؤسسات  أهداف 
استغالل املمولني األجانب لألنشطة اليت ميولوهنا، من أجل تتبع تطور األوضاع 
لتحقيق مزيد  للمجتمعات، واستغالهلا ثقافيًّا وسياسيًّا،  االقتصادية واالجتماعية 
من تطويع اجملتمعات امُلسَتهدفة. يف هذا السياق، تؤكد سناء املصري بأن االخرتاق 
املعريف يرتتب عليه روابط معينة، تظل مفاتيحها يف اخلارج ويف أيدي غري معلومة، 
وعن طريق هذا الرتاكم يتكون لديهم صمام أمان مباشر لتفريغ الواقع من احتمال 
قيام ثورات ومتردات شعبية، كما ميكنهم زرع القالقل املَُتعمدة، وتضخيم النزاعات 

الطائفية، وتوسيع نطاقها )املصري، 1998(.  

ترتبط إشكالية التمويل جبوهر تكوين منظمات اجملتمع املدين، ليس يف فلسطني 
أخرى.  إىل  دولة  من  التباين  بعض  مع  العريب،  الوطن  معظم  وإمنا يف  فحسب، 
وطاملا أن املساعدات املالية والتقنية، هي العامل امُلسيطر الذي حيدد العالقة بني 
املمول واملتلقي، فقد ساهم ذلك يف تكريس التبعية واالعتماد، وترتب عليه عالقة 
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غري ُمتكافئة بني املنظمات املاحنة واملنظمات املُتلقية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد 
األهداف واألولويات، وحق املنظمات املاحنة يف الرقابة واملتابعة )الباز، 1997(.  

ومن الطبيعي أن يتفق آخرون مع هذا االعتقاد، ورمبا يذهبون أيًضا إىل حدود أكثر 
مشولية وجوهرية. فاملنظمات األهلية اليت تتقبل التمويل األجنيب، تتهيأ يف عالقاهتا 
املالية والتنظيمية لتجاُوز واخرتاق سيادة الدولة الوطنية، األمر الذي يتماشى يف 
احملصلة مع برنامج الشركات عابرة احلدود، وبرنامج البنك الدويل وصندوق النقد 
الدويل، يف هدم سيادة الدولة الوطنية. أي أن منظمات التمويل األجنيب تصبح 
هنا متّمًما موضوعيًّا ملشروع العوملة، وتوجهها لتفكيك الدولة، وحتويل مهماهتا إىل 

جهات أخرى )علوش، 2013(.      

حلرية  العريب  اإلمنائي  بالعمل  ومهتمون  باحثون  يتصدى  متاًما،  النقيض  وعلى 
والقمع  التخلف  ملظاهر  للتصدي  املدين  اجملتمع  يد  وإلطالق  األجنيب،  التمويل 
الداخلي يف أوطاهنم. هلذا يتوجب على السلطات املعنية، من وجهة نظرهم، إزالة 
القيود عن التمويل األجنيب للمنظمات احلقوقية ومنظمات اجملتمع املدين، وكذلك 
البالد،  قوانني  خالفت  إذا  وحماكمتها  العمل،  حلرية  املنظمات  أمام  اجملال  فسح 
وإتاحة احلرية الكاملة هلا ملمارسة نشاطها وحرية احلصول على التمويل األجنيب 

اخلارجي )إبراهيم، 2012(.

ليس هذا فحْسب، بل يذهب البعض إىل أن التمويل األجنيب ملنظمات اجملتمع 
املدين هو وسيلة ضرورية من أجل إعانتها على أداء عملها احلقوقي، يف ظل وجود 
أنظمة تعمل على حصار هذه املنظمات اقتصاديًّا، وتدمر مشاريع التمويل الذايت 

هلا )أنور، 2012(. 

املدين بسبب حصوهلا  اجملتمع  ملنظمات  االهتامات  توجيه  املشروع  وإذا كان من 
على التمويل اخلارجي، فإن تلك االهتامات جيب أن توجه إىل النخبة السياسية 
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احلاكمة، اليت تتلقى التمويل أيًضا، ألن املال الذي حتصل عليه مؤسسات الدولة 
مطالبات مبحاسبة  هناك  وإذا كانت  التسييس.  دائرة  اآلخر غري خارج عن  هو 
املطالبة  فاألْوىل  اخلارج،  من  املال  على  حصوهلم  بسبب  املدين  اجملتمع  نشطاء 
مبحاسبة وتوجيه التهم ملسؤولني رمسيني، بل وزعماء تعيش دوهلم على املساعدات 

اخلارجية.

قضايا ال جيوز  تطرح  اخلارج،  املمولة من  املنظمات  أن  ُيعَتقد  الصدد،  ويف هذا 
إخراجها من دائرة األمهية، ولكنها وبكل تأكيد، ليست القضايا األهم يف جمتمع 
من  النوع  هذا  طرح  طريقة  أن  والتجزئة، كفلسطني. كما  من االحتالل  يعاين 
القضايا، ميثل امتداًدا ميكانيكيًّا لنمط من الوعي نشأ يف ظروف خُمتلفة. فالذين 
حتكمهم  إخالصهم،  افرتاض  على  الغرب،  يف  غري احلكومية  املنظمات  ميولون 
منظومة قيم ومفاهيم تنطلق من شروط التطور يف بيئة جمتمعاهتم، والوعي الفردي 
إعادة  على  موضوعيًّا،  األجنيب  التمويل  منظمات  تعمل  هناك، وبالتايل  السائد 
إنتاج النموذج الثقايف واالجتماعي الغريب عربيًّا )علوش، 2013(.  ومن املمكن 
أن يقود هذا بعض منظمات اجملتمع املدين إىل تأطري األتباع يف جمال الدميقراطية 
وحقوق اإلنسان، وفق َنَسق غري ذي باٍل حمليًّا، وقد يدفع باجتاه كيفية البحث عن 
املمولني، وطرق وضع املشاريع، والذي قد يقود إىل حتويل اجملتمع املدين من قوة 

إبداعية معاِرضة، إىل إطار لصرف األموال املمنوحة.   

ويف ُمعطى الواقع البعيد عن اإلطار الَظين، تلقت كثري من املؤسسات الدعم وفق هذه 
املنهجية، وجرى تدريب املئات من الشباب على االخنراط يف عملية اللربلة والتمويل، 
مث تزايد ذلك منذ منتصف التسعينيات، وبعد اتفاقية برشلونة بني دول االحتاد األورويب 
عام 1995، وهو ما ُعِرَف بدعم منظمات اجملتمع املدين ومنظمات حقوق اإلنسان، 
يف بقية دول احلوض اجلنويب للبحر األبيض املتوسط. ونتيجة لذلك، يوجد يف مصر 
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حاليًّا، على سبيل املثال، أكثر من 220 ألف شاب وفتاة يف مقتبل العمر، ُنّظموا 
وتلقوْا تدريًبا وتثقيًفا يعزز من قيم ما يسمى بالليربالية، يف حقلي السياسة واالقتصاد، 
ويدعم مناذج احللول والنظم السياسية الغربية، على حساب ابتكار صيغ وطنية حقيقية 

لبناء اجملتمعات العربية )فاروق، 2014(.  

واسعة:  قطاعات  وتشمل  هلا،  امُلخطط  الربامج  وفق  التمويل  أوجه  وتتعدد  كما 
خريية ومدنية ودينية وغريها. كما أن وسائل وأساليب التمويل األجنيب للمنظمات 
األهلية واحلقوقية خالل العشرين عاًما األخرية، ظهرت من خالل متويل مباشر، 
التدريب والندوات وورش العمل  وحتويالت مالية لربامج وأنشطة حمددة، كربامج 
مشروعات  وإدارة  والُكُتب،  والدراسات  األحباث  مشروعات  ومتويل  واملؤمترات، 
)فاروق،  وغريها  لألسر  مباشرة  مالية  إعانات  وتقدمي  جتارية،  أو  خدمية  شراكة 

   .)2014

ال شك أن للماحنني منظومات قيمية ورؤى سياسية، ال ميكن وال بأي حال من 
املمولة  اجلهات  تقوم  ما  فكثريًا  لديهم.  التمويل  دوافع  عن  تنفك  أن  األحوال، 
العملية السلمية، واستمرار االعتماد على الغرب، وإن  التمويل بالتقدم يف  بربط 
كانت ترفع شعارات التنمية املستدامة، وتطوير االقتصاد الفلسطيين. ولذلك يتبني 
أن الغالبية الساحقة من املشاريع اليت تنّفذها املؤسسات األجنبية، ال تركز على 

أولويات اجملتمع الفلسطيين واحتياجاته )محايل، 2013(. 

األهلية،  للمنظمات  األجنيب  التمويل  وراء  سياسية  أهداف  وجود  يؤّكد  ومما 
من  متويل  بطلب  اإلنسان،  حلقوق  املصرية  اجلمعية  تقدمت  عندما  حدث  ما 
مؤسسة FORD FOUNDATION ، وكان ذلك أثناء تصاعد العمليات 
االستشهادية، اليت كانت تنفذها فصائل املقاومة الفلسطينية، خالل الفرتة األوىل 
مؤسسة  مندوب  فطلب   ،)2005  -2000( الثانية  الفلسطينية  االنتفاضة  من 
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FORD من اجلمعية املصرية إصدار بيان يدين »العمليات االنتحارية« اليت يقوم 
هبا الفلسطينيون ضد »إسرائيل«، فما كان من اجلمعية سوى االنصياع وإصدار 
بيان بامسها، يدين »العمليات االنتحارية الفلسطينية اليت  تصيب املدنيني واألبرياء 
يف إسرائيل«، وعلى الفور جرى حتويل مبلغ 45 ألف دوالر إىل حساب اجلمعية، 

وتواىل بعد ذلك متويلها مببالغ إضافية )فاروق، 2014(.   

وعندما أصبحت الظروف مالئمة، استجاب أنصار التطبيع يف األراضي الفلسطينية 
الستهدافات مؤمتر شرم الشيخ، الذي ُعقد يف تشرين أول/ أكتوبر 2000 هبدف 
بياًنا يف صحيفة  الشرق األوسط، فقد نشروا  السالم يف  بعملية  دعم ما يسمى 
وبتمويل  اإلعالم،  وسائل  خمتلف  ويف   ،2002/6/20 املقدسية بتاريخ  القدس 
من االحتاد األورويب، ضد العمليات االستشهادية، متجاهلني أن العدو الصهيوين 
هو الذي عمل على قمع االنتفاضة اجلماهريية بكل أساليب البطش العسكري 
)عليان، 2012(. وهلذا رمبا أصبحت العديد من اجلمعيات، بوعي أو دون وعي، 
بعد اخنراطها يف عمليات التمويل الرمسي أو األجنيب، تساعد املمولني األجانب 

والرمسيني يف حتقيق أهدافهم بالنيابة، وبتكاليف أقل. 

ورغم أن التمويل األجنيب أوجد جمموعات من املستفيدين، أو الشرائح االجتماعية 
للبناء  إجياد مقدمات حقيقية  الغالب مل يستطع  أنه يف  إال  اجلديدة،  والسياسية 
اجملتمع  بتعزيز  تتحقق  ال  الدميقراطية  أن  إىل  تشري  النقدية  فاملراجعة  الدميقراطي. 
املدين، أو بعض قطاعاته احلقوقية فقط، بل إهنا حتتاج إىل ما هو أكثر بكثري، وهو 
السياق الثقايف والقيمي من جانب، والسياق السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
ميكن  اخلارج، ال  من  املتدفقة  لألموال  بارهتانه  املدين  فاجملتمع  آخر.  من جانب 

وحده أن يصنع الدميقراطية »املأمولة« )قنديل، 2013(.  

 ورمبا تكون القيم األكثر تالشًيا وفق هذا الوضع، هي تلك القيم اليت كانت دافًعا 



177

دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية

وحمرًكا ملقاومة االحتالل، والنضال من أجل التحرر والدميقراطية وحقوق اإلنسان. 
مدين فلسطيين  جمتمع  قيام  إىل  باألساس  هتدف  ال  األجنيب  الدعم  فمؤسسات 
متماسك، وإمنا هتدف إىل تنفيذ سياساهتا كمؤسسات متلك أجندة سياسية، تريد 
تنفيذها يف الواقع الفلسطيين، كما هتدف إىل محاية السالم باملفهوم الغريب، وتعزيز 
مفهوم التعايش مع »إسرائيل«، واحملافظة على اهليمنة األمريكية يف املنطقة )محايل، 

   .)2013

استفادة  ودرجة  األموال،  صرف  بشأن  البحث  أيًضا  اجملدي  من  يكون  وقد   
اجملتمعات املستهدفة منها. فاملنظمات األهلية الفلسطينية، وخالل ربع قرن، تلقت 
ما يزيد عن 4 مليار دوالر )األسعد، 1998(. لكن ال يزال أمر تلك األموال 
الفلسطيين بشكل ينسجم مع األهداف  غامًضا، يف ظل عدم تأثريه يف اجملتمع 
التنموية، اليت يبشر هبا قادة املنظمات األهلية. علًما أن تلك األموال سامهت يف 
غياب وتراجع قيم التطوع والروح اجلماعية، اليت كانت إحدى دعائم جمتمع يئن 

من َسطوة االحتالل. 

تقدمها  اليت  املالية،  املساعدات  من  جزًءا غري قليل  فإن  هذا،  عن  بعيًدا  وليس 
املنظمات الدولية، ُينفق يف صورة رواتب عالية للخدمات االستشارية اليت يقدمها 
التعاون  عالقات  من  االستفادة  على  املاحنة  اجلهات  حترص  إذ  أجانب،  خرباء 
مع املنظمات األهلية، لتعيني موظفني من جنسيتها، للعمل يف تنفيذ مشروعات 
التعاون. ويف كثري من األحيان ُيشرتط شراء األدوات واملواد اليت حتتاجها املشاريع 
من الدولة املاحنة، ويعين هذا إعادة جزء من التمويل إىل الدولة املاحنة نفسها )الباز، 
1997(، ويف بعض األحيان تكون أسعار تلك األدوات واملواد غري باهظة الثمن 
يف أسواق أخرى، وبذلك حترم الدولة املاحنة املنظمة األهلية من الفارق يف السعر، 

الذي كان ميكن استعماله لصاحل مشروعها.  
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ويف الوقت الذي ينفي فيه متلقو الدعم األجنيب التطبيع مع »إسرائيل«، جاءت 
آخرها  وكان  املسألة،  حيال هذه  اللبس  أزالت  اليت  املادية  الشواهد  من  العديد 
املهرجان التطبيعي الذي جرى ترتيبه يف القدس يف الذكرى اخلامسة واألربعني حلرب 
حزيران 1967، برعاية من منظمة التمويل األملانية »فريدريش أيربت«، وبتنظيم 
من منظمة التعاون االقتصادي اإلسرائيلية ICF ، ومركز عمان للسالم والتطوير 

ACPP )عليان،2012(. 

والسلطة الفلسطينية يف هذا اجلانب ال تعمل على منع أو وضع قيود على املؤسسات 
إجراءات  وتسّهل  وتدعمها معنويًّا،  عملها  تسهل  بل  األجنيب،  للدعم  املتلقية 
ترخيص وإنشاء مؤسسات أهلية تعتمد على التمويل األجنيب، بل وتشاركها يف 
املؤسسات  تزداد خطورة هذه  الفخمة. وهنا  الفنادق  أنشطتها وورش عملها يف 
األجنبيه يف توجيه عقول الشباب، وتغيري مسار تفكريه من اهلّم واالنتماء الوطين. 
كما تزداد هذه اخلطورة حني يتبني أن من أهم أهداف مؤسسات التمويل األجنيب، 

هو مفهوم التطبيع والتعايش مع الكيان الصهيوين )محايل، 2013(. 

المجتمع المدني والنسق العالمي

بات عاملنا املعاصر يف حالة عوملة متكاملة، وأصبح معها من السهل اخرتاق احلدود 
التقليدية، يف ظل بروز ثورة معلوماتية وتكنولوجية هائلة، سامهت يف إنتاج شبكات 
اتصال ذات مسة أممية. إضافة إىل بروز أشكال خمتلفة للعوملة، مثل ما يطلق عليه اسم 
اجملتمع املدين العاملي. ال يتعلق األمر بالتسمية إىل حّد ما، حيث تعيش جمتمعات العامل 
يف ظل اضطرابات ومتغريات مسكوت عنها من أقطاب اجملتمع املدين العاملي نفسه. 

قد يقود هذا التوجه إىل تعطيل حدود وآفاق التنمية مبفهومها الوطين، واليت ميكن 
اعتبارها جمموع السياسات اليت تتخذها ُنظم أو مجاعات معينة، تؤّدي إىل زيادة 
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النماء والرفاه االقتصادي واالجتماعي استناًدا إىل مفاعيل ذاتية، لتلبية احتياجات 
األفراد واجملتمع، وحتقيق أكرب قدر ممكن من العدالة االجتماعية. وهي أيًضا ارتقاء 
ومنوٌّ متواصل يف املُعطى االجتماعي والسياسي حنو حياة أفضل، إضافة إىل أهنا 
لرفع مستويات اإلنتاج  استنباط األساليب اجلديدة،  تقّدم مستمر عن طريق  يف 
من خالل تطوير املهارات والطاقات البشرية، وَخْلق فرص أفضل. وتفرتض تطويرًا 
فّعااًل وواعًيا، وإجراء تغيريات يف ُبىن التفكري وهياكل اجملتمع، والقدرة على التفاعل 

الداخلي.  

التنميَة على أهنا بالدرجة األوىل تنمية  يف هذا الصدد، ُتعّرف موسوعة السياسِة 
االستقالل  حتقيق  إىل  وهتدف  اجتماعية،  تنمية  إىل  بالضرورة  تؤّدي  اقتصادية 
االقتصادي إىل جانب االستقالل السياسي )كيايل، دت(. وهو ما تطلعت إليه 
حركات التحرر خالل صراعها مع امُلحتلني. لكن يكمن اخلطر عندما تقوم خنبة 
اجملتمع املدين، أو بعض من ميثلوهنا، بالعمل على نقل النموذج احلداثي األورويب، 
اللحاق  أن  ويبدو  الدولية.  واملؤمترات  التمويل  به من خالل حركة  ارتبطوا  الذي 
باجملتمعات الغربية سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، هو اهلدف األهم بالنسبة هلم، 
وهو مشروع ثقايف أكثر من كونه مشروًعا تنمويًّا حمليًّا خالًصا، حيث إن األفكار 

احلداثية أو املدنية مل تنشأ تلقائيًّا يف اجملتمعات العربية )مسري أمني 2003(. 

هذا األمر رمبا يقود إىل تبعية من نوع جديد، والتبعية يف تعريفها قد تكون ُمَتعددة 
اجلوانب، خيضع من خالهلا نظام سياسي اقتصادي ما، أو أحد اجملتمعات أو 
الدول، لنفوذ أمين وسياسي واقتصادي لدولة أخرى، أو نظام آخر. وال ُيشرتط 
لذلك أن يكون امُلسيِطُر له حدود مشرتكة مع امُلسيَطِر عليه، األمر الذي حيرم 
الدولة التابعة، أو اجملتمع اخلاضع، من ممارسة كافة مظاهر السيادة يف وطنه، أو 

اإلقليم احمليط، أو اجملتمع الدويل.
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للتبعية  طبيعية  نتيجة  هي  السياسية  التبعية  أن  إىل  السياسة  موسوعة  وتشري 
االقتصادية، وأن التخلص من األوىل شرط أساسي للتخلص من التبعية األخرى، 
التنمية االقتصادية )كيايل، دت(.  والتخلص منهما شرط االنطالق يف مضمار 
الدول  إبقاء  الغنية، يدفعها دائًما حنو  الدول  التفكري االستعماري يف  إن سيطرة 
الفقرية، أو النامية، يف حالة ختلف نسيب، حيث ال ميكن لدول ذات توجه إمربيايل 
أن تسمح لدول طاحمة، بالتطور وفق األسس الصحيحة، حىت ال تتخلص من قيود 

التبعية، اليت تشكلت لصاحل الدول الغنية )هيكل، 1986(.   

وقد تكتسب احلركات االجتماعية، أو املنظمات غري احلكومية، يف سياق تكوين 
سياسي اجتماعي خارجي مرتبط بالتمويل، تطورًا من خالل مسار موّجه. فالتمويل 
يعين، يف أكثر جماالت حتديده، جممل العمليات اليت من خالهلا تقوم دولة ما، أو 
منظمة أو مؤسسة، باحلصول على متطلباهتا من التمويل، وهو أحد جماالت املعرفة 
اليت ختتص هبا اإلدارات املالية العامة أو اخلاصة، ويتأتى من الطموح لتحقيق أقصى 

حّد ممكن من الرفاهية.  

وُتعرُِّف موسوعة السياسة التمويل بأنه توفري املستلزمات املالية للمشاريع واخلطط، 
ويتوقف التقدم االقتصادي، إىل حّد كبري، على معدل االستثمار، والقدرة على 
يعين  االقتصادي  مبعناه  والتمويل  دت(.  )كيايل،  اإلنتاجية  املشروعات  متويل 
جمموع الطرق والوسائل املالية، ومجيع القرارات اليت تتخذها اإلدارة املالية، جلعل 
االقتصادية،  احلياة  ويعترب عصب  سليًما.  اقتصاديًّا  استخداما  األموال  استخدام 
وميدها بالتدفقات الالزمة، بشرط عدم خضوعها إلمالءات وشروط تعيق حمددات 
التطور، أو تساهم حبجزه. فكلما كان التمويل كافًيا، كانت نسبة جناح املشاريع 
واالرهتان  األجنيب  التمويل  تزداد خطورة  وقد  اإلدارة..  اقرتنت حبسن  إذا  أعلى، 
له، إذا ارتبط إىل جانب ارهتان النظام السياسي ملنظمات اجملتمع املدين، وخاصة 
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حني تتماشى مع أهداف التمويل، وهي يف الغالب غري معلنة، أي أهنا خافية، 
ولرمبا تزداد اخلطورة نتيجة ختفيها يف رداء حقوق اإلنسان، أو يف رداء األهداف 

االجتماعية الوطنية )العوضي، 2012(.  

وكلما حَترر التمويل من االشرتاطات، حتررت قدرات التنمية الوطنية من اإلمالءات 
اليت تعيق حمددات التطور، أو تساهم حبجزه، وقد يشري عكس ذلك إىل أن هناك 
استعداًدا لقبول االستبداد والتبعية، حىت لو أتت من منظومة عاملية حتمل يف طياهتا 
مضموًنا مدنيًّا. ومن هنا قد تتشكل معامل متجددة للكولونيالية، واليت تعين يف 
دوٍل أخرى  أراضي  على  ما  لدولٍة  والّسيطرة  اهليمنة  والتقليدي،  الواضح  معناها 

وشعوهبا، مبا يف ذلك ثرواهتا ومواردها املختلفة.

وهي ما تعرف أيًضا باالستعمارية، حيث نشأ هذا املصطلح بالتوازي مع ازدهار 
مّث  األورويب،  الغزو  بْدء  ومع  الغريب،  العامل  يف  عمالقة صاعدة  الرّأمسالّية كقوّة 
 )Imperialism) بلوغه املرحلة األعلى مع القطب األمريكي، واملسّماة باإلمربيالّية
بالّتقاليد  مازال يّتسم   )Post Colonialism) الكولونيالية  ما بعد  ومصطلح   .
الكولونيالّية نفسها، باملعىن اجليوسياسي والّسياقات الّثقافّية املرافقة هلا، وما يرتبط 

منها بقضايا جوهرّية تتعّلق باهلوية والبنية االجتماعية.

خالهلا  من  يتم  ممارسة  أوكسفورد كلمة (Colonialism( بأهنا  قاموس  ُيعرُِّف 
اكتساب السيطرة على بلد آخر، باحتالله عرب املستعمرين أو املستوطنني، واستغالله 
اقتصاديًّا، فضاًل عن ظهور منط آخر يتمثل باإلمربيالية اجلديدة، املتعددة الدول 
واجلنسيات والشركات، كما يف زمننا املعاصر، وهو ما ُيصطلح عليه باالستعمار 
هنا  بالرأمسالية.  االرتباط  شديد  ُيعّد  والذي   ،)New-Colonialism) اجلديد 
ولكن  والعشرين،  الواحد  القرن  باقية يف  الكولونيالية  الروح  أن  إىل  االنتباه  جيدر 

بأشكال جديدة وخمتلفة )فرو، 2008(.           
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ومنذ ما ُعرف بالصحوة الكربى )1720-1740(، كانت الروح الرأمسالية تعيد 
السوق والثروة، ومبجرد أن يصبح  يناسب جمتمعات  الدينية، مبا  املفاهيم  صياغة 
اجتياح أي بلد ذا فائدة اقتصادية؛ تبدأ عمليات غسيل الدماغ الشعيب، ووضع 
الفّج.  الكذب  من  لديها  مانع  وال  »قيامية«،  إطارات  يف  األحداث  مالبسات 
والليرباليني  العلمانيني  إهنا حترك  بل  والالهوتيني،  باحملافظني  ليست خاصة  وهذه 

بصيغتها احلديثة، واليت ُتعرف اليوم بالدين املدين )الَعكش، 2004(. 

بين المجتمع المدني العالمي أو العابر للحدود، وسيطرة المركز 
الُمَموِّل

وعالقته  للحدود،  العابر  أو  العاملي،  املدين  اجملتمع  حول  اجلدل  استمرار  مع 
النامية  اجملتمعات  اخلارج، وعلى  عليها من  والسيطرة  الوطنية وسيادهتا،  بالدولة 
يف األطراف الدولية، يربز االعتقاد بأن اجملتمع املدين العاملي، أو العابر للحدود، 
القائم  السياسي  ميّثل منظومة حكم عاملية، خترتق احلدود إىل جانب االخرتاق 
الوطنية  الدولة  أمهية  من  التقليل  يعين  رمبا  الذي  األمر  واألطراف،  املركز  بني 
وسيادهتا. وبينما يعارض آخرون ذلك، فإهنم يؤكدون على سيادة الدولة، رغم 

عقلية العوملة الرأمسالية، املُتـََعطشة للسيطرة واهليمنة. 

للنظام  اإلصالح  خطاب  وما  َعمقه،  وتـُ االستقطاب  إنتاج  الليربالية  العوملة  تعيد 
العاملي إال خطاب خبيث، حيث يستمر التشدق باألخالق واحلق والعدالة، من 
أجل تربير الدفاع الوقح عن املصاحل املسترتة لدول املركز على حساب األطراف 
املدين  اجملتمع  حول  الشكلية  االختالفات  عن  النظر  وبغض   .)1991 )أمني، 
املباشر هلذا املفهوم يعود إىل  السبب  العوملة، إال أن  نتائج  العاملي، كواحدة من 
العوملة، اليت رمبا َيسترت املركز العاملي خلفها، من أجل مترير ما ُيطمح اليه، حتت 
الفقر. فاجملتمع املدين  البيئة وحماربة  الدميقراطية وحقوق اإلنسان، ومحاية  عناوين 
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العابر للحدود، واملرتبط بالعوملة، هو جمرد عملية فوقية مفروضة على هذه اجملتمعات 
من أعلى، أو هي عملية مستمرة ألمركة العامل، وال جمال جملتمعات األطراف التأثري 

فيها، وبالتايل ليست عوملة.   

إن تاريخ احلداثة السياسية هو تاريخ احلفاظ على التوازن بني السلطات املتوازية، 
بلعبة تتعايش كل سلطة فيها مع السلطة املضادة هلا، يف حوار دائم بينهما، تقطع 
الطريق على العنف )األخضر، 2001(. ويف كل األحوال رمبا تفرض هذه املنظومة 
أمناًطا من السلوك والثقافة على الدول الطرفية، تتناىف مع جممل قيمها وحضارهتا 
ومعتقداهتا، وخاصة فيما يتعلق حبدود االنبعاث الوطين للدول الطاحمة لالستقالل 

اجلوهري، وليس الشكلي. 

وإذا كانت العوملة بوجهها املتوحش ظاهرة سلبية على التطور الدويل، فإن املظهر 
اإلجيايب فيها يكمن يف وجود اجملتمع املدين كظاهرة موضوعية. وتأسيس اجملتمع 
اإلجيابية، وال سيما من خالل تعزيز سبل  الظواهر  العاملي هو أحد هذه  املدين 
االتصال والتواصل بني مؤسسات اجملتمع املدين على املستوى العاملي، ويف ظل 
مؤسسات  وتتواصل  الفقري للعوملة.  العمود  ُتعدُّ  اليت  وآلياهتا،  املعلوماتية  الثورة 
دولية  شبكات  وتأسيس  واملعلومات،  املعارف  تدفق  خالل  من  املدين  اجملتمع 
وإقليمية، ُتعىن بقضايا الفقر واملرأة والطفولة، والبيئة وحقوق اإلنسان، وقد لعبت 
هذه املنظمات دورًا بارزًا على الصعيد االجتماعي واالقتصادي والثقايف واحلقوقي 

والبيئي والصحي.

كما أسهمت هذه املنظمات يف عوملة قوانني اجلمعيات واملنظمات اخلاصة باجملتمع 
بالتوافقات األساسية،  العاملي، وذلك بتحديد مدّونة تأخذ  املدين على املستوى 
والثقافية للمجتمعات  الوطنية  اخلصوصية  وتراعي  العامة،  واألهداف  والتطلعات 
والشعوب املختلفة. وقد صاغ البنك الدويل بعض القواعد لتكون مرشًدا للعمل، أو 



184

دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية

دلياًل يف َسّن التشريعات القانونية، ومبادئ وقواعد التأسيس، والعالقة بينها وبني 
الدولة واجملتمع، وال سيما الفئات املستهدفة وما يتعلق بالتمويل وغريها )شعبان، 
2011(. ورمبا ُيشّكل تدخل البنك الدويل يف هذه املنظومة قلًقا ُمربرًا، خاصة وأن 
سياساته تتماشى مع روح املركز الرأمسايل، لذلك جيزم مسري أمني أن َتدخل الشمال 
يف شؤون اجلنوب، ويف خمتلف جوانبه، ويف كل األوقات، وأيًّا كانت األشكال، هو 

تدخل سليب، وإن جاء حتت عناوين االزدهار والتنمية والدميقراطية.    

وميكن القول هنا إن الرتويج جملتمع مدين عاملي عابر للقارات، قد يساهم، إىل 
الصهيوين،  العريب  بالصراع  يتعلق  فيما  ُمبهمة،  بعيدة، يف خلق مقدمات  حدود 
ومل  العاملي.  املدين  اجملتمع  أساس  على  نقائض  بني  العالقات  ُبنيت  إذا  خاصة 
يكن غريًبا يف هذا السياق أن يؤّكد العفيف األخضر، العريب املهاجر إىل فرنسا، 
ويف مقابلة مع صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، بطبعتها اإلجنليزية )آذار2006، ص 
15(، بأنه لن يرفض زيارة »إسرائيل« إذا حصل على دعوة من اجملتمع املدين، أو 
املنظمات غري احلكومية اإلسرائيلية، ليساهم يف رفع شأن السالم بني »إسرائيل« 
وفلسطني، وذلك بعد توقيع اتفاق سالم هنائي. ومن املالحظ أن العفيف األخضر 
أو احلكومية، وذلك  الرمسية  الدعوة  املنظمات غري احلكومية، على  ُيفّضل دعوة 
انسجاًما مع طبيعة توجهه املرتبط باجملتمع املدين العاملي، وعلى ما يبدو هي حماولة 

لتكريس هنج وتوجه مدين عاملي، وإن جاء على حساب شعوب مضطهدة. 

األولويات المحلية والتمويل

ُيعَتقد لدى بعض الُنخب السياسية واألكادميية، أن تدخل أموال الدعم يف جماالت 
احلياة اليومية الفلسطينية، سواء السياسية منها أو االقتصادية أو االجتماعية، رمبا 
يؤثر سلًبا على جمريات التوجهات التنموية إن ُوجدت، ورمبا يساعد على استنساخ 
وخنًبا  اجتماعية  شرائح  خيلق  رمبا  بل  القائمة،  التبعية  حاالت  من  متنوعة  مناذج 
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سياسية ُمرهتنة هلذا املال، األمر الذي ُيسّهل الضغط عليها حنو مشاريع سياسية 
تتوافق مع رؤية املمولني، على حساب اجملتمع.

جرى، وعلى مدار عقود من الزمن، إحكام الربط بني الُنخب امُلستولدة واملال، 
من  مزيد  يف  لتسهم  جمتمعاهتا،  يف  طروادة  ُوّظفت كحصان  ذلك،  من  وأكثر 
التناقضات الطبقية والسياسية، ومزيد من مراكمة الضبابية واإلرباك، وإعاقة بواعث 

احلالة الوطنية، علًما أن هذه النخب تنتمي ملشارب فكرية وسياسية متعددة. 

انتقلت عدوى التمويل املشروط من األطراف األجنبية إىل بعض املمولني العرب، 
الذين يسعون لتمرير توجهات معينة. وليس أدّل على ذلك من رفض متويل مراكز 
مقابلة  احلق،  )عبد  العودة  حق  فكرة  لرتسيخ  تسعى  اجتماعية،  ونواٍد  ثقافية، 

خاصة، شباط 2016(. 

ليس هذا فحسب، بل إن عدًدا ليس قلياًل من ُمَتلقي التمويل، يذهبون بعيًدا أكثر 
من رغبة املاحنني أنفسهم، خاصة يف الرتكيز على قضايا الفساد وحقوق اإلنسان 
يف مناطق السلطة الفلسطينية، ال ِلشيء إال الستمرار املال املَُتدفق عليهم، وإن 
كان بعض املمولني يقصدون خلق حالة من الصراع بني املؤسسات الداخلية يف 

اجملتمع الفلسطيين )فارس، مقابلة خاصة، كانون أول 2015(.   

ترى دعاء قريع، مدير عام شبكة املنظات األهلية الفلسطينية، أن التزام الشبكة 
فيما يتعلق بالتمويل، قائم على أساس أن يكون متوياًل ُمنسجًما مع السياسات 
التنموية الفلسطينية املُتسقة مع مبادىء ومعايري العدالة االجتماعية )قريع، مقابلة 
اإلجيابيات  بعض  إن وجود  هنا،  القول  املمكن  ومن  خاصة، شباط 2016(. 
الضعيف،  املُتلقي  الطرف األقوى على  القادم من  املال  اجلزئية، ال مينع اشرتاط 
وهو األمر ذاته الذي دفع شبكة املنظمات األهلية للبحث عن ضوابط التمويل 

للقطاعات األهلية املنضوية حتت لواء الشبكة.  
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ويذهب عباس ملحم، املدير التنفيذي الحتاد املزارعني الفلسطينيني، إىل أبعد من 
ذلك، ويرى أنه، ويف احلد األدىن، جرى إنفاق ما ال يقل عن 6 مليار دوالر مباشرة 
من املمولني خالل عقدْين من الزمن تقريًبا، وهي كفيلة بتحويل األرض الفلسطينية 

إىل أكثر من جنة )ملحم، مقابلة خاصة، كانون أول 2015(. 

وبغض النظر عن حجم األموال اليت ُأغِدقت على املنظمات غري احلكومية، ميكن 
القول إن بواعث التنمية، اليت طاملا جرى احلديث عنها، مازالت غائبة، مبا فيها 
التنمية السياسية، وكأن املال الذي تدفق إىل األرض الفلسطينية امُلحتلة قد تبخر. 
نتائجه يف  لظهرت  وإال  التنمية،  غاياته  تكن  املال مل  هذا  فإن  يبدو،  ما  وعلى 
جماالت الزراعة والتعليم والصحة، ولكن يبدو أن األولويات ال حُتدد من املُتلقني، 

بقدر ما هي ُموجهة من صاحب املال والنفوذ.

على  قدرهتا  البقاء،  أجل  من  املال  تستجدي  منظمات غري حكومية،  ادعاء  إن 
ذكية  غري  مزحة  يتعدى كونه  ال  احمللية،  براجمها  أجل  من  املمولني  على  الضغط 
)املصري، 1998(. كما ميكن القول إن معظم اجلهات املاحنة، ال تتصدى عرب 
متويلها، أو املُتعاونني معها من املنظمات غري احلكومية، لقضايا الفقر والبطالة وحقوق 
الالجئني، ودعم احلركات الثورية املُناهضة لالحتالل، بل إهنا تبتعد عن جوهر الصراع 
مع امُلحتلني ورموز الفساد، األمر الذي يزيد من إرباكات الساحة الداخلية، وهذا 
بدوره، رمبا ال يقتصر على فلسطني امُلحتلة، بل يطال العديد من دول العامل الثالث.

 وإذا كانت املنظمات غري احلكومية ال ُتليّب حاجات اجملتمع اجلوهرية، فإهنا رمبا 
ُتشري فعاًل إىل أهنا مزحة غري ذكية، طاملا أن اإلطار املفاهيمي والعملي هلا، ال 
الدعم  من  أساس  عل  القائم  الفلسطيين،  الرمسي  املُعطى  مع  بالضرورة  يتناقض 
املَُوجه حنو أجهزة السلطة للقيام بدورها الوظيفي، املتمثل يف قمع احلركة الوطنية 
الفلسطينية، وهو ما يزيد من حالة التخبط السياسية واالجتماعية يف ُفتات وطن. 
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التمويل الَمشروط ووثيقة اإلرهاب

واالجتماعية  السياسية  التبعية  َخلق  أدوات  من  أداة  ذاته  حبّد  التمويل  وإذا كان 
واالقتصادية، كما يرى البعض، فإن التمويل امَلشروط هو الشكل األكثر إهانة، 
ليس للُمَتلقني فحسب، وإمنا لقطاعات خمتلفة قد تستفيد منه، وهو إضافة إىل 
كونه متوياًل مسيًسا، فإنه يف الوقت ذاته ُيعدُّ شكاًل من أشكال اإلخضاع. يربز 
هذا جليًّا يف حالة وكالة التنمية األمريكية USAID، اليت تشرتط يف متويلها قيام 
اجلهة املتلقية بالتوقيع على وثيقة إدانة »اإلرهاب«، اليت تضّم حسب التصنيف 
األمريكي مئات اجلمعيات واملؤسسات واألحزاب والشخصيات، األمر الذي يعين 
أن هذه الوثيقة ُتلزم اجلهات املتلقية بإدانة نضال الشعب الفلسطيين ضد امُلحتلني. 

بالرغم من اعتبار مجعية منتدى شارك الشبايب، واليت سبق وأن وقعت على وثيقة 
اإلرهاب، بشكل متكرر يف 2006، 2010، 2014، أن تلك الوثيقة شكلية 
وال تعين شيًئا، وأهنا ال تتعدى كوهنا حربًا على ورق )ياسني، مقابلة خاصة، تشرين 
املنظمات اجملتمعية  ثاين 2015(، إال أن نشطاء وطنيني آخرين، على مستوى 
إذ إن االشرتاط أصبح مسة عامة  الوثيقة على عكس ذلك متاًما،  يرْون  وغريها، 

للكثري من اجلهات املاحنة.

العديد من  إذ إن  التنمية األمريكية إىل غريها،  التوجه وكالة  واليوم، يتخطى هذا 
اجلهات املموِّلة باتت تطلب التوقيع على وثائق مشاهبة لوثيقة اإلرهاب األمريكية، 
عدد كبري  بتصنيف  املموِّلة  اجلهات  هذه  تقوم  حيث  عنها،  نسخة  تكن  مل  إن 
من املنظمات واملؤسسات والشخصيات السياسية، وهي تشمل كافة أحناء العامل. 
وكانت تلك الوثائق قد ُعِرضت على جلان العمل الصحي من أطراف خمتلفة، أسرتالية 
وكندية، ورُِفَضْت على اعتبار أهنا حتوي ما من شأنه أن ُيَشّكل إهانًة لنضال الشعب 

الفلسطيين، ومساًسا برموزه الوطنية )أبو راس، مقابلة خاصة، شباط 2016(. 
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هي  منها،  والتأكد  األمريكية،  اإلرهاب  قائمة  على  املسجلني  ضبط أعداد  إن 
قد  أشخاص  أمساء  تضّم  زالت  ما  املليون شخص  فقائمة  للغاية،  معقدة  قضية 
توفوا، كالرئيس العراقي السابق صدام حسني، إضافة إىل وجود الكثري من األلقاب 
إفريقيا  الكبري، رئيس جنوب  اإلفريقي  الزعيم  اسم  أن  واألمساء احلركية. واملفارقة 
السابق نيلسون مانديال، احلائز على جائزة نوبل للسالم، بقي مدرًجا على قائمة 
الشيوخ  مصادقة جملس  وبعد  الحًقا،  امسه  ُحذف  أن  إىل  اإلرهاب األمريكية، 
األمريكي، باعتباره اجلهة الوحيدة اليت حيق هلا إسقاط أي اسم من قائمة اإلرهاب 

)طه، مقابلة خاصة، آذار 2016(.

َوَصَم  قد  جون كريي،  املتحدة  الواليات  خارجية  وزير  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
»االنتفاضة« احلالية باإلرهاب يف مطلع عام 2016، وهو األمر ذاته الذي دأبت 
عليه اإلدارات األمريكية املتعاقبة، جتاه النضال التحرري للشعب الفلسطيين. على 
وتواطؤ  باإلرهاب،  الشعوب  نضاالت  َوصم  على  املاحنني  من  الكثري  إصرار  أن 
املنظمات غري احلكومية مع ذلك، رمبا أفسح اجملال واسًعا للكثري من  عدد من 
الدول العربية وغريها، لوضع قوائم إرهاب خاصة هبا، وخاصة فيما يتعلق حبركات 
املقاومة، أو األحزاب والقوى املناهضة للتبعية واالحتالل، األمر الذي يعين دفع 
الصراع إىل داخل تلك اجملتمعات، ليس عن طريق املنظمات األهلية فحْسب، وإمنا 
أيًضا عن طريق خْلق مقدمات جديدة تتشاطرها أطراف خمتلفة داخل اجملتمع، 
تتوافق مع مصاحلها السياسية أو األيديولوجية أو املالية، ورمبا ُيعزز أيًضا من حالة 

االنقسام والشرذمة فلسطينيًّا. 

َتذبذب حجم المال والمعطى النفعي والسياسي

ومن املفيد اإلشارة إىل أن تذبذب تدفق املال، وإن كان حيوي يف مضمونه معطيات 
سياسية، وأولويات حسب توجهات املمولني، إال أنه يف املقابل، يشمل أحد أبرز 
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عناوين الضغط من أجل التطويع أيًضا، طاملا أن العالقة هي عالقة مانح – متلٍق. 
ووفًقا لذلك، شهد دعم املنظمات األهلية الفلسطينية تراجًعا ملحوًظا فرتة إعالن 
تراجع  فقد  داعمة،  أجنبية  مؤسسة   200 من  يقارب  ما  وجود  رغم  املبادىء، 
التمويل من 170 مليون دوالر عام 1990، إىل  100مليون عام 1994، مث إىل 
60 مليون عام 1996، ويف عام 1998 مل يتجاوز الدعم األجنيب 63 مليون 

 . )Challand, 2006( دوالر

يبدو أن خيارات الداعمني قد تعددت مع نشوء السلطة الفلسطينية، واالستقرار 
عام 2000.  األقصى  انتفاضة  الفلسطينية حىت  األراضي  عاشته  الذي  النسيب 
وترى بعثة تقصي احلقائق اخلاصة بالشبكة األوروبية املتوسطية حلقوق اإلنسان، 
تقدمي  يف  احلكومية  غري  الفلسطينية  املنظمات  جهود  اعتربوا  املاحنني  بعض  أن 
اخلدمات للمجتمع الفلسطيين، مكلفة وغري فعالة، مقارنة مع خدمات السلطة 

الفلسطينية )الشبكة األوروبية املتوسطية، 2004(.   

وعلى ما يبدو، فإن عالقة االستبدال تبقى قائمة، وحسب احتياجات املمولني 
والظروف السياسية، وهو أن تقوم بعض املؤسسات بأخذ مكان أجهزة السلطة 
شبكة  حذرت  فقد  للمجتمع.  وضرورية  أساسية  خدمات  تقدمي  يف  ووزاراهتا 
املنظمات األهلية، من قيام املؤسسات غري احلكومية بذلك، ملا له من انعكاسات 
سلبية على دور املؤسسات األهلية، وحتويل دورها من مؤسسات تنموية إىل خدمية 

وإغاثية. )قريع، مقابلة خاصة، شباط 2016(.

ورغم أن البيانات الدقيقة ليست متاحة دائًما، فإن بعض الدراسات ُتظهر ارتفاع 
الدعم املايل للضفة الغربية وقطاع غزة إىل 600٪ نسبة إىل أعوام سابقة، ووصلت 
إىل 3,25 مليار دوالر ما بني 1999 - 2008. وفيما يتعلق بالدعم اخلارجي 
مليون  بنسبة 500٪، وذلك من 48  الدعم  ارتفع  نفسها؛  للمنظمات األهلية 
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  .)Devoir &  Tartir, 2009) 2008 دوالر عام 1999 إىل 725 مليون عام
وتشري بيانات أخرى إىل أن حجم الدعم املايل للمنظمات األهلية الفلسطينية، 
قفز قفزة هائلة بعد انتفاضة األقصى، فقد تراوح الدعم السنوي هلا ما بني 300 
مليون إىل 500 مليون يف عامي 2003 وChalland, 2006) 2004(. قد 
تدّل هذه األرقام على قلق اجلهات الداعمة على عملية السالم وأمن »إسرائيل«، 
وقد هتدف إىل احتواء االنتفاضة، أكثر من كوهنا حرًصا على التنمية والدميقراطية 

وحقوق اإلنسان يف اجملتمع الفلسطيين. 

األهلية  لدى املنظمات  اخلارجي  املايل  االعتماد  أن  بالذكر،  اجلدير  ومن 
متويل  حول  ماس،  معهد  أجراها  لدراسة  وفًقا   ٪78 إىل  يصل  الفلسطينية، 
فقد وصل حجم  1999 و2008،  عامي  بني  الفلسطينية  األهلية  املنظمات 
مليارًا  يقارب مليارًا وثالمثائة مليون دوالر، من أصل 13  املايل إىل ما  الدعم 

   .)DeVoir &  Tartir,  2009( و 400مليون دوالر مقررة

أما على صعيد القطاعات، فتشري الدراسة إىل أن 30٪ من حجم الدعم يعود 
لقطاع احلقوق، و26٪ لقطاع اخلدمات، و22٪ لالقتصاد، و14٪ للرتبية، و٪9 
لألعمال اخلريية. فقد وصل حجم الدعم إىل 719 مليون دوالر منذ عام 1999 

 .)DeVoir & Tartir, 2009) 2008 وحىت عام

يلقى التمويل األجنيب عرب املنظمات غري احلكومية، إليصال اخلدمات حملتاجيها 
يف حال غياب البديل احلكومي أو احمللي، ترحيًبا من امُلستفيدين، كوهنم يبحثون 
عن حتسني شروط حياهتم يف ظل اإلمهال الرمسي، األمر الذي رمبا سينعكس سلًبا 

على معاين التمويل األجنيب وخماطره.        

ال بد هنا من اإلشارة إىل أن نسبة من ميزانيات املشاريع، تعود لتجد طريقها للبلد 
أو على شكل موظفني  استشارات وخرباء،  إما على شكل  التمويل،  قّدم  الذي 
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أجانب »مرصودين« على املشروع. إّن رواتب بعض هؤالء اخلرباء قد تصل إىل 15 
ألف دوالر شهريًّا )ملحم، مقابلة خاصة، كانون أول 2015(. إضافة إىل ختصيص 
نسبة من ميزانية املشروع لسفر اخلرباء واملستشارين واإلداريني األجانب، وإقامتهم 
وخدماهتم، وهو ما يدفع اجلهة املتلقية للمال من املنظمات غري احلكومية، لتكون 
حريصة على حصتها، فتستجيب للمطلوب منها سياسيًّا يف وقت قياسي، لضمان 

استمرار الدعم عرب اقتناص اللحظة القائمة.  

التمويل وتغيير التوجهات

من املعروف أن بعض املنظمات الدولية تعمل على تدمري احلركات الثورية، وزعزعة 
بنية العامل الثالث، عرب إغداق املال، وهتيأته ملا ُيسمى بالنظام العاملي اجلديد، أو 
العمل  وعناوين  التسمية  أهلية خمتلفة  األمريكية، عرب مجعيات  السطوة  باألحرى 
)املصري، 1998(. رمبا يستطيع التمويل واستمرار تدفقه، أن يؤثر يف توجهات 
أحزاب وحركات ومنظمات أهلية، وشخصيات مستقلة، وقد ال يستطيع التأثري 

رغم حجم اإلغراءات، وبني احلالتني واقع ال ميكن جتاهله.   

ومن املعروف أيًضا أن املؤسسات األمريكية، مثل فورد وروكفلر والوكالة األمريكية 
يف  سياسية  شروط  إال ضمن  احلكومية  غري  للمنظمات  متوياًل  متنح  ال  للتنمية، 
الغالب، مثل التوقيع على تعهد »نبذ اإلرهاب«، الذي ال يعين سوى نبذ املقاومة، 

وكل ما يعادي »إسرائيل« )علوش،2013(.  

وهناك مؤسسات أجنبية تشرتط تقدمي كشف بأمساء العاملني يف املنظمة األهلية، 
وبعضها يشرتط عدم التعامل مع املشتبه فيهم بأهنم ينتمون أو يؤيدون حركات 
املقاومة، اليت مبفهومهم حركات إرهابية )أبو راس، مقابلة خاصة، شباط 2016(. 

من املمكن أن تقود هذه الشروط إىل انتزاع بعض النخب احمللية عن حميطها، ورمبا 
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يدفعها أيًضا إىل عداء مع قطاعات واسعة يف اجملتمع، لتتسع بسبب ذلك دائرة 
التناقضات السياسية. وعلى ما يبدو، فإن هناك مياًل لدى البعض للتجاوب مع 

شروط املمولني، مبا فيها شروط الوكالة األمريكية للتنمية.  

وبالنظر إىل قائمة ُنشرت عام 2007 )علوش، 2013(، يظهر أن هناك بالفعل 
توجًها ملموًسا وواضًحا لدى الكثريين، للتجاوب مع شروط املمولني. فعلى سبيل 
وتلقى  اإلرهاب«،  »نبذ  تعهد  على  الثقايف  السكاكيين  خليل  مركز  وّقع  املثال، 
مؤيدة  ثقافية  أعمااًل  أصدر  قد  ذلك  قبل  أنه كان  علًما  دوالر،   200,000
لالنتفاضة، مث تغري األمر بالنسبة له. وذات األمر بالنسبة ملركز رواق، الذي تلقى 
400,000 دوالر، ومركز الدميقراطية وحقوق العاملني، الذي تلقى 200,000 
وثيقة مقاطعة كل من  قد وّقع على  املركز كان  أن  فورد، علًما  دوالر من وكالة 
وكالة فورد األمريكية، والوكالة األمريكية للتنمية، مث تراجع عن ذلك وتلقى هذا 
التمويل. ومنها أيًضا مركز القدس لالستشارات القانونية وحقوق اإلنسان، الذي 
يرأسه  عام 2014، وكان  ُأغلق  الذي  بانوراما  ومركز  تلقى 100,000 دوالر، 
وزير اخلارجية يف السلطة الفلسطينية رياض املالكي، الذي تلقى 90,000 دوالر 
من مؤسسة فورد، وذلك لتمويل برامج قيادات شابة، جتمع بني شباب فلسطينيني 
وإسرائيليني، علًما أن هذا املركز أيًضا كان قد وّقع على وثيقة مقاطعة اجلامعات 
اإلسرائيلية، ووثيقة مقاطعة التمويل األمريكي، ولكن األمر تغري بالنسبة له، فتلقى 

التمويل. 

 ،USAID ومن اجلدير بالذكر أن تعريف اإلرهاب حسب الوكالة األمريكية للتنمية
يتضمن أال يكون من بني املستفيدين من املشروع أّي شخص من فصائل املقاومة 
الفلسطينية، كما يتضمن موقًفا صرحًيا باعتبار أعمال املقاومة الفلسطينية إرهاًبا، 
وبااللتزام بالقيم واملبادئ األمريكية يف العمل. واألكثر إثارة هنا، هو أن من يدعم 
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أي هيئة أو مؤسسة أو فرد متهم بـ »اإلرهاب«، أو ُيشتبه به بذلك، يكون وفق 
التوقيع، خاضًعا للقانون األمريكي، وليس القانون الفلسطيين.

USAID بين حماية المصالح وتشجيع اآلخرين

وفًقا ألصول العمل البحثي، طلب الباحث من الوكالة األمريكية للتنمية، احلصول 
على قائمة بأمساء املنظمات الفلسطينية غري احلكومية اليت وّقعت على وثيقة »نبذ 
اإلرهاب«، ُمدّعًما طلبه بعناوين الشفافية والنزاهة، اليت لطاملا أعلنت عنها الوكالة 
ذاهتا، وبعد عدة خماطبات، كان الرد من مسؤول يف دائرة التخطيط )االسم حمفوظ 
لدى الباحث(: »إن هذا الطلب يشكل خطرًا على اجلهات املُوّقعة«. يؤشر هذا 
الرفض إىل درجة اإلرباك الذي يصيب الوكالة واجلهات املُوّقعة معها أيًضا؛ ألن 
يف ُمعطى التعهد مضامني معادية لتوجهات الشعب الفلسطيين ال ينبغي الكشف 

عنها. 

يعتقد اخلبري االقتصادي نصر عبد الكرمي، أنه من األجدى اليوم البحث عن غري 
املوّقعني على الوثيقة، وهم قلة القلة اآلن، على عكس الصورة اليت كانت موجودة 

قبل عشر سنوات تقريًبا )عبد الكرمي، مقابلة خاصة، آذار 2016(.   

اجملتمعية،  واملؤسسات  اهليئات  أن  مفادها  حقيقة  إىل  املتعمق  الباحث  سيصل 
واإلعالم  والشباب،  والطفل  املرأة  مؤسسات  تشمل   ،USAID من  املستفيدة 
واألمن  التحتية،  والبىن  العمال،  وحقوق  واملياه،  والبيئة  اإلنسان،  وحقوق 
اجملتمع  يف  الرئيسة  املفاصل  على  السيطرة  إحكام  يعين  الذي  األمر  والسالم، 
الفلسطيين، وخْلق خنبة مطواعة عرب املال، للتأثري من خالهلا على اجملتمع. ُيذكر 
أمواهلا،  من  مستفيدين  عن  اإلعالم  وسائل  بعض  يف  تفصح   USAID الـ  أن 

للتشجيع من جهة، ولتكريس دورها من جهة أخرى.  
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تعدد الشروط لصالح سياسة المموِّل

التوقيع على وثيقة »إدانة  يبدو، فإن اشرتاط USAID ال يقف عند  وعلى ما 
اإلرهاب«، بل يتعداها إىل حماولة فْرض املواد واملنتجات اإلسرائيلية على املُنّفذين 
ملشاريعها، وهذا ما حصل مع احتاد الصناعات الفلسطينية، عندما رفض اشرتاط 
الـ USAID على املقاولني الفلسطينيني يف قطاع غزة، استخدام املنتج اإلسرائيلي 
يف املشاريع املنفذة، علًما أن البضائع اإلسرائيلية باهظة الثمن )احلايك، 2011(.   

زيادة عدد  على  الشروط،  USAID، رغم هذه  تعمل  بل  هذا فحْسب،  ليس 
املنظمات األهلية امُلستفيدة من مشاريعها. يؤكد عبد الرمحن التميمي مدير عام 
مؤسسة اهليدرولوجيني أنه التقى وفًدا من USAID قبل سنوات، وعرض عليهم 
إبان  بإقامته  »إسرائيل«  شرعت  الذي  الفاصل،  اجلدار  خلف  مشاريع  متويل 
 USAID أن  إال  والبيئة،  واألرض  املياة  جماالت  يف  خاصة  الثانية،  االنتفاضة 
رفضت هذا الطلب )التميمي، مقابلة خاصة، آذار 2016(. وهذا يشري إىل أن 
USAID ال تنّفذ مشاريع خارج إطار السياسة اإلسرائيلية، مما يؤّكد على البعد 

السياسي، ال التنموي، ملشاريعها يف الضفة الغربية. 

الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  ملوح،  الرحيم  عبد  ويعتقد 
والوطين  السياسي  االبتزاز  حنو  املشروطة،  مشاريعها  عرب  تسعى،   USAID أن 
للموقعني على شروطها، ورغم ذلك، هناك من يوافق على هذه الشروط طمًعا 
بالتمويل، وإن كان على حساب الشعب الفلسطيين )ملوح، مقابلة خاصة، شباط 

 .)2016

يبدو أن القوة الدافعة للتمويل األجنيب، هي ذاهتا القوة اليت تقف خلف التطبيع، 
وتفكيك آليات الثقافة الوطنية املناهضة لالحتالل. يؤّكد حمرم الربغوثي، مدير عام 
احتاد الشباب الفلسطيين، أن USAID حاولت قبل سنوات إغراء االحتاد بـ 15 
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مليون دوالر، للعمل معها يف مشاريع شبابية، على أن يتضمن ذلك التوقيع على 
وثيقة »نبذ اإلرهاب«، والتطبيع مع االحتادات الشبابية اإلسرائيلية، إال أن عْرضهم 
قوبل بالرفض، ملا لذلك من خماطر مّجة على اهلوية الثقافية والسياسية والكفاحية 
التأثري  أن  الواضح  ومن   .)2016 آذار  خاصة،  مقابلة  )الربغوثي،  الفلسطينية 
يأيت من قوة التمويل، وليس من قوة الواقع، فالواقع ُمعّطل بفعل إمالءات املال، 

واملستفيدين منه.      

رمبا يوّضح هذا سبب عدم إقدام السلطة الفلسطينية على سن قانون مينع التمويل 
املشروط، أو يراقب اجلهات املتلقية له، مع العلم أن املشاريع التنموية املراد من 
معظم  من  الدعم  على  حتصل  ال  تنفيذها،  الغربية  الضفة  يف  األهلية  املنظمات 
اجلهات املاحنة، إن مل تكن تتجاوب مع رؤية السلطة الفلسطينية )التميمي، مقابلة 

خاصة، آذار 2016(.

ويبدو أن املستفيدين من دعم USAID وغريها، ينحدرون من شرائح اجتماعية 
ذات صلة وثيقة باملال، األمر الذي يشي بالبعد الطبقي هلؤالء املستفيدين، ومدى 
ارهتاهنم السياسي ملصاحلهم القائمة واملستقبلية. وميكن االستنتاج أن املال األجنيب 
والقيادة احمللية للمجتمع املدين، تنعقد بينهما عالقة عضوية قد يصعب االنفكاك 
عليها  أملتها  ذلك العتبارات سياسية،  تدعم  الرمسية  السلطة  وأن  منها، خاصة 

االتفاقيات املتعددة مع االحتالل، وبرعاية من معظم الدول املمولة. 

التمويل واالقتصاد اإلسرائيلي

 يعتقد عدد من الباحثني يف الشأن التنموي، أن الدعم املايل املقّدم للمنظمات 
األهلية والسلطة الفلسطينية، ال يتعدى تأمني احلّد األدىن من االستقرار االجتماعي 
والسياسي للمجتمع الفلسطيين، لتجنب الثورات الشعبية ضد السلطة واحملتل، يف 
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جمتمع بلغت فيه نسبة البطالة مبلًغا كبريًا )عبد الكرمي، مقابلة خاصة، آذار 2016(. 
وأكثر من ذلك، أظهرت دراسة »نكي تيليكنز« أن 71٪ من املساعدات الدولية 
صّبت يف االقتصاد اإلسرئيلي، يف الفرتة الواقعة بني عامي 2000 – 2008، كما 
أن ازدياد املساعدات الدولية للفلسطينيني ترافق مع ازدياد العجز التجاري مقابل 
»إسرائيل«، حيث ُتستخدم أموال الدعم الدويل لشراء سلع وخدمات من شركات 
إسرائيلية، باإلضافة إىل أن الفائض التجاري الذي مييل لصاحل »إسرائيل«، يتم 
متويله بالعمالت األجنبية، مما ساهم بشكل كبري يف استقرار االقتصاد اإلسرائيلي 

)تيليكنز، 2010(. 

الدعم الدويل، يذهب  كما أشارت دراسة أخرى إىل أن 72٪ على األقل من 
ميكن  سبق،  ما  على  وتأسيًسا  )هيفر،2015(.  اإلسرائيلي  االقتصاد  لصاحل 
القول إن USAID قد ذهبت بعيًدا يف استخدام التمويل خلدمة أمن االحتالل 
أيًضا، ولكن بطرق مباشرة. لقد جتاوزت USAID كل املتوقع، باستخدام أموال 
ملعابر  املعدات،  من  وغريها  الضوئية  املاسحات  لتمويل  الفلسطينية  املساعدات 
ونقاط التفتيش العسكرية اإلسرائيلية، واليت يتوجب على شحنات الدعم الدويل 

املرور عربها )تغديسي، 2014(. 

لقد أجنزت USAID ما ُأطِلق عليه عصرنة احلواجز االحتاللية، وأكرب مثال على 
ذلك حاجز قلنديا الذي يفصل رام اهلل عن القدس، وذلك حتت عنوان ختفيف 
إىل  يشري  ما  وهو  مقابلة خاصة، 2016(.  )بريقدار،  الفلسطينيني  عن  األعباء 
العالقة العضوية ليس بني USAID واالحتالل فحْسب، وإمنا أيًضا مع املتلقني 
لدعمها من اجملتمع الفلسطيين، واليت قد تعين ربًطا كولونياليًّا جديًدا، ُيعيد إنتاج 
االحتالل والتبعية بصورة ُمتجددة، تلقى الرتحيب والتأييد، ليس فقط من رجال 
من  املستفيدة  الشرائح  من كافة  أيًضا  وإمنا  األمور،  مبقاليد  املُتحكمني  السياسة 



197

دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية

متويل USAID، والذي يشّكل عمق النتائج السياسية املرتتبة على االرهتان للمال 
األجنيب.                

الخاتمة

بذاهتا  تتحدد  وامُلَموَّل، ال  امُلَموِّل  التمويل بني  ُبنية عالقات  فإن  يبدو،  ما  على 
فحْسب، وإمنا يف متيزها بأهنا ختلق إطارًا من التبعية البنيوية، تستند على السيطرة، 
إىل  النامية  اجملتمعات  تسعى  امُلَموِّل وسياساته. وحيث  لتوجهات  املُتلقي  ومتاُثل 
اخلالص من االرهتان للخارج وفق رؤى حتررية، يأيت التمويل املشروط وغري املشروط 
نسبيًّا، لِيعيد تكبيل آفاق احلرية والتنمية والعدالة االجتماعية. وطاملا أن التطلع إىل 
التحرر الوطين يتطلب انفكاًكا عن ُبىن التبعية وعالقات االرهتان، فإن احلديث عن 
التنمية بأبعادها السياسية واالجتماعية، رمبا يكون صعًبا يف ظل معطيات التمويل 
القائمة، ليصبح التمويل درًبا من دروب الوهم الوطين التحرري، وهو ما قد يقود 

إىل مزيد من الذوبان يف التوجهات الكولونيالية. 

ويف هذا السياق، ُتستخدم أساليب بارعة يف صناعة الطاعة واإلخضاع، عرب املال 
واالرتباط  والوالء  الطاعة  تضمن  جمتمعية،  سلوكيات  عليه  ُتبىن  الذي  امُلسّيس، 
امُلستفيدين على ما ُيفكر به  امُلَموِّل. ورمبا األهم هو السيطرة عرب هؤالء  باملركز 
لُِتنتج بداًل من احلرية والتنمية، قبوَل الواقع القائم، من ختلف  العامة من الناس، 
تتحول  واليت  امُلستفيدة،  الشرائح  مع  تتوافق  اليت  املبادئ  وفساد. وهي  واحتالل 
النفسية واالجتماعية والسياسية على  اليت ترتك بصماهتا  بالتدريج إىل »النخبة« 
اجملتمع مبجمله. ويف األغلب األعم، يأيت املال من أغنياء يف دول املركز، إىل فئات 
خُتتاُر بعناية شديدة من دول األطراف، أو اجملتمعات الفقرية، فتتحول مع الوقت 

إىل وكالء لسياسات اخلارج.
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التنكر  املموِّلني، تظهر بشكل جلي صور  االلتزام بشروط  ُمعطى  النظر إىل  ويف 
العام،  املشهد  على  التمويلية  اهلرطقة  مفاهيم  فتسود  احمللي،  النضال  ملعطيات 
على  مْبنية  منظومة »عقائدية«  وفق  األدمغة،  اخلداع وغسيل  مقدمات  وتنبعث 
االنتفاع، وهو ما قد يقود إىل اهلجوم على مكامن النضال التحرري من الداخل، 
حيث إن امُلستفيد ُيدافع عن مصاحله أكثر من َتَشبُّثه باحلقوق العامة للمجتمع 
احمللي، وهو املُرشح أيًضا، ويف أّي حلظة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ُمفعمة 

باحليوية النضالية، إىل الِصدام الداخلي. 

للحدود،  العابرة  املدنية  العالقات  مبنظومة  احمللي  األهلي  اجملتمع  ربط  أن  على 
ويف ظل العوملة املتوحشة، رمبا يشّكل أيًضا ِثقاًل إضافيًّا »للمحلي«، باالستقواء 
»بالعاملي« املرهتن بعوملة ال ترى يف التنمية لألطراف الدولية إال خروًجا عن سطوهتا 
ودورها. وهنا تربز حدود اللقاء ال االفرتاق، بني اجلهات املَُتَمِولة حمليًّا، سواء الرمسية 
أو األهلية، ملواجهة أي خطر ينبعث من احلالة اجلماهريية. ورمبا كان اصطفاف 
الثوري  العنف  الفلسطينية، ضد  قطاعات واسعة من اجملتمع األهلي مع السلطة 
الثانية، أكرب مثال يف هذا اجلانب، حيث تكاتفت  االنتفاضة  إبان  الفلسطيين، 
كل اجلهود بإمرة صاحب املال األجنيب للتحريض على »العنف« ضد احملتلني، 
لتعبئة احلالة الشعبية حنو النضال املطليب السلمي، حىت وإن كان بطريقة »لطيفة«، 
وهي الوصفة السحرية اليت ُقدِّمت من رموز تابعة للمنظمات األهلية إىل السيناتور 

األمريكي جون كريي عام 2006، بعد انتخابات اجمللس التشريعي.   

امُلستفيدة، هي َشْكل من  الُنخب  اليت تتشكل لدى  السياسية  إن األيديولوجيا 
والنخب،  للشرائح  الطبقية  املصاحل  تعكسه  الذي  االجتماعي،  الوعي  أشكال 
فيتحول  الداخلي،  الطبقي  التناحر  التناقض، ورمبا  مزيًدا من  بدورها ختلق  واليت 
الشريك املُتلقي إىل صناديق ُكليب، واليت ال تسعى فقط إىل قطع رأس املقاومة، 
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بل إىل توطني النهب، وزيادة التبعية واالرهتان ملركز النهب العاملي، وإطالة عمر 
االحتالل. وكان وزير اخلارجية األمريكي األسبق، قد أعلن صراحة بعد احلرب 
على العراق عام 1991، أنه بإمكان أمريكا بْسط السيطرة ومّد النفوذ يف العامل، 

عن طريق احلروب واجملتمعات املدنية املنتشرة يف العامل.  

إن اإلجابة التحررية تستوجب إقامة عالقة حتالفية، بني القوى والشرائح والنخب 
االجتماعية والسياسية كاّفة، ملواجهة »الكمربادور« السياسي، واالستعباد املايل، 
يواجه  رمبا  التحالف  هذا  أن  ورغم  جديدة.  حبّلة  الكولونيالية  إنتاج  يعيد  الذي 
واحملاولة  اجلهد  يستحق  احلرية  إىل  الطموح  أن  إال  باملستعصية،  أشبه  مشكالت 
واملثابرة، ليس عرب القوى الذاتية احمللية فحْسب، بل عرب نْسج عالقات إنسانية 

حتررية عابرة للحدود، مع قوى التحرر كاّفة. 
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الفصل السابع

دور املنظمات األهلية يف الضفة الغربية، يف ملف املصاحلة 
الفلسطينية الداخلية بني حركيت فتح ومحاس

وائل حريز 

المقدمة

أظهرت أحداث االنقسام الفلسطيين عام 2007، حقيقة وضع املنظمات األهلية 
السياسي.  التأثري  على  قدرهتا  حيث  الغربية، من  الضفة  يف  العاملة  الفلسطينية، 
فقد ظهر جليًّا حجم اهلوَّة بني عمل هذه املنظمات، وبني اإلرادة الشعبية ونبض 
اجملتمع. كما اتضح أن الكثري من الشعارات اليت رفعتها تلك املنظمات، كانت 
تعبريًا عن حالة االرتزاق اليت متارسها أمام املنظمات الدولية واجلهات املاحنة. أما 
الواقع، والذي ظهر فيه اجملتمع الفلسطيين بأضعف حاالته أثناء االنقسام، فلم جيد 
لم  لدى هذه املنظمات ما تقّدمه لدفع إرادة التصاحل األهلي، واحلفاظ على السِّ

االجتماعي.

مل  اليت  نشأهتا،  بطبيعة  أساًسا  مرتبطًة  املنظمات كانت  هلذه  األساسية  املشكلة 
تتوافق وإرادة السلطة الفلسطينية الوليدة، واليت، أي السلطة، كانت بغىًن عن أيِّ 
جهة تعارض، أو تشكل عائًقا أمام رؤيتها الوطنية، اليت ارتبطت بشكل مباشر 
ار«، يف تلك املرحلة التأسيسية. ولذلك ابتعدت هذه  بشخص الرئيس »أبو عمَّ
املنظمات عن عمليات احلوكمة، واملمارسة املباشرة لدورها الرقايب الضاغط باجتاه 
الفاعلة  السياسية  واملشاركة  اإلنسان  حقوق  مببادئ  التزاًما  وأكثر  راشد،  حكٍم 
من فئات اجملتمع، بعيًدا عن احملاصصة والتقسيمات الفئوية واحلزبية. استمر هذا 
الغياب يف توسيع اهلوَّة بني اجلهات احلكومية واجملتمع املدين عموًما، واملنظمات 
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ْلم األهلي، وحالة  األهلية خصوًصا، مما أفقدها دورها احلقيقي يف احلفاظ على السِّ
الوفاق اجملتمعي، وحل النزاعات بالطرق السياسية السلمية (غليون، 1992(.

حتاول هذه الدراسة أن جتيب على عدة تساؤالت أساسية يف املوضوع قيد البحث، 
ا  انطالًقا من إشكالية أساسية مفادها أنه: على الرغم من وجود عدد كبري جدًّ
من املنظمات األهلية الفلسطينية يف الضفة الغربية، إال أنه مل يكن هلذه املنظمات 
تزال  ال  اليت  السياسي،  االنقسام  حالة  من  اخلالص  يف  ومساهم  مؤّثر  دور  أّي 
قائمة حىت كتابة هذه الدراسة. وبناء عليه، تسعى الدراسة إىل اإلجابة على عدة 
تساؤالت حول ماهية الدور العملي الذي لعبته املنظمات األهلية يف إهناء ملف 
االنقسام، وطبيعة العوامل اليت أضعفت هذا الدور، وحقيقة العمل الذي يفرتض 

أن تقوم به يف ظل الواقع الفلسطيين. 

وبناًء عليه، تفرتض الدراسة أن املشكلة األساسية بدأت بعدم إشراك السلطة واألحزاب 
م دورها، وجعله  الفلسطينية للمنظمات األهلية يف العمل السياسي، مما قلَّص وحجَّ
حمصورًا يف تقدمي خدمات ومساعدات إغاثية، أو االهتمام بقضايا تنموية متوافقة 
مع توجهات اجلهات املاحنة، وليس مع حاجات اجملتمع. إضافة إىل غياهبا بشكل 
شبه تاّم، عن أّي عمل مرتبط بالبعد السياسي اجلاد واملؤّثر، وبالتايل غياب دورها يف 

ميدان حتقيق املصاحلة الفلسطينية، أو التأثري على الرأي العام الفلسطيين.

وقد سعت الدراسة إىل اإلجابة على األسئلة السابقة، وفق منهجية خاصة، تقوم 
على أساس االعتماد على جمموعة متكاملة من مصادر املعلومات، واإلشارة إىل 
احلقائق، والتمثيل هلا، باعتبارها مؤشرات قوية على الظواهر قيد الدراسة. وبناًء 
عليه، ُرِصدت آراء مراقبني ومشاركني وأكادمييني من خمتلف التوجهات السياسية، 
من العاملني يف الضفة الغربية، واخلروج برؤية عامة تعتمد على هذه اآلراء، إضافة 

إىل توثيق وتأكيد املعلومات من املراجع ذات العالقة. 
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كما تعتمد هذه الدراسة على أقرب اآلراء إىل العمل امليداين املباشر، واالنطالق 
اعُتِمد  لذلك  الواقع.  عن  قوي  بشكل  ة  معربَّ تكون  حىت  اخلاصة،  التجربة  من 
املنهج الوصفي حيثما دعت احلاجة إىل وصف حالة معينة، مث املنهج التحليلي 
من أجل دعم وجهات النظر احملددة، لإلجابة على األسئلة املطروحة. وحسب 
اطالع الباحث، مل يسبق هذه الدراسة أّي دراسة تناولت دور املنظمات األهلية 

يف املصاحلة الفلسطينية، خاصة يف الضفة الغربية.

تتضمن الدراسة ثالثة أقسام. تناول القسم األول املبادرات اليت طرحتها مؤسسات 
اجملتمع املدين خالل السنوات السابقة، سعًيا إىل حتقيق املصاحلة بني حركيت فتح 
ومبادراهتا.  املؤسسات  هذه  دور  ضعف  عوامل  الثاين  القسم  وتناول  ومحاس. 
وأخريًا، تناول القسم الثالث الدور الوطين املطلوب، والذي جيب أن تضطلع به 
هذه املنظمات، حىت يكون هلا دور فاعل وحقيقي؛ من أجل بناء جمتمع ضمن 

أسس سليمة.

المبادرات المطروحة

بالنظر إىل طبيعة املؤسسات األهلية يف الضفة الغربية، يربز سؤال مهم، يرتبط 
بقدرة هذه املؤسسات على اخلروج مببادرات موضوعية، وواقعية وقابلة للتنفيذ، 
أو  االنقسام،  أطراف  من  طرف  مسؤولية كل  حتديد  على  قدرهتا  من  انطالًقا 
وضع االلتزامات واخلطوات التنفيذية، والسعي إىل حتقيقها وفق وسائل الضغط 
السياسية  وحتركاهتا  املنظمات،  هذه  عمل  لطبيعة  املراقب  سيجد  املناسبة. 
»احملايدة«  األهلية  املؤسسات  إجياد  يف  صعوبة  االنقسام،  مبوضوع  املرتبطة 
أداًة  احلاالت،  من  املنظمات كانت، يف كثري  هذه  بعض  أن  وسيجد  ابتداًء، 
بيد أحد طريف االنقسام، أو جزًءا منه، حبكم طبيعة نشأهتا ومصادر دعمها، 
أطراف  من  مواقفها  بناًء على  واستمراره،  التمويل  جلب  على  قدرهتا  حبكم  مث 
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جيب  اليت  املواقف  تلك  بناًء على  اجملتمع،  يف  التحرك  على  االنقسام، وقدرهتا 
أن تكون منسجمة مع الطرف املسيطر على مناطق عملها.

ومع ذلك، فإن هناك العديد من املؤسسات، اليت حاولت أن تبذل جهًدا إلجياد 
صيغة وطنية جامعة، قادرة على مجع األطراف الفلسطينية ضمن سياق املصلحة 
الوطنية (أبو مطر، 2012، ص2(. ولكن يبدو أن املبادرات احملدودة للمصاحلة، 
ضمن  تكن  الغربية، مل  الضفة  يف  املنتشرة  األهلية  املنظمات  مئات  أفرزهتا  واليت 
املستوى املطلوب، وال املتناسب مع حجمها وعددها على ساحة الضفة الغربية.  

يقود البحث يف موقف املنظمات األهلية من ملف املصاحلة، إىل سؤال مهم آخر، 
يتعلق باإلرادة والقدرة، وهو: هل متلك هذه املؤسسات، منفردًة وجمتمعًة، إرادة 
الكايف  الرصيد  متلك  وهل  بقوة؟  السياسية  املصاحلة  ملف  يف  للمشاركة  حقيقية 
إلجياد وسائل ضغط قادرة على التأثري؟ وهنا تظهر حالة جدل كبرية، تتعلق بقدرة 
هذه املؤسسات ضمن الظروف اليت نشَأْت فيها، وُبعِدها أو إبعادها عن عملية 
هذا  وأثر  اليوم،  حىت  السلطة  نشوء  بداية  منذ  السياسي،  القرار  وصنع  املشاركة 
يف عدم قدرة هذه املنظمات على الدخول يف ميدان املصاحلة، واملشاركة يف دفع 
السياسية،  املشاركة  عن  املنظمات  هذه  فغياب  أطرافها.  على  والتأثري  عجلتها، 
ة لتدخلها إلهناء  أدَّى إىل ضعف دورها وقدرهتا على التأثري، يف ظّل احلاجة املاسَّ
االنقسام. مثَّ كان غياب تأثري العمق اجملتمعي هلذه املؤسسات، اليت ُيفرتض أهنا 
نابعة من قلب اجملتمع، وممثلٌة له، مما جعل أثر االستجابة اجملتمعية الضاغطة معها 
)كوستانيين   ،)27-21 ص   ،2002 واإلمناء،  للبحوث  بيسان  (مركز  ضعيًفا 

وآخرون، 2011، ص 23-20(.

عاّم،  بشكل  الغربية  الضفة  يف  األهلية  املؤسسات  تقّدم  العملية، مل  الناحية  من 
واالجتماعات  العاجلة،  والنداءات  املغلقة،  الغرف  تتجاوز  حقيقية  مبادرات 
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حزيران  يف  »مفتاح«  مؤسسة  نّظمت  املثال:  سبيل  فعلى  النخبوية.  واملؤمترات 
2015 مؤمترها (النساء يردن؛ وطن واحد، شعب واحد، علم واحد(، وشارك فيه 
جمموعة من مؤسسات اجملتمع املدين، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
(UNDP(، ويف كل من رام اهلل وغزة عرب »الفيديوكونفرانس«، ومبشاركة ناشطات 
وقياديات من خمتلف فصائل العمل الوطين واإلسالمي، حيث دعت املشارِكات إىل 
اإلسراع يف حتقيق املصاحلة الوطنية الفلسطينية، عرب التنفيذ الكامل والفوري التفاق 
القاهرة، ووفق بيان الشاطئ ببنوده كاّفة، وحتديد موعد إلجراء االنتخابات الرئاسية 

والتشريعية، وانتخابات اجمللس الوطين (عشراوي، مقابلة شخصية، 2016(. 

كما نّظمت مؤسسة اإلغاثة الزراعية بتاريخ 2014/5/5، ويف مقرّها مبدينة رام 
اهلل، ندوة بعنوان: (دور اجملتمع املدين يف تعزيز املصاحلة(، وذلك حبضور عشرات 
من ممثلي املؤسسات النسوية والزراعية والشبابية، العاملة يف الضفة الغربية وقطاع 

عزة (سامل، مقابلة شخصية، 2016(.

وعلى صعيد متصل، يؤكد مراقبون أن منظمات اجملتمع املدين يف غزة والضفة، تقف 
مشلولة، إال من بعض تصرحيات وورشات عمل مدعومة، ال تؤّثر وال تصنع تغيريًا، 
إال إذا كان القصد من التغيري ما يطرأ على جيوب املُنتفعني من تلك الورشات 
االستعراضية. (طه، مقابلة شخصية، 2016(. وكما كان دور املؤسسات منفردًة 
رًا فيه، كان كذلك دور الشبكات  غرَي ناضج، ومل يستوعب احلدث، ومل يكن مؤثـّ
واالحتادات. وكان على صعيد الضفة الغربية أكثر غياًبا وضعًفا، ألسباب تتعلق 

غالًبا بطبيعة القبضة األمنية، اليت ُفرضت عليها عقب أحداث االنقسام.

حقيقي، ال  أثر  جتمع، ذات  أو  مجعية  أو  ملركز  الفردية  املبادرات  بعض  تكن  مل 
على صعيد الفصائل، وال اجلماهري، وال اجلهات الفاعلة دوليًّا أو حمليًّا، ومل تكن 
ومقرتحات  عمل  ورشات  اإلعالم، أو  فضاءات  يف  صيحة  من  أكثر  جمملها  يف 
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ألكادمييني ومثقفني، تتقارب يف األهداف، وختتلف يف الدوافع حسب طبيعة هذه 
اجلهة، ومقدار متاهيها مع الواقع اجلديد، الذي أنتجته حالة االنقسام (أبو مطر، 

2012، ص 13(.

عمليًّا، هناك مبادرتان ملنظمات أهلية فلسطينية، تتعلق باملصاحلة الفلسطينية بشكل 
مباشر، مها مبادرة مؤسسة »بال ثينك«، وهي مؤسسة دراسات وأحباث مقرُّها 
األهلية  املنظمة  النزاعات، وهي  وحل  للدميقراطية  الفلسطيين  املركز  ومبادرة  غزة، 
الوحيدة اليت قّدمت مبادرة، وهلا فروع يف عدة حمافظات يف الضفة الغربية وقطاع 
غزة.  وهلذا املركز جتربة جيدة يف املوضوع، تعطي تصورًا واضًحا عن واقع احلال. 
الطرفان  يقبل  موضًحا: »مل  املقادمة  سعيد  املركز  مدير  الندوة  نتائج  أهم  كتب 
سياسيًّا،  منافس  وغري  مستقّل  ثالث  طرف  بتدخل  فتح،  وخاصة  ومحاس،  فتح 
وإمنا اقتصرت نتائج االجتماعات معهما على جمامالت شكلية وبروتوكولية، لرفع 
ليس  فتح،  وخاصة  الطرفني،  أن  تبني  املواقف. كما  وتسجيل  واإلحراج  العتب 
لديهما اإلرادة احلرة للشروع يف احلوار، وحتدي الضغوط اإلقليمية والدولية، وأن 
الطرفني ال يهتمان كثريًا بالضغط الشعيب، وال حيسبان حسابه إذا كان حمدوًدا. إن 
قيام املركز باملبادرة بقرع اجلرس، مل حيرك مؤسسات اجملتمع املدين الكبرية، وال حىت 
األحزاب السياسية األخرى، للتفكري باالنضمام للحملة الشعبية، أو البحث عن 
صيغة تنسيق أو تعاون، وإمنا دفع هذه املؤسسات واألحزاب إىل سرقة العديد من 
األفكار واألنشطة، وحماولة اإلنكار التاّم جلهود املركز، فيبدو أنه كان من األفضل 

إشراكهم من البداية« )املقادمة، 2008(.

خالصة هذه التجربة تعطي تصورًا جيًدا عن دور املنظمات األهلية عرب حمورين، 
األول هو الضعف الشديد يف الثقافة والعمل السياسي يف اجملتمع الفلسطيين عموًما، 
ويف مؤسسات اجملتمع املدين واملنظمات األهلية بشكل أخّص، مما جعل دورها ال 



211

دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية

يكاد ُيذكر يف القضايا السياسية الوطنية. والثاين هو سيطرة محاس وفتح على املشهد، 
وتثبيت حالة اصطفاف جمتمعي يصعب اخرتاقه من منظمات ال متتلك األرضية 

االجتماعية والسياسية الكافية.

إضافة إىل ما سبق، فإن عشرات اللقاءات والندوات والتصرحيات واالجتماعات، 
اليت قامت هبا مراكز البحث أو اجلامعات يف سياق احلديث عن املصاحلة، مل ُيفد 
حقيقة يف تغيري الواقع، أو االنتقال به خطوًة إىل األمام، سوى حتميل األطراف 
السياسية سبب األزمات اليت تراكمت بفعل االنقسام، مما يؤكد غياب أّي دور 
حقيقي فاعل للمنظمات األهلية، واقتصارها فقط على إدانة فتح ومحاس، مما يدّل 
على أن هناك بعًدا سياسيًّا حيكم مواقف بعض هذه املؤسسات، كما حيكم البعد 
التمويلي قسًما آخر منها، »فاجملتمع املدين، عالوة على انقسامه على نفسه بفعل 
شخصية،  مقابلة  )احلاج،  السياسي«  الوالء  بفعل  نفسه  على  منقسم  التمويل، 

.)2016

مع ذلك، ميكن القول إن املنظمات األهلية الفاعلة يف غزة، كانت أكثر نشاًطا 
التفاعل  أو  السياسية،  واملشاركة  العمل  صعيد  األرض، سواًء على  وفاعليًة على 
قبل  مكرَّسة  انفصال كبرية، كانت  حالة  هناك  أن  واضًحا  بدا  وقد  اجملتمعي. 
االنقسام يف هذه املؤسسات بني الضفة وغزة، مما جعل التنسيق بينها أمرًا غري 
سيطرة  من  والتخلص  التأثري  على  قدرة كبرية  وأفقدها  راسخة،  لقاعدة  خاضع 

األجهزة التنفيذية يف الضفة وغزة، لصاحل طرف من طريف االنقسام. 

مبوضوع  املرتبطة  غزة،  قطاع  يف  األهلية  املنظمات  نشاط  إن  أيًضا  القول  وميكن 
االنقسام، وضعفها يف الضفة، ناتج عن التبعات الكبرية اليت استهدفت القطاع بعد 
حالة االنقسام، واليت متثلت يف احلصار احملكم الذي يتعرض له القطاع حىت يومنا 
هذا، مما جعل اجلمهور الفلسطيين أكثر ضغًطا وحاجة للسعي يف كل االجتاهات، 
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يعيشها  اليت  املعاناة  حدة  من  للتخفيف  املصاحلة،  حتقيق  باجتاه  الدفع  أجل  من 
الناس يف القطاع، وبالتايل كانت استجابة هذه املنظمات تعبريًا، ولو ضعيًفا، عن 
الضغط الشعيب الكبري باجتاه تغيري الوضع القائم يف القطاع بعد االنقسام. بينما 
كانت هذه احلالة خمتلفة متاًما يف الضفة الغربية، اليت كانت نتائج االنقسام خمتلفة 
جتاهها، ولذلك كان الفرق كبريًا بني االستجابة حلالة االنقسام من الطرفني، شعبيًّا 

ورمسيًّا.

عوامل ضعف دور المنظمات األهلية في ملف االنقسام

ال خيفى على املتابع أن هذه املنظمات مل حتمل على عاتقها الدور احلقيقي يف 
التعاطي مع ملف املصاحلة، رغم بعض اجلهود اليت ُبذلت من أجل الضغط على 
طريف االنقسام للجلوس واحلوار. وميكن إرجاع هذا الضعف الشديد يف دورها إىل 
عدة عوامل، بعضها ذايت يتعلق ببنية هذه املنظمات، وحقيقة الدور الذي تتبناه، مثل 
»انشداد بعضها يف هذا السياق إىل احليادية باملعىن السياسي والفكري، كتدريبها 
يتبىن  لتيار  االحنياز  بضرورة  األمر  هذا  ربط  والدميقراطية، دون  االنتخابات  حول 
تلك املفاهيم«. إضافًة إىل »ابتعاد املنظمات األهلية عن العمل الطوعي، وآليات 
املشاركة اليت انطلقت على أساسها، مع االنشداد إىل حضور املؤمترات الدولية، 
وتوفري شروط حياتية مرحية للقائمني عليها«. وكذلك »ظاهرة الدكاكني اليت باتت 
تشهدها املنظمات غري احلكومية، حيث إن احملرّك الرئيسي هو املصلحة املباشرة 
ألجندة  وبراجمها  أنشطتها  املنظمات  هذه  من  العديد  رهن  إىل  إضافة  واخلاصة. 
املمولني، واندماج قسم آخر منها يف بنية النظام السياسي، من خالل احلصول على 

متويل من املؤسسات الرمسية للسلطة الفلسطينية« )أبو رمضان، د.ت(.

إضافة إىل هذه العوامل الذاتية، هناك عوامل أخرى موضوعية، تتعلق بالظروف 
املرتبطة باحلياة السياسية يف فلسطني. فأطراف الصراع، أي فتح ومحاس، حبكم 
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تطور النظام السياسي الفلسطيين، وتطور العمل امليداين، أحكمتا سيطرهتما على 
العمل السياسي يف الضفة والقطاع، وقامتا بتغطية كبرية ملعظم مساحات العمل 
املسألة  أصبحت  ولذا  اخلاصة،  مؤسساهتما  يف  والرقايب  واإلعالمي  االجتماعي 
اليت  املُبادرات  طبيعة  عدمها، وال  أو  التأثري  يف  املدين  اجملتمع  قدرة  »...ليست 
الوطين،  التحرر  مبدأ  إسقاط  هي  ما  بقدر  ذلك،  أمهية  على  قبله،  من  ُقّدمت 
واالنشداد حنو سلطة ومهية على األرض من قبل الطرفني املُتنازعني« )طه، مقابلة 

شخصية، 2016(.

اجملتمع  مببادرات  القبول  ومحاس  فتح  حركيت  على  الصعب  »من  ولذلك، كان 
املصاحل  حالة  عن  مكثًفا  تعبريًا  أصبح  االنقسام  وأن  الفلسطيين، خاصة  املدين 
ودولية«  وإقليمية  عربية  تدخالت  إىل  إضافة  الطرفني،  بني  والفئوية  الضيقة 

(عشراوي، مقابلة شخصية، 2016(. 

كما أن تراُجع التمويل بفعل األزمة املالية العاملية، ظهرت مالحمه على املنظمات 
األهلية الفلسطينية منذ عام 2013، وأّدى إىل إغالق عدد من املؤسسات، األمر 
الذي سيدفع املنظمات القائمة إىل احلفاظ على مصادر متويلها، أو البحث عن 
مصادر جديدة، مما قد جيعلها أكثر طواعية للممولني من السابق، ويدفعها إىل 
إىل  انشدادها  من  أكثر  ذاهتا،  على  احلفاظ  أجل  من  اخلاصة  بشؤوهنا  االهتمام 
القضايا العامة مبا فيها االنقسام (احلاج، مقابلة شخصية، 2016(. وأكثر من 
ذلك، فإن الكثري من املنظمات األهلية هلا أجندهتا اخلاصة، اليت ال تتماشى مع 
(النسر،  والسريالية  التعقيد  من  يزيد  الذي  األمر  املسلح،  والكفاح  املقاومة  مبدأ 

مقابلة شخصية، 2016(.

مصطفى  عنها  فيتحدث  التنفيذية،  وأجهزهتا  الفلسطينية  السلطة  دور  بشأن  أما 
يقول  بغزة.  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  اهليئة  يف  وحقوقي  باحث  وهو  إبراهيم، 
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إبراهيم: »منذ نشأة السلطة الفلسطينية، مل تكن العالقة بني املنظمات األهلية 
التهميش، وحماولة  من  فرتات  العالقة  هذه  شهدت  فقد  يرام،  ما  على  والسلطة 
أجهزهتا  السلطة، خاصة  قبل  من  األهلية  املنظمات  على  والسيطرة  االستقطاب 
هو  الفلسطينية  األراضي  يف  جيري  »ما  ويضيف:   .)2011 )إبراهيم،  األمنية« 
احلكومتني  إميان  عدم  يعكس  األهلي،  العمل  منظمات  على  للسيطرة  إحكام 
بالتعددية، ودور اجملتمع املدين يف بناء اجملتمع الفلسطيين. واخلطوات اليت ُتتخذ، 
حالة  )إبراهيم، 2011(. وعن  املنظمات«  تلك  على  السيطرة  خانة  يف  تصب 
املؤسسات األهلية يف الضفة الغربية بعد االنقسام يقول: »إن ما جيرى يف الضفة 
الغربية من سن قوانني، واختاذ قرارات حبق منظمات العمل األهلي، نابع من عدم 
التربيرات  ورغم  ودورها.  املنظمات  تلك  عمل  بطبيعة  اهلل  رام  يف  السلطة  قناعة 
الصادرة عن السلطة بأهنا تستهدف املنظمات التابعة حلركة محاس، إال أن هذا 
االستهداف مل يستثِن املؤسسات األخرى غري التابعة حلركة محاس، واليت ختتلف 

مع السلطة، وإن كان هذا االستهداف بدرجة أقّل« )إبراهيم، 2011(.

يف بعض الفرتات، فرضت األجهزة التنفيذية يف السلطة الفلسطينية، بعض الرقابة 
واالستقطاب والسيطرة على هذه املنظمات، حىت تتخّلص من أعبائها من ناحية، وحىت 
تعرّب هذه املنظمات عن مواقف السلطة يف بعض احلاالت من ناحية ثانية، باعتبارها 
طرًفا حياديًّا يف حالة األزمات والصراع، وقد زادت حدة هذا االستقطاب والرقابة 
واالهتام ضد هذه املؤسسات بعد االنقسام. (إبراهيم، 2011( )محيدان، 2011(. 

»من الواضح حاليًّا أن الروابط السياسية، ال أحكام القانون، هي السبب الوحيد 
وراء استمرار العالقة بني السلطات السياسية ومنظمات اجملتمع املدين، يف كّل من 
الضفة الغربية وقطاع غزة، دون احرتام ما ورد يف اإلطار القانوين القائم، الذي ينّظم 
عملية تسجيل املنظمات وإغالقها بشكل مؤقت أو دائم« )كوستانيين وآخرون، 
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2011(. و »على الرغم من مشاركة بعض املنظمات يف وضع خطة اإلصالح 
والتنمية الفلسطينية، فإنه ال يزال احلوار بني اجملتمع املدين وبني السلطات العامة 
صعًبا، بسبب انعدام الثقة بني الطرفني، وحماولة السلطات السياسية السيطرة على 

أنشطة هذه املنظمات وسياساهتا« )كوستانيين وآخرون، 2011(.

واحلقيقة أن واقع املنظمات األهلية، حىت لو كان متعافًيا متاًما من كل املعوقات 
السابقة، فإنه سيصطدم بقوة حبجم التدخل الدويل يف املسألة الفلسطينية، والذي 
يظهر بوضوح كواحد من أهم وأشد املؤّثرات يف عدم إمتام املصاحلة الفلسطينية، 
كما ظهر سابًقا يف قضايا متّس أركان النظام السياسي الفلسطيين. فعلى سبيل 
القانون  من  إقرار كل  جتاه  املدين  اجملتمع  منظمات  مطالب  »...جتاُهل  املثال: 
األساسي وقانون استقالل القضاء، حيث كانت تطالب هذه املنظمات بذلك منذ 
االنتخابات النيابية العامة األوىل اليت جرت يف يناير 1996، بينما متت االستجابة 
الذي  الدويل  اجملتمع  لضغوط  املطلبني، كنتيجة  هلذين  التنفيذية  السلطة  قبل  من 
حّذر من توقف الدعم املايل للسلطة إذا مل تقم بإقرار هذين القانونني. األمر الذي 
يكشف مدى هشاشة وانكشاف السلطة الفلسطينية أمام اجملتمع الدويل، وتأثرها 

بقرارات املاحنني« )أبو رمضان، 2015(.  

مل تستطع هذه املنظمات محاية القرار الفلسطيين املستقل، أو الدفع باجتاه صمود 
بطريقة  اختيارها  ماليًّا، رغم  محاس  حكومة  حوِصرت  االنقسام، حني  قبل  وطين 
دميقراطية حسب املعايري الدولية. لذا لن تستطيع هذه املنظمات، حىت لو حشدت 
كل قوهتا باجتاه املصاحلة، أن تقدم شيًئا، طاملا هي غري قادرة أساًسا على إجياد خمرج 
للرفض الدويل حلركة محاس، وبالتايل كانت هذه املنظمات جزًءا من حالة اخلضوع 
اليت عاشتها الضفة الغربية، بعد مرور شهور مؤملة بسبب انقطاع الرواتب، عقاًبا 

للشعب على خياره الدميقراطي.
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التمويل،  على  قدرهتا  حيث  من  ضعيفة  الغربية  الضفة  يف  األهلية  املنظمات 
من  الشعيب  املستوى  على  ضعيفة  اجملتمع، وهي  حاجات  من  نابعة  قيم  وحتديد 
حيث ارتباطها وعالقاهتا مع اجلماهري، وضعيفة على املستوى السياسي؛ النعدام 
هذا،  إىل كل  إضافة  السياسي.  القرار  يف  والتأثري  احلوكمة،  عملية  يف  مشاركتها 
فالوضع الفلسطيين املعقد من الناحية الدولية، جعل مساحة حترك هذه املنظمات 
حمدودة جدا، وقدرهتا على التغيري معدومة، بسبب قوة األطراف الفاعلة، وجديتها 
واألطراف  اإلسرائيلي،  لالحتالل  مرحيه  حالة  وفْرض  االنقسام،  حالة  تعميق  يف 

املساندة له بعد االنقسام (صاحل، 2008(.

المنظمات األهلية والدور الوطني

يربز هنا تساؤل عن حقيقة دور هذه املنظمات، وهل هي تعبري حقيقي عن حاجات 
اجملتمع، ومتظهر لتطور طبيعي يعربِّ عنه أم ال؟ وبالنظر الدقيق إىل املشاريع اليت 
تضطلع هبا هذه املنظمات، جيد املراقب أن هناك جانًبا وطنيًّا توعويًّا باجتاه املشاركة 
يف عملية احلوكمة، على صعيد البلديات واحلكومات ووضع التشريعات، إضافة 
إىل دور تنموي، يتعلق بتطوير اجلوانب الزراعية والتعليمية، وزيادة الوعي القانوين 
واحلقوقي لدى الفئات األكثر هتميًشا، واملناطق األكثر تضررًا من االحتالل، وغري 

ذلك من األنشطة اليومية. 

ل  ولكن، ورغم كل ذلك، فإن املسألة ال تعدو كوهنا عمليات شكلية، ال تشكِّ
مقاومة  صعيد  على  حقيقي، سواًء  دعم  أّي  ل  تشكِّ حقيقي، وال  اخرتاق  حالة 
املناطق  يف  املواطنني  صمود  دعم  أو  والتهويدية،  االستيطانية  االحتالل  مشاريع 
هلا  عالقة  ال  تكميلية،  خدمات  يعدو كونه  ال  يقدَّم  ما  فكل  تضررًا.  األكثر 
مباشرة بصمود املواطن، ومشاركته الفاعلة يف العمل السياسي واحلوكمه. إضافة 
و30  مدينة،   60 يف  احلكومية  غري  للمنظمات  اجلغرايف  التواجد  »استمرار  إىل 
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قرية، و10 خميمات، مما يتناقض مع شعاراهتا وبراجمها الداعية إىل مساندة املناطق 
املهمشة، والفئات االجتماعية الضعيفة. وكذلك ارتباط بعض املنظمات األهلية 
بشخصية املؤسس، مما يعكس سيطرة الثقافة األبوية، واالبتعاد عن معايري اإلدارة 
الرشيدة، واملشاركة واملساءلة. إضافة إىل انشداد القائمني على بعض املؤسسات 
العمل  مع  التفاعل  من  والتأفف  واملهنية،  النخبوية  إىل  والنشطة،  البارزة  األهلية 

السياسي أو الشعيب، بأبعاده االجتماعية واحلقوقية« (أبو رمضان، د.ت(.

ل  تعطُّ فإن  واحلقوقية،  والتشريعية  القانونية  واملشاركة  احلوكمه  صعيد  على  أما 
اجمللس التشريعي الفلسطيين، وهيمنة حركة فتح يف الضفة الغربية، متمثلة بالرئيس 
الفلسطيين حممود عباس على القرار، مبا فيه التشريع، جعل من غري املمكن العمل 
التشريعي،  باجمللس  املتمثلة  القانونية  األطر  لغياب  سليم،  بشكل  البيئة  هذه  يف 
ما  فقط، وهو  عباس  حممود  الفلسطيين  الرئيس  يد  إىل  التشريع  صالحية  وحتوُّل 
ل حالة من غياب االلتزام بالقضايا القانونية، أو القدرة على املشاركة السياسية  شكَّ
ا يف  رها عن القيام بدور مهم جدًّ والتشريعية الفاعلة، لدى هذه املنظمات، مما أخَّ
ميدان احلوكمة واملشاركة السياسية الفاعلة. بل إن املراقب لعمل هذه املنظمات، 
جيد »تنفيذ بعض املنظمات غري احلكومية مشاريع ذات عالقة بأجندة العوملة، 
خاصة فيما يتعلق بالدميقراطية وحقوق اإلنسان والتنمية واملرأة... ويف املقابل إمهال 

شديد حلق الشعوب يف تقرير املصري ورفض االستعمار« )أبو رمضان، د.ت(. 

التشريعية،  مطالبها  من  شيء  حتقيق  املنظمات  بعض  حتاول  املثال،  سبيل  على 
من خالل استغالل فرصة غياب اجمللس التشريعي، وعالقاهتا بالرئيس، من أجل 
سن تشريعات خاصة تتوافق وإرادة املمولني، مثالً، حاولت مجعية أدوار للتغيري 
االجتماعي أن تزيل خانة احلالة االجتماعية من بطاقة اهلوية الفلسطينية، من أجل 
احلفاظ على كرامة املرأة املطلقة كما تقول، وألن اجمللس التشريعي معّطل اعتربت 
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أن املسألة أبسط من ذلك، فالرئيس كان قد أزال خانة الديانة من بطاقة اهلوية جبرة 
قلم، وألغراض سياسية، ولذا من السهل إزالة خانة احلالة االجتماعية (القوامسي، 

مقابلة شخصية، 2015(.

يشري عزمي بشارة إىل أن تبلور العمل الصحيح ملؤسسات اجملتمع املدين الفلسطيين، 
ال بّد وأن يكون مؤسًسا على مساح السلطة الوطنية الفلسطينية هلا بالعمل (بشارة، 
2012، ص339(. مع هذا، ويف احلالة الفلسطينية حتديًدا، فإن احلديث املفرتض 
عن دور هذه املؤسسات، جيب أن يتجاوز الدور التقليدي، كقيام هذه املؤسسات 
حىتَّ  أو  الدولة،  لدور  مكماًل  يكون  أن  أو  واجملتمع،  الدولة  بني  الوسيط  بدور 
مناقًضا هلا، لتكون حاملًة ملشروع وطين سياسي حترري ضد االحتالل أواًل، ومراقًبا 

للسلطة الفلسطينية ثانًيا، ومساندًة لألحزاب السياسية ثالًثا.

كما أن هناك دورًا وطنيًّا إسرتاتيجيًّا كبريًا ملقًى على عاتق هذه املنظمات، يف 
ظّل الواقع الفلسطيين احلايل. فهي ال تعمل ضمن ظروف عادية، وال ميكن النظر 
إىل تطورها وفق الظروف التارخيية اليت مرَّت هبا املنظمات األهلية يف العامل.  وإمنا 
السياسي،  مع  التنموي  مع  الوطين  فيها  يتقاطع  متشابكة،  ظروف  ضمن  تعمل 

ضمن هوية ذاتية متميزة. 

»يتزايد االعرتاف الفعلي بأمهية املشاركة الواسعة والفاعلة ملؤسسات اجملتمع املدين، 
عملية  على  التأثري  يف  املنظمات  هذه  السياسات، ودور  حول  الوطين  احلوار  يف 
صنع السياسات العامة، ومضامينها، بوصفها عنصرًا هاًما، يعمل على ضمان سرْي 
عمليات التنمية بطريقة أكثر فاعلية، وتعزيزًا للدميقراطية« )كوستانيين وآخرون، 
2011، ص 12(. أما تناقضها مع االحتالل، فهو أمٌر حتمي طاملا كانت حتمل 
توجًها وسياسات وطنية، ودورها يف تصويب عمل السلطة واألحزاب السياسية، 
هو واجب وطين ال ينفصل عن مقاومة االحتالل. وهذا كله جزء ال يتجزأ من 
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احلياة  يف  حقيقيًّا  فاعاًل  تكون  حىت  عليها،  ُتبىن  أن  جيب  اليت  القيم،  منظومة 
السياسية الفلسطينية، كوهنا تعمل يف قلب اجملتمع، بل صار بعضها قادرًا على 
التعبئة اجلماهريية أكثر من بعض األحزاب السياسية التارخيية، كاألحزاب اليسارية 

املختلفة (الدرباشي، مقابلة شخصية، 2015(.   

بشكل  ضغط  األهلي كمجموعات  اجملتمع  منظمات  تعمل  أن  جيب  ولذلك، 
أساسي، تراقب باستمرار أداء السلطة الفلسطينية يف اجملاالت املختلفة، خاصًة 
فيما يتعلق بتوافقها مع قيم الدميقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان، إضافة إىل تقوية 
القطاعات الفلسطينية املختلفة، من أجل تعزيز مشاركتها يف صنع القرار الوطين 
يف  السياسية  األحزاب  انشغال  فإن  ذاته،  السياق  ويف  د.ت(.  رمضان،  (أبو 
االنتفاضات  عن  نتجت  اليت  اآلثار  ومواجهة  مباشرٍ،  بشكٍل  االحتالل  مقاومة 
اليت خاضها الشعب الفلسطيين بشكل متواصل، جعل موقع هذه املنظمات أكثر 
أمهيًة وبروزًا على الساحة الفلسطينية، كعنصر حمايد جتاه السلطة والفصائل، وأكثر 
بعًدا عن املواجهة املباشرة مع االحتالل، مما أتاح هلا فرصة العمل يف دوائر أوسع 
عبء  حتمل  الفلسطينية كانت  السياسية  فاألحزاب  الفلسطينية.  الساحة  على 
وإغالق  واغتيال،  اعتقال  من  عليه  يرتتب  وما  املختلفة،  بأشكاله  املقاوم  العمل 
للمؤسسات، ومالحقة من االحتالل. أما املؤسسات األهلية فقد كانت بعيدة عن 
هذه املواجهة املباشرة، لدرجة أن البعض يرى أن االحتالل اإلسرائيلي نفسه كان 
يشجع، أو على األقل يتجاوز، هذه التجمعات األهلية، حىت تستقطب اجلهد 
الشبايب بعيًدا عن العمل السياسي واملقاوم (أبوعيشة، مقابلة شخصية، 2016(.   

وبصرف النظر عن الدور التارخيي الذي لعبته هذه املنظمات، اليت كانت قائمة 
قبل اتفاقية أوسلو، واستمرت بعدها، وبالنظر إىل طبيعة الدور الذي تلعبه هذه 
املنظمات حاليًّا، فقد »ارتبط العمل األهلي الفلسطيين تارخييًّا بالعوامل الوطنية 
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أساسيًّا  ومسانًدا  وداعًما  الوطين،  العمل  روافد  من  هاًما  رافًدا  والسياسية، وظل 
للحركة الوطنية« )أبو رمضان، د.ت(.

ولكن توقيع اتفاقية أوسلو من ناحية، والتنازالت اليت قّدمتها السلطة الفلسطينية 
الحًقا من ناحية ثانية، خاصًة يف موضوع التوقيع على وثيقة »نبذ اإلرهاب« كشرٍط 
للحصول على التمويل األمريكي، كّل ذلك أّدى إىل تراجع عمل هذه املنظمات 
بالنسبة  وأقل كلفة،  راحًة،  أكثر  دوائر  يف  للعمل  وانتقاهلا  الوطين،  املستوى  على 
للعاملني فيها. ويف سياق املقابالت اليت أجراها الباحث مع أكثر من 10 مؤسسات 
أهلية عاملة يف الضفة الغربية، مل يكن هناك أّي إشارة إىل مالحقة العاملني فيها، أو 
استدعاء االحتالل اإلسرائيلي هلم، حىت مع املؤسسات اليت تركز عملها يف املناطق 
املصنفة (ج(. وهنا ال بّد من التذكري بأن مفهوم اإلرهاب حسب الوكالة األمريكية 
للتنمية، يتضمن أال يكون من بني املستفيدين من املشروع حصريًّا أّي عنصر يف 
حركة محاس، أو فصائل املقاومة األخرى، كما يتطلب موقًفا صرحًيا باعتبار أعمال 

املقاومة الفلسطينية إرهاًبا، وااللتزام بالقيم واملبادئ األمريكية يف العمل.

ولكن السؤال هو: كيف ميكن هلذه املنظمات أن تكون فاعاًل حقيقيًّا، بشأن تعزيز 
لم األهلي وإهناء االنقسام، يف ظّل املشكالت الكبرية اليت  الشراكة السياسية والسِّ
أن دور هذه املنظمات يف ظل غياب دور حقيقي لألحزاب  تعاين منها. الواقع 
السياسية اليت مل تكن طرًفا يف االنقسام، كأحزاب اليسار واملستقلني وغريها، جيعل 
األهلية،  املنظمات  إىل  الداخلي  السياسي  للدور  ثقٍل كبري  انتقال  الطبيعي  من 
السياسي،  العمل  يف  وعًيا  منظمة، وأكثر  مساحات  عن  تعربِّ  أهّنا  ُيفرتض  واليت 
سعيد  يؤكده  ما  وهذا  والقبيلة.  اجملتمع كالعائلة  يف  البدائية  التجمعات  من  أكثر 
مقادمة، مدير املركز الفلسطيين للدميقراطية وحل النزاعات، الذي يرى أن: »دور 
األحزاب السياسية األخرى خارج الصراع بني فتح ومحاس، هو إما هامشي التأثري 



221

دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية

لضعف وزنه اجلماهريي، وسطحية اجتهاداته الفكرية، وإما غري خملص وال نزيه 
يف السعي احلقيقي للمصاحلة بني الطرفني، من أجل حتقيق مكاسب حزبية ضيقة 
على حساب الطرفني، واستغالل الفرص للظهور مبظهر احلكمة واالتزان، جلذب 
مؤيدين له من مجهور الطرفني، وبالتايل مت استثناء هذه األحزاب من جمهود املصاحلة 

الذي خطط له املركز« )مقادمة، 2008(.

واقع حال هذه املنظمات يشري إىل أن أداءها قد تطور من حيث آليات املناصرة 
والتشبيك، وبناء منظومة عالقات داخلية وخارجية، حىت متكنت، على سبيل املثال، 
من تعديل قانون املنظمات األهلية. كما استطاعت أن جتري انتخابات دميقراطية 
داخلية، وتعزز العضوية يف تركيبة هيئاهتا، وخاصة يف إطار شبكة املنظمات األهلية 

(أبو رمضان، د.ت(. 

ا، اليت تعمل فيها هذه املنظمات حاليًّا،  لذلك، وبالنظر إىل املساحة الكبرية جدًّ
والتطور الكبري الذي طرأ على أدائها، فإن دورها ال ميكن أن ينحصر يف العمل 
هذه  إن  القول  ميكن  بل  الداخلي،  الصراع  حالة  ظّل  يف  التنموي  أو  اإلغاثي 
ل صوًتا  املنظمات حتمُل مهَّا ومسؤوليًة كبرية، واليت ُيفرتض، إذا استطاعت أن تشكِّ
ا للشعب الفلسطيين، من أجل  مشرتًكا، وقوة ضغط حقيقية، أن تكون مالًذا مهمًّ
تشكيل ضغط حقيقي على أطراف الصراع، حىت العودة إىل نقطة االلتقاء والتصاحل 

(كوستانيين وآخرون، 2011، ص 30(. 

يف املقابل، يرى بعض املراقبني أنه ال أمل يف هذه املؤسسات، وأهنا أصبحت عبًئا 
على الشعب الفلسطيين، وجزًءا من املشكلة، وأنه »ال رجاء منها فيما يتعلق بإهناء 
االنقسام، وهي حبّد ذاهتا مشكلة من مشاكل اجملتمع املستعصية على احلل، خاصة 
وأن معظمها يرتبط بأجندات خارجية، أو يتبع لربامج حزبية ضيقة« )النسر، مقابلة 

شخصية، 2016(. 
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الخاتمة

خلصت هذه الدراسة إىل أن دور منظمات اجملتمع األهلي الفلسطيين يف الضفة 
الغربية، كان ضعيًفا يف ملف املصاحلة وإهناء االنقسام، رغم تضرر هذه املؤسسات 
داخليًّا  عملها  على  سلبية  بصورة  أّثرت  اليت  االنقسام،  نتائج  من  مباشر  بشكل 
الشرخ  إىل  وإضافة  أيًضا.  التمويل  وتوجهات  سياسات  يف  ت  وغريَّ وخارجيًّا، 
رًا  اجملتمعي والتغول األمين يف الضفة الغربية، فإن هذه املؤسسات مل تفعل شيًئا مؤثـّ

لوقف متدد آثار االنقسام، ومل تساعد يف حلِّها.

والتفاعل الشعيب مع هذه املنظمات يكاد يكون غائًبا متاًما، ويعود ذلك كما يبدو 
إىل طبيعة عمل هذه املنظمات، ورؤية الناس هلا، فهذه املنظمات اليت نشأت يف 
فرتات متأخرة، مل تنطلق من االحتياجات الوطنية للمجتمع الفلسطيين، ومل تتأسس 
على قيم العمل التطوعي كما كانت سابًقا، وإمنا عملت ضمن دوائر وأجندات، 
الفلسطينية.  احلاجة  جبوهر  عالقة  ذات  غري  تنموية  أو  بامتياز،  وطنية  غري  إما 
ولذلك فإن االستجابة لدعوات هذه املنظمات مل تكن متوفرة، مما أفقدها أهم 

عنصر من عناصر التأثري يف احلياة السياسية الفلسطينية، وهو العمق الشعيب.

وعليه، فإن اجملتمع الفلسطيين اليوم حباجة ملنظمات أهلية تطوعية، هتدف بشكل 
باستقاللية كاملة  وتتمتع  اجملتمع،  حاجة  من  نابعة  أهداف  حتقيق  إىل  أساسي 
والسياسية،  األمنية  وأذرعه  ومموليه  وأجنداته،  ومشاريعه  اخلارج،  أهداف  عن 
وتواجه هيمنة األجهزة األمنية الفلسطينية، وتغوُّل االحتالل اإلسرائيلي، وشرذمة 
االصطفاف احلزيب. وال شك أن إشراك هذه املنظمات، وجْعلها جزًءا من عملية 
احلوكمة يف العمل السياسي، يتطلب وقًتا وقناعًة من اجلهات التنفيذية، والسياسيني 
الفلسطينيني، إضافة إىل نشر ثقافة املشاركة السياسية. وهو أمر حباجة إىل دعم 
وتوجيه كبريْين، حىت ال تظّل األحزاب السياسية مسيطرة هبذا الشكل، الذي أدَّى 
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إىل تراجع القضية الفلسطينية، وحتقيق مكاسب لالحتالل داخليًّا وخارجيًّا، على 
حساب غياب الصوت الفلسطيين املوحد يف مواجهة االحتالل وأدواته.

هذه  مشل  مجع  أجل  من  اجلاّد  العمل  الضروري  من  فإن  هذا،  إىل كل  إضافة 
املنظمات، يف أطر عامة تتوافق فيما بينها، من أجل تشكيل روابط عمل حقيقية، 
تكون هلا سلطة وكلمة مسموعة يف اجملتمع الفلسطيين، حىت يكون هلا تأثري حقيقي 
املنظمات  تظّل هذه  أن  جيوز  وال  االنقسام.  الكربى، كموضوع  األحداث  أثناء 
أسرية لعملها الشكلي، الفردي أو اجلماعي، املستند إىل املصلحة اخلاصة والبحث 
عن التمويل، وإمنا جيب أن ُتبىن هذه التجمعات والتحالفات على أسس وطنية 
متينة، ُتعلي من املبادئ والثوابت احلقيقية، بصرف النظر عن االشرتاطات، واحلصار 
الدويل واإلسرائيلي ومتطلباته، وذلك من أجل أن تقوم بدوٍر وطين حقيقي، حيقق 

األهداف الوطنية، وُيعرّب فعاًل عن قيم اجملتمع، وحاجاته احلقيقية.
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الفصل الثامن

املنظمات األهلية الفلسطينية كمنرب سياسي حر للشباب

محمد القدومي

ملخص

للشباب،  حر  سياسي  منرب  توفري  يف  األهلية  املنظمات  دور  الدراسة  هذه  تبني 
وتسّلط الضوء على الظروف الداخلية واخلارجية هلذه املنظمات، واليت تساهم إما 
إجياًبا وإما سلًبا يف تعزيز دور الشباب، وفعاليته يف احلياة السياسية، وذلك هبدف 
الكشف عن تلك الظروف، وتعزيز اجلوانب اإلجيابية منها، والعمل على معاجلة 

اجلوانب السلبية، للوصول إىل دور فعال للشباب على الساحة السياسية.
األدبيات  من  جملموعة  حتليلية  دراسة  خالل  من  اإلشكالية  الورقة  عاجلت  لقد 
واملقابالت، مستشهدة بالوضع العريب تارة، ومستأنسة باجملتمعات الفاعلة سياسيًّا 
تارة أخرى، وذلك للوصول إىل منظمات أهلية تنمي قدرات الشباب ومشاركتهم 
السياسية، على ضوء التجارب والنظريات، وإهناء احلالة العشوائية من املنظمات 
املبين على رؤية  املنظمات األهلية،  القائمة بال أهداف حقيقية، وتكريس عمل 

هتدف لتنمية دور الشباب وفعاليته.
كما سلطت الدراسة الضوء على العديد من العوامل داخل املنظمات األهلية، اليت 
حتول دون وجود منرب حر للشباب، سواًء بسبب غياب الربامج اليت هتتم بالشباب، 
أو النعدام مشاركة الشباب يف قيادة وإدارة تلك املنظمات. إضافة إىل توضيح 
واجتماعية  ثقافية  وعقبات  متمثلًة باالحتالل،  اخلارجية،  املعيقات  من  جمموعة 
األحزاب  دور  توضيح  الدراسة  حاولت  أخرى،  جهة  من  واقتصادية.  وسياسية 
ووسائل اإلعالم واحلراكات الطالبية، واليت ميكن من خالهلا املسامهة يف تفعيل دور 

املنظمات األهلية، والنهوض بدور الشباب.
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مقدمة

ُيعترب الشباب من أكثر الفئات حيويًة يف اجملتمعات، لذلك هم دائًما منبع أّي 
يتم استثمارها  الطاقة، ومل  فيه، وإذا مت جتاهل هذه  طاقة إجيابية هنضوية وحتررية 
لصاحل اجملتمع، فإن ذلك يؤّدي إىل تباطؤ يف النهضة، وتأخر يف التحرر. وقد يؤّدي 
التشتت يف طاقات الشباب وقدراهتم، إىل انتكاسة يف جمتمِع تصيبه هذه املعضلة 
الكبرية. وميتلك الشباب، إضافة إىل باقي فئات اجملتمع، احلق يف معاجلة أنفسهم 
من هذا الُعضال.  وكما يعتقد »لوك«، فإهنم ميتلكون احلق حىت يف عزل السلطة 

إذا ما تسببت بذلك.

وهناك العديد من العقبات اليت تواجه الشباب الفلسطيين، وتعيق ممارستة للدور 
املنوط به، وتشّكل هتديًدا حلريته وحقه يف التعبري عن الرأي. ومن األمور اليت زادت 
من هذه اإلشكالية، القصور يف دور املؤسسات األهلية ومؤسسات اجملتمع املدين 
الفلسطيين بشكل عاّم؛ يف تعزيز دور الشباب، وتشكيل ضمانة هلم يف التعبري احلر 
عن آرائهم. وقد نتج هذا عن جمموعة من العوامل، كان من أبرزها غياب الرؤية 
الواضحة لدور مؤسسات اجملتمع املدين الفلسطيين جتاه الشباب، يف سياق محاية 

حرياته. 

تستند هذه الدراسة على رؤية جون لوك للجماعة، فهو يرى اجلماعة بأهنا العالقة 
املنعكسة بني عدد من األفراد الذين يتميزون بإرادات حرة، ويعترب اجملتمع أنه عالقة 
متبادلة بني أولئك األفراد، على أساس نفعي أو عقالين أو أخالقي. من ناحية 
أخرى يعطي عقد لوك االجتماعي للمجتمع حق عزل السلطة، إذا قامت بتجاوز 

حدودها من خالل االعتداء على املواطنني وحرياهتم )بشارة، 2012(. 

وتتحدث هذه الدراسة عن آليات توفري منرب حر للشباب، ليتسىن هلم من خالله 
املشاركة يف العمل السياسي. وتعترب املشاركة يف العمل السياسي من أهم أسس 
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الدميقراطية، لذلك حتدثت الدراسة عن الدميقراطية، الرتباطها الوثيق باملشاركة يف 
العمل السياسي، حيث ال دميقراطية دون املشاركة، واملشاركة تقود إىل الدميقراطية 

)صاحل، 2005(. 

اجملتمع  مؤسسات  اعتبار  إمكانية  مدى  على  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 
املدين الفلسطيين مساحة حرة، ينطلق منها الشباب للتعبري عن آرائهم السياسية، 
واملشاركة يف صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية، ومعرفة العوامل اليت تؤّدي 
إىل تغييب الشباب كعنصر فاعل يف ميدان اجملتمع املدين، إضافة إىل معرفة كيف 
ميكن العمل على جعل املنظمات األهلية منربًا حرًا للشباب، من أجل إشراكهم 
يف صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية املختلفة بشكل فاعل. لذا تأيت أمهية 
هذه الدراسة يف أهنا تسلط الضوء على أهم متطلبات التنمية السياسية يف اجملتمع 

الفلسطيين.

أهمية الشباب في صياغة التوجهات السياسية

تدور كثري من النقاشات حول أمهية كل فئة عمرية يف اجملتمع، حىت يكاد األمر 
يظهر وكأنه تدافع قوي بني األجيال يف بعض األحيان. وبطبيعة احلال لن يطغى 
جيل يف أي جمتمع على اآلخر، أو ُيفنيه، ولكن ال بّد وأن حيظى كل منهم بدوره 
الالزم واملطلوب يف اجملتمع، حىت يتمكن هذا اجملتمع من النهوض واالرتقاء بني 
باقي اجملتمعات. وإذا ما حصل خلل يف وظيفة كل جيل، أو شرحية عمرية، فإن 

ذلك يؤّدي إىل انتكاسة يف اجملتمع ككل. 

كثرية هي الدراسات اليت تنبه إىل ضرورة أخذ الشباب مساحة واسعة من العمل 
السياسي، وبالذات يف جمتمعاتنا العربية. فهذه اجملتمعات، ومنها اجملتمع الفلسطيين، 
الركيزة  الشباب  ُيعترب  لذلك  فيها،  الشباب  نسبة  حيث  من  فتّية  جمتمعات  هي 
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األساسية يف حتمل املسؤولية، وهذا يعطي أمهية كبرية هلم، حبيث يؤّدي هتميشهم 
أو تغييب دورهم إىل تعطيل فئة كبرية من اجملتمع الفلسطيين. وهذا التعطيل سيمتد 
أثره إىل املستقبل، ألن هتميش الشباب ال يؤّدي إىل مشكلة آنية، متمثلة بتحييد 
أعداد كبرية من اجملتمع فحسب، بل إن هذا التحييد سيتسبب مبشكلة مستقبلية، 
متمثلة خبلق جيل غري مهيأ للعمل السياسي، ومل ميارس املشاركة السياسية )رحال، 

.)2010

الشباب هي جزء من مشاكل اجملتمع، وعالج مشاكلهم  وال شك أن مشاكل 
بني  متبادلة  عالقة  هناك  آخر،  ومبعىن  اجملتمع.  مشاكل  عالج  إطار  يف  يأيت 
الشباب واجملتمع، فأّي خلل يصيبهم فإنه يصيب اجملتمع، وأّي خلل يف اجملتمع 
الشباب، بصفتهم شرحية واسعة  الشباب. وهذا يعطي  أثره سينعكس على  فإن 
يف اجملتمعات العربية بشكل عام، واجملتمع الفلسطيين بشكل خاص، أمهية كبرية 

)رحال، 2010(.

إضافة إىل ذلك، تنبع أمهية الشباب أيًضا من القوة واحليوية واحلماسة اليت يتمتعون هبا، 
وهذا حبد ذاته ميّثل ثروة مهمة للمجتمع، حبيث يصفهم البعض بأهنم وقود، أو حمرك 
للمجتمعات ومسريها، وذلك ملا يتمتعون به من ديناميكية، ومبا ميلكون من طاقات 
جسدية وعقلية، وإمكانيات إبداعية، وقدرة هائلة على العطاء. لذلك نلحظ، وبشكل 
كبري، كيف يكون الشباب عماد الثورات واهلّبات الشعبية، حبيث ال ميكن ألّي تغيري 
جذري يف اجملتمع أن حيدث، دون طاقاهتم وجهودهم. فقدراهتم اجلسدية، ومحاستهم 
العالية، جتعل منهم خط الدفاع األول عن جمتمعاهتم وبالدهم يف أي مواجهة، كما 

حيدث يف اجملتمع الفلسطيين من تصدر الشباب للنضال )ملوح، 2010(.

من الطبيعي أن تكون هناك مقومات إلحداث أي هنضة ممكنة داخل اجملتمعات، 
اليت تعاين من براثن الظلم والقهر، وُيبىن ذلك على جمموعة من العوامل اليت تتفاعل 
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مع بعضها البعض، إلنتاج حالة جديدة ميكن أن ُيطلق عليها صفة النهضة. ففي 
احلالة الفلسطينية، ال بّد من مراقبة مقومات النهضة، ملعرفة يف أي املسارات تسري، 
يريدها  اليت  الطريق،  أو  احلالة  للوصول إىل  التأثري بشكل إجيايب،  ومن مث حماولة 
اليت  املقومات  تلك  أهم  من  البشري  املورد  فإذا كان  النهضة.  من  الفلسطينيون 
تؤدي إىل النهوض والتنمية يف اجملتمعات، فإنه ال بّد من النظر إىل الفئة الفاعلة، 
املورد  فعالية يف  األكثر  الفئة  الشباب هم  وُيعترب  املورد.  التأثري يف هذا  وصاحبة 
يشكلون  اجملتمع، كوهنم  وتطوير  التنمية  دفع عجلة  األكرب يف  لدورهم  البشري، 
غالبيته، إضافة إىل أهنم الفئة األكثر تعليًما وثقافة فيه. لكن الشباب الفلسطيين 
يف  التطوعية  مشاركتهم  وحىت  التنمية،  صعيد  على  املطلوب  دورهم  ميارسوا  مل 
أهنا  إىل  تشري  اإلحصائيات  بعض  وهناك  متدنية،  واألندية  الشبابية  املؤسسات 

تشّكل فقط 18٪ من جمموع الشباب )محاد، 2010(.

إذن، فالتنمية يف أّي جمتمع مبنية على َمْورِدين، مادي وبشري، واالهتمام باملورد 
املثال،  سبيل  فعلى  اجملاالت كاّفة.  يف  اجملتمع  وتنمية  تطور  إىل  يؤّدي  البشري 
عملت  إمنا  فحْسب،  الطبيعية  مواردهم  وفرة  إىل  وأملانيا  اليابان  تطور  يعود  ال 
هذه الدول على تأهيل وتدريب املوارد البشرية، حىت أصبحوا قادرين على خدمة 
جمتمعهم وبلدهم، واالرتقاء هبا. فالشباب هم مصدر قوة املورد البشري، وطاقته 
ومحاسته، وبناًء عليه فإن تعزيز دورهم يف أي جانب، ال سيما املشاركة السياسية، 

هو أمر مهم لنهوض اجملتمع وارتقائه.

المنظمات األهلية كمنبر سياسي حر للشباب

من املفرتض أن يكون بناء الشباب وتطوير قدراهتم، من أهم وظائف مؤسسات 
اجملتمع املدين، وهذا يعين ضرورة تدريبهم على املمارسة السياسية والدميقراطية، 
أثناء عملهم يف  عليهم  التأثري  لديهم، من خالل  والتعاون  الشراكة  وخْلق روح 
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غرس  يف  تساهم  املدنية،  املنظمات  يف  املشاركة  فإن  لذلك  املؤسسات.  هذه 
مهارات التعاون، وترسيخ املسؤولية املشرتكة يف اجلهود اجلماعية، أي أن التفاعل 
والضغط الذي حيصل داخل اجملموعة، يؤّدي إىل اعتدال مواقف األعضاء الذين 

ينتمون إىل خلفيات خمتلفة )روبرت، 2008(.

يف  فاملشاركة  سياسي،  هو هدف  املعلن  املؤسسة  يكون هدف  أن  شرًطا  ليس 
فرقة كشفية، أو فرقة لتعلم الدبكة والفنون، يؤّدي إىل تعلم االنضباط، والعمل 
ال  واآلراء  والقلوب  »العواطف  أن  توكفيل  ذكر  لقد  واجلماعة.  الشراكة  بروح 
ترتقي وتنمو وتتسع وتكرب، وال يرتقي العقل البشري ويتطور، إال من جراء تأثري 
الناس بعضهم يف بعض«. وهذه الفكرة تؤيدها استطالعات الرأي بشأن الثقافة 
املدنية للمواطنني يف مخس دول، منها إيطاليا، واليت بينت أن أعضاء املنظمات 
األهلية أظهروا درجة رفيعة من الثقافة السياسية، والثقافة االجتماعية، واملشاركة 

السياسية، والكفاءة املدنية الشخصية )روبرت، 2008(.

يتأتى من خالل توفري مساحة  الشباب وقدراهتم،  أداء  ومن املالحظ أن تطوير 
حرة هلم للعمل والتجربة، وهذا يكون إىل حّد كبري من خالل مؤسسات اجملتمع 
املدين. فطريقة عمل هذه املؤسسات، تؤّثر على درجة احلريات املوجودة، وإشراك 
الشباب يف العمل داخل مؤسسات اجملتمع املدين، خيلق منهم طاقة تعودت على 
املشاركة يف العمل، وترفض اإلقصاء، وهذا يزيد من مستوى احلريات، واملشاركة 

السياسية والدميقراطية.

اجملتمع،  يف  للدميقراطية  التحتية  البنية  هي  املدين  اجملتمع  مؤسسات  ُتعترب  لذلك 
حيث توفر فرصة كبرية لرتبية أعداد من املواطنني تربية دميقراطية، وتدريبهم عمليًّا 
الكتساب اخلربة الالزمة للممارسات الدميقراطية يف اجملتمع األكرب. وتكون هذه 

الرتبية من خالل:
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املشاركة التطوعية يف العمل العام.- 

ممارسة نشاط مجاعي يف إطار حقوق وواجبات حمددة للعضوية.- 

التعبري عن الرأي واالستماع إىل الرأي اآلخر، واملشاركة يف اختاذ القرار.- 

املشاركة يف االنتخابات الختيار قيادات املؤسسة أو اجلمعية، وقبول نتائج - 
االنتخابات، سواًء كانت موافقة لرأي العضو أو غري موافقة.

املشاركة يف حتديد أهداف النشاط وأولوياته، والرقابة على األداء وتقييمه.- 

وهكذا يكون الشاب قد تدرب عمليًّا على أهم مقومات الدميقراطية واملشاركة 
دميقراطي،  إطار  يف  العام  النشاط  يف  واالخنراط  للعمل  مهيًئا  وأصبح  الفاعلة، 
اجملتمع كله  الدميقراطية يف  املمارسة  يف  ومشارًكا  فاعاًل  طرًفا  جتعله  اخلربة  وهذه 

)شكر، 2003(. 

لغرس  ضروري  أمر  الفاعلة،  الشبابية  املؤسسات  وجود  فإن  ذلك،  على  وبناًء 
ال  أنه  يعين  املؤسسات  هذه  وندرة  الشباب.  نفوس  يف  والشراكة  الدميقراطية 
توجد فرص مناسبة، ومنابر حرة، لالنطالق منها، وتفعيل دور الشباب سياسيًّا 
واجتماعيًّا. ويكون األمر أكثر سلبية إذا انعكست سلطوية األنظمة وتفردها يف 
القرارات، على مؤسسات اجملتمع املدين، وأصبحت هذه املؤسسات ال ُتعرّب عن 
القائمون  رغبات الشباب يف متثيلها، وال يف أنشطتها وبراجمها.  وإذا مل ميارس 
إىل  ذلك  فسيؤّدي  جيد،  بشكل  والدميقراطية  الشراكة  املؤسسات  هذه  على 
أن  هو  األخرى،  السلبيات  ومن  الشباب.  وعلى  اجملتمع  على  سلبية  نتيجة 
اهليئات القيادية لبعض املؤسسات اليت توفر برامج لفئة الشباب، ليست من فئة 

الشباب أصاًل، مما يؤّثر سلًبا على دور الشباب )حجازي، 2011(.
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دور الشباب داخل المنظمات األهلية في تفعيل مشاركتهم 
السياسية

يغرس  املدين،  اجملتمع  بالتجارب داخل مؤسسات  الشباب  أن اختالط  ال شك 
آليات  تلخيص  وينمي جتارهبم. وميكن  قدراهتم،  ويعزز  املشاركة،  روح  بداخلهم 
ميارسوا  أن  الشباب  يستطيع  مؤسسات  بوجود  النشاطات،  الشباب يف  مشاركة 
وعمل  فكر  من  يستطيعون  ما  يقّدموا كّل  بأن  وحرياهتم،  حقوقهم  خالهلا  من 
وإبداع، وأن تتمتع هذه املؤسسات بأجواء دميقراطية، مبا يف ذلك آليات احلوار 
وإشراكهم يف  إليها،  الوصول  املعلومات وحرية  على  الشباب  وإطالع  والنقاش، 
الشباب،  مبادرات  وتشجيع  عليها،  والرقابة  واإلشراف  وتنفيذها،  اخلطط  وضع 
والعمل على تطبيقها. كّل ذلك من شأنه أن جيعل الشباب ميارسون جتربة تؤهلهم 
المتالك مفاتيح العمل اجلماعي، وتفتح هلم أبواب املشاركة السياسية واالجتماعية 

والتطوعية )أبو ملوح، 2010(.

وال يقتصر عمل مؤسسات اجملتمع املدين على نشر ثقافة املشاركة والروح الدميقراطية 
بني الشباب فحسب، بل يتعدى ذلك إىل املسامهة يف صناعة وصياغة القيادات 
الشابة، اليت متارس دورها على نطاق مجاهريي وحملي. وميكن تسمية ذلك بـ »إفراز 
عضويتها،  إىل  املواطنني  جتذب  املدين  اجملتمع  مؤسسات  إن  حيث  القيادات«، 
سبل  هلم  وتوفر  قدراهتم،  اكتشاف  من  اجلماعية  نشاطاهتا  خالل  من  ومتكنهم 
املمارسة القيادية من خالل املسؤوليات اليت توكلها هلم، وتقّدم هلم اخلربة الضرورية 
ملمارسة هذه املسؤولية. فاألعضاء النشيطون يف مؤسسات اجملتمع املدين، والذين 
يتولْون فيها مسؤوليات قيادية، يعتربون القاعدة األساسية اليت خترج منها قيادات 

اجملتمع يف الغالب )شكر، 2013(. 
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له  وتفعيلهم، سيكون  الشباب  دور  لتعزيز  املؤسسات  برامج يف  وجود  عدم  إن 
مردود عكسي على الشباب. أي أنه إذا مل تأخذ املؤسسات دورها بشكل فعال 
جتاه الشباب، فإن هذا التهميش، مع عوامل أخرى، قد يقودهم إىل التطرف يف 
اجملتمع. وبداًل من أن يكون دور الشباب دافًعا يف هنضة اجملتمع، فإنه سينعكس 
بشكل سليب، خاصة إذا تعرضوا للقهر والقمع والتهميش، وعدم تلبية احتياجاهتم 

األساسية.

لذلك، فإن عدم االهتمام بالشباب، واستبعادهم من أنشطة وبرامج املؤسسات 
األهلية، سيزيد من اجتاهات التطرف يف اجملتمع، وسيصل األمر إىل جمتمع يرفض 
الثقافة  مسألة  فإن  وبالتايل  اإلنسان.  وحقوق  بالدميقراطية  اخلاصة  املواثيق  كل 
الدميقراطية تتطلب إقامة حوار صريح ومفتوح بني خمتلف الفاعلني االجتماعيني 
اإلقصاء  ثقافة  مع  الدميقراطية  ثقافة  تتعايش  أن  ميكن  ال  حيث  والسياسيني، 

)رحال، 2010(.

يوجد جانبان ميكن من خالهلما مالحظة حجم حيز الشباب داخل مؤسسات 
اجملتمع املدين.  يتعلق اجلانب األول مبدى مشاركة الشباب يف اهليئات القيادية 
وطبيعة  بعدد  الثاين  اجلانب  ويتعلق  فيها.  الشباب  املوظفني  وعدد  للمؤسسة، 
األنشطة اليت تستهدف الشباب. لكن هذه املؤسسات ترى يف بعض األحيان، 
فّعااًل وبشكل قوي، بغض  أن األهم هو وجود هيئات عامة قوية، متارس دورًا 
النظر عن الفئة العمرية املشاركة فيها، وبذلك تربر عدم إشراك الشباب يف هيئاهتا 
بشكل كبري. فبالنسبة هلا إذا كانت تلك اهليئات فاعلة، فإن مشاركة الشباب، 
وقدرهتم على صياغة التوجهات السياسية ستزيد. أما فيما يتعلق بأعداد الشباب، 
املوظفني واملشاركني يف قيادة املؤسسة، فهذا ال يؤثر فعليًّا إال على الشكل الذي 

تبدو عليه املؤسسة )زماعرة، مقابلة خاصة،21 أكتوبر. 2015(.
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ودورهم، وضرورة  الشباب  بأمهية  املدين  اجملتمع  ملؤسسات  الداخلية  اللوائح  تقر 
بأمهيتهم  الشباب، واالعرتاف  إقرار مكانة  ليست يف  اإلشكالية  لكن  تفعيلهم، 
نظريًّا، وال بتكرميهم بنصوص ضمن اللوائح، وإمنا جيب أن توفر هذه املؤسسات 
منابر حرة للشباب، وفرًصا النطالقهم يف العمل السياسي واالجتماعي بشكل 
عملي وواقعي. فمؤسسات اجملتمع املدين ال تتساوى من حيث مشاركة الشباب 
مبواقع املسؤولية والقيادة فيها، ألن النصوص اليت تتحدث عن الشباب يف كثري 

من األحيان، ال تعدو كوهنا حربًا على ورق )رحال، 2010(.

واملمارسة الدميقراطية داخل مؤسسات اجملتمع املدين نفسها، تكون يف كثري من 
الدميقراطية  واملؤسسات شعار  املنظمات  ترفع  ما  فدائًما  لآلمال.  خميبة  األحيان 
التدقيق يف قيادة تلك املؤسسات وجمالس إدارهتا، يتبني  وتنادي به، ولكن عند 
أن بعضها يفتقر للدميقراطية، أو ميارسها بصورة شكلية، وأن انتخاباهتا الداخلية 
التحايل  ُتعيد فرزالقيادات نفسها بشكل دائم ومتكرر، ويف أحيان أخرى جيري 
على االنتخابات، إلعادة فرز الوجوه نفسها دون جتديد أو تبديل، وحىت أن بعض 
املؤسسات ارتبطت ارتباًطا وثيًقا بشخص معني، حىت أصبحت ُتعّرف به وُيعّرف 

هبا.

مل تعد تلك املمارسات سرًّا، وهذا يعين أهنا منتشرة يف املؤسسات، لتصبح حالة 
طبيعية لدرجة ما. فمن املؤسسات الشبابية من يستعني بالتعيني والتزكية واألقدمية 
الغالب هبدف  هذا يف  يتم  االنتخابات.  ممارسة  من  بداًل  القيادية،  املراكز  لتبّوء 
استمرار املؤسسة على ما هي عليه، ويف حالت االضطرار، ُتنّسب شخصيات تدور 
يف فلك القيادة التارخيية للمؤسسة. وامللفت أكثر أنه يتم التعيني يف بعض األحيان 
بناًء على العالقات الشخصية، أو الوضع االجتماعي أو االقتصادي، وهذا من 
شأنه أن يقتل روح املبادرة لدى الشباب. وإذا متت االنتخابات الدميقراطية يف حالة 
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ما، فإهنا تبقى لدى بعض املؤسسات رهينة الفرد واإلمالءات أحياًنا، »والكولسات« 
الداخلية اجلهوية واملناطقية والعشائرية، أحياًنا أخرى )رحال، 2010(.

أمام  الباب  وتفتح  البّناء،  التغيري  سلوك  املؤسسات  بعض  تسلك  أن  من  وبداًل 
مشاركة الشباب، فإهنا تتجه حنو التربير، وتدافع عن سلوكها، وُتعزيه لظروف ذاتية 
وموضوعية أمليت عليها. وما دامت املؤسسات مل خترج من دائرة التربير، فإن هذا 
يعين أهنا مل تفهم هدفها، أو أهنا ال حتمل توجهات املشاركة والدميقراطية بشكل 
صادق، ومل تتنبَّ إرادة التغيري الذي يتطلب حتدي الواقع احمليط. فالتغيري ال يتحقق 
إذا مل حتمل إدارة املؤسسات وقيادهتا مبادئ املشاركة، وتفتح اجملال لآلخرين أن 

خيوضوا جتربتهم، بداًل من ربط املؤسسة هبم )رحال، 2010(.

اليت ال متارس  املدين،  الواحد حكرًا على مؤسسات اجملتمع  الرجل  ثقافة  ليست 
العربية،  اجملتمعات  إمنا هي حالة تسود  اجلديدة،  الدماء  والتجديد وضخ  التغيري 
وتطغى فيها فكرة الفرد امللهم، الذي يتمتع بقدرات نادرة ال تتوفر بأي شخص 
قد يأيت مكانه. حىت أن بعض األشخاص يف اجملتمع خيافون من التغيري، فيميلون 
إىل اإلقرار يف بعض األحيان لتثبيت األمور على ما هي عليه. فبعض مؤسسات 
اجملتمع املدين جتسد نسخة عن اجملتمع بأبويته وسلطويته، وبطبيعة احلال فإن الثقافة 
السائدة يف اجملتمع قد تنعكس على املؤسسات، لكن هدف املؤسسة ورسالتها، 
ال بد من أن تواجه أبوية اجملتمع وسلطويته، حىت حيصل تقدم يف مسألة املشاركة 

والدميقراطية )زماعرة، مقابلة خاصة، 21 أكتوبر. 2015(.

تأثير االحتالل على دور الشباب في المشاركة السياسية

ومشاركتهم  احلرة  ممارساهتم  يف  الشباب  أمام  األكرب  العائق  االحتالل  ُيعترب 
لتقدم  إعاقة وضرب أي فرصة  اإلسرائيلي على  فقد عمل االحتالل  السياسية، 
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وبآليات  اآلن،  إىل  االحتالل  بداية  منذ  الفلسطيين ومنوه، وهذا مستمر  اجملتمع 
تتطور مع تقدم الزمن. كما عمل االحتالل على حماربة الشباب بشكل خاص، 
الفاعلة  والطاقة  له،  األساسي  واحملرك  الفلسطيين،  النضال  يف  حربة  رأس  ألهنم 
الرئيسية فيه. وألن املستقبل يرتبط بالشباب، ففي مرحلة الشباب يكتسب الفرد 
يف  موقع  أي  يف  يكون  عندما  املستقبل  يف  ليستثمرها  قدراته،  وينمي  خرباته، 
اجملتمع، وبالذات يف مواقع املسؤولية، لذا، فإن إعاقة منو الشباب يف هذه الفرتة، 

تشّكل إعاقة ملستقبل اجملتمع )اخلطيب، مقابلة خاصة، 10 أكتوبر 2015(.

أمعن االحتالل بأساليبه املتنوعة يف حماربة الشباب، فاستخدم العديد من الوسائل 
اجلسدية،  التصفية  خالل  من  الفلسطيين،  الشباب  على  سليب  بشكل  للتأثري 
واملطاردة، واالعتقال، وحماربة التعليم اجليد من خالل إغالق اجلامعات واملدارس، 

ومنع حرية نشر األفكار، وغريها الكثري من الوسائل والطرق.

السياسية للشباب قبل قدوم السلطة،  أبرز أشكال املمارسة  املقاومة من  كانت 
إضافة إىل محالت توعية الناس بالقضية الفلسطينية، فكان االحتالل يعيق إنشاء 
أن  شريطة  الرياضية،  األندية  بإنشاء  يسمح  وكان  أهلية،  ومنظمات  مؤسسات 
يقتصر عملها على ذلك، مع تشديد اخلناق على أّي نشاط اجتماعي وسياسي 
يكن  للشباب، ومل  الرياضية  األنشطة  على  ما  إىل حد  موافقته  فاقتصرت  آخر، 

يعطي احلرية الكاملة للمؤسسات الشبابية لتنشط وتنمو )أبو عمرو، 1995(.

ويف الوقت احلايل، يقيد االحتالل عمل املنظمات الشبابية، من خالل احلّد من 
قدرات القائمني عليها، وتقسيم األراضي الفلسطينية، وعزهلا عن بعضها البعض، 

ووضعه احلواجز، ومنع التنقل بني الضفة وغزة.

هذه  اهتمام  جل  انصب  وأهدافه،  الفلسطيين  املدين  اجملتمع  أولويات  تغري  ومع 
السياسية بتفعيل  الفصائل  املنظمات على مقاومة االحتالل اإلسرائيلي. وقامت 
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املنظمات األهلية، كأدوات للعمل السياسي يف ظل القمع الكبري الذي تعرضت 
له الفصائل. ويعود ذلك إىل أن األولويات الفلسطينية قبل االنتفاضة تركزت على 
العمل السياسي، وعلى ضوء ذلك جرى حتديد أهداف وأولويات منظمات اجملتمع 
املدين، اليت »كانت سياسية ذات طابع مهين، ومل تكن مؤسسات مهنية ذات 

طابع سياسي« )أبو عمرو، 1995(.

أثر البيئة الثقافية والنظام التعليمي على المشاركة 
السياسية للشباب 

تتفاعل اجملتمعات مع البيئة احمليطة هبا، فتنتج من هذا التفاعل ثقافة اجملتمعات، 
الذي يصيبه.  الرتاجع  للمجتمع، وترتاجع مع  النمو احلضاري  الثقافة مع  وتنمو 
وُتعترب البيئة الثقافية من أهم العوامل اليت تؤّثر على سلوك األفراد، وتفّسرها إىل 
حّد كبري، لذلك فإن اإلقصاء والتهميش ُينتج التطرف والتعصب، فكل ظاهرة يف 
اجملتمع هلا مسبباهتا، لذلك هناك فوارق واختالفات يف سلوك اجملتمعات من منطقة 
إىل أخرى، حيث ميكن تفسري هذه االختالفات مبجموعة من العوامل، من أمهها 

البيئة الثقافية.

فمثاًل متكنت ثورات الربيع العريب من اإلطاحة بأنظمة احلكم الفاسدة، ولكن بعد 
التجربة ومرور الوقت تبني أن الدميقراطية ال تنحصر بصندوق انتخابات وناخبني 
فحْسب، إمنا هي أعمق من ذلك، فالدميقراطية ال تأيت فجأة، وال تتحقق مبرسوم 
وال قانون فقط، ما دامت مل تتحول إىل ثقافة تضرب جذورها يف اجملتمع. واملشاركة 
االضطهاد  يسودها  بيئة  يف  ينتج  ال  سلوك  هو  اجلماعي  والعمل  اآلخر  وتقّبل 

واألبوية، بقدر ما هو سلوك يعرب عن اخلصائص الثقافية للمجتمع.

لذلك فإن عملية الدمقرطة تتطلب اعتماًدا بّناًء معرفيًّا قائًما على قيم علمية إنسانية، 
فال ميكن أن تأيت دون بناء معريف وثقايف تراكمي، وحىت الدميقراطية والشراكة املطبقة، 
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فإهنا تتطور وتتقدم بناًء على ظروف معينة، ومن خالل الرتاكم الذي قامت عليه. 
فالدميقراطية القائمة على الوعي، واملرتسخة يف البنية الثقافية، هي الدميقراطية القادرة 
على حتقيق الشراكة السياسية واالجتماعية للفرد، وبالتايل للمجتمع ككل. أي هي 
الدميقراطية القادرة على ترسيخ الشراكة وروح العمل اجلماعي، وحتقيق التوازن يف بنية 
اجملتمع، دون النظر إىل اعتبارات أخرى، سواء كانت مذهبية، أو قبلية، أو إثنية، أو 

عشائرية )أبو حطب، 2015(.

تشكيل  عدم  إىل  يعود  ثقايف،  والشراكة كعنصر  الدميقراطية  ممارسة  عدم  إن 
سلوك ثقايف أصاًل. فاملمارسة مرتبطة بالوعي الذي كّونه الفرد أو اجملتمع بطريقة 
تراكمية، وعدم ممارسة الدميقراطية والشراكة بالطريقة السالفة، يعود إىل »عوامل 
اجملتمع  وارتباط  معتقداته«.  جملرد  اآلخر  ثقافتنا، كإقصاء  يف  السائدة  التخلف 
والرأي،  القرار  احتكار  إىل  يؤّدي  عليها؛  اآلمال  وتعليق  معينة،  بشخصيات 
الوصفات  على  الدميقراطية  تقوم  فال  والشراكة.  الدميقراطية  تراجع  وبالتايل 
والنارية،  احلماسية  باخلطب  السياسي  اخلطاب  يقدمها  اليت  واملقْولبة،  السحرية 
القائمة على املبالغة والتضخيم يف األهداف والطموح )أبو حطب، 2015(.

التعليم  على  للداللة  األحيان  بعض  يف  السياسية  التنشئة  مصطلح  ُيستخدم 
السياسي للفرد، حيث إن التنشئة السياسية تدعم الثقافة السياسية، وتعمل على 
إجياد املعلومات واالجتاهات لدى الفرد حنو النسق السياسي السائد، وختلق هذه 
التنشئة إحساًسا عامًّا باهلوية القومية. لذلك يكتسب األفراد من خالهلا املعارف 
واخلربات، اليت متّكنهم من املشاركة كأعضاء فاعلني يف اجملتمع. والتنشئة السياسية 
هي أيًضا عملية تدريب على املواطنة، ُتنَقل من خالهلا القيم واملعتقدات السياسية 
إىل األجيال القادمة، فهي مكتسبة، وتبدأ من سّن مبكرة، وتستمر مدى احلياة 
السياسية،  واألحزاب  اإلعالم،  ووسائل  واجلامعة،  واملدرسة  األسرة،  خالل  من 
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واملؤسسات األهلية، واجملتمع، وغريها من املؤّثرات )النابلسي، 2009(.

اجملتمع،  الفرد يف  تشّكل شخصية  اليت  العوامل  أهم  من  التعليمي  النظام  وُيعترب 
فهمه  مصادر  أهم  تشّكل  واملدرسة  املدرسة،  يف  وقته  من  يقضي كثريًا  فالطفل 
للحياة. وميتد أثر النظام التعليمي إىل املراحل اجلامعية من حياة الفرد، فاملعرفة حبّد 
ذاهتا توّسع من إدراك الفرد، حىت وإن مل تكن يف اجلانب السياسي أو االجتماعي. 
ويتضح أثر التعليم على األداء السياسي، من خالل ارتفاع نسبة املشاركة السياسية 
والعمل اجلماعي ومعدالت التنمية، لدى اجملتمعات اليت ترتفع فيها نسبة التعليم، 

والعكس صحيح. 

أيًضا،  واالقتصادية  السياسية  بالتنمية  التعليمي  النظام  والرتاجع يف  التقدم  يرتبط 
املاضي، هي ذاهتا  القرن  اقتصادها خالل  تنمية وتطورًا يف  اليت شهدت  فالدول 
العلمية  النواحي  يف  فالتطور  مرتفعة.  فيها  والعاملني  املتعلمني  نسبة  اليت كانت 
والصناعية والفنية والثقافية والوطنية، إمنا تقوم به الفئة املتعلمة من اجملتمع، لذلك 
فإن أساس تقدم الشعوب واجملتمعات سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، يرتبط ارتباًطا 

وثيًقا بالنظام التعليمي، ويتأثر به بشكل كبري )الفرجني، 2012(.

ومن الناحية السياسية بشكل خاّص، فإنه يسّهل حكم الشعوب املتعلمة بطريقة 
دميقراطية، بعيًدا عن احلكم السلطوي، ألن املتعلمني يعرفون الدولة ومؤسساهتا، 
وطبيعة احلكم فيها، وااللتزام املرتتب على كل فرد فيها. ويدركون واجباهتم حنو 
جمتمعاهتم ودوهلم، فيقومون هبا، ويتقبلون العقاب الواقع عليهم جراء أي خمالفة 
أن حيصلوا عليها، إضافة  اليت جيب  أيًضا حقوقهم  يرتكبونه، ويعلمون  أو خلل 
بأمهية  اإلميان  يسودها  اليت  اجملتمعات  ففي  وأنواعه.  احلكم  بنظام  معرفتهم  إىل 
واعًيا  إذا كان  احلكم،  بعملية  الشعب  إشراك  السهل  من  يكون  الدميقراطية، 

ومتعلًما، وذلك على نقيض الشعوب اليت يغزوها اجلهل )الفرجني، 2012(. 
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وهذا الوعي الذي ينتج عنه سهولة يف احلكم، ال يعين أنه من املفرتض، أو من 
الطبيعي، أن يؤّدي إىل قيام اجملتمع بتسهيل عمل احلاكم كيفما كان أداؤه، بل إن 
املتعلمني يسعْون بشكل حثيث لتحسني أوضاعهم، ومشاركتهم يف إنتاج جمتمع 
فعال، يلتزم مبا عليه، ويطالب حبقوقه. وهذا ُيسّمى اليوم بـ »الرتبية املواطنية«، واليت 
هي »عملية اكتساب املتعلم معارف ومهارات، وبناء قيم ومواقف سلوكية، تعزز 
ارتباطه مبجتمعه وبالدولة اليت ينتمي إليها، وتساهم يف جعله يشارك يف الشؤون 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية لوطنه« )الفرجني، 2012(.

مع تقدم الزمن والتطور يف أدوات التواصل، ازدادت أدوات التأثري على تكوين املعرفة 
لدى أفراد اجملتمع، ومل تعد املدرسة، بنظامها التعليمي، حتتل الصدارة بشكل منفرد 
للمعرفة وتنشئة األفراد، فقد تطور نظام التواصل، وازدادت أدوات املعرفة. فلم يعد 
املعلم املصدر األساسي والوحيد للمعلومة، وأخذت سلطة الدرس بالتناقص نتيجة 
ظهور وسائل جديدة، من ضمنها وسائل اإلعالم املختلفة، مثل شبكات التواصل 
االجتماعي. إال أن التعليم بشكل عام يبقى له أمهية كبرية؛ ألنه يعمل على توفري 
املناخ املالئم إلعداد املواطن الصاحل واإلجيايب يف كل شؤون وطنه، وامتالكه القدرات 
اليت تؤهله للقيام بدوره، كمواطن يعرف حقوقه وواجباته حنو نفسه وأسرته وأفراد 

جمتمعه )النابلسي، 2015(.

تساهم املدرسة يف دعم االجتاهات واملعايري السليمة اليت تكونت يف األسرة، ويف 
االجتماعية،  للتنشئة  مؤسسي  نظام  أول  منها، كْوهنا  السلبية  االجتاهات  تقومي 
يسهم يف تنمية الشخصية االجتماعية للفرد. فحىت مع زيادة وسائل املعرفة، إال أن 
املدرسة ما زالت حتظى بدور فائق األمهية يف تنشئة األفراد. فاملتعلمون، ومن خالل 
وجودهم لفرتات زمنية طويلة يف املدرسة واجلامعة، تتكون لديهم قيم تقبل اآلخر، 
وهذا من شأنه أن يساهم يف تعزيز الشراكة والعمل اجلماعي )الفرجني، 2012(.
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بناًء على ما سبق، فإنه من املفرتض أن ترتفع نسبة مشاركة الشباب الفلسطيين، 
بسبب ارتفاع نسبة التعليم يف اجملتمع الفلسطيين مقارنة باجملتمعات العربية، وهذا ما 
هو متوفر إىل درجة معينة. إال أن اجملتمع الفلسطيين ما زال يعاين من باقي املعيقات 
والعوامل، اليت مل جتعله يصل إىل املرحة الذهبية من املمارسة والشراكة السياسية، 

وهذا رمبا يتعلق باجلودة التعليمية.

قدرة الشباب على صياغة التوجهات السياسية، ومدى ثقة 
المجتمع بهم

تقوم نظرة شرائح اجملتمع العمرية حنو الشباب، إىل حّد معني، على الثقافة السائدة، 
وترتبط بشكل كبري يف جمتمعاتنا العربية باألبوية، ويضع هذا يف كثري من األحيان 
قيوًدا إضافية على الشاب، تكّبله ومتنعه من أن يرفع صوته، أو أن يظهر بشكل 
قائمة  لبنية سياسية واجتماعية،  ليعرّب عن كينونته وذاته. ويتبع هذا كله  مستقل 
على نظام يدعم ذلك ويعزز األبوية، ويرّسخ وجود شيخ القبيلة أو زعيم احلزب.

وحىت مؤسسات اجملتمع املدين، فإهنا تتعامل يف بعض األحيان بالطريقة األبوية ذاهتا، 
فيغيب دور الشباب وتغيب آراؤهم، وتكون الكلمة الفصل والقرار النهائي لرئيس 
املؤسسة وزعيمها. فشبكة العالقات، واحلالة االجتماعية، واملكانة التنظيمية، قد 
ر املؤسسة بعيًدا عن املشاركة والعمل  تدفع بالشخص إىل التفرد برأيه، وتؤهله لتصدُّ
اجلماعي. والعديد من مؤسسات اجملتمع املدين يرأسها مسؤولون »تارخييون«، أي 
أهنم يرأسون هذه املؤسسات منذ سنوات طويلة، علًما أن هذه املؤسسات تدعو 

يف براجمها وخطاهبا إىل تفعيل دور الشباب، وحماربة االستبداد.

يلعبه  الذي  والدور  متدنية،  بالشباب  السن  ثقة كبار  ُتعترب  آخر،  صعيد  على 
حماولة  إىل  يدفعهم  الذي  األمر  هامشي،  دور  هو  واألسرة  اجملتمع  يف  الشباب 
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برامج  توجيه  الضروري  من  يصبح  لذلك  هويتهم،  عن  والبحث  ذواهتم،  إثبات 
عمل مؤسسات اجملتمع املدين للشباب، إلشعارهم بأمهيتهم يف اجملتمع، واستثمار 

طاقاهتم وأفكارهم بطريقة إجيابية خلدمة جمتمعاهتم )النابلسي، 2009(.

أثر البيئة االجتماعية على المجتمع المدني

لعل الفهم اخلاطئ للشراكة، واخللط ما بني القبلية والثقافة الدميقراطية، هو من أهم 
أسباب ضعف متثيل الشباب يف املؤسسات الرمسية واملدنية. ومع أن نظام احلكم 
يف فلسطني يستند إىل نظام دميقراطي، حسب ما تشري إليه وثيقة االستقالل، إال 

أنه يوجد خلل يف فهم الثقافة الدميقراطية وتطبيقها.

 يف مطلع ومنتصف الستينيات، شّكل الشباب قيادة األحزاب وهيئاهتا القيادية، 
ولكن بعد ختطي مرحلة التأسيس بسنوات؛ خال الصف األول للفصائل السياسية 
سة، واستمرارها يف  كاّفة من الشباب، وذلك بسبب هيمنة اهليئات القيادية املؤسِّ
مواقعها على الدوام. األمر الذي يعين أن مبادرة الشباب لتشكيل األحزاب، ومن 
مث استمرارهم يف قيادهتا، جتسد كالًّ من طاقة الشباب وحيويتهم، والعقلية القبلية 

املهيمنة، يف آن واحد )عثمان، 2008(.

اجملتمع  عمل  على  تؤّثر  اليت  العوامل  من  ا  مهمًّ عاماًل  االجتماعية  البيئة  ُتعترب 
املدين، وعنصرًا أساسيًّا يف توفري منرب حّر للشباب. فإذا كان النظام االجتماعي 
عمل  يسّهل  هذا  فإن  الشباب،  بدور  ويؤمن  املشرتك،  اجلماعي  العمل  يدعم 
مؤسسات اجملتمع املدين، وجيعلها تعمل يف أجواء مناسبة ومشجعة للتقدم. بينما 
إذا كانت هذه املؤسسات تعمل يف بيئة اجتماعية تسودها اإلثنية واجلهوية، واحلزبية 
الشباب وتقّدمهم من  أمام هنضة  فإن هذا كله سيكون حجر عثرة  والعشائرية، 

خالل مؤسسات اجملتمع املدين.
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جتدر اإلشارة إىل قيام بعض اجملتمعات على االختالف العرقي، واختالف املنابت 
والعمل  الشراكة  تسودها  دميقراطية،  أجواء  أهنا جنحت يف حتقيق  إال  واألصول، 
اجلماعي بشكل فعال، وذلك عندما توفرت اإلرادة احلقيقية من ألطراف املختلفة 
للعمل املشرتك، بعيًدا عن النظرة اإلقصائية اليت تؤّدي إىل التنازع. إذ ليس شرًطا أن 
يؤّدي اختالف تركيبة اجملتمع إىل الصراع السليب على السلطة واهليمنة. ويف املقابل، 
توجد جمتمعات ُجلها من نفس العرق والديانة، إال أهنا مل تستطع االتفاق على 

رؤية عمل موحدة، وبطريقة مشرتكة قائمة على الدميقراطية احلقيقية.

لذا، فالثقافة الدميقراطية تشّكل األرضية احلقيقية، والعنصر املهم يف البيئة االجتماعية، 
فإهنا  الدميقراطية،  الثقافة  توفرت  فإذا  الدميقراطي.  التحول  شروط  بعض  لتوفري 
ستكون عاماًل إجيابيًّا للعمل اجلماعي، بغض النظر عن اختالف تركيبة اجملتمع. 
الثقافة الدميقراطية هي أداة لضمان التحول الدميقراطي، وتوسيع نطاق  كما أن 
احلوار بني خمتلف الفئات املعنية بالدميقراطية. وهي أيًضا وسيلة للتأثري اجملتمعي، 
ومن خالهلا يتحقق الوصول إىل بيئة اجتماعية حاضنة لعمل مؤسسات اجملتمع 

املدين، اليت تعمل على توفري منرب حّر للشباب )رحال، 2010(.

على  قادر  فعاليته، وجعلته غري  قّيدت  عديدة  عوائق  الفلسطيين  الشباب  يواجه 
بيئته  يف  الدميقراطية  الثقافة  تعزيز  فإن  لذلك  اجملتمع،  تنمية  يف  الفاعلة  املشاركة 
األساسية،  باملعارف  اإلملام  من  لتمكينهم  مشروع  اجلوهر  يف  هو  االجتماعية، 
الالزمة لتحررهم من مجيع صور القمع واالضطهاد واألبوية، وغرس الشعور لديهم 
الدميقراطية  الثقافة  فإن  وبالتايل  العامة،  واملصاحل  األفراد  حقوق  جتاه  باملسؤولية 
هي جمموعة من القيم، اليت تساعد هؤالء الشباب على التعرف على جمموعة من 

املبادئ، كالعدالة، وقبول اآلخر، واملساواة، واجملتمع املدين )رحال، 2010(.

أكثر  وجتعلها  االجتماعية،  البيئة  على  تؤّثر  السياسية  الثقافة  أن  األمر  خالصة 
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العالقة  املؤسسات وفعاليتها، لكن هذه  للعمل املشرتك، وتؤّثر يف سلوك  تقباًل 
االجتماعية،  بالبيئة  تتأثر  بذاهتا  السياسية  الثقافة  ألن  واحد،  اجتاه  يف  ليست 
والتأثريات  االجتماعية،  التنشئة  من  وبأمناط  جديدة،  اجتماعية  قوى  وبتنمية 

الدولية )مسيث، 2011(.

تأثير السلطة على المجتمع المدني والمشاركة السياسية 
للشباب 

احلياة  يف  الشباب  مشاركة  مداخل  إحدى  هي  املدين  اجملتمع  مؤسسات  أن  مبا 
السياسية، فهذا يعين أن مشاركة الشباب قد تتأثر بالعوامل احمليطة بتلك املؤسسات، 
ومنها البيئة والنظام السياسي القائم. لذلك، ويف كثري من األحيان، ختتلف طريقة 
عمل املؤسسات حسب طبيعة تعاطي السلطة القائمة معها، وهذا ما جعل البعض 
مييز بني مؤسسات اجملتمع املدين املوجودة يف جمتمعات تقليدية ذات أنظمة سياسية 

سلطوية، وبني تلك املوجودة يف البلدان املتقدمة.

بعبارة أخرى، تؤّثر طبيعة النظام القائم يف عمل مؤسسات اجملتمع املدين وتوجهاهتا، 
ألن النخبة احلاكمة يف بعض األنظمة، تنظر إىل اجملتمع املدين كأداة الستكمال 
النخبة  سيطرهتا على اجملتمع، باعتباره آلية هيمنة أيديولوجية ثقافية، حيث ترى 
احلاكمة أن السيطرة الكاملة على اجملتمع باستخدام أجهزة الدولة وأدوات القمع 
وحدها، ال تكفي. ويف املقابل، تنظر الطبقات احملكومة إىل اجملتمع املدين على 
أنه ساحة صراع متّكنها من توسيع نطاق تأثريها يف اجملتمع، والدفع باجتاه توسيع 

اهلامش املتاح هلا )شكر، 2003(.

املدين،  اجملتمع  مؤسسات  على  السلطة  تفرضها  اليت  القيود  من  العديد  توجد 
تلك  مع  تفاعلهم  على  سلًبا  وتؤّثر  للشباب،  حرة  منابر  توفري  دون  واليت حتول 
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فاجملتمعات  السياسية.  واملشاركة  الدميقراطية  َتقّدم  يعيق  ذلك  وكّل  املؤسسات، 
واالقتصادية  السياسية  اجملاالت  الشعبية يف  املشاركة  تعاين من ضعف يف  العربية 
واالجتماعية، وتعاين من احتكار السلطة، و«بقايا استبداد«، حيول دون استطاعة 
مؤسسات اجملتمع املدين يف أن تقوم بدورها املأمول بفاعلية يف بناء الدميقراطية. 
فهناك ثنائية بني الدميقراطية ومؤسسات اجملتمع املدين، ال ميكن أن تتطور إحدامها 

مبعزل عن األخرى، بقدر ما جيب السري حنو حتقيقهما مًعا )شكر، 2003(.

البريوقراطية،  الرقابية  اإلدارية  واألجهزة  املدين  اجملتمع  بني  العالقة  توتر يف  وهناك 
وانتهاك الستقاللية مؤسسات اجملتمع املدين من احلكومة والوزارات املختصة، حىت 
أن هذه الرقابة حتولت يف بعض األحيان، إىل رقابة أمنية أّثرت سلًبا عليها. لقد 
استخدمت النظم السلطوية العربية آليات تشريع، للهيمنة على مؤسسات اجملتمع 
تكفي  ال  أهنا  تبني  عندما  القوانني  على  بتعديالت  وقامت  وإخضاعها،  املدين 
قدراهتا  من  احلّد  أسهم يف  مما  املدين،  اجملتمع  مؤسسات  على  السيطرة  إلحكام 

وإمكانياهتا )شكر، 2003(.

ومن بعض القيود اليت تفرضها السلطة ما يتعلق بالتسجيل واإلشهار، الذي انتهجته 
كّل الدول العربية عدا لبنان واملغرب، وهو يعين ضرورة موافقة السلطات احلكومية، 
وتسجيل النشاط قبل البدء به، ووضع شروط غامضة وفضفاضة هتدف إىل تقييد 
عمل املؤسسات، أو حىت عدم ترخيصها، مثل »عدم خمالفة النظام العام«، و«إثارة 
الفتنة«. وهناك أيًضا صالحية َحّل اجلمعيات دون اللجوء إىل عقوبات أقّل، مثل 
اإلنذار أو لفت النظر، وهذا يعطي هيمنة خطرية للسلطات على مؤسسات اجملتمع 

املدين )شكر، 2003(.

 ليس هذا فحْسب، وإمنا هناك قوانني تنّص على حق السلطة اإلدارية يف إدماج 
وحق  اإلدارة،  جملالس  املرشحني  بعض  واستبعاد  أغراضها،  وتعديل  اجلمعيات 
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االعرتاض على القرارات، وحتديد اهلياكل التنظيمية بشكل تفصيلي. بل إن بعض 
املواطنني، والشباب بشكل خاّص، حيجمون عن املشاركة يف مؤسسات اجملتمع 
إىل  قد تصل  واليت  اإلدارة،  أعضاء جملس  احملتملة على  العقوبات  املدين خشية 
عقوبة السجن. وهناك قيود متعلقة باملوارد املالية، حيث يتوجب على اجلمعيات 
اجلهة  موافقة  بعد  إال  تربعات  على  احلصول  وعدم  التمويل،  مصادر  حتديد 

اإلدارية التابعة للسلطة احلكومية )شكر، 2003(.

هبذه املعطيات، ليس من املبالغة القول إن السلطات تتجاوز الدور الرقايب على 
اجلمعيات مبا يضمن سالمة أدائها، إىل حّد اهليمنة والسيطرة اإلدارية عليها.

لكن يف احلالة الفلسطينية على وجه اخلصوص، توجد بعض املربرات للرقابة املالية، 
فهناك جهات ماحنة تضع شروًطا سياسية تتعارض مع الرؤية الوطنية الفلسطينية، ومن 
أبرز هذه اجلهات USAID، حيث إهنا تشرتط التوقيع على تعهُّد »نبذ اإلرهاب« 

قبل تقدمي الدعم، إضافة إىل اشرتاطات سياسية أخرى هتدف إىل حماربة املقاومة.

استخدمت السلطات يف معظم البلدان العربية، ومنها السلطة الفلسطينية، ذريعة 
مصادر التمويل حملاربة اجلمعيات، واختاذ اجراءات ضدها، فهناك ختوفات لدى 
مؤسسات اجملتمع املدين الفلسطيين من تصرحيات جمللس الوزراء، تشكك مبصداقية 
مؤسسات اجملتمع املدين، والدعم الذي حتصل عليه. قد ال تكون املشكلة لدى 
السلطة متعلقة بالقوانني، إذ إن الدساتري يف البلدان العربية تنّص على حق املواطنني 
يف إنشاء اجلمعيات والنقابات، إال أن التشريعات املطّبقة يف كثري من األحيان، 
تسلب الشعوب واملواطنني هذا احلق، وحترمهم من ممارسته حبرية )األعرج، مقابلة 

خاصة، 28 أكتوبر. 2015(.

تتعلق  قيود  املدين، هناك  املتعلقة مبؤسسات اجملتمع  السابقة  القيود  وإضافة إىل 
مشاركة  من  حيّد  الذي  االنتخابات  قانون  منها  للشباب،  السياسية  باملشاركة 
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وبالتايل  واالنتخاب،  الرتشح  ِسّن  يف  اإلشكالية  تتمثل  فلسطني.  يف  الشباب 
ُتتاح  الربملانية، حىت  االنتخابات  الرتشح يف  ِسّن  البعض بضرورة خْفض  ينادي 

فرصة أفضل ملشاركة الشباب )رحال، 2010(.

التعبري عن  القضاء أحد الضوابط اليت حتمي حقوق األفراد وحرياهتم يف  يشّكل 
الرأي، لذا فإن أّي خلل أو قصور يف دور القضاء، سيضع حريات وحقوق األفراد 
الذي  الفلسطيين،  القضاء  لدى  فعاًل  اخللل  االنتهاك. وقد حصل هذا  دائرة  يف 
يعاين من ضعف وقصور يف احلفاظ على حقوق األفراد وحرياهتم، على املستوى 

املؤسسي واملهين )عالونة، الربغوثي، وحامد، 2013(.

تسبب ما سبق يف تدخل أجهزة السلطة، وتعّديها على االختصاصات اليت أناط 
القانون ممارستها بالقضاء، مما يعين انتهاًكا صارًخا حبق اجلهاز القضائي يف ممارسة 
دوره بشكل مستقل وحمايد، دون وجود تدخالت تنأى به عن القيام بوظيفته يف 
الرقابة على حرية التعبري عن الرأي من تعسف السلطة التنفيذية. وقد أّدى هذا 
إىل عدم وجود تطبيق فعلي ملبدأ الفصل بني السلطات يف النظام الفلسطيين. كما 
أن االنقسام السياسي الذي تعيشه األراضي الفلسطينية منذ عام 2007، عزز 
الرتاجع يف منظومة احلقوق واحلريات العامة )عالونة، الربغوثي، وحامد، 2013(.

يربز يف هذه احلالة دور اجملتمع املدين، الذي ميّثل الضمانة العملية لعدم احنراف 
اجملتمع  مؤسسات  لكن  والوسائل،  اآلليات  من  العديد  بواسطة  وذلك  السلطة، 
املدين تواجه معضالت يف التعامل مع السلطة، ألنه مل يتم التعامل معها، يف ظل 

السلطة الفلسطينية، كشريك يف احلكم واإلدارة، بل كخصم يف أغلب األحيان.

وهناك عامل إضايف مهم يف احلالة الفلسطينية، يفرض تأثريه على عمل السلطة 
واجملتمع املدين، وهذا العامل يرتبط يف سياق حماولة اهليمنة اإلسرائيلية على جوانب 
الفلسطينية. فالتناقض بني السلطة ومنظمات اجملتمع املدين هو  احلياة السياسية 
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 – الفلسطيين  االتفاق  يفرضها  اليت  القاسية  الشروط  بسبب  مضاعف،  تناقض 
دائًما ومنطق  تتوافق  اليت ال  الشروط  تلك  الفلسطينية،  السلطة  اإلسرائيلي على 

عمل وأهداف منظمات اجملتمع املدين )أبو عمرو، 1995(. 

ُيضاف إىل ذلك أن السلطة ال توفر ملؤسسات اجملتمع املدين اجلو املناسب واملثايل 
كي تشّكل منربًا حرًّا للشباب، وال تبذل جهًدا ممنهًجا ومنظًما إلشراك الشباب 
يكن  مل  السلطة،  تأسيس  فمنذ  منابر حرة.  هلم  توفر  وال  السياسي،  العمل  يف 
هناك دور فعال للشباب يف العملية السياسية على املستوى الرمسي، وكان دورهم 
يف تشكيالت السلطة الفلسطينية واحلكومة عند تأسيسها، دورًا مهمًشا )محودة، 

مقابلة خاصة، 10 أكتوبر، 2015(.

من  الشباب،  ملشاركة  منابر  تفتح  أن  السلطة  على  ينبغي  آخر،  جانب  من 
من  واالجتماعية،  السياسية  مشاركتهم  وتشجيع  واللقاءات،  احلوارات  خالل 
خالل املنظمات الشبابية وجمالس الطلبة، إال أن دورها احنصر يف وزارة الرياضة 
األخرى،  الشباب  لقضايا  تتصدَّ  ومل  فقط،  الرياضي  اجلانب  ويف  والشباب، 
كالعمل التطوعي، واالخنراط يف اجملتمع، والنشاطات الفكرية والعلمية والثقافية، 
مقابلة  االحتالل )محودة،  النضال ضد  الشباب يف  اهلائلة من  التضحيات  رغم 

خاصة، 10 أكتوبر، 2015(.

ومع قلة نسبة الشباب الفلسطيين الفاعل، إال أهنم يشكلون الركيزة األساسية يف 
نضال الشعب الفلسطيين ضد االحتالل اإلسرائيلي، ولكن املالحظ وبشكل كبري، 
أن دورهم قد احنصر يف جماالت املقاومة بعيًدا عن متثيل الفلسطينيني يف املؤسسات 
تبلغ  الفلسطيين  الشعب  الشباب من شهداء  فنسبة  السياسية واملدنية.  واهليئات 
ومن  تبلغ ٪69,1،  الفلسطينيني  األسرى  عدد  إمجايل  من  ونسبتهم   ،٪62,2
اجلرحى 74٪. لكن يف املقابل، تبقى مشاركة الشباب يف السلطة ومنظمة التحرير 
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ا، وبشكل ملحوظ، خصوًصا يف العقدْين األخريْين )عثمان، 2008(. ضعيفة جدًّ

يقع على عاتق مؤسسات اجملتمع املدين نوع من الرقابة على مدى التزام السلطة 
حبماية حريات الفرد واجملتمع وحق التعبري. فزيادة مساحة احلريات يرتبط ارتباًطا 
وثيًقا بنضال مؤسسات اجملتمع املدين، ألن السلطات عادة متيل إىل أن تفرض 
تعارضها،  أصوات  مساع  عدم  إىل  ومتيل  عملها،  سري  يف  التدخل  ومتنع  رأيها، 
وتسعى للتفرد، لذلك تتطلب احلرية والدميقراطية نضااًل مدنيًّا تنظمه مؤسسات 

اجملتمع املدين، وتنادي حبقوق اجملتمع وحرياته.

تؤكد التجربة أن وجود مؤسسات اجملتمع املدين، والوقوف على دورها، هو أمر 
غياب  فهناك  بشكل خاّص.  الفلسطيين  جمتمعنا  العربية، ويف  جمتمعاتنا  ُمِلّح يف 
للتشريعات اليت تشجع وتنظم وتضمن مشاركة فعالة للشباب يف احلياة السياسية، 
املستويات  على  جمتمعاهتم،  هلا  تتعرض  اليت  التحديات  مواجهة  يف  ومسامهتهم 
احمللية واإلقليمية والعاملية. وهنا يتجلى دور مؤسسات اجملتمع املدين واملؤسسات 
الشبابية، بالضغط على السلطات إلقرار قوانني حتفظ حقوق الشباب، ال سيما أن 
هناك أربع دول فقط من أصل اثنتني وعشرين دولة عربية، تتبىن مصطلح الشباب 
السلطات  ملزاج  خيضع  دورهم؛  وبتفعيل  هبم  االهتمام  جيعل  وهذا  مواردها،  يف 
وأهوائها وتوجهاهتا، بسبب عدم وجود قانون حيفظ حقوق الشباب بشكل كامل 

ودائم )أبو غزالة، 2010(. 

العربية،  الدول  بني  من  بالشباب  خاصة  قوانني  تضم  اليت  الوحيدة  التشريعات 
هي التشريعات الفلسطينية واألردنية والسودانية، وهذا يوضح مدى التقصري جتاه 
معينة،  درجة  وإىل  الفلسطينية،  القوانني  أن  إال  العريب.  املستوى  على  الشباب 
أن هذه  احتواءهم، ال سيما  أمهيتهم، وحتاول  تدرك  الشباب ألهنا  لفئة  التفتت 

الشرحية العمرية ما زالت رأس حربة النضال الفلسطيين )أبو غزالة، 2010(.
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يزداد وضع الشباب سوًءا يف بقية الدول العربية، بسبب عدم وجود جلان للشباب 
اخنراط  تشريعات وقوانني حتّد من  إىل وجود  إضافة  العربية،  الربملانات  غالبية  يف 
الشباب وتفاعلهم يف العمل العاّم، والعمل السياسي، مثل القوانني اليت ترفع سن 
الرتشح وسن االنتخاب، وهذا ال جيب أن مترَّ عنه مؤسسات اجملتمع املدين مرور 
الكرام، ولذا فإن عدم استطاعتها إقرار حقوق الشباب يف القوانني والتشريعات، 

يدّل على ضعفها )أبو غزالة، 2010(.

يفتقد اجملتمع الفلسطيين إىل دور اجمللس التشريعي يف الرقابة على السلطة التنفيذية، 
بسبب تعطيله بعد أحداث االنقسام، مما أعطى أمهية أكرب للشباب ومؤسسات 
اجملتمع املدين الفلسطيين، كي تلعب دورًا رقابيًّا غري رمسي. فيمكن للشباب أن ميارس 
دور الرقابة على تصرفات السلطة من خالل مؤسسات اجملتمع املدين، فهم ميتلكون 
الطاقة لالحتجاج، وتنظيم محالت التوعية ضد الفساد، ولكن هذا الدور حباجة لتطوير 
وتنظيم حىت ال يكون بشكل عشوائي )محودة، مقابلة خاصة، 10 أكتوبر. 2015(. 

اتسمت بعض مؤسسات اجملتمع املدين بالسلبية، فلم تكن كل هذه املؤسسات 
الشباب  لتفعيل دور  تعمل وفق أهداف وبرامج حتررية، أو أهنا تسعى مجيعها 
يف املشاركة السياسية والعمل اجلماعي. إمنا هناك مؤسسات جمتمع مدين تعمل 
تابًعا هلا. واألكثر من ذلك، هناك مؤسسات  السلطة، أو متارس دورًا  لصاحل 
أن  املمكن  ومن  والدميقراطية،  اجلماعي  والعمل  الشراكة  تعارض  مدين  جمتمع 
تتعاون بعض هذه املؤسسات مع النظام السلطوي. من الوارد أن تكون بعض 
معنية  وغري  وسلطوية،  مدنية،  ال  وضوح،  وبكل  املدين،  اجملتمع  مؤسسات 
مؤسسات  بعض  تعمل  أن  أيًضا  املمكن  ومن  هلا.  معارضة  أو  بالدميقراطية، 
الشراكة  إثنية ال ترعى  العشائر، ومؤسسات  اجملتمع املدين حتت سيطرة شيوخ 

واحلرية يف العمل السياسي )مسيث، 2011(.
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تسعى  اليت  املدين،  اجملتمع  مؤسسات  لعمل  املناسبة  اآللية  أن  األمر،  خالصة 
لتحقيق وترسيخ الشراكة والعمل اجلماعي، هي أن تتم من خالل البناء من أسفل، 
حبيث يشمل البناء اجملتمع كله، تربيًة وتدريًبا وممارسًة يف جماالت العمل اجلماعي، 
الدميقراطية هي  احلكم، وتكون  معادلة  أساسيًّا يف  الشعب حينها طرًفا  فيصبح 
أن  ميكن  فال  واستبدادها،  السلطة  قيود  من  الشباب  حقوق  فتحمي  احملصلة، 
تأيت الدميقراطية منحة أو هبة من السلطة والنظام احلاكم، وإمنا هي حّق ينتزعه 
الشعب. كل ذلك بعد أن استنفد اجملتمع كل الفرص لبناء الدميقراطية من أعلى، 

أي بواسطة احلكام، ولكن دون جدوى )شكر، 2003(.

أثر االنقسام الفلسطيني على المشاركة السياسية للشباب 
وحرياتهم

القمع  وترية  وازدادت  الفلسطيين،  اجملتمع  يف  احلريات  تراجعت  االنقسام،  بعد 
واإلقصاء والتهميش، وكان لذلك أثر على فئات اجملتمع الفلسطيين كاّفة، وكان 

الشباب من أكثر تلك الفئات املتضررة. 

القابلية  وأْضَعَف  ووحدته،  اجملتمع  تالحم  على  آثاره  ترك  االنقسام  أن  كما 
للعمل املوحد واملشرتك وتقّبل اآلخر، وزاد التعصب لألحزاب والفصائل، كما زاد 
الضغوط على الشباب، وأّثر بشكل سليب على حريتهم ومشاركتهم السياسية. 
ألنه  االجتماعي،  وحىت  السياسي،  للعمل  مشجع  غري  جوًّا  خلق  بدوره  وهذا 
أكتوبر   21 خاصة،  مقابلة  )زماعرة،  الداخلي  الصراع  دائرة  يف  يدخل  أصبح 

.)2015

ويف هذا االجتاه أيًضا، أّدى االنقسام إىل إحباط الشباب الفلسطيين، وترك آثارًا 
نفسية وأخرى سياسية، فانشغل الشباب يف االنقسام ونتائجه، ورمبا ُأهدرت كثري 
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التحيز )محودة،  من طاقاته وجهوده، ومتيزت النشاطات بعد االنقسام بنوع من 
مقابلة خاصة، 10 أكتوبر 2015(.

الكثري منها  ُأغلقت  نتائج االنقسام، فقد  املنظمات األهلية مبنأى عن  ومل تكن 
يف الضفة الغربية، وصدر قرار من رئيس احلكومة يومها سالم فياض، حَبّل هذه 
اجلمعيات، ودعوهتا إلعادة التسجيل من جديد، وقد ُحّلت 103 مجعيات كانت 
تعمل يف جماالت خمتلفة. ويف املقابل حصلت إجراءات مماثلة يف غزة )أبو رمضان، 

.)2008

أثر الوضع االقتصادي على دور الشباب في المشاركة 
السياسية

يشّكل الوضع االقتصادي للفرد عاماًل بالغ األمهية يف توجهاته ورغباته، ويشّكل 
لكل حالة  ورمبا  السياسي،  والعمل  املشاركة  على  الشباب  إقبال  ا يف  مهمًّ مؤثـّرًا 
اجتماعية مرتبطة بالوضع االقتصادي؛ ردة فعل جتاه املشاركة السياسية، وطريقة 
ضروريان  هبا،  املرتبط  االجتماعي  والتغيري  االقتصادية  فالوفرة  معها.  التعاطي 
الناحية االقتصادية يرّسخ  الرخاء من  الدميقراطية، أي أن  لتحسني فرصة توطيد 
الدميقراطية والشراكة يف العمل، ويدلل على ذلك دراسات مبكرة أشارت إىل أن 
استقرار احلكم الدميقراطي يتناسب طرديًّا مع معايري الوفرة والتحديث االقتصادي 

)مسيث، 2011(.

فكلما زاد الدخل يف اجملتمعات اليت تؤمن بالدميقراطية، زاد اإلقبال على املشاركة 
فأصحاب  السياسية،  املشاركة  مع  إجيابيًّا  يتناسب  الدخل  أن  أي  السياسية، 
الدخول املتوسطة أكثر مشاركة من ذوي الدخل املنخفض، وذوو الدخل املرتفع 

أكثر مشاركة من ذوي الدخل املتوسط )النابلسي، 2009(.
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والعكس صحيح، فكلما َقّل الدخل َقّل اإلقبال على املشاركة السياسية. فالبطالة 
املتزايدة، واحنسار فرص العمل، وعدم مراعاة الظروف االقتصادية للغالبية العظمى 
من املواطنني، وما حيمله ذلك من توترات اجتماعية وسياسية خطرية، كل ذلك 
الوضع  يرتبط سوء  السياسية. وال  احلياة  الشباب يف  أمام مشاركة  يشّكل عائًقا 
اجتماعية  انعكاسات  له  وإمنا  له فحسب،  املعيشي  باملستوى  للفرد  االقتصادي 
إىل  يؤّدي  أن  املمكن  ومن  االجتماعي،  التكيف  بعدم  يتسبب  فقد  خطرية، 

احتماالت االخنراط يف العصابات اإلجرامية )أبو غزالة، 2010(.

وهناك دراسات أثبتت أن متتع املواطنني بأوضاع اقتصادية جيدة، وتأمني مستوى 
دخل جيد ألسرهم، يساعدهم يف ممارسة النشاط السياسي، واالهتمام بالقضايا 
أّثر  قد  واالقتصادي  املعيشي  املستوى  ارتفاع  يكون  وبالتايل  للمجتمع،  العامة 
األحوال  سوء  فإن  ذلك،  من  العكس  وعلى  السياسية.  املشاركة  على  إجيابيًّا 
االقتصادية، يشغل الناس يف البحث عن لقمة العيش، فال يتوفر هلم الوقت الكايف 
للمشاركة السياسية، مما يعّطل التطور الدميقراطي للمجتمع، نظرًا النصراف الناس 
عن االهتمام بقضايا اجملتمع العامة، واملشاركة يف حلها، وهكذا يكون تأثري تدين 

األوضاع االقتصادية سلبيًّا على املشاركة السياسية )شكر، 2010(.

لكن يف السنوات األخرية، لوحظ أن األوضاع السياسية السيئة، كانت من أهم 
أسباب التغيري السياسي الرئيس يف البلدان العربية. فقد رُفعت شعارات هلا عالقة 
بغالء املعيشة والفقر والبطالة خالل الثورات العربية، وحلل البعض أن الفقر وتدين 
ميكن  ال  لذلك  الثورات،  اندالع  أسباب  أهم  من  االقتصادي، كان  املستوى 
إلغاء دور الفقراء من العملية السياسية، ورمبا ال يعين تدين املشاركة يف العمليات 
االنتخابية يف اجملتمعات الفقرية، أنه ال توجد رغبة من الفقراء يف العمل السياسي، 

بقدر ما هو نوع من املشاركة السلبية اليت حتمل يف طياهتا رسالة االعرتاض. 



257

دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية

قائمة  اجملتمع، هي عالقة  أفراد  بني  القائمة  العالقة  بأن  لوك  يفسره جون  وهذا 
على أساس نفعي أو عقالين أو أخالقي. والفقر والبطالة وِقّلة الدخل، جتعل هذه 
العالقة تتخلخل، بسبب عدم منفعة الناس، مما يدفع األفراد لعدم قبول ورضى 
هذه العالقة يف اجملتمع، وسيجعلهم طاحمني إلعادة ترتيبها وصياغتها. ومن أشكال 
إعادة ترتيب العالقة يف اجملتمع هو عزل السلطة إذا جتاوزت حدودها باالعتداء 
على املواطنني وحرياهتم، ورمبا يكون أكرب اعتداء عليهم هو سلبهم احلياة الكرمية، 
وعدم توفري احلّد األدىن من احتياجاهتم األساسية، لذلك ثارت بعض الشعوب 

العربية عندما وجدت الظروف املناسبة لعزل السلطة.

فإن  للشباب،  السياسية  املشاركة  تعرتض  اليت  واملعيقات  العقبات  إىل  إضافة 
اليت  العقبات  تلك  على  زيادة  خاصة،  ومعيقات  عقبات  يواجْهن  الشابات 
يتعرض هلا الشباب الذكور. وتتلخص تلك املعيقات بثقافة اجملتمع، اليت تعطي 
أن  أي  الشابات،  عمل  على  قيوًدا  وتضع  احلرية،  من  أكرب  هامًشا  الشبان 
فرص املشاركة السياسية بني الشباب والشابات غري متكافئة. كما أن الشابات 
سبيل  على  الليل  ساعات  يف  والتأخر  التنقل،  حرية  يف  إضافية  قيوًدا  يواجْهن 
حيبذها  ال  اجملتمع  ولكن  واالجتماعي،  السياسي  العمل  يف  واردة  وهي  املثال، 

لإلناث )أبو دحو، مقابلة خاصة، 10 أكتوبر. 2015(.

اجملتمعية  الرقابة  تدين  بسبب  الطالبات،  به  تقوم  النساء  نضال  أغلب  وكان 
والعائلية عليهّن، وارتفاع هامش احلرية يف احلركة والتنقل لديهّن، ولكن عند رجوع 
بسبب  ينتهي  األحيان  غالب  يف  نشاطهّن  فإن  بلداهتّن،  إىل  الطالبات  هؤالء 
االستمرار يف  عاتقهّن  على  والنساء  الشابات  أخذت  هذا،  ومع  اجملتمع.  رقابة 
وتتحمل  تتزايد.  والرجال  الشباب  من  األسرى  أعداد  عندما كانت  االنتفاضة، 
بعض مؤسسات اجملتمع املدين جزًءا من مسؤولية هتميش الشابات، لعدم تنظيم 
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والتمويل  الدعم  جللب  املوضوع  هذا  استخدام  بقدر  الشابات،  تنصف  برامج 
اخلارجي فقط )أبو دحو، مقابلة خاصة، 10 أكتوبر. 2015(.

البيئة السياسية التي تفّعل المنظمات األهلية وتنهض بدور 
الشباب

ال تعترب البيئة السياسية يف اجملتمع الفلسطيين مثالية للنهوض بدور الشباب. وتتمثل 
أولوية هذه البيئة بإزاحة االحتالل وإصالح املنظومة السياسية احلالية، فاالحتالل 
ُيعّد العبء األكرب على أّي إنسان فلسطيين، مبن فيهم الشباب، وإصالح املنظومة 
السياسية شرط رئيس لكي يلعب الشباب دورهم احلقيقي )حامد، مقابلة خاصة، 

25 أكتوبر. 2015(.

تقود هذه الشروط لتحقيق بيئة سياسية ُيسمح فيها حبرية التفكري، وحرية الرأي 
والتعبري، وحرية النشاط السياسي، وال بّد أيًضا أن تعتمد هذه البيئة على خربات 
السابقني وتستفيد منها، حىت ال ينطلق الشباب من نقطة الصفر، وإمنا ينطلقون 
من جممل النضال الفلسطيين السابق. وال جيب أن يكونوا منفصلني عن جتارب 
اآلخرين وال مقلدين هلا، فالتجربة الفلسطينية جتربة غنية بالنماذج واألمثلة اجليدة، 
الوطين واالجتماعي والسياسي )محودة، مقابلة خاصة، 10  العمل  على صعيد 

أكتوبر. 2015(.

ومن أشكال الفهم اخلاطئ للدميقراطية والشراكة أيًضا، حصر الدميقراطية بعملية 
إجرائية مثل االنتخابات، واالعتقاد بأن تنفيذ االنتخابات يعين تنفيذ الدميقراطية. 
ا لقياس الدميقراطية، لكنها ال ميكن أن  صحيح أن االنتخابات ُتعترب مؤشرًا مهمًّ
ُتعترب املؤشر الوحيد هلا. كما أن اخنفاض وارتفاع نسبة املشاركة يف االنتخابات، ال 
ُيعترب مقياًسا حقيقيًّا للدميقراطية، ألن هناك فرًقا بني من ال يشارك يف االنتخابات 
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بإرادته، وبني من يشارك فيها مع التضييق عليه يف احلريات األخرى، واليت يتجلى 
فيها املعىن احلقيقي للدميقراطية.

 إن األمر األكثر أمهية هو فسح اجملال أمام مساحات احلرية املختلفة، ومن ضمنها 
املشاركة يف العملية السياسية من خالل املنظمات األهلية، اليت تشّكل التوازن ما 
بني اجملتمع والدولة، وجتعل منه رقيًبا عليها. ومن األمثلة املعاصرة على ذلك، أنه يف 
إحدى االنتخابات الربملانية األملانية، مل تتجاوز نسبة املقرتعني 60٪ من أصحاب 
حق االقرتاع، كذلك يف روسيا االحتادية ال تتجاوز نسبة املقرتعني نصف أصحاب 
حق اإلقرتاع، بينما يف بعض الدول العربية، وقبل ثورات الربيع العريب، كانت نسبة 
التصويت يف أي انتخابات رئاسية، أو استفتاء شعيب، تقرتب من 90٪ يف معظم 
األحيان، األمر الذي يؤكد أن جمرد نسبة املشاركة ليس مقياًسا للدميقراطية، اليت قد 

تزدهر رغم تراجع املواطنني عن املشاركة يف االنتخابات )علي، 2008(.

يتطلب إشراك الشباب يف العملية السياسية بشكل فعال، جانبنْي جيب أن تتبنامها 
على  العملي  والتدريب  والتثقيف،  التوعية  مها  ذلك،  لتحقيق  األهلية  املنظمات 
املنظمات  تقوم  أن  بد  األول، ال  اجلانب  السليمة. خبصوص  السياسية  املمارسة 
الشباب ومتكينهم، وإشاعة  قدرات  لبناء  والتوعوية،  التثقيفية  بالفعاليات  األهلية 
األفكار  من  ومحايتهم  اإلجيابية،  القيم  وغرس  والتطوع،  اجلماعي  العمل  روح 
البالية،  والتقاليد  العادات  حماربة  وكذلك  والعنصرية.  والفئوية  السلبية، كالطائفية 
مكاهنا  جملتمعهم  احلضاري  الرتاث  مع  تنسجم  اليت  والتقاليد  العادات  وإحالل 

)رحال، 2010(.

وخبصوص اجلانب الثاين، يساهم التدريب يف إكساب الشباب الثقافة الدميقراطية 
من خالل التدريب العملي واملمارسة اليومية، لذلك فإن ارتفاع معدالت التغيري يف 
اهليئات القيادية للجمعيات األهلية، يعطيها مؤشرًا مرتفًعا على دميقراطيتها. ومن 
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خالل ذلك، فإن املنظمات تتيح الفرصة لتداول القيادة أمام أكرب عدد ممكن من 
أعضائها، لتدريبهم على القيادة واكتساب خربهتا، وبذلك يصبح األعضاء مؤهلني 
للعمل على النطاق العاّم، مستفيدين من اخلربة اليت منحتهم إياها املنظمات األهلية، 

ومتسلحني هبا )شكر، 2003(.

فيما يلي بعض اجلوانب اليت ميكن أن تساهم يف خلق بيئة سياسية، تفّعل دور 
املنظمات األهلية، وتنهض بدور الشباب:

أواًل: دور األحزاب في إشراك الشباب في العملية السياسية

تعكس العالقة بني األحزاب والشباب سلوَك األحزاب اخلارجي، فال بّد من أن 
تؤمن األحزاب السياسية بدور الشباب، وتشركهم يف العمل عربها ومن خالهلا. 
فاألحزاب اليت ال توفر اهتماًما، وال تعطي ألولوية لدور الشباب يف تركيبتها الداخلية، 
لن تستطيع أن تتبىن ذلك يف اجملتمع بشكل واسع، أو رمبا يغيب عنها ذلك أصاًل.

وال تنفصل حالة األحزاب عن عقد جون لوك االجتماعي، فالعالقة بينها وبني 
األفراد أيًضا قائمة على عالقة عقالنية ونفعية وأخالقية. وإدراك الشباب حلقيقة 
هتميش دورهم من هذه األحزاب، جيعلهم يعيدون النظر يف هذه العالقة. واألحزاب 
شأهنا شأن السلطة، إذ ميكن حماسبتها على طريقة تعاطيها مع اجملتمع والشباب، 

وحجب األغلبية العددية عن األحزاب تعد من أبرز طرق حماسبتها.

إن عدم اهتمام األحزاب بالشباب، من خالل منحهم فرًصا يف املواقع اإلدارية 
اقتناع  الشباب واألحزاب، وبالتايل عدم  الثقة بني  تراجع  والقيادية، سيؤّدي إىل 
الغالبية العظمى من الشباب هبذه األحزاب، وعدم جدوى مشاركتهم يف فعالياهتا، 
مما يؤّدي إىل االعتقاد بأن املشاركة يف هذه األحزاب لن تكون جمدية، ولن حتقق 

هلم التغيري املطلوب )أبو غزالة، 2010(.
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ويف بعض األحيان، ال تنفصل املنظمات األهلية عن هذا الواقع، وال َتعترب مواقعها 
القيادية مكاًنا للتداول بشكل سلس وطبيعي، وال تعمل على استقطاب الشباب 

لفقداهنا الربامج، والرتباطها جبهات معينة، وشخصيات تسيطر عليها. 

أو  السياسية،  األحزاب  من  سواء  للشباب،  هتميًشا  التجربة  أبرزت  فلسطينيًّا، 
التهميش يف عملية  املنظمات األهلية، أو املؤسسة الرمسية، وكانت أبرز حمطات 
دور  قصور  يتضح  وبذلك   .)2010 )رحال،  التشريعية  لالنتخابات  الرتشيح 
من  سواء  الشباب،  لعمل  احلرة  واملنابر  املناخات  توفري  يف  السياسية  األحزاب 
األهلية.  املنظمات  يف  هلم  اجملال  إتاحة  خالل  من  أو  عملها كأحزاب،  خالل 
االعتبارات  منه األحزاب والسلطة من حيث  تعاين  ما  تعاين  األهلية  فاملنظمات 
اجلهوية والعشائرية واحلزبية واألبوية. لذلك ال بد وأن تتحرر األحزاب من تلك 
بيئة  وتوفر  السياسي،  العمل  يف  الشباب  إلشراك  اجملال  تفتح  االعتبارات، حىت 

سياسية تنهض بدورهم.

ثانًيا: دور وسائل اإلعالم في المشاركة السياسية للشباب

يتصاعد تأثري وسائل اإلعالم يف اجملتمع، وقد برز تأثريها يف التعبئة والتنشئة والتوجيه 
وتكوين التصورات، حىت أهنا أصبحت تنافس معظم الوسائل االجتماعية األخرى. 
ا يف التنشئة االجتماعية، بْدًءا من األطفال ومرورًا  فوسائل اإلعالم تلعب دورًا مهمًّ
بالشباب، وقد أكدت العديد من الدراسات أن األطفال مييلون ألخذ الدروس 
والعرب من وسائل اإلعالم. كما تساهم وسائل اإلعالم أيًضا يف التنشئة السياسية، 

من خالل تزويد الفرد باملعلومات واألحداث واآلراء )النابلسي، 2009(.

ومن األمور املهمة اليت أضافتها وسائل اإلعالم احلديثة، هو جعل األفراد والشباب 
يعايشون جتارب اآلخرين، أي أن الشباب وبقية اجملتمع، أصبح بإمكاهنم، ومن 
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خالل اجللوس يف املنزل، النظر إىل تفاصيل جوانب احلياة املختلفة يف أي منطقة، 
وهذا من األمور املهمة اليت جعلتهم يتوقون حملاكاة تلك التجارب، اليت يرْون بأهنا 
حظيت باالهتمام يف اجملتمعات األخرى. فلم يعد يرضى الشاب عند مشاهدته 
جملتمعات حرة متارس املشاركة السياسية بشكل حّر وفعال؛ أن يبقى رهني املنع 
والكبت الذي يعيشه، وأصبح يتوق ألن حييا حياة الشباب الذين شاهدهم من 
خالل وسائل اإلعالم، وهذا ما يصوره البعض بأن العامل أصبح قرية صغرية من 

خالل وسائل اإلعالم.

بالغربة،  الفرد  تشعر  أصبحت  والتواصل  اإلعالم  وسائل  أن  يعتقد  من  وهناك 
يشعر  فالفرد  والسياسي.  االجتماعي  بالكبت  يشعرون  الذين  األفراد  وخاصة 
باالغرتاب عند تعرضه لوسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي املفتوحة، 
تالئم  ال  اجملتمعية  القيم  وأن  مقيدة،  الشخصية  حرياته  أن  يشعر  عندما  وذلك 
توجهاته وميوله، مقابل ما يراه من قيم عاملية، وجمتمعات أخرى تعيش حبرية أكثر 

)حجازي،2011(.

وأصبح من املمكن للشباب واجملتمعات، أن تستفيد من جتارب وخربات بعضها 
بشكل سريع وفعال، من خالل وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي، 
ببعضهم  العامل  أحناء  خمتلف  من  الشباب  ربط  اإلعالم يف  وسائل  فقد سامهت 

البعض، عن طريق تبادل األفكار والقيم والرموز، ومل يعودوا سلبيني. 

لديهم  أصبح  االجتماعي،  التواصل  شبكات  خالل  ومن  الشباب،  أن  كما 
العديد منهم ينتظمون  النطاق احمللي، فأصبح  انتماءات ومهوم ونشاطات خارج 
مبنظمات وشبكات، سواًء بشكل رمسي أو غري رمسي، فظهرت ثقافة شبابية عاملية، 

وأضحى الشباب يساهم يف بناء الثقافات العاملية واحمللية )موسى، 2010(.

ومبا أن وسائل اإلعالم هي إحدى أدوات اجملتمع املدين، فهي تساهم يف توفري 
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املعارف اليت تساعد يف غرس قيم الثقافة املدنية، من خالل اإلعالم احُلّر واملستقل، 
مما يساهم يف إنتاج رأي عاّم، يعمل على تطوير مؤسسات، يستطيعون من خالهلا 
مواجهة  يف  اجلماعي  التضامن  وممارسة  أحواهلم،  وحتسني  مصاحلهم  عن  الدفاع 
إمكانيات السلطة القائمة، واملسامهة يف توفري بيئة سياسية تنهض بدور الشباب 

)شكر، 2003(. 

ثالًثا: دور الحركات الطالبية في الجامعات في تعزيز المشاركة السياسية 
للشباب 

الصعيدْين  على  الفلسطيين  اجملتمع  يف  أمهية كبرية  الطالبية  احلركة  تكتسب 
السياسي واالجتماعي، وذلك لعدة عوامل، أمهها الدور التارخيي الفعال الذي 
غنية  بيئة  ولكوهنا  الفلسطينية،  القضية  صعيد  على  الطالبية  احلركة  به  قامت 
الوطنية  القيادات  من  فإن كثريًا  لذلك  اجملتمعات،  يف  فعالية  األكثر  بالشرحية 

الفلسطينية كانت فاعلة يف احلركات الطالبية.

الواقع  يف  اجلامعات  خارج  عنها  اجلامعات  داخل  الطاليب  العمل  بيئة  ختتلف 
الفلسطيين، بسبب فعاليات احلركة الطالبية، التعبوية والتثقيفية والتطوعية والنضالية، 
واألجواء احلرة داخل أسوار اجلامعة، اليت تتيح للطالب التعبري عن آرائهم، وكذلك 
انتظام االنتخابات فيها إىل حّد ما، أكثر منه يف اجملتمع الفلسطيين خارج اجلامعة.

األجواء  مثالية  إىل  الطالبية  للحركة  املتقدم  الدور  ُيعزى  أن  املغالطة  من  لكن 
لالعتقال  يتعرضون  الطلبة  وجمالس  الطالبية  احلركة  نشطاء  ألن  هبا،  تعمل  اليت 
واملالحقة واملضايقات على خلفية نشاطاهتم النقابية والوطنية، سواًء من االحتالل 
أو السلطة. إضافة إىل أن إدارة بعض اجلامعات الفلسطينية بدأت متيل إىل إلغاء 
أو تأجيل االنتخابات الطالبية، لذلك يناضل الطلبة داخل أسوار اجلامعة بشكل 
كبري، للحفاظ على األجواء اليت تتميز هبا اجلامعات. لكن تبقى الصورة مشرقة 
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بسبب وعي شرحية كبرية من الطالب لدورهم، والنضال بأعلى درجات التفاين من 
أجل حتقيق أهدافهم )دغلس، مقابلة خاصة، 22 أكتوبر. 2015(.

أسوار  خارج  وأحزاب  لفصائل  امتداًدا  ُتعترب  الطالبية  احلركات  فإن  ذلك،  رغم 
اجلامعة، مما يعين أهنا ليست مستقلة إىل حّد كبري عن الواقع اخلارجي، إمنا ُتعرّب 
يف كثري من األحيان عن حال فصائلها وواقعها. فاحلركة الطالبية نفسها ليست 
القضية  املرحلة من عمر  األقل يف هذه  اجتماعية مسقلة حبّد ذاهتا، على  حركة 
الفلسطينية، وإمنا هي إحدى منظمات احلركات االجتماعية األكرب، أو التنظيمات 
الرئيس  الفاعل  ليست  فإهنا  الفلسطينية، ولذلك  الساحة  الفاعلة على  السياسية 
الفلسطينية )حامد،  الساحة  الرئيسيني يف  الفاعلني  املتلقي لسياسات  إمنا  غالًبا، 

مقابلة خاصة، 25 أكتوبر. 2015(.

لكن يبقى هناك هامش أو جمال للممارسة السياسية، وتعزيز املشاركة السياسية 
للشباب، من خالل تعزيز مفهوم التعددية السياسية كإسرتاتيجية وليس كتكتيك، 
وممارسة هذا التعدد فعليًّا داخل أسوار اجلامعات، مهما كانت الظروف خارجها. 
كذلك من خالل التمكني السياسي للفتاة، وجعله من أولويات احلركة الطالبية، 
كوهنا أصبحت متثل أكثر من 60٪ من اجملتمع اجلامعي. إضافة إىل توسيع دائرة 
العمل السياسي والنقايب، لتشمل الطلبة غري املؤطرين رمسيًّا داخل أطر حزبية يف 
اجلامعات، وقد يكون ذلك من خالل إعادة النظر يف أنظمة جمالس الطلبة، أو 
آلية االنتخاب اليت متنع الرتشح الفردي، وحترم الطلبة املميزين غري املؤطرين، من 
املشاركة السياسية والنقابية الفاعلة )حامد، مقابلة خاصة، 25 أكتوبر. 2015(.

من الواضح أن الكثري من السياسيني الفاعلني يف اجملتمع الفلسطيين، كانوا خالل 
حياهتم اجلامعية من نشطاء احلركة الطالبية، وملعوا فيما بعد كمؤثرين وأشخاص 
بارزين على مستوى اجملتمع الفلسطيين، فاحلركة الطالبية تساهم يف زيادة الوعي 
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العمل  خالل  من  قدراهتم،  وتطوير  شخصياهتم،  بناء  ويف  للطالب،  السياسي 
الطاليب )اخلطيب، مقابلة خاصة، 10 أكتوبر. 2015(.

الخاتمة

ُتعترب اجملتمعات العربية، واجملتمع الفسطيين حتديًدا، جمتمعات فتية، تكثر فيها نسبة 
ا، ال يستهان به إذا قصدت اجملتمعات حتقيق  الشباب، مما أكسبها مورًدا بشريًّا مهمًّ
التنمية، ال سيما أن التنمية قائمة على املوارد الطبيعية والبشرية، وال شك أن الشباب 
هم أكثر املوارد البشرية طاقة وحيوية. هذا على سبيل التنمية االقتصادية. كما أن 
اجلانب املتمثل باحلرية السياسية واالجتماعية، يستدعي أهتماًما استثنائيًّا، كونه بوابة 
لباقي أشكال التنمية، ألن اإلرادات إذا حترّرت، فإن ذلك سيقود إىل هنضة يف كّل 

اجلوانب األخرى.

السلطات  من  حقوقهم  النتهاك  تعرضوا  أهنم  إال  للشباب،  األمهية  هذه  ومع 
القائمة، ومت تقييدهم كباقي شرائح اجملتمع، وُحرموا من املشاركة السياسية والعمل 
ضد  نضاهلم  يف  الشرائح  باقي  على  واضًحا  تقّدًما  سجلوا  أهنم  رغم  اجلماعي، 
قادة  اختيار  أو  السلطة،  االعتبار عند تشكيل  بعني  يؤخذ ذلك  االحتالل، ومل 
من  الشباب  التهميش حبق  ذلك  يكن  ومل  املدين.  اجملتمع  ومؤسسات  األحزاب 
السلطات فحْسب، إمنا تعاملت بعض املنظمات األهلية مع الشباب من نفس 
املؤسسات  تلك  فتطبعت  اجملتمع،  إىل  السلطة  به  تنظر  الذي  األبوي،  املنظور 
األهلية بنفس طباع السلطة التفردية واإلقصائية، واحتكار املناصب القيادية، مما 

جعل القيود تتضاعف على الشباب.

عاىن الشباب من عدة معيقات حالت دون بلوغه العمل السياسي احُلّر، واملشاركة 
يف صياغة التوجهات السياسية، وكان من بني تلك املعيقات استهداف االحتالل 
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هلم، وفْرض القيود عليهم وعلى أنشطتهم، إضافة إىل البيئة الثقافية املتجسدة باألبوية 
واحلزبية واجلهوية، اليت ترفض العمل املوحد واجلماعي. كما شّكل االنقسام الفلسطيين 
مربرًا النتهاك حقوق الشباب، وفْرض القيود عليهم، وحرماهنم من املشاركة السياسية، 
إضافة إىل تشكيله عامل إحباط للشباب. كما شّكلت أوضاع البطالة االقتصادية 
الصعبة حاجزًا أمام مشاركة الشباب يف العمل السياسي. لكن من املمكن أن تتحول 
بعض هذه العقبات عند مشاركة الشباب يف العمل السياسي، إىل دافع رئيس ومهم 
يستحث الشباب لتغيري واقعهم الذي يعيشون فيه، ورمبا سيسعون لتغيري أكثر جذرية، 

إذا كانت املعيقات أمامه أكرب وأشد.

العمل  وتعزيز  الدميقراطية،  إقرار  يف  التقّدم  حنو  بدورها  األهلية  املنظمات  تقم  مل 
اجلماعي والشراكة السياسية، مما أسهم يف تكريس األجواء السلطوية، حىت اكتوت 
قدراهتا  واحلّد من  فيها،  الصارخ  التدخل  السلطة من خالل  بنار  املنظمات  هذه 
وتشديد الرقابة عليها، فكانت هذه ضمن األسباب اليت جعلت املنظمات األهلية 
ال تقوم بوظيفتها كما جيب. فلم تفتح املنظمات األهلية جمااًل إلشراك الشباب يف 
عملها، لتدريبهم وتطوير قدراهتم الشخصية، وتنمية ثقافتهم السياسية واالجتماعية.

وألجل تعزيز مشاركة الشباب السياسية، ال بد من إصالح البيئة السياسية املوجودة، 
وتعزيز روح املشاركة فيها، ونبذ الفرقة واألسباب اليت تؤّدي إىل تقسيم اجملتمع، وتعيق 
توحده وعمله بطريقة مشرتكة. وهذا يتطلب دور املنظمات األهلية يف توعية اجملتمع على 
العمل املوحد واملشرتك، وتدريب الشباب بشكل عملي على املشاركة والعمل اجلماعي. 

ا منوًطا بوسائل اإلعالم، كوهنا أصبحت أهم وسائل التعبئة  كما أن هناك دورًا مهمًّ
العمل،  أيًضا متتلك هامًشا من  الطالبية  التوعوي. واحلركة  الدور  والتثقيف، هو 
ميكن من خالله دمج الشباب يف العمل السياسي والتطوعي، إال أهنا ُتعترب امتداًدا 

للوضع السياسي القائم يف اجملتمع.
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الفصل التاسع

التمويل املشروط وإنتاج التكنوقراط الفلسطيين

نقاء حامد

مقدمة

احلقل  يف  الدراسات  من  الكثري  برزت   ،1993 عام  أوسلو  اتفاقية  توقيع  بعد 
الفلسطيين،  اجملتمع  على  طرأت  اليت  التحوالت  دراسة  هبدف  السيسيولوجي، 
نظرًا ألن هذه االتفاقية أتت لتتقاطع مع كافة القضايا والشرائح واحملددات، اليت 
حتيط باجملتمع وتتداخل فيه، سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، مث قيميًّا وأدبيًّا، وهتيئ 
الفلسطينيني ملرحلة، كان يفرتض أن تكون انتقالية بني جمتمع حمتل وجمتمع ذي 

دولة. 

طرأت تغريات بنيوية كبرية على اجملتمع الفلسطيين، وضمن هذه التغريات برزت 
مؤسسات التمويل وتنفيذ املشاريع املختلفة، واليت تكاثرت بشكل كبري يف فلسطني 
يف السنوات العشرين األخرية، فقد وصل عددها إىل ما يقارب 3500 مؤسسة. 
وقد  الدولة،  بناء  مرحلة  إىل  اجملتمع  نقل  عملية  لبْدء  املؤسسات  هذه  هدفت 
رافق ذلك مصطلحات اإلغراء، مثل: املشاريع، والتنمية، والتمويل، والتكنوقراط. 
الفلسطيين،  اجملتمع  بناء  هو  املعلن  هدفها  اليت كان  املؤسسات،  هذه  أضحت 
وخْلق حالة من التنمية املستدامة، وحتقيق االستقرار االقتصادي والسياسي، ذات 
كيان خاص ومتابعات خمتلفة، فاملمول، أو املانح، له أجنداته اليت قد ال تتناسب 
رهائن  الفلسطينيني  من  اآلالف  مئات  جعل  الذي  األمر  الواقع،  أولويات  مع 
لرغبات املمولني وقناعاهتم، وإال فإن إغالق منابع التمويل هو احلل األجنع لتأديب 

األصوات املخالفة.
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تركز هذه الدراسة على قطاع الشباب الفلسطيين، بوصفه أكثر عرضة للتشكل، 
بفعل اخلطابات وآليات السلطة السياسية واجملتمعية. ولذا فإن جمتمع الدراسة هم 
أولئك الذين خيضعون لنشاطات تدريبية أو تعليمية، يف مؤسسات تتلقى متويلها 
املركزي من جهات حتمل أيديولوجيا سياسية، وتشرتط عدم ذهاب أمواهلا إىل أفراد 
مسيسني برؤى ختالف رؤية اجلهة الداعمة. وقد قادت االعتبارات املنهجية، وتأطري 
جمتمع الدراسة، إىل حتديد الفئة الشبابية بتلك اليت مت تدريبها يف إحدى املؤسسات 
الرئيسة، والوكيلة للوكالة األمريكية للتمنية الدولية )USAID(، واليت غّطى أحد 

مشاريعها األساسية ثالث مناطق جغرافية، هي رام اهلل ونابلس واخلليل.

وألغراض الدراسة، ُأجريت 85 مقابلة فردية، مع شباب سبق وأن اشرتكوا يف 
مشاريع تدريبية إعالمية، مّولتها الوكالة األمريكية للتنمية USAID. يركز حتليل 
هذه املقابالت على إبراز العاّم من كلِّ خاّص. حتاول هذه الدراسة عرب منهج 
التحليل احلكائي )Analyze Narrative( أن تكشف من خالل النص، عن 
تتوحد يف مستوى األفكار  فيه جمموعة اجتماعية معينة،  الذي تشرتك  التصور 
بينها هو األيديولوجيا. ومل  الناظم  واآلراء واملواقف واملعتقدات؛ ليصبح اخليط 
 Discourse Critical( يكن باإلمكان اعتماد منهجية حتليل اخلطاب النقدي
Analysis(؛ ألن هذا النص يناقش الشباب الفلسطيين، الذين يتعرضون ألثر 
احلّد، فال يدعي  التحليل عند هذا  الدورات بوصفهم مفعولني. ويتوقف  هذه 

أنه يتابعهم كفاعلني يف البىن اليت يؤّثرون فيها4. 

الشباب  األمريكية جتاه  التنمية  أن سياسة وكالة  إىل  الدراسة  وقد خلصت هذه 
ما  عملية  يف  يساهم  تكنوقراطي،  شباب  إلنتاج  مساع  تأيت ضمن  الفلسطيين، 

4   حول إمكانيات منهجية تحليل الخطاب النقدي انظر:
 Ruth Wodak and Paul Chilton (Editors(, A New Agenda in (Critical( Discourse
 Analysis: Theory, Methodology and Interdisciplinarity, John Benjamins B.V,

 Amsterdam/Philadelphia, p.21-24.
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مسته هذه الدراسة )أيديولوجيا بناء املؤسسات(، واليت تتماشى بشكل أو بآخر 
مع االجتاه السياسي العاّم، الذي تتجه إليه املؤسسة السياسية الفلسطينية بقيادة 

خنبة أوسلو.

التمويل قبل أوسلو وبعده: إعادة إنتاج الضحية

أّدى هتجري الفلسطينيني من أراضيهم عام 1948، على مرأى العامل، وانعدام احلل 
احلياة  متابعة  باملسؤولية عن  وإقليمي  إىل شعور دويل  الالجئني،  لقضية  اجلذري 
املعيشية للشعب املنكوب، وبرزت املساعدات وتدفقات األموال، بوصفها أضعف 
التحرير حق متثيل  انتزاع منظمة  بعد  بعد، وخاصة  فيما  ملا بات يعرف  اإلميان، 
الشعب الفلسطيين، بلجان دعم الصمود، اليت وجهت أمواهلا لبناء شبكة سياسية 

واسعة يف األراضي احملتلة ترتبط هبا )صايغ، 1993(.

وقد أصبح الدعم القادم عرب هذه اللجان اليت تشرف على توزيعها م.ت.ف، أكرب 
مصدر من مصادر التمويل الرئيسة، اليت كان أغلبها يذهب للمساعدات املعيشية، 
وعلى  م.ت.ف،  قادة  استفاد  وقد  املؤسسات5.  وتشييد  التحتية،  البنية  وبناء 
رأسهم خليل الوزير )أبو جهاد(، ومن بعده ياسر عرفات، من تدفق املساعدات 

إلقامة بنية مؤسساتية تابعة للمنظمة، ومضادة للكولونيالية اإلسرائيلية.

وحسب يزيد صايغ، فإنه بعد اغتيال أبو جهاد عام 1988، حصل تغري مهّم 
األراضي  يف  واالجتماعية  السياسية  الشبكات  على  التمويل  صرف  أوجه  على 
5   حسب أنطوان منصور؛ فإن المصادر التمويلية الرئيسة للفلسطينيين في األراضي المحتلة كانت: 1- 
منظمة التحرير الفلسطينية عبر لجان دعم الصمود واللجان المشتركة 2- الحكومة األردنية والمساعدات 
الفلسطينية المصدر األكثر أهمية لالستثمار  اللجنة األردنية –  الدولية. وكانت  العربية 3- المساعدات 
الخارجي، إال أن أغلب أموالهما ذهبت للخدمات االجتماعية ولمشاريع البنية التحتية والتشييد. وأما األموال 
لفلسطين  المنتجة، فهي ذات أهمية ضئيلة. في )روجر أوين، »التطور االقتصادي  للقطاعات  المحولة 
عهد االنتداب: 1918-1948« )ص 25-48(، في جورج العبد )محرر(، االقتصاد الفلسطيني: تحديات 

التنمية في ظل احتالل مديد، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 1، بيروت، 1988(
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احملتلة عام 1967، فقد استخدم خليل الوزير »سياسة الرعاية النفعية لتأمني والء 
فعل ذلك بصورة  لكنه  والعمال،  لـ م.ت.ف، كاملعلمني  معينة  اجتماعية  فئات 
حمدودة، وعادة ما كان يعمد إىل توجيه األموال للمؤسسات، أو الروابط املهنية، 
أو املنظمات غري احلكومية القائمة« )صايغ، 1993، الصفحات 958-957(.

وعلى خالف ذلك، عمد الرئيس الراحل ياسر عرفات إىل »توزيع األموال حبرية 
غري  واسعة  شبكة  نشوء  على  وشجع  واملناطق،  األوساط  مجيع  األفراد يف  على 
منسقة من املستفيدين ذوي الصلة املباشرة به. مث إن التنظيم السري املوحد نسبيًّا، 
وحركة الشبيبة، واهليئات شبه العلنية، اليت كان الوزير بذل جهًدا شاقًّا يف إنشائها 
يف ظل االحتالل اإلسرائيلي، سرعان ما تفتتت إىل فئات وزُمر، تتنافس حتت وقع 
النفعية لدى عرفات. كما تكاثرت املؤسسات املرادفة واملزدوجة،  الرعاية  سياسة 
اليت  الفلسطينية،  احلكومية  غري  املنظمات  أوساط  يف  املوازية،  املتعددة  واللجان 
نشطت يف جماالت العمل االجتماعي واالقتصادي والتعليمي يف األراضي احملتلة«، 
وقادة  والبريوقراطية،  السياسيني،  الزعماء  من  تقليدي  »مثلث  ذلك  عن  لينشأ 
اجملتمع الذين ساوموا يف النفوذ السياسي وتوسطوا فيه، وإن كان بدرجات متباينة، 
من قطاع اجتماعي، ومن موقع جغرايف آلخر« )صايغ، 1993، صفحة 947(.

فقد  منه،  مناص  أمرًا حتميًّا ال  للفلسطينيني  والدولية  العربية  املساعدات  كانت 
خلفها  يقبع  واسعة،  هتجري  عملية  ضحية  النكبة  بعد  الفلسطيين  الشعب  كان 
خمطط صهيوين حملو اهلوية العربية الفلسطينية. وقد استقبل الفلسطينيون منذ البداية 
بّد أن  استعمارية، ال  لعملية  التمويل األجنيب والعريب، وهم واعون أهنم ضحايا 
يتحمل مسؤوليتها أحد ما. ويف احلديث عن جلنة الصمود، فإنه يفرتض أن يكون 
الصمود مرحلة انتقالية، يصمد عربها الناس ليتم ختطيها ملا بعدها. ولكن األزمة 
اليت واجهت الفلسطينيني بعد ذلك، متثلت يف جتمد الصمود ليصبح حالة أصيلة، 
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يتم عربها استمرار تدفق األموال واملساعدات، وبناء إدارة مدنية فلسطينية ترّسخت 
جذورها يف األراضي احملتلة. وعرْب هذه احلالة، أعادت النخب الفلسطينية إنتاج 
الفلسطيين كـضحية؛ ال بد أن يستمر تدفق األموال واملساعدات اإلنسانية إليها 

لتصمد.

وبقي هذا املنطق، منطق الضحية )الناشف، 2010(، قائًما حىت بعد توقيع اتفاقية 
املساعدات  ظلت  حيث  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  مؤسسات  وقيام  أوسلو، 
األجنبية والعربية تتعامل مع الذات الفلسطينية كـضحية؛ ال بد من دعم صمودها. 
وبقي جممل املال يتجه لدعم مشاريع البنية التحتية، وإجياد مصادر معيشة عرّبت 

عن نفسها بالتوظيف يف القطاع العام، وقطاع مؤسسات اجملتمع املدين.

وعرْب هذا املنطق أيًضا، استثمرت السلطة الفلسطينية صورة الفلسطينيني كضحايا، 
على  احلفاظ  أدوات  من  أداة  األجنيب  التمويل  وصار  ممْأسًسا،  الصمود  وأصبح 
الوضع القائم، ومن مث مْأسسة ما هو قائم؛ ليصبح حالة هنائية تضمر خلفها قدرة 
على االستمرار، حىت مع عدم وجود أفق سياسي يعتمد على احلق يف أساسه، 

يفكر باحلقوق الفلسطينية.

من حيث التطبيق، مل ختتلف وجهات املساعدات الدولية، عن املساعدات اليت 
قّدمها العرب ومنظمة التحرير. وقد ُقّدمت املساعدات األجنبية من ثالثة مصادر 
األمم  املشرتكة، ووكاالت  السوق األوروبية  األمريكية، وجمموعة  رئيسة: احلكومة 
املتحدة وأذرعها. وكان هدف هذا الدعم حسب قرار الكونغرس عام 1974، 
هو »دعم املشاريع، وتوسيع املؤسسات يف املناطق احملتلة من الضفة الغربية وقطاع 
غزة، من أجل املساعدة يف بناء الدعائم االجتماعية واالقتصادية حلفظ السالم«. 
وبلغت املخصصات املالية منذ عام 1976 وحىت 1984 حوايل 16 مليون دوالر 

)أوين، 1988، صفحة 93(.
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 )USAID( وخضعت امليزانيات األجنبية إىل موافقة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
من جهة، والسلطات العسكرية اإلسرائيلية من جهة أخرى. فقد عمدت وساطة 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي إىل تركيز الربامج املوجهة حنو املشاريع املتعلقة بالبىن 
تسمح  ومل  االقتصادية.  التنمية  مشاريع  على حساب  العامة،  واألشغال  التحتية 
قبل اتفاقية أوسلو لربامج األمم املتحدة للتنمية، بالعمل إال يف إطار إقامة مشاريع 
معينة، من أجل حتسني الظروف االجتماعية واالقتصادية. واستهدف هذا الدعم 
قطاعات غري منتجة، كمرحلة ما قبل التعليم األساسي، والربامج الصحية، ومّهشت 

قطاعات أخرى كالزراعة والصناعة.

وكما هو واضح إًذا، فإن الواقع الذي فرضه احملتل، واستفادة خنبة أوسلو احلاكمة 
من أموال الرعاية؛ أّدت إىل أن يضرب املال السياسي جذوره يف البنية الفلسطينية، 
وأن يبين مؤسسات تطلبه، وتعيد استدعاءه بأي مثن من أجل بقائها. وقد أشار 
عدد كبري من النقاد إىل أن »الوطين« يف بريوقراطية م.ت.ف منذ السبعينيات، 
أصبح يؤشر إىل مرتبة وظيفية تتقاضى راتًبا، وتندرج يف سلم وظيفي، أكثر من 

كونه حالة أيديولوجية تنتمي إىل حركة حترر وطين.

الفلسطيين، إىل  املبادئ اإلسرائيلي  وسيؤّدي هذا فيما بعد، عقب توقيع إعالن 
دميومة هذا النهج ومحايته. وسينجرف اجلميع إىل عملية التسول املقنع، وسيفرّخ 
منطق الضحية جيًشا من األجهزة األمنية حيمي مؤسساته، ويستمر، بال ضوابط، 

يف هتميش أي مشروع تنموي ينفذ إىل ما بعد الضحية.

واسعة جديدة،  اجتماعية  لفئات  استقطاهبا  املْأسسة،  هذه  من صالبة  زاد  وقد 
أصبحت ترتبط هبا، خاصة مع اهنيار القطاع الزراعي عرب سلسلة من اإلسرتاتيجيات 
الكولونيالية طويلة املدى؛ فتحت أبواب العمل البسيط6 للفلسطينيني يف »إسرائيل«، 

6   العمل البسيط هو ذلك العمل الذي يقوم به »العامل غير الماهر«، من بناء وتنظيف، وال تؤّدي 
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مث طردهتم عقب انتفاضة األقصى، وتركتهم وقد فقدوا ارتباطهم باألرض، ومل جيدوا 
غري مؤسسة الضحية حتتويهم.

المال السياسي: واجهة للحرب الكبرى 

تبني أن بناء املؤسسة الفلسطينية، بصيغته الصرحية اليت صدرت يف اتفاق أوسلو، له 
جذور هيأ هلا االحتواء التمويلي، الذي وجهته م.ت.ف، واملنظمات واحلكومات 
األجنبية، كما تبني أيضا أن ما بات يسمى اآلن ببناء املؤسسات، هو الوجه اآلخر 
ملا مسي يف عهد ما قبل السلطة الفلسطينية بدعم الصمود. وقد طرأت تغريات يف 
شكل التمويل والدعم منذ بداية تسعينيات القرن املنصرم، حيث إن املوقف الذي 
اختذته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إزاء غزو العراق للكويت عام 1991، جعل 
التمويل العريب الرمسي يتالشى تقريًبا، واستمر متويل املاحنني الغربيني، وأصبح موجًها 
ملساعدة املنظمات غري احلكومية الفلسطينية )ساري حنفي و لندا طرب، 2006(. 
مث يعود هذا التمويل مرة أخرى إىل السلطة بعد أوسلو، وبشكل مركز أكثر إىل 
مؤسسات السلطة بعد تدمريها يف االجتياح اإلسرائيلي للضفة الغربية، يف عهد رئيس 
احلكومة اإلسرائيلية األسبق أرئيل شارون )جوزيف ديفوير و عالء ترتري، 2009(. 
ومن املالحظ أن هناك انسجاًما بني اهتمامات التمويل األجنيب قبل أوسلو وبعدها، 
وقبل انتفاضة األقصى وبعدها، جتاه البنية التحتية وبريوقراطية املؤسسة الفلسطينية.

ممارسته إلى اكتساب خبرة يمكن أن تفيد في البناء الوطني. وقد عمدت »إسرائيل« منذ احتاللها للضفة 
ا مقارنة مع العامل  الغربية وقطاع غزة لتشغيل الفلسطينيين في األعمال غير الماهرة، بأجور متدنية جّدً
اإلسرائيلي. ولكنها تفوق في الوقت نفسه األجور الموسمية التي كانوا يحصلون عليها من األرض، وهو 
األمر الذي أّدى، على المدى غير القصير، إلى أن يفّك الفالح الفلسطيني ارتباطه باألرض. وبمرور ثالثة 
الظالمة،  المنافسة  أمام  اإلنتاجية  قدرتها  فقدت  قد  الفلسطينية  »األرض«  كانت  الفلسطينيين،  من  أجيال 
وبسبب انعدام إستراتيجية وطنية تحمي الفالح الفلسطيني، وتستثمر عْبره أيًضا، وترافق ذلك مع عملية 
واسعة لرسملة األرض الفلسطينية. وعندما طردت »إسرائيل« العمال الفلسطينيين بعد انتفاضة األقصى 

)2000(، عاد هؤالء، ولم يجدوا غير القطاع الحكومي الفلسطيني ليعملوا فيه.
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لقد عكست الفجوات اليت انتابت اتفاقية أوسلو، بني ما صار يسمى منذ حينها 
اجلانبان الفلسطيين واإلسرائيلي، التبعية االقتصادية لالحتالل، إذ مل يتطرق هذا 
املياه،  موضوع  إىل  وال  الفلسطينية،  األرض  على  السيادة  موضوع  إىل  االتفاق 
وُترك هذان املوضوعان ملفاوضات املرحلة النهائية.  كما مل يتطرق االتفاق لقضية 
اإلعمار؛ ألن مثل هذه اخلطة »تتطلب قبل كل شيء السيطرة على األرض واملياه، 
من أجل التوسع الزراعي والصناعي واملدين. ومن ناحية أخرى، من الصعب جْذب 
)النقيب،  حمسومة«  غري  واملياه  األرض  ملكية  إذا كانت  األجنبية  االستثمارات 

1997، الصفحات 58-57(.

وكان االتفاق بني السلطة واملاحنني يقضي بعدم استخدام املساعدات، بعد عام 
العامة  االستثمارات  امليزانية قصرية األجل، بل يف  احتياجات  تلبية  1994، يف 
طويلة األجل، اليت تتضمن مشروعات ذات طابع إنتاجي، وتوفري األصول الرأمسالية 
ًنا، وتقدمي الدعم للقطاع اخلاص )حممد اشتية و آخرون، 2005، صفحة 75( عيـْ

موازية  ورغبة  اجلغرايف،  والعزل  احلصار  وسياسات  التوسعية،  احملتل  سياسة  لكن 
من النخبة الفلسطينية حتت دعوات اإلصالح، ألغت االتفاق املسبق، ووجهت 
من  بداًل  األجل،  قصرية  الدخل  مستويات  على  احملافظة  مشاريع  إىل  االهتمام 
االستثمار العام. وقد أّدى ذلك النزوع املزدوج من القيادة الفلسطينية واالحتالل 
اإلسرائيلي، إىل زيادة اإلنفاق على تنمية البنية التحتية من 19٪ إىل 39٪، بني 
عامي 1994-1999، واخنفاض املوارد اليت خُتّصص للتنمية البشرية واالجتماعية، 
من 33٪ إىل 21٪ يف الفرتة نفسها، والحًقا واصل اخنفاضها حىت وصل إىل أقل 

من 8٪ )حممد اشتية و آخرون، 2005(.

فلسطينية على  اتفاقات مع كل وزارة  املاحنة إلبرام  الدول  الوضع  قاد هذا  وقد 
ما  تنفيذ  وليجري  عن كثب،  النوع  هذا  من  التمويالت  مراقبة  لضمان  حدة؛ 
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هذا  أّدى  وقد  وأهدافها.  دولة  منطلقات كل  التنموية حسب  بالعملية  يسمى 
تقوم  اليت  الدولية،  للمؤسسات  الفنية  األفراد والطواقم  بالطبع إىل تضخم عدد 
االقتصادي«،  بالشأن  املتعلقة  اليومية  القرارات  وتوجيه  إدارة  يف  متزايد  »بدور 
مع املالحظة بأن اجتماع بروكسل الذي ُعقد بتاريخ 29 تشرين الثاين 1994، 
قد مّكن »إسرائيل« من التدخل يف التوجيه، وتركيز نشاطات املؤسسات املاحنة 

)حممد اشتية و آخرون، 2005، الصفحات 88-87(

ختضع معظم املساعدات اليت ُتقّدم للفلسطينيني، ملراقبة تفصيلية من ألفها إىل يائها، 
من البنك الدويل، الذي حيصل على املال من أغلبية الدول املاحنة، ويضع السياسات 
اخلاصة بالصرف، وينّفذها )لبد، 2004(. وميكن مالحظة القطاعات اليت ُوجهت 
إليها املساعدات الدولية، من خالل الرسم التايل، الذي يوضح أن أغلب املساعدات 
تضمر نزع السياسي عن القطاعات االجتماعية والتنموية واملؤسساتية، بينما حصل 

القطاع اإلنتاجي الذي يؤسس الستقاللية اقتصادية على 9٪ فقط.

التوزيع القطاعي للمساعدات الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية في الفترة 
)1994-2001( )لبد، 2004(
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إن فشل القيادة الفلسطينية يف حتصيل احلّد األدىن من احلقوق التارخيية للفلسطينيني، 
أّدى إىل تشكيل أيديولوجيا تتلخص بكلميت »بدنا نعيش«، ترافقت مع دعوات أْنسنة 
الفلسطيين، الذي يستطيع أن يبين مؤسسات دولته بطريقة حضارية. والحًقا، متت 
مساواة املقاومة والنضال مع عملية بناء املؤسسات، يف تعبري ضمين عن االنقطاع عن 

النهج التحرري السابق.

وبغض النظر عن النقد املوجه لذلك املوقف وتداعياته، فقد رضخ لوجهة التمويل 
األجنيب الذي يهدف إىل تطوير اجلانب التقين، كجانب قائم حبّد ذاته، وتفصله 
مسافة عن السياسة الوطنية واألسئلة األخالقية، اليت تتعلق مبسألة احلقوق، األمر 
الذي أّدى إىل تْرك الباب مفتوًحا أمام برامج »متفرقة وجزئية متوهلا الدول املاحنة 
املرجعية  وبني  الربامج  هذه  بني  رابط  هناك  يكون  أن  دون   ]...[ للمساعدات 

الفلسطينية الواحدة« )لبد، 2004، الصفحات 81-80(

لقد وّسع هذا الدعم أكثر فأكثر الفجوة بني التمويل واجملتمع، وأسس الستمرارية 
احلاجات  وبني  وأولوياهتم،  املاحنة  والدول  الدويل  البنك  توجهات  بني  التناقض 
واألولويات واالحتياجات الفعلية اليت يتطلبها بناء االقتصاد الوطين، وجتلى ذلك 
التنمية  باجتاه  تدفع  تراكمي،  أثر  ذات  تنموية  برامج  لتمويل  املاحنني  توجه  بعدم 
املؤسساتية  البنية  يف  الثغرات  ترقيع  وتتعمد  الفلسطيين،  االقتصاد  يف  املتواصلة 
معظمه  يف  التمويل  وصار  واالكتفاء.  االستقاللية  حنو  تطويرها  وليس  القائمة، 
واإلغالق  العقوبات  آثار  من  والتخفيف  للسلطة،  اجلارية  املوازنة  لدعم  يذهب 
اإلسرائيلي، أو األنشطة االجتماعية ومكافحة الفقر، لتبقى املساعدات، عن سبق 
األنشطة  دعم  أو  األساسية،  البنية  مشروعات  متويل  عن  بعيدة  وترصد،  إصرار 
االقتصادية، ومن مث  التنمية  لتحقيق  بدورها  تقود  قد  اليت  اإلنتاجية والتصديرية، 

التنمية االجتماعية )رمزي، 2010(.
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وقد أفاد تقرير التنمية البشرية يف هذا اإلطار، بأن جمموع ما حصل عليه القطاع 
االجتماعي،7 وبناء املؤسسات، وما ُيسمى باالستشارات الفنية، يزيد عن ٪80 
من حجم املساعدات، خالل الفرتة الواقعة بني عامي 1994 و2004 )نادر 
عزت سعيد وآخرون، 2004(، يف حني مل حتصل القطاعات اإلنتاجية )الزراعة، 
من  على ٪7,6  اخلاص(، سوى  والقطاع  اإلنتاجي  القطاع  وتطوير  والصناعة، 
االحتياجات  تؤّمن  متدنية ال  نسبة  املاحنة. وهي  للدول  الفعلي  اإلنفاق  إمجايل 
ومل   ،)2010 )رمزي،  الفلسطيين  االقتصاد  يف  اإلنتاجية  للقطاعات  الفعلية 

يتجاوز جمموع الدعم املقدم للقطاع اخلاص ٪3.

وهذا يعين أن الدعم األجنيب مارس الفصل بني التكنوقراطي واإلنتاجي، وعاملهما 
على أهنما جسمان منفصالن. وقد ساهم يف تدعيم هذا املوقف الفشل السياسي 
والوطين، الذي قاد إىل تنامي التكنوقراطي. وقد حصلت نقاشات جادة يف هناية 
التسعينيات يف اجمللس التشريعي الفلسطيين، روجت لفكرة أن التكنوقراط هي الفئة 
القادرة على بناء الدولة الفلسطينية العصرية، وختليص النظام السياسي الفلسطيين 
الدعوات بدعوات  الفساد واحملسوبية وسوء األداء، وقد ُعرفت هذه  من مظاهر 

اإلصالح.

وقد تضمنت الدعوة إىل حكومة التكنوقراط يف ذلك الوقت، إعالء شأن »اخلرباء«، 
مما وّلد نزعة الحتقار العمل السياسي، و«االستخفاف التارخيي بالتجربة السياسية 
الفلسطينية« )هالل، 2006، صفحة 144(، وهو ما سيقود فيما بعد إىل فصل 
اجملتمع السياسي عن اجملتمع املدين، واعتبار الثاين متمايزًا عن األول. ويؤّدي النفور 
من السياسة، إىل ترك أمرها للسلطة السياسية، وانشغال دعاة املؤسسات املدنية 

يف الرتكيز على االجتماعي بالتأكيد.

7   القطاع االجتماعي معناه هنا بصورة رئيسة المساعدات اإلنسانية.
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من املعروف اآلن أن تطور مفهوم اجملتمع املدين يف السياقات التارخيية املختلفة، 
ال يعين بتاًتا تطليق السياسة، بل يعين اجملتمع املدين بتفعيل نفسه يف السياسة، 
واملشاركة يف احلياة العامة. ومن املالحظ تارخييًّا أن األنظمة الدكتاتورية، يف العادة، 
تشجع هذا الفصل )بشار، 1997(. وقد الحظْت عدة حتليالت اجتماعية أن 
هناك اجتاًها عامًّا بني الفلسطينيني يف املناطق اليت تسيطر عليها السلطة الوطنية، 
لالنتساب لعضوية االحتادات واملنظمات غري احلكومية. ولكنها تقوم بذلك يف 
ظّل انكفاء العمل احلزيب الفلسطيين، حلجز مواقع مفيدة من ناحية مادية، ولتبقى 
قريبة من مصادر التمويل األجنيب )جمدي املالكي وآخرون، 2001(، وهو األمر 
االقتصادي  املستوى  على  التقّدم  بأن  واسعة،  اجتماعية  فئات  يعين وعي  الذي 
واالجتماعي، مرتبط بشكل وثيق مبراقبة مصادر الدعم، وختليها، بسبب ذلك، عن 
السياسي لصاحل االجتماعي أو التقين، وكأن احلقول السابقة منفصلة عن بعضها.

الذي يستهدف اجلانب  التمويل  الورقة، هو ذلك  التمويل املشروط يف هذه  إن 
التقين يف املؤسسة الفلسطينية، مبعزل عن السؤال الوطين، وهو مشروط ألنه يشرتط 
أن يكون الدعم موجًها إىل التقين، وال شيء غري التقين. وليس من املبالغة اعتبار 
هذا التمويل شكاًل من أشكال التأديب االجتماعي، حيصل عرْبه الفلسطيين على 
بنية سياسية  قابلة ألن تتموضع يف أي  تقنية  إنتاجه كذات  لقمة عيشه، مقابل 

واجتماعية، حىت لو كانت غري منسجمة مع البنية األخالقية حلركة حترر وطين.

اليت جرت  التشريعية األخرية،  التمويل بعد االنتخابات  لقد اتضحت أمهية هذا 
يف الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2006، وأفرزت أغلبية حلركة املقاومة اإلسالمية 
الضرائب  فيه  مبا  التمويل،  هذا  أمهية  وانكشفت  اجلديد،  الربملان  يف  »محاس« 
الوزارات  تشغيل  »إسرائيل«، يف  الفلسطينية عرب  الوطنية  السلطة  إىل  تصل  اليت 
الفلسطينية، والقطاعات االجتماعية املرتبطة هبا. وحىت حكومة محاس اليت ُشّكلت 



283

دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية

املكرمة،  مكة  اتفاق  أعقبت  اليت  الوطنية  الوحدة  وحكومة  االنتخابات،  عقب 
مل تستغنيا عن شخصية سالم فياض؛ بوصفه رمز التكنوقراط الفلسطيين، علًما 
أنه ميّثل توجهات سياسية تتماشى مع توجهات قوى سياسية نافذة عامليًّا، هذا 

بالضبط ما كشف العالقة بني السياسي والتكنوقراطي يف أجندة الدول املاحنة.

عقلنة الصراع وتعزيز التوجه التكنوقراطي

مفكرون  مساها  ظاهرة  تنامي  نرصد  أن   ،1993 عام  عقب  املهم  من  أصبح 
»العقل األدايت«، واليت نتجت عن طريق الرتويج املستمر لسياسة األمر الواقع، 
أو فصل الشعور الوطين عن املمارسة السياسية وعقلنة الصراع، وسبب التوسع 
العقل ضمن  موقع هذا  التحليلي، هو  املفهوم  األدبيات حول هذا  مراجعة  يف 
عام  الوطنية  السلطة  مؤسسات  قيام  ساعد  لقد  الفلسطينية.  االجتماعية  البنية 
1994، على جعل القيمة الوطنية التحررية أكثر هتميًشا، واجتهت لتصبح أشبه 
التقين  الطابع  فيه  ُيفّضل  توجه  هناك  وبرز  للتمويل.  مستجلبة  إدارية  بشبكة 
إلدارة املشاريع، كونه يشكل خطورة أقل على هامش االستقرار، الذي سعت 
السلطة لتثبيت أركانه بكل األمثان، حبيث »أن كل تناقض يبدو العقالنيًّا، وكل 
معارضة مستحيلة« )ماركوزة، 1988، صفحة 45(، باإلضافة إىل تعزيز شأن 
كل ما هو منفصل عن الشعور الوطين، وترْكه، أي الشعور، للعامة يف املناسبات 
واالحتفاالت، وجْعل شؤون احلياة العامة مشكالت تقنية، حُتّل بوساطة خرباء 

يستخدمون يف عملهم عقالنية أداتية« )كريب، 1999، صفحة 314(.

حَيّل  قابلني ألن  يصبحان »موضوعني  والطبيعة  اإلنسان  األداتية  العقلية  جعلت 
أحدمها حمّل اآلخر. وأضحت املصاحل اخلاصة اليت تنّظم اجلهاز، وختضع له، تتسرت 
الثقافة  بالتأكيد نوًعا جديًدا من  إنتاجية وفعالية شاملتني. وقد أصبح هذا  وراء 
»أخذ حيل حمل األيديولوجيات املختلفة، وهي )ثقافة أهل االختصاص(، وكانت 
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األيديولوجيات متكننا على األقل من حماولة اإلحاطة إحاطة عامة مبا حيدث حولنا 
من أمور. أما هذه الثقافة اجلديدة، فقد أصبحنا يف ظلها خاضعني شيًئا فشيًئا 
متجزًّئا« )كريب،  أناس غرينا، مما خيلق وعًيا  فيها  يتحكم  معرفية جزئية،  ألطر 

1999، صفحة 193(. 

وبطبيعتها، فإن أجهزة السلطة تقيد املواطنني مبعاملتهم على أهنم مبثابة أشياء لإلدارة، 
يعين  الذي  األمر  الوطنية.  الروح  من  نسبيًّا  املفرغة  وقوانينها  لتصنيفها  وختضعهم 
فقدان العاملني إدراك احلياة وحرية اجملموع. وحينها تصبح الذات باردة القلب؛ ألنه 
يتحول إىل »قلب رجل أعمال، فهو حمتجز يف دائرة موحدة الشكل لعمله، ال ميكن 
خلياله أن ميتد، وال أن يعتاد درًبا آخر لتصور األشياء« )هابرماس ي.، 1995، 

الصفحات 76-75(. 

نقدية،  عمومية  بني  صراع  »هناك  هابرماس،  يورغن  األملاين  الفيلسوف  حبسب 
وعمومية موظفة خلدمة إسرتاتيجية االستخدام« )هابرماس ي.، 2003، صفحة 
100(. ويف احلالة الفلسطينية ميكن مالحظة أن »نسق البحث األساسي، القائم 
العمل، وجهاز سيطرة يرسخ بريوقراطيًّا، حيقق تعاوًنا فعااًل فقط يف  على تقسيم 
حالة إقصاء الرأي العام السياسي«. فال تقاد أي عملية سياسية أو اقتصادية أو 
ال  هبم،  خاصة  تقنية  لغة  وميتلكون  تقنيًّا،  عاملني  أناس  بوساطة  إال  اجتماعية، 
يستطيع أحد غريهم التواصل هبا، األمر الذي ترمجه واقع املؤسسات يف فلسطني، 
حيث أّدى وجود مؤسسات التمويل إىل إقرار وظائف خاصة، ذات مرتبات باهظة، 

لكتابة التقارير اجلالبة للتمويل، واليت توصف بأهنا تستطيع خماطبة املموِّل بلغته.

تقود اآلراء السابقة إىل أن هنالك تناسًبا طرديًّا بني تأسيس جمتمع تكنوقراط، وبني 
هتميش السؤال الوطين، الذي ينفصل يف حاالت كثرية عن النفعية املادية. وأهم 
خاصية ترتبط باإلنسان التكنوقراطي ميله املستمر حلساب اجلدوى املادية األعلى، 
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عند تعامله مع القضايا املختلفة. يف هذا السياق، تظهر مشكلة حقيقية تتمثل يف 
العمل على تعبئة الشباب، ليصبحوا جزًءا من تكنوقراط ال يتناغم مع خصوصية 
احلالة الفلسطينية، يف الوقت الذي ينبغي أن يكون للشباب دور حمرك يف الكفاح 

والنضال الفلسطيين، من أجل بلوغه إىل خالصه من االحتالل ومشتقاته.

 كما ينبغي التأكيد هنا على أن هناك قيًما إنسانية وأخالقية، جيب على األفراد 
لالستعمار،  اخلاضعة  اجملتمعات  فإن  وبالطبع  حلساهبا.  املادية  باملنفعة  التضحية 
واملثل  التضحية  بني  االختيار  املفرتقات:  هذه  تواجه  اليت  اجملتمعات  أكثر  هي 
املادية؛  املكافأة  التخلي عن  الذي يعين يف أغلب األحوال  الوطين،  األخالقي- 
ألهنا، يف حال مت قبضها، فإن ذلك يكون على حساب القيمة الوطنية التحررية.

وبالعودة لعينة البحث الرئيسة، فقد بدا أن هناك اندماًجا لبعض الشباب مع التمويل 
السياسي يف السياق الفلسطيين، بل وأوجد لذلك مربرات لتجاوز بعض اخلطوط 
الوطنية احلمراء، كالتطبيع مثاًل. يف املقابل، وقفت شرحية أخرى على النقيض من 
ذلك، وأبدت وعًيا وتفهًما لسلبيات املال السياسي على اجملتمع الفلسطيين، وأدركت 

أن التدريب يسعى، بشكل أو بآخر، إىل إنتاج التكنوقراط احملّيد عن السياسة. 

ويف سياق حتليل ما مت مجعه من معلومات متثل توجهات وميواًل لتلك العينة، تؤكد 
هذه الدراسة على عدة أمور: 

أواًل: هناك شرحية من الشباب الفلسطيين تتبىن شكاًل معيًنا من احلياد، جينبها 
اخلوض يف السياسة أبًدا، ويدفعها للرتكيز على جماالت أخرى، لينفصل هبا 

االجتماعي واإلنساين عن السياسي. 

ثانًيا: هناك شرحية ال بأس هبا يف اجملتمع الفلسطيين، متيل إىل فصل الصبغة 
الوطنية عما تقوم به من أدوار أداتية.
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ثالًثا: هناك ميل واضح لالبتعاد عن نكد وضوضاء التناقضات واخلالفات، 
اليت ولدهتا احلياة السياسية يف الشارع الفلسطيين. 

رابًعا: هناك شرحية من الشباب تربر ارتباطها بعالقات مع مؤسسات إسرائيلية، 
التواصل  مسميات  وطنيًّا، حتت  املرفوض  التطبيع  من  واضح  ضمن سقف 

ضمن األطر املهنية، أو االنفتاح على اآلخر. 

خامًسا: برزت بعض اآلراء النقدية لدى الشباب حول التدريب، فأظهر 
السياسة،  هذه  وأهداف  التدريب،  سياسة  جتاه  ا  خاصًّ وعًيا  بعضهم 

وتأثريها. ووسائلها 

ختلْوا  وإن  حىت  االختصاص،  ذوي  لتوقري  مياًل  املستهدفة  العينة  أظهرت  لقد 
باختصاصهم عن جوهر الكفاح من أجل التحرر. كما تبني من جهة أخرى أن 
لديهم توجًها بأن يكونوا على مستوى عاٍل من املهنية، والبحث عن مستقبل أكثر 
إشراًقا، وإن كان على حساب جتريد توجهاهتم عن اهلّم الوطين. ومبا أن املهمات 
التقنية ُتطرح يف إطار حمايد، حيتاج إىل خرباء وتكنوقراط يوفرهم النظام، فإن ذلك 
خُيضع اجلماهري، شيًئا فشيًئا، لعملية نزوع للتسيس. وبقْدر تنامي املسائل العملية 

والتقنية، وإقصائها عن احليز العام، يفقد الرأي العام السياسي وظيفته.

وال شك يف أن الضرر األكرب، الذي يرتكه اإلقصاء املتعمد للمجتمع الفلسطيين 
التنمية واألموال إىل أيدي  التنمية، يبدو ذا آثار رهيبة، حيث تنتقل  عن عملية 
جمموعة معينة من األشخاص، الذين يتوافقون سياسيًّا ومصلحيًّا مع املموِّل، ومع 
األجندة السياسية الدولية، ويغيب العنصر التنموي احلقيقي يف اجملتمع الفلسطيين، 
ل طبقات مشوهة  اجملتمع، وتشكُّ بنية  انقسام رأسي واضح يف  عوًضا عن خلق 
وجديدة، ترتبط بوضوح باملصاحل األجنبية ووجود األموال، ويرتبط تدفقها بوضوح 

بالفئة القليلة، اليت ال تكاد تصل 1٪ من املؤسسات الفلسطينية العاملة.
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الخاتمة

البشر وقيمهم  املتأخرة مياًل للسيطرة على كل شيء، واعتبار  الرأمسالية  أوجدت 
أو  بالسيطرة،  السيطرة،  قدرهتا على  السلطة  وبالتايل حصرت  أشياء،  وأخالقهم 
حماولة السيطرة، على هذه »األشياء«.  لقد مت نشر شبكات تقنية تأديبية باسم 
هربرت  مساه  ما  وهو  احلياة.  مناحي  مجيع  لتشمل  للمجتمع،  املستمرة  العقلنة 
ماركوزه الطابع الالعقالين للعقالنية. هيمنة التكنوقراط إذن هو هّم كْوين، يناضل 
عدد كبري من اجملموعات احلقوقية لكبح مجاحه يف الدول اليت أجنزت بناء أممها، 
ورّسخت مناذج دميقراطية متطورة، وتسعى عرب القنوات الدميقراطية للحفاظ على 

مكتسبات احلرية، اليت أجنزهتا الثورات احلقوقية.

ويف البالد اليت ما تزال حتت األثر االستعماري، كان ال بّد من التطرق إىل صْنع 
التكنقراط كآلية من اآلليات االستعمارية، اهلادفة إىل إخضاع اجملتمعات احمللية، 
واحلفاظ على وضع بنيوي مشوه فيها، حيتجز تطورها، وجيعلها حتت السيطرة عرب 
كمربادورات، تستفيد من رعايتها لعوائد البنية التقنية، اليت تتجاور بىن وتشكيالت 
تعميق  على  تعمل  أو  األخرى،  ضد  إحداها  مع  وتتحالف  أخرى،  اجتماعية 

تناقضاهتا، وإعطائها صبغات سياسية متعددة.

بكوهنا  عنها  ختتلف  لكنها  العربية،  البنية  عن  بعيدة  الفلسطينية  البنية  وليست 
أجندات  أهنا حتمل  الدراسة  هذه  من خالل  َتبني  متويل؛  ملصادر  متاًما  حمكومة 
بعيدة كل البعد عن مضامني التطور والتنمية اإلنسانية والبشرية. ولقد أصبح املال 
القادم من اخلارج موجًها من املستعمر، وال أحد غري املستعمر، إىل البنية التحتية 
ه إىل بناء مؤسسات تديرها الذوات االجتماعية الفلسطينية، يف  – التقنية، ليوجَّ
كيان إداري حيافظ على حالة الوضع القائم. فأضحى مشروًطا ألنه هو من حيدد 

وجهته، وألن يف وجهته مآرب سياسية.
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»مؤسسات  مسمى  إدارية ضخمة، حتت  مؤسسة  املشروطية  هذه  شيدت  وقد 
ارتباطها  فقدت  أن  بعد  حوهلا  اْلتّفت  واسعة  اجتماعية  فئات  ترعى  الدولة«، 
باألرض، وبعد أن وأدت الكولونيالية اإلسرائيلية أّي مشروع قائم على الصناعة 
عنه  يتفرع  الذي  اإلنتاجي،  القطاع  مّهش  التمويل  هذا  وألن  نفسه.  إنتاج  يعيد 
املدنية  واإلدارة  البريوقراطية،  يقّوي  أن  تعمد  وألنه  بنفسه،  يكتفي  خاص  قطاع 
القطاعات اخلدماتية، وامتهنت  الفلسطينية قد اجتهت إىل  النخب  القائمة؛ فإن 
مواقع بريوقراطية، ظلت تستدعي هذا التمويل بشكل متجدد، مث ظلت مع األيام 

تتماهى مع األجندة التمويلية.

ناحية  من  جياهر  مزدوج،  ذات خطاب  أصبحت  السلطة  أن  فيه  ال شك  ومما 
تقبل  أخرى  ناحية  ومن  مستقلة،  فلسطينية  وهوية  سيادة  ذات  بدولة  باملطالبة 
بتغلغل التمويل املشروط يف بنياهنا، والذي يصوغ حدود كيان ال يتعدى كونه إعادة 
القرن  الفلسطينية يف مثانينيات  الوطنية  اليت استْعدهتا احلركة  القرى،  إنتاج لروابط 
املاضي، وحتولت خالله حركة التحرر الوطين الفلسطينية إىل حركة »بدنا نعيش«.

ومن هذا املنطلق تشهد املناطق اخلاضعة إلدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، ختريج 
الشواغر يف  تتم هتيئته ليكون تكنوقراط املستقبل، ال يصب إال يف ملء  شباب 
النظام املشّكل. شباب يفهم املهنة والعمل مبعزل عن السياسة، ويعكس املقولة 
دواخله  يف  وتنفجر  االجتماعية،  ممارساته  يف  تياسة«  »السياسة  الرائجة  العامية 
طاقة فردية هائلة تلتقي مع احلالة االستهالكية، وتفرتق يف الوقت نفسه عن اهلموم 

اجلمعية الفلسطينية.



289

دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية

المصادر والمراجع

تأليف -   .1984-1948 غزة  قطاع  اقتصاد   .)1988( زياد  عمرو،  أبو 
مديد  احتالل  ظل  يف  التنمية  وآليات  الفلسطيين  االقتصاد  العبد،  جورج 

)صفحة 107(. بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية.

اشتية، حممد وآخرون. )2005(. رؤية من أجل فلسطني: مستقبل فلسطني - 
بدون الدول املاحنة. رام اهلل: بكدار - اجمللس االقتصادي الفلسطيين.

االنتداب -  عهد  يف  لفلسطني  االقتصادي  التطور   .)1988( روجر  أوين، 
1918-1948. تأليف جورج العبد، االقتصاد الفلسطيين: حتديات التنمية 
يف ظل احتالل مديد )صفحة 33(. بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية.

بشارة، عزمي )1997(. مسامهة يف نقد اجملتمع املدين. رام اهلل: مواطن.- 

السوسيولوجي. -  البحث  يف  واملقابلة  املالحظة   .)1999( مسعودة  بيطام، 
جملة العلوم اإلنسانية، اجلزائر: جامعة قسنطينة، 124.

متاري، سليم وآخرون. )2009(. سالم فياض يشرح مشروعه لبناء الدولة - 
ويرد على االنتقادات. جملة الدراسات الفلسطينية، العدد 79، صفحة 7.

املعوملة: -  الفلسطينية  النخبة  بروز   .)2006( لندا.  طرب،  و  ساري  حنفي، 
املاحنون، واملنظمات الدولية، واملنظمات غري احلكومية احمللية. رام اهلل: مواطن.

درّاج، فيصل )1996(. بؤس الثقافة يف املؤسسة الفلسطينية. بريوت: دار - 
اآلداب.



290

دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية

دولوز، جيل )1987(. املعرفة والسلطة: مدخل لقراءة فوكو. لبنان-املغرب: - 
املركز الثقايف العريب.

ديفوير، جوزيف و ترتري، عالء. )2009(. تتبع الدعم اخلارجي للمنظمات - 
الفلسطينية غري احلكومية يف الضفة الغربية وقطاع غزة 1999-2008. رام 

اهلل: مركز تطوير املؤسسات األهلية.

رمزي، رباح )2010(. التمويل بني الطموح والتحديات. مت االسرتداد من موقع - 
http://home.birzeit.edu/cds/arabic/news/paper1. :جامعة بريزيت

html

سعيد، نادر وآخرون. (2004(. تقرير التنمية البشرية يف فلسطني. رام اهلل: - 
برنامج دراسات التنمية - جامعة بيزيت.

صايغ، يزيد (1993(. الكفاح املسلح والبحث عن الدولة: احلركة الوطنية - 
الفلسطينية 1949-1993. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

عوّاد، هاين (23/ 12/ 2010(. دور مؤسسات التمويل املشروط يف رسم - 
السياسة الفلسطينية. (د. عبد الرمحن التميمي، احملاور(

هابرماس. -  إىل  بارسونز  من  االجتماعية:  النظرية   .)1999) إيان  كريب، 
الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.

املساعدات -  استغالل  يف  الفلسطينية  السلطة  جتربة   .)2004) عماد  لبد، 
الدولية 1994-2003. جملة اجلامعة اإلسالمية، العدد 2، 501-467.

احلكومية -  غري  املنظمات  عالقات   .)2001) وآخرون.  جمدي  املالكي، 



291

دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية

اهلل:  رام  واملمولني.  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  ومع  بينها  فيما  الفلسطينية 
معهد ماس.

منصور، أنطوان (1988(. اقتصاد الضفة الغربية 1948-1984. تأليف - 
مديد  احتالل  ظل  يف  التنمية  حتديات  الفلسطيين:  االقتصاد  العبد،  جورج 

(صفحة 81(. بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية.

الناشف، امساعيل (2010(. العتبة يف فتح االبستيم . رام اهلل: مواطن.- 

والقطاع: -  الضفة  يف  الفلسطيين  االقتصاد   .)1997) فضل  النقيب، 
مشكالت املرحلة االنتقالية وسياسات املستقبل. بريوت: مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية.

هابرماس، يورغن (2003(. العلم والتقنية كأيديولوجيا. كولونيا: دار اجلمل.- 

هابرماس، يورغني (1995(. القول الفلسفي للحداثة. دمشق: وزارة الثقافة.- 

هربرت ماركوزة. (1988(. اإلنسان ذو البعد الواحد. بريوت: دار اآلداب.- 

هالل، مجيل (2006(. النظام السياسي الفلسطيين بعد أوسلو. رام اهلل: - 
مواطن.

 -www.USAID. من  االسرتداد  مت   .)2011) للتنمية  األمريكية  الوكالة 
gov: http://www.usaid.gov/wbg/Arabic/wri.htm



292

دور المنظمات غير الحكومية في صياغة التوجهات السياسية الفلسطينية


